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Bu Sabahtanberi Yurdun Her Köşesin 
Gençliğ n Ayak Sesleri Yeri, GOk'ii Titretiy 

...... . r 

Bütü·n, ~M.e1J1leket; ,19 Mayıs Bayramına Katıl 
. 

1 Milli Şef'in Türk Gençliği 
Bu Sabahki Hitabesi 

TÜRKÜN 
EBEDİ 

SABAHI~~ 

Her yerde Canlılık, 
Neş'e ve Sıhhat ... 

19 .. ,. 1919 Türk 
milletinin uffcµncla Ata
tilrkle ~ cloian ft 
ebediliiin me,'aleliiftıi 

elde tut.an ıünettİr· Ta.
rib, imanldc, yw, gök, 
deniz.. dünya ~e Mitün 
tabiat kaldıkça bu mad
de ve mina IÜDefİ de 
daima Türk milletinin 
cönlüaele, batında " 

• 
Ankara' da ki 
MERASiM 

Ankara 19 (TemConla)- An
kara bugiiP. uıyılı tarihi günılcr~n
den birini daha yaşamaMadır. E
bedi Şef .-\tatürk'.in Samsuna a,. 

yak bastı.klan günün 23 üncü yıl 
t:iinümüne müsadH olan spor ,.e 
gençlik bayramı ~nmizde 
de büyük tıe-lalhür~tla kuUanmak 
tadır. 

• • 
lstanbul 'daki 

MERASiM 
Büyük Kuratneı ~ Şef A· 

t.atürkün Sy.msuna ayak bast1ğ? 
• günün 23 ti.l)cü yıldi;nfaniine '~ 

eıgençlik, ~r bayrs.mı.. na mü-
sadi-! olan Qugün, menı~ketJmizia 
her tarafmıda olduğu g!>i $ehri
mi'zıde de ~kun bir şekilde tes'it 
e<li1m~ktedir. 

Sabahleyin bi.lt~n şehir ~
(De'l::.ı.mı 3 iL"lCti Sahlf~l •mnaıında kalacaktır. (~vamll 3 \lncü Sahif~J.el 

_.rr.......,~z...-ıma...._...-....... ~-=---n :::=::===='=====c:=::-;;:=::::================================== 
Şayanı Dikkat Bir İddia ETEM iZZET BENiCE . 

Duaihı 19 MaJ"IS. 
B~Uıa Türk tarihWı4eJQ yttl 

ııı<lur: 
- Hustaia Kemaliıa Sanau.ae 

pks.p!. 

= ncc=z r= r rr ~-

Fırıncllar masum, 
ceza haksız imiş! 23 yıl ioce 'bucünün -.ıımtta 

pnq Samsunu kucaklıyaa tepe
lnr.i ralazlarkeıı o da Wak dökük 
bir tekııc.Wn jçinden ttpln Türk 

;ı~ub:-:=~~aç:. iKaçak satılan ekmeklerin satış 
ye~~..ıa, menbalarını nerede aramalı imiş? 

- Güneş ufuktan şimdi qar, 
Yürüyelim ar.knıdaşiaf'... Bugüne kadar muhtelif SU\lar- 1 D • k 

~l•l)IDID tett.R.Diimkri va.rdL Ba dan dolıQyı belediye tarafından an l ma r a g a 
marş ve bu nuarilar onun d:lin.de müteaddit defalar cezals.ndırıl~n h [ 
celişigüzd bir mırıl~ dciiJ; 'bü- 17 fırıncıya acttk un verilmemesi meç u para-
tün ıııenılokcti tenıt'!ınden bvrı- karc:.rlaştıırılml(t-ı. VaH ve vali 
ya~ b. ir. kurtar~ ı lfınının ilk he- muavini yaptı.klanı bcyanafü~r<:a şütçül er inmiş 
ddııu çızco , c ıçten t:ışır:an f~--ıl- bu !ırmcıfarın itim~ıdı key'bct:.,.;-
tılarıydı. 1erıni söylamişlerd.i. 

Ve .• l\lustala K~ıal dilinde bu Kemii!erine un \~ıil.D"Jyen fı~ 
hsıltı, kafll61nda 0 plin, hlbiıode nr.cı.!ardan ~ncukullug n-Oa 
o kurtarışın bütün hıs Te heye- Raj~t Şener ismind<> b"risi; dün, 
c:mı ik güneş dojmat!an Samsun- gaz.;temi2e S:lya.nı c! kkat iddial::rr 
dan nıemlekctinin ve mH.ktinirı <taşıyan bir mektup göndermiştir. 
lt:ıj(rına girdi n yüriiye, yürüy~, Fırıncı bu mektubunda billıassa 
bıitüa. merhaleleri n mf.Sllıfelcri diyor ki: 1 

adamlı.ya adamlıya gözıe.tiii ufuk· c- Bütiin Türk umu."'nt elfkflrır 
&.&.ıı giint'Şİ gctinti. n& hit~ ecicıı bu yazını, her za-

Bu PDef Tiidüıı c\.lneti, km'· <Drveaa 3 llıncii Sabtfede) 

l\'Iosko"tiıı, 19 (A.A.) - Cer.evr<:clen 
a.hn:m tıelg:raf.tanla bl.lillrilij:ne göre 
ıcten hôl!ta. D.uı.l:ırA\:t :ı 1npr:ıJdar~a 

!;'Ok mihtarda paraŞÜıl'.'ll .,.-ıni~r. ~ 
ta.po Ir.enurfarı Alman l!llakalanndan 
a 'dıktan talinin~ mucli.ılınce bunl:ırı a.-
nm!cı.ki.a Jseler de ~rr.diye tadar !e~ 
bir pa!"&şülçU bile bulunamıuı~ı.r. 
.Almanlar bunların mtı!rlemel bir hil
cumuna ui'Tamamak için mem!eb:Un 
mühl:ın ~lannua bulunill muh&.. 
f.ızlJm.n taltvio'esi!ii !'nretmlfierdfr. 

tuluı ıü~i, Türk milletiain uf. z:ıı:====---==-=====!=============== 

lrnııGa Atatürk ile benıtts 4toian E s R A R L 1 B ı· R o·· L u·· M 
ve ebedilİl,>"İD meış'aJdijiai elinde ı 
tulan güneşti. 

Jste 19 Iifa) ıs 1919 un tarlıteki y 1 B 1 B • 
yeri. Tarih, insanlık, yu röle de- a ra 1 u u n a n 1 r 
ni-.ı .. hüliin t:rbiat \-e bu d.ünya 

knJ..dıkça lm nıadde \'e m!na gü- K d ı n Bu Sa ba o·· ı d ... 
IH' j de dalına Türk milletinin a u 
ıonlun.dc, başmda ve semasında 
hlacakitır. 

J9 Mal ıs, bütün iınkaotann lok 
sanıldığı b;r anda b 'i tün iıoııkfuı.. 
ları \'C lmdrct1eri birdco.biTc Jro. 
caklıyan 'e bir au!l!cti.n- ebedi 
rcn~?iğ ndcki tılsımlı cevheri e11ı 
sonsuz. kurtarış hamle -.e heye
~nr.ı ile ş.ıJılımclıran b.i:r -.illi tur
rın ı.eruholüdür. 

(De\'amı 3 u:ncü Seıhitedır) 

Y 2.ralinın elindeki tabancanın kazaen pat
ladığını söylemesi kafi görülmedi 

Z&b.tn ve adlıoyc, dün gcıce geç 
7,1 t Kn...c:ımpapd:ı ct:reyan ed-.m 
ve bk k"dmın ölünı"le neticc!c
nen bir !acioo.ı.n t:ahk.katma lxış-
1.amı.ştır. , 
K~p~da HGcıh~ ma-

hallesinde Darookakıta 2 sa:r .:ı 
evde oturan H~mide adında SO 
yaş1arında bir kadı..n dün gece b:r 
si.l;ı;h pa !Uamarı ncr.:ccsiru:.lc &ğır 
yaralı olarak o<l sında bu1unmu§'-
tur. (~vamı 3 üneü Sahil~<) 

Vatanın dar zamanlarını yalnızken 
men/ aatleri için marifet bilensogsu 
/ara nefretle ve iğrençlikle bakını 

'' Bijtün insanlığı saran belilar içinde fedakarlık ka 
rile, karakterli ve sportmen durumu ile her yerde ria 
gören Türkiy~ Cumhuriyeti sizin sağlam dayancınızd 
cıı ıı.:rw ~ Ye c.ça say • 

t11n1 Dhasııbel.1ıe. bu .-tı An. 
kanda ıt ~ ~dında 7apıl;.n 
b~ .MT8L9Dde Xiıll 8dfft'llt! 
~ hı&IA ~le lı&tabeB 
~ bi.r ~ ..,., ... Je-

ai -~ ttmı6olftdlr. Ada 
Mll11 ~ rad:Jo ile ~ 
tıft' tal'efma. nü.lohınan 1"ı )alta. 

belettli okur.ıcularln!JQ bir aa 
e.wr ...... * ..... ıar:lb:~--~~ .... 
--~ clM«<fıbı«W:) 

'l'Uıtg~·ri, 
Snıili Te je~edt nrh!ı· 

lll1I e1aıı sizlerin, Gençlik ve 
Sper Bayramınızı kwilıamak 
~fo HMtızda bulunıeywum. 

H«alıırınız. ana, luııbalan· 
nıa, lHiyükleriaiz \'O devlel 
adamJarını.s Tafaıua ıelece
i'ini temiz el!erflıizıe 1-ymak 
için aşk ile hazN"lalnllılHl.JD 

istiyorlar. jyi yetiışmenıll:i lı:ı>o 
Jayl.rmak ~in siır.e her va
sıtayı tedarik etruiye t•hşıyo. 
ruz. Siz.in beyatınw.m sdılıat
li ve noş'di ge~.meei iıç;a bi· 
zim çek göreceğimi:& feci~ .. 
lık y.oktur. 1 

Sbden .Wiklı, çalışkan, 

ilinkJıi ve laıYvetli olnMmu • 
tiy.o1•uz. JUia.at içi:?de bıir zer
re elan bu yeryüzünde tabia
tla en müKemnıcl niinmne5i 
elan insıır.Jar bugün birhirlc
rini öıdürndle meşruldürler. &il HWl ş~~ n Cumfıurrej Aniz, ı~ 1-ımet ~ 

Ş ar~ Cephesinde 

ALMAN'Iar 
deniz erleri
ni de cephe
ye getirmiş! . 

• 
Almaalar tallwı. 
1eıırıaı ırtırdıll:
ıarıadan Bar il o ı 
kesiminde maba. 

;relleler çok 
,ıddetıeadl 

j Londraya Göre: j 1 

1 Bazı yerlerde· 
Almanlar köy -
leri ·yakerak çe
killyorlarmışl 

l (Ytzıc 3 üncü Sah"!edc) 

Sovyetlerin Tokyo! 
Elçisi değiftl 

Mc1slmva.. 19 (A.A.) - lıf<ıı*ova 
~sunun bildhdl.ğLııc pe, Malik, 
Smctain'lb yeı1:ıc Totcya. B~ük El.çj,li. 
tine taırin ed.il-ri;ıt.ir. Rıı.dt1o. Sme't:a!n' 
Jrı be.~a bLr yere ta.)•i:ni y~ \'a.

alfeslı1den ça.ğrı)d:ğmı f~, .. '*11 şll.r, 

KISACA --
GENÇLERi 

Seyrederken •• 
Sabalı.tanbC1'i, yurt baYTcım ya

pıyo-r. 19 may.sın ayni zamanda 
gen~lik baYTamı olarak ka.bııl edi· 
Kşiflde ne büyük bir mana kati• 
rayı.şı ve isabet 1ia.T. 

.~chir ba§tan başa donanmı~ ... 
Gcn~ICT spor cılanlannda top-

lannıt§... , 
Düııı:ıamn l.:armakart§lk '1Ul'\· 

.:arası ortasında Tii.rk vatanı ra· 
1ıat, :inde ve nej'cli çehresile gö;: 
kamaş tın yor. 

Akı.n tıkı ı '17'..c'ydanlara ko~an 
gürbüz Türk çocuk!annı ..,eırrc
derJ.:0.11, gö:::lerimiz .scviw;le ya
şardı, göğsümüz, gm-uila kaba:-
dr. Biz"m ma1ıut arkada.şla, Glf1 i 
kelimeleri m.rıldanchk: 

- Allah bıı milletin tcıli1ı 'ni 
dcıima açık et in!. • • 

Şu kadar Jll önce lıiaıgün, 
Mustafe K.eau), ·ı..naeıe· 

rin en 6ad, yini en ıendla Sam
ana a,aık t.astı. 

• 
BlçMr ~' lriatiia-lııS .00 

uvraasş irad~n hıimlıılanv. 
•u 'bir 1erden yola çıkıp bir 1ere 
ayak basış deıcceainde ölıçUlen.di-
remeı. 

• 
Bugi.inli genç adama n oııun 

bütünü olan ıençli~c ithaf etti
ler; düşün.diller ki Türk tarih;n. 
de, gençliğin bnıd.iane lbunclan 
daha zengin bir iiadc r.emiııi bula
cağı uın.ao ve mekan loktur. 

• 
Dünün sr~tlcrile bugünü öder

ken bi.lm.eliy·z ki, lıi~ sel~ ettk. 
tutul~tya(ak, ıapt-c.'dilCmiJ ccek 

lnsanhia hayret 1 

manzara br~ı.sında 
11.esillcrimbıin daha 
Ye daha kuvvetli 
••flıca i;ı.,üncenüz 
lhr .• 

MiHi Şefimn bund 
ker zamao, i>i ahin 
ge1J491cre bir kere da 
ye dmi§ler l'C harp 
aın darla Hı pahal 
cudar üzerinden .zİ) 

lik iizuiıul~ sarsıntıl 
tettirdİğiııt sö~ liyer 
ranbrtn muhnke 
re~Jerin ümit \'C n 
kuvvet 'ereceğini b 
miş ve müteaki-bcn 
fil'le devı.m ct~le 
•-Vatanın d~u za 

J"almz kendi mcn!an 
marifet bilen Si)) suzl 
retle ve iğr<'nmtlle 
Mul.a&lkaıı: hilini2 ki, 
lak düşküıılcrinin 
mum!:ın umduklnrm 
kısa blı zaınan titf<!b 

Vatan m:i<1afaa~ i 
yen, utana hizmet iç 
!anan Türk milc1in: 
sinde saadet uır.an, lı 
fcwket bulan temiz s 
ahlakı bugün dt-, y 
nıuznffer kal~waktır. 

Bütün insanlığı sa 
(Devamı 3 Uııcü 

NECİP FAZJI, F 

1'ir yarın ~ardır; biitü 
nsa işte bu biç gc!.mi 
lamıyac:ak, ır.aptediJc11 

nn içindir; vt- i:...te o 
kınclaki fUWWDUZUI\ 3 

liktir. 

• GH~k, bizim ~aı ı 
ıenediınizdir. Yannı 
oıuz. yülrseJdjl;-:c buaii 
ginle~cccktir. Zira 
her ~arın hu~iindiir; 
~it her bo. ç lıul:>ün tıü 
caktır. 

e 
Yarın, bugüniiu gc 

ileriye atılan, na~ıl elı 
rouz, SQUSuz 'e siir<.-:k:J 
gençlik de o kı:ıdar C'· 

di bir k:ı~ u. ~ı~ .. Na. 
f'Ün olur ol:n.ız ;} nrıııl 
~:ı, bu ı... ~ n .. yış i in: 

CD \ mı 3 il d 



2 - S O N IE L G tl AF - 19 M AY ı• aa 

HALK FiLOZOFU 

19MAYIS 

Tü~ kurtuluş in'kılAbı tarihi, 
Eb,.dı . ef Alatiirkün Samııuna 
ayak basroesile ba..lar. Bugitn. 
r.radan 23 yıl g~ş buhınu-' 
yor. 23 yıl, bir ıallffıt tarihinde 
11zwı bir zamım ias&lasa ~·1-
clir. 

Başlıya o Till'k i:nkrliiln lıesı.iiz 
lt•ım.;,di. Yurdun haU.,clilttelr, 
düzcae kon.ıı:ak bil'Ç<lk ılaffla,. 
rı var. 

Her 19 )fayıs ı:ünlm1lt', bit' 
arkan111.a, bir de önümine bs· 
~ ıyoru'I. Bu Z3 yıl içiı>de ço.k 
iş yaptık. 1919 sene&i 19 ayı-

1ıi1n.'.! .. , yurdun :uı.;-.dde ,.,. nrh 
cephe<,[ na'>lldı, bu,,uün n:ı..ıl?. 

Araıla ı!ağlar u'L.r b.rl;: var. 

, 

REŞAT FEYZi 

Onüm!i:ııe hUıtığmm vak.it 
de, şu.nu ı~ Daha gide
cek bir lıayli yolumuz, göriil .... 
cck birçok ipm.U YM". Çüııkil. 
gayeıM., Türk v·t-ını nro
denı bir e-S,et haüe ıook
maktu. ~ işler aa 
de~il; fakat, fa:rJa &nn>n Jı:e,n. 
cUm7.i kapannak ........ biç 
drğil.. 

