
~ALKIN GÖZQ 

~ALKIN KULAGI 

t-iALKIN ....., D 1 L 1 

Yazı it&.n ..WO- : 2020J · idare itleri telefonu : 20203 F"ıab ' kunıt 

Gençlik. Ve Spor Bayramı 
Dün bütün gurd bagramı ümid ve güven 

dolu bir heyecanla kutladı 
Maarif Vekilinin nutkundan bir parça: "İsmet lnönüne inanıyoruz. Çünkü o da bize 

inanmaktadır. Bu birlik ve beraberlik manzarasının azametini ve kuvvetini 
hududlarımızın dışından görmek lazımdır,, 

lstanbulda dünkü 
ınerasim ve tezahürata 

aid tafsilat 
Dün ~b~::li Şef Atatür.kün Türk 

va.tan ve i.stikl.il;ni kurtarmak ti
zere Samsunda karaya çıktıkları
nın 22 nci yıldönümü idi. 

Ayni zamanda Gençlik ve Spor 
Bayramı olarnk kabul edilen bu 
büyük aün dün memleketin her 
köŞesindc oldu~u gibi İstanbulda 
da "11<;kun tezahüratla kutlulan
nııştır. 

ı aksim meydamnda 
Vilayet adına umumi merasi

min yapıhc:ıiü Taksim meydanı 
saıbahın Prken saatlerinden itib.:ı
ren büytik bi · kalabalıkla dul
tnuştu. Saat 9.:m da kız ve erkek 
lise ve or.t.:ı okullar talebclerile 
beden terbiye:ıi mükdleflerı ve 
sporcula!' Taksim meydanında 
kendilerınc ayrrlan yerlerd~ top
lanmışlardır. Vilayet. Parti. Bele
diye erkanı. resmi daire müdurJe
ıi de meydandaki tribünde yerle
rini almıs!ar<:lır. 

Saat tam 10 da Vali ve Beledi
ye Reisi Dr. Lıltfi Kırdar berahe 

(Devamı 4 üncü sayfada.) 
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Istanbııldaki geçid resminden lılir intıba: Kızlarımız geçerıer1(.en. 

Ankaradaki merasim 
çok parlak oldu 

Samsundan getirilen ve "Atatürkten 
lnönüne,, sembolünü taşıyan bayrak 

Milli Şefe verildi 

ismet lnönü, merasimden evvel AtatürkUn muvakkat 
kabrini ziyaret ederek buket koydular 

Ankara, 19 (A.A.) - 19 ıve ortaokullar talebelerin-
Mayı.s Gençli ve Spor Bayra~ den seçilmiş bir heyet bir 2ii-
mı bu.gün burada en c~kun zel bahar havası içinde baş-
tezahüraıta vesile vermiştir. lamış olan bu bayram günün-
Her taraf. şehrin bütün cad- de bütün Türk gençliğjnin 
deleri, resmi ve hususi bina- bütün Türk ulusunun tek bir 
lar milli renklerle süslenmiş kallb bağ"lılıgı ile teveccüh et-
ve ana :y<>llar üzerine günün ~ bulunduğu Atatürk'ün 
manasını ifadelendiren veci- muvakkat kabrini ziyaret e-
7.eleıi ihtiva eyliyf:!n levhalar derek Ebedi Şef'm manevi 
ıgerilmiş bulunuyordu. !huzurunda tazim ile eğilmiş-

Saat 8.30 da başlarında Ma- ler ve kabre bir buket koy-
ari! müdürü okluğu halde muşlardır. 
ootü.n yüksek okullarla lıse (Devamı 7 nci ıayfada) 
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ırakta vaziyet 
İngilizler lehinde! 
Irak ordusu 

benzin 
darlığı içinde 
İngilizler 400 esir ve 
külliyetli malzeme 

aldılar · 

Dilk D'Aostanın son resimlerinden biri: DiLk maiyeti ile beraber 
bir teµ~ş esnasında 

İtalya Dik 
D'Aostanın 

teslim 
oldajana 
bildiriyor 
Amba - Alaginin 
teslimi şartları 
kabul edildi 

lngilizl.er Amba-Alagi garni
zonuna girerken ltalyan za-
6itlerinin tabancalarını alma-

dılar, iki ordu ara~ında 
merasim yapıldı 

Kahire, 19 (A.At) - Dük 
D'Aoste'un İtalyan kıt'alarının 
teslimi meselesini müzakere için 
murahhaslar göndermiş olması 
hakkında tefsiraıtta bulunan İngi
liz askeri sözcüsü şöyle demıştir: 

(Devamı 3 üncü tayfada) 

İngilizler Parisi 
bombardıman mı • 

edecekler? 
Darlan 
tekrar 

Parise gitti 
Almanlar 100.000 
Fransız esirini 

serbest bırakıyorlar 

lngiliz gazetelerine göre 
Suriye vaziyeti 

Viöhy, 19 (A.A.) - OIL:. 
Resmi bir tebliğ, :vüz bin

den fazla Fransız esirınin Al
man makamları tarafındr.n 
seıfuest bırakılacağını bildir
mektedir. 

Fransız - Alman müzakere
leri şayanı memnuniyet bir 
tarzda devam etmektedir. 

{Devamı 3 üncü sayfada) 

'"'----------------~ 
Şayanı dikkat bir iddia 

"Begker,, mağazası 
ihtikar suçundan 

Rabbaniye, 19 (A.A.) - .Roy-
ter ajansının muhabiri biliriyor: hk · •td • 

Tayyare ile İngiliz kıtaatının ma emeye verı l 
muvasalatı üzerine Irakta vaziyet 
memnuniyeti mucib bir tarzda is- r---- ··-···---···--- ....... ~·w---··-· ... ··················, 
tihale etmektedir. Basraya sLiratle • \ 
takviye kıt'alarınr::ı. muvasalat et- : Kundura liatlarında müe••e•enin yüzde, yüz kırk nisbe- i 
n_ıiş olması hiç şüphes!z çok iYi te- ~ tinde har ettiği tesbit olandıı Bu vaziyet harbJen evvel de i 
s~rler yapacaktır. ~ağdaddaki va- : devam ettiği için müddeiumumilikle Fiat Mürakabe Ko- ~ 
zıyet karanlıktır. Zıra telgraf mu- : • d k · "h ·ı Al h A ıl ld : 
h~beratL ve demiryolu münakalatı : muyonu arasın a na tar. nazar ı tı a ı as o u : 

( Devanu 3 üncü aayf ada) ~ ............................................................................................. ./ 

Almanlar Solluma 
hakim tepeleri 
tekrar aldılar r .. 

Beyoğlunda, İstiklal caddesinde trolörü ve Ticaret Vekaleti müfet.. 
Beyker müessesesi aleyhindeki mü- tişleri Beyker mağazasındaki kun
him bir ihtikar iddiası adliyeye İn - duralara aid etiketleri almışlar, son 
tı"kal etmiştir. Hadisenin tafsilatı ra ayni kunduraların maliyet fiat -
şudur: . larına dair faturaları ıistemi~lerdir . 

. fiat Mürakabe Komisyonu kon - (Arkası sayfa 7 sütun 3 te) 

Londra 19 {AA) - Reuter'in 
Sollum civarındaki İngiliz ileri kuv- "Son Posta da C_ ok meraklı 
vetleri nezdindeki hususi muhabiri " 

bildiriyor: k gu·· zel bir va, • • 
Almanlar, İngilizlerin Per~mbe Ve ÇO J Zl S8r1Sl 

günü aldıkları mevzilerden bazıla- ,. ...................................... ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••M•••••• ... ••••• 
nnı geri almıtLardır. Almanlar, f • "' 
cür' etkar İngiliz akını ile dağıtıl ~ 

( Arlmaı sayfa 7 ıütun 6 da) 

r···-............... ·-·····-··············-... 
i 6 ayda pratik 
~ usul ile 
! 

ı ın s an u 
i . 
: İngilizce Lale devrinden sahneler '-··················--..... . _________ .....,.__ ·-' 

Bir lale soğanının 1000 altına satıl
dığı günler ve bu günlerin simaları 

Bugünden itibaren 5 inci sayfamızda 
·Yirminci ders 
5 nci sayfada .. . ....................................... .) :::====================== 



2 Sayfa 

Her gün 
Atatürk ve gençlik 

,. _____ Mahittın Birıen 

B undan yirmi jkj sPne ev
vel, l\İrk milletine hürr;

yet ve istiklal çareleri aramak ü
zere, İstanbulu bırakıp Anadolu
ya ayak basmıs olan Atatürk, ken
dısinin fani olduğunu biliyordu. 
Bunun için. bu büyük Türk çocu
i?u, ı;itttüğü büyük Türk davc:.sını 
haricde ve dahil~ kazandıktan 
sonra, Türk inkılab!nın ilk heye
can devirl"rinde, gel"çliğe b.r hi
tab yaptı. Yeni Türk tar'hlmn ne
silJerden nesU!er::? nakledeceği bu 
hıtabeyi hepim!z bilirız. Atatürk, 
Jm hitabeyl0

, Türk vatanını Türk 
gençlığine teslim ve ona emanet 
edi:}ordu. 

Dün, Atatürkün tar1hi teşebbü
sünün yı]dönümüydü. Aynı za
manda, ayni gün. sonradan, ,genç
lik i~in da bir bayram ~nü oldu. 
Bu yıldö:ıüma münasehetile, genç 
ve ihtiyar, hep birden Atatürkü 
hatırladık; onun yirmi ik• sene 
evvel girişmiş oldul?'u büyük v~an 
ve hürriyet sergüzeştınin muhtelif 
devirlerini ve r.afhalann~ yaşadık. 
Ayni günde, gençler de bayram 
yaptılar: Atatürkü hat rladlıar: o
nun ibizc, her bakımdan tertemiz 
bıraktığl müstakil vatıın toprakla
rında, kendi zevklerine .störc, :koş
tular. söyled:ler, dolaştılar ve et
l"8fa heyecanlarını döktüler. 

Yazık ki, bu satıdan yazan, ar
tık onlardan değildır; artık, on
ların nesı!lcri ile bizimkiler ara
sında uzun senelerin büyük ceği
şiklıkleri var. Ar.tık. onların dil
lerini bizler, bizimkilerini onlar 
anlamaz olduk. Fakat aramızdaki 
münasebetlere hakim olan hiç de
ğişmez bir .şey var; öyle b'r şey ki, 
insanlığın bütün ı?idişinde d:ıima 
hii.kim olmuştur: Gençlij?in heye
canı. yaşlı ınsanlarm sakin ve tec
rübeli görüşı1. Eğer bizde onların 
heyecanlan. yahud da, onlarda bı
zim tecrübeler~mız olsaydı, elbet 
bu dünya chha güzel, daha makul, 
daha iyi bir dünya olurdu! 

* Ben de bu,gün gençliğin heyeca-
nına, tecrübeli bir vatandaşın. çok 
mühim sayd:ğırn oir mülahazasını 
cklemeğe çalısaca{!ım: 
Bı~k vesilelerle dikkat ct11m 

ki, gcnçle...-imiz arasında. Atatür
kı.in bu va~anı onlara teslim ve e 
manet eylemiş olmasından do_ğan 
~frit bir gurur vardır. Bu ~urur, 
bır vatanın ve bir tarihin bckçıli
ğini derufl.~e etmiş olmaktan gelen 
bir duygu oldu~u zaman. hakika
ten haklı, mesru ve hatta elzem 
bir gurur olur. Fakat, bu duygu
nun içine, s:rf $!ene;; olmanın ve va_ 
tanın csahihh bulunmanın verdi
ği bir hgd,gamlık kanşmamak la
zımdır. Geııçlık gelip geçen bır 
niz,gii.rdır; onunla ne iftıhar ea:ur. 
ne de ondan dolayı ~urur duyulur. 
Bırinci ~rur, olgun ve kendi kPn
disinc mes'ulıyetini tanıyan bir 
gençliğin haklı ve hatta mukad
des gururudar; ikinci duygu ise 
ham bir duygu, fani ve basit bır 
insan duy.~usu olur. Bun!.ln iı;in, 
herhangi bir yanlış anlamaya ma
nı olmak için. bu vesileden istifa
de ederek gençlere ha:1rlatmak 
istedim ki, A!attirk ham bir genç
liğe deJW, OH!Un ve şuurlu bir 
Türk .'?enc;;li~ine hitab etmişti. 

Yaptığı hitabm gayesı de ~enc;;le
re, üstünde diledikleri ı:!ıbi vaşa
mak için bir vatan teslim etmek 
dcğıl, bilakis, ~ençleri bu vatanı 
daha iyi y:ışatma -, daha yükseğe 
çıkarmak için dikkatli ve heye
canlı bir çalışmavn davet etmekti. 
Atatürke ~öre, gençliğin bu vatan 
k ısında!ti vaziyeti bir hak de
ğil. bir vazifo vaziyeti ıdi. Ataya 
göre, vatan _geııçJik ıçin değil. 
gençlik vata.1 ıc;;indi. Genclerimiz, 
şüphesiz aradaki bu farkı pek gü
zel anlarlar: anlamavnnlar bulu
nursa onhra izah etmek tu bizim 

SON POSTA 

Resimli Dla k ale : Küme arasında kalmayınız. 

Bütün insanlar için annelerinden doğduklan gün hayat yolunda Bir yan§ta en sona kalmak bir eporcu içjD çok acı bir neticedir, 
hareket noktası hep ayni çizgi üzerinden ba§lar. Kendilerini bir sür- fakat kütle arasında hiç göze çarpmıyarak, sıra adamı kalmak ta 

l öyledir, mesele başa geçmekte, hiç değilse kütleden ayrılarak az 
at müsabakasına giriıcn spoıcularn benzetebilirsinh;, tedricen ara a. k ço göze çarpmaktadır. Sporda böyle olduğu gibi hayatta da höy. 
rında mesafe farkı ba§lar, bazıları çok geride, birçoklan ortada; müs Jedir. Silik adam olarak kalmamak en birinci hayat d üsturumuz ol-
tcsnaları da ha~ta olarak intiha noktasına varırlar. rnak gerektir. .-.. . .-. ........... ----·· ... ····· ...... ··········-···-····· .. -···· ............... _. .. ----................. _._. _ _..... ...... _.._. .................. -.. --... -...... ..--.. -··· 

-
Saatin tarihi 

[EDE~ÖVAT] 

010. keUme hortlatmıyalım! ,,. .... _________ __,_ ...... ..--.-... _. ... .__ ...................................... ··~ 
• 1 
: Arli•tlerim izin lotoğrdlları -Na.rettin Hocanıtı uka.ına i 

Saat mevcud olmadığı eski devirlerde insanlar 
zamanlarını nasıl tayin ederlerdi? 

E yediremiyeceği •oğak lıkralar - Sene11in en güzel romanı ~ 
: ul~i : . . '-. ................ .._.__. ___ .____________ ....... ________ .. ___ .J 

Yazan : Halid Fahri Ozansoy 
Bir kadran içinde hiç durmadan 

hedcfsizçe hareket eder gibi görü
nen akreble yelkovanın hayatımız. 
da ne mühim bir rol oynadığının 
bilmem farkında mısınız) 

Bir an için bütün dünyadaki sa. 
atlerin durduğunu farzedelim. Aca
ba ne olur} Bunu tahayyül etmek 
insana dehşet ve Ürperti veriyor. 

Her ~yden önce şimendiferler 
arasında müthiş çarpışmalar olur. 
Çünkü şimendiferlerin hareketi sı
kı s1k1ya önceden hazırlnnmlş, bir 
takım tarifelere bağlıdır. Halbuki 
saatsiz tarifelerin hiç bir kıymeti 
yoktur. 

Denizlerdeki vapurlar yollar1nı 
kaybederler. Çünkü hiç bir kaptan 
elinde saat bulunmadıkça nerede 
old~unu tayin edemez. 

Fabrikalarda mesai gayri müm
kün bir hal alır. Çünkü makineler 
gayet ince hcsahlar üzerine kurul ... 
muş 'bir takım tarifelerle çalışırlar. 
Modem fabrikalarda yapılan mal
lar ve bunların parçaları dakikası 
dakikasına bir tezgahtan diğer tez
gaha akıp gitmek mecburiyetinde. 
dirler. Ve bütün bunların hareketi 
dakika ile ölçülmüştür. Bütün bir 
fe,,brika yüzlerce küçük makineden 
mürekkeb bir tek büyük makine 
halinde hareket etmektedir. Ve bü
tün bu muazzam, kudretli, makine
lere cehde duran ve adına «!'aat> 
denilen minimini bir makine ku -
manda etmektedir. Saatin dunnasi.. 
le beraber bu makineler arasında
ki ahenk derhal bozulur. Bunlardan 
biri ileri gider, diğeri geri kalır, ve 
kısa bir zaman sonrıı bu muazzam 
makineler tamamen durur. 

Peki, o devrin insanları saatsiz . . . 
ne yapıyorlardı} Ellerinde herhan- pu b~~ı~d~ k?nuşurken ~epı - yakındaki fırsatı kaçırırlar mı? 
gi bir zaman ölçüsü yok muydu } mızın dilegı bırdir:, açık ~ t~r~e Nasıl ki ~te, son haftalar içinde, 
Onlar zamanlarını ne ile ölçerler- yazmak. Bunda ltereddüıdü:n1UZ kıymetli artistleriın!z, imzalı re -
di} ' yok. An<:ak dildeki bu sadelik ce- simlerini talihlerine yollamakıtan 

Antikacı dükkanmda 
reyanı, asırlardır türkçeleşmiş ve baş alamıyorlar. Meğer ne kadar 
halk konuşmasına kanşmış olan da heveslisi varmış! Hatta işitti -
ara:b ve fars kelimelerini kullan - ğime göre, bir bayan, mcktubun

Gelin de ~di sizinle bir ar1tika. mamıza mani d'eğil Zaten bir a - da, bir delikanlı artistjmizin bir -
cı dükkanına gidelim. Şimdiye ka.. ralık yapılanlar tecrübelerde bu- ;kaç tel kirpiğinin de fotoğrafisi ile 
dar daha ziyade evimizi ve odamızı b k · l 1 tetkik . . nun aş a tiır ü o amıyacağmı beraber gönderilmesini rica etmiş. 

