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ATATDI!_~ Gençliğinin Bayramına Milli Şefimiz 
~IS~M~E~T~•~N~Ö~N~o~· &~a~bk Bt~ ... 

Balutlanndaki karar ve yürüyüşlerindeki canlılık ile •Asker bir millet• in evladlan olduklarını isbat eden Türk gençliğinden bir kafile, bugün Taksimdeki şe.ref tribilnü önünden sert adımlarla geçerken ... 

Bu Genç Millet Bayrak ve Milli Şef •1=Hasan.Ali Yücel, şöyle haykırdı:=~ 
Ne l•stı•ı1 r ? >l "Atatürk'ün arkasındayürüyüşümüzün Türk milleti, Bayrakla Şefin kavuşmasında 

Türk birliginin sembolünü selanıladı 4 hiç değişmiyen izi, bundan sonra gele-
1 Yazan: Nizarnecldin Nazif 1 Ankara; 19 (Merasônıi stad-ı mndaki manzara ... heymn- J cekler için de bir hayat çizgisi halinde 1 

Bugün hütün bir ınillet t k k . . . . yomda takip eden arkadaşı- dır. Bunu tarifi imkansızdır. SÜrÜp gidecektir •n 
1.-L• ' ' e ar .ısında bazım e§.)ız hır nu~- mızdan, telefonla) Bu gi.in Tafsilatını kısaca bildiriyo-
-muaha, tek ne'1'e ve tek g0·• • ·t. · · b. d'h 'h d' ..1~. d ) · llUI h ll' • 2ıye unızı il' a a ı sas e ıp sta..;om a yapı au merası-

alinde bir bayram vıu:1 •· •• • ı · l" · d kk • l'ot: ~ ~ - ovtmmemız as a yersız ve u- mm i ate şayan o-
zumsuz sayılama:ı. lan tarafı, Samsun ile Anka- dan sonra bütün gençler ban-. 19 Mayıs Bayramını. 

B Evet, biz genç bir milletiz. On ra ara,.ındaki 452 kilometre- doya uyarak •Dağ ba;?ınl du-
'ııi.. ll hayranı, bu memlekette dokuzuncu asrın Türk.iyesi ne Jik mesafeyi üç günde gen~ man ahnı:ı• şarkısını söyleme 

ruın: 

Hasan Ali Yiicel'in nutkun- .. 
._hınuzdan kop~p gelmiş Yeni ıninci asnn Türkiyesi de o de- zunda aşan Sembolik hayra- Giizin Giirman 
ita ınilletin bayramıdır; yalnaz derece hasta ve ihtyar idiyse Yir ve giirbüz 260 atletin onıu- iğe haşlamı~tı. Şar1<mın, tam 

ııesun bayram d w ·ı z· ıe..ç 1 egı • ıra rece genç ve dinçtir. ğın Milli Şefimize tevdii a- (De\'amı 3 ünciide) 

0Dü12ganın dört bucagında yangınlar 
tutuştuğu bir devrede, Türk Milletini bu 
derece azimli ve yekpare kılan kudret, 
Atatürk' ün yaktzgı ateşin alevi ve milli 

--· ;•an yalnız bu nesil değil- Ve On dokuzuncu asır, ntan- ----------------·---·----- ı 
ıı.. ~ç olan ltu millettir. daşı olan Türkiyeuin çaresiz1i- 19 Mayıs piyagosunda 
~Anbu~~nb~~~~~t~aW~~~i ~~tt« li•~========~==========================~ 

nomus ile şerefin meş'alesidir:,, 

iıııda '.\'ataaua ~kuula, ,Jıar- iyi bilıiıckte idiyse, Yirminci :l· kazanan numaralar 1 t bul 19 M k 
ile k.:. cenubunda ve ti.malinde sırda kendi vatandaşı olan Tür- 11 9 4 1 s an ayısı coş OD 
"llı'sa a~ köy kasaba ve şehir )'iyeniıı imkanlarına ve takati. Sıfırla nihayetlenen bütiin bi- lira, t ah•• tJ k J d 
... il~. dunyada hiç görülmemiş Dİ nyüksek derecesine O deret'C )etler Z lira kaazndı. 7829 ile nihayetlenen 30 bilt-n ez ura a ut a ı 

••r hidise · · · d ~kıf •060,. ile nihayetlenen bütün 1000 lira kazandı. itti"' ye yanı ıçın e tek va bulunmaktadır. J b• D k L .. tfi. V d 
... bo Yan ınç ir mille- Bu Türkiye Atatürkün muh-,.r. olnu d' b biletler 10 lir•, 635 numara 2000 Jir• kazandı. Sene ı·k ır o tor ut ı n.ır arı 

y verMne h 1 •057• ile niha~·etlenen biletler (5.000) lira kazananlar .. / d• "· i k '-tdır. iht· ll' sa ne o muş- teşem muhayyelesinde doğnıu~ • • k ) t f so11 e zgz nu u u ı 
ayarla ')) •100• lira, 71499 8ll84 197016 033764 e e J SOcukı k mıyan nesı er, ve onun tarafından ınimarhğı ınsan ıs 1 Çok alkışlandı '-1.. u ~n &ençlik çağına u- İnönü'ye tevdi edilmişti. Ata- •2100• ile nihayetlenen 30 bi- 291262 numaraya 10.000 lira. 

tıesılleri s · Jet •500• lira, 10.000 lira kazanan 212102 la evınç ve gurur- türk, milhim bir kısmı tamam· Kopenhag: 19 (A. A .) - Ste- Saat 9,50 de Vali ve Belediye 
-rt~.:e_trnif)erdir · ve «ençlik lanıneıya kadar eserine nezaret 2553a ile nihayetlenen 30 bi- 50 bin lira kazanan 141893 
hJ.e.,ıe ~•ne ulaşaa nesiller, a- ettL Şimdi ı.a eser onun bütüa let •500• lira, 50.000 lirayı yarınışar biletle 

' rı babaları d d 3103 ile biten numaralar 1000 1 İstanbul \•e Gönen kazaunuştır. "- .. .'1._ ve e eleri bilgilerini ve isteklerini miras 

fani ajansından: Risi B. Lutfi Kırdar yanında İda· 
Alllburg'dan bildirildiğine gö- rei Örfi Komutanı Korgeneral A-

re orada yapılan hafriyat esna- li Aıza Artunkal, İstanbul Komu
.. esı ııer' 'b i 

Ilı, zind . • an 1 
t yarlamayışı- almlf bir milletin hayra• bakış· ••••• 

llleyitnı~•iindea zerre kaybet- lan karpsmda eski ve büyük 
Yeni tarihi tefrikamız --.. sında Miladı isadan 10.000 sene 

evvel yaşamış bir insanın tama
miyle mahfuz kalmış olan iske
leti bulunmuştur. İskelet, Ko
penhag milli ıniizesine nakledil
miş olup arkeologlar tarafından 
şimali Anupanın en eski insan 
tipine ınensup addedilmektedir . 

tanı İshak Avni, Parti Reisi Re-

laayran~ :ururla kanşık bir miman taraf111dan ta11ıamlan---..ar. uyarak selamlamış- maktadır. 

* . ETet bu nıillet 
... çf , ıençtir ,.e 
'te • ır. Ve bu, öyle bellenmiş 
..;n•nılnıış bir hakikattir ki 
,,.,,_ar tekrar ilaa e.lilınek libu. 
~ daa. nıüstağııi olmak gerek-

. Lakin dünyayı saran hadi
leler • derece k::-tab . t.ki ~ bı.r seyir 
.ı P etnıektediı· ki bunlardan 
- ınan nenırCidanA e - gururlann 

Türkiye, 19 Mayıs bayramı ile 
bir defa daha izah etti ki tek da
vası vardır: 

Medeaiyetin miizahiri ve yar 
dnneısı olmak. 

Türkiye, 19 Mayıs Bayramı ile 
bir defa daha izah etti ki her 
zamanki gibi ve he.r zaman 
oJacax.. oib'ı At t·· k'. . ... 

&• .. a ur un ızı us-
tündedir. 

Bu detnektir ki Tıirkive me
(Devamı 3 üncü sahirede) 

SULTAN ABDOL'AZIZ :::ve .~ 
-----~~T?ffi iMPARATORICE OJENi 

' 
YANYANA ••• 

Yazan: AYHAN 

Bugün Başladı 
ikinci Sahifemizde okuyunuz! ... 

&.kanııla ıt )fay11 tUWll• ""'• • ltia1-ce kipli k kal.ılaal.._ tarafuwlan latik lal marp söylenirken ... 

şat Mimaroğlu, niversite Rektörü 
Cemil Bilısel, Maarif Müdüril, 
Parti, Halkevleri Reisleri okluğu 
halde mekteplaeri ve sporcula.rı 
teftiş etmi§ ve selamlamıştır. 

Bu esnada tayyareberimiz mey
d&nın üzerinde uçmll§lardır. 

.Bunu miiteakip Cumhuriyet 

V • • Afb,dcsine mi'..teaddit çelenkler 
ı Ş ı konmuş ve mektepliler, sporcular 

h •• k A tİ 1 meydanı dolduran on binlerce hal u ume (Devamı 3 üncü sahifede) 
~--~~~~~----~~--

asıp ke~meye · -
Vali natkuuu inı tlederkea. 

başladı! -
3 kişi idama 17 kişi 

A k 1 l 
banda, yurdu korumak vazife. 

müebbet küreğe ya tayız Jeri. •• Türk gençliii, bu iki va-

. mahkum edildil H" .d R fk ( zif•n•n her ikisini halde de, is-

Berne: 19 (A. A.) _ Vichy'- amı e I 1 tikbalde de bapraJ;llecek kud· 

den alman bir habere göre Ge- 19 Mayıs bayramına, yurdu- rettecllr. Ondan §Uphe etmek 
ııeral de GaulJe taraf tarlarma muzda, sükun içiade idrak et- hakkını kentlilerinde bulanlar, 
çok af(ır ~ezalar Yerilmi5tir. 1 miş bulunmaktayız. bugün, sema1ara kml akislerial 

Clcnnont Ferrand askeri ınah Bu satırlan yazarken, radyo· yaya• bayrak yıimları alhndaa 
kemesinin üç küçük zabiti ida- dan, Ankara stadyomunda top- bir nehir sibl akıp geçen genf'" 
nıa, 17 küçük zabiti de 10 sen~- lanmış olan gençliğe beden ha- lik kafilelerinin tek ı.ir nıh ve 
den müebbed küreğe ka~~~ ~·- reketleri yaptıran sert, dimdik tek bir bedea laaliadeki birlik 
den cezalara mahkum ettıgı soy bir kumandanın çelik akisleri '- il ı.L _._ 

ve ua ııııa ıaaazarasına m-· 
lennıektedir. kulağa çarpıyor... Bu demektir malıdırlar. 

