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Sene 12 - No. 4234 Yazı itleri telefonu: 20203 ÇARŞAMBA 20 MAYIS 1942 idare qleri telefonu : 20203 Fiau 5 kuruı 

"Sizin kudretli varlığınız ve temiz ahlAkınızda vatanın sağlam geleceğini her zaman söylemiş olan büyük 
Atatürkün şanh adını candan saygı ve sevgi duygularınızla göklere yükseltiniz,, 

19 Mayıs bayramı 
heyecanl.a kutlandı 
Milli Şef Ankara stadında 
3 saat süren hareketleri 

takdirle takib bugurdu~ar 
Parti genel sekreterinin nutkile tören açıldı, Erzuru?' .. ve Sams~n~an 

getirilen bayraklar "Yaşa,, sadaları arasında Mıllı Şefe verıl"'ı r ............................................. ,, 1 • 

j Tarihi "fdanb~dakiM~a~m ______ D_an_F_~_~_ba_~_e_,_~_m_~_~_pıı_an_ı_~_en_~_g_cn_c_k•-~-"-~-----
= 
'ı= h 1• ta be Fener bahçe ve Şeref stadlarındaki jimnastik 
. hareketleri çok güzel .oldu; dün Halkevlerin- 1942 Devlet bütcesi tTürk genci, ahlaklı,, de de toplantılar yapıldı 
i çahşkan ümidli ve i r;*5f:ırc:fu.t~ Bütçe encümeni hazırladığı 
i kuvvetli olmahsın 1 i mazbatada ne diyor? 

"Ümi liniz ve neş'e
niz1e büyükierin 

hırslarına durgunluk 
ve muhakemelerine 

İ kuvvet veriniz,, 

HükOmetin encümende iktısadf, mail, ticarl ve sınar 
vaziyetimiz hakkında verdiği izahat 

Ankara, 19 (Telefonla) - 1 edılmış bulunan bu maı:bata.. 
Büyük Millet Meclisi umumi Meclise verilen ve 80 nın başlıca kısımlarını ehem.. 
heyetinde önümüzdeki hafta. miyetıne binaenın bildiriyo. : 

: 
i cŞ~<nranlann türlü ahlak 1ıe. 
i zeyanlarma karşı coşarak akan 
: bir çağlayan gibi temiz ve 
f şef /af kalınız!. 

Dün Fenerbahçe stadında. yapılan törende erkek talebe 

nın başmda 1942 devlet lbüt.. milyonluk vergi kay- rum. 
çcsi projesinin müzakeresine ... h ) 1" "h Mazbatanın başında yeni 
başlanacaktır. Bu m ünase. nagı azır ıyan ayı a bütçe proejsini ana hatları ile 
betle Meclis ay sonuna kadar jesi üzerinde t etkiklerini ta.. mütalea edebilmek üzer e 

1 
1 
; 
! • 

öğleden evvel ve sonra ol. mamlaml§ ve ma2Jbatasın ı memleketimizi de tes rı al. 
mak üzere hergün devamlı hazırl amıştır. Memleket işle- ı tında bulunduran beynelmı-
şcikilde toplanecaktır. rinın bir aynası olan ve be. lel durum ve içinde bulun. 

Bütce Encümeni bütçe pro- men her milli mevzun temas (Devamı 4/ 1 de} 

Yeni edebi 
romanımız 

Size yıllarca devam etmiı içli 
bir aık maceraıı içinde, müt 
hiı hakikat ve fÜphelerle dolu 

bir ömrün hikayeıini 
anlatacaktır. 

Hıuasıua nara harcıuanıar 
Ali Fuad Başgil 

neler düşünüyor ? 
Atatürk 1919 ela sıvasa yaktaşV" ... ıcn, Çamhbel'deld Körot lu Ceşmr.stnl? önünde E keg\J•ı kadın yaratır .. . . '' , 
ıı.rkada.şbrlle birlikte oDat b".\şını d uman alm,,ı şaıi(ısını söyLcınlşt.i •.. 23 7ı'l r Hukuk Fakultesı Dekanı . Mesele dev ıetçc-

b1 1\layJS günll, ~a.msun'dan gelen Bayrak K örotlu çeşmeslnln on undtat k t db • ( • • ff e d J } h k .. ( 
7~. !Rttantn d'ter kısmında Slv:u vaıltsW hayratı lise binasına 1 

Size yalnız içli bir atkı, ıztı sbı 1 •• el .. . ırı en HiS lıkzaml . ~rh. ı s a ~-~ . skacu t... 
çıkarrten görüyorsunuz. rabı, hayatta ne gibi teıadül u tur u ış ere a ev erını, e e genç ıgı a .. ış . 

Ankara, 19 (A.A. )' _ 19 Mayıs . Günün kutlanmasına, Eb: di Se - ler ve hiiJiıeler olabileceğini tırmak hem yersiz, hem de tehlikelıair,, diyo 
g ençlik ve spor bayramı bugün bü - fın Samsunda kar aya çıktıgı saa~t1e anlatmakla kalmıyacak, bu Ank t" . b .. d d ğ li 

1 .. .b. b d d saat tam 7 de 2 1 pare top atımı ı e •• k"" • l l . • d e ımıze ugun e e er 
tün yurdda o dugu g.ı ı ura a a (D f d ) gun u cemıyet me•e e erını e ilim adamı Hukuk Fakültesi de. 
co§kun tezahürlere vceıle olmu, tur. evamı 6 ncı aay a ~ reali.t bir görüıle tahlil kanı Prof. doktor Ali Fuad Beı gil c Denizcilik mütahassısı diyor ki =:J \Ja edecektir. cev: ;:~i.0~r. Ali Fuad Baı 

Mılli Şefimfı - - . Erkegı kadın yaratır gil'in fikirleri: 

A~kar~ ii~ J~1~:ı-İ~:n~ Prlnz Euuen kruvazorone Bu Tomanı «Son Poalaıı okayu ha~ciya~,:·;:,;·~:::~:.:r::~~ 
19 st dyomunda Genç. cularının alaka ile takib ettik ken tedbırlerı soruyorsunuz. Bu 

v Spor Bayramı töreninde . lan bava taarruzu leri «Günahkar Dünya» meselehbenımd heml~azari.bihtı~a -
Tü k g n 1 ne aşağıdaki hi- yapı .. ıı·ı· suru, em e ame 1 tecru emı a. 

bela bu nmu !ardır: romanının mue 1 1 şan bir mesele~ir ... Amc~i tecrübe-
Tü.ıik g nç.leri; NUSRET SAFA COŞKUN mı dıyorum, çunku nalkikaten ne 

o~: ·ı e;fn d~~~r~:n; ~! ğ~:,~ İ ı•ıe netı•celerini tetkik Büyük bir itina ile :k h~~~=;an~n~e~i~e t~~ı~~s~~~ 
1 Ba~ mmızı ıkutlamak i~ n .a: 1 ha:r.ırlamıftrr vayete gore, bu, kumar g b, tadı. 

anızda bulunuyoruz. Sızın ıyı 1 na doyulmaz b r zev'k un . V k.. 
1 Yet mcn·ze ne ka~ar dıkk tle 1 Man.ş'tan geçerek Bres• ııma.nın n~ ar k k" torp·do yatası ald ğım Pek yakında " Son tıle Par"ste talebe iken nç b r 
'ı b ımızı f rked yor u. 1 dan Alınall)a} a avdet eden gem - (Devamı 5 inci .sayfada) m ra )eQi v and ş ~lm t . Ce • 

nuz? Ho a arın a b bala. r ler me anında bulunan 10000 to , O h b I . 
5 

. . ~ Posta ,, sütunlarında b" deıki ellı b n frankı .ki o zama. 
l n z. b iyukl r ni. ve d vlet 1 luk Prik Eugcn Alman a ~ r kru- iŞ 8 8r 81'1 lnCI ~========== n pnra.s"le b b n 1 ra erler mü. 

(Devamı 5 ıncl sayfada} • varoru ün 17 Mayıs t r inde İn.. sayfada bulacakSIDIZ ;;; halli 12 . • da yed b·tirdi Ve 
\. ............................................ ./ giliı taYJarelerin n taam.ızuna ug '--_.......________ <Devamı 3{1 de) Hukuk Fait""lt"si Dekanı Ali 

Fuad Başgll 
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SON POSTA: 

Resimli lllakale = 

----- ---- ., ____ ____ 

·= Yaşama kaideleri ;;;;;;;;; 

Galaıtada otıuran Alber isminde 
biri dün evind<e blir hayli J9ki içmiş, 
merdivenden inıerken ::ıar'hoşluk te. 
sirile ayağı kayarak yuvarlanmıştır. 

Sukut neticesi vücudünün muh. 
telif yerlerinden ağır surette yara. 
!anan Alber Beyoğlıu Belediye has. 
tane9İne kaldırılarak tedavi akına 
alınmıftu. 

Mayıs 

Büyük bir sermaye 
Nasıl er.gip gitti/ 

,., ___ Burhan Cahjd 

............... _._ ............................... . 

1 RADYO 

Velatlle ailemb.i buyuk bı.r kedere 
gaı1ııeden ~ Avni Pasm olümu mü.. 
nasebeUle ger'* bizzat, cerek mcktubla 
tees.;.."iirlerimize iştirak liatrunde butunan 
akraba, dost ve l!Jıçl.erim\ze ycci. )eıı:;an 

1eşekkiir etmeğe teP.ssünımüı mini bu. 
hmchltundan ~ilerine mlllıl('rem ga. 
zetenh vasıtasLle ieşekkiilerimtzı lblai 
ederis. Zev~ı 

'l'e!Ide Paa 



~Ma7U S PO R 
Kıyasıya para harcıyanlar İstanbul muhteliti mektebliler 

Hukuk FakOltesi dekanı Ali Fuad muhtelitini 6 - 1 'mağlôb etti 
Başgil'in şayanı dikkat cevabı Mağliib vaziyete rağmen mektebliler 

• . ~tMl Nomnal zamanın noıımal'gönülJ.erde bir yarın endişesi, ya.. d ÜD 28Vkli bir OJ'UD gö Sterdiler (s.,c.r.fı 1 ma sa~) ı~ ve harcama ~rtları bun-/rın bak.kında bir meQhulün duy-

meteıige muhtaç o~u da nihayet 1 -· .. rü;> piArdU. Bu zü..mrelgusu yaratanak:ta ve gününü, hatta 19 Mayıs ge~liik b~yr~ı mü -1 tası yüzünden 19 uncu dakikada ~~ tartile mukabele &bnekt~n b ir an ~l~ulk yardımile ıne.ııUck.,_ı• arı:ı.,. ""1>'> ;,,uı.,ı. ederek yüı..elen saatini yaşamak arzusu doğur .. ....,.ı..ı;ıe te<tı.b •d•len lnanbutl ~lin vuruoil• 4 üncü golü do y•m" ••ri kalmadı. gond~Ctldi .... JJı: halinde bir gan se dikene ben:zm-. Sel geç p d• malıtad>c: Bir giln evvel geniş bir mubtelib. mekt<Ller ara'1ndakı maç '".'~nuyo,,ı".; 27 ?ci. da'.ikada Şük iki~, d.v~d• daha ağ1< tazyik 
koodisile go~,..,.ı..m. !~P~ e,_ ··ne · eyiıı<e suwzlııı.tan varhl< içınde y,.amak!a ol?~ ın .. dün F-~J.oe ~tadında yap•ldL •unun y~pt>gı .. heo>n<" uyı !otanbul eden l.tanbul mu!Keli<i ~n dakik. .. 
hw; de teessüf eder g'öruıımed': .....,.., :..J.. y "!ür. sanların, bir gün sonra en acız ve li<ı \akim bui>ı..ı.~ •• •bay<ak ve< .. muhteli,,nın ••" baaan oyununu ta da altıncı golü de Şiik<ünün şüıü 
Bi!Bkis, para bulM. tekrar . ayn: hırylnu . f .v~ 0 

fihlik dere. sefil lıi r ha le dilştüok le.ini görüp di.. Jot..,bul ~ı.teli ıi kum ızı, m ek.. marn lıyan bi< gol «ldu. fi, yapuak maçt 6 .. J kazao d" B<> şekilde sarledeceğinı ooyledı. Ben Hm'b cıe;" erı:.:.:;: k>yııreası .. işittikçe fer<llerin gözünde varlı- teb muhtelibi ,,...;t gömlekle ••haya M<kteb muhteliti 5 gole rağ .. noti<eyi tabii kabul etmem•k lazım .. 
buna hayret efEllşllln. Demek ki e,..ne ka ar g ." mni ğm ıa-y,;,eti kalmuyor. paranın de .. ~çıktı. Dö<t """ ev~eı l•tanbul muh men hemen h~men hiç b•.,ulrnad•n dı" 
bu, tadına ooyu.lmaz hir zevk. na p&l"B. ~~l ı.~ı·a. sanı ve wnçokll\-eri dü..,iivor ve geleceıkıl:e.ki lhaya- teli'tinc ka~ı 1'k maçı oynamış olan IV'e mütemadiyen mücadele etme-le (Devamı 4/2 de) h

, b; bir tesnayu ıut mı a ır ve az. E> -v-. .. .. 1 .. k L ı· · ..ı 2 ı·b ı · - _.;.· --~.;;..,-::.;.=::;;;;:;;;;;;:;;;;;;:;;;;;;:;;;;;;:;;;;;;========;;;;;.;;.;;;;;;:;;;;;;;;;;;;;;;;=':-Yaıhurl daıha cloğnısu, ru .. ı .. r h ıkeste .. ·· .. Ben bu ta dair gönüller-de bır çıe>:a~un u. mel.ctdb muatıe-ıt tı ""· ga ~ ge mış. ( ""\ 

hastaltk. Sef~lôk, yaN ~ = .. ;"a11atı.ml::'~;:::-- derdi ve (1etaohement) ha<ıl oluynr. H""b ti. DüOkü ~yun bu ~'"''.n hi• "'.... ''Son Posla nın bnJmacası . 4 - (11) ) h~reama nıılıı bır hastahk olduk? "iti Almanyada da müşa .. devrinin mütenakız h•yal va,,.ı ;.ı., O.una ~mkun oldugu 1 
71 

" • 
lçı·oci!ir ki, alkıJıdıan hastalar gıbı, =yutt"m Orada da hemer. h€r- şartlan ve tehliike ile dolu anbrı kadar .UratLı, biTaz d.a heyecanla -----------------------

bunlar da h~ haetr altın~ kes~ ~· çoğuna bakımad•n ve hlsanda üzücü bir iç te~a~• ."! .. ~: h.·~~m"'. ol•n mekleh '!'uh.ıe!iti ~: Bunlardan 30 tanesini 0/ıalleti~ek bir :"'ada yo~:yon her, •lınnıa.hıta, yanı varını "" ~lın . hesııb 'etmeden, parasını sar .. rat'Y'M'. Fen! Y"'n• du<Undu<u "'"'b hucumla<1nı.n nehcu•ndo ılk okuyueunıuza bır 1,.Jıye lakdım edecegı• 
••rlbem,;e .ıa.amıfW> menedılm~ '~ r an)'<lr; parayı mala >aman hmn aç kalma km'l<.?~le ""lü 13 .ü~ü dak•bd, '."••k= mu.. S."1•• ....,., 
suretile hır nevı himayeye tabı fah .1 .?... ve '"'nünü ysşamak titriY'>"; lıem de. v•km b r olum Mcimle" Ş•habın """nde. Y.•Pl.ı. 

1 
_ s..,uu ih.. l 2 3 4 S 6 7 8 9 10 tuıt 1 "1 ..... _.J t vı ewıl!C'I!.. ı:,- • hl'k - k <l - - ·b: tı D .ı. d " .. . ·ı sey ı rCJlerın = 

u m...--ır. 'mkônlan ar"Y'>r· Yaln>x şu var ki. te ' ""' a,..,.,. • >mış g. · a .. · ana u"'u~ oyunu 'e "'"" ,.,.ı.u ""- ı ı 1 1 1 IJI\ 
Burada bahls """""u ulan bu~ •ada paranm mahalli sarfı yat '!"!betini son damlasına kı>ılar büyiil.. ıakdrnni ka.~nan mektob '"" ....., .. 

