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ta::ırb 8 (A.A.) - Büyük Bri: 
h

1
{'1 ı:efa:-eti t ngiliz s~fcri kuv

~~ erj kumandanı general Gortun 
r;,erkarı ı harbiye reh:i g~nernl Pm 
rııa111 F.-an~aya geldiklerini. başku 
ıı~ tı~an Vcygand ve general Jorj 
rı r !!Orü~tı.iklerini haber Yermekte· 
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~'sır nar:amantosu 
' ~t ma de!vıre c. 

s• u~atuua a 
be ka/~irr. 8 ( .-:t.A.) - Hükumet Bir 
ın~lleı1!1ılcl vaziyet miinasebetile 
}'e kıs ı~timn dewesinin teşrinisani 
rtıi~}dar uzatılma ma karar \'er 

aziCasusunun 
it.rafları 

~ 
--~~~~~~~-

Aınerika 
donanması hazır! 

\ ll~I 
l•r·arı 11ttorı , 8 - Amerlkn ordus\i 
"ıı; ~lerı, mühimmat imalini surat· 
llıaı, ek U::cre gUnd n 2 i s:ı:ı t ç:ıl:ı;ı. 

'llltinı almışlardır. 
l\\·n 

•lll'A l"A GİDfü'\" AMERİKA • 
~. AMİRALi 
''!'\• \ 

~~lıııı b orı., 8 (A.ı\.) - Amlnıl Lcb· 
lııbon ir lrnnsatııı.ntık tnyyareslle 
l.\ıbo~ :ı. gltnıı:;ur. MumaUcyh şimdi 
\ot Cl!!Pt liın:ı.nmda bulunan iki torpido 
1ltıııak rnuhrıbc yeni harp gemilerinin 
ta,ı Aınedcceğlnl beyan etmiştir. Aml
Clı.ı~ crtka donanmaamm hnzır ol 
~lc:ınışur. 

Emsalsiz 
brr casusluk 

'.tefrikası 

Nakleden: ı l 
J.etPıi :J<acdeş 

12 haziran 1940 çarşamba günü 
HABER sütunlarında 

l\lrn ya 
~orveçt eki bütün bombardıman 
layyareıerini Som cephesine çekti 

!la . 
~U'a tıs, 8 (A.A.) - Matbuat 

r~ SCtlan: 
~l.t~~~saı:ıın büyük muharebesi afttlll., hı r su:ctte devam ediyor. llgi)j;r ~vletıne karşı Fransız ve 
~~eteı er_ın mukavemeti, bütün 
.:ıt et erın başlıca mcvzuunu teş· 
·~are~ekte:Iir. Bu muazzam mu· 
%r . gene tank ve tanare faa· 
~( e~_ın hakimiyeti altında inki-

1:: IYor. 
~i~k ga ... zetesindc Henri Kerilliş 
t .. t>'a en 1-.ne kadar in1dı;.1f etmek .. n uh • 
Clı}ur• ın areb~yi ~5yle ta•\'ir e· 
I'! •• ?\ i, ·r . 
~ kaı.,orı.zc kt1al1nn :adem~!~ri· 

~(!~t<"J' p·~~~·lcm.ı:ı; mukavcm~t et· 
\trcı::ı. hır .. Şup~~ız ki bazı notta

atı f 2erıl emclcr oluyor. slio: 

hesiz ki kasırganın deh~eti ve bu 
ka ırganm yüz metreden fazla 
önünde gelmekte olan ale\ 
dalgaları karşısında kı a bir müd· 
det içın duralıyor. Fakat piyade· 
miz. tankların arkasında tecern
mü etmeği, bunlann piyadesile ir· 
tibatı kcsmeği, iaşe sarnıçlarını pat 
tatmayı, hülasa bu tankları tecrit 
c~eği ve parçalamayı artık öğren· 
mıc; bulunuyor. Top;u da bunlan 
~Ukcmme!en kırbaçlamayı öğren· 
clı. 

Takti1~te \'e muharebe sevk ,.e 
idare :inde. şu on gün zarfında ha
ktk! bir ~nkılap husule gelmiştir .. 

Ekscl.,ıror gazete-,inde askeri 
muharrır, dı.i~anın harbe sevket· 

(DC\'tınu 2 lncl Sayfada) 

il 
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Parisin birinci bombardımanma 
dair bugün gelen. resimler 

1 
• 

Alman 
oiyadeleri 

Som, 
.En ve 

Suason'ur1 
şarkında 

geçit temin 
etmeğe 

muvaff·ak 
olamaddar 

ingiliz askeri 
mahfillerine 

il 

gore: 

Harekatın 
asıl Alman 
taarruzu 
olma.ması 
Muhtemel! 

~~trOÜliil ~ÜV©llrD 
lb> © liifi1 lb> c§l ~ @)ifil ©l D 

Sovyet Rusya \lmanyaya 
maden göndermiyor; 
Alnıanyanın tayyare 

. imalatı durdu 
Paris S (llıtsllsi) - Harp bu sabah dünkünden 

daha şiddetli olmak üzere ba~ladı. Alman piyade· 
!eri Som, En ve Suvasonu n şarkında bir geçit te· 
min etmeğe muvaffak olamadı. l talyan Stefani a
jansı da Alman p iyadesinin i'erliyemediğini bil
d irmektedir. 

Alman zırhlı kıtalan Am:!n ve P esonda 5·6 ki· 
lornetre kadar Fransız hatlarına girmeğc muvaffak 
olmuşlardır. Alman pi} adesi zırhlı kıtaları takip 
edememiştir. Fransız piyadelen müdafaa mevzile
rinden ayrılmarnı~lardır. 

(DC\'Mll 2 inci Sayfada) 

Avrupa 
barbl 

İtalyan ve Japon hüku
metleri arasında 

mevzuubahs oluyor 
Tokyo, 8 (A.A.) - D.N.B. n.J:uw 

bildiri~ or: 
İtalyan maslahatgüzarı dün Ja· 

ponya hariciye nazır muavinini zi
yaret edere'k, Avrupadaki vaziyet 
hakkında müzakerelerde bulun
muştur. 

Domei ajnsmın bildirdiğine g& · 
re, maslahatgüzar, Fransızların 
Ş:ınghaydaki imtiyaz mmtakası 
hakkında Japonyanın noktai naza· 
rmdan haberdar edilmiş, ve mas
lahatgüzar da. İtalyanın Çindeki 

ı menafii hakkındaki noktai nazarı
nı bildirmiştir. 
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BugUnün askeri meselesi 

Alman BaşkumandanhQı 
Yeni büyük . . 

nıçın 

taarruzda 
değiştirdi 

tabiyesini 
? . 

Şim:ılde çarpı5an Fransız ve 
İngiliz ordularının tam bir muvaf
fakıyet tefkil cdE'n tahliye hnre
katI dahn bitmeden evvel bUtün 
ns'keri münekkitler Almanynnm 
yeni bir tanrruza ba,,lıyac:ığmı 
söylemekte ittifak ctmi~lcrdi· Bu 
taarruzun yino Fransada \'e Fran
srz ordmmna karşı yapılnuı.sı icab 
ederdi· Çünkü Fmnsclar Som ve 
En nehirlerinin gcçtit:rl .salında mü
dafaa tedbirlerlııi t.nmrunlıyacak o
lanın bu lld fabli mfuıia Alman or
dusu için geçilmez olacaktı· İşte 
Alman bnşkumandnnl?f;'1 bu nokta
yı d~Unmüş \'O son harblerin 
Fransız ve İngiliz ordularının ma,.. 
nevi kuvveti üzerinde yaptığmı 
farzettiği tesirlerden istüadeyi 
ihm:ıl ctmiycrek derhal Som Uze
rinden taarruza geçmiştir· 

Alman ordu.,,u bu taarruza baş
larken 1939 harbinin iik günlerin
denberi takip ettiği tabiye siste -
mini bir parça değiı;tirmiş ve es
kı kl.ftsik taarruz usulüne dön
müştür. 

kilometre geri inde durduruldu 
tahrip edildi \'C) a ~ir alındı. En 
fazla ilerliyenlcri dahi bir müddeı 
sonra maniler veya tanklara alış 
mış askerler karşısında durmak za 
ruretinde kaldılar. 

Somda başlayan harp büyük bir 
taarruzdur. liunda şüphe edilemez. 
fakat b:.ı büyük taarruz henüz la
mamile başlamış değıldir. Alman· 
lar.bu taarruz içın hazırladıkları 
ve taarruza i5tirak ettirebilecekle
ri büyük piyade kıtalannı henüz 
işe karıştırmamışlardır. Bu, taar 
ruzun çok acele ba~lamış olmasın
dan doğan tabii bir neticedir. 

Almanya bu taarruzunu yalnız 
Som cephesinde tuttuğu fırkalarla 
yapacak olursa bu taarruz hareke
ti birkaç gün içerisinde inhiltı.1 e
der \'e o valdt Fransız kuvvetleri 
maneviyatı yıpranmış Alman or 
dusuna karşı muvaffakiyetli bir 
mukabil taarruza geçebilirler. 

1 iiıDl~tlfdııı~rım,mm - . 

Muharebe 
şid.detlendi 

(Ba.~t&ra.fı ı fncl sayfada) 
A\manlann en büyük taarruzları En üzerinedir. 

Su,·asonun şımal ve şarkında bugün çok müthiş 
muharebeler cereyan etmektedir. 

Alman zırhlı kıtalannm en büyük sızma hare
ketleri aşağı Somda Bre! mmtakasıdır. Aşağı Som 
ile Sen vadisine yarı mesafede bulunan bu mrn· 
takaya kadar sızmağa muvaffak olan Atman hü
cwn arabalarının miktarı 300-400 dür. Alm:ın pi
yadesi bu zırhlı kıtaları takip edememiş o~duk.a· 
nndan bu tankların vaziyetleri bir macera haline 
girmi§tir. Alman tanklarının geri hatlarilc irtibat
ları mevcut de~ildir. Fran"ız halları tamamen mu
kavemet etmektedirler. Dün tahrip olunan hücum 
arabalan ümidi kuvvetlendirm~'-ctedir. Bir batar
ya bir günde 25 hücum arabası tahrip etmiştir. 
Bedbin olmağa hiçbir sebeb yoktur. To~u. hava 
~e piyade kuwetl~rimiz mü~terek harekette bulun· 
maktadırlar. Vaziyet umumiyetle tatmin edicidir. 

ŞERBURG ,.e HA VR LtMA...'1\"LAR 
BOMBALANDI 

Parla. 8 (huu51) - Alman tayyareleri dUn 

Fransız haUan gerisinde Sen mmtakasma kndar 
uzanan keşif uçu.5lan yapmı§lar ve merkezden 
ş:ırkn, garbe \•e şimale giden dcmi11;ollnrmı 

bombardıman etmişlerdir. 

Şerburğ ,.e Ha\•r limanlan da bombalanmış 
l.se de bunlara yapılan zarar ehemmlyctsizdir. 

ALMAN\'ANIN TAYYARE İ}IAL.iTI DURDU 

. 
Paris, 8 (hususi) - İngiliz hava kuvvetle-

rinin Hıımburgdnki petrol depolarını bombardı. 

mn.n etmeleri Alm:ı.nle.ra büyük zararlar vcrdir
m~tir· Alma.nlarm Hamburğda .bir milyon beş yUz 
bln ton petrol stoku mevcuddu· ·Hava tnarruzlnrı 
neticesinde bu petro1lcrin üçte biri )'anm1ııtır. 

1yl haber alan mahafile göre, Ruslar Alman
yayn. artık bakır ve diğer madenleri yollamamak· 
tadırlar· Almanyanın tayyare imalatı tama.men 
dunnuştur. 