KıZıl 
Ordu 

1 Moskova 19 (A.A.) - Kızıl Or 
dunun ilkbahıır tabiye mancvra
hırı Leningrad, Odesa, Orel, Taş-

ı kPnt ve Harkof askeri m<?rkzle • 
r;ndc bıı :om ı::tıı. 

ki, sükun içinde idrak edilen 1-u Gençlik, ve vatan müdafaa91 
bayram, bir derin inşirah ve kay bahsinde ebedi birer genç olaa 
gısızlığın değil, yurd mudafaa- Türk' ·11 t' . h . f da,· . mı e ının er azız er sanda uyanık ve şuurlu hır dav-

ranışın ifadesidir. bİl' kaya sertliği ve katılığı için• 

Türk gençliğinin vicdanında de ay.akda dunıyor. Bu ka) • 

bugün iki kudsi vaz.ife mefhu- nın şihikası •İnönü• denen mil
mu birden yaşamaktadır: Biri, li ruhdur. 
Atatiirk'iin mukaddes emaneti Bayramımızı ondan sükun i-
nlan Cihıhurh-t-ti. di~t-ri. ica- c-indt• iitriık ehnis hıılıı "''ora& 



En Son Havadis'in Edebi Tefrikası - 26 1 
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Sahile 2 D SON HAVADİS 

·:~-rA~ft'~ ........ -'-' 
f .-- Müellifi : Nizamettin Nazif --·--- - __ . __ ... 

Kafasına uzun püsküllü sip sivri 
bir Fes giymişti 

- Hangi piyesi oynıyacak- ı §U~tular ve valizleri derhal ka· 

Kapalı zarf /arla 
verilen talimat 

lar? pl§tılar da zavallı simsar nefes 
- _Zannederim ·Zehirli çi· alabildi. Sıfır numara galiba 

çeklerı » ] f ] · • ' .. vuru mu~ eo erınden Te koz· ık• • B t k d• • •ı A 
-. Ben onu. do~ defa •_ey • maıikli bıyıklarından belliydi ID CI eyazı en ISIDe Si i.h çeken 

retıun sen benı dinle Kazını ki bu m~teriler hovarda in· K aaıni gel gidelim kafegantana ıanlardı. Bunlar giyini§leri ile araman og"' IUnU affetmişti 
Yaver yarı re.mi bir neza - saçlarının kesili tarzları ile 

letle tekli~ bir daha ret etti, önleri çok kapalı yeleklerinde Sultan Cem Rodost~ 34 ı:üıı 1 j H t. 1 Facdan Mısıra geldiği zaman -Benı mazur görünüz kol- 8allanan altın kordonlar ve is-1 kada~. m~ceralı ve hazın bir ha· . • akkı Konya~ kendisine erkin devlet birade· 
ağa ı bey. O kadını dinlemeğ karpinlerinin bol bağlunmı~ yat surdükten sonra alelacele riniz Sultan Beyazıd handan nef 
tahammül edemiyorum. papi}on krauıları ipek fiyon Fraosaya gönderil.m.işti. Rodos 27 ret etmişlerdir. Gelip mülkti 

Bu mulıa, ere esna•ında golarile yüz ayna!~ bir odada Beyi Cemio kendi adasında kal • • mevrusunuzu talep etseniz mu-
Ha~ bey ':"'yaz eldivenleri".1i ılola;an tek adama benziyor- ~asm~.a .. bir çok si~asi .'."ab~ur: mişti. Bu senenin bir ramazBD rad basıl olurdu• şeklinde mek· 
ellerıne g~ırmekle me:gulclu. !ardı. Bunlar hovarda insan-. ar goruyordu. Çunku 11 ıncı gününde Otranto kahramanı tup göndermiş olmasıdır. 

Canım dedi lafı uzatmayın lardı ve Selaniğe honrclalık İ· Beyazıt kuvvetli casus ~kila· Gedik Ahmet paşayı idam ettir- Beyazıd şehzadeliğinde ken· 
Ben Mıınak}ana giderim ıen çin gelenler hep bu Grand O- tile hildiseleri pek yakından ve ı di. Sebep olarak da Sultan Cem dini vazüe esnasınd alenkid e
de Cemal kafe•antana boyla - tel"e inerlerdi- Çünkü Kafe- hayati bir aliıka ile takip edi- :::::;;;:::=====;:===: 1 den baba yadigirı bir vezirin 
nır ın olur biter ve arkadaşla- :antanın yanıba~ında duraı yordu. F~tihin donanması Ro- DÜ MDE M :ii§~,,~~af. sırf şahsi hislerine kapılarak • 
rının davranmalarına meydan Lu otel Kaf~;atanın kızlarının dosta derın yaralar açmıştı. Şiı- ~~~~~QB~U~G~~U~W~~ kafasıın kopartmıştL İki karde· 
bırakmadan güderi bir par. geoeyarmndan &Onra kiriclor· valyeler henüz kendilerini top· : 1"'1 şin boğuşması devletin garpla 
çanta·ından bir ahın çıkardı ela dola;maıarına mii .-terileri ıaınaya imkiln bulamaımşlardı . Saadet ve genişlemesine ve bir iğtişaş ve 
ma-anın ü,tüne attı zivaret etmelerı'ne mu" ··a nde e· Devletin biitün sınırlarını ihmal k , • şıırş aynağı olan İtalya yarım-

- Gar on he.ahı .,.;;r, dı'IAn ye~a·ne otelclı'. eden yeni padişah, bütün ener- d T" k .,~ ' ° F / "'k f a asının ur sınırları içine gir· 
Beş dal.ika sonra kapalı· Kolomba, Grand Otel ban· jisini Cemin takibine hasret· e a e • • mesine mani olmuştu. işte bu· 

çar ,tdan geçeu üç arkada~ dırolunu ta!lyan '· ı'nl"ar ı· stc mişti. Bir gün Rodosa dönmesi · · cU 

dd d 

• 
0 

• Saadet ve feliket.,. nun ıçın yorum ki ya Fatih 
tramvay ca eoin en Tahta- bu kafileyi e.inde üriikley~ çok mümkündü. !\legali l'llastor ölseydi, ya Ceııı olmasay· L-• t b 1 I • b" 1 b' d' 1 Evet, ya tam gelirler, yahut da 
....,,eye u aınu1 u unuyor ar· rek uzakla~tıktan •onra icli ki oy e u en ışe i e hemen Cenıı dı (l). 

d O d b
. b' 1 · · 1 mi d d akl size küsmüş oLurhır, semtıııi2ıe bi 

ı. ra a ır ır enru e a ı· avcı elbi<t">i giymio; ba-,ı ka<· a a an uz aştırmıştı. Adanın 
k nld ı - nf le uğramıular! 

yara ay ı ar. keıli \'e gözliiklü bir adam "a· ıue aatini iki taarflı ve kur· 

B 
•- •· h k ki d ' Talib de öyle. aıı.Al ey yan •u·a ar an ıaklı ''4lonladau atladı ,e geıu· naı.ea bir siyaset takibinde bu· 

birine daldı. Kola~a-ı ile )a- 0 auda vagonun kapı-mda beli- luyordn. Esasen Beyazıt da ken· 
ver gerioin geriye dönerl'k \a- ren rPdiııgotlu bir adamın e- disilc bir anlaşma misakı imza
n1 yava~ yüriimeğe haıladılar. linden tuttu, inme,ine yardım lanıak istiyordu. Eğer Cem a· 
Bunlar her ak~am yemek )l'· elli. dada iken Beyzıtla temasa geç· 
di!..leri •Apti• ııin lokanta ına ~- 1 1 d 5eydi Cemin teslimi sulh şart· .n.o unun a tın a çok kaha· 
gid!yorlardı. rık bir çanla ta,ı)an reılingot· tarının başında geleceğinde bi~ 

lki yolrııdan biri ve bir 'ol· hı adam hafif bir reverausla şüphe yoktu. Beyazıdı emri va· 
cu, bu aaıte Vardar kap1•1° 5,.. ki karşısında bırakmak istiyor· 

1
- . karı:ık: anığin en kalabalı!.. \e en coıı· du. lı yerlerinden biri idi· Çünkü Te~ekJ..ür ecleriın .. eledi· İki kişilik bir murahhas heye· 

İ l ld 1 
Tren geldiği andanh<'ri hıı· 

tau m an gc en Konvan i· tini seçti. Heyete çok esaslı dı· 
yıınel bu .a.ıtıe Sdaniı;"e ula lıınılujhı yerdt"ll knnılılaınıyarı 

Kimi; -0n para sermayesiz zen
gin olıur, kimi de varını yoğunu, 
bır ış ıçın sermaye edinir ve az 
zaman sonra hepsıni kediye kap
tırır. şapa oturur ... 

Bu hır kanun tabiat ki, şahıslar 
ıçin olduğu gibi, cemıyetler içın 

de böyledır. 
1918 Fransası ile 1941 Fransa-

sı, gözümüzün önünde, can11 ve 
harız bir misal olaııak kuruyor. 

