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Bariye den 
lraka 

tanklar 
geçirildi 

İngilizler Suriyede 
a tayyare meydanını 
bombardıman ettiler 

Beyrutta 
11.e,redilen 

l'esml te blll-
~1>arı1ımanıar ananndcr 
!1'11' Frannz .ıibaya öldü, Fraır 

•~cır lngilizleri fidcletle 
protato ettiler 

Su.,.iye çöllerinde 11er!tyen bir 
Fran..--ız kıt'ası 

li 
Kahire 16 (A.A.) - Resmi teb

~: 
İ~iliz hava kuvvetleri Alınan 

tayYarelerine Sur:yede üç tayya
~ meydanında taarruz etmişler -
dir. Bunlar, Sam. Rayak ve Tüd -
~ tayyare meydanlarıdır. Bun
ların hepsine dün taarruz olun ~ 
hluşı.ur. Tüdmürd :! üç Yunkers, di 
ter iki Alman tayyares! ve bir 
Caı>roni mitralyi.iı ateşine tutul -
tnu.ş ve en az üc tayyare ciddi ha
sara u~ratılmış ve bir t:ıyyare ya
kılmıştır. 
Be:rnıtta Defl'eclilen resmi teblii 
.BerUıt 16 (A.A.) - Asdıdaki 

reısmi tebli~ neşrolunmuştur: 
Geçenlerde bir miktar Alman 

tayYaresi Suriyeden transit ola • 
~ak: ~eçmiştlr. Bunlarıian on be$i 
Suriye tavval·c meydanlarına in • 
llleRc mecl>ur kalmışlardır. Müta
reke şartları mucibince. Fransız 
tnakamatı b~ tayyarelerin mfun
kiin mertebe süratle hareket et -
llıeleri icin terlb:rıer almışlardır. 

(Devanu 3 üncö sayfada) 

Irak Harbiye 
Kazırının 

Ankaradakl 
temasları 

Alnacuı harici.ye nezar'1linin 
61Udecilerin suallerine 

ccvabları 

iBerlin 16 (AA.) - Yarı resmi 
btr kaynaktan bildiriliyor: 
B~n Alman hariciye nezare -

tinde ecnebi f?azetecilerinin sual -
ler.lne su cevab verilmiştir: 

clrak harbiye nazırının Türki
Yedc hangi zatlarla müzakerede 
~lunduiu BerHnde bilinmiyor. 
lC.eza Türkiyenin lraka karsı nasıl 
~ vaziyet aldı~ı da malum de -
ğlldir. 

Maamafih Berlinin siyasi mah
feUeri diJ!er memleketlerin vazi -
J'etini ve bilhass:ı. lrakm Arab iıle - ı 
illinde mazıh:ır olduğu teveccühleri 
allka ile takib e<t1yorlar. 

Suriyecl.e mühim meıı ki lem qösterir harita 

Alman ve 
• 
lngUlz 

Şelılrlerl 
bombalandı 

Büyük bir İngiliz 
hava filosu 

Almanya üzerinde 
Berline de 

taarruz 
edildi 

r-·---····--·----··--· -------·--····-------, 

ı naBil uasnaıarı 
----------

Motörlü vasıtalard~ki mas-
kelerin kaldırılmasına dair 
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kararname tasdik edildi 
Ankara, 16 ( HUIUli) - Fen erleri ....keli olarak çalıftınl • 

makta olan nakil vaatalannın aeyriiaeferde zorluk çelanekte olduk
lan anlatald1fmdan İs.!anbul Vilayetinde motörlü vuıtalardaki 
tınulııeı-in ber an lmllıaıulmağa ha.zır bulundurulmak prti.le kal • 

: clralmua baklandaki karamıaıne Heyeti V ekilece tasdik edilmiftir. 

'--···················-······· ··········-···-·-········-.. ··-................. -········-···· ·"' 

Sariye de 
siyasi 

n ukerl 
meseleler 

B. RUZVEL TiN 
FRANSIZLARA 

HiTABESi 

Yananillandaki tayyare mey· 
danları bombardıman edileli, 

"' Girici üzerinde 5 tayyare 

londra ve Berlinin 
noktai nazarları 

Almanlar F ransadan 
Kamerun müstemle
kesini de istemişler 

Berfin müzakerelerin 
henüz sona ermedigini 

bildiriyor 

Londra 16 (A.A.) - Reuter 
ajanaının diplomatik muharriri ya
zıyor: 

Daha iyi b.ir anlatma için Alman 
lann ileri Mirdlikleri tartların Vichy 
biikUıneti tarafından kabuN ÜZMİ
ae beynelmilel aiyuette eNa ali. -
h anawn Suriye7e teveccüh etınit 

(l>ft.m 3 ... ı.,W.) 

Vişideki Amerikan 
büyük elçisi 

geri mi çağırılacak? 

Normandiya transatlantiği 
ve diğer 1 O Fransız vapur 

nezaret altma ahndı 

Vaşin~on. 16 (A.A.) - Ruz
velt bu\ltiia. vakit Jleçirmeden 
raciyo ile FraNUzlara hıtab e -
derek demi$tir kı · 

Fransav1 ve müıtemleke im
paratoriu,ltunu zahiı:i olarak 
bırakacak bir ittüak.ı Fransız 
bükUnıetinin ~nül rızası ile 
kaıbul edecdin~ Amerikan mil
leti inanamıyor. Fransız Afri -
ka müstemlekelerinin onlann 
Atllntik sahillerinin teslim e -
dilmesi Akdeniz sulhunu ve 
emniyetini tehdi'.i eder. Esas 
siy~i hürriyetin, iltiklllin 
ve halkçı müesseselerin tama-

( De...... 3 tincü sayfada.-

Gençliğin elinde Ankara 
ya uotornlen bayrak 

Çorumlulara tevdi edildi 
Kavalt 16 (A.A.) - Bay. 

rak Perwernbe akşamı saat 
19,30 da atletlerden teslim a-
111-.~,ştır. 

Gençlerimiz neş' e içinde 
Havzaya doğru yollarına de
vam etmektedirler. 

Havza 16 (AA.) - Bayw 
rak Perıembe gecesi saat 22,20 
de Havzaya arızasız getirilmi~ 
ve belediye dairesindeki Ata. 

tü~·ôdaıü~nulmuıtur. Bu 
gün Yoi.rU\!': vam eden at
J .. t lerm(&' ~Jia'-5 ~llyd hu

dudunda 9,30 da Amaıyalı • 
lara tevdi etmitlerdir. 

Merzifon 16 (AA.) - Bu 
sabah saat 9.30 da Samsun • 
Amasya vilayet hududunda 
teslim olunan bayrak yollara 
dökülen binlerce halkın cot
kun tezaltürleri arasında saat 
l 2 ye doğru şehrimizden geç
ti. 

Merzifonlu atletler yolla • 
rına devam ederek saat 20,40 
da bayraiı kotunun 1 5 4 ün.. 
CÜ kilometreainde Çorumlu -
lara teslim ettiler. 

~ ,~~~~__....-ıııı ...... ~.__-...-_.. ...... ~.__-...-_.._....~._...~ 

diiıüriildii 

Londra 16 (A.A) - Hava 
uezarctinio tebliği: 

Bu ııcce İngiliz bombardıman tay 
yarelerinden müteıeltlcil büyük bir 
8lonun ya~ığı hUcumda Hanovro 
baılıca hedefi teıkil etmiıtir. Şeh -
rin, sanayi mahallelerinde büyük 
yangınlar çakarılmıttır. Ağır bom • 
bardıman tayyarelerimizden bazı • 
lan Berlin, Hamburg ve Cutcha -
ven' deki hedeflere hücum ettiği ~-
bi bir kısmı da Calais, Boulogne ve 
Dieppe' deki doklara hücum etrnit
tir. 

T ayyarelerimizden dördü bu ha. 
rekattan dönmemittir. 

Sahil servi&ine mensub tayyare
ler bu gece Saint - Nazaire ve Lo _ 
ricnt' daki doklar la gemilere hücum 

( Arkuı tayfa 7 sütun 5 te) 

Çölde kum fırtması arasında ilerlemiye çal114n aıkerler -IDgUlzler 
Sollama 
lstlrdad 
ettiler 

Halfaya geçidi 
de zaptedildi 

İn~iliz kıt'aları dün, setir kuv
vetlerinin mahdud mikyasta ya~ 
tı~ı bir hareket neticesinde Halfa
ya geçidi ile Musaid mevküni ve 
Sollumu zaptetmi$lerdir. Düşma
na mühim zayiat verdirHmis ve 
Almanlardan bir miktar esir alın -
:nustır. 

Habe$istanda İnı(iliilerin, kuv
vetli ve devamlı yaJtmura rat -
men Amba-Alal?i üzerine yaptık -
ları ileri harekette terakki ~örül -
müştür. 

Irakta vaziyet sakindir. Bura 
ve Rabbaniye mıntakalannda bir 
dd~iklik olmamıştır. 

Alman tebligi, düşman 
Londra siyasi n ahfellerine m~fre.zeleri. Sol~uma 
göre Hess B. Hitlere karşı gırmışlerdır, dıyor 

Bess'ID 
esrarı 

bir tirli 
çizilemedi 

Kahire 16 (A.A.) - İ~liz as -
keri sözcüsü dün akşam demiştir 
ki: 

Tobruk ve Sollum mıntakala -
nnda ~!izler teteb'büsü elle -
rinde bulundurmakta devam edi
yorlar. 

Hab eıütanda alınm eeirler 
Nairobi 15 (A..A) - Dün net

Kahire 16 (A.A.) - Orta$ark ~ redilen teblikde Adisababanın ce
İngiliz umumi karargahının teb - ntııbundaki mırvtakada veni mu -
liA'i: (Arbaa sayfa 1 s&tun 2 de) 

isyan etmemiş 

Hadise bir uzlaşma te· 
şebbüsile alakadar mı? 

Londra 16 (AA) - Diploma. 
tik mahfellerden alınan emin ha • 
herler, Rudolf Hess'in lngiltereye, 
lng.iltere ve Almanya arasında bir 
uzlafma sabit fikrile gelmiş oldu • 
ğunun tesbitini mümkün kılmakta
drr. 

Sözlerinden çıkarılan hazl ma -
naların aksine olarak, Hess, nazi Te
jimine ve Hitlerin vesayetine karşı 
atla isyan etmemiş, fakat sırf ilci 
memleket arasında aulhün yeniden 
tesisine çalıımak endişeaile hareket 

(Devamı 3 üncü sayfada) .................................................... 

Cihan pehlivanı 

Koca 
saf 

Yalnız spor meraklı· 
larının değil, her 
Türkün okuması 

lazımgelen bir eser 

Diinyaya «Türk gibi lruuvetli» 

Son ders 
Profesör M. Kemal için dün 

Gülhanede heyecanlı bir 
ayrılık töreni yapıldı 

Kıymetli profesörün memlekete yaphğı 
büyük hizmetler tebarüz ettirildi, bundan 

sonra M. Kemal son dersini verdi 

dedirten adamın hayatı M. Knnal kürride 
Pak yakında Gülhane tabbikat mektebi ve hane tatıbikat mektebinde bir ay-

hastanesi birinci hariciye klinilf nlık töreni yapıl.mı$tır. 
"Son Posta,, da profesörii operatör albay M. Ke - Çok samimi bir hava içinde Jle-

~============ mal Ökenin. tahdidi sin dolayısile çeıı ve heyecanlı meslek hatırala -: bu vazifesinden ayrılmaaa müna - nnın tezahürüne vesile olan bu 
e$etile dıWı aut OD yedide Gül • (0.nma ~ ki ...,_) 
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Her gün Resimli Dla.kale: Çağın hakkını veriniz 

Hadiseler arasında 
Benzeyiş noktaları 

'1.,,, Muhit&Ia B.iıTen 

A. rada sırada, vesile diiştük-
ıçe, bu muharebe ile bun

dan evvelkiler arasında ibazı 
«arşılaştırrnalar yapıyoruz. Bu 
nevi karşılaştırmalarla o1rnyucu -
lanmız ~rmüşlerdir ki. ibup:ünkü 
Avrupa mücadelesi· ile, :Napoleon 
devri arasında birwk benzer nok
talar vardrr. Garibi şudur ki, ben
z.iyen birçok noktalar arasında, 
benzemiyen noktalardan Jbiri de. 
bu defa, Napoleon devrini. değiL 
büyük Bolşevik ihtilali devrini 
hatırlatıyor. 

İzah edelim: 
917 de Çarlık, askeri ·hezimet -

)eri taınamlıvan siyasi ve içtimai 
bir taa uzla yere serildiği zaman. 
tarihin esk. bir cemivct hastalığı
nı Rusvada nüksetmis olarak tck
ıar görrluk: Kommünizm. Harbin 
Rusyada vapıtı~ı tahribatın şidde
tile :m.üteııasib bir kuvvetle ileri a
t.lan bu isvan hareketi, kendisine 
cbütün cihan fıkarası birleşiniz!> 
diye bir .şiar ya-ptı ve hununla bü
tün dünyanın işçilerini is sahible
rine lkanşı isyana teşvik etti. İçti
mai adaletin bu müfrit te13.kkisi, 
az kalsın. o sırada harbden peri
şan olan Avrupayı ve belki -Oe 
daha ıreniş sa-halan harekete ~e -

Çok yaı[ı bir e.dam gibi uyuşu'E duran genç ne ka... Çocuk, genç veya ihtiyar, hayatın hangi devrinde bulunur.sanız o 
da:r gülünç iae, bir genç gibi hareket eden ihtiyar da o devrin icabatına tabi olunuz, yaşınızla hareketiniz arasında ahenk 
kadar gülünçtür. bulunsun. ....................... __________ . .._... ...... _. .... _ .......... --......................... -.... --.......................... _ .......... -....... -............................ _ _. ........... -....... --··· 
( istanbul hayati ) Söz arasında: 
....._ _____ -----' Birleşik Amerikadaki 

tirecekti. 
Kommünizın fikri ıtarihte, bir

~k defa çıkmış, fakat, içtimai a
daleti anlayış tarzı itibarile jl!ayri 
hayati olduğu iı~i.n yaşıyamamıştı. 
Bunun için, bu defaki tecrübe de 
en müsald şartlar içinde harekete 
~eçmiş olmasına ra.f!mcn, fazla in
tişar 'kuvveti ~steremedi ve için
den çıktığı siyasi muhtim iıudud
ları haricine çıktıkça mağliib oldu. 

Yeni şairlerin içtima istatistik merakının 
ll!~~~!n: c!~~yk yeni tecellileri 

Obüs ile bombanın farkları - Makedonyanın 
maden zenginliği - No:rveçte şişe buhranı 

Fakat, bu hareket bidayette bü
yük bir irutişar tehlikesi J?ÖStermiş 
olduğu için, o s1rada, Almanyaya 
kar.ş1 yeni muzaffer olmus ibulu • 
nan sermaye memleketleri, kendi
lerini 'bu tehli1rnye karşı müdafaa 
.Earıl1'€tini hissetitler. O tarihte, 
İngiltere muzaffer ve denizlere 
ha"kim idi; Fransa, ayni suretle 
muzaffer ve .k<4ra Avrupanın e:n 
büyük. !hatta yegane ordusuna sa
hi'b bulunuyordu. İtalya, hayli ha
sara u~amış olmakla beraber, he
nüz ayakta i<li. Amerikanın emir
leri ~ltmda bir buçuk milyonluk 
bir kara ordusl.<. vardı. Japonya, 
bütün askeri kuvvelile sapasağlam Küllükten bir görünü~ 
duruyordu. Rusyadaki ihtilalin in- Hatırlardadır. Bır müddet ev- boyacısının bolluğu. Küllüğe de-
ı:sarını kendileri için büyÜk ibir vel yeni nesli temsil etmek iddia- vam edenlerin bir vazifesi daha 
teıhlike şeklinde .gören bütün bu smd , fakat oldukça acayib, kar- vardır. Günde birkaç defa ayağa 
memleketler, bu ihtilali bastıra - gacık burgacık yazılar ve resim- ka.llup, ihtiram vaziyeti almıya 
cak olan bütün kuvvetleri tutmı- lerle dolu bir edebiyat mecmuası mahkllındurlar. Zira Edirnekapıya 
ya ve bunlara yardım etmiye ka- çıkmıştı. Bilmiyorum, 'bir hafta mı göç edenler, Beyazıd camisinde 
rar verdiler. Lt!histanı Fransa sım- yaşadı, yoksa on beş gün mü? namazları kılındıktan sonra o
sıkı tuttu. İngiltere Denikinln ar- Hedıalde ömrii kabuğunu parça- muzlar üzernide bu kahveden ve 
kasına 1,geçti. Arr.e!"l!rn, Japonya layıp, uçmağa kalk~n bir haşe- bu faniler arasından geçerler~ O 
Amiral Kolçaka yardım ettiler. renin ömründen <laha uzun sür- vakit kabvey~ muvakkat bir sü
Bizzat İngiltere. şimali Rt'svada mernişti. Bu mecmuanın zarfına kiıt ka-plar, münakaşalar kesilir, 
bir ·hareket yapmıya teşebbüs et- ve mazrufuna uy~un, bir de aca- yalnız Arif Dino n:eshur gözlüğü
ti. Hülasa. bütün Avrupa ve biraz yııb ismi vardı: «Küllük» nü alnma iterek, bu havayı ta
da Amerika, yeni dof(an Sovyeıtlcr O vakit bu ısimden mana c1ka- mamlamaık icin yüksek sesle şu 
hareketini bastırmak için, onun ramıyanlar birbirlerine soruyor, mecjı.ur şiirini sövler: 
muıhaliıflerine karşı harekete ~cç- münevver muhitlerinde şu tarzda cTa:;tan mantar tarla!&, 
miş bulunuyorhdL konuşmalara şahid oluyorduk: Çok yaşasın öliller.> 

Aynı. zamanda. Rusya, abllıka- «- Ya!hu, bu ne biçim faim. 
N ed h 1 Herkes avakta ve ihtiram ha-

nın 'bü.tü·n şı"ddetlerın· ı· tatmıstı,· er en atır arma gelmiş aca-, b ? !indedir. Fakat, eğ"er üstad Neciıb 
muhaliflerinin bütün taarruzları- a · • Fazıl da aramızdavsa; o, bu hare-
nl <Yo··rmu·· ştu·· ·, eskı· Ru'"'. •ayı t,.,rkib c- Beyazıdda bir kahvenin a-" "'-' .... d Ed b. ı kete bir ilave yapar. Cenazenin 
eden mı·ııı·yet camialannın ı·syan - ıyıruş. e ıyatçl arımızın, bil-

h · ı · k arkasından yedi adım yürür. Çün-
)arı <la eks:1. olmamıştı. Fakat, bü- assa genç şaır er?:ı e serisi ora-

J.A d t ı hı..~ kü, islami an'ane :böyledir. 
tün bunlara rağmen Sovyetler ha- a op anır, 50 .,..t eder, müna-
reketi işin iÇnden muzafferiyetle kaşalara dalarlarmış. Hasılı ente- Küllükte neler duyulur? 

.Biiltü.n ihtiyaç ve hareketleri 
rasyonel bir es.:ısa ba_ğhyan mem
leketlerin birincisi Anıer·ka değil
se de başlıcası olduğu muhakkak
tır. Amerika hi~bir meseleyi gelişi 
güzel kararla::la halletmeye ya
na.şınanuştır. Bil5.kis her hadiseyi 
bir prensipe irca etmeye çalışmış
tır. Avrtl'Paya nisbetle dahö. az nü
fuslu olmasına rağmen birçok sa
halarda onu f!:eride bırakmasının 
ba~lıca sebebi .budur. Bund<:ı, Am0-
rikanın federal bir memleket olu
şunun büyük faydası _görüldüğü 
muırnk!kaktır. Rasyonel çalışma, 
onda, istatistik zevkini adeta bir 
nıruret, bir ikinci tabiat halıne 
RPtirmiştir. Mesela Amerikada kaç 
ohur vardır? Bunu size öğretecek 
rakaım.ı bulabilirsiniz. Tiryakile
rin sayısı, şu veya bu sakızm mÜ'p-
te talan hep tasnif edilmişlerdlr. 
Bu kadar abes rakamları toplıyan 
bu alemin ciddi ve milli hayatta 
rolü ol::wbilecek sayılara aynca bü
yük ehemmiyet verdiği şüphesiz
dir. Bu suretle öğreniyoruz ki Bir
leşik Amerikada her yirmi bir sa-
111:\ ede mühim sayılabilecek bir 
ci.ırüm veya cinayet işlenmekte
uir. Vasıflı hırsızlıklardan her 
kırk saniyede bir nümune kayde
dildiği J!ibi her otuz beş saniyede 
bir hırsızlık vukubulmaktadır. Üç 
dakikada bir bir otomobil hırsızlı
~ı. kırk dört dakikada bir de bir 
intrhar vak'ası. artık bu alemin 
buı.aün alışmış oldu.li:u ruzmerre 
vukuattandır. 

Obüs ile bombamn farkları çıktı. Cürikü, kendisine karşı ha - resan bir yermiş.> 
nkete geçmiş olan Ltt'fak, sadece c- Tuhaf şev. Benim bildiğim 
bir cyardım ütifakt> idi. küllükd a

1
iye horozların eşindiği 

Yeni çıkan tangoları ve rumba-
ları öğ'renm.ek için. nasır Yüksek- Bundan evvelki harblerde umu-

(Arkası sayfa 8 t>iitun 1 de) mivetle top mermisinden. obüs .. 
yere er er.> * .. . . . c- İyi ya. işte. Gene arada mü-

Almanyanın bııgun J?!r1şm1ş al~ nasebet var demektir Burada da 
duğu hareket de, her wman söy - genç şairler eşelcniyo.r.ı. 
lc<liğimiz gibi, bir rejim ha~ke-
tidir. Miifrit olduğu i\'.in Rusyada * 
yürümemiş olan 'bir havat anlay1- Hiilasa, srrtımı eski Beyazıd ı 

.................... .-................................................................................. . 

İSTER iNAN1 

İSTER iNANMA 1 
Meslekdaşlarımızdan biri: 

- Almanya Groenlandı i~al 
edebilir mi? Diye soruyor. 

li dillerden hayır, cevabı veril 
mişti, ikna edici deliller aayılm.lf
tı. Neticede bütün tahminler bo-
şa çıkb. . 

ten, şarapnelden bahsedilirdi. Bu 
harbdc hemen hemen şarapnel~ 
den hiç bahsolunrnuyor. Daha zi
yade obüs kullamldı~ma ve bom
badan istifade olunduğuna işaret 
ediliyor . 

Bu sebelbJe de insanın obüs ne
dir? Bombanın böyle bir mermi
den ne farkı vardır? sualini sor
ması kadar iabil bı.r şey yoktur. 

Gerek bombanın. gerek obüsün 
ayrı ayrı birer tahrib mermisi ol
dukları şüphesızdir. Su farkla ki 
bombada daha ziyade patlayıcı 
madde, obüste ise daha fazla ır.a
den ve terchiaıı çelik vardır. Bin
netice bombanın }lava üzerinde 
husule gefüdiğ'ı tazyik daha ııe
niştir. Tahrib sahası daha sümul
lüdür. Buna muk.:ıbil kuvvetli ma
nialara ve me:reıa sağlam yL pılmış 
duvarlara ve zırhlara kaışı obüsün 
nüiU'Z kabilıyeti ~oktur. Bomba 
sıklet sfrrati bakımmdan mürec
cahtır ve bir yere ı,üfuz edebil
mesi için, bütün ağırlıi!ile bil' ma
niaya, bir gemi ~ih erte:;ine Ye ya 
bir dama çarpması icab eder. 

Obüs ise, infilakının husule ge
tirdiği dehseı~ten ba?ka onu atan 
topun fıTlat•ş kuvvetini de bl"ra
ber taş1r. Bütün bu esbabdan ötü
rü Obüs daha dehşet verici bir 
tahrib vasıtasıdır. 