•• A etmıştık. Herhalde anttkacı gösterdi. Yalnız şu var: yüzümüzü Artı.k bilmem, buna, ne buyuru -
dukkanında çok venteresan manzara S{ilncş-dil teorisinin meşalesine çe- lur? 
larla karşılaş~cagı~_1z. muhakk8:~ - virirken, köşede bucakta kalımş - Yalnız ibu vesıle ile şunu dü
tı_r. Burada gorccegımız şeyler .~ze- bir takım fersudelikleri, lisan şünmekten de kendimi alamadım: 
rmdı; . te~er teke~ d~rmadan ?nce müstehaselerini d~ yeniden dırHt- bu fotoğrafi merakı san'atın diğer 
~epsını. ~ylece hır gozden gcçıre - meğe çalışmak ~iç doj!ru bir hare- şubelerinde başka taleıble.re de yol 
lı.m .. E~ız~ geçen ente~esan ve re- ket sayılamaz. Işte bana bu satır- açsa hic;; fena olmıyacak! Bilhassa 
sıml! bır kitabda d~ hoyle hareket lan yazdıran da böyle bir ~arabct müelliflerinden kitablarının im -
etmıyor muy~z'? K~tabı okumıya nümunesi olmuştur. İzah edeyim: zalı birer nüshasını istiyenler! O 
başla~ad~n .o?ce kıtab hakkında Basın Birliği bir c;;ay ziyafeti zaman hem edebiyat inkişaf eder, 
umumı hır fikır elde etmek için veriyor ve sayın Maarif Vekilimi- fazla kirtab harcanır. hem de bu iş 
baştan sonuna kadar resimlerine zi de bu ziyafete davet edıyor. Er- bir moda haline ~clir3e Neşriyat 
bakarız. tesi gün ~azeıteler bu haberi pek Kongresinin bile pratik olarak hal 

Bu antikacı dükkanında gördü. talbii olarak verece.klerdir. bu me- ledem.e<li.iti büyük dava kendili -
ğünüz bu karmakanşık şeyler ihti- yanda çaydan da bahsoluna.oaktJr. Rinden halledilmiş olur. Zaten bu
ma! ki ilk bakı~ta sizi pek te alaka- Fakat gazetenin biri, bakın bunu ~u vaktile İstanbula bir gelişinde 
dar ctmiyecektir. Bir eskicı dükka- nasıl jfade ediyor: DaoetUer bü- Fransız müellifi ve Türk dostu 
nındaki eskileri andıran ve birbirıle feden ncvaleçin oldular. Claudc Farrcrc bile tatbik etmiş 
münasebeti olmıyan hu eşyalar aca. Nevalcçin! Yarabbi, insan dü - ve mükemmel de muvaffak olmuş-
ba neyi ifade ediyor} şünüyor, düşünüyor da bu keli - tu. Şu suretle: bir gün, yapılan 

Şurada bir kötedc Hindli bir menin bugün de kullanılmasın - bir ilan üstüne, muhteşem saka -
Brehmene aid tuhaf bir tarzda çen. daki lüzumu bir türlü kestiremi - lını önüne eğerek, Beyoğlunda 
tik çentik çizilmiş bir sopa var. O. yor. Eh, artık bu farisi m~:ekkeb Haşet kütübhanesinin bir masa -
nun yanında rengi yeşile <4_alan ka- sıfatın arkasından bunun dıger es- sına oturmuş ve önünden ~eçid 
hartrna halinde bir takım azizleri kimiş hatıraları da canlandırıla - resmi yapan 6=kserisi musevi b!r
tasvir eden çok eski bir çan görü. bilir ve ~eıa ya~n ~ir hikaye - çok genç ba~·anlar:ı uzattıkları 
nüyor. Ya §Uradaki kalın me"in kap de, bir şı~rd~ •. ~atta bır kır veya kendi kitablarını imzalamış dur -
lı -kitaba ne buyurulur ;\ Bugün, b~h~e gezı?tısını k~ydeden ~fr _ga: muştu. Tabii, bu geçid resrr:.ının 
böyle cildleri hiç bir yerde göre ~ zete h~~~r~nde yenıden şu ~:mleyı önce gişeden başladt{~ını söyleme
mezsiniz. Cildin birçok yerleri bur- okuyabılınz: Deste deste şukOfe- ,ite hacet yok! 
ğu ile oyulmuş gibi delik delik. çin oldular! Evet, ne olurdu. bu usulü de 
Dikkat edilirse, bu delikler ziyankar Fakat bu:r:~ .. hak~ımız yok; bu modaya uydurabilse idik ... Haki
bir farenin di:lerinin izlerini ta~ı _ mana:ız ve olu kelı.meleri hort - katen ~ebiyat. namına ne kadar 
yor. Kitabın eskiliğine bakılma onu laıtmaj!a .. · arzu edılecek bır şey olurdu! 
bu hale çeviren fare çoktan öbür Artistlerin fotoğrafileri Minare fidesi 
dünyayı boylamı~ olacak. Bir tiyatro mecmuamız iHb et- Bir l?Ün. üstad Hüseyin Rahmi, 

Ya şuradaki kandil ne tuhaf! ti: Şehir Tıyatrosu artistlerinin ben, Peyami Safa, Refik Ahmed 
Hatta doğrusunu isterseniz bu kan- istiyenlere imzalı fotoğrafüeri ve daha birkaç arkadaş, AlaykÖŞ-

tar. dilden ziyade bir petrol ltımbasını yollanacak! Buradan ta Amerika- kündeki edebiyat şubesi idare he-
Veyahud o akşam için tiyatroya andırıyor. Fakat ne ıi§eşi, ne fitili ya, Holivoda mektub yazarak er- yeti toplantısından çıkmış. bil -

gitmiye niyetlisiniz, saatiniz durmuş hiç bir şeyi yok. kek ve kadın meşhur yıldızların mem ham6mizin teklifi üstüne 
bulunduğu için ya vaktinden çok ( Arkua sayfa 7 aütun 6 da) imzalı resimlerini istiyenler ibu Topkapı sarayını dolaşma~n ~it -

Ya mcktebler} Saatlerin durma
sı acaba rne'kteblerde ne gibi bir 
tesir yapar~ ince bir takım mesele
lerin halli ile meşgul olan metama. 
tik hocası, sizi derste kırk dakika 
yerine belki de yüz kırk dakika tu-

evci gidecek saatlerce hclc:lemiye .................... -····-·- ·••••••••••••••••••0 "•••••• •••••••••••••••••
00
···-

00
•••••••••••••••

00 miştik. İç avluya J?irmeden, bir du-
mecbur kalacaksınız veyahud geç ( I ~ varın dibinden yürüyorduk. Bir -
kalarak oyunun bir ikinci perdesini S T ER İ NA N 

1 
denbire, içimizden biri, - iyi hatır-* kaçırmış bulunacaksınız. lamıyorum amma. .galbia bir mi-

ENet. ,gençler, bu vatan sizındir· Veyahud bu gecenizi evde ge _ i STER İNANMA 1 safirimizdi - durup duvarın üstü-

vazifemiz olur. 

fakat siz onun sahibi de~ılsıniZ: çirmeğe \:arar vermi inizdir. Canı- ne hayretle baktı. Hakikaten ,ı?a-
bekc;;isisınız; hatta, sa<.le bekç:si nızın sıkılmamaıu için bir iki dostu. Gazete ve radyo ağlz birliği dar aradan tam bir yıl vakit rib bir duvar üstü idil Üstüvane 
olmakla oa onu sizin eJierinize ıtes- nuzu da davet etmi, bulunuyorsu _ yaparak: geçti ve Amenkanın şimdi yap- şeklinde( müdevver. bodur bir ta-
l
. ~ A t k - Amerika harbe nirmeve tıgı~ da o zaman vadettin! c:ey- k küm'b tıe sıra ı'le diı.ı"lm"" 
ım t..-uen ta ur ün ruhunu sade· nuz. Tahmininize göre onlan bir, iki hazır. cfi.L·orlar. Ufak tcJt~k dir: Gördüğümüz ve işittiiroiz dım ek r cay·b bi; 

demezsimz: siz onun yap cısı. yiik- hatta belki de üç saattir bekliyor- .y :ı. uvann yu arıSJna a ı 
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Sözün kısası " 

--····-
Radyomuzda 
Yenilikler 

'1.. E. Ekrem Tal il 

G eçen Pazar günündenbeti 
Ankara radyosu hf'le şükÜf 

biraz canlılık ve programlarında de 
ğişi.kllk göstermeğe başladı. Dina " 
mik olduğu kadar işden de anlayaıı 
Vedad Nedim Tör arkadaşımız bu 
milli müessesenin başına geçince 
biz bu değişikliği esasen umuyor -ve 
bekliyorduk. Ondan evvel, radyo " 
yu idare edenlerde belki hüsnü ni· 
yet vardı, fakat bÜ gibi işlerde bil
hassa lazım olan görgünün, kültü,. 
rün ve zevki selimini tezahürüne 
bir türtü şahid olamıyorduk. 

Şimdi, harb dolayısilc dünya i9" 
tasyonlanndan birçoğunu dinlemek 
ten mahrum kalan radyo meraklı • 

larını Ankara istasyonu kendi ba • 
şına tatmin edecek bir hale gel -
miştir diyebiliriz. 

Bir radyo programında en öneın
li şey varyete = çeşiddir. Zira rad .. 
yo muayyen bir şeyden zevk alan 
mahdud bir zümreye değil, zevkle
ri alabildiğine tehalüf eden büyük 
bir kütleye hitab eder. Ve bu küt
leyi teşkil eden zevk sahiblerindeıı 

her biri de, zevk aldığı şeyin en 
mükemmelini ister. Onun iç.in bu .i.. 
şi becerebilmek zordur, marifettir• 
Radyomuzun yeni idaresi hu husu.. 
aiyeti nazan itibara alarak işte her" 
kesi memnun etmeğe, bittabi vüs'u 
ve jmkanlan kadar, çalışacağını bi· 
ze gösteriyor. 

İdarenin vermiş olduğu izahata 
göre radyo nCF"iyatı memleketi ge
ıüş ölçüde alakadar eden mevzula .. 
ra hassaten önem veı:ecektir. Çok 
zengin bir folklör hazinesine malik 
bulunan güzel yurdumuzun halk şi• 
irine, halk musikisine çoğumuz va· 
kıf değiliz. Halbuki bunların ara • 
sında öyle şaheserler, öyle coştu .. 
rucu, alıp sürükleyici, k1vrak, latif 
şeyler vardır ki dinledikçe şaşaca • 
ğız, ve sevcc~ğiz. Bugüne kadar 
radyomuzda bize dinletilen soğuk. 
kerih, acemi seslerin okuduğu aö .. 
züm ona halk türkülerinin içimizde 
bıraktığı feci tesiri bu yeni neşriyat 
silecektir. 

Dahi babasının gerçekten hay ~ 
rülhalefi olan üstad Mes'ud Cemi • 
lin ibda ettiği küme fasıllarını daha 
sık dinliycceğiz. Carb müziğinden 
haz alanlar ıiçin, garb bestekarları -
nın, klasik ve modern eserlerinden 
daha geniş ve daha seçkin neşriyat 
yapılacak. 

Söz neşriyatına gelince, sabahla
rı kulaklarımızı tırmalıyan kupkuru 
ve manasız yemek tariflerinin ye • 
rine, evin ve ailenin daha mes'ud 
ve daha verimli olmasını ilgiliyen 
muhtelif mevzular kaim olacak. 
Akşamları, uzaktaki dinleyicilere 
bilhassa hitab eden bir memleket 
postası, haftada bir gün bir yurd 
saati bulunacak. 

Gülmenin, beşerin lazimelerin • ! 
den olduğunu da düşünen Radyo 
idaresi programlarına, yeniden mi
zahi 'konuşmalar, avare söhbetler, 
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güldüriicü fıkralar, temsiller de koy-· 
muştur. 

Çocuklanmızın Çarşamba ok .. 
şamları da, daha zengin ve daha 
cazib bir programla devam edecek-
tir. Lakin, yarısını bile sayamadı • 
ğım bütün bu yenilikler içinde en 
büyük zevkle ve heyecanla kar~ılı· 
yacağımız, cı:Mehmcdin saati» ola .. 
caktır. Bu saat bize her Pazartesi 
günü akşamı, Türk milletinin hem 
timsali, hem de gözbeheği aslan 
Mehmedciğin tatlı, sıcak, yiğit sesi.. 
ni işitmek, onun temiz gönlündeki 
asil duygulara muttali olmak fır -
sahnı verecektir. 

Yalnız bu, radyomuzu idare e • 
denlere, başta Vedad Tör ve Mes. 
ud Cemil olmak üzere şükranımızı 
icaz.andırmaya kafidir. 

c. ek •• ,,. ~aıu 
················································-

TAKViM 

MAYIS selticisi ve şenlendiricisı olacaksı- sunuz. Ne gelen var. ne giden ..• Çay farkla biz de bu fikirdeyiz. gibi malze.ıııe göndermektedir. manzara vermis]erdi. Hayret eden 
nız! çoktan soğum~ göz kapaklarını:>' Fransa yıkılma arifesınde gör1derdiln malzemenin mikta- arkadaş. birdenbire, Hüseyin Rah-

H 
· b' t v 

1 
başvekilinin dili ile Amerikaya rını her hafta ve her ay bir minin kolunu tuttu ve yukarısını ıı-----....-----------n 

iır ır va an arsaS? ürnındc agır aşmıştır. Nihayet artık misafir- miktar artırmaktadır. Şüphe Rumi a u 20 Arabi Mııo 
.şahlanmış b:r hcyecamı binip at !erin gelmiyeceğine kanaat getir_. - baş vurarak yardım istemişti. göstererek: 1W7 186() 
oynatmai< elbP.; güzel bir sevdir; relc: yatağınlza yatmışsınızdır. Öyle Dinliyenc hüzün veren titrek yok ki, bu da mühim bir şey- - Üstad. dedi, nedir bunlar? 
fakat, asıl güzel olan, asıl zevkli değil mn Gece yansına kadar da sesi elan kula_ğıınızdadır. Ame- dir, çok mühim bir seydir, fa- Hüseyin Rahmi, hic düşünme -
ve şerefli o!an şey, bu vatanın misafir beklenmez ya l. F'akat tam rika o zaman iki yahud üç ı;;in kat ne de olsa henüz harbe ~ir- den. sanki cevabını kırk yıl evve. 
yıükselm-".>i, daha yükselmesı ic;;ın uykuva dalmı, bulunduğunuz bir düşündükten sonra: memiştir. Halbuki harbe girme- linden hazırlamıs ıtibi: 
mütemadiyen çalışmaktadır Va- esnada keskin bir zil sesi siri tnth - Ancak malzeme t?Öndere- ye hazır olmak başka şevdir, - Ne olacak? dedi, minare ti-
t an, bir toorak değildir; vatan, o- uykunuzdan uyandınvor. Bu gelen rek ve ,gönderilecek malzeme- filen girmiş olmak ta ~ene baş- desi.·· 
nun içine' ' vaşaynn bir ccmivet. misafirlerinizdir. Bunlara sorarsa _ nin miktarını daima artırarak ka bir şeydir. Görünüşe .J!Öre Nasreddin H~ fıkralari 
b r insanlar kütlesi ve bir millet- nız saat şimdi ancak dokuz buçuk yarclım edebilirim, şeklinde bir son adımın atılması ic;;in daha Aziz ve kıymetli dostum Ragıb 
tir. Bu cemiyet ne kadar kEmal on raddeleridir. ccvab vermi~~i. aradan bir müddet vakit geçe- Şevkinin hakkı var: Nasreddin 

lııtayı• 
'; 

GUı EŞ 
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1941 

SALI 
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23 
bulursa, hu insanlar. kendilerini Saatler olamvasdı -acı tatlı- ne O zamandan bu zamana ka- cektir. Hoca fıkrası ve hikuvesi yazanlar 
ne kadar mükemmel hale ı:?Ct:ıır- gibi vaziyetlerle karşılaşa~ağımız iSTER iNAN, yenidençoğalalı,büyükTürknük- ôtle udi Aqam 
lerse ve mille:t, kolda. kafarta, hakkında daha birc;olc misaller ver- tedanının de~il söylemeği, düşün- 0>. L>. S. u. ::i. ı.>. 

-Hızır 
16 
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Yat« 

s. o. 
23 17 kaLbdc ne kadar canlanır. yükse- mek mümkündü. Halbuki hiç bir İSTER 1 NAN M A ! meği bile zekasına yediremiyeccği V. ı~ .o 7 08 :lO 2• 
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•akineye 

Verilirken -.a .......... __ 

General De Gol 
Vişi hükumetini 
itham ediyor 

Jllür Fransızlar şefinin 
müttefiklere 

gönderdiği nota 
,.._Londra 20 (A.A.) B. B. C.: 
~n,_eral dö Goll Büyük Britanya 
t2lkılmeti ile müttefik hükumetle-
~RÖn<lerdlği nota4a ~unları bil -
"U"Ill.İ.$t ir : 

Vi.şi hükumetinin Alm:mya ile 
lkdeylerniş olduğu itil&fları ta -
nı.aanne redded ıyorum. Visi hüku
nıeti kendi:ııı müstevliye karşL ta
ınan:uıe islikialini kay.beden b :r 
\'~iyete sokmuştur. 
bi. Fransa yaşı dolaytsile zayıflamıo 

r ihtiyar tarafından idare edihnelc.. 
~_:dır. Fransa Viı:ıi hükumetinin ef'a
llllden mes'ul tutulamaz. Fransa 
~tün silahlarile harbe devam et -
tn.elttedir. Binaenaleyh müoterek 
diişman ile harb eden bütün mütte. 
&Jt devletler taraf-ı.ndan muharib 
llrillet olarak telakki edilmelidir. 

Bern 19 (AA.) - Vichy' den 
alman bir habere göre general de 
Caufle taraftarlarına çok ağır ce.. 
tale.r verilmiştir. 

Clermont F errand askeri mahke
r~nit. üç küçük zabiti idama, 17 

llçük zabit de 1 O seneden miieb -
~d küreğe kadar giden cezalara 
tna.hkUm ettiii söylenmektedir. 

Romanyada 
• • • 
ıaşe vazzgetı 

fenalaştı 

Haftanın ekser 
günlerinde ekmek 

bulunamıyor 
Bükreş 20 (A.A.) - Romanya -

da iaşe vaziyeti günden güne fe
nalaşmaktadır. Bütün gıda mad -
deleri vesikaya tabi tutulmuştur. 
Pek az mikıtarda ı;pda maddesi el
de edebilmek için kadınlar her sa
bah mağazalar önünde mücadele 
etmektı>dirler. Et haftada iki defa 
VerilmeK:tedir. Haftanın ekser gi.in 
!erinde ekmek bulunamamaktadır. 
'Yerine mısır bulamacı kaim ol -
tnaktadır. 

Vişi hükumeti 
Amerikayı 

protesto etti 
Vichy 20 (A.A.) - Resmeı1 bil

dirildiğine ~öre Fransanın Vaşnig
ton büyük elçisi Henry Haye. A
tnerika limanlarında bulunan Fra.n 
sız vapurlar·nm müsaderesini A -
ınerika hükumeti nezdinde protes
to etmiştir. --------

Suriyede askeri 
haberler neşir ve 

tamimi yas_ak 
Viclıy 20 (A.A.) - Beruttan 

bildirildi.kine göre Suriye ve Lüb
nan fevkalade komiseri General 
Dentz umumi emniyete, milli mü
dafaaya ve askeri vaziyete aid her 
türlü haıberletin neşir ve tamimini 
yasak eden bir emirname çıkar -
mıştır. 

Kanadada bir 
Polonya ordusu 

kuruluyor 
Lonrlra 20 (A.A.) - Polonya 

başvekili General Sikoriki Birle
şilt Amerika ve Kanadaya yaptığı 
seyahatten Londraya dönmüştilı'. 

Ge~ral Sikorski, reisicümhur 
Ru:zıvelti, hariciye nazırı Hull'ü, 
harbiye nazırı Stimsonu ve bah -
riye nazırı Knox'u ve diğer Ame
rika nazırlarını ııörmüş ve Kana
daıda teşkil olunacak yeni Pokınya 
omusunun icar ve iare kanunu 
mucibince techizi meselesinı tet -
itik eylemiştir. 

-ırw 1 , •• ,. 
SON POST~ 

Tele Ve T e lsiz Baberleri 
Amerika Hariciye 
Nazırı dedi ki: 

• 
"Gönderdiğimiz mal
zemenİll İRgilterenia 

eline geçmesini 
temin edeceğiz.,, 

5'allı teeasiU ederken Amerika 
dünyaya rehberlik edecek 

Nevyerk, 19 (AA.) - Hariciye 
nazırı B. Hull dün Amerikan mil
letine hitaı:ıen radyoda bir nutuk 
söyliyerek Amerıkanın dış siyase
ti hakkında iki mühim beyanatta 
bulunmu~Lur: 

1 - B. Hull. ,g-önderilen harb 
malzemesinin İn.giltereye varması 
çarelerini Amerikanın temin ede
ceğini teyi<l etmiştir. 

2 - B. Hull, sulh tekrar teessüs 
ederken Amprikan hükumetmin 
dünyaya rehberlik etmesi lazım 
geldiği prensiplerini ilk defa ola
rak izah etmiş.tir. 

B. Hull ezcümle demiştir ki: 
1 - Azami derece ileriye götü

rfümü.ş bir milliyetperverliğin ti
carete müirit tahdidat tahmil et
mesine müsaade 0tmemelidir. 

2 - Beynelrnil~l ticaretin inki
şaf edebilmesi i:çin beynelmHel ti
cari miina.sebetlerrle fark gözet
memek bir kaide olmalıdır. 

3 - Ham ma<ldel~r ve ticari 
emtia isti.s.Dasız bütiin mi·lietler ta_ 
rafından temin edilebilmelidir. 

.ı - Ticari emtia alışvedşine a
id beynelmilel anlaşmalar müsteh
lik memleketleri ve bu memleket
ler ahaMini himaye ede<:ek şekil
de tanzim edilmelidirler. 

5 - Beynelmilel malt müesse
selerin nizamnameleri ve mali an
laşmalar esaslı teşebbüslere ve bü
tün memleketler<h=- bu h~t'bhüsle
rin clevarr!lı inkişafına vardım e
decek ve 'bütün mf'mlekf'tlere re
fahlaril€ telifi kabil ticar'l usuller 
vasıt~ile tedive i'm.kanr verecek 
tarzda vaoılmah~1r. 

Almanlar Hessin 
seyahatini bir 

sulh teşebbüsü 
addediyorlar 

Berlin 19 (A.A.) - Bir husu~ 
si muhabir bildiriyor: 

Son gelen muhtelif haberler, ga~ 
zete baflil.&kaleleri ve bunlardan 
radyo neıriyatı, Hcu'in seyahatin
deki baki.ki mabadın btr sulh ak. -
di olduğunu söylemeğe müsaid bu
lunmakıtadır. Almanyanın ikinci 
mümtaz şahtıjyeti büyük bir idea -
liet olu.p daima kendine mahsus bir 
alemde yaşıyordu. Hess 1918 de
k:i muharib zihniyetini taşıyordu. 
Almanyada daima yaşıyıın bu zih
niyet 1918 dekine müşabih bir fe. 
liketin her ne ,ı?ahasına olursa oL 
sun tekerrür etmemesini iatiyordu. 
Harbe devamın pek çok insan ha
yatının ve muazzam servetlerin kay 
bohnası demek olacağını düı;ünen 
Hess. şab.i bir temasla bir tavas -
sut tecrübesinde bulunmak istemİŞ
tir. O cesaretli har~keti ve cür'et ~ 
karlığile İngilterenin teveccühünü 
kazanacağını ve sözlerine inanılaca
ğını ü'"'.rid ediyordu. Bu itibarla 
Hess hadisesi denilen bu mesele 
fialdand.a Almanyada ha.la deve -
ran eden pek muhtelif faraziyeler 
yanlıştır. Çünkü AJmaın gl'zeteleri 
3 gündenbe~ hiç bir kelime yazma
dıklan için lnııiltere haberleri ma -
lüm değildir. 