1918 ve onu takip eden yıllar, 
Fransa için büyük bir saadet ve •ırdı. Kalouıba otelin İm an davet rcklifler, her birisine kapalr 

• ı·ı · · ı ki ı b il zarflarla gizli talimat da ver-i ta \:On h"r 1. .• ·ıııı•nkı' .,., 1·1,ı· .. < 1 me ... ıııı 't' · t'lllf"t eu u a a· refah evri oldu. Fransızlar, Al· ' ~ mişti. Heyet İstanbula gbn c· 
Lir arı kovauı ..:t,

1
• 11 ı<. 11ılıı~-,,r. ma do~ru ko tu: ı..as Loren eyaletlerıle Kamerun "~ ı;• lI 1 f el rilmişti. Heyet İstanbula geldi 

du. \ralıacılar ı;ırtlak\arıuı •ır - · 0 g" diniz hrye en i. vesa.r Alman müstemlekelerinin , ği zaman padisah Edirnede idi. 
tarı-a-ınu baer•ırı.rnrlarılı: Redingotlu bir tc. ekkür dı· d ,_ Franı;aya ıllıakı ıle on binlerce U. Beyazıd E irne sarayınd" 

- \ arcl:ıa. \3rılaaa. ona ikram etti. · hcyeli bizzat kabul etti. l'\Jurah · 
Sarı, )P-;il ve kırmızı lim- - Ra~ajıla alınacak bir i•) aolar Rodo• Beyinio tazimle 

;ibmetre mürabbaı genişliğinde, 
:ırazıye sahıp oldular. Harp taz. 
ninatı olarak Almanlardan al'ilı~ 

balı tramH} ların ikisi gdi) oı 'ar nıı efendim'( rmi anettiler. C'emiu daha emir 
dördü gicli)ordu. Otel -im. ar· Evet. bir yerde bulundurulması içiı .arı kara ve deniz naltil vasıtala-
ları bir tarafta, hamallar bir \.' c eli mit• tuııuğu ye,il kağı· Fransaya gönderildiğini de sö~ rıle mevcutlarını çoğalttılar, ma-
tarafta ba~ba a vermi konu- dı uzatarak ilave rtti: .. diler. İkinci Be)· azıd çok mem i tazminat ile de hazinelerini bır 
•,u,alar H 'dece!.. ,'olcııları Al b'I t' B b ( t d h -~· 1 .t·rc1·ı , " , - ~u ı e ı. en u r en ıun olmuştu. Sulh şartlarını b a a a ~·-m e~.ı ı er .. 
bekli) en sabırsız şehirliler a- eti ile birlikte otele gidiyorum, ırlamak için murahhaslarır O senelerde, Fransa, şımal v• 

(1) Otranto kahramanı Gedik 
Ahmet paşa Türk sarayına İtal
ya yarımadasından bir çok asil· 
zad~lerin, prenslerin kızların 
getırmişti. Bunlar şimdiye ka 
Jar. tarih alemine gizli kalffil < 
hakikatlerden. Topkapı sarayın· 
da bulunan yeni vesikalarda r 
bunları tesbit etmeğe muvaffa l 
..ıldum. Sultan Cem Avrupadaı 
Beyazıda gönderdiği el yazısı 

mektuplarında bu kadınların w 
aılelerinin isimlerini bile zik 
retmiştir. Cem Avrupada ike~ 
Türk casusları onu adım adıll" 
takip ediyorlardı. Casuslnrın a 
kullara durgunluk veren bu ha
reketlerini yine En Son Hadadi• 
sutunlarında okuyucularıma st• 

SON 

Üniversiteliler 
Tetkik seyahatine 

çıkacak 
İklı"8t ve hukuk fakülteleri-Mbi a•abi duruyorlardı· •en barnlları ba~ka hir araba Sadrazam Gedik Ahmet paşa" ·enup Amerikalıları ile, Hind 

Tren garda durduğu zaman ilr getirir.in. Benim odam ay- Vezir Mesih paşalarla berabeı _nihraceleri, Mısır prenı;leri, Ka-b ~ 1 b 1 k · · 1. k :ıin imtihan en.ticeleri ayın yir 
u a a a ı ıUşe ... ı,a vagon rıldı değil mi? ıalı•maların ı emretti. İki tara '13dalı iş adamları, Hollanda vr 

!ara hücum •ttı'. P k b' 'f h f • 1 ıni birınde, diğerleri müteakiı 
'- e ta ıi .1ı. aıı eye r-n· fnt murahhasları çok çetin ~;.ır.. ınüstem ıeke ıenginlerinin tavaf 

Lokomotif haca ı d fı kı '' k !eri bır nevi cKabe• idi .. Do günlerde, talebelere lı!ild.irile. 
• n an ~ · eli. lar içinde günlerce müzak~re.' • 

ra1' dumanlar iyi kapanmamı~ Siın-arııı fc, l..alade hürmet devam ettiler. Müzakereler<l• 
umardan kaçan hulıarlara gö,tcrı-.rek kımtı:tıığu adam Rumca konu~uluyordn. Rode> 
l.arı~t}ordu. \z ışıklı i,ta•yon Draıualı a' ukat Nazif Celilet· heyeti Türklerin bir çok ağı 
hird~nbire koyu bir altın· tiıı IJr)ıleıı ba~l..a'ı değildi. A· şartlarını reddediyorlardı. H11 
da Lalmı:a dönınü tü. >ul.at Selaniğe her geli>;inde aralık Mesih paşa Türkçe Gedi~ 

Kompartımanların a.-ılaıı lapılarında.n hamallar b;vul- Kolomha oteline iner ve eli a· Ahmet paşaya: 

1 
çık bir adam olduğu için avuç - Şövalyeler çok inadeı olur 

ara çantalara •aldırıyorlarktn 

r florın, peseta ve sterling Pa. 
ns sokoklarında sel gibi akıyor 

'u. Oteller hıncah ınç, eğlen" 
yerleri leobaleh. Monmartr'in ,er 
'tat yuvaları sabahlara kadar, ;g. 
•e atsan yere düşmiyecek bir h•l 
le tıklrım tıklım dolup bosalıyor

lu ... 
Güç iktiham edilen bir galıb' birinci mevki arabalar önün· dolusu para Farfrderdi. !ar, müzakere inkıta tehlike• ' 

itekinı ye~il kağıdı uzatır gösteriyor, daha fazla ısrar et 
dıe sim•arlar avaz ava:ı; baı;"ır · 11zatmaz elin iyeleğinin cebine mi)·eliın, demişti. ~etin verdiği neşe ve humar ile 
maya ba~lanııJardı: ~ z1 .• L f b b ı 1 ı ' • •okmu~ ve •im•arın avucuna Iurahbaslardan birisi Türkc· """" ar tu .. a ir a a mıs a• 

- Grand otel. bir altın sıkıştırıvermişti· ,nJardı. Mesih pa~anın bu si, ~ r eevi gurura kapılmışlardı 
- EmperiyaL Kolomhauın adamı }erden ıünden sonra arkadaşına ital· ırç bir <eyi bc~enınezler, berke. 
- Kolomba. teınemurh ederek bu cömert yanca bir ~eyler söyledi. Murat hakir görürler, bir megaloman' 
- Otel Eınperiyal· ınii~teri)İ ,eJamladı ve akabin· haslar Beyazıdın zaafını anla- ha>talığına tutulmu«lardı. Bu. 

Yaaaal. ıle bagajların bulunduğu va- dıkları için bütün isteklerini böylece, 1939 a kadar devam et· 
Kolomba. gona doğru ko§a ko·a uzaklaş· kabul ettirdiler. İmzalanan mu ti ve malum harp başladı. 

TrrndPn ç an )Olcular pek tı. O zaman ·azif bey trenden ahedcye göre Sultan Ceme, esir Buglin 1941 yılındayız, ve Fran 
çoktu. Kimisi hamallara inme.ine yardım eden aılamın muamelesi yapılacaktı. sa ne vaz:~·<>lledir? 
lı:üfred~rel.., J...imisi ytre dü,ür· koluna geçerek ölC'iilii adımlar Rodos heyeti 2 kanunue,·vel Otuz dokuz j!Ün harpten son-
düğü bir paketi !..alabalık ara· la ve vıdarlı bir } üriiyü~le İo· 1482 de Rodosa diinmii,tü. ra, pek güvendikleri Majinonun 
ıında ele geçirmeğe sava ,arak tasyondan çıktı. Bir iki dakika Sultan Beyazıd artık emindi. ı' c mi kalınıyor, Fransanın 
iota,yondan ıızakla:ıyor- ,onra köriiğ:ü açık bir fa) ton Sebzade Cem in kendisine kar· yansı Alman ışgali alt:nda inli-

Bazıları ise hiç ıelii~,ız O· Srliiniğin kalabalık cadİlrlerin sı artık tecavüz etmesine imkiıı yor. Mi\IM aç ve sefalet içind<'. 
'turdukları yerlerden kımılda · .len dört nala Kolomba oteli- ·almamıştı. Anadoludaki baı 'lz:m Afrika müstemlekesinden 
mıyarak ista•yonun tenhalaş- rıe doğru yollanmı~ bulunu· 'aldırma hadisesi tamamen ya- hayır yok; donanma. bugün y•· 
ma·ını bekliyorlardı. Bir kaç yordu. 1 ııştmlnn<tı. Karnmaııoğln Ka- rm, dünkü dlismanlarının emri. 
dakika onra bunlarda harekeı Eğer -azif bey fa) tona bi- sım Cemden ümidini kesince ~e amade; parasızlık, ıstikrarsı,_ 
e eri görüldü. Dı~arıda nefes nı-rken i•ta ·yon önünde duran İkinci Beyazıda bir iltica mck· ık. i.ş.•izlik ve derin bir sukutu 
•lıoadaıt bağıran otel simsarla- !ardan iki ki:inin kendi ini en lubu i!Öndcrerek affini Memi' 'ıa • aı.. 
rıua İ;aret etmeye başladılar.. ılişeli nazarlarla üzdiil..lerini ve kendisine İçel verilml ti. İ i te 1941 yılının. ümitsiz. peri 

Bir çokları Grand Otele in· endisi tarafından görülme· kinci Beyazıd kendi. ine silal ar ıııa~lıi'ıp ve münkesir Fransa

nıek i•tiyorlardı. O kadar ki mek için ihtiyatlı da ·ranclık· çeekn Karamanoğluuu affeıtiğ >ı .. 
Lir kaç dakika içindı:- önÜnP !arını Ye hatta gizlPnmi~ oldıık halde ooa biitiin ııımaffakiyel rnl8 müUırekc i ile 1940 miita
yığtlan b:ı-vnllarla valizi~ ara- ]arını bilieydi otele gitmeden !erini temin eden, onun !ac ve -eke~i arasındoki miitJrtş tezat 
ıaıııdn bu otelill ılın arı diri di· evvel mutlaka Verdar LapM tahtını kurtaran baba mm bii ~vet, saadet ve felaket ya pir 
ri gümülür gihi olmu~tn- Bere· karakolııııa uğranıa~a lüzum yük serdan emektar ve fedaidir geliyorlar. ya biç ... 
krt venom hamallar derhal ko· /)aha ı•ar> bir veziri feda efmPHrn rckin 

Naci Galip 

·ektir. 
İmtihanlarda muvaffak olmı

an veya berhanl!i bir sebep w 
nnzeretle iştirak etıniyenler, il 
ıal imtihanları hakkında Ve. 