Makedonyada maden 
zenginliği 

1913 te Yugoslavya, Yunanistan 
ve Bulgaristan arasında taksıme 
uğnyan Makedonya son harbde 
bir def# daha parçalandı Bir za
manlar komit~ılerin nihayeti gel
mez faaliyetlerint sahne olan bu 
memleketin bu derece tanıah u
yandınnasının sebebi, bihlassa 
toprak altı servetlerinin zen~li· 
ği olmuştur. Filvaki Yugoslavya 
Makedonyası şi':Il.al ve cenubunda 
meydana çıkan bakır madcnleriJe 
şöhret almıştı. 

Çinko ve kurşun madenler: o 
kadar ze~indir ki toprak altında 
galeriler kazmaya hacet yoktur. 
Fakat ·~:nı,,güne kadar bunlar işlen .. 
memıi.şlerd.ir. 

Mayıs~ 

Sözün kısası 
F antazig~ .. kesir .. 

"----- E. Ekrem Talıı 
Falanca. bugün falan yerde bil 

nutuk irad ederek .•• 
Falan, ga::ıetecilere vukubulao bot 

yana tında.. 
Gene falan, filancaya yapılıacşk 

yardımın, 19 5 3 senesine kadar tılııı 
ve müessir bir hale geleceğini .. 

Gene falan, falanca şöyle yap~r· 
sa, ona karşı da böyle yapılacagll 
nı .. demiş, deru, diyor, diyecek! 

Ortalıkta bir palaVTa yamıdıJ 
gidiyor! Eski zarnan<la da böyle, bil 
kadar çok atılır mı idi~ Yoksa, i5'. 
tihbarat vesaiti arttı da, hepsİ111 

duymak mümkün oldu, ondan rn11 
Gazeteyi aç aynı nakarat.. rad)'O
yonun düğmesini çevir hep o ıııa• 
sallar! 

Bir de, ciddi ciddi: 
- Realiter asrındayız! Diyo e 

ruz. 
Hangi realite~. Hakikat.. müsbel 

if nerede~ Gelsin kuru laf! Geflİ' 
vad ve vaidl 

Hanİya, Nasreddin Hoca çi\rnut• 
dan adam yapıyormuş da, biri sot• 
muş: 

- Hoca, ne yapıyoTSUn ~ 
- Adam. 
- Çamurdan adam yapılır roı~ 
- Rızkını veremiyeeek olduk• 

tan sonra, neden yapılmasın~. 
Şimdi de beyanatçılara, nutuk

çulara, mesajcılara sor.ak: 
- Bu kadar vadleri ne diye ye; 

pıyorsunuz? 

- T utmıyaeak, tutamıyacak ol 
duktan sonra ne diye yapmıyalun? 
Cevabını verirler mi? 

Hala, «Şöyle yapacağız.. böyle 
edeceğiz:. gibi sözlerle efkarı umu' 
miyeyi avutrnağa, uyutmağa çalışaı> 
lar, palavralarının dörtte biri nİ"' 
betinde filiyata girişmif olsalardl 
feleğin çarhı mutlaka başka türlii 
dönerdi 

Uf ile peynir gemisi yürümeı 
daıbı meselinin herhalde başka dil· 
lerde de karşılığı olacaktır. Şayed 
yoksa bu önemli lakırdıyı birkaç li-
sana tercüme etmeliyiz. Beşeriyete 
hayli faydası olur. 

Gel gelelim, kuru lakırdı yarı§' 
devam edip gidiyor. Ben deditn·• 
sen dedin .. öteki dedi .. dikkat etti
niz mH Ajanslarda başka bir ıeY 
kalmadı. Salt beyanat; boyuna be ... ' 
yanat.. ve geçmif günlere. aylara 
aid yıkıntı, döküntü ve dü§Üntü :i.t 
tatistiği. 

Sinir harbinden sonra bir de ka
fa, dimağ harbi başladı. Beynine 
güvenen dayansın 1 

- Filanca §öyle dem~.. lalan 
şöy),. divor .. 

Arabın dediği gibi: 
- Fantaziya, beyanat kesir .• 

ve lakin fıliyat mafiş!. 
Bu defaki cihan harbinin tarihi 

de zahir böyle hülasa edilecek.Ha. 
yırlısı olsun 1 

c. cf.z11.,,. ~atu 
r~k~an~n da kısmen faaliyetle
rını tatil etmelerine sebeb olmuş. 
tur. Bu yüuleo No!'Veçte bfr .şişe 
maden suyu veya şarap almak is
tiyenler evvelce n .. dıkları maden 
suyu veya şarap şişesinin boş ola
rak iade edilme3ine mecbur tutul
maktadırlar. Bu usul çok ivi neti
ce vermiş ve birçok fabrikı.larda 
kömür ıtasarrufunu temin eyle
miştir. 

lsveçle elektrik ucuzluğu 
İsveç, ııeniş mikyasta kasablık 

hayvan yetiştiren Avrupa memle
ketlerinin başlıcalarından biridrr. 
Hayvan yetiştirme işi çok .geniş 
b:r ölçüde rtutulduğu i~in bunlara 
m:::ıhsus çok büyük hayvan a~ılla
ıı me'V'C'Uddur. Fakat kışlaklarda 
bu ağıllar muntazam ve sağlam 
yapılmakta iselerde yaylalarda 
bu kadar masrafa lüzum ~örül
memektedir. Cünkü iktısadi değil
dir. Bu sebeble İsveçliler havvan 
ağıllarının etrafını muntazam 
telö11gülerile çı::virmişlerdir ve 
bunlardan hafif ıbir elektrik cere
yanı ~eçirmektedirler. İsv~en e-

(Arkası sayfa 8 aütun 2 de) ················-·····-··· .. ·······•·············· 

şı, mutedil ve milli olduğ"u için Al- ca~iine dayamış, senelerdenberi 
manyada müsbet 1şler vücuda tı,e- yeışıl akasyaların ve kf>Stane a~~ç
tirmiş ve bu suretle dj~er bazı larının altında vorg-un, Wltltulmuş 
memleketlere de kendiliğinden dinlenen cKülli.ik> bile sonunda 
~cçmistir. Bu hayat anlavısı, -bir kı ültra modern fair1erin serrinden 
51m Fraru;anı.n,, bir büyük kısım kurtulamıyarak. birkaç tı.ün içinde 
tnş;ıterenin ve daha büyük bir kı- böyle Rarib bir söhrete havuşmuş.. 
sun Amerikanın hayat anlayışına tu. Bu ~ret hala da devam edi
muhalif bulunduğu içindır ki mü- yur. Beyazıdın bu eski ve ki:ınne 
cadele ıbütün şiddetile devam edi- kahvesi bir ınin edebiyat tarihi
yor. B~nkü Almanya, 0 ~kü mi7.de de yer alırsa. pek şaşma
Rusya vaziyetinde de~ildir: Bir .malıdır. 

Haritaya baktık.: Almanyanın 
böyle bir teşebbüs~e kullanabile. 
ct:ği en yakın üs Norveçtir. Ora.. 
sı ile Groenland sahilleri arasın
da binlerce kilometrelik. bir de. 
niz veya hava yolu var, soma 
bu yol da İngilterenin hllim bu.. 
lunduğu küçük adaların yanın
dan 1ıeçer. Üstelik. bu yolun şu 
veya bu şekilde atlandığı farze. 
dilse deniz boş bir saha değiL 
dir. Muhrelif noktalarında İngiliz 
kuvveti duruyor. 

Şüphe yok ki, Groenland bahsin. 
de vaziyet ark.ada bırakılmış O

lan vaziyetlerin hiçbirine ben
zemez, tahminleri.mizi yaparken 
üzerine dayandığmuz malurnat 
ne kadar eski, kullandığımız öL 
ç.ü ne derece yanlış olursa olsun 
deniz gene deniz, binlerce kilo
metrelik. mesafe de gene binlerce 
kilometrelik mesafedir, bu defa 
sorulan suale: 

Kromu iıhtiva eden ıbüyük saha
ların şimdiye kadar rasyonel bfr 
surette çalışmamış olmalan Yu
goslavyanın krom istihsal eden 
bir menileket olarak tanınmasma 
imkan vermemiştir. Fakat şimali 
Yıuıgoslavyadaki nıadeıılerin muh- T A K V 1 M 
tevası yüzde (4()-42), e<.-nubd~k;le- r.====-==========-=======ı ~~~ıt::~k~~f!ı ~~v: Küllük nasıl bir yerdir? 

rupada birçok taraftarlar kazan - Küllük nasıl bir yerdir? Burayı 
mış olduğu t?ibi, İn~iltereden ııay- genç ve yaşlı ediblere bir nevi sı
ri olan ale~tarlarında da hareket ğınak yapan hususiyetler neler
kabiliyeti yoktur. Maruz :bulun - dir? Müdavimleri kimler? Gazete 
duğu a!bluka. Sovyetlerin 913 le ve mecmua siitunlarında sık sık 
921 arasında _görmüş olduğu ab1u- bu isme ~astlıy9..""llar, ibunu da mc
kaya nisbetle çok hafiftir. O Ya - rak etmiş olsalar J?erek. 
kitler Sovyetler ccüm1e cihan fı- Edooiyatçılanrmzı KüllüRe çe
karası ıbirleşiniz!:. diyordu; bu de- ken birinci hususiyet ucuzlui;ı
faki Almanya. daha realist ve da- dur. Faka!, bu :sene Dünya Harbi 
ha knlay anfaşıltr bir şiarla iktifa buraya da tesir etmiş. Kahve 5 
ederek, cAvrupalılar, ıbirleşiniz!> kuruştan altıya çıkmış. İkincisi d<? 
diyor. temizlik lıususundaki kalender-

Bu har~etin karş1s1n<!a müca - li,2"i olaeak. Zira, mode-rnist şa
dele mevkiinde buf!\in yalnız İn - irler, bunda oriiin'.ll bir ~7.i -
gilt~e obulunu:yot'. İngiltere 1nıv - be, bir nevi estetik buluwrlar
vetlidiT; büyüktür. yorulması euç- m~. Diğer hususıyetleri de ~1-

(Arkaa sayfa 8 aitun 2 ele) ~n. dilencis\nin ''e kun~a 

Sual bizde derhal menfi cevab 
vermek arzusu uyand1rdı. Fakat 
o dakikada aylarca evvel aonıl
muş olan başka sualleri hatırla. 
dık: 

- Almanya Lehistanı mağlıib 
edebilir r.ı= Norveçi işgal edebi
Ür mi, gıı.ıL seddini aşabilir mi~ 
Şeklinde sıra ile bir sürü sualler 
sorulmuştu, hepsine de salahiyet-

- Hayır, cevabile mukabele 
edecek olursalc aldanmak tehlike 
.sile pek karŞJlaşmış olamay:f z, 
buna nğmeo bize öyle geliyor 
ki, bu gibi meseleleri bir muhar
ririn masa başında otmarak lıal
letmeğe çalışması ihtiyatlı bir ha. 
reket değildir, en doğru yol: 

- Belki evet, belki hayır, bek
leyip görelim. demekten ibaret. 
tir. 

iSTER iNAN, 
iSTER 1NANMA 

rinki ise yüzde (50-54) e kadar 
Ç'tkmakt.adır. 

Komanova ve ÜS'küb civarında
ki antimuvan, Ohri yakınındaki 
m~anez ma 1enlerı ise bir hayli 
zen_gindirler. Bunların haricinde 
Yugoslav Makedonyasınd.an ayrı
ca manyezi, gümüs. kükürıt. pota~ 
ve kırmızı mermer de istihsal o
lunmakta idi. 

Norveçte şişe buhranı 
Norveçin i!]galinden sonra bu 

memlekette büyük bır şişe buhra
nı baş göstermiştir. Bunwı sebebi, 
zenginliği ile meş1 ur olan bir kı.. 
s:rm Norveç köırür ocaklarının 
muattal bir halde kalıpasıdır ki 
binnetice Norve~ cam ve Ji.se fab-
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Verilirken 

Vişl ne 
diyor? 

Fransız -Alman 
fllüzakereleri henüz 

ilk merhalede 
Fransızlar;- Amerika
lılara verdikleri cevab 

V~i, 17 (A.A.) - Mare.şal Pe
tben'in Fransıı milletine hitabesi 
akkında mütalealar devam et

in.ektedir. Peten'in beyanatı Fran 
~ tnilletine müukerelerın ne ,:!ı
~ bir zihniyet içinde devam etti
glni gö~rmek.te ve bundan 
l\e Jtibi neticeler beklenebileceği
~ irae etmektedir. Bundan başka 
., ransanın İmparatorluk olması 
~&Y'Siyetile müstemleke meselesi
/ tn~l olmak vazifesi de ..-ar-
ır. 

Fransa ve .impuatorluk bu iki 
eaıtslı nokta iledir ki, yeniden kal -
~nınak niyetindedir. Bu ilci mesele 
f'tanaız.Ahnan müzakerelerinin te. 
tnelini tetkil etmektedir. 

Esuen Fransız - Alman müzake. 
te~rinin açılmsaı Fransız efkarı 
IUnd. ~iyesine hiç bir suretle süpr:ize 
tişürmemlştir. Çünkü Montuvar 

1>01'ttikası hiç bir zaman reddedil -
tnerni,, hatta intizar devresinde bi
le birçok defa teyid edilmiştir. Eğer 
~ııreşal, müzakereler hakkında 
•ada tafsilat vermemişse bunun se. 
~ebi müzakerelerin henüz nihayet -
benrnemiş olması, ilk merhalesinde 
uhınma.aındandıT. 

Fransa, ne le.adar az olursa olwn 
Alt\erika.nın göndermiş olduğu yi -
~ecek yardımlarını minnettarlıkla 
F •tt1larnıştrr. Fakat bu sempati 
s r,a.n~ haricinde bulunan bazı kim~ 
·~ erın Avrupa tesanüdüne karşı 
1 ri •ünnek iatedikleri kıt'alar a. 
~ı te~anüdüne Fransayı götürmek 
ıçin kafi değildir. 

ırakta 
btlylk bir 
m.abarebe 
başladı 

. Bağdad, 17 (A.A.) - Irak teb
liğine göre, Irak kuvvetleri Bas
ta mıntakasındaki İngiliz mevzi
lerine hü'C'Um etmişlerdir. Büyük 
bir muharebe baslamıştır. Bu hu
sustaki tafsilat bilahare verilecek 
tir. Diğer cephelerde hava faaliye 
ti olmuştur. 

Singapura Amerikan 
harb malzemesi 

çıkarıldı 
londra 16 {AA.) - lngilte

reden Singapura gelen takviye kuv 
~etleri Singapur'un Keppel lima -
n1na ihraç edilmiştir. Bu limanda 
büyük bir faaliyet hüküm sürmek -
ledir. Ödünç verme ve kiralama 
Programı mucibince Amerikadan 
gelen yeni harb malzemesinin A • 
rnerikan şileblerinden tahliye edil
tnekte olduğu görülmektediı. Gön
derilen takviye kıtaatı o kadar çok
tur ki bunların ihracı geçen Per • 
tembe gününe kadar devam etmiş
tir. 

Japon askeri 
Heyeti italyada 
Roma 16 (AA.) Giornale 

ci'İtalia gazetesi Paıar ,:!Ünü İtal
Yan payitah tına iki Japon askeri 
heyetinin g0:diğmi vazmakotadır. 
Bu he vetler G ene··al Y amasita ile 
Atniral Nomuranın rivaselinde bu
hınmaktadır. H evetler Almanyada 
epeyce kal arak garb cephesini zi
Yaret etmışlerdir. ------

İngiliz ve Alman 
esirlerine sigara 

verilmiyor 
Londra 16 (A.A.) - Salahiyet.. 

lu bir membadan öğrenildiğine gö
re Alman bükUınetiDİn lngiliz harb 
eaiı-lerine Iİgara tevziatına nihayet 

Hapishane ve tevkifhaneler 
hakkındaki kanun layihası 

Ankara 16 (Hususi) - Rüku- hapishanede ziyaretçilerle konuş
met, hapishane ve tevkifhanele - manın kontrolsuz bırakılması bir 
rin sureti Haresi hakkındaki ka- takım mahzurlu neticeler tevlid e
nunun 2 nci maddesinin tadiline deceği nazara alınarak hapishane
mütedair olan kanun layihasını lerin emnıyeti bakımından malı -
Meclise göndermiştir. Bu kunu - klımların kendilerini ziyarete ge
mın mucib sebebler mazbatasın - !enlerle konuşmalarının kontrola. 
da şöyle denilmektedir : imkan verecek b ir sekle raptedil -

Hapishaneler~ mahkiımlar na - mesi gerekli görüldiığü gıbi ıı:terek 
mına hariçten gelen mektub ve 
her nevi mersuıelerin ve malı _ yanlarına gelen v e gerek harice 
kfunların harice .aönderecekleri gönderecekleri mektub vesair her 
bu gi!bi muhabere vasıtalarının nevi l!lUhab<!re vasıtalarının da 
tetkik edilmemesi ve münderica - bir kontrola tabi tutulması zaruri 
tının idarece meçhul kalınası ve bulunm~tur. 

Suriyeden lraka 
tanklar geçirildi 

{Bqtarafı l inci sayfada) 
Hiç haber vermeksizin ve Ede

nin Avam Kamarasındaki beya -
natı takaddüm ederek İngiliz tay
yareleri 14 ve 15 Mayıs tarihle -
rinde Şam, Tü.dmür ve Rayak tay 
yare mey<lanlarmı oombardıman 
etmişler ve mitralyöz ateşine tut
muşlardır. Bu taarruzlar esnasın
da bil' Fransız sü:bayı ölmüş ve 
birçok kişi de varalanmıştır. Ra -
yak tayyare meydanı sonradan bir 
İngiliz tayyaresi tarafından mit -
ralyöz ateşine tutulmuştur. 

Di~er taraftan İngiliz tavyare -
leri Suriyenin ve Lübnanın muh
telif yerlerine beyannameler a•t -
mışlardır. 

İn~iliz hava kuvvetlerinin bu 
hareketleri Büyük Britanya tara-
fından Fransaya karşı hasmane 

hareketlerdir. Bina~~aleyh Fran
sanın Suriye ve Lübnan fevkala
de komiseri Büyük Britanva baş
konsolosuna şiddetli bir protesto 
notası göndermişt~r. 

vaziyet ciddi 
Londra 16 (A.A.) - Royter: 
Alman tayyarelerine Snrıyede 

kolaylıklac veri!miş o.m:.sına Lon 
dra mahfellerınde teessüf edil -
mekle beraber, vaziyetten telaşa 
dıüşmeğe mütemayil bulunulma -
maktadır. Vaz'yetin ciddi olduğu 
söylenme"!de, faka~ bu vaziyete as
keri bakımdan hakim olunabile -
ceği ilave edilmektedir. 

Suriyedea tanklar g~ildi 
Londra 16 (A.A.) - Müsta -

kil Fransız ajansının Kahire muha. 
biri hafif tanklarla diğer harb leva
zımının Suriyeden Irak istikameti. 
ne geçtiğini bildirmektedir. 

Hür Framazlarm beyannameleri 
Ayni muhabir, hür Fransız pi -

lotlarmın Perşembe gecesi Suriye 
toprakları üzerinde uçarak Orta -
şarktaki hür Fransız mümessili ge
neral Cartoux'mm imzasını taşıyan 
beyannameler attığını da bildirmiş
tir, Vaktile Şam valisi olan general 
Cartoux Suriyeyi iyi tanıyan biri -
dir. General Suriyedeki Fransızla
ra radyo ile hitab ederek. Alman 
tahakkümü altında bulunan Vichy 
hükumetinin boyunduruğundan kur 
tulmalarını taleb etmiştir. 

Hür Fransızların beyannameleri 
Londra 16 (AA.) Hür 

Fransızların merkezi komitesi tara
fından neşredilen bir beyanname
de Almanların Suriye hava meydan 
lanndan istifade etmelerine müsa
ade etmek suretile Vichy hükume
tinin yaptığı yeni ihanet hareketi 
tebarüz ettirilmektedir. 

Beyannamede mareşal Petain'in 
son vadinden nasıl dönebildiği ve 
Fransanın müttefiklerine karşı Al -
manlara alenen nasıl iş birliği ya. 
pabildiği hayretle sorulmaktadır. 

Beyannamede Vichy'nin Fransız 
milletinin büyük ekseriyetinin ar -
zusu hilafına hareket ettiği hakkın
daki hür Fransızların kanaati bir 
kere daha teyid edildikten sonra 
şöyle denilmektedir: 

Amiral Darlan'ın ve cürüm or -
taklarının irtikab ettiği bu hacalet 
verici hareket karşısında hür Fran. 
sızlar Vichy hükumetinin Fransayı 
temsil etmediğini ve bu hükumetin 
şerefsizce hareketlerinden Fransız 
milletinin asla mes'ul tutulamıya -
cağını bütün dünya müvacehesinde 
beyan etmeği vazife bilirler. 
Swiyeden geçen Ahnan 1ayyareleri 

Kahire 16 (A.A.) - İngiliz as
keri sözcüsü şu beyanatta bulun
muştur: 

Suriye üzerinclen uçtukları ev
velce de Uİ ldirilPn Almar... tayya -
releri Iraka giderken Sur!ye hava 
meydanları.1dan istifade etmisler
dir. Anlas rldığıno. göre bu tavva -

verdiği haber alınmllll üzerine ln • 
giliz harbiye nezareti de Alman 
harb esirlerine karp ayni tedbiri 
ittihaz etnllftİ'r. 

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

Hess'in esrarı bir 
türlü çözülemedi 

(Bat tarafı 1 inci sayfada) 
eden «samimi bir nasyonal • sos -
yalist• olduğunu bildirmiştir. Hess, 
İngiliz hava kuvvetlerinin bombar
dımanlarının Almanyada en<liteler 
uyandırmakta olduğunu kabul et -
miş, fakat tezini o tarzda ileri sür
müştür ki, sulh lehinde müdahale. 
de bulunuyorsa bunu Almanyayt 
harbin af etlerinden siyanetten zi -
yade, fikrince sonu İngiltere için 
meş'um olacak, fak.at uzun vadeli 
neticeleri medeniyet için de zararlı 
tecelli edecek bir anlaşmazlığa ni -
hayet vermek için yaptığını anlat -
mak istemiştir. 

Pek sarihtir kl İngilizler, bu teze 
kanmamışlardır. Eğer Heııs, sulhün 
yeniden tesisi imle.anı bahsinde son
daj yapmak için gelmişse, bunu in.. 
giliz menfaati için değil, fakat Al
man menfaati için yapmıf olduğu 
sarihtir. 

Hayaller .•• 
Hess, buraya, bugün Alman ak

sülamcllerinin anlatmak istediği gj. 
bi ister kendiliğinden gelmiş olsun, 
ister seyahati Hitler'in Makyavelva 
ri bir planınm neticesi bulunsun, 
şurası muhakkaktır lci, bu, Hess'de 
veya şeflerinde, harbin devam müd 
deti ve istikbali hakkında endişeler 
meve'tıd olduğunu göstermektedir 
ve bu, enternasyonal vaziyet Jçın 
fevkalade müsaid bir unsur teşkil 
etmektedir. 

Diğer taraftan şu cihet sabit ol
mujlur ki bizzat Hesıı, veyahud bir 
çok nazi şefleri, İngiltere ile bir 
kompromi imkanlan bahsinde ha -
yale kapılmaktadırlar. 

