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19 Mayıs Gençlik bayramı heyecanla kutlanıyor 
· Qu sabah Taksim Meydanında büyük bir geçit resmi yapıldı 

·-·-... ~ - ··----~,;,,;;;.~....:;._...; 
' 

' . 

1 
Bugün 19 Mayıs Gençlik ve Spor'Bayramıdır. Yukarıdaki resimlerimfz, bu sabah Taksimde yapılan· merasimden bir kaç ınbbaı tesbit etmektedir. 

GENÇ 
lürkiye 

19 Mayıs Türk bünyesi
ne Atatürk'ün ıabsında 
ebedi gençlik sırrının 
nefbedildiği gündür. 
Türk milleti kan, cev
her, bayat tazelediği o 
rünü ebedi hayatında 
daima bir tazelik kay
nllğı halinde muhafaza 
edecektir .• '@ 

ıır ~ 

.~ ~: ETEM iZZET J!ENICE 

~" A,nkaradan: 
)\!~n 19 Mayıs. Ona resmi lıa
'ı ""'12da Gençlik Bayranu .. adı
tı ~etiyo:rıız. Hakikatte bu genç
;:; 'l'lttk milletinin hayatına Ata
lı lı;'ün şahsında ncfholunan ebe· 
._ Rt'Qçlik sırrıdır ki, her 19 1"11· 
"il· . ~ • o surı kanını.uda, biinyemız· 
~ c.iiierlerimizde, hiiviyeiinıizde 

elıyornz, 
\>;. 

iti" ~illi iki yıl önceyi gijzönüne 
t.;~ınce; şu levhayı görürsünüz: 
~t~üş ve yer yer işgal ecj.ilmiş 

vsmanlı İmparatorluğu. İstilll 
• ~~nun vesayet ve hacri altına 

·~ ~- bir halife ve padişah. A· 
~ij §iye ihtilale, infirada düşürül· 
la l bir ülke. Ordusuz, kuman
\ ~Sız, silôhsııı; alnına e~r damga 
~ lıiikmü vurulmak ve ana top
b ltıarı şuna ve buna bahşiş ha· 
~~de dağıtılmak istenen Jrir mil· 

t, 

-· ~e bu levhanın ve bu realite· 
~~ İçinden bir Mustafa Kemal ve 
ı. Uıı şahsında Tiirk milletinin 
"llsjjh 'iıtd'ı adelmevte uğrıyan ezeli ve 
ıQğ,k ruhu 19 Mayıs 1919 da bay
'ıı ~"n rengindeki şafakla ve o
~ 11 kucakladığı giine§le beraber 
t~~Stından bütün Anadoluya doğ-

~ () doğuş ve o doğuştaki bakim 

t
. 'lladır ki Türk milleti derlendi, 

ı~ıt~Iuşuıı,un ve ebedilğinin mıı· 
1~•~1 yolunu açtı. . 

ı 'l'urk milletine kurtuluş, Türk 
~~>alıJarına tamamlık, Türk dev· 

r 

,_Hııe istiklal, Türk milli ruhuna 
'"!il )qlıı:lük, gençlik, irade ve inan 
lleııc u açan o günedir ki işte biz 
\Q~i-lılik Bayramı .. diyontz ve 

~. •. atte her an genç, her an ta-
"'· h 

r 
j 

lııiıı. er an delikanlı olan Türk 
~ tinin biiuyesindeki ve dama· 
t Ddalıı asil cevheri bu ana kayna
a da Yanarak tazeliyoruz, 

"'~İıtıdi kurtulmuş bir milletio:. 
<11itjj 
~•tı;.~' mfu;takiliz, biitüniiz, kuv-

.,iz, genc;z ve .• büti.in diinya .. ~ ... 
h· 0•ııekiz. Her geçen olduğu gi

ı, lı 
~•ha er gelecek 19 Mayıs da bizi 
~•lik ııiiçlü, daha bölünmez, daha 

anlı bulacaktır. 
l'ııu 

~h•dı stafa Kemalin ebedi gençlik, 
'l'utk kuvvet, ebedl ve büyiik 
ı~11,/Y• bayrağı ·sonu gelmez öm
!ld <ıiiıı aydın nıes'alesi halinde 

en ele, nesilden ı;esile ayni hız, 
(Davamı 5 n14.:1 sa) fa.da-) 

Türk çocukları başları dik, gö
ğüsleri şişkin hep bir ağı~dan 
''Dağ başını,, marşını söylediler -
Bayrak lnönünün Elinde 
MİLLi ŞEF 
Ankaradaki 
Merasimde 
Maarif Vekili bir 

nutuk söyledi 
Ankara 19 (Telefonla)- 19 

may'IS gençlik ve spor •bayra
mınıız her tarafta olduğu gibi 
şehrimizde de 'büyük mera
simle kutlanmaktadır. Bu mü
nasebetle 19 mayıs stadı da· 
ha erkenden on binlerce halk

la dolmuştur, Saat on •buçuğa 
(Deva.mı ı !Dcl Sahifede) 

l •• ' -
Oğleden sonraFener-
bahçede ve ·Halkevle .. 1 

• rinde merasını var, 
Bugün 19 Mayıs Spor ve Gençlik 

Bayramıdır. Ebedi Şef Atatüt·kün va
tan ve istikl31iınizi kurtarmak- üzere 
~9 Mayıs 1919 da Samsınıa ayak bas
tığı mutlu günün yıldönlimtl, vatanın 
istiklal ve jstikb:.ıli keı\d.ishıe eınanet 
edilen gürbliz Türk gençliği tarafın
dan memleketin her tarafında büyük 
tezahüratla kutlanmak.tadır. 

Bu meyanda &ehrimizde de her ta-
. r~f bayı·aklarla donatılmış ve yekne

sak gö,iüslükleri, beyaz, çorap ve a
yakkabılaı-ı ile birer çjçek gibi terte
miz genç mektepli kızlarımız, erkek 

talebeler, sporcular daha erkenden 
mekteplerinde toplanmış1aı·dır. 

İstanbul sen1tindeki mckteplileı· 
saat 7,30 dan itibaren hususi tramvay
larla Milli Marşlar söyliyerek Beyoğ
luna gelmi~lerdir. 

Saat 8,5 ta tekmil kız talebeler Ga- 1 
lata.saray Erkek Lisesin<1e, Erkek Li
seller Taksim Lisesinde, Ortaokul ta
lebeleri Pan11akkapı 29 uncu ilkokul 
binasında .soyunmuş1ar, resim geçit 
kıyafetlerini almış1ardır. 

Bilahare; kız talebeler önlerjnde 
(Deva.mı 5 bıcl Sahifede) 

Umumi bir hava de Maa~if Müzesi 
• bugun mera-

n em eS I yapılacak simleaçılıyor 
Alakadarlara müracaat edildi 

Her kazada ayrı ayrı yapılmakta ı 
olan hava denemeleri bitmiştir. 
Vilayet Seferberlik müdiirlüğü 

umumi ve büyiik bir hava dene
nıesi yapılması için alakadarlara 
müracaat etmiştir. Bu deneme 
şimdiye kadar yapılanlara benze
miyecek ve hakiki bir deneme şek
linde canlandırılacaktır. 

Şehir üzerine tayyare lliloları 

gelecek ve bunlara karşı aktif mü-

Yeni Tefrikamız: 

Onun hayatını 
anlatıyorum 

dafaa denemeleri de yapılacaktır. 
Tayyareler bombalaı:ı temsilen 
§ehrin muhtelif yerlerine renkli 
torbalar atacaklardır. Kımızı tor
baların düştiiğii yerlerde yangın 

çıktığı, sal'ı torbalann diişlüğü 
yerin gazlandığı ve siyah torbala
rın düştüğü yerlerde de tahribat 
olduğu farzedilecek ve derhal pa
sif korunma ekipleri buralarda fa. 
aliyete geçecektir. Deneme gece 
de yapılacaktır. Alilkadarlardan 
müsaade gelirse derhal haZll'lık

lara başlanacaktır. 

NOTLAR: 

Oluyor mu 
Oynuyor mu 7 

Memleketimizde ilk 
defa kurulan Müzede 

zengin eserler var 
Memleketimizde ilk olarak şeb. l 

rimizde tes:s edilen •Maarif Mü- 1 
zesi• bugün öğleden sonra Cağa. 
loğlu birinci okulda merasimle a
çılacak:n-. Açılma merasimi Vali 
ve Belediye Reisi B. Lütfi Kırdar 
tarafından yapılacak olan bu mü. 
zede maarifi alakadar eden müte
addit rengin eserler bulunmak • 
tadır. 

Sargı ve di
kiş atölyeleri 
açılıyor 

~lmanya ile 
ltalya Bul
garları kafi· 
derecede tat 
min etme
mişler 

Bulgarlar, Selaniği 
Makedonya ve Ar
navutluğun bir kıs
mını da istiyorlar ! 

Londra 19 ( A.A.) - Sofya
dan bildirildiğine göre, Sob. 
ranya reisi B. Logofotofun 
istifasına, Selıinik de dahil 
olmak iizeTe Makedonya ve 

<D~V2ml 5 bıol oayfada) 

SURİYE'nin 
bombardıma
nı, Almanlara 
indirilen ezici 
bir darbe te
lakki ediliyor 

Londı-., 19 (A.A.)-B. Noel Monks, 
Daily Mail gazetesinde yazdığı bir 
makalede İngi1iz hava kuvvetlerlııin 
Suriyedeki Alman tayyarelerine kar-
31 yaptığı seri hareketin Alman bava 
kuvvetlerinin bu n1emlekette yerleş

mek tşebbtisüne ezici bir darbe indire
bileceğini kaydetmektedir. Alman tay
yarelerlni.n Irak'ta müsait sahalar ol-

(Devamı 5 im:i sayfada) 

Sinema artisti 
.Şarl Boyer de 
siyasete karıştı 

Nevyork, 19 (A.A.) - Aralarında 
sinema <ıı:tisti Charles Bayer de oı ... 
mak üzere Amerika Birleşik Devlet
lerinde oturan yedi mün1taz Fransız. 
şahsiyeti, Reisicümhura bir tt:lgraf r;e
kerek, Fransız - Alman işbirliğı hak
kında yaptığı son deklarasyonda ifa
de ettiği ideallere tam sadakat ve bağ
Jılıklarını bildirn1işlerdir. Bu mfun
ta:ı :ıevat, B. RY:ıı:.velbı'e çektikleri tel
grafta şöyle demektedirler: 

(Devamı 5 inci sa)'faA!a) 
--o--------

Yazan: 
HALOK CEMAL 

ı---- ----ı 

Pek yakında 

Hırvatistan Krallık oldu ve İtalyan 
Hanedanından Spoleto Dükü Kral ilıin 
edildi. Biziın mahut al'kadaşla bu balı-

• si konuşuyorduk ta: 
- Ne Hıı·vatistan Krallık, ne de 

Spoleto Dükü hakikatte Kral olmu· 
yor, Krallık oynuyorıar ... 

Diyerek, devam etti: 
- Harbin kat'i neticesia alınmadan 

Kral ve Krallık olmak gayreti ve İtal
yann1 Hırvatistanı ve bütün Dalmaç
yayı kendisine mal etn1ek yolw1daki 
mahirane manevrası; kendi kendine 
gelin güveği olmaktan başka.. neyi 

Yardım Sevenler 
Cemiyeti 

yeni teşkilat yaptı 
İstanbul Yardımsevenler Cemi

yeti, gönüllii hastabakıcılık teşki
latından sonra dikiş ve sargı teş· 
ki13:tını organize et111cğe karar 
vermiştir. 

İspanyol kabine
sinde bazı mühim 

değişiklikler 

Son Telgraf'ta 
----ı ı---- 1 

ifade eder ki.?. 
, •• 

Dikiş ve sargı işlerinde çalış· 

mak istiyecek kadınlarımızın rtıik
(De\.-a.nu 5 mcı Sahifede) 

Madrid 19 (A.A.) - General 
Franco'nun imzaladığı bir emir· 
name ile, Matbuat ve Propaganda 
Müsteşarı B. Tovar, Matbuat U. 
mum Müdlir;i B. Ereilla ve Ali • 

(D<>vamı 5 inci sa.vfada) 

(HARP VAZİYETİ )· 
Suriyedeki Fransız Garnizonu 
Kumandanı, mukavemet kararın· 
da olduğunu bildirmiştir. İngiliz-
lerle bir çarpışma olacak mı ? . 

(Yazan: EMEKLi KURMAY SUBAY) 
1) HABEŞİSTANDA: 
Amba. - Alagi nı~lerinde bolu

....., 10 - 15 bbı Jıişillk iıa1y.., lıuv· 
veli teslim ohnak i~in lekl;fte bulun
muştur. İtalyan resmi tebllğ'>nden a.n
lıyoı·uz, ki burada.ki kuvvetler yiye
cek~ cephane -ve malzeme Juth,fına. 

• 
ltalyanlar, iş-
gal ettikleri 
Yugoslav ara
zisinde yeni 
teşkilat yaptı 

Roma, 19 (AA.) - D. N. B. Ajansı 
bildiriyor: 

Mussolini'nin bir emirnamesi ile İ
talyan ordusu tarafından işgal edilmiş 
olan eski Yugoslav topraklan -Baş
)rumandanlğının emrinde sivil ko1niser
ler marifetiyle idaı·e edilecektir. İşgal 
altındaki mmtııkalarda bulunan me
murlar vazifeleri b;şında kalacaklar
dır. Ancak komiserler askeri ve siyasi 
sebepler do]ayısiyle mahzıulu gör
dükleri takdirde bunlar vazifelerin
den çıkarılabileceklerdir. Sonsall1 Se

benico, Spalato, Ragusa ve Cattaro 
vilfiyetleıinde İtalyanca resmi lisan o
larak kullanılacaktır. Belgrad'daki 
Temyiz Mahkemesi yerine Podgoriça' 
d ve Spalato'da birer İstinaf Mahke
mesi kurulacaktır. 

Romanyada yeni 
bir kanal yapllıyor 
Bükreş 19 (A.A.)- B.B.C. Al· 

man hükiimetile mutabakat ha
linde bulunan Biikreş bükiimeti 
38 mil uzunluğunda Czernovoyu 
Köstenceye bağlıyacak olan bir 
kanalın inşasına karar verniiştir. 

KISACA 

Bazır ol cenge 
A. ŞEKIP, 

Harbin etekleri Balkan ya· 
rımadasında bir bayii dolaştık• 
tan, Mora kıyılarına kadar in· 
dikten sonra, durakladı, riva
yetlere göre, belki de, geri çe
kildi. Tiirk kalesi, bu kalenin 
sert haşmeti ve azameti, harbi, 
bir yeni ve sonsuz mücadeleye 
atılmaktan uzak tuttu. 

Tiirkiyenin, topraklarına te
caviiz edildiği takdirde, etini 
dişine takarak, nasıl döğilşece· 
ğini ciimle alem biliyor. 

Bugiin için, harp hakikaten 
bizden uzakla~mış mıdır?. Harp 
artık kapımızı çalmıyacak mı-

düşmüşler, -ya.ra.ldan. tahli'ye ve teda. ... 
vl im.kan.larmda·n mahrum kalmı<;ta.r
dı.r. Bu mevki zaptedlldiktcn sı-nra 
İtalyımlan.n Şimalde G<>ndra ve fm· 
ana. ileri kuvvetleriyle bunun yakunu
daki İtalya.ıı grupu kalacaktır. İng:J;z. 

(Dcv~ıru 5 inci ""yfaJa.) 

"' "Amerika da 
emniyet için- ' 
de addedil· 
memelidir,, 

Amerika Hariciye 
Nazırı böyle diyor 
Vaşington 19 (A.A.) -

•BB .. C.• Amerika Hariciye 
Nazırı Mösyö Cordell Hull. 
dün bir nutuk söyliyerek d<
miştir ki: 

•- Amerika Cumhuriyet • 
!erinin vazifesi, İngiltercnin 

(Devamı 5 inci Sahifede) 

Sabahları tramvay. 
ıa, daha erken 

başlıyacak 
Tramvay idaresi yarın sabah

tan itibaren tekmil hatlarda yaz
lık seyrüsefer tarifesini tatbik et
meğe karar vermiştir. Hilen sa
bahları saat 6,30 da başlanan se· 
ferler yeni tarife ile 5,55 de, Har· 
biye. Fatih, Eminönü - Bebek se• 
ferleri saat 6 da olmak üzere ya
rım saat, kırk dakika erken başlı· 
yacaktır. 

d.ıt?. 
IDçbir vatandaşa, bir haftalık 

bile garanti vermek, m~ınkün 
değildir. TJpkı, kayalık, yalçın 
sah illerde uzaklaşan, yaklaşan 
köpüklii dalgalar gibi, harp de 
Tiirkiyenin dörtbir etrafında 
böyle med ve cezirler yapıyor. 

Bu dikbaşlı, sert ve yalçın 
kaya, hu kuvvet ve kudretini 
muhafaza ettikçe, harbin, gelip 
bizi arıyabilmesi için, çok, hem 
~e pek çok düşünmesi gerektir. 

Onun içindir ki, biz, durma· 
dan hazırlanıyor, tedbirlerimizi 
tamamlı~·or. n~ksanlarımızı 
sür'atle teHl.fiye çalışıyonız. 

flazr ol cenge ister isen sulhusalilh 

1\lısra1nın mana ve ıuahiyeti, 
hugiin de ayni ehemmiyeti ta
şımaktadır. 



• 

HJRVATLARIN 

iSTiKLAL/ 

Hrıvatlar, sözüm ona istik• 
lô.llerine kavu,tular. Fakat, 

gazetelerin yazdığına göre, 
Hırvat Krallığı tacı, ltalyaıı 
Kralına teklif edilecekmi§! 

Bu hareketi, istiklal mef
humiyle zıt bulmuyor musu

nuz?. Madem ki, Hırvatların 
batında bir yabancı İcrayı 

hüküm ve satlanat edecekti, 
ne diye istiklal, iıtiklô.I, diye, 

yıllarca feryat ve figan eyle
diler?. 

BERBER VE SAKLANAN 

KALAY 

Gazetelerde okudum: Av· 
ram isminde bir berber 50 ki
lo kalay sakladığı için, mah· 
kemece ihtikar ı çundan 
mahkUm edilmit! 

Diyeceksiniz ki, berberin 
kalayla ne alô.kası var?. Ben 

de, ayni ı;ualin cevabını bul
maya çalıfıyorum. 

Acaba, berber Avram, dük
kanında tırat ettiği müfteri

leri, pudralamak, yerine ka· 
laylıyor muydu?. 

BiR GAZETE MEGER 

Y ARJŞIYORMUŞ 

Vatan refikimızde geçen 
gün §Öyle bir serlevha vardı: 

«Meğer, bir yarıı kazan
mııız.ıt 

Merakla okuduk.. Acaba, 
~ yarı§ nedir?. Yazının met
aine göz gezdirdikten sonra, 

anladığımız ıu oldu: Vatan 

re ikimiz, en güzel yazıları 
n~şreden gazete imiş! 

Fakat, biz, buna pek ihti
mal vermiyoruz. Çünkü, ay

ni gazete, bu hadiseyi haber 
veren yazının aerlevhaamda 

§Öyle diyor: «En bol okuna
cak yazı Vatandadır.» 

Görüyor.unuz ki, bu, güzel 
bir yazı deği dir. Zaafı telif 

vardır. Şöyle demesi lazım

dı: «Okunacak en bol y~ı 
Vatandadır. » 

ASIM BABAN/it 

jVBILESI 

Eski orta oyunu ıan'atkir
larından Pitekir Asım Baba 
için bir jübile yapılıyor. Mak

sat, bu emektar san'atkô.ra 
yardımdı. jübileden b:r gun 

evveline kadar ıatılan bilet

lerd~n toplanan para, ancak, 

müsamerenin verileceği salo

nun kirasına kafi geliyor

mut! 

Bu kıymetli ve emektar, ih
tiyar aan' atkô.ra bu derece a

lô.kaaızlığımız, ıayanı dik
kattir. Övünc.lim, ve Güzel 

San'atları seviyoruz, ıan'at
kô.rın kadrini, kıymetini bili
yoruz, diye, tenlik yapalım! 

AHMET RAUF 

Edebi Roman: 64 

Erlerin 
davaları 

Talim maksadile çağ
rılan la nn istidaları 

pulsuz olacak 
Fili hizmet ifa veya talun mak. 

sadile silih altına alınan erler ta. 
rafından açılacak davalarla yap1· 
lan takip talebine müteallik ar· 
zuhallerin ve bunlar üzerine tan. 
zim olunacak diğer evrakın dam
ga resmine tabi olmadığını, Adli· 
ye Vekiıleti Muddeiu n~mılere 
yaptığı bfr tamimle bıld!rm.iştu-. 

Yeni bir maden 
SUJU ulDDd 

Ankaraya civar olan Porsak kl>-
yünde yem memba suyu bulunm~ur. 
Çocuk &.:rseıne Kurumu \ara!m an 
lşletilm.ye aeılan bu memba suyun· 
dan ıünde no ton tem.in edılmektedir. 
Dün a ç.kanlan meml>a suyu 1,6 
mayi kesa!etlndedir. ve TaııJe1en yu 
Ue avı:: aM,.ız!::k~ satılmaktadır 

ViLAYET ve BELEDiYE: 

* Yakında Karabuk fabrikasın,. 
dan pıyasaya 10 - 30 ton arasında 
yerli naftalın çıkarı!.ıcaktır. * Fia.ları ~- ıraıtab K · •• ya. 
nu bııgı.~ku hJftal K mutat tup • 
lant'.Smı 19 Mayıs Bayramı '!llİ· 

naseb;;tıle per~~be gu-ıu yapa
caktır. 

TiCARET ve SANAYi: 

* Dar "'lac ·~ ye , ard "'!' Cemı· 
yetı natIUle uru an teşekkultin 
mzamnamesı Vı'.iyetçe ta:; l:k o. 
lunmuştu:.. MueSSlS.'er arasında 
Vilayet Part. re.s, ıle ha •ı m ruf 
tüccarlar bulun.-,, ıktadır * Dahıliye Vclı:ileıı V: ... ye lere 
gönderdiği bır e'Ilırle Kaymakam 
ve Nahive Müdurlerıne bırer ,ka- ı 

metgaJı tayiııı o;>Jnın pllnla~tırıl. 
ınru;ını bıldirmiştır. * Kahve ve Çay ithaiat Bdıği 
tarafından yapılan kahve ve çay 
tevziatı badema Vilayetç y pıla· 

caktır. 

