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Milli Şef 
lJ sabah 
ehrimize 

Geceleyin biraz sükunet bulduktan sonra 

geldi 
Cuınhu rrei si 
~el ,. Qrpaşa garında 
1ıq~~t1111da binlerce 
~tarafından 

~iını tezahürat
a karşıl andı 

illi Utunıu.z Milli Şef ls _ 
Sttr Yanında Milli Müdafaa 
lre et Ankan olduğu halde 
e :ıe bu sabah saat ı ı i 

!sa~d l'lkaradan §Chrimize gel 
~~~aşa garında mera · 

«lllllU§ lir· 

ll.f8·Yet beşü§ bir c;~hre 
1 U Şefimiz, kendisini 

gelen Mat.rif Vekili 
.(Deva:nı 4 iim:üde) 

r 

s 
Bütün gayretlerine rağmen 
Almanlar Fransız 

cephesini yaramadılar 
Bazı Aln1an tankları aradan aızıp geçebilmiılerae de bu hal ilk taarruz .. 
da olduğ~ gibi telat uyandırmam.ıı, Fransız hatları çözülmemiştir. 

Almanlar cepheye 
altı bin tayyare 
göndermişler 

Hitler aonba.hara kada~ lıarbi bitirmeli 
emelindeymiı 

Park, 6 - Cepheden alman ha
berlere göre, Som harblnln ilk gü
nü mUttefikler için i)i geçmiftir
Almanlar bUtiln g&)Tetlerine rağ
men cepheyi sarsamamışlardır. BU
tUn hatlar tama.men yerinde duru· 
yor. Tank hUcumla.n Möz muhare-

besinde olduğu gibi ortalığı kaMI'" 
tıramamıgtJr. Gece harp biraz aU • 
kün bulmuş, rı:::at bu aabNı yeni 4 

den §iddetıeıuni§tlr· Muharebenin 
iblrkaç gün devam edeceği tahmin 
ediliyor· , 

(Denmı 4 üncüde)' 
1 ; 

Top ateflle biz Alma tuk lılcımnn ... 

ita/va ve.Rrnavutluk 
sahilleri ''tehlikeli 

. 

mıntaka,, iıiJn ediıdi 
U2velt, Musolini ile Yaparlar iZ mil l s.-rtt1&1ztm 
t~lefonla konuştu açıktadaracaklar Ankaradan Bemta giden 
erıka, Müttefiklere 6 O O bin tüfek Romada, Musolininin bugun bir nutuk Generalin beyanatı . 
~ -~~~! p~p 0ı?.~~~eA~~.~ .,~.... söyliyeceği şayiaları dolaşıvor 

tı &cCirlerl dUn Amerika smdan Pepper beyanatta. bulun&ra.k lta lyadaki İngiliz aefaret memurları aynlmağa 
llıUtteıuı\'eltle telefonla gö_ Ruzveltin Musolinl ile telefonla görUf b l 
ili 1kıere tayyare ve aUAb tUğünU ve İtalya harbe girdiği takdir aı adılar - Malta ile Siraküz arasında vapur 

ı •Urauendlr!lmesl lU.zumu de Amerlkanm fttlhaı edeceği battıba seferleri kesildi - Hitlerin muavini 
\ ~ llUCtaır • reket hakkında §Uphe ve tereddüde 
~cı; J\.ınenkan hariciye na- mahal bırakmıyacak aözl~r aöyledl· Romaya gidiyor 

~~~~ __ :_~~_;:n_
8

~_~_
1

~r_ı~r_"~_p6_~ -~-~_e::a_at:_11~-~~-~-~:-~~-~-h:_r:_~1c_~_::_; F r an s ı z 1 a r yed i ita 1 yan ı 
tans ı z kabinesinde kurşuna dizmişler 

ka tadilat yapıldı 
d §~ekil Reno Hariciye ve Millt 
a~~a Vekaletlerini de deruhte etti. 
1 

uye ve Saro kabineden çıktı 
.(Yazısı 4 üncüde) 

Londra, 1 - llalya hll~eU. Ar_ 
navuUuk, Slc1lya, ltalya ve İtalyan 
mUstemlekeleri aahlllerinl tehlikeli 
mtnta.ka 111.n elml§Ur. Buralard& bir 
çok yerlere mayn dökWmU,Ulr. Va 
purl&r Mlıllden on lld mll açıkla du· 
rup kılavuz: istemek mecburiyetinde· 
dirler. 

ltaıyad& phlrlerlD karanlıkla bı_ 
rakılmuı lhtlmatlne karoı halka ziya 
sızmamur için Jlztmreıen t.rtibat al· 
muı vo malam• bulundurmam bil· 

dirllml§Ur. Malta ile SlrakU.z araam· 
da vapur aeferlerl kesUmlıtır. 
NUmaylıter devam ediyor. İngiliz 

ve Fransız ııe!aretleri mub&!aza aL 
tmdadır. 

lngntz elQillgi ticaret at&feal de da.· 
hll olmak il.zere 45 lngttl.z dUn Roma
dan lngtıtereye hareket etmlftir. Di
ğer lnglll.z tebauı da harekete hazır_ 
la.nmaktadırlar. Bugün de yirmi klfi· 

,(Dennu 4 ;i •• cüde) 

Be,rnıt, 8 - Buraya general Veygandın yerine relen orgeneral WttıeJ. 

hauaer Röyter ajanııı muhabirine beyanatta bulunarak demı.;Ur ki: 
"- lkJ mllletimlz1ıı m~lerek zaferine kaU bir imanım var. 
Yakın ıarka getdıtlmdenberi, Veygand tarafından yapılan huırlıkl&rm 

tlındlye kaıiar görmll§ oldufum kımıı bende çok derin ve iUmat uyandınoa • 
bir ıntıba uyandırdı . ., 

lngilterenin yeni Mo•kova sefiri 
Mollkova, 8 (A.A.) - Molotof Fransa.nm M:oııkova Hffrlitl.ne NacrfanB 

yerine Labonne'ln tayini hakkmd& vukubulan !.aUmz.a.ca muva.tık cevap ver
miJt!r. 

Londra, 1 ( A .A.) - Kral, Straford Crlppa'in lngUterenin Jıloakova ı ... 
katlde elçlllğine ve murahhaaJığma tayinini taadlk etmlıtlr. 

Yüksek Kaldırimda bugUnkU facia 

Bir şapkacı dükkanın· 
da yangın çıktı 

4 kişi yandı 
(Y-41r•••~ 
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(/bni lshak)ın kaybolan eseri esas tutularak 
t B N t H t Ş A l\~ 

tarafından 1200 yı.l evvel yazılmış 
Hz. Muhammed hakkındaki ilh biyografi 

·ı·orn~cye rc\•lren: 

6 M lYI IF1l O <Q1 @I ü lril li ddı r ~ 
lbni Hişam doğruda:ı dc~rura 

lbni I3hakm tilmizi de~ildi.Fal,:.t 
lbni lshakın t~lebcsi olan lı) a 
ibni Abdullah ibni Tufeyl Elbu .• .ı: 
nin talebesiydi. 

Mevlan Şebli: 
- lbni lshak \'e f bni I!i.aın 

gibi iki bürillc miiellifin ara ında 
irtibat teş1dl eden bu zattır! di· 
yor· 

Ziyad Hz. Muh~mmedin siyrct 
ve hayatına ait malumatı topla
mak uğrunda evini ,.e bütün malı 
nı satlp üstadı lbni Jc:hak i'e bir
likte uzun seyahatlere çıkmı,tır. 

Yani Ibni lli~am lbni lsha:cm 
hem eserini yeniden yazmış. hem 
de bilvasıta talebesi olmuştur. 

Ibni Ishakın diğer tilmizi olan 
ve 199 yılında ölen Yunus bin Bü· 
lceyr, Terkani'nin (Mcvahibi -
Ledünniyye) eserinde bah~ettiğinc 
göre, üstadı lbni Ishakın kaybolan 
eserine bir zeyl yazmışsa da lbni 
Hişam bu zeyilden de hiçbir su· 
retle bahsetmemektedir. 

ı Verdiğimiz bu izahat şu ciheti 
kati surette belirtmektedir ki lbni 
Hisamm beşeriyete ve asırlara he
ölye ettiği bu vesika, rnevsukiyeti 
ve tarih kıymeti bakımından ta ilk 
membalara kadar dayanmaktadır. 
'.Aynca, zabıt ve yazılışında kulla· 
ııılan üslup itibarile de Ibni Hişa
mm hakikaten fevkalade denil.ınek
te tereddüt olurunıyacak bir sanat 
kudretine sahip olduğuna da hiç
bir §fiphe bırakmamaktadır. 

Bu ~dar büyjilc ehemmiyeti o· 
lan bir vesikanın milli kütüphane
mizde e ·slkllği son derece mühim· 
if L 

Biz lbni Hişamın bu esennı, 
herkesin anlayacağı en açık tfirkçe 
ile ve aslına elimizden geldiği ka· 
dar sadık kalmakta itina göstere· 
rek, kelime kelime tercümeye dik
kat ettik. Şu kadar var ki, eserin 
haşiyeleri v· anotation1 arı . için 
karıştırdığımız bir ~k Islfun ta· 
rihçi ve fılimlerimizin eserlerindeki 
kayıtlardan Ilıni I!i~amın Berlin 
ye Mısır tabılan, hatta almanca 
tercümeleri arasında haylı fark'ar 
olduğunu anlıyoruz. İhtimal ki bu 
muhtelif nüsha'.ar zamanla bazı 

lca}'Iplar ve hülR.salara uğramışlar
örr. 

Bu cihctforin tetkik ve tespitini 
de bibliografie mütehassıslanmı· 

za terkediyoruz. 
! Bundan başka şunu cia kayde· 
delim ki eserde görülecek olan bil· 
1ün notlar ve ha~iyeler tarafımız· 
dan ilave o'unmu~tu;. O ~ildeki 
iftiralara menşe teşkil eden nokta
lar ba~tanbaşa rnünaka~!ı ve ten· 
kidli bir surette gösteri:ır.i,, lbni 
Hi)amm metinlerinde mu:-ht..'11 ve-
ya silik ge;i!.miş yerler r.lfıVlİn d~

ha iyi anla5ılabilmesi içın b.~h ve 
tenvir olunmuştur. 

Bu suretle Hz. l\luharnmed r.ak
kında hiçbir tarihi bilg;:i o!nU)'iln 
. kadar, birçok tarihler okumu~ o· 
lan okuyucularunız dahi ~ ye
ni baştan geniş ve bütun c:tınyada 

/JO/j() 
H~V/lu. 

J>A 
l/U(UM 
El>EJVEI( 
ON41 

YERii 
/)fV/R. 

l)J ... 

nlfıka uyandırmı~ münakaşalarile 

birlilrte. büyu'< bir zevk \'e ~vkle 
ta'•;P edi!bi tceklerdir. 

Okuyucularımızı, nihayet, Hz. 
Muhrımmed hakkında en a~ğı 
1000-1200 sene cwel razılmış bir 
\'e ikanın yer yüzünde doğmuş in
san!a:ın en büylık ve ınucizevisi· 

ne ait azametli ve derin cazibeli 
metni'e ba.ba>a bırakmadan ön· 
ce, Hz. i\1uhammed hakkında.ki 

ihtisa3, intıba ve bilgiyi devrinde
ld hakikat ile a ·ırlnra ve in5anlığa 
temiz bir im::ın ve yüce bir \;edan
la armağan ederek gerek dine, ge· 
rek insanhğ3, gerek tarihe ve ge
re~c hakikate en büyük hizm~tler· 
den birini gomıüş olan lbni Hişa· 
mm yüce ruhunu fatihalarla teb
cil etmeyi bir vazife bilir ve meş
kUk ruhlar önünde Hz. Ebubekirin 
ulu bir sözünü, diğer bir şekilde, 
tekrar ederiz: 

HAKİKATE TAPANLAR BtL· 
Sl.NLER Kt HAKiKAT LAYE· 
MUTTUR. 

10 mayıs 1940 

ltfuhitin Türk 

-!

Peygamberlikten önce 
(Mil~dın 570 inci yıllarına doğ· 

ruydu. Cehalet ve karanlıklar i
çinde yüzen bCtün insanlık gibi 
Arabistan da putperestliğin dal!· 
!etleri içindeydi. 

BUtiln Araplar henüz kabi!e 
de\rrlni yaşıyorlar, aralarında kan 
davaları yüzünden boğuşup duru
yorlar. Zulilmler, sefaletler, yağ· 

malar, katiller ve cinayetler içinde 
yol'anm kaybetmiş bulunuyor
lardı. 

Biltün Araplann mukaddes put 
lanrun bulunduğu (Kftbe) denilen 
en büyük m1\bedin bina olunduğu 
~ir (l\Iekke) de Kureyş kabilesi, 
her yıl Arapların akın ettiği Ka
be yüzünden \'e onun muhafızı ol
duğu için biltün Arapların başın· 
da gelen bir kabileydi. Bu kabile 
ticaretle yaşıyordu ve ticaret haya· 
tı bu kabilenin ahlakını büsbütün 
bozmu~tu. Kendi aralarında kabile 
düşmanlıktan bütün hıziyle hü
küın sürmekteydi, 

Henüz Arı.plar doğan çocukla· 
rını Tanrılarına adayıp Kabede 
diri diri kurban etmekte ve Kfı.be· 
nin etrafını erkekli kadınlı çml· 
çıplak tavaf ederek ibadet etmek
teydiler. 

Kureyşljler de (Ut) \"e (U:ua) 
dedikleri putlara tapmaktaydılar· 

İşte bu sıralardaydı ki bu Ku· 
reyş kabilesinin itibar sahibi, fa· 
kat fakir dü~müş asil bir ailesinden 
dünyaya yepyeni bir hakikat ve 
yepyeni bir medeniyet getirecek, 
adı dilnyamn dört bir k~csindl' 

ebediyete katlar anılarak tebcil e· 
dilecek olan, fevkalade yaradılı~ 

ta bir insanı doğuyordu: Muham· 
med.) 

(D<wa.mı \'ar) 

JJ A B E R - Akşam ?'.:;•tası 

Frans!Z Şark D ·nlzbank erki 
orduları kumandanı b 1• 

1 
Milli Şefimiz, Mareşal nın ma a .. eme 
ve hariciye velıilile gö- n • • 

riiştühten so~ra dan gece bıttı 
Tayyare ıle 
Beyruta gitti 

Anknrn, 5 (A·A·) - Orgeneral 
Veygandın n:üttefik ordular umum 
kumandanlığına tayini liz,.rine Fran 
sız Şark Ordı.:ları kumandanhğmn 
tavin edilmiş olan Orgenern.l Mit· 
telhawıscr, T-ürk ricali ile . tanış • 
mak fizere .ftnkaraya gelmiş ve 
Reisicumhur ismet lnönUye arzı 
tazimat eylemiştir· 

General Mittelhausscr, Hariciye 
Vekili Saracoğhı ve GenPlkurmay 
Başkanı HarC§al Fevzi Çakmak ta
raflarından da kabul cdilmiı:ı \'C 

kendilerile mülakatta bulunmuştur. 
Fransız kumandanı §ercfine Ge

nellmmıny B~knnt Hareşal Çak _ 
mak tararından bir öğle ziyafeti 
verilmiştır. 

Genernl Mlttelhausser bu sabah, 
tayyare ile Surlyeye dönmU!}tür· 

Yeni tersane ve 
istin ye fabrikaları 
Tamir atelyeleri hazır
lıkları bitti, inşaata 

geçilecek 
PendiktekJ Pavli adaslle kar~raın.. 

dakl sahile kurulacak terııanenin ha: 
zırlıklarma baflanlDI§trr. MUtehusıı
lar tarafından buradaki arazide ıon.. 
dajlar yapılmaktadır. Evvelce Halle 
için hazırlanan proje üzerinde de ye· 
ı:ıi sahaya göre tadUAt yapılmı§tır. 