Mısır Krah Faruk 
Ruzveltin oğlunu 

kabul etti 
Londra 16 (AA.) - Kahire ~ 

den müstakil Fransız ajansına ge -
len bir telgrafa göre, Mısır Kralı 
Faruk, Giridden dönen Birleşik A. 
merika devletleri reisinin büyük oğ 
lu yüzbaşı J ames Ruzvelti kabul eL 
miştir. Yüzbaşı Ruzvelt Krala Bir
leşik Amerika devletleri reisinin bir 
mektubunu vermiştir. B. James Ruz 
velt Ortaşark ln.g-iliz hava kuvvet
leri nezdindeki müşahidlik vazife. 
sine başlamıştır. 

relerin çoğu bomlbardıman tayya
releri ise de aralarınd~ bir veya 
iki tane de nakliye tavyaresi bu
lunması ihtimal dahilındedir. Kul
lanılan ıtayyare meydanları ara -
smda Rayak ve Haleb tavyare 
meydanlarının bulunduğu sanıl -
maktadır. Alman tayyarelerindeıı 
birkaçının Surivede kalmış olması 
muhtemeldir. Bu tavvarelerın faa 
liyeti üç veya tiort J?"ıin<iür devam 
etmektedir. Reşid AHve temsili 
yardım yapılmıs ,.e bu !-lal bütün 
Alman harekatına değişmez bir 
surette refakat eden prooaı:tanda 
dalgalarına kars1 ihtiyatlı G::ıulun~ 
mak laztm geldiğim bir defa daha 
göstermiştir. 

lrakta vaziyet 
Londra 16 (AA.) - Reuter 

aiansının Kahiredeki hususi muha
biri bikliriyor: 

Habbaniye' den tayyare iJe av -
det eden bir İngiliz sübayı dün sa
bah bana verdiği hususi bir müla -
katta şunları söylemiştir: 

Iraktaki vaziyete süratle hakim 
olmaktayız. Irak ordusunun ba:z:ı 
münferid cüzütamları taarruz ve 
muharebe kabiliyeti göstermişse de 
heyeti umumiyesi itibarile bu ordu 
mühim muharebeler için hazırlan -
mamış bulunrnaktadh. Nitekim I
raklılar mühim kuvvetlerle karşılaş 

tıklan zaman et.ima teılim olmuw
lardır. 

1 &'~~ 1 Sutiyede siyasi ve l "Deniz~erin hürriyeti 
Al:EMINUE askeri meseleler Amerıkanın tarihi 
e Alman - Fransız 

yakınlığına dair 
.Yazan! Selim Ragıp Emet 

il arbin inkişafları üzerinde 
büyük tesir yapabilecek h&.. 

<liselerden biri de Almanya ile 
F ran.sa arasında akdedildiği bildi. 
rilen ve daha şimdiden ilk netice
lerini vermiye başlamış olan anlaş -
madır. 

Almanya ile Fransa arasında ko 
nuşmalar yeni başlamış değildir. Bu 
hususta kat'i bir tarih zikri imkan. 
sız olmakla beraber bu müzakere
leri, muhtelit Alman - Fransız mü.. 
tareke komisyonunun teşekkülü ile 
beraber ~ptidar et~~ sayabiliriz. 
İlk esasları o heyet tarafından ve 
basit gibi görünen bir taktın mes
ncdlere istir.ad ettirilmiş olan müza 
kereler,' şümullü bir mahiyet alır al 
maz daha salahiyetli mercilere in
tikal ettirilmiş ve böylece iki sebık 
hasım arasında b~günkü neticeleri 
veren sıkı temaslar başlamıştır. Bu 
konuşmalar kolay olmuş değildir. 
Bir ara Alman devlet reisi bay Hit
ler ile Mareşal Peten arasında hatı
rası henüz silinmemiş olan malum 
mülakata kadar yol açmıştır. Her. 
kes iki devlet arasındaki itilafın hun 
dan sonra daha kolay temin oluna
bileceğini zannederken bilakis ilk 
pU.rüzler ondan sonra başgöster -
miş ve bilhassa Fransız kabinesin. 
de Mareşale vekalet eden Bay La. 
valin siyaset sahnes.inden çekilmesi 
gibi Almanyayı muğber eden bir 
de hadise olmuştur. O gün bugün 
Almanya Fransaya karşı soğuk dav 
ranıyor ve müzakereleri ilerletmek 
hususunda hiçbir adım atmak iste
miyordu. Buna mukabil Fransanın 
bir an evci halletmek mecburiye. 
tinde bulunduğu meseleler vardı. 
Yüz binlerce Fransız esirinin akıbe
ti bütün memleketi müteessir edi -
yordu. Bunun haricinde Fransa iç.in 
yıkım olan İşgal ordusunun mas. 
rafları geliyordu. Ayrıca memleke 
tin iaşesi ve kömür ihtiyaçlarının da 
Alman müzaheretile temini bir zaru 
retti. Almanyanın küskün ve muh
teriz vaziyeti bütün bu muallak iş
leri ayak Üştü tutmakta idi. Deni. 
lebilir ki Fran11anın Almanya ile 
yaptığı bildirilen ve henüz hudud 
ve şümulü kat'iyetle malum olml
yan anlaşmasında, onu daha yumu
şak, daha muti olmıya sevkeden a • 
miller, işte bunlar olmuştur. Aynı 
zamanda Fransanın büyük endişe
si, şimdiye kadar birinci sınıf bir 
devlet rolü oynamış bulunmaktan, 
müstemlekelerini de kaybetmek su
retilc üçüncü derece bir memleket 
haline gelmek fikri sabiti etrafında 
toplanıyordu. Marşa! Petenin rad. 
yo mesajı F ransanın bu endişelerini 
de bertaraf edecek bir neticeye U

laştığını bildiriyor. Bunlara muka
bil Almanyanın elde ettiği ,eyler 
tamamen belli değildir. Fakat lraka 
gitmek üzere Suriyeden geçen tay. 
yareler, İngÜterenin " ihtarları, Ame. 
rikada göze çarpan asabiyet, geniş 
biT İş bilrliği siyasetinin teessüs et
mekte bulunduğunun haber veri<:i 
emareleridirler. 

İngiltere birçok zaruretlere rağ_ 
men şimdiye kadar Suriyeye dokun 
madı ise , bunu, Fansada uyanabile 
cek bir aksülamelden içtinab etmek 
ve politik olmıyan bir adım atmış 
olmamak ıçın yapmadı. General 
Veygand onun için hesaba katılmak 
lazımgelen bir unsur mahiyetinde 
idi. Yakın ati bu hesabın isabet de
recesini kısa zaman sonra göstere
bilecektir. 

5 .Lim ı92a9ı.~ C,,...9 
Kıbrıs adası bombaland ı 
Lerfkoşe 16 (A.A.) - Resmen 

bildirildiğine gör~ bombardıman 
tayyarclerinden mürekkeb küçük 
bir düşman hava filosu dün sabah 
Kıbrısa hücum ederek muhtelif 
yerlere bombalar atmışlardır. Üç 
kişi yaralanmı~tır. Hasar çok ha -
fiftir. 

( Ba,tarah 1 Uıci sayfada) 
tir. B. Eden Avam Kamarasındaki 
beyanatında Alman tayyarelerinin 
Suriye hava meydanlarına geldiği -
ne ve general Wavell'e bundan mü 
tevellid vaziyeti karşılamak üzere 
icab eden tedbirleri almak için tam 
salahiyet verildiğini ifşa eylemiş -
tir. Bu, esasen çok muğlak olan va. 
ziyette çok vahim bir inkişaftır. Ve 
bu inkişafın İngilterenin Vichy hak. 
kındaki münasebetlerinde ne te -
air yapacağını tasavvur ve derpiş 
etmek kolay değildir. 
Suriyede Fransiz hukuku meselesi 

Tamamen hukuk• bakımdan, 
Fransa Milletler Cemiyetinden çık. 
tığını tebliğ eltiğine göre F ransanın 
Milletler Cemiyeti mandası muci -
hince Suriyede malik bulunduğu 
hukuk mülgadır. Buna binaen, Bü
yük Britanyanın girişeceği herhangi 
bir hareket nazari olarak manda 
sahihi bir devlete karşı yapılmış ol
mıyacaktır. 

Askeri meseleler 
Bununla beraber meselenin hu _ 

kuki veçhesi mevzuubahs olan as • 
kcri meseleler kadar mühim değiL 
dir. Suriyedeki Fransız garnizonu 
mevcudu 30 binle 60 bin arasın -
dadır Bu askerlerden birçoğu müs 
temleke askeridir. Zira Fransız as
kerlerinin ekserisi geçen Haziranda 
Fransaya dönmüşlerdir. Kalan kuv
vetler Fransız ordusunun en iyi 
kıt'aları değildir ve yerli ahali ile 
zorluklara maruz kalmışlardır. 

Tayyare meydanlari 

siyasetidir,, 
Kızıldeniz hakkında 

Ruzveltin sözleri 

Vaşington 16 (AA) - Ruz_ 
velt, Kızıldenizin Almanya tarafın
dan ecnebi vapurlar için tehlikeli 
mıntaka ilan edilmesi hakkında bu. 
gün gazetecilere yaptığı beyanatta 
Birleşik Amerikanın şimdiye kadar 
ticaretini ve denizlerin serbestisini 
himaye için iki defa donarımasm ı 
kullanmış olduğunu hatırlatmış ve 
bundan bir asır evvel Akdeniz kor
sanları na ve sonra da Caraibes kor 
sanları na karşı yaptlan hareketlere 
telmih etmi~tir. 

Gazetecil~r bir asır evvelki Ak
deniz korsanları gibi şimdi de mo 
dern korsanlar mı bulunduğuııu sor 
muşlardır. 

Ruzvelt bu suale C<muhakemen·z· 
kullaoıntzıı cevabını vermekle ik _ 
tifa etmiş ve «denizlerin hürriyeti 
Amerikanın tarihi siyasetidir ıı de -
miştir. 

B. Ruzveltin 
Fransızlara hitabe( i 

(Baştarafı 1 incı sı1yfarf..a) 
mile tahribi olan bir askeri dev _ 
!etle ittifakı tazammur. edecek o
lan sözde işbirliğine aid herhangi 
bir anlaş.-rnayı Fransrz milletının 
gönül rızasile kabul edeceğini a . 
kıl almaz. 

Vaziyet Irak buhranile daha zL 
yade zehirlenmiştir. Irak liükume -
tinin Beyrutta ve Şamda bazı ta • 
raftarları vardır. Fakat heyeti u _ Birleşik Amerikanın Fransa hü 
mumiyesi itibarile ahalinin Büyük kllmetile olan münasebetlerinde . 
Britanyaya karşı temayülü fena de- ki siyaseti Fransız - Alman mü -
ğildir. Suriyede iyi vaziyette birçok tareke Şat'tlar;n:ı ve bu mütareke 
hava meydanlan mevcud olmamak ile Fransa hükumetine konuJan 
la beraber, Şamın bulunduğu yayla bazı tahdıdata istinad ediyordu 
yeni iniş meydanları temin edeceği Bundan ayr1ca da, Al:nanya ılc.> 
gibi makineli bir harb için de mü- müıtarekenin ıcablar~ harıcınde 
kemmel bir arazi teşkil edecektir. hiç bir işbirliğinin kabuı edilmi-

Berlioe göre yeceğ'ine dai!' Fransa devlet reisi-
nin ve hükumetin in teminat;na da 

Berlin 16 (A.A.) - Yarı resmi malik bulunuyorduk. 
bir maıhfelden bildiriliyor: 

Alman - Fransız müzakereleri Amerika sefiri geri mi çağmlacak 
Berlindeki yaoancı ,gazete mah _ Vaşington 16 (A.A.) - Ro)ter-
fellerinde oüyük bir alaka uyan _ Her bakımdan ve fiili mahiyet-
dırmakta devam ediyor. te olmak üzere Birleşk: Amerika 

Bir suale cevab olarak hariciye ile Fransa arasındaki siyasi mün::.
nezareti. müzakereler henüz sona sebetlerin sona crrr.esı ve Fransa
ermediği cıhetle bir Alman _ F'ran- daki Amer ika büyük elçisi Amirııl 
sız anlaşmasından bahsetmenin Leahy'nin yakında geri çağırıl -
tamamile yanlış bir şey olacağını ması bekleniyor. 
bugün kaytletmbt'.r. Siyasi mah _ Birleşik Amerik'l•..ıın Fransav ı 
feller bu müzak~relerin gerek ış- Mihverden uzak tutmak yolun1<ı 
gal altında bulunan, gerekse ış.gal ki büyük gayretleri akim kalmısa 
altında buluillnıyan mmtakalarda benziyor. I<\·ansanın hattı hareketı 
çıkan Fransız gazetelerindeki a _ ve Ruzveltin cNazi rciım! ile Hti
kislerini tebarüz ettiriyoriar. Al- fakı tazammun edebilecek her -
man mahfelleri Fransız ,gazetekri- hangi bir i5birliğıni Fransanın ka
nin inbbalanndan Fransanın ken- bul etn:ıersini akıl almaz, yolun -
dini başka bir kııt'anııı nüfuzu al- daki sözleri .ı;ı:azetelerin ilk savfa
tında olmayıp bir Avrupa devleti larında Hess'e aid haberlere ta -
olarak hissettiğini istihrac ediyor- kaddüm etmektedir. 
lar. Bunun içindir ki, Berlinde 7.an Fransız müstemlekelerinin akibeti 
nedildiR'ine .ı:töre Fraıı.sanm bu te- Bu sabah~ konuşma!arın başlı
mayülü, Mareşal Petainle Ameri - ca mevzuu şudur: Fransanm Ok -
kan büyük elçisi Amiral Leahy a- yanusun iki sahilındeki müstemle 
rasmda yap1lan mülakatta da te - keleri ve bilhassa Martin c.ı 73, Guı 
zahüratını göstermiştir. nee ve Dakar ne olacaktır? Bu· 

Amerikaya ihtar Riinkü şartlar içinde Amer.kanın 
Diğer taraftan siyasi ınahfel _ taıbiatile alakadar bulundu,ğu bu 

lerde işaret edildiğine _göre Al - mesele nastl bir inkişai göstere -
manya hiç bir zaman Avrupa ile cektir? Vichy'nin hattı harekeıti 
Amerika arasmcla yaptığı tefrik Amerika efkarı umumivesinde ve 
kadar sarih bir rtcfriki Avrupa ile hükıimet mahfellerinde el;m bir 
Afrika arasında yapmamıştır. Arv· tesir yapmış ve harbin Amerika
rupanın Amerikanın dahili ışleri- ya ne kadar yakın olduğunu ,:!ÖS -
ne müdahale etmesine lüzum yok- termiştir. 
tur. Fakat Amerikanm da Avrupa «Nonnandiya» nezaret altında 
işlerinde işi yoktur. Akdeniz mm- Vaşin~on 16 (A.A.) - Sahil 
takasının ise eski dünyanın bir muhafaza teşkilatrndar. .bi!dırildi
kısmı olduğu şüpiı.esizdil'. kine göre, Amerikan limanlarında 

Londra 16 (A.A.) - Times ~a - bulunan Fransız vapurlar.na sılah . 
zetesinin Lizbon muhabirine ı;ıöre 1ı muhafızlar ikame edilmıstır. Bu 
Darlanla Hitler anlaşması Alman- tedlbir netices·nde, cNormandi€> 
ların Akdenizle Afrikadaki müca- dahil olmak üzere Nevyorkta 4, Ye 
delelerinin yeni bir safhasına baş- ni Orlean'da 3, San-Pedrod1 2 ve 
langı,ç teşkil edecektir. Almanlar San-ransiskoda bil' ki cem'an 10 
Fransız Kamerun'unu istemişler- Fransız vapuru nezaret alt ~ na a -
dir. Fakat bu sefor Vichv de_ğil, !mm.ıştır. 
Madrid mukavemet göstermekte - Sahil muhafaza teşkilatının bağ 
dir. lı bulundu~u maliye nezareti ~öz-

Maretal Peten'in nutkunun cüsü, maıı ve ne7.aretinin bu Ya -
Berlinde akiaJeri purları heni.tl tesellünt etmediğini 

!'"'""·-·-··- - - -.............. ,\ Berlin 16 (A.A.) Yarı resmi söylemiıştir. 
i ı ıbir kaynaktan bildiriliyor: Berlinin sesi 
j 6 ayda pra tik 1 Mareşal Petainin dün radyo ile Berlin 16 (AA) - Yarı res-
; usul ile Fransız millettM hitaben söyle - mi bir kaynaktan bildiriliyor: 
· • diği nutuk hakkında Berlinde çok Bütün Alman hariciye nezaretin. 
i ı • ı • büyük alaka gösterilmektecliı. de, Ruzvelt'in Fransa hakkında 
f n g 1 1 z c e Berlin siyasi ınahfellerinde, bu deklarasyonu bahsinde vaziyet al-

nutuk, Avrupa devletleri ile is - maktan imtina edilmiştir. «B. Ruz
birlij;{i yapma~ azminin ifadesı o- veltin bu mesajınaıı cevabın Ber. 
larak telakki edilmektedir. linden değil, fakat Vichy' den veri-Ondokuzuncu ders 

~ 5 nci sayfada 
"-----·········-······-············---····.,/ 

Alman hariciye nezaretinde şu lebileceği bildirilmiştir. Buna rağ -
fikir mevcuddur ki Mareşal Petai- men, Berlln siyasi mahfelleri, Ruz. 
nin beyanatı, Fransanın yabancı velt'in beyanatı hakkında az çolc 
nüfuzunu bu sahadan atmakta ol- alaka göııtermişlerd.ir. Bu alika, 
dukun.un bir bürhanı olarak da bu mahf ellerin in:tizar vaziyetinde 

telAkki edilebilir. b ulundu; unu iabat eylemektedir. 
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(~--:-~~----~e~--e~·~J 
Çocuk kampları 
9 Haziranda 

açıhyor 
Ücretli talebelerden bafka, 
fakir ve babası aakerde olan 
çocuklar da kamplara parasa 

olarak i§lirah edebilecekler 

rs 
Profesör M. 

Gülhanede 
ayrılık 

Kemal için dün 
heyecanlı bir 

töreni yapıldı 

!, ............................................. , 

f Yardımsevenler s 

1 Cemiyeti fakir 
~ çocukları 
i himayesine alıyor 
Ayrıca 2.000 fakir 

çocuk da taiebe 

l\fa~ 

Mahkemelerde: 
• 

i b caks z • rer 
·şe kony aş 

kafaları çe __ işler 
Mahkemede, akşamları ayaz olduğu için 
gazete satarken üşümemek maksadile 

bunları alıp içtiklerini söylediler Maarif dairesi, her .sene oldu,ğu 
~.lbi ibu yıl da tatil münasebelile 
şehrimizin muhtelif semtlerinde 
çocuk kamp ve 'bahçeleri tesısine 
karar vermiştir. Alakadarlar, bu 

Kıymetli profesörün memlekete yaptığı 
büyük hizmet1er tebarüz ettirildi, bundan 

sonra M. Kemal son dersini verdi ka J C • t Tahtakn1ede bir dükkandan iki için duruşmayı başka ""Üne bırıı~· mp arına emıye şişe konyak çalıp, içen Rifaıt ve ,... 

sene okulların erken tatil edihnesi (Ba,tarah 1 inci savtada) ı larla karşılanmış. bundan sonra 
dolayısile birk~ ay <lcvam e<le- toplantıda vali ve beled ye reisi eski şdıremıni operatör Ccmıl kür 
cek olan \"O<!Uk kamp ve bahçeleri doktor Lutfi Kırdar, Parti ınufct-1 süye ,ıtelerek çok kıymetti i>ir ta
iç n diğer .:>enclere nazaran daha tişi Reşau Mimaroğlu, askeri tem- !ebesi olarak ıebaruz ettir:ii~; M. 
zen~n ve esash proJ!ramlar tıazır- yiz reisi General Nıhad, General Kemal Öke h:ık~rn1dak1 takdirkar 
ınmaküıd.rlar. Bir müddet evvel Tevfik Sa~l&m, G<!neral Sün;yya hissiyatını ~u cümlelerle ifade et

hesabına yollanacak f Fa~uk :isıml~ın~e iki_ çocuk .. dti~ ~~kemeden çıktıktan sorıt8' 
. _ adliye~e v~ler.dir.. Muddeı- kordiorda küçük Faruğun sesı 15:' 

• 
1 
umumıbk .. b~ı 16, diken 15 yaşın- tilmiştir: 

Yach..-mevenler Cemıyeti a • f da olan :ku~uk :hırsızları muhake - · ~ . . -~rA 
za.lan dün Eminönü Halkevin- me edilmeleri için SultanahmeaJ c- Insan ~onyagı ıçtıkıten S<W',-

Bartında açılan kamp 1.2 lira üc- Hidayet. emekli Gener:ıl operatör miştir: 

de bir toplanb yapJl\1' ve teb- ! 1 nci sulh ceza hakiminin huzuıu- ısınıyor da_. oyle hır kosuyo~ :1: 
rimizdeki fakir ve kinuesiz ço- c na çıkartmJştır. 5~ J{azetevı r:ırım saatte bıtırıvd~ 

retle faaliyete ~eçm·ş ibuhınmnk- C~l. 'P1:0~es~::ler, tanınmış a~ · c- C.<?k kıymetli arkadaşım M. 
tadır. Kızıltoprn!t, Maltepe ve kerı vıe sıvıl ooktorJarımızla RU • Kemal Oke askerlikten ve çok 
Kartal kampları "da 9 Haziran Pn- zide b:r davetli kütlesi hazır bu- SevRili hastanes nden ayrJlıyor. 
znrtesi ~nü açılacaklardır. Bu se- lunmuştur. _ _ .. Bu maddi bir kavıb olrnıyaca'ktır. 
neki kamplara ıparalı olarak isti- Saat 17 de .kursuye w.len Gul- Gönül ister ki M. Kemal burada 
rak edecek ze~n cocuklarından l hane hastanesı basdoktoru ve mclf aktif olarak operatlirlük ve pro!e-
20 lira, Jci.iıçük esnaf Çocuklarından teb müdürü ~neral S~ireyy~ Hi- sörlük yaps.n. Aksi takdi.rde M. 
17 lira ve memur çocuklanndan dayet hazıruna rteşekkur ~ttikten Kemal öyle bir boşluk bırakıyor 
14 lira ücret alınacaktır. sonra şu h.~~e bulu~uşt~r: ki, onun yerini doldurmalt ~~tUr 

~-• ı ___ ._ __ _.d. 1 H;..1r;~ h- • ti .... ....ı.. t nyor. Keşkı. yakalanmasa1 cmuara yapı~ n~ ı •e • ~,., uvıye ennı ıı.c.::;ıu, et- be 
manevi yardun ifleri etrafında ! tikten sonra küçük1erdcn Rifata ·;.;..:_ ,_. :şu ce·•afı' 
tnin.lrrrıeterde balubnuffanhr. ! sormuştur: ~~· arkadasma " 
T l__._.ı ~~ b-L- f Bak . . . . "·- zlık vermıştır: op ....ua ,.........-.e U&UnaD 1 c- , sızın ıçuı ıuı-:;ı . . . . ,....,., 
yardııma muhtaç çoculdann e.. yaptı diyorlar. Konyak çalmışsı _ •- Hele henı şışe elımoeyAP" 
aaah bir tekilde tesbitDe ft bun- ! ruz.. Ne yaptınız bu konyakları? .. > yakaladılar. Daha bir yudum al • 
lana Kunar.aun IUmayesine a • f Hü:viyeıt cüzdanında yaşı 16 ol- marruştım., 

Maarif idaresi, bu senek: kamp- "ndc- toBu,l!U
1 

n Gkutllıanemksızınds~~e. - ve onun yerini dolduracak yok -
1 lınacak ücretli ~ocuklardan ~ e . . P anm~ . an ma a .. ~ınn tur. 
ara a cı haneıye ser. rıyatı profesoru al· Fakaıt ben eminim ki; M. Kemal 

hmmu.. karar •eriluıqfu. Ay- 1 duğu halde kendisi ancak 12 sa - -------
nca Maarif idaresi (-.rafmdan !Işı~~ giisteren Rifat, cevab ver - Mürakabe büro.suna alınacaJı 
açılaaık talebe kamplarna da ' mıştır: memurlar 
Ymdunaevenltt Cemiyeti 'besa. •- İ~tik bay ili.kim. .Anmıa sar-
bma 2000 çocuğun ıönderil _ b!lS ~~ o~k için değil_ .Is::n • Fiat Mürakabe Bürosuna alın#' 
tnıesi kararlattırılmıJtır. lriak ıçın. Bız ı?eCeleri ~azete sa • cak memurlar için Komisyona ya· başka yardıma muht.nc babasız ço- bay M. Kemal Ökenin kanuni sin hastaneden ayrılm1yacaktır.> 

