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kabinesi bu sabah toolandı 
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ialyava yardım • • 
ıçın 

tJusturlJada tahşidat 

Miııı şef 1 1o~l;i:ii~r;:j;;i;a •. 
~on Pape~' i 1 islerinde 
kabul attı 
~ 3 

(A. A·) - Reisicum- Alman denı·zal-
t İnönü bugUn öğleden M, 
manya bliyük elçisi von 

~b~~~~~ I 
-~.,. "" ... 

~~tta hariaiye umqmt rı ~n •m l 
Uavını :s. Numan Tahir V' C'&", · e 
de hazır bulupmuşlur. 

tnıniyet 
tedbirleri 
~ ,IQbah vilôyette 

lln bir toplantı 
yapıldı 

lapoaya 
C ebelüttarık ve Süveyı 
mesele/erile alakadar 
olduğunu bildiriyor · 

Roma. 4 (A· A·) - Röyter: 
İtalyan kabinesinin bu eabahki 

içtimaı. fevkalade bir içtima ol. 
mamakla beraber, umumi hissiyat, 
bu toplantıda, sulh veyahut harb 
lehinde çok mühim bir karar alı

nacağı merkezindedir· 
İtalyanın harbe girmesinin Mu

solini tarafından bugiln mU iliı.rı 
(De ·ı 4 Ü'lcüde) 

Nikbinlik 
uyandııan 
bir vaziyet 
Londra, 4 (A.A.) - Bu ıabahkl 

postadan, ifa.ıya.n llmanlarrna gönde· 
rilmek üzere İngiliz malı egya satın 
alınması için Londrada kredi açan 
birçok mektuplar çıkmıştır. Bu keyfi 
yet, vaziyetin daha Umltll bir tar7.da 
mU§ahedcsinl mUmkUn kılmaktadır. 

rar 
lmll 

D 

. ., .. 

Alma·n ; şehı.rıeri de 
bombar·dıman edilecek 

• I 

Paris bombardımanın.da ölenlerin . . . . 

kadın ve ·çocuk. .. 
' 

çoğu 
Bir askeri hastaneye, bir kız· niel<tebine, bir darülacezeye bombalar düt-

tü, Amerika a.efirile Şili müıte§arı tehlike atlattılar · 

Yugoslavya üzerinde Parls IZ8rl8de 34 ·Al•aa 
~i~~:ı.,:~:\·~,;~m~~::: ~l~an f~aliye~i arttı . _· tayyarlsl dlılrlİdl 
~ ~ almalan icab eden 1 Splıt fahrı konaoloalugu mühım bır konsolosluk · 

!\, birleri görüşUlmUştür. haline getirildi , . 1 ~a;lı, • :.._ ·Parlsln bombardıman'ı lar bu taarruzla büyük bir maneJt 
ı tıcıa 1 • y . Fransada olduğu kadar İngiltere ve muvaffakıyet elde etmek istiyorlardı. 
~~lın.~~e:ul 7a~~~~ Alman tayyare erı ugoslavya üzerınde ····:···-· .. H•oo•A····•eoo••E····n·· .. ;·: .. ···········i ~ı;~~:r~a da heyecan ve infial UY.aP B~~~~~~~:rv~:~:~=~~arı;~~-
~ ft ı, mmt.aka liman re- k 1 1 n ( · Bu sabahki gazeteler bu bAdlıeden zuna llznngelen m'ukabelede bulun&-
~l'lilı: letınclen umum müdü- sık Si uçuş ar yapıyor . bahsetmekte ve halkın infialine tere~- caklar, bilyUk Alman Jehirlerini bom· 

b lnUhafaza b!lfDlildilrü, man olmaktadır. PeUt Journal diyor bardım~n edeceklerdir. Şimdiye kadar 
'8fınUdUrü ve diğer bil. Split , 4 (A.A.) - Havas: Liubliana, 4 (A.A.) - Havas: BU" YU" K ki : gerek 1nglllz, gerek Fransız tayyare;. 

I'. n nılidUrleri bulun- Askeri nakliyata mahsus biı "Parla halkı dUn bUyUk blr ıo~k· ler,J hep askeri hede.."lere bomba atı· 
tıı_t u şekilde sık sık Almanlar, son zamanlarda, y\ik bir Junker tayyaresi, dün kanlılık göstermiştir. Alman tayyare· yorlardı. Almanlar Polonyada, Holll.ll-
~btrı Yapılacak ve alma- L'almaçya sahili üzerinde faali· sabah Maribor civarında yere in lerl gider gitmez derhal mutad hayat dada, Belçlkada şehirleri ve sivil hal· 

erk yt-! vasıtalarını mahsus surette HAR.TALARI ba .. ıamı .. tır. Fransızlar düşmanın blL kı 'bombarchman ettikten sonra ılmdl ..... ararJaştrnJacaktır. 1 Yu miştir. Hava çok açıktı. Fakat 1 " ,. d Fr ehi 1 ri i bo ba d an '"ta aıttırmışlardır. Evve ce goij buna ragmv en tayyarenin pilotu tun darbelerine mukavemete hazır e an.sız ş r e n m r ım 
ı.· ı._ rattan Ankaradan veri. l ranın 'd es'ne bırakılmış o • bulunuyorlar . ., ctmcğe başlamışlardır. Bu vaziyet 
~)~~re gö-, hUku· met, hal- av) . ı ~r ı f h • k • ~olunu şaşırmış olduğunu söylt- (Devamı 4 üncüde) 

. ~. .... l::ı.n Splıttekı Al.m~ a. rı onso ı miştir. Alman tayyaresi serbest Epck gazetesi de diyor. ki: '_'A_ı.m_an_..._.....__... ________ _ 
'l'a.ııı veren asılsız haber- loslugu, çok milhım bır konso blJ'akılmış ve bunun üzerine A 
l'aııU: hakkında kanuni ta- losluk haline getirilmiş ve Ou vusturyaya doğru havalanmıştır 
~ basını temin için Ceza Y:ousolosluk, Belgrat elçiliği mils Yugoslavya üzerinde ALnnıı ~~.-aıı ınaddelcr ilavesine 
.. :~ teş&.n B. Willy Unferfehrt'e tev· t ayyarelerinin sık sık uçuşlan ' th..: ve bu yolda bir pro-
lıt~~tır. Proje bu günler. di olunmuştur. kaydedilmektedir. 

l8e verilecektir· 

~Uınerbank 72 saat zarf~n'!-a 
~kaıarıtacirlere Almanlar yenı bır 

f 
... !~ahdit edecek ta ar r u z a g e ç ece k m ı· ş '· ~~~:ı ~~::n~:i~:'~u~~~ -~~n~~r~::~~ 

'• • .., nı ol:uyucularımızı:ı vC'rmcği bu-
f tt,ı. cıllar pazarları Ne,·york, s - Amerlkaya gelen Tayyare ile yapılan Uıtıkşaflardan" ı;Un taınamlamı§ bulunuyoruz. 

"e Q k haberlere röre Almanlar 72 saat zar. Som cephesinde Alman hatları geri. 
t la Çara ... pera- 1 f'mda Som cephesinde taarruza geçe- sinde mühim hazırlık göı1llmUgtllr. 

lı§ı çogaltıyor cekl.!rr:lir. DiğPr tara.ttan mUttefikle· Bundan bu cephede bir hareketin ya· 3 No. lı son pafta bugün 
rln En cepheainde büyük bir taarru· km olduğu anla,ılmaktadır. 

'Yuııı 2 ncide) za gec;ınek n.zere oldukları haber ve.. (Harp vn.zı;vetıntı dair c1a1oa evvel son sayfamızda. 

.. ·---· 
Harb sahasına çok yakla~ 

ve snhil kısımlan "tehlikeli mınta. 

rillyor. ~ llaberler S üncU ~tıunızdaır.) 

Tramvay idaresi müşkül vaziyette 

·oemir · malzeme geti-
rilmemesi yüzünden 

Nakliyatı tramvaya münhasır olmayan 
Bebek gibi bazı uzak semtlerde 

Tramvay seferlerinin 
kaldırılması ihtimali vat 
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HAZAETİ MU HAMMED 
<HAVA T 1> 6.=====~~ 

• 
1 LK VE S i KA 

19 k işiyi 
zehirliyen süt 

Sümarbank fabri k aları tacirlere 
satışı tahdit edecek 

(/bni /:;hak)ın kaybolan eseri esas tutularak 
tBNi HtŞAM . 

tarafından 1200 yıl evvel yazılmış 
1-:.z. Muhammed hakkındaki ilk biyografi Beykozun Şeref çift li

ğinden gizlice getirilip 
satılmış ! 

Türkçeye ı:<wl ren: 

4 M lYI Dıl D cB <dl ö liil lf lYı r ık: 
Dün Sirkecide Demirkapı ve clva

nnda. oturan 19 kişi sUttcn zehlrlen
rnıe1er ve muhtelif hastanelere kaldı· 
rılıtıışlardır. llunl.'.lr zehirli sUtU Slr. 
kccldc Nöbcthanc caddesinde 4 nu
maralı dUkkAnda ahçılılt eden ömer
den almı§lardır. Zehirlenenler §Unlar 
dır: 

Hususi müesseselerin devlet fabrikaları m amu
latını stok yaparak ihtikara sapmamaları için 

Ancak. ~luhammed lbni L:ın
km Hz. Muhammed hakkında yaz 
dığt eser na ıl kaybolrnu:;tur? Mu· 
hammed lbni Ishak kimdir. lbni 
Hişam Kimdir? lbni Hişamın bu 
eseri hakikaten ilk ve en mevsuk 
\'esika mıdır? Bu cihetlerin de te
barüzü için burada okuyucuları

mızın sırf hakikat uğrundaki vic 
dam kaygılanna cevap vermeyi 
~·azife bili}•onız: 

MalUmdur ki Hz. Muhammedin 
biyografisi bakımından tslfun fi
limleri iki büyük kola ayrılırlar. 

Bunlardan biri (Siyret) fı.limleridir 
ld doğrudan doğruya Hz. Muham
medin biyografileri ve tarihçiler
dir. Bunlara aynı zamanda, ilk de· 
fa Hz. Muhammedin gazaları esas 
alındığı için (Megazi "gazalar,,) 
.ftlimleri de denir. 
• lkinci kol (Hadis) alimleridir 
ki peygamberin sözlerini nakl ve 
7.apt ve tetkik ederler. 
' !s!imda asıl ilim (hadjs ilmi)' 
addolunduğu için hadis filimleri 
si}Tetçilerle daima ihtilAfta bulu· 
nur; onları ikinci derecede telfiltki 
ederler. 

Halbuki İslamın doğduğu sıra· 
Iarda henüz kııbile devrini yaşr 
yan Araplarda yazı taammüm et
miş değildi. Araplann Mfızalan 

irki olarak gayet keskin olduğu i
~in tariht vekayi yalnız şifahi nak
lolunurdu. Hz. Muhammed zama· 
runda da yalnız Kuran muntaırun 
yazılmıştı. lmam MüSlimin (Sa· 
hih) isimlt eserinde bildirdi~i gibi, 
esasen, Hz. Muhammed de kendi 
sözlerinin kaydolunmasını isteme
miştir. 

(İmam l\lüslim Hz. Myhammc. 
din şu sözü sörlediğini n~ledi-

yor: 
- Benden du}•duklannm yaz· 

mayınız! Benden Kurandan başka 
auyduğunu yazan varsa imha et-

• T ) sın ... 

Fakat bu memnuirct ilk zaman
lardaydı. Sonradan Hz. Muham· 
rnedin arkadaşları o:an eshaptan 
birçoktan gene kendi emrile sözle
rini kaydediyorlardı. · 

; • f (!marn Buhari (Bab·ül-ilm) nde 
c:;hapdan Ebu 1 Iürcyre'nin şu söz
lerini kaydetmektedir: 

- Eshap içinde benim kadar 
hadis bilen yoktur. Yalmz Abdıı!
lah bin Omer müstesna ... Çünkü 
o Resulden duyduklarım yazıyor, 
bense yazmıyorum.!) 

Abdullah bin Omerse hadiı:~~ri 
kaydiçin bizzat Hz. Muhammcd
den müsaade almıştır. (Ebu D:ı· 
'ud) şunu yazıyor: 

1 
Kureyş Abdullaha hadis~eri 

yazdığı için itiraz etmi5: 
- Resul bazan hiddetleniyor, 

b:ızan memnun. mesrur oluyor. 
Her duyduğunu yazıyorsun! de· 
mi~ler. O da vazgeçip kendisine 
müracaatın vakayı anlatmış, o ,·a
kit Hz. Muhammed: 

- Söylediklerimi yazabilirsin, 

diyor. Sonra ağzını i$<lrctle, çünkü 
buradan ~ıkan her söz mahzi ha
kikattir!) 

Buna rağmen hadisler \'e vckayi 
tam zaptolunmamıştır. 

(Hulefayi Raşidin ve Eshabı 
Güzin) ise şeriate ait hadislere da
ha çok ehemmiyet \•eriyorlar. Çun
kü fıkıh mes·leleri bunlardan çıka 
lmyordu. 

Ancak hicretin 65 inci yılından 
sonra, Muaviyenin halefi olan Ab
dülmelik bin Mervandan itibaren 
hadisler toplanmağa baş!anmıştır. 

Fakat Siyret ve megaziye, yani 
bi:t·ograf i ,..e tarihe gene ehemmi
yet verilmiyordu. 

