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~~ 1 19 Mayısı Kutluyoruz 
Fransa ve 

merika 
rasında 
irMünakaşa 

f'İ'aneız vatanının harpten evvel
ki t.un•mtyetl ve §Elreti ile tek
- nıevldini almaaı İngiltere
llln galibi.yetine bağlı olduğu 
"1dıy•de hiçbir zaman unutul
~ icap edeceği kanaatin
de)'fıs, 

Vali ve belediye reiai ile latanbul komutanı gençl hi teltiı ediyorlar. Bir ge11ç kız 19 mayuın tarihi ehemmiyetini anlatıyor 

Fransa ile Almanya 
araaındaki it birliği 

Amerika 
aleyhinde 

tevcih . 
edilirse 

A merika dakl 
Fransız 

lşıal 
edilecek 

Nrvyork, 19 (A.A.) - Aaeocla
det Preuln Vqlngtondakl aallhl. 
yettar blr membadan öğrendlline 
gö:e, Franaa ile Almanya aram. 
dakl lfblrlltf Amertka kıtaaı aley. 
bine tevcih edildill takdirde, Aırw.. 
rtkadakt Franıns ma.temlekelerfnl 
idare etmek uzere muvakkat bir 
te1itllt.t vUcuda geUrUmeal huau.. 
awıda 21 Amerika cumhuriyeU flm 
dl~ hazırlanm11 bulunmaktadır. 

Alman • Fransız lf blrllll tavaauh 
edlnctye kadar bu huauata hiçbir 
barekete geçllmlyecektir. 

Bu sabah Ankarada büyük 
tören yapıldı 

Samsundan k tıı
rulan bagrak 19 
magıs stadında 

Gençliğe 
heyecan il 

D .r Liıtli Kır
"ar gençlere iti ,. 
tabaini aöyler -
/ren, oe T ahim • "e toplanmq o -
lan genç kızlan 
tefti,. ederken 

bir hitabede Musul ve 
b~lundU . Talls .. de lla 88• Aaşit hava 

General . Fra~k~ .. -~ =~ ~ b.--••·ı m--asllD meydanları 
Propalanda nttls.tle A~ bil~ tezahlıratıa 1;ut,- .... UA ıngıltz tayyanteri 

matbuat umum · ~lflır._ a>eY..~ ., tbl~> tiraftndan bombalanlh 
modurunu aiıettr __ )•' ----- .Parlak t?ir geçit resmi yaplldı ~V:9ıra!v.~) teblil1aı;;:: 

Madrld, 19 ( A. A.) - General 
Frankonun imzaladığı bir emrina
me ile, matbuat ve propaganda 
mUsteşan Tovar, matbuat umum 
mlldllrü. Ereilla ve Alicante vali. 
•l Ribilla azledllmlttir. 

Öğrenildiğine göre, hUk6met A
zaaı aruuıda yeai değlıiklikler 
yapılması pek muhtemeldir. Zira• 
at nazın Benjumea maliye nazır
lığına tayin edilecek, Kadrld fa • 
lanj Refi Mlgnel Prlmo de Rivera, 
ziraat nazırlığına getir ilecektir. 
Eski muharipler tekilltı şefi ~ 
ron, .iş nazın olacaktır. 

3 00 Ac;J ı r tank 
Gelecek hafta lnailtere

ye teslim edilecek 
Otu.va, 19 (A.A..) - Kanada mü. 

himmat ve levazım nazın Kontrealda 
''Canadlan Pacitlc Rallvay,. kumpan 
ya.11 fabrikalarmda halen imal ecm.. 
mekte olan 300 alır tankın plecek 
batta tcaUm ecUlec:elbd ~. 

HUfnutuk . .. Vali bir hitabe irat etti ~=·= 
•• I d• . ~.un. Jil>edl Şef Atat.ürkün la ailllenmi§, triiJün1er hazırlan· Gladlator tipinde 2 1nglli& t&Y7anll soy e 1 .. J :pilli mtıeadeley.e başlamak Uae" mlfb. KJz ve erkek orta mektep Jı(eaerpı1t 110 tipinde Qd Alın~ tay 

. · re Sainsunda karaya ayak basb. , ve liee talebesi, sporcular ve yareame raaUıyank kendt~eri sarara 
• ğı 19 mayıs 1919 tarihiiıin yiır beden terbiyesi mükellefleri sa- J utramaka1am dtl§ürmtlf civardaki 

Amerika• mi- ikinci yıldönümüdıllr. A:pt (Devuu. 4: lnollde) nakliye kollarım at.ete tutmuf]at'dır. 
7.&lllanda gençlik ve apor bayra-

nın 

siyaseti 

mı ittihaz edilmiş olan bu bUyDk 
dD. memleketimizin her tara· 
lmd& oicWu ıt.X. ~ ae ÇERÇEVE 
bu ... tan itibaren kutlu:laa. 
maktadır. 

TAKSfMDEYAPILAN 
MERAStM 

Sabahın erken satlerinden iti· 
baren bllyttk bir halk kiltlesi 
Taksim meydaıımı çevirmiş bu' 
hmuyordu. Her taraf 'bayraklar. 

in·gitterenin 
iyeceğini ve harp 

levazımatını ·-K-ız-ıl-or-du-nu_n _ 
temindir manevraları 

llöndereceğimiz mallar1n 
hiplerme ulifmasını da 

temin edeceğiz 
(Y- • ... ı1e) 

McıMa• 11 (A.A.) - KISllor. 
dunun ilkbahar manevralan 14 
nlngrad, Ode•, Orel, TafJrent Ye 

Rarkov askeri ıutalarmda ıı.,Ja-

11111tır. 

Bayraktaki vasiyet 

Bqrak ~ llsel bir halat •~ 
ltajırla)'llla, bir ıenç elden öhir 
ıeaç ele, dere, tepe, dağ, Atatllr
ktbl ldılde bir vatan yolana attık• 
tu llODl'a AUaraya aJatıyor. 

Allbra Weelne dofru capma 
Çll'pUI& ~... lıapaiın ... 
nınp foauada, lam reasl 1dr ltı· alrle,....... GIMü.A~ 
gaaoUt, ........ ~~= 

- 81riDcl vu:ifen, Tilrk laUk. 
Wbd, Tl1rk Cumhuriyetini ilelebe\ 
mubafaa ve müdafaa etmekUr. 
.. ...... .., - ...... bir 

Necip Fazd Klllktlrlk 
IDJtnelô ilcld DVi)'eıllBdell ... 

DeJdi, yana ae o1M91dır, 1ı0aıq,_ 
...... Fakat bagln, "' uda ~ .. 
bir fblye DMip olmumf bir Ja7-
met, gaibi eesme ~ lılr W 
.eri: 

- fa~lde dahi seni bu w 
7.hıeden mahrum etmek ~ 
dahil! ve harici bedhalılarm. olaoo 
caktır! .. 

Dlklcatl •• ( .... ) demlfer, 
(olaeUtır! .. ) --· ......... 
.erllldedaJrihhrs~ 

(Qew= tlMlle> 



38 tazan : KADIRCAN KArLI 
Acaba Cezayirde şimdi kimler vardı? Om er ba
basından hiç bahsetmek iste.mi yordu; çünkü ora· 
da !'idsıl karşılanacağını aşağı yukarı tahmin edi 
yornu. l\'1utlaka kızacaktı; ont.4 kovacaktı. 

Ilalbukı ktrk sene evvel lngi • ı de manevra ynpıldı; o taraflar da 
!izler Ti.ırkP.y Komııanl ismile bir yağlandı. Yola çıkıldığı zaman ge. 

irk t kıırmu§lar, bu §'lrketin mu. miler a.cıeta yandan yarıya hafif_ 

m ssili olnl'ak da Cezaire Con TJ· ı !emişti; denizde kayıp gidiyorlar. 

tıını gön1ermişler. Demek ki 1n. dı .•. 
gPtc reyle Ceuılr n.rasında gidip 1 Sak:zla Ağnbozdn birm· gece 
g."!1melcr. alı.c;verfşler oluyordu. yattıktan sonra Mataban burnun. 
Bund:ın başka Cczalr yahudlleri • da epeyce sallandılar; gemiler Na_ 
nin birçok bUy{lk Avrupa liman 1 varinda tekrar yağlandı; ara.dan 
vP sehirlerinde acenteleri varmış. 1 üç gUn geçmemişse de sular ta. 

Omcr bunlar vasrtasile Ofelyadan zclendi. Engin denize açıldılar; 
haberler alm:ık mUmkUn olacağı Afrika kıyılanna, 'dosdoğru Trab. 

düsilnU:vor; ümidediyord •. 

-ıı-

KORSAN YATAGI .•• 
Öğleye doğru peksimet ve z<3y. 

tin dağıldı; susayanlnr anbara i. 
niyotlar; sucunun tahta maşraba i 
il'.! verdiği ~uyu içiyorlardı: yolcu. 

Iardan b1r kı~m :ı.kra.'bnlerının vEr. 
dikkri vtıyn kendilerinin İı;UınbuL 
d:'l.n aldıkları börek, yemek vesai. 
reyi :o,iyorlardı; lakin bu nimetle?' 

lusgarba be§ verdiler. Mcobur ol. 
madıkça kO~k çekilmiyordu. Bu 
uzun yollarda yalnız iki defa u • 
fukta şUpheH harp galerileri gör. 
dtiler ve o zaman kürekçiler 8Jk 
bnmle çckeı ek gemileri iideta u. 
çurdular. 

Trablus kı.rılariyle bera.hPr Türk 
korsanhı;mın şerefli. şanlı, gtlrUl_ 
tülil sayfaları da b:ı.şhyordu. !h. 
Uyarla:-, Torgut resilerin, Barba. 
ro<;11ırrın, Aydın, Salih ve Koca 
Murat ı·cislnrln c.-fsanelcşmlş ma. 

B A B E R - Anam 1)0ShuD 

:_ He1b~r 
. . 

Belediyeye yeni 
ınemur alınacak 

Seyyar tebliğ ve tahsil 
ı menıurları için imtihan 

açıldı 
İstanbul belediyesi için alma. 

<'ak seyyar tebliğ ve tahsil me
murlan için evvelce a.çılan iınti· 
han kafi görülrnediğiııden yeni 
bir imtihan açılmıştır. ~rşam
ba günü bu memurluklar için ta.. 
lip olacak lise mezunları ve cu
ma günü de orta mektep mezun· 
lan arasında. birer milsabaka 
ımtihanı yapılacaktır. 

Bu imtihanlarda muvaffak o
lanlar 50 lira ücret veya orta mek 
tep mczunlan 15, lise mezunları 
20 lira ru;li maqla tayin oluna· 
caklardır. 

Bu imtihanlara yalnız erkek' 
ler Ye o uz yaşından yukarı ol· 
mayanJar kabul olunacaktır. 
Evvclcede yazdığımız gibi ka_ 
dmlar tahsildarlık v~ tebliğ me
murluğu gibi ağır ve muhtelif 
mevsimlerde açıkta vazife gör· 
meği icabettiren bu 8eyyar va
zifeye eherişli görülmemekte, 
bunun için kabu! olunmamnkta. 
dır. 

Bursa hapishane
sinde bir cinayet 

Kumar oynam&k 
yüzünden 

Bir mahkOm arkadaşrnı 
öldürdü, dıgrini de 

ağır yaraladı 
Bursadan bildirildiğine söre Bı.:nın 

hapishauC'sindc blr cinayet l§lenm~, 

bir ıncvkut öldUrülmll§, bir tanesi de 
ağır :n:rctt.c yaralanmıştır. H~se §ÖY 
le cereyan etmigttr: 

Muhtelif ıru;:lıırdan 80 sene hapac 
mahkQm F cril<öylU İbrahim ile diğer 
be§ mıihktım kumar oyna.malt yUzlln. 
den l<avga etınl§ ve bu kavıga sonun. 
da m!l.hk!ımlo.rdan Hilmi, c;akı ile lb
rahlmi muhtcllf yerlerlnöcn yaralıya. 
rak öldilrmO§, htıdl.seye ııahlt olan Ha.. 
ıan admdııkt mahktımu dn ağır suret 
te yanıtamı:ştır. 

Gardlyan!ar gilçlUkle knvganın tı. 

nünU almış, müddeium~'lllllk tahki
kata başlamıştır. 

Yürüyüş 
marşı 

Topkapı mezarhgmaa 6 marş birincillğı kazandı 
~aı. 1 n 501, ~ hiç kim.sn peksi. ceralanm anlatıyorlardı; bunlar:ın K k l ı A ada h ı.. ila·-· 

arıısında bit isi vnrdı ki son üc: apının arşısına ge en nkar n aı.;er ver ıgıne 
met ve Zf'ytinden başka bir şey • .. tb t üd" .. l'" · 

onlar için sondu; yarm, en çok 

kısımdaki• kabı"rler g-ore ma ua umum m uru 
bulamıyacaktı. Ömcrle Tnhir ge. denizciyi tanıyordu. Leventler ona ğünün açrıuş olduğu yürüyüş 
mlyc kollarım snlhya snllıya gel. bir bayrak gibi hUrmet g~teriyol'. nakledilecek marşı müsabakasına 55 müzis· 
mislerdi; hoca efendinin koneğın lardı. Bele.:Iiye, Topkapı dı§lDda hcml!n yen iştirak etmiş, bunların yilz-
dakl bol baharlı ve bol yağlı ye_ Acaba Cezayirde §imdi kimler kapının karşımna gelen ve :Malt.epe de altmrşı muvnffak o'muştur. 
mckler bir cennC't hatırası olm~. vardı? Ömer babnsmdan hiç bah. yoıu 1le Yedıkule bUvUlc asfn't:ı aram. Bestekar, Riyaseticumhur or
tu; lakin onlar bunu lliç düfiinmU. setmek istemiyordu; çünkü orada ne gelen metrllk mezarlığı derhal kaı.. kestrası şeflerinden doktor Pra. 

dıracaktır. Bu me.zartıkta akrabaları. ctorius, Ruyascticumhur bando-
yorlnrdı. Yen! hayat, bUtUn yok. nasıl karşılanacagmı aşağı yukan su se.flen'nden \Telı" Kanık, lh-om mak~rclen bulunanlar bu ny so-
lukları ve gilçlUkleriyle onlar l tahmin ediyordu. Mutlaka kıza. nuna kadar rna1tberelerin1 belediyenin san Kunçer, Türkiye Radyodi. 
cin daha bl.'yccanh ve ümitli bir cakh; onu kovncnktı; yahut hlr göstt'receğt ch·ardnJ:I bOyük mezarlı. füzyon postaları musiki neşri· 
ufuk açıyordu; 18znn olan da buy. müddet hapsettikten sonra lıir ge. t;a naklelmedikl<'ri takdirde belediye yatı şefi Mesut Cemil gibi meın· 
du. miye bnldirlp çlosdof;'l'U gen yollı. bunların nakillerini yapacaktır. lckotin ileri gelen müzik otoritc-

Ömeı', ıtlabildlğiııe §lşmi§ olan yacaktı. Bunun için ota göriln_ Ayrc~ r_1ebir içinde ve dt§mda olup Jerinden mürekkep bir jüri he. 

Sağır - Dilsiz 
ve körler 

Nakil vasıtalarında 
parasız veya tenzilatlı 

seyaha leri İsteniyor 
Sağır, dilsiz ve körler cemıyeti 

umumi reisi Süleyman Gök ce
miyetin bu malf11 uzuvları için 
hükumet nezdinde bazı te§ebbijs 
elr<le b•ılunmak üzere Anka.raya 
gitmiştir. 

Sağtr, dil~i .. \'e körlerin umu· 
mi reisi, Ankarnda yapacağı tc
şetbüsler üzerinde şu izahatı 
vermiştir: 

"- Hükumetimizin, t.1'biatin 
ozüre uğrattığı bizlere karşı her 
zaman gösterdiği müzaherete 
minnettarız. Uzun senelerdir ya
şattığımız cemiyetimiz artık ol· 
gunluk devresine girmişHr. A· 
zamıza bazı yardımlar yaabili. 
yoruz. .Şimdi hüküm.etten <ıemi
yetimizin menafi umumiycsiye 
hadim cemiyeUcr meyanına isa· 
lıni temenni cdeeeğiz. Bilhassa 
bunun için Ankaraya gidiyorum. 
Yaptığımız 'toplantıda bu rica
mız kabul edildiği takdirde bü. 
yük istifadeler temin edebilece
ğiz neticesine vardık. 

Münaka!e Vekaletinden de sa· 
ğu·, dilsiz ve körlerin nnkil vası. 
talarında meccanen hiç değilse 
tenzilatlı biletlerle seyahatleri. 
nin teminini istirham edeceğim. 
Sağır dilsiz ve !körlerin kısmı 
8.zammın hiç bir geliri yoktur. 
Bunun için tahmin .edilemiyecek 
kadar uzun mesaf clerde bazr na
kil vasıtalarına para vermedik
lerinden yaya gitmeğe meCbur 
kalıyorlar. Bu yaya scya.1ıatleri 
esnasında yolda herhangi bir 
tehlikeyi görmedikleri ve güriil· 
tüsünü işitmediJderi için feci 
kazalara kur.ban gidiy(>rlar. Bu 
hususta bir kolaylık gösterilse 
çok iyi olacaktır.,, 

· b- mlyecekU;" onun oğlu oldui"r.•nu da gelip gi~mçğf: manl olan mezarlıklar yeti tarafından seçilmiştir. 
lki uyU\ l'C ~~eli yelkenin <>W aa. ıu.ttdınli\caktır. ô ına.rn iQirin.ciliği,, 5 marş da M •t v k·ı· 
gölgestnrle rüzglrm iplerde ve y.el tanıttıııyac;alctı. Şehir tıc kaaıtr --o--- 'lkirtcili~rit kazarmı~. BirineUi- aa 1 e 11 
kcn ar-ıla .. mda çaldığı vılıklan, dal_ bilyük olu~ .:ol$un, ~U-·-gfuit birt.:' A o' IA -· --0--:d-- ··- ği ~an<Kömpe1.•t$rJei.ı::. 31Jn.:> ıı ' ı <'l.f'4- •' '""... ....,. • • ..... 

gnıarın gC'minin bordasına vurouk. biı·ıerıyıe knreı1~manrn~a imkan arü acezeye yar ım ıaroır: Abidelerimizin tamirle-
ra çık rdı~ 8e81Cri dnillyordu. yoktu; lAkın o zamane kadar kim C8mlJ81İ kurul dU Bursadan Mehmet Emin Nal· rİne ~ardım vaadettİ 

Gece ortalık karardıı;, zaman bilir neler olurdu? Jstanhuldakl Ih. gm. 1stanbuldan A. G. Ankara Ma.arit k"ll ıı 1 11 Yü Un -"' 
o· 1 Cumhuriyet Halk Partisi vila: Devlet konserva.tuan muallim· ve ı aSa?l "" cc ~· 

gü,·ert<?nfn ziftll tnhtnlarmn sırt. tiltıUn, Hoca Ömer cfendnlin va. yet idare heyeti reisi Reşad Mi. lerinden Uhi Cemal, Necil Xa· rimizde yaptığı tetkiklerde bDlıassa 
üstü ~ 1tnrnk kUrcklerin ı!iknrmoz. ziyetinin do onu mazur göstcrece. maroğlunun ri..,._tinde + ..... tnl 1 mUzcler ile §imdiye kadar tamlrlcrt J~ ~ .zım, kinciliği kazanan kompo. yapı•~mn ....... ~ıan -uht.el' .. •~-''"' b' 
lardıı çıkardığı muntazam nralıklı ğini umuyordu. eden (DüriilAoezeye .... ....:a.-- oe- •t•· ~ d nlard - ....... ,, ~ ... a .......... ,. 

, .... -.u.ı.. zı orJer e ŞU tr: n'lların cs!l.slı §Ckildc ta.ınl.rlerl uze. 
hafif gıcrrtılnn dinlemenin ve gök. Munt reis, SUleyman reis, Ali miyeti), nizamnanreıeini hazır- Hasan To~ lı, Dr. Bülend rinde bilhassa m(r.gul olmll§tur. 
lemi soruıuz dl"rinliğinde gtllümsi_ Biçin, Arabacı Ali, Mehmet Hoca layara.k viliyete vermietir. Tavcan, Fehmi Ege!, Fnik Canse- suıtanatımcl cnmu ne .Ayasofya 
'- Pn ~·ıldtz kümelerine bakmnnm da rnbi isi le k d'll rd d J Cemiyete bir çok ta.cİr de aza )en (l • · .,n "' "' ... m r en ço ı e c o a. olm""'ıardır. Aza, her ay muay- · m zııııını tcUdk ed<'n vekil bu bll,, .. k 
f:cvklnl tadıyordu ve buna doynıu. şıyordu. Murat reisin hattiı. Cebe_ U9' B~;inciliği kazanan m~~ar camlimlzde evkafın yaptığı tamırnt ı. yen miktarda cüdat verecekler. bu!!Uil Ankara radvosunun ogle 
~:ordu. Ofölya da belki f'U and:ı, lilttarık boğazından dı15arı çıktı. o • • "' • ' le mUzeıer tara!mdan tamir clt!Jil. dir. ~ neşnyatmda Rıyascticumhur mekte olan .Aynsofya mUzesinin tamı.. 
CPno\'ad:ı hir tarasada a.ym yıldız. ğuıı, Amerikndan lspanynya gelen ibandosu tarafından çalınacak- rıı.tı ı~ın mnarif vckttletl tarafından 
larn bakı) ordu: yahut uzanıp da altın ve baharat yilklil gemileri Filorya trenlerinde tır. . .. ynrdrm edileceğini vaadctmi~Ur. 
()mcrl dl\ııUndUğU yatağından pen_ vurduğunu söylilyorlardı, polis İlerde lbunlara lbırer ıgüfte de Türk mlma"rislnln bir şahe:ıeri ölan 

rcrcyr dıılm1ı.=ıtır ve orndo. gökler. ı Ali Biçin ile Süleyman reis t_ Cumartesi \'e pazar gilnlerinln ka. tatbi~ <?l~arak .. ra~y~~~ he: Sultaııahmct cnın11nln tamiri için va. 
den bır kciRl' ıı;:ıldnyor. 

1 
talya sahillerini dnha rok vuruyor. rl ı ><-"-U l hangı tbtr halk türküsü o:'!renı· laf1ru" idaresi 2i000 llratılc tobl!lsat " la balık se.ferle n guu.1n ne a an yoruz'' saatinde ve diğer neşri. 

Adl"l olduğu lıaıJe Ereğli, Mnr. lannış; hele ~imdi Cenova, Fran. devlt't d~mlryoltan 9 uncu ltletme yat -·t.alariyle neşir ve tamim vermi§tir. Buna rıığnu'n gene esaslı 
mala. Eğinlik limanlarına uğıa. sa, Holanda, Jspanya ve lngı'lter<" mUdUrlOğU bu katarlarda birer polis ~.:ı·ı t . bir ta.mir yapılmış olmıyac.'\l.tır. A.. 

· t ıG c:uı ~'-~"' ır. _.,......, .. m tarlht blnasuım stha Mf· 
madılnr; Türk dPnizclllğlnln <>n ile sulh halinde hulunmamalan pek mcmu1"\lnun buJundunılmıunm 15 rm~ 0 .1-.T~ 

büyük \'P mil't mmPl konak yerle. ho lnnna gidiyormu~. Son dört ~.:~!~t :~::~u~~:ıc~edt~ı;:ı;:~ Polis mektebinde yann ~ı;ı: ~;:::~d~~~~;s~~Y:: 
ritıt!en biri ol:ın Geliboluda bir gc. senede bPı; vüz kadnr gemi\'i tık 1 1 t • 1 k p---1aı ve aaılJarma aadık katına. - • • - a mııı ır. merasım yapı aca •vb ....... 