·uklarla babaları asktrdc bulu : haddine erismt!si dolayısile aramız Emekli Gencra1in şiddeUe al -
nan veya baba:sı <ll~ı> da. ann~ı dan ayr:lmasıdır. lcış}anan bu hitahesindt-n sonra 

• ılanz, ~ndı1zleri de şeker. pılan müracaatlar ıgünden güne ço_; 
'-·····-··-······ .. ····-·· .. •••• .. ······"' l<'akat, akŞamları çok ayaz olu- ğalmaktadır. Münıkabe Bürosu, ıı:ııı 

bulunmıyrın ilk oku. talebeler.:r~ın M Kemal Öke birook talebeler M. Kemal Ökenin talebelerınden 
de parasız olarak keııdi arzulan~e yet~tir.ı:niş, me.-.lck bayatını ta - ve birinci har!ciye kliniği başa -
k.amplara alınmasına karar vermış mamen memleketine hasretmiş sistanı doktor Karni So1rullu kür-

Üsküdar meydanına yor, üşüyoruz. Bunun için 'kon - racaatleri ~oğrud.an doğruya V6• 
yaklan aldık. Amma calmiş de.in _ &alete göndermektedir. VeU.Jettt 

Verilecek şekil liz. Satmak için şeker alacaktık, müracaatler tetkik edilecek ve buJI' 
tır. ideal bir profesörümüzdür. siiye ,gelmiş, uzun bir söylevle ho-

Bu ayın 27 sinde:ı itibaren ka- Muhtelif ordu h~z.m<·tlerinde va casına arkadaşl::m namına şük -
zalara gönderilecek okul doktor - zife alan M. Kemal, 'l'rabıu~arb, ranlannı ıbildırerck bir:inci harici
• r'arı Juunplara ücrcUi veva ık- Balkan. Umumi Harb ve 1stıkia1 ye klinij!ine ci\f. Kemal Öke kli -
r iz olarak i~irak edecek ~o - Sav~ında bulunmuş, mesleki ka- niği., ismi verilmesi dile~inde bu

B 1 d" . . . , _.., fi AL Tahtakalcde Arifin dükkanına ~it- lar dcr~elcre göre ayrılarak l.stıın-
e e ıye reıs muavını ı..ut ~- t"k y d "k' . k k b ld l k k 60 1 

10...... ,_,, •• d f · '- · · . ı . er e ı ı sıse or.ya duru - o a açı aca Ul'98 menı1J 
~ ~· remugın e en ışıcn, ımar ış- rd F k l _ ~ 1 k K l d -' 

len. ··d·· ı · d ·· kk b L. YO u. aru , ge şunları alalım. göooeri ece tir. nra ar a m~ • mu ur enn en mure e oır . . 
heyet dün Üıltüde.ra giderek Oa -j dedı. Ben de akıl edemedım, bi - fak olanlar doğrudan doğruya \,u• 

cuk.lar n sı'hhi muaycneleri:u ya- biliyct ve Iera~atile daima yur - ]unmuştur. 
pa<:aklaroır. Anorm:ıl bir vazivet- duna ve mubitine müfid olmuştur. Müteakiben operatörün 51mf \'C 

tc veya !berhan.~: b:r sari hastalığı M. Kemal bir opera~ördür. Fa- mesai arkadaşla rndan profesöı 
bulunanlar kamplara almm 'Ya - kat onun umumi vasfı bununla A:bdülkadir .;öz almış, ezcümle şun 

ılr.üdar meydanına verilecek ye · rmi alıp. cebime sokuvErdlm. Son- tün memlekettelti Mtirakabe Ko • 
ekil etrafında bazı tetkiklerde buru ra, sokakta polisler ibeni yaİtala • milyonlarına verilecddercür. Yat • 
lunrnuş~r. Asfaltlanması karaıta,: dılar . ., nız lstanbul için 20 memur nyrıl • 
tınlan Üsküdar meydanının imar Diğer suçlu l 5 yarmdaki Fa - maaı düşünülmektedir. 

caklardır. Bevazıd. Üsküdar Ka - izah olun4maz. Onun kabılıyet ve lan söylem4-tir: 
.-liNra. Kar~mrük, Kssımpaşa ve zekası, kendi şubesinde en müh!m c- Bu top!antıya bir <VTıhk 
K"'dılOOyünde de ayrıca birer ço - ameliyeleri en basıt bır sekle ıf- töreni deme~ dotru olmıyacalttır. 
cuk bahçesi açılacaktır. Buralarda rağ!a talebesinin ve bütün arka • Değerli M. Kemalin 58 :nl': yaşını 
ÇOC"Uklar için açık hava kütübha- -daslannın hayranlığını ka - idrak etmc.;im kutlull1voruz. Zira 
neleri tesis edHe<!e"k. ve ıkindi kah- zanmıştı:. . . . . onun hassas kcılbı bur:ıda bizimle 
valtısı verilecektir. Subesındekı ıktıdar ve lıyak~tı, ~raber katacaktır. O. burava 

m:mleketiz:ı lıe; taraf.nda o kaaar bağlıdır ve hu bağın kopmasına 

15 yaşında bir kızın 
yüzünü kesen ihtiyar 

musellemdır ki; bu vadıde fazla imkan yolrtur. 
söz söylemcği :zai~ addcd:rim. Askeri Tıbbiyede birlıkte J?e -

İ:ileri yakında jhale edileceğinden ruk da. şunları söylemıştir: 
Luradaki tramvay hatları projeye c- Bir cahillik ettim. BunWl 
göre yeniden dötenmek üzere yer- hırsızlılk olduğunu ne bileyim. 
ferinden çJcanlacalchr. Lfüfi Ak _ Yerde duran kony,a$ almaktan ne 
aoyun tetkikleri esnasında Üsküdar cı.kar? BUsenı yapar mıydım ki.
tramvaylan müdürü Feridun Man - Beni bu defalık affedin, bir daha 
yn:sJı da bulunmuıtur. böyle ~yler yapmam. Kırk yılda 

bir konyak içelim dedik, başımıza 
Tan gazetesi bere.et etti neler ı;?eldi .• 

inhisarlar ~daresi ve müddeiu.. Hakim, suçlu çocukları ikamet-

( TiYATROLAR ) 
ıs uayıs 941 Pa2ar güntı aqamı 

saat 21 de Şehir TıyatrGSu komedi 
~da CA.sım Bıı.ba) 3übil~ 

Münir Nurettin ~l 
HALK OP.ERETİ 

N~d :ve Halide Pl§kin 
oıve hergün açıktır M .. K~al, Gulhnnen'.n. \'~ bu çirdi~imiz ve ~adı~:mız bayatı 

de[!erlı m~eSSt.":icn~n yet_ıştır.~ıkle- düşünüyorum. Yan yana oturur, 
Kumknpıda Mehmed Erirtürk ~n~ kalbınde. d~ıma bır. şukran beraber çalı~ırdık. "Hassastı, teca-

ısmindc bir dükkancı kendisine hıssıle ve ebedı hır say_gı ılc yaşı- \'Üze ta'bammül edem zdi ve bu 

mumilik tarafı~ Tan gazetesin.. gMıa raptetmiş ve .şabid.!erin celbi 
de çıkan bir makaleden dolayı ga-

zetenin umumi neşriyat müdürü ve ~----••••••••••••••••••••••• .. 

borcunu ödemiyen Artin km Dik- yacaktır., sffi>e;blc de ceza alırdı . ., 
ranulıi iısminde 15 yaşında ~ne ve Mclrteb müdürü hazırun tara - M. Kemal Ökenin meslld husu-
güzel bır kızı yüzünden jiletle ya- fmdan Slk. ~ık alkı~ana~ bu nu~ siyet ve muvaffalüyetll'rinden 
ralamııştır. kunu değerlı ~er:ıtor~ ~ıh~at. \e uzun uzad ya bahseden profesör 

Had se zabıtaya intikal etmiş. saadet tcmennılcrı1c b.tırrnışur. Abdülkadir, sözlerini operatöre 
klz alınan iiadesınde diikkancmm General Süreyya ;Hidayet, mü- hitab eden su cümlelerle bitırmiş-
kcndisini evine dnvct ettif!ini. ka- tcakiben M. Kemal Ökenin bu ay- tiı : 
bul ctme<liğ\ için de, bu işi yaptı- rılışı rnünasebetile Milli Müdafaa •- Sen memlekette. orduda, 
ğ•nı iddia c1.m"ştir. Vekaleti taraf.ndnn t?öndcrilen ve taba.bette henüz ~n~n ve dinç -

Yaralanan ve yüzüniin Jriizelli- Vekil Saffet Ankanın imzasını ts- sinl •.. Memleketine ve ~anlı or -
j!· bozulan kız dün adlıye tabibi .şıyan bir tezkereyi okumuştur: duya daha büyüit hizmetler yapa-
H,ikmet Tümel tnrafından muayc- . •-Sayı~ -profesör doktor alb~ caksı_n-> . . . 

_.:ı·ı · ı·r Su,.lu ı'htıvar hak - M. Kemal Ökeye: Muteakıbeo doktor Nıyazı İs -ne L-uı mış ı . " _, k.. - 1· t•· -
kında adli takibata b.'.ışlanmıştır. Kanunl yaş lhadd\nden 'Cio1ayı met . U'TSUY~ • ge ıı> •.. OJ>€r:1" orun 
------------~ faal ordu hizmetinden avr:lmamzı mususwetlerım. tebaruz ettırerek, 

makale sahibi aleyhlerine <1çılan bır 
neşren bakaret davası asliye ocza 
mahkemesinde düo neticeye var _ 
mı~tır. 

Davaya acbch olan hadisenin 
mahiyeti tudur: 

Bazı tütün tüccarlan orduya be. 
diye edilmek üzere Jnhisnrlar fda -
Jt'.aİne 50 bin kilo tütün vcn:rıeit ve 
bundan sigara yaphrmak istemi!!ler. 
dir. Fakat tnhise.rlar İdaresi ~rdu 
için imal edLlecck olan 'bu sigara • 
]ardan ıic:ldiayo göre fazla ücret is -
tcmİ.ştir. Tan gazetesi de ıbunu mil 
H bir mesele §eklinde ele alarak, 
neşriyatta bulunmuştur. 

Bugün TAKSİM Sinemasında 
Dans - p.rkı • nq' e, macera <lolu ve lıarcketli 2 film birden 

J - 1sT ANBUlDA lLK DEFA OLARAK 

TEBLiBELI SET ABAT 
TOM BROWN ve PEGGY MORAM 

tarafından oynanmış büyük macera Filmi 

Z·YILDIZ SULTAN 
NECAT Te ABDÜLGANl 

tarafından oynanmıı türkçe ıaözlü ve e.rabca tarkılı lilın 
~ugün saat 1 de tenzilatlı matine • ( Küçük Haberler ) samimi bir teessürle .karşılarun. rnekteb hatw.ı.lannda:ı bahsetmiş. 

. - Şanlı ordum-::ızn hazer zamanında tir. .. .. 
Güıhnne tatbi!rnt mekteb ve kli _ .Bundan ~nra _soz alan .profeso~ 

Mahkeme, bu neıriyatı hakareti.. 'lllllt•mmı-

miz bulmamı ve dün gazetenin ~-•1:11•••••••••••••••1e••n•••• .. 
neşriyat müdürile maka.le aahihleri 

SÜMER SİNEMASI Yeni in~a ediJmeltte olan bi - ni~inde bircok [!'ene doktorlar ye- Kazım lsmrul Gurkan da. . ateşlı 
Dalarda r"u'rült malzeme kullanıldığı f -2- b" .1..ı·•-'1..- 1·1 .. ~:r Kemal Ökenı·n " tiştirmek ve rnı.ıhtelı seferlen.n: ır u ~ "° .n.... • . 
hakkında belediyeye yapılan şiltL ordumuzun binlerce yaralısını ıe- unutul~az muvaffakıyet .ve hı~ : 
Yetler üzerine fen işleri müdürlüğü "'-"- L.-k .1• ı :l ·'· metlerile mesJcld hususıveUerın> eif' ha.r.;ar 'Hl ım v~ amf'~ıyııt ar. R ır.ur- • · sene ten tis eden bir insan i,.;n 
taraf ndan tc'tkiklcrc baılanınıştı. tarmak suretilc .simd!ve ıka::lar vu- C3n!andırmışt!r. bu ayrılı.şm tatlı olduğu kadar da 

Yapılan tetkikler netice:ıinde bu :kubulan kudretli. verimli ve fe - Bu hitabelPri müteakıb, l. Ke- ne kadar hazin olduğunu takdir 
!ikayctlcr varid görüldüğünden a - dakarane mesainizin daima :sük - rnnl Öke aUnslar aras·ntitı kürsüye buyurursunuz. 
lakadıı.r memuTlnr vaıifede tilcay _ ranla yadolunaea{tıruı. emin bulun- gelmiş, ha7.ınmu minnet ve :şük- Bunuı; için?ir ki; beni yetisti . ı 
diden dolayı fiddetlc cczalar:ıdınla- manm arzeder, sa~lı~ınız temC?n- r.an ihislcnic selnmlııdıft.nı söyle- l'Cn, feyız}endiren bu yuvayı min-
caklardır. nisini candan dilrnm.a dikten sonrn hakh-.ndaki hissivaıta neıtl1? selamlamak ihtisaslarımın 

haklannda her iki davadan <la be
ract kararı Yermiştir. 

ilk vizyon büyük h1mleri göstermekte ..devam octiyor. 
Bugün hissi ve dramatik bir mevzuda olan 

ARJiSJ RAIZEJLEHi 
Büyük Fransız filmini gidip görünüz. 

1 

Beyoğlunda y eni~ehirde otu- . Bundan sonra General ~revya 'SU wretle mukrıbclede btJunmus- en önünde ~len dunulardır. 
ran Akif adında bir çocuk arkada. Hıdayet. ı!Cne b-.J aycılış munase - tur: 1898 de profesör Rtderin Türk 
, 1 Serle.isle oynarlarken anı.ifıTında betil~ M~li ~da:u yekileti s h- c- Her şe~e~ e~el . ~ksek ve .Alman hocalarilc kurdajtu bu 
kavga çılcmı,, bu esn-ada SeTltis hat n daıresı reısı .~e.~~ı huzurlan~11.da ıkı. vazıf:yı ıfa et- müessese bu~ tam 43 üncü se _ 
çalcı i1e A'kifi vücudünün muhtelif Ma;-Ium t_araf!n,dan operatorc ~n- mek isterim. Benı ~c.~~ııı<ia ~~m ınesini yaşıyor ..• Rid~ler. Davke
yerlerinden yara1amııtır. Yaralı ço. Buderilen ~~ md e.:dtibu oku~uştl u

1 
r. 58 s~e yaşatan, ~::v~.tkenf--l Tük:k ]er, Süleym:ın Narnanıa"r Asa:f 

cuk tedavi ahına alınmış, Serlôı .. ~Muıu a e~en SU rom e e- milletıne ve on?n. 'Uuyu • "ıı.-u_!l ~r Devrişler., Ziy~ . Nuriler, ~e[ Ru-

ilaveten: MUSiKAL KOMEDi 2 Kısım ; 
~----- Bugün nat l de tenzilatlı matine •••••rl 

akalanarak hakkında tak.Ibata ha~ 'O ihtiva .. etnM'..ktedtr: . .. " ord~na_ de~er.ımm (Ok ~tunoe şenler. $emset.ın ve Refik Münir-i t •- Gül!hane hastanesı mudur nevaziSknr ıltıfat ve takJırlt'rile lere Jıep hur•da feyiz vermiş ve fe-
annıı, ır. . ve i>aştabtbliği~den, sayın profe- ben1 taitif b!l~mın savın Milli yiı: almış hocalarım1zdır. 

• Dünkü ihracatnnız 188 oın sör M. Kemal Öke ·e: 'Müdafaa Vekiiimiz Saffet Anka- Türk hocalan, ecnebı meslek _ 
lirayı bulmuıtur. lhnıç edilen tı.ad- Sonsuz bir memleket ve meslek na, takdir ve itlm~mı benden e- daşlanndan bu müesseseyi tesel
deler arasında Romanyaya taze tuz ~ile ba.ş.armıs olduğanuı:. bil - siI"J?em1yen General Mazluma, be- lüm edcrler:ken, üzederfoe na ka
lu balık. İsviçreye tiftik ocviz:, ba - yük hizmetleri aranızda buluna - ni yetisıtirtm aziz hoenlanma, ~ • dar mes'uliyetli bir vazife aldık -
hk, ltalyaya be.tık vardır. madığım su dakikada şiikranla a - lışrnalarımda ban:: büyüle ıyilik lannı takdir etmiş bulunuyorlardı 

Bugün İ P E K Sinemasında 
Z büyük ıfilm birden 

1- KAHVECİ GÜZELİ 

2 
Büyük masikili Türk filini 

-HAYAT GÜZELDİR 
ClAUDEIT COLBERT - JAMES Sl'EW ART 

Bugün .-aat 1 de tenzilatlı matine 

19 Mayıs Spor ve Cenı;1i\. nıyorum. Uzun ve şerefll bir mazi ve vardımhnnı ve ~r ves'lede Bu sobeble, Gülhanen1n bizi va _ 
bayramı münasebetile Eminönü tutan aSk.erlik hayatınızda da'ma benden esirj?emiyen mesai arka - zifeye bajthTan bir karakteri ve 
Halkevi spor kolu, bir spoy bnyra. fedakar, daima fcra_gatlJ, verimli daşianma minnettarJı~ınu, sizin bir ~alışma -disrplinı vardır. Bu 
mı tertib etmi,tir. 19 Mayı!! günü ve faziletli kaldımz. Emeklerinizi asil huzurunnzda ifade etmek be- karakter. !ecriibe ve tcrbiveden 
saat 16 da Evin jimnıntik .alonun- maddi olara'k b1çme~e ve frd~me- nim için en önde ~elen borçtur. en yüksek ideallerin tahakkukun-
da yapılacalc bu bayrama ktz ve ıte im'kan olmadl.i'? na .ıiöre, vetiş- İldnd vazif~m: bana tatlı bir rü- da en kudretli brr mahrek olan Holivud'un meşhur nBeyaz Orkide.» s.\onunu gönn~, 
erkek, Eve menınıh bütün •porcu • ürip orduya hcd:vc ettf~miz he - ya J?ibi gelen 25 yıll:ık Gülha:ne .tanıma ve se\'J!tde.n doi!ma bir ka- Caz kralı Benny Goodmani dinlemek isteyenler 
lar ıiştirak edeceklerdir. kımlerin sayısı~ hazcrde ve !harb hayatında ,:?ecirdU(m tedris dev- ralrterdir. Bu maruzatm~. Tikclisı Bugu-n L A L E ye koşun 

yerlerinde 2iyan olmaktan koru - :resinin bana düşen muhasebesini nimet kabilinden ve ancak kalbim-
• Panga1tıda E.rgenekon cadde dukunuz Türk kanı sizin i~n en vermektir. den tasanlarıdır . ., Birbirirıden yüze) ı filmden 

sinde 58 numaralı dükkünd.I\ mey. büyük mükafatı.teşkil edecektir.. 31 senedir, :ıskerlik hayatındnn, M. Kemal Öke bu hitabesi.ncl<>n 1 E 
haneci lama.ille ayro yer sakinlerin- . Bund~ _so_:ır~ arkn'f!ızda sereflı bir rubu asırlık bir mazi ile ba.(Uı sonra mode::-n Şirojinin tekamülü 1 • H ~ l V U T O T l 
den balılı:Çl Veysel arasında bir a - bır mazı. onunuzdc bmlerl~ va - bulundutum Gülhancden madde - mevzulu .bir ders vererek operatör [)ic:k Powd - Roz. · Meri Laııe 
lncalc mest"lemclcn dolayı çıkan tandaşn hayst ve sıhhat vadeden ilen nynlnnş bulunuvorum. General Cemılin ve Ahdinin bu :A,lc.m, .ihtişamın. müziğin .neş'e 
kavgada, lımail şi e ile \leyseü ba. bir jstikbal \'ar. Size hep·::n:zdrn Tekaüd e:nrımi aldığım zaman sahadaki muvaffakiyetli etüdlerin ve zevkin sai annt :siiT<lüğii ıen 
şından yaral mljtır. sonsuz minnet. sa;•.1?1 ·ve sev~ı .. > f1atıratımı ytiklatlını. .ırfu:lerimi den bahset:nistir. güzel film 

Veysel tedavi lhnıı. alınmıs, !s- Mmi Müdafaa Vekilimizle. Gc- stajyer olarnk ~irdi,ğim 31 sene ev- Bu suretle törene nih:ıvet ve • 1 _ 15.40 _ 1'8.30 _ 21.30 

hazırlanan phane p cıogr.am 

2 - SON AK1N 1'1urkçe,, 
DlcK FORAN 

Hakka tapan.. Zulme meydan 
okuyan, tehlikeye can atnn 

kahrnmanlann filmi 
14 . .50.17.30-2030 

mail yakalanarak hakkında takiba - neral Mazlumun operatör hakkın· vele ,çeviriyorum. n1miş, davetfüer hazırlanan hlife-ı~bl•m•mi• 
ta baş1anmıştıı;. daki lbu cemaelcir Mtabl3rı alkış- Temiz ve sıcak havasını tam 25 de izaz edılnıislerdir. Bugün saat 1 de tenzilatlı matine. 
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1 ["Son Posta,, nın lisan dersleri] 
6 ayda pratik usulle 
• 
bgilizce 

HAZIRLAYANLAR: 

Hindistan cevizleri 
( Faydalı bilgiler J Prof. A. R. Thompson ve irfan Konur 

Merih seyyaresinin •9 ••ne•• ders 
hararet derecesi A ... ... 

Zenci Bam.bula, bir gün kırda 
~rken dalları hindistan ceviz. 
:rile dolu bira ğDca rası{elmişti. 
ı.~:11-bula h indi9tan cevizine baYl
<ll'<lı. Torbası da elinôeydı: 

- Ne ala, d&di, torbamı da ya
~:rna aklığıma çok iyi etmışiıfı. ::ndi hindistan cevizlerini toplar, 

rbama doldurur. evime ~türü
r!irn. 

. Baın'bula çok iyi altaca çıkardı. 
~ı.r s~raNta kendini abcm dal
tnirınd~ buldu. A.~ac.a dktı~ı za- ce h.iırıclistsn cevizlerini kolayca 

an lbır de ne go~n kendınden topl~ olurum. Hindistan ceviz
t\Jvel çıkmış olan b•r maymun, }eri toplanınca. ben abçtan aşaıtı 

atlar, onlan tıori>aya doldurur. ıbu
radan ~erim. Maymun da bu işe 
şaşakalsın. 

Bambula bir hind istan cevizi 
kopardı, yere attı. .maymun da onu 
taklid etti, Bamıbula ne kadar iko. 
pardıysa o da o kadar kopardı. 

A~aem altı hindbtan eevizlerile 
dol.muştu. 

iBambula iüş;ündü~ .l{ibi yaptı, 
ağaçtan atladı. Yerde ne kadar ce-

laştı.kıca Bambula kovuyordu. Za
vallı maymuna bir tane ibile kal
madı. Bambula sevinç içinde idi: 

- İşte, diyordu. insan maymu
nu böyle kandırır, ııasıl hindistan 
cevizlerini yer misin, sana yedir
miyeceğ:im, evime götürüp hepsi
ıll kendim yiyece4im. 

Maymun yan .!{özle bakıyordu, 
o da bir kurnazlık düşünüyordu 
amma aklına ~elmedi. Kuyru/tunu 
uzatmış. yatmış, elile burnunu ka
şıyıp duruyordu. 

Bam'bula torbayı doldurduktan 

Lesson nineteen Annesi yanındadır, o mahzun-

Enra.. /rom leaon eigh· du~ad meals m:ıke babies ill. 
teen: Fena $dalar bebekleri hasta 

Boşlukların dolduruluşu: eder. 
. 1. A boy and a girl are in the After ttıe birth of a baby 

family, · daURbJter, this wornan is the 
The boy is the brother of the mother of two boys and two ~rls. 

