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rı • • 
''Düşman çok büqük zayiat 
vermektedir ~,., mukavemette 
devam ederse11i.z kuvvetle- , 
rinin sona ermesi yakındır,, 

Yeni bir Fransız 
mukabil taarruzu 
llareklta Z mUyoa Alman 
askerlala iştirak ettiği 

l•r-ıgmz- ıtalya 1 aalaşılmaktildır 
~Qnasebatı ~~ra9 (R~~.saatı~ -~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ ı 
ha 1k k a n d a ~~~·ngsıanz ..ı, b~~gşku·~u0m0_ ağnle~:~nı 50g0ernaer0arı- ı Bu temsUi resint, A l- ı 

J " ... i.J..... ltalya kararını vermezse mtaannkov:d2usmuniluyno4n~~-M US O il
. ., , ye duxa -~u cmnye,:niyi neşretmi~~ir : ~ -n 

1 
Du,.man dcnızden Monmedıye 

kadar ouyük bir sahada taarruza herle yaptığı hücu-

• • geçmi;tir. Bu cephe yarın İsviçre Alman ya Yugoslavya-.- . mmuanna.~ı"leehşetı.ıl"naidetdaemn rop o r ver ı I d 1 il ~~~~~na ~~~~~aar~i~~;~;~ ~:)~~n - ~ 
ettığı noktalan muhafaza etmeh · şüphesiz ki çok uzak-

İ fal yan yolcu i ~~rik~~~~~1~)~~;~rg!~ub~~~a~: d h k t k ı tır. 
ı hktakdirvcbundandolayıtc~ek· a are e e gePeCe vapurları asker l: ~~~ ~~~k~eg~.~t~~:~~~e~5~flı~~ Y -8--lk _________ _ 

nakl.ine tahsis ~~~ıı.s~;~~~ ~a~n;~~az~~~~i~i ;~~~: Avusturyad k. Al t hı .d a an antantı 
edl·ıı·yor ı :;~~~-k~,~~ı~z1;o~a~;.:"zı~~ Belçika Milli a 1 . man . a. Ş a- ekonomi 'k 1 yıat ,·ennektedır. Mukavemette de M N 

baflotna, 9 (R:Mlyo) _ fktısadt vam ederse~iz bütün kU\"Vetlerinin üdafaa azırı 1ının hedefı bu ımış tıJ~~ n?zareti tarafından Mussoli. sona cnncsı yakındır.,. konsey ı• 
daıı b~~ rapor v.erilm~ti.r,, Bunlar. FRANSA HARBiN EN M UHtM Belçika kıtaatına hita-
ra.llıdaJc~de, lngııterc ıle lte.lya a- GONUNO YAŞIYOR ben bir emri yevmi l'aris, 9 (A.A.) - "Matbuat hıt:tisaları: ~ereı,. . 

1 
ticaret ve lklıaadi müza· , i\ /1 • ı k 1 

dir. arın neticesi bildirilmekte. Londra 9 (Radyo, saat 18) - ne§retti l\tuharcbenin dördüncii günü, hiç ~iddeti azalmaksızın ve bilakis Yerı en arar.ar 
'tııa.ı · ıuna göre İngiltere, İtalyan Fran,,ız harbire nezareti namımı çoğa:arak hitama ernıi~ir. Hitlerin elde ettiği a:-azi kazançları iman 
lir ~hında bazı tahdidat iste..'Tliş- söz si)ylrmcye mezun bir zatır Poitiers 9 (A.A.) - Belçika ve malzcmecc venniş olduğu muazzam zayiatla kabili telif değildir. b r t b ı · ""1 

u. İ1Jll,ranın llüı"'adi istikla. verdiği malum~ta gör<>, bugü• milli müdafaa nazırı Belçika kı- Pot Pariziycn gaıete;:ıinde Şarl Moris: ,.4 \lmcınlar son l;ozlanm oyna· Er e ıg e 
'--~c,amı 2 lnri Sayfada) (Dc,-amı 2 inci Sayfada) taatma hitaben bir emrire,·mi neş· maktadır. diyor. Ne fazla nikbinlik ve ne de b~binliğe kaçmalı, vazi 

retmiştir. Ba~!ıca şunları söylt · yeti büyük bir soğukkanlılıkla otduğu gibi nazarıitibara almalı.,, nesredı. ld ı· 

Bugünkü maçlarm netice ve 
taf suaıı 2 nci sayf amızdadır 

m~ktedir:. ?ılaten gazetesinde J an Tabry: "~1ulıarebenin şiddeti belki de .. ''Malınız. mülkiinüz istilacıla· .\imanları. başka harekfıt için ayırmış olduğu fırkaları cclbctmcğe ~.:onsey, gelecek sene 
n n ellerindedir. Böyle bir felaket mecb~ bırakmıştır. Biz ele muharebeye bütün kuV\'ctimizi atalım. 
karşısında sızlanıp şikayet etme- zira, Almanyanın bu muazzam harp vesaitini parçalamazsak, bu vcsa· ı memleketimizde 
melidir, kendinize gelip, enerjinizi it dünyayı parçalayacaktır,, diyerek bütün ~u\vetlcrfo atılmasını toplanacak 
gererek. kaybolanlan gC"ri almağa talep ediyor. 
karar vermelidir. Eli silah tutabi· Lö J urnal gazetesinde general Duval, Almanya, bizzat sarfetmiş 
lecck binlerce Belçikalı C"lyevm olduğu gayretin fazlalığından dolayı tam:ım~n yıpranıncaya kadar 
Fransada bulunmaktadır. Bun· dayarunalçta olan Fransız kıtaa(ının, cesaret ,.e anudanc muka,·emetine 
!ar, yeni, kalabalık ve mükemmel şükranlarım arzediyor. 
silahlanmış kıtalar teşkil edecek· Eko dö Pari gazetesinöe Femand Lo~n. hizim yaptığımız gibi 
ler ve bu krtalara, vatanı kurtar. cvlatlanrnız da toprağa mıhlansmlar demektedir. 
mak olan en şerefli vazife teret Zürihte Jurnal gazete inin muhabiri Corç Bl\lmun yazdığını da 
tüp edecektir. kaydedelim: "Alman erkanı harbiye i, yeni sup! stratejinin farkına 

Askerler, biliniz ki, aileleriniz. vardı ve general Veygandm, ani bir taarruza geçmeğc mul•tedir taze 
baba topraklarınız \'ekendi kendi· bir ihtiyat ordusu olup olmadığım ara~brmaktadır. Bu erkanı harbiye 
niz için harp ediyorsunuz, Belçika Frnnsı::. ahalisinin mane\i \'azivetini anlamak .arzuo::undadır. Bu nok-
Almanlarm e'indc kalırsa, bütürı tada, çabuk bir fikir e:linebilcceğı gibi, sukutu hayale u~nyacağı da 
bunları kaybe:iccaksiniz. Bunları tabiidir. Fransız milleti. dişlerini sıkmış bekliyor. Şunu da ilan• ede· 
sizl:>rc, ancak mür..adeleye devarr: lim ki, türlü tiirlü faraziyelere meytlan vermekte olan ve c'an devam 
etmek kararı iade <.'Clebi:ir.,, (De' ıımı 2 inci Sayfada> 

Bclgrad, 9 ( A.A.) - BJlkan 
antantı ekonomik konseyi dün 
mesaısını bitirmiştir. Kon~eyin 
mesaisi muhtelif komisyonlara 
taksim edilmiştir. 

Bu akşam verilen -bir tebliğde, 
ticari mübadeleler komisyonunun. 
15 temmuzda Istanh:.ılda toplana
cak olan mahaud komitesi teşkili 
ne karar verdiği bildirilmektedir. 
Bu komite, iptidari maddeler mes<> 
IC"lerinin tetkikine devam edecek· 
tir. 

Demiryolu münakalatı komis
( Lutfen sayfayı çeviriniz) 



&moordıman tayyareleı:inir. 
::;ürati ve uçu~ l'uKseklıği bomf>ar· 
dıman esnasında hcdefo isabeti 
güçleştiren amillerdir. Hava dafi 
tertibatı bombardıman tayyarelerı 
m çok yük cKten ve büyu!{ bit sur
ratle taarruz etmegc ve manevııa
lar yapmağa meebur eder. 

Butuıı bU ~beo'er oombardı 
manda isaôet derecesinı aıa tır. 
Bunun içir.dırr ki her bcırr.oordmran 
teşebblbunden beklen len netia 
elde ed Iemez. Bomba:rdınıan &art· 
lannm taltavvlilüne göre dcği~ik· 
lıkler o!nrsa da \"a:İyt!ti §U mı Y 
ile tavııh etmek rnümkurtd'trr: 

atte yüt elli k1lometde ürat· 
le uçan bit' botnbatdunan tayyare. 
sinden ranm samye tarlında atı· 
lan &it bomba hedeften yinni mtt· 
ıe mala d*r, siitat saatte 000 
ki!Ometreye çılCarsa bu fark se.ksien 
metteye b31iğ olur. Bômbardıman 
tayyaresi ne kadar yüksekten a. 
çarsa isabetsiılik ni beti de & der~ 
r.ede artar. uru uçan bir tayyare 
He kra ık manada oombardımanla 
istenilen netiay.i elde obılmek 
için tayyare ve bomberdıman pek 
çok (edak~hk etmek tamndır. 
Bombatdıınamn i abetli olması j• 
çın başwrolatı usuHerden birist 
pike uçu~ oombatdımandır. 

Bu usule daha 1914-18 harbin ... 
de de ınatUmdu. Fakat bu usule 
bilhassa ehemmiyet verilmesi 1927 
"erıtSindc ba~ar. Pike usulil4 bom· 
bardıınanda ısabet ihtimali 2·3 
miati fazladır w .bava: dafı batır· 
ra!a."Itlm atŞne maruz l.almak 
Lefı1iktsirtdtn nisbeten mtlSUndur. 
Bu itibatfa bU izafi bir kttnet f· 
fade eder. 
. Pike uı;us ta~-yarenin Ufuk 1.-ut· 
bile bily{ik bir ıaviye teşkil tden 
bir muhit OZerinde U'111:3SI demek· 
tir. T~yyare hedef istikametinde 
asağıya doğru inerken za•i>e\i 
burati onun hedefe isabct.füfik nis· 
betini taMif eder. Bu tayyare 
bomlıalarım muayyen hedefine ya· 
,-~. yava, atmaz süratle \'e fıdeta 
(cndaht) eder. 

IIedefe doğru uçarken manc\ra-

t 

da se.·t:eı;thk ve tanare a$}~ıya 
doğru u~rken bai.z olduğu surcıt: 
ham dalı topiarı:un ta:ınp ifıti 
maUerini azmtır. Daha m~ bomba, 
atılırken tayyarenin suratini ıptı· 
d.,ı sürat o ara:c k2za'lll'l1' bulun
maktadır. Bomba arın sukut sura 
tin n Uezayudu o. arm tanripkat 
tesirıcrini de arttırır. 

Pıke u ul t bomfxm'lm1amn bu 
lltGU'Sl} etlerı zamammooari hdrp· 
te kend! ine bUyUk bir e11er.-ırr.iyet 
\er :meme sebcrJ ôl~cıdrr. Cep. 
hede ve etphe g~risın~ ufak ce· 

mette ve iaAat bü}iik: ehemmf" 
}eti haıı ve bu itıbarla tahribi is. 
ten'.t-n birçok Şt} fer 'ardır: Ba· 
taeyaıa:r, nıôfônze ıoıaıar, dttnir 
y6llan. köprüler, stratejik oromo.. 
t>if ~leri, sanayi istihsa~ mue$e· 
J~ı vtsaire bu meyandadır. Bun· 
!arın tahribi en i5-•i pike usulile 
mümkundur. 

