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Radyo üazetesı 
GIRITTtKI M JHAREBE 

G1rld!n ifğail i._ın Almanlar tara· 
mdan yapılan teşebbüs dUnyar.m alı\. 
kumı çekm hA.dlae olarak devam edl· 
yor. Ye Berlln ve Romada hlUA sıkı 
llett\mlyet muhafa::a ed[llyor. Yalnız 
StGlarıl Ajanst tebllg-lrıdc denlliyor ki, 

ruml Alman makamları bir yerde 
ilan kat bıı.şladığ"ı zaman ketOm dav_ 
ranmal'I: Adetımledlrler.. Netekim Al· 
mıııı bt\§kumandıınlıgı Norveç ve Bal
kan harc~t.t:nd:ı da ketC\m'yeti muha· 
tua f.'Lın~ıerdl. A!m:ın nı dyosu 1ns-ı_ 
Uz tayyareleriylt- Alman tayyareleri 
an.ıırn....ı bir muharebe olduğunu, Al· 
ll&D t.~:rfllrelerlnin don mrllk üzerine 
anı lsab • temtn ettfülerlnl ve bir 
lıruvazörUa de yana yattığını bildir· 
•l§tir. 

Bu u.ıber lngillz kaynaklarından 

teyit edllmerıılşlir. Buınln geç vakte 
•dar lngılizl r bö3' ıe bir meseleden 
l!Cc 'h6.t.sei.mrm1şlerdlr. ç.örçll yine 
~n malümat vermiş, Almanların 

ı.,,yareıerden b&§ka geml!crle de lh· 
raQ teşebbUsUn~e hulunduklannı, GI_ 
l'k'I• yaklaşmakta olruı birinci vapur 
laıftlealnln batmJdığmı, il inci kafUe· 
ilin g<!rı dfi.'lmeye mecbur kald·~ı 
817li1r:Uı;tir. 

Çnrçil'in baya 1atı 
(Baş tarafı 1 incide) 

- Ghltte ısldd!!tU c!5ğllş devam edi-
-yor. Vaziyete İnctllzlcr hA.kim bulun· 
ınak1a beraber Almaııtar pa'!::ılı öde. 
mek prtlyle bmı mevzii muvaffaki· 
yetler kaydetml§lerdir. Almanl:ır ha· 
vadan nıltledilen btlyUk miktarda pa· 
1'11f1ltç0 latalım kullanıyorlar. Ve 
buala.rıa mıktan her gün artmakta. 
dTr. 

Çörtll IÖZlerine §U suretle devam 
eblll.Jt ,.: 

IC&adlyada vazıy t ;-ıdur: Almanlar 
her n~ kadar halen ııehrl 1şğııl etmek· 
te olc!uklannı blldirlyora da bunun 
mlnası belki ıehlrde bazı blruı.lara 

l{irm\f olmaıandır. Hava meydanı da· 
ım kıtalanm1ZID cl!ndcd!.r. 
Jtenıo bölgesinde, dün sabah erken 

ctOpnanm hava meydnnma taatTUS 
tete~ muvattaklyetle bertaraf r 
dilmlfU. Şimdi bu bölgede kayde de_ 
tar bl«; bt .. muha!"ebe vukuu blldtl'D· 
memektedlr. 
~ aahll hattı bölgetıfnln bqlca yer

leri dalma el!lllıizde41T. Muharebeler 
fO!ıtlkçe §lddeUenerck devam ediyor 
ve lll; §ilphelliZ blr mOddet daha de
vaa edecektir. 

DQfman dUn geee denlzden nakle_ 
wen kıtalar lhracma te~ebbftı etmtr 

9e de Glrlde doğru Uerllyen katile 
denk uvvetıerl tarafından ISnlenmif, 
iki nakli gemlslle kıtAat yüklU ol· 
ma11 mubt mel bulunan. mavnalar ba· 
ttrrlmJ4t.ıl'. Keza \ta.fileye refakat eden 
tkt destroyer de batınlmı§tır. 

Bugun dlışman Glride ordu nakli 
çln çok daha bUyilk teşebbUs1er yap_ 
111ıştır. Bu sabah 30 '~purdan mUte· 
pkkll blr kafile kuvvetlerimiz tara
flndaıı g!Srü!müşt•lr. O saatten ttlba· 
.... yeni ma!C\mat almam11 olmakla 
beraber kU\'\'etlertmlzln bu kaffleye 
ıtUcum ettlklcrlni tahmln ediyorum. 
KafU .. yolunu Yunan adalanna doğrU 
tnfnnl§ bulunuyordu. Ve destroyerle_ 
rtmızle hafif kuvvet'crlmlz kafileye 
bkum etmt-k Qzcre ldll"r. Netice hak· 
Jrmda başka matOmat almadım. Fa
'lat 'JugUn hl,....o~c m•ıharebcler cere· 
lJ9ll ettiği bucLım!ştlr. Gcmllerlmlı: 
katlley~ bUcum ederken dUşmanm ha_ 
va lnıvvt>Uc:i de gemllertmlze hUcum 
em'9:ttdlr. Neticeler hakkında kRt1 
Mr malllmat almış olıı:~-:n:ıkta bera· 
Mı-, J. kdenizdfl! emrimizde bulunan de
llılz ku..vetıertnln rl,.rPc::sl ttlb.'lr.y1e 
1N nelaı.rtn memnuniyet vene! ol· 
maktan bRŞka tUrlU ol:ı.mıyacn~ ita_ 

uaUndeyim. 
Burada bir mebus bo.şv .. kill.n aözU· 

ntl 1re1erek, bqvckllln Glrlttekl kuv· 
Yetler.ı takdir Ye ha,, ranlrğmı ve bu 
INNtle de ıttmadmı b!ldırmc.,lnl tel:· 

Ht 9'1emlflir. 
~ fU ceY&bı vermiştir: 
- Bunu hte §ilpheslz yapacatım. 
llqft1tll lllSZIP.rine fU sutttle devam 

tmlfdr: 
- O&rtp ve tiddeUi bir muharebe 

eeN7&D ediyor. Bu muharebede bizim 
tan.tmuzda "':ıva mU• .. beretl yoktur. 
Buft11D •bebi taYJ re ~in olrraması 

değ!!, un m a uız me,·.cut ol. 
mamtllildır. Duna mukabil diğer tara· 
ın da top11 ve tan~ı yoktur. İki ta· 
attan hte blrtnln rical\ lmklUıı mev. 

:Nt de~dl1'. Bu korkun<; bir mubare· 
.mr Ve Akdeniz müca:ıcıeıılnln bU· 
taa •Jrfnde mtıeııslr otııcak llu r,ok 
mtıhlra mub&Mbede döğtlfen erlen! 
MO fllpbeıdz temenni ve teşçt telgrafı 

ıcead9Ncettm. 
lltr mebu8 fUDU ııOl"!""""''!Jr: 
- Bqwkflln düşmanın tankı olma· 

dıltma datr olan lllS7.1Prlnden b'zlm 
-.ktanmıs mevcut oldu~ m!namu 
tdt&Nlıilt. miyiz t 
~ f11 ent\bt wrm!ştlr: 

ı.•~lc_..,, 'I".:'" ~phcıı\a bu va_ 

-*•" ......... 

Ç!Jrçtl bu n:Ocıadı-:cntn btlyük f'hem
l'!'lye:.ı bals ctduı'!'una dıl tşanıt etml§· 
~. 

.,-'ka Kolornt:-i "il r .. dyo:ıu Gl:1de 
lndlrD•• Alı'IUUI a<.iu ~:c::inın 1153() 
oldu~nu blldı:"rnlşt!r. 

lnglll7 gl<Zl'tct::rl Glrl(l • tndlrl' n_ 
lerln İngiltereyi i:.lilü tçln hazırlan· 

mı.ş kıtalar olduğunu yazmaktadırlar. 

Glrllte tnglllz!er de, Yunanlılar cL'l 
gafil avlanmanuşlaıdır. Glr!ttn büyl0 

bir vaziyeti karşılayacak derecede :tıı
glllz ve Yunan askeri varıiır. 

Girit halkı kadınlı erkekli ndalanm 
mUda!na etmektedirler. GlridP yapı· 

lan teşebbüs İngiltereyi ,\kdentwcn 
atmak •'!tiycn pl'lnm ancnk bir ktS_ 
mıdır. 

FA!ô'TA ALMAN ASKERl,ERt 
Bu~n I.ondm radyosu Almanlar 

taraflndan Fası <'le geçirme teşebbD· 
stınd'ln bahsntmı,ur. 

Bir mUddettenberl Fruıa Turist diye 
gtrPn /.imanlar Fasm ld:ırestni elleri
ne almaya muvaffak olmuşlardır. E· 
ğer bu h:ıher de do~nı lsr > ııııtmlar 
r:nrb1 Afrika ya da ayn k bnsmı,lar. 

dır demektir. Vlşi hllkOmetlnln bun· 
dan haberdar olmndıjt'ı zannedilmek· 
tedlr. 
Almanyanın şimalı garbt A1rlkayu 

ayale b:ıs:n:ısı Cebelfittank'ı tehdit e· 
deblleC"ti gibi Dakar d8 Almanyanın 
eline ıre<'Ph\lec,.ktlr. Anıcrlkalılar Da. 
karm Almanyaııuı clınc geçmes!.ne 
razı olarnıyacaklarıru s!Sylllyorlardı. 

Almanlar eğer Dakıı.ra doğru kapı 
açmıştanıa Amel"lkanm ne yapacağı 
merale Pdfle<"ek btr meseledir. 

tTALVAN GAZETELERi 
FRANSAVA ÇATIYOR 

Almanya Fransa ile tşblrllğinl ileri 
göt1lrllrken, tta!yan gazcte'erl de 
FranAVB bllcuma bıl,lamışlardır 
Bun~n btr mOddet evvel bir nllm:ı-

y1fte İtalyan Nia ve Koralka Uzerln· 
deki tdd!alan yeniden tazelenmiştir. 

Roma.da Adrtyano tfyatroaunda mi· 
tinğler yapılarak nutuklar ııöytcnm1ş. 
korporasyonlar nazın bir nutuk slSy. 
Jfyerek Nllln İtalya.nlıfl yatnız Ga· 
rlbaldl tarafmdan söylenmŞ "+"e iddia 
edtlmlf blr me.M"le değil, tarih bakı· 
mmd9.n .tesblt oıunmll3tur, dcml§tir. 

SURlYEYE GiREN' R1lR 
FRANSIZLAR 

ll'lllstinden Surtyenln cenup bmge· 
atne gtttn bUr Fransız kuvvetlen ha. 
reklta ba§lamqlardır. Bu kttal&ra 
8miyede'kl yüksek komleer General 
Dennizin ldareatndekl bir alay kadar 
hiç muharebe görmemi~ 'P'ranımıı u· 
kerlerl de kendiliklerinden fltlhak et. 
mtılerdtr. Burtyedekt Arap. Ermeni, 
Çerkes ye TQrklerln de bir tn«Wz ha· 
reket1ne ka~ı duracaklan ~lı a.yıt 
bir mntaıea olarak Um .Urllleblllr. 

Surtyede 3 piyade tOmeni, bir tank 
alayı, lki .Uvarl alayı vardır. Bir pt_ 
vade tOmenlntn bizim hududumuM 
Yakm yerlerde tututmıuıı muhtemel· 
dlr. CUnkU buralarda Franııızlara a· 
leyhtar bulunan qtretıer vardır. 350 
kllomelreyt bulan sahilin de blr ihrac; 
hnrekettne karşt mlldafaıuıı 111.znndır. 
tkl piyade tUmenin!n cenup cepheıri.'le 
tahırlıı edilebileceği nnıaşıırr. 1n iliz 
terin J4":1lstlndek1 kuvvetleri \sc her 
halde daha fazladır. 
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- Oh .. dedi .. Mefkure bu iba 

renin manıumn anlıyacak bir sevi. 
yede değildir ki.. 

Bu. zaten sarsılmış olan haya· 
lA.tnnı bir anda yıkan bir kaınrga 
darbesi oldu. Mebruke, bu anda 
doğru ve samimi idi. Ondan aldı. 
ğmı 'Jevimli mektuplan dilşUndUm 
ve bir an, ben de bütlin safveUm
le, bahsi değiştirdim: 

- Bana gelen blltUn mektup· 
lıa.rı onun yaT.dığına emin mhilnlz? 

Diye sordum. Ve bu suRlimlc 
sormak islPdim ki o m('klupları 
hep sız mi yazmıştm·z?.. Çok z"ki 
kız, mnks<>dımr anlamtl} gibi göz. 
lerfni kapadı· 

- Bilmiyorum ... 
Dedi. So:ıra. :rlne bahsimize 

geldik. 
- Daha var mı efendim? 
- Ra.bian, eliyorsunuz ki : 

" ... Eğer siz de bir kalb, bir vir· 
dan taşıyorsanız, gidfnLz; benim 
o adiliği yapmadığımı ve bunun, 
ancak Mefkfırenin hal&s'ı için ta· 
raf·nı"":dau mürettep bir yalan, ba· 
yağı, rniltcfessih bir yelan oldu· 
gunu itiraf ediniz... lşte, asıl a
dilik bu değil midir? Beyefendi? .. 
Bundan mütefcssih bir yıuı gôr
mcdhn. Bana yalancılık, hem de 
bayağı tefessüh etmiş bir yRlan
cıhk isnat Pdlyonıunuz... BUtUn 
bunlar i ı 1 Gizden tamve 19tiyo 
rum ..• 

- P •k asabisiniz.. Tarziyenin 
manasını anhyacak bir halde bu. 
luıımu\•orrnnuz ! 

- Fnka.t sizi tahkir ediyorum: 
!şte yazdı~'ln·z kshtlan yırtıvo
rum ! Ve verlere •t•vorı.ın' Ve 
çiğniyorum! SizdP. iT.7.et.i nefis vok 
mu? .. 

- Paı'llon efe.,r]im ! Onlar h • 
IUDl ~ ~ 1 f~ k ... ud.ı yu· 

Fatih cinayetinin feci tatsilatı 
Evvelki gece saat 9,5 sırala. 

nnda Fatihte Hacıüveys mahal
lesinde işlendiğini haber verdi
ğimiz cinayet etrafında dün yap. 
tığımız tahkikata göre hMise 
şöyle cereyan etmiştir: 

Öldürülen, Hacıüveys mahal. 
lesinde dondurmacı ve aşureci 
Hayrinm kızı llaynı"'ruıisa henüz 

- J 
la yaşında olmasına rağmen ta-
mamiyle gel:şmi~ ve çok güzel 
bir kız olmuştur. 

H acrüveys K 11.llızı 
Komşuları kendisine ''Hacrü· 

veys mahallesinin yıldızı'' ismi
ni takmışlardır. Hay:riiruıisa bun 
dan bir sene evvel GaJatasaray 
mürettebatı polislerinden Ali 
Özdemir ile tanışmış ve nişan.. 
lanmıştır. 

Ancak ni§8.Illılık uzun sürmüş 
ve Ali Özde:nir ihayet: 

- Haziran ıbaşmda nikiih } a... 
pacağız demiştir. 

Halbuki Ali Özdemir evlidir 
ve Ankara.da bulunan karısı ile 
boşanmn..k üzeredir 

Ali Özdemirin ni.~ti bu ay 
<'İnde kansından ayrılarak Hay

runnisa ile evl:ıunektir. Fakat 
mahkeme kararını vermemiş ve 
Ali Özde.mir de karısınd~ ayrı
lamadığı için bu ay yapacaJı 
ye:ıi nikah suya düşmil.,.tj;ür. 

