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Musolini Ruzvelte 
dün cevap verdi 

Roma, 19 (A.A.) - Muaolini, 
Ruzvelt tarafından kendisine gcht· 
derilen mesaja bugün cevap ver
miştir. Bu cevabın muhteviyatı Jıak. 
kında hiçbir malumat yoktur. 

Gener~l Gamlen'in gerine GençDök ve 
~P>©rr ib©.lyrramo 

Dün bütün memlekette coş
kun bi.r surette kutlandı 
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Alman mamuıaıı seyyahların 
incelikleri noksan 

~ Pazartesi Sah -> 20 Mavıı 21 Mayıs 
~ -
<( ı ~ Rcb Ahır I 'i Rı:b.4hıı 
ı- bızır 1 ·ı hııır ı ~ 

' 

Ticaret Vekili
nin gazetemize 

beyanatı 

Bahkh Ruın hastahanesinde 

Milli Şefimizin büstü 
merasimle açıld ı 

, Balıklı hastanesi bahçesinin [etmiş bulunuyoruz. Aziz vatan. 
mutena bir köşesinde dikilen da:larım bu iki büyük adabın 
~lilli Sefimiz İsmet lnününün Türk tarihir·leki hizmetleri, kah 
büstü dün büyük merasimle a_ ramanlıkları aynı seyri takip 
çılmıştır. etmiş, aynı milli emelleri güt-

Sn.at 15 tc yapılan merasim. mü~tür. 
de vali Lutfi Kırdar ile Parti ve Sözlerime nihayet verirken 
belediye erkanı ve kalabalık bir Ebedi Şefimizin hatrrasmı ta. 
halk kütlesi hazır bulunmuştur. mamlayan bu ikinci çok mana 

Merasimde bulunan Eskişe1!,ir nı eserin garekle:,c:mesinde biz 
mebusu İstamat Öz.damar bir meti ve his.c:esi olan vatardaşla 
nutuk söyleyerek ezcümle de- rrmızı ve mesai arkadaşlarımı. 
miştir ki: zı takdirle huzurunuzda anmayı 

"- Değerli ve aziz valimiz, vazife bilirim . ., 
sayın dinleyicilerim. Bundan sonra hastane müdU. 

Bugün en bahtiyar günleri. rü doktor Timolcon Paşalidis te 
mizdcri birini yaşamaktayız. bir nutuk söylemi~tir. 
Çünkü bur.dan üç sene evvel Ntıtukları müteakip vali ve 
şurada gördüğünü,, .. önünde ta. belediye reisi Ultfi Kırdar büs
zimle eğildiğiniz F.Aebi Şefimiz 1 te doğru ilerlemiş ve üzerini Ör· 
Atatürkün büstünü dikmiştik. ten örtünün kurdelesini kesmiş. 
Çok bahtiyarız. Zira bugün de tir. Bundan son.ra davetlilere 
Milli yüce şefimiz o yüksek var- hastanede bir ~,ay verilmiştir. 
lığa mütenazır olan §ahsiyetine Mil!i Şefin büstünü heykeltraş 
bu ikinci büst ile Ebedi bağlıb. 1 Istelvo Boğos vapmıştır. 
ğımıza bir hatıra olarak takdim 1 

19 Maqıs piyango
su dün çekildi 

19 Mayıs gençlik bayramı mü
nasebetile Mi1li Piyanko tarafın. 
dan tertip edilen hususi keşide 
dün Ankarada 19 Mayıs stadında 
yapılmıştır. 

Bu keşidede F r a n ı a d a n 
getirilmiş olan yeni otomatik pı 
yanko dolaptan ilk defa olarak 
kullanılmıştır. Büyük rağbet gö
ren ve günlerce evvel her tarafta 
biletleri biten bu keşideden evvel 
Milli Piyanko umum muduru 
Nihat Ali Uçilncü bir nutuk söy 
!emiştir. 

Talililer şunlardır: 

50.000 lira kazanan 

10407 
10.000 lira kazanan 

42.972 
5.000 !tra kazananlar 

2500 lira kazananlar 
92017 175929 126360 162683 

1000 lira kazananlar 
SOnlan (2668) le nihayet bulan bU· 

tUn biletler 1000 er lira kazr.nınqılar· 

dır. 

100 Ura 

Sonlan (483) le biten biletler 100 
er Ura kazanmı§l&rdır. 

sonıan ı ile nltıayetıenen biletler 
hem ikişer ve hem do \ıçer llra ı:tazan. 
mı§lardır. Diğer numaralar da bu §C· 

kilde UstUııtc ımzanabllcccklerdlr. 

10 LlRA 
Sonlan (i6J ile nihayet bulan bU· 

tün biletler 10 ar llrn. kazaıımı§larclır. 

8 LlRA 
Sonları ( l) le blte.n bUtUn bUctıcı 

Uçer lira alacaklardır. 

48 219 117 3 9 7 Sonları (ll olan bUtUn biletler lltl-
şcr lira kıızanmı§l&rdır. 

Izmirde 
Yeniden 

[er 
bazı eski 

bulundu 
eser-

lzmi)·, (Husu.<ti) - Fevzipaşa 
bulvarında Zeybek apartrmanı 
civarında bir bin.a inşası için 
temel kazılırken asarıatikadan 
olduğu anl~ılan bazı kemerler, 
mermer frizler ve blok taşlı To
nozlar meydana çıkmıştır. 

Müze müdürlüğü. asarıatika 
nizamnamesi hükümlerine göre 
burada inşaatı menetmiştir. Tah 
min edildiğine ~öre bu yerde 
milattan evvelki lzmire ait meş
hur iimnaz vardır. 928 senesin
de bu civarda diğer bir bina in
şa (..>dilirken güzel bir heykel ve 
bazı eserler mevdana çıkmış ve 
bunlar Müzeye naklolurunu~tu. 

Tiirk tarih kurumu başkanlı. 
ğı, Namazgah mevkiinde eski 
İzmir hafriyatının tamamen ik
mali icin ne kadar naraya ihti
yaç bulunduğunu İzmir müze -
leri müdürlüğilnden sormuştur. 
Arkeoloğ ve mimarların da işti. 
rakile yapılan tetkikat sonun -
da, hafriyatın ikmali için yirmi 
bin liraya ihtiyaç olduğu anla
şılmıştırı . 

Türk tarih kurumu ba.şkanlı
ğma bu hususa dair bir rapor 
gönderilmiştir. 

Diğ'er taraftan Selçukla Kuş.. 
adasında inşa edilecek turist 
yolunda tali bir hattın Efes ha
rabelerine uzatılması Maarif 
Vekaletinin ic:arı üzerine vill -
yetçe muvafık ~örülmUştu. Yo
lun geçecc:!i saha münhat oldu. 
ğundan imlası kin 3000 metre 
mtkAp toorağa ihtiyaç vardır. 
Müze müdürliliü. oradaki deko
vil hat ve arabala.rmdan da is
tifade edilmesi suretile bu top. 

rağm, Efes haraıbelerinin baş _ 
!angıç noktasında mukaddes mer 
mer caddeye doğru uzanan sa . 
hadan tnı~mması takdirinde hem 
bir çok eSerler meydana çıkaca
i{ım, hem de mukaddes mermer 
volun mebdei açılacağını bildir. 
"llİŞ, vilayette bunu muvafık gör 
'llÜş ve alakadarlara bu hu.sus. 
ta emirler vermiştir. 

Bu suretle turist voldan Ef es 
harabelerine gidecek ziyaretçi -
lcr, otomobillerinden inmeden 
Efes hara.belerini dolaşnıak im
kanını elde etmiş olacaklardır. 

Bursa belediye reisinin 
tetkikleri 

Bursa, (Husu.si) - Belediye 
reisimiz avukat Sadık Tahsin 
Arsal bui?Ün beraberinde bele
diye başdoktonı Şefik Lutfi ol
duğu halde Çekirgeye giderek 
birer birer kaplıca , \•e otelleri 
gezmişlerdir. 

Kanlıca ve otel sahipleri yeni 
belediye :reisinin bu teftisinden 
ve otellere karşı gösterdiği ala. 
kadan çok memnun olmuşlar _ 
dır. Sıhhi ba.kımdan icap eden 
noksanlann ikmali için kendile
rine verecek maliirnat dairesjn. 
de çalışacaklarını bildirmigler • 
dir. 

Bu sene şehrimizin bUtün ot.el 
ve kaphca.la.n geçen ııeneler n11.
zaran daha gU.r.el ve ınhht §Uf_ 
lan ihtiva. etmesine çnlrşılmalr. 
tadır. 

~o 
Muiıtekirlera te~ı 

ettirm 3k sana 
H .k et M" ~ 

Yazan : ' m . ,a,d 

K IDEMLI gazeteler:ı. ol~ 
adeti vard~r • . ~e:a.rıı'c!I".,. 

bet sene öncekı nush ,. J,, 
.rer haber naldcd.~rler· i~· il" 

"Tarih tekerrurdeo -~"' 
d - .. '--··" bil uguna gore, ~ o iJf 
Jerler 2emin ve 7-;8~.,cle 
uygun dÜ§Üyor ki, üZ~ ~ 
lll3dan geçemiyorsunu{'tlı ~ 

Bu cümlede!' olr ~. ~ 
günkü gazetemızde Y tıi' 1 
evvelki Vakıttaa .ıııu;:,,. 
çük haber gördüm: diyot! ,1'1'.JİI' 
de ihtikirdan bahs~ , ~ 
rada tatbik edilen bir -
nü bildiriyordu. ubteli' ...... ~ 

Bu ceza usulü "ın ~J 
pa çkmek" di. E•et; ~· 
mi sene evvel Macrr." ~ ;:)f 
müzakere ve nihar.ct .,_..., 
mi! bir kanuna g()re J ~ 
re sopa çekilmiı! , ~ 

Bundan maksat hıÇ ~ .p· 
muhtekire, halka v~_ldll• Jd.ı' 
tam ağırlığile tat~~ ~ 

Dayak var mı? ha Y 
para cezasına rah~~k! fi.. 
cennetten çıkmış. daY.-~ .'~ 

Fakat muhtek ı:~ .ib ,..-:;-;: 
•t:ğı maddenin ne".1~ J, ~:~ 
aynen ceza t~bı. jtl ~- • 
Meaela, yiyecek ıhtilıib~trİ 
aç bırakmak; içecek eti jlı 
pRnı susuz •.• Giyec~ !lıff: 
cı:!eni, çıplak dola.ılı deOetl. ~ 

Kısaca muhtekir .. il bil' ~e 
bu, bir kere daha ı:ı~1';:; 
s3kavete ci'rct ..rb' ıt 
cl:lir, yedi ceddine te 
~nnatı! 

:1( 

.. ""' 1 ki Bulgar tııc eli 
26 Çek gel 1.ı ~: 

Bulgar tUccarla.rındi~r. ~ 
şi dün şehrimize gclJl'l ~~ t1ı 
tar memleketimize JJ1 t>bU· ~ôe 
mürü satmak için ıe;ı:.,ııı ;;.r· 
bulunacaklardır. ~rıt,) 
balık ve b:ılmunıu ırt~I~ 
mektedirler. . el ı-W'ı 

DünkU ltonvansıyorı ıs iJll 
Almanya<lan ka~an şe!ı' ııı 
bir Cek kafilesi ~~'~ıh~ 
g-elmiştir. Bunlar stıl1:ı ı ' 
çece~:ler ve Çek ordu 
edccekle::-dir. _............1 .. ,t 

--~-<;" ....... ' k u~ıı l urac.çe ·on ·r di 
Alman gel ~ 

ııt tBd~ 
Holandanın .AlıllaJl illt J•.,l 

dan işgalinden sonra şcbrı ~ 
dalı yolcu dün treııl;ı;rıırı_~ 
t;'elmi.~tir. Bu, J!o:ı.at~-~! 
grat sefareti maslu.ı~e~ 
r.evcesidir. İşgale ıe"l<e~l e ~· 
landamn bütün nıe"?feJerıJl 
mümessillikleri vatı ıy' 
vam etmektedir. 'f? n\'~ oJll) • 

D •· b h _pO" Jt ':...! ' un sa n. ·rl\~ s·:, 
trenile çok güzel ~riJJlİııe...ı ~-· 
şan dört Alman ., ıdiıdeJ' 
miştir. Ne iş için ge 
IQmde~~cJ 

Birbirlerinden ~: 
d .. t ka"g• -1 ' 

o r JJl-1'" ~ 
Fatihte Şeyh ~fl 4~ııd 

sinde Otlakçı yok~e, ~ ' 
marada otur8:n t' ~~btr ı<' 
Mehmet ve HUSD 11aıı. ı d 
lenirlerken ar_al~birteri~~: 
çıkmış ve hcnsı b.tıa.t• • 1.JI milşlerdir. Ferva 3yırı1lıı' d 
uolisler ka vgacıl~rırıeriJlde al''· 
fakat hepsi birıbiBı.ıJluJl "'"~ 
vacı olmuşlar?,ı~UP JıV' 
ne k::ırakola got .. ..tut• 
da zabıt~ 

du"•rd,ıı 
Bir amele Jdı 

dütüP bafl ,;. ~ 
pı ~ .. ,ıı~· 

Ta.ksim kışlas:eıeiefU""" ~ ... 
!erinde çalışan a.rJJl 1~ ' )Üt bilyilk bir dUV if yet_ tf' 
den düşmilş, muh1!!.aı~"' 
den ve yUzUnden ~ r. 
davi altın~ dıJJ . . b,.,,ıı 
Kardeıını dı ~· 

yarala JJf ~ı 
"OskUdarda Sel~ç ~ JI! 

lesinde oturan ?dı ~tıııi!f 1~~) Misak ile kav~a tat• fır ı•ıı1 
sak bUyük bir y,r:ı 
Mrğm:Jrcı başından 
ttr. 
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İnönü 
Stadyomunun don 

temeli attldı fi ~t c§l lfll (b) UI 0 <dl ©l fil c§l ~ 
' , {Baı lnafı 1 incide). 

Q~ ~in latlkbıı.Jini idare edecek 
~ :ne.tl &Ç'lk Jıavada, &(lk ._ 

' ıtııe :yett,ecelı:Ur., . 
'I o~ 1 Dehre vaU ve belediye reL 
lllıı bQXllt geJdJfim zaman,!ılllll Şen
~ lıı6nUnUn atadyumlar hak.. 
~ irwauumcıan 1lham almıe blr 
~ hrı "e bir vatanda§ mtaWe latan_ 
~ oı~ de uı1 bir stada mul't. 
llııttıJıı. U ilk günlerde takdir et.. 

a.ı IJı 
f\ ~~Yacı hemen karplaınak \ize. 
~ l'e ttnıız tefebbUı!lerde, yer ar&
~ 0 Yert ııtad projealne, oehf r 
'lııı._, uYrunlqtırmıık Uurc tcvaı 
~ l>llnı mUtl!haaınalarma. hazır. 
hlın ,.. nihayet ahvali hazıra. da· 

~t ~ ltıalzeme bulmak gibl rnüı. 
' bıı ıtinden temel ntabllec~k va. 

rtln gelcbHdik. 