MUTEFERRIK: 

* ErPr kör,;ncle Bos anc: cad. 
des nde ..>turan Hıı~an ogh.i. M ~ -
zaffer, Ereııko~ unde Etem fendı 
caddcs,nJe bısık e le geçerkE'n lb. 
rahımın )edt ya <lakı oğlu ll
hana. çarparak m•ıhtelıl yerle • 1 
rin·.lcn y,urııla 01ı~. • .ıralı çocuk 
Haydarpaşa Numı;.ne hastan sıne 
kaldı"'lm• , Muıaff_: yak.ı;Jr1rak 
taltldkat;ı başlanmış•ır. * Şı "ıde <Jtur n Ah_ t evınde 
merdivenden in rken d .~rek ba
şırdan ehe '.Tlıye•!, ruret e v1ra. 
lanmış. $ı.şlı Çocuk hast.anes. ae 
kaldır mış1 ır. * ş rl 'ırayrı rr !1 yaz tari
fem, 10 gune kad ... m k.ı tat • 
bika ko)a ağı oğr nı ır>.,tır * Ün:versıtelıl rden r.ıurekk~p 
bır grup pr ' or ve d ı.<tor Fuat 
Baykaun reisliğınde bu ayın 25 
inde şchriınziden \,Jludağa gide· 
cektır. 

* Şişlide yapılmakta otan ka. 
rakol binasının inşaatı bı miştir. 
12 bin liraya mal olan bu yenı bi
nanın 10 bin lirası civar halktan 
toplanmı1 il?i bin lirasını da Be. 
lediye vermış lr. * Antal~ada dış tabibi Zilbeyrın 1 
muayenehanesıne giren bir hırsız 
kasayı kırıp 1500 lira çalmı;ıtır 

O OL 
Müellifi: Nizamettin NAZiF 

Ve sür'atle valızını açtı. F.anila- ı 
lar arasından kırmm ve kara çız. 
gili bir büyük yun atkı çektı. sa. 
lona giren bir hamal valizlen ka- 1 
parken kad.nın boynuna doladı ve 
koluna sıkı sıkı sarılıp sekerek, 
l<oşarak, ıslık çalarak vapurdan 
çıkardı 

Kontroliın önundcn geçince ha· 
mal bir araba bulmak istedı. 

O zaman Naeı. 

- Cıddi konuşalım Rezzan• 
• dedi • burada mı kalıyoruz, Ya· 
lovaya nu gıdıyoruz. 

- Tabıı Yalovaya. Fakat üşü-
f!?rum 

- Bır konyak bulabılsek. 
Hamııl atıldı: 
- Ben alavım b yim. 

- Va! zlcrı pa.tacıya ııetir 

1 

Otur! 

bir şey ye. Amma başbnııdm ay
rılma. 

- A;nan beyun.. Benı madam 
koğar 

- B~n de gelırım. Mısafırım o. 
luroun. 

Az sonra Saray pastane>ınin ma. 
salarından bıriııcie Rezzan. ha mal 
ve Nacı bır büyük konyak şışesı
nın başında dL'r den tepeden ko. 
nwımaga başlaır.'§lı;rcB. Kafa:ar kı. 
zı;.ınca, hamal y.ıvll§ yavaş çekin. 
genliğindcn sıyrıldı. En•ela ncak 
sorulanlara teker kelime ıle cevap 
verirken bu sefer bahsi istedıği 
mecralara .;;okmağa başlıınıı~. :ıdeta , 
muhavereye haklın olmll§lu. 1 

Nelerden nelerden bahsetmiyor· 
du ki ... Polıtika, edebiyat. denız· 
cılı.k, kwn~ .. Bunların hepsinde 

1 1 
Bazı tacirler, orduya 50 bin kilo 

tütün hediye ediyor. Bu tülünle
rin sur'atle ve iyi bir tanda si
ıara hal\ııe getirilerek askeri bir
liklerimize tevzii ısteoi.>·or. 
insanın aklım durdurtan bir 

takım formaliteler yüz nden, İn· 
hisarlar idaresi, bu ~i lüzumun· 
dan fazla uzatıyor ve bir rivayete 
göre de,. biiyle bir menuda isiLn
rncsi makul \'e rpantıki olan as· 
gari fiatın fistünde bir inıaliye üc
reti isteaiyor. 

Muharrir orkıulaşınmı 'ati Sa
dnlJah bunun üzerine bir yazı ya-
2i ·oyr'. inhisarlar İdaresini tenkit 
ediyo_ idare, bu ya:ııyı h karcı ma
hiyetinde g""rüy r >e muh rrir 
aleyhine bir d a açıyor. 

Bu davn, n ti elenmiHir ve ) •· 
:unın muharriri bera t etnıi tir. 
Yat nl duygularla ln!iale kapılıp 
belki bir iki rt k lime kull n· 
maktan ba k suc;u olmı an ar 
d ımrzın, T · rk adaleti hu:ıunın· 
da ber et etmesi, elbette tabii h' 
ndkedir. 

Bix bu vesile ile bir nokta a • 
i~rel etmek · tiyoruz: 
Haklı bir mev:ıııda d hl tenkit 

yapıı.rk • ne n. tenkide m ha
t p olan d:ıire veya makam asabi
·ete kap ti ı • hemen gautui aley

hine dan açıyor?. Te kide uğ
rıyan nıakanı \'t"VB daire, ne <'n 
kendi hatasını knbul cimi or da, 
bu hatayı ortaya koyan gaıet01·e 
iterli ·or':. 

Bu içerlemek haleti ruhiye i biz
de oldukça. matbuatın \'a'l.İfe,ini 

ta o men yapmasına lmkiln yok
tur. 

Fakof, <1tf teşdk edici bir t sir 
yıp,ın, tfı;·e bir nıakam ve\ a dai
'°enin i ' rini methetti~imiz i~in. 
miiboliıgalı veya valnn nPşn·nttan 
dola ı gazeteler aleyhine dava i
kaıne erlildi!l'ini. henüz matbuat 
tarihi kaydetmiyor. 

RES~.T FE'Y"l:I 

Çok çocuklu 
hakimler 

Ad:ıye Vekaleti c;ok ç,lCuklu ha. 
kimler J n olup ikramiye ve yar· 
dım te\i !.a ınrlan istıfade edemi -
yenler hakkmd:ı 'uddeıumumi • 

lı~e b;r tamım gönaerm:,tır Ta • 
mımde her vıl haziranın bır!qci 

gunu beyan. 311'.'e verır.emış veya
hut venp de 'lvni gunde Müddeı. 
um 11"TI1lere tasdik ettırrnerniş o -
lanl rın bu V3fdını ve ikramiye. 
!erden i:; ıfad ed<>medikleri zık· 

TOiun"' kta ve hu gıbilerın bır 

hazır n tarıhı ıl., vardım paraları. 
nın ev • -ihı ola:ı 23 nisan günü 
ar.1>-rd1 be} a !erini vermiş 
•Jl ·ıkları !1'1laşılrlıjı takdirde var
d:nı ve . r . .,,,ye paralarından ıs. 
t fade ettirılmelerı lazımgcld·,,, 

h3kkınd kı kar~r bıldı•;tmekte • 
<Lr B· er .t dair inde } ardını 
ve ıkr mıyeden istıfade etmemiş 
oh~lar n ''"ulen Veka e mlira. 
caa•ları b Bn olunmaKtadır 

Üniversitede 
mecburi spor 

Önumı.iLdeki ders yılından itiba. 
ren Ünıversitede bir spor teşkilatı 
kurulması kararlaştırılmıştır. Bu 
teikılat kara ve denız sporları kıs
mına ayrılacak ve muayyen yaş.. 
lardakı kız. ukek talebeler mec
buri olarak l!K'Zkür teşkilata gi. 
receklerdır. 

hamalın bi:çok söyliyecekleri var. 
dı ve bunların lıep:i de ıstenere)< 
dinlenecek şeı lcrdi. Bir ara, Rez. 
zanın boşalan kadchıni doldurur
ken Naci ona d!kkatle kulak verdi. 
Sonra: 

- Yahu! • dedı • sen hamal mı. 
stn? 

- Evet beyım. 
- • ·ıçın hamallık eder-in? 
- Yapacak başka bır ış bulama-

dığım ıçın. 

- Pekı neden Adada ot..:rur _ 
sun? 

- Burasını jok severi:n do 
- Okuman yazman var mı? 
- Bir parça. 

- Koca İstanbulda seni geçin. 
d,recck bır ış bula,,.amana hay
ret ediy'lrum. Hemiz g~ııçsin de. 
Kuvvetiısın de. 

- Al'aha çok şükılr ... Amma 
sanıyorum kı siz benım Ltanbulda 
ış arayıp bu!.ııııadıgımı sanıyor
sunuz. 

- Tabii. 
- Ben İslaı>bulda l1 ararsam, 

belki bulurum. Ben adada bır iş 

-- - -- - - ---_ =--- _::_-_: - ~ ~ ---

Günün meselesi: 

ç y sa
c ım z r 1 

3 Yıl sonra tekmil memleketin 
ihtiyacı da/zilden karşılanacak 

Rızede tesis edılen çay istihsal 
teşel<köllerinin müsbet nelieeloer 
verd·gı nlaşılmıştır Rize tesisatı. 
nın. ancak üç sene sonra mem -
leketin bü•ün 'l'•Y ıhtiyacını te • 
mın edeceği hesaplanmıştır. t 

But ın bu faaliyetler cereyan 
ederken Yalova köylülerinin pi
yasaya tırdıkleri •hüdayi nabit. 
çaylara tesadüf edilmeğe başlan. 
mıştır. 

Bu ça IJrın koku itıbarile a 'ış· 
tığımız ~a !ardan :.:.hım miktar. 
da farklı old ~ muhakkaktır. An
cak, Ya o ·a çaylarına bir mikta~ 

y eknesa11 
, p an· 

lı ev inşaatı 

Süleymaniyc sırtla
rında yalnız muay
yen evler yapılacak 
Süleyman ye camiLn.n Halice 

!laZlr sırtları ı ın muayyen bir mın
tak nıia yap•lac olan b'naların 
,'Crek kat ve gerek tarzı !'limari ı 
ıt a· le hususi şera e tabı tutul. 
ma!.ı.ı ha~ıunda Belediy(·ce bir 
plan l.azıilanılması kuarl~ştınl· 
mıştı. lmar Müdürluğü bu planı 
vılcude getı:rmi~tir, Badema bu -
ralardakı b:nalar yeknasak olarak 
inşa olunacaktır. 

arı gravyar ırey
nirl im aıa.thanesl 

genişleyecek 
Karstaki gravyar peyniri ima

üthane ınin gen4letilmes.i Tica • 
ret Vekaletince kararlaştırılmıştır. 
D.ğer taraftan bu imalathanenin 
kursak ma ·asına olnn ihtiyacının 
tem·ni i n İsvıçre ve İngiltereye 
akred ıf açılması da kararlaştı -
rıımı .. t1r. 

diğer mutat çaylardan karıştırıl. 
dığı 1.akdirde lüzum halinde ihti· 
yacı kaqılıyabileceği tahmin o • 
lunmaktadır, 

Yalova çayının kilosu, Yalova 
pazarında 40 kuruşa aa:ılmaktadı!'. 
HARİÇTEN GELECEK ÇAY 

PARTİLERi 
Di "er taraftan hükümet, Cava, 

Sevlin ve sair rlerden çay itha
latı için muhım miktarda ıikredi. 
t f açrrı tı. 

ilha!A iç'Jl tema !ar ilcrle·ken 
b r taraftan da d h · de ~ li çay 
ıstllısalitm hız verılmi;tir. 

Ya ova-B rsa 
Ka a öy yolu 

Vfl~yefimiz·n de yar
dımı ile inşaata ya
kında başlanıyor 
Nafıa v~~iıletı Bursa • K~rııköy 

şoscsin bi. n en·el in,as.ı için 
muktezi parayı verece.,ıni alaka
darlara bıldi= ÖnumıJdeki 
ay içinde bu yolun yapı ma na 
baslanacakfır. Bu suretle Bursa, 
Vifıyeti l::ütçesinin takati dısında 
bulunan bu yolun ~şası halledil. 
miş bulunmtktadır 

Bursa • Gemlik • Yalova yolunu 
da Bursa Vil3yeti J ap'ırmı ·a baş
lıyacaktır. İstanbul vilayeti de 
Yalova hudut;arı dahilinde yola 
yardım edecektir. Bunun için ica. 
beden tahsisat bütçeye konmuş 

bulunmaktadır. 

Müzeye verilen 
tarihi tavanlar 

Bebek · İslinye arasında yola 
giden maruf Köçeoğlu ·alısının 

tarihi kıymetı lıa • ta\-anlıırının 
Müzeler İdares:ne verilmesi ka • 
rarlastJrı lmıştır. 

====== 
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--, ADLiYE ve POLIS~J-

Sevdiği kızı babasından i teyip 
alamı an genç aşıkın marifeti 

Sama ada gece vakti bir ca ını 
ı:rı: A'J"ık mabk m edil 

Samatyada genç bir aşık işle
gıği bir marifetın hesabını dün 
ma'ıkerede vermiştir. Hadise şu. 
dur: 

Samatyada Sancaktar Hayrettın 
mahallesinde Tekke sokağında o· 
turan Mütekait Hasan kızı lB ya. 
şında Cahideye bir ,orap fabrika· 
sında çalışan 17 yaşında Mustafa 
bir müddcttenberi aşık olmuş, Ca. 
hideyi ebeveyninden istemiş, Ha· 
san kızını, Mustafaya vermiye ra. 
zı olmuş, Fakat Mustafanın ebe· 
veyni buna rıza göst.ermemişler • 
dir. 

~fostafa, evvelki gece sinema -

bulamıyorum. İstediğim de Adada 
bır iş bulmaktır. 

- İşte bu tuhaf. Eğer burasını 
bu derece çok seviyorsan, İstan • 
bulda çalısır, Adada oturursun. 

- Çalışan adam adanın zev • 
kini çıkaramaz. 

- Ya c;alışmayan? 
- O da çıkaramaz amma, Ada· 

da çalışmadan yaşamak asaletini 
muhafaza eder. 

Muha\ooerenin burası Rezzanın 

alakasını arttırmıştı: 

Tiens, \iens tieııs! - dedi • büyük 
felsefe doğrusu. Siz tembelliği 
ideallser etmişe benziyorsunuz! 

Hamal, gü:rel kadının bu hita • 
bına son derece pürüzsüz ve pek 
işlek bir fransızca ile mukabele 
etti: 

- Bekarlık değil madam, tem
bellik sultanlıktır. Bu formül pek 
hoşuma gider. Düşününüz bir sal. 1 
tanat ki ne hazineler sarfetmeğe 
lüzum gösteriyor, ne de ordulara 
dayanmağa, sadece oturnyor, hiç 
b:r şey yapmıyor, esneyip uyuyor
sunuz ve ... inanınız J.<i dünyanın 

dan çıkan Cahl<leyle kardeşi Şe • 
rifin arkalarından eve kadar gel
miş, bir müddet sonra bir taş ala. 
rak aşağı katta bir camı kırmıştır, 

Mustafa, dün Adliyeye verilmiş, 
bu taşı, her zaman olduğu gibi, 
Cahideye işaret olarak attığını söy
lemiştir. 

Mahkeme, Mustafanın camı kas.. 
den kırdığı kanaatine varmış, altı 
gün hapse, 27 lira para cezasına 
mah"lrı'.ım etmiştir. Ancak, camın 
kıymetinin azlığı ve Mustafanın 
yaşının küçüklüğü gözönünde tu
tularak bu ceza bir gün hapse ve 
üç lira para cezasına indirilmiştir. 

en büyük saltanatını sürüyorsu • 
nuz. 

Naci aran bir hayrele haykırdı: 
- Ne güzel söyledi. Ne güzel 

konuşuyor. Faka dosum sen b~ 
sivil memur musun yoksa? Ya • 
hu hamal kıyafetine girmi1 bir 
prens mi? 

Hamal sadece güldü. Nacinin 
gözleri bu sefer onun bembeyaz 
ve pek muntazam olan di~leıine 
takılmıştı. 

- Ağzınıza kıyafetinizden ve 
yüzünüzden çok fazla dikkat et • 
tiğiniz anlaşılıyor. Rezzan, bak ne 
güzel dişleri var. 

- Gördüm. En az bir haftadan
beri yüzünde bir jilet gezdirme • 
miş amma, günde üç defa dişlerini 
ürçalam~ı. Sonra hamala kaka • 
rak ilave etti: 

- Eğer hakikaten hamallık e
diyorsanız pek garip bir hamal -
sınız. Yok, eğer hamal değilseniz 
bir baska vazifeniz varsa o zama; 
da azizim sizı temin ederim, bu 
vazifenizi p1:k kötü başarıyorsu. 
nuz. 

Un tulan 
eşyalar 

Nisanda Tramvay ve 
Tünelde dalgınlar 

neler bırakmışlar 
Elektrik, Tramvay ve Tünel t. 

daresi her ay arabalarda dalgın· 
!ar tarafından unutulan eşyaların 
bir listesini ve ist.atistikini tanzim 
etmiştir. Bu lislt>ye göre gl'çen ay, 
yani nisanda İstanbul, Beyoğlu 
ciheti tramvay ve tünel araba 
larile Tramvay Şirl<eti otobüs • 
!erinde 'n fazla hırdavat eşy 

unutulınu tur lı:i 63 parçadır. Son
ra kadın ve erkek eldivenleri gel
mekl-cdir k.i 62 parçadır. 

Nisan ayı zarfında unutulan d. 
ğer eşyalar sıras.ile şunlardır: 
Mu'ıtelif cins çantalar Ş4 adet, ça. 
maşırlar 43 adet, ayakkabılar 15 
adet pka ve bere! r 12 adet, 
şemsiye 20 ad t, ~l!lt evrak ve 
lı:i-aplar 35 ad t, yi ecek madde. 
ter 21 adet, dolma kal m 3 adet. 
eri. k kol tı 2 adet, g · 1 uıt 3 a· 
det, yun atkı 1 det, ba toa 2 adet. 
rob k me • 2 adet, pant.ılon ve 
ceket 5adet \'C bir mıktar para ıle 
7 adet ı;efertası. 

Bunların da dığer aylarda nu
tulanlar g bı hıplerı çıkmazsa 
satılacaklardır. 

rı r nde 
kal b lı 

Duııku pazar günü şehrımizd'e 
hav3, ın ılık ve güııe~li OU1l!ISl hal· 
kımızı akın akın mesire yerle • , 
rine toplamşıtır. Bilhassa Meci · 
diye köyü, Topkapı ve Edırnekapı 
harıcı, Ka.d.ıkt>)·iınde Filur tepesi, 
Ye0ılkoy, Balt>rköy, Adalar, Sa • 
rıyer, Bogaz ,i çok kalabalık ol • 
muştur. Bu ara Floryada açılan 
plajlarda aiın tektük denize gi • 
renlcr bile olmuştur. Çamlıca ve 
Suadiycye gidenler de dün mühim 
b:r yekun tutmuş, tramvaylar ila· 
ve seferler yapmışlardır. 

Mühendis mekte
bini bitiremiyenler 

Yü ·sek Mühendıs Mektebini bi
tiremiyerek vaktiyle kondoktör 
unvanı ile tasdikname alınış olan.. 
!arın açılacak imtihanlarda mu
vaffak oldukları takdirde teknik 
okulu mezunu sayılabilmeleri ka. 
rarlaştınlmıştır. 

ş hr1mlz ta ncııe
rinln bir toplantısı 

Türkiye Tütüncüler Cemiyeti • 
nin yıllık tonlantısı ayın 23 üncü 
cuma günü Galatada Ankara ha. 
nındaki merkezinde yapılacak ve 
hey'eti idare raporundan sonra 
tütüncülü!:'e ait mesai! göriişüle
cektir. ---

11 111 liralık bir 
il 1 ak 

Etıbba Odası hava tehlrkesme 
karşı binanın altında~i mahzenin 
modern bir sığınak haline konul. 
ması için bir keşif yapılmış ve 11 
bin lira sarfetmek icabettiğinden 
vaz geçilmiş \"e bahçede bir siper 
muvafık görülmüştür. 

Oskldar ve Kasım
pap a dtspanıer 
Verem Mücadele Cemiyeti Bey. 

kuzdan sonra Üsküdar, Kasımpa
şada yeniden birer dispanser aç
noağa karar vermiştir. 

- Demek ki madam siz debe.. 
nim bir prens yauhut bir sivil 
memur olduğuma hükmediyor • 
sunuz. Maalesef aldanıyorsunuz. 

Ne prensim ne de polis. Sadece 
adayı seven bır adam ki yaşamak 
için hamallık etmektedir ve diş· 
!erini temiz tutmak itiyadında • 
dır. Maamafih ... Bu bahsi kapa. 
!alını artık. Vapurunuz geliyor. 

Hakikaten derinden derine bir 
düdük sesi işitiliyordu. Naci he
sabı öderken: -- Dikkat et sevgllim ... • dedi • 
kulakları da pek delik. 

Hamal bu sözleri işitememişti. 
Zira valizleri kapmış ve iskeleye . 
yollanıruş bulunuyordu. 

· Rezzan kapıdan çıkarken pas • 
tanenin garsonuna sordu: 

- Tanır mısınız bunu~ 

- Klm tanımaz onu ki ... 
- Yaa ... Demek pek meşhur. 
- Bir adam, yüz bin altını ba-

karada yerse, üç dört apartıman, 
bir iki çiftlik okuttuktan sonra 
eski ahçısına sattığı köşkün bod. 

( Arkası Var) 

Yazan: 

Anıiral Darlau ile Alnı ıı 

AIM-tı •~• d P ri te ' 
uzun müı.ııkerclcr etra!tnd• 
rar perd i yav yavaş k•lk 

n kalktıkça da perde ar e 
d İngiltere i htih 1 edof 
Alman • Fransız ittifakı bdil"' 

mil· 

tır. 

