
r--- Ru kuponu keslh saldaynnz -, 

_V AKIT KIT AP KUPONU HERYERDE 3 KURU Ankarada resim 
sergisi açıldı 

l den 80 a kadar bir srra kupon top. 
layıp ldaromize getiren okuyuculanmız 
Dıin \"e "I'ann Tercllme Külllyatmm ikin
ci seri bee kitabını yüzde 60 eksik ftatlıı 

~ alabilirler. _J 

Dün yapılan Milli 
Küme maçları 

Ankara, 1 (A.A.) - Güzel San'atlar Birliği
nin • ., yedinci resim sergisi Maarif Vekili Hasan 
.Ali Yücel tarafından bugün Sergievinde açılmıı· 
tır. Açılı§ merasiminde vekillerle Riyaseticum· 
hur Umumi Katibi, mebuslar, birkısım vekile•. 

(Yazı.ota .ı; hıri.lfe) tDARlt l!:Vt: Ankara C&d.lSTAN13UL 91'el~ıı.f: VA.KIT• Po11ta ı<utuıru: 41\" rtteton : 214 \3 l Yıızı t • 24l\70 ı ldarel 

ler müdiram, matbuat mensubini hazır bulun· 
muşlardır. 

$imali ltalva Başkumandanı 
Fransız hududuna gitti 

S milyon ziraat amelesi, milli emelleri tabakkak 
ettirmek için Masollnlnla emrini bekliyormuş ı 
Musolini, Ruzvelt' e 

mesaj gönderdi I 
italya - lngiliz müzakerelerinin durdurulması 

emri kimin taratından verilmiş? 
'-----------

Bozulan cephe 
birliğinin 

Yeniden tesisi 
"· 

Yazan: ASIM US 
L. '1"'1Qı· 1 .,...~d •l Fransad:ı Amanların 
!)' J, ll.1 çcml;cr içerisine aldıkla
\ ""•1:. ve in:ıiliz kuvvetleri
~.~ilmeıi Yeyll la81fteft eair 
~·• ?Yle görünüyor ki nihayet 
•it.. hıt·kaç günlük bir meıele
ı_.~lçika krnlmın orduları ile 
t~ olrnasında::ı ileri celen bu 
'tı :t trıüttefikler için büyük bir 
~ttj 11\akla beraber müttefiklerin 
~i 4~kHr:dc tecelli edeceği §Üp· t;·r -:.••n ~arbin akıbeti üzerine 
.""'>ii• ır t~ıir yapamaz. Ancak 
'Sa" fac·anın dııha ziyade u:u. 
d~:• Ye muharipler ile beraber 
._~' ı:tilletlcri üzerindeki tahri-

~ı... •rtına5ını mucip olt 1 •• 

~içik:" ordularını:l Holanda ve 
~""- topraklanın geçtiiı:ten 
'~tti doğrudan doğru)a Pııris 
~~ Yürüyeceği z;ınnedilirkc..-ı 
~ ı ve tnarruz i:;tikamctini 
~ ~il!erfoe dof;i·u çcv:rınesi 
' t .. Yanın h:-ıı> hedefi hakltın
~~lii i':ıtimallcr hatıra getirdi. 
t~• Fre...-ı:;a ı:ıhillerbc ye"rleı· 
~"e •onra Manı denizinin met· 
~ hakim bir vaziyete gelecek 
'ı:ır...-_ l\lrnan ordularlnın bum!an 
t~ ~~iiyük Bri~~l'.• adası üz • 
~'l '<cum edecc(,;ını gerek de-

Roma, 1 (A.A.) - Şimal mıntakaaı başku
mandanı olan Veliahd Prens Dö Piyemon bugün 
hususi trenle Torinoya hareket etmiştir. Garın 
peronunda görülen yegane şahsiyet Almanya bü
yük elçisi Von Mackensen idi. Mücavir diğer pe
ronlarda ise birçok lngiliz, Fransız ve Amerikal: 
yolcular halyan dostlarına veda ediyorlardı. 

Amerikanın Manhattan yolcu vapuru yarın 
1730 yolcu ile Cenovadan hareket edecektir. 
Vapurun normal yolcu adedi 800 dür. 

Roma, I (AA.) - Velfahd ve General Gra
ziani yann Cenovada mahalli toplantılar yapı
lacak olan mezun topçuların geçidinde hazır bu
lunacaklardır. Ve Prens aynı zamanda 8, 9, 10 
Haziranda Fiume'de yapıla~ak olan piyadelerin 
toplantısında da hazır bulunacaktır. 

Roma, 1 (A.A.) - İtalyan gazeteleri, Tir
yeste işçilerinin şefi tarafından imzalanan bir 
telgrafı neşrediyorlar. Bu telgrafta ttalyayı AI • 
manyaya bağlıyan şeı·ef taahhüdünün yerine ge
tirilmesi istenmekte, Süveyş, Cibuti, Cebelütta
rıktaki zorluklar ve verilen müruriyelerden bah
se:lilerek Korsika, Malta ve Nis'in ltalyaya ilha
kı lüzumu kayt ve Tiryeste işçilerinin kurtuluş 
harbi için hazır oldukları ilave edilmektedir. 

Londra, 1 (Huıusi) - İtalya, 
üzerinde bir prenı;ip uyuşması 
V3pılmıJ olan harp kaçağı kontro· 
lu ar.laşması müzakerelerini kes
miştir. 

Italvan hükumetinin Sir Vilfrid 
Green -ile İtalyan makamları ara 
c;nKla Romada yapı1 ::ın görüşme· 
1crden sonra hasıl olan prensip an. 
laşmasını ansızın bozması Londra· 
da az çok hayretle karşılanmıştır. 

Görüşmeler İtalyan hükumetinin 
teşebbüsile yapılmış ve kaçak kon 
trolü hakkındaki ltalyan şikayet 
lerini aşağı yukarı tamamen tat
min eder mahiyette bir tarzı hal 
proje~ine :nüncer olmuştur. Deniz 
~hadetnameleri usulünün tevsii 
suretile her türlü taahhurun ve 
kontrol. servisinin İtalyan müna
kalatına müdahalec;ini n önüne ge· 

(Devamı 4 üncüde) 

'-~.~~ıtaJa:-ı ve gerek hava vasr 
)~ .. 1~1! lngiltereye tanrruzlar 
~'tt:•tını iddia ede;ıler vnrdır. 
l"ı ~ Alınan kaynakhı.nn<lan ge· 
~i~ ~be~·ler bile -:xı i<ldialr.n 
~d tttıği gibi lngilizler de bu J •• • J 
~t~~~ınan hücumlannı bekle- 1 svıçre uzerınue 
~ (Hr.nanıı 4 ıinciiıfr) 

halkan ekonomik Alman tayyareleri 
b·· konseyi 

"1l ak§am Beigradda 
1t,,cı toplandı 

Berrı, I (.t .. t.) _ Onlu (;enelkurm:ıyı tebliğ elrnişlir: 
Cıını:ırte~i ııiinii iiğlrıien onra, lsviçre toprakları Jore bölııtsinrlc 

y:ıhtınC'ı l:ı,·yıırelcr tarafından ihliıl tdilmiştir. Derhal haval:ın:ın Is_ 
,·içı e ılevri~·e~i lııı tayyareleri takip erlcrek mııhareheye ~irişmiş ve bir 
t:ıyy:ıre Lingerro; hölge.,inılc yere ıfü~iirüJnı[iştür. Bu tayyare bir Alman 
honıb:ınlım:ın ta~ y:ıre~idir. 

r.arp ceplıcsincle mıillrfikla tarafından dii,iirültn llnunkel 3İsftmlrıdt b(r Alman tayyaresi alwler idııtl.: 

F r a -- n s ı z ı a r . 

Abevil civarı ı 
işgal ettiler 

Som cephesinde Alman mpkabil hücumu fardedildi 
Şimaldeki ordunun İngiltere reye nakli devam ediyor 

İngiliz kralı Çörçil'le görüştü, 
General Gort lngiltereye geçti 

J>ııris. 1 (,LU - Rüyter: 
Fransızlar, Som üzerinde, neh. 

:in cenup kıyısında Almanların 
elinde yegane köprü başını teşkil 
eden Amiens mmtakasma \·e neh· 
rin mansap mıntakasına şiddetli 
tazyik icra etmektedirler. Som neh 
rinin mansap mıntakasında, Fran· 
sızlar, muvaffakiyetli çarpışmalar 
dan sonra, şimal kıyısına geçmiş
ler \'e bizzat Abevilin bütün civarı· 
nı i~al eylemişlerdir. 

Som nehri, Abevilin cenup varo· 
şunun ortasından geçmekte ,·e A 
be\'il şehrinin bu kıınlı bir ada te~ 
kii eylemektedir. Fransızlar, bu a-

dayı almışlardır. Bu harekat esna· 
~mda vukua gelen şiddetli çarpış
mada Fransız tanklarının müda· 
halesi çok müessir olmu~tur. Al
manlar, gerek insan gerek malze
me bakımından nisbeten ağır zayi
ata uğramışlardır. Fransızlar bir 
kaç yüz esir almışlardır. 
ALMANLAR ABE\'ILDE MtllltM 
ll;>\RP LE\' AZIMI BIRAKTILAR 

Londra.t (o.- a.) - Bu sabah 
İngiliz radyosu düşmanın Abevil 
civarında vahim kayıblar kaydet
miş olduğunu bildirmektedir· 

Bir kaç yüz Alman esir alınmış 
(Drl'(lmı -t ıinrii<lı:J 

Yüksek harp 
konseyi 

Vaziyet tetkik olun
du, lazımgelen ted
birler hakkında tam 

~tııaıı;">"tle, 1 ı llımıslJ - llnlkon 
~l ıs' 'kononıik konscyj hu akşam 
~1 tı r· ıle Yııso~ııl\· h:ırkivc nazırı. 

\, '~n~ ı· . 'UI{ c ı nll ı n<lıı :ıı:ıld ı. 
Uııl~~la,~:ı 'C Uoııınnyn, iktısntii 

~ Gııer lıeııl'riııi ııenişletnıck j~·iıı 
\ tı lltı tk hir proje Jııııırlnıııışhırdı. 
tıııo,1 \ uı:oslnv.rn ile Tiirki~e ve 
~I 1~"~n ile Yıın:ınio;l:ın nr:ı'ın -

ltı 11'adı nıünnscbelleriıı t;ık\ i
~tele i f:Üriişiildli. Bundnn 

Rusya, l\facaristandan, Alman
yaya boyun eğmemesini istiyor 

bir anlaşmaya 
varlldı 

Parlıı, ı (a. a.) - Resmen bildi. 
riliyor: 

Yüksek harp konseyi, diln Parla. 
le toplanmış ve vaziyetin icap et
tirdiği blltiln tedbirler üzerinde 
tamarnlyle mutabık kalmqtır • 

il lk acnri-;tnn ,.c Bulıwrio;t:ının 
~l;ır1 an ı\nt:ınlın:ı girmeleri im

•Q d l{ozden gedrilrli. lçıınıaa 
• b ~,/ d~\·am edilecektir. 

~ tıaı tar:ırıun lı:ılıcr olındıı!ınn 
ıı_ llıt-t~ lan _ \'ugosl:ıv iklı~nıli 1tö. 
•lı~a rı 4 haziı :ıııdn Bclsr:ıdd:ı 

ca1ıaır. 

Mt car Hariciye Nazm: "Balkanlarda sulhün devamı italya 
ve Almanyanm menfaati icabıd1r ı ,, · diyor •• Yazısı 3 ncüde •• 

Konsey ic;timamda İngiltereyi 
Çörçil ve Aiti temsil eylem.ittir· 
Bunların yanında Sir Ronald Kam 
pel, general Dil, general İamay ve 
g<"neral Spir bulunmakta idi· 

Konsey içtimaında Fransayı Re
no ve m&ref&l Peten temsil eyle

( Devamı 4 üncüde) 
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Muharebeyi kendi §llrtkı·ına 
göre mütalca etmelidir. Har~, 
tıcrrr.ayesi İ."lsan ve malzeme olan 
bir israftzl". Bu isra.'ın dünyachı. 
yapılan hesaplann c:ı kat'i· 
lerin>! <la yanması cerel:tir. f nsan 
kanı ile kumnr oynam.'1.k güç bir 
iştir. 

g 
kadar ıürc!Jilmektedir. Vakıa m'.J 
hm-jpJcr türHi, tü:~ü tedbirlerle 
rni;Ji cfk5r:umumiyeyi yabnncı 
t!!m:lsmc!an kurtarmaya çalı .• 
ınaklaJır. Hntta bu'::'!a kısmen de! 
mu\•ıı.ffak <ıJmaktndır. 

-~~~~ . ........---nk~rad°:n ~~~di ~ 
Baledıye biitçesı tasdık eculd~; bu 

Eıı:ısen insan ve mrıJzeme top· 
luluM::•:"Inın l:nrçı knr§ıya geli~i 
kendin-e göre b:r mantık ve bir 
usa) iaıt eder. 

Muharipler içi:ı hn.\>in manh· 
ğı şaımadan inkj~af eder. Fakat 
harplerde hrf.."bin mantığı dı~ma 
çıkanlar hnrp ctmiycnlerdir. Ca
z.an b-..ı harp etmiyen fertlerin 
ileri sürdükleri mütnlealnr mun· 
tn.zam orduları hnrabiye sevkctti· 
ği gibi cephe gerilerini de paniğe 
ıevkedebilir. 

ı'VI.uharehe insan ve malzem:! 
topluluklnnnın kF.ı:§ı knr~ıya g • 
Jiıiclir. Falıat insanla malzeme a· 
raundaki rdntnyı yüzde yüz te
min eden İnsan psikolojisi, pani· 
ğ:ı uğramruruş, zaferden emin o
lan ruhtur. 

DövÜ§Cn milletlel" bunun ıçın 
insanla mnlzeme areıımdaki irti· 
batı tesis eden maneviyatı ıııkı 
tutmak mecburiyetindedirler. 

939 muhnreoosinin hususiye'• 
ferinden biri, hatta en mühimmi 
cephe g«'İainin manevi kuvveti· 
nin çabuk inhilale yüz tuta!:ıile· 
cek bir hale getirilmiı olmasıdır. 

Eski harplcroo muharipler hu· 
dl tlannı kaparlardı. Muharip 
menllckctler ufuidanna kuı u· 
çup kervan ceçmczdi. Harbin d • 
vamı müddetince millet efkanu· 
mumiyesi çok defa bekaretini 
muhafaza edrr.di. Fakat bugünkü 
harpte bu imi.:4n npğı yukan el· 
11en çıkmıi bir hnldedir. Muha· 
riplcr hendilerinin efüanumumi· 
yeye telkin eımclc istedikleri her 
şey knrşıki cephenin ta göbeğine 

fl.ndyole.rı loplamak, yabancı 
istasyonları dinletmemd;:, bunun 
için nğır ceı:a!ar tertip etmek ci· 
bi uıull:ırlc buna belki lnsmcn 
muvn:fnlt olmaktadırlnr. 

Fr.lıat, b:ına kalına, millet ef· 
kec:-ıumumiyesini bı!andıran şer, 
harp hndisesi knrşııında insanaa 
duyduğu hayret hissinin tevlit 
ettiği haleti ruhiyedir. Bu hal.ti 
ruhiye İnsanın mn.nhğı üzerintia 
de müessir oluyor. Bunun ilk mi
sali büyük cephelerden birindi 
başlayan harekettir. Bu hareket 
bize o kadar harikulade gözükil· 
yor l:i bu lu:r.ikulade zannettiii· 
miz hndiseyi mü;ahhas ve ır.:ı.halli 
olmaktan çıkarıycruz. Onu umu
mi, lıülli bir kanun gibi mütalea 
ediyoruz. Mevzii hadiselel'dcn 
adeı;i hükümJerc geçiyoruz. Bu 
auretle harp haklı:ında hakikate 
uymayan bir tnXI:'l'I neticelere va· 
nycc:uz. 

Vnrdığımız netice tabiatile bi· 
:zim haynbmız, aiynsi, ticari, iktr 
sadi, fikri hayatımız üzerinde 
müesııir oluyor. 

Niçin bö>·le yanlı§ neticelere 
vnrmnlıdrr? 

Hakikate uymayan neticeler 
çıkarrna.manın yolu nedir? 

Hnrbi bir Viil halinde knbul et· 
melidir. Onun bir p~l:'ç:ııımı d • 
ğil, umumi karakterini, seyri· 
ni mütalea etmelidir. 

Görünüşe, zevahire aldanma· 
mablır. 

Harp knl'şıı:ınd:ı vatanclaşın 
manhk ve aklmr t:ım yerinde kul· 
lanması iyi silah kullanmak ka· 
dar faydalıdır. 

SA'DRI ERTEM 

Faydah b·lgiler, merakh şeyler 
Bütün tehlikelerden daha müthiş olan bir tehlike 

P nik nedir? 

Aıılmra seualıo!i etraf 111</ıı i:ıılıal 

ı•uerı Vali Kırrlor 

htanlıul \'iliıyclinin yeni bütçe 
vaziyeti ,.c tasdik işi etrafında ,·e· 
kıiletle temııs etmek iiz(.'re Anknrn
::ra giden \'ııli ve beleıliye reisi 
Lötfi Kırdar dün salı:ıh şehrimize 

dönmü5Hir. 
\':ıli, keııdisile görüşen gnzetecl -

lcre Ankıırndaki çalışmaları ,.c 
şehrin muhtelif işleri etrafıııda şu 
beyaııolla Lulıııımuştur. 

