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ruz baş1a.ma.dan önce bir Fran~ı:ı: 
l<c~if müfrc:ıesl, ileri hatlara 
sokularak Alman harekiUmı 

gözetliyor· 

1 
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~-----~~~~- Roma 6 (A.A. )- Havas ajansı bildiriyor: 
Bugün, İtalyanın harbe girişi meselesi hakkın

da bir mütalea serdini icap ettirecek yeni hiçbir 
hadise olmamıstır. Musolininin bu akşam siyasi 
bir nutuk söyliyeceğine dair olan şayiaları teyit 
edecek hiçbir alamet yoktur. Roma siyasi mah
filleri İtalyanın son kararını vermeden evvel bir 
çok günler geçeceğini ve bu kararın bir hayli uzı
yacağını mümkün görüyorlar. 

Bununla beraber, bugün öğleden sonra 8-1 O 
tayyarelik gruplar Roma üzerinde çok alçaktan 
uçarak talimler yapmışlardır. Bu talimlerin ef
karıumumiyeyi harp lehine takviye için yapılmış 
olması muhtemeldir. 

Diğer taraftan yeni alınan tedbirler arasın· 
da anavatan ve deniza§ırı İtalyan topraldarı sa
hillerine torpil konulmuş olduğu resmen bildirq
mektcdir. 

rr 
püskürtüldü! 

Fransızlar, 
ampanya 

mıntakasın
da mukabil 

hücuma 
geçtiler 

' 

Almanlar, hücum kıtalarını 
korumak için yakıcı duman 

obusleri kullanarak harp sahasını 
görünmez hale sokuyorlar 
Paris 6 (Radyo saat 18) - Dün aabah ba§lı• 

yan Alman taarruzu tank, topçu ve tayyare ate· 
şi ile devam etmektedir . . Yirmi saatlik muhare
beden sonra, şunu söyliyebiliriz ki, Fransız kuv .. 
vetlerinin mukavemeti fevkaladedir. Birçok 
noktalarda müdafaa hattımızın arasından Al
man tanklarının geçmiş olmaları mümkün ol
makla beraber, Alman propagandasının .zannet
tirmek istediği gibi, müdafaa hattı yarılmış sayı· 
lamaz. Bu noktalarda tanklar ancak 6-7 mil iler• 
liyebilirler. Zira, Möz muharebesinden istifade 
eden ordumuz, yeni müdafaa hatlarında müte· 
vali müstahkem mevkiler teşkil etmiştir. 

\ (Dc\·arnı 2 hıcl sııyfsda.)' 

re Uı.:lJ gnYı n 
VlYıksek

kaDd ı rn mcıa 

4 insan 
diri diri 4,. - .... 

yandı 
Buaün saat 12 yi 12 geçe Yük" 

sekkaldmmda bir facia olmu~. üç 
kadın ve bir erkek bir şapkacı dük· 
kanının içinde diri diri yanrnır 
lardır. 

Polisin ve itfaiyenin yaptı~ı tah '" 
kikata göre hrtdisenin şöyle olduğu 
anlaşılmıştır: 

(De\ amı 2 inci sayfada) 

. 
Fii('lanm \ı.ıkubnltlu~'11 ııapkAcı,

dllkkilnı yMgmda.n aonra 
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Hücum···-; :ii_in1~1•DJ~tı~~ 

Yazan:Cam;lleRonge~o~·ı Çeviren:HA-KE harebeler başlamak Üzere 
HUcum tayyarelerlni tekommnı et· 

tiren 1~37, 1 ip:ınya harbi oldu. 
Bu s11Ahm mUcssır, ve te:ıUkeden 

masun kalabilmesi için yap:lan fe· 
orik teUtlkler bu meselenın lmklı.nııı .. 
cılmııdığuu gOsterdL 

So'w-yeUer 193:> de bu tayyarelerl 
ufkt ve alçak lrWadan uçurmağa ha§· 
Jııdılar. Tayyare, bu surcUcı arazin1n 
Arızal:ırından fsutade ederek uzaktau 
görülmUyordu. LO.kin bu u:ıul sürat.. 
ılz tayyarelerle tatbilt edilebiliyordu, 
Alçaktwı uı;:ın modern tayynrcler 

çok suratlı oldul.lnn için bombaları 

tam, olıırak ant çıltan blr hcdc!c Isa· 
bot cttJrcmlyorlıı.rdı. 

Bomb:ı, llk U:l aanlye zar!mda )1r· 
mı metreye dU,,medcn 300 metrolll: 
blr mesaleyf utkJ ol:ırak kateder. 
(Tayyare, bombayı atarken, 540 kl.. 
lometre sUrııtıe giderse) demek olu· 
yor ki, bomb:ılnr, hedefin Uzerine gel· 
meden ablmalıdrr. Tayyare yavq gf. 
derse dU~mıın tnratmdıuı kolaylıkla 
dU~UrWclılllr. 

HUcum tayyareleri, bundan dolayı 
dU§m:ınla temas:ı ceı:tnce son surat· 
Jerlnl kullıı.nırla.r. 

• Bomb&rdımıınm muvat!aklyetle ne
tlcelcnmcsı lçln, tayyarenin hedefe 
'l>lke,. olarak, yani stvrllcmesine hU. 
fum etmesi ıuımdır. :Bombalar, bu 
ırurcUe, tayyarenin almı§ olduğu yolu 
Sa.kip ederler. Pike yapruı tayyareler, 
lxımbalarmı bıraktıktan sonra büyUlt 

Jı1r kavisle top ve mllnllyöz ate='.nden 
l&kmııblllr. lnsan, bu hücum tayyarı· 
ıcrlntn, hava dn!i toplarmm ve mit· 
talyl!z atQl altında. yaptlklıı.n cam.. 
)>azlıl.tıırı görerek hayret ediyor. 

~ Hucum t. yyuderi alçaktan \•e 
jı1Uz hat Uz. rinde uı;;tuklan zamıı.n 
~olayca dUşUrWeblllr. 
t lspanya Jıarblnde, hftcum tayyarele
tl ıı.ııcak d&lreler çizerek, hedefleri 
Jtolayca bomba ve kurııun yağmuruna 
lutmağa muvaffak oldular. U!kt dal· 
reler tlzc14kler1 zaman d~Urmek da.. 
laa kolay oluyordu. 
· HUcum tnyynreslnden en 1~1 sa
kınabilen plyadelerdir. 

Piynde, hUcum tayyarelcrinl gö
l'llncc derhal dağıla.bilir; kend\şini 
hava tnarruzlanndan korumak i -
~in araziye göre mns'kellyebllir. 

l31.1giinkQ hnrptc tayyarelerin bil 

ba.ı;sa tanklara hUcum etlikleri gö· 
rüldil· Almanlar bu sebeple bli~ük 
tanklara hava dnfi topları yerleş • 
tlrdkler. Polonya muharebesinde 
Po!onynlılann tıınklan, tayyareye 
lllzum görülmeden, harp harici e
dildilc~ Polonya tayyareleri, Al -
man zırhlı kıtıılarmı ileri hareke· 
tini durdutacnk knbllfyette değil • 
eli· Tnyyareler:n tankfar üzerine o. 
lan tcslılcrl, Norveç, Holanda, Bel 
çlkn ~e l 'rnnsııda vazıh bir eekilde 
görlildü· 
Tankların zırhlarını görerek mu

knvemeUerl hıı.kkrn<la nldanmama
lıyız. Tankın cephc>sino ve yan tn· 
rnflıırıruı mitralyöz kur§unlıırı iş· 
leınezse de, dıım ktsmı, mltralyöz 
kureununa dayıınamnz. hele beş 
yUz m~lre mesafeden, kırk beş de. 
rece altmdn nteş eden 20 milimet
relik topa hiç mukavemet edemez. 

Piyade, tayyarelerden kolaylıkla 
sa.kms.b!lcliğf halde, topçular hUcum 
tayyarelerine iyi bfr hedef teşkil 
ederler. 

Top kullanan crnt topunun ha -
§llldan nynlamn.z. Ufak bir bomba 
topu h:ı.rnp ctmeğe kafidir; er:ı.t 
topunun b~mdan ayrtlmak isle • 
mcdlği taltdirdc mitralyöz ateşine 
tutulur. 

Toplnr tnyyarcye kar§ı iyi g:Zlc· 
nemezler. A tcş ctliklE:lri :ı:rur.an 
bulundukları yer aerbnl belli olur: 
En zor mıınkelcnen toplar, hava 
dafl toplarıdır. 

HUcum tayyarelerirJn diğer bir 
vazifesi yer dcJiştlrcn kıtnl:ı.n hrr
palıımnktır . .Motörlil nakliye kolla... 
n iyi bir hedef teşkil ederler. 

Polonyada, cepheye gönderilen 
mllhlınmat ve malzemeye yolu ka -
payan, askerlerin ormanlara kaç -
nıasma sebep olan bUcum tayya -
releridir. 

Trondhı:.ym vo cenubt Norveçe 
llerliyen tnctll.z motörlU kıtalarınm 
yoluntt kC!en yine bu hUcum ta}
yareleri olmuştur. 

Bu tayyarelerin, devam edecek 
olan muharebelerde daha pe!t c;ok 
bUyUk roller oynadıl:lnrmı görece. 
ğiz. 

( :r] Bund:ııı e\'.,.elkl ynzı 29 
mnyıs tnrlhll sayımızda çıltmı§tır. 

4 insan diri 
diri yandı 

(~tarafı 1 inci sı-.yfada.) tören halk derhal polis ve ftfaJy~
yi haberdar etmışlerdlr. 