Rirl, and the Rirl is the sister of Bu bebek kızın do~umundan 
1ıhe boy. sonra bu kadın iki o~lanın ve iki 

The boy is in trousers and the kızın annesidir. 
Rirl is in a skirt. The father of te Iamily was out 

2. 'Dıe man is the fatber of the in the rain. His feet were wet. 
Rirl, and the woman is the mo.ther Ailenin babası dışarıda, yağ. 
of tlıe girl. muroa idi. Avakları ıslaktı. 

Yıldızlarda insan var mıdır? 'nle girl is the danı?+ıter of the 'llıe will ~et ill and have a pain 
Bu sual .insanların, yıldızların man, an<i the dau.ghter of the in his head. The will give a sneeze 

~ke çivilenmiş altından çiviler woman. and a couRtı. 
olmadıA'mı, bunların, bizim dün· 3. 'Ilıe boys in the family have , O hastalanacak Vfl! başı al'rıya-

1 yamız J(bi ve daha büyük birer sisters. ca'k. Aksıra<!ak ve Ciı:sürecek. 
dünya olduRunu anladıkları ~- The Rirls in the family have Exerci•e 1: 
lerdenberi z:hinleri 'kureala • brothenı and sisterCJ. 
maktadır. 4. Mv mother and my father are 

Yıldızlan, dolaşan ve yerinde married. 

1
• kalan diye iılti kt9ma ayı!"ırlar. Ha- 5. My bro!'her js the son of my 
kikatte hiç!>ir yıldız verinde dur- mother. 
maz. ~psi dolaş.ın nevidendir. Fa- 6. Every boy and every man is 
kat birb:rine ni!lbP.t deilirse duran a son of a man. 

sonra yere bakıtı: 
- Ne alA bir de ip buldum. İı:>-

dedikleri mevkilerinı çok uzun 2a. '1. The bobv is a bnv. 
manda deltiştirirler, dolaşan de- His smile will make. his mother 

Parant.ez içindeki kelimelerden 
do~ olanı alıkoyarak diğerlerini 
at-mız: 

1. The Rirls (was. were) bahies. 
2. The man (was. were) a boy 

and ti'ıe boy (wes. were) a baby. 
Boşlukları doldurunuz: 
Exerciu il: 

hindistan cevizlerinJ koparııp ko
~rıp yemiYor mu? ... Bamhulanın 
uu işe cok canı sıkıldı. Hindistan 
c~izlerine maymunun ortak ol- le torba.nın ağzını sıltı Slkı bağla-
masına bir türlü ~önfü razı ola- rım. 

dikleri bizim dilnyamız ı:?ibt olan- happv. 
dır. Dünya .:;iz de bilirsiniz ki, ~ü- The will take her baby in her 

3. .Mv son is m -- he i5 not 
very ill. 

neşin etrafını dolasır. Güneşin et- arms. 4. Happy boys and ~rls are 
not--. ltı .YQrdu. Bir tane hmdistan cevi- Onun yerde görül> ip :ı:annettiği 

Zi koparıp :navmunun kafasma at- şey maymunun kuyruğuydu. Fa-
ll'layı ç0k istedi Fakat maymun B b ı 

rafını dolasan dahn bu}:a dünya- 8. The baby is a eirl. 
lar da vardJr. uzak bizden çok u- The is on thoe knee of ller !5. Healttıy boys and ~iris are 

not--. taklidci hayvandır, 0 da mu- kat aceleden, ~vinçten am u a 
hakkak hindistan cevizi koparıp farkına varamamıştı. Maymun bu 

zait yıldızlan bir tarafa bırakalım, father. The will Ret off hiı; knee. 
bi2!e yakın. bizim dünvamız tar- 9. A baby is a verv youn,R ~rl 6. A boy wirth a -- in -

stomadh is nı. 
Barnbulanın başına atacaktır. işe ç0k sevindi. Bıımbula torbayı 

Bambu1a kendi kendine: sıkı sıkı balladı. Fakat -0 anda 
- Çaresini buldum, dedi. ma- . . yaptı~ yanlıslı~ı anladı. Maymun 

zında olanlar dü$iinelim. bun - or a verv :voun~ boy. 
Jarda insan var mıdır? Vocababy: 

Bunlardan bir kısmı ~nese çok bed (bed) - yatak. 
yakındırlar. Bu Sf'beble hararet brittı (hEet) - doitınn. 
derecesi insanın ve hayvanın :va· but (bat) - fakat. 

Exerciae ili - Tranalate 
into T arlti•lı ı 

dernki maymun taklidcidır tıindjs. viz varsa hepsını b r hamlede top- k. :..., b ın t rbayı sürükle 
tan cevizlerini kopanp ye~e ata- layrp torbasına doldurdu, maymun uyru,,. ... na a..,_ı 0 · -

!':...., O da beni taklid eder. Böyle. da aitaıetan atlamıştı. Fakat o yak· yerelk-~~:Y.?Y.~.'!: ................ !:.~.-· 
şayaımyacağı, o?ılann hsvat bula- cou~ (koO - öksürmek, bir 
mı yaca~ kadar fazlad ır. Bir kısmı öksürüş. 

1. After the fall tbe bottla was 
b:rolken. 

-~~~r;=~~~:;· ..... r ............ y;;ı .. ·ı;ıı;;~cem1z ) 

·Bu remü küçük bir okuyucu ba. 
basının yazı makinesinde yapmıt~ 
tır. Yazı makinesindeki harflerden 
•e i,aretlerden iatifade edilerek bu 
tarzda eğlenceli Tesimler yapılabi
lir. ········--·····-·................ ·····--"· 

Bilmece hediyeleri ha,kında 
bir arzunuz, veyll bir fikayetini% 
varsa bize bir mektubla bildir -
melisiniz. Bu tan:da melttublan 
bilmece cevabını giinderdiiiniz 
zarhan ayrı bir zarfa ltormamz 
ve zarfın bir kenanna •idare• 
kelimoaini yazmanız lazımdır. 

•Son Paelu - .... , ... 50 

Bu reaimcle bir çobaD, bir 
ktl9i ve bir kartal vardır. Bun
ları bulursanız olduklan yere 
birer İfUel koyup resmi gaze
teden kesin ve bize ıönderin, 
doiru bilenlerden birinciye 
bir futbol lopu, ikinciye bir 
ıite ·kolonya, üçüncii7e maro
ken kaplı bir nıubtıra defteri, 
diğer 30 kiıiye de zarif ve gü
zel birer hediye verilecektir. -----

( Oyanlar Etlenceler ) 

~ ile işaret edilen yerden 
çizmeye bqlayınız. B ile işar~t 
edilen yere kadar kaleminizi 
hiç oynatmadan filin başım çiz
miş olacalı:sınız. 

• • • • • • • • 

~!!S~~. 
• 

t 
t 
• 

&rmmuzu noktalı ç~ye 
dokundurunuz ve aşa~ı do~u 
çebiniz. Resimde ıörünen ek
mekin filin a~na nasıl 'l(ir<li
ğini lt()receksıniz. 

YAZAN ı EKREM R~ID 
- Canım nuıl olur ne de ça- ku80 val'dı. Aputolu, cambaz.ha- yeceğim, •• 

but ·unuıtuldukl... Liitten tahat- neyi, san'at.ı unutmustu. Ye.gane --:. ~~lJ?.Omeni! ... 
tür buyurunuz... Sirkeciden be-- emeli biran evvel buradan ~- Dü~?W1 bu ateşli . feryadına 
raber .Beyotluna çıktık .•• Ne idi mak. Mel.ı>omenile kaçmaktı. Temel şoyle ceva.'b verdi: 
imn.iıniz? •• , - Haydi, artık gidelim... Mel- - Buray~. bak~... ~ir tane e-

Dürrii, ayni bürudetle cevab pomeni sana '?Yl~yorum.,.. kersem. fırdume~ı jÜ~ı oldu~n 
~ k ·· y)ce Temel atıldı: - Bana aöyluyorsun. ..•. Ne yeroe fınl fırıl donersınl ... 
~ .. ~~~ a~k! .•• Zorla de- söylüyo~? . . Bütün bu mükalemeden bir.ıtek 

tn ya. seni tanımıyorlar!... Hem - Haydı, jlldelım artık diy<>- netice Apustolu~ kalbine inş~r~ 
de seni mi dinlivece~iz?.. Biraz nmı... venmşii. Bu ~1etıce Melpomen~nı~ 
sus ta biz J.?Örüşelim... - - Sen git, ben ~itmiyeee~m. burada kalmak arzusuydu. Durnı 

.Bir taraftan Temel, diğer ta- - Nasıl olur canım!..· Geç ol- ise ces~retli bir delikanlıydı, fak~t 
raftan Setvan iki mühim tehlike du. cesaretı Temele kar:>ı gelmelte ka
'teşkil etmekteydiler. Dürrü için - Ben Temelimo buldum, ben fi dciildi. Bu sebeble cevab ver
hem Mell)Ome~i tarafından bir onunla kalacal!un!... me:Ii· ~st!-1-, Hatt~ birkaç adım 

·· · ümidini kaybetmek - Nasıl olur? ... Kabil mi?... geııiledı: Ric at edi~ordu .. Apusto-
. lim. lun .,l{elip koluna gırmesı, dışarı 

da aıüneşe uzaktırl~r. Bunlarda fa11 (ful) - düşmek, bir düşme. 
ise hararet der~i çok asaihdır. healtby (hElti) - sıhhatli. 

2. The arm of t1ıe boy was cut. 
3. Blood from his arın is on his 

shirt. 
Bu yinden ne nebat, ne de canlı ill (il) - hasta. 
matıluk buhınabilir. pain (pEvn) - dn. 

4. His cut arm will Jtive the 
boy ıpain. 

Bizim dünyamıza en ç0k benzi- l!l8d lsed) - mahzun. 
yen Merihtir. Ras!ld alimlerinln meeze (snİiz) - aksırmak. ak-
hesablanna ııöre sıcak yerlerinde 91~. 

5. 'Ilıe will eITT ill. 

hareret naıkıs on derece ile zaid Graınmar: 
y~rmi ~erece ara~!nda .değişmekte- ı _ Baby kelimesinin cem'i 

Asım baba jübilesi 

dır. Soguk yerlerınde ıse kışın na- babies (bEybiz) dir 
kıs yetmiş .derece ve yazın da sı- 2 to be (tu bi

0

) _ olmak fi-
fır d~r~dır. Hnin mazi $ekli ~ayri kıyasi<lir. 

Halk sahnesininı en kıdemli 
san'atltarı Asım baba için hazır -
Ianan jübileııtn bütün hazırlıkları 
bitirilmiş ve zengin bir ıproj{l'alD 
temin edilmiştir. Dul1b\inl~rle yapılan rasadlar: tam (ben. im) _ t was (idim). 

etrafının dünyanın oldu~u ıdbı You are (siz _ siniz) _ You 
h~a nevind~n. gazler~e çevrili ol- were (:idiniz). 
~uını kanaatını vermıştır. Bazı a- he is (odur) _ he was (idi). 
limler bu yıldızla ke>nuşmak arzu- s.1ıe is (odur) _ she was (idi). 
suna kapılmışlar, evveli ısıkla ve it is (odur) _ it was (idi). 
so!lradan da telsizle işaretler ver- 3 _ Get m _Hastalanmak. 
mışler, fakat cevab alamamışlar- T xt d Tranalation: 
dır. Bu, orada yasayanlaı- olmadı- e an . 
~a delil _gösterilemPz, bPlki ya- 'l'tıe bab~ on the ~ed wıll fall. 
şayanlar vardır da insan llibi de- Yataktaki eocuk duşecek: 
~Hdirler. Belki insana benzerler He was happy before hıs fall, 
de temiz orada yoktu:-. Belki de but he is not happy after it. 
bütün ta.hominln hilafına orada da O düsmeden evvel JrM?s'ud idi, 
canlı maohh'.J~ bulunmaz. fakat ondan sonra (düştükten 
•••••••••••••••·· .. ·············•••••••••••••••••••• sonra, mes'ud de~l . 

Geçen bilmecemizde 
kazananlar 

Geçen bilmecemizde kaza -
nanlann isimleri Pazartesi günü 
çıkacak ııayım ızda ilan edile -
cektir. Hediye kazananlardan 
lstanbulda bulunanlar, hediye -
lerini Pazarteli ve Pertemhe 
günleri idarehanemizden ala -
bilirler. Taşrada bulunanların 
hediyeleri posta ile adreslerine 

önderilir. 

reket oldu. Bu suretle Dürrüııün 
yiğitliğine halel gelmedi. Aı>UBto
lUll odayı terket.mesniden bilisti
fade Melpomeni Temelin boynuna 
atıldı. 

- Temelim.o!... Ah mon a· 
mourı ... Mon tresor! •.• 

Temel ~lüinsüyordu. Haya
tından mem.nun olduğu aıi:µrdL 
Şaka tarzında: 

- İyisin, hossun amma dediğin 
fiıı fonlardan bir şey anlamıyo-
rum •.• 

Dedi. Bu sözler Melpomeninin 
ateşini artırmış olac:ik ki sözle
rinde ve harekeıtlermde harlretin 
tehlikeli bir ıi.erecede arttıjtl his
sediliyordu. O kadar ki Setvan şu 
ihtarda bulunmağa mecbur kaldı: 

- ŞiıŞt madam ... Madam .. Bu
radayım ..• 

Temel tehdid dolu bir e<3a ile 
sordu: 

- Ne olacak? ... 
- Hiç. benim burada oldu~-

mun far1'ında de~lsiniz ~aliba ... 
Hatırlatt1m! ... 

- Sen kimsin?... Sen ~am 
i inoz balı~ı lfftdar 

Good meals make babies 
healttıy. and bealthy babies are 
happy. 

İyi gıdalar bebekleri sıhhatli 
yaparlar ve sıhhaUi bebekler 
mes'uıddurlar. 

His is a babv ıtirl with a pain 
in her S'lornach. She is ill. 

O midesinde bir ağrı olan (mi
desi aArıyan) bir bebek k1zd1r. O 
hastadır. 

Her mother is at her side. She 
is sad. 

değerin yok! .•• 
Melpomeni bahtiyardı. Temelin 

kendisınin ve yalnız kendisinin ol
masını Sstiyordu. Başkasile kon~ş
masına bile tahammül edemezdi 
$etvana hiddetli, hiddetli haykır
ch; 

- Aman sus vre!... Seni clınli
yece~z? ... 

Sonra. Temele hitabla tatlı söz
lerine devam etti: 

- Atı Temeli.kimo ne zaman o 
ıtece seni 'kaybettim zannettim, ak 
lım kayboldu. Beni seni yanından 
kaldırdılar. kopardılar, kaçırdılar. 
Ben ıba~rıyordum: cTemelimo 
puyse?> 

- Ne demek o? ... 
Temelimo neredesin?... Ya

ni ya ou es-tu? 
- Orasını .hic sorrna ... Burada

yun işte! ... Sorma. sorma!. .. 
- Nasıl sormıyacağım? ... Sor

dum, herkese sordum. fstanibul 
tencere, ben ke~~ ... 

$etvan ~ene söze karıştı: 
- Tencere denmez, kazan <le

• 1 
nır .... 
Kanşmakla hata etmi•t.i Ceza-

Yarın akşam, Şehir Tiyatrosu 
komedi k:ı&mlllda yapılacak olan 
bu jübileye, arkadt";ımız Nusret 
Safa eoşkunun bir konu.şmasile 
başlanacak. bilahare Halk Ope -
reti cZll" deliler:. i temsil edecek -
tir. Müteakıben Münir Nurettin 
ve arkadaşları dolgun bir r<>-ı;(ram 
la konser vereceklerdir. Konser -
den sonra san'atkar Naşidle bera
ber Asım baba son oyununu oy -
ruyacak ve cNasrettin Hocaıo ro-
1iliıe cıkacaktır. Jübileye 1stan -
bulda bulunan bütün san'atkarlar 
iştiraık etmektedirler. 

İngilizlere aablan üzümler 
İngilizlere aaulmıı olan 4000 

ton kuru üzümün teslimine baılan -
mıştır. Bundan ba,ka İngilizlerin 
evvelce a]dıklan zeytinyağların tee. 
limi de bitmek üzeredir. Malların 
teslimi aona erdiği zaman bedelle
rinin tevzüne de baolanacaktır. Ay. 
rıca İngilizlerle mühim miktarda 
kuru incir aatlfl etrafında göriiı • 
me1er yapılmaktadır. 

sını derhal Melpomeninin a~
dan buldu: 

- Sen ne karışıyorsun? ..• Ben 
tencere aöylivecel;im. .. Öyle de-
~il Temeliı.kimo? .. . 

- Ne dersen de ... Yeter ki du-
manı doinı çıksın... Kim inmiş 
denizin diıbine, kim koymuş bu
nun adını! .•• 

- Ah Temelimo. dladım, çok 
ailadım. Siyah esvablar j{iydim. 
Odada oturdum. Yalnız siyah zam
bak bir de beyaz arum koydum 
vazolara. Neredevse marabet ola
caktım. Amma şbndi bunlar hepsi 
bitıti, geçti. Artık bol bol sevişe

lim ... 
Temel bu fikre i~irak ediyor

du: 
- Bak bu lafını çok be~n

dim ... Evet, 1evişelim ... 
Fakat Şetvan şu itirazda bu

lundu: 
- Kendinize ıelin. h\~abımdan 

yerlere geçiyorum. 
Ve gene Temel tarafından tek

dir edildi 
(Arkuı var) 
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(Memleket Haberleri) 
ı Kocaelide yol, şose ve ı 

Yardım sevenler Cemi- k.. .. ı • t 
:l:zmirde Havzada 

Kaplıcalara bu sene 
pek fazla ragbet var yeti lzmir kadınlarını opru er ınşaa ı 

vazif ege davet etti 

İzmir ((Hususi) - İzmir yardım 
sevenler cemiyeti tarafından İz -
mir kadı.nlarının vazifeye davet 
edildiğini ve bu hususta alınan 
kararları yazmıştık. Halka ve bil
hassa kadınlarımıza konferanslar 
verilmesi hususunda da -karar a -
lınmıştır. İlk konferans, evvelki 
gün Kültürparkı~aki amplifikasyon 
bürosunda cemiyetin faal azasın
dan Bn. Cevriye Uyum tarafından 
verilmiş ve amplifikas)•on tesisa
tile yayılarak şehrin her tarafın
daki hoparlörler vasıtasile dinlen
miştir. iHalk, hoparlörlerin başına 
toplanarak konferansı alaka ile ta 
ki., etmlşlerdir. 

Bn. Cevriye Uyum, İzmir ka 
dınlı_ğını memleket davasına koş
mağa davet etmek suretile sözle
rine başlıyarak demiştir ki: 

Münevver, çalışkan İzmir ka
dınlı~ı. büyük iıçtimai duygularda 
kültür kuvvetlerinin ifadelerini 
bula~a~ımdan emi-nim. Hepintlzin 
bildiii bir şey vardır ki Türk ka
dını stiklil Harbinde gösterdi~i 
gayret ve fıedakarh~ ile imtihanı
nı kazanmtŞ ve bütün dünyaya ken 
dini tanıtmıştır. Her millet bugün 
olsun olmasın harbin yakıcı. yıkı
cı .felaketlerine karşı ha:ıırlı~ını 
yapmab mecburdur. Türk kadını 
erkeitine yarciım vazifesile mü~l 
leftir. Ce,;be gerisi çalışkan şef .. 
katli kadınları bekliyor. 

Kahraman, cesur Türk askeri 
yarasının taze. yumuşak hemşire 
elile sarılmasını, kanıvan varası -
nm ıztınııbmı dinlendirecek müş
fik bir kadın kalb;nden te9elli bek 
livor. Hepimiz ~udretimizin yetti
kl bu yolda memleket ve millet 
yardımına ıkosalınu 

Bundan. sonra hastabakıcılık 
derslerine devam etmek istiyen 
bayanlarımıza :.ıskcıi ve memleket 
hastanelerinde kurslar eçıldığını 
söyliyerek sözlerini şöyle bitirmiş 
tir: 

- KuınTal. san ve siyah saçları 
örten beyaz keten baslık kadın
ların en büvük iftiharla taşıyacak
ları elmas ve pırlantalı bir taçtan 
daha ~zel ve daha faydalıdır. 
Yardım. çarpan ve duvan kalbin 
ne .güzel, ne ulvi ifadesidir. Cüm
huriyetin asil ~nzları bu vola ko
şunuz. Bu yol narin avaklanmz 
altına muntazam ve muazzam cad 
d-eler a-çacak, kokulu çiçekler, 
renkler ve ışıklar serpecekıtir.-

Madenlerde çal,şan 
amelenin ziraat işleri 

Vali bu inşaata büyük ehemmiyet veriyor, 
şehir içinde yeni bir asfalt cadde yapılıyor 

Havza ( Hususi muhabirimiz 
yazıyor) - Banyo mevsımının 
hululü münasebetile etraftan zi
yaretçi akını başlamıştır. İstanbul
dan Anadoluya ~eçen ailelerin ek
serisi temiz havası, ~üzel içme su
ları ve şifalı kaplıcaları. dolayısile 
Havzayı tercih ettikleri için bu 
yıl Havza kasabasının di~er sene
lere nisbetle daha kalabalık ola
cağı tahmin edilmektedir. Daha 
simdiden. burada beş altı ay kala
cak birçok içtimai mevki sahibi 
ailelerden mektublar alınmış ve 
ika.metleri için icab eden kiralık 
evler tutulmuş ve hazırlanmıştır. 

Memleketin iktisadi durumu ü
zerinde müsbet bir inkişaf arze -
docek olnn bu halin. Havzalıları 
scvındireccği süphesizdir. Evler, 
oteller ve hamamlar temizlenmek
te, badana vesaire ıı:ibi sıhhi vazi
yetlere itina gösterilmektedir. 

lzmitten g1ne1 bir ıöriinüt Kız kaçırma oyunu 
İzmit (Hu9Usi) - Valimiz Zi. re bu yol inıa tarzı yalnız: Anka. U U den küçük bir kız 

ya Tekeli, vilayet yol ve toseleri rada vardır. İkinci olarak lzmitte Y Z n 
ile köprülerinin yapılmasına aza - tatbik edilmektedir. Şehir yollarına yaralandı 
mi bir ehemmiyet vermektedir. Bir vilayetin büyük yardımı dokunmak • 
iki yıl zarfında bu faaliyet hara - tadır. Bu arada yeni yapılan Halk.e Cümütfıacıköy (H~susı) - Ot 
retle devam etmiş ve halen de et • vi binası önünden geçecek yol da biçmiye mahsus testere ıle bet !8'1D

meltte bulunmuştur. beton olarak yaptırılacaktır. İzmit daki bir erkek çocuğu, memesı:ıde~ 
İzrnitten kaza merkezine giden halkı ve vilayet sakinleri Vali T e- bir kızı yaralamıştır. . Kara~~ldakı 

şoseler esaslı bir tekilde yapılmış kelinin bu gayret ve himmetinden ifadeisnde: «Mahallemrzden ıkı ço -
ve tamir edilmi~tir. İz:mit - Sapanca, pek memnundur. Vilayet yol ve cuk atla bu kızı kaçıracaklardı. Ben 
İzmit _ Geyve, lzmit _ Gölcük - Ka köprülerinin tanz:im ve ıslahı vila- de buna kızdım, hıncımı aldım)) de.. 
ramürsel, lzmit - Kandıra yollan yetin ticari hayatında da mühim ta. mittir. 
yani şekilde yaptıTılmıştır. Hen havvüller ve inlci.pflar göstermiş -
dek _ Adapazarı fOSeleri de tanzim tir. 
ve ıslah edilmiştir. Ankaradan İs. Halrevinin faaliyeti 
tanbula uzanacak olan asfalt yol lzmit Halkevi iyi ve müsmir çalı 
için de yakında faaliyete geçilece.. p.n Halkevleri ara11ındadır. Bilhaı
ği anla~maktadır. İzmitten İstan- sa içtimai yardım ve temsil tubele.. 

