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~tfcınbul, 1 (A.A.) - Reisicumhur, latanbul 
ttkyada mutad olan normal seyahatlerin -
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den birini yapmaktadır. Halk ve ordu ile temas 
arzusuna ibtina eden bu seyahatin siyasi hadise-

,.ansız mukabil taarruzu 

ıo 'SO 

KU~UŞ 

İLAN lŞLERt: Tel. 20335 

lerle alakası yoktur. 

inkişaf edil} OT 

~~)[fi)~ o~· V@ A o liifll@) [fi) o <al~ A:~:;-;::;~ ·:7ı:;::: ... 
~ ~Ölf'~ (b)QJJ ~©llb~ltıl kö Amerika Müttefiklere her türlü 

~ .. is· 
V~~Üy<eit ~j~~~~~ A~:~p ~~e~!k~dk~vv~t~e~~~~a~ı~at~~~~! ~~t~ı~i 

6 er 1 in : mevzilerini aldı Amerika ordu ve donanmasında c • 
~~henin iki cenahının ucu~da 

,;r gerileme, garp istikame
İti reıle vadisine, şarkta Aisne 
lıi 'le hakim olan tepelere ha -

Alman taarruzu Amiens ve 
Perroneden cenuba doğı·u ink:şal 
etmetlıedir. 

iskenderiyede bir İtal
yan vapurunun yükü 
·muayene ediliyor 

kullanılan silahlar Müttefiklere satılacak 

~ t bükülme mevcuttur. 

.Qkvige kıla/arı çekilmemesi için 

Kahiri', '7 - Bir t tnlyıın vapuru 
İskenderiye limanından hareket ede
celt{ sırnda liman makamları vapur -
dal<l pamuk yükünün bo~altılmasmı 

(Devamı 4 İ"cÜde) 

Vaıington, 7 - Hitler Amefr 
kaya ilanıharp ettiği takdirde A· 
merikanın vaziyeti ne olacağı yo· 
tunda bir suale cevap veren ayan 
azasından Pepper demiştir ki: 

"- Almanya, müttefiklere 
har p malzemesi gönderdiğimiz 
bahancsile bize harp ilan ederse 
vaziyette büyük bir değişiklik o· 

Iamaz. Hitlcr zaten şimdiden bi· 
ze harp ilan etmiş vaziyettedir, 
Amerikada Beşinci kolu çalışıyor 
ve bu bizim işlerimize sarih bir 
müdahaledir." 

H ER TORLU YARDL~ ... 
Ncvycrk, 7 ( H ususi) - Nev

) ork Taymis gazetesinin Vaşing· 
( a.Jev;ı ' 4 Üncüde ) lınanlar ;Majinoya da 

taarruz ediyorlar 

Milli pİyanko bugün 
saat 18 de çekilecek 

MJ111 plyıınkonun aylık keşldcsl bu 
gün saat ıs de Ankarada yeni oto· 
matlk dolaplarla çekilecektir. Kaza _ 
nan numaralar ancak akşama anla
§tlabllccelttl r. 

Belçika elçimiz ~ehil Batı bu 
~ -· 

~k~lar, tank hücumlarının ilerlemesine mani olmayıp piyadeleri çek- Kı·ra Elçi, Belçikadaki talebe 
llıulü sayesinde mevzilerini muhafaza ettiler ve iki günde 700 mizin vaziyeti hakkında 

Alman tankı tahrip e!ti ler. kendisini karşılayan tale 
Q c!6 n a a i h tik ii.r l be velilerine izahat verdi 

O \bU~·(f'g fil <aJ©lV~~D Mahmutpaşadabir han Nebil Balı Belçika-
~ b F sahibi, iki Musevi kardeş darı ayrılışına aı"t ar isi z a t r an s 1 z ve i n g i 1 i z ile bir apartman sahibi • A 

~Vv I . . b'. . b. . d k Bu sabah adliyeye şıkayet ve tenkit-
et erını ırı ırın en ayırma .. verildiler .lere cevap verdi 

sabah geldi 

(Y azııı 4 üncüde) (Yazısı 4 üncüde) (Yazısı 2 ncide)' NebU Batı 



(İbni lshak)ın kaybolan ese1·i esas tutularall 
tBNi HIŞAI\.'.l 

tarafından 1200 yıl evvel yazılmış 
Hz. Muh~murzed hakhındahi illl biyografi 

TUrl•çeyc c.·ı•\·ln·n: 7 M lLll IR1 n <91 <91 u IFı1 ~ıi lQı r il< 

Peygamberin annesi 
Hz. Amine 

Vehb'in kızı Hz. Aminenin (1) 
• • gene hep:;ini hilen Tanrıdır -
§unu naklettiği rivayet olunur: 
Tanrının Resulüne gebe bulun· 

duğu günlerde bir gün rüyada 

kendisine bir rnelclc göründü ve de
di ki: 

- Sen bu ümmetin sahibine ge· 
be ısin! O doğacağı zaman: ''Ben o 
nu her türlü hasedlerden koruması 
için Biricik'in koruyuculuğuna ~ 
manet ederim!,, de ve adım Mu
hammed koyf •• 

Gene gebeliği esnasında vücu· 
<lundan ta uzaklara fışkıran bir ı· 
~ peyda olduğunu gördü. Oyle ki 
aydınlığında ta Suriyedeki Busrtl 
kaleleri görünüyordu. 

Daha Hz. Amine gebe iken Tan· 
r. Resulün babaSI Abdullah ibni 
Abdülmuttalib öldü. .(2).1 

(1) H2:. Peygambcrlıı annesi H:·. 
Amıno, (Zühre) kabllcstne mcnsuı? 
olan Vclıb ibnl Abde l.!cneaf'm kw 
va Kure~in en itibarlr ve fiC?'e!ll ka.. 
dmlıı.rmdandJ. 

Amc:ısı Veh!bin yanında iken, pcy
gambcrimlzin bUytlk babam Abdtil 
Mutbılip Vehlpden Amineyi oğiu Ab· 
dullah için istemi§, o da rnzı olııra.k 
Hz. .Amlııo peygambc:rin ba~ Hz. 
Abdullah ile evlenmişlerdir. (Zerka.n! 
!? ncl clld). 

(2) lbni Hl§am peygamberiml.zln 
doğu§lllldan cvvclkl .zamıınmı. )'lllnız: 
ruıa haUlJ..&UlI kaydetmek suroUlc, ltr. 
saca ı;eÇlllektedlr. Halbuki Hz. pey
gamberin babası ve ceddi hakkmdaki 
tarlht malümat son derece mUhlmdlr. 
Zira bu malQmat Hz. :Muhammedin 
hayat ve oaJı.s!yeUnl tamamlayıcı k:y 
meU halzdlrler. 
Okuyculanmızın ibııl HJ.&;amın .ı 

ı; eciz biyognıtıaını daha aydinlık h • 
lıırla takJp edebilmeleri için bu lz:.
lı3tı vermelt mecburiyetini ~Issedlyo· 
l"UZ: 

UmumlyeUe müalllmıın geneolojl, 
yani soy ilmi lWmlerinc göre Hz. Mu.. 
lıammedin ilk ceddi Hz, 1brn!ılmo 
<layruımııktadrr. Hz. ?Uuluımmedin bl· 
r!nci coddl olan ibnl Adnan Hz. lbra. 
lılmin kurban olarak nc::rettlğ. ı z 
Jsmailln neslindendir. Hristiyan ı 

liflerin çoğu ise bunu lcnbul etme 
\'C Hz. Muhammedin l\:ureYIJin 1, 

lıir allestndcn geldiğini iddia eıl r: 
Fnkat islı1m geneologlım H:::, :Muh:ı. 
mcdin bUtUn soyunun tarihini b:ı • :ı 

b3şa. tespit ve Jsbat etml.§lerdir. V · 
lda. H2:. Muhammedin bllytl'k l' b r 
AbdUlmutt.nllbln ismin:ı dfülw.~ olu. 
nunco. bunun (Muttallbln köle!l) 
mek olduğu görDlUr, 

Fakat, hakikatte Hz. Muhnm.nc l :ı 
bUytlk babası ltöle değildi. Peygr.m. 
bcr:lmlzln Kurcyo nrnınnd:ı Beni H~-
1cı denilen nllcsi f"!l eski zamanla • 

d:ın biri asnlcU ve mUmtazfycU ile 
anı!tu. Kureyş bu hUrmet ve ltibar

llnndıuı dolo.yıd.r kı Hz. Muhnmmc .. 
t in o.Ucsl efradı ölllnceye lmdar Hz. 
-"Iuhı:unme:le dol:unamamI§la.rdır. 

llz, loluho.mmedin üçUncU ceddi o -
1 n Abd ::Mcnn!a Kurcy§in en r;ere!ll 

lzmeUerlndcn blrl olan ve en asille. 
no mahsus bulunan Kr.bc muhn!Jz. 

ığı babam Kussndruı fntlknl ctmiştL 
Abd Mena!m oğlu Hişam U:e, Ki\.. 
~de '(Zemzem) \'e (licmı) ya ya-

l:ın ycrlerd:? seblller \1lcudc ge~ 
Bizans lmparntı;runun ICurcyş tacir. 
lerlni Ucarct vergikrlndcn muıı! tut.. 
masını temin lo;:lıı, aynı imtiyazı Ha_ 
be§ hüklimdnrnıdan d:l ulmıı;tır. Onun 
s:ı.yesindedır ki Araplar kı§rn Yeme
ne yazın Surlycyc \'e An:ldoluya gi
derek ticaret edebiliyorlardı. O zn. 
nuın Blzanslılnnn payıtahtı (Anka • 
ra) olduğu için Arnplıı.r Ankarsya 
gclmlyc baR'tıdılar. 

lllşı:ım S.ırlyeye bir seterinde ~e _ 
dlnede her yıl lwııılıın pa.nay1ra işti

rak ctmlıı, bu aırad3 '!edinedc Beni 
Neccar'dan (Selma) lsml!ıde asil bir 
Jmdmla evlnnmı:;;U. 

lzd.lvı:ı.cmdo.n sonra seferine devam 
ederek Surlycyc gitmiş ve orada Gaz 
zc §chrlnde olmUştU. 
Kansı Selma gebeydi. Do:;urduğu 

çocuğa (Şibe) ndı verdi. 
Selma, Şibeyi :Mcdlncyc götürmUş, 

orada sekiz sene lmlmı.ıtır. 
Sonra Hi§aının karde§i Mutto.llb 

bundan hab0 r alarak lJedi.ncye gelml§ 
\'O Uç gün mis:ıfir kaldıktan ııonra 

Şlbeyl beraber o.tıp :Mekkeye götUr • 
mU§tU. 
l~o Peyg:ı.mbcrlmizin bUytlk baba. 

sı Abdlllmuttallb budur. Yanı asıl a. 
dı (Şlbe) dir. 
Kendlsİ öksllz olduğu için Mekke _ 

tlc ona (AbdWmuttnllb) namı veril • 
~Ur. Yoksıı. kendisi Muttnllbin no 
oğlu, ne kfilesfı.Ur ~ 

Hz. Peygamberin babası Abdullalı 
ise AbdUlmutbılibin en sevgili oğlu 
1dl. Hz. Muhamme<lln babruınun geçir
diği hadise ise çok dikkate ~;ayandır: 

BUytlk babaltın AbdUlmutalib, 
hayatında on cvlo.d snhlbi olursa biri.. 
Binl KAbeyo kurban etmeyi nezret -
m~U. 

Hakikaten on evlAd babası olunca 
nezrlnl yerine getirmek için araların,. 
d!I. I."UI"a çekilmiş, bu kur'a Hz. Pey • 
gam.berin babası Abdullaha. çıkml§tr. 
Fakat AbdUlmuttalib Abdıfllnhı mez
bahaya götUrmek istediği zaman Ab· 
clullahm luzlmrde~lcri fcry:ı.d ve fi • 
go.n ederken onun yerine on deve kur. 
ban edilmcslnl tcldif ettiler. Develerle 
Abdulltılı arasında tekrar kur'a' çeı _ 
itildi; takat kur'a. yine Abdullo.ha isa
bet etti. 

Bunun üzerine develer yirmiye Çl• 

kanldr, fakat kur'a yine Abdullaha 
çıktı. Develerin adedi tekrar çoğal -
tılmış, nllınyet adetleri yüze vardığı 
:>.aman kur'a develere çıkıp Abdullıı.h 
kurtulmuştu. '(İbn Vı\lud) 

Garip bir tecellidir ki, Hz. Pey;nm 
berin babası da, tıpkı ilk cedleri Ilz. 
lsmall gibi diri diri 11Mılarn ltur~nn 
edilmek için nezredUnıi Ur. \·aınn 
Hz. Muh:ımmed hcnUz dUnyaya r;cı -
neden ölen b:lbasını tanım'lmışsn. d 
bu htl.diseyi, yani babasının cun .. 
Uyet itlkatlnrıle dlri dlri lcurb:m c -
limeit tehlikesini geçirdiğini öğren -
mştl. 
Babasının diri diri lcurbruı edilme. 

lJ bAdiscsln1n llz.'::Muhammed gibi m•. 
sıısız, hassas ve O.lcll tir cleha üzerin_ 
d:ı cahiliyet IUknUnrma karşı ne de· 
ı·in bir tesir yapa.cağı §Uphe götUr -
mez. 

Hz. Muh:ımmcdln babnsı Abclullah, 
lrurb:ı.n edllmclttcn l•urlulduld.an son.. 
ı·atlır ki llz. Amine ile evlennılı,ıtlr. 

SonmJan Ucaret içın gittiği Suri -
yeden dönU.5Unde <Medine) de ha.Bta. 
ııınmı~ ve kervandan ayrılıp oTad:ı. 
:ıuıımaya mecbur olmu~tur. 

B:ıb:ıtı AbdUJmutt.-ıtb h3~trılığm
dan haberdar olunca l er,dislne bnk -
mak uzerc en bUyUk kardc lerl Hliri. 
si MedJncs e gönd rmi , rnkat Harla 
varmadan ev' el A bd'Jll!\lı :Uecllnede 
ve!nt ctml§tir. 

Vefatm 1:ı, mirııs olnı. ı. t.h l.:ı.ç de. 
\'C, iblı l ~ l\c ı 'e (Ymr.ıU r. •men is _ 
mindc b.r cari~ c t ra';:n:.ı,.tı. 

( Devamı var) 
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Hava tehlikesini 
haber verecek 

düdükler 
Saat aynrı düdükleri 

dündenheri 
çaldıı-ılmıyor 

İtfaiye müdürlüğü tarafından 
Galata ve Ecyaut yangın kuleleri 
b:ışmemurluklnı ı ile Kadıköy ilfn. 
iye müdürlüğüno dil::ı öönderilen 
bir emirle b:ıdema saat ayarı için 
her giln 12 de düdill:lcrin çalmmı
racaklıırı tebliğ olunmuştur· 

DUclilkler dlindcnb"'n çahnma
mnktadır. Bu cl.üdükl<'r badema 
ralnız havo. tehlikesini haber ver
mek üzere alarm i areti olamk ça. 
lıno.caktır· DüdUkkr iyi işleyip iş
lemediklerinin kontrolu için yal -
nız önümüzdeki pazardan itibaren 
her pazar günleri saat l O dıı çalı
nacak ve 10 saniye devam edecek. 
Ur· Bunlardan başka· alarm işare
ti için §ehrin muhtelif y€'rlerine 
ayrıca cannvar düdükleri konul
mustur· Yeniden gC'tirilcn 17 cana
var düdUğU de motosikletli polis_ 
lere tevzi olunmuştur. Şehirde 
mevcut bütün düdüklerin birden 
çalınarak bir prova yapılması dU
şünülmd:leCir· Eunuıı zamanı bal-
ko. ayrıca ilan edilecektir· "") 

Diğer taraftan sıhhi imda.d oto
mobillerinin de devamlı cnnnvar 
düdüğü çalmamaları kara.rla.ştınl • 
mı.stır. 

ilk mekteplerde 
talebe mevcudu 

Bu yıl 5 sınıflı m ektep
lerden 20496 talebe 

mezun oldu 
Manrif mUdürlUğU viüı.yetimi

zin şehir ve köy mekteblerinde o. 
kuyan talebe mevcud.ilc bu sene 
mezun olan 1.alebo mikdannı tes
bit etnıi§tir· Bn neticeye göre önü
;nüzdeki ders senesi 'için hazırlık
lara. başlanmıştır. 

Tesbit edildiğine göro ilk tahsil 
çağında bulunan çocukların 92ro6 
m §ehirdc 28068 i vilayetimiz k5y. 
lerindedir. Bu sene beş sınıflı ilk 
mektcblerden mt'zun olanların 
mikdarı 20496 olup bunun 9114 n 
kız, 11383 il erkektir· Üç smıflı 
köy mcktelıleıinden mezun ola.nla
rm mikdan da 4287 dir· Şehir ve 
köy mektcblerine halen 73592 ta
lebe mezun olmuştur. Şehir ve 
köy mckteblerine halen 73592 tale. 
be de\•am etmektedir· Bunun 
26410 u kız, 311Sl i erkek olmak 
üzere 51660 i şehir mckteblerinde, 
15856 sı köy mekteblerindedir· 
Tahsil ça&'lllda oldukla..n halde 
mektebe devam ctmiyen 23675 ço
cuk vardır. 

