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Avam Kamarasındaki belJanaJtı: Çörçil'in 

!ork _Hava_ Ku~.!TIU 7 ncl kurultal! !!Jü~as,!b~il! -
Göklerimizi 

"Belçika ve şimali Fransadaki müttefik oıdulann 
cenupla alakaları kesilmesi tehliklfSi vardırıı 

kanatsız bırak 
Anman ıraaycları blOdlrlyor: 

Eski Başkumandan 
111ıyacağız Gamlen intihar etmişi 

Başvekilin mühim beganiıtı Mttlıtt~fülk ©>lrdlUI~ 
"Karşısında bulunduğumuz dünya vaziyeti, a a 

havacılık hususuna ne kadar ehemmiyet ver~ Dair Dıl~oıı QJ)~ tSa\lrcı 
~ ~~~ d2: ~~~d.';~~~~~i~~cib!!.a.~e~~ 1ı~.~~.~ .... ~.~.~~~ .... ~~.~.'..~.~w' lr lYI ~ a cg e ç liifi1 <®<dl Ü 
"tıtu ~thna.cıa BüyUk Millet Mecliai ıteisi Abdülhalik Renda ile Baş- y 1 
~ ~u!ıef~:ea~::tı ~e~~0ir:p~-ı:cı::~e;ee~r~1~.ik:~:ı:: , u g os av Manş ı·ımanlarına nu"fuza çalışan Alman 
~ta~a;.e mUeseeeeler erk!nı, matbuat mümessilleri hazır bulun_ ' 

~~ .. ~=n,!~~~·~= .;;~ım:.;:ı:~~. :::7:·~~ ordusu kolları şiddetle bombalandı 
~l!t·kıeJ.ar arasında kürsüye gelerek aşajrdeki a~~ nutkunu söyle-'• · Eski Sırp komitecile-
~ta~:::nımaaymununkuruyedinı·tacyı ~~r~~tiy~r! d:i= ;: rinden ,nUrekkep F r an s 1z1 ar, A 1 m an iş g a 1 ine geçen 
~-~ı>lYnıı açıyorum. Kurultayın ::::::un edeeefine ıilphe 6 O . bin kişilik .. h. b. k • 

1 
d 

1 ~~~n:· h~~v::tı~~ı: ~~~~;:ı~~dut::u:~~: b·ır teşekkül m u ı m ı r m ı n ta ayı ger ı a ı ar 
~~~ hdıgı bir zaman& teaadil! üd&r ehemıa.iyet nrmtk lhmı · 
l>ataıı • ~!' valdttı:!n d.a:fi& fazla ~ldiğiııt tılr kere dalı& isbat ettı. k d 
•U:rıhedatıart allkadar edeeeğıne Biı\8.eııaleyh Türk n~va Jtunımu • azan 1 Londra 23 (Radyo saat 18) - Başvekil ÇSrçıl bugün öğleden son 

On. Yoktur. nun ~al1!9!nllarmth d& 0 nfs~ • n Avam kamarasında verdiği 1:ieyanatta, Fransadaki müttefik ktiv" 
~rı. ~ind ç"'-- ytlmı bitiren ,..rm. ve Uurine aldı;;.. hizmetlerin.o y l k \'etlerin vehim vaziyetlerini anJatmıı ve ezcümle şu izahatı ver-
~ ~ qa. ~ .,.. 6 ' ugos avyaya onser · · 
!!~ti Vll. Ktırunıu. havacı gençlik derece mesuliyetli olduğunu göıö. mı ıtır: 

lla :tetıl1nek ve TUl'k havlı ordusu· nUude tutariı.k kurultayın eskime- vermeğe gelen müzia- ''Almankıtaları, bazı köprülerin havaya uçurulmamı§ olmasın· 
feı~d ek kuvvet lıe.tırlamak vazi· saiyi tetkik ederken, ieleeek. se _ yenlerin bagajlarında dan istifade ederek, Fransaya girmi;lcr ve ~imali garbi istikame-
~el'hnÜ ~n bir ııenedenberi da.ha. neler işlerini de dikkatle te~bit et- tinde oldukça ilerlemişlerdir. Bugün, Albevil dü~maıı ~1inde bu-

ll ~ll ı.r ıekilde çalı3malctadır· meai Jbnngeliyor-· Bunu bilha&s& silahlar bulundu! lunmaktadır ve Belçikadaki, Şimali Fransadr.ki müttefik kuvvette· 
lfrna:yı kunııta:vın ya.kından (D~vamı ! ncl sayfada) (Yazısı % nel aayfada) rin, cenupta al!kaları kesilmesi tehlikesi vardır. Halen, Bolorlya 

Q (Şimali garbt Fransa) da tiddetli muharebeler cereyan etmektedir. 

eşi. ncı· kolon Amerı· - Hangi noktaların düıman elinde olduğunu kat'iyetle söylemek mümkün değildir. Alman hava kuvvetleri de muharebede, motörlU 
kıtaları yardımcı faaliyette bulunmaktadırlar. General Vcygaıı 
snüttefik kuvvetlerin ba~mda harekatı idare etmektedir. 

l~ad h k t t• ' Loncra, 23 (A.~~=~~,:,r~~~;~~::~~r Londra mahfel-(l a a re e e gep l terinden askert variyet hakkınca Röyter'e öğleden sonra aşağıda-
y • ki ma~~;=ri~~~nti~aberlcr, Fransada müttefik ordular arasın· J daki gediğin h!IS. me''vcut olduğunu göstermektedir. Maamafih 

EN SON DAKiKA 

Bir İngiliz mebusu 
tevkif edildi 

Londra, 23 ( A.A.)l - !ngi• 
liz parlamento azasından yillba~r 
Ramsey, bu sabah tevkif edilniiş 
ye Londradaki Brikston hapish:ı. • 
nesine sevkedilmi~tir. 

Bu tevkif, bugün Avam karr.a
rasında celse açılır a~ılmaz bildiri! 
mi~tir. Avam kamarası reisi, Ram· 
seyin milli müdafaa kanunları hü· 
kümlerine göre tevkif edildil:ri hak· 
kında dahi\iye nezaretinden bir tez 
kere almış olduğunu söylemi~tir. ~in d bere H itler ve G ö ring , ;aziyct çok kamhk bulunmaktad>r ve .. ~~:~.::~ n~;"~.;=d~ı 

Q· namznd mı konuşuyor? · ~~~ üniversite rektörünün 
ır senat~ azası! "biz~ tec~vüzü ki~se düşü~muyor!,, ··{( " .gazetemize beyanatı 

dıyen Lındberg e şıddetle hucum ellı ~ . . . . . . . v· • of .. 
f3;~;vyork. 23 ( A.A.) -Senato azasından James Bymes şunları ilave etmiştir. B~nci kolon· · ~ unıversıtemıze getu ecegımız pr esor• 

''t\es radyo ile şu beyanatta bulunınuc:tur. Ameri.kada da harekete geçmiştir. Bilerek vtya 1 • b. . . d d A lı"m olması şa 1 
~ ~~ ~lba~ Liı:ıd~rg \e n~ de herha~i başk~ bilmirere.k ~m müdafaa tedbirini gecik- .erın ırıncı erece e a r 
ti haıJ'arecı, Bırl~ik Amerikanın hanct siyase- tireoler beşinci koronun en iyi istinateihını ve ~ 
~u be .ında söz söyliyecek sıfati haiz d~ldir. en iyi !et.Erst11!nır teşkil etmektedir. Lind· Üniversite talimatnamesinde tadilat yapılacak 
~o il ~anat pazar günü Lindberg tarafından rnd- beJ1:', bıze et:Meii kimse dü~ .. mmüyor • _ Bu .sene Üniversitede diplomalar büyu•fie 
<lafa e Yapılan, ve hükftınet:çe it~az edilen mü- d_~ii.i. ~, .... \Veya Göringin namın:i 
~~ ~:~:;it~~~;:~. ü_şmaya, h\mO wı soyl~- •;t.? 'J · ' merasiml~vzitedil~ek . , . _ ..,~ 

.._...., ,(O~ 2 nci uyfo:b) C.ııh"ers.il.-0 :Gc:ı..t ::ru Cemli Dilse\ .<Yamı 2 ·m~W)j 
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l I Resmi Tebliğler • 

lngiliz hava nezareti bildiriyor 
Lonclm. 23 (A·A·) - Hnva Nezarctinln tebliği: 
DUn lngllh bomb:ı.rdmınn tayyarclcrl Mtuış limanlarına doğru 

nUfuza çnlışnn Alman kollıı.nnı mUteaddlt defolar ser1 dalgalar halin
de bomb:ıl~lardir· Bu kollnr hıı.vadruı maruz ko.ldıklnrı bombardı· 
m.ıı.nlnrdıuı sonra hnvndan bnkıldığı znmnn bir keşmekcu mamarası ar. 
zediyordu. Ekseriya. k&radn. kargaşalık o kndar bUyUk oluyordu k1, tay 
ya.reler düsmant tnnıyabllmek için bomba.rdtmanlan kesmeğe mecbur 
kalıyorlıı.rdı· Alınan askcrlcrl yol Uzerlndo kıı.çşnakta olıın mllltecile. 
re kan§ıyordu. Alınanların doldurduğu bir yol üzerinde yeşile boyan-. 
mış 40 - 50 kadar Alman kamyonu vnrdı. Bunlar o mUltecllerln ara
b:ılarllc ve seyyar hasta arabnlarlyle o kadar karşnıştı ki, tayyare.le· 
rimlı: 300 metreye kıı.dar indikleri hnldo bunların üzerine ateş etmeğe 
cesaret cdem~lerdlr- Da.ha ileride beş kilometre uzunluğunda bir 
zn1ılı araba kolu tayyarelerimiz tarafından bombardıman c~ ve 
mUteaddlt nrnba yıı.nmıştJr. Abbeville giden yol üzerinde %Irhlı anı.ha.. 
lardan ve birçok motoslklcW kuvvetlerden mUtC§ekkll bir sert kol g(). 
rlllmll3 ve muv:ı.ffa.kryctle bombnrdmınn edllmJştlr. Keza hafif ztrhlı 
arabalardan müteşekkil diğer bir kol da Abbeville civarında bir ormn
no. gizlcnınlş olduğu halde tayyareden müteşekkil bir filomuz tarafm
dcn yakoJnnmıu ve 150 ağır bomba ntılmnk suretile bombardıman edil· 
miştir. · 

Alman başkumandanlığı bildiriyor 
Berlio, 28 (A·A·) - Alınnn ~kumruıdruılığmın tebll~: 
Landrcsde, Escnut üzerinden yapılan Alınan taarruzu, ~ddetli 

dtl§man mukavemcwe· kUGılaştığı lçln yavaş ilcrlemcktedlr· 
Vnlenslya clva.rmda, çnrpışmalo.r vukun gelmektcdlr· 
Valensiynnm cenubu prktslnde, Fransız kuvvetlerinin iltica et.. 

m~ oldukl:ı.n Mormo.l ormn.nlan temlzlcnmlştlr. 
DUşman zırhlı kıtalarmm Cambmi cephesini yarmak teşebbüsle. 

ri dUn tekrarlanmış, fıı.kat dUşmana büyük zayiat verdiren Alınan or
dınru ve hava kuvvetleri e.rnsnıdı:ı.ki işbirliği ile nktrn birakılmI§br· 

Artols'nın garbindc gediğin nçılmı= olduğu mahalden kalkan AI
mruı kıtnlnn, Valenslyn - 'CalaLs istlkmnotino doğru tıerlemekted1r· 

Somme'dcn Möze kadar bUttın cephe im.Udııdmca, dUşman muk&· 
vemct göstermektedir· 

Liyej istihkAmlnrmda, fkincl modern inşaatı Uşkll eden Battice 
kalesi, 2 subay ve GOO erden mürekkep müdafilerlle Alman krtalarm& 
teslim olmuatur. Na.mürUn cenubundaki cephede diişman hAlA mUte.. 
b.ddlt kıı.leleri ellnde tutmaktadır· 

Almn.n hava kuvvetlerinin hücumln.n, her §eyden evvel, dUşman 
gerilerindeki mllnnkalüta, rficat hallndeldkollara ve Flnndres'le Ler. 
de ve Artoıs'dıı.ld asker taluışşütlerine tevcih olunmuştur. 