181
• 1 

kabil .. filıler dey;ildir. Bunl"'. ıxu;- .;.- Hii'kfunet para kazan .. iqmeğe k.oşu,w ve parasm• hesab.. mul>teti•i 16 ~• dahkoda en kuv -
2 

_ Met41>"' ------------------
mal zaınanlaro.t olıılulo;a nadir go .. ka •:::im olduğu ııibt. bilhcssa "'':a hare•'.)'Or. israf odı'Y'Jr. v.tJ; Lic •'lü kaçhd'. lotanbul muh .. R m• "'•-•"""' 2 
Milen >avalhla.rd>r. Ve psiknz se- ımya arl ada hak•m. Al<nanyoda Hayat pohalıhğı ya~ud para ıeJ;ti u=n bi, mii<adelode~ •On<a ,;, ""'"'"" ..._ ---- --.- - --.--

beblerLn kwboruılrrlıu:: .Miı:asye : para s 1 '~ere e sarf edersin iz? İç .. kıymetin in d~mes i diye ifade o.. ko mo..len A, i fin kah v~ .,.,.ı, . ~ 5 ıo." 
141

• 3 __ __ _ _ _ __ __ __ _ __ _ 
d•lik haddi zatmd.a kiitii bır :•Uu P?ranız YıtluJ pek az ve milsteona tıınan iokbsad• fenomen de. bence, i~i dakikada bmbe.lık •a>'""1 , _ Küçül> 

4 
--. 1111 , haotalılotır. Ve l>öyle oldt;ğıı •çtn.•kı yok. bulunuJ">r. Dans )"<>k. genlş bir öl~_üde. bu r>ıhi halebn yap<t. . . !ti, K•.,. ııı, ________________ _ ıiir ki, huı1ruk.an hacre tlli tutul-yerlerd: eğlence yok. Akşamdan doğutıduğu hır n-e!!c.cden ba~•ka ıbır iki tarafın neoceyı bozmıya~ ~a 

31 
~ü.n (%). S • mU$ıJr. Bar lam t 1< . dan Ti ya<rola r sev doğı ldir. Sa l.ıtuy,.ı; o im adı.. , 1 iJ. dev.ede ı .. ı bm b..o b•tb. 

5 

_ ,....,..,. __ 

Burada llronu .. ııı~ağımız masraf~ ~a orta: zınla .. ·saat yedid~ ğ1~ bir mevzua tcıma.~ ettiğimden İkinci devre ......... (
2

) Topluluk .----------------~ • . J va,...,.etler sıneına • - ...ı.-ı zıd f d' . - k .J • 6 
çtlar, haıib seneler! gMıı anorma ·' r· ' d<ıkuz buçt>kta kopanı .. ılo loyı >lotısa~• ~ rı.mı an • ı.. l.tanbul mOO 0eNh o•ne<o•n <'-

151
• __ __ _ ____________ _ 

Z&<Mnlania e<iriilen ve başlı batp-baş~ia ve "'IYa vesikaya tAbi. lerim. Bonce, d•yu;unı. ha~at !>':'- kilen J,i, şü>le .A~f•n hfa vu~şu~ 
6 

_ ..,..
0 

dllin .. 

1 
• 

na b•r zümre teşkil eden vuır-gunıcuyor. ek . k gibi her ::;ev muay- halılığmı yaratan, mesel_a. bır dan sonra bcşl ncı dak:kada ıkınc; ile a.şırmoı lıl) Bir ---------- ---- ---'"lilılerdlr. Bu türlü sefihlik .bam. Yem . ı<;mıJa ves;ka iİe: Fiatlar enflisyon "."k""~ .Y•hud •st:hsal ..,ıü de yaptı. Mağfi>b :·aziyeıe "' ,..,.. ... (<l. 8 • ı• 
baoka türlü sebeblenlen •lerı geL yen milrta ski halınde yahud n"'l>etinin ıstthlal<ı karş•layama.. m•n mdktob mubtehtm.n zaman za 

1 
_ iı.ı,. ...... __ __ __ __ __ _ I _

1

__ _ _ _ __ _ ınekıte ve ha.Şita tezahürler. gös .- hemen hemen e p rayı nas:ı har .. ması gibi, sor! ilohsadi seboble~ m= ..vkli oyunla.ı gözden kaç .. '' \71, Zannan 9 11: . ,. ı• 
tenrıektedir. Bu türfü .. f'~lik ~·- ııe>k az artm,"1. a de~ildir. Ayni zam~nda _ve .. belk• mı,,....ıu. . . .. .. .. .. .. ı - Smu de ~--ı------ı------ı-- ij ı,.. değil, sosyal bir hidısedir. ca~aks~ız. u.nuımiveli ve si.. bu seı,,,blen de ~~•.k uzerc; l.aanbul mOOt.~t> u~tunlbgu mu til ısı. 10 
Bunlar, anoııınal olmakla borabor Hidıs'C'ın b".,.. ki lıarl> devirle .. hôdisenin W.ha rnuhım bır sebeb halaza ed<hil"""1< i<ı~. ço~ defa 9 - . 1-mbH.. =,=--=-=-==-is::==-========= 
muayyen içtimai hayat şartlannın rııyoti gösteny ' harcamıya vardır ki, bu seb-b harb h•vı.:ın .. m._d bütün hünedenm go•ı;r : .. .,,.

1 
(2), s - VÖ<...., '"""' ,..lnllk tıı,,.,. 

ortaya çd<anlığı bir .ıimre&. Bu r>nde ·k?'arc:s;:::J;~r~r zljmrenin ian ve ııönüllenleki ferda eı><l•şe- meğe m..,ı,u, bile oldu. On .ikı~t ıo F-• uıı. ...ı ....., (5), 

zÜrı>reyi biz geçen harb nesh ga .. te"."':,::,: v.ebebled, normal za .. S:ndoo ~ted~r: . . . dakikada mektd.lil« muhıeh'1 ı .. v.-.... ••*' • - ""1 deill !!). 
Yet iyi tantnZ. Geçen harlxie b.u do"7 M ld ~u gLbi o•ilroz de- 2 - Had:senm ıkınc• b.r. sebcb> inci fı...ıı da kaç><dılu. Maama.. ""'b1< ııı.t ısı .,_ 7 - "''*""' iltiiri m, Ya" m. ıJÜ.mre cephe gerilerin.de, peynı: :ı?~n a· \~r ;,.e bütü~ ·mesele bu de teda·vükleki para yekunu~·tm fih ç.ok ca"'lı oyunları umumi tak - 1 - Çok m ' 
tuluınmıa sıjtınnuş imdik f"""'ı gıl, """"·~ · d asab•leşme .. harl> d.-Tinde jgler istem_e< cogaL dki çekm.ik0e devam ediyoNlu. . bl< ,.. ... m. . 1 - A>• ,._ (1),.....,.... ili. 
gibi milli ,.,rvetten aşırdık!."' sebeble:', lıa":'f .ı:.'.' tahlil ederek masıdR'. Bu <ı<>i!•lma •nflasyonda~ M.lkt.ı. muht<litinın tafihoizliğ• • - ıu,ı ...... m. Bi~:. "';.,.. ı - - (l), Gi..,. <51. çuv~l oolusu paralan delicesıne d;:) 

90~::ıa~ır. Sebebler bence ilen gele'bileceği gibi: normal devır~ 15 inci dakikada Arifin yaptığı Ü- 3 - Gonclermek (4)' ın 10 - FtMTl~ -, ·ı __ ; .:..ı ~·--: ha>c..ıııar. y;;a;ııc banknotlarla t ıml •:.:,... ikttsadl şartlarının b•Tden arormal çüncii aayı ~. 'ba,.ö,,erdi. Muhıe.. ( 5) • .. . ( 5ı>lil !'I . -- lll, - w. si.ttaıra .va'ktl'lar. Ve hali> son.uli~ ş 1 _a Ha. ,.t.. devrı· ve harb hav&sı (Devamı 6 net uı:vfad'!!-._. ıı.. .. ftL·- bir.a2 _da_ k.a.lıcc::ilerinin ~~ ' - Noba&ım 19.-ı.& 31, ' & d
"Z:I ~ı- ~en, ortadan 91 rup •1

1.1 _ • _ _ ~._,._~_. -:;;ye~'"" • __ • ~ _ _ _ __ ~ . _ a, ~ ~t:'\ll•.ııcu . --



,Fcnar şa\ıkı Zülali hocanın yü
züne yarım vuruyor; karma ka -
rış k ak sakaaarı ve bü:'{ü:yen göz 
1eri yüzüne korlkunç bir görün!.?~ 
Yeriyordu. Şeyıhrsiam.ın ar'k~sı r.d:-ı 
duran Abıdü1gani Efe_11diyi görünce 
bir deli ghbi sırıttı. fki kollarım 
ileriye uzatarak aşağıya doğru 
kayd1. Koltu.k:l<-rına gır.p kapıdan 
dt~arıya çıkardılar. i ürune taze 
ve S['rin hava vurur vurmaz iki eli 
n' g(ik yüzüne kaldırıp ağlamağa 
başladı : 

- Bilmezsiz sultanım; bunda 
gece gündüz yoktu:i.'. Blr zuffiıet 
için-de ne kadar zaman gec;irdiği . 
m;,zi bifrmeyüz. Bizi öğle vakti ge.. 
t'ii rmüşler idi şimdi kaç gün olmuş 
tur? 

Şe}ıhıis15.m yanındakilere ba!{ıp 
iç'i icli ba~mı salladı; boı,,;tancı.başı 
ocl"tı:hrk J\:aplSlnı ~~ır şukur kL 
lidlediikten soma: 

- İşte efendiyi itlfrk eyledik. 
Biz1ere fain sultanım. Dedi; hdseki 
ağ~nın ko!una girerek uza'k1cışt.ı 
Şeyillisla..."11; Ce~er a.~a v~ Abdi.il. 
gan ; Efend' Züliıli Efendinin yn. 
nında kald lar. Ağıır ağır büyük 
avluya çıktılar. Şeyhıslam odun • 
luk.taıı kurtarılan hocayı b-Ostaıl
cı 'ar koğu.1undaki Ulemanın ya -
nına götürmek istiyordu. Hala h!Ç 
kmm Zülali hocanın koluna gir • 
di: 

- VaUah maltımatımız yoğ idi 
efendi hazıreferi karmdcı.şım. An
cak bu gece haber almış id!k. Üle
rra; kiram hazeratı k:lmilen şııra. 
dak' .koğuşta mi~aiir bulunurlar. 
lI"rıcn buvurun. 

7"ila1ıi hoca ccvab vermedi. Ab
d:---; ni Efendiye baE.tı. Köse adam 
•"'t, gih gi'b"le:rde başım .salladı. 
A•·l•ıda bir sütun kemeri altma 
çE"l-"'crek durdular. Abtlüle-ani F
fer-di Ce\·her ağayı bir ken;ra çek
ti; ağaya artık kendi~den ayrıl • 
masun tek.lif etti : 

Sabah namazından evvel sa. 
ı-aydan çıkacak mısız? 

Abdülgani gülümsedi: 
- Saıbah namazı zamanı ge1miş.. 

tir sultanım. Be1ki namazdan son. 
ra uzakılaşuruz. 

- Bir dahi bize iJıt·yaç messe. 
der mi? 

- Elem çekmen; lhıtiyaç olursa 
am sadrazam tbrahim Paşa kendü 
el'Jerile tem.in eyler! 
Ara~a elleşüp gühişıtüler. Cev

her ağa koşar gibıi uzaklaştı. Ab
dülıgani Efendi doğrudan doğruya 
Aıbdullah Efendinin karşısına di -
kildi: 

- Efenıdi hazretleri., Etmeycla • 
nından getür.düğümüz name-yi o _ 
kudunuz. İmdi ne düsünÜrsüz·? 
Bunda biz bizıe ve oaş başa b~1lu. 
nuruz. Haseki ağadan dahi ha1 ve 
keyfiyeti tahki!k buyurdunuz. Ce
miyet dağılmak ve nizamı alem y2 
rini ıbu1ma1k için İbrahim Paşanın 
başı ortadactı:r. Anı temin ed ~bilür 
misiz? 

Biroenbire su~tular. 

Ülıemadan bir'kaçı meşveret et -
mek üzere bostancılar odasına gi
ddyorlarıdı. İçlerinde E:;:prizo.de de 
varıdı. Sey!hisiliim Efendi :ıer[edi; 
Esprizadenin elini tuttu: 

- Kerem buyurun, az d'iyeceği. 
rniz var idi. 

E~rizui:e çoktan böyle hir şey 
bekliyorıdu. Onu da Sultan Ar .... 'rH~
din arzusu ile başmüczzin Salih E
fendi gi:zlice saraya davet etm'şti. 
Ayas0fya şeyihi: 

- Buyurun efendi hazretleri. 
Diye ilerledi. Arka tardta kuy_ 

tuca ibir yere çekildıier. Şeyihisla.
rrun ak sakalları titriyordu. E..cıprri
zade y.arı.nda ayakta duran Z~ıltıli 
Hasan Efendivi göc:tererek dedi: 

- YaR, efendi hazretleri. cenabı 
şerifinizi Hasan Efendi ile maan 
tasdi ve vez;ri s0 fih hakkında 
~iyasetıte hulunur idiık. Kasdımız 
Hüda bilür ş.e~·ket1fı padişahı ikaz 
buvurım;:ınız icin idi. 

Şevfhisl'am basını salladı: 

ca~ . zaman gelmiş ve ha~ta geç
mr~tir!, dediğimizde gülerler: cBe 
nim bubac;ğım anlara havalei 
sem'i itiba:- etmen; İbrah'.mi çeke
mezler isnadıdır!> derler idi. 

- Encam neye res:de olduğunu 
işte görürsüz. 

Şcyhislam başını eğip biraz mü. 
rakabeye vardıktan sonra gözleri
ni ka'ldırdı: 

- Ne tedbir düşünürsüz efendi 
hazretleri? 

Esp.rizade ile Züla:i Efendi güL 
düler: 

- İ:ş işten geçmiştir. Bu derdıde 
biır ted:bfr müessir olmayııp nıuvsk. 
kat deva dahi kar eylemez! 

Zülali Efendi boynunu şey1ıi~la
mın .kula,ğına doğru uzattı: 

- TutaJ;ım Lbırahim Pasanrn ba
şı almrm~; casıl baş> yeri.nde dur-
maz mq? · 

.Biı:fu!r'leı~inin yüzlerine bakma
mak için ba$1anını önlerine eğcl!
ler. Şeylhi6'am; Hasan Efe;ıdirıin 
ne demek istediğini çok ~y; k<lvrı
yordu. 