D' Aosta dükünün 
Mussotiniye 

gönderdiği mesaj 
" Bu toprak· ara 
yakında avdet 
edeceğiz,, 

Roma 20 (A.A) - Dük d'Aosta 
Mw;sıoliniye aşağıdakt mesajı .gön
denmiştir: 

Fazla rnlkLarda bulunan yar:ı -
l.ları.mızı barındırma.k ve onl:>.ra 
bakmak imkansız bir hale .E!~lmiş 
ve vaziyet ~ünden ~rı.e müşkül -
leşmişt:. En büyük fedııkarlıklara 
katlanmak şart l..::? bile müdafaa 
ancak az bir müddet devam ede
bilirdi. Binaenaleyh düşmandan 
5erefli b ir teslimiyet taleb Etıtim 

İngilizler Parisi 
bombardıman mı 

edecekler? 
( Baıtarafı 1 inci sayfada) 

İdarıe ve ekonomi bakımın
dan işleri başında bulunmaları 
lüzumlu olan memurlar ve 
endüstri ve ziraaıt müessesele
ri şefleri, şimal ve şark mem
nu mıntakalarrna gırebilecek
lerdir. 
Bazı sınıf esirlerin memleket

lerine ia'Ciesi hakkında metodik 
bir plan tetkik mevkiindedir. El
de edilen ilk netice harbe iştirak 
etmiş olan bütün erbaş ve onba
şıların aıvdetini temin etmektir. 
Bu suretle ilk ohrak serbest bıra
kılacak esiı-lerin miktarı 100 bin 
ve belki de biraz daha fazla tah
min edilmektedir. 

Aminıl Darlan 
Vidhy, 19 (A.A.) - Amiral 

Darlan, yarın sabah Parise hare
ket edecektir. 

Bombardtman fAyİalari 
Lond:ra, 19 (A.A.) - Ofi: 
Vichy'nin hattı hareketindeki 

değişikİik karşısında İngfüz hü.itıl
metinin Fransız fahrikalarını ve 
ewümle Paris mıntakasını bom
bardımana tabi tutı.nağı derpiş e
deceği hakkında dün sabahki bazı 
gazetelerde çıkan haber. Lon<lra 
salMıiyettar mahfellerinde hiçbir 
suretle te:vid edilmemektedir. 

İngiliz matbuatına göre 
Lond:ra, 19 (A.A.) - Fransız 

milletini Vichy zimam<larlanndan 
ayır matbuat, İngilizlerin Fran· 
sızlara karŞl beslediı?i muhabbeti 
bir kere daha teyid ederek Fran
sız imparatorluğundaki bütün hiil' 
Fransızların haklı davanın zaferi
ne sarsılmaz bir iman bezlooi.kle-
rini tebarüz ettirmektedir. 

Times gazetesi şunları yazıyor: 
!rakın kapılan Surivede Al~ 

manlara açılmış bulunuyor. Eğer 
şimdiye kadar Suriyeye yalnız bir 
kaç Alman hava filosu inmiş bu
lunuyorsa bunun sebebi Almanla
rın henüz hazırl :kla meş,gul olına
larıdır. Şimali Afrikaya hemen he
men heııgiln AJman ajanları geli
yor. Fransada fabrikalar Almanya 
hesabına çalışıyor. Bir sözcü Fran
sanın Hitlerin sözüne itimadı ol
duğunu söyliyerek Vichyn in zih
niyetine tercüman olmuştur. Bu 
zfhniyet. sarahate ve fikir doğru
lu~una tapan Fransız milleti için 
~k acı lbir şeydir. 

Fakat Vichy'nin en fena niyetle 
yapıhnış beyanatı B. Ruzvelte ve -
rilen resmi cevabıdır. Bu cevabda 
F ransamn geçen sene İngiltere ve 
Amerika tarafından terk.edilmiş ol. 
chiğu idclia edümektedic. 

«•Musul' dan Dakar'a ıı başlığını 
taı;ıyan başmakalesinde Tin:;~s ga
zetesi bilhassa general Dentz ın, Al
man tayyarelerinin Suriycde mec .: 
huri inişler yapmı-, oldukları ve mu 
tareke ahkamı mucibince Suriyeden 
e.ynlmış bulundukları hakkındaki 
iddiasını tebarüz ettirmektedir. 
T~s gazetesi, general Dentz 

Suri.yedeki h av-a ıneydanlarile f ~an 
sız kıt' alannı Almanyanın emrıne 
verdi~ takdirde Almanlamn, Kıb, 
rısla lskenderiye.nin hS.kim olduğu 
Rodosla Suriye arasındaki sularda 
ve Filistindeki tayyarelerin hareket 
sahası dahilinde zayiat vermek teh 
11kesini göze alarak lraka asker gön 
dermek teşebbüsünde bulunacağını 
yazmaktadır. 
Diğer taraftan İngiltere hakta -

ki kıt'alanm Basra körfezi yolile 
kolayca takviyeye devam edebilir. 
İngilizlerin üstün münakale vasıta. 
ları olduğu cihetle meselenin esa -
sını malzeme teşkil etmektedir. E... 
ğer İngiltere Yakınşarkı tehlikeli 
bir hale sokacak kadar harb gemisi 
kullanabilir ve Suriye tarikile ser -
bestçe fraka kafi derecede asker ve 
teçhizat gönd erilmesine mani ola. 
cak kadar tayyareye sahih bulu -
nursa Almanları yerlerinde tutmak 
o kadar güç olmıyacaktır. 

Diğer taraftan Daily Mail gaze
tesi, başımakale:ıinde jntikam arzu
sile F ran'8arun bombardm1am dü -
şüncesi-ni takbih et!T'ektedir. Bu ga
zet.e yazısında ~öyle Jiyor: 

lngiltere Fransayı hala seviyor. 
Fakat beka1annı tem.in için müca
dele eden İngilizler, Alman tahak
kümii altında Almanlar için çalı'!a
rak lng:Jiz zaferinin sanslannı azal
tan Fransız fahrikalarını tahrib et
mek zaruretindP. . bulunmaktadır. 
Daily Mail bu halden tevellüd ede
cek bütün mes' uliyetin Darlan ile 
avenesine terettiih edeceğinin Fran 
~ızlara anlatılması lazım geldiğini 
ilav .. l"vlemr.kt~dir. 

ve taleıbim düşman tarafından ka
bul edildi. 

İtalyan kan.:. :le bır defa daha 
sulanmış olan bu topraklara ya -
kında avdet edeceğiz. 

1 .~~~ 1 , İtalya Dük 
AC.EMINOE D Aostanın teslim 
e Müstakbel Avrupa 
hakkında düşünceler 

olduğunu bildiriyor 
{Bat tarafı 1 İnci sayfada ) 

Yazan: Selim Ragıp Emet Amlbaladji işinin tasfive edil-
mek üzere olduğu anlaşılİyor. İtal.A. skeri h~dis:lenn ~urakla- yanlara bildirilen teslim şartlan-

Pransadan 
A m erik a ya. 

cevab 
"Vaziyette değişiklik 

varsa bunu Fransa 
yapmamıştır ,, ması, sıyası faalıyetlerin nın mahiyeti malUm olmamakla 

de v~ıh bir mıisahedeye imkan beraber çok muhtemel olarak Dük 
verm.ıyen kaim bir ipham perdesi D' Aoste ile başkumandan general Lyon 19 (AA.) - Ofi: 
ar~asın.da cernyan etmesi beynel- Frusci'nin ve bu bölgede bulunan Temps gazete9İ yazıyor: 
mılel matıbuatı, bugünlerde dün- 7000 İtalyanın teslim olmasını ta- Almanya ile i~birüği prensipi ge 
yanın istikbali ile fazlaca me.ş_gul zam.ınun evlemekted:r. çen İlkteşrinin 2 4 ünde Montoirr 
olmaya sevkediyor. Bu nevi yazı- Kahiredeki müşahidler Am.ba- mülakatı etınasır.da kararlaştırılma 
~arın hassaten sık raslandığı 'saha ladjideki kıt'alar teslim olduktan bulunmaktadır. O zaman B. Ruz . 
Isvi.çre gazeteleridir. Bunlar soru- sonra Habesistan harbinin uzun velt Fransaya büyük bir dostluk vt 
yorlar: Müstakb~l Avrupa nasıl sürrnlyeceğ"i kanaatindedirler. Mü- itimad nişanesi göstennek için şah 
olabilir veya olabilecek? cadeleyi idare eden Dük D' Aoste. ei dostu amiral Leahy'yı Birleşik /!ı. 

Umumiyetle ileri. sürdükleri teslim olduktan sonra tecrid edil- merika devletlerinin mümessili o 
mülahazalar şunlardı!:': miş bir v:ıziyette bulunan Gondar larak Vi-chy'ye büyük elçi sıfalilı 

c Yeni Avrupan:n nasıl olabil- ve Cimma garnizonlarının uzun göndermişti. Şimdi bu i~birliği po 
mesini kavrayabilmek için ı:?eçen müddet mukavemet etmiyecekleri litikası, yeni Avrupa çerçevesi i . 
harbden sonra hasıl olan vazıyetin zannolunmaktadır. çinde, neticesine doğru ir.ki'}af ede ı 
neden devam edemernış olduğunu Şartlar kabul edildi ken mareşal Petaın'i, Fran~ayı v 
düşünmek ve bunun sebeblerı ü- Londra. 19 (AA.) - Aınba-A- imparatorluğunu A•m(anyanın em 
zerınde durmak kafidir laı,l!inin teslimi şartları İtalvanlar rine vermekle itham etnv•k na!!•' 

1919 muahedelnının · doğurJu- tarafından kabul eclilmi~t: r. mümkün olabilir~ Eğer bu hususi 
ku Avrupa, siyasi teşekkül bakı- İtalyan tebliği bir suitefehhüm olınu~sa bunun 
romdan manasız ve ,l!tilünç, iktı- Roma. 19 (A.A.) İtalyan or· sebebini mareşal Petaln"in rnesa _ 
sa<li ve içti.mai bakımdan 1914 den duları umumi kararıgıiliı.nın 348 iında aramak doğru değildir. Eğer 
evvelki vaziyete rücu etmek iddi- numaralı tebliği: vaziyetlerde ve prensiplerde bi 
asında olduğundan dolayı. da an- Amba-Alaii muharebesi esna, değişiklik varsa bun•J Fransa yap_ 
layışsı:zıdı. Yaşayamaması bundan- sında Amba-Alad~i karabinverleri mamıştır. 
dır. Gülünçı!ü: Çünkü Vilsonun grupu, Arditi Toselli bölüğü, Sa- ---
imzasını Amerika ayanının tanı- voi hamöaracılan sı inci fırkası- Amerı·kadakı· harb 
mak istememesinden sonra artık nın havan topçu oölüıN. Savoi 
ortada hukuki bir vaziyet kalma- hamıbaracı.ları, 10 uncu alayının ı h ı 
mış oluyordu. mitralyüz hbıJrU, Savoi humbara- a ey tar arı 

Esasen Varsay muahedesınin cıları 60 ıneı topçu alayının ikincJ 
m ukaddemesi okunduğu zaman ve üçüncü grupları, 7:5 milimetre- kongre 1 
bu başlangtcın bütün muahedeyi lik 24 üncü topçu gruµu ile 43 ün- yapıyor ar 
aydınlatan bir mucib sebeb okiu- cü müstemleke topçu grupu bil-
ğu KÖriilebilırdi. Bu mukaddeme hassa temayüz etmişlerdir. Vaşingotn 19 (AA.) - Ofi a 
Yen . bı'r Alm t k ' jansı bildiriyor: . ı an aarruzuna arşı Düşman. askerlerimizin kıvme-
bir İngiliz - Fransız _ Amerikan tini •tc:ıbcil maksadile zaıbitlerin ta- Harb aleyhinde 30 Mayısta top 
ı'ttı'fakını nazar d''-'- t lm )anacak kongre murahhasları sayed ı ıl:\.'Aa e a ıştı.. bancaları.nı. h:rakmıc; ve· garnizo- · 
Bu taahhüde ayrı bir kuvvet ila- numuzun Amba-Aladji istihka- B. Ruzvelt, 2 7 Mayısta söyliyece . 
ve etmiş olmak için Amerikanın mından çıkarken bir !ıeçid resmi ği nutukta Amerikan harb gemile.. 
Milletler Cemiyetinde bulunması yapmasını. ve İngiliz müfrezeleri- rin:ın şimdiden açık. denizlerde va. 
ve burada daima ,görülmesi la- nin kendilerine selam <lurmaları- pur kafilelerine refakat ettiğini ve-
zı.mdı. nı karar alhna almıştır. ya Dakar, Singapur, Asor ve Ka -

1918 ,galibleri iktısadi ve içtimai Dük D'Aoste da kıtaat:nın akı- narya adalarını işgal etmek niye -
nizam bahsinde de büyük bir an- betine u_ğramıstır. tinde olduğunu söyliyecek olursa 
layışsızhk göstermişlerdi. Bu hal, Djimma ve Gondar mıntakala- kütle halinde nümayişler tertib e _ 
bu tarzda aktedildii!i ıçin topal nnda mukavemet devam etmek- dileceğ:in.i biklirmişlerdir. 
bir hale ıı;etirılen muahedeyi sul- tedir. Harb aleyhtarı kongre, Nchee. 
ha karşı daimi bir tehlike mevzuu Teslimden sonra vaziyet ler, Nye ve Tobey gıbi. infiradcı a-
vaziyetine düşürmüştü. yan azaları tarafından tertib edil 

Har'bin başlangıcı ile nihayeti Kahire 19 (A.A. ) - Dük d'A- mektedir. 
arasında ancak dört s .~nelik bir osta" nı•n, lıtalyaıı kııt'alarının teslıi.- ------
zaman ~mişti. Fakat bu kısa za- mi meselesini müzakere için murah- lrakt • f 
man içiade insaniyetin nasıl bü- haslar göndermiş olması hakkında a vazıy ~ 
yük bir raşe ile sarsıldığı hatır- tefsirde bulunan İngiliz askeri söz.. • 
lanmamış olduğu için bu vaziyete cüsü şöyle demiştir: ıngilizlerin lehı•nde '· 
göre alınması icab eden iktısa<ti Am'ba-Alagi işinin tasfiye edil-
ve içtimai tedbirler akla dahi ge- mek üzere olduğu anlaşılıyor. . . (Battaralı ı inci aayfada) 
tirilmemişlerdir. Normal zaman İtalyanlara bildirilen teslim şart- ~esiktır, fakat Bağdadda bulunan 
içinde bu kadarcık bir müddetın lannın mahiyeti malUın olmamak - In;giliz_ elçısile memurlaL-ının sa~. 
icab ettiore!.:>ileceği bu nevi tedbir- la beraber, çok muhtemel olarak ve salim oldukları malumdur. İn 
ler ıtakriben bir veya iki asırda te- dük d' Aosta ile başkumandan gene giliz tayyareleri Irak kuvvetler 
kemmül ederler. Halıbuki geçiri- ral Frusci'nin ve bu bölgede bulu - bakiyesini mefluç bırakmak içır 
len dört senelik sarsıntı devresi nan 7 bin ltalyanm teslim olması- gayretlerine fasıla:m; bir surette 
iki vüz senenin icab ettirebileceği nı tazammun eylemektedir. devam ediyorlar. Hava meydanla-
ıslahata hak kazanacak kadar tııh- K.ahiredeki müşahidler Amba ~ rı, kışlalar, nakliyat, benzin depo 
ribkar olınuşt:ı. Alagi' deki kıt'alar teslim olduktan ları, kıtaat taha.~dleri rrutta rid 

Say ile sermaye arasındaki mü- s~nr8: Ha?~şistan .harbi~in · u~n J 'bir surette İngUiz tayyarelerı ta· 
naseıbeller yenileştirilmeli idi. Ma- surmıyeceı;ııı kanaatindedirler. Mu- rafından bombardıman edilmekte
kine hazin hir issızlik mevludü cadeleyi idare eden dük d'Aosta, dir. Tayyareler :wni zamanda bin· 
değil, bilakis kurtarıcı bir vasıta teslim olduktan sonra tecrid ediL !erce kilometre kara üzerinde ke
rolünü oynayabilmeli idi. Gümrük rni.ş bir vaziyette bulunan Gondar sif hareketleri yapmakta. pek mÜ· 
duvarları kaldınlmalı, bir demok- ve Cimma garnizonlannın uzun him mikt3.rda beyannameler al
rasi muvaffakiyeti olan zaferden miid.ıdet mukavemet et:m:i;yecekleri makta<lırlar. Bu mücadelenin bü-
herkes bol bol ve adilane bır su- zannolunmaktadır. yük tesirler hasıl ettiğini ı?Öste-
rette istifade ettirilmeli idi. ren iyi sebebler mevcuddur. Bağ 

Bunun böyle olmadt~ının rnlsa- ı·sıanbul Edı·rne dada yakın bır hava meydanı İn · 
lini uzaklarda aramaya hacet yok- • giliz tayyareleri tarafından sık s·k 
tur. Haııbd.en sonra creçen kısa bir b ki bomıbardıman Ye bir p~trol dePO-
müddeıt içindeki memnuniyetsizlik isi et yarışının suna tam ısabet kavdedilmistir 
bunu islbata yeter de artar bile. Yangın cıkmadığı kin esasen mik-
Daha o zaman muharebenin bir ı· • .tarı çok azalıms olan Irak tavvare-
ihtimal olduğ·unu kabullenen dün- ne ıcesı !erinin ciddi sıırettc br>nzin sıkın. 
"a efkarı umumiyesı· 1939 da harb Ed I tısı çektir?:i anl.ısılmaktad•r. 
.1 ime, 20 (Husuıı.i) - stan -patladıoı zaman buna •(Ja'.\,...1· ka- L HaYadan naklerlilen kuvvetler "" ,.. '' oul - Edirne bisiklet yarışının neti- R d Al' · k l h 
bili ictinab> vasfını yapıştımııştı. cesi şudur: aşi ının uvvcct erinı ezıme-
Neden?> te uğratmak va zırhlı otom<>bil 

Birinci Eskişehirden Nizamettin d' - ı 1 

Ve İsviçre matibuatı ilave edi- top ve ıgcr ma zeımf' ~.e geçir-
y

or: 9 saat 22 dabka. ikinci Eski~ehir- mek suretile çok cüretli harekat 
den Osman yarım tekerlek farkla. I rd 

cYeni sulhun teessüsıünde amil O yapmışa ır. çüncü. Ankaradan Ali Ersoy, dör- K h k' t .. t b. B · olabilecekl.er, eskı' hatalara bil- ara are a ı ınum az ır n-düncü lstanbuldan Halid. be .. inci t l ·ı H' d k t' l d hassa düşmemeve dikkat etmeli- - y anva a ayı ı e ın ı a ann an 
f.sıL:-ehirden Ali. ·· kk b b' ·· f Asu • dirler. Maamafih eski hatalara ...._. mure e ır mu reze ve rı 

MÜı9abık lar, Edirnede kalabalık K'' d A bl d · t kk'l dü$Illemek df.'mek veniler'ni irti- ur ve ra ar an mu eşe ı 
bir halk kütlesi tarafından kar"t - Iraklı mu·· frezeler taraf d l 

kah etmemek del!ildir. Eskisinden y • ın an vap• -
kaçınırken rlaha başkalarına ve lanmışlardır. mı~tır. Bu kıt'al~r vazifeJer•ni 
daha yenilerine de dü,.il.Jebılir. mükemmel bir surette ı?Örmiis ve lran maliye naz ri İstifa etti nihayet Iraklılar:. tardP.tmişlerdir. 
Mesela Avrı.ı'Pa i~e Afrikanın müş- Bu ha!"keat esnasında 400 esır a-
terek iktısadi federal bır sisteme Tahran 20 (AA.) - İran mali- lmmış. mitralyözler. zırhlı araba. 
tabi tutulmasmı istemek doğru o- ye nazırı Kostovi istifa etmiştir. lar, hava d.afi topları ve di~er mü
Iabileceği gib! savin her şeyden Yerine başY..ası tavın ed ilinrive 
üstu"n ve her kıvmetin bas nda k d ı· .. K h teaddid silahhr ele geçirilmiştir. 
ı?elmf'si de muvafık bir telAkki v:k:fet ~~Z:kt~~steşarı ole ay Esirler İngilizleri:ı kumandasında-
savılab'lir. ================ ki yerli kı•t'alar da hizmet taleb;n-

Fakat bir ınsan. bir m;ll<?t val- de tamamen doğru olarak kabul de bulunmuşlardır. 
nız C"Ol"ha •le besknmez. Onun bir edileıbilir-> 
şahsiyeti, bir ideali vardır. Emel- Yukarı ki satırlar, bir kısım 
lerı, ahlakı ve tarihinin icabı ola- dünya matbuatının müstakbel Av
rak müteha·ıvil ve muhtelif sivasi rupa hakk;nclaki p;örü~ ve düşü
şekillere bağlı bulunabilir. Su hale nüşlerini mücmQl surette ifade e
göre harb sonu Avrupası dana diyor. Tatbık yeri bulup bulama
doğrusu Ö::-afrik.ı payidar olabil- yacaıklarını ve insanların ne dere
mek için ona verilmek istenen ik- ce salfilı kabul edebilir mahHlkiar 
tısadi ve 1çt;mai nizam İngiliz si- olduğunu ilerisi ı?Österecektir. 
yasetinin liberal zihniyetini nefyet 5.u,,. J72a.'I,_ .... C,,,,,.n 
memelidir. Ni~ekim bunun aksi ı- T 

Hür Fransızlar Rayak 
tayyare meydanını 

bombaladılar 
Kudüs 20 (AA.) - B. B. C. ı 

Rayak bombardımanına hür Fran
sız tayyarecileri de iştirak eyle -
mişler<lir. Yerde bulunan Alman 
tayyareleri tahrib edilmiş ve han
garlar yakılm:ıştır. 



