
SON HAVADiSLE R 

Sene: 9 - SAYI: 2985 5 H A Z 1 R A N - 1940 Ç A R Ş A M B A 

a v 

er iki taraf biribirlerinin 
sanayi merkezlerini 
bombardıman ediyor 

lalya Müttefiklerin bava 
~uvvelleri hırpa~andık-

POS KURUŞ 

!LAN İŞLER!: Tel. 20335 

~n sonra h~rbe girecek--------~-~-·-~_m_d_~_~_ı_~_"'_r_~_~_rl_b_n_e_~_h_~-~-~-~_w_,_~_d_h_~_~_-_~_~_. 

ingiliz tavvareıeri Leopold R_~zvelt~ ingiltereye asker ihra· 

8 . A [ f mektup gonderdı 
ır man ay1Jare Niçiniz1:h'~di;!~uğunu 

f b .k . l Amerika Müttefik- Sovyet askeri mahafiline göre 

Q rz l1.SlRl lŞ e l11.eZ lere donanma da Harbin ikinci safhası gene 
geçecek 

cından vazgeçilmiş 

k k 1 L ld h k' d b ri mahafilde konu~ulanlara göre plandaki hedef İngiltere adaları 

ll 11 nke rk ı'n tahlı'yes·ı b'ıtıı·. ı'ng·ııtereye do"nen ~=l;~c:ı ra~Zl;;:~n::~ :~~~~~~ ~;~a:~~~o~~:~ir~:~c~~;~!~~~~ ~~::ua~;t~;an~ı;~~:,, b:a;:~ U lı iÖrmüştür. Bu itibarla harbin caklardır. 



i L K 
( lbni lshak)ın kaybolan eseri esas tutularak 

iBNt HtŞAM 
tarnlından 1200 yıl evvel yazılmış 

Hr.. Ji.1uhammcd halt/undaki ilk biyografi 
l'ürkçeyo 5;e\1reıı: 

5 MtYJlhlDddln ir\Yırll< 
lbni bhakın kcı!disinden ders 

aldığı imam Zühri İ.5e hakikaten 
de\'rinin t!n büyük Jlimi, lıkıh \'e 
hadisin eıı bür j_: \ e em >abiz bir 
mütehas;,ı. ı}dı. Zühri. Kurcy~ın a
ilesindendi. Hicretin 50 inci yılı~ 
<!a do·rduğu ıı;in aynca kt!ndısi de 
J rz. Muhamm~'<lin eshabından bir 
pğuna yetişmı,tir. 

Imam Zühri büyü_'< bir himmet· 
le hadisleri top'adı. Medinccfo Hz. 
:',ıfuhammedle bcrafx:r )'<şı.mış o· 
lan ensann evlerini bİrer birer Zİ• 
yaret etmis, erl.ck, kadın, genç, 
ihtiyar herke le isti~re ederek ri
'\"ayct!cri tahkik etmiş, hattı\ Hz. 
Muhmnmedin zevcelerinin de likit 
,.e miltalealanm almıştır. Kendisi 
129 d~ ölmüştür. 

Binaenaleyh imam Zühri, Hz. 
:Z...Iuhammedle beraber ya)3.llllş es
lıabın cümlesindeıı bizzat, ve meV"' 
l.ut mah1mtı aynca derlemiş olan 
Ebubekir, Eban \·e Urveden de 
<lcrs almak suretile bilvasıta top. 
lam~. Hz.. Muhammed etrafında 
bilinen her şeyi cemedebilmi' bir 
adamdı. 

Onun tilmizleri içinde meşhur 
Meluned ibni İshak ile Musa bin 
Ukbe temarü.z ettiler. 

Musa bin Ukbe bir köle idi. 141 
de ölmü~tür. Fakat meşhur iı:1a111 
Malik onun tilmiziydi. Eseri m~ 
cut değilse de imam MaHk onun 
devamı addolunabilir. 

lbni İshak ise Hz. Muhammede 
ait bütün malOmatınr, bilhassa 
hadis ve vekayii olduğu gibi ıap· 
tetmiş o1an imam Zühriden doğru· 

dan doğruya aldltrı için son dert " 
millıim ve en mevsuk mehaz ol
muştur. 

Esasen (megazi) de en yükse!t 
F-Ohreti kazanmış olan da Muham· 
med lbni tshaktır. Ona (Mes· · 
zi fenninin imamı) denir. lbni , ,. 
<liy bütün lslfun ~timlerinin lbnı 
lshaka ne kadar borçlu o'duğunu 
söyledikten sonra diyor ki: 
- Gerçi imam Malik ile diler lxı 
21 hadisçiler lbni !shakı tenkid et
mi~lerse de 1bni !shak o kadar yük 
sek bir m~vkii haiıdir ki !marn 
Buhari onu (Cüzü ·J. Kurat ( 
rinde ilttib~s ve onu sahih Ye : -

mada şayan olarak kabul etn 
tir.) MevUln Şebli di~·or l. 

,(Mehmet ibni ishak tabiin-
dendir. Kendisi ashaptan birçoV :.ı
rile mülakat ve hadis fennind'! te
bahhur etmişti. lmam Ziih:i l:in~· 
:!enin huzuruna müsaadesiz ginnc· 
mesi için kapısına bir adam <l;!;:
mişti. Fakat Ibni Ishakın kapı:ıl 
herkese nçıktı. Hadis !timleri, lb· 
11i !shakm ne derece mutemet ve 
mevsuk oldu"'.ru h~u5Unda ihtilaf 
<derle~ de mcaazide en yüksek 
ı-;öhreti k:uanmı~ i\1chmet ibni 
1 :::-haktır). 

lbni İshak hicretin 151 inci yı
J;nda ölmüştür. Asıl i~mi Muham· 
med ibni lshak ibni Yec;ari Elmat
labi'dir. 

1şto lbni IliŞ2m, lbni l slıakın 

sonradan kaybolan eserlnı tevsi e
der~~ bu (Sıyret • iir · Resul) ese
rini \'Ücuda getimuştir ki }°Ukar
danberi çizdiğimiz zincirleme serir 
lbni Hi5(lmın bu eserinin niçin 
katı bir \esika teşkil ettiğini ve 
ned0 n Hz. Muhammedi zamanın.. 
d:ıkı aktualite tazelif,<ile aksettire· 
bildığini izah eder. 

\'alda. tbni 1 hakın bırakuğı e
ser kaybolmuşsa da bir çok islfun 
~1imlerı estrlerinde Imıi lshakın 
cscrınden iktibaslarda bulwımu~ 
tardır. Ya.ıi. birçok bahisleri, bu 
suretle, meçhfıl ka~ma.ınıştır. 

Ancak lbni Jshakın bütün eseri
nin mahiyeti ve metni hakkında 
katt bir fikir edinecek vaziyette de· 
ğiliz. 1bni Hişarnm da tbni lsha
km eserini ne dereceye kadar tev
si ettiği \.'C ne nisbette tadiller yap. 
tığı hakkında kati bir hüküm 
,·eremeviz. Vakfa Mevlan Şebli, 
lbni !~akın (Kitabiil- mtgazi) 
sinin, şeyh Sadinin ya,adığı ıa

manlarda Ebu Bekir Sağd 1.engi' 
nin emrile farisiye tercüme edil.mi~ 
olduğunu, bunun el yazma bir 
ııilsha.sını Hindistanda (Allaha. 
lıad) şehrindeki kütüphanede gör
düğünü bildiriyor. 

Eğer bu eserin mevsukiyeti mır 
hakkak ise, Ibni lshakm eserinin 
ismi (K.itab - ül.- megazi) olduğu
na göre, bu eserde bilhassa Hz. 
Muhammedin gazalan yazılmı, o· 
lacağı asikfırdır. 

Halbuki lbni Hişamm elimiroe 
ki eserinde Hz. Muhammedin ga-
7.aları kısmı son derece hülasa e
dilmiştir. Buna bakarak Ibni m. 
şamm, lbni lshakın ec;erinde gaza,. 
lan hüHlsa edip asd Hz. Muham· 
medin hayatına ait diğer vekayil 
tevsi ettiğine hülanedebiliriz. 

Nitekim lbni Hişamda bu ve. 
kayiin mühim bir kısmı do~dan 
doğruya kendisine naklolumnak: 
tadır. 

Fiİvaki lbni Hişam, eserde gö· 
rii'leceği veçhile, kendisine doğru• 
elan doğruya nakledilmi' vekayii 
ı ivayet edenlerin hUviyetlerile bir
likte ve bilha.\53 itina ile kaydet
. ıiştir. Halbuki eserde rivayet e· 
denlerin kimler old~ zikredilme· 
rniş metinler de görülüyor. işte 
'>unların tbni İshaka ait oldukta. 
l ına hükmolunabilir. 

tbni Hi~amm §3.hsiyetine gelin
ce asıl ismi Abdülmelik lbni HJ· 
~dır. Kendisi (Yemen) de 
tSeba) devletinden sonra bilyük 

uir dev~et ve medeniyet kurmuş o
lan Himeyrilere mensuptu. Nite
kim Hime~T hükümdarlannm ta
rihini de yazmıştır ki o eseri de 
lıug{lne kadar kalabilmiştir. 

lbni Hişamm bu e--~ri (Kitab • 
Ettican) ismindeclir ki tbni Jii~am 
Himey:r hükümdarlannm kütüp 
hanelerinde hıfzolunan eski vec:i· 
kalan bizzat tetkik ederek yazmııy. 

tır. Kendisi Medine Alimlerinden· 
dl. Hicretin 213 üncü yf.rnda öl-
müştilr. (DeT:ı.mı var) 

!I A B E R - Aqam Postası 

Ankara, 4 (A.A.) - O. H. P. B . M. 
ld. Grupu bugll.ı:ı "4.6.940,. saat on 
tıc::ıte reis \'ekili Seyhan mebu u bı. 
mi Uranın .rcl.,ll~lndc topl nttı. 

Celsenin ıı.çılnı.:ııııiıı mUtenkip kür. 
aUye gelip ou bc3 gtin!ııl, dünya lllya· 
s1 durumunu ve siyası Mdlscler sey. 
rinJ izah eden hariciye V<'kilf ŞUkrO 
Saraçoğlu, aynı zamanda bu ınt:\'Y.U 

etrafında sorulnn suıı.l:crc de ce\·ar 
vermelt surettlc gnıp umumi heyCUW 
t~n,,ir etm(J ve ruznamedc b~ka 

madde olınttdığıudun rly~tçe 18.30 
d:ı celseye nUınyd vt:rllmi§tir. 

Meyva ihtikarı 
Belediye, toptan fiyat
lara esnafın azami yüz
de elli zam yapabilece-

lhlnlrtl r:w 71ynfetlnd1.1 bnlw1:1nlar ve (kl'n~rılıı) gene luıuın n;>Pratüra· 
mlil: Uahlnw Batu 

ğine karar verdi 
Hııldekl toptan meyva !tya.Uarllc 

dı§ardıı.ki perakende fiyatlar orasın
daki büyük farklar olduğu mUtead
dJt delalar y~pılan te.<tişlerden anla· 
§11.mıştır. Beledi) c lktısat müdUrlUğü 
toptan ile perakende fiyat arıwndakJ 
azanı! farlu tc.spltc hlzum görmllf ve 
atıcıların toptan !lyaua.ra ancak yUz.. 
do elU uun yo.pab1lınelerinc karar 
vermlıtJr. Bu e.sa.a altı.kadarlarıı teb
Uf edilml.ştJr. 

Köylüye iplik 
Milli bankalann verme

si temin edilecek 
Halk bankam dokuma tezgAlıl&rı 

kooperatltine kredi ver~eml§tlr. Bu· 
11un üzerine kooperatif de dokuma 
~erini teşvik için köyltiye vereceği 
para.mı lp11ğl dağıtmağo. IInkAn bula· 
maml§tır. Diğer tnrattan mUU tabrl.. 
kalarm köylWere iplik vermesi temin 
edlleccktlr. KöylUnll.ı:ı imo.l edeceğ:l 
mallar manifatura birliği tarafmdan 
derhal satılacak ve ılpıı.rl§ler do te
m.in olunacaktll'. Bllhass:ı muhtelU 
eebeblcrtc ıdraat fal r11e meoguJ ola· 
nuyaıı köylerde dol."lımııcıltk teşvik e.. 
dlleeektır. 

Polis kursları 
iki kursta 292 memuru
muz muvaffakiyetle 

imtihan verdi 
Beyoğlu T9 EmlnönU pol~ kurala.. 

rmm lmtlba.ıı bltın1~tlr. Beyoğlu k~ 
ınmdaıı 14.8 VP- ~ı '' .:>nü kursundan 
ıu polt.ıı memuru muva!faklyeUe m~ 
zuıı olmuşl· ·dır. Emlnl.lı:ıU ~:ursunu U. 
çll.ı:ıcU 9ube memuı1artl" .. ~ Bayan 11-
han ve Beyoğlu kursunu da atıvar1 
lutaBı polislerinden Dursun blt1ııcl
Ukle bfUrml.§lerdfr. tyl derece alanla.. 
rm mükACatıan ve mezunların dlplo
malan yakında merasiın1c tevzi cdi
lecekUr. • 

İtalyan profesör ve tale
beleri yann tatil 
seyahatine-çıkıyor 

l~Jlyan '•nndıralr çıta Dl Bari yol· 
eu vapuru bu akşam Atlnadan gele
cektir. 

Vapu" "artn 74 ttatyan yolcu ne bu. 
ntd!ln • '•1 ... ·-... hareı.:et edecekUr. 
Bu grup hr.r s~ne olduğu gibi taWJ 
memlııkt'tl"rinda grçlrecek olan ltal· 
yan m -.ıct"blnln 14 tırofes!Srllc 60 tale
besind •n ibarettir. 

Almanya ile ticaretimiz 
Bir müddet evvel çıkarılan blr ka.. 

rarnanıe ile aramızda Ucaret anlOf

Haııeki lıast.aneslndc Uıtısasını yap. 
m:ıkt.a ulan •loktor Rahime Batu, Trp 
fakl1J:eı.ıı ıklncl hariciye kliniğinde a
meli, nı.:ıoJırı \'e tahrirl olarak ihtisas 
lmUhımmı t:ıuyük bir muvaffaklyeUe 
\e blr1ıwı ıterece ııo vermiş ve opera
tor oıııııı,tu:-. tmt1h:ı.n ordinaryüs 
proft!• .,.., ı-c .. ınnl Atay, ordinarytls pro. 
fesl:>r Alt 1 ŞııJ:lr, ve profesör Burha
neddin tanı fmdan yapılmıştır. 

Sığınak ve pasif 
korunma 

Yangın bombalarına 

karşı alınacak tedbirler 
Belediye kaza ten heyetleri rclıleri· 

le emnl} et Amirlerinin buzurlle dllD 
vtll\yette tılr toplantı yapılın~ ve ııe
ferberlık ve pasif korunma teşkllAtı 
mlnıarı b'ohri taratmdan ıığmak ve 
siperlcrln nıı §ekllde ynpılması !Azım.. 
t;eleceğı hn.kkmda izııhat verllmlştJr. 