Proje vekAlet tarafmdan tetkik olun· 
malttııdır. Tersane !ngfllz tınnalan 
arruımda mUnakU& ile yapt.ırııacaktır. 

tstınY,e koyunda bugUnJerdc başlıya 
cak in.,aat işlerinin hazırlıklarını yap. 
mıık Uzere denizyollan umum mUdU· 
rU lbrablm Kemal yanında mUtehu
aııılar olduğu halde dUn İstlnyede tet.. 
ldkler yapm~tır. 

latıııye fabrikalarında. ilk olarak J.r 
çllere b1r lokanta ile müteaddit yı
kanma yerleri ve duş salonları, bir de 
bUyilk müdüriyet binası yapılacaktır. 
Bu lgler bitirlldikten aonra koyun bü 
tUn aahlllerine rıhtım in~asma bqla. 
nacaktır. Koyun bilhassa aığlık olan 
dip t.a.ra.flan temlzienecek \'e derin· 
le:tlrilecekUr. 

imtihanlar 
İmtihan evrakı, iatiyen 
velilere gösterilecek 
Ortaokulların eleme tmtfhanma alt 

evrakm yeniden okul cle,me b!!yetıe.. 

ri tarafından tetkilt edildiğini yazmış· 
tık. Olrul idarelerine verilen bir emir
de talebenin ve velilerinin !Uraz.lan 
nazarı dikkate alınacak ve evrak çı
karılarak kendilerine tatmin maksad1. 
le gösterilecektir. 

Son yapılan teUdkler neticesinde 
eleme lmUhanlanna 8322 talebe gtr
mıı ve bunun 1658 1 muvaffrık olmu§
tur. Sözlü imtihanlara da dUnden iti· 
barcn bUtUn okullarda bqlanmıştrr. 
SözlU lmUhanlann neUcelert 22 hazi.. 
randa belU. olacaktır. 

Amerikaya yeniden 
demir sipari~ edilecek 

Yusuf Ziya Önİ§, Tahir Kevkeb, Sadun Galip, 
lsmail isa ve Neşet Kasımgil vazifeyi suiistimal 

suçundan mahkUm oldular 
S:ıtye ııirketinin Fındıklıdaki bi

na.sının Denizbnnk namına satın 
alınması işinde •;ulı:ubulan bazı 
yo1suzluklnr dolaymlle mahkemeye 
verHcn Dcnizbank erk!.nmm mu_ 
hal:emclcri bitmlş ve karar birinci 
a~'lr ceza mahkemesinde dUn ak· 
urun saat 21 de tefhim 00ilmi3tir· 

Kararda; Satye blnaanun alını. 
satım muameleleri, bu hususta ge
çen muhtelif muhabereler, tarihle
ri sırMile kaydedildikten sonra, 
binaya ait ilk keı;lf ra.porunun ara.. 
dan bir müddet geçince değişUrile· 
rck yerine farklı olan Ik.inci bir ke
şif ıaporu konduğu sabit görüldU -
ğil gibi, Denizbank tarafından İktı
sat Vekaletine binanm kıymetine 
dair mübalağalı beyanda bulunul· 
duğu ve hu suretle binanm satın a
lmması muvafık olduğuna VekA.Jeti 
Uma maksadı takip olunduğu da 
ıUbut derecesinde ıayılmaktadır; 
ancak, bu hareketlerde sahtetlrlık 
ıınsuru tahakkuk etmediği ve men
faat ka8dı tesbit edilmediği, mUza.. 
yedeye fesat ka~ak bahis 
mevzuu olma.dıfı da karar cümle -
slndcndir· • · 

Netice olarak; Deııjıbank umum 
mlldUrU Yusuf Ziya Önifin ve u· 
mum müdür muavini Tahir Kevke
bin vaz!feyi suiistimal etÜkleri kay 
dile ceza kanununun 2•0 ıncı mad

!sanın üçer ay, on beşer gUn ha -
pislerine ve o kıı.dnr mildtletlerle 
memuıiyetten mahrumiyetlerine, 
yapı ve binalar sevisi §efi Neşet 
Ka.ımngill.n de üç ay hapsine, Uç ay 
momuriyetten mahrum kalmasına 
karar verilmiştir. Sadun Galiple 
Neşet Knsnngilin cezalarının tecili, 
diğerlerinin cezalarının tecil cdil
mem~i de kararlaştırılmıştır· 

Denizbank umum müdür muavin· 
lerlnden Hamdi Emin Çap, banka 
idare meclisi reis ve nzalıı.rı Ziya 
Taner, Cemnl Şahingiray, Sedad 
Erol, "Milli Reasslira.ns'' umum 
mUdUril Refi Bayar, ikinci mildlirü 
Malik Kevkeb, hukuk müşaviri A· 
tıf Ödlil ve "Jerans" şirketi dirck
USrll Mateos Tam.el do beract ka-
rarı almışlardır· · 

Müddeiumumiliğe verilmiş olan 
4 bin lira da Atıf Ödüle iade edile
cektir· 
Kararın tefhimini müteakip, ls · 

mail lsa Caniş, salonda bir rahat· 
mztık geçirmiş ve kapıdan çıkar -
ken, rahatsızlığı a.ıtınl§, merdiven 
basamaklarında. yere düşmliştür· 

Etrafmdakller, yüzüne su serpmek 
ve sair suretlerle ilk tedavisini yap
mışlardır· Baygınlığı biraz gideri _ 
lince, otomobille evine g8nderllmiş
tir-

desine göre U~er ay bapialerine, U- Öğrendiğimize nazaran; bütün 
çer ay memuriyetten mahrum bı· mahkilıniyet kararlan alti.kalılarm 
rakılmalarrna ve aynı maddenin vekilleri tara.fmdan tem3iz edile -
def'atle ihlali dolayıslle bu mUd • rek bunların bozulması i.stenilecek
detlerin dörder ay, on beşer gUrie tfr. Diğer taraftan, milddelumumt
çıkarılrnnsınıı~ gene aynı maddeye tık de sa.htekArlık maddf;;lnin tat_ 
ilSre D 'ri\iliiuı:ıt mnuinl Jı:lt.ibl Sa- 'b'ht olunmanıuı a eUnaen, iaran) 
dun Galiple hukuk milşa.viri İs.mail f temyiz edecektir· 

Bir manif aluracı 
ihtikar yapbğı iddiaaile 
mahkemeye verilerek 

tevkif edildi 
Diln manifatura Jthala.t tUccarl&· 

rmdan ı.rustafa Biler, lt&lyadan ge
UrtUğl pazenleri ful& tlyatıa a&tmak 
suçundan yakalanlJUf ve uUye d!Sr· 
dUncU ceza mahkemealııde yapılan 

rnuhalcemcs! sonunda da. tevkif ediL 
ml~tlr. 

CUrmll me§bUt olarak tesbll olunan 
vaka 11Syle olmuııtur: 

Balıkeairde toptancı tUccartık ya· 
pan Hakkr, mağuaama lUim olan 
pazenler! plyaaadan topl&m&y& çıkmııı 
ve Mustafa BUcrtn Katırcıoğlu ha
nındaki mağnzasma gltmi§tir. Musta
fa Biler pazenlerlnln metresine 40 
kur\11 lstemi;ş, Uç toptan fazla aata.. 
mıyaeaPoı da aöyleml§tir. Halbuki 
manifatura lthalAt blrUğlıı.ln kararma 
göre Si,5 kuruDtan n uaml on top 
vermesi ldzımdır. Bu vaziyet kar~ıam· 
da Hakltı mıntııka ticaret müdUrlU
gUne mUracaat ederek i§l anl&tmt§ 
ve iki kontrolör kendisiyle beraber 
rwığazaya gelerek mıı,teri gibi dav
ranmı~ıar ,.e Mueta!a Ellerin ihUkAr 
maksacl1yle tuta fiyat ve mal verme.. 
mek istediğini tespit atml§lerdlr. 
Döı dUncti asliye ceza mahkeme.si· 

ne verilen Mustafa Biler muhakeme
sinde Hnkkıyl p;yaaada. spckUlA.ayon 
yapmak iııUyen biri aaııaralt mal ver
mek istemediğini, !hUk!r niyeti oL 

Tırhan vapuru 
bugün tamirden çıkıyor 

Antalya civarında oturduğu kaya· 
lardan kurt.a.rılan ve Uç dört aydanbe. 
n Kasnnpaşa havuzlarmda tamirde 
bulunan Denizyollarınm Tırbnn vapu· 
ru bugün havuzdan çıkacaktır. 'i0-80 
bin Ura sarme teknesinin bUtUn ııaç
ları aökWUp düzeltilen ve bazıları 

dcğ'l§Urilen vapur yeni hallnl almı§tır. 
Her t.aratı yeniden boyanml§tır. Bu. 
ırunıerde 11.man reisliği fen hcyeU hu· 
zurund& :Marmarada tecrtıbelcri ynpı
lnca.k ve 1~ gün ııonra lstnnbul ile 
Mersin ara.ııtnd". t~lemeye b&§lryncak 
br. 
Trrhanın aUvarlliğlne, Do~ vapu_ 

runu almak üzere Almanyaya giden 
uki hmır vapuru stlvarist Azl.z kap· 
tan tayin edilml§tlr. 

Kaza hakkında. yapılan tahkikatta 
suçtu glSrWen ,=apurun eski sUvnriai 
Mahir kaptan ile ikinci kaptan ŞUkrU 
ve UçüncU kaptan Vnlıld açığa çıka
nlmrşlardır. 

* Altın dUn 23,90 dan 23,85 lturu
p. dU§m~tUr. 

* Yeni kurulan kahve ve çay it. 
halM birliğinin idare heycU seçilmiş· 
Ur. Demir ve kalay birliğinin idare 
heyeti seçimi de bugün yapılacaktır. 

Son za.ınıınlarda Amerlkadan mem- madığını tdd.!a etmlıı, mahkeme de 
* lzmlt gUınrUk veznedarı be§ gün

den beri ortadan kaybolmuııtur. Aran
maktadır • leketimlze mUhlm mlkta.rda demir ın.anltatura itbalA.t blrUıt relal tUc· 

gclmlş.-;e de bunlar thtiyncı tamamen car Avunduk zade Remzi ne kA.tibl 
ka.r~ılıyamarnıştır. Bunun için altı.ka.. umumi Mazhan §ahit olarak dlnle
darlar Amerikaya yeni siparişler \'Cr- meye ve Mustafa Silerin tevkifine k&· 
mele için tetkikler yapmaktadırlar. rnr verm~Ur. MUU korunma kanu. 
Ticaret vek&Jetl maliye vekA.letl ile nunun 32 ve fi9 uncu maddwne göre 
tüccarlara bankalardan akreditif aç- cezası tst~nen tUccarm muhakemesi· 
trrılmuı tçtn temaslar yapmakta- oe yarın 11aat 1 ı de devam olunacak-
dır. 1 tır. 

* lzmitin Nlmetlye köyünde heye... 
lAn ıısrnımu,, fen mcmurlan gönderli 
mlııtlr. 

* Gemi tn,alye tnhıılll için Lon· 
draya gönderilen ve geri çağrılan 

talebemiz yola çıkmışlardır. önUmtız
dckl hatta gelmeleri beklenmektedir. 

AKŞAM po91~ 
Salıihi oe Neınvat JJ~ 

Hasan RaslrT' 
İDARE EVİ: lstan~ııl All~ 
""" - ı.ıuw 2tc 1.ıp .,_ ~ 

Yaz:. qleri lelelon11 \ 2A~ idare • • ı 

llAn • • ı -' 
TlrılMn lılUa ._. .- ,,,,. 

·~ , ... ~ '""" ,._. 
,.. ttııır ._ ,......,,, •' 

···············f~~ : ABONE ŞAR t~ 
1 ,.,.,,. ...,, 

1 8rarll1ı e.OO ıtr. 1
1 si' 

ı • ayblı •.:a • ..ıs ' 
1 • •Jhlo 100 • ı.tf 

:-~~"!.--=·---BnsıldıJ;l'ı yer: VAKfl' MA 

tTALYADA g;\S 
tÇTIMAI 

Belçika ve FııuısaDJll 
de hıırp şlddetlenm~Je 
ba~lrur.az, İtnlyada hatb6 '1 
lehine muh~llf luLrek~dt 
tcrlfor ~otra.ldr. AlnıaJlY-, 
talyadnki bu hareketler 
lendi. Prop~nnda ınU 
propagn.ndalarma kcrnıl .':J 
lt:ılynnm derhal harbe ~ 
zere olıluf;o fjllyiaııil\I 

dünyanın dört bir taraf; 
dılıı.r· Dört lın.zfnında tç ıııl'. 
cek olan tt.elynn ka.blneSıır ~ 
be karışmak karan ,.c~ 
dia ederek cihan e°" 
yeslnl korkutmak lstdlflcl' 

Enclkl gUn 1 tnlya.n 
nin f~timnı olda· Koca cı-1 
do~"lırıı blr fare doğurdG·~ 
kabinesi beynelmllel ,,..ılı,; 
tem:ıs bile ctmodf· tda.tl uı. 
rnrlnr Yermekle iktifa et .. 

nu karnrlarb berabC'."J 
ler :r-enl tehditkar ha'~ 
raf~ yaydılar· ttalyanlll tK 
nskerl sllii.h nltmcla b 
ğumı ynzdıbr· pi ıJ. 

1t:ılyn. bu suretle y&P f'.I 
ditlerle gııyrl rouharipU1' ~ 
tinden fstlfado cdlyor
muharlp taraftan b 
menfaatler temin edlyof' 
mUttefildcrln 1t:ııyan 
do tntbik c'tlklcrl abl~ 
3'01UnU kalalrdıklannı 1'J. 
Bu. ltaıyay:.. ~ok fazJt 4 
ttnıln edecek b1r ımzanv:-. 
muhariplik \'azlyetinl 
şeldllo de\ıun ettirdiği 
İtalya, mUtt.cflkl AlıD ~ 
kerllk balmnmd&n da ııı 
t:ırzda yardan ediyor- ı,, 
hazırlıklar \'O etrafa 
tehditler müttcflkleriJl ~-' 
m Akdenlzde, Yakın Ş"...I 
Frnnsız • 1t.alyan hodo~ 
lundnrmnğa mecbur .. 
suretle bu kuv,·ctıcrtıı ,iJ{ı 
halde kalm:ısmı tcınln 'I 
d~ Alıruuıyal~nbU~ 
dır· ttalya harbe gtrdlil 
mUtteflkler garp oepb 
ki de bngllnl•il şiddet ~e 
mnhnrcbcyo de\'DJD e<Je 11 
dJr. Fnlmt Alm:uıya, 116~ 
bir hnrpte hcnUz ktJ\'\-e 
be etmemtş bir tbly•Y' 
bllfill yardan mecbarlY6 ~ 
l:ıcn.k ,.e lro\'\"ctıcrtnJıl ~ 
se bir kısmını dnğıtınal' 
genl~lcmeelle yeni yoıı! ti 
çıl.ııcak olan tnze L11'"'c 
pısmalt mccburlyctlılde 
tır. 

Onun içindir ki, J."9 ı 
Almanyn da eımdlU" ~ 
ha.rbc lmnsmasmı ıstc~ 
Jı:ı.lde ttnlya için ya~~ 
ltUrlı ı~. sndooo bugUniö 
ni clevam ctttnneırtir· gitıl 
ewclce de yazdığıtıU1'. !'~JI 
rlplcrdcn birisi ,·o bflJIP ~ 
mıı.nyn için kntl zate~e 
kmla.5tıj;-ma \'C kolaY ~et 
biloocj;ine \'O mUttef11• rP 
mutlnk mağliıbfyetln ti 
olduğuna. riyazi bir J<& 
ldlm vcrcbffeceğl günU 
tcdlr- ,t. 

f ~te ancak o gUndilt ~·ti 
harbin p:ırsa.5Dlı topl~ 
~ktır· ~ 

UugilnkU ballyle ti f 
henüz herhangi bir k& 
göstermcl.1-00 oldoJ<ç~ ~ 
lt:ı.ıyan erkllmharbiye5 d)t ~ 
farlmulıu:lır· onun içlıt ııiJ 
nantimlzcc ttnı;ra bu5~, 
liih vo fohcllttmr fnti~~ 
etmcı.tedlr· p 

Suad 

Kan verme ista5Y'" 
kuruluyor .,1. 