3-- Fraıı'a ile Almaı • 
da bazı endü.tri •.alı~laruıd• 
!iği yapılacaktır, Giirüli.)or 1' 
manyanın Fransaya teıııln 
kon~n müh m blrşev d 
İ ~• masrafı bir e ev.el 
l>it edil .ğı saman :ulen Ço~ 
sekti, Fakat geçe bir fil 
fında Pransa uysallığı ılc t 
•ermiş old ı;unılan ~gal ._ 
uten azalmıştır. irlerin ft 
bırakılmaları ve Alman en4 ' 
sile Frnnsız endüstrisi ~r il t 
·~birliği. Fransa kadar ve 
de Fransadan zil ade Aluı•0 ~ 
istifade temin edecektir •. ( r 
Almanyanın. bn .,,birli~•· 1 . - ,,. 
desi altında Fransız eudii> 
kendi hizmetinde kullandıl1 

bir hakikattir. Kendi i i(irı , 
tayyare ve zırhlı otomobjl i~ 
den bir endü. irinin <;alı~'ı 
kinlannı vn· ·I ltirm k. t' 

Almanyanın işine elverir. 
Fıı at şimdi mes..-le udıır;, 

ba Alnuıava hakiki oiınaJı.tl 
zak olan . bn müsaadel<ıitl !!ıt 
W>jl Fransadan neler istcl11 !!J .\ 
Bu nokta üzerinde gerek B•' 

1 
gerek Vişi sükfıtu mulıaf•1 

nıektedirler. Güıılerdcnbcrf 
çok tahminler ileri siirülnı<~ 
Alnıanyanın İspanyaya ask'' 
çırmek için i gal altında b 

1 mıyaa Fransız topraklarıııdl 
çit istediği söylenmiştir. • 
Afrikadaki Fransız üslerİl'fll 
manyaya terkcdileceği biJJir 
tir. Fran::,ız donann1as101n ı\~ 
yaya x•rdınımdan bahsedi 
ve nihayet Suriyeden geçil 
ceği rivayet edilnıi~tir. 

Bu rivayetlerin en aşat' 
Suriyeden tayyarel re geçil~ 
mes.ine ait elanı, lııidi ·eler 
ey;üt etmiş bulunuyor. V' I 
rinden de bazılarının ve tııı110 
ki hepsinin de doğru olı'.P fi 
dığıuı zaman gösterecektıf• , 
onlar doğru olsa da olıııslı 
yalnz Suriyeden Almanr~l 
çit verilcıesi bile, Alman· 
mütareke ~ar'tarndan ıh' 
yetli bir ayrılıştır. Ve ~ 
bir sene evvel, mütareke~ 
)andığı zaman muhafaza e , 
tediği bitaraflıktan Alıtı~ 
müttefiki vaziyetine geç' 
dir. Bir defa bu, başlı hasın~~ 
terenin kuvvetine delil ol• ,r. 
bul edilmek lazımdır. B;r < · 

vet, mtltarekeyi fmzalıyara . ., 
ve arkadaştan, İngiltt>retı'.~ 
kavemet edebilecekine 1 ı 
vermemi)erdi. Almanlar d~ 
sız mütarekesini imzalar!< ıı' 
giltereyi birkaç ay için.le 
d ki 

• . t . ,, 
e ece erını ı.anne 

Fran•a~an b'.taraf ~aı-.ı'";."',·••·' 
başka bırşey ıstem,.mı · ır 
di aradan bir sene geçtlkl•"~ 
ayni Almanya, bu kadat 
zaferler kazanclığJ hald~,, 
nın yardımını temin et . t 
giltereyi mağlup edeın'~ , 

d"I;' fr'" anlıyarak yere ser •~ı ı~' 
dan yardım talebinde bll ~ 
tur. Geçen seneve nazar~" J1' 
kii vaziyetini İngiltereıııJ\ 0 · 
venıetine borçlu olan vı· 1 ' 
glin için bira• istifade ,·c~ ·, 
için de bir~ok viiitler 11ııı1'P r' , 
bu yardımı temin etnıei!C pd' 
luyor. Filhakika •r~alist• çıı 
rilen politikanın çok rc•·~,ı" 
lunduı<u bir zamanda bll ~rf 
te de bir çe')İt •realizWI• g 

(J>evamı 5 tocl 



a ııkıl erdirmek ınfuıkü 
'la .. Yıın karşısında duyula 

cle1Pce deret::Jiı. Kiuıi~ 
' \ok şaşar, kimbı de n. 
.','§nıamak duymamak d• 
ildir. · oğukknolı dcndii 

da hi~bir şeyden anlama: 
1 takdir etmez adam aıı 

lı attngı gibi. Biliıkis her 
het etmemek, türlü mii• 
~l'şısıuda sağlam dural. ı 

1 haller insanın fikrinı' 
117.ıın zamanlardanbc. 

tden bir ·idman• ı göst 

n olursa olsun bu harL 
llıahsus vekayii arasınd· 

it de Vişi Fransasının Jı 
~karşı artık galip taraf il 

1,ıyefiyett iyiden iyiy• 

Fransanın mağlubiyet 
felaketi, lnııilizlerle itti
fakı bozdu. Fakat bugün

kü halden istır!\p duyan 1 
Fransızlar da elbette 1 

vardır. --Bu sefer de Fransızlar İngilizl< 
rin kendilerine kiifi derecede yaı 
dım etmedikleri&i söylediler. B 
bahsin tetkik "·e münaka~aı-;ı nı~ 

.ak ileride kimbilir bu harpte 
koç sene sonra her tarafın sinirle 
rine klfi sükun &"'ldikten sonr. 
[ayıl.alı olacaktır. Yalnız bugünkü 
\'Ckayi şunu bilhassa hatırlatıyor: 

Çok. çok .,;ki zamaıılardanberi 
k.ırşı komşu olan Fransa ile İngil
lere birbirine dlişmanlık ctıni~lcr· 
dir. Bu dü~ıııanlık her iki tarafın 
birbirini takdir etmesi ve men!a
atlrrin biTleşınesile lıir zaman dm t-
1 :rn ~ -ndı LUkin bugiin Fransn 
ınağlüptur. Bugününü iyice ge 
çirebilıuek imkanını ararken eski 
miittcfiki ale ·hine şimdiki galibi
nin istediklerini yapmaktan baş
ka çare bulamamış. Yoksa lıer 
Fransız İngiltereye düşman değil
dir. Bıı halden ı7tırap dnya11lar da 
elbette vardır. 

· nce hatıra eskiden kalını 
ltdarik edilmiş birkaç türlii 
~uı gelmemesi olmuyor 
t\!çCJl senenin bu aylarııı. 

CJl müttefik Fransa ile l•. 
tıı bahsedilirken bund• 
labık müttefiklerin birbi i 

1
.n.eler yapacakları eirafm· 
ılır ackr söylenecek!. 

l,J.-HALK~ 
~ L-SÜTUNU-J 

. la beraber Fransa ile İn 
birbirlerine dii•mnn ol· 

devirler ne unut~lur gibi 
~e de kısa sürmüş. Bilakis 
~ &amiıni ve kalbi itilafın 

n •aman vdİt cdememi> 
~ dünya bir kararda git-
ı. . 
Çııı gelen musibetler sa-
lalbi dostları daha birleş-

'lterd çok defa bunların 
bl!'akınasına sebep oldu· 

~&örülecek hallerdendir. 
~ et aleminde bunun mi
~ •ihin türlii nk'alarile 
llıtıştur 

de artık Avrupadakl 
~·~ galiplerle yeni bir an· 
~ttieesi İngiltere ile olan 
tlik dostluğu bir tarafa 
&Örülmektedir. 

t lıarpten sonraki ncşri)·at 
t e saire ortaya hazı haki-
0rınu tu. Bunlar ara. ın· 

. ~4 ~I !'etenin garp cephesin-
;,, ~lara kumanda ederken ı 

:ıttt- karşı nasıl tedafüi bir 
. ' ~ ~imayı islediği, İngİ• 
~tupaya getirmiş oldui;u 

ıı kifi olmadı~'lnı söyle
lıı '~laşı!ıyordu. İngilizl;rin 
\t~et getirmesi, Amcrka· 
t'tlıe i,tiraloi halinde bile 
' lsker gönderilmesi ~ok 
~"•ohta~ olduğu fikri o 
~ daru;. halde kalmak is· 

'lı~ ~eri sürülen sebeplc
~t bıınteri olmıt§tıır. Fakat 

. l>oş çıkıyor, biJaJ.;s geri 
> 1 değil, ilerlemeyi iddia 

~~ıııanlar yenilmez kim
<ldir .. di)erek işe sarılı· 

~· hııgün hatırlanmasında 
' ~:~tın tesiri var. Fransız
~! Q•~r arasında daha ge
.. ~ kendini göstermi~ o-
~ lt•ıkl'.:k gizli kalını· de 
~llPara İngiliz askerinin 
~ldiğı bahsi dama un sı
i~~u olagelmi~tir. ı 
1, ler az i gördü, Fransız

~llı ~akurlığa katlandı. son-
~ erikanın filcıı müdahale-
. 4Sızlnrııı za•·iatını telafi 

ı· .• 
),, it. 
·"'~ı.· ;ı.· ti . . b' '*- ı ş aye crın ;\'f!ni ır 

de bu harp gösterdi. 

1, Ve lıri Arıyanlar, 
ıilıayetlet", teme1111İ· 

leJ" ve mii,küUsr 

l~ arayan genç bir kız 
Lise taıı.sainı biUrmiş genç bir kız, 

resmt ve husu ~ milesse.,elerde, yazı .. 
hanelerde iş eramakhıdır. İi sahipleri
nin Son Telgraf Halk sütunu vasıta
siyle cNeb het> ismine müracaattan 
rica ol un ur. 

iş al'I yan hil' genç 
18 yaıında bir Türk genciyim. Tah

silim orta o.Kul son sını!ıu.;ı.,)f:adlırdır. 
Riyazıyem k V\·ctlidir, Herhangi bir 
müessesede Ç1.lışmak istiyorum. Kefil 
de verebilirim. isteklilerin lütfen asa
jlıd.ak! adresıme bildirmelerini ı·ica 
edenm. 

Kara&iimrült Kabakul>I< oaclılesi • ·o. 
43 Tahir DÖLDÜŞ 

l~ arıyan iki g<'nÇ 
17 yıısında 10 uncu .. ınıfı pek ı.ri. 

derece e gctmiş, kiırse!1.:ı:-:.bir cen
cun. Taruıilimle nı!lnasıp her işte 30-
35 lira ile çalısu·ıın. Adresıın: Karaköy 1 

Necatfbcy Cııd. No. 190 dn Ifasan. 
.,.... 16 yaşında ortaınektebin Uçun .. 

cü sınıfına tcrfl etmiş kim•esiz bir 
gene n. Az bi.r Qcretlc münasip bir i=ı 
anyorum. LQt!en K.'raköy Necatibey 
c;ıde nrle 180 numarada Genç adresine 
müracaat olunına~u. 
Daktilo bilen orta mektep 

mezunu bir genç kız İJ 
arıyor 

Orta mcKtt::p meznLu 20 yaşında 
mütevazi bı a'1c kız..yını.. Yazım dlıı
gün, mıınla!am olduğu gibi ayrıca 
daktllo d<:ı hiliyorulT'. !\Ioli \7iZıyetl
mizin tmkAnslılığı yüzünden çal.ıp.rak 
hayatmı kendim yapma· mccburi,ye
tlndeyim. Rcsınt, hususi ınüeSSC"'~ler
de. yazıhanelerde kana::ıtkAr bir ilc
rtle bana iş vermek lütinnu göstere
ceklerin LOtlen Son Telgraf halk sil
tununda !\tu:ıllllya bir mektupla mü
racaat et'."':'lclet·inl hünnetle diletlm. 

Mümareseli bir genç 
it arıyor 

cLis~nin son S1n1r1ndn kayıtlı bulu
n:ın tecrüb('Ji bir genç Jş arıyor. Hc.sa
bı, y Jztsı 'l'IU: emmf'J \•e ştmrliye kadar 
b~kn vazifelerde cı<ldiyetlc ç~lı.şnrak 
IT"iımnresc kesbetnıi tir. Arzu eden iş 
snbiplc"'inin halk sl\tununda Ofis ru
muzuna müracıınllan rica olunur. 

iş arıyor 
c 17 yaş.nda Ih:;e 2 ye geçnıiş Anado ... 

h.ı' ~ kimsesiz blr genç ticarethane ve
ya bi mtie sesede çalışınak istemek
tcdır. Taliplerin aşa~ıdakl adrese 
mllncaatları t·ica olunur 

Karakö:r S.tmsun KaradenlZ otel Nt:!
catibey cad No. 190 da Hasaıı. 

Cinayet Davası 
Yazan : ETEM iZZET BENiCE 

~· 
• 'te hentm karımdı, o da ı 
h U!iuın, 19 > ıl ayrılığın 
• e" onu yine karım hil- t 
ı ~ 0ııu d.: ündüm o ve •kı 

1~İtı ı a!'iadın~. sonunun 

~~~ını hilıni~·orduın. ı\n
~1 Coniil , e izdivaç bai":
ı,, the daha ziyade kadın

~~. llaft eöıen dillerin
liİtjlnii bi~ kalb hokka· 

~,:uııd ki maske ııibi en
~~~ P cavra gibi fırlatı• 
h· r. 

li ıt kere seviyoyl". Fakat 
• ı gibi güne le renk 
· İıq degiştire sc\ i) or. Bu· 

''~ .ı rın senin, yarın se• 
~ hılir •. Ötokinc de: Sc

ı; · ' lir. Hiıkimler 
a g len, beni kızımdan 

ayıran \'e yine bıılu~turan sebep 
bııdıır. 18 ~·ıl hen onun hasretini 
çekerek onu dokunuln1az, el sü
rülmez bir tablo gibi sevdim, hep 
gözkrimiu gölge inde sakladım. 
Gözkapaklarınm içinde ya ayan 

o ha,·al bakı•.lurıııın daima birle • 
1 iği H yakıştığı bir hakikatti. Me
ğer, )eryiUiinde ve in. anların kı .. 

~a faniliği iç inde hakikatin ıle hiç 
bir değeri yoknıu~. 

Vefiı.. özlükte okuna& ve yİ· 
ııe oraıla aranan bir kelime. Eğer 
vefıi olsaydı Şükriye 18 yıl 19 ay 
10 ı;iin kendisi için mukaddes b'r 
tutuşma ile yanan ve ~ocuğuınıız· 
la birleştirdiğimiz bu damarlar
daki kana sadık kalır, beni bekler. 

Sizi yorıntyJ.cağım. llenı ,·ormn .. 
i· !csem de uzun uzun u) r, eccf-1<"· 

-- .. - '·- '···~ ·--- '. 
~/'.zh/Z*3 

. 1. 

1 

Sokak kApeklerl 

MAHKEMELERDE: 
• 
ikisi de Nuh diyor, 

3 - SON TELClıt.AF - l~ lllA.YJS lift 

aşmalıarrirler 

Ue Diyorlar? 
IK DAM 

U. Abidin Daver «19 !\layı » ilimli 
u:ünkü baş ya1WDda Gc:ıırl k ,., 

1por Bayramı tah ·· t rinl anlat-

Glzeı Sau•atıer Aka· 
demfıl ve raammam Biz ba sütanlarda, ıehrirı 

bazı semtlerinde son zaman

larda ba1ıbo1 dolaşan köpek· 
lerin çoğaldığından bahaet
mif, bilhtnsa, Ü,;küdarda otu· 
ran ve kendilerine itimat etti
ğimiz bazı arkadO§ların bu 
husustaki iddialarını kaydet
miştik. 

Pegg~mber demiyor ı .n kta \•e 1919 yıllJ1lD 19 Mayısmda 
Bir gazetede okuduğum 

küçük bir haber, beni uzun 

uzun dütündürdü. Haber, kü
çüktü, amma, mina ve mahi· 
yeti büyüktü. " Kisbetlerimizi giydik .. Yağlan

dık .. Er m ey danı na çıktık ... ,, 

Bilahare öğrendik ki Bele· 
diye Temizlik l1leri Müdür
lüğü, bu ne,,.iyaiımu.la yakın- ı 

dan alakadar olmuştur. Bu a
lakaya teşekkür ederiz. Bize 
verilen izahata göre, Beledi
ye Temizlık l§leri Müdürlü
ğü bu gibi köpeklerle muca
dele etmekte ve bunları imha 
eylemektedir. Bize, bu yol
daki mesaiye dair bir de iıta· 
tistik verilmiıtir. 

--f:Yazan: B'CSIYiN BEBÇET =t--

Bütün bunlar güzel ve doğ
ru •• Belediye Temizlik l1leri 
Müdürlüğü köpeklerle müca
dele ediyor. Fakat, diğer tez,. 
raftan, bizim nef'"iyatımız da 
doğrudur. Yani, bahsettiği. 

miz semtte, hemen her soka
ğın başında bir iki köpek ö
nünüze çıkmaktadır. 

Geçen gün gördük, resmi 
bir devlet dairesi önünde tam 
beı köpek, cadde üstünde oy
na§ıyorlardı. Daha garip ve 
tuhafı var. Bir çok köpekler. 
sabahları çöp arabalarının 

pefinden oynıya, sıçrıya koı· 
maktadırlar. Çöpçü, ağzında 
bir ıslık, köy türküıü çağırı· 
yor ve bu hayvanların araba· 
ya relakatini gayet tabii bu· 
luyor. 

BURHAN CEVAT 

SAÇLAR 
Bu mevsim, blı·az rüzgar m~

s1midir. İ~lanbul sokaklan ne ka
dar asfaltlansa da, yine toz dll
man kalkar. Şapkasu gezmek le 
moda olunca, saçlarınuzm hergün 
ne kadar tu?..landığını kolayca ka
bul edebilirit. 

Havnlo:ir ısınmıya oa,ıadıtı için, 
saç derimiz.in çıkardığı ter. toz-
1arı bti. bütun alıkoyar. 

ArtıJ~. her akşam eve dflniınce 

snçhırı iyice yıkaınanın <.11.· ıl lJi.-
7.&ruret olduğunu söylemiye hacet 
yok. 

Billıas:sa, başlarına hafif bir a.:r
gı g~·frer•k sokağa çıkan b11Y•n
lar11nız için hiç olmazsa ayda bir 
,,aınpu\'an ister. Saç:ın sıhhati ba
kunından ta•bik edıle('ek pr.at~l( u 
uller vardır Mesel;i yatırc litrP 
yağmuT" suyuna tiç yumurtd san
sını iyice (alkahyarak. nave et
meli, içine bir miktar da rom kat
ı.nalı. Saçları üç dcftt bu mahlUl 
le iyice diplerine kadar oiuştu

duktan sonra, iyice yıkamalı. E
ger saç derisi pek kuru ise, baden1 
yağını parmi"ı.kla sac diplerlne sil
re~k oğu,tunnak, iJ'idir. Bu su
r~Uc saçlar hem temiz kalır, henı 
riipJeı·i kuvvetlenir. ...,,, ________ J 

rj1u davanın nıe\'zuu dışında ka .. 
lncaktır. Bir marera, bir insan n1a
cera\1 ,hen, macerayı e)"·rıta yaz· 
nıak \'C bir insanın, yani bir torba 
el ,.e kemjk denilen nesnenin neler 

r
l yapabileceğini. ne lıarikoliıdelik

lcr yaratabileceğini göstermek ve 
oku~ :ıraklara fa)·da \'ermek iste
rinı. Srıc iki çlıki halinde bu n1a· 
ccranın ana hKtlarını 'creyiın . 

İkıı:. de iri yarı, ıkisi de pehlivanı 
yapılı idiler ikisinin de kafaları, 
ustı:.ra ile ııraşlı idı. Yanlarmda, 
sekiz on k.şı duruyor, konuşuyor· 
lardı. Birısi, ırı yarı, pch.üvan ya
pıl. adamlardan birine: 

- Rii.>I eme •=·· dc:ii. Bu ~· 
çok uzattınız. Siz, arkadaşs.nız. 

Hem <le, can ciğer, kuzu sarma.>ı 
arkadaş .. ~lin şunu tatlıya bağ
layıverin. 
Diğer birisı de, öbür pelııivan 

yapılıya: 

- Cavit .• Sen de .ızun ediyor. 
Si' • Bak, o vaz geçecek. Sen de 
, az geçh·cr. 

Cavit, kaşların. kald.rıp gözle· 
rini açarak: 

- Olmaz! dedi. Ben vaz geç • 
mem. Vaz geçersem, benim şere
fim, haysiyetim nerede kalır? 

Sekiz on kişi, telifi beyne ne. 
kadar uğraştılarsa muvaffak ola
madılar. İkisi de uh demi ti, 
fakat Peygamber ~miyordu. 

Biraz ;onra, iri yarı, pehlivan 
yapılı iki adam hakimin karşı -
sındayd !ar Hakim, hüviyetlerini 
tesbit ettikten sonra sordu: 

- Anla bakalun Rüstem .. Ne 
oldu? Davan nedir? 

Rüstem anlat:nağa başladı: 
- Bu: ıkimiz de pehlivanız .. 

~çen sene, panayırlarda desteye 
tutu~tı.k. Bu sene de panayır mev
mevsiıni geliyor. Havalar da dil. 
zeldi. Kahveden, sekiz on kişi ile 
beraber çıktık. Karş,daki çayır -
lıkta güreş yapacaktık. Kahvede. 
kiler de heps şalı t ... Kispetleri • 
mizi giydik ... Yağlandık .. Er mey. 
danma çıktık .• Bu, bir aral•k b "la 
bir kurt kapanı takmak istt>di. 
Sıyrıldım .. Kaz kanadiıc, tutup 
yere vuruvcrdim. Sırtı yere geldi. 
Bu, kabul etmedi. Güreş bu ... İn· 
san bazı yener, bazı yenilir, Za.. 
ten, ben, tartıda bundan fazla -
yım. Kabul etmek lazım.. Ne o.. 
lur! \ 

- Hayır! dedi. Sırtım yere gel· 
medi. 

- Ben scnı her zaman yenerım! 
dedim. 

- Ben beni yenecek adamın 
alnını karışlarım! dedı. 

- Var mısın, ~er lira koya • 
lırn? dedim. 

- Varım! dedi. 
Beşer lirayı çıktık .. Yeniden baş

ladık. Kahvccı Sadık pehlivan da 
hakem .. Yemden tutc~tuk. Buse. 
fer ~~tin gürcşıyordu. Uğraştım 
uğra~tım, biçımine getiremedim. 
Bir aralık bir çalımına getirip 
yan çaı:.razına aldım .. Vuruver • 
dim vere ... Yine kabul etmedi. 
Sadık pehlıvan, bütün seyre _ 

denler: 
- Oldu, dediler. Cavit yenildi. 