~ 
Yükse!cka1dırımda &ıbuncuyan 

smindc birine ait olan büyuk bir Ateş a6ndUrüldUktcn r;onra d!Srt 
inanın 50 numaralı dükkfuunı A· fAcla kurbanının ce!etlcrl bir kö • 

~ 
Galip isminde biri tutmakta ve mUr yığmı halinde bulunmuştur. 

urada şap~ncılık yapmaktadır. 
1i Galibın, dükkD.nmın arkasın- MUddelumumillk ve zabıta talı • 

iıa bir de atölyesi vardır. Uç dört ki.kata de\•nm ctmekteclir. DUkkd • 
ahta basamakla rıkılan bu küçük nm a:ıpka gibi çabuk yanar e§ya -

~lada, Ali Galibin karısı Betlia ile !arla dolu bulunm~ı ve kuma~ te
~üksekkaldırımd:ı otur.ın 16 ya· ml.zleme.k için milhlm mlktarda 
tlnda Şakc ve Tcpel::nşmda Hida· benzin VC8aireyl havi olması fa.cla· 
Jet apartunarunda oturan 17 ya· nm önUne gcçmeğe iınl:An verme · 
tında Nazik isimlerinde iki kız ça· mh~ır. 
lı~ta ve şapka yapmaktadırlar. 
1 Bugün öile üzeri Ali Galip dUk 
~a bir nıü~terinin şapkasını te· 
snizlcrneğe başlam1~ \'e bunun için 
tezgfilun ili: rıne itı benzin c!o!u 
bir kap koymuştur. 

f Ali Galibin i~ine fazla daldığı 
bir sırada clind:!ki sigara ile kabın 
içindeki benzin birdenbire alev 
&tlmı, ve ne olduğunu şaşıran pat-

Veygandın 

halefi 
ron da h~m ... n benzin do:u kabı ya· y • 1 4 •• 
kalıyarak yere do~ru fırlatını~tır.. a:<ın şar { ıa gor
Faltat i~te bu hareket facı aya se-
beb olmus ve Ali GaUbin tutu~n clüg""'U l1azırlı ıln c• ~in lra~ını attığı ye~?eduran ve • • ttr ıan 
içlı:n benzın dolu olan uç dort ben· 
sin tenekesi birden ateş alarak 
biomda dükkfuıı ale\ler iç'nde 
bıraknu~tır. 

Bu vıWyctte, Ali Galip dükka -
nm arkasındaki küçük odada bu· 
lımruı kansını ve diğer iki işçi kL 
c haberdar etmek ve kurta.rnıak 
için içeriye kosın~tur. Fe.luı.t ne 
Jm1ar ve ne de kendW, hiiçük o. 
dıınm ~ eg4ne pence:rcs~nin dcmlr 
parmaklıklı olmıı!r yll,zUnden dL~a
n çrlt!.ma.m~lar, feci b·r çeldlde 
diri diri yanm!"!lardJr. Dilkl:Anın 
blrdmbiro alevler içinde kaldı,'!llı 

rnan1nun 
Beyrnl, 6 ( A.A.) - Ş3rkta ge. 

neral Veygandın yerine tayin edi· 
len general Mittelhau.)fr, Röyter 
a;an mm muhabirine beyanatta 
buiunarak demi~tir ki: 

"::\Ii Jetlerimizin mü,,terek mu· 
zaffcriyctindcn katiycn e."ninim. 
ya':ın şarka g"1 dıif m zamandan
beri VC\'"atıdın yaptıy r h:ızırlı!•
lardan biifin gö::-clükle!im bcnd~ 
takdir \e hayranlık uyandırdı ... 

. 

Şimalden ve şarktan sarılmış olan Alman 
denizle muvasaıası kesildi l<ıtalarının 

Nanilc, 6 CA·A·) - Narvik cephesindeki Havu aja.ıun muhabi
ri bildiriyor: 

ferjel mmta.kasmda şiddetli harpler başlamak tızeredir. Aake:rf JDOP' 
bitler buradaki Alman kıtalarmm çok mllşkül bir vaziyette old~11 

söylüyor. Şimalden ve §arktan sarılınııı olan bu kıtalarm deırlJlerl' 
muvasalam tamamen kesll..m1ştir0 Bu latalar yalnız cenap yotuııdall 
kaçabilirler. Fakat çok dağlık olan buradan geçmek çok mUşkutdi1f' 
Almanlar Bodoe llmanlle ittisal tt'mine çalışıyorlar. 

Bugiln demlryolu boyunca temizlik yapılırken müttefik ordular 
tarafından evvelki gün işgal edilen ve Narvild:ı 17 kilometre ~arkın
da bulunan Sildik.s mmtnknsmda bir Fransız mUfrezesJ 100 Alman 
neferini esir etmiglir- Cephede keşif faaliyeti devam etmektedir. MUt· 
teflk tayyareler bu cephede dUn ve bugün geniş mikyasta faaliyette 
bulunmakta.dır· 40°000 Alman askeri tarafından mUda!na edilmekte 
olan ve son gllnlerde pa.raşlitlerle mtlh.lın takviye krtalan alan Biyo· 

Dil.n İngiliz neferi ktynfctlnde iki Alman casusu ~ 
Bunlar mUttefi.k tayyarelerin hareketlerine dair ha.her aımağa ç•~ 
lI§ıyorlardr. • 

Alman tank taarruzu 
.P ü s k ü r t ü 1 d ü 

FRANSIZLAR MUKABIL l defi Paris gibi görUn.mekte ise de 
HÜCUMA GEÇI1LER haklld hadefin buruı olmaması 1h.. 

Londra .6 (Radyo, s:ıat 18) ~ '!:a::~~:ı;-e:~r ı:~ : 
kahramanlığı karşısında Fransız 1 de dil.n Almanlar uğradıkları 111U: 
as.1<erlerinin ve milletinin duyduğu ıtülat yüzünden muvaffak ~~ 
hayranlığı ifade etmiştir. mışlardn-· Geee harp teısDJDIS=-,t 

Fransadakı muharebe ha.!d<1nda da ist.:fadeye karar vcrıni3 bulun • 
en son a~ı~an. haberlere, gore AI· makta.dır-
man taz~ı bilhassa Suas5on hav- Diğer taraftan General Vey _ 

Fransız cephesinde devam eden Tank klltleleri önUnde bU ,el • 
mücadelede şimal ordusunun In· geçen defa.ki gibi panik ol.ıng,2'111\ff 
giliz ve Fransız kıtaları yeniden tır· Tnhkim edilmiş köylerd9 ~ 
yanyana çarpr53c:aklardrr. iki ormanlnrda yerle§en FransG ti ~ 
memleket arasındaki tesanüt ve iki kerleri tankların ·hllcumwıu _b~ır 
ideal arasındaki birlik bir kere da· lem.iş ve derhal atea aç~~ 

zasmda \ şıddetle devam etmekte- gand ı"ht· . t -•·ı dJW k tl 
d. Fak t Lo d , ı h be . • ı~ a swı. a gı uvve er -
ır· a • ,n ra} a ge.en a ~ den ı;ok M istifade etmesini bilmiş 

ler~en, Al~an ann bu hav_zayı ele bir aske; olarak tanmmııstır· Al • 
geçırememı~ oldukları teyıt. olun· man· başkumandanı General Brav
maktadır. Fransız kuvvetlerı Şam· biç de u 1 d k u 1 

ha tezahür edecektir. Aradan sızan mllnferit ~ı· 
D'ÜŞtJnttı,EN ALMAN ce?heden uzak yerlere ~ tj' 

d "d ı tr b" · mu ma r ne ce ere va • 
panya ~- şı < e 1 ır topçu a~eşı ~. ran ·m-ınevr:ı.lan lle meşhurdur. T \ YYAilELEr.l mışler, fak~t tank d'afi kıtal ~· 

1 
• rafından hücuma u~ ve 

çarak du~na ~arşı mukabıl ~u· Pnristcn bllcllrildlğine göre, a.gıJ 
cı:ma geçmışlerdır. Bu h.avza d~n~ şiddetli harrı dUn akş:ı.mda.nberl 
ku taarruz sahasına da!~ıl değildı başlamı§ butunmalctndır. Peron, 
ve burada harekat bugun başta· Amycn ve Han mınta.kalarmda iki 
m15tır. tarn.frn da 7.ırhh tankları dUn nk _ 
Almanları~. bu. muha;e~e de ş:ı=n ~t 18 de blrlblrlne k:ı.rvı 

Flandr harbındekı usul.erıru kul· harekete e ı tir 

Parls, 6 (A·A·) - DUn gündüz rJp edilmişlerdir· 
ve gece birçok mmtnkalarda hava jStfl~ 
tebllkeııi haberi vcrilm~. Norman- Almanların ka.U olı:namnı tıe#l 
d!ya mmtakasmda yedi Alman tay- !eri ve henüz ~tün kuvv~ uııı~ 
yaresi dUşUrillmUştUr· Merkez iştirak ettirmedikleri bu hile ıll1 
mıntakasmda da. 3 dU~an tayyn· henllı: ba.§langıçt& olduğuna 
resinin dll§Urlilmüş ol.ınMı muhte - tıe yoktur. eııl 
meldir. Binaenaleyh, bu cephede Y i' 
AL!llA1''LAR HARP SAilASU•mA harpleri beklemek ve bu sav~,-

landıklan görülmektedir. Fransıı g çm j • 

müdafaa hattında buna karşı ter- FRANSIZ CUMHURREfS1N1N 
tibat aluunış ve hat, bilhassa ta· KRAL CORCA CEVABI 

YAKICI Btn DUMAN ki cenahlara doğru yayılacağın1 p' bit manialardan istifade edilerek 
teş!dl olunmuştur. Bu arada, bil· 
hassa tanklara kar:.ı müessir ma· 
nialar \'ÜCuda getirilmiştir. 

Diğer taraftan, yeni muharebe 
de, Fransız ordusunun m:ıneviya
tı daha kuvvetlidir. Paristeki bir 
askeri müşahidin i~ret ettiği gibi, 
Flandr muharebelerinde biihassa 
şehirlerden kaçan halkın tela.ş ve 
korkusu vaziyeti vahim bir şekle 
sokmuştur. Halbuki bugUnkü mu· 
harebenin cereyan ettiği mıntaka 
Fransız hüktlmeti taratından daha 
evvel tahliye edilmiş bulunmakta 
dır ve m.ıhacir kafılelerinin telAşı· 
na te:;adüf edilmemektedir. 

Ş!DDETLE HAVA FAALiYETi 
DEVAM ED!YOR 

Londra 6 (Radyo saat 18) -
Müttefik kuvvetler. şima:i Fran· 
sada daha evvelki muharebelerde 
oldu&ru gibi, dü~manm nakliye \'e 

muvasala yollarını şiddetli bom· 
l>ardımana maruz bulundurmak· 
tadır. Bava nezaretinin tebliğinde 
işaret edildıği gibi, avcı tayyarele
rimiz dUşman tayyareleri ile çar 
pı;mış \'C bunlardan 6 sını dil5üı 
meye muvaffak o:mu~tur. Bizden 
bir tayyare dilşmü~tilr· Ordunun 
yardım:ı hava kuvvetleri de dün 
gece muhtelif ke:if uçuşlarında 
bulunmuştur. 