1<iılctten bir iş'ar yapıldığı tak
tirde normal olarak eylulde a 
cılacak imtihanlara girecekler-

1ir. 
Bu pldaki tatil mevsiınind~ 

''rniversite talebeleri profesör"~ 
~o~entlerin riyasetinde ve muh
telif gruplar halinde tetkikler 
,·upnıak üzere, yurd gczilerinr 
·ıkacaklardır. 

İlk grıııı doktor Fuat Baykalın 
haşkanlığında Uludağa giderek 
icoh•jik etüdlerde bulunacak· 
!ardır. 

Abideler tamir 
ediliyor 

fö·kaf Umum Müdürlüğii 
Türk 3.bidelerinin tamiri işine 

deva metmekledir. Bu arada 
~uruosmaniye camii ile harap 
'>ir hale gelmiş olan Nuruosma· 
niye türbesinin de tanıirine ha~ 
1anını~tır. Ayasofya canıiinin 

ramiinin av•ularındaki biitiin 
nerıner di)~en1elerin değiştiril· 

:nesine b~ ~lanmıstır. Buradaki 
J(İs<!melcrin ara. 1nda büytik Bİ· 
•nns lihitleri de vardır. Bu 13-
ı .tlerin altlarında kabartmalar 
bulunduğu anla,ılmıştır. 

:\liizeler idaresi bu tasları td 
1'ik ederek, icap eder;e mii,eye 
'<ald ırla<aklır. 

SULTAN ABDllL'AZİZ =ve-=~- === 
E2-- ~=-=- İMPARATORİCE ÖJENİ 

___ :-=r-y az;n:_~ y h ~ ~ j ' ~:__-:=
Müsah ip telaşla haber verdi: 

"efendim iz gel iyorlarl" 
(Bu bir tuih değildir. Vukuat tamamen doğru olmakla bt' 
raber karikatürize edilmek so.retile yazılınışhr. Kullanıla• 
üslup da bu bakımdan okunmalıdır.) 

Dolınabahçe sarayının mu· barlıca .olan Hafız J\fobmel 
ayede (1) salonu arkaoındaı lı.arlıca olan Hnf1z Mehmel 
hünkar dairesine ~eçilen kori bey kuma dairesinden çıkıyor 
dor başına haremagaları el ba[ lu. Fahri beyi görünce "ziİ' 
!ayıp saf tutmuşlardı. Mabeyir nü ekşitti yu 
ci Fahri bey de oradaydı. Nere· Hafız lfehmet b Fabtl 
de~se _•Parişahı ci~an• barem beyin padişah üzer~eki oii' 
daıresınden_ mabe~ın kısmına fuzunu çekemiyor, kuranah' 
deyse «Padışahı cihan• barem ~a 1 -ayrılm .. · d bir - K a~n uzerın en 
ile ~abeyin geçindin~eki işle· ka çay geçtiği halde, bünk.irl~ 
meli kapı ardında dık sesle mergubu (3) l t . H 1 ~ıt 
görüştüğü işitiliyor, Valde Per- günlerde berk:s:u_~~ ~~ıılıt 
tevni~al Sultanın çatlak sada- yordu. yeni ma~inc~ e8Lill" 
sı gelıyordu. Açılan kapıdan 0 · na ard d" .. .. t" oıı· .. ah" H . ... z an u~urm11~ u· v 
S_errnus ı~ .. aş_ı_m aganın te· nun sebebini Hafız hey de bil· 
la~lı başı gorundu: mi yordu. 

- Efendimiz geliyorlar! Üç hafta oluvordu ki sut• 
Dedi .Ceviz üzerine pervaz· tan Aziz Fahriden başk~sırııO 

!arı altın yaldızlı kapının ka- huzuruna girip çıkmasını i_!tıl' 
natlarım ardına kadar daya· miyorclu. Hafız :Mehmet bt1 
dı: Ab<lülaziz Han beyhetile kinayeli tebessüm ederek Bot' 
ilerliyordu. Te rbıyıklı taze d· du: 
van bir mabeyinci, yedi kere - Efendimiz geliler ıııif 
yerdffi.. te?'en~ab ederek k_en~- Siz içeriden geliyoraunus. fr 
ra çekılclı. Agalar mabeyıneı- bii bilirsiniz? 
yi t~~it ettiler- Sultan Aziz te· - Padişahımız sadrazaııl 
bessuıu ederek: paşayı soruyorlar. Acaba EnıiO 

- Ali geldi mi? Varın anla· bey nezdlerinde midir? VaJlıl' 
yın .. diye ilerledi. hl gidip ba:kmıya sıkılıyorııJ!l' 

Ter bıyıklı mabeyinci, Fah- - Neye sıkılıyorsunuz. l''' 
ri bey idi. Yinni ile yirmi bir di~aha Kadin olan eıkılır nııl 
ya~ları arasındaydı. On üç ya· Amma, doğrudur· Tecrül#il 
şında Enderuna kayrılmış, la· sayılıyorsunuz, azizim tfeı:; 
ze ve civan olduğu için kurana elim. Sadrazam paşanın t~ t" 
lar (2) arasıll'll katılmıştı-. edecelderini ummam. Bu~' 
Enderun hümayunda tam yedi Cumadır. Bebekte yaranı il' 
sene bulunmuştu. mfüahabet etseler yeridir. 

Ahd ülaziz Han 'ın pek gö· - Efen<Umiz istimzaç (.f) 
zünde idi. Padi§alı Fahri beyi, buyuruyorlar. «Varın anla~ 
Bursa seyahatinde naham yere lın' ? 

( 
ge ış mi.> buyuruyorlar. . 1 

Kıbrısa) sürdüğü mızıkacı _ Pekala, gelmediklerıtv 
Kamil brye benzediyorclu. Ka- arzedersiniz. Acaba mak8adı 
mil pek genç m'I, dilber hiimayun nedir? 
ılelikanlı idi. Emsali bulunmaz _ Bilmem amma ak,aınd~ 
clilbazlıkları vardı. Mızıkai beri, Süveyş kanalı remni 1'iT 
hümayunun bir ikindi nöbe, d h 1. ı· '<' şa ını ve a~met u mpatorı J 

tinde Abdülaziz Han'ın gözü· Hazretlerinin eeyahatlerill' 
ne girrni~, 0 ak~am Karni· merak edip dunıyorlardı. 
lerl ara•ına katıştırılmıştı. Hafız Mehmet Bey ıeV 
Bun<a •eyahatinde, Sultan A· siim etti. Fahri bey makul flit' 
1izin pederi Mahmut Handan lüyorclu. Sultan Aziz, on giiıı' 
kalan bir yüzüğünü çantasın· ~enberi, Hıdiv İfmail paesnı' 
ıla huldııkları için hünkar na· 1 b 1 d d tl stan u önüşün e (Cizt 
çar kamil beyi fedaya razı ol· fi •ıf sarayına ıı:ıisa r ederek •.~ J 

muştu. Enderundan kuranlığa Jıyacağı lıııparatoriçe Oıt~ 
alınan Fahri bey, Sultan Aziz meselesile alakadar oluyord' 
uazarında Kamil beyin yerini Atinadaki Osmanlı elçisi t•'' 
tutuyordu. Onun gibi koç yiğit, fından her giin atabei 'lıiiıll' 
şirin tavurları vardı. Sıcak yuna (5) hususi şifreler y•~ 
!..anlı, cana yakın şeydi. Hün· rılıyordu. Babı3liye gelen ~ 
l..lira sadakati de i~ikar idi. grafları Emin bey alarak ,.. 
Ilünkir harem kapısından ma· zura takdim ediyordu. 
beyine gidoo koridora geçince. Abdiilazi~ Han'ın gii'j~ı 
Fahri beyi görerek gülümsedi. ·di d im · ne gı yor U· parato~ ; 
Sadrazam Ali paşayı sordn· r tanhula uğramadan Mmra Jı1 

Fahri Bey hünkar dairesi derse, diye içleniyordu. V• -
önünde, ruhsat istiyerek (Zül· doğrum elile veraııet irn~1'1 
veçlıeyn) salonuna sapdı. verip kadrini arttıı;dığı Jftl'rl 
.\it !..ata başmabeyinci Feyzi il paşanın Fransa lmparat~1 
beyin dairesine gidip ı;oru~hı- çesinin gözüne girmesini çt ~ 
rac~ktı. Sadrazam Ali ba~a me· miyordu. Sadrazam Ali p•ı'r 
rasime dü~küıı bir vezir idi. acele sorup araştırması11d' r 
Sarayı hümayuna geldiği za· •ebep te bu idi. Hafız Mebn' 
man mabeyincilerin odasına Bey ön_!ine baktı: ; 
uğramazdı. Ba~katip Emin hey _ Aduni malırus ile ~~ 
kendiadamı olduğu halde, o· icap eder. Lfitfen ar:udİT 
nun yanına da gitmezdi. D<ır ne irade buyuruyorlar? 
ruclan vükela intizar odaomo 