<'<' lmlındı. S1bn.h namazı kılın. lım tıklım mal dolu olduğu halde ' -<>-- Bu yıl polls mektebini blt.lrenlertn rak tamir edilmiştir. Ltl.kln daha ta. 
drkhn sonra yola çıkıldı. Çaruık. Ceza.}'ire gtıtlnnfşl<'r. Onların yağ. K k ve nahiye mekt"Pten ayrılma.lan mlkıuebetlle miri lAmngeleD birçok kıırnnlar var. 
k 1 d d P

. ı . la 1\yma am dır 
a c ı 'lrı ın n ıyn epaşa sen.'l. ma rı bundan ibaret clC'ğilmiş; .• •. • • ih yarm polis mektebinde meras!m yap1 • 

llklPri öı.linde yntıldı; vıırilleıc znptolunnn gemi p:ıl'aya n.it olJu. mudurlerıne ıkametg tacak, yeni mezunlar saat 10,30 da 

taze su dolduruldu; sandallar Ça_ ğu, mallardan da ona hia5e veril. yapılacak Takalmde cumhuriyet Abtdeslııe çe. 

---<>
Cezalandırılan ıoförler 

Çift tnkBiler gününde 2057 numaralı nakke>lc>yo gönderilerek gemileri eliği için reısler bil'çok gemileri de Dabıli)"P vrltAletl vl!Ayctc gönderdi.. lenk koyacaklardır. 
yağlamak t~ lazım gelf·n otuzar boşalttıktan sonrn vnkar vahut ba tı bir tezkerede l<aymakam Tc nahi. Saat 16 da Yıldızdtı. polis mektebin. 1>tomobill ile çalışan §Oför Rıfat, ad-

• - - ye ın!idilrlıırine birer lkametgA.h 1n§a- de §8hlt polisler lblc!csi Ontınde me.. !lyC'y~ verilmiştir .. Aynen. 15 ten fazla 
tomruk sıra alındı. l•"ıtesi Sabah tırırlannış; böy)l"Cı, hem fllz)ıı mal t&"lllll sının llizunıunu bıldlrml§Ur. Vel<Alet, raslm yapılacak VC' t tıclenln ., yolc!.I ntan ve 16 ki§iye bilet kesmlyen 
erk-enden yola devam edildi. Artık 1 alırlar, hem do yedl"ktc tekile sli. lnşnııı mul•nrrer blnalarm nekıtnt te&. Perapal.aBtakl bow:ba tı:'.ı.dlsesinde l}C. 3(123 numn.ralı otobüs biletçl.ırl ile 6 
tC'hlikelf mmtaka başl:ımıs demek. rüklemektcn kurtulurlarnıl.fj ! bıt tm.-k için 1>1~ hcycti.ıı :faaliyete J hit ~en iki polt.. nıı.ın 41 J.lrni h!ılt- j şoför. 5 araba sUrücUsli cezala.Ddınt. 
ti: garandi direğinin tepe inde ( D"ııanıı 1,,,r) gc,..mt<ı~i il!tem ıct ... rıır . kedilecekUr. '"'§tır. 

baskosarnda ufukları gözctliyen 
vardiyalar bil'C'r tane iken 1kı..:;<'r 

tane oldu. 
Hava hop güzeldi ve gUzel bir 

poyraz ~ ıılyorı'lıı · l-li,.Pk çekilmedi. 
ğ'i halde 1 mil kada'r 
hızla gidil.;7or<Ju. Ba.bııburnu uö. 
nii'dU; Midilli kıyılnı ından sıyrıla. 
t :ıl: Fo~ayu bd.J veri l<lı ve akşam, 
,üneş batarı.e.ı limaııa girildi. 

Yeni Sabah 
Hüseyin Cahil Yalçın. "Franaa ve 

Suriy•>,, b. ~lıklr iklnd makatealnde 
Frans:mm mağlflbiyetinden sonra 
Tllrklyenln olgun bir meyve gibi ken. 
dialnl bekltr görünen zengin SurlY<'
yt ned .. n işgal etmediğini babl..ıı mev. 
zuu y-ıpmaktadır. 

.Muharrir, Ankaradn. imzalanmış o
lan ·ı ıi:-k • F'ranSJz ittifak muahcdı.si. 
le FnnS'\!i.tn Surlyede toplena~ai.. 

Franım: .. İngiliz kuvvetıcrlle icabın~ 

<la Türl:!yeyc yıırdrmı dcrpl§ ettiğini 
hntbukt Fransa. milnferld bir ırulble 

t.lr ı·ıt.ayı ı"tlrdat em~llcriı\I" "''' kt>. 

dfll>ll~cğl gibi SarfyMıln ~ ").1.rn r ı de\'. 
letı<'r tarafmdan muhtc•rnP1 ı~tılil ı dA 
bir tedaftH tedbir olarak Tllrl•I~ f'yl 
Surl;\-~.)'I' lı•f'!!f bir haı'<.•l.ı•tf' mrcbur 
bıraka.bilirdi. 

1''akıt.t Türkiye hf!nı gruiıılcıı..ıl• hır. 
sına galf'lw> etnwk kıın,.f!ni ı.endlnd .. 
buldu, Jıem bir müdafaa tf'dblrl olaru:. 
Suri~·cyl lı.tllil t~bbliııliı•P kftlkmnı\ı 

~için? Türk~e mcnro ıtinl t:tkıllr f". 

rar ı•le ~r!:trmek 1çln a!,)ıktı\n 81,'tktı 
• teş,1k l'ill) orlard.L l•'akat Türkiye bu 

lgvnatıt •la mukaVf"rnet etti. 'Slçln ': 
< n;ı,ıı Tlirl<lyo rumhıırlyetl ktı\'\'t'

llııi ınilli bir hlikiıınl't olmal<ta buhı-· 
'ord•ı. '11'nılekrtlf' milli tam bir ,·nh-
dt't , ,, te,.nıılitll' ıl:ı~ıııııyordu. Tiirlci. 

,\ c ı:-ınıı,.r;nıll"t sil ruMltU>n nefret ıtu. 

~·mor '•· dlğrr nıllh . .,tlı-rln ldllılal , • ., 
hilırlyı ı lı:ıkl:ırına hiirırn•t l)("Sll) ıır. 

d•ı. Uııncl:m bnı;lm, Franıı:t.~ n kn.rşı 

tclnıır mr"1dinl al.ıeağmı 'lC gf'n•• dt'. 
m olir si iıJcaliııln bayrağı '\A'llfeıılnl 

gim,.•crğlnl tinılt cdi~·ordnk Bu~nkü 

re mi Ji'rar.&a hiç bir M'mpatl telkin 
,.,trnese bile o Pnın ... '\nrn arkaamda 
acı bir felükt'tln matenılı-ri l~indfı n-
tırap teken hnklki bir J<'ranıın "-ardı 

ki böyle elemU bir d ıklkarıındA.n htt. 
f11do~ r. kalkn,mak 1'lirlılln karakterin,., 
, .,, nhlılkıııa. tı;\ guıı gf'lrnııı:dl. 

ı~t>: bn st-beblcrle Suri)'Nlf'kl l"rarı. 
ıtıı. m:ındaııınrn en ırı v~ ııamimt bir 
do<otn «•lorak )·a::adık. Fakat bııglin 

\'l>.ıi hükümetl meı:ıım bir admı attı; 

19 M A Y l S - 19fı 

Teneke tevziatında 
yeni usul 

Tenekeler badema ima· 
lithanelere verilecek 

Ticaret Vekilet.inin yeni t'8a9" 
lar dahilinde tanzime karar ver
diği idhalAt e.fil'a.st tevziatı ürt.e. 
rinde mıntaka ticaret müdlirfü' 
ğiindc meşgul olunmaktadrr. 11~ 
olarak işe teneke tevzia.tmm tan 
ziminden başlanmıştır. Bu is u· 
7.erinde mıntaka ticaret mUdür .. 
lüğü iktısat müdürlüğü, ticaret 
odası ve milli sanayi birliği ile 
m üştcreken çalışma.ktadır. 

Tereke tevziatında. Ticaret Ve· 
kilcti şimdiye kadar tutulan u
sul il kökünden değiftimıektedir. 
Bugüne kadar teneke doğrudan 
doğruya mamulitnu tenekeye 
koyınağa mecbur olan yoğurtçu, 
peynirci, konserveci gibi imalat.. 
çılara ve teneke ile bir takım 
işler yapanlara veriliyordu. Bun· 
dan aonra teneke münhaınrall 
teneke imalathanelerine T«ile .. 
cektir. Bunun için şimdi Jstan• 
lbul şehri ve kazalarında ne 8rr 
dar teneke imalathanesi bulun.. 
duğu tes'bit olunmaktadır. Diğel' 
taraftan diğer vilayetler de aıy111 
şekilde hareket ederek teneke i' 
mali.tha.nelerini tesbit edecek.. 
!erdir. Ticaret Vekfileti yeni tK 
ziatı doğrudan doğruya bu elle. 
re yapacaktır. 

Yeni bir menba suya 
Ankaradan bildirildiğine g'Ör9 S.. 

vacılt menba auyu adı ne yeni tılr tıo
me suyu aalıp c;ıkanlml§tıl'. Ba • 
Ankara civantıda. Puraklar k~ 
çıkmakta olup mat!Qp evaah ham!b'· 
Suyun satış im.Uyaunı. Qoculc ~ 
me kurumu tızerine &lmlftıl'. 

---O-

Sevdiği kızın 
penceresini taıladı! 

Karagümrilkte oturan 17 yqmdi 
.Mwt..afa, aynı aemtte oturan HaaD 
kızı C&bideye A§ık olmuı, ev~ 
l.stemı~se de muvattak olam&DU§tır. 

Bunı111 üzerine eTVelki gece kardefl 
ile alnemad&n e\'ine dönen k1Zl -JdP 
etmlf, M•J!JQ& giriDCe !ri bir tat ~ 
tak pencereye tn1atmJ§tır. 

14uatafa, dün, ildnct 8\llh ceza. maJı;. 
kem.esince ı g1Uı hapis -.e a Ura ~ 
cezasına. çaıpJDJ§tır. 

-o-
Benzin çalıp ne 
yapacaklarmı§ 

Veda.t, Xemnl ve lamel admda 9' 
genç. Sirkecide Kırklareli otobll.slerf.. 
nln bekleme yerinde (Kırklareli 39) 
ptlUcall otobüsten bem.&n. çalmak SU• 
çuyla dlln c:ümı.Umeput mahkem .. 
J!inc tcsllm edllml§lerdlr. 

Nöbetçi ikinci sulh ceu mabkem .. 
l'inde rr.uhakeme edilen çocuklar, beJlol 
nn .oaımak nlyetlndo olnıadıklaruııı 

alacaklan benzinle bir otomobile ~nl' 
gczlııtiye ~kcaklarmı aıöylemi§!crdir• 

NeCcede Uçil de tevkil edilmı,tır• 

Muhakeme karar içl.n ba§ka bir ~ 
brralulml§tır. 

POUSTE: 

Floryada denize giren 
bir kız yaralandı 

Dün Floryada bir deniz u.I' 
olmU§U tr. Buraya gezmeğ'e gelen 
ı.,atihte Sangüzelde 6' n~ 
oturan Halil kızı 19 yqmda ze:k., 
ye Çomaklı, yıkanmak üzere çe1'' 
mcce deresinin ağzında de~ 
girmiş, ancak muvazenesini ka:>"" 
bederek kayalrklan. dillmUfllr· 

Genç kız bu suretle .ko~ 
\'C vücudunun muhtelif yerleriıl -
den ağır surette ya.ralanmJft#• 
Zekiye Ç.Omaklı Cerrahpq& ~ 
tanesine kaldınlnulf.n'. 

TRAMVAYA A811,A.N Bil& 
ADAM YABALA.NDI 

Yeı;ildirekte, Koca.han ~ • 
<la oturan Hüseyin oğlu OlaDall .,, 
dmda birisi, Yedikuleden ~ 
nüne gibnekte olan M numar-1' 
tramvay a.rahesmtn arka vacoaıs -
na a.."ılmıştır. Tramvay gider"90 

fazla sarkan Oıaman birdenbire )S 
nardaki direğe çarpnı11 ve yere 
yuvarlanmı§trr. pi 

Osman sukut aonunda bet' 
bacağından ağlr surette :ı-::::;; 
mı:ıı, baygın bir halde C 
hastanesine kaldınlınJtt,ır. 

fır;tlrabath geçen grc:C'dcn son. 
ra iki gemi borda borda~·a getiril_ 
eli; dlreklernidcn bh~bl!'lne bağ_ 

landı ve h&htlıır ~ekG:Ukçe direk. 
lerln uçlan b.rlblri:ıe yalrlaştı; kü. 
rekçiler ve JönU!lülcr ör teknele. 
rin iç taraf küpcştel-erine topla. 
nınca ikisi de yan gelmf§; dl§ ta. 

milcadc\cden çekllmekll' bir Suriye or. 
cluııunu:ı yardımınd11n Türkiyeyi mnh. 
nım t•tnıl<tıkt.an başkn Suflyenin di
ğer bl • devlet eline r, '<:"'e~ thtimıı. 

'"IYf'<'-t'k kadar dli liııcfiih; nıl~ ıll? 

Türklyt nln ~url~ f'.) 1 h111n eıtPc<'I• in. 
dn~·d11;'.':u dıı,.,tJul< l'rn ıı~u n lrl hlııık ı;-u

rılıırhlircek ıı .. rhangi bl r ha rekctkıı 
1 ilrld: f') 1 ınenl'dndl. Yakl:ı J:'ran• ,ı 
nııığlfıp olımı.,tu; \'ııkl."l ı·rıııı .. 11 ın\111. 

ftorl• hır l'ullı nktl'tmrl<lı• Tl\rkl) e~ 1 

, uri;r ll Alımın J,11\ \l'llnlııt' ııc:tı. 

ıo;urlycrlC' Pranıın. jdar(JfJ! d~·ıun t>tt'4 

ı;i mlnldt>tÇt•, Suri~ elllerin istlkll\11•'• 
riırn hıırnwtıml7 ,.,. l•'mmıı:ı mlllt•thu• 
du,.,tluğunmz bi~l tı:ılllıa:ıırı nıııh:.ıfa7.1\ llİR ÇOCUK SICAK SU &LJ: 
' '" ,.r,·l,edrrdi. Faltat Sıırl) ıı=" Mlh.. HA.ŞLA1"'"1ll ra!ta kal:ın t-t>rdnhı.r '1r'l"H•n hemen liıı! ., .. lh.sns cylem!ş olmnsı ltibııril<: 

omurgaya kaclar sıı<ıan ~Ikmı§tı; 'l'iırki,·.-ı lçln aynen bir endl~c ve t~I'. 
imoi sekiz on levent d-Onyağı ve Hke :c.ıynaı?ı vlll'ude getirmiş oldut'l'· 

ç ra ıle kO<'a tekneyi ~tan kıça nu kaydederek diyor ki• 
''htr Surlyf'~ t miidaJ:ın f'debl!N" le 

kadar ya,;Jıyoılardı; bu is biltk". rl<ldi h!r rran .. tt kıh• ··ı..ın ortndaıı 
ten aonra gemiler yerlerini değiş. l kalluıUUQ bir tarnltwı harb bir 'l'urı.ı. 
llldllv; aksi. t&ı-lıfa. ptacak tekli. Jll'Yt 1Jmamt ı.rpw. ~ ~ ..... 

\'etleri mi ~ okhı T Ttirkl,H• ~ıırl~ t>~ i 

iı;ttll "'del'M' l\e~"nelmllPI h!r lhtll&t \'!' 

oıütnllnaat te,·ııt f!t mı-ktt'!n nıl korl.ı•. 

yordn~ Sıırlyı"fll' lıirc:ok rı:ı7,nrlar 

l'i\rhi~·ı· "' C: \ "lml'jti \t' <•nıı "!. hr. 

lsoııkiı r d H1'k IY'k'h"orlltl'dı. \imarı~" 

,.~ tt :ı!:.n 'l11ri,l~".'·i <>"ııuııılı hııı•:ı.rıı

~k~dm•~rı~ 

bir ı!t'l•ıatgAhtnn mnhruııı l11r.ıkırı"5 

, r h n·:ıl snkııtun;ı ııı;rıınıı .. tı. Tlir!,i~ ı• 
İ"lıı hlr t>ll'flo;,ı• ih1 ırr.ııı.,h,. l"ııl,t\I 

hııııl.ır.ı r:ı1:m •n, hil,\ ııf, !l'nııı.,11 nılllı ·. 

Iİ.lll.U bir ghn ıJirlh•(•ei;lııi, \\ rııııad.& 

\ ı•r ur' lnt!t•riıılıı hAk'm ohnnflı lhttalll Jt& • • Ka.~ımpa ada, Tahtagazt so 1'•' 
ii ı.u"''" rıda TUr'l>il rmlr. ha~ oıl mrr • •ı.ıda 28 numarada oturan .. 
f .. ,·ıcr:rıin nıiıdafMsı , ·azlfe .. ı lıt r ·atın beş ynşındaki oğlu Ali. ınar1' 
ııılll!'!h:l'l.A;\·u hfıklm hlr nıalıi) "t ıktı. •,.,'ki tcnc:"re,·I de,··r~ı !; src1' 
..,1q 1 nrtrr. nıh lr tılr lhtlnır.I lrnr .. ı<>ınd:t su ile har.Jar.mıı:;tır 
ıu' tlıi':'imılı ığiınıii ıiı ·' arm i11ılı t"d•·- I Çocuk ~iı:;li Etf~l 1ıa11tAntlliJJe 

- ril.,. kaldırılmıstır. 
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MAVOS 
'4.,. ~ Jefon11t ~7. h ·· j d 
ııa. . . : u310 , d ucum aı ın an 

l••ilö~~···~· ... .. ~: .. . Sovyetlerle Irak arasrnda onanması . d agng 
1 ::: "'\~ :~~:~~· : 1 notalar teatı edildi ıngiltere e ti 

• •,.,.. l .... ;a- ... ~= ! Acık kı·şı· o··ıdu·· - - dl:;:~ova, 18 (A.A.) - D. N B. bıl. den iZ le rd eki 
~L<l.ığı yer Vaat matbaass ResmI kaynaktan tPblılt c<fıldlğlııc 
Lı göre dlin Anka'rada Sovyet BUyUk 

~ad j seıer Elçl8l Binogradof ile lrakm, Ankara 
1 ~ Elçi.si KAmll Gcylanl iki memleket a· 

'v ~., •••••••· ~ T a r i h =::ı: d:::!::~:ru;e ı::n;::~~~~ 
H~b~ş .. ;;f eri... hakkmda notaı .. l<&U otmı,ıoMIJ,. 

Jabeş seferi sona ermek üze. lngiliz rlah lıye nazırı 
~; Cenubi Afrika Jruvvetleri 
tada andanı general Kanigam o- diyor l<i ; 
tıil\ lll.evcut İtalyan kuvvetleri. • 

lor·tıtrafındaki çenberi daraltı. Hes lngı·'tere-~ taıyan b~kwnandanı Dük S 
lfüın.~ Utten tayyare ile bırakıp • ı · d 
~l~ ~ll?uyor. Ha~ Kralı n 1 n e 1 n e 

1 : Selasrye bu harbın ilk ta· 
B~~ ~uzaffer hükümdarıdır. ka!acakt· ır 
tarp '11 harp vasıtaları dağlık, 
~-ısn{ sıcak ve senenin büyük bir 
tok Inda her tarafı batak haline 
lia.bn ~ğınurıarıa meşhur olan 
·eıı~ ~!kesinde ordular;m hare. 
~e~nı kolayla.~ırryor. Bu 

ı:n e~~ tarifi.inin devamınca 
~1~ır ıstila görmemişti. Ya
ınd ar Mısır ve Sudan tara
teİ ~ değil deniz tarafından 
'l'Urll:ıişierdir: lbunlann arasında 
~e kler de vardır: lakin içerile. 
~ ~~mışlardır. İtalyanlar 
~~ışı ancak krrk elli senelik 
tinq ve haırlıklar netice-
0rJlnılia.beş gökleri altında hiç 

b .r () emiş derecede imla.balık 
"e tui1u ile, ok, mrzra.k, kılmç 
~ enge karşı tank, tayyare, 
%~~ineli tüfenk ve hatta 
oılllıış~ gaz kullanarak muvaffak S ardı. Bu sefer İngilizler 
ıııı- \'hareketlerine şimalden, Mı
Q l{e Sudan hududundan, bir 
<lıJat- enya ha.valisinden başla· 
deıı · ~beşistana t. rbin şimal. 
ha 0f1:_1ışi tarihte bir defa da· 
bıı 1-la~~; .fakat buna muka·. 
1"t iıtij~lılenn Sudan ve Mısı. 

lı.1ı!~ n birlcnç defadır. 
1~ tuirt beşyüz sene evvel 
~ htlkümdan olan Keykavus 
\ k'lrı. zaptettikten sonra şöhrcıt 
"ııH~t~tini Afrikanın d_aha ~e
~h,__eııne de tanrt.mak istemış; 
~~c.ş a;e~erine karar vermişti. 
~çm evvela diplomatça 
~ ~· ı~r: Mısırın cenubun· 
qi ll nohrinin ortasındaki Eb· 
ı~ adasından Mısır ve Habeş 
~ bilen adamlar getirtti. 

l.onrlrn, 1~ ( \.A.) - Dahiliye 
nazın Mo,.jc;on .. c;,·lediği bir nu· 
tukt.s şöyle dem iı;tir: 

"Hcss tİl'l!İl"n bu ı:!'ln"ster f11-
ı:;illzlerin <'l;.,n" k:ı\n'~'""T'". Hıt_ 
lerP Jınıin bir de .. rc' • -·"1iy mil. 
l'?' 'LE'.' oJ!:- eğl .. :ıcp n:C' •z· 'J :er 1i 
~nden dol:ı;, minnc :t~r c!abillrlz. 
Hess de emellerini er~ndisi cibl, 
modern zamıınla11. tıı• büyli!< ı:ıi. 
ynsi cinayetlerinden bfr k':c_:rru ir· 
tıkôp suretiyle' ki r1 rtI'1iPti1' .• 

90 milyon doıar 
kıymetinde 

Ziraat mahsulü Ameri
kadan ingiltereye 

gönderiliyor 
,.,,çvyo-rk, 18 ( A.A.) - "Uni

ted Press" in bildieniğine göre 
90 milyon dolar kıymetinde 
ziraat mahsulü Amerika liman. 
larrna gctirilmi~ bqlunm:ıkta· 
dır. Bunlar, ki.İilama ve öd~ 
kanunu mucifbince lngiJtcreye 
gönderilecektir. 