Hava kuv,•etlerimiz bu sa~ da 
düŞman arazisi iızerinde.'.\i faaliyet 
lerine devam etmi~ler ve Belçika • 
da p:!trol tankları muvaffakıyetle 
bombardunan edilmi5tir. 

Alman tayyareleri Fransa üze· 
rinde uçuşlarda bu~unmu3lar, bun 
lardan 10 tayyare dü~ürü!.müştür. 
In~ilterere yaptıkları hücumlarda. 
da Yorkşayr ve c. v3rına yan~m 
çrkarıcı bombaiar aunı~lar, bunlar 
dan bir bomb:ı uyumakta olan bir 
çocuğun t>dasın:ı dü~mu,, bundan 
oaş!m 3 kişi ölmü~tür. 

JIAUJKt HEDEF PAR!3 
DEGtL lHİ '? 

Roma, 6 (llu.c;usi) - Askeri \'e 
siya!J mahnfilde, Fı-nn::ıa.da yc.ni 
bn.~l.ryan muharebe lıuyük bir nta
kn ile takip edilmekte ve şu mlib· 
l~a Jlerl sürülmektedir: 

"Bu mu!'ıarcbede hiç umulnadı.1: 
notic~l:?rlc h::.r,.rlıı.§mak ı:~t mali 
~ .' ı' -:lrr- Vakıa Almanla.nn he· 

Paris. ô ( A.A·) - Kral altıncı 
Corcun bi rtelgrafına cevaben g<Sn 
derdiği me~ajda Lebrün, lngiliz or· 
dusu: bahriyesi ve havacılığının 

KULJ,ANIYORIAR sabetmck lAmndır. Dilşman b1l il • 
baJı §afakla bera.ber aşağı Soıll~,llf 

Paris, 8 (A·A·) - Enden Soma zerinde birçok tanklarla taatr~ 
kadar devam eden ıtdetll harpler- geçnıi§ ve bu mmtakada bU ,,,. 

bu taarruzlara ı,ılddetle dev~ıJlıı 
m1~tlr· DUnkQ Alman taarrw'~ 
durduran Franınz kıtalan geri iı1f 
kllrn1tlerd.1r. Fakat bu çek:f11Ş ALMANLAR,MUKAVEMETtöNCEDEN 

T AHMtN ETMiŞLER 
Roma 6 (radyo) - Berlinden bildirildiğine gö

re, Alman batkumandanlığı, yeni harekatta 
Frl".nsızlann gösterdiği mukavemeti evvelden 
tahmin etmiş ve bütün müdafaayı kıracak son
derece toplu ve kuvvetli bir şekilde taarr11:: emri~ 
ni vermiştir. Bilhassa, Veygand hattına karşı 
h:\thn bünyesine uygun bir taarruz pl5.nı tntbil: 
edilmektedir. 
A!,:IAN'LAr. AŞAGI SOM Sı\HAS'~'DA DA ncomıA GI:ÇTİL?m 

Paris, 6 (A·A·) - Röyter bildiriyor: 
İngiliz Mkeri mahaflll, tank hUcumlarma knrf.ir y:lprlmış olan 

Fransız mlidafaa tcs.laatmın Som muh:ırebe.!inde vatlf~fnl tamamlle 
üa etmiş olduğundan dolayı beyanı memnuniyet etmektedirler· 

Bu sabah gelen bir askeri rapor, bUtlin istinat noktalıırnu muka· 
\'f'met etmiş olduğunu ve diln akşam cephe gerlslııe so.rkmağa. muv&!· 
fak olan birçok tankların tahribine muvaffakıyet hasıl oldu,4unu ve 
zaten bu tanklarla beraber hlçbir piyade kuvvetlnln cephe gerlstne 
geçmemi§ bulunduğunu kaydetmektedir. 

Muharebe, bu anbah aynı şiddetle başlamtş V"e hnttA cenahlarda 
kısmen gerıJşlcrn!~tlr· 

Filhaltlka dUn Amlen, Peroun ve Ailette taraflarmda Uç htleum 
yapılmrsken Almanlar bugün Mağı Som sahasında da. hllcuma geçmiş~ 
lcr \'C ~-ımpnnya tara!larında pek şiddetli topçu ateşi açmı§lnrdır. 

Buna nazaran bu noktada da Alınan hUcumlanna fntlz:ır edilmek 
lc:ıp eder • 

PARtS Cİ\'Ar.11''DA İLIOIEKTEPLER KAJ.J>mILDI 

PM18, 6 (A.A.) - P'ransanm cenubu ıı:ırkt mmtakıısmm bombardımanı 
neticesinde 2~ kl§I ölmU~, 72 kl§i yaralanmıotır. 

Blrk:ır mektebe bomba. dU,me11l ve blrçok çocuklarm lllmeat ve yaralan.. 
masını mucip olan Parla mıntnltasmın bombardımanı Uzerlnc hU~mct Pa 
rls mmtakaauıı!a.kt llkmekteplerfn kapatılmasına karar vennlotlr. 

lngil!erenin ıark &ahillerinde tayyare hücumu 
Lo:ı.1rıı. 6 (A·A·) - İngilterenin şark sahilinde dUn geee 54 dald· 

ka devr..m eden yeni blr tehlike işareti verihntştlr. Cenubu §n.rkt mm.. 
takı.srnda tayyare motörü sesleri ve infildklnr işitilmf"Ur· De~!zde, 
sahilin crnubu garbisi açığından mitralyöz sesleri de gelml:ıtir. 

Sabı>?ım ilk s.lntlerinde h:llk pencereleri ve yatal:hı.n sar.:an §ld· 
d~m inFillihlarla uyanmıştır. Bu seslerin birkaçı birden atılan bomba· 
1-:rıhn d:l:~t tahmin edilmektedir. Şimdiye kadar hiç bir m:ıddi ha
s r knydec!ilmcrni§tir· Tayyare dnfi bataryaları harekete gcçmfııtfl' 

B r d' o:tıilnn tayyareslnhı dUşUrUldUğil ~ıı.nnedilmekted'r. Son mermi· 
nüı infilfı ·.:n:I:ın o:ı dnkl!ta ııonr:ı tehlfltenl.n ge~tiğf lldn ecilmlı;ıUr. 

~ tı L ~.'il •:... \ ' ~ - ,~• ' ~ .. ' 

tabiye ç°ekill!'ldlr. . ~· 
Harp sahasının di~er cenalW;3-

Eletten Şomen Dedana kadar 1' 
ha üzerinde dlin düşman en 1'~· 
H ta.amızlarmdan birisini ya ~f 
trr. Bu ~bah şafakla bily\lk ~ 
ta Alman ağır toplan ~imd!~ett' 
dar misli görülmemiş bir fi ~ 
ateş açmışlardır. Bu §iddetli ifı1' 
bardıman kuvvetli bir ·ıaarru' Jıf 
kaddemesi olmuştur. Alınanlar 3111' 
duman neşreden öbüs!er ı,u.l "ıl_ 
yorlar. Harp sahası. görmek~ 
k!nıru taınamile ortadan tca ~ 
yakıcı bir dumanla kaplıd~( 
manlar bu vasıta ile hücurn fl 
rrnı Fr:ınsız topçusunun "e t~ f5' 
relerinin hC.:umwıdan koruJll 
tiyorlar. pı-' 

Ha\•adalci harpler de yerde1' 
kadar şiddetlidir. . jtl' 

F r a n s ı z tayyareler_t ,.t 
giiiz tayyarelerinin iştirak~!~ 
man kıtalan üzerine pike lw t( 
lar yapmı~ar, geceleyin Alll13~ ,-e 
cemrnü merkezlerini, yol_l~,~e' 
köprüleri bombardıman etll .. 

