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lmanlar bütün kuvvet .. 
erini harpsahasınasürdü 

Alman tazyiki ·-w-· • 

er ·yerde durduruldu 
ansız istinat nolltaları 

llkavemette Alman tanll· 
•ını piyade talllbedemlyor 

g nehrinin cenup sahiline çıkan Almanlar imha edildiler, 
orn mıntakasında Alman piyadeleri geçit açamadılar 

. A.Imanya için yegane 
Fransızların muharebe battınıı eUrdllklerl 80 tonluk ağır tank"ardan biri-

KUR US 

İLAN tŞLERl: Tet 20335 

i
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Moskovanın 
italyaya ihtan: 
Balkan s~lhünün 
ihlaline Sovyet 
Rusya lakayd 

kalamaz 
Türk • Sovyet dost
luğunda yeni inkişaf

lar bildir iliyor . 
Kafkas hudutlarındaki 

İ kıtalar normal hadde 
i indi rilmiş 

Londra, 1 - Sovyet Rusya, ltaı. 
y&ya yeni bir ihtarda bulunarak Bal· 
kanların sulhuyla Moakova hükQme. 
Unln çok yakmdan ala.kadar bulundu. 
tunu bildirmiştir. Moakova radyow 
ve gazeteleri bu me\'ZU etrafmda n91-
riya tta bulunmaktadır. Moakova rad
yoıru ezcUmle deml§Ur ki: 
"İtalyanın bltaraflığma devam et

meal. için yapılan bu teoebbUalere raf· 
men her ne pahaama olursa olalın 

harbe girmefe karar verdiği anlqıl.. 
maktadır. 

(Devamı 4 ibıetlde) 

· ınuvaffakiyet yolu 
~a~n askiı;;irıe;~ö~ a D da kal 'i 

Avrupaya gelen Amerikan Amirah söyliyor 

n eticeyi almaktır 
\ıı:. 8 (A. A·) - Hava neza· ı vetlerimizin muharebeye kitle ha
~~Yor: Jinde mUda.baJcai bilhassa dilşma-

1: gt}n zarfında hava kuv- nm zırhlı kıtalarına, iaşe ve lakvi. 
ye kollarına yapılan taarruzlar 

F d • 1 şeklinde tezahilr etmiştir. Hava 
ransız ıp o- kuvvetlerim.izin e<ın günlerde. düır 

man harekatında hu.sule getirdik-

rn t 1 d 
• leri karışıklık kara kuvvetlerimizin a 1 g e 1 faaliyetin~ geni§ mikya.sta kolay -

laştırmıştrr. 

dalgalar halinde bombalan ve top. 
lan ile muhtelü noktalarda düşma· 
nm kollarını, zırhlı krtalarmt, ben
zin kamyonlarmı felce uğra.tmıola.r 
ve birçok tankları muharebe ha • 
ricine çıkarmışlardır. 

Büyük bir faaliyet gösteren av
cı tayyarelerimiz tahrib mlifreze • 
terimizi pek müessir surette hima· 
re etmişlerdir· 

~ ll.ın yeni Mosko· l elçisi de bugün
erde gelecek 

Evvelki gece bombardnnan tay. Dün şimal cephesinde Fransız 
yarelerimiz harb sahMının gerile. avcı tayyareleri düşmanın 21 tay
rinde şiddetle faaliyete geçerek i· raresini düşürmüşlerdir· 
aşe kollarmı. yollan ve şimendi - lNGlt,TERE SAHİLLERiNDE 
fer hatlarını bombardıman etmiş- Al..MAN TA \'Y ARELERl 
lerdir. Keşü tayyarelerimiz gece l.ondra, 8 (A· A·) - Hava ve 

Amerika donanması . 

hazır bulunuyor 
Müttefikler_e Amerikadan şimdiye 
kadar 2300 tavYare gönderildi 

\ 'atlng"ton, 8 - Amerika ordu.su 
teı:-aanelerl, mühimmat imalini sürat
lendirmek Uz.ere günde 24 saat çalış. 
mak emrini almışlardır. 
A\'RUPAYA OlDEN AEMERIKAN 

AM1RALI 

,Nt>vyork, 8 (A..A.) - Amiral Leb-

reton bir t.ra.nsaUanUk tayya.realle 
Lizb9na gitmiştir. Mumaileyh §imdi 
Llzbon llmanmda bulunan iki torpido 
ve dört muhribe yeni harp gemilerinin 
iltihak edcceğlni beyan etmııtır. Ami-

ral Amerika donanmümm hazır ol. 
duğıınu söylemltıtlr. 

(Amerikaıun mııtt.etıklere yardımı
na d•lr telıraflar 1 üncll sayfa.om• 
d&dı.r.) 

Papalık ıehrinde 

Haro ihtimaline 
karŞı tedbirler ve gündüz birçok uçuşlar yaparak dahili emniyet nezareti bildiriyor: 

kıymetli malumat getirmişlerdir. Dün gece geç vakit ve bu saba-

_ya~~~rim_aı~~a\_t~~-b~_fu~-h-~~-~:_:;_;~_hm_il_k saa_tıe~-~n:_,:n_dı~_4m_::c_~;_~r ... in gi ite ren in Moskova yeni e 1 çisi 
Tophanede bir evin Balkanlarda dolaş ıyor 

ahnıyor 
ltalya ile harp halinde 
bulunabilecek aelirler 
İçin daireler hazırlandı 

lyadaki 
. lebemiz 
1 9eldi, 13 ü de 
~arın geliyor 
~ a / · · o/ e aretımız ve 
il, °;luh katipleri 

fqf eb Qı-İsten iki 
<?1>1iz geldi 
o·~ ' üaride) 

bodrumunda çıkan ceset 
Artvinli Abdullah adında olan bu gencin anor

mal zevke ve kıskançlığa 
kurban olduğu aanılıyor 

Tımarhanede bulunan katil 
Davidin isticvabına başlandı 

DUn Tophanede Hocata.haln soka
ğında birtakım serserilerin meskeni 
olan 40 numaralı me~k evde uzun 
mUddet kalmış genç bir ınaan cesedi 
bulunmuştur. 

Cesedin vaziyeti ollpheli görülmüş 
ve muayene için morga naklettlr11. 
mlştlr • 

Verilen ma!Omata göre, ceaet Art
\1nll Abdullah adlı birine aittir. Hldl
senin oöyle olduğu zannediliyor: 

Abdullah son zamanlarda, kendisini 
uzun mUddettenberi tanıyan David is
minde tımarhaneye girip çıkmış bir 
serseri ile bu eve yerleşmiştir. Bera.. 
ber düşUp kalktığı ve her ihtiyacını 
temln ettiği Abdullahı çok kıskanan 
ve her hareketini gizlice takip ettiren 
Davlt bundan beş ay evvel genç ada· 
rru ılddetll surette dövmllf ve ölUmU
ne sebeb olmUJtur. 

Muvazenesiz aerseı1, cinayetini giz
lemek l<;ln cesedi evtn alt katmda 
açtığı bir çukura atmqılır. 

Son zamanlarda, ölUnUn bırakbfı 

b&tır&larm tesirli• ıtttık~ heyeca.ııı 

artan, yakm tanıdıklarına Abdullahm 
hasretine dayanamadıtmı ~yllyen 
Davlt nihayet delilik &.razı göıterdL 
ği.nden emrazı akliye ha.staneslnde 
tedavt aıtma alınmıştır. 
Dığer taraftan son günlerde Hoca· 

tahain sokağındaki met.mk evde bir
takım pis ve fena kokulardan ıOphe
lenen evin serseri sakinleri ve kom. 
ouıan işi zabıtaya blldlrml§lerdir. Bu· 
nun Uz.erine ceset meydana çıkanlmıı 
katil akıl hastanesinde sorguya çekil
miştir. 

.Maznun Davlt hakkmda hastane 
doktorlannm vereceği raporla kanuni 
muamele yapılıp yapılamıyacatı an-
18,§ılacaktır. Maama!lb emniyet mlL 
dUrlUğtlnden aldığımız malQmata gö· 
re, henüz cinayet tılendlğt tahakkuk 
etmif değildir. 

Abd}.lllahm diğer bir eebeble ölmü~ 
olma.ııı ve uzun müddet farkına vanl
mıyarak metrQk evde kalmıı bulun
muı ihtimali de vardır. Vaziyetin ay. 
dmlanmuı içln morı raporu bekleni
yor. 

Sofya, 8 - Moskovaya sefir oarak ta}in edilen Staford 
Krips. Atinadan hareket ederek Moskovaya gitmek üzere 6 ha 
zira.nda Sofyaya gelmiştir. 

Staford Kripsin Sofyada hiç bir vazifesi yoktur. Mamaafih, 
Bulgar merkez hUkumetinde bulunduğundan bilis!.ifade, heyeti 
vekile reisi profesör Filovu ve hariciye vekili Ivan Popovu ziya
ret etmiştir. Krips, hafta sonu tatilini Bükreş Ingiliz elçisi nez
dinde geçirmek üzere bugün mezkur şehre müteveccihen hare
ket etmiştir. 

Solyadaki Sovyet elçisi Moakovaya gitti 
Bükreş, 8 (a. a.) - Rus-Yugoslav ticaret muahedesi mü

zakeratma i§tirak etmiş olan Sof ya Sovyet elçisi Lavrentief, Moıo 
kovaya gitmek üzere dün Bükreşten geçrruştir. 

Bükreş Sovyet elçiliği ile rabıtası olan mahfelde söylenildi
ğine göre, Lavrentiev Moskovada Rus-Yugoslav politik itilafı 
hakkında görüşmeler yal'acaktır. 

Amerikada, Avrupaya ordu gönderm ek mese
lesi de düşünülüyor 

Vaşington, 8 (hususi) - Donanmaya mensup elli tayyare
nin en yeni model tayyarelerle değiştirilme.;;i hakkında reisicum
hur Ruzveltin vermiş olduğu karar kongre mahafilinin. büyük 
ekseriyetinde iyi karşılanmıştır. Bu mahafil reisicumhur Ruzvel 
tin, müttefiklere yapılacak Amerikan yardımı için efkari umum.i
yeyi tedkik ettiği kanaatindedir. 

Ayni mahafil bu hareketin aksülimeli mükemmel olduğuna 
ve senatörlerin hepsinin bu harp malzemesi sevkiyatının kafi ge
lip gelmeyeceğini veyahud Amerikan kıtaatı gönderilmesinin lü
zumlu olup olmayacağı ile meşgul bulunduk1annı' kaydetmekte
dir. Diğer taraftan kongre mahafili, Nevyork Taymis gazetesi 
tarafından ileri sürülen ve Reisicumhur Ruzvelt tarafından da 
teyid olunan Birleşik Amerikada mecburi askerlik meselesini mü 
nakqa etmektedir. 

Vatikan; 8 (a. a.) - Papa on 
ikinci Pi,. harp halinde tatbik e
dilmek üzere ihtiyat tedbirleri 
alınmaya devam edildiğini bil· 
dfrmiştir. 

Italya ile harp halinde buluna 
bilecek memleketlerin diploma.. 
tik mümessillerini iskan için 
Sent-Mart sa.rayında daireler ha 
zır!anm.ıştır. Hava akınlarına 
karşı sığınak vazifesi görmek il· 
zere bazı mağazalar boşalWmış 
tır. Bu mağazalar merdivenler 
ve dehlizlerle papalık sarayının 
merkezine bağlanmıştır. Kütüp. 
hane ve arşivler mutad zaman -
dan daha evvel kapanmıştır. 

Vatikan, 8 (a. a.) - Vatikan, 
papalık makamının sulh lehinde 
teşebbüste bulunduğuna dair ec 
nebi memleketlerde ve bilhassa 
Amerikada dolaşan sansasyonel 
mahiyetteki haberlere karşı ef
karı ttmumiyenin dikkatini ceL 
betmektedir. Papalık makamı 

(De,·amı 4 üncüde) 

Tayyar.e yolculuğu 
ucuzladı 

HU~met, yolculara mahırua tayya.. 
re ücretlerlnl ucuzlat~tır. latan 
buldan .Aııkaraya gidi§ ücreti 21 llra
dan 17 liraya, lmıir tayyare Ucretı 
20 liradan 16 liraya lndirllm1ft1r • 
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HAZRETİ MUHAMMED 
~::::>c:====~ < M AVA T 1 > ~====::::::::;;;:t::::~ 

i L K VESiKA 
Jlbni lshak)ın kaybolan eseri esas tutularak· 

tBNt HiŞAM 
tarafından 1200 yıl evvel yazılmış 

Hz. Muhammed hakkındaki ilk biyografi 

Ttlrl•t"C"Yl'I Çe\irea: 8 M lYI nıı nd<dl o ını TlQı rn< 
Mz. Peygamberin nincc almak istememişlerdi. Çün· 

doğuşu kü bizler eınzireceğ}miz çocuğun 
Hz. Huhammed doğduğu zaman ' babasından hediyeler bekliyor ve 

((•) anası Abdülmuttalibe haber bir anne ve bir büyük babanın biz-
gönderdi. çocuğu görmesini diledi. lere yapacakları iyilikleri dü~ünü· 

Abdülmuttalib Hz. Aminenin yorduk. Fakat bütün kadınlar kcn
cvine geldi. Amine ona gebeliği za- dilerine birer çocuk bulup da biz 
rnamnda gördüğü ~yi, kendisine öylece t~r gerisin geriye dön· 
ne söylendiğini ve çocuğa verilen mek rnevk1ınde ka1.mca kocama: 
:ıdı anlattı. - Vallahi, ben böyle çocuksuz 

Sanıi:ryor ki, Abdülmuttalib 0 bütün bu kadınlarla birlikte dün
vakıt çocuğu alıp Kabeye götürdü yada ... dö~~I Şu öksüz çocu&ru 
\"e A!laha bu ihsanından dolayı aıac:gnn. dedım. 
ııükretti. Sonra geri getirip tekrar I\.ocam: . 
anasına teslim etti ve çocuk jçin - Alırsan saı_ıa da bır zararı 
bir sütnine aramağa koyuldu. dokunmaz! Belk1 de Allah onun 

yüzünden bizi gü1dilrür! cevabr 
Tiz· PEYGAMBERiN SVTNI. m verdi. 

NESiNiN ANLATTIKLARI Bunun üzerine çocuğu, sırf baş-

Sütnine Beni Sağd kabilesinden 
Halime adında bir kadındı. Ab M 

dullah denilen Ebu Suğaybm kın 
idi. ~··>. HAris lbni Hatib Ulcu. 
rnahinin azadlı kölesi Cahın lbni 
Ebi Cahm bana nakletti. 

Halime kendisine §Öyle anlat -
ıruş: 

- Doğdut'Ulll yeri, yiyecek hiç 
bir §Cyimizin kalmadığı bir kıtlık 
yı!ı. kocam, emzikli çocuğum ve 
Benu Sağddan sütnine1ik arayan 
birçok kadınlarla birlikte.' terket.. 
tik. Ben alacalı bir eşeğe binrni, .. 

kasını bulaJl)adrğmı için, aldım ve 
benim hayvana bindik. 

Çocuğu kucağıma alrp da em· 
zirmeğe başladığım zaman, çocuk 
doyuncaya kadar snt emdi. HattA 
süt kardeşine de yetecek kadar süt 
gel.di. 

Sonra kocam devenin yanma 
gitti. Devenin memelerinden süt 
taşıyordu. Kocam o kadar bol silt 
sağdı ki o da, ben de mükemmel 
doyuncaya kadar içtik ve en güzel 
gecemizi geçirdik. 

Ertesi sabah kocam bana: tim. t 
iYanııruzda bir de bir damla süt -: Bil ki. 1:alime, d.edi, yemin 

··emıı· b" d · dı. B.. cdenm. sen mubarek bır. rnalılQk • yen lr evcmız var ı.r alım t 
tün gece hiçbirimiz uyuyamıyor ı ~ • 
duk. ~ira emzikteki yavrum açlık- _ ~a~~1u 6 ·le 
tan aglayrp duruyor; ne ben, ne dim. ' ) umamn· .. de-

devemiz onu susturacak kadar süt 
veremiyorduk. 

Bununla beraber bir yardım ve 
bir çare bulacağmuzdan ümitliy· 
dik. 

Ben eşek üstünde yol alıyor, fa
kat kcrvanım:rzı sık sık mola ver 
meye mecbur ediyordum. Zira hay
van o kadar sıska ve bitkindi. Ni· 
hayet eınzirilccck çocuk aramak ü
zere Mekkeye gelebildik· 

Tanrı Resulünü batan kadm1a· 
ra birbir göstermişler, fakat hepsi 
~bir öksüz olduğunu öğre.. 

