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'Milli Şef bu sabah a-

Hüseyin Cahid YALÇIN 
H VR Lehistan kayna.klann-

dıın almmı~ malftmata ba
l..11ırsa Almanlar Lehistanda yeni 
lılıam Çerı:e\CSI i~ncle denmh 
bir siyasi teskllat ,·ücnde getir. 
~ek itin bazı tcı;ebbü lcr ve tek-
1!flen:le bulwunu hırdll'. Bu tek
•Oer Lchlllere u srrada pek zi. 

Yade eh$1Ut1iyet verdikleri bazı 
~Oktalarda eh:erisll görünüyor. 
leseıa Almaobırm yiyerek mad

:elerinl nıüsa<lere etmelerine nt
laayet verilecektir. Toplama kamp 
rnıa doldurulmoı; kimsler ser

~est bıra.kılacal•trr. LchlUere mem
)(tkeUn idaresinde bir derce<.'ye 
.. ~ hak tıınmncaktJr. Buna mu
.,..biı Lehlilerden istenen ı;ey 
lıtılanın : Lchliler harpten ev

\·eıkf Lehlst.ıı.n hudutfarma ka\-UŞ· 
inak hUlya.c;ını bir fonıfıı bıraka
caklar, müttefik de' letlerin mu
laffer olnıalannı beklemekten \ '&Z • 

~~ecekler. Almruılıırln çok s11r 
~hnt tsbirliğlnc :razı olııoaklar ve 
~ndao baslm Alınanynnm giril}· 

ltıı_ olduğu mUcadcle •e maddi u. 
tette i tira'k \'C ynrchm edecekler, 
lllnl aıılter verec;kJcr. 
Le 8.? havadi.st.f'D bahseden telgraf 
!ahı tanda ecnebi i gali altında 
di ~1ln 1..clılilerin ne CC\'ap vcr
hı~rinl bildinnlyorsa da hür J.e
b:"~ idaresi umumi ve kat'i 

a sta .dından ge 
hita 
inönü dedi ki: 

Fırsat düşkünlerini ve kötü 
ahlak vurguncularını kısa 
bir zamanda boğacağız 

'HaTp yüzünden vücude gelen pahalılık ve darlık ken. 
disini vücuttan ziyade ahlakta larkettiriyor. Y ollannı 
SCJ§ıranların türlü ahlak hezeyanları karsısında cağla
vanlar gibi temiz kalınız. Vatanın gen~ ve dar zaman. 

larını kendi menlaatlerine kullanan soysuz.laTa , 
nelretle ,iğrenmeyle bakınır,, 

Bu sabah Ankarada ve şehrimizde 
yap ilan büyük merasin1in taf sijafı 

lr ll'luka.be!cdcn geri durmuyor: 
~histanıla Kuisling )'Oktur, dl. 
lor. Lchistruıdn koi ling çıkma· 
~ 1.ıeh mllletinln f.leref ''C ha) iye· 
t lıe hlı:bir hnlel getireıne:z.ı; e de 
~k bir hainin bile bolunnınmnsr 

ttip4esb ıa ı i in g re k 
ltn iftihar edih.-el"k bir Yatıınsc
"';rJPk nümunesl tCf1kil eder. 1-eh
lıler gibi \-atanlannn ııdık, fc. 
dakar ve mert bir mUlett~n bek
lenen budur. 

Moskova bildiriyor: Berlln bildiriyor : 

llür ı.ehi t.nn hllkfımeti m~mle. 
ketın bir lokma elrmek icin hürri 
~~t ''e lstiliUlni fedn c<lemiye<'e· 
guıj aldığı Jmt'i tavır ile nıılat
lllı~ bulunuyor. Doğru ·u aranırsa 
bahsolun:ıo ~ldiflcr<lc i~ı::al altın. 
•la bulunan hiçbir memleketi l.-. 
na edece!< hiçbir fe\'Wıliidellk yok. 
tur. Lchlile.r gibi uzun bir milel. 
det ccneb· hiıl•imlyctl atbnılıı 
~·aşal,P da ı birçok ı7tırap ve mü
cadeleden onm Iıürriyetle.rine t~k 
"ar kııvuşmu.c; hir mlllct yeni hır 
1lıahkfnnh•ctc koby Jı:olııy boyun 
(!lr. • - 1 trit!tnez. J~ğcr hM·atli dogru ı;c 
l\tlllanya mii ta".dl bir küçük f.ı~
hısL'\na bile mü aade etmiyor dc
~tktir. Hem J~hiı;;tan p:ırçııla
t acak, hem de ı..ehi.Stnn na.mı a:. 
'llda mitdafaasıruı mu,·afakat cdı
~bn~cek kilçUk bir pıırçacln idıı· 
~ Ylne hakim hUkfımetin sıkı 
'll lltroıu nltmda knlncnk. Buna 
ı ~'llfaknt edilmek için dP. lJChli
~ kendi ynnlnnnda harbe işti-

Ctmcleri ıırl lm~uluyor. 

1 ll~ teklifin hiçbir ameli netice
l1t ~0rU1miyeceğinc Uphemiz yok
ı~· Bnracla mcnuobahi eıll ilmi
•l :ıebebi (,,ehi tan idaresinde bir 
~ğ, İldik :mkua geleceği miiliıh:ı· 
t tnda değil A\'lupada mihverin 
b~ic; etmek i tecliği yeni nizam 
,. kkın<la ortavn scrpllmlc; olan 
''I\• ~ 
d ·il~ a dll\kati celbet mck arzusu-
llt. &Uh\'erin müttefilderc karsı 
~ büyük llfıhı keneli etnıfnula 
~Planmış bir Avrupa hirli6ri ınan
ıı !'ası göst('nnek ve dii mnnlarıua 
S.: için harp ettiklerini "omuığs 
li lıiJlnde hak gönncl' olnbilirdi·~ 

1 ilr:iik ı\vnıpa de,•letlerl mihverin 
~Ude get.imıek istedifri yeni nl
a dan memnun görilnlirler ,.c 
~:ıınıa birlikte müsbct. faal, mc"'-
1 htr işbirliği fanllycti 1\r1:edcr
~rsC' İngiltere ve Amcrik nm Av
ı· llayı kortıı.muık da,·alan t.cme. 
'tıdl'n baltalanrrdı. 

tı l>enıeıc oluyor 1'i yl'ni niznm de. 
~~ tertip hfçblr zaman hl!:.blr 
ıı ''.rurıa <le\·JcUni tatmin ve mcm
k?n etlemiyecek bir mııhtyette<llr 
,)!1:.onun hiçbir tarnfta tatbik edil "'•..;· ~ sabit olamıyomz. 

Amiral Darlan Tulonda 
'1ı ~. 19 (A.A.) - Tul11.1 radyo. 
~rnlral Da.rlanm Tulona geldiğini 

rtesı a.k§amı blldU'mi§Ur, 

-0- Danimarka 
----o-

Harkof'ta Kerç mu-
topraklarına 

askerimiz harebesi 
Çok miktar-

ilerliyor bitiyor da paraşütçü 
--0--

-0--

Çarpışmalar indi Esirlerin 
günden güne Alman memar~arı sagısı 

şiddetlen- buları şiddette 68.000 i 
mektedir 

arıyor buldu 
Moskova, 19 (A.A,) - ~vreden 

-0-- alınan telgra!lnrde. bildirildiğine göre --0--

60 Alman tankı geçen hafta De.nlmarka topraklarma 28 Sovyet uçatı 
çok mlktarde. pare.şutçu inmiştir. Geıı 

talıri p edildi tapo memurları Alınan makamlarm- dlşlr:.ıldl 
dan aldıkle.rı talimat muclblnce bun· 

Dcrlin 19 (Rt\<lyo saat: 9) Al- lan aramalgta iseler de fimdlye ka. ~foskova 19 (A.A.) - Sovyet 
ı:nan, tebli!1in~e bildirildiğine gö- dar tek bir paragUtçü blle bulunama. gece ys.nsı Wb'.iği: 
re Ke~ §ehrı ve IU:nanlannın zap- m!§tır. Almanlar bunların muhtemel 1 18 mayısta, Harlcof kesiminde 
tı ile buradaki ınuha.rC"beJer bitmiş bir hUcumuna uğramamak için mem ıruvve~e~im":. taa.rrı.ızi hareketler
de bulwu:ıuş v~ ilerl("lll.elerine de. leketin mUhlm noktalarında bulunan sayılabil r. ~~I? ~ember ıçine 
vrun etmışle:-dır. 1 muhafızların takviyesini emretmlgler ı alınmış bıt.1d~·CG1nın imhası kısa bir 

(Devamı S UncUde) dir. (Devamı S üncüde) 

B. Millet Meclisinde 
Haksız ve gayri meşrO şekilde mal sahibi olan 

memurlardan beyanname istenmesi 
hakkındaki layi hanın mozakeresinae 

Kanunun mebuslara ve evvelki 
senelere de teşmili istendi 

Ankara.dan bildlrlldlğine göre, dün 
toplanan BUyUk ı.ıuıet Meclı.si, ııine. 
ma filmlerinin gUmrük resimlerınuı 
lndlrilmeıine dair kanwı 1A.yiha.slll1 

mUzakere ve kabul etmigtir. 
LA.yihanm mUzakeresi ıırumda. 

Sinan Tekclloğlu memlekette ç.evrl
Jen bazı filmlerden bahisle bunların 
terbiyevi me.hJyetl §3yte dur8Ull, ha. 
karetıerle dolu olduğunu anl&tarak 
dedi ki: 
"- Mesela. ~ık pqa., diye 

btr film gördük ki mevzuunu çok ya· 
km bir maziden almaktadır. İçinde 
bl.Z da.hl y~ ye ~ut 4ıFDda 

aleyhhnb:e propaganda yapmak tırti. 
yenlerin eline bundan daha 1y1 bir 
eser verilemez. ötede, beride, ikide 
blr oynanan 'Bir kavuk devrildi., pi. 
yesi de mıııı varlığnriıza. mUtemad1 
bir tecavUz halindedir. Dl1'znanlan • 
mızın bile ya.pama.dığı bu propagan . 
dayı maalesef memlekethnizde oynı_ 
yanlar bulunmaktadır. Ecdadımız bU. 
tUn dUnyaya örnek olacak bUyüktUk. 
ler göııtermif, Vlyana kapılarına ka
dar gitmı,, "Blr kavuk deYrildl,, de 
oldutu gibl qık atarak "Buciln nere 
ye kadar gidebillrlz?., dememl§Ur. 
sugüDltü geııçlerimi.Ze ecdadmıwıı 

bUyük eserleri ve i§lertni çok kUçUk 
görerek hakaretAmlz tarzda anlatan 
bu ten1 piyeslere bir nih&yet veril • 
melidir . ., 

Bu lAyihanm kabulünden IOnra, 
maarif vekaletini alA.kadar eden bir 
~tvelde ve kUtUphnnelere de.lr blr 
kısımda değl§iklik yapan kanun lA
ytlıası mUzakere otunmuş ve talik e. 
dilmiştir. Nihayet fevkalAde hallerde 
mal iktlııap edenler hakkmdı:ıkl lAyl· 
hazım mU&akereslne geçllmlfUr. 

İlk ~ Reftk İDoe almq: 1clDde 
bulunduğumuz fevkalAde ahvalln iJO 

(Devaını t UncUdo) 

Bt>tilkta:J stadında bu sabahki mcrnslmllc.ıl lkl intıba 

20 Fırında daha 
tahkikat yapılıyor 

Gizlice ekmek sattıran, bal ın gıdasın
dan çalan bu ırınların saçları 

tahakkuk ederse unları erbal esııecek 
Halkın ba§lıca gıdası olan ekmek 1 mUstahdenılnin ifadel1ır1 almmakta· 

Uzerinde menfur tıcıı.rl hırslarını tat. dır. Evvelce vilAyetteki lçtimadıı ve. 
mine kalkışanlarla katı mUcadelcyc rllDil§ olan karıı.r muclblnce tahkl -
girişilmCBl için \'erilen kararı mUte- kat bu fırmla.rm aleyhinde tekemmUI 
&kip ekmek miktannm tahdldınden ederse • ki §imdiden blr kısmını a · 
sonra geçen kısa zaman zarfında Uç leyhlne inkişaf etmektedir • Hemen 
defadan fazla ceza görmUş olan fı. bu fınnlann da unu kesilecektir. 
rmlardan 17 tanesinin unu kesilmiş-
ti .. 

Vallnln cmrile belediye tefli§ heye. 
ti bUtUn kadrosile olmdllik en hayıı.U 
mevzu olan fırmlnrın tefti§ işine tnh-

Tiloya karşı 
serum bulundu 

11lB olunmuştur. Halen muhtell! yerler J>aris, 19 (A.A.) - Kollej dö 
de gizlice ekmekleri satılırken yaka. Frans profesörlerinden Clovis 
ıanan, un hesapları açık olan, topla- ı Vinccnt tifoya. k~rşı müessir ~~r 
dıkları fi§leri noksan teslime katkı. serum kcşfetmıştır. Bu profesor 
şan ve kartsız ekmek verdiği hakkın- vaktiyle T. A. B. aşısını bulmuır 
da §ikAyet ve ihbar olunan yirmi tu Profesör tifoya karşı mQes. 
tırmda tahkikat yapılmaktadır. Bu si~ bir silih bulmak için 50 yıl 
fırınların bUtUn defterleri kontrol e. J çalışmıştır. Bu keşif tedavidt> 
dilmckte ve tırm sahipleri ne borabcr büyük bir inkılap yapacaktır . 
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Bazı çocuklar için Mal~ziatı Çamaşır ıplerı ve don - Eş;.,. wılnen -

Yataklarını ıslatırlar ? ~=:~a::~~yt:ır~~:r gömlek hayaletleri batıraıar B tR yerden, bir evden ayn. 

Bunun sebeblerinclen biri ele büyük çocuğun kücük 
kardefini kııkanma.ı ve ebeveynini daima kendiıile 

meıgul etmek i.temuidir 

Yazan : Halis Özgü 
- .Nasılsmtt dostum 1 Çoktan· 

ôcri göriiŞemedik. 
- Çok §ÜkUr. 
- Yavrular ne yapıyorlar! 
- tytdirler, fakat. •• 
- Eveti. 
- Yalnız büyükten biraz ~iki-

;) ct!;iybn. 
- Sebep? 
- Billyorsunm koskoca ~ocuk 

oldu hlllil. yntağmı ıslabyor. 
- Bir ~&re dil ilnmetllnlz mi! 
- Her §eY yaptım. Nasiha.t 

ettim, azarladım, ha!lka)armm ya.. 
nmda utandrrdnn, hatta döğdtlm. 
Fakat hlçbirfst para etmedi. Bir 
defa da. doktom göstereyim di
yonım. Bakalmı ne dlyeookler. 

- Çok fyi yaparsınız. Esasen 
r;imdiye kadar beklemek ve bu te
kilde ha.reket etmekle affedersiniz 
amma bUyUk btr hata )'9pmı, oldu. 
DUZ. 

-Nedenr 
- BUiyorsunuz ki her neyin bir 

sebebi \-ardır. Banu arayıp bul. 
mak ve eğer mrarh ise yok etmek 
.limndır; halbaJd siz böyle yap. 
madınız. 

- Pel<l, bunun sebebi nedir? 
- Çocnklarm yntaklannı ıslAt-

malannda bir~ limlllcr rol oy
narlar: fakat lıunle.r arasmda. iki
si çok önemlidir. 

-HnngUeri? 
- Ranle:;lt'r arasm<lalti ~ke. 

memezlik ''e cinsiyet. 
- Nasıl! Fakat banlarm bu. 

rnda i lerl ne? 
- MUsaıadc bu)wuu ,.e IO sua.. 

lime lfıtten cevap verin! 
- Sizi dinliyorum. 
- Çocuğunuz ne mmandanberi 

~tağmı ıslatıyor! 

- f yjc;e bjıvM onn ~ .,.. 
ncdersem, altı, yedi senedenberl 
bu hal de\'lWl dJyor, 

- GUzl. Şimdi kaç ~mda ! 
- Dokuz. 
- KUçük oğlunuz! 
- \' edi yasında. 
- Demek ki ~it yakan lkl ya-

~mda.n itibaren yatağmı ıslatmafa 
lıaşladı öyle mif 

- E\·et. 
- l'ani ktlçUk oğlunuz dünya. 

yn gelıliğlndenbcrif 
- F.vet. Fakat bunu neden so. 

rnyorsumu f 
- feselentn t'lllğüm nokta8ını 

bulmak için. 
- Anhynmadım. 

- O halde dinleyfniz. Kard • 
lrr ezeldenberl birbirlerini çeke
mezler ve bo gayri purf bir hli
« 11 edlr. Çocuklar anne ve bs.ba
lannı daima kendllerile mcsguI eL 
nıt'I< ist~rler, nnne ve baba.larma 
it sevginin payla.5ılmasma uta. 

ı ahammU1 edemetler. Efer anne 
''e babalar herhangi bir sebeple ve 
bOhBMa brde<;ler aınsmda birine 

1 
............... ···-·111111 ...... ... 

1 Q.~ .. ~E.~.~ .. ~YY~.~.~~.~.Q.~ı 
19 MAYIS 1982 

.ı;. Yunanistanda posta telgra.f 
ve telefon memurları grev yap
mışlardır. !ç ve dl§ muhabereler, 
postahanelere ~rleştlrilen ~ 

kcrl mooıttrlnr vasıtasiyle te· 
min edilmektedir. 

* 10.000 franklI'.k polis roman_ 
l~'I milkMatını Hanri Monfro
dina Kızıl (~izin esrarı,, isimli 
zabıta. romanı kazannuştır. 

kar ı !azla &e\'gl \'e ihtimam gös. 
terlrlel"9e <liğerleri muğber olur
lar \'C fırsat buldukça lğbira.rla
rmı muhtelif sekiller<le kuhür 
ettirirler; onlan yalnız kendllerly. 
le uğraşbraeak \-aziyetler yar&tır. 
lar. 