~k1 Fa1ırcttitı Altay tr-
' harç 1r.oyarken •. 

~~~Oeler! 
~~ ıu k&nlı deTl'Uinde mil. 
~ ~ tiklAUerini, ntaıılarmı mQ
:""t ~ -ı>ortU gençl!le ne derece 
~ lertnl görUyoruz. 

'~ •atan mDdalaumı hak.. 
~bUınek Uure modern harp 
~,_.,_ _ Jtyıldyte lrullaııabllecek 
"llf~~ elde etmek mukaddea 

1 t:.~~dendir. • ~ti.. • 
' .ret hUkllmetlmir:; bedeni 

\ ~ C\'1 kablllyetlerlntrln inklıafı 
' erdcıı hlç bir ıey ~eml. 

't~ ~blyul teıkll&tmm 1teniı
~.bedtn terblyeal mUkelletıyet 

ı.:,, ~IUtflmeUn -vatand&flardan 
~ ~=dlğinl göıteriyor. 
\..' ""!Qlltlnin tennt ıartlan haiz 
~I daJıa kolaylıkla lnkf.f&l •· 
tt ~ 'bluyoruz. Size: lstanbul 
~ ıı~ c1e bu lmklnı vermek üze. 
\~et! lenıeu a tlyoruz. Burada S triıı!zi daha müaait prtlar
Clq"eı. .. ~~ttnlze eminim. 
~~z Tllrk gençleri! 
'~rcu olan bir m.lllet.in ço. 
~ ~ Ecdadıma r.a.rnanlarm
."lt ttı..._~ın no yüluek mert.ebele.. 
~ ~ Oldukla.nnı ye yatana ne 
\:_~ Ytlc: olduklarmı ~rhaUerde 
,,,~ Yarak, at koıturarak. ok 
t, ~itip Yenerek t.ııbat etmı.,ıer. 

~ c1c tnodem ııporlara. bu 
~ 'Vatana JA.yık olduğunuzu 
~ bir 8fkla çalıoacataına 
.""--._ "&tdır 

'.\ıı..~~ ~e lılilll Şefimizin 
;_ ~ ilham alarak bafladrğl. 
' ~ Stadyumun lnöııU a
" CI~ hem kunıJUIUDda bA.. 
~ ~ lllıamm en gtU:cl Uade1f, 
\:ı, b?!'rcu gençlerimize daima 
~~~e ve iman telkin edecek 
'-lı. ~~- k1yınette bir kayn&k ola... 
~ tap~_ lçtıı temelin1 atmak U. 

)it -~ bu atadyumwı ad. 
,,~a mU8&&delerinl ken· 
~ l.ttı lthlr namına iat1rlı&m et-
~~ lcatıuı buyurduktnnnı leb
,~ 

8 
babuyanm. ' tı.ı, t.dYtımunun temelini at.ar. 

"'~.ti bu )'Ukaclt adm llhım 
t't ~le Yetıoecek CUmhurlyet 

ta!• ~sek aporculuk kabilL 

"~ at.~ ııu .lcllmlarmı. 
\ 'lıııtıt~"llUlQ: Hayırlı o'Llun!,, 
''oıı.._ ı:oıc alkttla.n&n bu nutkun· 
\ lııt..~rctıl&r namına Adnan 
~ l~ buhınmu,, lstan1ıu1 
\:1' ~lerı.n., bUyW< ve ıt)ıt'A'l bir 
\.."'tt ~nnakta olan \-'all ve 

~~ne ~ürlerinl bUclir. 
~ ~ rcocUita MyWc lnöaöae 

~ ' 11
'i0armm lblltına 1aVM-

'"'' 1'trıaıannı ar~ na. 
1 ~~Ur. 
~' '°'1ra tad)'\UDWI ttmelİDl' \;,,, "'-ıı:' ' 'e belecllyc ttllll koy. 
~.il" IOnra FahretUD Altay, 
. ~"'111'-aıutanı da Mmcle hart 
\~r, 
'-. '-' .... "!t.e.1 Ue \'ali mM ut ıl 
\.:. '-~ -- • .... ,..,.... 7 • = l 
''"' baıtaıllLrnlcla :tılrlndllk kA.. 
~-~, ltladaly~lf'rlnl yftl'dlktelı 
't;ıııl'r ,.. ııı;ln M\fl'd l7JIZ 

r. 

~· .... 
-> 

~ 

Be-yoğlıt 7ıal!."C1info 81Jorcıı kızları yiirüyii§ c~1ıasınd4 ve Tep~ba.~ bcıhçesi11dc biden 
' Jıareketlcri yaparken 

19 Mayıs Gençlik ve Spor 
Bayramı dtin eehrlmizdc büyük 
merasimle kutlanmıştır. Pe· 
nerbahçe ve Beşiktaş sta.dla
rrnda idman şenlikleri ve hli
tün halkevlerlnde de apor eğ. 
lencelerl ve müsabakaları ya
pılmıştır. Fener stadındaki ld· 
man şenliklerine saat tanı on. 
da başlanmıştır. 

l!yeblllrlz k1 çocuklıınmw tevdi ettL 
ğimlz mekteplerimizde de~erli ö~t. 
menlerin bu yoldaki meaaUeri takdlr 
ve tcşekkUrle karıııanabllecek mahi
yettedir \'e i§te buıUn bu aah&dt. ve 
memleketin diğer birçok yerlerindeki 
sı>or a:ıhıılarmda. aileler ve bUtUn 
rnlllet, yarm memleket mukadderatı. 
ııı omuzlarma alacak olan gençlerin 
bu mukadder i§in yUkUnU, mesuliye.. 

tini §erefle, ıruhuletle, kuvveUe ta§l• 

)'&bilecek va.zlyette yelifmekte olduk. 
lannı ittlharl& görmektedirler. 

Saflam, gUrb!lz, aıbh&Ul ııporcu 

Türk arençllğine ~vgUerJmlzl ve tak. 
dirlerimizi aunıırız; onlan yetl§Urmek 
Jçin yorulan öğretmenlerine minnetle... 
rımlzl takdim ederiz.,, 

Saat tam 10 da Vali ve be
lediye reisi LQtfi Kırdar, ls
tanbul komutanı, 'üniversite 
rektörü, .Maarif mUdtirU, saha
da yer alan muhtelif okul ta
lebelerlle, yUk11ek tahsil genç
liğinin bayramlarını tebrik et. 
mişlerdir. 

'

Valimizin Sporcula::
Müjdeai 

Sunu mliteaıdp Unlvendte gençUlf 
namına yti~k tahsil taıeı-lnden 

Rept bir hl1abcde bulunank reııtU.. 
ğin duyıuJarııu anl&tmqtır. 

\'aU. okullar pmplyoııumda 'blrln
cilltfnl kar.anan Gal&tuaray okuluna 
bir kupa Tl'rmİlJ, Unlventt.e talebesi 

BllA.hara hazır bulunan as
keri bando laUklA.l Martını 
çalmıt ve direğe bayrak c;ekil
miştir. Buncian ıonra kUrsüye E 
vali LO.tfi Kırdar ~ıkmı~, şu.. ; 
nutku söylemiştir: e 

"Aziz ve muhterem lııtanbullular ! i 
':M~pt.nlık~ ~ uza

nan ve her aıı.yfuı: bqtaıı b8§a pn 
•• ıeretıe dolu olan Türk tarihinin 
pek mntıarek bir gilııUnU kuUamak 
l~ burada toplanmlf bulunuyoruz: 
Şu dakikada bDyDk n aziz vat.anın 

her kötea1nde milyonlarca halk ayıu 
CO§kun beyecan.m t&Uı havam içinde 
&1!11 h&saırlyetıe, aynı duycu ve dU

filnoe birlfl1yle ve aynı maksatla 
toplu bir haldedir. 
Bu~ vatan çocukları fU dakikada 

'Cumhurlyetiml.zin kurulUfUJ1U huır. 
!ayan kut.it 1m&nm Kara.den.iz aahiL 
!erinde, aamswıd& ilk bllylllc panltt. 
ıılle gözleri ka.ı;natttrm11 olduğu 19 
Jıılayıa 1919 un aziz batmwnı tebcil 
ediyorlar. 

Bu e.temı k&l"fltmda onun btıyük İ 

mueatat, .-erin bUyük e&hlbi 19 Ma- 5 
:rm 1919 un wer taçlı aanom bO.yUk : 
A.t&UlrkU en derin tazlın hlslerile &n· : 

mak bepl.ıniz için en bUyUk zevk ve İ 
borçtur. 

19 Jıla)'J8 Milli mukavemetin, uya. 
uqın lc&lkmm& Te canlanma h&~ke.. 
UDin bqt~cıdır. 19 .Mayum bUyUk 
lıtalıramaıu AtatUrk onun büyük ve 
eereru meaat arkadafı lanet 1n5nil 
ve bUtıln millet, ınUU mukavemet ve 
umuını kalkınma ve canlanma hare. 
keUnin devam ve ınklıatmı, sağlam, 
gürbUZ maddl ve manev1 11hhat ııa.. 
hibl nealllerin yeUJınealne bağlı gör
dUgü içlndlr ki 19 .Mayısı gençllk ve 
apor bayramı olarak kabul etmtııtir, 

AtatnrkUn bDyUk e.manetlnl, la. 
met !n&ntınUn tcyWI, kurt.ancı n 
muvat'taklyetten muvaf!aldyeto k.a_ 
TUJturucu rdıberllğl altmd& mubatn. 

za ve idame edecek olan geno nesiller 
baflıe& Umldlınlı:l ~kil ediyor. Ve 
19 Kayıa s,te bunun için gençllk bay
ramı oluyor. 

Aziz tstanbunuıar çekinmeden söy. 

19 Mnyıs Gençlik "\'B Spor 
bayrnmınr kutlayan 1stnn. 
bul gençllği dUn seneler. 
dcnberi hasretini çektiği 
f;tadyumun temelini atılmış 
,gördU. 

Sabahki yorgunluklarına 
rağmen eski Hasahırlann 
bulunduğu yerde mevki 
.alan 13porcular, yeni stad
yum temeli alıhrken, İs
tanbul Vııll ve spor başka
nı sayın Doktor Lfltfl Kır
dnrın ağzından tane tane 
dökUlen bir mtijdeyi de 
duymak bahtiyarlığına ka· 
vuştulnr : l\Uııt Şef ln6nü 
Dolmabahce stadyumuna 
yüksek ve şerefli adlarının 
verllmcsine müsaade bu. 
~-urmuş ... 

Valimiz nutkuna baŞlar. 
ken çok heyecanlı idi. Ken
disini birçok defalar hitap 
ederken g6rmüş bulundu
ğumdan bu kadar heye
canı biı· tUrlU tefsir edemi
yordum. Fakat tok geçme· 
di, heyecanın verllen mtıj. 
deden ileri geldiğini öğren. 
dim. Bu müjde, orada bu
lunan gençllğe do çok de. 
ğerli bir sUrpriz şeklinde 
oldu; gençler heyecan için
de bunu sürekli bir surette 
alkışladılar. 
Yakın bir zamanda mo

dern bir stadyuma kavu~
manın hazzı içinde bulu. 
nan sporcular Cumhurrei. 
sinin buraya bUyUk ndt
nr bağışladığını öfrentnce 
Millt Şefe minnet ve ıuk
ranlariyle ebedf bağlrlıkle.
rmın ibH\ğını vallden rica 
eltiler ve "f nönU,, &ta.dyu
munun temeli böyle coşkun 
bir heyecan içinde atıldı. 

tstanbulun en gllzel bir 
yerinde BUyUk Şefinin adı· 
nı taşıyacak spor mektebL 
ne yakında kavuşacak olan 
Cumhuriyet Genc;Uğino ne 
mutlu! 

l:"'EKTA RAGIP ÖNE . 

ııamma Atatlirk !bllsttıne bir l)elcnk 

1 

komılm~tur. 

Çelenk konma ruerulmlnclen •on.ra 
~it reımılne batlanm!'I, gmıı;lcr 

ılddetlc &J.Jaelanm.ıelardır. 
BUlhare evvelA erkek talebeler aon.. 

ı: r& da kız t.aJebeJer idman hareketle.. 
rint b\iyWt bir lntl:ıam lı:cristnM mu.. 
\'&ffaldyetle yapmışlardır. 

Okulların idman hareketlerinden 
llOnra Kul~ll Aakeri U~ ~im 
de ~vkaltde muvatfald,yetlc karı1ta.. 
nan rltınlk idman hanıketl"1'1 yap-
m15lardır. 

Şeref Stadında: 
Şcrd •tadmda orta mektep talebe.. 

len de büyük b1r muvatfaklyet kaı.a. 
nan idman hareketlerl ynpmıalardır. 

8&at 9,80 da Be§lktao kaymakamı 

Ali Ru.a 'OnaJ, :ra.rnuda parti başkanı 
Betlldq kar.a rehıl Zll.btu (.\.ıbu.kçuot. 
lu, 11.aarlt mlidO.r ınuavlnl Faik öz 
oldufu halda taıebe;>1 teftJı etmııı, 

Atatürk büattıne bir çeleak konın111, 
eehir band<*ı ı..ttkW Alaquu çat. 

' 

.DUfbJ'. BuDd&ıı *>Rl'a Ka)-nıakam All 
Bn.a Unat ıu nutku aöylemlştir: 

! ''Sayın dinleyicilerim, 
i BUyUk Kurtarıcı Ebedi Şc! A.t.a
i lUrkUn Sam.euna ayak baatığı gilııUn 
! yıJdö.nUmUnü kuUuyoru:r.. Bu bayram 
! cunııen.ız için kuUu olaıın. 
1 BUyU.k ınllleUer tarihin .ıı~yrinl de
~ tl§ttrir, harikalar yar&tırlar. Sazan 
! fena iclare onlan atalete .ııevkeder, u. 

