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B ü·k Alın taarruzu inkişaf edemiyor •• 
n 

c nutku 1 F 
ttiticli!derde gnlcbe az.minin 

iddet \C lmHetini nnlamal· için 
b , kilin son sozlcri üzerinde 
biraz durmalıdır. l\lr. Churclıill Bü
l uk Britanya adasııula tut:unnuıl 
imkanı Jmlmnsa bile imparatorlu· 
~'lın clcn1zlcr aşın <li~·arlanna. çcki
l •!'f'J~ mucad le~ e im.fi galebe~ e 
kadar oradan d 'am edileceğini 
SO:\ fü or ki bizim <lC İngilf.eredc 
hutunduğuınuz günlerde miJletin 
efradı if:İnd her tnrattan işittiı!,i
ıniz sôzl r bunu te~ İci etmf'.ktedir. 

iZ tlarına hücum eden yüz. 
iman tankı imha edildi 

Fransız başvekilinin nutku 

nugün tngiltere , e rransa. 'l ek
pftre bir 37mii irade, hir fod.a.kfn
lık , c knJınımanlık küfü.'Sidir. Gale
be bu h"tın·ctiııdir. 

Do ngiliz karaktcnrıı, . İngil~z mıJ: 
Jetinin azim Ye ıradcsındekı 

sa:ıamlığl ve sonsuzlub'll anlamak 
ı t:yenlcr başvekil Mr. Churchill'in 
parlamentoda son söylediği nutku 
dikkatle gözden geçirmelidirler. ln
gılız bam ekili garbi Bclçıkada '~ şı
lll!l.li Fr nsada. cereyan <:-den muha
rebcl r hakkında izahat 'erdi \'C o
rada kapalı kalmış mutl fık lmV\ t
l rinin ne .gıbi şa rt.lar i<; nde ı. e ne 
aurctlc kurtnnldığmı anlattı. 

Katkat faık Alman kuV\ ctlcrınin 
her taraftan, hatlü en ınüdhişi, ha
' adım tazyık cttılderi İngiliz \'C 

Fr n ız n kcrlcrı kıifı cephane ve 
yıyecck bulamamak gtbi zorluklar 

k ı l ıyorlnıdr umıd"ız bir 
'\i, ~clt ydilcı. Yanı kenar- onluhtn 
onları lrnrtnramazd ı ve ne kadnr 
.kalırnmnnlık go tcrselcr, harbetsc-
1 •r düşmana galebe cdcmczJcrdı. 
I'lıın ız , c lngföz a kcı lcri bu şart
lar nltJnda orada h:ıı b ttılcr. Al
manlar 'e onların p lcıfoc takıl
nw meml ketlerin matbu tJ mahsur 
Fı ansız ve lngı1iz ordul:uının tama
men main; ti helak ol:l('aklarını, Y:1- ı 
hud tamamen ir ı cck nnı ılan 
cdi orlardı. 

İste bu ordu Ilcl~ıka kralının 1 i- ı 
yanelındcn du~d.uğu n"fıe~ ve i~ uk
rnhdan mutc' cllıu d ı ı bır tugyan 
ve f ~' ernnın da in.zunamiyle, öyle 
<',aıpı lı kt dnlı ilk nü l• ıde J\lman
laı ,. y ı tl k ıl ~'lnııı nğızl.nn tık n
dı. Der hal ) \,; n ıi suya indirdi
lcı. llün ~ltıkLıi z ferin yani Fran
sız ye İn iliz ordul rının trunnmcn 
iınh:ı ı l c) fı~ ctin "n gecıkmesini izah 
mecburi) etinde kalınca ne söyliyc-
c 1.lcımi ıµ ırclı1 r. Corricrc deıta 
....,era s.Lbll lık göstcı ilmemcsi lü
Zl munu müdafaa ediyor. Çünkü 
m h:>ur 1· tal r pek güzide ve de
ğerli kU\ıı; etler imişler! Bundan baş
k , burada işi çabuk bitirmenin bü
yü' ehemmiyeti yokmuş! İngiliz ve 
Fr n ız kuvvetlerini imha içi:ı kil-
e .. '; Al. 1 n lmvvclleri li:füı imiş. Böy
le el unca da i uzun urcrıniş ! AJ
m:ınlar bur:ıtl:ın ayırdıklıırı kuvvet
len b •• kn taraflarda daha faydalı 
sı.iretoo kullanabilirlerntlş. 

İşte FJandr ovalarında km ayı 
.külliyeden ayn bir halde mahsur ka
l n 'e dü3man tarafından bile kıy
ın tl ı i bızzarure itu af dilen İngi
Jı v Fra.ı; ız kU\"\ tl rinin beşdc 

r u İn ltcreye dönmek imkanını 
b dul ı. 1' r. Ch chıll, bu büyük 
m " t ı~ yeti Av. m Knnıarnsında 
ı u lcdı. Fakat özü burada kt'S
m ı . Arka ınd, n dcı hal ilii.vc edi
)i ı : 

"Bu kur tulu u bir 7.a.fcr haline 
soknuy lıın. H:ırblcr tahliye ameli
Y iyle kaz:ınılmaz... Şimal ccphc
sındc muharebeye i tirak eden bütün 
nakliye arabalarıyle, zırhlı tankları
mızı ve bin dane top kaybettik. ,, 

Dır harb i inde', millete ve bütün 
-cıh m hnr ı bu leri söyliyebilmek 
h kil~i c ar ttir ' halcıki bir kuv

Jhise~ iu Cahicl Y ALÇI... .. 
(Sonu: 8 Unc u sahifede) 

-
Reynaud dün harbin inkişafın-
dan memnuniyetle bahsetti 

muharebenin istenildiği şekilde General Veygand 
ilerlediğini Fransız başvekiline bildirdi 

Yeni bir mm"Uffol~ıl t•t gö te remiycr. .A hn:ın ağır tnnk1armdan biri.. 

Paris, 6 (A.A.) - Ask ri vaziyet 
Jin.kkında Havas ~dııki tafsilatı I 
vermektedir: 

Şimdi Aisne nehrinden Somme 1 

nehrine kadar hemen bütün cephe 
üz nne sirayet ebniş olan muharc~ 
ler dtln g ce, Almanlar lmrcşılannda 
buldukları mukavemetı bozmağa 

ınm·affak olmadan, hitama ermiş - ı 
tir. 

Bıdayette pike yapan tayyarelerin 
~·ardımlarilc ve muntazam hatlar 
halinde ilerliycn tankların verdiği 
ruhi sürpriz artık MC\"CUd değildir. 
Fransız askerleri tnhkım edilmiş 

köylerle ormanlar içerisinde muh -
m bır surette vaziyet almış olarak 

ı r tnıcktc 

Ye onları görür gormcz derhal ateş 
çıkarmaktadır-lar. Ayn ayn ilerli • 
yen tek tük tanl<lar harb sahasının 
çok gerilerine kadar sarkmağa mu
'\ affnk olm~larsa dn hususi bir su
rette techiz edilmlc; nskcı i gruplaı:ı.

m1z tarafındnn taarruza uğnyarak 
imha edilmif lcrdir. 

Süpbe yPk ki Alman kumandanlı
_ğ).nın kat'i olmasını i tcdiği anlnşı • 
ıa.n ve hen·iz bütün iman ıhtiyat
Jarı iştirak etmemiş bulunan bu azim 
muharebcıliıı mebdeinde bulunuyo
ruz. Bu se~ble yalnız muharebele
r in şiddetl,...nmesinc değil her iki 
cenah üzeıindc inki§afına da intizar 
etmek icab t'.der. Filhakika bu sabah 
a ğı Samıuc üzerinde düşman ol . 
dukça. kesif tank hücumları yapmış-

(Sonu: 3 uncü sa hifede) 

İtalya ile Malta arasında Yuna~ gemi~~rinin. 
•• • • Akdenız sef ruseferı 

seyrusef er kesıldı 
1 

tatil elli idi 
D • • R d b • • • • k h Atina, 6 (Hususi) - Yunan hü -un oma a uyu ava kiımetinin, Yunan vnpurlarının,.Ak-

denız ve Athuıtik limanlaıı arasında 
tezahüratı icra edildi seyrüseferini tatil ettiği haber a -

Roma, 6 (A.A.) - Politik saha
da;, İtalyanın bır askeri müdahalesi 
hakkıncla fikir verebilecek yeni hiç 
bir haclısc vukun. gelmemiştir . 

Musolininin bu nkşam bir nutuk 
irad edeceği hakkındakı Rayialar te
eyyüt etmemi tir. 

Bilakis Romanın ..,iyasi mahafili, 

islerın bu kadarla kalabileceği ve 
İta il anın nihayet harbe girmesin -
den evvel daha bir Jraç gün gcçebi • 
lcct•ğı fıkrindedir. 

İhtimal, efkan umumi)'eyi ha.zır
}, mn.k maksadiylc, bugün öğleden 

sonra, biı çok tayyare filoları pek 
(Sonu: 5 inci sahifede) 

Yüksek ırımda 
bir yangın faciası 

Dört kişi alevler arasında 
feryad ede ede yandılar 

Dün öğleye doğnı Yüksckkaldı

rınıda bır yangın olmuş, bir şapkacı 
dükkfuıı içerisinde bulunan dört ki-

ei pek feci şeki!de yanmışlardır. Bi-
dı §öyle olmU§tur: -.. (&Qau: 2 nol aahlfede) 

lınmıştır. 

Amerika müttefiklere 
2500 top 600 bin 

tüfek veriyor 
---o--

Nevyork, 6 (A.A.) - Nevyork Ti
mcs gazetesinin Vasington mubabı
rinin verdıği maliımata gprc, Ame
rika müttefiklere derhal Büyük Har- 1 
bin stoklarından çok miktnrda tü
fcl<, sahra topu \ e cephane \erecek
tir. 

Muhabir bu malzen1cnin hukuku 
düvel kaideleri ihlal edilmeden nak
led ilebileceğinc dair b:ıH müddeiumu 
mi Robert Jackson taı nfından ynpı 
lan beyanata mi.istcniden vcrilebilc
ccgini ilave eylemcktcd;r. 
İtimada fµlyan membalardan ve -

rilcn m alumata g"re, Flwdre'de 
kaybedilen malzemeyı tclnfi ctı:ıck 

-.... (&onu: 5 ıncl sahifede) 

ırını ~ f İıilinü clü:ı sabah Ila.yda.rpaşada lalrsdanırluın 

Milli Şef ismet İnönü 
dün şehrimize geldi 

Cumhurreisi içten gelen büyük 
bir 3evinçle karşılandı 

Reisicümhunımuz Mılli Şef f smet 
JnönU, dün saat on birde, beraberle
rinde Milli Müdafaa Vekili Sa.ff et 
Ankan olduğu halde, hususi bir va
gonla Aiıkaradan şehrimize gelmiş -
lerdir. Milli Şefi, istasyonda, 1stan-
1sulda bulunan Maliye, lktısad ve 
lıfaaıif Vckillerile İstanbul Vali ve 
Belediye Reisi Doktor Lutfi Kırdar, 

Ordu Müfettişi Orgeneral Fahrc<l
din Altay, İstanbul Komutanı lshak 
Avni Akdağ, Harb Akademisi Ko
mutanı Ali Fuad Erden, Doktor Gc
:neıııl Süreyya Hidayet Serter, Parti 
İdare Heyeti Reisi Tevfik l<"ik rct 
Sılay, Emniyet Müdürü Muzaffer 
Açıkalın, lstanbulda bulunan mebus
lar, generaller, Üniversite Rektörü, 

Deniz Komutam, Mfüldciumumt Hıl( .. 
met Onat, vilayet ve belediye erkanı 
jstikbal etmişlerdir. 

mu Şefimiz, hususi katarın so • 
nuna bağlanım§ olan hususi vagon .. 
lanndan bcşüş bir çehre ile inmiş-ı 
ler, kendilerini istikbale gelenlerin 
ellerini sıkarak hatırlarını sormuş .. 
lar, Haydarpaşa rıhtımına yanaşmırı 
olan Denizyolları idaresinin Ülev va .. 
puruna rakib olmak üzere ilerlerken 
istasyonu dolduran binlerce kı§ilik 

halk kütlesinin candan te7.ahürat ve 
alkışlarile "Ynşa! Varol!,, nidaları .. 
ııa şapkalarını çıkararak s lamla .. · 
mn.k suretile mukabele ve iltifatta 
bulunmu§lardır. 

(Sonu: v' urıcl ıuhlf~de) ........................ .,.. ................. ...... .......................... ,,, ,,...,.~· · · ,_..~ 

SABAHTAN SABAHA: 

Napolyon der ki .. - . 
uAskeri tarihin yarısı sabırsızhk yüzünden, 
yarı sı teşebbüs fıkdanından kaybedilmiş 

muharebelerle doludur .. ,, 

~ 

o Na n.t 

.~ 

Eovelki sabah, saat dörtte başlıgan y eni Alman taarruz.unun islikame. 
ti.-ıi '!e bütün Fransaya naz c:ran harb cebhesi i le taarruz.un iki müh:t11 

amiU tank oe tayyareyi gösterir kroki 
- Yazısı 5 inci eatıffede -



arblerde 
re.Jerin rolü 

nin en ll»irinci 
Hüc:um tayyarecUJigınin .Da0lıca 

mes lesi iabi,ycvidir. Bunun sonraki 
mm affakıyetlcri İspan~ ada 1937 ta
r.ihlııde İtal~n c de ettikleri 
n tıcelerden dogmaktadır. 

Bu hada, teaır ılc emniyet un-
surunu bırleştinnek lazımdı. !Metie
lenm nazari miitaleası bunun müm
kün olduguııu gôstcrıyordu. 

Çok al aktan, yani toprak seviyc
smden yirmi .metre kadıır ir.U.Cada 
düz uçu keyfiyeti So y t Ru ya
da tasavvur eddmiştı. Böyle bır u
çuşun avantajı mütcarnzı, hedefin 
hemen yanına gelinciyc kadar mey
dan ıkarmaması ıdi. Bilhassa a
rıza t bir ru:ide tayyare gu goril· 
nuyordu. Fakat bu metod :ancak a
ğır yya lerc ynny rdu. Halbuki 
modem ta yare çok eeridır ve ekse
rı 1ı 1 ı tam umanında gonn i 
lçııı muayyen bir irtifada bultmma
sı lazımdır. Üç alçaktan ufki uc;uş 
ca., m ly z ve bilhassa bombala -

hhatmden mahrumdur. 

yoz ate. ının mıiessırıycti, 

taı~relerı
edefleridir 

~adonin aksine olu.rak hiicum tay
yıe.recılıgmin en hasas iıedeflerillden 
birıdir. 

Topc;u kuvvetleri açıkta çalışmak 
mecburiyetmdetlir. Malzeme orta bü 
yuklüktcki bombadan müteessir o
lur. 'l'aypre, askerler •ld&mhğı 
zaman ba.taryalorı tahrlb edecek 
bomba ile, bunların gizlcndiklen 
yerlerden çıl·madıkları takdirde ba
ftf bomba, veya ımitralyöz ı:kurtjun
larını istimal husualanndan .binni 
'tercıh edeeektır. 

Bir top Jlatary sının mevkilııin 

gızlcnmesi biı ka~ bin metre irtifa -
dnn u~n taresmd tayyarelerine ve
yn yerdeki t:amssud me kilerine 
kar ı ancak tesirliôır. Fakat birkaç 
.yüz metreden u n bır tayyareye 
karşı ne yapılabilir? Biıtün toplar 
arasından nuıskeienmc i ve himaye 
edum i en güç olan, tayyare dafii 
bataryalarıdır ... 

Hareket halinde olan askerlere ve 
n klıye kollanna taarruz, umumi 
mahıy tte o'anık. hücum tayyare
ciligmın, müdah lenın en müessir şe 
kıllennd n bındir. Polonyada hare- 1 
ket halındc bulun8)\ kıtaıarı yollar- ı 
da mıhlayan, ve pıyadeyi orman
lara ılticaya m bur eden hücum 
tayyarel nnin akınla ı olmuştur. 1 
Yıne Norv tc, c ubdan Trond -
h ım'e doğru yürüyen ilk lngihz 
motorlü unsurlarını tevkif ed\:n \e 
nakhye yollnrını k en ve takviye 
kuvvetlerinin gelme ini gliçleştiren 

onlar olmu tur. 

Bu tayyarcl ı ın h hlıazır muh -
re inde esa lı bır ~l oynıyacakl 

tından emin olalım.,, 

'L'flll1,.Ytration,, dmı 

YENİ SABAH 

Şehir ve Memleket 
• 

İtalyan kliringindeki 
alas.ıuz 3,.5 
milyonu geçti 

--0-

E.Baz1. medııılelerin itmacı 
IB8anedildi 

İtalya ile imzalanan son kliring 
an''im,ae!Qdan sonra hu memleket

le yaptığımız ticari 'mÜbadelelerde 
kliring heaablanııda lehimize olarak 
3.5!milyonılirabk ıbir yekimıbiiikmiş
tir. Bu y8kfuıuıı ;günden:güne artma 
sı ve 1taıyadan yapılacak ithalat 
güçlüklerinin fazlalaşması yüzün • 
den Ticaıet iVeki.leti .kmd:enjanları 

dGimuş olan bazı ımallarm ltalyaya 
g•derilınesini ımene*miljtir. İtalya 
ile mevcud anlaşma hükümlerine 
göre blokaj miktarı 1.5 milyon lirayı 
aşqğı takdilde iki taraf aı·asında 

t:.eşekkW ~ muhtelit bir komi 
yonun bloke e~hlcn parayı tasfiye 
etmesi ıcap etmektedir. 

Hükumetimiz, İtalya hükiımeti
ne muracaat ederek :tasfiye iline 
başlanmasını istemiştir. !lta~yan -ımu- ı 

rahhaa1aanm bugünlerde şehrimi2.e 
gelmesi tııeJdrwnektcdir. 