S k k d
. Dedi. /, 

gerer er urananın en ı a,.,. 
' ' Fahri hey, hünkar dai ı 

ğına gdmesini beklerdi. ~ 
Sultan Aziz bile •adrazam· ne dönılii. Mehmet bey S 

dan çekinirdi. Çok dda raha· ana odasına girdi. • { 
trnı boımak istemiyerck vezir· Abdülaziz Han odad• ~f 
ferini lıareın kı,mmdaki hiin· rae•a koltub'll üzerine ~~I 
Ur ılaireoinde Hama kuma· mı§U. Sıkıldığı için re.aı1,,;ıl 
sından entari>i ile kabul eden kosunun) yakalarını <I' ,ı 
padiiah, Ali a~ayı da bu teklif· gev~eterek göğsünün b~~ 
oizliğe alı~tırıp ünsiyet ettir- açmı~ı. Pantalon kemer• .. ıf• 
mi-ti· rine taşan göbeği göriiJlil' 1 ~1 

Fahri bey, Ba;lditip Emin beyaz gömleği şişman lc•;;'J, 
bnin ılaire>i önünden geçer- sıkıp geriyor gibi duru'1 
k~, ra tgcldiği katiplere 8ad· Fahri bey huzura girdi. ff/l 
razam pa~a) ı 'ordu. Bilen yok· (Daha ~ 

(3) Beğeni~, rq,ğbD 
(J) Bayram tebriki. 
(2) lfalıeyirıci. Padi.§ahın 

/ıusmt lıizmeıinde bıılunaıl..,... 

lan. 
(4) Soruyor. 
(5) paJifahın ~· 
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EN SON HAVADİS 19 Mayıs PAZA.JlTESl 

Ottawa: 19 (A. A.) - Kanada 
llıUhiınmat ve levazım nazırı 
Montreal'da •Canadian Pacific 
Railway. kumpanyası fabrika
larında h&Jen imal edilmekte o
lan 300 ağır tanlan gelecek haf
ta teslina edilecefini söylemiı
tir. 

Kıbrıs 
adası 

Fransaya karşı 19 Mayıs 
Maarif Vekili Hasan Ali 

Tuna 
21 Amerika boyunda 
devletiarasın - . .. 1 Yücelin nutku 

Alman hava Amerikadaki daki ittifak Sovyetlen cok du .. ı Ankara 19 (Telefonla) -19 Dünynnın dö:1 m~ca~a ya~ k ti • J k J 1 Mayıs stadyornu, dnha sabahın ların tutuştugu bır d~vu:ae Turk uvve erı ra bütün Fransız Nevyork 19 (A.A.) - Associa. şu··ndu··recek bır çok erken santl~rindc tnôünlcı-- milletini bu derece azımlı ve ye~· 
• J ted Press"in Vaşingf.omiaki saWıi ı de yer alan on binlerce kişilik bir pare kılan kudret, onun yaktıgı BuJnar Sobranyası- ve sunye ye Artistleri Vi- ycttar bir membadan öğrenildiği· haAdı·se knlabalıkla tıklım tıklım dolmU§- ateşin alevi, v~ ~illi namus \'efe 

U J J oe göre, Fransa ile Almanya ara- tu. relin meş'alesıda, .. ı n'n Re'•sı• neden yer eşti er! , ~i'ye düşman. sınd~i işbirliği ~~~~a kı~'ası Bük.eş 19 (A.A.) - Roınen Davei1i1er ve numaralı bilet M Hizmetlerine saygı beslccliği-
• , il Londr.ı 19 (A.A.) _ B. Noel 'ı: aleyMıe tevdh edild'IJ> .~kdııde hilkılmeti Alınıııı hükQmeli ile milleri saat 10 dao ttibaren yerle- mra Atatürk'ümüzün (a~ış) faul istifa efm'.l'? 1osıks Daily Mail tcsind Nevyorlc 11 (A. A) - Ara- Amerika<laJrj Fraosn. mustemle- mutabık kalarak 38 mil uzunlu- . . . le boşladılar. Bunlar a- hayata gözlerini yumdugu anılan 

Y ı ~ bir nıakaled gt'cT h ~ !anada &inema arfütl Chule> clerini idare etmek üzere nruvak- • nda bir kan:ıl ~na ka'8r rını 1!ase!irler, mebuslar, Vekl- itibaren idareyi ele alan Büyük 
. ~ 19 (A.A.) - Sofynd:ın va kuvvetle . . S e. ;;f ~~ ~ Boyer de olmak üzere Amerilm kat bir teşkililt vücude getirilin<>- !:rmistir. Bu kanal Çernovodayı raSl; . elenleri göze çaıpıyor- Şefim;, lnönü (sllrckli ve dcvam-bıldirıldiğine göre, Sobranya rei- man ta r1mı_n kurıy e 

1 

t v Birleşik devletlerinde oturan .si hususunda 21 Amerika cumhu- K"' ·t :ıo bag-lıyacaktır let ışe~,.! "ştı"rak edecek ve be· 1ı alkışlar) tıpkı önünde ve karşı-
si B r ~ e... f' . if yYare crıne arşı yap ıgı d" .. F h • ti . haz l b os enceye . du. e,ıüöe ı k d :L· TU k 

A •• ~Oıuto un ist as•ca, Se- seri hareketin Alınan hava kuv- .ve ı mumtaz ran ız şn ıye • riyeti şitndıden ır anın!.§ u- En Son Havadis - Bu kanal h ketleri yapacak olnn sında i şu uruşumuz gwı, r 

liinlk de dahil olmak üzere Ma- ~ ini b l Reidciimhın-a bir telgraf çeke- lunmaktadlr. Alman • Fronsız iş k Sovy t Rusyanın hr.kiml den 1'kak~ı.:'eleri, saha dahtlmde, milletini her emrine hazır ve her 
kedonya ve Arnavutluğun bir kıs meke~ nbb~ -~cml~~t~ yder:: rck, Fnınsız • Alman işbirliği birlıiği tavazzuh edinceye kadar ~~e~ nd : 

1 
nruı T.una delta· genç 1 wul k d'lerine göste- sözünü dinler buldu. Ve daıma mının Bulgarıstana verilıneslıu di oo'iie ~ne eue, hır .: hııldaoda yııphğ. son dekim • bu hususta hiç bir harekete ge - ye ı akı .::,,. u_ u d"" ··nnektedir alfabe sırası e en ı b'" .. k bir böyle bulacak' 

!:;on ı!ulgar MaksiınaUstleri ~:ın '1=1~:!":,"::. mÜ- yon da if de be~i~:;.:e•llcr;.1~~m çilmiyeceidir. :::w:la k':.ıın U§ll il<tUadi .,.; =:!~:~:::ıa:~:. Kız, Tfük millc.;,,in varacağı ber 
il ~ o ~Iatrd ır •. B. Loııolotof sait salıalar olınadıkça muvaffa· sa~aknt. ve "•''.. •nm ı ;- askeri ebcmınlyetı büyliklür. erkek tal;benin yeknasak kıyafet i>i kararı, her türlü korun~m. 

Ç gün evvel taJya ıle Alıınanya- ,_, . A mı 1erdır. Bu mumtaz :zevat, ıs• fab J'da 
1 

k dretleriıni onun yüce 
Ya, Bulgnristanın emellerini aıa. "_'Y"lh harclrutta hulunabqm~ıe- Roosevelt'te 9'ktiklcri telgrafta, U le.ri umumi takdire maWar 

0 
u - yaşama u • . 

nıı derecede tatmin etmedik] . rı pek az muhtemeldir. Surıye şöyle demektedirler: Y"'du. Anlaşılıyoıdu ki bu sene şahsında göriiyoruz ve ona IDOl'l· 
lçio yarı kapalı bir şekilde ıe:~ sahili~ yakın olan ve lngillz: Almanya ile sözde i hlrligi si- 19 Mayıs Habeşistan'da genç':k bayramının hakikaten yorıız (alkış). 
kit elnıl§tı. Bunuo üzer;,,. B. lerın elinde bulunan Kıbrıs yenı yasetini bütlln enerjimizle tak- geçen senele>den daha parlak da- Yuddaşlarun! Ooa inamyaruz. Log<ıfoıof mihverin emriyle isli • naz; tclldldinin karşı= dikilen bih ediyon1z. Çünkü, hu slyase- (!Jaıi birinci sahife••> harp hala ha cazip olmasına itina edilmiş • Çünkü o d~ ~ize i.~anmaktadır. 
faya mecbur kolmışhr. mühim bir tınktadır. Bu ada,••- tin, Frannz mlletinin arzusuna. kın da işlirşkile hep bir ağızdan tir. Sahada yer alan gençlik to - foöııtl şclim•zdır! !nontı beşbuğu-

dooe bir h:ıva üssü olarak kulıla- milll meııfaatlanoo, ideallerine lstikl!l Marınııı söylemişlerdir. bitmedi §cl<külleri arasında Ankara Unl- muzdur. mla'blldiği takdiıde bile, her ne <e şerefine muhalif eldujnno Bu sırada tören yerindeki dire· versitelileri. harp okulu, kız ve lnönd Türk illerinin düşünen Norveç 
donannıası balıas lla olursa olsun muhafaza inamyorm:. ğe Türk sancağı çekilmi§ıir. erkek sivil ve askeri liseler b ıı Ye duyan kalbidir edi!ınelidir. lllqhm tiyatro muharriri Valinin nutku düc d' Austa'nın taldbesi, sanatlar metel:ıi, enstilü .Bu birlik ve bcııılıerh"k manza-