---<>---
' İtalyan kralı seyahatten 

döndü 
Roma, 18 ( A. A.) - İtalya 

Kralı, Arnavutlukta bir hafta 
kaldıktan sonra dün tayyare ile 
Romaya dönmü!3tür. 

atı krymetli hediyeler le Ha
~alına gönderdi; hediyeler 
~~ Şarap da vardı. Habeş Gece vampiri melez insanlardıı. 
~ IQı lran hi:kümdarmdan da.ha ki cazlpliğin en harikuladesinc ma.. 
~ tnaz değildi; onun maksa. Jik gibi görünen bu C'Srnren~iz ka. 
~ı-a:.nladı ve güldü. Bununla 
k~~<l~: şarap çok hoşuna gitti. dını, gayet ustn bil" maharetle tet. 
~sı de mukabele olarak Jİr kik ederken gördü ki bu genç ka_ 
~t(e gönderdi. Bu hediye iki dın zekaca hiç de kendisinden aşa. 
~~~~ UZUnluğunda bir yaydı; ğt değildi S Sertti ve atacağı ok da o Zira, genç kadın, Hovck'in bü. 
~~ ki~zundu. Ha:beş Krıı:Iı tiln maharetine rağmen gözetlen. 

Fransız gemilerini 
musadere 
en1rıni aldı 

J..ondra, 18 CA .. \,) - Deyli 
Meyl'ııı aiplc.matik muhabiri yazı
yor: 

Londradıı mesul mah!illcrde bil 
dirlldJ.ğmc göre . .A merikn Birl~ik 
devletler!. ı:imdire lı:~daı· hiç bir 
zııman olmadığr dPreccdc harbe 
girmeyı> hnz'l" vn?..iycttir. 

Amerika don~mae1 açı~ denir. 
de rııs.ladığı bütün Frnnsız gemi
ler ini miisadere emrini a!mıı;trr. 

Boston radyosunun bildirdiğine 
cöre, Amerikaya gitmek üzere 
yolda LuJunan bir Fransrz ticaret 
gemilf'ri kafilesinin mU~dcre e
dileceği dün V~ingt.onda söylen
mekte ıdi. 

Japonlar1n büyük 
mayıs taarruzu 
AKım kaldı 

Çun1.:iıı~. J8 (A.A.) - Dcyll Neva 
ismindeki Çin gazetesine göre Japon
ların orta Çinde girişUklerl bUyUk 
Mayıs taarruzu Şansı cenup viJAyeU 
mUstcmıa olmak Uzero bUtlln cephe· 
Jerde akim kalmıştır. Şansi'do Çin 
kuvvetleri dUşman kuvvetlerinin adet
çe tlstUn olmaları sebebi lle 5an Ne. 
birdeki köprülen terkedrrek bUyUk 
mlkya~tcı manevra harbi için Japon 
gerilerine dönmeğe mecbur kalmı§lar
dır. Cenubi Honay'da ve §imali Hu· 
p~b'de Japonlar ağ'Ir zayiat vererek 
ilk mevzilerine ~kilmek mecburiye· 
tinde kalmışlardır. Lunghal demiryotu 
Uzerlndo ve San Nebrin cenup kıyt_ 
smda ke.Jn mühim bir ,ehlr olan Lo
yang'ya yüzden fazla Japon tayyaresi 
taarruz etmiştir. Taarruz bUtUn gün 

devam etmiştir. 
I>ün cepheden alman teigra.flarda 

Japo11Jrırm ~lmall Hupeh'deki Japon 

t.anrnızunun pUrkürtUldQğllnU ve .Ta· 
ponlann San Nehir köprUJerinl aldık· 
tan s~nra bunları terke mes:bur kal. 
dıklarını bildirmektedir. 

Yazan: 

Casus mektebi profesörlerinden 
İsveçli 

A. ~Jengham -
Allah belMmı versin ki kadınlar. 

~e L:tanıılar bu yayı kurabilir- diğinin derhal farkına varmış, ve 
~il?a:beşistana karşı da harp Hovek'in tek gözlü bakışlarmı hiç 
tı ~trler. Eğer kuramazlarsa beğenemediği içni gayet ihtiyat. la çarp:şmnyı hiç sevmem! .. 

Londra, 18 (A.A.) - Nisan 
nymda İngillerede ha\·a hUcum1a· 
rmda ölen q)villerin miktarı 6000 
Jti • .;iyc bal"ğ olmt\ştur. Bunlarm 
2.41$ i kadın 680 i c;:ocuıüur. Ya· 
ralananlenn yekünu cia 7000 l:lşı. 
yf bulmuştur. 

Mısırın eski rıenal 
kurmav re ısi 

Aziz Elmısrl 
Mısırdan kaçnıak 

;s~iyordu 
Saklandığı yeri habei· 

verene l 000 İngiliz lirası 
verilecek 

Kahire, 18 (A.A.) - ~.uıır hUkü. 
meti eski .Mısır genel kurmay bsşk3nı 
Aziz Elmııırinln nerc<fe bulunduğunu 

bildirene bin İngiliz lira& mllkl\fat 
vaade•ıniştlr. 

Mihver devletleri taraftarı ııayrınn 
A:1.z 1@ mayısta iki Mısır plotu... 
nun idaresindeki bir tnyyhreyle AJma 
za hav,1 meydanından hareket etmiş_ 
ee de, hava kontrol memurlarının dik· 
kati Fayeslnde tayyare karaya l:ıdiril· 
mit. fakat inerken telgraf tellerine 
çarparak dllştUğtinden lç!ndekl Uç•·•_ 
fi kaçmf§trr. 

B:.ınıarm I<ahireye gelerek gizlen· 
diklen zannediliyor. 

Ele geçirilen bııvullardnkt klğrtlar 

ve foloRratlar Aziz ve arkadaşlıırmm 
mem1~ket emniyetine muhalif faali· 
yette bulunduklarmı şUphe götUrmJye· 
cek tierecede ~östermlştir. 
Bunların tevkl!lerl için bUytık ga:r 

,rtıer sartcdllmektedlr. 

Yeni Zelanda Başvekili 
' Kahirede 

Kahltt, 18 (A.A.) - Yeni Ze 
landa başvekili Fraser tayyarn ile 
Kahireye gelmiştir. Fraser lngil 
tere büyük elçisi ile birlikte MTS·r 
başv~kil;nl ziyaret etmiştir. Fra 
ser Yeni Zclanda kıtalarmı teftlş 
edecektir. 

çıe.trea: 

H. D. 

yuna ~verteye yuvarlan.arak an. 
smn ölmüştü. 

Orada bulunan kadınlar dehşet. ~l~ an Habeşlilerin, mernle. h bir Şekildn hareket ctmiyc Jü. Filhakika, Hovck, kaydettiğimiz 
~ .ne başka ibir memleket zum görmtiştü. gibi, büliln hayatında kadınlarla le çığlıklar kopararak kaçışıyor. 
~\ı~hak etmek tasavvunmoa. llovek bu kndınm casu.cı oldu. her türlü mücadeleden son dere. lardı. 
"lltlla adıklanndan dolayı mi- • d k ti ·· ı t d' F ce içtinap eder tahiattc bir adam. Bir yolcu vapurun tehlike ""nı. ~e tına şükretsinler! gun an a yen şup ıe e me ı. a. ,..... 
lla'h..~ka\r\ls bu cevaba km:lı. kat, genç subayı hangi maksatla dr... nı çalmıştı. 
~~.Y~ymı germek mümkün ve kimin hesabına elde emiye ça_ Fakat, bu sefer, ister istemez, Dunun üzerine herkes güverte. 
~tİ~a beraber hemen sefer Jıştığını gestircmiyordu. genç subayı, ynni kendisinin ida.. ye hUcwn etti. 
~ 1~ başladı; kısa bir za. Gene; subayla bu kadınrn hara. ma memur olduğu bir ad!lmm meç Evvela, o havalido o mevsimde 
~~ Sonra yola çıktı. Silah, as· retli dostlukları s3d<'ce karırlıklı hul ve garip bir kadına karşı ha. en büyük tehlikelerden biri olan 
~ksat ve kumanda heyeti bir sempati meselesi veya bir aşk j·atını korum1ya mecbur oluyor. sahih buz dağlarma çarpmak üze. 
ı. ~·- ı; lakin geçeceği yerleri ~ b 1 ld - 1 h 
'' "'ettirıneıniş; askerin erza. olamazdı. Buna ragmcn, genç ka. du. re u unu ugu zanno unmuı;, er. 
~llb..ı~eselesini halletmemişti. dm, ga~ et mUhim ve mahrem bir Hovcık, bu endişeyle ımbayı dn kes dehşete düşmüştü. 
~ ~ ba.~ka hiddetinden. bir vazife görmc•ktc olan. bi.ınenaleyh göz hapsi altında bulundurmıya liL Fakat güverteye helecanla ko. 
r.~~ f ~1 llabcş topraklarına gir. herkesten son derece çekingen zum gördU. sanlar, bazı İngiliz kadmlanndan: 
sY~l acele etmiş; erzak ve bulunması knbdcn genç subaj, ii. Fakat, bir taraftan da, bu ı;ay. - Veba! Veba!.. 

ıı· · atın bulunduğu ı ~il nehri d · d · d u ··kı · rotinin pek f\12.li oldu'"ınu hibs'!t. Db-'e ba;;,...,tıklarınr imtince da. ~ !!•nj bırakarak. "kestirme ol- ctn ıra esı ı§mn s ru cmı.-::, .,. J ,,. • ...,, .., 

~i:ıy~ çöl yoluna dalmı.cıtır. mUthiş ve fırtınalı bir nı;k ha\·ası miyor değildi. ha az dehşet duymadılar. 
.._::raf bır taraftan sıcaklar. bir ic;rıdC? scrs~nılntmıı:ı gH.ıiydi. Zira genç sub3y gilçlü kuvvetli, Filhakika yolcular genç ve dinç 
~lld~ susuzluk ve açlık yii- Hovek, bu kndmın h'.ç gülmedi. sıhhati gayet yerinde, kadmm bir adamın mosmor bir halde yercı 
Y(ıltın l\~:du larılrnağa başlamu~: ğine dikkat ediyordu. Gec" \'anı. teklif ettiği içkileri kamllen red- yıkılarak birdenbire öldüğünü gô. 

e lı,tl\ı.~tc birini bile aşmad::rı piri ızayet zengin tecı übeleriyJE'.' detmekten cekinmcz bir ta.biaL rünce vapurda \'eba çıktığına hUk. 
~~tek Ha:bcş askerile çar· garet iyi bilmekteydi ki insanlnr. tc, binnenaleyh, hayatJ etrafında mederek !l<>n derece korkmWJlar. 
~~'rını0~.un~ ~ahvolrnağa. yalnız, z:.Jmileı'indc çok müthi~ YC çok ihtiyatkar olduğuna şüphe bı. dı. Halbuki vapurun ikinci silva.ıi. 

lh..:e ... , t1 gormu.~ r. ih • k ı t dıkl k bl d la k g"rü si cesedi ..,örünce derhal geminin ,'ıı.tıvt{1 cıvns bilti.in ordusunun n aı ·arar nr neı arı zaman l'a mıyan r a am o ra o • «> 

'ık acağım &nlarnıştı. Bu, gUl~mezler. yordu. doktorunu çağırbruş, doktor ölüyü 
~ d .. ve korkunç •bir hakikatti; Hovck vapurda. bir aralık yaln1.1; Fakat seyahatinin Uçüncü günU muayene edince herkese bir sü.. 
li ondü. knlınca kendi kendine yrrtrcı gU.. sabahr, Hovek, hiç tahmin etme. künet gelmişti. 
~ r tül'Jü ihtiynr ve ihtimal lilşlerlnin en korkuncuyla güldii diği, son derece hayret hi.cscttiği 
"akallllm.ııksızm. hislett tiıhi ve zihinden şu dü.:ılinceleri geçir. feci btr sürprizle karvtlaştı. 
ı!'.{>1 ':apılan btiti.in harplerin dı·: 
·dl' Crı b5v1edir. Harp her 
~ıın .ewe~ mal?.eme. yol \'C 

- Garip! A\·ımı elimden almı. 
ı ıdir. yn ral•ıı-111 bir kadın! .. Meçbl bir 

kadircan KAFLJ Jındın! .. Jtakat yaman bir kadın!.. 

· Vapurun, yolculann sabahleyin 
gtineşlenmelerinc mahsus güverte. 

sinde müUıis bir tel~ olmuştu. 
Bir yolcu birdenbire boylu bo. 

Zira gE.-minin doktoru bu yolcu. 
nun lcalb sektesinden öldüğtlnü 

söyledi. 
Hovek vaka maahlline yetiştiği 

zaman geminin doktoru cesedin 
a 

_et.rafma yanaşnaktan korkan ve 

Bundaıı ~innl Ud ),1 önce bu
ı.riiıı .Uattirk aya~nı Ntm~una lwi· 
ını111tr. Türk milletinin boynllllA ~L

~lm<"k l&tenilen boyunduruğu 

1 kıran, plll'Çalıyan Uk darbe, Türle 

milletinin bütiin1ioiin irade 't> az. 
mini tt>n: .. il <'den milli kaltrarnanııı 
Samııun toprağına a~aı);ını atma .. ı

lc \ urulmuş oluyordu. 
~liJlctin ba ına g~ml~ hlr siirü 

korka!\ al!:aldar, kendi -.ah"i mf'n• 

fa.ati erin 1 kııybetm<'mt"k Jmyı::m.llc 

mü.,f<'Ylilerlf' birlik olu:yor, Tüı~ 
mllktinin hoynonn c-.aret ?.inciri-

1 ni ~c~lrm<'k için clii~mana yardım 
! cdJ~·onlo. Türk milleti hariçten 
,_eıt•n taarruro \e dahilden yapılan 
lhırnPte knr!OJ koynıak l~in i~in, 1 -

(hı ıu~nşuyor \ e htikli\li uğ!"tlnı1a 

Jıa:ratını, m2 lmı, her "€l~ ini ft'da· 
ya haırr hnlon:ı~ ordu. l-:ot.e bunda 
~irmı lkl ~ ıl C\\t>l 19 Ma~rs ıtünti 
a~·a~ını :-;,,_msu11 to;ıra~ına ha.san 

lı1ıı ... t:ıfa ı· <>mal l.111 l\ütJ lıallno 

~elwl~ milletin C'anh bir tiınsaH i-
dl. ~llllt>tin hn v.lm \'P irade ifa• 
dc .. inl onun u .. anmda \e kraa • 

trnllo huldn. Sanı .. una atılan bu 
Uk ndını Türk milletini dllett~n 
tiCr••fo esarctt~n hürı iyet~, ki). 
JeUklrn <-ft-nrlili~c götiir-e('(~' yo11\ 

afJlını~ r· .. adımdr, Ye butun mil· 
Jet, heddi milli i-.ttklal olan bu 

adımn ayakJannı tı\'ılunl•ı. Bütün 

miliet, talimli bir ordu gibi hiçhlr 
akNıklrk yapnında.n yekpart• bir 

kiiUe halinde mJlli fstjkJıil doğru 

yürüdii. nu yolda yürüyen Türk 
mill<-H yalnrz Türk topraklarmı 

dlışman istila mda.n kurtarmakla 
kalmadı. Bu l<>tJIMr ku""'etlc~ 

Fransada amele yev
miyesi düşüyor 

Vişi, 18 (A.A.) - Tas ajansı 
bildiriyor: 

''La France Au Travaıl'' gaze-
, • 1 

tesı şun ar: yazıyor: 
Amele yevmiyesi düşmekte, 

bunn mukabil esham sahipleri 
zen~in olmaktadırlar. 

Bu guete misal ol:\rak 1939 
ilkkanununda 80,000 frak kıy
metinde eshama sahip olan bir 
sennayenarm, fiyatların yüksel. 
mesi neticesinde, şubat 1941 de 
150.000 franklık hisse ııenedine 
sahip bir vaziyete gelmiş oldu· 
ğunu yazmaktadır. 

.900 derece dch.:ıet içinde olan yol. 
cularn gayet sakin bir yüzle, kor. 
kulacak bir ~ey olmadığmı, genr, 
yolcunun maalesef tabii bil' kalb 
aekteeiyle ölmilı, olduğunu Jzaha 
çalrşıyordu. 

pişt.arbk eden mürteci Rmrel<'ri· 
ni tmnizlcdI. Delki t'D büyük :1.a
leri burada buldu. Haneıdanm dtlş

mana tc.5rifatçıltk yapan son mü· 
me Mllnln büfiin bir milletin şere
fine, hürriyetine, hayatına mal o
lan dnnet 'e ihanctıerJne nlhayrl 
''erildi. 

Türk milleti için bnıı;ün do mil· 
li Mi.dal davası henüz bltmi5 de-
ğildir. Bütün dünyanm bir mwu-
7.am yangın yeri maoza!'lı1'ı gö.,ier• 
diğf bu denoof' Türk mlllot-i için 

on bft"<ta ~elr-n kaygu rnflli 1!itfü -

131 kay~su, W! önde gelen da.\'a 

mllli i"tiklall h~r oo pah&.<11ma o -
l~a ol"un mnhafa.ı.a etmek ı.-a~·~ 
~sudur. 

Esa .. cn bundan yirmi ilıi ~,1 nO
ce Samı.on toprağına ayağım bal • 

mı, olan büyük k&ltraman ölme
den bu Mik1llli TU.rk milletinin 
~cn~llğino emanet ctmeınls mi
dir? 

Bu mill~t tartbloin herhangi bir 
dene<sindo mJlli istiklali fionımak 
için handan yirmi sene evvelkhı• 
dea ~ daha ~etin bir '\"aZlyetle 
karşılaşabilir, fakat göze alınacak 
mücadel~ ne kadar müthl '\'C kan· 
lı olW'Sa olsun, bn miJletin 19 Ma-
7l'S gtinibıll kendisine bayram f}t· 

ml5 olan g~llğl )ine kendisine 
.Atatürk tara.fmdan emanet edil • 
ntlş olan mlllt l<;t:iklall korumak i· 
çln lttçbir fedakirhktan çeklnııtl -
yec(•ktir. 

Çünkü Ttlrk ı;en~Hğl "db: ü<ıtü 

yaşamaktamıa, ayakta ölmeği,. 

tettih edeook sf"('fy-edOOfr. 

Suat Derviş 

Suriye fevkalade kocıi
serinin h1tabesi 

Fransız 
Şark ordusu 
Kuvvete kuvvetle 

mukabeleye 
hazırdır 

Fransanın lngiltereye 
karşı hiçbir tecavüz 

niyeti yoktur 
Bcyro.t, 18 ( A..A.) - Suriye 

ve Lübnan Fraı:ıstz yüksek ko .. 
miscri General Dantz, bo. akşam 
saat dokw.da Beyrut - Şark rad· 
yosu ile aşağıdaki hitabeyi irad 
etmiştir: 

Fransızlar, l.(jlvuınlrlar, Suri .. 
yeliler. 

Hovek halkı yararak heyecanlı> Mareşal Petenin hit.abeWü din 
cesedin yanma fırladr. !ediniz. Mareşalm nizam Ye suı· 

o vakit hayret ve deb.şetteJl h& hararetli arzusundan mül " 
dondu. hem heyecanlı, azimklr ve haki· 

mane sözlerini i,şittiniz. 
Zira ölen yolcunun gen~ subay Aynı dakikada, İngiliz ta)'J'a .. 

olduğunu dch..'!etle görmil§til. releri, ansızm tayyare meydan • 
Gece vampiri, bunun il.zerine, 

kala.balığın arasında o esrarengiz 
kadmr gözleriyle aradı. 

Fakat kadın ortada yoktu. 

larmuza htlcum ediyorlardı. Mer 
sel kebir ve Dakardan sonra. lır 
giltere bir kere daha, Fransız 
toprağına hUcum etmiş ve Fran· 
sız kanı akıtmıştır. İngiliz hilk(L 

Hovek doktora telişh tel!şlı ını. meti, Fransayı Suriye ibJerin • 
aller sorup durmak~ olan şişman 
bir Holandalr yahudiyi lsterck dok 
torun yanma doğru yürüdü. 

den uçan veyahut tesadüfi ola. .. 
rak yere inmeğe mecbur kalan 
Alman taryarelerini kuvvetle 
püskürtmemekle itham etmek 

YUzü bir buldok köpeğini andr.. suretiyle, Fransaya karşı bu te-
ran ve gayet çirkni, kısa boylu, c&vüzünde kendisini haklı göe .. 
tostoparlak bir adam olan gemJ termek istiyor. Hiçbir şey, bunu 
doktoruna Hovek almanca olarak: haklı gösteremez. 

Mareşal Petenin teyit ettiği 
- Her doktor! .. Ölen adamın <{ibi, Fransanm tngiltereye karşı 

kim olduğunu bUlyor musunuz?.. hiçbir tecavüz niyeti yoktur. 
Ben tanıyorum!.. Bu bil" subaydır DünkU muhasnnlanmızm kullan 
ve gayet hususi ve mühim bir va. dıklan sali.hiyet, mütareke §le" 

zifeyle Groenland'a g3nderilmişti ı raitinin tam tatbikinden doğmak 
ta<'·:-. 

Dedi. Hakikat budur. lngiliz hülrii • 
Doktor, karşısmdn hiddetle ve metinin Fransayı jtlıam ettiği 

cUretlı:lrane lif söyliyen bu acaip şeyler, iftira ve bUhtanlı uydur 
be.kışlı adamı bir Alman zannade. malar ve caniyane tecavnz için 
rek onu fana fena sözdll ve gayet bahanelerdir. 
aksi bir tavırla: ~izler, bunlara karşı sükUn 

ve vekarla mukabele ~eceksiniz. 
Filhakika, Frna.srzl...t', Suriyeli" 

Diye homurdandı. ler ve Uibnanlılar, daha. 8lkı: 
Hovek tt'lk glSztlnil, Buldok yüz. bir ittihatla kardeşçe i§birliği ya: 

Ii1 ihtiyar gemi doktorunu Urper. pa.cakiar, fakat ilk kuıiJanlarmı: 
ten bir şekilde herifin üzerine di. ~asum halkın teşkil edeceği hiç 
kerek. bir muhasamat hareketine te -

· ., 1 veesill etmiyecekJerdir. 
- Na&l size ne · dedJ. Bu a • Mareşal İ>etenden Suriye ve 

darn kalp sektesinden ölemez!.. Lübnan arazisini müdafaa et -
(Deva.mı 'VaT) (Liitfen sa.yfayı ~id 

- Evet! .. Bize ne!.. 



4 H. A B E R - Aham Postaııo 10 l'\lAYlS - 19!1 

Amerikadaki 
güzide Fransız 
şahsiyetleri 

Dük de Spoleto 
Hırvatistan 

Kralı ilan edildi 9 myısı 
TAKSIMDEKi MERASiM 

kut o 
Ruzvelte 

bir mektup 
gönderdiler 

Musolini ile Paveliç 
arasında 

Dün Venedik Sarayında 
bazı vesikalar imza editdi 

ANKARAD 'I MERASiM 

" Almanya ile ışb:rliğı j 
siyasetıni takbih edıyoruz,, 

Ncvyork, 19 (A. A.) - Arala. 
rmda sinema artisti Şarl Boyer de 
olmak üzere AmPrika Btrleşi'!t 
devletlerinde oturan yedi mUm -
tas Fransız şahsiyeti, reis!cum,.ı.:
ra bir telgraf ı;ekerck, Fransız .. 
Alınan işbirliği hakk-ııda yaptığı 
son deklArasyonda ifade ettiği l -
deallere tam sadakat ve b_ğlılık .. 
Iarmı bildlrml~lcrdir. Bu mümtaz 
zevat, Ruzvelte çektikleri tel
grafta, 5(>yle dcmelttcdiı ler: 

"A1manya ile sözde i~birliği .si
yasetini bütün enerjimizle takbih 
ediyoruz. Çünkü, bu siyasetin, 
Fransız milletinin arzusuna, milli 
menfaatlerine, ideallerine ve şere 
fine muhalif olduğunn inanıyo. 
ruz.,, 

:Meş.hur tiyatro muharriri Herui 
Bernsteln, Nevyork Taymis ga " 
zetesine gönderdiği bir mektup • 
ta şöyle demektedir: 

"İngiltere hlzo karıt vaadini 
fazlasiyle tutmuRtur. Mağlübiyet 
saatinde İngiltereyi muharebe 
meydanında yalnız brraktığnnız 
zaman, İngiltere, çok Alicenap bir 
dost olarak kendisini g&ltcrmiş -
tir. 

İtalyan İşgali altındaki 

Yugoslav 
toprakları 

Siv.ı komiserler larafmdan 
idare edilecek 

R<ımıı., '19 (A. A.) - D. N. B. 
a,Ja.DSI "blldirlyor: 
Musoııru.Jn bir emirnamesi ile 

ftalyan ordusu taro.'ından i8gal 
edilmiş olan eski Yugoslav t.oprok 
lan ba§kumnndanl•ğmın emrinde 
sivil komiserler marifetiyle idare 
edilecektir. İşgal altındaki mıntıı
kalarda bulunan memurlar vazi -
feleri başında kalacnklardır. An -
cak komiserler askeri ve siyasi 
sebepler dolayıslyle mahzurlu gör 
düklon iıkdlrde bunlar vazifele -
ıinden Çıknnlablleccklordir. Son -
salJ, S ebcnico, Spalato, Rngusa 
ve Cattaro vUiıyetlerinde İtalyan .. 
ca resmi lls3.n olnrak kullnnıln • 
eaktır. Belgraddakl temyiz mah -
kemesi yerine Podgoriçe.da -ve 
Spalatodn birer istinat mahkeme • 
si kurulacaktır. 

---»oe:---
Sovyetlerin Berlin elçisi 

Re-rlin 19 ( A.A.) - Sovyet. 
ler B irlif'inin Berlin bilyük el
çisi Vladimir Dekanazof Berllne 
dönerek vazifesine tekrar başla
nı! tır. 

---,.o«---
Bebek - istinye yolunda 

ir o omobil 
dev ild. 

Bir amele yaralandı 
Dün, Çırağan caddesi~de ~

lbek lstinye yolunun tamır edil
diği kısımda yolun bozukluğu 
dolayısiyle bir otomobil kazısı 
olmu.~. bir talaJi dcvrilmik ve bir 
amele ağır surette yaralanmış· 
tır. 
Kazayı yapan otomobil şoför 

Ahmet Kızılın 2462 numaralı 
taksisidir. Şoför Bebek istika. 
metinden yo1un yapıldığı yere 
yaklaşınca kar§ısına ameleden 
Mustafa Akça çıkmış, şoför 
kendiüini ezmeme1

{ i~n direksi
yonu sola kıvırmıştır. 

Buradan otomobil devrilmiş, 
ve amele Mustafa Akça muhte
lif yerlerinden yaralanmıştır. 

Ot.om bil hasara uğraınrş, 
içindeki müşetrilerle şoföre bir 
şey olmamıştır. Yaralı amele te· 
davi altına nlımnış, tahkikata 
başlanmıştxr. 

Ronıa, 18 ( A.A.) - Ante Pa.· 
veliç'in talebi üzerine bu sabah 
quınna saraym1a. Dük dö Spo
leto Hırvatistan Kralı ilan edil .. 
miştir. 

Roma, 18 ( A. A.) - Dük dö 
Spoleto, Hlt'Ttistan Kralı olarak 
taç giymek ~re yalanda Z8.ğ" 
robe gidecektir. Maamafih, ken
disi, şimdiden Hırvatistan kralı 
olarak telakki edilmektedir. Hır
vat devlf~tinin hükUmdan vazi. 
yeti, bugün quirinal sarayındaki 
merasimin sonunda ilk te7.ahü· 
rünü vermiştir. Saray erklnı 
salonunu terkederken, İtalya 
kralmr müteakip yeni Hırvat 
kralı çıkmış ve !talyan veliahtı 
bunu müteakip salonu terkeyle
miştir. 

Ronm. 18 (A.A.) - Venedik Sara. 
ymda ı solilıl ve Ante Pa eUç ara
sında qağtdnld <reırikalar imzalan· 
mışlt!': 

1 - İtalya ve Hırvatlatan krallığı 
arasmda bir hudut tahdidi muabedel!i, 

Bu muahedeye glke, klAalk Dal· 
maçya denen arazi, yam zara'dan 
Spalato da dahfl olma.k llzere bıı 90D 

şehre kadar 1IZ&lmll v. Zara. Betı!ce, 
Traıı ve SpalatoytJ ihUn. eöP.n genlf 
arazi, İtalyan anı.zlsi olmaktadır. 

Brazza ve Leıina adalan hariç olmak 
tizl're bUtO Dalmaçya sabll adaları 
1taıyaya eçmcktedir. KAttaro Bota. 
zı mmtakuı da Karadağ hududuna 
kadar İtalyan krallığma geçmekte· 
dir. 

Yeni huduUar, .mab&Jllnde bir muh· 
teııt komisyon tarafından sarahatle 
teablt olunacaktır. Bu kcımtsyon. det" 
bal faallvet~ne başlıyacnktır. Yeni hu 
dutlar, lkt memlek ttn Uıtf~lanm 
nazarı dikkate alacaktrr. 

Muahede, derhal mcrtyet mevkime 
girmektedir. 

2 - Adrıyatık s:ıhlllni 11.lAJuı.dar e
den aııkerl mr.soleleor üz:ertnae bir an· 
laşma: 

Bu anlaşma !le, Hın:AU.tan hDkQ· 
metl, 1tatyan Da1~yuma vo ttaı. 
yan krallığına kar§l harp pyelerirıde 
ku11anılıı.bilecek kara, deniz ve hava 
askeri iııUhkAmlan, harekAt 11sleri Ye 
yahut &.skerl tesisat vtıcuı!a getir.mi· 
yeeck ve idame etmlyeoekttr. Anlaş· 
maya meltuf bir lıartt.a, anı~anm 
bu noktaırmı daha ziyade l\Ydmlat· 
makt!ldrr. 
Hırvat hUkt'lmeU, bir harp fi.105U 

vücuda getirmek niyetinde olmadığmı 
bildirir. • 

3 - Bir garanU ve ilbriliği mua_ 
hede&: 

Bu muahede muc:ihincc, İtalya, Hır
vatl•tan krallığmm istlkl!llnl ve ara· 
zi tamamlyetlnJ. rıırantt edE-r. 

Hulün nutku 
\'uşlnı;ton, 19 (A.A.) - B .B.C: 
Birt~gik Amerika hnrlctye naz:m 

Hul dU:ı söyıemiıJ olduğu bir nutukta 
ezc"mlc demlftlr kt: 
"- Bir1C§lk Amcrik& aiyasctiııln 

gayesi, 1.ngntercnin ytyecek ve len.. 
zımıı.tmı terulnd~r. Gerek 1ngilterentn 
kendi rr.t!dl'lfaası, gerelteo hayati prea 
•ip'e.rbıizln müdılfa&ı11 lçin !htlyaet 
olan si'lı.h!an rrtıratlo vo ınuntauın 
bir sun:tte yctflt!rnıemiZ lliztmdrr. 
Ancak lttUınt saye.sinde birleşik A
mert!m demokrat memlckettt- 1'UtUn 
maddi manaııfle yardım edeblllr. Ha
rici t12?ıtttınlzln ~ bu milletlere 
tmal etmekte o!dtı,11muz harp rııalze. 
mesiai !'ÜJldcn gtıno daha fazla mil<.. 
tarda göndennckUr. 

