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Bir güQde 
21 tayyare 
aüşürütdü 

l..ı;ı11.ra :!.! - fJUn Brltı..nya adaları 
Ul~rfnde ve r;ahıllerl &~klarmda düıiU 
ttıı.:nıı: oıan Ahnıı.n tayyarelerinin 
:tel(fınu 21 dir. 18 haz!rıındıın bugüne 
klldar 163 Alman tnyyaresl dllşürül· 
1'11~ ,.e clJ~ r l 00 tıuıesl nğır hıısar:ı. 
Ut?-at lnııttır. llt:nlara C:a ı:ıl)1 olmu~ 
~rlle bakılabilir! Bu ııckllde Alman 
t'll..Yfa~ı 289 tayyare değildir. DUn ye· 
ı:ı ~pl:.tnyr nYcı t:.>.)-yıırrsl Manş U· 
ı:e?'ir!dc krrk Alnıan boınhnrdıman tay 
Ya:-eıııne lı\\cum ctmı,, ikisini dUııUr
llı~tc mÜva!i'ıfl< olmuş~ur. Alman 
boınbar<!ımnn tıı.yyarelodne kırk ta· 
ile de ll\'Ct tayyarul refakat etmek· 
leycı.ı. ..... ______ _ 

lnglltere 27 acı malırlblnl kaybetti 

Jjarzon adlı . ingiliz 
muhribi battı 

Buna mukabil tezgahlardaki 
muhripler denize ind.irildi 

B·ir italyaiı tebliği bazı ingiliz kruva
zörler inin hasara uğradığını bildiri.yor 

l...ondra, %2 - 1ngtll~ emlralliğl şı.nıla cereyaıı eden dcn'z, hn\•a 
muharebE'leri csnasrnrla tayyare 
F:t>ınisi ".\rk Hoyııl'' 'c 1111ılı:ırebc 

g~mlı:i Jlood'den b:.ışka Varspit ti
pinde :;1 .QOO tonluk bir gemi ile 
10.lltı'J tonluk lilouccstcr 'c 50ııo 

rette bombardıman edilml§Ur. 
Şarki A!rlkada Duna üuUnde Vajir 

da bulunan tayyareler le 1ngtıiz kıta· 
ları lvıınbardıman edilmiş Ye mitral· 
yö:r. ate5f altına alınnn§lır. 

Jlurada dU§manm bir &\'CJ tayyare· 

~ duşUrillmUş~Ur. BUtlln tayyareler!· 
mız diinmU~lerdlr. 

Asma.ra üzerine dUtman tayyare• 
Jeri tarafından a:tınl&r yapılmıoaa 

da kimseye birşey olmamlf ve blçbir 
haaar kaydedilmeml§Ur. 

KURUi 

Sovyetlerın 
Romanyaya nota 
verdikleri yalan 

Biikree, 22 (A.A.) - Ste.ıanl: 
SovyeUer birliğinin Romanya.dan 

bir sol cenah hük1llneU kurulmaauu 
istediğine ve Beaarabyanuı. eııdClstrl 

tesiaatmda Romenlerin huaule getıı

diği iddia edilen huarat lçin bUyUk 
bir tazminat talep etUtuıe ve Roman 
yada mahkfım olan komUnlatıerin 

aerbest bırakılmuuu lstedlğiııe dair 
lnglllz ve Amerikan menbalarmdan 
verilen haberler, yarı resmi Romen 
mahflllerlnde aa.r&hateıı tekzip edil· 
mektedir. 

Aynı mahfillerde Romen barlcl ııi· 

yuetlnlıı iatlkamet1Dl deti§Urmeğe 

matu! Ola.o bu haberlerin tp.uı .ure· 
We varılmak Lateıı.eıı gayenin elde e
dllemlyeceğl ilive olunmaktadır, 

~a1iudilerle hriıtiyan

larm evlenmeleri yaaalC 

B6kret n <A:X.> - Romanya mu 
Jıepler ııuareu. 18Jıudllerle hriatil1'1Ul· 
lar araamda lzCllvag yapJlmasmı mc· 
:nelmekted.lr. ~den itibaren t\'1 

lenmek latfyeııler, !rld menaelerlnf VO 

dfnl Wdelerlnl l.sbat etmekle mftkcl• 

Brazcn l•jmll toı pldo muhtiblnln dU~· 

manın ha\·a taarruw nct'cr.!.ndc bat· 
mış olduğunu bfülırmckt~dlr. Br:ızen 

ağır yaralar aldıktan ~nra yedekte 
bir Jnglllz limanına ~ekilirken sulara 
go:nUlmUıtUr. MUreltchalı k!mtıen 

1..-ıırtuılmıııtır. Brıı.~n l9::R in§88· 
tm:lıın \ c 13000 tonluktu. 

l etlfrler. 
tonluk Arkııs.'l kru,•azörleri de a· -------- --------- - ------------------ -------

Brazen ile lngıllz donanma& harbin 
bniındanb:rl 27 muhrip kuybet.ml§ o· 
hıyar. Harbin ın.,mc!a lng:llterenln 
179 muhribi \'ardı. Bunlann 27 si za· 
yl olınuıtur. Buna muknhll lngiltere· 
de muaurun bir bchrfye ln:;aat pllnı 
tatbik olunmaktııdır. Birçok muhrip 
ve knıvaz6rlcr. tczg~blard:ıdır. Ecne· 
bj memlekclicr.1en de blrc,:ok muhrip 
aaUn ahn.nı§tır. 

İtalyaoa hlr mahal, ~2 (A· A·) 
- ltnlyan l.U'lUTPi karargahmm 
43 nurnarr lı trblVI: 

• Em\n bir nıenbadsrı '\"C:rilcm ha· 
berlere gön- 8 i!(l 1~ temmuz ara-

ğ:r hn:-arn uğ:ntılmıştrr. 
Dil"iTt!llD miircttebatr mahsus za. 

yfata mnruz kalmıştır. 
Motörüne arız olan bir Eia.lrnthk 

neUc'esinr!c de:ıize inmek mecburi
Y ~tinde kalan bir t~~·ynr<>mizin 
kurtarma ıı..•1H?liyatı. esna.11Jmda tay· 
\·areni'l ınür<'ttebatmr mitralyöz a.
t~i ııltma almn~a teşebbils eden 
bir pü5"man tayyaresi avcı tayya
relerimiz tarafından alevler için· 
de düşilrtilmUştür-

Tayyarenin mürettebatından para.• 
§Utle denitıı inen 'bir zabit kurtarıla· 
rak esir edllml:Ur. 