Evv!!lCe i!ıt,mak kepenklerinin de· 
mir olması mııkarrerdl. Halbuki demir 
bulmakta gtıçlUk çekildiğtnden bun
ların yer!eı ine ta• .. , kepenkler kulla.. 
nılmaın, muva!ılt görülmUştUr, 

Sığınak mn.hallerlnln yerden yuka.· 
n olHh duvat"larım bombb. tnneleriJı· 

den mu!ıaCaza elçin bwııa.rm kum tor. 
balsrile takvlyest vo bunlardan mUm
ldlD mertebe harice çıkabilmek için 
ibUyat çıkııt y~·leri tcmln edilmem 
mllnıuılp gorlılmUştUr. 

Stperler, muhtellf kazalarda Bele· 
wycnln yaptırdığı nUmunelcre mu,·a.. 
tık olnealttır. 

Yanguı bombaları kiremidi delerek 
çatı arnınna dil:erek bir mUddet 
sonrs ate, nldığına göre 200-800 de
rece\ hara ret rıe~redcrck etra.fmda 
yanma~a rnU11alt şeyleri yakmakta.. 
dır. nu:ıa ı·nN:ı da çatılardaki ahşap 

dircltla ıııc;ı ile nıvnnacak, bunlar 
da ynp·hrrı"""a sönmüş kireç sulan
dırılnr<ıtc ın:- karıştmhp 11d, Uç de!a 
bl\ıbtrı11 "1111••N>kt!r. 

POLiSTE: 

İnek, bir adamın 
kolunu çıkardı 

Çengr1:. "yUnde kaldırım ıokağmda 
3 nurm•-., t (;:.uran H3sa:ı otlatmak
ta olmııou hıcğJ:ı yül<c"1r bir aetteıı 
aUnmım ile dUşmtıa ve ıoı kolu o
muzuıı.-1 ııı c;:ıkmışbr. Ji r .an Haydar. 
~a nl mııne hastanesir J kııldınlml§· 

t.tr. 

PESC'r:r.r; T \l\ltıt ET>~RRES .,. 

Dolnpt!errdcı Parmakkapı ııoka~.n

d& 83 numararta oturan Yosef dUn 
evfnln T'f'D~l'>rca!nl ta.mir ederken so. 
knğa dUşmfl' ba.;mdan ve muhtelit 
yerlcrincl<'ıı y ralanarak tcdnYi ıı.ıtma 
elmmışt r. 

ması lıulunnııyRn Almanya, tspanya Tr-+""t.l:{ J\~mr.E~t~"E ÇAnrn 
ve d!Cer bazı ID<'mlekeUcrlc taknş yo-
luyla U"?"<'t ) apılmnsma imkan \'C· Ş"'~ ~urettlnln 1clo.resindeld 1515 
riJml~tl llnbcr verildiğine s-öre. Al. numaralı. tnltsl otomobili Beyoğlund& 
manya bu kımı rname ile tesplt edllen Runı ·tı c:u de;;lnde tem'zllk amı:Jeslıı
tlcaret lmlta.nını gayrlktUI bulmuş de 140 numer:ılı Rızaya çarpmış ve 
ve memlel~etlmlzle daha geniş tıca.r1 muhtt>' t ~ .,..,., • :ı yamınnnı3sma 

mUnu~betlere glrl'}mek için Ankarıı· sel '• c'ınıı tıır. Rıza Beyoğlu huta
dakt ticaret rpUzakerelcrinin netice- "" '"P it 1 1ır:lm:ş, §Oför ynkala.n~ 
lenmcslni beklcmcğı t<"rclb etml;ıtlr. ' tır. 

Genı;; kııdm opcrnt!SrümUz bu mü· 
nasebetle dUn saat 18 de Pıırkotelde 
hocalarına ve meelektaşlannıı. bir çay 
ziyafeti verml§ ve toplantıdıı. bütll.ı:ı 

marul doktor ve profesörler hazır bu. 
lunmu~, kendlslııl tebrik ctml§lerdir. 

Rahime Batu Sultannhmet 5ağlık 
yurdunun opernt!Sr!UğllnU deruhte et· 
mlştır. Kendisini tebrik eder, dııho. 
geniş muvaf!o.klyctıcr dileriz. 

Maarif vekili . Universi
teyi ziyaret etti 

ldaat1! vekill Hasan All Yücel dUn 
ög'Jeden sonra tlniverslteyc gitmiş ve 
rektörün yanında muhtelit !o.ktilte de.. 
kan ve pro!e~rlerUe görüşerek Ünl
Yersitenln çalı§malo.n ve lhtfyo.çlo.n 
hakkında izahat almıştır. Vekilin bu· 
g11n de Üniversitede tetldkler yapma.. 
8I muhtemeldir. 

Tramvay ücretleri arttı 
Nakliye vergilerine yapılan ı:ıon 

zamlar dcılayıslle birinci mevki tram
vaylarda uzak mesafe Ucretı ay ba. 
§Dlda 7 buçuk l:uruştan 7 kuru§ 
otuz parnya çıkarılmıştır. Bu defa 
blrlncı mevki kısa mesafe bilet ücret
leri de fi obutuk kunıştnn 5 ot11z pa· 
raya çtkanlmı§ ve dllndetı fUbarcn 
tatbike ba.,ıanm?§tm 

* lnhl8o.rlar umum mUdllrlUğU mr_ 
murln !.ursunun ıs inci devresi bit,. 
m~. 24 memur muva!tak olmu;,lo.r
dır. Bunlnr birer derece terfi edecek.. 
ıcrdlr. 

* Belediyece Floryn plAjlnrının se. 
neliği 23 bin liraya. müzayedeye çt· 
karılmıştır. İhale 20 haziranda yapı. 
ıacak. 

* lsplrto aatı§lnrı artmaktadır. İn· 
blsarla.r statlstlklcrlne göro geçen bir 
ıeııe zarfında l,l01.1,'i60 litre ispirto 
sattlmı§tır. 

* Aıtm 2391 kuruşa kadar yilluel· 
ml.§Ur. 

* Roınruıyadn ticaret müzakereleri 
yapmakta olan bcyetlmJz cuma gunu 
f'thrimlze dönecektir. Romanya ile 
yapılan anla~maya göre alncağmıız 
benzine mukabil tl!Uk ve ynpağı 1b.. 
raç edilecektir. • 
* İn§aat sahipleri demir bulamadık· 

l&rmdan kereste lmltanmağ'a başla· 

m.qlar \'e bu yüzden piyasa.da kereste 
aza.lmı;, ve fiyatlar yüksclmeğe bal!
lamıı,ıtır. Romıınyadan kereste getiril· 
mesi için teşebbüslere glri§llın1ştlr. 

tt İnhisarlar idaresi mukabilinde 
prap gönderilmek Uzere Almanyndıuı 
clgara kAğıdı get!rtme~e tC§obbtis et· 
mlştlr. 

* lzmirdcn son günlerde Alman. 
yaya 0800 ton lnclr ihraç edllmigUr. 

* Bursa ynrdımcı be.stabalucı kur· 
.sunun birinci devresine balltevi saıo· 
uunda başlanmıgtır. 

* Samsun belediye relsllğl için dll.ı:ı 

yapılan intihapta ııu.stem Mesut itti. 
Cakla riyasete r:e~llmlştır. 
* Muğlanın fennl ııu yollıırmm 

dÖ§eme l§I bltmfşUr. Noksan olan bir 
kısım malzemenin teminini mUtcakip 
gebre su verllecck vo bu suretle Muğ
la yakında temiz suya kavuşacaktır. 

* Evvelki sabah 7,30 do. Dikilide 
dört ıo.ntye ııtıren ve zarar ynpmıyan 
bir zelzele olmtL:Jtur. 

5 HAZİRAN 

'iJJbt 
AK$A M pos'f'P.~1 

Salıibi ıt>t1 Neınq11t MiJ"" 
Hasan Rasim lJıf 

İDARE EVİ: ıstWııJ Ank~ 
ruıa - bıubl 114 ,...,.. ..... 72 

Y Hl ~feri telefonv : ~?0 
idare • • ı 2o335 
iti" - - 1 ,,,. T..._..._.,.. ....... ,,.,,. 
~ .... ...,......,..,.,.. ,._....,..,.., ...- ... , 

••• • • • • • • • • • • • •T• •L•Afll 1 
: ABONE ŞAR ,,.. ı 
1 ,., .. ,. ı-: "' ' 
I lleMU• t.00 &r. • .. ıt e J 
ı e •1hlı 4..'' • •·11 • 
1 1 ayhk &.W • 4.tS • 
ı ı .,.,.- es • •· .. ,,. ·------------ ,.,.~ ~ıldığı ver: VAK11 MA~ 

KazanÇ . , 
vergıs~, 

Yeni zamlar dolayısı. 

Maliye Vekaletinıo 
bir izahı f" 

Ankara, ~ ( A.A.) - Malffll 
kiilellndcn blldirilnıe,ktedir: rfb;oıl' 

1 - 1 Haziran 1940 ta 3 ıt 
meriyet mevkiine girmiş ola.01 ~· 1 

s:ıyılı k:ınunla kazanç "crS~5şt1rı:. 
nununun bazı hükümleri de '11 rt" miştir. J{onun !!9.5.1940 tarib 
mi gazele He neşrolunrııuşıur:11dt~ 

2 - Gayri s:ıfl Irat ozcrdt"° 
vergi ,·eren Ye dükklin ~e .ın 11~f )arını g:ınl son irnıh iki blll ... o· 

. ıo r 
geçnılyen bütün mllkeUerJer ~0tl 
l:ırmd:ı çalıştırdıklnrı çı~~k, tıdt~ 
lezgı"ıhtar, kasııd:ır gibi mustıı ~f' 
ler yeni knnunla gündellle 1~ • ıre san knznnç üzerinden ,·erB ııı" 
lııtıılımışlnrdır. Yeni kn_nuo~~-~lf 
riyelc ı;irdiği tarihe knd:ır (1 ı~d' 
ve ma/ıazalnrının gayri sn . 51o'1 

500 lirayı, geçmeyen küçGI: Jıtl ı:t' 
ve hirfcl crbııbından ınaadn.1 111os
bil ınükellertcr, ynıılarındak ~ ro'' 
tnhdcnılcrl için borılro ,·crıtlt:ıı ıııC· 
lıııriyclinde idiler. Yeni ka011ııdfll" 
ciblncc hu mükellefler müsl: 6Je' 
!erine hnzir:ın 19~0 nyı lçill ~ııı' 
,.recekleri paraları da 20 ~tf ı~ 
1!)40 nkş:ımııı:ı kndnr bO ı~ 
bilılirdlklcn sonr:ı 1 temrıt~" 
tnrihinden itibııren milstn~rdto 
ne ödeyecekleri paralar içlll 
~·crıulyeccklcrdir. nst'tı. 

3 - Bun:ı mukabil bu ~biııde:ı 
demler l temmuz 1940 ııır• 0ı61l~ 
itibaren bir ııy içinde, bn1l11 ııı'11' 
lnrı Ynridnt d:ıirelcrinc \"Cl\ sU"' 
ye şulıelerine mfirncnııt ederc,10dt~ 
delik g:ıyri safi k:ızanç iiZ~0~~

1 

\'Crgilerini \'Crcceklcr \'C fO f• f)~ 
bir vergi karne i :ılacaJdard• ~tisi 1 k!ın ve nı:ığıızn salıipled 1 11ıı 191 
1910 tnrilıiııclcıı ilibııren, ıtcrc rd, t, 
rılındn, gerek mütc:ıkip ~·ıtl:rılfll 
ıinde m:ıli) e dairesinden \~r! ıı. 
\·ergi k:ırncsi olnıııynn kiınse ,-ert' 
tlhcl:ını edemezler. Ed<'rıcrseııe ~'' 
leri ve k:ırne hıırçl:ırı ceıııs 
tikte kendilerin !..:n :ılınır. eti~ 

DUkk!n ve mağaza ıablPl , il"" •. 
den 1§0 aldıkları veya f§IC~ ~ 1.-..1 
yet verdikleri mUstabdcınl at~ .J.lı \J 
teriyle i'e başladıkları veya 1 \'f'r fi 
tıkıo.n taribıerı ıts gün ıç~er t~n 
dairelerine yazı He bil ıl' 
rnecburdurlo.r. 1~,J 4 - Yeni kanunla beytıe ş~,Jı 
nebi ve transit nakliye J<Utn~ IO"".J 
defter tutmağa \'e bu dc!te ıtı"".,f 
nun merlyeto girdiği tal'.lbtell rııı• 
bir ay Jçlnde varld:ıt daJrcle ~ 
dik ettirmeğe ınecburdurtat• r(ı1' ti,' 

5 - Beyanname u.suıne ;ıııe ;!. 
bl olan veya beyanname t,aleP t I 
giye tAbl olmıığı tabrlrCP r CO:aı 
bulunanlar, kanunen tutnıtl )-ıl '., 
burdurlar. De!terlerinl erıcsi o64~ 
kullanmak 1stfyenler aytıı :~ı ~ 
çinde son muıımeıeıcrlnl ''~Jel'· ~ 
resine J§aret ve tasdik et~....ntat'• .A 
içinde yenlden işe b:ıgl1,1~nJ tJ" 
bıı§la mado.n evvel defterleri ,."4 
ettirirler. ~ot"J". 
Şimdiye !tadar dc!tcrlortıı ~~;; 

tasdik ettlrllmeal liMl tdL ,,.ıl 
nun, defterlerin noterden pıo tıfT 
olsa bile \'arido.t dalreıertnur JC1'. 
etUrllmcslnl mecburi kllJill~10 'ııı!; 

ötedenberl k~ı;; vcrgls U tıf• ~ 
le! olanl9.rdan 1940 tıcerl 1\tl~f ı' 
dc!t.crlerlnl notere tnsdik oı~uld~ f. 
lar.lann kullanmııkta ~ıııf ".A 
defterleri 1941 Uco.ı1 )'lll ~ fil" 
dar o.yrıca \•arldat dalrele " 
ettirmelerine !Uzum yokUf· eJ' C' 
Sayın vo.tands1'tarB b(liıltı2 

tebliğ olunur. Jet 
lzmir fuarına 8 de" 

iştirak ediyor~; 
tznılr, S - - ;ıhlr nıccllsınfl'r ff ~ 

' {U!\ ~· 
verdiği karar muclblnCC tJ~,./ 
lUrparkın idaresi dUndCD 1 s-li~ 
rulan mUdtirlllk tara!ın~:Urıll1' ~ 
ğe bsşlruımıgtır. Bu ın ..,.0 tıı I 
zamanda belediyenin fu:ırı ı#.of 
mü:lUrhlğU ve kUltOrpark ı;ııOdufl 
temasyonal fuarı turt.ı:ın ,1 
acımı taşıyacaktır. ıştıtGl' ; 

Bu GCne fuara resnıen vıeU~ ı/ 
celdcrlnl btldlrml.ş otan de ol) 

)'l!ı sekizdir. Bu miktarın 
b~lğ oı:ıcağı tahmin ednıro'r'· 



ı 

- l94b. 