Kaşm Oemre nahiyesinde 
kahve oyunları temamen 

kaldırıldı 
bula yeni bir ıoeenin inpaına başlan ri ile halk derahaneleri ıubelerinin Kaş (Hususi) - İki saaıtlik düz 
nuş bulunuyor. Vilayetin en ücra faaliyeti büyük mikyasta olmakta- bir saha üzerinde kurulmuş 7 kö 
noktalarına kadar ıoselerin uzan • dır. içtimai yardım ıubeai poüklini yün binlerce halkını bol kahvesi 
dığı görülmektedir. Bu arada Ada- ğinde ıehıimizin kıymetli aıkeıi e- ve d'ükkanlarile kendisinde topla
pazan • Akyazı ve Karasu • Ada tıbbaa vaz:ife almıılardır. Her gün yan Demre nahiyesi merkezinde 
pazarı yollan yapılmakta olduğu bir ihtısas doktoru saat 16 dan 1 7 mahalli Parti teşkilatının teşeb -
gibi, Gebzeden Darıcay"9 istasyona ye kadar poliklinikte köylü ve tehir büsile tavla, domino ve mümasili 
ve Tuzladan istasyona da güzel yol li fakir vatandaşları muayene etmek oyunlar tamam~n kaldırılmıştır 
lar yapılmııtır. tedir. Hastaların ilaçlarını da Sah. halle bu kararı memnuniyetle kar 

Bu yollar üzerinde yüzlerce men hiye Müdürlüğü para11z olarak yap şılamışlardır. 
fezler ve 8ayıa 2 5 ıi atan büyük tınnaktadar. Kaza Parti teşkilatı, mahalU 
köpriiler yapılmııtıT. Temsil tubesi Kliıd fabrik .. ın- Parti idare heyetine bu isabetli 

Vilayet, ıehrimizin içinden ge. daki genç kızlarımızın da iftir:ıki kararından dolayı teşekkürlerini 
çen meşhur demiryolunun Tekeli ile yeni bir merahle ve inkişaf dev lbild'irmiştir. 
caddesi kısmını katranlı olarak ye- rine girmiştir. Vilayetimizin bu u- Tamamen çiftçi olan halkın bu 
ni bir yol inşa tarzına göre yaptır. yanık ve değerli çocuklan İzmit ge itibarla kahvelerde toplanması 
mağa başlamııtır. Söylendiğine gö. (Arkası sayfa 8 sütun Z de) da bir derece önlenmiş bulunuyor. 
~----~------------~~-~~-

Soma Linyitleri işletmesinde spor hareketleri ) 

Bartın (Hususi) - Mader..de ça.. 
lışan çiftçi amelelerin köylerinde 
kalan işlerini vilayetin emrile mu -
akkib~ köylülelere yaptırmakta • • 
dırlar. 

Vilayetin en çok ziraat i~ bulu
nan bzamızın muhtaç olduğu zira· 
at malci~leri Vekaletten istenmiş. 
tir. Bu makinelerin önümüzdeki ha. 
aad mevairninde geleceği anlaşıl -
maktadır. 

Sivasta kimsesiılere 
kömür tevziatı 

Sivas (Hususi) - Halkevi sos. 

Mayü ıf 

r Milyonluk servetini üniversiteye ı 
L- bırakan ihtiyar müderris _.ı 

Ziya hoca'yıt 
aid hat1.ralas4 

Yazan: Dr. Bürhan Tezer 
Son günlerdeki gazetelerin birin

ci sayfalarında yer tutan aziz ho -
cam bay profesör Dr. Ziya Günün 
Üniversiteye yaptığı vasiy'-t her 
Türk doktoru ve vatandaşı gibi be.. 
ni de sevindirdi. Şu farkla ki ya • 
nında 1 4 sene fasılasız çalı:Jmış, 
ondan sonsuz feyizler almış bir ta
lebesi olmaklığım beni daha çok 
mütehassis etti. Bu hissin tesiri al -
tında ona aid hatıralarımı bir ara. 
ya tophyarak büyük faziletine it -
haf etmek istedim. Bu satırları ya
zarken birlikte geçirdiğimiz o geç. 
miş güzel günlerin rüyasını görür 
gibi oluyorum. 

Muhterem hocam Haydarpaşa -
daki fakültenin göz kliniğine yaz, 
kış sabahın daha ilk saatlerinde hiç 
bir nakil vasıtasına müracaat et -
meden fiddetli lodoslara rağmen 
lldeta koşarak, yokuşlan nefesi tı -
kana, tıkana çıkar. oturmadan be
yaz gömleğini giyer o gün yapıla 
cak iıılerin planını çizer işe başlar. 
dık. Servisimize gelen genç talebe
sine faydah olmak için ne mümkün 
ae yapar, onlara mutlaka hergün 
yeni birıey öğretmek isterdi. Biz -
leri her zaman ilme teşvik eder, 
bilhassa laboratuarsız, teırihi ma -
razisiz bir kliniğin yürüyemiyece -
ğini tekrarlardı. 

O sırada sessiz, sadasız başında 
siyah takkesile bir de bakardık 
büyük hocamız merhum Esad (Pa
şa) da gelmiş, aramıza karışmış ... 
Yatan hastalan birer birer gezer -
ler.. Saatlerin nasıl geçtiğini duy -
mazdık .. 

O zaman fakültede muhterem 
üstadın adı «Ziya Hoca» idi. Bu 
zatla birlikte geçirdiğimiz uzun 
yıllar içinde kendisi hakkında edin. 
diğim kanaat ıu olmuştur: 

Dünyanın rahat ve huzurlu za -
manlarında ve memleketimizde he
nüz mütehassısların çoğalmadığı bir 
devirde Avrupadan gehniş en ye.. 
ni malGmatlarla göz hocalığına v~ 
kabine hayatına baılamıf, iyi ve 
çok kazanmış, buna mukabil daima 
idareli davranmıştır. 

Bana gösterdiği büyük merbuti. 
yet ve fazla alakadan cesaret ala -
rak ben de birkaç defalar kendisi
ne biraz daha refahh bir hayat ge
çirmemesinin sebebini sormuştum. 
Çok zeki olan hocam tatlı bir gü -
lümseme ile yüzüme bakar, bir e
lini omuzuma koyar, kendisine has 
bir ifade kudretile: «Evladl Para 
ph11ların değil, cemiyetin malıdır. 
Herkes eline geçeni kevfine bol bol 
aarfederse yarını dü~inmemiş o _ 
lurıı derdi. 

Ne yaZtk lci o zaman hen bu 
ayarı» nın manasını büsbütün baş.. 
ita manada anlamış ve bunu «tul 
ömürell hamletmiı, belki de bu fik
ri biraz garib bulmuştum . Bu his -
simde ne kadar aldanmuı olduğu • 

k d b.. .. dd·ı "'' aç vatan aşın utun ma .. fıl' 
lıkları olan ikişer odalı evlerınıkl• 
yır müesseselerine vermiş oldu 'lJ1' 
rını dinledik. Bugün de bay 
Günün vasiyeti meydana çıktı. 

Düne kadar bilmem hangi ~ 
bi zengin memleketine bir lı• 
gemisi hediye etmİ!J olduğunu ~t 
zetelerde okuduğumuz zaman S~. 
riihtiyari içimizde nazik' bir şt: ~ 
kırıldığını duyardık. Artık bizde 
hamiyetli ve faziletli şahısların 1' 
rıJa çıktığını sevinçle görüyoruı iil' 

Uzun yıllar binlerce doktor, Y 
lerce mütehassıs yetiştiren aziz ": 
camın göz şubesindeki iktidar ' 
vukufunu tahlil ve takdir ed~ 
hiçbir kudrete malik bulunmadti' 
mı jtiraf ederken yurdumuzun 'f/11 

cudile iftihar ettiği bilgi ve ka1" 
yetinin hayranı olduğumu da bO 
rada tekrarlamağı ödenmesi la, 
bir vicdan borcu bilirim. 

Kendisinden feyiz alan taleb~ 
ri, yanında ihtıaasını tamamlı1~ 
meslekda!Jlarım hayattadır. Son ~ 
dığı ve belki bugün matbu nüs~ 
kalmamıı «göz hastalıkları» kıll' 
bı henüz daha iyisi basılamadığııı• 
dan bugün her taraftan bir ihrirt' 
şeklinde aranmaktadır. 

İki ecnebi dilini çok iyi bilen lı• 
cam temiz üslubu ve çok veciz t~~ 
rirlerini dinliyen talebelerini büY""" 
bir vecd içinde sürükler götüriı'' 
onlara zamanın nasıl geçtiğini ~ 
bile ettirmezdi. 

Son zamanlara kadar gençlik "' 
gayretinden hiçbir şey kaybetme ' 
mifti. Ne yazık ki yıllardanberi el-: 
vam eden teker hastalığı kendifiaıl 
timdi mecburi bir istirahate sevk~ 
ti. Çok yakın bir zamanda sıhhati' 
ne kavuşmasını, senelerc\enberi •: 
lıştığı mutad mesaisine dönmesi .. 
candan dilerim. 

Şimdi Cerrahpaıa hastanesirıİI' 
mütevazı bir odasında, fakat ıen'° 
liğin gönlünde bir hamiyet ve f • ' 
zilet timsali olarak, fantazi ve alr 
yişten uzak kendi öz evladları 'llf 
talebeleri içinde büyük bir kalb it' 
tirahatile yatıyor. 

Memleketine yaptığı bunca hl:&• 
metten eonra en büyük ilim müt:S' 
•esemize bütün bir ömür içinde bi
rikmiş olan maddi muhassalasıol 
da kendi elile içinde okuduğu, yıl
larca hocalığını yaptığı Üniversite
ye vermit. dünya ihtiraslarını de ' 
rin bir feylesof feragatile bir kenar9 
atmıı bulunuyor. 

Bu hamiyetli ve yurdsever hoc:r 
mızın necib hareketinin diğer zell"' 
ginlerimize nümune olmasını te • 
menni eder ve kendisine de son t.., 
lebesi olarak sıhhat ve saadetle' 
dilerim, 

Göz mütehassısı 
Dr. Bürban Tezel' 

mu bugün anlıyorum. Demek nef- K d d Ç h il 
sine ve şahsına lldeta zulmederce - an ıra a ene suyu pa a 
sine biriken servet yannın çocuk - satılıyor 
ları için toplanıyormuş ... 

ln:Jallah daha pek uzun yıllar a. lzmit (Hususi) - lzmitin Ünlil 
ramızda her zamanki mümtaz ih. Çene .uyunun damacanasının lz:ınit 
tiram mevkiinde yaşar, şahsan borc te eve teslim 7,5 kuru~ur.Şayed de 
lu olduğum, muhterem ellerini ö - posundan alınırsa 100 paradır. Çe. 
per, aziz hocamın hayır dualarını ne 9Uyunun Kandırada bir damaca· 

yal yardım kolunun fakir ve kimse- Soma (Hususi) - Soma Un. 
az.lere tevzi dttiği kömürlerin kLt yitleri İşletmesinde mükemmel bir 
aylarında yapılması büyük müşkü-

dan yetiştirilen gençler büyük bir 
hevesle çalışmaktad1rlar. 

de hayat çok neı' eli geçmekte alırım. nasının 125 kuruştan .atıldıi~ &ÖJ .. 
ve Maden yüce dağ ba•ında tirin Görülüyor ki hadiseler ve inkı • lenmekte ve hayret edilmektedir· 

latlar meydana getireceğini göz apor klübü vücuda getirilmiştir. 
önünde tutan HaTlcevi idare heyeti Klüpte beden terbiyesi mükellefle
bu komür işinin Eylul ayında ya - rine tabi 250 faal aza mevcuddur. 
pılmasına karar venniıtir. Antrenörleri Repd Baltaeıı tarafın. 

Yazan: V alentin W illianu 
- Bu geçidi yayan olarak _geç- nun içindeki, mazgallı odanın ui 

me~e teşebbüs edecek kadar çıl- anahtarını sallıyordu. 
gın değildir, herhalde. Flora devam etti: 

Dedı. 

Verıty verınden sıçradı: 
- Mac Kenzıe mi? 
Dedi. 
Genç kız başile tasdik ettı. 

........ Babam ona mazgallı odanın 
anahtannı verdi. Bızim hepimizi 
A()nder<ii~i zamae bunu yaptı sa
nıyorum. 

Dedi. 
Verity: 
- Aman Allahım! 
Diye mırıldandı. 

Torray'in birinci katta ikenki 
halini hatırladı: kaptan Mac Ken
zieye acıyarak bala)or ve avucu-

- Ansay'de, Anna-Erıckcn a
dında Norveçli bir .ı;tem.ı var. Arla-
ya yıllarca önce ~elrniştir. Geçen 
gün Jamieson ondan bana bahset
mişti. Geminın kumandam baba
mın eski bir dostudur ve her ne 
pahasına olursa olsun babama ya
ranmak ister. E~er babam Mac 
Ken:zrie ile kaptan Larsen'e bir se
lam gönderdi ise, onu gemide ml.4-
hakkak sakhyacaktır. Ası! mesele, 
kaptan Mac Kenzie'nin, cezir za
manından istifade ederek bu 
kumsalı ~~bilınesidi.r. 

Stephen sordu: 
- Onun buna muvaffak obnak 

Sporun her .. hasında, bilhassa 
avcılık, futbol ve atletizme çok e. 
hemrniyd vıerilmektedir. Şeh.irden 
7 kilometre uz:akta ve 8 bin metre 
irtifaında bulunan kömür madenin-

,. lablar arnk her cepheden Türk Kandıra belediyesinin lazım geleO bir tchri andırmaktadır. 
Resimler beden terbiyesi mükeL milletinin gözlerini açmııtır. Daha tedbiri alarak ihtikara sebebiyel 

fi · · 1 1 5 Al d dün radyo havadisleri arasında bir verilmemesi arzu edilmektedir. 
le erını ş etme por anın a an. ------------------------------
trenman esnasında antrenörlerile 
birlikte göstermektedir. 

için şansı oldu_2unu tahmin ediyor Ueq.poğru uzattı ve titrek ıbir ses~ 
musunuz? le mırıldandı: 

Mis Mac Reav hararetle cev&b - Suda siyah bir gfüge görüyo-
verdi: rum. dedi. Bakınız, işte yolun tam 

- Babam ner'halde buna inanı- ortasında. Onu tanıyamadınız mı? 
yor, yoksa ona anahtarı vermezdi. Heyecanından Stephen'in kolu-

Demir kapıyı birlikte .geçtiler na yaslandı ve şunları ilave etti: 
ve 'karşılarına. çakıllı kumsala, - İste bakınız, tam parmağımın 
meroivenlere doğru inen, kı- hizasına bakınız. 
raç yamaç çıktı. Fakat aynj anda, İşte o zaman iki Amerikalı Mac 
tepeden deniz de göründü. Gayri Kenzienin bulanık havaliru gör
iradi bir haykırma kulaklarına ka- düler: Vücudu yarı :vanya suyun 
dar ~eldi. Sah,lin bir tarafından içine dalmıştı ve sis tabakası da 
öbür .tarafı nis içınde gözükmü- vücudunu bir örtü gibi sarmıştı. 
yordu. Etrafta bir ölüm sükunu Sükunetle ilerlirordu, ellerini 
vardı. Sanki sis nasıl ,li!ÖZieri per- başının üzerine koymuştu. 
deliyorsa sesleri de öylece emip Garrison: 
yok ediyordu. - Oh Allahım. diye bağırdı. 

Genç kız ve yanındaki ıki atlam Galıba karşı tarafa ,ı;tçeebilecclc. 
merdivenlere kadar geldiler. Göz- Fakat Flora ~zlerini çevirerke 
lerile etrafı ~arassud ederek dur- mırıldandı: 
dular, fakat içlerinden hiç biri, - Artık bakmak istemiyorum. 
denizi örten Rri p~rdeden başka Bu, adeta çıl~ınlık. Suya ~ömül
bir şey göremediler. Beyhude yere mesi için yanlış bir adım atması 
kulaklarına bir ses l{elece~ni um-, kafi gelecek. Bu kadar yıl sonra 
dular. fakat denizin u~ltulann- nasıl ohl'}"Or da bu ı:teçidin en mü
dan b~a bir sev duyulmuyordu. said kısmını hatırlıyablliyor? 

Birdenbire Flora titriyen elini (&rlrua Yar) 

(Dün Taksimde mektebler prova yaphlar ) 

19 M~yw spor ve gençlik bayramında yapılacak olan resmi ıeçt. 
din provası dün Taksim meydanında yapılmıştır. Geçid resmine it
tirak edecek bütün rnektebler saat 10 da Taksimde topbmmflar. 
pr~ramda tesbit edildiki ~kilde provalarını yapJll1'lardır. Dü.nkl 
Pl'O\'.a muntazam olınuetur. Resim de ıeÇicl nwmını y&P9Jl lı:alaniilıll 
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~ Askerlik işleri ~ 
~ ............................................. ./ 
312 - 332 doğumlu 

hiç askerlik yapma
mışlar çağrıhyor 

SPOR Resmi Tebliğler 

12 adaya 
hava, akını 

Trende bir hidise Her ne sebe!ble olur.sa olsun hiç as
kerlik: yapmamı§ (312 ~ 332) dahil 

Bugün ve yarın 
yapılacak milli 
küme maçlan 

acemi ifilfun ve ga.yrı..iBlA.m erat ile mu Milli küme deplasman ma~lan
hacir olarak yurda gelip de geldi ği nı oynamak üzere şehrimize ,gelen 
yabancı memlekette askerlik yll.ptığı İzmirin Altay takımı, bu,gün ilk 
n-a dair -ve.sika.sı olnııyanlar ve gene maçını Şeref sahasında Beşıktaşa 
menlleketl~inde iş mükellefiyeti şelı:- karşı, Altınordu takımı da 1stan
linde askerlik yapa.nla.r talim, terbiye bulspora karşı yapacaktır. · 

Kahire 16 (AA) - Britan,.a 
Ortaşark hava kuvvetleri umwıW 
.k.arar&ihının dünkü tebliği: 

Sirenaik' de, 12/ 13 Mayıs gece -
si, Britanya bombardıman tayyar• 
leri Bingazi üzerinde demiryolwaa,, 
aıkeri karargaha, hükWnet daircle... 
rine ve Katedral .nhtımma tam isa.. 
betler kaydetmişlerdir. 

Yazan: Mih Zoşçenko " Çeviren: Hasan Ali Ediz 
Bu dünyada eo kıymetli nesne 

~tur; bun1.1ı1ı aksini kimae iddi. 
' edeaıezl Bııeünün küçükleri yan.. 
llııı büyükleridir. Bütün ümidimiz 
;ı.ıı bugünün küçüklerini el üstün
~ hıtmalıyızl Bize aid. olup olma. 
~ lannı düfiinmeğe ve arqtmnağa 
btı uın görmebizjn .icabında onlann 
t, rtınluını ve öt.derini, berileriııi 
0 ilc silmeliyiz! 
d'•~e buna ne &rece riayet edil 
L.:ııni göetenneai bakımından mii
~ ola.n fU hoı vak' ayı gözleıimle 
tordüm · dinle.nn size de anlata-
htrı. • ., . 

Vak'a, Novorosiık'e ai<len bir 
trenin içinde geçti. Vagondalci yoL 
t:\llann hemen hemen hepsi Novo • 
to'İlk' e gidiyorlardı, Yolcuların ara 
llnda oldukça genç hir de kadın 
~lunuyordu. Kadının kucağında 
l Uçü\:. bir çcx:uk vardı. Çocuk ftev-

lı&lade yaramaz bir teydi. Çınanak 
bn .ee.&e duuıadan ajlayıp dunı 

~ordu. 

ınaksaıdile sevke tabidirler. lstanıbul şampiyonu Beşiktaş, 
Şuıbede tolanma günü 2fl./Mayıs/ İıımir şampiyonu Altay karşısında 

941 Perşembe günüdür. Bu gtbilerin uzun iboylu sıkıntı çekecek bir ha1~ 
mezkftr günde behemehal Şt!beye geL de değildir. Yapi1,[tı maçlarda iki 
meren, gelıni"yenler hakkında ıtanunl beraberelikten başka fena pU'\ranı 
tıa.kibatıta. 2>ulunulacağı i1.8.n olunur. olmıyan Beşiktac:-., karsıs :nda Al -

+ tay için fazla tutunabilmek aneak 
K.addtöy A..<rkdrlik Şubesinden: bir talih işidir. Altayın oyun tanı 
Yabancı Kadıköy Askerlik Şubesin ve kuvveıt.i haklnnda esaslı bir 

de ka.yıdlı 312 illi. 332 dahil doğumlu fikre salhib olmamakla beraber, 
acemi ~ ve gayrıi.slam erat talim bu takımın aldı~ı neticeler ı?ÔZÖ -
maksidile mevked.ileeeklerinden top- nünde tutulacak rJlursa kat'i a ~ 
]anma günü olan 22/Mayıs/9tl Per. Yantajm Beşiktaşfa olduğu açık 
şembe günü sa.aıt 9 da nüfus cüzdan- bir surette m~,~dandadır. 
ları ile bera.bec ~ubemize müracaat. İkinı::i mac TstanbulSPOrla, Altın 
lan. ordu arasındadtr. ~rek Ankara -* da. gerekse, şenrimizde, yaptığı 
Kadıköy 

del: 
Yerli .Askerlik Şubesin. maçlarda dikkat<? de.~r netiCt>ler 

elde eden İstnnbalspor, bu~ün'kü 
macı kazanma'< için varkuvvetil~ 
oynamaia mec:btırdur. Bu .mecburi 
yet li~deki yerini muhafaza icin 
lizımdır. 

Yangınlar çıkarılmaı, fak.at ha • 
saratın teferrüatile müphede ve 
tesbiti mümkün olmamaııtır. Çar -
§amba günü bir çok keşif devriye.. 
lcri yapılmıttJr. 

1 2 adada, bir gece evvel Marit
za ve Kalate> bava meydanlan bom 
be.ı•c.bman edilmiştir. Yangınlar ÇL 

kanlmı~ Te yerde dağınık bir h.alde 
bulunan tayyareler ara.sında tam 
isabetler ~aydolunmuştu.r. 

lrak'da. düşman mevzilerine Te 

hava meydanları, demiryolu. <ıto -
mobil nakliyatı gibi askeri hedeflere 
devamlı hava hücumları yapılmış -
tn. 

Am1lra, Raşid, Musul ve B~ğdad 
,imendifeii hombardman ed.ilmq
tir. 

balyan tebliği 

Roma, 16 (A.A) - ftalyan OT

duları umumi karargahının 345 nu.. 
maralı tebliği: 

Kadın, Novor~ fahır:ikalamı. 
dan birinde çalıtan iı:OCMtm zİyare. , .. Bi ı..._ ilam " 
le ~diyordu. Kadının kucağında aJOı. 'r taran.an onu sa aga, hiçbir yere vermek imllm olına -

d1ğı takdirde, evlad edinmek muva 
filır. olacağını söylüyorlardı. 

Şubemi2ıde ka.yıdlı 312 ilA. 332 do_ 
ğınrrlu hiç aıslterlik yapmamış ,isl1lnı 

acemi erattan bakaya kalanlar talim 
w terbiye jÇin giydirilmiş ola.ra.k• celb 
ve &PVkedileceğinden to.pla.nma günü 
olan 22/ 5/ 941 Pertembe günü §ubeye 
müracaatları ve bu davete ieabe~ et. 
myenler hakkında nn numaralı ka. 
nunun hükümleri taibik edileceği 

ilA.n olunur. Bu Han davet makamına 
kaimdir. 

.Bu mevsim, İstanhula ilk defa 
f(elerek maç yapacak olan İznür ta 
.kımlarının da bütün varlıklarını 
mey-dana koyarak oynıyaealdarını 
hesab etmek }"erinde bir fiklı' o
lur. 