Hz. Omer ibni Abdül~iz bütün 
memleketlere tamiml~rle hadisle· 

rin derlenmesini c.-nrelmişti . M~ 
dine(Ebubckir ibni Muhammed ib 
ni Omer ibni Haremülensari) nin ha 
diSleri toplan'llaSI emrolundu. (1) 

1§ie hadis ve siyret ilimlerinin 
babası ima-ı Zühri bu Ebubekir' 
in tilmizidir. Hz. Muhammedin ilk 
biyorgrafisini yazmış olan lbni 
İshak da imam Zührinin talebesi· 
dit. (Muhterem \'e fazıl do tuınuz 
Omer Riza, Tabiin içinde ilk me
gazi muharriri olarak Ebanı kay
detmek icap eder) diyor. Filhakika 
Eban hicretin 20 inci yılında doğ
muş, 75 de Emevi!erden halife Ab· 
dülmelik tarafından Medine vali· 
liğine tayin o!unmuş, yedi sene ka.. 
dıhk etmiştir. Eban fıkıh filim· 
lerinden sayılır. Fakat Ebanın 
eserlerinden hiçpirj bize 'int~~l 
etmemiştir. Şu var ki imam Zühri 
onda11 da had is okumuştur. 

Gene Fazıl üstad Omer Hıza, 
Ebandan biraz sonra doğmu~ olan 
Hz. Ebubekirin torunu Urve ibni 
Zübeyrin de megazide bir hüccet 
olduğunu söyler. üstad diyor ki: 

Urvcnin a.ınesi Hz. Ebubekirin 
kızı Esmadır. Hz. Muhammedin 
zevcesi Hz. Ay'fl! te}·zesidir. Ur 
'~ Mısıra gitmiş. Orada 7 sene 
kalmış, evlenmiş ve 57-65 seneleri 
arasında orada kaldıktan sonra 
Medineye gelmiş, ve dönuŞte hali
fe Abdülmelikle mülakat için Şa
ma gitmi~ti. 

Sirkecide DnrUsseadc sokağında o· 
turan Hanlte ve çocuğ'U Enver, Ml§On 
kızı Ltina, lsra:ı kızı Sara, Sabahat 
ve küçük çocufl'u, Fatma. Yılmaz ve 
Yüksel adın:!a iki çocult, önel, Seni
ha ve çocuğU l\:ancan, benzinci Av
ram, Osman Nuri ve YUkıel, Donnn 
ve çocuğu Sami, Torkaya ve Rehaml 
adındıı ikl kadın. 

Zehirlenme hadiseleri blrlblrlnl rnU
tca.klp znbtıayn haber verılmlş ve ıııh 
hl 1m J~ ~ otomoblllerl kıı.. ı gelmedL 
ğt için haat.aınr takaUcrlc de muhtelif 
hastanelere scvkedllerek mideleri yı
kanmı§tıı-. 

Zehirlenme hll.dlı~slne aebeb olan 
zehirli sUtUn ııehrimlze Beykozun 
Şeref çl!Ulğ nde"! ı:;önderlldlg"l tespit 
edllml§Ur. Ah~t ômerin gizlice sUt 
enttığı a:ıla§ılmışır. Sütlerden alınan 
numune adli tıb klmyahaneslne gön- . 
derllmlgllr. Mıld · .. ıumumlllk, zabıta 
ve sıhhiye mUdUrlUğü tahkikata de 
vam etmektedir. 

Bu sabahki 

Yerli Mallar Pazarları 14 şube 
açarak perakende satışı çoğaltıyc r 
HUkClmet fabrlkalarmda yapılan C§' ut.ıslnl lbka etmek mUmkUn olacak· 

yanm salı§Jarmm yerli mallar pazar. tır. Dundan ba,şkn hUkClmetçe ittlhıız 
lan mUdür!Uğllnde kuru!Rcak yeni olunan mühim bir karar da §Udur: 
tC§kllO.tln bir elden idaresi için hıızır- SUmerbanlt, fabrllmlnrı mamulCLtı· 
lıklnra ba§lanmı§t.ır. nm tacirlere satılmasına devam edlL 

Bu i§ln memleketin her tnrntındo mekle beraber satış m!ktan tahdit o
ve tamamilc tatbiki bUyUk teşklla.ta lunarak herhangi bir husust mllesseso
vo esaslı hazırlanmaya bağlı olduğıın nln elinde sakla.yabllecC'gi fıızla stok 
dan ıılmdlllk kısmen tatbikata geçli- bulunmasına lmkln bırakılmıyacak· 
mesl ve ilk tedbirlerin halkın en zi· tır. Bu topl!ln satışlar muayyen zıı.. 
yact1> muhtaç olduğu mallar üzerinde manlardıı ve ihUyaca göre yapılncak-
nlınması kararl~tınıml§tır. trr. 

SaU§lnrı bu vekilde tan:tfm edlL Bilhassa perakendecilerin elinde ı;a.. 
mekte olan mamulat pamuklu ve fi mal bulunmasına, dikkat etıilecck, 
yUnlU mensucnttır. bunlara kolaylıklar gösterilecektir. 

Teşkllft.t merkezi 1stanbulda kuru- Bllhasım kaput bezi, basma gibi 
lacak, Anadoluya gönderilecek mal- halkın fakir kısmının ve ltuy!Ulerln 
!ar için burada bü,>1lk bir tevzi depo· en !azla aradıkları pamuklıı mensu· 
su açılacaktır. Yeril mallar pazarları cat bu teclblrlerin ilk tatbik çerçevesi 
idaresi tarafından Ana.doluda 12 yeni içindedir. 
şube kurulacaktır. EvvclO. rnrk vi!O.. Nilıayet il<i haftaya kadar ilk ha. 
yetlcrinde §tıbcler tesis edilecektir. "zırlıklıır tamRmlanarak· bu tedbirler 
Bu §Ubclcr yalnız toptan salı§larln tatbik mcvkiine konulacaktır. Bu 
kalmıyarnk halka perakende de mal tertıb:lt ileride SUmcrbanlt tabrlknla
verccekler, böylece bütün satı§larda rmın bUlUn mamu!Atmn tC§rnll olu· 
lhtikdnn önUne geçmek ve nft.zım va- l nacaktır. 

"" 
ekspresle gelenler PoLısrE: 
İngiliz ve Fransız yolcu· Bir makinist sarhoşlukla 

Ama bir genç 
E viniiı bahçesinde 

dolaşırken lar tayyare ile isviçreye denizde boğuldu 
geçiyorlar 

Bir mUddet evvel tedavi maksad!.. 
ıo !aviçreye giden müteahhit Kemal 
Şemll bugünkU semplon ekapresllo 
§Chrimlzo dönmllııtUr. 

Ticareti bahriye motöründe maki
nlst Yusuf oğlu Mustafa Beyoğlunda 
gcceyıırısına. kadar rakı içtikten son
ra Fındıklı önUndekl motöre gelmiş, 
fakat sabah olunca moUSrUn gilverte· 
sinde Mustafarun yalnız bir tek ayak. 
kabısı bulunmuştur. Cesedi denizden 

Bu Türk yolcu, 1sviçredekl !evka. 
11.de vıı.zlyet dolayuılle tedavisini ya· 
nda tnrakmağa mecbur olmu§turo çıkarllmıştır. SarhO§lukla dü§tlp bo-

Scyahatl esnasında bilhassa.. ıtaıya· . ğulduğu tahmin olunmaktadır. Tah· 
da blrlakım hazırlıklara §&bit olau, • k,!!tat ~apıl~yol'. . • • 
Itemal Şemll MllAnoda bu ay bn§ın. BİR '.l'.EJ?zt · · ız ,)'A~"Dl 
~ itibaren geceleri ışıklann sön- ;,J • .. ~ e: .. .. r: -'~ 
dUrWdUğUnll, İngiliz ve Fransız yol- Be;ılkt&§ta. Hıi§imbcy aparliınanın· 
cularo. ltlU'§t hususi tedbirler almdı· da terzi Maldenln yanında çıkarlık e. 
tını söylemiştir. den 17 YB§ında Menekşe ismindeki 

Bund.'\n başka ekspres yolculan kız dUn ıı.te,, yakmak üzere bir p:ıçav-
lki Rus, iki 1ng1Uz ve bir Japon lmri.. raya gıı.z dökrnü~ fakat elindeki g:ı.z 
yesllc bir lsvcçll kadından ibarettir. §işesl atpl) . nlaralc elbiselerini tutuş-

Ekspres I.ozanıı kadar işlemekle turmuştur. Muhtelit yerlerinden ya· 
beraber lng1llz ve Fransız yolcular nan Menek§e Beyoğlu hastanesine 
tayyare ile lsvlçreyc geQerck hu kaldmlmıtıtır. 
trenle yola devam edilmektedir. İt.al- __ ........ ...__...._ ___ ____ _ 

yanın mUtte!llc tebaalarına 11udutta. 
güçlUk çıkarmaları ve bazı yolculan 
t evkif etmeleri bu tedbirin nhnmasın!f. 
acbeb oım~tur. 

Karagözle Haci
vatın heykeller~ 

Avukat Rami buna niçin 
te§ebbüs edildiğini 

anlabyor 
Karagö?.lc Haclvatın heykellerini 

dikmek te§"'bbUsU birçok tenkid ve 1· 
tira7Jara yol açtı, 

Bu teşebbüsün b&§ında bulunan a.. 
wkat Rami Başaran dUn bir muhar
rlrlmize ııunları söylemlşUr: 

* DUn 1atanbuldan ı iO bin liralık 
ihracat yapılmıştır. 

* Hiçbir ciddi sebeb mevcut olm~
dı~ı halde odun ve mangal kömürü 
flya.Uan geçen seneye nnzanı.n çok 
yüksektir. Geçen sene bu mevsimde 
çekisi 225 kuru~ olan odun §imdi 
300-S25 kuruşa verilmektedir. 
* 1 temmuzda yapılacak denizciler 

bayramı programını hazırlamak tıze· 

re liman rclsll~lnde bir komisyon ku.. 
nılmu§tur, 

* Muğlada Slgala yağlarının is-

Kuyuya düşü iJ 
~oyuldu 

Knsır11paşada mektep sokağında 23 
Kulaksızda mektep roknğında . 23 

numarada olurnn iki ~özU ma!Ol 17 
yularoWo. .F lhl, .Juı.nczi UilnA" vcı-ln 
akli muvazenesi ~_zİıfarnk h4stıuıc,.yc 
1kfifi1ı1ııntıWtı'dRA~ınt1f~sJtr~~m ·~ ~e 
' dun akşam ıınnt 17,45 do,gözlcri g-bı
medlJti hnldcyalnız olarak evinin "tinh 
çesine çıkarak ha\'a alma"k ıateml§tır. 
Fakat malü\ çocuk yıınmda. kimse ol· 
madığındsn bahçedeki kuyuyu göre. 
memlş ve dalgın dnltpn yürUrken. bir
denbire lruyuya dUşmUştilr. Zavallı· 

nın !eryadına koiiu:ı n ltomşular Bey
oğlu IUalye:ılne haber vernıl§ler, an· 
~k yetişen ftfalyc Fethiyi cansız ola.. 
rnk çıknrabUmi1tır. lılllddelumumillk 
ve polis tahıdknt yapmaktadır. 

Resn1i otomobil
lerin plaka renkleri 

tesbit edildi Kendisi Amr ibni Abdülazizin 
toplattığı Medine fıkıh alimlerin· 
dendi. Hadiste mütehassıstı. Esa· 
ten mensup olduğu aile kendisinin, 
jsJfı.miyetin ilk devri hakkında mu
fassa l mallımat almasına müsaitti. 
llz. Ay~yi mütemadiyen ziyaret 
eder \'e ondan malOmat alırdr. 1· 
marn Zühri ondan da ders alınıştı. 

''- 1t'razıar varit değildir. NUıa.
yct iki aya kadar tcııebbüsUmUz neti· 

Urve şifaht derslerinden maada celenecek, ve heykeller sUratıe yaptı. 
nlaral{ Bursada merasimle dikilecek• peygamberin en mühim Mdiseleri 

Uhkllne ba§Janmı§tır. nu sene yag-_ 
1ar 70·7G kuruıı gibi §imdiye kadar 
görlllmemlş yüksek bir tlyaUn ııat.ıl

m.l§tır. VllAyct ormanlanndRn yeni 
yıl slgala. yağı istihsalinin 100.000 ki· 
loyo. ''aracağı umulmaktadır. 
* lı:mir hnlltevı mUzc ve sergl ko. 

mlroslnln tertip ettiği üçllncl\ eıl~l \'e 
ye.nl el emekleri ve ltıyafet .sergisi 
halkevinde mer:ıslmle açılml§ \'c vali 
ile belediye reisi açılış merasiminde 
hazır bulunmuştur. Onbe§ gün devam 
edecek olan bu nerg1 büyük bir allka 
uyandırmıştır. Bilhassa fevkallde 
kıymctl olan eski el emckle.ri l§lerl 
de dahil olmak üzere sergide 2.U par
ça c3ya teşhir edilmektedir. 

