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BA NESl,, seriainden ŞAHIN BEl8 
'ilin 3 büyük .tonı:ıuı hediye edilecektir· .J 

ATATDRKDN 
Gençliğe hitabesi 
Ey Tiirk gençliii, birinci vazifen, Türk 

istiklalini. Türk cumhuryietini ilelebcd mu· 
hafaza ve müdafaa etmektir. 

Mevcudiyetinin ve istikbalinin yegane te
meli budur. Bu temel senin en kıymetli ha
zinendir. İstikbalde dahi seni bu hazineden 
mahrum etmek istiyecek dahili ve harici bed
hahlarm olacaktır. Bir gün, istiklal ve cu~ 
huriyeti müdafaa mecburiyetine dütcraen, 
vazifeye atılmak için, içinde bulunacağın va• 
ziyetin imkan ve tcraitini dütünmiyeceksin. 
Bu imkan ve şerait çok namilsai<l bir mahi· ,........,_..-.-WiWll .. =illb .... 
line kudedecek düpnanlar bütün dün;l:d. 
emsali prülmemİt bir galibiyetin mümeuili 
olabilirler. Cebren ve hile ile aziz vatanm bü
tün kaleleri zaptedilmİf, bütün tersanelerine 
Sirilmif, bütün ordulan dağıtılmış ve mem
leketin her köteti bilfiil ifgal edilmit olabi
lir. Bütün bu şeraitten daha elim ve daha va
hiın obnak üzere, memleketin dahilinde ik
tidara sahip olanlar gaflet ve dalilet ve hat
ti hiyanet içinde bulımabilirler; hatta bu ik· 
tidar sahipleri ıafııi menfaatlerini müstevli· 
)erin ıiyaai emellerile tevhid edebilirler. Mil
let fa)auzarul"el içinde harab ve bitab düt-

mü• olabilir. 
EY TÜRK iSTiKBALiNiN EVLADI, iŞ. 

TE BU AHVAL VE ŞER ın ICINDE DA· 
Hl V AZIFEN. TÜRK iSTiKLAL VE CUM

( HURIYE11NI KURTARMAKTIR. MUH-

_.....-. RINDAKI ASIL KANDA MEVCUTIUR. 1 
TAC OLDU~IJN KUORF.T OA.MARLA-

_......_..__.,, .,~~--- .... ""'··~ 

-Dük oaosta 
İtalyan 

kuvvetlerini 
teslim ediyor 

--.0-

Aınba&la«İde tesl°k 
rtıarııu konutlll• 

_.. ü:ı:ere 

MöDDI Şef 
Bu sabah Atatürk 
mes'alesini allyor 

Çankın. 18 ( A.A.) - Sam· da yoluna devam ederek tüney 
ınınd:ın Milli Şefe verilmek üze· köpriide 41 inci kilometrede bu" 
re 15 mayısta yola çrk&n bayrak gün saat 14,30 da Kalecikli at • 
dUiı çmımılu aletlerden vilayet ı letJere tevdi edilmiştir. 
hududunda tealim alınmış ve yol Kalcçik, 18 (A .A.) - Çankm· 
Jarda halkın temııür:leri arasın_ Devomt Sa . .& sfl. 6 da) 

' 

Nazi taraftarı 
Eaki Genel kurmay 
ba,kanını kaçıran 

tayyare 

düşürüldü 

Nazınn nerede oldu
ğunu haber verene 

1000 İngiliz lirası 
mukafat 

(Y ONI .+ iMcilde) x!~(~~~~d~ rK·ANiJEvi ökUYUnu·z,·. 
~~-~~=t~\.ı, ı . Yazan: 11aıı1u tank aı : K--1-.-----
tal
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eonı ınııiJterede 19 mayıs yolcusu , 19 mayıs : oo kişi .,_. ....... : Arapları 
6,0 irfan Emin Kösemıhaloglu Sadri Ertem : lnariltereye müzaherete 
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Samsundan 
kalkah meşaıe ---

1 

Sameundan kalku met'alt\ Ata_ 
ttirlde ln3nllnlln .,..-- bir .,..s 
ve mler 11111111,-.. jlmrank A-..... 
ya YVlllll balunDJil>r• 0 Jlll'f'ale, b1o 

l eömatY.- Türk ıtar"'lnl ftl 'ftrtr .......... ~ ------· ·-··ı···--·---
Y azan: 

Hakkı Süha Gezgin 
Samsundan kalkan met'ale. 

gece gilndiiz dağlarda.n, ovalar • 
dan 8f8l'&k Ankaraya van,or. 
Yıllarca yıl evwl, yine böıyle 
~ı bir met'ale, bir dehi. git. 
Defi· &mwuna çıkmış, vatanı 
bplayan geceyi yırtmıştı . 
. Bugi1nltil meş'aleyi, tığ gi>i de" 
likanlılar, elden ele uçuruyorlar. 
Yıllarca evvelki dehi. meş'alm 
de, Javılcmılannı bu memleketin 
gkıç göljlllerde tutuştumme. 
kendi aydmhğmı onlara vererek 
bambqka bir TUrk cl1wu yarat. 
~tı. Cihan diyorum; çtlnkü ... 
ki imparatorhıkla genç Tilrki3"8 
afaamda gerçekt.en cihanlar ka. 
~fark vardır. 

2 Samsuna çilµ§, yeni bir ta.HM 
dbiuttu. Ve her tarihi iıldiee gt· 
~. dalgm dünya. bu hareketin 
ıdlna derinliğini, büyük ehem • 
ıdiyetini ka.vramanıl!Jb 

tıkln lstanbul sa.raYı. lstan· 
bul .Blhtilisi, .. Babıfetva" 81 ba 
h~eti bir isyan saydı. MUllt&.. 
fa Kemale ve aricadaşlarma .,.. 
i\" da.mgasmı wrdu. "Huruc 
Aleeeultan" t&metile "katilleri 
vacib" tu.tuldu. Yeryüzllnde bur 
dan daM bO.yilk, daha i~ bir 
~UD cinayeti yoktur, sa.runm. 
SiWıı almm~, orduları d8ği

blnnı, eervet kayn&klanna ci 
konmue. döıt aepelik ve ~ ea 
cephelik bir clıban haıtiınde mil. 
yonla.rca §ehit vermit bir nıeP 
lekette köleliğe kareı Jral)'nwB 
bir avuç adam. AnadOluda eaatir 
i1lhlanftc1an tıtiyllk itler ~ 

~:t~~ 
~,. ç•I§, Tttrkiyede ma. 

nevf bir amellyş.tm ba§l~cı • 
dır. Çllrilmilş imanl&r, ~ 
gönilller, pıhtılaşmış gövdeler, 
bu ameliyatla sökUIUp atıldı. 

Yurdun ba.vasmı zehirleyen. 
yılgın, sünepe nefesler, yUk9ek 
bir irade kasırga.sile sUpUrilldtl. 
Temiz, geniş, lekesiz ve heye
canla dolu yepyeni gönüller aı· 
tında, yepyeni ve dimdik alayla.. 
rm y{lrUyUşü başladı. 