Manş sahilleri önUnde faaliyette bulunan ordu keşif tayyareleri
nin h:ırckA.tı neticesinde, takriben 20 bin tonllA.to mecmu hacminde 
bulunan 3 nakliye gem1sl ile bir sarnıç gemlsl bo.tmlmıştır. Bir tor
pido muhribi clddt hasara uğrntılınış Dünkerk ve Duvres kaleleri in· 
~tı muva!fnkıyetle bombardıman edilm.l.ştlr. Almnrı bahriyesine ait 
sert motarboUar, torpillemek ırurctile DUnkerk önünde bir dllşman 
torpido muhribini bntırmışlıı.rdır· 

Havn kuvvetlerinin faaliyeti, hava acrnlti dolaymlle iki taraftan 
da mahdut olarak cereyan etmi!Jtir· DU.!}man 9 tayyare kaybetmlştlr. 
5 .Al:Jınn..t:ı.y.yar.esl kayıptır. 
., " ;t'j~jk clvnrmdn blr muharebe kruv:1%örilne tam bomba isabeti 
vnid Olmuştur· BunCtan başka 300 tonilatoluk bir nnkllye gemlsl batı· 
tılmış, bir diğeri de clddl suretto hasara uğratılmıştır. Birçok mUh!m_ 
mat depolarında ynngm çıkanlmı8ltr· Dll§Jllanm takviye kollan dağı. 
tılmış ve bataryalara ve nhtmılara muvaffakıyetll htlcumlar yapıl
mzatır. 

Geçen gece dllşman, gnyrl a.skert hedefiere k~ bUcumla.rma 
devanı etmiştir. HolAndada Nymegue ve Vaalvavcn lngllls tayyarele
rinin hücumuna uğrnıınştır. Birçok sivil ~ıu Yardır. 

Göklerimizi kanatsız . 
bırakmıyacağız 

(Baıtnrafı 1 inci sayfada) 
'tebıu1lı ettirmek lsterfm. 

Sayın arkadaşlar, 
1935 kurultayında aziz milli 

§c!imirin bütün vatandaşlan ikaz 
eden işaretlerinden bugiine lkadar 
geçen %amanda, dilnya hndiseıe· 
rinin aldığı manzara, milli hnva
cılık meselelerine verilen ehem· 
miyetin ne kadar yerinde olduğu· 
nu isbat etmiştir. Hava hakiml
yetinin, yurt müdafaasında oyna· 
dığt rolün ne olduğunu bugUn 
bilmeyen kalmamıştır, kanaatin· 
~eyim. Bir müdafaanın korunma· 
eı, yahut bir taarruzun başarıl · 
ması, her;eydcn evvel, hava ha· 
kimiyetini icap ettiriyor. Memle
ketin düşman tay~elerine kar' 
§1 müdafaasında gene tayyarenin 
yer müdafaa:ıından %iyade tesiri 
~lduğunu aon dünya vakayü is • 
bat etmiş bulunuyor. 

Tayyareciliğimize verdiğimiz 
emek ve vermeğc çahştığımu: 
'\'üs'at bu noktadan çok yerinde 
dir. T iirk tayyare kurumunun 
elyevm s:ırfdtiği emeğin büyük 
Ye verimli olduğunu ve bunu if· 
tiharl:ı gördüğümUzü huzurunuz· 
d.a. söylemekle sevinç duyanın. 

Kurumun yetiştirdiği yüzleN:c 
genç ve gürbüz tayyareci ve ha· 
va ordumuza yaptığı yardımlar, 
bu iftihar ve sevincimizin birer 
nlimunesidir. Bütün bunlar, Tü:-k 
havacılığına her gün biraz daha 
fazla yardım etmek, biraz daha 
fazla kuvvet vermek için bizi 
teşvik ediyor. Ve Türk MiJlctini 
de bu cepheden daha alfiltalı 
görmek istiyoruz. 

Aziz arkadnşlamn, 
Dünya milletleri arasmda liz 

Cle, göklerimizi ka.-ılt:sız bırakma· 
11:1.nk için gücümüzün yettiği bü· 

'Jdbi:lm almü. bfitün çare· 
lcre bepurmak mecburiyetindeyiz 
bu zaru~tl her vnta.n ferdine du· 
yurmak vazifemizdir ve bunu ku
nıltayııı ba§lıca ~gCil olacağı bir 

mesele olarak görüyorum. Bu 
dUşünceme sizlerin de iştirak e· 
deceğinize kanaatim vardır. Bi· 
naenaleyh, kurultayın dört sene· 
de bir ke" değil, her sene topta· 
narak vatanın her k<i§esinden ge· 
len lzalarile kurumun lzalarile 
kurumun çalışmalarıru yakından 
görmelerini ve tetkik et· 
melerlni nizamname tadilinde 
gözönilnde bulundurmanuı rica 
ed«efim. Bu suretle, bir ıene 
zarfındaki çalışmayı ve terakkiyi 
vatanın her taraf ma ula§tırma~ 
mUmklin olacaktır, zannederim. 

Çalı~malarınızda muvaffakr 
yet diler, hepinizi 9CVgi ile ae· 
lamlanm." • 

Londra radyosunun 
Türkçe neşriyatı 
Londra, ( A.A.) - İngiliz radyo

su, bugünden itı"baren programın· 
da bazı tadilat ya~tır. Ve bu 
meyanda türkçe haberler, Türkiye 
saati ile saat 20.10 geçe verilecek· 
tir. 

Romanyada sefer
berlik tecrübesi 
Paris, 23 (Husus!) - Bükreş

ten gelen haberlere göre Rumen or 
dusunun aldığı tedbirler 30 gün 
sürecdctir. ~omanya<la bütün ih· 
tiyatlar silah altmdadır. Bu hakiki 
bir seferberlik tecrübesidir. ------
Çiyano işkodraya 

gitti 
Tirnn, 23 (A.A.) - Kont 

Ciyano f r1'-odr.-~rııı tıarekct ~muş· 
t"~ 

Vaziyet vahametini muhafaza ediyor 
ALMAN GAZETELltRlNIN 
ESKl NEŞES1 KAL~1ADI 
Zürih, 23 ( A.A.) - Zilrichen 

Zeitung gazetesinin Berlin muhabi· 
ri bugünkü Alınan gazetelerinde 
daha az bir §CVk ve heyecan mü
phede ve tespit etmektedir. 

Muhabir diyor ki: 
"Son Alman tebliği, müttefikle· 

rin şiddetli mukabil taarruzlarile 
cereyan ettiği ve akibet teayyün 
etmedikçe müttefikler saf mda bir 
çöküntüden bahsetmeğc imkan ol
madığını göstermektedir.,, 

lNG1LlZ CEPHESİ 
MUKAVEMET EDIYOR 

Londra, 23 ( A.A.) - Dün ak· 
şam Londraya gelen malt1rnata gö
re, İngiliz cephesi dün her nokta· 
da mukavemet etıni~ ve lngiliz: 
zayiatı olmamıştır. 

İngilizler Aras ile Douai arasın
daki bölgede mukabil hücumda bu 
lunmuşlarsa da netice henüz öğre· 
nilememiştir. 

Belçikalılar Schaldt'ı iki nokta
dan geçmeğ'e muvaffak olan Al· 
man kıtalanna mukabil hücumda 
bulunmuşlardır. Bu mukabil hü· 
cumlar muvaffakiyetle neticelen· 
miştir. 

FRANSIZ ACIR TOPLARI 
FAALiYETTE 

Paria, 23 (Hususi) - Somdan 
Södan'e kadar uuyan cephe üze
rinde bugün öğleden sonra Fran· 
sı.z ağır toplan faaliyete ba~la • 
ml§tır. 

Valansiycn • K.ambre hattın· 
daki muharebelerin neticcai ma-
10.m değildir. Bu mmtak::da şid· 
detli çarpışmalar devam etmekte· 
dir. , 

Almanların Manı sahillerine 
kadar ıarkan kuvvetleri moto
sikletli ve mitralyözlü otomobil' 
leı'den mürekkep ufak bir keşif 
mıntalı:asıdır. 1914 de de Alman· 
1ar bu §ekilde daha iç kasabalara 
kadar girmeğe muvaffak olmuş· 
tardı. 

Senjol ve Montröy'e kad.'U' 
gclmeğe muvaffak olan Alman 
kıtalan eadece bir miktar moto • 
aikletli askerlerden ibarettir. 

Yugoslav ordusu 
Belgrad, 23 ( A.A.) - Kral nai· 

binin tasdikine iktıran eden bir ~ 
mirname ile, Yugoslav ordusuna 
yeni bir teşekkül na.ve edilmiştir. 

Bu yeni teşekkül, eski Sırp ko· 
mitecilerinden ve Çetniklerden 
mürekkep 60.000 kişiyi ihtiva roe
cek.tir. 

Seyyar uf ak müfrezelere ayrıla
cak olan lbu teşekkül, vatanın e
nerjik ve tam müdafaasına yardım 
cyliyecektir. Vazifesinin esasını 
beşinci ko1on ile .uğraşmak ve ayru 
zamanda düşman hatlarının arka· 
sında tahribat yapmak teşkil ede
cektir. 

Şimaıt Yugolavyatlan, polisin 
faaliyeti hakkında lüioerler gelmek 
tedir. Birçok motosikletler müsa
dere edilmi~tir. 

Bdgrad, 23 ( A.A.) - Ilcwa!: 
Bundan üç gün evvel burada 

bir konser vercce-k olan Berlin fi· 
Hhınonik orkestrasının bu konserin 
den, müzisyenler Belgrada geldiği 
halde son dakikada vazgeçilmiştir. 
Bunun hakikt sebebinin" müzisyen
lerin ve bunlara refakat eden tek· 
nisyen, gazeteci vcsair kimselerin 
ceman 500 kişilik bu kafilenin b:ı· 
gajlannda silfilılar bulunmuş olma· 
sı teşkil ettiği söylenmektedir. 

Milzisyenlcrin bagajlannda si· 
lAh bÜ~unması üzerine bunlar ve 
refakatlerindeki eşhas, derhal Yu· 
goslavyayı teraetme~e davet olun
muştur. 

(Ba§t.aralı 1 İnci sayfada) 
kat'i surette öğrenmek maddeten imkansızdır. Vaziyet vahim el· 
makta devam ediyor. Müttefikler arasrndaki irtibat hala tehlike 
halinde ıanılmaktadır. 

Alman motörlü kuvvetleri, gedikten geçmekte, telefon hatta· 
rını k~ekte, merkez[ noktaları tahrip etmektedir. Çarpışma 
mmtakala.nnı terkeden büyilk miktarda muhacirler de variyeti da· 
ha ziyade güçleştirmektedir. 

İngilizlerin dilnyaptıklan mukabil taarruz neticesinde elde 
edilen ilk muvaffakıyet sebebile fazla nikbi.nliktc bulunmak doğru 
değildir. Şu cihet tebarüz ettirilmektedir ki, bu umumt tablonun 
küçlik bir kısmıdır. Maamafih, İngilizler çok mükemmel harp et
mektedir. Şimdiye kadar buraya gelen haberlere göre, İngilizler 
400 Alman esir almqlar ve 300 Alman öldürmüşlerdir. Bundan 
başka İngilizler bir çok da tank tahrip etmişlerdir. 