Kaleci Necdet hak
kında karar verildi 
Oyunun sıcak bir günde 
yapılması tahfif sebebi 

addediliyor 
939 senesi Türkiye şampiyonhı(;u 

için Fenerbnlıçe s:ılınsındo yapılan 
Demirspor - Galatasaray maçında 
hakem Tnrıi;ın kendisini oyun ha
rici etmek istemesine kıznrak snğ 
gözline bir yumruk vuran ve böy _ 
lece hakemin yfizüıııle sahlt bir fz 
bırakan Demirspor kalecisi Nccılet 
dlin Üsküdar asliye crza ınnhkcnıc· 
sin<lc duru,ııınsı lıltirilcn•k bir ny 

Kalabalık bir si· 
nemadasınız, bh. 
denb!re makine 
dairesinde alev 

_..,,......., h:ıpis cezasına nı:ılıkOm cdilmişlir. 
Arıcak mahkeme 35 _ 40 derccci 

hararette oyııaıı:ın oyun esıı:ı~ında 

G:ılıılas:ıraylı Cemilin :\ec<lele küC
retmesiııi t:ıhfif sel.ıehi olanık ka· 
bul etmiş ve <'czııyı 20 güne inclir. 
nıiştir. Necrlctln salıık:ısı olmaclı • 
ğından dn tecil edilmiş, kendisine 
ihtarı adil yııpılınıştır. 

gibi bir şey gör
dünüz. Gayet ko· 
laylılda söndü
rülebilecek bir 
film parçası yan· 
mış ve sönmüş

tür. Eğer herkes 
yerli yerinde o· 
tursa, kimse te· 
Uiş ve heyecan 
göstermese, oyu· ııı.~-~ .... 
.na sükunetle de· 
vam edilebile· f!!'iliLD• 
cektir. Hatta sinema tutu~sa bi· J 2 - Gayet çabuk vaziyeti bir 
le soğukkan ve itidalle hareket daşünUnüz. 
edildikten sonra sinema vaktinde 3 - Gayet sakin ve kuvvetli 
iboşaltılabilecektir. Fakat bu sıra- bir sesle "ortada bir tehlike yok
da kenardan birinin acş acı "yan- tur" diye ba"ırmız. AkılJarını 
gın!" diye bağırdığı duyulur. kayb:tmiş olartlarla gayet kc:ıba 
Bir diğeri ''imdat I" diye feryat şekilde şaka ederek onlarla alay 
eder. Bir üçüncüsü "can kurtaran ediniz. 
yok mu?" diye inleyerek kapıya 4 - Eğer hakikaten bir tehli· 
atılır. ke varsa hemen işin idaresini er. 

Olan olmuştur. Bütün seyirc·. nize alınız. Onlara ne olduğunu 
ler birden yerlerinden fırlarlar, izah ediniz. 
Herkes ilk kapıya koşa~ takibe S - Polis veya itfaiyeyi çağır· 
savaşır ..• İşte o zaman sınema i· tınız. 
çinde bir hercümerc başlar: Her- 6 - Polis veya itfaiye gelir 
kes çıkmak istediği ve çıkılacak gelmez onlara olan hadiseyi ga· 
yerler de mahdut olduğu için bir yet muhtasar bir şekilde anlatınız 
boğuşmadır giı.ler. Kuvvetliler ve onları en tehlikeli tarafa gö· 
zayıfları ezerler; yere düşenler türünüz. 
çiğnenirlcr. Herkes biribirine ka· 7 - Polisin veya itfaiyenin 
nşır. kurtarıcı kuvvetlerine yardım e· 

Nihayet gayet hafif savuştum· diniz. 
labilecek bir hadice birçok ki(. s - Bağırmayınız; telfiş gör. 
nin yaralanma ve ölmesine sebe- termeyiniz. Lüzumsuz söz söyle· 
biyet veren büyük bir felaket meyiniz. Oradan oraya koşarak 
olur. herkesi şaşırtmayınız. 

İşte her zaman umumi bir yer· 
de ufak bir tehlike olduğu vakit, 
vapur, tren kazalarında, fabrika, 
tiyatro ve ila .. yangınlarında, zel
zelelerde, kasırgalarda; nihayet 
harplerde panik olabilir. Panik 
kütlenin korkusudur. Ve biitün 
tehlil:elcrden daha müthiş olan 
bir tehlikedir. 

Panik geçtikten sonra 
ne yapm&lısınız? 

1 - Geçen hadiseyi şuna, bu· 
na anlatarak herkesin sinirini 
bozmayınız. 

2 - Tehlike finında yaptığını~ 
şeyleri düşUnünüz 1 Onların için· 
den doğru ve yanlış olan hareket· 
lerinizi biribirinden ayırınız! Bu 
suretle tecrübeleriniz ııize bir 
d~rs olsun. 

3 - Bu tecrlbbeler neticesinde 
öğrendiklerinizi ba~!:al:mna da 
öğretiniz. 

Çocuğunu atmak istiyen 
bir kadın yakalandı 
Diın saLuh Ciillınne pnrkın:ı kun

dak içinde bir çocuk ntarnk k:ıç -
ıııa!• isteyen bir .kaclııı y:ık:ılaıııııış· 
tır. 

Ihı kaclıııııı Sirkeci civ:ırıncJ:ı o • 
turıın H.nşcl olıhı~u ve gayrimeşru 
olnrak kazandığı çocıılhınu beş giin 
evvel lıastııııcde do~ıırduğu :ınl:ı • 
.şılmıştır. Birinci sulh ceza malı -
kemesinc verilmiştir. 
Raşe! hiikinı Heşit lnrnfınd:ın 

sorguya çekilerek tevkif olunmuş -
tur. 

U sküdar mahkemeleri 
Csküdar ınnlıkcnıclcri ynrıııtlaıı 

itibnren inşatı biten yl'nl aclliyc ~n
r:ıyrnda çnhşmağa bıışlıy:ıc:ıktır. 

Ynngınd:ın sonrn hir konnktn 
~·alışan mahkemeler laınnmcn ta ~ 

şınınışlardır. Bu nracln Kadıköydc ' 

ki tısJiye hukuk m:ılıkeınesi de :ıy
nı binaya getirilmiş, Kndıköyde 
yıılnız sulh cezn ,.e sulh hukuk 
ınuhkcmcleri lıırakılınıştır. 

Almanyaya gönderilen 
zeytinyağı 

Almanya ya gönderilmek Uzcrc Slr _ 
keclde trenlere mühim mlkt:ırdıı. zcy. 
tinyağı yüklenmektedir. Ba kadar 
fazla parUyt taşıyacak derecede biz· 
ete kl.fi l!lahrınçlı vagon olmadığından 
Bulgarlstandan vagon gelmiştir. Bu 
mallıır ıon yapılan muvakkat anlaş. 
manın son pnrtlsidlr. 

Büyük harpte batan iki 
gemi çıkarılıyor 

BUytık harpt@ tnGillzlcr tanı.tından 
Şarlttiydc torpillenerek b:ıtınlnn de· 
nl~yoll:ırı 1dare.!inln Plcvne vapuriylc 
Haneti;ıro geml&lnln denlzden çtlmrıl. 
maları ktırnrlaştınlmı~br. 

Halbul:i, hele şimdi. su yaşa
dığımız devirde insanların bt. 
günden yarına bin bir çeşit tehli· 
kelere maruz l:almıyacağını kim· 
se bilemez. Bunun için tehlike a· 
ni geldiği zaman herkesin roğul:· 
!tanına sahip olınaı:ı, hem !:endi. 
:1em de umumi menfaat için l ·• · 
zım olan bir şeydir. 1 

Bir tehlike varken de, yokken 
de, tehlike 5.nında da, daha evvel i\1aden yağlarından ah-

Eu itibarla bulunduğunuz bir 
yerde panik olursa ne yapmalı· 
sınız:? 

ı - Snkln ve soğukkanlı duru· 
nuz. 

de d::ıiına şunu düşünü:ıtnz ki, nan gümrük resmi 
korkmak her zaman zararlıdır. Ağır mnden yağlıınnm ve tortula.. 

Her te~likeden 50~ukhnlarıpı rmm ıoo ki\osundnıı alman gümrttk 
muhafaza edebilme:ıini bilenler j resmi 6 liradan ı Jlrııyn ln:Jlıilmt,, tu 
kurtulur. karar g1lmrüklere blldlrllmtııtır. 

yı l 6 -7 milyon 
kıymetinde imar faaliyeti yapıJacak 

Et ve otobüs işleri etrafında 
yeni kararlar alındı 

"- Ankarada bilhas~a yapabilc
<'eğimiz b:ızı işleri ynpııbilınck için 
lıütçcnin sürıılle tasdik edilıııesilc 

meşgul oldum. Bütçeyi, yarın mu_ 
hasebeci Muhtar getirecektir. Tıı. 

dilôt yoktur. 
Pasif korunma işleri etrafında 

Fr:ınsız Amlr:ıli ).türenin raporu -
nu tetkik ediyoruz. R:ıpor zııten hl· 
zim hazırlıklarımızın tııtlılkine ait 
izahatı ihtiva ediyor. Evlerde, n -
p:ırlmanlıırda yapılacak sığınak iş_ 

!erini takip edeceğiz. Önce lesl.ıit 
ettiğimiz. :ıerJ(.'r umumi sığınak hn· 
!ine konacaktır. 

Hu seneki Jıiilc;"c<le Jstıınlıuldn ye
niden 6 - 7 milyon lirnlık inınr fn
aliy(•tl(.'rİ me\•cuttur. Fakat v111iyet 
dol:ıyı~ilc malzeme tedarikinde 
ınü~kii!M ı:ekiyorur.. Rıınlnrı nıulı _ 
tc:lif taka<; şekillerile kmin ettikı,:c 

imar prournmlarının tııtbiklne çn· 
JışncnHız. 

Siirp Aı,rop mezarlıjhnın ön tnr:ı
fınt bahçeli bin:ılnr in~a edilmek 
üzere satacağız. Fakat hu arsnnın 
dahn kıymet peyda edebilmesi için 

en-elden iç tarııftaki nsfolt yolları 
yııp:ıc:ı~ız. Kezalik Taksim kışlası 

yıkıldıktan sonra kışlanın iç t:ırn

fınn d:ı yol ) apac:ığız. Faknt etraf· 
tııki arsalarda l.ıüyük binalar ya 
pılmıyacaklır. 

Yalnız buraların pis n!llnzııra ar· 
zctıncmesi için bu yerlerde tenis 
m:ıhalleri vesaire gibi muvnkkııt 
tesi~:ıt yapacağız. 

Harhiyeden Tak<;iıne kadar olan 
yol lranıv:ıy idaresi lnrnfınılnn as
falta çevrilecektir. htlnılfık işleri -
nin tasdik işi encümenlerılcn çıkıp 

umuml heyete nrıolunac:ıktır. 

V:iter taraftan otohih işi hazır • 
lnnnııştır. Yakınıla inızn edilecek 
lir. El nakliyat işi ılevredilmiş hiz 
metler meyanındndır. Tekrar hlr 
müteahhide Vl'rilmesi mevzuh:ıhs -
cldWılir. Bu işi bl'le<liye do/;rud:ın 
doğruya kendisi ynpncnktır. Uizuın 
111 ol:ın vesaiti iki üç oy zarfında 
tedarik etmek lizereyiı. Şimdilik 

.~irkt'lin eski \'esalti 13200 liraya 
kiralanmıştır. Et leniatı normal bir 
vaziyettedir." 

Yeni imtihan talimatnamesinin tatbiki dolayııile 

Ortaokullardan 
Haziranda ancak 150 - 200 

ta'ebe mezun olabiJecek 
Orta okullarila ve llselt'rde fmU. 

hanlara devam edilmektedir. Ortao
kullard& yapılnn yazılı eleme lmtl. 
hanluma alt evrakın tetkik işi ta.. 
mamlanmıştır. Sözlillere beş Hazi· 
randan itibaren başlanacaktır. 1mtL 
hanların sıkı bir surette yapılma.aı 

dolayıslyle imtihan heyetlerinin knna. 
atlerlne göre, bu yıl Haziran dovre· 

sinde oehriml% orta okullıırmdıı.n an
cak ll'iO - 200 talebe mezun olabile. 
cekUr. 

Diğer taraftan 11.sclerln olgunluk 
imUhanl&ruıda hazır bulunııcıık mü· 
meyyizler seçilmiştir. Liste tasdik e. 
dilmek Uzere Maarif \'ek!leUne gön.. 
der;lmlştlr. Birkaç gUne kadar ıehri· 
nıize iade olunacaktır. 

Şehi r ve köylerde inh isarların bütçe 
yeni okullar ve kadroları 

Bütün hazırlıklar ve in
şaat ·29 T eşrinievvele 

kada r bitecek 
Şehrimtz:.n okul ihtlyocını kıırşıla. 

mnk üzere vHAyet ve mııarlC müdür· 
ıu~ şimdiden hazırlıklara bll§laml§
tır. Çatalca, Yalova, ve Kartal köy. 
!erinden, köylllnUn ve vilAyeUn yar· 
dımlylo ı:> köy okulu inşasına bn§
l&nml§tır. Villl.yet bu köy okulları 
için 6000 lira yıı.rdımda bulunmuştur. 
Bundan ba~kn Şl§lldekl 11Uvııri kıını. 
kol binası d:ı. tam teşkllAtıı bir şehir 
ilk okulu haline gl!Urllecektır. 

Nt,,antaşındakl Saltpft.§& konağı 
da vllAyet namına alınmıştır. llurada 
Niş.-ınta.~ kız enstitüsü açılacaktır. 

Yeni ln!J& edilecek olan bu okulla
rın açılma töreni 29 Te~rlnlevvelde 

yapılacaktır, Okulların bu zamana 
tuı.Jıır h:ızırlanmasma bOyUk bir !na.. 
llyetle devam e<lilecelttlr. 

İngiltereye gönderilen 
talebeler geri çağırıldı 
Denlzyolları umum mUdUrlUğU ta. 

rafından gemi lnş:ılye milhmdlsl!gi 
tahsili için lnglltercye göndeıilen ve 
hıırp dolayıslylc bir müddet ParJste 
kaldıktan sonra nihayet Londraya va
ran 32 talebenin §imdilik tahsil yııp. 
malanndan vıızgeçllml§, geri dönme. 
lerl kararlaştınlmıştır. Bu huausta 
dUn Londra aetaretımlze telgraf çe· 
kllınJştir. 

Ceviz, badem stokları 
fazlalaştı 

Ceviz, badem stoklan p1 yas:ıda çok 
Cazlıı.l:ışmıştır. Bu maddeler üzerinde 
hariçten hiç talep olmadıı'?'Jıidan tUc
e&rlar çok mllşkW vaziyettedir. Eski. 
den Almn.nyııyıı gön1crllen bu maı.J. 

delere §imdi ba'ka memlelcelerdc 
mU,terl bulunamamoktadır. TUcc:ır

lar bu oekllde beklenirse çUrUyecek 
veya. kurtlanacak olan bu mallardan 
bUJilk zararlara uğrıtyacaklıtrmı aöy. 
llyerek Ticaret VekAletinln harici pi. 
yasalarda mUstcrt bulmasını istemek· 
tedirler. 

Tekaüde sevkedilen me
murlara ikramiye 

verilecek 
İnhlsarlarm yeni acme bUtçe ve kad. 

rolarını tasdikten almak Uzere Anka. 
raya gitmiş olan umum mıldUr Adnan 
Halet Ta§pmar §Chrimize dönmU~tUr. 
Jnhlsarlar umum mUdUrlUğU geçen 
bir yıl içinde hazineye 55 milyon lira 
varidat temin etmiştir. Yeni sene bUt· 
çeslndc varidatın 2 milyon lira .azla. 
siyle l'i7 milyon lira olacağı tahmin 
edllmişlir. BUtçenln masıırlfat kıs. 
mında 4.00 bin lira taaarrut vardır. 

Memur kadrolarında hiç bir değişik· 
ilk yoktur. 
lstanbuı g"UtnrUklori başmUdUrlU. 

~Unde hizmetler! 30 aencyi gııçtiğ"ln. 

ı.len mecburi tek:ı.UtlUğe tAbl tutuln.n
lar İstanbul ithalAt gUnırUıl'UnUn tki 
mU<.lUr muavini ile lth:ı.lr.ıt vo llıracııt 

mıl<lUrlerl ve 22 memurdur. Bunlara 
ikramiye verllecektlr. latanbul güm. 
rUkleri geçen bir yıl içinde hazineye 
43 milyon lira varidat temin etmiş. 
terdir. Bu miktar eski senelcrln 6S -
70 milyon liralık varldatmJan 22 - 27 
milyon lira noksandır. Bu noksn.nlık 
harp vaziyeti ytizUndendlr. 

Gümrüklerin yenl sene bUtçeslnln 
masraf kısmında yUzde ııcksen gibi 
mUhim bir tasal'T\ll vardır. İnhiımrlar 
ve gümrük memurlan dUn maaolarlllı 
almışlardır. 

Denizyolları ve limanlar işletmesi 

umum müdUrlUklerlnin kadrotan dUn 
de gelmemiş ve memurlar mıı.aşlarını 
alamamışlardır. 

Deal.zyollan umum mUdUrü İbra
hlın Kemal Bay Bora Ankaradan bu 
aabah §ehrfmize gelecektir. 

Denizyollannxn yeni teşkllAt kanu. 
nu Meclisten çıkmadığından bir mUd. 
det daha geçen seneki muva.kkııt kııd· 
rola.r tatbik edilecel<tlr. Yeni teşkllo.t 

kanunu bu 11.Y içinde Meclisten geçe. 
celtUr. 

Altın fiyatı 
Attın bu eabah 20.50 den açılını~ 

ve öğleye doğru 23 ellJ beşe çıkını,. 
tır. Piyasa.da alıcıdan z.lya.dc satıcı 
çoktur. 

Ruzvelte ne 
nasip olacak? . 

. M""'' Yazan: Hikmet 11 

Ş u ateş harbi içinde rli~ 
ufku kararmış A_vruP' ef 

göz gözil görmezken, bir gilDgi'.• 
çevresi kadar geniş. canlı.·~ uor 
ler çehresiyle Amerika ~eııı~ete 
buru Rüzvelt, her gün bır i 
sayfasında doğup doğup l_>atı::'~ 

Her doğuşunda o genıt ~ ıerıe 
nin, iki sıra muntazam d~t nııı 
süslü, btiyiik ve azimkar a~ıt etil' 
yeni bir vaat veya bege~Yteb. 
kurtuluşu uğrur.da taze bır 
dit savurduğunu işitiyoruz: ~ 
"Eğer şöyle olur~a Aııı~ 

böyle yapacaktır. Eğer fU fi)let' 
girerse Amerika da miltte ~ 
den yana muhakkak har~ lefİ" 
mek niyetindedir." gibi ıoJ 
henüz arkası kesilmedi. da fJ 

Ruzvcltin - çocukluğuıt ~ 
riz olmuş bir ha:;talıkla - r~ 
!arının demir çemberler ~ 
bulunduğunu ve onların Y.• ,,. 
le gezdiğini ilk öğrendiğı:-. 
man, garip bir acı duyınut , 

Fakat tam bir serbesd '11 f' 
kiln içinde bulunan Yeni J>~ 
nın en mümtaz devlet mak•"\r ,sı 
!nna riyaset eden Ruzvelt. ~ de)İ 
bile yese düşmeden ve e~~ 
Hürriyet Meşalesini sönd "' 
sizin senelerdir Amerikasr!U 1'0( 
vaffakıyetten muvaffakıyete 
turu yor. • cttfllİ-'. 