( •) 9 ueoıyulcvyel paza.rtesı (Jllll 

dm 571 nci y11I nisanmm 20 ncl gtlnU) 
( .. ) Hz. Mtıhammedln SUtnlnesl 

Hıılime-Ul-~dlyye Havazln kabile -
ııdndcndlr. Benu So.ğd bu kabilonin bir 
kulu !dl Hz. Muhammedin bu kabile 
içinde büyümes1n.ln hııyatmdıı. büyük 
bir ~slr1 olmu~tur. 

Zlra bu kabile .Arnplar arasmdl\ 
fesahat ve bcJAgn.We meşhurdu. 

Hz. llıluhammed dercll ki: 
- Heplnl%1n en tııslhlyim. Zira 

Kurcyao mensubum ve Denu Snğd a· 
;ra.ıımda yeti§Um. (Tabakat-lbni Sağd) 

Halime sonradan mUslUmaıı olmuş
tur. Hatta. Hafız Muğuıtııt Hnlimentn 
mlliılUmnnlığl kabul etmesi hakkında 
aynea '•Tuhfet.Ul-Cesime fi ısının 
Halime" c.dmdıı bir eser yazını§tır. 

Hz. Peygamberin Hallmeyo !evkn. 
lllde derecede sevgisi vardı. ResaleUn· 
den soııra Halime kendis!nl ziyaret et 
tlği zaman onu: 

- Anacığım 1 Anacığım! 
Hltabesile knrıılamıa ve ona en 

bUyUic hürmeti göstermi:JUr. 

S lz i Bi2lll"ı 
/fVRTA~1'1JI 
ŞERE'FiJıli; 
N~İL. OL4 
M~Oılt/.M.1, 
ÇOK tİZÜL. 
DÜM ••• 

Bunun üzerine yola çıktık. Ben 
çocuğu eşeğin üzerinde kucağmıa 
almı~tım. Fakat şimdi hayvan o 
kadar hızlı yürümeye başlamıştı 
ki bizimle birlikte yola çıkanların 
e~leri bize yefişemiyor, hatta on· 
lan beklemem için yalvarıyorlar; 
bana hayvanm Mekkeye geldiğim 
aynı hayvan olup olmadığını soru
yorlardı. Ben kendilerine aynı hay 
van olduğu cevabını \•erince: 

- Allah Allah! Ona hiç benzer 
yeri yok! dedil.er. 

Bütün yurtların en kıtlığa uğrr
yaru bulunan Beni Sağd ilindeki e
vimize geldiğimiz zaman, o nk§am 
ineğim tok \'C sütle dolu bir halde 
döndü. 

Diğer halk sağacak bir damla 
süt bulamadığı halde bizim içecek 
bolbol sütümüz vardr. Bunu gören 
baiılan kendi çobanlarına: 

- Yazık size! dediler. İnekleri
nizi şu Ebu Suğayb'rn krzmm ço
banı nerde otlatıyorsa orada otlat· 
sanıza .. · · 

• 
Buna rağmen gene benim ine

ğim tok ve sütle dolu geldi, öbür
lerinin inekleri gene nç ve damla 
sütsüz döndüler. Böylece, her şey· 

de Tannnın inayet ve bereketini 
bulduk. Ta ki, böylece, 'iki yıl geç
ti. Ben de çocuğa iyice alıştım. 

· (Devamı var) 
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Piyanko 
Dünkü keşidede 

kazanan numaralar 
Ankam, S - Miııt plyıı.nı;o lce,ide!'i 

dQn yeni otomatik dolaplarla 19 ma_ 
yt!'I stadında yapılmL~tır. 1\:azannn 
numaralar unlardır: 

100 bin Ur" 9559 
20 bin. Jlra: 32801 
J5 bin Hm: 45359 
JO }>in lira: 860i 

5 bin lira kazananlar • 
12367 16507 22523 32997 397•8. 

Son Uç rakamları 646 ile nlhayetıe· 
nen em bllet biner lira, son tkl ra
kamları 60 ı! biten bcşyUz bilet alt. 
mr§ar Ura, aon lkl r&kamtan 36 ile 
biten be§ yUz bilet kırkar llra. ·ve son 
rakamları O olan beş bin bilet de onar 
lira kazanmı~lardır. 

BUyük ikramiyeyi ltazanan biletin 
tki parçası Ankarııda, ikisi İstanbul· 
da ve dl.Cer parçalan Samsun, Al4.
tye ve diğer oehirlerde ııaWdıgı anla.. 
oılmı§tır. 

Kalay stoku yapan 
ıtriyatçı . 

Dün adliyeye verildi 
ve tevkif olundu 

lhtlk!r komisyonu taratmdan hak
Jarmda t&klbat yapılma.mı& karar \"e· 

rllen taclrlerden blrl dUn adliyeye ve.. 
rnmJ,tir. 

Bu, ıtriyat ticareti yapan Haymi 
oğlu Rupen ·PollU admda biridir. Bir
kaç ay evvel lngUtereden klloau 280 
lwruıa 8 ton kalay getlnnl§. sonra 
SlO·•oo kuruşa satmıştır. 

Itriyatıa. hiç alaıtaaı olmadığı haL 
de lcnlay ııtoku yapmrurr noktnsmdan 
birinci sulh ceza mahkemcsindo sor
guya çekilen maznun, kalaylan tene· 
ke ya.ptırmıılt için aldığnlı, plyaııada 
teneke bulamayınca aattığını söyle. 
mi§ ve tevkifine karar vertlmJ~r. 

lstanbulun 
un ihtiyacı 

Belediye elanek 
çeşnisini deği ... t.irdi 

Ticaret vckAJ.eU lstanbulun Uç ay. 
lık un stokunun temini için alAkadaı
larla temaalarda bulunmaktadır, He~ 
ha.ngl bir vaziyette §ehrin ekmek 111· 
l;mtısma dll§memesi temin edilecektir. 
Diğer taraftan, ticaret vcklleUnin 

gasterdlğl lUzum üzerine belediye, 
ekmek ÇCflll.s!nl tadil etmlıUr. Çeş. 
nidcki yUzcıe 35 sert. Buğday mlktan 
yüzde 40 a çıkanlmıştrr. Yenl ı,:e§Ill 

drılml encllmen tarafından tasdik o· 
lunmu§tur. 

Olgunluk 
imtihanları 

Hangi liselerde yapıla
cağı tespit edildi 

Lise olgunluk lmtlhanlarmm yapt
ıaeağl mekteplerle gir.?cek talebe mlk.. 
tan tespit edllmL,tır. 

lmtihanlar altı resmi lisede yapı· 
lacakbr. Bu karara göre Veta, Da
rUşşataka, Hayriye, lstlkltıl, YUce 
Ülkll liseleri talebesi İstanbul erkek 
lisesinde ; Boğaziçi, Işık, Ş!{ll Terakki 
liseleri talebcsl Galatasaray lisesinde, 
tn!>nU, Cumhuriyet, Kn.ndilll liseleri 
talebesi 1stnnbul kız lisesinde, blitUiı 
ecnebi n ekalliyet liseleri talebesi 
Pcrt~vnfyııl lisesinde, !ranaxzca tedrL 
aat yapan ecnebi llcelerl talebesi Cıı· 
!atasa.ray lliıestnde, Çamlıca kız lisesi 
talebesi Ercnllöy kız llsosindo, aynca 
Haydarpa~ lisesi talebesi do kendi 
liselerinde imtihana glreocklerdlr: 

Bu seM olgunluk imUhanma ginnf>
te hak kazanan talebe miktarı H49 
dur. Bunlardan tıa,şka geçen seneden 
kalan 851 kişi de yeniden olı;unluk 

imtlhanma glrecelttir. 

·su sene yaz çok sıcak 
ve kurak geçecek . 

Raaathane müdürü üst ad Fatin haıJalardaki gay
ritabiilik ve halk arasındaki rioayetler 

hakkında izahat oeriyor 

Garp cephesinde atılan toplar bulut
ları buraya kadar getirebilir. mi ? 

Ha.ziran girdiği halde havaların 
yağmurlu \'e serin gitmesi bir çok· 
!arını telA§a ve cnd.i§eye dtl§Urmekte
dlr. Bu yüzden birçok sayfiye yerleri 
hllfl bo§ durmakt.ndır. 

Birçok kimseler de havanın bulut.. 
hı ve yağmurlu gitmesini harp ımna· 
larmda atılan topların ha\'aya yapt.J· 
f:t tazyike hnmletmel~tedir. Bunlara 
göre, top gOrWtUlerl bulutları bu ta
ranara doğru scvketmckte ve bu su. 
retle semamız bulutlarla kaplanmak
tndır. 

Bu rh•ayetıer \'C ha\'aların serin git· 
mest üzerinde kcndialle görU§tüğUmUz 
Raaathane mUdUrU profesör Fatin 
bu husuata ounian allylemi§tlr: 

'- Havada ma.yııı başmdanberi bir 
gayrltabitUk vardır. Fakat bu gayri. 
tabillik yalnız buluUu ve yağmurlu 
günlerin hazirana. ~rdlğlm.lz halde 
devam etmesindendir. Yoksa bu nzı. 
yeti görüp de bUtUn yaz, havalar böy 
le gidecek demek doğru değildir. Ta
biatın böyle cilveleri nadir olmakla 
beraber daima vukua gelebilir. 

Muallimlere veri
lecek tedris Dereli 

Memur maaılan layi
hası Meclis ruznamesine 

alındı 
' Ankara 8 - Devlet memurlarıma· 

Bu ıene de iı:ıte böyle tablaUn bir 
cilvesine §ahit oluyoruz. Fakat ekse· 
riya. böyle bulutlu \"e yağmurlu geçen 
ilkbahardan sonra yaz çok kurak 
ve sıcak geçer.Bu sene de böyle olar 
cağını ,.e bundan aonra 111cak ve lrn. 
rak aylar geçlrece~imi:zl umuyorum. 

Havalann böyle gitmesi bazı kim
seleri sıkıntıya du,uruyorsa da köy
lüler çok istifade ediyorlar. Bu nok
ta.dan memnun olmamız lca.beder. 
Havaların yatmurlu gitmesine mu. 

harebo ııahalarmda atılan toplann 
aebeb olabileceği rtvayctıeıi doğru o
lamaz. Ancak harp sahası buluUu o· 
lur ve buluUar<".;ı. hafit ve yüksek o
lursa o zaman top all§lan bulutlan 
8.Şllğı indirerek yağmur yağnıasma ae 
beb olabilir. Fakat bu da ancak harp 
11ahaama yağmur yağmasmı icabcttJ. 
rebWr. Yoka top ııe:ılerlle Belçlkadan 
veya Fmnsa.dan buraya kn.dar bulut· 
larm gelmesine lmkb yoktur. Şlmşek 
U bulutlara ise top atı§lan aksi tesir 
ya.par ,.e dağım. NeUce itibarile 
rnemleketlmlzde havalarm fena git
nıeal muhıırebe ile nlAkadar deflldlr.,. 

Belçikada bulunan 
talebemiz 

Ankara, 7 (A.A.) - Bclçikada ka
lan talebemizin isimleri dtln na.n edil 
mlfU. İalmlerf aşağıda yazılı talebe. 
miztn de Belçlkad& 'tuiutıduklarnıa 
dair hariciye velcAletıne malQmat gel· 
ml§tlr. 

Hidayet ~·taç, Cemal GUnal, Mart 
Aka, Haydar Tansug, Vahit Çopur 
karısı ve lkl çocuğu flo beraber, Ta· 
cettin Ataman. 
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r Doğru 
Değil mi} 

: 
i 
f . 
i Bu kimyahane b;: 

1 gün bir mahall•1' 
: yakacak 
~ Ca.ğaloğlundald Cnlversl~ 
f yahaııeslnde salı gttııtl ~..ıll 
i .)ine hlr yangın ~ıktı· Bu ~ 
! yangın, ktmyahanenln etııa!I 
ı unda değil de, son -::; J 
f ışgal edllmJ§ olan eski ~ 
: nıer blru:ı..smda vukua gc~ j Umumiyetle lnfllik edici ,_....._, 

1 lerin işı1alllo \'Dkua geJell 1' 
i yıuıgwlar, senede oa, OD Ud 
f \'U.irul>uı.maktadır· 
! Aıuıgmuz hır ınektupt.a 
i denliiyor: _J 
f ··~oli&ktan geçenler ,-~ 
I ch'ıu-ua ouıran&ar ufak , 
: ı;ın-Umılerinl anftıran seslet~# 
! yoruır· )\uiak \'ennoe ylııe ~ 
! uaneue yan•mı oldugwıu ~ 
i .ar· lŞAJJ. ga.m>l lç.erueıJ o ,,.. -" 
! ıeı· de ,.ıa.y"ye ııaber ,·e~ 
ıs~Cllli.) or&ar· A.neaJ( ~ 
m\üıali::ı.şa.yı dı)&l"dan d~ 
t.elfl.hUl!I. ı;arılıp iw&ıy~i ıı-'~ 
OOlyorJar· .liu gilrliıtwer ~ 
hanenin her yu.ııgm t>aşll' ~ 
da. ünyulmaktıuiır· Aniaşdllll f.t; 

Bflannın tevhld \'e teadUlUne all 
8656 numaralt kanuna ek 1A.y1ha bUt. 
çe encümenince tarnamlan&ra.k Uec.. 
llıln pazarwai içtım.aı ruznamesine a· 
lmmııtır. Uyihaıuıı blr kıammm aoa 
aımı§ olduğu §ekil oudur: 

f dekfJer ya.nguu aöndür- ~ 
! retite ecza belonla.nnı atıl~ 
i kınııa.kta ve bu küç-illı ~' 
İ ıcslerf de ondan hAsıJ obll"" / 

Satye karan temyiz t: dır· ~ '\ 
d "ld • - Sah akfamı ı:ıkan yallf' ~ • 

ıI lj. e .... • ı.. _ _ halk ıararmc1an ıtra1:reİe ~ ı 3656 ve 3659 s!lyxh kanunlara tabi 
Uerctll veya rna&§lı memuriyeUıırde 
müstahdem mektep ve mUesseselerde 
daimi veya muvakkat muallimlik ya· 
panlardan yi.lkaek ta.hsW olanlarla bu 
derecede tahaU g6rmUı otanıann mes
lek! bllgllerlni arttırmak makaadlle 
kurulan mektep ve mOeascaelerde 
muallimlik yapanlara beher det"I n.. 
ati için 10 lirayı, lise veya. orta dere· 
cede bulunan veya mealekt bir tahsil 
için kurulan mektep ve mUesaeselerde 
muallimlik yapanl:ıra da. her dera aa· 
ati i!iin o lirayı geçmemek üzere aıa
kalx vekAletıcrde tespit edilecek mlk.. 
tarda kadrolardaki m&.a§ veya Ucret 
l<aı1ıl1klarmdan tedrtı QcreU ..-erile· 
bUlr. 

M dcıelumum1Uk Satyc dava.mm \"CıilmJ~tlr· Ch:arda otu1'"' 
ltararmı temyiz etml§tir. Ceza gö- ~ r".ıt 
renltrd~n bir kısmmm sahleka. 1 kta can ve malları daimi blt • ..ıl .. 
ela ve mecııaı idare reisi ve ~;rm~ altmd:ıdır· Böyle milte~' 
~·azifeyl Uunalden tccztyelEri ı.ten· nıahallo orla.smda. bir JdJll1~ 
mektedlr. nmılıı bulunması asa calS ,, , 

Avukatlık kanununa tevtik&n avu· 
ltatltk veya da\"& vekAleU ruhsatnıv 
mesl istihsal etml.§ olanların ruhsat.. 
name tarihinden ltıb:ıren avukatların 
her Uç ve dava veklllerintn her dört 
senelik ııerbest avukatlık mUddetleri 
lçin blr tertl derecesi heaap edilmek 
ıuretile dahil olabilecekleri avu':at
lık dereceleri te-Splt olunmuştur. 

Yabancı devlet tebaa
sından olan talebeler 

J_KU_~_UK_H_AH_E_Kl_t_H -J 

• Şehir mUtehaMisı Proet Bursaıun 
bir plbmı yapm?Jbt', Salı günU Bur
ıı.aya götürecektir. 

• Son günlerde dolar 162 kurtl§t&n 
HO kuruıa dUfmll§tUr. lngill% Uram 
d& bıı nlsbette yükselınl§tir. 