~iliz Başvekilinin Avam Kamarasındaki müheyyiç izahatı : 
''Manş · lir11anları 
lnıanların elinde ,, 
Lıa Q Çörçil Belçika Kralının ·\esliminden 
~'ıt ; ~~ sonra geçen bütün hadiseleri anlatıyor: 
~ ladrr Romanyad& ael ha· . 
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elde edilmletir. Bu İngiliz ve Al • 
man hava kuvvetleri ara.smdıı. çe
tin bir kuvvet mücadele.'i olmuştur. 
Her tip tayyarelerimiz ve bütün 
pilotlarımız, halen karşılaştıkları 
düşman tayyarçlerine faikiyetlcri· 
ni gÖlltererek öclerlnl almışlardır." 

taoQ eu aıtmda. kalmııtır. 

,~~to~k1:ı::ıs~~!;: ~ b . k . .. k t Ld 
.~~:~~e~ !ı°~~~ve=:nka:ıa ın lŞl ur arı l 
~t~u:a~~~:·!1~1:~:~t~:~: Malzeme zararları iki ayda· 

Çörçil, bundan ıonnı, bu muharebe· 
lerde §an kazanan genç pilotları öv. 
mUı ve blUl.hare İngiliz orduııunun 
kayıpları hakkında rakamlar Yermlş-
tlr. • 
"- Vukua gelen muharebelerde, de 

ını.,ur, yaralı, öIU ve kayıp olarak 
30 bin klşl kay~ttlk. Malzeme bakı· 
mındım kayıplarımn:, çok bUytlktUr. 
Şimal CPphesinde muharebeye iştirak 
ed!m biltiln nakliye arabıüarile zırhlı 
tanklarımızı ve bin tane top kaybeL 
tık. Bu kayıp, Umit ettfttimlT. gibi de
vam etmemiş olan ukert kuvvetimi· 
zln geni~lemesl için yeni bir mUhlet 
fatlyecekUr. Bu mühlet uzunluğu ve_ 
ya kısalığı, memlekette gö.sterilecck 
gıı.yı-ete bağlıdır. 

~ti'!! don!ir ~anının ~övalye A t 1 " f . d .1 k 
~ ıı:~Ur, Jakino, Reno ka· e a 1 e 1 ece 

t i iye mUste~:ırı iken ııon 
1 ZltUceslnde orduya gir_ 

~ 
a~reyton ve diğer ikisi de 

dô llzere, fa~lat harekltına 
ıtır tt aza lnıuterede tevki! 
~j'~ 

lld &arayın Avnıpada aulh 
~~ bulunmak niyetinde ol
~n . ~a dolqan ıayialo.r bah· 

"ıt,11ıu.,'.tıe aorulıı.n bir auale ce· 
•, barıcıye nazırı, böyle bir 

, il habe ~t rl olmadı~ını aöylE'_ 
lc1 bunu hiçbir auretle rciııl

t. ızıa. ııöylemedlğlni 111\ve ty• 

lıt\o 
C'Jıı.nYada Sovyct ordusuna 
~ ZUtaınlnnn bulıındu~ mın 
l..:te0uıı kontrolü taz1aıaetmı· 
1- 11.ı:ıya makamları, bu rnın_ 

0turan1arı dikkatli bir kon-
t.ı.;i'et bulundurmaktadır. HUkO· 

!ıı notaıımda yazılı Sovyl't 
lt1ı .. k11JdınJmaıı1 me.sl'leleri U· 

""lkatta bulunmak llzere 
~<ın teıkil etml§tir. 
.,,__\idcodıın alınM haberlere 
•. 'Oııy polisi, mUltııddlt. YA... 

!cllcrtn naz! Jehdarı faali-
• llduğu hakkında lmzMız 

1 '~rxılftır. G~en sene, mili· 
0 Urken kendilerine Yahu· 

\ocr ' ~i' cıı birçok kimııt'ler d~ 
trıa. l:"lrebilmlştı .Fııkat ahnı:ın 
'lı•ktupıar hakikt mUltrcilt'!ri 
, ~ktecıır. 'Halen 11nlaşıldığı_ 
)'~t nı ktuplar, hcrhııJdP. po\i
'l-1t~ Yormıık için. bUyUk bir 
~ tarn!mdan l:"Öndr:-11· 

1..ondra, • (A·A·) - Röyter: 
B:ı..şvekil Çörç·ı, muhasamatın 

bugünkü vaziyeti hakkında &§ağı -
~akl beyanatta bulunmuştur. 
"- Mayısın ikinci ha!ta.ııı so • 

nunda Sedanda ve Möz üzerinde 
J:t'ransız mildafaa.~unın yarılmasını 

müteakip, ijelçika Kralının daveti 
üzerine Belçikaya girmiş olan 
Fraruıız ve İngiliz ordularını an • 
c:ak Alnyen!\e ve cenuba doğru ııe_ 
ri bir geri çekilme kurt<uahilirdi. 
Şimal ordularına da kumanda eden 
Fransız kumandanlığı zamanında 
gediğ"l kapayıtbileccğin i ümit ey -
lediğinden, bu !'ltratejik hareket, 
hemen derhal yapılamadı· Alman 
iıııtlla!'lı hedefe va!'lıl oldu~u ve Ge· 
neral Vc>y;:and kumandanlığı ele 
aldığı zaman, bir ;:eri çekilme Bel
çika ordusunun imhası nr.ticesini 
vereceğinden, B<'lçikadaki l<'ransıt 
ve !ngi!iı orduları. BPlçikalrlara. 
ve aynı zamanda kendileri!P mu -
nsala tt>mini i_çin Som üzerinden 
ikrliyecek yeni Franım: ordusuna. 
cetıııretle ınuzahaı-P.t.e gayret ıüti
ler. Alman ilerlP-yişl, hlr t1rpım gL 
bi. şimııl or<lutarını temizledi ve 
bi7.imle Fran!'lız ordu11unun kuv:ıyi 
kU!liyr.11i anmrida bütün m'ilnakıı
IP.yi kc,li· Hl'r türlü yiyPcrk ve 
miihimmRt bakımmdıın levazım va· 
"rtalarnnııı ""'ktedar ~ttilı>r Vf" hl'
mı-n Dünktrlte•kıı.dıır 11ahildc ken· 

dilerine bir )·ol açtılar· Bu motör
lti ve zırhlı unsurların hücumu ar. 
ka!lında kamyonlara bindirilmiı bir 
çok Alman fırkaları, bu fırkaların 
arkaıJında asıl Alman ordusunun 
ağır ve haşin kütlesi ve kendi 
memleketlerinde hiç bir zaman 
görmedikleri hürriyeti ve konforu 
b:tşka mcmlek~tlerdc ayaklar al -
tn'la almaya daima hazır Alman 
!'!İvil kütll'l'i gelmekteydi· 

Birdenbire uğradığımız bu ciddi ka
yıpların, umumt programımızıı. halel 
gelmeden birkaç ayda telA.ti edilme· 
meli için ıebeb yoktur. 

Fakat, ordumuzu .kurtarmış olma_ 
mız, bize, ıu vakfa U:ı:erlnde gözllmU
zU yumdurmamalıdır ki, Franııada 

ve Belçlkadaki hartketlmlz gayet mu· 
azzam askeı1 bir !elAketUr: 

Çörçil bundan sonra Dünkerk 
mınlı\kasındaki geri çPkilme ha • 
rekatına yardım icin Kalenin dört 
giin mukavemet ederek cesurane Fransız ordusu 7.ayıflamıştır. Bel· 

çlkıı. ordwm kaybedilmlıtir. Bu derece 
Mkak muharebeleri yapıldı~nı ııöy itimat edilen mUstahkem hatların bir 
lemis; ve bir ha!tn evvelki feci va- kısmı ortadan kalkmışf./r. Bütün Manı 
ziyeti hatırla~arak ~imali İngiliz ve llmaııları, bUtUn atratejlk netlct>lerlle 
l<'rıı.nsız kuvvetlerinin ya imha ya dU§manın elindedir. 
tP.sHm olııcakları hıı~wıunda endi • Ya bunı.da, yahut Franııada, hf'men 
§eli ikP-n böyle bir felaketten uzak- hemen pek yakındll, yeni bir darbe 
Jaşılmı~ olduğunu söylemiş; ve da beklemellyiT.. 
ha sonra Kral Leopoldun te-slirnin. YAL.~IZ Mt' DAFAA HARBİ DEGlL, 
den bah!'lederck tekrar lrkap ha - T.\ARRU:: IL\Rnt I>E 
rekPtine geçmiş ve demiı;tir ki: Hitlerin tnglliz adalarını jatllA. et. 

3~.) ntN K tŞl KURT,\ RIT,DI meyi taııarladığı ıöylenlyor. Bu çok 
"- Kurtulmaya mu\·:ı.ffAk olan de!& ıöylendi. .Memleketin müdafaası 

?.35 bin Jı'r.an~u: vo. İngiliz a~kerf • meşelcal, bittabi aıkr -.urctte l'IU clhe· 
nin n;ıklinC' bindc.>n fazlR gemi tah- te bağhdtr ki, halen, ad!!.larda,bu harp 

ve yahut gec;;en harp esnasında her_ 
ıııiııı P-dilmiştir. (Alkışlar) hangi bir zaman bulunan kuvvetler· 

Du kurtuhıııu bir zafer haline den yi.lk.sck kuvvetler mevcuttur. Fa.. 
sokmıy:ıtmı. Harpler, tahliye ame- kat bu her zaman böyle olmıyacaktır. 
liyc!llilc ka1.anılmR7.· (:ılkışl:tr) E • Biz,bir mUdafaıı. harblle iktifa etmiyo 
i?rr b;r 1.afr>r nr:oıa, bu 1.afrr, tn • ce;ir.. (Alkı§lar). Müttefiklerimize 
.ı:iliz hava kuvvrtl.eri tarııfmdan karşı yapılacak vazifelerimiz vardır. 

Şecaalli ba~kumandan Lord Gortun 

1 
kumandasında seferi kuvvetle>riml7.i 

tk yeniden tesla etmeliyiz. •(.Alkışlar) 

n U Un U Btitlln bunlar halen yapılmaktadır. 
Bu Mnada milllalaamızı o tarzd& or_ ll.sOlini bekle.nen 

~,.zn akşam mı söyliyecek? 
~~ün Roma mevçtanıarına 
Uyük op·arlörler .kondu 

ı;anlze etmeliyiz ki, emniyellmlz için 
uıgart miktar kifayet eylesin ve gay· 
retlt>rlmlzin azamisi taarruza hasre_ 
dilsin. 
Avrupanın h'en~ mmtakıı.ları ve bir 

c;;ok eski ve ıohretll memleketler ge.s· 
tııponun pençcııi altına düşse dahi, 
1nglli7. lmparatorluf;U -.e Fransa cum.. 
hurlyetı, mUttehid bir halde iyi arka
daşl11r ı;ibl biriblrlerlne yardım ede
rek, kuvvetlerinin ıon haddine, ö_ 
IUr.ceye kadar, "atan topraklarını mil.. 
dafaıı. edeceklerdir. Sonuna kadar mU 
cadeleye devam edece~z. Fransada, 
denlzlPrde ve Okyanuslarda ç:ı.rpışa

ca~ız.,, 

~hsız matbuatına göm it31ya kararını verlniş 
._ 'ııe 4 .<Hu usi) - İtalyan 

~ ~ctı Musolininin riyase
~ ~lanmış, beklendiği gibi 
~ hakkmıJa hiçbir karar 
tı.~le' ~adece alelade idart 
.~ alakadar kanun layiha-
~ ~ tdilnıişUr. 
~~~rtıada iki gündür ~ • 

'ı btı}ilJc olan hadUıe şudur: 
(a~ tneydanlarma opar. 
~il alttadır- Bunlar Mu!lo
lt. lt aöyliyeceğine lfaret 

~la ~~leht ihtimal MuAolini 
~kle.ı:nlyerek nutkunu 

) U aöyliyccektir· 

~ ... 
~· ~ 'OtQsnııl) - Başvekil 
~ !): -. ltalyan münueba-· 

~ 11-Jy !lu llahatr vermiştir: 
~~~ harbe girecek olursa 
~- lllesuliyeti münha • 
~ el~1! alt olacaktır. Fran
" ~'lt ide Roma hükiımctL 
Sıe ed~rek mualllkta b\1-

h' lle hlenn miltekabil bir 
i'411 ~eı allini teklif etti· Bir 
~ e , • İılgllterenin de mu
ıı.o1~1 tek.lüimizi t~kraı

'~dtr. bUtün bunlardan Siar İtalyan hükfı.metl 
~l\.lıttlc Yapbğrmu: teşeb -
~~11.ı:ı~~ bırakmıştır. Ge
~~eu' gerek lngiıterenin 

~~alııl' hiç bir zaman tahrl.. 
~ guet.t haiz olmamıştır. 
ı: l"\ııtı~ zarfında !talya 
~ ~U~lllltz dostane te -
-~ ltlJllsa ~re kapılarını açrk 

lı~,.. , biz elimlı:deıı ge-

Tl. ·usT.\ X !'>OXRA SURll.E 
v..: nusı·ı~ m·; .. : 

noma, 1 (A·A-) - D· N · B· a
jamıı b'lcliriyor: 

Korsik:ı ve Ni!llin Fra!'lı7.1,ır ta -
rafından alınmasını hntırla tıın ta • 
ı·ihi v:ıkayii me\'7.ubnh!'lc:derPk GL 
ornale d' lt'11il\ ı:azet P'li ltalyanla
rın bu arazi 'üzerindeki emelll'rinin 
haklı olduğunu L'lpata çalışıyor· 

Gayda şunları yazıyor: 
''l 7G9 da Fransa Korsikayı işgal 

ettiği zaman, 1ngiltcrenin Akde -
nizdeki hakimiyetine karşı kPndi
ne bir vaziyet temin etmek iste • 
miştir. Bu vaziyet, İtalya birliği -
nin husule gelmesi üzerine, iııtik -
bali parlak olan genç krallığa kar
şı çevrilmiştir. 

Kor!Uka gerek coğrafi vaziyeti, 
gerek ahalisinin etnoğrnfik teşek
külü gerekse lisan ve tarihi nok -
talarmdan, İtalyan k., lmtf!lır· O 
zaman Fransa Cenova cumhuriye· 
tinin .za.afmdan iııtifade ederek, bi
li.hara Savoie ve Nic'i aldığı gibi, 
Koralkayı da İ!U~al etmiştir· 

bi8ite hile karıştı \"e ahalinin an • 
cnk yüzde ellic;i rey verebildi· 

Xier-'in Ha.lyan ahalisi tarafın _ 
dan alınan birçok kararlarına da 
bakılırsa, bu ~ehrin akıbf'tine razı 
olmadığı anla~ılır·" 

nu ~a?.ete maknlc~ini şu .ııatır -
lnrl:\ bitiriyor: 

"Savoil', ve Tunu!!, Malta ve Sil • 
v~yş de dahil olmak ilzf'rc, İtalyan 
çem1'<'rinı- dnhUd:r. Du çemb~r 

.l!'ll 9 dn Suriye ve Fili.sUnlc ikmal 
edilmiş bulunuwırdu." 