( Arka:il var) 

HuJmacalarımız 
• 

Son l'Olitanın edebi telrikaıı: 143 

:0~~0ha~:v.li; t:~:;;t::'. fI1KUcUK'!Jhµ~,.y 
nan okuyucularımızın isimleri ~;J_ 

Birer Roman kazananlar Nakleden : Muaucz Tahsfo Bcr~11rıJ 
Yolksa; kendisini sevme _ifa bırak · kendini· bu defa ta 

(Dünkü nüshadan d evam) :diğim halde; her zaman için manasHe' benim ~Uerim. arası 
140 - Elazığ' ismet inönü ca.dilesi No. !~?dan ayrı kalmağa karar verdi _ tesl:m et. Seni mes'ud ede..:cği 

83 l\Iehiha.t Neş'e. :gum halde iki yüzlüfük mü vap eminim Neriman. Bu defa pi<:'llla 
141 - KırklaırPJJ Karacaü:ırahizrı ma. ~sa.;~dım? Ona ümid verici ~özl~r mi olırnıyacaksın. Göreceksin ~s 

han.esi As. Fırın All Bahri Tuğ. i:'Ö:r1emeli idim? Ona karş1 oldu _karşı ne müşfik; nasıl seV'gi 
142 - Kac1ınlıa.uı sıhhııt memu;ru ;gumıdan başka türlü mü görünsey_ .aygı ile dolu b'.r koca olaccıi!ıiı'l• 

Ham~ Aknttt .!mı Hikmet Aknur. ~~?Namusluluk bu mudur? S,zcc O kadar kenıdinden geQmis. bİ 
14.3 - .~dıa.pıt~an demir ve tahta fab ruıoar '~ terbiyeli l>ir adama böyle i-ıal.de id: ki yavaş yavaş baŞ 

rh~riım H. Ktm:f. prapnıaık mı yakışır? Ncriımarun. dizlerine dayadı. ~.rii 
144 - Allf'~ır;ra. Mıııırif m:ı.1ba.asında : - Yarabbi ne mütıhüş sözlerr Ne ünü onun ipek esvabının kt .~ 

Şee.ıif Ça.buket !:nanasitZ ve mü~..ekreh nıantıkl lş.. 'an arasına soktu ve birkac da. 
145 - SuI'aııııhmffi NaJcilben~l ma. r~ bu lrobil dü.şüncelcrle b:r erkek ka; bövle m~yus ve yalvar~n ta 

bI?esi Aksaka~ solm.k No. ı Giinıgör sti f :l::ır kadımn .kalbini parçalar; b:r ·ıırla kalıdı. 
elacım. • ı Facı.ılli:: ru!~u_ııu ~'?iıdsizlıkle doldu- Bu mağrur başın bu kadar alo;a 

HG - :fstı:ı.rıbuI Gazi Oo;;m::ı·np:ı.n or. r~ır_: ıkenrusıne ıtımad ederek elle. masını, Neriman; intikam hırs1 
&a cfaıllu smı.f l /,\ ifan 60'J Sa.id Tanıaç. rını ~tmuş olmOO<;tan !:>aşka 'kcı • nm en şiddetli zamanlarında bile 

E "~atı olmıyaın ~ünah;;ız b:r kız- beklem.em'şti. Hayretle etrai tl 
Birer liisyon ka::ananlar ! acrıız:n hayatın! altüst eder. ba'kıtı. Ne yapabil"r; ne söyliyrb' 1 

147 - &tan.bu! elc!dıik fda.t"l!Sıı.'1!1• ;, pog!'u-~nn dogruya gelen b.~: !ŞL 'irdi? Gözlerinin karşısında, ç::ıbU~ 
M. Afüıer. : a~·Et1 -?r n kacmı_sı altmda Ome~ QeVril211 bir filrrn giıbi; son a€n"''."~ 

148 - i~ı:ııbul Nişantrı-:ı Güzc:b"h. rap.sarı oldu. Ner!ma:nın ne kadar :ıid haydı canlandı. Ken ·s·nı~ 
!:e !il(ı'fraık Frlta Özp3.y. f·~. kJı o]dujfonu kendi kend!she ·~ursadı:ıkt krs.kün nencere"' ,- .:e"! 

149 - İslall1ıbul, Ni!imt~şı Dinf;!e-r a. ~ 1.:raf ('{:}ivo-:-du. Fakat bu feci va. ·~1ulkıJara doğru ine-rıken M ~'1 
ııa.rtınııwn numam 7 Per·h~n Tur:o,. ;rıvüt"""'n kurtulması ıaz1mdı. Ne • T{avmva1ides;le Madaım S'irp·~l 

Üsküdar Asliye 
Hakimliğinden: 

150 - Sarıyer, Alib·y a..ınrtınunı ~~·ma"!a 01an a ."kı bl'nu emr<>divrır. ~ec~ yarıc:ı yapılan otomobJ 4' i 
numara 3 hüküml't d0ı",foru kızı Giiziıı. · ~i_ı_ı. Zavallı j~~~ucak~ 'kendi yü - .,'ntis:ni, B:ıec:ği, n kfro mnı>"İ 1 

154 - YeF.t!Uiy. Teiefo;ı .s<ık:lk nu _ : '·ıı<len nf' buvuk ıztıwb1 a?" çek - mimi, ond~n sonr.1 Avnrr ~r 0lt 
İkinci 1-lhkuk m.'.!ra 15 Hatice Gü'er. ~.,..:!':"~i'dBunu k tE"1~fi ~tmek, or:u "llÜthi.ş av~ar1 \'C ni.i-lnyet g··:- 'I~ 

152 - Beyazııl, Tavşanta.~ı Em~ a. ~-nP!'; u E>tnJP ·, bunfl<>ıı so:ıra en '"Tl~k için sarlett'.p• 2ı:ıvretler· a i 
p:W:mt:!nı ır.:ı.t 4, Sevim. : -vıı.11'Rd~<>5 orneh olaC'::ıktı. , ır1 :ıdı ... Bu mu? B;;:ıp lavılı: r<Ö " ·• 

153 - Biiyiikdı>re, sahil sıhhiye m!'r E. Yerinden kaU.'iı; Ner:mana yal:;-_ ~iii!i.in~·z karı bu mudur?.,, c'; ,.,Jei 
lrez:"nle Yı::hab Koca.mu eşi Rürunr : atjı: onun ava'klanmn dilıir.deki ,, .. i 'kul;:ı,1{1?.rında çıı,lad1 vt> h; ..fı>tı; 
Koc-ımıız. 3 "<"ak i~i~{"m1 eye oturdu. ı..·re ı?Ö71 Pri a-cı1rl!; kendi k.:>ril' ·nı 

leyhe gö;ıderHen d-tv .. ı. i6!ülısı sureti 154 - ·Be~·&ğ'ln, Pa.rlllakt<:ı.pı Ilocıc:ıa. : - Artık sus Neriman; kabahat- ...;:.vıe b:- ı:ııal ~r<1ıı: : 
mC'.lkfır adres'.e bulwım:ııh!mdı.n bitil. ~ s<>lm.k nuıı:ınıı 29 Eı·il ':si J>apazyan~,, E "r.mi; alçaklığımı yüzünıe hay _ - Acaba bütün o öf'k~ler; 6 i 
tob~iğ lrllc eıUmlş o'...iağ·mJ;"ı; tC>bH~ 15.s - K d~cy. Ta'imlı:ın!?. t.ramva.y : '" '1ak1

a do' amıyorsıın. Biliyo _ zıelle~El: için ynuhtım fed 1.~\J. 
mı:.'.:ammı. knJını Glına.k Ü"~r,_. dı.v:ı Mi_ <lur1J:'ı ıııırm:u-:ı 8 İnci E"ayua.r. ~ ıır1: bu s0vlled:k1eriıı;n iıepsi doğ- k'lar hak·ı.:atcn Ö-nerden ~n:f' a , 
ibsı sınıetile 1816191,~ I'N'>e'lllb~ saa!t ı:ıG - Bı-yog!ıı. Saı'nz.;:.ıcı cadııl':'S. : ·u ... Ni.kahım alında '>lan kar m Jma!k ar.usundan m1 ileri r' i ~ 

n~nra 12 Ann~ .:ı:ıana lanet ede.bilir,· benı· dün'.·anın ordu? Ar-aba ona k"r~. , d,~ı.. i~.· 

Ö•ne;- l~ıra.rnluk oğhı fa.l'afında.n ka. 
nsı İstanbu,ı Kti<;iikııaza.r Ketene! so_ 
kak 7 s::ı.vılı evde l\l:ı ııbul~ aleyhı.ne a _ 
ç1la.n boşaJ11na davasrnılaıı dal:a.yı 1\1. a. 

14 de dm"C;i mnfazamnıın d'Iveii:yc va. ~'"" -· ' - " '" 
157 - BeyQ.Hır. P.ırıınk.lc-.m, 1• Sılıh"'t : 11 fena erkeği gib! göre>bılir. Fo.~<a~ .,.örüştt>, 1rnlb;mde c::ıcak bir d vgt':f 

ra&-ı.<ıı mahkeme divanrh'inesi~ a"':lmL'i ·· ' ... • b , .......J 

oldıuğundıım miiddeiaıleyhln cLtv.ı istida. a.par•ıma.nı l.ema.n Yesarı oğlu ıF·'n unu vapamazsın; yapm<ınıa- ·an.anm::limı;ı;; rnh-u'? 1 
158 - tsfantnf Aksany Fikriye !\le_ ~1 ·ın yawum. B'-'n sPni se\•iyo _ Bu cünlıe bi.itün varlü~ını kıv 1 

sına. c!"Vllıb veırm..,1c v• ye-vml mııaY'.'l·en. - • t' • 
rıy. • ..... ım "4'' seniJı icin canımı ver . 1e-t1i bir alev hal;ndı: sardı VP ı..rş ı, 

ılı- dP mt\~eye ge!mPJ\ iiz.~re keyfjye-1 
U!iın o1ıımll'. , 94~;ıcogı 159 - Fa.Uih Mşanca~ numa.ra 17 : .,.,"ite hazırı:m. Bun.dan sonra gün- '-asına aid vruk'alarmış gibi: C'otl! 

~affa KOJL ~ ' ,,r'.,11 1 ~,,,,;n sa~ detine hac:re<lece- erı.ıe1€rin1 yeniden yaşamağ;;ı ko·f 

Meşhur ıll!ziyon ist profesör 
ZATİ SUNGUR 

160 - U.J.eli ~,ai:r Fitn:ıı! sokık: No. 4 r~·'ın ~_;...,r:maıı. Bak ne kudtır zaval1· ·-u'du: s 
Notf•.m!! Saiı11. :ı,:r ha1<lnvim. Bana acıma?; mısı'1? - Ondan sonra me~tuh~~.,.., nr! 

ısı - Fa!ah, Fel-ı:iplşa cJ.dde5l sa_ ~Y2 h·a~ırorum sana: b"ni affet ve '·arlar sini.r1enmöt:t;m! Son-') larıj 
:z:an Har.as11• ::<·1~enrc b:tsin artı,1\. Sen ivi vii • l·avmva1 klemie komısur1cen 1"~ hı e 

s-..:kJi bir kl7. 0 1dfUeUntl <;jm,dive kg_ ~ada kP_."ldJ kendİtı"'E' \"a~arkf'- hecl 

- Şehzade hazretleri bucağına 
k9."if buyurun. Matlub hasıl ol _ 
nm,c:tur sultanım : F~rdaya ikadar 
İbrcıhı:m Paşanın aıkibetine anda 
in'izar eylen. 

Cevllıer ilkin bir şey söyl emeden 
itaat etti: fakat ıki a<lım ayr;hr 
ayr:lmaz dönerek yavaşça sordu: 

- Ya dainizi uyur mu sanurdu
nuz? Her bar pacfü~aha: cBenim 
padişahım vezir h?'kkında güI'füJ!u 
çoğalııp hatıra hutu:r etmez isnad
lar uzvolunu.r. Çaresi.ne ba'kıla-

Beyoğlunda ccSESo ~in-ma ve tiyat. 
rosunda her akşam yeni numarala_ 
tından müteşekkil zengin progn • 

Y.alm·adln bulmMa.l·ı::·h beraber ıı!ll ~-la• her fırsatta )~bat ettin Bu P'1 ,.,u bt'nimle meı:.-cnll ed:t'lr• 1 ~n..,1i i 
:··1·iii}ıim havat meselesıinde <lP f's!ki nlanlar hazırla.ırı::ırn•<> rmvdım? i 
:k]n ve intikann arzularını bir tara- (Arkası var) ! ~öndıe:ren 11ılı:uyucumuzu'1 adresini bil • 

d.i..'"mr~JIIli rica ~riz. (Bu. okaQ"ucıım.urı 

bir ailıbii:D'l 'lwı.:amoıştır .) '--.... -----•-• -•••••.-.. •-•••• • .-. ..... ..-..--.. aw•••••••••••••••••••• •'' mına d evam edecektir. 



tf/t Sayfa 

~~u;.;::~r~~::-;~~ 1942 D v et Bil'ç ~~:;fi~~.~1~~ 
e<liL'niş ve şu unm...J ve mü-emel öntine. geç-ılecegmı ~eyyüd ıle; 
hn:hat ksydo u. ~<-tur. . . . • . . . . . . _ _ . . . . . .. • . . • MaLiye _ eI?.li Fu~ Ağralı ma-Dü . ·t·... i anzara-

1 
şimdi hakiki bır cıiıan narbı ! menfi tesırı gtdeırm.eg~ çalışıldıgı ı y.oıu ıstikıraz tab.vıl.lcrı pıyasay:ı 1 bundan sonr.a hukümetin encu- ı ıum oldugu uzere Cümhu iyet ma-

nya l . .)a\ m maı'hi)"etını a_nn bu afetin muhıte- şUkranla ,g;briilmektedır. çı!kaırılanış, ve haıkım:z tarn.fından mende vcrdıği şifahi izahlara te- liyes.nın hazinenin itıbarını ve 
sıw, bir bakış lif_ sa:ı'ıa1aa'\.ian m~eketı~izd:ki Smai hareaetler bi.i.yi1k b r. rağb~t ile karşılanmış.. mas . edilerek eı.cii.mle denmekte- para:ıın. kıY1D1etinı !Iluhaf z et-

. akıslermi kısaca goz.ıtlcm geçırel:m: ' tır. Umuınu haııb:n verdiği acı tec- dir ki: meJll hır umde olarax telii.kkı ey. 
1941 senesı ba.J:;aı"la;ia garb ~ı- Dış ticaretimiz - ENvela A!kdc- Sınai hareketler - Her ~e- rübeler !henüz hatırlardan sılin- - Bütçe tekliflerine mutad oL ledibriııi ve bütün mali icraatta 

nırlanıruza ve kFyılerrımza. da;,a.. niz ve ak.aibinde Karadenizin har- ket dlem:re müteallık maddelerin mecf;ği için her devlet kat'i bir duğu 'e\lh le Malıye Vek:l:mıı u- bundan mülıhem olduğu :ç: 1 cari 
ilan h~b aynı 9~enın Hazır= be sahne o1ması ve Balkanlarda .Dhncmı esirgemekte ol<luğ-u.ıxlan zaruret du~a!l.ıkça tedavili hac- mumi beyanatı ile 15 Nisan tarL şart:ann ıstilzaım etti.ği p rayı 
da doguya da & ray~. ve in 

1 
_ y.lPılan sayaş esnasında '~ua bu hıal sınai t~t içiu dı~andan mini ~riıtırmaktan ~kı~kedir. h.nde başıanm..ış ve 15 Mayıs tarL rncmleKette iş kab!.liyetın: ve va