POLiSTE: 

Bir kadın balkondan 
düşüp öldü 

Dün akşam Lc.ngada. feci bir ka
za. olmuştur. Langado. Tülbcnt.çi 
mıı.hallet'inde Mermerciler sokağm
d:ı 31 numaralı evde oturan araba
cı Tabirin karttı 35 yn.'}lnrında Pa.. 
ltlze C\ in ikinrl J:ntınclaki lıalkon-

v • 

dan ı>okngn bn.karken lmlkonun 
p:ırmu';Iığı kırılmış, kadın 8 metre 
yli1~CJ"l·llldcn sokağa dilşerck muh
telif yerlt'rinden yaralanmış ve 
knldır-' ~· v ı Haseki hastanesinde 
ölm:i ... tür. 

iki dızdızcı yakalandı 

Z:ıhıla cl;.in giıyn Londrad::.n gc. 
tiriln i"' bir makine ile bir 2 5 lira. 
lığı iki b.ııe yapmak iddias!le Sir
kcc.d • Fa->kncı R~adın 5 bin lira
Flııı ı .:ı'andırmaifo knlkısan Dızdız
cı Pasan , . ., nrlrnd"ql Fenerde o. 
turan Aristiöiyi yakalamıştır. 

Belçika elçimiz ebil 
Batı bu sabah geldi 

Elçi, Belçikadaki talebemizin vaziyeti hakkında 
lıendisini karşılayan lale be velilerine izahat verdi 

Nebil Batı, Belçikadan ayrıhşına 

AKŞAM pos-r~ 
Sahibi v~ Neıri11at Jf~ •f 

Hasan Rasim u 

İDARE EVİ: lstar.hul Ar~~ 
'cıta b1ou hıubı 21 ~ Tolp'll Wd ı;;-11 

Yan c;leri telefonu : 2 10 
lqare • _ r ~~~~ 
ilan • • : ~ 
Tınl:ln lbıtn IMtji ıçM .,. f/111 .. 
OılUr PaSll llrifıoo ,,,,.,,.. ,..... 

"'""' ttar 11r11 n•-'""' , • ! ·Aaô'NE:. ş,_;;Rfi.j\ 
1 hrt " ( ..... "' 
1 Mftlı• 9.00 Kr, ..... 
1 ti aylık C..~5 • 1 .2: • 
ı • •r•a s.<.o • "' • 
• t •1rık tS • 1:1:., 
,..._ .... ________ _ 
Basırdığı \'er. v AKI1 

ait sikayet ve tenkitlere cevap Vtrdi 1- ... . M··dü 
B 1 .~ ...... ı; d nuıs .. r ar u ~ c ç .. rnnın ış6~ esnasın a mahydıruz! Talebeleri toplayıp ge. • 

Fransay:ı geçen Brüksel elçimiz tirmeliydlnlz! Sefir olmnk itib:ıri- g""u··nu··n ı· kı" bın 
Neb'l Batı bug'JnkU Semplon eks- le biz sizi mesul truııyoruz! , de- · 
prcsile Pnriııtcn gelmi§tir· Elçimiz, miştir. ' 

1 
b .

1
. 

bin ml~şkülfıtla Belçikadan çıknra. Neb:ı Batı, bu bayanın hcycc:ı. Q(QffiO 1 1 
bildiği U~ s:ındık ve dokuz bavul- nmı da yatlştırnuı.k için büyUk bir 
dan iL Arct et;yn-cıını ve gaz ınrle. nezaket ve sUkfınctle kc.ndisine i
sini beraberinde getirmiş ve Sir- zııhat vermiş, talebelerin kendi ha
keC'i g~rındn ailesi mensuplarile line tcrkedilmlş olma:l·~~ı. icnb 
Bclçikadaki ta.Jcbelerim.izi.n velile- eden tedbirlerin alındığını, Belçl.
ri tnraf'mdım karşılanmı.5tır· Nebil katla kalan konsolosumuzun hentiz 
Batr. gilnlerdenbcrl merakla ha- yerlerinden n •• ılmnmrR ol!lll talc. 
ber b:.-kl yen bu talebe ailelerin.in beteri ... ":le m~gul olacaf;rını söy. 
snyl!' ~ suallerine cevab vermek i. !emiştir. 
çin ist:ı~yondn yarım saat kadar BUGtlN GELENLER 
durmnic mecburiyetinde kalnu.§tır· Avnıpadn.ki t:ı.!cbelorJ""lizle nile-

Elç~.nlz, kendlslle görüşen bir Ierln:icn mürekkep on bir kişili;;: 
muharririmize kısaca demiştir ki: bir kafile t--11M.ınkü konvansi:·~:ıel-
··- Türkiye hudutları dahiline le gelmiştir· 

girdikten sonra beyanatta bulun- Pariste staj yapan yükı:"'c mü. 
mnğa salahiyetim yoktur· Hariciye hendla Tahsin At1"""' '• }fehm"' 
Vekilinden emir t.!.nıadan gazete- Dinçaslan, İsviçredcki talebemiz • 
lerc izahat \'eremem· den Abdillkadir Uman ve Romnda 

Hiıkfunctin daveti üzerine bu ak- bul\İnan beş Wcbemlz bu grupa 
şanı Ankaraya. gidiyorum· İcab e. dahil bulunmaktadır. 
den temaslarda buluna.cağını· Tek-