Diin;va.ma ... tı..ısiyet, lriiltUr 
ve teknik 1"RP7 9llt;J gc;z .k_grnaş
hueı.. 

Bu ~Ya bakarken. 
gözlcrimiı:in k.ı.nı..~ağı 
etine k..dar çah'!ftl.7• aı>d ~· 
ı:m. 

19 Mayıs, bu fik,;u alc.md.ar· 
hğuıı pıımaktP.dır. 

~--============~====·====== - ------

U .. KOY!lllYA 

:ltuharrir Server B~di, S<l1> güa·· 
krde 'ık sık kullao,lmı~·a lıa~la
n~n •Cl koyıua• ti.tb1riwo,_ tiit~ç~ 
d alışıltu.i bir ifade tanı obua· 
ılıı;ını kaydedi)or. 

Fakat, bu el k<>yma mtinııs ,.. 
tile, uydunılmı.ı; şahe:.u bir yeni 
fıkra din.Je<l.im .ki, zanııedttim, 

foılJorummda ~:iea yerle§• 
ccktir. 

:11aalcsef, fıkr•yı anlatmak i~ia 
burnda yeriıu mıisait degtl .. bileo
kr, b lmiyc.nlere anlaı.ıobr. 

KAOIN 

ÇAMA~IRLARl 

llokkırbu Zati Surgnrun rek· 
F·mt..rı ara ı.nda ~öyle bir cÜm· 
lcJ e r~stJ.,d.ın: •Bir '3ı:kanın 

için.ten çıkan kadın çamaşırları•. 

ı 

çe r 
tkserisi fia t tarifele
rini tasdik ettirmeden 

c;alışı._;orlarm1ş ! 
Yazlık hiiır,elerin mw"m bir 

losnu §irrıd ><>en aıçı}ın'-'> bulunmak: 
tadır. Fa kat bunlar hakkındaki 
yeıti fiat tar.delen henüe beledi
ye iktıast rrııdürlüğü tarnirudarı 
~'ld.k olu~tır. Gaz'.n;> sa
h;pierı c; geçen yılki t.a.r>felerin 
rımdilc.i ş:ırtlara nazaran u:yog-.ın 
olmad>ğı • t:atlara zam ~ <cp-J
mas1 zaruri buluı;dllğu.nu söyle
rnektE>dir1er. 

Yeni tarifolerin dana yııpcna
~ _ o'm3'5)n3 r::ı.ll'men bu pazar 
ı:umı ekf.er va?\ık bo.hçelel'de ge
çen :'>~'ki fiat tae'''ek~nden <!az. 
la para alınc\ 1.N 1 görü'mlrtıür. 
Gazino s:ı.lı;ple-i; bu fiatlann 
lıaız:.rlaııan yeni tariıfe!ere uygun 
olC:,ıi;unu \ddia etmcktedir:er 
Keyt:•yet k~ı.lc olunrı:ı~ktadır. Jo'akal, lıu, o luldar büyük loir 

hLner dei;'L. marJd, oıtaya çı· 
kdn bu ç maş:ırların iı.ime ait llJ.. Şehir tiyatroacı •an' atkôrlan 
du~unu keşfdm•ktir, 1 l:unirde 
Kl.IiN: EVİNi İzmir 19 Telefunla)- Şetı;r ti-

yatrosu sanat!ki.rlan zı kişillk bir 
SOB.t;YOilS\JN?. knuro 'le şehrimW. gelmişlHdir. 

Abidin Daver, bir fıkr:mnda: llk olarak dün goce .o kadın> 
•A•lık gıızetecil'ği Babıali cadde- t>'Yesi temsil olunmuştur. 
siude, m:ua batında yapm~k za. Hal/.ederi aalonlari 
manı ge~rniştir. G<o..;p görmek, her C. H. Fart.& Ger el Sekreterliği 
mile>'<>• ve hadiseyi yerinde ted- tara~ınclan bltün H<>lkederine ve 
k.k etmek lazım .. • diyor. 'halk odalarına gö.ıderuen bir 

Ö)le Hıma, bi7, şinıılilik İs- tamimcle b•,.Y.,,.,q !lalkevl..ri ve 
tanbul i~inde bile çGlt: geıemiyo- h3iı< oda!&rııını iıi.ç 'bir odası ve-
nız. Çiinkü, tramva)·lardll dajıj, ya salonu r.eı'hangı b.r ~e~Je 
g 1rtcri!crin bedava seyah.atine G 41'*& 0;..lUn dalllü mer'kez o;a-
rnüsa ıle etm•yırrl&r. raj. h."ç oir kurum veya müesse-

stııdımn D~•·n de, 11U1Sa Oa· s~nin eınri'le verilme-nesi ve ve-
şıuda ı.u (ileri yazoıcağı yerde, Aıı· r'.lıniş olıın:zı da deıiıal taihL.':;e 
karad.:ı şu bizim nlran1u:ı le i~iyle etıtA ıroetf~ bilC:.Nmist~r. 
meşgul oha ya~ 1 =-------===========" 
l EKOR'fMEN 

P.\BUÇ! 

ayn!<kllhı fiatla-
ruun pctlıalılıguıd ... n bah~.~diliyor. 

Hnrbhı bn~:nd~ı.ı.erı •elıeru kuan 
rnadde, ayakkabı ım~. 

;· • 1 lri ,...rııı bu yer deglidir, 

l\Iı.raı fehva,....,., yüksele yük

srlc, kundura, bir ı:ün b~a 
çıkacak, ona, bir ayakkabı ol;ırak 

değil, bııt tacı olazU. kullanaea
iu. 

AH,,1E.T RAITF 

Rııdy~ pro:~ Di<ıiey'.c; İs
~l•d sa:ı.t'.nd•, abon!>iortn .l.sııbını 
bozan bir ~ var. Bu, sıö.u.ie, şatkıhtn 
&.ı.lZU eden d~er.:ı adlarının sa
y >n:"S!dır. 15 - 20 i~n aruı ardıı;ıra 
uyılzyı.ıc. 

B~ım ,,._, ff fayd .. ı nedir?. 
DrııGndült. Biz bulaımdllt. Bu isl"IJ)e. 
,..'tl ok:unrnesı müddet.i.JX!e, ıbir ta,rkı 

ia::!ıı çalınabillc. Bö!le yapılsa dlnle
yıdltt d3ba çok uıomnun ~
dır. 

BURHAN CEVAT 

r-EDEBI TEFRiKA: 16 --.---

l Çıngıra~~~,I~n 
r.~n hos":a o'IM!ı~ sE:;ı...el<rd.1. Gly!- ı 
n>P yen~ salonoo;ı lnecd<. onu ya. 

bmcı blc l<=dına bu-akıp uı.al<!:ıı;ımalı: 
ı.mnııını \ll5V-ror c0occ.k ıtlıTdim? Eiie:j 
ı!tln g'Ocdci fevt..-ali<le blıdiaeMr olrna
nydı, ben on b&çuetaıda.n a:;rı!rnı-. 
ylk.'&k ... B> d çok acıklıi>mı duyun
"\ blrtVL yer.ıdt gec!nip odamız<ia. cı-

r un y•n!ibaş111da. ~ "1:ti.m... Ah 
I; nde, şuur JIT1'llO duyomıık iıtcm<'dlf.i. 

"" ooln bir h:a vardı! Ad<>t:a bil' lı&<ı.a 
7AV&Uı Asudenin od.asm<lan çtX.rr-;yaca,.. 
ğuı ın=ım oıuyordıımJ Bu 1ena hls-

•!mi "~ duy~. ~ :ç"1 1'endıi 
~ , ~ız. ı.ı-;;. :n~ du~ım 
ıu-~· da: 

- Or ın -"' içlıo bu !alım- Dolı:-
\ur dtı. bC\Y1e ııey:=.c:ll ~?. İ::ri oıma.. 
"' ıç' ~ ~ laahe* 
olac:lk . 1'11" dü.;.lıımt'lt i~r; fo&a• 

tı lı;lır«len. O!IUll saJOOlanla.. bahç«i• 
do1"(~tına. hiç olııl=;a bir ha!

ta. tl>üı1iyle yfn yilze geıem.y..,,,ğine 
ı>ev,ıı.,ıv. um! ... Yc:ııl'l< Pl!>ı:ııına p. 

rdıciye kado.r yıılnıl: ce~~-eler'cl göz~ 
mran bir k(tç kifi. not"ZJ..>.etle Asud.:nin 
aııt.ıı.a.~ aorCunr ••• OrAJar.a stiitüoetle 
~run ~ rıni WC.;r.ır.l:adım... Y...arı.

"'"n !wt.;.lıit doru.de 4"rn...l du1u..lmuş. 
tu?.. Y aııJı Ve lcılJo.r bir bııir: 

- EYri iıotlralıaı rtrr.ril. !);,.,, gQ. 
liimudi. Diln aeoe miltanad:yeu c!ana 
e::til!'.ni goniUm.. C!>i ı;b eıeo.ilm genç. 
11t. . Allah il!. e4ter ver$n. Dl)"'rek 
uz.:. şt.ı.... saloca trlr:nce dün a!<şal\loo 

iti )'1l.Ş4 ve cireit> 1"',....la yilz yiil:e 
ıeıdlk: 

- Ile!ll tant<!Jıut ıuı BeTefeı:ıll? nı.. 
ye aol!rne ~ 

- Tar.un:u olur ~ hiç eteııı.. 
dim! De<l!m. 

- Sl2! d!ia ııq:ım glireır.ed!m. .. 
Z<D<><dersem ~ rabatııızlaomll 
ö,ie mi?. 

- Maaı..e.ı Haamıefeadi b!rU O.. 
:ütrnıış ... 

- Geçmif olıouul ••• VaZl•h! roııı
siır o;clımı... btc~ yeme ocıı 1110n-

ı emu:ma 
~ ~ llJ~Ll!:LI ... 
Bapboş ıç k6pekler 

çotaımıştır 
Şimdi, bu ııaJ . .ll'ıarı ,."""11l.)'8. baflıır. 

kıe.ı:ı. i<.eu.muıı oo.une. JJe-,co.ıye Ttm..z
.lık İşleri M..aürl~ıln ve~ cevap 
goLyor. Hem.en npoı-la.r, de:C;.c.r..i.er ka- ' 
ı ı;ıcmJaak., bil' ...._ı.ı..ı.it çıolr.;u~ 

De-..ed.),ye ~a.t !ırJ.uaUrlfı6U vasıt.fıt .. 
si;P! ıı-., e ~acak.. Bu &ell!cf'lt 
kaKıtıtc. 1 ~e.ııı.rde, soo z.u..rnaoJtıraa, Jw
J>tlk,.e.rıe Wt:»U mucaa.e~ eıW.rl ";ne da
ir bl:l" tal.tın ma..l.ı.mQıt vacru.r. Hao&i 
ayda ne x.adıar :a:of k ı-:!at e<Uhıa.ştır, 
naaı.;. ıtlil( ~r ve.al.re .•• 

Bu ka;:ııtaki 10<1 cümle aşaeı l' ulcarı 
CIÖY·'6d..r: 

fde.e<lıye, b.,........16 mticodeııı.-

Tt-- ehemm...ret:Le de\.an1 eanco.tdir.> 
Yıtzı.uun b<?şıııd.a pl ~ oıa.rak so,ti.

)"f"Y u-11: Beu., lieıt.:d ) e k~rl-e mü,.. 
Ciıdtı.!e tCu..yor, U:7e l>lr lddı... orta.ya a
t.ac"-~(. ct.eğil ı~. &namaleyb., &el.ecek ce.. 
\: ... bw lw:r.ıt·lanmasınu. za.l:illlıel buyuru.l
?r...An~u r ı.:a ("diyuruın. B~ yalr ·z. 
.rıtr rd.e bı.şt>Os k.o,~' eriıl ~ı ... ını 
~~ bunıra.rın !aZı..;...;.ş .. ığını y;.;.-.ca.. 
ğı.m ve eV\C~ ı. L ... :l, yo.uı:.nUll U&sı.lm• 

ae, ı.r.. ycr.ı. Wm: y~d. kl..peğı Dôi.sıl aa.y
r.\ ~ l"l aned~& ı..'\. 
E~, yirıe ınut...'tlt.ı cevap yaııl:mak 

ls~tıır Vi: 4'il:l.J• ır, ElLı.ll ~dı&Jan
ıuz kopek d•i.:dlr, <lenine, ooa oö
;,,u.m ;rok:tUr. 

Ben, 9C1ıllil u.z:-:ı!;; b!r ~e:Jc~. sar 
d11ın<i<l veya sa,;yll)eiO>Ne olumteyo.. 
rum.. K:ı! :.>J.llk: bK' sanıilte otu.ruyorum. 
Otu.rd;.J.ğ•1muz ~t"tr~-te Ma.çk.a~ d.iyoriar. 
Ben, bu MaQK& °"""..inın. Te;;v i& 'JO 
mahaUe~eyim. Fııok:ı."h&ne Te.·y,k..Y• 
T.ı"MrtV.ı.y lıs~(YOilwı.:ı 300 - 40U mıeıı
re n-&iect"'11r. 

Bu ""'""!eyi bllh&sa l<aydedlyo. 
nrn. işte, ev\--ell..:i ~:.bah evden cıkı.P 
i>u ııı.,...!e;yi loı k<lerd. Trenway iıı. 

~ncna ııel!nci) e Udaı- U>n=ı 7 
iri - k~ -.e ra3tW1ım. Bunlm' 
Adeta, in&.uıın ,...ıiunu ~rta.niı. fi~ 
a.ı...a. bir kaç ta.nf'Snt radechm. Fa
ka~. 00,.16 7 toııe blroen, htç &önne-
1ll4:iıJı. 

ıı.,,..; de aQ!L Gacleritıit:ı tıldı.r fıldır 

döı:üştnden ~lti ... Yarın öbü'll\m ha. 
valar daha çcık uıınacak ... O valot. bu 
h&V\'Jolar111 ,..ıcular 1'""1 d- tehli
lt:eli <>!&<:a~ tııhmin edı.,...,nım. 

Cadde <>rlalarmda dcılaııan bu hail 
bol ki.>;><l<:lerıtı lt.kltını :;ca ederim. 

R. SABiT 

ATATÜRK 
K;tap Serg"si 

Ankara 19 (Telefunla)- Ebed1 
ŞcLnı.ıa; Atatürk hakkıada (.md.i· 
ye kadar tüTı.-•• ve ecnebi ddller
de n"'F'edilm' o1a.n 250 kadar e
seri ihtiva etmek üttre bugün 
saat 16,30 da. Ha~ bir 

cAtatürk kitıı.p sergİSh açılacak· 
:ır. Bu sergide aynca Ebedi Şefi. 
mizln kitap ü;ııerindeki ~ma
larıru gösteren 'kı(vmetli vesika· 
lar, el yarzılan, kit8"lar ve şürkr 
de mevcut bulunmaktadır, 

Bütçe hak/unda bir lr.onleran• 
Fat'h Halkl"Vinde dün al<şısn 

Yen'k~",)t orta okulu almant'a 
ögretmeni Necmettin Berkin ta
~a.fııtdan •bütçe ve mali kanun· 
lanunzın lıuku!;i esasları. mev-
zulu mühim bir kıonfenıns ver
m~tir. K~nferarda bilhaıısa garp 
mali m('vzuatiJe TÜ"Dk mıl1i kod.i
kasyoııunun bütı.,'e hukı&una ta

nıttı.~ <.'6aslar tobarüz ettirilmiş
tir 

Bergama lıermesi b~laılı 
Berga.•·ıa 19 (Tele-fonla)- Her 

~., 1 mı;yıs ayında yapı im akta olan 
Bergama kermesi bu yıl da terttP 
eclılm:ş ve dün kertn<!S şenk!<le

r'.ne L:l!Şlamlrruştır. 2Q mayısa ka

dar deovarn edecek olan bu ker
mese bir çıdk yerler<lım alwı akın 
halk gehn<:!ktedir • 

ra siu»e bir partı. b'tilı: """11J'&1mı .. O· 
7UD. Ua.nuı ke<;erln dait"ıtır .. H-t-le bi... 

zitc!!. .. Gecen sene ü!llünüz~ Aber~ kt-
rime h9.31ıılanmı/(ı. Ben o io.ılırapi<l be
T.ok'e b>r düşüş düştüm Be:retesıdt! Şlm
dı 5dela Ley:Cj gibiyim ... 

Emprime rooonuo ııöisünde!r.i k'Oea
mıın çi\"elı: cı..,,..ı;n.ı ııui1C1DO m.. edl< ile 

Qakjıt;irerek k.almcr n1"n« ıı~ünll 
goa..er.me YQITI'Y& çalışıyordu: 

- Ber.k o;yuıy.cak mı:rız? D::J'I 
t.eııcrarltıdı. • 

1 

Ellerimi o:Uı!luraralr.: 

- Af buyu.•nıan11tı <fJerim Ha::ıını•
fer..il .•• Karım pe'ı< çablJlı: ;y&r.ma çJo. 
rufUn.1 iJııt'7'lr, B lıır zaman euir'
lerlnczt b<t: ;oceı'iim. 

