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19 Mayıs bayrar111 r·ııünase
betile Türk gençliği and içti 
Maarif Vekilinin gençlere hitabesi: ''Bu vatan topraklarının 
Üstünde hür ve müstakil yaşamak için icabında ölmeği göze almalısınız.,, 

.... 

Ankarada ve lstan~ul· - Şiddetli muharebelerden sonra 

:yg~~~ı:~ ôbi~i:~~E~:. F 
4abrme,elenklnkoydular. Stadyumdaki Belçikadan ransaya 
llteraaimcle Milli Şefimiz ve Baıvelıil ele 

er va er:t~;diarında yapılan Alman inişi durduı-uldu 
şenlikleri de muvaffakıyeth oldu 

1 
~ ~f .A.tatllrklln .-ata- A!lı"KA.RADAKl llERA&Dl 
ak lı;ın bundaa %1 Hne Ankara 11 - Genı;lllc Ye ııpor bi' 

a) ak baatığı gunt.ı11 ramr burada muauam mcrulmle 
Ur. Biltan mrrnleket, ıstık yapılmı~tır. 
ı do~aıı bu bUyük gJ- Sabah aut 8,30 da metepler za!eı 
UınUnu CO§kun mera imle ;lbideaiııe giderek bir telenk koymuo· 
dır. ıar, mekteplerden ayrılan bir heyet de 
11 mayuı tuıt etmek ı-:ın AJ,atUrkUn kabrine ~derek bUyilk blı 

\ep tarafında epor ceısllklerl çelengi t;özy~lan arumda krı.bre bı· 
ır. rakmıotır. Ebed! ~!in maııevl buzı.J 

19 Mayıs 

runda bet dakika aükCt edilmiJUr. 
l!ltadyumdakt merulme 11aat 10,l ~ 

te lsUklil marıUe bql&nllll§tır. R·W· 
cumhurumuz lımet lnönll, Bafvekil 

( De•anu 4 ünr:; · - ı 

&nkosunda Mareşal Fevzi 
azanan Çakmak 

Maiyeti erk&nile birlikte 

lı nı ara 1 ar Beyrut• gitti 
Ankua. ıs (A·A·) - Genelkur 

May başkanı J'evzi Çıı.kmak, mai 
veti vklaı lle ıtirlikte, hu akpıP 

j:-:"9 __ _, __ _,~ auıu!I trenle Beyruta harellet et. 

(4 iincü aayf acla) 

miştrr. 

-
fl'ran•acb Nansl ve B:-tc'l<aıla Namnr ff'hlrt•rtnte Atman &ayyatt1erlnln bom bardnnan1ann«:ut \'llkaa ph haMr n ;rangmlar .•• 

~arise 172 kilometre mesafede 

Sııassonu Almanların aldıkları 
iddiası tekzip olunuyor 
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Yazan : Kenan Hulusi 

Bir kere harp ... 
Akviran erkekleri, gideli dört se· 

ne oldukları halde henüz dönme
mişl~rdi. Nereye gittikleri bilinmi· 
yen birtakım erkekler.. Belki bir 
ateş yahut bir soğuk memlekette
ler ! .. imparatorluk ağacının fistü 
böceklerle dolu ... Yapraklar birer 
birer kıvrılıp düşüyor. Havada kar 
ve güneıı var. Sonra Akviranda 
bütün i§leri üç seneden-beri kadın
lar ve çocuklar görüyor. 

Oğlak Omer değinnenciye itiraz 
etti: 

- Akviranı yağmursuzluk bi
tirdi; dedi. 

Değirmenciden başka, içerde, 
biri Akviran, ikisi Kalecikten üç 
ihtiyar daha vardı. Fakat onlar 
değirmenciyi yarı dinledikleri için 
seslerini çıkarmadılar; ve Oğlak 
Omer, eğer yağmur yağmış olsa, 
mahsulün 913 den de iki misli ola
cağını iddia edip durdu. 

Omer Akv:iran çocuklarının en 
büyüğü idi. Jandarmalar ikide bir 
tarlanın kapısına dayanıyor; 

- Başuiuza bell gelecek, di. 
yorlardı; şubelik y~n çoktan 'ee 
lip geçti senin ... 

Sonra, kendi aralarında konuş
tulclan ıaman Omerin yüzünü o~ 
lak derisine benzetiyorlar; ''ço.. 
cukta ne tüy, ne sakal!" diyoclar 
dıl 

Bereket, Akviran muhtarı O -
merin dot-duğu yılı bilirdi. Bir giln 
kar kış demiyerek Tercan karako
lwıa kadar gitti; vaziyeti anlattı: 

- Ama giz bilirsiniz, dedi; eli 
silah tutmasına tutar. Kalecik yo
lundaki kartalı i1ç yüz metreden 
o dü~Ordll. Tercan yolu kışın buz 
tutacak olursa kasab:ıdan gelecek 
öteberiyi, öküzleri devirip öld~ 

meden oooan başka kimse ulaştı· 

ramaz. Omer bizim kolumuz ka 
nadmuz beyim. Akviran i~eri 

roksa durur gider._ 
Muhtar bunu do~ söyli1yoı-

du. Akviranda, işl::ri tanzim eden 
Omer çocuktu. Her ay bnşı Akvi· 
ran kapılarında biten vergi talı· 

sildarlruma o menun anlatıyor, 

köyQn kayıtlanru tutmak için de 
muhtara o yardım ediyordu. l(ıı 

eelir gelm~ Akvinuu earan azılı 

kurtlan, ıene Oğlak Omer geriye 
döndürür; eğer öküzler hamla.na-
cak olursa kıçlarına bm sokup 
Omer iyi ederdi. Hattl bu iş için 
Omeri kasabaya bile ~dıklan 
ahırdu. 

Bir değirmende her nedense va· 
kit çabuk geçer. Belki de, kanat· 
lar zamanı süratinden daha büyük 
bir hızla alıp götürür; bir tarafa 
savurup atarlar. Bir saat yelkova
nında olduğu gibi dt~rmen kanat· 
lannda da hayat i~in söyliyecdde
r·ı bir şey oldu~ hissedilir. 

Akviran defirmeninde de steıce 
hemen ıeçiverirdi. 917 rekoltesi Q

zerine içerde bulunanlardan her 
biri başka §CY söylediler. Değir
menin kanatlan dışarda saatlerce 
dönüp dururdu. Ağır üç kanat. 

Sonra değirmenci birdenbire aya 
ğa kalktı: 

- Fena günler, dedi: fena gün

ler... Kızılcayı iki ak~ CV\'CI eş· 

kiyalann bastı~ından haberiniz 
yok galiba ... 

Ddirmen havası hemen değişi· 

verdi. lhtiyarlardan biri lülesini 
bir tarafa bıraktı; gözlerini birer 

böcek gibi kırpıştırarak sordu: 
- Ne diyorsun, K.uılcadeğir-

men basılmı~ ha? 
Değirmenci: 

- Kalecikten gelen sığırtmaç 

haber verdi, dedi; muhtann evine 
girip yedi çift öküzfinü kaldırmı,
lar; jandarmalara haber verin;eniz 
köy{l yakarız demi~ler. Sonra çe
kip 'itmişler ... 

Değirmenci kapıya doğru yürü
dil: 

- Fena günler, dedi; fena gün· 
ler. 

Ve, Akviran köylfileri sabaha 
kadar eşkiya12lrdan konu~tu. 

II 

Hakikaten, KıztlcakOyden Ar
mutluya kadar iki aydır yalnız 

~yaların IAfı ediHyordu. 
Haçdağı köyünde bir gece jan

danna karakolu basıldık"tan eonra 
civardaki biltiln köylüler ikindi 
olur olmaz kapılarını kapamayı i· 
tiyat ooinmişlerdi. Halbuki henilJ 
ıa, değildi; ve Akviran tepelerine 
~tuk yalnız: kar ve tipi ile gelmez., 
kurt gQrli.len1e beraber uğrardı. 

Onun için olacak ki ~kiya1arla 
başa çıkamıyan köylüler, hiç bir 
yıl kışın erken geldiğini istemezken, 
bu sefer eylül aonuna doğru Ak· 
viranı bir kar kryarnetin kapama~ 
ıu bekliyorlar: 

- E~yalan ancak b.'llrtlar te
mizliyebilir, diyorlardı. Bir sabah 
alı! Kapılarını örten bir kar taba· 
kasma ttsadüf ederlerse bütün bir 
kışı ocak ba§ında teçirrneye nm 
olacaklardı. Fakat ~dyalar aç 
kalıp da bu scf er Akvirana kadar 
aarkarlaraa? ..• Bunu ihtiyarlar dü
~üp ~ylüyor; Akviranı sara
cak kurtlardan deı!il de ~yalar
dan çekiniyorlardı. Ç\lnkü Akvi· 
randa kurt yasasını bilirler; ona 
~öre hareket ederlerdi. Çiftlik ka
pılan çekilir> örtttlccek. olursa kurt 
lar yalnız 5amanhklann etrafım 

devrederek canlı hiçbir ttYe do
kunmak.smn U%aklaşrr, ıklerlerdi. 
Nitekim rene bir kıı öyle olmuştu. 
Kurt aürülerinden ;ckinen Akvi
ran köylüleri onlara at-o ed~ 
leri yerde kapılarım k8pamışlar; 
hattA kurtlar, yokla rastgele kal· 
mıı bir çocufa dokumnaksmn o
nu yalamakla iktifa etmi~erdi. 

Vah:i kw1lar ... 

917 sonbaharında Akvfran kör 
lülerinin ''eşkiyalarl,, diye konur 
tuğu insanlar Erıurumdan beri 
tarafa bütlln köyleri w-an kaçak· 
tardı. 

(Dnamı nr) 

Elektrik, tramvay ve tü
nel müstahdemlerinin 

yazlık elbiseleri 
lstanbul t:ra.mvay, eleklrlk ve tnnel 

ldaroa!, bu ııene mtl.9tahdernler1ne yaz. 
lık elbile yaptırmıık için keten kwnq 
bulamamqtxr. Bu aebeble kı~lık yün
IU kumıı,,lıı.rm hlru tnculle yazlık tlJ.. 
bl.seler yapılm.uı kararlqmlftlr. 

H A B E R - Akşam Postası 

istanbulun un 
ihtiyacı 

Değirmeccılerin 

iddiasına göre 
Şehirde bir haftalık bile 

un yokmuş! 
Vali ve Dclcdiye Relsi dün değir

mencileri kabul ederek lstanbulun 
un lhUyacı Qzırinde c6~mU,tllr. 

Değirmenciler eııkldcn değirmen ve 
fırmlarm iki aylık un ııtoku bulundu· 
ğu halde oimdl bir haftnlık bile ol
madığını iddia etml§lerdlr. Değirmen 
eller bu ıııkıntınm toprak o!Lslnfn 
buğday ııalı§mı intizama sokmama
ıımdan Deri geldiğini e0~1emektcdfrler 
Ltıtfi Kırdar bu hususta tetldklcr )"ap 
tıracııA"nn ııöyle~tır. 

Tütüncüler 
Anl<aradan döndü 
Ticaret vekili de ihraca
tın bir elden yapılmasını 

doğru buln-ıadı. 
lııgtllzlcr memlcketim!zden tek b1r 

firma \'tWtasile tütün ı.Wnağa karat 
•erdikten sonra Fransızlara yapıla· 

eak Uıracatm da tutun llmfted §lrke· 
U taratmdan idareye ka.lk.ı§ılması. 

lhrncat tUccarlarmı tclCL§a d~UmıU, 
vo bunlar Ankaraya bir heyet &"lSnder· 
m1§lerd1. Ticaret ve inhisarlar vekille· 
tile temaılar yapan heyet dlln dön· 
m~tUr. Tüccarlar bu vaziyette kcn· 
dllırıne it kalmaw:ını ve bu vaziye
tin memleket menfaatine de zararlı 

olduğunu ıöylemişlerdlr. 

Alll.kadarl&r bilhruışa Ticaret veldll 
tuccarlnn haklı g6rmU3lerdir. Buıi1n 
!erde bir karar verllecektlr. 

imtihan hazırhkları 
Mektep müdürleri maa
rif müdürünün reisliğin-

de toplandılar. 
Llııe ve ortıunektep mUdUrlerl dUn 

maarl! mUdUrU Tevlik Kutun reisli· 
tinde toplanmıtılar ve imtihan hnzır
lı.klarllı mca~ı olmuolardır. 
İmtihan kom!Byonlıı.n ııeçllmlotır. 

89 ortamıktep, 12 llııe orta kısmı, ıı 
U..ı ,.. btr de Galata.aarıı.y llsaslnfn 
UCA1"9t kwnı için 63 imtihan komi> 
yonu MÇ.llmi~Ur. İmtihana clrecek 
t&lebelerı birer fotoğ'ra11ı vesika ve
rllcoekUr. MUmeyytzlere davct1yelw 

buır~tır. 

Bir çay tüccarı 
Döviz kaçakçılığı suçuy
la adliyeye veriliyor 
Poli.I, ls!r dlMz ve vergi kaçalııçt· 

lığı hld18ea1nl meydana çıka.rmf1tlr. 

930 acnoıılnde Hlndlstandan ~ehrlmJ
ıe gelen TUrk1.stanlı Abdtlrrnhlm 
Ahunbıı.y lısınt:lda birisi ııon &1lnlerd" 
tnb!iyetlmlzc r:t.rerek çok lUkl b1r ha· 
yat y.ı~mıı.ğ:ı ba~lamqbr. Ça~ıka

prd:ı iki apartıman yaptıran bu onh· , 
am vulyetlnde:n şüphelenen zabrta 
tahkikat yııpm?J ve neticede Abdll:'· 
rahJmln dö'ris kaçakçüı~ı yaptrfl ve 
bllhuısa Hindt.stanla I~ görd0g11 zan 
Ye kanantlnl ed1nmtoUr. Çay Ucarett 
Qe meşgul olnrak Sllt Blk Hlndlııtan:ı 
~den AbdOrrahtm zabıtanın tnhldka· 
ta ı;Ore seyabatlerlnl hep bu ırs Jçln 
ynpmı,:otır. Dug11nlerde nd11yeyo tes
lim edllecckttr. 

Ticaret vekili İstanbul 
piyasasında tetkikler 

yapacak 
Tlc:ırct voldll Nazmi Topçuo:1u An

karadnn §chrlmtze gelmiştir. Bazı 

hususi l~ler! içfn gelen \"ekil piynsadıı. 
tetldkler de yap:ıcaktrr. lzmlre git
mezi de muhtemelc.'tlr. Burada bflhaıı
s:ı. lhUka.r ~ile me:ıgul o!acakbr. 

i ,,. çreden bl 
ısım talebem·z 

daba geldi 

r-~ llab' 
' •' AKŞAM pos".~,,,, 

Sahi/,/ ve Nt1~nqal ,tf~I 
Hasen Rasi'" c.-.! 