Şlmalt A!rll:ıı.da Sldl·Barraln ve 
U.raa • Matnıhtald dllşman Ullerl 
tayyareleriml.z tarafından mUcııslr su· 

Hitlerin nutkundaki sulh teklifine karşı 

Hal(faks hu akşam 
.Hitlere cevap vei·iyor 
lngiliz Hariciye Nazırı bizim saatimizle 

l-litlerin Muso
liniy e hediyesi 

Yeni Japon ~3. de b~r n~t~k ~~yli~~c~k 
kabinesı kuruldu mgılterenm sıyasetını degıştır-
Tokyo, 2% (A-\ .) - Prens· Kono· 

~:r:t:n~~:~~=~!~~~;. ~=el:~ mek hususund !.ı temayülü yok ı;uretlc te§ckkUl etmi§Ur: U 
Prena Konoye Baııvekll, Youauko 

Son derece ser'ı ateşli 16 toplu :~:,k~j~ar~~:ı.v:::,~:;;r~e11!::. Cenubi Afrika başvekili İnjılterenin 
~: ıı:~~ H~~:~,\!;

0 

~:~:::ı)~: kuvvetini ve üstUnlUg~ ünü izah etti . 
bir tayyare daf ı treni gönderdi 

biye nazırı, Visamiral Zengo Yoeblda. 
bahriye nazırı, Aklra Kagaml Adliye 
nazırı, Kumlliko Haahlda terbiye na· 
zırı, Çiguro ziraat ve orman nazın, 
Hobayll.§1 ticaret• ve sanayi nasın, 

Şozo Murata mUnakallt \'e demlryol· 
lan n:ızın, NoçUıo,olııo de\•let nazın, Bristol 

mıntakasında 
~ enı mayın tarlası 

vucude getirildi 
tl londra, 22 - Bugün amirallık 
bi[2f '~~n ne§redilen bir tebliğle 
!' ır!ldığine göre, Briıtol'dan 
b~ı garbi ist ikametine kadar ""n· b' ti .11__.1r. mayn tarlası vücuda ge. 
~§tır. 

~ l'a.naız maliye nezareti 
Pariste 

ı.. IJoma, 22 - \'lşiclcn lıilrlirildi. 
15l!le •• L ' 
lı Roııe rransn: rnaliyc ncznrell 
1 lıRfıncten i t iharcn Pnri~ıe fa3}iye
<~ f!eçmiştlr. Fran~ ı z ınoliye nazın 
~ristc nc7.Rrclin lıaşındaılır. 

izmirde şiddetli 
sicaklar 

1 
lııntr 2% (A.A.) - Sıcaklar büttın 

1 <ldcU1e devam ediyor. lzmirde 40 
'-llUgraddıuı qağt dUomiyen aıe&Jt 
~'l•Yakada 41, St'ydiWSyde 43 due
~~)·e ı;:ıkmı~tır. Hıılk serinlemek 
p~ll Plljlarıı. ko:ımakt.adır. lnclraltı 

Jlıırnıa glde'l va;:ıurlsr, dün, mah· 
l>l~ bir kalnbalık ile doluyd1J. Çepne 
<l "!lıtrı da bUyük bir kalabalık ile 

J!il bulunuyordu. 

Roma, !?2 (,l.ı\J - J>ıır~. lıu sa. 
bnh Tircnlcn snhilindr. Fiilırcr ta· 
rdından krnıli•mıc ılııl:ı it.f i lmiş Ye 
lta1y:ın kun rlleriniıı r.mrlne ve. 
rllnıiş ol:ın la).)nıc ci:ıri trenini zi· 
yaret etmiştir. 

Gcnernl l·oıı Tol turnrınd:ın ken. 
di~fne tal;dinı edilen ilk ı.nrilcyi 
gözdrn geçiren J)uı;c, kı~a hir hita· 
he irat! ederek cn-clce şrhı.cıı Füh
rcr'c teşekl.:iir tlmiş olduğunu sö;r 
!emiş \'C hu hecliyenin Jterck sulh ve 
Jfcrek h:ırp hnlinde Alnı:ıny:ı ile 
İlaha\'ı yekcliltcrine lıağlaynn çö. 
:zıilmez: l:ardcşlik rnhıı:ı,ının bir 
nişnııe i clduğunu ili.ve etmiştir. 

lJııçr. b11111.::ııı sonra zırhlı !reni 
ve hu trenin son clercl'c sı-ri ateşli 
l6 topı:ııı ınarekkcp olan \'Ok L:ur 
vem tayrıırı: d:ırii lı:ıl:ırynlarını 
bü~ ük bir clil,:kallc INlk il.: et miştir. 

Mıı-;olini, hıınll:ın sonra yerde 
bir hedefe ,.c ıa~ y:ırclr.r l:ır:ırından 
<:ekilen rtandra şck l i ııdcki işaret
lere k:ırşı yapılrın tnıl:ıhl !elimle· 

Bir Amerikan 
vapuru battı 

rinde h:ızır hn lunmuşlur. Londra, 12 - P a nama kanalı. 
•. . b' . na. m ensup 1200 tonluk ve "For. ::-\ıhııycl h:"•:ı ıl a ' 'e ı lrn11.ıl c ır 

1 
., . . . • . 

m:ınia :ıteş tıılirııi ~:ıpmışlır. Alman au a ısımlı hır A~~rıkan vapuru 
sefiri ile orclıı ,.r. haYn i~leri Alman tayyare!ennın bombardL 
müste~arı ve diğer bir t ak ım ze\'al manı ile b1tmıştır. Vapur Barıe. 
bu t:ılinılcrdc lı:ızır bulunmuşlardır. lonadan Amerikaya hareket et. 

mişti. 

Universte heye~i şark vilayeti 
konferanslarından döndü 

Rektör, geçen hafta için ''ilmin zaferi oldu,, diyor 
tl'nh•eralte bllgllerlnl halka yaymak, 

onların kUltürUnn yükseltmek m ak· 
adile ber yıl yurdun bir ııehrinde 

bir ünlverelte hattaaı tertibine karar 
vedlmlt, karar bu yıldan itibaren bq 
lıun11tır. 

Hatta ilk olarak Erzunımda a;ym 
U Unde açıJmı§ ve 19 martta tamam· 
lanm11tır. Konterana vermek üaere 
Enaı.ruına giden rektör Cemil Bu.un 
b.;kanlttı altma&kl profeaör ve do
centıer bu&1ln fehrlmize dönmllıter
dlr. 

Rektör, hatta etratmda Uıtuaılcrr 
IU töyle anlatmrotır: 

"- Haftamızı burada te.ııplt edilen 
progr&m dahilinde ikmal ettik. On 
biri umumt, on Uçü mealekl olmak U· 
zere 2-l kon!eraıuı ve muaahabe yap· 
tık. Mealekt ko.ıuftDal&r mUnakap.Jı 
ve lkf§er aa.at devam etUgl için Er 
zunımda llmt çalıımalar 81 saat .Ur· 
dll. Ayrıca doktorlanmız 237 h&atayı 
da muayene etU. BUttln kon!eranaları· 
mızd& ilme kal'fl bUyUk rağbet ve en 
yalan allka gördUk. Diyeblllrim kl U· 
niventte haft.uı Erzurumd& flr.ıln 

zafer hattaaı oldu. 
Vali Burhan Tekerden bUha.aaa şUk· 

ranla bahsetmeliyim. BUtUn konfe
ranal&rda bizzat bulundu. Ha!t:ı.ııın 

' 

iyi ve verimli olması lr;ln her fCyl 
yaptı. Belediye reisi ve halkevi relal 
bUtUn Erzurum halkı ve memurları, 

illm heyetine en yakın allkayı göeter
diler ve blz:i minnettar bıraktılar. Kon 
!eransları bir kitap hnllnde çıkaraca· 
ğız. Memlekette bu .suretle nrlmll 
bir ilim bıırekeU daha ba.şgöııtermır 

olacaktır. 