Vazivet bu merkezcreyken, 
Hayrüıu:...8<1 dun, nişanlısının ev. 
li c.!duğunu duvmuş, ve dün ak. 
şam saat altı raddelerinde gelen 
nişanlısına: 

- Evliymigsin de benimle ni· 
çin ni.<janlandm, eğlendin? demiş 
ve yüzüğr iade etmek istemiştir. 

Ali Özüe-..m.ir kızın yii7.üğlinü 
Almamış ve kendi yüzüğünü bı· 
rakarak çıkıp gitmiştir. 

Hayrünnisanm ba:bası Hayri 
dondurmacılık ve aşurecılik yüp. 
makta ve akşam saat 6 da evin. 
den çıkarak gece yarısı dönmek. 
tedir. 

Hayrünnisa da ibu elektriksiz, 
ıssız maaıhllede evinde yalnız ba
şına oturmaktan kork'tuğundan 
komşusu terlikçi Şevlretin evin. 
de oturarak gece yarısını lbekk. 
mektedir. 

Yolda Kcırşıla§mca 
HayrünnL"3. diln gece de ni. 

§alllınından ayn!dıktan ve baba. 
Si da. İşe Çıktıktan sonra yine 
komşusu terlikçi Şevketin evine 
gitmiş, kansı Emine ve kızı Şük
ran ile oturmuştur. 

Hayrün.ni8anın nip.-ılısı ile 
kavga ettiğini öğrenen terlikçi 
Hayrürmisanm biraz hava alarak 
açılması için kemisini ~ıya 
kadar gemirmek Ur.ere yanına 
almış, fakat Hayrünnisa biraz 
ilerde Balip~qa camimin köşe
sinde Ali Ö?.demiri görUnce: 

"- Aman amca, Ali burada, 
belki bir şey yapar. Ben eve gi.. 
devim.'' demiş ve aynlmıştlt'. 

Bundan sonra terJikr.i Şevket, 
polis AH ile konuşmuş ve: 

- Merak etme. mademki ka.. 
rmdan ayrılarak Ha.yrUnntsa ile 

c!ıkiarmız:ı yırtıyonnınuz! Ve yer_ 
Ierc değil, denize attyonrunu.z! Ve 
onlan çiğnemiyor, bir saattir kar
şımda tep' iyorsunuz! .. 

O zaman bembe çehreai bem be
yaz oldu; açık yeşil gözlerinin 
kirpiksiz ve sUrmeaiz kapaklarm. 
da birer damla yaş varclı. NihR
l et bu, bizım h ırmetten başka hiç 
bir muameleye hakkunız olmıynn 
bir kadmdr ... SUkfuıet ,.e bir nevi 
muhabbetin dedim ki: 

- Be:ıi affediniz, ve biraz mu· 
tedil olunuz ••. Her muhatap, hlri
birinin nynı değildir. Ben, yalnız 
eizin suallerinize cevap verdim. 
Tar-b!yeden evvel, benim de sizden 
anlamak .ist~iF bir kaç ıey 
.. ar .. , Lfitien onlara cevap verir. 
misiniz? 

- Sorunuz ... 
- EvvelA, Mefkurenin ailesı 

kmidlr? 
- Valdeei Gahbe hanundır; 

pederini bilmiyorum. Evlerinde 
yeni kiracıyız. 

- Hakiki ismi Mefkure midir? 
- Hayır ... 
Dedi: çok 11oyll'r söylemeğe a1-

metmişll, Fakat. yerdrn bi.ter gl· 
bi görtılmedPn gelrn Mefkfıra, u 
ruk hır bP.ılz, ve 1ıi'80lunur deıl'l. 
cede dü tik bir vaziyetle birden 
bir" van'mızda zuhur etti: titri· 
''erek: 

- NC' oluyor'! .. dc.-1!, n <> u 
.> or MM:-ı~r"' Tlent~"' .,..,.. - ... ~-

evleneceks1n. Sen işini hallet, 
ben aranızı yine bulurum. diye 
kendisıne nasihat vermiştir. 

!...ncak gözlerini kan bürUyen 
Ali buna kanmamış ve karanlık. 
ta terlikçi Şevketin evinde oldu· 
ğunu bildiği HayrUnnisayı gömt 
!emek lizerc evin biraz ilerisine 
gelerek pusu kurmuştur. 

Azılı Katil Ateş Ediyor 
Biraz sonra evden bir kız çık. 

mış ve Ali Özdemir kendisine bir 
el ateş etmiştir. Ancak bu Hay_ 
rüwisa değil, onun arkadaşı 14 
ya.cımda Şükrandır. 
Kız yaralanarak yere yuvar. 

lannııştır. Şükran, komşudan ö
d ünç ola:-ak biraz ekmek iste. 
mek iizere dışarı çıl~ış bulu. 
nuyordn. 
Özdemır yanlışlı~ anlamış ve 

bu sefer sHfı.h sesi üzerine dışa.. 
rı fırhyan Hayı ünr.isaya ateş 
etmiştir. 

Çıkan kurşun Hayrünni~anm 
gırtlağına saplanmış ve tierakap 
üzerine saldıran Özdemir kendi· 
sine bir de yumruk savurarak 
yere ym ..ı.rlamıştır. 

Burıdan sonra gözleri hırstan 
dönen katil diz çökerek kızın 
vücuduna nişanh\'ara.k beş el 
daha ateş etmiştir. 

Kızın öldüğünü anlıya.n ~-.de
mir bundan soma görülmemiş 
bir soğuk kanlılıkla tabancasına 
lıu· ~rjör daha silrmüş ve çıkıp 
karanlıklarda kayb lm;.ıştur. 

Tahldkata müddei. ıumilik el 
koymuş \'e ağır yaralı Şükran 
Haseki hastahanesine yatırılmış, 
Hayrünnisanm da defnine ruh. 
sat verilmiştir. 

l{atil Aranıyor 
Diğer taraftan öğrenildiğine 

göre, karısından ayrılnmıyacağı. 
nı ve Hayrünnisa iJe evlenemiye
c~ni anbyan Ali Özdemir, k,
zı kimseye yar etmemek maksa· 
diylc kendisini oldllrmeyi da.ha 
gündüzden karar vermiştir. 
Öğleye yakın bir zamanda, 

köşedeki Rifatın bostanına gel. 
miş ve: 

- Şurada gölgede ıbiraz din. 
leneccğim, demiştir. 

Bundan sonra cebinden taban. 
casmı çıkarmış. kurşunlannı 
boşaltmış, t.eınizlemiş ~ yeni
den doldurmuştur. 

Ne demeli? 
Dikkat etmı.,.inizdir: ~oca ko

ca harflerle "Eytam ve eramll 
maası•• yazıyo?'lar. Eytam ve era
mil, ne yaytlmış kellmelerdendir, 
ne de sevllın1ş... Resmi daire kul
lanrı;ından da c;ıkanlalı yıllar var. 
Bunu blz, yaşlılar yapsak, bir iU· 
yada kapıhştır diye mazur görillc
biliri.z; fakat muhbir. muhattir, 
yazı mUdUrU, muaahhlh bu genç 
gazeteciler kafilesine bu irtica 
batmıvor mu? 

BelU ki eytam ve eram.i.l ma~ı 
dememeli, yeUm ve dul maaet 
demeli. 

YİZlln: HAYDlll ·111 ,,,,,.,,. 

sunuz? .• 
- Biliyorsun Mefküre ... Geldi

ğin çok iyi oldu. Beni dinle .Hef· 
kfıre, her şeyi söyllyeceğfm: ben 
henUz vatakta iken. bana gelip de, 
git kızım, o beyin yakaama yapLc;. 
ona kmmdan T j~tediğini sor, 
diyen annen C: ,il miydi? Söyle· 
s~ ne Mefkür ! 

- Evet ... 

- J3ana yalv~ ::ı.n, adeta elleri. 
mi öpen, ktznnr kurtar dire istir
ham c>dC'n annen değil miydi? O 
znmru: sen dı> ynntmızda bulunmu· 
yor muydun? .. ltira etsene ı.ıcr 
kfırc! 

- Evet.. 

Onun sert, ha in ve tehditkar 
ifadesine kal"Şı Mefküre aciz, mah 
cup ve 1 crzan idi. Onu her vakit 
herkesten ~tik.sek görmeğe o ka. 
dar alışmıştan ki bu vaziyetine 
tah"!llmül edemedim. Mebruke 
)€'niden: 

- Sonra, Mefkflre ..• 
Diye başlarken, öyle sert ve 

ha.~in. sözünü kestim: 

- Sız, tarziye istediniz degil 
mi? t.,tc bUtUn yazdıklarımm hata 
olduğunu itiraf ediyor ve affın:zı 
di'!~onım. Rica edPrim bu bahsi 
kapa),nız ve bana mUsaade edi
niz 

- Teşel.:kUr ederim. Siıden 
~ ı.Mc:JP.....ıim 

Rifa.t şüphelenerek kendisi· 
ne: 

••- Hayrola!'' deyince: 
••- Busilfilıı değiştireceğim 

de, temizlıyonım." demi§tir. 
V aka yerinden aynlırken hem 

konuşmak, hem de kızm gue.. 
tcye konulmak üzere bir resmini 
alnıakiçin bahasını .!Wmek iste. 
dik. 

Fakat: 
- Ah, ah, dediler. Adamca. 

f;.z dc1i gibi, konuşactık halde 
de~l. sabahleyin erkden kızına 
kefen almak ve mezar kamrr
mak icin gitti. Ne 7.alllan gelece
!'.;'1 belJi değil..-

Ali Özdynir cinayetten sonra 
bir otomobile atlıyarak Yenikö. 
ye gitmiş ve burada bir kayıkla 
kardeşin:.,, dalvanma giderek 
kendisiyle vcdalaşmıştır. 

Ali Ö:rxlel""ir vedalacınıa anmda 
bir:!dPrine cinwet işledi~ne dair 
hic bir şey soykmemisdir. 

Katilin kardeşinden ayrıldık. 
tan sonra Rumelikavağma doğru 
kac;tığı öğrenilmiştir. Silihlı ol. 
duğu için yakalanmasında azamı 
ihtiyat g~rilmektedir. 

Kentlisinin bu~n ele geçirile
ce~i ~mlmaktadır. 

Ticaret Ofisine 
...,... 

alınacak memurlar 
İaşe mü.stc arlı!'h ticaret ofi. 

sine alınacak mem\ır1arm nıUsa· 
bıı ita iıntihanl~n dün. yüksek 
iktmat ve t;r-nr<>t mP\tteıbinde 
y:ıprlmıştrr. fmtihana 100 dc.."1 
fazla r.amzet girmiqtrl. 

Tramvay seferleri 
çoğaltılıyor 

Tramvay idaresi yaz mllnasebe
tHe cumartesi, pazar ve pazartesi 
glinlerlne ait seyrüsefer tarifesi. 
ni yeniden tanzim etmiş ve sefer 
miktannı arftnnnıtır. Gece sefer
leri de çoğalmışbr. 

B~hek - iıtinye yolu 
açılıyor .J ı 

lhııbelt - tittnye yotmnm &mı. 
"iiW işine de\'am ı:ıdilmektedJr. t. 
timlR.k muamelem tamamlanmış
tır. Yol Cumhuriv('t bayramma 
kadar ilmıal edılecektir. 

Y en;~ll!.., tP.mizl;1( 
amelesi alınacak 

Yaz l'"'ilnasebetile belf'dh·e te. 
m!zlik isl('rl amele kad~ tam
Vf' f'<Jil~cPktf r Y e>nlc!Pn 200 ame· 
le daha alınacaktır. 

VAKI T' A 
ABONE 

OLUNUZ 

Başımla scJA.mladım ve Met&u· 
:raye bakamadan C'ı>ldldim. 

V .. purun alt katına llOkuldum. 
ı·~ gün adad.ı knldmı . Ornda, hem 

bir köşk hem de sergüzeştlnıl mtı
liı.hn1.nyıı vakiıt buldum. Bu köşk., 
Nizam yolunda, ağaçlarla muhat, 

yapyalrum·. Ve muhakematmıda 
kalbimi o garip muhabbetten ka· 
tlyen rebayab olm111 farzettım. 
Zaten şimdiye kadar sebepli se-
bepsiz tevali eden kabul ve red
ler, bendfl iklıri ile de bir tllfet 
h:ısrl <ıtmi<Jti, Art.Ik son günlerde 
ne musaadek8.rlığmdan mUtehey
);ç, ne bnıdetinden mUteessir olu-
yordum. Afkm ilk harareti ile 
kanun galeyanda iken darılmalar, 
hicranlar ve eonra tr>krar banJt· 
hlllnr, çekiç altında bir kızgm de
mir gibl kalbimi eğmiş bükmilş ,.e 
ı:ırl.:ilsiz yapmıştı. Şbndi o harabe, 
bu rabıtanın geçirdiği '1ddetler-

Irak ve 
SuriY•~ 

Suriyeye, Hür ~ ~ 
lerinin girdiği bildirilıyol'#ıııt 
yete göre ıimdiye ~ ~ 
.kfımetine bağlı olan il .... 
alayı ~neral dö Gole _11-:ı..-,. 
miş. ~ bu auretle ~, 
lerleme hareketi ın ~~ 
sa )alem bir~-' idP""" 
maruen General dö ova 
geçecek demektir. gUr ~ 

Suriye~ karŞI • .. .__ • .,.. 
hareketinin muvaff~!:"" ... 
taraftan Irak hud~~ ~ 
panması, hariçten ~~~ 
dımlarm kesilmes! ~.tlll ~ 
rir. Bu takdirde~ P!'' 
de ,, a.ptığı taarnıza k · 
Fra .. sırlarm SuriY~..19 
leri hareket bir ınu.P"""'- 'fi;, 
ni alır. 

1
_. 

