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. , 
lngilfere ve lftal ve- Veliahd 

giff il er, Norveç 
''ateş kes,, emri. 

kıta/arına 
verildi 

'l'ı-..._ Stokııolm, ıo (A.A.) - Norveç kralı Haakon ile vellahtm Norveçte 
""illao'ıı'den bir beyanname ne;:ıretmı, olduklan haber verilmektedir. 

l?u beyannamede ezcümle §Öyle denilmektedir: 

lunmaktadırlar ve harbe devam edtmlyecek bir hale gelml§lerdir. Bununla 
beraber Norveç kıtaah memleket haricinde mücadeleye devam etmektedir. 

Diğer taraftan kral ile vellahtm lnglltereye gitmf§ olduklan ha~r Ye• 
rllfyor. 

ttııı ''aarbln zarurcUerl mUttefilderin kuvvetlerini başka cephelerde tıı.hşlt 
~k lllecburlyetlnde bırakmıştır. Şimdi Non·eç kıtaatı, elzem olan teknik 
~c vesaltten, bilhassa allAfı, mtlhlmmat -ve tayyareden mahrum bu-

Yeni tahribata mani olmak için kral ve htlkQmet yüksek kumanda heye
tinin tavsiyesine riayet ederek ateol keımeğe karar verm~lerdlr. Teori! mec_ 
liı, ordu ve donanma krala mil.zahirdir. Kabine, btltUn ıdyaet fırkalan teman 
edecek BUrette tadil edllmf§tlr . ., 

Stokbolm, 10 (A.A.) - taveç Telgraf ajansı, Norveç yüksek kumarıc!C 
heyetinin a.tql keıımeğe karar verml§ olduğunu resmen teyit etmektedir, 

Alman aakert makamatı ile münaaebata glrl§ilmek üzere glmdiden mU.. 

zakerelere ba§lanılmı~tır. 

Fransada 400 kilometrelik cephede 
lki taraftan 4 milyon 

• 
ınsan çarpışıyor · 

~ugün lıarp daha şiddeİlendl 
İtuende Alman tazyikı---''Fran-----SB m_uharebe&--,--f,, nd_e blr --.----tank lıtlc:umu· .. 

bertaraf edildi ltalga, harbe :girme!<. 
"flrnanlar En nehrini iki noktadan geçip Paris istikametinde 10-15 ki
~tre ilerlediler. Fa atat §İddet1i tazyiklerine rağmen bu iki geçidi ge-
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99 
• 1 nehrini geçti~~eri henü~ 

resmen teeyyud etmedı. 