KUçUk ~uğunuz dünyaya gel
diği zaman mecburi olamk büyük 
oğh1nuzu biraz ihmal ettiniz ve da. 
ha ·onnıJ:ı.n da onunla daha faz
la mc:ıgul oldunuz; onunla oynadı· 
nrı, onu ~diniz, okşadınız. BU
t ün bunlar iSc büyük oğlunuzun 
ruhunda memnunlyetslı:Jlk \'e t.er. 
kedilmek korkusu uya.ı:ıdm1ı. Ilu.n. 
lar da zam.anla onun gayri §uu
runclıı ku\l\'etle tutundulir ' :> nl· 
hayct onu kendi ile meşgul ede
cek bir dunıma "~beklik haline'' 
soktular. 

f şte bundan dolayıdır ki y&\'ru. 
nnz yatağını ıslat~l', \'e bu su. 
retle de sizi kcn<lislle m~gul et
mek istiyor. Bu bir hakikattir. 
J~ğer inanmazsanız ize bir de mi
di \'Crey!m (l ) : 

Rarc:leşj doğduğu zaman 17 ay
lık oJıan bir kız bir buçuk ya.,m. 
dan itibaren arada ~ıracla vata.. 
ğou ısfatmaj;a ba'lıyor. 19 iıe 20 
aylar arasında ho hal hemen he
men ) ok oluyor. Sonra birden 
bire telmır başlıyor ve çO<'ok her 
ger-e yafaim.ı ıslatıyor. Bunun 
sebebine gelJnce: Anne ile baba 
küçiik çoeokhın ile <'laha fazlıı 
meı gul oluyorlal'. Çocuk S,G yw . 
na giriyor; fakat yine yatağmı ıs. 
latıyor. Çocuk beş gUn için aile 
doktorlarmdan birinin yanında bı. 
rakrlıyor. Bu müddet z.al'fında 
yatalı hiç J'!ll&tm~or. Fakat eline 
dönünce fite: geceden itibaren es
ki 1 gibi hal'Met ~ekte gecik
miyor. FJtesl gttn aıınccıiylc ba. 
bası ona artık hllyUdiiğiinü, söy. 
lil1orla.r ,._, C\'\·elce aldıklan ted
birlerden vaz ~iyorlar. Bumlan 
&onra çocnk aşaia yokan üç g\ln
do bir yatağını ıslatıyor; fakat 
kendi ya.talı ile kardefjfnin daha. 
bUyilk \"e güzel yatağı arasınclR 
mukayeseler yapmap haşlıyor. 
Ç-ocnğun annesi seyahate çıkıyor \'e 
onu •la beraber götUrUyor. Ona 
gldecef;'i yel'Cle gilul ve bUyUk ya~ 
tak vcreooğinl §ÖylUyor. Çocuk 
~k ıu•,·inlyor ,.e hemen "'" sua.11 
soruyor: "karde,."1m!n •le- benim 
gibi bUyUk ve güzel bir ~·atağı o
Jıı.rak mı!" 

Annesi: hayır. W\ha ktiçUk de. 
yiu.re çocuk "e\inı:ten ne yapll('t\.. 
fnır p ınyor \'e clnrmadan "be
nim yatağını onunkinden daha ~li-
1.eı \'e bU •li4c olaen.k" rll:vor. An. 
nesi hakikaten indiği otelde ona 

(De,·amı 4 lincüde l 

(1) Bu mie8.I Clharles Be.udouin'
in "eoeuk ruhu ve tahlili ruhiyat'' 
a.dh eeer:inden e:lınıruşbr. 

- Bu mesoleyilyfce bir dü,üne. 
ooğim ••• Siz~ \'nd~lyorum. 

Beni odasının kapısına. doğru 
te,yi ederken (nğır adımlarla yıl
rüyor, tereddüt ctliyonlu, hcrtıaı. 
de biraz plıtman olmUj gibiydi), 
gururunu ok51)-anık onu yola ge
tJrmcğc çalı5tım: 

- llenllz bir dcllkanh olan Kı
ralm 81ze karşı büyük bir haynll· 
lığı \"ar. Ha.kkmmla çok yilkcıek 
fikirler besliyor ••• 

- Biliyorum •• biliyorum_ (bunn 
da, ben söylemeden, blUyordo). 

~ Mareşal Jofr'un yerine Fran- - Ooo memnun edecek, onun 
sız akademisine ka:bul edilen ge- Uzerinde en bliyllk esiri yaıY.Mınk 
neral Veygand'ın akademiye ka· ı;lzin mcktıubunuzclur, baskasınıı1'ii 
bul merasimi yapılmıştır. Gene. ılc!;rfl.. benim bu mtrul olmıyan fıôart 
rnl Veygand bu münasebetle lar içinde kendisine götüreceğim 
iradetti~ri nutukta sulh halinde bir mektup... Cttçen ııene- benden 
bulunan 'bir memlekette orduya rlc:ı etti~ sYİ hatırlıyor nıusunuz~· 
düşen vazifelerin harbeden ibir Haftznsmd:ı bütün bunlar dlle ge
ordunun vazifesinden daha ağır leC'ek ..• fşl bu sekildc, bu drama. 
olduğunu söylemiştir. Sonra Ma- tik plan dshilinclc bırnkmak <latca 
reşa.I Jofr'un !m"l.i ~t'('rinden muvafık olacakhl'. 
bahseden Veygand, mareşalm F.lim! sf.mrken t'e\ap ,·erdi: 
tevazuuna bilhassa ı§arct etmiş - Size dU~Uncceğlm decUm ya. 
ve bu tnvazuu gösteren şu sözl~- Kıırnnnn Ooulonılre'a bll<'llrece
rinı ilave etmiştir: ''Harbi ben ği~. l'arm Qoal d'Orseny'da ken
kaza.nmadım, duşman kaybet_ , dlsınt görUnllz. 
tim,,, 1 * • * 

Akademi reisi Jül Knbbon, t~rt~ i gUn OouloııdrP bana de· 
Vcygand'a verdiği cevapta mem· •li ki: 
Jekctin emniyeti için kuvvetli ı - naı,vekll bili tereddüt edl • 
bulunmak lüzum.J.11lda bilha.s.sa ynr .. aceleye lüzum olmadığı kıı. 
ısrar etmiştir. na:ıtindc •• bana: \arsm biraz bek. 

Baglnkl şekilde Suçlu ortadıı yok. Hllkimln kar. rı ylhlU, gırtlak keınJğl birkaç ay lmz; orası güzel bir yer de. 

danam e ecek . tu d ~- f l r. ğjldir; belki 5imdl daha gilzel bir • r;tsmda.ld sırada. be ınsan o nnufi. unra &§11'1 eı-.-vuç rr ıyacae'l 
Diirdü daw.eı mevldlndc bir tane tahmin edilen su~lunun ~aldığı yerdeyiz; faka.t gene orayı ararız. 

·ı· Bazıları zannederler tci biz.im ara.-BUtün mcmlcl<ette gerek dahı ı si suçluntm çaldığı bir pardesü- ııardesliyil sattığı ~ocuğa gelmişti. 
istilÜwıl ve imal gerekse hariçten l ü satın alını~ bir arkad ı. lfükbn - Bak, sen hıl'Srz.lı'k ma- dıb•muz şey oranın ha\'8Sı, suya, 
celbolunan idluı..l.at maddierlnin Ru sonuncusu on altı ya.sla.rm- lını satın almr5sınl Ne den.in? s:ı.b:ı.Ju, aksa.un, ~Çekleri, larlan, 

yeni kurulmakta olan dağıtma o- da ~siz, zayıf, hal ·iz hir ço. Çocuk - Efendbn ben hırsnhk ~=:!~!~~de!;ğ!r e~;.:e ~~=-~' 
fisi ta.ra.fmtian memleket ihtiyaç- c.'Uk •nal ol(luğunu bilmiyonlum. Ona 
larına gör_, tevz.li mukarrerdir. Iİ.a.va, rusanda oldak!;a 80b'1lk.. Sirkecide Kemalbcy slncma.smm ö. bunlann daha güz.elleıi.ni bulduğu. 

l . mnz v.anıan e~-velkilerl a~ .Ancak otısln teskiJt:•mm ikma ıne 3,5 liraya aldığı çahnmı pardesti- nünde r&or;tgcldim. Vstilba~ı o za.-
kadn.r tevzi:ı.tın durdunılmanıas: yii elinden nlmış olsalar gerek lii ıııan iyi dü?:gündü, Sırtında da par dık. 
ve bugUn tevziat işteıile meŞgul ' ırtmcl& tUy gibi bir ce1•et ,·ar. clesü \a.rdı. nen! kenarn ~ekti. E\'- Dizim vakti.le yaşadığımrz yeri 
ı>!an mercilerin işlerine devamla- Ben samlinClen o ı;ocnğa ~k ben rlen kaçtım, de<ll. Para li\znn -su orayısımız oraya ait hatırabr itin· 
r: takarrlir etinisUr. Bu meyanda '-'Yen bir kadının yanmdııymı. ııarde Uyü sana atayıtıı. 'Yabancı rlir; oıııda.ki !'ICVgilerimlz, heyeee,n. 
idhaliı.t birlikleri tnrofmdan tev- Dört <lavacı<lan iki i asker lki. ~·a gitmesin.. lnrmuz, hatta. mukaddes ızhrapla· 
zil yapıltın maddelerin tm'Zlat 1-.cd- si kadın _ Xat para l-;Urorsunr. ronızdrr. Bazı pek fena ve utandı-
nin oficro devri hazrr!Jklıın bir ta. Dirinı~i nsk r - Efcn<lim, ~a. Declhn. 8,5 Jirn (foôi. Hemen ncı hatıralar ta~ıyan yerlere gtt.. 
rafUı.n yn.ptbnal\da beraber diğer maı ırlanmı bah~eyc asmıshm. Ktı- C\"e koştum. Annem<lcn üç buçul' tiğlmiz v.ııman duyduğumuz üziln-
ta aftan da bl:rlikler umumi ldi- nı tınlar d"ye lira alclnn. Götlirdüm 'veW!im. Par- tünün sebchlııl hllir.dni:t \'e ıııeEer· 
tipliğinin ~ hew-ladığt ve Tksı- Hiikim _•_ Qama5Jrlamı neydi? clcsüyU de. ırtrtnn geÇlrdim. ~iniz. İşte bunun içindir ki blzo 
ret Ve-Jdl.letinee t3sdilt olunan tev- Birinci asker - Gömlek \'O ı;ey - Ya.nl hırsızlık mal olduğunu fena §eyler ha.talata.n eşyayı yok 
ziat listesi mucibince elde ıııcvcut efendim. bilmtyonlun.. etmek i!rterh: onlann masum :renk 
stoklardan tevziat yn.pmasrna Jm- llillıim _ Ne! _ Hayır hllmlyorilum, hlUdm Ve ~liiiller:i bfıc kötU hatıraların 
rar verilmtş(:i.r. Bu vaziyete göro #lıker _ Şey!.. bey .. onun parilesii<ı\i r.annettim. horttamı, hal1erl glblcDr. 
tcvzia.ıı: hemen birHkler umumi Hakim _ SoylC' ynYrum, ne ol. l>arnsız kalmış satıyor zahir de- Oeoenlcrde bir lmdmm, beraber 
katipliğınoo ~l:uı."l.C!lktır. c1oJ;"llno sövle. b:ıf< iki flefadır so- (lim. Den d<.' yabancıya gitmesin ya~adıjh adamla yaptığı kavgadan 

Dağrtmıı ofisi umum mUdlir~~~ ruyonım.. • • ' diye düı;ılindlim.. onra. )larn.•n o't. sonra evin esyo.smı bo' bir ana. 
teşk.!latmı ikma.I eder etmez butiln Aııker _ Efenılim, oı.ey(li efen. dui;"U 7.amıın ,;elip par<lcsü)il lst-e- ya yığaral< Ustüne gaz döktUğtlntt 
maddokri teker teker devir ala. dim e Ye Uç bul!u?t liramı verse veri. yaktığını, kal'SISD1cla dansettlğfnl 
ra.k tvrla.tı aksatm.ad!uı ofis eline llftklm - Nerılt ya\TUm fanila :rlm W)'c de olı ünOlim. okuyunca hunlan dlişUndüm. 
alacaktır. mı? _ Senin nr~acln~ın mrdır'f Tnis de böyle bir sahne yarat • 
Milli 11ı1anponan Asker - Bayır efendim! Fa. rlmdıışrımlır efendim.. mtşfır; sUphesiz ki o pek mahte-

uflıt. değil.. - Sonra ne olclu? 11emdi ,.e bir gece blr dyafet dii· 
19 m&Jll Çekili 1 n&.ıdın - Öyleyse ne olduğunu - l'ıırayı aldı, Ucmıılbey sin<!- ııüşUnde ma.n.:ı.stıra !.)E'.klbneğe b. 

söyJ~ de, ya:ıılncak. m~ına r)l~nı yolf:ın<lı. rar verince günahJa.rmı hatırlatan Milli Piyangonun bugtinkU bay. 
ram şere!'ıne ~p etUğ'l fevka
lade çekilSı~i saat 14 de Ankarad:ı. 
sergi evin le ynpılacaktrr. 

Çck!Uş l"!l.dyo ile yayılacaktır. 

Avrapa He tren 
ıelerıerı 

DoküZuncu ls!ctme miidürünUn 
reisUğihdc t<şki1 olurum bir lıe
yc-t iilln Bulgaristaııa ha.roket et
miştir. Heyet Bulgs.risto.iı ve Yu -
Lanistnn a.?'El.Zi..<rlnden geçen ve Dev 
Jet Demiryoılan tar<>...fmda.n işle
tilmes!ne ikaro.r ver.ilen tren hatln. 
rmıı rıit işler tl2erinde temaslarda 
bulunacaktır. Heyet, Bulgaristan. 
da bir hafta kadar kalac::ı.ktır. Av. 
rupa ile ~dnn doğruya. tren 
münn.Jrn latrmn, .llöp:rii ı erin bitme. 
&inden sonra kuvvetli hlr ihtimal
le 15 hnz\~nda başlıyacaktır. 

Üniversitede imtihanlar 
İstanbul Unlvcrmteslnln bUtUn fa • 

kllltelerinde dersler cumıı.rtest gUnü 
kestlecektır. Dlln bazı profesörler 
son derslerlııl verml§lerdir. lmtlhan
lar da lnkı!a.p tarlhl ne fincn 'ba§lıı· 
ml§tır. 

FakWtehırln eleme imtihanları he. 
men ba§lıyacaktır. :tık lmttbıı.nlar hu. 
kuk faktıllesindedlr. Gelecek Çl)r • 
çaınba ve pervcmoo günleri bu fakUl· 
tenin eleme lmtJhanlan yapılacak • 
tır. Hukuk fakültesinin sıszıu imU • 
harılan ise hazlro.nm 15 lnd başla.
nacaktır. İlk söz!U fmtlhanlar son 
smıfmdrr. 

FakU!telerln inkıl!p tarihi son sı· 
nlf ilk imtihanı dUn yapılm!§tır. İkin 
el imtihan ise cuma gUnUdür, 

İktisat faktııtcelnln eleme imtihan. 
ıan gelecek ımlı günü başlıyacak 

bundan sonra edoblyat ve en sonrn 
tıb fakUltcslnln imtihanları yapıln • 
caktır. 

l'&aan: 

JUL ROMEN 

lesinJer, dedi. 
1si lirüncemede brrnkmak lstc

mf;ordum. Bn ~kilde hıı.?1'1,ct et. 
meİ•lc her ey bozulnlı!Jirdl. Ma. 
(]m l<i D:ı.l.a.dyeden nlelacelc bir 
karnr nlrp götUrememiştım. onn 
ıııı., tıra~ak. muhasara nltmıı. ala. 
~aktım. ntrbiri art:lı sım o 1.nmnn 
t\aliye nazırhC'lllda bnlunnn Jorj 
Bonet'vl Mııs.rifte bulonnn eski . , 
dostum Delbos'yu, Maliye nıuırı O

lan rol r~~no'yu giinncğc ~ittim. 
Hepsi de n\·nı fRıirdC'ylliler, bana 
osa6"' yuka;.ı aynı şeyleri öyledj. 
lcr: 

- Şüphesiz bu ço~ önemli bir 
mesele, ''e böyle bir me:;cledc Kı
ralı bekletmek ele çok manasız bir 
17ey •. bu husnstn Dalaıh·e'yl lkl\7.a 
~alı ırız.. fakat çol' ~iiç •• bu gihi 
nıc.<>elolru'<fo kendi ı bize bir şey 
ııçmadnn bizim lmn~mıanıttı hor; 
~örmüyor.. doğru unu isterseniz, 
kenr1isJnin de bize lıiı:lıir şey n~
hğı yok.. siz ona ctrnfındaJdler. 
elen, çok yalmılıınndıı.n birlsjyl<.' 
tı•sir ctmcğe ç:ıhssnnı:r. dalın iyi 
olur •• ınesclUKlaper ile.. , 

J\ı.Jmr - Don efendim. - PekilUi .. otur oğlum. her ıı;cyf, günnh dolu hatrraJan can 
Grnç asker "1J>kmmzı oldu. Yanunclakl k:ulrn bu çocnğtin lanclırnn bUtUn csyayı at.eşte yok 
Uiikim - $.iz hannn .• sizin, ne. muha.kJrak iti nnMı. yerinde dura- etmek, gUnahlanndan temi.ıJıemek 

nfzi almı17f mıyor kadıncnğız.. • i-tenıiştlr. 
Birinci 1mı1m - Efendim lıenim Ben suçlU;\'ll dii ünUyonım. Her. Pııniis ona dfyol' ki: 

t"\in önUnCleki ampulU.. bir de oğ- halde hMtalanmıs ol~k ki mali- - Tai'J, senin doku
1 

ndufını her 
Ianm pardesllsUnü.. J<e.meyc getirilmemiş.. belki o da ~Yi at.eş mahvetme ldir. Allaha 

Jliıklm - Jlengl o~Innm? zayıf; nahif bir çocuktur. Gözlerin- !]llkl'olsun ki denizin dalgalarmdan 
Birinci tmdm - Dizim oğlanın. de hfil& iyiliğe <lönmeğe mli nJt fazl:ı öpUcilk gönniiş olan ba göm
füi.kim - Ynnt sizin ç<ıcuğunuz ı ıklar, yllztinde h!lta ~~ltli.nm \'er. ıcı.,rer, b

1
u 

1
tüller Ostıerlade artık 

~, dJğl fnoe, se3'tnııi İıatlar vnrifır. ya nrz a ev erin dodaklariJe dille. 0 

~;1rın:;,j kadm - Efet benim ~n Şimdi içeriye boı;;ka 5a.hltlel' gi- rlni lıi Sedecekler. Esirler çabuk 
ğnm riyor. Resmi poli ler, ivil ı>olis- otonuz ''e sen, kadm, evine ıir, 00

ııaıd~1 - Jfaça almı~tmız 0 par. ler birbirini tnldp etmekte •• bir tn iğrene süslerinden ayni, Jtit, ee1r .. 
d u .,, nesi nnl:ı.tıyor: lerinin ne mütevazı oknmdaıı bü-
\ıı!~~I kadın - O zamanlar •• 0 - Efendim, çatal gibi bir tıeY Y?k ~r lfıtuf olarak tnbta aUerkıea 

ııramanlar ucuzdu •• 12 linlya almış. yapmı~ .. bahçeli bir ev gönlii mii gıydı"'' gömleği iste! 
tık.. ılıvarın dibine gt"llyor. oracla bir Hayan Mahbube cmJnim ki ba 

Ha dm - PardesU n r <le ası. d lik fa.l bulup o tallı ~opa. ne :ronuun olnımamı tırı klmbllir huı. 
lıydı'! Ç3maşır iplerinl g<'riyor ,.e kendi- gi Mdlı;eler ve o hlöıselerin de:Jı. 