?J:uhtellt yerlerde k:ıJJ ~"J 
tn.syonları kurulacıığını ~~·J 
mI§tık. Eu i' üzcrtndo crt>ı.ştJI 
darcıılnln teUdldcrl uerl ıtııı \1 

1stasyonıar ı;chrln bC~1,l 
nelerinde bulunacaktır. ,.~ 

Jll\P• 
kan vcrccclt ldınsclcr şlt . . aJı,dC 
n11la memur olıırnk ç 
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Harbin ikinci safhasında 
lnıanların .,h.edefi 
Paris ve Havr ! 

t ~ ~orvec;: elçiliği, Norvec; 
Olonyaıı kıta.atın, dUş

't;lne almağa ma tut ola.. 
l! P!An mucibince Narvlk 
erıeınektc olduğunu bil· 

ıı .. ~.fhbarat nazın Dut 

~ iaWıbarat nazırı 
~U te rnUIAki olarak, iki 

'tln istihbarat 11ervale· 
i§birl!ğlni takviye et. 
gôtU§müşlerdlr. 

> llı .Berıın elç!Uğ'l erkinı 
l'aıııa tariki ile Londraya 
:ı r. ~lc;:llik erkMı Holan · 
lllıı ıkaıarı tarafından 
!er"•-

ltıg '«C. 

lcuınburluk. devresi için 
-.:ıııveıtın intihap edile-
~ tte anlaşılmıştır. Şika. 
'rlnlıı yega.ne vazifesi 

lnUhaptan ibaret kala· 

Fransız kltaları bazı noktalarda· 
daha müsait mevzilere allndı 

Müttefik tayyareleri Alm.anyada bir çok sanayi 
merkezlerini bombaladılar 

P&ris, 6 - Dün sabaha kar§ı AL 
manlarm taarruzile başlıyan Som 
meydan muharebesi iki taraftan L 
ki milyon Mkerin iştirakile devll:'" 
ediyor. Cephe iki yüz kilometre 
kadardır. Almanların beşi rootörlü 
olmak Uzcre 40 ve bir rivayete gö
re onu motörlil 80 fırkası taarruz
dadır. Bu yeni Alman taarruzile 
harbin ikinci safhası başlamıştır. 

Almanlar Fransrzlarm yeni mev
zilerini tak~iyesine ve zayi olan 
malzemesinin telafic.ıine meydan 
vermemek için, kendileri de bliyük 
mikyasta hazırlık için zaman kay
betır.eden, taarruza geçmiş bulu • 
nuyorlar· 

Fransızların yeni antit.ank, mil -
dafaa sistemleri, kuvvetli surette 
mlidafaa edilen ve derinliğine tes_ 
bit edilen bir istinat noktalan se
risinden mürekkeptir- Bu noktalar, 
su hatları, taşocakları, hususi su
rette talıkim edilmiş boş köyler 
ve sık ormanlıklar gibi tabii ma -
nialara dayanmaktadır· Hasmın 

mukavemetinden dolayı piyadenin 
takıp edemediği tankların sızışları, 

pek a.z faydalıdır. Dünlı:il çarpış -
malarda, Alman tankları, bu tarz.. 
da belki sızabilm~tir- Fakat, heye
ti umumiyesiyle, Fransız hattı ~ı
rılmamrştır. 

FRANSIZ TEBLlGLERİ 
Dün aabahki Fransız tebliği eu

dur: 
TAARRUZ NASIL BAŞLADU 
Sabahleyin yapılan gayet şiddet

li bir topçu hazırlığmdan .sonra, 
muharebe ve bombardıman t.ayya
relerinin himayesi altında Alman 
piyadesi Abbevil ile (Laon - Sva.s
ııon) yolu aruındaki rnıntakadan 

lizı .\lrnan kUltllr anl&1· taarruza ge~mişlerfilr. Bu taarru -
bip lllllzakerelerde bulun· 1 zun ilk şekli tamamiyle eski kla· 

Alınan heyeti, dUn ak· sik taarruz şekli idi· Tanklar bida
teırnıııur. yette harekete geçmem.it bulunu • 

. "Bu aabahm ilk saatlerlndenberi 
cepheden alman bUtlin haberler, 
yeni bir meydan ~arebes.inin 
ba.-,Iadığıru bildirmektedir. Dilşma-
nın şiddetli gayreti, şimdiye kadar 
denizle Laon • Sois~ons yolu ara • 
sına teveccüh etmiştir·" 

Diln akşamki Fransız tebliği de 
eudur: 

~ki İtalyan 
~e çocuklar 
~ hir vapurla 

, den ayrıldılar 
'" t6r"'·> - Gazetelerle bil. 

~· Şehrimizdeki ltalyan 
~rc;:ok kadın ve çocuk 
ı. gelen ltalyan bandı· 

İ2nıırden ayrtl~lar· 

11' lzmire yollı
k l&.rı malları 
etmediler 

'l.\ 
d'<\-) - Gazeteler, ih· 
ı,! geçen hafta ba~h-

lal''."'1n devam ettiğini 
· ltaıya ile yapılmak-
1~aınclcılerdeki dur

lıı~~t ıştır. Bazı tacirle. 
~ 11lllnraa tzmire gele· 
h r~n. em tiruıımın geri 

tilınektedir· 

~~\lların hayırlı 
teşebb ·· ·· :\.\ usu 
•t~ - Dün ticaret od 11. 
~ nın rtyaııetlndc ithıı· 
~:ın Yaptıktan toplau
. ~trıe kurumu tarafııı_ 

~lfıı:ıı k bakım yuvası için 
"t, \' l'llpılması karar a l 

111<
11"'aya alınacak kim

ti;ı lı \•e orta sanat tnıı_ 
'll ~·ata atılıncaya ita· 
· Yesı altında bulun-

yordu- . 
EvvelA. 200 kilometrelik bir cep

he üzerinde başlıyan taarruz, bL 
lihara daha. şarka kadar uzam~
tır. Taarruzun ağırlık merkezi, 
Amyen civarında Almanların ev • 
velee nehir cenubunda bir kö,l)Hl
b~ı elde etmiş oldukları mmta.ka 
ile 1918 senesi en şiddetli muha -
rebelere eahlt olan Laon'un 10 kL 
lometre kadar cenubunda.ki Cbe -
min des Dames tepeleri civarı idi. 
Bu son mmtakadan yapılan taar -
ruz'ın hedefi Oi5e vadisini takiben 
Paris olabilir. 

Saat ıo dan itibaren tanklar da 
muharebeye iştirak ettiler· 

Fransız ve •. ıgiliz teblij!leri, cep
henin bütün aksamında ta.arruZu.n 
büyük mukavemetle karşıJandığmı 
ve mevzilerin muhafaza edildiğini 
yalnız cephenin bazı noktalarında 
Alman tanJı:laıınm ccphcıyi aştıkla
rını fakat öu noktalarda da Fran.. 
sız İcıtelarmın mevzilerini muhafa
za ettiklerini bildiriyorlar· Bazı 
noktalarda Fransız kıta.lan daha 
müsait mevkilere alırunı§lardır· 

Alınan hücumlarının üç esaslı 
noktasını teşkil eden Amiens, Pe -
ronne ve Ajlette de akşama doğru 
tank dafi noktaları her tarafta mu
kavemet etmekteydi· 

Taarruz mmtakasında, Somda 
ikinci İngiliz kuvvei scf<"riyesi bu. 
lunmnktadır. 1ngilizlcr, bu kuwei 
scferivenin trchizat ve cslihıısrnm 
rn l!'o~ sist~m olması ha!'lebile, bi· 
rinci . kuvvei sefer;yeden daha 
k'uvvetli olduğunu id;lia ediyorlar. 

Flanderden çekilen 45 bin kadar 
Belçlknlı a!<ker de ilk hatlarda Al
man ta:ırruımnıı bı.rşı koyuyorlar. 

T \ .\RlWZ İSTİKı\~Jt;TLERl 
Harekatta görülen iki ağrrlık 

merkezi biribirindcn 75 kilometre 
kadar uzakta Amyen ve Laon mın
takasmda1ır. Birincisini., ic:~ikame
li Mıı.nş denizi v~ !=ien ncl.rinin man. 
sabındakl Ha vr limanı, diğerinin 

ie;tikameti İSP. S\·asson li;:"rindc>n 
Paris olabilir-
Alm:ın ordu:ı1unun 11ağ rPnahı 

garba do~ru ilerlemektedir· Alman 
erkanıharbive:ı1i bu t'luretle Fran • 
nayı 1ngilte;P.den ayırmak ve ::Manı: 
Ü7.ı>rinde yeni üsler temin etmek 
i.<ıtiyor-

Bu mıntakada Almanlar Amicn
!'!e ya~laşmışlıırsa da henüz şehri 
alamnmı~lardır. 

l •'RAXSIZl..\R BU SEFER 
B.\SKTh".\ rr.RAl\IADILAR 

Alınanlar. hu dE'faki taarnızd<ı 
Fransızları bir ba~kına uğratama
mıı=l:ıt ve Franı1ızlar, ı:ıimal muha -
rebelr>rinden der!' ahrnk. tanklara 
kar§ı hareketi ö~enmişl~rdir- Fran 
"TT. m~nileri daha derinti~ine tan. 
zim edilmiı;; \"e pinı.df', tanklnr gı-ç
tiği · 7am11.n çekilmek. yninP cep -
hPyi derhal t~cıi!I ederPk düşmnn 

piyadı>ı1inin ilerl9mP~in4' kR1'1t koy
tnıı.k emrini alm~lardrr· 

"Bu sabah bqlryan muharebe, 
Amiens, Perronne ve Ailette mınta
kalarında şiddetlenmiştir. DUşma.n, 
bilhasıİa tank ve hava. kuvvetleri 
bakunmdan mühim vasıtalar hare
kete geçirmiştir. Heyeti umumire
ai itibarile bu hücumlar durdurul -
muştur. Kıtalarnnız, tanklar tara.. 
fmdan geçildikleri zaman dahi, iş
gal etmiş oldukları noktalarda e -
nerjik surette mukavemet etmekte 
ve mevzilerini muhafaza eylemek
tedir. 

Son 24 saat zarfında hava lruv -
vetlerim.iz büyük faaliyette bulun.. 
muştur. Tayyarelerimiz, gece Mü
nib ve Ludvigshaffendeki mühim 
fabrikalar ile Manncheim demiryo. 
lu istasyonuna hücum etmiş ve bu
raları bombardnnan e~ ' "mişlerdir. 
Bu hilcumlıu- esna.ı;mda, milhim 
yangınlar mUşahade edilmi~tir. Ke· 
eif kuvvctlerirr.izin ve~ oldukla. 
rı malümat t'layeeinde, birçok diğer 
istMyonlar ve hava meydanları da 
bombardıman edilmiştir· 
Bombardıman ve avcı layynrele

timiz, bugi\n hücumun bidayetin -
denbf?ri kara kıtalarnnıza kuvvetli 
mtizahe~ctte bıılunmuşlardır." 
TAYYARELER!.~ PAAL11"ETt 
1..ondra, 6 - Alman tayyareleri, 

dUn Fra.nsnnın merkez ve garp kıs. 
mındaki ıalıayı ve Roucn civarını 
yeniden bombalamışlardır. 

l<'ransız avcı tayyareleri Almanla· 
ra ağır zayiat verdirmişlerilir. Bom· 
bala.nan fchirlcrde haııı· olan zararlar 
hakkında hl'nliz ma!Omat alına.ma.
İnıştır. 

l<'ı·anınzlar da buna mukabil MU.. 
nih cl\'arındaki fabrikaları, bu meyan 
da ll . .M • W. tayyare ve motor fab· 
rikaıııle Ludvlngsha!cn şehrini, 1ngl
lizler de Ruhr havzru;lle Almanyanın 
rimali garblslndekı petrol taktırhane
lerlnl, petl'ol tanklarL'II ve bu mınta.. 
ltalarda hava tesisatını, Uelçlka ve 
Holandadııkl petrol t::uıklannı bom· 
bardıman etmişlerdir. 

~Hittcf!k tayyareleri İsviçre - Al
manya hududunda kl'lln Fridrichsh::ı.. 

fon adındaki Almıın tayyaı e tisll'rlni 
şiddetle bombardıman etmişlerdir. 
KöstaM gu!U sahılinde bulunnn Usle· 
ıc v:: tayyare fabrikalarına yüzlerce 
bomba atılmıştır. İs\'içreden alınan 
malQmata nazaran, bombardıman 
ncticl'Rintle J.'ridrlclısha.!ende mUtead
d:t yangınlar çıkmıı1tır. 

Müttefik tayyareleri cephe Uzerin.. 
de de faaliyet gostermişler, taarruza 
başııyan Alman kıtaatını ı;dddelle bom 
bardıman etmişlerdir. Yalnız Peron 
ne mmtakaııında Alman kuvvetleri U
zerlne 50 ton bomba atılmıştır. 

AJ,\lı\X Tlo:RI.tCl 
nrrliıı, :ı (A.A.) - Alm:ın ordula

rt bıtşkurnnnuanhğr, bu akşam ıı,~r;ı. 
cl:ıkl trbliı{I lll''Slttmiı:tır: 

mı ~:ı.bah ordularımn: ı:"enlş bir cep 
he il:o:<>rlnde Fransız ordusuna kıırşı 

tııarrl!7~'l. ı:eçml~tir. M•ıhtcli! nokta· 
!arda, bu me\':-:iler nrkıı~ınd:ı ln~a ha
llndr bulunan \'eygıuıd hattı tahrip 
rdilcrek. mansabı ile Hnm arasmda 
Som nehrinin n F:n - Vuııs kanalmm 
s~çidi ı;orlanmı~tır. 

Almanlara göre 

·İki tarafın 
zayiatı 

Almanlar ancak 10252 
ölü vermişler! 

Berlin, 6 - Hitler Alınan or
dusuna bir emiryevm.i neşrederek 
yeni büyük taarruzda kendilerin· 
den gayret isteı:İıiştir. Hitler Al; 
man milletine hitaben neşrettiği 
bu beyannamede de ezcümle §Öy· 
le demektedir: 

"Bugünden itibaren bir hafta 
müddetle bütün Almanyada bay· 
rak asılmasını emrc<liyorum. Bu 
askerlerimizin şerefine yapılacak· 
tır. Bundan ba~ka üç gün çanla· 
nn çalınmasını, çan seslerinin 
dualara karışmasını da emrediyo· 
rum. Alman milleti bundan sonra 
oğullanna dualftla refakat ede· 
cektir. Çünkü Alman fırkaları 
ve hava filoları hürriyet ve mil
letimizin istikbali uğrunda müca· 
deleye devam etmek için bu sa· 
hah hareket etmişlerdir." 

ZAYiAT 
Diğer taraftan Alman batku

mandanlığı nC§rettiği uzun bir 
tebliğde harbin ilk safhasındaki 
zayiata dair raıka~ar vermekte· 
dir. 

Bu rakamlara göre Belçikalı· 
lardan Holandalılardan Fransız 
ve İngilizlerden alınan esirler bir 
milyondan fazladır. 3541 tayyare 
düşürülmüş veya tahrip edilmiş
bir çok harp malzemesi iğtinam 
edilmiş, 5 kruvazör, 7 torpito, 
3 tahtelbahir, 9 muhtelif saffı· 
harp gemisi, 66 ticaret ve nakliye 
vapuru batırılmış, birçok harp 
ve ticaret gemisi de hasara uğra· 
tılmrştır. 

Alman tebliği buna mukabil 
Alman zayiatının fevkalade a.zJ 
olduğu iddiasındadır. 

"10252 zabit, küçük zabit ve 
asker vatan uğrunda ölmüştür. 
Kayıpların miktarı 8463 tür. 
Kaybolan bir miktar askeri de 
ölüler meyanına idhal etmek la
zımdır. 42523 zabit ve küçük za· 
bit ve asker yaralanmıştır. 

10 mayıstan 3 hazirana kadar 
Alman hava kuvvetleri 432 tay· 
yare kaybetmişlerdir. Alman 
harp filosu ise Belçika • Holanda 
sahili önünde ve Şimali Fransa 
sahili önünde bir tek gemi kay· 
betmiş tir" 

Alman tebliği şu cümlelerle 
nihayet buluyor: 

Şimaldenizinden Manşa kadar 
bütün şark ve cenup sahillerine 
hakim olmuştur. Düşmanlarımız 
sulhu kabul etmedikleri için onla· 
rı imha edinceye0 kadar mücadele· 
ye devam edeceğiz." 