• - Hnl<ıkı var .. Llltten k~il1e se
l. '!ar~. b"i t'ClnE an.Aer.mıi ı.Ol~v"i.
ı;ı1". 

~fa.aaSR\a d >gru yürüdü.. N~ uruz 
ku~uldum. l'..!'1-sama oturdwr:: ve büyük 

1 

bir dltı1ı:afle e:r11.r""a bok11ordum. 1 
Prenses D'TU ı:öo·Oı=~. Acaba 
un~urut aalor~ re-lmJyor da dairesk:~ 

mi )'\'mele yjycıtlu•. Hmll:t ga"""'1llar 
Y'CJJ!elı: ~.,,,..,._;.,u, Bir an ~un !<en. 

di...ı.ıt l/Öttmcıı: m:ydiın? T<'Y bir d~
kanlı ıı.bi ondan k~aaılı: det&d.im ya!., 
Sah!! leyin ne ııı:,..:ınç bir karar ver
m :Jlim .. FP-ka-t h ı.a k'arım bunu h!e
&edc?»C ne olac..Jch'>! ... liu'barrir N~ 

.. 
- -- -::- -- ----- -- - ----

it l lllAHKEMEu._~• " ' 

~:!:!~!:!!!!~~~~!!!~!Jl!JJ Kısa gunun tı-
- l • l 

Japonlarla Almanlar İranda caretı az o ur. 
HıAruk ma<.keruoı.rl lrorıdv.'Ullda 

buluşabilirler mı· ? her u...m:mit.rıden ıu!A bic nı.ab<ılıi< var, Yer yer, &ruP ırtıP topl3na.n ıta ... 
hiıtJeır. davacılat\ müciıcieaalıey~r. a.. 

\. Y&znn: l. S. Eski Bükrcş Ateşemiliieri 
Dof;u cephesinde: 
Al1uan.1a..r1a Kerç Yanmail.;a:ı;ını 

;,,,;uı etmesi iiKrine o.rtaya yine 
şn ihtimal sürühnektetlir: Alman• 
lar Kadı.asyad.aA ceaub~ <arlra
rsk H Japonlar 4a ıu.fistaıı.t yü
rüyerek İrııaıla bul~çaJqi·mııt?' 

Bu gibi büyük ıstiıa pliniıırına 
ünem ~ doir1ı ollUWll<. Ne 
Almanya vo aıe de Japonya, ş& 
diki halde böyle bir hayal p~in
de lmşocak durumda cleğHclirleır. 
Her ikisinin de yapm'1sı iC'llp eden 
b:ışka hareketler ,.a.-dır. Bn ha. 
re.l;.o!IN wu\·allı<kiyetle başanl
maıl.ı.ioça üy le bir Mihver buluq::ııa 
yeri i>&lı<s mevzuu olemaz. B;şa. 
rıl:r.oa>ı icap eden hıı.re.kcllerc ge
lince onlar da i<>ylc ızalı dil.ehi.
lir: 

1) Japo11lar Çini ta.nıa.nıHe t~· 
rit ebnek \"C lıundaıı sbt>ra da iı}
gal edttekleri Çin ..,.~=ile HUı
diçin.i, Si) am \ e Birmanya ara.
Slnda. em:n Ye munt~.1.am bir de 
mu H!.sala "'1>•kesi Jmr.m.ak zo. 
rııuJadular. Y.tlnız deıU:nlen ;vtt
pıluc:ık sevki) at ile U:odistana 
yürümok v~ ilerlemek mümkil.n 
ıleğildir. Japon kı\'a.tarı Uindis
tan lıudu.dua.. ' kil<ı.m..tte ya'·· 
laşnı.llj bı.rlunnyorkır; fakat b.ın· 
!ar Hindishııu i.tlli mak.sadi\e 
ekti!, Assam'dan ıreçen Çin kiır· 
van yolılllJl k.,;mek i\ın HerJLy<>r· 
!ar. Bütün gaye Çi91İ.ıı tecrit işini 
t.r uanıl:ım61ı:tır. 

dt' Urallat' doğusuıuı a: lınadılı:ça, 
Alınaıılarw Kalika,yadan ilodi
yerek İraua iwııele ri mümkü.ıı. 
değildir. Zaleo böyle yanlı~ bir 
harekete te>eblıüs ebeler de, Orla 
Şark ceçen seneki kadar. boş ~ 
ğildir, İnırilizler iyi, kötü karp· 
!arına bir kuvvet çıkara.:ak v• 
Ruslara ylll'd.ım edeceklerdir. 
Bımunla, Alınanların KaCbs

yaya çılvıııak tıeşt>bıbiliiiinde hiç 
buluıımıyacaklarıru iddia etmi· 
yorı.z. Ak;iue olarak l)o.neç'de 
Alın .. n taerruzu inkişa.f efüği gün 
J(erç boğaunıl.ııı J{afkıısya kıyı
larına bir çıkal'lllll yapmaları ve
ya pal"ll.ŞÜl kıt'aları indirmeleri 
kuvvetli bir ihtimaldir. Ancak bu
nun hedefi, Astrakıuı istikıımetiııı.
de ilcrli)·...,~k Alman sağ cenahını 
dest<>klemek, ll..Jı.ü demiryolunıı 
kesı:uek ve Rus dıunaıımasım. c.,. 
nuba doğ'ru sürmclr: olabilir. 

3) Ahnanlula İtalyanların Mı
sırdan ,.e Orta Şarktan ile.ııll~ 

rek yine İrauda buluşma1an me
ııele&i de şômdilik tıı::lıikine imkiıs 
olnuyaa bir bı>yalO.en ibarettir. 
Bu ~et, Akdenizde t.ıı bir 
hitkimi~t temin~ ve herşe~-dea 
öuce Mısır yoluntlll açılıruı6u•a 
bağhdır. Ualhuki mevsim, artık 
büyük harekai ian&ma elverişli 
olnW<tan çıkmıştır. Malta adası 
bile haüı İnı;ihr:leri.n elinde<l:lr. Ba 
işe iiace Maltııodan başlamııık li
:tını. Zaten Almanlar doğu ceph&
sindekl büyük harp tiolayı&ile, 
Orta ŞHka \ e lılı!ıra yürümek 
için şimdi bol lcuvvetler &&la ay .. 
rıınıazltı.r. Gönilüy<>T ki, hBk.ıkı 
durum içinde bu ibilmııl e hiç yu 
yoktur. 

==============~:c.=================I 

2) Almanlara c:elia~e, Kahs
yıtdan cenuba sar bn.alııtan ön<:e ! 

cml.aruı yapaeaiı İf, Rus orduhn· 
Dl m:ığlüp e*mf'k - Sovyet ask~ 
ri teşltüiltım yılmtak.tu. Rus or
duları Jll8tltlp ve perişan bir hal-

l•tanbııl iltt..at miiJiirii 
Jeği;ti 

İstanbul mıntalı.:.eı kbsat mü
dürü Halük İzmir rruntakast ik
mat miidürlüt'fuıe tayin o~un
murıtuT. 

:bnir mılrtakası ikt>s8t müdü
rü Kemal Tilkioi]u da İstanbula 
~ o~ur. Y müdür 
bir aq sonra §61ııiıııria gelecektir. 

4 nüfusa 5 kilo elunek! 
bir 19 (Telefonla) ..... ıBaJla,. 

k~u mahalles>nde 574 üncü oo
kakta 95 sayılı evde otu.ra:n 30 
yaşında Melek Kutlu adında bir 
kadın elinde beş adet elmıek gi>
rü!OOğü ıil;iıl tutumnıış ve dıört 
nüfusluk aileoıi efradına na<al beş 
adet ckrnıek aldığı t;hkik edil
mi§tir. Bu e~kl~ri karts.z te
darik ettiği anlaşılan ka<hn satın 
aldıfiı (ınru göstermed:ğiı:ı.den 
adliyeye ,,.r'J!l'lit;tir. 

l'w illi Piyangonun 19 
Mayıs çekili~i 

Mil!I l'::Y'Onfl"DWl 19 Mayıs 1942 ,...,_ 
ı.ıooe çı-'kib:;i. bu.e:ün saaıt 1-4 te Anka.
da S<wt-gie\'i bina5ında J a.pılı.ı.:e.ktlr. 

Milll PıJ"•'ııonun bu ı;OO;l.!;şl yuı'dun 
her tnra!ına rarl;11o He nakl.edi.l.ecekt-i.r. 

mok rıarneslnl 
kaybede ı re 

J'ODl&I v riT 1 ec " 
Ekmelı: kameleriai !lr.llYhedea.

lerc kat'i~eıı ;ı>enisinin veri\,,_ 
mesi kıırarlattaılmı"'a, Keyfiye' 
dün Vi.Jayett.en kaym•\am!ıklara 
tebl!it oluıımUftn:r• 

ret.in yanan<>ıılı1 ma- y'*lastığ1111 

iarkrdentt.'<tl'll1tlm· Bana ootru .~ıWı: 
&amirn~ell!c so.rdu: 

- Harumcteıı& binı.t d- ;,ııer 
mi?. 

- Heniirı büyillı: bır tattı: ydc ... 
Doıaıoc yarın 9llbGlı tiyevr".nio düşece
/:ı<li ümit C(i:yo.r. 

- Ben de i.şlılt'm... Rılt&t azizim 
içimde bt>Jrd t.;.r eza var .. >.sude Ha. 

nımüaıdı<rn ilzil!mes!oe sadci biıU 
~ ben sebep olmuşum g'.bi m U327.ep o
lleyor-.ım. 

- C<« ba-.ısıruz ... Tabi! ediplilt,. 
ııa.ir'Jk bu ... 

- Ben kadın nıhlanrıı ook ~o 
teı:dk et..-ıı.ş bır muharr;ı-'.m Te..-:!ılı: 

E~>-eft'Ttd•... Z..Vctniz diın goce üzü].. 
C:i.ı!. 

- DeTl\Clc 00\atortm .ı.nüşZ!:hedesitıe 
iştirak tlı,U.?Qrsunıa. Kar .. ~.?n ni('ki. 
tııülmll~ olduğ•:ııu ıOl!eıı sôy'ler mJaL 
11rt?. 

Gen mı1'ı•rriır biraz kızardı: 
- O lnthtpl;;ı.r .. O a<vlm<-ler ... 

Sonra h.ı:l«slcı e'OCfl !mt.J.OOe ola:ı bir 
tcıdınla ~ nlımaııız ... 

- F buruıır ook tab.t seykr d&-1 
ğil • 

- B!' 1.-eın ld' .. Genç li.: zev~ 
buı>kır aj!ır ı:-~ cr,.e h•knıediyonım. 1 

(Devamı Var) 

Bir yalancı ınhit 3 ay hapae 
malıkiım ediltli 

Heraç iSminde bir tüıccar demir 
ilıtik~rından 1 numaralı milli ko-
nınma ı .. aılı.Jc~mes!lle verilmiş, mu 

hakeme eana..lflda Nikogos adında 
biri dl! şahit olar-.ı.k dmlenmiştir. 
Yapılan muhakeme sonunda He-

raçın ihtikar su.çu sabit olmuş, on 
lin para Ce'l&S) ödeıınes!ne, on 
giin müddeti<> dükkim:run kapa· 
tılmasına karu veriL"ItŞlir. 

Bu daovada Nilrogooun da ya

lıııı.cı ~ahithk ya,ı:>tığı mahkemece 
sabı.t ,göıiildüığünden iiA; ay hap-

6e mahküm edilmiştir. 

Sulh ve lngi!tere· 
Yazarı: Ali Kemal Sunman 

Şimal denizin<le büyük bıir a.da 
v-e onunla berrt.:ıcr daha lxr çok 
irili ui•klı aiacıklar \'ar. H<-p&i· 
ne biro.-n Brıtanya adalan den· 
m:ş. Bunlnrın üırennde yaşı.yan 

lar kend.l<>n.ni ş;.md-O"e ita.da.- em
niyette görmü'ilerdir. 1''akat bu 
emniyet iıçin de kuvvetli bır do
nanmaya malik olmak g"'ekt.i. 
Nitekim asubıırca İngiltere bayle 
bir donanmaya malık olmuştur. 
Değil yalnız kendıni lrorumak, 
Uzak yerlerden geürteceğini, 

falırikaları için elzem olan ve yi
!11.e uzaklardan getirtmeğe :mec
bur bulunduln ham maddeleri 
temin etmek için de en üı;tün de
nız kuV'Yetine malik bulunmak 
İngiltere için zaruridir. Fakat de
niz yollannm böyle kendi eliode 
olması İn,giltereye başka bir rd 
daha vermişti: D~er yerlerde çı
kan ihtilaf::ırda, ka~ııa.ı.....ıa ha
kem mevkiıne geçmek. 

- Acaba İngiltere ne diyecek? 
diye düı;ıünülür, son sözü onun 
söylemesi bt?kl<>niro;. Bu rolü ya· 
parken İngilterenin üırerine diir 
~n vaziieyi şimdiO"e kadar hab
katcn insaf ve ooa·let dairesin.de 
yapııp y~pmımm o'lduğu bahsi ay
n<lı?. Fııkat m;lletler arasında!Q 
ihtil:ülan milletler cemiyeti va
sı~ :ıe h~lk<i1:rek silaha sarınıak 
tan vazgeçilmesi r:'kri Anglııı;ak
son alemi..~ ge~c>n harp ile bu 
sderK. arasında geçen yirmi sene 
zarfında ,... .... ileri gitm!;,'tir. Harbi 
kanun ha ci saymak yolundaki 
toşc!ılıüsün 1928 de Amerikadan 
gek!tği malümdur. Bu fikirlerin, 
hatta te;'cbhüs sahasına çıktıktan 
sonra nc dereceye kadar ta hak· 
kuk edehi1diği de ayn bah::S. La-

vı;a.1.lar ha.raretli lıaroretıl i,? üzerlrule 
kx>uufU.1'0rl.:1r. 

Dlc koo••ı:la .ıl<.i kişi b4'111i" ven1* 
ler, bin aolzhyor, Obü.rü dicıl.lıı"~. Ara
da sırada da, bazı .ist "ahlac ,Y9Pl1'0to 
Aınlatan, ~ bu.ıma bıyıltlı, 
beınbeyaz &aQlı, val<ur, ciddi iöriilıelı 

bir adam. 
- Ba,}o-le kqıuol.llt olur aw -

dim, eli,..,... saz lns"'1 ,çiıı, ıteııdlnı b!- · 
len ı.ısao için eo mtilıim "7dir. "1f.e. 
derııı.nız. ha~ep l<Mlmlar ııllıl. d<i. 
ııe dt.oe süz venm.ek. bayağılığın ecı 

qeiıaldır. Dejil m1 arroIUl e.!ıendim? 
ş.,ndi me-seley; ~yım. Hos ben
de de alulsı.ı.lılt var ya! Bö;rle zımıeoda 
ev mi alııurl Herşey ırcol, evltt de a
kv pahası. .. Amma, eld<ti !>&zır para 
bi.rdewı su1unu çek.ı.veriyor. :in&ın. ne
reye gitıttğinln farl<Jııda bile olmUJ'orl 
Hflr neym:... B<>:razıl civar111da bir ev 
bu.dlllt. Doğrusu, yeri, m<'vltli hoşu.. 
ma ı;-.oıtl. Evio ,ç; de güw. F<>rah. a:!· 
dwıbk. he.va alı,ror, gooej alıyor .. ru
tııbtoti yok. TtA aşağı, vur yukarı. pa.. 
ı:ar,ık edıyonu. Ahı. bin bet y(Jz lirada 
m"..O:k kalı7<>1'\JZ, s.rı ç.*anp llo. ,._ 
h:din )'afllllda, bir de senet imzahta
r:ı.lt bin l><a veriyorum ııe,. <L"'•· Bir 
batı. !(ilde ele, t puya ciillp lalorir 
!Pıi taı·na.mhyıcağız. Üç &un sonra 
ben adama gi.Oyorum. 

- Ba>rı bey, diyorum. Bugün vak
tiniz müsaibse, tı&puya if'.delJoı d~. ıu 
~ l~l.ni b.tirivea-elim. 

- Duı;Un vaklim y<ılt, ,.arın gide
llrn, dıyor, 

Elı~st gün gidiyorum .. yine bin de. 
rodeo su ı:eüriJ'or. Niha,_., "" b1!f ıün 
ııoruıı b:ıolı;byı a.tzw<lan ç*"'ıyı;r, İ:ı
\e. k.ııı:rlSl. evı ~3 ~ormlL'S da
ltenılı de ç<A< mahcup ol.UJ'Ool'ZI'uo anı.. 