Paric;, 4 ( .\.:\ .) - Alplarm bir 
tarafından buraya ge!en "ıaberlerC' 
gör~. İtalya Almanyanm yanmrla 
harbe girmeğe kar:-.. vermi11tir 

Gittikçe artan bir emniyetle ve 
kuvvetle h:walarda c;;arpışaca~z. Ada· 
mızı, her ne pahasınR. olursa olsun, 
mUdafaa t>drceğlz. (Şiddetli alkı~lar) 
Sahlllf'rde, hava mE'ydanlarında, tar_ 
lalarda, so]{akl:uda ve tepelerde çar
pışacııtıız. Kaliyen te11llm olmıyaca· 

~ı:ı:. ı Şiclcletll alkışlar), 

F.ğer bu adanın bUyUk bir kısmı 
rll.mt>dilir ve aç bir halde bırakılrr11a, 

bir dakikR bile inanmadığım bu tak· 
dlrde dahi, tnı;illt filosu tarafından 

ıılh\hlandınlan ve himaye edilen deniz 
aşırı imparatorlu~muzu, yeni dUn.. 
yanın kuvvetli aclımlarla eski dünya
yı kurtarmaya yürüyeceği llAhl l'aatc 
kadar mücadeleye · devam edecektir. 
(!ilddeUI alkışlar). 

Şimdi yapılacak 'f'Py bunun tarihini K 
tP.sbit ve planmı tatbik t'."11,.,1:' -n ana.dadan tayyare ve 
ibarettir· Fransa bu kararın alın · pilot sevkediliyor 
mııısma eebebiyet Yerecek hiç bfr Ottau, 4 (.\.,\..) - Hava nc:ı:areti 
,ey yapmamı§hr· İtalya Ticaret mUste;-ıırı, Avrupaya birçok tayyare 
na1.rn 11an seki,.; ay zarfın-in !tal - gönderildiğini ve lazım olan Yapurlar 
yan istih!'lalltmm mütı>mac'r.:,· n gellrgclmez daha birçok tayyarl'lerin 
artmış olduğunu mU<1ahPıJP <'tmi<1tl d• g!inderUecefini beyan etmiştir. 
0 zamı>.ndan'Jeri ml\ttcıfikler P•n • :Mumaileyh, Kanadanın tayyare ima.. 
sen hafiflP.tilmis olan bir uııuliln lAbnı tevaı edeceğini, bir çok pilot 

raaıt, topçu ,.e mltralyB:ı:cU geldiflnl 
Romalılar zamanmc'\ Nic aafi fa.'bikin"de yeniden 1-R•t kolavlrk - ve yeUımı,, pilotların adetlerfnln art

İtalyanlarla meskun bir şehir oldu lar ıröstermüılerclir. İts'··an ,;anıır - makta olduğunu ve FransıT. cephe.sine 
ğu gibi Savoie, İtalya krallık aha... lamıda artık araşttrnıalar yapıl - hareket etmekte olduklarını da llA.ve 
llsinin beııiğidir. Milli kahraman mamaktadır.. etmııtır. 
Garibaldi bu şehrin duvarlan dahi- ~--------------=---=------------
tinde doğmu11tur. Bu 11ehir, yedi 
defa Fra.nııızlarm iltihak teıtebbfuı
lerini tardetmişti. 

1860 da Piemont hUkfı.meti Fran
sanm bitıı.ra.flığmı Nice ve Savoie 
llr. ödediği Zaman, Kntl Vlctor E· 
mıuıuel bu iltihaklarr. h er turlü 
tazvilctan lri bir plebisit .,.artma 
talik etmek istemişti· Fakat bu ple 

•~SANCAK .·!":~ı::~ • 
~= 

Maskeli Beşler 
Muusam &el'&"llze§t t!lml, :u kıııım tekmili bit'den 

') ıı '\,1 ··I'" ; · ~ •" · · !' : 1 j' 

- · • - J. -

PJJ~ıTıL<A 

Silahlanmak; tekrar ve yeni 
baştan silahlanmak! 

Loyd CQrç bugün verdiğimiz makalesinCle 
şöyle diyor: 

'' Eğer bütün gayretimizle faaliyete 
geçersek diktatörler deınokrasilerin 
nel~re kadir olduğunu görecekler,, 

Yazan: foqd CO.Cç 
Harp talihi garp demokrasileri - .Beş ay müddetle hr>r saııa~i mü• 

nin aleyhine dönmüş bulunuyor. csscscsi tesliho.t için. i§ledl; Almin· 
Bundan bir ay evvel, Norveçlcki ya. en §iddeUi bir kc~ı mahrumiyet 

kıtalarııruzı zayiatsı~ olarak ge - içinde ,eçirdi· 
milere· bindirdiğimizden dolayı ken- Vatandaşlnrıma, diktatörlerin 
dimizi tebrik ediyorduk. Bugün iso, yaygaracı olmadıklannı anlatmak 
şimali Fransa.da vukubulan hadise için, sr-nelerce uğraştım. 
bizi tebrikô.ttan içtinaba sovkedc • Diktntörlcr yaptıktan veya mu -
cektir· hakkak ı;urırt.te yapacakları işler 

Müttefik ordular 1918 nisanında hakkında Ö\'Ünürler. 
büyük bir her.imete uğramışlardı· Bitlerin bu meş'um nutku Fra.n.. 

İki aydanberi devam eden Al • sada bir eğlence mevzuu teşkil el-
man taarru1.una mukavemet et - mişti. · 
mek imkan.sız görüldü· Silahlanma hala ya.v~ oluyordu. 

Bu taarruz Amiens önünde bu - - Hitler otobü.sU kaçırdı! 
lunan İngiliz. hatlarını ezerek bir Deniyordu. 
ordumu?.u mahvetti; ~imale doğru - İstical gösle.rmeğe sebep 
devam eden bu taarruz ikinc.i bir yoktu: 
ordumuzu kanalın limanlarma sür- Geçen hafta, her iki parlamen
dü· Almanlar bunun üzorine Suıuı- loda verilen kararlar kriz içlride 
ıoru civarında. bulunan Fransızla- bulunduğumuzu gösterdi· 
ra ahlarak onları Parise kadar Her vatandlUjm canı ve malı 
rical etmeğe mecbur etliler; fa • bundan ~onra devlete alt olaw! 
kat az bir zaman sonra, yenilmez Eğer bütün gayretimizle faaliyete 
sançiığımız bu orduların §eflcrl geçersek, diktatörler, demokrasi· 
mütareke rica ettiler. !erin nelere muktedir olduklarnu 

Talih bir tekerlcktir ve biz, ısim göreceklerdir. 
dilik, bu tekerleğin altında bulu - Mademki Almanlar J;C'CC gllııdUz 
nuyoruz. Acaba tekerlek 1918 do çalı~arak yedi senelik işi beş ay 
olduğu gibi dönecek mi? içinde gölgede brrakiyorlar, İngiliz 

Tarihi mi!İalleri gözönünde tuta- ve Fransızlar aynr eeyi neden yap· 
rak kendimizi teselli etmemeliyiz. masınlar? 

1918 deki 1ngiliz ordusu mil - İngiliz tayyarecileri nele.re muk-
yonlarca iyi talim ve terbiye gör- tedir olduklarm1 i.sbı,.t ettiler· 
mü.ş, çok iyi teslih edilmiş erler • Pol Renonun verdiği nutuk, Fran 
den mürekkepti. ınzlnrm da biz.im gibi, fazla itimat 

1940 ııencsi ordu.<Ju bunlarla kr- ve ihmalkarlık gösterdiklerini an _ 
yas edilemez. Kıyas edilmesi' l! • latmrş oldu· 
zımken, edilemiyor • Almanlarm Möz müstahkem mev 

BugUn kl\rşıııında bulundufu - ,kilerini g.eçmcsl fazln dQ.tnl~ o}!Hl 
muz bu tehlikeyi berta.rar etmekf bir itimadın acı ncticC'leridir· 
için, 1936 Ren,ııindc silahlanın& Britanya 1.mparatorluğu, ku ....... ·e
programma başıadık· Uıkin 11illh - tinin ancak beşte birini seferber 
lanmıyorduk· Derhal işe ba.'}lrya • etmiştir· Bütün kuvvet derhal sc -
cağımız yerde tembellik ediyorduk; ferber edilmelidir· Parlaml'ntoda 
sanki acele etmek için hiç bir se • söylenen her söz tatbik olunm:ılı • 
bep yokmuş gibi! dır- Her erkek ve her kadm canla. 

Halbuki Hitler ve Göring bütün başla çahşm.a:lıdır· 
enerjilerini, bugün her mukave -
meti kıran silahlara sarfediyorlar- - Iler ha.kin mahfuzdur· 
dı· Harp ilan edildikten sonra bile ------'---------
ailahlaruna işini pek ağır ve vakıt 
kaybede rek vaptık. Herkesten is • 
tifade temin ·etmek icap ettiği hal
de bir milyondan fazla işl'iz vardı. 

Geçen makalemde, Hitlerin şu -
bat ayında. söylC\JTliş olduğu nüt
ku işaret etmiştim· 

Hitlerin bu nutku, Çörçilin yilk· 
sekten ı;öylemiş olduğu nutka bir 
nevi cevaptı. Hitler demiı!ti ki: 
"- llrr Çörçilin 7.erro kadar 

ıüph~i kalmasın, b<>ş ay urfın,Ja. 
nelN :rapmı.; olılu~nu bili)·onız· 

Franc;anm bu miiılclet 1Arfmda ne
l<'r yaptığını d& bili)'Oı:tı7.· Fakat; 
Bay Çörçil. Almanyanın yapını' 
oldnii;nnu bllme-T· 11,ibi ~iirünmektc-. 
dir. Ru ('t'nfilmP.n)Pr, bizim be5 il)" 

7.arfmıla u~·ukladıi::ımm 7Rnnr.di -
rorJar. Siyac;i ":tlta~·a atıldı~ım 
~iindenbr.ri iyi hir u~·kn nyudnğıı

mu h~tırl:ımryonım··· Bu ~C'ÇP.11 son 
h""! aydan hahc;('tmiyonım· Almnn 
nıilletinr. bir fek tC'minat 'r.rebilir
c;('m o cfa, hu bfoc; ay 1.arfmıfa, ıwk 
<:ok bü~·ük i~'lf'rln oo.,arıldığmı .;ii~·· 

lem.-ktlr· :\ lman)·arla, .;on ~·cdi se
ne 7.n.rfıncla başnnlmı~ olan ı ... 1ı-r 
im be.; aydl\ htl-:anlanların ~·anmda 
~iih:edr. k1'1ır! Siliih fahrilıalumm 
planlıı. i<ıllyor· l'litn'lunnn: mu\af • 
fıtk olclıı: ~a)·rC"t \'<' <:Rh«nı:ımTT.m 

miikitfahnı ~iirü;rnrU7.·" 
Bııgiin, bu nutkun .bo!ı bir öviin. 

me olm:ıdı~ını anl:\dık. Bu nutuk. 
bir lidr.rin idar<>si altmda bulunan 
bir milletin. ke,ndisine \'Prilmiş o -
lan bir vazif P,·i n<> hüriik bir_ gıw
rPt!P h;ıııardrğını ~ö.stPrı>n tam bir 
i:::ıhtrr. 

,-------D~ ::'\leYsimin ilerlemesine rağmen 

ALKAZAR 
Bu harta d:ı iki yeni film birden 

1 - Atlantik 
Katilleri 

Korkunç- deııızlcrin dibinde se. 
ç<'ıı hih ilk macera ritmi 

2 - Şimdiye kıı.d:ır g~rUen 
Ko\·bo~ fıllrul!.'rln .-.n gürel ,.e en 

hı·~·f'canlnıı 

l{orku Diyarında 
i'c Sil.ihşor Ko,·ho~ları 

JOII~\' WA Y~E • 
il\\' CATIRIGA:-\ 

llııı.:iin ınuiiıırlerclt'n itibaren 
haşll\·or 

r ......................... ..: .. sm• ...... 1. 
uu,wıılt'll .ltiban•n MELEK Slnemııamdn 

l'n:ı Proı;-rtıınlann:ı bo.~lıJor. 

Her hafta 2 büyük film birden 
Bu Hafta . 

I ·- MARi 
ANTUANETTE 

2 - ZORLA Gü
ZELLiK OLMAZ 

NORMA SRF.ARF.K I.ORETTA l 'Oll!'oiG 
'M·Ro:sr. rem r:ı: w R?\"ER RAH.STER ---1 ... -------------·ı 
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Ele~e i~tihanlan evrakının 1 ~-~~~~~~~~~~~ 
yeni en tetkiki neticesinde Belçıkadan_ g~len H rp v az. 
Mu a 1rm1 er verdikleri not 1 arda Bcl~~~~~~~I ~!! ·~ (llo1tarah 1 incide) nan evler b~r blokbava b~ kmmda bir eığmağa ~,, 

talebelerı..1tzd~.1 beş kl§lllk bir kRtilc cl3n çektikleri kuvvetleri derhnl almI§lardır. Bu evlerden şiddetle tir. 12 ya.şmdan nşağr 1eıc ıı 

Yani şl k o inadığmı b·ıa·rdiler =!~:::"~::,~:::·N.:~ ?EE~:~~~~~1;r~~E r:?~::~~::1!':~~ ~~~!~~::i;E~ 
Uran, All Paksoy, Nezih Rona. Ham- saha.da. kuvvetlerini tekrar mua _ muk~bil taarruz karşısında kala - saf ede bulunan 6 kız ""'e) 
za Batuk §ehrlmlze inml§lerdlr. Bu ı;ene etmekte; ve kendilerinin A- caklar ve sular altında bulunan ve milteaddit diğer talcb ~ Bazı mekteplerde riyaziyeden sınıf geçenlerin 

ancak yüzde 5 olduğu söyleniyor yolcular kendllerinl bekllyen talebe 0.- d _,. kt bil ilk u mTatır. Diln o-ğıcden 8(Jllf11uı·" 
_._ ki latedlkl rt ı~-" tı bevll civa.rıne. yaptıkları taaruz an mmtUAayı ıeçme e y m § • • ._ .,il" 

ileleuJ.le, mera a e "'""a 1 ğr 1 cumunda c ........ 16 ktZ: 
vermişlerdir. sonra yeni Alman taarruzunun vA- dlllata u ıyan · iaşe kolları i e ....... .... 

olun. Belçıkacia mevcut 67 talebemizden ld olacağı nunta.kayı tayine çallf - takviye krtalarınm yardm:undan mU11tUr. p riP 
25 ı Fransaya gec;cbllml~tlr. Diğer 82 maktadırlar· Bununla beraber böy- mahrum ka.la.ra.k bataklığa doğru Almanlar, bilhassa• • ~\1J 

Ortamektcplcriıı eleme imtihanın- l suallerin tertip edildi~ beyan 
rmda görülen muva!faklyetslzlikleriıı maktadır. 
yol açtığı §lkAyetıer §chrlmlzde bu- BUtUn gruplarda ortamektepleriıı 

lunan Maarif vekili Hııs:ı.n .Ali YUce. yazılı eleme imUhanlarınlla dönenler 
lln nıızan dikkatini celbetml§tlr. yüzde 49 olarak tespit olunmuştur. 