dir. ~ 

~~~~§~ 
..................................... ~ . d~ 

1 ~;iRETietes~ 
1- MUHAMMEDiH 
1 HAYATI 
1 Bir halbda:ıberl ~ ~~ 
i bu b{Qilk tarihi tef~ .,_-

! neşredilen kmmcln.n 1~ 
i l\luh:ım::ncılln llk bayat ~,. 
: no nlt en mcr.ıldı bir flJ,SlSt 
• j 11ı1., bulwıuyor. 

i ......... !.?.:~~.~.1~ 
1 efŞ: 



n 
• An.karadan blldlrilcUğine göre, 

kanunı yq haddini doldurmuş olan 
teınytz mahkemeei reislerinden bir 
ktaJlu temmuzda tekaUde sevkolu
ltaca.ktır. Bunlardan açılacak vazi· 
felerden birine İstanbul Cumhuri. 
~·et MUddelumumlsl Hikmet Onnt 
taYbı olunacaktır. 

• Vllı\yctte dün de posta., telgraf 
\oe telefon ve diğer bazı resmi dnl
re mUdU.rleri toplanarak alınacak 
~niyet tedbirleri etra!mdn gö -
?ilşnıuııterdir- Yn.rm viltıyette dn • 
ha geniş blr toplantı yapılnrak em. 
Ztl.vet tedbirleri hakkında alakadar· 
lamı raporlnn dlnlenı-cek vo 1<'liP 

eden kararlar verllerPktir· 
• ltalyaya yn.pbğunrz lhra.cat mu 

kabilinde kafi miktarda ithalfıt ya
PllaJııadığmdan 3 D'.''lyon lira mlk· 
ta.rnıda paranın: birl.'lar fil ve bu va. 
ıl~t batı tacirledmizi tıkıntıya 
<iU§i.hınU:5tnr. 

'I'icaret VekAletJ, bu bloltajı da 
~&.zan dlkkl\te alualt kontenja:u 
\lOl.ın~ oltın mallanmı:ı:ın ltnlva • 
Sa !bre.cm: ya.sak etnıl~tfr. • 
• Veygandm yerine Fransız §ark 
~an kumandanlı.ğma tayin edilen 
Orıeııeraı Kltlelhawıııer, dlln Ankua· 
~-harıctye vekJllmiz ve genelkurmay 
-t'kanrmız tarafından da kabul edU· 
ll:ı1t ve bu sabah tayyare ile Surlycye 
~ll~tur. 
• Petıdlktekt Pavıı adaslle karımmı. 
~\! ll&hlla kurulacak tenanenln ha· 
""'ltkıarma ~l&?ımıgtır, HUtehO.SSUI• 

taratındaıı buradaki arazide son_ 

~Jla,. yapılmaktadır. Evvelce Hallg Jln hu?rlanan proje Clzertnde do yo· 
lahaya göre t4dlltlt yapılm~tır. 

::Oje Ycldllet tarafından tetkik olun-
9.lttacııl', Tersane ~Jz firmalan 

'raaında mUnaka.aa ile yaptırılacaktır. 
laUnye koyunda bugttnlerde b~lıya 
~ hı§Ut lşlerlııJn hıızırJıklo.rmı yap_ 

111 
llure denizyollan umum mUdU· 

• ':braııtm Kemal yanmda mUleluıs\:le.r olduğ'u halde dUn lstınyedo tct.. 
kıer yapllll§tır. 
• Son zamanlan1a Amerikadan mcm 

~lteunıızo mUhim miktarda demir 
f!~ıuae dıı bUnlar fhttyacı tamamen 
:'lltlı)"amam~trr. Bunun lçln altıkn.. 
~l&r Anıerlkaya yeni slparl§lcr ver
~Çlıı tetkikler yapmaktnd11lnr. 
tu t vektletJ ınaltye veklıJctJ ile 
t CCarıarıı bankalo.rdıuı akredlUf nç
;;:1ın .. 1 için temular yapmakta· 

ıa:.__ Satye elrketlnln Fmdıkhdald bi 
-~ltUJl Dcn!zbank no..mma eatm 
~ işinde vukubuln.n bazı 
~lsU%1uklar dolayısUe mahkemeye 
h etilen Denizba.nk erkAnmın mu. 
-~tlneleri bitmiş ve karar birinci 
e ceza mahkemesinde dlln ak· 
~ aaat 21 de tefhim edil.ml~tlr· 
llı~etice olarak; Denizbank umum 
iti dUru Yusuf Ziya Önl~ln ve u· 
b ~ tnlldilr muaVlnJ Tn.hir Kevke
: Vaz:teyi suilstlmal ettikleri kny 
d e ceza k&nununun 240 mcı mad
~~lne glke Oçer ay bııpblerinc, U. 
~ay memurlyetton mahrum bı· 
d '"''\'"'rınn ve aynı maddr ''l 

d eraue ihlfıll dolaymile bu mUd • 
~rin dörder ay, on beııer güne 
ta hnasma., gene aynı maddeye 
~~e Denlzbank umumi kA.tlbl Sn.
~ Ga.llple hnkuk m~avlrl lsmall 
~ ı:n U~er ay, on beşor glln ha -
lıı 1ertne ve o kadar mfl~~otlerle 
l':rntıl'fyetten mahrumiyetlerine, 
~ı ve binalar sevi.si eefi Neşet 
Ilı t?ngilln de UQ ay hnpslne, Uç ay 
~a~Urlyetten mahrum kaJmasına 
~ l'ar verllm'ştir· Sadun Galiple 
~et Kasmıgilln cezalarının teclll, 
lh~_etlerinJ.n cezalannm tecil edlL 
~etıf de kararla,etmlmı~tır. 

le~tnfzbank umum mlldilr muavin· 
ı:ıar den Hamcli Emin Çap, bnnka 
'l'~ e meclisi reis ve azaları Ziya 
~~er, Cemal Şahlnglray, Sedad 
tıı 1• '"Mı1U ReassUrans'' umum 
~l'lllrıı Refi Bayar, ikinci mUdUrU 
ltt ik Revkeb, hukuk mU~ı:ıvlrl A· 
ta Ödtıl ve "Jerans" eirketl dlrel:
l'a rtı M'ateos Tamel de beraet ka-

t? alın~lardır· 
• 
~ l)lbı nıanıfatura ftbata.t tUccarlıı· 
tq.~11 Muatata Biler, ttıı.lyadan go· 
tıı gı Pazcnıerı fazla fiyatla sntınnk 
'3(1~dan yakal:ı.nmış vo nsllye d6r
~~cu ceT.a mahkcmc~ndc yapıl n 
tııı,;kernesı sonund:ı. d'l tevkif ,Pd,11. 
' r. 
~Ok lıznırdekl ltaıyn.n tebnasmd:ın bir 
flttaı kadın ve çocuk clUn İtalyan b:ın 
cıı 1 bir vapurla mcmltketıcrlne 

ııı.ııu~lcrdlr. 
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Dakikalar ağır ağır ge51yor .. 

İki gemi b:ribirinc hi~edilecek 
derece ynl:l~mı~tır. Bu varlyettc 
artık kadır~arun kıı.lyo-ndn.n gö 
riılmemlş olmasma iml:an kal 
madı .• 

Venedik kAlyonundan yükse· 
len sesler recenin a~r ve derin 
aesııizlifini yırtarak Yusuf Reisin 
l:adırıuına kadar geldi Fakat 
kalyon artık kaçmak için çok geç 
kalmıştır. 

Veugand hattından sızabilen Alm'an., nu~1rg~~;~~!~;:er~:::k~;0no~· 
J du, yelkenler döndU, gemi ktyı· 

tankları Fransız ordusunda :: r:::;~;~p:~iads:;~:dı~: 
telaş '-- uyandırmadı Aln1an Başvekı·ı !~':tf~~t~~zr;::ı::;;,ı;!~~fı~-

ler, ya~Iı paçavralar VenO<iik kal 
Cazetl!ler Almnnların bu taarruzda • • R 1 yonuna doğru uçır.afa başladı. Pıırts, O·- Cepheden alınan ha

bcrlore göre, Som harbinin ilk gil· 
nU mUttefikler için 1}1 geçml~tir· 
Almanlnr bUtUn gayretlerine rnğ· 
men ccphc;i s:ı.rsamamı:şlardtr· BU. 
tUn hntlar taınamcn yerinde duru 
yor. Tank hUcumlan Möz muhare
b~slnde oldul;'U gibi orta ··ğı k:ı.rış

tırnmamıı,ıtır· Gece ham blrnz sü · 
1:0.n bulmuı;, ~ 'lt bu s'.ll-'lb yeni 
den §iddetlenmlştlr· Mub\rebcnin 
bfrkr.r g{ln devam edcceZf tahrr' 
ed'llyor· , 

Fransızlar, arazinin c:··: iyi tam 
dıklnrı Arızalarından istifade ede -
rck Alman ileri kollnrmın i!Prle • 
meslnl mitralyöz nteı,ıil" durdurt · 
mıığa muvaffak oluyorlar· 
PARfSTF: VTmlJ,EN l':L\"',{JMAT 

Askeri vazlvet haltında ısıı ma 
lftnıat veriliyor: 

"Som meydan muhnrebcal dil" 
sabahtan akşama kAd!r hlltlln p'..q 

dctlle devam etm~Ur· J ,""'tmltır 
her tarafta taarruz ebnekle bera · 
ber taarruz b~lıca Elet k.,.,.,,..,d,. 
Peronne vo Amfensde ı:ıtrlieotli '"' 
Fransız ba.şkwn&nd..'\nhğt son 15 
giln!llk sUkfulctten istifa"" ile So· ı 
\'e Alsne sahillerinde dcrfl')li~n .. 
mUdafaa hntlnrı yanmP:hr· B ' hat 
!ar ormanlardan, köylerden, nehir
lerden isUfade ecliyordu. Dlln 1~ 
saat devam eden muharebeden son 
ra cephemiz ayn~ duruyor· 

Bazı dUşman te.nkla.n aradan 
sızıp gcteblh.,.,'-Jerdir· F'1'·"t bn hal 
Möz fizerinde olduğu gibi telq u
yandırmrun% hatlarımız ı:özUlme • 
rnişUr. Bu suretle geçen tanltlar 
geride"""'" ·h'ııde mUşkOIMta ka". 
şılnnmı11lardır. T~..rık d:ıfil to"l"r ,. 
75•m!l'- ' .. ıııc f,, .. 1,. .. :ı.. .... 1.,m kar
eı bUytlk iş gfö1lyor. Aynı %runanda 
bunlar geride levnzmı bulamıya • 
c:ı.klarından mUşkUl l-aziyete dUşe
celtlercUr· Tayyarelerimiz dilnkn 
harbe çok mfiC!!.!!r bir surette işti· 
rak etmıclerdfr. Alman cephesine 
bombalar yağdmn~lar, cephe ge. 
~de l'angmlar çıka~larda·" 

l\IOSKO\'Al'A GÖRE ... 
ltıosko\'11. 6 (!~dyo) -Alman ordu

sunun, Vcy~d ha.ttmm en zayu 
nolctasını yıırarak ilerledikleri bilıli
rilmclttedJr. 

ROllAYA GÖRE 
Roma, 4 - Fransız cephesine Ytni 

Alman ta.anımı İtalyan gazetelerinde 
geniş bir yer bulmaktı:ıdır, Cnı=ctclor 
muhnrcbenln bUyUkltığUnU ~ §lddetl. 
nl tebarüz ettırlyorlıır. Al:nnn ku 