Deniz .harplerinde pike bombar
dıman usu1ü hususi bir ehemmi" 
~et kazanır. Deniz ü:ıerinde bulu· 
nan gemilerin cesamet itibarik ufak 
'e hareket halir.d~ olmaları on!ara 
kar~ı pı"lc.e bômb:ıtdıman U5ı(tlünün 
tatbikini icap ettirmektedir. 

l\1aamafih pike tombardmıan 
usu1ünün de nok~ tarafiarı \"<lt· 
tlır. Hedefe hucum eden bir bonr 
bardrman tayyaresinin "-aıiytti 
dü~m teker ,teker \'e ya grup· 
lar halinde uçan a~cı tayyareleri,.. 
ne kargı iyi bir hedef tefkil ~der. 
Pike: u ü bombardnnan içm hu 
susı tipte tan areiere ihti;~ var
dır.. Harbin b3şlangzruıda lman 
hava filosunun husU:ı1 pike tayya. 
re tipleri '\"ateh. Bunlar Y.unkcrs 87 
ve Heinkel 123 tipleridir. Bu 
uçuş tayyarelerinin hu usi bazı 
sartıarı haiz <>tması icabttrrıcl.'1t
dir. Bunların faV.a ~ürnt teınm 
için hu usı bazı tertibatları oldu
ğu gibi, bu rati az21tma.1.: için dt 
hurusl tipte hava frenleri vard1r. 
Tekniğin ilcr!e~!i il~ pik~ bom· 
bardnnan tayyareleri &ha f 2ıla 
bir fn..'l(isaf ka~'dcdecek \'e her 
memlclcet hava filolarının m mfi. 
hinı bir rüknü haline µl.ecektir. 

Romanyada talime 
çağırılan ihtiyatlar 

nın.r~, 9 (A· A·) - Romanl'G. büylik erkiınıhnrbiyesi, 30 r;ilnlük 
bir devre için, muhtelif si!!ı.hl:ırn mensub cfrad, zabit, ve kUçiik uıbll 
davet ct.mtstiI'· 

Bükrcş, 9 ( A.A.} - l(ral Karol tahta ~ıkı~ınrn onuncl! yılı mü· 
na ebetile patriği ve hilkfunet erk!nmı kabul ttmi~tir. 

Basvekl!, TatareSko bir nutuk irat ederek demi~tir ki: 
''İstikbale korkusuzca b~faıbiliriz. Kralın etrafında to;>lanmı~ o· 

lan ve mukadderatının kralın mukadderatına 00.flr old!.lgunu mOdrik 
bulunan Ro~ milleti, sulhu muhafaza arzu undzdır. Fakat a,·nı 
zamanda hudutlarımızı çiıml~ olan öJiilerc ka11ı vazife!;ini Hara ·da 
amadedir ... 

Kral Karol, vatana ve millete ol<ın a~kından hah ctml~ ,-e her~e
sin işte ve vatanpetwrlikte. birlik olma ı halinde gcleak se..,e:cr ı<ır· 
fında bugünkü teni~kiyaltan on mir.linin elde edil~c.C.:1c it:m:ıdı ol· 
duğunu söy1emi~tir. 

lngiliz donanması 
43 O harp gen1is:ndon şimdiye 

kadar 3 8 ini kaybetti 
Lomlra, 9 (A· A·) - İngiliz donanmnemın şimdiye kadar u~ra~ 

mr§ o!duıfo zayiatın listcri: 
ön b~ hattı harb ğemlslndtn bir r,emi, iki t Jl)•arc gemitıJnd('ll 

biıi, 02 kn,vazörcicn jki kruvıız6r, 185 tôıplto rnuhrihindcn 21 i, 68 
ta.htclba.hirdC'n tru.telb.:'\hir, ı 08 mayn gcmiai hr l<ol g misi. ve 
gambotuın nltı tıınt'si %llyJ olmu~tur. Hnlihnzırd'l 1nglllz iıışant tE'7.
ga.blannda takriben bir trtilyon ton hacm nde hı\rb gcmllcıi infja odit· 
mcktedir· 

W"' lfz donn.nm:ı!ı aynca 58 i znyl ohın 1500 ihtiyat \ rnt•& ~11 
haıb gomblne, l ri zayi olnn mua'Y'ifi kruvıı:ı:5r haline getlı-fünis gllah· 
lr 50 ticaret gcmblne maU;.tfr. 

ronu, bütün Balkan antııntı m~ı~ 
lekctlerinde. aynı §İm:ndi f "r t. · 
rifelcrinin tatbikine karar 'ermi~ 
tir. 
D'~er komi yonlar, eko;ıomik 

~hada, Balkan antantı dcvletıcri 

:ıra mda rabrtalarm, daha irile.)
tirllcrc1i inki :.;af Cltırilm~ ine !:arar 
v~rmic.tir • 

Fkonr>mik kon •vin ıtclcr. !: cel 
~~ i. 19~ 1 c:ene::i : t.; f ında Tfükiye
de toplanacaktır, 

Son h·arp 
vaziyeti 

Cila ::ittfı ı illt!i sayfaöa} rı BoYeye 30 kilometre rakla~mış· 

1• h ~· ı:ı... 1 l lardrr. 
·rarua 3umım en m~ıırp ıar~· Diğer taraft:1n Lor:dm<la, Vt>;t· 
"'tı cer~r:ın etınektcdır \'!. '<l:ZI· minster kifüe-.indc. şimaii Fran5.1· 
Y~. \'ahım değıl~ de, çok ~ik da ö!en askc:-lcr için fı:,-in yapıt. 
bır safhadadrr. D~an denizden mı-tır 
Argana kadar bütün cep~ ştd· • 
ctaıe bir taarruza devam et~~ P.\R1S ÜZERfl\~E ALMAN 
dir. ~ TAYY ARELERt 

Bu malCıınatt veren zat. 3r'aıi Paric:. 9 (Hu~.usi) - Bu sabah 
kayıbınm büyfık themmireti ot- ~iliir üezrinde Alman tayyareleri 
madığ.mr. fakat d~manm. bütün p;örüimüş r-e hava müd.,faa top!an 
k.uwetini s:ırı.ederelc gittikçe daha ateş açm1~tır. Tayyareler ~ehre 
aı kuvvet tıevked~k r&ıiyete gt'l- lxr.nba •atamadan ,g~ri p:i!kürtül 
diğini Wı\·e etmiştir. mü~ffir. 

Uazm ~rkmda • .Alman kUV\-et· AL'\{.\NI,ARIN ZAYİATI NE 
leri, on fırka ile En nehrini geçDHi· KADAR? 
!erdir. 

Patis, 9 {Radyo) - Alman ta· 
arruıu, mUthiş zayiata rağmen 
§arka doğru Retel iıtikametinde 
inkijaf ediyor. Almanların hu hU· 
cumd..1 iki milron a~ .ku!landık
ları anlaşılmaktadır. 

Muharebe Pclrisc >ııklaşt1''1 hal· 
~ ~ir W:in bulunuyor. P'"drisin 
panik içinde okhılu yolundaki 
Alman propaganda::ı tamamHc ya· 
landır. Şehrin hiçbir rokağmda 
oarik~d yoktur. Yalmı. paraşütçü· 
lere ve hava taarruılamıa ka~r 
sık sık pasif müdafaa tecrübeleri 
yapılmaktadır. 

Fransanın. Alman~ a ilo münfo· 
:it SUlh )'3pmak i"tecliği. şay!al..1:
dan ibarettir. 

ttalyanm ''ereceT.ri karar Fransa· 
da silkt'.lnetle bekleniyor. 

.ı\14\'L\. 'LAR BOVE'\'1~ 
YAKLA .. 5MIŞLAR 

Parli, 9 (K<ulya) - Son ha.rp 
hnrekiıt.t hü!>ındal:l tahminlcrrc 
ıörc. Almanlar F,lrndlye kadar 2 
ttıilyon Mker telefa.tt vennlşler· 

dlr. Tank \'C layy:ıre 1:ayjatlan da 
bu nlsb~ttc b5yüktür. Almanların, 
Olinkcrk muha?'(''ı,.rin<len Mtıra 

clinlrnmt:kn ycnl bir ttamı~ g~ç .. 
~eleri dfl onların da.ha. f:o.zla u.
ylata. uğramnlannn seb~p olmak. 
tadır. 

FRAN~IZLAR YENİ Bll! 
TAARRUZ\ GF..Ç'l'tLJ<:R 

l .ondra, 9 (J:adyo) - Yeni J\l
mım kU\vetlcı1 il~ l'B.Ptlan taıı.rruı: 
karsısında Uaz v; ·;1indokl Fran· 
l'IZ kıUılart gt>rl men'lere çe~. 
Lıi§!erdir-

Diğer tstı:.ftaıı. En hwııı.snnn 
~arlcmciıı Franım:lı;r yon[ hl~ mu
kabil tP.a.mmı gl'\emi~lMdi ... Frn.n. 
mzlar bir mevl.lde 30, diğer bir 
t:'lCVl:ldc 17 t.Mk tahrip etmişler. 
dfr. 

Roma, 8 (Radyo) - Bumy:ı ı Harp her t:ıraCtA bütiln şiddeti 
gelen haberlere göre Alman krt::ıla- "ıtc demm etm"ktedir. 

~~------~o-.~--~~-

Şark ordularının yeni humandanı 
P•riı., 9 (A· A·) - Şark ordulannda. g~neral \0e)lg&rıdm ynbıe, 

vark ordttlan b~ku.aııındenr olnr:ı.k ta:rin cıiilcn gener91 Mitklhauttr. 
1 16 d:t daZnıu~ vt R ·ıt cyr hususi aı;keri r..:ck~bindc y~ti~nıiştir· 
Arkcri tllcllei mcm+il:i muhtelif piyado alayla.rrnda ve &!'klnıbıubiye 
r.mrlnde geçirdikten sonra. 1917 de kayniakam olınut, \'C Faa alayuıa 
kumanclan ia).·ln ôdilmiatır. ÇekoslM·:ı.kyaya gfden Frat'.SIZ askeri 
heyctln'n crkltnrhaıbiye rct&H~ini yapml'Jilrr· rn:o <!a yülu~k hnrh ı;ü
rıun a:ilı!;'lna tayin edili!'~ vo 19ö!l da c!a Folony"ya ı:ıemuren izam 
cdtlm~llr· 19ıO <fa §ar:ıi Al:denl.~ l1&rnkal mtnta.i::m kumandanl rtı
na ıclmi!'tir· İlci ddıı yBl':ılanmtj~Jr. Mkeri r.ıafüıl~ ayı \':! L~glon 
d'honnenr nJenr.mm Grand Crolx ı Ulbeııin; de hi\.mi!dlt· İkl defa tır<lu 

emri y&\'nl!s.ııde ismi yaz:lmıştır. 

if alya karanm vermezse .. 
(B1'5f.attfı 1 in('f sorf Ada) 

ctmcl\tc bulunan ttalyanın kara .. ;ııiıir drı, hi;bir suretle bu kuwd 
ma!ı~\1yeyl h:ıielc!z:- etmcmckto.:iir. 

Figarp gazcte,,i. ltal;-amn Hitlcr i):anmcfa roiünii oyn..ımakt~ ol· 
dı.ığumı ve har~ girmz3inin de bir taktiğin irıki~af ma ba~:ı oldt:ğunu 
yaıı)Or. · 

··üvr .. g:u:ett~inde B·1. Tabui de, ..\lmaniarın Avu:-tur;·~da yap. 
makl1 oldukları krtaat t:ıh•Jİ~:l.t:mn Italya üzerine bir tazyik te~kil et· 
tiğini. ve lta'.ra kararım ,·ermediği t:ılciirclc, Almanyanm Yugo ıa,·· 
y3d.a kendi hesabına harekete ge;e)ilc--•. i'~lni ynznıal·tldır. 