Diğer -taraftan evvelce lta}yaya 
gönderilmesi menedilen dört yüz ton 
an>anın eski satış old~ igin tüc
carların ya~rı teşebbüsler uzeri
ne bu tüccarlaın mutazarrır olma
ması için v~:ııet bu mallamn ihra
cına müsaade etmiştir. ..... 

IKTISAD işl..ERI : 

Yeni bi.rlilderin idare lıeyetlerl 

r 
OKUYUCU 
DİYOR Kİ: 

ıl)mak inşasi mecburiyeti 
ve bir ..-v •hlbinin 

4llıfllncitleri 
5 hnıırnn 940 tarıhli gazetcnızde ı-

:jmaklar ve ev kiraları hakkında b 
knril.nizin yazısını ne rctmi;;;lııuz. Oku
dum. Guzcl ve çok muhik lıır teme mı, 
1akat. bır bır nokta muhtacı tef.sır \ 
izahdıl'. ~nu da aynı sütunda ılfl\ eı 

mütalearuz.la netır buyummnızı 

e ki bır kari sıfutılc l'ıca edcccgım. Hu
nelcre k:ıyrnnknmlık ıarnhndnn tcvzı 

edilen. e bır buçuk ay z.arimda sıpcr 

veoy ınak ~apıbnnsına dnır ihb:ırna

rnel i almQ'an kalmamı gıbıdir. Kira
cıl r bu varakaları derhal mal s:ıhıblc
Tine gondenn şlerdır. Ben de mal &eht
bıyını. Güya: Evıını bır {l'ICl.ılfıg muka
bıll kiraya \ euwn. Kır cı da buna mu
kab 1 haned otura k, m lını canını 

e d eyalir\ı nluhaf 2a ıskan m ... 
cck bund:ın t<:ılıli bır ş y ol ımnz.. şıındı 
lıunların hnrıclnde bir de n al sahıblerı 

ınin zar -
çok geçme

E et ev sahıbı 

gorm k za ureti nazard tutulunca, 
pıkc rnız c;aresıni zaru i kılar. 

Bomba o v ıt, hedef nnak iç n 
sar edeccgı ıkı ü niy hk miidd t 
zarfında, tayyarenin yolunu aşağı 
yuknrı ta.kıb .eder. Tayy:ırcıtin ent
nıy tini bu mcto<lla ve bazı şartlar 
a tı da. tamamilc nıümkün olur. 

Ba?.ı zaı ar, D. C. A. mıtral • 
y"zl i 'e topları üzerınde cambaz
ı nl b ılunan t.ayy redlerm cü

karşısmdr.ı hayr t duyu-

Bir ağızda binlerce 
lira basan makine 

ki nıuharcbcye- i tirak c
d n tm u lardan h bıri ı hücum 
tayya-rel rmdcn masun d ı:'lldir, fa
k t maııız kaJdikları tehlıkcler ol -
dukça d"gi iktir. 

M k a!mı ınyade daha uzun 
muddct en az tehlikeye maruz he· 
deflerdcn biridir ve öyle kale.ak 
Ur. .T yyareye karşı O, dağılmasile, 

mıaskelcnllli!Si ve himayesilc, kcndi
ami müdafaa etmelctedir ... 

.ll'anJdar i.nidiye.kadnr hümmı tay 
,,ıreciliğinde hususi bir hedef de -
jüdı. Bununla beraber, Alman zırhlı 
fukaJan Po nyada hava tehlikesi -
ne .karşı, ltwruai surette teehiz ~il
mi tanklar vasıtasııe ve bır de, av
cı tayyn~eJerinin -refak lı ile, bir hi· 
ma.y 3ilsilesi .WCude grlirmiŞlerdi. 
Fok • Polonya harekat1 bu hususta 
aabnt edı ı bir k11dret.tc değildir. 

Birkaç rolonya tankını .duniumıak 

icin tayyar~lere ihtiyaç olmadığı 
.g·bi, ~ 'fer - Div.isonenlere tunı.ız 
ı ın Polo ya hücum t.ıyyarecilıiği 

muktccl'r değildi. 
Tanklara karşı tayyareler, bütün 

kudret deneelerini Noneç, ~ele -
mcQk, Bel ika ve &-.-.da göster
diler. 

Tank .ııriıı cehheden ve yanJ.ardan 
mitralyöz kur§lllllanna mukavemet 
edebıhr. Fakat tanklann bu·çoğunun 
fu;t kı mı mitralyöz kuftlUnle:nna 
muknvemet cdcmiyeccği gibi 45 de
receden pike olarak 500 metreden 
atııan 20 milimetreki delici top mer
mlletinden kurtulamaz. 

1.Mevzi alan tvpçu kuwetleri, pi • 

TOrklye ........ 
8ENELIK 1400 Kuruı 2700 KurUf 
6 AYLll<. 750 » 1460 » 
3 A'V'LIK 400 » IOO » 

AYLiK 150 » 800 » 
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EZANI SAAT 1 VAIATI SAAT 
··~~··"~ ö eo tıondi Guııeş ö le tkindl 

ı 04 4 8'."35 M.tt 12.13 ıe.rs 

m Y. ı tmsak .\11.-m Yatı:ı 
P"t ı 'Ol.iM ııui ~1.29 02:ır2 

EneJkr gün, Sh'kecide -4J8pkaerlık 
• aden Reıgad, emuyet tkiaci "1be mü
düriijjüne müraeaa.t ederek ~n 
aula.tnuştır: 

- On ı.ee gün kadar evevl dükka
nmıa Anıüdi adında birisi .geldi. 
Benimle .ahbab oldu. Sıkaık dükıki

ıuma gehp gitmeğe hefladı. BlLara -
da, Loadi'ada uzun müddet .:blihm -
mus..olan KarabetwJında bir:ukada- ı 
şs cdduğunu. buııun,ıbir iane QtUayı, 
ikı tane yaptıgım soylcdi. '!Senet ! 
uJııbi o ca<rlZ dedi. Bır 1JUll ıKa:ra· 
betlerberabct' geldiler. Kanbet, ı«o
luada :hır defterle ..bir demirIJPakine 
getirdi .. Bu anakinenın aruma, ".Mn
den aldığı bir iki ..buçuk linllıJda :9e
raber bir kiğulı Uiql~yarak k~du. 
Bil'U aonra. y:epyeni bir iki aucuk 
liralık "hardı; bana yenli, .Badan 
sonra, benden, para. ,yapmak Jizerc 
üc dort bin lira kadar para istedilerı 
ilen arayıp taısyıp bin Jlell} yıi& lira 
.kadar. para buldum. 

Fakat, sonradan, •doland;nlmak • 
.tan da, :para <yapıp zabıtanın eline 
dütmekten de korktum .. Haber veri
yorum. Yann, An üdınin 'Fenerdeki 
evinde bu paralan çoğaltmak il7.ere 
sozlcştik. 

~ta. bu jki a,.cııkgözün, Reşada 

t.para değil, pamJannı deve 'YtlPll -
caklannı anlamakta gtı~ tekmeı

Jn.İılftİr. Çünkü, hundan evvel de ıbu
na benzer bir çok v.ak'alar olmuş, 
bazı safdiller, böyle para .yapacağız 
diye, bazı açıkgozlere para vemıi -
ler, sonra da "eyvah! ilfıcı fazla koy 
mufUZ .. Paralar yanmış!,, diye, ma-

YENi NEŞRiYAT: 

Kavgaını 
Alınan Devlet Reisi AdoU HiUeriıı 

(Meın Kampf) ısıınh ese 1 .Hüseyın Ca.bid 
Y.ılçın tarafından asıma sıadı.k .k.aımak 

sur tıle \ e tamamen ayni olınak uzerc 
tercume edilıniftir. 

500 büyuk saytadrul fazla :tutan ve iki ı 
cıld uzerıııe terlıb edilen bu kıtabı Alı-
med Halid Kitabe\ ı n~retmıştir. 

lki cildı 225, cıldlısi 250 kur41ba'. . .. .. . . . . . 

beş yüz linaıı 
luyorclu 

kuwden bir .miktar JWUDUJ .kiğıd 
ttkarıldJitnll phid olaa.k potiae ,mü-; 

r.acaat etınil)ıeniir. 
Bu nevi dolaııd.tr:ıcıhğa dudızcJ)ık 

daımek.t.edir. Bu ~ılar da .üç 
ki.fidiı: • .IJunlardan Giri, ,mefhur dız.. 
dızcı,. .aabıkalı Ba•nıdır. ıZabata,..Re

pda., Ael'bal Basanın ftBDl1Ili ıgös -
tıermiş, RA!lllld: 

-Jlt;e, dıemjgtir, para yapan.Ka· 
r.ahet budur. 

Bunun iileriııe, dün saat onda, A
rist.idinin J'earJrde Taht.amjnaredeki 
evi etrafında tertibat alınmış ve Re
.pd eve .girdikten .-aonra bir cürmü 
meşhud yapdara.k sabıkalı dızdlzcı 

Hamıı!a Arilltidi, RegaW. kandırmak 
içln kullandıkları sahte para ma.kine
sitle beıtalw 711kabmnuılaldır. 

Hasanla Ammdi, bugün adliyeye 
venleceklantir. 

DENiZLERDE : 

llfıAç 2 w ....... 'p 
liığıw8dldi 

:lkı y enel lii\ B:lilmıli dlan ıBenlz
yoll rı muteselsil kefalet sandığının .ıas

fıyesı bıtmek uzeredır. Sandığın Jağv.edil

m' ne karar verilen tarıhe kadar birık
mış olan pnalar.ın memurlar arasında 

Tak im ve tevziine bugunlerde başlana -
caktır. Deniz mües!IMelerinde Wlldden 
çalı p ta şimdi bu teşkılAUardan ayrılınış 
memurlar da .ııaQdıkt.aki paı alarmı alıı -
bHcc .ı rdir. 

Şirketi Jlaplyaaia hwrili.tlı 

- o lıwflan 
Ş rk ti HQriye d: ı geçen yıllarda 

rudu u ıbi bu ya• me\ mnıde de Bo
ı 1 lkı için yüzd olll tcıuılılllı uç 

aylık karneler ıhd etn e c k 

üeleri de tamamen hazırlanmı& -

karaya 
otu!' 11 •rırban vapw•unuo "tamıratı tama
men bitmiş ve :9llDi dün taa\ uzdan ~ -
mıstır. ;vapunın pazarlesl ,cilnü ıMaı:ma
llllda .-um tecriibelerı.. .ıcra edilecek ve 
gt:.pıJ \ıpıl)t!D 11.erJin seferleriae ~. 
ca~·ı•l 

yatı al sahibine tahmıl edllmı bır " -
zlyet vardır. Bunun hallı H'ı ımdır. Do -
ru durüst ma verm z, tahrıbat yap 
M le har d eve kı ı alır vesaı 

\ eeır• ve bu de bunlun zamimeten 
uste b r ~t ~eııid• eder ..öbi aıtınak 
y~ .. 

~n her evın alt kısmı pu şekildeki 
sıtınaklııra çÔk. benzer. ı<ıı. cı kendlsın 
mtihafazal hay.at lhim'sa tedbır alıntr. 

~ onU' da kendi bliir demeldCn 
bqk~ ça;ı:r, ~~rum. 'Veya en SOft 
bir can; Y~lt ıııut'll! kıraeımı:ı dlıı 
m6-vı derecede v-: ıcara mahsub echl
memek üzere ilüraldiü ~n trtmeli ve 
n'ı8izımle Jı.ı.ıamunda da ihUkAra mwdan 
brakmamaldr. -&erwüere llehdıye fi)'at 
ccdvelı asmaldır. :Kireç kumç .imento 
tahta çivı veaaıre hakkında. Bu ış de 
k~ra havale ~lirse nlınacak 
tedbirin ;hart> .oöliınuıda muyesse'l' ola
cağını da unutRl.llmak lazım geldıgıni 

saygıı._çunııı hlltJrl8tırm1 efendım. 

~ktaş Kıb~li ~ta -aıddesı Jılo. 118 
karllerinızden Behlıil Irmak 

: 

939 belediye talı811itı 
Vılayet v.e bc.lcdi,enın 939 muhammen 

varıdatı 12'121';900 lira idi Bu sene yapı
lan tah ılat euıesında bu mikdar tama ~ 
men tutulmuştur. Bu suretle a38 6l8Deai 
tahsil tına n:ızann 1.5 nulyon lıra fa1.kı
lık .ıde edilınlftir . 

'Beledi)e "10 otomobil Mtlyor 
b'tartbul !Mded~esı Elektrik, Tram 8)' 

"c Tuncl id<meleriııde eşhıas:ı mahsus ll, 
sul:ır ldnrcsınde 2, ve bcledıyede de 2 
otomobıl vardır. Bunlar m 'ı:rete ,..ren 
kanun muc :;nıce hu u ı ga a;lara çekıl
ml§tır. Dahiliye Veka run on teblı -
tına nazaran bunlar bcledıye t rafından 
muznycdtye kt.ı ularak sdtıl:ı aktır. 
\Diğer taratdan b11:zı idareler kanunt 11 

varwed edilm& l Hwm elen otomeb Ur 
d .bazı tadilat yaparak servi ışlcrınd 

çalıJtırmaktadırlar. Bu kıl it llJ lU 1 

ruhuna mulıaı f olduğund uı bu el.ild 
h k t edenl r ce:z l ndı k dır. 

Dolmabahçe parkı in.,.atı 

Aş 

ki nd 

ıatmıbul telefon ıdıı.J'e tu.rJıfından lli -
şanta ı cıvarındn yapılmakta olan yeni 
hat \ e teaisatlnr tamamen ıkmal edılmı -
tir. Bu ııeeeble idare il• kn, Teşvik ye, 
ve Nışanta ı semtlerinde yeni abonel r 
ıu.ı,dıiıa bal)mnıJtır. 1dare bundan a a 
diğer tara!larda ,.pllat'!ık hntlurda 1a -
aliye&e,başlıyacakkr. tkmai edilen h:nı."U":ı 

, : ,bMJ .. m•~dılıF.. ~ 

Haber eri ) 
Yüksekkaldırımda 

bir yangın 
faciası 

cltöttt ;ki,ti tihwler arastnda 
feryad ede \ilde 4f8ndder 

(Baı taraf 1 ıncı sahifede) 
Yüksekkaldıı ımda Gül apartıma

nı altında, "Helvcti kcünc 4000 
liraya sigortalı 50 numaralı 'Ve Ali 
Galib adında bir şapkacının bir haf
ta evvel -o.çtığı dükkanda gazocagı 
altındaki sUIUsyon tenekesinin ateş 
alplasından yangın C'ıkmış, ateş, sü
lüşyon tenekesinin yanında bulunan 
benzin tenekeler.ine sırayet etmiştir. 
Bu sarada, dilkkin sahibi Ali Galib, 
dükkfı.run üst kat:ında.ki atelyeye 
çıkmış olduğundan evveli ate~i kim
se görmemiş, benzinler parlayınca 

da, etrafı bırdmıbırc bır alev sarmı~
tır. Dilkimn ön krsmındaki ateş 

büyük bir sür'atle hc-r tarafa siıa

yet etliğinden, dükkanın iIBt kısmın 
daki atölyede bul man Alı Galibm 
karısı Bedinyla kendisi VP. yanların

da çalışan iı:.çilcrden Ytiksekkal<lı -
rmıda oturan Aznif kızı Şakeylc T -
~a oturan 17 y mda 'Nazik 
..kaçmağa vakit bulamamı !ar. alevler 
arasında fcryad ederek yanmıslar -
dır. 

Yangın Galata kule ind n görü
lerek ıtfaiy.e) e tel f n erlilıniş, he
men yetişen itfaı) t>, ,tle ı~r i~indc 
bulduğu dükkan yandı0rı halde ~an
gım, etrafa siraye me meydan vcr
den söndürmüştür. 

Tahkikata devam edılmektedir. 
-•ıı«--

POLiSTE: 

Bir bdm evin tara~s11ıdan 
düşere'k old\\ 

d T 

Dun akşam Top ı dı 

lıkta br cesed bulunmu 
deiwnwnlllk b bent r 
deiu umt mu inlennden 
senın tahkikine 1 keymuetur. 

dı -

Bir Çikolata f ablİkBAI tl8hibi dalla 
l9eraet etti 

Rı.lıi)al ~knllta 1 brıkası aahible Nı

kifor, Ebıol>'llos ve. kardeş.ı Apostol Et
nopulosun, 345ül kilo $eki![' stoku yap -

1 
mak ve bu stoku beyruırnııne i}e bUdil' - 1 
meyıp fiyat farkını vermemek ureüle 
milli korunma kanunu un 32 ve 5V u u 
maddelerıne muhalif h t etmek idd -
asıle mubakemelerıne dün llye ,retlinci 
eeuı mahkemesinde b&f}amnıştır. 

Jlıf,aznunlar, kendilcrının ,eker ta m 
olmayıp mustehlık olduk! rmı, her zaman 
bu lç:ıdar şeker bulundurduk! rmı 01 lc
nıişhtriilr. Mahkeme, muddeiuınuouoln Mı
lebı veçhile, maaamua1'ln beraatıerine •· 
rar <Vef11UŞtl..I'. 

kom usu 

m 1 r. 
Htıkim ~ıd saqJwıundan umnı, Mch• 

mcdın te~ kı mı.: k.ırnr \ c m br. 

Siyasi f aıdiyellar 

A 1man ta•TruzanUTI tklncl aafMlll 
b•fl•mıt ve iki giindenberl y.ıA 
Franaaz cepıa.lnde Alman tHrrlll 

kuvvetleri ile Fransız ve lnglllz mUdaf .. 
kuvVlltlerl çarpıım•i• k•ulırıupar. 