,ma .. ılllm !alu- gıbı birlaltım mııı;a!. 
lar. Nihayet, dnğrusu.r.u s.J\YlUl)"<>r. Ye.. 
dı buı l>r•J"O mu..,ıec; bulmuı. Bes yıl% 
l1ra k.azaneC2krnı1. Ar yılı dıeğH. kAr 
Y -ı ~4 Yedi b:.n verı.ratm lAbla veı. 

rirmiş. Yo~-a. peyi geri verecek:niı. 
D.nl~r ml.riın ô: e ıt"Y ..• B:ısıtırdım 

no:ı.ci'i:t:ı:.en pr testO"'JU., adtasından 

00 rr:&it:t.e.ı:ceıe ~L.;1ayı. .• 
- P..ıti .. ne i&t yorsllcı rimdi? Taz. 

minat mı? 
- Alelu.ul, verdiğim paranın ;ti 

rnJslinı. 

- Y:.nt, bin Hra sen IMın."1~ J,lti. 
yorsu.n';" 0-u~ mu öylıe ~7? 

- Olur, ya! Kanun sarih. Borçlu 
t;nı;ounun 156 ncı maddesin.in ikıınci. 
fıkra Jllda d.yor ki: e;Pey veren caya.r

.. ı><T bırakır., pe,. alan - a!
dı.içıai.11 ~i midHni veric.> Ben de. 
bu..uu i,.91dyorıwn. 

- Hı~ *1.wn rnoıedi 
- Bugün karar verllerelc, Daıı-

ft."ll. at.Jın erer. 
Biraz sonra t>raf'ac ~meye el. 
~r S*i<loo, odamlll dedii!I aihl. 
B<mıl&r Kanunoouıı 156 rıC1 ~ 
ll!'ilr•. P!'T amuo iki bla liN ı...ıe et. 
~ icar ... verl\;)"Or. 
M~ecleıı çıkı:y<ırl;ır, ı>.y alan 
~ seh:bi, alı al, moru n:ıol'", pe:r ve. 
rece yalv&rıyor: 

(Jle\.,Jnll 4 Uncil Sahifede' 

kin lngUterede bugün hayılllana
rak hutıra getirilen d€'V'l'Cler o\
m~; o sıral.;rd.'.ı mesclıô. İngiliz 
donanmasının kuvvetin<ı dair 
s&ı söyleıxl:ği vakit yine İrrgiliz
kr arasında şöyle rrurıcriananllll' 
gôrü :müı;:tü r: 

- Kuvvetten 'bahsetrıılyclim. 
Harbetr~:ır~iz; oonra bar!.jtığ· mız 
eski dü?-nanlarla artık ele!e v~ 
me-k s1T"a'!i1ıi·r P.i7. kuvvetim.izi 
ileii ,, . .,....!L".:<'.;e onlara bir türlü: 
emr:;y-et veremcviz. 
Şu ikinci di.mya harbinin üıze

rindftı otuz ay geçtikten sonra o 
d<o-vre1Mi bu;ıün hatırl.'.ltan baz:ı. 
İngil •z1cr dP' 

- işte; &)-urlar vakll'.'i o za
man bu kaıbil rniitalcalarda bulu
narak su~u s<"Ver ve her tarafa 
itimat g:lsterir olanlara cevap 
Vl'nnşi oldtL Fakat acı. tecrOOıe 
gösterdi ki İr>,giltere için denız 
kuvveti h~ d•mektir. Onun 
eksik olması İngilteıoenin haıyatı
na ve şerefine darft>e iodimıek 
demektir. İnıgil't.ereniıı bu hası;u 
noktasını bilen diiş.ınanlan da bu 
da!1beyi indirmeyi düşünii'yorlar. 
Düşman!ıırı kü..,\ik göııniye!im. 
Onların heısabı kell'dilerince mü
kemmeldir. Biz de İngiltercnin 
bayatını ve tıerefini kommak idn 
kendı heEahÜnm ya.palım. Artık 
sulhu se• er, sevımez diye bzm 
~in başkalarının ne ili~ekleri
ni düı;cünmemi:Ze lilirum kalmadı 
Zamanın eski hatalarını tamir 
edebüec~z. Deniz kuvvetini her 
~n üstün tutmak ;)'Olunda 
ası.rlardanberi tnkip ettiğimirı: 
an ane hilafına eğer denime Al· 
manın, İtalyanın ve Japonun kar 
şısına çıkamn bir hale gelirsek 
İngiltere Şimal deniz.inde bir ada
dan, v-- 00·"~1' y~ıyanlar da dim
ya yüzünde :ırtık ehemmiyetini 
ka>'İJc~ kimselerden ibaret ka· 
lacaklardır. Fakat biz antk bu 
tıfulike'Vi p,ördük. Derdi anlamak 
en bii'\'Ük kıô.rdır.• 

İr-4:iltere ml."VS'mi geHnccye 
katlar sulhtan baihsetrniyec.?kt.ir. 

llekslka ve Mibver 
Yazan: Ahmet Şük:ü Esmeıj 

. Vaşirıgtxındım bildirikl.igine gö
re, Mıami aç.klannrla bir gaz ge
mlsuı: n batırılmış olrruıı;ı yiWüIP 
den Me0coika hiikı'.unetinin mih
ver devletlerile a.rası açı1rrııştır. 
Melmıka ibu h&rtteti beJ' üç ın'h
ver devleti yanında protesto et
miş ~e 28 maıyısa kadar tatmim 
edici bir cevap ve tarunina.t alma
dığı takı!irde cm'Jli ~ı:e.finin ge
rekleştirdlği !tedbirleri. deıQıa] 
alac~ıru büdirmişt><. Bu tedb>
rin mihvere karşı harp ilıinı ola-
cağı da tıı:bm!.n edilme!ttedir. 
~ekslkanın ınihvere karşı h:lll' 
ılan etnıeıı~ belki de fili vaııiyetl 
değiştirecek değiid;r. Esasen Me1'
sika Rio de J aneirodaki Panı;me
rıken korıgresı kararının iktı.zasl 
olarak, mihverle siyasi münase
betlerini keaın'• ve hatta bundan 
G.a daha ileri g;rlerel<. müne.uı. 
~nannın ve limanlannın kabın
da, Birleşik Amerika ta fı..-ıdaa 
kullanıd.abilec~inı b,ldırm iştir. 
Bu; Birleşik Amerika hakkında 
saımmi bir dot;tluk tez:ıhürü ve 
Amerika devletleri arasındaki 
tesanüdün bir ifadesiydi. Ş:mdl 

Meksika bir gaz ~urunım ba
ıtU'ıkn8Slllı bsnane edere!.. bu 
pulıtik"da bir adını daha ileri git 
mE.-k\edir. 
Birl~ik Amerika yüz otuz m!J.. 

yon nüıfuslu bity.ük ve kuvvetli 
bir de:vlettir. Meksika ille, niiıluınl 
yinni rnll'.l'O"a varmı,yan, uıyıf,,. 
fakir bir memlekettir. Bun'llll• 
•beraber, yüz ölçümü hir mil,Y'Oll 
kilane1:re kare olan bu mernlelıı8 
tin bu-yük tabd 2.i'ıı,cıinliokleri vlll'

dı.r. Hele petrol ve giimf m•den 
!eri çok zeN?ind.ir, Me ika A me
rikanı.n cenupta sınır .,,_, l'->ll o
lan tek bir memlekettir. 

Bununla lıer:ıher, Meksika i.le 
B:rleşik Amerib :ırasında.ki nıü
naselıetlE>r daıma 8"<Tlimi o'.ma 

mıştı.r. Ve Bir~k ATl'!'"11 bnııs 

lı:mnşularile münaS<'b..tlerı bakı
ıııundan ,....,..., ba.rplc bu harp a
rasındaki mülnm bir fari< da b1I 
noktadadır. 1914 hanbı Ç>ktığı za
man. Ven Crwıde bazı Amerika 
askerlerınin ..,..,kilf edilmeleri 
~den Meksıi:a ile Amerika 
arasında derın bir anİıı§maziılı: 
çlkıruş ve iJti devletin siyasi mü
nasdı>etlen lreııibniştı. Sonra Ilir
leşilt Amerika Almany"'Ya karp 
vaziyet almıya ba.,la,ııuıca. Almü 
lar, Amerika ik cen1J4> kon1fi:ıı'11 
arıısındaki mUııas~tlerin boıuk 
olmasından faydalatı.m!ya çah.şl> 

!ar. Amerikanın 1917 senesiOO. 
hal'he g;mıe<'nin ani ııebOO~ çıol; 
defalar söylendiği gibi, d"nizıılil 
muha.rı;.besi d~il; Almnny~nm 

Meksikayı Aıneri.kaya karşl kııt" 
kırtmak lıçin Bcrlin tara1m<!an 
Mcksikada.:i Alrn•n c!çisi'l!e gön
derilen bir telgrafın Amerıl<al.lar 
taraofmdan ele g~iri 1mes> olm:ı~ 
tu. Denizaltı muharl"beı<i şıub::tta 

~larmıı ve Birl~Ş'k AT"lrr'lrn da 
derhal Alnıarrva ile siya<i müna
sebcUerini krmııiof.!. Fa kat ha.rp 
ilanı, ancak risa•ıda ye Berlin<l 
Meksikaya gönder'.lcn te~··~ııı: 

ele geçirilmesi ü:tcrine vukubul
muştu. Birle.şik A:ıncrikamn, ce
nutı lromşw;ile arasındaki mün.., 
sebet:~ri b"2ıınıva matuf her ha
rekete kary.ı ;;n derece ~ 
olduğu o zaman anla~ıştı. 

Rei6 Ruzvelt zamanında MOC"' 
roe kaMesi f>Olitikası, b;r devri.Dl 
geçjrmioşti. Esasen bu devr'.miıl 
başlaı:,.gıcı da Meksika ile Amcı+ 
ka arasındaki anlaşmvlık<tı ar 
c?an sonra M'orıroe kaidesi, b'r r 
sırlık zamam:a?Jberi ifaıfo ettil!,t 
Amerikanın bir neovi ağabeyli~ 
ohna'-tan çıkarak, müsavi ortak
lar a..a.sında bir ~ a"kad~ı o._ 
du. Birleşik Amerika, bu sayOO"" 
dir ki Meksika da d:iliil oldc.ğıJ 
halde bütün orta ve cenup Anıe
rikasındaki d·,vletleri etrafın• 
tuplaınıya muvaffa :C olmuştur· 
iBu AmerUoan te<;anoüdü, son ıı:o 
de Jnneiro kıon!erans"'1da if'.ld• 
lbulmuştıı. Bilindiği gibi. Arjant' 
ve Şili müsteıma o~mak f!l!'.ere. 
bütün Am~rika Cırmhurt,....tleri 
lh8Jl> luın;ısında aıyni poll~'kaY1 
takip etmiye k:ırar V<'rdiler. A.r
jantinin ve !;ilinin bu kar::.ra u"' 
mamaları, konff.ransa ı~!ra.'{ e::~e 

devle~lerin hiç bir baskı a.l' p1d• 
hareket etm'y~rck. tam isfk1al• 
lerine sahip olıduklarını lı;ba' eli
m~ ol.ma.<ı b~kımından, Rio da Jel 
kararın değer;n; azal1ımamm, te1"' 
sine olarak arttır.mı.~'ı·. Mek-'1' 
nın oon krr,rı da. ~ü.phe"L?. hô9 
bir baskıva tabi olmıyırnk, mü!!' 
ia\d ve rnııkn~er~t na l:ı{ıl·;J:ll 
bir ·.vletin kararo.dır. 
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Şark cephe.inde mühim 
bir deiitildik yok -
Krips harpten ııonra yok· 
auzlulda da mücadelenin 
ha§lıyacağını söyledi -
Amerikada pilot mikta
rı iki ınilyonu bulacsk
Prena ören Alman zırlı
lıaına bir toıpil iaabeti 
daha oldu. 

MİLLİ ŞEF'İN Ankaradaki mer 
Bu Sabahki cı mci s.hlttı1"' Dh•m) j 

• 
S" 

(fıU. )'Ul!llll mf'1.~• .:\.Uı•~UU.ı...ll 

A..h•n.a. büK.enl~rinden aıılmm1,til' 

T~Uus eclen: Mııamıuer Alata. 

Roo - Alınan h~b< eCkıln. ligi· 
lroWrrnekte devam etmekle be
raber, umumi durumda büyük 
bir geL-;me olrl~ıma dlli.r yeni bir 
lır>bE'r gelm~tir. 

Almanlar Ru.<J!an Ke..çten at
tıklarını. Ruslar da H;;.clmi'taki 
ıt<ıa.rrt.ı:ıxl bir takını muw aff&ki
yetk!r kaum'dı.klarını bildirmek
tcdü·1er. Büyük ta.ıı.rrıızun henüız 
ba;-i• rnamış o!duğu:ıu İngilizler 
de teslim etmektedirler. 

Bir Sovydt husu1>t tebliğ'~ 12 
:rr>."'·ısia Harlt{ıf kesimmde taar
ru;a geçen Soovyet k.ıt'alarının 
Alman mildafaa tertibatını yar
dıklarını ve garbe ckığru ilerle
dicleri blld rilmektedir. 

12 ile 13 mayıs araı;ında Sıw
y.,."cer 00 kilometre derinliı!inrle 
b'r ileri hareket kaydelm .şler, 
300 den fıııfa meskun mıılıalli 
kurtarın~l:ır, 12 bın Alman su
hev \'e erini de öldiirm:; ·lud:r. 

J3nndan 1 ı. Sovyetler Kerç 
şC'li!ı .. n Almanlar eline geçtiğim 
her ··z b·1di "lllUTIİ§lerd'r Bilakis 
gece yarısı nesroii!cn bir tcbliğ
lcr:ndc Kerç civarında şiddetli 
nn:lhıı.relıclcr olduğunu bild..mıek 
tetli,.1er. 

D;ğer taraftan Ahıan tctıliği, 
Kr-.; adasın la bm~una uğramış 
olan Rus ktıvvctlerinın geri kalan 
kıs.mlarının, ihnitmz mukave
metler:ne rııJ;Tn<'n yok e.:.:!mek 
Ü2<>re ol<lııklarıl!l bildirmektedir. 

Harkcf kesimin~ de, mukııi>il 
Alman taarruzJan. zırlılı vasıta
lar arasında bir mııha:ebe ıle ne
tıc enınış ve bu mu!>arebe esna
s_ı da 56 Rus tankı tahr;.p edilmiş 
tir. 

Y re B•ı·l·n kavnaklan 12 ma
'Y ,\J H~rkuf W~inde Wpıye
kıi .l~ 1 SOV')~t t<ınkı tahr:p e
dW:ğin i];,, P c-ytcrnnkted;r. 

At n. ian ge~n b'r h:ıbf.rde de 
Şar'' c~esincle A\man••rla yan 
Yiiı:tô. cı.• ... ,v;mak ii7ere. Yunanlı

İaıdan mürekkı-.. 1:-'r ııönüllü kıt
as. tc~ eaıı.diğı biJ.d.rilm~kıe-

dir. 

İK. CEP'Hl!: IESELESİ 
lngıb-ı: ve Amerikan gaze'eleri, 

Kr>psin Br.:Ztnlde söyled:ğ, bir 
nu•uktan b,1, etTT'~kted:rler. 

Kr:ps demiştir ki: .Bu ceV-ıe
nin açıhp açıilmıyaca~ını zaman 
€Ö!'.lerecektir. Br,taııyanın bu 
c"µheyi ne zaman açacal!ı hak· 
kında ;.~2atla bulunmak. dfrşma
n:ı ınalolınat vermek demek olur. 
Ş'uro<bk Rllril:ıı-a yar<lın:cia .wn 
h~ckiine !:adar devam ctm"k J.a
zunJl • 

Krips ikinci ctt>he acı.ima.,ının 
daha ziv&de nakLyat me-se:esi ol 
dı:.~'U'!lu" ?1·,.,, ~•"l<ten sonra. hnrp 
so'!u vı;r,iyetindcn bal1 ocderek de 
m ştir ki: 
~Bundan nraki diiı.ya<la vok

suzluk ve mi.L9m:at:;LZ!ık hi.ıkilm 
sünnomeli<tr. Fakrii zaruretle 
moca<lefonin Almıınyaya ka :;ı a
çıbn rr.üc. <'le kıdor ır.ıiıh'm o-
lacağ1n1 fta tır\;;tnalıdır.• ._ 

AMmtKA!\11N HARP 
GA;yRETLERl 

Sovyetle::in Vaşington bi.iyiik 
elçısi 'Litv nôl, ,\menkanuı harp 
gayretlerinden ır.emnunl'vcile 

b · hs<>tmist:ı·. Litvinoi halta.da 
b"n uçak inr.a edilebileccgini ,.e 
Ame-kadaki pılot oo.:vısının da iki 
ml)'ona rıkaca/;ını sö}1om!.<>tir. 

MARTINİK VAZİYETI 

lTALYAYA DA!R BAZ! 
RİVAYETLER 

Londra radyOJu ~ ~ 
riyatınıdıı, ~ lif duruDJu,. 
ııtırı kötü olıdıı.ığunu ve ltazyen 
ın.illetin.in faşSt rej~ mem
nun rumadığını söyl~w. 