mo.nclıı.nlığmm Frans:z ho.tıannı yar· 
nı.ak tçln eli lckl bütUn tahrlp vam 
talımnı kullıınm!l~t llb:umlu g8rdtlğll 
ıuılntıltr'-Alc t:tenlyor. 

altı bin tayyare kuUandıklarmı .>a.. ı muavını oınaya Venedik blyonundan hAla bir 
zryorlar. mukabele yok .• HllA silr'atinden 

ııtrLERl.N El\JELl g·ıdecek istifade ederek bu ateş yağmu· 
Bükr~, ti (A.A.) - uımıs bUdJrl· l rundan kurtulmak, geldiği yolda 

,-or: 1 setameti aramak tasavvurunda 
Fransız cepbeshıo karoı yapılan ye- İtalyan gazeteleri, dır. Fnkat imklnaız .• 

nl Alman taarruzunun Alınanyu.nın Yuıs·ıf Rei~in kadırgası kal. 
harbi ne bahasına olursa olsun aonba- Balkanlara ve Süvey· yo. b borda, bordaya geldi, kan· 
hara kndar biUrmek nlyctınde olduğu k d h 1 h i cıı.lar ntıldı, g' Uvcrteyi dolduran 
uıtıbaını bıraktıılı bildirilmektedir. §~ arşı er a are· ı 

Haber alındığına göre, eskiden Po.. k il . . J leve!ltler, kolyoncular çıplaklar 
lonyada bir kı~ •porlan merlcezl O" ete geç meSiru eğri lnlrçlart, keskin paJ:ıları S( 

ıan Zakopanedıı tedavi edilmekte o- İstiyorlar ı nrdılar, Pı§tovlarını çektiler, bi 
ıan yaralı Alınan pllotıan henüz ta,.. • rer birer V cnedik kalyonuna at 
mamlle lyileşmeden cepheye gönderil. Londra, 8 _ İtalya hUlrometl, Ar. lamağa b~ladılar. Kalyondakner 
melttedlrler. ııavuUuk, sıcııya, ttaıya ve It:ıı.lyan gecenin bu eaatindc uykudan ye· 

Romen gnzetelert ve efklmımumt· mUsteınJekelerl aahlllerlnl tdılUccll ni uyanmışlar, senem ve becerik 
yesi gittik~ teksif edilen Alman pro- mmtalta ntı.n etml.§Ur. Buralarda btr siz hareketlerle kendilerini top 
paganda.,ma rağmen mutteflklere IU· ~ok yerlere mayn dOkUtmu,tur. Va bunağa, mukabele ctmeğe uğra 
mo.da devam etmektedirler. purlar aahllden on iki mil nı,;ıkta du· şıyorlu. Sillh ığızlanndan çıkan 

BU HAnP K \Ti ~cırrt rup kılavuz istemek mecburlyellnde-- ate!in kızı!lı~ı gcce!lin yan ay· 
\'"ERECEK dlrler. d f ınhğı çerisinde bir kat daha 

Parlı, & (Hu!USI) - Gazeteler, ltaıyada ııehJrlerln karanlıkta bı. 
b t. korkunr ıörlinllyor. dUn w;'yan bUyUk taarruza asre ra.k.ılması ihtimaline ka~ı hnlka ziya :ı 

tikleri yuılarda bu muharebenin kaU sızmaması için ItU:tmgelen tertıb:ıt al Her taratta feryadlar .. Bir ta" 
bit" çarp~ma olduğunu kaydedlyorlal', mll8t ve mıı.lzeme bulundurması bil· rnftan '•Allah Allah" sedaları, 
Bu arada M. Fabrt ~öyle yumakta· dtrıımtştlr. Malta ile sırakUz arum· "göreyim s1ri yjfttler, ıomı11 
drr: da vapur seferleri kesll.ml~Ur. atc~lemelerine mcycan vermeyin. 

'•F'ransa harbi yeni ba.§lamı§trr. NQmayl§lcr devam ediyor. lııg'fll.% "Kumand:r·le.rı" diğer taraf • 
Fra.nS& harbi demek, aynızamanda ve Fransız se:aretierl muha!ıu:a aL tan yere dü~en yaralıların .. A · 
lngtltere harbi, Parls harbi, Londra tındadır. man yandım" "anacığım'' feryat· 
harbi demekUr. Bu kaU muharebeyi tnglllz elçWği Uca.ret atqcsl de da lan .. Her U:i dilden ıe~lcr •• Türk· 
kazanmak 1ç!n her ıeyi feda edecoğtz hll olmak üzere •s t .. rrtliz dUn Romn· 

nd f bUtU '"'t>" çc ve Venedik llsant baaka baıııka ve vatanrmızm mu a aasına n dan lngntereye hareket etmlottr. Dl· :ı :ı 
kun-etlm.1%le çal~acağız.,, ger lng1l!Jı tebaaaı da harekele ha.mr. kelimelerle ayni fikirleri ifade 

••vıktuar., gazetesi de ıöyle yazı- lıı.nmo.ktadırlo.r. Bugün de yirml ki~ ediyor.. Te§vlk haykırm!ları ve 
yor: llk tklncl bir lngtı!Jı katlle81 ltaıya· feryatlar ... 

'Harp bugUn Parlsten 100 kllomet.. dan a~tır. Yanık Hüseyin Venedik kal' 
re U%&kt4 oluyor vo Almanlar, 191' F~lst gazeteleri, tte.ıyanm der- yonuna ilk atlayanlar araaındar 
te olduğu ı!bl., gene ccphedekl bir h ı h be fatlrakf 1 hin ..... ta dı .. Sessiz Bekir de beraber .• Ya· 
mu'Vaffak!"-'etstzUMml.zden L!JUfade r a ar ~ e e neş •• J'ıı. 

"' &• de.., ... ederek ttal.,..nm ~u......,..c nık Hine ... in belinden iki tarafı derok Parlsi hedef olarnk almı§!ar· • ...... • ., -· '3 • -.,., "' 

drr. Bu harp kaU neticeyi verecekt!I'. ~ ve Balkanlarda derhal hare- k~kin palasını çıkanntş, karşısı· 
Eğer Almanları geri pllııkUrtmeyıı kete geçmesi lbnngelcUğlni yazı- na ç::kıp kendi!Üne mukabele et 
muvaffak olursak H1tıer maııvolmuı yorlar· mek ieteyen ilk Venedik.linin ba· 
demekt!r. Fakat biz gerilenıek yalnıs Giornala d'İte.lla gazetesi 1tal · şun bir Yuruıta uçurarı.k yere ser 
Parls gltml~ olur ve harp gene devam yanm Fransız cephesi gibi tehiL mf§ti, yine kı..1r1unlar, hançerler, 
eder.,, keli bir sıı.hnda harb~tmek l.steme arasında ve saldrrarak, klikremiş 

M. Blum da Poputel' gazetesinde, diği."11, Fran<,;:ıyıı. karşı , ... 11,ıacak ıırsla lar glb: çarp §ıyor, önUne 
mukavemet edlleccğlnl, mukavcme- bir taarruzun ttalyn için ço1t pa geleni yere dcvirivor, henUz sı 
un de znfcr demek olduğunu i~aret e... k d n1 ·· 1 diyor, halıya malolacağnıı, blbaenıılc~ ç.a uma an tüten ceı;et er il 
HAREKATA % MiLYON ASKER daha mlls&lt sahalarda faallt'ete • 

iŞTİRAK EDİYOR • &eçeceğinl yuıyor· ısaytalnrda göze ÇtLrpınaktadır. Bwııı 
•ukabil lJüllkerkl terketmoı?e m\l\'llf. 

Parfs, 6 - Som meydan muha- 1'IDSOL1Nt BUG'ON ?lı'lJTUK fak 01411 1ng1Ilz ve Franau askerleri 
rebeslne fkl tarartı.n ilti milyon SÖl'LlTECEK MI! mn pek mUhlm olan mıktan hakkm· 
wcr !etlrak etmektedir· Alman - da verilen rakamlar nıı.zan dikkatJ 
la:rm onu motlSrlU olmak 1lıere 80 Romanın ecnebt mahfellerlnde colbetmlyecek kadar küçl1k h.arflerle 
tırkası ta&rru%dadrr· ttaıyanm harbe iştiraki btıytlk bir cl.lzilml~Ur. 

Taarn1$ mmtakasmda, Samda ihtimalle bir gtln me!relem adde - ttaıyan gazetelerinin Parla ve Lon· 
[klncl lngillz kuvvei seferlyesl_ bu.. dllmektedfr. Fa~lst ricall arasm<!a dra muhabirleri mtıttcnk hUk~ınet 
'unmı:ıktadır· tn~izler, bu kuvvel Musolin1ı:t1n pe~cmbe akşlllDl Ve- .. -")Oticederlnd bu nut .un h le tir. 
seferfycnin, trchlzat ve cslihasmm nedik tıara; mm balhonundan hal etni tdı!b etMk'crl llıtılal• r a.n nı;uı 
en son sistem olması hMeblle, bl· n hitaben bir nutuk söyllyece~ ııı::iidıyu lr....ı tınıı te ve Fransız 

lnzill~ • ef ... !rnımumiye lnja cnd e 
rlncl lmvvef scferl .. ·edcn daha dair bir §8.Yia do1t..Çr1'.lktadrr· 

,J .,,. ttatta şa,kınlık nltnı tlerl gorUl® 
kuvvetll olduğunu ldcU:ı ediyorlar. Dlt>er cihctt n iht!yatlnrm şaı au ld~la eyh:mekte.!lrlcr. 

Flanderden rf'kflen '" '""' t:"·hr ıen çağlrtlmıt.!mıı den.:n edildit • P':ı;:.ut ıant.clerinln B rlindel·t mu 
Bel~lkah asker de ilk hatlarda Al· alenen söylcnmektedJr. lttılvar. abltlıri Almanyamn ulteı1 rt.yı:uıı 
man taarrusuna kareı koyuvorlar. .lillh alpnda mUh'm miktarda as· n fktıadl YulyeU hakkında nlkblna. 

---------------......:._:.:.:.:..:..=:.:.:.:.::...=:.:.::....::.:.:.:~_:...;, kert bulunduğu a.şlkA.rdrr- Memle - ne tetısirlerde bulunnuıkta vo Alman 

Fransız kafiinesi deQişti 
Reno, Daladyeyi yeni kabineye almadı 

tette bir hnrp havası e.!Dlekt.c!fr. propaganda toeltllltı lArııtından yayı 
M'Uhhn !jehlrlerde geceleri ~ttlar lan haberlere geni§ mlkyasta mak111 

kararlılmaktadır. Daha ıl!imdldeıı olmaktadırlar. 
birçok kimseler eolırl terkederek 
k11••1r-n citm,.,_t,.dlrler. 

Bir rivayete gllre Alman bnşveldl 
muav1n1 Hes yakında Romaya 