H•rbln birinci safhaaında her lkl .,... 
'harlb tar.ıf ntUh11Umet• •aşt.ama•an ..,. 
vel, .,.dlaatın lmk•n venrıes msbetlııııl• 

...,lr takım '1)1nı faally~e buıu .. muflltl. 
veı siyaset Aleminde bazı sUrprizler muta• 
hedealne tmıl oım...,..dı. 

Fransanın lktt•di Ye siyası.•tTad• '"• 
hasını gaye istihdaf eden Alman taarruz• 
bir takım sulh tekllflerı rl"<Jayetlerl ara• 
sı11da tekr;ır tlddetle tt .... mıftır. Fak .. 
bu •hı•ki ukert haNkiltın lttld,.fı ar..,. 
sında .aiyui •h•d•kl fHlıyetıerde hlll 
ftlüphemiyetlerlnl, d•h• doğrusu lstıkrat 

aı:tllkfarını ntuKtıfua flblMMte berttevam~ 
dır. iYalnız .b,u fstlka.-.ıtte de g ttık e u• 
vau.uh etmeğe yuz 'tlitan .eazı noktalar da 
yok değildir. Bilh ... bugllnkU harbde 
wıuhtelıf memleketlerde ayrı ayrı düşun• 
oeler bakımınd•n, merak, ~nd ıe veya 
aabırsrElık ile ne ytı.,...t<lart lleklenen af 
Afevletln .vu6yeti fOk. dltdtate ,.yandır. 

Bu 'dwletfer lt~tya, bwl .. k Amerıka v• 
&ovyet Ruey.adır. ltatyanın aon gün erde• 
ki faalıyeti ve takındığı tavır. aldığı ted-ı 
birler, bu memleketin Almanyanın fehın• 
de bır h•rbe glrecqlnl 9istermek ed r. 
N tekim .bu husada tnamz ve Fn1nsıs 

m .. tbuatı mUtteflk gibi GOr.unm•k~dlr. 
Fakat Roma hukQmetlnfn de tıarb yolun• 
da henüz filiy•ts 9eçmedlöl ve bazı ema• 
relerden de oldukça müjkill bır v z yette 
kaltlıgı muptrede 'ettlf.aııtktedır. 

Zira her hangi bir kimse d nwığ nda 
aervet sahibi olmak terefl b r mevk • 
y,ukaelmek lstiyeb lır. Fakat varılmak ıs• 

ten len gayeye erıımek çın vasıta, ım ., 
kAn ve fedakArlık llzımdır. Gayeye gid • 
len yolda bır takım engeller ol amalı • 
dır. f>lsa bile bunlart ..Jco ay kla b .. rtarar 
dmek llzımdır. 

ltalya bugün bır takım .ngeller ka 1-

11nd11 bulunmaktadır. jfte bu manıler or
tadan JQjdıf'mak lçın Roma mutemadıyen 
u{lraşmaktadır. Bunları kaldırd ığı veya 
katdırdığını sandıöı gUn halya harbe g -
recektır. Vahırz buna m!Huibıl d ger iki 
ckvlet. yani hırlt19ık Atner ka ıle &ovyet 
R ayanın menf •ti.arı da ortaya ç kmak
tad r. Bırlqlk Amerıka, Avrup daocı r
b n daha ziyade teveuü etme es n 
bilhassa müttdflklerln ez lmem s ı 

yor. Bunu temın fın Amt'r kan n 
mudııhale s yuetlnde büyuk 
yurudugu gorulüyo~ 

D er tarafc!an Sovyet R ıy d 
kanlar ve Akdenızın prk havza e 
kalı olduğunu ve" atatukon m h 
ı nın tem n edılm•ln et..+t n 

de~l~eeJC b r faaliyet sa fet.,,nıutt .. ı·ıı 
1J lhasaa Balkanlar!• olan m aae t 
b ı ıahada manalıdır. 

Bu aebehden, Franaız cephesındek harlt 
faal yetlerl arasınd• slyas f.ııalıyetlerde 

yeniden buyük bir ehemmıyet k ıı: nmıı 

bulunmaktadır. Ezıcümle bu uç dev .. t " 

dıpkımasl faallyetlerı, haib n ınkifaf nda 
JteftL .de11lr1er aCllCllk ttif' m•ltiyetted r. ö
aumi.izdeki .U11leruki ··~· f al yetıe • 
ı~anı dıkkat bir veç)te ıoetermektedır. 

9r. REfAD SAGAV 

VILAYET1ı: 

IHffkir bmltaılld. to,...b 1 

1htıkar komıtesi dım 11111t.ı d topl ntı -
lanrıa devam etmıı ve 'k J .. y mesele lnl 
tetkik ctn'tiŞtir. 

'Komite rtyat müralcabe kom .)'t)nu f -
al~te obafı.,tOOll)'a kada k te lht -
k4 yapüan bütün mallann 1 t t ve sa -
-. an ı tesbit .edeoektir. 

( Rad,o P.rAl9r.amı ) 
7 G MO C'UJIA 

12.30 Program ve memleket 
12.3a A) ve metıeotol ı 1 
12.'50 Muzlk. MabtıeHf "f31" ılıır 

.13:30/14*» Mtb1k; Kanpk m Pi.) 
ıs.ot Pıo&ram ve memteket Sil t yara. 
ll.05 Milııık: SıD6JJ'la aesı (Pl.). 
18'80 Müzik: KaRi!k ,program (PJ.). 
19.10 'Müzik: 
Calıınlıır: Vecihe, Cevdet Çaglıır, ~rlf 

tı;li. 

orolojl hab len. 

20 oo Muzik· Fasıl he(ye i 
20.30 Konu:ima. 
20.4 • M.uzık. 

Tok:iJr. 
an.:; ve 

Çalanlar: Cevdet Çailar, Vecihe, Şerif 
ı lı. 

Okuyan: M eyyen Seıı:ır. 

:n.ıo Konu a (Blb 1 v ) 

21.30 Mil2ik: KO~ ork tra (Ş . Ne
cib A km). 

22,80 M~ket saat. .,-arı a ns ha -
"llerlerı, ;ıtr.aat, esham - tab\il4t, kıunbi-
30 - mıkut bo sa ı ,<Fırt . 

22 O M i · C:uband Pi.). 
!?3.25/2 .30 y.. ı.Kı .pr ~ w ... 

»aWj. 



ctmi leı-

ıu. Jıiıem ıl!\.r nıuuıf .11. ohrnıaJı 

Pari , G (A ~\. r:. ulcr hikliı i-
yoı; 

lngilo: 
cuml· ıı ı 

sıı ınü~1.ıf· ~ t .,.. 
ı-cbc inde \ a:<l • · ıi ta111amiylc 'f.t 
ctmi,.; oldu :uud ı d layı hey nı 
mcınuıınivet ctı :ı ı,tt:füı!P-r. 

Bu s ılı h gcl"n bir aı::keı i ı a}mr, 
bütü ı<;ti:ıad ııoktabıının mub. \'C -

met etmb oldtı!,U 'll ve diin ak am 
cephe geı i .im.• . ı km ğ. muvaffak 
olan bir cok t:ı.r.kl ı ın t ıhr:binc mu
voff ahyct 1ı sıl ol ıuJ1mıı ve z ıtcn 
hu tank! ı lıı b0 r her hiçbiı.· piynde 
l·uvvctinin cephe gerbinc gecme -
mi· bulun iU~'Unu kaydetmckt ·dir. 
Mulıareb , bıı abalı ayni fiidıleUc 

baı:olaru1 · "" hatt'i cenahliudıı kı -
men genı~lemi:ılir. 

li'ilhakilca, dtln Amien, Peroun ve 
Ai\ettc tarnilannda. üç lıiicum y:ı

pılmış iken Alnuınl r bugün asa•;ı 
Som sahasında do. hü~uma geı mis -
ler ve Şampanya t rafl&nnda. çok 
şiddetli topçu a teRi a mıslru dır. 

Buna nnzara.u hu noktada da Al-
man Jıiicumlarm intizar edilmek 
icap edeı-. 

fogilt.ı::re J~wıet azeruuo nutku 
Lond. 6 (A.A.J - Devlet na.2u1 

Creenwood dün ak9am söylediği bir 
nutukta başlıc _ unlıırı söylem istir: 

- Milletimızin mukavemetini ve 
azmimizi kırmak için AlmarJar bi-
7jm foin ani bir talisizlik \'ak'asın 
güvennıi ,..\ereli, Fakat yanlış bir lıe
s b, f lıi surdte y .. nlı~ bir hes:ıb 
) pmı Luı:br. 

B:lBarıl ... cak isi ölçtük. bizim 
hiitTiyeUe .nıenılu h' iyatınuz, luu·
bin icabcttirdiği bütün gayı"etlcri 

sıırfetıne.k için bize saı ılmaz bir e
ncı ji vcıınelct.cdir. 

Milli faaliyet sahalarının lıepsinde 
yeni bir haleti ıuhiye kendini gös
terıni[ftir. 

Almanların gÖi\terdikleri faaliye
te rnğmcn, milli f aliyclimiz için ıa-
2ım olan deniz ~J.rl maddelerinden 
hiç birinin eksikliğini görmedik. 'fi. 
cııri gıı?mi tonajımız değişmemiş -
lir. Setbe.st demokr Heı· arn.<Jlllda· 
ki ittih d buaz geç baelamıştır. Fa
kat emuı'aı ı çok .alınınr.ı..ıı:u_a

t.ır • 

l'H. NSIZ SAUAH '.l'ElU.İ(~İ 
P rb, (; ( . .) - G lla:ıir:ua 

buh l<'hli••i: 
lulmrı·l;e lııı snlıalı saraJ.I 11-:"m

bn im. l:ınu~tır. ffi ııı n 1 tt?:~ iki lıiJ· 

hn sa a.a~ı Soınme•da kcmlini ~iis· 
tcı mi':' \ c oıada ilt'ri l\ıtaatınıızrn 

hal if !'ottt't.:tl~ ~eri :ılııımw mı mucih 
olmu~tıır. 

llt•) l'fi uıııumi,H~ itihuri~lc ooph&
niıı diğPr ııksnmınıhl llll'\ zi!erimi1.i 
:') U<'n ımılıafa7 .. 'l cttil\. 

ntANSIZ \K .. Al\I ···cm.Wt 
ı•ıı ri._, G (llu nsı) - l ran-.11.: ~ ii.k • 

el: lrnınand t heyetinin 1lt'!jıetti~i 

nl •. m lchli~inc ıın1.arun \·a:ri~·eı ı:-11-

tl 11 r: 
lııı u ı.u" \('u ·ı; lıalıın f'rken 

ı..nliudt n al,~ına knt.lar dunu <lan 
huluıı 111ıslurı.hr. llii· 

<'UluJ ı· bir lmc_:ar ~ U7. 1 ınklık gTtıp· 
tır <.tf>Jdinde y pılr.u lır. nu lıiiı·ııtl\ -
1 • r ı io.;tfr:.ı k eıJrnı tııcı. ıuit,fa n 2000 
1 !l~h. uv\o1li m \Zİlere ~crles.. 
uıi. olun ı~r ıı u: hı1u tı lm t nlil n 
Jı ttıı .) aJ,J şm:ul.uı, hntlftnn önün· 
tir. \ r. lı.\tları lill"dıl, ı Mınr"' t lırilM\ 

clt·' mu f-'hni .Jndir. 
1 iızh·ı·ı·c tun.k imluı edilıııi:.fir. 

rrnusı1. !t.m'Vetleri tnglli.1. la.y) are
fcriniu ) aı-Juni?t· diiı;manın .~eri hat 
l :nnı. ınün.sknle ~ ollarmı \ 'f": taJıaş

~iid mahtdleriui rum aff a\\ı) eti • bom 
lt.ırdım. ıı cfmi'.,olcmlir. l~rausız tay.va 
rt'lcrinin attıkları IJorubalarııı ıuec

nıuu 150 touwuı fa'l:lııılır. 3G tliisman 
Ü\) l' r i dü ... üriilınü.-., 7 ta.nesi de 
n~ır lıa. ... ara uğrntılnııshr. nu suret
jt' bii)·iil. lnum ta rrnz.unuu il i.nr.i 
::,üuü d~ l~r:rnsızlaı· kiu mm ffakl· 
~ •Ui gt-ı.nıi..,tJr. 

Yt•ni l~ran<it7. liahiueı.i 
Paıis, 6 CA.A.) - nl"'ynaud k:ıbi

ı•esin le husule g lm1 degi,~ildik hak
kuı fa hct~,·ekfı.lel RUnlaı ı hi\d" rınek -
tedit : 

Baı::\ <.'1<il haticiye 11azıı hgıuı ayni 
:wm ... ndı:ı milli miidaf.ta naz1rlığını ı 
deruhte ctmckle<lir. Çiinkii her iki 
nczoı et de harbin SC\'k ve idaresini 
temin etmektedir. Enşvckilc haıici
.)ed Bcaudoi.:ı, rniJli miidafoad:ı ge-

er.J Degaulle yardım cı1eccklir. 
~\hliye ne:ı:areti umumi kalibi 

houthiller maliy~ naııı JıJmı derııh
tle etmifltir. 

Fı·ansız nile ner.arcti b::ı.şına g&
<'e-n .P rııot ayni zrunancla bilhassa 
eski sıhhiye ıınırrnın vazifesini gö
recektir. Yean tlrouvost istilıbarat 
nazırlığı.1~. Fı oss:ırd ıınfiıı nazırbi;'l· 
na, Delbos maarif nazıı lığına tayin 
c<li!mişleı uir. 

Alınan f U.) ynrelcrirıin 

l1ı;.;ilt reye hücumu 
Londra, 6 (A ) - Ham ve em· 

11iyet ne ::ı.retleı inin vcnn.iş olduğu 
biı' tebliğde, Alnıruı tayya?eleriniıı 
gece esnasından belki de tayyare 
meydanlarını göı ebilmek içjn Yorks· 
bire, Lincolnshirc ve Taymis nclıirle
rj bo) unca Norfolkun köy ınıntak:ı
lan üzerine bir mık tar ;> a.ııgm bom
ba ı allığııu bildirmi§lir. 

Dafi toplar dcı hal faaliyete geç
miş ve Lincolnshiı de bir evin yan -
masınd:ın başku bir hasar l::ıydedil
memişlir. 

Ayrıca iki hUcwn eı;nıı.sında infi
ICıklı ağır p.1guı bombalan l:ullnnıl 

mı ve ciddi lıas:ı.rlnr yapmışbr. Altı 
ki i hafif ynrnlannuştır. 

Paris, 6 (A.A.) - Kontrol edilın~ 
nınlumat.a atfen mılilhiycltar mah
filler, dün verilen muhtelif alaım işa 
retteıi esnasında, Normantlic ınınta· 
kasında yendi ciü,.cıma.n t yyar~si dü
şiirüldüğünü bildirmektedir. 

Merkez co'lgesiude üç tı:ı.yyareniıı 
dil§ilriilmüş olduğu nmhtemeldlı· . 
Chur biJl'in nntkunnn ft41ly~ 

te ir1eri 
noıua, 6 (A.A.) - Chıırchill'in 

nutku dün ak.ı-ıam ltnlyan matbuatı 
için bir hadise tC§kil ctıni§tir. Fn -
şi t gazeteleri bu nutka büyük bir 
eh onniyct \"-Ormişleıdir. İngiliz baf}-

• v~ iliai«ı beyanatı ugun m2.kol<.'let-e 

:> • uru::_. ol:ıu lıar
ka1ıt1m1 m t-01lil, ltir t ı-ıtla l'('fi') an 
(•lnwlit ··lir. Or lıil.ıtrm111: cenubu 
1;urlıid.., hı11r ~ trt1'1.h-' )•'r },.ır. ıınıı. -
bnlır. 

:uktleri ~iıııdiy l.:MI r t" ... hit ooilme
m i-.tir • 

llf iV ~"'UVVC'IU..,rlıuiı ('!C!tlte ::.f'ri • 
ı,iudt• ask~.:-ı t •ııl t ıtıları 'e kollan 
boml rcfm n tılm~Hr. handan son 
m merlıezı ı~"'n~ la, hir ~k ehem
uıİ.)\!tli t Y)'!U"e ıe_viLııbrmı, .• er -
bur~ rb \t'I ti t lf.ıı nını \e ;, 
;ıa G lmzira.ıı r: ... nduki •ec<-: de in
gill~reıun «rnulm rki se\nhilin
<1 ki m ıt idi 1 t >•" r~ ntt\\·ı.Iaolıın-

rt "-'·eHtt homb~• altı-

.~.V re :z 'Yi h 14~ • 
tur. Iluııl.U1l .n 9 ııi:Si hanı nrnluı
rd>f"Si e..,n sı ı 1 , 19 tn :-.i ha\' nıii 

Jafa.:• t-0pltuı İlfl \'fi miitehaki .. i aro
:ri U7R-rinde hlırib ooilıHi~tir. 1 ~· lay
)'tı.ttmi.7 ü :rin onmcnıi~tir. 

Du,.ıruuı .; 6 lı zirııu f'eC i siına

li \ e snrbi brınııy dahiliurl~ :; ~Tİ 
aSk ri heı1f'ff re .nrşı 1ul\a lıüc.uw-

1.\nru tf'kr:ır ebnhtir. Uis olunur 
dl'ft'OIXJ'!I :ı.'\yi ıtınu:ı ~<ıktur. ikisi 
Jl:uulttn·,.; üz~rind. H'I ,\~:treleri
mi:r \c iu;im tı5il HoUıın.da<1mı ge· 
C)Crlien toıu:u ı... n v tl •rlmV. t.arafııı

dau indiriJn • • rtiyl iic dii~ıan 

to) ya~j d · :ınıük. 

mevzu kil e• ı ktı! ve nutkun müt 
tefikler için 11 aıo: tc vik edici ma -
hıyctte ol n n ml rı biıyük harf -
J('rle ttb rÜ'- ettirilmektedir. Flan
d r ı ıuh re· ınin askeri bir feli.· 
ket mahirtind htuğuna dair Chur 
chill tn.mfrnd ın ~rdedılen iddaa ilk 
sayfalaroıı gii.ı<! rpm ktadır. Bu -
n mu il 'il Dunkerque'i terketme
ğe muvaff le ol n İngiliz ve Fran -
sıza kerleun·n pek mUhim olan mik 
tnn lı kkınd verilen r k mlar na -
zarı dikkati cdbetmiyerek kadar 
kii ü c harflf'rle dizilmi~tir. 

ltnlyan gazd0:ıleıinin Paris ve 
!.-onura mı.1.iıabirleri müttefik hU -
k~met merkc:zlerinde bu nutkun hu
sule getirdi mı iddi ettikleri inti
balnrdan uıun u1..adıy bahsetmekto 
ve Fransız . lngihz efkıln ltmumiye
siude endişe Jıaıc ınlık alamet
leri gorUldi.: wünU iddia eylemektedir 
}pı·. 