Hen.rj Bemstcin, Nevyork Ti· müdavimleri göze çarpmaktaydı. rasının azamet ve kudretini, hu-f ·r B ~h - ı· mcs •azetes;ne gönderdiği bir Aziz ve muhtuem vatandaş- nerede olduğu Gençlik teıekk\i\leri bu suretle d darımızın dı mdmı bakarak ngı iZ a riye Na- spanya mektnpta şöyle demektedir: lar, 6- mektepliler, güzel b- bilinemiyor yer aldı!<tan •onra, Maarif Vekili g::rmek ]Lzıntdır. zırı Norveçlilerin k b. • d İngiltere bize karp vadini faz -halna AYl1 ieğer halla: Hasan Ali Yiloel geldi ve toplnn- Gençler! kabramanfıg"' lDa 8 JDeSJD e lasiylo tntınu tur. ~lağlılbiyet Bngtbı burada tan hap te- Kahire 19 (AA.) - Halıeyis- llll§ olan talıfue gruplarını gi!zdeo M"lli birliğin bugünil yanna d v • •kl•k) saatinde İngiltereyi muharebe rel'" hama.set destanlarile do- tanda Duıe d'Aosta'nın mümüs- gegirdi. Merasimin ba§l):ımasmıa b layı k elik bağı ve tim5ahl 
hayran egJŞJ J er meydaomda yalmz bu..ı.toğunoz lu ~ir muhuebenln :f1)dönfimü, slllerine yapılacak !nglliz teslim pek az kalmıştı. Biıdeablre seri ağ .•~aı ç Lo~dra 19 (A.A.) - İngiliz 0ldU zammı, hıgilttte, çok alicenap bir zafer günü. bir kahramanın ıartiarının billüo IWyan kuvvet_ bir cdikkaU. kumandası işitildi. slzleı-s:n": !iniz gibi büylik-llaıır'Ye Na:urı B Al •-- bir do t olarak kendisini giister- doğnm veya buna benzer bir hi- !erine mi, yaksa Aınha - Alagide- Biltün gözler motlıale doğru dön- Vau!cnız şere . . a abil-

l-forv 1-..._ • e4<1.lıder Madrid 19 (A.A.) - General disenin vakubulduğa bir gün ki kuvvetlere mi inhisar ettirile- ·•a Uzakta:n sevgili Cümhurreisi- tür. Bu şerefli vazıf eyı Y P 
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.. eç Aeillı Haakon'a bir ~-. mi~tir. d d' u • • b' unutmayın ~dererek Norv"" hah . ~·-ı .Praııoo'nım Imzaladığı bir emir· - değildir; hepiolıio bildiğialz gl- ooıı; hooUz belli değil ir. duc mizin ba:rr"1darım hamil otomo. mek için şunu ır ao .

1 
ı_ • -:r rıyesı hak JI A l' 1 • • • . b ld nd d "-:ba 1 H kutsal bir esere verı me· •lndaki hayranlğııu bild" . . oame ile, matbuat ve propaganda Bu JYIİ .et ne ısııyor bi il Mayıs a .. ı. latan u •• h>sta 43 yaşı a ır. =" a nyı bili yav"i yavaş sahaya doğru ayal ·ı ··ımek 
llah.riye N 

1

l'llti§tır. müst,,.c:arı B. Tovar, matıbuat u- '°-«ı \..!_, _ _, 58 • ..ı _ _,_) a:rnlan bir seyynhm Anadolu da bulunup bulunmadığı veya ı.lerledigıv· görlllüyordu. Bu esna- dikçe vicdan huzuru ı_e. 
0
Bö _ ,..ı, azırı mesajında _o;ii,,1 ~ ,~. ~·= •·- d ğ ldır Y ~:ı-cır: ~, • mum müdürü B. Ereilla ve AU- deoi hamlelerinde devam etmek t.>pnlklanna yak bastığ. Gwıdara wya!ıut da Gün mınta- da harulo Jstiklll» marşını çal- klm<eye müyesser • .• '. .: Uz• 

Norv,-.,. · 'kl"'l cente valisi B. fuôilla azledilmiş- azını"ndedir. Bütün bir milletin gu .. ndür:, fakat bu seyahatteki kasma f rara muvaffak ohıp ot Mill" Sef le bir gaye uğrunda olıumu g 11ı·· ~ ısı. a ınin yı] döniimu mağa beşlamıştı. ı • marş• alm.,ynnların feyizli bir ha.yata ~ehotilc · • lerdir. bu derece temiz ve mnsum bir ulvi mana ve o yolculuğun neti- madığı bilinmiyor! akta to b·ıı rinde dinledik. u anuraJık ve k l ıy o mo ı e mat.har oldukları go .. ru .. lmemı...ıır. l~ rL ra 1 ö• ·ıa··· .. h'"k./'. et T. k ·ıı t' • f '"S' ~naıunası na .. - grenı ıgıne gore, u um ibadet halinde izhar ettiği bu eesi itibarile iır mı e ınıo en sonm yere indiler ve şere 
1 

yU nın ... :ı.._ nıına, dUŞına ınd . d v. :ı..ı"ı..ı '· • • • •• • d ğ a il Bunun için herşeyden evve • d ••h~! Dlağlfibi t" • • - aras 8 yeru egış=er ya • ariııı, YCl" yüzünde herKCS>D an- maiAIS taJ•bl UZCl•OO 0 !lln Ş - bilgi lJ;'ğile, bedenler; n. ınt \"< tribUnünün önUne kadar iJerJiye- ilet 
k ,_ ye illi ınt,.,.. l.'- 1 k ht ld" z· t • · • h.f t · i e ı b. reklerim.iz vatan ve mi sev-olı •••o ınuha~• -• pı mnsı pe mu eme ır. ıran cak syg• gö terebilcceğ• ve tcı- fnk, taribimızm sa ' c cnn - kuvvetle ruhlnn ydmaz ıı· •· k h 11u selômladıktan sonra ll<UfilıA<>•- 1 - ;~-rd·~· Norveç Naz rı B. Benjumea ma1iye nazır .,:ı. ctnıes"ı •-bii adde<lilebilecck bedi"etlcre kadar aydinlat.acak ne..iı" ;Jc,do1u Tü"rk g nçleri. 19 re ' a d L ' gisi iJıo dolrruıJı, ylireklerimiz na· 

-•·• g-~ k h ·~ ~ , _, • tekrnr geriye dön a~r ve genç • rnUs ve ıs· tfklt.l at<>ci ile yanınalı-l'lıanlıktan rnuı ıgı a ra • ";n t ~lll il rid Fa. olan bir hôdi cdir. bir ehemmiyet ve azamet ıfodc Ma ... 'ls, sizin hamle, hayat, hare· lı"k t-kkUlleri arasından ayrıl • " •'fi· yük" 

1 

- • ev<'l4ıd ha"'"n 1 • , -• Bil e-
··• izha,,. nıilsaraot edi " n ıg~ lanj şefi B. Mignel Primo de Rivc Bnnun okOini istemek •e ay- etmektedir. Onun içindir ki 19 ket ve ümit gününüzdür. Ruh- mış olan bayraklı merasim kafi- d r. SWere loanıyanız. Yu 1 Y•rum. ra, ziraat nazırlığlna getirilecek- ni zamanda insanlık çerçevesi ~lay1S Türk mılletioin kurlnluş larındaki iman, azim ve irndc lesine doğru tevecciı1ı .ttiler. rinlze b~lanıpım böyle ohışunu•• u.,os avy ,nın al 1 Btir .. G~,mış· uhnaarziıprlıeorlatceaşkkilatırt.ı şefi içinde kalmak mümkün olamaz. ve istiklöl muharebcsine_gi.~~ek meı'alcsini 19 ~layos'ın biiyiik Gençlik, Milli Şeflerini csağ ol!, zuo dclılidır. ,;. Usf --· Bioacoolcyh, biz, 19 MaylS yolunda bir karar gunudur; ate ioden yakanık istikbale do"• nidalarile se!Amladı. Bunu mate_ Her şekle sokulamaz kamk<e .. une uetıri iyor ·' Avusfralyada Bayramı ile şuou ih•a• etmiş Türk istikliilinin dünya sahne- m ilerliyen Türt. nesilleri, •ün· akip, Milli Şef trilıünlerine geçe- niz ve temra vicdanlar"'."18 SIZ> 

' 

bulunuyoruz: sine yeni baştan şan Ye şcre~e yanın en buhranlı .. nlcrinde, r~ orada yer aldılar. Bu esnada milli lstıkbnlimızin emnıyeti ola-lalya;--o- Fransızlar · Atatürkiiıı mira ınıı olıın bağ- sarılı olan doilll" demektır; TGrt. vutanuwı masuniyet ve Samoundan getirilmiş olan bay • rak tanıyoruz. . . 
Ca resmj dil Sudney 19 (AA.) - Avustu- lılığımızn hünnet etmek lfızım- Hüliisa 1914 - 1'18 harbinden istlkllili boklruıda en Myük te. •ak Milli Şefe takdim adildi. Göz.. Türk milletine beşer tarihıııd• 

ifan edildi ralyadaki har Fransızlar şefi in- d<r. Bu bıığl~ık bir kiildür. Ya sonraki elim şartlar iç;ode mai· minal olarak lnönii'nU.. öster- lerl gurur içinde parlayan İııönü mukadde, medeniyet, e.mılly~t~e 
j !!oma 19 (.A..A.) _ D. N. B gilı,,...nln Vldı,> htikilmetine kar- hep ya hiç! illi Şefimh lnöoü lôp ve milobezim zaooedileo, diği yeni şeref yollarında yürü- bayrağı !ı.alka gös\eJ-erek. dalga - huzur vazif ini yarın-~."".,.; 
,:;:" bildiriyor· fuso!lııinio "b": şı ya- cıi bahri ve !kti- Atatürkün eserini ve onunla kara ve Juırıınlık bir iikıbe.te mefte hazır bulunuyorlar. lanı!ırd~ar .• Bu esnada stadyom nüzc alacaksmı<.- Bu guç. ~