ALMAN TEBLICLERI 
tNGIL TEREDE DE 
NEŞROLUNUYOR 

Lond\'a, 5 (A.A.) - Avam ka· 
marasında bazı mebuslar, istihba
rat nazırından, Alman resmi teb· 
li<1Ierinin İngilterede neşredil· 

b • ... • 

mckte olmasından şıkayet etmış· 
terdir. 

Bu mebuslara cevap veren is· 
tihbarat nazırı Duff Coopcr de· 
miştir ki: 
"- Alman resmi tebliğlerinin 

ne~rini menetmek ihtihbarat ne· 
zaretinin adeti değildir. Alman 
resmi tebli~Ierinin yalan mahiye· 
ti o kadar çok defa sabit olmuş" 
tur ki her halde bunlar bütün 
dünyada kıymetlerini kaybetmiş 
bulunmaktadır. Eğer bu tebliğle
rin neşrini menedersek, bu te~
bir, gerek !ngilterede gerek dı· 
ğer taraflarda, fena tefıiir oluna· 
bilir." 

Bu izahat üzerine bir mebus. 
bu tebliğlerin r.tşrinde herhangi 
bir umumi menfaat mevcut olup 
olmadığını sormuştur. 

Duff Cooper buna şu · cevabı 
vcrmi~tir: . . . . 

··- İngiliz hiik(ımetıntn fıkn, 
tn~iliz hal:Crr.a Alınan yalanlarını 
anlamak iizere bunl;ın okuması· 
na mü~aade edilm~i llzım geldi· 
ği merkezindedir." 

? 
1 

·----- ~- -

Kr ı stc1F Ko ı om b' un 
Yumurtasına fCcğru ••• 
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-46 - .Yazan: V asli Rıza Zobu 

Amerikada tiyatro ve 
devlet himayesi 

Dünvanm her tarafında. bükü- ı rın ilanları üııtunde §U harfler 
J ' d • "'\\' P A " met tiy-atrolarmın uzunca bır ma- var ır. · . · · . 

ziiıl vardır· Hatta Romanya ve Devlet hımayesınde çalışan 

Bulgaristan gibi Balkanlıları da "zenci" tiyatrolan da vardır- ~un
bu bahtiyar milletler arasında sa- ların sahnesinde ?eyaz renkli ~ ... 
yabiliriz. Halbuki, her şeyde en dam g~rülmcz... Sıyahilerden ~u. 
önde 'den Amerikada bu t~kilat teşekkıl ol~n QU heyetler, kendile~ 
henüzgıyepyenidir... rine, k endi hayatı:ın:ıa ~air eser-

R elt cumhur riyasetine geç. ler oynarlar ve müthı,, hır ~rette 
tikt:vsonradır ki tiyatronun çeh- rağbet görürler- Şi~~~oda hır op~ 
resi tamamen deği.şmiı;tir··· Yeni ret tiyatrosunu~ butu~ .sanat~ 
aktörler yeni muharrirler meyda- lan baştan aşagı zencıdir· ~l.kado 
na çıkın'ış; birçok tiyatrolar, dev- ismini taşıy~ bu .oper:t dillerde . 
!et himayel'li altına girmiştir~· destandır· Tıyalı~ ~? bıraz al~ 

. . .. dar olan her Ameruı:alı bu opere.o 
Aınenka _d_evletı: _evvelce bu.~- ti bilir ve dikkatle takip eder ..• 

zel sanat ışıne nıçın ehemmıyet Amerikanın Ruzvelt devri idare. 
vermemi'}?·· Bu sualin cevabını ·1 i amatör tiyatro heyetlerine 
bir türlü bulamadan... Halk !azla cı er.. . . tir BU·""ıt.0 

. d c; .. r •('mnuyet \'erm:ş . ,....,,.. 
rağbet ediyordu da devletin. yar ı. "'Sclerin, böyle tiyatro faali. 
mma lüzum mu yoktu?-· !fi<.: zan- "c;termelerine vardnncr ol .. 
netmem- Çünkü yeni teşkilata ka- ;, r- Bunun neti~esinde Ame .. 
dar sokaklarda elma satan san~t: ri'·a bUyük ve manevi kazanç~ 
karlara teıı~dü: edilirm_~ ..... B.~ .~bı el~~' etmiştir. Bugün Amerika.da, 
haller belki bızde tabu goruJ~r···· hesapsız amele sahneleri de var. 
HAmn, Nqid gibi tlcarethan~sı o- dır ... Bunlar, §U fabrika.nm, şu mü. 
lan sanatkarları, mesleklennde:ı essesenin kadın ve erkek amele. 
gayri bir işt~ kaf~ yorup v~~t sinden mevdana. gelmiıt amatör 
kaybed~m artist_len, ~azur goru.. hevetlerid~· İçlerinden bazıları o 
rüz. N~ayet yırmincı as~rdayız. kadar muvaffak olmu§lar ki, §(ih• 
Her şeyın; namusun, şe_;efın, kıy- retleri blitün memlekete yayıl .. 
metJnin para.ya dayandrgı bu de ~ mıştır- Etraftan toplanan tak~ 
virde, g~~l~ini k.urtarana kaptan devletin verdiği ehemmiyetle, bu 
dediklen ıçın, gilzel sanalla~a:ı amatör sanatkfırlann asıl ~leri i~ 
hariç bir meslekte kazanç temını, kinci derecede kalmış biltiln v~
elbette, nazarı m~amaha ile ?~ lıklannı tiyatroya has;etmeğe baş. 
kılacak hallerd~ndı:· :tş_te. ~u ı~- lamışlardır- Bu gibi teşek.kUllcrin 
barı~. değerli. bır pıyanıs:ımizl: ~u. en başında "kadın elbise işçileri. 
tiln ışlerile ugraşırken, b~r şaın - birliği" nin tertib ettiği tiyatro 
mizi noterlik yaparken, hır res~- gelir. Bu "birlik"' kendi amelest 
mmnzı da kahvede otururken go- arasından seçerek bir operet teş
rürüz... kil eylemiştir· Kendine mahsus bir 

Bu gibi meslekten haric; faali- de piyes yazdırmıştır. 1smi: "Top. 
yetleri h~ görlir, balta daha ileri ıu ve gözlü iğne" ... Güzel değil 
giderek: "Aferin, ba.k yalnız hay. mi? Tam bir terzi eseri··· PiY_~s 
lazhk ebneyip, bir işle de meşgul çok güzel olmakla beraber, mllZİ.-ı 
oluyor!,, diye dilşilnenlerimiz çok- ği de fevkalii.de beğenllm..işW:· ,,,Bu 
tur ... Fa.kat, Amerikanın da böyle eser, bir operetten ziya.de sıyalt 
oluşuna hayret etmiştim- Milnev- bir "rövü,, dür· Bu dikişc;i kız.lan, 
ver müterakki; dolan beş kuruş 0 terzi çırakları, kendilerine o k°i
gibl harceden zengin bir mill~t~ dar gilvendiler ki~ Daha do~ • 
11anatkA.n; para kazanmak ıçın etraftan öyle kuvvetli bir teşVik: 
esnaflığ& ltizurn görmemesi llzmı· gördüler ki, hiç çekinmeden Br~~ 
eelirdi··· Halbuki, dedim. a, be~ ~?j' vay sahnelerine bile çıkrverdiler,;~ 
ne evvelsine kadar, bır &klorun Muva!!akıvet emsalsiz oldu· A.n:gar. 
elma sattığını; bir şairin elbise je etmek ·için sağdan soldan bii!'1 
askısı yapıp sokaklarda gezdirdi- çok iş adamları zuhur etti· Za~ .. 
ğini; bir ressamın çekçek arab~r h terzlcikler, nefes alrnağa. vakit 
içinde ucuz kravatlar dola.ştırdıgı- bulamadan amatörllikle b~,ıadi'i(. 
nr görmek, tabii manzaralardan- lart bu işt; profesyonel oluvermiŞ'.. 
mış... ıerdi· Şimdi ha.la, Amer~ 

Bugün bunların hiçbiri kalma... belli başlı 'müzikli tiyatrolarından. 
mış. Şimdi bir insan, gilzel s!na:tla· biridir ... 

:i:a~~h=~~=~in:c~~~ h~:~: ~rm::::::::k-.. :=::::B==EmY.·:A::.·Z:::-ı.r] 
eden bir cemiyet, iktidarına göre ~ Bu a şam . 
kaza.nç temin eden bir devlet mj 

essescsi elinden yskahyor-·· Onun L ~ı~ sınemasıı 
karruru doyurmMı için başka işle- ~ ~ A ÇES 
re baş vurmaınnı temin ediyorlar. B H 
Beş sene evvel bu niçin yapıla- il A ÇiLi YO D 

mıvordu ?.. De\·Iet mi fakirdi? •ı "'-~ 
Ha-Ik mı rağbet etmezdi? Hayır! ! lll< eeref proı;ramı 
Ne o, ne de öteki ... Asıl ekı:iklikl ı! 1J • Tu::JJ2~Fl1Knı pÇırlan~taaıJ himayesb:likti- "Himaye''··· Devlet 
"himaye" si... Dünya yüzünde ı 

··~zel sanatlRr" ı yaşatacak yega- i;::,İ:: K Eş .
1 
F AL AY 1 ne kuv\'et ..• Değil Hindde, Çinde, 

1 randa, Turanda; bizde. Ba ikan_ 
!arda. Avnıpadn. t5.5. Amerikadıı. fi EROL FL\'1''S - 01 .. t\lA de 
bile güzel sanatlann bu .!lonsuz \'C :: llAYİLA?ı."D 1 
kuvvetli himayeye ihtiyacı \'ardır... İİ v 1 1 ı 
Şimdi Amerikadn yer yer devlet H2 -UÇAN a s ar. 

tiyatroları kurulmuştur· Nevyor- :ı 1 
kun Yalnız Brodvay semtinde, ; }"Rl:D ASTAlRE - GL1'GEB 
devleti~ tahsisatile yıı.şıyan dört 5 ROG~ 
müeıısese faaliyet gösterir· Bunla- ~ur.r.:nna:::111a:c ·=•w& .. 

, ..,Bu Hafta LALE.nin yeni bir zaferi olacaktl~ 

• ı . y aşaSiii BlRTatıı I 
1 Montt' K:ulo mi!~·ont'rlı>rlnln blnbir 71'\k 'e n~lnl yııptaıı 1 
;l bUyiik •·rnnım; filmi 

'2. C!N.~~~I~~~;.~~~;~,L~~~.~~~a 1 
I Bugün . ~atinelerdenLAA LEsinemasında~ 
1 ıtıbaren 1 
1 ~llB!~~ınu~--'" ... 

• X~~~~~-~~1.d.1~~ SANCAK 
~ A/VVVV'V'WWWV 

ı Maskeli Beşler il Muu~am Pl'l"i'ÜT.eft nımı, 31 kmm t..kmlH birden M•OO~~I\~""; 
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Paris civarında ilk
mektep er kaldırıldı 
Pnrls, 6 (A.A.) - FI1l.Ilsanm ccnub:ı şarkt mıntakasmın bombardımanı 

netıces:nde 25 kişi 6lmU:ı, 72 ki§l yaralanmıştır. 
Birlmç mel:tebc bomba düşmesi ve birçok çocukların ölmesi ve yaralan_ 

masmı mucip olan Paris mmtnko.sının bomb:ırdımaru üzerine hUk(Unet Pa· 
ris mmtnkasındakl ilkmckteplcrin kapatılmasına karar vennlştlr. 

lngiltercnin şark sahillerinde tayyare hücumu 
Lon:Jr:ı, 6 (A·A·) - ln:!iltcrenin şark sahilinde dün gece 54 daki

ka devam eden yeni bir tehlike iş:ı.rcti verilmiştir. Cenubu ı;arki mın
takasmda tayynre motöril sesleri ve infi'tıklar işitilmiştir· Denizde, 
Eahi.liu c nub:.ı garbisi a.çı~ınd:ın mitralyöz sesleri de gelmiştir. 

S balım ili< saatlerinde halk pencereleri ve ya.takları mrsan şkl· 
d tii infilaklarb uyanm~lır· Bu seslerin birkaçı birden aWan bomba-
1 dan <;ıktı;:;'l tahmin edilmektedir. Şimdiye kadar hiç bir maddi ha
s r kaydedilmemiştir· Tayyare ciafi batarynlan harekete gcç~tiz-. 
Bır dil man tayyaresinin dü~ürüldllğü zannedilmektedir- Son mermi· 
nın infi18.kmdıı.n oİı dnkika sonra tehlikenin geçtiği ilan edilmiştir. 

Be1·linin Aı-jantini mukabil protestosu 
:Socnos.Aircs, 6 ( l\·A·) - Gazeteler, Almanyanm Uruguay va· 

purunun torpillenmesi üzerine Arjantin tarafından verilen protesto 
notasını reddettiğini ve Arjantin hillriimetine Almanynya iftim ettiği 
ve tamıı.mlle yaplış şiiphelcr izl13.r ettiği ilen hücum eden bir mu.ka-
1.ıil protesto notnsı tevdi ettiğini bildiren bir Bertin haberi neşret
mektE'dirlcr. 

Bu;Un öğle tlzerl Yüksekkaldmm.. 
da, yangın fllciası olmuş, tlç erl{ek ve 
bir kadın ~çl alevler lçmdc ı:a.lıırnk 

ynmıu!jtrr. 

Yıın~ Yllkııckkaldmmdo. AU la· 
ml!!de birinin 50 numarah şapkacı 

cltikkr.mnd n çıkmışhr. Blrdenbirc 
d~dnn alevler \'c dumanlar çık-

- c~.g~~ va derhal polise ve it
faiyeye lın.bcr verilmi§Ur. 

Gelen Jtfalye dllkkAnı ancak roma_ 
tn~ yımdtUan sonra ııöndUrcbilmifi 
tir. Dört J~I ant ol:mı.k binayı saran 
alevlerden v~ dumanlardan d~ ı~ 
tnm:ınll§l:ı.r \"C diri d!rl fect bir rsc-
'klldc ynnnıışl:ı.rdir. 

İşçilerin, dükkfuıın arka tarnfm-

POLiSTE: 

Evinde sarhoş olup 
t .. n camları kırdı 

U• 

KııragUmrüktc Hntıccsuıtan ma.. 
lıaJIC!Si TUrkl3tan sokak 5 numıırnlı 
evde otur:ın Sadılt, evinde l:ir rakı 
tılemi yapmak istemi~ \'C ııdnmnkıllı 
sarbo;s olmuştur. 

Sıırhoşluğ'un teshilc ne yaptığını 
bllmiyen S:ıdık bir aralık c~a -k ev· 
de ne kadar c:ım v rs:ı lurm:ıya. bru -
lallllD ve neticede eli at"lr surette 
yaraI:ınd:ğmd:ın C rrahpa~a !ı:ı ta:ıe
slnc lmldınlmı. tır. 

nın ÇOCUK su DOLU 
ı~ı~·:ıy A nr ŞT'O 

ErcnköyUndc F1rm sokıık 4 nurna. 
rada oturan Esterin 4 ya mdakl o 
Ju lsak bahçede oynarken su dolu fi. 
çıya. dil;mllş. ann :.1 taro.fmdan kur
tanldıktan sonrıı. Hayclarp~a n.ımune 
h:ıstaneslno kaldırılm•,,.tır. 

Pariste id Jar 
Pruis, 6 - Pnrls di\·anıhıı.rbl bu

gün bir Alm!llı ile 3 Framıızı idamıı. 
4 Fransm mJ bcd kUrt':e, iki ki iyi 
de 10 sene kürek cezasına mahkQm 
etmiştir. 

emer 
Vakıt Kitabevinin neşrine baş' 

ladığı (Seçme hil:ayelcr) adlı 
ucuz kitap seri.,inin ikincisi 
128 sayfapa on tane güzel hika· 
yeden mürekkep olarak (Elmas 
K;mer) adıyla neşrolunmuştur. 
Fıyatı 1 O kuruştan ibarettir. 
Okuyucularımıza tavsiye ederiz. 

da. ilç dört basamakla Çlkılan ah -
§ap küçük bir odada çalıştıkları 
ve şapka ynptıkbn öğrenilmiştir. 
Ynngm o kadar ant çıkmış ve bi • 
nayı sarm~trr ki, itfaiye geldiği 
zaman binnyı tamamen alevler i -
c;inde bulmuııtur. 
Yangını ilk olarak Galıı.t:ı kılle:::i 

itfaiyeye haber vermiştir. Müddc
iummnllik ve polis t:nhkilmta ehem 
miyetıe devam etmektedir. 