rar Parise avdet edip ctmtyeceği- ı·nuı•ıtereve sata-
ml henüz bilmiyorum· Bu cihet, 

~~~x~.ltcn alacağım talimata cag"" ımız tütünler 
Nebil Batı. Belçika.dan a.yrılına.

dan evvel talobelerlmize Wi all. Bir Bulgar mümessili de 
ka. göstennediğine, bu tarzı hare. lngilizlere m al sa tmag" a 
ketinin §ikayetleıi mucib olduğu-
na dair bir ga.zotede çık.an yazı geldi 
hakkındaki suallere §Öyle mukabe- Bulgar tOtun mUcs.sc""'"''1nin bir 
le ctmi.5lir: · mUmesii!li bugilnkU scrnı / eksprc • 
"- B~n sefir s ifatile Belçika .Ue So!yadan gelmi~Ur. 

hUkumetinln gittiği yere gitııiek Bulgar tUtUncllsU, mcmlcketlmiz • 
mecburiyetinde olduğumdan h UkQ. den beş mllyon ltilo tntUn ııatm al • 
meli takiben Belçikadan aYtlldmı· m:ığa karar veren !ngillz·ıttyctlle bu 
n •., 1 ha.İ-ekef c!ıı~-ımrn ~ ı -nda temastll bu.J1111acnk Y.O•IluJ~ 
...-aTJSc ncc e uı.o tııtUnU eat.ıp,,ıı,h,ufraşllfiAltt,ır. 
bebl budur. ~ "" v İriglllzlqr tUtUnlerlmizcı vasaU ol~-

Fakat I3ruktıelde bulundugum rak kllo tın.şma 125 kuru§ fiyat ver· 
sırada müracaat eden talebeleri- mişlcrdlr. 
mizle :mümkün olduğu kadar meş- Şehrimizde, alacağı tutUnlcri mua_ 
gul oldum· Milracaat eden talebe. yene etmekte olan 1ngillz heyeti bir 
lerin ekserisinin pasaport ve vize kac gUne kadar lzmir mmtnkaamıı 
muamelelerini ya.ptırdmı· O esna- gidecektir. 
da. bankalar kapanmış olduğundan 1ngillz.ler tUtUnletimizdcn çok mcm 
kendilerine para yardnnı yapmak nundurlar. Verdikleri fiyat da piyasa· 
imkansızdı. mızd:ı. müsait karşılanmıştır .• 

Hareket ederken Anversten 
konsolosumuz Fethiyi Brüksele 
çağırdım \'C İ'JlCri kendi.sine dev
rettim. B!'hnssa kalan talebeleri
mize nlt muamelelerle meşgul ol. 
masını Li!.füdlm· Binaenaleyh ala
ka ~._,s, 1 ilmemiş değildir· Ne 
müır.:.t.nse ynpılmıştır· 

Ben Pnrise gelince 34 talebemi
zin Bclçiknd:ın gelmiş olduklarmı 
öğrendim· Paristen ha.rekt>timden 
bir gün evvel de -i talebe geldi· 
Böylece Belçikndn.n Fransaya geç
mir;ı tnlebelP-rimiz 37 )i buldu. Bel. 
çlkadaki bütün talebe mevcudunu, 
daha. nekadar talebemiz kaldığını 
bilmiyorum· Çllnkil husu5i surette 
tahsillerini yapanlar kendilerini 
kaydettirmemişlerdl- Belçlkadaki -
lerin va::iyeti hakkında malüma
tım yoktur." 

Talebe velilerindC'n Bayan 7..ikri
ye Özgen, Belçiknda bulunan oğlu 
Vcdudın rl'sıni.ııi elçiye göstererek 
maliımabna mliracıuı.t elmi.5tir-

Elçi. r""mn dikkl\tle baktıktan 
sonr:ı bu talebeyi Pariste görmüş 
olduğunu r'ldirmis ve pek tabü o. 
larnk c;ocuı~ınrını merakla 80ran 
diğer talebe velllcrini de teskine 
çalışarak: 

"- Çocuklarınız hakkında m:ı
llım<ıt elde etmeğe uğraş:ıcnğun.,, 
dem: ··:r. 

B:ınlnr aracımda olan Hayriye 
adlı ya<>lı bir kadın, oldukça sinir
li "" miitet'.ssir bir halde sefire 
hit'lb !' '"rrk: 
"- Talebelerimizi bırakıp git

memelivdinh: onlarla meşgul ol. 

• Şırketihayriye idaresi bu yaz 
mevs'minde de Eof;aziçi hnlkı için 
yüzde elli tc:ı..'lith karneler çıka
racaktır· 

• Liselerin 1 ve ikinci smıf ta
lebesi bu sabahtan itibaren askeri 
kampa başlamıştır· 

• Tırhan vapuru di' ~ •-unirden 
çrkmıştrr. TccrUbeleri yapılarak 
Mersin hattına işletilcn•'·•ir· 

• Posla tclöt"af ve telefon ida
resi memurları için yakında kurs. 
lar açrlac;ı.ktır. 

• Ev ve ııpartma.nlnrda sığınak vt 

siper yapmak için \'erilen mUhlet blt 
tnl§Ur. Ynkında tertı,,1erc bll.§lanaca. 
ğt için henüz bunları yaptırmamış 

olcmla.nn teltrar nn.zarı dikkatleri çc.>. 
kllmlştlr. 

• Telt•fon idaresinin Ni,antaşmcl!i 

yaptrrdığı ye.'ll hatlar ikmıı.1 edilmiş 
ve nbone knydınn hnşlnnmı,ştır. 

• Lli~cdllen Dcnlzyolları mUtesel 
sil kefalet so.n~ğının tasfiyesi bitmek 
üzeredir. Sandıktaki paranın yakın· 

da memurlara le\'z.ine h:ışlıınacak • 
calttır. 

• Iııparta gönUllU hastnbakıcı hem. 
§frc kursu Hallte'Vinde valinin huzuru 
ile açılmış ve kurslara başlanml§tır 
Kursl:ırn devam eden b!ı.yanltırm sa 
yıru elliyi bulmaktadır. 

• Belediye yeniden 22S bin llrnlık 

muhtellt yol inşa \'e tamiratını mu • 
na.kasaya çıkarmıştır. 

Bu sab:ı.h Romnnyndan gelen 
Tra.'lsilvruıya v:ıpurllc §Chrimizc beş 
ki§lllk b!r sor ko.mesı gclmiı,ıUr. 

''C" cedvelinin 
vasıtaları kadrosrJ 

mrna sokulrrııtl.f. 
bulunduklar: iç · 

Eskisi gibi 
kuUanılabiıeca~ 
Hesmt bincl• otomoblll~d' 

kanunu merlyetc girdiği ti>~ 
do.lrelerln bu otomobilleri 0~ 
yıı kamyonet olarak, !aknt ~ 
ıe kullanoıklarmı yıızmıştı1'.url 
leden sonra 1nhlsarlo.r mUd ıııı 
den aldığımız bir mcktuj>t& el''~ 
nu:r. hakkında §Öyle denli!ll Ol 

"Yazıda, İnhisarlar urn~ 
rUnUn bu otomob1lleri h-u!l 
kının lronunen idareye 
olduğuna dair lfudcsi d 
sonra, ••binek otomobillerll11 ~ 
net veya otoblls ola.ralt :ınıU 
çin muhaklcak surette k8 
buna göre tebdil etmek l~~ 
ğl." yazılmakta ve ' • b:ıZı ~J 
bu arndıı lnhisarlar umuııı ııtf ~ 
ğUnUn otomobllleri kanun~.ıJI ., 
den beri merlyctc ı;lrdiğl. ıv""' _J 
bir tebdile ttıbi tutuımadıııı, . 
llle kullanılmakta dcvo.lll'' 
ua.ve cdilmetkedlr. 

Bu yazının noksan tct.l>~ • 
ettiği ,.e otomoblllerln knP'"• • ~· 
kullanıldıklarm::ı. dair um~t , 
UğUn ifo.dcdne rağmc~, ,. ~ 
kında Uıyikne tenevvür c~f 
z:ıldığı anlaşılmaktadır. Flv-_.; ~ 
otomobillerin İnhlşnrlar ldJl~,ıııı';9' 
tından kullanılmakta cievıı~~ 
sı, lnhlso.rlar Umum MUdil 
malt yılı bUtçe knnunun~1 ~ 
cetvelinin hUkmUne muste ., 
blr icaptan başka blr §eY ~ 
Fllhakılm mczkQr cet.velin 11<1" 
sıtnlan kısnun ... a idare cırıı ~ 
nan iki otomobilin 3S2i ıııııı1 fJ 
nunun muvakkat nıadde_,ııııı: 1 
sı muclbınce "> cnilenmeıcrl ~ 
len zamana kadar" kulltıllıJ3. .;$ 

h-ında çok &'lrıh bir hUklltıl ııJl 
İnhl!::ırlar İdo.rcsl, buııdıı>"" ....ıd'ıı' 

"kanunun bu sarahati itil~ 1 

devlet d:ılresinc ltıınunıı ı:ıı JJ~ 
rckct isnat etmenin CLkDJ1ıte t',. 
§Olcilde teş~ ID eder mllhl~,~ 
dü@nU kaydedcr~k v!Ud 
Ulmeslnl istemektedir. 

O halde izah edelim: er## 
Evvelki yazımızda g5rtU ..ı-Ollş 

1nh1.sarlar Umum ı.ıucıurlUo 1 ~ti 
k1 otomobili eskisi gibi ltil;o~ 
emre mUheyyıı. beklcrkeıl y.fP'.İ 
mUz için bunların t.ıı.bdld nı -prj 
ttı.bl olı.:p olmadığını uı:ııll ıel 
Adnan HIUrt To.şpınıırdallğtll1ı,j ./_ 
sorduk. Bize, yine ) ıızdt uııJI' 
bunların oto~ıı olarak l<~d~f 
ğmı, 1.ıu hakkın kıı.nuneıı 

0
\ ııP 

rilm'ıı olduğıınu s5ylcdl. col~~ 
U: Kanun nncalt otobUS d ,., 

ua d . ·crfyor IY 
ıanma ın aa csı ' dııJI 
Diğer bir alllkacl:ır mııknı:ll ı.oıı1 c 
nuncn resmt bir binclt 0 ototıll 
hiçbir tadile uc-ramo.dall ıtnJJl1'11 • 
rnk kuUanılıp lrnllall !<il~ 
sorduk: Mutlak s:.ırctto 1 ce<' .J 
deği!ltirUmesl icap edece! ıbi 'SY.J 
aldılt ve bunu da oıctuCU ;ıeD ~ 

G5rU1Uyor l:i, schlV b ıeıefoD f 
umum mOdUrclecUr. BiZC 1~ı rl kard:ıl\I tezkerelerde Ya:ır ı-'1' 
de, yahut sadece "diğer~ 
otomobiller! yenilenme !(l;1Jlı., 
ceye ltadar kuıııı.nmak ll3

5 
ıel" ' 

yor'' şeklinde CC\'llP ,·er ~ de!P 
tobU, olarak kullanııcıığıı ~,· 
ol ıılard.ı şüphe yok ki, bil 
yacaktı. , 

d,.ııı 
Yüksekkaldırıl11 

facia~~ 
Dün son dakikada, 1: 11ctl 

rundrı. çıkan bir yangın '~ 
de dükkanda dört kişipin · 

nı ynzmı.5tıl:· ~~ 
Yangının pa.rlrya.n b~oil#~ 

kelerinden sUmtle :~~~ t 
yımamk ölenlerin .3 ''° "l 
AU Galiblc zevc~si Bedi ):Mı~ 
terinden Şnkc ile 17 pııJ ~ 
Nazik adında iki krzd~·0uğıı 
4 l.ıin liraya sigortalı ~ c tıV! 
şılmq;tır· Polis ''e ~dlıY 
ta tlevnm etmektedir· 



,.1940 H A B Jt R - Akpm Posta~ 3 

\ !~ Kr 1 sto1f

2 

Ko ıom b'u n 
Vuımurtasına Doğru .•• 
~~...,...,""'""°'""°V°V""',...,.,""°"""""'AA~~~,..,.~.,...~ 

ransız Baş~':lki 1 i Am~rİ~~a~ pİ;~z~n:d;ö~;;lg~;u 
rdularınııza ıtırnat boş olarak döndüm 

edelinı, diyor 
, 

ıı, da federal muhaberat 
~Crikan radyo amatör. 
ti ıncınıckctıerde ikamP.t 
erıe muhabere etmeğl Almanlar, Fransız maneviyatını 

~ ~sada cereyan eden 
t ~YUk bir a!A.ka ile takip 
laa harpte medeniyetin l· 
~ YYün edeceginl tama -

bulunmaktadır. Guete
liıtı~·e ve Fraııaaya k&J'lı 

bozmıya muvaffak olamamışlardır 
:ı:t bealemektedirler. 
8ııq buıuna:n Belçika harici_ 
Cö k, Cörçll, ve Lord Ha -

li\ı l'U§tnelerde bulunmuıtur. 
ı&ınanda, halen Londra· 

~Jfoıanda nazırlarile de 
l( Ur. 

Fransız şehirlerine yapılacak hava akınlarına 
Almanlar ayni şekilde mukabele göreceklerdir 

lı~te AUantlkten geçen 
'!ııı~rrı ,.. hlmayeal He 
(l'rııp Olan Kontr Amiral de 

a auıanndaki Ameri • 
tltıı1ıtına tayin edllml.§Ur. 
liıı <laveu 117.erlne Lltvan 

bı:,~&rkya, Sovyet askerle~ 
ttııı t verdigi Mdiaenln hal 

ek Uzere dlln Moakova-
lı.j 
~h.rt firması lapanyada 
~lerinı filme alırken bir 
~ve genl.§lemlıUr. Ci • 

>'\ıı n efradının yardımı 

rtn aUratle aöndUrtll · 

:rltantııarbiye reisi Gene
'fre ttığt bir emriyevrnl.. 

ttı!'ndlni mUdataa. edebi. 
I&. Olduğunu ve mUda 
"'<ltngeldlğlnl bUdirınlı 

~ lavıçre mlllellni heye
ltıeUdlr. M1lletlmi.z yeni 

, e •Urprize maruz kal -

\ 
\'indaor Fransız ve 1nrl_ 
l.t&1mda lrUbat subayı 
1•tıta etmlftir. 

ransada bir 
komplo 
dan çıkarıldı 

c ,,, 
11ır•uırJ _ P.·ris 'losye_ 

ltıı 11 fahsiyellerınden beş 
lqt. enıniyetine karşı ı!:ı-
tı~en komplo kurnınkla 
a r>olisçe fl•\· kif reli!. 

ika ve Fran
~k! talebemiz 
~Ye Vekaleti 

b·!\ı malumatı 
1 diriyor 

6 
o;;~·l:J - Harlche \'e. 
t •rılrrti«liı" \'I I • 

ı.:: HcJçıkrııln lııılıın:ııı 
'ıı 11lda Harici~ c \'ckiı
ltt:ıı 8elınişlir. Bu ı:ıle. 

~I Şunlardır: 
~Jı.ı u, Muzaffer Kaçı, E· 
f;11~1i 'l'okgüzlil, :\ıfzını 
~ 111 10 Özkul, Jlnıır Hıı_ 

.\1
1 

(hkmı, Jlnlıl \':qıı. 
~· Safoğlu. Cezmi Ok
''c 1 ~aı c:c et, Behire Bııknn 

lın L• • 
ııı , nocalopçu, <.n. 

Camıı, Yusur Ko· 

r lıir k .• 
~i ısım talcl.ıenıızın 

Pnr/,ç, 6 (A . .4.) - Başvekil Hc
no bu ak,am hüliln Fr:ın.,ı:ı: radyo
ları tarafından neşredilen bir nu
luk '.'iÖylemi,tir: 
"-On beş giindenberi iki defıı öz 

aldım, her <lera~ıml,ı bir fena h:ı. 
her \'erdim. 21 mayı.sta iiy:ın ıııer
füi önünde, Alınımların Amyene 
ı:cirdiklerini söyleılinı.' :!R nı:ıyı\la, 
Belçika kralının ihanet etli~ini ve 
Uünkerk yolunun nçılmış olduğu. 

nu hildirdinı. 
Fak:ıt bugtin ,·alılm olmakla ılr. 

\'&rn eılen bu sa:ılle, sözle değil (a. 

kat vakalarla :sizlere ümitler H~re
cdim. 

Almanya üstüsle üç i~e kalkı~tı 
ve her zaman olllııAu 1tihi lıiitiin 
haşinliı'tini n bütün zekhını bu üç 
lşt' tahsis f'lli. 

llk işi, Alman propaıtıınılası iliin 
etti. Belçikııdıı harp etmeye l(iclen 
müttefik orrlulart ııarılrnıştır. nıın
lar imha edilecektir. Dtnizlt' mu. 
vualaları katolunncaktır. Mühim. 
matsıı ve yiyeceksiıı: kalııcaklarclır. 

Dünya, tarihte miı1li 1eöriilmemiş 
bir te~lim oluşa şahit olacaktır ve 
bu muaııam muharip kaybını tcl.1· 
fi imkansızlığı karşısında mülle _ 
rtklerln mıınevh•atı yıkılııcakhr. 

Fakat çelik kı'ikaç kapanııma

mıştır. 350 bin müllerik R5keri Dün 
kerk'te yeniden l(emilere irkap e
dilmiş \'e bu Alınanyaya, denizler 
hAkimiyetinin ne demek olduğunu 
ı;ö~termişlir. 

Yıkılmak 'öyle dursun, a'ikerle'r. 
!erimizin ve nıemlt'krtin maneviya
tı ecıladımızn layık bir tarzda ken_ 
cfüini flÖ'ilernıiş ,.e askeri şefleri -
rniıı:in kıymeti muhteşem bir· tarz
da leenliı etmiştir. 

Alınanl:ırın ikinri i~i. Parisin 
mıııır·~iyatını hozm11k hedefini ı;:üt_ 

rııekle hıılunrnuştıır. Crı:rn pıızıır· 
lesi ı;:iinü Hitlcr, ~ iizlrn·c hrınıbar~ 
dını:ın ,.e avcı ta~ ya resini ıah,it e
drrek Pari' ii1rriııc lıliyiik lıir RÖ~
terl hiiı'umıı orı;unize rtıııiştir. Bu 
Pııri~i ht')e<·an;ı ılü~iirılii ınii? Bir 
ılııklkn lıilr. cliişiirm~di, lıürumılıın 
lıir kııç clal.:ikıı 'ionrn lırn, me) ılıın. 
<in lrnclın rrkck i~ı:ilrriıı korknııık 
ncdır lıilnıe~eıı P:ır" İı:ılkının v:ı· 
kur ı:chrclrriııi ı!lirıliım. ~inırli mu. 
:ızımn hır hücum nedir. hili~ orıı1. 
Bunun üzerine salı ı;:iinü lnı;:iliıı: lınm 
lı:ırdıııınıı tuyyıırelcri hirihiriııi l:ı
t.;ip cclrn ılnlı;:nl:ır lınlindc llıır. 

l>ortııııın ı 1. l>ih,elılrof, ı.:oıoıı~ :ı n· 
ı:ssen folıriknJı:ırııııı hikıını rlliltr. 
Yııkılıın ııcırol clepol:ırınııı ole' i Jrıll 
ldlorııclrcrlt•n ı;:ö:ı:iH.:ih ordıı. :'ılıın:ı:. 

ıı::ıın Baıliş • Amilin f:ılıril..ıı~ı y:ı

kılıııı lır. Bir Fr:ııı~11 ~elıriıır )ııııı· 

lnc:ık lıl'r lıiicııııın i~tiklınlılc dl' 
t.ii) le ı't'\'ap Ycrilct•ektir. 

.\lrıı ınların u~·uııc•ii i'lol, lıııı:.,iiıı 
s;:ıhıdi olııınkl:ı hıılundııi!ıııııuı iştir: 
Fr:ın~:ı ıııcyıl:ın mııhıırclıc~iılırı Bu 
mııh:ırebc henüz haşlnrıııştır. Cc _ 
ııcrııl \"r;·ı;aufl lııın:ı ıleıli ki: '':'ılıı
hııreheııın lınşl:ınııı~ı ıorzııvl:ın ve 
her ne pnhnsına o!ursn tılsım mu-

aı,11k kon olnshığ11ınıı7.. 
1 ~arı u~rcnıhniştir. 

~rı Crı ele teshil edildik . 
cırı knvcmt•I emirlerinin kr:ı~ı larıııı. 

l ~ıı ı ccektir. 
~~eı~ lalclıcmizin Frnn
~ı ... ''.nize nıülc'l"rcciheıı 
aı;1 11 l' ıl:ıir ll:ırici) c 
~ıı ınnı f:elıııiştir. 

qıtı, ~ .Haııı~t Ho~ lu, ~:ır. 
• \c 1~Hctıın Budak, E. 

~ <ıırq rl 1 lşııırn, Esnt T:ı-
c tın ı · ı <" 1 rı t ~rgc , .cnıa 