• Boledıyo reis muav!uleriı:ıtn ı.ı 
makta olduklan yüzer lira. tahsisat 
yeni bütçeden Dahillye vcka.ıeUncc 
çıkıınlm18Ur. Kaymakamlara alt O· 

tuzar lira tahsisat bırakllmı§trr. • 
• Muayyen olll.ll fiyattan !a:zleya 

pazen satmak iddias11e dördUncU asli· 
ye ceza. mahkemesinde muhakeme e
c1llen Katı.'Cıoğlu hanmd3. manttatu· 
ra taciri Mwıtafa Biler dUn beraat 
etml~tlr. 

• Iapartada akşam kxz sanat oku
lunun hazırladığı sersi açılmı§tır. 
Sergide ell!Jleri te§hir edilmektedir. 
Sergi çok beğenllmi§tfr. 

Maarlt vckl.lctf ~l bir karar ver. • Konya gönüllü hastabııkıcı kursu 
mlştir. YabaJlcı devlet teba.umdan o- halitovin~e korkomutan general Kurt_ 
lup da memleketimizde tahsil yap- cebenin nut!tu ile açılmı!Jttr. Bayan. 
mak lstiyen talebeler vckAleUn mUsa. !ar, mUll mUda.tU.ya taaUOk eden bu 
adesi olmadan mekteplere almamıya· i§C bJrtbirleriyle müsabaka 'edercesi· 
caktır. Bu karar bUtUn resmi mek- ne alo.ki\ göstermektedirler. 
tcplerden başka hususi TUrk, ecnebi : • Karadeniz ve orta Ana.doluda 
ve cka.lllyet mekteplerine de !J&mlldir. mesleki tetkiklerde bulunmak Uzere 

yüksek ziraat enstitllsU ziraat taltUl· 
Şehre ait emniyet işleri lesinden 87 talebe hocalarHe birlikte 

A.nkaradan Samsuna hareket etml§· 
!erdir. DUn vilAyet~ vn.11 muavini Ha.Jdk 

Nihadın relsllğindo İstanbul telefon. 
gümrük, Uman ,.e emniyet mUdUrle. 
rlle diğer bazı zevatın ve deniz ku· 
m:ındanmm iştirak ettlgt bir toplantı 
yapılmı§tır. Toplantıda. ,ehriml::ln 
emniyeti noktasından muhtelif dai
relerin almalan icap eden tedbirler 
Uzeriı:ıde görü§UlmU§tUr. 

• Bu ııeno İzmir vlJAyeti dahiline 
Bulgar\Stan ve Romanyııdan gelen 
göçmenler için Url:ıda 100, Bergama.. 
nm Kmık nahiye merkezinde •O, DUn
darlı köyUnde •o. Zeytlndağ nahiye· 
merkezinde 15, Slganet köyünde 26 
ve Dikili merkezinde de ao göçmen' 
evi yaptınlacaktır. 

yıı.ağı mütevali ya.ngmıatl' ~ 
l:ışılnuştu &riık· Gece~ f. 
~cağun çckmeırt.e oldaja ffl_Aı 
ycca.n vo helcaı.nla.ra bl.r ,._ 
,·crllmcslnt \'O banan I~ 61 i_ 
kimyabn.nenln ya şehir 4' ;ıJ 
dmlmMmı ''eyahut da ~ 
bahçesi l:adru- geni' bir -.Jflı 
orta..,ma kunılmasmı tstf1~...tt 

: ŞU.ayet cdcıı.ler ı;ok ~ ı 
f AlAkadarlann sık sık tek~ 
den \"ILDgmlnnl&n civar :~ 4' 
çektJğı heyecan ve ~ 
bundan dopbtlccek ft'' 
gö:ıönüne alarak hareJrete 
molerf lhmıdır dlyoro1: •f 

Doğradeği~ ___ / 
Kontrplak norrıı1;3 
nizamnamesi ta 

edildi ~ 
TUrk kontrplAk no~ .. ,1 ~ 

namC31 H mayu 19'0 ıarı-:
nnme ne ta4ll edUmllttr. !!11 
1940 tarlh1nde mevkii JDOPı1- .ıJ. 

cckUr. ~~ 
Nizaın:ıa.menin mu~t ~ f. 

mucibince fabrikalar, ıtJJal'~./ 
ıat.ıcıla.r 22 haziran 1940 ~ 
dar ellerinde bulunan ıcoP - ~ 
bir beyannanıe ile maııalllJI r ~ 
mUlkiye memuruna blldl~:.ııı~li 
bur tutulm~lardır. Be~~~ 
yazılı olan kontrplAklar ,,tıSI "'.I 
sanayi odalan, ve bu ooal r,,I" 
madığı yerlerde belediyeıer ./. 
dan damgalan&caktır. rJJ' :J. 

Bu suretle d!Lm&'nla,nını12 "-'J. 
trplAklarm gelecek sene ~el' ı 
kadar aatıımalarma ~f.d ~ 
mlglir. Nizamnamenln ~""? 
rinde danagalanmıı oıaıı ~ 
rmtekrar damg~:uını 

yoktur. ~ J 
Türkiye • SuriY:;dJ 

desi tasdik eel"'~ 
Ankn.ra s - B. ıııuot ~ııC ~ 

topianm.I§, ruznauıede t11 ~ 
ye - Surtye dosUuk ve f1l ye ':J 
muahedestyle ' bu muahederdll '1 
protokollarm Wdlklne, ~ ~I, 
ıarı hf'yeUne maıuıu- te tJl,/ 
nun dördUncU maddesinin dl'r ZJ 
lr kanun IAytııumm al!kO. 1 r1 
rln huzuru Uo nıUzakerea1nrssıll 
vererek fçUma& nihayet "e 
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Silah ambargosu 

ınerika, Müttefiklere 
aoo tayyare gönderdi 

J aponya, Amerikanın 
kendisine silah verme

mesine kızıyormuş! 

Romanya ve 
Yugoslavyada 

feyezanlar 
Tokyo, 7 (a. a.) - Hariciye 

nezaretinin beyanat vermeye me Bükreş, 7 (a. a.) - D. N. B. 
mur mümessili, Amerikan am- bildiriyor: 
bargosu hakkında yaptığı beya.. 
nı!tta Japon hükumetinin bu am 
bargonun bütün piyasalara şamil 
o•up olmadığı meselesini tetkik 
etmekte bulunduğunu biJdirmiş.. 
tir .• 

Fransa ile tngiltereye istik
balde de teslimat yapıldığı tak
dırde bu vaziyet Japonya hakk!n 
da farklı muamele yapıldığı şe
kilde- telakki edilecektir. Ame
rikanın Japon~ııya zarar verecek 
tedbirleri gittikçe arttırması te
esı:ür ve teessüfe layiktir. 

Tufanı andıran yağmurlar Ro 
manyanın muhtelif kısımlarında 
tuğyanlara sebep olmuştur. Kü. 
çak Valaşide vaziyet bilhassa 
v::ı.himdir. Bir çok köyler su al
tında bulunmaktadır. 

Amerika ordusunun silah ve cephanesi de 
Yugoslavyada Tuna nehrinin 

\'C bu nehire akan suların f eye· 
zanı devam etmektedir. Oğle ü .. 
zeri Belgrad civannda suların ir 
tifnı, normal irtifadan yukarı 
bef'. metre 56 santimetre bir faz.. 
lalik kaydetmiştir. lkademiaf, büyük edebi· 

~lnıı Edmond Pllona, hl· 
~uatnu Edvard Peissona ve 
tel'rnı- lllükAfatmı da V!ktor 

Müttefiklere satılabilecek 
Merkezi Amerikadaki Almanların Panama Kanahna Japon endüstrisi, Amerikan 

Ambargosunu karşılamak üzere 
Alman modeline göre ve milli 

Yugoslavyanın su altında ka
lan bölgelerinde vaziyet clddilea 
mektedir • ~Ur. 

~ kraıı, yanmda Dllk Giou· 
te ~halde Aldershottaki kı· bir suikast hazırladıkları anlaş ı l dı müdafaasını Amerikanın indi \ • Avusb'alya. başvekili bir mllhim· 

terlbirlerine tabi olmaktan kurta mat nezareti ihdas edildiğini ve na .. 
racak şekilde organize edilmeli- zırlığmı bizzat kendisi deruhte ettiği.. lilatarda U!: saat te!Uııte 

Ur. 
~ltzı 
~da ParlAmento.ııunun giz. 
~de ba§vekll Frazer, mem
l' &'&Yretlert hakkında u.. 
a fzaııat verml§Ur. 
Xlazırıanndan Hove, Ka-

tı laruıın senede 60.000 ka· 
llakııye ve top arabaları 

'Cek!er!nl bildiriyor. 
1§gallndenberl lngiliz. 

t esır eclllm!ş olan Al· 
arp Bahlllerlndekl limanlar

r6nderilerek kamplara 
eıcu 

°'la r, 
•Utı"Ya hariciye nazın Mar. 
it • akııam, Balkan antantı 

"t~ll&ey! azası §erefine bir 
~ !§Ur. Bu ziyafette Tür
e~llya, büyük el1:llerl, Yu· 
e murahhas heyetleri 
~an ve daha diğer bir 

ıir bulunmuştur. 
resmı gazete, Hltler ta· 

~lnıanyaya ilhak cdllen 
tı llıedJ bölgelerinde Mar. 
hakkındaki kararpa.me

bıı Ur, liazJran nihayetinden 
'hıııgelerde Bclı;lka parası 

Yecckur. 
Sltlllünteııir Nasyonal Zay· 

ıiııe Berlinden gelen 
il llazaran prens Frederfk 
e Schlesvlg - Holatein 

' llıuharebe esnasında Al. 
da almış olduğu yaralar

l9 mayısta ölmU§tUr. 

Ne\"}"Ork, 8 - Birleşik AmerL 
kanın mUttefiklere derhal tayyare 
vereceği haberi umumiyetle Ame
rikanın harbe doğru yürümekte ol
duğu hissini vermiştir· 

Tüfek ve topçu malzemesinin 
fazla.cımı müttefiklere satmak ka· 
rarmm yukarki karnn yakından 

takip etmesi, bazı milşahitlerc na. 
zaran, Amerika bitanıflığının son 
kalan emarelerini parçalamı§ bu. 
lunmaktadır. 

RUZ\'ELTİN Bf;YANATI 
Ruzvelt beyanatta bulunarak 

tayyarelerin silratle demode oldu
ğı)nu, bu sebeble Amerikanın, tay
yarelerini yenilemek üz.ere, el· 
yevm kullanmakta olduğu tayyare
leri müttefiklere satacağını bildir. 
mi.ştir. 

Alınan haberlere göre müttefik
lere §imdiye kadar Amerikadan 
2300 tayyare teslim edilmiştir. 

Müttefikler Amerikadan tayyare 
ve tayyare motörü satınalmak üze
re bir milyar iki yüz milyon dolar 
tahsisat koymuşlardır. 

Nevyork Herald Tribune ve 
Nevyork Taymi.s gazeteleri, mütte· 
fiklere süratle tayyare verilmesini 
istemekte ve müttefiklerin bu
gün.kil harb cephesinde Amerikayı 
daha iyi müdafaa ettiklerini, zira 

Avrupa nazi barbarlığı altında 
kaldığı takdirde ne kadar mühim 
olursa olsun hiçbir ihtiyat tedbiri. 
nin Amerikayı tehlikeden kurtara
mıyaeağını bildirmektedirler-

1\rnCBURl .ASIU~RLIK TAIJMl 
lstisnai ahvalin fonb ettirdiği te

dabir meyanında, Nevyork Tay • 
mis gazetesi, Birleşik Amerikada 
mecburi askeri talim sisteminin i
kamesini tavsiye ediyor-

ŞA Y.A!'oı"I DİKKAT BlR .A~KJ;T 
Gallup efkarı umumiye enstitü. 

sünün yaptığı son sondaj netice
sinde, Amerika vat.andaşlannm 

yüzde sekseninin, Avrupada bir 
Alman zaferinden sonra, nazllcr, 
Panama kanalı civarındaki Fran -
sız, İngiliz, ve Hollanda rnüstenı
lekelerini almaya kalkarlarsa A -
merika Birleşik devletinin harbct. 
mesi lfızımgeleceği fikrinde oldu
ğu anlaşılmıştır. 

ALMAN A.JANSlSA. GÜRE 
\'aşington, 7 (A· A·) - D. N. 

B· ajansı bildiriyor: 
Reisicumhur Ruzvelt tarafından 

gizli polis teşkilatı için milyonlar
ca munzam tahsisat istenmesi. or 
du şefleri tarafından beşinci kolurt 
teşkil ettiği tehlike etrafında ve 
bu kolun faaliyetinin Panama ka
nalına ve komşu memleketler~ ya. 

pıldığı hakkında yapılan beyanat 
ve gazetelerde beşinci kol hakkın
da yapılan neşriyat Birleşik Ame
rikada ve cenub Amerikasında fev
kalade asabiyet uyandırmaktadır· 

Vaşingtonda ikamet eden Alman 
aileleri sıkı bir nezaret altındadır. 
Hedefi şüpheli şahıslan gizli poli
se bildirmek için basiret klübleri 
ihdas edilmiştir- Dün kanlı bir 
kavga çıkm~ ve aslen Alman olan 
bir Amerikalı bıçakla ağır suret. 
te yaralanmıştır. 
PANAMA KANAUXA SUİKAST 

llAZIRUGI 
Londra, 7 (A· A·) - Deyli He

rnld gazetesinin diplomatik muhar
riri, merkezi Amerikadaki Alman 
ajanlarının, bir ihtil3.l çıkararak, 
Panama kanalında sabotaj yapmak 
üzere memur edilmiş olduklarını 

yazıyor· Alınan elçiliği de cenubi 
Amerikaya nazi unsurları sokmak 
suretile bu ihtilali teşkilatlandır 
mağa memur edilmiştir. Costarica
da, şüpheli aahıslarrn evlerinde 
silahlar bulunduğu ve birçok tev. 
küatm yapılacağı söylenmektedir-

İı\"Gtl,TERJo~DEKt 
AMERIKAULAR 

Lonflra, 8 - Londradaki Ame
rika elçiliği, lngilterede bulunan 
Amerikalıları memleketlerine dön
meğe davet etmiştir· 

dir. ni bUdfrmlştr. 

Ankara spor kupası maçları 

Milli Küme harici takımların 
maçlarından en mühimmi olan 

Begoğluspor - Şişli 
Maçı yarın Taksim 

stadyumunda yapıllyor 
Milli kilme harlclnde kalan klUp. çalışacıı.klan ve taraftarlarına güzel 

!erden iki Ankaralı, üç İstanbullu ta· bir oyun .gösterecekleri tablldlr. 
kım arasında. tertip edilen Ankaraspor Bazt seyirciler IGfn hemen hemen 
kupası maçlarının en mUhlmıni yarın Fener • Galn.tasnray maçları kadal\ 
Taksim stadında Beyoğlusporla - ehemmfycUi nddcdJlen bu müsabaka,. 
Şlall takımları arasında yapılacaktır. YI seyredebilmeleri ve sonra. da Kadı" 

Çok eskidenberi, kal'§I karşıya gel- lköyünde,Fener stadında yapılacak gu'... 
dikleri her müsabakada büyük heye. nlln en mUhim milli ktlme k~· 
cana meydan veren bu takımların, bu ımıı.larmı kaçrrmamalan Jçfn bu mtı .. 
sefer (A.nkara kupası) için, resml sabaka, Tıı.ksim stadında saat onıı a .. 
:ınnhlyetl haiz bir mUsabakıı.da ~ J.mmı§tlr. 