~tmekle mem.&et ~ i çevr~ e gelen taı.'lııri!bleıle karadan muna- getirtmtjte mec:bur olduğumuz Muıhariıb devJ.etlerin dahi gozo- hinde niihayet verilmişıtı.r. Gerek tandaşların tediye ku<lret~n.i gözö.. 
yen sularda.ki 5"ynıse.er c:mnıy~. :kaUıtın kCS:lımmi hariç ile olan makine ve aletlerin ve yedek par- nüm:l:e bulundurıchı;.'<:ları bu nokta bu beyanatı ve fıerek bundan b•r • ünde tutmak şartilc c.-•vveıa vercri 
t:ını ~ ve ~ene 1941 seneaı- · • ·· --....1..-•ı-.: · · ı...: h ı ı ted '·'-'-: bü b · al ·· _,__ı h" kA · · k "' • nıd uzak dD1uda lro ticarı mun~wcumızı uır ayı ça arın ar~ .3 utün işg uzer.ıwue u uınetım.ZJn ne kadar 'kaç giin sonra ktısad VQkaleti aynaklanna müracaat eder k ve 
nın ısıonkü~!1 ~ - l...~t-" k~'alapan ~r. 1~ senesinde ithalat eıtmebtcrlır. Bill1S.Saa )"edek parça ~1a.ssa.siye.tle durduğunu aşağıda büD;es:nin müzakeresinde İkıt.ısad bunun fevık"nde'k. mfü:kü1atı da 
fırtına ram zın uU un '"' rı... !L- _...,_, -'· • 3 ·ı :tJ.· d....1... 1..ı-ki l 1 -~~ •• ır.· M ı· ·rı · ·1- • ... . . . . . ve .anlı'\.:<Kuu.ızm yem.unu · mrı JO'l .ıun1.yacını W,,L,.w.e ate ye. eı'\K gare<:e,,ız. a ı ı ..... er mevzuunı; Vekili Sınrı D::ıy tarafından kömür istir...nız surctilc c'de ctm ğ ça-
nı ve d~nızlerın; .har~ .sahas: ıçıne 474 bin 761 tuı tu.tmuş iken 1S41 yaprnıaık üzere sarfodilen mesai az t.erketmedcn haz.in.e muamelatı meselesine dair verilen izahat ko- l~tığını ve her iıhıtuna.le ka'rşı ka. 
~\lffiU;i:~· .Ha~:.>m ~an ~-ıt!""a- oon~~e 739 bin ~a to~e~l çak muvaffak olıncı.ittadır. HükO.- ile döviz. vaziy<;tine mii.cm~len te- or~nasyun heyetfoe dahil V kil-1 nunen .alınmı.ş olan emisyon sa1a. 
dıyatJ uzennıck YD.?'u ... ı Uilirıbkar etmiştir. Ma:::!ı."ıaza huk.u.metim:ı.z:ın met teşelkiküllE--ri mar fetile inşası mcıs eıd-elım: lerın ıbirflttC' bulunacakları hır hi.}etinın yü.zde 4-0 nın 'kullanıl. 
tesirler gün geç~e şıddet:D.i arı. ithalMı teşvik ve te!iıil husus n- aaŞ:amış olan fwrıık.a!o.rın i.kıma.. İçinıde bulunduğumuz 1941 mali celse aıkd.i ile fiat.ann yüks ]mcs-1 madığmı, kullanılan kısımd '1 d::ı 
tırmakta ve harıb ha.-Wi ka~ da aldğ'ı tei!!iirlC"r sayesinda l94l line Qalışıldtğ.:ı da memnwıiyetle yılında dahi gerek umumi bütçe- karşısırda bütçe rakamlarıll!n b'r takun tedll>'rlere b~ vuru· ak 
üJlkelere dehi şam:ı o~sk ü~re sen~ dış ticarehmizin 1940 k.a''d:ı. d"'ğer. de derp:Ş ed;len ve gerek fovkala- yeıterl~i, para vaziyetını ve kö- suretile 165 milyon liranın ınd ·I
ba7.! yerlerde kıtl:k ve sdakte senesine n1~tle büyük ib0 r fark Sınai mamuıat.ın kıytnetine .ı:;e.. de tabısitmta karsılıı~< teŞldl eyli- mürün istihsali ile fiatları hakkm- d:ğ'.Jli ve bol paranın fıatl::ır üze_ 
.kadar varan ttmu:ni bir darltk ve ka·yıdetımediğ~ni rrıemnuniyet'c gör t'n~e; tı"<rv;,l,ti san.uyi 1.anununch.n yen ve:rıgi ve diğer cnembulardan da bi.r konuşma yapmanın lüzum r;nde tesir yapması tabii ıse de 
&k.'l'J.rtı kenrus:ni ~6llııekte:iir. m kteyiz. 194-0 yılında ith&JM ~ ·stif.ade ed~ müeS5eSelerin 1927 tnhımin edilen gelider fazlas:ıc ve ve faydası olacağı kanaafni tevF<l milli varlığımıza nisbetle p ramı
Fil ~- 'T" ve dirim mfü:adPle- 68 ... 2' ... 7<13 lirıı, ihracatımız senc~inde 37 m'ly<>n lııra ıgib; mü.. !J.:10layl.ııkla temin edilebilmiş ve bu etırniş ve va.ki davet üz.erin Ba~ ın fazla olmadlğmı ve bu hususta 
si~: ~rü0 U:U ol.an m~'laTib mflle-'- ~~1.~9~ In;ı ve aynı ~leh tem teva:ı b'r kıyın l ifa.d• eden ö!';!l- s:ıy~e üa~. ı:ı_~ka~~r lıinnetler vek!lin de huzurile ou toplunb ~erilwe!kte~ olan hassas:yct de-
l . ~··f.ış. t!ıssller'tti harb i- ıtıbard~ ithwtmu 356.900 ton ve mulatı 1~.S de 277 1939 da 331. verme getınld•g: gıbı bunlardan yap~lm.:.ştır. . .. .. ":111 o unacagın1 ifade ile; 
cerı~ u un ıs }fil"! i!9tihsalde 'hra-ca1~1z .658,1!20 tondur: . 19.41 l!HO dıa 410 milyon lira_ya baliğ tevelTü.d ec1'"'n hazine borçları ~a . Tkaret Vekili Mu_mt~z O ~ ~· . ~tısad. V~ll ~ S rrı Day kumür 
~ ~nna uydurma : mlı.a... I yılımia !Se 1t.ha al k rymet ıtıbarıle olmuştur. Temriki s:ınavı kanunu- m ~tm:da v~ ammtaza~ lJ,r şe~l- f atların s'.ı0p etm~ı ıç.ın . hu~- 1 ıst hsa1 nı b.r guna arızaya u a-
muhmı _.rol oynay: n ır~.san .1 74.815.089 lira, ihracnt 123.030.868 nun çcrçevesi haricin.de kalan L de örlenm 0 <iir. Bu vazıyet malı e metçe yapılan tetk :Klerın ıler!edı. n,:ıdan tem'n ed:lme~ eım '1<l 
rına ~:ıa vaz?f~nm t~~ lira ve tonaj itiberıle de itha.1Aıt mala1fu.anelerin istihsa\atı ise bu ta'hıs:ı{ıı! ·s1erinin iSten:ıen bir tarz- jfni ımaahaza peyderpey alınmış Ve'kaletçe alınan tedbirleri ah 
eclı"ln:ıari har.b dJışı ka~ dev 310.106 ton ve ihracat ta -!28.899 m:ktann QOk fevk.indedir. da !şlediğ:ni ve yı.nx1da~lo.rım 7.1'?1 kararlarla buğday ve di{;cr hubu- Vr' -O rek temini hususund Z r r.+ 
lerin de her ihtimali derpiş ede- t;ondur. Mali ..atırum hm-neye karşı besled

0 klnri itimad batın k.funile'D ve baklivatm mü- Vcka'C'tinin, direkforin ve köımiir-
rek harb Jrudret1eri:ni ı:ıon.a:. :e :th.ra.c2'.t ve i~l!hmız. b•r evvel. • U .r ve ina~ıcm yerinde olduğunu gös. hiırrı bir kısmının, pamuklu men- lrrin nalkli cmr'ndc Tıcaret ve 
talkviye e1meyi her şaı:Men usı.:n t:i ~ne ile mukayese edildiği tak.. Mali durum - İthalatın vt iş termesi fü'barile bilhassa memnu- ıcatın tamam.mm 'e a·r;cr men- ::\fün~ı:kalat Vekiılc-tleı-inin v ıhti-
tutm.alar1 bal.kın muhtaç olıdug~ dir<l.e bym.et itiıba:rile yükseliş hacm.ınin amlıp küçüım~si d:ola- n ·v<'tl" dt>ğ-er. sucat ile deri ve kunJuranın ve yaçları bulunan kamyon ~uı te
%frai ve sınai istih<;alatı a~a~ı arııetımekte ve tonaj it:barile it- yısile bazı. var.dr.ıt kalemlerinde Maıb::ı.tada 1911 mali yılı büŞın.. ç!:nıentonW1 kezalik büyük b'r kıs- daril."inıde 'kezalik arkadaşlar nın 
'had'dıe inıdirn%, 'buna mu.ksbll bnlttıırnız da yüırle 13, •lıraeat ta :mahsus tene2lZ.ÜÜer vücuda gelm"ş da hamne muıhas:ıb'lığ:nin v 21" mınıTı ve ıpet:ol mü..:;.tak<katı ile OOsteroı.]deri gayret ve yar:im11 
toplanan yığmlar, iwt~hlaki namu- \nti?Xle :ts ltad1<1r b"r gc!"'l"m" k~'- olmasına ıkar;ş.ı milli müdafaa kab. \'e banka mevcudu 59 761489 lira j ra-ctik ve mıotörlü ve,.aıt gtbi umu- 7i'kretmi.ş ve d'ğı?r V •k'llcr tara
tena.hi arttırmıştır. Bwıa ilaveten d-e~edıir. Dünya ahyuJ:nin al- ları ve ~·a fiailarının ziyadesilc ve Mayıs 1942 ip+ida"lnd'a mi ihavat noktas ndan ehcnı.m.yet- fınrlan bunu teeyyüd er rr •hi
bütün denizlere şa."llıl olan ablu- d'?h 0041 durtL-n vt- istihs.,,Hit:m1zı yülkse1mesi rr.asraflann iev'kalfıde 66 6.'>6.948 lira olarak kaydedil- li ithalat eşyasının hi.ıkürnet elilc yette bevanatta hu unulmu t r. 
kanın i'hdas ettiğ. tc..fı.likeler na-k.. \;-pr.:fi ibtiyaçlaırmıza hasretıı::ektc çoğalmasını int~ etmiştir. Bll ıhal mektc ve ayni muhasfuliğin 1941 doğrud:-n <i.'oğruya ?rdunun ve di- Bunu müteakıb Başvckl kömür 
liyatı haddiın fevkinde .. güçle,,ti.. g&'terilen ~yyüd. ~Wnüne alı.. kaDŞ'lsmıd.s her devletin tuttuğu rraı· yılı b~ında malsand kları ~e ğer de-det da :eıermın i.lmıyaç~a- .n?.tl~ın·m . n~ cı:ye üc:ret1 r·ne 
reırc1k :ınilletlerarası mubadıeleyı nırı;a bu netıceyi ıyımsemek ye- y-01 e'\"Vela vergi kaynaklarına mü- banfkalax mevıcudu 79.905.136 }ıra rına arzolundugunu ve bu sure.le n kas et."Tiıyc-cek ve halkı }ı "Tlert 
hemen imıkfuısı7. 'bir nale getirmiŞ- rin~e ~. ra:_aat '\:e b~.n~au sonra d:ı i~lerın l)·a~a·lc kavıdedilmcıktedir.) h~ ~ aru~n m:ıtedil fı::ı.;ıarl~ _temi- hiç ng;lend:_rmiycı<:e'k b:r şn1(ldc 
tir. Bu vaziyet k.arşm flda her dev- z· .. V&ZİJGtİIDİZ dagdması. yuz:ı.nden boş ka1an Döviz vaziyeti. _ Geçen sene nınc ırrillcln Msıl ~ldugu gı?.; ayrı ;:nahdud mu:sı:_eselr.re raci ?. malk 
Jeti meşgul eden en mühim mıese- !raı sermaycyı ve ış yapanların kazan. ma?llataıruzda lk.ay.dettıği.ıniz sala- ayn ta eh erm pıyasayı yu~IBE:lıt.... 7 re ve kuçuk n sbette yu ~el-
le lbu ağıır şarUann tesirini müm- Zirıaf v:a.iyct _ Mühım nWbci- d.ı.kları ~tıtü:er! ist~a.z yolile hm devam ettiği ve oovız mev- med~~;-·apacağ~ fe.1!-a tesirın de ~n- ·

1
m.esi vnrid. olrb'1eceğini f<><le 

kün merte-b€ hafifletecek bir harı'b te bir rm.fürtaıhsi:l kütlesinin silalh n asetrrmi·t1f. Hü.kt1metimız de a'J- ... udlarımızda mühim hır artı~ ol- lendigını ve §ıındıye kada- fıa:t- ntmış, ve verilen iz"h'lt hcv +· U

fü.tısadi sistemi kurab.ilım.ekten ı7 attı.na alı:ıaradt tarlasıı:rtan ~ekJL ni )'l:>lu ~lımt:L'?r ~940 ~ l.9~1 mali duğunu memnuniyetle anl~dıık. lcırı müraka~ ve fl;t.i~iu ~ men ;~~e:? .~tibnrile kafi rn:ıhivette
banettir. Bu liitu.m ve zarureti mesi zinri !stim:aı iize.rın.dc i'tlplhe- yıı!<l!"ı bütıçeler nı tcv'Lın ıçın ~u: Bu durumun verdiği imkanlarla l ususunıda al~an tedoı.r.:rın f~y- "'Orulnıustür. 
va.ı-...:-.J h-LA-M:-;'7 ,,.;;ıır siz iki menfi bir tesir ya.....,..,_,ıı.+adır. ayyen kan:unlarla bazı vergılerı llarrten itfrıaline lüzum ve ihtivaç dn vennemcsıne teşkıliıtsızlıgın -------------

\l~u~~ sezen Uıo.wı=wı>-.. ,........... ·.t""
1 
.... ~.. ba 1 ·~ tl · · ,..... 'L-ı.. ı-1 y ··...:~ı l ah. 

sek Meclise müracaatla iktısadi Anoa'k bütün yurdd~area askere tevs~ ve .. ~ a:ı~ nı : ennı ~len madde~rin serbest döviı se~'JJ o uu~~ g-01.u;ere <. . .ı::~ JP • GÖZ DOK T O R U 
faaliyet~eri müra.kabe altında bu- gidenlerin boş.luğun.u ykapa~~ te~ etıtiğ~ gibi ~94.2 m~li , yıl! mukaıbillııde getii"ilmcsınc mcsaa- dag:tma of•sı t~line gıdı d gm· 
lund~ımaık ve düzenlemek sal.ah!- üzere ga~t sarlroiLdigi ve ~- tçmde 80 m"lyon 1ıralı~ bır 'f'"W de edilmek suretile ithalat teşvik ve. ~ ba.f.~"n<:k .uzere bulu1?a~ b· Nuri Fehmi Ayberk 
Ye1l . · r.ilmesini istemiş. ve ~ ıi.sttısali ço~ltmak ı-ç:ın k.ayınağı haz.ırlıyan lAyihayı B'ü- olunmuştur. mısın faalıyctı ılc ana ıhtiya' 
~?~n ~ laıı milli korumna çiftçilerimize Wbum veıınek. kre- yük Medise sunmuştuc. HükO t" U d maddelerinde ha1kımızın istisına. 
'- ~Jyubru ·~-'L,1 kabul edll- di· açtırmak. Z'İrai aletlerini haz:ır- Bundan ba~a 1941 mali yılında me m ene men e nna meydan ırerilmiyeceği ve ni-
T.nnunu ı e u ıtı1~t:ıfUer :ı...- h 'L • 1ı:.:ı... tl . ....,_; d"""" • h h leb . . . dığı ıgiıbi ahiren yapı.lan tad:illerle layıp ~ e~ek ~ Dll.Rl'.'(et • 8: alınan .... a~uru ~lillılye ere lc:>wna- ver ıgı ıza at ay~t .arzın ta S~V!_YeSt.ne ye:t·ş.. 
de bu lah·yetler t;e11si ve kanun! riçten getirdiği makinelerle zıraı den 75 n:ıi~n lırabk tasarruf ~o.. . .. . m.edı.ği halleroe butun vatandaş-
hü~~ ~ edi_hnişıt~r. ....,._ _ iı!eri._ b~ ~ ~ ~~9 .. le .... b~ ~lan ile 15 mi];:yon Ural.ık demir- _}üb;e Encumen.ı _ mazba~1nda jar~:~iıyen miis~.e~d olmalarına 

Hnycarpıı.şa Nümune ha.stane.,ı , 
göz mütehassısı 

btanbtıl Beleıf ye karşısı. 
T~l. 232.tı 



~!2 Sayfa :iON POSTA 

Saikasd davas1.nda 
bu. sabahki celse 

Müddeiumumi dört suçlunun 
da 450 nci maddeye göre 
cezalandırılmalarını istedi 
İddianame 48 sayfa tutuyordu, 9,40 da ceise açıl ır açılma z 

iddianamenin okunmasına başlandı 

SPOR 
(Ba,tarafı 3/1 de) 

lsıtanıbul muhteliti: Osman-F ey -
ztİ, lbrabim - Mu~afa, Esad, Ömer. 
K. Fikret, Arif, Hakkı; Şü'krü; Eş

. ref. 
Mektebler muhteliti: Faruk (Hay 

riye) Numan (Haydarpdşa) Yavuz - O harmant~ı tek başına kaL 
( Hayri'Ye) Ali (Boğaziçi) Halil kar mı? 
(Haydarpaşa) Süleyman (Hayri - - O, çekitaşını da te~ elıle ye~
ye) HaHd (Haydarpaşa} Niyazi d~n .. ke~:r bir yanuan bır yana go-
(Boğaziçi) Şaha.b (GaJatasary) turuırdu. 
Büknd {Jşık) Kdir (Yüce Ülkü). 