gfdt _cltUr. Kendı .. 1,e ytlkaek rilt· 
beli ~ Alman za.blti refakat ede. 
cektfr. 

RUZVEL T • MUSOLINI 
TELEFON GöROŞMESt 

Va~ington, 6 - Ruzvelt diln 
Musolini ile telefonl:t görü~U~, 
tahmin olundu~una göre, İtalya 
harbe girdiği takdirde Amerika 
nın itti!'ıaı: edeceği hattı hareket 
hakkında §Üphe ve tereddüde nın· 
hal brrakmayack sözler ıöylcmiş 
tir. ttlya hırb girerse Amerika 
bilhassa İtalyan ticaretine ağır 
carbder indirecektir. 

Paris, 6 - Reyno kabinesi diln 
gece yansı istifa etmittir. Reyno, 
Reisicumhur tarafından yeni ka 
bineyf te~kile memur edilmiştir. 

Sabaha karşı başvekAlet tara 
fından şu teblif verilmiştir: 

Baıvekil pol Reyno kabinede 
tndilb yap~tır. Baıvekil aynı 
zamanda Hariciye ve MflU Mü· 
pnfaa vek~letlerini de deruhte 
etmi§tir. Çünkü her iki nezaret 
te harbin ıevk ve idarcaile yakın· 
dan al!kalıdır, Başvekiile harici 
yede Beaudoin, milli mildafaada 
general Degaulle yardım edecek· 
tir. aMliye nezaretine maliye u· 
mumt kAtibi Botilier, sıhhat ve 
içtimai muavenet nezaretine 
Pernot, istihbirat nezaretine 
~uaux, nafıaya Frossard, maa· 
rıfe Jvon Delb'ls gelmişlerd:r. 
Du suretle Daladye ,Sarraut ye 
ni L::ı ~"cve rlehil bulunmuyor 
tar 

Başvekil bu akşam saat yirmi 
de radyoda nutuk söyliyccek, si 
yasi ve askeri vaziyetten bahse· 
decektir. 

REYNO DON MECLiSTE 
İZAHAT VERDt 

Pariı, 5 (A.A.) - B. Reyno, 
bugün mebusan meclisi ve ordu 
encümeni huzurunda 3 eylülden 
ve bilhassa 10 mayısu.nberi vu· 
kua gelen hareHt hakkında iza· 
bat vcrmiıtir. 

Bu hususta neşredilen tebliğ, 
başYekilin, encümen basına bu 
sabah başlayan dliıman taarruzu 
hakkın::~a malılmat vermi~ oldu· 
ğunu bildlrmektedlr. 

Salthk Aparltman 
aram yor 

Pazartesi akPamr HJtı-.~ırı 11•--u • 
mi karargflhmdan Berllne döun 
Alman hariciye nazın Yon Ribcnt
rop, derhal İtalyan bUytlk e)ç14tn1 
kabul etm'ştır. 

BtR llAIIA.1''"E l\d ! 

Berlin, 6 (Radyo) - Yedi ttal
y&nm, Belçikada, Fransızlar tanı. • 
fmdan "casus" cUye ~una dlziL 
melerf lWynda infial urandırm~ • 
tır. 

lTALYANLARA B.\RP VAztrm1 
NASIL G08TERtLIYOB! 

noma, G (A.A.) - Çörçllln nutku 
dUn ak~am İtalyan matbuatı için bir 
ha.dJse te;ktl etml~Ur. Fa§L!lt guetele. 

Takstm, Beyoğlu, Tarla ba~. Toz. rl bu nutks bUyUk bir chomınlyet. 
koparan, Harbiye, Maçka. Şl~ll semt. I vepnl;:lerdir. İnt"IllZ ~ldlinln be 
terinde iki veya ne; katlı Dr;er d51'"' ynnntı uzun maıcale ere mevzu tıı kil 
der odalı tesi.!:ıtı tam bir np:ırtımnn etmel<te ve rıutkun mUtten tlcr ir;tn 
aranıyor. An:ı caddede veya ane cn c.: tc~k edlcf mah~·ette olan kı· 
caddeye yııkm olmalıdrr. Satılık malı sımlnrı bllyük harflerle tebıırtlz ettı-
olanlcrm lstanbul Postanesi Posu rilmcktedlr. 
kutusu :?H M. F. tt.dreslne ve eon fi· Flandr muharebeainln askerl bir 
yatlannı etıratle bildlrmelerl. tcllket mahlyeUnde eldutuna dllr 

Ç6rçf1 taratmdan 11etdedllen iddia ilk 

RUZVELT MUSOUNIDEN 
H~NOZ UMITV AR 

Paris, 6 (Husuıi) -' Vaşin: 
tondan bildiriliyor: 

Amerikan ıiyaat mahafilinde 
İ§aret olundufuna göre, Ruzvclt, 
Musoliniye yaptıfı tetebbüaler
den henUz ilmidi kcıımiş değil • 
dir vo İtalyanın hareketini de· 
ğ'ştirmek imktnı olduğuna kani 
bulunmaktadır. R ırvelt Muso 
rnlyc. İtalya herbe girdil!i tak 
dirde Amerika n da _gireceğini 
aç kca slSvlo:re ni' olm .. ~Ja bera 
her, !talyenm bu hareketi Uz:eri 
ne Aıncrlkad balkın hm'be gir" 
mek hasusımda daha müaait hir 
tem9}"tlı btıtacalmı itatet etmi§" 
tir. 

Yazan: MUZAFFER ESEN 
zerinden atlayarak, yerde biriken 
kan yığınlarının üzerine basarak 
ge:l"Jnb kıç kamarasına dotru 
ilerliyordu.. Se!ııfz Bekir de ar" 
l:a .. ıı.şmdan 'eri kalmış değildi. 

İki arkada§ kıç knmaranın ka· 
pısı önün.de ne cluru olsun ötün· 
ceye kadar müdafaaya umetmiı 
Ve!lcdik deniz ııilfilııörlerile kar· 
~ılôt§tılar, arkalarına baktılar, 
kendilerini ba;lca tal:ip eden yok.· 
ttı, ı.rl:nda1l•n reminin anbarta· 
rrna, gilvcrteıi:1e, kürekciler for. 
sabrın bulunduk.lan dip anbara 
doğru yolla.nmr;lzr, hiç kimse ar" 
kelarıl)da,, gelmemiıti.. Halbuki 
geminin en iyi mUdafaa edilen 
yerinin bu kıç lcatr.araaı olduğu 
be3belliydi. Buradaki ailah~rler 
de:nir zırhlara bUrilmnüı, demir 
tolga!ı, ketikin kılıçlı Venedik fÖ' 
va! yelerlydi. 
Yanık Hilscyinle Sessiz Bekir 

geri dönmezlerdi. Dllşmaru ken· 
dinden kuvvetli gat-erek dli§mana 
yilzçevimıit hangi Türk vardır 
ki Yan·k Hfiseyinle Sesau Bekir 
b~nu kendilerine amek ittihaz e· 
den:k geri çekilmek .rahmetine 
katJım .. ınlar.. Yanık HUseyinle 
·se~ııiz Bekir geri çekilmek §l)yle 
dursun, arkadaf!arma sealenip 
yardım istem:r~l bile !lJllar1na 
yediremediler, bir dakika dil§Ün" 
me-den, g~lcrlni kırpmadan elli 
V cnedik ail!b~lSrünUn üzerine a· 
tıldtlar. 
Yanık Hüscyinin palası bir Ve· 

nedik ailahşör{iniln tolgası lize· 
rinde kırıldı, Sessiz Bekirin han" 
çeri batka bir V cnedlklinln .rtrlı 
g~mlefinin htllt&lan fçerilinde 
efilcU.. Birdenbire silahlarını 
kaybeden iki kahraman, etten 
ve kemikten yapılmrı insaplarla 
d~fll, demirden ve bakırdan 
yuğrulmuş devlere ka111, yum· 
ruklariyle, tırnaklarlyle, di~leti~ 
le dövilşmetc bagladdar .. 

Böyle bir çarpıF& çok uzun 
süremezdi, fa.kat bircienbire aıı· 
tırrn kamaranın kapnı açddı. Si" 
yah TC uzun kollu kaftanı içeıi· 
sinde SinyOt' Borino g~rlindil. 
Silihf&lerc kendi dlllle hitap 
etti: 

- Bırakın, vuruımayın.. Ar 
tık dövilıten bir fayda kalmadı ... 
Arkada~lannra da söyleyin bot 
yere kendilerini öldürtme.inler, 
Ye mümkünec bana Ttlrk gemisi· 
nin reisi:ı.i bulıunlar .• Kendisine 
söyliytteklcrim var .. 

Eu emir Yerihnese bile yapa· 
cak bir i§ k&lmann§tr.. Kıç tca· 
mıranın önünde dur::.n elli sillh· 
~rc!eo b:!;t:a ıcmldeki bütUn 
tayfalar, Ye muhafu:lar ya ölmfiı, 
ya yua!anau~. ya enr alrnmrıtı. 
Tilrk l:vontleri alt ambarlara 
kadar hımi§ier, ne.r:aretc!leri öl· 
dürmftJler, foneJardaki Tilrlde· 
rlıı Jrincirlerinl kırarak euretten 
kurtumıglar, onlan da yardımcı 
alarak }'\Uanya f ırla."1lı§lardı. 

Zırhlara bürünmil§ elli şavaı· 
yenin yal:ab.nmaeı birkaç dakika· 
tık bir işten ibaret kaldr. Yusuf 
Rcis Vene ik kruyonunun gemi 
vurnnl: ve korımnlıl: yapmak için 
d.n:Ze nçıl?rU~ alelldc bir gemi 
oım~dıflnı 90kt1m ar.b.mı}tı. Bu 
gc."llidc m'.ihim bir tnham seyahat 
etmekte oldufu muhakkaktı. o· 
nun için reis bunun kim oldufu· 
nu anlamak makeadiyle kıç ka· 
~raya do!ru ylirüdü, kapıyı aç· 
tı ye içeri '1rdl. 

(Denmı n.r) 

·.,.. ~· -
~- . - . . . . . . .. .--
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4 - SON DAK.iKA - 6 HAZİRAN 1940 PERŞENBE 

2 Yakın tarihin en büyük faciası 

islahı hal edemediği için mektep· 
ten kovulan "Prençip" Belgrada 
gitmişti. "Prençip" in "Belg· 
rat'' a gitmesini ebeveyni hoş 
görmemişler, genç asiye gönder· 
dikleri harçlığı tamamen kesmiş" 

[3020[1 0~~[10 
KAIDIN 

20 DilimizE' nakledım Mı.1za 

lerdi. Muahaza "Prençip" ebe· "Baş;mız.ı korkunç bir felaket dim. Bütün bunlar manasız şey· 

veyninc yalvarclı; yakardı, bade· geldi. Bunu a~ıkca kabul ediyo· lcr. 
rr.a mektebine devam edeceğini ruz. fakat bil işten yine galip Bana dikkatli dikkatli baktı ve 