Iraktaki vaziyete ge 
luce mevkiınin lngUls~.t 
dan zaptı haberi tah~;
se Bağda.dm birkaç ı;-- • 
sukutunu beklemek l~ 
ra Felluce Bağdada. ':ıer ~ 
dır. Bu mevkiin tngil 
fından ~t Bağda.d!~ 
bir başlangıç sayılaıb1lır· 

Pariste 
et yok !,, 

Kö)rlerdekı hay~':; 
musadere edW ,_, 

Vl!Jl, H • (A.A.) - pari'*" ~ 
manlarda iate zorlu)llafl , 

fazlalaşmı§tır. ~ I 
Haftalardanberi halk et~ 
mamaktadır. Tereyağ ve ~ S 
bulunamıyor. Geçen pasa' P '
rlae ancak 1!500 ktıo ta~ ,d ., 
kilo tavuk ve 8800 1t4ıo ıc --~ 
mlştlr. Pariatn et ihti~..- _,, 
yeniden k!)ylerdekt ha,_.
dere.ıılne karar Yerllnılftl'· 

~" F ranaızlar ela A'? 
vapurlarına el _t " 

Parta, n (A.A.) - D~ 
'Fransnı makamlan. ~ 

nuuılannda d•mlrH ~' ~ 
nm mi:Adel'ellne nıuıca ~..J 
olm'!k U:r.ere, iki Amerllılli ~ r
ManUya Umanmr terke~ 
lemtııerdlr. ~ 

BLU MuN KANl/Dr,~"-""" 
YAKALA ~; 

Part1'. ft ( A.A.) - ef'I" ~ 
Perplgnandan blldlrdild , ~ 
Blumıın hu.swd kalem dlt9 ~ 
re Blnmel, gizlice Frafllll " ,. 
hududunu seçmeğe te .. -
tevklf olunmU§tur. 

den yaln~ derin, tedavisiz, der- I=========::;;... 
manmz sızlıyordu... fi 

Mefkure k.ı.mdi? .. Bu sual, ha- VEcı·zELEP 
zan vicdan zannettiğim gizli bir 
yerden soruluyordu. Fa.kat buna -::;&. 
verecek hiç bir cevabım yoktu. * Hıırpte bUiunaaJarlll ~ 
AltJ ay, bir gölge, bil' hayal Ue nı yilkaelten eecaat .,., ,U: ~ 
meşgul olmuştum. Yalnız asa.bun- aen ... ln:Jk ve kalab&Jı1' de ı- r-.llf!lf 
la, tah8.3SlliJatmıla yaşamıştım. bepİedlr ki, kunete, Jrdl"'

111 
tl1' 

Muhakememi lşletmt-fe vakit bu- mlltecaYizlerden biri. bllll ~ 
lamamışton. Bundan eonra da ona dı ılmdlden hapı yu~, rl 
alt tahkikata JUzum kalmıyordu. * Bozgunculanll ri~~ lf1f 
Fakat f.iimdi beni en ~yade işgal yaaızııgı, aabık iınpatS111~ .ı rıden bilha...., .. " mahiyeti idf. Hail hangi hareketine kartı z 
biltiln ruhu'l''3 onun namM ve lar • 11 ~ gusundaııaa o zaman 
lfft'ti mUceı:g mc olduğuna kail· f l•ırete ~ tanS(!verlerln dahi e • oJlll# 
dlm; yazrk ki kanaatin yanm1a, rım dUfllnerek tövt>ekU ., 1-
onu boı'lTlaifa kadir blr ~.ok .,ek- Yatandan uzaklattırılırıart' ;;,,-
1 "'r tPrPcldütlcr, ve yn'trnlar bl- ı rremle:Cl't ha.st'eti ~1cf'Ct'• .~ 
ri ·misti... .-ıtl.._,. 

t .Lıı.ır~ldirler. ..---
(Devamı vtrr) aı;Jld-
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ruS.' ••"'"'nln ...... p '"'-""" 1 ~%.t.:fri~~ A~jı:'iı Yeni Koordinasyon kara 
~~ıs.ü~~i! , J.cm ·a 1 Almany~.da_ Yol inşaatına yarayan aletıeri ol 

ko.orn~uıuynı sefa!~uthış bir haftaya kadar beyanname vere l(öy nstitc~~ri · ç~n in1arlar~m~z 

Aı;-serikada üç t:Jl.!iheli. Ar l l k de v le t Bu ~ .. "t ı"c::,., • ..,..ıı.r .\,ıo Ankara, 2~ (llususi) - Bu. -·"' -"' , ... _~ ,,... 
D9ş1nc·ı ı.,01 günlerde bazı koordinasyon ka. tc'l.kdird~ c:..:ğ·er va:1~o 

ar aHl b,r m··s:ba.<a aç'ı 
Ankara., (.a..A.} -- Maarif Ve- ı ri.hine kadar devam etmek üzere 

kil' ·..-· 1:i n tebl!" ed;lm!<1•lr: memlekf't mimarl<ln araınnda mü-
., J3 >av1lı k'lnuna tc ,r!'il:::.n An- sıı.bakava konulmuştur. 

~ara H • r. "lu köründt. E. 1 n ı Mti'lnbatrn şartnamesi Maarif 
köy en ' · ü ı'" ı \ ntırı' t •»: b1· Vel:lliği ilk tedrisat ıımum mil· 
nn'arm v .,. •c>t ,. • 111tulle :lVl'." dUrJnifündf'n almncnktır. Bu şıırt
pr~i ' r •1 n h • ıt 1 1:ı<ıı ve ?i- ı1 namP11in Hnarlf VC'killiği tebliğ
rln ··• , nac:ı.k mi arm d tı..y ler dcrglsini.n 121 numaralı sayı
l'E' n' · i y 't'"lllSJ i"i 2? ın:ıvıs .::ıında ne~redileccğj bildirilir. 

lQ) a t\. Q dam la rl Q l- rarlan çıkacakt?r. Bunlardan lmacclnı:-. An~k ı;Id' 
143 numaralı koordinasyon ka- nz olanlar l:;eyaDJl' Alman var rarma göre ziraat bankasına ica- ceklerdir. ~,., 

Lontlrn, 22 (A.A.) - Polonya 
Başvekili ve baı::kumandnnı bugün 
Polonya - Çek işbirrğinin ehem
miyetine işaret ederek demi§tir 

k l Ş la n •n l n o r bmda bono ~ıkarmak salahiyeti 145 numaralı k- :..ıne 
'· ~ ~rilmektedir. salleri içU:ı h~ ~J 

144 numaralı karara göre de e- den sanayı ın~ -
!inde yol inşa.sına mahsus al~t ve 18.t birlikl~e ~J::ii, 
edevat bulunanlar karamı neş.. rıyeti kaldır~_ı:.;:-.. 
rinden itibaren bir hafta zarfın.. Dördüncü kar3rv-;ısıı 
da ellerindeki bu gibi alat hak- taşrnı fazla fiya~adt 
kın<la hükfunete birer beyanna- ra nrn.da.ki farklll 

1911 t"rihir.; n 3 teıııırn 941 ta- 1 

is nbu · · niversıtesi 
mezun verdi 42 

Ünh•ersltenhı imtihan notiee
leri ulr r tır. Üniv"rslteni.n bil
tün f ı t rlndeıı 421 UıLbe 

i d . .-;l'Bn 
r 

(Baş tara/11 incide) 
G!ıi lin ~imal ı; rb ine karşı düş

mıuı ı cumu, lch..mtzo olarak devrun 
etmek .. cir. SaJı gllnU, şafaktan ltil.a.. 
ren A1lne11 bntmcıya kadar, hva yolu 
De nıı.klcdlll.'n kttaııır. Sudn koyu ının. 
ta.kaam" tndlrilmlştlr. Bu Jlk kuvvet. 
leı1n ~ısmı kUlllsi, sUraUe öldUrUlmUş 
veyatıııt eııtı- edllm~tlr. Alman gay. 
ret!, dU.n yt'nldcn d'!vam etmt~tlr. İn. 
dirilen ilk pnr:.ışllt<:Ulerln. yedi bin ki. 

Bunlar 200 cpdan, 112 kukuk
tan, 44 fendea, 26 iktı~attnn, 24 
edE"biyattı:ın ve 14 de diş tababe
t.indeniir. 

an .. 

--O

Alman ajansına göre 

4 lngil z kruvazörü 
yara andı 

ş!d_n mUrel<kep t'lm bir fırkanın Lonılra, 22, (A.1'' - 19 mayrsta 
anca!.{ pi ta.rw.rını te-;kll e•tl~ tahmln ::;:>na er~n hafta içl?Me lng!llz don~ 
olun mü:•a·ı r Bu kıtal11n, a.~ker nak. ınns!le tngııız hnva kun·ctıeri taratın 
llye tııyyarclcri ve plô.nörler getinnek dan ıEljman gomil r.:ıe yapılan hticu!Il 
te<lir Bundan başka paraşUtçUler de tarda CcMan 10.500 tonluk 8 nakl!yf 
atı!r.ı:ı.ktauır. Gh"ldde Majino hattı gemisi tah11p edilmiş veya tamir eu•. 
yoktu.. fakat ya1n12 sahil vardrr ve lemiyecek derecede hasara uğ'ratılmış 
bu ~ı.:ınmc İngiliz: filosu meşgul ol. tır. Bunlardan ceman 17.MO ton hac.. 
maktadır. minde 4 vapur muhakkak surette tıa. 

Deylf Telgratm diplomatik muha- tırum,ştır. Diğerleri son defa görU:ı. 

bir! yaZT':'or: dUklerJ zaman o kadar şiddetle yanı.· 
İnzııt~re. uzun zamandan~rl. Al.. yorıardı k~ bunların da tamamile tıa.. 

many'lnm Glrfde tıııcum edeeeğlni rap oırtuklarına hlil:nıetmek ı~zırndır 
'b!liyortiu DUşmnn hıtrekfıtmm atra. Akdt>nlzdekl bir dUşman kafilesine 
tfljl i tetkik e:Ulmlş ve mUdııtaıı p'{ln. donanmayıı mensup tayyarP,mlz tara. 
lan tf'" T o'ımJ"'•ı tur. Kuvvetler! F- tından bUyök bir mııvnrfaklyetle ya. 
ge dfn1 in l ltf ndzıl rn dıt!"r mıı.r mk ı;nlıın Jıllcum eıınıunnda ~ bin ton bııc-
ve rr .-ıf hrı C'lrld ve mıJhtemel mlnde bUyUk clr vapur .Vlddetu bir in 
otarak avn zamanda Krbnı llz<'rinde tııa.k net!cee!nde berhava olmuştur. 
tah,it etmek karar\aqtrr1lmışt:ır. Bir dU~mıuı muhribine ıaabet vııkt oı.. 

Clr!ddelrt harekA.ta, Almanlarm duğu, bu muhrlpten kc~lt dumanlar 
prest~11 mevz11•1"nhstır. Bir Alman ı;ıkmal!mdan anıa.,ılmı,tır. 

mın· <ı'f 'd'' ta!zl 1'5'l n !)aşka memleltet Dü~man gemllcruıe Holanda ve 
Jerı1" c rı 11 nks'l'llm"'lcrl olncal<trr. Fran;a sahi'lcrl acıklıırmda ht'rgtin 
Fa ,nt F,U cı et de unutulmamalıdır hUcumlı:.;ı yapıldığı glbı dtl.şmanm ııı. 
ki 'ru Mlcum. ~Uvcyş kanalını ntnıak gali Rltınc!al<l binalara da hllcumıar 
ve tr ı. 1 rl Alt l"nlzden kovmak hak yapılm'lktacıı:-. 
km 1 'UUml planını ancak bir saf- En cüretk~rane hücum 14 mayısta 

ki: 
;'Çek gönüllüleri, Kanadada A

merıkl!Il hududuna yalrn bir yer
de bulunan iki büyük tallın kam
pına kabul edileceklerdir. Eu 
kamplar aslen Lehli olan 1..eş mil
yon Amerikalı arasından alınacak 
askerlerle te~kll edilecek yeni Po 
lonya ordusuna mahsustur. İngil
terede bulunan Polonya ordusunu 
tamamlıyacak olan yeni Polon
ya livası bu sene Kanad::ı.da teş • 
kil edilecektir. Bir seneye kadar 
yeni ve müstakil bir Polonya ko
lordusunun Atlantiğin bu tarafına 
geçerek mü.tteflklerle birlllı:te fiili 
hizmete gireceğiui zannediyorum. 

General Slkorski, Amerikada 
bulunan tC'hlikeli ve beşinci kolu 
teı;kilatlandıran üç Alman ajanı
nın IBminj vermiştir. Bunlar halen 
San Fransiskoda Alman b~kon
solosu olan ve Hitlerin eski mu
avini bt•lun:ı.n Va~dman'hı Almnn 
yanın Vaşington büyük clçlliği 
müşaviri Tomson ve Almanyanm 
Boston koruıolosu Şolz'dur. Ameri
kadaki grevlerin bazılarını istis
mar etmeğe ı;al·şa.n beşinci kolun 
bu faaliyeti11e nihayet vermek 
taznndrr. Müttefiklerinin yardı -
mlyle Amerikadnld Polonyalılar 
bunu yapacaklardır. 

Hitıdistanda 
Mecusilerle Müslüman· 

lar arasında kanlı 
boğu-:malar oldu 

Abmetabftt, 22 (A.A.) - Me
cusilcrle ı::ıilslllınanlnr ıırasmda 
yeni.den arbedeler ı;ıkmnsı üzeri
ne Ahmetabattaki hUkfunet ma
kamları muayyen bir saatten son
ra sokaklarda güpheli hareketler
de bulunacak herkcsln bir kurşun 
yemek tehllltr:;sine maruz bulundu
ğunu hıılka ilan eUrıiştir, 

Son iki giln zarfında çıkan ka.
r:ışık:Wdarda blr knç k.1§1 ölmüş ve 
altı ki~i yaralnnm~tır. 

Sovyet bahriye
sinde yeni tayinler 

ha~·"•• ya!>ılmıştır. O gün sahil servhılne Mosko\'a. 22 (A.A.) - Sovyet 
Deyıı reı~t gıuıeteaf, başmakale. ınenaup bh' tayyaremiz münterld.?n babriyesi erkAnmda.n lld zatın Vis 

Brır!" dlror ki: uçtuğu sıra.da Hoıanda snhlU~rl açı.. amirnlliğe, ve yUksok subayın da 
Ş•nı lıve kadar hiçbir Alman tankı. ğlnda 7 vapurdan mUr:ıkkep bir dil~. kontramirall'ğe terli edlidiğl bll

nm Gir d(' n·ıl1 ledi1emedl~I eımılmaktıı mıı.n kafilesine çok al.Çaktıın bllcum dirilmektedir. Bu suretle Sovyet 
tadrr, Hn\•a yı:ı!u ııe nnkledllı>n yeni etmiş ve şlddetll bir ateşe tutulmuş visamirallerl 10 n, konramlraUerl 
kıt.alann getirilmekte devam oluna°" olmasma rağmen bir vapuru torpilli· de 54 klşlye baliğ olmaktadır. 
tı mJ'ıtcm"I ıır. yerek batırdıktan aonra liıısüne ,.ali.- Aynı zamanda limanlardaki ser-

Kahire, 22 (A.A.) - Orta Şllrk tn· men donmejte muvaffak oımutıtur, vis1ere mensup olanlar arasından 
ctliz umumi kararglhmm tebllfl: Erteııı gün bombardıman tayyarele. bazıları de. terfi ettirilmiştir. Vis-

G!ntte: DUn bUtün gün yeni Alman rlmlz Frise adası ar,ıklarmda bir kal!. a.ml.:ral:iğe terfi edenlerden biri 
paraşlJtçü dalgalan VP tayyare ile ta_ ıeye hücum ederek bir! ~.000 diğeri 1939 ilkba.harmdn Amur filosu ku
!PJl!lD Almnn a kerıen adanın mulıte· f.000 ve Uı:UncUstl de 2.000 ton bac. mandam iken Karadeniz filosu ku 

Nc\o-york, 22 (A..A.) - Nevyol'k 
Post gazetesi.Din ve Oversean N ew 
ajansının muhabir! Henry Vau
ghan, Almanyayı baştan ba§a iha
ta eden bir anket yapmıştır. 

Henry Vaughan ezcUmle diyor 
ki: 

Almanlarla yaptığım bir !:Qlr 
şahsi temaslar neticesinde vardı
ğım kanaate göre halkın büyük 
bir kısmı, resmen söylenenler ve 
propaganda tarafmdıuı teyit edi
lenler hilafına Hitler ve kendisini 
çevirenler ha.kkmda derin bir in· 
kisara uğramrt.ır. Gestaponun 
faaiyeti, parti teıikllatrnın cebir 
ve tazyiki neticesinde muharebe 
safhalarında vahdet görtihneaine 
rağmen nazi rejimi.nin ba~ından
beri llitler ve etrafmın bu derece 
teveccühten dii3tü.kleri kaydedil
memişti. 