SON POSTA 

Şehir Baberleri ) 

• l stanbulda dünkü 

Nutukları müteakıb ~~id res
mine başlanmış, başta yüksek tah
sil ,ııençl!li olduku halde lise ve 
orta okulların kız ve erkek tale
beleri, beden terl>iyesi mükellef
leri, ve sporcular büyük bir inti
zamla Vali ve Komutanın füıüncien 
2emıişlerdir. 

Beden tc?"biyesi mükelleflerinin 
bir örnek haki renk elbislerile 
geçişleri, ~id resmine ayrı bir 
hususivet vermistir. 

Bavram münasebetile Ciün 
Halkevlerinde spor müsamereleri 
verilmiş. merasim vapılmış, 19 
Mavısın ehemmiyet:ni teb::!ruz et
tiren nutuklar verilmis, pivesler 
temsil oluilmu41tur. Gece şehir ı
şıklarla donatılmlitır. 

F enerbahçe stadında 

a r a Ol 1 
( Mahkemelerde ) 

Ke~~ng~ açmadan 
dukkanı soyan 

• 
merasım ve 

usta hırsız 
Dün 4 ay 15 güne mahkum 
olunca "Ayağa gelen kıımet 
tepilmez, ne çare hapishaneyi 

boylamak lazım!» dedi 

Mayıs 20 

19 Mayıs Piyangosu 
Dün Ankarada çekilen fevkalade 

piyangoda birinci ikramiyeyi 
141. 8 9 3 numarah bilet kazandı 

Kazanan diğer numaraları neştediyoruz 

Mi~li Pıyangonun 19 Mayıs 1 
Gençlık ye Spor Bayramı icın lıa
zırladıtı fevkalfıd.'.? piyango dün 
saat 17 de Anknrawı Sergievi bi
nasında çekHmistir. 

Bu keşidede muhtelif ıkramiye
lerj kazanan numaraları sırasilc 
aşağıda bulacaksınız: 

50.000 lira kazanan 

141.893 
10.000 lira . kazananlar 

212102 291262 

5.000 lira kazananlar 
033764 081184 197016 271499 

2.000 lira kazananlar 
Sonu 0635 He baen 30 bılet. 

1.000 lira kazananlar 
Sonu 3103 ile biten 30 bilet. 
Sonu 7829 ile b.ten 30 bilet. 

500 lira kazananlar 
Sonu 2100 ile biten 30 bilet. 

Sonu 2553 ile b! ten 30 bilet. 

100 lira kazananlar 
Sonu 057 ile bite::. 300 bilet. 

1 O lira kazananlar 
Sonu 60 ile nihayetlenen 3.000 

bilet. 

2 lira kazanınlar 
Sonu (0) ile nihayetlenen 30 oOO 

bilet ikram!yc kazanmışlardır. 
50.000 liralık büyük ikramiyeYi 

kazanan 141893 n umarnlı biletiJI 
bir parçası İstanbul ve bır parc:aJI 
da Gönende satılmıştır. 

10.0-00 lira kazanan 212102 nll· 
maralı biletın b:r parçası İstanbUl 
ve bir parçası da Ankarnda diitef 
ikinci 10 000 lıralık 1kramiy~vi ka· 
zanan b Jetin bir parcası Sun~urlll 
ve bir parçası da İstanbulda satıl· 
mıştır. 

5.000 lir3.!tk ikramh'e:ri kaz~ 
nan biletler•n dört parçası İstarı· 
bul. bir parca;ı Edrarnit ,.c bif 
parçası da /1 vvalıkta satılm>stır. 

Diğer ikramivelcr vurdun muh· 
telif yerlerinde satılan biletlere 
isabet etmıstir. 

EDEBİYAT 
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' Olurmu? 1 

Otelle;in temizli-11 
ğine dikkat etmeli! i 1 

A rf'ado!uda oturan okuyu-

SavFa 5 
• 

["Son Posta,, nın lisan dersleri] 
6 ayda. pratik usulle 
• -

Yedi can ı gomez 
culai·ımızdan b:ri, dün 

matbaamıza kadar Rclt•rek bir 
şikayette. bulund·1 . Bu okuyu
cumuz, Is~anbula gelmiş, ta
nıdığı olmadığı için İstanbul 
tarafındaki otellerden bırincie 
misafir kalmış. İddi:ısına göre ( 
indiğ"i oteide tahtakurusuncia~ 
sabaha kachr uyuyamamış ve i 
sabahı ·lar ederek, otf'lden güç İ 
ıkaıçmış... ı 

g1. ..... ce 
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Yazan : Gerald Kersh İbrahim Hoyi 

F erd.i. Ön4iıre 
b· Suratına bakmca onun müthiş 
ır makinenin dişleri arasında kal
~~ olduğuna hükmedcrdiniz san

. Kafası eski. bir alüminyom 
iava ıg1bi yamrı yumru olmuştu, 

teş edilmiş idi. Bunu da ı?Öi!sün -
deki yaraların yerlerile isbat ede
bilirdi. Go.mez o kurşunları yed;k
ten sonra yere düşmüş idL Çavuş 
başının ucuna eğilerek kafasına ıta 
banca.sile son bir :lefa daha ateş 
etmiş, askeder de, kendi tabirle -
rile, leşini ak'babalar.ı bırakarak 
uzaklaşıp gitmışlerdi. Gece bastır
mış, şafak sokmüc;, ve oradan geç
mekte olan köylüler kıpkızıl bir 
şeyin kımıldam1ktn oldu_ğu~u ı;ör
müşlerdi. Bu. Gomez idi. Olme -
mişti, çavuşun kurşunu kafatası 
ile beyin arasından ~eçmişti; ırö -
ğüsteki yaralar da pek öyie ağır 
değildi. Köylüler. Gomezin yara
larını sarıp sarmaladılar. Pek ça-

20 nci ders 

Ulakları, o kadar çok ellenmek -
len, vapışılıp tutulmaktan kara or
lllanıarda yetişen mango yemişle
tıne benzem:~:i. 
.. Bir gözü bir daha nçılmaınaık 
~Zere kapanmış, sönmüştü. Öbürü :e her ikisinin vazifp.;mi görüyor-
u. Çenesine gelince ... Buna çe -

ile demek içm bin şahid ısterdi. 
~aç kereler kırıldığından ~eklini 
~Ybetmi.ş, bir yana çarpılıver -