İDARE EVİ: ıstanbal ~..-· 
tin l:lnl l:IHhl %" fı!p:ll -- 23872 

Y ıı:tı i.Jlert telefotıu ! 
2
,370 

idare • • ı ~ 
nın : .. ı - .,,. 
Tarildlm ..._ ... - -rfi ttl 
r..Jl'.;r '•sı. 'ır1ıl"' ''""""' ,_- 1 

re!l:1! lıl;w ıuwı n-'!'e • • ,• 
ı · .......... '!. •• fa...A~ • 
1 ABONE ŞAR ~ 1 
• 'lırl'JI ..,._,. 
1 Sn~llll e.00 ıtr. 1 f ıo • 1 
it • •:rhl& • . 11 - .::s • 
1 • •tlılı ı.c.e • 1 ti ""' 

:-~~~--.:-----~ 
Yolcuların, yol parasından fazla .:3311~;~ .yer: v~ım~ 

para çıkarmalarına müsaade edilmiyor Milli Şefin b~~~ 
A vrupadaki harbin a.ldıı!ı son §il· Dahili trenler intizammı tama - Balıklı hastanetıll 

mullU ~okll Uzerlne lsviçrcden ay. mile kaybet.mi§tlr· Gayrimuayyen b .. 1 ,
0
r 

rılan talebclerimlzfn ikinci kafile- zamanlarda hareket ettirilett ugun açı ı3 uıxı ~ 
si bu S3bah Semplon ek!ıpresile Avrupa trenlerile m.meleketten ay. Yıdilrulodekl Balıklı R et 1~ 
3ehrimi.ze gelm.iştlr· Kafile Uç ta.. nlanl:ır pek çoğaUlığmda.n seyahat sine kcr.nılıın Mllll Şd ~de ııw· 
!ebeden mUrekkeptir. Bunlardan hususunda ağrr takyfdııt konul . ııün btl.9tU bugün .uat 1 
başka uzun milddcttenberi tedavi muş, ecnebi yolcuların yol mıısra. meıvl.ınle açılacalrtn'. ___.. 
maksadfle İ!!vlçrede bulunan ka- fn:dan fazla para ~turmelerl ya- • o •go.1ı• 
dm ve erkek Tilrklerln bir kısmı sak edllm13t1r· Ermenı patrı 
d:ı, tedavilcrin1 ya..'"Ida brrakarak Trenlerde yer bulmak için blr ~ 

s-elnıi~lerdlr· hafta evvelinden mnraeaat edil.. E .1 • h va 1' 
Yoleularm verdikleri malo.mata mcsl Jd:mn gelmektedir· nnenı erın a rJJ1S 

göre, bu memlekette kadmlarm Yiyecek itibarile de mkmu çeki· muna aza olmala 
çoğu Mkerl Uni!onna giymişler ve Jiyor ve her şey vesikaya tabi ta.. tavsiye etti• t" 
talimlere ba§lamı~lardır· tutuyor. • N ıry&Dt ,,ıt ~ 

Askere alman bütun erkeklerlıı Ermeni patriği ar eııilerll' ~ 
{:lerl kadınlara vcrilm4ıtir· HOLANDAU lLK YOLOU1 m1m yaparak bQton ~aıarııı1 -~· 

İsviçre halla Alman hileumuna h:l.va kurumuna aza 0 ıO' Y 
karşı, en ziya.de hududu kaplayan Almanlarm, Felemengi i§galhı - ye etml~Ur. Bu taY&lye bU 
dağlara gUvenmekte vo cskcrlerl.. den sonra Uk kadm yolcu, Holan. terde dı olt".ınmuııtur. ___.., 
nin ötedenberl dağcılıkla meııgut dnnm Bolgrııt sefareti ma318.hat • - "" ele" 
olmalarmm böyle bir vru:tyette çok gfu:nnnm Eeveesl Knmde ekspretı. Yunanintandan g. 

.ıc..... le gelenler arasmdadrr. ~gnle rağ fil sı _..,,p 
lşc yanyaca0 "'

1 ummaktadrr· men Holandanm blltiln dış menıle- seyyah ka e ~,,..r 
İlk hücum anmda da~Iarda.ld ketlerdold milın~silliklorl vnzi!e · Garbt Trakyalr yurttıı ~ 

mahdut goçf Uerl dinamitle her-
1 

Ruml dan ı;ıı. r4 
hava için nöbotçller konulm119tur. bııştllda bulunm&ktadrrla.r· eııkik mU~a: ~ kııfilesi .~~ 
Memleketin muhtelit yerleri ara.. 23 tl!;IU 
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ı5mdıı lrtlbntı bozmak için demir .. TV'RKÇE KO.N'UŞAN AL.\!A:S- kü kon\'lln y~e r;:; cncsto 
yollarını ve CiOSeleri bombalıyarak YOLCULAR ı:elmJtıtır. Kak 0r: soyıeıxıi,ur· ıj'llt' 
tahrip eden ve karı~ıkhklar çıknr. BugUnkU konvanmyonel ckspro. bir ay knlııca la arı? ,At 
mağn teşebblin eden bir takon sui- sile altı Alınan yolcu da gelmiş- Daha bir çok )"Urtd~cSJ"'".-· 
kastçı Alman gençlerl yakalan • tir. Bunlnrm alayı tUrkçeyt milkem klyt)}'i ziyaret etmek a aY"1ı• rı' 
mıştır. mel surctto konu~aktndır- raltat ahvaUhıu;n-a dol ~ı6t'· 1ır 

Bulgaristan ticaret 
müesseseleri namına 

gelen heyet 
Memleketimizle mla tic!l.rl mUnıı.

seboUe~ girişmek isUyen iki Bulgar 
mUe:ıscsesl nıUmeııslllerlnden mllre!<
kcp bir heyet bıİ~kll konvansiyonel 
trcn!le gelmiş ve bru:r tııclrluiml.z 

tarn!mdan knrşılaıunrştrr. 

Bunlar btanbula kUlllyctu miktar
da mangal kömürU r:önd.ermek ve 
mukabilinde takas yoluyla b3.lık 'ft 

b&lmumu almak arzu.sundadn1ar. 

Bugi.in gelen Çek 
mültecileri 

Almanyadan kaçan Qek1erden 2G 
kJ~lllk bir mUıteci lcatUer.1 bu~UnkU 

konTanliyoncl lrenlle IChrtmJ%e gel· 
mlştlr. 

Kayseride 1985 senelik 
bir mezar bulundu 
Kayseı:i, 18 (A.A.) - Vilaye. 

timizin Eski§ehir sırtlarında Beş. 
tepeler denilen mevkiinde yapılan 
hafriyat netice&inde mil!ttan ev. 
vcl 46 senesinde Sezarm Ucilncü 
konsülllik devrin~ ait olduğ""u an. 

1 

!aşılan bir Roma mezan bulun. 
mu;tur. 1 çerisi n d c ka · 
dın ziynet e~yaııı, altm bilerikler, 
yfu:Ukler, ıUmUş bir tencere, al. 
tın ve gilmU§ iki kupa, altı taşlı 
akik, bir gerdanlık, kıymetli taJ. 
lar, inciler, altın ve gUmUş parça. 
lan, ~ürümüş kadın eiblseleri ve. 
saire bulunmuştur. 
MlL.ATTAN EVVELKİ t~filıtN 

J1MNASI 
İzmir, 18 (A.A.) - Fevzi Pa. 

şa bulvarında bir bina inşası için 
temel kazılırken a~ari utikadan 
olduğu anlaşılan bazı kemerler. 
mermer filizler ve blol: taşlı to. 
pozlar rr.eydana çıkmıştır. Müze 
mildilrlüğil burada in~aatı menet. 
miştir. T:ıhminlere göre bu yer. 
de milattan evvelki İzmire ait 
meşhur Jimnas vardır. 

Amerikadan ilk demir 
partisi geldi 

Amerlkadan dün Eksprot vapurlll 
1200 tonluk ilk demir partıst relm~ 
tir. Yalnız bu demirler resmi d4Jre. 
!erin thtıyacma ta.lısls olunacaktır 

Ancak bundan ao~ ı•ılo~k partU&
rln piye.saya çıkanlmalan kabil oııı.

caktır. HUkfunet, ihtiyacı olan demir 
lert mallyet tıyatma normal bir klr 
tıavo ederek mubayaa edecektir. 

• İngtlls banc:1Iralı Rula §ilebi 
Kuruçe~e lintlnde 20 tonluk Şlrkıti 
hayrlye motörtıne ç~ak b&tırmıt
tır. 

• Çanakkaledeld Yenice pıınıı.ym 

21 mayısta açıl:ı.cal:trr. 

• Altm dtln &k§nma kadar 2:?30 ku 
nıoa. kadar çıkmı;,trr. 

• DUn yalnız !sto.nbuldıuı 139 bin 
liralık ihracat yaptlmt§, İngiltere, 
İtalya, Amerika, Almanya. ve Fransa.
ya muhtelit mnllar gônderllmlşUr. 

• Şehlrc111k mUtoha.ssı.sı Pro:ıt Bur· 
sruım imar pırı.mnı tamamlamıştır 

MUtehaurs blr müddet eonra. Buru.ya 
rtd~cktır. 

• Tiftik lhracatmı kontrol nizam. 
namesfne alt tallmatnanıo haı:ırla 

lamak Uı:cre ;ıehrlmlzde bir heyet ku· 
nılmu:;tur, 

• Kırkçe,medo bir ahırm dnmmdtuı 
~aç pıtrç::ılan çalmaktruı suçlu H:ılit 

dün Uç buçuk ay hapeı mab.k1lm ol· 
mu§tur. 

• Hultıst isminde bir hırsızlık suı;
lusu da dUn altmcı ecza mahkemesi 
tara!mdan 13 ay hapı;e mıı.hl..-fun e
dilmiştir. 

• B:ı.lurld5y mU!hakatmdan Splnoz 
köyünde Emine isminde bir kızı ka· 
çırmak l.atıyen köylU Halim flclncl a
ğtr ceza mııhkemeslnde dUn bcrnet 
etrnl.§Ur. 

• Fındılthda bir odun deposund!lD 
bazı e~ya çalan Demir dün 11 ay hap. 
so ı:nahkClm oımu,tur. 

• Kapahçıırşıda kUrkçtı Saln1den 
bir lıürk alara.lt geri gettrmlyen Ra.
m:ızan bir buçult ay papse m:ıhlcQm 
e-dllmlştır. 

lllAJl gelecekleri maıom ~ ~ı 
Arnavııtıugıın (:ga11nd81'1 J.~ .A 

nıuı1stal:ı.3. Uttca etmlı olatl ıti1 F 
e§ratmdan Oç kişi de :;:d'cf• 
v0.J'U!1yonelln yolcuları a ttt 

----~-ocr--~__.,,.. p1t~ 
Hürriyeti Ebediye ..I' 

halka açıldı '-<' 
HUniyett ebediye par1'1 ~ f 

tarafmdan yeniden t8J1%lın ; -,, 
hallı:& aı:üm!Jlır. Parka tat t 
al eturma lll1'Ul kOUJX1U~u' 

Dolmabah; -;;d~ • 
temelatma ıner"! '~t 
Delmabahçe ıt.admI11 teı:oıırf ~ 

mera.ııılml buırün ıs:1ede;1 rdtt ti• il' 
t T da bım&t T&lJ Lıtl t!l l{J ııJA1ıfJSl ııfl 
dan yapı1acaktır. De1!1ir ~ 
mJn cılundu,.~an ~ur-
ıanuakbr. 1~ 

Çıl<"rı .. , V D.zifeainden gilı'd" 
bir memur on ~ 

kayıp ııaııeda ~ 
'.l'oP d8 -~ 

ğazkesc~e 0tıJJ~ 
tan .ı~eıı "'ıııc
N~fıa "\'8 /
tebl sıbhı.)l~ıı-

··~.ııır-d nıuru ~ _...ı· 

Tc~l o~ .. d& ''ia.
bcri or...- ~~ 
tur· pUn n ~-S 
ınizo gel1'eı~~ 
Eıntne ?i Ji 
ınaytst&tttebillofı 
Fen xne 0 r.ıJll~ 
"3Zl!c!iJl 1'oC ~ 

l ver:ıcn ~_:.~ ı 
l'ıie u:ıd ';'eze rinC ur}lll't 

nın o ~lliıdcııb ... rl e' nin• :rJC~· 
ğmı; mektep !dnres1 dil ıct ~e 
Te:::el!n tJubctl etraf~-ıı.P "le 6' 
nl tatmin edici bir ec al~~ ~ 
diğini, ı:nbıtn a.rn~ı:;ıcıııllJ~,,cııJ 
neticesiz kaldığını d8rt çvAI~ 

vo ı.ırv. '"a!llnrmda. bulunan ..,cftl · • .K 
• "' }ıhlrc .... ~~-.. 
babıım bulunan SI ~-p. c1 
glSranlorln z:ıbrttıYB ~ıcrl ' 
sine mal!llnat verın 
borcudur· 



- 1940 

lLVerdö 
~raasad 
ttıı maa 

HA BE 1t - Akşam Posta• 

Parlı, 19 - ltaıyanm son :ı::ıman- 1 rl garp cephesine gCadcrllm1§tir. Yu
larda müttefikler aleyhinde aldığı goslav hududundaki Alman truıaldatı 
ta\Tı bir blöf tclAlckl edenlerde, bu böylece mUnde!l olmuıı bulunm:ı.kta

t&hminlerinde aldanmadıklan kana- dır. Balkaıı1 r için blr Alınan tchl1kc
atln1 uyandırabilecek bazı dcği~kllk- si böylece ~mdillk mevzuub:ı.hs oı-

ler kaydedilmektedir. nınmaktadır. 

ltnlyan gazetelerindeki mllttefik· Parlstc söylendlğlno göre Almanya 
ler aleyhinde n~riy&t kesllınlıı, ho.rp llalyıının Frıı.ıısnya klll"§l ha.rekct et-
hAdisclerl bltarafane blldlrilmcğc ha§· mc:, §arUlc harbe glrmealnl ve fakat 
lanınl§tır. cen:.ıbu :ı.rW AHup:ıda y pılacak tuı.-

ltaıyan ha.rl.clye nuırmm, hariciye j rckuttn Almnn)anm serbest bı:raJul
bUtçm konuşulurken nutuk eliyle- masını istemiş. Ronuı hUkOmeU bu 
mekten vazgeçmesi manidar telakki vcralt altında harp tuı.ricl '\-az1yetln1 
ediliyor. ııusollnl de bugtınlerdo nu- muba.Iaza etmcği tercih e~Ur. 
tuk ııöylemJyeceğinl halka. blldirmJş- Dutün bu haberler Fransada azamı 
U. Bu vaziyet ol!yle tdıılr ed!Uyor:: lhtıJnlla kıırııılıınmaktadır. Bununla 
İtalyan devlet adnmlan hllkOmel na- beraber, mUU.cfiklerle ltaıya arum
mma aısz IÖyleınlyerek mUttetlk a- dııkl mUnasebatta nınhsua bir aallı.lı 

Jeyhtarlıfmı yalnız: gazete neıırlya- lmydı.;dildığl de lnkAr edilmemektedir. 
tma mUnha.aır bırakmak ve bUtUn ka- Uu mUııascbcUe, Kont. Ciıı.nonun 

pılan kapamak istemiyorlar. bu gllnlerdo Alman hartc1ye nazın 

Romadan gelen haberlere gllre ce- von Rlbentropla ltıı.ıya • Alma.ı:ıya 
ııubt Avusturyadakl Alman kuvvetle- hududunda bir mUlakatta bulunacağı 

galibi 
Başve

ıaı olda 

haber verUlyor. 

ŞAYANI DlKKAT BiR JUl>tSE 
Diğer taraftan Nevyorktaıı İtalyay& 

dönmekte olan ltaıyan Rex Tranaat
lanUğine dUn Cebelllttanktwı kon
lrola tabi tutulmakaızm durnından 

geı;mcsino mllsaade cdllm1§tlr. 
Bu cemile ııayanı dikkat gör:UlUyor. 

lTALYANIN YE.'loil BERLtN 
ELÇJst 

Bu mıntakadaki Alman
lar lsveçe doğru 

çekiliyorlar 

Londra, 19 - Norveçlen alman 
haberlere göre mUltefiklcrln N:ır
vikln '11mıü ve cenubunda yaptık_ 
lan mUtemadi tazyik neticesinde 
bu mmtakayı işgal eden Almanlar 
§imdi İsveç istikametinde §arka 
doğru çekilmektedirler· 

Şlmdl haklkt bir kıs.kaç içinde 
knlnue bulunan Narvik, fillen m{ll
tefiklerin elindedir. Almnnlıırm bir 
tek yolu vnrdır ve o dıı hududa doğ. 
rudur. Bu yol da nerede ise ka
panmak Uzerccllr· MUttcfiklcr, Al. 
manian ts .. ·eçe doğru k ı.rnk Nar 
vildn ~imal e hlllnJ temlzl ek ~· 
nf bitlrmektc-dirler-

Geçcn gece, Nnrvlkte l Alınan 
krtaları, donanma top!ıın ile vo 
m,. ~emııdi surette tehir lli:•rinde u 
çan tayyarelerle bombardrman e. 
dilmJşUr. 