Fak&t gl5nderf1e:n mallar nlılp1f'ri. 
ne uınatırılmadığl ta'kdirde böyt.. blr 
Ucııret beyhudedir. 

Biz, bunu önlem~k için lftzmı gelen 
\'esııiti temin c~ceğlz. Sahte bir a.sa 
ylş hl.s."'ne kapılmıyalJm. 1kl Okyanus 
ile ve ımtb anum\17'.la kMI. mlkt&rds 
l•orunmuıJ o\duğtınmuzu s nanlar a1.da 
nıyo.rlar. 

( v ... tarafı l nclde) yesi auUkellefleıi de iştirak ede. (Ba.s t&rafJ 1 nclde) / 
- ı rdir DaJıa sa.bahrn ilk saatlerinden at 9 30 da Taksim uıeydarunda cek e • . 

end,il • ı yerlerde top Müsabakalardan önce sporcular ltib&ren muazzam merasimde bu.. 
k erme ayrı an • ı~·tı•• • ı··---~ üz b' le ki..; 19 M0 -
ft .... - ... ıardı Saat 9 30 da ba.şta mwk& ile birlikte .... ı ~ ma~· \MUIJ&& ere m ree ~ -

vaıı .... ~ tst~ 1 k ~utaru olmak ııı ısöyliyeoekler ve bu esnada ız- ym stadına girip yer almI§U. Sa• 
ı ve . ~ 0 

• he eti ı eller tarafından direğe bayrak bahleyln stat en az 35 bin kiıılyle 
üzere Partı vılayet ıdare . Y · ı kil ktir Bunu mUteaklp gene; tamamiyle dolmuş bulunuyordu. · · ·t beden terbıyesı çe ece · 
re.!.sı~. uıa~ ve 1 ıselA.mla- lik marşı söylenecek ve geçit r~- Merasim saat tam 10 da istik-
uıudurleri sporcu an . . mi başlıyacaktır Geçlt resmi bit. ıaı marşı ile başlamış ve nz sonra 
mışlardır. Bunu müteakip abıde. tikten sonra k~ l.iaelcrlııln 80 Milli Şef İnönü, yanlarında re~-
ye ~e~le~ kon:nuş '!e bando-1 metre düz koşu, el topu mü.saba.- kalan, oğulları ve kızlan olduğu 
~unA ıştirakiyl.~ bır .~ ~- katan, döl't yüz, sekiz yUz, bin beş halde stada gelmişlerdir. Milli 
tıkla! marşı soy!enmıştır. lstaık- 1 yüz metrelik koşularla Balkan Şef balkondaki yerlerini almışlar, 
lal marşı söylenırken mt:Yd~da. bayrak koşusu yapılacaktır. Bun- alkretan sarsılan staddaki halkın 
ki direğe bayrak çek_ılmış ve ı lan taklöen de disk gülle ve cf. selimlarma mukabele buyurmuş
müteakiben vali LU.tf ı. Krrdar rit atmalar tek ad~. yüksek ve lardır. Sağ yanlarmdn refikaları, 
şu bitaıbeyi irad etmıştır: sırıkla atl~alara ba<:,laıuıcaktır. mahdunılan, k:zları. yaverleri, 

VALlNlN SUTKU Mü b k lardan sonra mükAfat KA.znn Ozalp, eski başvekil Ra:.A, ta .ııaaıar sa. a a 
"- Aziz ve muhterem va n-"i • tevzii mersim! yapılacakttr. arkasında Raif Karadeniz, Abdül. 

genç mektepliler, gUzel lstanbulun HALKEVLERİNDE halik Renda, sol yanlarmda b~ve. 
saygı aeğer he.lkJ: Bugün sa.at 16 da Beyoğlu ve kil Refik Saydam, Fikri Tuzer, 

Bugün burada ba§tan bqa oeref ve Eminönü Halkcvlerinde spor ko'• Hasan Ali Yücel, Şük.rll Saraço:;. 
.tı.amasat deatanıarile dolu olan Türk lan tal'afmdan muhtelif spor gös lu ve diğer vekiller, mebuslar yer 
tarihinin büyük sQnlcrtndeD birini j terileri ve beden harekatı yapıla.- almış bulunuyorlardr. 
kutıul~yoruz. 19 mayıs gerçi bir mu.. cak bundan başka diğer bütün Bu sırada riyaseticumhur ban. 
barebenin yıJ.dönUmil, bir zafer ıuou. halkevlerinde olduğu gibi günün dosu önde olduğu halde en önde 
blr .<.ahramanm doğumu veya buna büyük minas etrafında konfe • Türk bayrakları, arka::ımda da 
benzer bir h!cllaenin vukubulduğu btr ranslar müsamereler verilecek • parti ve okul bayrakları Maraton 
gün değildir; hepinizin b\Jd!ğinlz gibi tir. ' kule&nin altından stada glrmişlCI"-
19 mayıs sadece lstanbuldan ayrılan -------------- dir. Bu sırada tayyarelerimiz ııa.. 
bir seyyahın Anadolu ıopraklanna a- B, r haftada vada uçuyorıar, heıezonıar çizerek 
yak bastığı bir gUndür; fakat bu ee. hünerler gösteriyor ve bayrama 
yaJıa.tteki ulvi mana ve o yolculuğun 13 4 heyecanlar katıyorlardı. 
neticesi itibarile Tllrk mUlettnın mıı.. GEÇİT RESllİ 
ır.Wı talil Uzerine doğan ışafak, tarihi. A 1 Yavaş yavaş bayrama i§tirak e. 
mızın sayfalarını ebcc\lyet\ere kadııır m an den gençler pistin üzerinde yer -
aydmiatacak bir ebeırunlyet ve aza. terini almışlardı. Nihayet geçit 
ınet ltade etmektedir. Onuıı lç\ndir ki tayyaresi resmi başlam.Jş ve evveli kız u. 
l9 mayıs Türk milletinin kurtuıuı n eesi kızlan beyaz gömlek, siyah 

tstik.W muharebesine gtrmek yolunda t h • d • ı d • külot, ince çorap ve beyaz iskar. 
bir karar gUnlldür; TO.rk l.BtlklAlinln a rıp e 1 1 pinli olınak üzere }.filli Şefin ö -
dUnya 81\hneııiııe yeni ba§tan ıan •e nünden geçmişler ve tam balko .. 
ıerefle ııa.rılı olan doğuşu demektir: Loıtı!ra, 19 (A.A.) - (B.B .C.) nun önünde ba§larmı hep birden 
BUlAn 19H .. 18 harbinden sonraki e.. Oamartesi akp.mı biten hatta r.ar. sağa doğru çevirerek Yüce İnönü· 
nm artlar içinde mağtCp ve mtınhe.. I fmda lM dll§man tayyarcal tabrlp e. nU selmılamı:Şlardır. Bunu takl • 
atm ~edilen, kara ve karanlık btT dilml,t;ı,-. lngilıs sa,tatı 11 tayyaredir. ben ticaret ~ maarif cemiye. 
~ldbet~ doğrU sUrUkıendigl 8&11ı1an 1 Bunla~an M il ortap.rkta du,UrQI. ti Ankara Yenişehir lisesi. İnönü 

. ..... ve llele~t bllr ıntl§t11r. Alınan b&V& tayyareleri tngU kız enstitüsii, ikinci orta okul, Ü• 
mJUeUınlzin ya.,ama0 - ._._,..__ 

rem bir hayat içinde ya. tere Uurbıde 68 tayyare kay____.., çüncll orta okul, dördüncil orta °" 
mllstakll. §e dUr tir. Mtm·er devletıerl ort.aprkta 5'1 kul, şanlı harbiye, Ankara eı1cek 
~amağa. azmettiği g1ln • ka betm••l--"ir li f G 1 n......ı t k 1 ~ MUletimiZin yetlştlrdlğt kııbra.man. tayyare Y Ali --- • Sef!, az ......._, sana o u u, .,., .. 
1ıı.ttn berbiri, dUnY!! -tarihine teref teı A~imıizde 16 d~ınan tane.rem dn.. tinci orta okul, ~edqn terbiyesi 
kil edecek bUyUklUkte tnsnnlardrr; ,fUrll n:tı~tttr. ,._ mUkellefelri, Maskcspor fabrlknst 

d 22 yıl önce blı mayıs gUntı, Kahire, 19 (R.ııclyo) - Or:ta~uk ~ gençleri ve demirspor gençleri 
Bun ııo • 1 lst bntu uran •Uıı. gUlz hava kuvvetlerinln reıım.l tebli. geçm;şlerdir. lnönü elinde 53pka
kUçük .. ır vapur; kan Karadenlze a.. ğine göre şimalde Yunanistandan ce.. sı olduğu halde gençleri.n seıa.m .. 
11 havadan sıyn ra bahmda blr nur nub! Hııbeşistana •e Btngazlden Mu. larma mukabele etmişlerdir. 
çılan ve 19 mayıs sca kJ sula kadar uzayan Ortqark harp.._ MAAR.l FVEK:t:LtNtN NUTKU 
•e zıya c;ağıayanı haıtnde s= ~ batannda tngllider kaybettikleri s Bundan sonra !stiklfil marşı 
yıl&nn~ ayak bamın ulvi ıte 'k tayyareye mul<abU 1G dll§Man tayyare h b' ~,ı .. l . 
Türk milleUnilı yetl§tlrdlği en bllytl -'ni dnııttrmn-ıcr blı' çoklanm haaa.o ep ır a1;UA.lan soy enmış ve 

ttlrkUn .Anadolu •• " - ' Ya.arif Vekili Hasan Ali Yücel 
kahramandır. Ata ra. uıra~ıar 1'e yerde 20 naktiyc kUrsiye gelerek gençlik hayra.. 
ıcurtulUJ lıarblne başlamak •e TUrk YUn\<ers tayyaresi tahrip ve yahut mmı açış nutkunu söytemiştir. 
mil tine yeni bir yUl<se1~ utku ·~· hasara uğratml§lardır. Maarif Vekili, Nutkuna: ''Yiloe 
mak ü?.ere Anadoluya ayak bastıRt »<>«---
gttnlin blr 'hamle gflnll, b!r Uertye •· B 

1 
. '\ d Milli Şefimiz ve sevgili yu~-

tılış, hayat, hareket ve gençlik günU u garıs.an a ~t.~·; diye başlamış Ve demiş· 
olarait kabul edlldit'inl biliyorsunuz. • ''- Tarihimizin en karanlık 
Bundan yi!'ml Ud yıl önceki 19 mayu Sobranya re·ısı 
da ve ondan sonra drı ıwyatmm eon devrine ışık ve hayat verici bir 
dakikasına kadar bUyük Atamızın • •

1 
sabah olan 19 mayısı kutlamak 

tcm~U ettiği mtı1taddeıı lr de ve ham. Mihverrn emrı 9 için bugün memleketin her ya_ 
le kuvveti T ürk gençliğinin damar.. İS ifa etmis ! nında böylece toplanmış bulunu-
larmda, bUtUn azamet ve hnp'!letle, yonız. 

•·t 19 (A.A.) s t d n bil Fikir olarak, hatıra olarak, ... -a~amaktatlır ve yaşıyaca" ır. Londra, - o ya a .. 
~ • · ..,_ ·· Sob ısı Logc vatan m ....... 1elerinde daima hepi· DU:ıyanm en buhrtınll gUnlerlnde dln~ı.ue gore, ranya re .. ~ 

k~ •e e suıh ve saııdet aen .. leri ya. tototu.-ı iııti!asma, Seılnik te dahil ol. mizi uyanık tutan bir ses olarak 
Tür ) Y mak '.lzere Makedonya ve Arnavutlu.. bizi, varlığında düşünmcğe çağı. 
§&lan cumhuriyet idaresi ve onun ba.. ğun b1: kuımmm Bulgaristann veriJ,. ran Büyük Kurta.rıc:ı, istiklfili· 
şmda bı.ıhınan Mil1t Şefhntz k8h7ınaı; mesini istıyen Bulgar maksimalistle. mizi kunıcu, '!'ürke en geniş Ur 
asker ve büyük devlet ::;;u 8~ ı rt ıeb:b olmuolardır. Logototot Uo tiklıl1. ufuklarını 81.;IClSI Büyük 
trumn, büttııı milletle ~ ' ey ı g1ln evveı ttalya ne Almanyayı Bul.. Atatürk, yitimi iki yıl önce tam 
ler, .Ue güveniyor! 1 gariatanm emellerini aza.mi d.erecıcdo bu~deydi, ki esir düşm~ olan 

Genç mektepliler! Dlmağlan bDgl tatmbı etmııdJk1eri içln yan kapalı bir aziz yurdu düşman elinden kur. 
ışığly&e, bedenleri sıhhat ve kuvvetl~ aeldlde tenktd ctmı,u. Bunun üzerine tarnıa.k karariyle Anadolu top· 
ruhları yıımaz bir enerji Uc dolu Tllr • Logot:>f mihverin emriyle istifaya raklarına ayağını bastı. 
gen~leri. 19 mayıs, sızın hamle, hayat. 1 mecbur kalmıştır. O günden bugüne, arkasında 

harek~t ve llmtt ~ünllnUzdllr. Ruhla. : ==~~~~========~===;;=~======= rmdaltl ımn, azim ve irade meşaleainl : 
19 mayısm bUyilk ateflnden yakarak 
istik'lale doğru Uerllyen Tilrk neaUle-

~l~r~~=m: !:::~~t ;:n::ı::~ Bayr==>aktaki vasiy t 
bakında en btıynk temmat olarak t., 

nönUnlln göııterdlttl yeni ,ere! yoU~ (Ba' tarafı 1 ncldr) Necip Fazıl KısakUrek 
rmd& ytırUmeğe lıAZil' bu tun~~· hnyret ve haşyetle diişünüyoram; 
Cumbı:rlyettmtzin banisi. ~ gözlerim ya., dolu, dü~ün1l7onım... 

fimiz AtntUrkUn mukaddct hatıruı I Hayattayken ksfanu kalasına. Cumhuriyetini kurtarmnktır. Muh
nUnde tazim ile ijiUrlten o:ıun bırak. heT k~yle ~gvn balmadığmı taç olduğun kudret, damarlnnnda
tıi!;ı err.anetl biçbir sarsıntıya u(!'rat. 1 milli !l.&hrn.manm. bugüıı beni a. li ki asil kanda mevcuttur. 
madan ilelebet ylllueltmeğc ~ fikJr 'kö,elerlmdcıt biri üıcrlnd~ Atatürk! .• 
verm•ş olan tnısnn çoculdannı oeTg '\'O herkesten iyi ka.vrunş oldu.. Seni bugün sovdlğlrn vo anladı. 
ne 11et!mtryoıımı.,. ğanu ~örüyorum: ğım kadar biı;;bir de'\irdo se\:eme-

GEÇİT RES"lİ . _ Bir gün i.attkW ve cumhurl- dlm ve anlıyamadnn. 
Bunu mütcRltiP mektcplıler r.:l.. yeti mildalaa. mec.bUl"iyetirıe dü• Sana, ge<>iml duyduğun, fa.kat 

mın& kıı muallim rn:ktc-l'ıl ınczıır- şenen, vaz:teye nttlınak için, jçin- CC'\-ap '\'Crmt'k imkiinmdan mnh~ 
lanndan Necibe Ubruray ile ml'· de bulun:ıc:ığm vaziyetin imkdn 1 rum oldob'1lll bir i.nm temiı n 

Silahtarağa fabrikasın • kellefler namma SelAml A'k~lm ve şeraitini düşUnmlyeccksln! .. 'emin \lcdanı t~lnde hayktnyonım: 
da bazı tadilat tarafından bire,. nutuk Irat edil • Bu wkan ve !'erait, çok nlmllsalt l Kendimi, kan ren~ bayrak fo· 

mit "Ve gP.çlt remnhıe ~ek~pl~, bir mahiyette tezahlir edebilir. nunda, kan ren~l bir lk irle ynzılı 

Yalnız be.9ka memleketlerin Akibcti 
d .. ğil, aynı LamanOıı. bizim de eınntye. 
timiz mevzuuba.bUıtir.,, 

yal')tlacak sporcular ıve beden teibiye:sı ınil- ı:.ttldil ve cumhuriyetine kaste.. vasiyetinin, her ~7Jnl foclnya h"· 
Belediye elektrik ve .. tr~ll!::.~r kellefleri i~tirnk etmiı;lerdir. dccek dÜ'Jlllaıılar, biltüıı dünyada ZIJ' bir se.ı-den;~tM diye Han et. 

işletmeleri umum mudlırlug..:, Ffü'VımnAIIÇE STADINDA emsali ~örülmemiş bir galibiyetin I mek lhtiyacmdayım ... 
mek vazifesini aldım. Bu va.zi • Silii.htarağa elektrik fa!brikasın. YAPILAf'Ali Şfü'\LlKLER milmeralli olabilirler. Da~n, tmn 18 milyon nüsha 
feyi sarsılm:ız bir tarzda. ifa e· da bazı tadilM yapma.ğa ve bil· Öğleden f'onra saat 16 da Fc- \'e bn~nUn nabznu 1111:\rc& ev- bft.ostmlıp lmndaktald çocuktan y .. 
dcc~i.m. Mukaddcr.ıtma. emin hassa kazan dairelerinde ~ ncrbahçe stnrlyomunda mektepli - vel a'""', yoklamıt!. ba g~ek- · tahtald ih~iya~ kadar dağıtıla.
bulunan Fransa, Suriye ve UA>· tertibat a~mnğa fümm ~~uş- Ierle sporculann ve. bcdeıı. ter .. ten. 4~ czl ini, buytk 'ft6iyet ~; '\·e lizennde kelime kelime, 
nan halkmm sadıtkatinden ve tür. öğrendiğimiz:.t göre tik ?1a· ı blyMl mükellefleriıun t ıraklle takip ~ıo~: . . • ı 1•drakl<:~ .~~. gın-.leklan talıriJ ede· 
nmhahbetinden emindir. 1 rak ~ numanJı kazan daıre. aUetima ve futAA ınüı.ıabıık:olan ya - Türk ısb~li1:~ evladı! İşte ı slyo dtL,..ınulecek v~. konu~ulıu-Ak 

Şark ordusu, kuvvete kuvvet- sinide lüzum görülen bazı deği. ptlacakllr. Bıı P"nP 1'1k defa ola: ı'b.u ahva~. ve ş?r~ıt .ı~ı!l_de dahi .~a· 
1 
~itap sayfası._ ..AtaturkUn ı:en~u.._ 

lilB~J~eJ~.a.zxrdrr. -. ..a.ikUlder,...VP, ~-yaU!J.a.cakW:,. n,t bütün merasime l>edcn lCJtiı. ziten. • .l'urk .istikliLJını ve. Turk, 1 ge hl~.f 

yilrüyiişümüzün hiç dcği~?"!. 
izi, bizden sonra. gelecekler ı~ 
de bir hayat çizgisi halinde 
rüp gidecektir. d"J. 

Türk milletini dünyanın oı· 
bucağında yangınların tu~ 
ğu bu devirde, bu derece sağı;; 
azimli, iradeli ve bu derece 'rJ. 
pare kılan kudret, onun ·~ 
Türkün kalbinde yaktığı isil 
aşkının ateşi, milli nanıUil 
şerefin meşalesidir. tP1. 

Hizmetlerine minnet vo . > 
hahbet saygısı beelediğiıniJ A 
tatürkümUzün fani baya.ta 5y .. 
lerini yumduğu andan iti~ 
idareyi, iradeleri temiz ellflll6. 
alan Büyük Şefimiz tnönilı 
nUnde ve karşısındaki Tiirl' ~ 
letini, bir bütün loarak ~" 
milleti hazır, her emrini dJJ"" 
buldu ve daima böyle bul~ 

Yurttaşlarım, ona in.alın.-..~. 
Çünkü o da bize inanınah-tY 
lnön\i şefimizdir. İnönü ~ 
ğumuzdur. İnönü Türk ~ 
nin düştinen başı w duyaıı " 

bi~ birlik ve beraberliğin.,~ 
metini ve kudretini hud~ 
mızm dışından bakarak göfll' 
lizrmdır. J. 

Gençler, milli birliğin ~ 
yarma ulaştıracak çelik ~ 
milli birlik ve berabcrl!ğiıl. t, 
timsali si7lersiniz. Vazifeni'~ 
refiniz gibi bQyU:ktür. Bu~ 
vazifeyi yapabilmek için P' 
bir an unutmayınız. _..1J 

Hayat ne kutsal btr amaca v- ~ 
medlltçcı vicdan hw:urlJe mllte~ıııt: 
mak nıç kimseye milYe deg>-" f 
b6yle b!r :gaye uğrunda mnmn ~ 
nuyantıırm feylz11 bir bayata~ 
olduklsn hiçbir zaman gllrlllDl 'f" 
Buna w-mck lçhı her D&ydCD lSD~ , 
rekl rl!ılz '\"lltan ve millet se~ tJ 
dolmııb, na.mua 11eref "fC latlkıAl • 
Ue yanmalıdı:r. ~ 

Sizlerin bu duyguda olduğun~ 
mat ediyoruz. BQyUlUerlntr.a Jı1 

bir itaat De bağlı olu~nuz. bU ~ 
mette ve kudrette özltl Türk ço ~ 
n olduğunuzun delllidir. ÇeUıı ııK.ııl' 
nızı.o dct~ez karakterınlzlc, ~ 
şeyln klrletmeğe muvaffak ol~ 
cağı l!t\f vlcdalllarmızl& sızı 
lln emniyeti olarak t&ıuyOnlZ- 1'_ 

Tür;c mUlctiııe bqer tarlhln~ 
kadder medeniyet vazl.feainl ~ 
ve buzur vazifesini yerine~ 
l§tıı1 yarın sizler UstUnllx.c ~ 
Bugünden bu güç, sert ~eye 
dlntzi hll.Z?l'laınalı.smU'.. ~ 

Sevı:;ill Tnrk çoeuklan bU 1-'! 
gUnlenLden biri olan 19 ma)'JS tı• 1 
tik ve .spor bayramı heplnlZC Jtı1 
sım!,, ~ 

Hasan Ali 'J'Qcelln nutku 1 
doldur.ın binlerce TUrk tarafm~ 
detıe w müteaddit defalar al ,ıJ 1 
mı§, nkU bu yilirocn ııutk1Jnll 
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to.aılalarla devaııı mecburiyetin 

ınıatır. ~ 
Saat 11 e ,.akla§malrtaYdı. ~ 

din 15 mayısta yola ç1kantan- ~ 
lettn elinden geçen vcı Ata~~ ... ~ 
bolO. olu bayrak GQktaD ~ 
dutııınna gtrmi~tL P'._ 

saat tam U de de 19 mayıs'l ~ 
n& gtrecckU. ıı ı bir dakik• ~ 
hep btr ağızdan "dal ba§ınl 1ıO ti' 
alnı!§,, ma~ söylemni§. taııı ~ ,t' 
nada bayrak 2'0 mcı: atıettcıı ~ 
çUk oıan 2U inci aUet:e sto.d U& ıcııJ,I 
da vorilml.§ ve bu da ınsrstotı 1'~" 
nlD aıtmda bUytlk bir snnı.tıtı 
ğ& bqlam11tlr. · cıeıSJ ~ 

KUçiik atlet balkonun 6ntuı ~:.. 
prak merdivenleri çıkmll ve ecd'~ 
Arik'l.Jl ne Cevdet Kcrtnı ~ ... f ~ 
yanlarından geçerek Mll11 rr-e 'ti" 
lll§mtf. ve bayrağı kendllettn0 __,.. 

dim etmiştir. ~ ~ 
Bu &ll'&dıı stad bilytlk btt rôt1• ıJf!'_ 

ve heyecanla a1la!itan ınt~~ 
ıı Şet be.yroğı alır aıınaz ~ 
nçm:r; ve bayrağı dl§4l'l çıltB -4' 
ıca g1SstermlşUr. .,19 ?.~ 
Bayrağın bir yUztlnde ~-

1Ql9, 19 mayıs 1941H yQ.Zl)~ ~ 
yüzllnde de "Ebedi şettcn . ~ 
ibaresi bulunuyordu. ~ ~ ~ 

Al:tJ§ dakikalarca stırın~ 
İnönü §tıpkaslle halkı sel 

dır. çt~ 
Bundan ııonra .~tadın Y~rgi ~ ~ 

ri üzerinde dümdüz birer .çi~ 
strıılanaıı gençler spor ' 
başlamışlardır. _<iiii4 

odJB # 
Emin va ser! bir ınct cııdl ,.r 

o'kul vo Lise talebesine ıı: ~· 
lerbıde Fran.sızca .dersi 
AŞY mo.racaat. 
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.... . 
i arihin tanıdığı mucizelerin 

. .......................... ~ ı~~@hınro~~~~ ~ 1 .......................... 1 
en büyüğü: 19 Mayıs 

,~ Atattirkün Anadolııy& yük8f!ltmeğe doru. götünncle •
~ 1-tığr ve kurtuluş adımmrn va._5an bir önderin arkasına ta.kıla.
dtır lı ilk nprln ve mes'ut gttn. r&k g<i6t.erdi~ yollara do~ 1nıv .. 
•rt • Osnıaıııı imparatorluğundan •etıı adımlarla yti.l'U.~e ;yapmıya• 

ık haYD' ka.lmıMiığmı, padiııehm cağı muclzcler yoJ..-tur. Ve Tiirk 

:::::.~~ be.§ka kimffyi dü§\in• mlllcti bu blrliii ı;östcnnl,, istilo.. 
of. llıat -a&111, nılJlet.e kıymet ,·ermedi· WiD.i kuı1armı~, bu kahranıa.nlı'k-

~ 1Urdnn mtistevliler elinde lariyle, feragatkfırhklarlle biitün 

~ ve :r.avaJJı ~JJ'Pındıf;mı gören bir husumet dünyasmm hayretten 
fııu~a Xcınaı pa~, Türk mille- pamıaldarmı ağzında bfrakmL,ıtr. 
la- Yenı bir ufka doğra götürmek Bunun i~lndlr ki, hef yıl bn~n, 
dil .... birta.kmı h&reketler yapma.fi 22 sene cn·elld gilnil bir ltcro da
~111 ve ha güzel mabefla. ita anmak, vo o büyük tarihin bü· 
~ laya g~,tt. Onunla berıt.- yttk manasmı kalplerimi7Ale ve b 
~nan mübarek şahsında te- fala.mnızda, bir kelime Do bUtttn 
~ eden Türle şuuru d& Ana-- b<-nftğhnizdt! canlandırmak bir 
~ geçtt ve nihayet '.l'ürk mil• bo~, ulu bir f&ri.7.acltr. 

" 1-rlııin tanıdığı mucizelerin :Bu farfa.a.nm d&ha. büyüğü vın: 
"8, 11&ı1lnıtidesinl yarattı: l\Iüırta • Bbıe bu kurtnlq günUnll bazırlı
lı.....ı lı.lb-, rIQurla bir Türkiye <Jum- yan, bu ulu gti.Dibı kahnunaın o • 
~...,,.et:t doğ-do. lan Ebedi Şef Atatllrktl hatırla
ıııı..~. bit- ul\1 hiklye, bir kahra.. mak, on mı aziz hatırası 6ntlnde 
~~ destanıdır ki, bunu, bütün hürmetle, muhabbetle elfbnek ... 
~ 'llh .. u, Coluiu11a, ~iuyla, Türk mJlletinln bu meıs'ut günil 
'tt4ı h.ri.ıe, genclle, herkes, h~pl - hep binlcn, ayni sevinç ve gururla 

tı. bWıt.. Ve bananla gunıl' ,.e lnıtlalamMı ha farlzaJI edadan 
.. ~ daJnıütayız. başk& bir ı:ey mldlrf -!: hareket, kurtuluş ayaktan• YWtsekliği insanlığa baş döndüren 
~ 5nnu gösteriyor ki, bir mil • 

.,,_eğer bütün §tlanma t.optar. Verdin blzo ııen yepyeni lıiı'~ 
l'sino hlkbn olur, kemllsinl 

ite iman. 
~ halasa saadete, dün7a 
.............. Cri ~nde hatırlı bir mo,·kie 

lY ataia hasret 
çeken adam 

u~l4 haıt:>i devam ederken bir 
~ 88keri başmdan yarala
~ hasta.haneye götüriilmtlş-

. ~ Macar iyileşerek hasta.. 
~ Çikm:ış, fa.kat o gi)nden 

bıl..L . bir daha uyku uyuyama
~.Zavallı adama yirmi be§ 

~nheri gözünü kapamak 
~ -t .. ::... . k .. ol 
~~ gırıne • muyesser • 

L.:.~ uykusuzluk bu ada.mm 
~ bir ömür geçirmesine ve 

ti...~e'de bir sigorta §irke
""'IQe çalışmamna. m!ni obna-

~· Son buhran yüzünden 
~ lıft.en. çıkarıldığı vakit ise bir 

t..., ~er ve Y,&blı mek.. 
~ ebkçisi olarak kendisine 
~kça yüksek bir ücret ver
~ biribirile rekabet etmiş-

?', 

lr:ata.ğa hasret çeken bu eSki 
~ askeri §imdi bir roman 

~~la ~~!~· ~ roman.öt.ek. • 

~~ u.,~~ ıç.ın ı 
~n bir misli fazla Y8§8.. 

~tL ~Bayılan bin insanm ruhi 
~ göstereceği için 3imdi

gok alika uyandınnJ§tır. 

. Para gönderiniz! 

Amerikada yeni kurulan as. 
kerlik lf\f>e]eri §iındi hiç peklen
miyen w kOlay kolay h3)Jecli~mj

yecek gibi görünen bir mesele 
le ka.rşI karşiya kalmışlardır. 

Püeblo civarında oturan yerli 
alıali orduya girmek, Uker üni. 
~ giy.aiefi çok istiyor
lar. a.Fkat bu a.rzuıarma mani 
olan bir şey var: Askeri talima.~ 
name erlerin saçlarmm stf ll' mı. 
mara makine ile kesileceğine 

dair olan maddesi. Püeblo'da o
turan yerli Amerikalıların uzun 

ve örgülü sa.çlan vardır. Ve i
nandrklan dine göre bu. saçlan 
kel!ltirecıek olursa öldükten son.. 
ra. cennete gitmek saadetinden 
malınım kalırlar. 

Bu mcaele nasıl halledilecek 
dersiniz? Acaba yerli neferler 

asker kaaketleırirıln altmd& tmın 
öırgW.U. ~nm muhafaza e

debilecekler mi! Yolma mfı:r mı
ma.n. makinede mi kalacak? 

Bu iş .Amerikada.n başka bir 
memlekette olsaydı neticeyi n. 
velden kestirmek kolay olurdu .. 
F&ka.t .Amerika granitler memle
ketidir. Hiç bir şey orada evvel
den tahmin edilemez. 

Çiçekler musikiden 
~e~ paranın ne kadar anlarmış 
~ ka---1dımnT ~"'"'icı 
·"I?' -.cı.u.u b·~ ""l)·---"' Bwıu, bütün ömrünü tiyatro. 
eııliı.t ~k insanların. hftla mevcut larla uğraşmağa hasretmi§ olan 

Enı ınuhakkakbr. meşhur filim Hans Taytsen söy-

baı c\ınerikaaa. Teksas eyaletinde lüyor. 

~ §ehrinde çıkan bir gaze- Profesörün iddiasına göre çi
~ · kilçük ilanlardan birisi , çekler yalnız ziyaya karşı değil, 
~ iddianm en kuvvetli delili. musikiye karşı da hassastrrlar. 

l', 

~~ .nnp iliı.nm aynen aynen 
la~~esi şudur: "On bin do
~-~tiyacmı vu. Bu pararun 
~~ ve bir miktarını bana 
lı_ Ctı.niz. Y aza.cağmrz çekleri 
~ R :romuzuna ayzmrz ve 
~o ile gazete idarehanesine 
n~l'İniz. Bu çeklere ka.r§ıhk 
~acağınrz şey yalnız bir 

en ibarettir.,. 

~ ~ ilfuun sahibi olup dünyayı 
~l l'>etn.be gören Rimit ismindeki 
~~~anır umduğunu bulamamış
~ ~teyc ilan ücreti olarak 
f~~~ üç dolar yanmış, bir tek 