Resmi tebliğlere gore "\ 

ingilterede harpı kupası maçlan arp vaziyeti ve tayyare bombardımanları 
t" e - .Müttefik tayyare fi)ak kabiliyetli bombalar düşe. ı 
~ \'~ cephe gerilerinde, rek iki kişinin hafif yaralanmn-

İngllterede bUyUk alA.ka ile oyna· 
nan (Kral kupası) maçtan bu sene 
(harp kupası) ismi albnda, Avrupayı 
ateşlere saran harbe rağmen lngil
terede devam etmektedir. 

ki, hera.n blr ha.va hücumuna maruz 
kalması mubtemel olan meşhur Jml>t .. 
ratorluk stadı Vcmblcyde 88.000 8c:_ 
yircl bulunmu~tu. 

ha.}~nde mütemadi bir su ~- sebebiyet vermiştir. Şimdi
tı 1ndedirler. Dün sa- ye kadar alınan mallımata naza-
1>to- kıtalanna yapılan ra_ı maddi hasarat azdır. 
·"t.lasında lngiliz bom. Bir çok sair bombalar kırlara 

· taYyareleri Abcvil d- düşmüştür. Bunların hedeflerinin 
ıırhJı kollarla iaşe tayyare meydanları olması muh

bo Üzerine bir tondan temeldir. 
~ltı llıba ve bir çok hafif Ingiliz hava nezareti, İngiliz 

l§lara.ır. hava meydanına da bomba dü~-
Sonra pike uçan bom tüğnü ve bir tayyarecinin öldli

ltı layYareleri yollarl.t ğünü bildirmektedir. 
"ıt- rk beş dakika şid- Bir çok yangın ve infilak bom 
. ~tte bombardıman et balan atılmı~tır. Denize yakın 

~.\bas. yollardan biri ü bir şehirde üç bina yıkılmış ve 
~ı>tilı eyııde başlıca demir ormanda biı kaç sğaç devrilmiş

!Jahl'ine bombalar diiş- tir. 
~-:ı. sonra Som nehn Merkezi Fransada da Alman 

.._-ıı:ı.~~inı köprülere ta- tayyareleri bombalar atmışlar. 
~litı ti~. Çok mühim bir dır. 

e uç bomba diişmüş Bombaların büvük bir kısmı 
~ tarlalara düşmüştür. 
Ufyareleri de Ingilten! Büyük hır kısmını siviller l<'.ş 

. ;e~nde uçuşlar yap. kil eden bir çok ölü ve yarnıı 
'1ıt' n!:?11terede bir çok vardır. 

ltı l§areti verilmiş ve Dün snb:ı.h Pariste ,·erilen \,., 
. takriben üç saat va tehlikesi işarctine,Fransız hat 
~· lr 11 üzerinden :WO kadar tayya-

~~ a 1 toplan faaliyete reden mürekkep bir hava filosu 
~et-~Cılar düşmanı tes- nun geçmesi scbeb olmuştur. Bu 
,, aı havalanmıştır rn .... tarafından yapılan baskının 
"angın ve yüksek ir.~ neticesi henüz bildirilmemiştir. 

~\ ~~GILlz HA \'A :NEZARETlS tN TEBUGJ 
U g·· (A. A·) - Hava nezareti bildiriyor: 
la~~ Zn.rfmda İngiliz hava kuvvetleri, düşmanın Fransada· 
~~ ~!arı üzer.ine mütevali akınlar yapmıştır. Altı Alınan 
~tleti YJ'aresı düşmüştilr· Gece zaH'ında İngiliz bombardı
~ hıtr ' hnrb sahneslnin arkalarına dil§manm krtaatınr, tah. 
~fy Cket halindeki kollarını fasılasız olarak iz'aç etmiştir· 
~~e filoları, Ruhr'un garbında düşmanın irtibat kollannı 
lr. a lenni ve Almanyada diğer askeri hedefleri bombardı

~ 'ah· 'l'ayyarclerimızden ikisi avdet etmemiştir. 
l ~ ~ ntUdafaa kumandanlığına merbut tayyareler dügma-
~~ 0tnbardımnn ctmlştir-,"t. '1 AUIAiS' A.JANSISIN TEBLIGt 

tec (A. A·) - D· N. B· bildiriyor: 
slıııışi1 • dU5man t.ııyyarcleri yeniden Hamburg üzerine 

•ı~i ardır. Hava dafi toplarının ateş açması üzerine tay· 
tııt~~ce yaptıkları gibi bombalannr gelişigüzel ve aske

(llıtı1~,ut'Jnaksızın bırakmışlardır· Bombaların ekserisi üze. 
btr §n~n loprnklara düşmüştür. Hamburg civan ve hu ara
bır lr bombardıman edilmiştir. İki eva bomba dü~müş, 

lııı tır~ocuk ölmliştür. Çocuğun anası ve babası ağır suret-

1 <"." ~'nA~sız n•:~mt Tımı.tGt 
~ .,~ - Fransız Akşam Tebliğ'!: 
·l.!:-, ;n diS Dam araıımda, muharebe, bUtiln gün, aynı şiddetle 

.. ı~a.nınız kapıylarma bakmadan ileriye daha yeni kUtle. 

!er atan dU~mana şiddetli surette mukavemet ediyor. Cephenin heyeti umu
mlyesinde, ileri unsurlarımız, düşmanın tanklarına ve piyadesine karşı vazı
felerfnl ifa ettikten sonra, emirle geri çekilmişlerdir. Yukarı Breste mıııta· 
kasında, zırhlı unsurlar, lsUnat noktalarımızı tahrip edemeden hatlarımız 
arasına sızmışlardır. lıılinat noktalarımız mukavemet etmektedir. En Uze
rinde düşman, §lddetll bir bombardıman yapmıştır. Suaron'un şarkında nehri 
geçmek için bir teşebbUs icra edJhni~tır. Fakat sol sahile giren düşman un. 
surları imha olunmuştur. 

Hava. kuvvetlerimiz, dUşman kıtalannı bomba ve topla durmadan lzaca 
devam etmiştir. Son 24 saat zarfında tanklara, knfllelere ve mOnaknle yol. 
!arma yUz tondan !azla bomba atılmıştır. Avcı tayyarelerimiz, durmadan 
dUşman hava kuvyeUerlnin tahribine devam etmiş ve aynı zamanda kara 
kıtalarımızı hJmaye eylemiştir. Son 24 saat zarfındR 21 dUaman tayyare3l 
dUşUrülmüştUr. 

ALMAS TF..BLtGt 
Berlln, 7 (A.A.) - Alman başkumandanlığı tebliğ ediyor: 
Kara ve hava ordulannın harekAtı Som nehrinin ve En ile Olsn nehir

leri arasındaki kanaım cenubunda derpiş edildiği tarzda ve muvn!!aklyetıe 
devam etmektedir. Veygand hattı bUtün cephe Uzerlnde geçilmiştir • 

Alman tayyareleri bu gece lngiıtere tayyare meydanlarını muvaf!akl
yetıe bombardıman etmişler ve Uslcrine dönmUşlerdir. Alman sahil mUdataa 
topçu.su, Fransanın şimal sahUlerinde süratll blr dll§man motörbotunu tah
rip etmiştir. 6 Haziran tarihinde düşman zayiatı U tayyare olup hunun 6i u 
hava muharebeleriyle \'e onu to~u ateşi ile dUşUrUlmll3tür • .Alınan tayyare 
zayiatı dokuz taneden ibarettir. 

Norveçte tayyarelerimiz Hammerfs.st civarında tngoy Norvec radyosu. 
nun stUdyosunu tahrip etmi§lerdlr. 

Bertin, 7 (A.A.) - Alınan orduları b:ışkum:ınd:ııılığı, bugünkü teb
liği itmnmen aş:ığıdnkl l):ıberi vermektedir: 

Diln gec-e, t:ıyy:ırelcrimız merkezi Frnns:ıd:ı \'C şarki Fr:ın~ada bn. 
zı t:ı.rynre me.} d:ınlnrınn hücum elınişlcrclir. İngiliz lın\':ı mcyd:ınla. 
rmd:ı olduğu gibi, çok biiyiık miklnrda ıııy,r:ırc lnhrip edilmiş hulun. 
ılufhı lalıınin olun:ıhilir. lfa\'a d:ıfı hnl:ırynlnrının şidclelli ateşine rnğ
men, Chcrbroug limanına bir çok lıoınhn nlılmışlır. Hıhtımda şidclellı 
yangınlar ,.e infilaklar miişnhecle edilmiştir. 

----:---_:_--:-;~~-~---
ı ,~&·• ···---·· fsveçte beşinci kola 
karşı tedbirler n lB u g lYı ırD 1 

~to~ho lnı; 7 (a. a.) _ lsvcç ~ SAKARYA 

Dömifinal mUsabakalarmda lngi
llzlcrln meşhur Vcstham ve Fulham 
talumlan karııılaşmışlnr ve neticede 
Vcstham mUsabakayı çetin bir çeki§.. 
meden sonra 4-3 kazanmıştı. 

Harbln bUyUk lıcyecnnıııa rağmen, 
sporun heyecanmı gene arayan lngf
llzlerfn bUyük sporbnenliğ"lne bakm 

Bu akşam gene aynı stadda harp 
tkupası maçlarının final mUsabakaii 
1Yapılncaktır. 

Maks Bir galip geldi 
Ne\"yorl<, 7 (A· A·) -Max Ener 

Arjantin §:unpiyonu Campolo'yu 
1birinci ravntta nakavt etmiştir. 

ij~~fımffi'.I!... t> !"INEMA MF.\ 'S1MtNt DEVAM ETTiREN 1 

LALE filmini t.nkdlm ediyor. 

1 ci Film: YAŞ A Si N TATil 
Senenin cıı ncıoell \'C <'n cğlcncell bllyilk Fmrunz filmi 

il~ n~~~~~~~.~~~~J.~~ ~~K.~~il harp haberleri. 

• lmllillfilrl! Bugün saat ı Ye 2.SO da tcnzllAtıı maUncler . ..... _. ... 
, rJ BUGUN TAKSIM Sinemasında ., 

1 - Şarkın &ıı kraliçesi ~11\fO 

VED A 
2-MONMAR TR 

Gt.ı'Lstl:ı\l'Un 1ı3hcseri 

7 Vanak 
~saıre 

GECELERi 
-----··-- AI.BERT l'JtEdEAN fW -----·· 

bc~ıncı kola karşı müdafaa ted- s· 
bi~e;im~~~ı~kii~d:;-traşmak üzere Aşk;;a•ıO~.dlau··mu"" f! ~: SANCAK ~· 
~~§~~b~~i!~~fr~~~n;:~!~:n;~~~ 1 Serge Lifar IE M askeıı· Beşler 
ıY\ıyle veyahut cebir ve şiddet iı:;t! MAN UELL 1 
rr.ali ~le lsveçteki rejimi değiştir A ' 
mek ısteyen ve dahili emniyeti Dorothy Lamoıır Ray ~-lll.IDJ:l~azzam sergüzeşt rnmı, 31 kısmı tekmill birden 
V'! milli ~üd.afaayi ihlale çalıı:an ::\lllland • • 

1 11111 
Hi ' 

her hangı bır teşekkülü dağıt- l • ıı. 

~:.~hakkını hükumetetanımış ~mnıı~ Bugün iPEK'teen büyük Türkçe Film 
Dığer taraftan encümen Isvc. rJ ~ 