Hava akınlarma karşı duyuhn 
korkuya gelince.. İspanya ve Çin 
dahil olmak üzere gezdiğim hiç bir 
memlekette bombardımanlardan 
bu derece korkulduğunu görme -
dim. laşe kartı olmıyan ev kadı
nı ailesini açlıktan ve ölU.mden 
güç kurtarabilmekte<,tir. HastaDe
ler fena gıda yüzllnden hast.aJ.a... 
nanlarla d<>ludur. Bir çok hasta.. 
ıar. hastaneye girmek için sır:ı. 
beklyiorlar. Konuştuğum doktor 
ve di~ilerin müşterileri dişlerinin 
döküldllği.inden, m!.ie ağrtlarmdan 
ve dermansızlıktan §ikAyet ediyor 
lardı. İstiblak edilen gıda madde
lerinin fenal:ğma kal"§t mevcut 
hoşnutsuzluğu yatI§trrmak için 
naziler bilha.s88. fakir mahallele't'
de şikayetlerle mücadele etm.eğe 
başlamışlardır. "Bu kargqalık ne 
zaman bitecek!,. diyen bir kadın 
pauı.r yerinde tevkif edilmiştir. 
Manevlyat çok dil§UktUr. Halk Hit 
lere sulh vaadinde bulunduğu için 
milzaheret etmişti. Hltler vaadini 
tutmadığı tgtn bu ıntızabereti kay
betmiştir. la.lyadn MUB80linJ hak
kında işittiklerim kaıdar hayret 
verici ithantla.nn Alınanyade. da 
Hitler 4takkmda yapıldığını ~it-
tim. 

Bizzat kendllerl bulurunadı:klan 
zaman yüksek nazi eahslyet111ri 
artık sinemalarda alkıglanme.mak
tadır. 

Harp lehinde veya pa:tinin he
yecanını g0$termek igtn yapılan 
tezahürata ancak bUyUk mit!ng -
lerdc tr ·ndilf edilmektedir. Bu te. 
zahürat da çoğu memur emıtına 
meneup olan bir kac kl~i tıırafm
dan yapılmaktadır Alman muzaf
feriyeti im.kanı karemnıfa bile 
halk kütleleri eevinç göstermiyor
lar, Ekseriyet, İngiltere mağ-1\:_ı 
olsa dahi dl~er İngiliz imparator
luk memleketlerinin mUcadeleye 
dev&m edeceğini ve ırulhlln ı:ok 
uzak olduğunu anlam·~tır, 

knrnyn inmc&e de· mlnde Uı:: iaşe geminin! bomt;ıardıman mandanlığına tayin edilen Ok- İzinle gelen askerler fethedile:ı 
vn.m '. ı ' rdlr. Yunnn kıta.atının ve etmiş erdir Bu gemiler ate§ içinde tabrslti'dir. m<ımlekeUerdekl mukavcmHn ne 
Girit! !~rin yardmılyle bütün Brltıı.n· bırakılmr tır kadar anudane olduğunu anlatı. 

ya v~ Yeni Zrl"nJa kuvvetleri mu_ 1 Berlin. 2e (A.A.) - Resmi Fransız Amı·ralınin yorlar. Küçüle esnaf, dUkMnlar, 
kem'n"l bir surctt hareket elmi!fer- tebliğ: münevverler ve köylüler araam • 
wr. M ıhte~e'll ce~r~t ve hamle ne Alman savaş ve pike tayyare- b . da da geniş mikyasta memnuniyet 
muhrı.retıe Cd":'l lm;ı:ıratorluk kuvvet- !eri dün şarki Akdonir.de İn~liz ir emrı sblik hüküm sUrmetktedir. Hoş -
le!1mia ve mntt~rıı:krl muvatt:.ıklyet· deniz kuvvetlerine hücum ede-. nut.suzlu.k bilhassa i.<JÇiler ara.sında 
re t"'tewar, eden Uç mukabil taarruz rek mükemmel netieeler lede et. Londra, 22 (A.A.) - Fransız bah· ve sureti mahsusada evvelce sen-
ya~m·~·n .. ı-r. mi§Ierdir. Bir flaffıharp gemi.siy. riye llPzaretln1n Amiral Darl$D rıa- dikalara iştirak &tmiş bulunan 

nn'lmnn "'Y'otı dlln evvelkinden de le altı kruvazöre ~ bir torpido mma kontram ral Auphan tarafından yaşlı amele arasında çok yayıl
a~r "lnıu.,tur "" k-ır'U'lılı h?.!'l<trken muhribine bUyUl' <:apta bomba. imzalanmış bir emirnamesi fnglliz mijjt.Ir. 
vı-.zıv1t bUttln böl·•Tlrrdıo roemnıınlye. !ar iso.bet etıni'}tir. 4 kruvazörde lktısa..-! l harp nezaretinin eılne geç· Alınan propagande.aı bunlar Uze 
ti mudp bir h"ldc ; ıı Yalnu: M le· ynngın çıkmısbr. Be~inci bir mlştir. Bu emirnamede bUtUn Fran_ rinde tesir yapaı:naktadrr. Harp u
mcde ll --mM muv k!mtc-n tutunmat';a ltruvaznr de yana yo.tmışttr. SIZ ticaret gemileri kııptanlıırma ln· zadıkça bu işçi zümresinin de mu
muvaf ol"n•1~ Luıunu"ordu. Şimdi , Torplllerle miicehhez İtalyan gilizlerirı e1·ne dll~ekteı.se, icabında halefeti artmakta.dır. Bir çok fab
b•ır::ıi ı v01 , ... t dr. n'r" ·et verMelc 

1 

tnyvareıeri de bu hücumlara İ!3- gemilcrlııl batırmnıan tcbıığ edilmek: rikalarda ya.ba.ncı işçilerin yüıde 
İÇın '\ 1 't el v "il etmı>lctedlr nuş. tirn.k e!:~lcrd:r. Aym dc::ıiz tedlr. Zm!rnamede bu talimata riayet 30 nisbetinde fazla gilndelik al -
man•, t- v .. ., in! d Vll!rl ed1yor. m T?takruıında bir dü&nan tayya- sizliğin vahim neticeler tevlld edebi· maları ve memleketlerin~ izinli 
f ht ('' n nm to!lvadan naklettlt!'t re!l1J'e de o·r bomba isabet etmiş Jeceğl ve FranBU Ucarct gemilerine , gittikleri zaman yevmiyelerinin iş 
kıtnı., ' len' -1 n ıhrn,.l!lr yapmak su· ve bir ticnrct gemisi ağır ha.sara verilen ruhsaUycterln iptalini mucip lememesi de amele arasındaki 
reUvi "'tvlye tc eb!>t.1~1crt k,.aiıyet uğramıştır. olduktan baeka :Jahst takibatı da is. memnuniyetsizliği art.ırmaktadır. 
don rı "' ·n-n lct"'"!'\tı "a e'lind,. ~·mttı. tilzarn edeceği na.ve olunmaktadır. lşçilerin h~utsuzluğunu artıran 
ye k~ı'l'l .. aı ~m knlm' dfl~man kafi· o· ı ı p • • Londranrn aalAhlyetıl mah!lllert diğer bir sebep de he..ftanm yedi 
lel"rl, n b'r krnmı ooııtırıım1, dll?'er ip omat ar arısı rubsatlyelere yapılan telmlhln Fran· gününde gilnJük ıneeai ~a.aıti Ucre· 
kısmı d<ı t·ım tır. Cirit m\lrtnrl'erl· terkecliyor sız deni.Z ucaretlnln. mütareke komıs. ti verilmemes!dir. 
nin M • v ''ltı hrr zamnnktndPn da· Bcrlin, 22 ( A.A.) - Yon res- yonımun verı;ccg-ı mUsaadelere bağlı 
ha yl!l< r 1 ıı... ı m1 1;;aynaktan bildiriliyor; bulunduğunu gl:Sstermckte oldnğunu j hacme rnal!k 190 Fransız vapurunun 

Jhn " m•nt'll "r ncla. Suda koyunııı Alman hariciye neza:-etinde tebaMlz ettınnektedlrıor. Hakikatte ! İngilizler elinde bulunduğunu, yektuıu 
dün h r~"'n len y:mılıın fiddetll öğrenildiğine göre. Pariste bu. bUtnn Fransrz vapurları Ahnanlar ta· 43 bin tona baliğ' olan bazı Fran8ız 
bava ;, IM'a'"'m ıctındllz Hı;ınynnnı lunan bütün ecnebi diplomatlar, rafınd·:n klralanmaktadrr. gemllcrlniıı de General dö Got'Un em_ 
cenubu arb!Blnde yeni pa~Otçtı ini~~ Vişiye gitmiye davet edilmişler. Bir mUddetten beri Fransız vapur_ rinde olduğunu ve cema.n 157 bin to· 
f('rl taldn et~· Ur. ou~man bu mm· dir. Alman merkezinin siyaf.li larmın mnnlfestolan mczkQr komls· nlla.to hacminde Fransız vapurunun 
tal<aQ:ı. trıırı'aTTMız ve mıtrıyıs~ıcri'Iı~ mahfillerinde bu davetin sebebi yona ihraz edilmek mecburıyetlndcdlr. j da batırılmış olduğu söyteml§tlr. Yü
tarllf 1 n <"ldı'l1"1 1 bir ate e tutul· 01n.rak Fran.qyz hUkOTT1eti merke. Bıı itibarla komisyon blltUn Fransız tareke yapıldığı :>,aman .Almanlar 250 
mu t ır. I'll\qreanm -ntU Mnlmc tny- zin1n artrk Paris dei{il, Vişini."l vapuı:-'ımnın hareketlerini kontrol et- bin hacminde Fransız vapuruna el 
yare rney~ nmı ve Knrcs'in gnrJ)lnde o!duC::~ Peri sürülmektedir. mek~edir. 1 koyınuı;ılardtr. Bitaraf ıtmanlarda bu· 
bulun •ı Mt:'ltrılr vı l~l ct.tıl!i ist1d ~.,... Geçen Şı..batta vtsı radyosundan lunan Fransız ticaret gemilerinin 
1!1 cet'! 'tt"~·rr. M '\mnf•'l sllzil ge· rcnildüı'l'n" g~rc. tn~llzler Yunanıııa· verilen ına'~mııta gOre mUtareke ya· mecmuu hacmi de 170 bin tona bal!~ 
çc.n tavvare mev'1'J.nı h'".l!I. atcşffil!Z ı rm ve Girit da~Jrl:ıuıın mfl"'l'ı"retıy _ J)ıtdıf!ı ranıan Frarısıa d!;'nlz ticareti ' olmaktaaır. Bu hesaba göre flmdl 
altm iıı. ~u' ,,..,'1l·tndır. ı~ G!r!tte vaziyete tamamiyle hô.kim filo!nı 2-5 milyon tona 'baliğ otuyordu. Frans1zlarm t:llnı'.le 1,15 milyon tonluk 

Katılre. 22 (.ı\-1\..) - Bu altşam öğ- bulunmaktadırlar. ' V!&I rs.dltosu ccınan 450 bin tonilıUo vapur bulunuyor demektir, 

me vereceklerdir. şekli.ildedir. 

• 
Manisada hava şehitlerı 

yapılan merasirrı il>" 
Manl<ıa, (Hwımıt) - H~va va- 1 ıevde bulUilliluştut..:ı.ı ~ 

bitleri için memleJ[etin her tara. namına Manisa paı-~ ,ot# 
fmda olduğu gi.bl Manlsada da bir 1 Akaslarun söyledlti 
ihtifal yaptlmıştır. Gen~ bir subay 1 Blınde bulunanı~!ıc 
tarafından söylenen nutku müt.e- , mış, aziz şehiUer.ı.u
aldp öğretmen Ahmet de bir söy- $lygı ile anrlı:xUŞtn'· 

ingiltere 
Irak naib!ni makamına 

getirecek 
Loruılraı 2.2 ( A.A.) - Bağdat. 

taki İngiliz elçisiyle irtibat tesis 
edilmesine intizaren B. Geral 
degaury Irak naibi nezdine mas. 
lahatgüzar tayin edilmiştir. 

Londrada zannedildiğine göre 
B. Degaury'nin tayini İngiliz 
hükılmetinin Irak naibini me.şru 
yüksek makamına tekrar getir
mek niyetinde olduğunu göster
mektedir. 

---J>O«:---

Askerlik ' 
EmlntinU Terli ~ f--4 
ı - 2 haziran 941 ';· 

bay ve askert ıneıııur 
rm seuellk yoklatn~ s' 
Ve bu )'oklama 20 ıctır· 
u!hayet bulmuş olllca b81 

2 - Her yedek Sil 

bizzat gelmek ınecb~ 
Urken nüfus cıızda.nJ• ~ 
veslk<.Urmı. sıhht sulll ~ 
ve lhUEa.s vesfkalııril' 
geleceklerdir • . eıefı_,J 

Osloda liman ame-

3 - Ahvali SJbhlY det' 1 
f'\Jbeye gelemiyece1' ~.J 
oıanıar bulunursa. '-" 
hükillnet tabibinden a!:ıaıı 
dak raporu gönd~ .ıı 
mcktu~ bağıanaral' 

lesi grev yaptı 
Alman Gestapo şefi 

Himler hadise yerine 
gitti 

Londra, $2 ( A.A.) - Alman 
radyosu Gestapo şefi B. ffimm,. 
lerin Osloya glttiğini bildirmiş. 
tir. Oslo<la liman amelesi grev 
halinde bulunmaktadır. 

Socialdemokraten adında.ki 
İsveç gazetesine göre . liman a.. 
melesi grev kararmı bır Quis
ling sendikasmı kapatmhk için 
yaprla."'l teşe11bfu:ı üzerine vermiş
tir. 

thtil!fı doğuran ilk hadise li. 
man amelesi sendikasının reisi 
B. Bye'nin tevkifı olmuştur. B. 
Bye bir daha dokların yanma 
sokul.mryaeağına dair bir taah. 
hUt imzalamak mecburiyetinde 
kalmıştır. 

İki gUn sonra Nasina1 Sam. 
ling- ismini taşıyan quis\ing'lcr 
fırkası taraftarları ile polis me
murları liman amelesi sendika.it 
bürolarını isgal etmişlerdir. A
mele b-u hareketi protesto etmi§
tir. Müzakere cereyan etmektey. 
ken nasvonal sendilmsmm da li. 
manda idare merlrezi tesis etti
ği ı:rörülmüştür. 

Anıele kendi se•1<Pmla.rmm 
büroları kapalı kıı.ld1kça ve 
B. Bye serbest bırakılmadıkça 
t~ başlamaktan imtina etmek
tedırler. 

EDEN 
(B~ tarafı 1 incirle) 

rlne verdiği izahatm Vfşi hüktı
metl tarafmdan ittifakla tasvip 
edildiği ve bu müzakerelerin tesi
rinin ya.kında hissedileceği ilô.n e
dildi Ertesi gün mare.şal Peten 
radyoda kısa bir nutulc söyliyerek 
Franıns milletini Darlan ile Al· 
man hükfuneti ara.snıdaki müza • 
korelerden doğabilecek neticele
ri hl~ bir aı:ıal tevcih e!tmeksizin 
olduğu gibi kabul eQrıcğe davet 
et+J. 

Vlot bu müzakerel~ri Fransız ~ 
Alman işbirliğinde yeni bir saf
hanm açılım olarak tavısif etmek
tedir. 