Ilirinc>J kadın - Hemen lmpı<lnn sine dOb'ru ~ekiyor; alabildiğini a. setli tesiri kadmcağrzı çileden ÇI• 
girince efen<lim.. lrp knçıyormuş. kardı! 

llii'ktın - Kapı a~ık mıydı! Suçluyu clıvar dibi yerino bir 
Ririncl kadın - Kapalı .. kaim. mektepte görUyorum •• iyi tutul -

hyllı nmma. killtll değildi. muş bir not dl'fterine ince; çaln,< 
Hakim - Peki ampuJü ns.sıl ç.al. bir ynzı ile bir hesap ynpmnkta 

ını,. ?. bir mlisellcs çizmekle .• lmfnsı ça-
Blrincl kadm - Onlar iki arka. mac;rr iplerini kendine doğnı ı.:e

dnsmı. efendim .. blri'>i ötekine o- kcrkenlci heyecan yerine iki mu. 
muz \'emılş.. ~ellesin miis:ı,·ııtını bulmaktaki zev 

lliikim - Senin neni aldı? ke <falmış. Uzun :p:umaklı clleri 
2. asker - Rir §8.tki Anadolu vnr. Ne giiı.el rf'Sİm yapacak. 

ICh!;eslyle: dun gumle'«.. Ona re<;jm ho .. nsı: st'lıde bir şey-
Jlakir.ı - Genin <le mi clon goın ler \'ar ı:aı.ı:un diyor. Delki iyi bir 

leğinI? tcs anı oi.t.ca.ksın. 
2. asker - hıyır efendim.. İşte mey<'lnnda olmıyan bir tev. 
lfükim - Neyini öyleyse,. klflıanc ha<ıtıı.Jıane<1ln<le, ümit ecle. 
2. asker - dun gumlek efem. Hm ki ynptıldarmn pl~nıan, esmer 

dlm.. l lılr <'ocıık ! A tc~i vnr bir komedinin 
116.ldm - Yani -.enin donunla 

1 

ü tlindc snrı bir il~ .. kliçiik bir 
gümlcbrfni dei;il mi? kliliihto. iki güllıç var •• kirli elle-

2. Mker - Evet efendim.. ri ~'astığJn ilstiindc belki de ma]t. 
- Pekala hannn senin neyini ı •tcmeyi dli.,lintı~·or: acaba kaç ay 

ı\ 1m~?. \11rdilerf •• 
- Jal'Se yorganımı. • Artık bunu dü,iinme küçüj;rUm •• 
Sıra zayıf yapılı, ııarde UsUz, sa. yurm bir güzel yann baska arzu. 

Çeviren: 

LUTFI AY , 

Del'hal K1aP<"r'i gönneğe !!it.tim 
Klaper bC!Ri r;ıck iyi karsılad; beni 
anla.dı ve milnusfp bir ~Bekllde bn 
fsi temln etmeğe ç:ılışaeağını ba. 
na vadetti. 

Fakn.t ben BrUkselc ancak ilç ay 
sonm dönehilc1im. Kıral da hiçbir 
mman Daladyenin mektubunu a. 
fam:ıdı. 

• ı:: ıo: 

Harbin Daladyesj hal-..ian<la ı,, 
ze dııh:ı bnşI.ıı misaller zikrocfobi. 
lirim. Fakat bunt:ı.r, size onlııttı. 
ğrm su abneye hiçbir sey ila\'e ct
ınf •ccckt:ir. 

Şimcli Jtendi kendimize ·orablli
riz: 

Aslında bu aflomın değeri ney. 
•1i '! Ne o1Mu5fu? 

Jfolcika.ıte hir lliktnför olmuııt ıı. 
r.iitUn iktidar. Liitiin t.un·et ken· 
rll l'linılcydi. PnJ·nt nıhan kalben 
bir cl<.'mol<rnt olmaktan ~ rtulıı -
ınıyorcln. Eminim ld bu d'ktatör. 
lii~ll. ot:ıylarm ''endlsine yük. 
ft·dF•i. bir zaruret olnrak teliikkl 
eıliyorclu, l\lir<ıliye r:ıfnp mu7.nrrer 
l~rnn!'llnın p:ırlamentosunn: 

"- Arkad11'5lnr, i5tc bir l<ere 
dıılıa bütün <lUnynda Cümlıuriyet. 
çl Fnuıs:ının idrolini \'e be crjn 
hürriyetleri d:ınsmı zafere ula5-
tırdık. Sizi memnmı edebfldlğtm 
için iftihar <lnyuyorum. Şimdi he. 
ni bırakınız da. gidip biraz dinle. 
neyim." 

DiyebiJceeği günü clört gözle 
bekliyordu. 

O her ~yden C\"\'el kendi l•a
rııkterlnio buı lmsurları )iizün • 
den tamam.ile muvaffak olaııııyn.ıı 
bir diktatördü. 6 ubntm acl:ımı 
üzerinden c;iJlnip, büsbütün kny. 
holmaınışb., Delki ani irade sarsın. 
tılanns mukavemet" edecek kadar 
ı;crlle::;mişti, fnktıt kendi ·imle so. 
nu gclmiyen dUı:Uncelerc, tercd. 
ılü<lc, l<arnl'"!ızlı?!:ı dot:.;'TII bir ıne~il 
uynnmıısın:ı. mMi olamnmıştı. o, 
rlah:ı doğnısu, demokrat lmhın ,ic
ıl:ıııivlo eli liolu bağlanmış bir dik. 
htüNlü. Ilımu söskmeliyiz, ~ün. 
~< i hu om~n S<'refinI arttıran bir 
'fıkındır. Dcmokrasj ciha7.ıoın bin 
lıtr maıif:etlle etrafını saran mo
lnl\'emcti lor.ımıyor, onun mücrhn 
nılı:ıvetlt>rini, tembclliklerint, uyu. 
şııkhıld:ınnı sllkip n.hımıyorclo. Bu. 
nu vnp:unıyonlu, çünkü hc.r sefe
l'İnde. hür bir ndnm sıf:ıtiyJe, hiır 
ndnnılan alet gibi Jrn11ımmakttın 
korkuyor, <ıe'ldc, tt- rifata hfle sa:v. 
gı gi)stcnnekten kendini alamı. 
yordu. (Devamı -var). 

Kadircan KAFLI 

lar, ha~ka heyecanlarla bir dcmJı-. 
li knpıdan çılmınğı artık sinemaya 
btr tnlmn l<ötii resimlerin birbirhıl 
manasız takip etmesini seyretmek 
için bir gurbette askerin don 
\'C gömlci;;ine muht.ıı.ç olmadığım 
••Uçük ~teci cocoklann nasıl 
he,YE'C:ınlı seslerle ve zevkle gue. 
tc sntbklarmı, gece yanlan evlıerL 
ne büyük erkek \'akarile döndüJr. 
Jerini analanrun onlnn nefkatJe 
\"e gunıraı kal'fPlndıklarmı cJüatin! 
Yatağında ne çamnşır ipleri teni 
bol;ra.zlıya.cak, ne ba<:kn mm parde. 
süsil ~nln omuzl:ı.J'mı ısıtaca~br. 
Oradan seni in"nn olarak ı,işman 
olarak ı;ıktığmı sörmek l~ln dal 
ananla berabel' • ah onan ela iMi 
iste hitı\z kabahati vardır - _. 
fazJa ~·üz vermisUr. Ilbıu daı. 
kii~ültken seni nnn.ca döğme81ai 
bilmemiştir •• hepimiz senl bekliyo
ruz çocuğam .• ynlnız ve yalnız yap• 
tı'k1nrıııa plsman ol; kifl! Yllztintid 
ren~i bir haftada yerine gelir_ -ay. 
knta.rm dil:ıclir.. rüyam lılcbit 
l•orlronç hayat lılrlctmez.. Ah o 
~rruı~ır ipleri! o don gömlek ha
yaletleri 1 

SAIT FAiK İ ,. 

Sahte altın sürücüleri 
I 

yakalandı 
Yenicaml clvarmda Melunct ~ 

ndmda bl.rlalne, 60 liraya. altın ~ 
na batırıınu, bir on ku~luk aa~ 
lstiyen Ali ve Yakup adında iki acıl' 
göz suç tlzerlnde yakalnllml§t.Ir, 

Edirneli Cemal nuttıdıı bl.rlsUıe ete 
bir gUmtış çeyreği 25 liraya ptaıl 
Emin ne ÇE!§tlle moyda.nmda All ~
gün 4.0 liraya aym llW'etle dolaDıılll'• 
mak JaUycn HUmıU )'akalaIUXUf. adli-
yeye vcrUm.lşlcrdlr • .1 

Yeni navlun tarifesi 
Münakaıtı.t vekAletl, kllın1lrdcn bal 

ka bUttln maddeler lçln yCDI. bir ta• 
rife hazırlamıştır. Bu na:vhm tarife
SUc §imdiye kadar taritel'cr eau tu • 
tulan sistem tamamen detlf~ 
tcdlr. Yeni tarifenin esaa, a.hilleıili 
mmtnkabra aynlarnk tqmıı.ca.k ~· 
'ya.dan bu mmtaka.Iar dahilinde tontıJ 
zerinde navlun alnmıuııdır. Hopadall 
İskenderuna kadar TUrk aahW 9 .ınıJJ 
takaya ayrılmaktadır. Yeni tart!0 

haziran ba§lllda.n lllbaren tatbik olıJ· 
naca.kur. 
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DundPn 
~nviin"ı 

··············••t~ .\.ıı.aııoıu Ajansmm verdiği haberlere 
gi5re dllnya vaz1yetlne bir bakı§ 

laveç ve N orveçte 
vaziyet 

ı_ 8tokholmda 681lblyetll mü,abltler 

'-d~ln AlmJınlar tarnfmdıuı lstlJAııı. 
'ıa 1~lnln ~krar bükfun sllrmeyc 
4. 'lad.ıtını görmektedlrlrr tik olarak 
,'ıtııı.nılll'm 15'·eç demlryollarmı el • 
' ttt.ıkJerl takdirde. Rusya ıslmalln
) bulunan ordulannın malu-me lbtl. 
~Ctııı daha büyük bir kola) lılda te.. 
~ edecekleri öne 11ürillmcktedlr. 
~an ~" HJtlerln h"·eç harp fi. 
~ u da emrinde buluııdurnınk 1 tı

' ti eamlmakta, rn önemli 'e eon 
~~ da müttefikler orveçl ıstılA 
11..~ olurlarsa Alman3anın Rwı or. 
~tl~e' müttefik km.-vctl arasındl\kl 
.. -ıucalltı her ne baba ma olursa 
~ keameaı IA:mngeldlği kanaati 
.__ lttı buıunmaldadır. Mut.ad duru -
'-. •ıntAndlya 'm Rusyuya kartı o -
~ lııvC!.' ordusunun bii3iik k111ID1uın 

11ba dofnı tevcih edllınlş bulon -
~· llıanldıu- bir bMllJO gibi kayde. 
~l<tecıır. 
A l>ıter taraftan orveç telgraf a. 
~ ltaı Alına.nıann NorvetlD müttefik. 
lıt laratmdan muhtemel lııtlIA.ıana 
t 'ltltk olamk askeri tedbirler aıma
A~ 116\"am ettiklerini bfldlrmeldecUr. 
~n tnakamlan ıtlmdl NanikteD 
icb.~l "e Hantıula giden yolları 
.. ~la.r, lstiınıai ebemnılyette mO. 
'ltt itin husu91 oıtısaıMle alabl • 
~iller bu yollardan ı.tlfade etmekte. 
•tıe... Bu karara QIOballf bareket &

~r llcldetle cezaJandınbcaklardır. 
a~lk Almaa eteniz komutanı tlca-

~ "° lıabkcı aemUer1Jı1 buralarda 
"-ııyetıe lıaln_...,.n -edeu bir 
~ r.epetadpb • 

~~l'A 1LE FRANSA 
~SINDA: 

' -ve stokbOlmdall a;rn.ı zamanda 
~ya pcıea )laberlere gore, l-i'an 

" l1'ı ltaJya araamdald milnaeebeue, 
~ bızıa buhrana dOğra Yaklatmak. 

Oldufunu blldlrmektailr. Bunun 
"'lıeb1 İtalyanın FzSDMdan iı.~fl 
~"-k tavlzlerln)D Vfı bilh'!!fıat Nl-. 
1(1>'-lıca ve TunWJUJl ilhakına alt IA

~lıı biran evvel tahakkukunu 
r~ lin.ustından Uerl gel!Dt'lktedir. 
ı-ı:raaıu .Madagaskar i,plwlo bir 

~ li'ı-aııarz mııhflll~l tarnfından tae 
~Udliinl görmekle de ınliMCMlr -

19 ma)'13 gençlik bayramı btıtUn 

yurtta, bllyUk bir coşkunluk ve muaz 
zam meraetmıerle kuUanmaktachr. 

BUtlln gehlr ba§tan başa B.\ bay. 
raklanmızla. dowı.nml§, havanın ka -
palı olmasına rağmen halk sokaklara 
döklllmU,, bulunmaktadır. 

Sokaklar gençlel'imlzln tabur ta • 
bur geçi§lerlne sa.Iı.ne olmakta. ve gök 
lerimlzde genç göğlliılerln gür aeslc. 
rlle söylenen mıı!"§lar aksetmekte -
dir . 

A~KARADA.Kl MERASl)I 
Memleketin her yerinde olduğu gl· 

bi Ankarada da bayro.m, diln nkş:ım. 
dan ltibarc.n başlamı~.tır. 

Resmi ve husu.si bütün biDalıı.r 

Türk ve parti be.yraklıırlle sU.slen01lş, 
geceleyin bUtün binalar bol ışıldara 

garked11erck Ankara bir ~ık ve nc§C 

C"rt-nçter, bayramınızı kutlarnnı,, 
Memduh şevket Esendaldnn sonra, 

kız talebeden Fctlıiyc adındaki senç, 
kUrsUyc gclml§ ve heyccıuıh bir 
sesle arkıuıııııtıırı namına bir nutuk 
süyle ıniş tir. 

MfJ.I,f ŞEFİN HlTABF.:t-.1 

MUteakiben merasimi şereflendir • 
mlı bulunan. Mflll Şe!iml.z İsmet lnö. 
nU gençllte heyecanlı bir hitabede 1 
bulunm~tur. Azlz Mllll Şe!tmız ez • 
cnmıe gliyle demlşlerdlr: 

•'T!Jrk gençleri! 
sevgili ve değerli varlığımız otan 

sizlerin gençllk ve spor bayramınızı 

ıcutıamak için aranızda bulunuyo • 
ruın. 

Hocalarınız, ana ve babalarınız, 

devlet ndıımlannız, yarını kudreUl 
ellerinize ko}-mnk için su:ı 8.§k Ut! ıehrl halini alınıotır. 