~.~~r~r.;~~~~~r~i~:~~z~ i ŞEHVET KURBANI 
lenn dagıtılması hakkında adlıw fi -~ 
~~~~~~şti~~ri sürdüğü teklifi -l'ff'~Jffi~fıHIJ!ınll~ınlmm~~ınOOınlOO Aynca: DENIZALTt.AVCI GEMlSi -~ 1 I~~ 
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Moskovanın 
ta yaqa ihtarı 
(Bn.5t.:ırıı.fı l incide) 

Yugoslavya, ltalya to.ra!ındnn ''eri· 
len teminata r;:ığnıen, büyük bir teh· 
llkc karııısmd.a bulunduf;'Unu takdir 
etmektedir. Bu sebcble Sovyetlerle 
akdettiği ticaret muahcdesile vaziye. 
t1nl takviye etml§tlr. Sovyet Rusya, 
kendi emniyetinin all1Jı:ad:ır bulundu· 
ğu mmtakalarcla yabancı devletlerin 
mUcadel !ne ve bizzat Sovyetler bir· 
llğin!n emniyetini tehdit etmesine as.. 
la :mll.saade elmlyecekUr. Bu mmtn 
kalard.a d vlctlcrln lstit.llll SovyeUer 
Blrl(#ln!n cmnlyeU için clzcmchr. 

••sovyct Rusya, kendi emniyet saba
m dnhil!nde bulunan devletlerin istik. 
JAU ile al!kadardır. Bu de,•Jctlcrin is· 
tiklAllerlne dokunac k herhangi bır 
hareket kartısında Sovyet Rusya lA
kayt ltalmıyacak, ve derhal harekete 
geçecektir, ltaıyaya bunu bir kct>e 
daha hatırlatmayı faydalı görürüz.,. 

TÜRK. SO\'YET DOSTLt:ôU 

Londnı, 8 - lng1llz gazetelerine 
gelen malClmııta göre TUrk - Sovyet 
dostluğunda yeni !nkl~n!lnr kayde· 
dilmekteôlr. Sovyet hükQmetı tara. 
fmd&n ı;altl olan teıcbl;Usler üzerine 
iki taraf, l{afl:asya hudutl:ırmdal~i 

kıtalan normal hadde lnd;rmı,ıerdlr 
Sovyetıer Birliğinin Balkan sulhu

nun muha!nza ve ldamesl için gÖ3tcr
dlği kuvvetli allUul ,.e aziır., B:ılkan 

memleketlerinde takdirle karşılan.. 
mıştır. 

Diğer taraftan Sovyet • Yugoslııv 

yııkınlll.§mnsı Ankara maha!ilinde 
memnuniyetle l•artılannııştır. 

* * * Ne..,·york, 7 - Yugoslav harbiye ne· 
znretı sllih ııltında bulun:ın askerler· 
den 120 bininin terhisini emretmiştir. 
Bunun sebebi İtalya tara.tından ce
nupta toplanmış ol3n ıı.s!terlerin ltal
yanm Fransa hududuna sevkedilml~ 
olmasıdır, 

İTALYAN VAPUfll.ARI 
BITARAI~ LilılJ\NLARA GİDİYOR 

Londra. 8 - Nevyorktnkl İtal
yan seyrisclain kumpanyası, açık 

denizde bulunan biltün İtalyan va. 
purlannm bitaraf limanlara git· 
mek çiin emir aldıklarını dün bil
dirnılştlr. 

Kumpanyanın Nevyorktald mil • 
dlirfi olan Verrn.ndo, doğrudan 
ckığruya -Romadan alınan bu emir 
üzerine limanlarda olan bütün va
put!ıırm ~etleri de iptal edil. 
mil olduğunu söyl~tlr· 

NeYyorktakl İtalyan konsolosu, 
bu hususta beyanatta bulunmak· 
tan istinkA.f' etnıış, faknt bu meselo 
hakkında İtalyan bUyUk elçisiyle 
gôrl16Jllek ilzere Vru:Jngtona gitmiş 
olduğunu söylemi~tir· 

İnsandan insana kan 
nakli 

Prot. Dr. KAzım bmnll GUrkan, 
bu lslmlc Ünlvcrsito konloranıılan se. 
rlsindo verdiği bir konfer.:ınsı ne,ret· 
ml§tlr. lJu kontcrnns, ilmi bir mahi· 
yotte olmaktan :ı:lyado, ...-atan uğrun· 
da yaralanmı§, kan knybetmig olıın. 

ların hayaUannı kurtaracak gönUllU 
kan vericileri tem lr b:ı.kımmdnn da 
herkesin okumııı:ı icap eclcn bir eser 
mahlyeUndedlr. 

KAzun İsmail eıerlnln sonunda ııun· 
lıın söylcmcktcdlr: 

Sanfrnnsiskodaki Hal vapur 
kumpanyalarının memurlan dün 
Triyesteye hareket etmesi lazım -
gelen ''Lememe" ismindeki İtalyan 
yi.ik vapurunun Oregon devletinde 
kiı.in Astoriada kalacağını beyan 
etmişlerdir· 

Cenubi Amerika sulannda bulu
nan "Fell" isminde diğer bir va. 
pur da cenubi Amerika sahillerinin 
bir limanmdn kelnenktır. 

Diğer taraftan "Galata" ismini 
taşıyan bir İtalyan vapuru ekseri. 
si kadın ve çocuk olan 150 İtalyan 
yo!cusu ilo Hayfadan hareket et· 
miştfr. 

Diğer bir vapur yeni bir İtalyan 
grupu yilkliyecektir· Littoria şir -
ketinin haftada bir ltC're yapmakta 
olduğu hava sen•isi dün tatil edil
mi!jtir· 

Son İtalyan kafilesi de dün Mal
tayı terketmiştir· "Beşinci kolona" 
karşı yapılan mücadele dolayısile 
Malta ahnlisi hüviyet varalcalnrını 
hıimilen gezmeğ'e davet cdilmiııler. 
dir· 

l\IAREŞAJ, BONONUN Y&~l 
YAZIFESI 

Rom~ 7 (A· A·) - Mareşal&>· 

no. cenub ordulnn grubu kumanda
nı tayin edilmiştir. 

CI:.:Ill~L ÜTT ARII\ 
NÜlUA \'IŞLl:IBI 

lUadrid. 7 (A· A·) - n. N. B· 
ajansı bildiriyor: 

Cebclüttarık'ın İ.spanyaya iadesi 
lehindeki tezahürat devam etmek
tedir. Madrid, Valansiya ve Sala
mankada yapılan bUyUk tezahürat. 
tan sonra Albaccte'de de 600 fa· 
lanjist ve talebe tezahüratta bu
lunm~tur. Jnen'dc ve Orense'de 
de buna benzer tezahürler vukubul 
muştur. 

• • • 
Cebelilttarık, '7 (A.A.) - CebelUt· 

tarık mmtakaaı lıpıınyol makıunlan 
her tUrJU İngiliz aleyhtarı t~ahUrle· 
ri menetmek emrini vemıl§lerdlr. 

tTAl,l'A llA\'A wı DENiZ 
KU\'l'ELEitl iE YEI\"l TAll l~AT 

Roma 8 - Resmi gazetede neıre· 
dllen bir kararnameye öre, progra. 
mını tahakkuk etllrm\!k için hava ne· 
zaretire 7,600 v. bahriye nezaretine 
deniz birllhfor'.nin tesllhatınt kuvvet
lencllrme1c için 1,600 milyon liret tah· 
sl.B:lt ...-ermlgtlr, Bu tııhslııat dört &enl'. 

de sar!edllccektlr. 

Litvanya başvekili 
Moskovada 

Litvanya ba'veklll ve maiyeti, 
evvelce bildirilen :ı:!yaretıerlni yap
m"alt üzere dün Moskovaya muvuıılat 
etmişlerdir. 

Hitlerin sulh nİ§anı 
kendisine iade edildi 

Beynelmilel ticaret odası rclsl 
ve Came~le beynelmilel b:ırııı mUes
sesesi idare mUdUrU Toma.ıı Yatıon, 
sulh i1tin sar!etmiıı olduğu gayretler 
için 1937 dt1 Almanyadan almış olduğu 
nl§Snı Hitlere geri iade etmiştir. 

.,; .. . ,,,... .. ,.. • .. • .4 - • '., ·r . 

iM 1 .. uame e vergısı 
ve sınai müesseselerin 

mükellefiyetleri 
hakkında 

Maliye Vekaletinin 
iebliği 

Ankara, 7 (r1.ıl.) - Maliye Ye. 
kiılelinden tebliğ edilmiştir: 

1 - 2430 sayılı muamele "ergi
si kanunu ile ek ve tad!lleri 1 hn· 
ziran 1!)40 tarihinden itih:ıren ilg:ı 

edilerek ~erine 384:-J sl!~ ılı mu:ıme. 

le vergisi k:ıııumf kaim olmuştur. 
Yeni k:ınıın 4 lı:ızir:ın 19to l:ırllıl! 

resmi g:ızelcr!c ne redilmiştir. 
2 - Ycnı k::ınıın, sınai mücs~c c. 

lcrdcn m:ıuda bu mlie~sesclcrin m_ 
ynlll·rini, şubelerini ,.e s:ıtış ııınğu
zalıırını, sınai miicsseselere imulôt 
y:ıptıran veya sın:ıt ınııesscselerle 

rilynllerinden, şubelerinden ''C sa
tı' ınaıtaz:ılıırındon ınol olan top. 
lııncı tlcorethnnclerle m!ilenhhitleri 
\•e bunlnrın toploncı filvııl, şuhe ,.e 
s:ıtış moğazol:ırını ,.c hu müesse e. 
terin :ıkr:ıbn ''e şeriklerine ııil olup 
in bu mliesseselerin mnllnrını ı;ıı_ 

lan m:ııtaznları vergi ile mükellef 
tutmuştur. Kezalik toplu imnliıt yap
maclıklorından dol:ıyı sınııt mües
sese snyılmıyon müesseseler de 
yeni konunln mükellefiyet mevzuu. 
no nlınınıştır. 1'imlerın toptııncı 

sayılncoğı yeni knnıınıın yedinci 
madrlesınde "e nkrııba ve ~l·riklere 
ait m:ığazııların hangi m:ığıız:ılnr oL 
duğu dördlincü madılesincle, rilr:ıl. 
ler. sekizinci maddesinde yazılıılır. 

8 - Sınai müesseelcr bir "inı::ı-
15t., ve bir de "muamele" defteri, 
bunlar harirlndeki mükellefler de 
bir "emtia ith:ıllıt ve ihrncnt,, def· 
teri tııtm:ığa meclıurdurlıır. l\tuume
Je vergisine lobi olınomnklo bern. 
her sınat mücsseselrc ılc,·aınh mal 
sıılan toptancı ticorclhnnelcr ele 
bir "s:ıtış" defleri tutmakln mükel. 
lertirler. nu defterlerin, en büyük 
mal memuruna tasdik cllirilmesl 
mecbıtridir. Kanunun birinci mu
nkkut mııddesine göre tasdik mu • 
ııınelesinin kanunun mcrircıc glr
ıliği tarihten "1 haziran l!HO" ili. 
haren bir ay ic;iııde r:ıpl ırılmnsı rn. 
z.ımdxr. 

ötedt:nbcrl mu:ımclc vcrgi'>inc 
talıi buİunnn sınai mlicsseseıer, 2 rno 
sayılı kanun hükmüne göre 1!140 
takvim yılı başıRda tasdik ettir. 
miş olduklıırı "iplidat maddeler 
alım ,.e sarf" ve "muamele" cleL 
terlerine yeni kanunun emrctli(ji 
muamclnh dercetmck ş:ırtilc bu def. 
terleri 19H takvim yılı lınşına ka
dar kull;ınmağn cle,·nm edebilirler. 

4 - Yeniden mükellefiyete giren 
şahıs ve müesseseler, konunun nıc· 

ril·etc glr(liği tnrıhlen itibaren bir 
n:1· ic;in de, ba~lı oldukları vnridnt 
dnirr.sine lıir hey:ınnunıe Yererek 
müesseseı;inin isim vcı adrcS'il1i, iş
tigal menuunıı, işe haşlaılıklan tn. 
rihi, imal v:mlnlnrıııın nc,·i ,.c n. 
ılcılini. kullandıkları muhnrrik km·
vcl ...-e işci miktarını, depolarını, 
rilynl, şube \'C salı'i ma~azol::ırının 

nrlresleriııi hildirmeğe Ye 1 lıazi -
rnn 1940 tarihinde ellerinde meY
cııt ,.e Yergiye tabi mahallerden a. 
lınmış olan malların ncv'inl, mik_ 
tarını YC kıymetlerini mübev~ in hlr 
envanterini tanzim ederek bu be -
yannamclere raptetmeite ve en,·nn
ter muhle\'iyal ı ol:ın malları "cm
lin ithnlı'\t ''e ihrncat,, defterlerine 
işleme~e mecburdurJnr. 

Sayın vnlnndaşlıırc:ı bilinmek ü. 

"Vatan milda..faııımd:ı. kanımızın 

son damlaaına kadar akıtmaya !Uzum 
olmadan yalnı:ı: 200-800 gram kanla 
b!r ytı.ralıyı kurtarm'lk glmdl kolay
lıkla ınümkUn!IUr. Yüz blnlerc:e nU· 
!usu olan merkezlerde, binlerce sıhııt
ll vatand:l§ımız, uı.manmda gönUJ. 
ıu olarak bu lmdar kıın verirlerse 
her biri bir Mf.'hmedimtzl hayata la· 
do ed cekllr. Bu gönUllU kan vere
cekleri §imdiden saygı ile selft.mlarız.,, 

zere tebllF; olunur. 

Elmas Bir Fransız diplo-
/( emer matı geldi Bu kıyrnetu konferansı okumalıırı

ru okuyuculanmıu tavs~o ederiz. 

Sıvaa ve Orduda zelzele 
oldu 

Sn'M ııı (A.A.)- DUn akşam bura
da saat 2Ui0 de dipten gelen ve 15 
saniye devam eden orta §lddette bir 
zelzele oımugtur. Hasar yoktur. 

Ordu, 8 (A.A.) - Dün ak§am saat 
20 de Us; ınnlye süren blr zelzele ol
mU1tur. 

Vaklt Kitabevinin neşrine baş· 
ladığı (Se~me hikayeler) adlı 
ucuz kitap serisinin ikincisi 
128 sayfada on tane güzel hika 
yeden mürekkep olarak (Elmas 
Kemer) adıy1a neşrolunmuştur. 
Fiyatı 1 O kuruıtan ibarettir. 
Okuyucularımıza tavsiye ederiz. 

p ~ .. •' ~· p&:,.. .. "ı .. _ ...... ~ .-·~~ . --· V AKIT matbaası 
Kitap 
tanzim 

kısmını 
edip 

yeniden 
açmıştır 

~tap; mecmua, gazete basar. 
Tabiler namına dizği işleri alır. ................................ 

Yeni Moskova elçisi de 
bugünlerde Ankara 

yoluyla gelecek 
Bir mUddettenberl Balkanlard:ı. bu

lunan Fransa harlclye nezareti şene
rlndcn M. Şatenyo bugünkU koı.van.. 

aJyonel trenlle Bf.'lgraddan §ehriml:ı:e 
gelml§tir. Fransız dlplomatı Slrkecı 

garında, Fran.s:ınm İstanbul ba§kon· 
10!oııu M. BJ.not tarafından l<aroılan
ml§ birlilı:te Beyoğlundnkl konsolos· 
baneye gitmişlerdir. 
Fransanın Moskova bUyük elçiliği_ 

ue tııytn edilen beynelmilel tanmmı.ş 
Fransız dilomatlanndıın ~ki BUkrc§ 
elçisi Labon, blr müddet evvel gttU· 
ğt Tunustan Ankara yoluyla bugUn
lerde latanbula gelecek ''C Şatenyo ile 
g8rültüktc!ı sonra Sovyet Rusyayıı 

gidecektir. 
Birkaç gUn evvcl Sot;'8ya giden 

lngilteren!n Ankara sefarcU aııkert 
n~cst general Amold bugUnkU 
ıemplon ekspre!lle d8nmUştUr. 

Bu akşam Ankarayıı. gldceclı.Ur. 
Bir .mUddettenberl Balkanlarda do.. 

la,,an bir Alman şirketi mUdürU de 
bugünkU ekaprcsle gelenler nraam· 
dadır. 

Harp vazi 
(Başta.rafı 1 incide) 

releri sahil üzerinden uçmuştur
Birltaç bomba atmışlarsa da mad. 
di ziyan az olduğu gibi, insanca 
hi<;bir zayiat olmamıştır. 

Dün nqam Kembıiç. Norfolk, 
DryP.lk, Esseks, Kent, Northem· 
berland, Durham ve York§ayrda 
ha\'a tehlikesi i~aretlcri verilmiş -
tir. Alarm yarım saatten bir saate 
kadar sürmliştur. Norfolkda lkari
de §İddetli infilak olmuş ve cenubu 
şarlti şehirlerinden hazılnnnda mit
ralyözler faaliyete gcçmiştir-

Norfolkd:ı ~iddetli bir ıııfillı.kten 
sonra bir Alman bombardıman 

tayvares: y •:f: düı;erek paı-çRlaıı • 
mışt.ır Ci .. ardak. wletdcn birinin 
camları kmlmıı;tır· rayydrenln i • 
çin"le t.ıulunan '.>ir Almım pilot c.
sir edilmiştir· 

* * * 
Pıul&, 8 - Almanlar zırhlı !ırkala.. 

rmı ve bütün va.sıtalarmı kullanarak 
taarruzlarına devam etmektedirler. 

Fransız askerl mııhaflllnde bu 6ll· 