Gazetemi: makineye verilinceye 
kadar henilz tahkiknt bitmemiş ve 
yangnun Eebcbi ile yanan dört za· 
vallI işçinin isimleri anlaf,iılama -
mıştı. 

• • uz elt 
il 

s ını 

<onuş u 
(Başlru <:ti 1 inci 

11 ır dartcler ndircc ctlr. 
Nev,liork 'l·ayınis guzetes.nln öğruı

dloine gora s;:ıı::ı.to, mült.c.Ul~crc A .. 
meril<a ordu unda kullanılan modc!ı.;o 
leyyarckr gönd r.lmc telılitlnJ red 
det.mi o!makhı. bunber elyCV,JU .Am -
nka tıırnfmcb.n lmll nıla!ı mzı tay
yare ve destroyeri rin mütt fiklcrc 
gündcrilet:ilmcsi için ı,;areler buluna.. 
cnktır. 

Aym gazete, Amcrllmııuı müttefik 
!ere 1914 h~rbi stoklıırındıuı mJhl.ın 
miktnrdo. sildh gönderccc~ını de ha
ber \•eriyor. Bu şekilde 600 bin tU!t.:k. 
)00 s:ıhrn topu gündertıeceI: \ e 

bunlar İngiliz ordusunun Fl:lndrda 
kaybettiklerini telMi edecektir. 

Gı:.zcte bu sl:filtların ço'• modern 
olmamnkla beraber, gene faydalı 
bir şekilde lrall::ınılnbileccğini ve 
sUratle gönderilebileceğini yazı -
yor. 

DenU: · h:ıvn I.u;'\·cUcrinin mikt:.l
rtnı on bin tayyare vo 16 bin pilo
ta çıkarnn kanun, senatoca kabul 

cliiml tir. Aynı kanun milıjterek 
Amerika etrnfına yapılacak olan 
h:ı.va üsleri çenberi Inııı:s:nı dn dcr
pi:ı etmektedir· 

Büyük erkfuuh.:ı.rbiye reisi Gene. 
rol Mıırshall, dün b'.r mülıl.kat es 
nasında Amerika ordusu mevcudu
nun bilkuvve iki misline iblağ celi -
lerek 230 binden 400 bine çıkanl-
11" ""nı teklif otmiştir. 

RUZVELT MUSOLINIDEN 
HENÜZ OMITVAR 

Paris, 6 (Hususi) - Vaşing· 
tondan bildiriliyor: 
· Amerikan siyasi mahafilindc 
işaret olunduğuna g'öre, Ruzvelt, 

. Musoliniye yaptığı teşebbüsler· 
den henüz ümidi kcsmi~ değil -
clir ve İtalyanın hareketini de· 
ğiştirmek imkaru clduğuna kani 
bulunmaktadır. Ruzvelt • Muso· 
liniye, İtalya harbe girdiği tak· 
dirde Amerikanın da gireceğini 
açıkca söylerr.emi§ olmakla bera· 
her, İtalyanın bu hareketi üzeri· 
ne Amerikada halkın harbe gir· 
mek hususunda daha müsait bir 
temayül ~ulacai;ını i_şaret etmiş· 

; tir. 

l 
italyadan 3 mil-

yonluk alacağımız 
Hükumet, muhtelit bir 
komisyon tarafından 

tasfiyesini istedi 
İtalyaya yaptığmıız ihracat mu

kabil.lnde kafi miktarda ithalat ra
pılnmadığından 3 milyon lira mik· 
tannda paramız birikrr.iş ve bu va. 
ziyet bazı bcirlcrimlzi Eıkıntıya 
dil~iirmüfjtÜr· 

'.Ncnret Vekaleti, bu blokajı da 
nazarı dikkntc nluak kontcnja!lı 

dolmuş olnn mııllıırımrz.ın ltalya -
ya :hr~cım yasak ctmi~tir· 

İtalya ile aramızdaki klering 
anleşması mucibince, blokaj ıt".:k -
tarı, 1,5 milyon lirayı geçmiş oldu
ğundan, her iki memleketin mu -
rahhaslarından mUre.kkep bir muh. 
telit komisyon toplanarak v"viye
tin tetkiki ve alacağı.mızın tasfi -
yesi icap etmektedir· Ticaret Ve · 
kalcti İtalyan hükumetine müra · 
caat ederek bu komisyonun top _ 
lıınmnsmı ve 3 milyon liralık hlo -
kajm tasfiyesin~ istemiştir· Muh -
telit komisyona memur edi!cce': t -
talynn murahhas o:ırmm bugünlrr -
de memleketimize gelmeleri b~k . 
lenmektedir. 

Bu sabahki trenle 

Belçikadan iki 
talebe daha geldi 

Bu saba.bki konvens!yonclle ııclırL 

mlzo Belçika.el.en iki TU.rk talebesi 
ottha. gelml§trr. Bunlar Nazif Czaoy 
ilt Orh'lll Bayltıı.lclır. 

İsta.3yon her zaınan olduğu gib! 
gene çocuklarını bekll.}en blrçok anıı., 
babalarla dolmuı;tu. lki Türk talebes: 
trenc!.!n iner inmez bckllyenler hemen 
etrafını alnrnk sormaya başladılar. 

Talebeler Beıçikıı.da kalan TUrk tnle
besiııiıı sıhhatte olduld.arını, Fransa.. 
ya geçcmiycnlerin Almanya tarikile 
geleceklerini te.}id etmişlcrd;r. Bir 
muharrirlmlzl.-0 gö~'ICn Orhan Baykal 
dcmi:ıUr ki: 

•'- Brl.ıkselde bulunduğunıuz mUd 
det zarfmda. 6 de!a bombıırdmınn e
dildik. Türk sefarcthanc:-ine gireme
diğimiz halde biı· ey olmadık.,. 

·ı<or <unç şayialar 
inanınayınız ! 

Yunan Başvekili mühin1 
bir nutuk söyledi 

Atlıı.:ı, 6 - Yumı.ıı B-,,.vclUll gem•_ 
ral :r.ıctıı.lums bir nutuk sayıeınııı ve 
czcUmle demi§tlr ki: 

.. _ BugOn rnhatız, fakat rırtm 

y.mn t:iz.lm tıu:rlmiz;: de çökebilir. 
Bit kiınııc:nln m::.lı alın bir ı;:yl al· 
nıaı. arzw.; mda de lli- Fa!cat eJiınb. 
den hiçbir z;ımnn kaçır.na?; istc.xncdı
ğımlz kendi malımız \'ardır. 

K.orkıuıç hllcAyc ve şayiıılnrn inan. 
mııywız. Saltın Itorltu ve.} ıı p:ınık 

sl::c h.lkim olır.a.sm. Nihayet, insruı 

tınyatmr korku ve endl~e lçlnac ı;eçrr
mekt nse. hiç yn,:ımnme. deha h -
yr.:lldır. Hayn.tm y:ışanma ıı. ger 
bir ş y olma ,ı için, Jnııamn 
dan doğrnu olmıyan Mı: }( ftt. oı_ 

mn.sı l!lzım ı;cldlği, icabında hay tını 
da f j;:ı. ~c h:wr t.ulımtn:l31 1 -
:ı:·mdır,. 

c rts.an a 
111 v \u n zı 
n1ebusları 

Alınanl rla bi uzlaşma 
neticesinde serbest 

bırakıldı 
Bud:ıpt'Şt G - Tevk t edil r • bir 

tnlı3 ~. tıd karargil.hınıı. cund ril!!1 o. 
lan mı~ ccnah:ı mensup 23 n:ızld n on 
.}edl:ıl serbest btrakılmı~ , • tı .. ı m::ı.lı 

kemeye verilmiştir, Salahiy ttar ıru:,

bıı.tilde bunun bir uzla§"ma hıır kcU 
oldu!lıı, fakat uı.af allmctl tclAkkl e
dilmemesi IA.zımgeldlğl • blld!rlll; or. 

Millet Meclisinde clün 
kabul edilen kanunlar 
Ani.ara. 6 - B· M· Meclisi dUn 

toplanarak Nafıa Vekili Generiı.l 
Ali Fu:ı.t Ccbcsoyun talebi Uzcr:ne 
Zonguldak _ Kozlu arasında 4,5 ki
lometrelik bir haltın inşasına dair 
kanun layilıasmı müstacelen mil _ 
zakere ve tasvip eylemiştir. 

Meclis yine bu içtimaında, bey -
nelmilel sıhhi mukamelcnin tns -
dikine, devlet memurları aylıkları
nın tevhit ve teadUIUne dair kanu
na bağlı cetvelin Maarif Vekn.leti 
kısmında değişiklik yapılm::ı.sma ait 
kanunları kabul eylemiş vo TilrkL 
ye - İsveç ticaret ve tediye .anlaş -
malan merbutatının tasdiltinc d:ılr 
kanun lA.yllıasmm da blı-incl milza-

keresini yapmıştır. 

Harp vazıye 
(Baştarafı 1 incide) f sızıp geçebilmişlerdir. Fakat bu hal 

Fransızlar, arazinin ç:l;c iyi tanı- Möz üzerinde olduğu gibi telii.ş u
diklart il.rrzalanndan istüadc ede - yandırmamrş, hatlarımız çözülme -
rek Alman ileri kollarının ilerle - miştir. Bu suretle geçen tanklar 
mcsini mitrnlyöz ateııile durdurt - geride daha ziyade mil§killiıtla kar. 
mağa muvaffak oluyorlar· şı1anmışlardır. Tank dafii toplar ve 

PA&I TE vımtLEX l\lAI.'()MAT .. 
Askeri vaziyet bakında şu ma. • 

lümat veriliyor: 
:·som meydan muharebesi dün 

sabahtan ıı.kşaına kadıır bütün şid 
detilc devam ebn4itir· Almanlar 
her tarafta taarruz etmekle bera · 
ber taarruz ba.~hC"a Elet kan:ılınd::ı 
Peronnc ve Amiensde Riddctliydi· 
Fransız başkumandanlığı son 15 
günli.ik slikünclten istifa·~" ile So· ı 
\'e Aisne sahillerinde derhliğinn 
müdafaa hatları yatı?!lı!ltrr. B•ı 1'nt 

lar ormanlardan. kövlerden. nehir
lerden istifade cdi~:ordu. Dün 1!i 
saat devam eden mı•hareb"den son 
ra cephemiz aynen duruYor. 
Bazı düşman tankla~ı arac!an 

75 milim~•relik toplar bunlara kar
şı büyük iş görüyor. Aynı zamanda 
bunlar geride levazım bulamıya -
c:ıklanndan müşkül vaziyete düşe
ceklerdir· Tayyarelerimiz dünkU 
harbe çok müessir bir surette işti
rak ebnişlerdir· Alman cephesine 
bombalar yağdırmışlar, cephe ge. 
risinde yangınlar çıkarmışlardır·" 

lUOSKOOAYA GÖRE-.. 
MoskU\-a 6 (Rııdyo) - Alman ordu

sunun, Veygand hattının en zayıf 
noktasını yararak ilerledikleri bildi
rilmektedir. 

ROlL\YA GÖRE 
Rom."- 4 - Fransız cephesine yt>nl 

Alman taarruzu İtalyan gazetelerlnd~ 
geniş bir yer bulmaktadır. Gazeteler 

1 muharebenin bllytiklUğUnU ve §iddetL 

Fransız kabinesinde 
yapılan tadilat 

Paris, 6 - Reyno kabinesi dün 1 
ge~e. yarısı istifa etrr'.İ§tir. Rcy.10. 
Reısıcumhur tarafındln yeni ka 
bineyi to::şkilc memur edilm"şti;. 

Sabaha kar§t ba~vekalet tara 
fından şu tebliğ verfü:ıiştir: 

Bu suretle Daladye ,Sarr:ıut ye 
ni kabineye cahil b:.ılu.nn:uyor 
lar. 

B:ışvekil bu ak~a:n saat yirmi 
de radyoda mıtuk söyliycceli, si· 
yasi ve a:;k~ri ~·aziycttcn b::h::c 
cecektir. 

REYNO DU ı, ECL STE 
iZAHAT VERDi 

P~~is, ri (AA.) - B. P.eyno, 
b:.ıgiirı meb:.ısan mc:lisi ve ordu 
cncüm~ni lıuzuruncıa 3 eylülden 
ve bilhnssa 10 r.ıayı.stanbcri vu· 
kua gelen hare'·at hakkında i a
hat verin" .tir. 

ni tebaruz ettırtyorllLl'• ıı> 
manclanlığııım Fransız 
ınak için cllı Jeki b{lt~.., 
taıarını kullanmağı ıuıu"" 
anlaWmak isteniyor. il' 

Gazett'ler Almanlar~ 
altı bin tnyynre kUil 
zıyorlar. -•t 1 

Jll1'LERİ _g..~ 

Bllkre§, 6 (A.A· ) -yor: 
Fransız cephesine ~ 

nı Alman truırruzunuıı 
harbi ne bı:ıha.sma oıur&S 
hııra kadar bIUnnek ııJ 
lntıba.mı bıraktığı bil 

Haber alındığına S'~ 
lonyada. bir kı~ spor 

1 ıan Zakopanedc tedattJJ!1 
lan yaralı Alman pno be 
mam!le iyileşmeden ceP 
mektedirler. 

Romen gazeteleri -ve eli J. 
ycııi gittikçe teksif e~ııı 
pagıı.ndasma rağınetl ,.,ıtt 
mad:ı. devam etnıekteW. 

Bilşvekil pol Reyno kabin:de 
tadilat yapmı~tır. B:l§vekil aynı 
zamand:ı Hariciye ve Milli 1\'fü· 
d;::faa vekaletlerini de clerulıte 
ettr.i;jtir. Çünkü her iki nez:ıret 
te harbin s::vk ve idaresilc "kın· 
dan alakalıdır. Ba§vcl:ill~ ha:ici· 
yed:: Bea ·d-oin, milli mi' d ~faarl:ı 
eeneral Derraullc yarcım ed"cek 
tir. aM:liye nez:ı.retir.c m'lliye u 
mumi katibi Botil:er, sıhhat \ 'C 

içtimai mu:avenet nc~are' ine 
Pernot, istihlıa;at ncza ·etine 
Ruaux, m:ıfıaya Fro "':trd, m2a· 
rifc Jvon Delbos .g lmİijlerdir. 

Bu husus.ta ne rcdilcn teb · ·, 
b-ışvckilin. cııci.imcn azası.c.a bu c 
ı;~lh b:lSla}an d.ü~man ta:ı.rnız. ı 
h.ak.ionlıı mal ·ım"'t VcrtIÜ!t oldu· 

" e 
C&ştara: .. 1 i·d ~ .. ) 

lı t f'tincl tir 1nzu :ı: :k:\!1le:ıJ 1tıı.l;ra
dan aynhnıştrr. 

1'' · t gazeteleri, ltal) anın der 
h l harbe .i: tir ki l ine nefıri:ya.ta 
de\'8.Jll eder k, Jtal) anın. Su ve) fi 
){D1"5l ve B:ıl!mnUrda dC:?lıa! hare
l:ete g ·mesi fumı$ldi;';ini :razı 
yod r• 

Gi0:1:nnla d'lta i:ı ga~teai lt.:ıı -
yanın Fransız cephe · ı;bi l hlL 
keli bir- a:ıhad3 barbctı:ıelt i3tcmo· 
di@ni. 1'"'.r:an ıı. kn r ) pı'a 
bir te.nrnu:un !b:Uy:ı i!;in ço't pı
halıya ınalo'actt•bııı, binacnalc h 
d::ıha mtlsait sabnlanl:ı fa.nl')ete 
ı;~cc ğini :raınyor.-

MU :;0 LlNl BUGCN ·uormt 
slh"Li\. CEK. Mİ! 

