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Dünkerk'in müttefiklerce tahliyesi bitirildi 
son hareketlerin 1lngiltereye geçirilen mahsur kuvvet~ 
K~~~~~!~'~tiO- lerin miktarı 33 bin kişiye baliğ oldU 

nuna kadar mlİllafaa etmftiini bil-

=~l~~t ~•~= İngiliz Başvekili dün 4vam 
··-Y-~nn:Ilüse,inCalüdY~ kuvvetlerin nakli hakkında 

Kamarasında mahsur. 
mufassal izahat verdi 

<§. imali Fransa ve BClçikada 
~ mahsur kalan I'ran.sız ve 
lngiliz kuvYetlcrinin kat kat faik 
Alman oı·<lulan arasında kendileri • 
ne bir yol n~nrak Dunkcrk limanına 
ı:;clmcle ' ·· ün faik Alman 
fa , ı ' ücıımlanna 

cm~ · ngiltere-
a11~ı ! <\~ 
bı İı}d~v· 

~.,;;:-ml ~r. ~ 
i~lf>tbi}'4!il~c i-(.._, . .._ 

' i ""' •et ~ş •e 

~§i?··· ~~ ruu r ~Jia · 
s ldir. o11Uit tMt ıicli olduğumuz 
bt.. v' k anın ehemmiyetini iyit'e 
n.nl;unağn lüzum vardır. 

Dün gelen ltalyruı gazetelerine 
gx L gczdırilh sc, Almadarm 'Be~ika 
kralının haysiyetsizce tesJimiyet ar
zctmesi üzerine ne bi.i~-ük ümidlere 

· Jrnpılıl11ş oldukları göze ~nrp:ır. On
J,u ın dtlstiikkri hüly:ıla:r bugün fili· 
:yat ile tekzıb edilmiş olduğu için 
lngiJi ve Fı ansız~n bu mnvaffa.
i-"tyeUi çekiliı:;lcri diişmnn safların -
tla. ne biıyük bir lıaynl sukutu tcvli<l 
etmiş ol:ıc:ığı kolayca t·~lim olunur. 

Corrit-re tlellıı Sera'nın yalnız ha
\•aclis man~tlcrini okum~ bu hayal 
EUkutunurı dcrınli!ini anlntmağa ka
fi gcliı :"Dunkerk dü.~mek üzere
c!ir.,,; ' Frausız • 1ngıliz ordulıın ya
teslim olacaklar yıı m:ıhvü helak o
lnc.:ıklar.,, Son hava.disleı kısmında 
lk:rlindcn cckılmiş bir telgraf: Al
ınanlar Dunkcr.k~ gf tmislçr imiş! 

1Ialbuki Almnnlarnt ~c R4lmadaki 
Şakşak~arının bir hafta evvel dü
tıürdükle-ri Dunkerk ~~anca 
nıüdaf a.ı.siyle hala ayakt a.JJıtiııyor, 
~csipi .)'üpıyor. Bu ~·~µ,,bittik
tcn,~yani I•'ımısız ve ~İ?.·j)rdulan 
k·aişr ~ılc tamruncı'P'!.,~2i.ljl'olunduk
tan.~onr• JhtiqıaJk.k "thhii olarak. 
terkcdiicccktir~ Fukat ilç dört mhı
li faik kuvvetler k:ırı;.ısında ha.rbe
dl'n ve ric'at halinde lıuhman müt
tefik ordulaı ı Dwıkcrk'ı düşnana 

Vermemişlerdir. Or3Jaki F?"a.nsız 

\'e İngiliz or<luları da ne mahvü be
lik olmuşlar.!ır, ne t~lim olmuşlar
dır, dü.5manla b~k:ı cephelerde 
dövü.~ek üzere. salffilen vatanları.
na dönmüşlerdir. 

Bu bir objektif hakikattir. Şunu 

İlıbat eder ki Fransız ve İngiliz ordu
ları en ümic!siz ·ahval \"C şerait iç.i..'1· 
de, gerek levazım ve techizat, gerek 
nded itibariyle çok f a.ik d~an 
lcarşısmda kuvvei maneviyesini hi~ 
kaybetmeden, intizam ve disiplini 
bırakmadan, harbcdiyor ve galib 
teli yor. 

Çünkü bu şerait dairesinde, bu 
lic'at bir galebedir. Neye galebe e
dilıni~ir? Alr.ıru-ılann ve yardak4 

lannm işte ilfın ettikleri teslimiyet 
\'e k~t'i hezimet ihtimal ve tehlike
Si.ne galebe edilmiştir. Şimdi bu 
kaJır:ım:ın askerleri kenclilerino a
dedçe ::ntisavi, lıattıl. biraz da faik bir 
düsmsn k~şısına geçiriniz ve si
ld.ıııarmı tamamlayınız, o zaman na-
8tl parlak bir zafer elde ettiklerini 
törürsüniiz. Son hareketlerin verdi
ti emniyet ve kanaat budur. Ehem
~Yeti de bundadır. 

Görülüyor ki Belçika kralının iha
llct.i ve Belçika orecstL'lU!l büyük 
~nın cebaneti olmasaydı Alman· 
"-ı- Manc!le sahillerinde hiç bir şeY. 

l!üseyin Cah!d YALÇIN 
(Sonu: 8 UncU aahlfede) 

M 

''ingiltere bu mücadeleden hiçbir suretle vazgeçmiyecektir .,, 
---0- '. 

"ingilterenin bir kısmı 
istila bile edilse teslim 

olmıyc:cağiz.,, 
Londra, 4 (A.A.) - Hali hazırda

ki harb vaziyeti hakkında Avam ka~ 
marasında beyanatta bulunan Chur
cahil, İngiliz donanmasının Calais ., 
&n İngiltereye getirdiği muharib ,. 
lerden ancak otuzunun yarasız oldu• 
ğwıu söylemiştir. Bunlar Calais so .. 
kaklannda ·dört gün çarpıştıktal\ 

aonra vapurlara bindirilmişlerdir. 
Başvekıl geçen hafta İngıliz tarihi 

nin en büyük askeri hezimetini bil • 
clirmek mecburiyetinde kalabilece-ı 

ğinden korkmuş olduğunu kaydet .. 
tikten sonra demiştir ki: 

-. Fakat 3iındi 335 oin Fransız Ye 
İngilizin mucrae kabılınden olarak 
Flanderi tahliye ettikleri anlaşılmı~
br. FJanderdeki harekat hakkında 
mufassal malilmat verdikten sonra 
ba.svekil §unlan söylemiştir: 

- İnsanca zayiabmı.z ölü, yaralı 
ve _)ayıb olarak 30"bini ge~miştir. 

Şimal cephes;11de bfn fop, nakliye a· 
rabalan ve zırhlı tanklar terkettik, 

Churclıill bundan sııonra demiştir 

«' 

! ki: 
l - Fransa.da ve Belçikada büy\ik rt-.. .:.m.. 

4 '(lo-nu: 8 üncil ptHfede) a-.;uu. Batvflldll anift!ü8 ntuk söyİerke.ıı ,,. ,... 

ltcilya harbe iştirak 
kararını vermiş 

italyan kabinesinin beklenen içtimaı dun 
Mussolininin riyasetinde vukubuldu 

Romada Fili•tin ve Suriye Üzerinde 
haklardan bahaedilmeğe başlandı 

Roma, 4 (A.A.) - lstefani: 
MU880lininin riyaset.inde toplanan 
~ heyetinin içtimaı saat 11.30 
da nihayete ermiştir. Konsey, ım.ıh· 

telif vekiller tarafından verilen, alel· 
ade idari tedabir ile alikadar kanun 
liyihalarını tasvib eylemiştir. 

(Sonu: a üncü ?"ede) 

Kazanç vergisinde 
y_apılan tadilat 

Maliye vekaletince bir tebliğ neşredildi 
Ankara, 4 (A.A.) - Maliye Ve

kaletinden bildirılmektedir: 
1 - 1 haziran 1940 tarihinde ıne

riyet mevkiine girmiş olan 3840 sa
yılı kanunla ka.zruıç vergisi kanu -
nunun bazı hükümleri değiştirilmiş
tir. Kanun 29/5/1940 tarihli resmi 
g:uete :ıe n~olunmuştur. 

2 - Gayri Eafi irad Uzerindcn ver 
gi veren ve dilkkan vc.ı mağazalarını 
PY!İ safi iradı iki bin liraJ.1 geçmi.-

yen bütün mükelleflerin yanlannda 
çalı§tırdıkları çırak, kalfa, tezgah -
dar, kasadar gibi müstahdemler y&
ni kanunla gündelik gayri safi ka· 
zanç üzerinden vergiye tabi tutul • 
muşlardır. Yeni kanwıun meriyete 
gi. diği tarihe kadar dükkan ve ma
ğazalarının gayri safi iradı 500 li
rayı zeçreiycn ki.içük sanat w hir
fet erbabından maada bu kabil mi--

P~tiM~cl!sgrubunun D·ünk8rk adım adınl 
, ·lçtımaı ,, •• d f d·ıd· .-- Anliar:.~ <Ltı- c. H ... P~-~- ı mu a a a e ı ı 

M. M. grubu bugün 4/6/940 saat on • • • 
~de reis vekili Seyhan mebusu Hil- Pense atllan bombalar yüz ünden ölen ve 
mi ur~n reisliğinde .~Pı~dı. .. yaralananların sayısı bini buluyor , 

:. Celsen!n açılın~ ~~ute~:lnb k~- Paris, .( (A.A.)- 4. Haziran ak· S<>n dakikaya kadar, evveli. varoşr 
suy~ gelıp on beş ~ille .d~y~ sı· ... l°raDsız tebliği: !arda, bilahara bizzat şehirde, hatti.1 

yası. ~~unu ve sıy~. hadise!~~ ~ edilmiş olan plinlar muci- evden eve, dümdarlarımmn kahra, .. 
seynnı izah eden Hancıye Vekili lıılllee, müttefik kıtalann Dunker-- man mukavemeti kendisini göster .. 
Şükrü Saracoğlu, ayni zamanda bu qm'deQ irklbı bugün niha ete er - miştir. Daiınl surette takviye edilell 
mevzu etrafında sorulan suallere de Y 
cevab vermek suretiyle grup umu- .~; ............... 'UMAWAWWW·•·· ... ,.,. •••••• 'N.>W.N~-··~·:-::~~~~0 

SABAHTAN SABAHA: 
mi heyetini tenvir etmiş ve ruzname
de başka. madde olmadığından riya
setçe 18.30 da celseye nihayet veril • 

miitir.. • Misafir 
Halkı telaşa verecek uy-

ecnebiler!' 
durma haberler işaa ~'°!1~a, komşumuza dikkat edelim; 

edenler cezalandırılacak hepımızı, en ufak taşkınlıkta hükumete 
Ankaradan gelen haberlere göre olmaya davet etti 

Başvekil 
yardımcı 

hüktımet hakika.t.e uymıyan bazı ~ ... --.--~~~!!111!11"91~ .... 
uydurma haberlerle halkı heyecana. 
düşürecek şayialar çıkartacak olan
ların ağır cezalara çarptırılması için 
bir kanun layihası hazırlamaktadır. 
Layihanın bugünlerde Büyük Millet 
Meclisine scvkedileceği öğrenilmi§ • 
tir. Layihaya göre ceza kanununa 
yeniden bazı hükümler il.ive edil· 
mektedir. 

On iki adalardaAlman 
tahtelbahirleri varmış 

-0--

Nevyorır, 4: i'.A.A.) - Nevyork 
Tiınes gazetesinin Belgrad muhabiri 
bildiriyor: r . 

,.-- - ıahlfede) 
OYSUN 'BESLE \!: . -·-" ~• li inci uhlf•~• -
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Darüşşafakanın tedr 
0 

s 
l arihinden sahneler 

• 
fslih.dad~evrinde hu feyiz ocağı da-
yanılmaz tazyiklere göğüs germişti! 