Almn.n!ar, Trondhaymden denlı 
yolu ile gelerc.'lt Narvikteld krta.. 
larmı takviyeye teşebbüs etmt,ıer
<lir· Fakat gerl ptlsk:OrlUlmUşler _ 
dlr· Alman takviye krtalarmı ge. 
tiren nakliye gemileri batırılnuş 
veyahut esir edilmlştir. 

Cenupta Mo mmtakasmdıı mUt
tefikler dU~nuuuıı ileri hareketlnJ 
eğrrl~trrmağa muvaffakıyetle ça.. 
lısmnktndırlar· 

Fransa ile lsviçre ara
sında şimendifer mü· 

nakalab kesildi 

~ 
.. ,llıız bat vekili "vaziyet vahimdir, fakat hiç de 

Berlln. 11 (A.A.) - D.N.B.. 
H1Uer, bugUn umumi karargllhııı

da yeni İtalyan bUyUk elı;lsi Dlno 
.Alflyeriyt kabul etmi§tlr. Alflyert, l· 
Uma.tno.mealnl takdim eyleml§tlr. 

B4.le 18 (.A.A.) -::- Bu 1&bah 
Fransızlar, Salnt - Lou1a k6prtl.111ntl 
berhava etmı.,tller ve bu sureUe BAle 
ile Fransa arasındaki demlryolu mtl· 
aakalAtmı tamamJyle inkıta& uğnt.t
mıııardır. C ümitsiz değildir,, diyor 

tPhe kumandanı değişti, 11-8-.-. --1-. P-E-Kı:.--S-in_e_m-as";;da "I Qbinede tadilat yapıldı ugun 
.:~ 
"1.~' 19 - Frıı.ıı.sız kabinesin. 
~ ta tadiat yapılmlllır· DUn 
~ l> Patıyada.n gelmil olan mn.
~ 111~ devlet nazırı ve Baş. 
~· l.f~ olarak kabineye gir. 
~ ~l Peten Umuml 
~~J. erdôn harbinin gallb!dir· 
~~--U Iteno harbiye ve milli 
~ baılld ııazırıığmı deruhte et. 
lı,,.~. \j Yo hariciye nazın ol. 
~ hı.ı nıunıı Harpte Kle.man. 
~i..ltan aı.ısı kalem müdilril olnn 
'\..~ del dahiliye nazın tayin 
~~~etlen.ret nazın Rollen mUs-

OQııı.ı:ı llaztn, Bartl ticaret na. 
~ ardır. 

~ CF;plIE KUMANDANI 

~~ftan elyevm bUyOk 
~t er cereyan ebnekte o

\.~ Jiacephesi kumnndanltğma, 
it~~ ıı>to yararlığı görUlen 

~lhtıi!llrdan general Jiro ta. 

"'""Ur. 
t':\ At. 'VEGAN PARtsTE 
~~ı v~l'dı.ıları bı:ı~kuınandanı gc
~ te~ıı vaki davet üzerine 
• ~ tcıı1llll§. Başvekil tarafmdıın 

Başvekil, bütiln millet tarafın· 

dan çe.kllen ıztıraplan hıılırlattılc. 
tan sonra, dil.n alınış oldul;'U ka
rarlan kıaaca tcfslr et.mi§ ve bil. 
hassa 1916 dald mütecavizlerin 
daha ileri geçmelerine mruıl olan 
Vcrdön galibi marcpl Peten'in 
kabineye girmlş olmasmm ebem -
miyetlnl tcbarilz et~tir· 

Reno, bundan sonra. elçiler ara. 
smda. Franmz harici siyasetine a
zami milessirlik verecek olan bir 
tebeddül yaptlaeağmı bildirmiş ve 
sözlerine ıöyle nihayet vermiştir: 
"- Orduda olsun, dnhilde ol. 

sun, her Fransız, bu nk§n.m benim
le beraber. galip gelmek için ant 
içmelidir •• , 

SİLAH FABRİKALARINDA 
AZAMI RANDIMAN 

Harbin oiddetlcnmesl Uzerino 
harp mühimmatı ve tayyare fabri. 
kalannda fsUhsalAlın nzami had
dine çıkanlnırumıa karar ,•eril~. 
lir· Fabrikalarda mesai saati gün
de 12 saate çıkarılmıştır· Fıı.brlka. 
hır ikişer ekiple günUn :irmi dört 
saat;nde <:nlısacaklardır· 

2 Büyük Film Birden 

1 - Asj Kahraman 
Fransızca sözlü Aşk - Kahramanlık ve muazzam 

heyecanlı filmi. Baş rollerde: 
W ARNEU BAKSTER - FREDDIE BARTHOLOMEW -

ARLEEN WBELAN 

2- Lorel - Hardi Harbe Gidiyor. Türkçe Sözlii 
İIAvctcn: lo"oks Jqrnnl dünya habcrierl 

Ut•••••• BuJ;Un 11 de teıı.zllltıı matine - ••••• 

-Hu HMta er ~i nemasmdB -
MARTHA EGGERTH'in 

Şayanı hayret musiki muvaffnkıyet1, SCHUBERTin hatıra. 
sına dikilen zafer !bidesi 

B i ·T M E M i Ş S E N F O N i 
ölmez Mualld harlkaaı, b1ltiln a:uıayU netlae amatarterin.ln tak· 

dir alkı§larmı toplamaktadır. 
lldvctcn: EKLER JURNAL en mm harp haber7erl. 

Bustın saat 11 de tmziltlUı maUno 

,ln~iltere mıknat· s 
lı magnların lı k· 
kından nasıl gel • 
zararsız yapıı '-"-"'°'! ~yc::l artık 

a~ığa vuruldu. 
Bu öyle bir hikayedir k1 ccssret, 

8%1.m ve sebatla bcrabcr nwı ~~er 
"ynı n!abette mlleaalr olm~lardır. 
Hayatlamu bllytlk tehlikelere sokarak 
ilk mıknabah maynı ıoğukkanlılıkla 
tahrlp etmıı:ı olan tı:ı.hrl.y k•perlert 
kral Jorj tıırc.tmcıan kahraman olarnk 
t.avıılf cdilml§lerdlr. 
Mıknalıslı maynlar, bllııbUtUn yeııl 

bir allAh değildir. Dnha 1018 en ııln· 
~ ı!e bay' mıı.ynbr & ulum dlhlne 
konuluyarlaıdı. l enı ol&C ;, bn 
mıı.ynlarm plmdlki ., rpte kul!e.rulış 

ta zı!1ır. Bu maynlar )'& taht.elb:ıhlr· 

lnrle d!SkUlOyor Vf'yahUt da tnyyarclor 
tArııfmdan parqUUerte TI-hlıyorlar. 
Bu sayededir kt, onl&r dar kCrfezlcre 
ve h:ıttA Umnnl3rıı. l:nd:u' gtdeblllyor
.lardı. 

B'.ı maynlarm zararm: b!r hı\l" l:o
nulmıwna imkAn Juwrlayan §CY b!r 
Almıı.n tayyareclatnln hedefine t.snbet 
ett1roınemes1 olmu~ vo bu ısurcUe do 
kahraman blr lngillz z..ı.blU bu Cölı.o:ı
nem makfn"alnl s!Sh.'1p tehlikem bir 
bale soka~tlr. 

Yirmi ilet sonte§rln 1939 gcecstnde 
~r dllşııwı t.&yyarui kMallar için 
yapılmı;; o r m&l'lll ............... .., 

m~tı. :r.!ıı.)'D Uhl 
zıyettcydt 3a4t talırıl>W 

t'ua§ ;.an ~ 

meht pta e d:>gru yQz.e 
yordu. Bunu geren kıt& ar makill 1 
tutekler a te. açmış ar fakat çok rfll· 
kUr k1 isabet cıtUrenıemı,11rdl. Saat 
1kl buouJct& ma;;nezyumlu ziya .lıt 

ynm remıl aımmııtı. lk1 aut. lion

ra Portamuthdakl torpido mel.:te~ 
eksperleri yotJomio bulunuyorlardı. 

Jdlralay Ou\-ry'Dln iducal altmd& O• 
lıı.n bu heyet bUtUn geceyi yolda geçir 

mJ~tL 
D&lral&r tarafmdan bqlıta y rlere 

allrUklenmemem ıcın mayn pyet bU· 
yük bir dlkk&t ve 1hUmamla bir yere 
tespit edildi. Elaktrikll pro~clttllrlerin 
zlya.r:ı &ltmda, ona göre 6.leUer buıl'
larımaaı için reslmler almdl ve mayn 
sularla llrtUldU. Bu zaman emumda, 
demirden arl bir maddeden olmak pr 
U1e icap .ıen 6.leUer ha.Zırlanm11 bu· 
lunuyordu. Saat oıı lklyt otuzda ya.ıı1 
maynm bulunduğuDdan henlls on ~ 
eaa.t. geçmeden culr hal1 bu tehllkcll 
aiWım eöldllmee1ııe bqlamak 1m.kA
nmı verdi. 

0uV1')' çok bny1lk bir dlkk&Ue n t.

ğır, ağır ça.IıoıyordtL Ve emniyet anı
humda bJlunan dlğorlarlne de tam 
bir ,ekllde ne yapmak tasavvunın

cb olduğunu blldlrlyordu. Eğer bu BU· 
reUe bu ameliyeler emıumda ın.tilAk 
e~ olaaydı, öteki eksperler hle dl)o 
ğilse bundan ııonra 1nli1Ak& aebeb olan 
tıa.rekeU yapmaktan çekinmelerinl 

Yugoslavyada 
yardımcı ordu 

kuruluyor 
Belgrad. 18 (A.A..) - Rum! gaz.e

te, 16 Da M Y&§ &rumda sUah altı

na &lmmıyaca.k bUtUn erkeklerin, bir 
harp eanumda, ) cnı teJkD edllml~ 

olan yardımcı ordııd& hizmet gllrecek· 
lerlnl blldlren b1r eml.nıam, zıqret

ml§Ur. Yuıoalavya kurna.ud&nl:ğtnm 
emrine verilecek ol&n bu yardımcı or
dunun vazi!elll, b1r tarattaıı dahJlde 
dO,manlara k&r{ı m1ldafaa ve diğer 
tra!ta.ıı cepbedeld ord un 1qu1'Ur. 

Erbaa, Tokat ve Faua
da zelzel oldu 

Ankıtra, 19 - Dlln sut 9,l';O dP. 
Erb:ındıı §lddetıl 8,46 da Tokc.tt:ı 
vo 8,47 de Fatsa 1.uıfif zelzele. 

temtn etmı.,, olacaktı. Çok &tUd1r ki hl 
bir gey olmadı ve b!r mUddot soruı 

Ouvry kapsUl vıızi!estnı g6rnn kısmı 
uz.ıW~tırd•. 

Sonra öteki il.damlar da vazifesind 
ona yardım için geldiler, Arbk cı:Wır 

bcklo:ımedik bir pe.Uayıı tchliko
Binden lızade olduklıın kaneat ve em· 
ıtlyoU ..:ardı. Bir lklncl kaps<.11 bul
dUklan zaman onıarm bfrruı hU%urlan 
kaç~tı. Fakat bu defa da 1 1y1 glt
u. .Mayn vo onun muhtellt Aksnmı 
tcUdk ııdllmek üzere Portsmutha &ö
t t!rUldU. 

Hayn mıknatL!ili nuyan b1r mıı.d
dedflll yapılını~tı. Ve i~do l> ı;m<!l-..1. 
olan blr geml.nln m:ı.nyaU2:?rJ .ıycsin

de kopsule \'Ul'\IP 1ı:ı!llAk& aeıbcb'l et 
verecek g:ıyet. ~ b!r mıknatısı 

iğne vardL Bundan ~k:ı. onun lçlnd 
tekrar bir iklncl kap&Ul cbha vı:.rdı 

bu dn m:ı.yn h h=;i b1r gelilhı!n 

tekncslııe ,,. l ahut d& ~&~ !lir ına
hııll çarptJtı zama:ı ç.al~caktı. 
SoğukkW!, ccsareUerl d layılli 

O•ıvry ve yardanc:larııuı. kral nL~ ı 

\' ermt:Ur. Bunlarduı blr ta.nesi kUçUlt 
z:ıblt Baldvlıı &onr t tk1k ettiği bir 
~ p:ı.Uaması yü..-t!: ~ .. lS!m~tUr. 

XV\•elce de söyled.lğlmlz glb1 muı:-
14&balı maynlar d Wn d1b:n kmıu· 

1 

;J.rdı. 

d rln
dotru-

1!'111 c!oğruy .. ~ anthına b:rakt
lan lelllde maynlnrdan t:ı.rklı d gu. 
dtrlcr. O zaman ancak Qarpm k sure
Ule J:J göre blllrlcr. 

lt:1nı.f etmek ltwmdir ki mıknıı.ta
lı mıı3'IllD.."lD dökUlll.,'111nglltcreyl yen 
hususi usuller tlltblkfnc mecbur et~ 
Ur. nu maynlııra kar§ı kullenılaeıı.k 

ver.Layıı gelince en ufak bir gcmJ
dcn, r..ıı bllyUk harp sc!ıılnJ.nc l.ad!ır 

bUtün gcmllerda bul~ Gıı....s:ı kup-
11 denilen ve manyat1zınl g1 ren blr 
tertıh:ıtbr. 

Şlmdl G:ıuas k~:ığı dcmlcıı bu ter 
Ubs.t tecrit edllml~ ve gemlnin boy
dıı.n boya ctmtmı dol~an ve husu;; 
bir t!U'Zdr. elektrik ccrc;,mımı h " o
lan alelft.lMe k:ıblolardnrı ibaretUr. B 
kupk go:::n1n1n mıltcmadl maynat!zin 
nl gtderd.lği ıc..ıı gcmt bu mıloı:ı.uııtı 

mıı.:;•ıılann tıurın:len hiçbir tebll er 
maruz kal:nadcn g~bllmektcdlr. 

}taamafih ounu da söylemek J.Azun
dır k1 mıkna;;uı!ı veyahut. alel&.d 
maynlanı kar§ı muUak ldr gara.nU 
yoktur. Oyıe olmakla beraber bu ku· 
oakla tcchlz edllmll hlçblr gemi §lm
dlyo kadar mayn yüzünden batına· 

nıı§tır. Bu kuşatın mUkemmelle:iU· 
ı1lmw l§lnde çıı.l~an bir zabit bu ıru
p.kla mUcebhez berha.:ıgl b1r gemi llo 
bUtUn mayn tarlalıın üzcrlııdc tcred· 
dlltaUz geçcbllec ğ1n1 llt\n etmifUr. 

,~ ... ----••BBramn• 
TAKSiM 
SD!iı)em Si 

Tcnzllll.tlı nz flntlarınn ba~ 
lndı. Du·ınu) c 20 'o 15 l..."11 

:ruşt Lüks 80 l.."tlruş. 
[J<>c:ılıır 100 - luO h:uruş J 
Aynı znmnnda bUyUk prog .S 
ro.mlar: BugQn yonl prog. 

ramda ilci iilm birden. 
Şarkın Sca Kralı 

ABDUL VEHAB'm 
ölmez filmi 

YAŞASIN AŞK 
LEYLA MURAD'ın 

i tirô.hile 
Ayrıca. fldncJ fJlm olaraı. 
BUK JO. 'ES tarafından 
KlZlJ, Ji.TLl HAYD TLA.l 

• \> tıı-aı nıırıur. 
~fQ \ı'ct'anın baeka mUhlm 

r>ı-aı tie tayin edileceği, hattA 
~lldanıeıenın yerine ordu 

}ı~- hı.ı anı olacağı söyleniyor. 
~t. layi'1lar tee;)')1lt cbni§ 

• ıer olmustur- 'Oç eshlrdc ~e l. ...... 
l.i:Uthiş heyecanı: film 

Matineler s at 11 <'le b:1_ş;nr 

~~,.,. 
l' ~ BAŞVEKlLlNL~ 
~ ~, lilTAn~t 
~~~)o l!llfvekili Reno dUn ak. 
·~ Ue Fransız milletine 

~ ıu :1r· BllfVekU ezcUmle 

.... :" ~"'°~llti "'P" ~%:•11 gUn, mlere. dili -
'a )'~ n garbinde geıtlt bir 
~ )•a muvaffak olduğu. 
~li Uın. Bu •cep'', o uı -

~tt "a ~arba doğru genl§ledl. 
~ ~ d"ğ~d' dir, fakat hiç te ü. 
''~ı.ı. ır. tb..:'..~ b •• 
\ ... ~tı~. \ırada ıu cUmleyi il!
~ )ı .-. 

