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Fransızların geri çekilişi ile 

\ Alnıanların 
' , ....... . . ' 

~ . , 
'• " 

! hesabı 
Altüst oldu! 

Maksatları kendilerince tayin edi[n1iş 
yer ve saatte Fransızlara kati 

muharebeyi kabul ettirmekti 
Berlla lbtlyatlı ka-
••ımı:va-llaşladl~ 
Şimdiki harekatta aüratli muıJQff akiyetler hek· 
lenmemeliclir, Fraruızların mukavemeti Flan· 

clrda olduğundan çok §İddetlidir 

lalyanın illlnı hergün BirNaziCasusunun 

Alman ta_nk zayiatı 
dört günde bini buldu 

Parls, 9 (A· A·) - Bu sabahki 
Fransız tebliği: 

Muharebe, günlerdenberi taarru. 
za uğramış olan bülUn mev~ilerde 
ayni şiddetle devam etmektedir· 

Muharebe meydanı, daha ziyade 

§arka doğru ve "Argonno'' a kadar 
uzanmıştır· 

Dil§man fecir vakti ''Chateau 
Porcien" mmtakastnda "Chene Po-
puleux" ye kadar imtidad eden 

(Denmı 4 linclide) ehiredilen harp kararı 
~usolini " ültimatum nutku ,, nu y8rm veya 

ifr afları 

Emsalsiz 
bir casusluk 

tefrikası 

~ 
t ~l lL YAR METE
~ ll( MUBALAGA 

lt).c~ 'ard•r ki, bir hortla!< 
ı" llainıa S-Oltına c:.atar ı' urur· 

\epdi ktı1tıuıılığı kelimeyi', kimi. 
ltt il habere, kiminin seli\
' llıiı:ln küfrüne CC\ ab n~r
~lt geçirir· işte bu ce:i-
lıjl' lı bin Ankara muhnblri ş~
t"~ a:ıerimlzı "Bir mübalağa. 
tl\ hı • • ba.'jlığı altınd:ı yalan· 
._?''lışı~ or. Hele bakın şu 

lrt.;:ı.l"albc, meğer nelere de 
- 11~eğiJdlr: BiT. S Haziran 

~- ~r ha.rnızda Darphane mü
~~ adest olarak ''Darphane 

"ı tıt basılması lcab c.dcn 160 
~ s~t<'Uğin 20 milyonu ba~nl
~ '~ 11."e bu ccrhll', ne Ank:ı.
ı~ ,