Ankarndakl merasim sabahın sa.at bıızırlıyorlıır. 
7 alnde 21 parça top atımı ile başla. Sizin yctiijnıenlzi kolaylatmak için 
ml§tır. Toplar, 19 mayıs 1919 da tam size her vasıtayı tedarik etmcğe ça. 
saat 7 de Samsuna ayak ba!an Ata- ll§ıyoruz. Sizin hayntmızm neşeli ve 
tUrk için atılmıgtır. Bunu ınUteakip sıhhatli geçmesi lç\ıı fedakfı.rhkla ça. 
bUtUn nakil vasıtaları, lokomotifler lışıyoruz. S!Wcn ahlAklı, çall§kan, 
"e şehirdeld dUdUklcr otnıeğe bcı.§la. Uınltli ve kuvvetli olmanızı isteriz. 
roış ve herkes nerede otursa olsun Bu Yı!rytızUnde, tn'blııtlD en mUkem 
bu dUdUk ı:eslerUe beraber AtAtUrk mel nUmunesı olıın insanlar, bugün, 
ve lStlklAUrnizln kurtarılması için ın. blrlbirlcrinı öldUrmekle me§SUldUr -
mil§ olan mUba.rek vebiUerimlzln ru. ıcr. İnsanlığa hayret veren bu man
hunu taziz için ayakta UıUranı vazl· zara karşısında. gelecek ncsillerlmlzln 
ıetlndc bir dakika durmuşlardır. daha ku\'\·elll, daha kudretli yetişme • 

Bu sırada şanlı tayyarc\erlmlz de RI b:\glıca dUşUncemiz olmalıdrr • 
i<Skte görUnmUş, yUkaclmlş, alçalmış Size her zaman iyi ablAklı olmayı, 
ve muhtelif akrobasi harekoUerı yap. insan meuyeUcrlnln b.ı.şmda olarak 
ma.ğa ba§la01111lardır. g&terdlm. 

saat tam sek!We muhtelit t.e;fek. Harbin ll(•rklılığı hergün artıyor.Bu 
xtlller ınümessillerinden DlUrekkep '117.deıı \ lİ<'Ude gelen palınhlıl' ve dar 
bir heyet AtatUrkün muvakkat ka.b. İık kf'ndlsl.ııl ,iicutta.n r.lynde, nhlfık
rlne giderek hazırlanan bir çelengi ta farkcttlrl~or. Yollarını 114l!ırnnla. 
bırakmışlar ve kabrin k&l'fIBinda ih· rın tUrJü ahlAlt bezeynnlan karşıstn 

tiram vazifelerini ifa etml~lcroir. j da, çnğ'laynıılar gibi t.e:mlz kalınız:! 
HIPODROl\lOA Vatanın geni§ ~11 dar 7.ıunanlaruıı 

Hipodrom hemen hemen sabahın kendi menfastlerine kollanan eoyeoz 
erken saatlerinden itibaren ağzına tara, nefretle, lftt.nmeklo bekınıı.! 
kadar dolmuttu. Tahmlnen 40 bin An Fırsat düıJkrı,ıııerlnl Vt'l klH.U ahlAk 
karalı yapıl&oak mer&81ml :eeyrede • vur&"Uneulllrwıı kıs.'\ bir 7,amanda bo· 

r.ekU. pcağı7~ 

Bütün vekiller, mebuılflar yerlerini Vatan mildalaMı lçln titreyen TUrk 
a~lar ve saat 10 da da Milli Şef milletinin neııesine, neşe katınız. 
lsmet :lnl!nll trlbllnlerlnl gereflendir • 'Nlrldyc cumhuriyeti sizin sağlam 
~ir. gUvencinlz, sağlam lsUklfılinlzdir. 

'Biraz sonra da aıya.ııetk:Wnhur TUrk gençlerinin yannını, milli 'kud. 
ba.Ddosı.ı. maraton kulesi altmdakl reUn kaynnklnnndan birisi olarak 
kapıde.D gör\lmDU, ve çaldığı mıı.r§· kar~ılıyoruz. 

\arla beraber geçltre.ımıi baJlamIJtır. Tnbi.atrn ve her türlü şartlıınn 
GEÇİT KESM1 tesirleri.ne sn.ğlmn simrle balana: 

EvvelA ba.;Taklar, bundan ll<>nra da • hülSsa başk.:ıla.ntun eksikler· 
l En gtı., • 1 

ınektepler geçmeğc ba.şlaml§ ır. lli hoş görm0 ge !I. ı ınız. 
önde Atatürk, kıZ liaceinden ~me Hele şu nokıl.ayı hatırdan ÇJ-

blr l7.cl takımı geçmiş, bwıları takı k:ırmarınız. 
ben de .Ankara ve Atatürk kız; 11.se- Her yaşta, h~r şarta uygun el· 
ıerı, tıcaret l!M:81 ve diğer okullar, vnrişli bir spor, ça.lısmanm başlı. 
nihayet de harp okulu gctmıştlr, Kı.. ca direğidir. 
talar :13met lnönUnün önünden ge1:~r- Birçok kudretler vardır. Spor 
ke.n: da, çalı:şnuı.ğa kudr<'ti~ vermcl< i· 

- Sağa bo.k! hitabıle, gozlcrln!. çin başlıca bir 91.hirdir. 
~ıuı Şeflerine çevlııınl§ler, kendisini lvi va.tanda.-,, iyi sportmen, nuıd
aelAmlamışlardır. ~it. resmi •5 da.. di kudroUni ikef3ici zehirlerden ko-
kika .kadar .Urdllkten eonra, rıya.setl --1'1 1 ruyan ,nlıl!ıklı, inıdeH \>ıu>u ~r.a. 

l.t&l'<UlAKt DURUMJ\ BAKIŞ! 
,, ~eph laden KaJılreye giden 
t\ lıa~rter, balMl karııı ımrıııya du
~ llt.ı ordunun taarnız içln kendile. 'l(&n dl!re<'.ede kuvvetli sa.ııchklan 
' bozulacak ıılan, derin surttto 
-.,,~t ~el bir j'ıUkftn deVresi gcçlr
, ~l blldl~ktedlr. Her Ud ordO 

'tııı '-lcvt,., edlmlş bolunınaktadll'. 'er r.ırhlı Jruvvetlerl iki Alınan 
' tlbneıaUe bir ltaıyarı J\rete til. 
~den lbanttlr. Bomelln Ubyada 

cumhur bandoaunun çaldığı iatlklM yetişen vn.ta..'lda.~, ~n iyi nesıldır. 
marvı herkea tarafından ayakta ola. Gene a.rka.daşhr ! ! 
rak dlolenllmif ve bu sırada. ııanlı ln!!anlığm bütün elemleri, vata.-
bayraklarnnız aerenlere çekihnl§tlr. nm bütün sı'ltmlılan ve düşünccle· 
Bu sırada tayyarelerimiz de Hlpod - ri üstfuıde herlt<.'Se, bUtlin dünya. 
r<ım üzerinde uçmuı, bayramı gökten ya, Ma'e :_.ennelt için ciğerlerin~ 
kutlamıgl&rdır. ,.. 
PARTİ SJl'..KRr.nı;aıNtN BAl'RAHI Dtı bütün nefesiyle haykrmuz: 

AÇIŞI Y aşamn gençlik! 
Bundan sonra kUr.Oye cu.mburiyet Sizin kuurotli wrhğml"t ve femiı. 

1ıalk pe.rtial genel eckreterı Memduh a.blilnnrı.r.h vartanın yUkseloceğini 
şevket Esendal gelmiş ve §U hltabe her z:l.Jna:l söylemiş olan büyük 
Ue maarif vekili namma bayramı aç. Atat.fir.klln ~nh adını yll~lti • 
uıtştır: mz!" 

.. _ Bllyük Mlllt Şefimb: ve ııcvglll Milli Şefin sık sık kesilerek çıl-

A a • 
rı 

Vişinin 
protestosuna 
ehemmiget 
veı miljecek 

ıwartlnlk bakkında-ı 
ki m zakereler 
devameıUyor 

Vaşington, 19 (A.A.) - Pa 
zart.esi günü gazetecileri kabul 
eden Kordel Hal Birleşik Amerı
ka hükl'ımctinin antillerdeki Fran 
sız topraklarına dair cereyan e. 
den müzakerelere Uvtll tarafın· 
dan yapılan müdahale t*bbü
sünc Ohemmiyet vermekte devam 
edeceğini açıkça bildirmiştir. La· 
v8l'in geçen cumartesi günkü te
şebbüsünden maksat Amerika hü 
ktlmetini ihmal ederek doğrudan 
doğruya Amenlm halkına hitap 
e~mckte olduğu zannedilmekte_ 
dır. Bu manevra tamamiyle akim 
kalmıştır. Martinik hakkındaki 
müz.'lkercler devam etmektedir 

Söylendiğine göre Birle~ik :\. 
merika hükumeti Vişi ile VaRing· 
ton arasında diplomatik münn· 
s;.~tlerin devamı U'ivAl ın pres. 
hJı ~akımmdan elzem olduğu kn_ 
naatındcdir. Çünkü I.1ı.val ancak 
bu sayede Fransız efkarına da· 
yana!>!lir' ve meviciini snğlamlaş
tırahılır. Bu ise onun efendileri 
o1an Almanlnrca matluptur. 

Prens Ojen 
kruvazörüne 

İki torpil isabet etti 
Loodra, 19 .(A.A.) - Pazar gecesi 

lngill:r. hava kuvvetlerine mensup u. 
çaklar Brest limanından lkaçmııı olan 
Prens Ojen Alman harp gemisine 
Norveç kıyıları açıklarına taarruz 

~UNUTMAVINIZ--
-·· ... ·······---· .. ··--· ... ·····-·-·· 

işinizden artan zamanları 
nasıl harcarsınız ? 

Dünyanın en büyük muhterii T omas Ecliıon 1'ir 
telgraf operatörüydü.Fakat o, kendi iti dırJında, zeı ki. 
ne giden ve •anatile ilgili keşillerle uğrasır, yeni bir, 
ihtiraını vergiler yüziinden tatbika imkan bulamadrfı 
zamanlarda da: 

- Ben ne vakıt olaa telgraf operatörü olarak ı"ta
yatımı kazanabilirim, yei•e kapılmıya liizum yokt ... r, 
derdi. 

Sizin dr. bir ihtira mdniniz bulunabilir, siir .)Cl.Z .. 

mak, resim yapmak heveıine kapılmıs olabilirsiniz. A'. 
ma arkadaslarınızın alayına lıedcl olmamak icin yap. 
tıklarınız.ı saklar veya bundan vazgecmis bulunabilir. 
siniz. Mani ve hevealerinizde11 dolnyı utanmayınız. 
Mani ve heves inıanın yaratıcı kabiliyetini in!:.icaf et. 
tiren en İyi vaııtadır. Hayatınızı kazanmak icin yaph
ğınız is haricinde bo• zamanlarınızı zevkinizi oksıyan 
islere haarediniz. Eğer ;siniz hevesinize uyuyorsa o va. 
kıt ideal bir calısma sekli bulmussunuz demektir. 

Kahveye kiremit to
zu karıştırıyoriarmış ! 
inhisarlar Veklll, din Mecliste iiylbanı,J 

m ıızakeresi esnaıiada izahat verdi 
Gümrük ve İnhisarlar Vekili 

Raıf Karadeniz. kahve ve çayın 
inhisar alına alınmasına daır 
kanun layihasının müzakcreı>i sr 
rasıdn. Mecli te beyanatta bulun_ 
muştur. 

Vekil, kahve ve çayın ınhisar 
altına alınması fikrinin nasıl doğ 
duğunu hatırlattıktan sonra de
mistir ki: 
"- Bu iş görüldüğü kadar ba

sit değildir. Çay ve kahvenin 
gümrüklerde istihlllk vergi'"ini 
arttırmakla mesele halledilemez 
ve birtakım aksi etsirleri hesaba 
katmak Iı1.zımdır. Nitekim martta 
alman lbu ;kararla çay ve kahve 
fiyatları arttırıldıktan sonra da 
tağşis i.<jleri geniş ölçüde art. 
nuştır. 

Alınan haberlert.: goı c çeki! 
miş kalıv€ye öği.ıtülmuş kiremi 
tozu, çaya birtakım belirsiz ot 
lar karıştırılıştır. Bütün bunları 
karşılamak vazife i hukumete dü.. 
şüyor. Yalnız gumriiklerden pa
rayı alalım, halk ne icerse içsin 
fikri ne hükümettc ne de yük.ı?ek 
Mecliste iltifat gorcmez. Tağşiş 
meselesi rnühım değildir denildı, 
Bir vatanda.o:; 18 liraya bır ki:o 
çay ahr da onun yansı kuru ot 
oluı~n \C lıüküet te tuna ses çr 
karmazsa va7..iyet cıdden garip o_ 
!ur. Satış serbest olduğu mud
detçc de kontrol ve kaçakçılığı 
önlemek kola) olmıya.caktır. Çay 
ve kahve satışını inhiı::ar teşk%. 
tına bağlamak nihn~et 400 b'n 
liralık masrafa mUte\ akkıftır,,. 

c~~::!lr. l torpil is: bet etmiş ve fiioskova bildiriyor &erlin bildiriyor 
hemen bir duman eUtunu yUksclml§ • (Ba tarafı l incide) 
tir. Kere; yarnnnd~md:ı, ç:ı.rpışmn-

Şubat ayında Norveç kıyısı açık _ Jaı Kerç şehri eh arhnııda devnm 
lannda bir lnglllz denizaltısı taratm c:.imiştir. 

dan torpillcnen bu gemi Almanyaya Cephenin diğ'l"r ke-slm1crinde 
varmadan Norveç kıyısı fiyorlıı.rm • önemli h.çbir §f'Y o mnmı:ılır • 
dan birinde tamir edllmekteydl. 17 mayıst:.ı, 64 Alman uçağı tah· 

eumar.tcsl gUnl\ lngiliz keşlt uçak rip edilm*tir. Biz 21 tl<'ak kay • 
lan 4 muhrip ve uçak refakatinde betlik. 
cenuba do)1ru gltmcktc olan Prens Bnrent.z deıuzinöc Rus hava kuv 
Ojeni tesblt etmişler, ve derhal ta· • \•etleri bir dü~an de:ııtruyl'lini ba. 
arruza gcçllmlşUr. t.Irmışlardır. 

Şiddetli bir uçaksavar top nteş\ııe LO~ım.\1'11' \ 'EJmtôi 
rağmen Bcautlfire bomb:ı uçaklan llı\Ut;JU.ER 

bombalarını atmışlar ve av uçnklan J,ondnı, 19 (A.A.) Bir ha·. 
da alçsıktan uçarak g miler! mitral. tnd:ınberi de\"!Un etmekte olan Ti. 
yöz nte~ne tutmuşlardır. moçcnko orduhrmın ileri hareketi 

5 Alman uçıığl tahrip edilmiştir. dün de muvaff'l.liıyetli netice-' r 
-----<o vernri.',;tır. Sov, et gece )arısı tc·b

italyan istekleri 
karşısında 

LAVAI MasoHnlye 
mektup glnderdl 

Eği taa.rrLizi h rcketin clt vam c'• 
tiğıni bildirmektedir. Almanların 
b'r tank teşlcili ile yl'ptıkları karı-ı 
hücum pUsk!irtfi'mfö; ve 30 ~iman 
tanin tahrip ed!lnili Ur. 

Sovyet tcl'liği e-ığer kesimlerde 
kayda değer bir ~ev olmadığnu i
lfıvc eqnı'ktedir. 

Sovyct. ylikseık kumandan ığın. 
ı..oııdra, ID (A.A.) - Franııız bn§· gört>, Kerç yanma.dasında Kcrr 

vekili UıvA.l, ltalynnm Nls, Korsllto §ehri dolnylarnıda şiddetli çarpı -
ve TunUSU tekrar istemcslle yeni blr mnlar devam <:lmektedir. 

(B~ tarafı J incide) 
z~mana bağl,dxr. l{erçtc flimdıye 

1 
kadar alman esirleri;ı sa) !!t ö80GO 
i bulmuştur. Çernl,,.ri ) :mır.ağa a. 
vaşnıı Sovyet leı kılıç ve süngü mu 
hareb"''eri nctic0 rlnde fıli9kUrtul • 
ıniıı:ılerd r. Alm:ın km'Vellen.r .. n 
nrıke.smdıı kanıya c:rk:ın Rus kuv-
vcile!°i imh'l ediln.i,.<ıtir. • 

A 'man i<-fhk!lıneıları 25l O ma. 
) ini mrarsız h.ılP getirmblcrdir 
Alman havn KU\"\'Ct e!'j k:ıç.'l.n duı:; 
ın:ma bomb:: ) 0..ğdırm:ıkta<l r. ~ 
SoY~ et uçağı cıunlıülmu t.Ur. 

Ankara at yarı~larında 
beşinci koşunun ganyan ve 

plasesi 
DUnkU nUshamız la Anlmra at )a 

rJ!'!!O.rrnın son ko u unun b:ıhslroUş • 
t reı. n Lıcelcr g lm , ığ 1 n n re· 
dememı lr. Bu.,un re m n ı;elen lis. 
ley~ gorc Tomurcuk ganyan 25:1 plA 
s ,, 165 kuruş Bora plues1 W:i ku. 
ruş ı; ermiştir. 

@çilK 

vat&Ddaşlar! gıncn. alkışlanan bu hitabesinden 
Maarif vekıllm!.z ve aevgill arkada. sonra sa:h!!.dnki Uı.lebel<'r taro.fm· 

Hasan .i\11 YUcel\ıı §u anda ra dan spor gösterilerine başlanmı -
ınn~ . 

mesele ile karşı karşıyndır. • uvA.l, Alınanlar havada da ağır zay a. 
damadı olan Kont Chamberrunu 1tnl· la uğrama.kto.dular. Dün 21 Rus 
yaya gôndermlş, Kont, İtalya harici. uça.ğuıa muka.biJ Almanlar 64 uçak 
ye nıızırlle görUşmll§tUr. Ulvl\.lln ka~'betmlşlerdir. 
?ıJusollnlye yeni bir mesaj gönder. Bare:ıtz denhinde Ruı. h vn 

• lJıınan reisliği b:'lzı vnpurlıı.rm 
ı.ııt ııp haemınden fazla yolcu aldıi<la. 
nnı nazon dlkk t nlamlt vapurl11ı· 
rı lwntrole ooşlnmıştır. Bu pal.&~ 
gUnU. dcnızd un lı bır kontrol :ra -
pılmıştır. l3u nrada, Ad:ılaro. Uı;: zuhu 
rat postası gönd r lm~tir Bugiln de 
vnpurlar esaslı surette kontrol edil". 

ceklcrdlr diği ,.,anncdillyor. kuvvetleri bir AJman muhr.biııi .-.:-------------1 batırm..-şlat'dJr. 
tst:r.1.Iğı yU:r.Unden. onun .sayın a. • tır. 

bda cumbUrlyct halk partisi ge~ı 
ına, 9 t.ö eni 'Jo;HRtMiZDt~Kt MF.RA8t~I 

'lluflı da anlafıbnaktadrr. °'P -
' bava faallyeti olmaktadır. Pa. 
ııı.... ttlııu 3lddetlt bir bava faallyeU 
~da lngllb: IJ(mıbe tayyareleri 
"'- ~df'ki hedeflere hücum etmiş -
,~Ulı; a\Ctlan otomobil nakleoclen 
~lal"a ve ordugAJılara b&&kmlar 
~rdır. 