Alman motörlü cUzütamlannın vardığı noktalar hakkında 
sarih tafsil!t vermek imHnsızdır. Bunlar lir şehre girmekte, bu 
§ehrl alIIUJ olduklarını bildirmekte fakat, biraz aonra bu §Chri terk 
eylemektedir. 

J4()ndraya gelen haberler, bUyük mikyasta bir muka.'Jll taarruza. 
daha geçllmi§ olduğunu bildirmektedir. Ma.amaflh mukabil •.aarnız her 
dakJka bqlryabillr0 

Manş llmanlnrınm ağır bir bombardnnana tabi oldukları muhak· 
kaktır. Maa.mıı.!ih bu llmıınlar istimal edilemlyecek hale gelmiş değildir· 

Alman rıı.dyosu, General Gamlcnin intihnr ettiği hn.kkmda bazı 
haberler yaymı3tır. Lond.radakl salAhlyettar Fransız mahf11lcrl bu ha· 
berin tama.mlyle asıls~ olduğunu söylemektedir. 

Diğer taraftan 1nglllz kuvvetleri başkumandanı general Gortun 
İnglllereye dönmllş olduğu haberi de yalanlanmaktadır· 

Paris, 23 (A.A.) - Fransız genel kurmayı 
namına söz söylemeğe salahiyettar zabn bu sa
bah bildirdiğine göre, müttefikler, Cambrai ile 
Valenciennes arasında çok şiddetli çarpışmayı 
müteakip, dün öğleden ıonra, Cambre civarına 
kadar olan araziyi geri almı§lardır. Müttefikler 
bu araziyi dün sabah kaybetmi§lerdi. Cambrai 
civarında, hala ilk devresinde bulunan çarpı§ma, 
biribirini takip eden med ve cezir halinde devam 
eylemektedir. 

İyi haber alan Fransız askeri mahfillerinde, 
vaziyetin umumiyet itibarile Fransızlar lehine 
İnki§af etmekte olduğu söylenmektedir. 

Londra, 23 ( A.A.) - Kral George, yarın 
Grenvich saati ile saat 20 de İmparatorluk gunu 
dolayısile radyoda bir nutuk aöyliyecektir • . 

BELÇİKA KRAJ.I FRANSAYA GFLDt 
Berlln. %3 (Radyo) - Le Havre'den bildiriliyor: 
Belçika Knilı Leopold, ailesiyle beraber, Fransız sahilinde Le 

Havra eehrine vaaıl olmuotur. Kral allcııl eehrln civarındaki bir k1>5kte 
ikamet edecektir. 

üniversite rektör ünün beyanatı 
Üniversite rektörü Cemil Bilael, bµgün kendisile 
görüşen bir muharririmize, Üniversite imtihanla
rı ve fakültelerin muhtelif t§leri etrafında beya
natta bulunmu§tur. Cemil Bilael demİ§tİr ki: 
"- Her fakUJtede, bugilne b .. 

dar tıım blr hu.la devam eden derıı. 
ler, iki gün sonra sona erece-ktJr. 

To.lebemlz de, profee1>rlerlmlz de 
denı yılının son günlerinde dahi 
derslere ba.şladığmuz günler kada.r 
heve.slldirler. ArızMız geçen tah -
all yılmm::ın verimi elbette iyi ola
caktır. Bunu gösteren en iyi de • 
lil, dil imtihanıdır· Dil imt!hanmm 
birinci ve ikinci gününe girme.si IA· 
znn gelen talebe yeknnu 1787 dir. 
Yalnız bunlardan 32 kişi girmem.iş. 
tir. Muvaffakıyot nl.sbetl de vUzde 
79 dur. Diğer günlerin de verimi 
aynı n!M>ette ~klenebillr· 

DİPLO~IA TID'ztt GtJNO B'O'Ytj'K 
HERASlM YAPll .. ACAK 

BUtlin !akUltelerde hntihanlara 
ayın 31 inde ~lanacaktır. Yalnız 
Tıp Fakültesinin son sınıf doktora. 
imtlhıuılarma daha ewcl başlan • 
mıştır. 

Üniversitenin naaıl çalı§bğmı if· 
tlharlı\ gördUğUınUz bUtUn to.ıebc
eine imtihanlara başlama gUnUnde 
muvaffakıyet dilcr!m. BUtUn imti· 
hanlar hariranm 29 unda bitmiş o· 
lacaktır- Temmuzun ~cl cuma 
gUnU Unlversitede bUyUk merasim. 
le diploma tevzi edilecektir· Hilk(L 

met rolsimlzin ve Maarif Veklllml
zln huzurlle Unfvernlte ilk defa o
larak bu mcrMlml yapacaktır. Me· 
zuniyet emrfı bu yıl 851 kl~ldlr· 
Bunların ı:oğunun ilk devrede me· 
zun olabileceğini tahmin edlyol"U%
Her yıl merunlarmm flayıın kemi .. 
yet ve keyfiyetce &rta.n Unlversl _ 
tede bu seneki mezunlıı.r bundan 
evvelki yıllara naz:ı.ran Ustündlir· 

ONİVERSITEMIZE HARİ91'EN 
GET1RECEôtr.nz • 
PROrESÖRLER· 

Üniversite bu yıl ka.droeunda do
ru elmik profe~örle derslere baş
ladı· Prof~örlerin iki.si manileri 
sebeblle gelemediler· Bunlar da göz 
ve blrlncl Şlruji profG!Brlerldlr· 
Diğerleri ecucı fakUlteııinln Şiml 
farmaaııtik ve Şim1 gollnlk ve Şlmi 
ndUstrly.el, ~ukuk felae!csl, ikinci 
kadın ve dogum ile matemntik ve 
İngiliz dili profesörlerldlr· 

Fakülteler bu dokuz profesörün 
eksikliğini te!afi etmek için fazla 
gayret sarfetm!~ler ve eksikliği du· 
yurmamı~ıardır. Bundan dolayı 
fakültelerin sarfettikleri emeklere 
teşekkür etmeği bir borç bilirim. 
Şimi fonnasunik profesörlüğüne 

Beşinci kolon Amerika'da harekete geçti 
(Bqtarafı 1 inci sayfada) 

Son Melisanın irşadatından sonra bu genç 
bayın temin ettiği gibi biz harbi istemezsek, 
harp da bize gelmez kaziyesini Amerikan mille
ti kabul c~bilir mi? Bir istila felaketine uğrıya· 
cağız diye titremenin isterik bir hal olduğunu 
Lindbcrg istediği kadar bize söylesin. Hayvant 
kuvvet ve hudutsuz hırslar tarafından te..'ıdit e
dilen bir dünyada bugün mevcut olan· tehlike· 
lerin Amerikanın. hiç olmasa haberdar edildiğin· 
den dolayı, ve müdafaası için son haddine kadar 
!i'ahlarunağı karnrl~tınldığı için için Allaha 
müt~irim.,, 

Bymes §Unfan il~ve etmek suretile Ameri
kalıları ikaz etmi~tir: 

"Farzu.muhal olarak şayet bir giin lngiliz 
donanması teslim olmağa mecbur olsa, Hitler 

Amerikanm önilne Birleşik Amerikanın donan· 
masma faik bir donanma ile çıkar . ., 

Bym~ devam ederek ~y1e demi~tir: 
''Amerikalılar, Almanların Japonlarla itti· 

fak ettiğini biliyorsunuz fakat, ne ~nitle o!du-
~nu bilmiyonunuz. 

Almanyanm deniz kuvvetleri, Japonyanm 
deniz kuvvetlerine iltihak ederse, muharebenin 
Birleşik Amerikaya ge'rniyeceği ni temin ede.."1 
Lindbergin sözle.-inc güvenebilir misiniz? 

İngiltere ve Fransanm yapmış oldukları 
tecrübeden istifade etmeliyiz. Yalancı bir emni· 
yet hava5r ile uyuşmuşlarken, isti!~ kurbanla..,na 
yardım etmemenin, istilAcılan, teskine çalısına· 
nın kendilerini muharebeden kurtara...-narlığını Ye 
bilakis süpürücll a~evi da~t ettifini, pek g~ ola
rak anlamıS}arclır ... 

DALADYE, A,'\1ER1KA 
ELÇ1SILE GÖRÜŞTÜ 

Paris, 23 ( A.A.) - Harid>rt 
razın, Daladye dün öğleden sont3 

Amerika büyük elçisi Bullitti ıcs· 
bul etmiştir. 

ALMAN DONANMASINI~ 
YENi ZA YIA Ti 

Pı-ds, 23 (Hususi) - Fransı~ 
amiralliği tarafından resmen teb 
liğ olunduğuna gön, Hots.nda 
adalan mıntakasında ve Şimal 
denizindeki harek!itta Alman do,' 
n:ınması Doris denizaltı gemisin" 
Adruva torpitosunu ve bir nıa>1' 
gemisini kaybctml1tir. 

tNGtı.JZ Mt!HDIMAT 
NAZIRININ BEYANATI 

Londm. 2S (A·A·) - Mühiıll -
mıı.t nazırı Morrlson radyo vasıU-
elle neşredllen bir nutukta ts~..9; 
lln silratle çoğalma.sına çalt1j?IU""' 
için ahaliyi t~ etmektedir· 

"Bu anda, yapıl&cak yegAııe ıef 
clsmimlı, azmimiz ve fikrimizi b 

1
: 

yük bir gayretle çalı§tırmaktaJl 
bnrcttir. Bu gayret! sarfet.ıneğt 
derhal başlamak l!mndır· Har~ 
bUtUn tazyikJ üzerinde bulunduı;~ 
bu anda, faallyctlmh:f de çoğalt d 
mak lA.zıındır. Bu gayretin stıra 
~oğalmalı "e hedefleri de ge~~ 
melidir: Pek daha çok obUs, P"·-
dıılın çok tank ve pek daha çok .~ 
Bunlar, oğullarunıza vUcutllP'...
muhafıwı. fçln yapacağımn bir 0 

kadar kalkan demektir. Za!e~ 
zin garantisini bunlar tc!}kll eded~ 
eektir. Fakat, bunları d& vUcU e 
getirmek lhımdır· 

Mazideki hatalarımız her ne oluı"
sa o~un. bizim, manevivatmıız ~ 
manevt kaynaklarımrz dUr;ınan~ 
nmmn hummalı ve baştakile 

0 propıı.gandası ne hayallerle d0\ı 
maneviyabndnn çok daha kuvvet~ 
ve çok dııha derindir· Blzlnı ka1 
n:ıklarunrz htçblr za.ınım dllş1111'1' 
tarııfından mat edilemez. 11 

Kendi kudret ve kuvvetimiz:f JJl 1J 
eahade etmekle sevincltın· ve ~ 
kudretimizi, şimdi, bu gece, )1 , 

ve nihat zafere kadar, her an ıtJJJt° 
edelim . 

Parolamız şudur: ''lı başına,~ 
harbin b!z:l icbar ettlh1 sliratle ç:ı 
tışalnn." __.,,, 

tayin edilen profesör DükenU\~I.'. 
ordudan terhisi uzun sürmüş ol~ 
itibarile bir ay evvel gelmiş!~~( 
basıamıstır. :.>imi Galinit pro~e:ıv ...... ı 
lüğüne tayin edilen Zürih üruver:o: 
tesi profesörlerinden Rozan~ 
bir eylfilde gelecektir. 