~ışti. Talihin gari<b cilvesine ba-
ınız ki, bütün o girdi~i çıktığı 

11rhedeler, kav~alardan her nasıl
sa tek bir dişini bile kurban ver -
?tıeıniş, .bundan ötürü de eşref sa
~tlerinde ı;ıüldü mti idi. bir sıra 
1llcj ,gibi dişler insanın yüzünde 
ışıldar dururdu. Bir av.ığı az bu
~k: sekiyoru. Beyaz ceketinin al
tından sivrilen omuzla!'ı. bir elbi
se askısı katlar sıska idi. Sol 'böğ
liitıdeki bir çıkıntı. Amerikanva
l'i taşman bir tabancanın mevcu
diyetini anlat~yordu. Vakarlı va -
karlı konuşur, a~~ :çip yiyor, fakat 
ÇoJı:, amma pek çok tütün kulla -
llıyor ve Me-ksiko şehrinin o kah
\ıesi senin bu kahvesi benim sür -
lüp dururdu. Ht~r girdiği kahvede, 
~~~kara sigaraların birini :~:akıp 
ırıni söndüre:-ek oturur, ve kay-

tıana dilinden yapılan, ve boğaL -
elan aşağıya ınerek sanki tınnalar, 
Yakalar, bur!mrmıs 2ibi bir his bı
takan ve çöllerin o garib tadını 
Veren mahud tekila rakısını ıçerdi. 

Kısaca portresini çizmcğe ça -
~~t.ğım dostumuz Gomezin siyasi 

1ır tahsili var,i,. Yanı demem şu 
cınek ki, kurşunların pahalı ol -

41.u~. ve insan canınm beş para 
e~~ediği ve Panço Villanın ken
<iısıni kan deryasının içine E.ürdü
Ril o eski zamanlarda bir ikı ıhti
lale iştirak etmişti. O vakitler rei
sinden daha gen~ olan Gomez ıki 
~Özile de J?Örı:bildi~! için yirmi a -
<lırrıdan bir yumurta vı vuracak ka 
dar nişancılı~ı ile de maruftu. 

İşte bu ihtllalcilıği sıralarında 
ınlnün birinde bir asker müfreze
Si Gomez ile yedi arkadaşının 2iz
lendiği çiftliği muhasara etmişti. 
~Phane yet~iği müddetçe işin 
~ev'kine doyum olmuyordu, ve hat 
ta son dakikalarda ~ö~üs göğse 
bir çarpışma da vukua ~elc~e.k gi
bi görünüvordu amma, talıhı ya
ver gitmediQ:i için Gomez sonunda 

-1-
Mırh~n Çelebi, yattığı yerden 

l>aı ucuna uzanıp aldığı murassa el 
aynasın.da, Hind minyatürlerindeki 
Jchz~delere benziyon yüzüne dal 
tnıştı. 

1 7 30 yılı Temmuzunun bir gece 
Yarısıydı; üç kollu gümüş ıamdan
daki balmumları tükenmek üzere 
idi, Fakat, Kanlıca koyunun ağ -
:ıınc1a. arkasını fıstık ağaçlarile örüş 
tnüş bir tepeciğe yaslamış olan 
eaircibaşı yahmnın içini, püskürme 
ay ışığı aydınlatıyordu. Ayın on 
dördü idi; kıl iğne ile nakış işlene. 
hilirdi Bürümcüğün alasından ya -
l>ılmış olan bir cibinlik, dört ucun
dan incecik altın zincirlerle, pence
releri denize bakan odanın dört kö. 
fesine asılmııtı; ay ııığında, ipek, 
Üz.erine gümüş tozu serpilmiş gibi 
l>arlıyordu. Cibinliiin içifıe kuştüyü 
bir yatak serilmişti. Üç atlas şilte
l'lin üstüne al çubuklu bürümcük 
Çarşaf serilmiş, yorgan yerine, bü. 
rümcüğe kaplı bir şal atılmıştı. 

Yaşı otuzuna varmamış, tuvana 
'bir esmer güzeli olan Muhsin Çele
binin koynunda, bir cariye yatıyor .. 
du; uyumuyordu, fakat, gözlerini 
açmamış, uyandığını belli etmemiş
ti, Devrim devrim kara kirpiklerini 
arada bir hafifçe aralıyarak, mu -
?assa el aynasında güzel yuzunu 
~yreden genç etendjsini gözetti .. 
Yor, onun kendisini uyandırmasını 
bekliyordu. 

Muhsin Çelebi, tuvalet ve kıya. 
feti ile İstanbul modasını çıkaran 
iençlerdendi. Aslen Ür~üplü, 
sadrazam Nevşehirli damad lbra 
him paşanın hem:,erisi idi; İstan -
bulun en zengin esir tüccarıydı. 

Bir buçuk asırdanberi güzel in 
ıan alım satımı ile geçinen bir aile 
tıin servet ve görgü mirasına kon -
lnuş olan Muhsin Çelebi, insan ya_ 
t:>ısının bütün sır düğümlerini çöz -
mü tü, insan vücudü ile balmumu 

teslim bayrai{!nı <;ekti, yakalandı. 

Arkadaşlarm!n hepsi öl~nüş, ken
disi de yaralanmıştı. Yaralanmış-
ıtı dedim ise, mühim bir şey san -
mayınız bunu.. Sadece ciğerine 

bir kur:ftm yem;şti. .. O kadar. Düş 
manın, çavu~u onu ciftlikten dı -
şarıya sürüklemiş, yüzün~ şamar
ları indirmış. Fosur fosur içerek 
nar gibi kızarttığı sigarasının u -
cile orasını burasını dağlamış, ve 
haydi son duafannı ~:ıru... Canını 
cehenneme yollıyacağrm ... deınış
ti. 

Sonra Gomezi verden kaldırıp, 
duvara <iayamış ve kurşuna diz -
mişlerdi. O hengamede bile Go -
mez ateş mangasını saymış, vedi 
kişi olduklarını anlamıştı. Aklın ~ 
dan geçirdiği en son şey de: 

Ah şu solrlan ikinci neferm e
lindeki manliher tüfeği benim ol
saydı ... demek olmuştu. 

Bütün bu anlattıklarımın hepsi 
de birer hakıkattir dostlarım. Go
mez idama mahk{ım edilin kurşu
na dizilerek gö~süne yedi defa a-

buk iyileşen dostumu?: tekrar yo
luna koyuldu. Aradan bir iki sene 
geçtikten sonra, Gornez bu sefer 
meşru idareye _girerek polis ya
zıldı, evlendi Güzel bir yuva ku
rup kız çocuklar yetiştirerek mil
letine faydalı olmıya çalıştı. Ta
bia>tile hayatı dümdüz geçti. Tek 
tük hadiselerle karsılaştı. Bir ke
resinde bir cani okkalı bir keserle 
kafasını vardı amma. Goınez ça
bucak iyileşti. 

Bir keresinde de onu arkasın
dan kurşunla yaraladılar. Kursun 
amudu fıkar:sini delnıeğe kıl gibi 
kalarak kalJbini yalayıp, ·bir ci -
j!erini delik de-sik ederek koltu_ğu
nun altından çıktı. Bu kafi gel -
metli. Bir oask.l seferde iki katil 
onu yakaladıkları ,g.:bi dört katlı 

bir binanm camlan kapalı pence
resinden savurdukları gibi aşa -
ğıya fırlattılar, ve zavallı Gcımez 
vak'a haber alımnc1ya kadar tam 
yirmi ~ört saat kemiklerinin on 
biri kırılmış olarak bu halde kal
dı, amma da gene de canı çıkma
dı. Kolaylıki.a kete11i yırttı. 

Arkasından, Gomezi, bir lo -
kantada bir veznedarı öldürerek 
dağa çıkan hir bavdudu v&k:ıla -
mıya gönderdiler. Gomez silahla
rını doldurdu ve yola düzüldü. Fa 
kat Gomezi kanh katile daha ev
ve1den ,gammazla<lıkları için, hay
dud ıtertibat alm1 ş, can düşmanını 
beklemekte idi. 

Katil, baş~asının elinden _gel -
mediği için de Gomezi öldürmeğe 
can atıyordu. Dolayısile, bir kaya
nın arkasına sıper alarak s'lahla
rmı yerleştirdi ve Gome-z ateş 
menziline yakiaş·r yaklaşmaz da 
kurşunları v.ar yansın etti. Kur -
şunlardan ıkisi Gomezin karnına, 
diğerleri de daha yukarılara isa -
bet etti. Gomez bir kurşun atacak 
vakit bularak havdudu öldürdü. 

Hatırlıyoruz, gl'!cenlerde ya 
pılan bir teftiş esnasında ij:)azı 
otellerde tahtakurusu, pire ve 
hatta bit bulunduğu tesbıt e
dilmişti. Bu :-ıra.:in biz de, bazı 
şikayet mekıtublan alımştık. 
Demek oluyor ki, bazı oteller
de temillı,i!e dikkat edilme-

• mektedfr. Okuyucumuz'..ln şi
kayeti müna~c...b~tilc alakadar
ların t>fr kf'rc daha ıiikka~ na
zarını çekmeği favdalı bulduk. 
Bu devirde ve bu şeb irde hiç 
pireli, tahtakurulu otel 

Olur mu? 
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\. ............................................. ,/ 
Arkasından kcndisj de yüzükovun 
kapaklandı. -

Ertesi sabah sedye otomobili 
ge:klrek her iki5ini de aldı. Gome
zin daha ha!a yaşamakta olması -
nın imkanı Nktu. Yüz kilometre 
kadar süren saro vollardan ~eçi _ 
lerek. şehre gelindi ve Gomezi 
mon.ırda tebri<i'hanesiru:le taş bir 
masanın üzerin;? uz~ttılar, Gome
zin vefalı karısı. kocasını son bir 
defa görmek için geldi, ve cKo
cam!... Yaş: yer... Bakınız. bakı
nız, k1mıldıvo:-~ diye feryadı bas
tı. Gomez hakikaif•!'l de ölmemiş, 
kımıldıyordu. Tebridhanenin so -
ğui?u bütün peritonit ihtimalleri
ni uzaklaştırmıştı Asıl mucize. 
Gomezin ya ralarınııı ağır olma"ı
na rağmen zatürree iht'latından 
kurtulmuş hulunmasıydı. 

Birkaç ay hastanede kalan Go
mez tekrar ivileserek işinı> döndü, 
ve hırsızlarla katillerle URraşmı -
ya koyuldu. 

Belalı katiller kendilerine bir 
meşgale, eftlence bulmuşlardı: Go
mezi öldürmeğe çalışmak... Bu 
onlar icin, ne bileyim kokaın. e -
roin, esrar gibi önüne ı;ıe~ilemi -
yen bir pitıla halini almıştı. Go -
mez iki keı·e daha kurşun yedi. 
Derken katmerden biri. bıçağın 
daha emin, daha ustalıklı iş ~öre
ceğinde karar kıldı, ~nsan avucu
nun içinde sakladığ1 bir usturayı 
sallarken nereyi o:hacamatı ede -
ceı?ini apavdın görebilirdi. Ve dost 
lanm, Meksiko şehrinin doktorla
rı veniden yasıya11 bir insan müs
tehasesile karşılaştılar. Gomez 
k~ defalar bıC'ak yivere!t salata, 
kıyma Riıbi doğrandı. Faka.t gene 
de yaşadı. Midesine. boğazına. 

(Arkası sayfa 8 sütun 3 te) 

Lesson twenty 
Exercises from lesson nineteen: 
Exerciae: 1. 
1 - The girls were babies. 
2 - The man waı a boy, and 

the boy was a baby. 
Exercise: ll. 
Boşlukların dolduTulmuş ~kli: 
t - My son iı ill but he is not 

very ili. 
2 - Happy boys and girls are 

not sad. 
3 - Healthy boys and girls are 

not ili. 
4 - A boy with a pain in his 

stomach is ili. 
Exercise: lll 
Türkçeye tercüme ediniz: 
1 - Düşüşten sonra şişe kırıl • 

mıştı. 

2 - Çocuğun kolu kesilmişti. 
3 - Kolundan (akan) kan göm 

leğinin üzerindedir. 
4 - Kesik kolu çocuğa ıztırab 

verecek. 
5 - O hastalanacak (He will 

get ili). 
v ocabu1a.ry: 
Again (egEyn) -- Tekrar. 
Angry (Engri) - Hiddetli. 
İ get angry - Hiddetleniyorum, 

kızıyorum. 
Be (bi) - Olmak. 
For (for) - İçin. 
Help (help) - İmdad, yardım. 
Now (nAu) - Şimdi. 
Pleasure (pıE;a) - Zevk, haz. 
Puni~hment (pAnişment) 

Ceza. 
Then (den) - O zaman, sonra 

Grammar: 
Personal pronouns: Şimdiye ka-

dar şahıs zamirlerinin <(biz» ve 
<<onlarn şeklini görmedik. 

Biz - W e «uul) 
Onlar - They ( dEy) 

Bunlan da gördükten sonra ar
tık «to be • olmak» fiilinin present 
(hal) ve past ( mizi) şelcillerinin 
tamamını verebiliriz: 

Present (hal] 
l am (ay em) - Ben~im 
Y ou are •..•.• , . • Sizsiniz 
He is ............ Odur 
She is .......•.... Odur 
İt is .. .. ........... Odur 
W e are ............ Biziz 
You are ............ Sizsiniz 
They are ......... Onlardır 

Çalgan İstanbal 

Esircibaş1.n1.n konağ1.11.da 
gibi oynardı. Ham cevher olarak -
aldığı esirleri, türlü türlü saç kesim
leri. uzun bir dikkatle elde edilen 
en tatlı deri renkleri, ltumaş ve mü. 
cevher ile bir kuyumcu ııibi işlerdi. 
Kendisine de, Esirpazarında satılı. 
ğa çıkarılacak bir esmer köle gibi 
bakardı, alnına döktüğü bir sıra 

«Muhsin Çelebi kakülü», yenleri 
karanfil oyalı «Muhsin Çelebi min
tanı», etrafına çember sarılmııt al 
Cezayir külahının tepesinden sırma
lı kordonla sarkıtılmış bir top 
inci, «Muhsin Çelebi püskülii» tak. 
lid edilmiye değerdi . 

Beyaz üstüne sarı çizgili Şam işi 
ipekli gecelik entarısırun üstüne, 
göbeğinden meme altına kadar eım 
llkı bir kuşak sarmıştı; öyle ki, ku§ · V /. 
tüyü yatağa uzanmış vücudünü, ol. -a. . 
duğundan uzun gösteriyordu. ince .. . d .. . 
dudaklı geniş ağzının üstünde, ince, 1 r~k, ko!1arı uze.nn e vucudunu ıl~-ı 
kapkara ve kıvırcık bıyıkları, yü _ ~ı!e d~.g~~ ~~ktı i dudaklarından bır 
züne bir vakar veriyordu. ısım dokul~u: 

Muh · Ç l b. · · d - Leyla!.·· 
. sın e e .~' ay~.a~.ın.. ıçın e Odanın, ceviz ağacından yapıl -

kendı gen~ ve guzel yuzunu seyret- k ki · k , D · d l · k .. l . .
1 

k mış pancere epen en açı t.. e-
mıyor u. n ara goz en 1 e en - nizden, davudi bir kadın sesi, Ha-
cüsini manyatizma ederek kimbilir nende Firuzağalı hamamcı kızı Ley 
nerelerde dolaşıyor, neler görü - lanın ses.i geliyordu, okudu~u rast 
yordu? şarkıyı, Mulhsin Çelebi ilk defa ola. 

Genç esir tüccarı, bir aralık, ya- rak işitiyordu. 

Serd oldu hava c ıkma koyun -
dan ku:;ucağım, 

AteşI(k eder sana bu sinendeki 
dağım, 

Serd oldu hava çıkma koymı -
dmı kuzttcağım, .. 

Sen böyle soquk. yerde mçın 
yatar -ııyursun, 

Billah döfk,. dıır he!e düyen 
sen.i qörsiirı; 

Serd oldu. hava çıkma koyım • 
dan kuzucağım, 

* Yaklaşdı şita, ıobri siyeh tuttu 
cihanı, 

Kalmad:ı sabanın çzezecek tabü 
tüvanı, 

Kurbanın olam qeçdi Boğaz 
seyri zıımanı, 

Serd oldu hava çıkma koyun -
ea;ı kuzucağım. 

Muhsin Çelebi, ancak o zaınan, 
yalnız olmadığını hatırladı, elini 
cariyenin omuzuna koyarak kızı u
sulca sarstı ve gayet kısık: 

- Nasibi ... Nasibi. .. 
Diye seslendi. Bir Mekril kızı o

lan Nasib, zaten uyumuyordu. Zam 
bak dikenler arasında ne ise, Na -
sib de, bin kızın arasında öyle idi. 
Çevik bir hareketle kalktı: 

- Efendim ... Ağam .. . 
Yarı çıplak omuz başları, bir çift 

haşarı keçi yavrusuna benziyen me. 
meleri, vücudünde o kadar ahenkli 
ve tatlı dizilmişlercü ki, usta bir ku
yumcunun elinden çıkmış ve orta
larına küçücük birer yakut oturtul
muş fildişi gerdanlık: gibiydi. 

İki genç fısıltı ile konuştular: 
Sahibi devlet efendimiz ge -

tağının içinde birdenbire doğruldu. Yetmez mi sana bistcrü balin Dahi küçüciikSlin, 11alnız yat - çer ... 
ma üşürsün, İbrahim paşa mı? Aynayı yastığının üzerine bıraka - ~ur ayım, 

Past (mazi) 
wa.s - Ben idim 

Y ou were - Siz idiniz 
He was - O icü 
She was - O idi 
lt was - O idi 
We were - Biz idik 
Y ou were - Siz idiniz 
They were - Onlar idiler. 
Yukarıki tabJ.olarda görülecek • 

tir ki üçüncü şahıs için ingilizcede 
üç cins kelime vardır: He, she, it. 
Fakat bunların cemi şekilleri, her 
üç cins için birdir: They. 

Mülki zamirler: 
Türkçedeki bizim kelimesinin in. 

gilizce mukabili OuT (Auar) dır. 
uOnlannıı mukabili de theiT (d 

Ear) dır. Misa Her: 
Our mother - Annemiz 
Their house - Onların evi (ev -

]eri) 
is:ikbal sİgası: 
Futur tense (füta tens) To be 

fiilinin istikbal sıgası aşağıda göa • 
ter ilmiştir: 

1 will he - Olacağım. 
Y ou will be - Olacaksınız 
He will be - Olacak 
She will be - Olacak 
İt will he - Olacak 
W e will be - Olacağız 
Y ou will be - Olacaksınız 
They will be - Olacaklar. 
Türkçedeki yaptırmak, yazdır -

mak, ettirmek gibi «diu heceı.ıinin 
ilavesile yapılan müteaddi !iekilleri 
İngilizcede (make - yapmak) fii. 
li vasıtasile meydana getirilir: 

l make you do pour work cüm
lesi ccsizi işinizi yapmağa mecbur 
ederim >l yani «size işmizi yaptın -
rıml> demektir. - <eİ make you 
go» keza «sizi gitmeğe mecbur e
derim ıı manasını ifade eder. 

Text and translation: 
1 - 1 am a boy. Now j go to 

sch-ool - Ben bir çocuğum. Şimdi 
mektebe giderim. 

2. l was a haby. Then i was '\'ery 
young - Ben bir bebektim. O za.. 
man çok gençtim. 

3 - The boys haue books for 
reading and pencils for writin~ -
Çocukların okumak için kitablan 
ve yazmak için kalemleri var. 

4 - The father of the two boye 
is angry - İki çocuğun babası hid
detlidir. 

5 - He will give his sons a 
(Arkası sayfa 7 sütun 6 da) 

- Jbrahim paşa efendinliz ge -
çer ... 

Bu sırada Hamamcı kızı, şarkı
nın dördüncü kıt' asına başlamıştı. 

Hanendeye zengin bir saz refa
kat ediyordu. Sesin uzaklaşmadığı. 
na göre, kayıklar, yalının önünde 
durmuf olacaklardı: 

Bir cam çek ey qonce dihen 
d•.:fi humar et, 

Çeşmimde hayalin qit>i gel geş
tü güzar et, 

Nakşin gibi ô..yinei sinemde 
karar et, 

Serd oldu hava t,.-ıkma koyun -
dan kuzucağım. 

- Sahibi devlet efendimiz yah 
önünde durur ..• 

Delikanlı fazla bir şey söyleme.. 
di. Nasib kıvrak bir hareketle cibin
liğin dışına kaydı. Çıplak ayaklan 
ile, pervane gibi dönmiye başladı; 
cibinliği toplamak, efendisinin ter
liklerini, gecelik külahını, beyaz ke. 
tenden yapılmış ince ve uzun, geniş 
kollu gecelik hırkasını giydirmek 
birkaç saniyelik iş oldu. 

Dir sana Nedirna bunu tekrar 
bctekrar, 

Bigane ile itme sakm azmi 
çemenzar, 

Gürgan qibi ağyar kaparlar 
seni zinhar, 

Serd oldu hava çıkma ko11un -
dan J:uzucaöım. 

Yalının önünde, deniz. sıv.ama 
elmas döşenmiş murassa bir kemer 
gibiydi. Biri beş ikisi üçer çifte üç 
saray kayığı, rıhtımdan birkaç ku
laç açıkta, kürekçilerinin ustaca ma
nevralan ile, demir atmı,lar gibi 
duruyorlardı. 

Muhsin Çelebi yatak odasını~ 
kapısına koşarken, rıhtımdan bior 
alkış sesi yükselmişti. Rıhtım nö • 
betçisinin verdiği haber Ü7erine, 
kahya, bütün yalı halkını süratle ve 
~üriiltüsüz ayağ-a kaldırmış, rıhtı • 
ma, boydan boya. birkaç dakika 

(Arkası sayfa 8 sütun l de) 
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LMemleket Daberleril 

tzmirde 1 Karaburunda tarihi 
Eski /zmir Agorası 
hafriyatı tamamlandı bir Jihid bulundu 
İzmir, (HusLıgi) - 1932 eene

sinderiberi hafriyatınn devam e
dilen İzmir .&gorasının Türk Tarih 
Kurumu ıtarafından yapJlan 1940-
41 senesi halnya~ı sona ermıştir. 
Hafriyat, müze mü.dürü Saliıhat
tin Kantann nezaretinde j?eçmit
tir. Bu seneki hafriyatta A~ranın 
şimalindek:i aksamı, tamamen 
meydana çıkarılmıştır. Bu kısmın, 
cok muazzam bir Bazilika oldu~u 
anlaşılmıştır. Burada 160 metre 
uzunluğunda, 20 metre genişliğin
de .Bazilika mimari tarzında üzeri 
örtülü, iki kat bir rivak vardır. 

İzmir ~>rası, j!erek. Asya ve 
Anadoluda. ,gerek Avrupadaki em
sali içinde ıtek ve eşsir.di:r. Romada 
da böyle bir Bazilika varsa da iki 
katlıdır . .İzmir A~rnsı ise alt kat, 
yani yeraltı katı ile üç katlıdır ve 
bütün sahası, 40.000 metre karedir 

Çok sağlam bir vaziyette meydana çıkan 
eser üzerinde tetkikler yapılıyor 

• 

İz.mir lhafrivntının geçen seneki 
ameliyesine kadar meydana çıkan 
kısmının .;plltnı, Türk Tarih Kuru
mu asmimarı B. Süleyman Örnek 
tarafından yapılmıştı. Bu senek K..abanmdan bir ıröriiniit 
hafriyat planı da İstanbul Alman lzmir ( Husuai ) - Karaburun baJuın.tna sarFedilecektir. 
Asarıatika Enstitüsü Mü<lürlerin- ltı(zaaının Mordoian nahiyelinde Hafriyat k.omiayonunun ve Aaa
den arkeoloğ mimar Dr. R. Nau- Demirmenyanı mevkiiA<le meydana rıatika teıltikatı yapacak alim ve 
mann tarafından yapılmakıtadır. çık.an Arkaik devre aid kıym.tli bir müteh.....ların otunna.larına mah
Buna bir de reconstructiorı ılive larudi tetkik etmek üzere İzmir mü- aua ilci ev de müze müdürünün ne. 
edilmiştir. ze müdürü B. Salahaddin Kantann zaretine verilmiştir. Bu ilci ev, İstan 

Dr. Naumann ve müze müdürü KaraburvlWl gittiğini yaz::D\tftık. Ha- bul Atman bllrı.fltika enstitüsü ta.. 