~irmanyada 
lliıuuıtan badada 

ıekreteri oıan ben 1 mayıs r nı.ıı 
açıll§mI UA.n ediyorum .. 

ö1ıımunden sonra geçen.. dört yd 
Uk Kurtarıcı, olumsUz kah 

Fn be.h n,,..;ı,.tnc staclla- 1 rmı \'~ ve kendilt>rini 
r ~ve~- ·tt 

nnda yapılan :nıemsiml~ de sa- etınış r. .. 
ba.lı.lcym 3'3.at 10 da başlanmı§trr. Bundan sdnrn Ata.tiirk bU.Stunc 

tebrilt 
Naziler kunuındanı durma.dan hu 

kesime takviye kıtn.hn gönderdi 
ğinden muhare~ gitgide şiddet

lenmektedir. 

• Tahtakalode .Mustafanın fınnın 
dıı Tahir, Eylip, SUlcyman \'e Nlko 
adındaki ııahıslıır bırlcşereK ta.sulye 
ve nohut unundan pand sp. nya yap • 
tlklanndan yaknlıınnrak adil~ eye lE· 

rllmlşlerdlr. Bıllndlğl gibı bakli)at 
unundan pasta ve ben1.erı şeyler yap 
mak yasaktır. 

cıvannda 
dlllflllyor 

• 

Yunnan eyaletinde 
\~l"J>ıtmalar şiddetlendi 
tt~ 19 (A.A.J - Birmanyadan 
~ haberlere göre rical eden tn -
~ ltuvvetıeri Hindl.ırtan hududuna 
~~ ltnomctrellk bir mesııfede çar. 
"' · lct:ıı.dma r. 
."'ti, 19 (A.A.) - Tokyodan öğre-
'ıı~ g6re, Hopei eyaletinde 
\, Cinli •DAhlarmr terketml§ler· 

'ı~ 60,000 çtnUntn d esir edil. 
\>a btıdhiımektedlr. 
,~, 19 (A.A.) - Çlndcn gelen 
S ~!"ft göre, Yunnan eyaletinde 

t ~atar gitgide ııtddeUenmekle. 
I 

t.çlndo BUY tatUrk 23 aene 
--'" lnsan /!.. • • raman, .,_ kurtardığı 

b Un ôIUmlırrden önoo ug bind ld sönmiyen 
TUrk mınetınln kal e ev\Mını. 
ate§l yakm~tı. Hangi ana . ill 

1 hangı ııevg 
ba.ngl çocuk be.basın ' sevdiği 
g&ıWlıı.UnU onun milleuı:ıl 
kadar eevdl? k a 

Onu ber ne vc.ııUe ile ıanarsa an • 
lım, mım istikIM sava§lnın hatırası 

su her 
uyanıyor, heyecanı uyanıyor. 

zaman böyle olacaktır. 
AtatUrk, bugtın ya,şamakta. ve ya~ 

rm doğup ya,şıyacak olan bULUn TUr 
lerin :nıh ve manen idealleridir • 

AtatilrkUn 28 sene evvel Saınsuoda 
yaktığı kut.sal meşale, şimdi ııcvgill 
Şefimiz 1nönUnUn cllndedlr. 

G&zlerimlz onun gözünde, can ku. 
Jağımu: onun sesinde. gönUllertmlz o
nun özUndcdlr. Onun arkasından gidi. 
yonız. Onun dediğini yapıyoruz. O
nun g()sterdlğl doğru yolda yUrUyo • 

ruz. 

Fenerb"h .,•-d d e--'-c bir çelellk konulmus ve talcbcl~r ." cc .,.,.. ın :ı m 1~u d · tc ·ı · ·npmag•ı 
lflirak cd<'n kız ve ericck talebeler saha a spor goz n C'l"ı :ı; • 
yerleıi.ni aldıktan sonra İstik başlam~tlr. 
~l A~arşı söylenmiş ve bayrak ÇC· ŞEREF TADu!'lı"DA 
kılm~tir. . Şeref st.admunki merasime de 
.. Müteakiben va.lı ve belediye re- s..-ıııt ıo da b3ı}lanmıştır. 
ısımlz Lütfi Kırdar talebeleri tef· lstikltı.I Mal'$uıdan sonrn Beşik-
t~ etmiş ve kcndiIC'rine: taş kaym'l.kamı Sabri Sözer bir hl-

- ,sporeular bnyrnnımrz kutlu tabl'de bulun.'U'ak 19 mayısın mnı-
clsun b .. tt'nn'cıt;r 

-'~Uı nasını tC' :ı.ruz e • ı., • . 
De .. ~ Yeni kolejden Nuran Çakmak 
Gen~le!\, ve Bcsikta.ş orta okuldan Bedia 
- • ago . ce\'fl.bmı v~rmişle'rdir. Er~ılat d!l heyct'.anlı birer nuluk 
Bundan oonr::ı. g<'<'ıt resmı baş- wrnuşler, nlkı<-1'.ınmL'~lnrdrr. 

lamıştır. Şeref tribününde vali. Atatürk ve 1nöntınUn \'finvamı 
den b:ı kn, parli rei i, örfi idare bulunan biisllerine ÇPlenkler ko-
fet;anbul ve Mmt.2;ka kumandmııa~ nulı'luktan sonra r~mi c"it ya. 
ile rncb'uslar ve lVQok davetliler p·lmış, şehrimizdeki bütün kız. ve 
bulunuyordu. Evvela !k.rz. tnlcbc, e:-kck ortno1mllnn intizam 1n geç. 
sonra erkek talcbe grçmıştir, miı,ıle .. cl r. 

G :;.it re.cmıinde-n sonra vali J{ızların \e crkekleıin nyn ayrı 
n ıo c_ 94 ı meklc>pl;l r mUsabnka.- yapt:r'klıırı b~d<'n hareke tıcrindcn 
lanndD.n k\lp,3. 1taıananarn kupala. sonra merasime Jtih.'\yt vrilmiRtir. 

Sovyet radyo!U çarpJimaların 
gfin rreçtik~e a."'ttığını söyl,•mektf',.. 
dir. 

Alman hava. kuvvetleri müdafa. 
&ya gc~miş bulunmaktadırlar. o. 
valn.r düşürülen Alman uçaklaı1 ile 
knpahdır. 

Bir muha:rebcye A.lmanlar 90 
tank salmışh.r fakat bunların 46 
s: tahrip edilmi~tir. 

2 l sna.t zarlmdn Rus!or 60 Al. 
nıan tankı tahrip etmişler ve bnzt 
köv v meskfm mahnlle'l'i fagal et 
mMerdir. 

Ric'at eden Alınan kuvvetleri 
knyıeri y~utıı ve halkı gnrb1 
doğr..ı sUrmr ktedirler. 

ı Sovye• redyosuna ~öre, Almtm
lar Smolt"~kte 3 haftabk bir ta.
'im garen Cfiki hn~ ve bahriye e
~tm1 c ~pbf'vc ~M'lcet.me\.teclirier. 
Bu şkildc cep'leyc gelen bahriyeli
lerin adedi 40.000 kadar vardn-. , 

* Bandajsızlık ylızUnde.n :ı;cııldPn 
70 tranway arabası seferd n ayrıl • 
mııtır. Tramvay ldnrcsl, thti~ acı 6n· 
ıcnıek Uzerc. Roıuıınyadan bandaj 
getirtmek için teşebbUslere giri§ml • 

Ur. 
• ihtiyacı içln nldığı 7 kilo bulgu 

run kılosunu 100 ku~tan satan Fa 
tlbte oturnn Mustafa adınja blr\8 
2 numaralı mllll korunma mahkeme
si tarıı.fından 15 lira para ccuısıno \ e 
7 gun ticaret yapamamaya mahkClın 
cdllmi,tlr, 

• Spor teşkllAtını !J'llxnul~ndtnne'k 
ve bu ~~kil.Atı daha ıııkt blr kontrol~ 
tabi tutmak ma.kndile beden lerbl 
yeııl seıııe1 direJıııt&'lO..&U ~m 
maarif wıraıetıne ~ içlr 

t.etklkJer ~· 



-
Dünkü Meclis müzakereleri 

<Bat tarafı ı lacMle) 1 11.aJt boenlD UJIDÜ lıltedltl •• 
,ı&ra. aam aıılr a7l1lllh*Ja ve Tlrk ldla. "- N,fmla w ~ -.. 
,,».ırmm 8dabma muvafık olmak tı- maa IDUb&URtr- dadftlr. 
re ,.&ıderila 1'1Uıadan dola7ı JıL 8illMi Denim, mcilmen DllDl-

dmete, tefelddlr etıuct. -. Ud u tmıv ee......,. vererek fUDlan 
ııokta Dzerlndekl tekllftDl talı etmlf IÖ~: 
tir: .BuDl&rdaa 1ıirl 1raa111n1D ı.aı&. "'-- Bllll fw, ••wı•ıa 

'fde _..,nıara alt olmul cn-tkllr. lllea4eleniD _., 1*'tm'. de41. 
Bana m~t eden Refik tw: ler. Bu, Mlrlraten bGJledir. J"I. 
"l"nbl&de Mmanda, barpde, eder- kat ahWaıısl*Jıa mllcadelenln u. 
belDt. oldutu gibi .ıb •m•nmda eulled 1Vdır ve normal samua. 
da hlnls ve aldA.kım gene blnls '" lada fevblWe mmanlaıda tıella
aN•!reısdır- demlf, ,.... IDaaal.. ~'lf edeır. ilde!& btıtEq gün """ 
,.u tuaJcJmk •tmlf cıılanlar& detll. ftl ~ ...... i • ..ıedilmil 
mulıtemel olanlara dabl be8ap olCll' - bir lly6& ile 'Cimn"t ll1lÇU il;lıa i
ma:rı ı.tibdat eden. ba 1ranıgm t&lııll dam oewı wrilmfetlr. Gene ff!'/. 
•.-.Jarda d& t&tbDdna taraftar oL bllde sunanlara ait bfrtok htl
dalau 8lllattıktaa ~ Dı:tDal .. k. titmler llwwwailur • ., 
JJftnln labma pçwek, ..... Dewb, ba malllJl llDl'
.1"8 Mr vakit Umal mevldblde olaa mal gmnhrda tem edllemfJe
mebualann da bu kamm laDldlmlerl • cellDi. batt:l 1amua tatbUrata sil'· 
• tabi tutuımuı aıretDe mu.vata clill zaman dahJ, kolay lroü.y t.at
l'laJll'l edllndf olacalmJ ..,.,_ •t:mll- bflane ~ele 11811llenlen olma-
tir 6;lm _. emı,tir. 

Jııl'IU.Hklben ..... D9olJ'la (Jlıla • Blftl ll•t.ıe: 
pldak), enc:11men m,. lablar. •·- Bea eusına ~ Yir-
d& bulunmqtur: mi lııD8ur senellt ve BOl'ID8l prtlar 

.. _ Refik ince <Nlçtn fnkalAda lı:lnde ylh1lym devletin blbı.yeain
--••llt• ...... ....., ,......... de 1irml ltllım' ileJt9l!en mma bu 
cıılmJ)'8Jl •ID&Dlarda bu flkUde 11er • libi tahripçi mailere bir mtıdl Ye
ftt lktJaplan JUp'G mudllrf) dip riJmcMll t1e41im.• 
W'dııllar. Bittabi.., • .....,. maa a- ~a·ıııee: 
U..bmı metnı t•Wdd edecek 1ı1r .. _ Keb'm denen w Amme his-
...,_ ldOlılıP w .. ,_ --. ~ a&ra lfth-hnn tmt.iJa*: 
... ...,. .. Jruama tellıl.. .... - ....,. altm4a il ..... 
il uuı p,et s.u-1 oldul\l JalDdlr leıi ...... mOnhuırdır. Halil 
ld, ancak ıevka&Ade amularda ıat- Kenteti b....-en çok niklıUı cö-
Ma.... ............. ... ..... dbwwww. 'IJnnl ........ JI&:) 1 .. 
ra &GrtUmudf Jdllllr ... 111 ...,.. ~ h'nM._ bil 1ıenaRh Adeta bir 
...... <111D111111 ..-nu. sere t1111r,..,.... ,.,ımda "flcdan ~ 
1ıll mallan aud Udlmp etUıl.T) _. .... ilbar edılpar.' 
..ı ....- .. ~ Mr.. .... Ue1nim: 
mldlll ..- o!memı n&wa malla. ·•- Y1mıl Mile zarflDda ı. 
l'IDl ..,...,. .-.il •• - ..... - &tlDJdl fatbll4e b.aller ta1111..ı 
u.. Kana IM'bl&dıa •mmJ·= .. eıtıNıl• .. Jrwm o ma1-da da 
- ft ı.u..t Da.de tellılMn' tmr pDrdL K-.nm bt'b'Jen tabıipo 
1ılır .... t ........... lrlr bir MDı.t ,___ Detıletba 

Yalıııa art ... rm -=b .. -- nonml blDıı"" ~ ~eoelı:ıtla>. 
... Jdmıdlı t'll"Mb •• rıs •'ı - ~~:ı-..:::·. , .. 
- bpt ..... Jd, ...... 1 il' ... ... 
- tUll .vı ......... _..,.. - 1&'911 •'*" •. .. qn llir .... 
JIQlda. ıu , ... ,,,, ...,..._ 111111a amell l&m8ll Jremett ve llillDlıre--=-> u de hlQ 1*1 ı de me-nut 4eli:J.. 

Rdlt ıw .............. - .. cUr. .... .. ...,....,. lllıWd ... 
...... .,.....,... ld~ 1nmdm Partılııalıııfn - mıll-* Ye 

·-~-- --- 'b ~-- ... ----.-.. 
- 1ılr dD9turta taUılld ....... ..,.. 
dser. Amme ~ ... • .. tat1ıılll 

.. lm1lnıblMıll .ıtw+dnkr. Bir 
taraftan. - .... teeWtı ~ .............. 

ltdl lıJNeılııJilı ~: 
~BallJlmfıetftRelll!Dee 
~ lıinm fldır tıtalılr. ~ 

Dolum Günüm·· z 

sdll9otlr -11•1• ---·-- lıl&lıt 
- putl ,..... •• nlllma dıl 

~-... ı.oe, bun• ıcm tetfdlCI -· 
.,.. --tllk '• de ıa.m oL 
-... mnwn=t -..r ,..,. 

- ,., ılı•••• ........ ~"t;;;.;;;~;;.; ... ~~--~ill!rill.tl -- .,. •• ttll1lf tetnlr. .... 

i.bilARIN ...-.. •c r 
L"P D 

.._, 'C..._ .....,_ Mır 1ıallll •= . ..,.. .............. 
... .,,,.... .. t111aıe .ur •alı' ti 
Wll IWtelerds 9ıl,._. ,.. tL. 
~· tetJdll9 ..... 7 2 •• .,. 
_.. •• Hs.a..~dlmıll
... ld: 

.._ Ym -.tı•lel* _.. ldlaılr' 

--~nJmla'lıltlalL 
raltbdll ..... --'*- mt1lettn ~ 
able ,... ...... eldllla )r E Su.ela • 

.. Omm DO"Dal&M aı1all. n...ua 
olmUı matlOp cılM ~ talatp 
..... clalN dslGdlr ... ...n .u.
~ mut alacak tramuıl Mklıp. .. 
_..... mn.ntdeler ......mmsıla 

- mncullm ..... 1ıımdar 1rL. a pım ... tt ... _.... .,.,..... c1n-
11& 111m1eu ,.,_ ballan ..uaı11ma1 
le lılıtlk aınetlıer Japmll, 1U llüll 
........ tepn•tım• lclıft dtlDmll 
1 f t? tir. - blfl da fWkallde ,,_....,...... .. .....,... 
tılilllaedlllr ft ~ ..... 
...,.r olarak ftllltllerlDl ifa eclsder. 
.... ltlak lncsDlD. mDlaftC namaa 
=•*" da 1ııDJle bir telMtlt altm& 
7 o k ........ ...-. ııscı• 
...... IU'tı ~ kıtl1r1Alldlr • 

w• asm ıı.s ..... llllN
TEŞIN'uDhP.ntt N••A• 

3 2 ..... :AUNIUlll Ball._._ ...... _,,eıı.... 
.... ,._. PZıte ahmwıı• 
tuo. ... ın... tMrid ., fık
rayı ihtiva etmetteydl: biri ı... 
- ...... _...... tat.bil ...... ..... ........... 
"'1 htıkGıılMre tAlıl tartnhıw ı.ıı
tmda... AJll qn NTe ..,.,,, .. 
ve her W ct.-1 41Mrate alm. 
..... ı.ı. Bandia ~ ~ -
.-. 111 tıllc1e :mlır '!r'e'1'f: ııeotı • ..... 
.._ A .... .r. all.nık dllldıt-

til' Jıııl: .. _ .. _.,ttf ~ 
tdıal - ll•fJati..Wt de'niJle 
bGr ....... "1 elardu. ... 
W Jale eh ısı O ' zzbeUn Dl· •md"""" 'b1:: , ...... .. 
~9'.... • .. .... 
... tul ..... "' 

Bmadin ma, Adil,. Vekili •u ._ 1111114e llelllVltarta M
~ ..... ,.. dwlıjml 

bollrblıll, '*- - lıllr.t ~ 
ltr ı.ba1 oln.a l•lw _.. 111'-
._ ...... pi' t ili t.- -........ 

• • vazan: •BP••.......,. --- .,.. -... A-... ........ t11ZPh• ........ 
,. 5 suı m .._ .... , ıtlla l-

• W 11p' ......... . 

--............... llllO ... • ı•• , ..... ,,,.,. .. 
.. clllUI--
---~ ...... •le hl' il ...... ..,.. ....... .. 

..... mellt.e» dl .... .,..,. ... 

........... 1 ble ... , ......... 

... uslrma~M.•fe
-S ...... ldllJJK- ......... llll 
......... ,.atlaJIPgeae ,_. 
.,,... ..... ııtllt\ ' 1 •• 
..... , .._.., .. mr'rtıe 
... fi alıt~ -d ... ....... 
... , ....... w .. .. 

..... ..,.. ahdi. 8oblı .... . 