ılo alamamıştır 

Profesör, çalgı sesi duyduk. 
lan vakit nebatlarm daha ça. 

buk büyüdüğünü iddia etmiş, 

ve bu iddiasını bir çc)k tecrübe
lerle isbat etmiştir. Şu halde 
çiçek bahçeleri yapmak için en 
müsait konserler verilen salon. 
larm civan olsa. gerektir. 

Profesörün iddialarının ..en i
nanılmryacak tarafı ise şudur: 
Bazı nebatlar yanlış çalman 
notalardan müteessir oluyorlar
mış. Bu yüz.den çiçeklerin büyü_ 
mesi duraklayormuş, eğer bu 
lbir haldıkatse acemi mus!kişi-
ııasların evlerindeki çiçekler ö
lüme mahkfun demektir. • 

Kara Mehnıet ~ 
( 

lopçu 
On yedinci yü zyd ortasında, Türkiye, Akdenizde bur oldu. içindeki askerler, karaya çıkblar. Venedikli· 

bütün deniz yollannm kilit noktası olan Girit aduuu lerin önünde İstanbul yolu açılmış oldu. Önde Lizaro • 
t almak için Venediğe harp açmış ve büyük bir Türk or Moçenikonun gemisi olmak üzere bayraklarla donanan 

dusu Girit adasına çıkarılmıştı. Fakat bu büyük ve dağ- Venedik gemileri, mızıkalarnu çalarak boğazdan girme· 
lık adanın zaptı kolay değildi. Türk ordusuna, erzak, ğf' baıladı. Bir taraftan CJa, müthiş bir ateş açarak sa· 
mühimmat, taze kuvvetler, hep deniz yoluyla gönderi- hildeki Türk toplarını susturuyordu. Venedikliler, Kum· 
lecekti. Karada Türklerle çarpıpcak kuvvetleri olmr bumu önündeki Türle gemilerini de qptedeceklerdi. 
yan Venedikliler, Girit adası yolunu ka~amak için, ~er Kumbumu arkasındaki siperlerin içinde bir top, bu to· 
yıl, deniz seferleri mevsiminde, büyük lbır donanma ıle pun baimda da Kara Mehmet .dınc:la bir topçu vardı. O 
Çanakkale boğazına gelmeğe ve boğazı muhasaraya baı· azmana kadar bir gülle bile atmamq "e yerini belli et-
ladılar Türklerle Venedikliler arasmda Çanakkale bo- memiş olan Kara Mehmet, V enedik amiral gemisine ni-
ağzmda ve Ege denizinde birçok deni~ muharebele~ ~l· faD aldı ve bir tek gülle ath: Bu gülle amiral gemisinin 
du. Venedik ve Türk donanmalan bırkaç defa buyuk barut anbanna düıtü. Li.zaro Moçeniko ve bütün ku· 
mağlubiyetlere uğradı. • . mıında heyeti, gemiyle beraber bir ateı kütlesi halinde 

1656 yılı baharındaydı. Bozcaadayı ve ~ı ada· havaya uçtu ... Ve bu ate, kütıe.i, arbdan selen ikinci 
suu da zaptehniş olan Venedildiler büyük amiral Laz- amiral gemisinin barut anhan üzerine düsfü. Bir anda 
zaro Moçenigo'nun kumandasında büyük ~ir donanma o gemi de havaya uçup parçalanclı. Venedikliler, delıtet 
ile gelip Çanakkale boğazım kapadılar. Bır yıl evvel içinde kaldılar, gerisin 1reriye döndüler ve boiazdan çr 
Türk donanmasını ayni mevkide müthiş bir bozguna kıp kaçtılar. 
uğrahnıı olan bu Venedik amiralinin niye~, ~ yıl .. ~ O zaman sadrazam olan Kapriilü Mehmet Pqa, 
ğazdan girip lstanbul önüne gelmek ve Turkiye h~· bu cengi karadan seyrediyordu. Kara Melmıeew yanmft 
metini Girit adasından vazgeçinneğe zorlamaktı. Turk- koştu. Topçunun alnını ve gözlerini öptü. Sırtmde.n kü .. 
lere gelince o kq tersanede geceli gündüzlü ~ılmış, künü çıkanp neferin sırtına koydu, başından elmaslı t 
bahara Akdenize 

1

açılahilecek yeni bir donanma hazır sorgucunu çıkarm Kara Mehmedin sarığına soktu, ce· .~ 
lanmışb. Fakat, Laazro Moçeniko Venedik. ablukasmı bindeki iki yüz albm da Kara Melmıed'ın ceplerine dol· f 
yam> boğazdan çılanak istiyen ~u ?'~i ı:'ürk ... ~:ınma• durdu. Bir Mehmetçiğin bir güftesi, koca bir devletin §C. ~ 
smı da mağlub etti. Türk gem1lennın hırçogu düşman refini kurtarmıt§ı. "' 

f , .. ;.~!!:::~~==~,.~~·.:: .............................. ~~~~~~-~~~ ... ı 
Türk Dil Kurumunun Bir eseri 

(Geçen nus~ dooam) 
a) Veda yftz&ıııcl1111 aırnn o1nman 

-ıBerln üzerine lmklla ~ ..... 
ma J!JU'Of.A kooulalıWr. 

b) An.JtÇa tarif .baıfl dealkıa (el) 
u t.eı'klpler, bo tarif harflnhl ba§aıa. 

ve eonuna blıer ktiçük bltl~tlrme 

ı;lzglıd konularak yazılablllr. . Böyle 

JUddıtr DiDiMi. tarif harflnln okunu.. 
.... lımdlalndm 90IUa geleR barftn 
Araplarca Şemsi veya Kıımert MJ1L. 
maama cöre -· olmak ~ yau • .__ .. ,...,...r. 

Dalrt>.tUJ..maarlt, Tac-üt.teva.rnı. 

Tuhfe..tu.r..zeklye, Liaan..Uı.ara.p .• gibi 
e) Fan llllUllyle :JBPllaa izafet '9e 

mat t.erldplerirıln blrlnd lrel1meısl 

1101WJ1a g-e-len • ve lbooge göre dön 
Ubill olabilen • dar ~lldm önce kil
f.tlk bir blrle,tirme çlz&isl konulabtUr, 

Böyle yapddığt uman ~lzgldeo aonra 
gelen dar eesU okunuşa göre (l, ı, 

t. 11) olarak götnerUmelldlr. 
Da1rel rumtye, mah.it .. l mesai, tul.ü 

kamet, balA-yı cebel, wzuh.u beyan, 
ll:tul..U nabehengA.m_ &ibl • 

d) Arap Ye Fan kellmelert arası. 
• sela •e eMI ıl..edo Dk kelimeye 
lıallaaank okuua (ff) edatJarb'le 
yapılmlt atd 1ıeddplerlnde ...,...U 
cöelereın tnce dar dudak eeellıd, Dd 
kellme arumda ayn olarak yaulabl. 
Ur. E#CZ blrillcl kelime bir llt'Jlll1 llo 
bttlyona, batfu.tı c&tterm dar dDo 

c1U ..u.lnin lıefma (•) ~ 
kuru1An (vtl) tekil de Wyı.,........... 

Ur. 
Glll O blllbUt, hQm 11 8fk, mhb&t '1 

maraz, kaza vü kader, belA vü kedet ... 

gibi. 
e) Fan asullyle 1ıDeflk lli1aUar lılr 

anda olarak ,.m;dır, Ancak lııa bllflllk 
ufatı kaıaıı. Ud llellme ayn ayn bel.o 
u edilmek gerekec bunla:r araama da 
bU- birleştirme çizgisi konola.bDlr. 

Dllber, bal~u. atml.nber, bexude .. 
gtbl, bllefik mallarda blrleftirm• çt.., 
gisine hiçbir lüzum yoktur. Ancak 
ruıı-.ıatlnaa, bakayık.ıı.8§1.na• gibi uzun 
blle,llt ıntaUaröa, g6rUlecek gerekliğe 
~tt., l:u çl..zgtyi kullanmak olabil • 
Ur. (15) 

f) ,Naızımda V07.ID için kaldJnlall 
harfin yertne bir (') konulablllr: 

N'ola, k'ola.. gibL 
(Burada gösterilen kOçUk tranak. 

ripsiyon yollan, eski metbılcrde1d 
Arap ve Fara usulUnde terkiplerl, ve. 
zin yUzUnden yapılan uzatmalan ve 
harf dOımelerlııi l.şareUemek 1ç!n ye. 
ter görUnmektedir. Daha eski metı.n. 
lerin ve lcb~lerle bölgesel ağızların 
bilimsel olarak transkripalyonu ayn 

bir ioUr.) , 
NOKTALAMA tŞARETLERl 

S'7.- (.) nokta, (,) vlrgtln, (;) nok 
talı "VfrcUn, (:) çifnokta, (",, tıma.k, 
( ( ) )par&ntt""Z, ( [ ] kötcll parantA•z, 
(-) iki nokt:l, ( ... ) ıura. noktalar, ( ~) 
(ııonı,( !) nida,(-) Çizgi(-) noktalı ~iz 
gl (~) paragraf, <*•*) ~ yıld17,,(') 
koma. 

Noktalama lşaretlorlnc1en her biri
nin Imllanılı'ıJ yerleri ~ yollan IÖY• 

ledlr: 
İ. Her mllııtakU dlmlentn eamma (.) 

Yeni imla kılavuzu 
l ) Dilin ses varlıklarını anla.tan to. 

ncUk kısmı; 
:!) Dllln kelime kuıuluş ve yapıtır

lannı gö«tereıı mo~loji kısmı: 

üzerine öntasar 
S) Cümle kuruluşlannı açıklı)ran 

aent..'l:<s kmnı.,, ... :g!bl. 
Sib: UIMIOMla, bir ~ veya bir 

yerden nakledilen 'Ye tını.ak Jdııe alı. 
nnn E.Ölck>n önce do çllnokta. konulur • 
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Noktalamalarda dikkat 
edeceğiniz hususlar 

\ ' II. (" " Tlrnak tş:netl, blr hl~
ka ınm ~a7ısından \·eya sözünden 
nal<leıdllen laımnla.nn ba,-rna T(l f!Onu. 

- k-Waju ciW. <ünale ar1Uillldıt 
&'~ " -..mı1a •.rn INr puıato Uf' 
Jlelll edilnılyen Jcıtap 'c mukolo b:l• . 
lıklnn ve ~ümlc<Je diklmti ÇC'kn~l l• .. 
tenlk-n ıı31lrr d.: lıu ısaret itinde ola. nokta konar. Bundan 80llJ'a ~ kc. 

Hmeam llk harfi de ~ yaz.ılır. 
ll Bir wya btrkaç kelimenin yal

naı tik har1lcri veya. 'bir iki harflik 
lmıaltmalan o ketlD)('l('rl anlatmak 
ttzere ~azılmıa bu kıs.-ı.ltmalardao ı>on 
ra (.) nokta kcmor. 

Posts, telgraf, ulcfon yerine P.T. 
T.) Doktor yertno (Dr.) profc.sör ~ 
rine (Prof.) ••• gibL 

UL BabLI ba.'}larmı ,üst.eren rakam 
lar ve harflerden ı;onra bir nokta ko.. 
nur. 