Hu hıl.la: 
- Hayır! d'yordu. Sırtım yere 

ı!elmedi. 

Ondan sonra. beş lirayı verme
cğe kalkıştı .. 

lcriıudeki ek yerleri tutmaz ol
mu~tu. Fakat. bütiin bunlara kar
şılık içimde bir kurtuluş inanı, 
yüksek bir irade kuvveti \'e yaşa-
1110~1 yüz.dl' yüz ,·adedcn bir duyu 
vardı. Sars1]11;1yorduın, korknıu· 

~·ordun1, tek 1ıaş1ınn sahranın ha
kiıni, giiğü g(istrrmi)·en Adem O· 

ğullarına ,yaban orn1anların sahi
bi, vah~l hayrnnların hiıliki gibi 
hedefe ilerii)·ordıım. 
Goııdar ornıanlarının eteklerin .. 

de \'e Ras l\laymanın ülkesinde 
birkaç defa ecelteri döktüm. Kaç 
defa öliim beni ensemden kavradı 
,.e sırtınıı >·ere "·urınak istedi. Fa· 
kat içimdeki iman, gönlümdeki 
irade, yaşamak isteğinıdeki hırs 
daima bana onları yendirdi. 

Hakimler, tek vak'a anlatma• 
dan çızdiginı bu gidiş yolu beni ta 

- Ben d;ıılemem, ded.ını. Sadık 
pehlivan parayı bana 'ereceksin 
Sadık pehlivan za•en buna tara[. 

tardı. 
Cavit bu sefer kaıktı. Benım ü-

zerııne hücum etti. 
1 

- Bc'n eğer bu parayı sana ver. 1 
dirirsem, kisbetim baııma ols\11': 
ded.ı. 

v~rir&.n, vermezsin derken: bir 
yu ruk vurdu. Elini tutmak ıste

di:n. Sıyrıld•. hır tane cıa~.:ı vurdu 
Artık dayanarr adı"l. Bır ik• tane 1 

de ben ona vurdum. Yerden bü.. 
, ,\k bır taş alıp llzerime lıücu 
ettı. Sad .k pe'.Jıvan filan tuıt.ılar 
Ayrı.dık. Ben ona bırşcy yapma· 
dım" Döğdugü için davacıyım. 

Cavid de anlatmağa ba !adı 
- İddialı güreşe tutuşt..k. Bu, 

bakt. kıv. arıısor sırtım yere geı. 1 
meden güre'i bıraktı. Ortaya koy
duğun- u beş !.ray. almak skdi. 
Bu, benden biraz faz' ıdır amma, 
benim nefesın daha çoktur. Fazla 

1 güre,ince, bu. şişer. Eğer biraz da. 
ha devam etseydik, muhakkak ben ı 
kazanacakt.'Jl. Güreş. bır:ıkt;ğı 

için. pes etmiş demekt , Beş I:ra· 
yı benim almam lazımdı. Halbu. 
kı, hem para), vermemek, hem de 
üstelik benim beş liramı da almak 
istedi. Ben razı olmayınca, üze
rime yürüyüp döğmek istedi. Ne 
yalan söyliyeyim .. O bana ıki vur. 
duysa, be-ı de ona bir vurdum. 
Sonra ayırdılar. Asıl ben ondan 
da,·ncıyım .. 
Sadık peh;ıvaııdan başlıyarak 

sekiz on şahit dinlenıldi B;r kıs
mı Rüstcmiıı, bir kısmı Cavidın 
lehinde şehadet ediyorlardı. 

Hiıhim, kararı bildirdi: 
- İkinizin de birbirinizi doğ. 

düğünüz sabit oluyor. İkinizin de 

birer hafta müddetle hapsinize ka
rar verdik. Ancak, suç karşılıklı 
işlendiğinden bu cezalarınızı is • 
kat efük. Haydi bakalım ... Mah
keme masrafını da yarı yarıya 

vereceksmiz .. 
Mahkemeden çıktıktan sonra, 

şahitlerden biri davacılara: 
- Sizin, yapmadığınızı hakim 

yaptı, gördünüz mü? dedi. Siz ha· 
rışıp uzlaşmadınız .. Hakim ikinize 
de ceza \"~rdi. Sonra, ikinizin ce
zasını da kaldırdı .. Aşkolsun h4-
kime ... 

Alyon ııatıarı 
ytkıeldl 

Afyon fiatlan oon günlerde 
yükselmiştir. Bwıa sebep müstah
silin elindeki bozuk afyonlann da
hi toprak mahsulleri ofisi tarafın
dan satın alınmasıdrr. Halen piya
sada zile afyonları kilosu on lira
dan diğer bazı cinsler on beır li
radan satıılmaktadır. 

kendimi dışarı atacak bir kapı a· 
radım. Beni yarata•, ayakta tu
tan, öliiınden koruyan, irademi bes
liyen, yorgunluktan yıpranan vil
cut ve dimağ hücrelerimi tadele
yen tek ~ey bir gün tekrar yurdu
ma, yuvama, karuna, kızıma dön· 
mek istek ,.. dileği idi. 

İşte, bunun içindir ki 19 yıl on
ları lıaynlimde ya5a!tını ve iç lıü
viyetimde sakladım.. diyorum. 
ve nihayet bir gün bu ayrılık ba
ğını da koparmağa ınıınffak ol· 
dum ve buglin haksız )·ere, hiçbir 
suç ve günah sa'hibi olmadığını 
halde kar~ın11da bulunuyorum. 

Buraya nasıl geldiğimi de bir 
ciimlc ile size haber •·ereyim: 

Mısır e•irlcri kampından kaç
tınt, Bu cok tc.·hlıkeli. her saniye 
ben önde, ôliin1 arknda birhirin1izi 

kornlı)an bir knçış oldu. Sa~~ız 
tehlikeleri içinde derleyen bu 
hızlanına \'e ko,•alanıaca içinde 

1 
kc.:ndin1i Sudana zor attınt. Ornda 
da ynkalanabilirdim, yalınayak, 
ba~ıkabak, aç. hazan ağaç ;vaprağı 
ile midemi şişirerek. hazan ot ·o
larak ve böyle beslenerek ,·ah~i 

ormanlar, sarp boğazlar, yılanlar, 
cı)·anlarla dolu çöller aşunk lla
Iıeı;istana girdim. Bütiin bunlar ae 
ynptığınıı, nereye gittiğimi bilerek 
ap•ığıın işler değildi. Yorgundum, 

r•ccelcri sabahlara kad>r > ürii) or
• ı, tabnııı..,1 parçııl:ınını tı, ız .. 

İ<" Konı::oya kadar aklın, ha)·alin 
hudutlarma dar gelen nk'alar, 
maceralar içinde süriiklcdi. Bin
bir sıkıntıdan, binbir yaşıınıa cam
bazlığnıdaıı artakalan bu hiivi) et 
l'e hu 'iicutla 16 sene biitiin orta 
Afrika) ı 1-arış karış dolaştım. Hep ı 

Kongodan İngiliz Kenyasına ge<·· 
tim. oradaıı tekrar Habeşistan& 
çıktım. yolum belll Adisahabaya. 
Hnrara. Cibutiye, Hüdeydeye, Ha~. 
fuyn kadar götiirdü. İmam Yah~·a 
ile konuştum n .. en son Hüdey
deden bir İlıtlyan vapurıına ateş· 
çi )·azıldım; Mısıra geldim. İsken
deriyedcn ~·ine bir Yunan şilebine 
tayf oldum veı İstanbula ~ıktım. 

• lJU1laa ..... , 

... uyfrk Kurta.rı('Ullll Sa.m5ı.uıd&ll Ana.
olu toı)rakbrına a:rak baı-;tıjuu eiyli· 
rrek: 
..o Jı.almılık, o .urkunç gccC'llin fec· 

ı ba wn l:itı. Du !nanlar ve hainler 
bunu bir clıccri k zi.,> &lbi gö..itE":•mek 
~~ıler. Faka:. gWle, bir kere doğ:ma
t,.ıa balladı mı na!!!.~ onu dı..:du:nnak 
mümkıin değ,. :.se, Tür'tıyeyı k ... rtaran 
..~ ,.. n de biltu~ pariaıt 6 1 ile ve gO
ıelllli .~c doğma:.na, yükselmesine, 
mJ letin ruhunu aydı1 Ja• asına. Türk 
yL...cklcrindckı sonmez Jteşi.n yanıp tu
"" "'asına \'C blitün dl,.;.Jmanları yak
m::ı.sına mAnl olamadılar 

F.L a!ımızda tehfü enin dolaştıi:ı 1>u
ğ4:.1lcr e 19 Mayıs 1919 u, onu takip 
eden rnt.ı' :.;J.ş müc.:1dc1eyi \:e bll.Y(ik za
ferlerı .ın .. a nak lhımdır. Ebed! Se
tin o eşsiz mfıcadel :ıdo en yaku1 ei-
l:ih ve inkılftp arkadaşı, en ktıd:et.Jl 
yardımoısı olan Hüyük M Şe! İs
nıct İnonil b3§trıızdadır Bu maz.tıa. i· 
yet, b1.ıım en buyük kuvvet ve oıan 
kaynak rımızdan bir dır O, bizl 
sulba veya harbe, nereye götUrQr:;e, 
·r.ı,·a g dreeğ.:ıı: Bozguıcui.._:r, 19 Ma
yıstan ıLret \'e k· •\.·vet alarak ı'nania
nnı •.J.zeıc lnlc'l"1:t demekted'~ 

CUMHURiYET I 
B. 1'11nıH Sadi cTiirk gcnçlij'Wln 

Ba1·ra.mı» islml! bug-Wı!ku bq ya.usııı
da J 9 l\Iay.s Gençr "·e Spor B~n .. 
mwın ı:ni.D.t."Jıuı anlatnu.kta \·(': 

..~ undan k-11 .nlar.ık g~ .ç eller .. 
ed AııkE~aya. ge• ılen ,.e c;:.ı.nya hfı

di. c•e l , !..I:r.yle ç . .nde ya~ad:ğımız 

ınu,tcsı:a guııl<ıde Ebedi Şeften M:lll 
Şe~c ..... kıy c~4 bL a mağaYiw en 
ku\.ı.: ... tli renızlr: taşı)":tn b:ıyra.k bızo 

yalnız mazimiz.in dc:tU lst..'tbalimizin 
de •,arlhni okuyan bır yapraktr. Bu 
bıze dunlimüzil hatırı..ıttıjı kadar ou .. 
gün(ın u.ı. \ c yurını:-nızı u.ı en ccUn 
vaz:.fele~1y~e bırl ktc en s:ırı~ ~ret
leriyle gostcttn bir rUı sahif~i

dir 
lli nıllet mC\·cudıyet \'e lstikM.lır...n 

kor1.ın asında bu kJ.dar ıier .. ~z.;'::"'ıkAr 
olunro onun yencrntyeceğı n.Ü$kül yok ... 
tur Hususiyle bu mıllet, Türk milleti 
g.bi o1dum ola 'Yil kahraman bır nıil- 1 
Jet olunca. TTzun tarihuıizde biz bu 1 
hakikati her z:ııran her yerde ve bin 
bır şek !de ispat etmiş bir milletil. Ne 
hacet, • t.e bugiliı Gençlik P.ayıa nı 
halinde tcs'ıd ettiı;ınlz 19 ~!ayıs yıl
dönfmü de çuk değil, daha yirmi yıl 
önce böyle bu hamlemizin başlangıç 

noktasını tcşk .a etmişti. 

llaşlıuğ etrafında bir: k ve onun e· 
mir ve iµret edecegi vazifeleri ifaya 
hazır lıulunınak; İ::~te mu\·a rakıyetin 
sım buradadır, \le AtatürkOn Türk 
gcnı;lıiinP \"a lyc Jn huU ası budur 

Türk ,:enC'i kendine dLI.§rn vuzilt,;;yf 
bi: iyor ve tuguf' l!l l\f~y·s Bayram· '.11 

o \'azifeyi pürüzsüı ıra etmek azim ve 
imaniyle kuUu.luyor.> demektedir. 

YENi SABAH 

B. Hu-.eyin cahil Yalr111 •Fra.nu. ve 
Stırİ.,,\'e» iSfmll bUl'ünkıi b34 yaasmda 
Sur'.CyTdrki Fran .. ız mauda.<Juın en iyi 
bir dostu ola.ra.k. yap.dıtımn 8')J'11Y6- 1 
rek şöylt d("mektediT: j 

Fakat bugilıı Vı;;L hükômetı meş'
unı bır adım attı; Suriyf'yi .Ala.an kuv
vellertne atlı. Su·iyNie Fran~ız fda
res dt•vam eltığı milddeU;e1 Suriyeli
Jerin lstik11Uerı.ne hürmetim1z ve 
Fransız millet.ne dostluğumuz btzi ha
lihazırı muha!a<aya sevkederdl. 'Fııkat 
Suriyeye Mihver DevlcUerinin htıkan 
olm••ı thtlmoll karşuında Türl:iyenin 
hayati menfa:ıUerinin rnüd'"faası va
zifesi her müllhazaya hAkim bir ma
hiyet iktisap eder. Böyle bir ihtimal 
k:ır~ ında ne dilşündüğUmUzil yarın 
izah ederiz.> 

VATAN 

B. Ahmet. Emin Yalman .sanısua
dan ı\nkara.yu ôırlınU hurin.kil bat 
yu.ıısında. bueünün bUyök. min• ve 
eJıemmiyciinl anlatarak: 

cYirml l.kl ...,,e evvel Atat.irk, sırf 
Türk milletinin lstikUıl sevgisine. mil .. 
11 imanına gil\·eoerek ı.ve sarıldı. Ne
t.ıcede haklı çıktı. Bu iman, bu irade 
bütün maddi silahları yendi, büktil. 

Bugün de ayni. imana dayanan bir .. 
lik, bizi harpten koruyacak mı.ıhkem 
bir kaledir. Başkaları harici t.ec&vüz 
karşısında neden ezilınlf bilmeyiz, ara
mayız. Yalnız rıunu bilir!:z ki, '!U.-tı: 
milleti, bugüne kadar ıcvkle, imanla, 
birlikle girl:ıtieJ her rnUcadeleden mu
za!fer çıkmJitır.> demektedir. 

TASViR/EFKAR 
d•pa.nya da nilıayel lıpe la~ 

nuh islmll bugtlnlr.il bat yazıda İ.•
paıı1nm ulhayei Alman.ya ile birleşip 
C'ebcJuttank'a hÜ<'\111\ edecl'tl hakkın .. 
dak!· hı<bzerI<-rln ilatlyat k&ydiyl~ te
likkl edilm<Sf icap ettlilnt sörıı,.. 

relt: 

İddiaya göre, son zaman• 
!arda, bazı binalar çürük ve 

kötü malzeme ile yapılıyor· 
muş.. Bu yüzden de bazı ha· 
diseler oluyor, tiki.yeller ya• 
pılıyormu§ ! 

Neden çürük malzeme ile 
yapılıyor?. Sebebi malum! 
Ucuza mal etmek, çok ka
zanmak.. 

Alakadar vekalet, bu it ü
zerinde ciddiyetle durmuı ve 
tetklıder yaptırmak üzere ı .. 
tanbula müfettiıler yolla· 
mıt·· Anadoluda da, bir kt· 

sım yeni inşaat ayni ıekiıde 
kontrol edilecekmit ! 

Ayni haberde verilen iza· 
hata gôre, böyle çürük maze

me ile bina yapaıı bazı kalfa 
ve mimaı·lar hakkında da ta· 
kibata başlanmıı ! 

Neticede ne çıkacak, bil
mıyorum. 

Bu haberi okuduğum ıra• 
zetenin ayni sayfasında, di· 
ğer bir küçük haber gözüme 
ilişii. Size o haberi de kısaca 
arzedeyim: 

Bu yıl, İstanbul Güzel 
S&n'atler Akademisinden 49 
genç mezun olmuı.. Bunlar• 
dan 14 Ü mımaı·, 12 ıi ressam, 
19 u dekora ör, 2 si tezh • pçi 
ve minyatürcü, biri hi.kki.k 
ve biri çinici imit ! 

Şayanı dikkat olan bir mü
talea da, ayni habere ili.ve e
dilmektedir. Deniliyor ki: 

«- Güzel San'atler Aka· 
demiıi bu seme çok iyi ran• 
dıman vermiıtir. Bugüne ka· 
ıfor, hıç bir zaman, mezunlar 
sayısı bu yekuna varmamıftı. 

Yekunu unutmayınız: Y :ıl
nız 49! 

Güzel San'atler Akademi· 
sine devlet yıllardanberi pa• 
ra ıarfedeı·. Binası, kadroiU, 
teıkilatı, ihtiyaçları, ıslahı 
için bugüne kadar harcanan 
paralar milyonlarca lirayı bu
lur. Fakat, buııün alınan ne
tice şudur: Yalnız 49 me
zun .. Ve bunun yalnız 14 ta· 
nesi mimardır. 

Halbuki, memleketimizde 
Güzel San'at adamlarına. ba
husus mimara olan ihtiyaç 
ne kadar fazladır. Bazı ted· 
'lıirler alınmıf, önümüzdeki 
yıllar da, buradan daha çok 
genç mezun olacakmıt! 

lyi, güzel.. Fakat, yıllar
dan beri neden böyle olmut?• 
Bunun m~'ulü kim, acaba?. 

R. SABiT 

Biri!"i.zi·"DEgoi 
t1epımızın 1 
Bu telefon kulü
beleri süs müdür 

yoksa? ..• 

-

Kadık.öyünde oturan olı.UTU<"•· 
laTtnll7.dan Bayan RaJrünntı.a ve 
Il~rllll yaLJyorlar: 

cC·1ma gıınil '1'1 .ıın ha tal:ın .. n 
bir hastal1'ız iç ı kopı uuliı Ada
lar . .kele ·ndckı tel fo ı ub ın
deP. :~le.ton etmek i tedı.k.. fak t 
kilitlı oulduk Orad .... n Kc.-iık y İ -
!(ek t:.dekı telefon kulubesine de 
gitl:k: e de bunun da kapa ı ol 
ğu:. u hayı t!tlc gıJrdi.ilc. . 

Ortı :la bk 'un n b ı l h' ı n 

cİspanyada bugün vAkıA ııskerl idare 
hAkimdir, asker! idarelerin de başlıca 
v°'!ı, milll hisleri tahrlk \"e tenmiy.,_ 
dlr. O itibarla, ıki bucuk asırdır, is
p:ınyaıun l>lr cenahında bir çı"'1n gibi 
duran Cebelıittark"takl İngı1ız işgalini 
ortadan kaldırmayı bqgünkü İspanyol 
.-ıcall şüphcsn arzu ederler. Fakat Ge
neral Franko, ayni zamanda kendin• 
;htiyallı, tedb.rll ve sabretmesini bilir 
br 'adam olarak tarutnuştır. Bu v:ısıf .. 
lan haiz bir adamın ise, Cebclutlarıkı 
htirdat tçlıı daha milsait bıı.- zamanı ' 
beldeme! llnm gelir. M.ıama!lh için
de bulundufumuz acaip zamanda, si
rst ..,ısun, askeri olsun o bdar ~asırt 
malRrla karşılaşıyoruz kl f n:v nın 
tlıt, h r tÜJ'lil mantk1 mülAhazalccı·a .. ğ 

he. halde memurda olnu~ ı ı p .ıt 
Uğin söyledi Fakat bay mcnt'olr 
d:ı g L' y mekte · ı ı !li ı,,,. 1~ır

lil arıahtarı bulup k pı ı att·rarai' 
lt"ldv etm k.al:ıi cı . ... p 
te1C"fo ece işece'· olrluktan son
r aC'lb b ibelerl ne
ye ·onm~şlLU.. L6lta allıkadar
iJ.rdan sorrnaıuu. rıca edeı-ız. 

SON TU.GltAF - Tdcfon gıbl 
bılhassa lcıl işlerde luzumlu bir 
va.<öıt.ayı lsk le, i ;,.a yol\ kabılı ka .. 
1:ıb 1 verle c koym ktun le k

t \ e gaye halka yard n dı . A.n -
ma bun:.ı bır ctıalı. slu kulubeyf' 
k t·cy ırak ı11r t -

de vı~rdı. l le-

ıp r 

( 

en, kP:'ldin.1 at.ese t1 , a 1 t m 'ın 

buı.ı.;n ~detmek te d ·• ı o . az• 
tedlc. 
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' 
Kaş yapayım derken 
--F: Yazan: FAiK BERÇMEN =lı--

Hizmetçi .içeriye. g~erek: 
1
1 

_ Sizi bır bey ıslıyor efend..m. 

dedi. 

1 
Bay Nuri Cevat doğruldu: 
·- Gelsin! 
İçeri siyah elbiseli zayıf bir a

dam girerek bayın gösterdiği san. 
dalyaya ilişti ve hemen söze ba~
ladı: 

- Beyefendi, meselenin tahkiki 
için mahalline gitııim ve tahkika
tımı yaptım. 

- Neler öğrendiniz? 

- Arzedeceğiın efendim. Me:z-
tor şahsiyet Bursa lisesi kapu:ı • 
sının meşru kızıdır. Annesi çama. 
tırcı imiş. Kız on yaşındayken ba
bası bir akşam sarhoş sarhoş do
laşırken bir kazaya uğrıyarak öL 
müş. Aradan az bir zaman sonra 

annesi hastalanmış ve bunun ü. 
zerine kız serseri serseri sokak • 
larda dolaşır olmuş. Daha o zaman 
çok güzelmiş. Onu hatırlıyan ve 
tanıyan birçok kimselerle görüş
tüm. Babasının ölümünden dört 
yıl sonra annesi de ölmüş. Bu sı. 
rada kız bir berberle İstanbula 
gelmiş. Zatıaliniz buradaki hayatı 
hakkında malumat istememişti • 
niz. 

Bay Nuri Cevat: 
- Pekala! dedi, yalnız unutma

yın ki hiç kimseye birşey söyle -
ıniyeceksiniz. Size nekadar vere. 
cektir. 