Romanın ~neti mah!cllerindc 
İtalyanın harbo irıtiralii büyük bir 
ıhtim:ıHc hir gUn mesclt"'li ndde -
dfün kt dir. Faı;Lt rlc:ıli nrnsmdn 
Mu olininin pc:ırş mb" ıılq~ar.r \ C'

ncdik sarn) mın balkonundan hal _ 
ka hitaben bir nutuk sv~liycccğinc 
dair lıir na;ı.i.a dolru maktadır· 

Diğer cihetten ihti) a.Uarm ş \h
cı n çagınlmasmn d"vnm edildiği 
!lten n SÖ) lenme1.tedir İtah·~n·!l 

ı· h al mda mlihlm mi't srd a'!
irE'ı-i bulunduğu w,:ikikrdrr· Mmılr -
·ette bir l ıu-p h:ımsı <' -nelttc<lir 
t"ühim şehirlerde ;;""c1Pti ı r'·lar 
'uır~tılmakt" dır. Dnlıa şimdiden 

irc;:ok kimseler şe'•ri ter0

{C\ erek 
ki" l "' gibn,..'·t"dir! r. 

B'r rivayete göre Alman '00.r.vcl·i: 
muav'ni Hes yakınc! norr ... ··'1 

"'İdc~ktir. KC'nd~he i\1:-ıtk rüt
beli beş Alman zabiti rcfa!:at ede. 
cektir. 

Paz:ırtesi alcı;amr Hl' r.rh t'l"1ll -

mi karargahından Beı·Iino dönen 
Alman hariciye nazırı Von r.ibent
ron. derhal İtalyan bilyük elçi::ini 
kabul etm"ştir . 

DlR llAIIA.:-IB l\tt 'l 

Bcrıin, 6 (R:uJyo) - Yedi İtal
yanın. Bclçlkada, Fran~ızlar tara -
fmdan "cn.'!us" diye hurguna dizil. 
meleri ltalyada infial uyandırmış -
tır. 

lTALYANLAR.\ HARP VAZİYET) 
NASIL GÖSTERİLİYOR? 

noma. G {A.A.) - ÇQrçUln nutku 
dUn ak§am İtalyan matbuatı tçln blr 
M.dlse teşkil etml§tlr. Faşist gazetele_ 

ğunu bil.dirmc!;tedlı:. 

rt bu nutka b yük bir ehemmiyet 
vcrml§lcrdir • .tıı.:,'"'il.i.z ~\-ekilinın be
lana ı ua:ı:ı. ır. :al !ere m \iZU te dl 
~tm$1..e ve nutkun mUtteflldcr içtn 
zı ıız. ~-.Uc cdtcJ. ~eti& olan lu· 
mı rt tı:yWc h.'.ırn rl" t.eba.rliıi etti
rilın k lccm. 

J:."Iaodr rnuhar be inin a:>lter:i bir 
f~ Aket m tıl.> etinde oldufwın. daır 
ÇG2'Ç11 tnmtınd n srrdedflcn icidla. fll, 
ınyfal rda gw;<' çn:rpmnktadI?'. Buna 
ıu:ıl<abll Dlın •Crkı terk tmt':!e muvaf. 
fnk olan ~U17 \te Fransız askerler!· 
n!n ıldc milhun olıın miktarı hakkın
d n.rıl n r kanıbr n:ızarı dikkotl 
cc! etml.>"cck ltadnr küçUk h:ırflerle 
ıhzilınlştir. 

lt:alyıı.ıı gaz t l<'rhıln Paris ,. e. Laıı
dra muluıblrlcri mUttc!ık bUkılı:w!t 
merk,..zl •rlnd bu nutkt n husul ı; Ur_ 
cliğ :ıl ldd a cttJklerl lntıbalardnn uzun 
UZ3dıya bahsetmeltt • T"e J:t'Tansız -
tn:;ııız c!lt.lrıumumlyeslnde cnd ", 
hıt t askı lık altım Uerl görüldu-
nU ldt:l;ı eylcme~tcdlrıcr. 

1'' ,, t gaz telcrbılıı Berluıdeld nıli-
:ıhif.J.cri Al r:uı.n.> amu n: ke 1 ıriyas1 

\·c 11,!J:, cıI vaziyct.t hakkmtıa nlkbfna.. 
n~ tçfsirlc:rdc. bu.lunnıakt.o. ve Alınan 
propaganda tc ı-m.tı tara!ındruı ya.>ı· 
i~n h'lb ı ı r ı; niş mi~yast.a. rnakes 
o:m:ılt.adırL'lr. 

at 
T cmyiz mahkemesinde 

bir vazifeye tayin 
ediliyor 

Ank:ırad:ın blldirildi~ne ... --c. 
J;anuni ya!l haddini doldurmuş ot,.n 
temyiz mah1ı::omesi reislerinden bir 
kısmı temmuzda tekaüde sevkolu
nncnktır. Bunlardan aç:lacak vazi· 
felerden birir.e İstanbul CumllurL 
yet Mil1delumıımisi Hikmet Onat 
t::ıyin olunaca!üır· 

yarın vilayette büyii r 

bir toplantı yapılacak 

Vilf\yette diln de posta, telgraf 
ve telefon ve diğer bazı resmi dai
re müdUrleri toplanarak alınacak 
emniyet tedbirleri etrafında. gö -
rilşmilşlcrdir. Yarın vilAyette da -
ha geniş bir toplantı yapılarak em. 
niyet tedbirleri hakkında alakadar
ların rapoı-lnn dinlonecck ve ;cap 
eden kararlar ver:!eef'ktir· 

;n _Japon 
kızıştl / 

<
v.-M'..'l 

Moıkova, ~ ir ttJ'Jı'/.. 
tonda şiddeth b ..... il'!/ 

Ç. oru .. _,1 
lamıştır. ~ ele il"' 
zayiat verdırer dırl~f· 
vaffak t>lmakta 
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NAKLEDEN: 
BURHAN BURÇA/( fln° 

ev~oru~/ 
~ire Kerimin gözleri ay- ye açtım. Onunla beraber okumak 

Sanki başının ağnsı ,.e için yanına yaklaştım. Fakat Ke-
. l'Çıniş gibiydi. Fakat bu· rirn geri çekilerek: 
~ delilim. Belki bana öyle - Hayır, d~i. Bu size yazıtını~ 

• Fazla durmadım· Fat· hususi bir mektup ... Kendini.% o-
~§ti. Oradan kaçtım. lhti- kumadan kimseye, bana bile, oku· 
~ beni yorgun bir çocuk tarnazsıruz. 
htırcfı ve örttü. Ben hemen Sık bir yazı ile dolu olan kiğı· 

\ ~ndGrdUm. Etrafta sessiz· dın ne başında adım, ne de bir 
tı anhktan başka bir şey tarih vardı. Mektup §Öyleydi: 
Ykuın da yok. Hiçbir şey "Hemcinsinden nefrl"t eden ka· 

iğimi sanıyorum. tildir. Katil o~an da ebedi azap ve 
buki hatırımda mübhem fi· cezaya müstahaktır. Dünyada zen· 
~rdu, insanın ateşi ol· gin olup da zaruret içinde kalan 
~t sayıkladığı zamanlarda- herncinsıne yardım etmiyenler Al· 
~~enı ve çılgın fikirler. !ahın mağfiretine mazhar o~amaz

dakika so~ Kerim eve lar.,. 
Yemek odasında dola:tı· Din kitaplarındaki bu cümlelerin 
Yavaşça tuvalet odarnm ka· hemen aynım bir gün bana Kerim 
"'1rdu. ~es duymayınca ka· Kunt söylemişti, "Vicdanınıza so
~ karanlık ve sessiz oda· runuz, size asıl doğruyu o söyliye· 
~ek yatak odamın kapısı- ccktir. Siz Ferideden nefret ~iyor 
~ geldi. Hiç gürültü yap· sunuz, demiş ve bu sözler beni deh 

halde orada olduğunu his- şet içinde bırakmıştı. Çünkü Ke. 
aı...~binin çarpmasını ve ne- rim beni vicdanımla kar~ıla~tır· 
.~ işitiyordum. Dü~ün- mıştı. Beı.ıi hiç kim~eye fenalık 
Qibneni neden? Onu görm~k. etmemis ve hiç yalan söylememiş 

eJerimi ve dudaklarr bu namuslu adamın sözleri uyan· 
~ yanan biçare alnına dırdı· Evet, ben Ferideden nefret 

Ve teselli etmek için çıl· ediyordum. Bunu birdenbire his-
bir arzu duydum. "Kerım, setmiştim. Bu spzler bende sert 
~Uyorum,, demek istedim. bir ateş tesiri yapmıştı. ·Feride, 
-....._~et edemedim, kim bilir sizden nefret ediyordum. Masum 
ı....~ti? Biraz sonra evin olduğunuzu bildiğim halde, \cıkti

Clirüıtasüzce uzaklac;an a· le sizin yüzünüzden, beni, Bayan 
'1 d. ruldu. Ben hal~ uyu. Dürdane her şeyden mahrum etti· 

. Saat beş oldu· Artık ği için nefret ediyordum. Hayatın 
Hissettiklerimi anla· bende bıraktığı bütün inkisarlar-

. Biraz da uykum var dan, ıstırablardan ve elemlerden 
Fakat bütün muğlak ve müteessir olduğum içindir ki sizden 
hislerimin arasından kati nefret ediyordum. Zengin olduğum 
bir netice çıkıyor. zaman ve zaruret içinde ka1dığı· 
be ilin en ~vgili dostum, nızı görerek memnun oldum. Hiç 

ediyorum, size yemin ümit etmediğim, fakat her şeye 
kt ben Necip Nadiri aev- raimen bakkun olan bu servete 
Onu şimdiye kadar na· kavuşunca çok sevindim.. Sbln de 

~Oldu da sevdim? bundan ıstırab çekmenizi istiyordum. Gene 
"il 1.._ • size olan garazımdan dolayı çalış-

-ncıiıne hayret ediyorum. 
6 mağa ve sefalet çekmeğe mecbur t.. 8 mart, saat 

~~ UYk"Usuı geçirdiğim için kalmanızı istedim ve size yardım 
·~ rnutaddan geç kalktım. etmedim· Fakat benim yüzümden 

· açt!~M zaman saat do- düştüğünüz o sefalet hayatı sizi 
~rdu· tik düşüncem kirletmiş ve bedbaht etmiş olsay· 

&itnıi§ olması oldu. Ken dı hissedeceğim nedamet şüphe 
~~ kadar göremiyec~!t· yok ki ölümüme sebeb olacaktı. 
-.t tma bana so.~aga Bu fena ve garazkAr hislere nasıl 
l:.ıı, mühim bir iş için bir düşünmeden kapıldığımı bi1miyo· 

laa~.l~rti~Wğünil, şimdi de be- rum. Hamdolsun şimdi kendime 
-~tini SÖyledi. Bu ha1:er be- geldim ve Feride siz şimdi çok iyi 

1~ memnu., etmişti ki işin bir adamın mesut zevcesisiniz. Zi· 
il' , layritabiiliği farkedeme· yaretim sizi belki rahatsız ederdi. 
~t Yazı odasına, mavi du· Fakat siz beni görmeğe gelseydi-
~ kaplı olan bu sakin oda· niz son derecede memnun olacak· 
~ &inneı, ortada gayritabii tım. lzdivacınızdanberi sizi gör 
~Olduğunu hissettim: mediğim halde aramızda manevi 
~Oldu, Kerim? dedim. Fat- bir barıf-ll\a vardı. Affınızı kazan
h:11 bir daha bu kadar zama· mak ve günahlarımı affettirmek i
~ Uykuda bırakmamalı, u· çin yapacak bir tek hareket mev

cuttu. Onu da yaptrm. Bugün iki 
~ Uzattım. Busesi 
~ aoğuktu. 

biraz cahit yanmda ruhumdaki bütün fe· 
~a hisleri ve kini unutarak sizi ye
gfine ve mutlak \'arisem yapıyo. 
rurn. Artık hayattan göçüyorum. 
Son günlerimi yaşıyorum· Bana 
dilşen bu mirası tarnamile size terk 
ediyorum. Tey7.em ve manevi an

ki akşam o kadar yorgun· 
llb..._F~ideciğim, sizi birden-
-# ClllClırmağa kıyamadım. 

"°ter geldi· Bayan Zehra 

• bire acımak hissi duy- neniz Bayan Dürdane bunu esasen 
size bırakmağı düşünüyordu. Bu 
serveti hüsnü suretle istimal edi· 
niz ve fakirleri unutmayınu. Ç.ok 
mesut olmanızı temenni ederim. 

~ 
'lalh Zehra! yapayalnız 
gibi gene yanmda kimse-

! ~· . ölü öyle mi? Ah bil· 
? 1Çtn önceden haber \·er Zehra 

Mektubu Kerim de okumuştu. 
Kendi kendine mırıldandı: 

"- Zavallı kadın! ~ bir 
mektup. Buna rağmen acındırıcı .. " 

Gör;lerim dolmuştu. Elimde ol· 
madan titriyordum. Hissettikleri
mi anlatmak iktidannda c:felildim. 
Son derece müteessirdim· Biraz, 
biraz da mahcuptum. Bu ümit et· 
mediğim miras beni sevindirme· 
mişti. Ben. ben ki paraya hiç e
hemmiyet veren d~ldim. Böyle 
olduğu halde para sahibi olmam 
için önce çok sevdiğim anneliği. 
min, sonra da, benden nefret eden 
kadının hakkı olduğu paraya ka· 
VtJ!;tuktan sonra ö1rnesi thımıel· 

' 
mişti. 

. (Devamı var) 

H A B E R - Ak1am Postam 

17 Buda bir 
harp ilanı 

Gümüş ge:enteri daha kaf1ıdan 
tanımıştı. Belki bir haber ve iyi 
bir haber! Çünkü, Akviran muhta
rı tarlaya her geli~inde bugün ya· 
rm, Omerden mutlaka bir hl!ber 
çıkacağım söylüyordu: Eşkiyala

nn Ak\'iran )'olundan kaldırıp gö· 
türdükleri Oğlak Omer, ne yapıp 
yapacak, Muhtara bir haber gön
den~cekti. Daha sonra, acaba do
kuz aydanberi çocuğunu merak et· 
miyor mu?. Dört çift ökilzden ilç 
tanesi ikj ay evvel ö!dü. Ya tarla· 
sı? Damı aktanlacak olan saman
lık? He~e bütün bir krş 

Ahırın etraf mda burunlannı sü· 
rü>•erek do!a§an kurtlar. Gtimüş 
birer birer bunlan düşünQyor \·e 
"bir haberi diyordu; belki de iyi 
bir haber!,. 

Patikaya doğru koştu; elini gü

neşten yüzüne siper ederek: 
- Hey. dedi; muhtar, biraz hız. 

lı! biraz hızlı! 
Muhtar patikayı alır ağır çıkı 

>'Ordu. Elleri arkasındaydı. Jan 
darrnalar geriden geliyordu. lkisi 
de arka arkaya, patikanın iki ta· 
rafındaki başaklara bakıyorlar ve 
Omerin karısını övüyorlardı. 
Gümüş jandarmal.an evvelA 

farketmedi. Muhtarın arkasında 

kaldıklan için gözükmüyorlardı. 
Fakat onları birdenbire gördü, ve 
yddınm yemiş bir hayvan gibi 
sendeledi. : 

- Jandarmalar! dedi? Bir sani· 
ye ayakta kaldı; sonra onlan bek· 
lemeden hızla geriye döndQt 

Omerin karısı her nedense jan
darmaları hiç te iyi karfılamaıdı. 
Onları bir fırtınadan evvel haber 
getiren kara kuşlara benzetir, ür 
kerdi. Bel.ki de hakkı vardı. Çün· 

kü Oi' ak Omeri eubeye ıötilrmek 
için tarlada bastıranlar jandarma
lardı· Vergi için de hükQmet a· 
damlan gene jandarmalarla geli· 
)-or; eler Akviranda bir hidise o
lursa işe jandarma el koyuyordu. 

Gfuıdiş dofurab bir ay olmuştu. 
Muhtar hasat yerine gelince ka· 
dmı kucaiında çocukla buldu. o· 
nu sımsıkı yakalamıştı; ve )'lrtıa 
bir hayvan karşısında muhafaza 
eder gibi göğsüne bastırıyordu. 