<l., a., 1., V.)" gibi. 
IY. (,) VlrcOl l,aretl eoralanta 

kulluuJır: 

•) Cümlede ıura)-a eayılan isimler, 

llfatW, samlrler- •· b. ar88ma., 
b) Cthnlecle tan ftya mttpUıda olan 

lıllllmıe. kendln&wt eonra ~lea llkkır. 
le kanplılJeoPk ı.Ic1e *- ba kellmtı. 
.,_ eoara, 

C) Bhiblrine sıkı 81kıya ballı lkl 

elimle araama. 
el) Ctbnle içinde ayn bir varlık an.. 

la1an keftllll'ler gTUpanun tıaıtma w 
8C!lltına., 

e) Mektuplarda laltap .Uılertnden ........ 
"Deterli kardeşim. 
"Mektubunuzu. derin bir dikkatle, 

o'kudum. .Anladığına göre ııtz. aramız. 
da. konuşulan, mllnaka~a edilen, halli 

~eal aranılan meseleleri çok ba.§ka 
bir baknndaıı dü§llnUyorsunuz. Bence 

bunlar çok ba&ittir, .halll çok kolay. 
dır. ÇUnktl bunlar, yalnıs sızın. be.. 
nim, blldlkkrimlzln dll§UndUğil i§lcr 
değil, cUtcln dUnyanm uğra§tığt, c.;aroı. 
aioi aradığı meselelerdir ..... glbL 

l'. ( :) NoktaJı Tlrgül. biri birine 
bağlı, fakat her blrl kendi J~lnde yan 
mtlııtaldl lhttmallerl, tçtnde vlrg1lllerle 
aynlınş pa~ bohman iki takim 
nya dimlt")"\ bir dbnlenln hllkmtın .. 
ckn ayrılan ve ••ancak,, fak.at, IAkln, 
fU kadar kl, ·bunıınla beraber-•. ,. gibi 
bir ı.yıner BÖ7Je ba~lıl-an cUmlc)1 a.. 
yınnağa yarar. 

•1mll. ifi.nde tutulabilecek yollar, 
a) doğrudan doğruya söyleyi§i esas 

tutan fonetik metot; 
b) doğrudan doğruya gramer bağ. 

lılıklannı 'ıa etlmoloj\k amtıarı göz 
önUne alan gramatikal metot; 

c) bunlardan blrlnl eaa.s aldığt hal
de ötekini de bUtUn bUtUn ihmal et.. 
mlyen blle§lk metot olarak. üçe ayrı. 
lır; ancak bunl&rdım birinln ötekilere 
llstun tutulması, dilin öz varlı~ ve 
bunun gereklikleri göz önll.oe alma-

rak, her millete ayrı ayn karaı1a§tı. 
nlacak :l§lcrdcn biridir • ., gtbl. 

'\'I. (:) Çlfnoktıı., bir ctımlecle Ua.de 
edilen hUkmll daha iyi anlatmak ff)'R 

örnekler gö-;tcnnck veyahut o dlaııaJıf'. 

de e.öylenen ihtimalleri saymak \'eya 
srr:ılamak lazım ~dlii mman o cthn. 
lenin nihayetine konulur: 

''Gramer bo.hlsleri, üç kısma ayrı.. 
ur: 

( Dooamı ıım-) 

(5) b,c. ve e fıkralarınde. gösteri. 
len b!rteştlrm~ ç\~s\, keıtmen\n h<'. 

men yanma yazılmak ve bundan son. 
n gelen harf de <lnun pe'k yakmmdo. 
bulunmak gerektir. 

Ev ansiklopedisi 
Sıhhatinize dikkat edin. . b. ~ _

4
_
1

_ -ı 
. . . . hangı ır ~e ayuucu-1 mıan- ~ 

Sıha~~~ dikkat cdılı_n_es~ ~A. 
/ 
dığı zaman bunlan iyice kumla-

zımgeldigını elbette bıhrsıruz. malı ve mümkün,~ kolonya veya. 
Fakat sıhhat hakkında o kadar alkolle oğmalıdrr. 
çok tavsiyelerde bulunmuşlardır 
ki bunların hangisini tutma!:, 
hangilerine fazla ehemmiyet 
vermek lazımgeldiğini kestirmek 
zordur. 

Burada size, sıhhatiniz için 
en fazla lüzumlu olan başlıca 

tavsiyeleri hatrrlatacağız. 

Yemekleri yavaş yoyiıı. 

Az yemek yemek kadar fazla 
gıda almak da vücudumuz için 
zararlıdır. Bunun için, yiyecek
lerimize bir ölçUye atbi tutmak 
lazımdır. Bu ölçü tabiatnnrzm 
emredeceği miktardır. Bunu da, 
yemeklerimizi yavaş yavaş çiğ. 
nemekle elde edebiliriz. Zira; 
yavaş yediğimiz ve iyice çiğne
diğimiz takdirde midemiz 'kafi 
derecede gıda alınca karnnnrz 
doyar ve fazlasmı istemeyiz. 

Ayağını swak tut. .. - Bu ata. 
lar sözü en büyük Slhhat kaide
lerinden biridir. Ayağını sıcak 
tut, başını serin ... diyen atalan
mrzla doktorlar da aynı fikirde. 
dir. Zira, lbir ç.ok baş ağrıları 
ayaktan soğuk almaktan ileri 
gelir. Baş ağnsından kurtulmak 
için ayağınr7.t sıcak tutmaya ve 
rutubet almamaya dikkat etme-• lisiniz. Bilhassa. çocukların a-
yaklarının ıslamnama.sma bü. 
yük bir ihtimam göstemıeli, her 

Bol uc temiz hava - Havasız_ ı 

lığın sıhhate ne kadar zararlı oi~ 
duğu ma1ı1mdıır. Fakat acab.1 
me.5ela bir odanın havasını iyice . 
temizlemek için no yapmalı? 

Pencereyi biraz açarak bir oda
nın havasını tazelemek mümkün 
değildir. Bir pencereyi az açıp 
u7.un müddet bırakmaktansa 

çok açıp kısa bir müddet açık 

bulundurmak daha ımuvafıktır. 
Yazın da, yatağınızın etrafına 

cibinlik gereoeğinize peooettlere 
tel gec;irmek daha taveiyeye 
şayandır. Zira cibinlik teneffüs 
ettiğiniz pis havanın dışarı çık. 
masma ve temiz havanın içeri 
gi~ine mAni olur. 

Muntazam 1&4yat - Uykuya, 
yemete ve işe her gün aynı 

vakti ve aynı müddeti taht'!is et. 
mek Jlzımdır. Bunlarnı :ırasında 
vücudun istirahat etme-;j de dn
ha mwvaf ıktır. Bilhassa yemek. 
!erden evvel hiç olma7.Sa yarım 
saat dinlenmeye dikkt etmelidir. 
Vücudun dinlenip sinirler rahat 
ederse mide ~erimizi daha 
iyi hazmeder. Yemekten sonra. 
daderhal yatağa girmemelidir. 

~\mdazı bafka. her gün en a
şağı iki aaa.tirniEit! llÇli; bc.vadtı 
geçmesine dikkat •Eliyiz. 
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(Bu •iıtunda oklıyueıılaımııull p. 
uceuıb ,--mdald lmpoala lılrllkt.e 

c-öndereeeklerl . 

/19 

mi§ 1'Jmscsiz bil' §clılt çocuğU as 
1lcrctlc çalrşma.k istiyor, yazısı 
vo çok güzeldir. Aksaray Bu,ytl 
ga karnkol caddesi aynlık soka1t 
marn ıı do Muzaffer Kemal cel 

Her h:ıklu Haber ~tcsine aitı.lr) 

Enteresan bir an et 
Bir sinema yıldızile 

!O\'LE!\11& TEXLlFLl!Rt. tŞ ABA • 
H~ lŞ VEJL"W!!. ALDf, SATDI 
Cibl U<'U'I mablyeti balz olını,.n &.\•• 

çliA lıinlan panuu~ .,._rolunuı..) 
• 15 ya§mda, orta okut ınczunıı. 

t.alya:oca, almanca Fransızca ve b 

da rumea bilen. yazım güzel bir g r" 
iş aramaktadır. •(R.P.) remzine Jl'IO 
caııt. 

Rı;NATE 

Storm 
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1. "Sah(•,1 Ohıişfüınc, confra• 
t('r dllcctlssiıunc!" s<•hıic •r: 
"l,omme ger spfit untcr dein ~st· 
li<'lh Da.eh! nbcr der Teufcl, dn 
fDİr nls sclncm schnrfcn Wiodcr. 

chcr: nllzcit3 auf den Hacken 

lst, hattc mit seincr höJlischcni 
Konst mcinen <'ı1lul vom \\\•ge in 
rlas l\loor hineingt•gaukcıt, alSQ 
da s ieh lhn dnrch cin par Kat · 
ncr'I zwischen tl<'n llültcn haho 
miisscn hcmusgrabcn lnsscn; der 

Uo~bercll hatto es wohJ ~cro-

c·ben, dass ieh unter mclnem 
Wamse dnc ııcugesclımledetc7 

Waffcn ı:cgen ihn om Leibc 
trug.., 

2. Und da.bel scblug der hofti.. 
gc la.nn gegcn selnc Brust und 
7A>g alsdann untcr clııcm lUantel 
ein dic"k manuscriıltum heriür; da.:; 
wart er vor uns aur den Tisch in 
mcino Schttihcrof hineln. 

:i. "Slche dn," ricf er, "mclıı, 
ho"°Ilis(-.her lortlheos'hıı.t zwar dem 
holfilndl<;('Jı<'n Schwanngeist, dcoı 
un\·crschli.mtcn Dr. Iltı.lfha...,a.r Ilt.."
ckem uml elııer, Rcz:ı.ubertcn 

Wclt'den Tcxt gcfegct; nbcr de.r 
vom·orfcncn 7.auberer • und llex. 

advokat-On crstclıeıı lmmcr 
mchr! Nitinıur in vetltum, Rcrr 

Brudcr! l<Js tut not, der unvcmüf
~ıgen Vf'munft den Daumcn ~e.. 

;cnwhaltcn ı,, 

ı. ı\U..'> solchcr Rcıl<' wurd mir 

mı-, d:ıss cin gar hoclıgclahrter 

~ann in un er Jlnus getrctcn; und 
\\ar es Jlerr Petru-. Goldsclunidt. 

<lcr-1.citi;cr Pustor 7.u Stcnıp, wel· 
ther al cin • Husunıer clnstmal-. 
mit mclnom Jiebcn Vater auf dor
tl~cr Schnlen uııcl ııii.tcr anf der 
Unh·crsltüt bcisammcn gewcsscn. 

< 1) SalvC', Chrlstiane, eonfra• 
ter dilectissim<' ! : sclılm ey pek a
ziz hristiyan meslckdnısmı. • 

(2) Widersacher (mlienn, W• .. 
dcroacherin) düsmnn, muhalif. 

(3) jC'mrı.ndcm nuf den Hacken 
scin (vevn sitzen), p<'ş-1 sıra gez, 
mek, birini takip etmek. 

( 4) höllfech: cehennemi, §eyte
ni; höllischer Kunst, ı;eytani de
sise. 

C5) Kiitncr: bir klübcde oturan. 
(G) Unsrı.uberc: mel'un, mUleY

ves, P.eyt~m. 
C'.7) sehmic>dPn, demiri ateşte 

<löğmC'k. ıcat etml.'~~. yapmak: 
neugeschmiC'detc: y~i .icat ve •• 
mal edilmiş. 

Storn. 
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1, "Seni sclfı.mlanın pek aziz 
bristiyan meslckdaşnn !.,. diye 
haykırdı; "senin misafirperver 
<;atm altına gelirken çok gecik • 

evlenmek ister misiniz 
Amerikan ,erkekleri H Hayır ,, diyorlar 

Hiç şüphesiz sinemada her ka· dir. Tarumıl:i olduğum erkekler. 
dmın içini grcıkhyan tatlı bir ca den bazıları sinema yıldızlarilc 
zibe vardır. Diyebiliriz ki birçok evlendiler. Fakat bunların bir 
kadınlar sinema artistlerinin kısmı güzel kanlarının c.siri oı· 

tim; fakat senin de her vakit a• hayatına. benziycn bir hayat si.İ!"" dular, bir kısmı da bu tahanunül 
maruıız bir düşmanın olan eeytan 
benim peşimden k05u~-or; şeytani 
desi.sesi ile bataklıktn atıma yolu
nu öyle şaşırttı ki bataklık kUmc. 

mek isterler. Çünkü sincmb. ytl· süz hayattan yorularak nihayet 
d.ızlarmın §Öhretleri, güzellikleri güzel karılarım boşadılar.,. 
ve nihayet bütün erkekler mii. Gazetecilik yapan genç bir A. 
vacebesinde elde ettikleri muvaf· merikalı milyoner de kadın yıl· 

!eri arasından o civar klübclerin• fakiyetler hep kcdtnların rüyala· dızların şöhretinden şikayet et. 
de oturan iki köylü tarafından rma giren tatlı hayallerdir. Ka. miş v~ bu sebeple bir yıldızla 
kurtarnlabildinı; bu mülevves malı• 
luk herhalde ceketimin altında 

kendi vnrhğma karşı yeni hazır 

dınlar yıldızlarda bütün erkek· ev!cnnıcdiğini söylemiştir. Bu 
!eri baştan çıkaracak bir kabili· milyonerein cevabı hakikaten 
yet görür ve bu sinema yıldızla. Amerikatuvarl bir düşünüşün 

lanmış bir silah tnşıdığunı sezdi,. rmrn muhakkak her gün birçok mahsulüdür: 
imivaç talebile karşılaştıkla.rmı - Düşünün bir kere, ben bir 
zannederler. sinema yıldızile evlenmiş olsam 

Filha.kika ıbazı erkekler beyaz artık yollarda herkes etrafıınIZI 
2. Bu ateşin ndam böyle söyL;. perdenin güzel kahrama.n1a.rı ta.· saracak ve sanki konu:~an fok ba: 

ycrek eliyle göğsüne vurdu vo rafmdan sevilmek, onların eşi ol4 lığı imL5iz gibi bizi seyredecekler 
ııaltosu altından, el ynzısı ile ya- maktan revk ve h:ı.tta. gurur du.. ve sonra hususi hayatımız sanki 
zılını11 kaim bir kitap çıkarnrak yarlar- Fakat bütün erkeklerin ne olacak... Bütün mütecessis 
masa ü:>:erino benim ya1.dığun k~" özl' .. • • d" k bu filai paylaşmadıklarına kati g er uzenmıze onece ve ·~n 
ğıtlar arasına fırlattı. uf k b" h -ı·et· · b'I ·zı· surette emin olabilirsiniz. a ır aı~ ımız ı c gı ı 

S. "İşte bak!., diye bnf;'Irdr, "~ 1mı · k ı Sinema a.Iem.i olan Amerikada ka yacak ... Bır gün arım a 
nim "höllisclıcr Morpheus1 ,. adlı ı 

ve dünyanın dört bir köşesinde beraber haşhaşa tenha bir okan' 
eserim imkansız hulyalara kapı • k 

bir,.N.· kim3Cler sinema yrldı:t.t tada. yemek yimeğe kalsa mu. 
lan Hollandalıyı, eUretkllr Dr. ""'"' . 

Olan kadınlarla evlenmegıv· asla hakkak •yine hiç değilse bır fo· 
Balthasar Becker'i ve onun "Bt"· 

:...4-,.,medikJerini söylemekten çe· toğrafçı resmimi?j almıya çalı. 
zaubcrte Wclt2 .. ndlt eserini or• ,ıo:)u::: 
tadan siliyor; fnknt mel'un sihir- kinmemektedirler. şacak. Bu şerait dahilinde mesut 
baz ve büyücülerin müdafileri her Bir gazeteci sevimli, zengin. olmıya imkan var mıdır? üzeri· 
gün biraz daha. artı-yor! :Memnu isim sahibi, ve meşhur olan bir ne bu kadar göz doğmuş olan 

N L'Ok erkeklere gu.ze·· l bir sinema bir aileni:n saadeti olur mu? İşte meyvanın hnsrctiyiz <= .. itimur :. 
in vetitum) bay rahip! Körle§Dliş yıldızı ile evlerunek isteyip iste. bu sebeple sinema yıldızlarile 
olan aklı selimi !baştboş bırakmıı.. metliklcrini sormuş ve hepsinden evlenmem .. 
mak zaruridir ... de aksi cevap almıştır. Bu adam· Nevyorklu meşhur ve bekar 

Evlenme teklifleri 
• Yaş 23, boy 171, kilo 69. Oni. 

verslte uı; talebesi ve eka.tliyet mekte
bi hocaaı bir genç, boyu 155 ten a..,a.ğı 
olmayan iyi bir aile kızlyle evlenmek 
istemektedir. (R.N. 3) remzine mti. 

racaat .• 119> 
• Yaş 38, boy 170, kilo 90, esmer 

kara Kn§lı kara gözlli, şen bass:ıB ve 
nğır 1".cı§lılı~ı se,.·er, attan d!l§me neti
ccsin•le sol· ayağından malQ.l Ye ıruılQ 

• liyet maaşı sahibi, kendine göre e~ya.. 
~ı bulunan bir bOytlk ve bir ktlçtlk °"' 
da sahibi. suya elektrlğo para ycnnı.. 
yen bl r zat, 25,;30 yaşlarında kız veya 
dul bir bayanla c"·lenmek istemekte. 
dir. Kendisi şimdiye kadar evlenmen 
m!,ştir. (H. Eımıer) remzlne mUra.. 
caat • 120 

• Ya7 51, Loy 172, kilo 80, Vücut(& 
sağlam. Tarabyada üç katlı blr köş. 
kU, küçUk bir çiftliği bulunan bir bay 
evlct'lmo!k latemekt.edir. Klmacsl yok
tur. Ailesi 15 aene enel ölmtıştür. Ne 
şelldlr. 25.45 Y8§l&n arMU!da nam~ 
ıu, çocuğu olmıyan, orta boylu bir ba 
yanla evlenecektir. T&.hSil ve mlllyet 
mcvzuubah8 değildir. (Keçe 51) rem. 
zine mttracaat • 121 

AÇIK KONŞKA: 
(R. Gtırkaynak 39) remzine: Z&rf 

Uzerlne mektubunuzun hangi remize 
ait olduğunu yazmamışstlll%. Bildirme 
nizl rica ederiz. 

iş ve işçi arayanlar: 
• YazlBl güz.el, orta Uç tahsl\li bir 

genç t'ltll zamanında çalı§&bileceğt 
bir iş nnyor. (S.A. 512) remzine mu.. 
racaat. 

• Lll;e on birde bulunan §imdiye kn
dar bll'Ç<>k mUeucselerdo çalııtnr§ tcc 
rUbell bir genç 1~ anyor. Hesap ve el 

yazısı mUkcmmcldir. (~orok) remzi. 

ne mUraeaat. 
• L!sc bir tahsilli. 17 ya.şmda kim.. 

sesiz bir genç, 30-35 lira tlcret çalıp. 
bU~ği bir iş arıyor. (Çal.l§kan Ttlrk) 
rem.ıin3 müracaat. 

• Llae 11 de, ailesi Ana.doluya git.. 

• l 9 yaşmdı:ı ortayı iyi dercct 
bltirm\_2, yazısı güzel biraz c1al< 
bilen bir genç kı:z avukat yanın~ 
ya husııst mUesseselen:le !.ş a~: 
tadır. (M.A. Z.> remzine muraCSS 

• H'.!t' cins motörden anlayan~ 
makinlst. garajlarda, tabriJtal p 
Satmnk isUycnlcrln istedikleri . _,,. 
hususi motörlerdc çalışmak ısw· 
tedir. (U 29) remzine mUraca&t. I' 

• Frnnsızca, almanca, !ngll~ cJI"' 
ıen. biraz da Ulrkçcyc tı.şina e 

1
q 

bir bay muhasebe ve muhabcl'C , 
rinde daimi veya saatle çaıışnışlı 611' 
tcmektedir. Bu dillerde hus~ n1" 
do verebilir. (A. B. 8) remzine ııı 
caat. _,, 

• 33 yaşında orta okul mczurı11•ııJ 
kerlikl~ allU<aaı bulı.mmıyan, es~ 
lerl çoj{ iyi bilen bir genç tice.re .,y 
lerde veya hUBUst mUesscseıerdO 111' 

tiptik ı,."1 aramaktadır. Dakµl~ 
llr. Aza kanaat eder. (B. K.) 

mOracaat. . . .J 
• Bir lise 2 kiz talebesi h~ 

bir mUcssescnln hesap fşlcrlnde !ı"' 
mak istemektedir. Galata :Mutıl 
caddesi -(109/48 c:ı mtıracaat. 

Aldrrınız: · , •' 
Afatu!a nımozlan yazılı ~ ~ ~ 

lmyuculanmımı namtanna ~ 
mektuplan ld.arcbaneml.zdcn bt 1 
ulıahtan öğle-ye kadar veya _.s 
den •onra nldrrmalan rtea oıunııt· ti 
(Anj"O (M. 22) (K.F. DS ~I 
(Emekli) {S.F. 11) {Nur) ŞaııS 1 
<Bulmuş 38) '(R.F. 18) <nkbahsı°, 
<R.M. ıos> cz.E. 20) esen d. r:.Y (K. 12l -(M. 18) (H.H.S.) ( /., 
(R.M.C.5) (Sevinç 47) (R. O.)~ 
jantln.) -(R.27) (K.M.K.S.E.) ( 
(Eskizaman 21) (t Tol) (ScrlJl.lf9 
(N.22N.)(Beıı yedi) (S.0.107) (lt·g. a 
(Mine) '(Gnt) (P.N.S. 81) (Z.V.tı'r 
(005) (Havyar 45) (nkbll ı 
(Deniz 115) (Mukadder ne ise ı!?)/ 

4. Bu konuşmasından öyle nnl:• 
yordum ki evimiz~ 11Pk iılim bir 

zat gelmiş bulunuyor; hakikaten 

larm hiç biri sinema yıldızlarilo bir terzi de ankete şu cevabı ver • 
cvlenmiye taraftar oıma.mışt1r. miştir= Dev,1et ı.Oenızyolları işletme 

Bunlardan b~r <:oklar~ kadın - Bir kadın yıldız muvaffa.. U m U m ' m Ü d Ü r 1 Ü ğ Ü İ 1 a n 1 a r 1 
yıldızların ekserıya. ~rıgın ~lma

4 

1 kıyetinin ve şöhretinin •yardımı · ..... - ·-- --·· 
bu zat 0 devirde Sterup pa.pazt larını başlr başına ~ır manı ola.. ile kıymet mefhumunun ne de· Van işletm~m1zdc nıUnhal bw~ göl vesaiti için motör makinisti 0 

bulunan bay Petrus Goldschmidt'- rak ka:b~l ctmcıtt;eclıı:ler. mek olduğunu unutmuştur. Bu nacaktır. Tal~p olanların ~raitl anlamak üzere mevcut vesalklerlle bi.J'll 

di; Husum'lu olduğundan evvelce Mesela merkezı Mıdvest.te bu- sebeple ben bir vıldızla evlen um1J'1 n1UdllrlliğUmllz ntıştert ru~ııine mlll'acaat etmeleri ilA.n oıunur 
babamla birlikte buranm mekt('.. lunan büyiik bir petrol şirketi· mem. Yıldızlar, bmamen saht; <SS92> 

binde sonraları da Üniversitedo nin genç ve güzel direkt. örii yıl· bir dekor içinde y~uı.'lmJ'-"a alı- * :t: t: ı; 
bulunmuctu. h kk · .....,... .. J Muntazam posla !:clerleri yc:ıcu ve ytlk navlun tnrlfcleri dcği§J:11 ~" 

·ı dızla evlenmek meselesı 3 ın. şık ve - daima. sahne yapm.'\cık Yeni tal'i!rlcı ı huırnn 9-41 tarı1uncicn itibaren tatbik cdilemcğe l>llf1Y 
de şunları söylemi~tir: hareketler yaptığı için hakiki cRlıtır. 