Bu radyoya göce, İt:;Jy.ıda. 250 
bin ıki]ilik Almaoı ordımu s~ 
de faşist rejmıi ıktitlar tn<!'Vkiinıi~ 
dumlıilmaktedir. Birç<K İtalyaı:ı. 
şchit'lerinde Alman sUlıaylan ~ 
ğa2la.nım;ş olarak 'bulunmuştur. 

Rcınıa spikem de, l te}yan OOrwın
masın ın heı~ bir braç tl81'&
k<ıti ihtümolUıe karşı vatanı mı; 

hı>fazava devam ettiığini ve lıöyiıe 
b>r ~ek.etin, teşebbüs edildiği 
takdirde, ön.leneceğini aiylGmiıt
tir. 

ı PRENS ÖGEN KRUV AZÖRtJNE 
BİR TAARRUZ 

İngil:lz Hava ~rhğ>n111 ll:lr 
tahliı,"ine göre, Prens Ögen ~ 
man kruvazörü.nün Norveçin oe
nup s~lıili boyu-ııca görundıi.iı,'ii 
haber alımn~ttr. Ev-~k:e y.ııl'a al
dığı lngilı.'7.ler tanfmd:ın \b.iıbclirl
len bu g<'mini.n havuzlanmak ü
zere cenuba ooğru yola çıkark"n, 
İngiliz uçaklan tar.Jındıın keşfe
di!.d.iğli bildırilıne«tf!dlr. Pr
Ögoo dört ın\fhrıp ve BN uçalda" 
himayesinde seyTediy<>rdu. Vu!kut 
gelen hava mı.ılıarebeslnde İngıı.. 
liz.!ı;r 29, Alman~r G uçak kay-. 
betmislercfü. K.ruva7.Örü<ı l:ı. tor
pil ı.,.,"beti daha aklığı zaınnedil
mektedir. 

AV1JSTRA.LYANJN Şk\iALİNDE 
BiR JAPON E'İ.La>U 

M<>1burndAn b'ldi:riktğine gö
re; kuvvetli bir Japon filosu A
vustralyanın şimalınde görii!nıüş 

tür. Adaya bir asker 'ıl<ıırma hii
<iseemin vulw bulması muhte
n~l görünmektedir. 

•.rok)"Odan gt-len h~rde de 
Japon ucaklanıun Sa!omon ada.la 
rı doğu,ı:nda iki uçı::lr gem~i, 
kruvazörler, tıorpito!ardan zrn
rekk~ bir J,merik.a.n filosunwı 
m~cud.iyetini teSbit etmişt1r. 

. 

TÜRKÜN 
A 

EBEDi 
SABAHI~~ 

Akdeniz filo· 
su Amiralı 

değiştirildi 
Lo.mlra, 19 (A.A.) - Amral 

Cunıı.lghımıın'ın yerine tayin e
dil:ıniş olaa Amiral Hanlvood ı.,. 
J.ender'-'eye varım~ bulnwııaWa
clır. 
V~da bir vsifeye t.yiB 

edilen Amiral Cu~ ıa 
beyanatta bulunmUftur: 

cAiıııleıriz .f&su her -D ken• 
dini eöoıterdi. İleride de Ak<leniı:i 
d~arula.a temisl.eyip yl>llklea 
liliruıı için bir ...,rt.ı>St y.ol llaliAe 
getirilecoi;-ioclea coıu. im.-__ ..,____ 

• • Bu muna.<.ubeUe daha dün ak-• H ı T A B E s f şamdan heor taraf b,.yraklarla do-1 TAL YANIN n;;nmış ve sabahın :lk s:ıı<1ler.n-
(Bırinci sayfadan de'\·am) dan itibaren bir ucu Yı:ııi~irde 

Fransadan Iar içinde fedakirhk kararile, ve nihayeti 19 Mayıs Staciında o-
lcarılklerl.i ve sporhnen duru· lan bir halk ka1abahJı Hipodru-• t d•., • ler mlle her ycrd-0 riayet gören mu d<ıkiuımuştu. l'am saa{ 7 de 

1S e ıgı yer Tiirki,ve Cuınlmriyeti sizin Ebedi Şd n Samsur.a a)rJc b:•s-

Lavai'in Mu~olini'ye 
bir mesaj gönderdiği 

bildiriliyor 
LonJra, 19 (A.A.) - F'n<n&u ~

kili L&val, ~ ...... N"-. lCorsb ve 
Tunusu tekrar if.1el.1~le yeni bir 

-e j.ie k~ k•ı:ıı!l'adır. Lava!, da
rn~dı olruı Kont ~run·u i:.a:y.ay& 
eoo<ieıuni.'ı. Koni, iııa.qa H~ric;ye Na
z.ı.-;yıe ııör(işmü<jttir. B. Li•val':in. B. 
Musoolic\'ye ,...,. bir sresaJ ,,oodeıdt

sağlam dayıuıcına. sağlam... t•klan aru tffix'ilE"n 21 r ,.e txıp 
tikhalinizdir. atıldı. 

Bu saatten oonra llipud roma 
TültE geııçlm, gıden yollar kal&balıkt<ın geçil-
Bu bayrarJı milli laıdrdin me"Z bir hal alm~iı. 

byııaUuıııdaıı biri 00.Z.ak Tam saat 10 da Aı'ı: l\.fi1ii Şe-!i-
luırşılıyoTuz .. lns~ i~e tniz halkın coşkun alkıştan an-
iyi g"Çinm.,,..n, batta millet· smda stodı teşri1 ederek tribün-
ler arasında yakın çah.,'mAmıı J.eıin orı.tsıooaki '<>enö~ yera~lı-
en esti vasltası sp<WCl.ur.. Jar ve müteakı.beı, htiklfıl marşı 

l\1uvıüf•k olmanın ze\'ti, çalındı ve R . a:ıL1icumhur mızı· 
•-- ~.,;.. kası Reisicınrlhurıımuzun bııhm-m:ıvdfak ournsmaıı.M> .. -·• 

;viirekli, düşına.olık du~ınwdan duğu locanı.n önti~de verı:lırken 
kabulü, hüJ.iimleri ürlınıe- .ır.-ektllpliler yekpare adımlarla 
den, foq!onlığa dii.şın<?den kaT- ııeçerf!k yerJer;ni nhnağa ba«la-

cenub"ı Afrika şıla.mıya, tıı.biatrn ve her tiirlll dı1 :ıır. * Par;.. 19 CA.A.) - :al<" Franaz şarthrın ı...;r!erin<> sağlam İLK GEÇEN MEK IEPLİLER 

ıh za.nnedi)\ynr. 

B k•ı• 'f. Profesörü ti!.o ~ ~ bir serum .ın•rle bahnuya, hulasa b~ar>- Evvda tertemiz bt.•yaz gömlek, 
C:ll ve 1 1 ıt ısı- bulm~ur. :nı.n iytl:IJermi b1>nimsemiye, ek- beyaz 90r:ıp, s:.yal1 pantalonhrile 

~ ır.i..klikleriI>j ~ gôrmiye talış:nız. en önce mt;..,LJımeli!ri Baı;ıan Me-ra geliyor Şay nı dikkat IIelc şu n<>klayı ~ hatırd:ııı di.ha Onat o'ıiuğu halde 325 tale-
L<>ı:ıdra, 19 (A.A.) _ Ccaubt bir irldia çıkarmayınız: Her y.,ştıı he-r ş.ı.rtıı beden mürekl-.ep A ·kara, ~ı ''· 

1 c-.... u.v!."un el\'t"ri~tı bir spor ça u~ sesi öğrt:n:ci?erl; 50 ta.ı~:o.r. -<·n Airlr.a n....._. ekili GrAıtra ~•«ili ) ~ • . , .A.-1 . 

~·~· (l iııci Solı!tl'doen D•vam zevki, ..,.lı.şm.ıı ira.dC!.inia başhcs mii:ı ekkep l<t'<l. "' llSl".'ı ta........,.cn, lllısın ziyRret e!mekledfr. :ı:!ot h '-ı~ ye- lek<>'-ııen ve .- a··~ı~n·ı ~- rouallilll<!lerl B~~" 
'-ul·-•~ ınan "'"" ~ ·~ = d:rei!l<Hr. Verimlı ve iyı' v&tan.daş " • "" -J kilometrelik ba Y

0
"' wuan """"' lekelenmek isienilen 'I'ürk fınn- ~ }.lOOZt.cl bulunan 'I'iiTk Mmrif 

ra buraya vHan .. B:~~li! Geıoeral ı cılannın uzun b;r sıııbırdan sonra olabilmek için, iyi sp~ ol· Ccın'.:;<>tl lis'-'Si taldbeleı·; i roc·t-
5muts şunları Su,Lem.ıştir: yr.<ı:wmı:; hakıki bir miidaia.ru<ı<.lır. ıruya ~aJ.şan ve bunun >ç;n de paşa kız erıstrtü-;ü; 2 inei k12 orta 

•Orta Şark ileriAe yapıl.:ocaık bir 
1 

Ikn aıc·ılc-~• di!)'Ornnl ki, fw-,ncılar maddi l;udrebıJ kesici ve yıpra- okul; 3 üncü kı.z or'.a ekul \'e mu-
taarruza ılı olabilir. Bir..tc bi'yük 1 k t ., ..... _ l 

kaçak ekmek sıol:m.ama ·ta, sa ı- tıcı zclıid~rdcn lııoruyau, alılaldı clcimek!ri B::ryc.n ... u.u..~ :on ne-
e!temmiyeti vard.r.. Jıın ekmeklerin sat:ş menh::ılarını ve iradcli yetiışe:n va.taıııda§ d<ıi,:nı zaret·ııde 1 ü~ ve 5 inci k or-

Ilir aıık.eri kampta suhayw_a ba,,J.;a ba•ka yerlerde, meooal.ar- ta C>kuEarı· AtatiiTk lı,;es!, Gnzi 
d:ı şu tar.ml11 hi1ap ~ir: da aramalı; k•n etmektedir. yolun ell ü.<J:üı.ae.lir. l'.afüı tak;beleri i~ d·~r erkek 
•Madagasbır Cenubi Afrhnıa Teczi~ edilm.elcliğim bir kaba- Geıııç aı11ı.a11qlarım, mektepler ve .,,.;Us lrol!eji tc.lf"be-

arka luıpısıd:ır . .Beride Binıl deai- hate mü.,tenit olmıı:; olsaydı. ka- lnsanhğın hiitü11 eı.....lerl, a- !eri geçtiler. 
z.İA<le miıb:inı vak'alar cerey..,. e- nuni merasim daittGinde ta~at cl:arı üstünde dü.uyaya ne 'ever- o;:ıAlar anılarında 5 tt m<"!Te 
decelotir. Bunlara ka ı --~ --"'- ,... ıd t uı - -'- ~ h ı~- h ta 

if...,;.,, muayyen, sar .. , ma u mek irim bfrtün ciıl"eclczİuıi2in Juıd.. anlık b "'""ıgu. a uc er • 
teoihir almıt &lmoııUyn. Kal'i ,.eti- bir ceza ile teeziye edilmekliğım ..--. raftan alk« tıc:rpll'yar: J< ~ Ynun-li lı ---~ h·-ı.· ··- retile hr.ylurwı:r.: .., 
ceye ıre n<:e .,_!\il ı,,_tt tur ve bu.ııun talbıkinden eY'Vei de, tıaz.ııım bir ş .. k:'ld• ilerli')'{lı<!an:h. 
beıa ;ıouıi..hu.- müdafaa hal-.Juım kuJlanabilmek YAŞASIN GENÇLiK.-• HAıRP OKULU ~OR 
A manıar denı•z için bu h""ı.,t:ı. kaunni bir ••itil- l\lini Şefim.iz \ıund~" """ra Bii· Bunlan yanılt ~releri, dınç 

de bana ;b'!.;.• ,.d;~si lôızırn ge yük Atatiirkil:n geıoçliğe emrini vii.ctuları i~ H2'!p okulu ta.ıebele-
lirdi. Bu. yap>hnadı. Ş'mc:!i ise, tebariiz ettirerek bit..ııderiıni c.a- ri v" aıtleot grup!nn t&lC:p et.tı ve Crlefİili Cepheye kanuni bir merciden ı.:~miyen ve dan ve sürcıkli alkışlar anışuıda bu amadıı Rzy-ıı..,,..t:cum:1Ur mır.o-
gıy'1lbım<Jq kanuni m<'ra'lime ria ikmal e""''·lerdir. kası çekilerek mcvki:rıi Harp o-

t • • ı }~ edi!m;yen bir emirle fmıuma .. ....., kulu mııuk:wwa tcrketti. ge llmJŞ er un veri~lrted<r. Demek ki, Hııul' okulu hemen tekmil mev 
r-...ı..- 19 (AA..) _Bil- hefta. günahkar değilim. Bu tal..~iı<df! CER C E VE cuıdı;e ve muazzam kııdw..ile Mş 
~-. ınant""'n bunu nasıl kabul e~sl ·· d'. ı r· Kt1r daabei cı..vam etınSte 01- 'Ii- ...,. larında sporsever mu ur e ı · 

ic,,... ett•liini si:ı: ga71_-tı;c;Jerin tak- 19 M AY 1 S -"'-- " t.afa Eren ile ho-,_,, =ko ontulanrua ikri ı..s... ..,. .., m"'7 """"'Y m"" . 
-, dir V-f! ı.-•ib:l'lt' bırakıyorum. . _,_ k · d' "Jı: keti düıı de muvalfıııki,..,ı:li neti- caillrı ""'"& iJ!;.ore mç ve Çıt"' 

Kanuni ~stf! bulunacağım. NECİP FAZIL KJSAKÜBE'I[ bir yüNyüş'e caP:un alkşl&r .. celer vermôflir. Sovyet ıeoe ya- Daıva'!Ull ,...ı.k eliOlaları hak ve 
rw tebli"" t.rrıni Aareketiıa de- -. rasınd.a ge<;tiler. 

•• hakkati ta~.·'n edece:rtir .• , cı •-ı Sahi!eeon Pttam) .,,.....,_,..., t.. ~ vam ettijoi.ai IMWiı '<•fİ'ı. Al- ~·- ÜN'tv~TFLu..,,;n 
Bu iddinlara ı;ıöıre; bi.il<in fırın- adaı:oa, olmak, cnmek, oldu,,.'..,.. 

mani..,. bir UıM te,Ui iJıe y&p- cılar ve bu ar•da, bu mektubun k G B-il~are tırtuıbı.ııl Üni~ite-
bklal'S U""' hücum püelı:iirtiil. • erdim zaıu>ctn>rık yasa tır. ea.;- sini teıns.~n gelen ~ kişilik 

- .. ~Mbi olan tırını:ı mı:su.ınıfuT. liği sın&Sıkı kucaklnma.u ırerek.ea ırıüı ve at Almaıı tanb tal&riıt e- ~ ~-'-· "--~ılar leke- . , .ı. .~ "'""""'U grupu önde wlc~;ıbnlcul;-
"4"" .. •• "'' ->.am v- t-r,...·eı:un rwıu vtw.ıa ...----...,,_,_...._• n1 -~ ~ ~ ~3 n, d 0 '-- arkada baake1lbolcular ~..,,... lenmekbedir. Bu iddiayı sütu a- ,.._! ..... 

Ric'at eden Alma-a kıwv<ıtlerl nmıza geı;'Trnekle ıbera.beır, şim- -. il" futb>lcuiıtr ol.duğu halde iler-
köyleri yakmakta ve hıaJkı gırl>e di, !iU noktaya i§Uet edıe!;m ki, • lediier. Bundan sonra beden tel'-
cloÇu sür.ınca.ı.ıdirler. belediyenin, verilen cewnın mu- Düıryam:n böyle lis günihıııle, biyesi enstitüsü ve Dil, Tanb., 

Sovyet radyosuna göre, Aknan- ,..;,, S('(ıf'PlPrini· a.-ıkça illin etmesi yarı.na ait şuıuumw:uu (19 l\lay:ıs) Cqğre!lya fa.kültesi gençleri geli-
w S-Moıısk'd. 3 haftalılı. bir ta - " lsimJj Çerçev<?sille selim!~ rd • ıw.ı.m <!diyor. ___ __ yu. u. 
li..m ı:ören cııtk.i h...-a w bahriye Datıa oonra hultuk fakül!~, si-
erahın eepheye ııeW<etmekledir- • b l'd k • . m y:ı&ıl )-f'\ail,,- !liyııfı patalon, be-
lu. Bu fCkilde ceJ»ıe.ye g""'31 lıah.- 1 S t an U a ) er as J yaz yek>k v" be'.fıız L~1ıı:ııııinleri 
riyelil.erin ..ıw 411.000 kıotiar vu- lrunu .nvtıyemedi. ile zmoat en:ootit~ü talebeleri, "POT 

(l il>CI S.h•te.itır. ]).,vam l --, • , · · aldı (Bıışmabl<d<R Devam) du:. raklarla donanmış \'e akın akın Milteak.iben, evvela kıll., ııııru-& kulüpleri geçl"f'elı: yer1crll1! • 
Yine bunun ıçindir ki, bu sem- Rıı.slar 3G8 köyü geri .Wıkianııı halk, mekt.E<pWer Feııerbahçe ve da erkek talabe beden harf!ke:J.eıi lar. 

bokle Türk gcnçiıeinia dt>li.ka.ulı- b:ldLriyorlır. Tap sesleri Ha?'::mi'- Şeref stadına g.'1rn.şlerd;r. yaptılar. . Parti Genel Sekrete-
lık ve Spor &yraının. plıı:Jan· dan ve Kras.ıwgraıf<4.ıı dııJ>u1- Vi~iyet adına Fcncrlıatıçe sta- Beden hareketleri umwıJllb'e<tl.e rİnİn &ÇlŞ nutku 
chı:ınış bulunuyoruz. maktadır. dında • tert;p edilmiş o1an törene intizamla )"Pıldı. 