F · t ~ ı. tel 'rinın Beıiind ki 
mı.iaa!udlerı \lmanyanıu 

(Cr: nakYıle.J n devam) 
vcltir. B.ınl rı duym ,. '.'e dinlemek 
kuvvetini kendiııd~ bu~ bir millet 
ele b\.ıyük bir millettır 

lngfüı ba.-: \'C cıli bu k darla da kal
nuyor. Uğra:ltkları bu felaket yii
ıı:ünden n,,keri hare.ket ve tesebbüs 
kabiliyeUcrinuı zfü uğradığını, top
Jnnnınk ve ckgi deri doldurmak için 
bır milbletc lüzum o ıhunu açıkço. 

itiraf wıyo1· ·ve teltr r h seye av
det ederek: ' Ordumu~u kurtarmış 
olmamız şu v la üzerine gö7.ümüzU 
yumdurnıam lıdır ki l·'r tıı::ıa.da vo 
Belçikadıı o!anlo.ı ın•ı ?.Y.flm askeıi 
bir feı· kettir. Fran.=;a ord ınu zayıf

lnnuştır. B l~.ik" ordusu knybedil
miJıtir. Bu dere~ itin ıı edilen müs
tahkem hatların bir laanu ortado.n 
knlkmı,tır. Butün l rnch" lim:ı.nlan, 
bütiin strt>te;ık u ticeı ... rıyle di.işma.
nın elindedir. Y b r da, y,a Fransa
da hem~n hem n ı~k y kmdıı yeni 
bir rbe ~klemekteyiz. ., 

Bu deı-ec.! sal&h.iyetli J:r ~ bun-
dan ha 8..(1tk v v ~hn ~.akik Uer-
den ~1 eali. lf.tyor ki ne 

ran 
Rusya - lngil re ... 

ibaret değildir. Fr. n · d ı ynlmz in
sanlar değil iste ı de le.";lı tirilmiR
tir. Pransız baş,•ck li (Paul Reyna
ud) kabine""i azasından bazıiannı 

tebdille iktifa etmemi tir. li'akat iş 

ba~ma yeni zamanlan \'e ihtiyaçla
rım tnmanıen anl::ınuş yeni ve genç 
elemanları getırerek Fr.msanııı as· 
kcri, mali ve siyasi meselelerine yt)
ni bir \'eçhe ''ernıek ıstentiştir. Yeni 
bir Alman taarruzunun baslamıs ol
c.luğu bir zamanda mühim deği5iklik-
Jcrin mahzurları a~ikfır olnıalda be
raber Frnnsız basvekilinin hnr ·keti
nı cesurane bulm·ımağa imkan yok
tur. En nazik bir z manda general 
Wcygand'ı miittcfilc ordular başku- ı 
rn ndanhğ'ına gctirmeğe kanır veren 
Paul Heynoud'nun son icraatında 

derin scbebler vardır. 
Belçika ve Fransad:ı yınni gtın

<lcııberi şahicl olduğumuz vıık'ulıır 

ve neticeleri meydana ~ ı hakikntlc
ı i c;ıka mmıt.ır. J.rnn ız oı uusu Htyıkı 
\'eçhile bugUnkü lıa:ıblcrin . icabJn
rma güre hazırlo.nınanuştır. Bugün
leri e\"vcJcc gören veya tahmin eden 
mahdmi Fran ız nskeıi ricrılinin 

Pözlet ine ehemmiyet verilmemiş ve 
bugünkü :Fransız baŞ\'Ckilinin sözü
ne göre" ... '.1910 harbi J914 de caıi 
olan lıarb usulleriyle idare edilmek 
islenilmiı;tir... ,. l3inacıuıleyb, yanı

lan insanların işbasmd bırakılması
ll:ı, bo?.ukluğu mulı•tkkak olo.n bir 
sistemin idnmesine l<'ı ansa müsaa
tle edemezdi. Aksi lıalde yalnız mu
vaffakıyetsiz1ıklcr değil .. hezimetler, 
hattü felaketler de nıukaddercli. 

İşte son Fransız kabinesi yeniden 
kurulurken zamaııın, bilhaS$a aske
ri ve siyasi icıı.bları dü15ünülmi.ış ve 
ona göre de Jıaı ekct eclılnıi§tir. Çün
kü bilhassa 1935 <lenbc.ıi Fransız or
dusumın mukadderatını idame eden 
Dalndier'nin kabineden çekilmesini 
ba ka turlu tefsir ctmeğe irnkiin 
yoktur. (Paul Reynaud) mali, aslte
ı i ve siyasi idareyi ele almakla Fran
sanın biitiin lcuvvctlerjni elinde cem
elmi.fı ve kendi nezareti altında lıa

rckct etmek şartiyle maliye ve har
bıyc ne..zaı·ctlcrine Almnnlann sis
temini anlamış, bu devrin icabatıoı 
ka\'rann · insanlar gctirmi tir. 

• • 
Faknt en mühim dcği:lıkli.k harbi

ye ııeıaretin<lo vukubulmuştur. Har· 
biye nazın sureta Paul neynauddur. 
Fakat hakikatte haı biye nazın dün 
kadar miralay olan general Le Gaul
dur. Bu zat 1934 cleuberi neş -
rettiği askeri eser) ı·de gelecek ruu
haı ebelerin ~artlarını anlatmış, Fra.n 
sız orclusunun yeni usul lıaı·blcre a
lıştınlmamnı bilh::ıssa mekan.ize kuv
veUere, tayyare ve tank silahlarına. 
elıemmiyet vcrilnıesi.ni hararetle 
tavsiye ctnıisli. Hatta dnha ileriye 
giderek Fransız ordlli3unun "hara
ket.i;izlik,, tabiyesiıı.i şiddetle tenkid 
clmisti. l"nkat altı sene evvel bu e
aef'lcr Fransa<la yalnız bugünkü 
Fransız başvekilinin nazan dikkati-
ni celbetmi.5 ve onu ''Fransanın as
keri meseleleri,, namındaki kitabım 

sevketruişti. Bu kitabda 
• /.1 

Hİ 
İngiliz devlet adamı rı, ne İngiliz 
nıiJl li hakikate k ı-şı kat'iyen göz 
kapamıyur, onu acıkcrı. ilan ediyor, 
kcndısinin azminden, sayinden, fe
dck:lr·lığınd n vntnnın neler bekledi
ğini güzelce ölçüyor. Bir millet za
fer c ancak böyle dürüst bir diişiin
cc, böyle selim bir hattı ha~ket ,.e 
böyle saı sılmaz bir kuw i maneviye 
ve irade sayesinde vasıl ol bilil'. 

İngiliz ve Fı cınsıY. kU\'\'etlerini Al-
manların gözü önünd~.n \'Celi altıudan 

günlerce devam ctmi bir ameliye 
il(' kurtarıp lngilteı·tye taşıyan bin 
gemi lııgillel'\:Uirı yiyeceğini d , ilk 
maddelerini de, ticaret csyas.ııu ela 
taşLyabilir ve \' to.nın müdaf asın 
kiıfi gelebilir. 

Fakat İngiliz ba.şvekıli yalwz mem 
lekcti miidafan ılc iktita edilemiye
ccl;rini söylliyor. G.tl be hücum ve 
taarruz il~ olacaktır ve, s nclercc 
sürse bile, ho.zırlaklnr bitırlld '·ten 
sonra taarruza. geçilecektir. Çünkü, 
maksat yeni bir düny doğurmaktır. 

İngiliz milletinin m ttefik Fransa 
ile tam ve kat'i bir J:ıenk içmıio bu 

1935 de mek:ıni e on fırkarun Ki-

lini taY iye ediyordu. 
Ne bu tavsi~ eler, ne de ayıu fıkir

de bulunan ı;cnero.l WC'~ga lın fi
kirleıi nazarı itibara alırun:mııstı. 

Netice olarnk da 1940 hnı b nd Fran 
sız piyadesi hiç bcklcmedigi lıir za
manda - gerilerinde - zırhlı otomo
biller 'e tanklar içinde yiız binler· 
ce Alman nskcrinin mevcudıyetini 

haber alnı1"tır. 
İste kabiueclcn Daladıcr'nln tekıl

mcsi eski askeri si temin son tasfi
y. i ve yerine yenisinin ik mesi-
dir. • • • 

Paul Heynaud baA\•eklıld, harbi
ye ııcz::ırctiylc beraber hariciye ne
zo.ıctini de dcrulıde etmektedir. Bu 
son vazifenin muvakkat olnı:ısı ~ok 

muhtemeldir. Son zomanl rd:ı ltal· 
ynn taraf tnn ye sabık bruwt.>kil lıv 

vahn lınriciye nezıırctiııe getiı nccegi 
- ve lıattlı son günlerde - Fr tınız 
cumhurreisinin bu lnısusta kendisi· 
le mü1.akcredc bulundu;u s()yien· 
eli. 

J41val Fı mı ız haz·ic.ıye neum::tinc 
getirildiği takdirde ltnlyayı harb:ien 
u ak bulundurmağa çalt~ n b zı 
grıyı etlerin bosa gitmedij;ini ve 
hatta bazı t::ıvizler mukabilin le 1-
talya ile müttefikler arasın cok 
r.J~'lf bir ihtimale rağmen haJ<l nn
lasına imkünloı ı bulw1duğuu inan
rnal• F7Jmdır. Çok yakıntln bum 
le ele tcvnzzulı ccleccktir. F k t her 
şeyden evvel, garb ccplıesind" bas
layan yeni Alman t. arrm:u ve ilk 
ııct.icclcri yalnız ltnlynnıu nıwW·· 
bel karaı laıın:t dcJil, hat bin mu
kadderatı fücı inde de esa. h NUr{"tte 
müessir olacal.tır. 

Ne olur olsun Fı n da - yeni a
damların - ve \'n?.iyetin ha1 ıcablıırı
nıı uygun ) eni bir askeri idarenin 
yirmi t:lindcııbcri yarattığı cBer ve 
neticeleri dalın şimdiden mühımdır. 

Denilebilir .ki bu son gün1er Fran a
da .,enclercc ba. nrılamıy n i ler 
mo) dana getiı ilmiştlr. 

• • • 
Rusya - ı;-ı nsa - İngiltere r ın

da be~ a)·danberi fideta inkıl a uğ
rayan miina "l tlcr yeniden tcesslis 
ctmistir. Bir az da Rus ·:uun ibram 
ve ısrarı üzerine Mo kovn.y yeui ;e

fir günderHmi!J ve münaseb ti ı nor
mal bir §ekil almı tır. 

Bir aralık mevzuu bahsolan ve 
daha ziyade Almanyanın isino yara
yacağı muhnkk.ılr olan bir yeni Rus 
tecavüzü görülmemiı;ıtir. 

nusya, Alm n, İngiliz ve Frruısız 
menfaatlerine dcı':'il, kendi nıenf t
lcı ine uygun bir siyaset takib etmek
tedir. Önüne geçilmez, kuV\·etı pa
yansız bir Alman.ya, Ru yayı da u 
kulandırabilir- ve ku~kulan lırnıtştır 
da .... 

Bir aralık - Avrupa.nıu. B lko.ııl -
nn sulhlinü bozacağı ideli cdılen 
Rusya bugün için baı ı~ın dikk .. tlı ,~e 
emin bekçilerinden biri olnrn ur'. 

Dokuz ay evvel bn.şhyJ.n cir nım 
daha. nice lıanlı, tuhnf ve g rih per
de ve tablolarını göı eceğiz. 

lenfanUerin oı tadan k lkmBSln , 
in anların dcğisnıe ine imkan ve ih
timal var mı? 

yeni dünyanın tecssüsünü Lemin e
dinciye kndar harbe d"'vam edeceğini 
Mr. Churchill'in ağ?.ından isittiğınıiz 
;mman bunun doğruluğı.ına inanıyo
ruz. 

Çiinkü, ln[:"ıli:: başvekili edebiyat 
yapmak için kiirsüye ı:ıkını.ş bir po
litika esnafı deJiJdir. Milletinin azmü 
iradesini, cesaret ve kahı manlı

ğıru şahsında tenıes::.ül cttirmis bir 
devlet adamıdır ki en cetin dakik -
kalarda hiç itidalini, iimid 'e im nını 
kay~tmek izin, en ncı halcik tlcrle 
kaı~ılm'imnltlan korknıuyor \'C h'i.zını 

gelen scyledn tam men y pıJ cagmı 
temin ediyor. 

Hıttefiklcıd g l be amıınin 

fliddet ve kuvvetini nnlamak i in ba 
vekilin son sözleri üzerinde biraz 
durmnlıdır. Mr. Churchill Büyük 
Brit:ı.nya adasında tutunmak imka
nı kalmasa bile imparatorluğun de
nızler aşırı diyal'lıırın Çekilerek mü
cadeleye kat'i galebeye kad r ora
dan devam edileceğini soyluyor ki 
bizim de İngilterede bulundoiwnuz 
gUnl rdc milletin efre.dt •gio.le h 

v 
tr::f!. ıız 1 r bu ne de olgun uk 
~ ımUb n1 rımn f na netice 
vermiş oldugund n b:ıh tmektedir 
ler. lmtih ndıı talobenın mu mff 
kiyet nisbetınin çok dtlrruk olm~ 
bir takım '"'ikay~ler ~ ı :ı mı 
lunmaktajn. 

Bu \•aziyc , il rind dıkk tle clar 
mamızı icab ettiren mubım b'r l.ilI 
tür meselesidir. Mu l!imlcr ayni 
dersler ayni olduğun göre n cin 
bugiln mel·leblcriınir.d muı:af 
ol~ nisbeti bundan on sene C\'\ ·Ik 
nisbetlcrc göre <'Ok düş:.ik oluy<'r 
Gazetelenn n ı ettikl i yüzde dl 
muvaf. 1.k 0 1 11 ni b 0 ti lı ddi 7. D 

de çok acı bir raktl, 11 "fodc etmek 
tedir. Şu noktayı da lıcınen iln e e
delim ki; cso ol n bi gi ile sınıf 
geçmektir. Binaenaleyh bılgL.iz 
hU talebeleı in sınıf g "İrilmesi ye 
rine muvaffökiycl. ~zlık nisbct.inm 
daha yüksek olronsı hin rnt miırre 
cahtır. Zira, okuduğu mtfın dero 
lerini hazmctmcd n <laba rüksek 
nıfa geçen tıh talebeden lılç bir mu 
vaCfakiyet beklenemez. Bunlar o 
ne sınıflarını g ~ 1 r b le mü eak l 
senelerde sm,fd kaim ğ \' r. ıl! 
olmadı l:ı.rı lıalde bir ı f kazannı 
lan netice iııılc bel 
sınıf ka~bctmeğ m b d\m url r 
HattA bunun acır.mı h:ı) tta bıle <: 
keseceklerdir. 

Binaeııalev1ı bu c ıu lı meml k t 
meselesinin hallini c1ü~untirkcn im 
tıhan sist.cmJcrinin, lıafiflctHmc ı 
talebeye mfü.ıamnha gö!rt:orilm · ci 
heline gitmek, memlekete ihnnet et 
mek derecesine yakın hır cüriını o 
lur. M,emlekcti kurtaracak. ilim 
irfanı yükseltecek olan s..stenı, anıtı 
hanı ha.fırı lmf' t değil bıtiı.kis ot l 
beyi e.n sık1 imtihanları bile muv f 
fakiyetlc aşabilecek bir eviyey 
tirmck olmalıdır. 

Bu prensibi gô7.Üu ünden uza d 
tırmadruı hnrd:ct etmeli, imtih 
sisteııılerini zayıfl tm k bilgisiz t 
lr·bcnia sınıf geçme ine imkti.n ,. 
cek yollardan kai'iyyen gitmiye 
mekteplerimi?.d ·ki bılgt sistem 
yükselbnek yolun sııpmalıyız. 

Bunun i<.in yapıl: cak ey cvv 1 
derdi ~his etme • tir. c b:ı bug · 
kU talebenin ~viye..'4i Jf.çin beş s 
on sene en elkı l lebeler·n bilgı 
viyesinin du rıundadır? 

Bu sukut ın sebebi sübhe yol~ 
talebede değil, bir tiirlıl ısUkrnr l 
betmeycn ma.ari[ sistcmimizd d 
Her sene değisen tnbirlcr, ısblalı 

müfredat programı, imlihıın sekıl 
ri, derslerin muhtelif mnıO:ıra t 
gibi blidiseler, bilgisini ancak b 
rin.i takiben sene besene elde ed n 
bütün bilgil ı i yckdiğerine mun 
zam bir sil ile halinde merbut olm 
lazım gelen talebenin zilınini Jt 
tırmağa esasen kflfi ve va.fidlr. 
bozukluk bu.-adadu • Ho.lbukı 

iş.iıı halli ne kad ı· basit ve kolayd 
DUnyada talim ve t crbiye sis 

leri artık milsbet bir ilim olacak 
dar kat'ile.ımı · bulunm ktadır. 
ni bir si tem icınd etmeğe füzum 
tur. 