Saliı'hattin Kantar, Z Jıfındenberi urlarda olaoe.ğı veçhile geçen eene rafından tamir ettirilmek. üzeredir. 
bu işle ~l olmuşlardır. de ııene burada ayni tarzda bir l&. Tamirat levazımı Selc;uia gönderil-

PU1n •Ve hafriyat raporu, bu hid bulunmuttu. Fa.kat köylüler çı... miftir. 
hafta Maarif Vekaletine ve Türk 
Tarih Kurumu başkanlı~na ~n
derileccktir. 

lzmirde bir katil 
idama mahkOm oldu 
İzmir (Hususi) - Menemenin 

Helvacı köyünde eski bir kavga 
yüzünden Arif Yumurtacıyı, yolu 
üzerinde pusu kurmak suretilc ta 
amrnüden öldüren Halil oğlu Mah 
mud Uyanığın şehrimiz Akırceza 
mahkemesinde cereyan etmekte o
lan muhakemesi sona ermis. Türk 
ceza kanununun 450 inci maddesi
nin 4 üncü bendi mucibince ölüm 
cezasına çarptır!lmasına karar ve
rilmistir. 

Ağırceza reisi Ekmel Kavur. i
.ıam okunduktan sonra s~luya 
tefhim etmi.ştir. 

Milli Setimizin resimleri 
' Edirne Partisine talik edildi 

karırken liıhid parçaland.ıiı için ye. 
rinde bıraluhnıı, etrafta araştırma
lar yapılmasına karar verilmiıti. 
Yapılan .on tetkiklerde bab.e mev. 
zu olan me~, büyük bir Nek.ro- Edirne (Hususi) - Milli Şefi -
pol ak.abristanıt olduğu anl&J1lmıt- miz İnönünün Partimize imzala
tır. rile lfıtuf buyurdukları resimleri 

Malômdur ki kadinUo Kllzomen b~n 11 de merasimle şeref mev
( fimdiki Kilimıan) tchri, tüıabi ma kiine talik edilmiştir. 
mulatı upitmif toprak itleri ve bil- Merasime İstiklal Marşile baş
hassa lahidleri ile cihanda büyük lanın~ ve bunu Kaza İdare Heye
töh ret kla:ıanm11tı. Kliz:omen la • ti Reisi Hasan Kesmezin bir ıiut
hidleri her taraftan aranır ve ıamar- ku takib etmiştir. 
!anırdı. Cenazeleri bunlann içine Bu mümsebetle Milli Şefim;z 
gömmelt bir şerefti. Kli.zomen la- ve Partimiz Genel Sekreterliğine 
hidleri o kadar g-iizel ve aan· atll - şükran ve aoruuz bağ'lılık du~
rane idi. Bu lahidler, timdi pek na.. !arımız telıgrafla bildirilmiştir. 
dirdir. En yenim miladdan evvel Merasimde General ~bun Di· 
6 neı ur• (zamanımızdan 2500 ri'k, Basrrii.şavir Sabri Öney, Vali 
yıl evveline) aittir. Ferid Nomer. Beledive ve Parti 

E.ge mıntakasının yegane mühim Reisimiz, Adlive. vilayet erkanı ve 
müzesi olan İzmir müzesinde bu li- memurlar bulunmuşlardır. 

Adan ada 
Hasta bir köylü kansını 
öldürdü ve iki kişiyi 

gara/adı 

Adana (Hususi) - Adananın 
Imıakbaşı köyünde evvelki gece bir 
kadının ölümü ve ilc.i kişinin yara. 
lanmaaile neticelenen feci bir ci -
nayet olmuotur. Vale.' anın faili ev
velce satıcılık yapan ve işi bozuldu
ğu için amelelilde hayatını ka -
zanan Abdullah oğlu Celal adında 
bir ,ahıstır. 

Celal hastalıklı olduğu için dok
torun tavsiyesi üzerine tuzsuz ye
mek. yemektedir. Cinayetten bir 
hafta evvel karısı yemek pişirirken 
dikkataizliği yüzünden tencere dev
rilmiş ve bunun üzerine kızan Ce.. 
lal kansına darılmıştır. 

Akşama evine gelen Celal ka _ 
rı6mı evde bulamayınca bir hafta 
'kadar aramı' ve sonra lrmakhaıı 
11<<.1., -:ine gittiğini anlıyarak. peşinden 

1 o köye gitmİıJ ve karısını arkadaşı 
Hüseyinin yanında tarlada çalışır -
iten yakalamıştır. Nihayet ertesi 
gece Celal kar1111 Naciyeyi ve Hü _ 
se)"in.i ağır surette ylaralamıştır. 
Bunlardan Naciye yaralarından mü 
teessir olarak ölmüıtür. 

Adfiye ite el koyarak tahkikatı. 
nı ikmal etmiş ve suçlu Cel&l te•if 
edilmiştir. 

---·----

lzmir C. H. P. sine 50 
kilo kinin verildi 

İı:mir (lfusust) - İzmir Cum
huriyet Halk Partisi vilayet i<iare 
heyeti reisliğinin .genel sekreter -
lik ve Sıhhat ve İçtimai muavenet 
vekileti nezdindeki ıteşcbbüsleri 
\Uerine Sıhhat Vekaleti tarafın -
dan partı vilayet reisliği emrine 
50 kilo kinin p:önderilmiştir. Vila
yetimfain bütün kazalarına ihtiyaç 
nisbetinde tevzi edilmekte olan 
bu kininlerin bedeli İzmir Kızılay 
şu!besi merkezile C. H. Partisi tara 
fından tediye edilmiştir. Halkııru
zın ve bilhassa köylümüzün sıhha 
tinin korunması için ~atirilen bu 
kininler fakir halkımıza mecca
n<!n daii'ıtıla<:ak ve da~ıtılan kinin
lerin masrafları parti ve Kızılay 
tarafından müştereken ödenecek
tir. Va.kit ve hali iyi olan vatan -
daşlanmıza da kininler maliye fi
at'ile verilecektir. 

Suçlu. idam kararı karşısında 
eoğukıkanlı~ını hiç kaYbetmemiş 
ve ian<iannalar brafından ha-pis. 
haneye götürülmüştür. 

hidlerden ancak iki kınlt parça var 
dır. Ve bunlar, müı:ecle Arkaik 
aid eaener ltöoesi.ndedir. 

Ötedenberi sağlam ve tam bir 
Klazomen lahidine malik • olmak, 
müze müdür~ğünün gayeıi idi. Şim 
di anlqıldığına göre buna muvaf -
fakiyet hasıl olmuotur. Çünkü Mor
doğan nahiye müdürlüğünün mele • 
tubunda, yeni bulunan lihidin aai
lam bir halde olduğu biJdirilmakte

( Edirnede kapalı spor salonu açıldı ) 

lzmirde lngitizlere satllan 
çekirdeksiz üzümler 

İzmir ('Hususi) - Son zaman
landa yapılan bir anlaşma ile İn
~ilizlere satılmış olan dört bin ton 
çekirdeksiz kuru üzümün pay tev
ziatı dahilinde tüccarlarımız tara
fından teslimine başlanm~tır. 

DSha evvel yapılan zeytin ya~ 
satışlanndan yapılmakta olan tes 
limata peyderpey devam olun -
maktadır. 

dir. 
Uhid.i, Mordoğan nahİye9İnin 

Y enicepınar köyü halkından Mus -
tafa Şangijder adındaki yurddaı, 
Değinnenyanı mevkii-nde çift ııü -
rerken hulmuo ve hemen nahiye 
müdürlüğünü haberdar etmiştir. O
radan kazaya ve nihayet .. ;!ayete 

Ege de Çekl.rge mUCad&fOSI" bildir:ilmittir. Nahiye müdürü B. 
Fevzi lahidin muhafazası için IAzım 

İzmir (Hususi) _ Çekirge mü- gelen tedbirleri de almıttır. 

..... 

eadelcsini mahallinde tetkik et- * 
mck üzere Menemene ~iden vila- Selçultta Efes harabeleri hafri - Edirne, 19 (Hususi) - Beden da bir başkan odası ve idare heye-
yet ziraat müdürümüz Day Refet yatına aid aran ve binalann idare Terbiyesi Umum Müdürlüğünce ti salonu vardır. 
D1k şehrimize avdet etmiştir. ve nezareti, lzmir müzesi müdürü şehrimizde yaptırılmakta olan ka Kapah spor salonunun ~ılması 

Menemen mıntakasile Karşı- B. Salahaddin Kantar'a verilmiştir. palı spor binasının inşaatı sona er töreni Valimiz Ferid Nomerin u
yakanın Örnek köyündeki çekirge Bu arazi, Mr yıl "illeni müzayedeye m.iş ve bugün törenle açılmıştır. zun bir nutkile yal)ılmıştır. Tören 
mücadelesi muvaffakiyeıtle bitiril- çıkanlac&k, elde edilecek kira be - 33 küsur bin liraya vücuda ge- de birçok mülkt ve askeri el"kan
m.iştir. Bayındır mıntakasının da delinden devlete ve köye aid vergi len bu binanın alt katında büyük la spor teşekkülleri ve gençlik ha
imha ameliyesine devam olun- vesair tekalif ödendikten 90nra ka.. bir salon. duş ve soyunma, antre- zır bulunmuştur. Resim yeni bi 
maktadır. lan para, harabelerin tenüızliğine ve nör ve kli.iıp odaları, üst katinda nayı hariçten R:i)steriyor. 
======:c:====ı:============ıııl:ıı:::.--ıı:=================-========::::::ııms:::ıı:=========== 

c8on Po.ta• um tefrtkaa: 11& de kasketini tutuyor ve biraı hız- Bir hııçkmk gen~ kızı sarstı. 

Genç kız: 
- Ona, beni bulnmadı~zı 

söyleyiniz. oraya Qelmek iltemi
yorum. 

Dedi. 

nndan bir dizi gözyası aktyoıdu. 
Bir ıtüy ile süsle~ fötr şapka
ka.ını çıkarmak için d urdu, kol-

la nefes alıyordu. - Ben bütün bunlara kanşmak 
Genç· kız ceblerinden mendilini istemiyordum. .Mac Kenzie'ye ne 

aradı, fakat bulamadı. Bunu .ı?Ö- oldu? Telsizle bır haber gönderil~ 
ren Garrison bir tıeV sövlemeden di mi? 
ona kendi mendilini uzattı. Delikanlı basını salladı ve Ril-

Gözlerini kurulayan ~enç kız: lerek cevab verdi: 
- Fakat ... Fakat... Siz yata H Ar ı· · d 1 

~tmediniz mi idi? Diye mırıldan- - ayır, ıe ın ra yosu ça ış 
d.ı. Motörün size vakla.ştı~nı 1{ör- tırılamadı. 

V · t' ki Sonra manidar bir tavırla: müş ve... e zannetmış ım ... 
- Oh! Yaıt gitti. - Anna - Erieken ~emisi ö~le-
Dedi ve "en" kıza sabit bakış- Yin denize açılıruı. 

larla baktı. "' " Dedi. 

Mayıı 

«Son PM!a> ma tefrikw: 3 

usu 
Yusufun gençliği 

Koca Yusuf daha on sekiz, on dokuz yaşın 
başortaya güreşmeğe başladı 

Koca Yusufa babası daha on/ 1amadığı bir lisanla mukabele 
beş ~~ş.~:ia .?i: ~!spet ya~t'.rn;ı~tı. diş~ne içerledi. ~uratını asu: 
O, bütun koyu~un, nahı~esının, vugunu yokladı. Iri ve haşin 
kıısabasının delıkanlılarını yen - baR'ırci:ı: 
mişt~: . - Ülen solucan suratlı kef 

Vucudu çok kuvvetlı olmakla Ne zırlar durursun be" Bil 
beraber hantal de.lHldi. Kuvvetin- misin ıbunu alaturk~cazıll' 
den .ziyade zek~s~le ı:?Ureşiyordu. ~~ şu parayı, getir şu tüttürdll 

Bırkaç sene l'Çınde etrnfı buda- çomlekceğizi. hepten devir şı.ırt 
dıkıtan sonra; ortava ı:?Ureşmeğe caza! 
başlamışt.ı. . Sakızlı; şimdi işi anlamıştı. 
~ vakıtler, Alıçonun ve o.nun rayı aldı. Leblebi mangalını ol 

yerme kaım olan Adalı ve.o- Filı - ltu gibi kucaklayıp ı?etirdi. Al 
beli Kara Ahme<llerin bulunduğu nun; beline sardığl geniş Trabl 
yerlerde kimse başa ~üreşemedi - meydanda be! 
ğinden, en nam~ar ?ehli.~anlar. bi- Aliço; yanında bulunan peJıU 
l~. başaltına. .ır.ıreşır~era~. Alı~o; ~anlara avuç. avuç le'blebilerı 
dunyaya eşı ~elmcmıs bır pehlı - g~tıyordu. Halbuki bu pehli\"B,. 
vandı. bırkaç saat sonra Silivride 

~inaenaleyh; Koca Yusufu11 c.ın tuta<:aklardı. İçlerinden başpc?ıfl 
sckız on dokuz yaşında başortaya, van Kel Meıniş sızlandı· 
yani büyük ortaya ı:?Ureşmesi cok - Usta be! Verme pehlivanlJ 
büyü~ bir muvaffa~iyet ~ayılırdı. bu domuz topunu be! Hepten J( 
Al~nun başpehlıvanlıgı sırala- Hasanın öküzü gibi şişip kalır 

rında Kel Mcmişler. Arrıavudoğlu, myedanda be! 
Samda~cıb~~lar, Makarna.cıl~.r, . Alico, dinlemiyordu. Zorla ye' 
Kavasoglu 11h •• , ızf'5'i. sallı, ırı gov dıriyordu, pehlivanlar da hatt~ 
deli, mahir ve namdar pehlivanlar saydıkları jçin korkularından 11 
vardı: . .. V" yorlardı. Aliço; Memişin müdıı.?ıt 

Alıço; nereJe. bır dugun olurs.a lesin_f şöyle cevab verm~ti: 
olsun oraya geltr. çadırlardan ,hı- - Baka be!. .. Fukara kesesi f 
rine otw·ur. Basa her kaç aJtın bi büzülüp kalmış pehlivan ktJf, 
Ura konmus ıse Cl, parayı soyun sağı ile çıkılır mı ~ydana bl 
maıeian ,:gür;.şıneden, yağl~ma .- Ye be Memişl · 
d~n <?,turdu~J verd~ alır .lllderdı. Hülasa; pehlivanlar bir yand'' 
Çunk_u; çazı:?tr baş gureş sırası Agel- leblebiyi yemişler, bir vandan dl 
di mı, davulları susturur alelusul kovalarla su içerek şişmis bir bıl' 
bağırırdı: .. de Silivriye ~elmişlerdi. 

- Başa; gureşecekler meydana Nihayet J;!Üreşler başlnmış. !eb' 
geJsi~!... ~ . . . lebiyi viven pehlivanlar, teker l~ 

Alıço oldu.ı;cu ıçın kimse çıkmaz- ker şişerek meydan verinde }lll 
dı. Tehlikeli bir. ad~mdı. ~ı~ın. sımlarına pes etmişlerdi. 
~aÇdar, kmcı. ezıd bı~ pehl~vandı. Sıra; Kel Memişe gelmiş, bnSS~ 

Işte; Koca Yusuf böyle bır p;h- tına çıkarak hasmını vennıiS" 
livanın Kırkpınarda ~.dalıya gu - Başa, güreşmek ne haddine? ... Jı· 
reşi terkettiği zaman türedı. liw, güreşmeden parayı alıp ı?i ' 

Bakınız size şuracıkta mevzuu- decektir 
muzun harici olduğu .halde, Aliço- Memı;in hızlı ve ivi sırası jn1İ5' 
nun gayet meraklı hır hatırasın - Aliwnun bir alay leblebi veviP sd 
dan ~ah~eyi.n_ı. . .. .. . içti_ğinden de cesaret alarak ne ~ 

cBır gun Silivrid.e bü~k bır !ursa olsun diye Aliconun otur 
düğün ohnuş, başa da elli altın du~ çadınn önüne ~elerek: 

1 koyroo.şlar. .• . .. .. - Usta lbe! Hepten elli altıtı 
~ vakit. p~lı~anlan gotur:rek alacak :mosın? Biz de pehlivanı' 

y~ne vasııta oküz arabası imış. · · be! Her nereve ~itsek gelir bsf 
Atlı ve yaylı arabalar bu nda!Il - güreşe mevdan kapar durursun'' 
lan taşıyamazmış... H~ olmazsa on altıncazını ban• 

Alelekser de pehlivanlar. Top - pay çıkar be!. 
hanede bulunan hanl~rda yatarlar- Memişin bu yalvarır ı?ibi kO ' 
mış, uzatımıy~lı.1!1., .. bırçok huzur nuşmasını dinliyen etraftaki artıı 
peihliva~ları. bır oküz arabasına ~a- ve eşraf da hak vermisler \•e i~ 
fakla bmmıısler · · · Arabada Alıço müdahaleye karar verdikleri sı ' 
da varın:ış... rada Ali~nun acı sesi isitilmis: * - Ülen 9Usak aıtızlı. bilmez 111r 

Eskiden Karaköy köprüsünün sin Aliw ölmedikçe baç vermez .. · 
üzerinde bazı tipik Sakızlı Rum - Beni Balkan çorbacısı mı zannet• 
lar. Yenioeeri devrinden kalma si- tin be! Pehlivan isen çıkar meY ' 
yatı pantalon poturlan. siyah ku- dana hepten alırsın o. san lira ' 
şaklan, arkalarında şalrularile sı - cazları ... 
ravari diııilirler. bacalarından du- Kel Memiş de kızmıs ve ne o ' 
man çıkan manf!al ı?füi iS"POrtala- !ursa olsun diyerek hiddetle ırııJ' 
nnda sıcak sakız l~lebisi satar - kabele etmiş: 

lardt. * - Peki usta be? Bizde pclıli\fll" 
Öküz arabası, Karaköy köprü

sünün üzerine j!elir geL"Ilez, Aliço 
arabayı durdurmuş, cebinden on 
kuruş gümüş para çıkararak leb
lebiciyi çağ'ırmış ve: 

- Ülen susak ağızlı hepten kaç 
para! 

Sakızlı, anlıyarna~ı. Şaşkın, 
şaşkın bakıvordu. Alelacayib, koca 
kavuklu, iriyarı adamlardı. Yalnız 
şunları mırJldanabıldi: 

- Titelis a~am! 
Alko: Sakızlının, kendisinin an 

istemediniz? 
Genç kız içim çekti: 
- Neye yarar?... Gidiyorsu ~ 

nuı: ... Ve yanınızda da Phyllis'i
niz var. 

- Phyllis artık mevzuubahs 
değil, Flora. yavrum. Ben Mis 
Deon'i hiçbir zaman sevmedim. 
Bunu biııbirim.ize de söyledik. O 
bana, kendisine karşı hiQbir zaman 
bir se\'IV. ~stermediit'imi söyledi 
ve bunda haıckı da vardı. 

Sustu ve sonra: 

nız bel 
Bu söz üzerine Aliço uzakta bil' 

lunan cazgıra baitırarak: 
- Hey! Baka bey!... Çalsııı 

zurna ve da~ullar ihtivar b"' ~{C" 
miş .güreş ister bizden ... GörsÜ~ 
~pten kızancazlar crüreş ne imı6· 
Memişe de döneıek: 
- Ha1di be Mcmiş davı! .. • 

Çalkalatma yürekcazını ! . . . Hen ' 
ten domuz topların~ (lebh.Jb:leri) 
eritanis olacaj!ız bel ... 

Diyerek. alelacele soyunma~• 
başladı. Ve kispeti a vaibna ııi··e· 
rek kazan basına yürüdü. Kel b3' 
şındaki tek tük tüylerin dimd 1' 
oldu~ görülüyordu. Ehemmiyet 
vermeden yağlandı. Cazgırın ha ' 
ğırmasına ve kendilerini halk~ 
takdime de meydan vermf'd"·' 
mevdana vürürlü. Bir iki cırm'f'I · 
dıktan sonra. Memis'n tnsesindel\ 
yapı tı ve seslendi: 

- Havdi kızancaz be!. .. 

Ve uşak uzaklaştı. 
Sandıklarla yüklü bir araba E! 

b il y"Olunu takiben gıdiyordu. 
Birkaç dakika sonra, bırkaç 
kiş! göründü: Başta Mrs. Dean ve 
Ptıyllis, yanlarında da Verity var 
dı. Sonra da Stephen ve Torray 
en arkada da oda hizmetçisi Ma
rie, D WiJt}ıt yürüyordu. Ariel 
yaıtının motörünü ileri doğru 
yumruklarile ittiler, motör ~alış
maea başladı. Flora bir sıçrayışta 
kalktı, ve tepenin daha yüksek 
bir verine çıkmaj!a başladı. 

llarının veni ile gözlerini ıildi 
Göz yazları yeniden boşandılar ve 
yanaklarından süzüldüler. O: 

- Görürüz, iörÜrüz. 
- Fakat siz? Flora'nın soluk yüzü aydınlan- _ Şatoyu satın almak için ba-

dı: banıza bir. teklif yapmayı düşünü-

İş fe~a idi. Fakat; Meınis dt 
yüz okkalı. bir doksan boyun.da 
yarma birpehlivandı . Övle. kola1 
kolay meydandan çıkarılabilecek 
takımdan de2ilqi. 

Lakin, yüz yirmi okkalık Ati• 
çonun karsısında her ne de olsa. 
korkudan büzülüp kalmıştı. 

Colc alır yüruyar ve yanalda-

Diye ditleri arasından mırıl
dandı. 

Fakat bu ands hıçkmklar onu 
iyice istila ettiler. Yosunlarla ör
tüıi bir kayaya do.!tru eğildi. Ve 
kıılb aıcısına kendini kapup koyu-
verdi. Omuzuna bir el dokundu 
ve bir ses kuldına yavaşca: 

- Bö~ ağlamayınız. 
Dedi. 
Flora derhal s;(eri döndü ve 

Stapben'i kaC1JS1Dda buldu.. Elin-

- Ben burada kalmai{a karar 
verdim. Ariel sonra beni ı!Örmeğe 
ı?elecek. 

- Niçin bövle yaptınız? Ne ol-
du? 

-Size allahaısmarladık dem.e
den f?idecejtimi sanmıyordunu~ 

delil mi? 
Flora ~lerıni başka tarafa çe 

virdi. 
Stephen ciddt bir sesle: 
- NiıÇin kaçtınız? 
Diye eordu. 

- cıı. Steve, diye ba,ğırdı. Ge- yorum. fakat bir şarth. Siz bana 
çidi salimen geçtii{ini tahmin ed:i- bir nasihat vereceksiniz. Razı mı-
yor musunuz? sınız? 

- Sizinle beraber görmü~ ol- Genç kız nemli ı?Özlerini kal-
duğumuzu. babanıza anlattım, kap dırdı ve yalavaran bir tavırla 
tan Mac Kenzie'nin. bir felakete Stephen'in, ellerini kendisine uz~t 
uğramadan karşı sa.hile geçtijU- tığını ,gördü. Soluk yanakları, bır 
ni söyledi. deniz martısının ı:?Unet ışıklarile 

Sustu , sonra sordu: 1 aydın!an.IDJ.i. kanadları ~i ı>em-
- Siz benim sualime cevab ver beleştı. lTl1 

medini.z, Niçin artık' beni görmek (B ) 

Güreş. ~ütün hı?jle basladı. Da· 
V'ullar, zurnalar kıyamet kooarı • 
yor, binlerce halk. huzuru ilahirf~, 
·iiba<lette imiş gibi, ı:essiz ve sakıt 
meydana teveccüh etmiş duruyor· 
du. 

Atko: tırpan, elense. bovund~· 
ruk ı?ibi, kırıcı ovun larla Memısi 
mf'''tfan verinde hırpalıyordu. 

( Arba var) 
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Ankaradaki merasimi 
çok parlak oldu 

µVA 

* ""' 

lcnn... Vali Vekili JNetördm .w.ğ& boyr~ iskcle1Mıı sOMıMla 
'INJcliyen adete göniri!IO" 

(.......,_ 1 İllcİ sayfada) ~ dolduran ve say~ı elli 
t..~ aonra da Milli Şef İsmet bine yakın olan halkın en kü~ü
~ muvakkat kabre ~elmiş ve ~den en büyü,iüne kadar hcpsi
t;"'da kendilerine intizar etmek- nin takdirini toplamışlardır. 
~ bulunan Büyük Millet Meclisi Bihassa lise ve orta okullar ta
b;lsi Ab:lülhalik Renda, Başvekil lebelerinden· sonra beyaz formala-
1'..~ ~f:ik Saydam, Ankara Vali ve rile Hatib okulu talebelerinin ban
~ye Reisi Nevzad Tandoğan donun .iştirakile yapını., oldukları 
da birlikte Ebedi Şefin huzurun- beden hareketleri ve yeşil sahada 