Şimi Endüstriyel profesör!~ 
ne tayin edilen Polonyalı Kozırtled~ 
ki ile bir yıllık mukavele ak~ ~ 
mi~tir. İngiliz dili için Kembrı~..'l" 
O'ı<:sford üniversitC:eri birer ~ 
zet göstermişlerdir. Edebiyat~ 
tcsi profesörler meclisi bunl uıet 
birıni seçecektir. Diğer kürs ~ 
içın muhaberelerimiz; devanı 

mektedir. bi' 
Biz ancak birinci derecede dıl"' 

~!im arıyoruz. Ve böyle olnı~( 
ça ünivenitemize bir ecnebi F' 
mekte fayda görmüyoruz. 

ON BIR DOÇENTLİK tÇt~ 
lMTIHAN AÇILDI 

Sene başında doçentlik kad~ 
da terfilere iUl.veler dolayısildbıi 
dört yer açıktı. Bunlardan git 
tanesine talip çıkmadL Tıbba s1' 
olan doçentlerin yapılmakta olpi' 
imtihanları bitmek üzeredir •. ti1" 
ğer fakültelerin imtihanlan bt~ 
ten sonra kazananlar beili ola . ..:ıı 
tır. Yeni den on bir doçentlik l!ı""' 
imtihan açılmıştır. 

üN1VERS1TE TİMATN~tı· 
SINDE TADlLAT 
YAPILACAK ır 

Üniversitenin yedinci senesi 1\-e 
mekte olduğu için tecrü~teretflll. 
yeni ihtiyaçlara göre taı~ı ;çili 
mede lüı.umlu tadiltıtı yap~(· 
bazı fakültelerde çalışma . ırıt( 
Tıb fal•ült~i staj müddetinı ıı· 
rabi'.mek için programlarınd~te>-e 
dilfit yapmaktadır. üniversı >"-. 
ait olmıyan hastanelerde 40S \< 
taktan istifade meselesi hasY~~ .. t1' 
kilimizin te.,ebbüsü ile tah~ .... 
etmek üzeredir. ·r# 

Univcrsite talimatna~~ııf 
dahi değişme1er yapmak içın ~ 
malara ba~lar:mı~trr. 

Ü;'.'\İVERSİTE HAF'fASl rdİ' 
Açış nutkund:ı da h:ıber r~~cıfll 

ğim gibi ilk üniversite 1!3 i§S<' 
Millt Şefin mem!eketi den;tr c:ill-" 
la ören demiryolu siyasetıne ~cı· 
ran borcu olarak Erzurum :ı!J;tlıı 
ğnnız üniversite haftası tenut1 
on birinde açılmış olacaktU: 
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ilerleyişi durd r~ 1 u No. 117 Yazan: Orhan Rahmı Gökçe 

~ Belçikadaki Müttefik kuvvetlerle r ......................................... _i 

~!~~: ~ ... _ Oğ- Fransadaki ordu aras•nda irtibı t 1 Yugoslavy~ ~ıı 

Doğan doğruldu, rahat rahat 
esnedi, uzun uzun gerindi ve ge· 
ne lroltuklardan birine kendini 
attı. Karyolalarda yan gelecek 
zamanda değildi. Ayak üstü, u
kercc iş görmek 15.zımdı .. 

yanıbaıı:ndaki bir odanın kapısını 
açtı. 

Burası, irininin, Doğan için ha· 
zırlndığı bir tuvalet odasıydı. Gü· 
zelce yıkandı. Dalgalı, yumupk, 
uzun uçlarını taradı. Tam hatlar 
§eklini yeni almıı bıyıklarını dü· 
zeltti. İrininin kullandığı hususi 
esanslardan biraz aldı. Tam bu 
11ırada ı:enç kız, gümi.iJ bir tepsi 
içinde, yemekleri, meyn.lan, sö· 
vü~leri, kızartmaları Te p.rapları 
ta~ımağa ba~lamı~tı .•• 

Kısa bir dtişUnce hulbaaı 
yaptı: 

::;~ :::.:.:·'m:',"!.':: Eıaşkumaru:nan v~v~aınc§J: f SOvyetgarantıs; 
~!!9 K~:bu:1:;u Pi~~~ "Sır ay mukaveınet edersek zaferin f altında i li:nu soygun maksadlle basarak f 
~'~~ra~:~ub~~~~d~ı:;::e~:~: dörtte üçünü l<azann11ş olacag\J iZ ! ,, ! 

- Ne h!diseler Allahım, ·diye 
mırıldandı· ne hadiseler? Bu defa 
da Mehlikayı kurtanrs2m artık 
§ehirlere ayak basmam; lt · 
net olsun toprak yUzünc 1. 

Biraz sonra derin bir uykuya 
dalmıştı. Fakat, t::m dört saat 
sonra kurulu bir aaat gibi kalkın· 
ca, yumu~ak bir battaniye ile ör· 
tülü bulunduğunu gördü, &illilın-

Dofan mauya baktı: 
- Oh, oh, oh!.. Bir aç için mü· 

kemmel bir sofra. .. Ne o, ıarap 
kadehi bir tane mi getirdin?. ~ l'fn lnUhakemelcrl dUn b!rincl ağır • Ruslar Macar 

bt~d tna.hkcmeslnde bltmlt ve karıLr (O) I~: !L)) n i 
8ırıırnı,,ur. i h d d d bJ Unlardan •oygun makaa.d!le HalUI Parls, %8 (ll~usi) - Vnlansiyn halinde olmac..ıt>ı ve bı.nnetıce Al _ : u u un a . 

ıı!UrdUğü nblt olan ReaulUn ceza ka- ile Kambra ara.'9mda dUn öğleden m:ı.n kıtalarmrn önünde gUç işler i 
~un 4~ lnc! maddesi mucibince sonra Belçikada bulunan müttefik bulunduı';;'UdUr•" t kuvvetıı• bı•r ordtı 
~. a, Kayanın 7, Mustafa, Mehmet kuvvetlerle Alman kuvvetlerl ara- AJ..!lA?\L~U .FRANSIZ MUKA\'E· ! 
,_.. ~nıedin d1Srder sene baplslertne emda ba.,lıynn hnrp bilttin eidde • MEI't!l."t KABUL EDiYOR i 
tı,tını!~r. de beraetıne karar Ve!· We devam etmektedir· Bu harbe \'~ln~ton 22 (Hususi) - Garp cep. it bulun..tu, ruyo~lar 

" ü vir b' •-'· d A il besinde harbi idare eden Alman ku- lf1 
,. lic.ıedlye koopc-tınnln ı-• "Vl· m ca ;r mm~a a rM c 
._ •.. 0>uu D d Al 1 i b ma.ndanr Kııytel Ho beraber çalı§a.n 
lt~t ve belediye mcmurlan lsUhlAk uay a~m a mnn ar yen 1: general Ray§enav knrarglllimda Ame. nem, %2 (A.A.J Hava.: 
• rratttı,. olarak değt~tlrilml~tır. tanrn:uı geçml5ler ve ileriye atı - rtı.mn ga.zctecUcr1 kabul ederclt dcmlt· l~orrlcre Del 1.'iclno arauteslnlr. 

llıt stnnbuıcıa Uç aylık un stoku ya- lıı.n motörlU kıte.l:ı..rmm ı:crl!!ind tır ki: ~lgrnd muhı:ı.blrl, .Ma~r hududunda 
ce nıaaı baklunda vt~yct ve bclcdtye 75 bln kJ .. illk bir bll!lklet ordıiSu General Vcyt;and Frnıımz ordıı Sovyet l:ıtrunrı bulundutunun tee~ 
'11! al(\)tad:ır mııknmlara mUrac:ı.:ı.t e· kullıı.nrntFl~rdır· suna. her ne bııhı:ınn o!urı:;n olsun ytıt eylcdl!!'in1 btldlrfyor VQ diyor ki 
ııo ~!§Ur. latan bulun aylık lhtly.ıcı Billndlği üzere ArM mUttof'kler mukın cm et et.mcğl er.ıreylcJ!ğt cihet Bclgradcla dolaçan oa>1&.lnra göre, 
aoo 01rı <:uvııldır. Üç aylık stolt lçiıı tnrafmdı:.n diln geri ruınnu5tz. Bu • le, Alm:ın ileri harcltetln!n eski sUrn Sovyctıer birliği, Yugas>:l..-ynnm bir 

-İ: OO c;uval un gelmesi ıazrmdır. suretle AfMta.n Ab::ıvile kadar ~r tini mubıı.ı.ru:a etmeme.si tablld:r. Dil~ tecnvtiz ile harbe roUrUklonmcııi tak-
~k0Ptak mahırullert o tsf ııtok yap- kan ve bu bavalldcld halle anuım_ maa bug-Un çok ~lddctu multavemeı d!rlnde. Yugouıavya lehinde mUdahA 
Ge~ln aevldyaUı. baılar:sa bunlnr da panik çıkarmaya çalıısnn mo _ göstcrmt~Ur. Bununlıı beraber, henlll lede buluna.cnktır ve Yugoslavyaya 
ctlctır enlerin depolarmda aakl:ı.ns- törlU Alman mUfr~Glerinin tardı d~man ordwıunun ku,•n>i kUlllyesile mU!kt tamamiyeti hakkında sarih t• 
• · U in temas haline gcıınt, bulunmuyoruz . ., mlnat vermiş bulunmalttadır, Sovyct 

ta, 8eıedlye fkt.ısat mUdUrlUğü lokan- zer e Amyendcld Alman krtalan S0!.1 Uzrmt?WEI~t nOTON kıtaıarmm Mııcnr bududımcla tahıış· 
a.h-ır~o ve birnhanelerin smı!l..r:ı da geri çeldlınek mecb" 'jetinde KOPRtlLER ATILDI ~dil, SovyeUerin Tugoalav ııtatUko 
42aı-~ll.SJna alt projcJi hanrlıyar:ılt bulunmaktadır· .Şimdi bir taraft3.n Diğer taraftan Som Uzerlndeki bU· ııunun değl;meslne mlliıaade etmemelı 
ler"lll encUmene vermtııtır. Bu mahal· Valtuı&ya lle Ha.mbra unsmda de· tUn kllprUlcr Fransız lutaları tara- azmi:ıi:ı bir teza.bUrU ıibl tellkkl • 
ttı~klllka, birinci, lk!nci ve tıçUncU ol- vam eden harpten eonra general t'mdan atıl~ olduğwıd:ı.n, Almanı . dilmektecllr. 
~ .. ~ üzere d6rt sınıfa ayrılmaktıı.d.u:. Veygand ldo.rM!ndehl mUtte!ik kuv rın nehrtn ce:ıup mı.hillne gcc;mıık ic;fn 
::-"lllard tl in 1-. k BALKAXLAR HAKKTh'DA AVA~ı ı. an IUks, birinci ve lkinct ıımıf· ve er P uru TrıtıEln vuzuh kes - ynp:ı.cı:.ğt tcşcbbUslor, halen d~m:mın 
""&Yn be •- KAMA .; \SINDA BiR SUAL ııı..h ca tabldot listesi de bulundur· tm'llUr. Bu plWı mucibince ton orada elinde mevcut olmııdığı aanıl:ıo 
G~ ınecburdurlar. Proje encUmen- yirmi dört aruıt z:ırfmch B:!l!;lka • birçok bUyUk \'csatte ibtıyııç göster· 
a.'ltn Çıktıktan sonra belediye re1s mu· daki İngiliz _ Fr:ınsız _ Belçika kuv moltte~r. ReUıel mmtıı.kaamda Al· 
~ lntıı ba§kanlrğmda b!r heyet bu vetlerlle Şimali Fra11Mdcld kuv- manlar, Alsne ncbrtnl geçmek tc;;eb· 
'oııılallcrt dola,arnk mu!lara ayırma vetler irtibata ı;irml§lordlr· Bun • bUslcrlni tckra.rlamr:ııardrr. 