- Elli lira efendim. 
Adam gidince Bay Nuri Cevat 

düşünceye daldı. Şaziyeyi, altı ay 
evvel bir dostunun evinde tam • 
ımştı. Onu Süheylii Hamit diye 
tanıtmışlardı. O anda Bay Nuri 
ona aşık olduğunu hissetti. Ve za. 
man gittikçe alakası arttı. Koyu 
göz~ri, parlak dişleri ve net ren
gi onu çıldırtıyordı.. İlk defa ola. 
rak, hayalinde canlandırdığı ka • 
dma ratlamıştı. Birçok macera • 
lar geçirmişti, fakat Süheylaya 
tarşı §'!!kat ve takdirle kar!§ık bir 

~ duyuyordu; ve bunun için o
nunla evlenmek iS'lemşiti. Lakin 
Süheylanın karışık bir m22isi var. 
dı, onca bunun ehemmiyeti ola • 
aıazdı, makul bir adamdı. Mazi o
nu alakadar etmezdi. 

Bu kadar mağrur, ince Voe me
Unkolik bir kadının ufak tefek 
maceraları olsa bile bundan birşey 
çıkmazdı. Bay Nuri Cevat ona 
kendi ismini verecek ve muhitin. 
de şerefli bir mevki temin ede • 
cekti. Zengindi, itibarı vardı; bu 
vasıflan müstakbel kansına da 
?erecekti. Bu mülahaza onda bir 
haz, alicenaplıktan gelen bir sevinç 
uyandırdı. 

Liıkin tecessüsten de kendini a· 
lamamıştı. Yalnız onun mazisini 
bilmek istiyordu. Onu asil, zengin 
bir ailenin kızı olarak tasavvur e

diyordu. Bu it;barla tahkikat için 
bir adam ~dar; k 1 ederek işi ona 
havale etm ştl. Adaw n getirdiğı 

malumat onu, inkisara uğratacaı; 
yerde, aksine olarak, sevindirmiş. 
ti. Böyle olduğu daha iyi idi. Fe
dakarlık hiss1 ona, daha ziyade 
gurur vermişti. 

Birkaç akşam sonra Süheyliıya 
yine bir salonda rastladı ve bir 

saat onunla başbaşa kalmak fı~ -
satını buldu. İzdivaç teklifi ya • 
pınca Süheyla evvela sarardı son
ra: 

- Beni dinleyin, dedi, size ce
vap vermeden önce bilmeniz Jiı. 
zımgelen bazı şeyleri söylemeli -
yim. 

- Hayır hayır Süheyla, h~bir 
şey bilmek istemem. 

- Olmaz, bu mutlaka lizım; 
benim hakkımda hiçbir şey bil • 
miyorsunuz. Çocukluğumdan a • 
ilemden bahsedeceğim. Siz, beni 
büyük bir ailenin kızı zannediyor
sunuz. Hayır, babam bir lisede 
kimya muallimi idi. Bir giin la· 
boratuarda vuku bulan bir infi. 
lak neticesinde öldü. Annem bü
tün şefkat ve muhabbetini bana 
hasrederek beni büyüttü. Ben on 
sekiz yaşına girince annem de öl
dü, yapayalnız kaldım. O zaman 
karşıma zengin bir çiftlik sahibi 
çıkarak izdivaç teklifinde bulun. 
du. Lakin bir müddet sonra ben
den ayrıldı. 

Bay Nuri Cevat içini çekerek o
nun sözünü kesti: 

- Süheyla artık bunlardan balı. 
setıne Allah aşkına .. Hiçbir şey Öğ· 
renmek istemiyorum. Mazi benim 
için bir kıymet ifade etmez. Ben· 
ce mühim olan seni sevm-ekte oL 
duğumdur; aşkımdır. Karım olmak 
istiyor musun? 

Süheyla evet cevabını verdi. 

Düğün gecesi yalnız kaldıkları 
vakit Bay Nuri Cevat heyecan -
dan ve saad-etten titreyerek karı· 
ııına sokuldu ve elini tutup; 

- Süheyla sevgilim, diye ko. 
nuşmağa başladı, aramızda gizli 
birşey kalmamalıdır. Seni niçin 
daha çok sevdiğimi bilmelisin! 
Maziyi, aramızdan tamamile sil • 
mek istiyorum, belki bir gün.. 

Süheyla titM!yerek sordu: 

- Hangi maziden bahsediyor • 
sun? 

- Senin m22inden sevgilim, a. 
ilenden .. Senin varlığın bana gu
rur veriyor, biiyle yetişmiş olman 

ne saadet .. Bir m<'ktep kapıcısı ile 
ve bir çamaşırcının kızı bu derece 
mağrur, ince ve zarii olsun! Bu 

• benim için ne saadet ve ne tefahür 
vesilesi! 

Süheyla sapsarı kesilmiştı: 

- Demek bunları biliyordun! 
diye kekeledi. 

- Bunları öğrenince seni bil.>. 
bütün sevdim. 
Süheyl~, artık onu dinlemiyor • 

du. Bir gözyaşı sağnağı yanakla

nnı yıkamağa başladı, birden e
lini onun avucundan çekerek hız
la ayağa kalkıp: 

-· Ben gidiyorum. beni bir daha 
göremiycceksin! diye haykırarak 
bir çılgın gibi kapıdan fırladı. 

Bursa Valisi 
şehrimize geldi 

Bursa Vah i Refik Koraltan 
şehrimize gelmıştir. Birkaç gün ı 
kalacak, Buroanın imar işleri hak ı 
kında mütehassıs Prost ile temas. 
!arda bulunacaktır. ı 

Son Telgrafın Tarihi Tefrikası: 67 

TUNA BOYUNDA 
TÜRK ORDULARI 

r . 
~....;.. Yazan: M. SAMI KARAYEL 

Nihayet ordu iki koldan harekete geçti 
Avrupadan gelen muavin kuv

vetler mecmuu otuz bin, Macar 
kralı Sigizmond maiyetindeki Ma
car ordusu da otuz bm raddesin-
ıleydi. • 

Bu kuvvete Ulah beyi Mirçe 
maiyetindeki bin ki~ ile sair kuv· 
vetler de iltihak etmiş, Ehlisalip 
erdusunun kuvveti yüz otuz bin 
kişiye baliğ olmu~tu. 

Bazı Avrupa müverrihlerı H-
salip O'rdusunun iki yüz bin rad
desinde bultl!'duğunu kaydetmek
tedirler. 

Blzlıwı mtil'ft'.lriblıı~:!:ıdı~ 

bur Sulak7.ade is Ehlisalip ordllıiu 
yüz otuz bin olarak gösterilm..;c

tedir. Belki de doğrusu ve vasatisi 
bu olmak icap eder. 

• Muavenc ordusu Macar &rdusu-

na iltihak eylediği zaman kral Si
gizmond fevkaHide ihtiramat ib
l'tlZ ettl 

Hatta Budape.şte kilfaesinde Wr 
de ayini rulıan1 yap ldı . .Asker a· 
rasında btiyük bir ıtiınat fiU1 
hüküm sürüyordu. 

:Bütün Eblisalp erdusıu>da: 

- Bl7.c kar§! ün d.ur 7 

~ . ~ 

::~>:AKIN TARIHT~'!;!j 

ul ra ı e i 
nan 
tan 

'ın 

oyn 
Yazan: HİKMET NİSAN 

188' de İslavların hamisi olan 
Rusya Çarlığı ile Bulgaristan ara
sında tabaddüs eden bürudet ve 
ciddi ihtilaftan istifa etmek su· 
retile kurtulan Bulgaristan Prensi , 
Aleksandr dö Batenberg'den inhi· 
lal eden Bulgar tahtı için büyül: 
de' !etler bir namzet aranıağa ko 
yulmuşlar, bu iş, iki büyük zümre 
arasında hayli münakaşa ve gö· 
rüş farkları husule getirmiştir. 

.işte bu sırada, bir akşam Viya
na operasında bir temsil esnasın
da, ihtiyar Prenses Matild, yanın
daki komşu locada, Prens Ferdi
nand dö Koburg'a tesadüf eder, 
Prensi locasına davetle, o vakit 
Avrupayı meşgul eden yegiıne 

meseleden, Bulgaristanın meçhul 
ve müstakbel Prensinden bahse
derler .. Bir aralık Prenses muha
tabına dönerek: 

- Prens, der, siz namzet olmaz 
mısınız? 

- Şimdiye kadar düşünmedim, 
fakat lazımsa, memnuniyetle. 

- Kat'i olarak söz verir misi-. ~ 
nız .. 

- Yirmi dört saat müsaade bu
yurunuz, yarın cevabımı getiri
rim .. 

Prenses saraya döndüğü vakit 
Bulgaristan tahtına namzet ola· 
rak genç ve yakışıklı bir prens 
bulduğunu söyler ve yirmi dört 
saat sonra da Ferdinand, müsbet 
cevabını ııetirnıiş bulunur, 

• • 
Prens Ferdinand 1861 de Viya

nada doğıımş olup Koburg hane
danına mensuptur. Babası Saks -
Koburg soyundan Prens Ogiist, 
validesi Franıanın son Kralı Lui 
Filip'in kızı Prenses Mari Kle
mantindir. 

Küçük bir Avusturya zabiti i
ken Aleksandr dö Batenber'in fe· 
ragati üzerine ve Viyana Opera
sındaki tekliften sonra, Sobranye 
nıeclisinin kararile 188,7 de Bulga
ristan tahtına geçmiş, o zaman Os
manlı dedetine siyaseten bağlı ol
duğu için de, •Saltanatı Seniyye•· 
nin Rumelii Şarki Valisi olmuştu. 

Ferdinand, Osmanlı devletine 
karşı Bulgar Birliğinin kurulma
sına en ba~ta sebep olan Prenstir. 

Umu mi idaresi gevşenıeğe yÜE· 
tutmuş Osmanlı saltanatının son 
n•ırlardaki bütiin hakimiyetleri. 
J!ibi, pamuk ipliğile ancak tutuna
bilen bu bağı koparmak jçin. Fer
dinand daima fırsat gözlemiş ve 
!·'•birinde buna lfıkayt kalmamış
tır. 

Mlithiş dessas ve hotbin olan 
Pren•, ara'1ra gözboyacılık yap
mak için İstanbula ~lmeği ihmal 
etmiyerf'k, metbuu olan Abdülha
ınide misafir olur. izaz ve ikraJll" 
'{örür ve her seferinde memleketi 
için menfaatler kopararak ve ağır 
hediyelere mazhar olarak Sofyaya 
dönerdi. 

Preıuı FercUnıuıclın mezhep vo 

Gökyüzü bile dilijse mızraklarınu
zın ucunda tutarız!. 

Sözleri etrafa aksediyordu. Eh· 
lisalip ordusu bu derece bir itimat 
fikrile y;ığrulmuş bulunuyordu. 

Fakat, ordunun teşkilat ve ter
tibatı öyle söylendiği derece mü
kemmel değildi. Vakıa umum or
duva :\bcar kralı Sigizmond baş
k~andan tayin edilmi,.se de her 
kıt'a f;.deta kendi kumandanları
na tabi müstakil bir eüzütam ha
linde bu:unduğundan emir \'e ku
manda ncktai nazarından bu de· 
rece müteferrik bir ordunun ida
re•i gayet müşküldü. 

Müttefikler ordusu bütün teda
rikiıtın, bitirdikten sonra temmu
zun yirmi dördüncü günü iki kol
dan harekete geçti. 

Muhte*em Avrupa ,civalyel.en
nin zırhlı eHıiseleri, zu·J lı atlan 
mükemmel sil.Ahları ortalığa cft-h
fet saçıyordu. 

H* Flranm ve İngiliz f(ivalye
Jerinin heyl:ı .. tli yürüyüşleri, aza 
metli ta'•ırla ı bunıa n korkusuz 
olduklar gi.l<ıl.eTi.vordu. 

aile ihtilafından dolayı önceleri 
Rusya Çarı Üçiiııcü Aleksandr ile 
arası pek iyi değildi. Fakat Alek
sandrın ''efatını n1iiteakip yerine 
İkinci Nikola geçince, hele Ru' 
~leyhtarlığı ile tanılan Stambu
loff da katledilince, Bulgar Prensi 
Rusya Çarı tarafından himaye e
dilmeğe başlandı. 

Bu itibı.ıı;la, vaziyeti ve mevki
ini takviye eden Ferdinand, Rus
y~dan artık bir korkusu kalmadığı 
içın. hulya ve ihtiraslarına fırsat 
vcrmcğe ba~Iadı. 

Onun, Jfa'J.anlarda. Alman y: 
İmparatoru Vilhelmin rolünü oy· 
namak istediği, ve Kayzeri taklit 
ettiği meşhurdur. 

Türkiyede 1908 de Meşrutiyet in
kılabı meydana geldikten az müd
det sonra ve Avusturyanın Bosna
Hersek eyaletlerimizi ilhakını ta
kip eden günlerde, Ferdinand da, 
çoktanheri beklediği en büyük fır
satın geldiğine kani olmuş, kendini 
•bütün Bulgarların Çarı ve Kralı• 
ilan etmişti. Daha sonra, İtalyan
lar, malum olduğu şekilde Trab

lusgarba hücum ile devlete yeni 
bir gaile açtıkları vakit, Ferdinand 
bnna da bigıine kalmamış, fırsat
tan istifadeye ko)·ulmuştu. 

Bu itibarla, 1912 de Sırbistan 
ile gizli bir ittifak akdetmiş, bu 
ittifaka Yunanistan ve Karadağ da 
girmişlersi. 

İttifakın sebebi malumdu: Os
manlı devletine saldırmak ve asır· 
lardanberi süren Rumeli hakimi
yetini elinden almak, oraları ara· 
larında paylaşmaktı. 

Nihayet günün birinde bu da 
oldu: Başta küçiik Karadağ Prens
liği oluğu halde Osmanlı devleti

ne ilanı harbettiler ve malUm se
beplerden dolayı Osmanlı devleti 
harbi kaybetmiş oldu. O zaman 
gafil bulunmasaydık, Balkanlı 

müttefikleri yenmek yine müm
kün olurdu. Buna Avrupa de\·let
leri de o kadar kanidilcr ki, bu 
ihtimali düşiinmüşler ve daha har· 
bin bidayetinde, netice ne olursa 
olsun, hudutların değişmiyeceğini, 
Statükonun muhakkak surette 
muhafaza edileceğini ilan etmişler
di. Fakat Osmanlı devleti mağlup 
olunca, başta Osmanlı de,lctinin 
zahiren dostu bulunan Almanya, 
bütün Anupa devletleri gibi sö
zünii gerj aldı ve Ruınelinin beşte 
dördü bu suretle elden çıkmış 

' bulundu. 
Ferdinand, bize oynadığı oyunu, 

müttefiki Sırbistana da oynamak 
istedi ve ilanı harbe lüzum gör
meden ona da saldırdı, mağlup ol
du. 

Ferdinand, Cihan Harbinde lıi 
zimle beraberdi. MağlUbiyet üze
rine tahtını büyük oğlu, şimdiki 
l\Iajeste Borise bırakarak .. Bulga
ristandan .kaçtı. 

Bugün sekseninci sili hayatını 

Bilhassa, Fran5ız şövalyeleri 
Türklerle karşı karşıya gelmekte 
yarışa çıkmışlardı. Bu şerefi kim· 
seye vermek istemiyorlardı. 

Gralin kumandasında bulunan 
şark kolu Libinburg üzerinden U
lah (Romanya) memleketine gir
di. 

Macar kralı Sigizmorıdun maı
yetindeki kısmı külliden ibaret o
lan garp kolu da ağustosun on se
kizinci günü günde yirmi dört ki
lometre yol almak üzere Demir
kapı geçidinden gE>Çerek Orsova
ya geldi. 

Bundan sonra, Sevenn yanın
dan Tunayı. geçerek ilk tesadüf o
lunan müstahkem mevki Vidin ol
du~ urdan ilk muharebe burada 
yapıld~ 

riırkiue haracgiızar olan :Bul
gar prens, Istrazımir Vidin muha
fııl·gında bulundug Jıdan düş
m;rn:ı hucum tertibat aldığ:n gö
rür görmez kaleyi derhal teslim 
ettı. Bulgar prer s cm ımız altın
da dı. 

Müttefik ~ d l;;r ale da ılin-

- --
- - -----

( Merakb Şeyler J 
Karınızla bozuş
tuğunuz zaman 

ne yapıyorsunuz 
Ara ıara karı koca arasından kara 

kedi geçer. Bo~uşma olur, Anıma ek
.... eriyetıe niçin ka\·ga edilmi.şUr, o da 
belli olmaz. Bazan alelade bir 15ey ve
.µle olur, kıyametler kopar. 
Karı koca böyle dargın zamanlarda 

acaba ne yaparlar? Şimdi aşnğıdaki su
alleri okuyup cevaplarnı veriniz. Bu 
ıiuretle kendinizi ~ôyle bir tartmı~ o
lur:iunuı. 

BAYLARA: 
1 - Kavgadan sonra basınızı saııa

yıp kendi kendinize~ cAdaın, gelir ge
çer> diyor nıu::;unuz? 2 - Bu ufak te
fek kavgaları kimseye, hatta en ya
kın dostlarnıza bile söylemiye lüzum 
görüyor musunuz?. 3 - Karınızla 
tekrar konuşmak jçin bir vesile icat 
edebiliyor musunu:t?. 4 - Karınızın 

çok arzu eltiği bir ~eyi alıp kendisine 
hediye edebiliyor mu::;unuz?. 5 - Ka
rınızın ne kadar zamandanberi tiyat
roya, sinemayn, yahut ~uraya, bura
ya gitmek istedıgini bir puntunu ge
tirerek hatırlatıp, onun bu arzusunu 
yerine getiriyor musunuz·~. 6 - Sık 
sık: cDogrusu ya karıcığım, sen de, 
ben de amma budala insanlarız ha!> 
diyor musunuz?. 

BAYANLARA: 
1 - Her d~frısında; tBıktım artık. 

anneme gıdeceğim., diyor ınusunuz?. 
2 - Kavga unutulsun diye kocanızın 
boynuna sarılJyor musunuz? 3 -
Kocanıza yeni bir kravat almak aklı
ruza geliyor mu? 4 - Kocanızın çok 
sevdiği bir yemeği yapıyor muswıuz? 
5 - Kocanızın bei;.endiği dostlarını 
eve davet ediyor muliunuz?. 6 - Ko
canızın sizden isteyip te, sizin baş sal
lıyarak ihmal ettiğiniz bazı kü.çiik ev, 
yemek veyahut tuvalet işlerini yapı

veriyor musunuz?. 
Bay ve bayana sorulan suallere ve

rilen cevaplarrlan üçten fazlası cHa
yır> çıkarsa, demek ki çok geçiınsiz 
tabiattesiniz. Üç tane •Evet> demek 
ki Yasatl vaziyettesiniz. Üçten fazla 
cevet> demek ki ikiniz de biribirinizi 
anlamış yaman kan kocasınız. 

Açık iş ve me
muriyetler 

Toprak Mahsulü Ofisi elli yaşı. 
nı geçmemiş or:a mektep mezunu 
veya devlet, müessesat muhasebe 
işlerinde çalışmış olanlardan mu· 
hasip namzedi ve Ziraat Mektebi 
mezunlarile zahire işlerinde ça • 

lışmış olan Orta Mektep mezun.. 
!arından 50 yaşını tecavüz etme • 
miş eksperler aramaktadır. Talip 

olanlar 1 hazirana kadar Ofisin 
Ankaradaki Umum Müdürlüğüne 
istida ve vesikalarile müracaat et
melidirler. Bunlar 10 haziranda a
çılacak ve 2.3 hafta devam ede • 
cek bir kurstan geçirilecekler ve 
kazanırlarsa 60 • 100 lira aylık 
ücretle zahire alım merkezlerinde 
çalıştırılacaklardır. 

Şehrimiz Elektrik, Tramvay i
daresi kız. erkek Lise mezunla • 
rından muvakkat memurlar ara. 
maktadır. 

idrak eden sabık Kral, Avustur
yada Koburg şatosunda yaşamak
tadır. 

Büyiik Harbe iştirak eden Kral
lardan ,elye\·m hayatta bulunan 
İtalya Kralile kendisi kalmıştır. 
Avrupanın en zengin Kralların· 
<landır. 1893 de katolik bir Pren
ses ile evlennıesi Rusya ile arası
nın açılmasına sebep ohuuş, fakat, 

ilk evladı Boris'e ortodoks dini ile 
vaftiz yaptırdığından, Rusya Ça
rının dini taassubunu biraz izale 
etmiş ve aneak bundan sonra 
Prensliği resmen tanınn11ştı. 

deki muhafız askerlerin hepsini 
şehit eyledikten sonra kalenin mu

hafazası için üç yüz kişi bıraktı. 
Eğer Bulgarlar kaleyi müdafaa i

çin dayanmış olsalardı kale mu· 
hafızı olan Türkler öyle kolay ko
lay teslim olmazlard1. 

Ey ifil ün ikinci günü ordu Tuna 
nehrinin sağ sahilinde bulunan 

Rasova müstahkem mevkii önüne 
geldi. 

Bu Rasova mevkiinin etrafında 
iki katlı bir kale olduğu gibi için· 

de de külliyetli muhafız asker mev
cuttu. 

Fransn §Övalyeler şehrin önüne 

gelir gelmez muhasara harekatı 
icra etmeğe tenezzül etmeden 
Türkler üzenne yürüdüler 

Fakat kaleden h uurç hareketi 
yapan Türk erlerı daha ilk çar

pışmada zırhl şövalyeıer:i lbozdu
lar Ye çok telefat verdirdiler. 

Fakat lbir miıddet soora Sigi:l
mond ta·alınctaI\ imdat kuvvett 
göndcrildı ve \.Un~~ 

Bekri Mus afs 
Yazan: OSMAN CEMAL KAYGJJıl 

Tefrika • 
"Aman, papas efendi, kof l 
kilisenin içinde bir deli V 
Ve şimdi elindeki destere ile sola yalpalıyan ;\hıstafB0'' 

minareyi kesiyormuş gibi yapmıya deki mumun alevi hır .b'l 
başlayınca deli ~aşırdı, biraz dü- pasın sakalına isabet edıotf 
şündü, sonra yalvarmağa başla- (eryadı verdi: 
dı: - Ah sakalım!. ... ı-- Aman ağacığım, kesme rica Ah sakalım amma ı~ı, 
ederim, ineceğim. nıiş, birkaç saniye içind~ . 