Hakem: Şazi Tezcan. - Her ne hal ise İbrahim taşı 
Ömer Besim duvara dayamış bH"akmı~ ... Ma:h

Sampiyon takımlara mad a l mud Celalettin Pa~a; biraz sonra 
· ı 'ld; pencereden bakmış ... Harman ta-

l ya ar v~r~ · d b' şını duvara dayannıı~ g<.iıünce 
. ~t~nft>ul lig ve. şı maç~n a ı - ağasına sormuş .. 

rıncılrk a.la~ ~eş-.. kıa~la Galata~~ - _ Ağa, bu; taşı kim kaldırıp 
raya ve ıkıncı kume.de grup .. b.rın- duvara dayadı. 
<:ileri olan ~~adol.'.ıhısa.rı, E~~b, ~a _ Efendimiz; yeni bir pehlivan 
vudpa~a. Hılal klublenne dun m - getirdim .. O, te!{ başına kaldırıp Aı !:ara 20 (Hususi) _ Suikasd l des:nin 4 numaralı bend.ne göre 

1 

neci~n eksi~ olmam~k .~zere ağır dalyaları F e_ner~a.hçe stadında me- oraya koydu. 
te;-.eıb JUsü maznunlarının duruş tecziyeleri. . hap.!s ".e. muebbed. su~gun cezaları rasimle verılmı~tır. - Deyince; m~raklı elan paşa: 
m;larına bu sabah Ani<ara ağm:e. (Mahkeme devam edıyor~ verilebı~ır· ~emekte?ır. . . Kürek müsabakaları - Kim bu; pehlivan? 
za mal k{?mesinıde devam olun - Son Posta: Müddeiumuminın 62 ncı maodeye gore bır kı-mse . - Efendimiz; 01·manlıdan ge -
mu tur. Saat 9,40 da hakimler he. ceza kanununun 40, 62, 64 ve 4-0; işlemeği tasarladığı cürmü icrası- D ün Fenerbahçe ıle Moda aras ın tirdi!m ... Müthiş bir pehlivan .. 
yetı :rerlerini almış ve söz i~dia 61, 65 inci maddeleri o.elaletile na taalluk eden bütün fiilleri b:- da üç sınıf tekne üzerinden kürek _ İsmi ne? 
mruk.ıınını işgal eden cümhurtyet taıtlb~kini taleb ettiği 450 ine ımo.d. tirmiş, fakat elinde o"ımıyan se- yarışları yapılmıştır. _ İbrahim! .. , 
müdde'umumisi Cemil Altaya ve~ de ölüm cezaları içindir. Bu mad - l>ebden o cürüm meydana gelme Tek ligde; Galatuaray birinci, _ Nereli? . . . 
rilm' tır. denin 4 üncü bendi (cürüm taam.. miş ise faile 20 sene .ığll· hapis ce- Güneş :ikiinci. _ Dliormanh . .. 

Ccır-il Altay, 48 daktilo sayfası müden icra olunursa) kaydını zası verilir. lıki tekde; Calat:ısaray birinci, _ Kimse ile ~üreşt. mi (Jrman-
kad .. r tutan iddianamesinı oku • muhtevi ·bulunmakıtadır. Kornilof ile Pavlof ıçın istenilen Güneş ikinci. . lı<la? 

Mayıs 

retler.i emrediyorlar... Taşı koy " 
duğu yerden abın yerın~ gt>t" rsin 
diyorlar ... 

Deyince İbrahim, olduğu yer " 
den kalıktı; bahçeye ındi. Taşı ku .. 
cakladığı g·bi yerınden aldı ,-eo, 
eski yer.ine getirdi. Paşa; pencere .. 
den seyrediyordu. Yenı pehlivanıı 
bayılmıştı. Pencereden ağasıı~.ı 
seslendi: 

- Ağa; pehlivanı bana get;r . . • 
Kavaooğlu; paşayı pencerede 

görünce hemen elpençe divan dur 
du. Ağa; İbrahimi alıp Paşanın 
yanına getirdi. Paşa, sordu: 

- Oğlum! Sen nerensitı '! 
- Delioronanlı. .. 
- Pomak mısın? 
- Evet paşam! ... 
- Kimlerle güreşin var?. 
- Sarı Hüseyin le, Sul\) ile... , 
- Bunlarla nasıl oldu güreşin? 
- Yendim paşam! 
- Ya, Sulo'yu yendin ha?. 
- Evet; paşa hazretlerL 
- Nerede? 

mağa başlamıştır. İddianame şöy_ 61 inci madde (bir 1kim&e işle ~ 64 üncü madde ise (birkaç kl~ bir Dört tekde Güneş b ' r.nci Ga - _ Arnavudoglu iie . .. 
le ba lamaktadır: lemeği kasdeylediği b1r cürmü ve. cürüm veya lkaobahatin icrasına i~ latasaray ikinci olmuştu:-. Müsab a- _ Arnavudoğlu ile mi? _ ... .. . 

4 Saym haık:mlerim, dost Alman sait mahsusa ile icraya başlapp tirak ett!ıkleri takdirde fiil irtikab katarda en çok puvan alan Gala - _ Evet efendimiz.. . _ Ormanlıda Arnavudoğlu ile 

- Edirnede paşam!. 
- Aferin sana!. 

de' 't't: Ankara bü,yük elçisi Von da ihtiyarında olmıyan esbabı rea- edenlerden veya doğrudan doğru- tasaray ek.ipi Kadıköy Halkevinin _ Ne ~ldu? de tutuşmuşsunuz? 
Panen aleyhine tertib edilen ve niadan dolayı o cürmün husulünü ya beraber işlemiş olanlardan her kup~ını kazanmıttır. _ üç saat güreştiler ... Arna - _ Evet paşa hazretleri.. Bera .. 
m:s't:<l bir tesadüf eseri olarak mu mu'kte--.4 fiilleri ~kmal edememL~ biri o fiile mahsus ceza ile ceza- Bisiklet yarışı vudoğlu; yenilecek diye kor'ktul.ar; bere ayırdılar ... 
vaffak olamıyan suikasd teşebbü- ise kanunda yazılı olırmyan yer - landırılır). Baskalarını bu cü:üm saray haremağalan ve beylerı . . · _ Nasıl buldun Arnavudoğlu .. 
sü. lerde fiil idam veya müebbed ağır ·veya kabahati işl~miye .. :ı..zmett:ren Edirne 19 (Hususi) _ İstan. - Sonra. . . . nu? 

Cümhuriyct müddeiumumisi hapis cezasını müı:cttıeizıim olduğu ler de ayni ceza ılc mucazat olur bu1dan h~reket eden bisiklet yarı- - Berabere ayırdılar efendımız. _ Zaten onun için geliyordum 
bundan sonra hadisenin cereyan halde ımüteşe.bbis hakkında 7 se- denmektedir. şmın birinci merhalesi devamlı - Arnavudoğluna ağır II'l bas_ İstanıhula paşam!.. ~llan bizi. O~-
tarz,111 mufas

sal sure·bte izah ede- - lt da yapıldı Neticeler tı? manlıda birleştirdi. Iyi İ:>ir peh!L f ki 1943 Yılı Ortaslndaı1. O··nce malze- yagmur a ın · · ~· ~ r l 
k hk me M ··ıt · 0··re 1 d _ o kadar degıl amma pa.1am .. van!. rek lıugün zanlı o ara ma e u e 1 ere g me veı'ıneğe başlıyacak olan en- ŞU11ı ar ır: l "di 

huzurunda bulunan 4 maznunun düstr i tesisler:nın kur.ılmasınıdan Bursadan Hi1<ımet Altıntaş 10 Korlku u 1 • • · - Sulodan da iyi mi? 
bu ;ı;;deki rollerini anlatmakta ve 1942 kat'f Am ·k saat 48,33 birinci gelmiştir-. 15. d~- - K~ç ~a,şında. va: · · · . , _ Şimdiye kadar güreşti~i~-

vazgeçilmesi hususunda er' a k'k ·1 r·"""";rden Ahm··d ikıncı,, - Yırmı altı, yırıı.nı yedı -saşında .. ~ t ı bunların iştirak dereceleri deW - silahlanma komitesinin verdiğı 1 a ı e .uuu .... d.i . pehlivanların en ~~aSl ve, çe ın ·• 
!erle tebarüz ettiırerek tahl:l eyle- 1 1 k karar İn.~iliz e~karında büyük bir Eskişehirden Alaettin üçüncü, ge- efen mızA. d vl kır'-ladı ar _ Berabere ayırmasa idiler ne 
mektedir: yı Q aca ·· ne Eskisehirden Sabahattin 4 ün- - E! rnavlu oil~ t~ 6. • olurdu güreşi:niz? 

. . heyecan uyandırunı.ştır. .. 1 ". 1 d. tık Ne de o sa 1 ıyar... 
1 

ç·· nkü Ci1mhuriyet müddeiumumısı, Bu suretle ilk defa olaraktır kı cu germış er ır. . . . . .. - Allah bilir paşam. u o 
cür'etkarane, sinsi ve hainane bir Amerika ve dolayısıle İngiltere Umumi Müfettiş Vekılı, Valı - · · · · · · hr f 1s n da yenici bir pehlivan... Çok be 
c:ı.h~ma tarzı ile tertib edil~n bu An1erikada yeni kat'i vılın 1943 değil, 1942 oldu- finalde bulundular. Gençleri teb- - Söyle .o. pe ıvana .aşı a ı"' ğendim Arnavudoğlunu . . . ~uikasd teşebbüsünde rol alanlar · . ~ rik ettiler. oradan yerıne koysum. · · Ben d.. Dedi. 

d endu" strı· tesi·S 1. erı·nı·n ğu hakkında.ki görfü~lerır.i açıga go··reyun· . . . t hakkında iddianamesinin sonun a vurmuş oluyorlar. H f C I B .. st·· 
1 

Pasa Kavasoğlu Koca brah~mt 
şu cezalann verilmesini y üksek kurulmasından Bu, böyle olunca da önümüz<lıe- Doktor 8 iZ ama - aşu ~ne p~a~... ~ vl cok beğenmişti. Ağasına şu emr~ mahkemeden istemiştir. · k t . Dedi. Aşagıya ındı. Kavasog u, J 

1 · ı • ki sene yazı için istihsalin b:r a (Lokman Hekim) uza"'·"""'•·s yatıyordu. Ag~ a ·, jreri gı. verdi: P3.vl of ile Kornilofun ceza ka- V azge Çl m 1 Ş r d ·· .. 1 . ......... " S ·d v • r · bayı 
daha arttırılmasında ıay a goru - Oivanyolunda 104 No. da hereün rinıce buyur ed ip ayağa kalktı . A- - araya gı ecegım, a a nur.unun 40, 62 ve 64, Süleyman 'b d ı · Am 'ka silahlanma hazırlasınlar ... Saöol ile Abdlirrahımanm kezalik Berne, 19 (A.A.) - •Trı une e memış ve .. erı · n. · . · basta kabul eder. ğa : h 

cei~ kanununun 40, 61 ve 65 inci Geneve~ gazetesinin Lcındra mu- p~g~·amının uQte ~kısı ıotal edıl- f elefonı 21044-23398 - İbrahim oğlum!.. Paşa az ~ J 

m:ıddelcleri delaletile 450 inc1 mad ~ıabiri bildiriyor mı.stır. 
(Arkası var) 



SOlf POST,( 20 MaJia . . 

TelP-aE, ii'elef'on Ve Telsiz Haberleri~ 
.. 

Bu sabahki ı Tarihi hitabe 
<••ıtancfı 1 - ..,.,....) 'lürk ge~eri: es) 

haberler ad~annız, vatanın geleceğini Sporun bayramını, milli kuııdre-= ~ k~tli ellerinize ir.oy~ tin kaynalkarından bin olaralk 
. . •y- ~ ıle. haz~r~anızı karşılıyoruz, İnsanlar aruında iyi M d ıstıyorla.r .. Iyı. yetışmenızı kolay. geçjnanenin, hatta milletler ara. 8 agaskartn ~-11~ ~ çevıelaaalı bulaaa 

Beline göre: l~tmaık ıçm, sıze her vasıtayı ted~ smea yakın 1.anışm.anın bir esaslı k b t• ,___ . .e. noktalar da fllll)ardll': rık etmeye ça~l§ııyoruz. Sizin haya_ vasıtası sporour. insanların, hele B I 8 1 Aclea, Se,.tin •• Avastr.lyanm 

BaslaMID tı~ızın .s~ihatlı ve .. neş':~i ~eçınesi genç ve ateşli ~lannda, sport.. D ..... ...._ aid Madacukarjcenubu c.-bi8acle ı...ı...,... Fenun-
• iç!n, hızım çok gorecegımız fed~ menlerin başından _geçenlere lil.ış.. • (A 'Ml•trlıD .lapoalar tarafından tel .daaı. Bu nolı:i8lardaa Macl,..._ 

B k 1 
!karlık ydktur. Siııden ahlaklı, ça.. mıılan, ı;>nların blıbı.rile münase- ~ telr Uii1a ebDek bepnlle brt (levler.ieyen L.cais mü.temleke-ar o lLŞkan, ümidli •Ve kuvvetlı olma.. betlerinde Ç<jk tesirli olur. Mu- :::: ........................ ı..ı.. kadar - • ofe ...... nızı ister~. Kainat içinde b"r zer-, vaffak o1manın ortaık z~i mu- dald pbrdıW. Adanın timal ucun ı....ı.,r.Lui Madapabra bdar olan 

taa
--aza re ol~.n bu ye~zıürıde, tabiatin vaffak olmanın gen~ yürekle, düş -.etle-:::-~ . ...tr.ri llOkta bu ~e, ataiı JUlat blrhirlnin ay. 
A .- en mük~el numunesi elan m- manlılk duymadan kabulü, hü.ki;m . pçirildi. Şimdi ele dahile nidtr. 

sanlar, bugün ~iri>irlel'İY!-i öldür- leri ürkmeden. taşkınlığa düşırıe- 1' A9 21 c6 • nafm ~ 1-ı•·naa lllDeÜ)'ellla iL Japonların ba adqa kartı bir ba. 