lırıa rkıncnol, Sıı:ıt Ya. 
~ ' Uriı:a 1 · ı ·ı·· 

1 81 •h k ıı, ınnı ı-
• ~lfı 1 

• Hııııız.:ı B:ıtıık, 
~ti, ~ııc.\·\ er ı:rinlcnı, 

<\ 1 r, ... 1 l'zıtı Hoıı:ı, Tahir 
b \o~ ıı;nıın· i. 

~t ~ lt~~1kaaakl TUrk tn 
~ ~ı 

1
1 rn<'mlekete dön. 

dan ıııcnııııınııııı.,. 

\lulrn\'rlllcli ıılcli'ıı-t•lc kıırnı:ık llll't" 

lıuriyelincle J..alclıj:(ııııı:r. :ır:ni iize -
rinde orclıımu:r. ~eni harp şerııitinr 
inlilı:ık etıi;(iııi gihlt•rnırl..trllır. :'ıhı. 
hnrrhrnln lıidnyetinrlrnlıeri yüzler
"" rluşmnıı tnııkı ltıhrip t•ılilıııi5 \'C 

nıiitıcm. lıanı ı..u'' ''cllrri kıl11l:ırı . 
nıı:r.ın lı:ırcketiııc rııfizalıcr,.ı l•ylc . 
nıi~tir. 

Bütun dün~ n he~ ocan i'."iııılc ~ııı 
nıeyd:ın ııııılı::ırclıe~inin inkiş:ırıııı 
tnkip eıli)oı-. Çiinkii 19ill hnzir:ın 

Efganiıtanın milli 
bayramı 

1 ~"laı l:ln de alınan ha. 
t. l< l'tfyıc ncşredi1ml~ , . 
t 1.11, ll<l Icrinden hlt; ha.. Ankua, 7 - Efganıstanm mıl-
ltıı.111"bt kaldı iu vellle. li bayrnmı miinR.'IC'hP.til" Reisicum

bı1 7"" \'ckAl"tinl' mu. hur Mjlli Şc! İl'lml't tnönn ile ı;;r. 
.._ 

11 t~31" ıı.rı.n lııım ,.c ımyAd 

1 

tanist..ın Şahı Mohl\rnl'd Zahir Şah 
oı~ur ttnı \aUlıa.n bildir- a!'Baında sRn:ıimi lı:-brik ve teşck. 

· kiir telgrafları teati edilmiıt.ir· 

. 
mulıarcbeleri Hiilerin dt>diAi gibi 
belki ele l\~ırl:ır ıçın dün)nnın 
mukıulcleralıııı t:ıyin t>~le)·ecektir. 

Avrupnd:ı hır tazyik rtjimi kurul· 
ma .. ını ı;ıörmek tehlikesi \'ardır. 

Böyle lıir rejim ki, hunun içinclt> 
Alınan ka' nınılan olma}':t" insan. 
ların rolü }alnız bir esir rolüdür. 
IJerkt>s huı;ıün bunu anlamıştır. 

Almanlar bugün meydan mu
harebesinin bidayetindekine mü· 
tabih çok büyük bir gayret sar· 
fctmişlerdir. General Veygand, 
bu akşam muharebeye sokulmuş 
olan Alman tanklarının miktarını 
2000 den fazlı olarak tahmin ey
lemekteydi. Bu büyük rruı.lzeme· 
ye ve bu malzemeye müzaharet 
eden, büyük kuvvetlere rağmen 
Fransa tertibinin bütün merkez 
kısmr, heyeti umumiyesi itibariy· 
le dayanmııtır. Yalnız muharc· 
be mıntakasının iki cenahında ya· 
ni ıolila •tağı Somda ve sağda 
Arlette üzerinde hafif bir Alman 
ilerleyişi bildirilmektedir. Bura
larda' çok miktarda piyade saye· 
sinde Almanlar yalnız 1 O kilo· 
metre kadar takviye edil~n hafif 
bir inkişaf kaydına muvaffak ol
muşlarc!ır. Diğer yerlerde tank 
dafi ı-ilahları ile dolu ihtilat nok
talarl sağlam surette dayanmak· 
tadır. Muharebenin ikinci günü 
•er.unda birkaç yüz Alman tankı 
tahrip edilmiş bulunmaktadır. 

Bunların bazılarını çok aşağıdan 
hücum eden tayyareler mahvey-
lemişlerdir. Fransız hava kuv· 
vetleri doğrudan doğruya çarpış 
maya iştirak eylemit ve Almanla· 
rm yakın ve uzak gerilerini bom· 
ba.dıman etmiştir. 

Alman hegemonyası rüyası 
Fransız mukavemetine çarpacak· 
tır. Fransız kütleleri plütokrat 
memleketlerden bahseden Alman 
propagandasını istihfaflı\ karşıla· 
maktadrr. Müttefiklerin Avrupa· 
nın bütün cığer memleketleriyle 
müşterek hayati bir menfaati var· 
dır. Bu :nü,terek hayati menfaat 
Alman hegemonyasına mani ol
maktır. Askerlerimiz Somda, 
En'de diğer memleketlerin iı· 
til:lali için cc:rpıfmaktadır. 

Fransanm menfaat tezatlarını 
sulh yolu ile halledemiyeceği 
millet yoktur. Fransa, her mil· 
Jetin istıklal ve refahını temin e· 
decek tarzda Avrupanın yeniden 
tanzimini mümkün kılmak üzere 
bu meselelerin hallini arTu etmek 
tedir. Fransa meydan muharebe· 
si dramının bütün seyircileri şu· 
raaır.ı hem cft< çabuk bir surette 
anlamalıdırlar ki oynanan oyun 
muazzamdır ve zamanları mah· 
duttur. 

Bizlere gelince, ordularımıza 
her zamandan ziyade itimat ede· 
1• u un. 

Resmi tebliğlere göre 

Harp vaziyeti 
l'art•, 6 (A.A.) - G Haziran sabah tebliği: 
lluharebe bu sabah şafakla beraber b&('lnmıştır . .D!lşmıı.n taz:ıiki bilha.!l. 

11& aşa~ı Som'da kendini .-o.~termlş ve orada ileri kıtaııtımızrn h!!.fif ımrett~ 
gerı 11lınmaııını mucip olmuştur. Heyeti umumiye itibariyle cephenın ditı:r 
aksamında mevzilerimizi aynen muhafaza ettik. 

FRANSIZLARIN AKŞAM TEBLtCt 

r:ıri~, 6 (A.A.) - f'ranoıl7. ak,Rm lf'blltl: 
Meydan muharebeııl ·denizden !;l!Smen dö Dam mınl.3kasınıı. kadar bUtUn 

cephede blitUn gtin bUtUn şiudet!yle devam etnıi~ttr. DUıman muharebeye 
birçok noktalarda 200 llA. 300 tllnklık guruplar halinde yine tank kUtleleri 
ııoknmıtur. Bu 11uretle muharebt>ye lllılan tanklann miktarı 2000 den !azl11 

. tahmin edılmcktctllr. Io'ırkalanmız yıun:ı.t noklaıanna yapışmıı bir halde 
muhteşem suretle çarpışmı~lardır. Taburlar, bölükler, bataryalar ateşlerlle 
uzerlcrlnc nlılan tankların hUcumlarına karır ltoymuşlardır. 

Ha\'a kuvvetlerimiz bUtUn gayretini yermektedir. Hava kuvvcUeriml.z 
zırhtı arabalara bomba ve toplarla hücum ederek yeniden muharebeye dön. 
mck şerdin! lııtiyen plyadclerlml:r.e \'C topçularımıza müzaheret etml~lerdlr. 
fahrlıı edlkn tankların aded{ pek bUyUktUr. Blrknç yüzU gl'çmcktedlr. 

Düşman kuvvt'th;rlnln misli görUlmcmı, bu hUcumu karııısındn clizU • 
tamlanınızın bazıları bllha~sa qağl Som mıntakumda ba11ılmıı ve ~ılmış
lardır. Burada dlıııman unsurları Brrflc'e kAdar azm::-a muvaffak olmuşlar
Jır. Elet mıntakasındıı. dUııman müfre7.elerf En nchrlnln ıimo.1 kıyıların. 
dıı.kt tepelere kadar ilcrlemlıılerdir. Akııama doğru muhıı.rebe aynı ıiddetıe 
devam eulyoruu. 

Hava kuvvetlerimiz Ren demlryolu §ebeke.s.nln Thlm mıntakası !abrL 
klllannın tahribine devam etmiıtır. 6 Haziran gUnü zarfında 36 dUşnıan tay. 
yaresl dU,UrUlmU§Ulr. 

ALMAN BAŞKUMANDANLICININ TEBLICI 

R<-rlln, 6 (.\ .• \.) - AhnAn orduları bııe:kunnndanı rgı tebliğ ecllyor: 
F'ranııa.ıla dün ba,ıa.mış olan harckltımız mrtodık bir tıırzda cerl'ylln 

elmt>ktedlr. Ordulannıız cenubu garbiye do~ her tarafta yer kıı.zan. 
mı~lardır .. · 

DUnkerk clvarmdakl esirlerin adedi M bine çıkmıştır. Muhte11! clnl!tl'n 
silAh ve h:ırp nıal:ı:cmcsinln adetleri ııimdlye kadar tesbit edilememiştir. 

Hıl\'a kuv\•cllt'rlmlz cephe ı;erısındc ukert toplantıları ve kolları bom· 
bardıman etmi~tlr. Bundan 11onf':' merke7.I Franııadll birçok ehemmiyetli tay. 
yıue meydanlarını, Şerburı;- harp ve ticaret limanını ve 5 UA 6 Haziran ııra. 
.sındakl gece de lnglltercnln Cl'nubu ııarkl aavahillndrkl mUteadrllt tayyart' 
meydanlarını büyUk mııva!!aklyelle bomba Altına almıştır. Dll,mantn tay• 
yare zayiatı H3 tür. Bunlardan 49 tan,.sl ha.va muharebul esnıuında, 19 ta. 
nesi hava· müdafaa topları ile ve mUlcbaktııl arazi Uzttlnde tnhrip edilmiı
tir. 19 tayyaremlz Uslerlne dönmeml~tir. 

DU~mıın 5/6 hazlrıın ı;-ecesi ~imali ve ı:arbt Almanya dahilinde ı:ayri 

ask•r1 hedc!ler .. karııı htwıı. bUcumlıırını t~krAr etml§tlr. Hiıııolunur der .. ce
ck r.:ıyiatırnız yoktur. lklrıl Hıunbtıri' lizerlnd .. a\'Cı tayyarelerımlı: Ye llçUn. 
cü.!i.l Hollandadan ,;eçerken tö!lCU kuvveUerlmlz tarafıDdan ıııdinlmek ~ar. 
Uyle \iç dU:maıı layyareai du~rdUk. 

Bugün .ı\merikada oynanan ve 
çok beğenilen tiyatro piyes!erinin 
hemen hemen hep~i iyasi e ·erler
dır. Bu tarz e~rlerin, halk tara· 
fından beğenilmesi, yeni muharrır
Jerin yeti;;m~ine de sebeb olmuş
tur. Halkın hararetli rağbeti 

devletin himayesi birçok muharir· 
teri, tiyatro ile meşgul ettirmiş ... 
Yazılan bir eser :;enelerce, arka 
arkaya oynanm15, sahibi d<.', gözü· 
nü açıp kapayıncaya kadar milyo
ner olu\'ermiştir. 

lşte bundan :;onrası da çorap 
söki.ığü gibi gitmiş; çalakalem pi· 
ye:;ler yazılmı~. habire oynanmış
tır. Böylelikle, sırf Amerikalılara 
mahsus bir tiyatro tarzı meydana 
çıkmıştır, denebilir. Bu fasileden 
hiç bir esere Avrupa ~hnelerinde 
tesadüf etmek kabil değildir. Üylc 
de zannediyorum ki, bundan sonra 
ki senelerde de eski dünya sahne· 
!eri, onlan seyrettirecek seyirci 
bulamıyacaktır. O kadar Amerikan 
zevkine uygun ve sırf kendileri i
çin yazılrp meydana gelmiş şeyler 
ki, bizi ala.kadar edeceğini hiç um· 
mu yorum. 

Bu yeni tarz e~erlerin en meş· 
hurlan bugün dahi Nevyorkta oy· 
nanıyor •.. Ben orada iken güçbela 
bir yer bulup içeri girmiş ve seyre
debilmi§tim.. Birisi tamamen tü
tüncülüğe ait bir mevzu·. Amerika· 
nın bir neyi tütün siya::;eti ve tü· 
tün ziraati .. Tabii içinde biraz ser
piştirme ~şk; aile çoluk ve çocuk. 
Üst tarafı gene tütün... Perdeler 
açılıyor, perdeler kapanıyor. De· 
korlar değişiyor, adamlar koşuşu· 
yor. Tablolar hadşiz hesap·ız. Son 
ra i:te yine tütün ziraati, senelerdir 
Amerikalı bu tiyatronun kapısını 
aşındım durur·. Ardı arası kesil· 
miyen bir seyirci akım içeri girer 
çıkar. 

Şu bizim bildiğimiz, sinema per
desi kahramanı "Frederik Mars,, 
yok mu? Or.un için dediler ki: 
"0 da bir piyes oynuyor. ValJahi 
hesabını bilmiyorum ama, seneleri 
aştı!,. .Nevyorkun en büyük cadde· 
!erinin birinde, "Sentr,, isimli mu· 
azzam bir tiyatro .. un haşmetli sah· 
nesinje sanat ~östermekteymi5 .. 
Ne yaptık ne ettik, bir bilet bulup 
biz de sokulduk. 

Aman efen''im, tiyatro değil, 
adeta küçük bir şehir .. Üç bin ye
di yüz kişi ~yirci alan bir salon .. 
içi, tıklım tıklım insan dolu· Oyle 
bir insan, öyle bir ~eyirci ki: fıs· 
tık yerniyen, ayak gürültü ü etmi· 
y~n. öksiirmiycn medeni tiyatro sc· 
yircileri ... Öyle bir kalabalık ki: 
insanların, nefc" almadıklarına ina
nacağı geliyor. 

Norveçte harp 
vaziyeti 

Kırk bin Almanın vazi
yeti nazik görülüyor 

Narvik, 6 (A.A.) - İsveç hu· 
duduna doğru giden demiryolu 
üzerinde yapılmakta olan tathi· 
rat esnasında 100 Alman esir e· 
dilmiştir. Evvelki gün müttefik 
kıtaatr Narvik'in yedi kilometre 
şarkında buluna:ı Bsedik'e vasıl 
olmuştur. Dün, tathirata memur 
kolların faaliyeti fazla olmuştur. 

Kırk bin kişi tahmin edilen bir 
Alman kuvvetinin bulunmakta 
olduğu Bjoernfjell dağlarında, 
yakınd şiddetli muhrebeler ola· 
cağı tahmin edilmektedir. Şimdi· 
den bu kıtaatın vaziyetinin nazik 
olduğu söylenmektedir. Şimalden 
ve garpten şiddetle tazyik edil" 
mektedir. Lorondheim'de bulu· 
nan Alman kıtalarına iltihak ede· 
bilmeleri için yegane istikamet, 
takriben 150 kilometre imtida· 
dında olan ~ayet vahşi bir mın· 
takadır. 

Balya Karaaydın ma
den §irketinin teberruu 

Ualık~ir. G - Balya Karaaydm 
maden §irlcf'tine ait 124 parça em
lak ~irket tarafmdan vilayete te
~rrü f'dilml.ştir- Bu ı-mlİlk" ıtit 
ll'.•cil mtılll!lrl,!i yaplınlmıl!tır. 

Malzemıı v~ d'mir ahıunı da Eti
bank tat"llfmd&ıı aatma.ırnnuetir· 

Okmcydanı kadar genis olan 
sahne inde iki yüz clli sanatkar 
arzı endam cylemede .. Çıf ter çifter 
bandoları, manga manga askerleri· 
le re migeçitler mi yapmadılar •• 
l'ana}'ır yerlerinde top1anaıı ka· 
dm, erkek, çoluk çocuk yüzlerce 
halk hora mı tepmediler .. Be.ediye 
reisi intihabında toplanan halka 
nutuklar mı söylemediler·. Hill~sa 
öyle meclisler, öyle içtimalar oldu 
ki: Taksim meydanındaki mera
simlerde de ancak bu kadar halle 
toplanabilir. 

l~te bu şöhretli aktörün, hu ka· 
dar kalabalık bir sanatkar grupu· 
nun senelerdir oynadı~'I bu eser de 
Amerikalılara mahsus, acayip 
mevzulu bir piyestir. Mevzuun hü
lô.sasını yanımda oturan bir dos· 
tum anlattı durdu .. Güttüğü dava 
şu: 

Senelerce evvel; Amerika dev
letinin te~ekkülü esnalarında Av 
rupanın muhtelif yerlerinden bu 
toprak1ara muhacir akınları ol
muştur. Bu ··ecnası muhtelife,, Al· 
man, Fransız, İspanyol, Arap 
çorap falan filan olarak buraya 
gelmişler.. Zamanla bu muhacir
ler biribirlerine nasıt karışıp Ame· 
rikanlaşmış; Arnenka davasını na
sıl meydana çıkanp bugünkü yek 
vücut Amerikan milliyetini kur
muşlardır? 

Bu geliş ve bu yer!eşişi minelbab 
ilelmihrab bize göstermek için ter
tip edilmiş bu eser de, Arnerikahla 
rı fevkalade alakadar etmiş. Biraz 
evvel de söylediğim 'gibi, sene • 
lerce oynanmakta devam etmiştir. 

Ecnebi memleketlerin, frenk ti· 
yatrolannda seyirci sıaftite oturur· 
ken zevkime giden bir meşguliyet· 
le daima zihnimi yorduğum bir i
~im vardır.· O da: oynanan piyesi, 
meclis meclis, perde perde, temsil 
esnasında, kendi ker.dime adapte 
eder, hayalen bizim sahnemize 
kor hatta, vaka eşhasının taksi • 
matını da yapıp sanatkô.r arkadaş· 
lara tevzi eder; o gözle, piyesi so· 
nuna kadar seyrederim.. Temsil 
sonunda, eğer aklım yatarsa, yur
dumuzdaki piyes muharrirlerine 
gelir o e..c.eri metheder, hakiki a
daptesini yaptırtmağa uğraşırım. 

Amerikada tiyatro seyrederken 
de bu işle zihnimi yordum durdum. 
Fakat değil bizde, Avrupa sahne
lerinde bile omanacak bir esere 
tesadüf edcmfdim. Bundan dolayı 
Amerika tiyatrosu belki aktörlüğü· 
me bir faydası olmuştur ama, pi
yes bakımmdan hiçbir istifade te
min etmediği için, piyes dağarcı· 
ğım boş olarak doMıek mecburi· 
yetinde kaldım ... 

..... 
Paraşütçülere kar§ı ... 

ingilterede 
ınotörlü kıtalar 

Avam Kamarası gizli 
celse yapacak 

Londra, 7 - Anavatanın mü· 
dafaası için general ironside ta· 
rafından ihdas edilen yüz hinler· 
ce seyyar cüzütamın pek seri ha
reket edebilen motörlü kuvvetler· 