Biltün d ünyanıa kabul ve t 
ettiği sistemlerden birini tercih 
ınek ve bunu muntazam bir ae
t.atbik etmek, derdi ltfü.Unden 
letmeğe ldifidir. Bu istikıar c 
CC naağı yukarı MC\CUttU. 

İmtihanbr için büliin dilnv 
kabul ve tatbik etm te olduğt 
knlorya si.c;temi pckillfı tatbik 
yordu. Soru nd:m orl ya çık 
çok imtihan §ekiUeıi t.utulmus 
bu doğru yolu bozmu6 ve biltlin 
l nn nctlccsinde bugün mUşa 
ctmekt.en ıstırnb duyduJumUL 
nrif sistcmımizdeki dfö:ıiiklük 
gelmiştir. 

Eski bir muallim olan ııa~ 

kilimlı:den, büyUk derdiu ca 
şekilde halledilmesini belrlemeğ 
kımız vardır. İm11han!art1aln 
vaffalayet: niabellerinin düş 
bt1gün tatbik edilmekte olan s 
lerin bozuk oldut"llnun nıünaka 
bul etmez bir delilidir. 

MURAD SERTOÔ 
--- =====f 
tnraftaıı i ittiğimi<- sö?Jer bu 
yld etmektedir. 

Bugün İngilt re \' F r<.tllo 

re bir amıü i d , bir feda 
kahramanlık kiitl "dir. Gae 
·uTYetinclir. 

Htİ:W>)'in 



n lrtgiliz, ha;rbi vukuunda 

... talyanm Akdeniz
~-li sililılan var mıdır? 

eden sür' büCIJID botları 

bu minnacık ' elerle yararlık Akdcnize sefer kabiliyetini haiz tek-

Kosrm1;n 21 inci 
yıltlönümü: 

Kozanın kurtuluşununn 21 mci 
yıldönümü olan 2 haaıran günü bü
tün dfUranJar, evler daireler, her 
taraf bayraklarla, yeşilliklerle do
natılmıştı. 

Bu güniı t.es'it içın belediye mey
danına köylil ve kasabalı 15 bini aş
bn halk milli kıyafetlerle toplan
mışlardı. 

Belediye ônündeki ille merasime 
savaşçılardan seçkin bir grubun 
bayrak asmasiyle başlandı. 20 den 
fazla çelenkler önde okluğu hMde 
milli sazlarla Cumhuriyet alanına 

gidildi. Meydandaki Atatürk büstü
ne çelenkler konduktan sonra İstik
lal marşiyle merasime başlandı. 

Kürsiye gelen hatibla· bugünle
rin acWırım ve bundan sonra. da ya
rablaı Ct ınhuriyet ve bu Cumhuri
yetin doğurduğu inkıla.bla.rı birer bi
r r an ttık1:.an sonr o gün savaşçı 
. ulıraın n milli klyafetlcıiyle ve 

esnaf kurumlan da l<endi işlerini 
göste:ı:cn susledikleri kamyon ve a
rabalar muazzam bır geçid resmin

bu uğqrda canlarım veren 1 
niz hatırasına hürmeten ' 

mezar! çelenkler koymuşlar ve 
ayni hı::.le coşan ha mahalle arala
rını dol !ID'l, k suretiyle gündüzkü 
törene son vermişlerdir. 

Ge · de. H •• evi temsil kı 1u 
m an bır mü

samere vermişler e; ni zamanda 
eşine ra annuyan bır fener alayı ile 
tören hit.ı.m bulmuştu . E. K. O. 

göstcrme yarışına çıkmışlardı nelerdir. 
H~Ie bu sümtlı motörbotlarlc Son za.>nanlarda. İS{' 1ngili2'ler ltal-

(Wien), (Svent 1stvan), (Vinbı ) anlara bir muta bele olmak üzere 
U.nıti zırh!ılarile bir destroyerin (70) kadem uzunluğtmda ve saatte 
ve ikı torpidobotun torpillenerek -ha- (45) ila (41) mil silratinde seyre 
tırılmalnn veya hasara uğratlhna- muktedir tekne'er inşa etmişlerdir. 

Ja.rı o 'akit İtalyan denizcilik mu· Ve işin en tatlı tarafı stirati; tel·ne
hitinde velveleler ynratnnştı l"rin denizciltk kabiliyetinden feda-

Yeni n3 ·ıi~ se ri MOsko
v .. J' a ar t<ef elli 

•lmltlilt!"°·· E&db i o ta !ite 
ntlRııwe l'Cfezareti böyle bir 

soğuk ~Umtıştı. 

sahıbi birkaç genç !tal-
za bu kü ük ve seri 

müstahlrem Avusturya 
ka.nı:ı müteaddid a~.ınıa

a!L'!a kdriyatflc deni -
~l1mmh> r atalete mahktlm 

ınm genç zabi eri 

nu ınuvaffakiyetler ytımindcn I- karlık yapmamak şartiyle elde et
talyada o kadar büyük bır şevk ve miı:ılerdir. Bu son sistem motorbot
heyecan cereyanı başgö rdi ki, ların evsafı, hiç şiıphe yok ki, mah
Ciban H:ırbi esna ında İtalyan bah- rem tutulınaktadır. Ve bu yüzden 
ri;ycsi muhtelif t:'plerde 400 s rl fazla tafsilat verecek bir me\•kide 
motör t in~a et · ·. değiliz. 

Bunlann co~ıı 59 J.m.dcm 'boyunda 1Wyanların bir tecrübe olmak 
ve 35 mil süratindc, İngilizl rm 'sa- ve denizcilik kabiliyeti yüksek tek
hil mo orbotu tesmiye ett len m~ neler elde etmek maksadiyle (105) 
nıfa bcnziyen teknelerdi. kadem boyunda ve dörder tane tor-

Umumi :f.fr..rbden sonra ltn yan pitlo kovanı tasıyan bir motörbot 
bahriy i kUçük ve sürat.ı rnotô to · "a ettikleri fakat bu teknenin sa.· 
inşasına devam etti. Son atte ancak (34) millik bir sürat te-
m:absu11eri ise 69 kadem b rrıin eylcyebildıgıni de haber almış 
ve saatte 47 mil sürat tem bulunuyonız. Hatta bu teknenin sü· 
~be Tnıvvetinde motor erle rat'ni artırmak i<;in yeni makineler 
mücehhez çok yollu tekn~krtUr Bun konırcağı da öğrenildi. 
larm beherinde 45 santimetre çıt · • • • 
p ıda iklilcr torp·do kovam, nı.tld - t,tc İtalyan cfkanumumiyesi, yu-
neli tüfek vardır. 1936 \e l~ yı - I arıda bttttin tarihçesini tafsilitile 
Iaı-r tmlellld':ı yapdm ş olan bu 81J1Jf kaydetmiş otdu~uz bu Giiratli mo 
bot1111n11 daha mütekimillerinm son fikbotlann "Ma;Ufa,, adasının ltal
bir 1ene 2ıl :ın t..ı :n;.-ıt cdılreı tJlma yanlar tara1'ından zaptında madde • 
ları da pek muhtemeldir. 1taly-...niar ten müealr oiabilecekleritıe inandı· 
bahl'i,-elerine aid her şeyi derin b'l' nlmıştır. 
ketumiyet perdcsile muhafaza et - BU iddia, Malta sulannda- denDal
ınekte olduklarından bu hnsm:ta tı gemilerine karşı kar~.kol yapan 
~iif lrat'i bir ,,ey söv f!l'!e - taraasud gemilerimiz mebafiliılde 

ıne%. 13..yik olduğu c'ddiyctle karşılanmak 
!nm · Mflanna. gelince buniıır la. be1 aber bu iddianın İtalyan efki

ba.,Jangı tı f6D) kadem 'UZm"j:rrğım- rıumumıycsine ka~ı bir propagan
da ) mıl sürrlinde, ikişe tane da olmakta, ileri geçmemesi de kuv
( 45) sa 1timetreıik torp:lau ko' am v~tle muhtemeldir. 
ve mitralym:- bnlunan teknelerdi. Evveli bu stiratli teknelerin, tam 
BunliRın 1'9tyan botlttnmı: n:ıza - yolla seyrederlerken başlanın su -
ran sür atsiz olmalarına mmm h: - dan kaldırmaları ve geçen Cihan 
cimlenne nisbctıe çok deniu teknıfıı. Harbilade oldu~ gibi, bu h_.,ı.n 
ler olduğunu s9yl; bili 1ıüıöaden eYi silltcD n*ıİllla'I ı.ı .. 
rniisell"h motorbotları se ,. Jc·ıne büyhk zanrlar tevlid et -
meshur ('mslhıya.) körfez P- den kolayca geç bilmefori haıa-

karyol::ı.nın demir keınan11 

Atına 6 (A.A..) - lııgilteftnia. ye
ni Mo k r ~efıri Sı Staif&rd Crip
ps, bugun saat ıa de b Rumen tay
yaresi 11e Sof ya yolile Atinaden M.os 
kovay& lıarnket edecektir. Sefir ai
lebi iht mrJ bu akşam :Moskovaya. 
vasıl ol..ı.ealmr. 

saların rağmen son sistem mani
alarla donatılmış bi modem fuısü 
ba.hı inın aaı ve iyı müdafaa edil -
mi§ gee cilc inden geçıneleri.Ae im -
ki.Jrve ihtimal yoktur. 

Diğc t:amftan bi te enin demz
cilik k bl ·yeti boyu l miitenaın&
dir. 70 kr..dem boynn a bir tekne -
nin SOl'atı mıtaMlilıSl derecedııe dal
galı bir deııızliıe btle dshal ......... 
Akdemz alellwımsı hub lJaııek.tiı 
için saa bir deniz, sayılır. Lakin 
bir krt a:mr, bir muhri i in sak'n 
sayılan mr deııız bil" motörbot icııa 
fırtınalı. teWrki oiWlabllir; bele tek 
nesı nnjnbagyran yüllllek üratle eey 
retmlkl ıçw yapılmışı kti~ tekneler 
için:-.~ 

İtalyan ~ bir ten MI' 
<;~rek mayi mahruk taıprlaı ve 
bllll lal'lll mt.)·i :malı rWt' .sarn1ıÇlarıada. 
bıı nıikdar-~ bul~w.duğa. ™1lllA 

47 millik:.sür.&tleri derhal. diiı8er· Di
ğer taraftan bu m~ mMOt 111.

yesiııde botlaı:m seyır kabili.yeUeri' 
260 mildiL 

Yani ma:ıot bamuWerim ta;ıe.. 
ıemeden ancak 260 hır saha kate
debilirler Y anm yoiia ae~ i · su:ret.ile
bu hareket siası çoğaln amma bu. 
nevi botların makmelerı dalın. yi.ık
sek slintle se.yi içm. imal edilmM, 
ol~ımla aiir Dilen düşf ilkle
ri Ulıkdiı de muessıriy«iıel'ini ka' be
derlctr. '>J&ıN&fih p;. :maHlt da dcrl al 

cwel illft8; 

Ço ığumı uyımdııım:.uı:ıh ı n a
deta nefes almak bile istem: en an
ne, hareketsiz durarak karyotamn 
içimle mışıl mışıl uyuyan dtı 

~· Bfttiiıı hayat. f.Ozle

---7.6-

-.._.,..]aıpBGa a:)Dlt ~ 
rinde toplanmıştı, sanid .. 

göritnerı bir aydmJık Oğ?u ! Kiiçllctik sevgili oğ!u orad, , 
miişfflt nazarlaTın altında uyuyordu. 
Bu da mı rüya idi acaba? 

Bummla beraber, çocuğunun lmfH 
teneffü9U bir hakikatti... He.le, kar
yolan demirme tutunmus o mini 
mini eli dudaıtl na g6türtıp op. 
mek ne zcvkh ota~tt. 

Perihan, gayri ihttyari milftüb1- 1 
JBmbasının aydın • yeye- doğnı dlhıdil.. Fa.kııt o gE: ı.; 

ey konulmq kU· J amıeyt bql2aşa blrakmak ıçın eec.. -
da A y uyuyordu. sizce odB&:ıı çekttmişti. J 

dant lli bir yastık 9 vıd(lt, Perlttan... gayet yav~ 

tftcttcttt bir el bi!' hare~.. Uta1r parmaklara, 

dada.kJst,te a~k dolmnurık, yaıv
rummun etilli ı.mm umır öptü .. 

Ha)-.t, bmadaki gi.fttilate. lılilaz: 

ga11b bir TUiyette deYam etti. Beri
han buMa ıstırab ve IJlelll&k)aLtler• 
den sonra. ha ka'l:isr. tatl& bir- yap -
yışa henüz tama~ a!ıpmaaapı. 
Bütün bunlar ona hali bil' haıya1 

imiş gebi geliyordu. 
F.rtcsi günü uy&JMm Altay ile yap

tığı konu.~ ve bu konuşıaa.ye. t&
kuddüm eden haller, genç kadının 

zihninden bir daha ~a.yaca.k şe

kilde. oldu. 
G:ı.rib bir teEadüf oıar-dık ve belki 

de daima o l'en'-"· sevdiği içia Peri~ 
han Y"t tatlı bir ma.vi lwma§iaa 
yaptlmı elbise giymişti. 

Bu ~e-, tstmd:Nlıııia dan.ra. a
sılıHJ o*r ~ ~ ozeo. 
rine bı"'?-r. ıııaymc kadife mu&iG-

yu ~·· Oğl»mm 1ıer saiıBb 
gelie bu neme ~ Perilsllr 
§Übbrlaiz hiq bünrlYQrdu. 

Bo Mbebdell Aü:a onu oda@tmı., 
reıriımWri gsbi me:hı:ıı• bir- alına ve 
tath bir ~ .. girdiğini: görunaeı 
d~uldıı Ye- imilne knmv ~Hft'ek 
genç kadına garıh bir teldlde- baktı. 

P.eriMn ~ te'Yiclı edümiş 
deria nanr k~a. heyuast 
ve bueket etmiıyenk Öılll'dL 

Birdenbrre, Mia gsç kama. 
yaklqta. Yüau ~ordur lıUitraıeO
did ~ o gm.e elbise dolaıadu. 
SGnra dalia. JMwvetk .ca:ıdlıet' edııeıek
M'tl ki ~bu;u~n alımdaki vücudu.r, 

1 7 HAZ!RAN lMI 

~ALİÇONUN SON 
"'""""~·- ~ GÜ RE$LERİ 

No: 68 
- Hayda Yusuf! .. 
Aliçonun bu nir.ası korkunçtu. 

Derhal hasmının U?..erine abldı. Meş
hur çaprazına girdi. Çapraz tam çap
razdı. 

Aliço, Yusafu önüne.kattı. Siirme
ğe başladı. Yusuf, kurtulmak, çap
razdan sıyrılmak, J8ll bq atmak 
için tUrlti manevralara koyuldu. 

Fa.kat hasmın çaprumı bir tltdtt 
sökemedi. Yilz yirmi okkalık sallı 
gövdesiıe koca meyduı baftaııbqa 
bamıanlamağa başladı. 

Aliçonun kel başındaki t.ek tt1k 
saçların hıll'sından dimdik olduğu 
görülüyerdu. Bir yandan da. hasmını 
çengelliyerek yenik dii§ümıeğe ça
llşlyordu. y usuf, keskilerden kurtul 
mağa çabalıyol'du. 

YAZAN: M. s.mt llABAYBL 

İhtiyar cazgır teJll"'Z aeyrecllyor 
du. Kel İ8ma.il, bqecanl& ~ 
sordu: 

- Usta ne olacak? .. 
- Askıya alame?88 teııılke yok. 
- Ah! ... 
- Eğer, askıya alırsa, AH90 kGa 

teyi atar.. dinlemez.. 
- Topuk heemez mi Yusaf?. 
- Aliço, bu tellgalara gelmez. 
- Se.yvant 8IU'8a bari .. 
- fsmail ağa.. Aliçıo hi~ böJle 

illere gelir mi? Keonı kur'8SI o?. j 
- Ne olacak öyle ise!. ~ 

- Olacağı meydanda .. Künteyı aı-
eamazsa .. aşıramaz. Fakat, Allçonua 
aşıramıyacagı kttnte yoktur .. dedi. 

İsmail pehlivan okuyor, i1flüyor ... 
evliyalara adaklar adıyordu. Yusuf, 
askıya gelmemek için ça.tılannı gcl'

mi , yere yap~ ve mıhlanını gi
bi iru . 

Nihayet meydan bitti. Seyircile
rin iciue daldılar. Seyirciler oturduk 
lan y ·rlerdcu kalkıp kaçıyor.. çap
raz s.:'lhasım genişletiyorlardı. 

Yusuf. otuz kırk metre geri geri 
harma.ula.dıktan sonra, bin müşkii
latla çaprazdan sıynlıp yüzü koyun 
yere düşebildi. 

Aliço, hasmının çatı arını bo 
ğn çruışıyordu. Kiint yı, ikide b. 

~4tazeliyere havalan rm ğa z 

Aliço altına dU.'fiirdilğU hasmını 

bıra1cm8llı Üzerine çullandı, aar
m~ vurdu. Künteyi doldurdu. 

Aliço asa; iyet içinde idi. Sanki, 
g kuvveti damarJanm:ı. yürü -
mü.: , oyun 'l çarçabuk biribiri 
ardmcn do1du up boŞaltıyo du. 

