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::r ~ Cad~sl VAKIT Yurdu 

var ingilterede Gal 
vilayetine Bulgar -~adada clvar'lada lllr kiJI 

Beşinci defa 
hücum ettiler 

de Bulgar kom.ltecUerı basta 
• 1 

n1<n lbAd~se a__vnn 
~ @\ <§1 tte· 0-:D tal n 1 

Londra, 1 .(A.A.J. - Rö~ ter bildi· 
rjyor: 

.Alınan lllY:rareleri bq aabah er 
kenden G:ıı memlffiU Uıerln~n--~ 
ve çok l'Üksekten Uçıntıflar fakat 
dnfi hataryalon ateşlle tardedllmlf· 
~illit-..A~ı~ . tayyarelerinin Ga1 

nükreı. 1 (A.A.) - Steranı: metlll lcabmda Karpat mmtek•sm• UıUyaUarı lil•bıan altma dant et· clsidir. lngiUerenfn ·c!ff!ıı. ~-
Bir Romen menbnından verilen nakli için tedbirler &lmmakt&dır. ~. sinde uzaktan selen infilflk sesleri 

h:ıbcrlcre göre evvelki gece Macar • Tuna ağzı maynla Romen parlt.mentoauDUD buatııa pa- işltilmi~tir. 
Homcıı \'e llurgar • Romen hudut· a.rtuı yapmam t&k&n1lr edma lçtl-
larında Jıaz~ hfldiıeler cereyan et· kapatıldı mu ~baJ& bu-Wmwpr. Ayan lık~yanıa. tlmali şarldsinek :tar 
mışth•. ıtoıın .. uo ~ı"•' arHınaik"i aomanya hUkCUneU K&ıtenc:e ve ve mebuaaıı mecUalertDba bar1ctJ9 yare 79oıın bombalarile RJ:ıi mçk· 
mınta1cada saat 23 ile 1 arasında Soulina llmanlatlle TUDa atzma mayn encUmenleıt bUIUD ~. Bu top yJtıhıııştu·. Hiç bir inrillk 
10 kadıır hudut knrakolu, Macar dökUldUğUDU UAn ederek, 'l'unay& ıtr- toplanW&r emıumda bUkamet Bela· bombası atılmamıştır. İki kiti ba· 
müfrezelerinin tııarruıuna uAramış- mek lltıyen gcmllerin bebemebal lu· rab7& n flmal1 BtıkovtDADm Uırklnl fi( aurette yaralanmıştır. lnıiltere· 
tır. Macar mü.Crezeleri tüfcnk, mit· ıavuz tedariki mecburiyellııde bulun- 1Dtaç edeD vuiyet bakkmd& iabat nln cenubi garbisi ilıerindo iki de· 
rolyöı ve top kullanmışlardır. Ro· duldannı blldlrmllUr. verecektir. fa tayyare sesi işitilmiştir. Bomba 
menler, bu hudut karakollarından Bllkret ı (A.A..) - Swfaal : Diler clbettH neıredilen b1r reaınl atmadıkları zannedilmektedir. Ta7-
lıazıları n ı terke! mlşler, bazılarını ErkAnıb&rblye, dlln yeniden bul _.;:.<De __ ea..;um;:..,;;_;,;.l..;ID_d.;.;_•;;.;;;:ff.=acJ.:.:•:.:>_....:...:Y.;:..•.:..re~d;...a,..n_b;...a_t_ar.,;f;,..a_ıa_r_ı _i.;..~ ı_em_i ş_t i_r_. 
muhııfaıa ve bazılıırını istirdat et· ---------------
mi11erdir. 
Söylendi~ıne ııöre Mac:ırlardan 

30 kadar ölil ve yaralı "artlır, Ro
men askerlerinden birkaçı ka)·ıp· 
tır. 

S:ınt !?2 de Tfoiiluc:ıia • Ruscuk YO· 
hında bir llulgnr hudut kııra!wlu 
Hoınenlere ııteş açmıştır. Milsııtleıııe 
bir müddet devam etml~pr. Bulg:.ır 
hududu civarındu kAin \'eniküy 
k:ısabusı L:oıııitecilerden ınUrekkep 
bir •,;etenin ıaarru:zunıı u"rıınw;tır. 

Romen ıııohfellerintle beyan edil· 
dlğiııc g\Sre bu t:ıarnıılur her iki 
hududd:ı da hemen aynı s:ıntıe vu!:u 
bulmuştur. Pııkat bunların hiçbir 
netice vermiyecek olnn milnrerld 
"akalardan ibnrct oldJğu zıııınedil· 
ıııekledir. !)imdiki halde bu hAdlse· 
!erin ıuevıii addedilmesi lıi:fungel
tliği :zannolunınnkıadır. 

iki tren 

Londra ı - ••Nevyork Tal'Jlll.s .. 

istanbulda pek nadir görülen bir hadise: 

Bugün BOğaziçi ve ~1ar-
marada hortum oldu 
Amerikan ~asathane mü .. dürü 

Bır semt haUunı heyecana duşuren bu 
donanması . tabii hadise hakkında izahat veriyor 

Manevrawn mahı- Bu~Uıı İSğleden sonra saat ıs.soda hUdekl halk ve bur&!arda.W evlerde 

t• ~- ki• · ı· lııta.nbul halkı oehlrde pek nadir ~ö- otun.nl&r bUyUk korku ıeç.ırmtıler-
1 

yaralı aaker ! 
gÜetealnJn Bllltreı mulıablrlnin bil· 

.. ,....... .. Uıılcleye konan oeJenklfır Ye Deniz tıcııret meldeblahı dlrdlğino göre, Romen ve Rua kıtıı· 
ba tenekl mımm'•n • 

en.izcilerbagramı 
BugOn .~utlandı 

lanç ately~leri if ôYöni yolcu 
salonu da küşat edildi 

lal'l araımd& Beaarabya va liukovl· 
ııaı!a yenJdeıa bo.zı kBDlı hAdlaeler ol· 
muıtur. Besarabya Ue BUkovlııada.n 

dUıı Bllkreıe gelen lk1 tren yaralı as· 
ker bunu teyit etmektedir. Diler ~ 
ratt.nzı, aynı guete mulıablrl, çarpı,· 
malarda. bir • ·• ölenler olduğunu fa· 
kat sayuımm b1l1nmedtglnl blldir
mektedlr. 