Tilrkiyeyi, koca bir cihan bü· 
yU:klUğil içinde gösteren kıymet 
ölçUsilzlUğü işte bu ruh kuvve • 
tinden doğuyor. Atatürk S8l;D • 
sun& bir miknatrs gibi inım.t.L 
Her 'nlrk. bir ibre heyeca.nile 
ürpererek ona dönmüş, ona doğ" 
nılmuş, ona kavuşan yollara ctdt· 
mil.edil. Gövde damlaları biflke 
birike. engin bir deniz oldu. Bit 
tün hudutlardan düşmanı ıA1rUp 
çıkardı. Hem bütün silMn onlar. 
dan, cphaneyi onlardan alarak 
çıkardı. 

Mezar taşı hazırlanmış bir 
milletin, şu meşhur "haM.a a· 
dam" m, bu mt'm.r tqile d9f· 
manlarmm başlarmı parc;alama· 
st hakikaten yaman bir ıcuı-+ tir. . ~ ... 

Bu satırlann basıldığı saat • 
lerde Samsundan kalkan met'ale 
AtatUrkle tnönUnün uuma bir 
~ ve zafer mahyam kura.rU 
Anka.raya varmış bulunuyor. O 
meş'ale, yalnız yol boyunca yan· 
makta kalnuyacak, hiç 95nmi,e· 
rek TUrk tarihini ve TOrk İ8tİk,. 
halini aydmlatacakttr. 

Günlerin Pqintlen: 

Ziya Gun'un gonu 
ünıvereiteye yüz binlerce lira· 

lık bir eervet vasiyet eden Dok 
tor Ziya GUn eski tıp faktllt.e
sinde muallim idi; ünivereite ,._ 
ni §ekilde kurulurken açdrta bl. 
raktlmıftı. •Doktor Ziya Glln 
hakkında tatbik edilen bu mm 
meleden dolayı hiç danhmıııh. 
GilnUnU bekledi. 
. !§le ~mdi buıgün ~: 
üntversıteye yaptığı VUIİJ't le 
~~droeundan dıearda blrakJldliı 
tlim ve irfan mUet1ımıeehıe bl;" 
r&r girmiştir ve hic;lnr kin-* 
onu. bir da.ha oradan ~a 
na ımki.n kalm.ıyacak bir 
gimıişt.iT'! HASAN KUM(]; 
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19 mayıs ve 19 
mayıs yoıcasu 

, .................. ._..--..... ._.. ........................ , ....... --------------------... 111!! 
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KANIJEYI OKUYUNUZ 
ı altı ay kadar oldu, ni\mık kc- ······-- Yazan ........... : Cince .:·~nhirdı> b.lr hıkt eder iba_- Milli günlerde 
1 mali doğumunun y\ız\lncU yılı do- f ! ret ~oı:unen ~rıh hakık~ttc !11~rı- Oll/. 

.A1a1la.ra durgunluk veren ul. luyı.si:lc bütUn millC'tÇC' anarken ; bakkl tırık US : fct:ı nilkıın.wn en bu\ uk hadım- Bü;vUK kurt.ancı ve kufll oll' 
vi.. hatr~m yıldönilmünde bir kaç muharrir yeni yetişen nes- i i lcr~d\:ndı •. \·e kemal nazar·ndn tUrk, mukaddes kitnbunJJ 
y.iz: 19 Mayıs 1335 (1920) ... A· !in bir eksiğine ilişmekten kendi- =-··-·-··-.. ····-··-···· .. ····---· cem iyyet-ı _medeniyye . denilen yük nutkuna fiÖyle ba,şıar:11, na.fartalar kahı amanı buyiıl, ni alamadı: okuma )ll§I harf inkı· ıdi? şahs-ı manevı kin s'inn-1 "-ukuf "1333 senesi mayı'>Tllıtl ~ 
Muat.a.fa Kemal, işgal altmdak lı\blle ~lıyanlar fçin niunık ke· namık kemali magosa zindanın· bir kemiil haddi. bır duı:acak ~linU Samsıına ~ıktım. ,. 
bayrağmı elinden diişilrmeyen .ı mal, ancak mektep kitaplarının da üzen o devrin keyfi idaresi ol· mertebe> voktu, ~~un haynt·ı 88'." manLarai umumi.} c: --.: 
na.vatanın önemli bir kıyısın p<ıncere6ınden görUlobilen bir şah- madı: (BiJisUre) ye mevzu tE'l;kil nıhası ~'Ukuf dcgıl terakki idi Osmanlı clO\ lettnln daJail ;..t' 
buglln büyük dev adımım attı iyet olmaktan kurtulamıyordu ve eden vak·ayı mlibalağalı göstC'ri'..'- "'e~ıi.b-ı ~cı akkıy?e zamanın mü- duğu Aruı>, Hnrbl Cnnı,..-_.,,. 
Ölçüsüz cUretlcrin şimşekleştiğ nihayet bu bilgi, öğretmenleri, rek türk milletinin şanına doku- saıt oldugu mcnz1leye az c:ok u- lüp· olnıu , Osmanlı ordıd'I J'•' 
0 muhteşem .baş, dilnyanın ku. 1 profesörleri ve Cfiki devir edebi- nan sinsi tarizler d~ lşltmbrtl. kr- zak bulunmak taaffUne başlnmıA rafta zc-Ot"'ll"nnıiş, serald _., , 
rulduğu günden bugüne l adar )atını incelemeye savaşan bir kaç mal (kanije mubıısaru:) nın ve. mva~ nrasında kal~a.kln be:nber- miitarc-k<'nam<' lnw.alall ~ 
byrağmı elinden dilştirmeyen n. 1 kalem sııhlbin'ı hulA"a nannk ko- sikalannı (vatan yahut slllstirc) dır kı o halde ccm h·yet içın bir ) ilk harbin uwıı s("nelNt ,ıl&, 
sil Türk milletini kurtarmak ve mili onun ke~di metlnlerJle kav- yi milbalağalı bulanlara gösteri- zaman·ı baka mUmkUn olsa da hiç millet ~orgun fakir bir.' 11~ onunla beraber c.sir milletlere rayan sayılı klmsP.lcrl taJdb et· yordu. bir zaman emraz-ı mühlikedcn ~- lef 'e ıııemlekC'li Harbi tfl'. 
kurtuluş yolunu gôstcnnek gibı 1 mekten dııha lleriye gidemi.yordu, nasıl ki (vatan yahut silistire) lamct mUyes~cr olnmaz. - tnn- •<'' kt•denler, keneli ha,·atı:;: İti" 
en yül..sck insani davaya ken.<.linı ncteklm ba~ka bir tUrk btlyüğU. nln me ... -zuu da hayali değildi. "o· hinin medbıılı... . . • .. esine dü ... erek, memle1'e_'1e, ,1' 