den miirekkep olacağı öğrenil· 
mektedir. Bu kuvvetler radyo ile 
mücehhez pek seri zırhlı araba
lar kullanacaklardır. Bu cüzü· 
tamlara Flandre'de paraşüt me· 
todlarını öğrenmiş olan askerler 
iştirak ede<:eklerdir. Bu kuvvet· 
]ere meslekten yetişmiş zabitler 
kumanda edecektir. 

AVAM KAMARASINDA 
CIZLl CELSE 

İngiliz başvekili diın gece A· 
vam kamarasında, anavatan mü· 
dafaası ve buna mütedair diger 
meselelerin müzakeresi için ka· 
maranın salı günü gizli celse ak· 
dedeceğini bildirmiştir. 
''BEŞiNCi KOL" A KARŞI 

TEDBiRLER 
Dahiliye nezareti, ingiltercde 

oturan Alman ve Avusturyalıla" 
rın radyo makinalarım derhal 
ellerinden çıkarmaları hakkında 
bir emirname neşretmiştir. 

Beşinci kolun faaliyetile atüıa· 
dl\r olarak !ngllterede bi~ 
Chatham, Southampton ve Brld
senorth'da tevkifat devam et· 
mektedir. 
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İtalya Fransanın 
kazanmasını istiyor 
J>arls, 17 (Hu u i) - Siyasi mahafil, Musolininlıı henüz kat' i 

bir kıı.rar vermeyiş! üzerinde ehemmiyetle durmaktadır. Filhakika, 
umuınt kanaat e göre, Musolini çok müşkül bir vaziyette bulunmakta
dır- Bir taraftan Hitlere, mihver devleti olarak, mUşterck hareket 
hususunda söz vermiş olan İtalyan başvekili, bugün harbe girmenin 
!tnıya için nekadar zararlı olncağmı da düşünmiyecek kadar hayalpe
rest değildir. Bundan dola.yı, bu harbde Fransanm galebesini istiycn 
devletlerden blrl de İtalyadır denilebilir· Zira ancak o takdirdcdir ki. 
Musolini, Hitlere verdiği sözü tutmak için, kendisini harbe girmek 
mecburiyetinden uzak hissedecektir· 

'.Arjantin ve Brezilya nazilerinin yardımile 

Almanlar Urugvayı 
istilaya hazırlanmışlar 

Ncvyork, '1 (HU5Wif) - Montevi.. 
deodan Nevyork Taymls gazetesine 
gclen bir habere göre, Uruguvaydald 
nıızi te§ldlA.t.I Alman Uderlerinin, Ar
;fantfıı ve Brezilya nazlleri yardımile 
UruBUvayı isUIA. etmek projelerini 
ttı.ahıı.kkuk ctUrmek icln itina ile ça -
ltşı:ı:ıakta olduklamu bildirml§lerdlr. 

Muhabir bu zannın nazi ajanlarının 
hUdut boyunca gidip gelmelerile teyid 
~lunacağmı 11Ave f!bnektedir. 

Tevki! edUmio olan birçok kimse -
lerin Uzerlerinde bulunan vesikalar 
ve haritalar ve !otoğratlar bu hu -
susta birer delidir. 

Dlter taraftan muhabir Santiagoda 
be§lncl kol fıı.allyetınln doğurduğu 

cndi§enin art.Inakta oldllğUnu kaydet
mektedir. 

:Mebuslar bu faaliyetin artık mea -
hut bir aekfde olduğunu söylemekte _ 
dlrler. 

Amerikanın yardımı 
• '(Baıtarafı 1 incide) 

ton muhabirine göre Amerika 
nJ.rle§ik devletlerinin müttefikle
re acfcrl kuvvet göndermekten 
maada mümkün olan her yarde 
ıfıı yapmağa hazırdır. 

Muhabir §unları il§.vc ediyor: 
Hükfımct memurlara, milli müda 

f.ıayı :zarardide etmiyecek ~kilde 
~erikan Birleşik devletleri ordu 
V.f donJnmaSının terkedebileceği 
öütü.ıı tayyareleri mlitefiklere 
vennek niyetinde olduğunu an· 
latmaktadırlar. Bunun için de 
halen vazifede olan tayyarelerin 
ı:.;r kısmım satılığa çıkaracaklar:· 
fir! "' 
Diğer taraftan Ruzvelt milli 
idafaa jstişare komitesile gö

. •t i,ikten sonra bir de donanma 
t 'i proğramı yapılacağı rumcn 
/; t olunmaktadır. 

1\ıiösyö Ruzvelt bu hugusta bu 
r :ıh mühim beyanatta ibu • 
'1acaktır. 
Bir çok mahafilde 'Amerikan 

donanmasına D'JCnsup tayyareler· 

den derhal müttefiklere gönderi· 
lecek olanların miktan iki yüz 
olarak tahmin olunmaktadır. 

AMERiKA MODAF AASININ 
TAKVlYESl 

Diğer taraftan Amerikan Sena· 
tosu gemiler, tayyareler, mühim· 
mat ve yeni hava meydanları in· 
şaatını sür'atlendirmek için der· 
hal yapılacak fevkalade kredileri 
mümkün kılan 1,492,542,750 do· 
larlık bahri kredi hakkında ka· 
nun projesini" ka'bul etmiştir. 

Mümessiller meclisi maliye ko· 
miteşi de, bilhassa büyük mik· 
yasta hücumaraıbası ve tayyare 
insası için, Ruzvelt tarafından 
deniz kuvvetleri için yeni teklif 
edilmiJ olan 1,277 milyonluk 
munzam bir kredi açılması tekli· 
finl kabul ctmiıtir. 

Ordunun topçuluk komitesi 
şefi de Amerikanın bütün mü· 
himmat fabrikalanna imalatı 
arttınnak için günde 24 saat ol -
mak iiı:ere haftada 6 gün çalı~ma· 
sr emrini vermittir. 

Kira ihtikôrı 
Malımutpaşada frfanJ.ye hanı sa

hibi Kemal Kn.netl ve kardeai Ha
~iın KaneU kira paralarnu arttır~ 
drklan iGin bu sabah polis tam -
fmdan Milli Korunma kanununa 
muhalif hareket1'3n dolayı mildde
iumwntliğc teslim cdllml§lerdir· 

Yapılan tahkiluı.Uı. göre, İrfani
ye hanı bundan dört ay evvel bu 
iki kardeş tnnı.t'mdan ı;atmaluunış 
ve derhal ibiltUn klracılamı. kirala_ 
n fazlo.la§tmlmı§t.Ir· 

Senelerdenbcri bu handa oturan 
birçok kimseler itirazlarına rnğ -
men bu fnzla parayı vermeğe mec
bur olınU§lar ve bu §ekilde yeni 
han sahiblerile konturat yapmış -
1.a.rdır· Y alnIZ kiracılardan dört 
tanesi ile konturat yapıl • 
mamı11 ve birkaç gün ev -
vel de han sahibleri lokantacı 
Yorgi Kozanoğlunun kira.smı 15 
liradan 40 liraya, ütUcU Sami Bi
ga.r c:ığhmun 6 liradan 9 liraya, 
çantacı Zı:üıryndisin 7 liradan 12 
liraya ve o.yni şıı.hsm diğer dilk
kfuınun 8 lira.dan 15 liraya, göm. 
lekçi İspironun 5 liradn.n 7 liraya 
çıkarmnk istemlşler ve kiracılarına 
yeni fintlan kabul etmezlerse der
hal dllkk!nlnrmdan çıkmalarını bil 
dirm.işlerdir· 

Bunun üzerine dört kiracı poli
se nıilrncaat etmişler vo diln bir 
cUrmlime§hut yapılarak hA.diso 
teshlt olunmuştur· 

Han sahibi ilci kardeş bu sabah 
cUrmlimeşhut evrakilo beraber ad. 
!iyeye tesltm edilmişlerdir· Hanı
nın kira.lan dört ay evvel yUksel
Ulcn kiracılan da. o zaman milli 
korunma. kanunu meriyete girme . 
diği için 88lıit ola.nık dinlenecekler 
dir· 
Diğer taraftaJı polis Cihangirde 

olan diğer bfr kira ihtik8.rı hak -
kmda. da tahkikat yapmaktadır· Ci
hangirde, Karadut caddesinde 30 
numaralı l!u .. affe r apartunnnının 
sahibi ;Muzaffer Baykar ap:ı.rtıma_ 
nnun altmdold ı numaralı dUkkA
nı ğCç~n sene Yorgi oğlu Pandcli 
isminde bir manava 14 liraya kıra-

ya vermlş ve mayıs başında kon_ 
turat bitince kirayı 20 liraya çı -
karmak istemiştir· Pandell itiraz 
edince de derhal Beyoğlu birlnci 
hukuk mahkemesine milracaat c -
derek tahliye emri almı§Ur· Polis 
bu hu.sustald tahkikatı henUz bit!. 
rvnemiştir. PaJıdelinin gösterdiği 
şahitlerin üadeleri almmaktadır· 

MAN1FATURACI MUSTAFA 
BİLF.BL~ MUHAKEMESİ 

Bir Anadolu tUcca.rına. satacağı 
mallar için ~bit edilen fiatlardan 
fazla para. istediği ve çok mal da 
veremiyaceğini söylodiği iddia. edi. 
len ve bu yUzden Milli Korunma 
Kanununa muhalif hareketten ad
liyeye verilen Sultanha.mamda. Kıı
tırcıoğlu hanında. manifaturacı 
Mustafa Bilerin mevkufen muha
kemesine bu sabah dördUncU asli
ye cezada devam edilmiştir· Mani
faturacı, Ahmet Hamdi ile oğlu 
Hulilsi, manifaturacılar birliği reisi 
Remzi Avunduk, umuml kll.tib Maz 
har §ahit olarak dinlenmişlerdir· 

Muhakeme, mildde!umuminin 
iddianamesini bildinnesi için öğle. 
den sonra .saat on bese kalmıştır. 

Tunusta müttefiklerin 
zaferi için dua 

Tunus, 7 (A.A.) - Tunus 
beyinin emri üzerine dün Zeytu· 
na camiinde müttefiklerin zaferi 
için dua edilmiştir. 

İdarei §eriye azası ile Tunus 
camiinin müderrisleri ve eşraftan 
bir çok kimseler bu dini tezahü· 
rata iştirak ederek Tunusun 
Fransaya bağlı bulunduğunu te· 
b~rüz ettirmişlerdir. 

lngilterenin yeni 
Moskova sefiri 

İnı;llterenln yeni ?.1osltova sefiri 
Slr Statford Crlpps, dUo sant 13 de 
bir Romen tayart':ıl ile So!ya yolu ile 
Atlnad:ın Mo:ıkovaya hareket etml§ -
tıı·. 

\ 
Milli korunma 

kanununda tadilat 
Gıda maddelerinde 

ihtikar cezaları 
arttırılıyor 

Ankaradan gelen haberlere gö_ 
re, Milli Korunma Kanununda ta
dilat yapılınası kararlaşmıştir· Bil
hııssa gıda maddeleri ilzerinde ih
tikar yapanlar hakkındaki ceza. 
lar ~iddetlendirilccektir. Ticaret 
vekaleti bu hususta tetkikler yap
makta ve bir proje hıızırlnmakta
dır. Tadilat bu ay içinde yapılml§ 
olacaktır. 

Diğer taraftan müddeiumumilik 
ihtikar yapanlar hakkmda resen 
tahkikat yapmağa karar vermiştir. 
Herhangi bir şikliyet karşLsmda 
müddclumumllik derhal tahkikat 
yaparak suçu sabit görürso suçlu
yu meşhut suçlar kanununn göre 
derhal mahkemeye sevkedecektir. 
:nıtikar suçlularının muhakemesi 
hemen neticolendirllccoktir. 

Romanyadan petrol 
ucuz alınabilecek 
Ticaret müzakereleri 
müsait bir safhaya girdi 

Bu sabah Romnnya vapurllo Btik -
reotcn gelen yolculardan <.iğrendiği -
mlze gore, Türk • Romen ticaret mil· 
z&kerelcrt ço\<. müsait b!r snthaya 
girmi~tir. 

Bugünlerde netieeleceğl bildirilen 
bu tcmularla petro!Un, piyasa fi. 
yatından daha ucuz olaralt mem
leketimize ithali temin olunacağı an_ 
18.§ılıyor. 

Ticaret heyetimiz gelecek hafta 
Blikrcııten dönecektir, 

B.ir müddet evvel kereste satın al -
m&k üzere Romanya~'& gibni§ olan 
kibrit §irketl mUmesıılll Server do 
bugtln gelmiştir. Senrer, mllzakerefo _ 
rln devıım etmekte olduğunu teyit et
mi§. kibrit çöpleri için Romanyadan 
A.krediUt yolllo kereste alınablleccği
ni ıtöylemlıtir. 

Köstencede bıılunan dört şllebimiz, 
petrol yüklenmek ~ere beklemekte -
dlr. 

ltalyadaki tebaamızın 
dönü~ü 

İtalyadaki TUrk tebaalannm dönU
şU devam ediyor. 

Ttryestede bulunan TUrk tabliye -
tinde bir Musevi kadını \'e çocuğu 

bugUnkU scmplon eksprcelle gclınll' -
tir. 

ltalyan talebe kafilesi 
gitti 

İzmir ve 1sta.nbuldakl İtalyanlar • 
dan 176 kl§ilik bir kafile dUn Cltta 
Dl Bari \"apurJlc 1taıyaya gitmışler • 
dlr. Bu katileJ1 ltalyan mektepleri 
talebelerinden UO kişi ile 85 profcs!Sr 
teşkil etmektedir. TaWlerlni memle -
ketıcrlnde geçirip geleceklerdir. 

Mısırda arap 
Lejiyonları 

liaştarafı 1 :-r; ·1 -.) 

emretmişlerdir. Zabıta şimdi pamuk 
b&lyalannx muay~ne etmektedir, 

MISIRLI ARAP LJo;JY01'"U 
Kahire, 7 (Husu&i) - Garp saba

lan vahaları arasına dağıtılmıı:ı olan 
Mısulı Arap lejyonu (Mısır bedevi 
sUvarllerl) bugUnkU manevraları ile 
st.ratcjlk mevzilerini işgal etmişlerdir. 
SllAh, süngü ve clbombası Ue mUceh 
hez bulunan 'e bedeviler tarafından 
kumanda edilen bu lejyon gllndllzlerl 
görUlmlycrek ''e l:'ecelerl dUımımın 
münakale yollanna taarruz ederek 
gerUlo harp yapmak emrin! almışlar_ 
dır. 

ltOlIADA TA1:"l"ARE 
GÖSTERlŞLEltl 

noma, 6 (,\.A.) - Politik saha5dn 
İtalyanın bir asl;eri mUdahnlesi hak· 
kında fikir vereblleeek yeni hlı;bir 

hldlse vukun gelmemiştir. 
Musolininln bu akşam bir nutuk 

irad edeceği hakkındaki §aylalar te. 
eyyUt ctmeml§tlr. 

iBlAkls Ron11ının eiy:ıst mahafill, 
İ§lerln bu kacbrl:ı kalablleceğl, ve 
ltnıyo.ıım nihayet harbe girmesinden 
evvel daha birkaç gün geçebileceği 

fikrindedir. 
1htıp:ı:ıl, e!ktm umunılyeyi hazır -

lıunıık m:ı.ksadilc, bugün öğleden son
ra, birçok tayyare !llolan, pek alçnk 
tan olmak üzere uçuııınr yapmı~tır. 

Bu tayyareler, eehrin merkezi U _ 
zerinde, evlerin damlarına sUrtcrce -
sine uçmuşlar, ve korkunc; direkt p!_ 
keler yap0113lardır. 

Al\IERlKADA J(AL.'IASI 
f<~IHEDlLEN \'APUR 

Panama, 6 (.ı\.A.) -- 2~ bin to
nllAtoluk Conte dl Blancamono İtal
yan trane:ıtlantlğinin Amerika. Birle_ 
ııik devletine nit bulunan Balbo ııma· 
nında ııfan ahara lcadar ka.lm:ık Uzc· 

re emir a!mış oldu~ soylenmektedlr. 

Harp v~ziye 
Paris, 7 (Hu usi) - 7 Haziran 

sabah resmi tebliği: 
Geceleyin nisbi bir sükündan 

sonra harb, dün bildirilen umumi 
şerait dahilinde bu sabah yen,iden 
ba.§lamı§tır. 

AUIAN RA.Dl"OSUNA GÖR}~··· 
Bcrlln, 7 (Radyo) - Taarruz 

Amiens - Perron'dan cenuba doğru 
lnk~f ediyor· 

ALMANI.ARIN GA \'ESt 
Cene\Tc, 7 (A· A·) - İsviçre 

matbuatı Fransada. cereyan eden 
muharebeye geniş bir yı>r ayır
makta ve Alınan başkumandanlığı 
tarafından takip edilen gayeyi te. 
barüz ettirmektP-dir· Bu gaye 
Fransız ve İngiliz kuvvetterini ta -
mamiyle biribirinden ayınnak, Fa
risi zaptetmek ve Ve~:gand ordusu
nıı muharebe edcmiyecek bir hale 
getirmektir. 

Bu gazete sürprizin bıraktığı 
tesirin geçtiğıni ve Flandr'da gc. 
ncral Blanchard tarafından göste
rilen ı~ıln Fransız 1';uvvcıtlerinin 
nelere mul<lcd.r oldı..klarıru ispat 
cJtiğöni kaydcykt.ıl"ktediı. 

Gazek:Pr Z:la! 'e t~-cddi!t St\a
tini.n geçti.;: ı._ '., Fr:ı.1w:ann Ş:d
deUc mukavemet ettiğini. yaunak. 
tadır· 

* * * 
Pari•, 7 - İlk günü on be!j sa· 

at devam ettikten ı;;onıa ıece bi· 
raz hafüleşip dün sabah şafakla 
beraber şiddetlenen Sıım meydan 
rrıuharebes.i bütÜll şiddetilc de· 
vam etmektedir. 

BU SABAHKi VAZIYET 
Paıiste askeri mahafildc bu sa· 

balı vaziyet etra!ında şu malU: 
mat verilmiştir: 

"48 r.aattenberi başlayan Som 
meydan muharebesi bütün şedde· 
tile devam ediyor. Almanlar, mu· 
azzam kuvvetler ve malzemelerle 
hücum ediyorlar, Harp Chemin 
des Dames'de müthiş şiddet kes· 
betmiştir. Almanlar, bu hücum· 
larda 200 - 300 parçadan mün:k· 
kep tanklar, ağır bataryalar ve 
tayyareler kullanıyorlar. Biz de 
zırhlı fırkalanmız, her nevi çapta 
bataryalarımız ve hav~ kuvvetle· 