Moskova. 1 (A.A..> - Tu &jamı 
IJ\ldlrtyor: 

Şimali Buko\1nada Sovyet kıtatarı 
vazl!elerkıl bltfrmlşler ve Romanya 
Ue t.est.a edlleıı hududa varm11lar<1ır. 

Be.arabyada Sovyet kıtaatı yeuı 
Romanya hududuna yanl Twıa ve 

11
, Pruta doğru llerlemelerinl ikmal et.-

...,. temmus dantscller bayranıı kararıaııtırııan program Uzerinden mektcdlrler. Jaaay ochrl ıuı.rıısmda 
~ bQyt1k bir merulınle kuUaıı 1111tır. Bayr&m ııabalı saat oıı blrı.Je ve Prutun aol eahlllnde bulunan Un 

Talulm 8.bldesino çelenk ltoyına ile e~ny otmendlter istaayonu motörlze 
bqlam11, bunu Bartıaro3un kabrinde cUzUtAmlar tarafından işgal edllmlt· 
yapılan mera.s1m takip etmljUr. MU Ur. Tanl:lar ''e motörlze piyado kuv
teakiben yilk.ııek denlır: Ucaret mek· vetıerl Tuna ve Prut üzerinde bulu· 
t.binde mezun talebelere diplomaları nan Kngoul şehrine glrml~Jcrdlrl Tu· 
te·ız& olUZUDUf, aaat 16 dıı. Hllllçtekl na Uzcıinde tsıruılllye ıehri para,uuat 
atöl e cUzUtamlar t:ıratmüan işgal edilmiş· 

F='ransada 
beşinci kol 

.......... Orıean limanı mu-
•• ~ ~af aza altına alındı 
rnı' (lıwıu 2 ocl sayrad:ı> 

y ' eaat l,7 ce yeni )'OICU aalonu Ur Oovyet htastının ttarckctl her 
kU.<>at edlU::ll~Ur. llUtun mera.ı:lınler· tarafta 1ntl7~mla ve hAdlscsls olarak 
d.: ııılluakaıtt vektuctı r.ıUstqan Na devam etmektedir . 
k1 hazır bulunmugtur. nu, akşam da Hükômet merkezi 
Aıık:ıra radyosunda All Çellnk:lya ... • • • • 
kabotaJ WcJmtyoUmtz etrafında bir 1 · degıştırılıyor 
kon.erana vereccl(; g~e feuer alay· Londra - Romaııyada matbuata 
!arı yapılacaktır. sansür konuımuııtur. B:.ıkreo, Bulgar 

hududun& yakın olduğundan hllkO· 

ye 1 ve şe 1 g iZ 1 rUlen blr lıAdl.leye phlt OlnıUitUr. Bu dlr. 
llAd1se ıudur: Buı kadınlar feryat eder~k k&Çlf• 

tutuluyor DUn ak§amdanberi batl1 bulunup· XIU§lardır. Bu ııırada ktsprUden UakU-
den ııavanm rtttikçe .aıkmtılı bir hal (De\'unı 2 locl uyf~&) 
aldıfı blr aırad& çlınal taratmdan k.e· Nevyork, 1 (A.A.) - Amerikan do 

nnnmasınm :f-\a,•aı adalarına avdeti 
dolayuılle donanmanın harp b&llDI 
tem.sil eden manevralara ı.,urak et· 
mck Uzere -gl.zll emirlerle hareket et· 
tiği bUdlrllmektedlr. 

PANA..ı"L~ KANALINDA YE.fiti 
1NŞAAT YAPllACAK 

Nevyork. 1 (A.A..) - Panama ka· 
nalı mmtakası valisi general Rldley 
wraya a;elınl§Ur. General nıllicUm
hur Ruzvelt Ue blrllkte kanaldıuı 
••Normıındic,, tipinde bUyUk vapurla· 
rm geçmesi 1mkAnını verecek olan 
yenJ t.-ış:ıat b.akkmda görUpcekUr. 

alt blr bulut kUUesl ıehrin U:ı:erine 
gelmlf ve ayııı d&k!k~r Umanda 
bUyUk bir hortum (alklon) huıl oı-· 
m\lftur. P.ortum Uaktlc.l&r açıklarında 
Haliç, BoğUiçl ve :Marmara suları· 
nm blrlqtl41 l&hada meydana ıet· 
urlitlr. Sahillerden ve tehrln yUk.lek 
mevldlerinden yüzlerce metre lrUf&· 
d& cörlUen ve deııis sularmJ mUthlf blr 
surette kabartan hortum 8.Burnu "c 
Kadıköy• doğru uzıyarak Adalar hl· 
zuır.dan I~UçUkçekmece tanınartnll 

uzakl113D111tır. Hortum btr ura OıkU· 
dar ııahllleı1ne çok yakmlatmlf ve 11&-

Mareşal Grazyani 
T rablusgarp 

başkumandanı oldu 
Londra 1 (Saat 18) - BugUıı :Ro· 

mada ne3redİlen reımt bir tebllile 
blld1rlld4l"1n• ıöre, tıl&ref&} GrulaDI, 
ınare§al Balbooup yerine Trabluııarp 
umumi vaU ve b&§kummıdanı taytn 
edilm.llUr. 

General, R!dley. tabtelb&hlrlera kar 
tıı Pan~ kanalıDm her 1k1 met.hali· 
ne konduğu söylenen aflar hakkında 
askeri mahJyette malOmat vermekten 
laıtlna etmııur. 

Yunanistcindan · gelen ses 
S.~00.000 'l":\BANCJNJN PABllAK 

tzt A.LJ.NIYOB 
v.,ınpaa. ı (A.A.) - Ruzwlt ta

ratmdaD tınu edilen bir kanwı nıuct

bt:ıce Uç milyon 500.000 ecnebi polll l 
taratmdan kontrol itdllecelı: ve pa.r
mak illeri aımacaktır. 