- Ha, şeyle, in bakayım aşağı ğızın yüzü cascavlak kesıl 
çabuk!. tı. Bereket ki kilisede ~ 

- İniyorum ağacığım, iniyorum'. tanıyan ve seveu sekiz ol 
Beş dakika sonra, deli aşağı i- meyhaneci ve bir hayli d• 

nip de kuzu gibi Mustafanın a- fanın akşamcılık arkad•l1 

yaklarma sarıldı: Papasın sakalının tutu~ııı~ 
- Aman ağam beni affet, kıyına ne içerisi karışınca kalab•

1 baea, malfi.m a, meşhur sözdiir: tafanın başına üşüşıniİŞı 
Deli pazarı (. • • .) pazarı!. nun Bekri Mustafa oıdolf 
Mustafa kilisede şııınca, buna sakalı ha,ı• 

l\Iustafa, yine bir akşam adam
akıllı keyif olduğu halde, Cibali· 
den geçerken, baktı ki kilisenin 
avlusu ve kapısı dehşetli kalaba
lıktı ve herkesin elinde bir mum 
vardı. O gece bir yortu gecesi ol
duğu için herkes, ellerindeki mu .. 
mu kapıda yakarak ibadet yerine 
giriyordu. 

l\Iustafa da kafa dumanlı ol
duğu için, işin içyüzünü sorup a
raştırmadan oradaki mum satan 
adamdan bir mum da o aldı ve 
onu kapıda yakarak içeriye daldı. 
Fakat içeride ne yapacağını, ne
reye gideceğini bilmiyordu. Ken
disinin rumca nan1ına bildiği de 
ancak beş ,on sözden ibaretti. On
lar da nasılsın, iyi nlisin, ne var 
ne yok, sabahlar hayrolsun, sn 
ver, rakı getir filan gibi sözler
den ibaretti. Şi ındi içeridekilere, 
ne yapacağını tiirk(e sorsa falso 
olacaktı. Onun için kimseye bir
şey söylemeden elinde mumla a· 
cemi acemi ve afal afal dola~ıyor
du. Bir aralık onun bu halini se
zen kıranta bir adam ona rumca: 

- Böyle şaşkın şaşkın ne dola
şıyorsun?. 

Diye sordu. Mustafa da J>ildiği 
rumca kelimelerle ona şöyle mu
kabele etti: 

- Ena mumaki isto kilise .. Ama 
deksevro edoini .. Dosto kumato 
kiriyo neraki, Kanlı Kavaki .. .Me. 
ta kayınaki.. l\fiya karafakya du· 
ziko beraber!.. (*) 
Adanı, mustafadan bn saçma

sapan cevabı alınca hemen kilise
nin pacasına koşup: 

- Aman dedi, papas efendi, içe
ride bir deli var, kimseye bir zi
yan dokunmadan onu dışarıya çı
karsanız!. 

Fakat tam bu aralık. sağa sağa 

(*) M3.na~ı: (Kiliseye bir mum .• 
Amma bilmiyorum burayı .. Bana so
ğuk ve kaynıak gibi bir Kanlıkavak 
suyu verin .. Fak~t bir :;:işe rakı da be
raber ... ) 

\'allı papas da gülmü~ "' 
kahkahalarla örtbas edil 

Mustafa, Rüf aite 
sinde ve 

Bayram prşa vıı~ 
Ilık, aydınlık, çiçek ,e 

kokulu bir mayıs gecesi ı 
Cazımla birlikte, TopkaP1 

nelerinin birinden evleriot 
!erken, yollarının üzerİP 
Rufai tekkesinin önüne 
baktılar ki içeride gayel 
ahenkle ayin yapılyoyr. JJ' 
Ji ayini dı~ardan biraz diP 
sonra ikisi birden ireriyt 

Bu gece, tekkeni~ bir h. 
cesi olduğu için içeri.~ 
şerallah dolu ve bek ~ 

nede adını atacak yer yo 
kından ,.e uzaktan bir(O~ 
ve hatırlı den-işlerle «''~ 
bu gece buraya geldikler• 
tanbuhın en sesi glizcl ,·c

11 atkar zakirleri de orad•l 
tafayla Cazım cepleriııd~ 
durdukları nohut taneler• 
şekerlerile ağızlarının ~ 
bir havli defettikten soıırf • •b 
daldıkları zaman senıa 

zikir de henüz Benuı1'İ 
şekli almıştı. Tekke ziki~I 
Benumi şekil, bir (C~ıl 
O'\'Ulluau pek andıran i!tr 
d~ğu ve Mustafa da h11• 

zikri, ilk defa gördüğii içi~ 
şaşırdı. Şimdi scma'haıt~~ı 
sında oturan f'n glizC'l ~l 

u~ia zakirler bep bir ai!\ 
nihavend makanlınrlau. ıı 
tarzına en UJgun bir iJ.iJlİ 
!ar ve yine kırk kadar e~ııl 
vis, ayakta Bcyyumi deıt' 
en. güzelini )·apıyorlard'j 
!ere ortada reislik yapoıt 

ve tıknazca zat :'\Justafan•: 
ilişince kendi~i henıcn ~t1 f 
Bu zat, bund.n bir nıiıd 

(Ark 

,1----------------------~ cUnutulmaz Bir Balo Gecesi> FiJminin Unutulmaz k hram~ ıı 1 

ZARAH LEANDE 
taraftndan ytı.rahlan en büyük ve en muhte<:em r il 

Kraliçenin ka 
( MARİE STUART } 

(STE.F' .. ı\N ZVEIG) in rne~hur eserhıedn ikfj<ts E"Jilcn V"' ,,., 
sarfiyle vücude getirilf>n bu müstesna ~aheser önürr Uzdekı Cu~~' 
mı Ş .. .\ R K Sineınasında Gala ~1ilsameresi olaran takdinı C"' 

sara harekatına ba~landı. Muha
sara beş gün sürdü. (1). Bu esna
da şehir dahilinde zahire tükendi. 

Bunun üzcıine kale muhafız. 
ları sulhan teslimi kabul ettiler .. 
Çünkü yiyecekleri yoktu. Llkin, 
müttefikler kabul etmediler. Şeh
ri kiımilen yakttlar \'C içindeki as
kerleri müthiş bir boğuşmadan 
sonra kiımilen şehit ettiler 

Müttefikler bu faciadan sonra 
Rasovada muhafız asker olarak iki 1 
yüz kişi bıraktılar. Sonra eylı'.ılün 
sel<ıizinci günü Niğbolu kalesi ve 
şehri önüne geldiler. 

Niğbcıolu şehir ve kalesi Macar, 
ibıgi!iz, Fransız, İtalyan, Alman, 
Boşnak ,Bohemyalı, Ulah ve Po
lonyalılardan te~ekkül eden EhJ:i
salip ordusu tarafından karadaa 
muhasara edilecek, nehirden de 
büyük bir donanma ordunun hare
kat.m himaye eyliyecekti. 
Niğbolu şehri, yedinci tl'i!adt a

sırda İral'.'ijere karşı kazandığ. mu
zafferiyetir bir hatırası olmak ü-

(1) lbmıner Cilt J, S. 163. 

zere Bizans İmparat01 

Herakliyos tarafından ) J 

Şehir gayet müstahkcıt1 °0 
lar• burçlarla tak\·oy<' eO 

Şehrin etrafında bultı~ 
ve dik yamaçlar üzcrı~e,; 
kaleler arazin n halıne. gıı' 
gun bir surt'!!<' i114ıı ecJı! , 
ğu gibi şi:nal ve garp ciJı 
layıkile tahkim edihılşt'",~ 

Vid nehri. <chrin oıı 
metre şimalinde Tuna ııe 
makta idi. . •. 1 

Ehfüalip ordusu NıgJıOşl 
geldiği zaman Macar kf ,r 
mond. maivetindeki M~'r . ·• tını şehrin etraflarına ~ 1~ . J<ı 

Frans:zlar da saır j/I 
ayrılarak kendi ceı.areııe~ı 
lerininkine kanştırnı9 11, 
cenupta ordugah lrnrd~ .,, 
Başkumandanl:k vaı~ 

pan Sigizmıondun ııı~ 19, 2aptederek ordınlln bı fi' 
edeceği !ı2reltat ıçin .b·~rı 
til'at "'"akamında i!lt 
mekti 



- • 

Suriyedeki çarpıtmalar 
ve lraktaki muharebe va
ziyeti hakkında çok a.z 
malumat gelmekte ve 
gel n haberi r de sarih 

ll•u ıruuun metinleri An•- bulunmamaktadır. Suri-
' t "-ı>naı btlltenlerind n !llıntl\1'brl yede ki F ran ı:z Komiseri 

01 1llıi. eden: Maammer Alahır. )ngilizlerin Suriyeyi bom• 
S bardıman etmeleri üze-

. Urıyed ki hava çarpışmalarl k O 
rine, Fransız Şar r-

1t1n11a. bu satırları yazdıgımız-"'°"'k dusunun Suriyeyi müda-
1,,,,,~Ya kadar sanh mallı.mat t ~"'l değtldı. v~'de n~edilen faaya azmetmi§ olduğu· 

bPy ınata gore, İngtlız bom - nu söylemiştir .. 
•ın n tayyareleri cuma günü ı============-~== 

~ ;- lllıntakası üzerinde. görünün.. 1 dedilen Aziz, 16 mayı.sl.a ikı ı.1ısır 
· ız avc• tayyareleri hemen pilotunun idareı;indl!ki bır ıayyare 

~a antrlJşl rdır. Ingtlı:ı: tayya- ile Almaza hava meyd nından ha. 
r l1ın Elkantar,a mevkıinde reket etmi,,tir. Hava kuntrol nıe-

r Fi!_stJn hududuna gırme • murların:n ıhtımamları sayesinde, 
~d ·n ba~Ka malüınat vcrılme- tayyare karaya uımeğe mecbur 
ır. İngil z tayyarelerinin PaL edilmişse de, ,nerkı:!r, telgraf teL 

'hava. meydan.mı bombardı - 1 lerıne prparak dü~ı:"İlŞ .çndeki 
ctt kkrı ve Halep üzerinde üç kışı kaçmıştır. Bunların Kahi-
lar ~a bıldırilmektedir. reye gelerek gizlendiklcr zanne. 

e'ı>..O iİSERlN BEY AN ATI .. diliyor Bu miıkafntı vadeden teb-
e rut.an gelen bir habere go. !iğde şunlar lave edilmektedir: 

S l ve Lübnan 1''ransız Yük- cEle geçirilen bavu.larla kiı • 
! }( rr> erı Gen ral Dcntz. Bey. ğıtlar \"e fotograf ar Az zle arka-

. $ark radyosu ıle bir hitabe daşlarrıın memleket e,. nı~·e ne 
tnıi 'ır. General ezcıimle de. muhalif laalivetıe bu' ınJuklarını 

r ki: şüpheye yer bırakmıyacak bır su. 
- Mır .ıl p,~n'in hitabesini rette gö:;termlştir. Bunların tet-
et,_;, z. Mo.r. im nizam ve kikkri için büyuk sarfcdılmekte. 

IJıe • raretl arzu undan mül - dir. 
he ·ecanlı, azimdr \'C haki. HABEŞİSTAND TESLİM 

e söz! rini .~ittiniz. Ayni da- TEKLIFİ 
1 • İng;Uz" tayyarelerı, ansızın Kahirede resmen bildırıldığine 

1 are mey-lanlarımıza hücum göre, Dük d' Aost, Amba • Alagi 
,~ 'rl rı!ı. Merselkebir ve Da • mıntakanndaki talyan k.ıvvetle -

• c.rra, İngiltere bır kere rinin teslim Q!masını teklif et • 
ı a F , h"· • ransız topragına ucum miştir. Hortumdan verilen haber-

ayyare 
L<>ndra 18 (A .. )- RB.C. Cu

nıartc~i gecesi biten h fta İ(!nde, 
ccman yckl'ın 131 tay ·are lnhrip 
edilmiştir. İngiliz zayiatı 37 tay
yaredlr. Bunların Si ü Yaktll Şark
ta olnıuştur. 

Luftvaffe, İngiltere Ü•crinde :ıs 
tayyare kaybetmiştir. 

lllih ver dev lctlcri Yakın Şarkta 
57 tayyare kaybetmişler, Akdeniz
de 16 düşman t:ıyyarcsi düşlirül
n1ü~tür. 

Vlş ve mana 
(2 inci sahıjeden deı•am) 

lir. Fakat dünkü silah arkadaş.la

rına karıµ Alnı:uıyanın iltilakına 

girmekteki manayı brrçok Fran
sızların anlamıyacnklarına şüphe 

yoktur. l'ctcn de bunu bilı! ği için 
olacaktır ki evvelki gün radyoda 
söylediği nutukta Almanya ile ya

pılan görüşme ve anla nuının te

ferruatını Fr.ınııız milletine anlat
maktan ı·ekinmi;, onlardan yalnız 
kt..-üköriine itaat istemi~tir. Diğer 
taraftan Amerika Cumhurreisi 
Ruzvelt, bu noktadaki dü~iincele
rini daha açık olarak ifade etmiş
tir. Ruzvcltin s/izlcri, ~iiphesiz, Vi
şi hük6m~tinden ziyade Fransn: 
nı,illetlni i tihdaf ediyordu, 

ordunun 
ne raıaırı 

l\loskova 19 (A.A.)- B.B.C. Kı
zılordunun ilkbahar u1ane\·ra1arı 
Lcningrad, Odesa, Orel, Ta~kent 
ve Kharkovda haıJıyaoktir. 

Alman a ile itaı 
(1 lncl Sa.Jıiledl"n Devam) 

Anıavutıuğun bir kı.smımn 
Bulgarıstana verilmesini isti· 
yen Bulgar Maksimalist!eri 
sebep olm~!ardır. B. Logo • 
fotof üç gün evvel İtalya ile 
Al nıanyayı, Bulgaristanın e -
ınel!erini a.zaıni derecede tat. 
min etmedıkleri için yarı ka.· 

palı bir şekilde tenkit etmiş
tı. Bunıı.n üzerine B. Logofo. 
tof Mihverin emriyle istifaya 

mecbur kalnıı~tır. 

ı kabinesi 
(1 ine~ Sa.hileden Denm.) 

cante valisi B. Ribilla aıledilmiş.. 
t.r. 

ötrenildiğine göre, hükumet 
azası arasında yeni deği iklikler 
yapılması pek muhtemeldir. Zi • 
raat Natırı B. Bcnjumea Maliye 
Nazırlığına tayin edilecek, Madrid 
Fala.nj şefi B. Mignel Primo de 
rivera, Ziraat Nazırlığına getiri. 
lecektir Eski muharipler teşkila
tı i"fi B. Giron, İş Nazın olacaktır. 

• e Fransız kanı akıtmıştır. lere göre. cuma günü, saat 8,15 de 
ız kiimetl, Fransayı Suri- bir İtalyan subavlar heyeti, teslim 1==============================-
z nnde uçan veyahut tcsadü. şartlarını müzakereye memur bi:'. 
•ık yere ınmeğe mecbur ka- yii.l<sek İtalyan subayının muva • 
Alınan tayarelerinı kuvvetle salatını hazırlan,ak üzere, İngiliz 
llrtmemekle ittiham etmek mevzilerbe gebıiştır. İngilizler, 

. t e, Fransaya karşı bu teca. bu yüks<'k İtalyan subayı ile, bu 
it nde kendisini haklı göster - suhyaın Dük d'Aost adına konuş.-
. ıstıyor Hiçbır şey, bunu hak.. ması şartile görüşmeği kabul et-

~go_;eremez. Mareşal Pe!en'ın nıiştir. 
eri ~ ett..iğı gibi, Fransanın Ingil- Röyterın a;kerl muhabtr'.™! gö-
,., >o\ e karşı hiçbir tecavüz nıyeti re, Aost Dükünün teslim olmak 
aııl> ~ııı tur Dünkü muhasımalrımızın için şartları öğretmeği araştırması, 
d< ~ 1alldıkları salahiyet, müttreke muhakkak surette, Habeşistan se-

cri ~ "-!inın tatbikinden doğmak • ferinin hemen derhal tamamile 
~ol '4.r. nihayet bulacağı demek değildir. 

nr' ı '• ~1131 Peten'den Suriye ve Amba • Alagi'de İtalyan muka-
.·~ ~an arazisini mudafaa etmek vemeti manasız bir hal almşısa da, 
11ıi esini aldım. Bu vazifeyi sar- diğer iki İtalyan mukavemet mer. 
jrl l.ı ~bir tarzda ifa edc>eeğim. kezi olan cenubu garbideki G<ındar 
şit S ~dderatma emin bulunan nııntakası ile Adisababanın 300 
ir • ~~Ye ve Lübnan halkının sada. kilometre cenubundaki Göller 
·~ ~ lllt llıden ve muhabbetıodcn emin- mıntakasının yapılan teklifde adı 
içiP Jıı · Şark ordusu. kuvvete kuvvet. geçmemektedır. Zannedıldiğine 

llıukabeleye hazırdır.• göre, İngiliz imparatorluk kııv -
!} SOVYET - IRAK vetlerinin bir kısmını hakiki he-

li N B. ajansıııın Moskovadan defleri olan Libyadan hariçte tut. 
.._;ıt· bir habere göre, evvelki gün mak mı>ksadile Habeşistanda mu. 
)~ara.ıa, Sovyetler Birliği bü.. kavemete mümkün olduğu kadar 
lı.~ elçisi Vinogradof ile Irakın devam etmek hususunda Hitler-

lt ra el~m Kamil Geylimi iki den talimat almış bulunan Dükün, 
t,. ket arasında diplomatik Gondar ve Göller mıntakalarında 
:. 1'·~ari m·inasebetler!c konso - mukavemete nihayet vermiye -

111~ \o:lalt munasebetleri hakkında ceği muhtemeldir. Habeş:standaki 

011~ .JIA,. r t ati etmışlerdir İtalyan kU\'\"etlernıin ne mik.ar 
;dl ~'l\.IN :MOSKOVA SEFARETİ olduğu kat'iyetle belli dl'gildır. 

~"1 fani aıansı, Beyruttan bil- Bir hafta evvel, burada 33 bin İ. 
l'i>-or· talyan ve 36 bin yerli askerin bu. 

. llagd~t n alınan bir habere gö- lı.ınduğıı tahmın edi~mekte idi. 

. " Irak Ba~vekillerinden Hik. YENİ IIIRVA T KRALI 
·t~ 

~uleyman !rakın Moskova el- Romadan bildirildığ.ııe göre, 
• •· e tay.n edilmiştir. Yeni se. Ante Paveliı;'in talebi üzerine dün 
~ ~ 1<ierhal vazifesi başına gide - sabah Gu!rina sarayında Spoleto 

ır. Dükü Hırvatistan Kralı ilan edil-
lııı ~IJ\distanda Haydarabat Niza. miştir. 
~. ll' beyanname m>şrederek Hin- Pap:ı, Spole:o Dükünü kabul et-
~'lqıı Müslümanlannı Raşıd Ali. mi~tir. Bu i§ için gelen Hı.::vat he-
' >ıaz:eketinı takbih için kendi- yeti yüz kişiden mürekkeptir. 

ılt,haka davet etmi~tir. Hey'et, evvela, Hırvatistan '3Clnı 
ıı-~;RAKTAK1 HAREKAT İtalyan Kralına arzelm:Ştir Yeni 
·~~rede n~edilcn bir İngiliz Kral, yakında taç giymek üzere 
tali! i!ıne göre, Irakta, Musul tay. Zağrebe gidecek'ir Dün Venedik 
1;ı~ llıeydanında bulunan Alman sarayında, İtalyan - Hırvat arazi 
~a'l'elerl mitralyöz ateşine tu- ve asker! anlaşmaları lmzalanmı.ş-
)01\! llştur. Henikel tipinde bir tay- tır. 
l'.ıi~ ateş alarak harap olmuştur. l============== 
~tt bazı tayyareler de hasara Suriyenin 
~ •tılnııştır Amarada bazı pet'."ol bombardımanı 
)a~~ları donarunayarn"nsup tay
ı r ı.r~- larafıııdan bombalanmıŞ-

•""'8r ve zayiat azdır, Bir 
>~~rsehmit tavvarest bır sıhhi
',• Qtoınobilini ,;,itralyöz ateşine 

~lııtıştur. 
L 1Q it raia, 13 mayısta Basranın 
ı~ l ılometre kadar cenubunda po.. 

el!' 'ı;: tarakollarını hadisesiz olarak 

17 etmişlerdir 

IUayısta neşredilen bir Irak 
h ~11 tebliği, garp cephesindeki 

tı ın ltıt'a!annın düşman ku\·-
' "rı•e ğ ı,. · çarpı ı ını \'C ağır za. 
tıı~o'':ı •rcıırercls. bunları firara 

Ur ettıJ ,,; bildirmektedir. 
!{ , HStRDAKİ HADiSE 

••, den gelen bır habere gö-
~ı;•n eski Genel Kurmay Reisi 
~ tlınasri'nın nerede bulun _ 

~ .. 11 llıechuldtir Mısır hükümeti 
• lat ' 

'ı., ın nerede _bulunduğunu ha-
f~~•'l'e~ 1000 Ingiliz lirası mü. 
\t 'lradetmlştir. 

ıh,, r devletlerıne taraftar ad-

( l bıd s..ıı;ı..ı.,. J)t,wml 
madıkta muvaffakıyetli harek.atta bu
lunab.ıhnelcrı pek nz n1uhtemeldir. Su
ri.,ye sahıllerine yakuı olan ve İncıliz
leFin elinde bulunanı Kıbrıs ad.ası ye
lli Nazi tehdidıntn karşısına dikilen 
mi.ı.hinı bi.r nok.LadU". Bu od..ı. :sadeı-e 

bir hava ils.:ü ot:ırak kullanı?abtJciİği 
takdırdo bile, her rıe p.ılusın.ı ohtrsa 
oL;un muhafaza eJ.l'nte-Hdir. 