bah muharebe vaziyeti etralmda §'ti 

ma!Qmat verilml§tlr: 
"Muharebe, bilhassa Hamda ve 

Suvasonun §imalinde ve oarkındıı 
tcvkala.de ıılddetllcllr. lstlnat nokta· 
lanmız heyeti umumtyesi itibarile 
dUgman hUcumlanna mukavemet edi
yor. Bazı yerlerde ileri mevzllcrlmlz 
biraz geri alınmıştır. ı-~akat Atmanla.. 
rm iddia ettikleri veı:hlle, hatıanmı:ı:· 
da yarılma yoktur. ÇünkU kelimenin 
tam manasile hat yoktur. MUdafna 
tertibatımız, derinliğine yapıtmı5tır. 
ve hiçbir yerde Alman tanklarının Si· 

tıntılan mUdafaa tertibatımızı geçe· 
memlııtlr. 

Som mmtakasmda Alman plyadele. 
rl muharebeye iştirak etmekle bera· 
bcr geçld açmağa. muvaffak olama
mıılardır. En'!n cenup ea~Jlnc geçen 
düııman ku..,'Vetlerl, ya nehlro atıtmııı· 
!ar yahut imha olunmuıııardır. 

En boyundaki mevzilerimize yapı. 

lan bombardmuınıar, muharebe mey· 
danının yakında genişllyeeeğinl gös· 
tennektedir. MukavemeUmizln kıy
met ve mUeMiıiyetlni gösteren muh.. 
teJl! deliller vardır. Bunlardan blri, 
düşmanın ilk güne naznran dUn mu· 
barebe meydanına Uç misli kuvvet 
~evketmL' olma.ıııdır. Dll§mnn elinde 
ınevcut biltiln kuvvetleri ve malzeme
yi harbe sUrUyor. 

!kinci bir deJU, dUşınan bombar· 
dıman tnyyareıerlntıi dtln tke• tW:r. 
unda hiçbir h\lcum yapmag-a kalkı§· 
mamaları ve dün de yüzlerce tank kay 
betmcsidir. Almanlar Belçika muha
rebelerinde 5.000 tank kullanmışlar 
ve bunlardan 2500 tane!l!ni kaybetmiş 
\crdL DU!Jman o za.mıuıdanberl, tank 
takviye kuvvetleri alma.sına. rağm<?n 
bugün elinde buluıınn tnnk miktarı a... 
ıaml 4000 den fazla değildir. Bunlar· 
dan da son iki gl1n zarfında 800 ta· 
nesi tahrip edilmiş ve battı hıı.rp ha. 
rlc!ne çıkarılmıştır. 

Tayyare kuvvetlerimiz, dün kUtle 
ballnde hUcumlıırda bulunınuglar, dUg· 
mnnm zırhlı ve motıSrlll, kollarını, 
piyadelerini, bataryalarını, pro~ktör
lerlnl, l!ı"Crilerini ve mm·aeala yolları. 
nı çok müessir bir tarzda bombala· 
mış)ar, yolları tıkamıtJl~dır. 

l)ött Parizlyen gazetesınln askeri 
muharriri Şarl Moris bu muharebe
nin en karakteristik noktuı matze. 
mc harbi olmasıdır. Almanlar, tank 
&dedi ltlbarlle 11.stUn bir vaziyette bu· 
lunuyorlar, diyor. • 

General nuval, Jurnal ga.zcteslndo 
dU§Illanın malzemesini hattı harbe 
sevketUğ!nl kıı.ydettlktcn sonra. Al· 
man bombardınıan tayyarelerinin ar. 
uk pike tarzında hUcumlaro. kalkı§· 
madıklıırmı tebarU:r. ettırlyor ve bu· 
nun ya dUşmıın tııyynrelerlnln u~a
dığı azim zayiattan veyahut da mut. 
tetiklerin lmllandılılan tayyare dafl 
yeni mltralyözlerden llerl geldiği ne· 
tıce.slııe vanyor. 

Havas ajansı gece saat 23 de 
§U malUmatı vermiştir: 

"Muharebe, denizden Soisson'un 
şarkına kadar bUtün gUn çok şid
detli olarak devam etmiştir· Alman 
tazyiki her yerde, ezclimle Alman
la.rm geçememiş oldukları En U:ı:e. 
rinde durdurulmuştur- BJrçok yeni 
tank tahrib edilmiştir. 

Şurası kayda layıktır ki, kuv -
vetli istinat noktıılnn mevcut olmı
yan mahallerde hatlarımızı geç -
meğe muvaffak olan dli~m:ın tank
larım hiçbir noktada bunların peşi 
sıra gelmesi icab oden Alman mo. 
törli\ piyade kıtalan takip edeme· 
m"ştir- Bu tanklar. istinat nokta
larımızdan yapılan sürekli at.-.ı;imiz 
altında oldukları yerde tamamen 
mıhlanıp kalm~lardır. 

Hücumlarının §iddetine rağmen, 
Almanlar, bilhassa tazyiklerinin 
çok şiddetli .olduğu Frnıı!!lZ tertibi
nin sağ cenahında. mUhim lcrlcyiş
tere muvaffak olamamışlardır· Ba. 
tarynlnrla ve tank dii.fi tertibatı ile 
dolu Fransız istinat noktalarına 
kar§ı, piyadelerin önilndc giden 
tankların ayni hUcumlan vardır· 
Fransız istinat noktaları, muhare· 
benin ilçiıncU günü, heyeti -umumi
ye:ıh le, mükemmel surette muka· 
vcmct etmiştir- Yeniden, topçu a
teşi, Ui.nk dafi tertiba h ve tayya. 

relerle birçok tank tahrib edilm~· 
lir· 

Muharebenin inki§afı bakımın -
dan iki mıntaka ayırd etmek icab 
r.ylemektedir: 

Denizden Ham civarına kadar 
olan yukarı Somnıe üzerinde, ak
ısına doğnı, hiçbir yeni Alman i
ıerleyişı kaydedilmemişU. 

İkinci mmtakada, yani Oise 
nuntaJcası ile Soissons'un garblnde, 
şimalinde biraz da şaI'.kmda a.sağı 
gn mıntakasında, Almanlar. Ailet· 
tc'i geçmeğe muvaffak olmuşlar 

ve bazı noktalarda En'e varmış

lardır. Fakat En geçidini zorlamak 
bahsindeki bütün teşebbilsler akim 
kalmıştır· 

Bundan başka. orta ve yukarı 
En'de, yani Rcthel \'C Attlgny 
mıntakalarmda. öğleden sonra, 
Fransız mevzilerine kar§ı çok şid
detli topçu ate§i açılmı§tır· 

BAŞKU1\IA1'.DANIN EMRİ 
l'EVMISl 

Elyevm bütün şiddetiyle devam 
etmekte olan büyük muharebe baş
lar başlamaz. 5 haziran günü sabah 
sant 10 da, general Veygnnd kı. 
taata §U emriyevmiyi bildirmiştir: 

"Fransanm muharebesi başla· 
m::;tır. Emir, ricat fikri olmaksızın 
mevziimizi mUdafaa ctmekUr. 
Fransrz ordusunun subayları, as
teğmenleri, erleri, eminim ki. mem
leketinizin mtilacılar tarafından te
cavüze uğradığını görmek keyfi • 
yeti her nf'rede olursanız olunuz 
sizleri, sarsılmaz bir mukavemette 
bulunmağa sevkedeccktir· Şerefli 
mazimizin misalleri, azim ve eesa· 
relin daima zaferi elde ettiğini 
göstermiştir. Fransa topraklarmda 
sıkı bir surette tutununuz. Yalnız 
ileriye bakınız. Geride, kumanda 
heyeti sizi takviye etmek için bü
tün tedbirleri almıştır. Vatanımı
zın akıbeti. hUrriyctlerinin korun
ması ve oğullamnrzm istikbali, si. 
zin azminize bağlıdır·" 
D'ğer taraftan per§embc akşa· 

mı, iki gün muharebeden sonra ge
ntral Veygand, emirlerini 87Jmle 

ital,yadalti 
talebemiz 

Belçikanın işgali esnasında Fran
saya geçen Türklerden Brüksel 
sefa.retımiz idari i:iler ba§kltibi 
Cemil Vafi ve kon.cıolosluk servisi 
başkatibi Burhan Işın gaz maskc
leriyle birlikte bugünkil semplon 
eksıırcaile gelmlı.ılerdlr· İkisi do 
merkeze çağınldıklarmdan hu ak. 
şam Ankaraya gideceklerdir- Av
rupa müddetlerini doldunnuş ol
duklarından merkezde bir vazüoyc 
tayin edildikleri söyleniyor. 

Bu Türk yolcular. Sirkeci gann. 
da kendilerini kaıııılıyan talebe 
\·elilerinc, Belçikadan sefirle bera
ber ayrılmış olduklarını, orada ka
lan talebelerimiz hakkında mera. 
kn mahal olmadığını, bunların va
ziyeti etrafında endişe verici hiç 
bir haber mevcut olmadığını, ma
amnfih Belçika ile Fransa arasın. 
da muhaberat ,.e münakalll.t keııll
diği için talebelerimizden yeni ına
luınal alamadıklarını, evvelce Bel. 
çikadan Fransaya geçml§ talebele
rimizden bir gnıpun yann lstanbu. 
la geleceğini söylemişlerdir· 

Bunlardan başka Paristeki tale
belerimizden ulümu sivasiye tahsi
lini yapmakta olan Meliha Arrnay 
ve Fazıl Gelenbevi de konvanıılyo. 
nelle memlekete dönmilşlcrdlr· 

Bunlardan başka ltalyadn sahne 
deltora.syon ve teknik i~leri tah"i
lini ikmal etmiş olan talebemizden 
TarJ]t S~vencr de gelmi!ltir· Roma. 
da bulunan 13 talebemizin yarın gc. 
leceklerini söylemiştir- Triyest<' 
konsolosumuzun zevcesi Seniye Sö. 
zen Konvansiyoncllo dönenler a -
rasmdadır· 

Papahk şehrinoe 
(Ba~ta.rafı 1 lncltle) 

sulhün teessüsü lehinde tcşcb· 
biiste bulunmak için hiç bir mii
sait fırsatı kaç1rmarnaktadır. I. 
leride de bu suretle hareket et
meye deval'.'1. edecektir. Fakat, 
bu gibi teşebbüs için müessir O· 
lnbilmesi için münasip bir za. 
manda ve asgari bir muvaffaki· 
yet ümidi ile yapılması ldzımdır. 
Halihzırda vaziyet böyle bir te
§ebbUse müsait değildir. Bu iti
barla bu hususta verilecek ha
berlerin ve dolaşacak §ayiaların 
asılsız addedilmeleri 8..zımdır. -------------Y ugosla vyadan 

muhacir geldi 
Yugoıılavya Türklerinden yedi klıl· 

ilk bJr muhacir katilesl bugUnkU 
konvaıuıiyonel trenlle gelmiştir. 

tuttukları için muharlb ord 
rik etmiştir. 
1NGİL1'.l MAJIAFtLtN~ ttJI 
Londra, 8 - SalfıhiYe i4 

filler nsked vazfvet. be> 
mlye~i itibarile, • olduk~ 
:-ak kalmakta bulunduğu ell 
dedirler. Fakat bu mııhf ~ 
la nikbinlikte bulurunnzI1 
munu da tebarüz cttil'Jll6}l 

Alman haberlere göre eti 
garbindeki İngiliz ku~etl 
le ırmağına doğnı ç 
Diğer tnra.flarda vaziyet, ılı: 
hatlarile aşağı yukan der 
olarak kalmaktadır· ~ 

Yine tebarüz ettiril~ .. ııı 
Almanlar, yeni teşkil e(UJJ""': 
nan ve evvelce sıkı ınuJl 
girmiş olan askerlerden ı:ıı 
fırkalardan bazılarını 1'U 
b~lamışlardır-

Röyter ajansının 119kerf 
biri diyor ki: ~J 

"Fazla nikbinlik yaJIP:'""..ı 
vakit henüz erkendir· ı.ı' 
geçirmek ümidile Alınall ret' 
ayycn noktalarda, ne de 
h1ş darbeler vurmak ıca ttl 
olduklarını billriz. Bugiln ~ 
te, nra:ı:l pnrçalan ka}ıbe 
kiden olduğu kadar eh ~ 
iz değildir- Her iki U ~ 
yUk piyade ihtiyatları ''\ı. 
da kaydetmek ıaznndır 
ııızların da birçok zırblJ 
mevcuttur. _.,ı 

İTAJ,l'AN ASJ\~ 
MUHARR1RLER1Nİ:N t 
Rom&, 8 - Fa.şist gaıe 

yevm Fransada eere}ratl 
harebeyle uzun uzadıya JIJJll 
maktadır. İtalyan askeri ~ 
c.;mları, Almanyanm el\ t 
::amanda kat'i bir netice 
mek için elinden geleni >iSI 
yazıyor ve "Almanya i~ 
muvaffakıyet şartı, a.nc 
Jlyor· 

(Rcmıi tebliğler ,-e 
rln faaliyetine dair 
ünr.il ıuı. ,.ramızdaihr·) 

Romanya"' 
bayra'ttl~ 

Majeste KatD~ı 
onuncu yıldöll 

kutlanı1°' 
BugUn dost ve mUtt~ 

yanın Kralı Majeste ~c' 
lun hükümdarlığmm on ...) 
nümUdür. ,J 

Bugiln bütUn Romen 
kilmdannm etrafında ~ 
halde bu mes'ut yıldÖll 
lam ak tadır· ~11 

Ahvali hazıra dol~:;tfl 
sim yapılması nrzu ecıvae 
buradaki konsoloshanfl 
neki mutad toplantı ve 
yapılmıyacaktrr· '71 

İngiliz sahille .J 
geceleyin ""~ 
yakla§aın•Y" 

I..ondra, 7 (A· ı\.·) _...... p 
8 hazirandan itib:ırexı. d" 
masile çıkması arns1~ 
lllccar gemisinin BirJe~;J 
sahil ve limanlarının S ,, 
la yaklnine gclemırec ıl! 
etmektedir· Te:kil!ıtl~ 
giliz refakatli gCil'li ğııd r 
memnuiycte dahil dC' '.et 

Bu mcmnuiyete riB) 
11
ç 

gemilerin Uznrine ateS 

. ı ·1· "it~ Jı Y enı ngı ~z. ':5 el"' 
mümessılı g , 

tnglllzlerln Balkanııır111u 
memlc1ccUmlz en ın 1tıı' 
kurdukları y ni şırı>e ~ ' 
?J. Kreb §ehrinıiZe g 1 tl'1 
yucnt,ı tc kilft.t için te 
mıı,ıtır. 

POLiSTE: 
ğıf 

Bir çocuk 8 d• 
YaralaI1 ıı' 

şıll• 
Fatihte kırkçe.ı:xıe )1lşl 

lı evde oturan ı:eltlZ b1 ıt' 
met, Ve!ad:ı I{!tipçe~eıı 
duvar U tUnde oynsr .. 

tte • 
ba~dan ağır ~ ~_, 

Yaralı, Şiıll ç 
dınlmııtır. JJl&' 

ru;\'OGLuND.ı\ ~ 
OTOllOB1L .ı\L'l11' ~ .ı, 
Şi3h&Jlede lskender f."' 

numaralı evde oturaı> ~ 
caddesinde kar§1 ~del" 
§Oför Veyselln ida asıtı• 
kalı taksinin çıı.rpı::ıı rcJ ) 
mıı ve ayağından ~5we 
dan Beyoğlu hn.t1t.a.Il 
t.ır. 
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ttn° 
eworu~/ 

tcık iri eeylerden bahsedi- yerden a)•nlmak b..ına •pek güç 

NA~LEDEN: 
BURHAN BURÇAK 

-50-

.. • Allah için... gelmi§ti. 
htiyart ~amağa başla· Kerim siz, Antalya~, sever misi-

eJJ" niz? 
b.,~ sevgili ya\'TUC\lğunı, - Q:lk, pek çok ... 
1~ asabtainiz. - Şu dakikada be.nimle bera· 

1'seJ ~u söylediği halde bcr yalnız ikimiz orada olsaydık 
lil--e .calısmadı. memnun olmaz mıydınız? 

20 mart 
Kerim aksiUk et

t:~ oldu. 
~ decığim,dedi. Zengin olma· 

e Yarıyor? Hiçbir §eY iste
uı. 

~~ '°1rtanberi istediğim 
· \'ar. Manevt annem bu is· 

............ hrine getinnedi. Çünkü 
\'e çe>k korkaktı. Bir oto· 
olsa, kendime mahsus bir 

ffl ! Bir otomobil istiyorum ... 
~ oimasm. P:lran olduk-

~ markalı güzel bir oto 
l<erim... Siz bana çok 

bıı 6trt bir (Limoıin) seçi· 
il....~ seyahat ederiz. 
~ seyahat edecek vak· 
a.~lı~ıyorum. Size istedi
"'q)bili yarın alırım. 

lftthatde gene beraberce re· 
"'eteğimizi ümit ediyorum. 

~h§l}ı>r, pek fazla ça· 
1.ı.. 'Yorgun ve hasta fıdeta, a· 
,:"''l. I>ün bütün gece fabrika· 

a dair bana bir haber 
~~~- Gece;i uykusuz geçir
~ gibi bir çok manasız 
l~ §eyler düşündüm. 
~ ~ bile istemiyorum. 
ı.Jemek odasında yalnız 