'Almanya Norveçte
ki botun bombardı
man tayyarelerini 

Som cephesine 
çekti 

(Ba.5tarafı 1 inci sayfada) 
tiği iki bin tanktan dört yüzden 
f azıasını kaybctrni~ bulunduğunu 
hatıriatıyor ve diyor ki: 

"Tanklarm geçtiği yerlerden· 
zırhlı fırkaların diğer unsurla.rrri
le motorize toplara malik teı3ekkUI. 
ler seçememektedir· 

Şllphesi:ı: lj, dUşman tanklan i
çin, karşısında her türlU te§ki
ıattıın mahrum bir arozl Umid edl 
yordu· Fakat bunu bulmadı· Bu" 
na mukabil di~an. piyadenin 
yakmd:ı.n takip edemediği \'eya. 
topçunun muhafaza mmtakast 
haricinde bulundukları zaman, 
tankların pek zayıf bir alet oldu
ğunu öğrendi." 

Şimdiye kadar harpte büyük ta
arruzlar eV\ clce kuvvetli bir topçu 
ateşile hazırlanırdı. Almanlar bu 
l1arpte bu haznlıklan terkettilcr. 
Hücwnlannı topçu ateşile değil, 
tayyare bombardunanlan ile ha -
zrr'addar ve bu bo:nbardımanlarla 
beslediler. Geniş bir sahada ·bom
balar yıkıcı tesirini gösterdikten 
sonra tanktan ileriye sürdüler. 

· Almanya bu mukabil taarruzu 
bekliyecek kadar askerlikten anla
maz değiidir. Onun için herhalde 
taarruzunu yeni kuvvetle takviye 
ederek devam ettirecektir. Alman
ya bu yeni kuvvetleri ağlebi ihti
mal şimali Fransadan getirtecektir. 
Eğer bu ihtimal tahakkuk ederse, 
taarruzun dördilncü ve beşinci gün 
!eri inkişaf edeceğini ummak ın. 
zımgelir. Bu takdirde harbe i~tirak 
eden yeni pi:rade kuvvetleri yeni
den tanklarile beraber Fransız 
mevzilerine saldıracaktır. 

MVTrEFIKLER AMERlKADAN t BUGÜNKÜ HAREKAT AL· 
BlTARAFLAR HESABINA MANLARIN ESAS TAARRU-

YAPILAN TAYYARELl;Rt DJ~ ZU DEGlL Ml? 

nan haberlere göre, Almıınlnnn, 
Fransız hattını ynnnak için yap
tıkları yeni teşebbllslcr do, altiın 
kalmı5 ve bir çok Alman tankı da 
ha Fransılar ta.rafından alınmıştır. 

Zilrihte Jurnal gazetesir.:n muba 
biri Jorjcn Slwn, pok kısalan ve 
teknik sebepler dolayısiylc ekseri
ya geç.ikmekte olanO Alman teblif· 
lcrinln de', bllhSS!!a Som iizcrlnde 
Hitlcr truı.r:ıızunun Fransız ku-: 
manda heyelli\i hiç sürprize dü§Ur
mcdiğini itfmf ettiğini yazıyor· 

Almanlaıın bizzat kendileri de• 
general Veygnnd kumandayı ele 
aldıktan sonrn, Fransızların ya.p· 
makta oldukları sahra tnhldm•'" 

Fransız ve lngiliz hatlarının ge· 
rilerine kadar inen tanklar bilhas
sa sivil halk üzerinde panik yapı
) or; asker ve ahali beraber kaçış
mağa baslıyor ve arkadan kam· 
yonlarl.a taşınan piyade bir mm
takadaki askeri muhtelif parçalara 
ayırarak harel;et etmez hale geti
riyordu. 

Som taarruzu böyle lxı~!amadı. 
J\lmanya eski usulürxien acaba 
niçin vazgeçti? Bunun sebebini 
ta:unin güç değildir. 

Geoo-al Blansarın kumanda et
tiği fırkaların çetin mukavemetini 
gören Almanlar, Som nehrini bir 
iki noktadan aşıp cephe gerisinde 
panil..'-tlyruıdıramıyacaklanm anla· 
dılar. Onun için muntazam bir or
duya taarruz eder gibi topçu ate
şile işe başladılar. 

llk gelen telgraflar bu topçu a
teşinin korkunç mahiyeti hakkın· 
da bir fikir veremivordu. Fa~at 
haberler tevali ettiİtçc bu ateşin 
çok ehemmiyetli olduğu görüldü. 
Man:? sahilinden, En nehrine ka
dar uzun bir saha aynı zamanda 
ateşe başhyan büyük çaplı toplar 
tarafından bombalandı. 

Gece saat üçten ona kadar 
süren bu cehennemi ateş -
ten sonra düc.-.man tanktan mey
dana çıkmadan evvel ycryer piya· 
de hücumları başladı. Ancak bu 
hücumların akamete Ub~ması ilze
rb..::Er 1-d öjleden sonra saat ikide 
ilk tanklar meydana çıktı. Bu tank 
far Fransız cephesini birkaç nok· 
tada aştılar. Fakat bu a~ i~i 
ne Lehistanda, ne Belçikada ve 
ne de Möz geçi~inde yapt1ğı tesin 
yapamadı. Bir kısmı cephenin on 

:Tayyareler trôpik bula
§ık hastalıldan 
naklediyorlar 

Fakat birtakım askeri münekkid 
ler Belçikada günlerce harbetrniş 
binaenaleyh yorulmuş kıtalann 
harbe sokulmasından fayda gele
mıyeceğini iddia etmektedirler. 
Bunlara göre Almanya buraya ta
ze kuwetler yığmak ihtiyacını his
setmiştir. Bu taze kuvvetleri ya 
Zigfrid hattının arkasından çeke
cek veya lsviçre hududunda hazır 
bulwıdurdul.ru kıtalardan istifade 
edecektir. Bu kıtalan bir kayma 
ve ittisal hareketi yaptırmak sure
tile kısa bir zaman içerisinde Som 
cephesine ulaştıracağı hesap edili
yor. Hülfisa Somda ba~lıyan ha
rekat bir taarruz mukaddemesidir. 
Asıl taarruz harbin dördüncü ve
ya besinci gOnü b:ışlıyacaktır. Bu 
taarruzun neticeleri ne olabilir? 

Unutmamalıdır ki bu taarruz 
hazırlanmış bir mevzie yapılan 
yıpratma taarruzu değil, sahra 
ta.arruzudur. Salira taarruz -
lan daima dalgalı olur, ilerleme
ler, geri çekilmeler, }"'.ı. "'dan çevir
me tecrübeleri, yarmalar bu ta.ar 
ruzların esaslı hareketleridir. Bina
enaleyh Som taarruzu bir takım 
arazi mcddü cezirleri neticesi vere 
bilir. Fakat Alman ordusu ne ka
dar iyi milcehhez olursa olsun sah· 
ra harbinde şuurlu olarak çarpıaşn 
Fransız ve İngiliz piyadeleri kar
şısında daima muvaffakiyetli bir 
netice alamıyacaktır. Burada yıp
ranan Alman kuwetleri ise on, on 
beş gün sonra bu sahadaki hare
katı bir siper muharebesi şekline 
sokmak zaruretinde kalacaktır. 

"Lö Tan,, 

Eskiden yelkengemileri muzır 
hayvanlan ve snri hastalıkları bir 
Ootadan bir kıtaya taşırlar ve bir 
çok z::rarlara bafo olurlardı. Şim" 
di aynı teııı:kelcri tayyareler de 
göstermektedir. Tatlı sularda ve 
denizlerdeki Plonktonlar gibi 
(suların üst satıhlara su ceryan· 
lanna tabi olarak öteye, beriye 
giden hayvancıklar) havada da 
hava Plonktonlan bulunduğunu 
bugünkü keşiiyat tesbit etmiş bu
lunmaktadır. Demek ki hava ta· 
bakalan içinde arzımıza böcekler 
gelmel:tedir. Böceklerin havada· 
ki kesafetlcri muhteliftir. En • 
kesif olduktan yer arzın sathın
dan itibaren 300 metre yüksek· 
liğe kadar olan kısımdır. 

yerlere götilrürler, maamaf ih 
arzın muhtelif kıtalarr arasındaki 
mesafe o kadar bUyüktür ki bu 
hayvancıkların muhacereti vukua 
gelemez. 

Amerika ile cenubi Amerika 
araımdaki nakliyat vasıtasiyle 
sıtma sivrisinekleri r.aıkledilmiş 
ve bt:nlar Brezilyada Natalda 
mUthiş bir salgının çıkmaııına se· 
bep olmuştur. Arzın bu parçası 
humma nedir şimdiye kadar bil· 
mezdi. Onun için sıtmaya alışkın 
olmayan bir havali halkının ba
taklık sıtmasından ne kadar bü· 
yük zararlar görtteğini tasavvur 
etmek kolaydır. Yaguarib: yay· 
lasındaki 50 bin nüfustan yüzde 
d-:>l:"'anı 1938 <le bu yüzden has· 
talandr. Hastalilnn yüzde cmı 
bu sıtmadan öldi.i. Tutulan sivri· 
sineklCTin yüzde altmıı ikisi 
sıtma bakterilerini ta;ıyorlardı. 
Bunun içindir ki bu hayvanların 
t<)yyarelerle ve Amcrikıı.dan gc· 
tirilmiş olduklanna hükmedilmiı· 
tir. 

300 metreden ycdiyUz metreye 
kadar ola:ı mee~fede böceklerin 
sayısı yan yıınya dilşer. 1000 
metre yül.-sekH:inde ise ancak 
dörtte bir nisbctinde kalır bura· 
dan 2000 metreye kadar olan me
safcue az ise o katlar ehemmiyet· 
1i değildir. Es:u:cn buradan itiba" 
rendir ki nal:il işi başlar. 

Amerikada Tallula havalisinde 
bir mil murabbaı satıh üzerinde 
yükselen bir hava sütunu içinde 
ikinciklinun ayındl 12 milyon 
böcek hecap edilir. Bu miktar 
rnıyıs ayında hatta 36' milyona 
lca.':ar yükselmektedir. Hava cer-
anları bu böcekleri çok UAlc 

Mısırdaki Martun tayyare is" 
tasyonunda yapılan muaye.-ıe ne· 
ticesind: tayyarclcrde 227 muh· 
telif böcek bulunmuştur. Bunlar· 
d:ın 107 tanesi çift kanatlı ha§" 
rat 31 tan~i kunduz böceği ve 
iki tanesi <le örümcekti. Bundan 
lba§ka beygir ve l:öpek sinekleri 
vesaire de vardı. Bur.tara karşı 
her ne kadar sıhhi muhafaza 
tedbirleri alınmışsa da bunluın 
ne dereceye kadar kafi olduğu 
henüz tecrübe ilo il.bit oJmamıı 

ALMAK İSTİYORLAR Londra 8 ( A.A.) - Röyter: 
NfJ\')"Ork, 8 (a. a-) - Nevyork Salahiyettar mahafilde beyan e· 

Ta.ymls gazetesinin Vıı.şlngton dildiğine göre bugün düşmanın ba 
muhabirinin bildirdiğine göro as- zı motörlü kuvvetlerinin öncüleri 
kerl mahafilde bir Fransız tayya. Forj - Lezodan ileri geçmişlerdir. 
re tqıma gemisinin elli Kurtlş- Fakat bu grupun yalnız kaldığı ve 
vrayt bombardıman tayyaresini piyade kuvvetlerine istinat etmc
yUklemek Uzere yakında bir Kana diğine dair alametler vardır. 
da limanına geleceğini bildirmek· Diğer taraftan bugünkü hare-
tedlr· Mt hakkında kati bir netice çıkar 

MUt.te!iklerln mubayaa komis!o mağa çalışmak henilz mevsimsiz ol 
nu, evvelce, mesell taveç gıbl duğu gibi fazla nikbin olmak da 
bitaraflar tarafından ısmarla~I3 doğru olamaz. 
ol~ yeni yapılm13 tayyarelcn al- Aynı salahiyettar mahafil, bu
m&k' ~yetinde olduklarını bildir - günkü harekatın Almanların esas 
mektedir· taarruzları o1marnası ihtimalinin 

laveç için hazırl:ı.nmakta olan de mevcut olabileceğini beyan et
Ud yUz muharebe tayyaresinin i- mektedirler. 
malltı hemen hemen bltmiıtlr· 
Fakat Vqlngton mehnfill, hve~ln ALMANLARIN YENİ TEŞES
b:ı tayyarelerin mUtte!iklcro bıra· -BOS'LER.t DE AKİM l{ALDI 
kılmasını kabul edeceğini sanma- Londra. 8 (radl o, saat 18) -
maktadır· Fransa. harbine dair en oon alı-

.·.·· ' . . . ... 