• Yapacaktır. dan 80nrakl h3rekfıt eenıı.smda A- Montmedi müstahkem mevkllntn 
~~e.'r ,}e ctsatarnbeultda tavtebkAlkleettd11m.Anek.te raıı, Amyen, Sont Kontc..ı ara.5mde mukavemeti \'e dllıımanın son hücum· 
"""il !arda burada duçsr oldutu bUyUk ka· 
tıceı llazarlıkaız aatıo kanununun ne· mevcut iltlpcl kU~Uk cep i:ıtirdnt yıplar lli:erlne, dU§man, bu mıntalta· 
'bj~ hakkında yaptığı tetkikatı edilecek ve Belçika 11c timall Fran- ya tıı~ruz hrekptlerlne nihayet ver
~ 10, J:nnunun t.ndlllne karar ver- 113 &ra3mda tam irtibatı mUteakir meyi l;ararla§tr~ gibldir. HattA 
ı.:, .. r. Bu hususta ha.zırlanmamna milttefik kuvvetler büvük bir ih burııda. ağır topçu ile etctdeUI bomb:ır 
~ proje tkmal edilmek Uzere- tinıalle biltiln cephelercıe ho.rekete dunanlarmı bile durdurmuştur. 
, :O geçeceklerdir· çORÇ L VEYGANDLA 
tı~d etılzyouan idaresi cumartes1 gü· ALMAıV KUl\IA.l\'DANLJGJNI?. RONlJŞTU 
~ en fUbaren Adalara göç edecekler BlR 1T1RAF1 Parl!! %3 (Hn~"o;!) - ~ Ut"{i' 
ltrtı~de elli tenzllAUı göç seferleri Nitekim Veygandm b.,-• uman ordula~ yeni bıışkumıındnnı Ge -
• P etrn•ftur d l • tn lnlnd l.ıae -v • nn ıga y en l!Onra b~lııyaı nernl Veyge.nd Fransa ve Bclçiko. 

Gtı:ı<len ve orta.mekteplerde dersler mukavemet karoı!'lmda Alınan fler ~!\ """'b~ ,,. .. ••rırrdC'n dö.,,,.....üe w 
ISa.ıı ıtı IUl>arcn kesnml§Ur. Yarnı- leyi~lnln durdurulduğunu bl.zz!\t Jı kend'slle konuı::an1 ·-<t ı:1• .. 1 .. - .. 
>lıı •• ~ren 11<>n smıflarda bulunmr· t k • 

"'le"'--•- k man umum ıırıırguhı ftfrat et macdi ve manov! '""lZi'"·etinden mer Ca.lt•- ""l.üU anıelert tevzi olWl&- k ,J 

.;;r· me tedlr· bu hususta s~z s3yley.:ı nun olduğunu ~övlh· .. rck '"·"r r · 
b~ tıebt, ekalliyet, rcsmt ve husuaı bir general el5yle demf~tlr: vazifeelnf ı::iddtıtll bir enerji il~ 
1tı~leptor de pazarteat günUnden "- Vaziyetin bariz \•astı, dUş yapmalrdır. Bu Uı.lıdlrdo bir ay mu-
Ge. ~'O. tau1 olunacaktır. Bu okullar- manm h!IA elinde bulunan hare;.~ kavcmethnl'! 11onundll zaferin dört-
~ ~ eınıt lmtlbanlarma 80 mayı• 11ahıum1m gitUkçe daralınıı.!ıdrr. te Uc;:UnU kazanmış oluruz!" de • 
lıleıctc lanacaktır. BugUn bütün orta- Fakat, her ne olursa olımn. srkzııl! mı,ur. 
tt to P ve liselerde muallim mecllsle· nlan dü§mıın, yalnız adetçe çok Diğer tarnftnn Vcygnnd Lond • 
\olıı Planarak talebenln ımıt geçme kuvvetli olmakla knlınamakta fn radan gelen lng'llz baş\'ekllf Çör 
' ~lertnı tespit edeceklerdir. kat, aynı zamanda cok da iyi tec- çU ile de konu .. mt1l"tur· C~!'1'il ruı _ 

o-.h le teba&aı olan .Avram Papa:z:. hfz dil ı. b Jun ak "' 
"' .. ı~ c mı;ı u m tadır. Bun ker·ı vazi'"•et h-'·kmdn m"l0m"t al ctJ,,_ ... ~inde biri Atinada dolandJn· d ,J a.n. "' .. 

:>.-:"° ıuı:ıı . an çıkan mtuıa dO~manm inhilAI dıktıtn 80nra Londrııva ,ı .. -n~•r ... 
-'"tında e Yaknlanmıatır. Ancak 3l 
'!~ olan bu zat kendlsino tın!ver· 
~ ı;:tesörU sUsU vcrmlı ve lki Yu· 
lııtap ~Pçtsuıa müracaat ederek bir 
~ 80oo tıracağuu ileri aUrmek sure
lıa.ıı drahmi dolıındrrml§tır. Yu· 
l\ııı P~Uaı taratrndan yakalanan Av
~ d 'P&zog-lunun tlnlvera!te profe
t~rtı etıı, rne~hur dolandJrıcılık pro
lıla.rııa:lduğu ve aynı zamanda ku· 
cıutıı •kta cıa büyük aöhreu bulun· 

l>a anıa,ıımqtır. 
~~og-ıu kumarda bllhaaaa kAğrt 
lt.11<1! ~ Ve hlle yapmııkla meıhurdur. 
~ı.11

1 nfıı birçok dolandırıcılık hAdl· 
t-ı~~ha bulunduğu meydana çıka· 
• r. 

SAAT: 13.40 
Belç'kada 200 Alman casusu 

tevkif edildi 

Londra, 22 (.A.A.) - Avam kama 
rasmda l§çi azadnn Glbl!on, Hariciye 
nezareti mUsteşan Butlerden Brukan· 
!ardaki ılya.sl ~'4Zlyet ve Almanlarn. 
Yunanbta.nda nU!uz ve propaganda· 
amı kullanmtuıına manJ olmak Uzere 
ne gibi tedbirler aldığı hakkında btJ 
beyanatı ~lup olmadığını eormu§lur. 

Butler, \'erdiği cevapta, bu huswıta 
bir beyanatı olmadıAı,aı blldtrmlı ve 
takat Glboonun lnglllz tıUkCmeUnlıı 
meseleyi çok ynkındıııı takip etmektt 
oldıı.,"'undan emin olablleceğlnl Ube 
11ylemtıtlr. 

B8.%I radyolar, cenubu varld Avru· 
pası mcmlekctlertle tnzlltcre arasın· 
dakl tlcııret mUnascbcUerinl 1nkl&ıa1 

etUrmek gayealle tcs.ls cd!lmlş olan 
korpcraayonun faaliyetine nihayet 
verdiği hakkında Alman membalarıa· 
dan ıılmmıı bazı haberler nc§retm14· 
lerd!r. 

Londra aalruılyettar mahlelleıi, bu 
lıaber!n tamnmlle asııauı oldufwıu 

Röytere bildlrmlgtir. 

KONT C1ANO ARNA \'UTLUKTA 
Roma (Hususi) - ltıılyıın harlc!y<' 

n8.%Irı kont Clano Arnavutluğa git· 
m~ ve Drnca varmr§tır. N8%Ir burada 
yapılmıı ve yapılmakta olan nalla 
ı,ıerlnl ziyaret edecek: ve bazı Ama· 
vut rUesaa!le konu~caktır. 

Razvelt 
T esJihat planının 

tacili için 
tedbir ahyor 

Nevyork, %S (A.~l.) - Ruzvcltln 
tesllhat pl:l.nlnnnm tatb!klnl tacil ve 
tanzim etmek maksndlle Uc reis mua
vini tay1n edeceği haber verilmektedir. 

sedi. . 
Bu, İrininin şarışın Rum f m· 

dıkçmnrn marifeti olacaktı. 
Bu aarııın kız, Doğanın ruhu· 

nu her za:nan gıcıklıyordu.. Kıı; 
da ooa karşı, aşka benziyen derin 
bir meyil gösteriyordu. 
Doğan eve gelince, batkalaıı

yor, eli ayağına dotaıryordu. 
Doğan ayağa kalktı .. Vücudu· 

nu oğuşturdu. Yorgunluğu da, 
uykusuzluğu da ~itm~ti.. Kapı 
tıkırdadL Başını çevirdi. O hb· 
metçi kızdı. Gilldü: 

- Gel bakalım güzel k!ı; f. 
Hizmetçi kız, bir reverans yap

tı. Bu iltifat, onu heyecana dil· 
~Urmilştü. Birkaç adım yakla~tx. 
Ellerini, önlüğünün kenarlarına 
g8türdü. Bu kenarlarla oynamı· 
ya ba~ac!ı. Dudakları, kıpkızıldı 
kızın .. · Gö:lerini halıya dikmlf, 
güli.iyor ve bu e~ada pembe ya
naklıınnın iletilnde iki çukur be· 
liriyordu. Uzun, sık Te aimgiyah 
kirpikleri, iri gözlerinin altına 
koyu gölgeler serpiliyordu •• 
Doğan kendi kendine: 
- Hay §eytan hay!. 
Diye mırıldandı. Sonra eerdu: 
- Beni sen mi örttün 1. 
Hizmetçi kızın sesi de o ka· 

dar tatlı, o kadar yumuıak ve gii· 
zeldi ki ... 
- Ben örttüm asilzadem, Uıtır 
ıUnüz diye korktum da.. 

- Te§ekkür ederim. Bana ye
mek, §&rap hazırla.. 

- Hemen timdi.:. Fakat biru 
gecikirsem kusuruma bakmaym, 
çlinkil diğer iki arlt&da§UD bugün 
izinli çıkb.lar. 
Doğan güldü: 
- Nişanlıları var galiba.. 
- Evet asilzadem.. 
Doğan kıza yakla§tt. Çencsin· 

den tutup başını kaldırdı ve ıöı:· 
lerlnin içine baktı: 

Ne glizel, ne derin bakqlı göz
leri vardı bu kızın? •• 

- Senin de nipnbn vardır ta· 
bit.. Ve niıanlm, senin gibi gU· 
zel bir kıza malikiyetinden kim· 
bilir ne kadar mesut, ne kadar 
mağrurdur?. · 
Kız titriyordu. Gözlerini kapı· 

ya d,oğru çevirdi ve kurtuldu. 
- Hayır, be.nim nipnlım yok ... 

Ve koşarak çıktı, gitti .. Doğan 
kendi kendine güldü ve baımı 
salladı: 

- Olur ıey değil!.. Evli bir 
kadının evinde, böyle bir kız 
muhakkak ki, ev sahibesi aleyhi· 
ne tehlikeli olabilir. Neredeyse, 
Mehlikaya da, İriniye de hıyanet 
~d~ektim. Bu kızın yanında in • 
san, kızgın atC§in UstUne oturtut· 
muı kazan gibi wnıyor n kay-
namağa ba~lıyor. · 

Doğan, böyleçe mınldanarak 

. Hmnetçi im: §A§ırdı: 
- Evet, çünkü pronseain gele· 

ceğini hiç zannetmiyorum. 
Doğan, kızın yanağına bir fis· 

ke vurdu: 
- Prenseeteın bahııetmJyorum. 

Sen, bizzat sen, behimle bir ka
deh içmek istemez misin?. 

Genç ku tatlı bir saadetle 
pcmbelefti, cöderi dumanlanır 
&ibi oldu. 

- Oh "diye keke!edi· İtterim .• 
Fakat ..• Şey .• 

- Fakat ne demek?. 
- Beni af bo.ıyunın aailıadem .. 

PrenS!S!me satlıkım, ona hilrme· 
tim, ona sevgim vardır •. 

- Sen, iyi bir kının da ... Fn
kat bununla prensese ihanet et • 
miı olıruyac.almn ki ... 

Do fan farkma vardı: 
Genç kız heyecanlarla aanıılı· 

yordu .. 