Oiğer ta:-aitn:ı da Romen muamma t mevc-..ıttur. Jurnal gazet~i. 
Ru~·anın bir yardım yap~cağım nfünkün gö·ınüyo:-s.a da, Otdrt ga· 
zotesinde Driz, Krc.m:inin bize ka:-şt mhavYülür:ü kayd~t:n~ktedir. 

\·aıiyctin hül~sa ı 01auı.k, Epok ;;:aze~ inin Pra'Xfa gaz~t~sinden 
naklen pzdılbm a1 abiliriz: $:)\•yet hiikumet crk1'nı müttefiklerin mu. 
zafferiyctine kati surette inanmaktadırlar. 

Amerikada 
Müttefiklere derlınl 
yardım arzuları 

şiddetlendi 

Trabzoa, 9 (,\ . ..\,.) - Düı:ı ı;ı1c.e • 
saat ~2 yl beıı geçe ima fehr.t şU
deili ve sa3t 2 do dıüı:ı. h3.fi!çe iki 
zelzele olmuııtur. D'ıYr- ~r:ıf'r.n 1~ 
ı;lindenb'.!ri f':?arln!ı. f ydaJı y"ğmur. 
lar rağmı~. zürraın yüıü gülmtiş· 
tllr· 

Bugün!rü n1ill i küme maçları --- ,_, ....... 
Günün en n1Uhim karşılaşmasında 

f enerbahçe Gala_ta
saray i gendi: 3-2 
Beş , ktaşJa Vefa arasendaki maç 
3 -1 Beşik f aş lehtne neticelendi 
B~günkU Fencrb:üıçe • Galata. 

sarııy karşıla~atıı, binlerce seyir 
cinin önünde Fenerbahçc stadmda 
yaorldı. 

Oyunun 21 inci dakikasında Fe· 
ncrli :\'aci. takımın~. ilk golü ka 
zandırdı. Bundan bir dakika sonra. 
Fenerhah~e. FikrC'tin ~ütüyl~ ikir:· 
ci ROiünü ytpmı, buh.muyordu. 

l"ent::liler rr.a;tn başlar.gıcmda 
iyi oynuyo: lardı. Galatasaray hü 
cı.un h..ıttı çok hozuk çalışıyor ve 
birçok gol kaçrrıyordu. Nihayet 
Salahaddin, Galafu"-arayın ilk go· 
tünü attr. 

Birinci devrenin sonuna <foğrn 
Ga!atasarar ha.idmiycti e!e aldıy. 
sa da nctic.eyi öcği~liremcdi \'e bi· 
rinci <k\Te Fenerbahçcnin 2·1 ga· 
leje.;i" c bitti. 

fKlNCI DEVRE: 
İkinci clevrc;,in c!ördüncü dak.i· 

ka.>md:ı Gaiatasarayın r.olaçığı 
Şe:ef. r,ağnçı:k Süley:n.anın uzun 
bir pamıdnn iı:;tifnde ile ,.c kafa 
vuru~uyfa G?Jatas.1raym cera'>er
li1• golünii yaptı. 

Ovunun hu dakil:asr:ıdan sonra 
hfıkitn vaziy~te geçt.n Gakt3~a.'Cly 
lt1ar 8 inci dakikach ~k Adnan 
53.:..athındığı için 10 l:i~i ka!drlar. 

Kih::ıy:-t 25 in:::i dakikada Fe
nerbah~eden Naci Fenerin 3 üncü 
golünü attı Ye maç 3-2 Fener. 
bahçe takımının galebcsile bitti. 

DEŞII\T.\Ş - \ 'EF,\ (3-1) 

B~ikta~ ,-e Vefa birinci taı:ı111• 
lan bugün Fenerbahç'! r.tadınd~ 
karşrl3~tılt\r. M::ıç hakem Ahtr.· 
Ade!!lin idart>~inde geçti. Oyur' 
Be;iktaş h:ıc;!ıyor, ilk d.1kik21ard~ 
oyun durgun. Vcfalılann hirJ\~Ç 
te:ılil:cii ru~mı netice vermedi. A·· 
tmrr dakikada lb:-ahimin 51kı şOtii 
direğe vurarak geri geldi, hetnc~ 
yetişen lbrahim çok sıkı bir §iltl 
Be§ikta5m ilk golünü yaptı. 

· Bu arada sıkışan Beşiktaş kate: 
cisi M. Ali güz~l kurtan~lar y~?;, 
ro:. 3~ inci dal:ikada Vefalı Stı 
hi. aldığı bir ara pasından Vcfarttf'I 
beraberlık golünü yapıyor. 

Bu golden sonra Vefalılar oıduİ 
ça haklın bir O)'Un çıkardtlar53 ~ 
ba~a gol yapamadtlu. 43 O~ · 
dakiY.ada Hakkı Bctik~ın 2 ...ı~ 
gd.Qnü y<ıptı ve birinci de~'l'C .,• 
bitti. 

1Ktxcı DEVRE: 
İkinci devre iki taraf da ın~t; 

m:ıdiren gol kaçırdılar. Ve~alr ~ 
bu devre daha df~ün. Nıha~ ~· 
31 inci da!dk'.ıd:ı B~şiktaşlr~nr f"" 
naltıdan bir g .... I daha l::ı~~r.::ı;ıa?",~: 
0\11" 3·1 Bc~ıkt:ı;tn rali~;rı:• . 
bitti. 



ti 

SON DAKİKA - 9 HA7.fRAN 19~0 PAZAR-! 

4000 tankın da ıştftırak ettoğn 

1 mı·ıyon askeı1t e KaraM•hm!t~ustu,düşündli, ~:z!~ ~~~~!.F~~d~S!~ 
~~~~~m:tıct~:~ı~~~· ı:!~et~~ ~~:c~: i~m~~~o~t~~~~t 

~apılan Alman ta~' r ~~PJ~t~~1gör~~;u;;·gcçiı;:.:;~;~~ ~~~~~~ac~~~~~e:~~~: · l z ratına ~.aı·p&ır gibi, f.rlatu.. Ve y.;.v:ış yavaş Akdeniz kıyılarına 
, tekrar söyleıuneğe l;aşladı: kadar indirecek cUret ve cesaret 

- Rahmetli babamın sık sık sahibi olmuştu. 
tekr<ırladığı, .'olacak olsa gerek Knra Mehmed bu yıllarda Is· 

illi Al ı F k 1 1 } takdir yerin bulsa gerek, kul tanbulda serseri ve n.vfıre kal· 

r.zl,Yffl!~ man ar ransız mu avemetınm !
1

•;;•••· .. ---:"-:---·••H•·-ı. ~::!~~ :~~~ ~~ğer~
1

~İ~~~r~n~~ ~~~~ ~~~::nı::1:k t~~:~ 
tS ---- _J.ik_ lu•usolını yarın ortada his bir şey yokken ~(acık bile ayrılmnyan levend artık ıs.. 
:~~Lfunı~tnlnl·~eEı~~.=-·in ...... c--= şiddetini itiraf . ediyorlar • i.~·i ÇVI .. , ı.· ~~r ::::tln~~ze~~~~nh~adi

1

~=~~: ::~~~~:fıdcG~~i::ıa:ıı:: "~.~... "._ "'ı.ııu.:. ""' au u ı t t o -sUrükleniveriyor ,nereden gittim ıı~, bozaha.nelerinden b:ı3layarak 
t.. a G d le B lln tl F 1 f d 1 1 1 m a m i Esirpazarına, ne diye gördüm, bir çok zevk ve eğlence yerlerL 
s~lo~~~tem.lzba• .... ~ .. :~~ünff/ SeaitberUSarp'?Ur.·~ü~ 1 ransız ar tara·'" _an.. yanı an 9er.i e- 1 İi . : ıl o Dilferuz olacak kahbeyi... ne baş vurmuş, yava§ ya.vq oa-~~"-4'4.q _ ...... N ~ ....... 1# Kara Mehmet dalgındı, güver· rnba alışmış, meyhanelere devam 

~. ~dr~·~!tso:rar:;rı-nn;m:;l ıneler b.ü.yiik bır dllltz n1. ve ınzıbat. ı:. . vere_ cek . 1 ~~ ~:~~~d~ğ~~~i~:rk?:.1;;;; f:i~ :::nrr:dar ~)~nTe 
., .......... -r-•.. " .... n.· " d d ve temkinli adımlarla Mehmede zincire vurulmuş bir hayvan gibi 

~~ı~:.~cnıt tarafından kar- ıçın e cereyan e ıyor 1 ltalya, ıstei<lerı i ;~~~3X;u~~a~~~~~n~~~~ ~~::ı,?r!e~!~as::ı:::= 
t"11l ltaıııtt.~ doktor llclımet Al1)1 Paris, 

9 
(ı\· A.) _ Ba flabahkl yıı.tnız .Alman tnzyGd kllllıııınc?ll bir : ~ 

1 
: gini almış yüzündeki kuvvet ifa· kemal yaşında. bulunan gilçla._ 

~~~ ebe Naetlo<>.nln mubakerez!ine Fnın.sıı:. tebliği: mfktı:ır geri almmrştır. Frnn:m~ kıtna· i verı mezse . ! desine, uzun bıyrklannın benüz kuvvetli levendi birdenbire sıl-s •tır ~eze.mı<lı nanıın ~·11m Muharebe, günlc.rdruıberi taamı. tı ara:?lyl karış kan~ mlldnfııa edl· : f yeni fırçalanmış olmasına rağ· d1rtmı§tı. •• 
~ tir. Davıınm ıı:on c3l!eıı1nd~ J:a. uğramış olo.n bUt.ün mevzilerde yor. Almıınlor snğ ~.nllhımr.:a doğru i ·har'"B gı·recak ! men yaşadığı uzun yılların hadi- Anasız, babasız geçen bir 6m.. 
't.a~lUeruı ve bu a~a nucki ayr.l §ldıfotle clevnm ctmek~edir· :5uvruıoa ınmtakasında da taarruzlar. f U i selı:rinden ders almış, feleğin bin re, maceralarla dolu blr hayatlD 
'ıt~ eıtrtablbl Ali şrutnınun ifa- 1Auhnrcbe meydanı. dana ziyade ela tıuıunmıışlardtr. Eunradıı Elctin • bir çenbcrindcn geçmiş uygun rağmen Mehmedin ruhu temli 
~l, ;~~~rn ~tur. Ali ş:u..-nı l!ad:t.la fi""k& doğru ve "Argonne'' n kadar cenubunda tcşı..;ı ettikleri cep lıı:alc e· Lerlln 8 Popoto d"!tallo. gazetesi ve kftmil bir mana vardı. Sinan ve asil kalmıştı. Mehmed sevmek 
ı... ~-'411\ b' · Kl dllmt~Ur. bıı....t\R mUhlm bir makale ne.,.,...tmıa. · · k 1 d b 1 ihn·· ·ht" tabit 1 "'~ .r ı;u.n b~t:uıeoe ro. ıa:mmı'jttr .. b~ .,.- " reısın a yonun a u unan ı ıyacmı o zamanın yo un• 
ı, __ • hı:ı. 1 . Alman t.an ... larmın lahriblne §lddet- tlr. Musollnlnln llkJrleı1nl ne. .. rcden • • • d. 5··1 d tatm• k istemi 'il"-'• ~"'- aıntnıSc blr doktora ••tğeı- Di1~mn!l fecir ,·ıı.kli "Clıntcau ıc devam edill~-or. 4 gün urfmd& 1000 " yar bır gemıcıy ı.. u eyman a· a ın etme ıs, ~ 
~l Ali ~- öldU "' bu gazetenin makalealndcn ç:kan ma. d d b' 'h · T:- k t s.. • • d Dilfiruzu bn _, __ 