İlk haftanm veriminden hepimiz 
memnunuz. Hatta her tarafta bUyllk 
bir allka ııe karıılanmış t.l'ıılveralte 
heyeU birçok \1lt.yetlerden davet edll· ı 
m!§tlr. Profesör Milkrimln Halllle pro 
fetıör dekan Funt Başgil konferans 
\ermek Uzere SJYll.'lta kalm:ıııucıır. 

Londra, 2:? (A.A.) - Londra gue· 
telerlne nazaran hariciye naDJ'ı Lord 
H alifak.! bu ak§am bir nutuk 13yUye· 
cektır. 

Taymisln diplomatik muharririne 
göre ~rinvlç aaatlle 20.20 de radyo 
ile imparatorluk ve Ame.rlkaya neı· 
redllecek bu nutkunda Lord H&lifaluı 
İng1llzlerln teslim olmalan l&zm:ı· 

geldlfl hakkında HIUcrin yaptığı tav
siyeye ce\·ap \'erecektir. 
Taymlıı muharriri diyor ki: 
Hltlerln hemen hemen teklit ede

ceği yeni bir ıteY yoktur. Bunun için· 
dir ki Lord Hall!akıı da ancak ıılmdi· 
ye kadar eöylcnenlcrl tekrnr edecek 
tir • 

Muharrir Çörı;llln 18 haziranda or
du, deniz ,.c ha va kuvvetleri lstl§are 
heyetlerinin nokta! nazarına dayanan 
lngllterenln harbe devam etmek bu· 
ııu.ııundıJd kaU kararını teyit eden 
ve nlbal zafer hakkındaki Umltlerl 
1ı&klı n yerinde gösterecek sebeblcr 
balwıduğıınu bildiren beyanatım ba· 
tırlatmaktadır. 

Muharrir, İngiliz §efierinln bir ay 
evvelki tam itimatlı \·e sakin tavırla· 
nru deSiştlrmclerl için şUpheaiz hiç· 
bir temayuı ve acbeb olmauığını lllve 
etmektedir. 

Tayınla, başmakalesinde: HIUerln 
nutkunun, yabancı memleketlerde do 

·Ed:i Romen hariciye 
naZArı 

Gafenko 
Moskova elçiliğine 

tayin edildi 
B Ukref, 22 (A.A.) - Eski hariciye 

nazın Gatenkonuıı Romanya.nm lıloa
kova elçiliğin& tay~ ed1lm1f olduğu 
haber verilmektedir. Şimdi Sovyet 
bllkQmetinln muvafakat cevabı bek· 
lerunektedir. 

Baitık memleket
lerinin ilhak ından 

son fa 

Zovyet Rusya 
furduğu aksU!tırr.erlerln nutuk bak· A lmanya ile yeniden 
kında bidayeten basıl edllen rıttlrlcrl 

teyid etmekte olduğunu yazmaktadır. ! 200 kilometrelik bir 
{De,·runı 2 inci sayfada ) hudutla birle§tİ 

Londra 22 - 'üı; Baltık devleUnln Sovyet cumhuriyetleri federasyonu· 
na ilUhakile Sovyet Husya 160 bin bckt:ır arazi, 6 milyondan faıla nutuıı ve 
bUha.ua Ballıkta birkaç biıı kilometre sahil ve kıım bile kullanılması mlla 
kUn Umanlar kazanmıştır. Bu Uç Bal tık devleti. Sovyetıer hlrllğtne UW.k 
eden H Uncu, tli inci ve 16 mcı cumhuriyetlerdir. Lltvanyanm ilhakı Al· 
manya ile Sovyct Ruııya anumda yenle!~ 200 klloruetrellk bir hudut mey· 
dan& gelmesine sebebiyet verml§Ur. 
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atletızn1 

karşllaşması 

Londrn, 2% - Almanlar tnrafm· 
dan ParUıtcn en son çıkanlan Ncv· 
yo:k :Hcrald Trlbun isimli Amerikan 
ı;-ıı.zete.sl muhablrl Kery Almanlann 
Parlsto bir yandan kurletıcr!nl gtıs· 
tcrmeğc gayret ederken, diğer tara!· 
lan halkı korkutmamak için !evkal!· 
de tcmklııll hareket etUklcrlnl, takat 
yollara propaganda af~lerl de yapış· 
tınldığı; bunların Fransızlar taratın· 

dan cuanıUe aökUldil~U bildirmek· 
tedlr. 

Amerikan gaz:ctecl Frnnsanın llrtı· 

aadl bakımdan bitkln blr nzlyette 
oldu~nu ve milyonlarca insanın yap 
mak Jmltbmdan mabnım bulundu· 
ğunu kaydctrnektedlr. Franaada bfr• 
çok ldmaeler blr ktsfede kalmıı veya 
bir tnnıta. gömUlmll§; yahut Almanla 
nn kamplnnn<la hapaedllml§ o:an 
kard~ııl. karıaınr, .çocuğunu veya 
erk ~inJ aramaktadır. 

(ll:ı.şULnı.fı 1 inci s:ıylada) 
Hodb!niH:tcn l!llrho§ olan HiUer, gllzU 
önünde blr dünya serabı doğurmuııtur 
ki orada her ey tersine dönmekte· 
dlr. 

İngiltere ile Hltler arasında aulte· 
!ehhüm olamaz. İngiltere, gaddar 
naz!zmln UrktUğU ve nefret ettiği her 
~eyi temsil etmektedir. 

Nutuk, belki lngUtereye karııı yapıl 
ma:ıı geciken hücumun mukaddeme.si 
veya Hltlerln bir yıpranma harblnc 
ünsiyet peyda etmekte oldu~un 

ifadesidir. Muharrir bunun küçtlk bir 
ihtimal dahlllnde olduğunu ffaret et· 
tikten sonrıı. her !hUmale gl!re hazır 
bulunulduğunu yazmakta ve havada. 
bombardıman ve muharebe tayyarele· 
rlmlz §lmdiden tıı.arruz harbine geç· 
mi3lerdlr ve bize karııı tasavvur edi· 
len bu hücumlar ne oluraa olsun bu 
hücum vaziyetlnl muhafaza edecekler 
dir. Denizlerde !alklyetıenmtz ise mU· 
nakaşa edilemez bir hakikattir demek 
tedir. 

OFJ\'1JBl AFRİJ\:.A 
D.\ŞVEKIUNIN ~UTKU 

.. 

Kap, 22 (A· A.) - General 
Smut.s, dün akşam radyodıı bir nu. 
tuk söylemiştir. 

KtiçUk hlir bir milletin mümes
silinin dünyanın iki büyük hür 

Amerika hariciye nazır- milletine, İngiltere He .Amerika -
ları konferansında ya hitab ettiğini söyliycn gcncra.l 

k ı 1 
söz:lcrine §U suretle devam etmiıı· 

onU§U an ar tir: 
• "Hür memlekeUerimi.zin milyon-
C\') ork 22 - KQbanın merkezi 1 larca insanmm fikirlerine ilk 

Havanaaa 1opWıan .Amerika harlciyo plA.nde. gelen iki meseleyi kısaca 
nllZll'Iarı konteranııına Arjantin nıu· müncı.ka.sn, etmek istiyorum. 
rahhu g6ndermemi1Ur. Bu jeat Ar-
Jıu:ıtınln mihver devleUerlni terlı:et· 1 - Harbin halih:ı.zn· safha· 
rııek nlycUnde olnıadığma bir delil te· smda istikbal hakkındaki göril§lcr 
lA.kkt cdllmektcdlr. benco nelerdir? 