- Haydi, ben öyle istiyorum; 

bir Jı.radeh daha getir .• 
Genç kız teı-cddüt ve bir 

nevi sersemlik içinde, afır ağır 
odadan çıktı. Doğan arkasından 
ona bakıyordu. Urun bir boyu, 
geni§ omuzlan vardı. Yürürken 
muntazam. yuvarlak kalçaları, 
l!tif inhinalarmı tam.amile cöate· 
riyordu. Kalçadan apft U%Un ve 
gayet düı;gündü.. 

Genç kız, ikinci tepsiyi de ge -
tlrmi~tl, fakat gene kadeh yoıttu •. 

- Şu halde lkimi.ı; bir kadeh· 
ten içeru .•• 

Genç kı.z yalvanr rı"bi oldu: 
- Beni affedin ••• Af !edin .. 
Dofan onu birdenbire kollann· 

dan yakaladı: 
- Niçin ... S8yle '-'--- nt· ~ • ..,_~uu, 

~n ıstemiyorsun .. 
- Bilmem.. Bilmem .. Kollan

mı brrakınrz, ateı gibi yalayor1u· 
nw; irusanr .. 

- İçeceksin .• 
- Hayır! ... Yapmaym •• 
Doian. genç kızın kollarını ıx· 

raktı. Fa.kat UNallı, ma.nyatize 
edilmi1 cibi, oracıktan aynlmt" 
yor, bir adım bile atam.r,ordu. 
Doğan kadehini doldurdu. 
Yarısını içti ve kın uzattı: 
- İçi .. 
Genç ku, sanki demin yalva· 

ran, itiraz eden insan değilmit 
gibi, kadehi aldı ve dudaklanna 
götürdü. Gözlerini kapayarak, a· 
ğrr ağır, yudum yudum hepsini 
i~ti •• 

- Şimdi de otur baldlım 1 •• 
Genç kız, uykudan uyarunıı 

gibi etrafına baktı Ye oturdu. Gör: 
!erini Doğana dlkmi1ti. 

- Baıka içır:ez misin 7 
- Si.ı bilininiz ... 
- Şu halde iç ı.. 
Genç kıı;, biraz aonra aartıoı 

olmuştu. Onun nrhoılufu da bir 
tuhaftı: 

( D"9111 var) 'Gı1::~ara halkevl taratmdan tertip 
1\: 8er lrtnct a.mauır resim ve !otoğ· 

• 1 ıtsı dUn açılmıştır. 
';taııbuı paket sUmrUğQ ve pos
~ 1llde itlerin daha aUraUe cer&-

Parls, %3 (A·A·) - 11 mayıstan 20 maynıa kadar geçen mUddot 
zarfında, Belçika istihbarat 11ervisl, Frans:z ve İngiliz senislerile ~ 
b:rliğJ halinde, ordunun Ye halkın maneviyatını ve ak.sUlıimcllerlnl 
kontrole memur iki yUz Alman lııtihbarat servisi njanmı tevk1! et 
mi,Ur. Bu ajanların ba%llan, Belçlkahlarm Ardenncs mmtakıısındıık: 
tank tuz.:ıklan hakkmda Almanlara malumat vermie!erdf.r. Bunlar. 
sUratle mahkeme edilecek \•e ce~landınlncaklardır. 

Şlmd!kt l<ablllyeUerlne nazaran tay·i---~--------------------------111. yare lmıı.l!thanclcrl, önUmUzdckf aene 
lı;lnde 18.000 tayyareden tuta lmallt

'rı ı:lıı l:1lmrUk ve posta mUtoha.e· 
• ita toplantılar yavmakt.adırlar. 

ltla.ot ıiıanyadaıı altı vagon yumurta 
l'ııtıc ,~,:!nıiıttr, dtğer blr parti de gel
' -eredlr. Bu tal&§ın klloau 27 

lngilterede vatana hiyan et cürümleri hakkında 
kanun nesredilecek 

ta bıılunamryacaklardır. 
Amlrat Stark, par!Amento bahriye 

komitesinde beyanatta bulunarak do· 
nanmanm daha ılmd!den muhtelit Up
te tnyyıırclcr tnUhap. etmlo olduğıı· 
nu ve bunlar hnltkmda aslteı1 esrar
ıl:ın olm:ı!t dolayısile mal~mat vere.mı. ' ~tan 18 kurup lnmlttır. 

'-tı~lrıı.ndan !tıbaren esnalm &§1· 

l'ı le. na başlanacaktır. A§ılanmala· 
~ :ı ilden esnatm ye~u 20 bindir. 

Londrn, %8 (A·A·) - İngiliz dahiliye na=ın, vatnnıı h'ynnct cU 
rllmleri hakkında Avam Kamar~ma b!r kanun proje ı tevdi eylemi~ 
tfr. Bu kanun proj~inln hUktimlerine göre, bazı mUhlm casusluk va_ 
kala.nnda idam cezam verilecektir. ycceğinl söylemt~Ur. 

• 1ıtJ llııyanlıtr zorla ııevkedllecektır. 
~k lll korunma kanununa göre 
l'tı -a:n1'Ye verilmfo olan Hatay vapu. -·---------·----···-r 
~~':.:;::!:;:_o.............. 0 I o 5 O tenzille 1 

~~ .. ııcte = dünya şaheserleri! 
tııııt; beıUttankm tıı.hll)C31 tsp:ı..nyadA l . f 
~trı~ ve tel~ uyandmnr~. hunun Ua t<"n%11Attnn Mir <fo ll'fn ''Vn.,. f 
~nı e lııgtUz hartclJ~ nazın, lngil· krt" IP:Ueteıdnln olmyurofarm 
~~ Odn İııpanyıınm bltıı.ratlığm& rta- \'erdiği kuponları toplamak kA.. 
' "-ın CCeğtnı ~ylemtoUr. 1 fldlr. Banlard:ın bir ayhitmt 1?3~-
~" ~ı:nı:acıa demolmıt A~dan Pe- terenlor bu RÖ?.eJ kitaptan ..,.f'• 
ıı..._ "" !cumhurla harbiye '" bahriye d l50 -•-ır.ı J ... 
~tlertne verdlf1 bir llythad& e ..,..,, &fte alrrlal'• 
~Utteı~ln deniz ve hava kuvvetlerini ... _. ______ ,, ____ _ 

ı ")Uıa tere aatma.emr lsteml§tır. Bu 
·~~cJye enctımenlnde tetkik o-

IDAHİLDEI 

Başvekil muavinliği 
ası 1 

• 

1 te /rf edi 
BilyUk Millet Mecfüinin dünkü ~!sesinde, ~ek1i.lote bağlı 

matbuat umum mUdürlUğU te~kiline ve vazifelerine ait kanun lAyihası 
iÖrll§UlmU§, tasvip olunın~tur. 
_ Bu mUna.sebotle ıöz alan Ali P..nna Tarhan, Başekdlete bağlı di· 
ger bazı müdürIUkler Qulunduğunu, yeni umum mtldUrlUğiln de aynı 
makama bağlanııımın Baovekalct lelerini biraz daha gilçleştircceğlni 
eöylemle. tedbir olarak Ba§vekil mua,·inllii ihdaamı te1dll eUnllltr· 

Keclla cuına aünQ toplanacattJr. 

Secçnle fıkıra1ar 
iri ense merakı 

Muzibin biri, lri en&cli kbni 
eörse: 

- Ah, ıu enseye bir tokat ya· 
pııtırabilsem diye içi gidermiş: 

Bir gün hamamdayken, göbek 
t"c:ında kUtük gibi msell birisi
nin oturdufunu g8rmüt. kurna· 
ıa.aan li.risine yaklaşarak fU ada· 
mın ensesine bir tokat indirene 
bir mecidiye var demit-
Yakınlardan biri mecidiyeyi a· 

lıp, ~rmaklarmı yayarak eme 
budur diye indirlnee, ti!ma.n a
dll.m homurda.."Unık dö.nmil§. 

Beriki: 
- Aman Beyabey, ayağım 

kaydı, tutunauın, alfet ı dcinlt-
Ve tlfl?Wl adam llhule çeke· 

rek yerine oturmut- M udp ter 
rar itaretle bir daha yerlC!tir ki, 
bir mecidiye daha t. MecldiyıleH 

dayanamayan adam uaulea yine 
ıokularak toıkadı yerlcştirnUf.. 

Hiddetindı-n röclcri d&ıen tif" 
man adam~ 

- Ulan köpoğlu, birincide a
yağın kaydı '" . etmedik, ya bu 
ne haltetmek?. 

- Bey birader, demi~. ~u a· 
damda mecidiye, aendo bu ense 
•arken tokattan Jı:urtulamn.m ! .. 

Yahudi düfiincesi 
!sak ~lüm dötefinde yaıııyordu. 

A!hy.an hanımına dedi ki: 
- Mualto, çok yalvarrrım sa

na r.. Git küpen., yüzil~nil, bt· 
luiklerini tak, süelen l Ondan 
90nu. yanıma col ı 

Mualo ıorda: 
- Ne için e&lleneyim?. 
- A.crail seni aUalü g8rllr de 

belki beni brraktr, eeni ahr. 
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İhtiyar memur - Ne zaman odaya girsem, slr.I çe>rabmm yukan 
~kor bir \-:ızlyette bulurnm .. Sebebi ne? .. 

Yeni daktilo - Sizin ayak &esi nlz. mUdüriln ayak !4eslne o kadar 
benziyor kf ... Tefrik edemiyorum ... 

-
- Nasıl! Sana iki tekme Yo.r

au da mukabele etmedin mi? 
- Ne yapayım ... Çok mahir bir 

tutbolctıdur·· 

2 3 4 

- Eğer aşk.nnı kabul etmezse
niz derhal Şimal denizinde bir se... 
yahate çık&mn· 

Kadın 
Meyva rejimi yapmak 

ne demektir? 
Pazartesi &1lnJeri yiyN:eğinh ,eyı~ 

rin programı: 
1 - Sabah kahvaltm: Bir fincan 

çay ve mevsim meyvalan. 
2 - Öğle yemeği: Yine mevsim 

meyvalan, buna biraz badem, iki 
hurma, blra.z kuru üztlm ııa.ve ediniz. 

3 - Yemekten sonra ak§ama ka • 
dıır susadıkça şerbet veya limonata 
içiniz. 

f - Ak§am yemeği: Bir fincan 
sebze çorba.sı y~U bir sebze ve yo
ğurt. 

Fakat dikkat! .. 
Eter mideniz ve barsaklarmız za • 

yıfsa meyva rejlml gUnU sabah kah.. 
valt.Jsı ve öğle yemeğinde §Unlan yi • 
yintz: 

1 - Sabah kalvaltuıı: Blr fincan 
et suyu, sebze ve yoğurt. 

2 - Bir ye~U sebze, "bUy1lk blr ta
bak'' bir olgun elma. 
Öğleden sonra her iki ııaatte bir, 

meyva suyu içiniz. 

Manikürü nasıl 
yapmalı? 

Pazar günleri sabahı evvelA uzuD 
blr müddet banyoda kalmalı, sonra 
tırnaklarla meşgul olmalı. 

Pedikür niçin yapılır? 
PedlkUr bir lUk.s değildir. Her ka _ 

dın için yapılmaaı elzem olan bir §ey. 
dlr. Ayaklarını:ıa ihtimam göstermek 
için onların alze ıztırap vermesini 
beklemeğe hJç de lilzum yoktur. Bu
nun için ayda bir kere pedlkUre gi • 
dip ayaklarınızı gösteriniz. 