, ucnl alm:u:sa . Porciım" mmtaknsmda "Cheno Po- tıı.nll t:ı.hrlp cdilmloı.tır. Yalnu bir top- m a ır ı tlyar .. .l"a a vu ısım . pazann an sa IMal"' .. _ na ltaıyanm harbe girmek Uzerc ol· • H 
'°"illi§ olduğunu l~IUJği:.ıl puloux" 'l."C kadar hrıtidad l'<lcn çu grupa ıs, diğer ....,.,,p ela l7 tank roktan unutulmuc gitmı~... er- rnk Kndirga.da ufak bir eve v~ 

J c· - duğuduı-. Berlln mahatlll ltalynnın ~ ı< "· 
' ~ r. cephede yeni hlr mnthl taarruz tahrip etrnl,tir. i~ rnııtmetzellkler ve bugiln yarın harbe J;'lrme:ılnl bekli· kes onu Koca Ağa diye anıyor, le§mi§ti. 

te llıu tin Torl:ılh kıı..ı&baınnda l'..ab- yapmrşt.Jr. layyarelcrtmtz bu hususta çok mOta. )'or. ve öyle çağırıyor.. • Kara Mehmedln aa.adet gUnlf-
1 

~ ~ npmat; ıuçuo:inn mahke. l'aris, 9 (A· A·) - Salahiyettar slr oluyorlar. Tayyareıenmtzin ce.sartt * * * Koca Ağa, bütün gemicilerin, le· n sok devam etmedi... Don.azı. 
~,'"etilen bakkal Snlt ve Recep, malııUil. Fransu: ordusunun ricat ,-e mahareU htr tOrlil takdirin !evkln Roma, 8 - ttaıyruı hariciye ncza.. ventlerin, azeblcrin, hatttl donan· manın yeni baştan ha.zırlanaralt 
~Para ~bit oıduı'Uııdan ~r ynz 8uı-ctile dU~anm knblr olacağµu de!ı;korin mıı.ncvfyatı çok mllkem· rcUnln Dklrlerlnl Rela:alonl tnterna.. manın İstanbulda bulunduğu ay· sefere çıkması için ilk tedarikler: 
i~ 0~~~!!lr.a ve lkl~er 8llıtt ıı:ıı. Unıit etmekte olduğu ııademeyi de- meldir. MUdsfaa h:ıUan derlııllğtne donalc gazetcsl yıı.:ıdığı bfr mnkaledo larda bütün Yeniçerilerin, dert yapılmaya bqJadığı vakit henib: 
;ıı tdUrn A,Ydmda ikamilte mnb· !ettiğini ve Almanların a.kurane lıfi devam ct.tlğlnden aaker lobmda geri- lt.a.ıyanın harbe girmek tlzc:-e oldu· ortağı idi. Herkes başı sıkıya Dilfiruz ile beraber Ycl§aY1§1an.t 

l'enı IJ!erdlr. cumlarr l:n~emda gerl çekilmt'k deki lwUara çckllcrck cephe bozul· Cunu möylUyor ''e bunun lçlıı §U ae- geldi ırJ ona başvurur, ona akıl nın dördUncU ayı içersinde idi· 
ı.,.,..rrıaıısuı hı..ı~day \"C arpanm suretile Fransrz kuman:ln he:reU- madan mlldafo.aya devam edeblllyor. bcblcri gösteriyor: danı-=-ır. onun düşünce ve tecrü- ler. Kışın ilk aylannda "'""lav.n '\ı~ ._,..lıl ltalyo. 18 se.ncdenberl munhedelerln :.: ~ J-

~....__ sok bol oırııa-.ı ve .uvkl· nln Alman erk6nıbar:bi)·~ı ta.rn. • KOUKUI\"Ç BiR MUHAREBF. besinden vardım beklerdi.. hazırlıklar tahminlerinden daha -.ıa ...... _ tadUln! istcmlgtlr. Fransa ve !cgUtcre • 
-t ltıı· ~ tı.ratııı:de. dOşi.lklUk fından lnUhab edilmi.'l olan yerde Gene Hava.& aj:ınm bu taarruz bunıı daima muart7. bulunmu;,ııırdır. Kara Mehmed, Süleymaıun uzun sürmilş, sefer mevsiminin 
~~ <1~ lluf,eay cıytı!lıı.rı ~o p&l"a vs &aatt.e kcnd~inc kafi muhare· etrafında tafsilat vererek diyor ttııtya. çe.lı§me.I;: l!;ln arazi isteyince yanına yaklaştığını, e.ncalt ih- bn§llla yani ilkbaharın sonlanna 

da t.taı !4tcr. Bunwı ekm~k flya.. beli kabul ettirmek ist..iren Alman kt. lcendi3:1ne çöl gösterllmlştir. ııa~ı.s. tiy:ınn eliLi omuzuna. vurup da: doğru sefere çıkması I&.zmıgelen 
t~~"eıt~ıe~:::fibu~:ıı~m~t:: ~:ıbmıtr.nltkt~t ct.:mi{ı oldu~"Unu ';·Yalnız Ij() ldlometrc goniı:Ii- ta.nda hareket ettiği znnıan zecri - Ne dU§Unüyonrun bıre ev- donanmanın Istanbuldan aynlı§l 
~llt. ~uıı te~tt edeceği lia~. veri- ynn c .1e .:aut.. ğlnde bir cephe Uzerlnde, bu sabah, tedbJrlere mUra.cnat edllmlutır. lad? , temmuzun nihayetini bulmu§tu. 
~ Ayni mahııfil, Fmn."1::: kumıı.ndn dört bin tank ve bir milyon kadar ltaıyıı.n ol4n ,eyler dııima hakir dediği vakit farkedcbildi. Bi:- Bu uzun hazırlık aylannda 

~~lkt gece saat 
21

•
00 

ne 
21

,sa Imyctinln henU:: inisyntlf'i, eline in8an hllcuma kalkmıştır· Alman ;;örülmek istenm.l§Ur. denbire uykudan uynndınlo.n bır Kara Mehmedin evinde yalnız 
ı. G~ 'I'okııt ,.e Gtreaunchı d!ln aa.. clruamış oJduğunu, fakat istedlj'.;'i askerleri, ecdadla.n Tötonlar gibi, Bu harp ttalyım ınllleUnlıı arazı adam 5aşkınlığı ile Süleymana her gün geçtikçe bir parça daha 
rtt caııt l,ı:ı de Malazldrtte zarar ~an alabileceğini ilbe etmekte. omuz omu%a ileri yürümekte ve meselelerin! halledecek, Nls, Tunu~ baktı, sonra: y,tklaşan ayrılıktan bahsolundu. 
~~ t~t.ııan olmlJ3tur. tehlikeden en tlyade Mrhoş o!an. l{ortlka ,.c CtbuU ltalynya geçecek - Hiç, dedi. Oyle dalmışt.im. Bu ana kadar Dilfiruzun eüphc 

~~llıitt er zarıt ve Gtımn~ ... ·ncdo d'" AL~IANI.ARlN LlSA~'l lar, en tiya1c a.yık katanları, Fran· UI'.l. Sülevmo.n. ka.l'liısındakinin iyi .. verecek en. ufak bir halini bile 
•Q .... "" " DE,..f 'Tl • tıı.lyan rr.!llct!nc denizde ı:erbc:ıtı J • 

' 
• 

...-. Hlçblr taratta hasar v ~ .,sız :qıQJ<inel!_tUfelçlerinln ve ~plıırt- limni isteyen §efkatli bir baba görmeyen gu"zel lcvend "ft- ~-,.. B....._ 9 '<A A) '• A 1 "·· · tcmla edccelt ve bu aı,ıretıe .. lr_;l:;"k- o· ·~ .ı.a. ~ !~ .... Q r•\,f_ erun, • . - s :en \'a- nm at~i alttnda ilerletme ·tedir· l~ harl:.1 olıı.cnktır. ,., - ., tn.vrlyle merci gemicinin omuzu- tanbuldan ayrılacağı günUn U'e· 
ı:,·_~11 lt.ı tıı u z de k ı dcnı yt- üyot•hakkmda. yapılan tef•lrlerde AlnWılar, sabah ~akla beraber, na vurdu: fesinde se;vgilisinin birdenbire 
ı~ l'tq~tıxı ders ı.ıtaptımnı vak· Alman ılerleyişinln dcvııın etmek- Framm: krtalannm dün akşam fati· IIERGnN BlR TAntm _Doğru söylemiyorsun evlad kacıeı ile k.'U'Ştla§tı. 

, lllı,Jı nrıek ,-e d"~cr vutrctıer le olduf;'tl, f&kat ha:-el:Atm bu ilk nat nol.-talarmt tahliye etmiş ol - Londra, u _ screrbcrll ... I tam:ım- merd kişi ağzında yalan derhal Hikô.ycnin bu noktasmcf _ Ka-
1 t hA ınatbaaııınm gtınd~ ne s~flıasmJa Flandr harbinde oldu- dul:lan Am ... ·nn ,.e Ro"e'un ccnu - b k d' · b ıı· ed ·· -· d b' M b... """!t ,., .; ., lanmış olnn ttaıynnm no valdt harbe en ını e ı er, yurcgın e ır ra. ehmed şimdiye kadar büyUk 
~tıı.a tnzia mcrnl YL1!'mum:ı. t>'lı ::;föi gayetle çab\lk \'O mühim bundaki mın!Akadnn Hert atılmışlar gtrecı:ğl hakkında. dUnyanm ııer tara.· dert var senin, gel bu derdi anlat bir gıı.}TCt sa.rfederek tuttuğu 

\t . 1c'11n lıaft.'l tatllln®n mıınt mtı\'&ffatcıretlcr b!-' lenmcmea.1 la- ve solda BrMk! nehrine dayan. tındnn tUrıu torıu haberler gelmekte· bnnn ... Bilmez misin, derdini sak hıç1nnklanna artık hikim ola
'~tlilllı~ına")-on hcyt'Unco kn· ınmgcldiğini, çür.kü FrnnSTzla.r ta.· mak ST.ırcttıe Anmatc ile Noyon e- dlr. Her hllbcr baıJka bir tarihi blldir. la.yan derman bulamaz, derler. mndı ..• Hıçkıra. hıçkıra. anlatma-
~~ı:r. ra!mdnn gösterilen muk~wemctln rasında tesis cdilmi!J olan yeni mektcdlr. Eunlann hanı;lsinin doıtru Yarana melhem vuramazsam bi. ya koyuldu: 

at \' tlddeUe mUcadele f~in Dclçikn ,.c şinla11 Fıansa. malıarc. aıevıilere çnrpınrolardir· oıacnğmı tabiatile k~Urmck mUın-~~'t'tlc~ltlleU tarafmda.n bt:tUn lxılerlndoklnden r,.ok ~idd?tli oldu- B:.ı in!an kütlelerine açılan seti kUn dctrtidir. Nevyork nınlırcçll bir te söyledikçe açılırsın... - Allo.h şahid, sözüme ..• Fler 
Yonu e birer fiat nıuıııkab~ ğ1t tPll"'riı-: etti• ; ımcktoClr· otomat.ile silı\hlarm atE'-§l dola}'lllilc haberde §Öyle dcnllmeıttcdlr: Süleyman Kara Mchmede, Ka· Dilfiruz Jstanbulda iken kaçsay-
~e ~UruJması hnkkmdaki Paru • 9 - Fnuu:tz toorııklann- •e nynl zamanda. muharebe mey- Romadan bildlrildlğl.ne göre, !taly,a ra Mehmed Sülcymana baktı. Ilı dı bu kadar tlzülmeyecektim. 