Konferansın mllzakcre .ı:nevzulan 2 - au öldürücü mücadelede 
ırasında Amerikalı olmıyo.n devlet· netice olarak elde edilmesine gay. 

1 re ait Amerika. topnıklarmtn mU.. ret ettiğim.iz sulh ne şekilde bir 
dafaası p!Anı, Amerika krta.smm sulhtür? 
ihracatında biltlin Amerika devlet
lcrinln milştcrck bir plan dairosin· 
de hareketi gibi mllhim m~eleler 
'ardır. 

Diğer tarnflıın F r a n s ı .z 
\ c Almıın d i p J o m a t 1 a r ı 
Pıın • Aıncriknn konferansı ınurah
lıJsların:ı Martinikc ve Yenidünya· 
!ukl diğer Frnnsız müstemlekeleri" 
in hfıkimiyeUnin ihliıl edilmiyccc. 

.ıne dair teminat vermişlerdir. 

l l'.ANSANJN KALKINMA · ı 

SENELERE BAÔLI 

\'işi, !!2 - :\1 ü n a k a l a t 
1.ın Plctrl söylediği uzun 

•ıtuktıı ekmiştir ki: ''Fnı.ns:ı-
ın knlkınm:ısı ve h:ırab yerlerin 
ı ;ı ve imnrı senelere muhtactır. 
larp ~snımnda tnhrip edilen 700 
opruyü yeniden yaptırmak mec. 
uriyetinde) iz. Şimendi!erleıimiı, 
lımanlanmız, münaknlatımıı, şo· 
"lerlmlz, posllı sendslerimiz şlra· 
l'dcn çıknıı~llr. Bunların organize 

c dilmesi uzun senelere ımıht:ıçtır." 

• Holandıının ı§gallndcn sonra bu 
sabah §ehrimize gelen Holanda elgl· 
ıniz Ynkup Kadri şu beyanatta bulun· 
mU§tur: 

hah edeceğim nokt.ainaurlar, 
harp ve sulh hakkında teerlibelcrl· 
me istinat eden şahsi görüşlerim· 
dir· 

Evvela gördilğümtiz manzaralar
dan bahsedelim: Şimdiye kadar 
Almanlar bir sUrU mütevali mu· 
vnffakıyetler elde ctmi~lerdir. Po· 
lony~, Non•eç, Holandn, Belçika. 
ve nihnyct mnva.ffakıyctlerin en 
büyüğü vo hııyrct vericisi olan 
Fransanm ini ve bcltlenihncdik 
Ytkılışıdır- Alnuınlnr harbin §imdi. 
den kazanıldığını ve yalnız 1ngil
tereyc indirilecek nihai d;ı.rbenin 
beklenildiğini söylemektodirler. 

Bozguncu tıynetle olan vc1·a ha· 
<liseleri snthl bir şc ·ilde sönm bir 
tok kinı~eler fngiltcren!n şan5lan. 
nı Frnnsanın YC saydığım diğer 
mcmlcl\cllcrin haşın:ı gelenlerle ölç. 
cn~kt~dirlcr. Dunl:ır biıl Uk bir bata 
işliyorl:ır. lnglllercnln vaziyeti ılI..
rcdilcn memleketlerin 'azi..-etinden 
cok fıırklıdır. Jngiltcreyl tehdit c. 
den islil:i 1ehUl,csini ufak göster 
mek istemiyorum. Fakat asll ku\". 
Tetlc.rinden ıı:rrılnn tnlt cüzitaml:ı· 
rm iınlııısile bir orclıınun ın:ığlup 
ohnndığı hakkında korkan kimsele
rin d.!Jtkatlnl cclbctmrk' lııti:rorum. 
Snydıi;ımız küçük mcmlel:etlcrin 
iııUIAsı tııll derecede :askeri hıldi· 
.selerdlr. Fransanın hezimeti şüphe. 
siz bu lıAdiselerden değildir. Haki· 

• 
kotta .Fransız hezimeti J;u devrin 
en ciddl felıikctfdir. F:ıkat bu he. 
zlmel Frnnsı:r. başkumıındnnlığmın 
akla sııjnı:u: hatalnrilc \"e Fransa· 
nın dahili siya et sisteminin derin 
rnhnelcrile \'C en nazik bir zaman. 
da ümiL-;lzlik içinde zayıf idaresile 
cok i3i izah edilebilir. 

lnslliz nıilleti, biırıkis tarihinin 
hiçbir de\•rinde olmadığı kadar 
rnüttehlllir. Müstesna Ye cesaretle· 
rile iştihar etmi, Jdmseler t.ıırafın • 
dan idare edilmektedir. Cereyanı 
h:ıli bilenler fngiliz askeri kuman • 
da hc::retinin knbili~ cliıırlen şüphe 
etmemektedirler. 

lnsi!tre müttefiklel'in davasının 
merı.erldir. \' üyle kalm:ıktadır. 
Müttefiklerin nıüdatnnsının :ısıt ka. 
le i ve hnkikl bir neticeye varma· 
dan evvel Almanlann boy ölcme
leri liız:ımgelcn ktt\'\'ellir. Bu kuv • 
nt mağlübedilmeden. müttefikler 
müdafa:ısının bu nüvesine öldürü. 
cü bir darbe indirilmedikçe hezi· 
metten bahsetmek manasızdır. 

Şimdiye kadar olanlar, lngiltcrcnln 
de diğer uıenıleketlerin ınukadderııtr 
no. benzer bir Alılbete u:rıyacafı tık· 
rinl vermemelidir. 

General Smuts, nutkunu ııu ııözler
le biUrmlıtır: 

Hltlerhı hUlya.eı Almanyaya tabi 
ve her harckeUnl kabul etıueğe Jnki· 
yat etml§ bir Rusya ile bUttln A vru· 
pa kıta.sına tahııkkUnı etmclttlr. Na· 
zi tahakkümüne tevdi edilecek böyle 
bir Avrupa hcyullsının k8llt.9ıoa ha· 
klkaten hür bir Avrupa hayali g63te· 
rlyoruz. Fcrdlcrle \'C milletin tamıı.· 

mlle hür bulunacağ'I blr Avrup:ı ta· 
sawur edll">nız. Öğı'enmlş bulunu· 
yoruz ki, dlBlplln ve te~kilAt hUrrtyet 
te bnşba:a citmelldlr. MllleUer ccml· 
yetinin muvaffak olmamasına sebeb 
merkezt b1r murakabeye tabi olma· 
mıa bulunnıuıdır. Binaenaleyh bu 
noksanı telUl. edecek ve bcşcrlyeUn 
mfl:terek men!aaUerlnt murakabe et· 
mek B&lAhlyeUcrile takviye edilmif 
ve bu mentaatlerl deruhte edecek mer 
ke.7.1 bir lc§kllAta ınallk bir m1lleUer 
cemiyeU kurmak hedefimiz olmalrdrr. 
Gayemiz ve düsturumuz hUr erkek 
ve kadınlardan mUtefekkll bir millet 
hilr nıllleUerdcn mUrakkep bcynclml· 
l'l b1r cemiyet olmalıdır. 