11 
hi, _ aşmamalıdır - bn 

~"1-~le h bir <!üm?eyl anlı~·ac.ak 
~ r~ hile değil ki (meMlk) I 
'\. ijlcrt eyı,.m15. Denlşln fikri 
\~ı de odur. Mazur ı:;örmc
~~~~~ di3·or: 
~~in :ı.rı çıkan bir İ'it&nbal 
~'.~~· a1nuye \'ckileiinln 
>~ l':\]llt" h'"tırdığı :-inni mil
~t, lnet"liği p:ırli hallndr. 
"~) dl)~~l'-d,..ce~i hakkındaki 

fil ta;', , dı-ğitdfr.,. 
,~'\! d.•} &sın, eksik olma... Sen 
"bt ı; ·~ r.ıa.t&>u=ttf.s garalbd •n 

0l'Jtıek ka~I olmıyacaJı. 
(Devamı 4 üncüde) 

20 mayısta söyliyecekmiş 
Berlin 8 Popolo d'1talia gazetesi 

bugUn mühim bir maknle ne§retml§· 
tir. Musolinlnln fikirlerini neşreden 

bu gazetenin ınaltale3inden çrkan mn_ 
na ltalyanm harbe girmek Uzcrc ol 
dutlJdur. Berlln m:ıhatill İtalyanın 
bugUn yarın harbe glnncsinl bekli
yor, 

retinln fikirlerini Rclazionl tntr.rna Nakleden! ı 
$:1onale gazetesi yazdığı bir makaled, • , 1 J 

ltalyanm harbe girmek Uıerc oldu J.etlü 'l/ n lfdeş 
'ı'unu söy!Uyor ve bunun için §U se· _ J\~ 
·ıebleri gö.ııterlyor: 

Romı:, 8 - İtalyan Jıarlcly:ı nc7.&· 

İtalya 18 senedenberl muahcdelcrln 
tadilini lsteml§tir. Fransa \'e lngııte~c 
tıuna d:ılma muarız bulunmuşlardır. 

(De\'lımı 4 Uneiidc) 

lngiliz donanmasının 
zayiatı ne kadar'? 

1 zırhlı, 1 tayyare gemisi, 2 kruvazör, 21 torpido. 
8 denizaltı gemisi, 6 mayn gemisi battı 

Batanlar 430 harp gemi
sinden ancak 38 idir 

J.ondrn, 9 (A· A·) - İngiliz donanmasının i;lmdiyo kadar uğra
ıntf2 olriu~u zayiatın ı:ııtesi : 

On beş hattı harb gemi.sinden bir gemi, iki tayyare gemi.sinden 
biri, 62 knıva:ı:örden iki kruvaıör, 18~ torplto muhribinden 21 i, 58 
tahtelbahirden 8 tahtelbahir , 108 mayn gemisi, karakol gP.misi. ve 
gambottan altı tanesi zayi olmuştur. Halihazırda İngiliz inşaat tez
g8.hlarında takriben bir milyon ton hacminde harb gemileri inşa edil· 
mcktedir. 

İngiliz donanması aynca 58 j za)i olan 1500 ihtiyat ve muam 
harb geni.İsine, 1 ri zayi olan muavin kruvazör haline getirilmiş silih
lı 50 ticaret gemlsine maliktir· 

Şlı\ger sorC::ı: "Haydi çabuk aöyle 
Heldn n:ı \'llr?,, 

12 haziran 1940 çarşam· 
ba günü HABER 

sütunlarında 

Belçikadakl _t alebelerimlzden 
bir kısmınm Holcndaya 

geçtiOi anlaşıldı 
Bunların Berlin elçiliğimize gönderdikleri me'N:

tupları bu sabah Berlinden gelen ticaret 
ata§emiz Ankaraya götürüyor , 

Elçiliğimiz talebenin Almanya yoliyle 
dönmeleri için teşebb~sler yapıyor 
Berlin Büyük Elçim' · l z~;·:-csi 

bayan Lamia Ger. de ile Bcrlln ti
caret atnşemiz doktor Sait Sarper 
ve refikası bayan MUnife bugünkü 
sc.mplon ekspresilc Almanyadan 
~elmişlcr. Sirkeci garında aileleri 
cr!ciı.nmdan operatör Mim K<'mal 
ve diğer bazı zevat tarafından kar
şılanmışlardır· 

Umia Gerede. seyahatinden bü
yük bir memnuniyetle bahsederek 
şunları söylemiştir: 

"- Almanyanın her tarafınd:ı. 
Türklere karşı hürmet gösteriliyor. 
Memnuniyets.izliği mucib olacak 
hiçbir muamele yoktur. Çocuklarım 
için geldim. İki üç ay kaldıktan 
sonra Berline döneceğim. Sefir va· 
züesi başındadır. Şimdilik buraya 
gelmesi mevzubahs değildir. Al. 
manvadakl talebelerimiz tahıılllert. 
ne devam ediyorlar; munta1aman 
r~ı·"r··,... · r. sefaretimiz, kendi'eri
le çok yakindan allkadar olmakta-

(Dennu 4 ünclidc ) Bertin tfc.vet atqaınlz 
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ETi°'~ÜHAMME~ ı::====cg,cH ~ T I>& ~ 
VES .. KA • 

1 L 
(lbni Jshak)ın kaybolan eseri esas tutulaı·ak 

tBNi HtŞAM 
tarafından 1200 yıl evvel yazılmış 

Hz. Muhammed hakkındaki ilk biyografi 

Tllrkre3e !'e\ireo: 9 M ~ lnl bdcJJ n D"i1 irlYı r B< 
O, diğer çocukların hiçbiri,ine 

benzemez derecede kuvYetlı ve gür· 
büı büyümüştü. ( .. *) 

Bir müddet sonra çocuğu ekrar 
annesine götürdük. Ancak Onun 
bize getirdiği bereket sebcbile, bir 
müddet daha yanımızda bırakma· 

sım kendisinden yalvardık. Anne· 
sine dedim ki: 

- Yavrucuğunu daha !,'ürbüz 
Jeşinceye kadar yanımızda bırak· 
san .. Çünkü !'.·tekkenin kötü hava
sı ona dokunmasın, korkarım ... (l) 

Sonra o kadar uzun uzun ısrar
da bulunduk ki, nihayet, annesi 
~u tekrar bize verdi. 

Geri dönüşümüzden birkaç ay 
sonraydı. Bir gün, çocuk bizim e· 
vin arkasında süt kardeşile birlik
te ineği otlatmaktalarken, süt kar
d~i koşarak geldi ve bize: 

- Beyazlar giyinmiş iki adam 
kardeşim Kureyşliyi tuttular, yere 
yatırdı1ar; vücudunu yardılar. lçi· 
ııi aradılar. 

Babasile beraber koştum. Onu 
orada tamamile yüzü gözü atmış 
bulduk. Yanına gittik ve ne oldu· 
b'UllU rorduk. Çocuk: 

- Beyazlar giyinmiş iki adam 
üzerime geldiler, b~ni yere yatırdı-

( • 0 ) Pcygambcrlmlzln sUtnlne&t 
Hallmcnin bu ııehadet1 ııon derece 
mUhfmdir. Zira peygamberimize dU§· 
man olan bir kısmı garp mnenınerL 
nln Hl:. :Muhammedi isterik veya mır' 
alt bir insan gibi göstermeye çolışma· 
!arma karıı llk cevabr ihtiva etmekte
dir. 

lsterik \"eya sar'alı olan, yani uzvi
yeti bu kadar mllhim bir Arıza ile 
mal Ol ' olan bir lnsanm Ctlxz veya hiç 

olmn.zsa bu ne"1 h:ı.stalara haa oekU 
'e §cmaUde olmas UU:ımgelir. 

Halbuki bizzat Hz, All gene İbni 
m~ıımm bu eserinde, - lıeıikl ba· 
hislerde görWcceğl veçhlle - Iiz. 
ld:uhammedl tavslf ederken orta boy
lu, fakat peııbc yüzl.U, getı41 ve kuv
veuı omuzıara. aahfp, gayet sıhhatte 
bir Up olarak taavlr etmektedir. 

lngmz mUclllnerindcn hristlyıınlık 
taassublle malOl (Vllycm ldlyor) cıa... 

hl me11hur (Muhammedin hayatr) e
serinde: ''Muhammedin bedeni te:ek· 
kW!l çok gUzcldL Etvn.r \'e h&rck4tı 
aerbm \'e mUııtaklldl). dJyc bu ciheti 
tıısdllt etmektedir. 

Eshapto.n Cerir ibnl Abdullah IJU 
sözU söylemektedir: 

- Resıilll ne zaman gördUmsc onu 
mUtcbesslm• gördO.m.. (Ebu DaYud) 

- mtab - Ol - llbruı'dan - lmam 
T.ırmw da (Şemail) isimli eserinde 
Uz. Muhammedin ekseriya tebessüm 
ettiğini kaydetmektedir. 

Hz. Muhammedin teni pilrUzsUzüU. 
PUrilzsUz, pcnbe yüzlü, dalma. müte· 
beM!m, dinç ve kuwelll bir \1lcudun, 
benzi. solgun, ekseriya zayıt ve çe
Jim.slz, melılnkolik bir Up olan fıılerlk 
veya sar'nlı bir fnsıın olarak t.Mnv. 
\-Ur edilme& lmkı\naızdır. 

SQt ninesi de Hz. :Muhammedin ÇO· 

cukkcn dahi ]CU\'VCtıl bUyUdUğUnU 

ltaydetmckle, §Upheısi.z ittiralıırdan 

haberdar olmadan, peygambcrlmlzln 
çocukluğunda ela hııstnlıklı bir çocuk· 
ta g8rntmlyeoek normal sıhhatini bıt
dlrml!I bulunmaktadır. 

(1) O ınrnlarda Mckkede veba bu· 
Junmaktaydı. 

lar. \'ücudumu yardılar, içimde 
bir şey aradılar .. ne, bilmiyorum .. 
cevabrnr Yerdi. 

Çocu6'\1 kulübemize gotürdük. 
Babası bana dedi ki: 

- Korkarım, çocuğa cinler sa
hiplenmiş olmac:ınlar! Sen al onu, 
aile:,ine götür teslim et.. Kimse 
duymadan!.. (2) 

(De' a.mı vnr) 

(2) lı;te lbnl Hlşamın eser ini esas 
alan garp mUelllt'lerinin Hz . .Muham· 
mede i teri ve sar'a isnatları bura
dan b3şhyor. Doktor Dozy vcsalrc gL 
bi müelll!lcr Ez. Muhammedin çocul:
luğundaki bu· hMls eyl h::ıııtaııgın e· 
mıırclcrl ve bir hastalık kriz! olarnl< 
görmU§lcrdlr. lsl4m Alimlerinden bir 
losmı, rivayet edenin mt! da olsa ni· 
lıayet cahil bir l<öylü ltııdın olması, 

esasen rivayetin zayıf bulunması gibi 
ııebeblcrdc.n dolayı, bu hl\dlscyl kabul 
etmemektedirler. 

Vakla Kuranda Elem ncıırnh leke 
aadrek? - Senin göğsilnü yarma.. 
dık mı) aurcsile bu hatır ya. işaret 

olunduğ\J ileri sllrUIUrsc do bu ııure
nin tn.mamlle mecnzl mnnnda olması 
da iddia olunur. 

Hz. Muhanuncdln agzından nnkle· 
dllmi§ hadisler ara.s:nd:ı böyle bir h:ı· 
trrasma alt s:ığlnm telt bit' 8Vz yolc
tur. 

Bununla. beraber, bahis mevzuu o
lan insa.nm bir peygnmbcr olduğu göz 
önUne alınınca, bu hf\dlsenln doğrulu· 
ğunu kabul etmemekte hiçbir lıclıı 

olamaz. Ancak, b6yle bir h..'\diseyi ba· 
&it ve kuru bir maddiyatçı veya !usa 
G"ÖrU§IU bir doktor gözüyle gönnelc 
bUtlln ruhiyat ilmini inktlr etmekten 
b:ı§kıı. blgblr §OY d gildlr. 

Dll§llnmelldir ki bir çocuğun ru.. 
bunda gayet deıin \'e muazzam h:ıki· 
kat iilrı\klcrlnln ııuur1nrı 1'tşlnracak 

bir te§ekldll hazırlanmaktadır. KAlna· 
tın ebedi luıklkaUnl gııyri 6\1Urun'1a 

lcavrayacak ve rabbani ilhamlara ma
kes olacak mustcena bir ruh ve deha 
tegeltkU1 etmel{tedir. 

Elbetteki lnsruı ruhunun hfılA meç. 
hfll kalan dcrlnlildcrinde nlclll.dc fa. 
aanlıır Jçln (!evkattabla) - tabiat 
UstQ ,.- dt·nllecek bazı meddi cezirler 
\'Ukua geliyor. Uldhiyet !drftklerlne 
irtibat hasıl edecek bir ruhun bizce 
(fevlmttabla) goruıen nlıval geçir
mesi pelc tabltdir. 

Biz mUslUmanlnr Hz. :Muhnnuned 
peygamber olmakla beraber kaUycn 
1n83n oldui;'llnn iman ederiz. Bir insa
tım da. peygamber olnbllr~csi iı;ln teY. 
lcattabJa hassalara. ve Jt::ıbillyetıerc 
eahip olması ~k tabiidir. 

Yeter ki bu !cvkaltı.dellld r, o fn· 
sanda, normal olmaBinıı. mani olma· 
dan coı-cynn etmlı olmalıdır. 

;Hz. :Mtihnmmcddc de lllCıhlyet id· 
raldcrlne Jruikcs yUce bir nıh olabil. 
mesl içlıı, n.lcla.do !nsanlarc:ı. :fc\'kat
tnbiıı görülecek ruhl teZ<ıhilrlcı·in va· 
ki olmıı.ııı pek t:ıbtldir. 

Nitekim Hz. ?ıtuhammcd bir Jıastıı. 

değ-il, bir dA.hi, lılr <Ust insan), m•ıci· 
zevi Jı:uılcUere s:ıbip bir ruh, bir pey. 
~a.mbcrdl. 

Peygamber k lUnatm ;:-ayr1 fUurunu 
fUtıra. tahvll clıebilen bir in:ıruı ruhu 
oldu~n. ı;örc, Ht. lduhamm,din ele, 
normal bir insan olmas:nıı lııılel gcl
meksızin, bczı mU:ıtcsna ruh haleti 
\•c Jcııblllyetlerlnc makcs otdıığu ileri· 
de dnhıı vaüi.'l hO.c!lscler ve cmn relerle 
;örilleccktır. 

B!J S.ıR 
Dlj -

.NıUCA 
Vl:Sı/(,.? 
~RI v 

TEDl<ı~ 
Sp/_ 
Y OR., 
JJ l.I •.• 

1 
Ebe Naci yen in 

ınuhal<emesi 
Suçlu "M. Ali beni 

mazaa öldürürüm,, 
demi§ 

al:-

Ankara, 9 - I>oMor :M. Aliyi otel 
od:ısındıı öldUren ebe Nııciyenin mu
hakemesine dUn ağır cez:ıda nakzen 
dC\'Sm edllınl.§tir. Ebenin ve doktorun 
bavullarında bulunan mektuplar o
kunmuş, Nııctyenin doktora kendisini 
ihmal ettiğini yazdığı \"e doktorun 
verdigi CC\"llplarda, temin edici cQm· 
leler kuJlandıJ:ı görUlmil§tur. ı-~akat 
clolıtorun diğer baıılın ld mselcrc ya~ 
dıi;ı melctuplarda, ltendls!ne musallat 
olan bu kadından namı kurtulacağını 
dU:ılin<lU~Unü de JIAvc ettiği anla.!'tl· 
mı,,tır. 

lhtikllrla mücadele 
Bütün maddelerin satış fiyatları 

üzerlerine yazılacak 

lfahkcnıc bllhassıı Naclyonin bn\'U· 
!unda. bulunan bir zartm üzerine ya 
zılmış olıın '•korkuııç bir hayalet beni 
tazip ediyor, Bu eözUrnU ldmscye söy 
ıı~·cmlyorum., cUmleıri Uzer:inde dur. 
muştur. ::'l:aciye, bu cUnılcyi bir ro· 
mandan aldığım söylcml§tlr. Bundan 
sonra. H eki hastanesi sertabibi Ali 
f,!Ukrünün ifadesi okunmuştur. Şahıt 
l!aciesinde, ebenin bir gün hantanede 
l<iremltçiyan ismlnth:: bir doktora 
"E~er Mehmet All benl nlmaz.ıı:ı öl· 
dllrUrüm,. demi§ olduğunu • J§lttiğlnl 
bildiriyordu. .Muhakeme dığcr bazı 

3ahitlcr için ba~ka gUnc kalmı§lır. 

- ---o----
Polise şikayet 

eden kiracı . 
Bu bahane ile para 
alırken yakalandı 

Cihangirde .Karakurt caddesinde 
Muzaffer llayltarıı. apartımanı altın.. 

dakl ı numnraıı dilltkfuu tutan ma
nıw Pıuıdch polise mUrncaat etml;ı 

\'e c!Ukkün ıı:ı.hlbinln ldrayı geçen sc· 
neklnden fnzJayn arttırmak istcdlğlnt 
şiknyet etml~tl. Polis tahkikat yapar
ltcıı df.in garip bir cUrmUmcşhut neu_ 
ccslnde d::ı.Yncı suçtu mcvk.line dll§milş 
\'C adliyeye verilml~Ur. 

Pandcli polise §lklyctten sonra. a· 
partıruan sahibi Muzaffere gttml§ ve 
l<endislnc 75 lira ve rirse davll1!ından 
vazgeçeceğini soyle.mi Ur . Mu.u.!i'cr 
de bU teklifi kabul ctm.f/J \•e beraberce 
poll.s mildilrlyetıne gelerek Pandeli 
damsmdan yazgcçtlt;lnl ııöylemıııur. 

Fakat bu 8ırada. MuzafCcr \'Ulyeli 
rncmurlara. yavaşça anlatrnr,, ve mU· 
dUrlyetin ltapıaından çıkarken Muzaf. 
ferden i5 lirayı almağa da·.Tannn Pan 
deli cllrmfinıe§hut halinde yakalnnmıu 
derhal cnııkı haurlannrak adliyeye 
t.::sllm cdilmi§tlr. 

i!<i muhtekir 
bakkal 

İzmirde sürgün cezası
na mahkUm oldular 

İ7.ınir, 8 (A· A·) - Torbnhda 
kah\'c ilılikiirı yapmak suçundan 
mahkemeye verilen bakkal Sait \'C 

Rer.eb Akgün, suçlan sabit oldu
ğundan beşc>r yHz lira p:ıra cczasr
nn ve ikiş<ır Fenr. sUrgün olarak 
Aydında ik:ımcte mahkfım cdilmlır 
!erdir. 

Buğday ve arpa fiyatlarJ 
düşüyor 

Yeni mahsul buğday ve nrpıınm 
r cr tarntta <'Ok bol o!nıaın \'e llC\'k[· 

yntm lın§lnmaııı ffyntlarda dil Jliklllk 
y.ıpmıştrr. Buğday fiyntınn 20 para 
kadar dUıımUştilr. Bunun ekmek fiya_ 
t•na da tesir edeceği ıııınılmaktadır. 
Tic:ıret vekll leUnln bu(tdny ve arpn 
fiyatıa:ıtıı tespit edeceği haber \'eri· 
llyor. 

----o- --
Gümrüklerde kalan 

mallar 
OUmrilklere gelip de sahir.ıcn tn

rnfın<!an ç<-1 llmtyen mallann ticaret 
\'<•ldıletl tnrn.frndan çeltilcbllme"i için 
bir kararname çıkanlmı:ı:tır. 

Manifatura ve tuhafiye eşya&ının satı§ fiyatları
nın teapitine yarın başlanıyor 

Fiyat murakabe kom~syonları 
kararnamesi mer'iyete girdi 

1htikarla şiddetle mücadele için ı mes:ıilleri toplannrnk bUWn mnni· 
Ticarı t Vı'kaleti tıırafmda.n bütün fatura ve tuhafiye c~yalıınnm ma
vilayPtlerde birer fi.At murniabc llyetlerini ve saltf.i finllamu tesbi-
kom l.syonu kurulması hakkındaki 
Unrarname dün meriyete konul -
muştur- Bu komi';yonlnr bütUn 
mn.d:lclerin maliyet. fl.ntmı tesbit 
ederek normal kf.rlar ilavesile AA

tLc; fiatlarını kararlaştıracaklar ve 
bunları. halka. ilfuı et.tikten sonra 
Uzerierinc de ynzılmasmı mecburi 
tııtr.caklardrr· 

Bu yolda yarından itibaren ilk 
faaliyete 6ehrimlr.de geçilecektir . 
Mıntaka ticaret müdürlüğünde ma. 
nüalura iU1a1Atçıla.rı birliği, tica
ret oda.Er ve Uca.ret müdUrlUğü mü-

te b:ı.§lıya"aklardır. Bu iş kısn hi r 
zamo.nda bitir:fle<:ek ve sonra diğer 
maddeler Uzerlnde çalışmnlııra ge. 
çileccktir -

Fl:ıtları kontrola başlryaC'nk ko
misyon aynen ikinC'i ve üçüncil el
lerin lüzumsuz stok yapmaana da 
meydan \'ermlyeccktJr. İthalıitçıla· 
nn, toptancıların ve perakendeci
lerin zincirleme usulü ile biribirlc>
rine malı de\Tederek maliyeti yi.ik 
l'cltmeğe ~alı.smalannın da knt'i 
surette öntinc ge~ilecektir· 

tstanbuıun üç aylık un ıl Sahte defineci 
stoku bulunacak 

Toprak mahsulleri ofim İatanbul Bakır ıikkel<:ri bir tüc
mlidiri Nuri dün uı;am Anluı.mya. cara altın dıye satmı~ 
gitmiştir- B~Yekıilctten verilen e
mir üzerine lstanbulda. Uç aylık 
stok un bulunması için ofis değir 
mencllere derhal ucuz ve bol buğ
day verecektir· Ofüıin Eski,ehir 
değirmenlerine verdiği 100 t on 
buğday da İstanbul değirmencile -
rinc \"erilccekUr. 

"Yeni Sabah,,ın 
yıl dönümü 

"Yeni Sabah" refikimizin üçiin
cü yıldönümü müna.sebetile dün 
Öztpc.-k palas Balonunda bir .ziya
fet verihn.istir· Ziyafette gazete 
mensuplarile vali ve belediye rei
si L fltfi Kırdar da bulunm u!ff,ur· 

ilkmektep çocuklarına 
kamp 

Hazırlanan prognı.ma göre, ilkmek· 
tep talebeleri için bu yaı.: §ehrlmlzln 
muhtelit yerlerinde, llflld.7. kamp a-;ı_ 

Iac:ılıtır. Bunınr Florya, Bakırköy, 

Şen!ikköy, Ycşllkiiy, Kızıltopr:ı k, ı-;. 

ren;.öy, Maıt .. pe, I'endik \"C Şilede 
olacaktır. İ§tlrak edecek iOO talebe· 
den on sc~Lzer lira almacaktır . Kamp 
la rJn. vazife aıac:ık 40 öğl'etmen için· 
de :\laltcpedc bir hazırlık llıunpı açı_ 
lacnktır. 

İstanbul muallimlerinin 
yeni barem zamları 

İstanbul mııalllmlerinln maaşlarını 
yeni bareme 8Ör~ :-1.iloıeltmek iı;!n 
nltmıı,ı hin llrn aynlmı~trr. 1690 muaı. 
lirn yl'lll barem T.amlarınr almııığa. b:ış· 
lıyac:nklardır. 

-0----

Zelzeleler devam 
ediyor 

Ankara, 9 - f;\'"\'el}ll gece ımat 
21,V-0 ne 21,5., arasında Tokat \ ' C Gi· 
re. undıı dfin Hllhah d:ı saat l,lJ de 
Malazklrtte zararııız yer ıı.ırsmtıltı rı 

olmuştur. 

ZClzelelcr Z:\rA. n GUmii~hıınede dr 
hissedilmiştir. Hiçbir tarafta basar 
:yoktur. 

Maarif matbaasında 
fazla mesai 

.\nl,ara, 9 - ÖnUmUzdeki dı:rıı yı
lmcl3n itll-aren acrs kitaplarını \'3k· 
tinde yetiştirmek ve dlter \'azlydl~r 
i"'in maaıit mııtb:ıa~ınrn st:nd' C.c; 
saate kndar fa7.ln ma :ıl ~·a.pıne.11ı:ın 

'"' matbaanın hafta tatllin•lcn mue.f 
I 0 1mruuns. koorcllnasyon hcycllnce ka· 

rar \erilmı,ur. 

Defin~cilik usulilc bir tticcann 
600 lirn.srm dolandıran Köse Sn; 
lih adlı biri dün polis tarafından 
yakalanarak adliyeye vcrilmlı; ve 
tevkif olunmuştur. 

Ayvalık yağ tUccarlannda:ı 
Mehmet l;"çan Aksu vapuru ile se
yahat ederken Köse Sallhle tn.mş
mtl', \•npurdn.n samsuna Çtklıklnrı 
zaman Köse Salih: 
"- Bir yerde define buldum. 

Şimdi elimde 200 kadnr eski altın 
l!lkke var. Bunları size satayım ... 
Demiştir. Mehmet U~an evvel~ 

inanmamıştır. l1·ııkaÇ .berappr~c bir 
kuyumcuya gitmişler, S:ılih bura • 
da. cebinden iki nltm çtka.ı"8.mk 
göst.erm~. kuyumcu da: "Bunlar 
e:-Jd altın sikkedJr. Çok para eder., 
demiştir. Bunun üzerin~ tuccnr Kö
se Salihte>n 200 ı:;ikkeyi GOO lirayn 
alarak 1stanbula gelmiştir· I<""ak:ıt 
burada biltlin siltkcJPrin Uıeri :ral
d!ılanmış bnkır olduğımu anıa;'ln. 
ca polise l<oşmu§ ve Salih va.k:ı -
Jımmıfltır. · 

• 13u yıl &'"Ç'n yıl:ı. nisbetle kuzu 
elinde yUzdc :!O ve koyun etinde ise 
yl!?.dc 4tı pahalılık 1·ardır. 

• Mnarlr vekili Hn .. an Al! YUccl 
bu akıam Anknrnya gldP.cektlr. 

• Yarın saat l~ ile J j ara .. ıntl:ı 
ZcyUrıbıırnu snhlllcrlnd' top ntı!'llnrı 
yapılııcnkllr, Deniz vn~1talarrnın u
çıkt:ın gcçm,.61 blldirllm~ktedlr. 

0 Mars"llyadan llmanımız:ı. gckıı 
Hııkır şilebinde mUlılm miktnrd:ı. im· 
çak lcumıı.ş. nıu'j:lmbn ve dığcr c~yo. 
bulur.m11'1t11r. Tnyfalar hnkl<mdıı ta· 
}'!bat yorılmalctadır. 

0 ::lalamon isnılııdc birinin dUl•kı'I . 
nından b;r ceket ile 3CO lira pnrn c;a· 1 
larak yaknlan:ın Ali Yaıar d ll n birin· 
C'1 sulh ecza. mnhkcll'le ınd" tevkif o· 
lıınmurtur. 

0 Çnto.lcoua bir rr. kı lllcmtn i t> Arif 
ı:a \'tış lnnılnı!e birini ô'dil:-cn JlUse:, in 
hakkınd.ı. rıılıdd,.lumurr.I dUn tehe~ vü. 
ren katlld"n ccuı. lGt .. m!t<tlr. 

0 ı·aınn ismln<!c bir 1i 'ld•r.ı Fe!lc~ 1 
~·olunda nrabıı. ;,..ınt!c öldl.rt'n Yaxup 
·ro.,uz hıtklnn~<ı. dUn mU:J ı .. ·u~·Jmt 
tchevvtlrcn hnUldcn C"7.~ ı . tcMl~t·r. 

Surltı Fatmııııın karısı olduğ uıu • ve 
ba!'l;asllc rnl\na<;eooa c buıundıı..,ıı I· 
çln üldllrdllğllrli ı:öyt,.ml:ıtır. Mulı:ı.· 
l•eme knrara ln!lrnı,tır. 

0 l'az.-:rJ•ltım: r tı. l:rııununun tat . 
bikınl ~ı::r 11:- " '; '! 1e lron~rol i -;!n :> e
ni b!r p:-oj.:.- lııızrrlt.n·n"kll!dır. 

• Ot:ı:ıU 1lerln ır. u1:1rne mll l::l" ti :ı 
ym on he ,lne " luıdar m:atılrnıştı:-. 

SOMERBANKIN 
SATIŞ YERl.:ERi 

tia. ı-;11erkUl&syonu d!U'alnıl .. • 1~ Jıudutlamnızın dışında. Jul. ( 
hnlde ~-urdumur. h.ru-bin d0~1 
du~u aj;rır iktı adi rtıarıt' , 
t icari münn ebctlerln sıını:;;
slrlcri salıaı;ma ginnJ~ bulu 

fadır· • bt'' 
1 1rtrs:ıdi münnsebetlerill 4 

nclmllc!leştfği blr nsırda ~ 
yıın ve ekonomik bUnye51 el~ 
m m da.n lınrl~le mal ıuli~ 
zaruretinde olan \ 'C bu l 4' 
:ılım \ c • atım b:ıkınımdAil ro'I 
pararlnrl:\ bağlı bulunan ıııc or 
l<ctlmb: için, bu n z:lyetin l)ll ~ 
geçmek imkinsızdı bn Url~111,!I 
11nn l:ınnm Ye hıırp ~)ıtılf 
bil bütün ~lcldetlenen aırs111' ,.-: 
nn tabii bir DP.ticc lıllr· Bil , 
dendir ki blz:le de hariçle ı' 
' e kısmen iç p:ı7 ... vlard~ .,,1 
tıa. slrk~liisyonu dnmiınr:• ~fi 
ve ya n nuunül mad:!elcJ'()e ~ 

edilir d('reoodc bir nok~ 
lm5"'ô t~rm l_ tlr· Ye bu. ' ~ 
nınmül ~ya. fiyatlannın bir ,tf 
t a r ) ıil selmesine ~ebebt)·ct ~ 
ınlştir· Tediye plinunızm cı:ı ed ı 
him a.ktU unsurunu te~kı1 J•I" 
ticari bllanç-0muzıJald ,-ntl~ 
az.:ılrlıi;'1 iı;ln, fi) ntlnrn -~dl 
nfal. i lıi r yül>scl •• lll• dalın. it:ıV 1" 
muın fı.tnll oJmu~tur· Zlt' ııtrf' 
' ru:I~ et diğer chh:ı b::zı aıııl ~-
nıU terekcn tcdn,illde bıJ~ı 
111ırr.n rn l~tira ka blllyctinl 
mı. h r· (ı 

.Hu müc irlC'r nUmd:ı. ô~111~ 
~ atlarmrn bir mtktnr a.r~ ııt; ij 
ihfikiiı• kamııılumıa. ayıoı~ 
bir tarafı l oktur· Fnkat ~
sd fi~·ntlardııki ~ Ukscklik 11 çP 
bu mııl.iıl hnclclln tok üı;till'.c t f 
mı~, bir llıU.k!ir ıncrtob~;,
lıışını~ ü r· llülcfunctlnılz: t clJ 
clıın ihtikara. l•arsı blrç-01' ti 
'e Hrtısatli tc!Jblr!rr nıınr.ıJ~ 
Junr1:ıktauır· llu~Un nç ,·c ıııJ' 
ilıtik•ır çok fıl"la. ilrrlcy_r.ıı1~ 
:o;e b:;ı bunu htlf,iımetlmlııll ~ 

mucip ~tll::lr!crl' bo~lı:)'llt• ı1 
kfımctimi;ı: kc C'aini ılo) JJlll~!J( 
::c:~özliiliildc hl!ll~ın 7.:nıı rı:ı:ı ,,11 
ınrk için lıcr türlli çar eye bll il" 
mıı ihtl!t~ırın büt~o gnyrc_t ' : ıı' 
rekctlcri11l ılaim:ı hüz{inUn~ J 
hııı.lunn.ak:;~ ,.c l'lılc me\ <.'ıltl ,r 
">) lıkler~e lnı muhtetdrle 
f lnııchı m:ık1auır· ,,; 

\}tmıliyı· lmdnr nl:nflll ~1-' 
iedlıirlcrhı yanma ~vn :ınııı~ ~ 
ılıı lılr ) eııi .. ı de iih:ıl• cıınc.,, ıı-: 
n• :.ıaımmyor. JIUJ:fıınct:lııı_J , ,~ 
\ iik lıir lsııhetle !'--iimcrlııı rıl> ;,.11 , 
• $~u. m::ıllnr ııa ·r.a ı·lıırmm S<'hş ll1 ı11'~· 
lıı.rını çr.p;ııltınaım l; rnr ,·r

1 
il' 

tir· nu lmrurm hir nn ('\'\ ~~-' 
~ ııla tatullı ı Jiiznndır· ı;u ;:.! c:I' 
;rC'&'il fr.brfüıı.lurnııı.t.m f!> tih ııııııt' 
tiğt maılrlel~r ii7:erindtll ı..f' 
bfr ınuta ·.ııs.ıt ın Jüzuın ut~ 
ctrnP~ine , .c mulıt.f'Jdrterlıı 

1 
~ 

· ıı J rı,!anna rntıhnl\lınk Jıl Jtlil ıte c• 
ı·n!< w l•u -;uretle 1.:ısnıen b eııtlr 
"ll ııahnlılt;;rm öııfüıc ~t$~dııP 
Biz htma lıh:T.nt ~a!lidl 0 .... ıı · ııe ll'' 
ınuı ~ ir , 'rnnın ~·ardınt 
t•tıııi5 JmJıınp;. OfllZ• t ("' 

İJ:ı!ır:-l;~p:ılnl.i ~· erli ll1 111~1rti1 
ı"rıııola met re• i :ıll ı tıııçuk 0ıı İ 
"'1t ıl:•·ı ~ t"'li hlr J,ııınaj oııb~' 
il ... -..,h <le ' .. f.,ı ·uı~u:ıın eııırl'"'ıı6' 
la:!' •11:-.\-:ı · ~ l:nr.vlan b btıll" 
' 0?,i~ llr"\tı hntf'ı tutturlld•'' 
ıl:- 1•::ı i ' • f:n•:ıp •.&{ı]nuıl·f~ rn'{;f 

1r;tc ~ C'?"li nı:t::::.n•! res..u1; tıll11*° 
;·ab rııı 1~ a !i3hş:n n çoı.>11 'rf' 
hr.1 :..n•ı lıal -.ız ye 1tiıuıı1 

•• ~:f11 ~ 
"11: hrıt-uı 'r oh~oi'" 11

111 Jıllıı: 
yr'.iı•ı t · ı• o:.n •m rn.rırtarın ,-tr!' 

. ı ·li ll < rhiıvı.. h:ı lru ... 11 :\ ı nı ' .i! 
<'Cl:ti:·. tl'" 
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d 
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Uk Dol'.\r fiyc.lınd'll:I rJU Ukl ınfll ~ 

<' lrrıri: ledl-. Dl' r. 1~5 k• ru:,a. ,ı: ~ 
Bunı•n , m"r ·:2 1'1-o t ı;l1tcr~ r~ ıı 
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H ~BE R - ~'k?am Po!tasr 

üttefikler Amerikaya 
j 000 tayyare ısmarladı 
~ Bitaraflarca sipar iş o!unan 

llıı.\: 
IJıa ı-.... 
~(! -ıı\•ekill Plerlot, Parlsten 
4ıı «Cıınetınin merkezini kur
r~ gclınlştlr. Hnrkıyc na_ 

~ I>arıste ikamet edecek ve 
tl~az!!esl icabı her hnfta 

ktır. 
~t dUn L!tvnnyn heyeti vcki

,1 ~ rkısı kabul etmiştir. Bu 
tt l..ıtvanyanm Moskova el

cı_.r ~r iiı: ile, Lltvanyanm Sovyet 
tıJP' < bulunmuşlardır. 

ıı l-falle§ imparatoru Halle· 
halen Kenynd:ı. bulundu_ 

.. t Kcnyaya gitmek Uzere 
:U hakkında yabancı mem-' 

ı:.:. Verııen haberlerin, Lon
.~J lyle asılsız olduğu bil

ir te • 
~ten alınan bir telgrafa na.. 

anyadakl mahsul tahmin
" u1t goruımektedlr. Romen 
, «ort harta müddetle mısır 

ll:ıenetmlştir. Vaziyet dU-
<lirde bu memnuiyet kaldı· 

~renın yeni Madrid bUytik 
J 1 Hor, dlın general Frwı.. 
:naınesmi vermiştir. 
dclakı eslı:i Rus sefaretinin 

~ 1llıPara~orluk armaları kal
~ Yugoslavya politik maha· 
binanın, yakında Belgrada 

<aıı Sovyct ekonomik dilimi 
~nıı. tahsis edlleceğl zan-
~. / 
<( ordusu genelkurmay baş_ 
'al Po\'nnl, Frnnsaya gitmiş 

Veygand \'e general Corç 
~ lcrde bulunmU§lur. 
arnıramk dairesi, mUsella.h 

~Yazı>r Carlnthla vapuru_ 
llizaıtı ı;emlsi tara!mdıın 
'.ti \'e b!IA.hare battığını bil
~. Gemiye torpil isabet et
ikt subay ve iki er ölmüş· 

"-------
~~Qs ! a vyadak i 
~Almanlar 

~ ,~ ~azetesi ihtiyatlı 
vl ~~t tavsiye ediY.or 
J ' 8 ( A.A.) - "Dikkat cdl-
~ ~1 altmdn Yugoslavyadaki 
~ il' Olan ••oeutsches Volks_ 
~ı ~~tesı, vatnndn,şlarını te
ı< ~ı:.~et ederek, devlet 'aleyhin. 

• tlı;,_ ları için son zamanlarda 
~ 1UYeUne mensup birçok 

tevki! edildiğini blldlrmek-

't ~e tı:ıın okuyuculnrını ailkOta 
~;e lbtıyııtn davet etmesi 

andır. Çünkü Yugoslavya
illt etnik grubu dlrektörtinUn 

•ı~ınetıe ihtııa.t halinde bu
~ lehinde müdahaleden 

. ~Şap 
~~ıaki 

ev;erin 
• 

prOJ0SJ 
" & - HUkCımct, lüzumu 
e~ap evlerin ne ışekllde 

~laecetını tayin eden bir 
~ llıaktadır. Bilhassa hıı va 
~ • l:tkacak yangınların ge
b ~ llııı.nı olunmak için yıkıl· 
~ u görülen evler için ha· 
~it t>roJeye göre, bu gibi ev. 
~~ekkıı mnhalle ve semt
~e; hıırttaııırı mahallin en 
. ~lll flınıri Ue belediye ten 
~~an hazırlanacak ve ve-
~ nden sonra. muamele 
~~ Olacaktır. Hnrltıılara 

-"<ltı.ı belediye encümenleri 
lk kararlnn verebilecek· 

~ 
~liı<ı kıırarıan mahallin en 

Ye lnıtrt tasdlk edecek.. 

'~lıU ,'• lca erın isUmllk bedelleri 
~Yıllarına nazaran Iradı 
~t 12 Inisll üzerinden he
~ ır. 

--~' 8onra belediye encU
~~~Y 1ılnt emaneten yap· 
~ htlllt:ı.r olacaktır. 