Bununla beraber, Britanya hU
k\Uneti Vişi hükümetinin he.reJtet 
ve icraatını gözöündo tutmağa 
meoburdur, F..ğeı- Vl§i hiikfuneti 
dllşmanla ilan edilen işbirliğini 
tail>ik ederek harbi sevk ve Jda.. 
remiza za~ verecek ve yahut 
dilaınanm harp gayretine yardrm 
edecek bir harekete kalkar veya 
böyle bir harekete mUsaade e
dQrse, düşmana nerede buluTSak 
orada hilcum için kendimizi pek 
tabit olarak serbest addedece~z 
ve artık askeri pl8Jılarmırznı tat
biki hususunda Fransanm işgali 
altmda bulunan ikmmile bulun.mı-

ıı bwunduğu defter prt1' 
bfldiruıek sureuıe ,uııt 
dlr. 

• - flube mmtaJtlll 
lupta yoklamalar!D';:. 
lar JstenJlen vesalk1 ti"'. 
ıundul~lan ma}uUlill t 
na m:ırncaat ve yaııu 
tupla ~ubeye göndere;ııl' A 
lk (Rnıtercumesl, t.S '/P'.J 
ret!, ııl!tu.s ktıtnğlltld' 
mahalle cflt ve sııff- ....1, 
blldlreceltlerdJr. ~ ~ 

ti - YoklamııJB e'J-,_ 
usulüne tevfikan ııı -~ 
yanlar 1076 sayılı )tsJ!Jll" 
mah.S1ı.sı.ına göre l50 
tutulacaklardır. rd' 

6 - Bu yoktatntı!S. t• fi 
~•rJi1' vesaik asıllarlle "' r--~ 

olaralt boraberierJnÔ~ev..,..-f 
ıardır. A - Tcr:ıııs ~ 
emri vP dl""er askeri .,~....J, 

• b otcJJ .... 
fu!J cüzdnnı, 2 ı;ıer t ~ ::,, 
ahvali sıhhiye rapOrU~~..ılı 
ldmyagerlerin ha.Jlgl ,#vF 
lem bulunduğu (611• 
ııaat.l ı;rlbl vesikrılsr· ,,ııl 

7 - ller subıı.Y ııı• ff 
mlrliğlndcn fotoğr~ 
lkamct senedi geti. t>'f" 

8 - Her sınıf lÇill "":jll 
terde yokıamtıya ~ 
meal nan oıunur. ~~..J 

9 - 2 Hazlral": P .r"J 
' hıız:lraıı ça!'§aınllll ııtl~ 
bUtün rUtbe tatı!b. ~ 
yager, veteriner, ıe rfl".tl 

10 - r; hnzlrall pe • ~ 
ııı• 7 cumartesi ak§a.J11 ff 

ölçme. ı~ıldak, heS!l1:.111" 
murlan, suvarl. 11 1' [~ 
subaylıı.r. ~Ol"'°A. ~i 

11 - 8 baslre.!l . tı'?, 
at" şamb!l gününe k!ıd 11-

harp. deniz. jnndar:~;ot«'..;, 
hava. öemıryoı. sU ~ f. 

12 - 12 hnzlrııtı 1)1" 
den 14 cumartesi gi)ıl ,,oı. 
mirci, maldnist. katıl ırıı"~ 
imnm. saraç, nıiJll~;~ıcçı. 
şoı.vlr, mUhendls, t ,ıl_J 
ılnı. _._,, ~ 
ıs - 16 bnzlratı P-oıı' 

den 19 perşembe gllll .J 
ye.de suoaylar. # f' ~ 

H - 20 haıtrıın c 1, ~ 
ve kurmaylar. ,'A j ~~ 
yan kts .. TUI e.ras:tı~ - ~ 'i 
gözetmeğe ken ~ .~ ~ 
detmiyecef'!z. 1"' ~ 

Gct:en ağııstOS~ef 
tanyıı hUkfııncti. ~ 
zama.n F~ınte~o 
v~ bütUn}~~ıJtd• Jo 
m~ oldugu re~;.. 
Gol'e teminat ~ W'. 

Fransanm ırurtıı 1~ meğe devam ~eııt~ 
mek suretile t ~ 
etmtyeclği ve_~:ıatf .-S~ 
mnnyanın kuy• ~ 
alqı alm.•yacğt b . etı'' 
mek Fransız ıuıj.1l 
etmektedir~ 
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·--------~----------------------~------~----.:.::.--r - ... - Denizcilik bahisleri: 2 
Türkiye tıkrim 

birincilikleri neticesi 
www Z!l 

~ ~ l9tanllill BölgNI 
1!1Mı1111 ~: 

17-18-19 ll&JW Wlhl•rinde An· 
karada y&pılall 1'1rkfYe Dkrlm Bl· 
nndllkleJ'I neuwı: 

Zırhlıların ateş k rıhili-
~ -67-
~b!r halta geçmjfti. 

te Ulden bir k181Dmm 
'>h1:".. d:.önmek UJJere Paris
b;..~ haber aldım. 

Yazan: 
değil mi? diye eordu; ve itıruı
mua vakit baatmadan iJAve et-

lJelleri ve zırhları Klldmlar _........ n6re ......._. 

ııı...: 

· &l'aamda Peribanla 
~ bulunmalan ihti

S thn. Onlarm bu gi. 
~11,,._ _ ın~up göndermek 
L'ftl-<&llQ bir fJl'8attı. Çiliı. 

l'e~aııından hariçle 
·; bu bnek şiddetle mene. 
· · harekete te§.ebbQs e-

0 ~ ~ edileceği biliniyor
~~en otellerine koş. 

lrıan yalnız buldum. 
~ tosu, başında pp. 

,'1 ~1~etıerinde bir 
<'.alib ~rdı. : 
~im' ~1.r . yere gideoeksi. 

11."' iaie ızı yolunuzdan alı· 
~al> nıeın. 

ti:_ Lifuyu g&miye gitme~ 
Yanında uğursuz misafirler var. 
ş· di durmadan yilrilyilnUa. 
~ itaat ettik. Arkam.iZi 

d"":bünce yere bir şeyin dilfmeeıy. 
ı: haaıl olan hafif bir aee duy. 
duk. Dönüp baktık: ~ adam 
eğilmiş yerden yassı bır paket 
kalrunYordu. Onu bit.e mattı ve 
gu··1Umsiyc-k: ... 

• r .;1~! defterınızı 
- Pardon, ~ · 

dilşUrdilnilz. 
Sonra arkasını dönerek hızla 

uzaklaştı. 
Biz yolun ortasında durmuş, 

ı inci '.!fakat (lıtanlıul B), 2 ine! 
Samiye (İltanbul B.), s Uncu ltfet 
(l.stmıbul B.). 

Tttrll~lilf'r anuncta Flöre mü•· 
M)uulı: 

ı tnci Naci (Ankara), 2 inci İlhan 
(litanbul B.), s üncü Nejat <lıtM· 

bili B.) . 

Tett.öbelfler a,...mda Kılır- mttıı.a

bal<Ut: 
l lncl Rıza (!stanbul B.), 2 inci Cl. 

hat (!stanbUI B.), 3 tıncü İlhami ıtıı· 

tanbı.ıl). 
TcorU~tllfır araıımda l';pe mlk'ıa· 

ba]<aaı: 

ı inci İlhan (İstanbul B.ı . 21nci Ne
ci {Ankaral. s uncu Zihni {Ankanıl 

Tı•ı<r1ıbeslder anwıında Flffre: 
Parih~nla biribirimize bakıyor -
d k Bu paketi almak mı. yoksa 
~~ atıp gıt.mek mi doğru ola

ycag~ını kestiremiyorduk. Arka· ı inci Halflk (lııtanbul B.). 2 ine! , 
Hamdi (Ankara), S undl lbrahlm 

Bugün modern zırhlıların at.eş 
kabiliyetleri ve zırhlanmn kuv
vetinden bahsedeceğiz 

Toniliitolan her gUn artan ve 
bir rivayete göre bugün artık a. 
ğırlıklan kırk beş bin to11a ka. 
dar yükselen modem zırhlılann 
silahları ü<: çeşit tor>tan ibaroL 
tir: 

ı BUyilk çaptakı esas batar
yalar. Bu bataryalar taarruz ba
tarvalandır. 

i - İkinci derecedeki batar. 
yalar. 

·· t~er:tnek için uf ak bir 
~\·et 80!11<1: 

1'.:' .buı dedı, Nedretle l:onso
.~ U§acaktık. isterse . 
OJıu- r d çıkaJıın. 
kııııu'~ ~- Zaten ben de 

~ ~I~ u;p-<ı~ak intiyor. 
ttkur gideriz. 

da§_un~ .-mız bakalım, dedi, için. (Allkıı.ra). 
~ ~rtHıMl&ler atMlftdR Kılıt müu. 

de ne var. . Bi tuza ba)ca!it: 
Ben tereddllt ettiJll. r • 1 ıncı JıılerJh cJııtanbUl B.). 2 tncı 

ğa dUşmekten korb."'Uyordum •. Et. "'·bı1 (Ankara). s uneu HUııeyin (Es· 

af bakım.lım Zaten sessız o- ""'" 

3 - Tayyare dafi bataryalal'J. 
Büyük çaptaki esas taarnu 

bataryalan (toplar·ı) son za. 
manlara kadar 30,5 s.1nUmetre. 
likti. Bu topların attıkları mer· 
milerin uzunluğu 13,50 metre tu
tardı. Her birinin içinde 12,5 ki. 
lo infilfık edici madde bulunan 
bu mermiler 44 kilo ağırlık çc. 
ker ve 30,5 luk toplar bu mer. 
ıniler saniyede 900 metre silrat· 
le ıı.tardı. (İlk sür'at). 

de mesafe l'Oi oynrunıya başl.ı. 
rın.ca 31 san.timctrclik toplar da 
ıhtıyaca kafıgelmedi ve bunun 
üzerine 38 santimetrelik toplar 
icat olundu. 

ıarın ılk atış siıratlerı azalnu§ 
~una mu~ahil. mermilerin ağırı;. 
gı ~e tcsırlcı ı arttırılmıştır. Bu 
şekıldc malzemenin daha uzun 
müddet dayanması temin olun _ 
duğu gibi, uzun mesafelere ya. 
pılan atış1arm da isabet imki.n • 
lnrı a:ttırılmışt~r. Çünkü ~ 
mcrmıler umunuyetle istikame 
~i. daha iyi muhafaza. <'tmekte : 
aırler. 

~ 1ı:-ıe. Perihan hiç ce. 
bi:ış~. Yola çıktığımız 
~a eıtbıre: 

r mıa . i · kimse yoktu. kl§ehlt B.). 
Jan sokakta h ç kı:;n;ıını Tecrübftılzla srnıtında ~rw' mll88· 

k t' saran gazete ...,, .... 
Merminin infilfikım top dahı

lindc santimetre murabbaı ilze. 
rine 2600 kiloluk bir tazyık yap. 
makta ve menni 6000 metrelik 
bir mesafeyi yJm1i derecelik bir 
zaviye altında katetmekte, 35 
santimetrelik çeliği delmcktcy. 
di. 

Bu 38 lik toplar 78 kilozram 
ağırlığındaki mermileri sanlycde 
800 metre (ilk sürat) ne fırlata
bilmc>ktedirkr. 

Pa e ı lda kalın mukavva baka-.ı: 
yırttım. Altıı nıktr Bu defter, ı inci Fahri (Ankara). 2 ınci Ha· 

' ,?en daha evvel bır 
kaplı bır defter. çl b~a.b"AA oku- ıuk 'İ!ltanbul B.) 
hatıralarını sızın e "JI • ._ t 
cluğumuz uİ • Fu Şang ıc def e. Bu bırlnf"f'lklerde tııtanbul b6J!fesf t · Uğra,yacaktnn, diye ke-

~altnak istediğini anla
~ ~ selitın bırakarak 

· ·d' Çini• dostum. yazılarının 1
1 1 E~krlın lbtlff:ut kulübU eıkrlmcllerl 

rı} 1• • • "nd ko k n a.bancı ellere geçmesı . e?.. r tem,ıı etmişlerdir. Yrı!I Tllrklye bi 
Y imha ctmiye de gon.u r~zı ınctJll!inden beş birincilikle dört ikin· 
::;;:;~mrş, onları Periha.na hedıye :uık ,~ uç uçuncutUğU tstanbul bl51· 

~~t eın adnn yürümemiştim 
'.\tt~r~a.ı_ndaıı l..oştu: 
hı~~ tsınl%. dedi. Size de· 
b.ı~ 8Ö 1 

ed
. ordu ,;c k:ızanmak !!Uretlylc birinci ol. 
ıy · b" daha IAfu· Ondan sonra ır kf .. k bir ;m:u:ş.:tu::..r.:... _ _... _ __._._ __ _....._ 

nun aklbetine dair en ıçu . . 
. bile bulamadık. Lifu tehlıkel! Bı·r faı·zcı· mahku"'m oldu ız d değildi; fakat belkı 
bı r a a.m "h dan ayrıldık -

lıtııya Y. edim ... Ben Ned.. 
._: gttmiyorum. Bakı. 

~~ ıı · •~ 1~et'ek elime buru§uk 
~ tt!arçası tutu§turdu. 
~ ıru kelimeler yazılı)'· 

' llg SOkağı, 110 numara, 

?<\e 8ö 
~ d0g/liiyorswıuz, dedim. 
;ıı ad t~~ Lüu P~i~e~ 

t'esı sızc kendısı mı 
bitııe .. 

Bordoda. Pet~ıl~eli muhitlerle 
tan sonra 
temas etmişti. . r :"1 

Belki de bilmeden kır ı ~el'"E! 
. . . ti ı~ ortaklarının sıyası 
mrı~ışm~İ·an da ola.bilirdi. th. 
i~::l :i Lifu bu yUzden tevk 1~~f . . vahut det ortadan a · 
edılmış •. • ·şt· BiitUn bu mU. 
rılmak ıstenmı ı. bir ip 
laha1.alar Perih.ınla bana 

ucu vermedi. harbin 

veznecilerde otur.n" ve gi~i 
faizcilik yapan Davut adında bı. 
risi Fatma admdtı bir kadına 4 
kupa, Uç metre ipekli kumaş ':c 
bir sırmalı seccadeye karşı 7 lı. 
ra para vermiş, ~cak _kı;ıdm pa
rs vı iade etmek iStediği zaman 
Davut bunlan satttğmt söylemi!'!~ 
iade etmemiştir. 

~ler Ylnız: Bir e..-ıat evvel 
nı b~dan aradılar. Tanı • 

~bu ır ~s: "Yazınız!" de. 
~ ~e~i yazdırdı. Sonra 
.:'t~ :lr!" ihtarını ilave et.. 

B;z. o gilı1ali8J:r. aoııttu. öm-
pıvil kurbanları arastna g 1 

dük... - B I T T 1 -

Bunun üzerine birinci asliye 
ce• mahkeme.sine v~rilen Davu. 
dun mubakemeei dün bitirilntiş 
ve bir ay hapisle 35 l~ra .d~ para 
cezatıma mahkum edılmıştır. 

ltap:ı ~ söylemeden te. 
~ ı. 