cekler, ay aydınlığında, bir kutu· 
dan çıkaracakları bir şeyle.. Bu 
eve uğursuzluk getiren üçüncü 
bir şey de var ... 

- O ne? 
- Annem söyledi. Kızım dedi. 

"Sen yedinci çocuksun, mehtaplı 
geceler çok uğursuzdur. Hele 
evcle bit de kızıl saçlı kadın olur· 
E:a ölüm muhakkaktır." Saçları· 
nrz kızıldır değil mi? Müfrit milliyetperverciliği kuşkulandı. Cesedi ilk mezarın· siyasetle kat'iyen uğraşma yaca· çıkacağız ,çünkü bize Topuzoğlu ilave etti: 

kendisini, ölümünü hiç olmazsa dan çıkararak başka yere gömdü. ğını vaadetti ve nihayet onlar da ailesi derler." - Dün burada bir adam öldür· 
"Bosna Hersek" için faydalı bir Lakin bu ikinci medfcn de keşfe· kendisine her ay sel:sen kuron Poliste hepimizi ayrı ayrı içe· düler.. Bugün de bir başkasını 
§ekle sokmaya sevketmişti. Fik· dildi. Gecelerin esrarlı karanlığı gönderm~ğe muvafakcıt ettiler ki riye alarak di ıle:füer, ilk defa öh!ürebilirler .. 
rince valiye karşı yapacağı sui· arasında "Bosna Hersek" gençli· bu para 0 za .-a 1 i;:b bir tal::lıe· Do'~tor Bedrinin maliıfatıra mü· İlk cümlemi tekrarladım: 

- Ferdane! Sen delisin. Ne · 
demek istiyorsun?. Seni ben mi 
öldüreceğim. 

- Ben böyle birşey söyleme· 
dim. Saclarınız kızıl... Annemin 
§İmdiye# kadar her söylediği çık· 
mı.,tır. Onun için korkuyorum. 

kast "Bosna Hersek" gençliğini ği gizlice gelerek bu k:ıbir üze· nin is.:sgar edemiyeceği bir meb· r<:c:ıat edildi, Eedriden sonra - Bunlar manasız şeyler. 
te§vik olacak, kcııdisi gibi bir çek rinde intikcım yemini ediyorlar, Jağ idi. Zira Beigr.:tta bir ta.lehe Hikmetin ifadesi alındı. Fakat içiır.den Ferdanenin hak· 
fedailer yetişecekti. Arkadaşla mefkurelerini kuvvetlendiriyor· ayda yirmi dinarh bir pa:lsiyon Üçüncüolarak beni dinle~iler.. 1ı olabileceğini düşünüyorci . -· 
rına: lardı. bulab.lirdi. Prençip'in babası ti" izahatım kısa ve sorulan suallere Sanki böyle birşeyin olamıyaca· 

- öldüğümüz vakıt diğerleri - 2 - carekni biraz diize:tmiş clduğun· münhzs,r kalclı .. Mahiyet:ni iyice ğma kendimi de irandırmak isfr 
gelip bizim yerimize geçecekler· dan ev!adır.a i:u seksen kuror.u bi!diğim bir aile sırrım ta:namile yor:nusum gici: 
dirl Demeyi itiyat edinmişti. "Jcraiç" in suikast ve ölümün· gönder.'.:biliyordu. söyle~eği dcğru bulmadım. bil· - Hiç bir şey olmıyacak. Po· 

Vakayi ilk Sırp fedaisinin bu den sonra "Genç Bosna" komite· Şimdiye l:atl:ır '"Prençip" in cliklerırr:d::n b:reey de gizleme· liste sinirlendik işte bu kadar. 
tahmininde hiç te aldanmamış si faal bir devreye gir<li. Hatta ha}atını yaznnş onkr bu ge.1cin c'im .. Yalnız sorulmayan noktala· - Niçi:ı olmasın elendim. Yi· 
olduğunu bilahare isbat etmiş· gizli cemiyet hakiki bir teşkilat ''Belgrat" ta açık sefil bir ö:niir ra tem:ıs ctmecim. ne söylerim. Dün burada bir a· 
tir. şeklini aldı. geç!r:niş olduğunu söylemel:te B:ni en ziyade sıkan sual şu dam öldü. Bakrn duvara yazıyo· 

"Jeraiç" in vali general ''Vare· "Genç Bosna" cemiyetinin en müttdil~tirler. Val:ıa "Prençip" cldu: mm. Bu ölür; ün arkasından baf 

:. Her halde annenize Baha 
Beyin rovelverle yaralandığını 
ve benim ona bakmak için geldi· 
ğimi siz söylemiş olacaksınız ... 

Ferdane sözümü kesti: 
- Bakın, dedi.. Ağzınızdan 

kaçtı .. Siz de biliyorsunuz. Baha 
Beyin yaralanmasının bir kaza 
olmadığını siz de biliyorsunuz. 

vııı 
şanein" e karşı tertip ettiği sui· nafiz uzvu "VIadirrir G.:şiyono· in hazan ço!t kötü vaziyetlerde - Ölümürdcn il:i gün evvel kalan da ölzcek.. U ğursuzhık 
kast muvaffakıyetle neticelenme· viç" isminde bir gençti, "Gaşino-- kalthğı cluyordu, Hikin bu her Ba!ıa omuzu:ıdan bir rovclverle ı;lm;li benim başım<la dolaşı· 
di: Genç fedai, valiye beş el viç", "Jeraiç" e itlıaf ettiği bir ~eyden evvel kendi hatası yiizün· yaralrınr.ı•ı:.. Bu· yarahı'!mi" '!il yor. Çünkiı evvela annemin ye· Bir sükuttan sonra söze blşıa· 
kur.ıun sıktıgy ı halde mermilerden eser yazmıştı: "Bir kahramanın dendi. ''Prenı;ip" j,, ''Belgrat'' sebebi nedir? Ve bu yar3 ölü· dinci c,ocuğuyum. Yedine: evlat chm: 

:ı ölümü". - ... bir tekini isabet ettiremedi. taki arkadaşlarının ifadesine gö· müyle alakadar bir vakaya mı mutlaka kısa ömürlü olurmuş. - Ne demek istiyonun?. 
"Jeraiç" in rovelvcri "Bosna· ''Gaşinoviç" bu eserinde kah· re, ail:sindcn gel:n sekse 1 kuro· ai!t;r,. - Neler söylüyorsun allah af - Söylediklerimi... Benim de 

saray" sokaklarını güm güm Öt" ramamnrn lisa.liyle çok yüksek nu ayın ilk on gününde h"rcayor· B:.ır.?t1a ba:"a lı~,tu."'11 t:l;rar· kına?.. kulaklarım ve gözlerim var .. Ben 
türüpte halkı alelacele mağaza· fikirler serdediyor ve bilhassa du. Esasen "Prenrip" eli <jOk a· la .. ıl 1 •r·nı clcfP. Ar yenin a•1lat· - Ta bil b:.ınbrı söylerken sez· de işitir ve görürüm. 
lamu, dükkanlannı kapar jandar" Sırp ve ''Bosna" ortahalli ailele· çık b;r gençti. Aldığı p'lranın tığı;ıı söyl:dim. Beni c;:ı.~ıran diğ"im bazı §eyler var.. Kapıya doğru endişe ile baktı 

al ~nl · rini hareketsizlikle itham ederek 1 · ı b E h 1 o k d · ı k ·· ı··· b d v v ·1d· m ar o enne gelen halkı tü· büyük bir kısmını arkadaşlarına QO ;toru;ı .ınun ., l"'ın rov:: ve a ar ına"lmı:ş o ara soy u ve ana ogru egı ı: 
fenk ve dipçiklerile döverken; müstakbel b:ıtınlara hitap edili· sarf ediyordu. ri:-i te.rizlcrl:en o)-n bir l::zaclan y:mlu ki adeta ben de iirkmeğe - Kavga ettiklerini işittim: 
korkudan atlattığı tehlikenin yordu. . . . Cobindeld sonuncu rnetcliğ.ni ib:ır ... t o!duj;unu sö:,·le:niş oldu· başladım. Yine ondan ziyade Ali Beyle Baha Bey kavga edi" 
büyüklüğünden saranp zangır • Bu eser g~~çler mahr:!:lınde rr.uhtac bir arkada sa vermekte ğu'lu, bana kims·n::ı l:m;ka şc· kendi:ni i~a"ldırmak maksadiyle: yorlardı. Ben mutfağın pencere· 
zangır titremekte olan vali, köp· • bır bo!!1ba t~sırı. y~ptı. Ve .c.:n~ tercc'di.it etmeyen "Preı:ç!p erte kilde lirı:ey söyl:.octiir,:ni. bir - tm~:anı yok. diye haykır· si önündeydim. Tabaklarımı ku· 
rü Ustünde, bir kan deresi için· ~~sna ~e~ıy~_tı azacın~. köpu:t si günü ne ile ya~ayac::Jını ha~!" bir hastalıakıcı vazifeı:ini yaptı~ı- dım. Bı.:da!alık istemem. rulayordum. Ali Bey haykırdı: 
de, şakakları delinmiş bir halde tukçe. k~purttı.ı. .. !şt~ Gavrılo rma hile getirm!yortlıı. Y~tıp mı anlattım. - Hi~ de budalalık değil... "lcabederse seni öldürürüm.'' 
uzanıp yatmış olan fedainin ce· Preı:çıp .• bu ıhtıl~l~ı ve ~aşkın kalktığı yer de pek belli değildi. Diğerlerinin clin'enmcııi be:ıim Azrail daha bu cvcle.1 çıkmadı. Baha Bey güldü, kahkaha ile 
sedine ayc:ğiyle bir tekme indir m~hıt ı~ı~de . Y.etışıyor, ısyan: Nerede akşam orada sabah ... Ve ka~ar kısa ve kolay olrr.adı .. AH· Kanadı her dakika alnıma doku· güldü .. Fakat aradan altı saat 
miş ve cesedin üzerine tükür- suıkast fikirlerını adamakıllı be ekseriyetle arkadaşlarında kalı ye içe;irle tamam lılr b:çuk saat nuyor. Hatta bunu annem de bi· ~eçmeden bir kaza neticesinde 
m~tü. ~~s.c:>:ordu, Şehr~ gelrr.~§ bi: yordu. Elhasıl "Pren;ip'' in kaldı .. Canamn. Davudun, Hida· liyor. izinden dönerken bana: yaralandı. 