GUzel bir ytlrUytlş kadmm bUtun 
fUııunudur. Ayakları acıyan bir kadın 
çabuk yarulur. Dalma ıurat.J uık 
tır ve bunun için çirkin görünür. 

. 

Hasta doktor Bedrinin verdiği 
uyku ilacının tesiri altında tek· 
rar uyumuştu. 

Fakat ben uyumadım, bu da 
şaşılac:~ bir şey değil. Gece sa· 
at ik~-re doğru Baha Topuzoğlu
t-.-ı odasına girmek üzere iJ..-inci 
bir teşebbüs daha oldu. Bu defa, 
odaya girmek isteyen evi-. içeri· 
sindeydi. Kapının dışında bir el· 
bise hışırtısı, ve çevrilen tokma· 
ğın çıkardığı hafif bir gürültüyü 
işittim. Kapı kilitliydi. Ağır ağır 
çevrilen bu kapı tokmağını odanın 
loş karanlığı içerisinde gözetler· 
ken hislerimi tasvir edebilmek 
imkansızdır. Ayaklarımın ucuna 
basa basa kapıya kadar gittim ve 
dinlemek için ba§ımı kapıya daya· 
dım. Stcak bir yaz gi1nünde hız
lı hızlı soluyan bir köpeğin nefes· 
terini andıran bir ses işittim. 

ümitsizlikten doğan bir cesaret 
ve çılgınca bir korku beni hareke· . 
te getirdi. Kilit içerisinde anahta
rı çevirdim, fakat titreyen elim 
bu işi o kadar beceriksiz bir tarz· 
da yapıyordu ki kapıyı açıncıya 
kadar on saniye geçti. 

Dışarıda kimse yoktu. 
Donuk bid ışık sofayı aydınta· 

tıyor, bir sıra kapalı kapılar ve 
karanlık bir delik gibi son basa
makları görünmeyen merdiven. 
Gözlerim hiç bir hareket görme· 
di, bir şey yok diyecektim. Fakat 
ayna ... 

Önümde bir köşeye asılı olan 
büyük aynada arkamda kalan 
kapıların aksi var. Bu kapılardan 
birisi kımıldayor, çok hafif, çok 
ağır bir kımıldanı§, fakat kımıl· 
da yor. 

Bu kımıldanan kapının arka· 
sındaki oda da ışık yok. Fakat bu 
kapı aralığından iki gözün be-

nim bütün hareketleri.-ni tarassut 
ettiğinde şüphe yok .. 
Müthiş bir korku boğazımı sık· 

tı. Kapı kapandı ve kapalı kaldı. 
Ben olduğum yerde çivilenmiş -
tim. Nasıl bir cesaretle sofada 
birkaç adım atabildiğime ve bu 
kapının pencereye doğru ikinci 
kapı olcluğunu anladığıma şimdi 
ben bile şaşıyorum. 

Bu hareketi yaparken başka bi· 
risi tarafından tarassut edildiği
mi bilseydim bu casareti bulaca· 
ğım şüpheliydi. Fakat ancak ka· 
pıları saydıktan sonra dönerken, 
üst kattan inmiş bir adamın so· 
fada olduğunu, ve gözleri yarı 
kapalı bir halde, hareketsiz beni 
gözetlediğini farkettim. 

Azkalsın haykıracaktım. Hay· 
kırmama soğukkanlıhğım değil, 
korkum mani oldu. Her ikimiz de 
bana birer asır kadar uzun gelen 
birkaç dakika olduğumuz yerde 
kaldık. 

Bu biraz Bahaya benzeyen bir 
genç adamdı. Aynı burun, aynı 
alın .. Fakat daha soluk dudaklar, 
manasız bir çene .. Korkum yavaş 
yavaş dağıldı. Bunun adı sık sık 
geçen Davut Topuzoğlu yani Ca· 
nanın kocası olduğunu düşün
düm. 

Bu garip bir karşılaşma oldu, 
hiç birimiz bir kelime bile söyle· 
medik, hatta nefes bile almadık. 
O da çok yorgun bir tavırla ha· 
reketsiz duruyordu. Sonra yor
gun bir yürüyüşle merdivene git· 
ti ve bir hayal gibi gözden kay • 
boldu. 

Odayagirdim ve kapıya dayan
dım. 

Bu adam sarhoş değildi, mu· 
hakkak garip duruşu, kendisine 
adeta uykuda yürüyen bir adam 

A...'\"DRE ~IORUV A'DAN 
Çevlttn: 

hissini veriyordu. Gecenin bu sa· 
atinde çoktan uykuya dalan ses· 
siz bir evin içerisinde ne di.)'c 
dolaşıyordu? 

Bu gece hiç uyumadığımı sô(. 
lemeğe hiç lüzum yok. Şafak so 
kerken ben hala şezlosgun iize• 
rinde oturuyordum. Yağınurtııı 
bitip tükenmek bilmiyen şırıltı~~ 
içerisinde en küçük bir gürültiiY11 

bile kaçırmamak için yaptığ~1 

gayretten bitmiştim. Yağmur!'11 
saat iise doğru kesilmesi begiı!\ 
için en iyi bir t~elli oldu. Gec~ 
uyumadan gözlerini kaprya, Jctl 
laklannı pencereye dikerek kal• 
mak ne yorucu şey ... 

Nihayet güneş doğdu. G~~ 
gördüklerimden ve işittikle~. 
den iki netice çıkarmıştım. Birı~ 
cisi Bahayı öldürmek isteyen bit 
takım issanlann mevcut olduğtJ• 
bu teşebbüslerin bundan sonra ~~ 
sık sık tekrar edeceği? ikincısl 
derhal bu evden ayrılmak lütu• 
mu. . 

Fakat bu kararımı tatbik ed~ 
medim. Simdiyc kadar hiç bır 
hastamın' yanından aynlınıt de: 
ğildim. Fakat ilk verdiğim karat 
dan caydığıma acı acı pişman ot~;. 
cağım günler hiç de uzak deği 
miş. 

Güsün ilk ışıklarile bera~e~ 
kalktım, gerindim ve ışığı son. 
dürdüm .. Döndüğüm vakıt Topu 
zoğlunun yaralı kolunu kımıl~ı: 
tığrve birkaç kelime mırıtdandıgı 
nı serdim. Beni çağırıyor san~ 
ve üzerine eğildim: Hesüz uf"l. 
yordu. Fakat mırıldandığı cümle 
teri vazıban işittim: 

- Ali, defol buradan! 
Sonra hafif bir seslevegüçlülıle 

ilave etti: 
- Su su kuyu .. 
Söylediği sözlerin bunlar oldu; 

ğuna tamamile emindim. Fak' 
acaba bu cümlelerin manası rıet; 
di? Busdan sonraki kelimeler bı 
mırıltı halinde hastanın ağzın~ 
söndü. Yeniden kımıldandı, göı 
lerini açtı, şaşıran, biraz da kcr• 
kan bir bakışla bana baktı: 

- Ne var? Ne oluyor? 
Yüzü birdenbire aydısl:ındı: 1 
- Ha siz misiniz hastaba.1<1'~ Hikaye Bir Serseri 

J 
C. E. 

Başlarınızı çıkarmış, saçlarııı1 . 
çözmüşsünüz. Onun için sizi ti. 

___ ... ruyamadım. Galiba ruya görÜ1~1 
dum. Gözümü açrb sizi kar1ttt' .. t-t-t-t--1111! 

,1-+-+-~ • 
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Günlük bulmaca 

' :ı. - RMgele, 2 - Sohbet, 3 - B!r 
C!oek, ' - Eklıı biçme a.ıet1, Periye, 
ı - Suların c;ekilmest, ıstırap veren. 
8 - Bir ıeyin 1.btUnden sıçramak, 
Od harf, 7 - Mamula.t, 8 - Nota, 
EallantJ, beyaz, 9 • Bir erkek i.!ım.I, 
Mlyük t~tere, ıo - Yemek, aenllk, 

Ynkardan ap.tı: 
1 - ~nm cenubunda bir ada, 

2 - Beylik, öde::ne, 3 - Seri, me~gale, 
' - Talik ed~, emeller, ıs - ce
Ml, derinlikler, 6 - Ökstlrme ııesf, 
ıı.r kadro hıml, 1 - Niyete bakan ha· 
tun, 8 - Baba, lQtipt!k, tc.'"81 açmak
tan emirdir. 9 - RutubeW, eski bir 
Ttlrk kabile reisi, 10 - Sonuna o(İ) 
sellrae !Una ile hareket olur, mebztıl 
41eğll, 

U Jio. lı b!ılmB.<'JUDJ'UD ııaıu: 
Soldan al'! fa: 
l - :V.uhuebe, 2 - Kiralık ev, 3 -

Ortak, cinl. -i - Çalkanma, ıs - Ye
Uk. lh, 6 - Annık, Çnlı, 7 - La.. 
Metelık, ti - Swı, Kuka, 9 - Aç, Me· 
lez, 10 - P.ehin, Nene, 
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1940 Küçük Cari 
Hesaplar 

ikramiye Planı 
J adet 2000 lira. • 2000 -ııra 

• 3 • 1000 • - !000.- • 
6 . 600 • • !OCO.- • 

17 • 2M • - 3000.- • 
40 • 100 .. cı 4000.- • 
10 • ~o • CI 1$750,- e 

ııo • 2~ • a llZZO.-. 

Keşideler: 1 Şubııt. 1 Mıı. 
7JS, l Atuıtoa. l 11.incitc~rın 
tarilalmıtde yıı;)llır. 

Müstantikin kar~sına arkasında sade· 
ce beyaz bir gömlek, ayaklarında binbir 
yerinden yamalı delik deşik çoraplar, za· 
yıl, kara kuru bir Mojik getirilmişti. 
Kıllarla örtülü, !jillerle lekeli yüzünden 
aşağı sarkan gür sakalı, kirpiklerile karı· 
şarak gözlerini örten kaılan ona yabani, 
korkunç bir şekil vermişti. Belki yıllar
danbcri taralı: görmemiJ, makas dokunma 
mış saçları bu yabaniliği bir kat daha 
arttınyor, ona iri bir örümcek manzarası 
veriyordu. 

Milstantik: 
- Deni Grigoryef, dedi yaklaş ve su· 

allerime cevap ver 1 Hat muhafızı Yuvan 
Simyonof Alrinkof 8 temmuzda hat bo
yunca gezerken seni traverslere bağlaya:ı 
cıvatalardan birini sökerken görmii§. 
İşte o cıvata bu. Hadise böyle mi oldu? 

- Anlamadım. 
- Bu iJ Akinkof'un söylediği gibi mi 

oldu, diyorum. 
- Evet. Şüphesiz öyle. 
- Pekila, cıvatayı ne için söküyor· 

dun? 
- Anlamadım. 
- Canım bu ikide birde anlamadım 

demeyi bırak da sualime cevap ver. Bu cı· 
vatayı fliçin söktün? 

- İhtiyacım olmamıı olsaydı sökmez· 
dün. 

- Bu cıvata senin ne işine yarar? 
-Cıvata mı? Biz onları oltalarunızda 

kurşun yerine kullanırız. 
- Bu biz kim oluyor? 
- Biz.. Adamlar.. Klimov Mojikle::i.. 
- Arkadaş beni dinle ahmaklık etme· 

ye lüzum yok. Doğruyu söyle bu masal· 
larla beni kandıramazsın. 

Deni gözlerini kırpıştırarak cevap 
verdi: 

- Anlamadım. Neden? Ben mi yalan 
söylüyorum. Ben doğduğumdanberi ya· 
lan söylemedim. Şlındi ne için söyliyecelc 
mişim. Kurşun olmayınca iş görülebilir 
mi? Oltana balık yahut solican takdın. 