R9$mJ h.8.rp: te.bııaleri·. 
. .. . . :·· 

. ' ... . ı :r .ı. 

Fransız tebliği 
Paris ( A.A.) - 8 Haziran $lJ bahı tebliği: 
Dün Brcl vadilerinde göründükleri bildirilen zırhlı Alman kıtaatı 

ilerleme1erine devam etmi§tir. Bir ileri karakolunun ucu Forj - Leso 
mmtakasına varını§ bulunuyor. Cephenin diğer kısımlarında nziyet 
değişmemi~tir. 

Alman tebliği 
Führeritı umumi karargalu 8 ( A.A.) - Alman kııvvetltri b~kır 

mandanlığı tebliğ ediyor: 
Som cenubundaki ve Uaz - En kanalındaki askeri kuwetlerimizir. 

harekatı muvaff akivetle devam etmektedir. Dilş.'llan aşağı Som taraf· 
!arına tardedilmişfu. 

Alman hava kuvvetleri, karada harbeden kıtaatı takviye ederek 
Som cenubuna taarruz etmi~ ve asker tahaşşüt noktalarını, dil~man 
piyade ve topçu kuvvetlerini ,.e bir çok mevzileri bombalamı$ \'e kara· 
da yapılan muharebelere itşirak etmiştir. Dünkerkde düşmandan esir 
alınan kuvvetler 88 bine varmıştır. 

1ngiltercnin §ark ve cenup sahillerinde yapılan kcvü uçuı;ları 
csnasmdn bazı İngiliz tayyare meydanları ve Duvr limanı bombar
dıman edilmiştir· Tayyare kuvvetlerimiz Narvik eivarmda bulunan 
Alman kuvvetlerine yardım ederek dUşmıın mevzilerini bombardı. 
man etmtcıtir· Bir çok dU3man benzin deposu bombalanmış, bir kn:va
zöre iki bamba isabet ettirilmek suretiyle ciddl bir şekilde hasara 
uğratılmıştır. frlnndanm şimali şarkislnde bir Alman denizaltı gemisi 
on dört bin tonluk bir )•nrduncı kru\'azör batmnı5trr. DUşmanın Al
manyanın dahilinde yaptığı gece hava taarruzları fazla zararlar iras 
edememiştir. Bir Alır.an şehrirıdc on sivil ölmilşttlr· 

Diln düşUrUlen dll§man tııyyn.relcrl 77 ye varm11tır. Bunlardan 
19 u bava muharebelerinde 25 tanesi tayyare dafi toplan tarafın· 
dan düıiürUlmil<? mUtcbnkisi yerde tahrip edilmiştir· 5 Alman tayya
resi döamemi§tir· 

Amerikada mecburi askerlik 
Vasington, 8 (hususi) - Donanmaya mensup elli tayyare

nin en yeni model tayyarelerle değiştirilmcıad hakkında reisicum
hur Ruzveltin vermiş olduğu karar kongre mahnfilinin büyük 
ekseriyetinde iyi ka11jılanmı~tır. Bu mahafil reisicumhur Ruzvel 
tin, mUttefiklere yapılacak Ameriltan yardımı i~ln efkiıri urnumi
yeyi tedkik ettiği kanaatindedir. 

Ayni mahafil bu hareketin aksülameli mükemmel olduğuna 
ve scnatörlerln hepsinin bu harp malzemesi sevkiyatının kafi ge
lip ı;elmeyeccğini veyahud Amerikan kıtaatı gönderilmesinin lü
zumlu ol~p olm:ıyacağı ile meşgul bulunduk'ann1_kaydetmekte
dir. Diğer taraftan kongre mnhafili, Ncvyork •raymis gazetcı:i 
t2.ra.fından ileri sürülen ve Reisicumhur Ruzv"'!t tarafınd!ın <h 
teyid o!uncn Birleşik Amerikada mecburi askerlik meselesini mi.\ 
nakafia etmektedir. 

Sof yadaki Sovyet elçisi 
Bükreş, 8 (a. a.) - Rus-Yugoslav ticaret muahedesi mü

zakeratına iştirak etmiş olan Sof ya .Sovyct elçisi Lavrontief, Mos 
kovaya gitmek lizerc dün Bükre~ten geçnuştir. 

Bükreş Sovyet elçiliği ile rabıtası ola.n mahfelclc söylenildi
ğine göre, Lavrcnticv Moskovada Rus-}'.ugoslav politik itiliitı 
hakkında görUgmeler yapacaktır. 

Dlğer taraftan, bugUn bir Frnn 
sız m~ahidi, general Veygandm 
hnrc-kA.ttan çok memn~ olduğunu 
söylemiştir· Bununla beraber Pc
riate ve Londrada nikbinlik gös. 
terllmemektedir· Gazeteler Larp 
harekatını ya.kından tahlil etmek
tedirler. 

İngiliz tayyareleri gerek cephe
de, gerek Alınan hatları gerisinde 
faaliyetlerine muvaffa.kiyetle de" 
vam ediyorlar· 
BERLIN ClVARI BOMBARDI

MAN EDİLDİ 
Lor.dra 8 (radyo, saat 18) -

Paristen bildirildiğine göre, bir 
Fransız filosu dün gece Almanya 
üzerinde muvaffakiyetli lmrekfıtt:l 
bulunmuş ve Berlinin ccnubunda
ki askeri hedefleri bombardıman 
etmiştir. 

' lmın son derece mUessir oldukla
rım ve muhacimlere, bUyük mUşkU 
lıi.tln. baEıanıbildikleri zorluklar me1 
dana getirdiğini itiraf etmektedir-

Som cephesindeki fevkalade 
tayyare z:ıyiatmı tebarilz ettlnrıe1' 

· maksadiyle bayan Tabu Is, Övro ga 
zcteslnde, Almanların Norveç htı'" 
va kumandanının Oslo, Stavanjet 
ve Bcrtien üslerinde bulunan bil'" 
tün bomb:ırdınıan tayyareleriniJl 
som cephesine götllr'.ilnıesi emrtnl 
nlmıı,ı olduğunu ve Narvik bölgesi 
Uzerinde::..ı akınlara iştirak etıne~ 
üzere az mlkdarda tayyare aıako' 
nulduğunu yazmaktadır. 

Bayr.n Ta.bois §unu ilave cdiy'>r: 
"Hitler tek cephede hareket et

me:: taktiğine sadrk knlarnk ne'\''" ~ 
midane gayretlerini lı'ranM~ ~ 
ya.ti noktalan Uz.erine teksif cdi· 
yor.'' 

Kanada Başvekili- Halkevinde parasız 
nin nutku muayene 

Ots1·a, 8 (a· a·) - :Millet.o hlta. 
bPn radyoda bir m:tuk söyleyen 
baş\'eldl Makcnzi Klng, f)imdiyc 
kadn.r muh::ıss.mats. ginnemi{j \'e
ya girmekten kaçınmı.s ohm mil
letler arasında bir ihtilafa mUncer 
olması muhakkak olan harbin ye· 
ni satbasma dinleyicilerinin dik
katini celbct~tir· 

r.1..svekil bHhassa demiştir ki: 
"Kar§nnıza yeni dUşmanlnr çı

kacak olursa. eski ve yeni dostları 
mızın bize yardnn için nynğn kal 
kacaklarından emin ola.blllriz.'1 

Makenzl King, Kanadalılara Ruz 
vcltin insaniyet nnmma ne bUyUk 
bir enerji ve şiddetle beyanatta 
bulunduğwıu hatırlattıktan so:ırn 
§Unları ilA.ve et.m'ştlr: 

"Biz yeni ve eski dllnya arasın
da bir noktada bulunuyoruz. Mem
leketimizin erkı?k ve kadınlnrrnın ı· 
manlarmm ışığı ,.e hayatı fenalığın 
kuV\·ctleri t:ır:ümd:ın söndUrülme 
den \'C hUrriyetlerl nnzl hoyratlı
ğının zulmilne kurban gitmeden 
evvel Kanadanm her kalesinin ye. 
ni bir Kale, her Limanmm yeni 
bir Dl1nkerk olacağını söylemekle 
memleketin kalbine ''e ruhuna ter 
ceman oluyorum." 

r ' ·Maclis-i Meb'usan· 
1 1293=1877 

Hakkı Tarık Us 
ilk DelJrenin müza

Emlnönll F..alke\·lnden: 
E\1mlzdcn gönderilecek muhı-' 

bruıtalnn p:ırn.sız muayene ve teda~fl 
ltabul eden sayın doktorıanrnızı" 
isim, lhtlsns ve gUnlerf ıışağıı'la g~ 
tcrllmlştlr. 

Bu dolttorlarımızd:ın lıerlıangl blr!JJ
1 

mu:ı.yenc \"C tedavi olmak arzu edeli 
bast:ı.lar Ev Büromuzdan pusuııı aıs
rak ı;idcb!lcceklcrdlr. B•J hususu ,., 
yın bııll:ımı:ı:a ll~n ederken Evunıııte' 
l:ıymetll yardımlarını eslrgeı:nlyell 
değerli doktorlanmıza bir kere dall' 
ıılenen te~eltkUrtl borç b1llriz. 

Doktorlarımızm lsrol, lhUsaaı ıı:ıtıl' 
yene gUn Ye saatleri aşağıda gıs-t'-' 
rllmcktedir: 

Dr. Cevat Kerim lııcedayı: (Cilt ff 
l!"r:m;I> f'crşc;nbe gUnU saat 15 ı"' 
ıs ze kadar, Dr. Fahrett1n l{ertıı' 
Gökey: (Asabi hastalıkları Pel'leıss; 
gUnU saat 10 dan 12 ye kadar, or. 
Cemal Lokmııııheklm: (Dahlll b~ 
tıklar) Cumartesi gUnO aaat 9 0 ıı e lcadar, Dr. lhya Salih 1JJ,SS 
(Kulak, Boğaz, Burun) Sah gtınU-; 
at 14 ten 16 ya kadar, Dr. ?deb'°' 
Osman Saka (GöğUs ve Dahili ııat"; 
tıklar) Cuma günU saat 13 tell ı.6 
kadar. Dr. Nadire Sadi <Dotuın-~ 
dın hastalıkJanJ Çarşaııba ıunu _.. 
14 ten 18 e kadar, Dr. Nihat 't(Jf$' 
tin Çelik (Eakterfyoloğ ve sar1 ~ 
(Cilt ve Frengi) Sah gUnll saa'ı.&
ten 17 yo kadar, Dr. Osman şe~ 
talıklar) Pazardan maada bet :;, 
sant 14 ten 18 e kadar, Dr. P8_,.., 
izzet Tarzı (Doğum, kadın baB';S 1 
ıarı> Çarşamba gllnll aaat 1' teJ2 
kadar, Dr. Ra.bl:ı. RahmoU Arat (~ 
hlll hastalıl<lar) Peqembe gtınU :::, 
14 tı?n 17 ye kadar, Dr. RllftU Et 11' 
Duyar (Sinir hastalıktan) çar.-JSlı:ı', 
günU 11aat 15 ten 16 ya kadar'• f'fl') 
Sani Yaver (Kulak, Boğaz, BU ı" 

400 büyük sahUahk bir kltab. Pazarte.s! günU sababt:ın alqaJJ'l_!_.....11 

Her kitabcıda bulunur dar, or. Necaettın Atasağlln ~;. 
hastalıktan) Pazartesi ve perr-

kereleri : 

günU saat 17 ten 19 za kada~ 

-,-ng-il·-t-er_e_n-in_M_o_s_k_o1'-a-yeni elçfoi BalkanlaiJ~ 
Sofya, 8 - Moskovaya sefir oarak tayin edilen Sta~01J, ' 

Krips, Atinadan hareket ederek Moskovaya. gitmek üzere 
ziranda Sofyaya. gelmiştir. afila• 

Staf ord Kr\psin Sof yada hiç bir vazifesi yoktur. MallJJL eti 
Bulgar merkez hükumetinde bulunduğundan bili~if adc, M1f'. 
vekile reisi profesör Fılovu ve hariciye vekili Ivan Popo~. '1eı· 
ret etmiştir. Krips, hafta sonu tatilini Bükreş Ingiliz elçısı ~ 
dinde geçirmek Uzcre bugün mezkur s~hN miiteveccihen ll 
ket etmiştir. 
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ıagnıı~~' 
Almanya,bütün kuvvet-

so:-,: DAKl."'A - S HAZİRAN 1040 CUMARTESİ - 3 
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lerini muharebeye sürdü 
ftlrn IF ransız istinat no_kta·\f .......... -.. -............. -.... -1 

13 
Klaptan işlemeli örgil ile örtü· 

lü mum iskemlesinin üzerinde altr 
~ollu iki gü:nüş ~!lmdan içinde 
e:riye eriye yanan renkli mumlar· 
da•da aynı öksüzlük var. Fitili 
kesen cariye çoktan elindeki 
gilmüş m~kasr yere düşürdü .. 
Odada çöreklenen ıztrrap şimdi 
yanarak is vermeğe başlayan pa· 
muk fitillerin dumanlı kokusiyle 
dar gemi kamarasına siniyor, 
sanl:i bir daha buradan ayrılma· 
yacakmı' gibi... ~eMnc:ııe: lan mukavemet edıyorı!Rusyadan! 