Vekil riyaziye, tabliye ve tUrltçe Falcııt matematikdc bu nlsbet ekse· 
gruplarma nlt imtihan evrakının ye. rf mekteplerde yarıdan c;ok fazladır. 
nlden tetkikine ıuzum gl:lrmllş ve bu Talebesinden ancak yUzde beııı gec;e
snba.h da şehrimizdeki Usclcrl gezerek bildiği söylenen mektepler de vardır. 
bilhassa imtlhanlar mesıılcsne mc§gul Diğer taraftan §Chrimizdcki iki 
olmU§lur. Frıı.nsız mektebinde riyaziye imtihan.. 

Muallimler yapılan §lkllyct ve iti- larm:ı. giren bUtUn talebe muvat!ak 
razlan varit görmemekle beraber a.. oldukları halde diğer mcl:teplerde nc
ccle ile gözden kaçmı1' bir vaziyet den iyi netice almnmııcıı:ı da tetkik e
yUzUnden talebenin bir haksızlığa uğ- dllmektedlr. Yeni imtihan talimatna.. 
raması ihtimalini gözönUnde tutarak meıılne göre, elemede bir dersten mu· 
dUn imtihan evrakını tekrar tetkik vatfak olıımıyanların, eyHll devresin· 
etmi§lerdlr. Fakat neticede hiçbir de tekrar diğer derslerden de 1mtlha. 
yan113lık olmaclığmı, her talebenin eh- na gtrmeğe mecbur tutulmaları ayn
llyetlnc göre not verildiği tespit ode_ ca olkAyeUert mucip oluyor. 
rck ınııarl.t idaresine blldlrrnı:1erdlr. Mesel! riyaziyeden dönenler eyllll· 

Bundan başka suıılleriıı ağn'lığ"ı id· de tUrkçe ve tabUyeden de tekrar 
dlalan da varit görU!memekte ve esa- imtihana tabi olacııldardır. 
sen bu noktanm evvelce sıkı bir su.. Bu vnz.lyctln talebeyi c;ok yoracağı, 
rette incelendlken sonra saıtuııyettar netice Uz:crine menn surette müessir 
maarifçiler taro.!mclan orta tahsil ta- olacağı söyleniyor. Talimatnamede 
lebe.!1nin bUlumnası fcap eden sevi- tlldllı1t yapılıp ynpılmıyacağı henüz 

1 
yeye ve mUfredat programlanna göre belll değildir. 

Alman hududunda 
Sovyet tahşidatı 

Kuvvetler 45 fırka ya çıkarıldı 
ran5, 5 (Hususi) - Burnya gelen haberlerde Sovyetlerin Alman 

hududundaki kuvvetlerini fnzlala§tJrdıkları söylenmektedir. Bu mik
tarın son defa 45 fırka.ya iblllğ edildiği zannolunuyor· 

Almanyanın petrol stoklmı tahrip edildi 
Londra, lS - 1ngillz bombardıman tayyareleri dUn gece Alman 

ordusunun petrol stokla.rmdnn mühim kısmını tahribe muvaffak ol
muşlardır· Üç büyU.k petrol tankı bombalarla. iştial etmi3 ve ya.ıunıştn-. 

Resmi otomobiller 
(Ba,tarafı 1 incic."e) 

Bu vaziyeti görerek kendisine 
müracaat ettiğimiz inhisarlar u· 
mum müdürü Adnan Halet Tar 
pınar bize şöyle demiştir: 

"- Kanım mülhak bütçesi o· 
lan idarelere, binek otomobilleri
ni defterdarlığa teslim etmeden 
kendi kendilerine hizmetten kal· 
dırnıak veya başka şekilde kul· 
lanmak hakkını vermiş"tir. Biz de 
otomobilleri otobüs olarak ıkulla· 
nacağız." 

Diğer taraftan alakadarlardan 
aldığımız malilmata göre, binek 
otomdbillerini kamyonet veya o· 
tobüs olarak kullanmak için mu· 
hakkak surette karuselerini buna 
göre tadil etmek yani binek otoı 
mobili şeklinden çıkarmak icap 
etmektedir. Halbuki bazı daire· 
lerin ve bu arada inhisarlar umum 
müdürlüğünün otomobilleri ka· 
nun beş gündenberi mer'iyete 
girdiği halde böyle bir tebdile 
tabi tutulmadan eski haliyle kul
lanılmakta devam olunmaktadır. 

Narvik şehri 
tekrar bombalandı 
17 Alman tayyaresi bir

kaç milyonluk zarar 
ika etti 

londra, 4 (a. a.)-Norveç tel
graf ajansının muhabirine göre, 
pazar günü öğleden sonra, Nar
vik §ehrinin mühim bir kısmı 17 
Alman tayyaresinin bombardı
manı neticesinde tahrip edilmiş. 
tir. 

Yanğın ve yilksek infilak! kud 
ret~ malik bombalann husule 
getirdiği ziyan bir kaç milyon 
bhmin edilmektedir. 

Avcı tayyareleri Alman bom
bardıman tayyarelerini ricatc 
mecbur etmişlerdir. 

Adedleri henliz malilın olma· 
makla beraber mUteaddid Alman 
tayyaresi dUşUrülmüştür. 

Mücellit takımı aranıyor 
Bir mücellithane için az kullanılmış bir diki§ ma
kinesile bir zımba ve bir mukavva makasına ihti
yaç vardır. Satmak istiyenlerin gazetemiz idare· 
hanesine müracaatları. 

si Belc;ikada kalmıştır. le bir taarruzun vukubulmaması tardcdileceklerdir. rmda. bulunan birçOk ~~ 
:Maa.mt.!lh bunlal'ın da tehllkede oL da mUnıkUndUr. ŞimC!ikl halde her TAHLt\'F.i HAREKATI BAKKlN- da.nlarma isabetler :V-~tı! 

madıkları ve Almanya yoluyla mem- iki tarat cephelerde zırhlı kuvvet· DA l"RA!-."SIZ TEnUGl rqmrşlardır. !kinci -~~~..ıe 
JeketimJz:e dönecekleri teyit ediliyor. icrle kıırf;ı kar§ıya gelmekten daha . rfsin etrafında.ki Ill~ 
BugUn gelenler LiyeJdcn Fransaya Paris, 4 (A·A·) - 4 Hazıran olmnctur· ""'~ih .. yct. bir~.~ 
ka h 1 1 i 1 k ziyade blribirlerini havalarda tec.. nk~ıun Franau: tebliği: _. ,., <A • ...ıır J)"""_.ı 

uar seya at er n yayn. 0 ara yap- rübe etmektedir· Nitekim Almanla- kayıı lıUcum etmlşl~ · . .ır:111•. 
mak mecburiyetinde kalmışlar, çanta Tosbit edilmiş olan planlar mu - il Uan h türlü P 
ve elblselerını b:ıe • g-l:lrllremem.l§ler, rm 300 ta.yya.re ile yaptıkları Pn.- cibincc, müttefik kıtalartn irkô.bı man P 0 er ~ati 
P 1 bi h hl ris taarruzunıı mUttefikler derhal bugUn nihayete e--'Dtir· deften uzak olan bin ar se paraaız ve yorgi.lll r a e • ·~ c•-'plcrdir. __ .lf 
S"lrıııi lcnilr. sert bir cevap vermişler: ve §ima- Son dakika.ya. kadar, evvel! va- w•us s.ııJ f": 

Po.riste bulunan Brukael ı !irlmlz 1i Almanya.da birçok sanayi şehir- ruşlarda, bUiUıara bizzat şehirde Pa.rlsin bombardU11 'gerJ. 
Nebil Batu bu talebelenmiz.ıı vuzlye. !eri mukabelcbilmlsil harekelile hattA evden eve, dümdarlarımı • takası etrnfm.a yapılan nıı 
tllıı yakından ali\kadar olmuş, l'aris tahrip et.mi.:ılerdir· zın kahraman mukavemeti kendi _ ~·a.stald hava hilcunuın ~ 
elçlll~mlzin yardunlle eloiae ve p l'a tNGtl,tz HA'\'.\ Fİi.OSUNUN sJni göstermiştir· Daimi surette bir aafha.emr t~kfl edi~ıtı' 
teınln edllmi§, epeyce uzun ıUren pa- FAAL1YJ~T1 takviye edilen dil§man, durma.dan man bombardıman tıı.Y> 
sap.,rt vize muameleleri taınaml&Ilin- Locıtlra. ;, (Hu usi) - Hava kıskacını daraltıyor ve durmadan ı:ok avcr ta.yya.relerl sll » 
caya kadar Fransızlıır !evkalAue ınJ. nezaretinin bir tebliğine nauran, mukabil hücumlara mnruz kalıyor- hfma.ye cdl.lmişlcrdl· ).:~ 
ı;aflrperverllk ı;ö.ııterml§ler ve hal'l>e tnrrııız· bomba..-ııman t.ayyarelen· mu kuvveW bir FrsJl! c·• • 

U ili ı>., .,.. du. Son lrkap, Alman m:ıkinelitü - P" " rağmen T rk talebclerınl gez rınlj· D'u'ııkcrk ctrafıı1da clu"a.....,an ba•ftr - lesi ile t. .. -ıJ .. .,mıştır• 1"1 
1 dir Y 1 uı F ••ft- k ı · ., .. _ ~ feklerinin ateşi altında. yapılmış • A<Ws> -.r-er . o c a.r, ranaa....... ço yı 11 d . 11 ft-11.ı.•yet~-r --'-#ellet ,.d 
ı.ntıbal la -• 1 d ynl:ırını. yo :ır, emı.ryo an ve tır. Amiral Abrial ve General Fa- Dö.4<Uu .... uı.wu. ü~"" 

ıır ayr.ullll§ ar ır. tmifj ı tayyaresinin düşUrüld ~;.tt 
Belçikadakl talebeden dulla dürt tnhşidatmı bombardımn.n c t r· galdın kumandası altmda yapılan detmckte 1so de. sonra~~ 

ld§ıllk bir katile yola çıkm~Lır, Yarlll Ağır bombardım:ın tayyare teşek. bu ~iddetli müdafaa geniş olduğu '--herler dil....,.,,..,, zsyfı~~.A' 
"eımeleri bekleniyor. külleri geceleyin Almnnyanm ~ima kadar gUç hareket, 'mücadelenin ıuı. "'~~ e ~~ 

Pariste Ulümu slyaıılye tahsili yap- linde, tay:,•are hnngarlnn Veı!&ir inkiş:ıfı üzl"!rinde muhakkak t~sl.rL \-Uksek olduğunu tsb&t 
mış olan taıebelerlm1.zden Zeki Sır. nskert hedefleri bombardıman et - nl gösterecektir- Şimalden gelen ve Aynı mahafil Aiınaıt 
man da bugünkU ekspresle dönmU~· mekte devam etmiştir. enerji:ıi tam olarak kıılml:1' bulu _ rmrn isabet noktıılatl utJI:J. 
tür. Bu cUmleden olmak Uzere Fran- nan askerlerimiz. yeni muharebe _ bliyllk bir ketumiyet ın e 

Bundan başka ekspreale gelen yoL sız tayyareleri de Münib, Frank - lerc hazırdır. Bu harekat esnasm· mekte olduğunu jJa\'C ıJlll 
cuıar bet ki§iden ibarettir. Bunlar bh furt ve Rur havzasını bombardı - da, karn. deniz ve hava orduları - dlrler. Alman pllotıarr~ıı.lf 
ltalya.n bankası mUdUrlle bir İtalyan ma.n etmiıı.Ierdlr. Müttefiklerin ver ı. b' •t f .. d bir le, bombalarını tcs3"" .-"" k&dmı ve Ud tiıglliz kuriyesldir. 'il mızın !ılı:ı "1 ırlig evkalll e t.m 1 sk t ya ,..,... 

Banka ınUdUrUnden beraberinde ge- dikleri kararla. bllhas:ıa Rur aa • derecede kendi!inl göstcrmi§ ve bu a l§ a.r, a er ve wıUf ··' 
nayi havzası ı.tifade edilemez bir ordulara İngiliz kara, deniz ve ha- hedeflere nişan alnıJŞ )tt~ tirdlft kUçUk bir salon köpeği için TesndUf v~1.·1 o~ın r.o 

Strkecl ,...Umrü~' .. de muamele yapıla bale getirilecektir· Nitekim 80n va kuvvetleri yorulmaz yardımlar. 4A • ıı-.... 
• 

0
.... • Alın ·mı· lerın· ın· necın·. pilo ır..;: ~ tak 15 ura. gümrük. resmi almml§tır. bomba.rdxman esnasında blr ıı.n da bulunmuetur. Amiral Abrlal, Q " e&" 'iır~ 

Köpefln evvelce buradan götllrlll.. tayyare fabrikası ta.mamile mah - İngilizlerin yaptığı hareketlerin ho.dolerini tashih et.ıxı ll~ 
dUfU ileri ıUrWerek yapılan itiraz volmt11tur. fevkal!de olduğunu ı6yleml~tir· bir daha. &etere dAhS. ııı,.~';J 
tetkik edilmektedir. Alman tebllğkı-i Parla bom bardı Dll§man, ihata ettiği Fra.naız ve tn- yetli bombardnnanıe.r ~fl'ltl',..1 BugUnkU eksprese Berlln vagonları ma.nmda yüzlerce ta.yya.renin han- gil.lz kuvvetlerinin bir çevirme ha- temin eder. Alman teÖ 11~,.. yeti1t1r11emedlğinden Alınan yolcu ra uğradığını haber vcnnekteyse reketi ile teslim olmaıımt elde et- kmda aynı ketumiyet 111 . 
gelmemJıUr. de bu ha.va.dis doğru değildir. melt arzusunu gütmliftU· Bu kuv - dllmektedlr· "' 

Konvanslyonelle gelenler arasında, Hakika.t &udur ki, Almanlar 25 vetler, kaI'lt8ma geçilmez enerji • ALMAN TEsı..f" 
Macar sefaretine mensup bir memur, tP.n fazla. tayyare kaybetm.loler: ve Jerl sa.resinde, çcnberden kurtul -

::C~~lg~~~~:'"U::gos~~e::;~ 80 maktul ve esir bırakınıela.rdır· mullardır· Führer'in um~!ııtı~ 
söyıtyen bir yahudl tacir bulunmakta- Bunların arasında bir de miralay Bu suretle İngiliz ve Franıu 4 (A.A.) - Ordu~ 
dır. vardır. Yaptıktan ha.sarat iae tay- donanma.lan, sJ1a it birliklerile, danlığı bildiriyor: .~ ~tt 

BELÇlKADAN GELL~ TA.LE- y&re meydanların~ 14 tıµist ta.y mUttefik ordulardan SOO binden DUnkerk'in zaptı~rı. J,J, 
BELER TOrLANTI YAPAOAJ[ yareainin tahribinden ibarettir; fada lruıan kurtanlm.aamı mUınktln muharebeler sona eıoc r'.iııi 
Belçlkad&kl talebelerden ıehrtmlze ancak yedi Fransız tayyaresi d[fU. kılan tarihte misli olmıyan bir ha- dir. Krtalarırruz ıebrC _ .... ı!f~ 

gelenleriıı mUhlın bir kıımı araların.. Ttbilm.işlerdir· reketi muvaff&ktyete iaal etm.loler. ve kendini n~vmidaDc. ~~ 
da toplanarak vaziyeUertnl gl:lrüşme· 1.""GtLTEREYE 850 BİN K1Ş1 dir· eden düıma.ndan Fotl r!'loc.eı 
t• ve hUk1lmet neZdlnde yapacaklan NAKLEDİLDİ Bu harekete her hacimde 300 mıılardır. İngiliz as!='...:.ıi f 
teıebbU.lert hazırtamata. karar ver- Parls, 5 (Hususi) - Şimalde Fra.nınz harp ve ticaret gemisi ve purlara doğru rica~ı~eP"" 
mlflerdir. Toplantı yarın yapılacaktır. mahsur bir vwyette kalan mllt • bi""Ok deniz tayyare flloeu i•t.irak 