Amerikada nasıl çalışıyor? 
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~lt3J ı· :ır, 1\ml'rllmn sili\lı rıt!ır::comıdaıı ı;oalıııan tnp nıodl'linl dikkati!' 
~ tC'tklk edlyorlnrdı • 

~~~rika hükıimetinin casuslarla mücadele teş· İ 
Qfr sabık reisi Leon G. T urrou' nun ifşaatına 1 

'•• aiiiiyaCisasa-İ 
., nun ltlralları 1 

~ ı:ok mcral.lı bir casm;luk romanı olmal•b hl'rabcr aynı 7.Amand. i 

Na k 1 ;d; ~~"''J;;Ai' i~deş 
.. 12 haziran çar§amba günü 
"··........ HABER sütunlarında ....................................................................................... 

Şampanyada 
Alman piyadeleri 

durduruldu 
( l'&zm 4 ilnclide) 

Bulgarlar 
Askeri depo olarak 

kullandıklan 

Bazı camileri 
yıktılar 

Buna mani olma~a çalı· 
şan Türk vakıf heyetini 

de memleketi terke 
med.ıur bıraktılar 

Bul~nr: ianclıın gcl~n et.ki nkıf 

heyeti rebl ' e allc ı ... 
(Yausı 2 incide) 

için Fransanın 
ezilmesini bekliJor 

Bütün İtalya r~dyoları 
Hariciye nazırının gazetesinin baş

muharriri ağzından 

Bunu dünyaya ilan ettiler 
Avusturyadaki Alman tahşidatı ltalya için bir 

tazyik teşkil ediyor 
(l'aZL<tı 4 üncüde) 

~J:Zı4t'fl?f1J 

Bombardımanlar Almanyada 
şaşkınlık uyandırdı 

J.ondra, 10 (A.A.) - lngillz radyosu, A'man radyosunun hnlkı yazılan 
mektuplarda ve telefon muhavcrelerlnde mUtteflk tayyarelerin bonıb:ırdı. 

manı neticesinde Almanyada husule gelen hasarattan bahsetmemeğe davet et 
tlğlnl blldlrmektcdir. Alman propagnndasının iddiası hlltı!ına olarak Alman. 
yaya havadan taarnız edllebllcceğlnl lsb:ıt eden bu neşriyat bombardımıın.. 
larm Almnnyada endişe ve şaşkınlık hwrulc getirdiğini göstermekte olduğu 
Londrada beyan edllmektedlr. 

Ren bölgesinde topçu atışları 
Ul'rn, ıo (A.A.) - Pnzar akgnmı BAiede çıkıın bUlUn gazeteler son gün

lerı.lekJ nlsbl sükClnetten sonra Ren nehrinin iki sahilinin gerisinde tekrıır 

fanllycte b:ışlandığını kaydetmektedir. Bruedekl mU~hlller ımdlye luıdnr 

hudutta bulunan lavlçrc ltasabalarındaki 1nıµıata hiçbir zarar gelmediğini J 
beyan etmektedirler. Topçular bilhassa hatlardaki lstlhk3.mlara ve şimendl· 
fer tesisatına ateş etmektedir. 

Sovyet ve ltalya sefideri 
Moskova, 10 (A.A . ) - "lla ,·Rs ajansından,. 
Sovyet Ruayııdald ttalyıın sefiri Roaao, Moskovaya g1tm~lt ft?:l'Te Roma.. 

dan hareket etmiştir. 

"İfnlyan tııl<lılrri" nt nazırlar na~ 
mın& s<:yliyeo ild prop:ıgandacı : 

Gaydı:ı \'ô An ahlo-~ 

italyadaki talebe
. . 

mızın 

devam 
dönüşü 

ediyor 
i talyadan iki ve İ sviçre
den bir taleb~tniz daha 

geldi 

Sovyct Rusyanm Roma sefiri Gorelklne de Romaya gitmek üzere Mos· ı BngUn ~elen talebeden Suad Sinan 
kovadan ayrılmı~tır, oğlu \ 'C Kô.zmı Melek 

Her iki 6tllr derhal vulfelerlne ba§lıyııcaklardır, ,(Yazmı • Uneüde) 
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HAZRETİ MUHAMMED 
~~==~ ( H A V A T 1> ft';:;;:=;;;;;;;;;;;ı:::;::;~>oı 

i LK VES i K A 
(lbni lshak)ın haybolan eseri uas tutularak 

tBNt HtŞAM 
tarafından 1200 yıl evvel yazılmı§ 

Hz. Muhamıned hakkındaki ilk b~yogı·afi 

Tllr1cçeye çevln.-u: 

10 MuhDCIC'lfiını Türk 
Çoctil.Ja birlıkte yola çıkıp anne 

dne gittik. 
Annec:i dedi ki: 
-- Ey sütnine! burada ne ışın 

\ar enın? \,-OCugu daha uzun za· 
man ) anınızda alıkoymayı o kadar 
Miyordun ya? 

Su cevabı verdim? 
- Tanrı inayetile benim oğlum 

artık büyüdü! .. Hem ben elimden 
geleni yaptım, korkuyorum ki ona 
b'r fenalık gelmesin .. Onun Jçın 

artık onu sana getirip, dilediğın gi
bi, teslim ediyorum ... 

Hz. Amine: 
- Yok, yok. I böyle değil .. de

di. Bana do&'tllsunu söyle! 
Bunun üzerine, o kadar ısrar 

etti ki, nihayet her §eYİ kendisine 
anlattım. O vakit o bana: 

- Ona bir cin musallat olma ın 
dıye korktun öyle mi? dedi 

Ben: 
- Evet... cevabını verince: 
- Tanrıya ~·~n ederim ki as· 

lal Şeytan ona hi9bir vakit yalda· 
ıoamaz, zira o ıbir gQn çok )tüksek 
bir rnembtye sahip olatal<tır.! Sa
na onun için görjiülderimi anlata
yım mı? dedi. 

Ben gene: 
--. E\·et .. cevabını verince: 
- Ben ona eebe iken, diye an-

latlt. Benden bir ıpim par\adllt
nı gördüm. O kadar parlak kJ Su· 
rı)•edekı Busranın kaleleri aydınla· 
myorclu. 
~umıam o kadar kolay ve~ 

fif oldu ki böylesini hiç bilmiyo
ı um. Onu doitirduğum zaman }·e· 
re ellerini da}•adı ve ba~ını göğe 
doğru kaldırdı. 

ı ·eyse, şimdi onu bırak \'e güle 
güle )'Urduna dön (1) 

Hz. Aminenin ölümü 
Tanrının Resulü Tanrının hi

maye ve sahabeti altrnda annesinin 
'e büyük .babasının )ıtnında yaşa· 
makta ve Tanrı onu lCıtuf ve ke· 
remile takdir kıldığı kadere doğru, 
güzcl bir nebat gibi yeti~tfrip bU-• 

Bunun üzerine Tanrının R~sulü 
bli)rffic baba"-ı Abdülmutta'ibin ya
nında ya~aya başladı. 

Abdülmuttalıbln Kabeye yakın 
bir rata~ı \atdı. Kendi çocukları 

o gelinceye kadar bu yatağın etra.
f mda otururlar; fakat hiçbirisi, ba· 
balarından korkularından, b'U ya 
tağın üzerine oturamazlardı. 

Bir gün Tanrının Resulü geldi • 
ki o vakit küçücük bır çocuktu -
bu yatağm ü tüne oturdu. Amca· 
lan onu oradan kaldırmak istedi· 
ler. 

Fakat Abdulmüttalip onlara: 
- Oğlumu btrakınız! Yemin e· 

derim ki bir gün o yüksek bir mer
tebeye çıkacaktır! dedi. 

Sonra onu yanına oturttu YC 

Bz. Muhammet onun sırtım o1'şa· 
yınca gene memnun oldu. 

Tanrının Resulü sekiz yaşına 

gelince Abdülmultalip de öldU. (3) 

Ebu T alib' in Tanrı 
Reaulünü yanına alııı 

Abdülmuttalibin olümund~n 
sonra Tanrının Resulil amca ı Ebu 
Talibin yanına geldi. Zannedildiği
ne göre bunu amcasına Abdülmut
ta!ip tavsiye etmişti. Zira Hı. Mu
hammedin babaııı Abdullah Ebu 
TAiibin karde~iyôi. Her iki inin de 
anneleri At11f' ibn Aysın ktıı :Fat 
maydı. 

(Devamı var) 

(8) Hz. Mıilıammeaın bllytlk baba
aı AbdUlmu~llp Zemzeın kuyusunu 
yeniden kqtetmlı \'G onu tekrar kaz· 
dırmıııtır. Öldugtl %rullnn 86 yaıın
daydı. (Hacun)dıı. dcfnolunmll§tur. 

Hz:. Muhammed bllytilt babasının 

ccnuesllldo ytıruınu~. ona ecv&"l!:lıı· 

den dolayı nf}'laml§br. 
AbdWmuttaılp torununu c;ok sever, 

dalma yarımdan ayırmazdı. Torunu· 
ııun fevkaJAdalltfnl onun da ıııezmlş 
oldı:gu g6til1Uyor. 

AbdQimuttallbln muhtelit Ze\'Cele· 
rinden on oğlu olmuıtu ld bunlardan 
be§l is1An1 tarihinde meıhutdur: 

11. :Muhaınmcdln babuı Abdullah 

-.~lidber _· . .. . . 
o 12 
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AKŞ•M .,O.TA•I 

$d/M " N._,,.,. MU-' 
Ma san Raaım U• 

iOAJt61V/ı ._... ... 4 .............. ...., ... ......,_ 
v •• l,len w.ıon.,) ~72 

tct.... • f ''"° 
. .. • • 1 '°"' 

ihtikarla mücadele 
. şiddetleniyor 
Mürakabe komisyonu 

teıkili karan bqün 
tatbik ediliyor 

ağustos sonunda hazır ..... ~Fvı1ıf~ı 
Oniveraite bu sene dört yıllılc tahsil Tejiminin 1 ._.. ':: •r. :::.-. 1 

İhtlkırla tnOcadele buctin her ta.. 
tatta yeni \·• mOeastr aonla7a iıitlkıd 
edecelctlr. JdaU.m oıctutu tbere \'fil\· 
yetıcrdo fiyat mUraknbc ltomlsyonlnn 
kurulmnsı hakkındaki koordinasyon 
heyeti kararı tntb1k mevkllne lton
muıtıır. Bu karann tatbfüatma bu. 
gll.n en it!barcıı bn~lanacaktır. Bu 
Jcomfsyonlnrm başlıca 1'tlZitelcrl Uca
rel vek!kUnln peyderpey ta)'in ede. 
cetl btl"(;ôk maddelerin hem topt&ı1, 
hem de perakende r.atı§ flyatlıu uıı 
tespll ve llıln etmek ve bu fıyııtlıırdan 
fazla bir sntış ynpılamamııfilnı temir. 
ederek p:ynsnyı daimi ve &kı bir mu. 

ilk mezunlarını v.,.iyor ı •....,. .... • "'' ' • 
... 6.71 . • ... . J 
~ ..::.. ı.ı~ 

Olgunluk i mtihanları ve ilkokul ve ::-141.t;:,ı v~-:1'8~ 

r kabe ve kontrol alttııd& bulundur· 
ına.kttr. Her \'IUtyctte oldufu t;lbi vı. 

fiyctil'llirde de mUraknbe komlsyonJ 
nun tespit ve lltı.n edeceği flyatııırd..ı l 
bfr ı-:uruş dahi olBıı tazlnsına ma. 
83tmağa tc,,.ebbüs edenler mc hut a, 
ltanu.-ıuô<1akl Mrl usul Ue dctbal Y*· 
kıılanacak ve hakkında tutulacak bt• 
'zabıt vara'!<asıle fıcrnen adliyeye ıi6· 

bc(çl mahkE!tnc liuzunına sevliolunıı. 
catüır. Mc~hut suçlar esa ınn gör 
yapılacak muhııkeme netıc•ıılnde mu& 
tekh1et milli ltonmma Jcanununun 
ağır bllkUmlerine göre derhal Ye fld
delle cezalandırılacaklaı\lır. l<"'i)-et. 
tesblUnc cncı.ı manifatura t.§YHlll· 
4an ba~lanacağı anlaı;ılmalıtadır. 

Diğer taraftan thtlkl'lr komlsycnu 
bug'tln mmtal<!l tıe~ret mıttftlrlllgUn. 

de toplanacak ve )'nrl toııta.ncı ve 
p~rakenctec.lerln mUtıayaıt ve ıt.ok
tarmın lhtlyaçlan nllbetlnde olup ol· 
madrf1Z1ı tetkik edecektir. lhUyaeın.. 
dan flll& ıtok yapan ve ııpekUIAt)'OD 
mat<aadlJe hareket ettikleri anıııııan• 
lar flddettc takip edlltceklerdlr. 

· ızmirde yol inıaatı 
ilerliyor 

Jzmlr, 9 (.\ • .\.) - Tuı klıUk yolla· 
rr lnf8atmı ,Yapan rtrket blltUa bu 
yollana biran evvıl lktt\&ll için ı~nııı 
faaliyete ıcçmlftlr. Tepeklly Selçuk 
yoıuııun lnpatrııa baflanmıı Selçuk
taa JCfu bar&belertne kadar uı:abla.. 
e&k yolun im1' amell,eııne de hız 
vetilmljıtır. 
Dlğcr turfst!k ''e Mtaft •ollam d4 

her tUrlü !miti. faallyeUcrl arttırılmış 
tır. 

POLiSTE: 

Bir çocuk aahnca'ktan 
düşüp öldü 

öğratın~n kam~ıları haz.rhkları bitti 
-,- ~-::-· ~J { 

G~"n plkf 11•» J,~lf <lG öire.Lmmı 

Maarif Veklll Hasan Ali YUccl, 
telııimi%de kaldığı mUddet nrfm
dtt yUki!ek iJd.ıs:ıl ve tlearcıt t>ku· 
hındaki imtihanlar<l& bulunmue. l'ı. 
kulun muhtelif lt;l~ri etrafmclA •· 
liıkadıırlardl!Jl izahat alarak önü
mUzdcki !-11 bu okulun te11kilittm
dn yapılacak yenilikler hakkmdn 
alakadarlnrın mütnlcnlarmı dinle -
miştir. Bilahare Maarif matbaasına 
giderek bu yılki kltnb ''uiyeUlc 
meıgul olm1ı~tur· 

l"E~t KlTAl>J~R AGUSTO TA 
llAZIR 

Kitap noksanlısı dolnyısilc bu 
ytl l:itan.Jar 1üerinde mühim bir 
tadilfıt yapılnuynca.klir- Şimdiye 

kad8r basılan kitaplar önUmU:tAlrki 
ders senesi başında l!atılığa ~ıkarı. 
lııc11.lrtıı·. Devlet Matbaası eksik O· 
lan k1tııp1An y~n1den tamamlamak 
l\ger hummalı bir • urel\e Qahıt· 
maktadır. Ağustosun sonunaa lıü
ttin kitaplann bruıkı iei tamamlan• 
mıı otacaktır. Orta okul ve liseler. 

a-rnpır:ı ir:Urak t·b·!~rdt.n bir grnp 

tine gönderilmiştir· 1mtihanlar 19 
Hszirandan llfbnren ba!!lıyacaktrr. 

OOm·:n.ıı:~· YI~ ÇOCt K 
KA!\rM,Ant A(1U1"C'm 

llkôkUI çoculdnnnt ru tatilin
den U!tifade ettirmelc. ayni zt. 
mıındıı. eni dors yılına daha ıl~t~ 
hm bir bilnye ile g~IE'bilmt'lerlnl 
temin etmek Uzcrc 1sta.nbulun 
mut\telif '\'Crlcrincle illt okul kam
pı ile Hı>;·beliadadA bfr lSğretmeıı 
kampı Jmnılacaklır· 
Kamplıır tenunuzd:ut itibaren fa

&liyetc gcçcct>ktlr· Çocuk knmpla
rı. Florya, Bakırköyiinde Şenlik 
köyünde, Krı•ltoprak, ~;rcnkö) Un. 
d~. Slleda. M&ıte~ededir. 

Basvekil 
~ 

Milli müdafaa. vekiliyle 
J>~raber. (arabii'-

gidecek 
de okutulan bazı yabancı dil kitap· nl<ara, ıo - Blifvekll ~ol<lbr 'Fle· 
lan da Devlet Matbaaftmda b~ı· flk S•Yd•mın tdttkııtıntıe milli mu. 
lacaklır· da:na vekili Sa!fct Ankan olıluğu 

t. ·t\'ERSITJ<::'\" tN BU l'U,JU halde )ııl.ınds Ka -:.ukc gldecc::-t h~-
1\( , •J'-'( R ( l:ıcr \"ı:rflmektc :lir. JIS§\'C1'11 J{arobük 
• EZ~,., ,4 tıı.britc::ıııının taaliyetJnı gl.izden goçl-

Üniversitc tedı isatıntn d6rt j1ll 1 t c«ltUr. 
çtkanlması mUnac: cUte bu reji. ----..-.....---_ ....... ......_.._ ___ _ 

Vefa c•ddeırl.nde 4 nulllllrada oturan min ilk mezuıılnri bu yıl verile -
U.le, aıt.ı nylık çocuğunu E:ılıncağıı 1 cckllr· Unh'craito idaroısl bu hu. Zelzeleler 
yatmnı,ur. Az s?nra. salıncağm iple. susta bUyUk ha.~trhklar yapmlıkta-
ı-ınln kopmaııı çocuğun düşUp yarıı- • . 
ı:ınmnsına scbcb olmuştur, Çocuk Şiş· dır. ~ cnı ~.ejım~~ t.AlcbP.lcriht: dl~ı-
11 haslıuıl!ılne ltaldınlmıısıı. da aldığı loma tevzıı muna&ebetilf' b~lyli1' 
yaı-alnrın teslrlle ölmUşlUr. merasim yapılacaktır. t.tcrasımdn 

Karadenjz sahilllerile 
Dikilide deve.m edi]ror 

Bulgar.lar 
Askeri depo olarak 

kullandıktan 

3azı camileri yıktı 
Buna mani olmağa çalı: 
ıan Türk vakıf heyetiıı1 

de memleketi terke 
mecbur bıraktılar i) 

~Of)-a, 9 - Buraya üç sao~ 
mcaalCdckJ Draca ka.sabasm e· 
Bulıe.rlır:ın Tilrkiere f<'na ın~8:111 ıe 
lo •ıpüklanna yeni \'C <fiki'& •• 

şayan bir misal teşkil eden bir b• 
cli.oıe olmuştur. 

Veril n malumata ıöre, :fJ~ 
Türklerinin hukukWlu konıırıa>I e 
çln uil'rafan ka.aabanm \•&kıf h8Y • 
ti reisi Hıuıan Sülcvma.n uaııı"tr 
·ılnd n ~ıkn.rılmış vt kcnclisllı' . , 
ç()k ('7.IV~t l"dilerek a.ileslle blrlilt 
le Rulgarl~tanı tcrketrneğe rrıct : 
hur cdilmlitir· Hadiae 11öYI• olıJ1uf 
lur: 

K:uıatı~dnkJ 10 camiden yed 
901 ~:ılındanberi askeri lı:gnl altJll 
dııdır· 

Nihayet bir n1iiddet evvel bll c;; 
n-ıUMdruı ikisi ukeri Mpo hölll' • 
kull:ınılma.sı yüzünden harab 0:, 

rnk l,kılacak hale gelmiş \"C b O 
kümetin c>mrile ~ ıktrtılmışur· . 
.:a.ınwı ve.kır he etinin ihmııl.i ';, 
behııo ~·aJnız cami 4!nkazt JtO)·e, 
''cıiJml~. bu Mabetlerin arsnıarıll 
Rulgar hUkiımetl el koymuştu~'''' 

Gcrl"Jt bu mesele, gerek cııı,
baıı idaresiıllltler dolaYtıll•...dı 
)-ıhnda. \•&kır h•yeti defi~ll,.....,s· 
reni Jıeret rcisMine Hasan s~. 
~"'fllmamcı, ka"!adarhğına llj.• 
ıtıYln Şô.lclr. bllı#* All J\8.lllll 
tMltn~lcrdir· 81 

Bun1at. ~E- baŞ~&~·utc& dl'~. 

yiıtmekteydi. Fakat altı Ya§Ul3 

bastığı zaman, annesi öldü .(2), 
\•e tuncnlatı I.Tilu Lcheb, J.:bu Talib. GAZOZ Şl.,ESU.Jo~ Utr.lutm .. ımtxt 

B:ı.şvekll, Manr1f Vcldli, dıtcr h~zı 
\'ekliler, mebus \'O ı>roresörlcr ha. 

4\n!,anı, IO - Ilumya r,-elrn mnlCı· 
o\ata gore c\·vclkl gece •rr bzJndıı 
ııaat 22 yi heş gece lcısa fakat ~lddct. 
il bir ''C saat 2 de daha hatif iki zcl· 
ztlc <>lmu~tur. Gtnı\ e\"\elltl r.ece Fnt 
sııtıa Gl'l\ ~2 )'6 beş ı.aı:ı l d ııatıl)t' 