Sinema artisti 
( 1 lnct Sal>if- l>enm) 

- Almanya ile sözde işb:rlığ, siya
Betini bütun enerjunale takbih ediyo
ruz.. Çünkil, bu siyasetin, Fran.sl:t nıil
leUnin arı:usuııa. nıJlll menfaatlerine, 
Je;llerine ve şerefine muhalif oldu
ğuna ina03oruz..> 
Meşhur tiyatro muharriri Henri 

Bcrnstcin, Nevyork Time.s gazetesine 
gönderditi bir mektupla f8Tle demeıı:-
tedi!': . 

dngnt•,.. biu lı:al'fl vadini fltzlasi
le tutmuştur. Maf!Qbiyel saatinde in
gilrerey"i mulutrebe meydanında yal
nız bıraktıfımız zan1an, İngiltere-, tok 
Alieen3p bır dotrt olarak kendmi gös
lerıni.>tir.> 

19 a s 
<l bıc! Salıılted· :!'\ Devam) 

bando olduiu halde Kız MuaU.m Melı:
tebı Beden Terb .. yesi Mu:ıllı:ni Bayan 
?vlesadet Savcrin kumandasında, er· 
kekler de Kabalaş Lisesi Beden Ter· 
biyesi Ögrctıneni B. Hamdi Saverin 
idaresinde merasim mahallini a':-nış:· 
lal'dır. 

TEFTİŞ 
Bu sırada Taksim Meydanı, daha 

sabahtan şehrin dört bir tara.fuıdan 
akın akın gell'n halkla en kalabalık 
halini almış mermer tribUnI<.Tle Şeref 
tribt.ınü davE'tlilerle dolmuştur. 

Tam saat 9,50 de- Vali ve Belediye 
Reisi B. Ultrı Kırcbr yanında İdare! 
Örfiye Komutanı Korgeneral Ali Riza 
Artunkal, İstanbul Komutanı Lhak 
A\;ni, Parti Rei5i Reşat l\1imarojlu, Ü
niversıle Rektörü Cemil B•Ül'l, Maa
rit Müdüril, Parti, Halkevleri Reisle
ri olduğu haWc ınekteplileri ve spor
cuları teftış etmış :;el ı.nla,uştır. 

Bu esnada tayarelerimız meydanın 
üzerinde uçmuşlardır. 

Bunu müteakip Cü.mhuriyet Abıde
sine müteaddit çelcrıkler konnıuş ve 
mektepliler, sparcular meyd<'nı doldu
ran on binlerce halkın da ı.-;tirakiyle 

hep bir a!ızdan İstikl.U r.t=ı söy
leıni;lerdir. Bu sır.u.a tören yerindt·ki 
direge şanlı sanca-, ro.ız c;ekilm~tir. 

VAJ.İ!liİ'I !\"UTKU 
Bayrak ı;ekmc mrr.ı fınfnden soııt"a 

Vfth ve Belediye RPi.si B. LUUi Klrdar 
kürstiye gelerek ı:enc.·lğe ve -V'l.t.an Lt$· 

lan1 bıt.abn şu nutku söyl.em' : · 1 
•- Aziz ve muhterem va'an. 

da')lar, genç mekteplıler, gtizel 1 
İstanbulun saygı değer halkı: 

Bugün burada baştanbaşa şeref 
ve hamaset destanlarile dolu olan j 
Türk tarıhlnin büyük günlerin -
den birini kutluluyoruz. 19 Ma
yıs gerçi bir muharebenin yıl dö
nümü, bir zafer günü. bir kahra. 
manın doğumu veya buna benzer 
bir hadisenin vuku bulduj\"ıı bir 
gün cre""ldir; hepiniz;n bildi~niz 
gibi 19 Mayıs sadece İstanbuldan 
ayrılan bir seyyahın Anadolu top. 
raklarına ayak bastığı bir gündür; 
fakat bu seyahallaki ulvi mana ve 
o yolculuğun nel.İcelii itibarile 
Türk milletinin makus talihi üze
rine doğan şafak. tarihimizin sa -
hifelerini ebediyetlere kadar ay
dınlatacak bır ehemmiyet ve aza. 
met ifade etmektedir. Onun için
dir ki 19 Mayıs Türk mılletinin 
kurtuluş ve İ•tiklal muharebesine 
girmek yolunda bır karar günü -
diir. Türk istikbalınin dünya sah. 
nesine ) em baştan şan ve '.:"refl, 
sanlı olan doğuşu demektir. Hu. 
lasa 1914 - 1918 harbinden sonraki 
elim şartlar içinde mağlüp ve İ 
münhezim zannedilen, kara ve ka-1 
ranlık bir akıbet.e doğru sürük • 
lendiği sanılan milletimizin yaşa. 
mağa ve ilelebet hür, müstakil, 
ş<?relli bir hayat içinde yaşamağa 
azmettiği gündür. 

Milletimizin yetiştirdiği kahra
manlann her biri, dünya tarihine 
şeref tejkil edecek büyüklükte in
sanlardır. Bundan yirmi iki yıl 
önce bir Mayıs günü küçük bir 
vapurla İstanbulu saran sisli ha

vadan sıynlarak Karadenire aı;ı. 
lan ve 19 Mayıs sabahında bir nur 

ve ziya çağlayanı halinde Samsun 
kıyılarına ayak basan ulvi seyyah 
lşe Türk milletinin yetiştirdiği en 

ayramı 
büyük kahramandır. Atatürkün 
Anadolu kurtul~ harbine başla
mak ve Türk milletine yeni bir 
yükseliş ufku açmak üzere Ana. 
doluya ayak bastığı günün bir 
hamle günü, bir ileriye atılış, ha. 
yat, hareket ve gençlik günü ola. 
rak kabul edildiğini biliyorsunuz. 
Bundan 22 yıl önceki 19 mayı.sta 
ve ondan sonra da hayatının son 
dakikasına kadar Büyük Atamızın 
temsil elliği mukaddes irade ve 
hamle kuvveti Türk gençliğinin 
damarlannda, bütün azamet ve 
haşmetile, yaşamaktadır ve yaşı
yacaktır. 

Dünyanın en buhranlı günlerın
de Türkiyeye sulh ve saadet sene
leri yaşatan Cumhuriyet idaresi 
ve onun b, nda bulunan Milli 
Şefimiz kahraman asker ve büyük 
devlet adamt İsmet İnönü, bütün 
millette beraber, ey gençler, size 
güvenlyor. 

Genç mektepliler. Dimağlan bil
gi ışı/!ile. bedenleri sıhhat '"" kuv
vetle, ruhları yılmaz bir enerji >le 
dolu Türk gençleri. 19 Mayı.s, si
zin hamle. hayal, hareket ve ümit 
günü'1üzdür. Ruhlarındaki iman, 
az.im ve ırade meş'aleslni 19 mavı
sıo büyük ateşinden yakarak istik.
bale öoğru ilerleyen Türk nesille
ri, dünyanın en 'buhranlı günlerin
de. Türk vatanının masuniyet ve 
i:stiklJli hakkında en büyük temi
nat olarak İnönünün gösterdiği 
yeni şeref yollarında yürümeğe 
hazır bulunuyorlar. 

Cumhuriyetimizin hanisi, Ebedi 
Şefimiz Atatürk'ün mukaddes ha
tırnsı önünde tazim ae eğilirken 
onun bıraktığı emaneti hiç bir 
sı.rsınhya uğratmadan ilelebet 
vükseltmeğe karar vermiş ·~lan 
İnönü çocuklar:nı •evgi ile salam
uvorwn.• 

0

Vallnin COfkun alkışlarla kaq>la
nan nutkunu Ünivcrs.teden bir f,ıc"!:nç
le Orta Teddsat !'\c-Pllar• namı,,_'l Kı.ı 
l\i"uallim Mektebi ta~ı~besinı:len B<1yan 
Necibe Uğur>711; 19 Mayısın lırribl 
kıymetini ve spon.ın yurd, mü...-lalaa
ı;anda oynıyacağı rolil tcbarü:z: ettiren 
hitrıbeleri ta.kip etmiştir. Bundan son
ra ınuntaz-am bir geçit resmi yapıl-

n~ ı_şttr. 
GEÇiTRESMİ 

Geçit resmine sıra.siyle Kız Mual
lim, Cüınhuriyet, Çamlıca, Erenk.Jy, 
İnnnn. İstanbul. Kandilli Kız Llseli
ler:'yle B ziçi, Isık Şişli Terakk:i, Ka

dıköy Kız San'at F.nstitüsü, Selçuk ,-e 
Üsküdar Kız San'at Enstitüsü, Erk:e-k 
Muallim. Taksim Erlro!< Lisesi, Darilf
şafak::., TiC8!Pt I~isesJ, Haydarpaşa, 
Galatas.ı.ray, Istanbul Erkek, Hayriye, 
K.aoola$. Pertevniyal. Vefa, Liseleri 
San'at Mektebi, İstiklal, vüceü!kil'. 
muhl.ehf K.z, Erkek Okulları, fabrika
lardaki kadın .erkek i~iler ve Beden 
Terbiyc.<:i te~kilfıtı mcnsuplıırı spor kı
yafetleriyle iştirak etmişlerdir. 

Sporcu tctlebe geçit resminden son
ra meraı-ıim yerini terketmişler ve 
kendilcrinP iştiral( eden halkla hep 
birlikte. E.bedl Şefin Samsuna çıkar
ken söylediği •D:ıf başını duman al
mış.> Marşını söyliycrek soyundukları 
okutıara gitmişlerdir. 

ÖGLEDEN SOl\"llAKİ MEılASbı: 
Bugün öğleden sonra saat 16 da Fe

nerbahçe Stadında ve tfııkmil Rnllte,t
Jerinde merasim ve spor ıösteriler 
yapılacaktır. 

G 
Tür 

ç 
<8-al<Mdeıı Devam) 

ayni irade, ayni ülkü ile, daima 
başı gökte dalgalanıp gidecektir. 
Şimdi o b3yrak; Atatürk'le be

raber ve Atatürk'ten sonra İnö
nü'nün elindedir ve bugün Anka
rada yine ona kavuşturulan bay
rak hakikatte onun eliadeki Ata
türk bayrağının anı ruhta kızla
nan ve gençlik elinde filialeoip 
sahlaaan sembolik ifadesidir. 

ETEM iZZET BENiCE 

Harp Vaziyeti 
(1 lnd Salolleden 0.-Va.m) 

hr lc:in bmlu'a 1 '•hrwnnere' rilıo o1 .. 
1111,)'acakllr. 

Amı,,. - A.ia&"I İn&ilizler larafuıdan 
tşgııJ eclildlltlen sorır.ı, Adis:>b&ba-A.o
ma.ra yolu a,.eılmış ola.ea;kt1r. ikmal ve 
11111VMala laakh"ll 1w ~in p:Jlt 
işine yanyacak bir yoldur. Dalla ......,. 
bıiCün .Ufuuk İtalyan müireukri ı..
~,..,lı: Ra'b<şlslan .. d;ı.hdı _,ı,ı 
Ye emnlyeti elde <di?Melı: • Bımdaa 
eonra in;-ıııe,., Habqb-tan k&l'Dolkla· 
rmda.n lslıtade edecek "• Ccuııbi AI· 
rika ile ele bir •an. mu vaslası ~ 
•.111.1' ~&m obea.ktir. 

2) m:. jz CEPHESİ.. ;J)E YE st·ti
YEDE, 

Kılırıs - Girfd - Malta acı..Lıno
dan C"e'Çf'n İn:illz <knfz müıd.ıfaa tt"P

b...ı..ıe Mihvtt tanatt!Ni Girldl 
~l>ıı.rdUDlllll etınlf. bana m-ll 
lDc'illz tayyareleri de Bodeıı'a hücum 
etmişlerdir. :t\llhvet' kuvvetteri.nbı bu 
aodalan fwal elın<'d!lt«' Ş:tr!ti Akdooi
'"" ~a.. eı-wı ıın1<--. 

Suriyede Fnıı>ı~ cara.bıina lku
ma.ndaru Genera.ı Deniz, Mareşal Pt>
kaden :ı.ldı!ı öddlf iz....., bir be
yaruuıne n<Vt'1iın1; ve Şa.rk Ordusıı
n.1111 !kllTI'f'~ k:ı.fll kuvv e multa.bele 
edettğinl lılldlrmişıtr. Bu lhthnalj .ıli
şiinerdt Filstbı kavvel&erl 1'.•._·da
.._ Geaıttal VU.C.. 'an kaJ'lı t zk zer
re kadar ,.aktl ohrnuhfrnı )'a.zm111lun. 
Biitün ....,.,ı •. Fraıısn pnılzon tuv
nıllorin!n slir'..U. r;af bıırid bırttıl
IDMldır. Ban1sm. nmkavenw-ti, Al
-ıan. __, ~ !an're
&erle && n eda ast:er na.'klinl müm
kün lnl-tır. 

İncilWer Suri;Je .. eıoe1..ı.ı an"* 
Sft1 la:ırruzla h&lledebUlrler. Suriye
yi •al -leri ~ Mllt. .. ere çok bö-
7İİI< bir darbe vurmuş olacaklardır. 

Sargı ve dikiş 
atölyeleri 

5 - SON T'ELCRAP - 19 ıwAYlS tM\ 
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Bir Casusu 
G·zıi e • 

erı 
No. 18 -

Yazan: Froncis Maclıard Çeviren; fskendl!T F. SERTELL1 

" Doktor doktoru, esnaf esnafı, kaptan 
kaptanı korur,, derler 

Mektepten 9'kacağun sırada, 

(Entellicens Servis) in Neovyork 
ajanı bir gün beni gördü: 

,_Mektepten çıkar çıkmaz mü
him :r \·azife alacaksı.n. Herkes 
ve bilhassa ailen efradına Nev
yorktan aynldığını yaımayacak
sın! • 
• Dem!şti. İtiraf edeyım ki, vata
nım kadar aruıemi de gorecı>gtın 
gelmişti. Nevyorkta ajana bunu 
söylemeğe lüzwn görmilştum._Ba
ua cevaben: 

•- Pariste alacağın \'azi.fe, tah
min ederim ki çok uzu..1 sürmiye
cektir. O işi bıtırdikten sonra 
Londraya döner ve annenı zıyaret 
edersin!· 
Demış ve fazla bu;ey yleme

nıe mexdan vermemişti. 
Nihayet o da bir memun!u. he

ıum hakkımda aldığı emn nasıl 
değiştirebilirdı •. 

Alman casusu tayyarı 
ile kaçtıktan sonra 
Cankurtaran gem. ile Hambur

ga doğru gidıyordıık. 
Ayakta dul.a~yurdum. Aiaksa

dım, kurtulduğunu ve aramızda 
bu unduguı u haber ald.:: mık.inci 
kar_l r .• bulmaktı. 

•Dilk''lr doktoru, esnaf esnafı, 
kaptan kaptanı korur!• derler İs
koçların meşhur bir sôzi.ıdÜr. 

Bir ga.roua sordum: 
- Mister Tomas nerede! 
- Faberlayrun ikincı kaptam 

mL?. 
- E\-et ... 
- Süvarınin kamarasında. 
- Görebilir miyim?. 
- Kamarasına kadar götüre-

yim.. haber vereyim. Kabul eder
se görürsünüz. 

Gar<lOn yüriidü. Peşinden gittim. 
Haber verdi. 

Kaptan Tomas yatıyormuş, fa
kat uyanıkmış. 

GaNOn kap :yı ~tı: 
- Buyurunuz~ 

Kamaradan içeriye gml 6 .. za
man mtithış bır eter krk,.oıle kar
şılaştım: 

- Geçmiş olsun, bJ?ta.• Torr as! 
Yüzüme hazin ha~in baktı 
- Teşekkür ederim. S·-e de 

geçmiş olsun. 
Başını .kald.rnıak istedi ka!d.

ramad~ 

.. ·nunde miı hı~ vır . ...,r 
\'ar, Mister Ceyınis 1 • Dokt;. •er 
koklatıvor Bu sur~t ~ r r-
liy.or. Bu ne mu.he ı'>c u-
zim!. O ne k'lrk n a1 ı 
Ka~t nın b... ucur •u "': 
- Ben size on ne rr: .. \e 

tehlıkelı bır adam olduı> n 
1 mişlım. Eğer n• 
le:::ydinız ve vapu tec 
muvaffak olsayd ı.ı.. btl k 
san tel f .:ılın~ ktJ 

- Ilık.... nu v.ır Ne <» o.z 
hGKlıs,ıuz .~,rn Btn ok 

yatsız harek<'t ettim Onur b 
<liseye nec:en ~J n \ ı ı ıni 
hwJı. a'11a arr n-

Kap ,la h~I:ı- u uşarna k. 
Kapı çalındı. 

Kaptan: 
-Girniz .. 
Diye b<ığırdı F berla n v pu-

l"'~nLn ombar katı;>ı olan ı; r 
adam lçe:-iye gırdi 

- Sıze muh.m "° ek 
istiyorum, Kaptan T r 

Dedi Ben den 
Dan. 'Uarkalı pu fabr ı 
.fist<'r Vılyarru t Y> rcve do rıı 
gidiyordu Ben en ık ) · r s
mıştım. !ister Vılyam>. k ıni 
almağa gelen tayyarenin pilot-'la: 

- Gemi batzyoı-.. Birçok k m ~ 
Ier telef oldular. Fok•t <' >O-
ğuldu. 

Diyordu Bu sözleri ~tk k <''> 
le anlattı~· 'çin duvuvcrdu,,- 3i 
raz daha kulak verdi,~. 

Pilot te18şlı bir l.avı.rla soruy r
du: 

- Onun bir cas: old rhdan 
emin m:ydini1'. 

(Ar~ Var} 

(l 1ııd. Salıifed<'u Devam) 
tan fazla olursa, bunlardan isti
yenlcr civar vilayeti rdeki atöl-
yelerc gönderilecektir, 

ı-~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~-

Diğer taraftan Cemiyet, babala
rı askere gitmiş ve anneleri çalı
şan çocuklarıo ba iması için Ço
cuk Esirgeme Kurumu ve Kızılay 
Kurumu ile miiştereken bir prog
r11.m hazırlamı tır. 

Şehrin muhtelif ve bilhassa fa
kir semtlerinde çocuk bakım ev
leri ve kreşler açılması kararlıı· 
mıştır. 

Bakım evlerinde çok küçük ço
euklnr ve kreşlerde daha büyük 
ve ilk tahsil çağındaki çocuklar hi· 
maye olunacaktlr. 
Ayrıca Cemiyet bugünlerde bir 

teberru ddteri açacak w zengin
lerimizin yapacağı teberruler ile 
hayır işleri başarılacak ve falı:lr 
asker ailelerine yardım edilecek
tir. 

Amerlkada emniyet 
(1-S~Denm) 

gıda ve silah ihtiyacını temin 
etmektir. İngilterenın mü -
dafaası için, diğer bir tabir 
ih!, hayati prensiplerimizin 
müdafaası için, lazımgelen 

tedbirleri sür'atle almak mec
buriyetindeyiz. Demokrat 
memleketlere yardım ve bu 
yardımın bütün maddi kay • 

naklarile Amerika hükfune
tince temini için sadece •bir
lik• kafidir. 

Harici ticaretimiz, demok -
ratların ihtiyacı olan harp 
malzemesini vermek.le kaİin-

"dir. Fakat bö;le bir ticaret, 
imal ettiğimiz malzemenin 
sahiplerinin eline erişmeme • 

sile faydasız kalır. Fakat bu
nun için de lazımgelen va.. 
sıtaları tP.darik edeceğiz. Ken
dimizi yalancı emniyet inlı • 
balarile kandırmıyalım. 

İki Okyanus ve sulha karşı 
olan arzularımızla kafi dere
cede muhafaza altında oldu -
ğumuzu zannedeni-er, alda -
nıyorlar. Yalnız başka menı
lekellerin kaderi mevzuu bahs 
değildir. Bizim şahsi eTT'niye
tlmiz de mevzuu bahstir .. 

* Berlin 19 (A.A.) - Sovyet'fer 
Birliğinin Berlin Buyük Elçisi B. 
Vladinıir Dekazanof Berline dö.. 
nerek \"aZıfesine tekrar başlamlf" 
tır. 

Milli Şet Ankara'daki Merasi 
(l inci Sahlbda Devam) 

doğru Mil!i Şef İsmet İnönü 
halkın coşkun alkışları arasın

da stadı şereflendirmişler ve 
şeref locasına çti:.rnı.şlardır. 

Merasime saat on buçuıkta 
hep bı.r ağttdan söylenen 1.s
tikW mazvile başlanmış ve 
bunu Maarü Vekili Hasan Ali 
Yücelin bir hitabesi takip et
miştir. 

MAARİF VEKİLllıt"IN NUTKU 
Maarjf Vekili HllSIUI Ali Yücel 

bu hitabesinde dem.iştir ki: 
«- Yüce Milü Şefiınb, sevgili 

yurtdaşlarını; 

Tarihimiıiıı en karanlık devriııe 
ı.şık ve hayat verici bir sacla olan 
19 mayın kutlamak için biitün 
memleketiıı her yUUllda ı.öyle 
toplanmış bulunuyoruz. 

Büyük kurtarıcı, istild.ilinıizi 
kurucu, Türk ınilletiniıı istikbaline 
en geniş ufukları açıcı Atatürk, 2% 
sene evvel ynrdu düşınandaıı kur
tarmak için bugün Anadolu top
raklarına ayak bastı. O günden 
bugüne arkasından yürüyüşümü
zün hiç değişmiyen iı:i, bizden son
ra gelecekler için de bir hayat çiz
gisi halinde sürüp gidecektir. 

Minnet ve muhabbetle saygı 
beslediğimiz Atatürkürnüzün tari
rihi hayata gözlerini .)'Umduğu an
dan it'baren idareyi ve iradeyi 
kendi ellerine alan Büyük 5cfi91i:ı 
İnönii, tıpkı önünde ve karşısın
daki şu duruşuıınız gibi Türk mil
letini bir hakem olarak her emir
lerine hazır ve her sözlerini dinJer 
bılldu ve daima böyle bulacak, 

Türk milletinin nrac~ğı her atı 
karan, laer türlü korunma ve ~ a
şama lmdrtUerini oe11n yüre şalı
"'"nda ~öriiyorm. Ve ena inanı) o 
ru:z. 
Yu<tda~ ona inanıyoruz. 

Çü kü •da biıe i nnıaktadır. İıı
ö ü Scfiı ıizdir. İniinii Ba•hu~u
mt?•dur. lnöııü, Tilık milletinin 
~·ünen başı. ve duynn kal'bidir. 
Bu birlik ve lıeralıerlik manzara
sının azametini ve kudretini hu
dutlarıml7t• iışından bakarak 
görmek liızm<lır. 
{'~(l"r" mllli birliğin ~ il 

varına ııla tıran ba!h sizlersiniz. 
Vuifnia ,erefiıah ribi lıüyllkW,. 