rimizle mukab~l~ n muk~v~ıııet 
ediyoruz. Düşmanın, bu müthi~ 
hücumlardan elde ettiği neti eler 
pek chemmiyetsizdir. Taarruz 
b:ışlar !başlamaz Berlin radyosu, 
Veygand hattının yanldığını, Al" 
man ordularının Paris üzeri.-ıe 

yürümekte olduğunu ilan etmiş
ti. Halbuki, Alman resmi tebliği 
taarruzun plan mucibince devam 
ettiğini ve her tarafta ve cenubu 
garbi istikametinde ilerlediğini 
bildirmekle iktifa ediyor. Dü§" 
man, bu taarruzda iki bin tank 
kullanmaktadır. 
Düşman tanklarının bazı yer· 

lerde azami ilerleyişi on iki kilo· 
metreden !azla değildir. Kuvvet· 
terimiz, istinad noktalarımıza da· 
yanarak düşman tanklarile harp 
ediyorlar. Dün yüzlerce düşman 
tankı ya top ateşi veyahut tayya· 
re bombalarile tahrip edilmiştir. 
İki günde tahrip veya zaptedilen 
Alman tankları 700 ü bulmuştur. 
Piyadelerimizin mukavemet ve 
maneviyatı mükemmeldir. iki 
günlük muharebeden alınan ne· 
tice, askerlerimizin §ayanı hayret 
bir sür'atle, yeni harp usulüne 
mükemmel bir surette intibak et· 
tiğidir. Hava kuvvetlerimiz de, 
mükemmel bir faaliyet göster· 
mişler, dün 43 düı::nan tayyaresi 

'düşürmü~ler, dü~ hatlarına 
ve gerilerine 150 ton bonıba ve 
infilak maddeleri atmışlardır. 

Bu sabah vaziyet şu mcrkez:de 
idi: Cephenin iki cenahının ucun· 
dil hafi! bir gerileme vardır. 
Garp istikametinde Bresle vadisi· 
ne ve şarkta Aisne vadisine ha· 
kim olan tepelere kadar bir bü · 
külme mevcuttur. Her iki nokta· 
da Alrr:anların vaziyeti kuvvetli 
olmaktan uzaktır. Şu noktayı na· 
zarı dikkate almak lazımdır ki, 
muharebe yeni başlamış ve Al· 
man kumandanlığı henüz bütün 
kuvvetlerini ve bilhassa piyadele· 
rini hattı harbe sürmemiştir. Al· 
man zırhlı fırkalarına gelince 
Flandre muharebelerinden kurtu· 
labilcnlerin yarısı şimdiye kadar 
taarruza sevkedilmiştir." 

Dt'XK(} lıIUIIAREBl'.:1,Jı;Rt1' 
TAFSİi.ATI 

DilnkU muharebeler etrafında a
lınan haberler §Unlardır: 

Alınan krtaları Amlemı, Soi~on 
ile Laondnn Montmcdiye kadıır im
tidad eden f:ahada şiddetli taar • 
ruzlnrda bulunmaktadır· Almanla. 
nn Pnrire en yakın nokta te§kil 
etmesi ıtibarilc Soi::;son cephesini 
fazla zorlamnkta oldukları, fakat 
sarfedilen bütün gayretlerin ver
fükleri pek bUyiik zayiata rağmen 
akim kaldığı tebarilz ettirilmekte
dir. Almanların, .r.ııntakasınd:ı da 

faaliyete geçmekle ~zlann, 
Majino hattından takviye kuvvetle. 
ri celbine mani olmak istedikleri 
zannolunmak tadır. 

İMHA ED.tu:N l'ANX 
XOLLAIU 

Alınan kıtaatı Som ile En cephe
sinde bütün gün taarruzlarına de
\•am etmişlerdir· Hücumlara üçer 
filz grupla hareket eden 2000 
tank ile bUyUk bombardıman tay
~·arcleri de iştirak etmişlerdir· Fa. 
kat şimali Fransada tatbik edilr.n 
bu hücum usulü Som ccpheşinde 
beklenen neticeleri vermemi~. her 
tarafta Jrransıılarm şiddetli mu -
kavemetile karşılanmı§tır. Alman 
yeni sistemine alışmış .ve fevkalade 
m~baret ke~pct.ıni§ olan Fransız kı 
taatı bilhassa tank hiloumlarına 
kar§r son zamanlarda vücuda geti
rilmiıı olan modern müdafaa tesi
ııtr sayesindo dü.§manm bütUn hü. 
cumlarmı püskürtmUştür. Cephe -
nin gedsine sarkmış Qlan düşman 
t"ltlldarı ta.rnaınen imha edilmiştir. 
F.sasen bir tek noktadan Fransız 
müdafaa hattma girmiş olan düş
man tanklarını h~bir p\)·ade ~uv~ 
veti takip (ldeuıemişti. 

YEYGAND l\ml\lNUN 
aaş'kuınandan General Veygand, 

Prıul!lı ordusunun Ye yeni mUda. 
fna. tesbatının mukavemE-tile va -
ziyet.in aldığı yeni şekilci.en son 
derece memnun olduğunu hükü
motc lbliğ etmiş, Başvekil Reyno 
da gc.neral Ve-~gand'ın bu sözleri
ni radyo ile Fransız milletine bil. 
dirmişijr. 

A!keri mahafilde t()min, ~ldiği.. 
no göre tank hücumlarına karşı 
yapılmış olan Fransız müdafaa te
a,irıau So,m. muharebesinde- va.ıl.f e
.ıüni tamanüle ifa etmiştir· Eaşl(u. 
mandan gc.oeral Vcygandın c'H"-
ınan tanklarının Fransız müdafaa 
hatlarına girme.sine mUsaa.de cdf:· 
~k onları burada imha etınck 
plB.nını tatbik ettiği ve bu plinm 
b:.iyük bir muvaffakıyetle netice -
le.ndiği tebarüz ettirilml'kted.ir. 75 
Milimetrelik Frnnsrz toplarınm hl'" 
çapta dU§lJl.11.u tanklarına ka~ı n~ 
rl atetleri son derece mil~ ol .. 
ınu§tur. Sataru,·~ttar F " -slZ lilı$ -

lteri 'mahafilinde vaziyetiı:t. memnu
niyetbahş olduğu temin c:ii1me-k. 
1edir· 

FRANSilLA.RlS Mt;Kft.B1L 
TAARRUZU 

Ak'jl'JII ilrtU Franınzlar, Alman
ların f!V\"elce ilEı'l'l c""'t" QldQğu Ai· 
lette'e şiddetli bir mukabil hücu
ma geçıni§lerdir-

Fran .. ·zların Pen"One muıtak:ı 
sında yaptıkları bir r."':ıkabj) ta!n': 
n:zdı düşmana ağır 7.., ·jat verdi .. 
rerek bir l·ö"lril başmr -np~N o
ğe muvaffak olmu"lla.rdrr· Alman. 
!ar Pcrrone'm §imaline ~nl•i' i~ _ 
lerdir-
TA~KLARA KARŞI BULUNAN 

USUL XEO!R: 
Fransızlaruı t.ank tıUcumlarwı dur. 

durmak için buldukları 'e mu~aflıı.. 
kıyetle tatbik etUld ."l ınUda.tw:ı. sis.· 
temi oudur: 

lt~ransız .ıuUdalna Illc\z.ilcrinl11 de 
rfnHği arttırılmı11. önde bulun11D, pi~ 
yade istinat noktalarmm te; kU ettiği 
lıattm gerisinde orman parçaları, bi
nalar ve tahkim edılmi~ kb'ylere ıstı . 
ııat eden bir tank mUdaf'aıışı \• cuda 
ReUrllm~ ..,.e bu hattm daha ger~. 
de ise g'ernere panik saçmıı.k nıak;;adi 
le mUnferiden veya kUçllk gruplıır ha 
llnde ileri atıl<ın motvı·ıu vasıtaları 
mUcadtleye nıah.sus kJtalıır yerleJti _ 
ıilmi§tlr. 

Otıpbede bwunan kıtalar, tank ta • 
arruzunda. dU§ıtHuı piyadesinin ilerle. 
mesine m!Uıl olm:ık için geri alındık. 

.ıarmdan tanklar ~eçUkten sonra, pi
yade gene mUdaCaasına devam ediyor 
Tanklar ise, göremedikleri mAniler 
arkasında yerlc~tlrilmlş topçu tnra _ 
fmdan ateı altına alınıyor vo piyade 
istinat ııoktaıa.rını taarruza vakit bul 
madan kendileri tahrip ediliyor. lot• 
Fransızlar bu yeni müdafaa sistem! 
sayscainde me\'7.llerini muhafazaya 
muvaffak olmuşlardı. 

Bu pl4.n mucilbnce Fransa ukerle 
rtne neşredilen bir emriyevmidc ez ~ 
cUmle §Öyle dcnllmelctedlr: 

'Tankların, piyadeye LUyUk bir za. 
rar veremiyeceğlnden emin ol. Yere 
yattıı1m takdirde o seni göremez. O. 
nun geçmesine de ehemmiyet verme. 
Senin hedefin, sadece tayyarelerden 
ve tanklardan sonra gelecek olan dU~· 
man piyadesidir. Sen o piyadeyi dur
duğun , . ., tayyare tank hUcumlarlla 
paniğe uğramadığm takdirde, seni 
~eçmlş cılan tanklann becereblleeek
leri hiç bir Jş yoktur," 

TAYYARE HÜCUMLARI 
Londra, '1 - lngiliı tayyareleri 

dün Hamburg ve Kiel benzin depo
lnnnı saatlerce bomhardrman et
mişler, muazzam yangınlar çıkar. 
m:şlardır· Tayyareler bundan baş
lıa Almnnyada birçok demiryolla
rmı da bombalamışlardır. Tayya -
reler cephe hattı Uzerinde do bU. 
~iik fa~lvette bulunmll.!lardır. 

Alman tavvarelerl de Fran'!a ve 
İngiltere nzerinde uçmuşlar, Vor
f.ol.!t üzerine küçük yang-" bomba-

\an atmı3}ardır· Bu nıırı 
viuıe kurban üç beygir ....... 

Merkezi Fransada ~..ı 
hardıınan tayyareleri bil) 
c;üklü birçok bomb& a 
Bircok ölil ve yaralı oıd-J'. 
veriliyor. Birkaç Alınall 
dUşilrülıniişlür· 

FRANŞIZ HA\"A N 
TEBIJGt 

Paris, '1 (A· A·) -
va. nezareti bildiriyor: 

Evvelki gün Som uıe 
i arebenin bn§lnmasr et 
- .. t' -- . .. , .... __ ,.,....,,.(' i 

miş olan hilcum ~)')de 
düşmanın yürilyüş baliJl 
tanklaruıı "e motörlü 
iz'E!Ç etmekten geri d . 
dır. Tayyarelerimiz öUJl 
öğleden sonra kara kll~ 
mas hareketlerine de.,..
lerdir. Bu. hareketin~ 
ticeleri birçok nok~,_, '
hede edilmiştir· Evveı» 
ğu gibi yUrüyilş koll~ı.f 
dilmlş, bombaların infilP' 
sinde birçok harb ınaıseıı' 
lan tlkaml§tır· 

Avcı t.ayyarelcrinliz t 
man t.ayyarelerine refa~ 
nakliyatını himaye ~d-~ 
bir faaliyet gösterınisJeı"" ... 
ı:ı.üz neticesi ~esbit edil 
c;ok hava muharebeleri c 
miştir· J# 

Dün 4 O tan fazla j\Jıflr~ 
resinin dUşilrtildUğü ter}'Y".• 
mlştir· Elli ton infilô.lc 1' 
tılmışlır· Rasa.t \'e keşif -pi, 
rimiz gerek ceph!'de gere 
lerde bUyUk bir faali\~~~ 
rek cephe gerisinde du 
:,etleri ve hnrb sah~ 
ri hakkında malumat <1 

(Dünkü Fransız 'c ~ 
tf"bliğleri 8 DCÜ sayf 

aşı 

ceset, 
Bu sabMki ba:r gııı;, 

diven köyünde taŞ ıJı 
dün, baş\kcsik ve ındolıl 
ler i bıcak yaralarile ili 
kek cesedinin bulutıd '!' 
tah kikata blşlandığtfl1 

dır. • vV 
Hakikate::ı ,böy~c b~~~ 1 

ııa da bu ccEct dun ,c 
kı: <iar evvel buluorııuŞ t 
ma tarafından vapıl3~a 
hiç bir n etice cld7 c poıı• 
iş polise nksı:tmiştı~· Jı 
güne kndar cesedı.cı ti<· 
bile t er.bit c<lcmernı~tadıl'' 
kata devam oluoına1' 

S h f .. 0 ta. 
~r oş şo or di~ 
ıle tramvaY 

Çarptı ııı'. 
toIJlO 

3801 numaralı 0 de 1" J 
Ethem, sarho§ bir hal erıct' 
yünden otomobilUe g~ne çl 
m:ı.roJı tramvay dtrc~::-ııır 
araba devrllmlştir. ~ f 
tahkikata ba§la.ıımt;;tı~ l 

Haskôyde Kızl}ınin• ııo01 
rada oturan Rabia ıt'Oılf 
Suphlnin e\·ine nıiBa!lr ıı;ıe~ 
dakl torunu lıııan be!! dUJ'l9"' 
llğindekl pencereden ş!f11 
sUndcn yaralanınıııtır. 
'.anesine kaldrrıtınıııtır• 

Vilayette bu "' 
toplant!A 

Şehrimizde aıınacal<oııı~ 
birleri fc;ln kurulan ~oıc 1" 
b:ıJı Vail muavini ııa 
yasetinde topıanrnııtır.dV' 

Bu lçUmada, al'1<"
11 

mUdilrlorl taraflndan dilııılf 
lan raporlar tetkik e df' 
öğleden sonraya kadar 
Ur. 
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gözükmüyordu: 

f~ ~um/ 
• getirdiği zenginlikten _ 16 _ 

llasıl ınemnun olabilir? Ma 
~~ ikinci defa kaybetti 
bu tirn. Bana birdenbire 

servet omuzlarıma yükle· 
~hr ve karanlık bir yük 

Küçük iki odalı evde yanın sa. 
at içı.10e ne varsa oışarı çıkardı -
1ar. .\<luhtar o::tlar&r. ııep~mi sa • 
nıaıın~a Kıiıt,edı. '':::>onra g~ııµ ya 

Kerim bugiin e!in<le bir sürü pa- :<cız! oedı. u.-.u ,11 , aıı ~vvı>.J ış 
.a ue ~l!.dı. ~.:n üe: · ı. •• uı omp oıcmesım ıslıyordu. f-ld 

- Kektik ele bir defa geçe;, di
yordu. Hepimiz sıraya bineceğiz 

kahpeye.. llattil ilıliya:fa çoeü.~ 
!arı De!:ıitcıye gütüt tip bıraktık -
tan sonra or:ı'.lan çstlu bile getir -
m.ı.; du1ı..ıru;ı~.;-U. LJcı.ı. c ye ikı 

·artı • 

ltenın, hemen b:ıvnn Ze"':ıra 
t~"'nk gcmdb m~~ bte. ım 
Şimdi, cled~m. 

llklarıa ağlamağa başla 
~ l\enrn kimbilir hakkı."Ilda 
1
. Ütıdü. Canı sıkıldığı halin 
l}'dj. 

;ı·.·amıyordtun. Gözlcnm 

- Ben .uıılan ne yap yım? dı-, 
ye ~ r unı. 

- S z m mı ~ apaca!Lmız. Fe. 
r de, Noh:r, bu parayı nlıı.cı pek 
memnun o aca.;mızı .anmı .tı. 

Hem size düşen bir mirasa he -
men karn~mak hiç de fena bir şey 
değil... . 

- Bay Celale. Bayan Rabıaya 
ayırdığım maastan bahsettiniz 
mi? 

- Tab:i... 
'\1 r, un o'I m nw C ··ı 

·l dl? g leceksiniz, d.;.ıı r.u rl , iz de ç k iyi iııi:ı:. P ... a m 
' ! ... ind n hi" !loş'arım'tdısmıı bi -

l !erseniz &-lirim. 1ir ir. İn "m 1 t:o 'a~m d 'ı i1 .. 

t ınanevi annemin yuzu !erle uğra.:ıcak bir kocası b:.ılun • 
.___.,., .... önüne gelmışti: Ba) an ması, hcrnçn bir imza ile kurtul -

ttıuhaltliak görmek isti" 1 rnası ne iyi şey ... 
·Fak t k d . . . 

~d" a ~apı ~n .ıçerı gırer· - Okumadan imza etmek na -
· Ut ettım: h.erım bunu sıl olur? Deste deste paralar ma • 
· l\.oıurna girerek yavaşça: c;anm üzerinde duruyordu. 

~ret yavrum, c!cdi. . - Benim bu kadar paraya ih -
t ebedi uykusunu uyuyan tıyacım yok. Hayatımızı başka 

~lebr:ı çvk sakin. hatta gü. türlü tanzim etmeliyiz._ dedim .. 
...._~Yüzünün muntazam çız- - Hayatrrmz~.n:ıı? f.akat mıra· 
.~··ıçl~işti. Uzun, beyaz \'C c;a konan ben dcgılım kt.· 

fıldişi heykele benziyordu· - Ben demek siz demek Kerim. 
"' bire gözü.'llün önünde o- Bu servete kavuştuğuma yalnıı 

1 haıi, gençliği ve güzelliği bir şey için SC\'inmi~tim, o da .. 
lve müt.~ir oldum. Ya- - O da ne? 
~beyaz çarşafları arasın- - Size yük olmıyacağım için .. 

ı.;:, UYı.ıyordu. Odada iki ka. Siz bana çok i}ilik ettiniz Kerim. 
~Yordu. • Hiç düşünmeden söylediğim bu 

i çok yorgun hissediyor
'rne, noter muharririne 

,~esi için yalvar<lım, ar · 
tak-ırdısı dinleyecek ne 

~ ele kuvvetim vardı. Nu
\ · Ak~ kadar yanun -

<ltı. l.Jaoa ~ımai gittı onu 

13 ,'11,fARJ' 

bana h::.k vc.ıyor. Bay: .. 
~ bir hemşıresi, bir kı .... 
' son lıizmetinde bulun -
~C>rum. Hatta bar!a Ke · 
~ardım ediyor. llk gece 
~ranın ölü~ü yanında 

t dar beraber oturduk. 1-
~ Çok yorgundum, uyu. 

sonra bi~"ll yerimize 
bekiiyecekıerdi. 

~i çocuk gıbi otQmo 
odama kadar kucağın 

~ tün cenaze merasimindl 
~kika bile yaıruz bırak 

b . .~kınadığı dakıkataı 
ütun dü~uncesınm ve 

benirn.e beraber olduğu. 
' l)'t>rdum. Dönuşte kolu 

ı 'Ov~ beni teselli etti. Hamı 
Gtı~.1erke~ guıuşu hfua gu· 

\' lln<:lecı ı r ; 
~\'r 
~CUğum, hiç haliniz yoı.. 

t aPanıyor. ı:..n a~ağı or 
So~Yt.:nalısıı ıız. 
~ ıt •Yı muamele ediyor. 
· A.ea n P~k mutee:>Sır goni -
~a" ba ne~ent Acaba mek. 

"'Yt:t ~ nam~Je ho~u.1a gıt-
.§ey mi Yar? 

~o~:tıycyim t Tamamiyle 
dondu lıa.buki bcıabeı 

~.ba~ıadığunızd·mberi büs 
'lt~~ştj. Bu değişikliğin 
~ lı ieldığini anhyamıyo -

bitj~k hep benim Kerimim, 
bi~ d~stwn... Berutta. 

aksı ve dargın görü -

~ 
. ~ ~i Kerim, küçük Fe-