Söze Omerin karısı başladı. Bu 
iyi de oldu. Çünkü Akviran muh· 
tarı onu ürkütmemek için hazırla· 
dığı bütün kelım~leri unutmU§lu. 
Hatta geçen haftadanberi nasıl ol 
duğunu soramadı; ve birçok defa. 
tar yaptığı gibi mahsulden bahset· 
medi. 

Kadm: 
- Ne var ki muhtar; diye iter· 

ledi: Omeri buldular mı ki? 

BaşörtüsQnQ ~nden doğru 
elleri ile içeri soktu. Ayaklan çıp 
t.ıktı. Taze toprak içinde birdenbi
P. bitmiş bir nebat gibi duruyor
du. Birdenbire bitrnif; ve sanki 
bu garip nebat, bir fidana sama· 
rak yukarı doğru yürllmü~tü. 

Muhtar: 
- Gilmüş, dedi; hele kendint 

gel bir. Sana bir haber emme ..• 
- De hele muhtar! 
Muhtar onu umdulundan da· 

ha mukavim bulmuıtu: 
- Bir şey delil pek, dedi; 1eni 

hUkOmat istiyor İ§te .•• 
- Ne yapacakmq beni bükQ.. 

mat? 
Jandarmalardan biri: 
- Omerden ötQril, dedi; vilft)-e· 

te sürecekler .. 
- Ne yapmı, Omer? 
- Omer eşkiya olup çıkmış! 
Gümilg sersemledi: ve Adeta· u· 

zuvlanndan birine yeni bir yıldr 
mn daha çarprnıı kadar oldu. Son
ra birdenbire, inat eden bir ökü· 
ziln üstüne atılır gibi yüİ'ürnek is· 
tedi: 

- Yalan, dedi; Omeri bir gö 
ren mi var? 

Jandarma: 
- Hüktlmet dfyor ktı, dedi; A~ 

bartıyı basanlar arasında Omeri 
de ıörmü§ler· Anbartryı o tutuştu· 

rup yakmış. Sonra da bütün kıs· 
ıcuuan onwıe sw up omıana o &o 
tumı\iş. Hükumet seni rerun tuı.a
cak işte. .. 

Bununla beraber .Akviran muh Nakleden : Baki BAŞAK 
tarı jandamıalan daha fazla ko- Kadri O:Uz mUtckaJt bir memurdu. \ me çıkaracak olusan ... Vay haline! 
nu~turmadı; onları eliyle şöyle bir Vil!l.yct merkezlerinden birinde otu- Kadri Oğuzu, yUzU koyun yetir-

" ruyordu. dılar. Ellerinde ateşten topu.ılar 
geriye itti: En çok aevdlği §ey de: uyku! tutan yedi ifrit zavallıya bir gU· 

- Varın geride durun siz, dedi. "Dcliksiz bir uyku bir torba altına zcl yanaştılar· Allah ya.rattı de • 
• . Ü d" ~.ı.. "B. ol be mUsavldir., derdi. Gllnlln b1rinde Knd· e . . ellrse mTrtma 

llilrn ,e OlN~: ır Y nı 'r1 Oğuz çenesini eline aldı, uzun uza.. m yıp neresıne g • ... ' 
dınJe hele!,, dıye yatıştırmaya ça· dıya dUşUndU. Cemiyete fa.)d:ılı bir beline, kafasma - topuzlan indir-

d dl meğe b:ı.şladılar. 
··~ll. Hasat !'erının arka:,ına a.ıp hizmette bulunmak arzusun ay : Pad·aA'-, bl.zzat topll%lann ade • 

· d'' Her ne kadar Acizane, naçizane ola- ,....,, 
~otur u. caksa da... dini s:ı.yıyordu: Bir, ikl, il il Uç, dört. 

Muhtar bir ağıl içinde.ki koyun· DU.,U!ldU, tqmdı. Nih:ıyet en mu-
.an Aap.ıOa atAKat e 5a)"ar glOl, vafık bir ı., olarak ömrlltılln sonunu 
uğlak vmcrin karısına nl!kumı:tın •'hıırnfaUa mUc:ı.dclc.,ye hll!lretme~e 

edikl . . ani u tır l karnr verdi. 
J erını atu: - uır ış o - Ertesi gtln, gıızctelerde §Öyle bir 1· 
muş, dedi; ümeri eşkiyaların ara· ~ lntişıı.r etti: 

.. maa görenler "ar. ııuraıata karfJ U4ıu barp 
Kacıın ba§UU iğdi· ve yavaş ya· "DUnyamızın saf, ~esut ve fuıu· 

. • de hayatını batıl fikirlerden ve 
vaş ağladı· Jialbuki .arasıra tarıa- hurn.fattan kbtllen tathir etmek 
)'a uğnyan muhtar, hani diyordu arzusunu ta.::ııyan :Eevatı kiramın ... 
ki: Bır merak etme kız.. Bahara gün... saatte Kadri Oğuzun evine 
kalmaz Oıner ne ider ider geliri,, teşrifleri rica olunur.'' 

GilnU saati geldi· Hurafat dll3 • 
'aınız. bwıu büyuk bır teVe.tAW" mnnl!ırı. birer l.rer Kadri o.;uzun 
.e söylediğini hatır1ad1: - "Ge.ır, eYLııi teşrif ettiler. 
Jiyordu; göreceksin .. çocuğunu me· Konferıı.ns bll!'Jlndı: , 
.ak eder Umer!..,. - ''Muhterem samlinl klram!--

Beüti de uk guneşle birdenbire [Hatip bir iki yutkundu· Çok 
. . . . • milteheyyiç gC.rünUyorc· ] Biliniz 

. yeşeren hdanlar gıbı gelecekti .. K.ru ki dilnya ytlzUnde cin, peri, ifrit 
erir, erimeı sıcak toprakta bıten denilen §eyler katiyen mevcut de.. 
ılk tohumun toprağı yırtıp çık- illdir ! 
uıası gibi gelea.k.ti. Nitekim Akvi- Böyle geyler yoktur .... Yoktur ve 

anda prakl ürü .. 1 bac:.la· olamaz.. Olmasına da Jmkan ta-
r to ar 8 meye ~ aavvur edilemez. 
dığı ıamandanberi kulaklarında Mesel!, açık söyleyiniz e1Pndim· 
V"ctkit va.kıt bir ses işitiyor; bir içinizde cinleri, perileri, if1 itleri 
tarla kU§Ullun sesi gibi oıuarı din· vesaireyi k"m gl>rdil· G8rcn vtı.rıuı 
. . .:-• . to ak .. · elini kaldırl!lın·--
uyor; öku.6&erın pr . . uzerınc.e Samlln sUk~t itinde dinliyordu. 
yürüdüğü yolda. devnlıp kabaran Tıs yok! .. 
ve kıştan yeni kurtuJmu, kara tar Hatip bu son cUmleleri bUytik 
tada onu iörüyordu. Omer dört biı bir gurur ve emniyetle eöy!emiştl· 
taraftan birdenbire kotuyor: Herkes bq sallıyarak hatibi tas-

~ ·· · di d ı •• M 1 B' · vip etWer. Fakat dünyada yaln:a 
- Gumu§, yor u; a..u.. ızım ihtiyar kadınlarla ciddi baylar yok 

ınek doğuracak mı ki? ya? ... 
- Arnanm, ya ikiz olursa O. Arka malardan çapkmm biri 

mer!·. 
Sonra, bütün Omerler hepsi bir 

araya toplanıyor; u ötede, yahut 
uaha uzaklarda, dağdan bir hey
kel gibi.ayakta dimdık duruyordu. 
Fakat Gümü~ bunu istemiyordu. 
Çünkü bu dağdan heykel konuşmı
yor; hareket etmiyordu. Sadece, ü· 
mine bir yağmur yağını~ gibi. 
evveıi om.uıcı.uıdan ıtı"areu ra· 
vaş yavai enyor; a)·akla.1 top.~~
ta kaybo.dutru zaman; yalıu.ı lx;»ı 
•özüku1or; sonra, yağmur onu da 
ya\aş )"3\a~ erilı)ordu. 

Bunun!a beraber, o gunU en mu· 
hım Mdıse al''"antı doı;ru o .da. 
Gümli~ ör.de, muhtar bir adım 

arkada, tarlaYı yüzüstü bırakarak, 
patikadan anbarlann ve ahımı 
bulunduğu yere dotnı geldiler. 

Jandarmalardan biri: 
- Muhtar, dedi; akşam olma· 

dan işleri bitirsek hele .. 
Doğrusu, muhtar acele etmiyor

du. Çünkü kadını hasat yerinde 
jil dökerek biraz yumuşatır gibi 
olmuştu· Şimdi de öküzler sayılıp 
carla mühürlenirken tekrar Omeri 
hatır!ıyacağı muhakkaktı. 

- Olur. dedi; hele siz samanlığa 
bir yol yürüyün •• 

Fakat, muhtar bunu daha söy
ler sôylemez, ümerin kansı ileriye 
doğru atıldı; çit önünde kollannı 
~ir kanat gi'>i gerdi: 

- Gavurlar, dedi; ıidinin kah· 
peleri.. Omer burada olsa öküzle 
ri abnayı ıösterirdi size .• 

Muhtar Gümüş kızı kapıda A
deta tatumadı. Birdenbire, yanın· 
dan tıriadığı zaman, kadını bir 
saniye içinde kaybedivermişti ı O
nun yerine. bir göz kapayıp açın-
caya kadar başka biri gelını§ti. 
Bu yQzden olacak ki Akviran 
muhtan bir adnn geriye çekildi; 
ve tekrar onu tanımak ister gibi 
'ikkatle baktı, kapıyı o kadar 
'>Imsıkı kapamıştı ki, iki jandarma, 
parmaklannı açara.'< kapıdan ayı
ramıyorlardı. Birisi kadını omuz· 
!arından yakaladı; ve bir ceviz 
kırarcaı;ına sıktı. Kadın esniyen 
bir tahta gibi ses çıkardı: .. Iıtı!., 
dedi· Jandarma "vay anam! diye 
9Öylendi; öküz gibi ayak diri)•or 

be!.. (De•amı nr) 

atıldı: 
- Fakat ''Kadrl beyefendi, za· 

tJalinis Amerikayı g8rdllnllz mil?" 
- Hayır. maalesef!· 
- Halbuki Alem bilir ki bir A • 

merika vardır· Şimdi biz görmedik 
diye Amerikayı inkA.r mı edelim?!. 

- !!! 
- !!! 
Öyle ya 1. Vakıa samlinden Mc 

kimse Amerikayı görmemişti. Fa
kat Amerika olsa gerek· Herkes 
ba.,ladı yanındaki ile m Unak~ ~aya: 

- Eğer Amerika yoksa me§hur 
kuşif "Krlstor Kolomb" neyi keş • 
fcttJ? 

- Amer.!ta olmasaydı, "Aınerl· 
ka vnlıııilerl iı:inde yedi hafta se -
yahıı.t" unvanlı roman nasıl yuıla
bilird? 

- Patates suratlı seyahlar A· 
merikadan gelmlyor mu? 

- Jilet usturalan Amerika ma· 
mulfı. tı değil mi? 

- Ya Ford otomohilleri?! 
-Yn ~ulo ile Con J{rnv!ord?!! 
O gün konferans böylece rr.Una. 

k~ah bir muhavere şeklinde de
vam etti. Fakat, Amerika ile cinler 
ve periler arasmdakt farkı aramak 
tan dünyayı hurafattan temizle -
mek işi kaldı diğer konferansa ... 

ıc<:::ıı 

Bay Kadri Oğuz, o gece, yorgun· 
luk ve heyecandan mUşkUlfltla uyu
yabildi. 

Rüyasında, kar§ISllla acaip ve 
korkunç birtakım kanatlı ma.hlfık. 
lar çıktı. Ağızlarından alevler, bu
runlarmdan dumanlar fııkmyordu· 
üstüne doğru yUrildUler· Kadri O
ğuz fena halde korktu: Ağlayıp 
yalvarmağa başladı· 

Dlnliyen kim? İfritler Kadri O· 
ğuzu salla sırt edip omuzladıklan 
gibi ta Kıı.f dnğhrmm arkasındaki 
"Cnb1L"a ve Mablisa" padİ""hll m 
mcml~ketine götürdlllcr· Burası 
cln peri padlş::ı.hmm paytahtı idi· 
Padişah Kndrl Oğuzu görUnce deh· 
ıetll gazaba gelerek, yanıba§mda 
duran bir dudağı yerde bir dudağı 
gökte cellAtbqıya ''idam!" emrini 
verdi· 

IAkln bu sırada, Allahtan ola -
cak, vezirlerden biri cin peri padi
phmm ayaklarına kapandı: 

- Cahilliğine bağışlayın - de
di - bir daha vapmaz .. Nn.'lilsa bir 
hata -etmiş: Bir daha irtikap et -
mez .. Bu seferlik benim hatırım i
çin-· 

Cin peri padiş:ıhı vezirinin istir
hamı üzerine biraz yumU§nr gibi 
oldu: 

- Pekll!, dedi, bu seferlik i
dam ceza.mu bet ytlz topuza tah -
vil ettim! Fakat, bir dnha yanılıp 
da ağzından aleyhimizde bir kelL 

Doks!ln sekiz, doksan dokuuus, 
yliz! Yilz blr, yUz iki, ~z Uç, yllz 
d:lrt .. İki yüz ..• "Üç yUz .. Dört yllz .•. 
Dört yüz doksan dokuz.- Tam bea 
yüzüncU topuzu da kemali lfiyetle 
yedikten sonra Kadri Oğuz kanter 
içinde uyandı. Yan ölil bir halde. 
korkusundan, hAlA gözlerini aça -
mıyordu· 

Nihayet, neden sonra, bunun 
bir rüya olduğunu anladı· Fakat 
bir h:ı.fta da hasta yattı. 

Bir daha mı?! !·· BUyUk aö&ilne 
tevbc? .. Kafnsmı kcueler, değil a· 
leyhlcrinde suyleyip onlara kar§I 
iHi.nı hnrbetmeğe, lsimlerl.ni bile 
ağzına nlmamağa karar verdi! . 

- Tam sırur, haJ'dl 111.ınafk et
eene-

- Cesaret ~yormn, en-ell 
sen Ui.nı atk et de hana ceMret 
gelsin· • 

- .l'raum karikatllrll -

zifaf geooslnde-
- Alman karibttlrtı -

Uşak (av meraklm konta) -
M:wl oclada bir hınız var- Ba iti 
b!7z:lt J;;:cncJinlz mi halledecıebhıls, 
yoksa poll<•e m1 lu:.ber \'ereyim! 

- Frall.l!ITZ karikatth11 -

6.6.940 Per§embe 
12.::0: Program ve memleket .. ı 

ayan, 12.35: Ajana ve meteoroloji 11a· 
bcrlerl, 12.50: MUzik, Okuyan: Mef
haret Sağnak, 13.15 MUzik: Halk 
tUrkUlerl, Azize Tözem ve Sadi YL 
ver Ataman. 13.SO/H.OO: Mllzik: Ha· 
fit mUzik (Pl.) 18.00: Prosraın ve 
memleket ıaat ayan, 18.06: MUztk: 
Solistler (Pl.) 18.30: Mllzlk: Radyo 
caz orkestrası <Şe!: lbrah!m ÖSgllr). 
Soprano Ilcdrlye TUzUn'Un l§UrAklle. 
l!l 10: M.lzlk: FaSll beyeU, 19.•IS: 
Memleket ı;:ıat a~an, Ajana 20.00: 
Mıızı ~. O:tu)an: emahat Ozdeuee, 
Oku)an: l!clek To'q;öz, 20JO: Ko. 
nuşma, 20.45: Müzik, Okuyan: Nec:ml 
nı::a Ahısltan, 21.10: KoDU§JD& (Sıh. 
hat saati), 21.30: Mtlzik: Radyo or
kestrası, (Şet: H. Ferit Alnarı, 22.20 
MUz!k: Cazband (Pl.) 22.30: Memle
ket aa:ıt ayan, Ajana haberleri; 22.:SO 
MUzlk: Cazband (PJ.) 23.25/23.SO: 
Yannkl program ve kapan!f. 