'1-. 
11 

dun meriyete konul - -da c~.reyan eden bUyliİt meydan daruna 15.20 metre .. nksekten ke· b3§vekJl Musounı pnuı.rtcsl günü tiyatın ba.kışlannda insana em- J(cndisini arayacak, bulacak, ne 
u k •- 1 b- u 3 .. ('"',.,") bl t k ı d d ktl niyet veren bir mana. Kara Meh ye mal olursa olsun mu .. '-'·- ,,.ift 

't e~ onı11>yon.:ır ut n muhıırehcsi dört gündenberi da • limcnin tam mruıalile hakinı alan, J-- r nu u ra e ece r. Tah • UCULa. ~ 
~ l\o 1naUyet fis.tmı tostit vam ettiği \'e Almanl.ar tarafında."l piyade hUcum dalgalarmr mitral- mlnlerc göre Mueounı rnottctfülere medin gözlerinde de .,söylesem zasını verecektim. Bu olmasa 
~tla11rıt?nat karlar ilhet.:Ue sa- mııaT.Zrun ku"-veUer cepheye sevke. yözU~·en, topla tanklara hUcum e. ltıaa mllhleW bir llltımatom Tcrcrelt ne çıkar" filcıini üade eden la- bile kendimi iyice kalenderliğe 

, ~. ltararı~tır&.caklar ve ôlle.rP.ık idame olunduğu halde elan den ,.e kollar üzerine bombalar a- derha.1 hllrbe gırncceğlnl llM edece!< lmyd bir eda vardı. Fakat bu kar YUrmak, derdimi şarabla, afyon 
·~~;üıe dca illn ettikten ıonra mlihiın bir netice a1ınanuım~, cep- tan Fra.naız ve İngtlb hava kav • tırNıı.poltyc mUhlm miktarda şılıklı bala;;ms.nın devam ettiği la, esrarla unutmak belki bulu-
~~lardı e YUtlmasmı mecburi henin hiçhir noktasında Almanlar voUerlnfn kitle\i nıildahalo.si dola- taıı§tdadtı yapıtmıotı.r. uker bir ild saniyeden sonra ihtiyann nurdu. Fakat öyle olmadı. ().. 
l'~ r. tsrnfmdaıı cepheye konan kuvvet yuile, Almanların kayıpları muaz· emniyet VE:ren gözleri, Kara nun benden kaçl§Ulı <Sğrendiğhn 

~~te Yatından iUbarcn ilk ve zayi edilen ıralumc ile muka- za."ndrr· . 20 HAZtRAN Mehmcdin knfasından iterek akşam Istanbulda son gecemlz-
~\a trbtitnhde goçilccekllr· yc:?.e caflebftecek bir mm·affaktytt Fransız krtalım, adelı;e azlıkla _ Diğer taraftan Londr:ıyıı gelen bir güzlerini bulandıran tereddüdii di, bir knhbe uğuruna beni bek-
~ l~~ rntıdUrlüğllnde nıa. lt:ızanılnmannştır. C<ıpbenln birçok rm& rağmen, kısa ve şiddetli mu. habere göre de, ltalyaum :;:o haziran· yendi ve Mehmed atıldı. Söyle- lcyen vazifemi unutamaz canım 
•• ~ ~ t.çıJan birliği. Uca- nokıa•md:ı, Fransız: istinnt nokta- lı:ab'J hücum!arla mevzi.len kur • da. barlı<ı gırmc& boklcneblllr. Mu. dikçe ferahladı, ferahladıkça gilii. sevdiğim gemiden a)rn kaJ.. 
~ lett ~~et ınlldUrlllğü mil- Jıı-r ra.l1aST1"1"an nuruz ,.df'bi!cn tarnı."lk :için istinat noktalarmdon bablrler, bu hllbcrl Juıydctmeklc bera- söyledi. mayı, hizmetten geri kalmayı dO. 
tıı "e llıhp . arak bUtnn mani· tanklar clnlma yalnrr. kalmışlar. d!§ıırı çıkmakta tereddüt etmemiş~ tx-r 1tnlyıı.yı Jınrp haricinde bırak· Dert söyletir, n~k ağlatır. Ka.. şilnemezdim. Binaenaleyh ilk 
~rtıu " afıyc t>şyıılannın ma- pl!•edeler bunlarr takip edememiş lerdfr. Fakat, a ·şıtma do~ru. Al • mak l!;ln vukutıulmaktn olan mesai· rn. Mchmed hem seviyordu, hem dilşlincem aldırmamak, bu fell· 
~~18alı§ fintlnrmı teabi· \"e binaenaleyh tnarnız Uerl g6tu· rnan ku .. -vetlerinln bu ıırkı seyc!ılnı )"e bOyUk bir ehemmiyet vermelttc de dcrdli ... Söyledi, bazen elimle- keti de cesaretle kar§'ılamak ar-
ıta. biUrt~rdrr. Bu iş kısa bir till<'mcml§tlr· karşısmda, ku-.. ndanhk, gc.ri çe - Calta.t Musollnlnln Fnı.n8a llo sulh lcrini s?z yaş.lariyle. ıslattı, b::ı- ZUSU o!du. J?erhal gemiye geldim 
~~ ıı._ . CCek ve sonra diğer Muharebe bir hat Uzcrinde değil , 'tilme emri ver-''" TC bu emir fam yoluyla anla§mo.ktan da ümidi kes. zan kclımelenni genııı hıçkınkh ve ganp degil mi rahat ve delik. 
,""· ça o;ııı~ra gc. &.J nı m tnarruz ve mnlmbil ta· bir intizamla \. •amlmıctır. b~ tıy c g u. Eiz bir uyku uyudum. Fakat ts-~;ı>tL ~l"lnde J•.,_ .. T.. f'-! ta r "U9 tJM .. ı Ulve etmektedirler. Bıınunla 1 bo-d 
lfa >1 beraber ltomad&kl Amerlknlı muhn- ed il · · ~ ?'t lcotıtroı nrnızlıırmm cereyan ettiği bir sa. Al· ........ }ine bir"l'll< tnze frr- birler bu hıırbin Arnavutluk yoluyla Kara .Mehm h tayesıne rus.. t:ınbuldan ayrılıp Saraybu.rnwıu 
il 'Yrtca . a b~lry:ıcat ko· ha belindedir. Frnr.m müdafaa · !' ve tanklarla, En fü:erlnde de bir genL:ı:tme mııhlyeU almıyacnğı l!lrla Prot çayı kıyılannda devam dolaşırken melfuıeni.n hicranı i-
~~Ql8U% ikinci ve OçilncU el- şeklinin, çok derinliğine doğru tel!- "!'ddctll bir t.nnrrum kalkmt"lardır. cıkrJndedlrle.r. ltaıyanm Ball(anlan eden savaş sıralarında donanma- çime çöktü. Uykum, rahatım ha 
ı....:_ \'~ stok yapmamııa da bit edilmiş olması ve tanklara kar- Ç.arpışmalnr, burada da şiddetli ot hı?rbe kan§tmnak istemediği blldir11· nın işsiz k:ılışından acı acı §ika· rnp oldu. Şimdi burada yalnıı 
"'ll~cıı Yecektır. lthalatçıla· fi alman tedbirler. lrarnltı hareke- 'lluş vo bazı noktnJarda. Almanlar Jiyor. yet ederek başl<ı.dı.· Devlet bii- ca.nsız cesedim dolaşıyor, canım 

~ llııcırı arın 1'e perakendeci. tini menebnektcdfr. En'e \•amı1 .. 1v ve cenub sahilinde tUn kudretini Rusyalı ile ceng~ Dilfiruzun peşinde. Her an nere.. 
~~Jı d~ u:ıum ile biribirle- Bundan balJka Frnnsıılnr tam - kU~ük blr klSprU başt t~i.s etmf!l· LAYAL RO)IAT"A GtDECEK Mt? hasretmiş, donanmayı ve Akde- de olduğunu ne yaptığını dU~-:e Çn~':ıek maliyeti yilk fmdnn yapılan bütUn gerilemeler, terdir. Bu köpril b~. halen şid • ltatya..-ı dostu olmakla marul eski •

1 
clzi tamamiyle ihmal etmişti... nüp duruyorum. 

f>tı...~lltlıı a.nnın da kat'! kumn11dnnhğm te.rtibilo ve büvfiM detll bir Frar .. oı;n mukabll hücumu· P'rnnsız b&JVaklll Lanlln husuiıt bir 
b:~~ ?lı e ıeçllecetur. inııbat \"C intizam içinde yaprl~ak· na hedef teşkil oylemektcdk· memuriyetle Romaya. ııeynhat cdcıccğt.:.--------------------------

~llti -:~Ulleri of"1.1! İstanbul ta ve bir mevziden diğer ıncvzic Havn JıuV'\·cUeıi, kara kuvvette· hakkmdakl şayialar salahiyettar 
b .. ::" ~Un akınnı Ankaraya lnt:kal şeklinde olmaktadır. rile s:kı surette işbirliği yapmıştir· Fransız ruabafillnde tekzip edll:nck-
~lle ~etten verilen e. Flıındro muharebelerinde, z:üc. Hava kuvvetlerinin faaliyeti, At - tedir. şaylayı çıknrr.n lta.ıynn mabs_ 

hıuun la.ııbaJda Qç aylık rln en blly{lk &mili olan ve müttc- mantarın bcmcn gerilerinde çok mınde lacı Franım: b:ı.~veklllııln emri· 
""'tı dez.hrrıaaı iç!n ofis değir fillerin nntit.nnk sUAhlarmda teııl- !\lddcUJ olmuştur. Fransız bombar. le Lavalin Romayı ziyaret edeceği • 
. ,~_:' al ucn• .. bol b .. takat Fransanm nrtık çok geg kal· .. ~•=-. ..... • c ug- rlne multn\'emet edecek kadar ıra- dıman ta ... .,_.a.relcri. tnmlfz bombar-1_ ~... ""' Ofisin ...... _ .; .ı mı~ bir '·ıı:r.iyctte bulunduğu beyan e • 

..._, ""lLethı .&ldşehir lm :ı:ırhlnrn malik olan Alman dnnl!.D la}•yarelerile stla irtibat ha- dilmektedlr. 
, ~~ da ta~ verdiği 100 ton tankI&rmm ba&km tesiri geçmf~ !inde, bulut halinde e.vcı tnyyn.re· 
~ 'tU~e~tit.bul değirmencile - bunlara kartı yeni barb 1lJUllcri lerlniıı hlmnyeslnde 150 tnyyarclik 

t , ~ttl.'Jt ltlzıunu tal:dJrlnde bulunmuştur. 7,5 sar.Umelrelik filolar b&linde, Alman kollan, in· 
e.,ı rt toplar ve topl:ı mllselllb tayyare· san ve ta.nk dalgalan fu:erlne mu-

~ '<tttec c n na oeldlde ter her gün bunlardan yUzlcrccsl· ıuzam infilfık bombaları yağdır. 
~ı._ ettnı tayin eden bir nl t hrfb l 
l't t~~tadrr. Bllhs11m hava , $\ etınektedJr. :nış ardır . ., 

I tıltaco.k Yangmle.rm gc- BU SABAHKt VAztnı.:T Al.MA.SJ~ARIN GiZLİ f'ILAID! 
\.:ll>.~ tll4.Qu ı olıınmak ının ...,kıl· Du sabah Pnrtste nllhlyettar m~ Berlln, 8 - Alman radymJu bu 
ıı..."'1.ı~~ gll "" .,. ht:l!Ude n.skcr1 vaziyet ctre!ında .,, .. ı ..... -1.1 l bu" ruıen •vler l"'n ha· 1 w- ~ ...... neşri~·atındıı. bir svc~ gn-

ı.. .... roJey ... ma Qmat vcrnmıotır: t • in ı.ı,-..ıı~tkkf • gör?., bu gibi ev. Almanlar en-etki gUn daha ıiyade :e eıın garb cephesindeki mu -

t
c· lllltk ba 1 nı&hallc ve acınt- Frıı.ns13 801 cenahına l>a.rp, yarıl A.. habirinin ga:ı:ctc~:ııe <;ek1iği tel· 
~11 ritaıarı mahallin en be'11 nımtnt:aamda taarruzlarda bu· grnfa at!e.n fUl\!&n bildirmiftir: 

:lf• ~rrtda.rnıt1 Ue ~tediye fen Junmuşlardr. DUn ta.amu:Iannı m~ Almanlann elinde elyovın gizli 
·:: , ~lkı: hazırlanacak Te ve· keze, Noyon mmt.a.kaams tevcih et- bir .ıilAh vardır ki cephe gerürin· 

rıı. 'rrıı. en !tOrıra muamele mı,ıcrdlr. Burada z:ı.;rl~ta bakmadan deki kıtaat bu ellahm kullanılması. 
,~ 1 ı. ~Ilı ~l\Calttrr. Hıırttaıara. taarruzlarda bulunmuııarcın. Bundan nı talimle meııgul olmnktadır!:ı.r. 
.. ~ ~itle ledlye aneuınenıuı makaıı.t Franııız ctpbealnJ delerek Pa.. B ·ıahı Alm karartıın Ttrebllccek· r1a 1 u aı an ordusu başku -

yo u:ıu acmaktJ. Buna muvat'to.k o· mandanlığı lüzum gördiiğil zaman 
lam&mlflardır. Oepbe y&nlmamıı, Jnıllanrlacaktzr. 