Y.azan: Muallim Gündüz Nadir 
Türli :atanının Jba~ .feyyaz 

bir ilim kaynağı otan "Darüşşafaka,, 
nın tesis :v~ oldişlıdına tBid :mahimat 
"Yeni Sabah,. ın lütufkar delaletile 
buuciu:ı evvel {;!kan iki _s.a.zı.da ber
taiı:;il ar.:zıedTimişti. BtgÜ!l de n:ıekte
bin edv:a.ı·ı ~rihiyesi ve tekimil.l sa
fahatı hakkında malumat \'ermcğe 
çalışacağun. 

••o.a.rüşşaf:ak:a.,, mn açıldığı tarih
ten hu_güne .kadar g... tarihi de
\irlerini '\e tekamül safhalarını iyi
ce tedkik ve mütalea eöebilmek için 
bu müddeti söylece O.ört kısma ayı.r-
mak ~mdır: -. -

l- 1873 den ıS94 'tarihine ka
dar geçen tesis ve· terakki devresi. 

2 - 1. 5 rlerı il.903 t'arihine ka
dar devam eden teva:kkü.f devt1eSi. 

3 - 1903 den 1908 tarihine ka
dar Maarif idaresinde ..geçen devir_ 

'1 - 1909 dan 1940 tarihine tka
dal' halen devam etmekte olan dev
ri hanr. 

Birinci devrede, bir yandan tesi
sat ,.e teŞkilat işlerine .sarfı gayret 
edilira~ bir yandaıı da en güzide 
muallimlerin ibzal ettilderi mesai 
ile tahsil mertebesinin iher an mü
t crn.kki bir inkişaf ar:zeyJedijini gö
rüyonız. Bilhassa "meclisi teı:M.~,, 

riyasetinde bulunan' o zamanki ıt -

mum meka.tibi askeriye der.s nazı11 
Süleyman paşanuı bu hususla mas
ı uf Glan cebdli gayr~t,i. bu feyyaz 
ilim kaynağmın :h~Iki bir sebebi 
feyzü rif'a.ti ohmıştur . .Bu devirde 
ı·iyariya.ta Çok -elıemmiyet 'Verildiği 
gibi muallimler de kliimen m.iitehas
sıı,;ini riyaziyeden inıllll'tduldarı ff.ıin 

talebede :riyaziye fikr.i lwV\·etıe in
kiş.'lf etmiş ve mualıharen datll
fünun ve.sair nıekatibi filiyede 
riyaziye müderrisliği· ıınsesi.ni ilıra.z 
eyliye.n bir hayli .zev.at yetişmiştir. 
Salih Zekiler, .Mehm.ed Eminler, Fe
ridler, i$te bu devrin venilği malı -
sullerdir. Binaenaleyh, :hu blıiııci 

safha. "Dariişşafak;:ı.,, nın teka.mül 
merhaleleıi -ar.asında en parlak bir 
•ıtifa yaSf'mı bihakkın haiz bulun
maktadır. 

lkin.ci tnerha.le, idıiW müste'bide
ıün ihilirilmfeıma Wnağa başla&ğı 

bir devreye tesadüf eder. Bu devr:e
de oemiyetler te§kili ~ .ıiçtpnalar 
'1kdi memnu bulunduğu için "cemi
yeti tcdcisiye,, az3im'l tla -gerek 
dahilde '\'e g~k nariçte-topla::nara:k 
idare Ye tedris işlerini hakkile lnÜ

rakabeye imkin bulamadıldanndan 
tahsil .Eeviyesi mahsits bir ~ekilde 
düştiiğii gibi ıheyeti talimiye de bir
krı ç zata .münhasır kalmış :t.·e hat
la çok kere tedrisat bilfiil miirıkati 
olmak dereoelerine bile ~elıniştir. 

Bununla beraber '·cemiyeti t-edri
siye .. yi kuranlar her hlilükirda ona 
ebadi biı hayatiyet l'!emleğe kat'i 
~tt-e ık.arar ıverm.iş oldııldan ~ 

devrin bütün memnuiyet ~ miima
naat.lanna :r.ağmen t.a:Wi iı.izmet rve 
faaiiy.ete nza göstermemişler ve 
gizli ~W.i .çalışaıü .daha emin terak 
ki"' hatve1erile bu dari1lfcyzi terakki 
\'e tckanıül merhalelerine sevk ve 
isalden huli kalmamışlnrclır. 

Bilhassa "cemiyeti tedrisiy~ .nin 
bidayeti t~şekldllünden başlıyarak 
içtinıaın hükumetçe menedildiği ta
ı ihten .sonra bile .mekt-ebi terkctmi
yeıı iki muhferem simayı burada hür 
~tle ya•l ve mübarek -ruhlarını 

rahmetle şad eylemek la.zımdır. Bun 
fardan "Babı seraskeri kısmı sanisi,, 
Afımed bey, 1313 senesine kadar ce-

r· Yeni Sabah 
:ABONE BEDELİ 

Tüt kiye Ecnebi 
·-

SENELiK 1400 Kuru§ 2700 KurUJ 

'6 AYLIK 750 » 1450 )) 

s AYLIK 400 » 800 » 
AVLIK 150 » 800 • 
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EZ.ı:ı "ll SAAT ' YA.SATf SAAT 
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01\.52 04.31 <08.35 'OU!> 12.12 lG.12 
\k ;ım Ytıtsı İmsak \'ki;ılri'ı. 'Yatsı 1msıık 
12 - 02.01 06.16- .lll.37 21.37 .02.13 

miyeti tedrisi.ye 1e bilfiil ifay.ı hiz
met eylefilği gibi o devrin "Adliye 
..N~. olan R.ıı:a ~ da ;ar.asır.a 
"Ayakapı,, tarikile ve mektebin 
"Sultan .Selim,, tarafında.ki kapısın
dan girmek iSllretiıle gizlice .ı&·elir Y.e 

çok sevdgi mektebi ı%iya.reUe fiilen 
izharı alaka ~derdi. Lfıkin bütün bu 
gizli çalışmalar, o devrin hüviyetin
-de 1D€knuz ı>lan ıistilidaclı 'lnekteb 
cla.hılDıde de müessir olmaktan me
nedememiş ıve binnetice ha.kiki bir 
tevakkuf devresi "Darüşşafaka,, nm 
faaliyetini de felce uğratmıştır. 

:Üçüncfü deTreye gelince: Bu da 
yine '3.fni \-asıfilarla tebarüz ~tmek
tcdir. Filhakika istibdad ve mutla
kiyet idaresi her m.&tkbi:ie bütün 
şiddetini gösterdiği gibi 'D.ar.ıi§Şlfa

ka,, da dahi fikir ve ilim serbesti.si 
namına hiçbir şey bırakmamış ol -
duğmıdan tedrisatın seyir ve ii:ıki
şafı büsbütün bozulmuş ve hüsnü 
idareyi bir J>e\i .idareSlı:lik istihli.f 
ıetmiştir. Bilhassa "Dari.işşafa.ka,, 

ının "Cemiyeti tedrisiye,,, idaresin -
den alınar.ak "Maarif Nezareti,, ne 
ilhak edilme.si, mektebin bütün :müs
mir faaliyetlerini ttınıelinden yık -
mış ve ona müessislerinin kudsi :ga
yelerine aykırı :bir cerey.an istika -
meti vermiştir . .Bu devinie "Darül
fünunhilan,, m ida.rei müstebid~ 
karşı isyankar ·bir gayz ile 1.a§ıp :ka-
natihğuıı g'öriiyo:rıuz; FilhaXika ıbida
yeti teşelclô.i:lünde tam bir hürriyet 
ve ser.besti ile gö.züı:ı.ü hayata açmış 
olan "Da~afa:ka.ı, ~çin :istibdad bir 
ibidat sayılırdı. 

Meşru1:Jye1Jin ilanını miiteakib 
idarei miistebidcnin zeva:li "Bariiş
§afaka,, -:nnı :da yeni bir mebdei te
r:akki ve kemali olmuştur. Bu yeni 
humyet ve seıi>esti havası i9inde 
mesud bir de'ı·ı j inkılaba giren "Da-
1iişşafaka,, mn ıbila gerilik, idareslıl 
Uk '\1e benliğine salıib olmamazlık 

aczine pnyan alç 'durmasına el.: 
bette imkan y.oktu. 'Bu ıb.ususta ilk 
fikir ve ilk ihareket .olarak ''Dariiş
§afaka,, '!lı1ln "w.az'ı .karljmine ıirCSJ dü
şünülıriüş ~ ~ ~ eden 
"Cemiyeti t-edri.siyıen, ınin bütün !f-aa
!liyet v,e ıier..ıtatı ım,ektd>e yeni başta.11. 
istikli.li ô.dar.isini • iade eylemek ci .. 
betine masr.uf dltı:ııuitıır. · . 

Filhakika "cemiyeti tedrisiye,, ye
niden v.e ıresmen teessüs ettikten 
sonra ilk -defa maxak "Sadrazam,, 
Said pa..;a.nın riyasetinde topla.n.diığı 
zaman ıiı:lare ıve tedris mecfiliıleri 

"Darüşşafaka,, nın cemiyete tahvili 
idaresinin aid oldttğru devairde takib 
ve mtacına a.ra:lannda.n :Ahmed M:i
tat, Hüseyin ve Kazım ve Mehmed 
lzzet beyleri tefrik ve memur .etmiş, 
onlar da yerli ayiık bir gayretten 
sonra buna mn'Vaİfak olarak mek
tebi mn.a:ri.f ~dares.inden fek ~ ce
miyete ilhak etmiŞI.enlir ki bunun
la da JİÇÜL.til ıde:vir .bitmiş '\7e cali 
hazır devri iekimfü b.Mlamıştır. 

Dördüııcü devir, Da.r~şafakamn 
ıidari istiklaline yeniden tam ve :ka
mil su.nette sahih olmarue ·nk'İşaf 

"C tecelli eder. O devr.iJ:ı :sadax.et ıma
ka.mında.n yazılan bir tezker.cde 
"Cemiyrıti te,d:ri.4tiye §-imdiye kııdıar 

WÜttW >Ar çok icıym~tli ,Ut)Qf rget.i§
"tttmiş ve şnyan1 takdir hkıcmatı 

maarifpcn.ıcrnncde bulımmuş olmak 
la 'ıkeıtcdi eB':ı"İ uu .. lunan "Darii§şafa-

• ko.,, ..,ıırı oemiyeti nıezldtreyc tahv-ili 
idaresi,,, şeklinde bir fıkra münde
riç olması ve ayrıca senevi 6000 li 
ra muavenette bu~umılacağı da ka.yd 
ve tezkar edilmiş bulunması bu 
istiklali l~Jaı[ye nailiyetin ıhakiki 
bir liyakat ve ehliyet manası jfade 
ett iğitıde :de :asla .sübhe ibır:aknıaz. 
İı=Jte bu kanaat .dahilindedir ki o 
günden bugüne kadar istik.lali idari
sine sahib bulunan "Darüşşafaka,, 

en yüksek n er.halci tekamülünü bu 
devir:d.e alını~: ve ~yanı takdir bil' 
mazhariyetle yarın için ele en :fey
yaz bir ilim lkaynağı ı0lmak vasfını 
bihald«n .:h~ı.lz bulunmuştur. 

Bugiin 'Darüş,'?afakada temiz ~ 
dilr1i5;t bit idar.e, muntazam bir me
-sai ve Jıürriy-eti etkir ve iharP.kita, 
mlistenid ve malal1 bit- ıdisipllıı var 
dır. Oradan ç.ıkarak yüksek tahsile 
devam ederiler ıgibi hayat :ve maişet -·· "" ' . 

YI~Nl SAilAll 

( Şehir ve 

Vil~vette_y~pılan mü- r OKUYUCU 
r!:m hır toplantı -. . 

Şc.:. ~a ~larda ali- DiYOR Ki: 
nacak mUhim tedbirler 

mlizakere ~dildi 
Dün sabah vilayette vali mua.vini 

Hallık Nihad Pepeyinin riyaseti al
tında çok mühim bir toplantı ya
pılnuştır. Valinin de bir müddet ha
zır bulunduğu bu toplantıya polis 
müdürü Muzaffer Akalın, lima:ıilar 

um.ıım müilürii R:uıfi, liman reisi, 
-gi:iı:nrükler başniidüriü., muhafaza 
ml:idürü Hasa.o, jandarma kumanda
nı iştirak etmişlerdir. 