15 May11 gecesi İtalyan ve AJ • 
man hornbardımaıı tcş.ekk.ülleri Mal 
ta adasının mühim deniz ve han 
üslerine müe:ısir surette taarruz et. 
miş1erdir. Gündüz Alman layyarele 
ri hücumlarını tekrarlamışlardır. 
Düşman av tayyarelerile yapılan bir 
muharebe esnasında bir Hurricane 
tayyaresi düşürülmüştür. 

ç diğer tauftan da parmağile «aiu • 1-c ulc:, raflar<la da aepet ve çıkın. k. k "lcndi.rmiy 
l r vardı. Çocuk iki ~ yqlarında ~· zapara ODU. cg e 
ladardı. Faht akai gibi yolda Ga · ,__d h · . ..:u.. • le 

Bütün bu arada ise, çocuk gene 
eskisi gibi bağınyor, çe.ğınyor, ve 
adamcağızın kucağıııdun inmek is. 
temiyordu. 

'Ul3t l .;,:,. · "' _ · · k enç A.Zt iln u l.Y ......... çı yo uya 
.. a anıverm~b. .M111nesunn uca.. d . d . '- '-''- ed L L 

B~ ve varın yapılacak: maç
lar, İzmİI" futboliinün ne halde ol
du,Runu kolayca isbat edecek ma
hiyettedir. 

llnd L, • • du d ., enn enn teşe.ıuarr ere&., yeme&. 
ı. an nıç ınmıyor, l'llma an ag- . L •• Lih · · t • * qYordu. ~e&. uzere Dl ıs asyonuna m-

. Çocuk, kendüi yüzüıKlen anne • dı .. K ı. d !:!..... b"f 'tti' 
Aradan sıkınbh iki aaat geçti. 

Emlııönii Yııb. As. Şubesinden: 
Şiınall Afrikada Sollum mınta • 

Ilı\' k . w . b f k d b 'l auı.n o~· u u ~ gı 'V'C u:r:un 
d ın çe tıgı ıztıra ın ar ın a 1 e .. dd .. ·· edi H lb k.i t 

Şimendifer büyük bir i9tasyonda 
durdu. Sandalı adam çocukla be • 
raber inmeğe davr11ndı. Mak~dı 
çocuğu polise teslim etmek.ti. lşte 
tam bu sırada kompartimanın kapı 
sı açıldı. içeriye çocuğun annesi 
girdi. l<.Achn meseleyi fU şekilde iza 
ha .koyuldu: 

1 - Eminönü, Fatih ve Eyüb kaza 
lan dahı1inde oturan ve şubemlzde 
kayıdlı olanlarla halen İstanbulda bu 
unup da şubeye kaydını yaptırmamış 
31.2 - 3.'l2 da.hı1 acemi ihtiyat erler ta 
Ilın ve terbiye iÇjn aevkedUeceklerdir. 

* kasında muharebeler cereyan et • 
B~ Ankarada. Fenerbahı;e mektedir. Stuka tıeşekkülleri İtalyan eğildi.. huysuzlıuiunu gittikçe artı- mu. et gorunm '- ad 1~.'- dren 

rı"o d K d .. .. ,L, bu ıstasyonda anca&. on aııu&.a ur 
J r u. a ının gozune lI..l gece d Bu ~-'- ''- · k 

Gençler Birliğile, Galatasaray da av tayyarelerinin himayesinde Sol -
Deınirsporla oy.myacaktır. İstan • lum mıntakasındaki Clüıman mev • 
bul takımlarının Ankarada yapa- zilerini bombardıman etrni~lerdi:r. 
caklan maçlar ayn ayrı heyecan Diğer İtalyan ve Alman ıeıd::külle-

dcnb · . ..ı. '-~l . . t' D makta ır. on wuu.ıı;a geçti.. am en u,. ... u Dl e gırmemı~ ı. e- ld İs fil tı)'Uln.ak, fakat yemek yemek im tana ça lı1°d tak~ em~taru ~-
~anlarını bile elde edememişti. ~ı • a ._ı. · · ın goru. 

Tr · · L h · · t ,_ nurlerde yoıı.tu. 
2 - İçıt.ima. günü 22/5/ 94.1 Perşem 

be günüdür. Bu tarihten sonra. şube 
ye ge~ekler balta.yadır. Haklarında 

kanuni takibat ya.ptla.cağı ilft.n olu -
nur. 

ıtaşıyaı'l>ilecek htldı=dir. • 
Galatasaray S ald.hattin ve Eş - ri Tobruk'u bombardıman ederek 

1 
en:muz ı nı ıs asyonuna ya~ . .. .. 

ll§lY'ordu. Genç anne yolculara dö- Lolı:omotıf duduk çalclı. Tren fakı bu seyahate iştirak ettirmedi. bir tayyare dafi bataryasına, tat -
Gerek Galatasaravın, .ger€kse Fe- hirhanelere tam isabetler kaydet -
ner'bahçenin ke.adilerinden em.in mişler ve büyük yangınlar .çıkarmış 

bcrek: sarsıldı ve hareket etti. Geoç anne 
bala gc.rüniiTlerde yoktu. 

- Affınıı:ı rica ederim. Bildiği.. 
niz gibi, yemek yimek üzere bun.. 
den önceki fafasyonda inmiştim. Sı 
calc çorba içtikten sonra vücudu • 
ma fena halde bir rehavet çöktü. 
Şöyle biraz kestireyim d iye, kom
şu kompartimanJardan birine gir. 
dim. İlci gecedenberi hiç uyku uyu.. 
mamıştını . Derhal uyuyuvermi~im. 
Trenin durmasile ancak şimdi uyan 
dım. Şayet kendi ~ agonuma gelse 
idim ıuyuyamıyacağıım aşikardı .. 

- Kuzum ne olursunıuz, dedi. ru çocuğa biraz bakıveriniz ı Tren 
• 

1~ni istasyonuna geldiği zaman 
~j biraz çorba içmek :iııtiyorum. 

eta dit!m <larnağıma yapışıyor, 
0tı.ız a]tl .. attenberi ıaizıma bir lok 
hla bir şey sokmadım. Artık. tallam 
lllülüm lcalmadı. Ben Novoroıoiak' e 
kocama g idiyorum. 

Y okular, bu sözlerin geldiği i&
tikamete bakrnamağa çalıflyorlar, 
trıütemad4yen başlannı öte yana çe 
'litlyorlard ı. Hal ve tavurlarından: 

- Ağladığı, bağırıp çağırdığı 
l'eti§tniyonm.ış gibi 1 ir de §imdi lıı. 
~a paşa nu eğlendireceğiz? Demek 
lııtedikleri anlaşılıyordu. 

Sonra, dönyanm hali bir acaib; 
bin bir türlü ana var .. fırsattan ~L 
fade ederek ya çocuğu bırakıp ka
~araa? Balııuıus huna benzer birçok 
.11idiseler de olmamış değildi. 

İtte bizim yolcular bu <•aane>> 
tıin mahivetini bilmedikleri için tc. 
tecldüde duşmüfler, bunun nelieesİ 
olarak da kadının ricuını reddet.. 
~lerdi. 

Hasılı kelam yolculardan hiçbiri 
•i çocuğa bakmak itini ii.ıerine al 
tnalc utemed.i. 

Y okularm araaında, kıyafet 
itib.arile ,ehirliyi andıran batı kas.. 
letli, sırtında empermabl olan bi. 
ri&i. vardı. Ayafında acayib bir ta.. 
lını aan<lallar olan bu yolcu diğer 
Yolculara dün erek: 

- Yahu, dedi, sn ne biçim in
aanlarıuuz ~ Adeta hepinizin insan
hldıa hiçbir alakanız ltalmadığına 
lııük.medeceğim geliyor.. bu kadar 
de vurdum duymazlık, bu kadar 
da alikasızlık görülmüş bir §eY de
İildir. Kadmcaiız belki yanımızda 
)emek ,-emekten sıkılıyor; yanına 
~ocuğunu alsa dışarda da rahat ye
ınelt yİyemiyecek 1. Kadın yemek 
l'İyinceye kadar onun çocuğıma bak 
lbak aosyal bir ittir, hepimizin boT 
eudur. Halbuki azler bu sosyal işi 
Yapmaktan kaçınıyorsunuz, ba11la
nnı.zı çeviriyorsunuz!.. Bu böyle ol
!1'1azl. Böyle hareket etmek demek, 
lnaanlıttan aynlmak demektir. 

Diier yolcular bu ..Ozlere içerle.. 
diler ... Birkaç ta.Qe.i hep bir aiız.. 
ıian: 

- Madem lci b. kadına bukadar 
•cıyonun. dediler, o halde çocuğa 
&en bek. Yoksa böyle kom partim an 
dJt nutuk vermekle it hitmezl arka
dq biziRl bu sibi aö.z.!ere karnımız 
toktur. 

- Vakıa ben beUr bir adamım 
dedi. Sonra fevltalide uykum vu'. 
Konıpartimanda çocuk balnmından 
11nlayan 'bu kadar kadın yolcu du. 
?'Urken bu çocuğa bakmak bana 
GÜfmez .. Faht buna rağmen çocuk 
ıneselesi mevzuubahs olurk~ bita.. 
~af duramam. Onun jç.in bu çocuğa 
he 

Tabii kompartiman içinde bir 
pandominadrr başladı. KimUi kah. 
kaha il.: gülüyor, diğer bir kısmı da 
imdad işareti veruek treni durdur
mak :ietıiyoT(lu. 

Çocuiu bakma .itini üzerine alan 
sandallı yo1cu ise. aararml§ ve ao
murtmuı 'bir halde oturuyor ve su. 
ıuyordu. Artık ca-nı ne uyumak, ne 
de ~tmak istyord'u. 

Y okuların içinde bir sürü geve.. 
ze vardı. Hep de aanclalh yolcuya 
kendilerine göre makul telakki et. 
tikleri bir takım nasihatler veriyor. 
lardı. 

Kimi, istaayona bir telgraf çekil 
me•ni, kimisi de çocuğun NovOTo. 
siak' e kat~ar götürüJ.erek ora<:la po
lıise teslim edilmesini tek.lif ediyor. 
lardı. Bir üçüncü kJSmı da çocuğu 

· ngilizler Sollumu 
istirdad ettiler 

Ve genç anne bunları söyledik
~ eonra çocuğunu kucağına alarak 
ona bir ninni söylmeğe başladı. 

Sandallı adam: 
- Vakıa yaptığınız dürüst bir 

hareket değil, ne iee, dedi. Hiç. oL 
mazn ~>ncMen haher vermeliydi. 
nizl Fakat madem ki siz şimdi biraz 
uyudunuz, mesele kalmamış demek 
tiır. Sıra ha-na geldi, fimdıi aynı iıi 
hen de yapacağım. 

lstanbul borsası 
16/5/l~ açıl~ - bpen~ fia.Uarı 

* 
~iliL olarak yaptıkları bu seyahatte a -

Acemi, sağlam ve sakat erat ıacakları neticeler , :puvan cedve - Şarki Akdenizdc tayyarcf erimiz 
Y erli Eminönü As. Şnbesinden: linde ciddi rol oynıyacak oyunlar Kıbrıs adaıımda hava mcyd:ınlannJ 
I - 312 dahil 332 dahil doğumlu olacaktır. ve demiryollarıru bombardıman et 

acemi (sağlam ve sa.kat) ihtiyat erat Ömer Besim m.işlerdir. Dü1111an tayyareleri Ro _ 
sevkecfile<:ektir. ---- . •

1
. dos ada!Jna bir kaç bomba atmıt • 

II - 'Ibplanma günü ~/Mayıs/941 Alman ue ıngı iZ laraa da nüfusça J:ayiat Ve hasat 
Perşembe günüdür. ti • yoktur. 

m - İş bu ilan davetiye maka.mm h• 1 . b b 1 d 
da olup vak!Ande gelmiyenler Asker- şe ır erı oın a an I' Şarlci Afrikada Amba A1aji'dt 
lik Kanununun 00. cı maddesi muci.- kıt'a1anm~zın mukavemeti d evam 
bince Ce7.ala.nıdırılacaklardır. (Baştamfı 1 inci sayfada) ehnekteclır. Bu mukavemet tarihte 

:1f etmişlerdir. Diğer bazı tayyarele - 1ta1yan a!kerlerinin kıymetinj ve 
Beyoğlu Yerli Aakerl.8 Şubesin- ri.miz de İjmuiden dok.larım bam - şanını gösteren bir timsal t.etkil 

den: ba)amışlardır. etmektedir. 
1 - 312 (dahil) 332 (dahil) Bu harekatn iştirak eden te.yya. -------

tevellüdlü acemi İslam erat eevke. relcıimizin hepsi d~nmiiftür. Bulgar mecıı·sı· 
dilecektir. Y-rıMtanda tayyse ıneydu. 

2 - Toplanma günü 22 Mayıs lanna taarrw:s • • • ti•f ttİ 
941 Perşembe günüdür. Kahire. 16 (AA.) Re.mi feISJ JS a e 

3 - istenilenler daha evvel g~ tebliğ: Yunan:istanda Alman iş -
}erek elbiselerini alabilirler. gali altındaki tayyare meydanlan. Sofya 16 (A.A.) _ D. N. B.: 

4 - Vaktinde gelmiycnlerin aa- na taarruz edihnittir. İstifa etmiş olan Logofetofun 

1 
kerlik kanununun 90 ncı maddesi • Girid &zerinde S tayyare yerin reeb'usan meclisi reısJi -
mucibince ceza göreceği ilan edilir. d•rlldü .itine. hükı1met ekseriveti, sabık ha 

Yedek sübaya gidecekler Londra 16 (AA) - Salahi - riciye naZlrı Kristo Kalfot'u nam-
(Bq!arah t i.ci •Jfaıda) Fatilı Askerlik Şubeslııden: yetli bir membadan öğrenilcliğine zed olaralt ~nniştir 

vaffaki:yetleır kazanıld;ğını haber ÇEKLER Hazeiık kıt'aaına ve yedek sübQy göre Girid adaııı üzerinde büyük Log-ofetof, veda nutkunda, isti-
vermıektedir. Perşembe ~nü bir A~ n bpanış okulu.na sev.ltedilecek klsa. bizmetlile_ bir bava faaliyeti olmuştur. Düş - fosınm, kendisin~ ~e 1ıükUmet 
İ~lyan mevziine hücum edilmiş Londra ı ster.uıı 5.22 rin müddeti l/Raziran/-ll tarihine ka maa tayyareleri Malema -ve

1 
Hera;- ~iya.dseti ile kendisinin dunkü nut-

ve 500 esir alınmıştır. İki batarya New-Yort 100 I>oUr 132.20 dar uzat~ olduğundan gerek lise lion'u bomhardnnan etmiş erse e un a ileri sürdü~ siyasi düşün-
taptan b~ka beş tank ve tank da- Cenent )(1() ini~. Pr. ao.- ve muadili okullamıdan ve gerekse hu hiieumlar hiç bi.r hasar yapma.. celer arasında cyakınaa cıkabiJe-
fi topu iğtinam e<lilmistir. Mevzi- Atana 100 I>rahml 0.995 daha yü.be!t mekteblerden mezun ol dıiı a-ibi inaanca da zayiata 6ebehi- ced ~zahiri fikir muha1efetinden> 
lerin<len tardedilen İtalyanların Madrid 100 Peçe..a 12 89 yet Tennemiştir. S düşman tayya.. o]';'Uu_ğunu kaydeylemiştir. 
şehrin cenubunda bir hayli me - Yoko~ ıoo Yen 31:0175 ~:~:zye=~!~:~e :;~ resi dütürülmüıtiir. Yeai reis 
safeve ric'nt etmeleri üzerine Ya- Stokholm 100 ia.eç Fr. 30.6275 verilnı:.ı oılıın.larm ısevk muameleleri 3 Alman 'YaJ'Ul"ll hatırıldi 

l ·· , · ı· d b 1 Al ~- Sofya 16 (A.A.) - E sk i hari -vel onun şıma ın e u unan g- .Altm tekemmül ettirilmek üzere hemen Londra 16 (A.A.) - lngiliz 
h · ı ct·l 'st ' 27.10 ciye nazırı ve hariciye end imeni 
eNışg: 11~ 

1 
rrul ~ ~· . d b 1 M ayar ktilçe altın 3 34 111.lheye müracaatarı i'IA.n olunur. ha"Va nezareti istihbarat bürosunun reisi Hristo .Ka.lfof büyük .bir ek-

egııe l VO u uzerın. e u un~n bildirdjgınv· e göre, İn.gı.}iz bombardı-
1 'd ll f b' h Id r_L _ - scriyetle meb'usan tr.edisi rcisliği-

Dal s e yo arın ena ır a e ~ ve Taavilit ou·· nku... Mecıı·s man tayyareleri dün öğleden sonra ne seçilmiştir. 
bulunmasına rdmen İtah118.nların İkramiyeli % 5 1938 ıg.os Frizon adlalan ac;ıklannda himaye ============== 
takibine devam edilmekted'ir. &vaıU!:rzurum 2 ,,... 7 19.52 altında seyreden bir düşman va - 1 ınd• ' ....,.,_ b' -:ut 

Ahmn tehliii ~ müzakereleri pur kafilesine hücum ederelc 2000, ~~~ind~ ~~~ b~~ır~~~ 
Berlin, 16 (A.A.) - Alman 4000 ve 5000 tonilatoluk 3 V1lpu- havuzda bulunan diRer bir "apuru 

;~dulan başkumandanlığlnm tebli- ı R AD y O l ıet~~/ı~~~.)Şem!~~k ~il: :c~a~;';:":t:·ı~~li:ob:~~:~1a: !~ isabetlerle hasara ub'atmı.ş -

Şimali Afrikada, Afrika kıtaatı· --------------' nal tayın başkanlığında toplanarak man tayyarelerine hücum etmişler- Gündüz ve gece, savaş ve avcı 
na mensub İtalyan müfrezeleri Tob- CUMARTESİ 17/5/19il vakıflar umum müdürlü~ 1938 dir. Düşman tayyarelerinden biri tayyareleri birçok İngiliz tayyare 
ruk civarında bir diifman hücumu. mali yılı kat'i hesa.bı hakkındaki düşürülmüştür. Bir lngiliz tayyaresi meydanlarına hücum etmişler ve 
nu tardetm~lerdir. B: Saat ayazı, B03: Ajans haberle_ mazbatasını taarvib etmiş ve Hori- üssüne dönmemiştir. • 

Oklultça büyük miktarda lngiliz ri, 8.lB: Hafif parçalar (Pl.) • 9: Ev ciye Vekaleti teşkilatına aid ka- Digv er taraftan lngı'liz savaş tay. yerde bir miktar d.üşm:an tayya -
kadını 13 .,.., an~• 13 33 <N;~ı. resi tahrib etmis]erdır. Gece, İ.c; -

kııvetlen', bi .... ok zımh tank hima- .' _,, .-... ayarı, · : ... w.a. nuna ek kanun layihasmm bjrinci yarcleıi dün Mant derıizile "'imali 
·y "~ " 18.klar l" 50 AJ ba:be ı · " koçyada ve cenubi f n .. ilterede ti -

Yesinde, Capuı::ıo kaleeine ve Sol. Y" :vı ' ~. : ans · r erı, müzakeresini yaparak dağılmıs - Fransa üzerinde devriye gezmişler- .,.... 
1 ,....,_ manlara karşı başka hava hüroın-

lum'e ilerlemişlerdir. Bazı 1 düşmım 4.0t>: ... ~tçe pllklar, 142(): Riy:ı.se- tır. dir. Bu uçu~ar esnasında yerde bu ları yapılmıştır. 
müfrezeleri, SoJlum'a girmi~enlir. ticümhur bıuıdoou, 15.30: Haf'ıf ~la_ Meclis gelecek içtimaını Car - lunan hir çok düşman tayyareleri 

l (pl ) 18 .<>~ t 10 03 d :ı... .. •• • tı n::~man, Alman körfezine ""le Düşman, bu hücum esnastnda bü - ar · • : ..... a. ayarı, <>. : Ra • şa.m,_,a .$lllU yapacaıt r. mitralyöz ate~ine tutulmuş ve bir .ıJ~ 
yük kayıblar kaydetmiş ve bir mik ... Y'O caz orkestrası, 18.4-0: saz eserle_ düşman tayyares:i düşürülmüştür. işgal altındaki araziye yaptığı hü-
tar em nrmiştir. ri, lt> : Koouşına, 19.15: Halk türkü- Hess'İn tayyaresi Alçaktan uçulmak euretile bazı Vll. cum teşebbüsleri esnasında. be• 

Alman hafif sava, tayyareleri, leri, 19 30: Saat aya.n, ve a.jan.s ha_ Londrada teşhir purlar da mitralyöz ateşine tutul _ tayyare kaybetmiştir. Gece olduk-
Tobruk n Sollum civanndaki mu- beTleri, 19.45 : Konu41X1a, 19.50: Solo mu$lardır, bu hareket esnasında bir ca fazla miktarda düşman tayyare 
h -'- 1 ff ,__. ]j b kıla '"' 15 Ra.d ~~ d"l k t ·ı· · d te.csekkülleri, Almanyamn şjmal ve areue ere muva aıciyet . ir suret.. .şıar r , LAJ , yo gaEeı.a)i, ~)..t5: e ] ece ngı iZ tayyaresı üssüne önmemiş. 
te i•irak etmi.ş1erdir. Fasıl hey.eti, 21.15: Konuşma, 21.30: tir. si.mali _garbi mıntaY.ası üzerinde 

Akdenizde, Alman hava kuv - Radyo salon orkestrası, 22 30: Saat LondTa 16 (A.A.) - Sılah mü- A1ma.n tebliği uçmuşlar ve ezcümh Hanovra'ya 
vetlerine mensub tc,ekküller, birbL ayan, a.ajns haberl.l:ri, borsa, 32.50: bayaas.ına aid istikraz için yapılan Berlin 16 (A.A.) _ Al:nan or _ hücum etmişlerdir. Birk.ac tayya-
rini te.kib eden hücumlar esnasın- Dans miiziti CPl.) <ıLondra baftasrn münaıebetile duları başkumandanlığının tebHjti: re, Berline kadar {?irm.i.ştir. Hiç bir 
da. Malta:da Luca tayyare n:ıeyda. He18'in tayyaresj Trafalgar Squa • Bir denızaltı ,gemisi, fanhveti yerde mühim asked hasar vukua 
nına yangın ve infilak bombaları nında üç düşman tayyaresi yerde re' de te;hir edilecektir. Bu hafta i- esnasında cem'an '26.000 tonilato ızelmemist!r. 
atmıolar ve tiddedi yangınlara ec - tahrib edilmiştir. c;ıindc Lon.dr8:da yapılacak kflyıd batırmıştır. Bunlardan 18 bin to- Sivil halk arasında birçok -Olii 
bebiyet vermifle,rdir. Girid adum. G.irid tSulannda, Alman savaş muamelesinin bütün tafra ~rle • nilatosu evvelce bildirilmie bulu- ve yaralı vardır. Hücum eden düş-
d d" o kl§ıalannaa y:a~r tayyareleri, iki büyük şilebe tam i. rinde kaydedilen milttann yarısına nuyordu. man tayyarelerindeiı ütü dilşüriil

va kuvvetle · İn2ili.z ınüştüz. 



8 Sayfa 

İstanbul 
Hayatı 

(Battarafı 2 nci sayfada) 
~aldırım<ian bir defa geçmek ka
ficyse, her mevsimin şiir modasını 
..takiı'b için de. arada bir Küllü]!e 
uğra.maile yetişir. Nasıl ki, bu defa 
• a öyle oldu. 

Kocaelide yol, şose 
ve köprüler inşaatı 

(8aftarah 6 ncı sayfada) 
celerini daiına renkli, manalı ve ışık 
lı yapmaktad.ırlar. Evvelki ak.tam 
da büyük bir kalabalık huzurunda 
(Yalnız bir kelime) isimü esen mu 
vaffakiyetle sahneye koymuşlardır. 