Çörçil Avustralya hü· 
kametine te§ekkür etti 
loııdru. 2.2 - Baş\'ekil .Mister 

Çörçil A \'UStralya Jıaşvekili ne bir' 
telgraf sönucrerck, ltalynn 'D:ırte· 
lemo Kolyoni" kruvazürünün bn· 
tırılm:ı5ındn A vustralyn donanma· 
sının sösterdiği yardıma te~ekkür 
etmiş, bu milna!lebetle seçen harpte 
de "J~mden" kruvazürünlin Avust· 
ralyn bahriyelileri tnrafındıın batı· 

rılmı~ olduğunu işaret ederek A
vust.rtıl) anın Jnı:lllz donnnmasında • 
ki fnol rol!lnü tebarüı eılirmi~tir. 

Ruzvelt Fransa elçisini 
kabul etti 

.4nkaru. 22 - Dun Ankorndo l{J. 
~layıs staclyomund:ı Ankara ve Is· 
tıınbul atletlerinin ıştlral.:lle atle. 
tizm lı:ıyram ı kull:ındı. nut l7,15 
te atletler tribiinlcrin önünde bir 
geçit resmi yoptılar ,.e çalınan h· 
tiklAJ marşından sonrn nıiisolı:ıka. 
lara başlnndı. Uıı mıı nbnkarıı Fi· 
Jic;llnli ntlet Attrrm:ınıı dn iştirıık 
etmiştir. Diinkıi ıııü~:ıb:ıkalordo ha. 
zır bulunan Beden Terbi) e i Cencl 
Direktörü Genernl Cemil Taner, 
mü~ııh:ık:ılor billikıen onra birln· 
ci, ikinci \'e ııçlincu gelen atletlere 
nıükiHatlnrını bizr.at ,·ermiştir, 

Şerer tribününde Hnricil c \,.eki. 
!imiz B. Şükrü Sıırııço[ılu ile Meclis 
Mıistakil Grup Heisl btnnhul me· 
busu B. Hl'ıne Torhan da bulunmak. 
la idiler. 

Teknik neticeler şunlıırrlır: 

KOŞU/,AU: 
400 Engelli: J - ~lelih 59.7 /10,2. 

R:ışit 1.2/10. l\iımil 1.6/10. 
400 metre: 1 - Cörcn 511.8/10, 

2 - Zara 53.3/10, :ı - Nuri 54. 
l/lO. 

100 metre.: ı - ::\luz:ırrcr ll.~J/JO, 
2 -!\azmi ll.4/10, 3-Y:ıhir11. 

800 metre: l - Hız:ı 1.5S. 9.'10, 
2 - Ahmet 2.07.6/10, 

5000 mctrr: 1 - Must:ıra 16.26. 
G/10, 2 - llü~cyln 16.45.5/JO. 
3 - Alı. 

110 nıetu: l - Faik 15,2 2 -
Suha ti.3/10. 

200 metre: 1 - ?ıluzorrcr 23.2/IO 
2 - !\azmi 23,7 /10, 3 - Kuri. 
1500 metre: 1 - Hızn 4.23.4/10, 
2 - Kenan 4.S4.5/10, 3 - Osman. 

fS.100 bu11rak: l - 1stnnbul 
45.li/10, 2 - Anknr:ı 45.9/10. 

. ~xrno bauruk: 1 - lstnnbul · 
3.Jti.2/10. 2 - An kam 3.t0.1/ 10. 

AT/.AA!M.AH: 
Giille alma: l - Ara• 13.75, 

2 - Ateş 13.23, 3 - Scrir .11.00, 
Disk atma: l - Arnt 40.t'l5, 2 -

Ateş 3G.13, 3 - Atıerıııann 36.10, 
Çekiç alma: 1 - 13nlcı 37.IO, 2 -

izzet 26.40, 3 - Ateş 20.32, 
Cirit almo: 1 - Melih 55.10, 2 -

Kem:ıl 40.90, :ı - Atterınnnn 49.12, 
4 - Şerif 48.85. 

ATLAAIAT~AU: 
llu:un allama: 1 - Üçtek 6.,3 

5,2 2 - Muzaffer 6,43 3 - Sala: 
hallin G.30. 

l'ü/.:sek allama: l - Jerfi l.80 ı 
2 - Folk l.70 :ı - \"asfi 1.65. 

Sırık ilt atlanın: t - Muhittin 
3.SO 2 - Serif :ı.ıo 3 - Xnci 

l'ç adım allmııa: 1 - üctek 14.42 
2 - Ya\'rıı 13.64 3 - Snlı\hattin. 

Nişan 

M:ıari! başmUfet.t.lşlerlnden Bay 
Avni B:ışmanın kızı Bayan Cevza. 
Ba,ı,manla Ed~biyat P'alrtlltC31 Dekanı 
Ba7 JU.mld Ongunsonun oğlu Bay 
Si.tığ nl~an1&nmışlar Ye rıl~an törenleri 
dUn yapılmı,,ur. J(utlulnrız. 

Askerlik ilanı 
Pıı tih ııskrrlilc ııubc.\lııılen ı 

Talim ve terblycı dolayısllo sevke 
Roma, 22 - lleisicumlııır Huı- tabi bulunan 327, 328, 320 uoğuınlular

,·oıt Amerikanın Fran51z neulinde· 
ki elci 1 \ 'llyom Bültl .kabul etmi5; dan (jandarma. hllrlç) diğer sınınnra 
kendisinden, Frıınsanın bugünlı:ü mensup aağl&m. sakat, lıılAm, gayrl 
Taziyeti hakkında etraflı izahat al- bllm ibtlyat eratın behemehal §11" 

mışlır. 1 beye mUracaaU:m UAn olunur. 

54 Yazan: MUZAFFER ESEN 
Dllfuruzun Fatma Sultan ara· 

l tnılan :ı~Tıhşı üzerinden tam ııllı 
sene gccmlştlr .. .Altı tatlı sene ••. 
ilk günlerinde Uçiıneü Ahnıedin 
s:\r:ıyını da Fatma Sultanın sarayı 
ı;ibi hapishane gür~:ı Dilrunız 
l.ılr hoyH sıkılnııınuş dt!ği!dl. Durası 
da bir şürü kndınlnr, sayısız cari. 
ydrrle dolu hapishaneyi undırı· 
yordu. Fazla olıırnk burada ı;aıııl· 
m.ıııiyct de eksikti.. F:ıımn Sullan 
surnyındaki cariyelerin istikbal 
hııkkında huyilk ümlllerl. bilyük 
tasnn·udlıırı olaın:ızılı. Hcrıı.i Azad 
edilerek orta halli bir adama Hril· 
nıekten ibaret olan istikballerini 
büyük bir sabır, ~c sonsuz bir te· 
\'ekkelle bcldiyorlar .. Bu istikbal 
h:ılkrindcn daha sönük :ıyılablllr· 
dir. Hep5i de aynı şeyi bekliyor, 
l\inı kimi kısknnsın Ye nicin kıs· 
kansın. 