Tü.:k m•J.letiıwı ebe& hııy•Un· ---<>- S(i.;ı.t 10 da bG;daıı.lnı:~ 1 ır. .Hareketler bitt1kten ~nra, m.0'«'- Bund;ın sonra mızıkanın çal-
da ileri-Je•ı i\e'tiJ.·e coslruıı :seyyale. Esrar il b~;r Ö[Üm Oku1ıar, sporcular, ttd .. n ter- tep mlli.ai:nıJ<alarında bınnoliJıt dıı.ğı ·İstiklal marı;; hürm€-'.M! a-
ler helinde IL,<JP ~:ıcaık deliluınls (! inci Sahi!ed<-n D•»•ınl biV€Si \eş:cl.'ı•ı mcnsup!;\n saat kazanan genç sporculara Val1 ta- yakta dinlendi ve 17.cik-ıtiniız şe-
sil;;ilclerinin d•·linde, t.aı.ıwvunm- '!\banca kul'~unilc 1ı.ırnı.ncian 9,43 de slıı<lJ toplanm'll bulun- rafınddJl Jna.clalyalı.rı d&J•tıJW. reflıı. ba:ıramıJiı,ı:ı direğe çt>kti\Er. 
da, Jıaiı:ıasııııWı 19 Ma)~il lt19 dai- yara'anan Haın·de, silim sı>::'ne ,~ , Bu suretle mcıa>i.n nihaye-t bul.. '.Müteakibcı. PRrti G~nel Sekre-nıa1:~a Wi :.er. 
ma bu asli cevheriııJ nıulıafıtD k\.":.an zah>la memurlarına güç- du. ~ Memrlı.ıh ~ket E';en.dal bir 
edecek ve iter Tiirk ÇOCUi,'U: lt k!e ifacie vt>ımi'j, kocasına ait :M.ERAStM BAŞLIYOR Mı.KROFON NEDEN BOZUK? :oöylevle mera6iıni açtı. Memduh 

- 19 l\.Layııı Wl9 ben!-m tari- ta:ı:mcayı kurc•larkPn ka..aen Fener stadıacla mears.me saa.t Bugün Fener stoo.nda en az Şe"k.e( nutkun&: 
h.imde ve hayatını:Ll kurtulU)U· yaraı.andığıru söylemiştir. 10 30 da iatiltlM Marşı ile lbaşkuı- 20 bin seyiroi vaı-a.ı. Bu kadar O. <- Yüce Mılli Şefimiz, ııevgdi 
ma, kurulu.şuma, ıçiııde bulundu· ~'akat Hamiden.n bu ifadesi ka- dı'. BU(Jda.n sonra Va!; ve isi.an· !abalık :.ıtadd& tebiatöe fazıa i2>- vatandaslar: 
ğum bu,,"Üae iJJı; eşik. olan ana fi görülmemiş, h~d:sen.in aıydın- bul Kumandanı, kız ve erkek tale- diham ve karı;;ııdık, in11ı<a.:r.=- !·'>aari't Veküimn ve se-vgili ar-
eüll<liir.. laıım"6ı için tahkikata bı.şları.mış- beyi tefuş etıtiler. Vah s.;x>rell· J..ı.lı: viicude gethun!şti. Stadrlaki bckışımt7. p,.,:ruı Mi Yücelin ı-.. 

Demesini bilecek ve her 19 M.a- tır. Ham·.de sürırlte ıkaldınldJ,{ı lara ve gençlere: mik:rofbnun da bozuk o.Jırr.as, ve hoos.zhitı d-.layısile onun sayın 
1ısta bir an milletleria öuı.rüne B~lu belediye ha..taneı;inde _ Bayramınıız 'kutlu olsun, <»- bu yüzden Valınin nut.kurıu oku.. aıdına ben 19 M~.16 baıyramırun 
n tarihi.ne musallat olabile.o 18 bu sabaılı ölmi.i9tür. ye mtap ederek bayranılarını teb- yamama&, maalesef, mera..:ım ha- açılışını söv-lizyonım .• ~ baş-
!lfayıslar olabileceğini de hatırlı- Bu ec'.'-arlı ölüm vak'ası f!lralın rik etti. Gençler hepsi bi.-r ağı:o- z.ırlı!tlarınm lü.mımu kadar dılk- ladı ve şöyle devanı. t>lti: 

Vi<:i ile Aımerika anla\l"larlığı yaca.k ve güne, ileri;ye ıloğiu milli da müddeiımıurni Cevat i<>a.p e- da.n: kat ve ilitıamla daıha evvel<ien c- Eı!ı!+ı m,,ıın Aıt.ctüık (aJkıt-deva~ etmektedir. Vişi hükilme- i.d.ı:akini 18 Mayuılım diişünerelk, den adli tetkikleri yapmak1adır. _ Sağol, ~ mtlka.!ıele etb- yapılmadığını ım1atması b<llkıının.. lar) bugün 23 yıl önce ölümlerden 
ti, Martinık'dekJ Fransız kxııniee- 19 Mayıstan illiaınııu tazeleyerek Ad'iye dlo'.~;;o:ru El1'Ver Karan ler. Bundan soııra ~-tarlıdakıi Aba- dan şayanı dikkattir. \:urtaııdıığı Türk milletinin kJıl.. 
ri P.ımiral Rdbere verhlen Ameri.- ayarlıyau.ktır. 19 Mayıs 1919 nıo- bu sabah Bcıyo~lu Jını;tanesine gi- türk biu.tüne nıerasitrr.le çelenle ŞE~' STADINDA b:Ude sönmiyen N'-~ini o örı ne-
kan notası lle bu notaya veııilen sıl 'l'ürk mil.ktinin ııll<unda ve derele Hamidenin ce>ıedini mua- kondu. Bu sırada stadın bayrak İstanbul ve Beyoğlu ci:hetindrn fusinin ateşi1e yine yeniden alev-
Fransıı: ceva.bını da neşretmiştir. taliinde Atatür.kle beraber dot,.. yene etmiş ve m-:ırga kaldırmıştır. direğme i!1<i i0ci \'e ı'ki beden toc- kız w erl<ek talebe ve sporcu- ]er.diriyor. 

Cevı>plar>n metinleri gayrire>mi ve ebodiliğin ıneş'alel;';-ini eliııde bivesi nıükcllefi taraf.nda.ıı. şanh lar da eıkenıden Be1&iaj1aki Şe- Ha.-Of'' """'"" 1i sevgilisini, hangi 
oJ.ar<l'k ·bildh1 len haberlere uy- tutan bir gün~ sembulü iae 18 ZATI _ ~ altmış olduium b;vrağımıı: çek~"OTdu. re! stadında tıoıp!anm.l§la.>jı. Bu- ana yavrusunu, hangi baba çocıı-
nı:ı:k.tad:r. !lfayJS 1919 da karanlığ-, ha.,.,... 6828 w 26118 r.vmanılı tknı<lı: k&rn6- Miiteakib<."' Vali nutırunu 9Öy· rrıda da mcr=ıııe sııat 9,30 da İs- ğıınu Tirrk mill.ctinhı onu 9"'\ld;ği 

i5VEÇİN DE tSTILA lı!;ı, lokma lolc:ına ve ıLdik didik lerım! Z>y: r'Otim Yonile.-:ni alacııı:LID- liyecl:Cti Fakat, nükrofonun bo- tnilil Ma~ ile başlandı. Ka,yma.- kadar sevebildi. 
d ·· d '-- >.. mil" d.,. esk.'J.er,nln hükmü ;rnldur. ı~«l V- ı.: t- p ED

;, 'lESl MUH'fFl\.IEL ii~man eltn e -·~•· " acın. ı zu-k ol'r.a.'iı do-J-· e, ıwı, m k:>m v<ım-.a<ıalil konmtan, art.ive Atatikkü hatırlamak 'ı;in Türk u....J.\ _ _..ı Fe!lllıaıv F~brtiık1ası kai>ıcısı LUttı Jta1e-

ıztıralıı, kahrı, istilayı lem..il '''"''" Halkevi reiı91eri, Maaıı.ıt Müdur , tarminin her anı 19 m&ıyı:rtır. 0-
Staldholm'den gt'len h::.bcr ere bir seınbc.l<lür. luranlıf;ı bilme- muavini ha.2ır bulunuıyvrlanlı. r.u ~r ne veııre ile anarsak an.a-

göre, orsda lsveı; A.1.'!lanlar ta- den l"''ı se,.uıeııin ,.e b~nimse- •ru·'.•~·-'·"-- ka)•rr.akam bir nu- 1ıım ·· -:.· · de ' du """ rafınd.ın istilası <>:ıtl esi hülruın .,..., ' Y A n 1 N A K Ş A M " ~"""""" ; yur--.:ımıı: can.anan ).,-1 menin ;ınkan. ızhğı gibi 18 Mayw Zt"·l-li ... F,ğ'L"l11"eli... tuk 5Öy'byerek 19 ?>fay.sın miı.na- milli sıava. ve isti:klil y:ıUannın 
sil !l'cl•'ciu'. Çiink-ı ·c.-ç d ... .il'- hat1Tlamadan 19 ı Iayısı tafalis el- J • Nefis boor lwıne<li. sıı:ı anlattı. Ta.ldıe tefr.:ı edildilı:- fhe-ı-ecanı oluyor '~ hct zaman 
yollar•nın e.iı:IE" eti 'r si, Rusya menin de im1aru yoktur. ten snora, Atatfu1k bi.istune çeler.it tx,yle olacaktır Onun bi.ze ema-
şiın~•ındcki Alrnrn kıt'aları:rıın Türk dd.k•nlısı, bugiiniin ve konuldu. Bayrıll< di.reğine şanlı netı'.n.in; vaıtan üzerinde v~ıyan 
malzeme lh+iy r::-u <la .. a ;ıiyıa.Je ;arının d~lik;ınlısı lıcr 1~ i'ıfayısta bay.rağı.mıı: çeokllıdi. Sonra, O:ıeden her Tü~k mHli sav~ \'e istikW 
k a,tırac ktır. D 'ıer tar f- işte 1919 un 18 ve 19 l\1ayı.ıında- harekeııeru başladı. ENvela kız, rubnııun ~k ve kahra.'l:ıan 
ta• AL .ı.nL... u Lı~-:ı ~a:rp fikı- ki lıu tezadı idr,ık ve vic>dan tu- mılt.eakl!ben erkek t"labe hare.ket- kxıruyucLH>udu... 

mına vurarak ferdı şuurunu ıWJli ]er yaptılar. Yw1d.aş!anm; Tirk rr.ıllf!tinin 
su; .ı da elle .de bulundt.rma.k: şuurunda bt..kııfüell~ııclirmeSııi &zi kıı.b!:ahakırla. giild:l."<>Celı: ye<(ii<:ıe mm. Rıış Rnllerde; GECEKİ MERASİM varlık ve IY.rlik Wı.vast iç''l Ata-
io ~- :ı.Jcrı t il"ll k..cdır. Mılt- bilec-ek ve 19 l\Iayıs meş'~le..ei:n.i Bu alqa.ın şehriırrirııdckt bfttiin türkün yıllarca e\'Vel vero· i !:Ü-

t '' Norv:-çi ıstilL-ı k'~ Eh..W Şeften M l1i Şefe d · a en A N N S O T HER N Halkevlcr.nde tıoplantılar yapıı- yük direktifi lfltıün sağl 'ığı ile 
r ·<c, A ,,., r.l:u, R-s ordulan ayrık ve en asfi vatan, tnftnleket, laca<ctır. 19 Ma müruıselıetile devaı:n el.".recelrslniz. dl?nı'ş ve 

ra.,. olııcDk: Sizi bw :;Jrcğ.:iei 
seven M .li Şe!ımizi d.nliy,~ksi 
nz. d ,.e ~!n Re·s·cun~11u1ınnu

zun gençliğe b.r lıitt..bf!de buluna 
cağını mtijdelooıişliı. 

Parti Genel &'kraterim!z rolle
riı1' ge!!Çl('tin bayrrunını t<.-.,rl!de 
b'ıır:niş ve şJid.eı.le all.,~lanmış
tı r. 
GEl'ÇLlK NAMIN.A AN.DiC. 

;B-ı:nchn oonra bz tal~bele-rı.len 
Bal\'an Fffilh."Ye bir lıita.bedc tu
l~uş ve g,ençlilt nmruna ıınd!.ç-
n'Uştir. 

Biliıha"' !'Uz Mili! ŞetimİI!: lıo
parJ.5run önüne gelerek gençliğe 
W::ııbelerini Irat ıw:rurrııuşla~ ı -. 

(Bu h.~!!hc l inci saılıiiemW~J.'..t 
iı.iiili Şcliuı-ız.in ca;Jrun alkışlal'

ia kaqı);:.r.an hitabelerinden 90n• 

ra Haııp olcıih~ lı<.-dcn terllxıyest 

öğretmeni Faik Milli Şef İR!llet 
İnönü &<hna 3 defa .ooğol. d!Ye 
bai:'lrdı. 

Biltim n-~>dnnı ooldura.ı on 
hln'.erce in:san; hep b!Mcn Ü<i 
defa -.'«>ı. ıkye baf'!•c:h. 

Mwakibcn· hep h!r ağı:>rlan 
•Dağ bıwşını duman al:nıı'}. ' r
'r "1 ~'\ ~etıd 

Sembo'ik Bayrak 
A1iHi Şef'e verİ.İj o:-
Bu esn:;da .J:lbodi Şe!ta I.r1Jı 

Şc~. rcm:2'in t· arı ve 12 u~ 
yıo.ta S=undan, J l n·ayı.s~a El'
zurt.mn.gn e-"'n.Dnct o,!{l.t~k o.lınnuı 

o!Jn iki sembolıl< ba.' rak A.cl:ıara
lı atıc:ıer tııra!•ndan sra<la g~U-
ı:Jmişti. 

Bu seneki b,_yr:At b:ış,ım:nım 

hll.>usiyet ; iki yerden bird ,, !xıc 
laU::l<i! l<li. 

l'rzurumdan ve Sarrısu'!'C.:ıa 

hareket e.Jen atletler Sıvı>>~.a bı>-
1 ıışn11."i l a mı.. 

Ank..,..va ltaılar olan me<afe 
1299 ~.red:.r. Atlet .r bıı 
kar.ar yol ,.•mıı;l4r ve bu lııoşuova 
650 atlet i~i rak emı,ş, her ı:tlct 

2 Jo.lorn<'fl)'(> ko:J!;ın~u. Bu sun-tcl 
EtZUrumdan SrvaBa 4!19 1c;1om,,ı.

re Samııı.ırıc:lıı.n Sııvasa 289 ':i!o
~re. Swıllrt.an Anlrarav11 d-a '.21 
kikmıetrc :r.esı>fE" katedlı.ln · L 

Sc mLu li.k lı s. n~ 1;:J arı g e ! 1""" 

atletl<>r en öııc· T;· kiye Mar>!<:a 
birincisi Mwtafa Kap!aırı ve Me
li.hat ile Sı>batıattln, İbra!ı2nıdea 
mür~kir~ti 

Musac4a Kaır"An yn3tt vücwHe 
Milli Şefin önündıe rcmrti 5(' limı. 
;fa di Ye a.rbtsı ıııda mM i mayn.. 
sile Me'~ t, Ss.bahatb!ı. tm-M:m 
merdivenkr<l<'n çtlraro:k Milli Şft
fimizin önünde ihtiramh ~)d;o. 
ler. Bu sırada ~len mavi ..,._ 
<Mlı ?O :ıtlf.t bııllronun tam i'• ün
de r<'ISmi sel.~m vırııi~,"<·~ 1 ntln !-.m .. 
Y"OI"l•mh. , 
.M1LL1 ŞE'fi'fMİZ GÜMÜŞ 

JLlo~ BA YRAYLARI 
RAPTilTTİLER 

M.Jli Şc.f.ın.iz atlet Mustab 
Kaıplandıan sembolik baoyra«t al
d:lar ve (.'(lk memnun olarak MeB 
tıııfa K:ç>lıanın eller:ni sıkıp W!;b.t 
etııi:!er ve Milli Şefüniıt ~eaki
bPn gi.imi,.. "'vı i~ bayraldan 
şidd.'.·ı.li ı>l"11>iar arasında stadın 
şer!>f sahnundili ~ı>deıiere ~ 
tett'ler 

Bu hayra 1<1.ar; geç<'n yılki b:ı]l'
rok ve bundan •;onra her yıl ıeıı:.. 

rar edık-..::t>k olan •Eôedi Ş ~ 
!llıl.li Şefe. ıv.;usunda. Anka.r~·~ 

geti::-ile<:ek sembolik bayrak ·r 
tarilıun bir ~rağı g>bi ebı.-diyN~ 
kadar asılı duracaktır 

BEDEN 11 ~ R.EKETLE:al 
BA<:J..IYOR 

Dı:lfıh:arE' ..-eU kız talEtıele", 
sonra erkelder ve sporcular Sll"ll 

ile sahaı<-e gelerek çok ~ 
bir şekilde beden hattlı:.f!tleri }l1IP" 
tılar ve şidd&1e al:kıı;landı.lu. 