-..:ıı ali slmeval icin '"·apılan bJr nun yaptı~ Fe'-", rumellce, sultan ''~ni fıkretln dedıgınl ke __ mal da_· otmlslC'r. Saltanat \C hlli .1 vermiş bulunuyordu; oııuan son - J 0 ' J h - _ .. 1 ( k 1 ti• ~,-
ra her """""n gu .. n, yalnız Türkün fören, ondan evvel de mesela zl- mahmud zamanındaki şumnu mu- a oncedcn ı:ıuv l'~ Ş. )-"il s(' mı- kllnl Is,gnl <'d«'n \'ahdtt ~~ 

,,~'S"' Atatiirkil Samsuna götiinm ya nXJtnlpın hltırasına taba.is edil- hasarasmda (1810) geçtli!ı anla- yen dilşe1 yn t('rakkıv. vn inhi- r(•ddi sahsmı \e \"alnız tll degı~·ı. dilnyo.nın tarihine de şeref ,_ 1 
6 " ') d ~ı., 1 rd • rtJ ~ 

veren harikalarla doldu. umurun 1:npfam Tahsin Da111 '! t mi§ sözler arasında aynı eksikli- t·nın bir valt'anm hiki.y sın! bir tat. e .. "'!1 uyo u. mln ı~clebileceğlnl talla)") td""""..JI 
ğe dokunanlar Wh-fildU: derecoye kadar te' 1 için gördü. dUşmeyib yUksclmck için nı;.mık ği deni tedbirler a~ 

Aradan geçen 21 yıl, yirmı , ""'. ı. • ı d ·· u d m ,., 
bir :ur hızilc insanlık tarihinde saya, oradan da Mudanyaya ŞC - yeni neslimiz 1'.'ski nesJln fi- ğU mecburiyet üzerin kmm mu. ..ema tıunu. uşun >:or u: m c- Damat F'C'rlt p:ısamn . 

ref vC'rdikleri zaman Bandırma . kir ve edebl~at mirasından mah- harebesi sırasmda \'tıku bulan si· tin her ferdıne (kanlJe muhasara- ki kııhin(' ikiz, ha~sı~e~, 
egsiz . ·kudretin ·daima eşsiz \apunı oradaymış; bizleri l\ıt.fcu nım odllmlş bir haldedir. vllna listlr<' muharebesine (1854) nal<- sı) ndaki mUcadelc imnnını aşı~- ynlnız ııadlAAhın ld~....ıı 
kalacak olan mucizelerini göster· sormuşlnr; fakat gemınin kad - yeni n~lc eskilerden kalan bu letmnkten lb:ırctti ve terrın mak· mak, milletin idare• nde kanfje , •• onunla beraber ah.,,.._ 
di. Cenndleşen hUr vatan, bu da· rosu ba~tnnba~a deği~tiı!ı için mirası nncak eaki eser mcraklıla- sadı ise mlllette olan hi" iyat-i va- muhıuıaras-ndan galip çıkan ku- ka~·e Nlebil~<'k h~rh9JIP 
racık zaman dekoru içinde tari_ huzurlarına çıknma-'ık." Öğren _ rmı oyalayacak dökUntUlerden tanperverane)i ta.ııv~r MI. c f'bUT.7J- manda dehasını i~ctme~ _kanljc d):C'fo raz.ı. ~ ,1 
he sığmaz hamlelere sahne ol - a:ğime göre Şişlide açılan mU • ibaret sa,·antarınm: \ok değildir. vaya mektub 1886). b b~kımdan kf'maı;n tanhım' de Onlunun t>linden esllh•~ 
du.- Milli iradenin en beliğ bir zede kautandan dlimcnciye ka- yahya dlvanmı. yahut makberı filvaki kemal tarih sahifelerin- had ız hsapsız dedlgl kahraman- hane~ı alınmıs ve alın- ı,ıı~ 
ifadesi olan Cumhuriyet, işte dar heoilllizin if'imlcri vazıhv · tUrk yazıslylc tekrar basmaktan cic hep bu maksatla dolaş·yordu: lıkln~nn tUrk . nmlasına. bir ör- Ebedi Şef, bu başlangıç ~ 
o muzaffer adımın ~izdiği yolda ne çıkacak? bunu okuyub aöltebi- nek diye venllyoı. delil ne ka- m Ad'Ula Urfa, Mars§.ııD~ 
TUrk milletine ı:ıaloldu. m r:_ Bandırma vapunı ne olcıu? lecekler gen,. blldiğlmiz sayılı dar parlnksa kemdi bu örneği - An~a.~ a, Konyn. "'!erzifon ~ 
Kurtuluş davasına kendini ve _ Pek eskidi~i için hurda ha. klmsdt'r veya bunlann sayılı ha- Okuyup geçerken : eserin dördlincU baskısına sUley- ıı, 17.mire dUşman ibr8~ 

:ren bir ulusun kanı bahasına !inde satıldı: yalnız p•rmç madc. lefl('rl olmıvaca.klar mı? man na f'lile yazılnn b"şlangıç- buiunduğunu söyler. ,, cilt 
ka7.andığı bu emaneti kime vere. ni üzerine \'l\Ztlı •'Ban:lırma" le\' bu emek. ·bu masraf israfın kcn· Bel d' h d v '} ta söylC'ndiği gibi - knlemlndcn vnr, c!smı yok bir hald~;ıt'_..r 
bilirdik? .• Ebedi Atatürk onu hası Anka~a mÜZ<""ll e ızötliri.il dlsidlr. onları yeniden bumadan. e ıye oca egı değil knlblntl('n ve imanından dö- mandanlar \'€' zabitler. P ~ 
da ve daima zinde bir kudret kay · sa bunlara ('Ski yazıyı ve e5ki dili memurdur killen satırlarla ve bu zafere pek muminin hunca mlhn t .,e fi"'~ 
nağı olan Türk gençliğine Cum mıifi. Yenı bır \'apura olsun b·: öğr~tmck daha kolay:.. Cclı\lcddln Ezim-, bozuk Tiirkçcyl• yaraşan bir parlaklıkla canl!ındır- katlerilc yorgun. vatan~ J 
lwriycti emanet etti. ısim verilmedi mı.., itiraf etmek llznn gelir ki eski yamlmı,, tabclllar Uzerlnc 1' !('diyenin mıştr. lnnmakta olduğunu gt>f111 rtıı""'~ 

• *1F- - Ycnı alınan vapurlardan cserlerimh: hududuna giren mc. dtkkatınJ çekmek ıııterken, Akşam•m yalnız biz kanijeyı \•alut'a as- hun. gözleri önünde deıı ~ 
Atatur: .. :kü 1V Mayıs sabah~ • f k tinlerin olduğu mbi basıldıi'nnı lmdan biraz farkla naklediyoruz. karanlık feJAket uçuruızı ...ı birine ·u ısım \CI .Jmiştı: a at .,. .,. (Dikka.tlcrı rnuhıırrlrl: t> P' 

cı~·~a. rıl,annak ı.ı>refini ka _ ""' · farzeders~k neticede ve bu günün bu fark tama.mile t>lt !! aittir nnd<ı. dimağları "arc, ÇS ~ ~&.M• ~ ~ sonra adı ·•t ıgcn" c ÇC\'Ttldi. - TUrkçe hocalığını da b<'leı.1iyc mı '" 
.za.nan hnnai Türk gemisi ve şartlan içinde bunu bo§a gitmiş vapsm.,. 