~'Cl.llvaltı ediyordum. Ke
sapsan "e yorgun, fakat 

\~ıılk ve ateşli döndü. 
\~ yerimden fırladım. 
\ı rn, dedim, bir daha sa· 
~,,:_~ Yapmayınız ... Bütün 
~ yetişmiyor mu? 
~evde oturunuz. 
~ ~ bir kat daha sert· 
~tehıi bir sesle: 
' evde olup olma~,şr-

tıe faydası var. Siz gece 

s~ 

Gelmiyeceğimi haber 
iın farkında bile olmıya· 

tl.'deyken ben daha rahat 
'Yanımda o~duğunuru 
k0rkımyorum. 

S silkti. Fakat vüzü· 
~· geçti ve gözleri gUldO. 

bırakmak imkansızdı, 
.~tın bu defa, bu defa 
tijibtak ~ık bana zaferi gös

a buldum. Ke~f ettim. 

t~lannı silkti: 
~ ftıenınunum. Fakat ye· 
ttır~tör icat etmek ve onu 
~ llleydana çıkannak o 

bir !il ve yorucu bir §CY 

~ tiirlü muvaffak oldu
~ getiremiyor· 

~~~ duman salan 
~ ~rını içerken Kerim 

ti'\..ı~en daha şen ,.e 
\: iıtf unGyordu. Ben de 
~~ilde ederek istikbale a

triınden bahsetmeğe 
il\.~ ~Vveta Antalya.dan 

'~ Sevıili Antalyam ne 
~ ~tnnı Onu kaybet· 

~~rar elde etmek ve 
bu tnesut günlerini ya
~ ~i e-.·de tekrar mesut 
t... 11'i §e B file' be • "'\'İll(t· . :v... u ır :u 

~ t~ıe/rıYor ki memnu· 
%r ını \'C dudaklarım· 
~r"· lier şeyden vazgeç

tL ~\' 
'l>~u· · · e razr olmuc:tum. 

ı e . ~ 
Vıtnden, doğduğum 

- Çok memnun olurdum .. 
- Kerim sizinle çok mesut ota· 

cağız. Civardaki f akir1ere yardım 
ctm:!k imkanını bulacağız, sevile· 
ceğiz. Evimizi, tanzim eder, güzel-
1~tirirriz. 

Ben mütemadiyen söylUyor
dum. Hayalimin niharetsiz hu· 
dutlanna \-armr~. hatt~ geçmi~· 
tim. İstikbaldeki ha}·atomza ait 
bin türlü güzel 'projelerden bahse-
diyordum. 

- Şöyle yapam;, şunu alını·. 
Kendi sözlerimden kendim de 

memnun oluyorum. Çok mesut· 
tum. Hayat b..ına bir b:ıyram gü· 
riü kadar parlak ve sihirli görünü· 
rordu. 

Kerim tebessüm ederek dinliyor
du. Sonra mahzun bir tavırla: 

- Siz zengin olmak için yara· 
dılmışsmız, küçük ~uitanrm, dedi. 
En güzel, en kıymetli, en zarif 
ve ince şeyler size IA.yık ... ~tane\; 
annenizin hakkı varmış... Ben de 
fimdi onun yibi dü~ünüyorum. 

- Hayır, Kerim, ben halimden 
her za.-nan memnunumdur. Zen· 
gin değilken de kendimi mesut ad· 
dederdim. 

Kerim ce\'ap vermiyerek otomo· 
bilden bahselmeğe başladı. 

- Sizi kim gtzdireoek bakalrm, 
biliniz Feride? 

- Ne bileyim ben, siz söyleyi· 
niz. 

- Nihat. 
- Nihat nu? 
- Mane,·i annenizin ~i u,a-

ğı. Şimdi pek usta bir §Oför ot· 
muş. Kendine bir yer bulmam için 
rica etmisti. Ben de maharetine 
emin olduğum için bizde çalış de
dim· 

- Ooht Kerim, ne kadar mm· 
nun oldum. Mane\1 annemin ya· 
nında çalışanların hepsini bulmak 
kabil olsa ... Siz her ~yi yaparsı· 
nız. Evi olduğu gibi muhafaza et· 
mek isterim. Hani eskiden siz ge· 
lip bizi ziyaret ettiğiniz zamanlar 
gibi.. ' 

Sustum. Sonra yavaKa devam 
ettim: 

- Ihlamurdaki c\'imizde oturu· 
ruz artık. .• 

- ... Ben oturamam. 

Sonra derhal ilave etti: 
- Bunlardan b..ışka bir gün 

bahsederiz, Feride .. Şimdi konuş· 

nuyalım, rica ederim. Ç:Ok yorgu· 
num. Artık tahammül edemiyece· 
ğim. Bu gece Kafamın içinde ge
rilen bir şeyin kopacağını zannet
tim· Deli olacaktım. Başrmm içi 
sızlıyor. 

- Kendinizi yoruyorsunuz. 
Dostumun yanına yaklaştım. 

Elimi sıcak ve yorgun alnına koy 
dum. Dudaklarımr da koyacak· 
tım. Fakat beni yavaşça itti. 

- Bırakınız, beni yavrum: çok 
yorgunwn. Niçin, niçin Ihlamur
daki evimizde beraber oturmıyaca· 
~rını söylerli? niçin? 

-17-• 
30 mart 

Çok müteessirim. Fakat Kcri· 
min bilmemesini istiyorum. 
Cesur olmak istiyorum. Ona bir 
~ey hissettirmemek, hatta yalnız 

ken bile metin olmak istiyorum· 
Çünkü ağzımla töylemediğimi yor
gun yüzüm, kızamı15 gözlerim ve 
titrek sesim anlatabilir. Sonuna 
kadar susacağım. 

.<Devamı nr). __ 

H 1i B E R - 'A'k$am Pottaft 
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Anbarh ba!'kınından sonra Oğ
lak Orner garip bir daüssıla his -
sctmeğe başlamı~tr. Bilha553 karı
sına Ye çocuğuna karşı! Eşkiya • 
tarı Anbarhya getirmek için muh· 
tarla roz birliği ettiği zaman, ha
diselerin hiç de bu kadar uzun 
sürecegıru tahmin etmiyordu. 
Nihayet on beş gün. Yahut bir 
ay .. Çünkü kıştı; ve Çiçeklidağda 
artık ~kiyalar değil kurtlar ya -
§ıyacaktr. 

Sonra jandarmaların beceriksiz
liği. , Anbarh köyünde on1arı bir 
kapan içinde lnstmr gibi yakala· 
dığı dakikalar jandarmalar yardı· 
ma koşamamış~ardr. Eşkiralar köy
lülerle bir kurtla boğuşur gibi bo
ğuşuyor; '"e ne pahasına olursa 
olsun Anbarlı köyünü soyama~ 
tarsa da, jandarmalara tek bir ya· 
ralı ve esir bile vermiyerek geriye 
dönüyorlardı. 

Omer, trpkı ba11ar ba~nda ol· 
duğu gibi, bu sefer daha büyük bir 
daüs._c;ıla ile Ak\irana doğru sark
mak istedi. Yalnız: başına ve hiç 
kimseye haber \'ermeden. Gizlice 
Çiçekli patikasmdan tarla}·a ini\"e· 
recekti. Omerin tarla5ı asıl Ak·vi
randan yarım saat ötederdi. Kö
rün sınırında \"e adeta başka bir 
köye raptedilecek kadar uzak \"e 
etraf r boştu. 

Münzevi tarla! 
Bununla beraber Ak\"franla ken· 

di e\i arasındaki yolu bir kı~ğa 
atlar atiamaz ye.di; sekiz dakikada 
alır; onu Ak\irana bağlayan ya· 
nrn saatlik yolu bir göz açıp ka
patılıncaya kadar en k1s:ı bir me· 
saf eye indirirdi. 

Nitekim hasat zamant bunu bir 
denbire yaptı. Tıpkı Muhtarla söz 
birliği ettiği zaman, kansına ha· 
her \'ermek için patikadan kıfra· 
ğım stirdüğü gibi sürtiyordu. 

eüne kadar tarlasına dönmesi lfr 
ıım ! KtŞ geJ,medeq en·el ıeçen son. 
baharda Hüseyin oğlu Hüseyine 
yaptırdrğr işleri bu sefer kendisi 
yapacak. Tarlayı qokuı ardC\nberi 
kara çakıllar kapamış olacak! 

Kısrak Çiçekli patikasından bir
denbire kaydı. Omerin tarlası ö

nünde durdu. 

Ömer yorulmus kısrağı yedeğe 
alarak dış kapıya doğru yava~ 

yava~ yürüyor. Yıldızlı gece içeri· 
sinde herşcr canlı. Ağaçlar ve top.. 
rak bik... Bütün bunların arasın· 
da ômer, l>inlerce kişiyi arka.sına 
toplamış bir insan gibi dik .. 

Tarlanın kapısına geldi; \'e her 
vakitki itiyadı i!e onu parmakla· 
rile hafHçe itti. Garip ~y! Kapı 

kapalı \'! üzerinde koca bir halat! 
Belki rnuhtann bir tedbiri ... Eğer 
karısı adamsız kalmışsa; yahut 
Hüseyin oğlu· Hfıseyin gibi biri!. 

. 
KıSl.!b'lnt bıraktı; v~ bir geri çc· 

ki!me ile çiti atlayıp g~ti. İnce 
patika üzerine çıktı.Buradan çarda 
ğtn altına doğru ~iditiyor. Daha 
ilerde hafif bir kemer kadar }'O· 

ku~tu küçük bir köprü.· Hüseyin 
oğlu Hüseyini bir köpek gibi üze
rinde sürüdüğü köprü ... Yant ha· 

şında ahır ve samanlık... Yani 
Oğlak Omer kendi köyü ve tarla-
sında. Nerede ise birdenbire top· 
raklann üzerine yatacak. Bütün 
sntını oraya değdirerek uyumak 
istiyccek! Kara topra~ın sıcaklığı 
onu bir su içinde oldu~u gibi sara
cak. Göıleri kapanacak· Ta ilk gün 
aydmlığı, ilk ku~ seslerine kadar: 

ô:ner. cvveH\ ahrnı doğru ~·ürü· 
dil. Gümüşten ve çocuğundan ba~
ka dört çift öküzle ineklefini me· 
rak ediyordu. Fakat birdenbire 
bundan \ıaı.geçti; 

(Devamı ,ılt) 

Halkevinde parasız Çiçeklidağ büyük bir uyku ı· 
çinde· Halbuki hiçbir zaman onun 
uyuduğunu görmemişti. Daha doğ
rusu şimdiye kadar jandarmala· 
rm uyuduğunu görmemişti. Tıpkı 
yaz ve kış öten, yahut gözlerini 
kapamıyan garip bir böcek gibiydi 
onlar .. Ve daima Çi~kli tizerin· ı 
den esen rüzgar. her şeyi, bütün
ncbatlan; taş ve toprağı uyanık 
tutuyordu. Adeta tabiatin bütün 
uzuvları uyanıktı. 

muayene 
EmtnUnU Ralkerlıı<k-n: 

Evhnlzden glindertlecck muhtaç 
ba.stalan parasız muayene ve tedaviyi 
kabul eden sayın doktorlarunızm 

isim, Jhtlsu ve irUDler1 &§ağıda gös. 
terilmi§tlr. 

Geırdanln ' ••• Nakleden : Baki BAŞAK 
Şükufe tUccardan Fnulm karı. J fikrindesln diye söylemi§tim· Ma.. 

sıdır. Fazıl hu:a bir seyahate çık- demki Orhanlnra. gitmek istiyor· 
mıatJr. ŞUkOfe yalnızdır· Evlen- sun, vakit kaybetme. Ham-lan· 
melerlnin yıl dönllmUne tesadüf c- Derhal gidelim· ÇUnkll tam vakit
den bir gilnde henüz iki senelik tir· 
evli bulunan gilzel bayan Şükfı- Fazıl bunu söylerken ounu dü-
fenlıl canı sıkılıyor. Minimini fakat !;!ilnUyordu: 
gllzel döşenmlo salonda asabl a- - Peld amn, niçin gönderdiğim 
dnnlarla dolaşıyor· gerdanlığı t.akınamiş. Nekadar d& 
Kapı çalındı· GelPn postacrydı· istiyordu· Bir inci gerdanlık· Heın 

KüçUk bir posta pakeU getirmişti· öyle bir gerdanlık ki biltün arka. 
ŞUktıfe paketin Uzerindeki yazı- da§larınm gözlerini ka.ma§tınu:.ak· 

yı tanıdı. Bunu Viyanadaki kocası Beni görilr görmez teoekkUr ed ... 
gönderiyordu· Demek evlenmeleri- ceğini zannediyordum. Acaba ne .. 
nin yıldönUmU güntinü batırla.mrş, den ondan hiç b:ıhsctmedi· Yok.sa 
ta Viyanad-;n ona bir hediye gön. beğenmedi mi? Beğenilmiyecek bir 
dermişU. §OY değildi ki· Acaba unuttu mu? .. 

Şilkiıfenin birnz cv..-elki can sı- 'Gitmek için kapıdan çılanap 
kmtısr geçti· Güzel gözlerinde fark. hazırlanan kıırısma sordu: . 
h bir sevinç parlaklıği belirdi· - Ha, cıimdi h&tırmıa geldi· Na.. 

Mnnikllrlü parmaklarmm silratli Sll, gönderdiğim çlltolntalan be • 
hareketlerile paketi nçtı· İçinde ğendin mi? Viyananm çok meohut 
yine kordela ile bağla~ bir ku. bir fabrlkasmmdı· 
tu çıktı· Kutunun üstünde de Şükiıfe: 
(Viyr'Ulın ve btitün dünyanın en - Hakikaten çok nefta eeylerdi· 
mcşhıır çikolata fabrikası) yazısı Diyerek kapıdan çıktI· 
iri harfterl..ı !:..!SılmUjtl· Fazıl tekrar dllşUııdll: 
ŞUküfcnln sevinci derhal geçti. - Tuhaf şey, hiç oralııni& bile 

Bir hayal P.ttkutuna. uğnunışlJ. değil. :Muhakkak bana blr allrpıiz 
- l3ulmu5 bulmuş da, Viyana. ynpnca.k· Biraz ~y:lnip kuşanıp kar 

dan g5r..derecez ya!ruz çlltol:ı.ta. mı §tma sıkınca boynundaki gerdan
bulm\13· Şu Fazılın intihabm:ı. da lıltl:ı. beraber kollarmım arasnuı 
diyecek yoktur. Tabiat Mhlbi de- atılacak ve teşekkür edecek· 
ğil vesselAm. İnsan kanama evlen- Fwlm bu tahnıiııi de lx>Ga ~ 
m~f )1ldönümllnde çikolata. mı tr. ŞllkMc hA.IA soğuk tavn ile gi.. 
gönderir· Çikolatayı o kadar sev- }inip ge1mişti· Fa.kat ~erda.nlıiı 
mediğimi de bilir· Muhakkak inn- takmanıı§tr· 
cima yapmı~tır- Fazılın cn.nt smldı· Orhanlar gL 
Boş yere kutu~"t! açıp midemi bi herkese karcıt kendilerini gö.I,. 

bozmak istemem.. Alacağı olsun· termek istiyen kimselerin verdik .. 
Geldiği zaman burnundan fit.il fit.il lcri ziyafette Sü.kfıfenin gerdanlı. 
nasıl getireceğim görsün... ğını takma.nırş olmam ayıp değil 

Fakat mademki bu çikolata Vi- miydi? Hususile gerdanlık ook 
3-ıınadan gönderilmiş. ''e meşhur kıymetli bir şeydi. Herkesin clik. 
ınnrkalr bir çikolata, onu birisine katini çekecekti· 
hediye etsem makbule g~er- Aca- Fazıl )ine ses ~rkarmadı· itan· 
ba kime göndersem.. smm koluna girdi ve Orhanm da-

' ŞUkU!e d11=11ndU· Dakikalarca vetlne glttf. 
bir itim aradı. Nihayet buldu. Sofra oldukça knlabalıktr· Or-

- Nedrete gönderirim· Çapkın hanlıırm bUtiln tarudıklarr, .fstan. 
kız nyni zamanda sayılı oburlar- bulun yilksek hnlkma meı:ı.sub al
dandır. Çikolatayı pek sever· Mem. leler uzun eofrada yer almJşlardı. 
nun olur. Tcsadllf Ştlkftfe Jlc NedrcU yan 

Kutuyu başka bir kağıda. sardı· n.na getirmioti· 
Üzerine Nedretin adresini yazdı. Şllktlfcnfn g~zlerl Neciz.eUn glSğ-
Sonra birden hatll'ladı: sllne llişU· Bu göğüırt.e gayet nefts, 

- Eyvalı, paketin i~e kart kıymetli bir gerdanlık vardı- Şll • 
vi%itimi koymadım, dedi· Kızcağız kflfe arkn.daşmm böyle bir ger. 
§aşıracak va hediyenin nereden dnnhğı olduğunu o dn! kadar bll
geldiğini; kimin gCSnderdiğlni bile- mlyordu· Tekllfısizce&ne sordu: 
nılyecek· - Nedret, gerdanlığını yeni mi 

Sonra ilşcndi· Paketi tekrn.r a- aldm- Çok nef"ı.s- Fcvkallde bir 
~ıp kapamak bir za.bınetti· şey. AdetA imrendlm· 

- Zarar yok· Nedret yazmıı ta.- Nedret çapkm bir gillil§le SU• 
nrr· ıruteye b:ıktı: 

Paketi postaya gönderdi· - Bu gerdanlığın hikAyesi çok 
* * * esmrlıdır. Adeta bin bir gece ~ 

Omer, belki de bütün bunları 
bildiği için olacak; Çiçeklidağı et· 
raf mı kolhyarak bir böcekten de 
daha sessiz geçti. Kendisini bir-

Birkaç gün sonra Fazıl, ieterinJ sallarma benaer- Kimseye aöy1e. 
bitirip Viya.nadan dönmüştü. Evl mcdlın ama l!lan& aöyliyeyim. Bunu 
ne geldiği zaman karısmr pek la· bana bllmediğim, tanmıadığmı blrl 
kayt, adeta soğuk tavırda. buldu gönderdi· Mutlaka perestl§klrla .. 
ve bu hale bir mana ''eremedi· nmdan biridir· Fakat kimdir, far .. 
Aile hayatında pek samimi oldu- kında değilim· HattA 1.sm1ıı! bile 
ğu ve kadmlarm öyle ufa.ktefek bilmiyorum. Acaib değil mit 
kusurlanııa birçokları gibi ehem- - Çok §ey- Hakikaten gutti. 
mlyct vcırme'diği için knrısmm so. Adet! munmma gibi bir oey. Pek11 