.Ankara, 4 - Yeni bir kararname 
ne tespit . edildiğine göre. veklllerle 
resmi otomobil kullanabllecıılderin a_ 
nıbalarıruı konulacak pllıkalnr §imdi· 
ki gibi kınnızı üzerine beyaz yazılı 

olacaktır. ı numaralı otomobil Meclis 
reisinin, iki numaralı Başvekilin ve 
bundan aonrn sıraıılle diğer numaralar 
da. Genelkurmay reisinin ve vekillerin 
olacaktır. 

Valilerle, ordu müfettl§lerinln, \'e 

Ur. 
haldanda birçok yazılar da yaımı~ Biz Karagözle Haeı ... atın bUyUklUk
tır ki bunları da (lbni ishak) lert lç.n değil, sadece halkı en ziya· 
kaydetmic:tir. lbni } Iişam da biz· de ne~cll'ndıren iki Türk oldukları vo 

.,. Japonyaya kadar dUnyanın her tanı.. 
zat Urvenin şahadetlerini nakle- tında şG.ırcll~rl \'e oyunlan yayıldığı 
der.)' , l~in isimleri unutulmamasını temin 

maks:ıdıl:ı heyltellerinl yaptırıyoruz. 
(Devamı \'ar ) 

Bu i§ln mıı:ırııfmı Bursnya bir \ 'a-
pur ger.!ntlsl ve müsamere yaparak 
çıkaraea,". 7.. MOsam:ırede l\:nrngöz 

(l bni Sağd - Tabakat rseritıdtn} oyunu da vardır. 
Heykellerin tam maksada uygun 

olması i~ln ev\'ell resimlerini rcssnıu· 
lam yaplırncat;ız. Sonra. Türk mL 
mn?'lan arasında bir mUsabalta aça
ra'{ heykel meselesini halledeceğiz . ., 

* Kozan kurtuluşunun 21 lncl yıl
dBnUmU evvelki gün yapılan on be§ 
lrln kininin i§Urak ettiği tezahüratla 
kuUanmıştır. 

* Bankamı§ hükümct konıığmm 
tcmelatma mcrllS!ml evvelki gün ya· 
pılını§ ve ilk harç t ilmgcneral Rıza 

Vruc tarafındıtn temele konulmu§tur. 

ırrka kumandıınlarınm ambalannın 

plllkaları limon ktifU rengi zemin ü
zerine beyaz yazılıOır. 

Büyük Millet Meclisinde 
Ank:ıra. S (A.A.J - B. M. Meclls1 

bugün doktor Mamann bnşkanlığm· 
dn. yaptığı toplantıda po:rta, telgraf 
ve telefon umum mUdürlUğllnün 1939 
mali yılı hesabı kntlslne alt mazbata... 
yı tnsvip etmiştir. 

Meclis, ruznamesinde mUzn!tcrc e
dilecek ba~ka bir madde olmadığı l 
çln çarşaruha gUnU toplanmak tizcre 
Jçtlmaa nHıayet \'Ciilml§Ur. 

1940 
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:ese 

....... ..._ .. _____ ..... _. 

Doğru 

Değil mi] - .. 
Medeni bir şehrin !j' 
beğinde bun•.'!"f 
tahammül edibt 

Sokaj;-a ~p dökmek ~· 
hatta hallan traım·ay !"'_ 
yerlere atmııııuı.o;ı için do~;,ct 
ferine demir kutular ası ~ 
Temizliğine bu kadu ıtına ti 
bir ııclıirde, hem de ı.osW>"~ ı" 
cadlleniıı umumi heli Jll.llt~ 
tirllebllCC<'f;.rinc ihtimal ~~ 
rnidniz \> 1''alaıt b:ı . ille 11 I> ıJ 
:ınlaılığmız mnr.~da, yeni :ıı ıl' 
r:ıstladıI,'IIlız köşcbaşl~ e ,_, 
lctllme5l şcltlinde d<'ğilclir!., 9111 

dar dii5ilnscııb bularnall'~ 
lmtlarmı tas:ı.n"Ur cde;U ;il 
Ilir ol<uyucum:.ıznn habet ' 
hiidi e şodor : ~ 

ne,. 1kta~ inan pa..,:S ~ 
!iinh H:ı.,fınn caddesi ~ 
hazı dlikkıinlarila heli .,., ., 
dığı iı;in, bu dükkiınl:ı~...,. 
üst!eriııdcld od:ı.lnrda ·~ I" 
hilliik kahlar kullı:mmal~11r'' 
<"eleri bu kablanıı .2-1 saa~J· 
t.evlyntını caddeye tlö~~ 
l,Cr· Ilu ~iizclen <".:ldde ~e!.,.. ,,_ 
tahn.mmül edilmez hir sıP ~ 
retmcktcdir· B~ ck;ır ,~ 
~clcti~'1 azabı kolo.l~·ca ,; 
etmek mümldimlür· ~· ı 

~ l\olc<lC."lİ blr ~e:ırtn · 
hbu rcz:ıfal-c r.ıısıl t 1 
~ lcbliıll~-ine ş:ı.5111 ita.Idık· ~ "' İ 
: sıhhnt \'C ~n 'iptidnı r.fJIPIJ~,. : 

terbiye knlılclerl:ıi hiçe ~ 1 
nd:ımlnrın şltldct 'e c:!~.,ıı ~ 1 
malan \'C he:.&sı buhınnıO ".,.,- ı 
clo lluuue' ln llCrhnl ıneJI ! 
liızımdır dlyonız· •? j 

! Doğru dcğ:l f.1/ 
: .................................. .. 

ihtikar suratla 
takip edi lece~ 

DUn nuntnlta Ucııret ıııUdı:ıtl~ t 
de vallnln riyasetinde fhti1'~~ ~ 
yonu az:alan, kayma.tcnınl•r if~ 
dclumumllllc başmuavinlnlıı i,dt",J 
bir toplantı yapılmı§tır. B'll ~-"' 
da son kararname muelbln~ııı~ 
cak olan fiyat murakabe ~ r~ 
nun Call§lIUl §ekli üzerinde fjol.:1 
mil§, ihUkll.r suçlarının ro: ~ 
larda tatbik edilen usul ı1 ""'-"' 
ta.kip edllmul \'e piyasa ıııu 97~ 
nln tarzı tcsplt oıunmu,ıur·, 1J1 , 
kamlar mmtnknları dahllind -1 .-,, 
lı ve sıkı kontroller ynpıı~ ',ı 1. 
fağmdan en büy{lğüne k~ ~,:,J 
Biz ve yersiz fiyat yilkB"lıı1 -4P'~ 
plt ile mubteldrlcri hcn11?ll ~,ııı:,. 
sevltedeccklerdlr. Son le• ıe1'1"" 
ait tallmatnamcnln tebl'ğl 
mektcdi~ ftP f• 

Mütekait ve yeti~l~, ~ 
üç aylıkları verıl:~; ~ 
De.ctcrclarlık mUtct<aidlJl,, :/ \ 

crnmllln üç nylıklarmın le 8ıi Jif':J 
olan listeyi hnzırlamt§lt1'· r, 
nazarı:uı 6 haziran perştll1:ıo. s' 
b:ışlıyncak obn tevziat 1. eti 
12 hıı.zlnı.n çnrcambn gil~ 
yapılııcaktn'. Teı:zlat ııs ~ 
ku&dnn akşamlan 17 )'~ 
edecektir. Mnaşlannı 
smdan alacak ollln ut rnaJJP 
hlplerlnt.ı cUzcboıannm ııtur· 
!erince vizesine JUzum yo 
ayın ycdlsinden ltibıU'C11 t 
do~yo. b:ınkaya mu raca.il ....... .,... .... 
terdir. Mııe.;l::ır bu C:c!a S:: 
yapılan zamlarla beraber 

.............................. 
! ~·oıova ıcapııcaıann~ 
: , .e Küçük oteller ı ~· i d:\n itibaren ı~ııen 

i ...... . ....................... . 
Acele satılık d~ 

motörii ı;ıı 
P cJo marka 5 beyı:fr 0 t 

de~lz §tµljema:ı ''e mor§tııı1<tır 
ufak bir motör ııcele sa J<~} .. ıı 
mck lstlyenlerln saınctıl< u:ıı' 
Sindcı Ali Rıuıya muracaa 
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UZAKTAN 

• 
enı Alman 

Ayşe•ye mektup 
taarruzu-· Ankara, 30 mayıs 1940 

ŞİMDİYE kadar kaç defa. aşk 

un hedefi ne olacak? 
ııürlerinden, hikayelerin. 

den, ateşin veya şefkatli aşk söz
lerinden istihfafla bahsettim; o
muzlarımı silkerek: ''Dünyada şiiri 
söylenecek başka hisler mi yok?,, 
dedim. Bu, sadece bir gösterişten, 
bir yalandan mı ibaretti? Şüphe. 
siz ki hayır, Ayşe; aşk asırlardan 
beri kullanılmış. artık kolayla.rımış 
bir mevzu olduğu için' aşk şiirle
rinden kaçınıyordum, benim v:ızl· 
femıniş gibi gençlere başka yollar 
aram.alarmı söylemek istiyordum. 
Bugün onlara değil, size, yavaş 
sesle yalnız size söylediğim için o 
gösterişe ihtiyacım yok, düşündük
lerimi olduğu gibi, olduğunu zan
nettiğim gibi önünüze dökeceğim. 

avutur ve artık b~kalannda. bul. 
duğu söl'!lerle, b~kalarmnı nağ
mesi olan bestelerle iktifa eder.Ben 
de, Ayşe, sizin için bir nağme ara
dnn; bir hayal de olsanız, nağme .. 
si, elhanı olnuyan bir aşkı size tak. 
dim etmek istemedim· Kendimde 
bir kuvvet umdum ve bana bu gu
ruru verdiğiniz için size teşekkür 
ettiın. Sonra ... Sonra kalbimdo bu
lamadığım ııüri yine kitaplarda. a.. 
ramağa razı oldum. Ey sevgililer! 
size sevdalıların 6Öyliyemedikleri 
atr.şin veya şefkatli sözleri, bıra.. 
km, size §airler söylesin· 

a:Ja.ııaına göre Holandanm 
\ 'l'ur ltartatan, Şill, Romanya 

ltiye ile olan klering an
~eııJ.den meriyet~ circli#i 

~ re.nen blldİrilmekte· 

Ctııutıund&kl denlZ harekf.
lleı:.. 110ru1an bir suale Japon 
~ t"eUııin .aallhlyettar blr 
~ hulU.lta tatstllt olma· 
11oı.:tınl§ ve Japon donan
~ t da Hincli.!ıt&ıımı b1ma.. 

~&auyet hazırladıtmı tek· 
~ . 
~~ • İnglUz itllltı mucL S re taratından mUbaya·a 

1~ lUtUnlerinin 1UreU tak· 
~Ültfı.ıneti murahha.slarile 

fabrikalan mUmeuille
ll:ıllzakere edilmektedir, 

ı.~knıda intaç edilecektir. 
~ llek1z yUzUncU Ytldö.. 
~betile hUkQ.met, aiyaııt 
'1 IJtııer e,hası hakkında bir 

etnıı.şur. 
t... ~ a. et aatıoı ha.kkm
,~ :Uer vazedllml§tlr. Şim-. 
,tı,_~&ca.rııtanda. haftada iki 
~ta. idi. Yeni emlrna.. 
""t1Jıı • domuz eU aatııı ha!
~ 11.~e llğır eti satıfı ha!ta
ı.:~~ ınenedllml§tlr. 

A.merikanm yükaek 
e llıeııaup büyük bir avU:. 

\.. • 4.ıı,,l>etene telgraf çekerek 
1~ ıı_.erı1ta. koıniteai namına 
~ la.ne tekli! etmiotir. · 
' llıUstemlekeler ara.sınd& 

'-~- Fransıs kızılhaçma 
~k bir çek gönderilmlf-

al\ya harici 
.. 'iyasetlnde · 
iltlik olmıyacağı 
~Ue temin ediliyor 
~ •• 3 

bıJdi . (A.A.) - D.N.B. a· 
t. tıyor : 
<l;ıti . 
\>;ı~if cıye Nazırı Gigurtı.ı 

Csıne ba~lamıştır. 
Cdc 

i dev n nazır B. Oafenko 
}°cn~cdcrkcn0~aptığı1 be· 

h d nazır ıgurtu nun 
ltıı;~§ Politikasının deva· 
t lııc en itina edece~ini ka 
hııııll'ıleket istikbalinin ez· 
~l~~ bağlı bulunduğunu 

ı.. 1§tir 
-"'~ .. 