Fakat Padişah sarayı lıöylo mi 
ya? nu sarayı dolrlurnn binlerce 
cariyenin hiç birisi ihtirassır, ümit 
siz: dl.'ğildlr. Hepsi hu blrlbirinclen 
hiç farkı olmuyon siiııleriıı, boğuk 
elemleri içerisinden ııecen yalnız 
gecelerin utırabına tek bir ilınitlc 
karşı koymaktadır. Sultanın güzü· 
ne görünmek ümidi, Sultan t:ırarın· 
dan beğenilmek nrzusu ... 

\'akıa Sultan sarayını dolıluran 
binlerce carb eyi heklh•cn !ıklbet 
,-üzera saraylıırındakl cııriyelerden 
farklı bir şey değililir. Onlar da 
gençliklerinin en pnrak, nle.ş'ele. 
rinin en şakrak dc\·irlf'rinl snra:rm 
etrafını ce\"lren kale ılu,·:ırları nrn· 
sında sörnıııekleıı, sıhhntlerinin 
son kırıntılarını \-e hizmet uğrunda 
verdikten S<Jnra ozad edilir. :\füna • 
sip bir cihaz ve mlktarıklirı he<U:re 
ile cırak çıkurılır. \"e giizelllAI, 
nrş'e~i. sıhhati bitmiş eski cariye. 
kendi~l cihazı, bağlırnmış aylıf;ı, 
bo!ıışlanıııı, e.\'I itih elnn ihtiyıır 
bir erkcsiıı öksürükleri arn ında 
sözde mesut bir e)·lllik haynll 
~eçirir. 

Fnkat Sultan sarayındaki cariye, 
Hzirln konnğında:kl carJye ş:lbl fi. 
mitsiz snyılm'IZ. O bir 1:ün Padlşa· 
hın nnzarı dikkatini cekecck olur. 
sa artık önünde ikbal yolu açılını~ 
tır: Gözde olıır, has ki olur, ikbnl 
olur, hattd kadıncfendi bile olabi· 
lirler •. Günün birinde bir Sullan 
nna~ı olmak ihtimali, koca bir mem
lekete hakim olan, Allahın yer 
yiizünde nkili ve hn11fesi sayılan 
Padişahı nrnçlarında oynatmak 
kudreti imrenilmiyecek, islenmi· 
yccek nimcllcl'den midir1 • 

lştc bunun icindir ki Padişah sa· 
nıyındıki cnriycJer, gözdeler, ik· 
haller, hasekiler dainıo hiribirine 
rnkip, daima hiribirine düşmandır, 
biribirinin söıiinü oymak için fır
snl beklerler, biribf rile kardeş gibi 
konu5:ın, şakolaşnn , sülüp eğlenen 
bu binlerce kızın n~'esi gibi sevgi 
ve s:ımiıniycti ıle bir maskeden 
başka lıir şey değildir.. Ulribirine 
sarılıp kurnklıışan iki cru-iyedcn 
ikisi de sıhhat fışkıran kollarile ra. 
kibinin norin llo;ımunu boijmnk ar
zusile yanar tutu~ur. 

Sarayıln nrzulıır, iimitlcr, ihlirns· 
lıır gibi kinler, ncrrctlcr, kıskanç.. 
)ıklar da yalnız knl':ıtnsll\rının \'C 

kolblerin içeri~inde kalır... Rir 
tnrlü meydana çıkamaz .. Fakat na. 
dir de olsa biltiiıı bu hapsedileıı 

hiskrln ar.ısıra :ıkılları durdurıııı 
bir coşkunlukla toplnndığını gbr" 
mek de mümkündür. Bu patlomaı:ır 
evgislle beraber cell{ıt önünde cıııı 

,·ernıcvi n\'a karanlık hir kulede 
eı:iyct • çekni'eyi göıc alarak ınuha• 
fırlar önünden kn<;"ıJl kurlulon. ~ıı
httl ncrrrt ettiği rakibini" sa<"l:ırllc 
boğan \"eya tneşreıı kadehine ıli.ıl\Iİİ' 
{;ü bir damla zehirle öld!ircn Iıir 
enriyenin macerası luıliııdc kuhık· 
ton lm!aJ;a fısıldıın:ırnk bütün s:ırtı· 
yn yayılır. Hıır:ıll:ırınn arı ~crıı 
tatil bir dc~işiklik k:ırı~lınln"1 bil 
ıııncernlorın knhramnnlnrını s:ırn~· • 
d:ıki bütün y:ışaranlor iınrcncrc!. 
anarlar. 

Dilfuruz Cçüncü Ahnıcd'iıı <-:ıra
yınd:ı ilaha çok sıkılıyordu. nurnıJ 1 

bütün gözler sıırııyn göndl'rileıı lııı 
~Cni Ye gl\zcl cariyeye lı:ısctlc ,.C 
1mkançlıkla bakıyordu. Dilfnrın: hıl 
b:ıkışJarııı çabuk farhna \'llrıJJ, 
Nasıl bir kısl.:anı;lık çerı:c\·csi il'c· 
ri~indc hapsedilmiş olıhığunıı ı;n· 
buk anladı .. ı\ğızd:ııı nAmı, kul:ık· 
lıııı kulağa dol:ı~nıı alryhiııı!cld de· 
dikoclul:ırı r:ıbıık işitti. keııılisin. 
"gemici nrtı!lı" cliyc ad taktıklnrını 
d:ı öğrendi. 

Faknt bu kı.,kan('hkl:.ır, bu dcıi ' 
kodular. bu lakap DiHuı uzun ih" 
Urasını ııı1tırınnktıın, claınarlnrıııı 
y:ık:ırak dolıı5nn knnınııı ntcşıoı 
kanıçıla.maktıııı hnşka bir ııct İl'• 
\'ermedi. Şimdi DiJruruz hlr :ıral• 1~ 
gilzclllf;inln kıymetini l:ın•:ınıl~ 1 ~ 
anlamış lııılnnu~ ordu. ~lnılcnı J;~ 
kendisini kıskıım.rorlıır, moclcrn ı. 1 

aleyhinde gözden \lüşünıırk iirnı· 
diyle dedikodu )apıyorl:ır" l>ilfll• 
ruzun süze], çok ııüzc! oldııJjuııd:ı 
.şüphe etıni}orlar demektir. l\I:ııh'~ 1 

ki saraya ilk 11iruii}i giinlcrrlen it 1: 

bıırcn ctrafıııdıı bir nefret ıilcıııt 
yarattı. Şu halde kendisiııılcn kor· 
.kuyorlar, saraya kr.ndllerlııdcn kıı\' 
vetli biriı;inin seldii;lne iııon ıyor· 
!ar demektir, 

I>ilfuruı, ümidin kendisine gul: 
düğünü hisscdi) or, etrafındaki 
düşınanhk gururunu ok~ayor, büliill 1 

z:ek:\sını ve bütün şeytanlığını kııl· 
Jan:ırak kendisinden c3lrgeııen bn· 
yük ga.rel e :rcti~mck için bin bir 
çc~it kuruyordu. Bu lasav\'ıtrtl 
bir hakikat yapmak icin DIKuruı 
her ('nr:cye lın, Yurdu. J\ı!ılıya kil• 
dınların, h:ı.:inedar u5tıılnrın ünün• 
de elpençe divan durdu, her emir" 
lerinc kul, köle olılu. Grııçlcrin 
kı5kançlığına mukahil ('mektar s:ı· 
raylıların tevccciilıüıılı ka~uııma~:ı 
ı;~lıştı. Kendisine Yeriltıı hiç ııir 
hizmete hayır demedi. Gece uykıt• 
~unu, gündfü: rahntını fed.:J 't!tınek· 
len çekinmedi. Hiç bir nrzıısu yok" 
muş gibi ~örfindll. Rakiplerin ht~· 
]erini körükledi do~t geçinenlerill 
nrnsını lıozau. Ye nilıalet m:ıks:ıdı· 
na nail oldu. 