IUAs et••ıı· •I mekle :ne§.gllklurler. insanlığa den ka~ılamak tabiatin ve her 't. , J · e sır ~:;- uiratmaldadırlar. reket. yapabilmeleri için, her biri il ~ hay,..! veren bu. man.arıı ı..,..._ türlü .şarllar.n tesirlerine sağlam ta..ı aaukar . ..ıu!nın lnailızıerlıw- b!r .ı......;,..tle t.bldm edil. 
__ ş nda g.elece'k nesıllerımiz"n daha sinirle balkma, hülasa baş'kala~ınm at·ınd mdan lıp.li İnsiU~ menfaatleri ~f ola.ıı bu lngillz istinad mevzile. 

kudretlı ~e .. hazı~lıklı yetişmesi, "yilLklerini bendrrıseme ve bö.~'ka- • l bakımı~ muvafdı ~ar harekettir. nnden bir .k.amını ııkat e!melerl 1i.. 
Almanlar Kerçte 1400 başlıca duşunc~:ID:z oı:ııalıdır. SL !arının eksiklerfoi hoş ıgıörme, Berl:in, 19 (A.A.) - Ofi: ~7: .. bir ~n • lstiliaını ~ z~mdır: ç~ ada, yukartcla da taa 

top, 3840 otomobİJ, ~e her ~an ı~ı .ahlakl 01mayı, sporda idman edilir. Hele şu ndk- Kerıç yarımadasmda b~ten çar- Çiialrii .. ~ tçan kabul ~ilemez vır. ~dDU elti birbiri içinc1e iki ınsa? mezıyetlerı?ın başında gıös.. tayı hiç hatırÇ.a.n çıkarmayınız. pışmalar esnasında, Alman ,.e Ru. lan Bata ~1 .. d& ceçirilmlı o. dairenin oıtaıunda lwd znlllr:tMır. 
7000 at aldılar teı;iım. ~ar1~. fa~alarımn, millet. Her yaşta ve her şarta uygun ve men kıt'alan üç Sovyet ordusunu mühim VJ'• sibl us sayılabilecek Demek ki Madapskar aclul, lncl-

Berli 
20 

A.A D N B • H lerın ahlakı uzer:nde acıklı yıkın- elverişli bir spor, çalı.şn.a zevki ve yıoık etmişler ve Alman umuınl bir merkezden (6000) kilo ~ lnnvet eri tarafından ı...x.e kartı 
kof k ~ . ( ) - ·. · · · ar tıların artıt.ırdıgını görüyoruz. iradesinin başlıca bileğ.dir. Ça. karargahı tarafından neşredilen 1 ~ mesafeclecllr. 8adnden yarı. lümaye edilmek üzere deifl, &kat 
lerin· es:unde Tım~ç~""o hvveL Harb belBlarından olan darlık ve lışmanın fate<fği birçok kudretler hususi tebliğde de bildirildiği ü- ;;" _ı.;. J- - Ye ôotllio ı.ı.ıL 1...-., .....,.....ı.. lotifadeol ..,ı. zaril~\ak~[';;·f.'"a ı!las etmış na. paJ:alılık, vücudlar ~zeri~de ol. vard>r. Bunlarm heps<r.den ehem. zere 149.256 eSr almışlardır. k -.-.- l°"""""'Y"" Mod-.1 ~otl haiz ~ d.,ı. yolaaonı 

a 1 ır. • dugundan zıyade ahliıık uzerinde miyetlisi, çalışmanm insanda zevk * ar IDID uqrfltere nazarında e.. ı •• ~ bir dam sahuının emnL 
Kerçte alınan ıanaım sarsınıtıfarını hissettiriyor. Ü.midi- li bir şey olaıbilmesi ve nerede, Berlin, 19 (AA.) - Alman or- hemmlyetl, Afrilaa mıiDtemJeh yoL Yeti. baldmından .iııal eclllmittlr. Bu 

. Berlin 20 (A.A.) _ D. N. B. a. niz ve neşenizle. büyüklerin hırs. nasıl olursa olsun herhalde ç~lı.ş. duları başkumandanlığının tebli.. ~~ brtı_ 0~1abileqii MtW Ye dam Hind denizi olduiuna s&e Jansı bildiriyor: larma durıgunlulk ve muhakeme- mak için aITLu bulunmasıdır. l.Şte ği: maye roliidiır. bqmm batlıca ana müdafaa istimıd 
Kerç yarımadasında çarpışan üç lcrine ku~·e.~ ver.ece':!.sıniz. Şaşı. spor, insanın bünyesinin hücrele- Düşmanın ~eıy adasında kalan Bu .da, ~e ald birçok noktaları Afrika ile AVU&tralya ye 

5?vYet ordusu tamamen ımha e. ranların turlu ahlak hezeyanları- rine çalışmanın bu esas kudretle- son kuV'V'etlenn n yoık edilmesi n~n meırkeziade bulunmak- bir de Afriknın cenub noldaaındakl 
dlJcrniştir. General Maııştayn'ın 1cu. na karşı, coşarak akan blr çağla. rini vermek için başl.ca sihirdir. çok yaatındır. ta lr. ~ nalct•w, Madacaakar ada Kap arazisidir. Böylece Hind clealzi 
ına.ndasındaki Alman ve Huroen jıan gibi te.ı:1iz ve şeffaf kalı.r.ız. İyi vatanda, verimli vata.n<iaş ola. Harkıof bölgesinde düşmanm ye- :;:; !;" daire ı..Jinde Ye 500 ili j br~ t ..,..ftan Aden _ Kap, Kap _ ~ 
kıt aları düşmanın artıkıarını ya _ Vatanın gerı.'.ş zamanlar~ı ve dar :Dilmek içi:1 . iyi sportmen olm~~a n~?eı:. ~~ptı.~ı .. şıdd~.tJi .. hü~l!mlar mı eniz millik mmafeden kupL ~ • •e A'f'altralya • Aden r~adanın d.ğer kıyısıııa 'kadar t~ zamanlarını yalnız kendı hakısız çalı.şan ve ıyı sportmen ol!11ak ıçın puskurtulmüştur. Dunlm gi.ın duş- t1arbulummldadırlar. Ba nokt•lar 1 müsellesinin içinde .kalmıı oluyor. kı'b etmişlerdir. zenginlilkleri için rnarıfct fırsatı de maddi kudretini kesicı, yı.pra. m.anın 80 tankı tahrib edılmi.ştir. tun. dı~: • ,Aden - Kap mesafesi takriben 
Şimdiye kadar 149,25ô esirden 'bilen soysuzlaıra nefretle, iğren- tıcı zehirlerden bıruyan, ahlaklı Alman hava kuvvetleri bundan Şanalı garbıde Zengı"bar; timaldel (7.8) hin, Kap • AVUltndya (9) 

h:ş'ka, 1400 top, 3840 otomobil; me ile bakınız. Muhakkak b:liniz ve iradeli vasıflarl~ oezc:nerek ye. başka dah.a 31 tankla 500 den faz. Senel adalara, .ı-irta Moria adası, b!n, Avustralya - Aclen h• ( 12) 
Yuz:erce tank. 7000 at ve birQOk 'ki, kötü fırsat dü~ünlerinin ve ti~en vatandaş, doğru yolların en la ıher Ç~~ıd arabayı hart dışı bıra. ~bu prblcle ~ Pornatal. Ş. vazl 1 hm kilometredir. Büyük lııgillz ik. 
haf!f silahlar iğtinam edilmiştir. köiü ahlik örneklerinin yalancı iyisindedir. kara.k duşmanın zııiılı vasıtalar tıe;~ f"r~ızlara aid ~lan ba adanın 

1 
Used faydaları için dört bir tarafın. 

Hava çarpışmaları esnasındı. 323 mumlan, umduklarından çok kı- Genç arikadaşlanm~ . bakımm<lan kayıblannı harbin ba. giliz ~~eleri ile çevrili ve dan çevrelenen bu denizin ve bu 
Sovyet uçaaı düşürülmüş ve Kerç sa bir zaman tütebilecektir. Va.. İnsanlığın bütün elcırJerı, acı .. şuıdani>erı 447 ye çıkarmışlardır. abluka ~limit 'bir hald~ 'bulundu. menfaatlerin oria&lnda, bu menfaat 
sularında 0 13 bin to.n tutarında tan müdafaası için titriyen, -vata- lan vatanın bütün sıkıntıları ~e ~ cephesinin. orta v~ şimal fana ı~lye kafidir. Bu dairt>-ılere yabancı bir ada 'bırakılamazdı 
tnuhtelif ta~tlar batırı!ııll'ştlf. na hizmet işi için haZ1rlanan ~ı:ik düşÜnceleri ÜıStünde b<!rfese, b~ 1.kesımlerinde yapılan muvaffa'kı- nfn haricinde •e daha uzak bir me. Mdapsbrın mukadderatını 0~ 

Ric'at eden dfüınıan ;?iddetle ta. milletin:in neş'esinde saaClet, kede. tün dünyaya ümid ve ne~'e. ~·e.r. yetli Alman mevzii hücumları PS- safeden ıene lnai'hılere aid bir ta. ba coğrafi dwmmu tayla etti 
kib euilmekte ve son mukavemet rinde felaket 'bulan temiz sport- mek için güroüz .:i.ğerlerınızın nasında merkez kesiminin gerile. kım üsler, bu birinci kaYSİ ikin.. ** 
noktalarına ağır darbeler indiril - men a:blaıkı, Türk cemiyetinin l::u- kuvvetli nefes.ile haY'kirınız: Ya- r,inde kuvvetli Öir bolşevik çetesi 
rnektedir. ~nünıde ve yarınında muzaffer şasın gençliık. yo.k edilmiştir.· lng·ııı·z B k·ı • •r• d 1 

l.ondraya göre kal~ukt~r.. Bütü~ in.sanhğı smn Sizin !"'dretli varlığınız v~ te. La~ Alman kıt'aları hu. 1 aşve 1 ıngıılZ a a arına 
Londra 

20 
(AA) _ B. B. C: ~elalar ıcınd7 fedakarlık kararı mi'z ah~akıırmıda vatanı~ sa~laro dud. bö1gesınde cereyan eden şid- • • h b . . 

M ko dan biklirildiğıne göre ı]e, ~arakterlı ve sportnıen duru- geleceğmi her zaman soylernış O- detlı muhareb€1erde iyi neticeler muavını ar yenı Amerıkan 
~ye~:r Haııkof kesiminde yeni ""'.~ı ıl.e re: verden riavrt ?"·"€n lan Büyü'k Atatür'k'ün şanh adını alım.şiardır. Düşmaru.n :mukabif 
ilerlemel~r kaydetmiş ve müJıim Turk1"'e Cürrı~vıırivet.i. s;zin ~a~ıa:n candan .saygı v~. sıev~i .du~·guhm- tarruzları püskürtülmüştür. . vaziyetı"nı' aı'latıyor k t' 1 ld• 
bir -· olan ieywn iot'kame • ,.,.,,m••. saijlafl\ ıstı<l>11'n-.l•r. nızla gilk\ere yukscllımz. ..K<ıla yam.ınadası sular.mda biı- 1 1 a arı ge 1 
tıne karşı taarruza ~eeen düş _ yuk .hır. ta~1t bomb~ların oıyle kuv. Londra, 19 (A.A.J _ B kil 
rnan kuvvetleri püskürtüj,müştür Denizcilik mütahas- Fra'lsızlar Cezayirde ~~~~~ ~~~ nuu~t· ~illi-AUee, bugün Ava:'~a.. Londra, 19 (A.A.) - Ş.md'ye •k• f .,. .,.. '~ ı* sayı ır. maraamı açımış ve IU demerte bu.. katlar eşi görülmeyen en kuvvetli 

SiSi d·ıyor kı· ı ı ngı~ız tayyaresini ta~~~rıa.arşı bö~;pıı~d ha~ ı~~ur: ~ kafilelerden biri ile Atlant k Ok.. 

Türkiysyi ziyaret 
eden fulbol~ülerinin 

bir cemi!esi 

d 
• • d•rd•I .. an ıman gesın e ~ Hındistandaıki kuvvetl . ._, . enıze ID 1 1 er b;i-yük !hasarlar yapm14f..ır. Hava a.l'ttmmak için elimizdc:n erımı~ yamı~un~ 8fln -bınlerce Amerikan 

(Battanfı l inci sayfada) Vişi 20 (A.A.) _ Burada neşte. s~v .. annda Sovyetler 13 ü Hur- yapıyoruz. Japcınyarun Hindf!.elem 8:*e~ı hıQbır kayllb vermeksii!ı 
İngiliz tebliğinden öğrenmış bulu dilen bir tebliğde, d.ü.n bir İngiliz ~an. o1ım~ üzere 45 uçak kay. hücum edeceği henü~ kesin 0= :°~~ İrlanda limanlanndan l;"rL 
nuyoruz. deniz tayyar~ı· . C . ah'l betm1~niır. bilinmiyoc. J1UV>nya belı..' Avus.. v t~~· . Bun. lar. Amerikan 

Dört muhrib --fak t' d Tro d.. · ·· . ~ nın ezayır 8 1 ~ So et bl;J;.; -~ - e u~ıliz den b 1:
1

-

1 

h 

. l" -..l .... a ın e n Lerı uzerinde UÇ\li yaptıtı sırada . vy te ... ~. tralyaya hii<:um edecek.tir. Eğer ız ır lllU~i tar".fın. eım ımanıuuan cenuba doğru Fra Mo6kova, 19 (A.A.) _ Sovyet A'VUStra.lyıa.ya karşı tehlike hala daın ~runan 20 kadar buyük deniz 
seyretmekte olan bu bırliğin ~ . ~ız t•JYareleri tar~fı~an ~- gece yarısı tebliği: . mevcud&a Mercan den~ndeki mu t~şıtı ıle gelmişler ve yo! boyunca 
iiz tayyareleri tarafından 1ceşfini ruze ınmege mecbur edıldığ1 ve bır 18 Mayısta, Harkof kesiminde hare.be buna QOk tesırti bir eJlRel bır tek dii$man denizaltıSl b"l 
mtiıteakıb sahil servisi torpido ve İngiliz muhribinin mü<iahale"sne kuvvetlerimiz taarruzi hareketler. teşkil ertmiftir. Eğer Japonlar A. rastlamamışlardır na ı e 
bom'ba tayyarelerile birl"ğe taar- rajmen, ikinci bir İngıliz tayya '" de bulunmuş ve ilerlemelerine de. vustralyllya hücum edecek olur. • 
ruz etmişlerdir. Birlik İngilizlere f r:s!~n .de aynı sularda düşürül - vam etmişlerdir. Iarsa şiddetle karplanacaklardır. 
göre ayni zamanda av tayyareleri- dugu ibildiriJmektedir. Kerç yarımadasında, çarpJIŞlm.8- Yzaıkşarktaki her noktaya oranın 

Londra 20 (A.A.) _ B. B. C.: le de himaye edilmekte olduğun - lar Km: şehri civarlarında devam ıcab ettirdiği nisbette kuvvet te. 
1938 senesinde Tiil"kiyeyi zıyaret dan büyük bir hava çarpışması Bir lngiliz gemisi batt1 etmiştir. dank etmemiz elbette imkins.z.. 
etmiş olan Midle Essex \Vande • vukua ge~tir. Büyftk tark muharebeleri dıır. H~v~l~rda, deni?Jde ve karada 

Lond a P.a kevimize 
kıymetli bir ziyaret 

defteri he..iiye eıtrer 

rers ~l takımının oyuııcuları Ayni hava çarpışma.illlm tafısi. Londra 20 (AA) _ Büyük bir kudretımızı tekrar bulacağımız a. 
dün Londradaki Hal!kev.ı.ne .kıy • latını Airnan tebliğinde de bulu - yollcu gemisi olan 16.130 tonluk ~a, 19 (A.A) - Harkof na kadar, sıkı durmalıyız. 
!netli bir ziyaret defteri hediye et- ~ruz. Faka~ ~~.ar 2~ . İ~i. - ·~~ ?' İndea. gemisinin bat. cephesinde tanlk çarpışması devam Ruaya7a yardım 
ınişlerdir. Halkeıvini ziyaret eden liz. ta~aresı duşu~d;ü~rın: ıddia tıgı bıldirıJmektedir. etmektedir. Almanlar elde e-debil- Atlee, bundan sonra Avrupadan 
tnühim şahsiyetler bu batıra def. etti!lderi haı:ea.ılngılızier 5 A;nan Sdı ~~~tün tanklan, Rusların bahsederek Rusları övruüş ve SÖZ- -------------

telinde imZalıyacaklaıdırH. lk . . ~~ bil~ri~~are ay-,· haf ar;to:ıamuhtemelen Wilhe?n6 kesi':n-ıe~a atm~:ffı;f ~lduklan lerine şöyle dıevam etmiştir: Koşun... Görün ... 
nıgiliz sporcularının a evmı · tadenlae tamırde bulunmak. du durabil ·k ' .. usb .. a~rruzu. Rusya ya malzeme verme prog. D 

ziyaretleri münasebetile, Hal'ke - Bu malılmata göre
1 

bir büküm ır r. O sıralarda yaralamm:ı an nu r me ıçın utun elT'- ramım "d ed" B . ünya k.omikJeri müaabakasın 
Vi-nin k~bı" ve .. _ ... ım barJ..am bi... vermek icab ederse I~ıliz taarru. yalnız Prim Euaon ı"di. nıyet ve itimadlannı tanklar üze. , 