Öğrendiğimize göre • toplantıda 
mehrin Vıe limamn intizam ve inzıoa
tına taam.ık eden tedbirlerle, son 
günlerde hükiı.met tarafından alınan 
mühim bazı tedbirleria lstanbulda 
tatbiki ..ciheti müzakere edilmiştir. 

--ıtO«--

iKTISAD iŞLERi : • 
Rumanyaya tiftik ve 
yapağı çgönderilecek 
Ticaret müzakereleri yapmak için 

.Biikreşte buiun&n ticaret heyetimiz, 
lUımenlere y;ı.pılacak büyük bir tif
. tik ve yapak ..satışı için tam bir an-
laşmıya wı.mıışlaı:dır. Heyet başka
nı Servet Berkin şehrimi7rldıri ya
pak ve tiftik birliğine bir mektub 
göndererek. Ruma.nyaya ihr:ac ıedi
lecek maJl ... r jçin izahat vermiş ve 
hazırlıklara başlaoılmasmı lildir· 
miştir. _ 

Sığınak ve kira 
meselesi 

:imzası ve ndı·esi 
~kuyucumuz yaz;y~r: 

bizxie mahfuz bir 

Evlere bireı 11ığınak yapılması hak· 
kında emirler verildi. Apartmanhırın 

att katlarında sığınaklar tesisi hakkın

da apmrtman sahiblerJı11e tebligat ya· 
pıldı. EvJere broşürler dağıtddı, blr90k 
ıilf.ç isimleri yazıldı, kaır.ma kürek teda· 
riki lüzumu söy~endi. Fakat, ne apart
man sahibleri aldırdı, ne de sıqınak ya· 
pıld.ı. 

Başka ')'erleri altmem amma Laleli 
Tayyare apartmatıJarı.ıun bodrum katları 
.8/1 /940 tar\tı ve 2/12671 numaralı karar 
name ile ne,Şreçlilen sığınak ııizamname
sine pek u~gun oldugu ve az bir mas· 
rafla vUcude · getirilebifec;ği muhakkak 
iken burada ~ile harekete geçiltnedl. 
..Kömürlük .makamında kullanıl~a bu 
yerler yüz yirıwıi dairede oturan dört, 
O~Ş ')'İİZ kişiyi 'İstiaba .klfl, duvarları 
dört katlı betoaal';ll'le a9artmanları çek· 
meğe mütehammil iken buraya ehem· 
miyet verilmemesi ve harekete geçil· 
memesi ıayanı dikkat oluyor. 

Malzeme tedanki iç.in yapılan tebli
gatın meydana .,getirilmesi ecza depola
rile temasa geçilmesi ve nüfus adedi
ne göre ihnr edilecek malzemei tıbbi· 
yenin fiyadal"Jnın lakarrür ettirildik • 
ten sonra her eve dagıtılacak vesika
larıla bunlar.m Hltn aldırılması nıümkün 
deijll mi? 

Bu roaksadla_._şeb~deki yapak 
ve tiftik ihracat birliği azaları .dün 
ihracatı .kontrol mtireslııdeki birlik 
merkezinde feva.kı.ide bir toplantı ya 
P.arak .eldeki stoklarla. ma.llar.ı..n tip
lecini ta~ et.mişierdir. Hi.ikfımeti
ztıi:z Rumany.aya .satılacak yapak ve 
tif tiklerin fiyatıarinı t~bit ·etmiş ol
duğıından satılacak mallarda temin 1 
edilecek fazla fiyat ..il.evlet fon ~ 
sabma y.atınlacaktır. · 

Tedariki tavsiye edilen kazmaların kü 
rek.lerin de .toplattırtlarak keza rnzumu 
olanlara mukarrer fiyatı ti:r.ednden aldı· 
rılması baıar~lamıyacak tıir it midir? 

Harbden evvel belki, S.0-ZO ki.iri.ifa te· 
daflik editt~blle.n bir ka:r.manın tH.ıgün 

kaça aatıldığı tedkik edilmiş midir? 
Resmi ted~iki bir tarafa btrakatım, mü
racaat vukuunda satın alınması müm· 
kün mü? Broşürleri tevzi edenler bur.a
larını tedkik ve vaziyeti tesblt etmiı· 

ler midir? ~tfen buraları izah .b.uyu
ruJur mu? . 
, Ev kiraların.ı arttır,nlar .hakkında 

milli korunma kanununun SO uncu mad
desınin tatbik edilecefji Resmi 'Gazetede 
intıar etti. Böyle bir vaziyet karşı -
sı da kalanların vHiyete ş1kiyet etm.e· 
feri icab edeceği ·ıa.n edildi. ~fte müm • 
kün olmıyan br mesele .. 

. Rumanyaya llırac .Cdilecelr mallar 
için birlik azaları elinde kafi miktar 
da.. çuval inevcud ~lduğu için emir 
v~rildiği ~rde .birlik ihracata l>aş 
, layacal<tır. 
Demir &yaımameleriui V,emıeyeııler 

Demir me~dlıırının bir beyanname ije 
ni.ikumct.e bild.irilıncsi icab etti~i halde 
bazı krmselerin bu knrnrnarne hUkfunle
rine riayet ~P beyanname :ven.ne -
<h'kıleri a.DlaŞılm.aktadıİ'. Ticıııret Vdale -
tinden gelen bir emir ü:?erine Mıntak.a Ti
caret Müdürlüğü dün alfıkadurlaı:a bu 
hu:;usda bir tamim yapmış ve elinde de
mir stoku bu.İunanların her ay bcymma.: 
me Yermesi Uzım geldiğini llmtırlatınış

tır. Vermiyenlerden 25 liradan 250 liraya 
kodaf q:ıara cezası alınaca1{jtn·. Ticaret 
Müdürlü:,ıüne \.erilıneSİ 'ü~ım ge1en be -
yannanıeler bu cuma 'günü akljauıına ka
dar kabul edileeektir. • 

ı: eai ~kkil Edt>4l Biıiilderin 
İdare Heyetleri 

1thalfıt limitcid şiı:ketıeri iken birlik 
haline ifrağ edilen teşekküllerin idare 
heyeti intibablarına başl1mmştır. Dün ilk 
olarak :.kanaviçe birliğlıtlh idar.e .be7eli 
intihal> ~dilm.içt.ir. Bugün kahve ·~:e çay 
birı4eiuiıı idare Jlef(lti ıintihab edilecek ve 
cuma .gününe kadar -butün birliklerin 
idare heyP.tleri tamamlanmış olacaktır, 
İç~ Ummn Kticliirii 

Anka.rsya Döndü 
'Bir !knç güridenberi şehrimizde -bulu -

11an Ticaret l\7-ekfileti iç 1icare1 umum 
müaürli Cabid buradaki tetkikJıeıriııl bl
tirerek An.karaya dönmui!iil'. 

Umum müdür buradan hareket etmeden 
evvel ihtikar vak'alıırı hakkında <ılak.a -
darlnrla <temaslarda bwunacak izahat at
mıştır. 

sahasında hizmet kabul ederek ça
lışanlar da emsalleri arasında. doğ
ruluk ve temizliklerile tanınmışlar
dır. 

Halen "Cemiyeti tedrisiy~, nin 
idaresile mezunlarının sıkı alakaları 
ve hele "Milli ve değişmez Şef 1s -
met İnönü., llün şahsi ve hususi hi
mayeleri ve Sayın Başvekilimizin 

manevi -reisliği altında bUlunan 'fDa
rüşşafaka,, için btinda.n sonra da o
muzlarıma almış olduğu memleketi 
nurlandrnna · şinde ayni ısadaka tle 
çalışacaktır. Biz biliriz ki "Da.riiş

şafaka., milli kültürümüzün teı;;ek

külüncle yüksek mesaileri sebketmiş 
ilim adamlarımızın yetiştiği bir ir
fan ocağıdır. Biz biliriz ki "Darüş -
şafaka,, lı dün .;~uğu gibi bugiin de 
teroiyeli, ~~a.n, mütevazı, hallın 
ve namuskardır ve yin~ biz biliriz 
ki ''Da.rüşşaf.a,ka,, nıem.lekde Jayik 
lbir "Dariişşaf aka,, dır Ona bağlı ol
makln duyd.uğumuz şükran borcunu 
da biz, her yerde. l_ıer zaman ve her 
türlü şerait içinde meml~ hüsnU 
hizmetle ifa ed~~iz. l->·' · . "· 

Ev •ahlblvi arttıracakları mJkcları 

toptan ve peşinen almadan evlerini ki· 
raya vermel.ter. Bunu aldıktan sonra 
da geçen seneki -mikdar :üzer.ınden kon
tratı aktederler. Kiracı neyi dava ede· 
cektirJ. 

Ev uhlblerJ kararnamenin neırlnden 

evvel kiralarını arttır.mıflar ve kontrat
ltttnı 'yapmıflardır. eı,uılar ne olacak?. 
Kao'1.n \Ve kar.arnamMln ..Jc:uvvel te&isl

yesi kaln:tıf nıuJ..ır? Binaenaleyıh karar
namenin neşı;ipden evvel akdolunan 
kontratların kira bedeHerl hakkındaki 
kaydın leshHe :klraJar.ın geçen sehekr 

• mikdar üzerinden teıvıyegi hakkt1'da 
ikinci kararnameye .kat'i lhtyaç var • 
dır. Aksi takdirde ev aahiblerl fte ka· 
nunu ne de k~ru~nameyl tanımıyacak· 
lardır~ Bl"l'Ce tıvnı.ın erı C'~lem tariki 
klray• verilecek gayrimenkullerin bele· · 
diyede açılacak bir büroda içtimai, ve 
kira kontratlarının bir sene evvelki kon 
tr.ııta göre belediyede tanzimi ve bura
da istihdam e4Hecek oluı memurların 

ücretini kar•ıla1S1ıtk için aktedifeeek 
kontratlardan muayyen bir meblağ a
lınması ve belotıliyede aktedil mi yen korı 

tratların lltefal.lh addedilmesidir. 
Bu işler tıöyle bir kayıd altına alın· 

madıkça ne bir şikayet ve ne de bir mü
raAaat vaki olnııy~ı mubakkal(tır: 

çüıtkü ev sahlJ:ı1 .şlkiyet edilece6ini tıiı
eder etmez gayrime•kulü kiraya verml· 
yeceğirıden batı• iJe ınüfteriyi aavar ve 
kiracılar da yersiz kalır, kanun da tat
bik edilememiş olur fikrindeyim.» 

Verli Mallar pazarı 
Anadoluda 14 yeni 

şube açıyor 
Tacirlere yapılan toptan 
satl.,.lar lahdid edilecek 
Hükıiınetimizin ihtikarla kat'i su

rette müca.dele ~n aldığı tedbirler 
gayet :şmnım bir surette devam et
mektedir. Piyasalarda satılan pa
muklu ve yünlü mensucat ile hü.ltfı· 

met fabrikalarının imal etliği diğer 
mamulahn yıiyasada nazını bir rol 
oynaması için Sümerbank Anadolu
nun muhtelif mıniakaJarında 14 
yeni şube açacaktır. Bütün fabrika
lar.ın mamulatı Yerlimallar pazarla
rı müdürlüğünde kurulacak yeni teş
kilatla bir el<len idare edilecektir. 

Bundan başka Sümerbank fahri -
kal.arı man:uılatuun tacirlere yaptığ·ı 
toptan satışlarına .devam etmekle be
raber bir miktar ta.hdid edilecek ve 
haıi<;de, biç kimsenin stok yapma -
şına J:Piisaa.de edilm.iy.eoektir. Bu 
~r Silmerballk mam~tının 
hepsine _te~il eclilecektir. ı' r 

- - - -_- - · - "ZTZ 

' Haberleri J 
Belediyelerde çahşan 

ücretli memurlar 
--o--

Dahiliye vek~leti bunların 
tekaUtlUğU hakkmda bir 

kanun hazırlıyor 
Belediyelerde ~hşan ilcretli me· 

murların tekaütlüklerine aid yeni bir 
kanun projesi üzerinde Dahiliye 
Vekaleti tcdkikat yapmaktadır. Öğ
rendiğimize göre belediye bütç~i 
hakkında vekalete izahat vermek 
üzere sem günlerde AnkaT.aya giden 

1 belediye müdürleri vekalete bu hu
sustaki noktai ~arlarmı da şöy1e
ıııişlerdir. 