~oı-... ek şırndi siz de oraya 

~ r -H i llL.i W 1 ~ · 
~;~n~? • 
t ı.1·.~··· Ni~·etı"n1 o··yıe.~di... t fı diinkii. sa11ımızdlı.-

"' ~ J -' - Brı§ ara "&UUükto benimle 
ekte <;ok tereddüt c- u s:uıtıer llue 

h • N d . zım dU Yanyaı:ıll oturup 
Qu i . e retin de haberi beraber kalıyor .1 ötede pancar 

. ? ~~1 tuhaf bulmuyor mu- ct"rc1.? yıızcn kaz arı. dıyontuk. 
1~':ır <laen ~ifu beni görmiye <"tı.pıııııyan trgadııırı'llh:~aııa başka 
~ l'llU bövJe esrarengiz u. Bazan bir pap~tyıı. ) 
~n ~al'~at ediyor? bir çlı-rk getiriyor: tut oırordu. 
fjd.a. .... hılnıem ... Ac:ıba çok _ ı-tı"•dl ~ır niyet · 

Yle .. - Tuttum. hilAl şeklltıdc kaı1l 
~ l'di Olsa hastalığından Dediğim zamnn. rUı:ıeD tırnaklarını 
~ :ı. k: Bana mektup yazar. bir kir çı.zglsi gıs içi hiç bir endi· 
~ il~J" telef~n eden adam, bana gö.stenneınek rına:ıarını gözUme 

ıı-.. 1rne bıle cevap ver. şe duyınıyarak :dar yakın tutarak: 
~r . mUmkiln olduğtı cıık! oıacalcl Ol· 
'li~ l?,e bır yardımım do· - oıncak! oımryn 
~nirni"" mı:vacak' rdU 

l!ııııin· e beraber oraya gi- Ôtyc onları yoluyo ·· uzun kah' 
~ · ız? 1 ktığl zaman 
·~Yh . "Otııcak " çı kları kıpkırmızı 
~le ay ... Gidelim. kııhalar atıyor. yana anlıyordum ki o, 
titttıiy~kkür ederim. Yal. keıılliyordn. BUndaı;azııı kendi niyeti. 

tı.' dn..:.-' '<: cesaret edemiyor. benim değil. dahn dU 
:ro~~SU _,. nnd" tutuyor · 

ltıs • nl g!S;oun k' çı1<tığ'I .zaman 
' SOkağırun Opera ci.. çıınkt1. "otmıyaca .. , gtb! 8Qlu· 
ı ltJ~duğUnu biliyordum. kaderin dartıeı~;e::o:yordu. 

. ll!ıı ~ca bulduk. Ev nu· yor ve Adeta m bl birimize o kadar 
il ka ~OZıden geçirirken bir GUnler geçtikçe dr rtık onu gör· 
ltıar-o 'ltınıza ~k şık giyin- ı!lınmıttık 1<1, ~1; a oturmaktan 

e n renkteki ceketinin meden edemı,.,,. ;;ed;· çevtkU~yte •· 
1 I)' sarı bir gill taşıvan. canı sıkılını-s bir o -adıı ayaklarını 

.,enç b" • t mııınıyor, ı . 

s: 1.,. lr adam Çıktt. ı c;'ll"\arA l , cıırkısmı llÖY. 
iti_ :-.u . k "Tu'"Tl"rn ... ., 
.-~i Stgaramdan y .• :. Faııııynrıı · heıtendırmc:k için övı· 

YJ at2aJmıağımı uzattm1. iU -ordu. Bana (lzcfen ~rkıyı b{lıı· 
\: ""91erken dişleri ara. nıp bcz"nıyor bul Yyord•· 
''1 bOT.dtı!\'U O U aıt,_ bütün · öyle diyordu: 

:'"<llll Perihan ve kocası, .ı\ğaçtan b'lnıı ş d m ne yapar 
bir kU§ olsaY ı 

~ 
- J)CJJ ., 

L_ 1 or nıusun · 
, Qtl. L ·ı· • dım bil Y ., 

}ı, l<f 1tatı ının _ Na yapıırdın · radski devle· 
~ arrıı • t d. d otma uçar o ttı·· ıs en ı _ Kııf a., u um yerdim.. 
lııi .... _Uddet çel erinden z oıduğtınu 
~ :q 1b evvel Kuruçeşme- rln batı gıar111m nerede 
.~ tı~flllelesi yüzünden bir - Kııf dA ., 

ldrli dc~ldl. F.:ntarlalnln yırtıkları luı. 
ıın beyaz iplikle dtktımlşt!. Ve !13Ç· 

ıanndakl yı#ın yığın sirkeyi öldllr· 
mek fçlp tıaşına gazya~ sürdUğUnU 
görUvordlJm.. Hemen her gün bnıını 
vıkıyor ve bele yUztlnt' günde sekiz 
~ :ıeıa su vuruyor. kıhk bit aynıı 
pan:ııstyle ağaçların arkuına gizle 
nerek uzun uzun kendisin\ ~yredl 

wrdu. 
iter gU!l ög"le UtıtO dettnln a,,ağı t.n. 

ratıanna iniyorduk. Bu onun bagmı 
vıkama ııaatf idi. Ellindeki wıa ba.•ı· 
~a dt"rcdcn su alıp dökQyoi"dum .. 1c 
~ma,,~ıarından yUkeel~n r.ğır blr ko 
ku bu MI1ııda burnumu adartıakını 
rahats13 ederdi. O da bunu bilirdi. Vt" 
bu yUzden de canmm sıkıldı~nı an· 
ıayordı.ım. Fakat, sık sık değlşt.lrecek 
<;amaşll'"T yoktu .. Annesi ve babası bl 
zlm abbaplığımızd:ın çok memnundu 
HattA bir gün. yatağ'ımı alıp kendi 
odalarına taşımamı arzu ettiler. 

Annesi: 
_ fJUrdıı çektneceğln kimse yok. 

o da eenln kardegtn sayılır. Dedi .. 
)(a.k81tlan açıktı. Bu arzu.ıarmı ga· 

yet nulk bir şt:kllde redct.tUm Gl\1 

çubuıtur. ay&~"Ina dlkt"n bnttp hafif 
tertip 'lir topallıı1'11 '>Cbep olduı?ıı tcfr 

dcrenı-ı ltbllr yakasına gl'çmek Jlı71111 
geldiği ,•akit maymun glW sırtının 
sıc;;rııvJr \'e ben yUrüı'lc:C'D saçlarımla 
oynayor kul~klanmı gıdıklıyordu. Sı· 
cak neresini saçlarımın içinde ve t>n 
ııemde duydukça bir hOf olurdum. 

F:ıkat bugün için bu toplar 
ancak Roraı Sovevigen gibi f n
giliz zırhhlannda vardır. Bir zırhlının bellı başlı ağır 

topları :kıli veya uçlu kulelerde 
torı1anmak üzere sekiz ile on a. 
det ar asındtıdn·. 

Fakat 30,5 luk toplar 1910 ae
ncainden sonra ortadan kalkmı
ya başladı ve yerine 34 santi. 
metrelik toplar g-eldi. Bu toplar· 
57,5 kiloluk mermileri saniyede 
830 metre, (İlk silr'at) ileri fır. 
lntmakt.aydılar. 

Jlk sür'atin bu şekilde azaltıl. 
masından maksat top dahilinde
ki tazyikin santimetre murab
bama 2500 kilodan az olmasını 
temin ve bu şekild" topun mu. 
kavcmetini arttırmaktı. 

Fakat bu şekilde ilk sUmtin a. 
7.alması :14 santimetrelik topla. 
rm on bir bin metre mesafeden 
30 santimetrelik bir çeliği del
mestne mani te.;rkll-etrni:rordu. 

Fakat zamanla harp ~emileri
nin muknvemct ve zırhları te. 
klmUl edince ve deniz harplerin. 

Fakat Vaşington anlaşması 
hilfıfma sflahlann kuvvetlendi. 
rilmesi burada kalmış değildir. 
~on yapılan moden1 zırhlılara 
10,5 luk toplnr konulmuştur .. 

lngilizlcrin Hud ve Rodney 
~ibi yeni zırhlılannda bu toplar 
vardır. İngilizlerin harp esna.sın. 
dn den;z indirmis oldukları ve. 
ni zırhlılnrua ise topla: 40,5 IÜk
lardan da daha mUtekıimildir. 
J..,akat bu tekfunUl şimdilik g-izli 
tututlmaktadır. 

On sekiz metre uzunluğunda 
olan 40 5 luk toplar 1042 kilo
gram ağırlığındaki mermileri sa. 
niyede 760 metre (ilk sürat) • : • 
ratle fırlatmaktadırlar. Bu 40,5 
luk toplar.ın mermileri 131 kilo 
banıtun yanmaemdan husule ~e. 
len ~zla fırlamaktadırlar. 

G6rülüyor ki zırhlılardaki top 

Kaz çobanı 
oerin derin baktığını göz.den katır. 

mazdm1_ 
Glllı;ubu8un beni en çok e8lcndlnın 

tarafı oyunlıın idi. SöğtlUUgtln göz· 
!erden uzak bir yerinde dalma kar§ı 
ma dlkllır: 

- Dur sana bir oyun oyn ıyavım: 
Diyerek parmaklarını ııkırdatır, 

hafitçe gell11meğe b<ı§tamııı göğUıılerl 
ni Utrı tip göbek atarak oynamağa 

!>qlıırd: Yalnız benim de el pklat. 
marnı ister ve oyununu beğendirmek 
ıçln he,. gUn yata,:ta girerken yeni bir 
hüner <IUşUndüğtloU nnlantım. 

Oynarken ııırkı dıı eöylerdi... &ın 

gUnlentc blrJclk mezlyetınln bu oyun
lar olduğuna inanıyordu. Ve bunlar 
vamtasıvıe beni avucunun ıçine alma· 
a uğraşıyordu. Ben oyunlrumı tak· 

dlr eWkçe, ıe\f!nctcn kabına 111ğnıez, 
Jaha co§kun, dBha ateaıı göbek lltar 
belini kıvırır, göğüıılerlnl ve omuzla. 
rını Utr<:Ur, gözlerini ıQzerdı .. 

Bu <'mada bembeyaz ve geniş dl§· 
ıerl a!lnnda ıimgek çakardı .. 

- Nasıl güzel oynadım mı ? 

- Çok güzel ı Ömrümde gördüğüm 
·n gflz ı o~ı.ın' 
Al,ı.ndnn burnunun Ustllnd<'n yu 

,·arlan ı iri ter taı. ı rlnl bazım en· 
tnrlsin•n yenı, ıı::ızan da etC'ğiylc siler: 

Her. küçükken dalın gUzcı oy. 
nardı ıı ama şimdi hE'p!llnl unuttum. 
oynan 'lya oynamaya ... 

yağlııywı Olilc;ubuk bana bır Jıallray. 
mııı g,bl görünüyordu. Reel Yarlığı 

uçup 1rıtmişU .. 
llaua Haıınn ağabey dercL .. Bacak 

ların•n arasına yerleııUrdlği çlzmeyt 
bir ;pna bırakarak birdenbire: 

- Hl!aen Ağabey, dedi, beni de ee· 
hlrlero götllraene ! 1 

- Glılçubuk, dedim, benim ıehlr

lerdc !-lllacak, kalkacak yerim olma. 
dığı ırıı:ıı yl)'ecek blr lokma ekmeğim 
de ) ok .. nen<! ay1orcn, belki senelerce 
ış bulamıyacağım. Seni nnıııl ynnıın

da gczJlı1rinı 'I .. 
Aldına dt\hlynnc bir Jtklr gclmlı.ı 

gibi: 
- Ben dılcıur scııt geçlndırlrim dı· 

lcnmcyı iyi beceririm! d dl. 
Beıı~m için muhakkak Mr fcdakAr

lık yapmak istiyordu. 
- lş dilenmcğc kalırsa ikimiz de 

açlıktan !SIUrüz. 
- ö:meytz, göreceksin! 
A d"ta gidip yol çıkınını hazırlama· 

ya koyulııcııkll. 

Ciddi bııkı,ıanmıa bunun önllıMı 

geçtim. 
Sonı·-ı birdenbire ifadesi yine de· 

ğiştı. blihfnf cdilmı, bir hali vardı: 
ZHten. biz Cingenelcr aşağılık 

insanlarız. Bizi ınsan )'Cı ine koydu. 
~unuz ~·oktur ki.. Ama. şunu bil Ha· 
ı:;:ın ııg-Dbcy, şehirlerde Gütı-ubuğa ben- ' 
zer bir k,z. bulamıyacaksın .. 

llu iradi hareket kendlıılni nd:ımn· 
kını yormuşa benziyordu. Dikkatle 
yü7.Unc bılkıyordum .. Hıçkırarak kol. 
ınnml'ı araııınn ntııaı. 

Oovuncaya kadıır nğıodı .. Bu. kn· 
ticre lıovun eğdiğini gösteriyordu. 

"Acal'l:ı onu seviyor muyum!., diye 
dilşUııdUm .. Demin bUtün çiftlikle be· 
ra.bcr o da bir hatıra kadar snııc g!S
rtlnlivordu. Fakat, gtı:ı yaşlan onun 

Fakat yenı JI'l§aatlarda dortJU 
kulelerde toplanmış 32 ağır top 
la mUcehhez toplara malik ola~ 
zırhlılar :yapılmaktadır. 

Conra İngilterenln yeru i11§3 
ettirmekte olduğu otuz ~ bin 
l?nluk ~eni zırhlılarda da çapı 
bıraz duşürmek ve top adedini 
arttırmak yolu da tutulmuştur 

Zırhhlarm ikincı derecedeki 
b:ıtaryalan 14 santimetrelik 15 
~ntimctrelik toplaı dan ibar~ • 
tır. ~u toplar hafif knıvazörleıt 
torpıdolara ve denizaltı gemileı 
ne karşı kullanılmak içindir. 

Bu topların hususivetlcri sc 
atı 1ı olmaları, nişa.ns>tihın fe' 
kalade çabuk tanzim olunabilmı 
si vc bu şekilde seyir halinde o 
lan hedeflerin kolayca takibi 
dir. • 

Topların attıkları mermiler 
hem hnfif zırhlan delecek kuv. 
~ette. hen: de denjz _içinde patlı· 
) nrak denızaltı gemılcrinc tesir 
C?decrk H11j) ttedir. 

Nihayet ?.ırhhların tayyare 
da topları. büyük bir abş sUra
Une malik olan 7,5 Juk tavvarc 
dafı tonlarıdır ki bunlar adet o. 
laı'n.k dikili vaziyette bulunup 
dördü veyn P 1 • 7trlılmın hava 
aaff hafarvnlannı teşkil eder. 
Fakat 1939 harbine kadar dört 
veya ~kiz toptan mü: --sekkü 0 
lnn bu tayyare dafi batarya}~ 
so,, zamanlarda bUtün Zll'hlılaruı 
'ttınlmış ve rniktan üç miL 

.ıı.e çıkarılmıştır. Buna sebep 
tav) arcciliğin fevkaHide inkişaf 
etmesi vchava tehlikesinin art
masıdır. 

Bunlardan maada bUyük bır 
ış görmiyen 2,7 santimetrelik 
toplarla bir zırhlının top kuvve
ti tamamlanmış olur. Aynca 
bütün zırhlılarda tayyare daf i 
makineli tüfekler de vardır. Bun 
Jar blok halinde ateş eden ağır 
makineli tüfeklerdir. 

Bir zırhlının esaslı bataryala. 
nnı teşkil eden toplardan birin n 
ağırlığı tefenilativle birlikte to 
parlak rakam olarak yüz ton~ 
dur. İkinci derecedeki toplarıı 
n~ırhğı tefcrrüntiyle birlikt 
ancak on tondur. 

Binaenaleyh takrıbl bir hesap· 
la, sekiz esas topu ve 14 ikincı 
derecede topu bulunan bir zırh. 
lının top ağırlıkları bin ton ola. 
rak hesap etmek icabcder. Top. 
lann hesaba katılımyan yardan. 
cı parçaları ise C!. s ağırlığın 
yüzde onu kadar bir scy tuta ... 

ZIRTI KALINI.1TKI~R! 