1

~i Ue İtalyan ord ır &adi her hareketi tasvib -ettiğini müştere"k olan kendi eserlerini doğru sürüklendiği sandan mil- Cümhuri•etbnWıı l:>amil, E- "'ılgın bir alkış tufanına gömül. sert yaı.lf~·c kendinhr.i ,ha%ırlama-ı 
USU bet.• Ml'nlM~- v • • 'l l b d " T \'"&osı.,, a edilmiş olan eski ,an --.~. hepimizden iyi tanıdıgımu ıçın, lelimizio yaşamııta •e 'e e e bedi Şefimiz Atatürk'üo hah- dil. Sanki yer J"!rinden oynuyor- ll.<lllız. ~ln topraklan ha§kunıan - Atatürküo mira'1na hürmetsiz- hür, müstakil, şerefti b';':_ha~at rası lin&odo tAzim De eğı1irkcıı du. Dakikalarca süren bu alk!f- Bayrak ve Şef 

le.r ""- . ~inde sh>ilı korniser Amerı·kada liğin hangi mertebeden bo ·lı- jçinde ya~amağa azmettıgı gun· onun bıraktı"• emaneti hiç bir lardan sonra Maarif Vekili Ha.san l d ) ~·•«ı.l"ıfct.H .d L • • .. • • b. • (Hacı 1 inci 5ay a a 
e 

1 

~ edilece•-·:ı· h yabileceğini aepınıızuen ıyı •· dür. ··--·tya ,..ıı;.....madan ilelebed Ali Yücel nutkunu irada başladt. ,. ) al~da
1

·' ~ ır. 1 h• d b. • lrcl .... k h ........ uu .... aa b ("u··ru"'velim arkad~lar ... mıs ~ ~ rntntakakrda bu. arn a ey t.n e lir. Bunun içindir ki •z. -- Milletimizin yetııt •gı 8 - yilkseltnıefe karıu: vermiı olnn Çok beğeoıilıen w alkı§laoan u • , d ın--
1

-· "f ı - ,f' kadd 1 oJıır'"a olsun en· b" • d"" •- ,__.J h -'·-tl raı se""vlenirken Sam.sun 
8
• Jl Qa k~~~ vazı e eri başın- k er 

0 
an ne " ramanlanıı her ırı, unya ~- lnöuU çocuklannı sevgi ile ı&e· nutku müteakip Ut:Ueıı aı~ e " ~"~eli 'kUQır. Ant'Bk koıniser- 0ngre dişeclen aıadeyiz. rihine §eref teşkil edecek dbu· liimhyorum. ri yapılmasına geçildi. Bu eoııada f;tiri~:; ::.~~:k ~:;n:~e ;;;; ~·isne ,...,..ı_ ve siyası sebepler dola- Genciz demedik mi? yüklükte in.sualardır. .B. un.. a.n. Valının" . ~c::kun alk• .. 1ar1a ka-ı- matbuat müdürlüğünün müsaba- . r ~. 

•••a:ut.urJu ~::ı_ R il 27 k --s ~ ·:r on \•ardı. Atletler genç ıgın ~ b Cv·~~lcrı tak - uzve mayıs FENER STADINDA BEDEN 22 yıl önce bir maıu eunu u- !anan nutkunu Ünivorstteden bir asmda birlıw>illk kaZBDlnl§ olan lk lan aro mda, ~akı:: =ri~ ~a- nutku d h rb k HAllEKETlERI çük bir vapurla •:•bu~u ~ar:• gençle orta tedrisat okulları oa - yürüyüş mar+ıan, han;o: v~: ~:;~;: .. a i;ındeki ba.vrat• 
-.,cuato n_ , entco, n a a e aıar d_,_. b bu sisli havadan ıny am ar . mına Kız Muallim Mektebi tale. rilm~e başlanmıştı. ta yom .l\f'ıJl·ı ""cf inu"nii'nün bulundu· ....... ı....::_' .. 4l.iJQUsa ve Cattaro vııa. Kadıköy ı=ı spor ayram~ . 19 ba ftt • .:ı.. hük"" ;; 

·--~-. lta]ya d tld 1 tik denize açılaa ve mayıs_'• • bes!ııdcn Bayan Nec Uğura- bu andaki kalab..&o ve um ğu lribüıı• gütlirdiiler. Saat ~~llqrulac:ır~::~~~~ verirse kütle haıı•nde ::" .. ~";"" .::;:;.;: ~e1°,.~._ bıoda bir nur ve '!.':a ..... gla>:- ym; 19 Mayısın tarihi kıymetini süren ooıJuıığu tasavvur ~,': tnm 
00 

birde Milli Şef bir ta· ~ ,. -·,~ın<dık ~ k ek D1 lıalinde Samsaa >"•.ana~ - ve sporun yıırt müdafaasında oy- sızdır. Ankara, bugiio, m~- tarafında • tilll Şeften llbe· 
"°riÇada ve S elınesi Yerine Pod- nu••mayı•şıer yapılacak siminden sonra Kızb, Ei .e~-~.c..-- yak basaD ul-.i ~n.·ah. ısc T •. u.~k 1u·· L-1...,....ıı- """iren hi • kak ki en bliyük bny.ramlarından dı· Şefe•, iilıür tarafında •Hl !>af :rn pa ato'da birer İsti- tepleri ve beden ter iyesı ı..cı.nu.ın• .rd ğ b k nıyacağı ro ~~ .. nu . ...:~~ «hkcnı.....; ~- .ı..:ı A milJetinin yetiştı ı ı en uyu •-1..-l . tak' tmi..+ı'r Bundan birini y~c:~tır. l\Ia·vısn '-'"z.ılı al Türk ba ... ,ra· 

• ~ ... ~urulacaktır. V • dan resmi g""it yap-'4'1. z sonra ,_,.. A ""~ erı ıp e ~.. . .,. ,, ., .. ,, 8 A aşıngton 19 (A.A. ) -r kahrama dil'. Atatür.K. un na· . . ılın ır f d k ak ır mert'j,a hava . . . . . - Ofi ·- büyük bir lnti.ıaın içlııde Kız ve dolu kurtuluş harbine ba lamak sonra geçıd resını yap ışı . Maarif Vekilinn {:mı ıııalı .. an Çl anır ft Jansı bıldırJ.YQr: Harp aleyhinde Er.kek talebelerin atletizm hare - •
11 

• . b" vük Geçid resmine sırayla Kız Mu- açtılar. Den 1 30 mayısta toplan ak ko ve Türk mı etme yenı ır . · utku j .. l · ·· J • zak era J .,, ae ngrc ketlerine b"ilaodı. I fku ak iize,.. Anado· allim, Cümlıuriyet, Çamlıca, E. n nüm" ıır au, goz en u -. mı f Gin'e murahiıasıarı şaye~ B. Ruzvelt, Gazetemiz .makineye verildiği} se iŞ u ·ak b:~~ğı günün bir ham renköy, İnönü, İstaribul, Kandil- Sevgili yuddaşlanın; . 1arda bir şey arıyonuıış gibi O 1 t t I• ' 27 mayısta söylediği nutukta A- anda rnilflabakalnr devam cdzyor. luy~.a~. b" 'leriye ahhş lın)·at li Kız Liseleriyle Boğaziçi, Işık Tarihimizin en karanlık d~- daldı. Be1M de •dünli, diiniin 
:erikan harp gemılcrinin şimdL du. e gunu, ır ı ı·k cninü' olarak Şişli Terakki Kadıköy Kız San'at ıne Jsık ve hayat verici bir sab:;n kahramanı Atntürkü• düşii· l\lalll·ııc.· 19 ( ". A ) ı e.n. llÇJ.k denizlerde vapur kafı"le- hareket 'l.>e genç 1 .... 11 T k :ıı k ~, ___ .. _ ı·,.ı- bu .. d s n bay-lft a· 

.. ,.. c:a.. _ ... e.r, ...... c --r-ı·-t t"·· . fillİNÖNÜ HALKEVil\TJ>E k b J ed·ıd··· • bili11.·orsunuz Enstitüsü, Erkek Mua im, a · olan 19 May.ısı uwwmıA ~m nuyor u... onr.. •'"'fı• 
Yn tele.o habc..rl•·~e .. ıuul:":l. ..... • ., C&Aü c ugını veya Da • !Em" .. il Halk . d ki S 8 u 1 ıgını " · · · .. f k T k tin h anında top "'ar"k hnlka ttö terdi. Bu gös-

..... Corc 4- lkar Sıng .ıı._ v ınon evm e por Bundan yirmi iki ~'11 önceki 19 sim erek Lısesı, Daru.şşa a a, ı gün me.mle e er y • ~· .. o ' b ı-ik nı Filipin dnın ... _:• _~c- ' :ı.pour, ~r ve Q.anarya ,.,...._. . t tam 16 d : ... :ı. d G 1 •- bulunuyoruz tcridc snnlci •bakınız. una , --:"""""1 ha adalarını i al k · · ··-~urune sa a ~~ ~lam•aa ve oodao onrn da ha- earet Lisesi, Hay •'P"i'• a •~- lanlll1' · • ~ 
"" ku\•\'Ctleri kıuıı • şg etme nıyetınde lal ile b .. rı-~dı İlık .. .. • f kek H · Fikir olarak, hatıra olarak va- iyice halanız ... Dün bunu u~ an ı:u olduğunu &Ö"liyec-ı- olu""'- k""tl marşı ~ . sozu ·atının son dakikasına ikadar saray, stanbul Er ' ayrıye, b ş refı 
General CI ett dfuı e;n.