Bun.un üzerine vekalet İstanbul 
ve ~a .beleaiyesiruie ücretle sa
lışan memurların bu kanun haricin -
de bırakılmasını kararlaştırmı~tır. 

öğrendiğimize göre kanun layihası • • 
t nın esaSlan şu şekildedir. Belediye-
1 lerde çalışan ücretli memurlaruı ma -
aşlarından Yüzde 5 tenldsat yapıla- ı 

c~ ve bu paralar belediyeler banka- 1 

sın.da a.,Çılaeak hususi bir hesaba ya
tırılacaktır. 

Bu suretle belediyelerde 30 sene 
iicretli me-ı:nur olarak ma11§uwı yüz
de 5 ini veren ınemurlar umumi te
kaüd kanununa tevfikan tekaüde 
.sev.kedileeekkrilir. F~at ;bUD.ların 
paraları belediyeler b~ top-
lanan hesabatt.;uı tesviye olunacak
tır. 

Hük.Uınet üoretli memurlardan ke
sil~ yüzde 5 ıler kafi .gelmediği tak
dirde bu rusbeti ~ebilecektir. 

örfl idare mahkeme
leri nasıl kurulacak~ 

Ankaradan gelen haberleıı.e göre 
örfi idare ma.Q.kemleri şu $kilde 
kunulaca.kur. . · 

Örfi .idare komutanlığı :refakatin
de askeri mahkeme usulü .kanunu
nun 31 inçi ve 35 inci .maddelerine 
tevfikan füzunıu kadar askeri mah
keme teşkil olunacak bu mahkeme
ler toplandıkları mahallin ismini ta
şıyacaklardır. örfi idare mahke.me

.lerin.in -asıl ve_yepek. asken 'V:e. askeri 
adli na.kimleri, zabıt katföleri ve di-
ğer memur·ve müstahdemleri Milli 
Müdafaa Vıe.kili taı;afı.nda.n int:iha.b 
ve tayin olunacak ve :a.skeru adli ha
kimler buplardan bilfül hi.1s:9mlik et
miş olanlar arasından setjilecektir. 

Müstacel ve zaruri ıhallende örfi 
idare mahkenıeleıi. tesis edilinoiye
kadar µıa.4alll ha.J.clı:n ve eu.mhııriyet 
müddeiumumlleri askeri a.dll hiki -
min vazifesini göreceklerdir. 

BELEDiYEDE : 
Florya PIAjia.rı Kira.ya l'eıilfyor 
htanbul belediyesi Florya plajlarını 

ve belediyenin yüptıgı yeui gazinoyu b ir 
sene müddetle icara vermek üzere müza
yedeye çıkarmıştır. KcşLf b~eli 23 bUı 

lira<lıı-. .ı.\1ü.ddet 21 haziranda bitecek! ·r. 
Muhasel>e l\lüdilrii Ankarai.dan 

Geldi 

5 HAZtnAN 194:0 

Veni har.b mü.cadeJe-
lenine doğru 

F
rausanın şimal kısmıııın, Dııııker

que haval.isi müstesna, Alınan 

kuvvetleri tarafından işgali üzerı
nc, g:ırb cephesinde yani Somme ve ;Als-
nc cephesinde yeni harekatın ha lamak 
:üzere old.ugu cörülmekte<iir. Almanların 
Fran:;uoın şiıual ısahiUerine 1'8.dar Ddçi
k.a da dabll .olmak iaerc ~evkettigi lrnv
vetlerinden arta kalanı, takvıye kuvvctıe
rile birlikte yeni Fransız müdafaa cephe
sine getirmesi tabü idi. Nıtekim son mü
şahedeler Almanların .taaı:uı.larırun ikinci 
safhasına girı!Jmek. ve diger tabirle Pa
ris u7.erloe dogru yürümek içın c;alıştık -
larıo.ı göster.mcldedir. 

Almanların, İngiltere üzerinde tasar -
ladıkları aıöylenen iz'aç ve tedhiş taarruz
ları Fransayı serbest bırakarak vukua ge
lemez. Zira daima kı.ıvveUenecek 'e ica
bında derhal mukabil taarrnza geçebile
cek bir kuvvetin mevcudiyeti Almanlar 
.için bir tehlike ıt.eşk.il edebilir. Dığer b
:r•W:Wı Almanlar, 'llkuseden taşdıkları 
sıı:;.ıda yaptıkları taaruzun tcvlid eyledıği 
karg;ı~alıklardan., Fransız kuvvetlerini 
lıtıl bırakacak bir şekilde istifade edemc
.rrıişlcrdir. Zira Fransa ve 1ng1liz kısmı 
küllisi zayiata uğramadan durduğu gibi 
.müttefiklerin muvaffakiyetli ric'atleri de, 
bu askerlerin mücadele kabiliyetlerinin 
yüksekliğini göstermektedir. 

Almanya, bu taaıTıız keyfiyetinden 
iı.alyadan ıne ~ekilde istif~de edecektir'? 
ital_ya, Alman t.aan-uzu ile birlik\e Fran
sayıı karşı harekete geçecek midir? Yoksa 
kendbine daJıa münaşib pir zamanda ya
ni Fran.:ızlnrın tam mücadelede bulun -
dukları bir t;ırada mı harbe müdahale e
decektir'! Yjlhud da Fraı1sız!ıJrın son de
ı-ece zfüa u_gradıklan bir -sırada mı ıniı -
radeJ.cye gi.r,i~ektir? 

Bu s.uallcrin hiç birisine bı.ıgünkü ha -
disclerin istikameti nazara nlmırsa, ınUs
,bet bir cevap verilemez. Ortada muayyen 
olan bir nokta ~arsa o da şudur: İtalya 
harbe 1.-arar vermiş .gibidir. Ve zamanım 
bekliyor. Bu hakikat miılemadiyen tekrar 
ecU!ınıştir. Bunu yalnız ttalyıınm haricin
deki memleketler d~il. bilakis italyanlıı
rm kendileri beyan cliyorlar. Zaten c:ıas 
itibarile itaJya hali hazır \flziyetinde İn
gilizlerle Fransızlara kar§l .büyı.ik nuk -
tarda barb kuvvetlerini ve ınalzemelel'ini, 
top1u btilunduriarak, aşağı yukarı hnı-be 
girmiş ~ulunımıktadır. Ytılnız henüz knn 
dlıltiilınemiş, !ielıi.rier harab olmamı;ı1Jr. 

Vuziyet tlaiya hakkında bu şekilde ,go
rünürken, AJ.rnanlar:ın }'ı:ansızlara taar -
rnı ,ihtimalleri ~ittikçe ~rtrnaktadır. Buna 
uıl)wni mahiyette bir delil de Paris ve 
civarının bombaııdıman edı1mesi ve :> ·ne 
ınuteadclid Fr.anSJZ tanare ıneydanlarmın 
ve abrikalarının bombardıımınma tcş{!b

b'üstilr . 
Pari.sin Alınanlar tw:afuıdan bonıbar -

dıınoını rrıücadelede yeni ımfhalar aç;mıık
tadır. Bilhassu mukabelci bllmisil bom
bardımanları yavaş yavaş sıklaşmaktadır. 

Bir gün bu :mukabelci bilmisil bombar
dmıımları .o derece ço!alacak ve araların
da.ki zaman farkları o kadar auılacaktır ki 
karŞılıklı şehirlerin bombardımanı müca
delenin her zamanki bir safhasını teşkıl 
edecektir. 

Hfıd.iseler bu isfikamete dqgru .seyret" 
mektedfr. Almanların yeni tarruzlarındaı 
son kozlarını oynadıkları için, azami km• 
vcile .bir netice almak istiyecekJeri ştlp

hesizdir .. Fakat karşı taraf çok hazırlan
mıştır. ikinci Alınan taaruzunun bu ~efor, 
sürpriz mısuruııdan azami dcrec:edP isti
!ru:le edemiyeceği görülmektedir. önü• 
ınüzdel;i günler kat'i mücadele günleridir. 

.Dr. Reşad SAGAY 

r 
Belediye bütçe@nin DaWliyc Vekfı Jeli \., 

taı-afı.ndan tasdiki ,dola,Yısilc b.ir mud -
dettetıberi Ankarada bulun&n belediye 
muhasebe müdürü Muhtar Acar şehrimi-

Radyo Prrogra~ 
5/ 6/ 940 ÇARŞA..mJA 

12.30 Program ve memfoket saat aynt"Ü 
12.35 Aj:ıns ve meteoroloji haberleri. 
12.50 Müzik: Muhtelif .ş:ır.)cılar (PJ.) 
13.80/14.00 Müw: Küçük orkestra 
18.00 Prog1·am ve ınemle.kct saat :ıyarı. 
il.8.05 Müzik: Cazband (Pi.). f 
18.30 Türk müzij?i. 

ze gelmiş ve dün Bursaya gitmiştir. ;Muh-
tar Acar bütçe yüksek tasdilthm beniiz 
çıkmadığından ~etircrnemişt ir. Belediye 
1 ha:rjrandan itibaren eski butçeye ~öre 
sarfiyat yapmnkt<Jdır. 
Se-bp,e Ve Mey\'a İçin Azami Satış 

Fiyatı Teseit Olunuyor 
Dün belec:Uy~ iktu.ad muöi.lr.ıi .SaHet 

Sczen1in riyaset' altında iki f.oplantı )l«
pılmı~tır. Bunlardan.biri kooperatif ihcye
ti idare toplantısı digeri ise ~cbzc ve ıncy-
va hi.li işleri için :Yapılan tcıphın.tıdı.r. 

Hal iç.in yapılan toplaotıya Wil ıni.iduı>ü, 
sebze ve nıeyva lwbzıınallerinin ınümes -
silleri iştiuk etmiştir. Bu toplantıda 'Pe
rakende sebze ve meyva 3'liışlıırı..ııl!la ;aıa
mt fiyat ~lcri mev7.UU bahsedilmiş

tir. Ve -şu kara:.- alınmıştır: 

ıMahim (>}dıwı ıi.izeı:.e lifıl ,ınüdüd~~ı.i. 

her gün hcllde yapılan topdıın ısaıtış f.iy.at
larını neşr.etınektedir. Perakendecileı· is
tanbulun !hangi semtinde glur~a olsun pe
rakende satıı: fiyatlarım ıbu topdan satış 

:CiyatiarL."l.a a:r.1-1mi % .50 zaın yaparak sa
tabileceklerdir. B.mdaıı bazla zaın yap -
m:ık ınemııudm· '\\<! cezayi nıiısLelziındir. 

Ayni - ruııruıd,ı kok köınürouleri nnmrna 
bir heyet de dün iklı~;ıd müdil riınü ziy:.ı-

ret edere];: bazı ta leblcrdl' lıuhınınuştur. 

Anlınr.ı. Tıb Fakültesi İnşa.atı 
Durduru!dıı 

1-lıırbin dogurdugu fe\rkalııde :ıhval do -
layısile Ankarada yapılması mukarrer .o
lan t lı Iakı.iltesi inşasından ,bu ·ene i~n 
sartınaz~ e.d.ildiji .ögr®ilıniştJr. inşaatın 
gelerek S<me yııpılması ıooıwafık görıil -
mi.iştür. Binanın sahasının tesvıye işlerine 

, şimdiye kadar ıoo bin lira sııı-fedilmiştir. 
Gelecek rene' dt ıiuşaat if.iin .bir oAnil)':on 
lira 5arfodllccek ve iki inşaat mev~mi 

. bir seueye ·sı~dırılacak.tır. 

Çalanlar: Cevdet Çağlar, Fahri Kopu:r., 
izzeddin ökte, Kemal N. Seyhun. 