.,. .,, meğe memur olan 

R 1 d R 1 tcfik orduların ta.hllyesi 4 ha.ziran eylemiştir· rile yapılan sokak eopo Uzve te gecesi nihayet bulmuş ve DUnkerk Ja.quar ve Cha.cal torpido muh - d k d" t 
önUn.den çekilen İngiliz ve Fransız riplerini, Adrolt Bourruque, Foud· e~~e~:~edetea;;1 \?if otÔ.., , 

mektup go••nderdı" donanması limanı şiddetle bomba.r - royant, Orage, Siroco torpidolarmı bildirildiği gibi ba\18 ~ttl". 
danan ederek istifade edilemiye - ve Niger malzeme gemisini kaybet- lif cefY:.ı 
c~ bir halde bmı.Janıştır. tik. Diğer bazı gemiler de haııara haziranda muhte ·ı " 

(Baştarafı 1 incic.., ı Gerek Avam Kama.ra.amdA Çör _ uğramışsa. da. bunların ba.zı:Ja.n ye_ çok tayyarelıerle Pat1 USI#~ 
''evauk bir membadan alman haber· Fransız ordusunun tı' ..... çilin, gerekse harp muhabirlerinin niden den.ize çıkmıştır. ı 
ıere göre Leopold te:ılim hadisesinden verdikleri izahata göre, tezhizatı Bu sabah 1>aa,gı~ Son da. "arpL'- ruz etmiştir. Taarrıı1, .. ..; sonra bir ıatoy& çekllmJ§tlr. KendL ...,, " medik bir zamanda fıfY~ 

t:un ve n-eleri verinde olmak U - ma.la.r 0Jm11atur. Burada esir aldık· ··d• tinl burada ziyaret eden Amerikan ~~ J ....,, D ·· h ınu 
0
1 

bUyük elçial.ııe kral niçin teslim oldu- z~re 3!50.000 kişi anavat.ana. nakle- BUtün cephede keşif tayyareleri U§manın ava aff~ 
ğwıu beyan eden bir mektup vermi§; dUm.iş; bununla beraber bin top. kuvvetlerimizin bUyük faaliyeti zaklaştırmağa ınuvl ~ 
bu mektup Ruzveıte va.aıl olmU§tur. ve hafit tank zırhltları kullanıla. - kaydedilmiştir. ve yüksekten ve a ç "' 

illERlKADA SURATL1 mıyaca.k bir ha.ide terkolunmuştur. 3 Haziranı 4 hazira.na ba.ğlıya.n uçu§larla Fransız .. lı•. f' 
SiLAHLANMA Bu ara.da insan kayıbı 30 bin ki- gece, Münib ve Frankfurtun he - nun liman ve endus~ 

Nevyork ı5 - (Buswıl) - Amert- şlden iba.rettır. İngiltereye ve kUJ. men ya.kmlarmda klin ha.va. mey- üzerinde pek mUe55 1' 
kanm aillhlanması etrafında Ruzvel· men Fransaya. nakledilen 350 bin danları ve endüstri müesseseleri elde edilmiştir. ~ih~:t (J 
Un gayreUeri devam etmektedir. 68 ki§ilik kuvvetler başka bir cephe - bombardıman edilmlştir· Tayyare - lar çıktığı ve in!il iJıfSİfti'f 
harp gemlel daha inıa etmek için ye sevkedileceklerdlr· terimizin hepsi geri dönmüştlir· Bu duğu mÜ§ahede ed dl 1 
bahriye encUment tarat'mdan verilen D~"KERKTE YAPILAN SOKAK harekete mUvazi olara.k, İngiliz muharebeleri esna51!1 j 
karar derhal yerine getirilecektir. Dl.. t · tahr1~ 

l\IUHARr:::;ET.ER hava kuvvetleri, mühim filolarla, man tayyaresı ;ti ıs.er tllrattan gen•· mikyasta tayyare daf" bata 6 ~ Dünkerk.in tamamlyle tahliye • Rur mmtakuma hücum e•-1• ve Tayyare ı ~ motörU imal edilmesi için bir çok """4'9 tan dl 
fabrikalarla müzakereler yapılmakta.. sinden evvel limanda ya.pıla.n so - burada endüstri hedeflerini ve tas- ziranda 21 düşman ıı•i.' 
dır. Bundan bafka ıon gUnlerde tn- kak muharebeleri ve askerl hare- fiyehaneleri bombardıman etm{3tir· §Ürmüşlerdir. Bu f~ 
giltereye çelik ihracı fazlalaomııtır. kı\tı Havas ajansı DU suretle tas· tir. vaffakıyete karıı 1'' 
Bu ıureUe Lllksemburg çeliğinin yok· vir etmektedir: Dtişm&n hava kuvvetlerinin dün kuvvetleri 9 •tana.re 

4 luğu telA!l edilecektir. Dilnkerk etrafmda. mU.Sta.hkem Pa.ris mınta.ka.sı üzerinde yaptığı !erdir. ~ 
AMERlKADAN MOTTEF1KLERE ordugah imtidadınca mücadele ay- hareket esnumda kaydettiği ka. - 3 - 4 haziran ge ;tb' 

YAPILACAK YA.RDOI nı ışiddet ve azimle devam etmek- yıpla.r, asgart 2:5 tayyareye baliğ Holandada cenubu~ 
Nevyork, ' (A.A.) - Nevyork He. tedir· olmakta.dır. Ciddt ıurette yarala - yada bombalarla.~ sıııJ~ 

rald Tribune gazetesi, intıraclm yeri- Dünkerk mmtakaaında sahildE' nan birçok bombardıman tayyare • etmittir. Elde ~t!1ğl ._ tJı 
ne §lmdl gayrimuhartpllğln kaim ol- Almanların hava bomba.rdmıanla • !erinin hatlara dönerken güçlük her zamanki gıbı p0~d • ..ı 
duğunu yazarak, müttefiklere yapı· ğ t t 1 · ~ k 'ği ö 

1 
il tter ....-

u rıruı. a ır opçu a e§ erıne raı:;meu çe ti · g· rU mUşt r· .; .. olmuttur. Ro -.ı• ,, ıacak yardımm, gönUllUlerden m te. ~ ,_o rr. 
~ekkll bir donanma vermek auretile şimal ordusu kıtaatı bUyUk bir in- TAARRUZ OF.NUPTA NEREDEN da ~ garbt Atınan .,e 1 
olmasını ileri ıUrUyor. tiza.mla çok miktarda vapurlara YAPILAOAK dafi bataryaları 1 .- d' 

d d bindirilmektedir. el • 2 ta·n12• v Aynı gaz_,te, ba§mnkalesln e, or u Şimdiki ha.ide cenunta iki gün. tayyar en u-
ve bahriyece verilmesi ma.hZurıuz o- Tuğyanın Dünkcrkin etra.fma le d"r a 

ft• Utt ya.yıldıgıw hır' h-rtadanberi •ular denberi yeni bir Alman taarruzu r 1 
• , t:r lan bUtUn tayyarelerin, derhı.u m e- n.ı. .. t:'r'11o15' 

tiklere verilmesini talep ediyor. yalnız bulundukları yerlerde değil, beklenmektedir. Franaız mevzileri PARISTE Ö~"&ıt 
eaas su hattından evvel çok iler - denizden Majino ha.tt.ına., yani 320 YARALANANv-pl 
!erde toprağa nüfuz etmiştir. Sa • kilometre tultinde ııı.anmakta ve EDiL OSS 
hiller yumuşamış, iınlA.lar yıkılmış manialar t~ eden bir çok akar • P:J 
ve Alman askerleri ta.rafmda.n ken ıularm mevcudiyeti dolayı.aile 1ruv- Pariı, 4 (A.A.) ;~.J 

l)llınlillll lfı"'.$~mmınmnıilllmııınrıwmı~ınınııı~~ııı~millııınııı~rnı.mınıınımmrnıınıınıımın~mımıııooımıımı !ffi\ 

B dı öy J NCI üaıinosun~o 
~ t • '"Zr1CM 

Memleketin tanınmış sazende ve o~<uyucu
larınm istirakile sevimli okuyucu 

Bayan 'MUALLA 
ve 

........................................ Di 

dllerinl muhafaza etmek için ıı.ı:ılnn yetli bulunmaktadır· Som ile En mmtakasmm bcrn ,r 
çukurlara su dolmuştur· Bu arasında takriben 20 kilometrelik ti:mnde ölen v;u~rl-:ı:tfı 
bataklılı:ta. tanklar saplanıp kal . bir gedik ve En iıe Möz arasında mıktan resmen a F. ~ 
maktadır· Taarruz için gittik<;e gllc: takriben 29 kilometrelik bir gedik Resmt rakaınJar 906 
!eşen şartlar bunlardır. Bununla da.ha mevcuttur. Daha garpte, Ab. bardıman kurbatÜrısıudill'.' 
beraber Almanlar FraMız ha.Ua _ beville ve Amieıuı ara.smda. da bir Bunlardan 254 

9 
,,ı 

rma taarruzda ısrar etmektcfuler. taarruz: ihtima.li derpi' edilebilirse terin 195 i aivi\; dit·_.st· 
Bu müdafaa hatlarından, 1914 doe de, bu bölgenin ara.zisi hücum a.ra.- Yaralı miktarı 6 ~. 
ağabeyleri Yser'de bir şeref ka • bala.rile yaptlaca.k hattkA.ta. pek 545 i sivil, 107 si 11 

zanmış olan bahriye sil!henda.zları mU.'lait bulunmaktadır. Belki de Ja 
nm da iştlrnkile İngiliz ve Fra.nsır. General Veyg~nd için taarnıza uğ- 1.ııfl/ kıtaları suk.r altında kalan mınta- ra.mağı beklemek llmngclmiyeeek· Avam kaınar~ p1 
kanın geçitlerini mildafaa etmek - tir. 1 k izb tO ~ 

PA.ntS BOMBARDIMA?'<ı'l HAK pı aca g """ ~ ı tedirlcr. Bu kıtalar bataklık şeklini I/' .ı 
KINDA MÜT.EM1'l1M TAFSİLAT ... -n·•- ,. cu·· .. •ı01l .. -f'll alan bu nuntakayt otomntik silii.h- ..,,., ou• .. ...... .,,<~ 

lo.rının atefil altmdo. bulundurmakta. Pm, 4 (A·A·) - Alıuan bo:n- nUmUzdeki ııalı gtın ttl 
vo ilcrlemeğe teşebbUs eden Al - baları Pa.ıi:ı banllyöslinUn iki ınm aında yeni bir be~aıı~ııJ' 
mnn hilcum dalgalannt im1ıa et • takasmdo., kız mektep talebeleri ve bunu glzll bir toP ıroPıı.ıı 
mektedirlcr. arasında birçok uylat yapmı§tır. deceğt muhtemeldir. ı-tol~~ 

Suların üstlinde set t~kil eden İlk mıntalm.dn, - Şarki Paris banli- dcrdcn nno.vatana 118 nıı~ıı1' 
uzun yoll:ıl'da cok miktarda bulu _ yösU - lıir bomba bir mektep ya- kuvvetlerin tcns!ki kO 
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ev~oru~/ 
~ "tabit., kelimesi hoşuma 1 - Oo, bu pek fazla, bu kadan 

da fa:ı:la ... 

'
laıtnıa ,.., d .. 

1 
Ua.ıa ciddi bir ta 1rla iıave et· 

... rma an soy e-
.linin d b" . . tım: tt ı.. e e.: ıs~ımn pe.~ F- , - . • 

.~Yın~rn olduğundan hah . - , az,a deti_ıl, .Bay Necıp Na· 
tst~ştim. dir ... Ze\cın1 herıme son de.n:e-

Be e hürmetun var. Dünyada en çok 
•ttıııı il Uzaklaşmak için bit onu seviyorum. Çocukken de onu 
''Yalvarır bir tavırla severdim. Şimdi büyüdüm, gene 

Oldu. Güzel Necibin, onu seviyorum. Bu pek sade ve 
b~orktu~mna ve çekin- tabii bir şey ... Onun zevcesi oldu-

...... , ...... "'. tmesini istem~zdim. ğurn için çok mağrur ve mesudum. 
lltlc korku falan hisset· ~imdi bırakınız, içeri gideyim. 

a Uzaktun. Geç kalmak istemiyorum. Çünkil 

:ıııUrada ka.ınız dışa da daha Kerim l::mirden daha bu ak~:ım 

1 
~'lleceksi~iz? ~n sizi Jondü. Yorgundur. 

,;: 'Yordum. Bayan Remı Kendisini \.·almz bırakarak u· 
"'lal · ta b:~ı Yapmakla şiddetlı zakla~tım. Dud:ıkl:ırında milstehzi 
ıh l!nıeden yardım etmi~ bir tebessüm vardı. Fakat bana 
~et sizi gördüm. Eslfr bir~ kızdığını anladım. Ben hay-
~!. ~lgun, daha ince ve retler içinde kalmıştım. Yaptrkla· 

sınız. Ah, küçük Feride.. rım~ b~n bile ~ştım. Sarho~ gibi 

ıı_~ir bak oaşım dönüyordu· 
''4('ı,_ ı~la kendisini sUz· 
~ıı. 1~ten çok münasebet- Salona döndüğüm zaman Kerimin 
~_ ,<>t'Qu. ~ sert ,.e biraz mahzun bakış1arile 

rtıi bayan Kunt diye hitap karşıla~tım.Yani (kahraman dev) in 
' ~ ediyorsunuz? birçok şeyler ifade eden bakışları 
' :,ende diye hitap etme vardı. Fakat ben ruhiyat mütehas· 

ıc bir zaman müsaade sısı olmadrJ;,rım için manasını pek 
Evet, bayan Kunt iyi anlayamıyorum. 

\' 
·!~Kunt, öyle mi? Ne 
~ Unu evvelce bilseydim. 
' başka türlü düşünmüş· 
içi lrılatayım: Servetim ol· 

ıı &İzi maddi darlık iı;in-
r~'\ıı istemedim. 
~ Inı§sımz, ben her ftd1 
~t ederim. Fakat darlık 

1thktan ibaret midir? 
lığa geldi: 

~dedi. Evlendiğinizden 
~ !"tnek ihtiyacı bende 
'lla a~bt bir 'Şekil aldı. Bun 

~ ~rıp olacağımı bildiğim 
~-ıstiyordum. 

t 1 aÇCU'ak yüzüne bak 

~~ 
t, Siz de evli değil misi· 

~silkti: 
'~ e eğlenmeriniz. Be· 

s rn hisse dayanan bir 
~ ırr rnakul bir izdivaç. 
~~:Ordum, 
~ı ... 
'iıı hen nıi? 