Daha .kahveden içeri girer ~ir
rnez, ,genç şairlerin masasından 
:vükselen şu taze mısralarla karşı-
:t~b.m: 

Orta okul türkçe öğretmeni Nu
ri Özdoğan'ın yorulmak bilmez ala 
kalan ile birçok vatandaı bu ,ube. 
de okuyup yazmağı öğrenmek bah cHem tesbih satanm 

Hem kağıd oynarım 
Hem de zurna dinlerim 
Calan oluraa. 
Sıkıntıya gelemem. 
~vareyim a.vilrc!> 

tiyarlığına ermiştir. 

Mc~er, bu Nurullah Ataç'ın 
keşfettiği. yeni bir ş~eser, şair 
Oktav Ri.fatın en son siiri im~. 
B ir di~er masada Asaf Halet Çele
t>L yakasında bermutad bevaz ve 
kocaman bir gül, citrafındakilerc 
anlatıyordu. Ne konuştuklarını işit 
rnedim. Fakat. bahsin sonuna 
~eldi!kleri zaman, hep birlikte A
saf Halet Çelebinin en me.shur 
mısramı okumava başladılar: 

Halkevimizin diğer tubeleri de 
kendilerinden beklenen faaliyeti 
gösteriyorlar. Yalnız İ:ıımitin tari
hini yazmak üzere tqekkül eden 
heyetin iyi bir semere göstermediği 
görülmektedir. Bu kolun herhalde 
üzerine aldığı çok tcrefü ve o nis. 
bette mes'uliyetli vazifeyi başara. 
cağı muhakkaktır. Yalnız faaliye
tine bız vermesi lazımdır. 

Yeni yapılan İzmit Halkevinin 
inşaatı tamamlanmı§tıır. Bu bina iz 
mitin en muhteşem ve en güzel ya. 
pılanndan birini teşkil etmektedir. 
Halkevi bu yeni binasına geçtiği 
zaman, faaliyetini kat kat artıraca. 
ğı tebiidir. Halkevli arkadaşlar bu 
mes'ud günü aabıraızlık içinde bek 
Üyorlar. 

cOm mani padme hum 
Om man.i pa'.:lme hum.> 
Vcik.it öğle. Kahvenin karşısın

oaki a~ lokantada birçok kimse
ler otunmuş, yemek vivorlar. Bu 
sırada bir .ı?arsonun yükselen sesi 
bütün çair midelerinde aksisadalar 
bırakara'k, dağılciı: 

c- Kes. bir döner?. 
Arif Dino davanamadı. Yumru

J!unu ~arsona do~u U7.atarak, 
&stlannın çok bc,l!endil!i bir şiiri 
Meta okumadı. haykırdı: 

cDönen kebab dönmez olsun!> 
Yanıın<iaki simitçi ile pazarlı'k 

'}·apan bir genç şair heyecana ka
J>Lldı. Arüe döndü, ve sesinin bü
t ün azemetivle şu cevabı verdi: 

c- Yüzlük simit sağ otsv.ft.-• , 
- Artık Celal Sılay yerinde du
ramazdı. Bir h9.mlede Arif Dino
n un sırtına atladı: 

c- Koca Arif, seni öperim. Sen 
b ir dahisin!> 

Diye baltırdı. Sonra genç saire 
aönerek, ilave etti: 

c- Bana bak. Seni unuttum 
zannetme, sen de bir dahi sayılır
sm! > 

Demindenberi bu sahneyi hay
retle seyreden tarihçi Emin Ali, 
yanında oturan Mükrimin Ha -
lile: 

c- Bunlar ne acayib sözler ku
zum. Fakat a efendim, bu çocuk
ların !hepsi de cahil. Ne tarih bilir
ler, ne coğrafya, ne de diğer ilim
lerden birini. Mesela. şu genç aklı 
sıra bir espri yaptı. Ne demişti. 
Ha, evet buldum. cBeşlik simit 
sal? olsun• dedi. Sorun bakalım 
kendisine, sim~din nasıl yapıldı
ğını bilir mi?> 

Alqam Kız San'aı Okulu Sergisi 
Şehrimiz Akşam Kız San' at Oku 

lu Yeni Turan ilkokulu salonların
da güzel bir sergi vücude getirmiş • 
tir. Serginin küşad re.mini valimiz 
Ziya Tekeli yapmıtttr. Serginin a
çllıflnda ıehrin ileri gelen birçok 
aimalan ve maarif ailesi hazır bulun 
muştur. Evvelki aene yeni açılan 
Akpm Kız San'at Okulunun bu ilk 
sergisi halk üzerinde büyük bir te.. 
air husule getirmiştir. Genç kızla_ 
rımızın gösterdiği büyük muvaffa • 
kiyet takdirle karşılanmıştır. İzmit 
halla bu sergiyi akın halinde gez.. 
mektedir. Denilebilir ld, ıehrimiz. 
de hiçbir sergi bu derece reniş ala
ka uyandırmamıştır. Akşam Kız 
~an' at Ok:-ılu Müdürü Bayan Hay. 
rıye Onan J ve okul talim heyetini 
ve genç kızluımızı bu vesile ile teb~ 
tik etmeği bir borç sayıyoruz. 

Söz arasında 
(Baftarah 2 nci ıayfada) 

leJQtrik her iş~ tatbik edildiği ve 
bol olduğu ıçin kırlardaki ağ.Har 
için de elektrik cereyanından is
tifade imkanı vardır. Bu usul, bir 
defa iktısadidlr. Cereyan az oltlu
ku için masraf azrlır. Sonra bit
tecriiıbe hayvanların elektrik ce
reyanına maruz kalır kalmaz ar
tık bu telör.ı?iilere yaklaşmadıkları 
da sabit olmuştur. 

SON POSTA 

Meşhur siKGER Saatleri 
Hiç bir zam görmcksiZin eski fiaUarla satılmaktadır. 
S t N G E R sa.atinin .ita Ute.si yüksek, mübayaa. 

şeraiti faydalıdır. 

Ceb ea.:ıti kromdan arkası fantazi 22 Lira 
Cet> şan.ti kro.md:ın arkası fantaz.. çok ince 25 Lira 
Ceb saati gümü.J arka.~ı fantazi 30 Lira 
Ucuz saatler hakiki tasarrufu temin etmez. Saatin .ta.. 
litesi yüksek, müba.yaa .şeraıti faydalı olmalıdır. 
Türkiyfl41e nsa.fuun )'Üksekliğile ~öhret bula.n SİNGER 

saatleri bütün fa.ydalan cam.idk. 
Çünkü: Diğer marka saatlerden ucuzdur. Tasarrufu 

temin eder. 
Çilnkii; hayatınl7.da sizi başka saate muhtaç etmez. 

Çünkü; onbe.ş sene zarfında tamir parası vermezsiniz. 
Bu fırsattan i.<ıtifa.de etmek .istiyen t.&§r& müşterilerimiz bedelini posta 

vasıtasile p~rn gönderdiklerinde posta ücreti tarafımıza aJd olmak üze
re saat gönderilir. 

D i K K A T: Singer saatleri İstanbulda yalnız Eminönü merkezindeki 
mağazamızda .satılır. - İstanbulda fubemiZ yoktur. 
SİNGER SAATLERİ Mağazası, İstanbul, Eminönü caddesi No. 8. 

Gençlik Eğitmeni Alınacak 
Beden Terbiyesi Genel Direktörlüğünden 
I. - VilAyet, kaza ve mües.5e5eler genelik ltlüplerlnde beden terbiyesi 

mükelleflerini beden terbiyesi nizamnamesi esasları dairesinde çalıştır

mak üzere aşağıdaki f9.l"tları haiz olanlardan cgençlik eğitmeni• alın&
caktır. 

Şartlar: 

A - Türk olmak', 
B - 35 yaşını aşınamlf bulunmak, 
C - Askerlik :vazifesini yapmq el mak. 
D - En az orta veya muadili tahsil görmüş bulunmak ılise veya :ıs

keri eroaf oltullannı bitlrmif olanlar tercih olunurlar.• 
E - Ankarada yapılacak ve 5_6 a7 kadar devam edecek olan beden 

terblye6i kursuna i.ştirak ederek kurs nih.a.yetınde yapılacak imtihanda 
muvaffak olmak. 

F - Sıhhat bakımından her türlü iklimde çalışabilecek ve her nevi 
beden terbiyesi faaliyetlerae ı.Timna.s tik, oyun ve sporlarla• iŞtigal edebi. 
lecek durumda olmak.. 

G - Beden terbiyeat kursunun um uml talimatı ile iç, disiplin ve talim 
ıve terbiye talimatlarına tamamen ri a.yet edeceğine ve kurs imtihanında 
muvaffak oldukan eonra Genel Direk törlükçe rerilecek vazifeyi ita.bul 
edecetine dair numun~ne uygun t.aahüdname vermek.. 

II. - Kursu muw.ttakiyetle bitirip vazifeye t&yin edilenlere 3656 .sayı_ 
lı kanun hük'ümlert dahilinde azam t 14<> liraya. it.adar ücret 'Verilecektir. 

m. - Müracaat tar;h.i nihayet 31/Ma.yı.s/941 eonuna Jcad&rdır. 
IV. - Talib olanların kursa kabul ~rtıannı ve daha fazla moJ.Qmatı 

ıvilft.yet merke21e::ıinde Beden Terbl) esi Bölge Başkanlıkları ae kazalar
da kaym.akamlıldardan almaları ve istida ile mezkür ma.kamlara müra~ 
caatıarı lüzumu illn OlWlur. 1265-7• c3816•. 

Devlet Demiryolları şletme U. M. den : 
Muhammen bedeli (144Ql lira. olan 3000 rulo 1~15 milimetre genişli

ğinde ve on met.re boyunda band ıMle (U.S.lHU Pazartesi günü saat 
04ı on dörtte Haydarpaşada Gar bina& dahilindeki ~n tarafın
dan aı;ık eksiltme usullle satın alınacaktır. 

Bu ~ girmek isteyenlerin (108> liralıık: muvnkıkat teminatJ ve anıt. 
nun tayin ettiği vesaik.le bırllkte ebiltme günü .saatine kadar komisyona 
müracaatları lazımdır. 

Bu işe aid p.rtnameler k.C>nWy<>ncı.n parasız olarak d$tılmakt&dır. 
13593• 

Ankaradaki 
EMLAK VE SAiR iŞLER i ÇiN' 

Ankarada lkinci Noterlik Baıtabibüğinden müstafi Ömer Sök _ 
men Ankarada Yeni Sinema üstünde 2 No. da (SÖKMEN EM
LAK JŞLER)) Bürosu namile bir yazıhane açmıştır. Emlak alım 
ve satımı icar ve isticar her nevi komisyonculuk ve sigorta işlerile Emin Ali'nin bu ithamları genç

leri fena halde sinirlendirdi. İçle
rinden biri: 

Ayni zamanda ağıllara girmek 
istiyen tilki ve kurd st!bi yırtıcı 
hayvanlar da bu cerevandan mü
teessir olmakta ve a~ıllarm semt
lerine uğramamak!adtrlar. Yalnız 
elektrik cerevan:nı kale almayan 
te'k hayvan kovundur. Çünkü o
nun pastu elekıtrik cereyanının 
~eçmesine mani olduğa için bun
lan bu nevi ağıllarda muhafaza 
etm~k mümkün olmamaktadır. 

vekiletnameU devairdeki it takibi iılerile qalışmaktadır. 
.._"111111 _________ Telefıon: 2303 

c- Üstad diye, haykırdı. Genç 
nesli hor görmeyiniz. Bu memle
kete hakiki san'atı biz tanıttık.> 

Emin Ali: 
c- Efendim, efendim. Ne bu

yurdunuz. Siz şiir vazarsınız, fa
kat vezin ve kafiye bilmeZ.iiniz. 
Nesir yazarsınız, amma ıtürkçe bil
mezsınız. Coetıklar siz okuyun. 
Ya, ta:.lısil edin evliidlarım.> 

Cavid Yama~'ın tahammülü knl
madı: 

Hergün 

Kayseri Belediye Riyasetinden: 
Me?ıbahıa.run 10546 lira 90 kuruş lteş.t bedelli .ş~irme ve elektrilc tesisatı 

ae 19'201 lira keşif bedelli t.ulum.ba ve depo tesisatı, boru teV'l.iatı ve te
ferrüatı, pls su tesisatı ve cihazları 28.4.941 Pazartesi saat 18 da ihale 
edilmek üzere kapalı zarf usulıle eksiltmeye vazedilmişse de tayin edilen 
saate kadar bir teklif vak. olmadığırıda.n 2490 sa.yılı kanunun 40 cı mad
desi mucib<nce 23.4.941 tarıhindt'n ıtıb:ıren bir a.y müddetle pazarlığa ko_ 
nulduğu cllietle taliblerin Ankarada Nı:ıfı:ıı Vekiiletı yapı ve ima.r i.şleri re-, 
~iği Ue İstanbulda Beledıye Fen MtidUrlüğün<ie bulunan proje ve keŞif
leri tetkık ederek 28.5 941 Çarşamba gunü .>aat 16 yn kadar Kayserı Bele. 
diye Encümen, rlyasetıne müracaatları aa.n olunur. c35ıı. 

Mayu 11,.... 

Türkiye Cümhuriyeti 

ZiRAAT BANKASI 
Kurulut tarilıl: 1888 

100.000.000 Türk Lirası 
Şubt " ajana &dedi: MI 

F.ira1 ve ticari her nevi banka muameleleri 

Lrw Bantumda kumbar&lı ve lhb&raıa tuarru.r beaabla.nnda 

eııaz şo JirUl bulunanlara senede ' defa çekilecek kur'a ile &f&il • 
d&ki plina eöre 1.traınAye datıtıJ&ca.tt.ıı. 

4 Adet 
4 
4 

40 
100 

.. 
" .. 
" 

1,000 Lirahk 4,000 Lira 
500 " 2,000 .. 
250 " 1,000 " 100 " 4,000 .. 
50 .. 5,00J ,, 
40 " 4,BJJ " 120 " 

160 " 20 ,. 3,2JO ,. 
Dikkat : Beaablanndaki paralar bir eene içinde 50 liradan aşalı 

dtpni7enlere ikramiye çıktılı takdirde .. 20 fazluüe Yerılecelttir. 
Kur'alar aenede 4 defa, 11 Mart. 11 BaZiran, 11 Eylül, ıı Birin

ci Klnun tarihlerinde çekileceld ~. 

lstanbul Levazım Amirliğinden Verilen 
HaricT Askeri Kıtaatı ilanları 

180 tonu gürgen ve mütebaklsi meşe olmak üzere 400 ton odun pa.za.r -
lıkla satın alınacaktır. Kat'l t.emina tı 1200 liradır. Şartnamesi Komls • 
J'()D.da. görülür. Talihlerin 20/5/ 941 Salı günü saat 15 de Hadımltöytın-
de Askeri Satınalına Komisyonuna g elmeleıri. (2384_371g) 

... * 
20,000 aded cağ torbası pazarlıkla satın alınacaktır. Tahmin fiatı 

29,000 lira teminatı 4350 liradır. İhalesi 20/5/941 Salı günü saat 15 de 
An.karada. M. M. v. Satınalma Komi.s yonunda yapılacaktır. Taliblerln 
belli vakitte tomisyona gelmeleri. 12376 - 3667> 

Ankarada M. M. V. Fn. Sn. U. Md. den 
ı - M. M. VekA.leti Fn. Sn. U. M. lüğüne bir elektırikçi alın~ır. 
2 - Lise veya orta veyahud san'at okulu mezunu olacaktır. 
3 - Elektrik. ve motör işlerinde ça lışm14 olduğun& dair vesaik ibraw 

edecektir. 
f - Askerlik ile alA.kası o!mayaca kıtır. 

5 - (50> yaşından yukarı olmayacaktır. 
8 - 25/Mayı.sa kadar M. M. VekA.leti Fn. Sn. U. Md. Iüğüne müraeaır.* 

edecek talibler arasından imtihanla seçilec&ktir. 
7 - Şimdilik yüz lira ücret verilecektir. c2386 • 3757• • c- Şiir yazmak için vezin ve 

kafiveye, nesir yazmak için türkçe 
bilnıiı:ve ihtiyacımız yok. Biz, şe
kilden nefret ediyoruz. 

( Bqtarafı 2 nci sayfada) 
tür; fakaıt, bu işe aı hazırlıklı o
larak t~bbilii etmiş olduğu da 
pek ,güzel ~riılliyor. Alman ha -
reketi muvaffak olduğu halde yı
kılacak olan rejim sade İngilte -
renin değil, belki de ondan daha 
ziyade Amerikanın rejimidir. Su 
halde. mücadeleyi benimsemesi la
zım gelen tek bir memleket varsa 

( Yeni neşriyat ) ! -- ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ -------------- ~~· ~ V'c münakaşa daha böyle b'r 
tok tefcrrüat üzerinde uzadı, gitti. 

KüllUgUn şayanı dikkat 
son tipi 

!Kahveden çııkarken, Küllüğün 
en sevimli tiplerinden biri. seyyar 
kitabcı İsmail Hakkı Okutur ya
nıma geldi. Bugün kederli duru
yordu. Sebooini sordum. O, sıkı
larak: 

c- Bana bir iş, dedi. Ahvali ha
ı:ıra malum. Artık, kitab satılmı
:Tor. 

Sonra, eliyle hata münakaşaya 
devam eden genclcri l!Östererek: 

c- Bunlara çeşid ceşid kitab 
buldum. l!ctiroim. Birini almadı
lar. Bakalım şımdi bir yeni kita
bım var. belki bu işlerine varar?> 

Dive ilave ebti. 
Kit~ ~z ucuvla baktım. Ü

zerinde iri harflerle su isim yazı
lıydı•: cTımarhane .> 

· c- Peki ya eskiler.. onlar da 
ltita'b satın almıyorlar mı?:. 

,_ Onlar m •? Fiatı 10 kuruşn 
düşünce, kendi kitablarmı alıyor
l ar.> 

MeP;eu, 1smıü1 Hl~kkı Okuttır 
yeni bir usul 'bulmuş. Küllüğe ıJ;!e
len üdecbanın birer birer isimleri
ni teSbit ediyor. sonra ic:oorta iş
ı>Orta dolasrp, oonlara aid eserleri 
topluyormus. Ertesi ~ünü masala
rma ı?kterek: 

c- Haydi bav1ar. Güzel kitab
lanm VM", tan,.si 10 kurusa.~ 

Dive ha:v'arıvor. bu hale taham-

o da Amerika olmak icaıb eder. 
Şimdi dikkat ediniz: Bu~nkü 

Amerika da, tıpkı bundan yirmi 
küsur sene evvelki Avrupa ~ibi, 
bu hareket 'karsısında evvela se -
yirci, sonra da cyardımch rolünü 
ifa ile 111€şgulnür! 

Bundan yirmi üç sene evvel. 
Bolşevik isynn.ı kar.sısında, Av -
rupa cyorıgun• idi. Avni vaziyette, 
bugünkü Amerika da chazırlık -
sız• dır. İşte lıadiselcrin görüniisü. 
Acaba, /bunların biribirlerine bu 
kadar benzevişi netic('lerin de 
benzemesini icab edecek mi? Bel
li olmaz. cBenzerlik•, mutlaka 
cayniyet> demek değildir. 

vfluhi{{in c.23it!flP-H 

Denizyollarında tenzilat 
Devlet Denizyol1an tarafından 

Hazirandan itibaren tatbik olun -
mak üzere hazırlanan dışarı posta -
lar seyahat tarifelerinde mühim ten 
ziliit yapılmıştır. 

Yeni tarifeye göre; bir iskeledı-n 
diğer iskeleye giden yolculara 0fo 
30, aile efradile gidenlere o/o 50 
tenzilat yapılacaktır. 

mül edemiyen ediblerimiz de eser
lerini satın alı •orlarmış. 

ıBu zekayı selamladıktan .;onra, 
Küllü-kten a;-rıldım. 

Gavsi Ouımo11 

1939 Harbi ve Türkiye • l nciltere ~ :::/"' ..,.........,.... 0' 
ittifakı - Ulus reftkimizin sekreteri ' 
muharrir arkadaşımız Mümtaz Faik 
Fenik ciddi tet.ki.klere dayanan bu e
serini ıneşretaniş bulunmaktadır. İn.. 
glltere ile Türkiye a.ra.sındakl müna
sebetleri vesikalarile izah eden ve 
toplayan eserde ~ı.ca. BÜjyÜ.k Bri.. 
banya. imp:ı.rot.or:l.uğunun bugünkü 
vaziyetini en doğru rakamlar ve ma
lQmata. dayanarak bildiren geniş fa_ 
sıllıırda bulurunaktadır. Eser 32 fa
sıldan mürekkebdir. İlk 7 faslı İn_ 
giltexe - Türkiye anlaşmalarına, 14 
faslı dünya yüzündeki İngiltere müs
~mleke, dominyon ve mandalarını, 

İrlandayı, Akdenizi, HindiStanı. Mısı
rı, Afl'ika ve Kanadayı, diğer 5 faslı 
da Belçika, Holanda ve Holand.a Hin_ 
di.qtanını siya.si ve iktısa<li bir surette 
izah etmektedir. Bugünkü harbin ki
tııbı sayılan bu eseri biltiin okuyucu.. 
larımtu tavsiye ederiz. Fiatı 125 ku
ruştur. 

~~\PARA 
\ HA YAT YARIŞIN'IN 

DİREKSİYONU DUR~ 

•= T. iŞ BANKASI 
Küçük tasarruf hesapları 
1941 iKRAMiYE PLANI 

Kirahk Hane 
Şlşllde Bomonti tramvay is-ı 

tasyoııu yıık!ı:nında Dere ooJQı_ 

ğında 29 numaralı 6 odalı ve 
banyo, terkoo suyu, cicktrık, ha
vngazini havi içi ve dışı yağlı 

boyalı manzaralı etrafı açık bir 
hane müsait şeraitlP. kiralıktır, 

görmek için karşısındaki Zafer 
ap:ırtımanı kapıcısına. pazarlık 

için <Tel. 4..1016) numaraya mti... 

1 K~eJer: ' Şuba&, 1 l\laJ "'- l .&.. 
&uaW6, a hi.ncl~bı ~ 

1apwr. 

1941 ikramiyeleri 
ı adet 2000 lira.ut - 20\IO.- lira 
1 • 1000 • - 3000.- • 
1 • '150 • - 1500.- • 
' • &00 • - 2000.- > 
8 • ~ • - :WOO.- • 

u • 100 • - 3500.- • 
80 • 60 • - '°°4).- • 

100 • 20 • - eooo.- • 

~----------~~~ •=-=ı-==------------------· 
edilmesi. 

ioARn İNİ situ is aANKAsıNoA 
iKRAMIYE l.J H ESA P A ÇAR 

l lstanbul Üniversitesi A. E. P. Komisyonundan 
Alınacak eşya 

30 düzüne Kodak Röntgen filim 30 x 40 S. 
102 • > • • 35,8 x 35.6 

Muhammen 
fiyatı 

13.73 
15.30 

Tutarı 

41l.90 
1560 60 

1972.50 
Radyoloji Enstltii3üne alınacak yukarıda yazılı filmler 24/ 5/ 1941 Cu.. 

tnartesi gunü saat 11 de Rektorlükte açık eksiltme ile alınacaktır. İstekli
lerin 94-0 Ticaret Odası vesıkalarile 147.94 liralık muvakka,t tıeminatıan 

ile beraber Rektörlüğe gelmeleri. Şartname& hergün görülür. 13608,. 

Is tan bul fiat mürakabe komisyonundan 
85 No.lu ilan: 17/ 5/ 941 tarihınden itibaren kasablarda karaman 60, dal 

lıç ve kıvırcık 65 kuru,ıtan etiketli olarak satılacaktır. c3845• . ............................ ·-·-··················--·-··-····-·--···-·······--..... ---
Son Poıta Matbaası : N""1yat Müdürü: Selim Ragıp EmCQ 

SAHIBLERlı S. Rqıp EMf.C. A Ekrem USAKUG.1L 
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