Okuyanlar: B:adüe Ert.en, Mahmud .Ka"" 
rındas. 

19.00 Konu~ma (Dış politika hadbeleri) 
19.20 Müzik. 
Çalanlar: Cevdet Çağlar, Fnhri Kopuz, 

lzu~dclin ökte, ~emaı_ N. Seyhun. .J 
Okuyan: Nebile Raif. ~ 
19.35 .Müzik: Halit Türküleri ve oyun 

havaları. Snı·ı Reecb. 
19.45 Memleket saat ayarı, ajans ve 

meteoroloji haberleri. 
'20.00 MüZi.k: Fa&J.1 heyeti. 
20.35 Temsil. 
21.35 .SCrbest .saat. 
21.45 Müzik: Riyaseticünıhur .bandosu• 

(Şef: ihsan Kü.ncer). 
22.30 Memleket ::-aat ay.arı. ajans ha

berleri, :Uı·.:ıat, e.ham - 1ah\ iliıt, .kaınbi
yn - ınukut bo.csası (Fiyat). 

22.so Mil.7.ik: ca~ba.nd (Pl.). 

YENi NEŞRİYAT: 

Kavg©ım 
Alınan Devlet Reisi Aclolf Hitıeriıl 

(Mein Kampf) isimli eseri Hüseyjn Cahid 
Yalcın larafuıdan .aslına sadık kalmnlC 
suretile 'e "Wmamen ayni olmnk uzere 
tert:üıne edilmiştir. 

500 .bı.iyü.k sayfadan farla tutan ve J1'l 
cild Uzeri.ııe t.ertib edMıen cm kitabı Ab-

· med Halid Kitabevi neşretmiştir. 
tki cjldi 225, -cildlisi 25'0 kuruştw 

' 
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Bundan 9INelU 78ZJ.Dlda ıstanbul atıe
bayrmnında a.yrettijimız atletleri

n VU911tleri uzennde durmuş ve ko
n •h etruıştim Buıun Konkur -

üzeriMe dataqlım. 
4tıam...,: .i.ııtanbul atletimı ~uı

:la hiç ş'-e yok kı bızı en çok llftiılldi
Afycmlu ömenn uç adımda Türkiye 

~nu M,275 ıle kırma ı olmuştur. Bu 
--w belki: guı>un en ıyı derecesi değil -

"•kat..~~-... 
kadar elde etmif oldutumuz fdn 

en çok dım atlama se indirdi. ömer 
tıdundak ekmeyı hemen 1-rı yeni 

ı aıbitiır Tipine bakılı.- bu İli 

• ..-We J&PJ'Dll olan ~ 
~-- -~ 15 ......,. a m~ .bulu

a.euıeıre tbıriDdliliDI .geçen .-ne 
•' w:ıu.a....-ıırvar. :Halta a.dan 

illllilal.,.... bir '\:ÜCUllÜ nr. 
11.kı rekordrr en Yavru 14.06 gibi çok 

hır derece yapmı olmulna rağmne 
tarafından ...-....u. UçüncO w 

ncüde _... wwwiıııck atlamalar 
r. Mmrda aMıim iftirak etmedi -
bu muubakada 13.08 ıle bırıncilik 

ncı ""'wın .Jtemen ilam' 
memlekette faaliyette mi

~ na şübhe kalmadı . .Alman
bir ve nihayet ikiyi~ 
iklen dahi bu faaııp;tıen..

ilıatamış ve her memleket giz
bir adl:adele -l@'i*'na 

ve a..- De Balkan O)'UDlarmda ape)' -if 
ı&ofJllıl ek vUJ)etk}'iz. 
SınkJaAllamada ADkaralı MabWıtipm 

ıeJemenwi uzerine il Vlçaropulosa Jml
dı. l'pclDjk 3.30 etıamaıııN rajmen l>u 
- ... yi ~ k fOC\lk, 1ıllılkaD o
~ hiı@ion)lk icln 1&Q111ı olabllıe-

eel.tir. llabiddm ~ 1stanlllll ıııe -
.aıılerdir dremediii .bir irtifadan nasıl a
pMalm.J 8f1Jıedecelııti.. Pek az ~ "3 
...., 8"11111 ae,.Ymttijl Macar .J•dkanıo 

4;• ..... -..ı:- ............. .... 
la .-. ~ ........ Jllba -
hiddiıı 3.60 i Atmada ondmu-nlrilen de 
Ankarada yaptı. 

A....-: D.iııkde kallltıi 38 mCreyi geç
IOekle tlııı9min .edici bir ,aettce lllıılılı iddia 
,.....,._ au .. daha-.1,J.ade dlleci ol
.. içla6kçiml& )'Olnur ..... ıKarsda 
1 3 

....... Jlll8am oYWci ka -
er ~ limD ıeımeldılııllr. 

Güllede gerek Arat •erek A-. gü
zel cı..eceıer elde ettiler. Fakat bu. eabi
~ Jle :mütemllb dqildir. Aratın 

lt,'R - Atelin 1le boan f1kerdıtı 15 
metrelllıt .alllln1 ~· Atıef, o gün 
1dalkla ~ -ar t•wnimiz trfanm 
dediji ... bir tüdtl .anuaeıdni bula -
maıi&. 

Cidıl -.-ı ...- ,INltMfal gerek 
Udndıd nazarlarl S.ı...._ --" kıy
metlerdir. Melih.-çmedeıtut&lllu H met• 
re.Jİ bu1amamalrla beraber c:aJltığı tak -
dinle 60 ı kolayca ıeçecek bir kabiliyet
tir. Kemal gün seçtikçe U.liyor. Yaşı 

mtıs.id, Stili 'de zarars.a; al ay sonra on
dan 57 fbelinde bir ..._ bekliyoruz. 

Atletleltmiz birinci !fmmda bulunuyor -
lar. T- -«ırtasında tıa ıfolmun hıı.ile 

bepııelıı •Del bir müsa.lılika- nptıktan son
ra, ilıiiıld fannlarını -r&rhyabilirlenıe 

Balkan ~ Yugoslavları atlamak 
ümidleri betiırec*"ir. J'akat ah ikinci a
damlarımız da bYK 1lol alaö . . 

llWnızan Tekil 

ene 
Jı1eÜ8 1111dir., Bw tOMkh•i htı
~ but? o evvelki 
gtuı BapektU.W. .atttlnı, bütün va
tary;J I' m cıtıtkatini celbetmiş ol
... ..,ektir. Başvekilimiz mem
le•••.;me bazı misafir eoaebilerin 
l~ bahsediMl·nı ,aöJled1 
• W Lnrt' • gibi faalirlltler. ö
.._ ....._ diltlraıH 4avnmlığına 
anlatarak: 

..L Eııa ufak taşkınlık derhal en a
ğlrceaY.a oarpbnlacaktır. Herhan
gi m ~U91n olduğu yerde sön
diirlileolCUıe ... ı01abilil'llİllİS. 

!DelDdam aonra pıdan 8'we etti: 
- Yalnız vatandaşlanmın da bu 

gibi._.e hükfillae lildımcı ol
mehmw.ıSa elemim. 

Bll.İ8181ıtr, ~ dlrt açma
lıdır. Bir gin htlldimete yardımcı o
lzlhilınf4r !itin, bizden olan ve olmıyan 
konukmnlUmuza kal'll §imdiden mü
u.r' 1 

• .olmayı bir vatan borcu bil
JrMliyia. 

POLiSTE: --
ZlrJI" ............... Sangua 
Db 9'Qe. '.CllJte ..... -'1o biversite7e 

balla _,_ ı1Mlorııılu'8D ~ üat 

= 

Narviıun bir 

.Lumlra, 4 (A.A.} - Nonıeç tel
graf ajansımn muhabirine göre, _pa
ar günü öğleden sonra, Nanıik 

tehrinin mühim bir kısmı 17 .A1maa 
t&Y.78ft&inin bombanh• .. ı netice • 
ilinde Wıı!ib '*'•n11tir. Y..,...,. ,....._ ._kt kudN
t-. tDlilit ,,_,..,..._ hEule getir
aiii ..,.. 1lir kaç -mn,on tahnrin 
edilmektedir. 
Aıa t&Jıwelıeri, 4Jmu llıomtar

dllmn jayyarelerini ric'at& mec• 
«mi§lerdir. 

Adetleri henüz malfım olmamü
la beraber, müteaddid .AlmM tayp
nm ~~ 
..,,11.v.E: 
... Sigortalan Yeniden Y• ,,, 

Akdeniz için harb sigortalarının tekrar 

-- 1 d ... • 't 1 ..... o --

Wif mldiıse IDCIAlr'-i •1~0bDc D sin -
4lenberi 1braeat pi::r ... ... ~ •• bir 

ıdurlwlh*~.:.Düın •M• mem 
lal !tlere 90 bin lira latdal' lbmelıt 7111111-
..a.r. 

ttaJ.yaya külliyetli miktarda tiftik, Jl&
IDlllM, •. j rtımillir• 

N a• ..... blllftnk M .mübia ..u.a-
• - •~Ur. 
Dmlıl 'l'ieuet MektAM 1tlm w.l 

... Pnjlll 
OrtakÖ)'deki Yllbıık Deniz Tfcaret 

meldebi:Din memlekete etaba verimli hiz
metler yapabilmesi için llunakallt Ve -
kAlıeti ~ bır kanun projesi bazırlanmıi
ttr. 

Bu kanun lk boı.- mekMlıi bltira 
taı,helerin denizıciUk mektebhldeld is -
tlWwdleri ~ bir tl*ilde .... edil
mll Olaealdır. 
ŞJmdiye kact.r llmılan temin edlhnemiş 

olması yüzünden mektebe fazla raJbet 
olımlllbr. Bu kanunun &nilmDzıdeki ilen 
senesi başmdm itm.ren taUKk edllmesitle 
çalıplacak w m91rtebin tmlri•t w t._ -
kllltuıda da eeaıılı d ıl.-lslilkl• ~ -
caktar. 
,• h.-lakl U- Mdıa•± ~ 

1ei6t IBlllUıle _.kcMı ' kuwetıe-..ı.-

Belediye vilAyet w llle)c:djye19 ilalh 
hususi idarelerin 940 mali ....,nele .W• 

!olunmak uzere 6.600.000 liralık tabsi
•tlan .-.llr ........ mW+ - ...... 
hareket.ımne tahsis alwıını&Par- Bumm 
1 ~ lirası ~ ve "°'Yet tara
fından yapılacak 701Jau, D Jıı1a ._ 
ilk meLtteb inlaatma. ı ml4'on Jiraı ...... 
·•ne,.,..., kl1" se.59 
bin linll üyaını.m, .. bin ............. 
vatavar iDlaatma. 1.1 ~ linll ııı:-
vay, elektrik ve tünel idarelerinin yaıa
catı yollar ve hatlara, 1 milyon lirası su
lar idar~ aid inlaat - tıır'.m, 1 .u... 
~ llRm da Ilı' Sı ı vzmrna Dll.ir. 

8 'ıe,.e t'f d •C ıi1 ...... ,.. a 
.... Jl'n' ............ o 1 . , .... 
tablilıatıa imar hareketlerine bıl' ılc
tar. 

Bir Çemk "* . 
.... "'*8dardll, ıtaracaahmed --

Wa ifellalne b:ralıaJrmo yec1i "8"ldt tıir 
çıocuk bulunmuştur. 'Cocuk 1>aı1Nq ıJe 
llnderilnrlş, kimin ianrfmdan bınıkilda -
tı bakkında tahkikata bqlanmJlbr. 

İzmir FUll' J 
idata 1arzl 

• 

İzmir, 4 (A.A.) - Şlıbir meoli
ai fi.... 'l'eldiji Jrarar maci ....... 
-Fuar \le Ka•ıwk idueei dünden 
itibaren bralan ndicflhmk tarafın
dan gör1Umıeğe bql•nmıştır. Bu 
müdürlük api n•anda belediye
nin Fuan ve Kiiltiirpark, !zmiı. e11-

t.enmay0Ml Fmn Tun- miidiirit
ğü admı~. 