1
vc _bazı farsca vü·c

1 
rabctlC' tc:rkkib- aramakla mf'ııgul.,. ~" ~ - Şimdi nff.Cde çalışıyorsu • ,,. " k te _ı.. ., 

hangı. Türk gcmicisidir? .. Bunu bfr emek savnnlara hak kazandır- en Çuzcrc t r tceıc rm<' n BUtlin istlk!fıl hsrbflW" 
'lltU? • İhtannda bulunuyor. 1 i d h · k z moaıhur tarihi ''nutuk'' dan öğ- m"' oluruz; hele hu eserler değe· veya bazı keli..rre er a a şayı o- niı vesikalarln, ve in ~ ~ - lzmıt hattına işleyen Uğur ..., Türkçe hocalığını belediyeden i.&U!. lan u fl rt 1 d ği ti ... 1 _,.,.. cyı"z· ,.ünk· U nıı...ııtU}en bU· ri sadeC!> ilmi, """"tırmalar& mev- m ra....ı e Ye e Ş rmeaten manasını rnC'l mlrnll('r e.. ~ .. '"',em • '\( J''-'4"' rund - -...,.. mek biraz değil, çok fazla oıur; fakat •ba ti ::..-·•- k ~. 1 k' b ... ..,., 

yük dava karşısmda. lıftdiselcre vapu a. zu olmakan ibaret bulunanlardan ı ret r. nawUl omu • ıla ınm istikbale gidC'n yolu b{ltU11
6
.., l 

(Bu konuşmamız. bir sene ev· olursa... ecıa.ıeddln Ezlncnlıı isteği beledlycdeıı ilk tabmda """·le demt.rtf; b' e :rı l" &:-tek olmıyan teferruat. ;.. ı C· • d' bclk. · d 1 bl <;IVJ v• lô.tlan ve §erefı ile ı.z .. -_111 ' 
bedi eserde yer alamamıştır. Bir ve! olmuştu; 5tm ı ı yerı e- fakat bu eser meseli nam.ık ke- Türkçe hocalığı dcğıl, pek tabl .. (ri11alc derunu.ıda fatztynln kıta· bUyiik rntku, milli ve ş~~ 
tesadüf, b::ma bunu öğretti, her- ğiı:mıiştir.) malin (k~nije) si gibi ruhlan Ur- bcledıye vazlfesı... hından -ki Unvanı ''haııenat·l hasan • !erimizde bir daha şu ~~ ..... 
kes de öğrensin diye yazıyorum. - Bu seyahate aıt ~ka ha_ pcrten bir tarih sahüosl olunca Umumi yerlere levha koymak bele· ~ b!rçok şeyler naklolunuyor; fa· lıyoruz. Türk milleti, .~ti-'.M 

••• tıranız var mı? bunun yeı:i nesli en tabii bir mi· diyenin müdahalesine tlbl bir hare· l<a.t rlsal o zamanlarm tavrmca nln !"'mir vo direktiflerı~ deıf ,.-
Tesadüfen tanıştığım Tahsin - Samsuna geldiğıroız zaman r?.S hakkm<ia. mahrum etmek ao- ket değil midir? Belediyenin kanuni veyal'le.r ve nerltiSl'Jer gibi fevkaııa. dnima kendi altın df"rrlfl Jı~ 

Dalavh kaptan, yaptıfı va?.ife Atatürk, elini kaptanın omuzu· mek olduğuna hükmetmemek el- baklndr.-, ~llhlyeUdlr: ye mu~ü yazıldıtmdan ve tllzlm ou bPnlmseyecek, ı~ e•ttt-ı' 
ile mUftehır, ban:ı. bilmediğim na koyarak okşıya.n bir sesle: den gelmez, (Türl.çe) siz bir levha a.ııtırmaz. gibt rlı.elelerden uıı makaadmuz aaa- de dev adımlarla ilerH.YCCd~ 

"Burada otomobilin bUyUk kıy- kıı.nlJ"e"'l 30 - 35 'l"Jl evveline Tüt'kçeslnln varsa bafka dtnerdeld kir nefer&tınlia osmanlı aaJlerliğintn la e ek h ae'lf aovleri öğretti: . . ..;1_ " ,, Uk ı t •- sır r g çcc ' er " .n ... '1-
Y""J 920) ·· u n:eti vardır, kendi nezaretın1~ kadar bfzdt> okumam•• kimSe n1B- yazılardan bUy 0 mnsını 0 r.m.., bir ~-un •cvabık·ı fA.lılrealni yad ve kiyecek, fakat Türkün. --.~~lıl 16 Mayıs 1335 (1 gun ~ ""il ,. 1 ~ · b tarken yeni bir ufka indiıinia. bir kazaya u~ •• ma· beten azdı. (ntabeten'' diyorum; eder. Dl"-' :ı ~t ve ~ -,ı.ıet.·l ~ kij.ahı zinde, inkılabın, ı~e 
gune§ a v sın'' ""-"-lular: '8•l~ı:.ı1J--.rd" ...... r0 ... t"'--'hl-e"~e .;{"ıetln ·0 "-u- o halde beledJY cin bu wı re l)&]iaD ... _, __ ..... k · ~ak üzere !Sianooldan yola UKJ........ ah..., ,, -k ............ u ~ • ro~ Rlll ·A d d ••b lMnll•tıııtn tc7.-ytl(lUne -....-..... ... r. eseri olarak vaşıyaca ~"" 
"""&.... ki, <:-<ık 1W,niŞ. bk sey ate çı a_n ·ı.nı ..,-Uzde kaçr bulu...,....rdu ': bu- ıve bir kısmın an a para ........ , me· hilnlet ..ı ........ ~d&n mielMt~ bütün mnnasile fi'' 
rJkan Atatürk •• bug!!lln maale. · to ..:.ı.. .r J- •· ,.. .. l"led v.-.. · . .t&. _. 
.,. bu büyük adam. bınek o mu..ıt- nunl3 beraber devrin ko~duğu murlanna bir emir vermer:, ..,,.., a - m•n rahundan taıcb-1 &fv edere.k- cünkü Atata.tür~ ne$1~1;:.n. rJ,. set varlı;;ından eser kalmıyıın · ı· ...:a ..... btzl tel":", ,, 