ı) ta ~ellen 3780 numarah 
~~e~U tnaddeslne göre he... 

> eu Ur. 
1 k Uen Yerler yıkıldıktan 
t~11no.r1arından yirmişer 
~1~1 katan yerler · bedeli 

Ur ara alt olmak üzere 
lJ. h1t' Satılacak yerlerin en
( illa ı:nasra.larına kar11-
t•r~.• l clcre tcrkedlleccktır. 
't'(itı ~ ıJ tatbik olunacağı· 

er heyetıne bırakılmıo.. 

tayyarelerin de Müttetiklere 
verUmesi düşünülüyor 

An1er ikanın bütün otomobil fabrikaları 

Arap aleminde 
n1iUtef iki ere 
müzaheret 

F ilistin Arapları bir t e
sanüt nümayişi yaptılar 

Kudü,,, 8 (A.A.) - Burada Fllis· 
tin Araplnnnın tesanUdtinU gösteren 
bUyUk bir tezahür ynpılmıııtır. tank yapmağa hazırlanıyor Bu mitingde tasvip edilen karar su-
reti, dahilde, dUşmancı. karşı bUti.ln 

N evyork, 9 - Amerikanın 
müttefiklere silah ve tayyare 
göndermek suretile yardımı git· 
tikçe fazlalaşmaktadır. Müttefik
ler Amerikı Birleşik devletlerine 
sekiz bin tayyare ısmarlamışlar· 
dır. Bunlardan iki bini teslim o· 
lunmuştur. ... 

Nevyork Times gazetesinin 
Vaşington muhabiri, bir Fransız 
tayyare gemisinin bir Kanada li
manın:ı gelerek 50 adet Cur· 
tisswright bombardıman tayya· 
resi yükliyeceğini bildirmektedir. 
Birleşik Amerikadaki müttefik

lerin mübayaa komisyonu, evvel" 
ce mesela isveç gibi bitaraflarca 
sipariş edilmiş olup yeni inşa e· 
dilmiş bulunan tayyareleri almak 
niyetinde bulunduğunu bildirmiş· 
tir. İsveç devletine ait 200 adet 
muharebe tayyaresinin inşaatı 
ikmal edimek üzeredir. Fakat bu 
tayyarelerin müttefiklere veril· 
mesine isveç 'in riza göstereceği 
şüpheli görünmektedir. 

Amerika harbiye müsteşar mu· 
avini Louıs Yohnen'nin bildirdi
ğine göre, Ford en seri avcı tay· 
yarelerinden birisini muayene et· 
m ek arzusunu izhar ettiğ i cihet · 
le ordu dairesi pazartesi gün ü 
bunlardan birisini Ford fabrikası· 
na gönderecektir. 

Ordu dairesi, Ford'un evvelce 
ifade etmiş olduğu gibi günde 
lıin tayyare verip veremiyeceğini 
anlamak istemektedir. 