BCJ§vekil M etalucıs ve gauteler 

TFakyanın saf Elen ırk-1na 
işaret ettiler 

"&:. .(Ycızuı 2 inci •aylada) 



/ 

Yunanistan dan Hortum 
1 

( ... tarafı 1 inat ııa,ı.a.) 

ge en ses dar ukele.IM sldell Şlrk•Ub&yıi)'e 
vapuru hortumu ıörUDOe JOlunıı de· 

Fransa' da 
beşinci kol 

Romen hududunda 
<:arpışmalar oluyor 

(Baftarafı 1 locl ..,......, 
'.Atlna. 1 (A.A.) - Atina ajansı tillirmlş, geri d3nm'll,uır. Hortwn Be:ı;arııby:ının tabllyeabılil 

cc pv.ar ıtınO de blldJrlyor: 10 dakil:a ka.d3r d vam etmiştir. 
Trakya c.ıyunlnrının 15 inci yıl Bir ar,. ç~k :f\lkııc.ı: ve ucu bulu•ar 

Orle&DI, 1 (A.A.) - Röyter bildiri· 

yor: 
Bqincl kola kQ.rft aımıuı !evk&l!de devam ettlğ mrkt.c<llr. Osmanlı tarihinde rJc • at Yeniçeri Ağası Emin Ala ç0k 

devrinin b:.ışlangıcındanberl Yenı- teesslrdl .. Olduiıu yerde mıhla 
rcrı arlık eski kuvvet ve disiplini kalmış 11ibl duruyor, ne Jerl 
kaybetmişti. Yenlcerllik ulufe al· kımıldayor, ne. de dm'abllly 
mak sokaklarda halka caka sntııınk, Yalnız dudakları arasından 
esna'rı :zorlayarıık0 soymaktan ibaret mel'unlar, vay tuz ekmek 
bir iş hnlinc girmiş, önüne gelen, tanımazlar. Bu yaptılınız 
ocakda bir arkadaşı olıın herkes • hak mıdır'' diye mınldaıııy 
eline bir tezkere alarak ocaklı sı- Sahibi devlet aadrtsam ve Se 
rasına sokulmuştu. Halbuki eski Ekrem Damat Ali paşa tepen 
devirlerde Yeniçerilik gayet sıkı ıerlnden Tatar aQvarllerinln 
tutulur. Ycnkcrilcr çocuk denecek nşını, çekilişini, tekrar snl 
kadar genç bir yaşta iken toplanır, heyecanla takip ederken bl 
nskerlikten başka hiç bir işle utraş· re Yeniceri sanarının bo 
ınasına müsa:ıılc edilmezdi. lştc ı;{Ördil. Hemen atını malım 
eski ruhtan uzaklaşmış, sırf para Yaıtız :mıh alı n~ındnn kö 
ve yağma hırsiyle orduya J.:alılı_n.ış saçarak. koşmağa ~a~ladı. Paş' 
olon bu km•vcl, altmış bin kişılık g!'lr gibı, fırlınn gıbı, ~asırl' 
Nem1:e ku,·vetinin saldırışına ta· lloşan abıun hızını kah ıö 
hamınill edemedi. ..Biz talim iste- Boyuın hayvanı m~bmml 
mryiz, desllye l:ur~un atar, keoe>·e Ah.il alzıııda parlayan kö 
pala çalarız dilşmanı göstersinler; ufak yakut tanelerini andır 
hemen hak llc yeksan ederiz'' diye damlaları da kM'ltı)'Ordu. 

ı~ilkrcs, 1 ' :'\. A· > Oahilly dônllmü ve Drnma'dn şehrin kur içllı~e kn:>bolruı ı.ort.unı ortasmd&D l· 
tuluş senei dc\-riycsıni tc it için ltJ;>e n~Tt mr:;ı '\C yukıı.rdaki klaıın blı 
yapıl:ın ~enliklcr nıilnasclıctile ı;azc daha görlllmem~Ur • 
tder, Trakya ve Makedon)anın ve kadar 
Krnlivetln diğer l.ıütün viliiyetlcri· Şimdiye kadar fehrlml&da bu 
nln ;.ncut ve rulıları takviye fcin büyük bir hortum vukuu görUlmemft
nr:ıİnrında gayretlerini lıir misli U. Bu tabii hAdlse denl%de zaranıa 
arttırmnkla oldul.lnrını işaret et· atıa.ılm!§, fakat karada bazı ha.ara 
mektedir. Bu milnasebelle lıülün ta Mbeb oJmUfblr. 
gazeteler, Trak)•anın tamamen ve Kurtulutta Yeni lat.u)'OD GDUnclekt 
saf Elen olan cvsarmı tebarüz e(- tramı;ay tellD• )'tldınm clt\fmllş, t.ı 
tlrerek, bugilnkil milli hükfimelin, kopmu:;tur. Gene aym .ırada 7ıtdm
yeni viHlyctleri kı;rmctlcndinuek mm d~tUğtl caddaıio ~ de
ve daha iyi id:ırc clmck i1:ln sar- bl 
fettlği gayretleri lrı!ırl:ıtıyor. Bt1 ğlrmen aokafmda Tanat :tamlnde • 

tedbiı1er bugUn mer•J te ~nnıııur. 
y eıı1 Orlea.ııa ıımaıu ıu.u.sI mll.3aaclesl 
olDUJ&D balka kapatılml§tır. Bugilıı 
M muhafız ıımand& vazlle alDUftlr. 

Reaml mahafilln beyanatına naza
ran beglncl kola mens\Jp kimselerin 
ve 1&boto.j y&pnulo.rm styanı o kadar 
ful& olmuttuı' ki ıımam kapatmak 
bir saıuret ballnl alınl.§lır. BuDdaD 
bqka tUccar ve aalr gemilerin reaml
ı:ıl gekmek de menedilmlfUr. Kllçlll< 
pmller dok1&rdaa 200 ayak uzakta 

duracaklarda. 

n eti, d .>ıet n emniyetine ve 
umumt nizaına muhallf hareket e
denlcrbı tevkifi teklif edilmesine 
karar vermiştir· Nezaret, musikili 
teınaı;aların men'i hakkındaki ka
ran 3 temmuz akeanıına kadar 
temdid etmiştir· Saat 23 ten son
ra bUtUn içkili müesscaelor kapa
nacaktır· 4 kişiden fazla grupların 
toplanm~ ve yollarda durmnsı 
meneöilmi~tır. Askeri makamlar -
dan iz.in almmadan hiçbir içtima 

gazeteler, Trakya alı:ıli:ııinin se\ ine· rine alt füi ltUçUk ev birdenbire yıkıl
lerlnc ,.e hamlelerine Elen milleti· mı._,ıardır. BUyllk bir ataç da evlerln 
nin iştirak etıir;ini~ milli hislerinin ' Uzerine dcvrllmişUr. Evler parça par 
bir old~ıınu E!cn milletinin ken· ça olmuı, lçerde kim.sa bulunmadıgm 
dilerlni knrdeş:ıne selamladıijını daD nOfwıça saylat kaydedilmemı,tlr 
ve bugün diln oldu~u gibi, ruhları- J:.'vlerln )'lkılınam ye yıldınııa dllf
na, arzulartna ve ~cnilmez vatan· meal mrnıımd& civarda buluD&Dl&r 
pen·cranc azimlerine yakın kaldı· anl bir llql.r çıktıtmı cörmU,lerdlr. 
Aını tcbarüı ctıirmektrdlr. Volan· ~11 ..... tram tel1 de bll' k&· 
pervcr milli kooperatifler federas· Yere ..._- Y&J 