D e )r .Ali mm gen )il• çap 
razı idı A:dıa.lı Halil, ihtiyaı cazgır, 

Yu;;;ıufun wstası Kel lama.il oldulda
rı y den fırladılar. Yusufun düştU· 
ğU ycıc sey.rttilcr. Seyirciler de o
ra} a yığılırw tL 

Zat<.1ye c,a\uşları pehlivmıl:ı.n a
ra u .hhaJiyi dibçikle açıyo -
la dı. Kel İsmai in yöreğı ağzına 
gel · ti. Yoouf yeniliyord, 

Adal Hali~ e incindeu kuciil dı
li diffeeekti. El'nden gelse Aliçomm. 
küntesiae kend·n tie yardım ola· I 
ca 

ed·lıWş olup evsafı bahriye nczaı "
tim~ "İngil~ Bahriye Nezareti , 
ta.rafından lı.şa edilmia Ql 00.Zt 
~--oot.ıaru i&ft kuM1arıDa yer
leştir miş ya dımcı makin , _ ~ ye-
sinae sl.irat sa ite 9 mile ve bu iti· 
ba la mazot rfiyatı da hadclı as
gaı"iye indirilm:i~ti. Ukin bu sureti 
~ıyemn ~J ifşa edilmiş- 1ta1-
yan b tlannaan hiç birin" tatbik 
ea rmğinı m.~-ın'2.dık. 
~ tın b~ ka İtalyan efl rıumu

miyesmin iiır.! d ve heyecanını taşı
yan: bu kti'çük botlann çol gfui.Htü-
lü mernlri'b oldugmm da un • mak . 
18.znng lir. Bunlar tam yo. ~ seyre
derlcrk~n o kadal' gtırilltü hasıl e
derler ki se i2 sadasrz ve am bir 
torp'do h'iicumu ihtlmalm dü ün -
mek bı c h talı b·r görüş oı r. 

H Q a ! t_,. 1!1nn "..,~,-rıı. ek,, 
tesm!ye b e\; ;,,>imiz b motor -
bot~ nmrı kıymeti te~eler old~au

nu "~ bi. :ası; mamırctli el erde bu 
kıymPtln zj~ adeleşeceğt m hakkak 
ise cm 'iter Imçük harb gt:n:ı. . gibi 
ternin edecekleri menfaatl<:ınn mah
ducl ve tami ~ rtlara bağb kaldığı 
daı rn hakka. ır. 

Bi .a 112 aber ltalyan motör-
bot. rmıır f :ttan iBtttade ıle Ak
der.!riT. da, t\lltl.nnda, hele sildi ha-· 

bt!ha..<;&a denizaltı gemileri· 
m.ı? l.aTEı 1rorlrtnTç bir siti!r o!duğu

ırgifir ba.iniyesi nuan 1tlbara 
• değUttir. 

\ für ı. 

- A11r.e ! Ber.inı güzel annem! ..• 
S'c. mlı bır ses, muzaffe bır eda 

ile ş; ~ili lr...ğrıyordu: 
- Dn. J f.ğ tt:.ı.n aııııe değil. Sa

hici-==' .. 
Yennan sa det.inden kenoısmi k~ 

bede ek. bir lıale gclmişti . .Kulalrıla.
nıı inanamıy.ordu-

Bununla beraber oğtumuı kiiqü -
cük elleri k-0luna sa.rılmıf, genç ka
dını öpm~ için eğiltmeğe ~balı
yordu. 
Pe~ oğlunun biitiW btı haro

ketlfline ftl ufa.JL bir as bile ÇJ]ıo.r .. 
mıyorc;iu.: Bli beklenmiyen çocuk • 
muhabbeti ne kadar ho~ ve Z''' kli 
idi. 

- Beaim güaal ........ Sahitl 
attnfm!. 

- Sevgili .Aaa.yım! DK- ıa.eeH 

ymı um 
PcriAmun. mü~ ~ilaliıe ~ 

c.le yaş arı vr..rdı.. Fakat l.ulağn n 

nıyordu. 

Fakat, l{ Yusuf, pcrçinlenm11 
gibi duruyordu. Yennd bile kıp -
damıyord ı. İhtiyar c gı , eski ~ 
ta gozıle iki pehlivanı ayarlayo va 
tartıyordu. Aliço, h ını üç k re 
zotladtg1 ve kilnteyı az lediği al
dc a kıya al:mıamışt . 

Ke 1 < il ha bir o myup Uf1 -
yo . İh ar cazgıı İsmailin t-

lağı n eğ le 
- lsma.ıl korkma . Bu iş olmıya-

c 
be!. 

u aakıy a-
11m .. dec . 

ir 

f 

n-

nyad 
Meydana en p ı -

varılaı irk güreş~ ba :ıdılar. 

'Yu..uf altt: ·d· :Af .o kemanede
b<.Elil or,1u. ITu.smı ıse uretle y ne-
bileceğini tasaclı.yortlw. 

~ bı:.ail duin ilir ... ~ 
tı. Hcrl. l )ilerine oaınnuş mey. 
daıruı bu:kı~ enhı. Al. , biı'denbİN 

har~ grçti. Hamı m o;thlf]u. y-er
dm ha\a, ndı .. dı. Ve Jl:urt kaJJ2 u::ı 

g<f' t'. 

dibinde, yavnıawnın imct 8111. şimdl 
içiı.ui.ekiıtti anlatıy.m:rlu: 

- .Benim aabi& aımem.. öteffi de--
ğil .. 

- ~tem <le kiln Alta) ? 

- Ömki .all.D8Dl! •• 

- Bir şey anlamı~ orum ~ 
Öti!ü.ıamıe ..... ? 

- eraaa.... Babamla ber.aler! ..• 
Gem;. lmdm, nihayet çoeuğumt 

k&ıVlllJDU§ otmUrJa berataer, GBUB 

kendisine bildirdiği haber JıMmJiıgm• 
da da Wmyd kalamemıjı, • 

ffayfttle: smdu : 
- Sevgili yavrum, senin Mşll9 

bir amıeıı daha mı var? 
- Elret • Odllıtta, be.Nmla ber&o 

- t1t·m bir Millen olduğuBdıım ~ 
min mi!in" 

- :E\ ... Ki:..ğıtuın annem.. sahi· 
cı degil. .. ( 8oım var) 



a 
Bu h ı hm ve 
Galatasaıar ratımfanmrı mvvaıi 

111pliz ftl' Fransa rica.il. -. 
'bir ay igtnıde ~ 
~ o bdiıi'• açık bir:" 'V 
majlAtıiyetlaıiJri O kadar cemi" if&t
(18 ettiler ili bu aumk1•• all'tl yere 
gelmit..., •11 .• teslim olmut 
memlelletlıadl lıilıl ao:Ji• aı ı ı; JIÖJ~ 
IMD'eP'\t' • 

Bu " it - -a&ifal4 ı bt ..... 
oa 88tiebi _,_ ••4 &; T e 
mek 91mum bıılilr daJ@1 • hı lilıiılw-
n kat iaMtir. 

Sabıetmelc - llOllUll& ......,. -
yanmaldil ..... kgeml ...... ıjhı'r 

IPranmluw•-- •• •Jnl ..... 
polyan ijı ut 'l#Jt. Oamı tu .,.... 
meşhUnMt: 

U A.mllelf bıl on: 1 •yam wJı tN 

yUzlndell 1r 01Uın•41 llUdtaNbl'• 
ıe dohMl.Dr. Dil*',.... da aııra·• 
WI ---ft!rd'pmclap ~ 
muh~belsie- .. 

Sabna, bir haltMte ne bOJıük. imil 
oldu unu Fransızlar ve İngilizler en 
son 191• - 1918 de t:ectübe ~ttiler. O 
mtithi harbi hemen hemen kaybet
mi rdi. Biriad Marn, ikinci Marn, 
Ver un hariııleri yüz biıllerce Fransı· 
za mahvetJllil'i. Evvela Parla- düş -
mek üzere idi. • Frarım hükumeti 
Bordoy tapıdı. O varta atlat&ldı. 

Sonra Verdun kaleai hemea he
men dilşÜJOI', Fna.na bap• bap. 
iıftili edilmek tehlikesiyle kal'Şlla

~ V..._ ...._ ........ 
dana: 

"48 saatten fada da)MYMR•k be-

• 

ieri ..rt -ve isabetli f(lte m.atlk iki oyun
cu.._ miiteteklaüdkı :Y;tpr ve Fikret, sol 
tarafta çok. ç }ifan fakat o nıtıbette iş ~ 
remtyen BMıri ıle idmanlarda eski oyun
larım ~ıaıaa bır form g&ltaten Beıllii 

vardlr. Gaıat!JSaray forverdl, b\ililll en 
~ CllJIDiUIWmdan ırt olaa Bodart .. 
deat~ı. Sag oyuncu 01-
rağrmat Balhıı nın yenn*' yanı sol lçta 
O)'IJllm 80a• ) mamn yavaş fab& UZUD 
paslı ~ hıraı. hesaıbsız o~ G&• 
latasmwp J n uyar ve suı.,m. cm 
gayet ünlblılle yaptılt iiz8rine adar~ 

mede fazJa: Uı kacm- Gundb -
baaa bUtO yana- bMıılni oı.n .bir saDUM-
for 1le uaaato. neıJ" ta 1n1 za,.ı ve atıl .. 

n olan> Jft! Dabıfe' bc!Werl için ı;olr: ....,_. 
ı ı k.ıılı olaoak 

Yantıaııt 1 kumn ııis-
to teri •... .,. ............... , 

11 huiranda tstanlMll bısJIPlM şampi -
yonluja "ı ı Sıhwt aruınft 7 ...... 
caktır. Bu mu abataıd derecıe ahmlM' 23 
blızinnıdiı; y şehtimwle yapl)aaak olan 
Tildıti,e m ' emet bırıncılıgı.- ıwtb'ak 
edebileceklcrdı r. · 

zcrtncle ıcra edılecektır. 

23 Hazir n ınukm emet. 25 haziranda 

t ırı lecektir. 

h::ıkal rı yapılacaktr. Tur
ınde derece alanlar 28 ve 
ında t taııbul - Edirne -
t yar ıııa girmek hakkı.nı 

lardır. 28 hazlı.'anda ts -
et c..-dıle~ek, bır gun E -
tan onra 30 haziranda 
edüecektir. 

n u !fak olanlar 11 
tan turuna işlırak et-

Balk• gUraşls i tair edildi 

l.r. 

'Balt.ıtald ....... 
Mllll l\:tmre-~- o,....tzay_. t<o· 

ınltwhı4Nn. 

Fenerbahçe ltadı: 
Beşiktaş - Vela at la kenr Adem 
Gulata;;aray - Fenerb hı,:e. Saat 17 

hakem· Şaei T an. 
Yan hakem. Nurı Hosut - Samıh Du -

l"aft807. 
ı - Depl.aaman maolarmıw bülınll do

laJWDe tlulilM kadar mutebe' ..,.ıan 
serbest tJübuüre kanleleri jpa.I edOIDli
tır. 

2 - Fal l'ftllhr Cuma IÜD6' allpmı 
tefti edfleceMtll-. ..., 

3-.QnJ llÜD -D-~hçe
G~ B tdmr 1lm&lll bir IDllt' J&
pac.._.. 

~ ...... dalh:o" 
m,.. ..... a&•Ni. Baa ııat. -
w~ 191S er · • 
.. , s · •ı. M Jıqalanı.Altnwıta---... ·--r. .. Instb ~ •i , .......... fnilt1bıierdtıa ..... l-

Lltva•ıe Bef weki~ 
Kaunaa; 8 (A. A., - Mblotofun 

daveti 6-iae Litvanya. bafMBli 
Merkya. Sovyet askerlerinin sebebi
yet verdtll hldf••hı ludliiıi teaır1" 
etmek o..:ıe bugiia lloakovaya gi -
decehir. 

1 

( .... UINfı 1 lnol •INfedeJ 

Reisirim.hurumuz, beı-ımeı<inde 

bulunan .ze\'8tla biriiktlt ÜlP vapu.
runa rakıb olduktan SODl!a vapur 
h&.Nllet ederiron rıbtlma: birikmiş 
olan hlİlll tekrar alkışlar ve .. Yaşa! 
Va~~ .• nıdaJarlile samimi teahü • 
rattaı bulunmWjlar, kendileri de; yine 
selimllvarekı mukabele buyumm&f
lal*l'. 

Mitti Şefim iB, vapurda, istikbale 
geltsı ve yanında bulunan 2vada 
müsahcbclcrdc bulunmuşlar, bu aıw
da, Maarif Vekili Hasan Ali Yücel 
ve- ÜBiv8'1dt8 Rektöni Cemil B• • 
seld«* ımtihanlar. hdthnda izahat 
alm1'1ardnt. 

Ülev vapuru, doğruca. Dolniabah 
çe nhbnuna yanafllJış, Reiaieümhu-

rumuz, saraya çıkamk husuai htrJdaiııe
lerini .şereOendirmişlerdir. 

---ııoııc 

AllWiftalUM 

( a .. tarafı 1 ıncl uhtfeıM' 

üzere lugıltereye hiç olma7.S8. 600 
!bin tüf k ve 2500 salını topu verile:
bileccktir. 

Bu ıaiWilann pek modem olına

ınakla oeraber faydalı bir şekilde 
;ıu.1llaıulabıleN'kleri beyan edilmek
tedir. Bı.t sılihlann yakında Avru • 
paya naklinE" başlanacagı ümid olun
ımaktaduı. 

F'raDSIZ askeder.inın 
kahramanhğı 

''Hamburg r Tageblatt., adındaki 
Alman gaaetesi şunlan y~akta -
dıl': 

"Bizr.at k ndi a kerlerimizi al -
kışlam k içın hasmın kıymetini ta
nımaktan daha iyi bir şey yapama • 
yız 

"Alevler içindeki blockhaualann• 
dan Franmz'an ancak ve son lnıv • 
\etler imızı de işe müdahale ettire • 
rek v n · ud tli mile dele vasıta -
lal'lıla mü at ederek çıkarabıl -
diL..-
Toplanmızdan bıri bir istinad 

noktUmda yer)eetiribni mıtral~or; 
delijiiün yakımNlan ateş ediyor. FrBa. 

sı.zlar. ateş ediyor ve ileriieyişım ... 
mimi oluyorlar. Dahilde on ölü ve 
yirmi ya:r lı bulunuyor ve ateşimtz
her şeyi ortadnn kaldırdığı vekittir 
kı ilk FranN& çıkıyor ve kendUJi ü
,.arilae ailihuıı dilim küçük .wı. 
~ojmı mötUı bi., tau11TJaı delil; ~ 
iri• aztmldlt bir vamiyette ilettiyerelr 
lrigaram h;hı a~ istiyor. 

Dflmt lliD Ke ı•t.dııa bil' adam, 
iilWer ve yaralılar arasında yalnuı 

kalan bir adam muhsebeye-eam 
ladiyor. Bir Alman obusü mitralyö . 
l&ttnil pan;alı!'andl. biıt elini de ~ 
~Ol\- ~illll ellle b111 aaker bir tııı
barıca yakahyarak, göğ6e göğüse 

mtıca.delede yere aenlinceye ka· 
atai edlyQr. BU mücadeleye p -

d olan Alinan miml83'1, takdir ~e 
yecau duy.arak, bu esirbı ellili.•· 
yor. Bu kndar şerefli bir dllimaııa 

mücadele etmekle iııaan gurur 

r.:':.ia yakalanan 
la~ mahkQm oldu 

P&rİ8, 6 'A..A..) - Aakerl malı.. -
keme ıeı;en w tewnt edHmi' -.. 

~' ~ baWtıı•da lriURlm' v .. -
lniltir. Dört' kifi idama ma'1•Gm 
jedMID"*'r. .illi luti muebllıed. Jdlriğe, 

iki kişı de 10 sene lftiNie-"Ye-
M11e ~ q-.DUaalu,t~ 

üm olmuştard11. 
lluı mıbk.Ctıma 01..ı.r aıarı.dit 
~ki Alman istitıbarat lel'Vİ· 
!Binin tefi Yulien Masson &uıunmar" 
tachr. Masson'un ihbsası bavacıhğ& 
Bid malflm.t. toplenu+ta idi. Melat • 
JlU...,..bir aenedenbmi Fraıısada ldlt!· 
le halinde l-ı.ttılan istihbarat servi • 
sinin dajıltlıiJnı itiraf etmiştir. 

-·JH•-.... --

-•'•m.ı· ........ 
rt .......... tlllııö edtönl•: 

.§Mi.B/~rti--~ 
ır...,... Jrdlalied ZidıW IJd 

KOil 
Efpniet•aın milli baJ'l'Bllll m.I 

rn"etile m bir tebıttlerimle ttm-
1~ ... bJllBH,'tlerinln .......... -
d\611 ve lrardet Efgan minetlnin 
refahı hakkındaki temennilerimi au-.... 

laflUlt nötaü 

~ ~""' 
Bkaeliu ismet lnönü'ye 

Eıc.ıf•••n.c lfttllll6t 1l!ıblftle
rmd• dolQı. telek.kür ederek kmdi~ 
Jeriniıı ve bt Tlht mill~tinJıı saa -
W icin en samimi temenniyab
• anrederinı. 

Jf olunı&ed ZaJ&iT. 

Belçika ve Hollandad•ki 
talellelerden lt8be+ aıa. 

Mütehassıs Banka Anka=?:A.~ae:eıye v. 