\ ~oı~ıı milleti. naaıl bir 
nu '·tc bun& benze 
f ~ ~ ' ~. r&term1ttlr·.. .. • Taksimde ~ bUyUk tiyatro hbıymm makta pJAnı• 

rat yoktur. 

' nin enıaakfiz programlan devam e 'iyor. 

Görülmemi§ 2 Büyük Film Birden 

1 - üNıVERSiTELiLER YURDU 
Gençliğin iıeşe ve zevkinden; aşk ve heye<:anmdan .ialenen 

bUytik FraUEıIZ filmi 

2 - CANiLER DOKTORU 
Amerika Filmkricin bilyUk artistle:-indcn 

EDV ARD ROBİNSON - HUMPHREY BOGGART'in 
yarattığı esrar dolu Fransız filmi 

3 - Harbi yakmdtJı 2<r "ren en son gelen iki bUyük .Tumal 
birden: (PARAMtJI\"T JURNAL - Fransızca) ve 

(British Nyuz - Tllrkçe) 
~ 1hıg1ln ııa.e.t. ıı de tenzSIAtlı maUnc.,.111a1• 
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Mısır Başvekili İtalya 
elçisile görüştü 

Kahire, 19 (A·A·) - Mısrr Ba§vekili ltalyanm M~ır sefiri ile u:ı:un 
bir ~nüJB.kat yapm~ır. 

Musolininin Ruzvelte cevabı 
~una, 19 - Mussolinf, Amerika Cumhurre.i.ı!i RuzYeltin 111on me_ 

ıajma dün öğleden sonra cevap vermiştir. Co\'abm metni hakkınd::l 
ma.lCımat yoktur. 

İngiliz başvekili bu akşam bir nutuk ıöyliyecek 
I...ondra, l9 - Bqvekil Ç'örçil bu akşam saat 21 de radyoda bir 

nutuk söyliyecektir. 

iY ugoslavyada kapatılan gazete 
Belgrat, 19 (A·A·) - ltalya ve Almanya aleyhinde makaleler 

neşreden "Trgovinski Glasnik" gaz:etesi kapatılmıotır. 

A.merikada silah fabrikası yapılacak müesseseler 
l'~lnı:ton, 19 (A·A.) - Detroit otomobil fabrikaları, büyük a..oı_ 

kerl fabrikalar haline ürağ edilmek üz:ere teslııallarmı genişletmek
tedirler. 

Harp vaziyeti 
Parh, 19 (A . .A.) - Salflhlyettar 

8Jlkerf mah!ellerde ~imdi ecre;> an et
mekte olan askeri harekAt hakkında 
.Alman propaganda. servisleri tarafın· 
dan dünyaya yay1lıı.n bUtUn yalan ha
berleri tekz.Jp etmenin lilz:umsuz ol
du~ beyan edilmektedir . .Aynı mah
teJlerde, .Alman radyosunun f§rab 
ettlği ve'1ılle Sen - Kentcn,. Soworuı 
ve La.on'un .Alınan kıta.lan tara!mdan 
i§gal edllmedJti kaU .surette blldlrll· 
mektectlr. 

Pnrls, 19 - Büyük meydan muha
rebeQ bir aralık ha.fitler gibi olduktan 
aonra tekrar §iddetlenm!§tir. 

Sa.mbre'in cenubunda, .Almanlar, 
ordulıı.rmm malik old~~ tanklann 
y&namdan tazlasmı muharebeye sok
muştur. Muazzam gayretlerine rağ

men, Alı:naııl&r, .Ave.ıınes mmtakasm
da ancaz az ehemmiyette terakki 
kaydetml§lerdir, Bu az ehemmlyeUI 
terakkllerin en bUyüğU, Verviııs ve 
Hlrscn mmtakala.rmda vukua gelml§· 
tir. 

Fransız kıtalan, tank hücumlarına.
gittik~ daha ziyade alı§maktadır. 

Fransız takviye kıta.lan gelmekte do
vam edlyor, 

MUHAREBELER ETRAFINDA 
VERİLEN TAFSİLAT 

Muharebeler hakkında §U tafeilAt 
~or: 

Almanlar, halen. kaU olmasmı ü
mit etUkleri bir gayret A.r!etmekte
dirler. 

Sambre mmtaka.smda bir gedik 
açmak için. Almanlar sıkı ııa.tl&r ha
linde hücum eden 2500 tankı llerı sUr
m~Icrdir. 

DU.n, .Almanlar, iki !stlkame.tte bl
riblrlnl takip eden dalgalar halinde 
hücumlarda bulunm~lardır. Bu lki 
Lııtıkamet §unlardır: 

Hir!Oll - Avesnes mmtakası' ve Ver 
Vins mmtakası. 

Birinci mınta.kada, ormanlıkta ha
reket eden moUlr!U kıtalar, baz:ı nok
talarda ancak hatif terakkller kaydet 
~lerdlr. Mukabil hUcwnlara. geçen 
Fransız kıta.lan mahalll mU\'a!foJd. 
yeUer kauınm~lardır. 

.Alma.nlarm gayreUerl, Ver..-lnada 
bllha.ıısa enerjik bir mahiyet alll'Uf
tır ve pek %iyade §lddetli blr çarpı • 
ma, tankle.rm, topçu kuvveUerınin ve 
ha.va kuvvetlerinin yardımlle dur
madan devam etmektedir. 

Avesnes - Verviruı - Rethcl - Se 
da.n müsellesi Uzenne büyük küUc ha 
llnde tekslt edllmi§ olan müttefik 
tayyareler, bUtün gün, biltU.n geçit 
noktalan üzerine binlerce ton bomba, 
ve milyonlarca. makineli tUI.ek kuruu
ııu y&ğdırml§lardir. 

Tarihin kaydetmediği en muazzam 
meydan muharebesi, dUn yeniden 
~l~tır. Şiddetli, çarpışmalardan 
•onra, Alınan lnı,,I durdurulmuş ve 
d~m Sedanın tarkmdaı:ı Majuıo 
h&ttmm nihayet noktası olan M.ont
medlye yaptığı te~ebbüsler enerjik 
•urettc lurılml§tır. 

Moı:ıtmedlden lsviçre hududuna ka· 
dar M&jlno hattı boyunda !§ara. değer 
bir teY yoktur. 

Belçlkanm §imalinde mUtteflk kı
talar, gen.ı,, bir stratejik hnrekete ha§ 
lamı§lar ve BrUkselln rarkmda Dyle 
Uzerinde Almı.n hücumıarmı tutmuş
lardır. Evvelki aqam Dyle hattının 
müttefikler ta.ra!mdan ltendl arrula
rile tııhliyeslnde:ı sonradrr ki, Alman
lar Luven ve Ma.llnesl işgal edebil· 
ı:rıi§ler ve Belçika makamlan tara!m· 
dan tamamıle tahliye edllm~ olıı.n 
Brükııelo gireb1lmi:lerdlr. 
F'RANSAYA ll\'EN PARAŞÜT_ 

ÇÜLER 
Fra.nmz hatlan ara..cımdan gec; • 

meye muvaffak olmuş, fakat hA.dL 
aelcrin umumi cereyanı üzerinde 
tesir icra etmemiş bulunan bazı 
motörlU krta.lar hakkmda dün ba
zı tafsil!t verilmiştir. 
ktımle, enıelld gün altı moto_ 

ıdklet9iden mUrekkep bir milfreze, 
~ua lwncn lbn&lindeki mmta
kıiya: kadar gelmeye muvaf!a.k ol.. 

muşlardır· F-ı ht tabiatile bun
lar. çarçabuk matedilmişlerdir-

Alman hava kuvvetleri tarafm_ 
dan bazı raraşütçüler alılrnıı:tır. 

bu paraşütçüler, derhal ziyan ver
miyecek hale getirilmiştir- Bunlar, 
kati.ren hiç bir hareket yapama. 
mıelardır. 

PARIS ÜZERlN'DE DÜŞÜRÜLEN 
TAYYARELER 

Hava faaliyeti hakkında verilen 
malümıı.ta göre de, sekiz tayyare
den mürekkep iki filotilla, biribirL 
ni müteakip, dün öğleden ımnra 
Paris mınt.akasına. kadar gelme
ye teşebbüs etmişlerdir- Bu bom_ 
bardnnan tayyarelerinden Uçü ha
va dafi toplan ve bir tanesi de av_ 
cı tayyareleri tarafından düşürül
müş, diğerleri de bunu müteakip 
geri dönmür;;tür. 

FRANSIZ TEBLlCt 
Dünkü .l<'ransız tebliği eudur: 
"Çarpışmalar, bütün gün aynı 

şiddetle devam etmiştir. Çarpış _ 
malar, bilhassa Guise ve Landrei
cies mmtnknsında vukua gelmiştir. 
Ve düııman, burada, çok büyük 
kayıplara rağmen, kuvvetli va.sr_ 
lalarla garp i.<ıtikametinde hücum 
etmektedir. 

Belçikada müttefik kuvvetler, u
mumi ''aciyeti nuAn dikkate ala_ 
rak, gerileme harl'keti yapnıı~lar 

ve Brükselin garbine çekilm~ler -
dir. 

Cephenin g('ri kalan krsmmda, 
kayda değer bir fey yoktur. Bom_ 
bardrmıı.n tayyarelerimir., düşman 
motörlü kollarını sarsmakla dm·am 
etmiştir. Düı,man motörlil kolları, 
layyarelerimizin hareketinden çok 
müteesıııir olmuştur. 

Bir çok keşifler yapılmış ve ge. 
rek tayyare dafi toplan ve gerek 
a\'cı tayyarelerimi:ı: tarafından bir 
çok düfinıan tayyarc!'ll dü~UrüL 
mü~lir-., 

BELÇİKADA V AZ1YET 
Londl'&. 19 - B~lçikada Liyej • 

ve Namür kaleleri e!An kahra.man
ca mukavemet etmektedirJn. 

Belçika ordusunun mane'Viyatı 
çok iyidir. Askerler, çok c~ur ko_ 
nuşmaktadır. 

Halkm vatanperverlik hissiyatı 
da. ~ok }ilkt::l:Ur. Siviller, hava 
bombardımanları altında hakiki 
medent cesaret gfüıterm~lerdir· 

BELÇİKA TEBL1G1 
Dünkü &lçika tebliğinde cıöyle 

deniliyor: 
"Son günlerde Belçik11. ordusu

nun yaptığı siı=t"matik ~eri çPkiL 
me mü~ait tıartlar dahilinde vukua 
gelmiştir. Emredilen hareketler iyi 
bir nfaam altında yapılmış ve tah
riba.tımı::rlan müteessir olırn dü~
man. gt"!ri çekilen ve kayıp kay _ 
detmeluıizin teması kesebilen krta_ 
lamnız fiterinde şiddetli tazyik ic
ruma muvaffak olamamıştır. 

.Maalesef, bu harekftt n'-'tice8in_ 
de Brühel, An\'ers cıehirleri ter -
kedilmiştir. Bu 1$f'hirlcrda mühim 
hMar olmıunı~trr.,, 

TAYYARE FAALlYETt 
Alman tayyareleri Belçika.da açık 

ııehirleri bombardımana devam edl· 
yorlar. Belçlkanın cenubunda bir fCh· 
re 60-150 ldlo sğırlıtmda bomb&lar 
a.trnı§lardır. Mllltecllerle dolu olan n 
ııığ'maklıı.n kUi gelmlyen fPhlrde Ö· 
!enler f\(lk çoktur. 

İngiliz ve Fransız: tayyareleri de 
faa.Ilyettedlr. Fak&t Almanlann aksi· 
ne mUnhuıran ıuıkerl hedefleri bom
bardnna.n ediyorlar. 

Evvelki gece, !ngillz: hava kuvvet
lerine mensup filotlllAlar, F'ransaı!a 

ve Bel~lkada dU~man münakale hat
larını ve ü~lerinl ıiddetıl .ıuretta 

bombardımıı.ı:ı etml:;tır. 1nı:-lliz hava 
kuvveU!!rlne mensup fılotillalar garbi 
Almanya.da mühim ukerl hedeflere 
de muvaf!ak!yeUe hUcum etml§lf!rdlr. 
Bu harekAt çok genl::ı mahiyet alm~ 
ve fakat hiç bir tayyareml.z kaybolma 
mı:tar. 

İngiliz ha.va ku~·etlert tar&tmd&n 

- . _ .. _., ....... -..... , .... -..... ~ ... ... .. ~.,...._.-. ...._........, ........ ~j 
• • - .. . : ··41ı • • , "\. •• • ·-> '"'' . • f ..... • • ~ :.. • • '. 

ve ·· b -.·u .. g .. an-ü .n - · habe~ ve. h .adiseıer 
• \: • ~ • .. * . ' ! . . . • 
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(Ba' tarafı 1 lnride) 
Rı!ik Saydam, vekiller, Ankara vall
ıl Nevz:at Tando$:'an, mebuıılar mera
ılmde hazır bulunuyorlardı. 

EvvelA resmigeçit yapllmı§, 
erkek liseleri, ortamcktepler, 
ve meslek okulları, Harbiye, 
klllplerl muntazam bir §ekllde 
mi~lerdlr. 

kız. ve 
ıanat 

ıpor 

g-cı;-

MAARll" \"'EKtl.tStS' l'\UTKU 

Bundan ııonra. rel.slcumhur bando
~un çaldı~ L!Ukl!l ma.rşlle merasi-

me ba§lanmııtır. Stattaki mektcp
lller ve on binlerle halk hep bir ağız
dan l.atikll.l marşını ııöylemişlerdlr. 
Müteakiben maarlt vekili Hasan Ali 

Yilcel merulml açmış ve ezcümle ıu 
nutku ıöylemlıtir: 

''Büyük Türk milleti ve onun yüce 
Milll Şefi, 

1940 yılının 19 mayıı gençlik ve 
spor bayramım bütlin memlekette 
yUksek huımrunuzda açıyorum. 19 
mayıs Sam.sun, Muııtafa Kemal, mllll 
mücadele, vatan Te lstiklAI ... 

Yurtdaşlarım, 

Kuvvetli hatıralar bugUıı rene gô
nlillcrimlzde bütün tazellğlle canlan
mıı bulunuyor. HlıJlsıeler dolu tarihi
nin acı ve tatlı hiçbir hatırası ha!ı

za.smdan ıllinmiyen TUrk milleti ken
disine iyilik edenleri hiçbir zaman 
unutmamı~tır unutmaz ve unutmıya
caktır. 

19 mayıs Saıruıun, Mustafa Kemal, 
Mllll mücadele, Tatan ve lstlklA.1. •• 
17 milyon yurtdaıı besllyen toprakla· 
rile, da.marlarımı:ı:dan akan kanlar gi
bi nehirlerile, ecdat kUtleııi olmuıı 

ıııra. dağlarile, göklerinde rahmetle 
bereket t&§ıyan bulutıarile mukaddeş 
bir bUtun olan TUrk va.tanı bundan 
tam 21 yıl önce katı kurtancı.sma ka
vu~m~tu.,, 

Ha.san Ali Yücel aö:rJerini ıöyle 
bitirmiştir: 

''-Birimize f elaket hepimize 
felakettir· Biribirimirin bahtiyarlı_ 
ğı hepimizin bahtiyarlığtdır. Türk 
milleti yekpare, 11arsılmaz, parça
lanmaz, çelik bir kiltledir, bütün_ 
dür. 