1 ,·onunun ıkinri heyeti uımımiycsi· zaya aebeb olmamış, derhal ge en 
;ıin a1:ılış resminde söylrdit;i lıir tamir otoınob!ll teli yerine koymuş
nutukta başvekil Il. Mctaksas. mu- tur. 
knddco; Elen ananesinin lıinlcrce Bu tabll hAdlse hakkmda kendlslle 
st'nedenbcri Jıek1:lsi bulunan 'ki.iy görUşttııUmUz Rasathane mUdtlı1l U. 
halkına milletin miıınettarlılını bil· tad Fatin fU malQınatı vermlıtlr: 
dirmiştir . .._ Ba ~ktlclekl boa1umlar lodoe 

iki İngiliz vapuru 
hücuma uğradı 

Nevyork, 1 (A.A.) - Gece AUan• 
Ukte lrlandanm tahminen SOO mll ce
nubu garblslııde :;g2ı tonluk Guldo 
ve 4871 tonluk zal'ian iınılndekt ln· 
g!llz vıı.purlan dUıman denizaltıları
ıarmm bUc:umun& uifamıgtır. 

yapılamryacaktır. • 

Rı1krtı 1 ( A.,,.J - Dnlıiliye ne· 
zarcti t~rafınd.ıııı neşredilen bir 
tebliğde binlerce Roıııcn Yahudlsl· 
nln Sovycl kıtalarının işgali altı!1· 
da bulunan nunta\mJarn n~kled:!· 
mek arzusunu izhar eıtıl.lerı blldr 
rilmektedlr. 

0

Daha şimdiden 7600 Ynhudl 
Prut nehrini geçerek llesıırabyaya 
girmi'l \'e 200 Y~.hucli So~·yr.t nrıı 
zisindc kiin Henı ye J.:Clmıştlr. 

B. Mctaks:ıs sözlerini şöyle bitir ne poynu. rttzgtrlannm ,.e dolayulle 
rui~tlr: • aıc:ık ,.8 aofuk banam bb'denblre 

llugün elrnfımııda ikopm\1ş olıın k:ır;;ııla,mumdan Uerl sellr. HA4ı. 
ktısırg:ının içindr şunu beyan el· ~brimWSe ek5cıt7a BaUc. ,sc>ltzlçl 
mek isterim ki, her iC'abctıiği zıı· \e Marmara mmtaJmlarmm lllrlefUll 
man, Yunanistnnın köy ahalisi, 
kendi ve çocuklannın kanını Yu· 'UakUdar açıklarındald .....a. olar. 
nan ordusunun hulundnğu bütün Bus11JıkU hA4lae de bu tekilde vuku& 
harp sahnelerine dlikmüşlür. gelmt,Ur. Ha1km yüzlerce metre yllk· 

italyan kuvvetlen Mısıra 
tecavüze geçmek üzere 

rıtmrırıı 
* Maarif velcllletlntn köy enst!tWeri 
hakkında al!kadarlııra gönderdiği bir 
talimatnameye g5re, köy ezı.tıtQlerl· 
ne haziran devresinde alman talebe 
29 tefrlnlevvel 940 da ~natıt11 birinci 
amıf ~Uinl yapmıı olacaltlar, köy 
okulunun ~inci .mııfmda bulwıan 
talebe de köy enatltUıerinln blrtDd 
muı taıebealnl tqkll edebllecekUr. 

l ]2.......ı...~ Udar ı.taa. 
l---~'f'bul~d:-a 12:-ıo ton kömllr atokiı yap· 

mıttır. Eylül ayı bidayetine k!'da~ 
vlllyetin bir ııenP111r ı.n-"-9 "" 

. --··· * Dün cece aaat 23 te Tophanede 
bir otomobil kazam olmut bet klf1 
ınuhteli! yerlerinden yaraJanmrıJa,... 
dır. 

* l\foarif VekAletJ, orta tedrisat mü 
oueselerlnde eylill de~lnde ya· 
pılacak imtihan günlerlle talebe 
kaydına ve tedrisata başlanllacak 
tarihleri tesblt ederek alAkadarlara 
bildirmiştir. 

Orta okul ve liselerin bütün sr 
nınarında bQHinleme imtlhanlanna 
27 ağustos salı günQ başlanacaktır. 
f.lselerin ücüncü sınıflarında bil
tüolemc lmtihanlan 4 eyJülde, orta 
okulların ücOncil sınınarında 5 
eylillde blleccl.:lir. Orta okul '\"e Ii· 
seferin 1 ve 2 ncl sınıfl:ırınde ise 
hütünleme imtihanları 21 eylülde 
nihayet bulacakllr. !.ise bitirme 
imllhnnlarına 5 eylülde başlanacak 
19 eylültJc son \'Crilccektir. Devlet 
orta okulu bitirme fmtihanlan da 
7 eylülde bnşlıyacak, 24 eylülde bi· 
tecektir. Orln olmlJnrda 7 eylülde 
lilrkçe, 9 eylülde tabiat bilgisi, 10 
eylillde metemalfk gruplarının ya-
7.llı eleme imtihanları yapılacak, 
bu imtibanlnrın neticeleri 13 eylül· 
de talebeye blldirHecek Ye 14 er 
Jiilde sözlil inlihanlara ba~lanacak
tır. nu sözlü imtihanlar 24 eylülde 

Pre~çip 
26 ,. •hl ı.nilti11 ... Wi)'ia ,_._ 

"Prençip" ten umumi harp ha
berleri büyük bir dikkalle gizleni· 
) ordu. llıı itib:ırla umumi Jıar1'lıı 
l.ıaşlangıcıntl:ı Avusturyaııın duçar 
olduğu nğır hezimetleri Sırbistanın 
clün)a haritasından silinmiş oldu· 
ğunu haber vermekle iktifa etmiş· 
)erdi. O, bu haberi :ılınca intihara 
teşebbüs etmiş ve yuk:ında söyle· 
miş oldu~mıız gibi du\'ardaki çivi 
,·ücııdunun ağırlığına tahammül e· 
clcmiyerek yerinden çıl.mış lntih:ır 
teşebbüsü ;rıırım kalmıştı. İşte bun
dan sonrıı "Prencip" yalnız kendi· 
sinden ene) ölen iki arkadaşının 
değil, daraRacında cıınvcrmiş olan 
"Danllo İliç" in bile ölümüne gıp· 
ta etmeğc haşlamıştı. 