ALL~ AN Tı:DBtRLER 

ı-:omada hava hQcumlarmıı. karşı 
yeni mUda!aa tedbirleri avnmrg ve 
clnfi bıı.taryalan takviye cdll11l4'tir. 
Aynca Roma m\lzelerlııdekJ kıymcUI 
a&ır1 !lika dıı daha emin yerlere nak. 
lcdil~tlr. 

BUlUn mcolmr ~!delerin hava hU· 
cumlarına l:arşı muhatazRsı Jçln hu 
ııusı ihtlya t t~dblrlcrl o.lınmnın kıı· 
rarla~ımıotır. TnbloI:ınn k:ıldınl. 
maaı ve emin yerlere nakli lı;ln, mU
zcler halka kapanmr~tır. Birı;ok ar· 
ğuıakla.r yapılmıştır. 

Her llafta yapılmn.ktn oınn llalya • 
Amerika hıı.vıı. post.ıı s crvlsl, bundruı 
b8ylc nyd::ı. bir defa olac:ı.ktır. nu pos 
tanın hartkcti tarihleri blld!rllmlye· 
C'lktlr. 

Seçnııe fııkraıar 
Rüya görmesi kolay 
Bir Müslüman, bi; Hıristiyan 

ve bir Yahudi beraberce bir hel· 
va pişiriyorlar. Fakat helva her 
~ünün de yiye~ği kadar çok 
olmadığı için, en iyi rüya görenin 
bu helvayı yemesini kararlastm· 
yorlar. ~ 

Gece olu~r, yataklarına çeki· 
liyorlar. Fakat Yahudinin uyku· 
su bir türlü ge1miyor. Böyle gi· 
derse helvayı yiycmiyeceğini an· 
lıyor. S:ssizcc yatağından kalka
rak helvayı sonuna kadar temiz· 
Jiyor. 

Sabah olunca müslüman ve Hı· 
ristiyan uyanırJar ve evvela Mils· 
lilman rüyası anlatır: 

- Hayırdır inşallah!. der. RU· 

yamda cenneti ruaya gittim. o· 
rada rahmetli oedelerimi gördüm. 
Hepsinin birer birer ellerini öp
tüm. 

Ii;ristiyan da rüyasını töYlece 
anlntır: 

- Ben büyük bir kuşun sınma 
bindim ve doğruca Hazreti tsa· 
nın karşısına sıktım, etini öp· 
tüm. 

Sıra Yahudiye celir, o da !ÖY
ie vaziyeti anlatır: 

- Ben de der, rüya görecek • 
tim, ama baktım biriniz cennete 
biriniz !saya gittiniz. Siz gel~ 
kadar bizim bel va bozulaJalr r En 
iyisi decJim, evvela helvayı yiye· 
yim, ondan sonra rüya görmesi 
kolay! .• 

• 

.. 
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Prençip 
5 Yakın tarihin en büyük faciası 

• • 1,:ıc· bu hTnıı: ma!ahna ınan.Jıra.,• 

pamayacağı bir şeyi bir Sırp va- [;3Qz ı;.(]IJ;; fJ~ (1f] cef\iye çok samimi bir sesle P.~ 
\anpervcri olarak yapacaktı.. K A 1) 1 N~ kl fikrinde iara!' etti: 

Tankosiç m:ıntıkı değil, nnC1lk fr __. · · ı - Fakat Bahayı b ~-
Jrnlbini dinliyordu. Kendı vıcr a- u "o"ldu··rdı··ı. Fak"t hastabakıcı bıl1 mm bu basit düşüncelerle sus- 23 Dilimiz<!' nakled•n l"tUZa "' d:ıı' 
turduktnn sonrn. Yeliahd öldürül h~kikata t:.:mamiyle inanma · ~ 
düğii tnkdirde Avusturya-Maca- ve odadal:i ayak sesleri buraya - Evet, onu muhakkak sus- evvel onu bu e,·dcn ~ka~~ 
ristan için bundan tahassiil ede başka birisinin girmiş olduğunu turmak lazım. Ke~ke hiç getirt· doğru olma;:, Bir şeyleıuenk '"yo· 
bilecek neta yici diişiinrneye ba~ gösteriyordu. Bu başka birisi sa· meseydik. hb etliğini gözlerinden ° ud ., 
lamıştı. Onun fikrince bir kr''e londa başlanmış olan bir cümle5i" - O vakıt yanıldığımı anlayo· :rurıı. Binaenaleyh onu b~r~9~. 

"Prençip", ve1iahtı öldürmeyi açtığı zaman arkadaşının tam vdiahd öliince H3bısburglnr im- ni tamamladı: rı.ım. Fakat getirtmekte de hak- hir yere gönderemeyiz. ) u g5ı 
çoktan kurmuştu. Bu işi mutlaka lıiı· müzaheret ve muvafnk3tim paratorluğ'unu teşkil eden muh - Ve, herhalde Bahayı ki:nin 1ıydım.. Baha;ıııı yanıncia bir i.ak anım1zda bulunaeılk ve 
başar.-nak azmin-deydi. Fakcıt isfr almıştı. Ç:ıbrinoviçin derhal :;;i- tr:lif milletler derh31 iı:ıynıı ede- öldiiraüğünü ke~fctmesine mey- hastabakıcı bulunursa öteki ko· hapsinde yaşayacaktır. · 
yordu ki alacağı netice, irine a· lith tedarikine teYessUl etmesi de cekler, 1·,,,t'ıl;:lal peşinde ko~maya elan vermeden bunu buradan u· 1 1 1 d. d Hikmet sinirli sinirli sordU· 3 P . . k d. . k b 1 ., "' ay :o ay yanaşamaz, ıycr um. - Q}u··ncC'-'C kadar mı? 
tılac:ağı tehlikenin azameti ile rençıpın ·en ısıne aN;t es e- ba.c:lay!lcaklan. Binaenaleyh znr zaklaştırmalıyız. v c yapılacak başka tedbir d~ .J 

mütenasip olsun. diği şüpheleri bir hayli gider- re kadar vicdan azabı hissetmek ı t c·· k .. Bll .. n .. I as·· Esma söz~ kanştı: _ı:c 
H k · k h · · d · t• IX ye..;; u. ·un u 1a go u rız ı - Bö'-•le öfkeli bir ~ekilde ~ 

er esın çocu . e emmıyetsız, crmış ı. si7 in Çig-anovi~e istediği rovel- • le hurad;ı;-ı ayrılmak istemiyordu .J w B ıcıı· 
cılız bir çocuk telakki ettiği Sillh tedariki için kendisine vcrlcd, bor.tbalnn ve suikastr;i- füı ses Esmamn sesiycli. Fakat ve onu v<ıralı halinde evilı'den siıylemeniz doğru degil. ~ bil• 
''Prençip", işte görsünler, ne müracaat edilen Çiganoviç clc>r- Icrin intiharına yarayacak olan bıı sözlere derhal cevap veren kovamazdr:n, b:>şanaca'- dill:r· ydim. Birdenbire tahkika 'f'I>' 
yapacaktı!. Balkan harbinde vü· hal komitecilerin ele başısı m:ı- siyonür zchirini teslim etmişti. olmadr. Birisi bir saldanycy~ o· den ürkmekte hakkım var. sın. Bahayı öldürlip kaçan hl ıd~ 
c~tça kelvkerişl_i olmadığını ileriye hud Tankosiçe müracaat etmiı1 Çignnovi~ :rn kcmitccidcn iste turnyormuş g:bi bir ses cıl;tı, Hikmet sert bir sesle: ~~l~~:~~n h!;b~~m:ı~~l~.kg'1 v~Jr~ 
surere ·endısini çetelerine al· Ye bu adam da fazla düşi.inmeyc di~i silahları elde cttikt~n sonra sonra sa,dalyeyc cturan tekrar . h 

mak istemeyen başkomiteci ''Tan· lüzum görmeden silah tedarik e bunları i.ir Bos":>lı delikanlı.va kalktı ve r:ihavet bir erkek sesi, - Ben bı. hast-~akıcGıy.r dbır h:ıstabak1cıy1 göndeririz. 
kovı't"." ı"n hakare~ dolu so·"zlerı·n·ı d W• • d t . t• D.,,1· e ı·ne " .. ld" türlü r.evmedım, dedım. or u·-~· Hikmet '-'ine itiraz etti: S:\ .. 