.., llite dn-. dltlwle .... itil' ....... .......,. ............... . 

............ rW .. ..... 

........... &Ddl: 
- .... aıelrerlt ml ...,.., 
- Werli lılr llı*ft .. 
Klllwed teaelıe ............ 

blıvecl çmddmblt ..._.gez 'ı • 
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llU)'(h! ....... ~ _......_ ... 
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~....,.,~bile .... 
ili ......... 16ımelı alm)ıtbt .. ..... 

atbs ....,_ ertpn1', tıelıM .... 
tenhalapllllt.ı, AN sın geÇeD oto
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h1ü ...... )&lqftao 

llltcleuf)he ıerfn• -MO-l'IMlr,...: 111-
....... taYla OJBIJU pllC!er. 
dea Wriafn •etti edlr bir t.ellf
t..ıa: 

- .. ...,ilrib'I BedJf ltey ·
.... _.... bll1m 1ıQlll ba va • 
tlften -.... JShf'.. c11J-e Jtllr 
ıeldi. 

Fft'W I' ' ıl&i ........_ J1ea.. 
ıfnin M'!rt ve._ 1-Vi dılJMlıte 
bl'fı1aştı. 

EJ..ıt!,.tıre .............. 
tir tesadllfttl .. r •• 

llec1ri h ........ w- .... 
~· AlslalD lstlae ~ 'r. 
81.Uüll tarafta c1a ... "Mil -· 
....,, Dlıtbll lıaldı:nnk ...... 

(Mı"7111ff't...,J 
lllJft ve .... lıiır ıaCü a,.U -
JOI', QMall 4Ja ba ..... ldlU'fJll 
ali* Jlllt•I bir .... •tw:ror. 

lllo ...... J'Ok iri ooeüfa ıkll-
..... 1111 ... ..... • wlüi 
ceı : • (Oı•oN• de CW.> 
ile ook JÜ!'"'N' • ...,. ... ve .. 
----lilia ...... l'lo-
~ ve ,..,..,. claıı- la. 
le edllle.,e .. ,..,......... 

••• 
OorlW.. ,......... •htnı • 

hrmcla rol oplJ'IUl İldlleİ ..... 
lındlde6ıriJ ......... 
w.. pılpt.ir. ll'üat ,...._ .. _...,.,... .. ....,.......,... 
............... Evet llkna
mda fwnamiJe ~loJik bir me.
.. illi telUdd ........ ...., ,... 
tü wWmak idpcb Pıri .-1 
ve~e,.....,,._ altbdar. ..... 

tdran tat-" lılda~. 
dife bdar annedlk1ill lllli 
Mr ... ,.hlı: ~ _ ......... 
tle ........ pak ~ ... 
119\'İ ifadeli, tealalrUll'. Ba W 
Oll1nl kin ... ........ı.etfa ilk 
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iki Naoolvon'a 
ait bir kaç 1ık1 iJ 

~atan aşkı~-~~polyon'un ·cumaları · Bir vesika .. Napolyon'un 
4ıle gayretı • UÇl!ncU Naııolyon -üçüncü Na~olyon'un nezaketi 

==--

\lcrtan in .ı A 
1 

af ı Kanino prenc:i unvaniyle (be§· 
l y APOLYONUN meohur yUzler mecliıi) .reiıi oldu: 1840 
~ ,. ma-:eşalletindcn biri 0 · d~. ltalyada Vıterb §e'hrınde öl
~~ 1809 scneei nisanında, du, • . . . 't bir muharebeden sonra Luı ısmındeki kardeel. 1806 
,~ Ratizbon sehrini dan 1810 a kndar baş sene Hol. 
ltil>tetti, Napolyon, maiyeti erka landa kralı bu!undu. Bu zat, 
~'ile, civardaki ldlçUk bir te - l:!o~taı:.s dö Boharnc ile evlendi, 
~ llıetlceyı intizar ediyordu. ~~ üçuncu Napolyon bunların oğlu· 
~'da. bir .Uvari, doludizgin tc dur. . 
~ e çıktı. Atından indi ve sc- K~rdcşlerınden <H.~rdiincUsli o-
~ \'erdikten sonra, soluk solu lan Jerom'u 1307 de Ve.stfa!ya 

- kralı yaptı. Jerom, J813 senesınt 
111;- lta.emetllrn. Ratizbon bizim· k~dar krallık etti. Bu zat, Uçün:
tfııde 8akrnız. şehrin surları iizc. cu Napolyon~n cümhurreiıllğ.~ 

...._ bayrağımız dalgalanıyor zamanında Frnnsa m~re§llı 
vedı · unvanını aldı ve 1860 da öldil. 

Ge ~'PÔlyon, bu zabitin kan iç'n. R Napol~onun döıt de kılkırdi:· 
~ Ulunan elbıtt1tioo ve ayakta i var~ı. . ... . 
ti~~ıyacak halde bulunluğuna . l\.1arı. • An - Elı.za. LuK . '_e 

"•t ederek· Pıyo..-nbıno prensi olan Felıks 
~ P'.rendi, galibn ya.ral·sınız? B~ç\·oki ile .. ~"~.endi ve 1820 de 

~i Ye 60runr '. zabit, ö'ümün" Tıryes:ooe o ?u. ~ 
ç ~&in yem'ren bir heyecanla· Mn.rı · Polın, 1801 de .:iene.al 

~·~.Yaralı değilim hrumetlim · Leklerk ile, bunun ~liimü userlne. 
"\uın ' ~ · 1S03 de prenı Kımıl Bergezle ev 

)\ı ~dl ~e arkaaınlan rııneız yere lendi ve Guaatall dU§esi un~aıı!. 
'artandı nı aldı, 18~ de Floranıada oldü. 
N • Karolin - Ma::. Anonıiyad, 1800 

QPolyonun cumaları de ınethur generallerden MUra 
~a ile evlendi. Napolyon Miira'yı, 

brtıa. P<>lronun mukndderatındcı evveli Be:-g ve Kleıv dükü, 1e>nra 
: gUn'cri muh:m roll'"r oyna· da Naİ>oli kralı yaptı. Bu kraliçe 
O de 1839 da Floransada öldü. 

"cÜ 1779 c"ncs1 n anının 23 Napolyon, oğlunun penç ya. 
kteb~ına .rril~U B;oyen aakert 3mda Viyanada ölmt:!i üzerine, 
1799 ı n~ g•rdı. bir züriyet bırakmadı. l{ardeşle· 

3 Un . Een si birlnci!cAnununun rinin ve kıs kardeşlerinin züri
Ul ol~ü CU.ila J!(inü birinci kon- yetlerldid:r ki, İta.lya. kralı ile bile 
1804 u. . . s1hriyat vücuda getiren asil bir 
'ıra .~enesl mavıeının 18 ıncı Ponapart sUlAlesi yarattı. 
ıs15gunu imparator oldu. .. . 
c:i senesi ağustosunun 11 Üçuncü Napolyon 
ll'e CU~a günü menfaya •. ~ntc 
ıliıı:·e~0llıderildi. Asıl ı:carıbı, ln
\ rn · l':apolyonun Sentelende. 
ıtı 7~r.rıu. 18"8 senesi m"'llSI" 
'li 1lci <'Ut'.ıa günil fransrzlara 

ınttu. 

~Gpolyonun genrliiine 
cair bir veıilra 

~aı:ıolyon. dahi olduğu kadar 
C:i ," 1'"tdu, Bu yüzdendir ki, kı: 
"\ • olduğu kadar b;ıgisiyle de 
~n aya hizmet etti. 

11un, bu tetkık ve mutalea 
iri takını gösteren vesikalardan 
· • li'ransız ihtilalinin ilk sene_ 
a~~. daha ihtilfil hnreketlcrjne 

~adıı{ı bir zamanda Valans 
~enç bir yüzbaşı bulundujlu 

a~1 • Pari;tc bulunan bir ki

Yukanda sözü g~i~ken, ü.. 
çüncii Napo1yon hakkında da 
birkaç söz söyl~yelin: 

- Şarl - Lfıi • Napolyon • 
Bonapa.rt, birinci Napolyonun 
kardeşi ve Hollanla Kralı LQi 
Honappart'ın oğludur ve 1808 
&enesinde Pariete dOfdu. 

UçUncU Napolyon, gen.çlifini 
birtakun mattralar içinde geçir
dikten sonra 1836 da Stru 
Hurg'da, 1840 da da Eulany'da, 
bükQ.met darbesiyle, L<ıi Filip'i 
~:virmek ve imparatorluğunu 
ıl ~ etmek istedi; ya.kalandı, 
nıu.ebbet hapis ceza.siyle Ham ka· 
Jesıne atıldı 1846 da bir duvar 
cı elbisesi ğiyerelk k~ledea kaç: 
tı ve . Londraya. gitti. Fran.sada 
1_848 ıhtilali zuhur edince Parise 

"~Ya. Yazdığı şu mektuptur: 

ınu1 apas Jermasen'in (Korsi~R. ı-----------ı~!ı tarihi) eserinin son ık 
· 1 göndermenizi rica edcc~. <Dtlakü aliıhadall dev-) 

• l<orsika adasına ait mevcut • 
~~tiniz hakkında maH1mo.ı ''uyuyor, diye fısıldadı Bak 
~~i~. yahut on'ardan, ban~ sen, ~era.t3:Jım. burnu da ~bur 
llıi~"Cak tedarik cc1ı"":,ilirsen ~ nın kı gıbı kanburlu ..• Uyuyor, 
~ llcttannız olurum babasmnı kendiaine baktıiULJD 
~~~ baliğ olursa parayı gön_ farkında fl~fil •.. Facia, birader, 

llı 11. \izere ceva.bıruzı bekliyo. ne yapa '· başı. ör ..• Demek ki 
Su muk.a~dc ııt böY1.~ ~ ..... 
M:ı.~dreee yazabilirsiniz: Hfı.k .m muavinı 'zlerini kır-
aı~ö Ponapart'a. Dofinede pış~ırdı ve karıncaya lknzeyen b!r 
~at garnizonunda Fer ala· şeyın ya.nakl~rından aşağı kay-

l\_". ()Pçu zabiti dığmı hıss.ettı... Çocuğu sardı 
~ın hü • 1 koltuğunun al~na kı~.dı ve yo~ 

rmetlerim e..... tuna devanı ettı. Melkın in köşkU· 
ff Pona.part, Topçu ıablt; ne varıncaya kadar kafasında 
"' QPoll'Clmın aile •ayreti sosyal meseleler ka.ynaştı, vicda. 
~~ 01 da göğsUnü tırmalamakta ü~· 
ı~· Napolyonda, deh~ ve vam etti. 
~ mukaıbil kusurlar bu- ''Temiz ahlaklı,. nam~llu bir in. 
b..~ıı ku' aa.n olsaydım,dıye düştlnUyordu, 
~ ...... 8Urlarm başlıcaları, mat_ hi b" ye aldaırmaz bu Yavru· 
•ıt ~·~ ne•..:yat hUrrivetl ni tak' ç ır FC '· • 

lt4 • " cukla dogruv .Anna Filıpo, vnaya 
· ·, Dük d'Angiyen'; idam 'Affet' 

~ t11...' fazla aile -yreti gUdme. gider, diz çöker ve: · 
i.'?' ~!erdir n- Suçluyum! Beni parça parça et, 

~~· Uzatmaİnak için eöyliye. rakat maauın ya~.'!"! ~a:n~ 
~~i.._~&potyuı, bir ç~ maföa· lım. Kendi çocu'?-··-:: -~"'er 

"-Pat • ta.b alıp terbiye edelım! diye v.1~· 
~ n~ ti, ya.nız emre 1 dim İyi bir kadıncağı~. mu: 
~dört gazeteden baş- ,..tiaat ederdi... ve beıum ço 
~ in yapmalarına imkln cufum da. beJJim yanımda kalır. f İYAııgiyen 'in lilmU, o err.. dıMe:ı!f:1~1• 1:~ yakla.şt~ 
bı'daının ~rednde en bil \"e tereddüt ı'"IDde durdu .•. Ha 

(j~ !' leke sayılıyor, " 
&ayreti ise, bakmız, nr yaltnde şöyle br manAra can-

ı..~ ~Ui etti: lanmıştı: Salonda otu~. gaze" 
~~iılden bir yaş bUyUk o. te okuyor, yanmdaysa kanbur 
~"l ~ Jozef'' 1806 da Na burunlu çoct* ona sürünüyor ve 
~ı..._~ ı, ts - ~nun -nsküllerlv~ ..... muyor; "~ t, sonra 1808 de pan· ~ .,.,,~ 
~"' ı.! ... YaJ>tı. Bu zat 1813 ~ne- a}'DI _.,;ta dır. cöc klf11Ul ınc. 
~ >t~rlspanyada. kTallık et. mur arka.de41armt ve kdardıya· 
.:.~·""l'OlY"Onun vaterla matın· rak rınen ve elinin tenly1e kar· 
~ ~en sonra Birleşik devlet- nma vuran reis beyefendiyi gö· 

... ~likaama Qekildi. Fransa. zönUne ~rmekten kıendini ala. 
ettikten eonra 18« de rmyordu •.. JCal>incleyBe vlcdanr 

l ~ a öldü 'ltn yanmda ~f'katJi, ıht, hum 
., he~· k&ıW_LülYPDt ___ _ 

peldı. Kend.iaini, Napolyon fikir· 
!erinin mümessili ve nizam ve ce 
miyet istikrarı taraftarı illn e: 
dince, Fransanrn birçok } erle 
rinden mebus eeçildi. 1848 senesı 
birineiklnunun onunda cüınlıur 
reisi oldu. -

Üçüncü Napolyon, cümhuriye. 
tc ~adık kalacağına dair yemin 
etmışti. Üç sene sonra, yemini· 
ne rağmen, bir hilkllmet darbesi 
yaptı . Cfunhurlyet fırkası ri 
ca'ini ve krallık taraitarlarıni 
te,·kif ettirdi. Meclisi ilga etti 
Pariste. k~ılda~ gibi olan kıyam 
har.~ketını önledı. Bundan sonra 
h~lkı!l reyine mUrac:aat etti. Ye~ 
dı mılyon beşyilzbın rey onun 
hareketini tavsip etti, lki~ci se
'lle imparatorluk tahtına geçti. 

l1çüncil Napolyon, bjdayette 
müstebidane hareket ettiyse d~ 
sonraları, memlekete epyc hürri_ 
Jt verdi ve dahilde ve harici si. 
.~asette muvaffakıyetli işler ba· 
şardı. Bu meyanda, Osmanlı dev. 
lr!tinin lehinde de hareket ede. 
rek Kmm ha.rt>ine iştirak etti. 
f:a kat 1870 harbinde, Sedanda 
Almanlara eeir dütüncc, milli 
r.ııcclis iskatma. karar verdi, 

Üçüncü Napolyon, Fransız • 
Alman harbi hitam bulunca esa.. 
retten kurtuldu ve Londra civa.. 
rınd.aki Çizlörst kasabasına çe· 
klld•. 1873 te orada vefat etti. 

Uçiincü Napolyonun bir 
Naalıeti 

ÜçüncU Napolyon, kibar vo 
kafalı bir adamdı. 

Bir gUn, m.a.beyncisi Taşer, bir 
mektup yazmıya. hazırlanırken, 

odasına üçüncü Napolyonuıı gir_ 
dlğini ttm'SQ. Hfli'i'öetle ay&ğa 
kalktı. 

lınparatıor, onun melctup yaz
mak üzere olluğunu görünce, o 
turup ifbıi bitirmesini aöyledi • 

Ma.beynci Kont Taşer, rnektu._ 
bunu yazdı, zarfın il7Jerine akıt
tığı kınnm balmumunu im.para· 
torluk mWıürüyle milhUrledi. O, 
hiç acele etmeden iŞini bitirir. 
ken, Uç0ncl1 Napolyon, pencere
den drşa.rıya bakıyordu, 

İmparator, mabeyncisinin mck· 
tubunu bitirip de ayağa kalktı.. 

Radyomuzun teknik faali· ?,u .. acayıp _tırtı~ viicutlu ô.lctleı b:mz sonra, diğer stJdyolardan 
yeti ve kontrolü nasıl te. onunde dcgme ınsnn kola~ ko!ny ynı~ı:acak ncşri}atm h~psini ~n 
min olunur? Bu meraka de. konuşmaz,. .oı~a-ma~sus ~ır aır!.- dı rne dmlctece!{tir. '.ı ani, Spi_ 
ğer mc\'.zuu buün Radyo ~anlık, es cıA bır dcynnle serbet- , lc<:r, kendi odasında v.ılm7 ba· 
Spikeri ve muhan·irlerimiz· lı,, olmak lazımdır. lşte bu !!Uııp şına otururken, sadec~ kendl 
den Hikmet Münir'in gUzel füet.c herkesten ~lt alı<ınlış olma_ sC.:y.ediklerinı bilme:idc ka!rı.n ve 
bir röportajiyle okurlarımı- sı. ıcabcd-cn spıkerin önündeki boylecc bekleme.Ye mahkOC1 bir 
za izah ediyoruz. ~ıkrofondnn başhyarak hM:se. bedbaht değıldir~ Çaiış:ııa ve ~ 

O
. ~ı yavaş rava.'? anlatnuya girişe_ tiit zamanlarınc!an arta kaiwı 

GLE vakti büronuzdan lım_: . . .. v~tındc bütün progıam1 dinıe. 
yorgun lbir başla çıkarak ::Spıker, b~n?a~ on~i .?~Yıl.a... yıcılerle I:>:raber ~u hoparlörden. 

salına salına evinize gidirorsu.. , r~?1ızda resımıerıni gördugunuz mvkle takıp cdebılmck vaziyetin· 
nuz. Sabahtanberi zihninizi dol· dort. yanı kapalı pt>nceresiz bır doo!r. 
duran işlerin ka\·gılarını unut- oda ıçınde otu1_'Ur. Bu ~a dı_şarı· I Sınyal p.ağı çalm,ya b8.§ladığı 
mıya çalı!'lıyorsunuz Evinizde nın @rilltülerınden busbUttın a_ zaman spiker; önündeki için yol 
eşınız, çoc~klannız v~ bu ar~da Y1:t edilmiş, sıcaklığiyle ı:oğuk. vcrilmesıni istemiş, ve yukanki 
r~~y~nuzdan alacağınız dinlen_ lugu her zaman aynı. der~c de od~dan ye.'iil ı :ıret veril.erek 
dıncı, oyalayrcı zevki düşünü or- tu~la~ .... havasr hususı tesısntla stud.}ıoı:ıun gramofon tesısa.tı 
sunuz. Saat on İkiyi geçmekt - dt>b~·!·ılcn, duvarları kısmen devreye konmuş demektir, 
dir. e c;u~a ıle ~ap!ı "'7 pek az ses ak_ Saat tam on ikiyi yırmi dokuz 

Oturduğunuz yer yakınsa setı17n bır yerdır, 1 dakika kırk saniye gegc spiker 
Türkiye Radyosunun tam neşrı' Spık~rin ön tinde bir düğme ve sinyal plağının üzerinden pi
yat saatinde, radyonuzun ba.şın: ~n::-;ısına geleJ?- duva da clcktrık- kap·~ kaldırır. Önündeki düğme· 
da bulunabileceksiniz demektir ~~ ıga~t tertibatı va~ır. Üst ye bır defa basar. Karşısındaki 

Saat on ikiyi yirmi beş geçi. uEıtc uç e~ levh~dnn ıbaret o. cam levhalardan kırmızısı ya· 
yor. Radyonuzun düğmesini oe l~~ ~u tertibat, lbıraz sonra taf- nar ... Mikrofon açılm:ştır! ... Bü
virdiniz, Bir ıslık sesi geliyor. sıl~tıyle a~latacağımız teknik tün dünya karşısındadır!.. Ve 
~u ıshksesi, neşriyata hazırlık daıı:eylc spıke~i.n. arasında bir "Burası Türkiye Radyodifüzyon 
ı~in istasyonda gereken 8011 tek n~ı ani.aşma dıhdır. Spiker dilğ. postalan .. .!' diye önündeki milr 
n.ık ayarlann yapıldığını göste. meye bır ~:ere bastıgı zaman rofona dogru konuşmıya başlar. 
nr. Şöhretli bir şan artistinin ka~ısındakı levhalardan en alt- Mikrofon, biilrsiniz !ki, ses dal
~ısını söyleıniY9 bac::lamadan takı kırı'!ızı renkte yanar; bu. ga!armı elektrik dalgalarına çe_ 
o~oe boğazını temizlcm"esi, sesi ~unla J?ıkrofon açılını§ demek. virmiye yarıyan bir alettir. Ko
nın perdelerini ara.§tırmasmi tır... İkı J·e "'? basınca, ortanca nU§ulan ses ibu aıete çarparak, 
benzer b!r !:1aI... Her halde me. levha ycş;ı renkte yanar; plak telefonlarda olduğu gilbi, elektrik 
~ak etm.işsınizdir. Bir çok ince tesisatına yol verilmiş demektir, dalgalarına döner. Ses halinde 
azırlıklar ve titiz tecrübelerden Üç defa ba!"mca yine yeşil renk- çOk zayıf ?lan bu dalgwar, milc

so~r~ b~~uzun gür ve tatlı te yanarsa da, stüdyoların bir.in.. rofona ibaglı kablo vasrtasiyle 
~ın~ ıze ışittiren teknik ame de Jaaliyetin başladığı anlaştlır. yuk~•da, teknik dairede bulu_ 
~~~nın nasıl. bir lıfıdise olduğun~ Yeşil renkler yanarken spiker nan iki amplifikat.ör (kuvvetlen· 
ogrenmek ,istediğinizi sanırız se~besttir. lstediği gibi gürilltil dirici A.let) den birincisine ulq
Bu~ yazımızla eir.e, mümkün -öi: yapabilir. Kalkar, dolaşır fakat tınlır. Orada şiddeti çoğalır 
du~ k.adar açık bir dille bu in gözü üç cam levhadan en üstte- ve kontrol masasına verilerek: 
celıklerı anlatmıya çalışacağız, - kindedir. ÇünkU oradan beyaz "oo,1yesi" ı, 1.rol edilir. Yani, 