çurumun kenarına kadar &;'ötUrUr. Fa.. 
kat . hiç bir kuvvet vfcd&nlard& bell. 
re.n mllU §Uuru öldUrcme:r.. Aka.ln1 dil· 
1Unenler tarihin en bUyUk tekzibi Jlo 
~ılqırlar. 
Şarktan garbe a.kuı yapan, lllkeler 

Cetlıede.ıı, taçlar de-rittn, medeniyeti 
cihana yayan Tllrk uıuau aon zaman. 
lard& Osman Oğuliarınm beccrlk.slz 
ve zalim idaresi &Jtmda varlığuu kay_ 
betmıı, yabancı iht:irulara Alet olaıı 
son sultan VabldetUn; aaltanatmJ 
kurtarmak için memleketini aatmağa, 
mllleUni köle yapmag& razı olm~u.,, 

Bundan HO.ra Bay Rır.a Ata.tUrktln 
Samsuna. nasd rıktığmı, AtatilrkUn 
bllytlklDftlnO. tebarilz ettirdikten aon. 
ra nutkuna~ devam ~,tir: 

''TOrk Gençliği; 

(Dr.vamı 4 üncüde) 

Alman tarihinden 
birkaç yaprak 

Fransız - Alman Hududunda 

ı Yabani öküzlerle meskon arınan vücu
ı de getirmek istiyen adan11n macerası 

1939 Hal'bi, Almanyanm bir 
çok emellerini ortaya koydu. Ha
ritada bir hayli devlet yokoldu, 
birkaçı iıtila edildi; ve harp de ~ 
vam ediyor. Sonu ne olacak? •• 
Küçük devletlere hayat hakkı vc
.. ilmiyecek mi?.. Bugün birçok 
kimselerin ecvap vermekte müı
k iiliıt 9Cktikleri bu suallerin ce· 
vaplarmı tarih ıayfalannda bula· 
biliriz. Çünkü ne Çekoslovakya. 
ne Lehistan, ııe lav~ no Norveç 
no Danimarim meselesi ve ne de 
İngiliz • Alınan Ye Fransız·. Al· 
mnn dÜ§manhğı yepyeni ve bu. 
güniin meseleleri değildir. Al· 
manyanm son yüz senelik tarihi· 
ne ıöyle bir baloı, t.-ibin ne ib· 
ret dolu derıler sakladığını gö,. 
termeğe kafidir. 

Bu sütunlarda, , okuyueulan 
11kmadan, Alman tarihinden bir
kaç yaprağı kanıtıracağız. Bu 
aatırlar ıize tarihin td:crrürüne 
bir misal daha vennit olac:nktll'. 

* * * 
1814 de Almanya 18 inci asır 

tetlôlatı ile idare ediliyordu. Hü. 
k\mıetin elinde hiçbir kuvvet yok 
tu. Uç yÜzc yclm, muhtelif eya • 
Jet imparatorluğa bağlı kanıık 
bir teşekküldü. Ve her hükumet, 
milleti mutlakiyetle idare etmek· 
teydi. Tıırih, bu karııık impar.ı• 
torluğun kati hududunun olma • 
dığını da kaydeder. 

F ranıa aleyhindeki muharebe· 
ler, karJ~ıkbğı biraz düzeltir gi
bi oldu. Napolyonu, yatamalan 
imkiuaız küçük deYletleri. eski 
impamtorJuğun ıövalyelerini, ki· 
lise hüki'ımetlerini ye dördü mür 
tesna o1mak üzere serbest !Chir • 
leri ortadan kaldmn:n, üç yüze 
baliğ olan hükümdarlann adedi 
de otu2: se!riu i.n nıti. 

Hanver, Prusya, ~oya, 
Votcmberg ve Bavyera krallık • 
lan ... 

1815 de iae 32 küçük devlet 
birleımiı bir "Cennanya mütte-

fik hükUmcti" kunnuılarcb. Fa _ 
kat hususi J,ükumetlerin harici 
ve dahili emniyetini, istiklalini 
muhafaza için teıekkül eden m..-c· 
lis, hiçbir karar verip tatbik ede'" 
miyor, bütiin Awupaya karp gü .. 
lünç oluyordu. 

1818 • 20 de Fraruızlar a(ey .. 
hindeki harp, bilhassa ünivttıite 
muhitinde vatan fikrini kuvvet. 
lendirmiıti. Bu harpten sonra or
taya çıkan Prusya köylüsü Yan, 
ilk defn gençleri jimnastiğe ve 
Fransız düımanlığma ıevkctme • 
ğe batlamııtı. "Hür bir Alman!l 
boyunbağı yaln :naz!" diyerek 
talebelerine borunbağı taktinnı • 
yan Yan, Berlinde bia- j' mnnstik 
mektebi açuıı§b. Elinde budakla· 
n kesilmemiş biır baston vardı. 
Saçları fevkalade uzun ve boynu 
çıplakh. Bu kıyafetle Paris de 
giden Yan, ta Gbelerinin fikirleri. 
ni uyandırmak için ekseriya dn .. 
yak atardL Tatilde bütün talebe• 
lerine birer balta vererek uzclc or 
manlara götürüı-, gece kırlarda 
yabnr, ckmelc l'C sütten ba~ka 
yemek yedirmezdi. Fransız mo • 
daıma uygun bir elb:::e giyen Al
man nefretle karıılanırdı. Hiçbir 
fransw:a kelime kullanılmazdı. 
Hatta üniversite yerine Vemun· 
ftturnplatz tabiri bulunmuıtu. 

Yan, Fransayı Almanyadnn a. 
yumak için Gm yerde yabani ö. 
küzlerle meııkiin bir orman vücu· 
de getimıek iııtemiıti. (1) 

Onive"' ita t .. Jd!>eleri 1617 de 
proteatanlık mezhebinin ecnei 
demyesinde birçok eserleri ,.c 
arada Prusya hassn a&crinc nit 
bir kılıç kayışını, Heş askerinin 
tal-tığı uzun bir saç örgü.ünü, 
Avusturya onbatılnnnm baston • 
lannı ate~ atarak yaktılar, Fn • 
kat bu teıebbüslerin hepsi ııustu
nıl u. Hiç-bir netice vermedi. 

1820 de Vortemberg " alı "cc.. 
nubi Almanyanm beyannamesi ' 

(Dmmm1 .'> inr-ide} 

Böyle "Türk gücü,, mü olur? 
Dün Tophanede oturan eski 

bir doıtu görmeie gitmiıtim. 
"Boğazkesen" den sağa sapınca, 
merdivenli bir yokuıtan çıktım. 
iki tarafı evlerle dolu, batta ara· 
larında lülelerinden gürül gürül 
sular akan bir çeıme de bulun -
duğu halde burada yol yoktu. 
Çiğnene çiinaıe toprağı kablaı -
nuı bir hayıl', nasılsa, burası da 
öyle idi. 

On beı •ene evveldmberi tnnı· 
dığnn bu sokaft, zamanla hiç de. 
;:,memiı buldum. Kunetli tel • 
(erin ıürüklediği, fmn yapan ço· 
C'ukı.nn kll%1p eştiği topraklar 
altında yer yer bô:- kalclınm ha
yalinin belirdiği görülüyor. De -
mek vaktilc burada la! döfe]i bir 
yol varmış. Sonra kimbilir ne ı:i· 
bi bit hadi9e, belki de aadcce ba. 
knnaızhk, kaJdımm gönwnüı ola. 
cak. 

Sokakta değipniı biç bir feY 
yok, dt!mittim. Bu büküm, yalnız 
aokaiın kendisi içindir, çünkü 

ıurasır.a bura.Gına bazı yeni ev -
lerin yapıldığı görülüyor. 

Yol yükseldikçe. - Yol sözü
nü, çaresizlikten ötürü """' lanı· 
yorum, çünkü doğrusu burada 
yola benzer bir fCY bile y~hır -
çöküntüler, çukurlar ve tq kü • 
melcri çoğalıyor, yürümek zorla.. 
§lyordu. 

Nihayet lcanterlere batarak, 
dostumun kapıırna varabildim. 
Kar!ılaıır lcar§ıla§maz ilk aözle
ı ·imiz sokağın bu f~i halinden 
şikayet oldu. 

Burada bir haıta ağırla§&a, o ~ 
tomobil, cankurtaran, yanj dok • 
tol' ve §İfa OD\nt imdadma ;t·eti· 
§emez. Yangın olsa, itfaiye çıka· 
rnaz. 
Sonnağa unuttu "'."Um irin bil • 

miyonım; fakat sokağın hnlinc 
bakılırsa, oradan galiba çöp ara. 
balan da gcp:niyor. 

Dostum beni dinledi; aoıırn gÜ· 
lümsiyerek: 

- Canım bu kadar üzülme, ao· 
kağuruzın kendisi yoksa da, muh· 
teçem bir adı ~ r ya! 

Dedi. 
- Nedir bn ad? 
Diye co. dum. 
- ''Türlcgücü sOkağı"l 
Cevabını verdi. 
Buna, yolıuzlulltan ~ok üzü1 • 

düın. Hiç böyle maskara bir k~. 
tebek yuvasına, b:r &el ya ğtna 
"Tür. g .. cu,, · rol 't' ... ? 
O ''Türlıguc · ki t ra ' 
) ını demir pazılari • 
Asyad n Avı p }a, 
b ütün dü yn l:ut l ohrc 
tinin ~Innnı mıhlnmı§tır, onu 
...,.. bir aokağa bağ111omak ayrp 
olur. Madem ki sokağa bir kere 
bu ad verildi, o halde o ad!Jl §Cre· 
finc layık b'ır hale konulmalıdır. 

elen bir grup • Hakkı Süha GEZGİN 
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(Ba~tarafı 1 incide) 
elim bir şekil almakta, buna mu
kabil derhal yapılan Fransız mu
kabil hücumları üzerine tankla -
rın açtığı gediklerin genişliği a -
zalmaktadır. 

Şurasını da bilhassa kaydet -
mek icap eder ki. Alman ordusu
nun şimdiki ilerleyi ile Belçikada 
ve Fransız ardenlerinde taarru -
zun ilk günleri zarfında başardı
ğı ilerlemeler arasında hiçbir ben 
zeyiş yoktur. 

sedan bölgesinde Alrr'anlar 
H.öz nehri üzerindeki taaruzları
mn bidayetinde ycrlcşmeğe mu. 
va.ffa koldukları araziyi teda
füi şekilde organize etmek üze. 
redirler. 
İngiliz bombardıman 

tayyarelerinin faaliyeti 
İngiliz bombardıman tayyare 

leri düşmanın münakale yolları 
ve üsleri üzerine yenid~n mu
vaffakıyetli bomlxırdımanlar 
yapmışlardır. 
Dü~man kıtaatına ve düşman 

tarafından ic-gal <'dilen b··ı ;eler
de hayati mekez!ere güpegün. 
düz hücumlar yapılmıştır. 

Gece, düşman Belçikadaki şo. 
se ve denıiryolları Uz rindeki ir
tibatları şiddetle bombardıman 
edilmiştir. Geceleyin, Almanya 
üzerinqe yapılan harekat geniş 
bir bölgeye şaml olmuş ve bir 
çok askeri hndeflere büyük çap. 
ta. bombalar isabet ettirilmiştir. 

Bu harekata iştirak eden üç 
tayyare dönmemiştir. 
Fransaya İngiltereden 

takviye kıtala.n 
geliyor 

Bir ta.raftan lngiltereden Fran 
saya tah-viye kıtalan ve tanklar 
gelere:c Sambre ile Sedan ara • 
smdaki oüyük muharebe bö!ge
s·ne evvelki gün ~alıa önceden 
tcSbit edilen plan mucibince iş. 
~al ettikleri yeni hatlarda. sıkı 
Jir surette mukavemet etmek • 
..... dırler. 

rt :ziliz ZII'hh kıtalarr, mlitte -
ri:{ hatlarda bir cep teşkil eden 
\ lırian '1<uvvellerinin sağ cena • 
una atılıyorlar. 
İngiliz motörlli kıtaları ayru 

.,'lllla.nda Alman kuvvetlerine 
"'cpheden de hücum etmektedir_ 
fer. 

Zeland adalarında mü
him tahribat yapıldı 

Belçikada. müttefik kuvvetle -
rinin arzularile ve' teşkilatlı bir 
surette yaptıkları geri çekilme 
hareketi esnasında bilhassa Ze. 
land ndalannda çok mühim talı. 
rip hareketleri yapılmıştır. Bu -
rada mUttef ik kuvvetlerin kıs • 
mı l<üllilerine iltihak etmekte 
olan Holanda kıtaatı, bUtün as. 
keri vo ·bahri teş:sat ve ezcüm
le büyük Flesin.g ve limanında. 
ki tesisat ile benzin depolarını 
ve tersaneleri tahrip etmişler • 
dir. Bütün hava mal~mesi müt 
tefik araziye nakledilmi.r..ir. 

Zela.ndda harp eden liolanda 
kıtaları müttefik kıtalarn. ilti
hak etmiş ve onlarla birhktR mü. 
cadeleye devam etmektedirler. 

Belçika,da bir mal al~ 19 ( A. 
A.) - Alman tayyareleri cuma. 
YI cwnnrtesi~·e bağlıyan gece ve 
cumartesi sabahı Ostendi bom
bırdıman etmişlerdir. 

Sabaha karşı: 
Fransız mukabil 

hücumları 
Pnrls, lD (Hu!=iusi) - Sa.m 

braz kanalı üzerindeki muha· 
rebe bütün gUn devam etmiş
tir. Vaziyet müphemdir. Muha
rebelerin batıya uzrındı.ıı.ı an
laşılmaktadır. $ambruaz kana
lı Uzerfnde yapılan muhı:.rebe_ 
de Almanlar bUyUk zayiat ,·er. 
mektedirl<1r. Kanalın bir bu
çuk metrEı derinliği Alman ce
setleriyle doludur. 

Pronneun sukutu hakkında
ki şayialar sal<'ihiyetıl Francız 
mahfillerinde ) alanlanmakta
dır. Yalnız hafif Alman mUfre
zelerlnin Salnt • Quentlne eriş. 
tikleri tnsrJh ediliyor. 

Müteaddit Fransız mukabil 
hücumları dC'ınm helindecHr. 

70t onluk tanklarla 
hücum 

DUn ~evremiş olen tank har. 
bl bugün yeniden şiddetlenmiş. 
tir. Almanlar en kuvvetli tank· 
larını fıtlmal etmektedirler. 
Bunlar 30 >e 70 ton ağırlıkla-

analı üze
uharebeler 

rın<ladır. Fransızların tank da
fi topları yüz metreye kadar 
sokulan tanklara ateş etmekte 
,.e bUylik zal int verdirmekte. 
dir. 

20 Alman tayyaresi 
düşüı·üldü 

Havn nezarC'ti, lııgillz kuv_ 
vetlerinln dUn nkşam Ilnııo,•re 
Hamburır 'e Br<'mcdcki benzin 
depolarına hUcuın ettiklerini 
ve lngiliz avcılarının en nz !!O 
dlişınan tayyaresi dllşUrdUkle
rinl bildirmektedir. 

Cenubi Delçlkada lngiliz ha-

va kuYvctlcı·i cllişman kollarııı: 
bomlıardıınan ederek kıttuıtı 
rla~ıtmış, k1)priilere bombalıu 
iı:;ab~t eltirnıi§lerclir. 

Bonıhartlınıan tayyareleri 
Franı:ada ve Relçlkatla harck!· 
ta tleYam ecliyorlar. 