1

·-• ..... h-,'-de .. " . le~ .~ .... ,. ll' c1 alan Parti Başkanı ~0 .... t Mimar- f L. tan mese~sinde hepimizi uyamık tamıak için, ona u e ·~ -v- &.l4U1 nunıayı t rti edil _.~ Bü .... iik Atamızın temsil ettiği Kabataş. Pertevniyal, Ve a ısc-
1 

dd" 
l'ar il H k nktıı Ç • ş r e P ece- ,;;.,,,_.:ı__ 6 lık al ,, ' ' JA1 Y" tutan bir ses olarak, bizi varlığın- vermek için, biz er mn 

1 
ve e c oog -o D lllık.hıgc ğini bildirın· 1 rd' J oO'-~ sonra, ay ç ı.şma mu•·addes irade 'e 1ıamlc kuv- ]eri, San'at Mektebi, ıStiK , u. . b.ı.r , __ .. • ,:. 1§ ır. d . d ktt~- la .. ~1 "' k k k 1 d .. .r. ğı b ..... nı,. mnuc\i bütiln kudrctinm ,.e c~ ctnu~~ liarp ale h•- k ewesm e mü awt a n ge.~e- veti Türk gençl"ıg~inin dnmnrla- ccülkü, mu'hteJıif Kız, Er e o u. da üşunmeı;e ça ran U.run , __ 1 ~ .... rı ongre, Aclıee- . b ::1.~~- ,__ "ld' V ta k d k k T"" k '11 ı· . !stiklba kuv\•ctimizJe rpl{ihk, ıuın 1 1 e, l'<ye ve :ıı be "b" • . rııı u m.....,ut..rı verı ı. c - rmda, bütün azomet , .• ha mc- Iaro, !nbrlkalardakl a ın er e kurtarıcı, ur mı e mm - li . ınan ar ''"- ""'nları taro fy gdı 1 hıfir.ntcı a._ !ebeler tarafınd-., .. Jimnastik gös. d T .A..• sı· t kı' ı· · isti"kbal ufuklarını döktük. Eğer lôzını ge rse ız 3 

..... '"""' '"• tı"J .... , ,,_,aşamaktadır ve ~.·asn ... ·a· ısçiler ve Be en eııu.ye eş • mc, en genış k ı 
a ın an tertıp edıl .

1 
. ,t.. '" ., • ,, • k ( 1k lnr) de aynı' ıı:eJ'İ yapaca , ayn S•• f• oı tedir. len eri yapılarak merasune nw•a.. eaktır. l6tı mensupları spor kıynfetlerilo açıcı Büyük Atatür .•. a -~ • ı .. \reyş 1 - -o- yet verileli. ı h ı .. ı ci'ır"k etmic:lerdir Yirmi iyi sene önce bugiln esir §Ckildc ç,arpış~caksınız!• de-
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ESKİ SAAT 
YENİ SAAT 

Yazan: Ihsan HINÇER 
nelil ömründe inkılabın bir 
hülisası haline geldi, 

Evvela ayağından mesti kun 
durası fırladı. Sarıklı fe•inin 
yerini fötr aldı. Entarisi pjama 
oldu. Siniden masaya, parmak
tan çatala geçti. Artık elinde 

tesbih yerine gazete görüyo
rum. Dizlerinin üzerine n bağ 
daş kurup oturmı) or- Ta gö
beğine kadar inen •akalını ön

celeri iki numaralı makine)•· 
tevdi etti· Şimdi. günaşırı Ura~ 

olmadan sokağa çıkmanın doğ

ru olmaoığını 'öylü}or. !)izleri 
c,kiyince. arka.mı öne çevir· 
mek zihni)Ctile iki ) üzlii ~al

var giyoiğini lıatırlatmarıııza 

bile tahammiilü yoktur. Hele 

ıı:ömlek ve elLi,elerinin ütiilr
rindr biraz ihmal farket•in . 

Elektrik liiınbası olnııyan 
bir eve kazara mi•ufir olrn. 
• Ilayret, der, hu a,ırda bö)l< 

bir ev lıulun,un ?» Yirmi oeııe 
eV\'el oğlu ve torunlarının mol· 
la ,.e hafız olmabrile iftihar e

derdi. Şimdj alıbaplarile soh
bet ara,ında: uBüy iikk kiiçiik 
torunum li•enin en çalı~kan ço 
cukları.' Hele küçük oğlum, 
üniversitede bir tanedir. Kı
zın çocuklarına gelince, onla
rı miiheodi. yapacağım!» di· 
yor. 

* 

Soldan Sağa. 
1 - Bir deniz. 2 - ••. 3 -

Üzülmek, 4 - Başı bot. 5 -
Profa oyununda geçer. 
Yüz tiOOe, 6 - Kadın, hava 
şehitlerinıizdei, 7 - Beygir 
eti yiyen. 8 - ... 9 - Mek
teplerde yalnız kızlara okulu· 
lan ders. 

Yukarıdan Aşağıya· 
1 - Şehrimizde bir semt. 

2 - - ... 3 - Plan. 4 - Ev 
aramaktan, emir. 5 - Eski hü
kümdarlardan Ödemek. 
6 Nakil vasıtalarından biri. 
7 - '\'!arangoz ve dülger alet· 
!erinden. 8 - ... 9 - Ha•ta 
ve mahkumları dola~maya gi
ılenlere denir. 

Evvelki Bilmecenin 
halli 

1 

EM' SON llA.VADb 

İktisat 
Vekilinin 
tetkikleri 
Giyilecek eşyanın 
ucuzlatılması iç in 

tedbirler alınıyor 
Şebrimi*'e bulunan İkhsat 

Vekili Hüsnü Çakır İstanbulda 
buluuduğu müddet zarfında Ve 
kiletin giyecek eşyasmı ucuzlat 
mak için almış olduğu tedbirle
rin neticelerini ıı:-özılen ıı:-eçire
cek ve Yerli Mallar Pazarları
nın Anadolunun muhtelif yerle 
rinde açtığı şubelerin faaliyeti 
hakkında alakadarlardan izahat 
alacakhr. Vekilin buradaki tet
kikleri neticesinde giyecek eşya 
sının daha ziyade ucuzlatması i· 
çin 18znn gelen tedbirlerin alı

nacağı tahmin edilmektedir. 

Yürüş marşı 

Müsabakada a l t ı 
marş birinciliği 

kazandı 
Matbuat Umum Müdürlüğü

nün açtığı yürüyüş marşı müsa
bakasma 55 müzisyen iştirak et
miş, bunların yüzde altmışı mu
vaffak olmuştur. 

6 marş birinciliği, 5 marş ta 
ikinciliği kazanmıştır. Birinci
liği kazanan kompozitörler şun
lardır· 

Bursadan Mehmet Emin Nalgın, 
İstanbuldan A. G., Ankara Dev
let Konservatuarı mualllınlerin
den Ulvi Cemal, Nail Kazım. 

İkinciliği kazanan kompozitör 
ler de şunlardır: 

Hasan Tovangalı. Dr. Bülent ------------::.. Tavcan, Fehmi Ege. Faik Can-

Beden terbi
yesi direktör
lüğü bir kurs 

açıyor 

Burada "gençlik egit
menleri,, yetiştirilecek 

Beden terbiyesi ıı:-enel direk
törlilğll yurdun her tarafında 
vilayet ve kaza merkezlerinde 
açılacak ıı:-ençlik klüpleri ile 
beden terbiyesi mükelleflerini 
çalıştırmak i.çin yüzlerce bedeıı 
terbiyesi muallimine ihtiyaç bu 
lunduğunu gözönünde tutarak 
•gençlik eğitmeni• yetiştirilme
sine karar vermiştir. Bu mak
satla Ankarada biiyük bir kurı 
açılacaktır. 

6 ay devam edecek olan kur
sa lise ve orta mektep mezun
larile askeri erbaş mektepleri 
mezunları kabul edilecektir. 

Haziran başında badıyacak O· 

lan kursa yalnız erkekler kabul 
edilecek ve muvaffak olup me
zuniyet in1tihanı verenler mcıll 
lekclin muhtelif yerlerinde be
den terbiyesi gençlik muallimi 
olarak tayin olunacakhr. Bun
lar 140 liraya kadar ücretle mec 
huri hizmete tabi tutulacaktıı 

Harun-ür-Resit 
Miiellifl. 

Abbasi saraylannın muh
te em dekorları içinde ya
şanan tarihin en '>üyük 
aşk ve en büyük facia sah
eseridir. 
Harun-ur-Reşit kız kar

desini, torunlarını ve ve
zirini kasaplık koyun gibi 
doğratıyor. 

Bu kıymetli esel' satışa 

çıkarıldı. Karilerimi~e tav
siye ederiz. 

-Enson Havadis
Abone Şartları: Türkiye Hariç 

Senelik 
Allı aylık 

Üç aylık 
Aylık 

için 
Kr. 

1000 
550 
275 

100 

için 
Kr. 

1700 
1000 
550 

U layıs PAZ.AIUESİ 

Türkiye Cumhuriyeti 

Ziraat Bankası 
Kurul~ Tarilıi: 1888. - Sermayesi: 100.000.000 Türle 

Şube ve Ajans adedi: 265 
Zirai ve Ticari her nevi banka muameleleri. 

Para biri.ktireolere 28.800 lira ikramiye veriyor 

lıraıı~ 

Ziraat Bankasında kumbaralı ve ihbarsız tasarruf hesapla· 
rında en az 50 lirası bulunanlara denede 4 defa çekilecek kur' 
a ile aşağıdaki pl.na göre ikramiye dağıtılacaktır: 
4 adet 1.000 Liralık 4.000 Lr. 
4 • 500 • 2.000 • 
4 • 250 • 1.000 • 

100 adet 50 Liı-alak 5,000 Lira 
120 » 40 • •\800 • 
160 • 20 » 3,200 • 40 • 100 • 4.000 • 

DİKKAT: Hesaplarındaki paralar bir sene içinde 50 hra. 
dan aşağı düşntiyenlerc ikramiye çıktığı takdirde % 20 faz. 
lasile verilecektir. 

Kuralar senede 4 defa 11 Eylul, 11 fürincik§nun, ıı 

Mart ve 11 Haziran tarihlerinde çekilecektir. 

TOP ÇULA 

'' Kazıklıbağ,, 
İçkili ve Danslı Gazino 

AÇILDI 
Geçen sene müşterilerinden gördüğii 
rağbet üzerine, bu sene daha güzel bit 

• 
şekilde tertip ve tezyin edilmiştir.Fiyat" 

lar geçen senekine nisbeten daha 
ehvendir. 

SON 