kHtlar devam ~d ıs ııctae•11 bir zeı~~ıt 
oln u~tur. Dlltllid" Ô" zelz ! .er df!vam 
ctnıektc:l!r. Ev,elkl gün de 3 •:ınf~·., 
d \"am eden hatif b:r t: luıe eııı ıuo
tur. Bu ıelaelf'!!tınle hasnr k•Ydedllııtr• 
mlftlr. 

Bulgar hUtu:netl a!cy1ılnc bir ğ rı 
va r.carak ~,kılan camilerin de .. J 
70 000 levı tu~n arsalarmm ' .• 
olr.\ası llib:uJle ınUtadere!tine. ı:~r 
r•.t f"tmlııler \'C iadesini iı:ıtc>ın~ı. 
dir. Fakat malıkc>me, yalnız ~ 
IP.rfn \"akf& ait ol~uğ"unu. ar91 t 
hUkOm,..t mnlı s:.ıyıtdı~ ıoniıı!·t· 
bti hılebl t~ddctınl~tir· Vakıf h~,. 
ti, r!ttmlleri.n 200 l!MPlilc Ttlrk .,ı· 
lı olduğü. Bulgnr hUkfımetinln ıı· 
cak 60 tcnedenberi :rııevcut b~,ı 
m lal Cla buna delil t~ırıı et ıcr• 
bildir rek haran temylı etn>lf 

(1) Hıs.lılıilıa.mmedhı aıuıut Hr.. Aml· 
nC!DJn, oflunun mutlaka !ev~&de, 

bir .lnt&n olac&#ı halckmclakl fınanı 

bu llellerdeıı ne kadar 'bariz; blr oe
:kll4• aıılqılm&ktadtr, K.a4ın v, anne 
ruhımwı bu •tı.lı lt&blll7et1 malQm
dur. Geı1llmekledlr kl Jiz, Amlne ço· 
cufuııc!a muU&ka mUılem& btr tııaan 
kablllyetlnl a~mlf ve buna inaa.mıı
tır. Gene gUrlllecektlr ki Ha. Mu
lıammed bUtUa. eocuk.luğunCla bUtUn 
ctrafmdakilere aynı hlsal, aynı ltml· 
~anı, nynı kanaati verml§Ur. E.sruıen 
lbnl Hlaam son derece Jıamıas \'C 

yDk.sclt bir aosyoıog knblllyeUlc, fa. 
ltat aııln r;uuı-lu olmaksl%Dl, bu :!ntı. 

haları vı umu:nt lııı\•ayı parlak hat· 
lnrla kayd tmcktcn ba~ka bir ECY 
yapmamnktadır. 

(2) Hı. Muhammed altı ya9ınd:ı 

fken anncal Hz. Amine onu Mcdlneyc 
götUrdll ve orada anne tarafından 

nknıbıı. oldufu Beni NecearJard& kal· 

Allııhın ııslanı Hamza, Abbruı. l ".\UAl ... \DJLA I~ 

AbdWmuttallbin ölUın!le .Beni HO.-
3im ailelinin nOfuz \'O ft!buı 3QndU. 
Zira. AbdUlmuttallp ş:ıh!J nutuz \'C 

kudretile Beni Hl!.§lmln mc\'kllnl yük· 
ııeltm[3U. 

Kureyı,ı nra.ııında ecdattan k~lma 

reltabcUer bllhaua neni Htı."lm ile 
Ben! 'Ümmiye arr.sınd:ıydı. Beni l!nh
zun kabilesi de Deni Hlşlınln rakip· 
terinden biriydi. Meşhur Ebu Cehil 
bu ltabtledendlr. 

.Arap camJlndc oturın h\r. AJıınet ilo 
HUsc.rtn knvgıı ederek lıltlblrlen:ıl 
ı::azoz ~lşcsllc yaraııı.nu~l:ırdır. PoUs 
Udslnl de ynkalnyarak tahkikata lxış. 
lamı ıtır. 

UIR Al>.\ M OTOMOftll. 
Alll.'INDA. KAl.IH 

Ortıı.l•vydc L>ereboyu sok:ığmd:ı. O· 

turan tmmvay biletçisi R oerı caıt· 
denin blr tnrafmC!an diğer tatdmıt gc 
ı;erkc.-ı lDl 7 numarnlı ot.on1obllln çarp 
maııilc yaro.lıınnuo \"1: ha.stnnr:rc Jtnl. 
dırılmıştır. Suçlu fO!ör ynl.alanmıştır. 

ıır bulunacakl&rdır. 

1 nt\'ersltcnin ytnl yıl bÜtçr:oin
d" mevcut tc~kllıitn iliıvc cdllccrk 
yenilikler isin dn t:ıhtiatl konmııu. 
tur. Bilhr.ss:ı bu tııbs~atın mUhi,m 
bır lcrıımı ünn•crsft~ ne ,;~atımı ·~·· 
nlnuşt.ır. 

11 .. KOliUJ.LArm \ UITUIANl •. \ R 
ntTTI 

llkolcullarda hnzlran acw~sinlı1 
iml hc.nlıın lanıımlanmıştır. Tali- j 
matnam~ hükUml"'rlnc gört'. mı- -
zuıılvct · il:rnal imtihanları 22 h11.zl· Abdülmuttallp ö!Unce allccıo onun 

yerini tutacak kimse ç1kmadı. Oğ\ılln 
nndan Ebu Talip zengin de$tlldi. Ab· 
bas zcnırln, fakat Ha~lmt dcğlhll. gbu 
Lclıcb ise ahl~ksıh bir r.clanıdı. 

rend:ın 26 ha?.trana kndtır yapıln. • '.I'ra'l.1.1ıu:ıa Hl gUnd~nbtti fa•ı. 
KO.\l:;>l ·uxt.: T.\ ';'L.ı\ l'.\ ıt \l.u\ DI cıı.klır. lııtıml:ul okullnmdan tn"· lnla:-ı:ı YaJlln yo~urı.u· ~ok f4.)Cla.I• 

zun olacak tall'bc•Jl"rİ!l kllt'i ral\ - ı olnıvş ve IUl'ram )'ll•U CU1mUttUr. 

Emc\'llcr (Beni ümmiye) bu fırsat· 
tan da istitade eltiler. Nitekim AbdUl
muttallbin yerine ilk de!a. Cınmlyc· 

nln o~lu Harb geçU. 

Yıılnız .Ab~ 10.bc varJ.elcrİndcn 
hncılnra su \'Crmelt lşl ol:ı.n 

vıııtfcsl kaldı. 

tSnk:ı) 

Hnlıcwt,lunda Tataroğlu sokağın· 

d:ı. otııran !':eh~r aynı ı;oknl\tn oturun 
Fatma tarafından 11lılnn bir t Jl3. 
ynralttnmıı ve auçlu lıadın yakal'.\nmıı 
Ur. 

Hl lr\LET KA7 .. \ , 1 

Feı1ı.tiyde 36 nunuıradn olu::-an 
Yervıınl S!lrJ'l!'rdc biılkl,.tlo gld"rk~n 
16 :la;ıl3rındn'tl \'aslllklyc çnrpnl'r.!> 

, yaralıımıı1tır. 

"k 1 1 t 'h 1 ..ı " Deıl':ıdl)'t, BUl\llttdadll oldııf'J 
n11 ! ınıı m 1 nn annuıtn MnNI glbl, dl"'ct adalarda da buiuat l'!~polar 
br.lh olncakttr· \'Ucuds ~etırerek ııu nıkJelrr.•tt kına.ı 

H,KO!iUI. ı;ı:Gil..ERt 1n7tırmıttıt. 
llkokulln:ın bit ),lirle ç&lıimııla- • P:ıurhkıız Mlıf kanununıı., ta• 

nnı gösteren scrgilerln nçılm:ı.sı nmrncn u lhlklnl temin l~ln ~-eni bit 
haıırlıkfarı tamar.11e.nmı<tllr· S<'rgl- la~'lhıı hHırıannuetır. 
lcr bugiindc>n itibaren biltün okul. • On gilnclenberl tılr tOtlU lmlun•· 

rekat di:tleternemlşlerdJr· 1 , .. 
Üstt'lil: vnlnf idaresi 2000 ~ • 

mihktme ınaara.fı 8d~meğo ınıı 
kum tditmlvllr· • 

Bundan başka halen asker i;f't 
Unde dıo,po tılaralc kuUaıuıot !ıs#' 
OIM bet CL't'lfül botelt.tlm&al t° ~ I· 
füılt' '"erbWskr de neuees!t 
mııııtır- ttı 

1rt tlu kadarla de lralmomrı1, ~ • 
tlcnbtrl TUrktr.- Ale) hinde t ıt:_.tf 
klt ~·&flllltluı alıylentn ~tıki , ao· 
he~ t.U N!ll l cami hoeatı H.tı• ı· 
ltynun, kaa~dar Yıaıı•f Ofrr•11inı• 
d. 1'uat MuaWarım blrtslltm • e 
ralarilc batmtıflUIUk hır1ı1tetl :eı 
lerek Haean Süleyman JWIS1 ~·· 
ve arJcadlflannı vultelerlnd•~,. 
t rmıı ve rnahkAmtye vef'lllltlu•.,-

dı, ------------~----~-----....;...-----"':""'-----------------
1 rdn nçıimıııtır· H r ser;;'dc tııle- m1ya~ ıernıt ınrr.rU!< \"flfttdarı H 
benin ,·ucudB getlrd@ \ll.ılercc - ı:ın hu~e.ym kaftıı •cıımıt ve 110. 

"~t ·1 ı • .~ı • lira a ık CıkMlfltr. 

nu 1avalhl&r tpe)'t• ulf$9~ 
ve Pr.iYet ~kt1klen ııont• il• ~" 
.1l'lllta muva!fak olarııık tıcraet ~ 
\lnıı~lardır. l"llkıt H.aan IU~ııl .
Ham mcı ,.e Ali K•un kendıtt ctt r 
nly.tle e6rmedlltlertndtn mull•ı~' 
te.r1k 'i'Orlclyeye ~itmek ııttrııl" ~ı 
Bul;-ırıar bu husuata tla nı~ıad'' 
~ıkararıtJ.: kendllcıinl blr ıuıfta ıcıarf 
•Jık ... ymu,. nlhnyet Mrlıt.sl b1r1l

111 
.,.. 

Bul;ııriatand:ın n)'Tılınıııırın• I• 

Bu seyahat esnas·ncb peygamberi 
mlnn hizmetçili t.l'mmU Eymen de 
{Hz. Muhamm din bab:uıı Abdullah· 
tnn miras kalan cariye) onlarla bcrn· 
benli. 

B zı tnrlhtilcr Hz. Amlnenln Beni 
Neccara olan ııkrabalıC"ı eebebllc l•u 
ıt yahaU yaptı!ını söylerler. Fakat a· 
rndakJ akrab:ılık h fil olduğundan A· 
minenin ıırf nkraba.ııını zl) arct ı;ın 

Mekke:!en )J dlneye gltU~lnl tahmin 
etmiyoruz. lilze knlırııa Hz • .ı\mlncnln 
kocuı Abdullnhın mezannı zlyarct 1 
Ç..tl gtttıgfoı 16yllycn tıırthı:tıer dahn 
tok tzabet ediyorlar. 

Hz . .Amine Medinede bir ay kadar 
kaldıktan ııonra M<1klte)e a\·dot eıl· 

m!.'k tızerı herekct etmlı ,.e Ebvadn 
(Cııh!ed• 11 mil meıdede olan blı 

k ) vefat etınl13ll 

Hz Amine burada <! nolunnıu" 'c 
Hz Muh•mmn1 t~mmll Eynv>n tara· 
!rndan l.f .. kkt-ye ıı:atUrülmU•Uı. CMcv· 
lnna Şebli Qmer Rmı tc~cUr.ıc ı ı. 

aa~ 
..i 1 ır@ fil.. r? 11 

\'tl gv<> crı mc hewr· • Artkııra ~1it:ıtk z1ra:ıt rr.~'tuıti 
OUIUNJ,U1' fMTUI Sl.ıAIU t'l.lebeleı-::ıa..,n 3. klştnk bir ltr.nı" 
T .. l:ııPler<le. olg•ınluk i:ntihanları &trıııuna gttml§tir. Tnlebelcr çnr~ıtın. 

İ"İn lı:ı.:ı:rrhkl:ır t:.ımamJanınıtjtır. b11. ve J3nırncıa tetkikler yaptıktan 
Mllm": ri;: 11,;trkri Murlf Vc.ltlllo. •onra Ft!te~·t. gld~t:cklrrdlr. rtımtştir. ~ 
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~@UiflE@ir~@L~@rmı4@mlll Bolandada nazı 
k . k d k . l teşkllitıaıa tarihi e Si a emo rası er Holanda su barajları dışardan 

cephesine girdi 
----~~~~~~~~-

Alman ve italyanlar Prnama kanal Bir İngiliz nazırının 
nutku 

· ~----............ ,,,., 
n:ıtda sullstlmallere mıınl oL 
iliı!&adUe bir askeri karnrname 
~ l~tır. Kararname gilmilş 
~ l'lııdc apekUltıayon yapanları 

mıntakasında nuzaklaştırıleıcak Almanya harbi 
kazanmayı 

ümit edemez 1~ıte Ve spckUltıayon miktarının 
.ltr Para cezruıına mahkQm et

t . 

Şimali Amerikanın mütütefiklere yardımı 
süratle fazlalaşıyor 

~ kralı Bulgar ticaret odası 
ty \'ofu ' abul etmiştir. S:ıvof 
.~t~:~ başvekil Metaksas lle gö-
1'111 te en ınalOmata göre, Japonya 

tı llazır muavini Tan! Japon· 
eı~ka ve Hoıanda elçileri ile 

'tıl'nUnascbetlerl idame edip et.. 

Meksika, 9 (A.A.) - Cumhur türlü mühimmat sevkıyatı derhal 
reisi Cardenas radyoda, Amerika artmak üzeredir. 
cumhuriyetlerine hitap eden bir İngiliz - Fransız mübayaa ko
nutkunda, Meksikanın bugünkii misyonu müttefiklere yarayacak 
Avrupa hailesinde demokrasiler- Amerika harp malzemesi fazlası· 
le teşriki mesai edeceğini bildir· nın satın alınmasını müzakere 
miştir. '!tmektedir. Bu malzeme eski 

Hitlerin muvaffakiyet
leri muvakkat, müttefik

lerin zaferi emindir 

Londra, 9 (A.A.) - İaşe nazı· 
rı dün radyoda bir nutuk vererek 
Almanyaya karşı sessiz sedasız 
yaptığı harbi anlatmıştır. 

Cumhurreisi ıunları ilave et· model olmakla beraber işe tama • 

":ltlk-~kkında henUz bir karar 
ı;"ll Siynmın Tokyo orta. el· 

1 ~ 1d!trıılştir. 

miştir: men yarar bir haldedir. 
"- Bütün Amerika milletleri Nevyork Times gazetesi, A· 

'ıt~ hUkCımetinin beyanat verme· 
~ Ur mUmesslll, Çin arazisinde 

derin bir iş beraberliği ve sami· merika cfkarıumumiyesinin müt· 
mi kardeşlik hissi içinde himaye· tefiklere derhal yardım lehinde 
leri için birleşmiş bir cephe ar • karar vermekte gösterdiği sür'ati 

Nazır, Hitlerin Almanya etra· 
fındaki ablukayı bizzat kendisi • 
nin kapatmakta olduğunu kay· 
dettikten sonra demiştir ki: t llıJaPon askeri kaldığı ve 9 

, Uabrdeslne rlayet edilmediği 
~Cin ile Japonya arasında 
tı ıı1ııe imklı.n olmadığını bil. 

zetmek mecburiyetindedirler." bilhassa kaydetmektedir. 
PANAMA KANALI Gazetenin Vaşingtondaki mu-

''- Hitlerin muvaffakıyetleri 
ve zayiatı hesaba gelmiyecek ka· 
dar büyüktür. Şimdiden ehemmi· 
yetli surette sarfedilmiş olan ın· 
tiyatlarını tekrar yerine koyması 
imkansızdır. Müttefikler onun 
ihtiyacı olan maddeleri satın al • 
mak suretile kendisine tekaddüm 
ettikleri gibi petrol ihtiyaçlarının 
sistemli bir surette tahribi de 
zorluklarını arttırmaktadır. 

BöLGESINDE habiri, kongrenin umumi hissi· 

't r. 

?0alav senatosunun reisi Ko
t k l4a blr müddet kalmak Uzer~ 
~ l:itınıştır. Koro;etz Romen 
~ le§ki!Atı hakkında tetklkatta 

Panama, 9 (A.A.) - Ameri· yattan bir ay geri olduğu kanaa· 
kanın Panama kanalı bölgesinde· tindedir. 

ktır. Yugoslavya, Romanya
~pllıoeıe1 ahnj\rak gençlik teşkL 
~ llıak t.aaavvurundadır. 
ıq~z nazırlar meclisi dUn ak
~ 4!1 de Elysee sarayında Leb-

~laliğlnde toplanmı~ ve 22 de 
tır. Nurrlar meclisi askeı1 
0ınauk vazlyeU tetkik etml§_ 

ki başkumandanlığı kanalda is· Amerikanın müttefiklere ya· 
tihdam edilen bütün Avrupahla· pacağı yardımın maalesef maddi 
rın geçmişleri hakkında derin zorluklar dolayısile derhal büyük 
tahkik::.t yapmaktadır. Bu tahki- mikyasta vuku bulamıyacağını i
katın hedefi beşinci kol azasını zar eden muha:ıir, "Amerikanın 
meydan:ı çıkaı-maktır. Tahkika· derhal yapabileceği mahdut yar· 
tın bütün Alman ve İtalyan işçi· dım ve müttefiklerin silah imala· 
terinin sürülmesile neticelenece· tmı tesri etmeleri sayesinde müt· 
ği bildirilmektedir. tefikler Fransanın şimalinde da
AMERIKANIN YARDIMLARI yana bildikleri ta!cdirde, Amerika· 

Almanya artık har-bi kazanma· 
ğı ümit edemez. Müttefiklerin 
zaferi uzakla~sa bile kat'i ve 
emindir." 

Londra, 10 - Amerikanın İn- nın müzahereti sür'atle artacak
giltere ve Fransaya yapılan her tır." demektedir. 

Resmi tebliğlere göre 
H· a r ·pu=·~v---a z i Y e 1: i 

fı4, .. 
~ ıı, 9 ( A.A.) - 9 JI:ııirnn nkşam le1'lıği: 
: &alıahki tebliğde bildirildığı ,·eçlıile, ıliişrnan evnlki lıiicumln· 
Jlt\·:ıın etmekle uerıılıer t::ı:ırruz ccplıe~iıu Aragun·a kadar geniş

r /r~ Düşman llresle üzerindeki taıyikini azaltarak zırhlı kıt:ıları. 
rilozo ' 'e Arjil holgesinden Ru:ın ,.e Jizor bfilgelerine doğ111 siir. 
~' l!ır kaç keşif müfrC'zesi Ruan ve Poıı dö J.iırş nıroşlarıııa 'ar
t s 

llıi • en nehrini geçnıc'ğe lıeyhuclc yere ç:ılışmışlır. Duha ş:ırkta 
t dt \·e Noyon anısında dü5ınnnın tazyiki dünkiin<len cl:ılı:ı h:ıriC 
~~r. l:ılhokıkn alınan t•sirlcrın müteaddit ifadclcrıne güre hu höl· 

la li~ınan dün öğleden sonr:ı ciddi nıuvnffakıyctsızli~e ve çok bü. 
~~•a.ta uğramıştır. Bugün öğleden eHel Uoz ile En ıır:ısıııda !\o. 

Su,asona kadar da lıöyle olmuştur. Rur:ula da tliişrn:ııı ordu. 
IQ: lıiri acı lıir surette sarı;ılmıştır. Diişnı:ın hurııd:ıki tnarrıızuna 
~ lakınında En'in cenubuna )'eni zırhlı kıtnl:ırın müzahereti al
ır~lli fırkal:ır sürdüktt•n :sonra ant·ak ö~ledcn sonra tekrnr baş· 

~anyada dü~manın Ş:ıto Porsiyen \'e Araııoı1 ar:ısınılaki lıiitiin 
r~ ttinde şafakla beraber ı:iriştiği büyük tuıırıı.mı katı suretle 
a Uk. Düşman En nehrini ancak ıki nokt:ıc.la ge~·el.ıilıııiş YC bu. 

b~11lı.1tkaLi1 taıırruza geçilmiştir. iş~an Vurl:rer'ln şimnlincle hatl:ırımızın nrkasın:ı parnşiitçüler 
~ıı.:ır, nu parıışütçüler halen ıııııha.;:ıra edilmiştir. 
le arımız yorı:ıunhıklarına \'C ededen cliın otmal:ırına rağınen 

~~c \·e kahramanca dôvüşme{te devam t>d iyorlor. 

11
1 

\·c lıomlı:ırdıman tnyy:ırelerimiz hıırekellt'rine ılt'\"Rm e<lt'rt'k, 
ı~ ıl\·cıJarının ve dafi toplıırının ş11lıletli ınukıılıclrlC'rine r:ığnırn 
\bı~tkküllerin ileri harekellerine karşı koymuşlardır. lı~lcclt'n C\". 

hı an istıkşaClar bir çok kolların ağır 7.:ıyi:ı l:ı rıı:ınız kahlıklnrıııı 
Ilı llliktarda malzeme lerkellikleriııi göstermiştir. 

l<"llANSIZ HA \'A NEZ.\nETİNİX TEill.İGİ 
~ .. tls 
~aı.a· 9 (A. A·) - Hava nezaretinin tebliği: • . 
t~ h kuvvetıerile şıkı hir irtibat hal'ndc çalışan tayyarell'rımız 

'alı at'eketıerini şiddetli m1Jharebelcr cereyan et.mekte olan mu