Gençler, cumhuriyetin ve inktla_ 
bm çocukları· 

Size böyle hitap ediyorum- Ara
nızda 21 yıl eyvelki mayıstan ön_ 
ce doğmus olanlar yok gibidir· Siz 
dilnyaya geldiğiniz dakikadanberi 
hür bir vatan üstünde büyüdünüz. 
Hep hür ve müstakil kalmasına ve 
da.ima mamur olmasına çalışaca_ 
ğınız bir vatan üstünde y~ıyorsu
nuz:. Siz:i daha. müreffeh yetiştir -
mek için üstünüze titrı?yen birisi 
var. Bu vatan topraklarının üstün. 
de hür ve miislakil yaşamak için 
icabında ölmeği şimdiden göze al
malı!ımız. Gençler, bu yeşil saha_ 
yı dolduran ruhunuz gibi temlı ve 
beyaz: kütle;>i Tilrk vatanmrn ~e. 
niş hudutlarına. kadar yayarak gö
::ümün önüne getiriyorum ve he_ 
piniza bağmyorum; Türk çocukla. 
rı bayramınız kutlu olsun . ., 

NUTUKTAN SONRA ... 

Maarif Vekilindf"n ııonra bir kız: 
talebe hitabede bulunarak 19 }.fa
ymn büytiklilğünil tebarüz ettir _ 
mişfü. 

MilU Şefimiz: İsmet !nönünün şe_ 
refine bütün gençlik üç defa. "ya
şa!" diye bağırdıktan sonra bütün 
statta olanlar hep bir ağl7:dan 
"Dağ başmı duman nlmış,, marşı_ 
nı söylemielerdir. Konservatu\'ar 
orkestrası da bu marşa iştirak et_ 
mi'!tir. 
Marşlar bittikten sonra. jimna.a

tik hareketlerine bıuılanılmış, ev. 
veli kız talebe ve 11onra erkek ta_ 

ıon günlerde yapılan muva!fa.kiyetl! 
muharebeler ve bu kuvvetlerin kara 
ordularına bü;>11k yardımı münasebe
tlle lnı;iltere kralı tayyarecllere blr 
lPbrik telgra!ı gondermlştlr. 
HOL.\.~DA SAHİLl,J!:RINDE L."i

GtLtz DONASMASININ 
FAALlYEn 

Londra, 19 - Zccland Ct'pheslndekl 
Fransız kumandam, Holanda kuman
danlle bllitlltıt, Tles.slngue llmanında 
ki petrol ve benzin depolarını, llmıı.ı:ı 

tosisıı.tmı, dokları ve tersaneleri tah
rip etmiştir. İngiliz filosu, Escaut 
nehrinin ııol ıahllindeki bütün Holan
da limanlarını abloka etmiş, benzin 
depolarını, askert ve hahrf kıymeti 

haiz bütun tesisatı tahrip etmiştir. 

Bu sayedı> Almıı.nlar, Holanda llman
Iarmda kendilerine yanyacak petrol 
benzin ve te!llııat bul3.mıyacaklardır. 

AL.\IA:P.,- iDDİALARI 
Parb, ıg - Alman başkumandan· 

lığının dünkü tebli~ gen• bermutad 
yalan veya çok mübalAğalı cUmleler
le doludur . .A.lma.nlar 108 tayyare dil· 
fUrdülc:lf!l'ini, iki Fransız 

imha ettiklerini, Franııız: 
fırkasmı 

kıtalıtnnı 

yukarı Sambr'dan yukan Naza kadar 
kovaladıklarmı, plyadl-lf'rin Alman 
tanklarını takip ettiklerini iddia et 
mektedirlel'. 

Milli Şef 
Bugün Atatürkün 

kabrini ziyaret edecek 
Ankara, 19 - Cumhurreisimiz 

Milli ŞC! Jsmet İnönü, 19 Mayıs 
bayramı münasebetile bugün öğle
den sonra. Ebedi Şef Atatürkün 
muvakkat kabrini :ı:iy:ıret ederek 
bir çelenk koyacak4r. 

lebc muntazam bir §ekilde hare -
ketlerini yapmışlıtr ve urun uzun 
a lkı§lıı.nmışlardır· 

İstanbuldaki merasim 
Fenerbahc;:e ıtadındaki merasime 

tam ııaat onda ba~landr, 
Vail, İstanbul komutanı, ma&rif 

mUdUril ve üniversite rcktöril, saha
da yer ala.n muhtel!! mektepler n 
yüksek tahı<ll talebesinden 2600 kız: 

ve erkek gencin bnyramlnrmı tebrik 
ettiler. Bando iııUklA.l marşı çalmağa 
başladı. Bu sırada. dircğ• bayra.k çe
kildi. Bundan ıonra vall bir nutuk 
söyledi n ezcümle dedi ki: 

Aziz ve muhterem İstanbullular! 
Mazinin karanlıklarma kadar u_, 

:ı:anan ve her sayfası baştan başa 
§an VQ ferefle dolu olan Türk ta
rihinin pek mübarek bir gününü 
kutlamak için burada toplanmış 
bulunuyoruz: 
Şu dakikada büyük ve aziz: va. 

tanın her köşesinde milyonlarca 
hıtlk aym coşkun heyecanın tatlı 
ha\'ası içinde aym hassasiyetle, 
aynı duygu ve düşünce birliğiyle ve 
aynı maksatla. toplu bir haldedir· 

Bugün vatan çocukları şu daki
kada Cumhuriyetimizin kuruluşu
nu hazırlayan kutsr imanın Kara_ 
deniz sahillerinde, Samsunda. ilk 
büyük panltısile gö1.leri kamaştır
mış olduğu 19 mayıs 1919 un aziz 
hatırasını tebcil ediyorlar. 

Bu eserin karşısında onun bü_ 
yük müeMisi, eserin büyük ısa. 
bibi 19 Mayıs 1919 un %.-ı.fer taçlı 
ııanşın büyük Atatürk en derin 
ta1lm. hislerile anma.k hepi.mlı: için 
en büyük zevk vo borçtur. 

19 Mayıs Millt muka\'cmetin," U

yanışın kalkınma. ve canlanma ha
reketinin b~langıcıdır. 19 Mayısın 

büyük kahramanı Atatürk onun bü 
yük ve ~erefli mesai arkıı.daşı İs
met !nönü ve bütün millet, milli 
mukavemet vo umumt kalkınma 

ve canlanma hareketinin devam ve 
inkişafmr, sağlam, gürbüz maddi 
ve manevi sıhhat sahibi nesillerin 
yetişmesine bağlı gördüğü içindir 
ki 19 ).fayısı gençlik ve spor bay
ramı olarak kabul etmiştir· 

Atatürkün büyük emanetini, İs
met !nönünün feyizli, kurtarıcı ve 
muvaffakryetten muvaffakıyete 
kavuşturucu rehberliği altında 
muha!u.a ve idame edecek olan 
genç nesiller başlıca ümidimi1l teş.ı 
kil ediyor. Ve 19 Mayıs işte bunun 
için gençlik bayramı oluyor· 

Azir. lstanbullular çekinmeder. 
~öyleyebiliriz ki çocuklarınızı tev-

. di ettiğiniz mekteplerimizde de _ 
ğerli öğretmenlerin bu yoldaki 
mesaileri takdir ve teşekkürle kar 
şılanabilecek mahiyettedir· Ve iş. 
te bugün bu sahada ve mcmlckC'_ 

POLiSTE: 

Çakı ile arkadaşını 
yaraladı 

Beyazlt cami sokağında oturan 
Mehmet ile Sülcjınaniyede otu _ 
ran Halit kavga etmi~ler, Halit, 
Mehmedl çakı ile kalçasından ağır_ 
ca. yaralamıştır. Mehmet hastane
ye k:ıldınlımş, suçlu yakalan
mrştrr. 

TRAMVAYLA OTOMOBİL 
ARASTh"DA KALDI 

Cihangirde ltalyan hastanesi 
karşısındaki cami içinde oturan 
İbrahim Tophaneden geçerken vat 
man Mehmedin idaresindeki tram_ 
vay nraba~ı ile yolun aağ tarafın_ 
da duran bir taksi arMmda. kal
mış, vücudünün muhtelif verlerin
de~ ağrrca yaralıtndığı~dan Be_ 
yoglu hasta.nesine kaldmlmıştır. 

BUR:a\UNDAN \ 'ARALANDI 
Edirnekapıda Mısırtarlasmda o. 

turan §Oför lsmall kamyonu ile 
Keresteciler cıı.dde!linden g~çer
ken Vahap iı:ımiodo bir geTıce çarp
miş ve burnundan ağır surette ya_ 
ralanmasma. sebep olmuştur. Va_ 
hap hastancyP. kaldınlmrştrr. 

Yaz meıai saati 
Bir hazirandan IUbaren bUtUn daire
lerde yaz me.sa.i aa.at.inllı tatbikine 
ba.§1.aJ:ı.aca.ktır. 

(b) c§l vır ©l m ~ 
ti! ,,.. 

tin diğer bir çok yerlerindeki ıpor 1 kar::ıılandılar; pek muntaz&ın tl~ıt 
ıahalarında aileler ve bütun mil- kilde rltmlt hareketler 1:'115 ~ ~ 
!et, yarın memleket mukadderatı_ Saat 11,io merasim b!Urildi c!Jff 
nı omuzlarına alacak olan gençle- tribünlerini dolduran binlcrcs 
rm bu mukadder işin yükünü, me_ Jller iyi lntıbalarla ayrıid1l';1"·' 
suliyetini ııerefle, ımhulc!tle, kuv- BJ<;ŞtKTAŞ STA-"''DJ~J)~d 
vetle taşıyabilecek vaziyette ye_ Beşikta~ atadmda • ıı}'111 ·~ 
tişmekt~ olduklarını ütiharla gör- parlak merasim.le şenlik ~ef)ert 
mektedirler. hareketleri yapıldı· Bu h ~e • 

Sağlam, gürbüz, sıhhatli sporcu kız ve erkek orta okUl tsl~ 
Türk gcnçli~ine sevgilerimizi ve rinden 3400 ki§i iştirak ctü·ıd& 
takdirlerimb·j sunarız; onları ye_ Önlerinde şehir bandoS~ 0 ~ e 
li§tirmck için yorulan öğretmenle- halde muntazam bir )'~~) ,.ııil 
r~ne minnetlerimim takdim . ede. ııaat 9,20 de sahada yerlerillıcoılıli' 
rız . ., Iar. Atatürk büstüne çelcnl< ~ t• 

Bunu üninrsit• tıp talebe!linden • duldan sonra talebeler tef 
Rcşadın bir hitabesi takip etti. dildi· ~ 

Vail, mektepliler ıamplyona.~ında Şehir bandosu İstiklal :t.f ttJ' 
hlrlnclliği kaz:anan Galatasaray mek- çalmağa başladı. Bu sırada E~~ 
teblne bir kupa nrdi. ün!Tersite tale· ki direğe sancak çekildi· 13e. et'· 
besi namına Ata.turk bU.atüne büyük kaymnlcamı Rıza bugünün ~)ıeô 
bir çelenk konuldu. Diğer bir çok ç.e. miyctini anla.tan bir nutuk ·tUll 
lenkler tle konulduktan ıonra. gençler Bunu kız talebeden Beria .ı\~ So'' 
güzel bir geçit resmi yaptılar. Bil- güzel bir hitabesi takip et0;1;ııı 
hassa 'filrkkuşu ta.lebelerl n zeybek ra idman harekeUerinO bil er~t~ 
kıyaretııe geçen gençler çok alkış- Evveıl kızlar, müteakiben rs1' J!l 
landılar. talebeler eahada yer ala. tl~ 
Hati!~e ya~mağa ba§layan yağmur kemmcl bir şekilde hareke j;,fi 

altında talebeler, sahada yerlerin! ala- yaptılar. Bu esnada yağın~t' ~t • 
rak bUyük bir intizamla. idman hare- olduğundan hiç bir aıcsııJtlıga )1'1 

ketlerlnl yaptılar. Bunla.n müteakip dan vermedi· Ve talebole~ 
sahaya çıkan Kuleli askert lisesi muntazam bir yürüyüşle 
sporcuları !evkal&.d• takdirleri• çıkarak~ 

KAZANAN NUMARALA~1 
Ankara, 19 (Huausi) - 19 

mayıs ~ençlik bayramı münasebe· 
tile Millt Piyanko tarafından ter· 
tip edilen husust keşide bugün 
Ankarada 19 mayıs stadında ya· 
pılnuştır. Bu keşidede Fransadan 
getirilmi~ olan yeni otomatik pi· 
yanko dolapları ilk defa olarak 
kullanılmıştır. Büyük rağbet gö
ren ve günlerce evvel her tarafta 
biletleri biten bu keşideden evvel 
Milli Piyanko umum muduru 
Nihat Ali üçüncü bir nutuk söy
lemiştir. 

Talililer şunlardır: 

50.000 lira kazanan 

10407 
10,000 lira kazanan 

42.972 
5.000 lira kazananlar 

48219 

1 
ASRI ÇOCUK 

- Baba. horoz şekeri alııcıliun· 
Rana. 5 kuru' ,·er· 

- Sen yaşta. ı;ocuk horol teke
ri l'ltcr ml! 

- ÜJlcyse 25 kunı~ ,·er de blr 
paket clgara. alayını· 

- NMlr bunlar! 
- Re!!ml muamele!~ ıurla.'lt-

ye<"lllk yarılıp k&.i'rt ı,rar Nillm~
mMlne daJr nezaretin reni tamı
mı-

- P'ra.twz kaıi.k&tilrü -

9iö17ra trs;ı9 
126360 
162683 ı,t 

1000 lira ka:z:arı:: ~ · 
Sonları {2668) le nihayet b~..,ıf,ı

tün biletler 1000 er Jira 1'~· 
dtr. 

100 )111' uer ı 
Sanlan (483) le biten bile r 

er Ura kıu:a.nmı§lardır. !)ili' • 
Sonlan ı ile nlhayeUent~rt ııtL~ 

hem ikl:,ıer ve hem de üçer il dJ ~ 
mı~lardır. Diğer numaralar ~· 
kilde üstuste kazanabilecel<lt ı-\l' 

JO LlRA ııııt"- ı!! 
so.nlan (76) ıle nihayet '{f)f'>r>' 

tUn biletler 10 nr lira. k~ ıııt 
SUR\. ~t 

Sonlan (1) le bitl'n bUtllll 

üçer lira alacaklardır. ',ti' 
% LiRA tıtf I 

bUt 
Sonları { 1) olan bU~lln / 

ıer lira kar.anmı§lard~ 

Çorap .cf 
lki serseri arasında: gif!Y 
- -:\e o? Çorap J!l1 f{ 

sun artık? Allah vers~nl Et11 
- Ç.-0rap giydiğimın ~ 

kında değil miydin? çoraPl~~sl' 
- Halbuki ben bU ı1'aJ'ff ..... 

aydır hiç ayağımdan ç 
, zın giyiyorum. 

Mübala~8: ~~ 
lki mübalağacı a~ ,.gırı; 0r," 
- Bizim memJeke ~rta guıı ' 

dar sıcak olur ki rutn df 
pi~ip lop olur. k tte )~~_.Jl 

- Birim memle e aY ış@lr 
ha sıcaktır. Yurnurta 
lop olur. 



t 

Cl Be. 
'-"11' nun kıymetli küçük 
.. """J 5e\·..,l 

\' apı/' ı kardeşimi pişman 
doı 61 bu manasız hareke· 

.,~ alı taliin intizamına u,.· 
· -ıı \·e h ı:o 
~~ er :.e}-c rağmen mt 
t keııdj lic:h.ald:? dua bile et 
·• :ı kendıne: ''Ben bu çer 

ı.. &adık bir dost ve mü .. fik 
<.ı!'y ~ 

tu~ 0lacağmı, Dilnyada e 
~td:: 0na Yol göstereceğim 
·~ \'ekimden olursa ol-

C-0 fenalıklardan korura· 
b; - ~ü hayatını bana ema 
...... dı" .. d 
~ J ... UsUnilyordu. 'un rn~ halinden. ı;ert 
.ıııu ve Çalı~an bir adam 
~anlatan kuvvetli yü .. "'11n· 
~ ~1Yordu. Bu sessiz hali 

hürük }'eminlerden ,.c 
ltrilsi daha, \ilruhla anlatıyor 

lak 'lll pek sarle oldu, yalnız 
tın dost hazır bulundu. 

(a.~1nda Refiit de vardı. 
tt b~ ~n derece S3mimt dav 
~ ıraz. rnahıun bir tavırla: 
tltıi ~ ışin böyle biteceğine 

ndı.ın • dooi. 