Belki de, ayaklarındaki ',pıf 
bağların şahsi ıstırabını bıl 
vaffakıyetlerle unutmaktadır~ 

Acaba bu demir bağlı ·~ 
Avrupayı demir zincire \'ıl~ 
isteyenlere karşı açılmıt 111--_,uıs 
dtnin ba~lıca kahramanıarıı"" 
biri olacak mıdır? -fi 

Yoksa, elindeki Hürriyet-,_ 
şalesi, Avrupadan esmekte /f 
müthi~ kaııırganın tesirirl~.a.ı,; 
meye yü.z tutacağı güne ~ 
bekliyecek? 

• • • 
Postahaneler.e 
Turnike 

D ün Beyoğlu postab•"=' 
den bir mektup verdi ,,ıtJ",, 

Verdim diyorum ama, bıl il'~ 
liye o kadar kolay olmadı. :- 6' 
memur sıralanmı~ ve • he~ 
harı' harıl çalışmakta olaıt rıJl et' 
larn önüne yığılmış, kadı ,stJd>' 
kekli birçok vatandat art ~ 
r.ezaketin yüklediği uzun",.,.,. 
sabır ve tahammül içinde, 
on dakikamı feda ettim. -· '"-

Talibi çok olan bir muaıı- bet 
mucip olduğu ahvale göre, ~J 
dakika, on dakika, hattı r· 
saat da beklenebilir. · 1",_, 

Fakat ne kadar bir Z'aıııa;~ 
liyeceğimizi tahmin edeb~ .. r 
dakikada zahmet daha :,i'~d"' 

Burada tahmin edil ~ili' 
Zira herkesin gavri munt ~telli' 
surette biribiri üzerine yt5 .. 4'1• 
ve biraz da gir~in olanl•r;:ı,b'· 
ma ön safı işgal ettiği bir 
lık icinde bulunuyordum. 1"'1'_ 

Orada aklıma geldi: "'1et' 
böyle fazla işlek J>OSub'ıır .tf 

turnike konsa, yahut va~ ~ 
tren gişelerinde ~örilldUI sır• ~ 
- halkı kuyruk halinde delP 
kibine mecbur edecek - ~ df 
parmaklıklardan bir y~~ ~ 
şünülse, daha elverişlı ~ 

• 
Semplon Ekspret•,. 

Birkaç gUndenbcr1 kaldJrJlll1~ 
A\'?11pa Semplon EkSP~.!AI' ıoll
devleUer a.re,.,mdakl kon~ lfJ"' 
bet netice verdiği fç~ln tel' 
edilmiştir. _______ , 
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usya, Macaristandan, Alman taz-
Yikına boyun eğmemesini istiyor 
•seaeaeır: 

Or~an işlerimize 
1~aır düşünceler 

l \ ekılımiz Muhlis Erkıncn, 
1 

°rnıan ışlerııniz h:ıkkın<la 
1 ah:ıtı:ı şıındıle kntl:ır 

hl'ktar ormnnın l:ıhdil e • 
~I lu unu sfü iNii. Hıı i~ler, 

<'nelerde 13 he\ et tarafın 
Ilı! • k k' 
1 ış. llıç şurılıc l o· · ı, 

t r ali} eli dC\ nın e<ll'l'Ck 
•n Lir scr\'et ıııeııhııı o -

1 ıa larıınızın lı:ıkil-1 mikta -
1 r 1,tır, Ciiııılıurhct dev· 1 • 
r ıhma! edilen orııı:ııılar 

rb k 
1 a ı hoş, o knrlnr acı naca· 
~ 111'lnıişti, ki ne hesabı so. 
ele kn ıııeti n i hilen v:ı nlı. 

/ l ki:Unelin \ıu chlılcn 
1 zıııctın i, Tiirkiyeııı izin 
1 l:ırrncla Jı:ıl:l :ın l:ım:ık 
er \'ardır • .ı\sırl:ırtlır hfi· 

antarın haşılıoş hırakıldı -
iller, tahdidi hlr nıiirlahale 

r:stılorlar. Bunu :ınhltına'k 
nazı m111t:ıkıılnrda halkın 

10c :ın.cılilt·ıı orm:ınl:ırıln 
ı l'ınurlannın h:ılka nılişkii

' 1 tıiıkıarııııl:ın <;ık ~ık şikiı· 
r. llunıın öniiııc ı:e~·rııeli " e 

~a Otınan ınıntak:ılurınıla 0111_ 
tk hukcımC'lln hu orıııanları 
e /tın f:ılırık:ılnr kurmak ,.e 
, e ınıJ~onlor ve milvarl:ır 
~ra· . 

1 
ijını anlatmak ı:ızıınılır. 

11,/ aletini Jıu arada sıı:uıhi -
r holge halkı, onn:ınla çok 
<lır. Hükümetin mürlahale
llıeınnun olmıyanlnra fahri-
~ :ığı sö~ lendiği vak ıt bü • 

ele hnlleılilmi~ti. 
t\~Uda en ıniilıim lıir nıese_ 
anı orm:ınl:ır Ycli~tirrııek • 
e taı:ta 0 İ7:e 'ilft\'eli biilı;ıe -
Ctuh 1· . • • 1· e c «'l ılen ve ıyı ne ı • 
rı:ı l1i ı;ıiiriilen Oknliptiis ~i

~. •tın dik ilme<; i ıı i leşvi k rL 

"~rı h:illl hir me,·wrlur. Jlii • 
t lk, <;ıın~ıkı \"C r:ınrtan 
tdı~i Riin kalkınmada yeni 
11 

bütün aznmetini ş:;örere-

Macaristanın e111nivetini vi/Juıt: 
• 

. garantı edecek Bir tramvay ara
basında gözümüze 

Sovyet- Yugoslav dostluğu inkişaf ediyor; ya- ı ,;"&~~~~~:~~~y~J~~~=: 
kında diplomatik münasebetler de başlıyacak ~~f~~::%~·~~:~::ı.~h~.~: 

vay arabalarında kondoktörlük 
vatmanlık vazifesi vereceğimi~ 
vatandaşların ahlaki bakımdan 
sıkı bir kontrola tabi tutulması 
lüzumunu göstermek itibariyle 
şayanı dikkattir. 

Ankara haberleri 

Cumhur reisi 
Ankara, 1 (llusıui) - Cıınılıur

rc hi hıııet J ııön ii lnıRiin iif:lcdrn 
wııra şehirıle bir grzinti ~aııtı. 

Maliye va Maarif 
Vekilleri 

,\rılwrn, c llıı.m.~iJ - :\inliye ve 
.'.\laarif Vekilleri lııı akşamki trenle 
lst:ınlıul:ı harc>ket ettiler. 

Muvazenei umumiye 
kanunu 

A11/.:11ra, 1 (llıısmiJ - 1!lt0 ın:ıli 
yılı ınu\·azenl•i 1111111ıııive kıınunu 

resıni l{azeteıle ili'ln edilmiştir. De'·
let hiitçesine ılahil dairelerin 19t0 
mali ~ılı ııı:ı"·afları '.!Ci8 mil) on 
4/G,321 lira olnınsınu ra~ıııC'n vari • 
dal 268 milyon 481.000 lira tahmin 
f'rlilmi~tir. 

19t0 ııırıli yı lı i\·inde O ııı:ııılı 
Daııkasile olan hazine hesabı rari
sinden maada k ı <;a vıulf'li nvans \'e 
hesııhı rarilC'rlf' hazine> bonol arı ih 
racına Maliye \'ekili ııırrnnıiur. 

Hazine lıonoları hiç bir r.:ıman 40 
milyon lirayı IC'r:wiiz c:'lıııh·crek -
lir. Keza hazinenin ortaldı~ı hulu· 
nan .şirketlenlt'lci i'41ı-elt ~1t1·Hrt 

öılt>mt'!)le ,.o l rra \"t>killt>ri lleyt>lİ 

kararilc bu kııhil şirkl'llere :\İt hi'I. 
ı;e senellerini satııı:tğa :\taliye \'C'kili 
lllt'7Unrlur. 

Ankarada bir otobüs 
devrildi 

.tıı/.:arrı, 1 (l/11s11.~i) - Bugiin sa· 
nt 17 rle bıırarfa bir ka7.:ı olmuş, 
şoför Konyalı H:ısanın id:ırr-;inde -
ki lıiiyiik bir otohüs Kon) adan yol
cu yiiklii olrluihı lııılrle ı.ır l irkrn An 
k:ırarl:ı Kızıla)" drnrınıl aki lfak:ın. 

Zağreb, 1 (A.A.) - Havas muhabiri bildiri
yor: Söylendiğine göre, Moskova hükumeti, Ma: 
caristanın emniyetini garanti etmek niyetinde ol
duğunu Macar hükumetine bildirmiştir.Macaris
tan, Moskovadan bu hususta sarih teminat almış
tır. Moskova yalnız bir şart koşmuştur ve o da 
eğer vaki olursa Alman tazyikine mutavaat et
memektir. 

Iludapeştı- , t (a· a·) - :Macar ajansı bildiriyor : 
B:ı..şvekil kont TP.lcki, mebusan meclisi koridorlarında, Mncaris

lanın halen endişe etmesi için hiç bir sebep olmadığını bildirmiş \"C 

demiştir ki: 
"- Macaric;lan mütevazi kuvvetleriyle Tuna ve Balkan sulhu. 

nün idamesi için dostları Almanya ve ltalyaya yardımda bulunmuş_ 
lur. Biltabi. Macaristan da ihtiyat tedbirleri almak mecburiyetinde 
kalmıştır. Almanların ger<'k dostlarını, gerek düşmanlarını belki d<' 
ayni derecede hayrete düşl'ırmüş olan büyük ve emin zaferleri her 
türlü intizar hilfıfına olnrak, harbin k ısa süreceğini göstermektedir· 
Bununla, büyük bir cndiııe zail olmaktadır. Çünkü, bitaraf olsun ve 
yahut yalnız gayri muharip olsun, her küçük devlet için, bir kn<; se_ 
ne sürecek bir harp. ekenomi bakrmmdan çok güç tehammül edile
bilir bir şeydir· a Ykında, millr.tler arasında semereli bir çalışma 
devrP.~inin geleceğini ümid edelim." 
M a car H ariciye Nazın'nın yazısı rii.,me csnasınd:ı mcvzub:ılıs olnı:ı· 

Bmlorırşlt, 1 ( llusıısi) - Hükü_ ınışt ı r. 

met partisinin hülleninılc "Avru • Yüksek riilhrli hir memur gayri 
paıl:ı sıılh" lıa~lıği l c yazdığı bir ma- resmi olnrak, belki bir a~ lık tec • 
kalt>ıle :\Iacar h:ıriC'iyc nazırı Ç:ıki riilJc de\Te~in<len sonrn, Hıı yıı ile 
şiiyle clemekleılir: ekonomik miin:ısC'lırllcriıı lı:ışlaına-

"B:ılk:ın ve Tıına hülgrleriııin en sını miite:ıkip diplomatik ıminrıse
hüyiık sulh 11arantisiııi, Alııı:ıııyn, h:ıtın ela başlıyac:ığırıı beyan et • 
ltalya Ye Mac:ıri\tarıın arasındaki nliştir. 
mevcut menfaal birliği LC'şkil e<lcr. Bu surcllt', ticari muk:ıHlcnin 
Tuna bölgesi ıııemlckellcrinin ~ii - hrr iki t:ıraf iı;in mııC'ibi 111ern111mi· 
könelleri iWi\l editrnckşlı.iu .islilı - )<' I lıır tıırzd:ı işlı•yip işlı•ıııcıliıii, 
sallerinc devam eıkhilıııclcri, '}İİP. \'C her iki ıııemlekC'tlrı yC'kcliğeriııiıı 
hesiz bu iki rlcvlel için hih ük Lir dahili işlerine rııüd:ıh:ıledc bulun • 
ıııenf:ıat ifade eder. Kr) fi yet, .ı\l • rıııyncaklarına ılair itil!'ıfa riayet e
ın:ınya ve ltııly:ırla ılefaatl:ı lekr:ır dip etmediği ıniiş:ılıadc edilebile -

1 
edilmiştir. Bu ııoklainaz:mlan Mn - ccktir. 
c:ırhtnnın menafii, mihver de,·let- Yugoslav Har' iye Nazın'nın 
!erinin nıcnariinin tamamen aynı • beyanatı 
dır. Rt!lgrnd, 1 (.L\.) - Avala ajan_ 

Ma:ımnfilı, bilylc ıniişlcrrk lıir sı lıiliıliriyor: 
menfaat hile sııllıiin idtHıte\inl, nn. Sovyeller Birliğinin Sof)a elçisi 
cak nislıi hir sıırrlle tC'nıiıı rılelıi • Lovıınlicv, dün Kr:ıl s:ır:ıyınıla hu· 

sıısl ılC'flC'ri inız:ıl:ıılıkt:ııı ve lıari· 

Bulgar meclisi 
Bugün bitmesi lazımge

len içtima devresini 
uzattı 

Sofllcı, 1 ( A. \.) - Mebus:ın mec· 
!isi, 1 lıazir:ııııla nilı:ı~·eıe ermesi 
icahcıleıı içtiııın dc\'rcsinin !i hozi
rnn:ı k:ıılar uzatılın:ısını k:ır:ırl:ıştır_ 
ınıştır. 

Uruguvayda korku! 
Naziler Cenubi Ameri

kaya da hulul 
edebilmişler ! 

Ne'·lork, 1 (A· A.) - Nevyork 
Taymis gazetesinin Vaşington mu
habiri yazıyor: 

Kinscy kruvazörü, (Amerikanın, 
9375 tonluk) ilk iskelesi r:.io - de 
Janeiro olma.sına rağmen Monlevi
deoya dob'TU yoluna devam ede
cektir. Du muhabir, Uruguay hü
kumet mahafilinin nazilerin faali
yeti yüzünden telaşa düşmüş ol -
duklıırını \"e reisicumhur Baldomi
rin kongreye bir kanun layihası 
tevdi etmiş_ olduğunu beyan etmek
tedirler. Bu kanun layihasr, içtima 
hürriyetinin scrbeslisine müteallik 
olan kanunu esasi ahkiimını tadile 
matuftur. 

Ncvyork Taymisin Montevideo • 
daki muhabiri yazıyor: 

Beşinci kolun faaliyeti hakkında 
Uruguay hUkiımet memurları ta -
rafından yapılmış olan anket na
zilerin cenubi Amerik:ıya ina~ıla -
mıyacak şekilde huliıl ebniş olduk
larını göstermektedir. F..cnebi mü
şahitler. Pnıgııııv hükumeti tara-

Dün, 146 numaralı arabanın 
biletçiliğini yapan - ve hiç şür .. 
hesiz ki tramvay idaresinin neza· 
ket kursundan notunu iyi olarak 
almış bulunan - 602 yaka numa
ralı vatandaş, ileri laubaliliğine 
ellerinin hareketini de terfik su· 
retiyle tramvaya binen ve inen 
kadınların haklı şikayetlerini mu· 
cip c-lmuştur. Hadise, haddizatm· 

da, suçlu biletçiyi cürmü meşhut 
mahkemesine götürmekle kap; • 
nabilecek derecede basittir. Fa
kat. skandaldan ürken kadın, uğ· 
raclığı çirkin muamele karşısın· 
da duyduğu derin teessüre rağ· 
men ekseriya susmak mecburiye· 
tinr~e kalıyor. 

Şehrin en kalabalık nakil vas· .. 
talarına memur ettiğimiz vatan· 
daşlara, sanırız ki, yolculara ne· 
zaketle muameleyi öğretmemiz 
kafi değildir. Onlara, kadınları· 
mızın, kızlarımızın ahlaki bakmı· 
dan incitilmemesi icabettiğini öğ· 
retmeliyiz. Aykırı hareketleri gc .. 
rülenleri bu işten uzaklaştırmak· 
la tecziye .zaruridir. 

Ruzveltin tenkide uğra
yan bir ta lebi 

Vaıi:ngton, 1 (Hususi) - A· 
merika Cumhurreisi Ruzvelt, dev· 
let milislerinin kumanda&ı:run 
kendisine verilmesini istemiştir. 
Bu talep, kongre maahfilinde cid· 
di bir tenkidi mucip olmuştur. 

fmdıın yapılmış olan tahkikııtm 
p<'k ehemmiyetli olduğunu söyle -
mektC'dirlcr. 

...._ lı!Jardan inrn virajıla mahiyeti 
-~ ····-··-·--·······--ı heıı[iz belli o l1111yan Jı ir sehept~n 

lir. Bu birliğin rnii<'ssir olmasın:ı 

;\[acar ordularının kuneli hiiyiik 
ın ikyasta yarcl ını el rncktcılir. 1\l:ıc:ır 
orıhmı kuVYetile, hir sıılh g:ıran l i

sidir. Çiinkii, ıa)·ı f YC miiılafaa Y:ı

sıt:ıl:ırındırn malırııııı ılM·lellcr, rk· 
seriyelle harbe> f{İrınrlerinr kenıli. 

lrri .<;ehehi) l'I verirler. Ilallıuki 

kıı "'"elli, nzi 111 kiiı- ,.c lıedC'rl rri n i 
nıiirlrik ol:ınlnr, sıılhiin teıncliılırler. 

riye ıı.ızırı MarkoYiç, baş\'ekil Tse
VC'lkn\'İç ve haş\'l~ki l muavini :\la
çeki ziy:ırct ettiktrn sonra diin ha. 
riciye nazırı M:ırkodç t:ır:ıfıııılan 

şerefine \'c:'rilcn öğle ıiyufetinde 

bulu ıı 111 uştur. 