beş dakika süren bir tazim genç vıe dinç vücudları ıle yaşat
~kfesinde bulunınU$lar ve birer tıklan cİnönü:. adı ve nihayet bir 
:'._~et koymuşlardır. _Jı..tatürk'ün kısım arkadaşları bütün 9tadı la
f;11eri huzurundaki bu tazim vak sılalarla çevreleyen ateş çember-
96_ini müteakıb Milli Şef 19 Mayıs leri içinden atlıyarak Reçerken 
• .,.d~munu :,ereflendirmiş ve sta- l{enç Hat1biyelılerin Harb okuJ.u 
:ı.. ~olduran on binlerce halk tara- marşını söyliyerek sahadan çık
~n candan tezahüratla k8Jlı- malan çıl~nca alkışlarla karşı-

ıı,tır. landı. 
lleisicümhurmuz şeref tribünün Bundan sonra Beden 'Ierbiyesi 

de Yer aldıktan sonra önlerinde Enstitüsü kız ve erkek talebeleri
~nlı Türk bayrakları ve onu ta- nin ayrı ayrı ve birlikte yaptıkları 
~n de Parti bayrakları dal,~a- ritmik hareketleri. milli oyunları 
~dı~ halde ~eocliğin J;!eçid res. ayni suretle takdir ile &eyredildi 
lt\.i ~lamıştır. Büyük bir intizam ve bu 80l'l g~erilerle de törenin 
~de Reçen ve takdir ile takib bu safhasına nihayet verildi. 
~·"llan bu geçid resmintle Hse ve Merasimin 901'\a ermesi üzerine 
0rtaokulıar kız ve erkek talebeJe. Milli Şef stadyomdan ayrılırken 
l'bıi Gazi Te!."biv·~ Ensti(üsü, Yük- halle Jı?elişlennde olduğu j(ibi en 
~lt Ziraat Enstitüleri. Harb okulu kten sevıi tezahürlerinde ıbulun
b·lebeieri ve onları da beden ter- muşlar ve bütün j?Üzel'gihta sü
b~Yesi mükellefleri, İmaHitı Har- rekli dkışlarla karşılanmı.şlardır. 

k: :y~~~~te~~.t~kküııeri ta- Maarif Vekilinin nutku 
Şefı Gençler. stadı dolaşarak MılJi Ankara, 19 (A.A.) _ Maarif 
.... n, yanlarında Büyük M:llC't V k"l H A' 1. Y" 1 b ·· 19 
~_eclisi Reisi ile BaşvE:-kil, Vekil- e ı i asan ı u.ce ugun 
~ ve Parti Genel &kreterinin Mayıs stadyomunda yapılan ıtö
buıurunakta oldu~u sere! trıbünü ret1de qaiıdaki nutku Jle Gençlik 
Ötıünde yerler!ni aldıktan sonra ve Spor Bayramını açmıştır: 
bando İstiklal marşını çalmıs ve Yüce Milli Şeiimiz, sevıdli 
huna bütün _gençlik ve halk küıtle- yurddaşlarım, 
~ri iştirak eylemişlerdir. TAiilhimizin en karanlık dcvri-

Merasimin bu safhasını Maarif ne ışık ve hayat verici bir ~ah 
\rekm Hasan -~li Yücelin b:ı)Tamı olan 19 May1sı kutlamak için bu
•~ıs nutku ile .ıre~lik adma bir Jı?Ün memleketin her yanında böy
~bli kızın hevecanlı hitabesi le toplanmış bulunuyoruz. Fikir 
'alı:iö eylemiş ve ~ne hep birlik- olarak. hatıra olarak, vatan mese
~ cDa~ ba~mı duman almıı> mar- lelerinde daima hepimizi uyanık 
ısı 8Öylenmi&lir. tutan bir ses olarak. bizi, varlılm-

Tam bu esnada Maratoıa kule- da dü.şünmeğe çağıran Büyük 
•inin altından, ~nlerdenberi at- Kurtarıcı. istiklalimizi kurucu, 
lıetıerimiz taratından elden ele u- Türk milletinin istikbaline en p,e
~rılmak suretile Samsundan niş imkan ufuklarını açıcı Büyük 
~araya ~etirilen bavra.i?ı havi Atatürk, 22 sene önce tam bu2ün
!tıab:fazayı getirmekt'.! olan Anka- de idi ki esir düşm~ olan aziz 
tanın en _ilenç atletı stada girıyor- yurdu, düşman elinden kurtarmak 
du. Yaşa sadaları ile karşılanan bu karan He Anadolu topraklarına 
ttleti ellerinde ınilli renklenmizi ayağını bast.1. O giinden b~ne. 
\'e Parti bayraklarını taşı\ an di- arkasında yürüyüşümüzün hiç de
~er atletler takib ediyordu. cAta- jtişmiyen ı7J, bizde-o sonra gele
t\irkten lnönüye ... sembolünü taşı- cekler için de bir hayat ci~~i ha
)'an bayrağı getiren Renç doğruca !inde mirüp Ridecektir. Türk mille
~ref tribününe çıkmış ve bayrağı tini, dünyanın dört buca~ında yan
l.tinı Şefe vermışt r. Milli $ef gınların tutu~tu2"u bu de-;irde bu 
bayrağı mahfazasından çıkarmış derece saila::n, bu derece azimli 
~ halka ~stermiştir. Bu hareket ve iradeli, bu derece yekpare kı
~ne ayni heyecanlı tezahürlere lan kudret. onun her Türkün kal
\>esiJe oldu. binde yaktı~1 istiklal aşkının ate-

Bu.günkü törende yapılmış olan şi, milli namus ve şe~efin meşale
\>e basta Milli Şefimiz oklu~u hal- sidir. Hizmetlerine ını.nı:ıet. ve mu
de hPJ'kcsin s~vgi ile taki-b etmis habbetle sayRJ besledığımız Ata. 
bulundukları hareketlen J?(isteri-1 türkümüzün fımi }ıayata ~özlerini 
lerine eelinc'!. ızençlerimiz bu yumduğu an.dan itib~ren idare2·i 
hareketlerinde o kadar mükem- ve iradeyi temiz ellenne alan Bu
lhel ve muYaffak olmuşlardır ki yük Şefimlıı. fnönü. tıpkı Ö'1Ünde 

.. 

Şayanı dikkat 
bir iddia 

(Baıılar'Jı 1 inci •:Jfada) 
Bu faturalar üzerinde yapılan tet -
kikat hayret edilecek bir netice ver 
miş, mÜe99e9enİn kundura satl'~la -
nnda yüzde 140 a yakın fahi§ Ur 
temin ettiği anlaıılmıgtır. Fakat, Fi
at Mürekabe Komisyonu müteakıb 
te"'-iklerin<le Beykerin harbden ev
velki senelerde de ayni fiatlar Üze. 
rinclcn satış yappğını ve aşağı yu_ 
karı ayni kan temin ettiğini gör -
müıtür. Komisyon adliyeye gönder
diği tahlcikat dosyasında bu ciheti 
de işaret ederek, bu vaziyette or • 
tada ihb"Kar mevcud olamıyacağı 
kanaatini izhar etmiştir. Müddeiu • 
mumilik ise, bunu başka bir cephe
den miitalea ederek, Beyker limi -
ted ~rketinin bu vaz.İyette seneler. 
denberi ihtikar yaptığı, fakat bu 
auçun harbden evvel kanuni meT. 
zuahmıza giTmediği, ıimdi ise mil
li korunma kanunu hükümleri dai. 
resinde taltibıatı müst~lzim o)cJ.uğu 
neticeııine varmıştır. Böylece, limi
ted şirketin mes'ul müdürü Serora 
halı:.lı:.ında tahkikat ve tak.ihata baı
lanmıştıT. --------
Spor ve Gençlik Bayramı 

(........,.. 4 ilncü sayfada) 
mışlardır. Bu hareketlerden ıbil
hassa erkek sporcuların v3ptığı 
barfiks hareketleri ile kız üyele
rin e-skrim ve ritmik dansları çok 
alkış]anml$br. 

Beyo~lu Halke-vinde de bfr spor 
müsame~i tertiıb edilmts. kız ve 
erkek sporcu!ar muvaffakiyetli 
spor ~rHeri Tapmışlardır. 

Z•rt - 2'101 numaralı pl!kaını za. 
yi ettim, hükmü yoktur. 
~rik 8arayaia cadcleal 
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z.,t - 1597 araba numaruını za... 
yi ettim. Yenisini alaca~ımdan eski
amn hUkmü olmsdı~ı ilan olunur. 

Ec1irluıkapı SArmaşı11ı: CaınJi.. 

kebir 90kak ltakkal Mehmed 

ve arkasındaki şu duruşumuz Jtibi, 
'f.ürk milletini b~r bütün olarak 
her emrine hazır, her sözünü din
ler buldu ve daima bövle bııla<'ak. 
Türle milletinin varacağı her iyi 
kararı, her türlii koruma ve yaşa
ma kudretlerini onun vüce .şah
sında aıörüyoruz ve ona inanıyo
ruz. 
Yurddaşlanm, 
Ona inamvoruz, c;ünkü o da bJ

ze inanmaktad1r. 
İnönü Sefimizciır. İnönii bnşbu

ğumu?Xiur. İnönü Türk milletinin 
duyan kaltbi ve düşünen başıdır. 

Bu birlik ve beraberlik manza
rasının azametini VP. kuvvetini. 
hU<ludlarımızın d~ndan bakarak 
görmek lhımdır. 

Cknçler. 
Milli birlı1t. bugünü yarına ulat

tıracak çelik bAiı ve milli bitlik ve 
beraberliğin din timıali sizlersiniz. 
Vazifeniz Şefiniz gibi büyüktür. Bu 
ıerefli nzif eyi yapabilmek için t~ 
nu binm unutmayınız: Hayat bir 
amele, kutsal bir amaca vakfedil • 
mec:l*çe vicdan huzurile müsterih 
ölmek, hiç kinueye müyeaer değil
dir. Böyle bir gaye uğrunda ölü • 
mü göze almıyanlarnn feyizli bir 
hayata mezhar oldukları hiç bir 
zaman görülmemiştir. 

Bu hakikate ermek için her ,ey
den önce yürekleriniz, vatan ve 
millet acvgisile dolmalı, namus. fC.. 
ref ve istiklal ate~ile yanmalıdır. 
Sizlerin bu duyguda olduğunuza i -
tirnad ediyoruz. 

Büyüklerimize ıuurlu bir itaatle 
bağlı olu§Unuz, bu kıymette ve bu 
lrndrette özlü Türk çocukları oldu
ğunuzun delilidir. Çetin iradenizle, 
her tekle aokulamaz karakteriniz -
le, hiç bir sebf!bin kirletmeğe muk 
tedir olamıyacağı pak vicdanları -
nızla sizi milli istikbalimizin emni-

YAZAN : EKREM RESID 
lu1ladatlardan bir: - ıaliba Nei'e - kemerin anaht.ır taşı Sülün oldu- tukta Naime ona bitmez, sonsaz, 
Sülünün ~ne ~eı::ikece~ini aövle- ğunu biliyordu. Sülünü elde etmek olarak tahmin edilebilen bir hay
tnesine cevaben dıi!er birisinin: Yı!dızı kan:lırmak. Yıldızı Kan - ranlıkla bakıyordu. Her türlü adab 

- Tabii... Zen~in kapısına ka- dırmak KarR. Aslanı ba~lamak, ve muaşeret kaidelerinin hilafına 
ı>ılanmak böyledir işte!... Kara Aslanı ba~Jarnak onsuz hiç hareket ederek Sülün 2erildi, sesli 

Demesi üzer!ne Yıldızın kaşları bir işe varamıvan Bücürü peyle - ,seili esnedi. Cebinden, Naimenin 
hafifçe çatılm!ş!ı. Fakat buna kar- mek. Bücürü peylemek Şakrağı hediyesi. ka/t!d k:ıdar <lenebikcek 
11 biçare Kara Aslan yumrukları- temin etmek demek olduA"unu pek bir altın saat çıkarıp baktı. Tek -
rıı. dişlerini sıkmakt2n baska ne alii biliyordu, di~er taraftan Sü - rar gerildi, tekrar esnedi ve niha
:ta]:>llbilirdi? .. Kara Aslanın bu hal- lün behemehal partöneri Nes'enıtı yet: 
lerini j:?Ören Bücür de ondan ~ - de ~elmesini temin edecekti. Bu - Saat yediye ııeliyor... Kalk-
~ eğleniyordu. seOOblere m~bni Dürrü Sülünü a- malı! ... 

o akşam. Dürrünün tela.sla içe- rıyordu. Nihavet. göremeyince, Dedi. Naime ~lürnsüyordu. 
ti Rirmesi mutad zemlere, çekiştir- dayanamadı. sordu: Naime Sülünün .karşısında durma-
b'ıelere, dedikodulara nihayet ver- - Sülün Naimenin küçük salo- dan ~lü.mserdi. Gülmscmekle de
tniştl. Dürrü arkadaşlarla hoş be$ nundaki divan'tn üzedne uzanmıs runundaki çıl~n sevinçleri izhar 
eder~en ~zlerile Sülünü arıvor- plerile ~arasının dumanlarını etti~e kanidi. Kalktı. Sülüne 
du. Cünkü kurmak ıstedifj tak1b ediyordu. Ku1ısındaki kol - doirıı ıeldi. Divanın bir tarafına 

...::ı 

SPOR Resmi Tebliğler / '' S~n Posta ,, _nın 
Almanlar Giridde bir hsan derslerı 
kruvazörle 2 distroyeri 

hasara uğratmışlar 
B •kt Gal t Kahire 19 (AA.) - İngiliz 
CŞI aş a asara yı Ortaprk umumi karugahının teb-

2 -1 Kasımpaşa da !iği: 
' • l...ibya'cfıa, Tobruk'da, vazjyette 

T opkapıyı 2 - O yendı ruç bir değişiklik yoktur. 
-- Solh.un"utı cenubun<iaki mtmta -

Ge~lik ve Spor Bayramından 
istifade ederek Beşiktaş, Vefa. !s
tanbulspor ve Beyoğlusoor takım
ları arasında tertib edilen turnuva 
bugün Şeref stadında yapılacaktı. 

İstarlbulun en kuvvetli takım
lanndan dördünü karşılaştıran bu 
ma~ı seyretmek için $eref stadın
da beş bin kişiden fazla bir seyir
ci kalabalı~ı toplanmıştı Fakat 
milli küme maçları dolay1silc iki 
J?İ,İn üstüste müsabaka yapan Be
şiktaş ve İstan.bulspor takımları
nın çok yorJ(Un olması pro,gramda 
değişiklik yapıimasını intaç et
mişti. 

İlk müsabaka Kasımpaşa ile 
Topkapı takımları arasında oy
nandı. Kasımpaşalılar her iki dev
rede birer sayı çıkarttılar ve maçı 
2-0 kazandılar. 

İkinci maç Beşiktaş ve Galata
saray takımları arasında oynandı. 
HPr iki takım da birinci ve ikinci 
takım oyuncularından mürekkeb 
birer muhtelit eıltartm1slard1r. 
Kuvveıtler arasında ®rünen mü
vazene ortava her bakımdan he
ye<-anlı bir müsabaka çıkardı. 

Ne Beşiktaşın. ne de Galatasa
rayın baskısı altına ~rmi:ven oyun 
tam bir r.-ekism0 halinde cerevan 
ederken Be~iktac:lılnr ıriizel bir .ızol 
rıkard.ılar. Galatasaravlılar iki da
kika sonra -oenalt•dan bir l!olle bu 
ı;avıva cevab verdiler ve de'\Te 1-1 
berabere biti. 

fldnd devrede Galatasarav mü
dafaac:ınırı b;r hatasından istifade 
pr'fen B~ikt~~lılar mar,•n ~on <la
kikalannda bir savı dana cıkırrdı
ı::ı .. v" c::ın:ırı-:ı., ., 1 "::ıHh :n,,.,lt:ı•hrr. 

yeti olarak tanıyoruz. Türk mille. 
tine beter tarihinde mukadder me
deniyet vazifesini, emniyet ve hu
zur vazifesini yerine getirme işini, 
yann tizler üstünüze alacakstnız. 
Bugünden, bu güç, bu sert vazi -
feye kendinizi hazırlamal•ınız. 

Sevgili Türk çocuk.lan, 
Bu hazırlık günlerinılen biri o • 

lan 1 9 Mayıa Gençlik ve Spor bay. 
-ım. hepinize kutlu olanı. 

Milli Şefin tebrikleri 
Ankara, 19 (AA.) - Reisicüm

hurumuz, bu,gün Gençlik ve Spor 
Bayramı münasebeıtile 19 Mayıs 
st.adyomunda yapılan merasime 
huzurları ile şeref vermişlerdir. 

Reisiciiın..lıu?."umuz, mekteblile
ri·n ve becw.n terbiyesi mükellef.: 
}erinin Y8'>tıklan hareketleri ya
kın bir alaka ile $Onuna kadar 
takib buyurmuşlardır. 

Spor ve atletlerde ~rülen iler
leme. Devlet Reisimizi cok mem
nun etmiş ve münas~tle Harb o
kulu Mü<iürü Kurmay Albay Beh
zad Crl>kerı ve Har'b okulu beden 
teıibiyesi muallimi Hüsamettin 
Güreli teıbrik ve taltif eylemiştir. 
Kezalik beden tel'biyesi mükelle-. 
fivetini tatbik eden General Cemil 
Taneri ~ Gazi Enstitüsü beden 
teıibivesi şubesi müdfrrü Nizamet
tin Kırşanı ve onun vasıtasile mu
allimleri tebrik etmislerdir. 

Ymdda 19 MaYJıt bayrami 
Ankara, 19 (A.A) - Aldığımız 

te~aflar l9 Mayıs Gençlik ve 
Spor Bayramının buı?iin yurdun 
her köşesinde en içten tezahüratla 
kutlandığını bildirmektedir. 

kada, iki düşman kolu, bir çok tank 
müzaheretile hududu gsçmiş, fakat 
motörlü kuv..·etlerimizin ileri unsur 
lannın hücumundan eonra geri çe. 
kilan\'>tiç. 

Haheşi&~nda, Amba-Alegi' deki 
ltalyan kuvvetlerıne yaralılarını top 
lamak için tam bir gün. verildikten 
sonra, bu mıntakadaki ltalyan kuv
vetlerinjn heyeti :mecmuasının tam 
teslimiyeti bugün vukubulmakta -
dır. Esir miktarının 7 bin kişı 1>la. 
cağı tahmin edilmektedir. Muaz -
zam miktarda top ve malzeme de 
iğtinam edilecektir. 

Bundan başka, müstacel tıalelxi 
üzerine, dük d'Aoste'un, refakatin
de general Rezzani ve genel kur -
mayının bütün aübayları bulundu. 
ğu halde yann öğle üz.eri teslim 
ohnası takarrür etmiıtir. 

Sudan müdııtaa kuvveti cüzü -
taınla~ Ha'bq vatanperverle:rin:ıin 
rnüzaheretile, Gondar bölgesinde 
mühim bir mevzii :zapteh)liı ve düı 
mana çok zayiat verdirmiıtir. Ha
rekat, pyanı memnuniyet bir tarz
Ba devam ebnektedir. 

Cenub mıntakalarında, kıt'ala • 
nmız 16 Mayısta Sciaııciamanna'nın 
5 O kilometre cenubunda mühim bir 
demiryolu iltisak noktuı olan Dal
le'yi 2!'aptetniişrir. Muvaffakiyetle 
teteVYÜç eden bu hareket neticesin
de, ikiıi albay ve bir miktarı kur
may sübayı olmak üzere 600 esir 
aldık ve 2 top ve 2 zırhlı otomobil 
iğtinam ettik. 

Diğer bölgelerde, .nidetli yağ_ 
morlara rağmen umumi ileri hareke
timiz devam etmektedir. 

Alman teWij; 
Ber!in 19 (AA.) - Alman or. 

dulan 'başkumandanlığoınm tebliği: 
Alman bava kuvvetleri, dün gün 

düz Te gece, İngiltere etrafındaki 
sularda ve Akdenizde lngiliz de -
niz kuVTetlerine ve ticaret gemile
rine çok muvaffa!Uyetli hücumlar 
yapmıılardır. 

Saint..Ceorge kanalında, savaş 
tayyareleri, cem'an 12 bin tonila
to hacminde 2 ticaret 8'emİM tah -
rib etmiılerdir. Savaş tayyareleri, 
ayni zamanda, Donegal körfezinin 
garbında kuvvetli himaye alnnda 
eeyreden bir kafileden bir ticaret 
gemisinde yangın çıkarmı~lar ve 3 
büyülı: filebi de ciddi haııara uğrat
mıılardır. Şimali Atlantikte bir aa. 
vat tayyareai, 1 O bir. tonilato hac
minde bir petrol gemisini tahrib et 
nU§tlr. 

Girid adasında Suda limanında, 
aavaı ve atuka tayyareleri, tam isa
bet kaydedilen Y ork 9111ıfından bir 
kruvazörü ve 2 distroyeri hasara 
uğratmıılardır. İki -.Jr.üçük ticaret 
gemisi batırılmıştır. 

Bundan baıh, biriı! petrol ge -
misi olmak üzere 6 büyük ticaret 
vapuru o derece ciddi haıaara uğ _ 
r~tılmışhr ki bunlann arasından YC' 
nı kayıblar olduğu tahmin eclilebi. 
lir. Alman avcı tayyareleri, Girid 
adaeı tayyare roeydanlarında pist
ler üzerinde 7 İngiliz tayyaresi tah 
rib etmişler ve bir hava muharebe. 
sinde Hurricane tipinde bir İngiliz 
avcn tayyaresini düşürmii§lerdir. 

Şimali Afrikacla, Alman Afrika 
&olorduwna mensub ke~f müfre • 
z~leri mahalli bir hücum yapmıt ve 
bir miktar düpnan askeri eair al -
mııtır. 

(8aftarah 5 inci sayfada) 
punisıhment - O oğullanna bir c• 
za verecdt. 

6 - He will make the boys do 
their work again - O çocuklua 
iflerini tekrar yaptırtacak. 

7 - The boys gel helps from 
their brother - Çocuklar birader
lerinden yardım görürler. 

8 - We do good work - Biz 
iyi çalııırız. 

9 - Our work will give plea • 
sure to our fathers and mothers -
Bizim çalışmamız (işimiz) babala -
rımıza ve annelerimize zevk vere • 
cek. 

Exercise: 1. 
Boşlukları doldurunuz: 

1 - My father was a boy. 
he was young. 

2 - My sister was a baby, anc. 
she will be a woman - she is ı. 
girl. 

3 - My mother is tİTed and 1 
will do her work. 1 will give m3 
mother. 

4 - Plates are - F ood. 
S - Pencib are - Writing. 
~ise: il. 
Translate into Tur\.ish: My brot.. 

her and i give our !iater a pusb. 
My father ia angry. He will g:ive hi: 
ıons a puniahment. He will give ar 
orange to our ıiater but i anıl m) 

brother will not get an orange. Af 
ter our punishment we will not tP'ft 
our mter a puah again. V.' e will not 
make our father angry again. 

N içiri-Nerede-Nasll ! 
( 8qtarafı 2 nci sayfada) 

Biraz ötede Çin mamulatı tuhaJ 
bir oyuncak var. Bu ejderha başlı 
bir kayık, bunun yanında çizgi çiza 
24 kısma ayrıhnıı balmumundan 
yapılmıt bir mum var. 

Şurada, koca bir sütun ırar. sa. 
tunun dibinde aşkı temsil eden ik" 
melek görünüyor. Bunlardan bir 
ağlıyor, diğeri ise elindeki sopa ilf' 
sütunun üzerindeki taksimatı göa -
teriyor. 

Ve nihayet insan eli değmemic:: 
bütün bu eııki püskülerin arasında 
kanadlannı çırpan zaman znmar 
ıkotrorilco 1 diye haykıran hakiki 
canlı bir de horoz var. 

Bütün hunlar neyi ifade ediyor~ 
Lamba, kayık, sopa, kitab, mum 

bütün bunlar, henüz bugünkü saat
ler icad edilmeden önce insanlara 
zamanı tayin etmelerine yarıyan bi.. 
rer alet vaz.ifeıini görmüşlerdir. 

Almanlar So'luma hAkim 
tepeleri tekrar aldılar! 

( 8qtarafı 1 inci sayfada) 
mıı olan kuvvetlerini yeniden top. 
larnağa muvaffak olma" ve çok da
ha büyük kuvvetler kullanarak Sol
lum'a haün bulunan tepeleri ye. 
niden i~al eylemişlerdir. Bununla 
beraber, me"1ur J~iliz alayı, bala 