M A klfetmden: emuru ranıyor Hollanda ve Belçtkadaki Tnrk ta-
Tanıruın mali bir Turk münseseslnm lebesinin bir lamm memlekete döıı 
~r w,ıra müM:ıMat hııtkt1'&1nM aaıatıi-- JDÜfl ve- bir lomlL için de aba.an ha-
yettar vazife derubde edebii9eek .. bil ._.. ajaM dallııletile ...-edilmiş 

Vil bankaİ.ucU. ııaWUyeltallı o~ oa- 1Mdutımallöııdlr. Kendilerinden hicı 
\ılDUI bir memW"a a~ va'da\ Talu. 1'abıir "'1mn8lllll talebe :taldı ise ve-
olanlann tahsıl derecelen ile pmdıye lileriııin. dıerbal llaftciva Vekiletine 
~r bulunduklara v.ui's'rN ve ma - ,,_ 
yazula adnrlerini ve l'tlarını (kmıirllf"· lldln.eaat eds9ll IRınlangı, i&im ve
~ ıwtulUO 231~ adresiDe b Winaeleri 

----0-

\fltıt wm• • ilnoO ......,.~ 
y-4 ve ikhaadf va:ııi,eti h9kJınnda 

ınikbinane tıPteirlente euhınmatrbt ft 

.Alinan propaganda teşkilatı. ta
;rafından yayılan haberlere g~ 
pı.ilıyasta. rr.ü.kes .olmaktadıriaı'. 

l'w .... ?ttliein Allıllıll.; 
Paria, 8 'tHwmall - i'ıtamu Bq

ıveltiff Paul .Reynaud dün aJaJam bii
tün iftnsrz ıstagyanlan taraftndall 
;neşredilen bir nutuk ~ 
~au: Bqvekilt her ~ eıvftl 
iki gündellblıri d8'UD edim biqöll 
AMnan man-uzmnm tnwn• "' anlat -
mış, tehlikeyi asla tBtlhltar etmemek 
foab ettiğini. Alman tebhll · i• 
ıel'aq da büyük bir şeJdlde mncuıd 
olduğunu knydettikten sonra hartt 
bak.kında millete mal&mat vel'mit • 
tir. 

Paul Reynaud Alman taar'rUz1an. 
nuı Ftansız asker leli için artı1t bir 
flilrprİZ te.şldl etmediğini, Ditekim 
iki ~ durmadan devam eden Al
man tazyikinin ümıd ettikleri netioa
yı v.ermekten uzak olduğunu ka~ 
~ ve demiştir kı .• 

- Fransız orduları ba.şkmnanda· 
ru general Weygandla bugün konUf 
tum. Bana şımalde ~yan edm 
harblenn bu ana kadar ki inkişafın
dan memnuniyetle bahsetti. Bilhas -
sa Fransız askerlerinin göstenjiği 

büyüll şecaat ve kahramanhkta.D. 
menmunı~ıni bildirdi. 

Franstz başvekili neti~ olarak 
Fransız halkını moralini kaybetm&o 
meğe davet etm.i.f, nihai zaferın bir 
an evvel JraqnılflhilmeBi için her
lcMID badhliae mevdu vazifeyi yap
ma icab ettiğmı ka.ydetnıq ve va
tan u;m cephede çarpışan askeri rin 
gosterdi - i şecaati takdir etmışt.ır. 

1agUls tayJe.ttlerbüa ,....,,.. 
Lltnctl'a 6 (ffoBwtO - lngütere 

hava 'kuvvetleri buglin beşıincı defa 
olamk Ha1nburgdaki askeri hedef 
leri bombardıman etmışlerdır. Ab • 
lan bombalardan bır çoğu hedefle -
rine isabet ederek büyük yancınlar 
çılftajı mu.abecle ednmıvtlr. ~ 
benmı tanlclan tahrib edilmışttr. 

-:ıt0•--

Fransadan memleketimtze 
arôet eden taila11e1ar 
Ankara, 6 (A.A.) - İsimlen aşa.-

ğwia )'.-il talı"e•Wia li'Nmedft' 
mamlel thıı• mtı~h .... 
ket ettiklerine daır Hartet,e Velrt
letine mal~mat gelmiştir: 

Hüanö Ergene;, Hamid .Boylu, Saf
fet iilıwıoğlu, Seyfeddin Budak, E
min Ulusoy, Vedi 1Dmen, Em Ta • 
m~, Nit11ıfDMdbl EPgtli Celatl 
Ul\Uald, :Adnall Eı1mlfıltdl, Sttitd' Ya
ııa,, :Ntma ı&aurıgaıı, fllİmdJ Ti
ner, Tahairı Yalablk:1 Ha.mm Bat'Alk. 
Omaı Dic' )I~ B,irdem, Sa-
lih Pekinel, Natlt RCIBll; Tabii' 'ra.. 
aan, Fazıl Gelen~. 

lniçre erkinıha.W,e 
• • • biıı e · · • 
Benıe, 6 (A.A.) - im~ erltm 

harbiye rei8i gseral Gumn, Del • 
rettiil bir emri yemıide, İsvipmia 
k..tlld lbildalu' edellilec* vuayee. 
te Gllillmnı ve ~ et:11:18' &-
mn geldiflnl bil8frBdlt:W. 

SiDir harbi lmgre. mınetini heye
- 41&1 •elidir. Villetjmjg ,. 
rii bin \llNilerile 8Ülpi8I mans 
kalmıyamlrtır. 
llWrlfli' ... , ~i!J'lllr .. it D .. 

propagwkyllwll M~ 
... a. ... .., .... 

BınltF L ;lif 6 (A:.A..) - ~ 

na.mn Kont Csaky, BüalSaapur le -
hüıcleld propapnda ve tılbatrt.tioD 
mecmuuuıda çıkan harita hakkında. 
o:W.. Jaat puW Wafwdao verilen 
Ülll"İ ti t ...... .e mebuaarı llMK?ti
ahıde ,.. ile cewıb vermiftir .. 

KOnt Csaky demiştir ki: 
Ansam. Biibaburglar lebillde. .maı. 

k8.ıeler napdildiji doğmdMr. Bu -
nunla bmıll•r c:idAllı 'bir]lrc.-.•Nla 
YllJJlldığı iddia edilemez; Arşidük 
Otto Mkartatamn ymi hududlan 
hakkında Amenkada beyanatta bu
lunmamıştır .• 

Macar hükfuneti ntutration'da 
Maan- hududlanm dırralmış olarak 
gösteren bir harita çıkbğını haber 
alır almaz, Parlat.elli Kaear. sefirini 
h&diae;ri 1'1ıaD& bUkOmeti nemdindd 
pı.-.tıo 4'tP ıi mamur etmillir. 
~ 1ltlldlmett bu tuiritamn ba81J. 
mw ile biç bir ali"•• olniadıjuu.. 
ve hamlan k•lte ııetq edilctiji zaman 
yaplaa .bir hata. .. .....,... laudud· 
laJllll ltwlribta 1kf•cımıı biti tdrilde 

.cıkt1im.ı --- eı4eizd8tir. 

• 

1 
2C--t--ı~ 

3 

' ....... +--,,__~~ 
5ı~p.....;r--ı.-:,.-.:r-:+---;;;;::+-~~ 

' 7 
s.-~~-+~!!i-~+-1--1 
'il--!~ 

11 .............................. .... 
SOLDAN SAıl'a.: 
1 - Bir silUa, ..... '* nota. 
2 - Buit, usta e.lmJyan. 
3 - tcab eden, Fnıtnsmca "'hayır~ 
i - Küsa ade etmeyen temill. 
5 - İşçi 
1 - lıtilhim. ~haak 

7-Yalan. 
8 - Işık verir1 dünytı... 
9 · - Bir nota, zaptedilmesi giJ.o 

yer. 
10 - Az açmak. 
YVKAJUDAN A$AölY A • 
1 - Köpeklere takıbr-, her yı 

açar. 
2 - İsim aonuna ''le gelse ilgi 

AJmanlar11t Urqu.,. mu
kaH pretatosa 

Buem.- AiJee, 6 ~A.A.) -Gu. 
teler, ~ Unııguay 'ftllUnt
nun torpHlenmesi WJerine Arjantift 
tand'mdan verilen protesto notasmt 
reddettiğini ve Arjantin hükümetine 
.Almaayaya iftira ettiği ve ta.mamile 
~ tıifıpbder imr ettiii içia ım .. 
CUlll «iM lair ~all9t90 ~ tı6' 
taa te\'dt" etdfhd bilCfil"eil bit' Bel' .. 
lin haberi ne~rebnekteditler. 
hı"t ......... ,..... lli'l'J.__ 

bftfllml' llyalltır -
Leadra, 6 (8uaulli) - İngilW. 

kraliçesi ~ Flamll!r ~ • 
den lngııt.ereye gelen ySral1 Fran-. 
askerlerini ziyaret et.İIÜI'• 

lavll;N t.,,.......,.. 
kahramanlıGı 

Benı, 6 (A.A.) - Ecnebi aıemle ri 
ketfere yayının ha~rlerin h~ 
olarak em eftlim.~e· ... 
l'Ülll '61' ~Mçbbr ı...; ..... 
yamialll ecJMlıf topn.ldiln ~ 
den uçmadığı a.n•R""'1f9bt. 

Dii• cihatta Bund guet.n ı... 
~ ~ kahnıııılllllll- -
,... -~ 'tJa'.bsettat:m 
fi'118~: 

Dlh'ı.. kan ~ llitanAr • 
iuu 1lmhafaA ve oıau: müılldtlıa • 
mt* lm8wnmdald a.mn bir delili ' 
dir. 

llaU&DllJ61hh .......... 

ola. ili••tlı 
Bükret, 6 (A.A.) - Ht\'88 bildf,. 

riJW: 
J'wz Olf'beeilae k-. yapMa 

, ........ tuaTmıwmn .Almaya. .. 
nın ll8'bt her ne bahasma olursa 
ol8mı sonbdıara kadar bitirmek m
yetiııde oldugu intıhaana bıraktığı. 
bildirilmektedir. 

Haber alındığına göre, eskiden 
Polooyada bir k1' aporlan merkezt 
olan Zakopanede tedavi ec:lf1mekte 
oı.. yvaJI. A .._, piletlan hılılilıl 

ta••..- ifıllı ıı eıiıa cepll8ye _.. 
derilmekt ı« 1eı. 

Rumeu. &Whllri Ye 4lfkin. umu
.... ..ptikçe tılbif ... J\lBaud 
propagandaama rağmm •MeOZ:ı ı 
re itimada de•-~ . 
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t~·-Hık_aye__....l __ ~_K_A_T __ İ _L_.;;..K-....·.;;..I ..;;.M~?;....__----") Belçikada kalan talebe-J#al-----------... ----....ı 
ıerimizin isimleri Ko~o ay cemly"3\.a.g 

Ankara, 6 ( A.A.) - Hariciye V~ ~ b 
(Diinldl nihhadan devam) 

- Blr arkadaş laıırtSI, ondan ümicl ede
Jiıemhn de... 

Arbk bir fC!1 ~yordum. Gaz.lcri 
inin önüne 1struıbuhın çirkef knldrımla -
nnda Hıımdi ile lrarnnuı kol kola gezen 
hayalleri geliyor, tenha yerlerde kucnk 
kuc;ı •:ı üpQştuklcrini görüyordum. Be -
n1m 6pmeyc kıyamndıgım o dudnklan 
demek Ilnmdi soldurmustu. incitmeUcn 

ara ... 
uçlu mın.t ti •in uzat .,L ut.eşten 

r nı yaktıktan oma de m bır ne.es 
ç li: 

nınt~edi. G&lerlrıUn yiızünde durdui;'Unu 
ı:örunce anlattı: 

- Mcktcbde iken ne d<:rfıl'U çocuktu. 
Liseden çıkıp 1stanbula gidmce d~ti. 

Orada buluşurduk. Bana. dof,'I"uy ynkm 
yalanlar söylerdi. Mesela, kadından, kız
dan bir ~ey nnl. madıgı halde <Bugi.ın fa
lancaıun kızile beraberdik. Yarın bilmem 
kimin kızılc randevüm var> derdı. Ben 

Aıkad ııı 

ôyledi? .de-
aım. 

Dişlerimi gıcırdatarak; 

- Alçak dedim. 
Karşıındnki bir şey nnlnmıyordu. Ona 

Hamilinin bana söylediklerini anhttım. 

Gülerek: 
- Bnk işle, dedi, yalan olduğunu bl.a-a

dRn aııl:ı ki sana kocall kadın. 
Bana da kız diyor. 
Yerimden fırladım. Bir çılgın gibi koş

arak kahveden çıktım. Butün halkın ar
kamdan hayrellc bak-tıklarını seı.iyor -
dum. Hemen knıakol::ı koştum, cinayet "' 
mi ltira! ettim .. 
. Adaınc:ı z hıçkıra hıçkıra ağlı.yordu. 

1ki ehle yuziıniı kapadı, bır müddet oy -
lece kaldı. Sonra ellerini aşagı çekti. Ynş
lı, kızarı,u gözlerini pencereye dogru 
ÇC\ ırdı. BaUı, baktı .. 

Goz.lerınden yaşlar durmadan akıyor, 
J anaklarının ilzcrindcn yuvarlanıyordu. 

Bırdcn bire yerinden kalktı mu tııntiğin 
ellerine sarıldı. Acı bir esle: 

- Tanrı başı için dogru soylcyin. Ka
rınım katılı ben miyim yoksa bana yalan 
soylıyen doğru arkadaş mı? 

REŞAD HÜSNO 

kiletinden bildirilmiştir: Umum-ı Merkezı·nden 
1 - Elyevm Belçikada bufunan 

talebemiz hakkında Hariciye Veki- Mun" akasa sureti.le 
!etine malumat gelmiştir. Bu ta1c -
Jebezıin İsimleri §Unlardır: 17 Takım tek ath araba koşumu 

Sami Velioğlu, Muzaffer Kaçı, 
Etem l'okgozlü, Alı Tokgözlü, Na- Almacaktır. NUmunasi ve şartnamesi için alaka-
zım Sunay, Hayreddin Özku1, Rauf darların hergQn istanbulda Yeni Postc:ne civarmda 
Hamami, Hüseyin Özkurt, Halid Kızday hanında Kızılay direktörlUğUne müracaatları. 
Yapıcı, Receb Ali Safoğlu, Cezmi İhale 13/6/940 tarih ve saat onda yapılacaktır. 
Oktürk, Kutny Necdet. Behice Ba- I!!!!!!..~~~~~~~~~~~~~~~~~!_!.~~~~~:....!!:!~ 
kan ve eşi Sabahaddin Kocatopçu, 
Cafer, İbrahim Çamlı, Yusuf Ka-
zancı, 

2 - Diğer bir kısım talebemizin 
de Bclçikadaki konso}osluğumuzdan 
vize aldıkları öğrenilmiştir. Bunlann 
isimleri de tesbit edıldikçe aynca 
ilan edilecektiı·. 

Narvik'de vaziy t 

- O giln çok rsemdl 
Blr bır u tüne yaktı ım uraları bıtır -
t eden ntıyordum. H dı b r şeyler 
1 yor: fakal hıç bırjnı nlamıyordu 

Goz.lerımln onun karım n ban:ı gulen 
h yali geliyor, beni çı}dırtıyordu. Hemen 
geri donmek, ko.arnk L rıma yeti ek 
ouu yol ootasında bo •m • ı tı,yvrdu 1.1 
Boi!mak tunaklarımı bo aı.ına b::ıh p 
c;ocuklanmın ne olncagını duşunmed n 
boğmak .. Sonra içimden c>lcn bir i tekle 
sessizce bağırdım. 

"nden sahneler J 
gil e eye nakledilen 

kıt' aların anlattıkları 

Narvik, 6 (A.A.) -- İsveç hudu
duna doğru giden demıryolu üzerin
de yapılmakta olan ta.thirat esna • 
sında 100 Alman esır edilmiştir. Ev
velisi gün müttefik kıtaatı Narviklıı 
yedi kilometre şarkında bulunan 
Bsedik'e vasıl olmuştur. Diin, tathi
rn.ta memur kolların faaliyeti fazla 
olmuştur. • 
Kırk bin kişi tahmın edilen bir Al

man kuvvetinin bulunmakta olduğu 
b.}ocrnfjell dağlarında) ya.kında şid
detli muharebelPt olacı.ğı tahmin 
edilmektedir. Şimdiden bu kttaatın 
va.z:iyctinın nazik o1duğu söy!~nmek
tedir. Şimalden ve garbdan şiddetle 
ta.zyik edilmckt<.><hr. Lorondhcim'da 
bulunan Alınan lotalanna iltihak e
debilmeleri i4,;ın yegane ıstikamet, 
takriben 150 kilometre ınıtidadında 
olan gayet vahşt biı nuntakadır. 

- Alı;:ık! K&hbc!. 
Fakat pek iyi bilmiyordum. Dunu ka

rıma mı yoksa kadınları b .. ştan çıkar. n 
t tanbula mı soylUyordum .. 

Hnmdi.Yl SC\ dikten sonr e.,;c gitme -
dlın. Hasladı ını ilk .meyhane) e dnldım. 

lçtim. lçti.Kço karımı öldurmek Jçin plan
lar kurdum. Evet oldürmek ıstıyordum. 

Namusumu teıni:demck için muhakkak 
karımı 6ldürmcli idim .. 

İnsanlar böyle znmnnl:ırda içkidt'.n u
zakl:ı,.qn:ı.lıdır. Aksı takdırde kcndılcrlni 
teselli edecek tek kelime bulamaı.lar ... 
İşte ben de böyle oldum bayım. Gece ya
rJSUm doğru kc.11d mi bıl nı.ıyecck kadar 

rhoştum. Sallana sallar ıı. eve kudar 
gıtt'm. He: fın knnmır.. bana gClcn hayalı 
goilcrimin ön ı gellycr, !i nkı bemmle 
r-1.y cdl..vo.rdu. Knp yı y:ı\" ça al:tJğımı 

b tırlıyorum. Mcrd!.,,enl ri nnsıl çıktım, 

Yazı odhına n:ısıl gırdim? l<'arlond de -
g lim. Fnk::ıt b:ldlf:\m b r şey vars::ı mn
sam:ı çclaneces::ni çckt & ı sonra bıı;aı;ı 

ruıp hırsla kınınd<ın sıyu-dı ımdır. ;L.51 b. -
mn ziy:ısı altınd:ı p rtld.ı• n bu bıç k 
namusumu temiılıyeecl.."tı .• 

o 'n snrhoşluo·ım }: .. lı ı:ı'ı u:ıy m s -
bntık. Sanki hiç bfr ey i ncrruşUm. Uy
ktıdan knlkmışımda çalı K ıı;ln oda: a 
gelıru Um. Bıcak elimde • r a ır odam
dan çıktım. Herkes uyı..yor tabıat gi:<'"'Yi 
üzerine çckm'ş su~uyor.:ıu. Ya\'aş yav::ıs 

yabk od:ı.mwı gırdım. Odn mavi bir am
pulle nydır.lanıyordu. Vllcudumc ııtrcme 1 
geldi. Bu o ln sekiz yıl ô c l;arımın ge
lin odası idi. Şımdi de mez.arı olac:ıktı. 
Onun kanı mavi :ı:ıya nltınd:ı nk:ıc:ıktı. 