~011nesı üzerinde t~ksif etmişlerdir· Tayyareler Ust ~ste mU. 

te ,_. aı-ının dUğlim noktalarına Ham ve Peronne bölgesınde ka
~tlı> e· kıtalara şiddetli hücumlar yapmışlardır· Bombardıman 
~~l'rıiz:n atışmdan sonra büyük yangınlar görülmü~tür-
~ar11 n tarafından işgal edilen bUtUn noktalar üzerinde kolların 
~lU~lerirıin ve zırhlı krtaların bomba ve mitralyözle hırpalan-

~ ~eıı· gUn devam etmiştir· Bir tek bombardıman filosu düş
e d"tıııe 30 tondan fazla bomha atmıştır. Bütün tayyarelerimiz 

~'ı'c1 onrrıuşıcrdfr. 
(a~c hUcum tayyarelcr'mlz düşman zırhlt krtalarına ve tank

lt tqh1. tahnb hareke>tlcrinc de,•am etmişlerdir· Toplu halde 
~ ~iı~b edilmiş, molöı ili kollar dönmeğc mecbur kalmış ve tay. 
'-t~'a Şiddclli atC!lf altında dai;ılmışlardır. 
~"eı t kara hnrckatlle tam İ!I beraberliği halindl' sevkedilm:ş. 
ı.- ~ı:l"\Jplarımız nvııi zamanda hem Alman motörlü kıtalanna 
~\ıı81~ or, hem dl' bircok muharebeler vc-riyordıı· 
l)e d avcıları \'C d"fl toplan birçok dü,.man tayyaresi dü~Ur

~ bunların adedi henüz mallım değildir. 

i
l "·' t NGtı.tz 11.\ , .,\ NJ:Z.\Rt;Tt~tx TEBl.Wt 
J "rrı 
~ıı. ~:1 9 f A. t.) _ Jlnvn nez:ır!'tinılı·n tehliil edilmiştir: 
~t tııı ~arıe~i. lıülıın gün ln,ı:iliz hoııılınrılıın:ın ln\'y:ırelrri rlii<;· 

1
'1 ıı .. t le Iı,]IJ,ırııı:ı, :1 ol lıirle'>lll<' ıııll,t:ılarınn 'r rıııılınrchc reıı

IJ t 1 
11l'ı inl' ol.111 lıııeıwılurını ıle\ :ıın cttirıııi":"lrrılir. 1\eı:ı kıtaat 

t ~. ı 'l' zıı lılı ınıılıarl'lıe :ır:ıb:ıl:ınııd:ııı ıııiitr~rkkil knll:ır rl:ı :ı. 
• llıı 11'rı •ılı ırılımın e lılnıi~tıı" T:ı ':ırdcriıııız<leıı ikisi dunmt'. 

oırekcit sccc de tlc,Jru elnıi~tır. 

Amyen'in şimal kapılarına ve Abevil bölgesindeki başlıca sevkül
cryş noktııl:ırıııa ağır lıoııılıardıman tayyarclt'rimiz lıiicuın elnıişler

dir. Ardenlerde ormanlık bölgelerde gizlenmiş mühimmat depolarını 
lıerhava ettık. Diğer :ığır bomlınrdımnn filolarımız gece Ardenlerden do. 
ğıı şimale uzanan bir bölge ile Prusya Ye Rur havzasında askerl heder. 
Jeri lıoınhardıınan ctıui~lenlir. 

Sahil miidara:ı tayyarelerimiz gece G:ınd'd:ı petrol depoları üzeri. 
ııc lıonılı:ı ve mitralyözlerle hiicuml:ır yapmışlardır. Geniş has:ırat vu
\;ua getirilmiş n miile:ıddil yangınlar çık:ırılınışlır. Bu gece lıorekl'ılı· 
na işlir:ık eden biitiiıı tayyarelrr üslerine dönmü)lerdir. 7 si bomb:ır
dırn:ın tayyaresi olmak üzere diin, avcılnrıınız tarafından 10 düşman 
tayyaresi rlüşürülrnüştür. lki lnyyaremiz kayıplır. 

l\lıılıarehe bölgesi lizerinde devriye vazifesi ı.:ören !I llıırikan la:r. 
y:ıresi diin düşmanın Jlaynkel 111 tipinden 20 homlı:ırdıman tayyar~. 
siııılcn ıniirekkcp lıir filoya tec;oıliif etmiş ,.e fı II:ıynkel düşiirnıüşler
clir. Düşın:ın homlı:ırclımon tayy:ırcJerioe refakat eden 10 adet Messer
~mit 108 hoınlıarrlırn:ın tnyyarelerini te~irli bir suretle himaye edeme
ınişlcrılir. Mcsscrşmil'lerdcn de bir tane düşürlilmiiştür. 

AJ~)IAX DAŞKUMA...~DA~"UGIXIX TEDLIGt 

lle.rlin, 9 (tl.ıl.) - !) lı:ızir:ın tarihli tebliı:l: 
Som \e t;:ız lıülgesinde cereyan eden 4 günlük ıııııhıırcbedcn ı;on. 

ra Alııınn pi,·nıle \'C tank rırkol:ırı lı:ıva kıınellcrilc sıkı lıir teşriki 

mesai İınliııd.e miihim dii5ına11 kun-ellcrini ortadan k:ıldırmış ,.e kıs. 
ıııcıı yeni cepheye gl'leıı diğer b:ılı düşman kıtalnrını tin geri sür
müşlerdir. 

Dlişın:ının Alııı:ın lıiicııınunu lıcr ne h:ıyı:ısına olursa olsun durclur
nı:ık tc-;;elılıii~ü oldın k:ılını~tır. A5:ığı Sen istik:ınıetindc düşmanın 11e
ti ıııiiclaf:ın hnll:ırı delinmiştir. Düş nıanın ı:ıeni' iaşe ilıtiyalları ve tesi-
&all:ırı zapledilrniştir. , 

llııvn kun·ctlcri orrluııuıı Srıın nehri cenııbunılnki ileri hareketine 
nıiiznheret elmektcdir. Topçu ve hava clnri b:ıt:ıry:ı me,·zilcri ,.c her 
ııeYİ koll:ır bomlıarrlıman edilınişlir. Kıla:ıı ,.e lank tahaşşiitleri dağılıl_ 
nııştır. 

Daha şarkta !ırkalanmız dUşmanı takip etmektedir. Muharebeler esna
ınnda En nehri Suvoson'un şarkından ve garbmdıın geçllmlşUr. 

Bu sabah Fransadakl Alman cephesinin yen1 kısımlannda da taarruz 
ba~l:ımıştır. Tayyareler Şerburg limanını tekrar bombardıman etmişlerdir. 

Parlsln şimalinde ve do~ • cenubunda birkaç tayyare meydanı ile Pa· 
risin balı • ştm:ıllnde şoseler ve demlryolları bombardıman edilmlşUr. DUş. 

man ceman 51! tayyare ve bir ucu bağlı b:ılon kaybc~ml:;:tlr. 9 Alman tay
yaresi geri dönmeınlşUr. 

Gncisnau ve Schnrnhorst s:tfıharb gemilC\ri de dahil olduğu Uzerc 
Alman deniz kuvvetleri, Nnrvik civarında döğiişen Alman kıtalarmın 
vaziyellcrini tahfü için amiral Mar§al'm kumandası altında ı;imal At
lasında harekatta bulunmuşlardır· Bu harekat esnasında vukubulan 
muharC'belerdc bir muhar<'bc gnıpu 8 hnziranda lngiltercnin 22.5C<) 
tonluk Glorius tayyare genrslle bir dli!jman dc~troyerfni batırmıştır. 
Diğ'cr bir muharebe gnıpu 21.000 tonluk Orama nakliye vapurunu, 
fngilterr>nin !J.lOQ tonluk Oılioneer petrol gemisini \'e modC'rn bir de
nizaltı muhribini balırmı~tır· Bu grup bir kaç yilz esir almıştır. Al. 
man deniz kuvvC'tlcri hnrckatın:ı devam ctmC'ktedir. 

Cumartesiyi pazarıı hağlı:\an gece>, düşman ha\•n kuvvctlı-ri de 
Almanynmn batısı üzerine baskınlar yapmışsa da bu baskınlar askeri 
hasarata scbcb olmomıı::tır. 

AJ,~I.\:\' TEm.tGixt TlfüZtn 

:-~r,·~ ork !) (,\. ı\.) - lııgiliz rarlyosunun krsa dalgalı N'flvyork 
poııta.c;;ı lnrafınrlan nrı::rc-rlikn bir l<'kzibi, Glorius tnnarr. grmlFinin 
b:ıtmlclığına c1aır olnn bugünkü Alman tcbliftini kal'i surette cerhet
mektcdir· 

değil içerden nasıl yarıldı ? 
Son ylrnıi gUn zar!ındo. ve bllhas.. 

sa 15 mayıs tarihinde Almanlal'ın 

garpt.ıı. harekete gcçtıklcrl zaman
danberi bir adamın ismi çok çok zik· 
redılmektcdir, 

Holandıı. mı.zllerlnln ııeii Musser _ 
Ut. 

Bir memlckeU zaptctmek için Al
manların kullnndıldnrı tabiye)1 bu
rada Lılr kere daha Lekrar etmek iste.. 
miyoruz. Ancak bu tabiye A vustur
yaua ve <.,.:ekosloval;yııua Musscrtin 
bu sözlerıııi takip eden hl!.dtseler mo.
lümdur. Almanya Maj!no hattını bir 
tara.fa bırakarak Holanda üzerinden 
Belçika ve Manş sahillerine yUrUmeği 
tasavvur elliği Bıralnr hep Holandıı... 

dakl nazi tcşkıleıtınıı. güvenmiştir. 
Zaten Almanyada utedenbcri mevcut 
kanaat rnUtteiıkleri blribirlnd<!n ayır
mak ve bu husustaki muvaf!altiyet 
için de Holanda ve Belçikayı ezerek 
ı- ransaya girmekU. Diğer taralto.n 
Alman zimamdarları altın stokları 

ve yiyecek depoları içln Holandayı 

keııdlslne en yo.kın vo besleyici bir 
memleket teltıkkl ediyordu. Netice 
Almanyanm isttıAsını hazırlamak i"'° 
te bu Holaııdn nazlleri olmuştur. 
Olduğu gibi o memleketi içinden 

zaptetmek içln yapılan blr taknn ter. 
tibattır. Bilhass:ı. nazl teşkilll.tı. 

lşte Holandaııın Uç dört gUn gibi 
kısa bir zaman içinde çözUlerek Al· 
man kıtalarına teslim olmasında da 
gene bu naz.l leşkll~tının mUblm blr 

edlllyordu. Ve bu suretle "Lider,~ 
alkole portakal şerbetini tercih cttiki
nl, ve nasyonal - sosyıı.listlerln alkolle 
mUc:ıdele ettiklerlnf gösternıl§ oluyor
lardı. 

Hu sıralarda kcndlslnl ziya.ret eden 
bir l''ransı.z nıuho.rrirl §Öyle yazmak_ 
tadır: • 

:MusserUn po.rUsl 300.000 rey alınca 
kendlsınl z.yarct ettim, ÇünkU bu 
kadar rey, kUçtik Holo.nda için çok 
manalıydı. Bazıları liderin "Amster
dıı.m Uzerine yUrUycceğlni,, zannedi
yorlardı. 

Beni gUlerck, \'C sağ kolunu kaldı.. 
rarak knrşılndı. Bnnn Holanda fqlst 
lcrlnln scl~mını ıı.nlattı vo i~nreUeri· 
nin gamalı haç yerıııe, "kurt kapa.ıi:r,. 
olduğ"unu söyledi. Holıındıı. nazUerlilliı 
kurt kapanını tlmıı:ı.l olarak almali?t 
manidardır. Bu kapanın §ekli vaktfY.
lc köy evlerinin kapılarında vnrdı ve 
zavallı köyIUlcrin kurt sUrUlerlno blr 
lta~ı yaptıkları mUcadelelerln blr 
hatırasıydı. Mussert bana dedi ki: 

- Ecdadımız kurt .stlrWerlni nasıl 
kovdularsa biz de demokratı:ı.n Byleı 
kovacağız. ' · 

Bir bnrdak portakıı.l 11Crbeti verdi. 
Sonra, mutedil bir sesle bana progra.. 
mmın es:ıalarını anlattı: Müstemleke 
imparatorluğunu değerll bir mevkle 
çıkarmak; devletin kooperaW olmam: 
partilerin ilgası; ynhudllerle mUcade' .. 
le. 

:Mussert mağrur bir tavırla: 
rımıl olduğu muhakkaktır. 

.Mussert Holando.da .Almo.n naz! - Bidayette 600 dlik, §imdi 300.000 
kişiyiz. Bir sene geçmeden bütUn HÔ.. 

teşkilAtının reisiydi. Holo.nda nasyo-
nal _ sosyalist partisini tesis ettiği lıındo.yı ltnplıyacnğız. 
zaman 37 yaşındaydı. Evvelce Dellt Fakat hnklknt onu tckzlp etti 1937 
Unlverslteslni bitirmiş, mUhendlslik umumi scçlmlcrinde reylerin yüzde {7 
yapmıştı . .Mussert devlet hizmetine sini kaybetti. Lahey, etajencrosunda. 
girdi. Birdenbire kendisini gösterdi ve ve mecliste ancak S yer iı.ıgal edcbU:. 
sUratle yUksclcrck Utrecht vllAyetı dl. 
için "seyrise!ere sallh su yolları,. ne- DJğcr cihetten nazır Koljin, enerjik 
za.retlnin başmUhendlsl oldu, Gayet bir icraata girl§tl. Evvel!'L halkın 
karıştlt işleri bir saat gibi lşletmeğe siyah gömlek giymesini yasak etU, 
başladı. Kanallar açtırdı, seUer yap- :Memurların ve n.skerlerln N. S. B. Ye 
tırdr. girmelerinin llnUnU aldı. :Mussert!n 

1931 de Utrecht'de, bir hareket ol.. "hususut ordusu,,nu sllflhtan tecrit 
du, Felemenk nazllerl meydana geldi. ettl "Mlllet vo va.tan., 1.srıµndcki Mus 
Fakat bunlara para nereden gellyÔr- sertcl gazetenin, ~çi nıalıallelerinde 
du? Bunu kimse bilmiyor. Fakat satışını menetti KomUnlstıerle nas
Holandalıların tUhreri gayet muhte- yonallsUer arnsmda hMise çıkmasmm 
eem bir mevkle yerleşti. Bulunduğu' önUnU bu suretle aldı. 
yerde cıgara içmek kaUye.n rı_ 'W• İntlhabattaıı aonra Mu.uertfn N.S. 
du. Etrafında ve kapılart1• bulwi&a • B. partisini 20.000 kişi terket'lt 'Fakat 
nBbetçller 'lider cıgara kO'k.11.IUDCI -ııev~ İ Mussert gene cesaretini kırmadı. 
mez,. dlyorlardL :MusserUn bulundu- - Bu serer Holandalılara, reylerl
ğu odalann dıvarlan hep HlUer, Mu.. nl bize vermelerlnl tavsiye ederiz. 
sollnl ve kraliçe Vllhelmlnln resimle• Fakat gelecek serer, reylerini bize 
rlyle stıslenmlştl. :MusserUn ziyaretçi.- ·vermeleri için onlan ••mecbur edece. 
lerine yalnız portakal cıerbeU ikram f giz,. dedi. • 

İngiliz anavatanının 
ınüdafaası 

Avam ve Lordlar kama
ralarının gizli celsele

rinde görüşülecek 

Londra, 9 (A.A.) - Röyter 
ajansının parlamento muharriri 
yazıyor: 

Başvekil Çörçil ve harbiye na· 
zın Eden Avam kamarasının 

salı günü yapacafı gizli celsede 
hükfımet namına beyanatta bu· 
lunacaklardır. Müzakerenin mev· 
zuu anavatanın müdafaası mese· 
lesidir. 
Aynı mesele çarşamba günü 

Lordlar kamarasının yapacağı 
gizli celsede de müzakere edile· 
cektir. Bu celse harbin bidayetin· 
denberi Lordlarkamarası tarafın· 
dan aktedilen ilk gizli celse ola· 
caktır. 

Perşenbe günü Avam kamara· 
srnda anavatan emniyeti nazırı 
Andcrson memleket dahilinde 
pasif müdafaa kadrosunun takvi· 
yesi lüzumuna dair mühim beya· 
natta bulunacaktır. 

Aynı gün, Avam kamarasında 
Lord Elibank hükumetten 1ngit· 
terede beşinci kolun faaliyetine 
nihayet vermek için ne gibi ted· 
birler alınmış olduğunu soracak· 
tır. 

Veteriner talebesi 
seyahate çıktı 

Ankara, 9 (A.,\,) - Veteriner f::ı.. 
kUlteslnden M kişilik bir talebe gru. 
pu başlarında parnzltolog Dr. Nevzat 
Tüzdll olduğu halde memleket içinde 
haralar ve bakteriyoloji 10.boratuva.. 
nnda tetkikler yapmak Uzere bu ak
şam şehrimizden hareket etmişlerdir. 

Maliye ve Maarif 
vekilleri gitti 

Elr haftadanbcri şehrimizde bulu
nan maliye \'ekili Fuat Ağralı ile 
maarl! 1•eklll Haııan Ali YUcel dUn 
aqam Arıkaraya &'ltmillerdir. 

Balkan antantı 
ekonomik konseyi 
Gelecek sene memleke

timizde toplanacak 
Belgrad, 9 ( A.A.) - Balkan 

antantı ekonomik konseyi dlin 
mesaisini bitinniştir. Konseyjn 
mesaisi muhtelif komisyonlara 
taksim edilmiştir. 

Bu akşam Yerilen bir tebliğde, 
ticari mübadeleler komisyonuİfU'1, 
15 temmuzda Istanbu1da toplana
c.ak olan bir mahdut komitesi teşki 
ime karar \·erdiği bildirilmektedir. 
Bu komite, iptidai maddeler mese 
lelerinin tetkikine devam edecek· 
tir. 

Demiryolu münakalatı komis· 
yonu, bütün Balkan antantı meİİı
leketlcrinde, aynı şimendifer ta· 
rifelerinin tatbikine karar vermiş" 
tir. 
Diğer komisyonlar, ekonomik 

sahada, Balkan antantı devletim 
arasında rabıtaların. daha iyileş. 
tirilerek inkişaf ettirilmesine karar 
venni::tir • 

EkÔnomik konseyin gelecek ceı· 
sesı, 19 n sene i zarfında Türkiye"' 
de toplanacaktır. 

Polislere çelik kulübe 
Bir lngillz firması belediyeye mU.. 

racant ederek sokaklarda polis ve be· 
lcdiye memurlarına mo.hsus kulUbe 
olarak kullanılmak Uzere <;ellk kulU
bcJer s:ıtmnğı tekli! etmiştir. Bir ta. 
nesi 72 ve 52 lnglliz lirasına çıkan 

bu ku!Ubcler herhangi bir bomba teh
likesine knrşı masuniyet temin etmek 
tcdır. Belediye bu teklifi tetkike ba§
Jamıştır. 

ZAYİ 
42149/ 16·2-030 beyannameye alt 

makbuzunu kaybettim. Yenlsin1 çıka-
4599 sayıl. 22..2-930 gUnlU gUmrUk 
racağımdnn eskisinin hUlcmU yoktur. 

Dav:lt Y estıla 

ZA Y1 - Zogmtyaıı me!rte' ' 5 
i1tincl sınıfından aldığım &ıahadefiıi· 
meyi zayi ettim. Yenisini alae~ 
dan esklıinin hUkmU yoktur. 

Vull Teolofd Sldlrldls 
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Ruzvelt 
nutuk 

bugün bir 
söyliyecek 

Vqington, ıo (A· A·) - Ruzveltln kAtıöi umumisi Early, reisi. 
cumhurun bugün, §imdiki harbin vaziyeti ve beynelmilel meseleler 
bakkında çok mUhim bir nutuk söyliyeceğiiı.i bildirmiştir. 

• *. 
Londra, 10 (A· A·) - Amerikanm mUttcfıldere yapacağı yardım 