~1enmeniz de mi ma-

• &~~l fırna mtmi.:.ti kahka 
~dUrn. b' •.• 

~'ani biz Allah bilir k; 

\..~arııt~ın e\·lenmesini 
~uı ıçıncJe ya~mak ka· 

•. dcı.:tiğiniz izdivaçlar da 
~ <:-Ok İ}i ve parlak bir 

'cbebten dolayı reddet· 

~siz · · · ~~· zevcınızı seviyorsu 
~~~~lliz, fakat ben ahvali 

~ ' assısı olduğum için 

~~~!~er beni son derece 

~\·. 
~ ctrni. .. bütün kalbim. 
:ı.~· ~ok seviyorum. 
~ b~1~en hunun doğru 
~ ~a:edeceğim geliyor. 
~ı ar saadet bir adam a. r" 

lı. "" • r~sasen tayyarecile· 
,_,·~dır 

ı. ll<l-a~, b' 
-o: (j 

1
• z ır kızla evlen· 

A ~alet edecek bir ~ey 
ı 

'ı lali 8" • , ~lt ızın tarafınızdan 
~ ··· garip, hakikaten 

~l>oı 
\~l'ıli an nedir? 
~~Sevdiğinizin hiç far 
\! tati §tnn. 
~~ ~.de~il, sizinle meş· 
~ ~~ın bunu farketme

tGtıı . 
er. bcnimı o~·· . e meşgul 

lj, ~ı~ günler ne gü· 
~ tıı·, 
~~! ~~en şimdiki günle-
~ rı.iti Yorum. 
~ ~ 'J~? ~ za:nandanberi 

~en1:ıe . 
rı ... 

Geceyansı olmuştu. Ev sahiple
rine veda ettik \'e ayrıldık. Herkes 
de bizimle beraber gitrn:?k üzere 
kalktı. Kerim lıizrn~tçinin elinden 
benim paltomu aldı. Ben de tıpkı 
Beyruttaki genç çiftin yaptI&"'I gibi 
mesut a:ıık rolünü oynamak arzu· 
suna kapıldım. Necip Nadir zevce· 
sine bakmadan paltosunu giyiyor 
du. Küçük sultanın kahraman de
\i ise ihtimam ve nezaket ile onu 
kalın kürküne sarıyor, üşümesin 
diye itina gö-;te:iyor ve hal ve tav
rile şunu &~ is~r ~bi ~örtlnü· 
~·ordu: 

- Kıymetli incimi size biran 
gösterdim· Onu güzel bulduğunu· 
za eminim. Fakat o benim, yalnız 
benimdir. 

Otomobilimize binerken l':ecip 
ı :adir kulağıma şunları fısıldadı: 

- Kerimin sizi böyle kaçırması 
hiç hoşuma git.-ıedi, bunu siz de 
anlıyorsunuz ya! 

lşitmcmez!:ğc ge!dim. Bireket 
versin Kerir.ı de işitmedi. Bugün 
onun biraz Beyruttaki hali \-at

dı. Otomobile biner binmez soldu 
ve yüzüme bile bakmadı. 

Ben pek müteessir o'dwn. Ağ
la.yacak derecede sinirliydim. Ke· 
rime şunları söylemek istiyordum: 
"- Kerim elimi tutunuz, beni 

'(ollannızın arasına a!mız. Yalnız 
olmadığımı, y:-nımda o'duğunuzu· 
-ru hissetmet: istiyorum ... 

Fakat Kerim arabanın bir köşe· 
sinde gölgede benden kabil olduğu 
kadar uzak oturuyordu. Düşün
düklerimi söylem~c dünyada ce· 
saret edemezdim; 

Eve geldiğ:miz zaman Kerime 
ba~ının elan ağrıyıp ağnmadığmı 
sordum. Başını elleri arasında sı
karak cevap verdi: 

- Müthiş surette ağrıyor. Al· 
lah rahatlık versin. Ben biraz ~ 
katcl çıkacağım başım ateş gibi 
yanıyor. 

Paltosunu çıkarmamıştı. Tek
rar kapıyı açıp dışan ı;ıkma~ra ha· 
zırlanırken sordum: 

- Kerim, bana dargın mısı-

ruz? 
- Ha),r. 
- Müte~sir misiniz? 
- Hayır dedim ya ... ba~rm ~-

nyor. Allah rahatlık yersin. 
Kapıyı açmıştı· Gidiyordu. Hiç 

dü~ünmeden söylcmeğe karar \W" 

dim. Söylemek lazımdı. Muhak· 
kak lazımdı, bu dakikada hemen: 

- Kerim, !'İzi temin ederim ki 
ben o adamı sevmiyorum. Biliyo
rum \"e buna eminim artık. .. Al· 
lah rahatlık versin. 

( Denmı \·ar) 

H A 8 E R - Akşam ,,ostaS\ 

Va%.arı : Kenan Hulusi 

Omer akşama kadar onları bek· Son gec.e. Bir teşrinievvel gece-
ledi. An"a:lmm şimal kapısından ·i... K~ı:tlann ~amanlığı çevirmc
gföü1<cc~k il!c yardımcı::ırr .•• Ade •c: çalı5tığ1 dakil:a'a:cla içerde yal· 
ta, altı aydanbc:i, \'ÜCJd~nu. ba,. nız jandarma kumar.dam, nahiye 
tanlıa?J , garip bir ma:J:enin kapa· müdürü, Oğlalc Omer. bir de ken. 
dığım his:~diyordu. Bu ma'lkeyı <lisi... bumuna tul.af bir odun ko
yı tmak ve atmak ... Onu bir elbise I kusu gcl~·ordu. Kulak'annda krş 
gibi çıkarmak ... Eskimiş ve ),rtıl· geceleri işittiği ve burnu kapıda 
mış bir elbise ... Yahut hiçbir ta· sürünen yırtıcı bir hayvan uluması 
rafında bir şey yoktu. Yalnız, ya. ,-ardı. Halbuki Akviranda toprak· 
zünde, az sonra çekeceği takma bir tar uyanalı bir ry olmuştu. Sıcak 
bıyık, birkaç alın çizgisi; garip bir toprak. Akviranm toprağı.. Çift· 
boya gibi buluyordu. tikler Tercana kadar yeşil çitli 

Fakat düşündüklerini hiç bir kapılarile uzıyor. Uyanan toprak 
zaman yapama-:iı. Anbarh köyü, adeta kımıldıyor. Yahut garip bir 
ş~mal kapısında, jar.darmalarm huceyre gibi oynuyor. Sank; ne 
ge!eceği ye;dcn birdenbire ateşlen· yağmur, ne kar. Uç aydır Akvira
mişti. Alevler bir hudut boyunda na hiçbiri uğramamıştı. Akviran 
ko~~n bir müfreze gibi Akvirana ü..~rinde tohum!an büyütecek ne 
kadar uzryor; iki dağ arasındaki bir beyaz!ık, ne dondurucu bir yel. 

köy, ancak bir su istillsile kurtula· 
cak gibi, yahut bir ocak gibi, yat· 
ruz alev ve d:ırnan çıkarıyordu. . . 

XIII 

Bu sırada Alevi.randa başka bir 
hadise oldu. Çetenin aylardır im
ha edilmediğini gören hnk<ımet 
bir karar çıkardı. Çete efradının 
ailelerine ait mallan müsadereye 
karar verdi. Bu arada akrabalarr 
nı rehin olarak' tutmak için de bil· 
tün vilAyetlere emirler yaydı. 

Yeni karar Akviran jandarma 
ln1mandanhğma geldiği zaman va· 
kit geceydi. 

Kumandan muhtarı alelAcele u
)"an<hrdı: 

- Yeni bir haber! dedi. · 
Akviranda ilk yaz ve ilk ılık· 

tık .. Kurtların yerine şimdi çitler 
üzerinde sincapların dola5tığı işiti· 
liyor. 
l'~uı sincaplar .. 
Muhtar bu e~ yansı ziyare· 

tıı.clen hiç de memnun olmamışn. 
··- Diyiver hele!,, diyerek ku· 

nıandanı içeri çekti. 

Jandarma kumandam: 
- Yazık oldu çocuğa muhtar; 

de<li; Anbarlıya yardımcı jandar
malar gönderebilseydik. 

Muhtar eğeri hazırlanmış bir at 
gibi sabnsıılık ediyor; Meta ayak· 
lannm sesi işitiliyordu: u - k 
c:aro Omeri ele vermiş olmasmlaı:!,, 

Kumandan bir nefeste: 
- Hayır! dedi; hükQmet yeni 

hır karar almış ... Çetede bulunan
ların mallan müsadere edilecek. 
Eğer aileleri varsa onları da vili.· 
vette rehin tutacağız.; 

Muhtar: 
- lyi ya, dedi; belki aman e

derler o vakit ... 
- Ya Oğ:ak Omerin kansı 

muhtar? 
Muhtar: 
- Tuhaf konuşuyon;un, diye a· 

cele acele söyledi. Omer bir eşki-
ya mı ki? · 

- Değil ama bütün Akviran o
nu ~kiya biliyor. Anbarlı köyün· 
de geçen panayır hep onu konuş
tular. Oğlak Orner jandarmalara si
IAh çekti, dediler. 

Muhtar: 
- Bırak, bırak; dedi, şu An

barlı delikanlıları bir iş yapama· 
dı~ar gitti. Eh, şimdi ne iş ederiz? 

Kumandan: 
- Hiçi dedi. Hiç bir şey! Ome· 

rin eşkiya olmadığını bilen yalnıı 
biziı. Kansını rehin olarak vilA· 
yete göndenniyecek olursak .• 

- Tuh, çocuğu yaktık mı, 
Haher Akvirana bir gün içinde 

yayıldr. 

Kınlcadan Armutlu ve 
Kaleciğe kadar davullar çıkarak. 
eğer eşkiya aileleri '-arsa, hilleQme 
tin bunlan rehin tutaca~ bildiril· 
eli. Biltiln kasabada Oğlak Ome
rirı bir eşkiya old~ konu~du. 

Çj-;ddi tepclE'rinde beyaz b!r 
kuşluk sökerken, muhtar ilö jan· 
darına ile çiftlik yoluna çıktığı~ 
kit ıce~ ômcri dü~ürıOyornu: 

Ornerin tarlası Akvirandan ya· 
mn saat ötedeydi. Tarlanın sının· 
nı bir srra kavak ağaçlan çeviri" 
yor; cenup kapısından ayrılan bir 
yol Akviran değirmenine doğru çı
kıyordu. 

Muhtar iki kavak ağacı arası 
na uzatılmış gürgen kapıyı açık 
buldu. Tarlanın üzerinden ilk sa· 
hah aydınlığı henüz kalkıyordu. 
Bir bulut gibiydi. Adeta beyaz ve 
hafif bir bulut .• Sonra birdenbire 
dağılıp havada kaybolacak. 

Muhtar kapıyı itip içeri girdi. 
Yanyana ild ayak izi geçecek ka· 
dar düz bir patika.. Patikanın i · 
ki tarafı da ekilmişti. Sağında sı~ 
bir kank içinde dibi gözüken ber
rak bir su akıyor; ara sıra yenmiş 
~lar üzerinde ldiçiik bir çağlayan 
minyatilril fı~kınyordu. 

Muhtar hızlı hızlı yürUdll; ve 
küçük bir çardağın afüm boş bul· 
du. Fakat bu hi~ de çarip bir şey 
değildi. Muhtar, eğer yolda et" 
lenmiş, yahut ~:ısa bir kuşluk uy 
kusuna dalmışsa birçok defalar 
çardağı aym şekilde boş bu~ur; i
çeri seslenirdi. Fakat hiç birinde 
de ses alamaz; bazı kereler çar
dak altındaki tahta sedire yahut 
uçtan yırtık bir hasıra uzanır; bir 
çok def al ar da sol baca~rı:u sürüye
rek, Gümü5ü tarlada, hasad yerin· 
de bul.maya çıkardı • 

Bu sabah bunların hiç birini 
yapamadı. Daha doğrusu çardağı 
gene boş buldu; kapılar gene açık
tı. Fakat içeri St:Slenemedi. Hayır, 
bunu yapmak istedi; fakat sesi 
çıkmadı. Bir rüyada konuşur gibi 
dudaklarını açıyor; belki de söy
t.edikle:ini kendisi duyuyor; fakat 
kendisi bunlan başka birisinin i· 
şitmesine imkfin olmadı~mı anlı· 
yordu. Açıkçası Akviran muhtarı 
bundan memnun oldu. 

Her nedense kendisini merhame. 
t. sevkeden bu ·ıisleri duymamaz
hğı tercih etti. Sonra birdenbire 

yanındaki jandarmaların farkına 
vardı: - "Yapılacak işlerimiz 
çok! dedi; hay aksi şeytan!., 

Hakikaten Akviran muhtarının 
üzerine aldığı bu işlerden sonra 
yapılacak çok şeyleri yardı. Bir 
kere O~lak Omerin eşkiya ol
duğunu kansına söylemek ... Sonra 
ahırdaki öküz'eri saymak. Onları 
alıp Akvirana getirmek. Ahın mu· 
bQrlemek. Samanlığı kapamak: 
Omerin malım mülkünü bir araba- . 
ya yükliy"rek vilayete göndermek; 
ve hasad yerini olduğu gibi bırak
mak. Muhtar, işte bu iki şeye en 
çok üzülüyordu: Omerin kansına 
vaziyeti söylemekle hasat yerini 
yağmura terketmeğe. 

Kendi kendine tekrar küfretti: 
ve yürüdü. 

Muhtar yanındaki iki jnndar 
ma ile beraber Gü:nüşii bir yağ' 
mur gibi tariada yah.-al<:ıdı6'1 zaman 
gün öğleye y:ıkl~1yordu. 

(Devamı var) 
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Garip bir mücadele 
Ağustosta hatti istivanın göbe 

ğ'nde in.anın en çok arzu edeccğ 
:_ey çadırına çekilıp derin, tatlı 
bir uyku ç~kmck. 

Da a >·;ıta.,.ıına uzanmamıştım 
ki do':tor Tom;:,on beni İnı:.line en
der rastlanan -bir h5.diseyi görm:!ye 
çağırdı. Ormanın kesif bir yeri • 
ne gelinc.e: 

- Geliniz, dedi, burada otur~· 
lmı. Şu karşıki ağacı görüyor mu· 
sunuz? Dikkat edin ..• Dürbün~e a
ğacın gövdesine dikkatle baktım. 
Yerden bir metre kadar yüksekte 
bir kuş yuvası var. Simdi, yuva· 
nm altında ne görüyorsunuz? 

Hayretimi gizliyemedim.: 
- Kocaman bir örümcek!(} 

rümcck bu kadar büyük bir ö· 
rümcek görmedim. Kıllı, simsiyah 
iri ayaklı tam bir canavarı 

- Hakikaten! Zehirli, korkunç 
bir örümcek.! Kuşlara bile hücum 
eder, onları zehirile bayılttıktan 
sonra yavaş yavaş kanlarını emer. 
Görüyor musun? Kuşun yu ... -aya 
dönmesini bekliyor. 