11 

: .~ ıyoruz. u. ı.ş 1 M 
1111.l WtA ~ B e.~·· rinde tqpl!l.TY\ıı:: bulu'"'"'"'"ktad 1 ~oıay ~gıldir. Mourmansk. tarıkı M lh ~ 

rer nutuık söıylemiş.1erdlr. zunun müessir oldukU:nu, kıuva - unu müteakııb, İnqilizlerin -.......- ... w~ ır ar. ile denız yol QC>ık • tü B ·ı Al& d 
Ingi!iz takımı baol<anı Türkiye. •örü yaralamakla tabıyevi mak - Rusyaya olan deniz nakliyatınıi Şiddetli bir karşılık taarruzunda 5 a k · · udeniz ~ç r. . unu m ar d~. g<irdük eri güzel muameleyi, sad~~ _elde edildi~:ni. çünkü bu kru daıiıel~ek maJoıadile yani Mur- kilometrelik bir lepeya 150 tank Y pma ıçm lıcaret fılomu- - _ .. ______ _._ 

'l'ur'k rının güzel oyun ve varorun ~zun ı;nuddet iÇlll. t~m.~re ına~ _limanına olan şimal Buz salmışlarrln. Von Bock, baŞka bir zun ve donanme~ın büyük gay. K Hakikaten laarlk-L K 
ruh n n ukla hatırlatmış mulhrtaç bır vazıyet.e geldığını soy. demZ'! ıkımal yolunu kesmek için kesime, biıib:ri ardınca sıras;le re;.ıer .sarf~~lerı lbımdıT. Rus Q -

uiu takdirde tek.. hlyebilir.iz. Ayni zamanda Alman - Tronıdheim limanına kaydırılan 100, 80 ve 50 tanktan mürekkeb ~1ıte~~enmıze ya~ım ıç~n Ş 3 Ahbab Ç&YU~~ar O 
ar: 

.... etmek arzu- ların. da, bu defa gene kuvvetli Alımanların Bismark sınıfı 35 000 kuvvetler ızöndermiştir rnü.mıkun olan her şeyı ynpmaga Y Ş -=-~ Jiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii.miiiiiiiii• devam etmenin muhataraları ne Altm A 1 söyı em ,t'r. av .himayesi. ~a~ Oılır.aları sa. tıo~~ V~nTirpi1rz muıharebe ge. ~ olursa olsun yıolunda hareket etti. U rlJICI an... U 
sröa~~ filmler seyre - pahalıya malettiltlerinı, 9 tayyare Eugen kruvazörü burada bir taar- N Kazandı, N 

Tü de spor ge.. yesınde, İngılizlere bu taarruzu mı.ı ıle bir ceb zırhlısı ve Prin:z Pek yakında ğimi:ze eminiz. 

dü.şürdüikılerim ve flyDl zaıngnda ruz birliği halinde teşkil edilmi~ ş A R K Söıxie batı cephesi hakkında Bu zafer ferefine 
kruva'ZIÖrÜn batınlma,swa da n-iuıi bulunuıyQrlardı. kehanette bulunmayacağım. Bu G G 
olabildiklerini ili.ve edebil"riz. Kısa bir zaman evvel Prinz imkan ~rek bizim ge.:ek Alman BİR HAIT A DAHA Prinız Eugen'in nereye iltica eL Eugen lıuva:zıörü bu sularda Fr· _ sinemasında : baışkumandanlığmın aku.mıııdadır. Ô gÖ9teriliyor. Ô 
tiği bilcliril.rniyorsa da Norveçin de?Yt ismindekı bir İn.gıltz deni.zal- Cimi cazilbe (Sex.Appeal) Deniz nakliyab R Ayrıca: R 
cenutb burnu hizalarında taarruza tı gemisi tarafından ~rpickı yara- kraJiçeai 

. . uğra<l1ğına bakılırsa Ahnanyaya sı almiıŞ olduğundan tamir ediL MAR/KA R R.KK Deniz nakliyatı devamlı endişe. Q Başlı batına film Ü 

Japo~ların yeni bir 
sarma hareketi 

Japon ann :_enı bJr ı;arıma avdet edebildiğini kabul edebili • mekte okluğu söyleniyordu. Bu U mizi n~yeil etnnektedir. Her hare- N BE•lr ALA.,. 
na geçmek uzere bulun - riz. defa belki tecrübe maKSadile, beL Cidden tekrar görülmeğe taya ·ket meselelerine bağlıdır. "I •& N 

H 

'r. Brest limanında İngiliz deniz ti- ki de Alımanyıaya avdeı m•adile KORA T'PDR Ne kadar hüsnüniyet sahibi olsak L ERROL FLAYNN 

1 
ti a Y n n ve Çekyan eya • earetin• taaıTU• ma.ksadii• bulu - hareket etmlı; o du~u Jırada yeni- n.n. Y istedig miz yere ist~ığimiz anda K J 

r nde t rru0da bUılunan Ja - nan Sdharnhorst, Gneısenau mu - den yaralanması ve bu keyfiyetin Fihmnde her zaman kuvvet ~ön derem eyiz. oşun... Görün ... 
J>on .kuvvet ·n Hunan'da h.a - harebe gemilerile Prınz Eugen İngiliz hava üslerınden o1dukça 
r k te çmelerı beklenmektedır. kruvazıö:rloeri Bismarlc ın İn.g;liz - uzak sayılabilecek bir .mesnfede vu 

ler tarafından batinlmasım mi.ite- kua gelmesi kaytledıl.ancge deger 
akrb uzun zaman bu limanda dur- bir hadisedir. 
muşlar ve İngiliz hava kuvvetleri Prinz Eugen, Adrn ral H"pper 
n·n müıtemadL bombardımanları sın f n<dan 10.000 ton mı!i mahre-

.. Tokyıo 20 (AA) - Sovvct bü • netices'nde 9 ay müddeti.e hf'p ta. c"nde 8 tane 20,3 santımetrelik, 12 
~ ü'k e ç"si Sm tona'nın Kuib ·şefe mir edilımeik zaruretinde ve atıl tane 10.5 santimetrelık top, 12 ta
donuşıuwden sonra maslahatgüzar bir haJde orada kapa ı kalmışlar - ne 53.3 santimetrelik torpido kıo
s fatıle Tokyoda kalmış olan Sov- d r. Oir'etir çııkıf ve · i ımü. vanı ve 3 tayyare taşıyan 32 mil 
Yet memuru ş.imıdı Soıvyel büyük teak:ıtı Al.mAnyaya dönen bu üç süratinde 1940 ta yapılmış b;r ğır He.t!Vat Miidtirtl: Cihad Baban 

Sovyetlerin yeni 
Tokyo elçisi 

· · · • ın.Wen Gneisenau Baltıkta ve kruvamrdür. S. G. BABiBI: A. Kkrem DŞAKLIQ!I. . 

• 
Yarın Akşam ·JP·EK'te 
DENİZ ARKADASLARI 

' NANCY KELL Y - JOHN HALL 



6 Sayfa 

19 Mayıs bayramı 
heyecanla kutlandı 

SON POSTA 

Baş, diş, nezle, grip, omatizma 
Nevralji, Kırıklık ve Bütün Ağrılarınızı Derhal Keser. 

İcabında günde 3 kate alınabilir. 

İOOnünün elindedir. Gözlerimiz <>
nun gözünde, can kulağımız onun 
sözünde. gönülleriırniz onun özün
dedir. İnönü Türk ınilletinfa ba
şında, İnönü Türk milletinin önün 
dedir. Onun arkasından gidiyoruz. 
Onun dediğini yapıyoruz, onun 
gösterdiği ~ldan yürüyoruz. O, 
bize doğruyu söylüyor, o, bizi doğ
ru yola yürütüyor. Onu en aydın 
bir bilin~le, onu en şaşmaz bir bu
lunc;la dinliyoruz. Her sıkıntıya 
hep beraber g-öğüs gererek tarihi 
ve milli vazifemfai 0nun emrinde 
yerine getiriyoruz ve yeni vazife
ler içn onun yeni işaretlerini bek
liyoruz. Her Türk, Türk milletine 
düşen ve düşecek ödevitı bir par. 
çasım ödemek için, üzücü, yorucu: 
yıprabcı düşüncelerden içini te
mizlevip Büyük Şefinin, İnönünün 
parmağına gözünü c!ikmtlinir. 
Het1kes bilsin ki şimdiye kadar 
böyle ycrptnk, bundan sonra da 
böyle yapacağız. 