"Prcnçip", zindanın tıbbi doldo· 
ru "Marncıı Papcnhaym" la gtil-üş
tüliü z:ımanlar hirı:ok kim.se!erin 
kendisini cl{ın fı:ı.-kalnrının tr.sirile 
Jı115ındnn hüyiik halt yemiş bir 1:0· 
cuk teliikki ettiklerini '\'e Jıunun 
kendisini son clcrcccdc müleessir 
elliJ;lnl mükerreren SÖJlemiş \'e 

• Ar,idükll ıırf memleket aşkı Ye 
millet l:aygısiyle öldüı mü, oldugu. 
ııu lltı,·e eım:ş. 
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Umumi harpten evvel Bosna Her 

sekte esen ilıl ıl"I hansı artık ta
rihe m:ılol:ın bir kıınlı haile f:ıiJle· 
rinden bt,Jıc~sının ruhi ha~tlerini 
ııııl:ıt:ın hu yazılara ıçon '\'erirken 
Bosnas:ıray suil"ıstının lıakikl me· 
5ulleri ha:kltında da biraz malAmat 
nnue.k fııyclah çılw-. 

sek1lllte ıördDll. rUsPTlarm lı:arn1ıv 
dall 9lb1lkleylp ptlrdllt " bal'tamaD 
ytumeltUll tos toprütır. Blslaa ... 
nWerb:DWleld bortamlar IUları bir 

kao metreden ..... ,. ~· 
uıcak aandal " motor slM k9D'* va
"talan. unr ftftblllr. lllr ftl1IDI' l
çln tebllke yoktor. Bu te1dlclıe bol'bıaa 
lıu' • bUlı .. • ovalarda yaal .......,._ 
na• tı* llalı" ı"ll Jeil , .. olur.,. 

NevJorlı. ı - Alman haberle. 
re aGre Trabluaprpteki ltalyan 
kuvveUeri Mıstrda.ki 1ngillı kuv • 
veUerine katil bir taarruza buır
Janmalrta4ırlar. Burada bUyUk bir 
faaliyet s6u çarpnaktadm. Taar
rusun pek yakında yaptlacab'l zan-
aedlllyor· 
~dıim& göre ltaıyanlar. 

Tıabluaprpte Marepl BalboDun 
yaptııdılı uked yollardaıı lltlfa. 
de edo.,..t. :aı-~" • 

Eritrededeki harp 
lqtU& kiıaıPJaa bUdlrl,Jor: 
JCrt.tnde ndut otvarmda Ka.sl& mm 

takumda an&alı blr toprakta iki ha
' tıl ım1llı otomobl11mla tızerlerlne doğ

=b=i=tec=ek=tl=r:=.========= ru selen 1300 Jdfilik tkl dUşmım au-
Llstı bltirme imtihanJanuda mu· varl pupuaa rutlaQUftır. Otoınobllle 

varrak olacak talebenia deYlet oı- rtmıa mıtralJOız at.eel açmı§lardır.DU~ 
ıunlut lnıUhanlan 23 ey1'Ude bq· mıuı •ruwı.la paıiSk Olml.lif vo aUvarl;; 

layacak ve 28 eJllllde nihayet bu· ler d&tııarak civar tepelere b&ruımıl· 
lacaktır. lal' n GO DlQ bırakmqlardır. 

Otretmen okullarında ise eyllll Aynı mmtakada, kUçllk mlllhzeıe-
clevresl imtlbanlanna 2 eylülde rlml& mllteaddlt defalar Erltre top
baJlanacak n 20 eyllllde billrile- rak1anna ıtrmlfler ve teaadut etUk.. 
cektlr. lerl dUfmaD kelif kollarma aa,ylat v---1• 1erdlr. Za""•tımlz oımımıe-*Bu sabah aut onda Haydarpaşa ---- ,,_ 
da bet kunıt yüa6nden bir ,-arala- br. 
ma vnk'ıısı olmuttur. 3 ıenç Kadı- lngiliz tayyarelerinin 
köyden Mebmedln sandalına bine- hücumlan 
rek Haydarpqara ıetmlşlerdir. 
Sahile yaklaJınca sandalcı parasını Diler tanırtan İngiliz tay
iıtemiş, çocuk)Jır on kuru, vennir yareleri ifıal a 1 t ı n d a k i 
lcrdir. Fakat ıandalcı Kadıköyden 1'"ran .. tla Abevil tayyare meydanı · 
HaydarpaJaJ& adambeşına bet ku- nı, Almanyada Hoctıst kiınl·a fahri 
nış aldıjını, onun için 5 kuruş kasını bombardıman elml~ler, bu 
daha ,·ermeleri, aksi takdirde kcn· fabrikada yangın çıkını,tır. Inııiliz 
dilcrlni sahile çıkarmıyacajını söy- tayyareleri Dortmund • En knn:ıli· 
lemi~, bunun Ozerlne llç ıençle kır na, Soestdekt şlmendirer nrnncvr:ı 
yıkçı kavta)·a başlamışlardır. El· hallanna, Scbwerte, Hamm ve 
raftan yetişen sandalcılar da arta· Grenısburg'a Bade nııntakasındıı ve 
daşlarına yardıma başlaymt'a ço- eenubt BPlçJkada Chl.uay ormanm
cuklardan biri eline gpçlrdlJI bir da askecl hedeflere, Hcılandada 
kanca ile sandalcıyı ıözilnüa albn· Nordeney, Borkum ve Schİpol tay
dan ~e ınnhtelif yerlerlndea 7&1'8· yare meydanlanna n yine Alman
lamı,. Polis kavpcılan )'akalamlf· yada Barıe .,. llfnaster Y.s Fransa· 
tır. da Me"llle tayyare me7danlarına 