~~ D~ ~==·:;.ı:::-::.:::; Müttefik hava kuvvetleri' Alınan hare-'! 1ta1 yaya l ~:n7iE1:~~~.I·~i~~ii ~ 
~~~~:~ l::~;~e~c:ı~o:~~0c:ı:ı 1 katında karışıklına sebep olarak Fransız 1i ı· h tar 1 1 l~'~~;~ı~;:,,;~·~~:;!.!::' ;;,:;: 
~unınu~tur. Yapılıuı tahldkatta tu- ~ 1 f • i mıştır, Belindeki Kabzası altın 

~~:2!:~:.::~::::.!2~ piy~desinin faaliyetini' kola:ylaştırıyör Moskova BalkanJ ~:F.~~~~:t~~ti:~:.~ 
~ u vı _, d Pıın~, 8 (A· A.) - Hnva ncza· 1 rebclerlnde 5.000 tank kullanmıglar 7 i 
C!Q!l . a t ısıulııde biri tarw.ın :uı ret" bild' l . • ve bunlnrd:ın 2500 tancsinl kaybetmiş 1 1 h Ü • ı 1 Yanık . Hüseyin ve Sessiz Be· 

ruıcıugu :uuınedllmcl;:tcdlr. Coset 
1 ır ~or. u be i ·A-k arın su 1 e ya-ı kirin içeriye gı"rişi, bu ıztırablı tııorg Son üç gün zarfında bava kuv- \erdi. D şman o zamandan r , ......, _ 

~ 11 kaldmlmı~. Dııvldin sorgUBUllıı ,. U . 1 • b b . kltl h tak,'iye kuvvetlen almasına rağmen • ölüm sessizliğini naktalayan bir 
.ıa.'lln~t c en.-n.zın mu nre eye e n- ı:: gü u d b ı tank lkta j 1 d ı A k d hayat hareketi oldu. Her iki kal" 

~ J.tUkCım~~ yolculat"a mııhsus tııyyn. linde ~lil~h~esl bil?aEsa d~~~~- t~t n,~ :en u!:s: de~l~ Bu~:ı':: l &<in an a a a ar i yoncu ellerini kalblerinin üzerine 
UcretlerlnJ ucuzlıı.trn•~tır. tstan r.m zır ı ıta arma, ınşe ve ı:ıAVI. dan da son 1ld s-Un :::ırfmdıt 800 ta- ı ~ • • • ı ••t·· d··ı d • h k li d 

~<2azı Anknrııya gidi§ n~rcU 21 lira- ye .kolforınıı ycptl&n ~ııarnızlnr nesi tahrip edilmiş ve hattı harp hn.. ! oldugunu bıldırdı ;:n :e~:~~ v:m~~te:Isı; W:ti~ 
~;n 17 Urayn, 1zmir tayyare Ucrctı şcklındc te::ahilr etmistir. Hava :'!cine çıkarılmıştır. ı rını aldılar ve bir erkek ağzından 

liradan 16 llrnya lndirllmlştlr • lmvvetleıitn!cin F<>n günlerde d?ş· Havss nj~ı gece saat 23 de f >;? •• ı!H S a çıktığı besbelli olan bir sesle:' 
'a:: . ~· mc.n harekatında husule getirdik- !iU malumatı vermi~tir: i u u ır ~ - o vy et!: 

~il?! gU~ do~ ve mUttc~~ Ro~n- lcri k:ınc:1klık kara kU\"\•etlcrimizin "Muharebe, denizden Soi8son'un 1 ~ tO f1f:a - Bizi çağırmışsınız Reis de· 
l~ ~ .J...rıılı ıl1njeste lkmei Knro- fnnllyctın• geni§ miltyasUı. kolay - şarkına kadar bUtUn gUn çok fM- i W OS lb!J ~ l\.11 lf1 • diler: 
".ıllıu~ÜUmdarlığınm onuncu yıldö- l:ırtrrmqt!r• detli olarok devam ctml§tir. Alman f ~ aı yen D Yusuf Reis bu iki mert kalyon· 

l!u . r. . . Evvelk~ gece boml:ard!man tay. tazyntl her yerde, ezcUmle Alınan- ! cuya baktı ve: 
~~~.ın bUtUn. P.omcn .milleti, r'~- ynrclerlrnız hnrb s.ahıu:ının P,erilP.. lnnn gc~cm!ıntlş oldukları En üze. ! Ü ifil ~ s ~ a ır o ar - Bu yal:ı:ıladığımız ven edik 
L --nnın c rafında. \Ckpore b:.r rind ıd1 ti r li k f "T" knlyonunu size teslim edeceğim 
"'&ide b ,' ff •• • e P r c o:ı rete C<'CCJ' l rinde durd•ırulmuttur. Birçok yenı ı ~n·'- 7 _ Sov'.''"t Rus\·a, lta.ı.. d • Eı.. ·ı f al · 
ı u mes ut y1ldonlimünü kut k ıı ,. · d" ~ ....... •" ~ edı. • t>SI en ors ann yen ne a. ..... _ ,... • • aşe o c.rrnı, yo nn \'e ~ımen 1 • :ınk tahrib edilmi§tir· ~·ava ... eni bir lht.ıırda bulunaralL 0 •· ı · · · · · k k 
~~ıı.lcdır r h tl ,__ b rd tmf ,, ,, ,, " U4 yem esırlerımızı oturtur, üre /\.h . • , er .n :ırmt uum a •ı:nnıı e ş- Şurası kayda layıktır ki, kuv • kanların sulhuyla Moskova. hUkQme· • 

~· Vali h"'"r" dolnyı~ııe m<!ra ı _.,. ı~ ü t ı :-: r.ektırirsiniz. Nezaretl'ileri ve tay l!lı . <>h• •• • • -·' • Cıuır. "'E'r. nyy~rCI crwuz gece vctli fst!nat noktalan mevcut olım· Unln cok yakından aUl.kndar bulun<lu- • • 
~ra~:P~lması orzu cdilmedıgındC'n ve gündü:: birçok ı:~ışl:ır re.pnrnk yan m:ı.hnllerde hatlarrmm geç • ~un'J b!ldlrml§tir. Moskova radyosu falan bizim gemiden alınınız. 

~r-(1 ki kousoloı:hnnedc her C"'. kıvmC'Ui Illll.Ifımnt gotlrmi'jlcrdir· meğe muvnffnk olan düşman truık- ve gnzeteıerl bu mevzu ctrafmdn neş. Ben bu kalyonun Kara Todori a· 
''rıı~ı~.t.~~ :oplantı ve rcGinikabul . Dün nlçak~n :U~a;ı hiicum tay- lnrmt hiçbir noktada bunlarm peşi rtyatta bulunmaktadır. Mo:ıkova rnd· dasında görülmesini istemiyorum. 
, • .rllt' ... ktn·. :!rnrclerlmiz .bıribmnı takip eden sıra ı:relme.si icab eden Alman mo. yosu c::cUmle demiştir kl: Kalyonun yakalandığı haberi Ve· 

t..w l-iıızırnn geldlt;'1 halüe hanlarm dnlgnlnr halU"dC bo:nbaları ve .. top. törlil piyade kıtalan takip edeme· "ltntyanın bltaraflığmn devam et· netliğe ne kadar ge~ giderse o 
··lll lan ile muhtelif ı tal d d mes:l için ynptlruı bu tcşeltbtl.slere ttğ- kadar iyi olur. Onun için bu ge· 

d. '~t'lllurıu r;.trncsl, hııllt nrasm- ne c ıır ~ u~mn· miştlr· Bu tanklar, istinat nokta- men her ne pn•ınsma olurs"' olsun · • _ _, ~· al k d ka ..., lıa nm ko'larmı zırhlı krUıl b .., ... mıyı yı::uegıme ara a aya · 
~~.... l'p sahBEmda. atılıın toplarm , • • ::rmı. en- lanmızdıın yapılan sürekli a~şimfz har .. - glrme&e karar verdl&i --• .. •ıı.. d ••t•• k · • A ..... z n kn ........ •onlnnnı felce ug tm":ılar ""' o b .....,...,. ar go UTme ıstemıyorwn. n· t:lr~a. Yaptığı tazyike hıımlcdllmek- _ ..... J nı .., altında olduktan yerde tamamen maktadır. 
~ · ~alüm&~ınn mUrnc:ı.nt edilen \"~ .bırço~ tank!an muharebe ha - mıhlanrp k:ıl~lardrr· v Yugoslavya, ltalya tarafmdruı veri tayorsunuz değil mi? 

<lil!i lıl.MUınnc:sJ mlldürU Fatin, n<'ın.e .~ık'.\rmı<ı,n~ır· HUcumlarmr.ı ;ıiddetine ragmen, len teminata rağmen. bUyllk bir teh· Yanık Hüseyin yürekten gelen 
~~"ayetlerin rrnyri tımt olduğunu BU~·uk bir .fnnlıyot ~östc;cn a\•. Almanlar, bilhassa taZ)iklerlnin like l<ar§ısında bulunduğunu takdir bir anlayış ve inanıır ifade e· 

l~l'l!k d~mı,tır ııı: cı tn~.Y~relc~~ tnhnb mUire~e . cok eiddetll olduğu Fransız tertibi- etmektedir. Bu sebeble So\-yeUerle den mert bir sesle: 
•..._ lt'rimizi p-~k muesdr surette hıma· ain :ıağ cenahında, mllhlm Ie.ı;l~yiş- nkdettlğl ticaret muahcdes:lle vaziye. - Evet, Reis, dedi. 

t\l'ı-1~lıı.vacıa. m!lyu oo.,ınd!ınberi blr ye et.mi lf'rdir. }('re muvaffak ola.mıımışlardir· .Ba:.. Unt. takviye etmiştir. Sovyet Rusya, Yusuf Reis verdiği talimata 
~illik bltUk vnrdır. Fn.kat bu gıı.yrl- DUn f:İı'lal r~phcsinde Fransız tnryalarla ve tank dfLfi tertibatı ile kendi emnlyetlııin alı1kadar bulundu devam etti: 
~!'ıo:-~alnız bulutlu ve yağmurlu avcı t:ı\·yarelcri düşmanın 21 tay- • 1 F istin t okt 

1 
ğu mmtaı<alarda yabancı devletlerin - Şimdi derhal hazırlrklanm 

c~~~ h:ıztrann ı;lrdl.,tım:z halde rartshıl dil Urml''"l"rdir· ao u rı;nsız . a.. n a arma mUcadeleslııo ,.e bizzat So .. -yeuer bir- ikmal edersiniz. Gün doğarken 
>tıı tt:neslndcndlr. Yol:~ bu \'tızl. İ'"GİLTERE S .,. • hN karşı, pıyadclenn onllnde giden llğlııln emnlyetlnl tehdit etmealnc as..· buradan uzaklac.mtc. bulunmalıst" 
it ,}orup do bUtlln .... az, hnvıılar böy ·" • ~' .\II.ıLI .. ~uiDE truıklnrm nyni hilcunilart vıırdrr· ıa mtl.saade ctmiyccektır. Bu mınta· ~:r 