'~'VV'VVVVVVVVVVVVVV-~~ 
IJ Q ğ /ık 1 ~·;:;~~;~::,:::;.:~:~::~ .. ;:;:;~::~.'" 

ı.ı.~Q/ı isleri ı ' 
Kü~ük 

't' 1 . llrıiz için yazdan! 
lıt• ıfade edelim . 

' ~'ld[ 
b • Mektepler kuparıdı. 

Q ır 
e, •ene ralt>\1111 roeııklurııı 

~ r. rı11 fllııdi diıılenme mev 

~~ il 
1 tt.ın,:r!u lıtwa tcbılili11de11 i: 

~- 1 ''li11oru:: 
•<J r ebdı!ı bütün çocukl:ırın 
~r.c' 'ı eni doğınu~. mcıııc c· 

~ e ilk lııle lıa\a telıılıliııucıı 
~Qc:~er, .\le el:l ck1.cııı:1lı kıi_ 
llrıte lar, köy Jul.; bi.ı· ~ere gü
lıe~t ekzam:ıııın kentli kcıı 
h11 •ğıne dikkat ctlılıııi~tir. 
lıı lUkleri de, h:ıva telıdıliııe 

tıce h" h .. 1 !\ • ır :ırt:ı ıçını e, on 
1 ,;~•ndc hemen drl'p~irler 

1 l•laıer. Yalnız, ha' :ı IC'lı<lili
rı 1 01rnası için ııek ıııulıiın 

- ıı1;ardır: Çor.uğu öğleden 
ak 1.&aat, iki s:ı:ıt mutlaka 
Ot-\ılı ill!ıınılır. Oi:ll') in tı) uını· 
eıııe hha khdılinıll'll istifa_ 

btk ı: ... Hunu dikkatli nııııc -
rııa;~ı bildiklrri Jıihi rakın 
lı~,a :ı feıwc de <;:ı lıit ol ıııtı!j· 
tıııll lledılföııiT. ııııılıit ş:ırt -
tr, \ı~·ku l'sn:ı~ııııla tesir 

is9anya~ı 
üniver siteliier 

Sıırası katiılir ki, içinde lııılıııı • 
ıhıihı111ıız 511 :ı:anı:ııııln, kı~ ıneti miid
rik ,.e rmin hir el ile lrlare eılilrıı 

hir orclıı1111n kuvvrtli olın:ısı. ldi -

;\larkoviç J.:ıncn l ie,·in Bclgradı 

zi~:>reli h:ıkkınıln Yugoslav hası • 
ııın:ı nşnğ11laki bey:ıııntt:ı lıulıııı -
muştur: 

"Sizlerin ıle lıil<lil.iiniz ı;ıihi, Lıı

' rentic,·, S°' ~-etler Birliği ile Yu _ 
ı:oo;lw) :ı krallığı :ıra..,ında :ıklcılilcıı • 1 çiik ve hiiyiik <lcv)rller için ı!e s11l· tk:ıret anln~ıııa,ının nıusadd:ık niis 

numayıs yaptı ar hiiıı iılnrnrc;i için hihiik hlr uıısıır h:ılıırıııın tralisi için Belgr:ıcl:ı ı:el· 
- leskil rtmrktcrlir. Hinnrn:ıl\'lı, Al • ıııiş hıılıınuyor. SO\')cllcr Birlii:;i • 

Madrit, 1 (A.A.) - Röyter : rn;ıwa. 1ı:ıl\'n Ye '.\fıır:ırisl:ııı :ırn • nin ilk resmi ıııüııırssillini scl.i111-
Birçok üniversite talcb~si bu sınıl:ıki mC'nf:ıııt hirli.i:!i ve ordumu- l:ııııış olın:ıkl:ı Jı:ıss:ılcn lırılıli;\:ırıın 

sabah .. İngiltere elçiliği önünde ı mıı, nıiikrıııırırliyc l i. A"nınıının lııı \'e hu aııl:ışrıı:ııl:ın dolayı ~·ok 111cııı
tezaliurat yapmış ve 5okaklardan lıöke..,inıle sıılhiin irl:ını<•\İne iııı - rı ıı nıını." 
geçerken "Ccbclüttarık İspanyol· klin o\:ılıilerd~i iimillrriııin ı-c;ıısıııı l>iin iii:leden sorırrı. hariciye ne_ 
d " d' b ' I k ur ı ye ağırmışlardır. Bu t e· lrskil elmrl<trrlir." z:ırelinrlc>, lı:ıriche ıırızırı ·' :ır ·o· 
zahürün yeni büyük elçi Sir Sa· Rrl{lr(I(/, 1 fıt..U _ füısv:ı • Yu ,·iç, Sonellerin Sof, :ı rlçisi L:ı,• • 
moel Hoarein muvasalatı ile aynı ~osl:ıvy:ı liC':ırrt nrn:ıhN\rsini iım:n renliev, 'sonrl heY~ti nz:ısı 'e h:ı
zamana rast getirilmesi istenmiş rtmek iizrrc> Rrlqrarl:ı .ıtrlmis olan lı:ıriciye nezarC'li ~ iiko;c>k mc>111ıırla
olması muhtemel ise de sefir sa· nıısY:ının Sofn rlçisi T.:ıvr:ınlir' rı hımııııııd:ı Srıv)el _ Yuµosl:ı'' ti· 
bahleyin geleceği yerde öğ leden ıliin K}"a) :\~ihi Prt'n<; Pol t:ırafın • l':ırrl mıl:ışm:ısının ımıs:ıdıl:ık niis· 
sonra muvasalat etmi~tir. Gelip j tl:ın k:ıhııl rdilmistir. Prrns ile eki h.ıl.ırı teati rılıın11111ştıır. 
geçenlerden ekserisi maruf olan :ıra~ınrl:ıki ı:örii~me ş:ılı~t \'C snmi- l>iin nkş:ıııı tic:ırrt nazırı Anıl -
İspanyol nezaketinden inhiraf e· mi olmııştıır. r<· \,·,ıhı ıl:ığı otc>liııdc I.a,-renlirv 
den talebeye lakaydi ile bakıyor.. Rl'~mi m:ılı:ıfilin hilılirıli!!inr ~ii- ıc lıir akşam zi)afl>li 'er111iş-
du. re. nolitik Y:ı7İYrlin inkisarı llll rii. l tıı. 

E lektr ik idaresinin iki t ürlü 
ihbariyesi vrr:. Biri sad ece : 

- Şu kadar bor cunuz var. 
Liıtfen hazırlanınız. Gel ip istene· 
cck tirl 

Der. Ö teki kan kırmızı renkli· 
dir ve: 

- Borcunuzu ö demediniz. Şu 
kndar gün içinde paramzı merke· 
zc. get inneszseniz, cereyanınızın 
k·esileccğini üzülerek b iJd:r.iriz . 

Tehdit böyle b iter. 
Borcunu ö dememek fena b ir 

;ıeydiı-. H iç bir sebeple m üdafar
!ına kalkı~ılamaz. idare, haketti· 
ği b ir parayı isterse, kim ne 
d er? Hatta, k im bu isteyi,in li· 
snnında böyle yumuşa!c bir ahenk 
hı.ılunmaıını isteyebilir? 

Evet , b u böyledir. Fakat kar· 
~ıdan o kadar basit görünen bu 
m-:selenin İçyüzü, hayli k.-rı§ık· 
tır. 

idare, belki ihbar ve tahsil için 
ayıı ayrı günler tahsis etmİ§tir. 

;ps c ')i" A 1 ı W4H!4J!4 4 
' 44 .. y -• 

~·-
Dıinkü l'e{a - Grnclerbirliği ve Be,,ilclaş - Mulıa{ı:gücü macların"dan birer ulirü11ü 1 

birşey 
Fakat tahsildarların programlan 
kannakarışık. Hiç bir ev, hangi 
gün ı.aatin yoklanacağını, hangi 
gün para alınacağını bilmez. 

Siz, ıenelerce paranızı vaktir:• 
de verseniz, idareye karşı kusu r
lu oln•amaya çalı§saruz da günün 
birinde böyle bir ''üzülerek'' yıı
pılmı§ nazik tehditten yakanızı 
kurtaı·c.mazsınız. 

lstcraeniz, borçtan tiksinin, iı· 
tersr.ı.iz borçlu olduğunuzun yü
zünüz' nırulmaaından deh§et li 
surette İncinin, çaıreai yoktur. 

Mutlaka böyle bir ~eye uğra· 
yaeaksınız. 

Peki ama: 
- Belki saat yoklamacısı ge· 

lir! .. 
- Ya tahsildarın yolu düter de 

uğrarsa! 
Diye, herkes, yıl allahın gt: .. 

nü, evinde kapanıp hapsola· 
cak değil a. İşimizi gücümüzü hı· 
rakrp idarenin memurlannı mı 
btkliyeceğiz. 

Hize desinler, ki "ayın §U gÜnÜ 
•aal yoklanır", "tu günü de para 
alınır·.'' Bu haberli günlerde kim· 
se evini kapamaz. Borçlu kalmaz 
ve borcu yüzüne vurulmaz. 

M••dem, ki parayı seve acvt ve • 
ı·İyom7:. Madem, ki idarece bu 
m:-ıli'ın.dur. O halde ni~in botu· 
boşuna üzülecek hadiseler karjr 
sırda bırakılıyoruz. 

Yok, eğer idarenin böyle prog· 
ramlı çalışm11sına bizce bilinme· 
yen b:tzı ıebt-rier engel oluyct"sa, 
bari borçlann'l ~dık olanlara bu 
muamele N"va gör.Urneain ve tah· 
sildarlae· bi.ı· ı.orr .. d11°1R uğramak 
7.ahmot ind i.tttlan:lıı·•!.:ın, 

KüçiiS: bir ~~y B"!'l"l, n:ı:Üyor 
adamı uıtc. 

HAKKI SÜHA GEZGlN 
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Fransız. hava nezareti bildiriyor 
P111~ l ( A.A.) - Hava işleri nezareti teblil ediyor: 

30 Mayıs gecesi Fransız avcı tayyareleri, Dünkerk mıntakac:mda 
çok yüksekten uçmak suretile bir istik53f yapmı11lar ve düsman tara
fından iş~al edilmiş olan arazi üzerinde çok aşağından uÇmu~lardır 
Hiçbir hfı.clise olmanuştır. • 

lki bombardıman tayyaresi grupu, Abbeville kanalı üzerinde Al· 
man tayyarelerine hücum etmişler. askeri hedeflere, bilhassa Abbevil
le yakınındaki tayyare dafi bataryalara isabetli endahtlarda bulun
muşlardır. 

.5?mu~ ~imalinde dü~mamn birçok hedefleri bombardıman tayya
rel~nn_ın. hu~muna maruz kal~ış .~·e bu hedefler ~ütemadiyen iz'aç 
ed.1lm1ştır. Bır tayyare, hareket ussune avdet etmemıştir. 

Bu muhtelif ccvelAnlar esnasında 20 tondan fazla bomba atıl
mış ve muvaffakiyetli endahtlar rapılmıştır. 

30 - 31 mayıs gecesinde tayyarelerimiz, Dünkerk mmtakasmda
ki müttefik .kıtaata erzak. ve mühimmat yetiştirmişlerdir. Hemen he
men tamamıle karanlık bır havada uçan tavyarelerimiz bu erzak ve 
mühimmatı paraşütlerle atm15lardır. Tayyarelerimiz, dÔnüşteki uçma
ları esna ında Alman kıtaatının harekatı hakkında mühim maltlınat 
clde etmişlerdir. 

31 mayıs günü a\'cı tayyarelerimiz, f\1c.;serşmit sistemindeki Al
~n tan:a:elerden m_~r~ep .~ir grupa hücum etmi~tir. Tayyareleri· 
mızden bm, hareket us·une donmemiştir. 

Partıı, 1 (A.A.) - 1 Haziran Ak§am Tebliği: 
Şlmalde, kıtaatımrz dUıımanm tekrarlanan rayretlcrlne muvaftaklyetıe 

mukıwemet ederek irltt.p hareketini s.ıtre d v:ı.m od!;,•ortnl'. Som 
cephesinde iki tarafta da Javamlı bir faaliyet kayJedHml. l r. 

Cephenin diğer kısımlarında kayJe clc,1cr bir şcy yo .. tur. 
31 Mayıs öğleden sonra, hava kuvvetlerimiz, dilşın:ı.n avcı ta.yyo.relo.. 

rinin faaliyetine rağmen d\4ıman tahl.§1Udleri ve kolları Uzerine kütle ha.. 
!inde hücumlar yapnı!Jlır. Möz (Meuse) ve Mozel (MoselleJ ve Ren (Rhine) 
Uzerinde derin latlk§atl&r yapılınlJlır. 

Bugün öğleden sonra bir dUı,mıın hava tilosu Ren (Rhone) vadlainde 
avcı tayyarelerimiz tarafından yakalaıunt§, dUşman tayyarelerlnden bJr 
kısmı dUşUrUlmUştUr. DUııUrUlen dU§m&n tayyarelerinin adedi henüz tcabit 
edllememiıtır. 

ıı 
/ngiliz. Deniz. Nezareti bildiriyor 

Londra, 1 (A.A.) - İngiltere bahriye nezareti §U tebliği neıretmtıtır: 

Şimall Franaada bulunan lnglliz kuvvetıerlnln tahliye a.ınellyatı pek zL 
yade ilerleınfı ve bu kuvvetlerin FraMada. bulunan mlktan azalnı~ oldu
fwıdan hUkümetten aldığı emre tevtikan General Gort, kumandayı kendi. 
ıindrn aonra gelen en yüksek rUtbell eubaya devretml}Ur. 

General Gort İnglltereye geçmiş ve bu aab-~h Buklngham sa.rayında 

Kral tara!mdan kabul edilmi~Ur. Kral General Gork, BUyük Harp nı.ıanmm 
oövalye rUtbcalnl tevdi etmtıtır. 

1 ngiliz. Hava Nezaretinin T cbliği 
1.ondra, 1 (11.1\.) - Hava nezareti bilrliriyor: 
ln!{ilİT. nvcı tayyareleri müttefik kıtal:trın Frıın~anın doğu _ şi· 

r~9 r, 

mal sahilinden lahlh·cı.i i~ini him:ıyc) c de' am ediyorlar. A1tnıın ııJr' 
lanı göre, dun i'ı6 duşıuan l:ı) ~ar si düşürülnuiş \ e) il atır hasara 
lılınıştır .. hcı tayy:ırelerimizdcn tG sı ı:lönmcmhtir. ı~ 

Busiııı un doğarken DunL:crk iiıcriııden U('An \'CI t:ı):r~r~u· 
o:ı dli~nı:m a,·cısı dlişürnıü~tUr. Ta:n arclı'rimh;den yalnız bırı nd 
liir. Daha sonra İngiliz deniz tan·nrcleri Belçika sahıli açıkltırl 
duşınan torpidosunu bombardıman edere!• batırmışlardır. ce d 

Ağır ve orta bombardıman tananlcrınıiı dün akşam ve •:kel 
. 1 d·r H•'" m:ına kar11 bombardıman hareL:ellerlııe de\'am etmış er 1 • darlı' 

lincle olan düımana, nıotörlü nakliye kollarına ve ağır topara 
indirilıni'J, eklilz ve köprü kapıları tahrip edilmiştir. . IJt'. sd1 

Bombardıman tayyarelerlmizden ikisi ve keşif tayyareler 
biri bu hıırek:\t esnasında kaybedilmiştir. _ n bir ıı. 

Dün bütün ıün bu hava muharebesi fasılasız devam cdork~e\'•ııı e 
raftan da pJAjlar üzerinde müttefik kıtalar gemilere binmekle an ııcır. 
di)·ordu. Jler soal avcı tayyarelerinin himayesi a1tınd11ki Alr11 cı (afi 
barrtıman tayyareleri zuhur ederek ricat halindeki kıtaatı lıa eui• ~ 
mış ve her saat İngiliz avcıları düşman tayyarelerile mcrlıa~şrdlııı' 
ıurette çarpı:şmıştır. Gece olduğu zaman pilotlarımız 56 b~rıl dQşl 
Ye avcı l:ıyyarc!\İ düşürmüşlerdi. Bunlardan (2 sinin denııc ·" 
ırörülmüştür. ı ~ P''; 

İngiliz avcı tayyareleri adet itibarile çok dün ve ekser) bir t 
kar:,ı bır nlsbetinde olmakla beraber ııpitfieelerden mürekke: ı;cff ı 
dün bir devir esnaıunrta iki tane Messerımit 110, ild tane J iln· ı.ı 

Harp vaziyeti Boz~1lan cephe 
b~rHğ~n~n 

bir tane Mes~erşınll 109, bir tane de Dornier 215 düşürınü~l l'c d•' 
Bu~ün şafak sökerken dilter bir Spitfire filosu dlıter blrk~ak1'''' 

içinıle altı tane ~essertmit 110, üç tane Messerşmit 109 u ~111u nıa~tııf• 
larak ve üç di~er Meıı~erşmlt 110 u da muhtemel olarak du~Or 

Alman Tebliği 
Bertin, 1 (A.A.) - FUhrent umuml Jcararglhı tebll# tdJ)'OI': uır.(ııtl,. 
Fr:ınııız: ordusunun geri kalıın ısoıı kıta.lan t&ratından ş-66«f µıı• 1, 

l:ın mult~~·cınet kırılmııtır. Tathir amell)'•tı:ııa devam edlllr1'en ~il" fil., 
rında 26.000 esir almmı§tır. lngillz kuvvetlerinin gert kal&n a1'$ çOl' rıı'ı' 
şı DUDkerl>ln lkl tarafından yapılmaltta olan taarruz, düfnuııll terJV' 

1 

katıl olan bu ar:sz:lde ıö:sterdlj1 anudane ınuka.vemete rağmen, J 

(Baş tarafı l inci.Qf' J 
ve dilşman mlihim mıktarda harp 
levazımı terketmiştir. Müttefikler, 
Abevil civannı yeniden ele geçir
ınlısler ve bir noktada Somu geç
ınIBlerdlr • 

Fransız-İngiliz kıtalarınm !ngL 
Ilı: llmanlarına ihracı devam etmek 
tcd!r. 