TANK iMALATI 
Tank imalatı hakkında tahki· 

katta bulunmak üzere Kanadalı 
mühendisler, pek yakında, !ngil
tereye geleceklerdir. 
Krayzler fabrikasının bir m ü· 
hendisi, yakında, otomobillerin 

inşa edildiği süratle. hafif tank· 
ların imalinin de mümkün olaca· 
ğım söylemiştir. Diğer taraftan 
General Motors şirketinin reisi 
Wilson, fabrikalarının kendileri· 
ne milli müdafaa için verilecek 
her türlü vazifeyi deruhte etme· 
ğe amade bulunduklarını bildir -
miştir. 

Nevyork Times gazetesinin 
bildirdiğine göre, diğer bütün 
otomobil fabrikalarr da silah i · 
mal etmeğe amade bulunmakta -
dır. 

Bütün matbuat, muhalif mat· 
buat da dahil olmak üzere Ruz
veltlin müttefiklere mümkün o· 
lan bütün malzemenin verilmesi· 
ne dair olan kararı hararetle kar
şılanmıştır. Ruzvelt'in karan hu· 
susi ve umumi bütün :mektep ve 
üniversitelilerin tezahüratiyle 
takviye edilmiştir. 
"HITLERIZM MEDENiYET • 
iÇiN EN BOYOK TEHLiKE-

DiR." 
N e, york, 8 (A .A.) - Alman 

aslından Amerikalı konferansçı 
ve muharrir Bohn, esaslı hedefi 
demokrasiler için mücadele ol' 
mak üzer e bir Alman - Amcri· 
kan grupu teşkil edilmiş olduğu· 
nu bildirmiştir. Bohn, birçok AI· 
man aslından Amerikalıyı, hükfı
metin Bitler aleyhine bugünkü 
ve yarınki gayretlerine müzahir 
milli bir program etrafında top
lıyacağı ümidini izhar eylemiştir. 

vıısıtıılarln mücadele edilmesi için 
insaniyetin mukadc.lcratmı tnyin ede
cek olan bu harpte mtitteJiklere mti· 
zaheret olunması ve yakm ı,ıark dik
tatör!Uklerln emperyalist tehditleri al
tında bulunduğu takdirde ölUnceye 
kadar çarpışılmnsı azmini teyit et· 
mcktedir. 

BütUn Filistin efk~numumiyesl, 
Fransa meydan muharebesini bliytik 
bir heyecanın takip eylemektedir. 

1RAKTA 
l\.tıhlı1', 8 (r\..A.) - BUtUn Iralc 

gazeteleri ve Irak mahfilleri, Fransa.
nın manevi kuvvetlerinin yüksekliğini 
tebl\rtiz ettirmekte ve bugUnkll çetin 
imtihanda Frnnsızlann gösterdiği so
ğukkanlılık ve kahramanlık karşısın· 
da istisnasız hayranlıklarını bildir· 
mektcdir. 

Eblad gazetesi, Arapların mUtlefik
lere karşı tnm bir bnğlılık \'e sadakat 
hnttı hareketi takip ettiklerini yaz· 
makta ve aradaki nnnnevl dostluğu 
dahil ziyade takviyeye çalıştıklarını 

tebarUz cttidmektedlr. 

Sahte mesutlar 
Polonyadcı- Amerikalı
lara nazivari bir oyun 

oynanmış 

Parlııı, 8 (A.A.) - Polonyada. tat
bik edilmekte olıın politikayı .Alman 
propngandasmın ne suretle getirildi
ğini ııu misal göstermektedlr: 

Amerikan saliblahmerl delegeleri 
gelmeden evvel, Varşo\'tıdn bulunup 

hçc konuşıııak bilen Almnnlar mlls-Bohn ayrıca demiştir ki : 
,. . ' . . . elen davet edilip kendilerine yüzer 
Hıtler, ve Hıtlerızmın, orta zllotu dağttılmııı ve tatil günleri lo-

çağd~n~.eri, ga;p rnede~iyeti için : kanta ve dansiglerl doldurup lehçe ko 
en buyuk tehlıke teşkıl etmekte 1 nuşarak gUIUp eğlenmeleri ve bu su
olduğu fikrindeyiz. Zafer için retle davetlilere yerlerin Alman rejl
müttefiklere bütün yardımımızı mi altında mesut ya§adıklannı göster 
Yermek istiyoruz." meler! emredilmiştir. 

Resmi tebliğlere göre 
Harp vaziyeti 

Paris. 8 ( A· A·) - 8 Haziran rada, muharebeye yeni fırkalar ve 
sabahı tebliği: zırhlı tanklar sokmuştur. Bu yeni 

Dün akşam Brcsle'in yukarı va- kuvvP.tl~r, düşmana, Oisc'ın cenu
dLrıinde bulundukları bildirilen zırh- bundaki tepeler üzerine genişçe a
lı unsurlar. ilerleyişlerini arttır - yak bnsmnk imkanı vermiştir· Cü· 
mışlardır. ileri müfrezP.ler, sivri z:\~amlanmız, araziyi, adım adım 
bir uç halinde, Forgcs - les - eaux müdafaa etmektedir· 
mmtakasma varmışlardır. Cephe - Hava kuv,·etlerimiz, en büyük 
nin geri kalan kıı;mında vaziyet ay- bir §İddetle düşmanı iz'nçta devam 
ni olarak kalmaktadır. ederek büyük bir faaliyet göster-

* * * mi.ştir- Avcı hava ku\'vetlerimlzin 
Paris, 8 (A· A·) - 8 Haziran himayesinde 150 den fazla tayya. 

akşam tebliği: re, kafileleri bombardıman etmiş -
Muharebe, denizle Chcmin des tir. Kafilelere isabetler olrnuıı w 

Dame'> arasında cephenin heyeti dağıtılmı§lır. 
umumiyesinde, bütün gün devam Donanıİıaya mcnsub bir hava fi. 
etmiştir· losu, 7 haziran gecP.ı:ıi, Berlin \'a-

Oisc'ın garbinde, düşman, aşağı ro'şlanndaki fabrikaları bombardr 
Bresle üzerine ta7.yiki hafiflete - man etmiştir- Tayyarelerimizin hep 
rek, gayretini Aumale ile Noyon si üslerine dönmüştür. 
arasındak i geniş cephe üzerine tek. JNGlı,ız H,\ \'A Ni'~Z,\RI;TiNl:"ı' 
8if etm?ştir. Arkada kalmış olan T t:BJ.tGt 
piyade fırkaları hatta girmiştir. Lonclra, 8 (A· A ·) - lngiliz ha. 
Kuvvetli bir topçu ile takviye e· va nezaretinin tebliği: 
dilmLs bulunan bu fırkalar, ateş Dlin blitün gün ve gece, İngiliz 
vasıtalarını, ewclce muharebeye hava kuvvetlerinin gayreti yPni
sokulmuş olan ate§ zırhlı fırkaların den. Fransadaki müttefik ordulnra 
ateş va.~ıtalnnnıt ilave eylemiş - müzaherete teveccüh eylemiştir. 
lerdir. Dün harbe sokulmuş yedi Bi~ok kC11if uçuşları yapılmış ve 
zırhlı fırkanın yanında, yirmiden alın:ın malumat sayesinde birçok 
fazla taze fırka mücadeleye gir • bombardıman uçuşları yapılmış ve 
miştir. tır. 

l'ırkalamnız. kendi miktarlarile Birçok defa münakale yollan. 
gayri mtilenasib bulunan bu gay- kıtalar ve zırhlı tanklar kollarına 
relin terakkisine ancak gösterilen hücumlar yapıl mıştır. Bir düşman 
istikametler lizerine bir geri çek- tayyaresi düşürülmüştür. Orta bil
me manevrası yaparak, tahdit e- ı yüklükte bir bombardıman tayya -
debilmişlerdir. l<irknlarnnız düş • remiz kayıptır. Bu hl\rekata, geçe 
mana çok bUyUk zayiat verdirmiş- düııman hatları arkasında kilit 
lerdir· noktaları üzerinde devam olunmuır 
Düşman tazyiki. Oise'm ·şarkın. tur. Hirson'daki demiryolü baş. 

da da fazlal8.Şllll§lır· Dü12man, bu- langıcma mühim hasar ıka olun· 

muş ve birçok infili'ı.k ve yangınlar 
yapılmıştır. Ayni yerde, nsker ta
haşşütlerine mitralyözle hücum e
dilmiştir. 

A bvilde birçok infilak ve yangın 
çıkarılmış ve tayyare meydanına 
çok geniş hasar ika. olunmuştur. 

Bütün tayyarelerimiz geri dönmüş· 
tür. 
Diğer ağır bombardıman filola . 

rımız, Almenyanın şimali garbisin
de asken hedeflere hücumlar yap
mışlardır. Bu tayyarelerimizln hep
si Uslerine dönmüştilr· 

Dün bütün gün, muharebe tay
yarelerimiz, muharebe mıntakası 
ilzl'rinde enerjik faaliyette bulun. 
muştur. 17 düşman tayyaresi dil -
şürülmUştür. Bizim 12 muharebe 
tayyarr.miz lmyıpt ır. 

Bugün gündüz. ayni tarzda ha
rf'ket IC'r ) apılmıştır . .Şimdiye ka -
dar nlınnn haberler, orta büyük· 
lükleki bombardıman tayyareleri. 
mizin düşmanın motörlü kuvvetle
rine çok ciddi hıuıar ika elUğini 
gös tcnnck t ruir. 
Al ,) l,\2\' Il.\~IHll\tAl\.DANUGl

N IX Tt:BLİGi 
J•'iih rer'in umumi karnr~iılıı, 8 

(A· A·) - Alman orduları ba§ku
mandanlığmın tebliği: 

Ordularımızın harekatı, Som'un 
ve Aise - Aisne kanalının cenu. 
bundn muvaffakıyetle devam edi
yor. Düşman, aşağı Soro'un cenu
bunıı atılmıştır. 

Alman hava kuvvetleri, karada 
harbrtlen kıtaların faaliyetini tak
viye etmekte, Som'un cenubunda, 
asker tahaşşütlerinc, askeri kolla. 
ra ve düşman. piyade ve topçu 

Harp ruhiyatı ve tahlilleri = 9 ..............................................................•. 

''Har ve hı fka • l 

beşe~,, 
Yazan : :Ve. Jt . ..Adasat 

Harp (lfabil ve Kabil) kardefJ ğar; onun tabiatını bozan §CY 
knvgasındanbcri her cemiyette muhit, saffı cemiyet vo medehl
muhtclif şiddet ve şekillerde gö· yetir." 
rU!en ve hatta yirminci asır me· Bu sulhcli tellkinlcrc na.za.ra.n 
dcniyetinin en parlak bir devrinde insan haddizatında ve bilhasa. 
dahi tabii hailclcri gölgede bırakan ibtidai cemiyet harp istemez. bir 
içtimai bir hiıdise olduğuna göre çok hayvanlar gibi ibtidai insan da 
şöyle bir .sual sormak hakkımızdır: tok olmak §artilc sulh ihtiyacın· 

Acaba savaş bir çok mütefekkir dadır; ve ona gıda uzatanlara med:, 
lerin \'C ruhiyatçıların ifade el· yunu şükrandır- Bir çok müstemlc· 
tikleri gibi insanrn hılkatinde naka· kc istilalarında vahşi yerliler ibti· 
bili ictinab bir tezahür, insan cemi- dalarda ancak müstevlilerin bir 
yetinin zaruri bir kanunu \'C en sürpriz teşkil eden ateşli silahlan 
olgun medcniyC"tlerde de ilelebet karşısında. ürkeklik ve dü.~anlık 
tahribat yapacak olnn bir sevkı göstermişlerdi; fakat bu h~ 
tabii midir?. Ve bu tarzda bir meylinin bir delili değildir; bila.ıös, 
sevkı tabii kabul edildikten sonra doymaya ba.~ladıktan sonra, ifaiit 
da acaba ferdin tahtesşuri ruhi ile A vr1ı1palılarm en sadtk rehber 
makanizmalarından birinin yani leri dahi olmu§lardır· 
dimagi enerjinin bir ifadesi mi, Bir hakem vaziyetinde olan bir. 
yoks:ı ferdi olmaktan ziyade ce· insan bu otoriter zıt fikirler ıka.r
ıniyet hayatı ve şartlarının doğurdu §ISmda şnşalar- Fa.kat insnnı sailfl 
ğu bir kitle temayülü müdür? .. Jfu bir fert olarak değil de, ictimai 
sualimizi biraz daha derinleştirip cepheden mutaına edersek vaziyet 
içtimai ufuklarını dıı alabildiğine değişir· !ns:ın muayyen ve sabit: 
uzatarak kendimize meseleler aça- bir takını karakterlerle doğar; bi· 
biliriz: Harp, in.san tarihine na.· !fi.hare teşekkül eden bu karakter 
zaran yeni bir hiidise midir? .. Ya.· lcr cemiyetin kendi eseridir; Jlül· 
ni ilk ve ibtidai insan cemiyetle- türel kuwctler ve hakikatlerin 
rinde bugünkü şekliyle bir kütle· ihmali, sevkrta.biilere nonnal#.bir: 
nin hırslarını, madi menfaatlerini istikamet verilmemesi cemiyetTu 
veya dokrinlerini ifade eden bir bir takım dalaletler doğurur. Haİj> 
savaşını idi?.. c- probleminde ictlmni ve bu meyan· 

1nsnnı ve daha doğrusu nevudf da iktısa.di fı..millerl ihmal cd1"1,.S,e 
doğu§unda (masum) veya (şeytan) sırf ferdin nıhiyatmıı. saplan.nlak' 
bir varlık telakki eden mütcfek· doğru değildir- Freud gibi psikQ~' 
kirler harp telakkisi hakkında iki loğlar veya Dan·in'in (hayat mUci· 
zrt kutubtadır· En modem ifa- delesi) ve (ıstıfa kanunu) ~ 
delerden biri psikanaliz mektebi- nazariyelerinden ilham nl:tn. fil~· 
nin vn.zn meşhur Frcud'un ibti zoflar mücerret manada. sevkıta.bi• 
.dai iruınn hakındaki fikridir· iye başvurmuşlar ve ondan bir afi! 