Avusturya valisi general "Va· koylu ınat ve sebatı~etle elıne .. ge_ "Belgrat" ta geçirdiği hayat bir yet;n ifadeleri hayli uzun siirdü.. "Evladım, demişti. Topuzoğulla· - Demek Bahayı Ali Bey ya· 
reşanin" lkendisine beş mermi sı· çerse okuyan bu delıkanlı .alelac~ uçarı haylaz mekt::plinin serseri içeride lıir saatten fazla kalan rının evine dönme.. Başına bir raladı? 
kan fedai ''Jeraiç" in cesedine ~e ~kur_unuş . ve hazmedılm~n:ıı~ hayatından hiç farklı değildi. Emine Ana ise alı al. moru mor iş gelir." - Bilmiyorum, görmedirn .. 
bir tekme indirerek: ihtilalcı edebıyatm tuhaf tesırın bir halde CY.ladan çık::r:ştr. Bir :e ~bire sustu, karşımda ha· Yalnız Ali Beyin Baha Beyi teh~ 

- Cobre yednol Cife!. diye de yavaş yavaş anarşistliğe mey· - 3 - Eve geldiğimiz ,·nl:ıt ak~am reketEiz, s::ssiz kaldı. Gözleri dit ettiğini işittim. Baha Beyı 
haykırması ne kad~r "Bosna" lı le.?iyordu. Yıkın-:k: yakmak, öt· atleta }'ak1aş:mştı. B:raz bahçede b:>şlukta sabit ve d:ılgındı. başka kim yaralayabilir. Davut 
gencin kalbini deleceğini ve bu durmek... Onun ıçın Avusturya "Prençip'' Belgratta bulunmak gezi~dim. S'Jnra elbfoemi değiş. - Ferdane, dedi:n. Yeter artık. Beyle canciğer ahbabdırlar. Va" 
kalpl~rde nasıl gayız ve kin u· ve "H~bseburg'' 1~: g~sililar· tan çok derin bir memnuniyet tirmek i.!?ere odama çıl:tım. O. Çok sinirlis!n, bütün bnnlar on· kıa ara sıra onlar da kavga eder 
yandıracağım bilmiş olsaydı, dan, zalı~lerdcn, y~u~tevhlerden hissediyordu. Bu şehrin Sırplar dama cı:ttığım vakıt Ferdane dan. sakin ol ve işini bitir. ama ekseriyetle aralarından ıu 
hiç şüphe yok ki bu kelimeyi başka bırş:y degı.ldı v.e ~unlar için hür ve serbest havası hiç tc yatağımı düzeltiyordu. Kızcağız Beni işitmemi~ gibi göründü sızn:az. Zaten bu aile hep böyle· 
sarf etmekten çekinirdi. behemehal ınilia .edılmehydı.. Avusturya idaresi altında bulu· çok sinirli, ı::ac:ı ba .. ı perişan bir ve ~özüredevam etti: dir. Dışarıdan bakılınca sakin, 

Avusturya valisi bu kelimeyi, 19.ı.ı sene~.ın?e .~a<:arı~tıın nan "Bosnasaray" ınkine benze· haldeydi. Be•ıi oörlin-:e adeta bir - Ölüm geliyor .. ikinci ölüm biribirini çok seven insanlar gibi· 
kalbinde bir milyon fedai gencin b~şve~ilı ~on~ _Tıça al:yhınde miyerdu. Evet, "Prençip'' Sırp çığlık kopardı. Sonra; çcm ya'.un !.. ılirler. Fakat içerisine girince in" 
kalbini ta~ıyan bir ölüye karşı bir numayışe ıştırak etmış oldu· paytahtında hayatında ilk defa _ Eğ~r birkaç da:.:ika b::kle· ş:d~etle: san i§i anlayor. 
sarfetmi§ti. ğunda.n d~l:_rı "Gavrilo Prençi( olmak üzere hakiki hürriyetini mcğe v<ıktınız müsaitse izin ve· - Sus, yetişir. d(dim.. _ Efendileriniz hakkında böy· 

Avusturya hükumeti, "Jeraiç" d~vam ettıgı .n:ıektepten ~a~dedıl_ anhyordu. Hatta "Belgrat" a rin de }ataf,ınızı bitireyim, dedi. - Peki susuyorum .. Fakat an· le şeyler söylemeniz doğru Je· 
in mezarını beyhude yere gizle· dı .. O da t.ahsılın.e. devam ıçın Sır gittikten sonra ''Bosnasar:ıy'' da Scnra devam etti: nem niçin bana buraya dönmeme ~- 1 F d 1 

b k 1 k b k ld v •~ d 1 d . d. A k , bı ; er ane ... mek istedi. Ceset geceleyin mün· ıstana gıtme uzere ye a çı tı. ıra mış o ugu ama aş arını a - Bugü;ı polise kad:ıt" r,itmek mı söyle ı. nnem açı ca • ma· _ Malum.. Fakat her halde 
tehirler ve masluplar kabristanı· ''GORILO PRENÇIP'' beğenmez olmuştu. "Danilo beni cok sinirlendirdi. Rirodi ise dem ki inat edip gidiyorsun. rHk söylediklerimi onlara tekrarla" 
na ddnedilmişti. Lakin Bosnalı BELGRATTA İlinç" i ''edebiyatın zihnini ka· adeta~ korkuyorduı~l. Sanki ar· kat et, uyurken seni öldürmesin· mazsınız .. Bunları size de söyle" 
gençler bu mezarı çabuk keşfet· rıştırdığı bir çılgın" olarak tav· ka:ı:da birisi dolaşıyor. Beni ya· ler" demişti. mezdim ama kızıl saçlarınız be i 
tiler ve onu taze çiçeklerle süsle· ''Bosnasaray" lisesinde mütead· sif ediyordu. kalayıp boğuverecek gibi... - Neler söylüyorsun? çileden çıkardı. Bana öyle gel!· 
meğe başladılar. Polis bundan dit defalar tecziye edildiği halde (J>c,·anu \'ar) - Haydi, sen de delikız, de· - Evet uyurken beni öldüre· vor ki siz buradan gidersenıı -=---=:..-----------------...;;... ___ .:;;..... _________________________________________________ . hütün işler düzelecek ... 

HA 121> V Y-UNU. Va~=~ b~;k~ö:C~pl~~ş~z~o;::.: 
' "~ .::z. O (, ' D - Peki, dedim. Madem ki bı1 
~~. __ ~-jt~......... kadar korkuyorsunuz .. Niçcn bu" 

-_. ~ rayı bırakıp annenizin yanına 

Oyun kalded: 
Bugün harp oyunları gibi bu oyun 

da da iki tnro! v:ır .. Her t::ıra!m el!n
de keştt hlz;ncUnde kullanılmak Uz•re 
Uç kc~lt eri mevcut ... Her erin oyun 
l:ıa§lıuıgıcmda bulunacakları ler ~ekil 
dı A. B. C. ile göstcrllmlşUr. 

Buralara er yerine hc:-ho.n<;i bir o. 
:ywı fl§f, bir dDğrne, hatta. bir fasulye 
kullanıabillr. 

Oyun., l'k b.-ış1ıy:ıcak ol~:ı 

clin-..eld t vla :orıru atnr .. Fi:;lerd•n 
ısı ~nı :ı: nn gö:stcrdlg-1 r:ıkam ka· 
d3r llcrlye ııUrcr. Beyaz yuvarlaklar 
mınt:ıknsınıh yUrUrkcn fl1lcr yalnız 

il riye hareltet edebilirler. Geri ve yan 
h r 'rnllcrl yasaktır. 

Bir er hareket ettikten sonra diğer 
tnraC zar atar ve fl)crden birulnl 
yUrUtUr. 

Siyah dairelere gelince tı,ıer h:ıre· 
kcUerlndc f!crbcst lıalırlar. 11 •rlye gi
derler, yan hareketler yaparl:ır. Ge. 
rlye çekilirler. Hudut çizgilerini n· 
şarlar. Yalnız zann gl.isterdlği rakam 
dan tıız•:ı harelcet edemezler. 

HarekeU mrasında dD~man erinin 
bulunduğu daireye giren er orad!ı bu
lunan dUşmnn erini esir eder. Yaln,z 
siper yazılı dairelerinde sığmmı~ olan 

erler esir cJllemcz. 
Hangi tarafın Uç krştf eri 1.:ılr edl. 

Hr::c o tıı.rnf oyunu ltnybctnıiş sayılır. 
I3ir tarafm bir tek eri kalmıl' ve o 

de. siperde bulunmuş olursa, erini is· 
terse f.lperdcn çıknrııınyıı.blllr. Çıkar

mazsa ka~ı tara! zar atmnktıı v<! o
yunda d-:ıvnın eder. BC!ylc bir halde 
kar,şı tarar, &lperdckl tel< eri de esir 
edebilir. 

• • • ..ı: ---~- -- ...... -------... ----.-~- • ·-t··~-

v,itmiyorsı.ınuz? 
Omuzlarını silkti: 

(Dc\'amı var) 

Eğlence 
~ --- ....... --- ,,_,, --

Size beş icat sayacağız: Gra· 
mofon ; telefon; lfıstik; madetı 
lambası ve dinamit. 

Mucitleri de şunlardır: 
- Dunlop, Belle. Edison, D•. 

vi ve gördünüz mü beşincisin• 
unuttuk. Acaba bu unuttuğurnuı: 
mucit kimdir ve yukarda aaydr.ıc: 
hrınrzdan hangisini icat etmıf 
tir? 

eli 
• 

Dü-:kii gördüğünüz resim f 
nmcunu t übünün ağzıdır. 

Günlük bulmaca 
(Dr--.---r--.-----
• 1-1----+--ı--

2 ı--+-...... l!lı 
l 1--t--~ .. 
~ 

' ' 8 
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Soldan saı::,ra \'e ~ııkardan aeatı: 
l - Kanun. tllre * Bir h•Y"..,. 

2 - Dint merasim * Ufuklar. 1 ..... 
Bir nota * Siz * Siz. • - ~ 
* Bir çalgı * Tire. 5 - tpret zaın~ 
* Bir nota. 6 -- Köpek * Buğd&Y t 
yapılrr. 7 - Bir nota * tçlllr * ı:ss 
uzvumuz. 8 -B.:ığı:ıamak * H•Y"ı 
evi * Bir nota. 9 - DördUncU * f• 
amel, 10 - Takım * pııra. 

8'7 No. lı bulm:ıe.amızın halli: --" 
ı - Kafa, Blnıı, 2 - Adak, ı_.-• ,-

1

3 - Fa, Ln. La, 4 - Ak, El, Et, Jll 
Lt-, Ba, 6 -;- Al, U t, 7 - Bi, BU. ;., 
8 - İz, At, tp, 9- ;~aıc, Mine. 10 
Ahat, lpck. 
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