Mukavemette devam eden l{alc 
Uuırinc paraşütle yeni yiyecek su 
ve mühimmat atılmıııtır. 

ŞIMALDEKt KUVVELER1l': 
1'.'AKLl DEVA!\I 

EDiYOR 

\'ekil Çörtili ııur<'li ınah~madn ka
lıııl ederek bir ınüdılct konuşmuş -
tur. 

AU.IANI.AR Llox SEimt~t 
BO.lHl.\LU>ıJ..,'uı 

Lomlr;ı, ı (Hıııru:ıa) - Buzun ö""
lcdensonra Alr ı:m t:ıyyıırclerl Llon 
§ehrlne lıııır:ruı: ctmf!;lc:- ve attıklan 
bombt lnrlıı. Llrçol• yerlerin Ul.lıriblnw 

sebebiyet vcrmı,ıordir. Blrco•c kımııe. 

ter ölmüJJttir. Yaralı adMl fazlııdır. 
llf<ıııl.o\11, 1 (Hususi) - lngtltere-

de mUda.taa tedbirlcı·t aluııııak huıu. 
sunda seferberlik yapılmıvtır. 1ngllte· 
renin her tnrnfmcla. d!ke.nll teller, iç. 
!erine rnltra!ytizler yerlc;tlrJlmlı;ı ol:ın 

hatlar na:r.arı dik!>ııto çarpmal:tadfr. 
r.;cnebllNln geçınclrrl, e\I rlncl n ~·k. 
ınıı\arı menedllmlJUr 'l' hl!l il mm· 
ta:ralar da bo4:ıltılrr:a.tndır. DU\r \e 
dığ'.!r sahil ~chlrl rlnJ i ÇO(:U' ~r C'

Wrdcn uz:ıl;tn tırılmaktndır. . mdı,, 

kıı.dıır hicret c:tmı, ol nlar n yekt'lnı.. 

oJ.Ov.000 kııdarJır. 

Fransanın 
mıntakası 

Doğu - cen o 
bomba!andı 

Londra, 1 ( A.A.) - İngiliz \'<' 

Fransız seferi heyetlerine mensup 
bin'erce a ker, dün ak"arn da tn 
giltereye varmağa devam etmıştir. 
Askerler, mütemadi bombardıman 
lara rağmen, müttefik kıtaların 
Diınkerk limanını tamamile i E!al
lcri altında bulundurduklarını bil

l'aris, I ( \..\.) - Jl.l\n'i .1j. nsı ' Sınıdı)c lı.ıılor ]hırıl t•rkc Hırınııl; 
:ı;,t 23.30 dıı lılldırıyor: it•iıı kenılilcrinc ırecit ııc. ın nıış o~ 
, !Ju~ün ~llnduı Alnı.111 ı:n~nrnlcri 1 l:ııı dlucr b:ır.ı Jlrnn ı:c - lıu:iliz kı
F rnııs.ının hulun ılo:\ıı • rcnurı hm- l:ıl:ırı d:ı .\im n kıt. tı . rıısınıl:ı , ol 
ll sinde ıııilhiın horııb:ırclıııınnl:ır ncnrak ımHlcfılc lı ll:ırn ~11111~.H': 
~.11pı~ışlnrdır. Pr.ın~ız :ı~kl'rl ınnh • rıul\:ırr ıl.. olınıı~ı rılıı·. BuıuıııJ:ı he. 
(JllCrl lıoınfınrdıın:ın edilen l"Cr!rrle r:tht'I" hıı lolnlı:ırııı ne ıfrl'CCC 11\fı • 
ln~ı.,·ıı~un lıliiıı(·ouı hnkl.ınch hll _ hiJll oldukl.ırı rııcclıııldiır. 

dirmi~lerdir, 
ALMAN MONAKALE HAT· 

LARI DURl\1 \DAN 
t BO?\IBALl\NIYOR 
Vmdra, 1 ( A.A.) ~ Hesnen 

bildirildiğine göre, dünkü gün ve 
bu gece İngiliz, hava kuvYetleri, 
düşmanın münakale hatları üze· 
rindeki tazyiki hiç dumıadan, nö
bet deJfütiren filolarla, idame ey-

.. l~l§tir. liftgiHz hava kuvvetleri 
• bu suretle, müttefik orduların ge· 
ri çekilmelerini kola)•laştırmışlar 
dır. lki Alman tayyaresi dü~ürül
müştür. 

lngiliz hava kuvvetleri, Al· 
manyanm ~imali garbi mmtakp· 
smdaki askeri hedefleri de bombar 
dıman etmislerdir. 
BlR HAVA MUHAREBESi 

)lıl. hır kctıııııı~cı f!ılslcrhorlııı·. Zi
ra lııı hıı~u.stn ı ını ııı:ılClııınt ınc\'<•ul 
deltlldir. 

l>uııl t•rkdc lrkfıp lı,ırcl.oli dc\·nın 
clıncklıoıllr. Dıl.nıanın lın\u ve lop
çu fııulı)ell lııı lınrcl;ftlo Jıirıız rıı -
hntsı7. ctınt11tlr. 

Sıı :ıllıııılıı l"rnkılnıı ıııınlrıl, lııra 
11şıımıyıın ve miillPflklcrin rlrntiııl 

hiın:ı~c cılcıı kıt:ıalııı ıııııkıl\eııtclini 
de kırnmı~ıın Alınıınlnr lrkfıp mc'
d:ınını ıızuıı nı<>n1llli lopl:ırl:ı lıom_ 

bnrclımıııı cıruı~ıerıllr. 

Mulııcıır ehemmi~ rlle miltend<lil 
Uclcika kıl ılnrmın 1 rnl.ı 11 .. ııllnn 
islinl.llt <'den g~nHnllt>r ld re inde 
mllll<'ril ll'ı c flllha'k cııl;:I le~ it ~· -
dılnıcktcdlr. 

Som - Somme • ü.:crinde Al· 
manların Abbeville bölgesindeki 
büti.in hücumları kullanılan tank, 
tayyare gibi vasıtaların ehemmi
yetine rağmen Fransız kıtaları 
tarafmdnn 1.at'i surette durdır 
rulmııştur. 

Y\lkarı Som· Semme· de ç:fte 
köprüler fö:erindc Almanlar h • 
gün baskınlar yapmı§hırdır. Bu 
baskınlar dU mnna hiç bir netice 
kazandırmayan tcf errüat hare· 
kctlcridir. 

Cephenin di 'er kısımhrında 
Som • Somme'den En • Aisnc'c 
kadar kayda değer bir şey ol:r.ı:ı· 
mr§tır. 

Londra, 1 ( A.A.) - İngiliz ha
va kuvvetlerine mensup 14 Hurri
cancden mürekkep bir filo, 20 adet 
l\1esser~mit 110 un himayesı altın
da seyreden 2-l Alman bombardr 
rnan tayyar ine rnstlamı~tır. İn
giliz H urricane tayyareleri derhal 
hücuma geçmi~ ve 9 Heinkel ve 
l'lesser mit cJü~ürmüşlerdir. Bü· 
tün İngiliz tayyareleri üslerine 

iman if alva Başkuma da ı 
ransız hududuna gitti 

dönmü~tür. ( EuJJ tcıra f t l ıııciıie) 
ALMAN SANA Y1 ŞEHiRLE- ~llecckti. Buna muk~bil hal yaya 

RiNDE TAHRİBAT VAR ıthal edılen bazı ne\'! malların AJ· 
Novyork, ı (A.A.) _ Nevyork man)'ay~ . ih~HÇ edilmiy~ce.~lni 

J.ime; gazetesine Bern'dcn gelen pre~ıp t!ıba~ı.c knlJul ~lmı,tı. 
bır telgrafa nazaran müttefiki•. , . l mumı noı:ttalar uzcrınde pren· 
nn Hamburk ve Rhcincmi'in ı<air ıp anla ma I ha,,ı! ()lmu, bulun-
cndüstriel ehirler Uzcrinde makl_a ~raber iki memlek~t ı~u-
yapmıı oldukları akınların hu· me~ıllerı tarnhnrlan hn.lledıl.ec;e.;: 
.. ı.le getirdiği hasarat, herkesin bazı teferruat me.~leterı. g_erı. kal 
tahmininin fevkinde bulunmakta· ma~t~ ve e a m." e!e!er ırı bır ha 
dır. va. ıçınde hallcdılmı olduğu için 

r:ıtaraf membalardan aldığı \alı dcrc;ce~e ol~~ ... b~ ~oictaların 
haberlere nazaran aynı telgraf 1 crhaııgı bır mu~~ul \C} a teahhu· 
ıunu da ilave etm,ktedir: Eğer ıa bcb olmıracagı anla~ılm(ı~tay 
Almanya bu yaz harbi kazanını· dı. t~~ııu~la l~;~ubc: ltal}ı:tn lıu~~
yacak olursa, insan ve malzeme- rnc ının 'crdıgı anı _karar tctkık 
ce uğr:Jdığı yüksek zayiatın ve cdı.lmektc ~lan 1t~tbı~~t .me-.e'cle· 
Alman milletinin kendisine ç. lerındDn mutcvc lıl degıldır. Roma 
karacağı mü küHi.ta karşı koyını· dan ~elen t~lg~aflar .hal}·an~~ bir· 
ya imkan bulamıyacaktır. denbırc ·e~ı ~onmesı çok yuksek .. 
İngiliz K.rzılr, Çörçili kııbul etti mnkaml.ar .~ı;g.ı! eden şawluslar!n mu 
Praiı, 1 (IJusııslJ lnE:illerc~ c dahalc ı . uzerınc oldugunu ıh as 

GC('miş olon Genemi Gorı ile ~ö • etmE.>ktedır. Bu hattı hareketin 
rüşliilıtcn onrıı, lngiliz Kralı Jl:ış _ ma~a J ha~kmda luılyan hüku-

a·;ş~·;k.ill 
: 

Buakşam radyoda! 
bir ~<onuşma i 

yapacak 1 
Ankara, 1 ( A.A.) - Başvekil i 

Dr. Refik Sıı.rdam ynrın (2 II:ızi- i 
ran paıar snnü) sıı:ıt 20 de rııd· ı 
yoda umumi vaziyet hakkında f 
bir konuşma yapncaklır. l 
......... "111111111' 11111111111 .............. .. 

metındcn ızahat a mmadan önce 
tahminlere dti~mek ihtiyabızlık o· 
lur. Fakat iki memleket arasında· 
ki müııarıebetlerin ı !ahı tesebbü· 
sünün ,bcklenmiyen bir engel~ çarp 
mıs olrn:ı ı Londrada teessüfle kar 
şılanmıet:r. 

Londradaki intıha, za\'ahire rağ 
men bu hu usta son süzün henüz 
süylenmemis olduğu merkezinde· 
dir. Buna intiz:ıren. kaçak kontro
lü bugünkü vaziretini muhafaza 
etmektedir. 

RUZVELT MUSOLtNtDEN 
YENt BİR MESAJ ALDI 
Vasington, 1 {A.A.) - Ameri

kanın Berlin maslahatgüzan olup 
ha'en Romada bul.unan Kirk, tati· 
lini geçirmek üzere, Lizbondan 
Clipper tayyaresile Amerikaya ge
lecektir. 

Bildirildiğin çör<>, J-{uzrelt. l\lu 
solinidcn ;<;ni bır m nj aımi .tır. 
Huıve!t ile diğ"r htikum"tlcr rC'i 
!eri a;a ınd:ı hemen hiç durmadan 
bir mesaj teati i me,c:ut l:ulunm:ıı, 
tadır. 

Vaşingto11, ] ( A.tı.) ....- Huz\'elt 
hr.len Ameriknda bulunan Mo ko 
va bih ük elçi i teindluırdtı bcraz 
ara}·da öl{!Q ycmc~inc ahko)·mu:r 

tur, 
Huz\'elt. aynı zaınnndo. J\meri· 

ı·a dahilinde bir se~ ahat ~·apm:ık· 
ta olan Çin büyük elçi ini el-: kabul 
cylemi"tir. 
BEŞ MİLYON İ'rALYAN 

AMıu,gsı 
Rc:ııM, l (A.A.) - Ziraat i!çi· 

lcri faşist konfcrcdasyonu milli 
meclisi, Romada toplanmış ve bir 
takriri lttifal:ln kalıul etmiştir. 

Bu takrirde 5 milyon İtalyan 
leri faşist kcnfedera&yonu mllli 
metalibi tahakkuk cttlrm:k ir.in 
Ouçenin emrine amade oldukl~rı 
bi!dirilmcktedir. 

Romen 
~azırı 

a • ar cıye 
e ·iş i 

Bükrcı. 1 (A.A.) - B. Ga
fenko iııtifa etmiş ve istifanı kral 
tarafınd n knbul edilmiştir. Ga· 
fenb 1938 k~nunucwclindcnbc· 
ri hariciye nazmdır. Hariciyeye 
münakalat nazırı B. Cigurtu, o
nun yerine de demiryolları umu· 
mi müdürü B. Macovci gelmiştir. 

Kabinede diğer b~zı değişiklik
ler daha ohcağı hakkındaki fa· 
yiaların doğru olmadıf ı zaMedil 
mektedir. 

yenirl~n tas~si 
( ı;a~tcırq / ı / ınc,1clc) mcktedir. 1 ı;r,r 

Şüphesi~ hı::r > \::t ·yc~·r..in sc:ı Havanın fena olmaııma rsı\'ınen Jıava ordumııs Dün~•rl\'cc!O ' r' 
i:ıh r'l~n İımliyc l cdar Mnn~ irUb edilen askorl41 Jll'Jberebclrr etmlı ve orduya yardım o1fll111' 
l.-ın..,!ı ile r.1uttc:1id b 0 r c: phı: t~i radakl muharebeler• d lotlr3.k eyleml§tır. ,, 

il cd.n hı~iliz ve Fra'lsı:ı: lmı-a Ceman 2.J hin ton haemlnde be" naldlye ı•ıPl&I bııt.ırılın11 
oı-d;.ıl ···mn bu c.:p'-ıc birli•,ini ıı~flMsl llo lO llcaret omlsl bomt>nl11.rlg cldı:!l l\aura uıtrı.tıtıntfUftoıt 1 
be 'ffiU§tur, Şim:Ji:;c ı.~tlnr Brj· SUraUI motorbotlardan mUrokkep bil' tilotillı\mn: b!.r dUfJ'l\

11
" ~~fi', 

tnn;a n:l<m'ldcı yct::;:irdfüleri ar ile bir tahtelbahlri batırmıştır. B'.l -'!lret)Q bu motorb<>tlf.r taf&tııl ,6 rf 
)\._ricri kcla)Ca M n~ <lcn:;:indc:ı D~nlzlndo batırılan t.orp.lılolarm ndecll altıya v' tahtolblltıırıerlll1Jll,. ~· f roır. ıı;ı to~rakbrma n~kiccliyor- lkıye baliğ olnw~tur. 13ır de.nlıaıtı gemiN Q11tap<ı ö!\Uııae 1'1r ;.. p 
Jor ve bu tısl·er4::r Frnnııı:ı: orduı;u- ı;cmlnini torplllcmlftir. ,ı ' 
nı:n baakuman<l;\nhfı c:n:-i a!tımı. 1n~lliz kuvvetlerınln 30 Mayıııt~ Ka•cl ~varınôıı trnhOl!l esı! 111 
giriyuriı:u-J, 3öylcli.;)c M+sı:-n lngiliz tan~r ele ı;eçlriln~tır. ııı:•rt s" 
milyQnluk Almımlılt lti.itlcsi kar· C'enup cephe:sinde ctu,manın Alıcvillı cinnnMki to.nl\ JlUCll ş1ı~ 4>1 
§ısında 1n;iliz ve Frnns~ millet· vaf!:ıkiyct.slıllklo neticelenmiştir. Bir mu~ıtbil ta~rnır: ile t ır4' tJ.,ı~ 
l;:ri de ı;ck:cn mi!ycmluk 'bir tclı r.andrk, Abovilleln ııırtınt11. dUtın11nın orml.J\111-r i~ni:slı\d~ yırttJ1 

milli varlı!;: cibi hilrckct ct?cbiU· taratımı:ı:dıuı bombardım•n edllmlıtır. ı,.ıl t' 
yor:ardı, Ardcnc Jianalnıın imalinde btr kl:ll'rU tı.11 mevk!Jnl ıımdlY• 
Şimdi bu nziyct bir hayli de- de tutml\kt.ıı. olan dU§man kanaldan uu~la,t.mlm~tır. ,, 

ğİ.tmiş~ir . .Şirnn!i Fr;;ınsn ~nh:llcri-
r.c ycı·lc: tikten sonra .ı'.lmanlı:ıt· l'LJ il il uaH1ı~ıli.UJfi ~ .. ıli:l!l'•fı .MU:: ı. .~: :nıU rıuıı .. ti!I w. 8 &ı uı,:ıı:1r.m1ı:m·:!ı 1 1·~"· 1·1.1. :•ıııll!lll:rıımı 1 " • fı.'1m rır.ıı, ııımııırıı · · i!T'i'ı ~ 

R ·itcnyn nd;-sıncliln Frnnsllyıı ı .. B .. s " .. " M E R s. sın ı:iliı: aı>kerleri gö:ıdcr~&mesi:-ı: ~-~- ugun ~ ınen1a . .;; 
mani olmak için müto;nadiycn _ ~.JJ· 
t'eniz<lcn ,.e lcnradan tehdit hare· ~~Her ildııi yr:nl \"it gi>l'\llml!mlı fllml~r drıı roUffkkrp prQirııJJl11 ili'' 
ketleri ya.,acaktır. nu Jc'ıdit lıa- ı ~--~ L(J("!':.~ n_~anou~·un Jrı. fk~.rty~ti lroTtar~ ıçt:ı 

ad;ısını elbette ı.aptctm<:k gibi it .. ~ . Ll5F.1".l'l': J,.Al\"'\ tN Uaklr o"'":ıda tr«"' tı ~ 
ı·«ket!erinden ınnksnt lngiltcrc :f~ llElTl s.Ol\FEl4 D" . . ~ ltm ~inayet~. usilU ~ 
hfüısız bir hayal iç·i·~ uf,ı·a~m:'_ ~~ ı!~ bera~r ruattılılan musikili ll\Ml«I\ u rıUTJ',t ti 
~~f~?:~~~;~~::iil~~r~ l~~~~ ~~Eııarşı ••. ,'EL. s· AH.A ~Doktorun cina1e 
ı;;ı hıs:ıını vrn~clt Fronsnya yar l\l 1 ~ 
dım gönderi!•m::ıinin önüne gC\ • . l';•roll~rıkı 
i:ilirse Almanya makıuıdını temin ~_: h.ıtaralnr ... Scnnadlıır ••. 1.lpan· R~l.J>R ımLLAMı' , fi 
t:'miır olı.;,r. ~:lli yolca arlntorJa dolu tı~ "' mıı, \e ayrıca EKLER JtJJ'?'iı\ 

On\.Ul i~in Şimcli Fran:ıa top· ~ ı.lki oprr::t filmi. W 

r.::h'cnmn İ&til'.'ısı ile bcızı.lan 1 - ~ ' BugUıı 144t 11 dil tendllth mafuı .d ?'JIP'/' 
•.(liı - fı·:unız cı::nhc b"rlifii"İ r,;ır s:=-----~..,.,... ........ ....---------------- ~N' ~ 
bi Frnns:ı yo:u ile 3c;ı 0d~ lcsit: EK . eu·~U 
IU:ı:n~cle::ektir. Alui J '11 le s:ık- 1 ~ SJa1011lası lJ 
ten rnil}on!ıık Alm~nyo k rıı n- - N~-ŞELı· .. ZEVKLı· GUZEL ı.·e ı~C~ 
da kırk mih·o~l l• bir f r;·1~n - _ı" 
Y"' 11:: li::nşımı rr.ücadcle} e .. c'-:.ır nrr FrAn~ır. filmi takdim ediyor. t( 

kal rı lt&:Jy~,ın h01rbe ı;"rr.czi · 1 r~oooı 
ta!Hlirinde ice sckıı:m r.ıilyo:-l~ı!~ ROLAND TOUTAIN - DAL o -GASTON fi 

Aım.,,·ı kiitıe:ine n/ı· en ı.:ırk m:ı· l~ORA GREGOR : PAULETTE ousol'r 
)·onluk ftalynn kütJe,i de İll -
mam eıtmi~ c~ı •.. tarahndan FevkaJAde bir tarz 1a yaratı 1•11,el. 