Dilfuruz s.arayn girdisinin )~· 
dinci nyında Ücüncii Ahmcd'ın 
gözdesi ol:ıhilmişti. Artı'k srnç en· 
riyenin t:ılii nçılmış gibi göriiniı· 
yordu. Birkaç gün evYel aleylıindı' 
dedikodu 1·ap:ınlnr, göründüğü Jrt'' 
yerrle lıiribirjnlıı kulağın:ı1 e~ilcrrl~ 
"işle sem ici artısı geliyor!'' ı1 i)" 
fııııııtayonlor, nefrellerini Dllfuruı:ı 
hissettirmeden çekinmeyenler, ~itU' 
dl önünde emirlerini bekler ı.i r 
.halde elpençe <livan durııyorlard•· 

(Devamı var) 

"- Holanda taarruza uğradığı za·P-----------~1111------------------··------.. -~----------,------------rruuı oradaydtm. Taamıı (ok anı ol-
du. Sabaha karıµ top sesleri ve taY)'a• 
ro gilrWtWcrile uyaııdık. Pencereden 
bakar bakmu gördllğtlmUz manzara 

Hikaye Nakleden: 

BURHAN BURÇAK 
bızl §n§ırttr. A14rm f§arcU verUmcm1f" .. ---• 
ti. GakytlzUnde ynzterce Alman ta,J'-

insan asılmasım bekliyebilir mi? ........ - ......... 
ynrc:il uçuyordu. Fakat ha:ııc çok a· Kim bilir kaçınci seferini yapan Şimdi yolcu ikinci knptanı bı- yaklaşmış ve gü,·crteye iki kişi :re- önünde bırakarak giiverteya cıktı • 
kindi: Sanki bir manevra yapılıyordu. Sayson \•apurunun sÜ\·ari~i söıleri rakanık sol tarafta oturan gene ka..; ri~ ooş kişi allomıştı. Bıınlorın kaptanı buldu. ' 
Almnnlnr !PdcleUl b!r bombardımana tabaktıı, yemek salonunu doldura.n· clınn dönmüş ona şonbahar moda. biri polis ruUfctlişl Toınson ikinci· - Herif kamnrasında intihar el· 
bıııladtlar. Roterdamm dörtte UçU W lnrm konuştukların:ı ehemmiyet farından hah..,ccllrordı.ı. Şendi, müs· ı;i polis, biri kla,·uz, sonuncım1 dn ti • .Kapı kapalı içeri giremiyoJ"Uı. 
Uç saat lı;tndc t:ıhrlp ediliverdi ve bin vermiycrek, düşünüyordu. Konuş· terlhti, nazikti. Bununla beraber sandalcırdı. Müsaade eder~cniz geminin demir. 
!erce sivil öldü. Bl%lm ıtefareUı.anenlD manın intihar mevımına nn~ıl olup süvariye «efon lelsit: telgrafın Jcen· Polis miifellişl ile kaptan, merdi· cisine haber Terelim. 
150-200 metre kadar lleriollD• de bir da intikal elli#inc dikkat cıtemedi. di.Un:2~'.l bah•ettilinl pek Jyt blli. '·enin başındn kar~ılatlılar. Tomson Kaptan bunda hiç bir mahzur 
l<ac bomba dUıtU. Bugün de Holaııda Fakat l>u kelime kulatiına nksedin. yor ve araı1ıro yan gözle.ona baka· tıordu: g:irm~:yordu. Emrini verdi. Sonra 
sık sık lnglllz tayyareleri taratuıdu ce başını kaldırdı. Ç.ırls Herbert rak gidi du~üncelerhıt anlama)'a. - Telgrafı aldınız mı? polis müfettişi ile birlikte atalıJa 
bombardıman edllmaktedlr. bilhass:ı ikinci kaptana dönmüş ralışıyorılu. Yemekten kalkıldı. Ka· - Evel! indi. Kapının kırılması işi uıun 
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• Tt t ırw Numf TOpçuaC! yüksek sesl'C anlatıyordu: dınlar kücül: salona erkekler de - O mit ederim ki, herifi hap. sürmedi. Fakat acıldılı .ıaman her-

eare Ye u - İdam edileceklerini bildikleri cıgarn odasına ıectller Te serahal 21etmi~sinizdir. kes hayretlıe.r icindeydi. Soldan sağa: 
Ankaraya avdetinden eVYe! Tllrk • b ld "I i 1 b h'd. • d . ll b . me.d" Kama-..ıa hı'ç kı· ..... v-t.tu. Or 1 - Yurdumuıun 'ismı·, fa"d:ılı a e, ya6 ı p n oğazlarına geçe· a ısesız evam eltı. - ayır un:ı lü:nım gör ım, ·~ ...... ,,...,. ,, 
Alınan ticaret •nlaput etrafında celi nmnnı bekliycnlerl anlamam, denizde olduğumuzu düşündüm. Bir tayerde bir mum yanıyor ve du· bir hayvan, 2 - Bir scbıe. biı' 
şunları ııöyl~tıUr: diyordu. Ben olsnm behemehal in· Günlerce se:rahatıen 10°nra • niha. yere kncması ihtimnll )'oktu. Sonra varda da elbise askısına bıllınmı' mesafe ölciisü, 3 - Fak:at, )"ere3'3t• 

Alınan il ..... 1.--1• •:-- tihar ederim. ,.Fırsat bulamazsın, ''el kara ıurtlndü. Fakat aece"'di, .ltendislnin polis tarafından arandı· bir l'm'elver sarkıyordu. Polis mü- mı, ' - Meclis serbest ınıp reisi" 
- ya e Y-t--,.... ...._. " • " aln ismi, 5 - Namaz ... -n e1'1'el okıJ• 

ret anl'""m"•ı h l tı An seni daimi bir "Öz hapsinde bulun. yoln de,·am edemi7eoe-ktl. a.ndan ma!Qmahm buhuıcı··lh-u fettif '"PiJleti derhal anlacb. CA~ uoo -. - azir anmış r. • " •• ,....... nur, vapmak, 6 - Faydalı, 7 - Bir ı eaaalanıı - "'··•- tt1 dunırlar!" demeyiniz. Gözcülerin Sü,·ari: bilmiyordu. ni rovelverin tetilini kurmuş, si· ,,_ 
aşma a ıore en -- • de dalsın oldukl9rı bir uman bu· - Yarın sabnh erkenden liman. Polis müfetti~inin kaşları catılrnıştı: cimle elbise askısına ballamı, si· nota, depo, 8 - Kadın ıdbbeslnlıt 