SilheylA karyolada ) lız.u yukarı yau -
) ordu. Gö • u ynrı nçık r. emclcri <l arı 
çıkmıştı. Ağır nğır y"kla tım. Elimin al
tında hemen can verecek \ ucudı.i uzun, 
uzun süulilm. cDcm~k bmıu benden baş
kıi!:ı d:ı armış, kokfamı lı. O an Hmndıyı 
kıınmI:ı beraber yatıyor :ı: nneUim. Cur
mumcşhud bir halde yakalamıştım snnkl. 
Tcrcddüd etmeden hançc-rı kaldırdım. 
Mandalı kacmı bir zemberek hızile me
mcl"rin arnsınd. n sol taraf apladım. Bır 

çıglı.k koptu. Hep l o kad r_. 
Dış:ında bir gürultü oldu. Dır kapı a

ç.ıldı. Ayak sesleri odamıza kadar yak -
iaştı. Annemin sesi: 

- Necdet! Ne oldu? d'yC' sorclu. 
- Hiç dedim. Süheyla benden kork-

tu da. 
Z:ıvallı kadıncık! 
- Deni korkuttunuz dedi ~klar. Dı

ye uz:ıklastı. 
Adam hem anlalıyor, hem de o anı ya

şıyormuş, knrı ını şlmdı oldüruyorm~ 

gıbi harckeilcr ynpıyordu. Bırdcn bıre 
gozlerlnden yaşlar boş::md . 

- Kanmı hiç yerme oldürdum Bay 
must.anbk .. E et hiç yer.ne .. Biraz durdu. 
MUstanlı in ~ une bahtı, baktı. Sonr : 

- Dıliımisıriz? dedı. Baı.ı insaı 1 t' 
vardır, b k:ılarının yanında kcndıle 'nı 

hovarda, çap .ın, k:ıdaı r rı gu tcı ı c 
maks;ıdilc uydurdukları hi • yclcıi k-u\ -
vcllcndinnek i~ ge~ gu el bir d 
dm gösterirler. işte Hamdı de )'nt bu 
insnnlardnn bıri olmuş. Ben ne bılird m. 1 
Mcktcb sıral:ırında dogrul ıktan :ı:ı mı - ı 
yan bu ndamııı haynta atılınca yalıncı 

1 ca mı? •. 
Yıne sustu. Urun muddct b~rekc ı 

ız rr.ısın" 

agı 1J. or dl'<Lm ve otur -
dum. 

O konuşuyordu. BPn gözlerimi knp•ya 
çcvlnnı<ı, pofü ı, gelıp benı knrnkola go
türmcsini bckli}ordum. Ark da~: 

- Senin Hnmdi ge· 1 :ı? dcdL 
- Evet, dedım. Uç gun cluyor. 
B:ın:ı pek m ıhim bir sır }ereceltmfe 

gibi, yüz.eme bakb: 
- Güccnme yıı H:ı.m<liyi hiç le'\-m.l,rO-

_ ........ 
·rarıs gazetelerine Londradan blldlrı· 

il yor: 
t ,ı gündcnuc:-rı lngıltcnmln ccnub lı

munlarııı Frnn ız a kcrlerı ılt~ bırlikte, 

d~man tar:ıfındıın boıı bardınınn edilen 
Fl man sahlllcrlndcrı dcnız ku...-v.etlennin 
kahr;ıın.ınlığı ılc gctırılen lıı~lız kıtnl:ırı 
ihrııç cdılıyor. Bu askcrlrrden b:ızıı ı, kn
r. ya Çlktıklnrı şchırlerdc 1 kan cdllmı~
tlr. Beledıye reıslen, Fransız askerlerine 
mlwfirper\:erlık gostpnncsi için halka 
hıwccRnlı beyannrune'er daotm.ı,lnrdır. 
Dunun uzenne butün C\ leı ın k. pılar 
J:o'raıı~ızlara uçıln'1ştır. Ac;.lt,.rlcr ateş al
tında uykus:ıız. ger.en o kadar gwılcrden 
sonra rahat l.>ır uyku UV'..tyabılmışlcrdır. 

lnı;illz 3ahillerırnfo.ki bu ~hirlerde o
turtult'n :ı-hmsızl:mı bkı blr ani~ gı
bl muamele cd l'IUştir 

l3ir kıSım Fransız krt..ıliirı da trenle 
lıttntcrenın dnhıline götQrulmuştilr. Ka
dınlaı· garların nhlınılnrıııda ellerlle .ıdı
çük arabtılıın ıterek bunl.ı .. a yıyeC"ck tn:
flYW'l rıh. 

I..oııdraya çok vak•n b r gardan gcçc:t 
bir trende lngiliz, Fıansız, Bel ıkıl ru;kcı
len vardı. Bır kompartumınt.la, • lnııder
dcn gelen !ngilız kara ordu :ınun gcnı; 

kıflım da bulunuyordu. 
Frnrunz ·crıerınm ıt;ö terdıklcıi cıı 

e~ erıı akknt nokt • htl\'ndıs ıı!malt Jıu
sıışun<l;ıki gayretleri idi. Bunlar: cSom
me'ln cenubuıı<t::ı ordu nn yapıyor?, dı

yc oruyorlardı. 
Ycnı cebhc uzcnnde her şeyin iyi git

tıt;ı krndıl rıue o~lendlgi 'akit yüzleri 
ı;üluyordu. 

Bulun a kerlcrın ve bılhassa l!innsız
larm dcruz kuvvctlcrıne knrı;ı du)'dUk -
lnrı miıınet çok bu)'uktu. Düşman bom -
IJ:ıhltı altında IJu kadnr binlerle ins:ını 
nnkletmcac mu n!!ak olaıı tngıliz ve 
Frnn u bnhriyelilerı hnkkmda takdirden 
bıışlm \>ir es ) uksclıniyordu. 

Dk ıs ıh..ıkm onbaşı ı bnn:ı: 
- Alman boırıbarüım:m tayyareleri, 

her on \cya on beş dak tad.t bir (60) tny
yarclik d 1 ular lıalmdc hikum edıyorlar
dı dcdı. Ccmıkrın \ e sahil boyunca top
lnrunış cnıplıırın uzerıııc hakıkı bir bom
ba yagmuru düşuriıyorlardı. Bunlardan 
duzfnelcrlc dü uruluyordu. Fnlrnt d;ıima 
geliyoıdu. 

R. A. F. 'ın n\ cı tayynrelcn, karncfaki 
\'~ gcmılerdeki tayyare dn!i babry 1 rı 
Alm:ın t:ı) yarcle ıne curetlenni pahnlıya 
m. 1 ediyorlar.'> 

.'\ kcrlcr, kcndılcrine, bundan EOnra 
İngiliz sıltıh .,;c tayyare fnbrıkalarının ge
ce guncll z çıılıştık.l:ırı oyleı digı ;-.aman 
all,ışla:,oı !ardı. }'ransızlarü:ın bırl: 

«- Allnh n kına bızc dnh::ı r. zla tay
) nrc \ erme.,e çalı:imalı, dıye b.ı ırclı \'e 
bıı: genç ç;ı\-UŞ do: 

- K:lfı mıkda .. d:ı tay~arcmız ol aydı 
Alm. nl .. rı parı;.ı parç:ı edc~egınııze cmın

dı •• , d ye ı~~ c ettı. 
Bı garo.ı, daha so:traları, yaralı! rla 

dolu kızıllı ç tı cnlcnnın gcçlıgtnı gor-

Son po t ıle gelen Fr nsız 'nwtclerin
dc ok\ldu umuz. gore (13) )'a ında ac,ık
goz bir Fransı:l çocugu, muharıb 'e bi -
tar t bu· çok buyuklere numune teşkil 

etm i 15.z.ım gelen bır tcy:ıkkıız ese ·ı gö -
tcrmlş \ e uç Alman parnşııtı;usunun 

Fra z L l:ı • tarafından yakaL'.ınnuısııu 
tc nm ctm' tiı. 

Bıı zckı mektebli çocuk (M:ı y - Pa -
lni eau) ı, ab nd:ı b lıçedc oynarken 
b tayya. en n ha\ nda helezonlar ı:ız.dıb"İ
nı "'c t.-ıyyar den du en siyah b r nokta -
uın açılarak bir p:ıras\ll oldugunu gor -

ınuş ve bunun hır düşman tayyaresi tara
fından atılan bir paraşutçü olması ihli -
malını d ıµıııerck hemen koşmuş, zabıtayı 
keyfıyettcn hobe dar etmiştir. 

Basiretktlr y:ıvı unun ıhban üzerine zn• 
bıta ruaşt.ırmal.'.lra baŞlamış ve Uç pıır:ı .. 
şutçu Almanı tevkıfc muvaffak olml,LŞ • 
tur. 

imtihaıılı:ırıııı vermekle ıneı;gul olan bu 
açıl. goz tncktcbllııln ismi Bocherdlr. 
Fransa dahiliye nazırı Bay Mandcl ~ -
cukl:ınnın intibah ve tcyaltkı.ızundıın do
l. yı Bocherin cbeveyninı tebrik etmiş, 

ayni zam:ınd:ı bu zeki ymrru hesabına 

(2000) tı arıklık bir kumbara hes::ıbı açn
rak: kwnb .. rı;ı.ın karnesini Bocherc ycr
mfştir. 

Karaaydm maden •irketinin 
t~berrUleri 

Balıkesir, 6 (A.A.) - Balya Kara 
Aydın maden şirketine a.id 1:42 par
ca emlak şirketi tarafından vilayete 
tcbcrrü edilmiştir. Bu emlake ait 
tc::okil muamelesi yaptırılmıştır. Mal
zeme ve demir aksamı da Etibauk 
tarafından satın alınmıştır. 

latanbul Asllvc 1!? ıocl Hul\uk mahke· 
mesinden: 

Müddei: Mef)'Ctn. 'Jl'fıuh ~:ırıguzel &
san H.alıre muhall "'ı Oc:ıklı sokrık No. 84 
MUddeıaleyh: Ceuı· Şehrcmınl Melek 

hatun ın.ahallcsı Bıı;:ıl:!:ı svkak No.. 46 cb 
(ıkamet5ah1 ınt'çhul). 

BALSAMIN cevhenm ihtiva eden yüz ve dudak rujları Amerika Güz llik 1 
Enstitüleri profesörleriııden meşhur prof. Ilerog tarafından tertib edilnrlsti.4 

İNGtt.IZ DNZUK ECZANESİ - Reyoı';lu, 1sta.nbul. 

Türk Hava 
besinden: 

kurumu lstanbul vilayet şu-ı 

Nümwıcsinc: göre <•> iiıilyon kAgıd roz.:t n y.ıp ırılifüı ı ~ıR e!Cl ltmeyc konmu -
tur. Muhammen bedel (600) liradır. 17 hazirnn 1940 paz:ırtl'si guniı t 14 de ınu
nakas:ısı yapılacak ve .ftya1 cıe;:er gôrulursc muvald:nt ihale ı yapıl c ,tır. Eks ltn ryc 
ı,urak cdcceltlerın yüzde (7) buçuk: tcmınat akçe ... ile birlikte mt>.zkı'.ır gun "Ç'e sn::ıttc 

ve tonrtııameyi gonnek. i.sti;Jenlerin de her gun Caguloglunclakl ubc merkezine m • 
rııctıatları. (46"10) 

ı 

lspartada gönOllO hasta· 
bakıcı kursları 

Isparta, 6 (A.A.) - Gonüllli has
ta bakıcı hcmşıre kursu dün Halk~ 
vlnde valinin huzuru ile açı1,mış ye 
kurslara ba§lanmıştır. Kurslara de· 
vam eden bayanların b<l.YlSJ. elliyi bul 
maktadır. 

;Muddeı J.fc.r.) cııı. ~;u.-af.md:m nıud~ 
aleyh Celil aleyhıne açılan bc.şanına da -
vasınn ait ıırzuhaJ '$Uretı rnuddci:ıleybc 

tebliğ edilmclc uzt>re yazılı ;.dr(t.C.inc gün -
derilmlşse de mumalleyhin mezkur lka
metgfıfını terk 1le semti mcı,-hule giUiği
tıih bcyıınilc iad kılınması üzerin~ tıukuk 
usulı.i ınuh kcmelen kanununun Hl, 142. 
143 ve 183 uncu nıadt'iel ,ıln 1evlikan 
iade kılınan dava aı~uı • lı ılc \ahkdtal gü
nünü ı:osterlr davcliye varakasının mah
keme dh·anhanf'Sinc nsılmo.sına ve 940/ 
852 numarada kayıtlı işbu d:ıvnya müd
dehıleyhin (l5) giın u;mde c~vrıb verme
sine karar verilmiş ve berm\Mbi karar 
arzuhııl ti davetiye vnttakast :m hkeme 1 ~iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiİİİUiiiİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİimiiiiii"iiiiiiiii~ 
divanhanesln..., .u.ılını..1J olınakla ınuına

ilcyh Celilın yµ'kanda yazılı muddet zar
fıiıda davaya cc.vnb ve.rcre.'c tahkikat için 
tayin kılınan 28/6/1940 cuma gunil saat 
(9.30) da mahkcmcmizd., hazır bulunması 
veya kanuni blr vekil gondermcsl lüzumu 
tebliğ yerine geçmek Uzcre ılı\ı1 olun\11', 

DiKKAT! 
Şirketi Hayriyeden: 

Ha.ıJmrun 11 inden b&ı lryank mer'iyete gırooek teıazilli mutıad bir 
)lık kart abonema.nlar.mıız sa.Ulığa çıbnlmıştır. Burulan~ yaz mev

simini Boğ~indıe ~k b;t.eyen sayın yolcula.ninıza mahsus fev
kalade ola.rak 1 temmu7.da.n itiba.ren 3 aybk 3 50 ye kadar t.enzila.tıı kart 
abonema.nlarmımn bu 'Sene dahi bt.tbik edileooği \ 'C 15 hazirawlaıa. itiba
nııtı de satılığa çıka.rılaca.ğı şimdideD ili.o olunur. 

Üniversite Rektörlüğünden : 
Tıb Fakullcslndc anatomi c.loçcnUi~i açıktır. Namzedlerin yabancı dil imtilıııru 3 

Blnncıtc~rın 1940 perşembe gOnil yapılacaktlr. !steklılerın sıhnat rnporu, 5 fotoğraf, 

ııu fuJ t.C'.:kcrcsl orneğı ve ılm'i huvıyetıni gösteren fişleri le (Fişler tcdı is i lcrı kale-
ınınden ıstenecckUr.) 16 cylul 1!140 tarihiııc kadar rektörl~c muıacaatları. (4625) 

I
"" 1 Öksürenlere Katran Hakkı Ekrem K< .. 

1 HAKKI KATRAN PASTiLLERi de vardır _J 
-lstanbul elektrik tramvay ve tünel işlet
meleri umum müdürlüğünden: 

Ald olduğu it 

2200 Iır. mub ınıncn bcdel
lı 750000 curuf tuğlası ımali 
l • dcd dızel motöru 
6!) adcd otomulık komple 
y<ıglı enlerrtiptbr ile 390 
adcd muhtelif kesici ve 
tcfcrrti , tı 
tdarc:ım Şişli ve S.-ılıpazarı 

aınu:ırlarına teslim edilmek 

P.uarlık v• 
açılma zarfların 

tarihi ıaatl 

18/6/940 
20/7/lHO 

19/7/9~ 

15 
10 

Muvııkkat lemınta 

lira 
Eksiltme 

§ekli 

165.- Pazarlık 

39ü.- Kaı:ıalı 

3700.- > > 

iızerc 200 ton Zonguldak r.> tı:>O.- > > 
250 tol kok 50 ton kok tozu 21/6/940 erilen giln ve sa:ıtlcroe idarenin Metro han 

ı - Pazarlık \'e ıhaleler yukarıda götsyonda yapıl:ıc:ıklır. 

---------------- 19-lO İKRA~IİYELl:Rt ---m 
T. İŞ. BANKASI 

1940 Küçük 
Cari Hesaplar 

İKRAMiYE PLANI 

l adet 2000 llrflık 2000. - llın 

3 " 1000 " 3000. - " 
6 " 500 " = 3000. - " 

12 " 250 " 3000. - " 
40 " 100 " - 4000. - .. 
75 " 50 " - 3750. - " 

210 " 25 .. - 5250. - .. 
K<>~ideler: l Şubat ı M yıs, 1 A u -

tos, 1 1kınClk'Şl'ln farıhlcrınde yapı

lır. 

binasının 5 mcı katında toplanac::ık komiszım Mudıırlüğüııdcn paı·asız Uxlarık cdi-
2 - Her <lort işe aid ş:ırto..ameler Levazım l\fodurluğunden ıwı a z ledarık edı-ı 

lebilir. 

3- ~zarl~l~n~~hli~:ı~nrınk~~tn~~wmu~"~~~na~ille D~~=~~~~=~~=:~~~:~=~~~~=~~~=~=~=g=~H~ cdılcn gun \ e saatlerde komı yonda hcızır b~unm:ıları, kap. lı mektupla :fıyat ıstlyen-\. !!!_ w .., 
lc.r :çin de uırlların açılma giıniıne kadar te elif ve terninatUırın idareye tevdi edilmesi Sahibi: Alnneıl Cc•mnlecldin SARAÇOGLU 
lüzumu ılfın olunur. ıBasıldığı yer: (Yeni Sabah) ın.a.tbaası Neşriya .. Müdürü: :\lacid {'lITL."'i 

.. 