Müttcffüler ıh-n:ımnlnrı ile de :.iJlJ A ~ 
nizhre hakim bul:.ıru ·mi"r; ya· •" ve • I 
l;ın bir zaman:':\ /vn~r:!•:ld~ı r,e- ~ &l T 
lccclı t~yytıı·~:cr ile de h11·rnl.ıra 
~:·kim o!'icaldnr:lır. Bunda c.n kü
çiilt bir ~üph~ ve tcr0ddi.:c~c r.;a
h.7.l yel tur. De-izlere ,.c hav;ı:l .. 
rn hakimiyet ise ln .. ilt,,-e jJe 
Ftanıa f:rıuında Mnnt yolun n 
kapanması ile bo~ubn cc~:1e b:r 
li~ini yenidCJı tesiııe l·CJi gelir. 

Almanlcr l:•Jnu bildik'cri :çin 
harp ıahaşındn :sürr.tli bir -ı.nferc 
varmak gc:ycsini tnkip ccliyoriar. 
Bu itiborla Şimeli Fran$ildaki 
lnafü.ı ve Franm~ rı•cul~rı'lm 
tasfiyesinden ~onra bir tar.Utan 
hnva t::ınrru.,lıırı ile lr.gili:ıkri 
mou:ul cd"rok diccr laı·aftan 
Som cephcsirıc döl'l..~dcri ve Pa· 
ria i.iurJıc yürüm:ıleri bddc.ıir. 

Fakat ıimdidcn ıunu temin e· 
debireiz ki Fr:ımada Alman or
duıunun bu hiicumlarclan elde e
deceği netice sulh ile bitecek bir 
7.afcr olmıyaeaktır. Harp devam 
edecektir. Alman orduıımu.xı hir 
noktada dur~uiju vo hlnrruz k • 
b'Jiyetinin tükendiği ~Ün i~e mzığ· 
liıbiyct v rl2tin b::.glMr"C'DI t')I• 

kil edecektir. ASIM US 

tul<sek ~~a ·p 
konseyi 

([Jrı, lczra/ I 7 {nc/dt) 
m'ııth Eunl.,r:t.• ynnmda scncral 
Vc)gnnd, amlrııl Darlan ve Budu
ıın bulunmakta idl. 

Londra, 1 ( A.A.) - Dün Pa· 
ri te toplanan yUkeek harp ko:1se
yi içtimaı hakkında, bu sabah ln· 
giliz b:ıwekfilcti a,at1ıdaki tebliği 
ne retmiştir: 

Yüksek harp konseyi, vaziydin 

• : 
1 - Ruth HutJaey veİ 

:~ Paul K elly taraf mdan j 

:: AŞK ve KiN 1 
ı 

HATA 
filminde ,' 

ı - Ou!Ul& Durbin'tn en büyük muvaffaklyeti 

i L K U Y A N 1 ~ 11 
- K A N U N IKU\/Vf, 

umumt tetkikini yapmı, ve vaıiye
tin ic.ıbettirdili tedbirler hakkında 
tam bir anln~maya varmı§tır. 

Yük5ek harp konseyi toplantı sı, 
müttefik iki hüktlmct ve ilci mille· 
tin, f'n biiyük bir ahenk içinde, 



Pehlivanköyünde , bir 1 

köy müzesi açıldı 
~ay Trakya köylerinde 26 köy müze~i da ıa açılac:ık 

Edirne, (l/usıul) -Trakya t:mu. Cumhurj\CI reJlırıtrıin kliy plnn 
---- - -; ml Müfettişi General Kı\zıın J>irik, Jnrındaıı birini tnlıııl.kuk rllircn 3:i0 

1All fi Ml'&'lm:''§'I ~50 kişili~ bir.knfile i~e.Trakyıının tvli bu kiiyiiıı eskiHktcn :..cııiliğc, 
-~W: 119' BQB; 15 il örnek koylerındcn bırı olan ve ı;np sıımıın clanılarcl::ın kıl't>ınicle 

• ~ - Cumhuriyet rejiminin '"' köye bah - ~·evrilen blıı:ılnr Ye 20 dekarlık ha-
)>_. _ 37 şettiği hnkl:ırla köyden islediği l>il- r:ıp mezarlığın üstünde Jwrulukl:ır, 

~ ~1 te übes' •• . . tün yenilik eserlerini tnnı:ıml~ınış, mey,·a h:ıhçeleri yetiştimtek gibi 
'l>'ttttçirJ~ ın~ day~arak bu ~~t ı bır netıceye var~madığından bulunan Pehli\'anköye gltmı~ ve /\on derece dikknli çeken \'el'inıli 
dııfu ta .kendı aradı~ı ad~ ~&!: olmasını b:kledı .v: ~aman köyü teftiş etmiştir. hnrt'kellere hayr:ın k::ılnııımnk münı 
~t L kdırde uzun muddet ı. olaurmek gayesıyle gıttı bır Jo· lstOS""onda Kırklareli HalkeYi ki d ıq ı· 
ı....· ,.;aiac ğ b'l' d Bö' k d k di k d" • . ., ın eöı c ır. ji' han a ı~ı ı ıyor u. Y• anta a yeme ye ve :~n ısını hanıto mızıkasile misafirlerini kar- General Kfızım Dirik bur:ıdn ilk 
bat ~~e faalıyctc ge~ecek ter- o~umaya vererek hadıselerden şılnmnğa çıkan Pehli\'anköylüler olıırak bir köy müıe~ini nçınıştır. 
J;>~t lecek uman bulaca.ktı: bıraz olsun ~zak bldı. . • muhtelıf meslek erbabından müıe - ()/lrcndiğime söre önümüzdeki ıı -

~ s,.nasıı hareket e!me~ıy~ı,? Yazrhanesıne avdct .. ett~~ı za· şekkil bu büyük kafileyi hararetle )·ın b:ışındn Trııkyonın 26 koz::ısın-
,t~ ha telefon etmelı. m~~dı.. man ~t tam.am ~n do.rttu .• Go· karşıl:ımışlardır. Köy hu münase _ dn 26 örnek köyün de nı!izc1cri a. 
~llıı t ~r verecek mıydı. A. dar gecıkmedı. ikı dakıka nonra lıctle bir bayram manzarası arzedi- çılıır:ıktır 
\'01t::kıf etmesi lazım mıydı? n~§_eli çehresiyle odadan içeriyt" yordu. ümuml Müfettiş, yunlarınıla --·---·----------

ht, ha •ldanıyor muydu? Ha- gırıyordu. Tekirdağ ,.e Kırklareli \':ılilerile ( ' ' ~ 
tildi r:·· Teşhisi asla yanlış de. - Ne yaptın bakalım dostum? sıhhat \"Cterincr mallye, emniyet ___ ·, J~. ~j • 
~tıf at en ufak bir tehlike Diye ~rdu. ve zı::ıat müşavlrleri, köy bürosu • 
~"'1 lda karııımda. Madam Lah. - Dogrusu bu ~bah fena ça· şefi, Tekirdağ \'e Edirne Mnnrif 
tııt talti ını kavıra~ılecek ve hay. l~şır~dı!11. ~akat bılmem bu fa- . ,.e lise, kız ve erkek mun~lim, ens
~birı ? .olundugunu anlayınca lıyetımın hır faydası olacak mı ? tilU ve s:ınnllar müclürlerı, doklor
~~tr. şrını bir kat daha arttıra- Artık kendi kabiliyetimden şüphe tar mu:ıllimler ve Edirne orıa lnlı
't!Qıı u halde en iyi usul hay. etmeye başladım. Senin :, .. rdımr sil' ııençlerinden birer ıırup oldıııtu 
~tıt:"~l!ı Le.nuvarın _yapmış na, fik~i~e ihtiya:ım var: ı;:sasen halde doğnı Atatürk \'e Mehmetçik 
~ltce f:cbi .takıp etmektı. Hem lıunu'1 ıcın senı rıca etmıştım. anıtlarına giderek anıllara çelenk 
'tk lkı ye.ni .~kamet~~ı~ı -: Peki dostum, buyur, söyle. koymuş ,.e bundan sonrn köyde tet. 

\ \rt ~ . de mümkun olabılırdı. Emnne amadeyim. kik n tertişe başlıınmı,tır. 
ıı_ tnil büyUk bir sabır için. - Öyle zannediyorum ki dos· 

~ı ıı:~ud~n dükkandan çıkma. tum yeni bir çıkmaza giriyorum. 
~ )•tatledı.. . Onun için bu hususta senin d~ 
~c E-mılın bu i~tizar dev.re. kanaat:ni öğrenmek isterim. 

~t~ lızun sürmedı. On dakıka Ve Emil o sabahki takibini, bu 
'tt ~tl?ı_eç~ul adam yine aynı dik. hususta neler düşür.düV,ünü, ne· 
~dıı ~~~ıyatla dü:;:kanc!an çıl:r. ler ~üphelenc.li~ini büti.in t:ferrü 
tit...c~dd~}:Ü~ı:: ~ir sür~tle ::'.cn_?e. atiyt: arl;adaşına anl~ttı .. 
b~tt: 0 ~sı rntıkametıne do ,ru M ufcttlş Go<lar akıllı l:ır adam 
~ tctad~ b~r kö~e ba§ıncia. b~r idi, her ~eyi inceden inceye dü 
~ ~.ndı::inı beklemekte ıdı. şünmeden karar vermez, aö,; aö' . 
~ ~~ltlil: atladı ve b:.itün s~rati. lemeden evvel uzun uzun dinler 
iL ~ ,.,:~:naya başladı. Emıl de di. Evvela Emilin vermiş olduğu 
\lılıa ~l~c ~nuvarın. yapmıı yaprak sigarasını yaktı ve odada 
-.. ııı~~ıbı. bır o~omobıle atladı bir aşağı, on yukan dola~tıktan 
~~hır ar~ ıle meçhu~ :ıda. sonra nihayet ıükutu bozdu: 
~ h~-· 1 oldugu otomobılı ta. - Dinle beni dostum, dedi.. 
l'~~~L . .. .. Bütün bunlar fevkal~de entere· 

t P .hır haylı uzun surdu.. san ve oldu:~ça muğlak.. Fakat 
~gız adamın binmiş olduğu biz nasıl olsa bunların içinden 
\..~ıl· Pariıün dışında, banliyö. çıkmaya muvaffak olu.ağız. Ben 
~dın tanımadığı küsük bir buna eminim, ancak her §eyi ati· 
'~ durdu. Emilin şoförü kunctle tetkik etmek ve saçma fi-
1...,ltdi n Fontöndy olduğunu kirlere saplanmamak, boş işlerle 

· .. 'le şüpheli bir eda ile vakit öldürmemek lazım. Vaziyet 
, 'taret ederek: hakkında doğru ""bir }JUICüm vere 
~}«İSıyö taksi 'rmi beş frank bilme1C ~çin vakatan tekrar gö-. 
~ yı den geçırmek Hiznndır. 

"di. ~ınil biraz ahnmı~ bir Bu Yeşil iskelet isimli haydut, 
~' ~p verdi: Kilçük Melek isimli auç ortağı 
ıı... ~ t olacak .. Dur bakalım da. kadınla birlikte çocukları kaçın· 
~~ ~- ~şındayım.. Rica ede. yor ve ailelerinden fidyei necat 
~ ~ burada bekleyin, belki istiyordu, değil mi? Kaçınlmıı o· 
~ ~tç kalabilirim.. Buyurun lan çocukların adedi sekizdir ve 
~: ~ frangı da içiniz rclıat et. bunların arasında Baron Monte· 
~~ltce beni huzuru kalp ile onun da çocuğu vardrr. 

4-...~ıruz. (Daha var) 

Gümrüklerde nümune 
teşhir salonu açılıyor 

GlimrUk ve tnhlaarlar Veklletin. 
den gelen emir üzerine latanbul g-Um. 
rUk başmUdürlüğU gtlmrllklerdeıı ge· 
c,:ecek birçok maddelerin hangi tarltc. 
ye alt olduğunu gö3termek ti.zere bir 
aUmune teşiılr s:ılonu aı;mıştzr. 

Salonda, gümrllk tarifesinde ıo.ra. 
ııatıa zikredilmediği için mal sahiple
riyle gümrük arasında ihtiltu'lı vazı. 

yet1er çıkmasına sebep olan ve aon 
zamanda vekAlet taratmdan tarife. 
deki maddeleri katı olarak teııblt olu
nan maddelerin nUmunelert t~h1r e.. 
dllmektedir. 

Maydoa iakeleainde 
batan motör 

Kartaldan çimento yükleyerek Ça.. 
nakkaleye giden Barikaizater mot6. 
rU Ma.ydoa iskelesinde demirli iken 
anı olarak çıkan fırtına ile sulara ka
pılml§, kendi demiri Uzerlne düşmll§, 
tekneal denilerek b&tnuflır. Fırtına 

açıldıktan 80IU'& motör battıtı yerden 
çıkanlmıfbr. 

Trakya yolunu bitirecek 
Alman mühendisi geldi 

latanbul - Edirne aataıt yolunun 
LUleburgazdan itibaren 40 kilometre
lik kıammm lnpamı üzerine alan Al
ınan mUheııdiat Kliller dün ıchrlmlzo 
gelml§Ur. Yolun in§&al aUratle blUri. 
lecekUr. 

2.6.940 Pazs.r 
12.30: Pro&'I'am ve memleket ıau.t 

:ıy:m, 12.35: Ajanı, 12.50: MU::lk. O. 
kuyan: Melek Tokgöz, 13.15: MUzik· 
Halk TUrkU!erl, Aziz Şenses ve Sadi 
Yaver Ataman. 13.30/14,30: Jdtızlk: 
Kllc,:Uk orkestra, 18.00: Proı;ram ve 
memleket aaat ayan, 18.05: MUzlk: 
Cazb:ı.nd (Pl.) 18.30: MUzik: Karı§ık 
MUzlk (Pl.) 18.50: Müzik: Radyo caz 
orkestram (Şet: lbrtı.him Ozgurı, 
19.25: Konu~ma, 19.45: Mem!e!tet sa· 
at ayan, Ajaruı, 20.00: MUzik: 20.30: 
MUzlk: Halk tUrkUlerl, Bayram Ar:ı. 
cı, 20.45: Konuşma (Tarihten suyfıı.. 
lar), 21.00: Müzik: ı - Ol<uynn: 
Semahat ôzdenses, 2 - Okuyan: Sn. 
dl Hoııse~. 21.<1:>: ı.ıuzık: Oda mUzlı'l"• 
(Pi.) 22.30: Memleket as.at ay.:ın, ve 
Ajans haberleri, 22.45: Aj:ı.ns spor 
servisi, 23.00: MUzik: Cazband (Pi.> 
23.25/23.30: Yarınki program ve ka· 
p&nı§. :: 

3.6.940 Pazartesi 
12.30: Program \'e memleket aaat 

ayarı, 12.35: Ajans, l2.:>0: MUzlk: 
Muhtelit prkılar (Pl.) 13.30/14.00: 
MUzlk: Kan§ık mtızlk (Pi.) 18.00: 
Program, ve memleket sa.at ayan, 
18.05: M'.Uzlk: Oda mUzlğl (Pi.) 18.30 
KUzlk: Radyo caz orkestrası <Şet: 

lbrah1m ôzgUr), l9.10: MUzik: Oku. 
yan: MUzeyyen Senar, 19.30: :Müzik: 
Halk tUrkUlerl, Aziz Şenses \'e Sarı 
Recep. 19.455: Memleket saat ayarı, 
A.jaıu ve Meteoroloji Haberleri, 20.00 
KUzik: Fasıl heyeti, 20.30: KonUfJDa 
(Umumi terbiye ve beden terbiyem), 
20.45: :Müzik, 21.10: KonU§rna -{Fen 
ve Tabiat bilgileri), 21.30: Konser 
takdimi: Halil Bedü Yönetken; ..,.e 
Müzik: Radyo orkestrası (Şef: Dr. E . 
Praetorius) 22.30: Memleket aaat 
ayan, Ajans haberleri: Ziraat, Es· 
ham - Tahv11At, Kambiyo - Nukut 
borsası (Fiyat). 22.50: Müzik: Caz.. 
ba.nd (Pi.) 23.25/23.30 Yarınki pro. 
gram \'e kapanI§. 