tun olmak Uzere btltUn mahsulle. l S b h d • 1 tml . .. l chrıın" d'""'• "'ir a-nu mumun k.. bir kısmı, 9 - Yeni Sabah muhal"' rimlzd bi miktar Alın unur. onra u er ıeyden evvel ayız, dırorı u. - Hata e şııais. Bu bareaet • ...... ~ ..... ..... 
en rer anyaya u.kü Ye mehııret işidir. Yapurun sürati tedricen azaldı. niz ıiıin için ceıa11 clabettirebillr. narını ıetfrmiş, nıwn sicimi ya. rlrlerinden birinin hııui, 10 -

verilecek, buna mukabil harp bq- Süvarinin ka~l:ırı catıldı. lliru Nihayet büsbütün kesildi, durdu. Knptan, biitün deniz adamları kınca ro~h·er dU,mü,, dü,ünce Frusızca ''hayır", )Oruluııca ınc)'• 
lamadan evvel Almanyaya sipariş en·el aldığı telsiz tcJ11ra!ı halırlııdı: Fırtınalı, lc:ııranlık, korkunç bir gibi. vapunın.da saliihiyetinc leca- patlamış. ikendisi de berkesin ıneş· d 
cdil-1" olan aiınendifer malzemesi· " d d ak ana cıtar. ·~ " ••ı.ondra • T.h"ıCrpol treninde genç geceydi. Carls arka ılivertede kö. 'fiiz ctlllmeslne. le\'bibe maruz lıal. tul oldulu bu daki a •fanda s • l'ultarıdan aJOüı: 
le Stimerban'ka ait fabrika teslsat- bir yolcuyu öldüren Ç.ırh Hedbdt pe.şleye yaslanmış, ikinci kaptanın m:ı~·a tahammül cdemcadi, yum· Jandığı yerden çıkarnk kacmıı,. Fa- ı _ Beflkıa,ta bir semt, 2 -
lan alınacaktır. Almanya ile ihra- •çurunuııdıadır. Sldney zıtbitasına dürbünü elinde, ranındaki ıeno ruldarını sıklı: kat neyle? ltiadet, yakar, 3 _ Dayanan, bell' 
cat ve ithalit qyaaı nakliyatı Tu· vaziyet bildirilmiştir. Yapunın ıtaJyer kaplana sordu: - Bir kelime daha SÖ)'lel'$eniz Tomson klavur.a aordu: •r. c _ Rusça ••evet", ebc\"e)'P• 
na yoluyla yapılacaktır· limana varı,ına ve tevkif edilişine - Şu siyah nokta kln\'lız sandalı sizi ,.e adamlarınızı seldiğiniı gibi - Sandalda nöbetçi vardı 'delil den biri, her vü.cutta nrdır, J -:' 

Yeni anlaşma lstanbulda bulu. bdar kaçmaması için icabeden değil mi? s:ındalla ıcri gönderirim haydi mi? Okumak fiilinden emri lı:ızır, 11ır 
nan Alman bü ... ııı. el"i.ei Fon Pape- tedbiri alınız!" deniliyordu. Şimdi - Zannederim. :ırş! dedi. Klnvuz cevap nrdi: nota, başka bir nota. 6 _ zuıüııt 

J...... "' ne "" '·t O d h 1 t klf t · d ~•· 1 '·a" 1 ··1~·, btıltı Ki 1 ak •·.aptan - Hn• .. ır, sandah merdi-ne l>a.ı #'r t"· nin anUmUzdeJd ı;a,..,,..,ba VC'-'a .; .. paca..: ı. nu er a ev - çın e ..... ser ya " ... a , • avuzu yanına a nr ,.. .J ... s- yapan, 7 - \.IG2U eder, krala s:ı< :' 
• .,~. " etmek mümkündii. Fakat (Sidne•:'e nur? köprfüıüne "tkh. Va .. ur •eeeyl li' !ayarak bizimle beraber '-apura '"-t 8 E~·ı k b' h rrırı perşembe ..ıtnü Ankara.uo. avdetin· .. " " ., - anı. - gı me , ır t'I • 

...... .J- daha on be~ günlük bir yol Yardı. - lki! m:m haricinde ıe~lreceğl icln acele girmişti. Okunuşu, 9 _ Malik olmak i('ıll 
den sonra, imza edilecektir. O valcte kadar en sıkı bir göz hap· Siyah nokta•ıittikce yaklaşıYOl"li ye bir lüzum aörmeyordıı. Polis Tomson yerinden fırladı, gQver "pıhr, edep, ıo _ Hatırlıır, ıökte 

• Akdeniz ve Karadenize çıkacak sinde bulundurulsa bile intihara du. Yolcu dürbünü uzattı: :Müfettiıine ıelince o, kaptan ayn. tcye koştu. Eliterek baktı. Aşaflıda ltaJanur. 
fırsnl bulabileceğini ı söyliyen bu - Ben komar.aya inece#im, biraı lır aynlmu hemPn yolcunun ka. sandal yoktu. Yalnız uzaktan U}'lf 

bütlln pmllerimlz l'ec:e dahl gtirU1e- aıdamt nasıl muhafaza edebilirdi? rahatsmnı. Lütfen hunu ikinci kap· marasını sordu. 0Arendi. Apltıya bir Jdirek ıapırhn tJellYQrda. Vr 75 Nolu bulmacammn ltalll 
bilecek tekilde cU•erlelerine "° ~ Saygon ,·:ıptırunda hulunduğunun lana tarafımdan te~ekkürle iade c· ko$tU. Fakat kapıyı kopalı buldu. purun sandallarile takibe çıkmak Soldan &ağa: 
taraflarına b1r 'l'Urk bayratt reımede· kendisine haber verlldl#lnden el. derHnlı mlnnettnrınız olurum. vurdu. Tam o dakikada içeriden imklnsııdı. Bu zifiri karanlık Te t - Kasımpaşa, 2 - Aba, ArS~• 
ceklerdlr. bette m:alumah yoktu. Binaenaleyh Yolcu kamarasına indi, stajyer bojulc bir roY~lver sesl aksetti. datıah gecede delil istikameti ta. J, ! - D, BclA, Kar, 4 - ırıı ' 

Sldney'e nrıncıya kadar kendisini kaplan da .kumanda k3prilsüne ('lk· Hiç 11üphul:r: haydut intih11' et- yin etmek, bir adım ilerlemek bile Talft, 5 - Koh, Fiyat, 8 - ()r. 
• Jl'ranaaıım 4Dkara bUyük elçlal öldüremi~ceiti muhakkaktı. tı, çok 11eçmeden sanıfıl npura mlşti. Tomson malyPtinl kapının lmkAnsırdı. Talıib, S, 7 - Yakut, Nııo~. ,; .-
~~ı ~ ~~le~p~~ An~~~~~-~~~~~~~~~--~~~~~~~~--~~~~~~-~~~--~~~-~-~~-~-~~~~~~~~~~AUm,Na~9-tTI~1 R,Ml,IO-
radan ıehrimlze gehnJ§Ur. Taam, Senn. 
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