" 11!0 ~ AT "I \''' TA"-"" ""' ... ELERt nız. Beraberinizde kafi kuvvet -tl!.?ı •eek demek doğru değildir. Ta- .u:.ı • ~" .x • ıs..n ~ Fransız istinat noktalan, muhare· kalanla devleUerln laUltlAll Sovyetler 
'~ bôyıe cııveıerl nnôlr olmnkla I 4 ondrn, 8 (A· A·) - Ifava Ye benin ilçUncü gUnU, heyeti umumi- Elrl~lıı emniyeti için elzemdir. olmadığını gözönünde tutarak 

t 11 r <1:ııma vukua gelcbUlr. dahili emniyet neznrctl bildiriyor: }""siyle, mükemmel surette muka- ••sovyct Rusya, kendi emniyet saha- mümkün olduğu kadar ~ıklar· 
ttı.,~ lle:ıe de foto böyle tııblaUn bir DUn ı;ccc gq; \'akit vo bu sab.-ı- \'emct etnıiştır. Yeniden, topçu a- m dahlllnde bulunan dcvlcUerln istik.. dan dola§lr, Anadolu kıyılarına 
ıı~, ~e §ahlt oluyoruz. Fakat ekse· hm ilk t:ıuıtlerinde. dU6man tayra- te::i. tnnk dnfi tertibatı ve tayya. l~i ile nlAkıı.da."'Ciır. Bu devletlerin Is· doğru yelken açarsınız. 
~~.Ylc bulutlu \O ya~urıu ı;cç n releri cahil üzt'rindcn uçmuştur. relerle birçok tank tnhrib edilmiş· UklruteriDo dokunacak herhangi bir Yanık Hüseyin tekrar temin 

~~ tıı:a rııaıı sonra yru: cok ı.urak D"rkaç bomba ntınışlarc:ı da mad tir hareket kal"§lBlllcla Sovyet Rusya. ıa.. etti: 
~ı it Ccçer.Bu sene de böyle cin.- dl ::iyan ru:: oldu!;ıı glbi, ins:ınc:ı Denizden Ham clvarma kadar kayt kalmıyacak. ve derhal harekete - Müsterihol, reis.. Bizi ko· 
~ il Ve bundnn sonrıı sıcak \'e ku.. hi,.bir Z'.'''İ"'t olmnmışl"'· geçecektir; Italyaya bunu bir kere tay kolay yakalayamazlar. 

.Ylar g 1 ıt-ı ı~• 0 " ~ ' ... • " o!a.n yuka.'1 Somme tlıerlnde, ak- dah h trrıatma t dal ör1lrU '" eı; reccb.m ...... umuy rum. DUn n.k",,:ım J{embri", Norf'olk, ğru 8 a )'l ay 1 g z.,, - Egv er rüzgar uygun esecek 
lı.'llll~ "' ?nttıa do ' hiçbir yeni Alınan i- TÜH.K - SOVYET DOS1.'LUOU 
.:cıııcı., l:onıısyonu tarnfmdnn hnlc- Drynlk, Ezsekq, ı.;ent, Northem· •crlı:ıylşi kaydedilmcmiati· Londra, 8 _ 1nglliz gazetelerine olursa Sakız açıklarına yetiştiği· 
~ le.c takibat yapılmıısınıı. karar ve- b"rlnnd, Durhı:ım ve Yorkrayrda İkinci mmtakada, yani 01.se gelen mnIQmata göre Türk • Sovyet niz vakıt Kaptan paşanın kadır'" 
tıı~ttr !rıerden birt dUn ııclliyeye ve... h:ıvn tehlikesi i;ınrctleri Yerilmiş - mmtnkası ile Soü-.sons'un garblnde, doeuugun~ yeni inkl§aflar knyde- galariyle karşılaşmanız ihtimali 
~ 'e1ı 1~ tir. Alarm ynnm saatten bir saate cıimnlinde biraz da. ~arkmdıı n~ğt dllmektedir. Sovyet hUkQmetl tara. çok kuvvetlidir. O vakıt benim 
to.~ıı nu~tpucaretl yapan Hayım kndıır EÜrmllşlilr· Norf'olkda !kari- E:n mmtakasmda, Almanlar. Atlet· fmdan vaki olan lC§Cbbll.sler üzerine Kara Todori adasmda emir bek· 
~ lly C'Vv 

1 
;ııu adında biridir. 1!~~ de şiddetli infae.k olmuş ve cenubu te'i geçmeğe mavnfralc olmuşlar iki taraf, Kafkasya hudutlarındaki !emekte olduğumu Kaptan pap.· 

~~ll§a 8 tc:ı 1 ~lllc!reÜ~ı~ilosu M ftnrki fehirkrİ.l!d::n bnzılarmda mit- \•C bazı nolttclıırda En'e \•armı~- kıtaıan normal hadde indirmlşlerdlr ya söylemeği ihmal etmezsiniz. 
ı,•cıo k t ay ge r.._, ı;onm rnlvözler fanlivete ..,.e,.miı>tir· SovyeUer Birliğinin Balkan 8Ulhu- Ve kalyon hakkında da Kaptan 

~"'l'lta Uruşa satnıı§tır. J 11:> " " !ardır. Fakat En gecidini :r:orlıımak nun muhafaza ve ldameat için göster-
~ tııı hiç alA.k1181 olmadığı hal. Norfolkd:ı şiddetli bir infilakten bahsindeki bUtiln te§cbbüsler aklın diğ:I kuvvetli nIA.ka ve azım. Balkan paşanın vereceği emirlere itaat 
~ Y stoku yapması noktıuımdnn sonra blr Alman bombardrman lraL-lllştır. memlckeUerinde takdirle ka.ı1tl&D- edersiniz, 
~la ~lh ceza mtı.hkemesinde ııor- Uıyyıı.rcsi yere düllerek parçalan • mıotır. Yanık Hüseyin sordu: 
ı...~aıı~en rnnznun. kalaytnn tene· m~tır. Civ:ırdcld evlerden birinin Vatı.kan'da har-nı Diğer taraftan Sovyet - Yugoslav - Ya Saku; adasında donanma 
~~e b a•: için ııldığmı, plyll8ll.dn cmnlnrı kınlmr!jlır· Tayyarenin i · 1J yakmlqma.u Ankara mahafllinde ite karşılaşmazsak. 
,) "ele Ulaınayınca sattığını c8yle. çlnde bulunan bir Alınan pilot c- memnuniyetle k~ılanmıgtır, - O vakıt Boğa:r:a doğru ya· 
~ \'kitine k:ırnr vcrllrnl<rtir, Eir edilmiştir. ı•hıı•maıı•ne karşı vaş yavaş yolunuza devam eder· 

~ lıtı a7t vekQ.ıeu lstnnbulun Uc ay- * ~· -ıı- * * * siniz. Eğer Boğaza kadar donan· 

Sıl\ •-tn~~unun temini içln alA.kadaı- ı•arlıı, S - Almanlar Zirhlı t~•·A,A Ne\-yorlc, 7 - Yuı;oslav harbiye ne· b 1 vakı B 
~-lar .. ~ t db• ı ti stl"'" ıt da k 1 mayı u amazsanız o t o· 