ril h k t t linden oo. k şc~ler bek lyô1'1U. sert .Yasag-r hesaba ka.tarse.k ke~ din E7Jnc glti! muha.rrirl<»ın, m 0•-·rJ 1baratını lisanımızın efmdDrl cıltlor ve ciltler onu _, ,,.ıAf "Bandırma" vapu · e are e e - ..... -:• ~· r 
mi~ bulunll).:>rdu; refakatlerinde - 19 Mayıs hakkında ne dü.. mllfn k endine o şartlara hiklm do arzumuza t<ırcyman olan makaadı_ ~vca.n" aakl cylrolk.) cek ve "Atn" mn söSie i' 
bulunc.ıı Refik Saydam, librahim . iinüyorsunuz? bir iistlinlük temin ettiğini göre· na yardım eder: bu memurıarm 58 yıl önoe yazılmış bir eser il- zil,. olarak ebediyetlere ~ 
Tali, ee~ Ab Hüsrev Ge· _ B•ı mil) onlarca Türk için· ceğiz. bugün okuma bilenlerin nis- gösterllen mlsallcrdckl bczııklutu tar zerinde benbn yaptıtm bu kü- şryacaktır. ~~ 
rede, Mır 1 t, Manastırlı de bizlere nasıp c·nn en bUyük bethıde göze çarpan bir yUksellş kedeca'< kadar Türkçe btımest k&.r.: 1 çille tas&JTUfa kernfllin kendlai Samsundan Türk ~ '"' 
.Kizmı Paşa, Yaver Muzaffer, bir şereftir; bu h~tıra. daima a..vdettiğimiz halde, katılan yeni - Bu yanlışlığı dUZettlnlz; 

1
yoks. gene 58 yII evvel mUMade etm.18 ald:kları mcşale, Atat ıırt .._, 

1sn . H kk d içimizde aynı cQ&kunlukla ya.şa- kıymetlerle zevklere ve zihniyet- TtiTkçe nımadığı için tndlrUrlm. değ·ı midir? burada cJa kemllln doluyu aydınlatan ve Jl .df.~ 
ki.tip Memduh, 1aıl a 

1 
an yacaktlr. lere gelen fark ne olursa olsun Demek h tUn dile gelen bu yanlış· asli üslübuna mllessir olan cümle ışığıdır. Bu megalenin ° ~-' 

b&.§ka. hiçbir yocu a.lınınamL~tı. • • ._ kemaJI nncak mekteb kitablarmm lamı yüzde doksanını kazıyan bir k1a • tarzına ~ ıl1'llınerni3tiı. kanlje- ğını buglin bUyilk V? -Atı114' ,.. 
Konuştuk: Bu mı a.uez ,;ınün hatırasına ve onlardan daha geniş bir yer a- r• Baıdırmasıdır. nin uaerlnde çalışılmış bir kaç sa- lnonilnlin şahsında, ~ 

- Vapur h:ıreltet ettiği zaman kar~an Türk kaptanından fotoı? yınmamak mazeretinde olan tet· Ccla!Pddln Ezmenin de lsted.iğl bu!~ ı hife-<ilni temyi .. ..nc ltlmat ettitlm Juyoruz. Ne mutlu b~.d ~ 
Atatürk neredeydi? rafmı rica ettim: onu da muht • •ik eserlerinin sahifelerine çekil- arkada§lara okudum. bunlardan Nly-:: 

- Doğru iç salona kmgirddil~r ve r :ı Türk okuyucularına hediye :mlş buluyoruz. hu bilyük va.t.an bi.ri kcmlU ) akın zamanda tetkik -
uzun zaman oradan ÇI a ar. kalemi bugiln ya henüz çözülme- M·ıııı Şefı"n hedı"ye etmtı ve üaliıb karakter ayırmak- b k Belli k:. mu.htc.·cm Atamız. C- edivorum. . bi • 1 t Jk" M a 

J f E . Kôc:-EMIH" • ~LU yen r nn anen n saygı c ın e- • ta kudretini toslım ettirmiRtir. arş mu·· sa • 
81·r lstn.,,bulu ı:?"o··nncgvc taham. r lln .. mın ° ..a~ _ 

...... ~ _ --------------• den havası içinde hemen hemen f 
1 

okuduğum s~hlfeleri hiç biri 
miil edemiyordu; t'-'krar sordum: , umumiyetle masum bir hayranlık fotog'>;ra arı yadırgaınadr. bundan cesaret.im 1 dı 

- Ya Samsuna varılacağı sı· J a DO i ar ve filkran duygusu ile ka!'§ılaşı· arttı. filmdi kanije.}i tekrar göz- netice en ~ 
rada? yor; yahut bu mMum Jevhanm Ankara. 18 (A.A.) _ Bugün 1 den geçirdikten sonra, bu tecrll- ~ ,, 

- Daha eckcndcn üst güve"· d satvet ve heyecanını bomıakt&.n aldığım:z telgra.flar Milli Şef ıs- benin bu mahiyottek1 eserler il2Je· Matbua.t Umum .MUd ~, 
teye çıkarak oradan Samsunu Bu~k bir taarruz a ı çekinen bir sf'Mlzl" gözgöze ge. met lnönUnUn hediye 0~ ol- rinde pckAla tekrar ve takib edi- tığı ytırllyll§ mar§I ıntısa~ 
gör.etlediler; hava. açmıştı; bil müthi: zayiat verdiler liyor, u.... dukları fotoğrafilerln !unit, Kas· J<>bileecğJ kanaatine varıyorum. mllzlsyan l§UrAk etm!I• ·-.ati#· ,J 
tün ahali s:rllile dökUlınfü;tU; 1QQ t ..,. tamonu, Bursa ve Rize vilayet par eski neeH.n mlruı bu sayede de aıtmıııı muvaffak o!Jllll'~ 
lstanbuldan n~ kadar SC'"..SİZ ay- ayyare kanije mis&ll üat.ünde dı.ıra.lım: ti merkezleri ile halkevlerlnde tö· milnkıuiz olmaktan kurtulacak ve Besteler, RlyueUcUUl:uA ıw""~ 
nldtksa orada bunun aksine bir Bu' tun·· gun·· bu satırlara teveccü.lı ~eren- renle şeref uıevldlehinc konuldu- daha sallhiyetll ellerle "osmanh- ıet:ıe:mden doktor ı>rae ~--
kaynaşma. ile karşılaştık:. ~ ler ~e ıbaijeaia temn·mı be- fmnı Wlrmektedir. cadan tilrlrc;eye,. )"ap''eeak naJri.1- tıcumbur bandosu ıe!1 ~ ~ 
sunda mükemmel hır gcçıt resmı bombardıman etti n·rn gibi btr kaç defa okuyan bu- Bu münasebetle yapılan top • ll.!r beikı türk edcbiyntrna klasik Kanık, lhaan KUnçer, 'l'l1f ""f 
yapıldı. Ahali, Ebedi Şefle inkı· <;ıııııl:lng, ıs ( \ . \.) - Dcyli Nevs lunnbllir: ll\ktn içlerinde ~ğer lantılarda halkımızı Mllll Şef'e sayılııt'nk eserlerini kazandıra- cUtüzyon postalan aıoaıtd "", 
lAp arkadaşhu·mı ıçten gelen bır smlnJek. çın gazetesine göre Japon· h"rf ınkılıi.bımızdan BOnra yetişmiş oonsuz bağlılık duygulannı bir de- cnktır. ıefi M<'PUt Cemıl gibi ~..Mil I 
sevgi ile alkışladı. ınrın oruı. Çinde girlt:tlldcrl bUyU1' olanlar varsa bunlar; ne yazık ld, fa daha teyit eylemi~lcrdir. kanljeyi okuyunuz ve okutunuz, rl gelen mUzlk otori~ 