.a:~ ne kadar kurnaz 
~t .ıın_iş.t 

1tka ~mızın resmen il~m-
Ctı~t ~ sonra idi. Noter 

eıı ~1~t ismini bildirmek 
tflı bı~ taraf mdan gönderi· 

"-'ia lıraıık bir çek getirdi. 
buıu anneliğim büyük bir 10· 
~~ ~'llus. o da bunun altın· 
' lSternediği için şimdi bu· 

\'eı-- ... • 
(abııı .. "ege karar vermış. 

etmek istemedim '" 
t~lere pek chemmi>·et 
~ ..... llne SOrtl13ğa karar ver-
.~t !\ !dt:tt erim derhal tebes· 

~ut!: kabul etmemi tavsiye· 
~r~ngiz borçlunun ismi· 
h,_ -• IStediğimi gôylcdiğim 
~: 
~n ~ · dedi. Şu dakikada 
~fi\ buı etmek h°'unuıa 
~O m~hQl adamm da 
~ ibaret... Kendisine 
~llneli~inin ruhunu, mi 
~k e Şa.dctmck istemi~ 
~· ttıeznnun oldum. Ma· 
~ .de bunu muvafık 

~~ tlınlik elbistml küçük 
~ ~rladım. Bunu ba· 
~t~ . iyetsiz bir fiyata 
\( lıra ödedim. O kadaı 
~ ~ ~1er zaman girmek 
\~1l~r elbise diktirdim. Bir 
~ka'. bir seyahat elbisesi. 
:a Ut l'aptırdnn. O kadar .. 
~ 0 dtıkta gilzcl şeyler 
~'tile ta?nan dev ile seyahate 
~ 8Ultanın kıyafeti J)"'...k 
~ • BcYnıtta indiğimiz 
~~ gUzeı yerindeydi. 

~il}\ ki: 
~l'a kapısı olan iki oda ki· 
llıı. ~ burcıane ile de ö~·le 
~a~nku ben otellerde 
~· tan korkanın. 

ııı ~gayet }'avaş ve tilrkÇt 
t ~ alde otelci bana n:ızi· 

\'ttla türkçe cevap wr-
l 
~~·. 
~. ~1~z gibi yapanı kü· 

b·ı edi. 
~ ten b d K . . ve u a am enmı 
~: l'a da}~m zannetmır 

kut'İİl.L • 
~ '''4.1\Jlanım de~ili:n 
~ biı~ıın, dedim. 
~ 'tna eın neye kııJı otel· 
~k Inuamcle ettı. Beni 