(t. bı da bulunmaktadır. Her- rmı \•e bUtUn V"·ı•-•armı kullanara'' e ır er zııre ...... a m bulunan a.s er er ' 
'<l' " v .... "'" " d 120 blnin'- t h'-ini i u f~azdan ircrlye gı"rer ve gemiyi 'Q11lıı. m:lyetto §ehrin ekmek !it• tnarnızlıırma dcvnm etmektedirler. en .... er .., fimretm ş r. :s 
ta..~er .~~~memesi temin edllecekUr. I<"ronsız askeri mnhaffllnde bu sa Bunun sebebi ltıılya taratmdnn ce- stanbula kadar götürerek tes • 
~~cııt1ftan, tıc:ırct vekO.leUnln b:lh muhnrche yazfyetl etra!mcln §'U Vatik:ın; 8 (n. n.) - Pap:ı on nuptn. toptnnmış olan askerlerin Ital· lim edersiniz. Sinyor Borino, 
~it ~ lUr;unı nzerino belediye, malQmııt vorllmlştlr: ikinci Pi,. harp halinde tatbik e- yanm Frnnsa hududuna sevkcdllmtş Dukanın kızı ve arkadaşları ts· 
!\."!el :Jlıbılni tadil e~Ur. Çel]. ··Muharebe, bllhass:ı Hamda ,.e dilmek ilzere ihtiyat tedbirleri olmMıdrr. tanbula veya Kaptan paşa ile te· 
~~~de 3~ sert Buğday miktnn Suvo.sonun §imalinde ve §nrkmda alınma.ya. devam edildiğini bil- Cl'~BELtlTTARIK sadüf edinceye kadar bu gemide 
~~ en a çıka.nımıştır, Yeni çeıJni tevkll!Me ııtddctll:lir, tstlıınt nokta- d:rmiştir. NÜMAl.1ŞLERt ve bu kamarada misafir kalacak· 
' ~Uınen tarnfmda.n tıı.sdlk o- ııırımız heyeti umumlyesl IUb:ırlle Italya ile harp halinde buluna Madrid. 7 (A· A·) _ n. N· B· lardır. Kendilerine iyi muamele 
~~ 01' dilşman hUeumlarına mukavemet cdi· bilecek memleketlerin diplomt\. ajansı bildiriyor: edilmesi lazımgeldiğini söyleme· 

Yazan: MUZAFFER ESEN 
da ile meşgUI olurken arkadatın 
Sessiz Bekir de bu kamaranın mu 
lıafazasından mcs'.ul olacaktır. 
Misafirlerimizin kduıa hata gel· 
meden ve hiç bir suretle gemiden 
aynlmalarına imkan vermeden 
gidecekleri yere kadar aağ Alim 
gitmeleri §arttır. 

- Başüstüne reis!. 
Borino, Etuiza ve nedimeler 

istikballeri hakkındaki hükümle
ri bildiren bu Türkçe konufJMY! 
hiçbir şey anlamadan Şil§kın tat" 
km dinliyorlardı. 

-4-
KARA MEHMEDIN ROY ASI 

Ufuklardan ye§il yamaçlar kal" 
ktp gidiyor. Martılar, kıyılara 
doğnı, hazan suya dalarak, ha.· 
zan yüzerek, hazan uçarak uz:.!.· 
laşryor. 

Üzerinde beyaz bulutlarc: .. ' 
yapılma gölge filoların, bil} .. ai 
bir alemde yaşa yormuş gibi l . · 
yüyerek, küçiller~k. parç.:ü~ 
'rak, biribirine katılarak, biri · 
rinden aynlarak koşu§tuğu m"'. i 
bir gökyüzü... Masmavi denı-. 
bu gökyüzüni\ri kocaman bir a\. · 
nada aksi gibi ... Orada da berr : 
yelkenli gölge filolar dola§ıyc · 
Rlizgan arkasına almIJ beııı · 
beyaz yelkenli gemiler ye"'" 
yeşil bir adacığın arkasından h · 
yaz kuğular gibi göründü1. 
&e ra etrafına köpilkler saça 
ça ba~.lca ve yine yemyeşil ıu; 
dcmn arkasın-da kaybolm:ll. 
Rüzgara kar§ı yürUyen gemıl . -
ise ağır ağır ve sallana saıı-rn 
yilzen iri kazlar gibi suyu y .. ~~ 
rak ufukta hissel un ur derce~ 
yer değiştirmekte. 

Kaptanı Derya canım He -
Mehmet paşanın kumandasınd • 
ki filonun Çanakkale Boğazınc" .. 1· 

çrkışı üzerinden tam yirmi dür • 
saat geçmiştir, sıcak ve uzun bir 
gUn, beyaz ve kısa bir gece. 

Gemiler Adalardenizindeki iri· 
1i ufaklı adalar arasından doJaıa· 
rak, hazan bir toprak yığmmnm 
arkasında kaybolarak, hazan ye· 
§il adacıklarının arkasında yel· 
kenlerinin hayalini ufuklar Uzeri· 
ne çizerek Sakızadasına dofru 
tam yolla gidiyor. 

Bütün gemilerden nq'eli ..
ler yükselmekte .. işleri olmayan 
tayfalar, kalyoncular, leventler, 
çılaklar güvertelerde öbek o'bek 
oturmuşlar, saz çalıyorlar, prkı 
söylüyorlar, yarenlik ediyorlar .. 

Sazlar, ş1rkılar, konuftD8lar, 
csı..-i savaşların aziz ha.t:ıralanm 
terennüm ediyor, gelecek gGrıled 
gcçmi§in eşsiz zaferlerine bafla
yor •• 

Donanmada ümidin! kaybet'" 
miş, meyQs bir tek insan yoktur ... 
Yalruz 120 gemiyi dolduran blıı· 
tere~ mert gemici arasından bir 
tanesi üzüntüler 've tasa\ar içeri· 
sindedir. Hem de her seferde ar" 
kada~lanndan daha çok cop.n, 
arkadaşlarından daha· fazla nq'e 
lenen birisi: Kara Mehmet. 

Mehmet, gemisinin bordamna 
dayanmış, gözü durup dinlen.mr 
den değişen uiuklann renkli na
manzaralanna takılnu§, dutUn« • 
yor, efkarlanıyor, kendi kendine 
söyleniyordu: 

- Behey Mehmet... Sen ne
rede? Sevmek nerede? •. Bu dalp 
ya nereden tutuldun.. koca ~ 
sem ... krrk yaşına kadar denisler 
de dolaşandolaşan cenklere gir, ya 
r"llan, esirol, düşman gemilerin· 
de, kamçı yiye yiye sırtın pan: 
!ansı, hiç birine aldırma... Fele
ğin kahrmda.n, gammdan, ccfr 
sıntlan daima kendine bir zevk 
hissesi çıkar, sonra günün birin" 
de .... , (D~"BDll \'1LI') ~~~cıtunluk lrntlhan!e.nnm yapı- yor. B:ı.zı yerlerde llerl mm-zııerlml2' tik mümessilleri:ıi iı:;kli.n için Cebelüttarık'rn lsp:ın'-·n-..·a iadesi l ğe ihtiyaç hisscttem. Sen kuman· 

ı.~1 •tepıerle girecek talebe mlk. biraz geri almmı§tır. Fakııt Almanla.. Sent-Mart sarayında daireler hn J J 

~
~tıı.:·t edllml.§Ur. nn iddia ettikleri veçhlle, hallnnmız lehlndeki temhUrnt de\":ım etmek- _, _________________________ lliıı_• 
.~ı.. zır!anmı..+·r. Hava nkınlann:ı dl "~ d ·a ,., 1 · eo ı • ~ "'tltt "" altı resmt IW!dc yapı· da yarılma yolttur, ÇUnkU kelimenin 9 '"' tc r· aıa rı , ~ n ::msıy:ı ve ::;a a-

1\~~ llu karn.ra göre Vefa, Da- tam m:ınasile tı:ıt yoktur. MUdıı.fao knrşı mğınnk vazifesi görmek Ü- mankaclıı yapılan büyük tezııhürnt. 
.\.~ IJIS<!j linyriye, fsUklAI, YUce tcrtıbatım:::, derlnl!ğlne yapılmı~tır. l!:Cre bazı mnğ:ız:ı.lar bo~altılmış t.ruı sonr:ı Albacete'de de 600 fa· 
:ıı.~cı.ı. etl talebesi lstanbul erkek ve hiçbir yerde Alman tnnklnnru:ı sı- tır. Bu mağazalar merdivenler Innjist \"C talebe tczal1Urnttn .bu
~~ Bog-uiçi, l§ık, Şloll Tenıkkt 1:ıntılnrı müdafaa tertıbatmıızı geçe- ve dehlizlerle papalık sarayının lunmuştur. J:ıcn'de ve Orense'de 
1 ~~· . ~bcsı Gnlat.ıısnrny lisesine", mem~Ur. merkezine b:ı.;;ıanmıştır. Kütüp. de bnnn benzer tezahürler vukubul 

Secçn1e fııkraıar 
\.:~ ltta. hubunyet, Kandım ıısclerl Som mmtnkamıdıı Alınan plyade1e. hane ve arşivler mut.ad zaman - muştur· Hazır cevap taşralı. 
~:'t.t "- n l kız llseaiDde, bütUn rt muharebeyo ıııtırak etmekle bera d;ın d:ıha evvel lmpanmıp+ır. • • • iri t . ., eitauı t 11 1 '2" Taşralmm b ilk defa stanbu. 

ı.. l'tıJ Uae~do ~~~ ta!:bde~I bcr ge;ld açmağa mu\•nf!hıılklin olama Vatikaıı, 8 (a, a.) - Vn.tilmn, Cebclütt:ınk, '7 (A.A.) - Cebelllt· la gelir· Oecclcyin .sokakl:ırda do-
•11.ıııı.ı:ı • ızcn "" r.. mı)ıı.rdır. En'ln cenup sa e geçen papalık mal::a.nunm sulh lehinde tarılt mmtıık:ı.sı lspanyol n::ı.kamlan 

lll' ecnebi liseleri talebesi Gıı.· dUşınan kuvvetleri, ya n<'hlro atdmııı· laştrken bl~ ceza.nenin kaprnmm 
~ ~ ıı-~esıncıe, Çnmlıca kız Uscııl lnr yahut imha oıunmu;,lnrdır. teşebbüste bulunduğuna dnir ec her tUrlU Inı;mz nleyhtnrı tez:ıhUrle- llzerinde bir düğme, düğmenin yn-
>'ltn,..~köy kız lisesinde, aynca En bovnndaki mevzilerimize yapı.. nebi memleketlerde ve bilhnı;s.:ı rl menetmek emrini verm~lerdlr. nmda da şöyle bir yazı görUr: 
ı. --.. ~a ıı ı 1 be i d ~ - Arnerik d d l el tT.\Ll..A HAVA ve DF.NlZ ~-.r!Jıd sea ta e :ı o ıcendl lan bcnnbardmıanlnr, mu?uırebc mey . a a o aşan sansasyon (Geceleyin bu düğmeye bnsmtz.) 
lı'eıı e ltnUhann gireceklerdir: dnnınm ynkm:l:ı. genl~llyccet;'1n1 sös· mahiyetteki hnberlere karşı ef- KUV\'EJ,EnlNE YENi TAHSİSAT Adamcağız merak eder ve tm'Slyc 

öküzler.n memleketinden geliyor-
sun gnliba·? • 

Taşralı hiç istifini bozmadan: 
- Evet amma, slzin memleket 

daha acaib· ln.aan bir dUğmeye ba.. 
smca. karşrsnın bir ~ çtktveri-
yor· 

Dokuz akçe olsun ~~ : Olgunıuıc lıntlhnnma. ı;lrme- termektedlr. MukavemeUmlzin kty· kt.rı umumiyenin dikkatini ccL Romn 8 - Rcsmt gazetede nc~re- mucibince dil.ı:.-cvc bn ....... Bır' ...... 
• b.. ~anan tal be lkta 1449 b t k dilen bir lta.rnrnameyo göre. progrn. b'" ,, .......,.. u .. 

~~tıla e m rı met \'c ınUcs.;lrlyeUni gösteren muh. e mc tedir. .Papalık makamı mmı tııhıı.kkul;: ettirmek için hava ne· klkn sonra eczacı k:ı.pmm önUnde Nn.srettin hocaya ıilyasmd& do-

~8571"dan bqk:ı geçen scncdc:ı tcııı deliller \'ardır. Bunlnrdan biri, su~hün tcessüsU lehinde teaeb- Un görun"' Ur •·e hiddetle sorar·. kuz -'·ça ··c,..,,;sler. "'- oldu.ıı..· i· ı ıtı .. ı de ld ım•nluk dU "' zarcUne 7,600 ve bahriye· nez:ıre c • UA • ·-... ~ o"' 
ı._""'l lla, " yen en ° b- şmnnm Uk güne nnz.nan dtlrl mu· bUste bulunmak için hiç bir mii- deniz birliklerinin tcsllhatını kuvvet- - Ne istiyorsun? ç1n alrnnk istememiş: 

'tl~t'it ITTrccckUr. bnrcbe meydanına Uç mlsll kuv..-et sa• ı"t fır .... tı ka'.!ırmamaktadır. L Hi , ___ A 
~·'<I' Vektııeu ""'"! bl kil er k tm .... '.1 lendlrmek için 1,600 milyon liret tah· Hi" - ç o~a eunu on •'-a 
~ ·lal.~- ,,_ r rar v • ıscv e iş olmıırudır. D~m:ın elinde ıc...ıde de bu suretle lıareket et- - w·· -""' ~ !tı uuııcı devlet teb:ı.asmdan o- mevcut bUtUn ku\'vctlert ve malzeme. .. slsat vermı,ur. Bu tahsisat d8rt sene. - O halde niçin bu düğmeye yapın diye rica ettiği sırada uyan.. 