"Harp zamanları ve ölüm hak- · lü.k sistemi ve bu meyanda (ha.rp)' i 
kında dü~ünceler" kitnhında §U ~ıkarmrşlnrdır· Halbuki beş H 
ifadesi dikkate §ayandır: "lbtidal düşünceler, ananeler, örf ve O:· 
insan diğer hayvanlara nazaran detler, hatta iklim fjartlarınm ~ 
ha.dit, çok zalim ve fena. ruhlu lbir zndm içinde doğduğu cemiyeepsı
varlıktı; öldürmekten hoşlanrr f kokljisine olan mUhim tesirleri nS.· 
tabii bir temayül ile öldilrilr''· zan itibara almak lüznndır. BOO· 
F.easen bu cüretıkfır filozof na~~ bin mütefekkirlerin bu alılAld 
zarında yeni doğan Ç-OCUkta cln- sistemleri (vuruşma vo ta.ıitl'iz 
siyctin dahi nUvclcrl mevcuttu , sevkıtabiisi) inden bnşlnr ve bun
binacnaleyh çocuk masum telfıkİd lar bunu (tegaddi ve cinsiyet 
edilemez. sevknabilsi) kadar hayaU bir te· 

Freud gibi mütefekkirlerin mu- za.hilr telakki ederler; yani her 
kabil kutbunda insanları sade sev- §eyin fevkinde (vuruşma meye18.ni 
krtabiilerle izah etmekten çekinen 1 = instinet combatif) vardir· Niet· 
ve beşer halkını ibu derece haşin sehe, Hegel, Fichtc gibi ~ 
telakki etmeyen alimler vardır- filozofları vaktile daha cazip ve 
Amerikan ruhiyatcılarmdan El· edecbi tas\irlerle bu harp meyeıaııl
liot SmiUt'in noktai nazarı şudur: nm ''e kudret ıu,ıkmı terennüm ede 

".Menşeleri itibarile ibtidai insan- ede bütün Cerm<'n ırkına aitla
lar saf, terbiyeli ve sulhperver; mışlardır. Bugünkü Alman ist.µa 
harpeılık ve zulüm, adalet.sizlik harbinin zahiri men'şei gerçi bu· 
ve şiddet beşer tabiatının esaslı dur; fakat bunun asıl · sebebini 
tezahürleri değil, medeniyetin ya· ccddııni ve ırki meyelfırun, vahşi his 
digarlandır.'' Bu ifade de J. J. lerin tevarilsünde nramak lfı.zmıdtr
Rousseau terbiyesi ve felsefesinin Başka bir yazı ile (vuruşma sevkı
kokusu vardır. O da ''İnsan hür tabiisi) ni tahlil etmek dı:ı.lın. faY." 
ve ahlaki bir mahlük olarak do· dalı bir deneme olacaktır. 

Dikilide yeniden kurula 
cak köyler 

İzmir~ 8 (A· A·) - Kızılay reisi 
doktor Hüsruncttin Kural, dün ak
şam Ankaradan şehrimize gelmiş 

ve bu sabah Dikiliye giderek zel
zeleden harab olan köylerin yeni· 
den kıı rulması işini tetkik ebruş
fü. 

Kızılay kurumu tarafından Diki
li civımnda yeniden yaptırılacak 
üç köyün kış mevsiminden önce 
~·apılmasına çalışılacaktır-

H akimler kanununda 
yapılacak tadilat 

Ankar:ı1 O - Ha.kimler kanununun 
bazı mnddclerlnde yapılncak bid1t'Kt 
için hnzırlanan 10.yiha. Meclis ruz· 
nameslnc almmıı,ıtır. TadilAt ile, hA.. 
kim munvlnllğine \•c üçUncU sınıf 

Mkhnllğin yedinci derecesine terfi 1· 
çln fmUhıın usullcrl kaldırılacak, hA• 
kimlerin terli \'e ternkklsinde tnsd!K ve 
nakz noktaları yerine temyizco ~
ret noktasından verilecek noUar~as 
tutulacak, ter!ie la.yık g<Srillmlyen 
ha.kimler hakltmda.ki muUak tas!iyo 
usulUndc deği~klikler yapılacnl:;tn'." 

lrılliW~lmmınınııl•llll~lBlli'!illlf.illillJ Bugün rn~l l' 11'~ ·~ .• 111 

m SUMER SiNEMASI DA 
~j' 1 - KARMtl iTA (Meksikah Kız) 
~l 2- D0

8NRltAZAE KLL~ZRI 
- 3 - İngiliz tayya reciler i nasıl yetişiyor ve 
1§ nasıl dövüşüyor 

• .:rıııınımıııoorn~ınııı~ıwJıı ~mı ı~~~:~~~ ~w ı[~~rımı 111f11~~.···-" "-'""" 
mevzilerine hücum ederek bunları 
bombardıman etmiştir. Alman hava 
kuvvetleri, yerde vukun gelen 
çarpışmaya karıı.ımnktadır· 

Dilnkerkte alınan esirlerin mik
tan 83 bine yUkselmi§tir· lngilte
renin cenub ve şark sahillerine 
karşı ynpılan silahlı keşif uçuşları 

esnasında, bazı İngiliz lıavıı mey. 
dnnlan ve nyru zamanda Douvres 
limanı bombardmıan edilmiştir· 

Alman hava kuvvetleri, düşman 
mevziler1ne hücum ederek, Nar· 
vik civarmdakl ordu teşekkülleri -
ne yardım etmiştir. Sarnıçlarda 
yangınlar çıkanlınış ve hir düşman 
kruYazörilne iki bomba isabet et-

..ı_niştir-
Bir Alrnn.n denizaltı gemisi, tr

landanın şimali şarkisinde, :;4 bin 
tonluk bir düşman muavin kruva... 
zörilnil batırmıştır. 

Dil§lllanın Almanya dahilinde 
yapbğı gece ha\•a hUcumlan, bü
yük tahribata seb~biyet verme
miştir. Bir Alman şehrinin bir 
mıılıallesinde on sivil ölm6ştur. 
Dü~manın umumi hava. zay:iıı.tı, 

dün 71 tayyareye baliğ olmuştur. 
Bunların 29 tanesi hava çupış -
malarmda, 25 tane.si hnva ôMi 
topları tamrından düşUrülm~. ge
ri kalanı yerde tahrib e~· 5 
Alman tayyaresi kayıptır-
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Belçikadaki 
(Ba§tarafı 1 incide) 

dlr· Haftada bir klilbde, sefirin 
i§tiralrlyle talebeler toplanıyor, 
haebıballer yapılıyor, kendilerine 
memleket gazeteleri veriliyor· Va· 
ziyetlerinden memnundurlar. 

Hocala.n BBkerc alınan mekteb. 
lerdekl talebelerimiz tedris vazi -
yeti daha müaait mekteblere nak
ledilmişlerdi.. Talebelerin yiyecek 
itibarile aıkmt.Jaı yoktıır ve rahat
tJrlar.,. 

Berlin ticaret mümessilimiz de 
demiftir ki: 
"-Almanyada mevcut yüzlerce 

talebemizhı hepsi iyi vuiyettedir· 
SGkOııetle derslerlle meşgul olu • 
yarlar. Sefaret daima kendileriyle 
•ası muhafaza etmektedir· Ai. 
leleri tarafından gönderilen .sabun 
~ b.vurma gibi maddeleri munta
zaman alıyorlar. Hiçbir zaman aç 
kalm11 değildirler. Almanyada, bil. 
tün Türklere yapılan muameleler 
normal ve iyidir.,, 

8LÇIKADAN Al.MANYAYA 
_.l'..Çl:N 'l'LEBELERtldZ 

Doktor Salt Sarper, Almanlarm 1§.. 
p,llııden aonra ne oll!uklan bir mlld
det anlqılmıyan Belçikadaki bir kı· 
mn taıebelerim1zlıı Berlin elçJllğlmlze 
g&ıderdilderi mektuplan da, haridye 
\'9k&let1ne tıe8llm etmek :l1zere getir 
miftk'. 

Bu mektuplar, Belçikada kalanlar. 
dan Nevat Eratan, Adnan Erzlnçay, 
llemduha ÖZkul. B1cri Zamaııgfl ve 
Alıdtlllradil' ôteııclke aittir. Bunlar 
blnD nve1 memlekete dönmek için 
htUdmlettmfzln )'&l'dmıuu beklemekte
dirler. 

t BerUn ticaret mllmealllml.z, Belçl· 

8 MiL YAR METE
LIKLIK MUBALAGA 

(Bqtarafı 1 incide) 
Ghlertnl ııua lursı btlrilym1er, 

iMAi metellk hesebm«lan ~ 
---. s lladrancla yudıklanmr 
m Jrnıa,.tu Dra hesablle tekrartı_ 
Ja1ml. 11manz ki artık ko'layhkla ....... : 
Jluıphuıenln kanıma fOO bla 

Br.ı.k metelik buması Jl.mnchr. 
.,... pncuBk bmum so bin Brah
ir budmıt 'Ve haztnhıw 

Bb yv.mmc1a ıo mUyoa. --
ilkten ~' mahut eerlde 
-- 20 mlJyon lln. J'lmmk sure
tlle 8 mDyw ... JaP11111ı -
laeıılablle ytirilJ'8ek 160 milyon me· 
Wlk ae M m11JV metelk olaraltl 
..,.._ ....... llJlıı ... 1111.. 
..... ,.,.. .... f 

• • 
an - btatıal ~ a.. 

,.aa • Ko. il 1ılılDdet pJtlrefl!!I bT 
'blmıL Telala! .,....,_,,.n eılldll. 

- laDJrDmlb oJdalum& lllD ededm. 
TnaY~ 

talebelerimiz 
kadaki talebelerfmlzlD iyi vuly.tte 
olduklarnu, eııcli§8 edilecek hiçbir nok 
ta mevcut olmadığını da lemin ede_ 
rck ııu izahatı vermlııtır: 

- Aldıfmnz mektuplardan Belçl
kadaki Türklerin Holandaya geçtik· 
lerl anlaşılmı§tır. 

Fakat Almanya ile Hol&iJ'la araam· 
da askeri nakliyat sebeblle yollar ka. 
palı oldulUndan bu talebeler §imdilik 
Almanyaya gcçcmemııııerdir. Bunla. 
rm .Alına.ııya yoluyla memleketimize 
avdeUerinl temin lçln Berlln aelareU· 
mlz: tara!mda.ıı Alınan hariciye neza • 
retl nezdinde teoebbUaata girf§ilmlJ
Ur. 

Yalanda avdetler! mtımklln olacatı 
umuluyor. Sefaretfmtz kendilerile 
ehemmiyetli aurette mflKUl almakta. 
dır. Ben memlekete bir ay meswıi
yeUe geldim. Birkaç güne kadar An· 
karaya gideceğim. 

ALMANYA 1LE TJCARET 
MVZAKEBELERt 

Almanya. ile memlekeUmlz ara.em.. 
da yeni bir ticaret aıılqm .. ı akdi i· 
çin Ankarada mllz&kereler yapıbyor. 
Son ııafhaamı bllmlyorum. Almanlar 
bu anlqnıanm biran evvel yapılma
aau ve mUmkUn oldtıgıı kadar &'eni§ 
olınaaım latlyorlar.,. 

BUGCNIW KONVANstYONl:L 
TBENlLı: GELENU'.R 

A vrupadakl talebelerimizden 11ek1a 
Jıdfllik bir grup ~u koııvaııaıyo
neı trenile ,ehrimb:e döDJ11u,tllr. 

Belçlkadan Franaaya geçen talebe
lerimlzden maden mnhendfal F'ahri 
Gönurnı, Fethi Çorhıhan, Jtaıyadaki 
lerden doktor bhak ve iktfa t doırto_ 
ru Tevflk Kananoğlu, Partateld taıe
belerimir.den Rept Temiaer, Sadi 1:1· 
den, HUeeyin Elddotla "" Zeki Tul.. 
cay bıı kafileyi tefldl etmektedir. 

Belçikadaıı dönenler mıı.teena ol
mak üzere diğerleri taMlllerinl bitir· 
dikleri JÇln geldiklerini aöylemı,lerdlr. 
Hepelnfn yanmda birer gaz ma.üul 
vardır. Yarın da BeJ~kadım Jn.naaya 
geçenlerden dört, ltalyad&n Uç taıe
bemlzfD gelmeal bekleniyor. 

Aııkara:ra çatnıan llaınbmg koa. 
80losumuz Omer LCtfi de bug1lnkU 
konvansl.yonelln yoJculan a.rumdadır. 
Ecr.ebl memleketıercıe hizmet müdde 
ti doJdulwıd&D kendlalne merkade 
'YBZife verilecektir. 
Xanvanaiyonel, bllhuaa. Berlln va
gımlannm gecikmesi ybttnden bugb 
bef aat kadar rötarla on bir bu~ 
dolnı geıelıOm.lftir. 

CekDeriıpsey 
46 yatında tekrar boksa 

baılıyor 
NftJ'Ollr. 8 (A.A.) - l!lDl dtbıya 

1lolra paaıpbcıau olup -- " )'aflll
- hılreap ".ı.k Dem,..,,, t.bar 
rtnp crJrecek ... 1:ı1r -..... 11'8 ta. 
~ ~ ... ~ ı.uttreD 
0e cıe raY11Dt1ıılt bir mao ,:rapecwııtrr. 

Atlalda cuate1ı1. tıu lD8Çla huda· 
.t:mdaıı 1ılr Jmrwmm A merf)gan Jmd. 
_baçma~~-

vı•'Mlııf lmemJert • llALAAld5 ,..... llmlrl • BAl&Udtır "-1lllt • 
MfMMIN P"*al&n - M•••lllN nıj1an. 11AL8A11Ut t1111ü .. ,..... 

A' ..... • ..... ...ıaNllrlD lalUan dddul ft lı8ıtbl dl&)W - ..... ........................ 
nmıı.ts KANZUK IJCZAJOBt- mrrooı.u. lSTA.MBUL. 

taviçrede 

Alman ve İsviçre 
tayyarelerj harp 

ediyor 

Harp vaziye 
Bena, 9 (AA.) - Ordu ericinı iltar 

..,.... telıUj' edt)'Dr: 

CUmartul ababı tarassut tayya.
relerimizden blrt Porrentruy ilzerinde 
altı Alman tayyaresinin anl taarru.. 
zum. Uğr&mlf ve dllfmll§t.Ur. İçindeki 
iki kiji telef olmu11tur. Bir mUddet 
aonra. bir Alman hava filoeu, Var
dantm f&J'lunda Wn Salgneloz ilze· 
rinde uçmuıtur. 

Chaaaen.1 tl&eıinde vukua gelen bir 
ha va mılharebeslnde bir İsviçreli pi
lot yaralanmıııtır. 

lklnci btr Alman tayyareal, Por. 
rentry yakmmda lsvlçrc arazisi üze· 
rlnden -uçmuı ve Jurada yere inmeğe 
mecbur olmuıtur. lçindeki iki kişi 
tevkif edllmi§tir, ö,tleden sonra laviç
re üzerinde uçmuş olan diğer bir Al
man tayyaresi, 1tefif tanarelerlmlz 
tarafmdan takip edtlmlıı, Eıılg-ende 

yere lnmff ve atet tlmı§tır. . 

Sovyet Rusya 
Almanya hududunda 
tedbirler alıyormuı 

Parla, 8 - Muhtelif membaJarduı 
g-elen haberlere göre Sovyet Rıuya 

garp hududunda mtlhJm tedbirler at_ 
maktadır. Burada mühim kuvvetler 
bllh.uıııa hava kuvveUerl. tab§it edil· 
miştir. Polonya hududu civarındaki 

halkın lçerlere nakli için tedbir alın
maktadır. 

(u..taraf ı 1 lneNe) 

Cf!Phede yeni bir müthif taarruz 
yapmıştır. 