- Yolculuk nasıl geçtı? Mayır ıaarnızu !': ·nst c'nup vllAyeti benim bu eserden aldığım mllst.es- kanije, 3 buçuk asır evvel, '\i:n.- rckkcp bir jtırl beYfltl _.. 
- 1G Mayısta Galata rrhtı- mliste;mn olmak uzcre hUtUn cepho· na zevki tatmak imkinmdan hala ç ' N nn yal.m.aımda bir küçük knle- çıınu,ur. ~ ~ 

mmdan kalkmca birinci gecevi !erde akim karmıştır. Şansl'de Çın uvı.k bulunmnktadırlar. o··rç·ı in orveç nin dlişman ordularına nnsıl da- 6 DUU'I blriDCllllio 5 ~ .... .,. 
Zonguldak, ilı:incisini Sinop önle· kuvvetleri düşman kuvvctlcıinln ndet· işt<' ben kanije gibi eserlerin yandığını, sonunda bunlan nasıl cll!gi kazanlllJflir. :st~ ,, 
riııd gcçh'C1ık; lıayJi fırtına var- çe Ust~ olmaları s b b. ile s:m Ne_ eski sayılıp onutulmasmı affedil~ kra· ıına mesa1" ı kmp geçirdiğini anlatan hiklyesi- nnn kompeziUSr1er ~,.; 
dl; dalgadan mUtccssir olan A_ hlrdckl l<öpruıeri tr .. keacrek bıiyult ı ı:ne~ bf~ ~~-!!ur "ı8yıyo~m v\k~ru- IE." galcıb çalmanm btitUn esran- BurA>daıı .Meıımet ~ f/JI 
tatiiI'.ı. lmptanı ~ırdı; biraz u . t manMTa harbi i<;ln Jnpon J" mgun u ne~ 1 ve a <:0 • u- Lon""-, 18 (A.A.) _ Norver milli nı ortaya koyan, propagan(janm tanb.ıld&n A. G, AJJ]lAITt.... ~ 

At ~ m <~a.ı !l j gün askerlik vazifesini '""arvna.k _. " ı vi k ti k ~~A-ıatirahate ihtiyaçları oldugunu, g<'ril,.rfnc dönmcğc mel"'bur kalmıalar- . . d ri d 1 " ~-ta bayramı mUnascbeUyle Londrada kr ı mnhiyetin • mane uvve n ıy- scrvatuan mualllml~,.IPI 
f --1a ol.,...,k lstnııbull:ı da mu d c hl ıronııy'da ve ~ımrııt Hu · ı ıçın or u cm n ~ !:3 ışan \'il. n mı>tini g&.ıteren vcpyc>nı hlr eser- mal, NeclJ .... A __ i~- fi 
~ ...... •• ır. ~nu · c-ocuklarını kem&lin kanijeeine ka.. Haakon·nun işUraklyle yo.pılan top- ~ __ ,.,.,.w: 

ha.bere etmeleri lhrmgeldiğini peh'd" Japonlar ağı'l" za)lat verert'k 1 vusturmak vaztfesi.ni ür.erime alı- lantıdn. başvekil Çörçılin hlr mesajı dir. kompozıUSrler de pu-~ 
beyan buyurarak Sinoba uğra • ilk mevz.llerlne çekilmek mecburiye· yo~m , okunnıu§tur. burada göriiyoruz ki bir (ordu) Ha'J<lJl Tovansaıı. J)f~ fi 
mn.nuzr emretti; emirleri yeriuc tinde ımtmışıardır. ı.ıınghnl demlryolu . · . Bapeltll bu meııajında şöyıe de· bir kumanda) ile hulasa edllebi- can, Fehmi Ep. J"&°' _ __,., '!; 
getirilc.1; kaptanın eliyle götürii· nzerlnd" ''e Sarı Nehrin cenup kıyı_ 1 zıra kanıje muhakkak böyle mektedlr· lir. BirlocUlği ~·--~,, ... ıF..J 
len ie """'çın cevabı gelinceye k"I Uhlm b.r şehir olan Lo· 7Unl,.r IÇl.n yazılmış bir Jdt.a.bdır. · bura.dan öğreniyoruz ki muha- .,.a ..._.....,,..,

1 
-'"•il ~-,,...... ııınd:ı .. n m ,., t .. k"" f·v h Norvcrte zalim nazı t.ahnkktimU al· btrd• . J- ._,,. __ e-

_.:ıı:ı. "h u 1 f 1 Japon tav,•nreııl ı .. mavıs a :ıtatur un genç ıgf' ı- " rebe her zaman ır ve zafenn ~"• ~ kadar Sinopta beklt:UJA; nı ayet yang'yn y Z< en az ıı. J J • tında t.ulunan yurdda«lannn için bu nun otıe nepiyauuu- ~ ~ 
·· , I ti T ~·" bUtUn aUn ta.lı>besfni okuyanlar iç varlıktan- " ruhu cesarettir, tedbirdir. --.ı fi"':,,, cevan geldı; anladıı!ımıza gore, •-arnı~ p m .. r il.Ilı..... ... kl llll ba h••!.n olmakla bandosu tarafından - 411 -~ ..... 

4 

" • nrn o bUyük tUrkc doğru nas11 ıırene m y:ram .... buradan şu hakikati pe,...ln ·• -na~ 15 Mayısta baslaynn İzmir işgıı.· dM•o.m .,.trnlştı- be be ı u ı a ·" İlerde tıunıara bılreı' .-- ~ 
~ '' · 1 , 1,,18

nDrdn can atıp yükseldiğini. benlikleri. ra r manev ya annın sarsım nıış yoruz ki türk en zayıf bir ih- .,.r 
linc dair bazı malumat verilm;ş DUn ophcd~ı\ a ınıın ~l .... .. il 1 hl ıb 1 dlği oldu~·nu biliyorum. Onlar ınw11•-rc_ olunarak nd~on_,_--.. ,... ~ 

11 II h"cı. ki Jaoon I n n nası zır an atet kes 1 • &.. 
0

• """ tlınalden en bUyilk bir galebe çı- ••haık tlirldlstl ~::.MI' t" 
bulunuyo:-.iu. Japo"llıırm ı:ım::ı upe • ni nasıl kendi kabuklarından 'il\'• nln vP. Amerikanın hUrrlyet kanunu· karabilir. ..,_.-~ 