~ OJd n takip etmekte olduğu a. 

~1:11:~i;!~~:~;~~ ~~Ys-~~~4t~ ~ bi 1 \'e kapının üzerindekı .._ ~ 
~!:h.1::ı~ri~;K~!~~~1:~~~: Dün k ü Mi 1 li k Ü m e m a ~ 1 a r ı 
~ ~p, dedi, bir pansiyon. ~ 
ıu.li~tl ler? Her halde bu Ye. G 1 e· ı · """ . v f 2 o 8 1 t 
~-ı~:r~i;~~~ ;::~::·~: enç er ır ıgı e ayı - , eşh< aş 
~b~:kuben;,~~ş~~~h~a~:~~ Muhafız Gücünü 4 - 2 yendiwer 
ıİff~tlct veyahut auç ortağı Son mıııı kUme deplA.sman mUsaba- amda gençler merkea muavini Hasan lar. Nihayet 33 Uncu dakikada Hakkı 
~ıLI\~ ı..-..: lialbuki Lenuvarın ta. katarı için oehrlmtze gelen Ankara.. bUtün Ve!a mUdatllerini allatarnk Muhafız kalesi ceza çl::rrisi içinde ha.. 
\, ı...;qınen uygun idi. Ne ya. nın .Mubatızgl.icll ve GcııçlerbirU~i ta_ takımmm blrlncl golUnU çıkardr. Bu talı bir şclıllde durdurulduğUnd:ı.n 
~ t-~ §ansım yokmu,... kımlan ilk kar§ılaşma!arını dün Şe- gol Gençleri hare«ete getirdi. Vefa Beşiktaşlılar bir penaltı kuzanılıtar 
la.:.tij~ }'le düşünerek, evin içine ret stadında Vefa ve Be~lktaş takım_ kalesini biran tçln yine 11ıkı bir çen- lbruhlın bunu güzel lılr şülle gole tnh 
~ ll' ttrnak için daha çok yak. tarı ile yaptılar. ber içine aldılar, fakat bütün uğraş. vıı etmekte gUçlUk çekmedi. Bu gol 
lt.ı.~ ı..~qt tam bu sırada kaldı. Gençleı·birliği • Vefa maıarına ragnıen gol çıkaramıyorlar. den sonra be,·aber vaziyete giren ta. 
:·ııır "lr a k • d d t Dakllta 44. Gençler ııağiçi Mustafa kımlar galebeyi muhaltkak kendi ta 

~ihıd ya ıeıı uy u v__e e. Günün ılk musabakası !J.akem Ah. eline geçen bir fırsatı gUzel kullana. raılanııa çevırmek iç!n sayı çıkarınıı 
ti.-. b· • tn vazgererek dogruca met Adem idaresinde Gençlerblrll- iki 1 ı'.'t ıUn :s rak aıkı bir ıütıe takımının ne ğa uğrqıyorlar. Dakika ~9. Muhatı:: 
~ ~ t avdet etti. Şoföre Pa. ğl - Vefa lakımlan ara.•ıında yapıl. golünü de attı ve müsabaka netice merkez muhaclm1 Rıza. Bd§kta.-, mu. 
tt.. n ... ~lllcsi~i, Lu~r ca~d~sinde. dl. Bu müsabakaya takımlar aşağıda. değl§meden 2 - o Gençlerin gallbi- d&tll 'faclnlıı bir hatasmdan istifade 
~ ~~esıne gıtmesını cm. kl kadrolarlyle çıkmışlardı: yeti ile blttL ederek takımı lehine bir sayı dalıa 
.- \'ela: Azat - \'ahlt; SUieyman -

lt,~~ıı..- Be•ikta• • Muhafızgu·· CÜ kaydetti. Oyunun bundan sonrnkl 
~ ""'lncs· d t d" e tc şeret, Laıtl, ŞUluil - Abdut. Hlilıc- "° ~ kısmı kar;ıılıklı n.kınlarla netice de. 
ı. f'-"' ınebavlde e ındc l -1 yln, O:nt, tiullıJ, Haydar. GUnüıı ikinci müsabakası hakem gi•meclen "'e""U ve birinci devre 2 - ı 
' -utıarı u u ve er ıa (.il".n~tl"rblrllği: Rahim - Nıırl, .\h- Nuri Bosut idaresinde Be§iktaf - ,. ., "" 
~t .. 'ne gelmesini rica etti. met - l\lllnlr, Haaan, llaUt - \'ab. MuhııtızgUcü takımlan araıımd:t. ya. .MuhafızgUctinün gallblyctl ile bitti. 

llltif 1Kt?l:C1 DE\'RE : >tı.:- Ol e~tiı. ~ğleye kadar va. Jet, Ali, Ali, l\lustafa, eaıııt. ptldı. Takımlar saha.da §U kadrolarla 
."ille dugu ıçın ve arzusunu oyuna Gençlerin sıkı bir hUcumly· yer almI§lardı: 1klncl devreye çıkıldığı zıı.mn.n ne. 
~lrt getire:niyeceğini, ancak le ba!llandı. Bu llk hücumdan itlba- IScşik~: lrlehmet AU - Taci, lb. şlkll§ takımında bazı yer dc~l§llrme. 
. "it tn k • ı d ı rnJılın A'"·--t, Rlt t, F l H ler göze "'aıprJ"or. MUdnli İbrahim 
~.a:..,,1 a.onra buluı.ı:abilece le. ren Genç er ağır bıı.sm:ığa başla ı ar. - uun: K eyz - ıı- ,, 

'""ı td ' ı ı ·· ün ""'11 tl Hüse l.ıı ....... •-'·'" ,., ret muhaclme, Rlf:ıt mlld:ı.!atıl a, HU:ıeylıı tıı •§t •• ı, Tine ölclilrücü bir Fal;:at ta e on de mile831r de<;• er )"il , ) , ..... zuu, Juwuı.ı, a:.oıı • 
~~ti ~ınde idi. Acaba bu kert. \'e mütemadiyen muhakkak gollllk MubııtızgücU: 1-'ethl _ J<'ı•tlıl, Ab- de mun.vln hattına aımml§tı. 
._rıı)~~t uı .. r iz üzerinde miydi? Cırsatlnr kaçırıyorlar. Ara sıra Ve!a. dllrrahmaa - Jbrah.hu, Ahmet, IIA. Oyun ""'=füla:;ı:.n sUratli bir hUcu 
"il "lll« ı ııar da akın yapıyor. Netcklm 24 Un· 11lm - ~. l<~lruzan, Ru.a, Celiıl, miyle ~şladı. Heilncl dııkllrn.da E-'r 
~ ~ftılc lllen aldanıyor muy. cU dakikada Vefalı HUseyln muhak. :rurgut. !in bir ortnsmdnn ist!!nde eden I!n!{. 
lt t td kendisine eskisi gibi i. kak gollUk bir fırsatı iki metreden Oyuna Muhatızldarın bir bUcumly- kı güzel bir kata vur~u ile Bc,;ikta. '1 lııtırt~~iyor, muhakkak suret. avuta atn.rak heba etti. Gençlerin Je başlandı. İlk anlar aüratU ve mil- şm ikinci golUnU de atarak talumını 
,,tı~~kı~ Godar ile isti~aredc baskısı 30 uncu dakikaya kadar aUr. tevazln. Bu müaabaka, birinci mUaa.. berabere vaz'yete ıolttu. Yine 13 Un-

-. l~tltb lhtiyacını duyuyordu. JU. Bu andan sonra oyun mUtevazlıı bakanın aksine çok canlı ve hareketli cU dakikada Hakkı geriden aldığı bir 
~~ı;. tk pansivomı" levhası bir şekil aldı ve devre her ikl tarafın oluyor. lkl tarafın da güzel hUcumla· pasla ve demir gibi bir oUtıe UçUncU 
.:ql içi~ köo:k bir ailer.in ika. kaçırdığı müteaddit tıraaUar arasın· rmı görUyonız. Top bir kaleden bir Beşlktaı golUnU de attı. Bu gol Be. 
~""t brı. her halde pek bilyüktü da O - O beraberlikle bltU. kaleye mekik dokuyor. Neteklm şiktaşlıları bUabUtün coşturdu. Onlar 
~~t d \l, .. pansiyon olabilecek lKlNCl DE\'RE: 7 inci dakikada bir muhafız hücu. sayı adedini arttırmak, 1Iulın.fızlıl:ır 

'-a.'"ıı a buyülı: görünmüyordu. İkinci devreye Vetalılarm aerl bir munda sollc; CelA.I güzel bir ıUtıe ta. da. mnğlCıblyetten kurtulmak için c.;a. 
~~ tchb hUcumiyle başlandı. Oyun mUteyazln kımmın birinci golünü yaptr. J.luha- lışıyorlar. Bu arada. .Muhııfız muhıı.-
~ .. }( ~rleri tetkik etti. geçiyor. Birkaç dakika aUratıl cere.. tızlılann dUzğün oyunu eksik Bc~lk. clmlerlnln muhakkak gollük !ırsaUnr 
'.it tt._;.:ebek pansiyonu" ismi- yan eden oyun bir an sonra ağır ve taş kadrosu kartıamda galip gelecek. kaçırdıldan ıoze tarpıyOT. Devrenin 
, i 11 l.;.f etmedi. "Kimbilir, tatsiz btr ,ekli aldı. Her Ud tarafta lert Umldlnl uyandırıyor. Bilhaaaa iki bitmP.sine iki da.l•lka ka.a E;Jret te 
~U. t }'eni açtlmııtır" d~ye dü· ~a bir tatekalzllk ve beeerlkslzllk açıklar rakip k&le tçln çok tehlikeli güzel bir ıuue ae,ıkta,ın ~un. u 
~lj~ görütuyor. vulyet1er yaratıyorlar. Bepktqblar golUnll attı " nıUa&Ll.ka • - ı 1'~-

>'Ctcıın dü~müş olan Emil Nihayet devrenin 2S fncı daklkn. da gol ~ıkarmak t~ln çok uğrqıyor- ııık~m g&l•beal)1• bltU. 
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İşle hu k:ıhil ziyr.rclkr:n hirln
dc, ınnhut d:ıyı ile dıımd::ın tH\şınc 
yeğen hil'ilıirlerine rnst,;clnıişlcr, 

\ "c ~·nrç:ılıu:: nhlıap olımı~lnrd ı. B ı 

görü5ıncd~n lı:ışlı l;oşın::ı lıir şırl:ct 
ıncydun:ı r.rlıııişti. Akl:f:.rıdl', :ır
ı:ııcl:ışı IH~:ırl:ı lıcı:ılıer yaşı) onlu. 
ı\Uredin de Tu:ınet isminde lıir 
metresi vardı. Du dört kişi mükcm_ 
mel 1.ı;r kumpanya oldul:ır. Çok ı;eç_ 
ıncdt'n Tuıınet dev yapılı Hlşnra ='· 
şık olclıı ve ı\lfrcd arknd:ışlık h:ılı

rı kln melresini ona lcrkl-lli. O 
vakillenberi kızcağız tokat l emeğe 
olışlı. Par:ı getirmedi~i nkşnml:ır 
ı:tiizcl bir dayak fo-;Jı olurdu. Fal;ot 
o bundan şikayetçi cleğihll. Bin:ıen. 
aleyh \'OZ!yetln kabı olnn ınnliıın 
lıı"uliseler b::şgöslenli. fü·velü ıli. 
lcncilik, ıız sonra karanlık soknk _ 
lnrd:ı yolculnn1an zorla s:ıdnkıı nl
ınıık, "e deha sonra ::Hif:clik, 
ıul:ıı.ıl:ırı ıssız yerlere CC'lp ve pıır;ı 
n·rıııiyenlcri nrkıırlaşl:ıra teslim et. 
me\:; y:ıq15 ):l\ nş lıü ·iik hırf ılık. 
lnr, dükklın • ergıleriııden ıır::k le 
lc'· nşırnrnlnr, bWılıar::ı ııaı il.l harp 
rılünl:ı rı ı:tibi önccdt'n hazırl::ınnıı~. 
letebbü cılılml, usuller d:ıircsindc 
belli ıı::ışlı slrkııller. l\uınıı:ıny~ının 
esaslı bir mekAnı yoklu. Çarşılar
ıl:ı, p:ız:ırlarda, ynngın yerlerinde, 
süfli ..,.e karanlık meyhanelerde lıu
luşurlar ,.e geceleri nerede olunn 
yatarlardı. 

Bunlar, tom manasile, medeniyet 
orta<ıındn serbest bırakılmış, kn. 
nıın harici ynşırıın, ulu orta barbar. 
lık eılen, ta eski n<ıırl::ırdnn ınevru'i 
~oysun ,.e muknlele hislerini lıes

liyen vahşet hnllne dönmn, bir gü
ruh, insanlık ornı::ınında başıboş 
lıir c:ın::ırnr sfirüsü idi. Bir anlık 
bir haYŞet kazası olarak insan to
humu fışkırmış, ve hiç düşünülme. 
den, kör bahta yetişen çocuk, ka. 
dere teslim edılmiş \"C kaldırımlar. 
da çürüyerek insanlık sinesinde 
korkunç bir tefessüh mayası olmu,. 
hı. Lağımlara atılan kedi encekle
ri gibi kendi hallerine bırakılan bü. 
tün o yanıılnr, sokaklarda serseri 
dolıışan, dilenen, fahişelik eden ve 
çalnn biltün o melruk çocuklar, ü. 
zerinde fesııl ve cürüm yetişen fış. 
kıyı teşkil eder. LAkaydanc sokağa 
atılan o tohum, hııydulluk, alçak
lık, Ye Lütün cemiyeti temelinden 
çürüten fenalık olmaklıı idi. 
Kumpnnyanın bir iki mıırifetlni 

ö8rend1Ai sün, N'orlni öyle bir kor
ku aldı ki, kapısına bir emniyet 
demiri taktırmaya mecbur olılu. 
Ha\'Olar kıırarın<'a, ismini öğrenme. 
den kimseye açmıyordu. Onun bu 
lşken<'esl iki sene sürdü. Alek.,ıındr 
yirmi yaşında olınuştıı. Geldllli ıa. 
m::ınlar, s:ılAhiyetli bir sahip ta\·. 
rlle konuşuyor ''C islediği yapıl· 
mııılıifı '·akit P<'k çirkin fntikam
lardan bahsederek annesini tilreti. 
yordu. 

Dereket versin ki, bu ıııvnllı iki 
kııdnrıteşln arknlarınd:ı Mad:ını 
Anjden gihi iyi bir hami vardı. Bir 
rniirfrlcllcnberi içtiınnt muavenet 
heyetinclc az:ı ol::ın Madam Anjclen 
güzel bir tesadüfün y:ırdımilc on. 
ların o!urıluklnrı mıılı:ıllcye tayin 
eılilınlşti. Mııdnın AnJelen ~ a,·nş ya. 
vnş hu iki annlı nilcye büyük bir 
se,·dıı lı:ığl::ımışh. Sırasına göre on. 
l:ıra ufak tefek eşyalar, crz:ık ,.e 
çam:ışır getirirdi. Bund:ın manda 
lı:ızı zengin insanların kendisine 
crnonet ellikleri ı-ad:ıknlnrı daAıt. 

1 

ın:ıkln dn uğraşırdı. \'elhn~ıı, ~·o. 
cuksuz k:ıl:ılıberi yoksul nilclcre 
y:ırılıın clınekle kendini nvulmnğ:ı 
çnlışı)·onlu. j 

Kış epey şiddelli olmuşltı. Bir 1 
ıtün , müthiş ynğmur ve riizı;ıirlı 1 

hııY:ırln, M:ıılıırn An!clen Norinin e- 1 

vinıle l.ıir p:ırc;a vakit Reçlriyorrlıı. 
fıınelrr:ni ıh#ıtnınk için yola çık
mış, ve il!ı önce llhıonomııı kızları ı 
na ufırnnıı~lı. Dizleri iistiinrfe ııu: 1 
r::ın ç::ın':ısı muhtelif kıymeııe na. 
ral:ırl:ı dolu lıtl. Onun dnlm:ı iyilik 
için .ııcldll!ini hilen Xorlııln kiiçük : 
çocuğu, aydınlık ~ö:leri. beyaz YÜ· 
zü \"c kumral saçl:ırilc M:ıdnnı An
!elenin karşı,.ına dikilmiş gülüyor. 
dıı. ~fad:ım Anjclt":n t:ıllı hir gülüm. 
r;cme ile 1:nnfn<;1111 nç:ırnk: 

- füııı::ı s:ırıh:ın:ı drim, dedi . 
F • n C\ lt'riıııle, hec'iyc!erilc ~t'

. iııdinli~I roru!· Jnrın ! ·cnrlhiııe ~ÖS· 
'crıliklc:·f ·ıı•ılı., 1 ılıe! oıııın rn hii
yük lr">ellisi idi. Norınln çoct'ltı 
im~ 111111'.I ~:>rıl ! 1 7;1 7.:ım:ın gözleri 
·nş:ırnrnk ev snhiplerinc hil:ıp el. 

ti: 
- Alı! Hnlini1ılcn sikiıyel <'lme

nclisinlz. Si7.l!~n rl:ılı:ı rok hrıl 
lı:ılıll::ır d:ı v:ırılır •.. nen, bö)·le hi~ 
rocıı[tum ohun diye sizin scfalclini
ze, sc,·e sen• krıtl:ın:ı<'ıık bir karlın 
lıınırım ... Ahi Yıır::ılıbi! \'oziyclle
ri dcüişıııck k:ıhil ols:ı l 
no11azın:ı kııd:ır yükselen hıçkı_ 

rık!arını znpledehllmek için lılr ıın 
~ı·snı:ı/ııı nıechıır oldu. Knllıinin es
ki ~·r.rıısı müthh hir sızı ile birden. 
bire ncılmı,ıı. ~orin onun hikı,ye
s:ni :ız çok b!liyordıı; ,.c onu sev-

di~i ,.c say<lıltı kader d:ı acırdı. 