Kıyasıya parci harcı yanlar 
~~~~------~--~~-

Kı.z talebe dün Fener stadında 3imnastik hareketleri yaparken 
Gençıler, 
Bütün bu söı:leri söylerken göz

lerim sizden ayrılmadı. Size ba
kanken Türık milletinin sizin gibi 
güzel yarınlarını, sizin bahtiyar 
geleceklerini görüyoruz. Bu güven 
verici vasıtaları ahlakınızla, çal~
marnzla, ruhta ve bedende sağ
lamlı!?;ınızıla kazanııp devam etti
recek""Siniz. Bugün, Türk gençliği 
icin iki kat bayram. iki kat tarihi 
gün olacak. Biraz sonra, baba yü
reğile sizi ço'k seven ve sizi çok 
düşün""n Büyük Şefinizi dıi.nliye. 
ceksiniz. 

. ( 0.ıtar~ı . 3/ 1 de) j l~ınımak ve inkişaf ebtirnıek su.. Yalnırı ıburada şuurlu ve yü~ 
devr:ıın şartla:ın~ ıstı:ha~e edeme. retıle ımuayyen bir para yekO.nile bir haJ.k terbiyesi mühi:m rol o1' 
mektstnd~:m ~eııdılerf~ g~le~ılı.r. Şu son çdk: geniş ihtiyaçları karşılamak nar ve bu iki. sebebden neşet ede' 
nd a uzerrn e rkrımı bıraz daha mümkün olur para .ı.. ı b" d .,. 
açayıım • uarcama ara ır erecer 

p . 1• l ~ .. . Halbuki har'b devrinde bir kı. kadar mani olur. Şu halde bu ~ 
te ~~rh ıı:n: un~.? 1u~ uze~~· ıs- sım vatandaşlar, iktısadi manada, tada bütün mesele, bu şuuru Y" 
't'~ a. b.ıs er .. bag~ 

1 
° un, nı .ayet müstahsil rolünden çııkıp ta müs. ra1ım.aıkıta ve bu terbiyeyi venne1'

ı 1 an lI' mu a e e vasıtasıdır. tehlik lbir zümre teşkil L'd;nce; is- tedir. 
Ve norımal zamanlarda bı~ n;ı.em.. tihsaıl ile istihlak arasındaki teva- Kolay ve anormal kazançlar• 
lekette bu vası.tay_a .olaz:ı ı!ıt.y~ç, zün tab:atile bozulmakta ve bu gelince, işte otoriter tedb'.rleri' 
mevcud para yekunıle ıktısadcı a- nisbette de a t d .. , ·· t" 

ted .. 1 .. t' ded"kl . f P ranın e avu1 sura ı yeri ve kıymeti burada ınevdarı• 
~r. havul s~r\ı lı .~rı . ~ azalınaktadır. E~iden beş lira çıkar. Bu tedıbirlerin acıl ~lc.r:ık 
P 

run atsıdı ··ıar .. ına. dmu~a~hsıdır,. günde yu··z el degyiştiriııken, şimdi al t h . ti t t.. 
aranın e avu suratı e ıstı a~ ~ . _. . . 1nmas1 ve gaye assasıye e a 

Sevırili Türk çocukları, 
Hepinize. bu farihi .~ün VI!> tarL 

hi baVTamı sevcrin!zle do1u göğsü. 
mün bütün sıc~ık1 1 ~ôJe kut1arım. 

ile istihlak arasındaki müt"V' zin mese!a elli el degıştırebılmekte bik edilmesi hem camianın seli
artıırrı nisbetine tabidir. Me;eıa ve bı·~aenal:yth beş .. liranın. ı:ıü~~- meti, heım de içtimai adalet Lakı· 
bir lira günde kaç el değ'.ştirirse. d~~e ikdu.~etı ·be~ yuzden ık ı y':1z nundan lazımdır. Harb ielaketin· 
mübadele vasıtası olarak kuvvet e ıye. uşmeıktedı~. Buna nıukabıl, den ve milli camianın ıztırabl3' 
ve kıyrmeti 0 nisbette artmış olur. b~~ lir~~ .n?mınal kıymetı ise rınıdan istifade etme-'k suretile kO
FarzPdfoıiz ki. bir beş liralık günde ha.la eskısı gıbı 5 X 10? = ~00 0- layca ve çarçabuk ni~bets!zce ka· 
yüz elden ge-çme'ktedir. Bu beş lL l~raık de;tam e~ektedır. Elıımd:- zançlar temin eden açıkı~özlere fıt lstanbulda 

Erkek talebe dün Fener stadında 

(Ba,tarafı 1 inci sayfada) 
başlanmış ve bu anda bütün fabrika
lar ve lokomotifler düdüklerini çal -
rnak suretile bu tarihi anı selamla -
mışlar ve halk Atatürkün ve Onun 
emrinde şeref ve istiklal için canla -
rını feda etmiş olan şehidlerimizin 
hatıralarını taziz eylemiştir. Saat 
7.45 te başlarında Maarif Müdürü 
ve muavini olduğu halde bütün yük 
sek okullarla, lise, orta okullar ta
lebelerinden seçilmiş bir heyet bü
tün Türk gençliğinin, bütün Türk 
milletinin tek bir kalb birliği ve bağ
lılığı ile teveccüh etmiş bulunduğu 
Atatürkün muvakkat kabrini ziyaret 
ederek Ebedi Şefin manevi huzuru
da eğilmiş ve kabre bir çelenk koy -

Gençlik ve spor bayramı dün anın mübadele kıymet ve kuvveti kı beş. lıra mub~d~le vasıtal~~~ sat veıımemek ve bunları aman· 
jimnascık hareketlerı yaparken memleketin her tarafında olduğu gi haddi zatında 5 X 100 = 500 lira kuV"'.'etınden elli unıte ka)~bett1g1 srnca taıkitb etımek lazımdır. AJ.... 
ların «Milli Şef İnöni.inün emrinde bi şehrimizde de büyük merasimle ohmu~ olur. Çünkü beş lira yüz v: f:~:~ kıyımetçe iki ouçuk l!ray~ manya bu tedbirleri çoktan ~ılmı~ 
hazır mısınız} .. sualine cevaben ye. kutlanmıştır. defa •mübadeleye vasıtahk etmiş d~ugu halde, ~rmal zamanda~~ tır ve bugün Amer;ka da al malt• 

Bütün şehir ve nakil vasıtaları bay ve bu nı."bett.,,kı· para ı"htı·"'a,.,ını gıbı, .gene. beş lıra olarak te. davu.l tadır. Almanvada harbden C\nllcJ şil saha üzerinde genç ve dinç vü - " "" J '- kt d ş k • 
cudlan ile çizdikleri «daima hazı _ raklarla donatılmış, halk ve mekteb tatmin etımiştir. Bundan dolayıdır e~me e ır· u ıymet ~ks ·lır.esı- kazanç hadıdi bugünkü ka?.:anç iç!ıt 
rın cevabı ve gene harb okulu genç liler sabrfhın ilk saatlerinden itiba -j 1· '"'"rır.a ' zaımanlar<la tedavülde- nı kemm.yetle karşı.lamak zrı:·wı- miyar alınmıştır. Bugün fabrike
lerinin pulat vücudlarile yazdıkları ren merasimin yapılacağı Fenerbah- ki para yekununu artırmaksızın. da o_Ian devi.et, ye~ıden .para çı- cıının ve tüccarın kazancı bu had
«İnönü sağ ol I> dileği sürekli alkış- çe ve Beşiktaş Şeref stadlarını dol - sırf Fktısa<li mübadelelerı kolay- k~ vazıyet bır fasıd devre di aşamaz. Gerçi muayyen bir nis-
larla karşılanmıştır. durmağa başlamıştır. haJ.inı ahy10r. bette fazla \kara hiç imkan yok 

Üç saatten fazla süren bugünkü Fenerbahçe stadında da Kumkapı erkek ortaokul talebe- Işte şu hal, enflasyon yaoılmasa değildir. Fakat bu fazla kar, fazl,a 
tören her yılkinden daha üstün bir Vilayet adına merasimin yapıla - si tarafından sahadaki direğe bay - d3:11i, 

1 
b~a..şma :111emlekette nvo- istihsal ve faz.la satıştan temin e-

muşlardır. 

manzara arzetmekte idi. Başta Harb cağı Fenerbahçe stadyomu civarın- rak çekilmiş, bunu müteakıb Beşik- mına. 1 an bır .?ara ço.ldugu dilebilir. Yoksa fiat farkından de. 
Okulu olmak üzere kız, erkek bütün da esaslı emniyet tedbirleri alınmış, taş kaymakamı Sabri Sözer, yeni vedbıır kazanç bollug~ ya~atn:a~- ğiL Almanyada anormal kara he.
okul talebelerinin gerek yuruyuş stadyomda izdihama meydan ver _ Kollejden Nuran Çakmak ve Beşik- ta ~· ~aranın teda•vul sur.at:nı~ lll€n hemen fırsat ve imkan kal
ve gerek idman tezahürlerindeki mu memek ve intizamı temin etmek ü- taş kız ortaokuldan Bedia Ergulal ekısılımesı, mem1ekette para ıhtı · mamı.ştı r. Çün!kü hüıkumet :harıl> 
vaffakiyetleri bütün Türk ulusunun zere Altıyol ağzında davetiyelerin 19 Mayıs gününün tarihi kıymetini yacını da o nisıbette eksi~tmek.te devriınin ihtiyaçlarına göre, :s.
göğsünü kabartacak bir deTeceye var kontrolüne başlanmış, davetiyesiz - ve beden terbiyesinin bir milletın ve falkat, diğer taraftan, avnI pa. tihLsalin her branşına ve ncv'inf 
mış bulunuyordu. Bu güzel tezahür- ler bırakılmamıştır. Okullar ve spor beden terbiye kabiliyetini ve karak- ranın nominal kıymetini "1\lihafa- muayıyen ıbir ist.Kamet .vernı.ış; 
ler beden terbiyesi mükellefleTinin cular saat 9 dan itibaren önlerin _ terini yükseltmek hususunda yu.-'.! za e1ımesi de para ihtiyacının ek- satışı tanzim ve fiatıarı tc~bit 
idman hareketleri ile sona erdikten de bayrakları olduğu halde milli şar müdafaasında oynıyacağı rolü teba- silmesi nisbetinde para bolluğu etıniştir. Ve bu sure tle hem is.-

Milli Şef sonra Milli Şefimiz gelişlerinde oldu kılar söyliyerek stadda l.Cendilerine rüz ettiren birer söylev vermişlerdir. vücuda getirmekte; her'kes nomi- tiılısale, hem· de teni ve ımüba.. 
Saat 9 ,30 da da Milli Şefimiz fs- ğu gibi halkın en içten sevgi göste- ayrılan yerleri almağa başlamışlar - Atatürk ve İnönünün yanyana bu - nal bakımdan çok kazanır ve çok deleye hiılk.im olmuştur. 

met lnönü Atatürkün muvakkat kah rilcri arasında stadyomdan ayrılmış- dır. Okullar 9,30 da tamamile tef • lunan büstlerine çelenkler konulduk sarfeder görünmektedir. Gayet .AJjk~tinize cevab veren .ba.%1 
rini ziyaret. ederek burada kendile _ !ardır. tişe hazır bir vaziyette sıralanmışlar tan sonra bir geçid resmi yapılmış, tabiidir ki, bol olan şey çdk sarfe- kıymetli ımütefekıkir..ımız.n, anoı--
rine intizar etmekte bulunan Büyük Milli Şefin takdirleri dı. Programa göre merasime 9.50 müteakıben evvela kız talebe Beşik dilir. Ve ekseri insanlar muvakkat mal kazanç temin ederek hesab-
Millet Meclisi Reisi Abdülhalik Ren Ankara 19 (AA.) - Milli Şef de başlanması İcab ederken beden t:ış 2 nci kız ortaokul beden terbi- ve geçici bir bolluk içınde hesab- sıııca para harcayanlara karşı 
da, Başvekil Dr. Refik Saydam, Ge- ve Reiııicümhurumuz bugi.in gençlik terbiyesi tarafından mükellefler vak yesi öğretmen Ad,,an Özençinin "ko Sl!ZCa harcarlar. Hallkevlerinin ve münevver genç.
ne! Kurmay Başkanı Mareşal Fevzi ve spor bayramı münasebetile 19 tinde sahaya getirilmediğinden töre mutasında jimnastik hareketleri yap 3 - Hadisenin üçüncü bir sebe- liğin müessir olabilec~ğini tahmin 
Çakmak, Vekiller ve Parti genel sek Mayıs stadyomunda yapılan mera - nin başlaması gecikmiş ve kız ve mışlardır. Çok güzel bir şekilde ya - bi de kalay ve anormal karlardır. etmekte olduklarını gördüm. Ben
reteri ile birlikte Ebedi Şefin huzu - simde huzurlarile şeref vermişlerdir. erkek mektebliler ve seyirciler gay- pılan bu hareketlerden sonra tale - Benıce i'ki evvelki sebebden ileri ce bu tahmin isabetli olmasa ge
runda 5 dakika süren bir tazim vak Milli Şefimiz okulların Ve mükellef- rimüsaid fena hava şartları içinde ya beler milli marşlar föyliyeı:ek saha- gelen hesabSız harcamalara kanu- rektir. va.z ve nasihatle insanları 
fesinde bulunmuşlar ve kab:re bir !erin beden hareketlerini yakın bir nm saate yakın mükelleflerin gel - dan ayrılmışlardır. Belediye hud-Llu ni otoriter tedbirlerle tamamile yıola getirmenin devri geçm!ştir. 
b k k 1 d !Ak ·ı k d k'b b mesini beklemi•lerdir. haricindeki kaza ve nahiyelerde de k u et oymuş ar ır. a a a ı e sonuna a ar ta ı uyur- " arşı gelinemez vıe bu temayül Bunlar içtimai fenomenlerdir. Ve 

Atatürkün manevi huzurundaki muşlardıT. Okul talebelerile Harb Merasını bqlıyor talebe ve sporcuların iştirakile tören kokünden kazınaımaz. Nıt~k!m o. devletçe sıkı ted'birler is~ih:am e-
bu tazim vakfesini müteakıb Milli 1 Okulu gençlerinin başarılan Devlet Merasime Vali ve Belediye Reisi, yapılmıştır. 1ıoriter tedbirlerin fevkalade şöh- der. Bu türlü işlere Ha'kevler:ni 
$ef stadı şereflendiımiş ve stadı Reisimizi çok memnun etmiş ve İstanbul Komutanı, Parti reisi, Ma - Spor ve gençlik bayramı dolayı- retine rağmen, Almanyada bile hele gençliği karıştırmak hiçbir 
dolduran on binlerce halk tarafın - Harb Okulu komutanı Mustafa E - arif Müdürünün kız ve erkek talebe sile eski ve yeni !!no .. ,.,,ı.,. .. .,.: •• ~-"• ,._ karışı .gelinememiştir. Dediğim gL şey, hem de tehlikelıdir. Camia
dan candan tezahürlerle karşılanmış remle, Maarif Vekilliği beden ter - yi, sporcuları teftişile başlanmış, Va- dilmiş, ayrıca bir heyet de Gure .,a, bi, parayı harcama ve mala tak- nın mühim ve acil işlerine gayri 
ve Rryaseticümhur bandosu İstik - biyesi ve izcilik müdürü Vildan Aşi- Ü mekteblilere ve sporcuların bay - Gümüşsuyu ve Haydarpaşa Nümu - ma !hevesi bugün Almanyada da mes'ul elleri karıştırmak bir nevi 
lal marşını çalmıştır. ri ve beden terbiyesi öğretmeni Mü- ramlarını tebrik etmiş.ir. ne hastanelerindeki hastalaÖ z~ya - var. Çür.kü bu sebebler harb ha- anarşiye meydan açınak olur.1' 

Nutuklu beclcel Gi.ık.nıbşıkllab Faik Gökayı hu - Müteakıben Atatürk büstüne çe - retle hVa~ı,:larınıOsodrmuştpur .. ğBledden vasının doğurduğu tabii şeylerdir. G. O. 
Gençlik şeref tribünü önünde yer zur arına a u uyurarak kendile - lenklcr konmuş, bütün sporcular ve sonra ı ayet, r u, artı, e en 

lerini aldıktan sonra bandonun ls -ı rine iltifat etmişler ve genelerin ba- talebeler bir ağızdan İstiklal marşını terbiye~i ve maarif mümessillerin -
tiklal marşı söylenmiş ve parti ge - şanlarına karşı takdirlerini beyan bu söylemişlerdir. Bu esnada meydan _ den müteşekkil bir heyet Şehidliği 
nel sekre~eri Me.n:ıduh Şev~e~ ~en- 1 vurm~şlardır. daki direğe bayrak. çekilmiş, talebe ziyaret etmiş ve çelenkler koymuş -

Dün gündüz ve gece bütün 
Halkevlerinde toplantılar tertib olu
narak, konferanslar, temsiller veril
miş, spor hareketleri yapılmıştır. 

dal Maarıf Vekılı Hasan Alı Yuc~l Partı genel aekreteıinin nutku ve sporcular bir geçid resmi yapmış- tur. 
adına söylediği bir nutukla gençlık An!k .. lardır. 
ve spor bayramını açmıştır. Gençlik .' .ara, 19 - Cümhu;·fyet Halk 
adına bir mektebli kızın heyecanh Partını Genel Sekreten Memd:ıth. -·· ·••••· Mikrofon yok ··• - 
hitabesinden sonra bütün gençl~k ı Şevket Esen~al bu~ü.n yurdumu- Bu merasimi müteakıb program 
,.e halk «Türk ulusu ve onun a2ız zun ~er yan.nda kutlanmış olan mucibince Vali ile okullar ve beden 
ve Büyük Milli Şefi «İsmet İnönü» gençlik ve s,por bayramını aşağı. terbiyesi teşkilatı namına iki genç 
adına üç defa «sağob nidasile şe - dak~. nutk.~ _He aF,ştır: . . tarafından nutuklar verilecekti. An
ref tezahüründe bulunmuşlar ve ge- Yuce Mıllı Şe!ımız, sevgılı va... cak programın tatbikına memur o -
ne hep birlikte «dağ başını düman tandaşlarım; lan beden terbiyesi müdürlüğü mik 
almış» marşını söylemişlerdir. Maartlf Vekilimiz_ ve sevg:li ar- rofonu vaktinde hazırlıyamadığ-ın • 

Bayraklar Milli Şefe verildi kadapmız Hasan Ali Yücelin şu dan nutuklar söylenememiştir. Bun· 
Bu esnada maraton kulesinin al - anda raha~ızlığı dolayıs!le onun dan sonra evvela kız, sonra erkek ta 

t ndan günlerdenberi atletlerimiz ta sayın adına, ben, Cümihuriyet !ebeler jimnastik hareketlerine baş -
rafından elden ele ulaştırılmak sure- Halk Partisi Genel Se-kreteri Mem lamışlardır. 
tile Erzurumdan ve Samsundan An- duh Şevket Esendal 19 Mayıs Mikrofon olmaması yüzünden o -
karaya getirilen bayrakları ellerin - Gençlilk ve Spor Bayramını açı~- kullar tarafından yapılan j:mnastik 
de taşıyan Ankara atletleri stada rum. hareketlerinde öğretmenler komuta 
girerek yaşa sadsları ve alkışlar ara- Yurıdda·şlamım, vermekte müşkülat çekmişlerdir.Kız 
eında şeref tribününe çıkmışlar ve Ölümünden sonraki 19 Mayns- ve erk.ek talebelerin yaptıkları be -
bayrakları Milli Şefimize vermişler - tanberi geçen 4 yıl içnde büıti.i.n den hareketleri çok güzel olmuş ve 
dir. rrıiilletçe hep 'beraber andıığımız devamlı alkışlarla takdir edilmiştir. 

idman hareketleri büyi.i!k kurtarıcı, ölümsüz kaihra- Jimnastik hareketlerinden sonra Va 
Türk mil!etinin Atatürke ve Milli man, eşsiz insan Atatürk, bugün; li bu ders yılı içinde mekteb müsa -

Şefe karşı en içten bağlılığının birer ?3 sene önce ölümleı·den kurtar- bakalarında birincilik kazanan tale
tezahürü olan bu tezahüratı kız ve •lıITT büyük Türık milletinin kalb!n.. belere kupalarını dağıtmış ve mera-
erkek okullar talebelerile Gazi Ter- .-. · · "h t ·1 · t" 
biye Enstitüsü ve 1 larb Okulu tale- "esi1e ven:den alevlendiriyor. A- Şeref stadındaki merasinı 

Beyoğlu Halkevinde 
Beyoğlu Halkevindeki törene sa

at 1 6 da istiklal marşile başlanmış, 
sözden sonra, spor hareketleri ya -
pılmış, bedii danslar, kılıç, kalkan o
yunları oynanmıştır. 

Eminönü Halkevinde 
Gündüz saat 15, 30 da spor salo

nunda İstiklal marsı ile başlanan tö
rende, Evin spor şubesi reisi Bür - • 
han Felek söz söylemiş, kız ve er -
kekler muhtelif spor gösterileri yap
mışlardır. 

Gece saat 2 1 de yapılan törende 
de Halkevi reisi Yavuz Abadan bir 
hitabede bulunmuş, yurd ve Türk 
illeri oyunları oynanmıştır. 

Diğer bütün Halkevlerinde de 
ayni şekilde tören yapılmıştır. Bay -
ram münasebetile gece bütün resmi 
ve hususi müesseseler elektrikle ten
vir edilmiştir. 

Edirnede 
<le sönımey~m atesini gene öz ne. I sıme nı aye ven mış ır. 

helerinin. beden terbiyesi mükellef - ' atliI'kü hatırlamak •cin Türk ta- İstanbul ve Beyoğlu cihetindeki 
!erinin yaptıkları idman hareketleri Ed' 19 (H -~) G l"k -ihinin her anı. 19 MavıITTa.r. Onu ortaokulların erkek ve kız talebeleri ırne, USU:.ı - xenç ı 
takib eylemiştir. Gençlerimizin baş - S B h l k t her ne suretle, her ne v~s.ile ilP. de sabah saat 9 da önlerinde bando Ye por ayramı eyecan a u -
tan sonuna kadar büyük bir muvaf- 1 d B"" t"" k U l'k ~-' ·· ::ı.narsak analım. ve bayraklar olduğu halde Şeref an ı. u un o u ar, ~enç ı ııuup 
fakiyetle başarmış olduğu bu idman ııtadına gelmislerdir. Saat 9,30 da leri namına Atatürk anıtına çe. 
hareketleri stadyomu dolduran elli Milli Şef Beşiktaş kaymakamı, m<lhalli komu lerlkler loondu. Şidldctii yağmur ... 
bine :rakın halkın istisnasız hepsinin Yurd.daşlarım, tan, Parti ve Halkevi reisleri stad - lardan spor hareketlen beden 
tnkdirini toplamıştır. Tütik milletinin varlık ve birlik yomda toplanan talebeyi teftiş ve teııbiyesi salonunda yapıldı. 

«İnönü sağol!» davast için Atafürkün yıllar önce bayramlarını tebrik etmişlerdir. Bun Merasimde Umumi Müfetti 
D!tL _ ~ 1· 1 ı 1 _,....._. '!!" "- _._ , ı _ _ __ .ı-._...:;.._.,_.._;__....;...,_.......:,._.;...;...:,_ __ ..;;;;..=.ı__--------------~"-----