18 f\layıs ak~anu gti.Deş batar. taarnı?:unun rıurkllrtlıtdll~unıı ,·c Ja· nİnrak ô .... nış bir aleme erc1iğlııt nun ötmcsıne müsaade etmemek hu· ksnljenın kahramanı tiryaki ha- ve diğer ııefrlyr.t 
ken tekrar yola devam ettik, er 1 ponıann San Nchlr köprUlerlnl aldık· hissediyorlarsa (kanlje muhasara- susun'lakl urnlni payı:ışmaktadır!nr. san pqa ... kimdir? nerede doğ- va tamim edueoektlr· ~ ıfl 
tesi sabah, glineşin doğmasın - tan 8'.:l!lra bunlan terke mecbur kat_ sı) nda bir tek tlryalti basan paşa ----o-- muş, nerede ölmliştUr? hunların --0---::TlaıD.,.~A 
dan ıki Uç saat soma Samsuna dıklnrını '>ıldlrmcktedir. nın temsil ve idare ettiği kahra- AN KARADA hiç birini bilmiyoruz. iŞGAL AL ,.,~,, 
vardık. -<> manlık levhalan önUnde de aynı sadece bini bulmıyan bir müca- FRANSADll':~ 

di
-? Cemiyı SC\•kedenlcr kimler 6080 611 nıh S&"8mtısmı, avnı TUh yük&eli· hit kafilosile yüz binleri bulan bır A "k n te~~ 

şlni duyaraklardır. Moııkova, 18 (ı\.A .) - D. N. B. bil_ dü~ana karşı koyan bir türk ha· merl & k etJ": dl' 
- Bui~ıci sil .. ,..i dört beş se. Lo,..dr:ı, 1 8 '\ .) - Nısan ı ••• diriyor: • reketi M.şmda bir tek isim \!ar· avrıJml".11 V~ ~~_, 

ne evvel ö'ı:.:ı 1 , ~n lmptan a. aymdı\ ın~ıte-ede ba\'a hllcumıa- ı namık keırıuil kanije:i mııgou Resını kaynaktaıı tebliğ edıldiğine h:ıean pa~:ı, 1 N•w.10rk. 18 (A· • o.ıeaıleJI 
dmda bir zr .. tı; !:tinci lmptan da rında ölen slvill:ırin miktan 6000 :lindan·nda iken y&Çlış ve 0 mec- göre dile Ankarııda Sovyct BU)11k meçhul ~·ecre b r ad koymak lQma•a göre tııtaraf seı-1 ~ 
ben. MUrette'l>a.tnntz on beş kişi kişıyo bailğ olmuf)tur. Bunlardan budyct altındıı, ilk olarak, (ah- ElçlSi B!no~rndof De Iraltm, Ankara 18.z·m!!a bu ad hnean naşa olabilir! beasm..'ll Partaten ~ıerfı!cteı' ~ 
kadardı. kişiye bal'ğ olmuştur. Bunların I met nafiz) mUetaar adı ne bastır- Elçlsl Kı\mll Ceylanı iki memleket a· kanijB bize mf'çhul 'l.l!keri ma-ı F'l"ans ı.mn diğer ee tir· fi' ":.111 

Atatr·kle 90nradan bulu~r 2.418 ı l::ıdın 680 i çocuktur. Ya- , mUJtı. magou zindanına atılması rasıncla diplomatik ve ticari mlln:ısc· Jiim kıl·yor. malan yasak edllınl~ ~ 
tmuz :mu! ralananlarm yekunu da 7000 ki5i- j da gene böyle bir eserin, (vatan betlerıe konsolosluk milno.sebetıerl ha.san paşaya da, onu ya.51ltan bllhnıı.<ı ı. Amcnkan t.e 
-lılılltM~.miiteakip Bur • yl lbulmuetur. ya.hut tıriti&tire) plyıeeinin mtllrAfatT tı11~lmıdA nntııTıır tr11tl l'tmiıllt!rdh', kelnlle rfı> minnetler... etm<'ı<tedir. 



Şehir Haberleri · 

r 

'
ı Geliş gidişe 

engel olan Benzin h ırs ı zları 
muhakeme ediliyor 

Vedat, Kemal ve ismet adın· 
da ~ç genç. dün gece ) ansı, Sir
kecıde, Kırklareli otobüslerinin 
bekleme mahallinde, "Kırklareli 
3?'' numaralı bir otobüsten ben_ 
zın c;almak suçilc dün ciirmü • 
~cş~ut mahkemesine: teslim e 
clilml§lerdir. 

Bu.nlardan Kemal kösedcki 
clctrık feneri dipiııdc, D:ıvut da 
o~obUsü_n l\stUnc rıkarak ~özeli 
mı. ( tnl!f;, lc:mct de bir lô.stik bo 
ru ile otobüsün deposundalci be~ 
zinlcri hır tcnc-keye akıtm:ığa 
baı,lamu;tır. 

Bu sırndn. otobüs ~oförü Meh 
met görlinml\rtür. Kemal haber 

,·ermek ıçın: 
- Kal'ıhi olsun! diye bagır

mı.ş: Vedat da bunun üzerine o· 
tobUsiln tanınma vurmuştur. 
Fakat buna rağmen İsmet kac 
mağa fırsat bulamadan yaka 
lanmıştır. • 
Nöbctçı ikinci sulh ceza malı -

kemcsine verilen çocuklar, ben 
zini caJmak niyetinde olmadık · 
larım, alacakları bem>.inle bır 
otomobile binip ıreziııtivc cıka 
cnl<lnrım sö\"lcmi~lerdir. - -

Mahkeme" her üçüniln de tev
kifini ve muhakemenin karar 
verilmek ilzere bru:ka bir güne 
bırakılmasını kararla5tırmıştır . 

. ı c:; r·ı N D E N G cı "' E 1 

Sana .:1<8r1~1 yardımı 
Ç ocuın .. uouı.ıuzoANBERt bt 

Z! hnyli ı:;Uldürnııiş, e~lendlr 

mil} olan •·Asım Baba, lııim•i 63.ll' 

atkArın §imdi dr., biz yUzUnU gUldU~ 
me!T'cğe., çalışıyor, onun iÇJl bir 
jllblle tertip etmıo bulunuyoruz. 
"Bl:ı:,. derken. jübileyi ftıhsen tertip 
cttıgimlze hUkmcdllmcz sanınm. 