Bu sene l'mra ıesmeıı iltirak e
deceklerbai lıl1dirmİI olan &wletle
ı:ia aa)'J.11 laalııın aeldzdir. Bu Jlllti&
Dll Oll Mieı.liğ oWajı ta'bmjp edi
liyeır. Y-- IPM'W'ti de fm it
tirake ...... teımi§tir. ~ .... 
let denıirJQ1lanada da fuara iltirak 
edecek UIJIOA" ve styarelÇUerin av
det HWlejee )1ilıde elli tnzilit ya.-
plmMI bmr' altaa e!rm'lb'". --·-··-~: 

Bir .... ..,,_ ~ .. ,,, ... 
ZolllUldalda bir ima kecn'aa w yaka

lanacatım ~ Wanblila ımc- .. 
rahim, clüiı, tııureda ~. ııın
hiın dün ........... IUtnei IUlll ~ 
mahhem-- •..tlel'ek W'IU8U 711··hnş, 
teykif edQenılr z .... , ... ~ 
ne karar Ya'lludltir· 

"l•s;m' • Öfıeltert ç.._ 
Denizyollan Jd.-i vapurların.dan el .. 

bise ve Qakbbı çe1mı Mehıned adında 

birisi yakaJumıt. dün asliye sekizinci 
eesa meh'wm ır'Me 111tllaıakaueei Mtide-
rek altı 87'...... 111 .................. .... 
medin bu ~ 7JlllDlll JırilcCHt • ten ..,._ 

dan dola.JI • --~· 
Gtimlı1lk. hnk'darw' 1leJe • ........... 
~ Yr>ill+irie JWmecilik ~

Pin Ali, ....al ........ ...,. -.met ee
aa ınablıasmmılata ~ ~mrük bi
nası ice! . .. lıııtr kman mamp kal -
11\11, dailıe ~ sonra meydana 
çıknuf ve -. ııııabkeme kor~ 
gümdk ıe ' - aça)mm pmc~i Qra· 
~ak. ._"-lan, 6'el · ' ıe lrahw timmıı 
lllılııa .al1*ı Mr ._..... mu1üaa aıı... Jııııa.i

....... ~~ ·;ni•t n
ı.kdnl ......-, .. - .... :''1 f 
cDurl> ,....... ......, oınuzı,ındaki aan.-
dıö Jere l:ıaü:mq, ~aja bqlamıştır. 
Bekci de au•• An koıunca, Ali, pence
reyi açarak, elinde bır çu\ al ve bır ıp .......... ,, .. ...., ....... 
mat. bu ..... Hne:ım - .üst kptıpclak! 
taraçaya tdamlbr. 

&kçl, .... ı' -ıısM haberdar etmıe. 
.... meıııı.r ,,. "'*dl- taraca7a Çllmuf
Jer, pctlis, Albl lıa lımtawdı: çbı bir el 
alllh Mnut. ..- tlıiac • !a AJinhı bullift
maması m.tıw, epey ar_anmlfbr. Mhf -
yet, Ali, Orada bulunan bir sandık ~lın
ca ele ıc:ıc11ıi,tir. 

Ali. dOn Mli,re clfirdüdl!6 ceza ....._me 
... ..._.. ID't h..-l rp ...... ır. 
Tensfisl ................... ~ .... 
da kaldtlnU. ... ll,7anclılu:n, Clblai 
için bir yer aramaıa başlaclllmı bekçinin 
...ıemnad imine de korkup ~ için 

boraya \u:wp tanıcıs7a c*bilm. --dan.,,.... içim •hw4tlmt, biraz 
90nl'8 -da ,.. .... 'hl jh ~- lllılı
keme, AJialn •a&e te,ebtıC1s MtÇama 

•bit IÖrmlıf. 4lllrt ar on ıtın bal)R mah
kUm "9 ..... tnldf etmittir. 

k .. tmda. -aut , .. ~ yaqm .... -. 
çıkmll, alerhw'haberch-r edilen iUmye ıl-""':'"-:::""'------------------------------------.:.::::.::::;:::::,:::, ____ _ 

ay ovıal Belgika, BOD de
l"'8rnk, bir-köt'de b~ 

~--· ..,...." m..isini dil -
ü. H~ üz .piinları..llaaarlanall 
un in'88mlf. 1*Qlanmadan 
~ ~ ıbir ihtirda bu-

leoanşumu Belçika N ... .kö
~ .. etıeDceai tıertib ..... 

~at muhterem komşumuz el
i bir mesken bulundtı."'111&· 
tiyatkü-Jııimı ıınullllaB, ümi-

adan h nüz dönen bir ı. 
nmmız gazeteler.ine Alman 
V011 Re!chenan'ın şu sözle

~etmıilıtir: 

~ bu aöıltıodn :mtl
allıa. lıil..e gös1eri ôört açacak 

dtrsem• 11 _...ar 
• • • 

'Wlda JWmhallıne gelerek esaaen mevzii 
i\'e -.... blıflallllf olan ateşi hemen sön
~-

:y_.n Wrt katta gece bekçilerinden 
bfnnin yat&ıfı cdanırı dötemesile altında
ki 16boratuvara aid odar.ı.ı U.van lusnnn
ann ~ afrlllmüpe de bunun ne su
~ wku buldutu ıesblt edilmek üzere 
pOlis 1l'e mu~umumllikçe talıkikata el 
kOOIQlllbn'. 

~R/FTE: 

TedldJdı!!l'I 

' 

1 

lılllıde,ibulamn tMwil 'Vekili Ba -
l8ll .ıw Dal dün • tltldkltrh• denm 
etmi.llir- 1lelııll •NhleJin bezi liaelena 
imtibaDlanna lidaü bntllwnda bulun -
mıastur. Velcil öileden mııra ÜQ,iYwai•l 
ziyaret etınli ve yapıla.ı bazı iıntihanJlır
dm llublmnuştur. 

Dlmelı tJrtıeed Ve 11caret 
lhWeblDim Actlğa -&ergi 

YObek lltt d ve tiearel. melctıebi ._. 
senesi eanu dola71Sfle ~ mwll&k oı.a 
bir relim ıserglı ~- 8erglde ...... 
ID IMl'at 1arll'Jnin 1elıllmBJlnll •ı&e ... 
lltıe Qllk beic;onllmels'9dlr. Buad• ....... 
El!'°best rmim, tabiat denine eılıl .-om.r, 
fi&Ws' .,,. ıaelduJdar mewuları **fmda 
..----~~lx-tt1'e
lull tudn4an CIA ceılb Uıkdir Oıbm· ....... 

• • 
Mwakkat Qwılnat 

BelHdaf Hq ı tı'h hb' ' f;ı J'rt'f• 
.....-. alım ktd .... ,........... • ..,.. ........... -. 
Yine mezldll' beı! 'ı e .......... .-.. 
eud iki aclld .ılıllsda ka& il .. 

Ura kİH't9f 

B 00 

3 75 
"VJıae mıımlıı6r ini* tr• ''' .,.. ....,_ 
eud 'elektrik ı-uatma a1d .Q1l'l k.all6' 
iltimal malzemenin satıp (BD.-..ıln llmtla 
aldtaık.) 111 • ~ ıo oo 
~ hl• t _, .... .f/11 .,.. 

.... tullul. 
Av versilıari ~ 11111ı._ ..._ 
l'Ul7lta mtltealltk n kalem ..-.-. 
~a adliye emanet dairesi ittisalin-

Jt .IO > Medi 

n eo • 
deki .evnk mıa'bPertbade .-lllllld .. ,,.._ 
Hfii'Wm hllrda ...... fi 
1'lldldarda Sclmaa81a mütD ' 4 ita· 
m th!Md ca.:ld ' • .'*1 11 wat • 
9Qı1ı dükklnın dörtte Mr hazine hi..e.L ıl80 
Jtaıcbköyünde(Omartlr 'ID . . • Oıı
·••• fl'llt 'rtı ellrl ........... 
- 98 da iki bazine ~ • 

Yuk.anda mevkl ve ım• --111 
mnt ....... Ow' il 
ıw.- ....... •• d'tı'lıll_ ..... 
t•ıan ılıııı s'; da ı •hkı W 
mlı:lrat ' P'•t1a muw ... 

•• 
• 

00 • ... 
50 

m '•~ j 
1 ' 

... 
ıc,_~-----------~h--n ..... eı ...... .; ..... , --..f. 
Belçika krah ile~ ilk aakWllen a.brleıe 

.arasmda son mülakat a1d lıeye~anh t.at>erler 
~ 

Son posta ile gelen Parla-Solr pzetesl 
Belçika bqvekllintn kral ile "7llPIJlll -ol
Clult.J dramatik mGIAkatı )'llmlllltaa'. 

ıs. Plerlcrt pzıetedtere ~ tbale!l'l 
a8yfmtıtştlr: 

cll5 ıni)ıadlı llllll8b IMt ctlMe dılıjlW '* 
mobille ~ 111ınııt,ye ~ s,.u. mm 
mtidafaa nnan .-.ı ...._, ...,.. 
aaırı Van der Fl9urtea .De wa•• ...., 
9!Be ••kel eMRr. Knılm ............ 
...... ... *Dit ald... 'l'Jloıa •• 
dm • tnH Wyamdall & O •• ..-,.,.. ... 

Ban ._.kalMe idi, ,..._, ._ bir .._ 
Uzam.la c:e~ Plelı .... 1D8töe 

~-.-...ı'tl' ·Jaa
tlrimmak ..,.._ dlıllktir· 

Kralın llelltilliıle daima iki aııılMrı -.... ... : 
ı - llelctka ...._ .bueUt • t , ... 

ni art •- .,. , 9* ve mllbtıemılll alank 

rtc'atini •Mtdk ~ tlidYlSe ·-
...,. ...... f'rwwmr .... '8ıveill 

ftıaeklcin .............. ..,. ....... 
lllGk. 

.. ~· * ... uaı..dlıiı ~ 
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Onu, ilk defa, büyük servi nğaçlnrının 
'ro~cslnc sığınmış ild mezar b3Şında 
tanıdım. Arkas:ındald yırtık cakct.i, iri ve 
rmk renk yamanmış pantalonu, b:şnda
ki Jmlıpsız, krll lötc ~apkasıle bir dılcn
dyi :ındınyordu. M~rfardan birinin baş 1 
ucunda diz çökmüş, kansız dudakları ile 
fısıldadığı duayı bitiriyordu, ~ otede .. I 
ki mcvcudi,yetim, onun dolgın nazarLırını 
alftkndar etmemişti._ Birde:::ı boğuk bir 
ses işillim .. Nihayet, şil.ı'lyet dolu bir es: 

- Ulu Tanrını... Sen bağŞa, ne dı~c
ylın? Karım mı, yeJll:em mı? 
Olduğum yerde, birkaç caniye h. rc

ketsiz kaldım, bu garıb adamın ruhunda 
buyük bir sır vardı. D::ıl:nn nazarları clün 
lnezardruı ayrılm:ımıııtı. Yüzünü iyice gar 
nıiyordum, fnknt oylc zrınncdJyordum ki, 
&eSSiz ı:cssiz aglıyordu ... Bu adam kimdi? 
Yerdeki ~ilt mezarların, onun hayatında 
büyük yer tuttuğunu anlamıştım... D:ı

:yanam:ıdım,ona doğru yurümeğc başla
dım. Yanına geldim, ftıkat, ne yerdeki 
kumbnn hışırtısı, ne de yavarça ok•ü -
rüğüm onun başını çevirmegc kafi gel
medi. Omuzuna hafıfçe dokunduın, bir
den ağır bir uykudan uyanır gibi, gdz
krini gözlerime dikti. Bu yanık, esmer 
yilzde ı:enelcrin mihnetJ, kalemini hay
ll oynatmıştı... Porsumuş ynnakları, bu
~larla dolu alnı, kansn sarı dudnk
bn, incecik boynu, bana bu sım dahn 
ziyade mUbhemfcştiriyordu. Elim hlUCi o
muzundaydı. O, bir cürUm iı,;lerken ya -
kalanmış. mücrimler gibi titriyord ... Ye
g;ine SOlmıyıın iki uzvunu, iri elA gdzlcri
ni, gözlerime dikmekte deva~ ederek 
80J'du: 

•• ~+ 
- Ne .istiyorronuz? 
Bu bıcc nuıhzun bir sesti... tliklerime 

kadM ürperdim. Acaba bu adamın sırrını 
öğrenebilecek miydim? 