HARBTYET..İLEROOZ°R! 
MUV AFFAKIY'ETt 

Bu meyanda genç ve di<ıç H• 
bı)<!lilenimirin beden ba.rekelıW!d 
çok takdir edild: 

Bnlerce genç; ö~t:ınenlc! • 
Ii Hii6a.mettin Göreln komutan 
al.tında II a :i>i.ye bandcsu nu.ıı çaL
dığı ve Harlıaıve talebes!ndcn genç 
b>.r 5· ·ıtri tarafından bcs\elenen 
v&:s?e, çok or;jinal ve harikulade 
güzel bPd~n hareketleri yaptılar. 
Kııhraman Hart-.:velUerin, hey~>: 
jimna51.ik kıyaf6l1cTilc yap.tık".rı 
lbu müzikli har k~Uer, bat< ta
rııı!'>mlan çok takdir e<:Udl \ı! al
k!c;:-~a!'\dt. 

Hatlı1y&i!<'t'in lwp berabrr YOP
tı'kları beden har~kct.ler,; bitt.Gııo 

ten ıruıra, sahanın a<;ıi< kımım.da
ki yeşillik üzeıir.de beyaz g'Jtn.
lekli, beyaı: pı.ntalt.ınlu hlıılen:a 
14.'ebe. •lnonü · ğol. ya:- .m Ya2>
dılar. B ı mnm:ora v>k ~ı. 

>,ffiRASIM BİTİYOR 
Mera:-irn U.m • ' '3.30 d• be

den te~ mü"<Mi<'fl rın !ıa
reketler'ni mütc lQp sona ile ııcuttd"' clcri kuvvetleri ara- millet duygusu ve en )ükse.k ka· ROLı\..."ID YOUNG - BİLLİE UUXKE - IAN Hınlı"Tlll ırıı.htelif mü.samereler teı:tJp eWI- müteakiben: 

sınd \ıi , t •ı me-k iç.n lı.v&- ı,_ıliyct cevheri ile ubştırc :ıktu. miştir. ,_ B~ün ai:ı:hı için iki Jrıııt bay 

çi .,.,,ıı cd•cc •• ur. ~-~E~T~E~M~:IZZ~ı::.~'="~T~B~E~fı~'l~C~E~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~::::::::._.:_:==-------------=----------~----------
Stedı doH"ran 40 hm kl ·,c,,.., 'u
la Ar.ık.araı~ neş'e içinde değr!l:lı. 
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:türkçeye çeviren : lsKENDEB F. SER'fELLI 

1\1ari yerli dili ile konuşmasını bildiği için, 
al tın madeni nöbetçisini çabuk kandırdı 
J3ijyJtce ı.oo·ı~a,ok: ,.ıılrd<On •Yrıl-1 

raq.!<lr \ie n..:kot )O.t:.ınu tuıtc:nuş:arcu. 
M::JAzıon P<'< geyık avma ık de!a 

g!Y~rdu. ~-el ile &i#ıj:'i.ııin aslı 
~ '\ttu; bun·1 genı; :tııa. \'UoıY<ıtini kur- t 
ıoı» .4 iç1n sqylomişl<i. 

.l.>f7ndi. ki,. i<')' lkl.E"I"C k~e ha!ir..de 
1vfeir. a.1ıJaı.:alc'l. Mnri ~va b~e·narlan, 
.ı\').'l sırrını .:..nlatıyonlu. 

\.' o:.cta. Harlın,;;n \"e t·ff®i önden c:!.. 
lf•J or.,.-t:ı. Bek j~. Mari cie Vt.1. me"~ ka.- { 
ıı:ı;· ,:..rı.adan 1:eı.:,.-0ro:.ı. 

1 
TJ•r saat St>nl'a rrkıbct yl)llund .. ki or

nl;..n aCzıoa ı-ekrJşle'rd-:ı.. 

M'tıri tıura.larda ooı:;,;tı..~n, ·eiit-l'ıen.- J 
f!i!! Kı;per'h1 tasrru!unda.id .. altın o
,.:s,::ırw kadar V2allnı~ft?. l3dc: te ona re
f;.J.:· ! ediY"Ordu. 

Jl!a.-~ ""'den o.."ağ1on ,.,_ld"l!ır.t•, bu
r:da a.11!n hırşını mf'}"'di'l-ı!ıi\. \.-Urac:ırk ve 
r>Ck".., enl;\Ctıl:rle ba i\'I yapm.ıya ıe;. 

r. rde<:d!!tl, 
• 1-arl p!!J:r:iv11 humtı.j'h,1. 
, In72nau biraz uzalct..ı k3.ldı'1 hd~-=c 

~f'yı~n bak!ı-2ır.ı V.-C~ü:s ~tır.dut.en ıe
r1 duT"4Jn.y.-ırd<J. 

M:ıri bir o:alılı: •~n ;ndl: 
- Sur.ıd:; b:r altın ocaıt;. var. Cü:

ırt..:k lSOC'mi!'Z !l;JSlniz?, 
E· k te :ı.tmdan at!:ıdı ,,... Mar.tye 

T<l r·~ .~\ cıtn'...tk .İSlt':di. 

- - A>tm ocoğı nn d('dink.? 
- F.v<t, rr.ul>o'<'..dls Ktıper'lc tasarrıı-

!ıı ahında şu· ararde çok zengin blr 
ıı ın ma~L var.. B:.;.nu siz b:lmiycr 
rnusuınuı?. 

- Du.,ym~uın anmı:ı, bu..~:Ja o!.. 
<~ gt._"lU b!h'ufyordum. 

B;r l<eç ad:.n yürUdiileT. 
~ arşılıı!ına :rerb bir <tdam çılt~ı. 
ll<'i<, ıı.r ... iye sordu: 

- Bu adam ıla kJm? H<m de or.ıu
Z\l..ıdo; b:Z. ttiflk var. 

M o :i .cl>ld u : 
- Müb<ıı<lb Kupcr"i,o mıwl<!n bdı:

tik'ri .. , 

- Domdt Jel, mühendis buruı..~ı n:u
ha!aza altllltla bululdurU3"Qr?I 

- Şüı:f><g:z. Bö,1e .eng!n bir ma
df'fl k~ hnıtine bırak11ır nu? E:bettz 
r'n;h•lna altr.ds bulund~. 

- O ha.ıde ocatı ce""'1<mia lmLin 
u A11 'yacaııt. .• 

?da.'1 7<rli dill:vle lr:r>fllJ3ml!•ını bil-

dii;• icJn :ıtibn;i b ı el.~ i1e iıi'tap etU: 
- Me,T.9ba 1 St:y!t.? 
- :ı.terhc;ba. Sit't" ! :. 
- NöbC1 nıi be"..\:l!yursun burr:d"? 
- E\~t, s;tt.! K!'!T', -c çalmasın d:ye, 

s::h;biniı:ı hM<ıııl lronım::r& mecbu- ı' 
rtı..'11, 

- ~ad•şı"' smdc'fllerl ~"'can 
göıım~ me.r.ı.ma dUı1ii, MAbeUe ~l- 1 
1n:şu:.c .• Gf'çtrkeı uÇn<lık. Klmee-ye 
zarururuz drikunn1az. Şü>·le bir ocatr,. 
Jarı ge=:n~iı~ nıü.si'.',a1.!e ~ atti de 
n:,rn:.11un edtrd':tı ... 

- Mal ıabibi acaklara yıll;ocının 

l~:"ll'1l"'lr..esi iı;jn bana sıkı sia 8l'!~lcr 
\'('~'11 a..-ıvnn, m;ı.tlcn1 ki siz Llr Mili:ıllll.. 
rr.'1.n6111:z ..• s;ooen z.ar;.r g:~lmez.. G;d'p 
gôrcl>i~irsi:ı 'ı.! 

l«ıbet.(i u~ s&:ılt!:i ~ll)·k!r'~m. ı~:a:.i-

n:"r) "·.'erQiği. b~~l de !ı..-x:ı,,.1una ye.r!c:
t!r:l~U. 

?-.!~ ı1 re~!!;; :ne y.J 1 göı-..tcrdıt~ 
- Bcy'J:ruıF:.z ..• Kale :e-th~L.cH, 
- Por - A.:-t"'ır ta.Oh! !JL.e kaley! bu 

k-üdar kol;ylıkJa !e'he<l.eJ!'.6m~. \ra!. 
ı.ı-.ı tclr.ik eder mı. s.izi. M ühend's Ku
per'in ôl:.tn ocJtkt.nna b<.ı kadar cabuk 
g'r..b;lmek bGyUC< b'.r rnuw!takyet.. 
tir. 

I:lr tnç adın~ yürüdli'cr. 

Nö~ aıib.a.dan scol>cn<.li: 
- S:ı.km oo~tl:ırlı:ı !çİoııe Cintır~e 

k:Jkı~ay:rı. G~z.li kaparJ .. :a :r~kc;la
ntp 1ı..-slıMuı.:z . Bm de ıru:rtararnaın 

W'nra shi. 
B""k tettddüt!~ )ij!'iJrr.!'ğc .ba~Ctdı: 

- Dern'Ck kI, mühMc!;6 Kuper bu
:;:da g :r.ll tertıb<'t al-r.ış . .Amıı.n, d;lrkat 
edelim ..• Kapana tutu~'Jf98k, ben1 C<i:.

nı..-r.:z acrr. htm de k<r..d!.rr.izi. kurta
ramarız. 

- Merak etar .. t', ~ı: '<r Bl'tt.! Xi,:.l-J(·t.. 
.ç:nin bahs!~O:t t.:ıpan h. r mı~eı;_ ocr.k
kı.rını.'1. d~bi'rlı.lt•d:r. 

- Nerden bil1yorısuncı?. 
- Tahm!n eôıyorum. Her ocaldta 1-

şıığ• yul<arı böyle krpan usu1ler; fa't
bik cd.illr ele. 

YurüdWf'""··· Bir k~ç mcn:lfvcn :o
dller. 
Şimdi at.;n oc;.k1 a:-ı?:;n ;ı&:z.mda hr

rt'l<els-.:ı: dunı;ot1oı-. 

B<ilc ıiilil,}'llr: 
{Dl"\ :ımı Var) 

illYAOEB BAY AN ARA?~IYOB EBll~ 
!.stanbul'da cr-.l~ıık üzere Tm-<lkt Jev11Zl1n.Qtı im· lilt.nı hak

lule bilen tecrübeli 'bir KİMYAGER BAYA~'a ilıtiy::~ vardır. 
lsti(yenlerin şeraiti gö!-üşrnek üzere d'ip}::ıın.; ve ~-esikalarile bir
likte B~hmtla Ağacam:i;.i.:ıdc Aliyon s:ııkaiiında Poro:ı· .Aıpar
tımanı 2 Dı.:maralı dairesinde C A N 'a saat 14 le 17 arasında 

•••••mmmmmı :r.üTaeoaatları. 

lstanbul Hava Mıntaka Depo Amirliğinden: 
Jl..n BI~ ıtıU,acı iÇn <1000> çitı •l7•h erb• ~ !otirJ p, •. a.-J:kla 'alı ı 

ı'ıpar&ktu. İdtreeliler lcıat't ıemino..t tutarı olan c.1950> :Jra71 a~ıf".: 'k-tiJ· Maiın.f.ı<l~ir-
1.ıgooe yMıra!'&k mtıkbuzla.n ile birlikte 21.5.9.U Perşembe gilnil &aJ.t 11 de Ye
n!pr·9tab.anıe k:ırı:ısmd.a Dı1yi* :ıtına~ıyan IIan i.kinei k t No. fl 1 tO da IIa:;a Sz.-
1ı1..a!n..- .Komisyonuna aıüraıcaatla:ı.. c.5594> 

'-- - - ~ : r • { •, - ' -- •, JI' ~ "• ' • i' 

BAŞ, O i Ş, NEZLE, GRiP, ROM ATiZMA 
Derhal Keser ı~evralji, Kırıklık ve Bütün Ağrıları 

İCıUJINDA GÖNi'E 3 KAŞ~ ALINAillLht. 

Tarihi Tefrika.:: 93 

Ehlisalibe Karşı Kılıç Arslan 
Yazan: M. Sami Ka.raycl _J 

Sultan Mes'ut Konyayı tekmil mülha~ 
katile beraber oğlu Kıhç Aslana verdi 

Bu nıüsaleha üzerine Sul!sn şehzadeleri pcdcdeıtniıı vcf&tın-
Mes'ut geri döndü. Bu tıa.reket dn!l sonra derh•I hükü:ııeılcrmın 
Sultan Mes'u<lun işine geliy<>!"du. büyümesi çarckr;nc başvurdufor. 
Türkler kendilcJYıne göre biır pk~n Bizans İmparatora Manucl 
bazırla~lardı. Ni:tek.i:m bu p::,. Kcnıncn İtr.J:-acla mt'.~gul olduj;'1.l 
nın neticesi ddc edildi. sırada Kılıç Arsfon An:ıcl,,]unun 

Müsalehadan l:ıii:r mütl:det oonra Rumlar elmdc buhınan ·birç.:;!h. ~ 

ISTANBUL DEFTERDARLIGINDAN~ 
Jüslcn Eınlr Nu."Cltin tarafından hir!erJ:rJ zaptdti 
!basılarak: Wl' ~idi. Bunun üzc- Emlr FirU& X-wky ad :ı birtakım 

Damga remnı 
Ccz.2sı vo 

rinc Sultan Mes'ut, deı<lııal ordu- v&ililer :ıldı. Yağsı A.rskn Pun\()8 

Ma"1"otı Sectıe 

L. K. 
io'.m ~ Sc:rodı Ml't'Oi 

\'~ Sıta.b 

larını toplıyarak Suriycye geçti. '\lilayetlııde bulunan şehirlere a-
B~ka ~!erden dolayı me:mleılı:e-
tine avdi!te medbur oluncıya ka- kın yaptı. Fakat Bizans l:nı:ı.ır:ıto

ruııun Kılıç Arslım tarafına gön
dar hı.ristiyan ·baka~•:ıS'.ıııa Mızım 
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Yum! 
Niiao 

l:!c?"do Sal .. ırnbo 

Eyüp Tcrcon. 
Yusuf 

M. Sakarya 
NWl'IA Cincal 

E:nln Sevim 
Ce~de\ 

Htı.san 

Todorl 
ro1eı;u jozet 

M3l»r.ul 

ion.::ı:.;. 

Lcon 
Dİ.Jı'jtri 

nıı.& 

O~;:ı.r Ci\1ciy~n 

l\!arut 

Niko 

Nihat 

Mor~ Le\"i 
lllllıl P'fan&O Bay;,I 

Yet.in: li 
Sü:cym:uı Faik 

suı.,.,,an 

lleU. 

Yusul 
Franko Ul> 

ZtiMil 
Yıı.ıut K~ptan. 

Ahmet Knp'!.an 
SeU&r Ona! 

Zysso 
Ilııldu Nedim 

Mehn~e-t 

liJdııyet 

bısarı Kö:tcay 

Bat& 

Vltali Ba!a 

screfeııtln Alpay 

Ccır.a1 Gazinocu 
İ.lya Nllro!a.id~ 

DL-an 

'Oselı Bı:nklı 

Ncc!p 

- 19 Mayıs 1942 Ttpeba•ı, Mevuilcı'et C;.~..Z<sl No, IC~ ..._r,...-"ı· "-ı'r mıır0hlıa '~ ~:,. • gelen tedfui ynptı. '"' """ " v 
8 su"' ,..;:ı-

Ş<tı2"dffiı:ı Norit Ti·yat!'Osu SulUın Mes'urlun Suri;~ m...ılı.a- sında bulundu, İmparator !enaı 
Tcpebotı Meşrutiyet caddesi N<>. 17 18 Qa ~~: nadı)o D"'1• o.ıı...,,trası. rebcl.eri hakkında faızlaea ır.alu" halde yılm~ı. Hdc Tür~;lcr~n AJı.. 

IU.00 Prcçaın ve :V.cmlclttl Sut A,. 