llosnaura7da A vuaturya adliye 
memurlarının yaptıkları derin tah· 
klkata r&flmen ıulkatta ecnebi .,_... 
malı meTcudlyeti layıkiyle tunla 
etmemiş olmakla beraber sulkost· 
çıların Sırb nüfuz Ye tesiri 11ltınd11 
lı:ıreket etmiı oldukları o zaman 
iddia edilmiş oldııilu gibi lmgün 
hile bazı m:ıhfcllerrlc nynı iddiada 
lıulunulmnktndır. HattA "Fon Ve
tınr'' l!!mlnde lıir Alman yazıların· 
da, "Bosnıısar:ıy" suikastının hakl• 
ki meııulleri hakkında ıunlan IÖY
Jt-ml~lir: 

"Bosnasara)· cinayetini• bqhca 
mesulieri blnba11 "Tankoslç'' le 
lılr dostu, belki de miralay "Dimit· 
riye\'iç" (*) Ur. Bunlardan maada 
~lmendlfer memuru "Clkanoviç" in 
de bu kanlı '\"e t:ırlh! hallede büyük 
lıir mesullyeti vardır. Bu üç kl,i· 
den ba,ka kimse suikssttan haber 
dar delildi. Aksi takdirde ba ha· 
ber .. Belırat" hükllmcUain kulalı· 
na Jcaılar giderdi." 

E~oseıı hu kndorını "Çabrinoviç" 
de itiraf e14ıtişti! Ve halta: 

- Snyeı nkd sabit oluua bt'nl, 
vücuılumu lğnelirerclc ôldürunnz, 
dl.} e bayk1rmıştı. 
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Tarilıla bu elegılt sayfalarını ka· 

pamazd:ın önt'e "G:ıvrllo Prençip" 
t. rafıııdan l!llG senesi nı:ıyısının 
il.inci ıilnli yazıtını~ lıir m e!ctuhu 
d:ı oyncn lklib~s edtllm. ''Dosıuı · 
saray suikastının ,;enç Amtu bu 
mektubunda diyor ki: • 

.. Bir kere ıırkııdnşlarla birlikte bu
lunduğıımuz sırada l{nrnpotkiıı to· 
rafmdın "\'olf Staııdfor - Aile" tsc· 
rinde!.! ,u ıııul:ılen n ıuünak:ış:ı 
elli!.:: "f çtima 1 lıir ih lll&I çıJ,;arsa 
anar~istlcr fle )"apaca~lar?" 

Hepi.nıiı: bu ıuali, o tarihte böyle 
bir ibtflilln tıkabilecdl hakkında 
ciddi bir kanaat mahsulü saymadık, 
daha ziyade ihtiyar bir anarşistin 
sokulıan kilqQnlü)flne hamltllik. 
Bununla beraber bu "'ktimat ibti· 
141" fikrinin iizerinde münakaş:ı· 
larda buhınduitumm: ıaman bunun 
maldıl oldaıfunu fakat her şeyden 
C\'\•el A nup:ıdıı. milletler arasın· 
d:ıki rekabeti hldınnııya matuf 
münıısebeller tesisi lcobettiğini 
anladık. 

Bosnll' Hersekin 11:inde Lulu<luğu 
elim vaziyet dolııyıslle lıcpimlzin 
bu jctf1113i ihtilal \'es:ıirc gibi na· 
uriyelerden daha milhlm \'e daha 
canııhcı bir Tazlfcmlz vardı: O c!a 
millet , .e \"Rlanıa karıı ol:ın milU 
borç ve vazifeydi." , 

12 Ma11ıı 1916 
G.4 l'R/Lo l'RENÇ/J> 
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1914 st>neslndc ''Bo,nıı~aroy" da 

Avuııtury.ı Mh·:ırlstan vellnhtı Arşi· 
dlik ''Fransın·a Feı·Jınunıl" ile 
karısı l>ÜŞt'~ ''Dii Holıeıılıerıı" i 
\'urup üldüreıı ,.e bu yüzden umu
mi barbin çıkıısısına selıcp oldn 
"Canilo Prcııçip" işle böyle sos
yali t ve an:ırşlst ~l:ırıık işe başla· 
mış, (ak!'t mııtn::ıssıp hlr milliyet· 
perver olarıık hareket etmiştir. 

(SON) 

(•) Afirala11 ''I>imitrl11evlç" Sır 
bbtan vtliahtının hayatına ıuikast 
tOluntllle 1917 untslnde St:ldnikte 
muhcike.nıe. edilmiş ı•e ciirnıii $Obfl 
o1arllk ayııı u11e :arf ırııfo iıfnma 
ınahltılnı edilmi:ı ve. iılam Jınf.mıii 
de J:ıınuna dl:ilmesl suretile JIU· 
pı(uıııtır. 

taarruı.laı da bulunmuştur. Bütün 
bu hedeflerde tahrlbal ;rııpılmıştır. 
Bombardıman tayy:ırc!cri ı\blıc· 

ville'in şim:ılinrlc \'igıı:ı.nrour'd.ı 
baraj yollarını ve mar!Janlllz istas
yonlarını lıomb:ılomıştır. Vagonlar 
all.''S almıştır. 
Norveçten ispanyaya 

akdar Alman ~~~..i.ttra 
NtoııoI~.! -tnğiıtcrc lıükiıınetl 

gö~ -•aa acık-.ıehir_ olarnk illn 
edilmiştir. M m'"tL<fnarayı tahri· 
ha.tan kurtarmaktır. Fakat bu ha· 
ber henüz Londradan resmen teyit 
veyo tekzib edilmiş Milidir. 
Di~er taraftan Alman radyosu 

dün ln"iltereyc ta:ırruıun pek ya· 
kında vuku bulacalhn ı haber vcr
mlftir. Radyo şunlan söylemiştir: 

"fnglltere cephesinde son müca· 
dde hennz haJlamamıştır. Almanlar 
Norvecten Fransanın eern.buna ka
dor uıı:anuu •ahlllcı de Jnglllereye 
karşı tarihte misli görOlmemiş ffe" 
niş bir cephe kurmuşlardır. Bu 
cephe üzerinde hazırlıklara devam 
edilmektedir. Alman - İtalyan 1..-uv· 
vellerlnln lnglltereye miltevecclben 
huırltldan dnden gllne inkl~af 
etmekte, bareklt saati yakınlaşmal.
tadır. 