\,"ocu~un::ı lılluhcn: 

- .Mnd:ırııı ınlıntsı:ı etme, haydı 
nynam~:ı:ı git, rlc<li. 

- Beni yonıı:ı!..: mı? Ah! Hnyır! 
Hil.il:ıs h:ııııı İ) ilik ediyor ... S:ırıl 

b:ın:ı çcıcuı;uın, d:ılı:ı ıoıkı snrıl, lıc· 

ıılııı gü:rcl cvl:iılıın . 
Soıırn ıeırışlı hir hıırckelle: 
- \'ah! \'alı: Geç l;nlıyonım; \'c 

d:ılın o J,:ıd:ır işim v:ır ~ı ... ~lmdilik 
si.:c nnc:.ık lıunu verel.ıllcıccsim. 

F:.ıl::ıt çantasıntl:ın cıkarılığı be -
şer rronklık dört kiiğıdı uzal:ıcn~ı 

sıradıı k:ıpı çalındı. Norln birdenbi· 
re s:ıııs:ırı kesildi. Aleksandrın ça
lı5ını ı:ınımıştı. Şimdi. ne yopm:ı _ 
lı? ,\~·mazsn, o h:ı:rdul kapıyı çal· 
m:ıktn devam ede<'ck, .,, belki de 
lılr rez:-ılct çıkurncaktı. AçmaA:ı 

ıneclmr oldu. Fuk::ıt kor"tuğu müt
Jıi5 hiıclisclcı- vukun Relmedi. Orada 
lıir yıılı:mcı nı:ıd:ım görmekten hay 
r ·t cclca Ale!>snnılr dudağını bile 
ım 1 :ıtn·:-\~ı zın cluvar kenarında 

ara' ·ı durdu .. lnd::ım 4njelen, bn 
~ekil 'e içeri nlın:ın bu 11encln bir 
lnnul•'' oldui:unu nnlırırak sözüne 
dev:ım elti. 

- İşle <ize yirmi frank. Şimdilik 
fazla Yercmiyeceğim. Naamarih ge· 
!er.ek ar bunun iki mltJIPi vermeli 
vnadcclcrim. Kira mevılnıi oldu ~ 
ğundan her yere müracaat ettim. 
Herkes elinden gelılill kadar fazla 
verıııe~e ç:ılış::ıcnk- Fakat muave. 
nele muhtaç o kadar Ytr: \'ar ki, bil· 
mcm hepsini memnu11 edebilecek 
miyim? 

Dizled üzerine ko<luJıı kilçilk çan 
lası açık duruyordu; H Aleksandr 
haris güzlerini oraya dl"miş, Jçin 
deki banknotları deria derin tel -
kik ediyordu. 

Mndam AnJclcn R)'W kalktı, 
- Haydi Allnh:ıısmarladık. Gele· 

cek ny, e mi? Ayın d6rdllnde mu -
hakkak gelirlm. Fnkıl belki bir 
parça gecikir, okşama ,SoAru uğra_ 
rım. Çünkü kocamın lıina bayramı 
aynı güne tesadüf ediyor. Her hal· 
de ziyaretlerime sizdep bathrua -
Aım. 

Narinle Sesil onu geçirmek için 
ayn~:ı k:ılkmışlarclı. Rapı önünde, 
tekrar, samimi te.şekkürler ye derin 
minnetıarlıklıır arzedildi. Çocuk 
tekrar Madam Anjeleni öptü. Aiek· 
ı;andrın gclınt'sindcn o kadar endi
şeye dü~en iki kı7.knrdeş nihayet 
l{cnlş neres aldılar. Haııd biıdlse 

oldukça iyi nctkelenıli. Aleksnndr 
bir beşlik kop:ırtınc::ı hemen ıslık 
~alarnk gitti. 

nır !lalıya tesadüf eden ertesi 
ayın dördii, kışın en karanlık '\"e 
ynğmnrlu günlerinden biriydi. He. 
ııüz saat üçken elr:ır kararmış, nde· 
in grcc olmuştu. r\orinle kızknrcle
şinin oturclukbrı sok::ı~ın bir ucun· 
da, !lenelerdenberi parmııkhkln ~ev 
rllıniı; lıoş lıir arsn v:ırdı. Parmak
lıilın lıir yerinde, h:ızı tahlnların 
sökii!mcsinden bir açıklık olmu, .. 
hı. (Daha oar) 

r 
VAK I T 

Uazetede çıkıı.ıı blltün yazı n 
realmlerin hukuku mahtuzdur 

4ROSE rARl.J."ESI 
Memleket &!emJekel 

ıı;ınde dışında 
Aylık 9.} lM K.r. 
:1 o~ tık ıııo eza • 
8 H)lık 4"7~ 8%0 • 
1 ) ıl!ık uoo 1600 • 
l'ıırlfl•ı.ien llaıkan Birllgt için ay. 

t18 otuz kuruş rJUşUIUr. Posta blrlt 
gıne ~lnnl ven yerlf"re ayda yetmıe 
t:ıe~er kııru, ummedlllr. 

A ı-one kaydın. bildiren mektup 
ve telgraf lleretlnl abone paraSJnm 
µostll ,·ey11 tı.ınka ile yollama Le· 
reUnl tdnrc kendi llZC'rlne alır. 
ftırkl~· .. nın h .. r ptlflta mtttc......_ 

\'AIUT'a ııhotıl" yıızıhr. 

4.drl'• ı:lt>ğlştlrme ncrett 2:1 Krt 

il.,\;\! t"C'UETl.Elll 
t ıcııret 11:1.n arman eantlm • ea. 

tırı sonıla-ı ltlhıut'n llAn saytala 
nndıı co tı: 11avraı11rd11 ~ kurut. 
dlırdllrıcll ııı:ı>; t ndıı l : tl\lncl ve Q. 
ı:llnrildr 2 h!rlrwl ;!e 4. tm~lık van• 
kr • · f' • •ıra H• 

r.u~·UI< çok ııt vıtmtı, 1<llşell 
r"nl<ll il;\. vcrr!"l1Pl'f' ııyn ayrı fn. 
dlrme'cr yap lır Hf".ııml llAnlanıı 
..nnllm ııııtın 40 kuruştur 

flrırl ~ll'hl\•rnf" t lmıyao 
f\l\ı:Uk l!Anltır 

Hlı oeıa 30. iki defası 50. Oı; de 
fıiSJ t;;:'ı, dört defalll 7~ ve on defuı 
ıoo kuru~tur Ilı: aylık ll4n veren· 
.-?rln tıh '1efası be-dllvadır. Dört aa. 
tırı geı:en ll~nların fu.111 satır11ln 
heş kuruştnn hesap edilir 

Vakıl hem :ıtığnldan dotfuya 
kendi tdanı yerlnde, bem Ankara 
caddestnde Orhanbey hanında Km. 
MALEDDIN lREN bln 8t1rwu 
Pllyl• lldn kabul eder. (llGroaaa 
tfltf'fnnnı !0SS5). 
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Dün ve Yarırı ı 
Tercüme külliyatı 

Satış yarı: 

VAKiT KITAPEVl 
1-10 kitaplık bıri nc1 serı 

N umara K uru. 

1 Safo 
ı ~ 1 2

3 
Aile Çem bert ' 
Ticare t. Saruca. 

~ Borsa 

100 
100 
75 

' • • ""'- l Devlet ve thtilal 75 

---~m t) an l ll; .tmmllİİI- _ _.. 
bilhassa ç~uklar tarafından alınması gayet 

kolay müessir bir müstahzardır. 
Herkes 

. 

. rsa soıucanlarml~, 
karşı gayet tesirlidir. Barsak solucanlarının buyuklerde ve Kuçu bunıı 
sebeb ola<:ağı tehlikeler göz önüne alınarak solucan hastalıklarında 

kullanmalan fayd:llıdır. 

Hekimlerimize ve halkımıza tavsiye edilen bLJ 
_._ müstahzar her eczanede bulunur. 

""' 1 Kutusu 20 kuruştur. 
••'r 

5 Sosyalizm 75 1 

6 J. Rasin ltülliyatı ı 75 , 
7 [şçi sınıfı ihtilfili 60 H riye Lisesi 8 Ruhi hayatta IAşuur 60 a y 
9 Isfahana doğru 100 

GEL 1NCfK SiGARASI ÇIKT. 
L•• ıntl,kuJpesenti;rl ,.de uahlloldÜğu .... halde-h-er SIDll i6l0ıt 

tiryakisini memnun eımck azmında'b!llunao 

/ 

İNHİSARL
1

AR•, İDARES) • 
hu k<'ı· ı•e piyasaya arzeUiğl uçlu ve uçsuz GELiNCiK slğaraslle, 
i\:imi t.-ıtlı \ 'C kokulu olmakla bCr-:!bcr me,·cut uevilerden daha 

- ince bir slğara ~~yan tir-
yaki zDmreslnl taımtne ça• 
fıişmışur. 

BÜ~ evsar, hilhassa, ba· 
yanlar taralın~a~ aranıl· 
dığı için 6ELl~CIK,, aynı 

zamanda: onlarında . ~iğ~· 
rası olacakfır. 

• w 

10 J. Rasin külliyatı n 75 

Bu serinin fiyatı 795 kuruş. 
tur. Hepsini alanlara % 20 
;skonto yapılır. 236 kuruşu 
peşin alındıktan sonra kalan 
ı lirası ayda birer lira öden. 
nek üzere dört taksite bağla

nır. 

Cemal Sahir 
Bu ak§am Tophnne Karabaş 

Aile Bahçesinde 
Muazzam Eser (ÖlılürCCt"ğim) 

•Perde 

Halk Opereti 
4 Haziran Sair ak§amı saat 9 da 
Gedikpa!Ja •(AZAK) Slncmn~ında 

(Kadınların Ik'ğ('ndl~I) 

t~bul Aııllye on lkln<'i hukulc h!\.. 
ldmllğlnden : 

940/101 
Davacr Hacer tarafından Yedikule

İmrahor mahallesi Kabak Hasan çık .. 
mazı N. 7 de mukim iken halen ika. 
met:gAlır meçhul Azmi aleyhine açılan 
boşanma da.vaamm sonunda: 10/5/940 
tarih ve M0/336 No.lı kararı ile ta
ratıarm boşanmalann:ı. ve kabahatli 
bulunan davalmm bir sene müddetle 
başkaları ile evlenmeden memnuiye
tine tafsill zaptında. yazılı olduğu tL 
zere karar verUml§ olduğundan Ye 
ı;ılmdiye kadar yapılnn bilt!ln tebliğ

ler llAnen icra edildiğinden işbu hiL 
kUm hUlAsasınm da on be§ gUn mU<L 
detıe g azete lle lll.nmıı. ve l ıbu kal'&• 
rm da bir nUshaamın mn.hkeme divan. 
hane11ine Wik olunduğundan tebliğ 

yerine geçmek üzere 11d.n olunur. 
(32.'504) 

F a tih BlrioC'l Sulh Hukuk IIAJtlm .. 
llğlnden: 

940/231 
İstanbul Posta. Telefon ve Telgraf 

MUdUrlUğünUn lkametg!ht meçhul 
Saadet aleyhine açtığı alacak dava
sının muayyen bulunduğU günde ilıl .. 
nen yapılan tebliğata rağmen gelme. 
mi§ olduğundan blttalep gıyaben 

mahkeme icrasına ve mUddel vekili 
tarafından vesaik ibraz edilmek su
retlle muamele Jcra edilml§ olduğun .. 
dan işbu muameleli gıyap kararının 
illnen tebliği tarihinden müddeti ka. 
nuniyesl zarfında itiraz etmediği ve 
muhakemenin muayyen bulunduğu 
25/6/940 saat 10 da mahkemeye gel
mediği takdirde davanın gıyabında 

hükme iktiran edeceği tebliğ maka .. 
mma kaim olmak Uzere ill.n olunur. 

'(32506) 

Zayi 
İstanbul İran konsolosluğundıın al

dığun pasaportumu zayi ettim. Yeni .. 
sini alacağımdan hUkmU yoktur. 

tbratılm Şlrl 

(32501) 

ı~::~:=;::====ı 
H Dr. Murat R. Aydın~ 
Hseyoğlu - Parmakkapı, imam n 
ff aokak No: 2. Tel: 41553 :: 
ı:Muayene ve her türlü göz ı 
iameliyalt fıkara İçin parasız.. :i 

u:::::===::m:::::r--=-=ı:ınm 

Kiralık Odalar • f . D~. NECA~TTiN ) 
Ankara Caddesinde denıze ve caddeye nazır 

Muayenehane yapılmağa elveri şli kirahk 
Yazıhane . Atleye. 
ucuz odalar 

Gazetemiz idaresine müracaat 

ATASAGUN 
Sabahlan 8,30 a kadar. Ak· 

şam1arı 17 den sonra Lileli Tay. 

1
yare Ap. Daire 2 ; No. 17 de 

, ı hastalarını kllbul eder. l 
&:'~~2~9;;3 • . .. 

----------------------~------~----------------------------~----------------------------------~ 

Tornacı alınacaktır 
Askeri l?nbriknlar \'mum Müd iirlül'l'iin dcn: 
Krrıkkale fabrikamızda çall§tırılmak W:ere sanatlar mektebi ınezun_ 

]a rile aerb<'st ı1ıınat erbabından tornacı alınauktır. 

.Aıkerllğlnl yapm!J olanlann n 1l!"ı.;s \•e terhis vesikası, doğruluk Jcılğıdı 
'Ye bonHrVLI aureUerhıt lstldala"'U>" !>ağlıyarak Ankarada bulunanlarrn 
Ankara Glllı, btaa•.;1dakUerln Zeytinburnu ve Izmlrdel:ilerln de Hıılknpı • 

nar fabrllt&lan.m.ıa :na ... "llr:tııu~ rlr:e lroJllııı.n olmak Uzerc mUracaııt etme_ 
,... 0103) 

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

. ·· ..... : ~ .... . ~ ... . . . . . - ·t.ı 

Müdürlüğünden : 
lklnc! devre Trı.lc bcain in Askeri Kampları 7 Haziranda b~lıyacaıdtr· 
Kampla :ılnkad:ır Talebenin bu tarihte mektepte b•!lunmatarı. ~ ........ ~ 

1 Deniz Levazım Satınalnıa Komisyonu i lanıad 
.. ...................................... 02 ı,edt 

1 - Mevcut evsaf ve şartnamesi mucibince tahmin cd\ll'll 
6 

g40 
(47230,50) llr:ı. olan (131 kalem muhtelif cins boya malzemesinin ıo 11\'f 
tarihine rıuılayan pazarteslgUnU.saatı5 te Knsımpaşada bulunan neniz 
zım Satınnlma komisyonunda kapalı zrfla eksiltmesi yapılacaktır. dp 

2 - lllt teminatı (3542,29) Ura olup şartnamesi her glln ig 11:.ıllt! it 
l!ndo ve 236 kuruş bedel mukabilinde adı geçen komisyondan a1ın&~1ıcıı-41 

3 - İsteklilerin 2490 sayılı kanunun tarlfatı dahllinde hnzırls. ~ 
tekli! mektuplarını en geç ekslltme saatinden bir saat evveline kad~) 
kO.r komisyon ba~kanlığına makbuz mukabilinde vermeleri. (4Z2 

J(. • :Jf. 

T. ~1'11 Tl"mln:ıt ti 
:'.\llkbın Ciıı<ıl llrnKr. LI. Kr. ~ 
50.000 metre Amerikan bez-! -13-.~-50-.0-0 093.75 7 / 6/ 940 cuma gunU ~1,o d' 
15.000 kilo yün...... 13.816.50 1036.:?-i 7 / 6/ 940 cuma gtınU 1 ;o0~ 
10.000 metre Branda bezi 13.350.00 1001.25 7/ 6/ 940 cuma gUnU 1 

1'1"~ 1 - Kapalı zal"fla yapılan mUnakasalnrına talip çıkmayan ~ f' 
clns, miktar, tahmin bedeli, ilk teminatı ve eksiltme gUn \'C saauerl 
olan ~yalar pazarlıkla. almncnktır. .ıı 

2 - :tsteklllerln 2190 sayılı kanunda yazıtı vesaikle \'C tcmınat fil ., 

veya mektuplarile birlikte belli gUn vo saatlerde Kasımpnşada tıul~ 
misyona mUracaatl:ın. (4SS' 

* * * ~ l - Tahmin edilen bedeli (10.651) lira olan (2000) mclre taıel]e ~ 
kumnşm JS Haziran !HO tnrihineraslaynn Sıılı gUnU saat ll de kaptıll 
mUnakaı<:ıııı ynpılacktır. sfll" 

2 - llk temintr (813) lira (83) kuruıı olup §artnamesl her gtın /-
::l"<>ndan parasız olarak alınabilir. 1'1 

3 - l steklllcrln 2490 sayılı kanunun tarlfatı dahilinde tanzlnı td~ 1'"' 
kapalı teklif mektuplarım belli gün ve saatten bir saat evveline ı.ad ~ 
sımp~ada bulunan komisyona maltbuz mukabillnd~ , ... ......-\ 

1 

t:" 

-----------------------------
UHO tl{Rı\Mtl~E f;f:;ft 

T. iş Bankası 
1940 K üçük Cari 

He:;aplar 

ikramiye Pliinı 

ı adet 2000 lira .. 2cıoo.-ıır• 
.. sOOo·- " s .. ınoo .. ,, 

6 500 .. - sooo.-
1

.. .. .,.,,, sooo.- ,, 
~ .. •"" .. -

•o ıoo - 400o·- " .. .. ,, 
., 3750.-50 .. 15 .. 

::ıo .. .. 11250.- .. 
2~ .. 

1 pAıt-
Keşideler: 1 Şut>ı:t· " t etrİ" 

yıs, 1 Ağustos, 1 tkıncı 
tarihlerinde vnpılır. / --------------------- ~ 

m u s f ıı: 
"' Ul>tı ,,•t.,.ı_•z ~ . •• C(!C 

SAHlBI: AS/111 US • Umum Ncşrıyatı ıdare il 
Basıldığı yer: V AKIT i\Iatbaası Refik Ahmet Scvcng 