, ~ır :S. Gigurtu verdiği 
\' 'İ 1Yaai hedeflerinin Ro· 
)~aıetinin müstemir hc
i dı .herkesle iyi anlaşma 

"ti~ı·~ıresindc barı~ın mem 
"'~ a Ye hudutlarının mü
llııı Cağtnı söylemiştir. Bu 
~c :ıasfran coğrafi icab-
~ ta ?rncn hayati menfa
~ldtıht inki~afından mül· 

ır, 

~an yaralıları 
~ler halinde Çe
'kYaya geliyorlar 
,., h 

!it: lldudu, 3 - Havas 
t~ 

\ '-~c!~lı:l!Ye kafilesi yaralı 
~~~tini Çek hastanele. 

~ tadie olarak ~ullanıl
. 1 1 eclilmiş binalara 

er. 

~IJe . 
\ı ha.d r, ıneşhur KarlsbRd 

lı~ııt'. li 8ayfiyeleri yar:ılı
.\]~lltı er tarafta ecza ve 
~~I ~·okluğu görlilmek
:"l'fıı~ ilrın bütün Çek mü. 
oı''ı-aııı Vazıyet etmelerine 
~ ~ arı tedavi için lli

ll~Iı_Pıne kafi gelme -

11
· ~it tun hastabakıcılRr 

t t'. ~aJc halkıyla konuı:mak 
ttl'tı ~t1!1?tı at buna rağmen ka-

fi( taı-b eıel"den öğrenildiği. 
~"Cephesi ve bilhRı<ı<a 

~ı...~lt~aı kuvvetleri bütün 
~-vııı~ ennde bUyUk bir 
'~ ~ 1Elır. Yar&lılar bir 
' ~le~a .dönmefi Mla 

'<Q! rtzlememekte-

Dünkerkte tahliye 
muvaffakiyetle devam ediyor 

Almanlar Flandr muharebelerinde 
330 bin esir aldıklarını 

iddia ediyorlar 
Paris, ( - Dün kara harekltı 

ba.kım.ından cephelerde çok mühim 
bir hldi!e ol.m.a.nuetır· Di.inkerkte 
Almanlar kara cephesine kareı 
mühim bir teşebbUste bulunma
mışlar, hava harekltile irki.p a
meliyesini ifka.le çalışmışlardır. 
Fa.kat irklp işi bu te§ebbüslere 
rağmen muvaffakıyetle ve serl 
bir şekilde devam etmektedir. 

Alman tayyareleri Dünkerk ö. 
nUı:ıde İngiliz ve Fr&nsız t.ayyarele
rile defi topll\rmm barajile karşr
l&fD111la.r ve büyük zayiat v.ermit
lerdir. Dün 150 den fazla Alınan 
tayyaresi düaUrülmU,tUr. 

Buna mukabil Fla.ndr mmtaka. 
amda ve elyevm Alman ifgalinde 
bulunan Franıız toprakları üzerin
de müttefiklerin bombardıman, ke
ıif ve avcı tayyarelerinin faaliye
ti çok canlı olmuştu~· 

Som cepheainde tam bir sUkünet 
hiikUm sUnnelcteybn (Aisne) En. 
de ve bilha.saa Retel mıntakumda 

mühim telakki edilebilecek bazı 
harekat olmUI, topçu at.eti teati 
edil.m.İf tir· 

Mozelin §arkında iki Alman bu
kmı tardedilmiştir· Ayni mmtaka
da mütekabil topçu aU:tlan olmuı
tur. 

DUnkerkte irklp işi muvaffak?. 
yetle devam ediyor· Bu askerler 
İngiltere ve Fransa.da kara.ya çı
karılıyorlar. Fransız ukerl mab,a.~ 
filinde bu meıele hakkmd& bilyillt 
bir ketumiyet muhafaza. edilmek
tedir. İrk.ip edilenlerin mlkdarmm 
hayli ehemmiyetli olduğu ve bu L 
meliye nihayet bulunca - lci hentı.z 
nihayet bulmamıetJr • ra.kamlarm 
reaınen bildirileceği söylenmekle 
iktifa edilmektedir. 
Diğer taraftan zannolunduğun

dan da.ha fazla miktarda olduğu 
anlaşılan Belçika krta.atmm c;an>11.' 
mağa devam et;meırte olduğu an • 
lqılmaktadır. Bu krt.a.atm mühim· 
bir kmmmın .lrurtanlabileceği de Ü• 
mit edilmektedir. 

Alman tayyareleri 
tarafından 

Benzin dökülerek 
denizde yakılan 

askerler 
Aek türlerinden hoıılandığmıı iti. 

Londra, 3 ( A.A .) - Bugün yor. raf etmek mi i'3tiycrum? Doğrusu 
ıun n bitkin bir halde Flandr'dan hoşlanmaz değilim, kendi kendime 
gelen. askerler bir İngiliz limanına veya herkesin içinde tekrar etti· 
çıkarlarken muntazam fasılalı n ğim beyitlerin çoğunun mflZ?l'lu
ekseriya da yeri sarsan ~iddetli nu aşka dairdir, Yahya Kcmal'in 
top sesleri işitilmi,tir. "Vuslat" mı da ne kadar sevdim· 

Bir topçu şu beyanatta bulunmuş· Fakat aize bir şey söyliyeyim, Ay-
tur: şe: aşk şiirlerinden en güzellerinin 
"- 16 gün bir taraftan muhare. bile samimiyetine tamamile inana. 

be ettik bir taraftan ricat hareketi mıyorum; hana böyle geliyor ki on
yaptık. Toplarımız Almanlara kor- !arın samimiyetine hiç kimse de 
kunç zayiat nrdirdi ve Turne'de ta.mamile inanmaz. İnsan yalnız 
ileri hareketlerini durdurdu. Daha sevgiliyi değil, sevgiyi de kıskanır, 
ziyade tayyaremiz olsaydı onları Ayşe; benliğinden, nahvetinden ne 
hareketsiz hale getireceğimiz mu· kadar soyunursa soyunsun, yine 
bakkaklı. kendini en ha.kikt, yegA.ne hakiki 

Binlerce ukerin nakliye bekle_ &.şık sanmaktan kurtulamaz. Aek
dili bir sırada idi, içimizden yirmi tan ölenler karş8mda. bile: ''Be
kadar kimse bir sandal buldular nim kadar sevmiş olma.ııma imkln 
ve açıldılar. Ansızın Pike Bombar· yoktur"' der; efsanelerle bile boyJ 
dıman tayyareleri sandalın etrafı_ ölc;U,meğe kalkar: "..ı\.gık..I sadık 
na bombalar almaya başladılar ve benim Mecnun'un ancak ldı va~ ... 
mitralyöz aşetine tuttular. Alman- Fuzuli'nin pek de güzel olmıyan 
tar sandalı batırmaya muvaffak o. bu mısramı her &şık kendi kendi· 
lamayınca etrafına benzin n yağ ne söylemem.iş midir? Ba.şkaların
dökerek projektörlerle ateş verdi_ da. gördtiğümi.iz a.şkr -bizi en mü. 
ler. Bir kaç saniye içinde sandal teeeeir ettiği zamanlarda bile
alevler içinde kaldı n zavallıların.'• daima. biraz gülünç bulmamız bu
bundan kurtulmak için hiç bir n• nun için değil midir? 
11taları yoktu. Aık. ...i .. lerl d b' . . ..,,, .. ~ ara.sın a ıze ~ 

Almanlar, tahhyemızl setrede~ çekun doku 1 l d . " 1 
Fransız tebligı""· h -r ı · h b ,:&~ ~ nan ar 0 unca a. atta nu uz cın er c.ar~ye a~ .... bunu aanatile, zckl8ilyle bulmt,

1 Dünki.i Fransız tebliği ıudur: l ruyorlarn da hareketımız dakıka- enim söylemek istediğimi söyle.· 
Düşman Dünkerk'in elrahndaki mevzilerimize ısrarla hücuma de.. 11na ,kadar buna muvaffak olama • mit" deriz. Kendintizink.inden bq· 

Hm elmiş ve kılaalımızın şiddelJi mukabelesi ve miilemadl Ve muka· mt~lardı.,, lca hiç bir qka gerçekten inanma. 
bil hOcumJarile kartılatmıştır. Fraıuıı ve lnıiliı donanmaları düf.. mız .kabil defildJr. lçlmlzde baaan: 
man ateşi altında Dünkerk'in müdafaasına müzaheret etmiş Te her da. Sovyetlere go·· re birdenbire, ha.zan da. yavaş yavit 
kika en büyük kahramanlık cesaretini göstererek kumandanlıJın em- doğan o leziz hissi o kadar kemd.C 
rettiğf irkAp hareketini muvaffakıyetıe yapmıştır. F• • mlze mahsus zannederiz... Böyle 

Düşman bugün Sen Ovold bölİesindcki ileri karakollarımıza kar. ın zayıatı olmadığmr, ba.şkalarmm bizim. b· 
şı muvaffakıyetsiz bir• mevzi taarruzunda bulunmuştur. Düşman En dar, belki bizden !azla. sevdiğinJ, 
nehri şark kıyısında takviye edilmekte, S:ırın batısındaki menileri. 70 bin ölü ve 250 bin bir giln herk~ gibi biz.im de aşkı. 
mizde tema~ını ~ıklaşlırmaktadır. l mızı unutacağmuzt düşündüğümUz 

2 Haziranı 3 hazirana baAiıyan ıece, bombardıman tayyareJerl. yara ı... zaman içimizde en bi.iyük per~an-
. · - ,, Moskova, S (A.A.) - Fin!Aııcliya 

miz düşman araıı•11ne Ye muna..:ale yollarına müteaddit taarrullar ... •ap- lığı, en unulmaz vara'"'I dU'""lllU'"'Or 
., makaıniarı tarafmdan Fin - Sovyet " " " " 

mıştır. anlaımazlığı esnasında FinlA.ııdlyalı-' muyuz? Yahya Kemale: 'İnsan ne 
Pari~ böl.ııesi bugün öileden sonra avcılar tararınrlan kuvvelle lamı kaydetti#i kayıplar hakkmda yaratm148a yaratmıştır. o tuzdan, 

himaye eılilen mühim bir Alman filosunun taarruzuna ulramıştır. nu verilen malQmat ne alll<adar olaraki - Bir sır gibidir az çok ilah oldu
riıo, ncı tayyarelerimizle hava dari toplarımızın müd:ıCaa~ı ile kar- Lenlngrad askeri mmtakuı genelkur.: ğumuzdan., diyor· Bu ilAhlığı baş. 

. şılaşmış ve aıtm 1:ıyial vermiştir. Avcı tayyarderiın İT.İn cko;crisi en mayı bir tebliğ ne~retml;, ve Flnll.n- kalariyle paylaşmağa riza göster• 
modern nıaldnelerle mücehhez bulunuyordu. diyalıların blldirdifi kayıpların ha- mek kabil, hatta bu da bize bir gu. 

Siıı111ıyc kaıfar ~el~n malumata göre, 17 dil~man tayyaresinin dü. kikate tcYafuk eylemedi#ini bildir- rur verir; fakat pek zor değil mi, 
şürülcliijfö tc~bit edilmiştir. mlştır. Ayşe! 

AI Leningrad ukerl mmtakuı genel man tebliği kurmayına göre, Flnllndiyalılardaiı, Şairlerin nşkma tarnamile inan-
~rlln, S (A.A.) - l"azarteal gUnUnUn hllrp billtenl: muharebeler emumda, aldıkları ya.,; dığımız halde onların aşk şiirlerin-
Garpte.n ve şuktan Dunkerke kuşı yapılan taarrus betaaUe ilerle- ralardan ölenleru; adedi 7o binden den yine hoşlanmamız nereden ge. 

me>.ktcdir. Sular 11ltındıı. kalan ve birçok kanalların teli.ki noktuında bu fazladır. Ölen Ye yaralanan FinlA.ııdl- liyor? Bu, bizim en büyü'lc mağ!U
lunan llrı7.alı arazi harekAtı gUçle§Urmekte ise de tayyarelerle birlikte ha: yalılann adedi 8~ bindir. Yaralandık- .biyetimizdir. Gönlümüzü kavnyan 
ı·eket ed<'n Alman kıtı:tları iyice tahkim edilmiş olan Bergneıı tlm.l\Jlne gir. lan halde ölmlyen FlnlA.ndlyalılarm ve bize gurur veren o hi.'3si evve!A 
ınete muvaffak olmuıtlardır. adedi ise 250 bia kl§ldlr. kendimiz söylemek isteriz; buna 

Dunkerk henilz dil,manm elinde bulunan ·kısmı Alman toplan tarafın· muvaffak olamayız, söylediğimiz 
dan bombardıman edilmektedir. Harp ve pike uçuş tayyareıerindt>n mUrek- Muhasamat Filiıtine sözlerin o duyduğumuz hissi pek 