Liyej ve Namur muka
vemet ediyor 

r .. ondra radyosu I.lycj ve 
N'amur kalelerinin ıııık1 bom
bardımanlara rağmen hAlı\ mu 
kavPmet Pt mcktı:ı olrlıığıınıı bil
dirınektedi... K:\lelerin ei\"arı 

Alman cesC'tlerile doludur. 

Resmi Tebliğler 
Fransız Tebliğleri 

J>nris, ıo (.\.,\.) - 19 ).fayıs sabah tehli~i: 
Muharebe, ayni lılilgecle ayni şiddetle devam etmektedir. 

Tn)yareierimiz, gece dUşman geri~inde bombardımanlarına 
de\'am <'tmi;ıtir. 

Paris, H> (A.A.) - 19 .Mayıs akşam tebliği: 
Başhc:ı ınulınrcbclC'r Snlııt -- Quentinin doğu - şimal höl· 

gC'~İnde cereyan etınektcdil' . Krtaatımız bıırnda tllişmana şilL 
detli bir ınuknvcıııct gfistcrmcktcdir. 

Mont MC'dy nııntnkasıııda şidıletli hücumları ııliskiiı'lerck 
dUşmann LıUyUk zayiat verdirdik. · 

Çok vahim hava faaliyeti kaydedilmişti r. A\·cı tayyarele
rimiz \0 dafi toplarımız düşman homhardıman layyıueleriııf' 
karş! koyarak çok ağır zayiat \'erdirmiştir. 

Ezctiqılc 15 tayyareden miirekkep bir dlişman gruııu mev. 
cudunun liçte ikisini kaybetmiştir. 

İngiliz Karargahının Tebliği 
ı~ondrn. 10 (.ı.\.A.) - 1nıtiliz umumi karargAhının tPlılii!;i: 
DUn 1nglliz ceılhesi cl!l~manın kun·etll taıyikine karşı 

şiddetle mukavemet etmiş ve tutunmuştur. 

Alman Tebliği 
Jlcrliıı, 19 (A.A.) - D. N.B. Aj.ansı harek~t hakkında 

yaptığı bir tebliğde, Belçika<lan çekilmekte olan kıtaatın yli. 
kUnU hafifletmek maksadlle :Fraıısaıım merkeT.lnden doğu - şi
male doğru Fransız tnarruzlarına intizar etmek icabf'ttiğiııi 
bildirmektedir. 

D. N. B., Alman haşkumandanlı~ının lıöylı:ı lıiı· ihtimali 
karşılamak iizere icabeclcn tedbirleri alınış olduğunu il~\'e 

ediyor: . . 
DugUnkll resmf tı>hliihlc, şimalckki Alnıaıı kııvrnllHının 

Brlilrnelden garbe doğru llcrleıncl>te olclukları lılldlrllnıekt_e
dlr. Anversin lıazı istihk~ınları heniiz mukavemet etmektP.dır. 
şurasını hatırlamak J~zımrlır ki Anv~rs. uı:ı11.mt. hnrpt.en sonra 
bir kat daha tnhklın edilmiş k11vvctlı bır ıstıhkAnıdıı. .. 

CE'nupta tnarrur. devam etmiştir. Moııtmf'dy'dc :,\faJıno 
hattının en kuvvetli istihk{lmlarından hlri al111mı~lır. Saınhrc 
Ye Olse nehirleri geçilınişir. Diişman Somme nehr~ne. ,.e halt~ 
dahn şimale kadar takip edilmiştir. Salnt Quentın ışı;al edil· 
miştir. 

Çnl'İn nutku 
(Bnştaraf ı 1 iııcidc) 

- Başvekil olduğumdan bc:i 
birinci defa olarak memlelrntı
mızın impratorluğuınuımn ve 
müttefiklerimizin hayatında \'e 
her sevden önce hürriyet dava
sında fevkalade nazik olan bir 
anda size hitap ediyorum. 

Fransada ve Belçikada müL 
hiş bir muharebe cereyan edL 
yor. Almanlar hava bombardı
manlarını ağır zırhlı tankların 
harekatile> şayanı dild:at bir su
rette telif ederek Majino hattı
nın şimalinde Fransız müdafa_ 
asım delmişler ve zırhlı araba
lardan mürekkep olan kuvvetli 
kollar ilk bir iki günde müdafi
siz buldukları sahayı işgal ve 
tahribe başlamu:fardır. Hatları_ 
mıza derin surete giren bu tank 
lar orada telaş ve kargaşalık hu
sule gctinnişlcrdir. Tankların 
arkasından kamyonlar içinde 
piyadeler ve kamyonların arka
sında Alma..'l kıtaatı yığın ha. 
linde ilerlemektedirler. Diişma_ 
na mukavemet ic;in Ye hücum 
halindeki Almanları en müe;;:sir 
surette vurabilmek üzere Fran
sız ordularının günlerdenberi 
devam eden yeniden gruplaşma 
hareketleri lngili:: hava kuwet
lerinden kudretli bir yardım gör 
mcktcdirlcr. Hiç umulmnd1k yer 
lerdc, hatlarımız arkasııı<la düş_ 
man zırhlı arab.ılarm.ın görün -
m~sindcn tevahhu~a asla mahal 
yoktur. Filhakika cephemizin 
arkasıria Alman kıtaları var. 
Fakat Fransı7Jar dahi bir çok 
noktalarda. Alman cephesinin 
gerisinde müe!:sır bir surette 
muharebe etmektedirler. Her i
ki taraf ta gayet tehlikeli bir 
vaziyette bulunmaktadır. Fran -
sız Ye !r~iliz orduları ümit etti
ğim t(bi hi bir surette idare e. 
dildikleri takdirdC', Fransız or - 1 
dusu toplanmak Ye mukabil ta
arruza geçn1cktcki me~:ıur de • 
ha.sinI muhafaza Pttiği y;a eğer 
In~lfü. ordu.su mazide bir ~.ok 
misallerle .ı:;&terdiii metanet 

Ye mücadele kuvvetini bir kere 
daha gösterdi~i takdirde, sah -
nede ani bir tahavvUl husule ge
lecektir. Bu muharebe şiddeti
ni kaybettikten sonra, tng-ilte -
re adası ü1.<l'"inde muhare e ola_ 
caktır. O zaman bu ulvi anda 
biitün tedbirlerin en rnlithişlE>ri
ni dahi almakta tereddüt etmi -
yeceğiz. Milletimizden yapabilc
CC'ği son ı?"ayrete kadar bütün 
g-ayretini istiyeceğiz. 
Şu anın nc•1.aketini ı:(:demek 

dclilık olur. Fakat kalp \'e ce _ 
sareti kaybetmek, iyi talim gör 
müş. iyi teclıiz edilmiş ile dört 
milyon kişilik orduların bir kaç 
hafta hattıt bir kaç ay içinde 
motörlü arabaların bir baskını 
ile mağ!Up olacaE?ını tahmin et
mek daha büvük bir delilik olur. 
Fran!'lada cephenin i!lltikrarım ve 
Fransız askeri ile lngiliz aı:ke
rinin meıdvetkrinc, hasmın va_ 
sıflarını tamamen karsılamak 
imkanını Yerecek olan kiitlelerin 
isP. koyulmalarını itimatla bek_ 
liyebiliriz. 

Kendi hesabıma Fran~ız ordu 
suna ve onun şeflerine ~arsı! -
maz bir itimadım vardır. He -
nüz bu ordunun kiicücük bir kıs. 
mı muharebeye drL1.:mis ve he_ 
niiz Fran~anın kiiciiciik bir kıs
mı ~imdiye kadar işC"al e<lilmi'!
tir. Diişmanm İ!le motörlc.,mi~ 
ve ~oerivaliz.e edilmiş kuvvetle_ 
rinin filivatta hemen hepsinin 
muharebC'\'e ı:1üriilmii~ olduğu a_ 
ı:;ikarciır ve bu kuvvetlerin c:;ok 
ağır zayiata uğradığını biz bili
yoruz ... 

Çörçil muharebenin tcfcrrüatı 
hakkında beyanatta bulunarak 
remi~tir ki: 

Ordular taarruza beton hatlar 
ve yahut tabii ma:'lİalar gerisin
de mukavemet fikrinden vazgeç • 
mcği. hakimiyetin ancak hic ağır 
!aşmadan ~iddctli hücumlarla ka 
zanıh~ileceğini anhrnalıdırlar. 

Müttefik hava ktıvvetleri, bir 
tayyareye mukabil Ü'i il1 dört Al
man tayyaresi düsürmck suretile 

Gençlik bayramı memlekette 
coşkun -bir surette kutlandı 

. rkııs 
r Bu., tarafı 1 incule) oynamışlardır. sarsan im kelimelerııı a 11uıll 

rı ar~mda· ~eçenler, fjeref tri- Sonra Harbiye okulu, öndt o- daki kutsal, hatırnıar. tU!l t • 
bünü önünden geçerken Milli kul mızıkası oİduğu halde saha. yine ~önüllerinıizde bil nıU 
Şefi selamlamışlar ve sahada ya gelmiş Ye beden terbiye ha_ zeliğiyle c·ııdanuıış bu:ıı b•>' 
kendilerine aynlan yerleri iş- reketıcri göstermişlerdir. Yıllar öncere ait bu az z ~ ~cıı. 
~al eylemişlerdir. r-.rnli Şef lnönü, bunu mi.ite- !er, milli lıakikatıerlıı t 111ri • 

Geçit resminin bitişinden akip halkın coşkun tezahürleri disidir. Harikalar dolu 
1 

b•{· 
sonra mızıkanın iştira kile hep arasmda stattan 1ayrılmışlardır. ııin acı, tatlı hiçbir s~t~~ı. Jlll: 
bir ağııı!dan İstiklal Marşı söy. Bundan sonra polis koleji. zasından siliıııniycn lk ed 
lenmiş ve lfaarif Vekili Hasan Harbiye okulu, .ilİya.si bilgiler o- leti, lı<'le kendisine fyi~:.\rııJit' 
Ali Yücel. .~öylediği nutukla kulu, ziraat enstitüsü talebeleri Jeri, hizmetinde fedai« bilC 
spor ve ~ençlik bayramını aç_ tarafından gö~teriler yanılmış, çekinmiyenleri bir an ,c 
mıştır. Bir kız talebe de genç- be<len terbivesi Ankara bölgesi nutmamıştır. ı.:nutnıııı. 
lik namına hitabede bulunmuş tarafından madalya Ye kupalat• nutnııyacal .. tır. MlldS 
ve sahayı dolduran gençlik Türk verilmiştir. 19 _\iayıs .. Samsun .. ı: ,.,ıı 
ulusu Ye onun aziz ve büyük Şe- Maarif Vekilinin nutku Kemal .. ~mır MUcadelC·· 
fi İnönü adına andiçmiş ve h~p ,.e istiklrtl.. besi' 
bir aı:tı1,dan "Dağ başını duman ''RüyUk Tlirk milleti Ye o. 17 milyon insanı ıırl•rı. 
almış" türküsü söylenmiştir. nun yllce Milli Şefi, l !H O yılı. topraklarlle, suları da1 ~; bl. 

!\lerasimin bu kısmı bittikten nın ı 9 Mayıs Gençlik TC spor ıııızda akan kanlar ı; r1erı . 
sonra ilk önce kız talebeler ve bayramını lıiitlin ıııcmlekC'tte olnn ııehirlerile, zafeııd" ll 
müteakiben. erkek talebeler ve ve riikı:ek lııızunınıızıln açıyo- :;ülgesi hAIA daignJarı ıurLıt' 
oııu takiben gazi terbiye cnsti- ruın. rnyen tlenlzlerile, ecdnt ı;öı~ 
tüsü talebeleri öğretmenlerinin 19 Mayıs .. Samsun.. 11usta- ı>i olmus sıra dağlnrile, t 1-, kumandalarile <;ok beğenilen ve fa Kemal.. Milli Milcadele.. i d · lı rekC • 
takdirle takip olunan beden ha. r 11 e rahmet ve c ddcs . 

Yatan ve i~tiklftl.. yaıı lıulullarile, nıuk8 b 0, reketleri yapmışlardır. Bu ara- tan'· b 
d · · Yurttaslarım, lıUttin olnn TUrk ya ti ' a milli elbi!':eler gıymış genç · ı;ıı c. 
krz ve erkelerimiz milli ovunlar Hepimizi yürekten coşturuıı dan tanı 21 yıl önce ı;•t 

------~t>-------- kurlıılu:;;urı müjdesine 110 ıı • 

Bayram şehrimizde nasıl kullandı 
,·ııt . 

muştu. O kurtulan 1111 s 
bediyetlcrc kadar sab ccll r 
ıoin, ey IJUyUk milletiitı•rwıın , 
yatını, istikbalini ve hC re yJ. 