L.~ Unu Yeniden buldum. 
'it ttlıt. .. t> -
l..~...:_ uenim nazarımda 
~ :t gibisiniz" demi~ -
~~ ~Ur~f çok sinirli ... Her 

l?ıyor. Havat ne akıl 

sözler Kerimi kızdırmıştı. Omuz-
l.annı !'ilkcrek cevap vermeden ya. 

zı masaşma oturdu· Y ı:uıına git • 
tim. 

- Kerim sizi müteessir mi et
tim? 

- Evet. Pe!< çok ... 
- Ne kadar ii.,ii üy '1.lm ~flsc· 

ıiz .. Su...,.!1..ı•tu. Sô .. lc. :n~ hiç al -
Jı mıror r.ıbi o. ~n · yo. du· Ara -
Jı nı bu.~mıyorm..ı. bıbi mı.ite -
eil l!} en kl! 'Itıaı ır,ı ka-ı,..tmyor • 
Ju. 

- Kerim ... Biimiyorunı, anla • 
mıyorum, fakat bana öyle geliyor 
ki, siz bu halden hiç memnun ol • 
madımz, bilil.kis kızdınız ... lster • 
fıeniz bu parayı kabul etmiyeyim. 
i3en zengin olmak hc\e;;inde deği
lim· Hem madem ki siz zengin o!
ınak istemir<'rst:.nuı: ... 

Ke.im birdı:nlJire lıana döndü. 
Müteheyyiç )iizünU eli-erim ara -
sıdna saklıyarak önüınd~ eğıldi du 
daklarının titrediğıni hissettim 
Sonra kalktı ve tebcs"süme çalışa · 
rak: 

- Hayır, benim sevgili yav · • 
rucuğum! dedi. Bu mirası re<ldet -
mcnizi katiyen ist\!mem. Hıç bir 
kadın ze\·cinin rızası olmadan bu
nu yapamaz. Şimdi belki zengin 
olmak istemezsiniz. Çünku birden 
bire oldu· Has..ı:;as olduğunuz içirı 

fazla mütcc;;sır oldunuz. Fakat ya. 
nn başka türlü dü5ünürsünüz. 
Zenginliğe in.san pek çabuk alışır. 
Siz zengin olmak, debdebe \'e ihfr 

şam için yaşamak ve mesut olrnak 
için yaradılmışsmız. Hem başka 
bir şey var, buna ~erek siz gerek 
ben, boyun er,rmeğe mecburuz· Ma· 
nevi anneniz bana bir hafta evvel 
servetinin size kalmasını arzu etti. 
ğini söyıemişti. 

H a y a t t a iken bunu ya
pamadı. Vasiyetnamesini kabul e
derseniz manevi annenizin ruhunu 
da sevindirmiş olursunuz. Buna. 
bunun için mecbursunuz. Ben bi
raz böyle ~ylerc dikkat ederim· 

- Benim şimdi de istikbalim 
temin edilmişti. 

- Evet haklısınız, yavrum. Fa 
kat birçok şeylere ihtiyacınız var. 
Ben biliyorum. Çünkü benim yal· 
ruz maa,mı var. Şayet bana bir 
şey olacak olursa diye kendimi 
sigorta da yapmıştım; fakal .. 

' ""' ~vamı var) 

~Jd } e. .J" . o. ...... er [; ı...ıı.oı; a 
ul \.u.lJl Uç trı ...... c bu ~.ı a., ı. ı .. a 
{ u-1, mu. tJı onıarı ı.cııuısı mu.ı:ı 
l~ ctnıeyı du~ndu. 1' akat gü -
mu~ .. ı .... ·L.ı::u ~:1lamıyo.du. Son -
ra, Laııa kapısı muhurıenırKen ka 
dm hıçkırdı ve yere düştü· 

Ertesi günü yedi kişilik bir jan· 
darına rnüıreıesi aman etmeyen 
~Ki} a.a, m aılclcrinı vil~yete gö 
tu .. neA uzerc yoıa çıkıyo.du. 

~a.x .. ntı. Ja.ıda.rna kum:ındau. 

bu ı:lı ....._;;s .. s:ıua ız yapmak ı:.te 

dıgı .ı.ııae, kumand:ıııhK oda!:>ınd<i 

onu, Kızı.ca ... an, Ka ec k \'e Ar • 
mutlu~a .. gc!~n v.~ıu a:alıalan, ·ka 
dmıar, çocuk ve ıhtiyauana dol -
rnu,.tu. 

Muhtar: 
- Gumüşü araba ile iletelim, 

diyordu. VılAyet neresi ki! .• 
Vilayet Akvirandan araba ile 

ikı gün ötedeydi. Y ann akşam Ar 
mutluya varacak olurlarsa geceyı 
orada geçirecekler; sabahleyın bel 
kı de yolda bulacakları bir araba 
ile ikindiye doğru \.il!iyette ola • 
caklardı. 

Katılede Erzurum köylerindeıı 

getıı ııeu Dır ıntıyana ıtaııKten ıkı 

~..J .. oa.ıa var<ıı· JaıK.ıauua ku · 
nıanoaru ou ara.ık ieaiauaııgı oa · 
gıtmak istedı; 90nra vazg~fü -
"naoı uğurıar oisun!" Ck.">Qı, l\luh· 
tara döndü; ve başını salladı. Hu· 
nunla beraber mW1tar kafileyi bı
falünadı; Akvinlndan dışarıya, biı 
kurşun atımı öteye kadar çıkarıp 
götürdü· 

uemırcil;öy Al;:virandn.n ycci 
ba<!• ır. l>u..-: bır :; wu~u..ıe lı(lfloıyı 

o.ı ıu: geı;crlk Demu cı..re ouıcanıa, 
uı. "1 .naı roıa çı..u1dJ.ın ev~Cj 
- ··uı.uau ot~ı KO.a) ı • ueıruştı 
HakıKaıeıı 1..kmırcıue.n ı-oma narp 
; ıünda yaparruş iJır ;., n.;vn ~v1u 
varoı. 

Bununia beraber, jandarrnalaı 
garip adamıardı, ik:de bi.: -
"l.iümü5, !uz! diy"rıa:uı. Hele o. 
turalıın bir; hele bir dinieneııml" 

Halbuki Omerin kansı uçup gıt· 
me.< ıstıyoı uu. Adeta bucıenoirt 

leıı.:an<la hlll{umet kapısının us -
twıc Koı.ı.ı~t:.ıııeK; sonıa ümeriı. 

uıı e:>-.ı) a v.aıu:) acağıııı bıreı bı 

reı all..!~Iıi.al•, beuu ue bu ouı..ı""' 

a~ıışuı"'a ,,:;p.;ıru ooyıemek ... Ger· 
çı muııta:ıa Janda,ma kumaııdcı -
nına bulun <.ıuşunaükıerıııı anıat 

mıştı· Fakat bu de hüklımete söy 
ltmck ıstı) o;du. Onıara dınlete 
mcaıt:ı ~yıcr kara taşlı bir tarla 
yo:u gıbı ooğ'..a.z:ındaıı goksünün i
çme ı.~uaı mıp yurumu5tu. :)e11 

ıJır )'vı. Au.!ta t;v .. le.ınuen bol bıı 

.) .... .::;ıa.u bue ) ~~~a, bu çaı<ıl ao 
~cu yolu llllkilru yok erıtıp du:ıcı· 

Lemıyecek, onu üz~rın<le yunir bi ı 

na1e getıremiyecekti. 

Gumü~ 1aııaarınalara karşı ilk 
dakıka1ar sesim çıka.madı. Uedik 
lerını yaptı; ve uysal bir inek gi· 
bı 4e ıtaat ettı. Çavuş ıkide oiı 
yaııına kadar sokulu~·or: 

- Gümüş, diyordu; kız! Dıliru 
mi yuttun sen Sabahtanbcn dut 
yemi§ bülbül oldun gitti? 

Bir defasında Gümüş geriye 
doğru jandarmanın karnına biı 
dipçik gibi dirseğı ile ••urdu. Ça -
vuş iki kat olmuştu: 

- Vay anam vay, vay domuz 
vay. 

Sil:\hmı birdenbire yere attı: 
- Kız g!\ıır kız; diye ilerledi; 

eşkiya kansı kut Hele bir hükQ -
mete varalım. 

Halbuki jandamalann maksadı 
başkaydı· Çavu~ geceyi Demirci 
hanında geçirmeğe hiç de taraftar 

.;.ııt o.ede • :.>I ~u} u IJ ı. .ı 

,. .. Jı.ı a, ·!:, Gurn..:~:i O} ıp 
en · .d< c • a;:ı b;r lı 

ıne:: t:>tıyordu. 

I ite. ·m, S'Jya ge.di':leri zam:ın. 
çavuş terii gömleği üzerine geçir
diği silahını çıkardı; yere fı:-lattı: 

- Hele bir oturalım, dedi; hele 
bir dinlenelim artık!. 

Demirciye akşam inmek üzerey· 
d:. Al.vırand::.n, i:ara orm:ın ~ra -
fmdan kopan hafif bir rü ar, ye. 
,i' b:r e!nn ko::u u getiri)o ; d-~ 
ar arasında • ktvnlarak Demircı · 

ye inen yol, iki tarafındaki fun 
dalar . . katır t:rn:iklan, ma\i l.üçük 
·içekler:e uzayıp gidiyordu· 
Gümüş birdenbire geriye, çavu

şa döndü: 

- Nidecekmişiz oturup! dedi; 
Demirciye ne kadar ka~dı ki? .. 

Çavuş: 

- Vay gavurun kızı vay. diye 
atıldı; altı saat kanter içinde }'Ü. 

rü; sonra da lğribel suyundan ic; -
meden git ha ... Hadi var; sen gi -
deceksen i~te Demirci köy! .. 

Çavuş bunu l!t olsun diye söy 
leınişti. Fakat Gümüş birdenbire 
dav:-andı. Kaı aorrnandan, azgın 

kış günleri. bir kar tipisi g~tirc:ı 
bir fırtına gibi, }"Ola ker.din! bıra
kıverdi. 

Çavuş: 

- Tut hele onbaşı, tut! diye a
y~a kalktı ve kendisi de ilerledi: 
- Amanm, bu kan değil it azma
nı. Vay anam, çete kut]unu gibi 
kÖŞup gidiyor kadın! 

Onbaşıya iki jandarma C: ıh3 ka
tııdı. Ele geçmiyor; Demircıye doğ 
ru, Akvirandan haber getıren bı, 
kuş kadar u taca, kanat an hiç bıı 
çalıya takılmak, ızm kayıp gıc!i -
~ordu. tik d" k lar, G m :.ıın Ü

zerıne ip atrp boylu boyunca ~ o.a 
düşürmek istedı!er. Sonra onba~ı 
bundan vazgrçti: - "Kahpe ge -
ceyi haram eder bize!'' dedi. Bu· 
nurıla beıabcr, iki dakika içinde 
Iğribt'l suyunu geride bırnkımş • 
lardı. Yalnız tepede ç:n'Uşun sesini 
işidiyorlardı: 

- Çinneleri çıkarın, çizmeleri 
çıkarın! 

Çarnş, çocuk.l(en peşine kurtlar 
tiüştüğü zamdn bö>·:e yapar. çıp
lak ayakla kaçıp kurtulurdu. On -
'>aşı yolun krnarında demir kun
duraları bir tarafa attı; ve ayakla· 
rında garip bir hafiflik duydu· Bir 
domuz avrr.da olduğu kadar burun 
jelikl.eri kabarıp iniyor: 

-;- Kahpenin kızı, diyordu; bir 
-.Je geçirirsc.."Tl, bir ele geçirirs. mJ.. 
Onba~ı çizmeleri çıkardıktan bir 

iki dakika ~onra Gümüşü bir yol 
kenarında bastım·erdi. Kadının e. 
tekleri bir çite takılır gibi kahn 
parrnakla:ına geçti. Biraz yırtıldı. 

Hemen kurtulmak i~teyince o -
muzlarından beline kadar koptu. 
Yere düştü. Bununla beraber Gü· 
müş bu sefer de yerden kımılda -
ınıyor; acaip bir taş gibi, yalı.ut 

bir kütük gibi iki kat olmuş, im
kanı yok hareket etmiyordu. On
başı evveli üzerine çıktı. lki diz. 
!erile omu'.:.larma basıp başını yer
den kaldırmak istedi. Sonra. bir -
denbire ornuzbaşlarınm yırtık ol
duğunu farkedince bundan vaz
geçti; ve ıslak dilinin garip bir i~ 
tirakile dişlerini kadının etine ba· 
tırdı. Onu bacaklanrun arasına 

aldı. 
Çavuş arkadan yetişmişti: 
- Vann gidin; ç~dırlan getirin 

Demirciden, dedi· 
(Denmı nr) 
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tasıl medenileş im? 
BiR ZENCIN1N HAKiKi MACERASI 

Garbi Afrikada Karangoro f Şayet dağılmazsanız zabıta emri· 
kıt'ası halkındanım. Bundan iki ne muhalefet maddesinden dola71 
ay evveline gelinceye kadar ha hakkınızda zabıtvarakası tami· 
yatt:ı yegane zevkım, sabahta:ı rcine mecbur olacağım. Buna ca· 
:ı~"ama k~ci:ır l:t!1ıve fida · I:ırı .t· nım :: lal ~ı. Bir aile efradını da· 
r"'"'ı .ua r t .... t..ı yatıp :.Oeyf yc:p k ne demek ? 
r ı retti. l mur bizi posta edip kan.ko-

n .. v roJ. Ora& bir türlü anla· 
n • ,,._: k. Adamlar bizden zorla 

t• ::ı_, t t hıp 1:, tı. T · i - > 1 ymnı fro. k ceza aldılar. Paınsiyo· 
hrı l.urtarma 11:. Fırtı d n son na döndüğüm zaman ne görsem 
ra ""purun } iı'.ünü yagma etti beğ~nirsiniz .. Zevcelerimin adedi 
Herkesin hissesine birşey düştiı. dokuza inmiş 1 Karakolun &ıüııe 
Ben de, memlekette az çok lisan toplan:ın kalabalığı yanp çıkar" 
bilir takımdan olduğum için, bir ken birini Claha kaybetmi§tim. 
sandık dolusu gazete aldım. Ar · Ertesi gün Paris civarını iyice 
tık bütiln gün yüzükoyun yatıp ga gezebilmek için bir otomobil 13• 
zete okuyordum. Ama okunmaya tın aldım. Hep beraber harektt 
C'lk gibi de <7il ki .. Bütün gazete· ettik. Senklo caddesinde seıben 
lcr b;.zhı "K:ı an e>ro'' dan balı kilometre silr'tıtlc ilerliyorduk. 

di.,-... rl r .. G ya b. im meml ke Bir aralık kırbekcisi kıyafetinde 
t · ·r 'liah c. rıym1 . K :r acl"mın yanından geçtik. O 
b'le izin r ... i i b·zi i tr-ciği i i ı Jn. acamca'ju acı ncı bağırma· 
l.ı.ı fanıyorm '. Hürriyetten n:ı ı ·a b:ı ladı. Arkasından vahşi bir 
b'm· .. yokmuş.. Bizi b;.ı halden hayv<ı. :ı kovalayor nnncttim. 
kurtarmak Avrupa için •artık va İmdadına ko:rr.3k i~in otomobili 
zife olmuş .. Daha neler de neler!. durdurdum. Halbuki adamın mak 

Bu sözler dikkatimi çekti. Ben sadı başkaymıJ. Nizami aür'atl 
doğrusu bunların hiç farkında tecavü.ı ettiğimiz için o da bir sa· 
değildim. Kendi kendime: ''El· bıtvarakası tanzim etti. Fula o· 
bet te bu adamların bir bildikleri larak Çalınmıt mal diye otomd>l· 
var .. " diye düşlindüm. Muhtelif limi hacze kalktı. Zev.:elerimle 
meır.leketlerde çıkan bütün bu birlikte iki gün Senklo jandai• 
gazeteler, bizLon - tövbe t Tövbe! - ma dairesinde yattık. 
Vahşi olduğumuzu tasdikte bir 
oldukları lıalde yalnız bir noktada 
birleşemiyor; bizi vahşetten kur 
tar • ak, bu milyonlarca insan sü 
ıüsünü saadete kavuşturmak şe· 
refini aralarında pay edemiyor 
ltn.iı. Avrupa lisanlarına vuku 
fum az değildir. Anca!:, "Tüfenk, 
top, müı:temlekc kıtaatı .. " Gibi 
sık sık tekrarlanan birkaç keli· 
rnı;nin, bu ine<ınca maksatla ne 
münas::beti olduğunu -ayıp değil 
ya ı· Pek :yi arJama<lım. 

Fakat her ne olursa olsun, o· 
kuduğum gazeteler zihnimi ada· 
mak1lh çelmi§ti. Artık ''Karan· 
goro" da yaşamanın benim için 
mlimkiın .. ı:ımayacağını anladım. 
On bir zevcemle terkidiyar edip 
Avrupaya muhacerete karar ver 
dim. iki t aftr. sonra ailece (Mar· 
d1y::ı) y~ ~c.lr · tik. Limanda:.i 
b.r ub'de üz~r·n:.ıc şu kelimelcrı 
okudum: • 

"Hürriyet, <ıvat, uhuvvet. 
Hah .. Tnm bcnım ... radıgım da 
buydu! 

Mar ilya 'c.n do ru P.!.ri.sc. 
gittık .. 

Pari..c varı :ıca ct.lkr ;e en i'n 
yataklı o<la bulmanın imkam:ız 
olduğunu gördük. Nihayet hayır 
sahibi bir adam bize bir pensiyon 
tavsiye etti. :Y el'leştik. O akşam 
Parise va .. drlımızm şerefine ti
yatroya git:n:.-~e kartr verdik. 
Kadınların tuv::ılet malı.emesi yel 
da tcımamiyle tükenmişti. Sokağa 
çıkıp biraz kahve pudrası almaic 
istedim. Dert ank.tamadım; y:ıl 
mz pirinç pudr:ı~ı sattıklarını 
öğrmd~:n. 

Tuhaf rey .. Biz de pirinç pud 
r:-siylc yemek yaparlar. Birçct'. 
dükkanlara girip çıktım. Aradı 
ğım şeyi bulmak mümkün olma
dı. Kadınların buna canlan sıkıl 

· dr. 

- Pudrasız halk içine nasıl 
çıkacağız? Alem bize bakaca!: 1. 

Diye üzüldüler. Hakikaten de 
doz ru çıktı. Bar dedfüleri yere 
geldiğimi?. zaman herkes bize ba 
byordu!. 

"Kar~nr,oro'' r.un son modas 
na göre giyinmi .tik. Bu da Pari· 
sin son motlasiyle hemen lıemen 
bir gibiydi. Asıl tuhafı, barca 
bizim taraftan pek çok kişi vardı 
Bilhassa saz takımı bizim hemşe 
rilerden müteşekkildi. Çaldıkları 
hep bizim havalardı. Beyazlar da 
tıpkı b:zim memlcl:etin oyunla· 
nnı oynavortlu. Bu beklenmeyen 
hal kar;tt!:ında kanımız kaynadı 
Ailece oyijna kalktık. Dütün bar 
halkı etrafımıza to-plandı bir kaç 
saat bir curcunadır gitti!. 

Bardan çıktıktan sonra on zev 
cemle birlikte o-tobüse binip pan 
siyona döndlik. Bu aralık can sı 
kıcı b:r vak'a oldu. Zevcelerim 
den birini bardan çıkarken kala 
balıkta kaybetmiştim. 

Ertesi günü efradından biri ek
silen ailemle birlikte Parisi ziya 
rcte çıktık. Konkorya meydanın 