Paris, 9 (A· A·) - Salahiyettar 
mahafil. Fransız ordusunun ricat 
auretile dlişmanın kahir olacağım 
ilınit ~tmekte olduğu sadcmeyi de
fettiğini ve Almanların akurane bil 
cumları karşısında geri çekilmek 
suretile Fransız kumanda heyeti
nin Alınan erkinıharbiyesl tara -
fmdan intibah edihniş olan yerde 
ve saatte kendisine kat1 muhare· 
beyi kabul ettirmek istiyen Alman 
hesabmı alt ıtist «mirJ olduğunu 
beyan ebnekt.eair. 

Ayni mahafil, Fransız kumanda 
heyetinin henüz iııisyatif'i, eline 
almamış olduğuna, fakat istOOiği 
zaman alabileceğini ilaive etmekte. 
dir· 

ALMANLARIN LİSANI 
DEGIŞTt 

&rlin, 9 (A· A·) - Askeri va
ziyet hakkmda yçılan tefsirlerde 
Alman .ılerleyi§inin devam etmek
te olduğu, fakat harckatm bu ilk 
Bafhasmda Flandr harllinde oldu
ğu gibi gayetle çabuk ve mUhlm 
muvaffakıyetler beklenmemesi 11-
mngeldiğini, çünkü Franstzlar ta· 
rafından gOllterllen mukavemetin 
Belçika ve ıimall Fransa muhare. 
beleıindekinden çok 1iddetli oldu
ğu tffian1z ettirilmektedir· 

Parls, 9 - Fransız topraklann
da cereyan eden büyük meydan 
muharebesi dört güıidenberi de -
vaın ettiği ve Almanlar tara.fmdan 

Romanyada talime 
çağırılan ihtiyatlar 

-

BiiJmt. 9 (A· A·) - Romanya büyük erkanıharbiyeei, 30 günliik 
bir devre için. mnhtelif ıilihlara :mensub ef.rad zabi; ve küçük a.bit 
davet etmiftir- ' 
Şark ordularının yeni kumandanı 

Parbl, 9 (A· A·) - Şark ordulannda, general Veygandm yerine, 
l&l'k ordulan ba§kumandaıu olarak tayin edilen general Mlttelhauser, 
1816 da doğm111 ve Saint eyr huıusi askeri mektebinde yetişmJ:şt.ir. 
Askeri silallei meratibi muhtelif piyade alaylarında ve erkaruharbiye 
emrinde ged~;;12!1ra, 191 T de kaymakam olmue, ve Fu .ıaYl!la 
kumana.. ta7lat•..._.Ur. Çe~)'a ~ ~ ..._. 
heyetinin erkiniharbiyc reisliğini yapmıştır. 1930 da ytik.'3ek harb gu-· 
rası azalığına tayin edilmiş ve 1939 da da '.Polonyaya memuren 1zaiD 
ecttlmWJr. 19'0 da ll&l'kl ildeniz harekit mmtekaaı kamaach•lzla
na celmlıtffr· iki deıfa yaralaıblıl!ff:w. Asker! madalyayı w Legloa 
d"homıear m.anmın Gnutd CroiK riltbeüıt de hlmildir- tJı:i defa ord'Cl 
emri .,.,... ..... imli JUlll!Ultn'. 

İtalyanın hergün tehir 
edilen harp kararı 

(Bafiıu'afı I laelde) fakat Franaanm artık QOk pç lrel· 
İtalya çalqmak için arazi isteyince mıı blr vatıyette bulunduğu bel an e

kenc:Uaine çöl göaterllmlıtır. Habep dllmek&edir. 
tanda hareket eltili zaman zecrt .ALt!fA1' 'l'SDBIP·W:R 
t..dlmhff mGracut edilınJttır. Rmmda han bllcamlarm& uıwa 
lıalym cıılaa fe"8ı' daima llakJr JIUl müdaf.a te4hlrlert alılLmll • 

cGrlllmek f.atAmmtp:tr. dafi baı:ar,alan takviye edUı:ıµıtir. 
Bu harp İtalyan mWeUnlıı arazi Aynca Roma mUzelerindekl kıymeUl 

m ... Jelerild h&ıledecek, Nla, Tunm, aaari Atik& da cı.ııa emin yerlere naır_ 
Konılk• w CllıaU ıtaly&ya ıeoac* ledllmtftlr. 
Ur. Blltiln :JDe1bur &bkWertlı hava lla-
ltaıyan mmeuae denizde •rbeetl cam1anna 1m.rfr muhatuuı için bu

teı:ııln edecek ve bu suretle bir tatik· awd ihtiyat tedbirleri almı:rwıı k.a-
ltl ı.rlıi ollıcübr. ıar]&ftırıiDuftır. Tahlolarm kaldırıl. 

amraC!I ala TA&bl! muı ve emin yerlere m.kll ıçıı:ı. mll-
ı..dra. 9 - Seferberllli tamam- zeler halka kapaıımlft:ır. Btrgok m 

llDDIJI oıap ltaıyanm ne vakit harbe ğm&k1ar yapıbmfbr. 
ctreceti hakJgzıda dtlnyanm her tara AJ'IU tedbl?!er VatDwlda da alln
tmdm ttırlll t11r!t1 haberter gelmekte- mqtır. Vatikaıı kQttlphaneal, mu.ıt 
dlr. Ber haber bqka bir tartbt tıUdlr. ve aql't' dairem kapatıımqtır. !lapa 
~. BanlanD haDgia1DlD dotru IQ!n hUBUll zırhlı bir mtmak ~ 
oı...tma -ta1ılaW. n.tlrmek mam- • dQfUntUmtlfll9 de papa. tıuna mll
kün değildir. Nevyork malıreçli lılr .. deıdal. Yerm~. Papa, AllıkMD 
balıede tDJ1e ctm•bMktedlr: dnD Vatllrama lııududuma c&ttermek 

Bomaden lıl1dlrllcqtDe cöre, İtalya &a.ıre cllTarlan altı metre k&lmlıtm 
bapeJd1 Vtwolla.I puarteml sUnll da 7&Pbrd."1 m\lataıakem ku,alm 
{JWm) lılr mıblk Jrad edecektir. Tab kaleainl klf1 bir aıtmak tellkki eyle
lninlere Söre Ku8011Di mOtteflklere mektecllr. 
ima mllbleW blr Wtımatom vererek Her hafta yapdmakta olan ttaıya -
derhal barbe ıtrtıecettnı l1lıl edecek Amerika hava posta aenffi, lııuDdua 
tır. böyle ayda bir tte.:a olaeaırtır. Bil pcıe 
NapoliJıa m\Udm miktarda asker tanın bereketl tartblll1 lıUdlıUrnl,.. 

tabfldadtl yapdmJftlr. c:Wtlr. 
il ....... I>ltv tarattu. maılebt deld"ade 

Dfler taraftan Londraya pleD 1ıılr hava yollan mllnah11tı ee1m•fbr
büen IÖl'll da, 1tal1anm 20 butran· Fakat h&rlçl• olan mOnabl&t, • 
da harbe ctrmeai beldeneblJlr. Mu. cUmle Romadan BatlH. Jladrite, Lls
bablrler, bu haberi bydetıbekle bera- bolla, BeJCrada, Bll1u'efe, Budapeıte. 
ber İtalyayı harp huiclnde bırak· ye yapılan aeferln ipka ecSllınfttlr. 
mak için vukubulmakta olan meııaf· Amerikadan ıeten bir haberde A-
18 ltU,yilk blr eheDamlyet vermekte merik&da bakır mlltıayauma memur 
fakat KuaolJı:ıfnfn FraDaa ne 8Ulb ol&ıı İtal)ran ajaıımın kendlalne w 
~la anlapnalctan da dmıdı keL madem satan prttet.ıere, ı,art eldn 
tt'11l1 U&ft ,tmektedlrler. Bununla delin mal yllldememeleri sem udr 
beraber Rmnad&kt .Amerikalı muııa- yerflcftlt lıOdtrUlllektedlr. 
blder ba barbJa Arnavutluk )'Oluyla tr.&LYAN • Ml'Ollt 
tılr pnlpme mahl,.U a1IDIJ'aC9ll OOBCpwt.l!!&t 
nımadedlrler. 1ta!7anm BaJka••en Japon Domeı ajanamm blldfrdlllDe 
barbe bnftmDak latmaiecl1'1 blldlrll· ı&"e, ToQodald lı.Jyaa mnlah•tcll
IQW. un din Jaf001a h&riclYe nuır mu. 
L&V.U. llOllAWA OIDJX!l!B: Jll1 avlDJDI alyaret ederek, A't'rup&daki 

ltaJyaa do8tu olmakla marul eak1 vulyet bakkmcla mtıulwelerde lııa
P'.ranm bqveklll Lavalfn lıuaual bir lumıı~. 
aemuriyeU. Romaya Myahat edecetl Vulahatgttzar, Franamlarm 1Şuı
'*'1ckrıldakl pylalar a&Jl.ldyettar baydaki tmtlyu mmtakul Jtaı»mda 
~ mahellllnde tekzip edllmek- Japon,anm nold.al naaarmdaD llaber
tedlT. Şayiayı çıkaran ttaıyan malı&. dar edmnlt ve ınulahatsQDr da. L 
ftUnde l8e Fraw lıapftiUlıln edlit· falyanın Ç1nclekl menfa.il lıa»mdald 
le }Av~ 1tomayı ..,_.., ~-aoktai auarmı. blldinldftlr. 

mupppm 1nPvetJe.r ceplteye RVke, 
dilerek klame ohmd11iu ı.ıae elb 
mühim bir netice almemam11, cep
henin hiçbir noktasında Almanlar 
tarafından cepheye konan kuvvet 
n ayl ec!llen malzeme ile muka
ye• edilebilecek bJr muvalhkıyet 
"kuuıılamemtbr· Cephenin~ 
noktasında, Fraıunz lılltilıat nokta
lan sa.hasından nil!uz r.debilen 
tanklar daima yalııu blmqlar, 
piyadeler bunlan takip dna.emi§ 
-ve blnaenaleyh taarruz nm götil
riilememişfu. 

Muharebe bir hat üzıerDle değil, 
iki taratın ta&lTllZ ve mukabil ta· 
arruzlarmm cereyan ettil:i bir B&. 

ha halindedir· Fransız mildafaa 
tekllniıı, ~- derinllfine doğru tes
bit edilmif olması :ve tanklara kar
şı alınan tedbirler, yarma hareke
tini meııetmektedir· 

Bundan 1ısşb Franmla.r tara -
fmdan yapılan bütUn gerilemeler, 
lmmandmlı:ğm tertibile ve bilyUk 
bmbat ~ mtizanı lçlnde yapılmak" 
ta ve bir mevziden diğer mevzie 
intikal şeklinde olmaktadır· 

'1a:odre muharebelerinde, zafe. 
rin en büyü lmW olan w mUtte
t'Jkleriıa aııtitalr .aiWılaımda tesi
rine mukavemet edecek kadar lta
lm miılara malik oJaa Alman 
tanıklarmm bukm t.eSri geçmit, 
bunlara karşı yen~ harb usulleri 
buhmmUlfur. 7.5 santimetrelik 
t.opJar ve topla müaellih tayyare
ler her gin bunlardan yüzlercesi· 
ni, tahrib etmektedir. 

DVNKV JIUllABEBEl.F.R 
Dünkü muharebeler 111 mmtaka.. 

larda cereyan etm1ştir: 
Almanlar Abvil, Amyen, Peron 

ve En - Uaz araamdalü mıntakalar
da taarrulanna devam etmiflerdir. 
AbviJ mmtakaamcla, Almıııı.lar 
Breale hattına taarruz etmişler, 
P'orges - lee - Ea.wc mmtaltum • 
dan nüfuz eden 200 tank ile bir 
miktar motörlü piyadeden mUrı>1{. 
keb bir kuvvet Breete suyunun 20-
25 kilometre kadar .cenub ve cenu
bu garbiııine ve Ruen istı1cametın· 
de ilerlemiftir. Franm bqkuman
danlığmm aldığı mukabil tedbirler 
dolaymlle bu mmtakada blr tank 
temiJJ8'Z't ~eti. bultı1J1ııta· 

H1nn - Amyen 11!1fttiı.~ ~ 
Ahıt&h taatttmt <ltt ~am ebnl§tlr. 
Bil mmtakad&kl cepbe, lıU bat delil 

1
lllCIJWl paHnclen. hm&lıe p•He
den bir müdafaa eelııe'Ddr. 
DUR~ aanra X.,. - .lama· 

.. :battma 7enl bir Alman taamma 
bqlamrıtır. 

lDn lle Uvaa anamndald aba4& mu. 
barebe ~ f1ddetı1 o1aml. Almanlar 
bQ mmtalatda DlttJ'atlarım Bert 8'ln. 
rek Bn eeaubana dotru pçmete ça· 
~. 
su-- pdmlda mhıt cm.-~ 

ru geçmeğe m11...ıt&lc ola ~ 
snıPl&rı bir ııwka1311 taarruaıa atd
IDJIJu'du'. B1I mukabil taamı&& hı:i-
11• tankları 4a iftlrak et mlıJerdlr. 
lnglllzler bu mıntakada Amerikadan 
yeni SWeıı Curtles.sc ve Cleea Martin 
tayyareleriıll de kıdJ&nı:ıutıar. lııwlJar 
gerek )ilk• taaıruakrla -.. •• 
bomba1U'la, Almatı tu"klarma w etıp

benln hemen gerisindeki mıntakalanı 
taarruz ederek orduya ıardnn e&mirr 
llldlr. 

Bu mmtakaclua ptifu:& edea tı.zı Al· 
- tanldan JllD Mllriala 40 km. ce, 
nalıuııa kadar ilerlemeğe muvaffak 
olmU§larsa da, bu nehirle Parla ara 
andüt mmtakada balUaaıa -utank 
tefldl&t tarafından im!ıa ecllmete 
mabkbMlurlar. Ç1m1dl ~ banla
n takip edememif " DM\'.rAlerlılden 
ç•umemlfbr. 

811 &UIAllKl VAZtYBr 
a. Abah Paı-Yte sal~ttar m .. 

batilde ukerl vui,v•t eu.tında ıu 
malQıD&t Mrllmlştir; 

Almıı.nlar evvelki ~ dala& ııı1ya4e 
Fnuuıuı aol cenahına karşı, ~ant A. 
bevll mmtakumda taarruzlarda bu 
lmmnılJardı. Dtln taamızıanm mer
keze, Noyon mmtakuma tevdla et
mlflerdlr. Barad& aylua :teımaa4an 
tu.ıTml&'rda bahuınalllUdlr. 8lmdall 
mabat l'rul9m c111t•"DI a.&etek PL. 
rla yolunu açmaktı. Buıaa mu...rıü o
'•memııJardlr. Olplal .7&ftllllUIUf, 
J'IJluS .tJlnaD. ~ brpmd& !ılr 
miktar seri aımau,tır. J'nuıs kıtaa
tı ~ ıranı kan, allcl&fu. edl
yor. Almanlar •t eo•!mn'IM. dotra 
SuVUOll mmtıJrewmda da taamaıar. 
da bulumDUf]al'dlr. Bmmuta Dltta 
cenubunda t9fkU ettikleri cep ._.. .. 
dD•ltffr. 