(Eaş farr:fı J iiııdidc) l'C J,araktt'rlnl ~ük~,.ltıueı.I htNl!!tıntla IUtıkaddcratmı yalnız I f ( 
1stik!Al Savaı.ımın mcnklbclcrinl ki. t'e yurt mütl:tfaumda. O.\»ll.\&<'a;1ı ro_ uız kendi elinde tutuın> ti· 8 

lllplRrda okud~ınuz, goıo;lerl nemli an- lü tcbftrüı; t'ltirf'rerek kı51'1. bir hlt.aM-_ !elerinin İlki Sa\·nıaktllS rll ı 
. . bll • nı-Ierini::ı:dcn dinlediniz. En gayri mll- d11 bııhınmu~hır. şında kendi iradenın ıı: ~ 

~alt bir za.ınanda bir ulu~un neler Ilımdan aonra, blitföı talebc>lf'r bir ki tlrnsalini IJulnıak.tll IJ~t 
yapmağR. kadir olduğunu anladınız. c-e~ıt r~ml .\ll.pmı~lar Ti' '<'1:it re... lıirlik \"C bü ti! il l Uğ uııU re b ~ 
Bu~hn de dilnyadtı kandan, ıztırap_ mlndPn aonra evnh\ ku.IAr, aonra. ds kudretini hlssetıııekl~ csıll· l' 

tan, göz yaşlarından bir halle tert~- P'rkek tıllebf"lf'r tRra!ıııtlıuı ltlırıan ha- kalarıııa lıisscttiruıckt gv~ 
1
, 

mm ederken, senin adına i::ı:a.Ce edilen rt'kPtlf'rl .\·apılarak mnaalnw- nlha)·f't nuıı içindir li:İ yer~lcn, 1 ~ı;e ~· 
ıençllk Ye spor bayramını ne~e içinde vcrllml'<tlr. uğradığın Pil ıniitJııŞ f~ c:ı~c , 
kutluyoruz. Sebep aramağa ne JUzum ri n acısını. nıillf f radcn0 ~ u~ 
var. Başımızda onun hayat ve nıUca_ Beyoğlu Halkevinin da teceı-:sli_ıu ettiren b 0'ıı ~ 
dele arkadaşı MUll Şe!imb: İsmet tn- spor müsameresi iiaıısın, azız ev!Adııı ııı11 •10ı • 
önti, arkasındll kahraman ordumuz Se\•<Yi dolu göğsüne b , ıı ~ 

" nıı . vardır. 1,te ona inandığımız, bağlan- Bt~·o~lu lıalkui tamfından tertip yarak dincliriyorı:un. o,t it 
dı(,'lmız lçlndir ki müsterihiz, neıcıı. ~ıııı~ ı.por nıw•ımwmııi bli) uk bir in- dl r ki, maddi ve maııc il f3 
yiz. F.~er o bir s-Un buyruk vcılrse tLr:\m i{·indt J•pılrm,tır. !arının teı;elli>'illi onll ,

0
rt• , 

bir deniz gibi ııakln duran ruhlarımız_ ~ıı.!\t l:S t..- iınde ıehlr bando•m oL millet aşkı ile c;arpııll )ı-t 
da ,erareler çakacak, yeleleri kalk_ du~u halde ıporrn kallfrlf'ri halkell de buluyorı;uıı. O yUfi.' l~ 
mt' bir an;l:m gibi arkuıııdan l..O§&· blna~ından tıkıuak latil.JAl <'nddf'aiııl tek hC'pinıizln vicdııll11 ııı 

~kibPn Takıolm ('umhıırl~et Ahldealne dan c:ıkan ışıklar toplll 
11
,P 

ılılilmi~ Ye htıı..111 :\larıı ı;alındJk_ Millt birliği lıöyle ııı~ıe ( 
tan aonra lbldl'yf" nıeraıılmlf' tf'lenk blriıni;r,c fe!Aket heplI11ııı ~~ 
koııuımıı,tur. Bu ını>rı"'lmdl'n aoııra ketlir. Birimizin IJll 

1
r • 

_yinl' ıışııi 'yol taldp eılilntk ıtwr ıü•_ hepimizin bahtiya~·ıığ1~1 )el et' 
tnil<"rlııln ~-apılau~t TP't)t'baıı bah~P- duygu ile TUrk ııııııct ~1ş 

cagız ... 
ha.\ mnknm Rı7.aııın nntknnılım aon_ 

r" r-.ikhı, lklnd kl'l: Ol'tıt nıl'ktt'bi 

tftlt-b.-IPrindMı 8'-dlll A) hın d~ 111 

AfaJıll ı:ününiin tuihl l.;JJ mı>tinl n 
aponın bir mlll,.lln brdf'll kahiliyctinl 

Amerika 
Balkanlara deniz ate

şesi tayin edecek 

Kıılıirc, 19 ( A.A.) - Ha Yas 
ajar..sı bildiriyor: 

Amerika hükumeti yakında 
Yakın Sark \'e Balkanlar için 
bir deniz ataşesi tayin e<lecek
tir. Bu ataşe Türkiyede otura
cak ve zaman zaman do~u Ak
denizinin muhtcli f mcmlekclle
rine seyahat edecektir. 

rakibini yenmiştir. Alman hava 
kuvvetlerine kar~ı nihai zafere 
olan itimadım dok ~iddctli olan 
son çarpışmalardan ı;onra daha 
ziyade kuvvet bulmu'itur. 

Ağır İngiliz bombardıman tay
yareleri motörlü Alman kıtaları
nın can damarına isa'Jetler yap · 
mış ve 'imdiden Alman petrol de 
polarma ciddi zayiat verdirmiş -
!erdir. Ilolandayı istila eden Al -
man ordusu külli kuvvetlerinin 
garp cephesinde vaziyet istikrar 
kesbcttiktcn &onra İngiltereye 
dönmesini bekliyorum. Eminim 
ve bu hususta herkesin namına 
söylüyorum ki, bu hücumu karşı
Jamağa ve kendiı;ine yazılı olmı -
yanlar da dahil olduğu halde harp 
kanunlarının müsaade cttifi nis
bet dahilinde mukabelede bulun
mağa amade bulunuyoruz. 

Reynö ve diğer Fransız ~efleri, 
ne.olursa olsun ıonuna kadar mü. 
cadele edecekleri hakkında bize 
en mukaddes teminatı vermişler. 
dir. İn2:iliz hükumeti de zaferi ka 
zanıncaya kadar muharebeye de
vam etmeğe azmetmiştir. Neye 
malolursa olsun, ıztırdabt ne o -
luna olsun hiçbir zaman ne esa
reti, ne de mezelleti kabul etmi • 
yecelctir. 

İngiliz ve Fransız ordularının 
ve filolarının arkasında istilA e -· 
dilmi~ memleketler, kana boyan
mı~ milletler grupu duruyor: 
Çekler, Polonyalılar, Norveçliler, 
animarkalılar, Holindalılar ve Bel 
çikalılar. Onlar için hürriyet yıl
dızını fethetmcdiğimiz takdirde 
bütün bu memleketlerin üzerine 
uzun bir barbarlık gecesi, yıldı7. · 
'ı.·, iimitsil bir gece inecektir, 
fa.kat biıo; bu hürriyet yıldızını 
fethedecefu ! . .'' 

•ine dônlitmiı,tür. Orllda da btikl.il re, ı:;arsılm:ız. ııarçnııın ~c\. 
~far,ı çalındıktan ıonra EY .,.,k:ını lik bir kUtlcdir. cuııı~ 
Ekn>ın Tfir bu hü.\·t•k ,uııüıı <'hPnıml. Gençler, inkılı\bill• 
~-etini tf'harilı; .-ttırtn bir kıtalM-dı yetin çocukları! 

1
,L,r ~I 

bıılıınmııı, n bunu mütf"aklıı ıııror hn_ Size böyle hltnP c.~ı ·tiıı~ ş 
rt'k.-tıerine ba,ıaıını.ı,tu. ÇllnkU aranızda, 21 ) d0! 
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nilh~"""' ~"ne k11.l11rın ;\&phl!'ı mli. ı !> Mayıı:tan en·el : ı J , 
ll:.ıı jimııa•llk lle ,,:\ikan o~·ıınlıırı VI' olanlar yok . J::ibidl\rı;sd \' 
dii;cr jinı11a•tik h:ı.rP'kl'tlert hıi~ıık bir dtinraya ı;eldiğ"iniz dll

1 
cltJll ~,.. 

ftlfıka lif' takip r-ıllll'rl'k çok aıın,ıaıı_ beri, bizlere tahattur\ uır 'ıı. 
mı~hr. ren acı lıAdiselerden ur, 1 pı' 

Fatih Halkevinin 
Turnuvau 

Fatih Halkcvinin tertip etti~i 
19 Mayıs kupası şilt turnuvasına 
Darüş~afaka mezunları takımı, 
Fatih IIalkevi, Karagümrük, Da
vutpaşa ve Alcını;por takımları iş· 
tirak etmiştir. 

Netice şöyledir: Fatih Halkevi 
2 Akınspor O, Darüşşafaka me
zunları 1 Davutpa~a O, Karagüm
rük 1 Fatih Ha!kcvi O, Darüş~a
faka mezunları 1 Kara~ümrük O, 

Bu !?ilt turnuvasında !ampi -
yonluğu kazanan Darüşsafaka 
mczımlarma kupa merasimle ve· 
rilmiştir. 

Bisiklet Yarışı 

Fatih Haikcvinin tertip ettiği 
biı;iklct müsabakası heyecanlı ol -
fllUŞ ve neticede Süleymaniyeden 
Haralambo bfrinciliği kazanmış _ 
tır. Öğleden ı;onra yapılan ı;okak 
koşusunda da Davutpa~adan Ad
nan birinci gelmi~tir. 

Bakırköyde Futbol 
Müıabakaları 

Bakırköy İstiklal futbol takımı 
ile Bursanın Acar İdman - Mura
diye takımları· arasmda Bakırköy 
sahasında yapılan müsabakayı 
Bursalılar 3-2 kazanmışlardır. 
Yine aynı ı;ahada yapılan Halke
vi - İstiklal mütekait takımları 
uasında yapılan futbol maçını da 
!ıstiklalliler 2-1 kazanmışlardır. 

Vefa lzmit muhtelitini 
yendi 

hmite giden Vefa tekaütlerilc 
İzmit tckaütleri arasındaki maç 
sıfır sıfıra neticelcnmi§tir. Vefa 
birinci takımile İzmit muhteliti 
arasındaki müsabakayı 7-2 Vefa 
kazanmıştır. Bu müsabakalar İz • 
mitte ka~ıt fabrikası arkurnda 
dün rt!\mikü~dı yapılan yeni s.ı -
hada }•a.pılmrştır. 

ni bile görmeksizin 11r cd1\14ı 
takil ve daima rnanıll ustU 1• 

(J;e c;alışıla n bir vat31~ 5111J:i\ 1 
lıUylidtiniiz. Iıllr'. Jll~~o C',"1t• 
ılaima ıııaıınır edılıll 1.ıışı. 
lan bir vatan tistund8 • tı 
snnuz. dııtı" ııı 

Sizi kendilerinde~ d11 1ııı 11 gill <itılıa diri Ye jJeıl, u~tll ' 
re!Cch ,·etı.;tirnıck fçiı1..,aııt1 ~· • ~ ev· J~ 
ze titriyen bir ııcsllll t ev· ,ı 
desiniz. Size hu 1ne5~ bıılı.<_.. 
luk Ye ""endik devrlil ...,,~ .-ı.: 

" • grıı'"'· \ 
rıır-k ic;in, taarruza ~stUilac 0ıı· 
tan toıH·a k ı arın 111 il ı <e •· • ıer ııı 
kiııme<lcn can ,•eren ıtıcr ,,ı· 

1 vurc dh ' tara lJaş olan arı · tJC ' 1 ı• de minnetle, bUrzDC 8ıd1t tıf 
ınalısın1z. Sıra, size ~se<'~r ıııl' 
ınan, gözii pek. rata ı;-111 16,~ş· hal:ı rıııız, aııalaı:ı~ıı~dıt d ıc9· 
ıct ve iı::tikla.l u~p u rııl>cr ııl· 
meyi, erkfl~i? ~ızı 1~~ıı ,vıc . 
bıntla ölmeyı şınıcli dtl 

,., <' malıı;ınız. 
11 

sallı.t· ıı 
Gençler, bu yeş ibl teıtl111 ıı duran, ruhunuz g~ '\'Btıı 11,ı· 

beyaz klltleyl Tli\adı.ır rrı) . 
geniş huclutıarına "' set or" 

. . ··nllD•, ' rak gözlerınun ° tlilı • 
ruın \'Q hepinize b.ll vı>' 
ğimle ba<>ırn·orunı. ,,ııır'• 

"' • cıı ~ Sevgili Tllrk ço 
raınınız kutlu olstıfl··· 

izınirde }tıı'". 
') - ~ef. / ... mir 19 (Hıısıısı ıı. cıı t•ıJll 

~ ' l aJIJfl ()Ş" ' nın yağmurl•ı o m !111 c dO 
genelik ve spor bayra ssııt c;Jııo-ı 
bir şekilde kutiand~ı9r 1'1ffıdıl 
kuzda izciler, sporc b~111r cur.' 
toplanmışlar, sonr_!\u ıınJdC j.t' 
bando mızıka oldug ·de.rr..1' ı;19< 
huriyt meydanına ıf JtO)-ııtll0ı1' 
türk anıtına çele~arşı)'aı<0,ı.;~ıı 
dır. Aynı uatte • de }.t.Bt tıı1'< 
okulları talebel.esı ·yaret c Jil'J 
annesinin kabrınl ı.ı lıırdıf· 1ııı ' ler ye çelenk koyınUŞFı:tılCll ,tı« 
na~tik şenliği 15 dte yarıl~~;~; 
daki ko~ı alanın \ bir J1ı eeV 

v~ti Etem A)•kU ızeı;.it ~!' 
o• bulunmue-. bUJ~\1 ~ştı · 
\•e ha.reketler ta.kit> 
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t~elerden hiç bir ışık 

Pancurlar sıkı sıkı 
'•· ~: li~rkcs uyuyor. 
b.i: doı ... ır muddet evin et. 
-..ııçe k'tılar ve nihayet ge. 

0 •Pısı Önünde durdu. 

~ ka~ar i§leri tama.. 
it . gıtmiş idi.. Fakat 

tıı lto~ kı bu kısım planları_ 
~ ~ en tehlikesiz tarafı 
~it ~e 'imdi başlıyordu. 
~ ıııı: •• ~ımdı. Her halde 
dt. t ""t«illta maruz kala-

'~di ~ela içeriye nasıl gi. 
aıı ı? .. 
~it baait, diye Lenuvar 

· ~ etti. Ben eski bir 
~t ~~'idi iki dakikada ka_ 

IOlilıı ıın. 14 ~ li teyit etmek ister 
· lçtı dakika içinde kapının 

lt 'Uııij ~~i hafiye sessizce 
"'/ll)ı duler. Lenuvar tek. 
~ Qpadı. Sonra silahla. • 'e .•~dılar ve cep fener. 