Bu olta kurşunsuz batar mı? Yalan söylü
yorum ha, istediğin balıkçıya sor. Yem 
suyun üstünde yüzerse ne işe yarar? Ba
lıklar yeme ancak 6uyun dibinde vururlar. 
Eğer yem suyun üstünde yüzecek olursa.. 

- Sana bunları soran var mı? 
- Anlamadım... Sen sordun. Bizde 

efendiler bile hep böyle balık avlarlar. 
Biz kurşunsuz avlanamayız. Bunu ancak 
ahmaklar yapar ki onların da aklı çabuk 
başlarına gelir. 

- Demek ki sen cıvatayı kurşun yeri· 
ne kullanmak için söktüğünü itiraf edi· 
yorsun? 

- Aşık oynamak için değil ya . El· 
bette kurşun yerine ... 

- İyi ama sen bunun yerine bir demir 
par~ası, bir kurşun, hattA bir çivi kullana· 
bilirdin? 

- Kur un .. okal:ta bulunmaz. Onu sa· 
tın almak h ım. Çıviyc gelince o da bir 
şeye yaramaz. Crvatadan başkası n .. Jile. 
Cıvata hem ağırdır, hem de ortası delik .. 

-tyi bir halt mı yedin sanki? Anan
dan dUn doğnmş gibi bihneme.zlikten ge· 

liyorsun. Odun kafalı. Cıvatayı sökmekle 
nasıl bir felSket vukua geleceğini bilme· 
yor musun? Hat muhafızı seni görmemiş 
olsaydı tren yoldan çıkacak, vagonlar 
biribirinc girecek, sen de binlerce kişinin 
katili olacaktın. 

- Anlamadım. Ben mi katil olacak· 
tım. Allah esirgesin. Elhamdülillah biz 
cani ve serseri değiliz. Ben bu yaşa gel' 
dim, tek kimseyi öldürmedim. Hatt~ ak· 
hma böyle birşey koymadım bile. Bak ha.le 
§U düşündüğün ıeye ... 

- İnnellah maasaabirin. Peki şimen· 
diler kazaları sana göre nasıl olur? Hat· 
tın bütün cıvatalarını sökünce mi tren 
devrilir? 

Deni istihza ile karışık bir tebessüm 
ağzını genişletirken saf, mütehayyir l>ir 
bakışla müstantike baktı: 

- Efendi, dedi. Biz köyde çoktanberi 
bu cıvataları söküyoruz. Kaza şimdi mi 
olacak? Tren şimdi mi devrilecek, adam· 
lar şimdi mi ölecek? Eğer ben oradan bir 
ray kaldırırsam, yolun üstüne bir didek 
korsam tren o zaman devrilir. Bu topu 
topu bir cıvata .. Ne çıkar bundan? 

-Be adam bu cıvatalar rayları tra· 
verslere mıhlar ... Bunu kafana koy 1. 

- Biliyorum, pekala anlayorum fakat 
bir crvatalarm hepsini sökmeyoruz. öbür
lerini bırakıyoru.7.. Merak etmeyin biz işi 
biliriz. (Deni sözünü bitirdikten sonra 
uzun uzun esnedi.) 

- Geçen sene burada bir tren yoldan 
~ıktr, neden, biliyor musu!l? 

- Anlamadım. 
- Geçen sene trenin niçin yoldan çık· 

tığını biliyor musun? diyorum. 
- Bun:ı tabit efendiye anlatmışlardır. 

Allah kime akıl ihsan ettiğini bilir. Fakat 
siz geçmişte olan şeyi şimdikiyle karıştı
rıyorsunuz. Nasrl olur? 

Budala; köylü muhafız yakama yapış
tı sürüye sürüye beni buraya getirdi. 
Efendi, rica ederim onun benim göğsüme 
ve dişlerime yumrukla vurduğunu yazma· 
yı unutmayınız. 

- Senin evini ararlarken muhafızlar 
bir cıvata daha bulmuşlar, bunu nereden 
ve ne zaman söktün? 

- Kırmızı sandığın altındaki cıvatayı 
mı soruyorsunuz? 

- Kırmızı sandığın altında olup ol· 
madığını bilmem onu senin evinde but· 
muşlar. Ne vakıt söktün bu ikinci cıva· 
tayx? 

- Onu sökmedim onu bana tgaşka 
verdi. Sandığın altında duran. Bu. Avlu
da kızağm içinde bulunanı da Petrokanla 

• beraber sökmüştük. 
- Petrokan da kim? 
- Mitrokan Petrof. Siz onu tanımaz 

mısınız? Mitrokan Efendilere satmak ü· 
Tere balıkağı yapar. Ona çok cıvata lazım· 
dır. Ben her ağ için en aJağı on cıvata 
veririm. 

- Dinle .sana ceza kanununun (1081) 
inci maddesini okuyorum: 

"Demiryollarmda trenleri tehlikeye 
koyabilecek her türlü hasarı ika eden fail 
eğer bu hareketinin bir kazaya aebebiyet 

vereceğini bildiği halde .. .'' Anlayorsun, 
değil mi? Cıvataları sökünce ne olacağını 
pekAJA biliyordun, dur dur inkara kalkış
ma!. 

"Bildiği halde kasden yapmışsa hıde· 
matı §akaya ve nef ye mahkum edilirler." 

- Şüphesiz. Siz bunu benden daha 
iyi bilirsiniz. Eh efendi biz cahil adamla· 
rız. Anlayabilir miyiz? 

- Cin gibi anlayorsun. Anlayorsun 
da anlamamazlıktan geliyorsun. Yalan 
söylüyorsun. 

- Yalan söylemekten ne çıkar? Bana 
inanmayorsanız köylüye sorunuz. Kur
şunsuz yalnız kefal avlanabilir. Ufak ha: 
lıklar kurşunsuz; tutulmaz. Şabo balık· 
ları .. 

- Yine mi şaho balıklarından bahse 
başladın? 

- Bizim nehirde şabo balıklan yok· 
tur, olsa da bu oltalarla tutulmaz. 

- E.. Yeter artık... Sus!. 
Odada uzun bir sükut oldu. Deni sol 

bacağının üzerine attığı sağ bacağını sat· 
layor ve mütemadiyen önündeki yeşil ma· 
saya bakarak sanki önünde masa yokmuş 
da bir güneş vannrş gibi gözlerini kırpış· 
tmyordu. Müstantik yazısını bitirmeğe 
uğra§rrken: 

- Gidebilir miyim? diye sordu. 
- Gitmek mi, acele etme babalık, ben 

seni sahvcrmiycceğim. 
Deni gözlerini kırpıştırma1:tan vaz 

geçti. Kalın ka~larını kaldırarak müstan· 
tikin yüzüne baktı: 

- Anlamapını. Beni salıvermiyecek 
misiniz. Fakat efendim be:.im vaktim yok. 
Pazara gidip Pegordan yağ için üç ruble 
alacağım. 

-Sus, kafamı karıştırma!. 
- Beni hapse atacaksınız ha.. Niçin .. 

Bir kabahatim varsa hapse giderim. Orta 
da ne sebep var, düşünüyorum. Ben bir 
şey çalmadım. Hiçbir kabahatim yok .. 
Eğer eski şeylerden dolayı ise rica ederim 
nahiye müdürüne inanmayın bizim nahiye 
müdürü dinsiz bir adamdır. 

- Sus diyorum ı. 
- Susdum. Yalnız müdür vergi defte-

rine dikkatli baksın. Eğer birkaç kapik 
borcum kaldıysa... Eh .... Ne yapalım her 
şeye razıynn .. Biz üç kardeşiz. .. Doğruyu 
söylemeli.. KoZlna Grigoriyef, Betmo:, 
Grigoriyef ve ben Deni Grigoriyef. 

- Zihnimi §aşırtıyorsun, hayvan!. 
Hey .. Alın götürün §WlU ... 

f :r:bandut i;ibi üç jandarma tutarak sü· 
rüklemeğe başladılar. Deni istintak daire· 
sinin kapısından çıkarılırken hala haykı
rıyordu: 

- Biz üç kardeşiz. Biri başkasnun 
yerine mes'ul edilemez:. Kozına borcunu 
vermiyor. Biçare Deniyi ha.ose tıkıyorlar. 
Hey hakimler.. Neredesin velinimetimiz 
General. O öldü.. Sağ ols.c:;.ydı size hakiın· 
li.k nasıl olacağını öğretirdi. Gelişi gUzel 
büküm verilmez. Cürüm ortada olur, oıı
dan sonra hükmedilir. Beni kırbaçla döve· 
bilirler. Fakat bunun için sebep olmalı, 
İnsanda vicdan bulunmalı.. Vicdan bu· 
lunmalı... · 

görünce korktum adeta! • 
- Neler görüyordunuz r0.Y1 

nızda? ! 
- Manasız bir takım şeyler ·7 

Geceleyis çok yağmur yağdı 111' 
- Ebeyce... cıii' 
Aynanın önünde saçlarımı l' 

zelttim. Başlığımı giydim ve ~
kona doğru yürüdüm. Gü:-ıe~ b ( 
çenin üzerinde neş'eli neş'eli P'\· 
layordu. Bu güzel manzara kar?

11 sısda bütün korkularım, gürıet1i· 
emdiği son yağmur damlalar~. 
bi, silindi. Balkona şöyle bir tı 
tım. Katlanarak duvara dayan:;,, 
açılır, kapanır iskemle ve d • 
başka iki delil geceleyin gör.~ 
ğüm şeylerin, bozuk sinirterı ıJ 
bana oynadığı bir hayal oruıı. 
olmadığısı vazıhan isbat edıY'°' • 
du. Bu delillerden birisi bir 1<fı, 
duranın temasından dökülen ~· 
çamur iziydi. Halbuki bir gün t 
vel balkon tertemizdi. • 

Diğeri tam pencerenin ~erıaı1tf 
as diişmüş beyaz; ve ıslak bır 'tf. 
idi. ti 

Bunların en anlaşılmayan ı)• 
rah, ıslanmasın diye kaparıar i 
duv~ra dayanmt§ olan açılır k•tıı 
nır iskemleydi. Halbuki be~~
iskemleyi açık olarak bıraktıg e;t 
dan kat'iyes emindim. Bu Ç ~ 
iskemleleri kapamanın uzun t>i' 
sıkıcı bir iş olduğunu her~es er 
lir. Adi bir hırsız böyle bır te 
bire asla müracaat etmez. fıll 

Eğildim, zarfı aldım. Z~ 
üzerinde adres yoktu. Kapa 
da değildi, zarfı açtım. 

III 

Baha telaşlı tel!şlı sordu: 
- O nedir? O nedir? ~· 
Kağıdı zadtan çıkarmıt~ ete' 

le. Bu adi cinsten beyaz bır ,ıııır' 
tupluk kağıttı, bükülmü~ ~e asıl 
fıs içine sokulmuştu. Fakarlııoe 
garip olan şey kağıdın ~; ti' 
hiç yazı olmamasıydı. Kagıt 
mamiyle beyazdr. • t:ri' 

Baha Topuzoğlu keskitı 
sesle emretti: 1'.. 

- Veriniz onu bana, o bal1" ,.~· 
zılmıştır, Niçin bu mektU'bU 
tınız ve okudunuz? 

Öfkeli bir tavırla: ,,e 
- Mektup, dedim, ne ~';fM· 

de başkasrsa yuılm1şnr. ıct· 
Bu sadeee beyaz bir yaprak 
ğıttır. -~trtı:J;' 

Kağıdıacele acele aldı, ~rı• 
ça muayene etti ve hiddetle 
baktı : 1"'. 

- İçerisinde birşey vardı 
nun, siz aldınız. eclİ' 

- Hayır .. Siz beni ne zanl1 
yorsunuz;? 