hakkmda ne§riyatta bulunan İngiliz radyosu, vaziyet öyle bir şeln1 
alnuşUr ki, Ruzvelt harb 118.nr mlistesna olmak tizcre müttefiklere 
yardJ:m. etmek için Iazımgelen biitün tedbirleri izah etmi§tir diyen Sun
da.y Taymisin bir yazısından bahse tmektedir· 

Diğer bir gazete de Amerika halkının alınan tedbirleri ta.mamiyle 
tasvib ettiğini ve miittefikıere tayyare satılacağı için tayyare merkez
lerinin boşalmış olduğunu yazmaktadır· 

• • • 
Llzbon, 10 (A· A·) - Amerikan filosu kumandam amiral Davit 

Lebrotton, Clipper tayyaresile Lizbon'a. gclmiatir. 

lrlanda başvekilinin nutku 

Londra. 10 (A· A.) - Clare kontluğunda. kain Enni'de bir nutuk 
iradeden de Valera. halkı derhal müdafaa. kuvvetlerine gönüllü yanl
mağa davet etmiitir· 

De Va.lera. demiştir ki: 
"Harbin focayiine katlanmıı.ma.k arzusunda olduğumuz için mlis

tevllnin buraya. asker çıkarmak. hususunda yapacağı her türlll teşeb
büstin kendisine pahalıya mal olacağını da.ha şimdiden ilan etmeli
y:i.ı." 

Fransız silah fabrikaları nakledilmiyecek 

Pıırls, 10 (A· A·) - Tesliha.t nezareti tebliğ ediyor: 
HUkfımet, tesisatlarını dağınık bir hale getirmiş olmağa başla.mi§ 

olan bazı tayyare fabrikaları mUstesna olmak üzere milli mildafaa i
çin çalı~ hiçbir fabrikanın hükümet makama.tının sarih talimatı ol
madıkça bnş.ka bir tarafa na.kil için hazırlıklarda bulunamıyacağmı 
teyj.d etmektedir· Şeflerin ve amelenin vazifeleri aynidir: Muharebe
de mevkiln.i terketmemek. 

Bu ka.l'i talimat, patronlar ve amele tarafmdan büyük b1r mem
nuniyetle karşıla.ımuştJr. 

• 
Fransanın 

·oskova 
yenı 

elçisi 
Dün şehrimize geldi ve 

bu sabah tayyare ile 

Bükreşe gitti 
' Birkaç gUn evvel h~ tayyareslle 

Twıustnn Anknraya giden Fransanın 
J.Ioskova bilyllk elçill. Labonne dllD 
1chrlın1zc gelml§t ir. 

Elçi burada, Parist.cn keııdlalle 
g6rllşmcğc gelen hariciye nezareU er
k4nmdan Sateııyo ile uzun btr mWıı.. 
kat yapmI§ ve bu snbah saat acld:ı:de 
Romen tayyarcslle BUkrc§e hareket 
etmiştir. Elçi orndan Mosltovaya gide-
cektir. · 
lsvt~cnln Kahire sefanıtı ataşesi 

Po.hud da bu sabahki ekspresle Bem
deıı gelml:ıı ve Sirkeci gannd:ı bq.. 
konsolos lıı!artlg tarafından ka.rplan· 
mflltlr. 

Bundan bn§ka laviçrell bir teknla
yen de geJ.mI,,Ur. lrcını:ı. gldecektir. 

Lchlstanm Almanya. tara!mdıın iş. 
gııl edilen kısmında. .Julunanlardıın üç 
~k bir Polonyalı aile hicret ederek 
bt.7ayıı gclml§Ur • 

italyadaki 
talebemiz 

ltaıyada'hUkümet hesabına tah
lillerini yapmakta olan bUtUn ta
lebelerimizin memlekete dönmele
ri devam etmektedir· Bunlardan 
edebiyat tahsilini yapmakta. olan 
Suat ve Samim Sina.noğlu kardeş
ler bugllnlıü konvansiyonel trenL 
le ge~lerdir. Bunlar, görUlen 
lUzum üzerine döndüklerini, kendi
lerinden sonra yola. çıkan iki tale
benin do gelmek Uzere olduklarını 
söylemişlerdir· 

Gelen yolcuların nnla.ltıklarınn 
göre, birçok lta.lyan askerlerinin 
vapurlarla. Na.poliden Trablu.sga.rba 
eevkedildikleri görülmüştür. Bll
tUn İtalyada ihtiyati tedbirler de 
göze çarpmaktadır· Şehirlerde ge -
celeri ışıklar söndürülmekte ve 
yalnız mavi IŞiklar bulundurulmak. 
ta.dır- Bu hnfif ve renkli ışık al -
tmda. otomobillerin yol bulabilmesi 
için kladmmlar beyaza boyanmış
tır. 

B1r Iraklı ve bir İranlı talebe de, 
hU:kümetleıinden aldıkları emir u. 
zerlne ltalyadmı gelmişlerdir· Bu· 
radan transit geçerek memleketle_ 
rine gideceklerdir· 

lsviçrede iktıss.t tahsilini yapan 
Kazmı Melek de bugünkü ekspres· 
le gelmiştir. 

Husust surette tahsillerini Lon -
zonda. yapan iki talebenin yclda 
olduğu, hlikümetimi:in gönderdiği 
1 O talebenin de dönmek için emir 
bekled1klcrl.tı1, lııvlçre umumt se-
ferberlik yı~pılmış fJlma.ltlıı. bera -
bor şim<!illk ar.kin bir halde bu . 
Junduğunu ıtliylcrclşt.ir· Bu eski 
bolluk memleketiı:dc rıinırli ~iye
cok sıltmtın bt.~gcstcrmiştlr· 

Sovyet - Japon 
anlaşması 

Mançuko hudut hattı 
tespit edildi 

Paris, - Tas ajansı Moskova· 
dan bildiriyor: Mqlotof ile .,Mos· 
kovadaki Japon sefiri Togo ara· 
smda Uzak Şarkta iki hükfunet 
arasında mevcut elan ihtilafh 
~lelerin halli için cereyan et· 
mekte olan müzakereler dün bit· 
miş ve itilafta neticelenmiJ. Sov· 
yet Mongol • Japon Mançuko hu
dut hattı tesbit edilınijtir. 

SOVYET - ALMAN MONASE· 
BATINDA BiR DECIŞIKLIK 

YOK 
Paris, 9 - Temps gazetesi 

Sovyet politikasını tetkik ederek 
diyor ki: ''Sovyet politikasında 
değişiklik var mıdır? Bu hususta 
birçok rivayetler deveran ediyor. 
Ezcümle Londrada çıkan Sunday 
Dispatch bu saba.lı Sıwyet Rus· 
yanın Almanya ile paktr bozmak 
üzere olduğunu, Litvanya hudu
dundan Karadenize kadar uzanan 
hudutta tclışidat yaptığım, Bal -
tık memleketlerin clen Alman ta
raftan unsurları uzaklaştırmaJa· 
rmı istediğini yazıyor. Bu haber· 
leri ihtiyatla karşılamalıyız. Mu· 
hakkak olan bir şey varsa o da 
iki hükumet arasında hiç.bir za
man bir dostluk teessüs edemedi· 
ğidir. Yapılan anlaşmadan sonra 
geçen zaman zarfında vaziyette 
deği§iklik olmamıştır." 

Ufaklıkların ilk partisi 
çıkıyor 

Ufaklık buhranının lSnllne geçmek 
Uzere esaslı tedbirler almml§tır. Ma
liye vekO.leU, ilk .parti olarak Darl>
hanede basılan Uç milyondan fazla 
yeni bronz onluğun plynsaya çıkanL 
masına karar vermı,tır. Darphane 
mtıdUrlllğilne bu husustaki emrin bu
gün gelmesi bc.klenlyor. 

DUnkU ya.zrmızda, bu meseleye da
ir verdiğimiz ı:rml!ımatm bizzat Darp.. 
hane mUdUrllnUn ifadesi olmadığını 

kaydederiz. Kanun hUk!ımete 160 
milyon onluk bııaılması h:ıkkmda sa
l!hiyct vcrmi;ı bulunm:ıktadır. Fakat 
basılacak miktar ihUyaca. göre tes
pit olwıa.caktır. 80.100 milyon onluk 
1hUyacı karoıladrğı takdirde 1.lst tara
tmm basılmasına !Uzum kalmaması 
da. muhtemeldir. 

Macar askeri ataşesi 
Macar sefareti aı!l{eı1 ataşesi alb:ıy 

Aday bu sabah Ankarndan gelmiştir. 

Karagümrük sahasında 
Dlln KaragUmrUk sahasında Balat 

Bozkurt ve Barkofba B ve A taltım· 
lan ka~:ı.şmııılar ve her tkt maçı 

Bıı.lat Bozkurtıular kaz:ı.nmıgla.rdır. 

A Lı.kımı '-1 c-alli> ırclml.ııUr. 

Harp vaziyet i 
Pariııı, 10 (A· A·) - 10 ha.ziran 

sabah tebliği: 
Denizden Argonn'a kadar harb, 

gitgide ııiddet peyda etmek suretile 
devam etmektedir. 

400 KlLOMETREL1K CEPHEDE 

Parls, 10 (A· A·) - "Fransa 
harbi" 400 kilometrelik bir cephe 
Uzerinde cereyan etmekte olup 
muharebeye ıoo Alman fırkasının 
iştirak etmiş olduğu beyan edil
mektedir· Bütün askf'ri sınıflar, 
harbe İ§tirak etmektedir. Bu har
bin yer yüzilnde vukua gelmiş o. 
lan muharebelerin en bUyüğü oldu
ğu muhakkaktır· Bundan başka 
;;imdiye kadar bu kadar şiddetli, 
bu kadar çe§itli ve bu kadar karı
şık bir harb görülmemişlil"-

Pazar saba.hı, 4 milyondan fazla 
insan ça.rpışma.ğa başlamıştır· Müs
tevli taarruz etmektedir· Mı.itte_ 
tikler, mukavemet etmekte ve mu
kabil taarruza geçmektedir· Mo -
dem muharebe ile klıl.sik muhare
be, ayni zamanda yapılmaktadır· 
7,5 luk binlerce top muharebelere 
~tirak. etmektedir-. 

Harbin. devamı esnasında. tayya._ 
reler, biribirini takip eden dalga
lar halinde cephe gerisinde uçmak
ta ve mütearrız kıtaat ile tank 
kollarını imha. ve ta.hrib etmekte
clir· 

Bıı harb, büt&n şiddetiyle yapıl. 
makta olan modem h :ı.rptJ.r. İnsan
ların cana.va-'Ca boğu§lllaktl\ ol -
dLldarı sıra-ta .;Uzel bir güneş, ııu
antr ile. Fran-unm tarlalarını ve 
ormanlarını. ışıklara garkcdiyor· 

Bu ha.rb modem ve ayni zaman. 
da topyekun harptir· Alman hat
lannın gerisinde birçok yangınlar 
çıkmıştn-. 

Bu sefer. geçen hafta olduğu gi
bi siperler kazılmL5 değildir· Mu -
kavemet mevzileri dağınıktır ve be_ 
lirsiz b!r hale sokulmuştur. 

Geceler, berrak ve aydmhktır 
ve Alman istihkfun kıtaatmın ne
hirlerde yapmakta olduğu i.şler 
keşif tayyarelerinin nazarından 
kaçmamaktadır- Bu tayyarelerin 
bombalan alelacele inşa. edilmiş o
lan a.hşab köprüleri ta.hrib etmek
tedir· 

Fecir vakti, adetA birer devi 
andıran tanklar ortaya çıkıyor ve 
toplar derhal mevcudiyetierlni his_ 
11ettiriyor· 

Bu harbin diğer bir manzarası da 
yedi buçukluk loplnnn tanklara 
karşr mütemadi ve müessir suret
te kullanılmasıdrr· Tanklara karşı 
kullanılmnğa. mahsus 24 milimet
relik toplar işe yaramamış ve yedi 
buçukluk toplar muvaffak olmuş -
tur· Ş:mdi yedi buçukluk top, bu 
seyyar cephede çok gen.iş mikyas. 
ta kullanılmaktadır· 

Bu suretle 200 kilometreden da
ha. uzun olan bir cephede her çift
lik küçük bir kaledir ve baltalık -
!arla ormanlar tuzaklarla doludur. 

Modern harp: Silahlı dört milyon 
insan, binlerce tayyare, yUz bin _ 
le~ otona.Uk :ıi 8.h, toplar, ta:ık
lqr. 

Modern ordh1&.r. kı::ı.ınm.ıkt.ı. ol
dukları nıuazzl\Dl. :.nst.n kütlolcri 
derecesinde mal:::eme istihlak <1t -
mektedirlcr· 

PARIS MINTAKASINDA 
ALMAN TAYYARELERİ 

Paris, 10 (A.A.) - Bütün ge· 
ce tayyare dafi bataryalar, Alınan 
tayyarelerinin Patis mıntakasın· 
daki demiryollarını bombardıman 
etmelerine mıuıi olmak için faa 
liyete geçmi~tir. 

ALMAN PETROL DEPOLARI 
BOMBALANDI 

Pariı, 10 (A.A.) - Hava işleri 
nezareti, İngiliz hava kuvvetleri· 
nin dün Gand'da petrol depoları
m bombardıman etmiş oldukları· 
nı bildirmektedir. 

Bu hareket, o kadar müessir 
olmuştur ki ikinci bir b~mbardı 
man tayyareleri, evvelki tayya· 
relerin çıkarmış oldu!darı yangın· 
}arın ışığı altında aynı depoları 
bombalamışlardır. 

Hav.ı işleri nezareti, bundan 
başka. tayyarelerin & sen ve Ho· 
bndoda kfün Endoven mıntakala· 
rında Ameines'de, Ardennes nun
takasında bombardıman yapmıj 
o1d.uklarını ve Pike halinde ve 
alpktan uçmak suretile düşrr.an 
hatlarının gerisindeki muhtelif 
hedeflere taarruz etmislerdir. 

20 Alman tayyaresiyle 6 İngi· 
liz tayyaresi karşıln~mış olduk· 
larır.clıın arzlarmcla bir muharebe 
vukua gelmiş ve bu muhareb:de 
2 İngiliz tayyaresilc 7 Almcın 
tayyaresi düşmüştür. 

İngiliz radyosu, bu sabah hava 
tebliği hakkında aşağıdaki tasri· 
hatta bulunmuştur: 

İngiliz hava kuvvetlerinin Al· 

man hatlarının gerisinde yapmak· 
ta olduklan taarruzlar, fasılasız 
surette devam etmektedir. 

8 haziran akşanundanberi ve 
bütün 9 haziran günü İngiliz 
tayyareleri, cepheye gitmekte o· 
lan Alman kollarını imha etmiş -
ler, demiryolile yapılmakta olan 
nakliyatı bozmuşlar ve trenleri 
tahrip etmişlerdir. 

İngiliz tayyareleri Abbevillc'dc... 
bir silah fabrikasmı tahrip etmiı· 
ler ve Saint • Valery En· Caux 
garına isabetli endahtlar yapmıf 
tardır. • 

* * ... 
Parls, 10 - Almanlar Heme baha

sına olu.sa olsun kaU bir netice al.. 
mak kararlle bntu.n kuvvetlerini cep
heye sürerek dUn tanrruzlanıı& sem 
derece §lddet vermi§lerdlr. DUn cep
he şarka. doğru genl§lemiş, harp de. 
nlzden Majinonun mUntehuı olan 
Monmediye kadar uzanan sahaya ya-
J ·JmŞ:Xr. \ 

Dili.:~ EDİLEN ZIRHLI FIB.KA 

Almanlar dile. denizle Amycn arasın 
daki ta.arruzlanruı devam etml§lerdlr. 
Bu mıntakadıı ı.~ransızlarm asıl muka 
vemet hattma girdiklerini iddia ediyor 
l:ır. Btr gUn evvel Brule hattmı For
ges les eaux'dan gcçu.k cenubu §ar
klye doğru llerilemif olAn bir zırhlı 
fırkanın ta.nklan, tayyare hl.l&.wn.Iarı 
ve antita.nk teşki!At taratınd&n hemen 
hemen imha edllmiııUr. 

Almanlar verdikleri bUyük zayiata 
raı!men çok mtihlm bir netice alama. 
mışlo.rdır. Yegane kazanç, cephenin 
Noyon llo Montdidier arwıında Roye 
lstikıımetlnda şimale doğru bir çıkm
tı ynptığı kısmın 7 kilometre kadar 
geri nl.ınmasıdır. Fakat bu cm verilen 
zayiat ile kabili kıyas değildir. Alman 
la.r, bu cephedeki taarruzlara işUr&k 
ctml§ olan ycdl fırkayı cepheden geri 
çckmeğc \'e başka. cephelerde kal
ınası ıa.zımgclen kıtalan da bu mın.. 
takaya celbe mecbur olmu§lardır. 

EN NF..HRU\'l GEÇTiLER 

En mıntakamnda Alman taarruzu 
dUn de bUtUn §lddeUle devam etml§
tır. Almanlar bu cephede, bUtllD kuv
vetlerinl ııarfederek bir yarma isUh. 
salino çalış~lnrdır. Dört günlUk 
kanlı bir boğuşma. nctıcest, Alman 
ptyadı;sl. İ3)1;''118Q~tıp, ..,iki ~rvı~~ 
En nehrini cenuba. geçmeğe muvıüfult 
olmt.W ve cenuba doğru il.0..16 cıu. 
llerıcmL,tır. Fransız cephesi de bu 
mmtakada. o miktarda geri alındı
ğından bir yarma. olmamıştır. 

BU SABAHIU \.'AZlYET 

Bu sabah Pariate askeri vaziyet et.. 
rıı!ında ııu malOmat verllml§tir: 

"Denizden Argona kadar muha
rebe şiddetle de\•am ediyor· Dü~
man, müdafaa mevzilerini yarmak 
için hattı harbe yeni fukalar ve 
yeni zırhlı birlikler sllrm~. fakat 
uğradığı korkunç zayiata rağmen 
elde ettiği neticeler, pek ehemmi
yet.siz olmuştur· Düıımanm Forges 
les Eaux mmtakasında ileri sUrdü
ğü zırhlı fırkalar fena halde hır
palanmı§br· Rouen JlUilla.kasında 
dlişman tazyiki bertaraf edilmiş
tir· 

Almanlar, Soir.son mmtnkasında 
da hattı harbe, yeni piyade fırka
ları ve yeni zırhlı fırkalar sevket
mlşlerdir. Dlişmanm uğradığı zayi
at muazzamdır· Şampanyada zırhlı 
fırkaların muaveneti olmaksızın ta. 
nrruza kalkan Alman piyade fırka
ları, Fransız kuvvetleri tarafından 
durdurulmuş, düşman piyadelerine 
bUyilk tcfevvuklarmı gösteren 
Fransız piyadeleri. Almanlara müt 
hiş zayiat verdirmişlir-
Düşma.n kuvvetleri, Aisnede an

cak iki noktadan geçmişler ve şid
detli tazyiklerine rağmen bu geçit 
noktalarını gen.İ.§letememişlerdir· 

Bu muazzam muharebede tayya
relerin oynadığı bayati rol günden 
güne tebarüz ediyor- Amerikan 
tayyareleri. bu muharebede mut -
tefikler için büyük bir yardım teş
kil ediyor." 

SENi GEÇTiLER MI! 

Alman tanklarının garbde Rucne 
vardıkları ve Sen nehrini geçtiği 
söylenmektedir· Vaziyet ciddi, fa
kat ilmitsiz değildir- Fransızlar 
Almanları mllmkün mertebe fazla 
yıprotmağa çalışıyorlar· Alınan 