Fransız donanmaıı 
nerede? 

acıma, l - lavtçreden gelen bir ha· 
bere göre, Atlas Okyaııuaunda bulu 
tunan Fn.naıs doııanmuı bir Fran· 
mıı: Umanma gelerek demlrlemlıtır. 

Malta 51 defa 
bombalandı 

Vaıetta, SO (A· A·) - Malta a
dam buglln aaat 9 da ellincl hava 
hUcumuna maruz ~tır· 

Bir 11aa.t sonra iltlnci dc!a ola
rak tehlike işareti veıilm.1şt1r. Bir 
~ bomba dllşmll§tilr· Hava dafl 
bataryalan giddetli bir ateıle mu
kabele etJnittir· 

Esnıa. doklor Bedriye 
etmişti: 

- Doktor şiıl)(li gr-liyor, diye 
haykırdı, haydi Aliye, ceuret. Da· 
vudun 1:0J.: ha!tln olı.luitunu 20ten 
blliyoı'Sunuz. Blr1:ok zamandanbe· 
ri ıaten yaşayor d~mek doifnı ol· 
ınnzdı. Hatlıl belki de ölllmü yaşa· 
masından d:ıha iyi oldu. 

Aliye mırıldandı: 
- Nasıl olursa olsun yaşamak 

ölmekten dah:ı iyidir. 
Canan başını kaldırdı ve Esma· 

ya baktı. Bu d:ıkikada Cananın 
D:l\·uda ve A!i~·<'ye acıdığından e
minim. Bu lnümlc hürriyetini ka· 
:r.nnmış olduğunu di\şilnmilyordu 
bıle. Hnznn riyakArlık, elemi yap· 
mııcık değildi 

Doktor Bcd;i Cahucak geldi. Dn
,·ncla hakar:ık bizi ağır ağır dinledi; 
Aliyenin ııahzıııı snydı. Esmayı bir 
kordiyal 1o:etirnıck \here dışarıy:ı 
yolladı. Sonra Ali yeye: 

- Bıırndu dur:ıcnl< yerde, dedi, 
girlip yntsanı-ı ,.c hlrnz bromiir al· 
snnız isnbct etnıi' ohırımnuz. Böyle 
fnzla bir he,·ecana· tllhaııımlll ede· 
ct-k hııldc ıleğihiniı. 

Aliye Doktorun sözlerinden hiç 
lılrşl'y nnlamaınış gibi birdenbire 
sorriu? 

- Da\'ul nkin öldil? Davut öldü! 
Kardeşim •.• 

Aliycııin dudakları büzüldü, SÖ· 
zünün nşaltıs111n devam eaemerli. 
Briylik lıir ızlırnp idnde oldui;'U 
be~bclli:rd i. 

Doktor ıığır 118ır: 
- l>a\'Ut, dedi, fı.ııia veronal al· 

de\·lete kafa tutmaln kalkan bu Ali paşa ltomlan YeııJ 
disiplinsiz kuvvet gayet kısa bir do~ ynklatırlt• Yeni~ 
zaman lcerisi ndc bozgunu uğrar Emin Ai,ta ile ~ıırı:ula~rak d 
gibi oldu. ritknsmıılta, atını <lurdurm 

Grrilcıne hafiften ha~ladı. Evveli tft koşuşu yavaşlatmaAa bil• 
l\ledcn beriden biriklsl yi\:r; oevlrdl. Qörmeden gürledi: 
Sonra saflar arasında sesler yfık· - • A~a nedir bu hal! il' 
seldi: "Gih·urun askeri kara bulut Ali paşa., Yeniçeri a.gas~1 
gibi geliyor. }{arşı durulmaz." le verdiği cevabı lıltır~l• 

işte o v:ıkıl s:ınar çözüldü, si· çok uzaklaşmıştı; Emın 
liıhlar yere atıldı, ölüler çi~nendf, sözlerini işitmedi bile: 
yarıılıların h:ıykınşına kulak ,·e- - Olağan iştir dev~eUi~ 
rılmemeğc başlandı. Ordu boıulu· fnkıyet ,.e ~ağlubı;rct 
yordu. görülen şeylerdır. 1 

Gerlleyen kuv,·ctlerin büyük bir • Ali paşa ka1:nn yeP 
kısmı bataklık kenarındaki yolu ycllşmiştl; haykırdı: IJd 
doldurar:ık gediyordu .. l3ir kısmı - Dunın bre kli!lrlet", ~ 
bataklığa vurdu .. Sular ,.e 1:amurlaı;: niz nice iştir. Ozerınizd• 

:ı l • b .. · t1 '"ar· .. ..o arnsıncln bocıılııynrak knçmııea rnş· tın unca n::ınunıme I"'"'. 
loch. gibi dlisfişerek ölmek va 
· Halbuki ortada bu şekilde gerile- ye l:anlnr gibi k:ıçarsınıf!·1ıııt' 
mc için hiç bir sebep yoktu. nir:znt flo7gıına uğramış ord\J rfsl 
Neınçc orıllmı kumandanı Pre•ıs rur gib\ oldu .. Hottl't. ftl 

d~ k dil .. wrııı• ·..A Ojen hile bu ka1:ışm mannsıııı \'e onerc · şm:ın u ı»il' J" 
mahiyetini anlayamamış, epeyce içfo kotarak atılanlar lJl'ıştl·· 
lıir znman bu ka1:1~1, kendi kuvvet· Ati pn,:ıy:ı ümit ge çe1'p, 
Jerlni nld:ıt:ırak bataklığa sokmnk yine uıaıtı, kılıeını J.fıl 
i1:ln bir hnrp hilesi snnmış ve uzun ~nr9ası güneşle ı~ seti J>lf 
zaman kaçan kuvvetlerin nr~n- Öfkcsin<len titreyen .,os, 
"'....,,.. _._,.-.ua 11Cl"'IJ' e ~"Ui'"nn:t-; CC.• WUJ :ıt!'IU; orf'1 1 
~:ırN ecıernemi9tt. :nc-.1C neden - Dah:ı ne duru>' ..-ıııl' 
s?~ra bu gerilef!lenin h:ıkikl lıir hainler, düşmana sa.Jdı 10rd°" 
rıc at olduğuna ın:ınmış, yine pek Eli de sesi kadar tıtre .,._rd'
razla ihtiyatla hareket ederek ya· kilmiş kılıcı mubay,-el ıt>i ' 
vaş yavaş ve uzaktan takibe ba~ıa· mıını parçalayonnuŞ : ~..ı 
mıştı. parlak halkalar eızıyor-_ .. urv" 