Bir an kısa bir tercddud gctlrdim, nasıl 
)>h- sual sor:ıCT.ğımı düşunuyordum. Yine 
ooun t:itrek scslnl duydum: 

- Kimsinlz? Benden ne istiyorsunuz? 
DQha :fazla tcreddud etmedim, inu~ p:ır

:makh, kuru ellerini çl1crimc aldım ve: 
- Size arkad:ış <ıltmık istiyorum, do -

dlın .. . Elimi bir dost diye kabul edin. 
Artık aı:ılmıştım, kendimde neler soy

lediğimiıi förlnnda değıldim, y:ılnız u
zun uzun onun i.mlünU tedavl cd~d soz
lcr söyledim, en sonund:ı nd:ın hny:ıtının 

düğü:ınünQ çozmcsini ca ettim, Mah -
mn .mahı;ıın .güldü 'c: 

- Bana kimse şimdiye kadar soylc dc
ıncdi. Daha dofnısu varlığınila al:'ikadar 
Gfaru da görmedlın. :V.adcmki dinlemek, 
hayabmı öğrenmek istiyorsunuz, anlata
"11Jl. GUradn, fU aziz ölülc:dmln başıucun
~ beni senelerce inleten, bitiren dcrdıml 
anlatayım_ dinleyin: 

•1895> senesinde, etrafı ı:am nğaçları 

ile (eVrili minimini bir evde doğmu~tum. 
Bu, babamın .Ralkasyadaki çlttliğı idl .. 
Yedi ynşımn kr.d:ır, bu gtlzel çilthkte her 
gQıı ~a b:!şkn dallara konan scı bcst, 
avare bir kuş gibi koştum, eğlendim. 

Sonrn beni, ltasabanın beş sınıfu ilk mek 
teblnc verdiler. Orada gece de knhrdım. 
(Gittiğim mckteb, memleket Rus lstilı\

sında olduitu itin Rus mektebi idi), 

Dinamik bir güzelliğe 
malikiyetinizin . 

6 Sebebi 
1 - 10 cazib renk, hepsi de son 

Paris modası, bunlan kutunun orta .. 
ondaki delikten görebilirsiniz. 

2 - Evvelce mümkün olduğu zan
nedilmiyen daha ince ve daha hafif .• 
Bu pudra "Havalruıdınlmış,, dır. 

3 - yeni nefis bir koku, . adeta 
Fransanın Midi havalisindeki çiçek
k:rin kokusunu hissetmiş olacaksı -
nız. 

4 - Bütün gün sabit kalır. 

terkibinde "Krema köpüğü,, 

dır. 

Zira 
var-

5 - Güzel "Finimatı, çünkü ne 
riizocrir ve yağmurdan, ne de !azla. 
terlemeden kat'iyen müteessir ol
maz. 

8 - Gayet kıymetli yeni ft zarif 
_ " Büyük Mode-1,, kutular. ,,.--~- 'ı 

Pazar gunleri babamın çittıil;ine dö -
nerdim. H'c:r canlı nıahlılkun hayatta n:ı
ml bir esi, bir arkadaı;ı var!ia, benim de 
küçucuk yo~ım rağmen, böyle bir ar
kadaGım vardı .. Bu komııumuzun benden 
iki yas küçük kıl'.i Seniha idi. Seniha, o 1 
zaman, sarı kıvırcık saçlı, iti lacherd gciz
lil içinde büyuk insanların ruhunu taşı
yan bır ,ocuktu ... Sabahlan kalkınca btıh .. 
çclcrin•!4tn birl~li •l çitın yanında bulu- ! 
şurduk Gün~ b tıp, ortalıga h"azin bir 
sc.: ı hk okuncc, bınbırlmiı.d n ncak 
'yrılabıliı'f.!;.k nu çocuk ruhumuzda ne 
buyuk e\·gıler ynşahr, lıiribırlcrimizc ne 
maSum, ne l<ıtlı hiJ..fıyclcr ani tırdı { . O, 
benim için bir hayattı. Bu bırlc ık ha -

attan bızi ancak melde? uyı.nrdı. Pa -
za I n iple çekerdim: tek guzel go.zlü, J..."li
çuk Senıhal)lı cor yim dıye .• 

ilen dalın çütlıgc girmeden, o, beni ynrı 
yolda knrı;ılar. e\•c gclinclye kadar ko
cam n btr hafta, çıftlıktc neler oldu.,runu 
bana ha;nretle nnlatıı dl. Boy lece meldc
bi bıtirdım. Bir sonbahar iptid.ı mın, 
mehtabh bit' gecesi idi. O gece netlen.:;e 
g<J1.Umc uyku gırmcdi. E"imitln balko -
nunda, uzun muddet mehtabı reyrctüm. 
Ne kadar geçml b bilmıyorum. Birden, 
~ı:ı:ım bt yuk çitin kapısı aralnndı. i çeriye 
ıı kcr kılıklı birkaç insan golgesi girdi. 
Olduğum yerde hareketsiz knlmısıım. 
Gelenler Rus neferleri idi. Ortalık l•anş
:ınış, Umum Harb başlamıştı. Mcmlekct
tckı Ruslar sık sık Türklere eziyet veri
yorlardı. Gelen neferler büyük bir gürül
ıu ıle evin kapısına dayandtlar. tyi Rus
çu bılen lıabam, bu s<ırhoı; neferleri o ge
~c bin muşkuliılln sa,.dı ... Artık mcmle -
lccümlzde durmağa ~elmezdi, ~alarımı
zı bırnkıp, uzun, uzun yol! ra duı;ttik. Mu
ha ır olduk .• Senıha ıle tamıımıle aynı
m tık. Onl r da kaçmı~lnrdı, fakat nerc
y(J? bılmiyorduk... Aradan uirkaç sene 
geçti , Buytidüm .. Oldu • a hayatıml ka
znnıyordum. Fnkat gün gcçtfuçe ıçimdeki 
hıcraıı ırtıyordu, kalbımdckl biiyilk aşk 
bazan buhrnn hnlindt!, butıın benlığm1 
bltıriyordu. Nihayet. beklenmedık bir 
tesaduf, Seniha ıle bizı knrııı knrşıyn ge
tirdi Oksuz ve yetım, tek başına kalmııı-
11. lMme hayntımın eşi olarak girdıği gU
nu hil.l.ı unutmuyorum. O, bır ınsan dc
g.l bır melekti. Senelern kahı ı onu blr 
kat daha uzclle~ttrınıştı K.ılbın i, ru
hunıu benli ırtıı ona verdım. Mesuddum, 
hem çoc m ud um.> 

13uruşu : ytizlu adam burada durdu 
gozle: nı bı.r an sev .. ill mc .. rı.nn dikti, 
dcnn bir coğus geçırdi, inler gıbl bir ses
le hıkiiycsirıc devam etti: 

c- Keskc onu tekrar bulmasaydım, 
böyle rncs'ucl olmnsa idim dedi.. hnngl 
fani ~ardır ki, bir gun guldu{.ilne mu -
kabil, on glın atırunasın. Ben de böyle ol
dum . O r dn ruıker oldum, Rus ccpbe
sındc, Ru l:ıra esir düştüm. Yıllarca csa
ret ı.e neler çcktiın. E\•lm ve içinde boynu 
bükOk karım ben iz •~alınıştı. Yılllrca 
süren es rçtte, onlııra ciili blr kaç 111ek
tup yoll .. dıro, fakat hiç Wrı ine ccvab 
nlnmııdım. Bu p_sır 'kadar uzun süren esa
ret, bır gurı Rusların çıkardığı ihtılill ne
tk~indc nihayet buldu .. Oen de hcı· esırio 
lıo:nqtıi;rı yoldan memleketine dondum. Yıl
lnrdır hasretini çekt ğım bu eşsiz toprağa 
k:ıvuşımı~tum. 1kıtıci i!:, evuni ::ırayıp 
bu :hım ... Kapıyı çaldım, k lbun öyle hız
lı atıyordu ki, heyecandan dilşmcmck 
jçiµ ltapıyı tutuyordum. Yun pencereler
d en bir baş uzandı, bu beyaz baslı bir k~
dındl. kimden gelen bir sesle haykırdım: 

- Anne! .. 
Yll6lı kodln da o dakika cMı.:rad> diye 

inledi .• kapıyı koEarak aı;tı, fakat gozleri 
sevlnı;ten ziyade bir ye.isin dumnniyle 
buğulanmış, rengi saps:mdı. Ben onun 
boynuna sarılmasını beklerken. o taş gibi 
horcketslz duruyordu.. Bir ~ey ıınlama
mıyan bakışlarını &aşkın, şaşkın etratı 

ııeyrcdcrgen annemin, bugUn bile kUla -
iPndan sıtmiyen su sozlerlnl rüya gibl 
duydum: 

- Se:ı ölmedln mi Mur.ıd? eyvııh! ••• 
Hu sözleri mütcııkıb yere yıkıldı. Onun

la ugrnsırken odal:ınn birinden Seniha 
~ıktı. Biltün varlığım, hayatımın tek yıl
dızı Scnilı:ı... Fakat yanıma gelmeden 
k~arak yukarı çıktı .. Bu ne işU. Annemin 
ayılması ile uğraşırken kilı;ük kardcfim 
de, tuhaf naz.arlnrla ytlzüme bakarak. ar
ka kapıdan sokağa !ırlndı... Evin içinde 
anlıyamadlğun bir muamma \'ardı. Gör
düğüm ın:ınzara. yorgun olan tl~bıını bir 
1!:a~ daha bozmuş, beni büsbfıtün :ıptaUaş
tırmı~tı •. Merdivenlere koştwn, Senihayı 

benden uznklaştıran sebcbı dğrenmek is
tiyordum. Odalnrd:ın birine atıldım, hey
hnt! .. Dilnyadaki tek emelim, aşkınun 

muebbed melikesi kendlsini asınJş, can..~ 
snll:ınıyordu. 

Gorduğum manzara, çok müthişti. Ayak 
farım kesildi zannettim, cansız cesedin di
bine yııı;ıldım .. ,, 

Dertli adam yine susmuştu. Del'in, de
rin içini ~ekti, gözlerini kap:ıdı, lasık bir 
sesle: 

- O nnduki, yıkıl ışımı, ıztu :ıbımı nr.
lntmak milmkun d~ldlr, dedi.. Tekrar 
devam etti: 

c- Butiln soğuk kanlılıliımı topladım, 

ayı:ıklarımın dibinde pembe bir kllğıt gö
zu.ne ili~ti. Bu kfığıdın lizerinde Senih:ı 

nm ince ve dagınık yaz.ılormı tanıdım. 