ıayialı son beş günlük taarruzda 
400 bini bulmuştur· Tnhrib edilen 
tanklar da binden fazladır· 

* * * 
Pıı.ris, 9 (A· A·) - Forge!I - les 

Eamc bölg~indeki Fransız istinat 
noktalan arıuırndan sızan kola ait 
Alman tankları bugiin sa.at 16 ya 
kadar ~ağı SeQ'de hiçbir noktada 
görülmemiştir. 

FRANSIZ BAŞl\UMANDANINI~ 
mmt ı·Evuıtsı 

Parls, 9 (A· A·) - General 
Veygand bu sabah saat 10 da or
dulara aı:ıağıdakl emriye\'1lliyi gön_ 
d<'rm'ı,tir : 

Alman taarruzu fimdi denizden 1 dır· Mütemmim ma10mat 
Monmedi1yo kadar bütün eephe ü- ğı cihetle, bu muharebe . 
zerinde başlamıştır. Bu taarruz ya- henüz tafsiltıt verilmeıni!lur· 
rm 1sviçreye kadar yapılacaktır. Londra. 10 - Alınan Yatı · 
Emir. yine harkcsin kumandanlığın İngiliz. Glorius tayyare g r liıden ;. 
kendisini koyduğu yerde gerileme- ba.tırıldığma dair olan ba~e ' n· 
ği ~e1uıiz.in dimdik bakarak surette tekLb edilmektedit' l !Çare 
d;.:.~ ....:.;ı: • .ıı" ~~'alın' . 

U& .. §1Dt2WU1r· ALMA~ TAl'l'ARJ:J.J':S•v b' iZ. 

Başkumandan muharebeye işti- BO:ttBARDOfA..1'1 de ı~ de 
ra.k ed rd 1 h rd ·-·11 '81ridi en o u a.nn ve ava o usu_ Par: '9 (A· A·) - A~ kaidAt 
nun fa.sılıuıız bir surette parlak mi- ın .. erı 
.salini verdikleri kahramanlık gay- ya.releri bug{ln Paris nı ~ lıu 
reUerine tamamen vakıftır. Ra.c;ku- bütün münakale yolları üı ~. es.ar 

- yük mikyasta hüeuınlat \et h\ 
mandan bundan dolayı mezldir or- esiJlde g· 
dula.nı teşekkür eder· Fransa ken. lardır· Pontoise bölg de ın h<ı 
dilerinden daha. faz.la.smı istiyor. bardım=ınlar bilhassa oid ~İlndi ( 

muııtur. ı~·Or<luı 
Subaylar, asteğmenler, erler. ~ı\ı>' ııı~l.-._ 
Yurdun selbıeti sizden yalnız DÜSSF.LDORF BO. .."urt' 

........ ~ lı 
cesaretinizi değil, fakat muktedir Düsseldorf, 9 (A· A•) ~· .-ıa 
olduğı.ınuztJ bildiğim bütün azmi B. Ajansı bildiriyor: 9' ~ t 
ve ısrarı ve blltun harb !ikir ve ru- 6/7 haziran gec~I dügtıldt ~ n· 
bunu istiyor. Dilşman muazzam za- yareleri Dü8seldorf üzerin lhJarn 
yiata. uğruyor- Pek yakmda gay- rak hi~bir askeri hedef ~eb!r ::iıe ba 
reti tlikeııecektir· Son devredeyiz. tın bulunmadığı kalabalık ~ ç "Yle 
tJi dayaıı.nu:z. halleyi bombardmıan e: 6 !\,: 

BİR DENiZ BARBl OLDU Bereket versin ki, :uı Ut' ~ ... ın1, 
hafif surette ya:.:a.lanzıUŞ ıı. l-\et, j 

Paris, 10 - İngiliz amirallığmm kcnlerin uğradığı zarar ınl 'tf<lber 
1 

tebliğine g5re Şimal Denizinde Al-
3 

rı .. cil ~ l<len i; 
man ve İngiliz harb gemileri ara.. (Resmi tebliğler "'" ~ 
mıda bir muharebe vuku bulmakta- mwladır·) · Beı 

itaya, haıba girmek iç!n 
Fransamn ezilmes·ni bekli~ 
Londra, 1 O - İtalyanın ha.ııct tıı... 

rihte harbe müdahalede bulunacağı 

hak.km.da Roma.dan gelen haberler, 
bu hususta. Roma. rp&bafıllnde katl 
b1r tereddud hüküm aUrdüğilnU göster 
mcktedlr. 

ltalya hariciye na.::ın Kont Cfano
nun ga.zeteal olan fi Tel,grafonun 
ba§muhan1rl Ansal® dlhı bUtUn 
İtalyan radyolarıle ne~redileu ve 1 tal· 
yan ordusuna hitap edCll btr göru,_ 
me yapmı§ ve bu nutukla §Unları söy
lemişti+: 

••Jtalya muhakkak harbe girecc -
Ur, fakat daha evvel Almnnyanm 
jFranayı e1ı1111e1bııl ı )GJillyon.•.. Hatim 
devanı etmekte olan tın:rp bu netice. 
ınln mu.kaddemes.iılfr. Ancak Frarısa 
harbi bittikten sonra ltalya.ıım hare
kete geçmek zamanı gelml§ olacak
tır. Zira İtalya., kendıslni Akdenl.zde 
bağlamı§ olnn kuvvetten kurtulmuş 

olacak ve .ııerbcııtçe hareket. edecek. 
Ur.,. 

An.saldo, İtalyanın harp huırlikla.~ 
rını t.amamlamıg olduğunu, ltalya.n 
mlllotinın ı.ıusollnJnln emrini bekledi
ıl"ini teyit elnıl§ ve İtalyan mUdalıııle 
ve tcrantmm, asıl, Fransa. ortadan 
kalktıktan ı;onrr.. 1ng11tercye k~ı 
yapılacak ba.rekM esnasında hayaU 
bir ehem.ıntyet 3.l:ıcnğmı ilave eyle.. 
tnl§Ur. 

Romadan blldirildlğtne göre, Popo
lo d1talya s-azotesl diln nC§rcttlği bir 
makalede malQm ltn.lyan ısteklerlni 
tekrıırlamı~ fakat bu arada Kortu i
le Glrldt de İtalyayı tehdit eden Ak. 
d~niz noktaları rasında. sayını§tır. 

Bu gazete, SUveY'§ ve CebelUttarık 1-
Glmlcrinl saydıktan ıonra ltaıyanm 
Malta, Kodu ve Ciridin topları altın
da. mahpus olduğunu bildiriyor. 

Roma mahafillnde hAkim olan ka. 
naatın de İtalyan mUdahalcsinln Fran 
aadaki Alman harekAtmm genlş mlk
yııata inkişafına bağlı olduğu merke
zindedir. 

tTALYAYN VAPURLAR! BiTARAF 
Lİ.\lAl\'LARDA 

İtalyan hUkQmetlnin emrine tevfL 
kan, birçok ltalyan gemller! Mekııika 
llma.nlarına demlrlemiılerdlr. 

Halen Meksika kör!,zl limanların· 
d:ı, o kadar çol;: İtalyan sarnıç gemi· 
el vardır ki, ltalyaya petrol ihracı 
bilkuvvc durmuştur. • 

i8t tonluk Fede vapuru telııi.zle al. 
dıfı bir emir lli:erlne Napollye aJt olan 
hamulesi ile birlikte Taınlcoya iltica 
etml§tlr. 

İçlerinde 9660 tonluk OrlnocodA 
dahil olduğu halde dört büyUk vapur 
Mek.alkanm Puerto llmanmda kalmak 
tadır. 
Şanghaydo.n A vrupaya hareket et

mesi llzımgelen 18.7W tonluk ltal
)<'tln bandıralı Conte Verde yolcu va.. 
puru ,Şanghayda kalmak için emir al
mıgtır. 

İtalyan maarif naztrı ınlli:elerin kil· 
patılmaamı emretml§tir. Bunlar bir 
sanat eserini korumak makaadile L 

\ınmı§ tedbirdir. 

l'ENl FRANSIZ SEMR1 PAPA 
· İLE GöRtJŞTtl' 

Havas ajanamın Romadan blldirdt
ğine göre, Fransa.nın papa ne:ı:dind&
kl yeni bllyük elı;isi Durmesaon itimat 
mektubunu mutad merasimle verml§ 
\'C nutuklar teati edllml~Ur. Bu nutuk 
!arın metni bugllnkll ahval sebcblle 
neşredilmiyecektır. Sefir :ıe papa bir 
saat kadar başbaııa kalmı,ıardır. Pıı...
pa ı:efinı verdfğl cevapta çok ağır 
imtihanlar gf'çinnekte olan Fransız 

ınlUetl hakkında tavsiye "'' 
lerlnl blldlrınl§tir~ 

~fALTAD \ HERKE Jlı' 
'Maltnda. halk her ihti.IllS1e 

b.i.zir bulunmaktadır· ?>f\İ ,ıı~ 
muhtelü şubelerine uıeıı ~ 
ferd vnzifesi başındadır· ıı; ~ 
mumiyc, beşinq kola ıneııs~ 
ğunda.n il§phc edilenlere 1' li°' 
icraatta bulunmu.sı için lt 
tazyik etmektedir· 

Nasyonalistlerden e!~ fi 
nıızm Carlo Mallia Ro~ 
sunda yaptı,&'l bir görjitJ'\9 
smda Maltanın İtalya.ya. Jt' 
lemlşti. Bunun üzerine ~t 
dlknl koMe:>i tarafından ~
dilen bir mitingde CarlO rell 
takbih eden bir karar sil ~ 
bul edilmiştir· Karar sU tÔ 
Malta. işçilerinin müttef~ ot& 
mlizaheret için her türlil ~5 
lığT yapmak hususundaki 
maz azim1eri üı:ıdc ednıneıtt 

f( 
YOLOU T l'lrARELJ~Jd 1: 
YAN ARAZİSİNE 1.1'\ rtl 

··ııı 
''British Ovcrsa. AirvtıY5 > 

dist:uı ccnub Afrlka.smt ':-c 
tralya hattında kullıı.nd.@d 
t.ı1·yarcle.ri Akdeniz Uzerit 
yahıı.tleıine devam edece1'ı 
yarmdan itibaren ltal:>'llll re 
ne inmiyeccklerdir· şıındb;; 
bu tayyareler Brendizide t 
ediyorlardı· 

f ,~ trAIJl"Al'A nrn AQ 
1 

HEYETİ GELDİ 
~,, 

Alman ajansının lfilA.n 
dirdiğine göre, Alman P~-# 
uezaretl müsteprmm rU a~ 
bir Alman heyeti Crt~~jtl~ 
sil olmuştur· Alman ID~eet' 
refine verilen bir ziyafet t6f 
lWyan nazırl!U'Illdan seni' ~ti 
rinaçi irad ettiği bir nlltll 
cUmle dem!ştlr ki: _., -ar 
"- Tarih 21Unıtle yilr"}ut 

ve adalet yerini bulacalt , 
yanlar hazırdırlar. a.nc~ ıetıı 
emrine intizar etmektedit t 

ıJ~ 
BiR ITALYAN V>-ff. 

CEBELOTT ARIKTA 
EDiLMiŞ ~ 

V· 
Roma, 9 ( A.A.) -

ajansı bilidiri yor: .. 
Stefani ajansına gore~ıf~ 

limanından İtalyanları ;,ret' 
reket eden İtalyan b~~ 11•" 
"ca.nia vapuru bir tngıhZ1attl misi tarafından Cebe 1e( 
tevkif edilerek limana 
miştir· ıV 
FRANSIZ GAZE'fELt: 

DiYORLAR? 
aıe 

Ptr:is, 10 - Fransız~ 
İtalyanın muharibJcrle »Wl" 
giri~i§ vaziyette oldU& 
rüz ettirmektedirler· ffıtı 11 

Ouvre gazetesinde 1 ;ôl 
de, Almanların A.vuıtur~ 
makta oldukları kıt~at aı~ 
nın İtalya üzerine hır t ıcıı' 
kil ettiğini. ve ıtal>;ıııı•~.ı 
vermediği takdirde, abli"' 
Yugoslavyada ken?i .be'~ 
rekete geçebileceğinı Y 
drr. 

.\'atidaı 
\jl ... 
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NAKLEDEN: 
BURHAN BURÇAK 

- ts2-

«woru~ı 
~İıden .ria dtiğim ~y, bu ki onun hakikt kamı o~du. Gizli· 
. Yatı tstediğinw gibi tanzim ce onu sc\·irordu. Na ıl ni~nlan· 
e· n ibaretti. 

L !Çare Ya\':runı bu ancak si· 
~~·ar · ' b' tnı7.de yaşıyan bir şeydir. 
de !~ ~e:~ye kadar serveti· 
ta~1ndır. Servetin icap ettir· 
e.1delere ba~ etrrneğe mccbur
t -.ı esaret size tatlı gelir, Fe

\:et bu böyledir. Müdebdeb 
_tı1 hayat size hoş gelir .. E· 
~ın. ... 
-.. uı de onun voksuzluğunu 

' ~·Ordunuz. Be~ sizi bunıar
r ~ ettiğim için üzülii
~ liaibuki §İmdi artık bu 

,ıı . 1arn ettiremem. Sonra 5izin 
~ ne vaziyette kalırdım? 

:ıı lılamurda, gerek Antalyada 
le bakan bir adam, bir ve
t 6yle mi? 
~erim. ne söylüyorsunuz? 
~\·et, i~ orayıı nmr. Oralar 

d ~her yaşarsak ben sizin ş.er-
1\ l tif ade ctmeğe mf!Cbur 

\ nenim kazandığın1 para 
.iltidatınız=n kizde biri bi· 

.......... 
". 

illl1 hiç, hiçbir :-eyim ~·ok. 
<l"tn, imklı.nsız bir ~ey )'a\'· 
taııar 
~ .m ... 
~titn çıl · i _ınız galiba. Çok 
~ diıitinüyor U11uz. l:lotlbin• 
:a~rsunuz. O kadar .. 

~\'tt, mağrurum Feride. Bu 
bi ~~iz ve derindir, bilirim, 

r \'azlrete dücım~ bir a· 
l'alnız küçilltme}(.e kalmaz. 
'nda alçaltır. Karı ı 

f:ıı.- b' d . . -ır ır a amın ,·azıvetı 

\'e münase izdir. ı-İem. 
tridc, size bunu istcmh·erek 
~n. Mirasa Bayan i:hra· 
~ıl de doğrudan dcğruya 

'kannenizden tevarüs ctmi~ 
b~t ~nimle evlcrımck hatı-
ıle Relmi\·ecekti. Zaten 

dığmuıı hatırladım ve uyandım. 

Evet o zaınan ben kimsesiz ve ta• 
kirdim, şimarık bir çocuk itimadi
le, kenaisi için her şeyin yapıl· 

masıru kolay zanneden bir Ç01..'Uk 
haiiyle Kerime sığır.rnı~tım. Ke-
rirn beni yanına ruınış, hiınart! <.-t.. 
mışti. Halbukı şimdı ben büsbütün 
deği~mi5tim . .Esrarlı bir el, kü• 
çük, çılgın Ferideyi ciddi ve akıilı 
bir kndm haline koymuıtu. Simdi 
dtişünüyorurn. NMı1 oldu da mu· 
kabilinde hiçbir ~Y \-ermeden K~ 
rimden ~-ok şey istemi~tim? 

... 
Kerimin bütün sakin ve münzevı 

hayatını. sevdiği yalnızlığını alt· 
üst etmiştim. ~ımai de bunları 

ltkrar elde etmesine mi manı ola· 
caktım? 

Ba~ımı iğdim. Etrahmm derin 
bir ~ izlik sardı. Fakı.ıt birıtşmış 
ruhların konuşrn ... ı.dan anlaşabildik
leri berrak ve ~eılaf bir ~ükut de· 
ğil, her elemli kalbi biribirinaen 
ayıran ve biribırini blr daha hiç 
ıöremıyecek kadar uzak, ~k uzak 
ycıl(~ıe atan sıyah karanlık ve kor· 
kunç bir e.e3Slzlik ... 

- Biribirimiu:leıı ayrılmak o 
kadar kolay mı? 

Bu söı:leri l-Oyliyen sesimden 
kendim de l\orkmu~tum. Kerım 

titredi. Bu çirkin keıımeain ilk d~ 
ta olarak ağzımdan ve bu kadar 
sakin bir sesle 'ıkma~ı onu hay· 
rette bırakmıştı. Fakat ktndini 
topiayarak cevap verdi: 

- Ayrılma iki tarattan biri iti· 
raz ooerşe güç- <ılur. Halbuki biz 
anlaşmıi dcğH mi}·iz? BWlu daha 
bana ni~anlandığımıı ün söyle· 
diğinizi hatırlamıyor musunuz? 

e 

- Fakat rebeb göstermek lA· bö}·Je bir ~yin kabil olaca· 
~t1l"tına bil~ gelirm~zdım. zırn. 
ınayc Hmck. izin için ça· - Sebeb mi? Bizim ir.divacmuz 
~nim için bir ~:ıadetti. 7..a· gibi hır izdivaç için buna lüzum 
t •ın, · ı bir çocuğa y:ırdım bile yok. Falmt evlenmemizin şek· 
bc.ı pek tabi{ bir \'azlfe !ini anhıtmamalıyıx. Hu:xıst hali· 

ıa Z e n g 1 n deftildim. mizi hariçten kimse. hiç kim~ bil· 
ı tıll'la böyıece ı.:anstınız. mtme:idir. Ben bunun için kabil 
"' ervetlnizdcn i tifatle c- olını)•an şeyi.eri bile yapma.ğa ha· 

tQ ~~l kalbinin çlzrliği yol· :ı:ırım. A;·nlmayı ~it istiyccekı;iniz. 
ti~·en bGyük ~ılgmlıklaı ya· Kabahatli taraf da ben olaca~. 
l ~ın. Fakat bu çılgınlık bir 
ıt!'~ılı~h o!mamah Feride. - Yani kabahat mi icat tele· 
b lllnatten maksadınız ne? cek iniz. O lınlde ... 

ı Utlln bu ~--rayı siz i~,.iıfr ,_. - Harır icada lüıunı r<>k. Ka· 
q nı.c:, lGinlzdc §erik olsa- hahatlerim var. 
r.-!'tıan benim menfnntim si· Kerim ~uc:tu. Sonra ~~ine acı 

tı :ııaıatiniz olur Kerim.. b:. ml.oiamma ile de,·:ım etti: 
<il. Ben \'aıiretimı sizin 

1\ • - Feride, gençliğiniz ve safi· 
~ Parlak bir hale getirmek yetinizle bıl..T.emcniı lazım olan 
~:l::ı.n istifade etmek iste· bu şcy!cri size sör:emck ne ftna, 
·~~ böyle bir ~er olabiiir ne mü5kül... Siı beni mazur gör· 

ı\iı 1\ . miye<:<."ksiniz. Fakat her şeye rağ· 
'tıi erım, siz en tabii ~eyle men süyl.enıem liı.zım. 

'!i/..e &ö:e tefsir roip çir- Karanını \'ermi~tim. Ilcyl"Can 
• 

0tsunuz. Fakir bir erke· est>ri göstermiyecc!:tim. Bütün te· 
ın b' ~ ır kadın1a evlenmesi· cssürüme rnğmen ~in ve hatta 

~ ~ ~ulmu)'orsunuz. Hat· lakayt g6rür.cceı<tim. Ma}mr ol· 
. nı aldıırınız zaman Ke- mak sırası bana gelmi~ti. Sakin 

.,~17-<l(!f} pek çok fakirdim. b" J d i ır ses c oor um: 
~ ~ l'lldl <t\'llviz. bu miras - Ne gibi şeyler? Haratmır..da . :ıırtı d w •• • • • d , 
trı. ~ ıı, sızın e fayr bir kadın "ar. Ben bunu CQ.\lan 
, ·ek mü~te:-e!\ haratlarmı biliyo:-d~m. Bunu nerc::len öğ!"t:ı-

~ t ~~lerj için ,·~le\' kan~ı· dlğlmi de sonnarrnız ,·e anl:unağa 
«;"ık an i:.tifade et~. hun· çaiı~mayımz. Çünkü muvaffak ola· 

·ar, -ı ı...~. • d · ld " ~ : mazı;ımz. S z ıA:Jll aıma o ugnm· 
\ :111 ın kanm değil~nlz. dan daha çocuk zanne::lersiniı. Ke· 
L. ıalnıt · · ü k ·· ı · · · · > 'llrt m m ş ·u nızı. 

1 

rirn ... Ben bir filozof gıbı \'aZı)·e-

~t ~tınak için kab:ıt .etti: tin her dhetini dü~ündüm \C ol· 
h ~ \ar. Halbu!\ı şımdı 1 duğ;ım gibi kabul ettim. Daha 
~ ~dnn kalktr. Tabiati- ben ı:iı~ izdivaç teklif etmezden f'V

'\-tı da ~~~er k:ılmadı. \·el de siı o kadım ~Yiyordunuz. 
t 
~. ı.:gı~·iniz.. r.iim!e.;inin fkni raıumıa aldmrz, çünkü bana 

111 IJJt 1 rb' •....ı• d' !\!~ "i(jll ırar gıc.tı )' ı.. u- acı)·ordumu:. Fn',at yalnız onu 
~lb'V ·· ' d '"f:!Ji~<İ· nerımın ÇOi< acı a~kla s.e\'iyordunuz... Bun :ı da 