lıtı crnıc1teUmizde tahsil yap- vı lınrbc sUrUyor. meye devam edecektir. Fakat. de sarfedlleccktır. 'lastnı? lllL'.}· Bakmış ki avucunda bJçbtr 
~ aı~:,n talebeler velcMetln muza. lklncl t:ır delil, dU:ım:ın bombıır· bu gibi teşebbüs için mliessir O• !!!!!!~~!!!!~!l!!!!'!!!!!!!!!!!!!!!!!~!!!!!!!!!!!I - Öyle yazılı da onun tçln- .,ey yok· Hc:men mm sıla g&derfnl 
o.ı:ı-. n <hn me1:te1)lcre nlrn:ımıyn· dım'ln tayyar ler!nln dtın ptl<e tar. l::ı.bilmesi için milnnsip bir .r.a. şcbbiisc mUmıit değildir. Bu iti· Eczacı, kn~ısmdak.lnin budalalı. kapayıp elini uzatarak: 
q.<l•tı u knrnr bUtUn rcamt m<'lt z·ndıı hltblr hUcum yapmağa kıılkq manda ve asgari bir muva:ffaki- barla bu hususta verilecek ha- ğmn hUkmeder ''O alayn b~lar: - Getir bari dokuz akçe oı.m. 1 "laU:f b:ışka hwru:;l TUrlc, ecnebi mıırı:a!nn ve dUn de yüzlerce tank kay yet ümidi ile yapılması lizımdır. berlerin ve dolaşacak şayiaların - AnJadrm. een insan ıruratlt demiş. • 
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Prençip 
babası gibi Avusturyaya ııatıl:nış 
telakki ediyorlardr. 

Bu üç suikastçı içinde kendine 
zolim bir istihzasıydı bu!. Bu 
iiç çocuk ta::ihin en mühim bir 
suikastını tertip etmi~ler, lal:in 
son dakikaya kadar hiribirini ı 
sevmemişler, birib:rlerinden şüp· 
he içinde yaşamışlardır. 

Bu akp:n yemeğini dünmüş 
gibi hatırlnyorum. Bu hatırlayı· 
şım belki öe bütün aileyi o sofra 
başında toplu cörcüğüm içindir. 
Tert::miz bir sofra, kristal ve gü· 
rr.üş takı:r.l:lr, kıy:r.ctli porselen· 
!er.. Çok gü~cl pişmiş yemekler 
ve gayet mükemmel hizmet ... 

duğuma bir türlü inanamıyorum. 

ta\•trla b:ına baktı ve tel:T.:ır içe· 
riye girdi. 

Yukarıda kimse yok l Mektup 
koyduğum yerde duruyor .. Mek' 
tuhu cebime aldım. Salonda kol' 
tuğunda tabaklar bulaşık yıka· 
mağa giden Ferdane ile karşılaş' 
tım. Kız beni görünce yüzünü e: 
lindeki tabaklarla sakladı. Benı 
görmemiş gibi yanımdan geçmek 
isteyordı:. ·Fakat ben tehlikeli 
olsa da ona bir sual sorınaktat1 
çekinmedim. 

4 Yakın tarihin en büyük faciası Yemek yendi, Canan sandal· 
yesini iterek kalktı ve yanıma 
geldi: 

- Ben, "Çabrinoviç'' iJe bera· 
ber, muhakk2ık bir ölüme gidiyo· 
rum. İstersen sen başka bir sefer 
için kaH dediği zaman "Grabcj" 
arkada~ınm bu ikazına cevap ver" 
memiş ve hattfi mektep arkada~ı 
nın b~ laflarına gücenmişti. 

Tabii "Grabej", ariradaşlarile 
beraber günlerce haliyle avundu· 
ğu rüyanm tahakku:Cu günü, 
bunlardan ayrılamazdı. Onla:-, 
"Kosva" da muzaffer Osmanlı 
Padişahını §ehit eden "Miloş'' u 
kendilerine model etmişlerdi. 
Kendileri de bu tarihi harp kah· 
ramanr gibi '' !" taç sahil::ini 
kancıkta. da olsa, vurup öldüre· 
ceklerdi l. 
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Şimdilik ilk suikast fikrinin 
nasıl olup da bu dimağlarda te· 
bellür ettiğini izah edelim: Bir 
gün yatağına uzanmış elan 
"Prençip'' kendisine bir "Viya· 
na" gazetesini ol:uyan bir arka· 
daşıı dileyordu. Bir hav.adisin 
iri puntu ile dizilmiş serlevhasını 
yüksek sesle okuyordu: "Arşi· 
dük Franıova Ferdinand hazretle 
rinin Bosna seyahatleri ... " 

"Prençip" derhal yatağında 
doğrularak sordu: 

- Ne dedi;ı, ne dedin?. 
- "AI"Jidük Fransova Ferdi· 

nand" Bosnaya geliyormuş 
- Bize i' çıkıyor denese!. 

Oku, devam et .. 
Havadis kısaydr. Gazete, A vus· 

turya Veliahtının haziran sonla· 
rına doğru askeri manevralarda 
hazır bulunmak üzere ''Bosna" 
ya seyahat edeceğini ve bu ma· 
nevraların Sırh hududu civarın· 
da yapılacağını kaydetmekle ik· 
tifa ediyordu. 

''Prcnçip" tekrar sordu: 
- Demek ki Arşidük Sırbistan 

hu::.ıd:.ınl yakı:t gelecek, öyle 
. ' m .. 
- Öyleymiı .. 

"Pr-:nçip'' bir müddet durduğu 
ycrd: sanki donmuı gibi hare· 
l;ı:tsj~ kaldı, 

- Hiç şüphe yok ki bu ma· 
nevra, Sırb:stan ile muhtemel bir 
harbe ha::ırlanmak için yapılıyor. 
Bedl)aht Sırbistanırr.ız bir tahşit 
merkezi olaca:k, öyle mi? Tabii 
ne demek istediğimi anlıyorsun? 

- E'let, anlıyorum. 
Yav~ş yavaş gece oluyor, etra· 

fa k~ran!ık casıyordu. Şimdi o· 
dadal:i muhtelif eşya harici şe· 
killerini kaydederek birer heyula 
g'bi mübhemleştiriyordu. Prençip 
tekrar yatağına uzanmış ve bir 
müddet sessiz, s:ıdasız düşünce· 
lerine dalmıs bir haltle, durduk· 
tc:n sonra bi~denbire arkadaşına: 

- Haydi, demişti, haydi, Kale 
meyd:ınına gidelim, Burada ~n· 
ki b:>ğuluyorurn ... 

İki arkada~ sessiz, sadasız dı· 
ıarıya çıktılar. "S::va" ve "Tura'' 
nehirleri artık kayb'>lm:•ş c.-l•n 
güneşin kızıllıkları içind~ kan 
rengini almıştı. Karşı taraf daki 
"Zemlen" Ii:nanını sanki kı:ıl 
alevlerden mürekkep bir çerçive 
klplamıştı. ''Belgrat" surları Ö· 
nü:ı.de a:ırl:ırdanberi niçe katti· 

amlara, hücumlara şahit olan 
"Sava" ve ''Tun:ı" sakin sakin 
akıyor, karanlık sularını yuvar· 
lıyordu. 

Sakin ve rüzgarsız bir geceydi. 
Yıldızlar nehrin derin ve tatlı su' 
Jarında el:nastan gözyaşlaı ı gibi 
ışıkla pmldayc:-rdu. "Sava" ve 
''Tuna" nın öte tarafında karan· 
lık ara!:ında, Avusturya idaresi 
cıltında esir Slavlar sessiz uyu· 
yorlardı. 

İki arkada§ \:fr tek kelime bile 
konuşmadan yürüyorlardı. "Pren· 
çip" in, başı göğsüne eğilmiş, 
eUerini arkasından biribirine 
bağlamış, ilerliyordu. Bir mücl· 

Bu üç suikastcı içinde kendine 1 
en ziyade hakim bulunan ''Pren· I 
çip" idi. ''Çabr:noviç" in veli' 
ahtr öJ:=ürmek hal:kında teklifi 1 
karşmnda "Prençip" evv:ıa te· I 
reddüt etmi~ti. Çünkü hexş:ri· 
sinin Avusturya hesabır-a ç"'lı~en 1 

bir casus olmasından c:ldişc edi· ı 
yordu. Kendisine cevap ol ı·ak ü· ı 
zere suikastr y.ıp:nak ic_;l ı icab:· I 
den alat ve edevat ve malzemeye 
malik bulunmadıkhrınt ileriye JI 

sürc1ü, "Prençip" cl::v::r:lmekten 
korkuyor "'C ''Çabrinoviç'' gibi 
bir a·lamh bövle \:ir işe köri.i kö 
rüne atılmak istemiyorclıı. 

CDenum 'ar) 
det böyle yürü<lükten sonra-,---------

So:-ra sofrada cturanla:-: S::ıl:in 
ve muvazeneli clm.:.n Aliye, kor· 
kak ve öfkeli Hikm:t, Eoğ• k ve 
zeki Esma, <laim;ı bir nwt!mnı:ıyı 
andıran Davut, ve kendi clüşün· 
celeri içerishe gCirr.iilmüş Canan 
ve Ali.. Bunların hco:iııin, hat· 
ta doktor Beclrinin. Emine Ana·• 
nın ve Ferdanenin b~ korkunç 
sırda birer hisleri var.. Fakat 
içerimde co~~ garip b'r his \"ar ... 
Gördükleri-ne. duydu'darıma rağ· 
mt'"l bi" katille aynı sofrada otıır· 

- İsterseniz biraz bahçeye çı· 
kalım. Bu korkunç günler sinirle· 
rimi bozdu, biraz hava almağa 
ihtiyacım var. · 

Ali derh:ıl yerinden kı:lktı ve 
öniimüzc geldi: 

- Eğer canınızı sıkma:sam 
size l:c:1 arkadaşlrk edeyim. 

C2m1n et:ni kclumun üzerine 
koydu ve parmakları kolumu Jü· 
zumundan d:ıha fazla sıktı. Sanki 
bana kendisini Ali ile yalnız bı· 
rakmama·nı söylüyordu. Bir taraf 
tan bana bunu anlatmağa çalı· 
şırken diğer taraftan da Aliye: 

- Olur, gidelim. 
Cevabını verdi. 

"Prençip" birdenbire durdu ve .:::=:::~;;:::;;;:;;;::::;;:~ 
arkada~ına dönerek hiddetli bir -~~~~-\,~ 

önümüzde rengarenk çiçekler· 
le bczcnm:ş koca çayırr geçtik. 
Burası çok sakin, çok neş'eli, çok 
güzel, çok cazibeli bir yer; göz· 
!erimi kalclırınca üzeri çardaklı 
balkonu gördüm, F.ı:rarengiz ge· 
ce 7İyaretini hatırladım. 

sesle: 
....:... "Ar~idük'' ya "Bosnn" ya 1 

gelemez veyahut ta gelecek olur· · 
sa sağ, salim Avusturyaya döne· 
mezl dedi. ''Jeraiç'' in vali 
"Vareşanin" i öldüremediği pek 
iyi olmuız. Zira ş-ıyet suikastır.d~ 
muvaffak olsaydı Avusturya he 
pimizi öldiirürdü. Bi7. ölmüş bu· 
lununca da Veliaht kollarını 
sallaya sallaya "Bosnaya" ya ge· 
lir giderdi ... 

"Prençip" in arkada§ı bu hO"" 
murdanmalarr, bu dert dö!tüşü 
bir asabi buhrana hamletti ve ar· 
kadaşının sözlerine faz:a ehem· 
miyct vermedi. Esasen daima be· 
ra~r bulunduğu "Prençip" ken· 
disine o kadar ehemmiyetsiz bir 
§ahsiyet olarak gözüküyordu ki 
böyle bir adamın "Fransuva Fer· 
dinand'' a suikast yapmasına ih· 
timal bile veremiyordu. 

Avusturya • Macaristanın haf 
metli Veliahtını şu çelimsiz ve 
miüin çocuk mu öldürecekti? 
Haydi canım! Bu olsa olsa''Prcn· 
çip" in yeisle bir tafrafuruşluğu 
olabilirdi ve buna fazla bir ehem· 
mi yet de verilemezdi 1 

Bu vakadan birkaç gün sonra 
"Poşara'' isminde bir dnrülfü· 
nünlu ''Çabrinoviç" e bir mektup 
göndermişti: "Bosnasaray" ela 
~rkan bir Sırb gazetesinin Arşi· 
dük'ün seyahati hakkında vermiş 
olduğu ha~r bir kı?ür halinde 
duruyordu. Başka tek bir kelime 
yoktu. "Çabrinoviç" bu mektu· 
bu alınca : 

- "Fransuva Ferdinand'' m 
"Bosnasaray" a merasimle geli!i 
şerefine mutlaka bir şey yapıt· 
malıdır!. 

Diyerek bu seyahatten "Prcn· 
çip'' i ve diğer ''Bosna" 1ı tate· 
beyi haberdar etmişti. Arşidük'ün 
seyahatini haber alan "Çabrino 
viç" derhal bir suikast yapıl:r.a· 
sını düşünmü~ bulunuyordu 
"Çabrinovic;" bu eıki sosyalis 
anarşist, ihtilalci genç. artık mii 
liyetperver olmuştu. O da tıpkı 
"Prençip" gibi düşünüyor<lu. 
Evvela Bosna Herseki Avusturya 
idaresinden "Hal;.3burg" un zul· 
mündcn kurtarmak lazımdı, Alt· 
tarafı kendiliğinden ol::caktı. 

Yalnız tuhafı surası ki bu casus 