SoUum'a yalcın sahil ovasındaki 
mevzilerde durmaktadır. Yann zir
vesindeki vaziyet, sarih değildir, fa 
kat Abnanların, daha hafif lngili7 
kuvvetlerini gerj püskürttükleri 
muhtemel aanılmaktadır. Almanlar 
bütün eak.i mev:zileıini geri alam• 
mıtlardır ve söylendiğine göre, bu. 
günkü va:ı.iyetleri, sağ cenahları iL. 
zerine bir hücum" müııaiddir. 

fngiliz kuvvetleri, Çarşamba ve. 
Perşembe hücumları neticesinde çolr 
daha kuvvetli silahlara malik düt 
man kuvvetlerini püııkiirttükten aoı 
ra, takriben 1.200 kilometre mu · 
rabbaı araziyi yeniden işgal eyle 
mişlerdir. Şimdi, belki de So!IU!1' 
ile hudud arasında klsa bir araz 
parçası dahilinde dağınık küçül.
bir müfrezeden gayri, M111rda düt· 
man k1t' ası bulunmamaktadır. 

Bu münasebetle vap1lm~ olan 
törenlenie b'iıtün milletce Eb,.,di 
Sef Atatürkün hatıras• tehcil edil
miış ve Milli Şef İnönüne karşı 
~ ve sar:.'llma?: bağlılık duv -
J?U]an izhar ve te'virl olunmuştur. 

Dün gece, İngiliz hava kuvvet • 
leri, az ehemmiyetli teşekküller ha 
linde, Almanyanın §İmali garbi sa. 
hili üzerinde kain bazı noktalar ü _ infililı: ve yangın bombası atılmıt
zerinde uçımuşlardJT. Az miktarda tır. Hasar o kadar fazla değildir. 

ilişti, sonra sev,gilisin:n karışmıe 
olan ~inalı siyah parlak saçla
rını okşama,i!a başladı. Blrkaç za
mandır zihnini .kurcalayan. dilinin 
ucunda dolaşan arzusunu bu~n 
ortaya atma~a cesaret bulacak 
mıydı? ... Korkuyordu ... Sülün o 
derece sinirliydi ki. .. Belki bu ar
zusunu fena karsılardı. .. 

Her ne kadar acayıô R()rünü -
_yorsa da Naime Sülünd~n adeta 
lrorku_yordu. Bu bir hakikattir, 
korkuyordu. Sülünün karşısında 
kendini zayıf, aciz, masum hi5se • 
diyordu. Belki Sülüne bu derece 
bajtlanmasına sebeb bu hisdi. S"tl
lünden korkmakla ona, kendisine 
tatlı ürpertiler veren. yeni yeni 
kıymetler atfedh-ordu. Herkese 
~ vakısıklı delikanl lar müstesna • 
ve bilhassa Turhan Beye karşı 
sert ve hasin muamelede bulunan, 
dik sö1l'ülüP.'ile sö'ıret kazanmış o
lan Naime Sülünün önünde şıma
nk lm: •avırlan takınarak Kırı~ -
vordu. Bu hali Sülün üzerine. bek
ledi~i tesirin aksini hasıl ettHHn;n 
farkında de~Jdi. Sülün. Na1me -
nirı bu Jcıntmalanna. bu naz ve 

niyazına son derece sinjr)eniyordu 
Naimenin her sözünü cerh, her 
ricasını reddetmek ona hiddetli 
cehre J(Öı;termek, kalıb kıncı söz -
ler söylemek kendisine Jlizli mem
nuniyetler baıhşeciiyordu. Böyle 
yapmakla Naimeden bir nevi inti
kam alıyordu. Naime ise bed mua
mele 1"Ördükçe, acı sözler duyduk
ça Sü~ne daha sıkı ba,itlanıyordu. 
Bu ba~lılıi?: da kıymetli hediveler 
vererek, J?fzliıce cüzdanını doldu
rarak izhar ediyordu. 

Naime. kac zamandır bcc;led.i.lti 
arzuyu bu!!iln sövliwbilecek miy
di? ... Kendini vakladı ... Evet, e
vet. sövlrvebilecekti. Bunun için 
de en cocukça, en sımank tavırlar 
takınmıştı. 

- Cicim ... Şekerim' ... 
- Ne o? .. . 
- $ey! ... Amma. sa1<ın danl -

ma ... $ey ... Düşiindüm ..• 
- Gene ne düşün.dün?.. Gene 

nedir? ... 
- Sev ... Sövlivecelim. .. E • 

vet . .'. Düsünd\im.. Sen Gardenva 
ban terkeben ..• Evet ... 'Bera.bet 
Avnıpaya ıtwk... Teklif buraya 

kadar hi( de fena olmadığı gibi Sti
lünün de hoşuna ;!itti. Mnamafil" 
memmıniyetini belli etmi_yordu. 

- E? ..• Sonra? ••• 
- Orada ..• Avrupada ... &>nin 

le beraber ... Senınle ben .. .İki -
miz ... 

- Anladık .•• Sonra? 
- Biliyorsun ki ben bir san'at 

çılgınıyım... San'at u(nırunda her 
şeyimi feda ettim, atene de ede -
rim... San'at... . 

- Tıraş etme ... 
- Demek istiyorum ki seninle 

beraber, Arvrupada, A vrupanın en 
büyük şehirlerinde, sahnelerinde .. 

- Ne olacak? ... 
- Numaralar yapsak! ... 
Sülün muazzam bır kahkaha a • 

tarak verindcn fırladı. katılıvordu. 
Gençlik. merhamet nedir ibilmez. 
Kahkahaları arasında: 

- Ne? ... Numar3 mı? ... SenlE 
ben? ... Sen. bu vücudla?... Bu 
halde?... Bizi ıslığa tutarlar, yu
ha ederler ..• Sen. sahnede, nu -
ınara yapacaksın h:ı.? ... 

( Arkua ftl') 



1 Sayfa 

giinde Z defa ••• 

Dlşlerlnizln sa" kirini gidermek için her sabah .• • ·ve 
dişlerinizin çürümesine mani olmak için de iter akşam 
fırçalayınız. Bu fwçalamalar, itiraz kabul etmez 2 lü· 

zumlu ameliyedir. Aynı zamanda bütün dünyada tanın• 
mış en mükemmel Cins diş macunu olan OENTOL'u 
AluUaka kullanınız. 

Dentol 

Toprak Mahsulleri Ofisinden 
Bugüne kadar yapılan mübayaala.rda satın alınmıya

rak ıahiblerine iade edilmif olan Y oğurulmuı ve mağ -
§Uf afyonların toprak mahsulleri ofisi tarafından &atın 
alınmasına karar verilmiı olduğundan müstahsil ve
ya mutavassıt ellerinde bu gibi afyonları olanlar aıağı
daki bususatı ehemmiyetle nazarı dikkate alarak bu 
nevi afyonlarını ofise satabileceklerdir. 

1 - Y oğurulmu~ ve mağfU! afyonlar, sandıklı olarak 
lstanbulda ve Afyonkarahiıarındaki ofis ıubeleri tara -
fından satın alınacaktır. İstanbul ve Afyonkarahisarın
da mah olanlar bir sandığı dolduracak kadar afyonları 
bulunmadığı takdirde sandıksız olarak asgari hadlerde 
dahi teslimat yapabilecekleri gibi, birleterek araların -
dan birisini mutemed tayin ebnek suretile dahi teslimat 
yapabilirler. Bu takdirde teslimat sandıklı olarak ya -
pılacaktır. Ofis bu mutemedi mal sahibi addeder. 

2 - lstanbul ve Afyonkarahisarı haricindeki mahal
lerde sakin olup ellerinde mağıuı veya yoğurulmuı af
yonu olan mutavassıt veya müstahsiller bu mallarım 
bizzat veya bir mutemed marifetile ofisin yukarıda 
bildirilen iki tubesinden birine nakil veya irsal ederek 
bu iki ıub'ede sandıklı olarak malları teslim edecek -
lerdir. 

3 - Bu kabil afyonlar en geç 10 Haziran 1941 Salı 
günü aktamına kadar lstanbul veya Afyonkarııhisarın -
da ofis §Ubesine teslim edilmit bulunmalıdır. Bu tarih -
ten sonra yapılacak teslimat kabul edilmiyeceği gibi bu 
yolda serdedilecek hiç bir mazeret dahi kabul edilmi ~ 
yecektir. 

4 - Afyonlar İstanbul ve Afyonkarahiıarında ofisin 
muvazzaf eksperleri tarafmdan muayene edilerek ma
hiyetleri tayin ve mağ~u,lardan tenzil edilecek diğer ec
nebi maddeler nisbeti tesbit olunacaktır. 

5 - Y oğurulmuf afy<?nların ince toplanmı! olanlanna 
beheT morfin derecesi için 50 kuru§, kaba toplanmıt o -
lanlarına beher morfin derecesi için 37,5 kurut ve mağ
§Uf afyonların da kıymetsiz olarak ayrılıp ofise bırakıl
mıı olanlarmdan gayrisine famil olmak üzere, beher 
morfin derecesine 25 kurut fiat tesbit P.dilmittir. 

6 - Bu karar af yonların temiz ve ince toplanması 
uğrunda yapılan propaganda ve tefviklere ve bu mak -
sadla ofisce alınan ve alınacak olan tedbirlere zerre ka
dar halel getirmiyeceği gibi mağ§Uf afyon sahiblerine 
ilerdeki mahsuller için cesaret verecek mahiyette olma -
yıp, sahibinin hatası yüzünden bu kabil afyona bağlı 
sermayenin ıeyyaliyetin.i temine ve hassaten memleket 
servetinden addettiğimiz yoğurulmuı ve mağşuş af -
yonlann da bir defaya mahsus olmak üzere kıymetlen -
dirilmesine fırsat verilmesi maksadına matuftur· 

7 - 941 Mübayaasında mağ§Uf afyonlar sureti kat -
iyede mübayaa edilmiyeceği gibi yoğurulmu§ afyonlar 
dahi mübavaa harici bırakılacaktır. 

· 8 - Fa;la tafsilat mahalli vilayet ve kaymakamlıklar 
vaııtaıile köylere kadar temin edilmis olmakla beraber 
alakadarlar bu tafsilatı ekim rnıntakalarındaki en ya 
kın Ziraat Bankası ~ube ve ajanılarile ofis şube ve a -
janılarından da alabilirler. «3671 I> 

Çılgın İstanbul Hergün 

SON POSTA 

istanbul Gümrükleri Başmüdürlüğünden: 
Satış miidllrlttğttnde sahipsiz 

ve kaçak eşya satılıyor 
Miktarı Değeri Peyı 

Kilo Gram. Lira Kr. Lira Kr. Eşya cinsi 

352 500 17038 63 1278 00 İpekli pamuklu ipek mensucat. 
o 660 69 59 6 00 İpek mensucaıt. 

1>44 000 157 46 11 85 Katranlı bez (Jiit). 
l 100 98 63 7 50 İpek astarlı deri kadın el çantası. 

L1 000 465 97 35 00 Validol (tabl~t. kapsül). 
1 220 143 80 11 00 Safi ipek mensucat (sadakor>. 
5 000 130 86 10 00 Gayri mezkür uçan yağlar. 

1417 000 2!3 19 18 00 Demir tel halat. 
1 700 131 00 10 00 İpek astarlı deri kadın çantasL 
o 650 75 90 6 00 Garnitür (hindi tüyü). 

17 000 299 ~ 22 50 Dolu sinema tami. 
17 500 274 37 19 00 Dolu sinema filmi. 

100 000 157 79 11 50 Kıollodyum. 
10488 -000 1129 85 90 00 Gayri saf petrol. 

13/5/94!1 günlü Vatan gazetesile ilan edilen yukarıda evsafı yazılı eşya 
29/51941 saat 13,3() da 1549 sayılı kanun mucibince ve 2490 sayılı kanun 
hükümleri dairesinde açlk artırma ile saıtılacaktır. İsteklaerin pey ak. 
çelerini ihale günü öğleye kadıı.r vcz neye yatırmaları ve 2490 sayılı ka _ 
nıında yazılı vesikaları ile .satı.şa t~irak etmereri lazımdır. 

Telefon: 23219 (3742) 

1 
Devlet Denizyolları lşlelme Umum 

MUdUrlUOU ilanları --------Van iŞldtmem1zde miinhal bulunan göl vesaiti için motör makinisti aıı.. 
nacak.tır. Talip olanların şera.itl anla maık üzere mevcud vesikalarile bir -
m.ıte umum müdi.i.rlüğümüz zat işleri şubesine müracaat etmeleri lüzumu 
ilA.n olunur. (3892> 

Devlet Demiryolları işletme U. M. den: 
Muhammen bedeli (11700> on blr bın yedi yüz lira olan ve Sivas atel

yooiııde tesis edilecek olan vagon dinamoları muayene bobin dinleme, ba. 
kaJ ara.baları şarj, yağ muayene ve kule saat ıtesisatı 2-0/6/941 Cuma gü
nü saa.'t (15) te kapalı zarf usu!U ile Ankarada ı<lare bLnasında satın 

alınacaktır. 

Bu Lşe girmek :ıst..yenlerin (877,SG) liralık muvakkat teminat ile kanu
nun tayin ettiği vesikaları ve teklıfle rini aynı gün saat (14) de kadar 
·k»meyon reisliğine vermeleri lazıım dır. 

ŞarLrıameler parasız olarnk Anka rada malr.eme dairesinden, Haydar. 
paşada tesellüm ve sevk şefliğinden dağılt.ılaca.ktr. (3S96) 

* * Muhammen bedeli 14.500 (On dört bin beş yüz> lira olan 2 aded kom. 
presör ve blr aded hava vinci 27/5/941 Salı günü saat 15 de kapalı zarf 
usulü ile Ankarada İdare binasında sa.tın alınacaktır. 

Bu iŞe girmek ~iyenlerin 1087,50 (Bin seksen yedi lira elli kuruş) li
ralılc muvakkat teminat üc kanunun tayin ettiği vesiknları ve teklifierini 
ayni gün saat 14 de kadar Komisyon Reisliğine vermeleri ld.zundır. 

f}art:nameler para.sz olarak Aıtkarada Malzeme dairesinden, Haydar. 
paşada Tesellüm ve Sevk Ş~fliğinden dağıtılacaktır. (3579) 

1f 1f 
Muhammen bedeli 5878 (Beş bin sekiZ yüz yetmiş sekiz) lira olan 14 

kalem porselen yemek t.akımlnrı 26/6/1941 Perşembe günü saat 15 de 
kapalı ~rf usulü ile Ankara.da İdare binasında satın alınacaktır. 

Bu işe girmek lstiyenlerln 440,85 <Dört yü~ kırk lira .seksen be4 ku -
r~) liralık muvakkat teminat ile kanunun tayin ettiği vesikaları ve tek.. 
lifierinl ayni gün saat 14 de kadar KomisyQn Reislığine vermeleri Ul -
zıındır. 
Şartnameler parasız olarak Ankarada Malzeme dairesinden, Haydar _ 
~da Te.sellüm ve sevk Şefliğinden dağıtılacaktır. (3638) 

lstanbul Levazım Amirliğinden Verilen 
Harici Askeri Kıtaat. ilanları 

Keşif bedeli 308,368 lira olan benzın tan.klan kı..pah zarfla eksiltmeye 
konmuştur. İhalesi 23/5/941 Cuma. günü. saat 15 de 'nkarnda M. M. v. 
Satın alnn komiSyonuııda yapılacaktır. Ilk teminatı 16,084 l:fa 72 kuruş
tur. Şartname~i 1550 kuruşa komisyondan alınır. Taliblcrin kanuni vesi. 
kalarile teklif mektublannı ihale sa..ıtinden bir saa.t. evve: komisyona ver-
meleri. (2336.3349) 

HİKAYE 
( Bqtarafı 5 inci sayfada) 

böbreğine srıplanan bıçaklardan 
yılmadı. Gome:?: kalbi dikilmiş o
lan nadir msanlardan biriydi. Bu
nunla da övünmekte haklı idi. Her 
el attıi!ı işle muhakkak bir k:ız'.'l

ya uğruyordu. Bir keresinde son 
süratle gideıı h!r otomobildE'n ye:re 
fırlatıldı. Bir keresinde de, içinde 
d-Ort kişi bulunan b ir kamyonla 
bir uçuruma yuvarlandı. Adamla
rın dördü de öldü. Gomeze bir şey 
cikler olmadı. Yalnız bir ayağı kı
rıldı. Ve son defa da 19-10 sene
sinde bir knhvede üç şeririn hü -
cumuna uğrıvnrak yedı verinden 
bı.çaklandı. Yaraları dıkildi, üç 
düsman ise mezarı boyladılar .... 

İşte simdi de. bu 1941 ,·ılında 
onu şu kahvede önünde bir ka
deh tekilo rakısı masava oturmuş; 
korkudan gözlı•ri büyümüş mfrs
terilerin selamlarınl nezaketle 
mukabele eder. Sıgarasının du -
manlarını, şeytanı boğmak için va 
pur bacası gibi tüttürür. ve sura
clan buradan kcnuşurkcn görürsü-
nüz. 

GÖZ DOKTORU~ 
Nuri Fehmi Ayberk 

Hayda.rpa.şa Nümune ha.:."tanesi 
göz mütehassısı 

lstanbal Belediye kar.;1Sı. Saat 
C3> ten sonra. Tel 2321% 

(BaJtarafı S inci sayfada) 
içinde on üç ile on sekiz ya~ arasın
da birbirinden güzel yüz elli tane 

(Batt.arafı 2 nci sayfada) Fakat Gomeıın unulmaz bir 
derdi vardır: Korkuvor .. Evet 

rece kuvvetli emin ve müsterıh o· korkuyor ... Ve hep şöyle c!üsunü
lur. Şu h lde, genclıi!in vatanı yor: 

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

köle dizerek sadrazamı ve maiye
tini alkışlntmıştı. Bir taraftan dn 
kendisi, hareme, efendisine koşmuş 
tu. 

Sofalarda, salonlarda avizeler 
indirilip yakılıyor, üçer, yedişer, on 
beşer kollu altın '\'e gümüş şam -
danlar mumlarla donatılıyordu. 
Esircibaşı yalısı, ani bir baskınına 

uğradığı sadrazamı aznmet ve ihti
şamına denk bir tekilde ağırlaınıya 
çalışıyordu. 

yükseltmesi demek, kendi kcndısi. cYıiice Tanrı. beni daha müt -
ni kemale _götürnıe.:ıi demektir. hiş şeylerle karşılaştırmak için 

İşte, bu y:ldönümü münascbe böyle sa~ hır:ll{ıyor ... İşte bütün 
tile gençlere bunu hatırl:ıtmak: is korkum da bu! ... > 

tcdim; ÖVlı:! zannediyorum ki buno loraifrrn Hmıi 
rhtıyaç vardır: bu ih1tiyacı anlı- ................................................... . 

yanların bu fıkirleri daima yay. Son Posta. nıatbaası: 

mava calışmaları cok hayJrlı bir __ 
iş olur. · 

1 
Neşriyat l\luduru: Selim Ragıp Emeo 

I nı iSAllİBLERi: s. Ragıp EMEÇ 
dtu1ı.itt.in UJil!<Jl!H A. Ekrem UŞAKLIGİL 

Ke,fideler: ' Şubat, ı aıas~ l A.. 

tu~ a ikinciteşrin tariolenwie 
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1941 ikrami;,eleri 
ı adet 2000 liraJ.ılı: - 20ı)().- lira 
s • 1000 • - 3000.- • 
1 • 760 • - 1500.- • 
' • 600 • - 2000.- • 
8 • 2bO • - :lOOO.- • 

35 • 100 • 
80• liO. 

aoo. ıo. 

Dağda, Denizde, Her Yerde 
~-~~ 
~ r ~ 

~ 

Aç kalmaz, işinden olmazsı~ 
!'ı.,uk ve et suyu ile mamul bir aded 

ÇAPAMARKA 
Hububat komprimesile 2·1 saatllk kalorinizi temin edersiniz. 

Hüyük baklrnllye nıağazalarmıb vnf.ıt, 

1 K t İs~anbul Belediyesi 113.nları J 
araa aç muessesatı buz fabrikasınd:ı bir sene zarfında. istihsal 

nacak tahminen sek&z milyon kilo buzun İstanbul belediyesi hudutYj 
da.bilinde nakil ve tevzii i.şi kapalı zar.f usulile eksllt.nıeye konulmuf.ı 

Beher kilo buz ô.zami iki kuruş 50 santime perakende satılmak ii'P ı 
na_kil ve tevzii için 75 santim muhıı mmen bedel vazıolunmuştur. 

Ilk teminat mııı.t.nrı 8070 liradır. Ebiltme şartnamesi ve evrakı ıııi 
ferria.sı 341 kuru.ş ınukabılinde Karaağaç mu~esat.ı müdürlüğün~ 
satın alınacaktır. İhale 23/ 5/ 941 Cuma günü sanıt.. 15 de daimi encüı'O 
de yapılaca:ktır. Taliplerin ilk teminat makbuz veya mektubları vesair .J 

1:8-k ile 2400 numaralı ~a~unun tarif aıtı çevresinde hazırlıyncnkla.rı l"J 
lıf mektuplarını ihale gunu saat 14 de kadar daimi encümene verınelll 
lfizımdır. (3489) l 

Tahmin 
bedeli 

m,oo 

288,00 

" 
Yıllık 

kirası 

İlk 
teminaıt. 

32,40 

21,60 

1f * 
Ama vudköyünd e Lütfiye sokağında 41 numarntaJ 

2() kapı numa rah evin satışı. 
Ka.palıçar.şıda Dlvrik sokağında 415.47 
dükkAnın sa tı~ı. 

24-0,00 18,00 Büyükadada Al tınordu caddesinde 6C>l metre ı:ııO 
ra.bbaı sahalı arsanın karaya ver.ime.si. 

Tahmin bedeli yıllık kira bedel mu hammenleri ve ilk teminat rot 
Iarı yukarıda yazılı :Lşler ayrı ayrı açık artırmaya konul 
mu.;tur. Ş~rtnameleri zabıt ve muamelô.t müdürlüğü kalemin 
görülebilir. Ibale 23/5/941 Cuma günü sanıt 14 de daimi encümende ~ 
pılacaktır. Taliplerin ilk teminat ma lcbuz veya mektupları üe ihale giill 
muayyen saatite daLml enclımende b lunmaları (3569) 

Ankarada M. M. V. Fn. Sn. U. Md. deıı 
1 - M. M. Vek8.leti Fn. Sn. U. M. lilğ"üne bir elekbrikçi alınacaktır. 
2 - Ltse veya orta veyahud sau'at okulu me-ıunu olacaktır. 
3 - Elektrik ve motör işlerinde ç:ı lı.şmı.ş olduğuna dair vesaik ibro.f 

edecektir. 
4 - Askerlik ile al~kası oimayaca ktır. 
5 - (50) yaşından yukarı olmayacaktır. 

6 - 25/Mayısa kadar M . M . VckA. lett Fn. Sn. U. Md. Iüğüne müracaJS 
edecek talibler arasından imtlhanla .seçilecektir. 

7 - Şimdilik yüz lir& ücret verilecektir. e2386 _ 3757• 

ioARESiNi ahu is sANKAs ıNoA 
İKRAMIYEl.İ HESAP AÇAf.:I 

Lastik Çocuk Donları ve Fabrika Kayışları 
reni açılan mağnzamızda sırf kauçuktan yapılmış lastik tocuk don. 
lan, her cins ve boyrfa lastik fabrika kayışları, birinci kalite otomobil 
kaynak lıi.,tlk.lerl, araba lastikleri, yazlık keten ayakk.ıbılnr, ıi tik el
divenler ve her türlri lastik m. lzeme bulunur. Lastik üzerine sipari1 
kabul edair. Çembcrlita, sineması yanında No. 13 ASADOLU LASTİK 

DEPOSU, Telefon: 23282 

lstan bul Mıntaka Liman Reisliğinden: 
Mendirekler için !Uzumu olan blokların imali ve gö.9t.erllccek mahtıllere 

atnırılması açık cl>:slltme ile talıbine ihale edılecektir. 
Tahmın bedeü 35aü lira 3 ı;, temınn~ı muvakkate 262/5 liradır. 

Taliplerin mali ve ticari vesaıki mutebereleri ve banka mekt.ub vc)'1' 
tcmınaıt. mak:buzlarile ihale günü olan 24 5 '941 Cumartcsı saat 12 de oa .. 
la'tr.ldn nhtım caddesinde , komisyon reisliğine ve şa.rtııaıneyı almnk i.str 
yenlerın rıya.set ıdare şubesine mü.ra caatııırı arın oıwıur. (3674) 