• 

1
• Eğer şu dtıkikacia hakhydımz. 

~~tt ~l~~"dım izzeti nef5i· Kerim ha,_·rette kalmı~tı. Bu . 
t}\ l . 

ııllrıa ltr t."lman ~·aptığını hay~te memnun oldum. Sözüme 
~~t' ta.,iac~~~ ,.~ o:m tc· devam ettim: 
!'ıl4 ·l 1"'· O da o ıaman her - B:ma her i~tcdiğiniti. istedi· 

~:·~1.ktı. ı ·a 11. n~~tl ôiur ~niı gibi ~5rliy~bllir·iniz. Ben ne 
~ h. .\e mı Ti m~ht3.; ot. hayrettt kaham, ne de mütteSsir 
11:-ı~~ ~'0-d·J. ~n;a b"rcl n· oluru.-n. 

~eldi. O kadrn? B:-!· (Devamı var) 

20 
ömer evvell. ahıra doğru yürü· ı yin daha! .. dedi. '•Hey! llü~yin; 

du; d<>:1 çift ök~ iııeklcrj~ ~ Hüseyin oğlu Hüseyin?,, 
rak edıyordu. lnekleroen bin ılk· Durdu: 
baharda doğurmuı Olmalı! Sonra 
anbar!arm vaziyeti: Akviranı kış - Bir ölü gibi! dedi. Ve, bir sa· 
bastırınca ne Kalecik• ne de Kızı1- niye ayaklarile tın:ul&nmış 5aman 
cadan yulaf ve ot getirmek imkdn· demetıerlnı y:ıkriıak ist.OOı. Yahut 
sız. Halbuki bcJ on güne kadar reni gelmi olan Hü )in ~lu 
bunların h~psi hazırlanacak. Ahır- Hüseyini cllerlle değil de ayakla.ri
la samanlık kapılan öyle muhkem !e bulmak. Tam bıımunun ü~tüne 
tamir ediimeli ki bir kurt pençele ba6ll'lak. O va.kit birdenbire f mı
rile toprak altını yırtıp e,eliyerek yacak; ve tıpkı belinin orta::.ma 
burnunu oradan sokup i~riye l~ bir tekme yemi~ kadar yamya 
ncf füs etme::.in.. olmuş burnunu tutup bir taraftan 

Kı:>a bir tahta köprü ile g~i\~ 
t\'de hiç bir ıpk wıntı:>t )'oktu. 
Kr~ yaz, ocakta yanan tezek koku· 
&u da duywmuyorou. ''Gümüı u· 
ywnu} olacak!,, dedi; "tuhl,. ve 
tahta köprünün on adım ötesinde 
ıq kapıyı yarım saat Herdeki baJ· 
ka bir köyün &mmncr.t bir kapı 
gibi uıak buldu. Ona bir türlü 
~lleri gidemiy0r; \'e bir defa vu· 
runra bu kalın sesin tahtnlardan 
biribirine geçercl\ garlı: bir takıru 
çıkaraca.lını ıannediyordu.I3elki de 
çocuAu. uyanafuk \."f! korkacak. 
Yahut ahır~ &amanlıktakl bütiln 
hayvanların tıesleri bu garip lakır
dıyı taldp edccckl Onun için ka. 
rısının uywnuş olm:ısmı tercih et· 
ti; ve bu kadar ö~üme yakın u)-u· 
duğu için de onu haklı buldu. Tar 
lada roruld~J1U düşündü. .Eğer 

Ak.viranın muhtan da g*n ilk· 
bahar başında Gümüşe iyi bir ya· 
naşma seçemediyse kadının kolu 
kanadı kınlınr~ olacak! Bununla 
beraber düşündüklerinin tamamile 
aksi~ on adımlık köprüyü belki 
bir admlÖa•alıverdi; elini uıattı; 

ve hafif dokundu. Kendi kendine: 
''Bir ku3tan daha ~buk uyanır!,, 
diye konu~uyordu. Çünkü Hüseyin 
oğ~.u Htıscyinin ilk tabiat -d~ştir
m~ dakıkalarını samanlıkta yuvar 
lanuken duyd~nu söylemi~!. 
Ağılda ilk kuntldayan hananla
pn seslerini alır; \"e dı§3I'da kuru· 
mu, tahta köprüyü ilk )'aı gece
lerinde kemiren böceklerin de ses· 
terini işitirdi. Bir, bir daha dokun
du; ve kulak~annı iyice vererek 
dinledi. Sonra birdenbire çocuğu· 
nu düşünerek onu uyandırmaktan 
\·a:geçti, tekrar ı:.."U'llan:ığa doğru 

yürüdü. 

Omer, hakikat~n. kansı ve çocw 
ğu k~dar hayvanlarile beraber s:r 
mantığın vaziyetini de merak e
di:yordu. Bütün )"3Z samanlığın k~ 

pı:,ı yan açık dururdu. 'Hemen, 
kapıyı itince ~n demetlerin bir ta· 
rafında yanasmalardan biri bekı;i 
lik «ferdi. 

Hü:.e~·in <ığlu Hü'.'eyinden son
ra onlardan !>irini muhtar gene 
bulmuş olmalıdır. Karısmdan e\"" 

\'el onw1la kon•ıimak. Onu )'Okla· 
mak! !\tah~.. \-aıiyotini soıına~ 

Oküı!erin h:ı·'-!ık geçirip geçim:-z· 
diklerini öğrenmek! Akviran hak· 

.. ıoa i.ıa.1at ma.k. 

Kısrağım yedeğine taktı ve il.:!r
ledi. :~apı arJına ka~r atık. Ken· 
di kendine konu~tu: ''Bu yana, 
malar adam olmaz'.,, d<!di. Ç,.'ünkü 
yaz geceleri yana~malann ağır uy .. 
kulürmdan istifade edecek bir çok· 
lannın bo~ samanlık aradığını bi· 
lirdi. Eğer yana;malard4ın birinin 
Hü~ yin oğlu Hüseyin gibi uykusu 
ağırsa .. Sabaha kadar bütün sa· 
maııh~ı i>o~altır; hatt.i son dakika
da yana~ma farkına \'aracak olur· 
~ı küçük bir bıçakla i~ini bitinne
[İc kadar da gidebilirdi. 

Oğlak Omer içeriye seslendi: 

- Hty! tfedi. Aptal. Knpıra 

bir köpek bile ~ırakmamı~ .. 

Ve, ~\·ap beklen~ksizin ortaya 
doğru rürüror, l.unı bir gübre boş· 
luf\inda ayaklan hiç bir şeye ta
kı!mtyarak· kendi evinde yürüye.n 
bir adamın sevkitahilsi i!-! Herliyor· 
du: 

''- l~t~ bir Huseyin öğlu Hüse· 

u~kurlarmı bağlamaya çatışacak 

\"e küfrederekti. Hay koca Hüsc.· 
yin oğtu .Hüseyin; ağır uykulu er 
§eki 

l<"akat birdenbire, eski ith·atlan
rutı tesirinde kalmıs bir adam gibi 
Hüseyin oğh.ı Hüseyini aramaktan 
vazg<.ıçti; Adeta bağırarak geriye 
dönmek istedi. Yalnızlıktan \"C kor 
kudan bağırarak. Sonra "sabahı 
beklemeli~·im!,, dedi: kısrağını 
kendi haUne bıraktı; \"C kendi top· 
raltna, Akviranm toprağına uza· 
nıp u~'lldu. 

Sab3hicyin Omeri birdenbire gü· 
neş yakalamı~tı. Dahil ilk dakika
larda ahır Ye samanlık kapdannın 

kapalı okJuğunu da gene güneş gös 
terdl. Omer kamı için ''belki muh· 
tarın yanına gitıni' olacak!,. dedi; 
\e topraklann kaybolan \"erimle
rindeki sırrı öğrenmek için, kısra· 
ğını Ali çavuşların tarlasına doğru 
a!e-:ficele sürdü. 

vx 
Ali çavu~n kan ı ve kencfü.i ile 

lki oğlu, bir de tarlaya baharda 
kapılanmıı olan biri, çalı demetle
rinden yapılmış kllçük bir çardak 
altında oturuyorlardı. 

Kansı d~ avluyu temizlemekten 
henüz dönmüştü; ve gün ir mız
rak boru almı~ gibiydi. Aı i!erde 
biri topal iki öküzün çektiği bir a· 
raba Kakciğe öteberi götünneğe 
haıırlanı)·ordu. Henüz uykudan 
ayılamamış olan Ali çavuş bir ta· 
rafta hafif kestirmeğe çalışıyor; 
ve kansı bir fırsatını bulup onu 
azarlaınak için homurdanıyordu. 

Nihayet duramadı: 

- H~y! dedi. Ali, Ali ağa! 

Ali Ç<l\o'\IŞ rilya göril:YQr; ve ak
tıırdığı bir kiremitlikten dü~ek 
için eH(riyc tutunacak bir yer an
yordu: 

- Hı; diye silkindi; ne var 
sen misin? 

Kndın birdenbire başrucunda i· 
ğilmi:ti: 

- Demek ki, dedi. bu çocukları 
kfmdi kendilerine bırakıyorsun 

Kaleciğe? 

Bir eli belindeydi; ,.c Ali a~:ı 
şişman kalçalarile, onu kulpu kr 
nlmı:l bir testiye benzetti: 

- Niçin bırakmıyayw, diye 
:,ordu. 

Sonra birdenbire kal.karak. u. 
zaktan ikl oğluna baktı; gözlerini 
uğu§turdu: 

- lkisi de bıçak gibi! dedi. 
Kadın: 

~ Ha! dire atrldı; bıçak gibi; 
iri hahnma getirdin. Diln jandar 
maların 5-0ylediklerinl unutuyor 
sun galiba! 

- ~e söylemi~ jandarmalar! 
diye, Ali ağa acele ac~1e sordu. 

- Hiç! gene Akviranlı Omeri 
anlatıp durdular. Sonra da köy
lülerden bir eşkiya baı;ı geirene 
bir sarı altın dedi'cr. 

Ali ağa: 
- Eh, dedi: Ak,·iran rengin o

lur am~. eşkiya nerede ki.. 
I'adın gözlerini parlatarak: 
- Daha ... ı wul diye il<h-e etti; 

O~lak Omer için de iki :ıltın dedi· 
ler! 

(Devıunı '\'ar) 

Bana iki /,elime 
fısıldıqan adan 

Kararımı belki de pek doğru bul 
ma.yac:ilismız. liclkl nefsi.ne hfıkim 
olup bae~e. ta.M:<l:ı. hareket etm~k
liğim lizun gelirdi· Haklı değil mi
yim· acaba? Ba.§ımdan gt!çcnleri 
d.inlotllkten sonrn sizde mlita.lc:ıru. 
u söylersiniz. 

O .ıaman .)-1nni y~mdaydmı· Ha· 
ya.tnndıın memnun olıunamnk iı;in 
hiçbir scbf"p yoktu. KUçüklü~rfunde 
ne~·e nedir bilmedim; çıı.l~abilccek 
Ytı.fiS. ge.Ur gclm~ hsyatın Qetin 'Sn· 
yqına imanla atıldmı. To.nmmı§ 

moda tice.rcthanelerlnden "Taner'' 
mUe.seeseslnde oldukça iyi bir mev
kide bulunmam beni blrnz teselli 
ediyordu· Bayan Taner daha llk 
günlerde ce.ııiş kablliyetiml,çalı§ma 
hevesimi takdir elmiş bana i~i bir 
maaş bağladtk:tnn başka az bir za. 
manda dııha il'i bir vaziyete gece· 
tl'ğimi ibildlrmlşti· Bazı Bi.(l3riŞler· 
do bulunmak Uıcre Taner mU~se· 
sesine mUrncııat eden ''Canfes'' 
mUe~in mUmesslli ilo ilk 
defa k~ıla{jlti;'lm Ya.kıt \'8.Ziyct bu 
morkezdo idi· :Mümessil yanımdan 
geçerken hiQ unutınaynca~ ba
kı~larllc yUıUme baJrt:, Fakat bu 
yl\ksck §ıı.lusta uf'acılt bir toslr, bir 
alüa uyandınnanm imkln vnr mı. 
dır! Gençti~ yapılI§Itlda bir hare. 
ket ve canlılık seziliyordu· Saçlan 
ıim.BiyahtJ, çehresinde kaJ'61Stnda.kl· 
nl ilk bıık~ta. slhlrleyen bir ifade 
vardı. Yazıhaneye girdiğini görür 
ıörmez bir sevki tabii ile çantam
dan aynamr, pudramı ve rujumu 
çıkararak ~ehrcml biraz canlan
clırmay.a gayret ettim. Gide~en 
yine önilmden geçeceğini biliyor. 
dum. Fa.kat neyo timid edeyim! 
Aynada iri ağzıma, sivri çeneme 
ve göz çukurlarma sokulm\11 kil· 
çücük gözlerime baktım. GU.Zel .m1? 
No gezer! ... Bununla beraber ben
de belki bir ca.zlbc bula.cağı ümldile 
birnz teselli buldum· Zayıf vUcu
dum.a gelince, bunu nasıl oln ••ın. 
ce tıllUeUm" örlUyorou· 

Biraz; oonra bayan Talıei":in Yo-· 
zıhane kapısı açıldı; Canfes mUtS· 
sesesinin genç mUmessili tekrar 
önümden geçerek aynı acayip 00.
kışlarile ve bu defa daha bUytlk bir 
ısrarla yUıUme baktı. Kalbimin sil
ratle çarptığını hissettim· 

Mağazadaki arka~lanm.dan bi.. 
ri, heyecanınma dikkat etml§ti: 

.. - Ah, sc.n de mi !feIAhat? An. 
hyrunıyoııım ne oluyor size b<Syle. 
Hepiniz bu adam için stldırdmız mı 
yoksa? 

- Haklı değil mlyiz! 
- Oram öyJc. Hakikaten bu 

genı; çok enteresan bir tip". 

Nakleden : 16.a L. 
ne çok üzüldüm ... 

O ncrde bUsin ki, kur:ı.nuı bana. 
ıitl.~ool ben1 son derece sevindir. 
mir:, ba.htiynr ctml§til 

- lBtcrscniz, diye devam etti, 
iki dakika ıııro.ün. bcltlcyin, i..:ıçilero 
direktif \•ere~lm ; sonra otomobilim 
le sizi evinize kadar götürUrüm· 
Böylece dnhn. nz \·akil kaybet.mi~ 
olursunuz. 

!.sterseniz, diye soruyor; l&e
mez olur muyum tabil? Biritaç da
k:· ~ sonra otomobilde onun yanın
da yer nlmı~tnn. Blr nrnhk bıına: 

- Bir ~nm sinemaya gil8ek 
ister misiniz'? diye sordu· 

Nedense bu sözlerini pek ndi bul 
dum. Şimdiye kadar .klmbillr ka!; 
kıza ıtynı §eyi teklif etmi~ti 1 

Iüsaca cevnp verdim: 
- Hayır, ~ekkilr ederim· Vak. 

tim yok. Alqjo.mları evdo ~bn var-
.Aramızda fU'tik her ~yfn bitti

ğini sandım. Fakat yanılmıııtnn: 
Zckt bo.na yazdığı mel.."tuplarla, his. 
lerinln bilakis kuyvet bulduğunu 
göster.iyonlu· Birkaç kere bana. s\1· 
zel çiçekler göndermiş, bazı defa.. 
!ar da akşamlan beni, Taner mü· 
essooi önünde beltlem.lşU. Bir ~, 
nihnyct davetini knbul etilin: Pıı.. 
zar gUnn kır gezinililne gidecektik· 
Orada biribfrlmld do.ha iyi tanımı.' 
oiduk:. Şen, zeki ve sak nezllketll 
bir tipti· Kırda yabıu:cı bir lazln 
yalnız geren bir genç erkekten 
beklenebilecek herhangi bir eöz bi
le nğzmdan çıkmadı· HattA arada 
sırada . çekingen lise tnlebesi 
tesirini bırakıyordu- Yemeltten son 
ra çlçcklonm1o ağaçlar allmd& u· 
zun ve zevkli bir gezlııti y.ııplık· 
Yanyıı.na bir tek kelime bile oöyle
meden ağır ağır yUrUyorduk· San
ki, söyllyeccğimlz eö.zlerin, dllşUn
celerinld açığa vurmıusındaıı korlt
tuğumuı: için konuşmaktan çekini
yorduk. Biraz dinlenmek itin bUyUk 
bir ııöğilt ağacmın gölgesinde otur
dum: o da yanı bqmda oturdu· Ha
yatımda ehemmtyetll bir §t!l in vu. 
ku bulacağnu hissediyordum.o ~yi 
de büyük bir sabıreızlrk içinde 
bekledim. El.imin omuzuınu kucıık· 
ladığmı hisseder etmez dorlıal a· 
yağa kalkıp, koşarak oradan uzak. 
laşmak istedim. Faknt o kuvveil 
kendimde bulamadan· Fısıltı halbl· 
de ağzından çıkan 1kl\Dııru telime 
blltün kuvvetimi ve amımu slllvcr
~· ~zlorimi kapaynralt bu Jk.l 
sihirli kelimeyi kendi kendime Uıt.
rarlayorduın: ''Sizi seviyorum,,• 

Dudaklarmm benim dudaklarnna 
d1ğdiğini b1ılsedinco bu adımım, 19-
tikbn.limin güncı:t olacağmı ıanJa. 
dmı: , 

- Sizi seriyorum-

••• 

Bayan Taner'in sesi konuşma. 
mızr ke.stf. Beni çağırıyordu· üze
rime o kadar ~k iş yükledi ki gU
ıel gençle meşgul olnuya artık vn.
kit bulamıyordum· Fa.kat akşam ü. 
zeri evime gelince fı.ciık olduğumu Evlendik. Aradan fki sene ~ 
anladım· Ben, ~ık? o gtlne kadar, ti, Saadetimizin devainlı olac:ağma 
öbUr Jur.lann gönül dertlerini duy- emin gözlerle baknuya ~amış· 
duxçıı gülen ben! BütUn bu a.'.}k tım. Zekinin bütün kusurlarmı, 
hiklyeleıini gülünç buluyordum. 'zayıf tarafları,, diyerek nıazttr 
Ve, işte, §imdi." Bana belki de tc- görOyordum. Böyle bir zayJf tanı.· 

fı, mescla, Mğıt oyunu ve otomo
Badüfen o gnrip baktşlarile baktığı b'ld' H 
lçin meçhul hir erkeği çıldırasıya ı. 1

• ayatımda beni bir engel te· 
~eviyordum. Ben, Melô.lıat, bu l:a- la.kki etmesini istemediğim için 
da. bu kusurlannı hoş görür, hiç atrıı· 

r cidd[ vo mUspet fikirli ktt, .mı açmazdım.Onu seviyor.ve. ideal 
kendimi, yalnız ve ancak bir me~- bir koca olduğu fıkrile kendimi ik-
tcp talebesine m~hsus olan tatlı • 
hUlyala.ra teslim ediyorduın· Bir na etmıye çalışıyordum. Kararsız 
sahne ısraı·la beni üzüyor, zihnim. vo sebatsız olması beni en faıla 
den bir tUrlU uıaklaşmıyordu: Ken düşündüren tarafıydı. Her dakika 
dimi 0 meçhul gencin yanında. 1:ö· fikrini, hükmünü değiştirirdi. Bu 
rüyor. ona 11lnı nşk yaparken, o- gün satın aldığı bir şeyi yarm de· 
nun da beni sevdiğini dair tcmt- lfütirmeğe giderdi. Ve, bir gtin • 
natlanm duyuyordum... he~·hatl • beni de değiştirdi! En 

* * * samimi, en iyi arkadasım Güliıar 
Bir gün işimiz çok olduğu için, la değiştirdi! Kimse, geçirdijim 

geç vakte kndar dÜkklndn kalrnıya zalim anların fecaatini tasavvur 
mc.:-bur kaldım· Gitmeğc Jıazırlnn- edemez. Kaç defa hayatıma bir eon 
dığım sırada bayan Taner btnl ~ıı- \·enneği dü~ündüm. Fakat onun 
nma çıığımr: böyle bir zevki tatmasını istcmiyc· 

- Mellhnt, ktımı, sP.nden bir rek çalışmakla teselli aradım. Çok 
ricaam vnr: Acclenlı yoksa bir da· tanberi biriktirmis olduğum birhç 
kika Canfee'tcn gccip 5u snr!ı ve. .paramla bir dükkan nçtmı; örgü 
rir·misiniz? Aceleden, bugün muL işleri satıyordum. "Altmok,, mar
lnka alm.mal!ırı lazımdır. Bir lak- kasile ortaya attığım trikolar aı 