Ses ~asıl . geliyor? Ankara renkte elektrik lambası yandığı söylenen sözler bozulmaksızın 
Radyoevı. ~!ildyol.a~dan yayı- zaman, kendisine, teknik idare- i~~nwı yük ~a ~iliyet:i 
lan ~~le_nn,bi~l~ce bınnıkrofondan nin bir diyeceği olduğunu anlar· dalııhnde ~ar edilır, ikinci kuv. 
~ ıgını .. ıyorsunuz. Radyo_ derhal telefona sa.nlrr ' vetlendirici Alete getirilir. Ora· 
evınde studyo sayısınca mikro- Aynı tertibat bütUn sWd da muayyen bir derece daha şid-
fon va~. Bazı stUdyolarda bir Iarda gö. ülilr yo_ detlendirildikten sonra, bir yer~:. 
kaç mı~rofon birden bulunur. Saat on ikiyi yirmi yedi geçi- tı kal>loeu vasıta.siyle 20 kilor 
B~n. ınsana birdenbire diklen. yor. lki dakikadan beri kulağı. re ~tn'.' rtimeıs'ut ista .... ~
mış bır yılanı, hazan başını su. nızı tırmahya nıslik sesi birden~ nuna gono 
ya. uzatmış bir timsahı andıran re kesildi Onun yerine keyifli ~dyoevin<.ı.c 8e:6İ kuvvetlendi .. 

~~ anlaymea, kontuna döne • 

-: Bitirdiniz mi, Ta.fer? 
Dıyc sordu. 
- Evet haşmetlim, 
- Ta.mamiyle bitirdiniz mi 
- Evet haşmetlim, tamamiy· 

le. 
- O halde, mürekkep hokkanw 

ala:bilir miyim? 
Diyerek, an~ o zaman, mü_ 

rekkep almak ıçın geldiğini an

· . . . ' rtci ve kontrol edici Aletlerin )nı• 
baygın v._e daıma bırbirlnın. a~ı lunduğu sal .. ~ .:ı. ~-
olan nagmelerle uzunca bır sın- ,, ~ mnanUA V\.lW' 

yal sesi işitilir. Bu sinyal, bil- 81 adı verilir. Bu salond9:. bir 
diğiniz gıo:; "Havuz Başı Güll~- k~da masası vardır. Bu~ 
r isimli ibir şark tüıküsünden studyolarda bulunan ışık terti,. 
aİ;nmıg bir motifdir ki plakla ça.- batının aynı bura~ ~ ~rülSB:. 

. . Kumanda masa.sı, U2'lel"Jnddd ter 
lınır. Bunu çalan SJ?ı~erd1r. Yn.. tı'bat vasrtaslyle, Radyoevindeki 
nıbaşmda b~lunan ~ pl&k .çal- bütUn diğer sttldyolarm icabına 
~Y~ elverişlı, mustaf:U şeklın~~ göre bir'kaçmda birden yapıla.-

! yük gramofo~ . tesı~~ ~ı cak neşriyatın aynı zamana& 
P atoeundan bınndeki plaga pı- kontrolunu temin eden ve yine 

lattı. 

kap~ı ko~~ş .beklem~r ... bu stüdyolardaki mtkroıfoni8ila 
Pi~ sesını, stüdyonun bır kö. bağlanmış bulunan bir nevi 

A teeınd.e bulunan büyUk hoparlör "Merkez tesisatı dır 
1. Rasi.m ôzgen den dınlenmektedir aynrhoparlör Teknisyenler "neşriyat ~ 

mada.n en aşağı yanm saat an----------•ce, baknn işlerini bırakarak, 
Miğuyev, avazı çıktığı kadar hangi stüdyoda ne çeşit negriya.t 

bağırdı: yapılacaksa, Stüdyo ve Neşriyat 
- Ne? Ne dedin? Şefliklerinden aldıkları progn... 
Y:cnnolay, efendisinin hiddeti• ma göre, aletlerini tesbit ederler, 

ni başka türlü tefsir ederek, en- bunları gözden geçirir, yerlerine 
sesini kaşıdı ve içini çekti: koyarlar ••• 

Atılmış çocuk 
Beni .affediniz, Semion Spikrin bulunduğu stO.dyo da 

Erastoviç, dedi, fakat, maltlmu dahil olmak '17.erc, önceden her 
aliniz, şimdi sayfiye mevsiminde· birini gezmiş, mikrofonlarm ba.. 
yiz ... Bu olmadan olmuyor ..• Ka· şma geçerek kendi aralarında ko· 
dmsız, dernek istiyon.ım, yani, •. nuşmuş, gramofon tesisa.tmı ve 

Yazan: A. ÇEHOV 

llmçadan ~eviren: SERVET LUNEL 

bir teY yer almlfb ... 
Hakim muavini, yavruyu ya

vaşça darağaanm basamağına 
koydu ve lmhmu ailkti. Yine yü· 
zün.de, yuka.ndan aşağıya doğru 
k~oalar kaynamağa başladı ... 

Affet, birader, ben alçakğı af 
fet! diye mıoldandı Hakkmi 
heli.l et?" . 

Geriye doğru bir adını attı, 
f~at akabinde kat'i'-"'e öksür dil ve: ~...,..,, 

~!oldu olacak! Kainat umu-
· .. - .. , değil! Ben onu alayım da 
IUDAU.J&r Ve.rstn j,........a.:1.1 . i .. 
1 ·nıerı •--.uauerın soy-
esı .,, 
Miğuyev, nn..t.ır... aldı h zı-

adımlarla geri""6~ ve 1 ' 
"fstekl . 1 döııdu. erın aöyleainler d · 

düfilnilyordu. Şimdi gidip diz ~~ 
ker ve: "An.na Filiıpoyn,a!" de • 
iyi ka1blf bir kadmdır an~m. 
ve çocqğu terb\ye etmi~e ~a: 
1'11 .•. Şayet ~ erkekse, adını 
V}adimir koyarız, eğer kIZBa. 
Anna... Hiç olmaz.sa ihtiyarlıfı: 
mızda bize bir teselli olur ..... 

Verdiği karan yerine getirdi. 
Ağlıyar&k, ~ ve u~n.cıınuı 
titriyerek. ümit ve gayrı muay
yen bir ifb'har hissiyle kendi 

köşküne girdi, karısına doğru 
yürüdü ve önünde diz çöktü , 
Hıçkırarak çıocuğu yere b;~k

tı ve: 
- Anna Fi~ipovna! dedi. Boy

num kıldan mcedir fakat önce 
beni din.le... S~l~! Bu ço. 
mık benimdir... Ağnuşkayı ha· 
tırlarsm, işte .•. Şeytana uydum, 

Sonra utanç ve korkudan ne 
~·apacağını bilmiyerelk, cevap 
beklemeden yerinden fırladı ve 
dayak ycmig gibi dışarıya koştu. 
· ''Kendisi beni çağırıncaya ka_ 
dar burada durunun, diye dü· 
şünüyordu, Biraz kentiine gel. 
sin ve meseleyi düşünsün ... ,, 

Kapıcı Yennolay, elinde ba: 
lalayka, Miğuyev'in yanından 
geçti, yüztlne bo.ktı ve omuzlannı 
silkti... Bir dakika sonra yine 
oradan ~çti ve yine omuzlarını 
silkti. Nihayet gülümsiyerek: 

- Bu ne iştir, Allah, Allah! 
diye mrrıldandı. Şimdi, Semion 
~rastoviç, buraya çamaşrrcı Ak
sınya gelmişti, Budala kadın, ço. 
euğu~~ z_nerdiven başına koymuş, 
kendısı ıçeride ben im yannnda 
otururken, birisi çocuğu alıp gö· 
turmUş... GördUntız mO fe]Aiı:etl '? 

Ve efendisinin hiddet ve hay. saat ayamıı kontrol et.mi§lerdir. 
retten büyümüş gözlerine baka: Oldukça heyecanlı ve !büyük bir 
rak, suçlu suçlu ıhladı ve devam dikkat istiyen bu . ameliyeleri 
etti: ya.parken teknisyenleri görmek 

- Bti, tabii günah ama, ne pek hoşa giden bir haldir: lki 
yaparsın... Siz, yabancı kadınla· teknisyenden biri teknik dairede 
n içeri almama mı tenbih etmiş. öteki birer birer stüdyoları dola.-
tiniz, orası ~ doğru ama, ken şarak: 
dimizinkileri nererlen bulalım "- Alo, alo! .• Beni işitiyor 
Eskiden, Ağn~a buradayken: musun?";"- işitiyorum ... (-Sa 
yabancıları içeri solmıuyordum, at ayarı veriyorum ... Dikkat! . .) 
çünkU o bizimdi, şimdiyse, kendi. diye mınl mınl konuşarak ve 
niz de görüyorsunuz ya... Ya· arada bir plak çalarak o gün ça
bancı ~adın gelmeden olmuyor ... l!şaca.k şebekeyi faaliyete geçir. 
HemAgnuşka buradayken, doğ- mesi, radyoyu dile getinneğe 
rusunu söylemeli, hiç bir inti· benzer bir ameliyedir. Daha doğ-
za.msızlık olmuyordu, çünkü... rusu, dile gelmiye istidadını ha.. 

Miğuyev ona: zrrhyan ibir ameliye!,. 
- Defol kar§ımdan, alçak! di. Saat on ikiyi otuz dakika geçi· 

ye bağırdı ve geri, odaya koştu. yor, Postayı açan spiker, gün~ 
Anna Filinovna, havret ve lik programı okudu ve saat aya

hiddet içinde, caki. yerin.ete otu· nnı verdi. Artık programda ilk 
ruyor ve ağlamaktan kızarnm: parça ne ise, - mesela sanat
gözlerini çocuktan aymmyot'du... karlardan birinin güzel bir şar 

Yüzü sararan Miğuyev, duda- kısı olduğunu farzedelim, - bu 
ğını gülümsemeyle çarpıtarak: şarkının söylene<!eği stüdyonun 

Ha d• ..._.~ di ı açılması itfa aynı sinal düğme-- y ı, ua,--... ye mm -
dandı Ben şaka ettim Bu be sine üç dem lbasarak kendi vazi· 
nim c:İeğiı... Çamaşırcı · '.Aksin ya: fesinin muvakkaten bitmiş oldu
nın çocuğu. Ben ... Ben şaka f't- ğunu bildirdi: koltuğuna yas· 
tim ... Onu götür kapıcıya. ver. ln.ndı; bu programın arkasından 

gelecek olan ajans haberleri neş
riyatı için önündeki bülteni ha· 
rı1 harıl gözdoo geçiriyor: Parça· 

-SON-

(Latfea sayfayı ~ıinlz) 
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ı..ondra ı Sterlin 
Nevyork 100 dolar 

5.24 
130.70 

Cenevre 100 Frank 30.70 
Madrit 100 Pezeta 12.9375 ·71· 
Stokholm 100 İsveç kr. 31.16 

l!:SIIAM VE TAHViLAT Temuçln sözlliıe devam ettJ: 1 - Güzel bir kadrn mı boT 
Evvelki.Bugün l - Artık kapıya kadar gitmiştim.. - Ben görmedim. Görene de l'll8t. 

lkramiyeli %5, 938 21.65 ı içeriye girmemek bir erkek lçlıı kU· l.a.madmı. Yalnız adından bahseder -
lkr. Ergani %5, 933 23.10 -.- 1 çiiklük olurdu. Çocuk kapıyı açtı.. ler. Çok güzelmiş derler. 

% 7 1/2,933 T.borcu Tr.1 24.90 -.-

1

. girdim. Arkada alt katta bil" oda. - Garip şey! Hem ytızllnll gören 
% 

7 112
,
933 

T.borcu Tr. 
2 23

.
20 

-,- Duvarla.re bir bahçeye bakıyordu. Bir yok ..• hem de çok güzel olduğundan 
iskemleye oturdum. Acaba beonl çağı- bahsediyorlar. Hangisine ı.ıanma1ı? 

% 7 1/2,933 T,borcu tr.S 23.30 -.-
Siva!<.l':rzurum 1 19_85 ran kimdir diye dü,Unüyordıım. Bir - İkJslne de. 
Sivaıı _ Erzurum 2-7 20. j az sonra odanın kapısı açıldı; içeriye - Karnın aç mı, Temu91n T 

t'Jli ya,ıarmda şeytan bakr,ıı bir ka. - Evet. Yemek yemedim·. ve bo-
% 5, 938 Haz.tab. :!7.50 -.- iJ 
%7• 1941 D.Y. 1 20. dm girdi. Çinli bir kadındı bu. GU. raya gelebilmek l<:ln lkJ sa.at sokak. 

!erek selAm verdi: "SJzl rahat.sız tarda dolaştım. Şa.nghayda akşam o. 
rttim. Blraz konu.,ınak istiyorum sl- lunca caddeler, 80kaklar şeklini blr-
7.inlc !,. dedi. Ve benden cevap alma- denblre değiştiriyor. Hele benlm gibi 
yı beklemeden: "Bu konıışmamız sL a.tyonlu Jçkl içen yabaoerJara bu 90k 

%7, 1941 D . yolu 2 
Anadolu D.Y. Tab 3 

19.58 19.55 
51.50-.-

Anadolu D. yolu %60 30.25 -.-
Anadolu D. yoıu 12 51.50 
Anadolu D. Y. MUm. 51. 1 

zln için de faydalı olacak!,. diyerek, güç oluyor. Ne ev:I bulabildim·· ne de 
ilk önce bir çay ikram etti. Neler oteli .• 

Merkez bankası 180.- 169.75 
İş bankasr nama 14.- 15.- <ı<Syllyecek diye bekliyordum. - Kim getirdi seni buraya! 

15
.- -.- Kurba.y mnakmdan çatlıyordu. Bu - Zekl\m ve hafızam rehberlik et-

lş bankası hamiline 
İş bankası Mllessla 
lzmir Esna! • Ahali B . 

tmar Bankası hisse 
Aslan çimento 

l60.- -.- ! blk&yeuln sonu acaba nereye daya.na. tJ bana. Gliç]Ukle buldum ev:lntztn 
6.10 ı c.ak diye sa.bırsızla.nıyordu_ kapısını.. a.ım. 