\. Öııltriıı~Çtn yakıp söndürdü_ 
t.ıı.~ot il e uzun bir koridor 
, 'ıtr~~ 'fide yukarıya çıka. 

tfe .,.en görülüyordu. 
'ır İtt Palım? Zemin katın_ 

ba§lryahm? diye Emil 

~hı lia 
. ~ tad, ben her şeyden 

~o/ıda ne var onu gör_ 
~~~ uın 
~h· f~kat evvela ric'at 
~ ~) lıırlamak lazım .. Yu-

n , liir lı avlandığımız takdir
~ alltı areket yapamayız. 

it? ~ ~epsi birdir üstad .• 
~' hiCdıyorum ki aşağıda 
... t ç bir §ey bulamıyaca. 
~~ daha unutuyorduk. 
.. tıı . evvel tanınmamak 

e,.;:ı. n~ıllerimizle yüzümüzü 
~ nıı gözlerimiz açık. 

d;..~tUbcr · · · ·· ~~e.ı, t muavınının so. 
~"'1er"'' ıncndillerle yüzleri. 
\~er ~c merdivene doğru 
~ ~ ukarı katta da evin . ~ ::ı idi. Koridorun iki 
•~q. Odalar vardı. 
~in ~ol taraftaki odalar. 

ft~ apısını açmak üzere 
"" ~ Emil birdenbire ko_ 

8
· •Yarak kulağına fı. 

't,,., l> 
\ ~tı' b Uymayor musun? 
~'4'>'ır Uyrruı.yor musun? 

ile b: liiç bir §ey. 
~ ır an için hareketsiz 

~ htıde yanlış işittiniz 
l..~~ .. 
~'-r un ... 
ı1 .~~ ._d~rhal faaliyete başla. 

- Peki siz bilirsiniz .. diye öte. 
ki ses cevap veriyordu. tsrar ede
cek değilim. Vermiş olduğunuz 
paranın bana kafi geleceğini mi 
zannediyorsunuz?.. Beş yüz bin 
dolar .. Bir sadaka.. Ben sizden 
sadaka istemedim. Bana daha faz. 
tası lazım. 

- Söyledim ya, daha bir mcte. 
lik bile veremem .. 

- Siz bilirsiniz .. 
- Peki görüşürüz .. Artrk poli. 

ıe müracaat edeceğim. 
- Bırakın da bari bu sözünüze 

güleyim.. Polis!.. Görüyorsunuz. 
ki hala bana el süremedi. Zabıta. 
nın bu işte muvaffak olabilmesi 
içi'l gecelerin gündüz olması la. 
zım. Benim polisten korkum yok 
Mösyö Baron ... 

Bu son söz Emili ye"rinden sıç. 
rattı. Baron ... Esasen öteki ses de 
hafiyeye yabancı gelmemişti, A. 
caba mümkün müydü?.. Böyle 
pazarlık eden Baron Monleon 
muydu? 

- Siz alçak bir haydutsunuz .. 
diye Baron gürledi.. Sizinki kalp 
değil, taş.. Fakat şunu haber ve. 
reyim ki şayet çocuğumu vermez. 
seniz sizinle tamamen bozuşuruz, 
o zaman bu rezilane faaliyetinize 
devam edemezsiniz. 

- Haydi canım .. Uzmcyin ken. 
dinizi.. Ne duruyorsunuz, koşun, 
beni haber verin .. Haydi Earon 
hazretleri, ne duruyorsunuz? 

Haydut alaylı bir eda ile sözü. 
ne devam ediyordu: 

- Belki beni tevkif edebilirler, 
fakat unutmayın ki siz de iyi bit 
vanyete dilşmezsiniz .. Hakkmız. 
da neler bildiğimi gözönüne geti. 
rin ve sonra kadın. cnu <la düşü. 
nün ve bütün bunlardan sonra is 
tediğiniz gibi hareket edin .. Ben 
hadiselere fazla bir kıymet ver. 
mem .. Anlaşılıyor değil mi Ba. 
ron? .... 

Kısa bir sükGt oldu.. Nihayet 
Baron denen adam sakinleşen bir 
sesle tekrar söze başladı: 

- Peki, daha ne kadar istiyor. 
sun? 

- Çok değil canım .. Topu topu 
H:- milyon ... 

- imkanı yok. Artık beni mah. 
vettiniz .• 

- Siz de ba~kalarını mahvet. 
mistinb ' B\{on~. 't:.Utfen unutn'la. 
ymız ki ben ...• 

( IJaha uar) 

1 :IJ ·l1·l 
20.5.940 Pazartesi ~~c n~ye içinde kapıyı aç. 

iı bırlikte ilk odaya dal 12.30: Proı;ram ve memlcltct snnt 
\i~.a~ ayan, 12.B!'i: Ajans \'e meteoroloji ha 

~~)ıı)l:ılı~~ı·:· Her halde içe. berlerl, 12.50: Müzik: Muhtelif parkı 
~~ b"· bırısı olmalıydı, Ha. ıar (Pi.) 13.30/H.OO: MUzık: Kan~ı. 

~
\,'I ~t L ıraz ihtiyatsızca idi, mUzlk (Pi.) 18.00: Program ve rnem 
1>"!\ıı. tı:er · leket saat ayarı, JS.05: Müzik: Hafı, 
~ te ~ ıçeriye ayak bas. MUzik (Pi.) J9.30: MUzlk: Radyo ca. 

, ~ ti Çekilmeleri imkan. orkestra.sı ışct: İbrahim ôzgUrı 
~' Çı~~dYeniden elektrik fe. 19.10: Müzik: SaZ Eserleri, Çalanlar. 
\)ıt='tr Ruşen Kam, Vecihe, Cevdet Kozan, 
~~. ı! \'e odanın içinde 19.SO: MUzik: Halk TtirkUlerı, Azize 
~o~ b~~ bu fırsatla odada Tözcm ve Sadi Ynver Ataman. 19.45 

llbi; lcad unduğunu ve kar. Memleket saat yarı, AJll.!18 ve mete. 
' ~q tilrdü '°.l-~ uyd~maK~b.01~· oroloJI haberleri, 20.00: MUzlk: Çalan. 
~ bcııti' ıtrc ı.. . ı~ ı ır tar: Kemal N. Seyhun, Fahrl Kopuz, 
~1 de Jervez ıdı. Fa. r Ce\•det Ç2lln l.zzettlD ôkte. l - o. 

~~~lca~eçin.ce .karyoladaki kuyan: IUıdl;e Erten; Mahmut l{a. 