Şu eı;rarın içinden çıkmak ıtızımdı. !şte 

tek biı' kelimesi hafı.zamdan silinmiycn 
meş'um kağıt. okuyorum: 

Seni oldu diyr, annem beni küçük kar
deşinle ev1cndırdı. Eğer evlenmcscm, e\'
den ,.ıkm:ım ieab ediyordu. Gidecek ve 
senin nem hayatımcn sürecek tek bir sı
ğınağıın yoktu. Mecburi bu izdivacı ka -
bul ettim. Onun, nguşunda, senin vnrb
ğuıı tahayyül ederek yaşıyordum, fakat, 
ah .. Senin geldiğini görünce, ne büyük 
bir hata işlediğimizi anlııdım, Yw:une 
bakamadım. Aranızdan böylece çekilmek 

lAzımdı. Beni affet Murnd, senin sevgini 
senelerce unutmadım. Onu ylne kalblınde 
mcuırıma kadar gdtüniyorum. Allnbn ıs
marl:ıdık.'> Beni mahveden bu kağıt par
çasını buruı;turdum. Artık her şeyi öğ
renm tim. Benim yanlışlıkla gelen ölum 
hnbeı 1111, hepimizi köl:undcn yıkmıştı. Ar
tık o C\de duramazdım. Koşoırak merdi
venleri indim, y:ıpılacak tek çare, Seni
haya ka'iu maktı .. Elimde pembe klığıt, 
div ne gıbı denize koştum. iri çakılları 
yalıyan mavi su, korkunç bir bcyulti gibi 
bcnı bekliyordu.. Dımağım her şeyden 
habersiz, şuursuz gdzlcrimle bcnl yuta -
cak olan buy k suyun, derinliklerini sey
rediyordum. Ufukta, pembe bir bulut 
yaklasmağa başl:ımıştır .. Bu bulutun için
ckn, ilfıhl bir &'U l bır melek çıktı .. Bu
lutlara blinlnen bır melek .. Bu, Scnilıanın 
hay:ıll ıdı. Dan:ı Gelme, gelme> dıye i. -
ret ediyordu. Dııdcn gozlcrlıne denizde 
bir cishn ilışti. Bi 'n an yavn , yavaı; sa
hile gelmekte idi. Sabırsklıkl::ı, akıbeUme 
benden C\'Vel ugrıyan t ~ 'w'allının Um 
olduğunu beklc:dım, cescd geldi, benim 
1 üçıık kart.le.imdi. SC'nıhonın 1kinci ko -
cası ... 

piJJı.,assa · ço~ukfar Jarafındal\ ;al_!.1!~ast?2aYiet 
'kolaVJ miiessir biJj "müstahzardır{ '\ , .,,.,p ,,... • 1 

>S o ltrc_a n ı a rı-rra\ 
\, ' -~ .... 

~ ka~;ı gayet tesirlid~ ı Barsal<· soi'ucanlannın büyUklerde-ve ~ KilÇ.üı«eide 
f 

"' ~ .. ~.... ç • .,.. 
~!Jeb ola~ğı_ tehlikel~17r~2 önüne alma~ak so];!.can .. haş_talıldanMa ~u 

Jiullanmalan fa.v.dahdır ... 

r 
Hekimlerimiiif --ve- halkımıza.ı ·tavsiye edııen D\I 

· · · ~milsta~ai?. .. her eczaneCte bu!Ünu~ ,,~~ 
H-KUtUsu '2.0 kuruştur. 

S1hat Vrlcale-tlntn mu~aadcsfoi habd iceltleiiiilı:liisaltiiıl.ıri.li•ii•lll••••••I 

Hcyhall .. Bu i~nceli dünyadan, gıme 
kurtulamamıştım.. Onlnrın arasına gir -
meğe ikinci defa cesaret edemedim ve 
işte ıztırabımln, hicranımla başbaşn kal
dun. Annem de kısa bir zaman sonra, 
yaptığı h:ıtnnın cezasını çekerek öldO. 

Burada yat<ınların bin Senihadır, biri 
de kardeşim. Onlara her sabah gelir bas 
uçlarında dualarını okurum fakat sôyle
yin bana, Allah askına söyleyin bu yat:ın 
azız olu benim <karım mı?> cyengp...m mi7> 
Ne diyeyim, söyleyin bana? 

• • • 
Talihsi:z.in hıkayesi bıtmişU. Onu bir 

kaç sözle teselli ederek sevgili Vluzünün 
yanında bı aktım, Aradon uıun yıllar 

geçti, z.ıhnlmde hal:'ı cc bını \eremedi -
Aim bir sual fstıhfrunı dolaşır: 

cK rım mı? Yen cm mi?> 

Cülııen Varol (SAMSUN) 

CAskerlik işleri ) 
Beyoğlu Yerli Askerlik &ıkanl!§ın ,. 

dan: 
1 - Gedikli hazırlama okuluna yeni -

den talebe alınacaklır. Bu talebe ille okul 
mezunu olacnk ve ya~ 18 i tamamıa
m:ını:ı,ş olacaktır. 

isteklilerin ellerindeki ınektcb vesika
ları ile birlikte iki gün zar!ınd:ı iubemiz.e 
milrncaatları ilan olunur. 

ZAYİ 

Pazar Askcrlık subcslndcn :ılmış oldu
ğum tcıhis vesikasını zayi ettim. Yenisini 
\\lacağımdaıı eskisinin hukmu yoktur. 

ı>azar kazasınm Grc koyı.lndcn Uz 
Berber ogullartndan Mustafa oğlu 
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Maarif Vekaletinden 
1 - Orta okulLırda matematik, tabliye, !ransızca, almanca ve Jngilizec ôiret--

~ muavini olmak istiycnlc.r için bu sene de imtihan açılacaktır. 
, 2 - İmtihanlar 2 Eylül paı:ırtcsi günü İstanbul Onlverstt.esinde bıışlıyocaktır. 

S - Bu imtihanlara glnnek lstiycıılerin: • • 
A) Tilrk vat. nda~ı olmaları, 
B) Yn;ılannın 20 d~n kuçilk 45 den büyüle olmamaları, 
C) llüsnuhlil -erbabından oldukları, herhangi bir surette mı:ıbkümiyetleri o~ 

hakkında bulundukl:ırı vil5yet veya kaza fd:ırç heyetinden clınmıı; bir mazbntn ibr.u 
etmeleri, chfılcn memur veya. ISğretmeıı olanlar bu kayıddan mü tern:ı olub memul> 
oldukları daire flmırlnin ver cği vc:ıka kftfidir.> 

D) Her tarifi hııstalıktan ve ögrctmenlik y.ıpıruığa mani vücud fıramıdaıı alim 
ok2uklarını isbat eder tasdlkll hekim raporu ibraz etmeleri, ( 

E) En az olç.ınluk imtihanını vermiş lise veya f, 5 ve 6 ı;mı.Uı öğretmen obılu ı 

b:lre'l.tmu veya bunların mundill tahsil görmtlş olmaları, <Öğretmen okuru mezmılar.ı.- \ 
nın en aıı: iki ders yılı öğretmenlik etmiş bulumnalan llzmıdır.> 

CaziD Ve aebhar kadın güzellik ve letaf etinin ideal muhafız1dl1'' 
İNGİLİZ KANZUK ECZANESİ - BEYOGLU, İSTA.ı."llB~ 

4 - Yulı:ardakl sarUarı haiz namzedler Vek'Alete müra.::aat 9decekkr ve !ltidala
rına ~ veslknlan bağlıyııcaklardır. 

'..\) NQfus tezkeresinin aslı veya tasdikli sureti, 
B) Tahsillerinlı ald şartname veya veskalnrının asil veyahud tasdi.kll stırdJerl, 
C) HQsnühAl mazbatası, 
D) Bulunduitlan yeıin Maarif idaresinden nümuneiiine eöre ~ış UısdlUI sıh-

boıt raPorU, 
E) Maarif idaresinden tasdikli ve fotoğraflı r..,, 
F) G aded 4, 5XG bUyüklilğünde kartonsuz fotoğraflan. 

Bu vesikaların •1 son 15 ağustos akşamına kadar Vek!llete gönderilmiş cı1ıı1ası 
lAmndır. Bu tarihten ı:onrn müracaat etmis olanlar veya vesikalannı noksan ıön-
derenler hntihana alınmıyacaktw.. (2450) (4267) 

Nafıa Vekaletinden 
Eksiltme)'(! konulan iş: 

1 - Manis:Wa Kum çayının bir tahliye yatağı ile Marmara gölüne akıtıımuı 

ameltyntının keşi! bedeli ( 145.565) lira ( 66) kuruştur. 
2 - Ek.ı;iltmc 28/6/1940 tarihine raslıyan cuma günü saat 15 de Nafia Vckfileti 

Su lJleıi Reisli.J:i su eksiltme .komisyonu odıısında .kapalı zarf usıılile yapılacaktır. 
3 - İstekliler eksiltme Gnli.namesi, mukavele proJcsi bayındırlık i~"kri gf!'!lel :s:ırt

oamesi, fcnıü Ş<U"tname ve projeleri (7) lira (28) kuruş m ukabilinde ,su işleri reiall .. 
ğlııden alabilirlet. 

4 - Eksiltınrye girebilmek için isteklilerin (8.528) lira (28) kuruşluk muvakkat 
teminat vermesi ve eksiltmenin yapılncalı günden en az sekiz gün evvel ellerinde 
bulunan vesikalarla birlikte bir dilekçe ile Nafin Vekaletine muracaat ederek: bu ile 
mahsus olmak üzere vesıka almaları ve bu vesikayı ibraz etmeleri t"artt.ır. 

Bu müddet içinde vesika talebinde bulunmayanlar eksiltmeye i~tirak e4emezler. 
5 - isteklilerin teklif mektuplarını ikinci maddede ya:z.ılı saatten bir sıiat evveli

ne kadar su i~leri reisliğine makbuz mukllbillnde vermeleri 1Azımdır. 
Postada oları gecikmeler kabul edilmez. (2628) (4601) 

Üniversite Rektörlüğünden : 
Tıb Fnkültcsinde anatomi doçentliği açıktır. Namzedlerin yabnncı dil lmtihanı 3 

Birincitcşrin 1940 pcrGcmbe günü yapılacnktır. tsteklilerin sıhhat ropoı u, 5 :fotoğraf, 
nüfus te:z.kcresl örneği ve ilmi hüviyetini gösteren fişlerile (Fişler tedris iı;leri kale-
minden istcııecekilr.) 16 eylul 1940 tarihlnc kadar rektörlüğe milrac.-aatları. (4625) 

1 . İnhisarlar U. Müdürlüğünden: 
I - Şartnamesi mucibince 125 çut lAStik çizme açık eksiltıne usulile satm ah

nacnklır. 
II - Muhammen bedeli 893,75 lira muvakkat teminatı 67 liradır. 

III - Eksiltme 20/VI/1940 pcrı;embe ıünü saat 15 fe Knbata.sta Levazım ft Kü
beyaat subesindeki alım komisyonunda 7apı.lııeoktır. 

IV - Şartname sözü geçen ~beden parasız alınabilir. 

V - Eksiltmeye iştirak edecek firmalar şartnamenin 9 uncu maddesinde r.miı 

~iti eksiltme gününden üç gün evveline kadar tuz fen şubesine vermeleri ve tek
liflerinin knbulunıl mutnzammın vesika almaları, tayin ohınan gtln v e saatte .1' 7.5 
güvenme paı·alarile birlikte mezkür komisyona müracantıarJ.. ( 4649) 

.~~lliı. R.iY.~ngo~un•7 Hazira~ 
)<esidesır T~lj; ~avna~ .. roıa~ 

."Oöne n,. Küre l~.!Le.l y, ap .!lac aktıt 

~·uJLn~D Lir~ ~- _ ~ 
8- 1 ~ 'd d 20-f_ • o::."15 .f • ~ ı o bİ11 u Ke~ı e e ayncaı oın, om, . ıJd 

liralık ikramiyeler, 5 da.ne. 5.000 l~r\ı.'ı 
,50 dane 1000 liralık, 500 dane 601 l~r\ıı; 
SQQ da ne 40 liralık, 5000 dane 1 O - ııra 

1 ikramiyeler .. vardır. -
· Ş9ns!n.1~1,~de~yiniı 

). 

B_Qv_ujS 'ik_r:amıye 

.ı-oo.rron Lirad~ 
1 Devlet Demiryolları .~ 

Muhammen bedeli (3282) lira olan Pcşcl boı usu kroşesi, buı;on :ruııb1• 9 6 
mir aplık ve atelye armatöründen ibaret 7 kalem elektrik malzemesi (l 1' 
çarsamba günü saat (11) on birde Haydarpaşada Gar bin:ısı dahilindeki 
tarafından aç-.k eksilbne u sulilc satın alıııac:ıktır. ,c 

Bu ı§e girmek lstiyenlerin (24G) lira <15) kuruşluk muvokk:ıt teminat ot• 
mm tayin ettiği vcııaikle birlikte eksiltme gılnu saatine kndar komisyona JJl 
n lAzımdır. (456 

Bu işe oid şarbıamelcr komisyondan pnr:ısız 

Sahibi: Ahmed CemaJcddin SARA{'0<1LU 
Basıldığı yer: (Yeni Sabah) matbaası Neşriyat Müdüril: :Ma('jd 