Yeniç~rllerin bu lilzumsuz kaçı- Kaçanlar ne y~· ~ ~ııl 
şını durdurmak için orta ıabltlerl l)ırmışlardı.. Onlerind• r ~. 
bir hayli u~ı:aşmadılar delll. HattA kendilerine meydan ~!!'t1 il' 
kılıcını çekerek bozgun askerin kllerek vnifeye kaÇP~ ~ 
üzerine atılanlar oldu: "Bre nabe- Sadrlıama içlerinden b~ 
kArlar, Qzerlzde yedi(llnlz tuzla zlyen bir hlı yQkaellJOf!...J 
ekmek hakkı yok mudur? Dilsman nın dedlllnl yapmak, ,_.~ .. 
l\nlinden böyle meulletle kaçmak mana saldırmak için 
reva)'r balr mıdır1 diye balarıttr Jal'dı. _, 
l:ır. FakAt kıılnk ve-~n klm1 (D,..,..~ 

·--------------------.,,. ''V AKIT,, in memlekıl 
Kültürüne hizmeti 

''Vakit.. ~ IDllDleket klUt8ıDDe ....... lılr ...... 
.\zere. 1Mba " .................. taı' ........ ....,. 
:.rrcUmeleriDl oku.Juculıırma parti pa.ı1I )'o.de elll otrmJMfıa 

;ıueteclea keeerek IMl&,..a okQamlal' u kapoa ....,, .... .,. 

~ötDrilp dGD,ya .................... kltalıl JUi fl,Jat:la 

1 - DeUDfln Pıdkolojlal • Dr. B. il. an Dr. J. ~ .A 
• 2 - İlkbahar Selleri TtıJ'l9llef • IE ' le ~· 

a - Eoprek DUtUnU F. Morlaık - l"9JUd ...,.. 
' - Ruba KWUyatı (8 0DcU B. Jf'--
(Bu kltabm blrbıcLsl cUlrdGncU ft lkbıclll de ıı...- S Wtlpdıt 

m.lfll.) 
6 - Bamlml Saadet 

dılı için ôlmQşlfir. 
Hi"met yavaşca sordu: 
- \'eronol mı? DHut veronalı 

neredtn ve ı;tdlye kullanmıt1 
Doklor "Lllrniyonuu" dedikten 

aonr~ Canana döndU: 
- . Cannn, ya..-ruın, kederinizi bJ· 

liyorum. F:ık:ıt !ıl.'ni mazur göriln, 
öil hakkında bir rapor vere· 
ce~im için size bazı teYl~r sormam 
lazım. 

Canan sııpsıırıydı, elleri tiril tiril 
tltreyordu. 

Doktor bu hale dlkut etmeden 
l:ırda nasıldı? 

- Kocanızın sıhhati son zaman· 
ı:ımanl:ırdR nasıldı? 

- Her nkıtki gibi ..• 
- lyl uyuyor mu1ı,Ju1 
- Bilmiyorum. Davudun öteden· 

beri uykusu gayrimuntazamdır •• 
Fnkat son zamanlarda uykusuzluk
ıan şikayet · etmiyordu. Sonra, ılı 
de billuiniz. Da\'Ul hazan günlerce 
buraya kapanır, gece yalak odasına 
bile 1:ıkm:ızdı. Biz de rahatsız ol• 
ınasın diye burayn kat'iyen girmez
dik. Onun icin ..• 

Doktor yeni bir suale l(eçmi~tl: 
- Davut hiç uyku il/kı alır 

mıydı? 
-Evet, alırdı. Fakat hu ilAcı 

aldı~ını benden bile sizlemeAe çalı
ıırdı. 

- Son zamanlarda gözleri boıul· 
muş muydu? 

- E\'CI, göz.terinin cabuk boıuJ
duiıunu, bu yüzden kilnp okuyama
d ıiıın ı söylerdi. HatUl bozan etrafı 
hlr peçe içerisinden g~rQyormuş 
1<ihi bulanık gördfiğı1nuen ~ikAyet 
ederdi 

- l\
0

onuşmakta güçlük çeker, yü· 
rürkeıı sallanır mı)'dı? 

Doktorun bu auallerl o 
llrmek htedllinl anlamıı 
ma ıelen dilfllnceyf, Da 
ıördD.Aüm zaman neden 
d1ğıma hayret ediyordum. 
lere ben dosdolnı cenplat 
lirdlın. takat Canan: 

- Bana böyle birteY si>>' 
- Demekle iktifa etU. 
Doktor yere baktı ve eli 

nın terini sildi; sonra 
- Nasıl oldu da bu lşlll 

vel farkına varamadım I 
hana .,aktinde haber 
İliz. 

Aliye: 
- Neyi haber verecektik 
Diye sordu. 
Doktor dikkatli dikkatli 

bakıyo~du: _.Jc 
- Söyliyeceklerim siz• çv:: 

rap verecek, dedJ. Fakat ~ 
niz Jhım. Dawt morfine, ,, 
kokaine alışır gibi nron-1 111 
mıştı. Aldığı zebirln nıikt•tl o' 
lira arttıra bug6n vıı~ud~ 
hammnt edemiyeceiU bir of 
kardı. Vaktiyle haberim olOS 
saydı onu bu btiydan vozl 
kolay olurdu. 

Aliye olduiıu )'erden " 
Ciöıleri ve yüzü atq içerisi 
Adt'til havkırdı: 

- Ver~nal haf Demek 0 haberini& olsa kurtanbillrcll 111 
Doktor Bedri yav:ışea b~ş:, 

di. Ve ilk defa olarnk ~ 
sallandıjlını ve sapsarı bir ~ 
yeye çöküp sözlerini k:ıPll 
ıörıtnm. 

Dok lor: 
- Aliye hunnu fon:ıl:ıştı ·, 

Esma bana y:ırdnıı ediniz dC gl 
ğına götürelim. (l)~vamı 

l 
• t 