k • • ... • kd" d ıoluk bir surette aksettirdi.,<fini an. · kep filolar pa7.11r g-Unü Dunker e k11rşı 11kınlarma devam etml~lerdlr • Sirayet ettıgı ta ır e .. 
larız. llk gururun yerine yavaş Almım hava kuvVPtleri iki mııhrip, bir kıı.rakol gemisi ve 000 tonluk 

Kudüs, 3 (A·A·) - Yuha.sama. yavaş bir üzüntü, aczimizi anla
hlr yUk vapuru batırnu~lardır. Bir harp gemiııl, iki muhrip ve 10 yük va. tm FiliBtin'e sirayeti ihtimaline maktan doğan üzüntü gelir. Bir 
puru tayyarP. bombalarile haıoara u~ramıştır. Faııllyete devam eden Alman karşı karşı her tilrlil tedbirler a- nağme bulamıyan gönlümüzün, o 
hava kun-etleri Rohon vAdiııi.ne ve Marııilyıı.ya taarnızlarını teJmll etmiştir. lmmıştır. Halk itimadını meta.net- şanlı misafire layık bir yer olrna-

Foııbahın iki tarafından ilerliyen kılalarımız düşmanı .Majino hattına le muhafaza etmektedir· dığını düşünürüz. Aşkın en acı. 
doğru tardetmişlerdir. DU!<man sahad" esir, ıllAh ve harp malzemeııl bırak- Karada, denizde ve hav&larda günleri belki bunlardır. Ay§e; sev. 
mıştır. Artuva ve F111ı:ıdrda cereyan eden blıyUk imha muharebt'.sinde esir bir gfına sUrpriı: yapılmasma im- ı;:-iliden görülen ce,·r ü cef&' nın, 
t>dilen Fransız ve lngillzleı'in mlktarr muvakkat tahminlere göre 330 bin kln yoktur· Fransa ve İngiltere hatta lakayrtlığın bir tesellisi bu. 
kişiyi bulmaktadır. tarafından filli yardım yapılacak - lunur, bunlar da birer ?:evk gibi 

l"J::St T.\ ARRl'Z XE ZAUAS' 
BAŞLAYABİLİR~ 

Londra, <i - Alman orduııunun lıU· 
yük bir kısmının yeniden tenııiki icap 
ettiği ve Frıı.naı~ kıtıı.larile mev1jlerL 
nln takviye edilmesi Uıerlne Pari.s 
lııtıkametinde yapılacak bir t&arru-
7.Ull güçlüklerle kaqııa,11cağı tahmin 

isimli İsviçre gazetesi bitaraf Berlln tır. Şarkt Erdi.inde gönüllü kayıt. tadılır; fakat aczimizi anlamak ... 
muhabirlerinin gönderdikleri haber- !arı hararetlenmektedir. Tesellisi bulunmıyan, unutulmıyan 
!ere "tfe-n Almanlarrn ancak birkaç Yüksek komi.ser Harold Mac ı7.brap olur mu, Ayşe? :Mü tema. 
hııfta sonra. lnglltl'rede karaya çık- l.Hchael'in ziyareti şarki Erdün'ün diyen ümitler, teselliler icat eden 
ma~a teşebbUs edebileceklerini yaz. 

mi.ittefiklerin davasına olan mer- insan kalbi, niha\.·et onun da ra. maktadır. Bu intizar devresi içinde " 
Almnn kumandanlığı Parlse yaklq· butiyetini takviye için bir vesile re9ini bulur. Büyük aşkların sessiz 

edilmektedir. 
20 l:'iln devam eden muharebeden 

malc ve tngiltereye taarruz etmeden olmuştur. olduğuna, insanı hayran edip bir 
evvel Fran.~ayı mağlQp etmek Umldile Herhangi bir taerruzu defet- !ilCY aöyliyemez bir hale getirdi~L 
Fl'an3ı7. orrlulıırma kar~ı taarruza de. mrk için Arablıır kllnlıınnı dök- ne inanmak bu tesellilerdPn biri 
vam f'de<'ektır . mP~e hazır bulunmaktadır. değil midir? Gönµı kendi kendini 

ııonra Alman ordularının yeniden bir :--
8
-------------

araya toplanmaııı J!\zımdır, Taarruz elçika kralırun ÇOCUk-
etmek tçin ıht1mamıı hazırııkıara lh· Iarı F ranıada 
tiyaç vardır. Almanların l<"raruız mü· 
dıı.faa hatlarına kıı.ı,ı sevkedecek he. Pnri.,, 3 ( A. ,1.) - Kral I.eopol· 
nUz kul111nılmamı!J birçok motörlU ılun çocukları Prens Baudoin ile 
k•ıvvetlerı yok.sa ıı.radan hiç olma7.ıııı Prcn~e~ Jo~cphinc.C:lınrlotıe şimrlı 
Uç hafta ge~meden genlf mikyasta Fran~:ıda lıuhınmakladırlar. Çocuk. 
bir d "l •'T!R taarruzu bt!klenemez. Ilu )ara baJıaJ:ıırının le~lim Olduğunun 
nunla ber11bt'r Som Uıtundeki müda· hen~z hil<lirilmNliği !\Öylcnmekte. 
Caa hatlarının kuvvetlerini denemek clir. Kralın ev\'<'lce teslim olmağ:ı 
llzere az çok ufak taarruzlar beklene· karor ''errlilti, Fran~acla hıılıınan 
bili-. Her ~ey Alman matörlU kıtola· Belçika na7.ırlarının kralın 25 ma
nnın verdiği zayiata bağlıdır. Bu yı<ıla Fransaıla olan çocuklarının 
kıt1ıların ~t>nlşı m!kya.stll 11~ındığı tnh.. tspany:ıya giinılcrilıne~ini emrelli 
mln edilebilir. Emin bir memhııd:ın -
Vf'rl!C'n mali\malA ~örr., muharebe eıo· i.Yini ııöylemelt'riııe Mhillir. Erte~i 
nasında birçok zırhlı arabalar tahrip ~iin kral Ço<."ukların PorlekİTI! ı:ön. 
et111mi~tır. Muhaı:~bl'nin ikinci 111Cha- rJerilıne<ıini emretmiştir. Belçika 
aı baıladrtı zaman bu cihetlerin na. r.azırları yakırıtla krıılın çocuklan
zan ltlMra &lınnıaıoı ı'zTl'I'\ ~"lt~l"k tir. nı 7.İyart>I edebileceklerini ilmit ey. 

Dlter tıratt&D Gazete dö Locan l~~ktedirler. 

LALE 
Gftıe cörliJQ)('IQlb,. 2 büytlk filmle mliat.eena bir program yaptı: 

1 ·YAŞASIN TATİL (Fransız Filmi) 
Monte Karloda mll,1onerlerln hayatını , ... ttn en bUytik neee 

Ye zeTk fllml. 

2. -Cinayet Mektebi FransııF~~merikan 
· Amerika canpterlerlnla hayatnu ıöııtel"t'ft 

HAMP'Rl BOOART'm hf>y~ kaynafı 

PERŞEMBEDEN itibaren LALE sinemas1nd 

Size söylenecek bakın neler bul· 
dum, Ayşe. Nazim'i bilmezdim, yi.. ' 
ne de divanını okumadnn. MUnte .. 
hap kitaplarında rastgeldiğim. ga.. 
zellerden bir kaç beyit ... O beste
kar şairin büyük bir sanatkfır oldu
funu iddia edecek değilim; ha.ttaı 
çok defa bir rekô.keti, bir acemiliği 
var. Bir i.istad sayılma.sına imkan 
göremiyorum. Fakat bazı beJitleri 
insanı kavrıyor: "Arzet cemalini 
ey şehJ lıi.isnüm Nazim'e gel .!.... 
Ayine gibi saf derun bir geda. 
imiş" ... Bütün imAlelere, kusurlara. 
rağmen bu iki mısrağda. ince, na .. 
7.ik bir insanın sesini duymuyor 
musunuz? Adeta bütün kusurla.iı
nr, sanatinin bir eseri Bayacağım 
geliyor. Cananın karşISında. yüreği 
çarptığı, onun yanında mağrur ol-' 
maktan, onu bir Ustünlük göstere .. 1 

rek incitmekten korktuğu için böy.· 
le acemice söylüyor. İtiraf ede· 
lim, Nazim'in o gazelindeki iki Uç 
beyit. bana. Verlaine'in bazı kı
rık dökük, fakat taze bir hisle dol11 
§Ürlerini hatırlatıyor: "Etilin mi
sali zer tenimi halis.Ul·ayar -
Hak-i harim..i qk aceb kimya ~ 
- Bir müptela gedasmı şah·t CL 
han eder - Te'sir-i aşk hak bu ki 
zıll-i hUma imiş - RengJ hicab' 
pür-arak etmiş izArmı - Şebneıiı.: 
füruş-ı gi.ilşen.i hi.isnün haya im.iş 
- Ruhsannı görünce nola ka.ru 
kaynasa - Çeşmim seninle ruz.ı 
ezel lşinl im.iş." O şairin bir iki 
beytini daha söyliyeyim: "H ?ni
be-n{ış..ı meclis..i aşkız Naz.ı"m veş 
- Bir neşve bulmuşuz ki malıab· 
bet dernindeylı!' "O d.m..ı naz be. 
ket ben kadeh bedes-i niyaz -'llla· 
ztm def' J gam ettik benimle yar 
ikimiz." "Yolunda 2:ıir §eh..i hüsnün 
Nazhxı-i zar gibi - Kul oldu ba· 
ama. azad gördüğün gönllim·" 

Divanlarmuzda na güzel beyit
ler var, Ayşe! Onlan niçin bula. 
nuyoruz ? Divanları artık a.şk ile o. 
kumuyoruz da. ondan· Açıp ka.nş· . 
t.ıranlar var; fakat bunların çoğu 
ya bir tedkpc yazrnnk, bir ders ver
mek, veya bir milntehabat vilcude 
getirmek hevesinde insanlar. Ken
diierini divanlar içinde kaybctmi • 
yorlar; tedkiklerine. derslerine ve. 
ya. mtinteha.bat kitaplarma ki.fi ge· 
lecek malzemeJi bulunca kitabı 
kapatıyorlar. Divanları böyle de
ğil, hiç bir çalışma endişesi d~
madan, sırf zevk :ı1mak için oliü. 
malıyız; bize sırlarını ancak o za .. 
man baheederler· N'ef'inln bir ga
zelini okudum, §İmdiye kadar Jl!ç 
bir münteha.batta. görmediğim i~ 
size onu da yazacağım, türkçenin 
bel.ki en güzel gaz.ellerinden biri: 
"Bahar erse yine fteyr-i gUlistan 
olduğun görsem - Güzel se)Tey
lemek uşşaka asan oldun görSem. 
- Letafettcn görünse asmanm 
aksi her yerde - Çemende h~ 
bir alem nümayan olduğun görsem. 
- Kızarsa. glil gül olsa. tab..ı mey_ 
den rüyi hfıbanın - Ruh·i cana
nı hem gül hem giilliıtan olduğÜn 
görsem - Sefadan biribiıinin si
nesin ~k etse dilberler - GilzeL 
!er mest 'olup dest il giriban oldu. 
ğum görsem - Bakıp geh stne-i 
cananc gch carn·ı mcy.i nabo -
Dil..i divane berr il bahrc sultan ol
duğun görsem - Muha.ssal böyle 
bir ~n görnıedt'n ölürsem ey Ne.fi 
- Fell"k ben ölmeden hak ile yek. 
san olduğun' görsem." 

Baharla bezenen ağaçlar arasm· 
da. hep bunları 6Öyliyerek dolaşı
yorum, Ayşe. "Bir hiyabandır ki 
ha.sret kuy ..i canadan geçer ••• "Siz 
ya1mz bu şiirleri dinleyin; aşk hak
kında söyledilderime bir tebessUm 
rıL~cniz de olur. O günler benden 
uzak, Ayşe; aşk da benim için bir 
hayal, sizin gibi bir hayal: 

Bir gamlı ha1..anm ııoehcrinde 
hral'a M hii.t'.et ı:ene, bülhW! 
Bil, kalbimizin bah~lerlnde, 
C&n n.rdl ıııenln r;öytediğin gül. 

Sanulrruula gül &imdi bavadaı 
~ön dnjmada bir ~Jm. zlyad8' 

Benimdi ancak, çoktan savnıl
muı rüle bir vedağd.Ir. 

N urullala ~taç 
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"Lord av av,, ın 
kardeşi tev if edildi 

L'Ona:m. 4 - Söotla:nd Yard, mmi mUdaf!ıa ltanununa mubnl1! hareketler 
de bUlunmakJa •uçlu 'bir çok klmsey! tevkif -ctinişUr. Tevkif edilenler arasın 
da, Hamburg rallyosund:ı lngUlzee :ıı ıırlyat ~oapım \"o 1ngtİterede 'kendtSinc 
"LOrd Hav1ınv!., 1§.k bı veıilcn Vnyam Joyce'ln karde'II Frank Joyce de 
varoir. · 

Bir askeri kampın fot~a!mı almağa te~cbbUs eden bir ltnlyan d3. 
te'yki.f cdllmtııtlr. 

Dün'kerke tahliye faaliyetine 887 vapur i§tit-~ak 