~rııta.ıı. Koıl:>rearı wh!t nurearo 13 (Y.io!onl8t Necip 1\.;'l'.ın). mat:mı:z yoktur, Çüı>kü l.aıihler man "e Franmz İmpar:ıtorl;.,rı 
B·,.-,ğlu, Toml'Om kar sohk No, 5 18.45 Müzik: Oyun Hov~lorı. bu ı;tiU muh:ırebekriııi kaj'(lct- kumımdasın1a bulun;ın b;iy:ii:< <·!ı-
s;r::ccl, Dem!!-koın Cad. No. H 19.00 Konuı.na (De:<ı~:e Sa:ı.t;), memiş buiunuyor. lisallp ordularını booar:ı.k nıal:-

Ttidrdai mo(ürU sahip ve :.apta.ıı 19.!5 M~: Faeıl Proıınımı, Sultan Mes'ut, akıllı ve ~a- vetmeleri lrnp~ratorun güç hal ;le 
~.•·ta ıı···~ -~·~ D H ~·- • 10.30 Meın::eı.cı Soat Ay:m ve AJ•ıı& ""~ , _ .. _,ı ~- ar an •~. ~ ver bir adamdı. Vefatından c-;vtl canlarının kurtarmaları onu ·"~ 

1 
Haberleri. ..,-..-

Simeci, Ya :J<.iiçılı:fi Cacd<'Si No. 42 D · Anadolu SeL•uJ;: memk-ketleım.i dirmi<ti, DrJıa fazla zararlara uf!· 
H- J9.~5 SeJ<best 10 ;ık'~a. "" , -

T<>pcbafl, Meşru..,,et Ca.dd°"l No. 123 ld S ' .. . F l ·, . • l' ınd tak . tt• • • • > 
159 

•. ~ .. t>ıvk: :ısı Pr"f:'·o.,unın ı.:on- ogu .arı aras a sım e ı. ramamak için Türklerle suTh y~·ı>-
Fındıklı Tramv•:r Cadd<sı No, 33 el K!31:ı. :Mes'ut, Konyayı tekmil müllıa- mayı terci.'h etmiş bulumıyoruu. 

Beyazld, 
~~. r.,de•I Na. 169 20.15 Radyo Gazete.!, katile beraber oğlu Kılıç Arslana Zaman kaZ2.nmak iı;1""01xhı. 
~~~ ~ - 20.+S Mü:ıık: Keman So1'ı"su, Tart!- .,, 

Kmıj{aıp~ Tilrlı.•ll C&ddC<l Numara 50 nl: Şeytan Trj,l'i Son.atı, ç:a.. verd'i. AmaS)'n)'l, Ankarayı ve ci- Fa·kat Türklç.r, l~zım gc!l'.'ı» ycr-
Beyazıd, Y•ni<;"r!Jer Caddesı No. !anlar: Liloo Amnr (Kemaıı); varını daır.adı Yağsı .<\n;l:ına bırak- lcri elleri:ne gc,;ird;,kl<::>ri C<iiıct!e 
Dcy.'Wd, Ordu Cadd<'Si No. 40 E. Zuclonıaycr (Pi:mo). tı ki, bu, yukı:nda İbni Danişmcnd llerkle daha l'byade hazırlı1cl; b<:-
'l'»kı>A .Abdü:.Jıai< lfürrjd Cad. No. 1 2ı.oo Ziraat Takvimi. ded\i:,"İ.miz zatın 1ıoru11udur. il'Iclı- lunır.ak ve fırsa',lardaıı istifade ct-

2l.!O Müı.!k: r..:oşlıur Lcid':er (Pi.) d. -ı K d · 1• k · ' l'-
y "''"'''"'• ı;.t..ırekiir Fran.rız Mei..tebi ıne ın og u ve Jpu• :ıs men:.c- mc ı.çın su " yapmakta bek; "bÜr-
~~~, 21.30 Konuşma (İ1ktl•at Saati.) 

Mu .. du··•• ketinin saAı:i.'lıinin torunu olan mcmi5l::rdi, 
• w 21.45 MU&!<: .K.lıl.."'1< Tüık Müı.igi -

Taksim, eümımıt7<'( Caddesi num•:a s !1rograıru. (Ş<l: Mes'ut Cem,!) Zünn.un'un h!ssesine Kayseri ''C !'<delefm Ti.irkler, tecavüz ir,;''f1. 
B~ ~lu, Mctw!cp ookak No. 37 22 so J.tem1cke-t S3o.t Ayart. Ajanı Sıva.s şehh·Ie1i dil1fü. daha müsait ·b:1· 2an1an nray~n.cıya 
Beyoğlu, imam - No. 12 Haberleri ve Bors•lar. Sultan Mes'ut bu taks'..n;rlen kadar sulha devam ettiler. Bu fır· 
B<>J·ı>ğtu, ye~Jçam No. 4 IHG/22.50 Yorınl:i Proı:r.m ve K:ı- sonra vefat etti, Oğlu Kılıç Anı- sat ÇQk sürm!.'cli, biraz ~:mca ç k-
B!'yaıad, O!'du Cac:ldoı;i • 'o. 5~ panı1. lım y-erıne geçti. Keııd:i>ine bet- tı. İ..-rr.parator Manucı K• mn~n 
i>#klal Cad, Nv. 231 1 tin lakabını verdiler. Suriycye bir sc!cr yapnıı)!ı. İs-

:u~;~u,:~ehir. İs'anb,\ ~otro- (HALK SÜTUNU) i==S=ul=tan==l\=fo=s='u=d=u=n=b=a=kzj=·=·e=kal='=a=n========(=D=c=v=am=ı=n,;=·a=r=)=-
Yiil<selıltal!dırım, Tlmarcı sokak No. 7 Bin ŞOFÖR iş ARIYOR 
Jııyaap-. Mezarlık ook"k Karabaş Ap. 

Taşralı askerlıkle alakası bu.. 
Sultanbam.am, Eminbey Iian No. 21 
Şolızaclcbaşı, Turan Ti,yatToou kal'§!El lunmryan yiınıi yaşlarında bir 

Tilrk genci - elindC>ki İstanbul 
l,'1<1. 45 şaför vesikası ile . ken.cföi Jıusust 
P<>nea.ttı, Ergemk<>n Cod, Numara 311 doktor veya kaı:nyoııetlcrdc her 
PingaJ(ı, Ha!f.rlci.r Cr.zi Cad. Numa.. hangi bir işte olursa okı.ı.n az bir 
ra 194/2 
Pa.i!galtı. Ra-~!ır C~.ri Cad. Nun:i:· 
,.,. 117 

Takt:>im., Cürr.ı..'l!lJ'!yet Meyd:ını 

Galata, DciirımetlCi sok.ık No. 'i8, llO 

S)llvri Molörü, Hasır İıt;elc.l 
Emkı4;R'16, Valde Ban 

Yemiş Ç<i;ı İm.e!ed 

.Ahruoy1 MilJet Cad. N'o. 23 

Ceylan Bahri mo<örii sanwl 
St.l:m Paşa motörü 

Ankara Cadd.-.i N>ıı. 66 
Yedil<.ule İmr<Mr No. 112 
bli!kl'ii! Cadde•! No. 69 
İsıliklaı C&dd«i No. 64 
Tal<f'im Şişli sc-'.h.ak Nlh;;d Bey Apo'1-
n~anı 

TC':.ıv:kiye Çınar oot.:ak !~~ur.ara 14.6 

A'i"Jç"ra3, .. '\yM',"l Apar.J!"'lianı. 1 

V"ıyYOda cadd~i, Dar.üp I!•"n No. 8• 

F.:lncancılar, Yoouf!yan lia.n N'o. 12/13 

JÇndıkq,r, Altıyo1 a"2:ı ı:uma!'a 131 

Su1tanah.'"nct Jı..Jc!>ıyık No. 51 

Bey'Oğlu, Ağaham.am. Su.terazial s-o
lı:ak No. 50 
ÜskUdar, ilacı ne..:ıolıat 11 mahöl!e
ei, İmam sokak No. 5 
Galaf9 1 Fennıe!!edltt Y<'Tli I~...ın No. 6/1 
Bcyoi:lu, A~bon 90k.'lk ~ "-0, 5 

Fındıkh A.SkeYi Daire kEır,;:ı.ıtında Sıt.. 

kı Bütüne-r :ı-~cı.l-r;kac:;nıda. 

maaşla çal~ak istenıektedir. 
Tahs:li orta üçtür, Tasdiknamesi 
YaruJT. 
,Sultanııllimod Alaykii§kü caclde 

• si No. 15-17 d~ :;uför Nuri Yij:ilc 
mcıktlbp i1<' nı · rncaotlc-r·. 

Fakir bir genç kız İş arıvcr 
} .. ilt>sini:ı. "'"ııaı.;el~e yn.1'Cfnn e~ 

itin OtıtanH ..... ıetW!.n son stnıi:!"lclan ~
nh118'k meobariyc~inde k.,Jan ve d:ık
ıno da bil~n bir ıcnç k11. iş a1'2<1ı&i<la.. 
du. İş •alılplcriııin Son Telgraf Halk 
Si;tı)ll'lu va:s•taalyle \Pl:rih3n) lsrnine 
bildi.!':meleri ricô'.1 olunur. 

BİR GENÇ t5 ARIYOR 
Li.se onuncu sınıfına kadar tah

. sili bulunan bir genç ~ arıyor. 
Hususi müesse~ler<le, avukat ya
rur.da çalışır ve kefalet vemıiyc 
muktedirdir, Talip olanlann Son 
Telgraf halk sütununda S rü
muzuna müracaat. 

Genç bir bayan ış arıyor 

Gfrzel san'utlar aJ.-ademıs;ne 

devam e<ÜyQrum. Tatilde çall'l
mak üızerc h·ususi m·üeSSC:ielertlc 
yalııu~ müıhcntlis ve-ya mimar ya
nında iş arı!Y')rum. 

Arzu edenlerin Son Tclgrat 
halk sütuınında (H. Bu.ket) ru.'ll
zu11a müracaatlarını rica C'dcıim. 

Kısa günün ticareti 
az olur 
(2 ine! Sahitl'den D~anı) 

- Vaqe~tlm, Altı bin brs :r!Ze yi
M sXz:e vereceğim. Söztk.ın..~e duruyo .. 
rum. Şu 1'.ararı anımızda 1-~'I ede
lim. Öbikü, 

- Olsıı.oıı: efendim, tli;-.ır, Ar 11lı j 
dcğJ, Imr yı?.ıda". B~n lira kc.aJl;;:.c-a
eım •tiki.an. 

Nilıa:y.et, pey ~ mıı'*'<.meyce 
giırrneden bxııı'itu(u art::\d~ın1n da 
ar•c>fığı ile meııelc he lcdill,)'<lr, Pey 
veren, evi, altı bic beş y ::ı elli lir:ya 
a~m:ya karar ,·cr;yor. Ev cah::.bi teşek
kür ederek aJ'"fılı·yor. F.vı alacak oı~~n, 

- CördUzı mil? diYor. i&Q yUz e!Ji 
lir::ı açık.tan ben kaznndım. Amın.a~ 

iti yüz elli lh·a da Y1nc ev sahibine 
kazanrlırdım. Evi J'(."<ii bine n~y'<lı, 

b!n M:;:ısını d:ı bana. v<;rco.."'-ktl .. kendi
sine nltı bin lir::ı kalac.::kh. Stmdi altı 
bin ıki yüz e1li ahyor. l)aha ne ister? 
KJ.$::ı günUn Ucare.ti az olur. 

HÜSEYİN BEIIÇEY 

ASKERJ.JK İŞLERİ: 

Şubeye davcı 

Eminönü Yerli As. Baş. dan : 
Lv. Tğım Ali oğ, İbrahim Ünal 

3W (53138). 
Topçu T!;"m. Haş'm eğ. Şc·rd~t 

tin Aker 329 \52506). 
Veteriner As. Tj?m. Dikran oğ, 

s:sat 3()7 (17199). 
Piyade AF-. Tr'!lı. Te ·fi.k oğ, 'ı;

met Refi ~31 (47400). 
Piyatle T~. Ha•nit ~):!. Mı».tJfa 

Nail 313 (14137). 
_ Pzya.ı:le Tğır İbrahim oi:. Nod 
311 (9004). 

'Ilbb. T{~m. ~.fdh. ŞC'Vki oj;;. j,lclı. 
Necati :r.!6 (45{)79). 

Bu subayların h~l\'iJ·ct cüL..aa~-:

larile birlikte acele ~ı.ııbc:, c: ;;< l
meleri ilan olunur . 

izm{r Deiterdarllğ!ndan : 
İmıfr Def"...,rdaıılığı iÇirı Zl/5/9U tar.binde saaıl 15 de pa:zulAlo satın alı.M

cıoilı ilm edi,lmiş olıın \:.:ıbrif<r malz""'\rinin n'üb~a.a.n ı:ünU scm·cn Çarşıım

ba o!ar:!lt 11'..m ed1hılş ve h>lbul<i 21/5/9~. tarillJi Plc>~:re t.esadül (Jlrn~l<U 
Yu°kMY.!a arl ve ad: C~f"li ~1ı m·~eD.ene.r zabıt v .. ra.kzl3nn.Ja y.azlilı )·C'r

!er,i. tc:-}ı.m,m·ı ve yiipılan al"3.Ştım.ala.ra r3bbonen yeni adr~i!ri 1.~ııt edi.Jerr.c

m1$ old;,ığ:...n<l....:.1 hi2.alannda göılt~rilcn yıll.;rra a.it daıfiia resim ve ceze>.:S"ına ve 

n:.asr;Jına alt ~·.arname1~.c:n tebliği rniıır.J.:·.in ola.rn.aanışlır, 3GH2 saxLh kanu .. 

bulunrr.ıış olduğundan lttyfi:rel tasl'Jh oluııur. ~19> 

TÜRKİYE CUMHURİYETl 
1 01.L""l 10 u.ncu maddesi hLkm.üne te-;1ık.r.n tebliğ yerine gevmek frLere )l!ı.."l olt:Jıur. 

Ziraat Bankası <564E> 

İzmit Deniz Satına1ma Komi! vonundan: 

Cx.•l 
M lledeli 
LLra 

45.000 42750 
ıs.ooo 14200 

TE'!lı.inatı 
Lira K. 

ti412 50 
2137 50 

ı - )." ... ~,._r<!a ~~rı yıuılı iki lca'enı :ek~r ;yr1 a.yrı pnz&rhkla tkeill-ı~1e-~ 
1 2~ r,~J.Y!! JP42 Cuma g:.inU. saat 14 ie kJt~c TeManc kapısındaki kıxnjc:,j·rxı 

1 

bina a•U• yilpılı<csıt<lır. 

2 ~ Şc:.rtııJ..r.ı~l~!"! koır.-~~Y~ı<la. 'öıiile-biHr. Talipir!'Jı h.izalarındu yazılı te-
TIV:-catıl.ıl1liıe b!r} i-::!te ben· glin \'e sac.t'te konı.!.T~a n1..:.rac~atııları. .:5512.) j _.J~!!:~~~~!!!!!!~~~~-

[lsr ANBUL BELEDIYEsi lLA~ARI 1 
re TAKViM • 

Ti "' 1 1358 HIZIH Hıcrl \~61 

l\L-\TIS 
14 

C. EYYt;L 

6 3 

'.(:l 942 Aş 5 Vasati 
Vakii 

Ezar. 

MA YlS 
s ı:: S D 

5 39 Güne$ 916 

19 
1310 ÖiJc '4 .f4 
17 07 ikind> 8 461 
20 23 AksalI" 12 00 

SA l I 22 15 Yats:ı 1 53 
3 33 iıns•·ı. 7 10 

S:.hip "• Eaşnıcıharrlri Elrrn fuet 
B!'ı~;cc Nr-;~~yat D~rektörü 

Ccvd<'t r:!l.llABİ!.Gİ!'; 

SCIS Tf.LGRJ\I! r.IATBAJ\Sl 

Kurnlll§ Tarihi: 1883 

Sermayesi: 100,000,000 Tark Lir.uı 

Şube ve Ajans adedi: 265 

Zirai ve ticari her nevi banka muameleleri 

Para Biriktirenlere 

28.800 Lira İkramiye Veriyor 
Zinat B:mk•sıııda kumbaralı ve ihbarsız tasarrul hcsapl.ır-..ııdıı m 
u 50 lirası bulunanlua ıeaed~ 4 defa çekilecek kın"r. ile a~~jiıd.ıkl 

plana eöre ikramiye dal:'ltılr.caktı:r. 

4 aılel 1.0ftO Liralı.!< 

' • ııoo • 
' • 258 • 

.ı.o • ıeo • 
ı~o • lit • 
uo • ~ • 
169 • ID • 

( .000 
2.0(10 
1.004) 
4.0CO 
5.G:l:ı 
4..8il0 
3.200 

• 
• 
• 
• 
• 
• 

DlKY..AT: Hessplarındaki ;u ralar bir :ıene fç"nde !10 lir~dan 
&snilı düsmive:Uere ikramiye <;"Jd !ii;ı b!<d:rde % 2•: fa;Jasilc verile
c2ktir. Kur'alar senede 4 defa: 1 Eyli\!. 1 Biriı::cikiınun, 1 Mart 

\\.ve 1 lhz'ran ltrihlerıinde ~kileef<ktir. .,1 