zadeye, kendis(bir ihtilfilci olm:ı· 
sına rafmen, arkaôa~arı hiç de 
iyi bir gözle bakmıyorlar, o:ı.u 

Perdele~· 
YazJ:ıy1z. J\:t:k pencer:!lcrlmiz

dcn toz tutan knlm \'c kışlık per
deleri çıkarmnk, yerlerine ince 
perdeler asmak zrun::mı geldi- Fn
kat bir pencereye bir perde takar
ken bu iı;i lfıalctt.nyin yapmamak, 
evini güzel ve sevimli göstermek 
istlyen her ev kadınının birlnci 
dtişüneesl olmalıdır- ÇilnkU gilzel 
bir odanın en bUyük ve esaslı sli
sildürlor. 

Odasının penceresinin ~crdPEinl 
G·ı intihab edebilen bir ev kadını, 
odasını döşemekte yüzde doksan 
muv:ıffnk oldu dt'mcklir· 

İstanbul gUneşll denizli blr yaz 
şehridir. Bunun ic;;in ~chir içindeki 
ııp:ırtım:ınl:ı.r mUstesna 1~':ınbulun 
her semtinde yozları pencerelere 
Ja!lı kretondnn perdeler takmak 
GOk muvafıktır. Tül, işle!:!eli t Ul 
ç~çekli soluk bezden perdeler de 
ayrıca ş:ıya:ıı tavııiyedir· 

1 numaralı reı::mlmizdc ~örü:.:ı 
perdelerin rl'nkli ,.e ciç"kli kre -
tondan bir kantonycri Yardır. Alt 
kı:::ımlarm kennrla.rı fisto şeklinde 

( 

k<ısilmi) kı·cnı rcııgi vunluen ~·a -
pılmıştır. F;sto gibi kesilen bu ke
narlnrn kretonun ('D göze çarpan 
renginden bir pcrvnz çevrilmiştir· 

JI numnrnlr resmimiz l:ı:ı mo
dern geni~ ve alçak pencereleri 
slisliycc('k olan bir modeldir· Kon
dini dUz renk markizctlcn yayııl -
mı~!ır· Kenarları be§. on parmak 
l"nıntlc plise ile çevrilmistır. l<'a· 
kat bu plise yerine bUzgüHi farba 
koymak daha münasib olur; çi_inkü 
kolay ütülenir. 

TII ~Numaralı mo::Ielı!" bir bal
kon veya bir bahç:eyc açılan enm
lı kapının nasıl perdcle.,cbilco::eğini 
gör;tl"rmeltteclir. Açık bir tek tUl
d:?n yapılmıştır. 

B~nimlc tabii bir şekilde ve 
falso yapmaktan konu~mak için 
Cananın da, Alinin c1e çok uğ· 
ra~tıklarını anlayorum. Bense 
onl:ırm her ikisini derin bir mer· 
hametle tetkik eciiyorum. 

ilk gecemi müthiş hatıraları 
ile ta'ğzip etlen balkonun tam al· 
tındaki gül fican1arır.ın yanına 
~eldik. Canan bir tarhın önünde 
durdu. Bir lahza çiçeklere baktı, 
çel: güzel bir gülii koparmak için 
latif tarzda eğildi ve kopardığı 
gülü dudaklarına götürdü. Bu 
dakikad:ı Cananın yaptıklarının 
farkında olduğunu hiç iddia ede· 
mem. O, şimdi gözleri Alinin 
gözlerinde dalını~ gitmişti, Bu 
dakikada Canan güzelliğinin far· 

' kında bile değil; ay ışığı koyu 
saçlarına sıcak bir akis yağdırıyor 
hafif ropu içerisinde çok munta· 
zam görünen vücudu çayırın ko" 
yu yeşil rengi üzerine bir gölge 
halinde düşüyor; ve kalkık beyaz 
kolu kmr.ızı gülü yüzüne doğru 
tutuyor. 

Onu beklemek için ikimiz de 
durmu;tuk .. Ali de, ben de Ca· 
nana hayran hayran bakıyoruz. 
Ali Cananı. doğru hirka~ adım 
yürüdü, gülü tutan elini yakala· 
dı, gözleri genç ktıdımn gözleri· 
ne daldı, tonra birdenbire Cana
nın elini bıraktı. Geri döndü, 
yüzü sapsarıydı, ncf es ncfe11e mı· 
rı1dandı: 

- Ne kadar güzel güller bun· 
lar ! Bilhassa balkonun altındaki· 
ler çok güzel. 

- Evet, dedi. Fazla olarak 
busene d: bir gül bolluğu ... Ben 
senelerdenberi bu bahçcd:: bu ka· 
dı::r gül görmedim, 

Birdenbire mektubu hatırla· 
chn. Canan biraz so:ı.ra odasına 

' rı:<n:::: ,mı anlatıyordu. O halde 
:ıi•ndi yukarı crk2r, mektubu Ca· . ~ ' 
nanın mas:::ıı üzerıne korsam, ar· 
kamclan cdısrna çıkaca~ı içi:l bu 
tehlikeli v::sikanın başkasının e· 
lir.e gc~mesine i:nkan kalmazdı. 

Cananın koluma yaptığr taz
yıki anlamamazlığa gelerek ve 
güzel gözlerinin davetin:: lakayt, 
iki:;ini cle b:ıhce:fo bıraktı~ ve e· 
ve döndüm. Sllondan geçerken 
Hikmet kütüohanC'nin kapısı ö· 
nü"d:: gö::üntlü, canı Eıkılmış bir 

- Canan hanımın odası nere· 
de? 

- Sol tarafında.. Penceredeı1 
itibaren ikinci oda, 

Pencereden itibaren ikinci cÖ'· 
Bu oda hastamın yatakodası ile 
aynı katta ve salona asılı o!aıl 
aynanın tam karşrsında. 
Şu halde demek oluyor Jci 0 

gece beni gözetlemiş olan Canarı· 
dı. Birçok hadiselerin geçtiği 0 

gece de Bahanın odasma. girrııelc 
istiyen de Canandı. 

Ne olursa olsun, Cananın ınek' 
tubunu verecektim. 

Hislerim tamamile temiz .,e 
şerefli bir insan hissi olduğu 11at· 
de bu dakikada tıpkı bir suçl~ 
gibi ihtiyatla kapıyı açtım ve ar. 
kama doğru bir göz attıktan sol\ 
ra salonda yürümeğe başladrfl'l· 
Bir kapı aralığından !Öyle ba1'11' 
çekilen beyazlı bir baı görüıı'e 
biraz canım sıkıldı. 

Fakat yoluma devam ettim .. 
Cananın odasına girdiğim ""· 

kıt etrafa şöyle bir baktım ve ~ 
saya doğru yürüdüm. Masa"~, 
parlak ve koyu sathı üzerinde~ 
vazo dolusu gül var. Cananın 
çedc görüp beğendiği güllerde~ 
Mektubumu güllerin araaına, f . 
garla uçmayacak bir ıekilde yer 
leştirdim. Sonra dı§Clrıya çıkt~ 

Bütün bu işler ancak birle 
dakika sürmüştü. . 

Odama döndüğüm vaktt Cııı' 
nın geçtiğini göreyim diye k•~ 
yı açık bıraktım. Bıı suret . 
mektubun sahibi eline geçip ıri 
mediğini de kontrol edecektilJ1· ıı 

Biraz scnra kapımın önünd'1 
Ferdane geçti. Onu bakrtları~. 
takip ederken bir parça enÖ~~ 
liyc!im. Sonra hafif ayak ıe · 
rinden Cananın gelmekte otdııı;. 
nu anladım. Cananın odasına ı · 
diğini gördüm. Eğer Ferdane! 
ha evvel mektubu almamı,. .. 
herşey yolundaydr. . _ . .dl• 

Ferdane Cananın oduındJllıle· 
Galiba Canan genç kızı ıuç ~ 
rinde yakalamıştı. Çünkü y~ 
ııesle haykırdığım igittim: f 

- Onu derhal yerine ~ 
Sonra yaptığın işe çok pit 
olacaksın. 

Ferdane cevap verdi : 
- Bir kelime bile okumad:r; 

Bilmiyordum.. Odayı biraı uıtıl 
:z:elteyim, dedim. Sonra 1> 
gördüm~ .. 

- Çık buradan dıpn. w.· 
Daha iyi dinliyeyim diye .... :.J 

rıya çıkmıştım.. Odadan çı~· 
olan Ferdane ile karııta~od': 
yım diye alelacele Aliyenin ~· 
sır:a girdim. Fakat kötülüğe rtf 
r.ız ki Ferdane arkamdan. ? -ti 
daldı. Ben de hanımın bitıt~ 
aradan kapısı ola11 banyo od t'.. 
geçmeğe mecbur kaldım. fe~ 
nenin ne zaman çıkacağını ''.J 
seslerinden an1amağa çatıı-ıJio: 
banyonun kearına oturdum· rP, 
şünceme dalmıı bir halde F~ 
nenin odadan çıktığı.na ~ .:f'_' 
dikkat edememişim, fakat ""'1' 
nin salona açılan kapısrnın _J 
denbire kuvvetli olarak ka~) 
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1, 2, 3, 4, S, 6, 7, 8, 9 raknm· 
tarını murabb:Uara o şeklide yer· 
lcştiriniz ki ufki sı::ı:da bulu113n· 
lann mecmuu 15 ve amudi olarak 
cemettiğiniz zaır.an 1782 çıksın. 

''Oremburg" ta scn:lerden';eri me7ar 
bekçiliği yapan ihtiyar bir adam vr.rdı: 
Adı da İvancf. 

İvanof bir köylü çocufu idi; küçilkte:ı 
bu §ehro gelmiş, ve o zil:r.andanberi, bir 
defacık bile, adımını dı;r3rı atmamıştı. 

İhtiyar ivanof mut:ıassı;> bir Rustu. 
Şehrin sokaklarıncla tcsa~üf ettiği ipe!<: 
elbiseli Tat:ırlara Kırgız devecilerine ba· 
k:ırak nefret duymama:;ı kabil değil... 

İhtilal koptuğu zaman lv:tnofla ihti· 
ynr knm:ı ır.eznrhğrn duvarına bitişik mi· 
nirnini evlerine kapandılar; ve b:ışıa· 
rını bile çıl:arml<lılar. 

EoljC\•i'der onu aynı vazifede bır:ı.k· 
m:;:trırdı. İhtiyar, gene eskisi gibi mezar· 
tarı itina ile muhafaza eC:iycr, lüzum h:ısıl 
oldul:ça ycnikrini kazıyor, ve ziyaretçilc· 
re lopı falan açıycrdu. 

ivanofun karısı Matren1 da eski 1-~fa· 
lı, üm:ni lir kadıncıktı. Ruhun ebediye· 
tine in:ır.dığı gilıi bu ruhları, mezarlarda· 
ki i::kel~t'er·n } :ınınd;ı tasavvur ed: rtli. 
Hatta, kaç defa çimenlerin ve karın .:1· 
tından ölülerin !:sıltılarını işitmişti. 

• • • 

Materna korkmıya ba;ladı. Ölülerin ruh" 
)arı muazzep olur, ve intikam almak için 
kabirlerinden d:şarı fırlarlar sanıyordu. 

Bu endişesini ko::asına da söyledi. th· 
ti yar İ::anof gülü~siycr;k: 

- Oyle şey mı olur canım? diye cevap 
vermişti. 

1 hti'al bütün ş:ddetile devam ediyor; 
ı:abaht&?n akşama kadar kefensiz, •tabut· 
suz ölüler mezar!ığa akıyordu. 

Bunlar kafaları p:ırçalanmış. kolları 
b;ı::al;lan kopmuş, göğüsleri delik deşik 
cesetlerden başka bir şey değildi. 

İhtiyar m~zarcı müter.1adiyen çukur 
kaıdığı lıaldc ölüler dışarıda çürüyüp 
kokmıya b:u)amıştı. 

Derl:en l:ış geldi; ve üıotelik bir de ti· 
füs salgını b.:şgösterdi. 

Ç-e\1ren: 

C. E . 

Geceleri, ~y ış•ğında, rüzgar kavakla· 
rı ı_'ü.keı-ken bu manzarayr seyredenler, 
emınım, i:ayatlarınm sonuna kadar onu 
unutmaya::aklardır. 

Bir a:t~am, ivanofla karısı, duadan 
sema, erkence, yatağa girdiler. 

İhtiyar mezarcı, başını yastığa kor 
komaz horlamıya başlamıştı. Fakat Mat· 
rer.:ının gözünü uyku tutmuyordu ... 

. . . . 
Bu sırada karın üstil!ıdeki cesetlerden 

biri k,m.Idanmıya l:acıladı, ve bin zahmet· 
le diğer kadavraların" arasından kurtula· 
rak, sallan;ı ı:allana mezarlığın kapısına 
doğru yollanc!r. 

Bu, baygın olduğu hal:lc öldü zanedi· 
len ve soğuğun tesirile dirilen bir tifüslü 
idi. 

Hastalık, bir günde, yüzlerce ailenin 
ocagını söndürüyor; binlerce göz birden B' · · 1 1 msı xapıyı ça ıyor ... 
hayata kapanıyordu. _ ? !. ? !. ? ! ... 

Zemin bıız tııttuğıı isin artı'~ ır..czz.r Metrena yatağından çıktı; kapıyı aç 
J:azmıya da imkan kalmamıştı. mıya gitti ... 
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