Almall tMk1armm taJırtlıılU llddet
.. de'nlll edlllJw. ' saa arflDdır. ıoot 
taDk talldp edlllaffUr .......... lıılr t.ıp. 
GU cnıpu 18, ..,_. P'8P ela 11 taü 
taJlıtp atmlfUr. 11 mDlmatreıuder " 
~bu hum&& GOk mil& 
*oluyorlar. Tanareledmlsbl ~t 
... mab&Ntf her torlll takcUrlll fnldn 
dedir. 

Aakerln wtlıatı tok mU..· 
meldir. 1IQdafu. Jl&Dm ......... 
dnam ettqlDdm ............. ..... 
deki Jl&Ual'a ceJdJen1t .... ....... 
1UdUl .... ,..,. ese.. edelılllJ'or. 

llOB&tJNÇ ... ll1JIUJIDB 
~ Havu ajamr bu taama& 

etrafm'da. taflll&t ftftrek diyor 
ki: 

~alms 150 idi.---: , 
fi* lir cephe iberiD4"' 
dört bin tank ve bir 
insan hücuma k~ 
askerled, ecdadlan 
omuz omua ileri 
tehlikeden en siyade 
tar, en Jriyade ayı:k ..... ,ı.a1 ... 
sız makinelitUfeklerin11l 'ff 
nın ateşi altında ileri• 
Alınanlar, abah ,.ı8ldl; 
P'raımz latalarmm dlD 
nat soktalannı taJa1i1e 
dukla.n Amyen ve RoY8 
bundaki mmtaltadan neli 
ve solda Bresle neh~ 
mak suretile Aumale il•_~ 
nı.mıda tesis edDndJ o-: 
mevzilere çarphıışl.ardJl'-

Bu insan kfitleleıiJıe 
otomatik silahların at-' 
ve ayni zamanda. --.-ılP"<-.:.ı. 
duıma 15·20 metre 
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çok manasız \ ·e çocukça bir hare
ketti. Evvelce de söyledim. Fakat 
işişten geçmişti. Bu münasebetsiz 
ve ~irkin \cıziyete düşmeğe raZJ 

ev~ r V 
oldum. Masum ruhwmzun koia~··· 

~ um ca kabul ettiğini ben de kabul ~t-
~ tim. Hayatta bedbaht olacaktınız. 

Kar~mııa birçok mU:.~wat çıkmır 
:a ı.... • tt. Eski dostunuzun himayesine 'ce 

uunu SÖ~·ı· . ... . h' .. d . dı ~· .ı t) ecegını ıç u· e 'bem alımı .. diye ricada bulu- yar mma muhta.çtınrz. O da, ~ize 
!rlll''"'llJla..:· 1~· So:ı günlerde bütün nan h,,zcağm unuttunuz ınu? ıaran dolfünır.adah a."lcaK bu su· 

a b ın \e teessürümün a- - O küç\ik kızı Wlutmadım. "u retle size ~·ardım edebilirdi. Halbu. 
llıi h~nu, bunu ... Bana söyli- dakikada bıle tesadüfün cilvelerlni ki ~imdi vaziyet tamam.ile deği,ti. 
~i~ç zannctmemiştim. Ha dü~üniiyornm. Eğer m:ıne\'i anne Siz artık fena ve müşkül va.zi· 
n lab~~ g.arip evlcnmem:zın niz bir ay d6tıa ... ~amı~ olsa,·dı siz yellen tamaroHc kurtuldu;:'!.uz, sizi 
ki .. F~ bır ı~cti~~i ol3bilir vnun istedıği gıbi rnriscsi ~lacak himaye için yaptığımız IY..ı aPJar 

....... - .... Yord at ben bılmıyordum, zaruret ve sıkıntı çe:•miyecektiniz maya artık lü:um kalmadı. 

1 

h um. insan. ya~yor. Feride ... O ıpman Dayan Rat>ia da S..."'S çıkarmadan bir m~t din-
tdi . er zaınahkı . gıbı ~c- ranımzda kalacaktı, Yanmııda ledlffi. Maziyi hatırlamanın \-e ba
~ b' ~or, sonra bırdcnbıre sizi eğ-'.endimıek ve güldürmek i· na bu acı ~ylcri ooylemenin ma· 
. D ır tek SÖZ her ~eyi deı:;ri~ çin bir çok ahbablnr görecektiniz. nası nereli? !ienilz bunu anlama· 

llnva..,. ıt·· t ~..ı· ' ~ca · .ı 1 a u:. t.•ııyor. Ben ben d~ vasiniz olurdum, kim- C:rm. Son !'Özlerini is:itince gayriih· 
ktı. ).Jenekşclerin tatlı bilir tx-lki de ('\·Jendi~iniz zaman tiy9.ri bağırdım: 

~i ka;:r~r. Biz ele mesut bir \c.1.::iliniz veya rndece bir şahit ... o - Kerim niçin bc)ylc dii~ünü· 
~·rden~· k~ıy~ oturuyor- ~amnr. bana: "~ni alınız.. demi- yorsunu?.? ~için böyle söylüyor-
Cid<f ıre Kerım: yccektiniz. ~unuz? Ne d;fll('!,. i~tediğinizi an· 
~d .. 1 şey~erden bcl1~~e- - Şüphesiz hayır, !len 0 7,aman lamıyorum. 
fııı ·: d~ı. . N'ccip Nadirle evlcnec;ktim. -- Hayatmm yeni ba5tan tan· 

Ciddı şeylerın ne kadar n- Kerim ga~Tiihtiyari titredi: ı!m etmek fırsatı elinize geçti, 
va;u b~lse.. - Neciple C\'lenemiyecektiniz. hund:?n İ&tifadc ediniz. Bizi biri-
bi rucugum size beşrüz bin Buna şimdi düsfincmedinim ve bil· birimize b..ğlayan bu bağ çözülmez 
ı ~· t.er\•et. lstanbulda mü· mcdiğim bir §ey mani olacaklt. bir şey deği1ıiir. Bunu kendiniz 

-rfi ır .ev, Antalyada da bıi· - O zaman ic:troiğim<', arnı· evlenmeden önce dr. s<iylemi~tiniz. 
r 1~elik bir kö~k t rnin e- ma hiçbir şer man: olamazdı. Size hürriyetinizi vermek istiyo-
~ıras hcrhal<le hayatını- - Öyle söylemeyiniz Fc-ride, kı5- rurn. 

)·~ tir. 1stikbalde başka met böyleymi~ .. Mademki daha i- --- Kendiniz de hür ve serbest 
~ b'lllak istiyecek iniz. Bu· yi oldtt. olmak için ck-ğil mi? 
'r Itaı:ır ,·er~cliyiz. Yeni . - En·t ~ht~n:al ~·n.dc:n zengin - Tabii, pek tabii... 
~ d··~~~me ugraşmalırız. bır kız aldıgı ıçın Necıp Nadir Henüz söylediklerinin manao:;ını 

a~unuyorum. için de daha iyi o1muştur. pek i~i anlamamıştım. Fakat ga· 
i Ihlamurdaki evimizde o. - Size bunu söylemiştim. Ke· ri,;> w Eopık bir ~Y damarlanmcla 
&letniyor. Bayan Zehra· rim.. Ben Necip Nadiri se\'llliyo- dolaştı, karumı dondurdu ve yavaı 
nberi onu mahiyetini an rum, onun zevcesi olmadığıma tc- yavaş ellerimi ve kalbimi ü~üttü. 

~ bir şeyler dü~ündürü· essüf etmiyorum. Bir müddet her ikimiz de sustuk. 
~ ~.'"e. üzUyor, acaba be· . ~ Bana aşkınızla beraber kalbi· Sonra Kerim alçak bir sesle yal· 

ımı bulmamdan mı nızm de öldüğünü söylem!ştiniı. vaımığa başladı: 
~r ~? Herkes gibi o da be- - Belki yanıldım. belki kalbim - Feride. bu mirasın hayatmr-
\.:~1 fazla se\diğimc mi za- sadtce uykudadır. ~ın ~klini del\~tirecelini demin si· 
l."l!Stu? Acaba onun raJı~ - Ah yavrucuAum. hep batın· ~ ooylemi§tim. Mademki beni ta· 
~tçinisine benim israf ım ma şu sözleri roylediğlniı zan1an- ruchğınm söylüyordunuı, nast1 
~ ?' diye mi endise ediyor? ki haliniz seliyor: ''Mademki t\·· oldu da bunu tahmin et~iniı? 

dü:.ü.nülecek ve karar lenmiyeceksiniz, Kerim ve madem· Ytni hayatınızda bana bir yer a· 
~ler ,·arsa Kerim siz ki h;ç kim~yi ~ıniyO{S\lnuz. yım1ak istiyorsunuz. Benim gibi 

... 1tna halledersiniz. N~ Beni a!ınu, bu pek basit bir ~y!.., çalışarak, didinerek p:ıra kazanan 
• ~~ }apmız .. Ben düşün- • Gül.m~en. k.endimi alarna?ım· mün:zıe\1 ve sakin bir adam na!'itl o.. 
, uı edc:ım. Bu zaaf be· ı~endı soyledığım bu cUm!eyı bir !ur da bunu kabul edebilir? 

1~~ gidiyor. Sizin her yap· başkasının ağzından işitmek !uha· (Denrm va.-) 
:}ır. Eminim ki siz ben- hma gitti. Devam etti: 

Son 
c:tıııı B " 1 .. xııı .~· ~ınız. - ı: soz erı soylerken evlen· •• •• 

opuş ~eri~ı~ ~nu müteec:sir etti. m~ tara~tan. o~zı:ııyün kahraman 
~" t "cığun, bana o1an em- oevın sakın bır aıle haratt gcçire
<ıat "şekkür ederim. Bilhas· ceğini ve zevc.e yerine revimli bir Ru~ün konul~madı· \"arm ckn.m 
\ule &Jnsuz sadakatime \'e hemşire kazanacağım diı-.ünmüş- _cdi_·ı_~_·e_:._. _________ _ 
"'t~i ın~ emin olmanızı ben tünüz. Size gelince maclcmki :'\~kr 
~ nı. nızla beraber kalbiniz de iilmüc:tü. 
~~r iı;inderd;m. ~.:\1nediğiniz hir ~damla biraz ~ya-

Y<ıı t:atı::n c:nin olc.iur•wmzu samaf!a karar \'enne\..te mahzur 
l dun1. dc:llm. Bana kar- gornı:-ciirıiz. O adamın da Sl'Yİl· 
ll ,.~ llluh:ılıtetiniıdcn hiç m~:<. ar;kla s~,·iJmel: i~tcmediğin~ 
.§Uph~ e~:nt>::I:m. Dün)a- biiıro:d:ınuz, kendi k('ndinize ka· 

~ı~-- \'e y:ıpara~mz kabn rar \erdiniz. \'c: ··~ıcsut olaca 
" 1i:t, s:z~ h:r gun gelip nız .. ciedin!z. Se\'ıtili çocuğum. bu 

iyesi 
a ~; 

hırt 

20 
\'e mef"lbal 'l'Urk rtnunlm • 'rl.~tlnln vtrzl borcıuld:ın do'nyı 'tô 5atıt2 numaralı ve A.E.G. rı:erl:.ıl: ( ıt:>ı b"•rı:;ir l~·Jn·ct:r:drtı 

l'iıe ıo•s · · llıal. .. numaralı motörU ,c. ırmc~ e rn~hmıs b.r ıırkt l;opt cto 
'°e t\·~<le B'lulacağmd:ın trJip ol-vıl.ırın ıı-Ci !Hu :.alı g!lnU sant JO 
'-~~ fı Yazılı buluno.n mot rUn J,uıundJğu eaı-ı demir nuıhn!ic lnı.!e 
\."lltlJc l:tda 7, 11 numarıı.h yı.ı:m1:aa ı~mi ya::ıJı l;ııtur.nn !iıı·:,eUn ol

G' lnıcıert ııt.n olunur. ı .:s:2 ı 

ilanları 
l'ıı~ıı be 

9.6.940 Pazar 
12.M: Progrrun ve m~nıleket aant 

ayAn, 12.3~ Aj:ı ... ııı, 12.00: 1 - Oku.. 
yno: Stüiye Tokay, 2 - Okuyan: A. 
~iz Şcn~ı. 13.30/14.30: Müzik: KU· 
çUi, orkestra. 18.00: Program ve 
memleket u:ı.t ayan, 15.03: MUzlk: 
1-:ıı.rı_:ırk ml.ızl~ (Pl.l IS.50: :MUzik: 
J?.3 dyo cı.z orhe:ıtrıst ı Şd: lbulılm 
özgUr ) ~·prııno llı!drlye TUz'ln'il.n 
lı;llra:;iyi<ı. W.2S: Konuşm:ı.. 19.43: 
Mrmlcl:t•l 114'.n t ayan. Ajans \'t: r.1ete
crol.:jl Jıa.t-crltrl. ~0.00: Müzik: rra~rı 

lıe.>etl, 2lUö: lionu:ma 4T3nbton 
C\.'l~11! lnrı, ::ı.fıO: J -- Ol'1:}'ltn: C:elı\I 

'fo'u:r .... ~ - oku:. an: Metl:ıarct Sa(:. 
nal<, 3 - Ol<u.>-ıın: 'i'ııhıl.n Raraku,. 
4 - OkuyRn: Safiye Toke.y, 6 - 0-
l:uyan: Aziz Ş nseııı, 21.45: Müzik: 
C.:ı-zhıın.J (P?.) 22.30: Me::1lcket sll.'.lt 
r.yan, \'C Ajans hnl>erieri, 22.45: A. 
jamı spor sen~l. 23.00: MOzlk Caz 
bnnd !Pl.ı 23.25/23.30: Yarmkl pro. 
g:-~m VP ka.p:uu;ı. 

Davet 
Kıutılıoy .\11-trllk 'u~indtn: 
Kadı~:iıy ~be11ini'.!e l;a:;·ıtlı ik~n hı~. 

GE.LINCfK SiGARASI ÇIKTI. . .. 
En mnş"Ulpl"senClerl de uahll olduğu halde her sınai t.llJ.IDt 

tiryakisini memnun etmek azınında bulunau 
İNHiSARLAR I İDARESİ .. 

• • 
hu kerre pi~·asaya arzettiAI U(ID ,.c uçsuz GEi.iNCiK slğarıfslle, 
idmi (tltlı , .e _~okulu olmakla beraber mevcut ne'\'llerden daba 

1nce bir slğara arayan tir· 
ynkl zDmreslnl tatmine ç;ı· 
lışmıştlr. "' 

Bu cvsar, bilhassa ba· 
yanlar tarafından aranıl· • • 
dığı için GELl~CIK, aynı 
zamanda oolarında~slğa· 
rası oJacakbr. -- .. 