Satıhk Apartaman 
aram yor 

Tak!llm, Beyoğlu, Tarlabe.p, Tom
koparan, Harbiye, Maçka, ŞltD Mmt. 
ıerlndc lkl veya Uç kaUJ Uçer dOr
der odalı tesisatı tam b1r apartmıaa 
aranıyor. Ana caddede Ye)'& ana 
caddeye yakm olmalıdır. Satdü mü 
olanların ts.tanbuJ Poırtaıulll .._. 
kutusu 21' M. F. adrealne " - 8· 
yaUannı aQraUe blldlrmelerl. 
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MAZON MEYV A TUZU lnkibaz, 
barsak 

hazımsızhk, mıde bulantı 
tembellığinde, mide el<şilik 

ve 
ve 

bozukluğun 
yanmalann 

Müferrih ve rnidevidir em nü vetne ~uB DaınoUalğ)JB nır. 
MiDE ve BARShKLARl temizler alıştırmaz ve yonnnz. MAZON isim ve HOROS markasına ili 

~ ••• ' • • ... • .f ·/ • ' • • • ' • '1 :- • ~ ,-

Milli küınenin en heyecanh kısmı 

Fener - Galatasaray 
maçile başlıyor 

- Her hattımız mükemmel .. Forvet çol~ golcü 
maçı kazanamaz mıyız? 
-Bu sayılan şeyler, Fener· Galatasaray maç

larında neticenin yüzde otuzunu kazanır. Asıl 
maçı kazanacak şey; şans, maneviyat, sinirsizlik 
ve iyi gününde bulunuştur. 

bt.anbal asli;ı e D uncu hukul, hı\

kimll~inden: 

40/423 
YoTglyc Stefani vekili avul:at Ek

rem Atakul tarafından Bcyoğlunrla 

Nane solcağında 9 No. da mukim Har 
ri Turhalaki aleyhine açrnış olduğu 

boşanma davasının yapılmakta olan 
muhakemesinde: M. aleyhin lkarneL 
gtuıı meçhul olduğundan dnva arzu
hali ve davetiye mahkeme dlvanha
J)eslne talik ve gnzctelerle de l!Anat 
icra edildiği halde gelmemiş olduğun· 
dan muhakemenin gı,Ynben lcr~sma 

ve davacı vekili iddiasını şahit ile is. 
pat etmesine ve evlilik vesikası getir
mesine ve muhakemenin 26·6·940 sa.. 
at H de talik edildiği gıyap kararı 

makamına kaim olmak Uzcrc llAn o
lunur. 

P' .,o.-ıık llckırıı ı - ~ 
Dr. Ahmet Akkoyunıu 
l'ak5lru • fallmhont Palas No. 4 

Ö<intll,: 
a IB~am ......... 

1-Ierkes bilhass~ çocuklar tarafından alınması gayet 
kolay müessir bir müstahzardır.' 

Barsak Solucanlanna 
karşı gayet tesirlidir. Barsak solucanlarının büyüklerde ve Küçüklerde 
sebeb olacağı tehlikeler göı. önüne alınarak solucan haslahklarında bunu 

kullanmaları faydalıdır. 

Hekimlerimize ve halkımıza tavsiye edilen' bLI 
müstahzar her eczanede bulunur. 

Türk sporunda dalma en büyük he· 
yecanı teşkJI eden G.S. _ F.B. çe kar
ııtla§mslarından biri de bu pazar 

namıgtır. ::udurlnln takımda yer a- Paz:ırdan ~asıla her ııüo Kutusu 20 kuruştur. 

yapılıyor. 

Bu ııc!crkl karşıla§manm mühim 
bir huausiyetl daha vardır: Mllll kü
mede bu seneki §amplyonu tayin et
mek! 

Evet, bu nıllııabakar.m galibi bu, se
neki mllll kUmede şampiyonluğu yUz.. 
de yetml§ torbaya koyacaktır. 

Bu mUsabakanın tahmJnini yapmak 
icap etse, evvell klUp mensuplarının 

maneviyatını yoklamak isabetli olur. 
lı!ese!A bir Fenerliye: 

- K1m kaza.nacak ? diye sorsanız, 
- Biz kazanacağız, çünltU .... vesa-

ire diye devam ederken, emin olunuz 
ki kendJBi de aöylediğine inanmak lh
tlyacmı kuvvetle hisseder. ÇUnkU tam 
bir emniyeUc söylediğini zannettiğiniz 
zaman bile, içtnde gene bir •(acaba?) 
vardır. Aynı ııey bir Galatasaraylı l
çiıı. de böyledir. 

Bize sorarsanız, şimdiye kadar söy_ 
lenmiı ıeylerln ne dereceye kadar bir 
hakikati lnhmin olduğunu her seferin 
de gördilğilmU.Z için, biz de bu maçın 
artık kllaik olmuı tahmlnletlni yapa-
nıs. 

Deriz ki, bu kuvvet meselesinden 
ziyade blr maneviyat, slnlre hl'ıklm ol
ma, iyi ~Unde bulunma ve §&I1S me
sele5fdir. Bu her zaman söylenmiş bir 
eeyclir. ÇUnkU yukarda saydığımız 

ııeylerc tesadut eden bir takım zaten 
her zaman gallp gelebilir, O zaman: 
"dememi§ miydik? lşte söylediğimiz 

oldu.,, der ve i~ln içinden sıyrılırdık. 
M'.açm neUcesl hakkında bir şey 

söylemeden ve söylediklerlmizln d~ 
maçm neticesini all'ıkadar edecek ma.. 
hlyotte olmamasına dikkat ederek iki 
takımı gözden geçireb!Urlz: 

Galataaaray: Kalesi Fenerin kale
aüıden zayıftır. MUdafaa.st kuvvetli· 
dir. Ha! hattı (lyi oyununu c;ıkanrsa) 
Fenerle mllııavl olabllir. Gelelim hU
cum hattına ... Galata.saray, son !zmlr 
maçlannda c.çar ve birleşmiş bir bU. 
cum hattl gösteremedi. Bunda Budu
rlnln yolaulluğu en mUhlm rolU oy-

lıp almıyacağını, bu satırları yazar_ ~al 15 <l .. n ~nııru. l'tlclon c11ıı1 Sıhaı v.-ı.·1rıi111ıı "'U<-l••l •"ıri h.a"-dır Rr ~lt' ilr satılır 

kcn bilmiyoruz. Fakat Budurlsiz do lı••••ma••----------------------:-------------------------
oısa, Galatasanıy hücum battı Fener ı 

mUda.taası için tehllkelidlr. Bu tchll- d k , 
keyl Fener hııf hattı önllyecekUr. '•---Nazarı ik ate:--·--

Bu halta Budun de yer alncak:ı.ı ,,,. 91i~IJ~~~f1~' 
0 zıı.roan Fener haf hattının da işi Son piyasa yUkseliıılerine rağmen eski hadlerini muhafaza eden bl- t 
gilçleşecekUr. lçlerln geriye yardımı lQmum pamuklu mamuHl.tımızdan bir kısmının satış fiatıarı aşağıda 

noktal nazıırından GalntasnTay rakl· muhterem milşlerJJerlmlzln nazarı lstUadelerine arzolunmuştur. 
bine ustündUr. Nazmı Bııaması Metresi SS Kuruı 

Fenerbn.hçe kalesi kuvveUidir. MU
datna, kalesini zaafa uğratacak kadar 
zayıftır. Hat hatlı taknnm muvaffa_ 
klyetinde tmll olan hattır. HUcum 
battı en kUçUk potlardan istifade ede
cek kadar ser! ve fırsatçıdır. 

Fakat bu mll.sabakadnn talumı asıl 
gallblyeto yUkseltecek şans, manevi
yat, sinir, iyi gUn hangi takımın le
hlnedlr, bilemeyiz. Bizce mUaabnkııVJ 
asıl kazandırncnk vıısıtlıır da bunlar. 
dır. 

Sa.t'lt Tuğrul ÖGET 

Beden :terbl,Yesl htanbul bölgesi bl· 
slldet ajanlığından: 

1 - Bedon terbiyesi tr.tanbnl böl
gesi bisiklet ajruılrğı trunfmdıın 9_G
D l0 paznr günü bir bisiklet tt>~\'fü 

mllsab:ıkası t.ertlp olunmuştur. 
2 - .Mil5abakaya tam saat D da 

başlanacaktır. 

S - Yarı' yolu: Top kapı • Silivri 
yolu üzerinden ve 100 kilometrelik 
bir mceare daJılllndo yapıllU',aJdır. 

4 - Bu yarı~ta birinciden üçüncll
)e kadar de.rece alanlara birer ma
d4lya verilecektir. 

Nazilli Çiçekli krepi ., 41 ,, 
Nazmı Pljamalık ve gömleklik ., 41 .. 

Ereğll 160 Genlşllkto patiska ,, ı,; ., 
Malatya Yollu yatak yUzlUk ,, 8ı ,. 
Kayseri Kazallnası 

" BakıTköy Kapot bezi 
so 
30 " 

SOMER BANK YERLi MALLAR PAZARI 
MOESSE5CS! ŞUBELERi : 

tı;t~nbul, Beyo~lu. Gatntıı. Kadıkö~·. Ankara. 17.mlr, Adanıı, J\l<"nln 
• • • _..,. • • , r\ .. .' ~ ~ . • • • ı • . ---il 
1 

Oksürenıere Katran Hakkı Ekrem 
Hakkı Kat~an Pastilleri de vard1r 

·----------··------KIZILAY CEMiYETi 
UMUMi MERKEZiNDEN 

:\lllnakaaa 8Utttllo aısağıda yazıtı altı kalem eua satın alınacaktır. !1111. 

munesl ,.e prtnamcsi için alAkadarlamı herl:'Un latanbulcla l."cnl Pos

tane clvormda Kızılay hanında Kızılay deı>OSu dlrektörlüğüno mü

racaatltLn. 

ı - 700 adet ailecek 

5 - Yan,a iştirak edecek olan bl. 
alldetçllerln muayyen '"t\kltt<-n yarım 
saat en·eı hazırlanmış olduldan halde 
ko,o :yerinde hazır bulunmalan ve l
slmlcrhıl hakem heyetine kaydettir
meleri Ulzımdır. 

2 - 1600 ,, pe,t.emal 
3 - 12000 " ha-.·lo 
4 - UO ,, kuıkbait 901 
6 - 140 ,. kaaıkbağı eağ 

------------mm IKnA~ıtYEJ,~ı;t 
6 - UO ., kasıkbağı muzaaf 

İhale 10.8.9&0 tarih -ve saat onda yapılacaktır. T. iş Bankası O 
,.ııt' 

ı adet 2000 Ura. - 2(JO · , 
s .. ıooo .. - 3()()0.,..... , 

6 .. 500 .. - 3()()0. ...... ' 
soOO-...... 

12 .. 250 .. - ' 
•o .. ıoo .. - .ooa ....... , 

Tlrklye Cumhuriyet Merkez Bankaıı 1 I 6 I 1940 vaziv•ti 
1940 Küçük Cari 

Hesaplar 

ikramiye Planı 

75 .. 50 ,. o: S7~·,....., 
21 o .. 2:-ı .. - 52~· ...... 

Keşideler: 1 Şu~t, .ı ,r:; 
yıs, 1 Ağustos, 1 lkıncıt 
tarihlerinde yapılır. 

AK T 1 F 
Ka,,cı: 

Altm: Saf1 l<loJCTam 11 721316 
Banknot • , • , 
Ufaklık • • • • • 

Dahı1deld Muhabir~: 
Altm: San Kil01mUD 
l'Urlr Lirası . • • , , 

Hariçtek1 MMl&abirter: 
Altrn: San Kilogram 6eı1 rn2 
Altına tahvili kabil serbest 
dövizler • 
Dl~r dtsvizler ve bm;lu 
Klirln" bakfyelerl . • 

Haine ta1waıen: 
De~hte edilen "Vl'&kı ut. 
diye karşılriı 
Kanunun e . 8 maddelerine 
t.evfikan Hazine tarafından 
.Uf tedlyat • • 

8tmedaı cUıdateı: 
Tf r.arf aenetler . , , , 
WıAam ve tlllım1tft et~ant: 

A I Deruhte erulen ewala nak. 
\ dJyenin karşılığı esham ve 

8 
tahviJlt itibarf kıymetle· 

8ertMwt esham ve tahvil~t: 
A vat:.tlaf': 

Sutneye kısa vadeli avans 
&Jtm w döviz U.rine • • 
hhYillt tberlne , , • , 
ın-darlar • ' • • • 
Mabtellt , ı , ı ı , -

Ltra 

100.881,769,lS 
11.432.535.SO 
1.834.962.92 114. 149.267.57 

455.147.77 455.147.77 

9. 729.456.95 

60.396.29 
1 

27.785.420.01 37.575.273.25 i 
158. 7 48.563.00 ! 
18.879.576.00 l 39.868.987.00 1 

244.337.061. 12 244.337.061. 12 

1 

48.041.644.36 
8.259.629. 75 56.301.274.11 

318.000.00 • 
7.812.18 

7.808.722.00 8.134.534. 18 , 
4.SOt>.000.00 

21.793.730.44 
' 

Yekıln 627.115.275.4'1 

l Temmum 103~ btrihinden itibaren: 

PAStF. 
Sermaye • • • ı • 
Thtiyat akreri: ""' 

Adf ve fevkalade , , • • 
Hususf , , • • , ı 

Tedavüldeld Ba11knot'laf': 
Deruhte edilen evrakı nakdiye 
Kanunun 6. 8 maddelerin tev. 
fika.n Hazine ta.ra.fmdan vaki 
tediyat • • • • 
Deruhte edilen evn.ln nak. 
diye bakiyesi • • • • • 
Karşılığı tamamen a1tm olarak 
ılaveten tedavUle vazedilen • 
Reeskont mukabili llivten te-
da. vıuıed. ı - • ı • 

MEVDUAT 
Türk lira..<tı 
Altm S. Klg. M ~11 9~0 
Döviz taahhüdatı: 
AJtma tahvi1i kabil döviuer 
Diğer dövizler ve alacaklı ırn . 
rine bakiyeleri • • • , • 
Muhtelif • • ı ı ı ı ı 

6. 188.666.15 
6.0u0.000.00 

158. 748.563.00 

18.879.576.00 

139.86d.987.00 

17.000.000.00 

Lıra 
15.000.000.00 

12.188.666.15 

177.000.000.001 333.868.987.00 

J5.711.43R.58 
78124. 167.90 113.835.606.48 

3.563.77 

32.5l1.068.33 32.514.632.10 
119.707.383.71 

627.115.275.44 
__.,.~ aS· 

Iskonto haddf % 4 Altın Uzerint' ·% 3 

';_---------------------------------~~ . · de• Türk Hava Kurumu lstanbul Vılayet Şubesın}(~ , 
Numunesine göre (4) milyon Fitre zarfı yaptırılması açık e ı"','.J 

konmuştur. Muhammen bedel {14000) liradır. 14 haziran 910 cuınıı '$~~ 
at 14 te fiyat muvafık görUlilrsc muvakkat ihalesi yapılacaktı~ 
ye ı,urak edeceklerin yUzde (7) buçuk t eminat akçe.sile birlikte utJ;.;ı 
ve saatte ve §3.rtnameyi görmek i.stlyenlerln de hergUn Cağaloğl 
be merkezine mUracaatları (4G6S) 

:Muham::-ı::ıc; 70000 lira ola::ı 20;;:-::kll veya be'P'16fl' 
21 - 6 04.0 cum:ı gUnli saat 15.30 da kapalı zarf usu!U ile Ankarad• 

nıısında satın alınacaktır. l1• 
Bu l§e girmek istlycnlerin (4750) llralık muvakkat temınat *1 

tayin ettiği ,·esikalarını ve tekliflerini aynı gün saat 14.30 a k& 
yon reisliğine vermeleri IA.zımdır. ~ 

Şartnameler (350) kuru~a Ankara ve Haydarpaşa vezneıertıı 
caktır. ( 4645) 

Ankara Caddesinin en islek yerin .. 

Kiralık dükkA 
1 

Vakit ı\/iatbaası ıdaresine müracaB 