22
.- -.- - Sonra neler söyledi, Tem11çln T Kıırbay sofraya oturdu. Uş-~.a: 

l4.lS l3.S Diye sordu. Tt>mu~in şakaklarını - Yemek yiyeceğiz. 

5.30 1 
oğu5turarak: Dedi. Temuç.lnln önüne yemek koy. 

Aslan çimento mU"s.sis 
Şark değirmenleri 

İttihat değirmen. 

T. kömUr maden. 

- Ah, bana blr salte veriniz, de • du: 

~·~ı ~ 28
_
50 

-.- dl. ba'tllD fena halde dönüyor. - Benim kar.mm da acıktı. 

18 
__ -.- Kurbay kendi eliyi!' Temuçlne sa. yarl81 oldu. Şimdi neredeyse odama 

% 6 T. bonoları 94 __ -.- ke yerine bir kadeh Pey_cu uzattı. çıkJp yata<:aktmı. 

i Temuçin IQtl.. - Benl bekledlflnlze çok UZtildüm, 
TUrk U . Tiyatro 
tst. Umum Sigorta 
Şlrketlhayrlye 

Şlrketihayriye temettU 
Rıhtrm tahvili 

69.50.-.-
29.- -.- J Dudaklıırmı ııllcll.. Ha.ydJ yemek ylyellm. 

Tekrar içi.ol çekerek: Yemeğe baıtladrlar. 

lst. Su tahvill 
tat, Su tıtsse. 

25.--.-
80.--.-
14.30-.-
8.25-.-
5.--.-

Boraa harici altın liyah 

DUnkU BugUnkü 
Reşadiye 33.90 33.40 
KUlçe altın gramı 4.67 4.60 

lara ayırryor; vurgularını işa· 
retliyıor. Kumanda masasındaki 
teknısyen, spikerin düğmeye üç 
defa basmak suretiyle verdiği i
şareti alır almaz, bir anahtarla 
onun mikrofonu kapamış ve şar 
kının söyleneceği stüdyodakile
ri hazır olup olmadrğrnı sinyal 
vas1tasiyle sormuş, müsbet ce
vabı gelince o stüdyonun miıkro
fonunu aç.mıştır, 
Şarkı söyleniyor, onun ardın· 

dan Anadolu Ajansının ikinci 
rodli bültenini, sonra yine ibu 
şarkıların devamını, yahut günde 
lık programa göre Riyaseticüm_ 
hur Bandosunun. yahut Salon 
Orkestrasının konserini, aynı 
teknik ameliyelerin neticesi ola
rak dinliyeceksiniz ve bu ameli
ye, her serviste bu mükemmeli. 
yetle tekrar edilecektir. 

Radyoevinde teknisyenler. E
timesut istasyonunu da içine a
lan umum teknik salahiyeti haiz 
bir başmühendisin idaresi altın_ 
dadır. Bundan sonra bir baş tek 
nisyen, baş teknisyen muavını 
ve şeflerle birlikte üç teknisyen 
ekipi gelır ki nö'betleşe çalışırlar. 
Bunun dışında, Radyoevindeki 
stüdyoları havalandırma tesisa
tına bakan makinistler ekipi 
vardır. 

Teknisyenler teşkilatı fen bil_ 
gilerın i Avrupa ve Amerikada bi
tirmiş genç elemanlardan mü
rekkeptir. Başmühendis vazife_ 
sini gören yüksek mühendis Mu
zaffer Harunoğlu, Amerikanın 
Mişigan üniversitesinde üç sene 
tahsiden sonra birinci sınıf dip
loma ile mezun olmuş ve 1939 
danberi radyo teknik işlerini ida. 
re eden, henüz otuz yaşlarında 
bir gençtir. Herkesin istirahat et· 
tiği saatlerde bütün radyo ınen
su pla rı gibi, büyük ve hususi 
bir zevkle ve disiplinle vazife 
görür. 
Baş teknis~n Suat Osmanoğ. 

lu Telgraf Fen Mektebinde oku
duktan sonra Almanyada. tahsi
}ıni bitirmi~. muavini T ev f i k 
M:an ise, ılıti~~m Londrada 
t ama.m.lanmı.'} t.ır. 
Diğer gençler "'ef Nusret Değim 

idaresind!! Celal Ta..'}delen, Mehmet 
Gülbaş. Nazım Özbekar ve Ne· 
cati Subaşı idaresinde Fatih A_ 
ram.ay, Muammer Artuner ve 
Seyfettin Ö7demir idaresinde 
Nurettin Demirsoy veBürha
nettin Özdemir'dir. 

Stü<lyoları havalandırma tesi_ 
satını Ali Yurtkun ve Osman 
Üstündağ idare ederler. 

İşte size bir ögle vakti işiniz
den çıkıp evinizden yemek yediği 
niz müddetçe, i1<i zevkli sanı;,t 
programı ortasında çeşitli dünya 
hadiselerinin cereyanını entem.iz 
ve tarafsız bir tertiple bildiren 
Radyoevinin sesini nasıl ve kim
ler vasıtasiyle işitmiye başladığı. 
., ı~•n meraklı bir hikayeciği .. 
•. ·-{il!ET MtJNIR- Radyodan 

- Ah bu Şanghay eefırL. Temuçln çok dalgındı. Anlattığı 
) ıııeyler yalan mıydı. Gerçek miydi 'l Diye mırıldandı. 

Kurba~·: 

- Beni meraktan öldürecek misin, 
Temuçln? 

Diye b'ğrnnak istedi. 
İhtiyar u~ak, g("no krm "biraz ea. 

bırlı ol!,, monaoı;ını ifade eden bir ta
vırla işaret etti. . 

Temuçln ıılnmdakl teri silerek hız.. 
1ı hail ııoludu. 

Ve hazin bir tavırla Kurba.ya baka. 
rak başmr salladı: 

- Evet.. çayları lçtlkt.en sonra, 
bo kırklık çlnll kaduı bana dedi ki: 
"Şanghaym ~I mahallt'slne dli _ 

,enler kolay kolay bayata dönemez -
ler. Sizi tehdit ediyorum ııanma.ym, 

Temuçln ! Sizi uyandırmak, korumak 
için ça~rrdun. Bir uçurumun beşmda 
bulundu~nzıı size haber vermek ıs
tlyorum. Şanghayda (Çan_Tung) ad. 
1ı bir ca8US kadın se11l tuzağına dü • 
şlinnek istiyor. Bn kadın Ruıılara 
hizmet etmektedir. Gran DUk kendl
ıılne Rusyada bir çlftuk hazrrlamış.. 
burada.ki varlfeslnl tamamladıktan 
SQ11ra, lnglllzlf'rin yardımlle Rusya.ya 

kaçacakmı, ... 
Kurbay dayanamadı .. 90rdu: 
- Peki ama bundan sana neT Ruıı. 

yaya kaçına.ğa hazulanan bo kadın, 
seni ne için tuz.ağa dü.,ürmek isti • 

yormu.,r 
- Bunu ben de anlamıık istedim .. 

keodisfne sordum. Bana !JU cevabı 
verdi: "O, buradan bir erkekle kaç· 
mağa moobur<lur. Sen olmasan, be..cı

kaısmı seçecek. Bu ara.da seni gör. 
mü'} .. beğenmiş. Önt'e tuzağına düşü 
recek. Ondan sonra beraber götüre _ 

cek! .• 

- Ya sen gltmf'z'l('n .. ya onu eev
mezsefl .. seni zorla nasıl götürebilir? 

- Bu nokta~·ı da sordum. Çinli 
kadın güldll: "Onun bliyülli ookışla.
n ıwnl dün;\·anın öbür taralma kadar 

sllrükll~·l"blllr. Mesele onun avucunun 
içi.ne, onun lmraM~ı tuzıığa du,me. 
mektir. Onu gören, onun eUne düşen 
hiçbir erkek geri dönmemh;ttr.. O • 
nun pe<ılnden gltmı.,tır ve l<aybolmU!!I 

tur.,, dedi. 

- Çok garip !}ey! sana. bunlan söy 
llyen kadın ııf'ndt'n n(" !!itiyordu? Se-

ni ilmz etmekle eline ne g<"çecektlT 

Bunu anlayablldJn mi? 

- Her ı;cıyden önce bu ciheti 50r • 
dom: "Bana bir iyilik yapmıılc iste. 

diğinl hlıı<ırdlyonım. Fakat, ~nl bu 
i;ı.·mğe ııevlceden l'!<'bob nı>dlr?., dedim. 
Ba.na şu cevabı v<"rdl: "Çünkü ııenl 
düşünen ve senin dalma lyl oL 
manı ıstıyen bir yabancı kadın var· 
dır. O bana bunlarr söyledi ve sana 

'<Öylemeldl~lml de tcnblh etti.,, 

- Kimmiş bu yabancı kadın'! 
- Vallahi tsmımıyonım •. 
- Çok esral'('ngl:r. blr blkA~·e. 
- Ben de Hıra.rengiz bu!dmu ama, 

içinden çıkamadım. 
- NerE'de içtin 1 
- Bunlnrı lrnnmınrken afyoınıu. 

pey-cu verdller. İki kadehte sarbo, 
oldum. 

- Afyonlu olduj;:unu nerdf'n an _ 
tadın., 

- İki kadehren ııonra başımın fe. 
na dönme!'!Lnd("n .. 

- Başka lçmrdin mi'? 
- Teklif ettllf'r .. fakat içmedim. 

Rı>dJettlm .• 
- Bu (Ç:ın-Tung) admı ben de 

birkaç k<'re duydıım ama., bunu ha
yali bir kndın sanıyordum. Demf'k kt 
gerÇekmf'j! 

- Şüphesiz. Şanr,-hayda (Çan.-
Tanı:- )o tanrmcy·a.n klrn'I" •'"'< 

Bunu kendisinden başka bilen yoktu. 
Fakat çok Uzgtio görü.nUyordu. Onun 
bu halinden genç kız da muteesslr o. 

luyordu. 

~ .. 
Yemekten sonra. 
Kurbay ııordu: 

- Şlmdl ne yapmayı d~llnUyor • 
sun, Temuçln T 

- Bllmlyonım .• on dakikada bir 
şey dö.şlinemlyonım. Kalbimde yalnız 
3enln ~v~ ya.,ıyor, Kurbay! Senin 
göst:erdiğln iıısımhfı öllinceye kadar 
unotımyacağım. Hele otelden bura.ya 
gellıtlme o kadar sevlnlyorum ki ... 
akşam olunca yalnız yalnızhğmn de
fli, öksllzltlj1lmU de btssederdlm; 
içime bir bUzUn ve yeis Ç()kerdi. mç 
bir ııeyle kendimi avutamazdıın. Fa • 
kat şimdi ııeın1n sıcak sesin& ve nefe. 
11.lnl duyarak ~v\nlyorum .. mıeetenl • 
yoıum. Seni karauna. çıl<amn mabn-

da bin kere. ruz bin kere !tllktlrler 
olsun. 

• * • 
uYKUDA BlK HEZEYAN 

Temuçln, afyonlu içki üzerine bir 
ltaç pey _cu d.alıa ıçlnoe sa.rho, ol • 
muştu, ihtiyar u~k onu odSBıııa gö
türtip yatırdı. Ve Kurbay Ust kata 
çıktı, kendi odasına girdi. 

Kurbay Temuçlne tam manaslle 
tutulmuştu; odasına gellnce saçlarını 
yo!arcasr:na çektiı 

- Şu hınzır kadın şanghayda. k.a.1-
dıkQB, gen11 ve yakışıklı erkekler hu. 
zıır ve rahılt yüzü göremiyecekler. 
Çaiı_Tung, TemuglnJ gözllne kestlr -
miş demek. Ah, babam NankJnden 
gelmeden şu kadının kafasını kopar
tabUsem., 

2L2!EZ -

ile sabah, Oğle ve akşam 
Her yemekten sonra giinde 3 defa muntazaman dislerinizi 

.~ .. ~ ' • 4.. • .. ............... -
12.SO Program, memleket 
rı. 12.33 Şarkılar, 12.45 
Fasıl .tıeyetı, 18 Program, memleket 

saat ayan, 18.03 MU.zik, 18.45 Oyun 
havaları, 19 Konll§ma, 19.15 Fasıl 

programı, 19,SO Memleket saat ayarı, 

ajaruı, 19.45 Serbest 10 d&klka, 19.515 
Fasıl programı, 20.15 Radyo gazetesi 
2o.4s Keman solosu, 21. Ziraat tak. 
vUni, 21.10 Mllzik, 21,30 Konuşma, 

21.45 KlA.sik Türk 
0

mUziği, 22.30 Mem 
leket saat ayarı, ajans, 22.45 Yarın 
ki program ve kapan!§. • 

Tlrkçe neşriyat 

yapan yabancı 

istasyonlar 
Türkiye yaz saatiyle ve aoa 

Saat 
07.00 

08.15 

08.15 
08.80 
09,00 

09.40 
18.15 
18.15 

13.30 
14.10 
H,10 

llS.15 

1'7.80 
17.80 
18.15 
18.45 

19.00 

19.20 
19.20 
19.45 

19,'5 
20.00 

20.00 

20.45 

20.46 
21.00 

21.10 

21.SO 
21.SO 

21.SO 

21.50 

21.50 

~-00 

22.00 
22.16 

vaziyete göre 

Metre 
Sl.25 

40.98 

81.82 

81.40 
1889 

f.75 
19,70 

25.21 

19.60 
215.11 
41.M 

19.80 

25.55 
19.SlS 
37.5'1 
16.83 

19.'5 

19.'70 

25.21 
24.02 

81.82 
864.5 

1875 
25.55 

Sl.22 
352.9 
48.74 

89.37 
50.50 

16.87 

25.21 

41.55 
Sl.22 
1889 

4-19.l 

Memleketi 
Rusya 

İngUt.ere 

İngiltere 

Amerika 
Almanya 

Hırvatfstan 

ttaıya 

İtalya 

İngiltere 

lta.tya 
İtalya 

İngutere 

Almanya 
Almanya 
Beyrut 
Brentvood 
Amerika 

Scltuate 
Amerika 
ttaıya 

İtalya 

İngiltere 

lngUtere 
IWn:ıanya 

Romaı:ıya 

Ah:ııa.nya 

Alma.oya 
Bulgaristan 
lran 

Rusya 
Rusya 

Bund Brool< 
Aınerfüa 

ltalya 

İtalya 

Almanya 
Almanya 
FillsUn 

O O H. J O H 

HAFIZ CEMAL 
''LOKMAN HEKiM,, 

1 
llARlLlvıc MUTEHA8!ilSJ 

Otvanyolu l04 
Muay~ saatleri: 2,5-6.Tel: 2239~ 

TURKiYE iŞ BANKASI 
Kücük Tasarruf 

Hesanlan 
1942 ~ PLA.Nl 

KEŞIDELEB: 2' Şahat., C 

ltaym, ~ 'tuııtoa. ı lJckı,. 

cu,eenn tıutblertode 
,.pıtır. 

1942 ~ 

ı adet 2000 Llra.lıll - 2000.- uı-

1 • 1000 • - ltOOO,,- • 

•• 1C50. -~ 
1 • 11()() • - uıoo..- • 

10 • 260 • - ııaoo- • 
'° • 
llO • 

280 • 
200 .. 

100 
GO 

2IS 
10 

• 
• 
• 
• 

- '°°°-- • 
- ıısoo- • 
- ıwıoo.- • 
- 2000- • 

işçi alınacak 
İstanbul Elektrik, Tramvay ve Tünel isletmeleri UmuııJ 
Müdürlüğünden: 

!şletmelertmlz Şişli tamlrh&nesı için 6 boyacı, 3 saraç, 12 tesvi1oei 
3 dökUmcU, 3 bobinör, 3 frezeci, 6 tornacı, 6 elektrikçi, 6 °elektrik teaviY'' 

elsi ve 12 marangoza lht!yacım.rz vardır. imtihanda. gösterecekleri elıfü'"' 
tc göre saatte 31> kuruşa. kadar Ucrct verilecektir. 

Askerlikle al!l.kası olmryaıı iııteklllerin nüfus hüviyet cüzdanı, hUSJlll
hal kAğidı., 4 adet vesika fotoğrafı ve şimdiye kadar çalışmış ol<luıtlSJ'I 
müesseselerden alınmış iyi hizmet vesikaları ile birlikte 20.5.942 ta~' 
kadar saat 14 ten 17 ye kadar idarenin Metrohan zemin katındaki zt'tlt 
leri ve sicil müdürlüğüne mtlracaatıan lUZUmu bildirilir. (5573) 

,----------------------.-. Türk.ye cumbur vet• 
ZiRAA T BANKA Si 

KW'lllıış t.ar:thı: l888. - Serma.yeah ıooo.000.000 l'brk Urul. 

Şube ve Ajans adedi: 265. 
Zirai ve ticari her nevi banka muameleleri. 

Para hirtktirenıere 28.~00 Ura lkra.mtye Hrtyor. 

c.U'&at Ban.kasında kumbarab ve lhbar8l2 tasamı! ııesapıa.nnaıı dl 11 

MI lirası bulunanlara eenede 4 defa çekilecek lrur'a ne aşa~ 

• • 
' . ' . 

tG • 

0111.na göre tkramıye dağıtılacaktn. 
l500 • ı,ooo • uo • '° 
503 
Zô(ı 

lOO • 

ı,ooo • 
1,000 • 
•• ooo • 

120 

160 

• •.SOO • 
• 't,..1400 • 
• Uotl • 

DIKKM': aesaplarmdald paralar blr tene tclnde Gll l!rad&D a.şŞI' 
:lU,,mJyenıere ikramiye çlktJğl takcııroe % 20 tazıaa;tyıe 9ert1ecektır. 

Keşldeler: ll Mari. ll Baziran. ll Ey!Ql ll B1rlDclk&.nUD taJ"lbl• 
rlnde yapı.Jır 