~'t~ lta. akta olan haba~ı Şev bilir rrılPln !'en · öbUr ucur.dıı .. . 
l'de · ~ ı;nyanın .... nı:ı stk l'alt • şı Radivi tabanca i. - 1 e usttı .ısgnuo,.~ 

~ır öldUreıı Zekinin bi. BI:- gOn ~'!-ıı•arııl< nnııdnn doı"tn10 

Bir {l'iln. bQyUk bir akı;:a a~cmın 
gö\•dca!nc çakı ııe adıarımw Y'llZmnk 
için vaıvnrıp yakArdı; bUnu yaptım 
Çok hoşuna gitti. GUnOn bir çok sa
atlerinde gellp ağacm lSnilndc dunır 
yanyana duran adlanmızı Adeta bay
raıılıı<h tıeyrederdl. Bu iki lsmln yan· 
,-ana ı'lt:""\lfUDdAn mıun pek çok mil. 
nalıır , •kıırdı~nı anlardım 

Çitt~Ulten ayrılacağım gün yaklaş•· 
vordu. Patronda blrlkml§ olan sekiz. 
on ıtru kadar paramı bekliyordum .. 
ticrlf bugün yarın diyerek bunu ge· 
ı:lktırlyordu. Artık yakında ııyrrtııca 

ğımı Glllçubuk da biliyordu, MUtces 
slr blr çehrc.t vardı. Eskisi gibi kah· 
kaha ntmıyor, ağaı;:lara çıkıp tOrkO 
eöylemıyordu. Yalnız daha çok eoku 
ıuyor. ~chlrlcrd~ Kevdlğim tuzlar, nl· 
5anlı•a olup olmadı~ını sonıştunıyor. 
:IU. 

reel varlığını be.na ister istemez ıra_ Zırhlıların baştrea. ını...~-

~i bitj<:ezada J.:'Örillen mu ha- bir \·...r•rıdc cık' ıçın cıereye ~ırdlğlnt 
~ rilıniştir. bllnYO yapma 
1._~~Ud~eiunıumi muavini gördtllll nzeı bir vocudil y:ırdL .. 
:'l lt ! .SC?Yliycrek baba ve Ne k.,dar g bU esmer cnAıı ''°cut 

~ 1 "e ~tı!ının 4r>() nci madd.?. GUn"ştn ışıJc'tan ıaıannda pırıl pırıl 
~e " ınc· f .. . r1 deki su datn .. oıınıık Ilı~-~ . 1 ıkro.lanna gore. ııze n oııu utan&rınam.,, 
~u ti~ini. 'lVnt zaman- yanıyordu~· dan uzııktaııtnn. 
~.~ n ol . ln hemen ora TemiZ btT 
·~,4dtJt'ı an Zekinin ağabe. lÇ k dikkat edlyorduın. örO· 
~ il'. n da bernetini i-.. Artı ıaml§tı· sııçıarmı 

~ak kız oımn~ bl1Ş osıundekl ktrıer 

~lt~nıb. karar verilm~k U- yordu .. Ar:::=:k çı1ean1nı..U· A; 
ır rtlrıe bırakılmış. klremıtıe .... rı öyle cadJ gibi w:uu 

tık urnıı ..... 

uasıt. rakat ştddl'tll bir ıc yaşa; •şı 
vardı. Bira% daha toy bir Kam.ene 
ben~yordu. Ben çiftliğe geleli lkl ııy 
olmuştu. Bazan nnnesl ve babaelylt" 
oturup konuşurduk .. Benim çt!tllkteu 
er geç ıı.>Tllıp yeni yaşayış imktırıları 
uraştımcn.ğnnı tahmin ettikleri iı;:in 

gttmelc niyetinde olup olmudığımt s1k 
~ık !ffknndll ederlerdi... Gitmek mese
lnl ıı.çılmca yanımızda oturan veya ·. 
hut blılqık yıkamakla uğrapn GUl· 
çubuğun kara ve lrl gölleriyle dönüp 

~'rık' Jlyc yüzlere: de!a tekrnr· 
tadıı"tım halde buna kani olmak l"tC:. 
mlyorc!u .. 
Şehre gldeceğlm gün geldi pıttı 

Akşaınden clbllıclerimln H' ça~· 

tarımın .sökUklcrlni dikme!\ ı._ı.r. GIU. 
çubugun anne.si müracaat etu. Be:ı 

de çt7ıı•elerimi yatlamı.ğs bftl!lattna" 
Çiftlı~ teki her ııeY blrdeııblN! g&.:D
Billk, uzak hııtıraıar gibl görtı.n-t• 
ba§lııtnı•tı. ~melerimlıı öbth ,eJdıG' 

bul e .. t•rml~tl rinden birini teşki! ~" amlat! 
H yr~ onu vınt\'tırrlunı v~ınrz 1 iki g:ıyc l<:in y?4;ılmallt:adn": 
z.u t>•l1yord;m Fnknt bUnunıa be·; 1 - r~mlnm enu•ty~İ -

mbe:r hayatnnda bu kUı;llcUk mace"'· ~·:ırru ır.ü.':a .. ...ıw da~ M· 
(Devamı 6 nı::tda.' 1 k:ının ~Cn!;?" 

1 2 -- r·.~ı".ryr.l&.n ~ .. 
-Y-..---b--.. ---~-ı J ~Jürnkfln c,1dı.:f\l ksd:ar -.n mlı!1 

nnn. u sull!non dı:t ?°''!~a~nw ~e ıı:ı_.ıaıet. tııL 
rr"'" trı·'<ıı:-.r.itm ,çmın. 

Ke!,pir Bavır ! tl\ı it.i t"l\Jkf~ ~ "vnr ~" 
-------·------· 1 nıt!ttı.m..\i,·. t,-Onkti b11- ~1~'11 
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Bir hapishane gardiya nı12!ı:__hat1ratında!!.1.. Vaz çobanı 
Elektrık sandalyasında can vere- (Bas tarafı 5 incide) 

nm bUyfik bir kıymeti olacağını sezi-
yordum. 

Ertesi sabah yine gtlneş doğmadan 
kalkmıştım.. GUlçubuğun annesi be. 
ya.z bit' torba içinde nevalemi ve ça· 
maşırlanmı hazırlamıştı.. Yusuf ağa 
henUz uyuyordu.. GU!çubuk annesinin 
elinden torbayı alarak yanmıa geldi., 1 
H!ç konu~ad!Ul onu bana uzattı.. 1 

cek adamın son 24 saati 
Amerikan gazetelerinde sık 

sık garip anketlere rastlanır. Bu 
arada "idama mahkum olsanız 
son 24 saatinizı nasıl geçirmek 
istersiniz?'' şe!tlinde olanlarına 
da bir iki defa rastlannm;tır ... 

C-elen cevaplar tabiidir ki ga. 
rip ve hatta çılgınca şeylerdir : 
Okuyucuların en çoğu hayatla. 
rmm sonyirmi dört saatini caz 
gürültüsü içince eğlence, içki 
ve kadınlar arasında geçirmek 
istiyeceklerini söylemektedirler. 
Fakat bazı ciddi ve aklı ba.~m
da insanlar da bu tamda anket. 
!er yapılmasının doğru ve hiç 
bir eğlenceli tarafı olmadığını 
söylemekte ve anketi orta.ya a
tanın kendilerini idama mah -
kfım ettirip bu tecrübeyi bizzat 
yapmalarının daha kolay olar.a. 
~ı ileri sürmektedirler. 

Bu. işin şaka tarafı! Fakat ha.. 
t{ikatt.e bir elektrik sandalya.. 
ı;ında can verecek olan bir mab
kOmun son yirmi dört saatim 
nasıl ıreçirdiğini öğrenmek hay
li meraklı bir şey olsa gerektir. 

Bugtın Nevyork civarında ya. 
şıyan doksanlık bir ihtiyar var. 
dır ki t::ım yirmi sene müddetle 
Sing - Sing hanishanesinin i -
ıiam malıkfunlan krsmınrn P.'ar -
diyanlığını yaomıştrr. thtivar 
gardiyan bundan bir miiddet 
evv<>l hatıratını neşretmiş ve 
bunda idam mahkQmlannm son 
1440 dakikalannı nasıl geçirdik
lerini anlatmıştır. 
NESRLI BiR SARKI 

Gardivan hahratmda şövlP 
demektedir: "Ekserivetle mah
kümlar satranc: veva iskambil 
oynamakla z;ımanlarını "öldü. 
rürler'' .. Bazılan ise son dakika
larında bile süslenmekten geri 
kalmazlar. Di~erleri höcrelerinin 
duvnrlarma vazı veya resimler 
yapmakla vakit geçirirler. BaZL 
lan da varkuvvetleriyle şarkt 
ııövlerler. 

1920 vılmda iir ci!rüm ortaği
le ber.!.ber bir banka veznedarı. 
m öldürmUş olan Jomes Cassid 
kadar ölümü neşeli karşılryan 
olmamıştır. İdamından bir gün 
evvel baş gardiyan gidip ona: 

- Kendinizi nasıl hissediyor. 
RJnuz 9 dive sordu. 

Cazsid höcrenin duvarına bir 
resim cizmekle mec;.guldü. Güle
rek arkasına döndü: 

- Bu kadar güzel resim ya.
p:ın bir sanatk§."1 kısacık bir 
muhakemeden sonra öteki dün
yara götürmek bir cinayet değil 
de nedir? dive g-ardivanla alay 
etti. 

Cınayetin baslıca mürettebi 
kendisi olduihtndan. Cassid di. 
~er üç arkad ~undan sonra ida.1!1 
edildi. Gardi anlar onlardan bı. 
rincisini aimıva geldikleri za -
man di~crlcrı heve,.andan 8.de. 
ta dilsiz kesilmişlerdi. 

Halbuki Ca sid höcresindc 
bir tenôr sesiyle neşeli bir şarl,ı 
söylemekteydi: 

"Ah n qıizel kwvvetli ve sağ
lam bir çocuk.-'' 

James han eresınin var kuv. 
vetiyle bu şakrıyı söyliyerek ar 
kadaşlarmm maneviyatını kuv
vetlendırmek istemişti. 
BUNLAR DA BAF!KA 
ÇFJRITLERI 

gördü. Gardiyanın, Aıbısenin 
kendisine çok yaraşmış olduğu. 
nu söylemesine ınanmadı. Ve 
şıklığına halel getiren ou elbise. 
Yi b.."'ğenmediğini sövPyerek höe
resinden çıktı. 

Bir pclis öldürdüpmden ida. 
ma mahkum edilmış olan Pol 
Hilton ise höcresindc son güni.i
nü mütemadiyen resim yao:m&.k. 
la geçirdi. Kendisini almıya 
geldiklerı zam:ı:ı mü'.';lı.!hzi. fa. 
kat mütevekkil bir taVlr:a: 

- YazTk oldu! dedi. Otorr.atik 
bir şekilde öteki dünyava gıtme
den evvel bu şahesermı tamam. 
lamak isterdim. doğrusu!" 

Koridorlardan ~eçerken siga
rasından alelacele bir kac: nefes 
çekti. Elektrik sandalyasına o. 
turtup cellatlar kendisini bağla. 
mak istedikleri zaman: 

- Durun, beyahu! Bir nefes 
daha çekeyim?" dedikten soma 
sigaraı:ımı söndürdü ve kulağı
nın arkasına koydu: 

- Şimdi hazırım! Gidebiliriz! 
dedi. 

Uç kişi öldürmüs olan Joe Ra
ger kendisine son dini telldnleri 
yapan rahibi sükUnetle dinlt'di. 
Sonra onu bir parti şatranc: oy
namıys davet etti ve kendisini 
alm götürec:ekleri zamana kadar 
~trane ovnadı. 

Kansını ve kavinbim:ierlerini. 
mallannı gas~tmek kastiyle 
öldürmüş olan Artur Varren a. 
dındaki dişçi elektrik sandalya_ 
sına gitmeden birkac: saniye ev
vel-. gardiyana kapalı bir z:ı.rf 
vererek avukatına teslim etme. 
sini rica etti. Zarf açıldı~ı za
man, betbaht adamın höcr"...sin. 

de yazmış olduğu şiirler bulun
du. 

Bir musiki meraklısı olan 
Hovart Lcott son gününde gar
diyandan bir kitara istedi. 

Fred Mc Quirre ise alelacele 
saatini ve altın yüzüğünü sattı_ 
rarak en pahalı sigaralardan al
dırdı. Biribiri ardınca hepsini 
içti: 

- Ne yazık ki vaktim çok az! 
H~r sigarayı a.nc k iki defa içi. 
me çekip atmak ı ceburiyetınde 
kalıyorum. 

Diyerek üzüntüsünü izhar et.. 
ti... 

Gözlerinin ifadesi çok kederliydi .. 
Anneli: 

- Hasan Efendi, bize mektup yaz. 
Bizi unutma e mi? dedi 

- Yc.zacnğ'ım ! dedim. 
Ellerini mknrak yola çıktım ... 
Çiftlikten on beş dakika ayrıldık· 

tan sooradH' k!, içimde mcacık bir şe· 
yin kımıldadığını hissettim. Çl!Uik, 
tepclerl:l arkasında kaybolmuştu. ö. 
nUmtie gilneş altında kavrulan geniş 
)::ılr ova uzanıyordu-

1 
GU:~l bir romanı okuyup bitirmiş 

gibi lelim.. Çiftlik tara.fma son defa 
bakaraıc yoluma d vam ettim ..... 

l\L A. YALÇ.IN'HA YA ı 

Frank Kelley ise Şopen'in bir 
melodisıni dinliyebilmek için 
höcreaine bir gramofon getir
melerini istedı. 

KAYIPLAR ._... __ _ ) Tek bacaklı Jobn l<~gan tahta f 
bacağını başka bir mahkfıma 
ht'diye etti. Son dakikalarını bu 
tahta bacağın üstüne neşeli bir 
ithaf yazmakla geçırdi. 

Menemende 8 net fırka 131 ncl alay, 
t.P.bur 3, bô1Uk 9 dan aldığım SBkerllk 
tezket'>1ml zayi ettim. YenlsJnl alaca_ 
ğımdan eskisinin bUkmU yoktur. 

Gördüğünüz gibi idam malı. 
kfunlarınm hiç birisinin hali ve 
son saatleri ötekine benzeme
mektedir. Her memleketin idam 
makinesinin biribirine benzeme. 
diği gibi! 

Amerikada elektrikle ilk i . 
dam 1883 yılında yapıldı. Bu i -
dam mahkOmu bir Japon olup 
son saatlerini höcresinde gülünç 
bir roman okımıakla gecirdi. A. 
rada bir kahkaha ile güldüğü i
şitiliyordu. Son dakikası geldiği 
zaman, elektrik sandnlyasına 
mütebessim ve neşeli olarak o. 
turdu. Kimbilir, belki elektrikle 
insanın ölebileceğire inruımıvor. 
dul Mc. 

312 tcvcllUtlli fnebolunun Çatal 
?;o~1in nahiyesinin Ginolu kö)iln· 
den Hasan o~lu l\lchmet Topçu. 

(85909) 

• • • 
Ankara Muhafız taburu ikinci b& 

IUkten aldığım, askerlik terhis tezke
remi za.yi etUm. Yen1.s1nl alacağmı 1 
dan "sl-.isinin hUkmU yoktur. 

İnebolu: Samancılar köyU, SlS 
tevelllitJU Ahmet oğlu HUsC'yln. 

-(85903) 

••• ; 

İran konsoıoslutundan aldığını 
4618fl/23 numaralı pasaportumu ve 
178 nu~aralı nUtus kAğtdımı zayi et· 
tim. Yenisini alacağmıdan eskisinin 
hUkmU yoktur. 