'lln ~ deli (S:lOl llı:ı. olan (1500\ t·:r:. toz ~:ıt.ıın (:?7.6,!11'1) pcr \ 'ıı t < ll) on birde H:ıyd rpı?. u:ıcl ;ur b!onsı dallllln·~c;d Mmls 
il '-çtk cı,sııtroe uırullle s;ıtm clın"c.-nktı r. 

her \ermeden l:anunJ i~ametr;tbmı r 1 , 
:•r:.cc. n ısuıı·.;ıı.nı li:ı )ilz'ba.ııt (326-1) ' Ahl,,m\,lt'eUt\. ıAı~kı.:kmo;,-yunıu 1 Oksürenlere Katran Hakkı Ekrem 

11 ı. tnıck istıyclll('rln (2'.) li ra (i.ı) l:urıı ıu:~ mu,·aı.lc:!.~ ter.ıin'\t 
'il>. "t.\'hı • 
~~a'lla ettiği Yrs:ıllcle birli~ t'! ckslltnıc t;UnU saatin" lm(1ar koml9· 

it tı lfu:Jmdır. 
htlnamc:cr l'oml yoodan p:ı::-as:z olııı.ıl\ da;;,tılnıakU>d:r. 

Mııı;a l\:ı>zım oğlu HUseyin Hllsııil Uy· ı Dr 
gıırun tııtanhu!Ja l!c oorhal şubemizi' 1 . - ---
mUracar..tı. tP..~ada ise bulaııdu:,'U ye • ıııhıııı. lalıııılıııııe l'al:ıı~ :-.o 1 Hakkı '{ tr p ı·ıı . d 
r'n pıbcm eliyle arire11t:ıl tclgrstla l'aıardan'ıııo.Ja lıcı .:'1u t a an as 1 erı e vardır 1 

(217-;') 
tildtr.ne . .ı tebliğ mııkamma 1l1n olu. , '"' ı:, dtm ııonra. ı ,ıcıon : •nııi 
ırnr. -----11.!1 



Bir zamanlar ınilli tal<.unı yalnız aralarında teşkil edece ,, 
kadar sporumuza önderlik etmiş iki kıymetli klühüm 
~ UGJ a N IK_~ RŞ O ILAŞ O VO 
lzmlrlllere iiç çeyrek diiztlae gol atan r. •. lorw 
G. s. mldalaasını mavallaklyetıe yarabilecek 1111 
Feneırlf})SJlf=l1çe nasau O\ftnarsaı ma~DlYp oDlYJr? GaOatasaraıy nasın oynarsa ma{llQp ol" 

şlamıştır. Galat as 
beşinci dakika ol 

~u d:ı?dkıula siz c1c, hlrkaç :;ün
dür İQiııiJ:tlcn !a~Jn bir heycc.·uıla 
fikriniıi kurcalıyan (Kim kazana. 
e:ıl;~) sualine bir cevab hu!:ıbilm:'i 
clt-.,Çlls:niz ... ı;Mıaç giin:lü:r. rahatı
nız kı:.~tı. BahMcre girdiniz· Jlatf\ 
daha müfrit bir ~eld'<lc r"n' inizi 
tut.an lıir klüb~ü~·st':ılz, geceleri 
uykunuı bile Jrnc!ı· 

Zıını:rn z:ımıın kcnclini.d inandır
mağn uğuı:ş·~·o:"'unur.: Talnmım 

kazr.!ı:ı.c:ıl•!Jr cljrc··· Fal-at buna 
ohın lnıuıı•.ın11; ~ :1i tatmin cıknıl

:r<>r· fı:irıizi l.ıırcalıran bir kurt 
<him:ı. mrH•ul ... Eh canım, bu d:ı 

olmasın mı? HP.ldı:,mn:· 

mr 7.:ımanJ:ır milli taknnı yalnı:ı: 

:\r.tlarmda tı·~l.11 eclccel< kacl:ır 

'Iiir!, ~ponın<la <indcrlfü etmiş iki 
kli;;ıl en hiı inin taraftarısınız. Ta-

raft3rı olnı:ısırnız bile, im iki t:ıkı

mın ma"i:>rmtlal<: Jmsu!.iy<'t \'C bu 
hu usiyettl'n doğ:ı n hr;n:.•canlı 

l;ıı.r~ı:a m:ı sizi ıle shcla silrii'k!c· 

di··· 

Kim kaz:tnacnl\? r:im ku:m:ı

cak! Birnzılan maçı se~ recll'cclisi
nlr.· fJtml. ""C"'k<ıeniz neHC{'',ini me
rakla bekliycccltslniz. Fal.at bun-

lanı. ~abrmız tahammiiJ edeml~·or• 
.llc:.clii bir ı.ii.hin olsam da ~ize, 

Fcnerbahçc kar.anacaktır, tlcı.rm 

\ 'C siz de bir ı~eııcrbalıı;rll ols:ınıt. 

iç:n:.ı ~ene rahat <'uemi~ ttck· .. 
Randan ewclkl llilatasaray • 

Fcn<·r l\a1"5ıl!l~ma~ımlnydı· l'akm· 
tlnn t:ınııhğım koyu bir I•'enerbah

çeliyle m~tı cyrc ı:idi~·orıhık· Ar
l•allaşım Pcnr.rin ı,aıanara~ına e
ı 1imı:. O ı,nılar l<I, onun bu emni

: ·eti ~·anış ~·a,·a~ bana da tc ir 
e! meğc b:ı~l:ur.ıştı. 

Fakat st:ı..tlyumun kapısına yak
l:sc;ınr.a }'enerbahı:<'JI arkadaı;rm. 

l\Hihilnün rozetini y:ıkasınc.I:ın ~·-

1.;a hm.a f:'3. ç :ıhı: tr · 
Sort:!um: 
- Nl!:in tıkarıyonun ro7.etini'?· 
- neı:..ı Galatasaraylı 8C~ ir<'İ-

lcr ar. sına di!5Crh : .. 

- U;ı.lı:ı. i~·ı ya. Gallb talumının 
rcn~ini yalcanda iftiharla ta!ır-

sm··· 
l'ıfuhatahını (:ıhy mı edi;\'Orsun?} 

gibllcrc.Ieıı yüzüme bakarken bir 
~·anılan da rozetini cchine l<oyu
~·onfo. Cr'.'al> n~rmctli ama, hu kı
sa siiki'ıt Lirç:>k ı:;eyler anlatacck 
J;at1ar 'rcizıli· !.;ihayet o ela ~fad-

sıkı inişler ya
rsat da kaçır-

sırada hake
irciler nedense 
fırsatı daha ka-

................ 

utan bir manzara 
ha ziyade geride k 
i falaosu kalecini 
.. !) yok. Buna mu 

aray cim bom bo 
. Fener yenilecek. 
diniz . 

Yazan: SACiT TLJGRUL 
~·umun öniinc gelince, i5in er mey. 
ıla.nında ne §ekil ala<"ağını k<•stir
menin 7.orıu;;unu hissctrni5 YC bü
tiin <'mniyetini k:ıybetmi~ti· 

Giin doğmadan neler doJ;ar ... 
Derler··· Bunu ~porla alaka.clar bir 
~elde :ı-okm:ık ic:ıb etse. hakem 
son düdilği.ir.ii öttüm1cden, neler 
olur, diyr,biliriz· Fenerli arkada· 
o;ım ıl:\ 07,,ınıın :ın<":ık sonunda ro
zetini yerine taktı: Çünkü takrm· 

I:ır brralıerc ualmışlnrdı· 

l ':\ iki takım oyun<"ulan ne hal
ele'.'·· m~ 5iiphc edilmesin ki ay
nen tıı.rartariar ~ihl· lkl takon kar
şıla~mnlarındıı hiçbir zaman sureti 

kat'iycde neticeden emin olan ta
raf huhınamamı~hr· K<>nclilerinc 
en emin oldukları r.amanda, mu
hal<kak J.:i hir sürpriz bu emniye
ti alt üst etnıistir· Galnt.asıırnyla 

Fenerbah!:e tna!)larmın senclcrrc 
önce oyna.nmı~larmı hatrrhyorsak 
bunu derhal t.eslim ederiz· 
nu~inl<ü 'aziyette bir !1Ürpri7. 

bckli~·cm<.'ylz. {'ünkü bir taraf 7.a
:;ır. diı:;er far:ı r kunctli cleğlldir

\' ı> herhan~l hir t.:ınırın s;:-nlP.bc~ı 

de sürpriz sayılamaz. 
Vener;n son oyunlarımlakl ı;ok 

ı;ollü neticelere bakarak, ayni ta. 
krmlara. karı;ı Galatasara~·m çok 
az farklı ga!cbelcrlni ~öıönündc 
tutarak: 

- Fencrbabı;e GatatR..ııarayı ~i

tip ~iipürecektir !·· diyeme~iz .• 

İzmirlilero üç ç<>yrek düzüne 
gol atan san • lii<"h·crt fon-eti, 
Gl\latasa.ray mlid&fııMı ka~ı.cıında. 

dıı. gol atııına.mak için 1mılrlilcr 

kadar halsiz mi bakalım~ .. 

Şu lıalılc bu müsabaka en eline 
bakarak ölçülemez. Fakat sahada 
ilk 1 .) daklkayr seyrettikten sonra 

yüzde sek~n ihtimalle ;;ünün ı;a
Jit.tni söylemek, burada en muğ
lak bir tahmini yapmaktan tok 
kolayclır· 

Oyun "ba'larnı~tır. Galnta .. aray 
for hattı ü'tt üste sıJ;r ini'11cr ~·a

pryor. Daha. illi JM>~inri dakika. cfol
madan bir iki de mühim fırsatlar 
k~ırdılar. 

Du l•açan fırsatlara geri~} km

yor· Talomda blrlblri~ le konııı:rua
lar ba,ladr· 

nu sırada Gal:\tasaray aleyhine 
bir fa\ 1 , ·erildi· Sıın • kırmızı fa· 
raftarfar bu fnlü yanlı' \'Crilmi~ 

addederek hağınyorlar· Ga.latasa
ray fnyl tehlikesini atlattı. Muka. 
bil bir hücumcl:ı. fon·et ufak bir 
anlaşaınamaz!ık yüzünd~n pek mll

him bir frrsnt da.ha. nn ~ırdı~ .. 

Fena ;;ün?.. Galatasaray bugün 
mağlfıb olacaktır!·· 

Yahut: 

Oyun başladı· Fener haf hattı 
iyi bir ı:ününde· Fakat bekler bir 
türlü anlaşamıyor· bu yüzden haf 
hattının mühim ağırlığı daha zl~·a. 

d<! J:f'riüc kalmak mccburlyctinde
clir· Müdafaanın bir lld falsosu ka
lecinin de ~iizünü korkuttu··· 

}·cnrr )!:in fena gün!·· Ycnilc
cek1cr... AJjrn derecede kızacak 

kn.da-r l'.oyu taraftarsanız stadı 

terl<edinlz !·· 

Oyunun llk 1.) dakikasmda.kl bu 
rnziyctlere lmkarak neticeyi tah
min etmek miimkündUr· 

Fcnc>rbalı!:cyc oyunu haf, Gala
ta<ıaraya. müdafaa hath kaza.ndı
rn~l.1 ır· San • kırmızılılar müda
faada murn.ffalayem bir (defedici 
oyun} si.,t~ml tatbik t'debillr1t>r· 

Bu hııttm ya!mz bir nzife8l nr
<lrr: Müılıı.fa:ı··· bunu l~i ~ckildc tat. 

Milli Kün1enin son müsabakalarında en mühim rolü oynıyacak olan 

biidir· 

e ... Fakal ,ti l 
hattınUI tJI. 

Je ...• Miitl,; 
u. Fe,..,-

(P" . . 
ınıyor: 

ıyıanızJ~ 

Beşiktaş, Vefa karşısında ne yapacak 
ilerisi için olan ümidini kaybetmen1ek için Beşiktaşın muhakkak galip geınıel' ' 

gayesile ça,ışacağını ve galip geleceğini kuvvetle tahmin ediyoruz 
Milli Kümede f;amp~yonlul~ :;iklılşa hC'mcn hemen en miihim Vcfalılaı· ::;on iki maçlannan Fcne• \'C Galatasarnym ckmeğ1 mck yanlış değildir. yükseltebilirler. 'tfı~ 

yolunda ilerleyecek takımınıu ~oıu te,·c'!i etmiştir toplu bir şekilde kuvvetli bir ta~ ne yağ sU"meyeceklir. Eeı:ıiktu1: Milli Kiimc başlanğıcında Si. Bütün bu tahminle~ y 
aşması lf•zımgclcn nıa~lardnn Be5i;:t::s:n vaziyeti hem kcn lam manzarnın göstercmedaer. her zaman için bu iki takım kar yah-Beyazlıların Vefa karşısnı- fına meseli: 0-0, yalıll ;ıJ 
en mühirnl ri de siyah-b~yazlı- ..lisi için, hc.m de Fencrbahçe Ye Su takım kı.rşır.ıııda Be.c;iktaş, i- şısında (balta) rolünü :Milli ld.i da füiço.r oldukları f-Ürpriz, bu bere \'C yahud dab:J. ~ 
larla olanhrıdır. Ha.ttfı Beşik. Gal:ı.ta'3:ıra.y için çnk mi"ıhimdir l~risi iç:i.1 o!n.n iimidini kayb . t· mc sonuna kadar muhafaza. c<l~- ı:crc tekerrür etmeyecektir. yim: 1-0 olmazsa 2-1 V 
taşın, Milli Küme şampiyonlu- Siyo.h.B.;ı r.z1ılar bugün ''e· memek gr :cs;yı~ oynayacal: ve ccktir. B<.'sikta~ın mağiubiycti ~eref iyi bir gününde bulu:oıa. tice ile maç sonund3 ,u 
ğunda~ zayıf dn olsa. henüz kay falılarla l.arı-:ıla~ıyorlar. Bu mii. müso.bakııyı khiııe ÇCYİl"cc~ktir. ancak kendı vaziyetini kötüler. cak olur~a. s:ı.ğiçtc de Hakkının lip g-eldigini görursel\ı 
bcdilmemi~ bir ümidi var~lır. sabakanm Ecşil;t:ış !chiııc neti- Bc.'}ikl~sm Yefaya yüzde yir- lı:jte bu mühim vaziyette ne ~ a ı·er alacağı Beşiktaş farvet hattı bu derecesine ancak: 

lştc btitUn bunlar, :Milli J\h- celcnece-;ini kuvvet.le tahmin c- mi ihtimalle' galip gc!P.lıilcce!;<ini pıp :vnpıp Vefayı Be;:ikta~lıhr•n Yc>~il-Beysı7. miidafaasını 7.0rluk - pczs35! .. 
m"nin son müsabakalarında Be. debiliriz. bile far:r.etsck, bu mağlubiye~ l:az:ınacağmı kuvvetle ümicl c~· ~ekme<le:l aşarak sayı adedini diyebiliriz. Sacid TııP" 