Tomson susuverdi. O dakikada 
yeşil, sarı ve kınnızı kanatlı bir 
kuş yuvasına inip yumurtaları • 
nın üzerine oturmuştu. Orümcek 
hareketsiz kaldı. Hücuma geçmek 
istermiş gibi sık sık nefes alıyordu. 
Sonra, kararını vererek ihtiyatla 
yemine doğru yürüdü. Sekiz gözü, 
büyük bir dikkatle, kıllı çirkin se· 
kiz ayağına yol gösteriyordu. Yu 
vaya bir karış mesafeye yaklaşınca 
kuvvetini toplamak ve yapacağı 
hücumu kestirmek için durakladı. 
Kuş bu sırada bir böceği yakala· 
mak üzere uçtu. Yuvasına tekraı 
dönünce düşmanı gördü. Taş kesil 
di. Gözlerinde bir korku ifadesi 
belirmişti. lki şıktan birini kabul 
etmeğe mecbur o!duğunu an!adım. 
Ya derhal kaçıp bir müddet sonra 
içinden sevimli yay'rular çıkacak 
olan dôrt yumurtasını c:'lü~nı
nın elme bırakmak yahut ölümü 
göze alarak var kuvvctile kendisi· 
ni müdafaa etmek. 

Fakat gitmek isteseydi de gide· 
mezdi ki. Korku, bütün kuvvetini 
paralize etmişti. Onun bu kararsız 
lığı örümc.eğe cesaret verdi; bir 
hamlede ~-uvanın kenarına çıktı .. 
Kuş ta sevkitabii ile yuvanın mu· 
kabil tarafına atladı. Rakibini 
dövüşmeye davet eden bir pehli
van gibi ayaklan sinirli hareketle
re başladı. Orümcek, kısa bir te
reddtitten sonra tehditkar bir ta· 
vır takınarak yuvanın ucuna doğ. 
ru ilerlemeye başladı. Kuş bir zıp· 
layışta yerini değiştirerek örüm· 
ceğe geriden saldırmak istedi. O. 
derhal tehlikeyi hissederek hücu· 
mu karşılamak için birdenbire ar
kaya döndü. Kuş artık cesaret bul· 
muş gagasile örümceğe taarruz 
etmeye hazırlanıyordu. Düşman, 
oyunu kaybettiğini. bunun için 
çarpışmadan vazgeçebilmek çare
lerini arar gibi o'.du. Fakat bu da 
kolay değildi. Bunun üzerine bü· 
tün tehlikeleri göze alarak döğüş
meye karar \·erdi. Yıldırım sürafr 
le atılarak kuşu ayağından yal{a· 
tadı. Kuş, boğuk bir sesle yere yı 
kıldı; yuvanın dı5ında ba~şağı 
asılı kaldı. Orümcek ise sıkı bir 
surette yerine tutunmuş hiç kımıl
damamıştı. Her ikisinin göğsü he
yecanla inip çıkıyordu. Sonra kü· 
çük canavar kuşu ısırmağa teşelr 
büs edince o, çırpma çırpma yeni· 
den yuvanın kenarına çıkabildi. 

Na kleoen : L. L. 
Fakat bu ha. c:~ctı ile büyük bir 

.ata yap..."Ilı~tı Orümcek !';imdi 5e
kız ayağı ile onu kucakladı, sonra 
başım cge.CK kanundan ısırdı. 
l uş gaga$ından istifade edemiyor 
da. Umitsiz bir halde kanatlarını 
,;ırı:arak 'beyhuc!e yere öliımıin pen 
çcsmden kurtulmaya çabaladı. 
Onu ağlarile sıkı sıkıya saran dü~ 
man yemini kolaylıkla ısırabit..mek 
i~n iki ayağı ile karnındakı tüyle
n açıyordu. Kus can havlile çır
pınmakta devam ediyor, düşma· 
nmın zehirli dişlerinden uzaklaş
maya çalışıyordu. Dramatik, ~t 
korkunc bir boğuşma ... 

Bir aralık kuş kuvvetli bir sar
sınu ile yuvasını de\'lnnegc mu4 

v.aff ak oldu. Fakat ağacın gövde· 
~ın~ tut.~muş olan örümcek yu
va ı!e bırlıkte :::ürük!erunei<Len kur 
tul.muştu. Hatta hayvanı daha kuv 
vetli sıkarak feci bir vahşetJe onu 
bir, iki, üç defa üstüste ısırdı. 
Kuş dayanamadı; gözlerini ka· 

padı; başını tüylü göğsü ilzerine 
iğdi. Bu vaziyet karşısında örüm• 
rek hemen ayaklarını açtı; kuş ya
rı baygın bir halde harap 11.r.ıuş, 
yuvasının yanı~ına düştü. 

Doktor Tomson iki hamlede a· 
ğacıa yanma vardı. Elinde hazır 
bulundurduğu uıunca bir iğne ile 
örümceği, gıdasını yemeğe meydan 
vermeden ağaca mıhladı. Sonra 
kuşu eline alarak okşadı. Bu ara· 
da ben yuvayı düzeltmiş eski ye· 
rine yer1eştirmiştim. Kuş ta birat 
eonra kendine gelmişti; onu ihti
mamla yuvasına yerleştirdik. 

Diğer taraftan örümcek sekiz 
gözünü bize dikmiş, \-arkuvvetiJe 
iğneden kurtulmaya çalışıyordu. 
Doktor Tomson heyecanla fısılda· 
dr. 

- Hakikaten canavarmış! 

. Kuş şimdi yuvasında hareket e· 
dıyordu. Yamn saat sonra eskisi 
gibi yumurtalailnın Clıerine otur 
muş istirahat ediyordu. ınrnalde 
başından geçen faciayı unuunuş 
olacaktı!. 

- Blzl do çağrra.caklsr mı der. 
sbıf 

- E\·ot, hurda demirler me,.._ 
nmda-

- Fransız karikattlrll -

Satılık Aparhman 
aram yor 

Taksim, Beyoğlu, Tarlabaşı. Toz.. 
koparan, Harbiye, Mac:ka. Şişli semt. 
terinde iki \'cya Uç katır Qçcr d!lr
der odnh tesisatı tam bir apartıman 
aranıyor. Ana caddede veya ana 
caddeye yakın olmalıdir. Satılık malı 
olanların İstanbul Postanesi Posta 
kutusu 214 M. F. adresine ve son O· 
yaUaruıı sUratle blldlrmclcrL 

Devlet Demiryollan ve Limanlan 
işletme Umum idaresi ilanlan 

Muhammen bedeli Ul40ı Ura otan (30001 kg, Transformatör yatı 
(10.6.940) pazartesi gUnU saat ( 11 J on birde Hnydarpaşada gar bine..sı dahl• 

tindeki komisyon tarafından açık eksiltme usuı•te alınacaktır. 

Bu işe girmek lstlyenlerin (8~) Ura (501 kunı~luk muvakkat teminat 
ve kanunun tayin ettiği vesalkle birlikte eksiltme gUnU saatine kadar ko-
mJ.syona mUracaatıan ldlmndır. · 

Bu l§• alt oartn_ameler komilyondan paruu: oıarak dagıtıımaktadır. 
(4206) 

• • • 
Muhammen bedell '(172) Ura (M) kunış olan beheri 30 gramlık 10.000 

§f~e, boherl 2M gramlık 500 :ıııe veya teneke, beheri 600 gramlık 100 ~işe 
vt>ya teneke maden parlatıcı rruıyt (J9. 6. 940) çarııamba gUnU saat (10,30) 
on buc:ukta Htı.yd9.rpa.~ads gar binası d:ı.h!Undekl komisyon tarntmdan açık 
•.kailtnıe u:rullle satm almaC3.lttır. B'J ı,e girmek isteyenlerin (57) Ura (94) 
kunı~luk muvakkat teminat ve kanunun tayin etUğf vesalkle blrllkte • 
atltme gUnu sutıne kadar komisyona mUracaatlan IA.zmıdrr. Bu t~e aft prt 

uameler kon\Jııyondan para~ olarak dağıtılmaktadır. ( 4~3) 
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MAZONME z lnkibaz, 
barsak 

hazımsızhk; mıde bulantı 
tembelhğinde, mide ekşilik 

ve 
• 

ve 
bozuklU 
yan mal 

Müferrih ve midevidir emnttvetle kulllanolalb>nnır. 
• MiDE ve BARSAKLARI temizler alrtbrmaz ve yormaz. MAZON iıim ve HOROS mar 

L'l!ml{I 
5.6.940 Çarşamba 

12.30: Program ve memleket saat 
ayan, 12.35: Ajans, 12.50: MUzik: 
Muhtellf oarkılar (Pi.) 13.30/14.00 
Müzik: KUçUk orkestra, 18.00: Pro
grnm ve memleket saat ayan, 18.05: 
Müzik: Cazband lPI.) 18.30: TUrk 
MUzlğl, Okuyanlar: Radife Erten, 
Mnhmut Kanoda,,. 19.00: Konuşma 

(Dı' politika hlldiselcrl), 19.20: .MU
zik, 19.35: Müzik: Halk tOrkUleri ve 
oyun havaları, Sarı Recep, 19.45: 
Memleket ~t ayarı, Ajana ve me_ 
teorolojl haberleri, 20.00: .MUzik: Fa
sıl heyeti, 20.35: Temsil, 21.3~ : Ser
best saat, 21.45: Müzik: Riyaseticum. 
hur bandosu, 22.30: Memleket aaat 
ayarı, Ajans hnbcrlerJ; 22.50: MUzik: 
Cazband (Pi.) 23.25/ 23.30: YarmkJ 
program ve kapanıe. 

Halk Opereti 
Umuma 21 de 

Beelkta§ Suat Parkta 
ICADINLARIN BEGEND1Ct 

Elmas 
Kemer 

Vakıt Kitabevinin neşrine baş 
1adığı (Seçme hikayeler) adlı 
ucuz kitap serisinin ikincisi 
128 sayfada on tane güzel hiki' 
yeden mürekkep olarak (Elmas 
Kemer) adıyla neşrolunmuştur. 
Fjyatı 10 kuruştan ibarettir. 
Okuyucularımıza tavsiye ederiz. 

: t "t . 
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GELİNCi 1 ÇIKTI. 
En mllşkUlpe~entlerl de uahll olduftu halde her sınıf tııtün 

'tlryuldslol memnun efmck azmında bulunan 
iNHiSARLAR , İDARES_I • 

llu kt't'l'C piyasaya arzettlğl uçlu ve uçsuz GELiNCiK slöaraslle, 
lt;iml tatlı ,.c kokulu olmakla beraber mc,·cut nevllerden daha 

· ince bir slğara arayan tir-

Halkevinde parasız 
muayene 1 

Emlnoııu llalkevınden: 

Evimizden gö:ıdcrllecek muhtaç 
hastaları parasız muayene ve tedaviyi 
kabul eden aayın doktorlarunızm 

lalm, ihtisas ve günleri ll§ağıda gös. 
tcrilmlştlr. 

Bu doktorlarımızdan herhangi birine 
muayene ve tedavi olmak arzu eden 
haata.ıar Ev Büromuzdan pusula ala_ 
rak gidebileceklerdir. B•J hususu sa.. 
ym halkımıza llAn ederken Evimizden 
kıymeUI yardımlarrnı eslrgemlyen 
değerli doktorlarımı:.:a bir kere daha 
alenen teşekkUrU borç biliriz. 

Doktorlarımızın lamı, ihtisası mua. 
yene gUn \'e ııaatlerl aşağıda göate. 
rllmektedlr: 

Dr. Cevat Kerim 1ncedayı: (Cilt v" 
Frcns-tı P~rşemlıe gUnU aaat 111 ten 
18 :ze kadar, Dr. FahretUn Kerim 
Gökay: (Asabi bastatıkları Perşembe 
gUnU saat 10 dan 12 ye kadar, Dr. H. talıklar) Pazardan maada her gün 
Cemal Lokmanhekim: (Dablll hasta.. saat 14 ten 18 • kadar, Dr. Pakize 
!ıklar) Cumartesi gUnU aaat 9 dan tzzet Tarzı (Doğum, kadm hastalık.. 
11 e kadar, Dr. İhya Salih İnanç lan> Çaroamba günU saat H ten 18 e 
{Kulak, Boğaz, Burun) Salı günU aa_ kadar, Dr. Rabla RahmeU Arat (Da. 
at 14 ten 16 ya kadar, Dr. Mehmet hlll hastalıklar) Perıembe günü aaat 
Osman Saka ı Göğüa ve Dahllf he.ata. 14 ten 17 ye kadar, Dr. RUıtU Recep 
tıklar) Cuma günU aaat 13 ten 1~ e Duyar ( Slnlr baatahklan) Çarıamba 
kadar, Dr. Nadıre Sadi (Doğum, ka.. günU aa.at 1~ ten 18 ya kadar, Dr. 
dın hutalıklarıı Çarşa11ba günU aaat Sani Yaver ı Kulak, Boğaz, Burun) 
l4ı ten 18 e kadar, Dr. Nihat Tözge Pa.zarteal gUnU sabahtan akpma ka. 
(Cilt ve Frengi) Salı günU aaat l~ dar, Dr. Necaettln Atuatwı (Çocuk 
ten 17 ye kadar, Dr. Osman ŞerafeL haıtalıklan> Pazarteal ve Pel'§embe 
tin Çelik (Bakteriyolog ve sari has. gilnO saa.t 17 ten 19 za kadar. 

7akl zllmreslnl tatmine ça
hşmıştır. 

Bu evsat, bilhassa ba-® yanlar tarafın!'•~ aranll· 
dıQı için GELl~CIK, aynı 
zamanda onlarında slğa· 
rası olac~ktır. 

ADEMİ İKTİDAR 

Tabletleri her eczanede bulunur 
Pn.ta ltutuıu 1255) Gal•ta, lat•nbul 
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•.iDI:&im SAF ve NORMAL GIDA 
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Kızılay Cemiye 
Umumi Merkezinde-

Münakasa suretile 
17 Takım Tek Atlı 

alınacaktır. :SUnıuneat \"e prtnamcsl itin allilmdarl:ınn 
bulda l'f'nl Postane ch-annda Kızılay hanında Kır.ılay 

nıUMU'.aatlıırı 1 thalc 18.6.9-10 tarih \ 'O saat onda yaptlacnkhr. 

1 
1 

:. ~ f"ı·ioi.- ..... , . , 

KIZILAY CEMiYETI 
Umumi MerkezindefJ 

Münakasa suretıle 5600 çift 
MERCAN TERLiK SATIN ALINACAKTI~ 

Nllmunesl \'6 prtnamesl tçln alllkadarlıı.rm hergün lstanbulıl' t 
tane clvannda Kızılay hanında Kızılay deposu dlrcktörlDğtllP' 
tan. ihale 7.6.910 tarihinde saat 10 da yapılacaktır • .................................. ~~ 

Saç eksiri 

Komojen 
Saçları besler, kök· 

ıerini kuvvetlendi· 
rir, Jökülmesini ön. 
ıer. kepekleri giderir. 

lngiliz Kanzuk 

Eczanesı 

Beyoğlu - lstanbul 