~~ilci S<tndım. Jki yatak 
ı."'tl bi:i ~londa y~lmzr.a 
~~~ tnbire ay:ığa kalktı 
i~t.lıı,. ,kııım . bir tavırla 
ı.."llı1ı. ~~in,, dıyerek oda· 
~k Y<>rgunrlum Bu 
G~.etsizliğini yüıüoe 
~~d ıın. Başka zaman. 
~ e Yapardım. Maa· 

~~1~~ i~t?tte bile somurtkan 
tı: ~ defa: 
~ ~~aut\t versin,, deyişi 

It! 

NAKLEDEN: 
BURHAN BURÇAK 

güneş yük!!clm.i:ti. Kı5 ortasında 
havnyı bu kadar gUul bulmak be· 
ni p~ ·sevindirdi. Giyindim, hazır· 
landım \'e hemeµ Kerimin kapım· 
m vurdum. Fakat bi!mem nereyı 
glinneğe gitmı~. Öğleyin geldi 
Gece}; nasıl geçjrdifimi mUşfik 

bir zes!e ve teb!SSÜm ederek ~r· 
du. • 

- Ç,Ok iyiyim ve hayattan mem 
num.ırn. Hayat ne eğlenceli imi,. 
Bu sabah uyanır uyanmaz sizinle 
evli olduğumuzu hatırladım ,.e 
kendi kendime g{ilmeğe ba:Jadnn. 
Siz ne yaptınız, Kerim? 

- B~n sizin kadar kolay gGle· 
mcdim. Hele kendi kendime hiç 
güldÜğürnO bilmem. 

Gene ak~i gomurtkan '\'e 
darr,m halini takmn11~tı. Omuzu· 
na ba~mu dayadım ,.e 

- Şimdi... ~imdi artık benim 
eski ve sadık clostutn değil misiniz? 
Bana dargın mısınız. Kerim? Baruı 
öyle geliyor ki artık bcru !e\mi 
yorsunuz. Ben !onra ne yaparnn? 
Beni sevmez!!CllİZ eski!i kadar ~ 
mezseniz... Aranuııd:ı kırılacak bir 
1:ey mi var? · 
~ - Evet, Feride, \'aziyet değişti. 
ae.n eskiden sizin bir arkada~mır 
dım. Halbuki ~imdi ağabeyiniz 
oldum. 

Bunları söylerken müstehzi bir 
tebcssürnil vardı. . 

- E,·et ama bu dc~ri~iklik dost 
l.uğurnuzu daha ku'r"t:etlendimıe:. 
nıi? Siz bundan memnun değil gi 
bi görünüyorsunuz? 

Pek yumuşak bir sesle söyledi· 
iim bu söz'ıeri i~itmemezliğc gele
rek masanın nzcpne bir mektup 
bıraktı. 

- Alınız Feride, isminiz de ar
tık C:eği,ti. Keski yalnıı bu olsa .• 
Dün biribirimize b:ığh olmıyan 
ıki hilr insandık buıün baknm 
ne olduk. 

Zarfı aldım. Bu Şerif beylerden 
Bayan Kerim Kunta ıelen bir teb
rik mektubu idi. Birdenbire bil· 
meın neden ~- Yeni ismimle 
ıelen ilk mektup bu1du. Ba~ııru 
kaldırdım.: 

- Ben ralnız memnun değı1, 
rrulo~rum da, • dedim. Bayan Ke
rim Kunt olmak pek hoşuma gidi· 
yor. 

Kerim gülümsedi. Gözlerinde 
güzel yüzünü aydınlatan parlak 
bir ~ık sörc!üm. Elimi öperek: 

- Cana :~an çocuk .. ~i. _ 
- Artık dargın değilsmıı yar 
- Hayır Ferideciğim. 

- Deni cMisi kadar 11evecek rn.ı 

H A B E R - Akıam Postas1 

. .Ml<.AYVAN San ~enzoY~ 
St;tn~mo(JanMEZ~ 
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Bir Ermeni \'eya. Rum ter ı bir tebessümle muhatabını ~'lll -

cümanının iki ~tmlk bir raporu yor vo sulan~~ knfas:nda birta -
ile en nezih bir Türkün hayatı teh ı knn yeni fr.kat lgrcnç Unıll \'e ha-

l., · · ı.--fun söndU yallerln gözUnUn önUnde g~lt res-
• eye gırıyor ve '14l' anı • ml yapbb'lIU ~ediyordu· 
rüHlyordu. Arapyan hanında, Har Halbuki bu dakllmda itil!! dev
bh e mektebi bodrumlarında yapı· !etleri 1stanbulun gö~e çarpımla.n· 
lan i~enceler, engizisyon mezali · nı, dahil!, harici akla celebDecek 
mine birer nazire .... 'acak kadar fe- blltlln mahnfili ile bih~rt:ı. tem~ 
· · · zd" B d ederek millete \-ımh ve MhJh ol-

cı '~ tah~~ill~U . u. u esna a mryan tımtuer telkin etmekteydi. 
Imutten ıtıbaren Şılere kadar olan Bu telkJnat, gittik!(e zaaf ve da
Anadolu sahilinin arkasından mu· ha do~u felce uğrıya.n utan -
ayyen mıntakalara Insilizlerce te bul hUhfımctlnln h~!'~ll~l ytızUn -
örgliler çekilir ve toplar tabiye e den r.ı 'llotln r ·"unda ve dimrığm-
.. · · ft d r.. H da bUyUk ve nlbayetelz fnkloa.f sıı .... 

(ltlırken, diğer tara an a v• . hası buluyordu- İstanbul halkmı 
Q. cian Kapitcn Benet v:ısıta!ile zehlrlffllek için Q. fi. o. dan mu-
İ!ltanbul P'l;s mil<lürü umumts· da muhtelit bilrolar muntazam ve 
'U \.J?\İr tebliğ ediliyordu: zengin bir t~kUltla çal~ryorlar 
" "- Mutterem ıüdüril umumf n Anadolunun ·inhlllle doğru git-

. tfğinl, ordunwı mllttehit \'e mun-
beyefendi (Gayet mahre:r.:lır? tıi.zam bir kuvvete istinat etmedi· 
Beyoğlu mmtaka~ınoa ıcra:; ifnl blr gUn ve daha buna benzer 

vazife eden Kolonel Maksvel ce - blrtakmı i!eat edlcl ve ~an flaa.
naplarma Ingiliı başkwnandanlı - tarda bulunuyorlardı· 
f canibi den sal!hiyeti kımile Saray bu neticeden çok mem-

ı · i nun gôrUnUyordu. B:ıhusu.s Vahidet 
bahsedilmiş "'duıtunu ve muma • Untn hayatı İngiliz mU!re.zelerl tn-
lc.: :ıin vaıiyet ettiği herhangi bir rafmdan emniyete alındıktan ve 
i~ Tilrk polisir.in müdahale et • İngiliz erk!nıharbiyesl tanı.tından 
memesi muar:ıc''tı cariyenin !e • da Brltanya bUkQınetınln Boğazlar 

1.. ı ktal aıarmda tensip c hakkmdaki nokta.lnamn vamhan 
.ımct no n n . : · anlaşıldıktan sonra no sultan ve 
füdil'tini tMalihtiram arzeylenm. buna tAbl olanlar ~ ne de İatan-

Polis müdürü bu tezkereyi alın· bul h~eti erkını için bir ker
e... dahiliye namına göstermi= vt im ?e endlgeye nızuın kalmamı:tı! 
kaginede cereyan eden mClznkere- İşi bu neticeye getiren Damat 

den sonra: 

"- Ne yapalım? Memleketimiz 
itgall a~kc.rt a1t·ndadrr. ·Hüküm 
ıa"ip!crin elindedir, düsturunu ha. 
tırhyarak h,.,. t.cr .. katlana~,.fız!" 

Cevabmı !mı~tı. 
O ~ Baltatimaru üç ki~llik 

hir zlyaf ete sahne olmuştu. Oamad 
Ferid telefonla mesleyi ıatı~a -
neye an:ederek iltifatı seni yeye 
mazhar olmak amı ediyordu. Bu 
mükalemeye ~rtabip Reşat Pa~ 
tavassut etmlşti. Ziyafet esnasın· 
da Ani olarak çalan telefon: 
"- Zatişahane memleketin asa· 

yt, ve inzıbatma g6sterllen bu a -
lrıkadan dolayı Jngiliılere beyanı 
t~kkür edilrm!ini irade ettiğini" 
bildiriyordu. 

Seryaver de telefondan ilAve et • 
mlştl: 

- Pa,am! Ç.Oktanberi ıatışaha· · 
nenin bu ıeceJti kadar n~elendiğ!· 
ni g6rmmu~tlm. 
Baltallmruımm lot bir salonunda 

hem itiyorlar, hem de gôrüşUyor
lardı- Bu aaatte A vrupada sulh 
mtlmkereleıi ya.pdıyordu· ttillf 
devtetlerlıı.fn buna kıymet verdiği 
yoktu. Zira onların uadıklan ve 
istedikleri yeglne rsey, umanın n
zama.sı ve A.nadoluda gitUkço kuv
\"et bulmakta olan milıt ku""etle -
rln inbiıAllydl· 

İngiliz llnlformalı btr zabit Da
:nnd Ferlda hararetll hararetli an
la t.tyordu: 

Feride padf§ahm lnzuınundan faz
la itimat ve teveccllh g&stermeain
dokl eebeb qiklrdı· VahidettJn Fe
rit Pll§aYI birk~ defa kızdn-dığı 
halde, yine sadareti ondan bat -
ka.sma vermeye cesaret \'6 Uima
dı yoklu· Onun fikir ve kanaatin
ce İngillzler Ferldi tutuyorlar ve 
dediğinl tasvib ediyorlardı· Bu iti· 
barla padişah bu sersem diplo
matta bllyUk blr dirayet ve kiya
set var zan ve kanaatinde bulunu
yor ve slylU!t mUtaleala.rmda.kl l -
malan İngiliz dostlnrmdan aldığl 
Uhıım mahsulü ııayıyordu· 

Bu esnada, muhtelif cephelerde 
mağlfıb dll§en Ahmet Anzavur 
Vahldcttlnle sık mk temıısn gelmo
ğe baglamı§tı· 

Kuvayl hmbatiye rezaletleri a
raıımda, bu budala adam, kendi 
00, kafasınca Anadolunun tenkl· 
llne dair, bir proje bamrlanııotI· 

Sarayda: 
.. _ Bu projem tatbik edlllnse; 

bllznUllhl taalA o k!firl bldinler
den blr tanesi luılmıyacak !,, 

Diye ~ylenip dunı1'QrdU-

Anzavunm projesi ouydu: 

atanbuldaı:ı, muntazam bir tır-
ka uker toplana.cak· Bu tefklllta 
İngilla merlerl de fltlrak ederek 
bölllkler muhellt olacak- Sonra. 
ltaçakçıltk merkezi olan Ka.rade • 
n~ sahilleri f WU donanması ile 
abluka edilerek btltOıı sahllle.r as
keri ~gal altma alınacak- Anado
lunun can daman bu ıureUe ablo-
ka altmda U%UD mUddet bulandu • 
rulduğu tnkdirde mnıt kuvvetlerin 
levazmıı harbiye ve salre elde e
dememeleri yllzUndcn fnhllA.l ve is-
1ran edecekleri muhakkak olduğun
dan, knıa blr mlldd.ct zar!mdo., bU
tUn dUnvayı işgal eden bu m~elf! 
lrnndillğlnden hnlledllm13 olncıtk ! 

Anr.ııvurun kafasından böyle 

"- Anado1unun dayandığı • en 
bUyük ve yegane ku,-vet Bolf;evik
lerdlr· Bil)ilk Brltanya hUkOmeti 
Bohıevikler!n parça lnnn,ındıkfan 
taltdlrd·e. K~llerln de yıkıl -
malan lmkAn harlclnde olduğuna 

siniz? kantt!lr· Blnaonalcyh gerek Entel-
- Pek tabii de~i1 mi? lfcens Servis memurlan \'O gerek-

mUhfm bir projenln çıkmamna ih
timal verileblllr miydi? Ilu proje
nin kimin mah:rulU hnyat ve mell· 
neti olduğunu sonra öğreneceğiz. 
Blı: §lındJ bunun memleket muhi -
tlndo yaptığı teelrnlt tetkik ede . 
llm: İngilizler mevk11erinfn her
hangi bir sarımıtıya uğrnmamnsmı 
tcmln için her tnrm veııaite, cebir 
ve şiddet gibi aciz ve zaafm ıııil!h
lı:rma mllrac:ıatn knrar verdikleri 
zaman, Vahidcttin sarayında bira.ı 
do.ha mü~t&rlhanc uyuyabilmek için 
bu gibi tı:eraerllere iltifat etmek 
kllçllklUğUnü göetcrmckton kendl
ııl alamıyordu. 

Birdenbirc canım hiç gülmek se kara ve den~ kuvvetlerlmlz va· 
istemedi. Jçlmde bir hüzün vardı ıııtaslyte icraata geçmeğe bllhnssa 

Kemallstlf'rin Ko.fkn.s, Azcrbn.yeo.n 
- Kerim ':ıeni.çok se\ınelislniz ve Dağıstan bUkfımotlerilo tcma-

olduğum gibi S<>vmelisiniz. ama mAnl otmağa vo Rusya mUs-
- Bilirsiniz ki Ferideciğim, ~- 111manlarmda.n muavenet g6m:tme 

ki dostunuz Ker'o:ı,siz:I olduğunuz lert için tedbir almayn karar vcr
gibi, siz o'duğunuz için Sc\'er. r.:~... mişt1r- Anadolu Tilrklerlndcn, ya. 
böyle olmasaydı sizi hayatın kmda iWı\! devletleri zablllerl ku-

··~;nat d kurtarmak için bu manda.sı attmda mnstemlcke as -

mana!ız cvlenme}'l ·a er hlt ol:ıcalaımtt!,, • 
mu m an . k bul ed 1 kerlerlnden ordular teekflfne §il· 

miydi? · Dıunad Ferid, uzun ve iğ~~ 
(Devamı var) brnaklarlyle başm1 keşrrken soğuk 

ANI.ATAN: 
lllTLERIN ESKi H1Z.'1ETÇISI 

PAULINE KOHLER 
-16-

Buna mukabil, Berhteepdeniıı, 

lfea edebileceğim ıırlarmdrul biri-

n.1 de da.ha a3ylfyeceğim-
G6rünUıte bura.sun Aynaroz 

manastırma l:eru:etmek kabildir, 
l~lndekilerln dl!}&rıyla hfoblr a
lt~kalnn olmadığını söylediğime 

bakarak burayı hakikaten gözle • 
rinde böyle bir manubr olarak 
eanlanmqtır belkl· 

Fakat, bu Aynaroıa kadm gir
mesl hJç dt yasat d~fi]dlr· 

Bakm, bu hakikati nasıl ağron
dim: K~kte çal~ıı. ıı b~l:ıdığım 
ilk &ilıılerdeytli. IrayUıer lıenUt be
rılnlle beraber geziyor, ben nereye 
gldenıem arkamdan veya yanmı
dan takip edlyordu· 

Bir gün, koridordan geçerken, 
gôr;Um ilişti. dl§&l1 baktım. Orada 
blr alay k&dnı ıörmllttüm. Bunlar 

(Devamı var) 

gille söyllye bahçe kapl'Stncı doğ. 

ru gidiyorlar ve arkalarına dönUp 

d5nUp ya.ndakl blnnnm peneereslne 
etlcrlyle dudaklarından bu.ııeler 

ıl!nderlyorlardı· 

Birdenbire ~3.§tmı kaldım ve ye
rlmde durAlad.Jm. 

Vaziyetlml Kaytner fnrketmlaU· 
Beni pen~renln önUnden tızaklae
brmaya çal~b· Fakat menllmnı da 
t.ıtlmln etmek il!tedi· 

- Bilir-.Jn ki, dedi, buradaki 
muha!rzlnr burayıı bir kere ~rclik
tr.n ııonrn, bir daha ancak senede 
bir defa dışarıya çılnnayıı mc%UD
durlar- Fakat, genç muhaf'ıilarm 
eğlence ihüynçlnrmt gözönlinde 
'bulunduran Führ&rlm~. onların a.. 

• 
çın Ze 

t.'aklsden Baki BAŞAK 
:ıı:vct, zengin olmak, ~avc.dıı.n ptı.ni ı ,> ncıno: var, yo!u;a bir avukat, blr 

kazanmak istiyorsal11% konferans ver- nnı,·cmı.e prok-.OrQ, bir kimyager 
mellslnizl takat bunun lki ~ıırtı v:ı.r· m1 aoruyonrunuı:T :Melonlu, ppkalı 
dır. EV\'ıll1 dlnle,>1cilerden para el- velh.ısıl btr ıoürll ki Ba.bll kulesin1n 
mak, sonra da blz:im 4iO:tUğ1.lmUz ha· amelesi yanlarında halt ctaUı.. 

tayn dtt:memck. ~. yani N. I<'. ile Dlnlcylcilerl.n Bay AhmcUcrden te· 
benl.m. §ekkW etmesi bc-.n(m tııimi ilk öııoe 

~anır;dan geçen hMLsey1 anla· haylı mlliL'111leşt.irdl 1se de eonra aon
tn:::anı mucle kcndlliginden halled.ll- nı kolııymı bulduuı. 

mı,, olur. :Mc- cl:.\ oldukça temiz ~yinml§ bit 
N. F. içlıı "Allmdlr!., derlor. Yahu. Bay blleUni bana verirken mUteredo 

o Oyle geçinir. Hor ne fae. Bu zab §0- dit bir eda ne: 
rit bir a1in evime i'Cldl Odamdan gl~ - SlzJcn bır rfc:ıda buluııabUU-
cU. Dal:.a "merhaba,, demeye vakiı miyim efendim T diye aordu. 
kalmada.il: - Hııy ho.y buyurun, emredlııl 

- Gllzel bir flkrlm varı diye bay- - Bir dostum gtıleeekU. Şayet ee. 
kırdı. Kenterana verece:fın. llo~ blr llrde ... 
Uyatro kiralıı.dnn ve 8eDi de buray:l - Bay Ahmet burada mı diye ~ 
muvakkaten mlldUr tayin ediyorum. rara.:ı.w 

ldare iflerl.ne ıen bak&cıı.k&n. Sonra - Beni nereden tanıyorsunuz? 

kazancı aramızda takalm edeceğiz. Hay tıınen tutulınm be herif. Ne 
Movııuumu ıoruyorsun? Yunanı ttstUne vuite ukalAlık ederek ber1tJ 

klld1m taı1hlnln ahlA.k vo Adatmıı.ı ıUphelendlrtnJln. Benim 1amln1 bilmem 
llurlndcıld tesirleri. Bakir, U.Urlode onun hayreUnl mucip oldu. Olur )'9.l 
biç uıraıılmaıruı bir me\':ZU. Na.sıl Salonun içindeki butUn mll§terıı.. 
muta9ık mıyız 'I' &>rma~a !Uzum 70k r1n Ahmetlerden ~ olmadıfml 
biliyorum, bWyorum, zahmet etme. anlatmak tablt itime e-elmudl. Dw!ıa1 

Yenl vulfeml mera:ı. etmiyor mu- palavracılığı ele alarak ıneaeloJ'i ört 
aun 7 Çek baatt py. Çocuk oywıeıı.:ı tıu etmek icap etU: 
kablllııden. Bilet paralarını toplamak - Aman efendim dedim. lstanbuld& 
kapıda kontrol Tuaır. veeaire., Bıı.y Ahmed! tıı.nımryan var mzdırt 

Ona ae dlyeblllrdiDl! S.vinçtcn Çıl· Tevozu buyuruyorsunuz. tnınma_. 
rın )ıfr haldeydi. N• desem kulafma ruz iU aalenun lçlııd• bultmıuılara 81)-. 

1'irm11ecekU. Blrk&f defa baoımı aal· nın. Eğer b1r tanesi ''ben bö)1e bir 1 .. 
ladım. Kontrat da blyitllkle aktcdfl· mm ~ltııaecllm!n dem ka.tamı keee-
dt. rlm. 

nk konferans föyle böyle kalabalık 
cıtdu, ll:!Jlclslndo tıcle~tcn mUııtorl top- Herife yalan 86)1tmedJCfm1 aiJı d9 
!ayarak aaıonu dolu e&ıtermeye ça- tahmin edebWreinlz. Ne be aUatWc. 
JJ4Uk. OçQncüıUne r•llnc:e onu .ıı.ıı: Bl~.aro sözlerime kandı. Koltukları 
aormaym. Hallmlzı bir tacla idi. kabarmıf, lt!r lılı:ıcll vut19tinde: 

~rdlblctıde h<lsbtltQn d&mA dedi· 
tımlz.1 ı:anned1yor8UDuz değil mi 'l 
Hayır bflAkla ll:'n• atıls4 yere dUgml· 

yecok kadar mUthl' bir kalabalık 

vardı. :Bakmu: ne oldu? 
Kuanç kokusu bonl.m 6tedenber'I 

be§ para etmez bir ııunak olarak to.
zudıgım N. F. n1D zfhnlne baya{;-ı &· 

ı;ıklık \'e~, adamce.1:'ız nııld blr 
r.ekyı mUccszem keırllml§U.Kendislııe 
dördüaetl kon!erana için mtl§teri bu· 
ıamıyacarı:ırua, bed&vaeıla.rm da ar
tık Yunam kadim tarlblnl dinlemeli. 
lotn Ucret iatedlklorlnl aöy1ed1,ğim za
maa birdenbire el1J11 aınma vurcl11 ve 
bağrrdı: 

-JNldum! 
- Ne buldun? 
- ıcontoran.n. mtıetm11 
- A:m&n etme! 
- Etm••l metmesl )"9k bUl\!wn. 

Teletcıa rehberi TU mı T 
- 'YM'l • 
- 'Yer. Tamam. Delabm gCıztlndeaı 

ldr ımt. zarf al " ~& :ıı..,ıaı 
&ana yas diyorum. 

Bay Ahmet; 
Xurtulllf l!lııemklSy 2T, ~ 
Bay .Ahmet, 
Kadık6y Allıycl&ğzı 18, 
Say Ahmet, 

Beyoa1u Doğruyol 107, 
Bay Ahmet, , 
CJ.luı.ng\r DunnU§ sokak 48, V.S. 
- !yi nma. .. 
- ff(1]Q. mı iUraz T Ne !tıkırdı a.:ı-