siye binersin~, benim besabnna·- bir zaman içinde fevkalade r~t 

Bunun ilzerine, bilmem neden, kazandı. Bir müddet sonra mağa· 
bayan Tancri kucaklayıp öpmek zay1 genişlettim, işçi adedini ço. 
nrııısunu hissettim. İçimde bir his, ğalttnn, nihayet küçük bir de fab· 
bana o adamı tekrar göreceğimi ve rika açtun ki bunu da çok geçme
kcndiaile konufrnak !ıraa.tmı eldo den geni~lettim. I~imin büy~ 
ed~cği.mi eöylUyordu· Ve, bakika. \'C ilerlemesi yüzü.mü biraz gül 
ten, y:ınılmamıştım. "Canfes" nıa· dünnüştü. Benden birkaç )'llŞ 
ğazMml\ girer girmez gönlümUn büyük \"e en iyi arkadaşım otan 
adsmt ile ka.rşı kat"{jtya geldim· o erkek ortağımdan son derece mem
eskl bir tanıdr6ilc konu!luyor gibi: nundum. Aramızdaki bağlar git· 

-Mcriıeba. matmazel, dedi. Ya- tikçe o k:ıdar kuwctl-'>..ndi iri, bir 
mlmıyo~am hayan Taner'den gc· gün kansı olmamı teklif edince hiç 
liyorsunuz. Bu tutte bu zahxaatı> hayret etmedim: gayet tab!i bir 
katlanmak kuraııının size düşmesi- • { Liitfen ınyfa)'l çevir-iniz) 
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BEREC 
The Ever Ready Co labrikcuının 

INGILtZ MAMULA Ti OLAN 

Bateri Anod Telefon ve Cep pilleri 

Oyun f l'tbol 
Galatasaray 

kalitesi itibar ile 
Feneıbahçe 

şimdiye 

maçlarının 

kadar yapı 1 an 
en düşüğü idi 

Dlin Fcnerbahçc stadında miL 
li kümenin en mühim müsabaka· 
larmdan Beşiktaş - V cfa; Galata
saray - Fenerbahçe müsabakaları 
yapıldı. Miisabaka saatine kadar 
stadı on bine yakın meraklı dol. 
rlurmuştu. 

Beşikta§ - Vefa 
Günün birinci müsabakası Be -

ıiktaş - Vefa takımları arasında 
yapıldı. Hakem Ahmet Ademin 
idaresinde oynanan maça takım
lar aşağıdaki kadrolarla çıkmış
lardı. 

BeıiktaF Mehmet Ali • Taci, 
Hüsnü • Hüseyin, Ritat, Feyzi -
Hayati, Hakkı, lbrahim, Şeref, 
E,ref. 

Vefa: Azat - Abdüı, Süley
man • Şeref, Lutfi, Şükt-ü, Necip, 
Hakin, Hilmi, Mehmet, HaycL,r. 

' : 
·. 

• 

Oyuna Beşiktaşlılar başladı -
lar. Rüzgarı lehlerine alan Vefa
lılar ilk dakikalarda Beşiktaş ka
lesini sıkışbrdılarsa da gol çıka
ramadılar. 6 ıncı dakikadaki bir 
Beşiktaş akınında İbrahimin çek. 
tiği şüt kale direğine çarparak 
geri geldi. Yetişen Şeref sıkı bir 

Dilnl<U Galatasaray • Tc:ner mRçmtnn :, llz:el ulr töı Ojııli,., 

§Ütle bunu gole tahvil etmekte 
güçlük çekmedi. Bu birinci Be -
§İkta~ golünden sonra oyun mü -
tevazin bir cereyan takip etmeğe 
başladı. Bu arada Beşiktaş kale -
cisi Mehmet Alinin güzel kurta
rıştan görlilüyor. Nihayet 32 in
ci dakikada Hilmi sağdan aldığı 
bir pasla Vefanın bcraberJik go
lünü yaptı. Bu golden 80llra Ve
falılar oldukça hakim bir oyun 
oynamağa başladılar. Fakat gol 
çıkaramıyorlar, Biraz sonra Hak
kı takımı lehine bir gol daha kay
detti ve birinci devre 2 - 1 Beşik
taş lehine neticelendi. 

iKiNCi DEVRE: 
Oyuna Vefanın bir akınile baş 

landı. ilk anlar mütevazin. İki 
taraf da gol k!çırmakta biribirle· 
rile yarış ediyorlar. Vefalılar bu 
devre daha düzgün oynuyorlar. 
Fakat kale önünde müessir değil
ler. 24 üncü dakikada Hilmi topu 
kaleye bir metre mesafeden hava
landırarak muhakkak gollük bir 
fırsatı kaçırdr. Birkaç dakika son
ra Beıiktaşlılar bir penaltı kazan. 
dılar. Hakkı bunu gole tahvil et· 
mekte güçlük çckmiyerek takımı 
na üçüncü golü de kazandırdı ve 
müsabaka netice değişmeden 3 - 1 
Beşiktaşın galebesile neticelen -
di. 

Gailatasar!l.y • Fener 1 
Son günlerin büyük dedikodusu 

11eklinde devam eden (Galatasaray 
mı yenecek?) (Fener mi yene
cek?) dava!I nihayet dünkü maç
tan sonra hitama erdi ve bu dava
yı Fener 3.2 kazandı· 

Cekıen bu kadar dc!a karşı 
karşıya gelmi'} olan bu iki takım, 
tcreddütsUz söyliyebilirim ki şim -
diye kadar yapılanların en kötil
sUnU seyircilere (maç!) diye sey. 
retürdiler. 

Seyirciler belki bütün oyun 
mü\)detincP. heyecandan heyecana 
silrilklendilcr· Fakat çok zevkli ve 
yilksPk 'kaliteac bir futbol seyret
tiklerinden değil ı. Galata.cıaray _ 
Fener karşılaşması olduğu ve kcn
clllcrinin de bir tarafı tuttukları i-
çin... . 

BUtün oyun devamınca, hakiki 
rutboJU oynıyanları saymağa kalk
sak, 22 ki.si içinden ancak 4 ki~i 
göstercb!llriz. 

Artık gerisini siz kıyas edin. 22 
kişi Uzerlnde 4 il futbol oynarsa 
bilmem oyunun dereceni neye· 
yükselebilir? 

fena günlerinde ... Eşfak yine çalını 
Oyunun birçok anları şaşırdık... yapmak se,·da.,.ında. 

A15 diye tanıdığımız birçok oyun-
2 nci şanssızlık: 

cular topa düzgün vurmaktan a. Müdafaa güzel çalıeırken Adnan, 
det& aciz vaziyete düşmüşler!" ikinci devre başında sakatlanarak 

Dün Fener Galatasarayı 3-2 
sahayı ter.ketti. Sahayı terkediş 

yendi· Fakat Fenerin bu galebe- öyle bir zamanda oluyor ki, takun 
sinde Galatasaraym büyük iki beraberliği temin etmiş ve oyun ü-
§anssızlığı en mühim rolil oynadı. zcrin:le hakim de. Fakat Adnan 

1 nci şanssızlık : . . 
Tak ı U l tt k f 

<'ıkınca Sa lım g~rıye alını\'or. Za. 
ım1n ı cum ta ı ço cna · b' • · 

t tıb dil · O t lik G" d" ten ır şeyler yapamıyan hücum er c nuş... s c - un uz 
1 

.. 
1 ri dl - 1 • f .. 1 I hattı · k şı kalınca oyun sonuna 
ıa c; • ger crı en ena gun c. 1 ad d d 

rinde... Sernfim semeresiz. Süley- t !aatr bur u.. t• . tif d d .. . ,, e u vazıyc .en 115 a c c en 
man bombo§· Gundtiz yalnız başı- L• ı·ı 10 k'· il'k G ı t • 

didin" Sal"hdd' kd rcnerıer ıııı ~aaa.sara) 
na ıyor. : a a . ın ° a ar karşısında 25 inci dakikada Naci 
korkak ve çekıngen kı· Hnyrct... ·ı l'b' · · k 
S 1. ğ k d - " dd t \'asılası c ga ı ıyct gollcrını a -a ını sa açı oyna ıgı mu e çe d 1 hfç. zan ı nr. 

Galatasaray oyun sonuna doğ-
Haf hattında Enver ve Musa en ru bombolj kaleye topu sokamıya- • -===========================:.... rak berabere kalamamak ııanssız-

şeymiş gibi kabul ettim. Bunun ü- ikimiz için de iyi olur, dedim. lığını da gösterdi. 
zerine LUtfi: Ve hemen sonra il:tve ettim: Fenerde bek hattı biltiln falso. 

- Senden, dedi, beni taparcasr - Bu havada neden böyle pal-

lıl: gllrüııü, 

sunu eliyle itmek, çekmek sureti
le telafiye uğraştı. E.cıat vasattı 
Fikret hem mildafaaya azami şe
kilde yardım ederek, hem de ileri
yi b<'.sliycrek ve nihayet frikikten 
güzel bir gol yaparak çok gUzel 
çalıştı. Öm('r i~i değildi. Sağ açık 
kilc;Uk Fikret vasatı bulamadı· 
Yaşar çok" ağır. Mt'lihc Galatıuıa
rny müdafaası göz açtırmadı. Na. 
ci ve Rebii takımlarına faydalı o
lahilecek 5ekilde çalı!jhlar· 

İki takımda da kaleciler iyi gün
IPrindc değillE'rc?i. Fenerin ilk go
llinli 21 inci dakiltada Naci. ikinci
vi ~2 inci dakikada FikrPt yanlılar. 

Galatasaraym ilk go1ünil 23 ün. 
cü dakikada Salahaddin, ikinci go
lilnii de 50 inci dakikada Serafim 
yaptı. 

· Fenerin gnlibivet golUnü 70 in
ci dakikada Naci yaptı. 

Sadt Tuğrul ()GI~T 
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Kızılay Cenıiyet 
Umumi Merkezinden: 

Münakasa suratile 
17 Takım Tek Ath 

alınacaktır. r~umunet>l \'e şartn:ımesl ıı:ın alft.kndarların 
bulda Yı•nl l'ostaııo <-h-arıııda Kızılny hanında Kızılay 

nı 11 l'll('.aa tin rı 
1 lhııle ıs.G.s;o tarih \'e ııaat onda ~"apı!ı-cakhr. 

..lllmml&ISl!IESBIBI!~ •• ' , ', ! • ~ .... ' ( ~ • ' • 

Devlet Demiryoltan ve 
işletme Umum idaresi 

Muhamm"n bedeli iOOOO lira olan 200 lon renkli veya bcysJ 
21 - 6 910 cuma gtlnU saııt 15.30 da kapalı ::arf usuıu ile .Ankarada 
nasında satın alınacaktır. ' 

Bu l§e girmek lıUyenlerln (47Mı liralı!< muvakkat teminat il• ıı 
tayin etUği vesikalarını ve telıllflerinl aynı gün saat H.30 a kadar 
yon relall~lne vermeleri lAzımdır. 

Şartnam!'ler (350 ı kuruşa Anltarıı \'C Haydarpaşa veznelerinde 
caktır. l 4615) 

* * * • 
Muhammen bedeli (772) lira ı:>Oı kuruş olan beheri 30 gNuııl~# 

~l§e, beheri 250 gramlık 500 şl~e veya teneke, beheri 500 gramlık 
\'eya teneke maden parlatıcı mayi ı 19. 6. 940 ı çarşamba g1lnll a~ 
on buçukta Haydarpaşada gar blnııaı dahlllnde!d koml!3yon tara~ 
eksiltme uaullla ııalm aluıacaktır. Bu l,e girme!< isteyenlerin (:17) \i~te 
'k uruşluk mu~akkat teminat ve kanunun tayin etU~-t vesalklc b\f ,ıı 
slltme gUnU saatine kadar komlsyons mUracantıan l!zımdır. Bu it' 
nameler komisyondan parasız olarak dağ'ıtılmaktadır. 14533) 

Ankarapa·ıas- izmir 
TELEFON: (3438) 

,ııt 
lznıir1n erı modern. en teruı1 ve ~rı murıtıtZ<flll • 

yuvasıctır. Konfor. terııızlık . uı·uzluk noktasında!' ~rı• 
ra Pa lasııı t'evkınde otel yoktur. 

l::faııyolu. kaloriferli, müteaddit 'inecrlı old ğ•' ~~ 
b) nefis yemekler vereo lokantayı, p~!.ahaııeyı, 'if 

na sevmemi beklemiyorum tabii. tosuz geziyorsun? Geçen seferki gi
lkimiz de artık genç değiliz .. Yal- bi hac;talanmak mı istiyorsun? 
nız şunu öğrenmek L~er!m: _Onu 1 ''Geçen sefer!,. Bu kelimeleri, 
tamamen aklından s1ldın mı, u- bundan birkaç gün evvel olmuş bir 
nuttun mu? \'akadan bahseder gibi söylemiş-

Onu, o zamandanberi bir daha tim ... Halbuki aradan tam on 
görmediğimi, hakkında hiçbir şey ~ sene geçmi~ti. 

Şişli-Begoğluspor maçında'' .,.,.,., .. y, ••v•dır. 

SeyircilSrle oyuncular FenerB-G.S.B. 
Dlln milli kUmc karşılll:ınıalarından ı~~ • O • 

duymadığımı ve onun hayatta o-
lup olmathğı artık beni alakadar - Hiç olmazsa biraz otur da r 
etmediğini söyledim. !;ın. 

Bu sözlerimle yalan söylemedi· Zeki bir ıscY söylemeden dedi-
ğime ben bile emin bulunuyor- ğimi yaptı. Hata şaşkın. ödü patla-
dum. Fal~at, ancak bir iki gün son- mış gibiydi. Şimdi artık sözünü 
ra bu hükmüm:ic yanıldığımı anla- herkese geçiren o mağrur erkek 
yacağımı bifaniyordum! değildi. Hayat onu mağlup etmi~-

Hakikatcn, arıdan çok zaman ti. Haline acıdım: · 
geçmemişti ki bir gün beni bir ip· - Ak~am yemeğini, gel de bera· 
lik fabrikasının komisyoncusu zi- bcr yiyelim; beklerim, dedim. 
yarct etti. Müthiş soğuğa ra~en O akşam Zeki evime geldi. O 
paltosuz, elbi~elcri eski ve bakım gündenberi hala e\'İmde ... LCıtfiye 
sız, kumral sa~ları tek tük ağarmış vaziyeti anlattım. lstemiyerek ona 
bulunuyordu. Yüzüne dikkat et- yalan söylemiştim. Zekiyi unuttu
medim. Başımı katdınnca hayret· ğumu zannetmiştim. Fakat kalbim 
le yüzüme bakaka\jı.: aldanmıyordu. Lutfi dediklerimi 

- Bu müessesenin sahibi oldu- pekala anlamıştı. 
ğunuzu bilmiyordum .. d iye mınl- B~l!,i kararım <loğru değildi. 
dandL Belki kendime M1dm olup başl.a 

Evet, o adam Zekiydi! Kendi· ~kilde hareİ{et et'lleliydim. Fakat 
me ~ikim olmaya gayret ettim: kabahat bende mi? Kırda o iki si· 

- Ticarf maksatlarla da olsa hirlt kclim~yi bana ilk fısı~dayan 
biribirimizi görmek zannedersem ı Zekiyi unutamamıştım .. 

b 1. r ·, b ,· r 1 e r ·, n e g ,· r d ı' I e r e\'\'CI Fenerb:ıhçe stadında Fencrbah- ~~ çe • Gat:ıtasaray B takımları hususi 
bir mUsnbaka yapmı;ılardır. ,tel' 
uusabaka.nın hlrtncı devresi l - .o 10.6.940 Paza .~ 

DUn sabah Taksim stadında 
Ankara kupası futbol maçlarına 

devam edilmiştir. Şişli ile Bcyot11u
spor arasında oynanan mllı'abıı.l:a
nm birinci devresi Ll bernbcrlik
lc bitmiştir. 

İkinci devre BeyoğlUEporlular 
bir gol daha yaparak galih vaziye
te geçmişlerdir· Bu gol ral:il) t:ıra
fm sinirlerini bo?.JTlU§ ve mü~:ıba
kanm bitınesino 1 O dakil~a kala 
oyuncular birlbirlcrine girmişler -
dir· Oyuncuların bu kavgneına et. 
raftaki seyirciler de iş~ etın:r:, 
bu vaziyette hakem oyunu tatil et
mek mecburiyetinde kalmıştır. 

10 kişinin mahkemeye sevkcdil
mesi ve iltl kişinin de yP..ralanrnasi
le neticelenen hadise şu ıekilde ce
reyan f'tmtşttr: 

MUsabak:ı.nm bilmesine on daki. 

ka kala saha etrafındaki scyırcı- Gaıutnsaray l<'hlne bltnıı,, ikinci dev· 12.30: Program ve nıenJ:1 
terin taşkınca har<'kctlcrine l:ı:::a- rede ikisi pe:ıaltıdnn rlmnk Uzerc 3 ayan, 12.3:1: Ajans, 12.503 ,o 
rak l:end'ni kaybeden bir futbolcil gol yapıın Fcneı iller müsabakayı Muhtelif şarkılar (Pi.) lıs.oO 
yerden bir taş alarak fazla bağırıp 3 - 2 galip bitirmişlerdir. lılUzik: Hafif Mllzlk tPl.I ~ 
çafıran seyircilerin bulunduğu ye- g-:-am ve memleket 11ant •ıs.sa'. 
re fırlatmıştır. lştc bu. hadisenin MUzlk: Oda müziği (Pi.) (~: 
ba.~lamesına bir iS11.ret olmuş \'e kaı:ı Uzerlnden ve bir seyirci de zlk radyo caz orkestrası 
ilkönce taşm atıldığı luoıtnda bulu- ba1mdaıı yaralanmıştır· Hafif ya. hlın özgür). 19.10: :Müzlky.ıı: 
nan seyirciler ve ondan sonra ralan'.lrl:.ırın !!3 ) '1.<:iJ t csblt cdilemi- Necmi fUza Aaıbkan, OkU ,_, 

c:tnttn b:.ılunu.:ı i::i üç bin kişi saha. yccc:, knd:ı.r çoktur· Erten, 19.(5: Memleket ıl 
ya hücum ctmiııtir· J>o}i::; sahaya Hk defa hücum edP-- Ajans, 20.00: MUzlk: FS: te 

Bir anda muharebe meydanını rel: inzıbatm bozulm:ı.sma sebeb 20.330: Konu,ma (Umunııı~ 
"ndır:ın C::'Or t:ıl'-:ı'lındakİ inzfoat olan \'C poJ'sin <'mrini dinlcmiyen ted<'n terblyeaf), 2().4~: )l 

• . . . yan: Nebile Raif: 21.00: e 
kuvvetleri bö}le binlerce U~iyi a- Garoıs, Avadıs, Hariton, Dımltri, k F iki . ...dan öl'D 

- ği · \T • d' - d- rt ,_, . zı o or um .... rırma~a kafi gelmedi 'nden d~r- Asayı, a.ıram "'' ıgcr o ..,,ı. Yaver Ataman 21.10: KoO 
hal imdad fate:ım'ıt ''C <lııı:ırdan yi daha derilal BeyoğlJ cürmü-

1 

ve tabiat b11gİ1ert). 21.~ 
yardımcı zabıta kuvvetleri yeti~ti- mc-ı;lıut müdd~iu.-numiliğine ver- takdimi, Ha!ll Bedli Yön• sa: 
rilrnek ııuretile halk \"e oyuncular miştir· Müddciumumtıik bu 10 1 zik : Radyo orkestruı, 22. ııo: 
biribirlerinden ayrılmışlardıt:,· suclu ha';:kmda aUküneti ihlal dola-

1 
ket saat ayan, AJaDI• ~· 

Hadise esnasında Şişll oyuncula- ~,silo t~tilı:ıt yapmağa başlBJDJf- Cazband <Pl.1 23.26/ 23· • 
rından Herant bir taş darbesile sol Itır· program, ve kap&DJI· 