- İşlerimle o kadar me§o'711" hayata alışamazlar.. Bana bir All\kac;r.rlar yinnlbefcr kuru' bedel mukabilinde acentclerlmtzdcJI t 

ı. Hoellischer MorphPus: Pı>t- lüm ki, bir de karımın ml'Sleğinc hizmetçi kadm ile -~vlen deyin, rik eJı-·bilirlcr. (3i'a~I ~ 
1us G()ldschmidt'in bir ~seri, ııms ait hususatla. alakadar olamam. fakat katiyen me,~hur bir sine. 0ı4 

d~ i~k dPfn Hnmburg'ılR neşre<li:· Bütün gün çalL~rp yorgun argın ma yıldrzı teklif etmeyin.. }emiştir: 1 \.ar~, .veya ·.Mister ~o~tt' 
mıştır ve 1704 de tekmr t.nheı.lı - 1 . d" d.'kte sonra artık b"ır 1 - Be keklık ~. . . .. evıme on u n • Holivutta. yerleşmiş olan Nor· - Ben ö.vle patronu, pratöneri o acagım. nım er. ., 
mıştıı·; Stoım bu <'..Ser<lcn çok mu!- 1 • • 11C• 
hem olmuş ve .1oahs'm babası t'- de karımm rollcnnı tekrarlama· veçli bir doktorun fikirleri şun. tarafından lıırpalan.'ln ~u veya fim var, öyle kadınların o)'ll 
pini bilhnssn. mııtcdil bir ortodoks · smr dinlemiyc tahanunülüm yok !ardır: bu ~kilde kullanılan. ~ahneyc ğı olamam... • 
halinde ynratırkı?n müelllfin şah. tur. Ben karını diyeceğim kadı. _ Sinema yıldızile cvlenmenı, sanat yapıyorum diye yarı çıp· Bütün bunlardan anlaşıldı~ı 
siyetinden cok istifa<lc ~trniş 0~- nm sevinç ve kMerlerini benimle çünkü hemen birbiri çocuk '"rap· lak vaziyette çıkıp şurasını bu. 

1 
güre birçok ~ .. erikal.ılar yıl l\f1 

c?uğu görülüyor. ""' J - _ v· 
paylaşmasını bilen bir kndın oı· mak istemezler, çünkü vücutla. rasmı teşhir ederek şöhret ka?.a: tarla evlerunegı istenuyorla!· ıt 

C2) Bezaubertc \Vc>lt (nsıl adı: 

Betocverte Wt'reld, sihirli dünya) 
ilk defo 1691 de Amsterdam'da 
neşredilmiştir. 

masım isterim. Halbuki tıir yıi.· nnm bozulacağından korkarlar.. nan kadrnlardan hoşlanmam. 0c· ı' lar da dünyanın bütün erı:c.l< 
drz ile evlenirsem o takdirde ka. Halbuki bir erkek için en büyük ğil onlarla evlenmek. onlan scy. gibi karılarının kanvaatkcarbil. 
zancımdan çok daha pahalı lüks zevk muhakkak yavrusu tarafın· t k b'l b . güzel, kendilerine bagh " -..t. re mc ı e ana azap vcrır. . ~· 
ve gürültülü bir bayat sürmek d.an ba.bcı! diye çağz:ılmaktrr. . met.kar olmasını istıyorıar. <1!1• 
mecburiyetinde kalırım. Tabii bu Dikkat edin yıldız ·kadınlarda Holıvutta küçük bir tütüncü h b'T· kekler Y11 

d.'kkA . 1 f . . ra emen u un er ~t 
masrafları ben karşıhyamıyaca· bu hevesi duyuyor ve evlatlık u · anı ış eten akır bır adam I !arın cıocuk doğurmak isteJJ'lc 

lük J. ı da şuccva:oı vermiştir: 
ğım i~in bütün .. ·s ve • ığer a ıyorlar, •fakat bu evlatlıklar 1 Jcrinden mü§teki. ıet'' 

mn.srafları için karım kendi cc· hiç bir 7.alllan insanın kendi ynv. - Beni yıldı7Jarla evlcnclirmi· , Erkeklere hak vermek.. t ~ 
binclen sarfödccek .. Sonra kan. ru.~u gi~i olattıaz... ye kalkmayın. Teşekkür ederim. 

1 
dikleri normal i::;temiye, f~~tJef 

mm bir haftada, benim bir ayda Amerıkada yerleşmiş olan bir 1 Çünkü o zaman kendi benliğimi yazık ki ytldrzlar bu meztY"' 
kazandığımdan fazla kazand1ğr ecnebi muharrir de §unları söy· kaybedeceğim. yalnızca Mister 1 den mahrum. ___/ 

ANALiZ ve TEORi 

De~ 44 <l<'n dP\ • m: dil kon~şuyorlar. m dü.~ünmek bende garip ··>ir 

Büttin bu C'Umlclerdc "kiıhnc, dunluz hissi uyandırır. İşte bu 
yerinde bulunan lbir kelimenin mil- 1 eiten, von drüben .. ilh.,. kelim< - !Oebcplc sinema yıldız.ı kadnılarla ı 
temmimi B ifügung (izafet) veya !eri hep biı· "attribut,. teşkil c- cvlenrneği doğru bulmam. 

Kaide 7. - B r ismin veya isim 

Attribut ndını alır. derler. Fakat erkeklerin sinema yıldız 
Kaide 8. - Attrlbut bir sıfat, Buraya kadar b:uıit eümll'Ll" Jarile evlenmemelerine sebep yal 

bir isim, bir mastnr, bir zarf ola- hnkkmd:ı. ileri sürülen· kaideler mz para meselesi değildir. Gü-
?.ellikleri de yıldrzlarm isteıune· 

bilir: goz onune alınırsa basit veya 
melcrine bir sebc:p teşkil eder. 

a.. der kühnc Ritter, cC'Sur bm·- müstakil cümlelerde aşağıdaki k· .. 
ci; das Leh<'n Alcxandcrs, 1sker• sımlar kolayca tefrik edil~bilir: Bakmız bütün dünyaca tanın. 
derin hayatı; dil\ Kunst zu rci- ı. Sttbjekt, 2. Pdidikat, 3. Ot• mış oları ·~ir sporcu yıldıZlarla 

evlenmek meselesi hakkında ne ten .ist schwlerig, blni.cilik· sımatı jekt, 1. Adverbiale, 5. Attribut. 
diyor: meşekkatlldir; dic I.cutc:> von drU- Bu muhtelif kısımların cümlc-

bcn reden cine andere Sprac.he, deki) erlerini gf'lecek derste iner.. - Karrmm pek faZla para ka· 
öteki taraftaki ndnmlnr başka bir liyeceğız. zanması hazan beni hiç alakadar 
---------------------------1 etmiyebilir. Sevişen kimseler a. 

ini lsarlar u mum 
müdürlüğünden : 

1 - ldarcm!zce aY mlıste.m l ıkl knmylln s:ıtın alınacaktır. 
2 - Ellerinde a:.: ır.usta'U ı ı· ımyonu bulunanlarm kamyonlarını Ci. 

tJalidc nakliyat şubcmızde reııtcs"klril !cn.ı_.cyctlnc muayene ve tetkik et 
tirmclcrl ''C oradB!l ıılacekl'!n • siıuılariyle l•ırlikte pazarlık için 20. 5. iMİ 
satı gUnU ~at ll de Kab • 1''ı.u-. leva.z.trıı ve mUb:ıyıuıt şubesinde mıı · 

~ ırtnn kom...~una rrY.Haenatınn lll:oı olunur. <377i ı 

rasında. pe.ra hakiki bir mani 

olamaz. Fakat bence en büyük 
mahzur profooyonel ibir gmelle 
evlemnektedir. Niçin mi? Çün. 
ki güzel kadın herkes tarafından 
şmıartıhr ve tahammül edilmez 
bir karaktere sahip olur. Kadm 
her zaman kompliman ister, fa.· 
kat erkeklcı• muttasıl kompli. 
~ YM@Ç~_vaızi~ .de~er· 

Semti 

Pangalb 
Beyoğlu 

Galata 
Beycğlu 

Beyol!'lu 
P~allı 

Beyoı;ıu 

Galıı.tn .. 
Beyoğiu 

Ortaköy 
Galata 

Mah. 

Kocatl'pc• 
Kuloğlu 

Şahkutu 

Knmcrhatıın 

HUscyinağn 

Koca tepe 
Şehit Muhtar 
Yenlcami 
Kemankeş 

Emekycmez 

Sokağı 

Cumhuriyet 
Tornacı b:>§I 

Şa!ıkuyusu 

Çntıkkaş 

Mis 

Cumhuriyet 
Ana çeşme 
M. All pnşa han 
il mcı Vakr:t han 
Okçumuaa 
OkÇumusa 
YU kseklta.ldmm 
Mis 
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derdili bir .,.. paı de dan
dülü saman tu haberi getirdi: 

Hah hah hlllh ! .. Klhka. 
ham. • derecelik bayıra tmna· 
nan 918 modeli kWu.tUr bir oto. 
mobiİ motöril gUrilltüeü ile çm· 
)Jyor, oda.mm duvariarmda .. ÇUn 
ldl mektubmnı okurken - top. 
rafı bol olsun. - meşhur 18Pftll· 
Yol wuharriri Servanişi ve onun 
ölmez kahramanı Donkişotu ha. 
tırladım, Leyli! .. 

miebt şöhretini beşkalan gibi 
toprağmm altmda değil de üs• 

tinde idrl.k etmek bahtiyarhfı. 
na nail olan Servanit, cehennem 
gardiyanından izin koparabilse 
ve eein §U masamm Ustünde du· 
ran mektubunu okuyabilseydi 
ejer; Donkişotunun kafasına ge· 
çirdiği tici, korsan kadırgaları. 
na kürek çekmek ve hemterüe· 
rinden rtlpet toplamakla naaır. 
lqan ellerile çıkarır; zindan zin
cirlerinin bacaklarında bıraktıfı 
80ll kuvvetle tekmeler, tekmeler. 
di. Zira o, nihayet bir berberliği· 
ni zırhlamayı düşüne bilmişti. 

Halbuki siz.. 
Hislerini mtılamıya kalkış. 

nuş, beyin IAboratuvanm faali· 
yete getirerek bulduğun yımi for 
mOl ve içinin fUJ'3ı8lDdatt bura.. 
smdan zorla derlenmif samimi. 
yet kınntılan halituile öa!ne 
bezme imal eclllmitini aeçmişsin. 
Fakat. fonnfilün aakatlığmdan. 
halita mayaemm bomkluğunda.n 
mı, nedir?. Bildiğim öı& hislerinin 
SJrtmda bu ZT'"ha bir kerkedan 
derisi hantallığı anediyor. 

Ne iae .. Gelelim şimdi sitem ve 
iddialarma .. 

Benim cici bici ve 101 imde;ı 
biriciğe olan sevgilim! .. "Sevme 
diğimi., söylemene nuıl dilin va· 
nyor! Sen bennim .. glimüş,, saç 
la, "kara elmas,, gözlü, ''çil,, ya. 
naldı, "yakut,, dudaklı, inci ger· 
danlı meleklerim.in biriciğiai.n. 

Nasıl olur da ben haftamm altı 
güııUnü hem de vt1cut "zUğllrt. 
ler,, ine hasredebilirim? Sa~ur 
na el atm,daıa, yanaklarmı dişle. 
meden bu iddianın tahakkukuna 
imkin var mı?. 

'Mektubunda: ''HaıklJSm v~s:.: 

~~>; 
tle, ntbsı as, bnCUllt pmek ıru· 
ra.biyelerin hamı! arasında fark 
vardır . ., 

Tuhafam Leyli!. Kurabiyeyi 
ben mvkim için, değişiklik olsun 
için yerim. İstediğim, muhtaç .. 
duğum bol kaloriyi ise bana an. 
cak "çok,, lar temin edebilir. 

Bu iddia ile aenin kudetmek 
iatedilini anhJonmı, ama hak· 
amm. ÇUnktl tellkklme göre ka. 
dmla Y8f arasmda hiç bir mUna· 
aebet yoktur. Smeler varsm iler· 
188ln, bdmm kaclmlığma ne te. 
siri olabilir? Olduğunu fanetsek 
bile bence 63 Ya§ kadmtn en ot· 
gun çapbr!! .. Mupıulanm ha. 
mı ,.ır mi hiç? 

Birbirimtsi aulu sepken sitem 
yapmrıarile mlatmak istiyor. 
Ak görUıJlerimizi telif edelim 
Leyli.! .• 

Ben kadını, "meveumyetiıı on. 
da dokusu dişi bir mab16k., ola. 
rak tanır w onu cbin-a b- za,•:ye 
içine sokarak tetkik ederim. HUk 

' Bir mektup 
mumun, kadını bir doğum ve 
teksir makinesi cephesinden tet. 
kik edenleri harekete ve isyana 
getireceğine eminim. Birçok aes. 
le~: 

- Kadın anadır ve ta.pılmıya 
:ayıktır. 

- O, yalnız senin değı!, beşe. 
riyetin anasJdır. 

- Kadın, mvcudiyetimizin bi. 
ricik sebebidir. 

- lnsanlan, gerek litıanen ve 
gerekse zmınen telkin ettiği fi. 
kirlerle daima yeniye, daima ile. 
riye, daima m\,\vaffakiyete götü· 
ren : kadJndrr monşeeerrr ! 

Diye haykmyorlar. 
Fakat bu grup, cıyak cıyak 

öten temposuna ıbllttın Jneanhğı 
uyduram&Dl)ftır. Mukabil grup 
araamda da homurtular belirmi. 
ye bqlamıştrr, Leyli!. 

Dikkat et, homurtular kelime· 

leşiyor: 
-Kadın, feliketlerin anuldrr. 
- Kan azim ve iradenin bileği 

taşıdır, be .. Söğüt yaprağı bıça· 
ğım gibi i-ki tarafa da keeer. 

- Kadına c;trkefliğin •. 
- Edepsizliğin.. 
- Nefret ve istikra.hm.. 
- Hatta, hatta doğumun oldu 

ğu kadar ölümUn de anasıdır. 
- Ve 'bazan da o, her sabah 

evimin önündeki bozuk kaldırım 
da tekerleklerini li.ngırdatan ve 
rastgeldiği kapılardan müzahra
fat toplr)·an bir ..• çöp arabasıdır. 

mek, çıkm&k için başka çare 
yoktu. 

Salonunuza gil'er, sizi ve kw· 
nızr umumi mahallerde tanıdığı. 
nızı umumi mahallerde tanıma.. 
dığnuz tanıyanlarmız yanında 
seJAınlarken gıpta dolu soluklar 
l.ulak zarlarımı üflerdi. Şehrin 
hamalından tüccanna, he]i. 
temizleyicisinden en büyük me· 
muruna kadar herkesin yağlı biT 
çıra olduğu kızınızla birkaç defa 
sokakta, sinema ve tiyatroda gö· 
ründükten sonra, harharalaşan 
fısıltılar zif oslannı Ustüme sıç. 
ratmıyacak kadar yükseldiğimi 
ve si~ yaklaştığımı anladmı. 

Fakat ..• Bqkalarma ihsanını iğ" 
ne deliğinden l\itfeden talih, ba.. 
na gelince kale kapularnu ardına 
kadar açmıştı. Verdiğini klfi 
görmtıyor; vermek, daha çok, 
mevcudunun bütününü emrime 
amade kılmak istiyordu. Bmıu 
ben de anladım. 

O gice... Salonunuzda en aona 
kahşun talih:, bu cömertliğin· 

den son kerteye kadar .istifa<...! 
etmek içindi. Dilimin ucuna ge. 
tirditim kalbimi hammkarbonla 
solufwnun sırtında kızınızın ku' 
laklarına küpe ettim. 

Kmn: 
- Bunu annemle konuş!. 
Derken ayaklanmış ve şaha.-~ 

bir yürüyüşle salonu terketmi ~. 
Bu kelimeler red mi ifade edi. 

yordu; yoksa, o mal Om iffet ve 
namus telaJd,isinin dipdiri bir 
tezahürünü mü?. 

Göriiyorsun ya Leyll!. Kadı. 
nm "analığı,. da bazı ahvalde 
pek övUnülecek bir sanat değil.. Bu maı.a kutupları arasınd.ı 
Bence or. , olduğundan başka hakikati bulmak için viskiden 
df'ğil de oldt1ğu gibi tetkik et. başka anahtar olamazdı. Ben cı-. 
mek için mevcudiyetin onda do. ona sarıldım, hem öylesıne ki .• 
kuzuna yani ''dişi,, zaviyesine Yerimden ancak senin, yani 
sokmak lazım, ki içini ve özünü müstakbel kaymvalide hanımın 
bUl~. ııdtM ' ,.,.., v .Yaniµı;ıi~vkalkabil4im. 
1'1iiıWaıtn~ 1'11••1ıdll6r'C l'k izi ....- '1'tt oJaea#!e 

nn dilfteriiiıdfii çOt Ait bir diti~ Leyla hamm!. 
fakat onların anahklarmdan çok Sözlerimi sen saçma bulmw; 
nak11 bir anadır, LeylA!. gibi kınk kahkahalarmdan birile 
İddiamı misallendirlneden ka. ka~ıladın ve bütün hararetini 

bul edeceğine eminim ama inan. vermek iste~ gibi koluma girdin. 
cını kuvvetlendirmek ic;in bük. - Ben mi yanlış görüyonını, 
mümü delillendireceğim: siz mi yanlış yürüyorsunuz? 

Sen, dış görUnUşllnle faziletin, Sorguma sen: 
kızın iffet v .. MmUBUJl insanlar - Bu akşam misafirimsin Veo 
arasındaki canlı birer abideleri di! .. Bu halinle seni bırakamam. 
gibi idiniz. Adlarmıza verilen Cevabını verince talihin dört 
hürmet dudaklardan değil, kalb. başı mamur cömertliğine tama· 
terden geliyor ve herkes sizh. . .: men iman ettim. 
tanışabilme!;& kabul günlerinizde - Kızınızı seviyorum, LeylA 
Qalonunuzda boy uzatmayı en bU hanımef eııdi .. 
yUk şereflerden sayrordu. Memu· Girdiğimiz odada genifi bir kar 
riyet mevkiim. yabancısı oldu. yola vardı. İri göğsün ve burun 
ğum bu f8}ırin sosyetesine kanş· kan .... tlann demirci körüğü gibi 
maklığonı emretti. kabanp porsuyordu. 
Hoş ... Bu mecburiyet olmasay· Sık sık soluk arasında mınl. 

dl t>;Ie. Leyli ve km hanımefen. dandın: 
dilerin dolaplarma lOtfettikleri _ Kızıma giden yol ben...e"l 
şereften pay almak hmat beni yi ı gecer ... 
ne sme silrtıkliyecekti. Bense kızını beş dakikalığına 

Tavassutla temin edilen ali.ka değil; ömrilmce, ömrilm için ae
saman alevine bemer, yandığı viyordum. Viskinin verdiği cl1r. 
yerde killlenirdi ama; size yeliş. et anında ona giden yoldan sap-

da birer iki~r kadın yatıyor. 
Doğan bey bunu duyunca mu• 

hake.:nesini topladı: Ytldmm gelml~. Fakat, uen. 
ye ~ümüğü önhrkaya büibrsa 
padiphm getirdili askerler pek • 
derme çatma devJfrmelerden iba
retmiiL Dütman bunu haber alınca 
sevindı .• 

Rüstemin bun& canı sıkrJmqtı. 

Yazan: l•kentler F. SERTELU 

• 17. 

- Bu dediklerin doğruysa. Yıl
dırnn muhakkbak muzaffer olacak 
tır. Ztra bir ordu kendini içkiye ve 
kadına kaptırırsa, onun sonu mai· 
lQbiycttir. Perişanlıktır. 

Küçük Ali: 
Martaya bir şey ~yor, fa. 
kat. içine giren şüpheler delibn
lmın beynini kemiriyordu. 
.- Ya melJOp olunak?t.. 
Bu korkunç ihtimali dilf(lnmek 

bile asabını bozmala kın geliyor
du. 

kısmı da geriye kaÇIDlftl. 

HAdileyi gerek bqkumandan 
vuifea gören kral Sikizmund, gt!P 
rekse haç1dann en meşhur inatÇJ 
kumandanı korkusuz Jan yakın
dan takip ediyorlardı. 

Y ıldmm böylece ılk hamlede 

DoPn bey, Nllboltt kalellnden bozgun verince korkusuz Jan: 
g&dileri vasıtasile her §eyi ~ - TUrkleri datruyoruz. Çok ya• 
nebiliyordu. . . kında F.climeye kadar gideceğiz. 

Gelen haberlere bakılırsa, Yıldı Diyerek atıp tutmaia bqlamış-
nmm pipr koUan pek ca11ak bo. b. 
ıulm~tu. Bu de\ıtfrme ala)'lan Macar kralı Sikizmundun da: 
knMen meydan harbinde YMatan. - Tilitderi Rumellden atacalız. 
1llJI, lmmen etılr dQpOf, 6çGncO Dl.ve t6flendili duyulıııuftu. 

Bütün bunlar ehlisalip ordusunu 
şımartmaia kAfi gelmiıti. HattA 
ön safta bulunan ~s Dö Bor. 
bonun, padipha: 

" Teslim ol! .. diye habet" gön 
derdi~i bile şa~·i olmuştu. 

Son gelen gozculerden. kulağı 

delik olan küçük Ali, Doğan beye 
şunlan anlatmıştı: 

- Civarmuzdaki Sanköye ka
dar ~ittim. Düşman ordwnı De§e 

ve sevmç jçinde, içkiye, &efahate 
dalmıt- Ordu gerisinde yQderce 
kadın getirmi§ler.. elleniyorlar. 
Şövalyelerin her birinin koynun-

- Gözümle gördüm, beyim! di· • 
yOldu. tövalyeler k~y evlerlne ya· 
yılmışlar.. Güzel Macar kadınlan 
ru :ıorla yakalayıp samanlıklara gö 
türilyorlar. Orada sofra kurup içi· 
yor ••e eğleniyorlar. Eler Türk or. 
duc:u ht ic:in farkında olsa, bir ge
ce ba"kını ile h~pc:ini periı;an ecfp. 
bil:r 
Doğan bey bu ma16matı Yiidı· 

run Beyazıta veremediline QzülU
yordu. Doiamn ga.:illeri ancak 
kalenin garp cephesinden etrafa 
yayılmak ft Macar kôylüterile 
temas etmek imkAnlannt bulabili
yorlardı. Kalenin cephesine inmek 

1 

mağı düşürıen>fPlim l>üşüw 

rneclimde,.. 
Sa.ba.bleyin kendimi kağpmıt 

bir et yığını yanıncla Gılunca 

anlfldlm ki sen. "analıimı'' '"di 
şiliğine'' kurban etmiF.iJL 

Anasmm ihtiraalarm& cevap 
verdikten sonra knıma giden yol 
düın düz oldu. 

Ben memnundum: 89Vdijime 
kavuşınuvtum. 

Sen memnundun: Kmn aaye. 
sinde sinirlerini doyuruak vası4 

tayı temin etmip:tn. 
Kızın memnundu: Nik.Mılr ko. 

casmı anasmm yataima atmak
la emdiği süt borcunu ödeyor
du. 

Karnnm, içinde çJbanlann çö
re k lendiği derin bir kuyuya ben· 
7.eyen gözleri beynimdeki aızıyı 
alıp giderken karyolana sürükle. 
niyordum. 

Bu, böyle ne kadar devam et· 
ti? Bilmiyorum. Fakat bir gftn ..• 
Kafatasımın tavanına asılı 

çengeli ne viski; ne de kanmm, 
dtbinde yılanların çöreklenip il

rediği karanlık kuyulan kopa. 
ramadı. Etrafuna baktlm. o ır. 
dar yükselmiştim ki!. 

Dün aralaannda olduğum ia• 
sanlar artık potinimln &4}e ıa.. 
tiklerine kadar bile uzanamıyor-

lardı. Tekrar onlar aruma w 
eski mevkiime im:ıefi kenctimıe 
yakıştıramadım. 

Kapandığım odamda talüme 
olan borcumu, gözlerimden Jro
pardığım dizi dizi incilerle öde. 
dim. 

Ve... Çengelin sulanchrdJğı 

beynime batmhğım kalemle 
planlanmı çizdim. 