lıı.mu ad:unıım, sen hı! yıız diyorum, 
uknl!Utk l&cmcz. Bıı.y Ahmet. Kanı-

k!lypa.lu '·-
- Korlcanm rehberde ne kadar Ah· 

met n.r.sıı. heP51ne birer bllct göndero
eegm. 

- ElhamdWlll!h. Ccc anladın am:ı. 
1y1 11.nladm. :ııı:vet, Lamam Uç yüz ıstık· 
•en ld.§1 .. 

BOlıtl uzalmryalım. DerdQncll kon
terans runn geldi oattı. Ben tıermutad 
kapıda blleUerl kentroı etmekten iba
ret olan vazifemi yapıyordum. 

lstanbutda ne kadar Abmot \"arsa 
hemm hep!i davet1mlzl kabul etmı:
lerdi. ll'akıı.t lırlmlerl hep A.H.M.E.D. 
harllerlncten teoekkW eden bu ad:un· 
ıar bttııen'z ne ç~t ~t kıyafetler· 
d-., t11rlıı t11rlU aanat ve meslek· 
lcrdendtler. Doktor, ecmcıya mı lbtl· 

rasıra b·ırada kadmlarlıı temamna 
milsude etmf~r· Muayyen gtl.n

lGrde bazı kadınlar içeri alınır. 

Bunlar munyyen bir müddet bura
da kalD'lar ve hepsl, kendflerlnfn 
dmıtlanyla emenirler· Oudıı.n l!On
ra h•pılne yine kıı.pmm yolu ~6s
terflir. 

Kaytoerin aöyıodiklerl kal'ftstn

da ajlmıın bir kant açık kalıruıt.ır. 

Del!.1~~ ~erhtC"Pdel"ldo her !}ey 
o1dufu gtbl bu da \ardı hn! 

Bu kndm tlynret<;U~r eık 8ık ge· 
liyorlnrdı· Bu kndar 5lk r;elmc!e
rlnin sebebinJ de mernk ct:ınl§Um· 
Zira Kaytncr evvelA bana bunla
rm nrada sırada i:eldiklcrinl söyle
~ti. ( Oevlllftı var) 

- Gellrn ısı:lylersiniz beni bullwıl 
emrtnı \'ererek ıı;er:t Jrfrcll. 
Horhan;ı bir yu!Qııı,.. mahal veı-

mcmek için limaauu hafımma hak• 
ketmege Ç&tt~. Bu lstekt'tı bulwıa.ıı 
Bay Alımct yalnız andım ibaret kalsa 
idi ~e talso yapn:ul"&cakıu:ı. lo'tıkat 
sonra ı:unra ardı ardma altı 1'41 CUtJıa 
~"Zil omri veruıce ben ele biUıabi pusu 
ııı.yı oa,.-m!ım. Şimdi farz9dfn k1 btQ
ai atikün cıtt.i ve dt>8tU Day Ahmedln 
l~rldeı olup olmadıj'mı M>rdu. Ne ce
HP verecektim r NK.eldm korktufU,m. 
da b~ ~elmtcit değil. Aradan u
zwı z:unıuı ~eçmedc ilk m\lracaatcl 
wUme dlkikH. 

- Ba' Ahmet burada mıt 
Ne cevap vormcl1 T GellD ab 4-

bu muamm.a.71 ballHin. Benlut C:er-

h&l l.f1 atm kalabalıfm& d8ktum. 
Ellml• Woııu, lı.ana.polere kurul&Q 
lirUUlD Bay .um.tın( ı,ar.ı ..... 
cevap nr<l.a: 

- lçucie. 
Bir a&nl7eUk ltlr ı:ama:n Bcmr& ~ 

ayıu aual kulaklarımda utırtcladı~ 
- Bay Alullet lııUl'ad& m& f • 
- Evet. 
- Nerede? 
- lçerdl. 

- lçcrde oldutunu bili.yorum M 
adam ne tarafta oturuyor dlj'wum. 

Ha;> eli h~di ~ acele. Vakit •e,çır.. 
meye gel.mu. Bana ~ Abmedi aııu. 

ıunuz. 

- Şey ama e!endlm. 
Çattık belt.ya. Ben bu adamın han

,ı .lıl&y Alu:.ı8d1 ara~ı no blleyı.m. 
Eanket. • <la lıılr il 11.c~ 
anlamıı elmalı ki eH ile lıleal lltr Jle. 
nar& iterek ilerledi, aalOB& stnü Te 
u.mllne ı yle bir cua rudlr41. Aradı
ıuu bulaınamıgtı. JClbette bulamaz 
Qç yüı; •k.ııen Bay Ahmet aramıd& 

araıııtı Baş Ahmecl.1 HÇmtık kolay 
mı 'I' Localardan :tıa,,lı7arak tarama 
amelıyeslne ytıllidm ba:ladı. Balkona 
bıı.ktı. Koltuklan ıözden ıeglrdt. Ni
hayet gul!llerl UciJ.,ılctt eıraea oturan 
ıl~man bir Baya takıldı kaldı. 

Faknt ona haber vwmek de a)'l'I 
b!r rue:ıele. ı alabalıktan yanma git
mek lmktnıuı:. O da .anki diıılenectı.k 
bir §eyınlı glbl N.i'.nta ula*"~ 
ııala o kad&r d&lmQtı kl-

Bıı.y .Ahm-41 arayan ba.JU1 &it~ 
•bıraızl~n i.tl& p.hit eluyordwn. 
&la:scn tu caıılı bir PJ"di. Nllıayet 

,>nnıunadı aa~ el1n1 bir boru §8kllne 
• aokArak &i'UllA &"ClttlrdU, bo9uJtuUUl 
il:r dans C'lbi ha3kırdı: 

- Bay Ahmet evtnae ynn&'lll varı 

ntltUn Alon halkmm otur(fuklan 
Nnıi&lyelcre elektrik ccre,.am veril
mlı ı;lbt yerltrlnd.n tırladıklarmı JrÖl'
cttık. Ondan aonrakJ Dl&nıı&raJl artık 
ı;U tu&TYUr ~bUlrainlz. 

l~n sı.rtbf ka.ptJa bl!cı:111 mrn:ms· 
da C:Crt k'rı ez.lld1 dıye hı lco~crıınaı 
mUtoaktp \'ord1f:'1miz bc~lncl kont'ertıll 
, l lu:cc k lcr (;olmez oldu. Seki 

t t.r;.,.o l~ ı;tbt. 
licnaen sızo ııullıat. Zengin olmak, 

b vıı.du para kıı.2:amnak lstlycraams 
konferans vcrmella1n.lz. Fakat mu,te
rilcrlnWn adrc.!lcrinl rebbcrdeıı huru
fu ıı.ea 11ru!ıe t•pllılDlllJl&k prtlle. 
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19.5.940 Pazar 

12.SO: Program ve memleket saat 
ayarı, 12.35: Aj:ı.ns ve meteoroloji 
haberleri, 12.50: MUzıı<: Çalanlar: 
Hakkı Derman, Hasan GUr, ZUhtU 
BardD.koğlu, Hamdi Tokay. Okuyan: 
Mefharet Sağtınk, 13.15: MUzik: Halk 
TUr'tUlerl ve ka:ık havcı.lan, Sarı Re.. 
cep ve AH Erbu§. 13.30/ 14 30: MUzik: 
Küçtlk orkc.:ıtra, 18.00: Program Vt! 

memleket saat ayan, ı .05: MUzlk: 
Ka.rı~ık mUzlk (Pi.) 18.00: Jı.1Uz1k: 

Radyo caz orkcst.rıı.sı (Şet: lbrahlm 
ôzt;tir), Soprllllo Bedriye Tü.zQn'Un 
lştlrtı.ltUe, Hı.2S: Konuşma 19.45 : 
Memlek"l sa.at ayarı, Ajana ve mete
orolojl tıabcrkri, 20.00: MUzik: Se:;ll. 
ır.~ ~nrlmar, Okuyanlar: Sa.ı.iye 'lo. 
ımy, Celtı.l Toltscs, Metıw.ret Snfnak, 
Çalanlar: Hakkı Derman, Hasan GUr, 
ZtihtU llardakoğlu, Hamdi Tokay. 
20.4J. Konuşma l'l'arthten Sayfalar). 
21.00: MUL ı; : Knvnlcı Dursun, 21.10 : 
Mı....lk. Fnaıl heycU, 21.45 Mllz.ik: ls. 
tanb'Jl konservatu\ an profcstırlcrlıı.. 

ılen viyolonselist Muhittin Sndıı.k'ın 

Rasltall, 22.30: Memleket saat ayarı, 
Aj~ h..'lr:ıcrlerl; Ziraat, Esham -
Tahvll t, Kambiyo - Nukut borsası 
(Fiyatı. 22.45: Ajans Spor servisi, 
23.00: MUzık : Cll.zband (Pl.) 23.25/ 
23.30: Yarmkl program ve kapanış. 

Ecnebi lstnsyonlnrmda Türkçe 
ne13rlyat 

Bt'lgrnd: Saat 19 da kxsa dalga 
48· Paris: Saat 19-45 de kısa dal
ga 40, orta dalga 255; ~· --ın: Sa.
at 20.15 de kısa dalga 50.55 dE:' · 
Roma: Saat 21.30 da orta dalga 
250, Londr:ı.: Saat 18,55 de kmı. 
etalr;a 20, 31·5- • 

Beyoğlu Halk Sineması 
BtıgilnClen ltlroren 2 bUyUk rllm 

birden : 
1 - Spor Kre.lları (Femandel) 
2 - Ce.sur Pollııler. 

~ alkevinde parasız 
muayene 

(l;mlniınU I.Ialke\ inden : 

Ev1!1lfzden gönderilecek muhtaç 
ıutıı.Jan para::ız muayene ve tcdavl;:ı.i 

ol&but eden aaym doktorlarımızm 

l.slm, ihtisas ve gUnlerl n.ç:ı~da tö:ı. 
ttrllıniJtlr. 

nu doktorlarımızclan herhang i birine 
muayene ve tcda\i olmıık arzu t'clen 
iıaetıılar Ev BUromuzdnn pusula C!la. 
rak ~dcl:llec 1--J,..r clir. Bıı hususu sa.. 
ym halkımıza llln ederlten Evimizden 
kıymetli yardımlarını eslrgemlyen 
d•~erll doktorle rımıza bir kere dahn 
alenen te;ckl tiril borç billrlz. 

Dokto:ln.rımızm ismi, lhtlsnsı mua. 
)'eDe gUıı H santlerl a§ağıda g6stc. 
rUmekted1r: 

Dr. Cevat ı~erlm tnccdayı; (Cllt \'e 
P'rcngi) Perşembe gUnll sast ı:s ten 
18 ze kadar, Dr. Fabrettin .Kerim 
rnlkıı.y: (Asabı hı:ı.stıılıklnrı Per§embe 
rQnO aant 10 d:ı.n 12 ye kadar, Dr. H. 
Cemal Lolananhckim: (Dahlll hasta. 
lıklar) cumartesi günU saat 9 dan 
11 e kndar, Dr. İhya Salih lnanç 
(Kulıı.lt, Boğaz, Burun) Salı günU sa_ 
at 14 tt'n 16 ya kadar, Dr. Mehmet 
O:ım&n ~ka (Göğüs ve Dahlll hasta. 
lrkJarJ Cuma &llnU saat 13 ten 115 e 
kad!lr, Dr. N .. dlre Sndi (Doğum, ka.. 
tim hastalıkları} Çar;anba gtınU saat 
14 t en lfl c kadar, Dr. Nihat Tözge 
(Cilt ve Frengi) Salı gtlnU saat 15 
ten l T ye kadar, Dr. Osır.an Şerafet.. 
tm Çelik (Bakterlyoloğ ve snı1 ha.s. 
tabklar) Pazardan mandıı her glln 
saa t u ten ıs e kadru-, Dr. Pnkize 
t.ae!. Tanı (Doğum, kadın hastalılc... 

Jarı) Ça!"§ambn gUnU saat 14 ten 18 e 
k&~ar, Dr. Rebia Rahmeti Arat (Da.. 
lsill hıtı!talıklar) Per~embe gllnU saat 
H ten 17 ye kadar, Dr. RllştU Recep 
Duyar {Sinir hıuıtalıklıırı) Çartamba 
&'(ınQ sant l~ ten 16 ya kadar, Dr. 
!ant Ya ver (Kul:ık, Boğaz, Burun) 
Pau.rte.sı günti a:ıb,,h•an akşama kıı. 
dar, Dr. Necaettlıı Atauğun (Çocuk 
lıııastalJ1'.brı) Pa~'rtcsl \"e Pef1'ernbe 
f{lnQ Mat 17 t "n 19 ZA !tatlar. 

HABER - Akşam Postası 

r .ektepliler arası futbol şampiyonası 

Galatasaray-Boğaziçi lisesi 
arasında qapılan 

•• musa aka çok zevkli oldu 
Sarıkırmızıhlar rakiplerini 1 - O yenerek şampiyon oldular 

Mektepliler futbol şampiyonası 
dün Taksim stndında Gnlntasa
rny - Boğaziçi liseleri takımları 
arasında yapılan ve Galatasara
yın 1 _ O kazanma.sile netice!e -
nen maçtan sonra. nihayete er -
di. 

lki hafta evvel bir müsabaka 
daha yapan ve 1-1 berabere ka 
lan takımların alacağı netice 
muhitte çok alfıkn uvandrrdığın
dan stadı Galatasaray - Fener 
maclarındaki kadar bir meraklı 
kalabalığı doldurmuştu. 

Hakem Şazi Tezcamn idare -
sinde oynanan oyuna takımlar 
Mağrdaki kadrolarla çıkmışlar
dı: 

Galatasaray: Necmi - Ali. Ta· 
Üıt - .Abid, Halil, Mahmut _ Mus
tafa, Aydın, Şahap, Nııri, Ah. 
met. 
Boğaziçi: Halil - Rahim, Sü.. 

reyya - JıJnis, Osman, Necdet -
Sabri, Mııstcıfa, Tevhit, Niyazi, 
i smet. 

Gal:ıfa!ö:ırn.ylılarm ~amplyonlıığu luı.7.annn dUnl<U "k:t<lroJarı 

lesi ciddi bir tehlike geçiriyor. 
Kalecinin fedakiır oyunu gol ol. 
mak tehlikesini bertaraf etti ve 
birinci devre 0-0 beraberlikle 
neticelendi. ı· 
1KtNC1 DEVRE: 

TEMDİT DEVRESİ: 
Müsabaka mUddeti olarak ta

yin edilen bir saatin sonunda her 
iki takım da 0-0 berabere kal
dıklarından maç on beşer daki
kalık iki devre olmak üzere ya. 
rım saat daha temdit edildi. 

Oyuna Boğaziçliler b~ladı -

1!) M AY :;.;;7 

. . et . -:-... ~· 

RAL SAl\ttN kremleri - BALSAMtN R"i\Zeltık tkı!h1 - B,\.f,Sı\~ fi;;; 
BALSAMIN pndrnlan - DALSAl\llN rujları - BALSA.'ıtN cıud ~ 
aUıklan t-n itibar mahCı>llerln ku llnn d ıkları \"e bUtlln dUn)"flcıt 

ıııhhl gUw11lk mllstah,..n rlandır. 
Oyuna Galatasaraym bir akı

n.lle b~lnndı. İlk dakikalarda 
Galatasaraylılar Boğaziçi kale
sini çember içine aldılar ve bu 
üstUnlük 10 uncu dakikaya ka -
dar sürdii. Boğaziçililerin de a· 
ra sıra akın ya.ntıkları görülü _ 
yor. 10 uncu dakikadan itibaren 
oyun mütevazin bir cereyan al
dı. Bu arada her iki taraf kale· 
leri de tehlike ~ec;irivorlanıa da 
muhacimlerin beceriksizlikleri 
yüzünden gol l"ıkaramıvorlar. 
23 üncü dakikada Boğaziçi ka· 

Bu devre oyuna Boğaziçinin 
enerjik bir akmile başlandı. O -
yun c;ok stiratli oluyor. iki ta -
raf da neticeyi lehlerine cevir
mek için cok çalışı. rorlar. Bu a.. 
ralık Galatasaraylılar üstüste 
ıki korner kazandılarsa da isti
fade edemediler. Biraz sonra Bo 
ğaziçi sağaçığı Sabri topu çok 
~zel sürerek Galta.saray kalesi
ne kadar girdi; fakat topu iki 
metreden avuta atarn.k muhak -
ka1r bir savı fırsatım heba etti : 
bu d0 vre de netice değişmeden 

lar. Müsabaka vine süratli ve ~ 
canlı oluyor. Nihayet 14 ÜI"'..CÜ ır 
dakikada Boğaziçi kalecisinin 
hatalı bir çıkışından istifade e· 

l NGl LlZ KANZUK ECZANESl - BEYOCLU, lSTA?-"'B~ 

0-0 berabere bitti. 
...~ .. 
~.::: f!E l. ..... - ' i .• ı . t 
·.::~ t ')!')~ 
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Dünk ti Gııhfo.snrny - noi; Zi!:l m1"•~ b:ı'<nsmclan bir f'O l ııntruıc .. 

Siimerbank Birleşik Pamuk ıpliği . ve dokum 
fabrikaları mllessesesinden 

Kayseri bez fabrikası mamulfitı 
85 santimlik D. tipi kaput beZi topu 
75 .. 
Dril ı kartel!ı 11 ve H ten metresi 

Drll 1 kartel!l 12 ve 13 ten metres\ 
Jakarlı Dril motreBI. 
Kazallna metres i 
Bakırköy lıcz fabrika.sı mamulO.tı 

Kuru§ 
871> 
815 

22 
22,25 
2:S,-
2!i,-

DO santimlik G. Upl kaput bezi topu 900,-
75 ,, .. .. 800,-

MczkQr bezlerden ıızrunl :S balyayı geçmemek üzere satış ynpılmaktadır. 

~IUşterllerln Bn.kırköy bez fabrikamız bezleri için birinci Valcı!hıınında birin 
el kattaki mUcsscscml.ze, Kayseri fabrikamız bezleri için de ~ezl:-Qr !abrlkn
yn mUrncıuıtlıırı . 

lpllltler 
No. :2 paketi 
No. 16 

415 Kili 
480 .. 

No. 20 600 ., 
No. 24 " 650 ,. 

Slp:ırto ,·ermek lsUyc-n mUşt:crllcrln 12,16 No. fçln Kayseri bez fabrika· 
sına, 20, 24 No. için Nazilli basma fnbriltasınn rnUracnııt etmeleri rica olu
nur. Fiyntıar fabrika teslimi olup Ambalft.j mnsratı ayrıca tahsil edllir.(3971 ı 

den Şahap, Galatnsaraya şam -
piyonluğu kazandıran yegane 
golü atlı. Müsabakanın bundan 
sonraki kısmı karşılıklı akınlar. 
la geçti ve mac; netice cle~işme-
den 1-0 Galatasarav lehine bit-
ti. Galatasaraylıları bu muvaf
fakıyetlerinden dolayı tobrik e. 
deriz. - K. B. 

Kim kazanacak? 
- NeUce ne olacak dersin? Kim 

kazanacak ? 
- Vallahi bilmem k i. .. 
- Nasıl bllmezs!n canım~.. Senin 

bır fikrin yok mu.. Yıı.nlış dıı. olsa 
doğru da olsa söyle de dinleyelim. 

- Daha belli olm.nz. 
- Nasıl belll olmaz ! 
- Öyle ya .. Dııha ortasına gelme· 

d ik .. 
- Yok cıuırm ! .. Demek daha uza. 

yacak . 
- Tablt yahu.. Tarlhi var .. 
- Tarihi mi var ? Bu I§ tarihle o. 

l lur 'mu? 
- Rıuıtgele olmaz ya... Başlıyalı 

3 ay olmadı. 

- Nasıl Uç ay olmadı ? .. Tam 9 ay 
oldu.. Senin haberin yok ... 

- Nasıl hnberlm olmaz.. Hergiln 
içindeyiz ..• 

- Neyin içindesin? 
- Spor harekeUerlnln.. Spor faa. 

llyetlerinin .. 
- Tu, Allah mllstahkmı versin. 

Den harpten bahsediyordum yahu .• 
- Ben de milli kUme maçlarından 

bahsediyorsun zannet.mlşllm. 

* * * 
Arnblstanda süvari alaylarını de • 

veli Btivarller teşkil edermi;ı. Bir harp 
vukuund& Arabistan gençliğini deve 
ıUvar!llğlne &lıştlrmak için §imdiden 
deve sporlarını canlandıracaklarını§. 

Deve sporu bizde olur m u, reva~ 

bulur mu bilmem. Renim blldlğlm 

spordan (deve) yapıldığıdır. 

Rat"'Jt Tu~nıl ÖGET 

LJjİJ~~ 
-------·------- HHO tKR • .\~ _,.J'tfV', - - ~,.n, ..... 

T. _iş Bankası 
1940 Küçük Cari 

Hesaplar 

ikramiye Planı 

1 adet 2000 ura. 511"" ..... ' 
s.1000 ·-~,.,, 
6 • ı>OO • - st#'"...., ' 

12 • 250 • - '"°"" ..... ' 
.. o .. ıoo • - s16"-....,, 
1:s • 50 • : a'J°"' 

210 • 2~ • ,,_ 

Şubat. .. er' 
Ke~ide1er: t tl<İ"c:.ıl 

Yıs t Ağustos, 1
1 , • pı ır. 

tarihlcrande vıı . ..................................... --.... --
Öd7ıl4.· .-.....-

..----- - 1 mas• S' 
Herkes bilhassa çocuklar tarafından 3 ~n 

V A K 11~ matbaas ı 
Kirahk Garaj 

1 - Fcrik6ydekl bira !abrlka:mz "Eski Bomontl, m~temilAtmdan 450 
l\12 deki k1glr garaj kiraya verllecel<tlr. 

kolay müessir bir müstahzar ır. ~ 

Barsak :l Solucanlart~;;, Kitap kısmını 
tanzim edip 

yenid en 
a ç aı ışlıı 

Kitap, mecmua, ıtazele basar. 
Tabiler nam•na d;zı]-i :steri alır . 

, ._ "' ... ..... 

II - İhaleııl 31-V-940 cumıı. r unu Bru\t 14 te Kıı.bataşta levazım ve mU
bayaıı.t §Ube!!lndek! alım komisyonunda yapılacaktır. 

il] - F'ttlıı. tat:ıllAt almak ve binayı r 6rmek istlyenl,. r ihale gllnllnden 
evvel me!:ktlr fabr ika mUdllrlUğüne müracaat etmeleri llln olunur. (40:J:?l 

Oksürenıere Katran Hakkı Ekrem 1 
Hakkı Katran P.3Stilleri de vardır . ~1 

ı,ü üklercle "' ~· lcarşı gayet tesirlidir. Barsak solucanlarııuıı Y hastalık! ...ı 
s ebeb olacağı tehlikeler göz önüne alı rıarak solucan rt pr 

kullaıımalan rayclalıclı r. .cf11• 
Hekimlerimize ve halkımıza tavsbi~ı~nur• 

müstahzar her eczanede 
20 ~uru~u~·,. 

~. ,.1.,,.! .. r'' 