Bu \·azifeyi yapabilmek içn unu 
bir an unutmayınu: Ilayaf, bir e~ 
mele, kutsal bir hedefe rapt •dil 
mcdikçe ve vicdan huıuril• olnıok 
hiç kimseye miiyl'<Stt df'ğildir. 

B• hakikate ermek iriıı her· 
şeyden eY\lel vatan ve millet sev
gisile dolmalı; namu<, şcnf ve 
istiklal ateşile anınalHlır, 

Sİ%in de bu duycuda o!d ·unu· 
za itimat e<liywuı. 

Sevgili Türk çocukları, bn ha
zırlık giinlerinden biri olan 19 mı
yıs gençlik ve spor ban mı h pi
niu kutlu olsun. 

Basan Ali Yücel ııutkund n 
sonra Milli Şefi selamlamı.ş. y•rı· 
ne ~çmi*tir. Bunu miiteak"p •ek. 
tepli gençler de nutuklar sö• le· 
mişlcrdir. 

Sembolik bayr:ı/iın çok'lm ·n
den sonra 'beden hart ketleri ) a
pılml§hr, 

Ankara 19 (Telefonla) Ttir'c 
gençliğinin Milli Şefe tazom \'C 

bağlılık hatırası olan 15 ına~·»t• 

atletler tarafıntlan 'o..,.,undan a
lınarak 45! kilometrelik gece, 
gündü:ıı mütemadı hir ko:-a ilo 

taşınan embolik ba~ rak bu s:ıhah 
tanı saat 11 e 4 kala 19 '.Waus sııor 
ve gen(lik stadına getirilm.~tir. 
Bayrağı hamil Ankaralı ~llet· 

ler Maraton kulesi kapı dan >ta· 
da girtlikleri vakit tadı dolduran 
on lıriıılerce halk hep b r agrzdan 
•D-.ığ l1aşm.ı duman aı ın:ır· 

şnu .. ylemqe ha 1 tır 

Bilihare atleti rın en ku u~ü 
tam saat 11 Je koşar adımla ~crtf 
le>casm.t ~ıkmış ve lıalknı r:lgın 
alkışları,,.~ mı~ıkantn coşkun n:_.ğ. 

mcleri arasıııda ı.. rakı !ı[tLat 

• Milli Şefe takdim etnıi tir. 
• 1illi Şd yaalarında eclis f!e

isi, Münalı.clal Vekili Cn d•t K•'-
rim İn<edaH, i11'11i i\ üdaf ' 
kili Saffet An'k.aıı \C Maar' 
kili old°*1ı ha) ma, i r.: ~ " 
içiude bulunan b:r tarofınd ı • T"irk 
gençliğinin 19 mans 1941 h tır h 

di"er tarafında da •Elıedi ı;;eft ., 
Milli, de• ııeınbolün~ ta ". 
rağı bi7zat mnltfazasıntlnn -ıkıır· 
mL<iar ...., halkımıza g · l ı !er
dir: Bu ~ırada halkımuııı al~lan 
atad.ı cınlatmıp;ır. 
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Allaha sığınıp 
artık işin 

kendimize güvenerek 
sonunu bekliyelim 

Hacı Ahmet Bey başını kaldırdı. j 
Vakur bir eda ile konuştu: 

- Bana göre şehrin müdafaası 
ller 9ı:i düşüncenin birleştirilme. 

8ile mümkündür. Yani hem zatıa
linizin ileri rurdüğü ihracı uzak. 

tan ve aahilde lı:artılaınak, diğeri 
de kumandan beyefendinin buyur
duğu veçhile dahilde esaslı bir 
mukavemet hattı tesis etmek .. 
Çünkü sahil-Oe toplarla ve piyade 
ilut'alarının tüfeklerile ihraç fili. 
Jı:alanna yapılacak ateş ancak düıj
mana zarar verdirir .. İmha kud • 
retini haiz değildir. Binaenaleyh 
düşman donanmasının büyük top
ları ateşlerini sahile çevirince bu 
sahra toplu istDıkaınlan da, sahil 
boyunu tutan slliıhlıları da darma
dağın edecek, binaenaleyh ihraç 
vaki olacaktır. 
İhraç tamamlanınca İtalyan 

kuvvetleri ileri harekete devam 
ettikleri vakit asıl mukavemet 
hattını karşılarında bulurlarsa 
duracaklardır. İşte bu hareket • 
lerle zaman kazanıldığı sırada, 

merkezden gönderilecek kuvvetler 
muharebe sahasına yetişir, uzak
tan gelen mahdut bir düşman kuv. 
vctı mağlüp edilir. Şehir de, mem., 
leket de, milli namus da, tarih de 
böyle kurtulur!. 
Hacı Ahmet Beyin sözleri her

kesin üzerinde derin bir tesir 
meydana getir~!i.. Besim Bey 
de Neş'et Bey de susuyor, Hasune 

1>aşanm hile dolu bakışları bile 
fiiphc şi..ınşeklerile aydınlanıp sö. 
nü yordu .. 
Hacı Ahmet Bey bir .soluk du

raklaması yaptıktan sonra sözle. 
rini şöyle bir cümre ile bağladı: 

- İşi bu kadar uzatmakta mana 
,.ok .. Kumandan bey derhal şif
Nli \elgrafı versinler .. 

masile gözlerini açmış, daha uzak
tan lıeybetleri farkolunan İtalyan 
zırhlılannın ilti kol halinde !ima. 
ııa doğru •arkışları şehirdeki he
yecanı son haddine çıkarmıştı. 

İş<te, günlerdir ağızdan ağıza 
dolaşan ıayia ıervekleşmiş, İta!. 
yanların Trablusa hücum ede -
cekleri an gelip çatmıştı. 
İtalyan deniz fırkaları her da. 

kika biraz daha yaklaşarak saat 
onda limanın önüne indiler .. Bi
rinci zırhlı fırka Osmanlı istih • 
karolarının önünde borda nizamı
na geçerek demirledi .. 

İkinci zırlbı fırka da Haınidiye 
istihkamlarına muvazi bir hat ü. 

zerinde ve şehrin şimali şarki sırt
larile yollarını ateş altına alacak 
§ek.ilde demir salıverdi. Biraz son. 
ra da birinci fırkanın amiral ge
misi tarafından şehre işaret ve • 
rildi: 

- Vali donanmaya gelsin! 
Zaten geceyi uykusuz geçiren 

Vali vekili Besim Bey, yanında 

vilayet erkanı, komodor ve diğer 
zevat bulunduğu halde sahildeki 

komodorluk bınasına gelmşi, do -
nanmarun limana girişini heyecan. 
la takip edıyordu. 

Amiral gernisinaen verilen işa
reti, Hacı Ahmet Bey ifadeye çe. 
virdi: 

- Beyefendi.. Zatıalinizi gemi
ye istiyorlar .. 

Besim Bey tuhaf bir bakışla ko. 
modordan sordu: 

- Gitmek J;lı;m mı dersiniz? 
- Siz bilirsiniz amma, bana ka-

lırsa bu davete icabet etmek la • 
zım. Çünkü filonun geliş maksa
dını izah edecek olan bu görüş • 
mede, İtalyanların fikri de an -
laşılacaktlr. 

(Arkası varJ Bendeniz de Bahriye Nezaretıne 
~lgrafla bir şifre rapor vereyim .• ı------------
Vaziyeti etra!lıca izah edeyim. E. "Cild Unsuru Olan 
mır istiyeyim. Bahriye Nezareti /' 
raporu harbiyeye havale edecek- Bı·oce 1·n 
tir. Bunun da kumandan beye ve. 

rllecek talimatın daha çabuk bil- TESİRi EMI.N 
dirilmesine faydası olur. 

Diğer taraftan derhal milis teş. 

ldlatına başlıyalım. Elimizde mev- ve s ı• h ı• r ı ı• 
cut ve depolarda duran tüfeıık. 
ler! halka dağıtalım. Bu işi de reis 
ibey yaparlar. Aşiretlere haber ve- olduğunu,, BAYAN 
relim. Tabyalara iki batarya gön. MABCILLA Söyledi 
derelim ve .. Allaha sığınıp ken -
dimlze güvenerek işin sonunu bek. 
liyeliml.. 

Bu fikir karar halinde kabul e
dildi. Kumandan Neş'et Bey ya. 
vere not ettirdiği telgraf şifresini 
yazdırmak için ayrıldı. Hacı Ah
met Bey komodorluğa dönerek 
telgraf raporunu hazırlaınağa gl. 
rişti .• Vali vek;li yaverleri vası -
taslle yapacağı işleri görüıjmek i
çin maiyeti memurlarını çağırtır
ken Belediye reisi Ha.sune paşa 
da Vilayet konağından ayrıldı .. 
Büyük caddeyi dalgın adımlarla 
geçti. Kendi konagına geldi, Doğ
ru odasına çıktı .. Uzun bir rapor 
yazdı.. Raporun son cümlesi §11 

§ekilde idi: 
•- Hul.isa olarak denilebilir ki: 

Trablusu idare edenler yani Vali, 

komod-0r ve kumandan müşterek 
bir fikir sahıbi değildir ve <:ehrin 

müdafaasına ittifakla taraftar bu. 
lunmuyorlar. Bu fikir ihtilM!arı 

ve yukarı<ia arzettiğim şekildeki 
müdafaa tedbirleri karşısında ih· 
raç hareketinin kolayca yapıla • 
bileceği vuzuhla anlaşılır!• 

* Teşrinievvelin ikilJCi sabahı 
Trablus tehri; düşman donanma· 
sının liman ağzına gelip dayan • 

Bir kaç IÜD 'zarfında, küçük buru
fUkluklanmla çlzgilerimin zail oldu
tunu (ördüm, bir kaç hafta zarfında 

ı.e 10 yaş daha ıenç göründüm. Bir 

doktor bana dedi ki, cBİOCEL> Viya
na Üniveniteai büyilk bir proı .. arü
nun keşfidir. Şimdi pembe renkteki 
her Tok.alon kremi vazosunda Biooel 
vardır. Her akşam yııtmazdan •vvel bu 
kremden sürünüz ve sabahlan da be-

7az renkteki Tokalon kremini kullanı
nız. Bu usul size eerian bir. ıençlik 
sert ve e•mer teninize yeni bır canlı
lık verecek çizıl ve bunııııkluldardan 
muarra taze, :rwn~k ve açık bir cild 
ıemm edecektir. 

TEPEBAŞI BELE IDYE BAHÇESİ 
Ber gön 18 den 24 e kadar 

RADYO CAZ 
Zengin Varyete Programı.T __ eı_eı_o_u_:_4_2_6_9_0 

Yatmurlu havalarda kapalı solonınnuz vardır. 

Beşiktaş Altınor
duyu maglup etti 
• 

I stanbul sporla Altay takım-
ları da 1-1 berabere kaldılar 

Milli küme maçlarına dün de 
dmram edildi. İllt maçı Beşiktaşlı 
Altınordu yaptılar. 

Bu maç, kuvvetler! ve enerjilel 
mütevazın iki takım arasında oy
nandığı için birinci maçtan dabıı 
zevkli ve daha heyecanlı oldu. Oyunun ilk dakikalarında İzmlr

Uler canh ve muvattaklyetli oynı.. 
yarlardı. Onuncu dakikadan sonra 
oyun Beşiktaşın baskısı altına gir. 
eli. 

Yedinci dakikada Altaylılar, do
kuzuncu ve on ikinci dakikada İs. 
tanbulsporlular ehemmiyetli gol 
fırsatları kaçırdılar. Tarafla.'"ln kar 
şılıklı gayreti ilk neticesini Altay 
lehine verdi: 20 ncj dakikada 11. 
yastan güzel bir pas alan Sait 
kuvvetli bir vuruşla topu ağlara 
taktı. 

Beşi·kta§lılar bir sürü fırsatı ka
çırdıktan sonra 32 nci dakikada 
Şerefin ayağile bir gol kazandılar. 
Dört dakika sonra da yine Şeref 
topla kaleye girerken çelme ile dü. 
şürüldü ve hakem penaltı verdi. 
Yavuz sıkı bir vuruşla topu ikinci 
defa ağlara taktı. 

Bu gol İstanbulsporlula.""m gay
retini Adeta kamçıladı. Altay mü
dafaasının bunaldığı anlar oluyor. 
Nihayet Mükerrem 36 ncı dakika. 
da beraberlik golünü çıkardı. 

Birinci devre bu suretle 2..0 Be· 
şiktaşın lehine bitti. 

İkinci devrede Beşiktaşlılar da
ha canlı oynamdılar. İkinci devrede oyun sert ve la. 

ncı geçti. Beşiktaşlılar bu devrede İbrahi
ınin ve Hııkkının iki güzel şütü ile 
iki gol daha attılar ve maç <LO Be
gik:taşın lehine neticelendi. 

Devrenin çok seri safhaları iki 
taıafın da zaman zaman hücuma 
ve zaman zaman da müdafaaya 
geçmeleri §eklinde cereyan etti. İSTANBULSPOR - ALTAY 

İkinci maçı İstanbulsporla Altay 
oynadı. 

Nihayet maç, 1 - 1 beraberlikle 
bitti. 

Deılet Denizyolları İşletme Umum Mü~ürlüjü ilanları 
19 Mayıstan 26 Mayısa adar 

Muhtelif hatlara kalkacak vapurların isimleri, kalkıt 
gün ve saatleri ve kalkacakları rıhhmlar. 

--

t-ır z. 8ilr'a& poıılıul -

,Qt=·tka1• Uftır• ........ 
• 

Salı 12 de (Tan), Pef$<!mbe 12 de (Ka
radeniz) ve Pazar 18 da (Güneysu). 
Galata rıhtımından. 

Şalı ı8 de (Çanakkale), Cumarte.i 18 
de (Analarla). S.rli.ecı rıhtımından. 

Pazar, Pazartei. Sah 9.50 de, Çarp.m
ba, Per,embe1 Cuma ıe da (1'-larakaz), 
Cumartesi 14 de (Sus), Tekmil Mu
danya postal;ırı Galata rıhtımının Ka
raköy cihetine yanqır ve ayn! mahal
den kalkarlar. 

(NOT: Pe?'iembe postası !stanbula 
gelirken ve Cuma postası Mudanyaya 
~derken ilaveten İmralı Adasına ui
rıyacaktır.) 

Pazartesi, Çarşamba, Cuma 8.00 de 
(Sl \ ). Galata rıhtımından. Aynca 
Çar§aınba 20 de (Analarla) ve Cumar
!!?si 20 de (Çanakkale). Tophane nh
tımında'l. 

Salı ve Cuma 19 da (Mersin). Topha
ne nhtımmdan. 
Pazar 9 da (An~a). Tophane rıhtı
mından. 

Çarşamba lG de (Bursa), Cumartesi 
15 de (Saadet). Sirkeci rıhtımından. 
Pazar 11 de (İzmir). Galata rıhtımın
dan. 

Peişembe 13 de (Kadeş). Galata nh
tımından. 

Per§embe 9 da (Seyyar). Tophane rıh
tımından . 

Vapur merlerl hakkında her türlü malilmat a~ıda telefon DU• 

maraları yazılı Acentelerimizden öğrenilebilir. 

G~ a.. Aemteıai Galata nhtımı, Limanlar Umum 
Müdürlüğü binası altında. 42362 
Galata rıhtımı, Mıntaka Liman Rcıs-• 
lıği binası altında. 40133 

Sirkeci, Yolcu Salonu. 22740 
(1893) 

> 

Emekli Dul ve Yetimlerin ve As-, 
keri Malullerin Nazarı dikkatine: 

Emlak ve Eytam Bankasından : 

'~ 

~~PARA 
' BAYAT TARIŞININ' 

DIREKSİYONUDUR -
lıf. -·-~-

·~T. iŞ Banka11 ra"''•t \ ~ 
~ Kiiçiilı T _.,,,ı 

lte"71ları 1941 

-- --- ----- -
- -~-_,,. --

• 

İDARUllll BİlUI 1$ 8ANICA51H 
jlS_RAMIYIELI HESAP, ,_ 

ilrramiyc Plônı ~ --------------------_. 
l KF.SiDELER: 4 Subat, 2 Ma711 '" Polis Mektebi Madürlüğünden: ·i 1 Aiusloa, 1 İkiııcil.elriıı J.~ 

1arihlerinde 7aptlır. J.~ 

~ 1941 ikramiyeleri f~ 
1 adeı 2000 L.lık = 2000,-.Llrıı J.~ 
3 > 1000 > = 3\100.- > ~ 
2 > 750 > = 1~00.- > ~ 

: : :~ ! ~ggg:_ : :.~ 
3G > 100 > = 3500~ > ~ 

~ 80 > 50 • =4000.- > 
J.~ 300 • 20 • = 8000.- • 

~T~ ~ ~~~~~~ 

19 Mayıs 1941 
18.00 Program ve Memlekel Saat 

Ayarı. 

18.03 Müzlk: Fasıl Sazı. 
18.30 Ziraat Takvim! ve Toprak 

Mahsulleri Borsası, 
18.40 Müzik: Seçllmit Şarkılar. 
19.00 Konuşma: Mehmedin Saati. 
19.15 Müzik: Ses ve Tel Birliği ko-

rosu. Şef: Ahmet Adnan 
Gençlik ve Yürüyüş Şarkı
ları. 

19.30 ı.ıemlekct Saat Ayarı, ve A
jans Haberleri. 

19.45 Müôk: Ses ve Tel Birliği ko
rosl.Mlun Gençlik ve Yürüyil3 
şarkıları programının de
vamı. 

20.00 Müzik: Radyo Caz Oskestrası 
(İbrahim Özgür ve Ateş Bö
cekler!). 

20.15 Radyo Gazelesl. 
20.45 Mü.zik: Mızraplı Sazlar Ta

kunı. 

21.00 Konuşma: Mem1eket Postası. 
21.10 MO>ik: Bir halk türküsü öğ-

ttniyoruz (Bico). 
21.25 Konu~: Hoşbcı. 
21.45 Müzik • ., 
22.30 Memleket Saat ayarı, ve A

jans Haberleri. 
23.00 Müzik: Cazband (Pi.) 
23.25/23.30 Yarınki Program 

Kapanış. 

YARINid PROGRAM 

7.30 Program ve Memleket 
Ayarı. 

7 .33 MUzlı:: Hafif Program (PL) 
7 .45 Ajans Haberleri. 
8.00 Müzik: Klftsik Parçalar (PL) 
8.30/8.45 Evin Saati. 

12.30 Progum ve Memleket Saat 
Ayan. 

12.33 Müzik: Türkçe PIAklar. 
12.4~ Ajanı Haberleri. 

13.00 Mllzlk: Maı>dolln ve Gitar 
Sol olan (Pi). 

13.15 Müzik: Türkçe Pl4klar. 
13.30/14.00 Müzık: Karışık Prog

ram (Pl.) 

Göz Doktoru il 
Nuri Fehmi Ayberk 
Haydarpaşa Nümune hastanesi 

Göz Müte.b.aKSısı 
istanbal Belediye kal'JW. saaı 

(3 len sonra. Tel. 2SZ12 

•o 2 n ...... Wf:D Teminatı t:. 
a.ıı 

Resmi pollı elbilell 
kumaSA 100 metre 100 K. 

1 - Yıldı% Polis Mektebi ~ talebesi için yukarıda müf,..ııl 
resml polis elbise kurna,ı bir prtname ile eksiltmeye çıkarılmııtır. 

2 _ Eksiltme Maliye Vel<Aleti İstanbul Liseler muhasebec!lfjl 
toplanacak olan mektep alırn satım komisyonu buzu.nında yapılacaktır• 

3 _ Eksiltmeye gireceklerin 2490 No. lı kanunda yaz.ılı evsıı!ı b•• 
n elzemdir. 

4 - Sart'Rame ve nümunesıni örmek lstıyenlerin Polis Mekteblll• 
atlan ilAn olunur. <3637> 

TÜRKİYE c'UrAHURi'YETl 

Ziraat Ban a 
Kurulu~ Tarihi: 18R8 

Sermayeei: 100,000,000 Türk Lira~ı 
Şube ve Ajaus adedi: 265 . 

ve ticari her nevi banka muamelele~ 

Para Biriktirenlere 

28.800 Lira İkramiye Veriyot 
4'" Ziraat Bankasında kumbaralı ve lbbıınıs tuarruf hesapl..rıJl i' 

as 50 lirası bulunanlara senede 4 defa çekilecek kur'a ile at' 
pllna göre ikramiye dağıtılacaıı:tır, ı;ı' 

4 adet LOOO LinlıJ ~ 4.000 , 
4 • &ot • %.000 , 
• • Z5t • LCOO , 
~ . * . uoo , 

100 • w • 5.000 , 
120 • .. • 4.800 , 
110 • 20 • 3.200 . 41 
DİKKAT: liesapl.arı.ndUi ııa ralar bir 9etle lç'.nde M ıır' ril': 

şni!ı düsmivenlere ikramiye çı:ktııtı takd:rde % 2~ fazlasile ~~;ıı 
~~ktir. Kur'alar .eenede 4 defa: 1 Eylül. 1 Birincikanun. 1 
ve ı Haz:ran tarihlerıinde çekilecektir. 

e TAKVİM e 
Rumi 135'1 Hızır Wcri 13H 

MAUS a. AHİR 
6 14 22 

Yıl 9U /1.7 5 \"a.~illi Eaa.ııi 
Vakit 

MAYi S 
S. D. S. D 

5 39 GW... 916 

19 13 10 Öf le .. 47 
17 07 iıuadı 8 44 
2023 Ak.- 12 00 

Pazartesi 
2215 YU.. 1 53 
333 fmailı: 7 10 

DOKTOR 
&alaz ·ce111al 
LOKMAN ~~~9~ 

DAHİLİYE MÜT~ 1, 
Divanyolu 104 el' s' 

'1-fuayene saatleri: ı.s - ı. 't · 

YERLi 
saMER BANK 1 

MALLAR PAZARLAR 
Müessesesi Müdürlüğünden : h 

Bankamız P•muklu ve yiın!O m<ımul.Mmın matazaluımızcıı toptan r !ışından cari usuller dalrc!inde 1~ ed~ek olan l/1/1940 tarn:ınden evvel müesses toptarcı \'e perakendecilern sıraya kayded~lmek Uze7ıııcıı 
vesıkalart,.le 31/5/1941 tarihine kadar mağazalanmıı.a bizznt veya tahrıt~n müracaat etmelerı ve bu tar 
vAki olacak yeni müracaatlerin kabul edilmiyeceği il~ olunur 