F..serim, o dakikamda çİ2llliğ'İıll 
pl~nın maluıulUdUr. Sevg11i kr 
yınvalidem ve size metreelerf 
min en mubteremoi ! ... 

Sağır duvarlı evim o günıılm. 
beri kağşamış kısraklarm ainlJ'le 
lerini yumUl}atan bir ... .AlurdJr4 
Sen, bu ahırın en gözde dililr 
rinden biıiain. 

Karma .... Deri ........ man. 
hami' bir eeer yaratanm anala
rmı i8af edebilmek '81'8findln 
mahrum kalmağı istemedifim• 
den kmnla beraber tanzim et. 
tiğimiz listedm bir adedini tak· 
dım ediyorum: 

Siz.e fevkalldeden tahaiB ede
bildiğim zamanım ancak hatta. 
nı~ bir gUn11nde Uç saatimdtr4 
O da beraberinizde çek defteri
nızi getirmeniz şartfyle.. 

Aşrldarma koşmak için acele 
eden kanın ellerinimen ~· 
Benimde yUzil kaim peçe ile 
örtülü sevgililerimden birf geU 
yor. İnşaallab portmeninde eli. 
ğer '"Vecdi" terin benim kadar 

yükselmelerini önliyecek dünya
lık vardır. 

Allah hepimize hayırlar wr 
sin kaymvalidem ft muhtenm 
metresim!." 

Vecdi 

Bvraa: Bedri AKBULUT 

imkA.."1517.dı. Osmanlı ordusu bu 
cephede konaklamıştı. Kalenin < • 

nü dlişman kuvvetleri tarafında ı 

kesilmişti. 

Doğan bey bu vaziyetten çok 
muztaripti. Bilhassa ilk çarpqma
nm böyle Odmalllılann aleyhinde 
bir netice vermesi kale muhafn
lannm maneviyatmı laımqtı. 

Dolan bey. k6çük Aliden aldığı 
haberleri Rüsteme anlattı: 

- Neticeyi beldiyeceiis, oiul ! 
llk muharebenin aleyhimbde neti· 
celenmesile bQtOn harbi kaybettik 
sayılmaz. Yddırmun p1Anmdar 
haberdar değiliz. Ben hlll onur. 
böyle bir devşirme alayile delil 
çok kuvvetli bir ordu Ue yola çık. 
tığına kaniim. Bu kanaatimdir kı 
bana teselli ve ümit verlJOI'. 

Rüstem de aldılı bablrlllden 
çok nıuztarip görün(lyorda. Dolar: 
beye bir yandan: 

(.l>eu••• _., 



• 
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1 IstanbuI~ Beşiktaş Altınordugu gendi: 4 

Istanbulspor Altag 1 - 1 h.?rabere kaldı 
- o 

BEŞİKTAŞ - ALTINORDU: ıl..() 

Dün ilk maç oldukça sıcak ve 
Rıkrcı bir havada: cumartesi gUnü 
!stanbulspora galip gelen Altınor
du ile Beşiktaş arasında Şeref 

stad!nda cereyan etti. 
Takımlar sahada şu kadrolarla 

dizildiler: 
• Altmordu: Necati - Şeref, !Uu· 
ammer • Fehmi, Nurullah, Ali • 
Hamdi, Hüseyin, lUazhar, SaJt, 
Namık. 

Beşiktaş: Mehmet Ali • Ya.vuz, 
Feyzj - Rifa.t, Halil, Hüseyin - Şa 
kir, Hakla, İbrahhn, Şeref, Eş

ref. 

refin çok sıkı bir şütü ile Beşik. 
taşa ilk golü kazandırdı. 

4 dakika sonra İzmir müdafaa 
hatt? Şerefi favlle kesince Beşik
taş bir penaltı kazandt. Yavuzun 
şütü Beşiktaşı ::'. 'l galip 
getirıyor. 

İKİNCİ DEVRE: 

vaziyete 

İzmirliler başladı. Daha 3 üncü 
dakikada İbrahim sıkı bir şütl 

Beşiktaışm gol adedini üçe çıkar· 

dı. 

Bu golden 5 dakika sonra da 
Hakkı, kalenin 30 metre uzağm
dan beklenilmedik bir anda topu 
İzmir kalesine sokarak takımını 
4 .. ') vaziyete getirdi 

Bu golden sonra Beşiktaşlılar 
AJt&y • İ. Spor maçından bir görünüş._ 

ra.bere bitti. 
İkinci devre hemen 11e;.':·en ts

tanbulsroruıı sıkı tücum ve taz • 
vikleri ile gf'çti. Bu sırada, Altay 
müdafaasr çok müşkül vaziyette 
kaldı. Bu zorlu anda, Altay mu • 
hacimleri oyuna garip bir şekilde 
seyırcı kalmışlardı. Beraberliği 

bczmak için !stanbulspor adeti ta 
knn halinde Altay müdafaasmı e ı. 

lak bullak ediyordu. Şayanı hay. 

rf't bir surette kalelerini müdafaa 
eden Altaylılar, başdöndüren blJ 
hücumlardan kurtulduktan sonra 
hücuma b-iJe gec:tiler. lstanbulspc. 
!ular devrenin sonlarına doğru 

müteaddit ciddi tehlikeler atlattı• 

lar . .Altaylrlar dalıa evve1oe0 ı 
rekete geçmek imkanmı but."'~ 

·~ . 
lstanbulsporu çoktan ycııfllb 11&

1 caklardı. İki tara.fi fazla ı3:, -..qi 
sarfma mecbur eden oyıı~ ' """" 
mücadele maçın sonuna ka.0~r 
vam etti. İki takunın çok sıı ~ 
oyunu maçı pek tabii oıe.rııl< 

ı·1 yecanlan.dırmış, fakat ma.Ç 
rabere bitmiştir. 

A.NK.ARADA: , l 
Ankarada · yapılan rnıtC . 

da Fenerbahçe gi1;cl b~ 
dan sonra Demirsponı 4 ~ 
lup etmiş, Galatasaray .Ge·~ 
birliği ile 0-0 ben.bere !<3 

tır. 

hı~ 
in1;1u 
itip ( 
Sel't}f 

!idile 
l"fll'· 

gil~ı 
l'~cı 
te g: 

'antıı 
dan 
h11.1ı 

~ı~ Beşiktaşm yaptığı ilk hücum he 
men hiçbir maniaya takılmadan Al 
tmordu kalesine kadar dayanıor. tamaıniyle İzmir nısıf sahası iç~ 1 

İstanbulsporun devamlı tazyiki 20 inci dakikada A!tay S"4ğ açrp 
ne yerleştiler. Siyah • Beyazlılar 1 

Tecrübesizler arasında yapllan ba~ 
Mukabil hücumıı geçen AltJnor. 

dulula.r, daha i'~ akikalarda sol 
içlel"inin fırsattan istifade edeme.
mesi yüzünden muhakkak bir sayı 
kaçırdılar. 

Altayı üst üste müşkül vaziyete ğından mükemmel bir pas alan V'Ziyete tam manasile hakim. 
İzmir kalesi bozulrıuş vaziyet • soktu. İstanbulsporun devam eden Altay merkez muiı.acimi Saim, to. 

tazyiki oyun üzerinde fazla bir te- pu çok güzel kutlanarak Altayrn 

'nıdıı 

Güreş müsabakal arı ~: 
te.O t ks' d sir yai~<.ı.madığı için karşılrkb hü. ilk sayısını yaptr. Bu sayıdan son 

yun za en zev ız evam e - _ .. . . t • 
1 

Dün Fatihteki güreş kulübü rafettin (~ci).;) 72 ?.~l<İ~ ~ 
Bu tehlikeyi atlattıktan sonra 

Beşiktaş hücuma geçiyor. Fakat 
siyah • beyaz hatlannda göz tu • 
tan bir ahenk mevcut değil. 

d k b .. ~··t·· L--·ıa cumla~ mutemadıyen ne l.cesız ka- ra blraz daha canlı oynıyan s • er en usuu un U\F.ı;u u. 1s .. 
lıyordu. tanbulsporun hucumları tanbulspor mutlak bi.r beraberlik 

salonunda tecrübesiz güreşçiler Ahmet (bırıncı , J>ı ııJf' ~-
arasmda güreş m üsaıbakaları ya· ikinri; 79 kiloda: Ferha~ (il ~e h 

Beşiktaş muhaci.mleri ayakla - '" k." .. tl tlata Alt dl · · 1 t Alta k l · . . . 1 nı muıı uıa. a a n ay r ar, sayrsr ıçın ça. ış ı. y a esıne 
rında topla lzmır nı.sif saha.sı ıçm- . .. . .. 1 

pılmıştır. ci) ; ağırda: Çaier (birınc ı~l'e 
. ~ uzun süren bır mudafaacfan sonra 1 hep bırden hucum eden stanbul .. de mekık dokumalarına ragmen . . . . . . 

~ · hücum · sırasıru ketıdilerıne aldı - ı spor muhacımlerı 38 tncı dak. ikr- ettiği bu mü..saıbakaların netice· Takım itib:ıriyle de ~re;. lta,ll1 

Otuz sekiz göre~çinin iştirak muşlardır: • i \ate 

sinde 56 kiloda: Süleyman (bi. lübü 12 puvanla birincı, ~k· ~ İzmir muavin hattı bu hücum
ları kesmekte müşkülat çekmiyor. 

ba.şka sayı yapmaga muvaffak c- .. . . . 
. . . lar. Hakim oyruyan tstanbulspor da Mukerremın sıkı oır VUrt<!)U ıle 

lamıyal"ak maçı ~-') galip bıtirdi - . _ 
• ~ • • • bu defa kendi kalesini müdafaaya beraberlik sayısını ya.pmı:ı.~a. mu-

rinci), Sultan (ikincil; 61 kilo- pa.şa kulübü 10 puvanla \.s tır 
da: Ali ("birinci)~ Sadik {ikinci); ~~d~~u kulübü de 1 ~ll fo ~ ~..... .... 4'- .. 

Oyunun heyeti umum.iyesi zevk lcr. 

siz ve dtırgun .. t. SPOJ:t • ALTAY: 1,.1 

İzmirli oyuncu1ar ma~m başın,. 
danberi yakaladıkları fırsatlardan 
iaillad.e et<Jeydiler şimdi muhak .. 

kak iti epey sayı farkı ile galip 
vaziyette bulunabilil"Iercli. 

Milli küme deplasman maç'.llm 
ikincisi ayni sahada lstanbulepo· . 
la Altay arasında oynandı. Bu ma
çı hakem Halit. Gali.p idare etti. 
İlk hücumu Altay yaptı. Hemen 
oyuna hfiltim olan İstanbulspor 

mukabil hücuma geçerek Altay 
müdafaasını zorlamağa ba.şladr. 

32 nci dakikada lbrahimden Şe. 
refe, Şereften Hakkıya, Hakkı -

dan tekrar Şerefe dönen top, Şe-

Dün Kolei sahasında vapllan 

Atletizm bagranu 
seçmeleri 

İki hafta sonra Kolej sahasm- ı atletleri seçme müsabakalar1 
da yapılacak olan İstanbul atle· dlin sabah yine aynı sahada ya
tizm bayramına iştirak edecek 1 pılmış ve isimleri aşağıda yazılı 

atletler finale kalmışlardır: 
. .

1 

ıop Met.re: Muzaffer, Cezmi, 

.-
~ Samı, Sezaı, Turhan. 
~ ~: ~o_o Jl.fetrt;= Muzaffer, Ferit, 

. ._ _ '1, _...__..: Samı, Cezmı. 
. . . . 400 Metre: Nuri, Ahmet, An· 

19 5 1941- ÇUZ, Ali. 
• • 800 Metre: G. Darılmaz, Galip 

7.83 Uat:Jf 
program 

7.45 ı\jans 

8.00 Hafif 
• Uvertürler 

8.30 Evtn saati 
8.45 Ksnşık 

program 
9.80 19 Mayıs 

Stad~-umun· 

dan nnlden 
neşriyat 

Gençlik ve 
spor· bayı-a· 

mı gös. 
terU11rf 

~arla ve 
fürkjilf'Y 

12.4.5 ,\jıtn1' 

13.CO l?lyase-tlcu111 
tıur bandoıııu 

18.16 Oyun 
havalan 

13.SO !\lar,,lar 
prograım-

nm devamı 
ııtrıs Fasıl <ı":r.ı 

18.SO Ziraat tak-

vimf ve top- Kemal, Recep, Rıza Maksut, Ah. 
rak mahsul- met, Hikmet, Arisopulos, Atani. 
teri borsası yadis, İskoçomaro, Atlas, Hüse-

18. JO $(-çllmlş ı yin. Dündar, lzak, Metin. 
şarlnlar 

19.00 ~l::!hmedin 
Sa.ati 

19.15 Ses ve TeJ 
birli~! 

j 1500 Metre: Galip, Rıza Mak-
sut. Kemal, Recep, Gabay, Eş· 
ref, Namık, İzak, Raif, AbduL 
lalı. 

110 Maniali: Sudi, Vasfi, Me. 
korosu rih. Agop Süha. 

ıs.an Ajan!'\ • Cirit: Kemal, Şerif, Mehmet, 
'9.4J Gcn~llk ve Varak, İstelyo, Krayzer. 

· ~ilrllyu~ Disk: Yavru, Kürkçüoğlu, iz-
,arkıları 

ıo.oo caz 
orkt'stl'll8ı 

t0.15 Radyo 
ı:-a:rett'.sl 

?O. ı:> 1\1 ıuaph 
t';azlar 
taturm 

· ı.oo .llcmh'kt>t 

zet, Nejat, Alaettin, Atıf, Veysi, 
Melik. . . 

Çekiç: İzzet, Kra.yzer, !stepan, 
Balcı, pamukoğlu. Serkis, Dimit
riyadıs . 

Gülle : Me·hnıet, Şerif, Alaettin 
Balcı, Veysi, Arslan, Agop, Atıf, 
Karamabuga. 

Sırık: Halit, Sudi, Cevat, Mü· 
nir, lstavro. Postaıııı 

aı.ıo srr hnlk 
J'ürküsti 

Yiiksek: Jerfi, Nedim. Kevni, 
Ragıp, Mehmet, Turan, Alek_ 

öıtrcni;ı.·onız sandr, !stelyo. 
tl.25 Konuşma 
;?J.4.'5 l\fiizlk 

22.80 Ajarİs 

. Tek· adım: önıer, Çarc;ğlu, 
ıl Necdet, Vasiliyadis, Akpınar. 

Uc aAım: Ömer, Yavro, Turan 
Kutbi, Çaroğlu; 

mecbur oldu. . 1 vaffak oldular. Ve dev1·e ı.ı be• 66 kiloda: Nihat (birinci), Şe- uçuncu olmuşlardır. ' ~ Yet 
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i ş ı e -r · ı ~ Ask e .r ı i k 
Emekli ve yedek suba y
laria askeri memurları 

şubeye davet 
&-şık taş askerlik. şubesinden: 

Be§.İttaş askerlik şubesinde kayıtlı 

beni.iz >'aş haddine uğramamış olan e.. 
mekli ve yedek (eski tabirle birinci 
ve ikitıci sm1.f ihtiyat zabıtan ile me
murin: askeriye) subaylarla askeri 
memurların sanelik yokıam.alarma 

ı hazu·an 941 gUnUnden itibaren baş. 
ıana..aı{ ,;e 20 haziran 941 akşamı nı. 
hayet ~ulacalttır. Bu yoklamaya Is.. 
ta.nbulrla bulunan levazım, veteriner 
eczacı ve tabiblerin yok.lama.lan ı ha. 
ziran !Hl gUn:lnden 7 haziran 941 
gUnüne kadar devam edilecek. Diğer 
suay ·F<~ askeri memurların yoklatnıı 

ıarı 3 haziran 941 gününden 2G ha:ııi

ran 941 gUnilne kadar devam edıle. 

c~k. Yoklama günleri haftanın razar. 
tesi ~arşamba cuma gUnleri saat 8.SO 1 

dan ı ~ c kadar salt ve perşembe glln. 
leri oğle-den sonra saat 14 ten 18 e 
kadar 11şağ~da yazıh vesikalarla bir. 
ılkte Jizzat müracaat edeceklerdir. 

ı - Emekli subay ve memurlar 
a.) Mitus bUvlyet cüzdanının tasd:k.. 

ti sıı::eti 

bı Maaş resml senedi (beraat) 
c) Varsa askerlik vesikası 
d) Herhangi bir fen şubesinde ih. 

tl.sas y-.'lpmış is.:- diploması 

e) Sıhhi subayln.rııı, diploma ve i~ 
tiaa.s vesikası 

f) İki adet, 4,5x6 ebı:ı dınrıq vesika· 
lık fotoğraf. 

2 - Yedek subay ve askerl memur. 
lar. 

a ı Nüfus hüviyet cUZda.nmm tasdik 

li auretl 
b} Aııkerlik vesikası C terhis tezke

resi., yedek subay diploması) 
c) Herhangi bir fen şubesinde Ilı. 

tisas yapmtş ise diploması 1 
d) Sıhhi subayların diploma ve lh- ; 

ti.~as \"t'ı:rikası 

e) .İki adet 4,5x6 ebadında. ve..Jika· 
!ık !otoğraf. 

Hahm tstanbuldan hariç mahaller. ı 

de bulunan emek11 ve yedek subaylar
la asker! memurlar yukarda yazılı 

vesllc!ı.larm birer suretlerini bulunduk 
ları yerin askerlik §Ubesine mtlracaa.t 

ederek pİı.1 ilsak etmeksizin tasdik et.. 
tlrlp t:ıahhl.lt!U bir mektupla şubemize 
göndermeğe mecburdurlar. Mektup.. 
ıarmda bulundukları mahallin açık 

adresıtnl yazmakla mUkelleftirler. Se. 
nelik !.btiyat yoklamasma ir;ıtirak etml 1 
yen veya taşrada olanlar yukarda ya. 
zzlı vesika suretlerlle bulunduklan yer 
teri .:ıild~rmiyenler 1076 saytlı kanu. ı 

nun 10. maddesine t evfikan elli lira 
para cezası tatbik edileceği ilA.n olu-
nur. 

• • • 
Bakırköy A&. ş. dfü 
1 - Şubemizde kayıtlı yerli ve ya. 

bancı 312. 332 (dahil) doğumlu ihtiyat 

~ • rt r. 
topçu yüzba~ı Şükrü oğlu Mus. de bulunacaklardır. Gelıxt1!:ııı ~~ı 
taf anın derhal Kadıköy şubesine rin ha kkm<la ~keri ceza 1' 9' tı ~ 
müracaatı teblığ olunur. lan hükümlerine göre ıxııı ijııt• 

• • • vapılacağı ilan olunur. l l\~h 
Beşikt12ş Askerlik Şubesinden : Yedek Subay Yok ~~ 
1 - 312 • 332 doğumlu dahil ' h..V\I 

tekmil ihtiyat acemiler ile bu do. _· günleri. "~ .~ 
1 h ~ ğuınlulardan muvazaf ık iz.. ı. Tuml"n Aııl<erltk Datre61 ~ 

metlerini yaptıklarına dair elle. tıgında.n: ı ~ tııaı 
rinde .. vesikaı _buluı;ınryanlar nü. Yed~k subay yokıamaıe.rıtJ~,p liııı 
fus cuzdanlarıvle.. ~ 1 ziran 941 glinti başl1yarak 80 el ' 

2 - 316 ve daha genç dogum. 941 ... ı;nu nihayet buia.cıılt' ;/, v~ 
I1;1I~rdan muvazzaflık hizmetle. gAze~elerle bildirilmişti. Bu ~~/ ilet 
rını tam olarak. ya·· ~an f:onra ıarın 20 Haziran 941 cuma s~ l~tı 
tahsil görmt.:ş oıanb.rd~~n yviek ha.yet bulacağı u!n olunur. ~~ 
subaylığa ı~~teklilerın r:lipl~m~ lstı 

acemı eratmdan kaıa.n ::ıağ!am ve sa. ve nüfus ~Ü7.cianlariyle. k Ji~ ~~ 
katlar talim için celp ve sevkoluna... 3 - 336 CO~tlmlul;:ı.:rhı. nıı.a. Beşiktaş As er l(a 
cakl

2 
a ... dır. Unu 

22 941 
meleye tabı olup lise ve dahka .ı;.ubesinden ... ~ ~~ 

- Toplanma g mayıs yüksek tahs~!ir; bitirmiş yJks~ · "'(' WJ 'ıtı' 
perşembe günUdUr. asker ehlin~tnamesi ola~ ';.ı r ve 812 .- 332 doğumlu daJıİ\ııır') '111, 

3 - Bu gibi eratın mezkQr günde a 8keri ehlivetnamesi olmryanla.. ihtiyat acemiler ile bu doğUJ.lltılıllf 'ttı 
ı:ıaa.t dokuzda nüfuz hüviyet cüzdanla- rm nüfus cüzdanları ve okul ve. muva?.zaflık hizmetlerini ysP ı)~ il~, 
rile birlikte şubode hazır bulunmr.lan sikalarivle. dıür ellerinde vesikası buluJl.tıl '1 ~~ 

4 - 366 doğumlularla mua- nüfus clizda.nlarlyıe. rı:ıtl' r •tıı aa.n oluı~ur. 
mel~ye tabi gavri islam tabib ve 1 2 - 316 ve daha genç do t ~J Uı 

Kadıköy Yerlı Askerlik Şube. veternerlerin de nüfus cüzdan. dan muvazzaflık hizmetıerlll it ~ \·, 

• • • 
sinden- !arı ve diolomaları ile birlikte. ı laTak yaptıktan sonra yUJ<$~J.ıll·I il~ 

Yedinci kor. mıntakasından 5 - Yukarıda 4 maddede ya. 'görmiış olanlardan yedekıl19 cll~ tıa 
Kadıköy mmtakasma yer değiş. zıh erler 22 Mayıs 1941 perşen . . L<ıteklilerin diploma ve nlU' ıcl~ ita 
tiren (330 • 150) sicilıi emekli be crünü sabahı şube merkezin.

1

1 ıarıyıe. wııJl'I'' ,ıı~ ~~~ 
------------ -----"----------- 3 - 3~6 doğumlularla. tc t~~J t1 

tıı..bi olup lise ve daha yilkSC llıı1' 11 ti! 

1 
'ffi ; *!WaWI! W DWWWWI nl bitirmiş yUksek askerlll;etJI~~ ~~ 

O 1 1 f ı mesl olanlar ve a.skerl ell ıı.t' "' te yapı m a va e Veriş ~ olmıyanların nUfus cuzda.t11 el ~~ 
• vesikalariylc, ııııı" ti' 11\i 

ktrallk Olna 4 - 336 doğumluJ.a.rl6 Jl1"etetill...,,. 1_ 

tab~ gayri iaUl.m tabib ve e tıırt"" 'it 

Ankara caddE.-siniı.. er- n.l!teber yerinde fevkalade nazaretli ha l .ıerin de nüfus cUzdanlııTf v rı ,ı. ~ 
\ adar ve aydmhk bir bina kıtal&-br. an ile birlikte, yllıı r-4'1 ~ 

Vakit gazetesi ldarchıme~inc müracaat. 5 - Yukarda 4. ma.dded~il fi' oıl 1 

w••-WAAQ• ı;wıwı ter 22 Mayıs Perşenık•e ~a.tdıt· F'' 
- - --- --- -- - -----·--- --- ~ube merkezinde bulune.cı:ı rl ceP .,ıı 

~ . ~ ~ 
miyenlerin hakkmda ııs ıı:ııJ6 

nuntar:ı hUkUmlerinB g~re 
yaptl.acağı ilfı.n olunur. VA K 1 T matbaası 

Kita p kısmı ;ı ı 

ta ıızim edip 
qeniden 
açmıştıı 

ı _1151 

S ·ııetrr' 
Beyoğlu Halk ı ~,,,.# 

Kitap, mecmua, gazete ba~::ı r. ı 
Tabiler n?""''"~ ~:7.;i ic:.leri alır. -----

de' S ~fatlne J 1 de, Gec"! 8 • ~;i 
Film Birdım: Ttıt!Cçe 

ı - Gülnaz Sultan ( 

Te şarlnh). ~'"-ıırıtııtl 
2 - Casuııı l ntlkalll1 ( • ..nf)• 

. (:fi.O\.,... 
3 - Öliiın Marka&1 