\..~. G··d~ __ ıhtıyar olduğ~. rmdaş, 20.30: Koııu§ma (Umumi ter. 
~~~ ıı...- •rakın u rahat oldu • biye \'e Beden Terbiyesi), 20.45: MU. 

.."'tltıl'a arının ucuna ba. zik: Çalanlar: Vecihe, Cevdet Kozan, 
~~ dt~aın~kmaya, ar~ştır. Ruşen Kam. tzı:cttin ôkte. Okuran 
~~' karar verdiler. Müzeyyen Senar, 21.10: Konuşmıı 
·~i~ kndişeli görünüyor. ıFen ve Tnbiat bllgllcriı, 21.30: Kon 

~
\ 'tact Ultğına eğildi: eer Takdimi: Halil Bedii Yönetken , 

~p .dedi, büyük bir ap. ve Müzik: Radyo Orkestrası tŞef 
\'. ~::-lctt olduğumuzdan Dr. E. Praetoriuıı), Solist: Dr. PauJ 
\.~ '"Jlt . l<"akat 5ok geç kal. (Korno). 22.30: Memleket saat ayan, 

t \;ı.. ttn~nnediyorum ki bu Ajans habcrlerl; Ziraat, Esham -
i; otu halinde namuslu TahvllAt, Kambiyo - Nukut borsası 
~ ~ht tuyor. (Fiyat). 22 W: Müzik: Cazband (Pl.) 

,ı bir ::~uvar, hayır .. Mü. 23.25/23.30: varınkl program ve ka· 

~ 1 ~ OutUn Uzerindeyiz. Unut. panış. 
2 
ı . ..:..g

40 
Salı 

\i~tııı.:ti~ ~OCuk kaçırma va. ~ 
\.,~lllı bır kadın vasıtasiy. 12.SO: Program ,.c memleket saat 

'a to' mı idi?. Bu ihtiyar ayan, 12.35: Ajaruı ve meteoroloji ha. 
t. ~t Pal kadın olduğuna berlerl, 12.50: Müzik: Çalanlar: Ru· 
~ 'l'ltltırı rtıı? §en Kam, \'eclhe, Cevdet Kozan. tz. 
tr bıı 'u \'ar üstad... Heye. zettln ö~te, Okuyan: Muznt!er llkaı 
~1t11.,lhtiy dii§Unememiştim.. 13.30/ U.OO: Müzik: Ha.ti! MUzlk (Pi.) 
' lat lr kadın bahse mev. 18.00: Prograıu \"e memlt.>ket saal 
~ b '\' C§il İskeletin de ayarı. 18.05: Müzlk: Caztınnd (Pi.} 
~ Ulunmaması lazım- 18.30: Çocuk eaatı, 19.00: MU:.lk F&. 

'ttı.. bit.. ~· . ını heyeti, 19.~5: Memleket sut ayan. 
k~t~ ha ızıın azami derece. Ajans \'e Meteoroloji haberleri, 20.0C 
t~dut tcket etmemiz 11.. Konu§ma (ÇiflçlııJ.n saaU), 20.10· 
U ttıcd· tehlikelidir, bizi •IUzik: Ankra Radyoau KUme sea ve 

t ırde meselenin ren. eaz heyeti, İdnre eden: .Mesut Cemil, 
~~ 21.00: Konuşma (İktısat \'C hukuk 
~ t O}a 11d.ı diğer kapıdan saati>. 21.20: Serbest saat, 21.30. 

ılı ~tı., n bir ses duydular. ; Müzik: Küçük orkestra (Şet: Enver 
:\ ~ 411 tı, kulağını kapıya ' Kapelmanı Sourano Bedriye TüzUn'. 

td~'tdı Uvarı da işaretle ya· I Un lştı~ııe, 22.30: Memleket ııaat 
't~ b·· ı ayarı, Ajans haberleri; Ziraat, F.a. 

~~ ;~ ses perde perde İ ham - TahvllM, Kambiyo - Nukut 
\~t .. ~~e bağırıyordu: 1 Borsası <Flyat). 22.ıso: l!Uzik: caz. 

'btttJ'~e parayı v~rdim, band (Pi.) 23.25/23.30: YarmkJ pro. 
tk d:ıha veremem~ gram v~ kapanı,. 

Ayrı düşmüş çoban 
içinde son ayrilık, 
Sürüleri dnğınık, 
Çalarak içH kırık, 
Kavalını o yer yer .. 

Bir gün düşmüş kaval 
Gözlel"İ yarı kapalı, 
Onu taşa dayalı 
Olü buldu köylüler. 
Oğuz Kazım Altıol 

Baharda Calısmava Ba!i:lavrm Havvanlardan: 

Karıncalarda hayat 
Yukanda gördüğünüz resim, 

hepinizin bildiği minimini kann· 
canın resmidir. Ana karınca yu -
murtladığı milyonlarca yumur
ta, derhal üstüste karıncalar ta
rafından istif edilir. 

Bu yumurtalar buraıfa kendi 
kendine açılır, içinden çikan kü -
çük karıncalar hemen koza ör • 
mcğe başlarlar. Bu kozalar, on • 
!arla me§gul clmağa memur amc· 
le karıncalar tarafından sabahla
rı güneşe çıkarılır ve akşam o • 
!unca tekrar içeriye getirilir. 

Amele karıncalar, zamanı ge -
lince, mez:ır içindeki yavru ka -
rıncaların dışarı çıkmak için faa· 
llyet sarfetmeğe başladığını an -
!arlar ve kozayı dışardan kazıya· 
rak yırtmak suretile içerdeki yav 
ru karıncanın dışarı çıkmasına 
yardım ederler. 

Yavru karınca kozadan çıkar 
çıkmaz etrafım alan İ§çi karınca. 
lar tarafından kendisine bazı fay. 

dalı bilğiler öğretilir, o, bunlar 
dan aldığı bilgiye göre derhal ça· 
lışmaya başlnr. 

Havalar bozulmağa başladığı 
veya bir fırtınanın kopacağı za -
manlarda karıncalar derhal çalı'j· 
mağa başlarlar, Geleceğin ümidi 
olan kozalarını, küflenip mantar. 
!aşmaktan saklamak için durma • 
dan temizlerler. 

Çetin kampta 
3-

(Geçen Rnft.:t·ıan oc,·nmı 
Çocuklar. übretmc nlerle bcı. 

ı abcr otoblislerdcp iniyorlar, 
bahçeye kônm uş olan ı>ortatl r 
iskemlelere oturuyorlardı. 

Biraz sonrr., öğretmen Salim 
geldi: 

- Çocuklar her posta ö~ret
men lyle içeri gelecek, yataldn
rınızı. k::ı.ryolalarımzı göste
receğiz. llerlrns şlmcllllh e~ya
sını yııtağının yanıncluki dola.. 
bn bırakır, aşağıda muslultlar 
vardır. Orada elinizi, yUzUııUzli 
yılcarsınız. Yarım saat sonra 
herkes işini bitirmiş olacaktır. 
Diyerek, kendi postasını nldt. 
Diğer Uç öğretmen de kendi 

postalarını alarak çocukların 
yataklarını göstermcğe gitti. 
ler. 

Biraz sonra Doğan, Ali, Ya
vuz, Behiç ,.e diğer nrkadaşla
rı, tertemiz beyaz çarşaflı ya
taklarını almışlar, kimisi yUzU
nli yıkayor, kimisi eşyalarını 
yerleştiriyordu. Dot an blrnn 
evvel işlerini bitirerek dışarı 
fırladı. 

Ayaklarının altında ta. ufuk. 
tara kadar uzanan Knradcnlzc 
lıayretle bakıyor. Aşağıda dal. 
gaların kayalara ~arpmasın
dan hasıl olan oğultu bu görU
nUşe ayrı bir zevk veriyordu. 

O sırada All de yanına gel
mişti: 

- Aman Doğan bu kamp bu
rada. ense yapacağız galiba? 
Bak şu manzaranın gUzelliğL 
ne. Ya şu temiz havaya ne der. 
sin 'l 

- Eçet yanında bir de böyle 
nefis yemekler olursa .. 

Ali başını çevirince Doğana 
hak verdi. Hademeler beyaz l\r-

tUlti masalara yemekleri t:ışı. 
yorlardı. Ali ile Doğan. ise o 
kadar 'aClkmışlardı ki biran ev
vel yemek ~anıanının gelmesi
ııi sabırsızlıkla bekliyorlardı. 

Sofralar bahçeye .denize kar. 
şı kurulmuştu. Her şey hazır. 
dı. Osır:ıda dildlik çaldı. 

BUtUn çocuklar bayrak dire. 
ğlnin yanında ikişer olarak 
toplandıl::ır. Şanlı bayrak dire
ğe çekilirken bUtUn çocnklaı 
gUr sesleriyle istikH\l marşını 
söylediler. Şile daha o gece bu 
canlı çoculc sesleriyle şenlendi 

Yemek çok neşeli bitti. O sı
rada radyo da başlamıştı. Ço
cuklar o kadar lştlhalı yemelt 
Yediler ki, kendi kendilerine 
hayret ediyorlardı. Kamp dahu 
ilk günde y::ıramağa başlamıştı 

Dir aralık Doğan: 
- Eyvah Ali dedi. Bu güzel 

yemekler biraz sonra burnu. 
muzdan gelecek .. 

- Niçin? .. 
- O, sen unuttun galiba. BL 

zfm.cczamız var ya? 
- Eyvah! Şimdi ne yapacn. 

ğız. Hiç de hazırlıhımız yok. 
Bu ecza her ikisini de dil 

şUndlırUyorclu, acaba ne gibı 
bir şey bulmalı~ dılar ki arka
d::ışlıırmı gUldilrcb!lsinler .. 

Behlc birden sevinçle ba. 
bırdı: 

- Den buldum! dedi. 
- Ne buldun? 
- Sen kendine bak. Ben öy. 

le gUzel bir oyun buldum ki, 
bUtUn çocukları gUlmekten kı
racağım; bunu biraz hızlı söy. 
!ediğinden diğer çocuklar duy· 
muşlar ve merak ederek; - Ne 
yapacalmn bize söyle diye yal. 
varıyorlardı. 

O: 
- Hayır, hayır. Biraz sonra 

görUrsUnUz. Yeni bir şey keş
fettim. Size onu göstereceğim. 

Şimdi yemeğini daha iştiha 
lı yiyor, bir taraftan da Aliye. 

- Aınnıı Ali sen de bir şe;} 
bul. Bu işte mahcup olmak ta 
var. 

- lyi amma ne bulayım. Hiç 
nklıma bir şey gelmiyor. Gecen 
sene ırnmpa gittik. Bildiğin bir 
şey varsa bana söyle do ben de 
onu yapayım. 

- Dur, aklıma bir §CY geldi. 
Sen do gUzel bir hikaye anlat
san olmaz mı? 

- Doğru. Pek~lft. olur. Niçin 
olmasın. Maksat çocukları gUl 
dürmek de{;il mi. Yaşa Çetin, 
beni de m UşkUlden kurtardın. 
Ver şu elini.. 

(Devamı haftay<ı-) 
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Fakat ne Matvö ve ne de Mnr

Y n o ,\..'-e h... .1 vatlk rma 
gideme iler. Bh ii)ir erine bir 
~ey söylememekle beraber Rn 
zun halinde b.r acaiplik g<;rü -
yorlardı. Gözleri bulanık, hal ve 
tavrı sarho~ gibiydi. Biraz ihti. 
naktan şik8.yet ediyordu. Ana 
ve baba onu yatağına yatırdı -
lnr ve uykuya dalmasını bekle· 
diler. Sonra, müteselli olmak ih
tiyacile, hafif sesle konuşmağa 
başladılar: Bu bir şey olmasa ge. 
rekti. Rahat bir uyku kifayet e
decekti. Soyunup yattılar ve bü· 
tün çiftlik derin bir sükuna dal· 
dı. Ancak, saat dörde doğru, şa. 
faktan evvel, boğuk bir inilti 
karı kocayı telaş ve heyecanla 
uyandırdı: 

- Anne! Anne! 
Derhal yataktan fırladılar 

Roz müthiş bir buhran içinde 
çırpınarak boğuluyordu. Fakat 
gündüzün olduğu gibi iki da -
k!ka sonra tekrar kendine gel· 
dı. Matyö ile Maryan endişeleri. 
n!n büyüklilğüne rağmen kimse
yı uvandırmaksızın sabahı bek. 
lemeiH tercih ettiler. Onlara en 
ziyade dehşet veren şey, kızları· 
nm tamnmıyacak derecede de -
ğişmiş olmasıydı. Gizli ve fena 
bir kuvvetin onu bir (J'ecedc ev
vel~ çirkinleştirmek, ~onra el _ 
lermden almak ist.ediğini sezip 
t~tri~orlardı. GeIJıÇ kızın yüzü 
şışmış ve ren.~i uçmuştu. Maa -
mafih bitkin bir halde gene uy_ 
kuya daldı. 1iatyö ile Maryan 
onu uyandırmamak için kımıl • 
dannıakt:ın korkuyorlar otur -
dukları yerde sessiz ve hareket· 
siz~ b~kliyorlardı. D.ışarda, gün 
dogumunu selamlıyan hayvan. 
larm sadaları, bu hasta odnsı-

na garip akisler bırakıyordu. lki 
d ...... t c;;nldı: Beş, altL Yedi

ye }'ırmi l.a!a, l\latyö nvlıda Dö
nizı ırörerek çabuk aşağıya ın,.. 
di. Ona vnz:yeti anlattı, Ye Pa
ristc.n derhal doktor Butanı ge. 
tirmesini söyledi. Oğlu gittikten 
sonra tekrar Maryanın yanma 
çıktı. 

Henüz çiftlik halkından kim
seyi çağırmak istemiyordu. Fa
kat üçüncü bir buhran ana ba... 
bayı yıldırımla vurdu. 

Roz, ağzını genişleterek, kol· 
larını açarak: 

- Anne! Anne! diye inlemiş
ti. 

Sonra isyanlı bir hareketle ya. 
tağından fırlıyarak, pencereye. 
güneşe d~ gitti ve ora ya bir 
lahza dayalı kaldı. Çıplak ba _ 
caklan, çıplak göğüs ve kolla.. 
rile hiçbir zaman bu kadar gü • 
zel, bu kadar sevda ve kuvvetle 
dolu görünnıem~. 

- Ah! Çok muztaribiın ! Bit
ti, ölece~m! 

Der demez anne.sile babası· 
nm kolları üstüne diiştli -ve bir 
daha ne g-özünü açtı Ye ne de 
bir söz söyledi. Rie\i bir ihti -
kandan ölmüştü. 

Ahmak ecel, kör felek, bu gü. 
zel bahan bir tek darbesile mah
vetmişti! Bu oka.dar sert. öyle 
beklenilmez bir tara:la olmuştu 
ki, zavallı ana ile babanın kalp
leri elemden ewel dehşet ve şaş 
kınlıkla doldu. Matyö ile Mar -
yanm feryatları üzerine biltün 
çiftlik birbirine karıştı. Bu tüy· 
ler ürpertici havadis bir dakika 
içinde dôrt taraia yayıldL So~ 
ra korkunç bir sessizlik hillcilm 
sürdü. Her is bırakıldı ve çift. 
lik bir ölüm kisvesine büründü. 
Daha dün neşe ve sevinçle gü _ 

A 1 • h • d len çocuklar bu ini felaket dar
ın an tarı ın en besi altında ezilmiş gvbi mahzun 

ve mağmum duruvorlardı. He -

bl.rkaç yaprak nüz bir şey anlıyamıyan küçük 
Nikolanm Jerveye kadar hep -

.. .. s!!lln yüzünde derin bir teeutı-
• (BG.§ tarafı.s uncudc) , run muzlim sarılığı vardL 

nı nctı:cc.ıerck halııkı Almanyanın B' d b. ·ık d k.k 1 _, k ır en ıre, ı a ı a arm 
orta :zamanua i ALmanya olduğu. verdiği yılgınlık içinde, Frede. 
nu yani Ebe nehrinin garbindeki riğin dilhiraş eninleri ytlk.Seldi: 
dükaLklnr Avusturya ile Prua · Zavallı genç adeta delirmişti 
yanın Alman müstemlekelerinden Yeni bir felaketin önünil almal. 
başka bir §ey olmadığmı ilan etti. için onu çiftlikten çıkarmak ıs_ 

Metcrnih ise, bütün fenalıkların zmıgeldi. ~un bu ani coşkun . 
hakimiyeti milliye fikrini yayan. luğu herkesin çiğerlerini del -
lardan çıkhğını, bu fikri yayan mişti. Hıçkırıklar işidilmeğe, ae1 
fırkalr.ı-:ın kaldırılması lüzumunu gibi ~özyaşları dökillmeğe baş -
ileri sürdü. Müttefik hükUnıet • ladı. Bu ~. bu mesut belde
lerin heyeti umumiyesiM ait yi ölüm birinci defa :ziyaret et. 
müşterel: bir zabıta kuvveti teşki- mişti. 
lini teklif etti. Fakat hükumet _ Ey büyük Tanrı! Ailenin en 
ler, kendi hususi zabıtalarının ka. güzel, en şen, en sevimli evli _ 
fi o~dufrunu ileri sürerek Meter dını, hepsinin kalbini iftihar 
nihin tekliflco:ini reddettiler! Hür takdir ve muhabbetle doldur~ 
fikir taraftarlnn birer birer hapis o nazlı meleği, gelin olmasına 
ve ndiy edildiler. Prusyada otuz on giln kala bu matem yatağın· 
dokuz üniversite talebesi idama da, beyaz, soğuk ve ölil görmek 
mahkum edilmişti. vakışır mıydı? Daha dün ne ka-

1840 dan sonra Alrr.anyayı mil· dar fiuh, ne kadar neşeliydi! 1ki 
li bir hükumet clarıık kurmak düğünün bir arada yapılması, 
cereyanı ~şladı. Hesli Gogern ve devamlı bir saadetin tezahürü 
Vertemb:reli PfişCl" bu fikrin ailenin yüksek bir feyiz ve ik ~ 
müdafi ve taraftarıydılar. ''Ruh bale erişmesi olacaktı. O zamana 
içi:ı cesed nasıl §art ise, insani - kadar epey mihnet çekmişler ve 
yet için de milliyet öyle b7: şartı hazan da ağlamışlardı; fakat 
ı;ayri müfanktır." ve, biribirile biribirlerine sokularak müte
r,ayet gevşek rnbıtalnrla b:ığlı o. selli olurlardı. Akşamlan her 
lan müttefik hükumetler yerine kederi unutturan o güzel ku. 
kuvvetli bir surette birlc~miş bir caklaş.mada henüz hiç biri eksik 
hülıumct l:aim olmah:lır" diyor . olmamı§:tı. Fakat işte en sevimli 
leı-dı. si gidiyordu. Gaddar ecel dün. 

Bir müddet sonra Mehmet Ali yada kimseye tam saadet nasip 
Pn~a mccelesinden dolayı Alman olnuvacağını, en çalışkan ve en 
yaJ:ı başlıyan Fransız düşmanlığı namuslu insanların bile bütün 
şiddetli bir ccreyM almıştı. Beç emel ve ilmitlerinin husul bula· 
kerin ''Almnn Reni" şarkıcı ''Al- mıyacağını onlara söylemeğe 
mnnynnın Ren nehrini asla alamı- ~elmişti. Hayat ölilmsüz, saadet 
yncnklar" sözlerile baılıyordu. felfıkctsiz olamazdı. Ve çok ya
''müştcrck vatan" fikri geniş bir şamak için çok yaratmış olan 