da Dikilitaşı ceyre dalmıştık. Bir 
aralık yanımıza bir zabıta memu· 
ru sokulup dağılmamızı söyledi. 

- Kadınlar benden 1 dedim. 
- Daha i}i ya 1 diye cevap 

verdi. Bet kişiden fazla kimsenin 
bir arada toplanması yasaktır. 

Bir daha böyle bir üzüntülerle 
karşılaşmamak için otomoblli o· 
rada bıraktık. Pariae tramvayla 
döndük. Memleket doğrusu çok 
hoşuma gitmiıti. İnsan her istedi· 
ğini serbestçe yapabiliyordu. Yal. 
nız icabettlkse: ''Öyle yapma. 
böyle yap!" diyorlardı. Bundan 
tabii de ne olabilirdi.. 

Akşam sofradan iki tabak bl· 
clırmağa mecbur olduk. Zevcele • 
rim<len birini daha Senkloda kay· 
betmiş, diğerini de tramnyda U" 
nutmuıtum !. 

Onlan da diğerleri Pbl bir cıa· 
ha dünya göziyle görmek nasip 
olma.dı. 

Artık Pariıe yavaı yavaf alıt· 
ma~a başlamııtım. Bir gün bir 
şey dikkatimi çekti. Ban erkekler 
cc' etlerinin yı:J::ısma birer kırnır 
zı kordela ta!:ryorlardı. Biıs zen· 
cılcr kırmızı renge bayılını. Ben 
de bir l:ırmızı kordeıa alıp yaka
ma takdım. Meğer bu (Lejyon 
donör) denilen bir nişanm sahip· 
ler·n .. m.'.lhsus bir filametmi§. BU" 
nun icin benden ağırca para ce-
~3.sı aklılar. Bunlar tabii hep bilr' 
riyetin icabatl .. Mesele buna alı
şabilmektc. 

Bu sırada zevcelerimden dört 
beşir.i daha kaybettim. Nihayet 
! :icı ka~. bi.r tanesi kaldı. Avru· 
pı> cla in:;an:n k~11Ji :ana oıma· 
rnak ~rtıyle birçok zevceleri ota· 
bilir •. 

Son kalan zevcem muhabbet 
Lhtiyac.mı tatmine kifi gclmiyorw 
du. Ben de Avrupalıların bu a
letkrine uymak istedim. Yolda 
!İ.izel bir kızcağıza tesadüf ecllıı" 

ce maksadımı kendisine söyledim. 
Kabul etti. Yalnız resmi bir me• 
mur huzurunda bazı mernim ~
rasına lüzum olmadığını ooyledi. 
Aynı zamanda paramın yanll'lll 
cihaz namiyle elimden aldı. Be" 
yaz kabileler arasında bir de böy
le .ldct varmıı. 'Fakat ne yalan 
söyliyeyim. Aldığı halil olsun r. 
n:r ' '. · ı.: ~· "'h:t bedeldir der" 
"r. n d • ut. 

Fc::.k1t crt i g'in memlekettetı 
Getirdiğim on birinci karını mu· 
tat hıtafında lana: 

-"Mamata'ol" şekCt"im. Bana 
hıyanet ediyorsun? 

Demez mi .. Bu söz gücüme git• 
ti. Kendisine olan muhabbetimlll 
baki olduğunu isbat etmek iste• 
dim. Bu sırada kapı açıldı. Beyu 
kanm i~cri girdi: 

-- ''1.fat.afol" .• Şekerim .. Bana 
hıyanet ediyorsun? 

Dedi. Yanında tesadüfen teori· 
dordan geçen bazı adamlar da 
1ardı. Bunlardan biri po~ 
ko~iseri, diğerleri de §abliler• 
mi!'. Meı;ele uzadı. Neticede ci• 
ha~ parası çıktıkta.'l sonra 1ım 
kalan servetimi de benden alıp 
beyaz karıma verdiler. 

Onun diğer bir erkekle evıerı· 
m::siı1e müsaade ettiler. Bu nt 
karımın fadivaçtan evvel bana 
takdim ettiği sevimli bir delikan• 
lıydı. 

Karımın amcazadesi olanık tr 
rudığım bu gence karıs büyllk bir 
tevecclhıü vardı. Zcvcemle ~ 

( Lutfen aayfayı çe-ririna) 
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biliyor musunuz lf•Dr· Kcınal Ozsan ~ 1 lofil!mlllillWll~llifü~llllfil !lillmlll~~lli.~lli·lbu~ll ':l.ıiılliJııı.ll"ill' m .:Ll 

I ~ idrar yoJlarl hastalık- ;.·:.! ~· . S:mcl:rdenb~ri tanınmış ve 

Bu haftaki maçlar için 

.Komitenin tebliği 
l\ll'li küme merkez organi.r.a<ıyo:ı 

komitesinden: 
9.6-940 tarihinıJe y:ıpılacak mil

'{ kiline mnçlan: 
rtncrbahte sta.dı: 
Be§iktnş • Vefa, saat 15· Ha

kem: Ahmet Adem· Yan hakemle. 
ri: Tank Ozerengin, Sami Açıkö
ney. 

Galatasaray • Fenerbahçe saat 
17· Hakem: Şazi Tezcan· Yan ha. 
kemleri: Nuri Bosut, Samih Du
ransoy. 

1 - Deplasman maçlannm hi
tamı dolayısile bugüne kadar mu
teber sayılan serbest duhuli)·c 
karneleri iptal edilm!§tir· 

2 - Yeni karneler cuma günü 
akşamı tevzi edilecektir. 

3 - Ayni gün saat 13 te Fe. 
nerbahçe - Galntasa.ray B takımla
n hususi bir maç yapacaklardır. 

Balkan güreşlerj 
tehir ediliyor 

7 ncl Balkan gilreslerini Bük
rcşte yapmağı kabul eden Romen. 
lcr mUsnbakalar için Haziranın ilk 
haftasını seçtiklerini söylemişler
di· 

Fakat bu kere, Romen federas
yonu federasyonumuza müracaat 
ederek müsa baknları bu tarihte 
yapamıyacaklarmı ve heniiz karar
laştıramadıkları bir tarihe tehir 
ettiklerini bildirmişlerdir· 

f,tletizin1 Bayran11 
Şehrimizde yapılacak 

Beynelmilel atletizm temastan. 
nm 3 nc:ii.sii 14 temmuzda Fener. 
bahçe stadında yapılncaktrr. Bu 
mlisabakalar için Balltanlardan ve 
Mısırdan birçok tanmmı!J atletler 
ge ı .. ceklerdir. 

Bu mUsnb:ı:;ol:ıra iştirak <ıdccek 
atletizm takımımızı teşkil etmek 
için haziranda (Gül bayramı) na
mı altında seçme müsaba\..aları ya
pılacaktır. 

Elmas 
Kemer 

Vakıt Kitabevinin neşrine ba'i· 
Jaclığı (Se)me hildiyeler) adlı 
ucuz kitap serısının ikincisi 
128 sayfada on tane güzel hika 
yeden mürekkep olarak (Elmas 
Kemer) adıy;a neşrolunmuştur. 
Fiyatı 10 kuruş~an ibarettir. 
Okuyucularımıza tavGiye ederiz. 

ğımıı; geıintilerde o da ekseriy:ı 
bizimle beraber 

0

dolaşırdı. 
::: l(: >;'! 

İnsan cidden tuhaf bir mahluk 1 
Dünyada en iyi şeylerden bile bı· 
kıyor .. Pariste geçirdiğim su beş 
aylık zaman zarfında her tUrl~ 
hürriyetten gına getirmiştim. 
Artık "Karangoro" ya dönmeye 
karar verdim. 

Memlekete dö!ldüğiimüz zairan 
bir değişiklik gördüm. Avrupalı· 
lar gelip memleketimizi vahşet· 
ten kurtarmışlar, medeniyete k:;!· 
vuşturmuşlardı. Bunu toprağa a· 
yak basar basmaz anladım. Re
nim zenci olduğumu gorunce 
yanımda kalan birkac paramı alıp 
beni bir maden ocağına tıktılar. 
O zamandanberi bir zenci gibi 
·affedersiniz. artık Avrupa tabiri 
kı:llanıyorum ı · mad:nde çalı§ıyo· 
rum .. 

Hürriyet de bir itivat mesele
si. ir.san bir defa alıştı mı bir 
daha bırakama yor! ... 

Cenup denizi incileri s 
~ ları mütehassısı g 

Avustralyalı inci arayıcıları bir i !: 
müddet evvel cenup denizinde on fj Beyoğlu *"tiklfıl radde ·ı 1'"o. ~! 
bin altın değerinde fevkalade gü- r: :sRO Burs ı t\.17.:rn u .. tıı Ohonyon :: 

zel bir inci bulmuşlardır. Lı: ap:ı rt~::n· Tt'I· 412~.; :• 

ı ················ ........................ "a••••• r: 
İnciler de diS'er bütün çok gü· ············::.:.:::·:::.::.::.::::.::········:_ 

zel §C'\'ler o;ibi; insanlarda sergü~ ,. ' .... . "', 1 1 m - 1 -" ur·u" ,. "ı rrı 
zeşt ve iptila merakı uyandırırlar. 1 
Bunlar arasında cenup denizi in . Dr Ahme. Akkoyun.u 
cilerini bilhassa zikretmek lazım - ı .ık•"'' ı Hl11111ı1111 .. ı•nı:ı• '" ı 
dır· Bu incilerin en meşhuru 1874 P.11.ırıl "' ııı.ııııı., rıı-ı .:1111 t 
yılında garbi A\'u'3tralyada Roebur. .,,,,, ı:ı ılı·rı ,., 111 ,, l •·h'tıırı ıııt:t• 
nede bulunmuştur. u 

• 
ı 

t:Kt.t:'\1 \~il\ ll.,\( '111 11< 

Bu inciye cenubun tacı ismini 
lakmı. !ardı. Zira hu inci tabii ola· ı 
rak bir taç şl.'klinde b'ribirine kay. 
naşan fev!tahide gUzel dokuz par· 1 
çadan müteşekkildi· Bu incinin sa
hibi onu.ı haç ııe!dinde olma..sı do
layısile batıl itikatlara kapılmış ,.e 
korkusundan onu toprağa gömmüş· 

tür. Senelerce onu toprak altında 
tuttuktan sonra ancak bir tüccara 
satabilmiştir. Bu inci güzel ,.e ar. 
kasını da iyice görmei;c müsait tir 
altın zarf içersinde 1886 senesinde 
Lonclradn mtisternlekat sergisinde 
teşlıiı· edilmi!;ti. Ve fevkalade bir 
tab'at mucizesi olarak herkesin 1 

hayranlığını uyandırmt,'itı. 

\ ar;.ı \·r ı;ılıanlarıl:ı 1tııllunılır llı•ı l'r•ıanl'ılt• ımıu .. ıı .;o lrnru')hır 

Bir haııka incinin de fevkalade 
sergilzeştçu bir hikayesi vardır. Bu ' 
inci ı;imdi İngiltere tncındnki kıy • 
metli taşlardan birisidir· Bu bir 
Avrupalı tarafrndan Tahitkle bu- . 
lunmu§tur. Orndnki yerli dalgıçlar 
bu inciyi ı;öriir görmez Avrupalıyı 
derhal öldürmüşler W? inciyi elin
den aimı§l:ırdır. 

-lliilil!a'.S.WRiıiır.li::l~~E-ll:~~itJ-~!Ol:m>~~~~~~ 

Yı:ıliler gemide bulunan diğer 
blitün Avrupalıları ta?.yik etmi~lcr. 
Ve onları g:ıyrimeskün bir adaya 
hırakmışlardır. Bu adamlar sonra 
inciyi satmak için gemilerini Tabi· 
tiye sürmü13lerdir· Fakat gemi da. 
ha yanaşmadan cvv<'l Sidneyli ,1 
bir kaptanın idare ettiği bir yel • • 
kenli tarafından revrilel"e'< içindeki 
çctehnşı yelkenlerin direğine asıl • 
mış ve bu suretle inci de ~idneyli 
kaptanın eline geçmiştir· İnci bir
çok dolambaçlı yollardan sonra ni· 
hayet 1ngilteren gdmiştir. 

Fakat incilerin biu.at tnr:hi tC'. 
yit ettiklerine misal olarak ~ağı· 
daki vnknyı ele ala.biliriz. 

l:Iindistanda Barodah Got'ckvar 
nil<'slnln hn.zincs1ndc nsırl;ırdan -
beri çok değerli bir örtü bulun -
maktadır. Bu örtü aslında Hazreti 
Muhammedin kabrini örtmek i~in 
yapılmışllr· Bu örtünlin lizerl Mn· 
lııyalılar tarafından A vustralyad:? 
a,·lanılmış gayet nadide incilerlr 
İ';!lenmlştir· nu bE.'Zı' kaptan Cook 
h:!nilz A nı~~ralyayı kesfctmeden 1 
C\'\'el de Mnlnynhlnrm Avustral • 
vnv1 bildiklerini \'0 orada inci av· ----........ ™_ ..... ________ tf)lO lI\RAl\tlYELEHI :-
l:ıd11tlanm gösteriyor. 

7 .6.940 Cuma 
12.30: Pro;rnm, \ ' C memleket s:ıat 

eyarı, 12.s:;: Ajans 12.so: Ml!z.lk 
Muhtelit {:trkılar ı Pl.ı 1::1.30/14 00 
MUzik: 1-i:arışık müzik t Pi. ı 18.00 
f'l'ogram ve memleket s:ıat ayarı, 

18.0S: Mtizık. Sinema sesi tPl.ı 11'.30 
Mlızlk: Knrıııık program (Pi.) 19.10: 
Müzik: Okuyan: Sadi Ho~ses. 

Safiye Tokay, JU.45 : Memleket saat 
o.yarı. A)ans \'e meteoroloji haberJnrl , 
20.00: 1\11\zik: Fasıl heye:.!, 20.30: Ko. 
nıı,ma. 20.!..ı: MU::;lk: 21.10: Konuş

ma Wibliyrograı'va). 21.::10: t.Iiizik : 
mlçtik orkcstıa, 22.:;o. Memleket sa. 
nt oynı ı. Ajans h.ılJcrltıri: z~.:"l,ı: Mll. 
r.lk: Cazb:ml tl'l.ı 23.2.J :::ı,::o: Ya· 
nnkl pro:;-ram \"C kapanış. 

İstanbul asliye mahkemeleri onbi. 
rinci hul:ult dal. c.ölnc.cn: 

939/ 4i5 

Cıhangirde Sormagir 11olmk 10:?/ 4 
sayıda mukim Lamocrt Llnpi tara • 
fınc.lan Bcyoğiunda Sırnsc vilcr 14 7 
No. lı Hllmibcy apartmanının 4 

No. lı c.Jniı e.,inde Andre Jorj ıtlcyhlne 
açılan \"C 112.; llrruıın lahsılinc mille· 
dair bulunan davada ınUJde .. ı .. ;ı.hln 
halihazır ilmıııetı;ı.ıhının ıncçhullyctl. 

ne binaen Ut'men tebliğnt icrasına ka
rar verilerek usulca tc.ıl~ edlıcn da\a 
nr.:uhalınc !<arşı milıldetı;ıdo cc\'ap 
verilmcdiğJlden bu bnbtakl duruşma· 
sı H. 6. 4ö cuma gUnU saat 14 de mu. 
allllk buluııııııış olmakla rnııddcnlcyh 
JorJun ınezkılr gUn ve saatte mahl<c. 
mede h:ızır bulunması ve:ı; ahut bir ve. 
kil göndermesi aksi takdirde h:ıkltın · 

da gıyap kararı \·erilecc~I ve yıızılıp 
mahkeme divanhanesine asılan dave
tlyen:n kendisine tebliğ edilmlg sııyı_ 
lncağı ııruı oıunur. (14767) 

1 T. iş Bankası 
1940 Küçük Cari 

Hesaplar 

Ikr.-..miye Plnnı 

1 adet :.!000 llra "" :moo.-ıırıt 
:ıı 11100 .. ... 'iO"O.- .. 
ff 600 .. -8000.- .. 

12 250 .. -:iOOO.-
40 100 - 4000.-
7:'> 50 .. CI ın:;o.-

210 2!'ı .. -5250. - .. 

Ke~idcler: 1 Şubıtt. 1 ~fo. 
yııı, 1 Ağustoı, 1 ikinci teşrin 
tnrihlerirıde vApılır 

~-.. -•u_...._~r:m-----ım---- fi •ı 

ısta,,buQ Eleled ftyes 
D8anıaır~ 

Ta:ı·ııirı 

h"d •il 

!? 16,0fl 

rn~.co 

216,00 

3G,C:> 

rn:.oo 

4~.oo 

!?S8.00 

!?SS,00 

210.00 

.ıcs.co 

i2,00 

lt•t 
t~ı.ılrınt 

JG,:o ı·apalıc;:nr~ıda Dlvrl k So. da l!:ı parsel ıs kapt 11;0 ıu 
dilltkfuı 

14,43 

Jc,:o 
" 

:,70 

1 ',40 

:::.ro 

Zl,60 

21,C:> .. 
18,C:> 

&5,10 

:;,~O 

" 

,, 

" 

,, 

.. 

.. 

" 

Kazazlar So. da 8 parsel 4 t/46 kapı 
No. lıı dilkkAn 

ı·acıh!lS"ln Sn. da 11 parsel rn kapı 
:No. hı dlikltO.O 

Tnkkcci'er So. d:ı ıs p:ırscl 1G lmpı 

~o. 1u dolap 

Taklcecller So. da 21 p:ırsel 22 kıı.pı 
No. lu dUkkAn 

Cevahir Bedcs'eni Şcrl!ağıı. So. da 39 
parsel 114 kapı No. lu dolnp 

nıvrfü So. da 3 parsel :?1 kapı No. hı 
dılkkAn 

Dlvrlk ::;.,, da S parsel 45/ 47 k:;ı.pı No. 
hı dUltkO.n 

Dlvrlk So. da 12 p:ırsel 35/3i kapı 

No. lu dllkkin 

Plvı'llc So. da 22 parsel 50.52-54 kapı 
No. lu <lUlck!'ln 

Dlvnk So. da ::s parsel 'iO lmpı No. lu 
dl\klttl.n 

Türk Hava Kurumu lstanbul Vilayet Şubesinden 
lH,00 10,"0 .. "• Df\ rllt So. da 2 parsel 23 kapı 'No. lu 

dllklt(tn 

Nümuneslne göre ( 4) milyon kAğıt rozcUn yaptırılması açık ek -
ııiltmeyc konmuştur. Muhammen bedel (600> liradır. 17 Hıızlran 940 pazar. 
tesı ganu saat l4 de ınUnaka.sası yapılacak ve fiat değer glSrUIUrse 
muvnkknt ihalesi yapılncnktır. Eltslltmeye ı,ttrak edeceklerin yUzde (7) 
bucı:k teminat akçesi!'! birlikte mezkQr gUn ve eaatte ve şartnameyi gör • 
mek iJıtcl5enltrln de her gUn Cağaloflundakl §Ube merkezine rnUra~ntıan. 

(4670) 

Tn'1mln b"de'l•rl ile ilk teMlnat mil<tıırlnrı yukarda yazılı gnyrl 
menlmllcr snt·lmal< Uz .. re ayrı ayrı temdldcn açık arttırınnyn konulmu,. 
tur. Ş:ırtıınm!.'?er zabıt ve muame!M mUdUrll\ğtl kaleminde görülecektir. 
!hale 17-6 940 pazartesi günU l!!lnt 14 do dalml encUmMde yepılacaktır 
Taliplerin tllt teminat makbuz veya mcktuplarllc ihale gUnU muayyen Bil· 

attc daimi encümende bulunmaları. (4705) 

Bu kere !NHISARIN KONTROLU ALTINDA fıçıda 11 

miillrlet DiNI.ENDfRILMIŞ olarak piyasaya çıkarıldı 

Ağaran Saçlara 
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