~ - e<:~gını vna e mış ı. " ıc s • vererek kendilerine nişan talimi Hikmet:n se:ıi işıti 1: .J d '" 
bir türlü "Prençip'' in zihninden cesur ve knb:ı. bir adam Tanko- \.•aptırmn""l b~u;lamıştı. T:ıbii bu - Sen:n fikrin necjir Aı;ye? çe sinirleniyorum. Sonra. en bek· - Fakat bu hastabakıcı tl o1' 
~ikmayordu. O "Çabrinc-viç'' in ~iç bilhassa böyle gizli kapaklı talimler Belg-raddan uzak bir ma Aliye, Esn:1a, Hikmet! Üç ki;ıi· lemeJi~imi~ yerlerde de birden· le kolay kolay inanacak gö~ )~e' 
heyecanından "Grabej'' in Jakay· işicrden pel: hoşlanırdı. Tabii hnJdc bilharsa korkun'ç dahiliye lik bir aile mecli&i toplanmış gö· bire cıkıveriyor. Muhakkak bir şeylerden şilpfetl; 
disinden de ürküyordu. Bunlar bu mesele mafevklerine bahis bi Stovan Pervincin malumatı hari. riişüyordu demek. Den de iste· Bir müddet sustular, bu sessi7.- rlıyor. Bu sabah b!lna öyle ~ıııD 
herhangi bir ihtiyatsızlıkla gaye· le etmedi Zaten Tankosiç Avns- cinde icra ediliyordu. Şayed Sn mediğim haltlc bu konu~malan lik içer·sinc!e ben. burada oldu· fena ba'k1yordu kı ... Vaka .,~,ı· 
yi akim bıraktır:-bilircli. Bir dağlı turya vcliahuınııı Bosna Herse- bi~t:ı.n dıthilivc nazırı bu r,uikaı:ıt diııliyccektim. Bunıı ciinlcm~k ğumu öğredrlerse ne yap:ıcaMa· nereden o çayırlığa oturu~ ııt 
çocuğu olan "Prençip", ihtiyat· sck'e s<?yahnt günü olarak ta- ter.:ebbüslcrinden lıııbcrdar hıı· istemcdi;imi, bir hareket yapa· rını clüşünüyordum. Sonra Hik· rlı. Eğer o orada olmasaY ~J 
karlığı elden bırakmak istemiyor· marn KosoYn hezimetinin yıldö- bnsaydı, 5üpbesiz Sırbiı::tamn rak banyo odasında olciuğumu met öfkeli öfkeli söylenmesine bı..:,nim ne de Esmanın k ıctı. 
du. SükGtu ve hayatına tamamen nümünü intihap etmesini SırbiR başına beln getirecek olan bu üç anlatmak r.:.-klinGe icıtedim. Fak;:t deva:n etti: ~irdiğini. hihç gören obl,ı_n~~~e:af 
hlkim bulunan müstakbel sui· tana karşı doğrudan doğruya. bir genç suiknstçiyi merh:ı.mctsizcc> geç J:al:nı'§tım. Çünkii Aliyenin - Ne diye Baha öldükten son· Ronrı\ hır ırsızm . u~ Jıtf' 
kastcı, yaşından ümit edilmiye· meydan okuma suretinde t':!lfık d. verdiği cevap b:ni dinlemeğc ra onun gitm:sine izin vermedi- dan .boş b~~çeyc gırd~gı_ne di b·ı 
cek bir teenni ve basiretle herşey ki etmi~ti. l{endi noktai nazarı- ezgid~r taraftan başlarında Da mecbur eöiyordu: niz. Anlamıyorum vallahi Aliye! kes ınanabıhr. Halbukı şım rdtll 
den evvel işe neticesinden mein o· na göre koca bir millete karşı niJoiliç bulunan diğer vatanper. ı _ Söyledil:Ieriniz do~rudur. O ~imdi aramızdadır. En küçük yüzde!! hırsızın bah~e )~~rle {~ 
larak başlamak fikrindeydi. Bu reva görülen bu haksızlıkı ceza- perver mC'kteb1iler gurubu Pren Bu hastaoaltıcı bzim icin en bü· hareketlerimizin bile şl.hidi olu- mesela d~varda~ gırdı~ni nıı• 
itibarla "Çabrinovi~" in suikast sını görmeli idi. çip ve arkaıla~larımn kendileriııe yük tehlike oldu. ~ yor. Ne vakte kadar kendisini etmek lazımgehyor. Gupe~tıı'' 
teklifine ellerinde silah bulunma· Her şeyd<:n evvel hunhar bir ka•-cı ketum davrandıklarını gc- :.-----------------------------dü~ duvardan aşacak enaytdıll~ 
dıgwmı bahane ederek kar..:ımaklı k 1 · tt k · h ':I !17. da yoktur. Sonra b11 ka .-t 

:r- as er o up sıyasc en atıyen a rünce müstakilen harekete geç- ,•e• 
bir cevap vermişti. Bu suretle iti· · b ı T k · · E ufac1k bir iması, poliF.te :... en u unmayan an osıç uc: rne'"'e karar vermi~.ti. Bunların ""/ b" cU1•• 
mat etmediöi bir arkadaşından B l ·k · .J g en C e r.1:~hkeme<le gayet kısa ır l~ • osna ı suı ·astçıye muavenet ela mnlcsa<lı Avusturya velinhdı s. r 
yakasım kurtarmak istiyordu. vnad etm~kle üstüne aldığı mesu l<"'ransua-Ferdinnndı katletmek- -- - - .. keı beni katil olarak ithaJll ~,. 

Lakin "Çabrinovir-", "Pren- 1· ti bil ··kı··k - 1 - 1 ri gelir. Çünkü Bahadan ne -~ 
:ı- ıye n yu • u • ve ngır ıgını 1e ti. Bu gurup Bosna Sarayda ter . ııt ,. 

rip" in ellerinde silah olmadıg~ı d · t• s d · C orr nefr.:!t c·ttiğimı, aramız ~ 
r sap e ememış ı. onra a sııL- U-11 edeeclcleri suiknsttcn kurtıı! ıgarn. kef 
Yolundaki bahanesine derhal ce· k ti s 1 t f d d -·ı <l~rece açık olduğunu her ·as n ırp ar ara ın an egı , duğu takdirde veliahdın diğer 
vap vererek. şimendifer amelesin· Bosnalılar, yani Avusturya tc- bir uerde öldüriilebilmesi için bii B. k • d··-·· .Jır. }. 
den ''Bosna'' lr "Milan Çigano- w .J ır cıgaravı ırmaaarı ugum· Kısa bir sükuttan sonr2' 

eası U:.rafından yapılacagı ken1i- fün tedbirlere baş vurmu~. h~r ı· b'l..J·-· · · "dd. d. · vir." in kendilerine silah tedarik • · - ıye ı ytgınızı 1 ıa e ınız:. !'~ sordu: ttP 
:I' sını müsterıh ediyordu. ~ey! evvdden düşiinmüştü. Bu i b b 

cdebileceg-ini söyledi. Balkan • -- Hikmet, bildiğim se e -~ 
harbinde komitecilik etmiş olan b.ışka. B:ua ı e aranızı aç" Tankosiç suikastçileri hususi kinci suika~t t.eııcbbüsündcn 

1
• tnce bir cıgara, mesela hanı· l .1 "" r 

silah deposundan alacağı silah- Pzençibin haberi olduğunu kabııl meli cıgarasmı alaröl: ıııelofan ka· b bl ., 
§İmendifer memuru silah teda· 1 c er Yar mı. . .. 

arla. teslih edebilrdi. Suikast is- etmek lazımdır. 1 eıdına sararak resimde görül~."'\ ı.. F ı t b alt " rikinin en ince yollarını biliyor· .. - J.ayır.. a •a u su 
ter muvaffakiyetle neticelensin, Suikast do!ayısiyle mahküm e ı şekilleri tatbik ediniz. Arkadaş- d :-d ? y k · de· .. dıı. . te sc k t w 

1 
. c>n so. 11nuz. o sa sız oP 

Bütün bunlar derin bir mahru· ıs r a ame c ugrnsın, ona ne dilmi§ olan maruf Sırp mu mr- hrınız cıgaranın lıır sey olmayı· _ Hiç .. Yalnız aranızdll .• ıı:I 
miyet içinde cereyan ediyordu. idi? Şayed Bosnalılar kendisini rirlerinden mösyö Buruyey~- şına hayret edeceklerdir. _ Bakınız. söyleyemiYO!ı'c 

el.c verecek ol.urlarsa ancak ken- "ı'ı.ıçı"n Bosna Saray suikasti un o ··ıd·· k k d"r ı Uç Bosnalı genç projelerinden • r.ı:z... nu o urecc a .. d 
hiç bir kimseye bahsetmemişler- dı başını t:Iılıkeye at.m:~ ol~cak- vanlı eserine göre, Prençip Dani. 7 3 l ye giden bir mesele var mı 
di. Bilhassa "Belgrat" resmi tı: Hal~ukı o, kellesının elınde~ loiç gurubunun suil\iı:;t tcrtiba.· '6 rı ek istiyorsunuz. 
mahfellerinden suikast tertibatı gıtmesıne zerre kadar chemmı- ~uıatındnn haberdar olur olmaz 1 . Esma mınldandı: 
çok gizli tutulmaya çalı~ıhyordu. yet veren bir adam değildi. l:~ndiEine bir haber göndererek 4 2 9 - Sus. Hikmet!.. dı'' 
"Pasis" hükGmeti bile bir sergü· Esasen hayatını çoktan Sırhis veliahdm öldi.iri.ilmesi için icap _ Hayır, Aliye şu nokt:ı · 
ze§te atılmaktan ~ok çekinecekti. tana vakfetmiş değil mi idi? Bi- e1lcn hazırlıkların ikmal edilmi5 min olm&nı isterim. Onu b~l1; 
Bilhassa Sırbistan ild kanlı harbe naenaleyh gidip amirlerine da- olduğunu ve kendisinin işe kan· 7 8 2 dürmeclim. Vakıa bildiğin11l I 
girmiş ve memleket adamakıllı nı3mamayı tercih etmiş ve bu şarak tertibatı ihlil etmemesi la bcbclen dolayı ondan nefret° .if 
yorulmuştu. Sonra memleket da- snikastten kimseye bahsetme- zımgeldiğini söylemiştir. Jlünliil oyund.'\ rnı.amlıır ~~·le yordum. Olümüne de ço}c..~1(. 
hili işleri son derece de karışık mişti. Tabii o zabit sıfatiyle ya (De,·antı \'tır) aırnlnn:u·alltr. d m. Fakat onu ben öldürJll 
b~M~~Wr~uda'·~~ç''fu~------------~~------~--~--~---------~---~-------------~ Ali~~k~~wpw~=~ 
v. eni sergüzeıı.tler pccıinde kocıma- :J 1 - Fazla heyer.anlanıyots 111 

:ır :ır • H •k ""' (.:cvlttn: ··n,. yacağı aşikardı l a g e K g ti a a a 1 t-likmEt... Baksan a yüzu ret> 
''Prençip'' il~ "Çabrinoviç'' su· 01' ;'llm·a '71 onu Muzu kırmızı oldu. Bu kadar be) p~ 

ikast pUinlarını hazırlarlarken '-~ 1L..J S'lna gelmez. Zaten tansiYo 
Sırbistan büyük bir intihabat••---• ·-~-• •---ıl~-ükl'Jek... ~ 
buhram geçiriyordu. Hiç bir Ellisinden sonra hala çapkınlık ill~- fakat bu manzara karşısında onladı hi Yutkundu, ağ.:ını şapırdattı, -Canım r.imdi tansiyon.~, 
Sıb, Sırbistanda silah depolarının tinden kurtulamamak kadnr büyük bir o günkü ziyafet ne kadar yüklti olursa sonra giiçlükle: 3i~·on dlişlinUHlr mü? Her ı>ı • 

mühi:nmat anbarlarırun bomboş dert yolttur. olsun bu soğukluk için yine de yer kal- - Tabii, tabii. dedi. ".lıt· haddi Yardır Aliye. 
olduğunu bilmiyor değildi. As· . Dostlar b~ın<lan uzak olsu:ı, bu has mıştır. Ve başka bir Ş('y ~öytiycmcdi. Genç Esma: .)-ıl 
kerin elbisesi yok, ayakkabısı talık bir kere insam sardı mı, gösterd!ği Ve tükenmez bir iştiha ile nazarlan- ]cız da elindeki s-avteyi okumaya ba~Ja. -- Hikmet, dedi. Ne ~ > 
yoktu. Bnlkan harbi bütün bu araztan teşhisi gayetle basittir. Bu ko- nı genç kızın etekleri altından gönderdi. m:ııtı. ~;niıin farkında değildsi~;~ ~ 
menbalan tüketıni§, kurutmuştu. camı!j çapkınlar huylu huyundan va:ı: geç Çelebi efendi hhyatmdan memnun- Çelebi efendi büyük bir sıkıntıya. ı·~ sizi çok ııcver ve aı ıı 
Bundan maada devlet kasası da mez, atalar sözüne ı.~yğun olarak kadın du. Ancak bir noktaya canı sıkılıyord.ı. düçar olmuştu. Sofr;ıya oturmuşken bil• Uğiniı:i il'ter. Eatile geline~ 0~ 
tam takırdı. Memleketin ilikleri· pe§inden koşmaya dıı.?vam ettikleri zaman Kızın ayağında çornp vardı. Mamaafih lokma bile yemeden :ıç kalkmak onu ha- bir hırsız olduğunu hcpirnil ~ 
ni kurutmuş otan iki harpten biraz da gülünç olmayorlar değil hani... bundan da başka bir zevk hissetmeye b1ş rap ediyordu. rcruz. Katil bir hırsız olrna 
sonra büyümüş olmakla beraber Hayatın sonbaharında kanları kaynayan lamıştı. Biraz daha dikkat edince bacak. Tren Sirkeci)\~ yaklaştıkça Çolebi c- .. lrııaFl~r nereye giderdi? 
son derece de zayıf düşmüş olcın bu zendostlar bir müddet mart piliçleri. lann çorap içinde daha güzel göriindüğü- fendinin de ümidleri kırılıyoı-clu. 'F'akat Hikmet haykırdı: ;I,. 
Sırbistan her~yden evvel sulh ne heves ettikten sonra nihayet çivçh·· ne karar yerdi. gözleri karşılaştıkc;.ı genç ktz giizel tc~ - Evet elmaslar! EII11