tti 
ıf.iondnı, 4 - İngiliz 'llmlralllk dnlrcslnln buglln neşrettltıi bir tebllğe 

göre DUnkerktc tahliye işine kUçtlklU bUyUk 88i vapur iştirak etmiştir. Bu 
teknelerin blrçogıı yat, mot1:1rbol' glbl §eylerdir ve mürettebatı hep göUUl· 
lUdUr. 

ir Alman bombm-dıman t-ayyaresi italydda 
yere indi 

ROhın, 4 (A. .) - Jl!ı\"115: 

Pazar gQnU cenubi Fransa llzcrindckl hilcumlnra. 1ş11t\ı.k etmlş oian bir 
\ iman bOm'bardıman tııyyo.resi, Tonno Uzerınde uçtukfan 'Sonra Mllfuıô cfvn· 
Jnda Forlan!ni tayyare meydıınma mecburi bir ini§ yapmıŞtır. Tayyare, va.. 
hlm surette hasnrn uğrnmI§ 14 ılunmaktııdır. 1•uyyarcnln Almanynya döne· 
bilmesi için burada tamlr görmesi icap eylemektedir. 

Amerika üttef iki ere .500 
tayyare daha uöntlerli 

İtalya harbe karar verirse 
Amerikanın Ha ilaFHe 
gir~ceği antaşilıy('.)r 

Londre, 4 - i\merikada tnüt- J tc.hlikeyi Amerikaya yaklastır:
t tfikle r e yardım faaliyeti hergün mış olacağını ve Am riknnın -d~ 
geni~lemektedir. hattı harekeini ona göre tayinde 

·Ycni<len yüzlerce bombardı· tereddüt cmiyeceğini-hesaba ktı.t; 
man tayyareleri gitmiştir. Pek malıdır." 
çok mühimmat yüklü ticaret fi· Bütün Amerikan mahfcllerin
lolarının !kısmen Fransaya var• c..,, Amerika Biflle§il{ dev1etlct'i 
mış, kısmen yolda olduğu öğre· n:n milttctiklere yahlım ctmclc:· 
:ıilmi~. Daimi sevkiyat mik· rinı talep eyleyen yeni t ezahür· 
:an sür'at le artmaktadır. lcr vukua gelmiştir. Univcrsite 

Verilen malf.tmhta göre, 250 taleöelerinııı lfüyük Dir Xısnu, 
ien fazla bombardıman ve a.vcı r.ıüttefikler1n zaf eriİıi 1stemekte 
liyyaresi Fransaya lıareket et· v~ ekonomik yardim talep eyle· 
miştir. 200 tayyare de birkaç mektedir. 
gün evvel gönderillni.Ştir. 

Bu sevkıyat, harbin bidayetin 
denberl mütefiklere yapılan sev
kıyatın en mühim.midir. Dün ilk 

AMERIKAVA OIDEN 
FRANSIZ MURAHHAS! 

defa olarak bu tayyareleri Ke.na· Fransanın eski Roma büyük 
daya kadar Amerikalı pilotlar elçisi Kont dö Ş:ımbrön mühim 
götUrmüşlerdir. bir memudyetle Amerikaya ha· 

Diğer taraftan Amerika.da reket etmiştir. Amerikanın İK· 
müttefikler lehindeki cereyan tiklô.l harbine iştirak eden Lafa 
her gün biraz daha artmaktadır. yedin ahfadından olan Kont dö 
Nevyork Times gazetesi liugün· Şambrön ailesi efradı gibi, fah 
kü başmaltalesinde şunlan yazı- ri Amerikan tebaasıdır. Kond, 
yor: bizzat Cumhurreisi Ruzveltle 

' 'lta.lya harbe girecek olursa, Eiir'atle görüşmek üzere dün 
Mrierikada milttefikler lehinde· tayyare ile Paristen ayrılmıştır. 
ki sempati büsbütün artacaktır. Amerikan mahafilinde, Kont dö 
Musolini, kat'i karannı verme· Şambrön'ün seyahatine büyük 
den önce, harbe girdiği takdifde •bir ehemmiyet atfedilmektedir. 

Bu sabah Belçikadan dört 
talebemiz daha geldi 

On kİ§ilik bir grup da yarın şehrimize geliyor. 
Belçika da kalan talebemizin hiç bir zarara 

uğramadıkları temin ediliyor 

Belçikada kalanlar Almanyaya 
geçerek memleketimize dönece'd\lr 

Belçlkads.n Fransaya g eçen ta- ı pun da yarm memlekete dönecek
lebelerimlzden Münevve r E pirden, lerlni söylemişlerdir· 
Ömer Eakicl, Tahsin Yalabik ve B rilk'Jel elçimiz Nebil Batı'nm 
1small Tiner bugünkü konvaruı.iyo- Anlmraya davet edildiği söyleni
nel trenile Pııri'lten gelmişlerdir. yor. Kendisinden Belçika.dan ayrı
Bunlarda.n Münevver ulfunu siya- lan ta le bemiiin v:ıziyeti ve diğer 
siye, ve diğerleri maden m Uhen- bazı meseleler lıakkınd:ı malüınatı 
disllği tahsili için harbden evve l alınmnsı muhtemeldir· 
Brll.kıselc göndcrlhnişlerdi· ll'rıı.nsada stajını ~apan suı:1 hfı. 

Talebelerimizin bir kısmı BtUk. kimi Kcm::ıl ve ailesi, ls\'li;redcld 
s eldi!n Parlse gidinceye katl'.l.r gUn- tal bel<.'rimızd0n Mitat ô~ahm ve 
lerce yaya olarak yürilmeğe m c- Necib Tolun da bugün gelmişler
bur olınu.~lnr, hazan Alman bom- dir. 
balarmm tehdldi alt.ıiıfüı. kıılmnla- ErükeC'l sefa.ret binasının muhn
rma. rağmen yollarına devam ede. fru-n ı için clçihk katiblerind~n 
r ek geçebilmişlerdir· • H yri bırnkılmrntır. Bir kısım ta. 

Bir talebemiz, bu seyahat e'"na- lebt mitin Bclçik:ıda knlmalnrıı1n, 
ısında tehlikeli vdz.iyete ddşeı'k~n 17 Mayıstan sonra Fransız hudu
bir Fı-tın.sız zaöiti tarafmaan kur- dunu gec;meğe imltun bulunama. 
tanlmıştır. nınsr scb('b olmll!ltur. Maamııfih 

Yolcular talebelerimize hlı;;bir bu tnlebelcr·n Bedin elçiliğimiz 
zarar gelmodiğicl, Frnn~ya geçe- \"a.sıtasiylc Almn.nyaya gcc;ip mem
miycnlcrlıı de kaçmağa ve sığm- lekctimıze dönebllro 0 Jeri için elçi
mağa. muvaffak olduklarını temin liğ<' mfünc.'.uı.t <'dllmLcılir· 
e tmektedir. B itibarla Bcl~ikada 1-nl'l.n h-

Bunlu, Belçlkadan ayrılmış l:ı. _ lcb nl.n Alntan} adan gelnı~ bek
lebelerimi.tden on kişilik bir gru- ltnrnektc-d"r. 

r 
müskül • 

Ecnebi hıe.ntlel~et'krc sfparftı dil· 
mlş oliın demir mulzcm ır.n g ır_ 

tıımesl, dllhyanuı mdml '\'ıı.Uyctl Clo
layısile gccıkmcl:tedlr. 

B ı gccfümc, b.r çolt mUcssl.'seler 
gtl:.i lltanbul trnmrny işletme ldıırcsı 
r~ n ele mth:ltüllftı. yol açm~r. 

l:n !azla Ctcmfr ~ ndeıın Si tlch1 • 
nen !nglltettııın de harp rnatze.m si 
im l!ı.tı do yr/tle vaicrltı.de "tl'ial tc!J 
llın ed mlyeceğt nn1a,ılmnsı Uzcrlne 
Karııbtllt f.ıbrlkasmn müracaat edil.. 
mlı,Ur. 

Fnbrfüıttt:ılı"§fmliitık llltenflcn demir 
malzemenin tcıhrik edilcm'iyeccğl, f. 
Ierıde bu ihtiyacın lmrşıfonmnsı ıçln 
çaılhhmı.kt! Ol1iulu' tiğrenilm~ttr. 

:nıı ·&ziycf U\-§~nuıı lfınım'hsı lı&ap 
eden ibUyaU tedbirleri şimdiden tcs
pıt et'Melt 'lçin tetkfi\Atrt ıı~ımmııı
tır. 

Haber aldığımıza. göre bir buçuk o._ 

ya kadar ldclnir :'801irtfotn zsıı. şehri· 
mızın munıtııhlft.t~&\lid'cJblr aksak
lığıı. meydan ·vermemek lçln bir pro· 
je hazırlanmak Uzereulr. 

Bn bıudaet ıc;fnd'c de dcmtr yokluğu 
devmn ct\ıgi•tıi.ıtdlrcle' alg,!r n!t~ı:ri ım. 
ıfitıılı\r'ın~an istıffüı~ bden w! bn hı
ı>A Ilı. rlll.kllyatl ~lnC'! 1ftıı.mvttyU mlin
hRsır bulunmıyan 'Seben> ğHfl ~ehrtn 
ı..izY u:ı:nıt- kf~fünilda mU~tdtknltm 
t :am ;ay sc!crlcrlnin lmldırılm:ısı ve• 
bu hnll:tra 11.lt dcmtrlerin, dnh.-ı zıya
d • i"Uz\ımıu mmtalrolnrdn kollnnılına 
m ~ ruretllc ka1Jiılaşmak Uıum11;u var_ 
d·r. Maamflh hcnllz bu yolda verllm,lş .. ~,-
bir ltarnr yoktur ve i~ vazlycun ink)-

1 şafırui ~lıdır. 

aarif rVekilinin 
( ietUikleri 

• 
ı Vekil bu eabah 

~zdi 

• * * 
Ne,~·ork, 1 (A· A·) - Röj1er,: 
1'\GVfOfk - T:tme.s ~ıı:zetesının 

Bel ~a-Yt\ıttabirl bil it!} oı;: 
.Maribor1 hudu~ ~chrinden aliİıan 

fnkıı.t teyid olunmıyan bir habere 
g'ör ,' Vi.)'anıi Çıt'A ~d!J ~im.~ Mt
Wan tah~id edilmektedir· Bcl
grattaki fi~ir"- b,µ __ ~ıtii.ıa'rın . ltal
yanlarm cend'htıtıfii'rfhslı)t/ 'İ(:ırşı 
yapacakları hücumda 1talyanlara 
yardım için ttal~·an h'f.ı8Mnnu ğeç. 
meğe h3zır bulunmakt;dır· 

Muhabir, 5nnları da ila\•e eylF-· 
melı:tedir: 

İtalyanın. Almanlara, F,'ıJJS'a~a. 
h"'llt~I yaptıftr liU~dh .. ).'at'tltm ,.~ -
meli""tmnny\ılti, orr•ikl"'ftcfiı. iA!ı'~rı.n. 

/ 
-tTAl,YADA Jİ}\Ril 
, 'R'A'ZIRLnntıtm 

1,'e.ris. 4 ~ Moşkovıı, ı1ı,dyosunu;n-
verdiği hapY,rlcre gör~ ltalytı.n şe
hftlcrinin blitün •. ıeılttan geceleri • 
söndiirUlıpekt~dir· Oto'QUs ye t ram
vay ışıklarilo smtaıttar~ll.ki lA.mba. • 
lar maskeleniyor. • 

Dlin Rptnad0ı İlc;iredilen bir ~
ıs'ertrimi~ae öilllffian '.Maarif 'yannaıncı bijtün doktôrları Ve .bay

v;ınn Has n'.JJ\li Y:i'!ctl dün elle· tar1nn siJaQ. altınn sHıvct ctnftgtir· ..... \ .. ., -
MISIRDA 

= Kalıke, .S (A· A·) _.:.. ;A.xd~ni.z
dek'I gerginlik Mrsıraaıcı !t.alyıın 
cai:lti@;m'L giUiJCçe irli.fı bir teli. 
p düşürmektedir· ttalyanlarm :Uı
tırt 'tef.ıtetmeleri umumi l?ir ms.hf-

den sonra 1stattt5ul lficaret l meli"' flrldl~cTı;_r. tta\yınun had>c hazre
t~Dini ziyaret ' eöeflek "biP1\ıüa'c!et landıgınr t eyid t,>bne~t~il'· '.Bu :ın~. 
meşgul olmu~. initihlinlara t!fı%iş ~yanda b~yük ·trehitk~arjti mckteb 
ve bilhassa mektebin -içtigı tttgl- çocuklnn köyl<"rc na.1dcc!ildiği gil)i 
y l gezmiştir. Ha:ıan Ali .~cel 'birçok dcii':-ele~ ;-:ıhliye ve Roıp:ı. -
devlet basın birliği v~<yal·ıtt'e le· dan ba.'}ka şehme~ nakledifMM'.ct\3 

~~ de ~~§. ·hl~p t~d~ --------------------~~~--------------' 
ha~ıfı~a izahat almı\ftır. Vekil !7.,,

1
•8u1. "',bo·m" ... burdıffio l bu sabah da yanında b !}I)ıUfe"ttl~· ' ' ' 

ler olduğu halde liseleri dolaşmış 
ve ı.tmtihanlarda hazır bulurımuş
tur. 

Hasan Ali Yücel, öğleden son· 
ra üniv~iteye gidecektir. 

Samsun 1kadınları-
111n ·buyük ;vatan 

~ saverıliği 
Hastabalfıcılık kursuna 

1800 kadın yazıldı 
Samsun, 3 ( A. A.) - Falırt hns

labakıcıhk kurslarına dUn tilmen 
gazinosunda tilmen komutanı gene
ral Ferzi Mengfic'lin bir hitabesiyle 
başlanıldı. 

Bayanlarımız kursa iştirak için 
büyük bir tehalük göstermiş ve 
kurslara devam için miiracaat eden. 
teri n adedi 1.800 ü tecavüz etmiş
tir. Dersler askeri hastane sıhhiye 
heyeti tarafından verilmektedir. 