Bu doktorlanmızdan berhanıı birine ğuk vaziyetlerine aldmş etmedi- ne vasıtayla geldi? 

denbire Çiçeklinin smmnda buldu· 
ğu zaman, artık Ak\irana inmek 
işten bile değildi. 

Orner, altındaki kısrakta kendi· 
sini bir rüzgardan daha hafif tu· 
tuyor ve çıplak bir kadın üıerin
de konuşan bir erkek gibi tuhaf ve 
sar'alr bir konu~ ile kısrağını 
daha hızla sürmek için onunla ko· 
nuşuyordu. Nihayet iki buçuk, Cç 
saat sonra orada olacak! Çocuğu. 
nu ilk de'a görecek. Kansına ilk 
defa bakar gibi bakacakt Belki dt 
hiç kimseye haber vermeden ya· 
nında iki üç gün kalabilecek· Bel· 
ki de hasat yerinde ona yardrm 
edebilir; ve ağı!ın bütün bir kış 
duyduğu kokusunu tekrar hissede· 
bilmek için yeni ba~tan temizlİ)'e
bilirdi. Sonbahar yaklaştığı için 
Çiçekten kopup gelt'Cek ·bir yağ· 
mura karşı ahmn damlarını akta· 
rabilir; ve geriye dönerken muhta· 
ra uğramayı ihmal etmezdi. Çün
kü söyliyeceği bi~k şeyler vardı. 
Bir kere jandarmalar! Anbarhda 
onların yaptığı büyilk ~ceriksiz
lik ... Korkak bir çocuk gibi hare
ket etmeleri ... Eğer son bir defa da· 
ha on~an Anbarhya sürüp getire. 
ccği zaman \'İlayct kendisine yar
dım etmezse Omer belki de bu iş· 
ten vazgeçecek ... .Omerin on ~ 

muayene ve tedavi olmak arzu eden O yalnız w:un bir seyahatin - O bir muamma· İki g11n 8"• 
hastalar EY Büromuzdan pusula ata. yorgunluğundan sonra aile yuva· vel postadan bir paket aldım. Pa.. 
rak gldebllecoklerdlr. Bu hususu ııa... smm eıcnk kucağına kavuşmuş ol- ketin UstUnde ndreslm vardı. Sı • 
ym halkımıza uan ederken Evimizden maktan mUtevcllit derin zevki hie- rasr gelmişken söyllyeyim ld bu 
kıymetti yardımlarnu e!llrgemlyen sedlyordu- adresin Ya.zJSI tıpkı yazma benzi.. 
degerU doktorlanmııa bir kere daha - Canun! dedi· İnsan nncalt yordu. Paketi açtım. İçindC]l bir 
alenen tqekkUrtl borc biliriz. kendi evinde rah:ıt cöobiliyor. Ne kutu çikolata. çıktı· Hem de meı • 

Doktorıarrmıım l•mJ. ihtisası mua.. otellerin lilks möbleleri, no eks. bur bir Viyana çikolatası. Çikol&. 
yene gün ve saatleri a~ağıda göste. presin yataklı vagonları insanı tayı nekadar sevdiğimi bDirsin.· 
rUmektedlr: kendi evindoki sandct ve sevgi ka- Mukavva kutuyu adetA ~ 

Ot. Cevat U'.crtnı tnccda.yı: (Cilt ve 
Frenı;-ll Perıcmbe gllnU sa.at ııs ten 
18 ıo kadar, Dr. F'abrettln Kertm 
~kay: (Aııabt baatalıklıır) Perşembe 

günO saat 10 dan 12· ye kadar, Dr. n. 
Cemal Loktnanheklm: (Pahlll hıuıta. 
tıklar) Cumartesi g'ilnU saat 9 dan 

11 e kadnr, Dr. lhya Salih inanç 
(Kulak, Boğaz, Burun) Salı gUnü sıı.. 
at 14 ten 16 ya kadar, Dr. Mehmet 
Osman Salta (CöğUs ve Dahili hasta. 
tıklar) Cuma gUnU ııa.:ıt 13 ten ııs e 
kadar, Dr. Nadire Sadi {Doğum, k&. 
dm hastaııklan) Çarıanbn günü saat 
H ten 18 o kadar, Dr. Nihat Tözgo 
tın Çelik (Bakterlyoloğ ve sarl bas. 
(Cilt \'ti Fren&!) Sah gUnQ sa.al 15 
ten 17 ye kad<lr. Dr. O.sman Şerafet. 
taltklar) Pamrdan maada her &Un 
saat H ten 18 e kadar, Dr. Pakize 
tzzet Tarzı (Doğum, kadm hutalık. 
lan) Çarşamba gUnU saat H ten 18 e 
kadar, Or. Rabia Rahmctl Arat {Da. 
hlll hastalıklar) Perşembe günU saat 
U ten 17 ye kadar, Dr. RUştü Recep 
Duyar (Sinir huto.lıklan) C&rıamba 
g1lnl1 aa&t ııs ten 18 ya kadar, Dr. 
Sanl Yaver (Kulak, Boğa%, Burun) 
Pazartesi g1lnU sabahtan akp.ma ka. 
dıır, Dr. Necaettın Ata.sağun (Çocuk 
hastalıkları) Pazartesi ve Ptır§embe 
günU saat 17 ten 10 za kadar. 

dar memnun edemiyor. Ocağımızın caknıışmı gıöi açtnn. Çiko!atalan 
bu rah:ı.t ve ne~cli kuc:ığına o ka· yaldrzlarmda.n 110yarak birer Dd " 
rlnr ihtiyaç hissettim ki, tasavvur ~er mideme yuvarlamağa bql& .. 
bile edcmom. Binaenaleyh bu ge- dnn. Bu smı.cla paketin altm.da 
ceyi hiçbir yoro çıkmadan rahat bliyilk bir şc;ı.· elime çarptı. Evve.. 
rnhııt e\·imde geçireceğim. 1~ bunu da çikolata zamıettim. E-

0 zaman& kadar susan Şükufe lime aldığnn zaman bir mahfaza 
adetA isyan eder gibl itiraz etti: olduı;unu gördUm. Sllratle ~tını· 

- Nami? Bu gccc:;i evde mi İçinden işte bu gerdanlık çrktr- Ne 
geçireceksin? Pc~i ıunn. bu gece nefis bir şey değil mı? ~ daha 
bay Orhanlara d:ıvelll olduğumu. sevincimden çıldıra.caktmı· İ§te 
zu um•tuyor musun? sevgili ŞUkfi!c, gcrdanlığmun hi· 

- Ha!. Sahi, fakat neme la· Mycsl·- Nıuı1l, hnrikulAde ve esra.. 
znn. Gitmeyiveririz· rengiz değil mi? Tıpkı bin bir ıece 

- Gitrne~iverirlz ayte ya. Bunu mı:u:allarmda olduğu gib!. Fakat 
s3ylemek senin fçln pek kolay. Şükiıfe! Ne oluyorsun· Rengin sa. 
Biltiln Avrupayı gezdin, eğlendf11, rardr· Ellerin titriyor· Yoksa has .. 
§imdi de bUtUn yorgunlultlarmı tıı mısm? 
~rkarmalt için bacaklarrnt u:ı:atJp - Hayır Nedret. Yalnız Uzeri
horul horul uyuracaksm· Evde bir me bir fenalık geldi· Gcrdanlrğr 
karm varmış. O sen yokken tek ;tile güle kullnn· Ben fazla dımı.
b~mıı evde otura otura az daha mryacağan. (Kocasına döndü) Fa. 
hafakanlara boğ\ılacakmrş. umu _ zıl ! Bapa bir ağtrhk basitl· Eve gi
rund:ı. mı? Ben zaten biliyordum. dcccğim· Beni otomobil o kada.r ıö-

F::ı.T.11, kavga bulutunun çökmek- tur. 
te olduğunu hi~etti. Onun kavga. Fazıl karm ve arkadql Nedret 
et. olmadığım ''e 11.ile &'lmimiyeti - arasında geı;cn yukarki konU§Dl&
nin ne demek olduğunu bildiğini yı işitmişti. 
söylemi.,tlk· Bo itibarladxr ki i~i Esasen Nedretin göğal1ndw 
38-kaya boğdu. Velevki kendi ra - gerdanlığı görür görmn de meee. 
batı, istirahati aleyhine bile olsa le:;-i anlamış ve o Aıı.A. ka6aı> lıil
karuıınm. gönlünil yapmak liıznn- setmediğl derin bir teessUr fçiııde: 
ı;eldiğinl anladı ve ona hak vereli· - Yazık! diye mnıldanmıltı· 

- Peki karıcığım, dedi. Hani Yazık hediye olaralc gönderdlğ:lın 
ben belki sen de evde kalmak ,(Lutfen sayfayı Ç'etiriniı:) 
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8.6.940 Cumartesi 
18.30: Program ve memleket saat 

ayan, 13.85: Aj3ns ve meteoroloJ1 
haberleri, 13.50: MUzlk: Fıısıl heyeti, 
14.30: Müzik: RlyascUcumhur bando_ 
su, 15.15/ llUlO: .MUzlk: Cazband (Pi) 
18.00: Program ve memleket saat a. 
yarı, 18.05: MUzlk: Ham müzik (Pi.) 
18.30: MUzik: Radyo caz orl<estrası 
( Şef: İbrahim Özgür), 19.00: Konuş
ma. 19.15: 19.45: Memleket sant aya.. 
rr, Ajans, 20.00: MUzlk: Halk türkü. 
!eri ve oyun havalan, 3 Bağlama. 3 
uz, 2 cura, Tanıtan: Sadi Yaver A
taman, 20.30: Konuşma: (Gilnlln me. 
ııclcleri), 20.50: MUElk : Fnsıı heyeU, 
21.20: MUzlk: KUçUk orkestra, 22.20: 
Serbest a:ıat. 22.30: Memleket saat 
ayan, Ajans, 22.50: Konuıma (Ecne. 
bl dillerde - yalmz kısa dalga posta
s ile), 22.50: MUz!k: Cnzbruıd (Pl.) 
( Saat 23.20 ye lmdıır :raınız uzun 
dalga 11e), 23.25/23.SO: Yarmkl pro
gram ve kapanı17. 

DOKTOR LA TIF 
Urıstruannı yeniden atını' oldu. 
ktı Edimekapı caddesi Acu;~· 
mo tram\"a.y durak mahallinde 
319 No. lı muaycnebancslnde ka
bul ~ tt'd:n1ye bqlarnrştır. 

Muayene uatler:l tıııbah saat 9 
dan alqam 1 ye kadardır. \'atan
~larm3 nıcız bir hizmet olmnk 
Uzero FAKİRLERLE İLKOKUL 
TALEBEL'Ent meccıınen mu:ı.ye-. 
ne olunur. 

H A B E R - Ak~am Postas1 8 HAZfİtAN' -

~mııru·~~ı Her Akşam: Harbiyede llllllllBR~ • 
,,.~ fC5) rc::=ı nv; na~n 8 ~ h r . d ,~nımmıııııın 

ır l9> ~ 16 \\dl <l _u_n_ı.ı es 1 n u e il S~hğ•nc =m•tınl bll•n Bay&ntum MVO om kullM ..... 

~ Şlmdlyt kadar l;'Öriıl~ml~ 20 ki~lllk lıir "a'I': kadrogu Ue ile" birinci Adet bezleridir. MlkropSUI!, Ufak, Yumuşaktır. En fnoe el 
vlnıll ııc. Krallte"'I ler altında belli olmnz. Her Eczanede ve büyük mafazaJarda 

~ __ ve bağı bulunur. 

S ~ ~ ıııııw.:mıımımııınıımwmımmıımm~ı~~mınııım~ıınıııı111•ınıııı11 
il 

____ iy t y·· c s 
TASBURI .alahaddin p nar ARKA~SLARI 1 

:'§Pek yakında büyük ılirprider: Ttldon: 80i91 Yafmurhı hauJarda aazrmıı: kapalı v.lonumuwa o;llC'aktır. I 
l~lllMlllllllllllllllllffill!ınll•llllfilmli-ll!~Ul-1 ml-llmlllllllın 

G 
Görünmek • 
ister misini 

,.~~h~~ l_iN_HiS_AR_LA_R_UM_UM_M_O_DO_RLU_.GU_.ND_E~_' 1 
Jdrar yolları hastahk- ı 

MUHiM BiR KEŞiF. _; 
sayesinde Ekalltme 

ları mütehassısı etnıı 
Beyoğlu istiklal caddesi No- U Bira ıılfest kapswu l0.000.000 A. sıt 

Miktarı 

Moh. bedeli 
Llra Kr. 

% '7,IS ~mlnatı 
Lira Kr. Şekli Saati 

35,000 -
2338 -

2625 -
175 -

Pazarlık 

Açık Ek. 
15 
16 880 BDl'sa Pazan bttt OhonyanJı: 1 Bira fıçısı mantarı 100,000 A. 

apartman. Tel· 41285 • 
•-=-=:nmwrzq= I - Şartname ve numuneleri mucibince yukarda cin• ve mlktulan yazılı iki kalem malzeme htzalanndıı 

göst.erllcn usullerle satın alınacaktır. 

C.:ocufl liekiml i 
Dr. Ahmet Akkoyunlu 
rakslm • l'aliınhane Pal:ıs No. 4 

Pazarılan maada her ııOn 
saat 15 den sqnra. Telefon: 40127 --- - ~- ----
, ' 1 Dr. NECAETTtN l l 

ATASAGUN 
Sııbahlan 8,30 a kadar. Ak

şamları 17 den sonra I.Aleli Tay. 
yare Ap. Daire 2; No. 17 de 

hastalarmı kabul eder. 
lı!elcfon: 23953 • .1 

kutuyu bile açnuunrş. Demek kıy
metim yanmda bu kadarcı1ı:mı§· 

FfaJ:ikaten hastalanmış olan Şü -
küfenin koluna girerek otomobile 
bindirip eve g(inderdikten sonra 
salona dönen Fazıl hep bu dilşiln. 
ce içindeydi. 

Gülen, eğlenen, dans eden çift
lere ehemmiyet vermekaizfu bir 
ltöşeye çekllmi, dalgm duruyordu. 

Bu sırada omuzuna bir el do
kundu. Ba§ını çevirince Nedretl 
gördü. 

- Bu dıı.nsı beraber oyn:ıyalmı. 
mı Fazıl? 

Nedret.in müstehzi ve çapkın 
bak~l:ırmda her §e)i anlamış bir 
m:ına okunuyordu. 

Fazıl, dalgın cevab ·verdi· 
- - Hayır ... 
- Bir §ey mi düşUnüy:>ı-sunuz? 
- Evet .• 
-. DüıündüğtinU sorabilir ml -

yim? 

Faı.ıl, derin derin içini çekti· 
Gözlerini Nedrete dikerek şu ceva. 
bı verdi: 

- Kadmlarm her şeyi biliriz, 
hissederiz dedikleri halde hiçbir 
şey bllmedilı:lerlnl düşünüyorum 

ve nekadar gafil olduklarını bu 
akşam gördüğüm, anladığım için 
hatt.iı. üzülüyorum. 

- Peki ama Fazıl , bu düşünce
niz siai benimle dans etmekten 
menetmez. nen ı:.nlamı;ran ve h!s -
setmiyen kadınlardan değilim· Tek 
rar ediyorum kalkın, bu fokstrotu 
kn.çırmıyalım· 

Faı.ıl bir müddet tereddüt . elti· 
Gôz.lerl Nedretin çapkın gözlerile 
karşıl~mı§h· Mademki tali öyle 
arzu ediyordu. Dediği olacaktı· 

- Ben o kadar iyi dans ede -
mem ama. 

Diye mırıldannrnk adetli. zorla 
Y"rinden kalktı· 

Şimdi ca1Jbeli Ncdielin lıarl.~ 
kollan arasmdıı kendisini tnliine 
teslim etmJI lir h3.lde şuursuz bir 
kukla gib! d?n~3"0r, donuyordu 

II - .Muhammen bedelleri, mu\•akkat temlnatlan, eksiltme saatler! hizalarmda yazılıdır. 
m - Ek.tutme ve pazarlık 17/VI/940 Pazutesi gUnU lstanbulda Kabataşta Levazım ve MUbayaat Şube. 

slııdekl Alım komisyonunda yapılacaktır. 
IV - Kapsül ııartnl\mcsl Levazım ~besi vemeslpdcn, Ankara, tzmlr ba~mUdUrlUklerlnden 175 kuru~a alL 

nablleceği gibi mantar ııartnamesl mtzkür ııubeden parasız almablllr. 
V - tstcklllerln ekalltme ve p~rlık için tayin olunan gUn ve saatlerde % 7,5 gUvenmo paralar1le bir. 

llkte mezkQr komisyona mUracaatlarL ( (2g9) 
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Buruşukluklara Nihayet 
Veriliyor •. 

Bu tercübeyi yapınız. 
Me§hur bir cilt mUtchassısı tarafın. 

dan kcşlt ve genç hayvanların elit hll. 
ce)Telerlnden kemali !Una ile istihsal 
edilen ve bir genç kı7.m taze ve sa! 
cUdlnln unsurlarına mUşabih olan 
•'BlOCEL., tabir edilen kıymelll ve 
yeni cevher, halihazırda cilt unsuru 
olan pcnbe renkteki Tokalon kremi 
terk~blne kanştınlmı,tır. Bu akşam, 
yatmaktan evvel silrUnUz. Uyuduğu· 
nuz her da.kika zarfında clldlnlzl, bu 

MUHTEREM DOKTORLARIN, EOt} 
DEPOLARININ VE ECZACıLARIN 

NAZARI DiKKATiNE: 
DOKTOR RICHARD WEISS'in bütün Jii 
da tanınmış genç ve dinç hayvanatın huıY1 

hormonlarından müstahzar 

Zafiyet, Ademi iktidar için Kullamlan a 
ViRwLiN.ETv 
~Tabletleri piyasamıza gelmi§tir. 

1_K_I_Z_l L_A_Y_C_E-MIY Efl 

UMUMi MERKEZIND~ 
)lünaknu suretlle nş:ı.ğıda yazılı altı kalem eeya aatm al~ 
mııne.~I ve ~nrtnanı~11i için aJakadarlarm hergUn btanbulda 'f 
tane civarında Kız.ılııy hanında Kızılay deposu dlrekt.örlU' 

r-"tları. 

ı - 700 adet allecek 
2 - 1600 ,, pe2temat 
S - 12000,. havlu 
o& - HO ,. kaaıkbağı aol 
6 - 1'0 ,, kaaıl'ba~ı aağ 

6 - 140 ., kuıkboğ'J mur.aaf 

lhale 10.6.9IO tarih \"e 88.at onda yap lacaktır. 

Muhammen bedeli 70000 lira olan 200 ton renkli ,·cya. bCr;: 
21 • 6 940 cuma gllnU saat 15.SO da kapalı zarf usuıu ile Ankara 
nasında sa.tın almıı.cnktır. 

t ııe 
Bu l§c girme!< lsUyenlcrln (47~0) liralık mu~kkat temin• aıJsı' 

t:ıylıı etUğl ves!kalannı ..-e tekliflerini aynr gün saat H.30 a l< 
yon relsllğıne vcrmele ·ı 10.zımdır. 

ril'd• 
Şartnameler t350) kuruşa Ankaro. ve Uaydarpa§a vezneıe 

caktır. ( 4645) 