9 f. 
ve sükOna muhtaç bulunuyordu. lcrde karar kılıyorlar. Bereket versin !d Bütün dikkatini kızın diz kııpaldatı b~ssümünii esirge:niyordu. Çelebi efenrli- ruın bahsedelim. Elmaslar ~ı 

Nazırlar intihabatla meşguldü· bunların ekserisi znrarsız mahlllklardır. altına toplamıştı. O ka<iar dalgındı ki göı nin cndi§esini anlaınıq ol:ı~=ık ki nihayet. de'! Bu iş:e benim hala a!1 ~ 
ler. Sırb ordusunun iki reisi Voy· Çapkınlıkları güzel bir manzara karşısın }erinin heyecanda!1 biiyiiyüp küçüldliğü- bir kahkaha bash Ye ilk sualini tekrarla- nadığım bir kaç nokta ,·a.ı:;~ 
vada ''Potnik" ile general "Ma· da gönül dinlendirmekten ıbarettir. nün bile farkmda d'·ğildi. dı: \ ~d kasa açıldıit vakit b { 
rinoviç" tedavi için Avusturya Yağlıkçı tüccarı Çelebi Efendi elli Genç kız, bu ihtiyar kurdun diı:;lC'riııi - Demek bu kadar çok be~en<lini;: ·: dc.ğildi ve hiç bir şeyden ıı;i ~ 
kaplıcalanndaydılar. Binaena · beşini atlamış olduğu halde gönlündeki göstermeye başlamış olduğunu göriiyor. Çelebi efendi t:oğulacak gibi idi.. '.'l'ma.dığ:ını söyHiyor. Ha.lb~e141' 
leyh harp tehlikesi mümkün ol· ateşi bir türlü söndürememi§ti. hafif hafif gülüyordu. - Nasıl beğcı~mem, nasıl h"ğen- ~lmasla.r çok kıymetli şe~ı.ı; 
d:.ığu kadar uzak görünüvordu. Klasik zevkleri vardı. Yazın plajlara Çelebi efendi, bu tebessümü göriir mem. ~rutlakn. onları bulmak 1 :; 

Prençip suikast işini Grabejc kışın sık sık operetlere gider, bol bol ha- görmez, kalbi hop etti. Aman, dedi gali- dive inledi. Esma: . ı.JJJ'' 
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Günlük bulmaca 

eak çıplak vUeud seyreder, gönlünü, gö- ba işler yolunda gidecek. Genç kız çant.-uımd:ın bir l;iığıcl <:ı- - Bana 1'alırsa, dedı, ~ 
zUnü tatmin ederdi. Tren Yeşilköyden kalkmıştı, rngon kardı güzel yazı sıyle üzerine bir şt'ykr tın k<:.ybolu~u bu işin en ~ 

Bilhassa hafta aralarında Floryanın yine tenha idi. Çelebi Efendinin naz:ırlan yazdı ve Çelebi efendiye ıızıı.ttı. de ol:ın tarafıdır. Şimdi ~ 
daimi müdavimlerinden idi... Bu tenh:;. kah kızın mütebessim çehresine kalkıyor, - Gelip görii:·sünüz... ~lmc..sların ne olduğunu ,l 
günlerde plaja gel:r, göbeğini kumlaru kah diz kapaklarına iniyordu. Genç kız dedi. .. Çelebi efendi az daha tıkana- m~k bile iFtcınivorum. as 
gömer, haris gözlerden esirgemeden vü. eteklerini biraz daha çekince artık ÇclE'hi caktı. Bu küçü:, kfi~·ıdda bir nclreı; yazı. k1cı elmasların kas:ıda olJ1l Jt" 
cudlerini yarı çıpl:Uc bir halde kuınlnı a efendinin nazarlan mıknatıslaşmııı gibi 1ı i<.!i... ~ıj:-:Jefr;le gördü. Bt:n dt ;/ 
seren bar artistlerinin kalçalarını, yan- bacaklara takıldı kaldı... -zibi ya nız bu noktanın el 
sın diye kumlar içinl• saklanan göı:rlish•- Çelebi efendi lıelki gi.inlerce. ay)arca Hemen ertesi gUn Çelebi efendi gü- :lan daha kıymetli... tir 
rini yan ateşine alır, ağzının kenarından hatta bütün ömrünce böyle dalğın ka!a- ?:Clce bir tl·aş oldu. ~·eni <'::ımaşırlar giydı - Siz k:ı.dınlar deJide~J 
sular nkarak tatlı, hülyalı saatler yaşar- bilirdi. .. Fakat gen~ kız birdenbire eteği. ve clİ!1e adresi altlığı gibi yola diizüldii. olmayan n•ahlfıklarsınıı. •"'ıı· 
dı. Yine böyle bir giin, gözü etten doy- ni indirince Çelebi efendinin hayallerine Bcyogluna çıktı, soru:tura soruştura ~o de yanın1T.cla dura dura. çif 
muş bir halde trene atlamış, Istanbula dö ı:;iyah bir perde çekildi. o zaman nazarları kağı buldu. Levhaiara bakarnk "AlamPt'. ~ağım. Simdi iEıin içinde b~ 
ntiyordu. Vakit cğfoyi henüz geçmişti. yeniden genç kızın mütebessim çehresi- hanını nmclı, buldu. Tıkan:ı. t1knna \'eclin- !;ız olcluf,'lınu, bu hırsııtJ1l>tll 
Mutadı birinci mevki ile gitmel;ti. Amma ne kalktı, kız ~imdi giili.iyordu, nerede i· ci k:ı.ta çıi:tı. yedi numaranın kapısı açık l:ı:ı aşırdığını söylüyor. eŞ öl 
buna sebep kibarlığı veya zenginliği de- se kahkahayı basac:ı.htı... tı, içeriye girdi, genç bir adamla karşılaş- dolııyı seviniyorsunuz. J3 .,ı 
ğildi, hay;r, bir dostu Çelebi efendiye Çelebi efendi :1c yapmak luzımgclc- tı ... GC'n<; adam sor,iu: k3 ~onra •la r.~famızdan :det" 
şöyle demişti: ceğini kestiremiyordu: - Duyurun bc:·fencli, hangi boyda hayı öldlirmckle itham 

Soldruı s:ığ:ı \C yukardan a~ğı: " - Ea ekstra piliçleri birinci mev. - Ah, diyordıı. Yiı·mi beıı yar;ıncla ''C hangi ı·enl:tckilertlen kaç düzine isti· lcr çıkıyor. 
ı - D·r nota • Teb~ir, ~ - DUz n.. ı -kide bulursun... olmak için neler feda etmem... yorsun uz... - HikmEt... 1 r... b" r d "'f 1 . 16. razı • Noksan. 3 - Etrafı deniz • "'9te Çele ı e en i de bu tavsiye Üi!e- ı' amaafih bülür. ihtiyar çapkın ar- - Ben düzine:-lı->rle değil, bir tanesi- Bu ı;"?s Aliy<>nitt R~nı ,,Jıf 

Mevzu. • - Bir har!• Kadınlar c;olt rine gelmiş hirinci mevkide oturmuştu. • da olduğu gibi Çelc"!li eföndide de bu znrıf rıi fat.iyorum!.. ,·~k:tginde·1 dnl-a apr, d .. 
kullanır. • Sayı. 5 - ııtı.vc • Bir hart Dostu Çelebi efendiyi aldntmamıştı. uwn Eürmedi, o da günlünii genç, kenrli - F'nk:ıt, beğim. biliyorsunuz ld bi. yecc.nsız bir see: _ 

• değişirse, lata. olur • Bir haı·t. - Az ileride sülün gibi bir taze oturuyprdu. sini kabiliyetli gür:Uyordu, büyük bir <:·~ zim satışımız toptı.nciır. _ Hikmet. köşke . !O~a 
Bir ay • Parmağıı sUrUIUr. 7 - Mu- Çelebi Efendi kız!, saçlarından başlayıp saret göstererek Y"r~nden kalktı, gitti kt- Çelebi efendinia nrtıl: taha.mmüiü ~eldiğiniz rnl:it Baha ı}e 
sayı hatırlatır • Bir isim • Hicap. aşağıya doğru ni~zcrken naznrlan b·rd~n- zın knr~smdaki ho-; yere oturdu. Söze na- l.r..lmarrıırıtı: .1u~tunuz ·? 

1 
~ 

s t-. Psllrnlojıl~ • Bir s:ı.::ıll h:ırC • bire dizlerinin hizusinda durdu. s1l b:.ı~layaenk, yolunn çıkan bu muhnr.ir - Benim ~·asu;1 elli b~:.:. toptan u~- _ Ne mi konuşturn .··e~ 
Yapmak. 9 - Bir mcy\·a • Faydalı Aman Allnhını neler görüyordu... ku~a nasıl hitap ed€~;ckti? rc:.şacr..k halde clcğili .. 1, nen söyle bana hi· ~'akııt bnnu niçin öğretıısl 1-
10 - Bır har! • lçlllr • Bir zamir. Kız eteğini dizleri iiırerine çckmiç, bacak Bereket vcr:;iu ki genç 1-ız onu bu tim s~t'J<=ın kız nerede? vorsun Alh•e? _ti 

bacak üstUne ntmı~tı. Çc.lcbi efendi, bir zahmetten kurt::ı.rdt ve ~ülerek: diye garledi... • ı1"'..t 
40 No. lı Iıulll13C3mu:rn halli: • - Ta.bil bir gün bU .,re- ı 

hrıyli yukarlar::ı karlar gchilnen bir çift - Bu kadar Ç<'k mu beı~cndiniz? Genq :ıdnm nez:ıketle NWıı n verdi: l'!1 • ..,
11

,,._P.nl" :)· Vr-enmck .. i~u.:,,e' 
ı - lı!Ut .. madl, 1 - KUsavıı.t, sı, emsalsiz b:ıcnğı ı::eyre clnlmıştı. diye Çelebi efendi!'e ı::orc1n... - Sn1·a.yı ara~·urs•ınuz. demek .. f) ... - " 'p· dl" a- ...._Ta&,•- 'ı.a. TUMır, ı - • i". Oncfan evı:c! b ... n Or.:,0rıv 

Fill~akika Çelebi tfcndi biitiin gün Aman .All.,hım, ne kadr.r da çabuk h;zim c;.,r:ı;ılaıımın reklt:m ctmrk iç:n d-.Jim. 0 gu"n nahıı ile,, 1' 
Evet, Dit, JI. - Mania. Llra, 7 -- kadın vücudü seyretmiı::, nrtıl: doymu~:u gı.yc:·e varmıştı. daima c11~an•1a ge~"'r rfendlm. 1..-u n · ' 
At, n.1em~k. 8 - D, Yetim, Al, 9 - ~unu:dan cıniıı mifiııı:: · _...ıı 
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