Kursun açılı' merasiminde vali ile 
parti müfettişi de hazır bulunmak. 
laydı. 

Metelik buhranı 
7 ,30 paralık biletlerin 
8 kuruşa çıkarılması 

için hükumete müracaat 
edildi 

Tramvaylarda. aon bilet zamls.rm
d:ı.n soıırn metelik bııhranmın l !nUr.e 
gcı:melt 1 ;:!.ı tramYny !tl:ireslı:ı :ı Mer
kez bankasından onlu!• _pata te(!arik 
ederek biletçilerine du~:tmnsı ta\slyc 
edllıul~tı. 

Palmt tramvay işl .. tmc mUJilrlUğU 
nlin bilet<; lerl:ı toplu bir hnld~ butun.. 
mamaları ve hergtlp muhtelif yerler
den işlerine gitmt"lerl ılolayı~lle bu 
şeldldc bir tedbirin tatbikine ımlcıln 

görmemcl,to olduğunu ö rcnd k. 
Birinci mc\•ld uzak nımtnlm llcre

Unin s kız lmru • çıl' nlması hak 
kmdıı. b 1 l~c t: ıc ntd n ll;ll üm c 
bir teklif y ud .,.ır. r; ı t ' l t'in in. 
ııuılyıe Uf:ıHılt' ll11: 1 ı!1 n d 1 llerJI· 
lec ~. ve b•ı ltlb:ırh t 1 flrnc.ı., ka
r.ırı b ki nmc.ttc old•ı •u lıiltllrlllyor. 

Uç Alm-en yo}CU geldi 

•m r. 
c .ıti~t c..t· 

ı: ._ •& ..., ,..,. • ı. r • ..,.,. tt • • • " 

(Ba,tar:ı.Eı 1 izıddc) ıus~. bilhaua hastaneye bOmba 
'k~ısmda Alman ıehh"Jcrl malswı bi· atılmıştır. 
akıl - . 1 ' ~ ~ -r: -

r ~ı:· mnc·\N Paris koleji .de bom~ e. 
P A; , .. "''- b ·,d · ' . 'A rlk dlJmi~tir· Fa.kat mekteb tabliye e-
arıs .... uvm ar ımanı ve mc a d"ld" -· . . . .:-• kt 

tıefirlnln atlattığı tehlike Amcrik:ıda 1 ~ ıçın ınsanc& ~y""' Yo _u:· 
büyült heyecan uyancıımu:,tır. Amerl- Bır bomba da adliye nearetinin 
k&n gazotelerl s ıUtun üu rine ba~hk ch-.ırında bulunan bir kız ınektebi
larla bu haberi vermekte, ölenlerin ne düşmüş , talebeden on kızın öl~ 
hepsinin ılvll olduğunu kaydetmekte · mesine, bir kısmmm da yar;llan
dlr. Şl.kaco Deyli Nlyuz·un Parla mu.. muı .se beb olmuttur· Bir daıii!A. 
habiri çekUtf telgrafta diyor ki: cezeye de bomba dilfm.tlıUlr· 
"Alınan radyosunda spikerlik eden Diğer bir bombe. Amerika.nm . 

lınln Fredonet geçen pazar günU bu Paria aefirl Bullit'ln Fran.lız hava 
pazarın Fra.ruıtzlarm ıakln geçirecek· _ 
ll'ri aon pazar olduğwıu ıöyltml§U. nazın ile yemek yediği binaya düt
Alman tehirleri tçln de vaziyetin b&f· mUş, damı dl'ldlği halde p&tl&m&• 
k' tekilde olmıyacağını zannederiz . ., mış, aefJrle nazrr muhakkak bir ö-

Amerlk& bu taarruzu, yeni bl.r har- lilinden kurtulınucılardır· Amerika 
bfn bqlangıcı addediyor. Almanlar, iefiri vaziyeti telefonla hUk<llııe· 
PariSi bombardımanlnrmm Ftanaız Une bildlrihlŞtlr. 
U\.yyarelefüıln Rur havzuım bOmb&r. Diğer bir bomba Şill ııefareti 
dıman etmelerine bl.i" mukabele oldu- müsteşanrun evbiin yanma düş. 
ğunu Uerl ıUrmektedir. Halbuki 1l'ran mU.Ştftr. 
aızlar, Rur h&vzaaının geçenlerde A Am rilt N tiö l 
Marailya. ve Lyonu:ı Alman ta.yyarel&- ynca e ~ a na 
leri tarafından oombardıman edilme- Broodcaııtıng radyo ıırketliıin Pa
ıine bir muka.bele olduğunu bUd1nnl§.. ris merkezine de bombi.lar isabet 
lcrdl, etmiş ve bliıa tama.men huab oJ. 

1LK &IUKABELE muştur. Amerikalılar c&n.la.ruıi zor 

Lond.ra, 4 - Alman tayyareleri 
dün İngiltere Uzerinde de ~riln. 
mUşlerae de bUyU.k bir hasar yap
mağa. muvaffak olamamışlardır· 
Ancak bir lki bomb& atılab.l.1.D:ı.1§

tir· 
İngiliz ve Fransız tayyareleri 

dUn aU,am Ren mmtakıuu ile Al
manya.nm ~imali garbi şehirleri U
zerlnde uçarak otuz tondan fa.zla 
bomba at.ml§lardır· 

P. nt'"'Di nmm umnt.\NJ 
NASU, OT.nur 

kurtann.qlardır· 

M ALMAN TAYYABESl 
unştmctDn 

Franııız avcı tayyareleri ve tay
yare defi toplan bUy{lk bir faali
yet göste~lerdfr. Alman tayya. 
relerinden 34: taneıi.1 dUıtlrtilmUa
tür. 

Bomb'lrdrman ve top ateşlerinin 
şiddetinden Parlste )rilzlerce bina
nrn camlan tamamen kfrılmı~ ve 
birçok bfnaJarm dl\ damlan uc:muı:
tur. Mnrldf zararlar henUz t osbit 
cdllemeıni~Ur. Alman bombardı • 
man tayyarelerine ırtUhim miktar. 
da a\·cı tayyareleri refakat ccliyor
du. 

AL3f L"° A,JAXSINA ~)RE··• 
Berün, 3 (A· A· ) - D· N'· B· 

ajansı bildiri~·or : 
Alinl\n oom'6afdnnan tayyaTeleri 

bugün ö6~cn son~-~ ~i 
leı - Monlincaux ve ~cJY. 
meyaaillarile Paris el_-_...ıı e 
va tesisatını bom~ 
lerdir. • • • ı: ~ 
Borlliı, 4 (A· A·) - p. ,f 
diriyor: ıı• 

'Pazartesi günü, ~ p 
dus una mensub ku"!_~..(t q 
filolar, Pariste ve ~;. 
da bulunan tayyare ıııe tıe~ 
ve Fra.n.sIZ hava ltı~~!1~ 
temil!tma hticum e~ ff 
man hava. kuvveUeri, ee~' 
jik bir surette bask.JJl )ı'"' 
cum ederek, d~ aP. 
data.a..~t felce utratJJl tor!!ı 
çaktan ve yUlmekteıı 1.,-.... ..ı 
larla, tayyare m~~e 
mu,temllltmı ve ~-~ 
tayyareleri tahrib e~dl4 
vaffak olmuştur· MU ~ 
ve mUteaddid lnfi!Ak beteri 
mi.,Ur. Ha,·a muhatC~ 
smda 75 dilşman uY') • 
rUlmUştUr. Bea .AlıJl&'1 
kayıptır. 

P:ır~. ı - Pnris dün Alman tny. 
y:ır'lerl t::ır:ıfmtla., 45 dakika 
miiucletıc bombardıman cdilfrliştır. 
Hücuma iş ira:.t eden tay~are er 
300 taiımi;l cailm('lktedir· 'B1n(lfo 
fazla bomlıa ntılmı~tlr· Bulıların 
:ırasında bcs yüz kiloluk bombalar 
oldıı~u ~ibi yangtn hombalnrı d:ı 
''ardı. Bomb:ı.hrın 23 U Pans1;1, 
997 Fi Par;.s banliyi:ılcrine c1ü~{ü, 
Pariste- 13, civarda 48 yerde ynn
gın çrlctı Parısle G. banliyöde 91 
binn tu.hrlb ccfilai. 

49 ki i öldü, 20!l kndar yaralı 
var. Ölenler nramıda bir d.e Ame
rikalı \'ardır. Ôlenl"rin çoğu kadın 
ve ı:ocuktur. 

1 V A K"I T ·matbaa~ı 
K ifap kısinını yeniiJetl 
lanzirİı edip açmıştır J>nris banliyösünde bir askeri 

hastaneye 20 bomba atılmıştır. 

H:nstan~nın cısa.'3 bina 'H yıkılınıs, 2 
1te."'tftb3":1cı ölmü .. tü:-. Bin;o1r yaralı 
varoır Bu ha'3•an" Cl\'::!.J"Inc!a bulu
nan ::u;kcri hedeflere t3.alT\lz edil-

' 

Kitap, mecmua, gazete ~":'.~~· 
Tibiler....namuıa dizği . eler. ~ .... 



NAKLEDEN: 
BURHAN BURÇAl( 

. -•6-

Arada sırnda ona biri •i cevap 
\'eriyordu. Bu birisi de Kerim. 
sükQtl Kerimdi. 

HA BE R - Akşam Postası 

lnkibaz, hazın1sızhk, 
b~rsak tenıbellığinde, 

mıde bulantı 
mide ekşilik 

ve 
ve 

bozukluğunda 
yanmalarındı 

emnöv ne ~uooannRa!Q>Jl ~ ır. 
MiDE ve BARSAKLARI t::mi~l r clıttırmaz ve yormaz. MAZON is' m ve HOROS m~rkasına dikkat. 

Ve, köy, katibinin ojlu Ali, ı! ~ômerin düşündüğü gibi çıkmadı. ! 
bam çııtıı.c:erinin arka .... mı do.aşa · Jandarmalar, daha Anbarhya in- · 
r<L(, AkYirana doğıu kaytlı. U3 mede.n, panayır boğazında tablıp 
man, bir yıian gibi onun sürünt "aldılar. ı 

• 
nın • es 

:ı.ztr:ın a)'uıa mahsus en kıymetli nrtlstlerio ok dukl:ın pmklar 

Kerimin sözlerinde hiç ·~tihza 

\'e dU ?m::ınlık yol•tu. Fakat tec:a- j 
düU olarak her zaman Necibin 
söylediklerinin tamami:e aksini id
dia ediyordu. 

sürüne gidec.cğ;ni söylüyor; \'e i· Halbuki Anbarhnın cenup ka· 
cap e:lQse, butün teh' ikelerin üs- pısmdan girip de eş!dyaları ı;evi· 
tü;1den g:.>n~ bir yılan gibı sıçrayıp recek olsalardı yirmi atlı için An 
kurtulaoileceğini anlatıyordu: barlıdan kaçacak bir delik bile 

- Akviranı iki saatte alır; di gözükmüyordu. Omer, bir dakika 
yordu. lş jandarmalarda.. atını sürmek, ne olursa olsun, jan-

Hamiyet Yüceses 
~Y. 2212 
SEYYAN 
AX 2240 
BiRSEN 

} 
Yüce dağ başında H:ıllt tnrkllsll 
.. alenin burcu mu;yum Hnlll: türlctısll 

} 
$e\•.;tllın gelin oldu. şan. J\IUıJk, l\L Alpar 
Bir gündll bana flCll, Tııngo Mlidk, M. Alpar 

} 
C.onca gW. TaııJ;O Müzik Fehmi Ege 

Zaten ikisi de aynı fikirde bulu· 
namazlar. Tabiatleri. ahlak!a:-ı ta
mamile biribirine zıt.. Necibin, 
kalabalık ve uzun cü:nlelerine Ke
rim kati \'e kısa ke!ime!erle ~\'ap 
verirordu. Yemek çek uzun sürdü. 
Gece de öyle... Erkekler briç oy
nuyorlardı. Ü}ıınla me~gul olmı

yanlar m~siki dinleme~~ karar ,·er
diler. Bu da p~k can sıkıcı old_u. 
Çünkü çalan bayla prkı söyliyen 
bayan kendilerini ~!• beğeniyor· 
!ardı. Bir müddet be:ı acem min· 
yatürteri'e süslü kü:ük bir salon
da yalnız kaldım. Necip Nadir ar
kamdan geldi. Odaya girdiğini işit· 
memi§tirn. Aynanın önünde saç
larımı düzeltiyordum. Birdenbire 
a~'nadaki yüzümün aksi yanın

da onun sarı~m ve ince başını, se
\•imli \'e sihirli gözlerini, dü~n

dükleri anlaşılmıyan mübhem ve 
esrarlı gözlerini gördüm. Bana 
bakan bu gözlerden, mütebessim 
ve aynı zamanda tehdit d:ı!·· du· 
daklardan ayriihtiyari ka~ak 
· ted!m. Uana: 

- iti ko J<:t/Hum. • dedi. 

- Hayır, )'clnız §aşırdım. Gel· 
diğinizi işitmemiştim. 

- Siıi seyredi}·ordum. Koyu si· 
yah boncuk arla işlenmiş bu güzel 
e!bi~nizle parlak ve ince saçları· 

nız. sarı~ın küçük rüzünüz biribi· 
rilc U)'Uşm;ış .. E~ki bir mabdden 
ka;mış esrarlı VP. efsanevi bir ila. 
heye benziyorsunuz. Elbiseniz çok 
güzel ... 

- lltifatmrz beni memnun edi· 
)'Of· Es\'abımı çok seviyorum, 
çünkü onu kocam seçti .. Bu husus 
ta ze\·~nizin bana gıpta etme.sine 
sebeb yok. 

- Zevç hususunda ım. yoksa 
elbise için mi? 

- Tnhii elhi"~ hususunda ... 
( Denmı var) 

* * * ( k . ed' darrnalar tarama geçme· ıst ı. 
Akşama ya!\.m Anbarhda bütün Niyeti, Akvirana kaçar gibi yapa-

1

1 