Zırhlıların ateş kabi
liyetı ve zırhları 

Sirkeci: Ankara Oaddest H4§lm 
11.&teft. (86904) 

• * • 
Ballriyeden aldığım a.cıkerl terbls 

tezkeremi za.)1 ettim. Yenisini alaca· 
ğtmdan eskisini": hu :rnıU yoktur. 

Sakarya denizaltı gemJsl e1rndm
da.n Rlzenln Malpet kt5)1l.ııden 

Sa.fer oflu S29 dotumıu Harun. 
(Baş tarafı 5 incide) 

her şeyden evvel batma.nıası la. 
znn olduğu gibi mfunkün oldu. 
ğu kadar da taarruz halıncre ve 
hiç değilse müdafaa vaziyetin -
de harbe devam edebilmesi şart
tır. 

llk zırhlılarda gemilerin van. 
lanm (gövdeyi) zırhlamak su. 
retivle her iki husus temin edil. 
miş. oluyordu. Çünkü toplar eski 
yelkenli harp gemiler inde olduğu 
gibi gemilerin bordal:ırmdan çı
kıvoıuu. 

Bilahare ~emilerin tam orta -
sma kalın bir zırlı gemi ,.r mla -
rak esas toplar buraya verlesti. 
rildi. Fakat tonilatolar arttıkca 
ve bilhassa zırha karş! top mü. 
cadelesi başlayıp da mermi1°rin 
c:apı. ağırlıeı büyüdükC'e zırhlar 
da kalmlasınca bu ırerni r:ic;temi 
de deı'Hcmıive me('bur kaldı. 

Okad:ı.r ~i 42 santimetrelik 
toplar ve 55 sartiT.,,f'trf' k"ltnh -
~ıııdn zırhlar <'rı:ıva çıkmıst1. 

ntiyetle ikili kuleler tercih olu. 
nur ve bu h"Uleler 500, 600 toD 
ağırlığındadır aı. Bu lar hak • 
kında biraz malumat verelim: 

Kulenin kendi mihveri üzerin. 
de hareketini 30 beygir kuvve
tinde bır e'ektrik makinesi te. 
min eder. Yanyana bulunan iki 
top on metre kadar kuleden dı~ 
şanya cıkar. İki elektrik mot(). 
rü vasıtasiyle toplara ırtifa ve
rilir. 100 beygir kuvvetınde bir 
motör mermileri yukarıya taşır, 
mermi sandıkfannm kapakları 
otomatik olarak elektrik vasıta. 
siyle aC'ılır 30 br•·17ir kı.:vvelin. 
de de başkn bir motörün faaliye. 
tiyle de mermi topa doldurulur, 
ve vine atış kumandanının çok 
uzaktan verdiği emre ve elektrik 
vasrtasiyl • top ateş eder. t~ler 
makin<> kuvvetiyle yapıldığı hal
de toplar atış kumandanının e· 
imde tuttuğu bir tabanca vazi. 
vt:tindedir. 

• •• 
NUfmı tezkeremi kaybettim. Yeııi. 

sini e.ıacağtmdan eskisinin hUkmU 
yoktur. 

Ballde \'lldan 

••• 
Yavuz harp gemisinden aldığım as· 

kerllk vesikamı zayi ettim. Yenisin! 
alacağımdan esktıılnln hUkmU yoktur. 

813 te'°ellütıü Mehmet o~lu llü· 
seyln. Menemen 7.ııtcr nuı.h:ılle-

slndc 15 numarada. (85908) 

Emekli ve yedek 
subayların yokl.l\mnsı 
Kadıköy Yt'rll A6kC'rllk Şubf>slndcn: 
Şubemizde kayıtıı em,.kll ve yedel• 

tekmU subay ve memurların een°lik 
mutat yoklamalarına §imdiden baş 
lanmıştır. Ancak bu sene )Okl aya 
20 Haziranda nihayet verllecegbtdcn 
bu tarih~ kadar şubeye müracaat edil. 
mest 1lA.n olunur. 

Yukar:;:da kısaca gözden geçir. 
diğimiz bu hususat zırhlrl~rın 
ba.5tan bugUne kadar ne şekılde 
tekamül etnıiş oldu~u göster. 
diği gibi üzerinde d~rduğum.uz 
esaslı unsurlar da zırhhlarm ın- t 

............................ ,,,,,,~ 
·rursıye 11a11111arıyetı 

ZiRAA T BANKASI 
Kurul~~- 1888. - :iermayesı: 100,000,000 Turi ıJll# 

Şube ve Ajans adedi: 265. . 
Zirai ve t cari 'zer nevı banko muamelelen. 

Para blrlkttrenlere ıtUSOO l1l8 Umunlye verlyOI'• 

----ıtıll Araat ~Kaamoa KUmtıanuı ·e ibt:ıaraız taııarnıı ne~ .... •-- ._._ 
cıo ıJ.raaı bUJwıanJara senede f de.ta ı:eldlecek kttr'a De .,.,_.. 

plAna gOre IJU'anıtye dağrt.11.acıo lrtır ,,. ,. 
ı acıoo l,000 Uraıık ı.ooo ııra ıoo ıuıoo so UralıJı ~ , 
• • ~ • !.ooo • ı.ıo • .o • .,,. • 
ı • '?50 • ı.ooo • ıso • ~o • 

'o • ıo:ı • -.ooo • . .• .uıı 
DIKKA T: Be3aplamıdak1 panı.Jar blı sene fc:lnde 60 urı:;; 

1Uşmtyenıere tltramiye çıktığl takcllrde % 20 tazıasıyıc • ~ 
K\:.~I .. · ,.: 11 Mart, 11 aazıran 11 El'OL 11 BlrlndkAlllJJ) ~ 

rlndo yapda. ~ 

Emekli Dul ve Ye timlerin ve Askeı1 

lullerin nazarı dikkatine : 

EmlAk ve Eytam Bankasından 
ıcıı. 4 

Maııııla!'ını banknnııza temık cttımıek &:ırt'tlyl alan eıne rı pıt 
timlerin Ey'ül - 'l' sani !Hl Uç a1Jıklar.nm tcdlyesinc 2 Bazirll 

h!ndcn itıbaren bn.-Janaı ıtktır. 

ı - Maaş l!llhiplcr!Iıin temlik muamei si ı :uı bir devre e~ 
mrzca kendilerim. vcnlın.ş olan hesap pusula'.nnndn1d izahatın~ 
a!Arak mczkflr p:ısuıaıar'l! alt lcısmma işaret cdilml§ gUn ve SS8~atl
ra!lı nll!us cUzdanlan v<: resın1 seneUeriyle o nkamıza muraca& fi 

2 - Kuponlarını ,.,ze ettirmek fl\lreUyte muam"le yapa<' Utl~ 
aşlarnu Uk uefa oio.'"llk tf'mllk Ptnıek i.stlyen• rln mUracaatıarı:nJ!l 
941 Cuma gUn~nden itU:ııren Ju.tul E;.:Uebilcceğı, 

8 - Ask(·rf ma:ocerın mUr:ıctı.atl 2 Hazıran 941 Paz:ut ııl gilll 
1 yiı saat sekizden on !idye kad<\:' kabul ed!lecektlr. 

Her hangı bir kartş:klığa ııı •ıaı kaıma:n k Uzere askeri Dl 

mUdür.tığün" :ıınzareıı ır.Uraca'lt ı;:rc.&. aşağıda gostcrilml§tlr. 
SMt 

S - 9 arasında Emin nü ve Be fkta.ş 

9 - 10 • Fatih 
10 - 11 .. Usk1Mar v Kadıköy r' 
11 - 12 .. Beyokl:.ı \'O diğer ın ıın ıl fl 

knyıUr aEkerr mnlullere tedlyat yapı'acaktır. Yukarda bUdtrllcngıııl -
ntıerdcu sonı a. vh.ld .>l.ıcak ma!':lc 11Uann 1iğer maa, sahipleri tt 
leye tlı.bJ tııtuıııcnıtı ve maıcııı rııı ntıfus tezkereleriyle tkraDliY" 
danl11rmı b!rlilttc gel ır.ı.clerl, rl 

4 - Moa,ı sııhıplerlr.!.n rah<1.r.ce muam"'clertrtt yapt.JrabllIIle rrP 
ve sa1t'e,. inrlclndf' n.Unıcaat etmernelerinl ve bu gibi mUracas ,,s~ 
edıl•niyecc5ı ildn ı. u:ıur. ~ ~ 

1 Otel yapılmaya eıv 3r şll 

1
1 ıoı.a.a <2dde;lo;L ~ n~~:~ ~erin~ ~~&de 

\'aı:lar \'C aydmlık bir bina kıtnlı"ı<tır. 
\'akit gnzek"I ldnr"I :- ,l'~int• müracaat. 

Kendisınden ho ıanmadığı b:r 
erk .... lde evlenmek ıstedi~i ıçın 
uzkı:ı.rde:=ıinı öldü muş olan Lork 
Loose adındaki mahkum 1'3" e. 
cktrik sa dılvasına oturduıhı 

1.aman daha '·' b tlı \e vaku:ıık· 
ı görünmek ıçm .. ık bir gö~ük 
ıstemiştı. Kendi ~'n gözlUvleri 
ni hatıra olarn t ilıti,,ar P-ardiva. 
la bırakmı~tı 

Fakat bu sekilde towııl:ır ve 
zırh kahnhğ-ım "avin eden me· 
talüiist'ler iı:ıin son hc>ddine va. 
rınC'n wni bir sev aramak ica. 
betti. Toplar. ;ık siirııtlPri art.. 
tırılmak. mermilPri tekcmrrıHl et
tiri11"H'1i ~ıırı"tivle VE'ni bir 'ham1

n 

,·aptrlar. buna mu'·.,bil zırhhrda 
kromlu manP-arı zli +,ın.,,. .,.,.,li 
çelikler 1<ıı11am1m" k sur.-.tivlf' 
rleli.,l'Yle<ıi miic:1dil bir }1ale J·onu1-
du Bu sekilde • " ı haJi+alnr 
kullamlmıva b~ lırnrhlrtan sonra 
eh -ır1'\lann k..,hrıh"'11 mer)ı;r-Ae 
35 u~lı>rda ~:ıo .,~,,t1lY'0tre gi' i 
m~ l·ul bir der"ce,·e indi. 

kişaf ederken ne g-ibi esaslara _ /". PA R A 1avanı1acağını anlatmaktadır. ~~\ 
Bu? ı kırk, kırk iki bin, hat- 1 \" ~ 

ta hrk be.~ bin tona kadar çıka. ~liilii!;liilll~ii~liil ca'< vnzivett~ g-ÖrÜnen neniz dev. \ HAYA.T YARIŞISIN 
ıerinıt.., hiç ı:.ünhl'siz sür'at. atış DİREK~;voNUOUR 
kaltiliv0 ti ve zırh bak·m~ ba- ı - ----
zı ilerlemeler g-örülecektır. ı ~:::;;;:~~~~~~~=~~~ 

M.A. 

Luı Hermann adındakı hay. 
tut 30n i!Üntindc 1>ir demet kır. 
ııızı karanfil istem·0tır 
Otekı dünyaya "yollanma''

ian evvel bunlarda bir tanesinı 
yakasının deliğıne ıeovarak öte. 1 
kilerinı ~cırdivana hedh•e etmiş 
ve: ''All:ı!:ıa ısmarladık. ahbap. 
ıteki düvadn q"rüı:Urüz''' de 
11iş~ir. 

övey kızını bldurmiıs olan ba· 
ı;·an Marta Place'e gelince; bu 
!{adın son d0mlerını ö'üme mey. 
jan o!mmakla geçinni.,ti. I<cn
jisine. af dileğidn recldcdıldı·~ı 
haberim verd'kleri zaman e".lı. 
~esini yamalamakla me<::gu1d.i. 
Göz kırpmadan işine de\'am < t. 
ti. Sonra getirilen vemeği b'ly11k 
bir iştahla vedı Yalnız vem · 
{tin sonunda dudavını bül C'rc 
'Çilek kompostoM11"u lı.iç ivi ·n 
pamamışlar!'' dedi. 
İdamdan yanın saat t?vvel g' 

dirdikleri elbisev.! ş0y!c b.r göz 
nttı ve kendisine bol geldij;,ni 

Fakat hugilnkil hamte zırhlı. 
lıırm maruz bulundukları en bil. 

üCONCO Y.A'll: 
. ımuv AZÖRLER , 

Konferans yük t hli''e taarruzun hava~ n ı 
veva denizin dih nden amut a.. 
tı '"r!a gelmes•dir. Yalnız di!nİ· şı 11 Hnlkerlnden: saat 

17 Z" '-ırrn torpili vev:ı tavvarele- 26 Mayıs Pazartesi gUnU 
de Evi:nlz s:ılonunda Yardım Seven rin bombnaı amut olarak gel. 
ler Cemly •t 1stanbul merkez• admP 

mekln kalırı"'makta d~niz hnrp. Bn. Halid Nusrat Zorlutıına tım:.tın 
teri cok uzc>lc messfelerden knr. dan !Cephe gerisinde Ttlrk kadmtl 
şılıklı va"'lıld·~ı :rin mcrırl'ler mevzu, d!l bir konferans veri'ecek vr 
fideta bombalar gibi sayam hay- Gösterlt şubemiz tarafından da (He 
ret. jir zavive vararak düşmek· den p!ycsı temsil edilecektir. Herlte" 
tedırler l 1 ıı r 

Bu sebeple zırhlı1arm giiver. ı .:g:..e_e_ı __ . ---------
teleri de 10 saıı1 imetreve kadar 
de'1ioen kalınh1dardn zırhlar ile lll••ı&b'-!.C•&!!l·*~Wllllim•••••~ 
takvive C'~·1mi~ ve eerek hava. Birinci sınıf 
elan P,'ernk ı'i<>ni7rlnn ve rrerE'lrse h d k 
neniz aıtın•fan Y.elPcek tehlikele. müte assıs o tor 
re k.,.....,ı r ıı}ıs-f~'7"h olmncıı it>in 
z1rl.hl-ı..,11 i,. fol·chnl,.,.;,...~,,. muh· 
t"':"' kl)ml')rtrman'ar yapılmrn· 
tır 

Eski tonların ikili, üelü ve 
hntt! d"rtlü kulelerde oldu~ımu 
biraz evvel söylemiştik. Umu. 

NURi BELLER 
51"'1H ~·c nmı HASTAl.rn:l.A' 

Ankarn Caddesi No. 71 

M 0 12.;)'ene saatleri: l5 den fUbar<!ı 

ı, T. tŞ BANKASI 

Küçük tasarruf 

hesapları 1941 

ikramiye plônı 
..~lDELER : 4 Şubat, 2 Mayıs 

ı Ağwıtos, 3 lk!nc!te§t'lD 
tarihlerinde yapılır. 

J 941 ikramiyeleri 

' 1 

ı adet 2000 Wık = 2000.-Lira 
a • ıorıo • = 3000.- .. 
2 • 750 • = 1500.- • 
4 • 500 .. = 2000.- .. 
~ • 250 . = 2000.- .. 

35 • 100 .. m: 3500.- .. 
-<O • 50 .. ., 4000.- .. a ııoo 20 .. = 6000.- " 

' 

• 

.................. ~ 
V A K 1 T matbaası 

Kitap kısmını 
edip tanzim 

Kitap, 

Tabiler """"'"" 

Sahibi: .ASIM US 
Umum neşriyatı idare eden: 

9 enidefl 
açmıştır 