propagandacı kütlesi bulmuştu; Matvölerin felaket borcu da o 
ca:nıen kon(!resi tarih, hukuk, iL nisbette büyük ve ağır olmuş • 
san mütc..'ıassıslanndnn mÜl'ek • tu. Ve bu nı~um borcu bir tek 
kep nznlar!a auluydu. Fnkat te defada can p:ıhasile ödemişler -

bb .. ı · · -.l-b'l ,_ • • di. Etraflarında her geyin yeti. 
şe us crı ıntaç 'C'Ot: : llleii. ıçm şin büyüdügwünü o-örmegw e alı -
zam:ın kafi derecede olgunlapna· ,.. 

şan, her zaman bila kavdü şart 
mıçtr. 1• · ::... , 

b'l ncs ının <x>;;u.ımasma çalı~an bu . 
Yan 1 e tevkif edilmiş, 120 ü • in<>nnlardan en azizinin birden· 

nivcı·r.ite ta!c!>eai bir knbyc hap· b!re 0 eZC"li karanlık kuyuya ça
sedi'crck hülı .. m sadır oluncayn ~m1M'lf'J, ciftlil:te ilk mezarın 
kıı-1nr üç sene orada bekletilmiş ,..·i,.,'il· btr J·ız kin kazılması, 
lerdi. 

n ·r-r':unç. ne z.ıJim bir baki -
Bu kaynaşmnlan, ııon seneleri • ı.ftı! D"'ME"': ümitler sonsuz ol-

hadiselerile k~ı-şılaştn-d·üırmz va. mnznıış! Demek ilelebet yaşa _ 
kıt, biribirine benzeyen değil, a mak ve sevişmek kabil deiffiı:nişl 
deta bir~:ıirinin aynı hadiseler ol· 
duğunu görürüz. Bir tek fark, (Daha var) 
Yan, Fransız hududunda yab.'lni 
ö!,üzlerle meskun orman fikrini 4•Dr Kemal Ouan 
tatnbik edememişti. Şimdi, o cı:· H 
manm yerinde Zigfrid istihlcfun • ! idrar JOllarl hastahk· 
lan yerin altmı ormanlaştmnış • 1 I UI h 
tır. Frkat Yanın inanışı, bugünkü b.: arl m 8 888181 
imıtn olduğuna göre, tarih teker. Beyoğlu lstiklal caddea No-
rli ii, as•l burad~ L.,yınct kazana ~ sso B.ınıa Pazan tuıto Oboa.ı-
cn!:t r. - N. A. ~ apartman· Tel· U2S5 

( ı) Bugünkü Zıgfridin yerine m:annı:m:m::a:w=aaaı 111111 •••• 
olacak, 
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Komısyonu ilanları __ ' Türkiye Cumhuriyeti 

\ 

JlALSA!\O:S kremleri - BALSAl'ııt~ c11r.elllk lkftlrl - BALSAM'tN rfmeDeri · 
BALS.UU:S p·•dralnrı • BALSAJ\ltN rujları • BALSAMtN dudak ve yanak 
allıklan en kibar mahMlerln kullan dıldan ve bUttin dllnya<",a tanmmıt 

•ıhhl l'llıelllk müstahF.arlandır. 

ı..-...:ctı..ız KA:-:ZUK ECZA.. .... ESt- BEYOCLU, tSTANBUL. 

istanbul Belediyesi 
tıanıarı 

be!edl,>·ecc ihzar ve tab'ctUrilmi§ olan §Chir rehberi belediye bUtçe.!llnden 
mJl.11.§ ve tlcret alnnlara 50 kuru;ı mukablllnde ııatllmakt& idi. Btı rehberlerin 
devlet bUtçes!nden mıta.§ ve Ucret alanla ra da ~ kurµşş, verllıpesfn4 abirtı1 
DatıiiıfEncUmence karar verllml§ oldufundan almak latlyenlerln Beledi~ 
KıymeW Evrak :Memurluğuna muraca.atlan Utuı olunur. (4074) 

1 Askeri Fabrikalar Satınalma Komisyonu ilAnları 
.illUk.abhlt Nam \"O Hesabma ll86"1S Kilo Elektrolit Bakır Almncak 

'l'nlımln edilen bedeli (83071,10) lira olan 118673 kilo Elektrolit bakır 
mUteeJıhlt nam ve hesabına. Askert Fabrikalar Umum MUdUrlUğü Merkez 
Satmalma Komisyonunca 24/ 5/ 1940 Cuma günU saat H,30 da pazarlıkla 
lhale edilecektir. Şartname ( 4) lira (16) kunış mukabilinde koml.syondan 
verilir. Taliplerin muvakkat teminat olan (5403) lira (56) kuruş ''e 2490 
salyılı kanunun 2 ve 3. maddelerindeki veıııılk!P komisyoncu olmadıklarma 
ve bu işle alll.kııdıır tüccardan olduklanna dair Ticaret odaat vesikasilo mez. 
J<(lr gün ve ıaatte komisyona mUraca3.tlan (4076) 

1000 Ton çubuk veya parça halinde kükürt alınacak 

Tabmtn edilen bedeli "200.ooo·• lir& olan 1000 toıı çubuk veyn parça 
halinde kUkUrt askeri fabrikalar umum mUdUrlUfU merkeoz aatm alma 
Jtoml.eyonunca 27 / 5/ 940 Pazartesi günU saat H de pazarlıkla ihale edl· 
J~ktır. Şartname 1110" lira mukabilinde komisyondan verilir, Taliplerin 
mttV&kkat temtnat olan ''11.2~ .• lira \'e 2•'90 numaralı kanunun 2. ve 3. 
maddcletlndekl vesalkle komisyoncu olmadıklarma ,.e bu işle ata.kadar tUc
cardan olduklıınna dair ticaret oda.rıı ve!ılkaSIJe mezkOr gün ve saatte ko. 
rtılııyona mUracaatıarı. ( 4077) 

Hl Kalem 1)(-mlr MalF,eıne AlmuJtk. 

T&hmln edilen bedeli (20507) lira (5!'i) kuruş olan 16 kalem demir malz~. 
me Asker1 Fabrikalar Umum MUdilrlUğU Merkez Satmalma Komisyonunca 
24~/940 Cuma @nU ııııat H le pazarlıkla ihale edilecektir. Şartname para.. 
m olarak komisyondan verilir. Taliplerin muvakkat tl'mloat olan (1538) 
lira (Sl kuruş \"e 2490 numaralı kanunun 2. Ye 3 . .Maddelerindeki vesalkle 
komlayoncu olmadıklanna ve bu lşlealAkadar tüccardan olduklanna dair Ti· 
carct Odası veslknsllıı mezkOr gün ve Eaatte komisyona mUracaatıan. (4045) 

Devlet Demiryoltarı ve Limanları 
işletme Umum idaresi ilan lan 

Hububat ve un nakliyatına tenzilat 
Hububat ve diğer zahlrc'ere mahsu3 9 No.lı tarife Qzerlnden hububat ve 

un nakllyntma ayrıca tenzilat yapılmıştır. 
T&rl!entn bnzı münasebetlere alt Ucrotıerl değiştlrllmlşUr. 
Bu husustaki Uı.ri!e 1616/940 tarihinden itibaren tatbik edllecekUr. Faz· 

la tatsUAt fçln istasyonlara mUracaat edilmelidir. (2334) ({096) 

Nafıu Vekaletinden : 
21/6/ 940 tarihinde Cuma gUnU aaat 16 da Ankarada Nafia Vekaleti bl. 

3 adet pres maklneal mUteahhit nam ve hesabına alınacaktır. Açık ek. 
alltmel!ll 30/ :1/ 9{0 Pe~embe gUnU saat H de Tophanede Levazım Amirliği 
Satmalme. komisyonunda yapılacaktır. T11hmln bedeli 163:5 lira ilk teminatı 
122 Ura 62 kut'U§tur. NUmunesl Tophanede 2. No.h dikim evinde görUlebillr. 

(876) (3991) 

• * * 
lki bln adet sedye mUteahhft nam ve hesabma almacaktır. Açık ckallt. 

mul 2Z.5.9{0 Ça~amba günU uat H de Tophanede Levazım Amirliği Satın. 
alma komisyonunda yapılacaktJr. Tahmin bedeJJ kırk bin Ura, ilk teminatı 
3000 liradır. Şartname . ve numunesi komisyonda ,ısrnıur. isteklilerin kanunı 
veslkalarile belll saatte komlşyona gelmeleri. (8{6) (356J) 

• • • 

600 Kll cebre. 
31 Kayıı yular bqhfl. 

Yukarda ya.zıh iki kalemin pazarlıkla ekslltme.!li 21/5/ 940 Sah gUnU 
saat 14,SO da Tophanede Levazım Amlrllfi Satmalma Komisyonunda yapı 
lıu:aktJr. NUmunelerl komisyonda görülUr. tsteklller\n belll saatte komlsyo. 
na gelmeleri. (881) (4067) 

• * * 
Altı bin Uç yUz ton buğday kırdmlacaktır. Pazarlıkla ekslltmeal 23.5.91\. 

Pel'fl'mbe g{lnQ saat 14 de Topha.nede İltanbul Lev8%1m Amlrliğ-1 Satınalma 
komisyonunda yapılacakbT. Tahmin bedeli altmış iki bin yedi yUz altmış 
yedi lira yirmi kuruş. tık teminatı altı bln yirmi altı lira yetmiş iki kuruş 
tur. Şartnamesi komı.yonda görUJUr. 1steklilerfn belli saatte komlııyona gel 
meleri. ( 8S3) ( 4069) 

* • * 
1~2X4 ve 20X2X4 ebadmda 466 l!rlllık anblll!J tahtası alınacaktır. 

Pazarlıkla eksiltmesi 21/ 5/ 94.0 Salı günU saat 15 de Tophanede Levazım 

Amirliği Satmalm& Komiıyonunda ynpılllca.ktır. tsteklllerln 69 lira 90 ku. 
nış katı temlnatıarile belli ıaatte komlııyona gelmeleri. (886) (4099) 

• • • 
Cinsi 
Kaneviçe. 

Eksiltme 
ııaatt 

H,30 
14,45 
15 
1:1,15 

mlktan 
25,000 metre 
30,000 metre 
10,000 adet 

Anb&ıajlık bez. 90:100 St. eninde 
Anbalajlrk t&hta 18X20X4 

500 kilo MUhUr 
0

kurşunu. 

Yukarda cin.!lf ve mlkt&n yazılı dört kalem malzeme 23/5/940 Perşembe 
ı,-tınU hizalarında yazılı saatlerde Tophanede. Levazım Amirliği Satınalma 

Komisyonunda pazarlık!& alınacaktır. Taliplerin- nUmunelf'rile ve kati temi. 
natıarile belli aaatte koml.ııyon& gelmeleri , (884) ( 4097) 

(: * * 
Adet 

' 100 'f UtreUk ecza tqnna kabı. 
60 10 Utttllk ecza tatnna kabı, 

100 Hava verme clha.u. 
200 BUyah .Upap. • 
600 u.tlk halka. 
400 Patron (hartuç). 

Yukarda ya.zıh altı kalem malzemenin pazarlıkla ekııiltmell 21/!11940 
Salı günU ııaat 14 de Tophanede Levazım Amlrlltt aatınalma komisyonunda 
yapılacaktır. Tahmln bedeli 7150 lira., katı temln&tı 1072 lira 50 kuruştur. 
Beş kalemin numunesi komisyonda hartu_çun numunesi Maçkada gaz depo. 
aunda görülUr. lsteklllerln belll saatte koml.syona gelmeleri. (882) ( 4068 ı . 

* * * ':10203 lira 30 l-iunı~lulC 14~ aantlrn eninde patiska alınacaktır: fıa"zarlıkla 
eksiltmeal 21 Ms.yıa P40 Salt günü saat 15,30 da. Tophanede Amirlik satm
alma komisyonunda yapılacaktır. Tahm.lri bedeli beher metresi 66 kuroştur. 
Katı teminatı 1544 liradır. NUmunesf Komı.,y.nda görUIUr. (890) (4142) 

• * • 
1500 kilo kadar tevhit aemerllği Siyah yağlı kösele almaca.ktır. Pazar. 

!ıkla ek.!ılltmesi 24/5/ 9•0 Cumll. gUnU aaat H,30 da Tophanede Levazım 

Amirliği Satmalma komisyonunda yapılacaktır. Tahmin bedeli 3600 lira, 
katl teminatı 5{0 liradır. !steklllerln belll natte komayona gelmeleri . 

(891) '4143) 

• • • 
On bln kilo kadar kunduralık ıarı vakete almacaktrr. Pua.rlıkla cksilL 

mesl 24/5/ 940 Cuma gUnU aıı.at H de Tophanede !atanbul Levazım Amirliği 
Satmalma komisyonunda yapılacaktır. Tahmin bedeli yirml sekiz bln beş 
yUz lira, katı temlnatr dört bin iki yUz yetml_ş bCJ liradır. tııteklllıırin belll 
ıaatte komisyona gelmeleri. ( 892) C 4 HO . .. . 

5000 kilo kadar Sarı vakete almacaktrr. Pazarlıkla eksiltmesi 22/5/ 9{0 
Çarşamba gUnU saat 15,30 da Tophanede Levazım Amirliği Satmalma ko_ 
misyonunda yapılacaktır. Tahmin bedeli 13ı400 Ura, katı teminatı 2010 lira. 
dır. tııtekıtıertıı belli saatte komlayona gelmeleri. (887) ( 4139) 

• • • 
Tevhit ııemerl ·tçin MOO kilo kadar siy&h yağlı kösele alınac~ktır. Pa. 

zarlıkla eksiltmesi 23/:1/ 940 Perşem~ gUnü ııa.at 11 ,30 da Tophanede Leva. 
zım >.mirliği Satmalma komlayonunda yapılacaktır. Tahmin bedeli 12,750 
lira. ka.U teminatı 1912 lir& 50 kul'Uftur. bteklllerin kanuni veslkalarlle 
belll Matte komisyona gelmeleri. (888) (4140) 

• •• 
ı ~ kilo kadar kunduralrk aan ,·abte almacaktrr. Pazarlıkla ek:ıilt-

me!<l 23/ 5/ 9{0 Per~mbe günU saat 11 de Tophanede Lev&Zim .Amirliği Sa. 
tmalma komisyonunda yapılacaktır. Tahmin bedeli 4125 lira. katı teminatı 
618 lira 7:1 kuruştur. lıteklllerin belli saatte komisyona gelmeleri. 

·(~89) (fHl) 

Türkiye ·Büyük Millet Meclisi 
idare amirleri heyetinden : 

ı _ Çan.kayada. i~a ettirilecek altı adet memur evinin in
şası kapalı zarf u.sulile eksiltmeye konulmuştur. 

2 - Eksiltme 31/V /1940 cuma. günü saa.t on beşte Büyük 
Millet Meclisi idare lmirleri heyeti odasında yapılacaktır. 

3 - Fennt ve hususi şartnameler ile planlar her gün Bü
yük Millet Meclisi daire müdürlüğünden alınabilir. 

4 - Tahmin edilen bedel (Otuz altı bin üç yüz on sekiz lira 
altmış) kuruştur. 

5 - Muvakkat teminat (2723 lira 90) kuruştur. 
(Banka teminat mektubu olacaktır.) 
6 - Kapalı zarfları ihale gü~~ saat on ~örde. k~dar idare 

!mirleri heyetine makbuz m~kabılınde tevdı cd1lmış buluna-
caktır. . .. 

7 - Talipler 2490 numaralı kanunu~ ~ ve 3. u.ncu mad~e
lerinde ve şartnamede yazılı vesikaları bırlıkte sa-etıreceklerd1r. 

(2273) (3986) 

nuı içinde Malzeme mUrJUrlU~U odasında toplanan malzeme ek)!lltme komi~. •••••••• '1•••••& 
sonunda 2C6000 lira, muhammen bedelli ve Mersinde Cif teslim §artlle 100 PUL MERAKLILARINA 

'~~~~·:~~, 

Dr. NECAETTIN !I 
t:akr.n basit makas ile bir adet ray teke.tunun kapalı zarf usullJe eluiltmesl TOrk pulları kataloğu 1!>40 na.. 
yopılacaktrr. vesi, bu aym sonunda intl§ar 

Eksutme ıııırtname ve teferruatı 13.30 on Uç lira otuz kuruş bedelle maL edecektir. Altıkadar olanlarm sa. 
seme mUdllrlUğUndcn alınabilir. rlh adreslerini 'blldirmeler:l rfca 

llllnkkat teminat 199:!0 liradır. olunur. 
?steklllerln tel:llf mektuplnrınr, muvakkııt temlruıt ve §llrbıameslnde ;ıı .. rd Pulhan tııt.ıınbul _ Be,·or-ıu . 

yamlr na:ı.lk De birlikte aynr gün saat H • kadar meı:kQr koml5)'ona m&k- l iııı••••••••••••• • 
buz mukabUtnde vermeleri ıtızrmdır. (200:!) (36T2) 

ATASAGUN j 
Sabahlan 8,30 a kadar. Ak· 

şamlan 17 den sonra l..ll.leli Tay. 
yare Ap. Daire 2; No. 17 de 

ili haııtala~J kllbul eder. 
.;l"IPfnn: 239.,!4 • ,1 

Ziraat Bankası 
Kuruluş Tarihi: 1888 

T .. k Lirası Sermayesi: 100,000,000 ur 
Şube ve Ajans adedi: 265 . 

Z. .. - .. h . b k muameleler• 
ıraı ve tıcarı er nevı an a 

Para biriktirenlere 28,800 Lıra 

ikramiye Verivor 
f 114 ... 

Ziraat lbnknsıncla kııınharalı ,·c lh'uır-;ız tn-..;·ır;'' (._.~I 
rındn en nz ;;o lira·,ı hıılıın:rnlnrn s t' ıı:.' ·le 4 ı~:.' 11ıaı·I':•''' 

kur'a ile a~n~ıdnkl ıılfina güre ikı·:ııııJyc <1:ı,;ıtı 

4 Adet ı.ooo Liralık 4.o:ı:ı 
.... ,. 

.. 
' 600 2.o:ıo .. 
4 .. 2j0 ı .ooo -40 ' 100 4 .000 .. 

100 M ö.fl01 .. 
120 .. 40 4.800 .. 
160 •• 20 S.!:00 

ırıılt (" ır. 
DlKKAT: llesaplarınılnkl p:ırnlnr bir -seJl ılirle ı 

liradan aşağı dllşmlyenlere lkr:ı.miye ç ı k tı~ ı tal<. 1 fi'sı 
tazlasiyle \'Crilcccktir. I<uralar s e nede 4 dcfa.~ı;ıır 
t Birincikl'lnun, 1 Mart ve 1 Haziran tarlhlcrlndP ç 

p ffd! . Mjt l 

Askeri ı 
j 

/(amus 1 

Herkese lazım olan 
mühım eser 

Yeni çıktı 
:•a'ı' yeri : \.AH.n h.ltuht·,·t 

eıws;we•a 

VAKiT kitaqevi 
Dün ve yarın tercüme 

külliyatı 
No. ll ·20 ı.kıncı ıer1 

11 Gorio baba 

12 Deliliğin psikoloji.si 

13 tlkbahar selleri 

14 Engerek dtiğumU 

l~ Ra.sin ıuHJiyau m 
10 Samimi Saadet 

17 istatistik 

18 Çocuk dtişUrtenl('r 

l9 tı~m ve felsefe 

20 Mevcudu kalmadı 

Bu !!erlnln flatı 5.30 k:ıruştur 
Hepsini alanlara yUzde 20 lskon. 

to yapılrr. Kalan 4.24 kunışur: 

1,24 kuruşu peşin alınarak mUte· 

baki!!! ayda birer lira Mcnmelı 

llzere Uc; taksite ~ğlanır. 

---

An~ara Cad~esinin en işle~ ve~" 
Kira 1ı.. dükkB~ 

maraca8 
Vakit Matbaası ıdaresine • 