ağıllar boşaltılmıştı. Ekin mevsimi rak Kazhtepenin arkasından dört 
için saldannuş tohumluk buğday atlı ile Anbarhyı iki taraftan çe· 
çuvalları harvanlara vuru!uyor; \'İrmek; o eşkiyakm şa~ırtmaktı. 
yükte hafif pahada ağır ne varsa Fakat onba~ı O~lak Omeri yalnız 
Karaormana do~ru sürülüp götü· bırakmıyor; eğer o yanında olursa. ı 
rüimek için hazırlanıyordu. çetere daha iyi kumanda edeceği 
, Anbarlıya iki aydır jandarmala ni söylüyordu. Omer bunu yapa-

rm uğradıgı yoktu. Kaymakam 
Akviranla Anbarlı arasında devri· mayınca dövü~ü karanlığa kadar 

uzatmak istedi: · ye gezdinnektense yazın gelmesini 
- Belki, dedi; Akvirandan yartercih etmişti. Devriyelerden hiçbi· 

rinin sağ olarak geri döndüğü gö· drm müfrezeleri getir! 
(Deva.mı \'ar) rülmüyordu. Belki de onun için o 

lacak ki eşkiyalar acele hareket et-
miyorlar; akşam olunca biltün An· 
barlı sürülerini önlerine katarak 
Anbarlının damızlık kısrakları ile 
ağır ağır gi~i tasarlıyordu. 

Birdenbire ortada bir ses dolaır 
tı. Birisi: 

- Jandannalar; dedi; nah ..• 
Parmaklarile Anbarh fistünde 

yanyana, birer de\ e sırtı gibi uza· 
yan Kızı:ca tepelerini işaret edi· 
yordu. Bir toz bulutu iki dağ ya· 
anacı ;;ıra:-.ındaki ~titqıdnn ~opup 

geliyor; nal sesleri, kü~ük ta~ yı· 
ğınlannda bir kUT§un sesi gibi işi· 
tiliyordu. 

Onbaşı: • 
- Kahpder, dedi; haber Yerdi

ler bizi çavuş ... 

4.6.940 Salı 
12.80: Program ve memleket saat 

ayan, 12.S:S: Ajanı ve meteoroloji ha. 
berlert, 12.150: Müzik: Okuyan: Mu· 
~atter llkar, 18,80/14.30 Müzik: Ka. 
n§lk hafit mUzlk (.Pl.) 18.00: Pro 
gram, vo memleket aaıı.t ayarı, 18.0:!: 
MlWk: Senfonik mllzlk (PJ.) 18.80: 
Çocuk ı;:ı.aU, lD.OO; MUzllt: f'Mıl he· 
.ye~ıt :ıo~ıs.: ,.Mttm~~t. MAt , .eynn, 
AJIUUI vo meteoroloji haberleri, 20.00: 
Konu~ma (Çiftçinin aaıı.UJ, 20.15: 
Müzik: Ankara radyosu küme aea ve 
saz heyeti, İdare eden: ?.ıeaut Cemil, 
21.00: Konu~a, (lktısat ve Hukuk 
aaaU), 21.20: Serbest sat, 21.SO: Mü. 
~lt: KUçUk orkestra, 22,80: Memıe. 
kot saat ayarı, Ajans, 22.150: Müzik: 
Cazband ( Pl.) 23.2:S/28.30: Yarmld 
program ve kapanış. 

1 

AX 2233 PC"Dlndon ko~tum. Rttmba, Müzik, Fı;hml Ege 

ZEHRA BiLiR Balk tu.rküstl 
} 

Yekte anam yekte b3 tırmalar dt'nkte 

AX 2245 Uy ıclln gelin. Halk tUrktlsU 

NED"ı~.'I.E 

AX 22·13 
} Tokat nennisl. Beste Kutsi FlldrcL 

L. Y. ve N. 

~Müjde sa.na Erı.Ine:ınlı Beate Kutsi Fikirci 1 
y J lndlm yurln bahçcslne, Halk türkllsU 

• l\lenek&e l>okulu ytU'lm Rıı.lk tllrktt5\i AX 2244 
K. NEZiHE 1 Bayburtun Eı:;'lllelerl. Beste Sadotun Kaynak 

AX 2238 Yağmur )'ağar ~mçmı be6te Sadettln Kaynak 

Malatyalı Fahri ~ &\llandmı arlrdlm bağa.Beste Malatyalı Fahri 
AX 2235 1 l'ıığmur Jağ&r beste Malatyalı Fahri 

NECMiYE ve Ço· ) Bahçelerde bılJ erik. Ballı torktısu 
RUMLU AHMET } Almayınca gitmem sunam Halk tllrktlstl 

AX 2234 ,,1 

NADIR l Yıllarca SC\.iştlk. 
AX 2236 i oassllnde bir aksam. 

Seglb gazel. 
lDcaz ııcva gıı.:wı. 

NEZIPLI KADiR ~ zuı'Ut kısa Yilz ürtmez 
AX 2239 ) Seh tırd& olmnur ezan. 

Jlnlk tllrkUsU 

iMDAT 
AX 2241 ' . 

Zurnacı Mahirr 
AX 2237 

s • 
1 

Halk tllrkllsll 

) Atıa:m.a hın'XISf. lrnr:ıdenlz Halk tllrkllatl 
j Dt"rcnlo deıinoest Kar:ı.denJz Ilalk t1lrktıat1 

~ Şiro halayı. Zurna ve davul ile 
' Şlro oyun havası. Zuma ve da\'Ul ile 

80! :lstlldAI Clnddtv>I 

Beyo la - İstanbul 

KIZILAY 
UMUMi M 

CEMiYETi 
RKEZINDEN 

Omer, kör katibi o~manın evi 
önüntleydi. Osmanm kansı dı~
nya alınmış iki buzağı ile, bir inek 
ve bir çift C:küıün başında dövti· 

MUnakasıı. sul'('Ule a3ağıda yaı:ılı attı kalem J'D tm alınıuıaktır. NU. 
munesl \'O ı>nrt.ıınmcsl l~n alA~-aclarlarm hergtln hta.nbulda Yen! Po~ 

tane ch'annda Kızılay hıı.nmda Kızılay dc-posıı dlrekWrlUtune mil-
' 

nüyor; Ömer, yamnt'aki birine: 
KIRALIK EV 

Ayazpaşa Çittevav sokak 5 No. 
Alman se!arethaneaı yanında 
Bahçeli ~ odalı ev kiralıktır. mı.· 
lörlfer, sıcak au, havagazı, elek
trik ve banyo tesisatı mevcuttur. 
Me kisi sıaytiyeyi uatmo.z; cvln 

DJBlndakl apartıman kapıcısı. 
mUracııat. . 

Sarıyer tapu slcll muhafızlığından: 
Tarah~·ada Torabya caddesinde eski 

240 yeni 230 aran No. lı bir kıta hUc· 
ceu §er'iyeye göre 7 mulıarrem 1273 
r. lle Maryora Ustundıı olup tapuda 
kaydı mevcut olmadığından mahal. 
tinde tahkikat icra edilerek eenctiız 
taııarrufata kıyasen varisleri namına 
tapuya tescil edileceğinden bu mahal 
hakkında. temollUk iddia eden varsa 
ellerindeki temcssUk veslkalarlyle I· 
i!n tarihinden on be§ gün lı;lnde Sul· 
tanahmette tapu dairesinde Sarıyer 
tapu sicil muhaCızlığına mUracaaUan 
UAn olunur. 3·6.040 

L'lnal 1\liktarı 

Bira şişesi kapsUJU 10.000.000 A. sil 
Bira fıçısı mıuıtan 100,000 A. 

ra.caıı. Uan. 

1 - '100 adet &lleeck 
2 - 1800 .. ~t.emal 
8° - 12000 • havlu 
4 - HO ,, laı.s.ıkbaft BOi 
5 - HO • lul8lldıağı sat 
6 - UO ,, lm~hbsğı mumnf 

1hate 10.6.!HO tarih \ ' O saat onda j·apdııcakbr. 

lnhlsarlar umum 
OdOrl ğOnden: 

? - tcia.remlzln Clball tabrllıo.suıda mevcut 870 kilo tombeld derlBJ pa .. 
zarlıklıı satılacaktır. 

n - Muhammen bedeli 162,47 Ura yüzde 1:5 muvakkat teminatı 2C,S7 
llrııdır. 

111 - Pazarlık O· VL940 çarş::unba gUnU ısnt 16,80 da Kabala§ta levamn 
ve mUbayıı.at §Ubeslndeki alım aatııı komlııyonundo yapılııcnktır. 

IV - NUmunc 11özU geçen fabrikada görUleblllr. 
v - btekllJerin pazarlık lçln tıı.yln olunan gün ve saatte yUzde ltl mlk· 

tarıodakl teminat parıı.larlle blrllkt~ mezkQr ltomlsyona. mUracaaUan.OG72) 
;(; ~"C * 

l'tluh. bedeli % 7,5 teminatı Eksiltme 
Lira ICr. Lira Kr. Şekil Saatt 

35.000 - 2625 - Pazarlık 15 
2338 - 175 - Açık Ek. 16 

ı - Şartname ve numuneleri mucibince yukarda cins ve mlktnrlnn yazılı iki kalem mnlzcmc hlz41armı!ll · 
gösterilen usullerle satın alınacaktır. 

n - Muhammen bedelleri, muvakkat tcmlnatlan, eksiltme saaUerl hlzalannd!l yazılıdır. 
w - Ekrılltmc ve pnznrlık 17/Vl/OtO Pazartesi gUnU lstanbulda Kabat~tn Levazım ve MUbnyaat Şube. 

sindeki Alını komisyonunda ynpılacnı tır. 
ıv - KnpsUl şartnamest Levazım şubesi veznesinden, Ankara, tzmlr ba§mUdUr!Uklerlnden 175 kunı~a alı. 

nabitoceğl gibi mantar şartnamesi mt>zkQr şubeden parasız almnb11lr. 
v - tsteklilerln eksiltme ve pnzarlık için tayin olunan gUn ve eaatterde % 7,5 güvenme paralarllc bir. 

ilkte mezkQr komisyona mUrncaatıarı. (4::09) 

, .. -
EN BiRiNCi 

Kan, Kuvvet, lştıha rubudur 
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Şuşnig. Hitlcrdcn gördüğü bu 
samimi karşılanış ötcdcnbcri çok 
memnun ve Umitvar bir tavır al. 
mıştı. Snlondn oturdular. Tabii, 
Şuşnig'e cıgara falan ikram etme
di ; z'ra, ewelcc söylediğim gibi, 
Hitlerin evinde cıgara jçilmcz. 

Hitlcr, A vusturyn başvekili ile 
derhal oturup "m(' scle" yi konuş
mayı tercih ediyordu· Evvela ya
vaş yavaş konuşmaya başladı. 

sonra s~ı:i yilsclm~yc ve sert bir 
hal almaya başladı. 

Bununla beraber, Şusnlg Hitle
r :n söylediklerini slikfınctle rlinlc. 
yordu· Hitlcrln sözlerlndc kat'[ bir 
ifade ve tehditkar bir eda vardı. 
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Avusturya b:ı.,5vckili onu dinledi. 
dinledi, sonra itiraz mahiyetinde 
olduğu nnlaşılan bazı §eyler söy
ledi· 

Bunlar. Bitleri ı;iddetten hide
tc scvkctmiyc kafi gclmi~ti . Kol
tuğundan fırlayıp masaya bir yum
rum indirmcsile bağırması bir ol. 
muştu. 

tirmes'nJ beklemeden söze karışı

yor ve herhalde, onun söyledikle. 
rino itiraz ediyordu. Fakat o za -
man Hitler se.~ini birdenbire yük
seltiyor, hiddetli'! bağırıyor, baş

\•ekili suıımaya mecbur ediyordu. 
Şuenlg. Hitlerin her sesini yük

eeltişinde hakikaten susuyordu. Fa 
kat bu susmasında, ondan korkma. 

Bunun Uzeri:ı :: Ş;ışnlg susmu§. sından ziyade, onun fazla bağır

yine Hitler'n ı:öy]cdiklerinc sessiz masına acıması iı.mil oluyordu sanı-
ııcstiz dinlemeye b:ı.ı;lamıştı. rım. 

HitlC'r yine nnlatıyor, anlatı- Bukonuşma böyle, uzun müddet 
yordu· Fakat anlatıklarında, kar- devam eti ve bu müddet zarfında 

şısmdnkini ikn"'l çalışan bir hal hemen hemen iki~inin hükümleri 
oldui:'lt fakediliyordu. Az sonra, hep aynı kal dı: Hitler konuşuyor, 
Şuşnig de artık Hitlerin ııözünü bi- Şuıınig dinliyor : Şuşnig söz söyli. 

yecek olursa Hitler celiı.lanıyor, 

Şuşnig susuyordu. 
Sonunda anlaşamadıkları muhak

kaktı. Şuşnig, hiç de gelirken ol. 
duğu gibi hararetle uğurlanmadı· 

Ertr.si gtin de Hitler köşkünden A
rnsturya ufuklarına bakıyor ve or
duımna işgal emri veriyordu· 

Rt>rhte.~gadendeki hayatımın ha
tıraları arasında bu tarihi sayfayı 

kaydetmek isteyişimin bir sebebi 
de. anlatıklarım içinde mümkün ol
duğu kadar faydah olmaya çalış. 

mak su'3usundakl arzumdur. Şim

diye kadar anlatıklarım, Hitlerin 
hususi hayatı, Berht.esgadendeki 
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kıyorum· 
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