Blz, sadcı~o temenni etUk: neşri)'&• 

Geoçhk eğitmen 
l<ursları 

tını )apbk, dikkat lll andırdılt; ne· 
ticede tcş bbUsc geÇcnkr oldu; mok 
sat husule geldi ... Hayatta munyyeı';' 
meseıe!cr etrafında h<'rkNıin hissesi
ne dllvcn blr tara! vardır. Bize dU· 
§CD yapıldı. 

oıgcr taraftan bu kıdcınll artistin 
meslckta§ları da, kendi imkft.nla.n 
dahilinde onun -bir mUddet için 
016".ı:ı- t.crfihlne yarayacak hizmeti 
gördlller; jUbJlede rol aldılar ••• 

San'atkArm yardımı ne gtizeldır! 
Ezc!dcnberl, hlC: bir zaman tam. zen· 
gln oııımamıtı, fakat mAnen, cesaret 
ve boyccanrnı kaybetmemek sureti· 
le h•yata karşı dalma mukavemetli 
ve metin dn\•rannıış olo.n san'ntkft.
rııı. :ınrdımı da, artistik scmınyc· 
sidir. Aımn Baba.nın bir müddet lçlıı 
mııddt refahına biz, kalemlmiı.lr 

hizmet ettik diyelim. Meslektaştan. 
mAncvl bıulnclcrlndcn bol bol , er 
dlklerı hlllS<'lerlc.. Halk da; parası. 
le ml\zahcrd ederek bu seksenlik. 
omcl<ıl artlBU hep birlikte ••Qçbaşı 

mamur., edebilmişsek ne lı.1~! .• 
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Suriye ve Lubnan Yunan 
başvekili 

ltalyan Dükü 
Hırvat kralı ilan 

rliusul 
meydanları Fransız yüksek komiseri 

lngHizleri 
ithanı ediyor 

Girit halkına heye-, edildi 
Venedik sarayında 

lngiliz tayyareleri 
tarafından 

Suriyeden havalanan 
Fransız tayyareleri 

Filistine geldiler 

Vişi hesabına 
çalışmıyacaklar 

canh bir hitabede 
bulundu 

Hanya, 18 (A.A.) - Ege ajan 
sr blldlriyor: 

Yunan B'ı§veklU. Emanüel Çu
deroe dün Girit halkma şu heye
canlı hitabı yaemıştır: 

Bugünkü milşklil şartlan k!lrşı
lamak hwımıunda gösterdiğiniz 
fedakirlık ve itimat zihniyeti, Gi· 
rit hallanm U%un, gürültülü fakat 

K __ _,,,ft 18 ( ) şaruJ tarihinde büyük zorlukları 
MUCW, A.A.. - B. B. C: lktih 

Müteaddit mnsız tayyareci_ am için dalma gösternıit ol-
leri tayya.rekriyle Suriyeden Fi . duğu yUkaek zihniyettir. Siz her 
1' · lm I · T zaman kahramanlık gösterdiniz ve ıstıne gc iş er.:tir. ayyareciler ıııilli menfaat icap ettirdiği zıı.man 
Vişi htlkUnıetinc artık hizmet et· sulh nimetlerini harp tehlikeleri 
memck kararında olduklarını ile değiştirmeğe daima hazır bu-
söylemı!:'.1e-3 :-. ı _ nli.1~ undunuz. 

Vi,P, 18 ( A.A.) - Ne~redilt.ı Bu suretle asırların revişi esna· 
bir beyanata göre, İngiliz bom - sında. hür insanların en kıymetii 
bardm1an tayyareleri cuma gü.. hasletleri olan metin seciyenizi 
nü Şam mıntakası üzerinde gc · meydana getirdiniz. Siz ne diğer 
rününce Fransız avcı tayya.rel~ri insanların ne de hadiselerin ta.
hemen havalawnış!ardır. Bun · hakkUmü altına girmek istemedf
da.n so~ o!uo :;itenler ha.kbn - ğinlz ıçin km-kuyu nefsinizde boğ
daı İngiliz tayyarelerinin El_ dunuz. Siz dalma Periklesln eski 
kantra mevkiinde tekrar Fııistin Atinalılara verdiği nasihati tuttu
hududuna girdiklerinden başka nuz. Perikles saadetin hürriyetten 
bir §OY ifşa edilmemıştir. ve hürriyetin de CN!Rretten iba-

İngiliz tayyarelerinın, ~a.m iJ· ret olduğunu s..'iy!Uyordu. Buna 
3erinı'., görünmelerinden evvel, inandığınız içindir ki siz tehlike
Suri:,.,deki Palmir hava meyda· cıen aslı\ y-lmadmrz. 
nmı bombardıman ettikleri ve Siz istihfaf ile muamele edile 
Halep üzerinde u<}tuldarı da. bil- mlyecek halk kütlelerinden birini 
dirilmektedir. temsil ediyomınuz. Sizi hllkmtl al-

Beyrwt, 18 ( A.A.) _ Suriye tına almak isteyen, namus ve şe
ve Lülınan Fransız yüksek ko .. ref duygunusla hürriyete karşı 
miseri Gener<J Dantz, bu akşam beslediğiniz sevgiden gafil demek 
saat dokuzda Bcyrut · Şark rad· tir. Bugün sizi asaset altına al -
yosu ile aş~-ıdaki hit.a.Oeyi iratl m.ak iatiyen kara kalpli diktatör
etmiştir: lerden dUnya nefret etmelıı:tedir. 

l.'Tansızla.r, Labrumlrlar, Suri - Onlar. ergeç, me bllyük işler il
ham eden ruhunuzun sert bir ham 

yeliler. lealle yılulacaktırlar. Bilh':ıinis ki 
M~l Petemn hitabesini Q.n vaktinde mücadele ederek isabda· 

lediniz. ~Mareşalm nizam •:e suı· 
dm yerJcsmesine mani olmak, 

ha hara.retli arzusundan mill - yerleşen bir milstevliyi !•öklindc:ı 
hem heyecanlı, az!mkir ve haki· söküp atmaktan daha kolaydır. ts
mane sözlerini işittiniz. tibdach temsil eden hasnnlanmız, 
Aynı dakikada, İngiliz tayya - bir memleketi işgal edince orada 

releri, a.nsızm tayyare meydan · cebir. vahşet ve cinayete istinat 
larDDlt.a hücum ediyorlardı. Mer ederek tutunmağa çahşmaktadır
selkebir ve Dakardan sonra, tn- lar. Onun için, boyundunıklanru 
giltere bir kere daha. Fransız boyııumııza geçirmelerine vakit br 
toprağ-.na hllcum etmiş ve Fran- rakmadaıı onlan ezip bertaraf et
s1z k&ru. o.k.ıtmıştır. l,ı)giliz hükıl.. meliyiz. İtimat ediniz. Düomam -
meti, Fransn.yı Suriye üzerin - mn ft.didfr ve mDdafaa ett!f.iniz 
elen uçan veyahut tesadüfi ola · hak karşısında çekilecektir. Maa
rak ye.re inmq~e mecbur kalan le.ef hicap veric; bir ,ekilde tes· 
Alman tayyarelerini kuvvet.e lim olarak aelamete eripneğe ça.. 
püekürtmemekle itham etmek lışan korkaklar pek Ç<>ktar. Fakat 
suretiyle, Fransaya karşı bu te- asil ve mağrur inaaıılar için, teh
ca.vüzünde kendisini haklı gös _ like, korkakllık ve şerefsl:ı:Ukle 
termek istiyor. Hiçbir şey, bunu mukayese edilince. bütün ehem -
haklı göst.eremez. · miyetini kaybeder. Çünkü o:ılar 
Mareşal Petenin teyit ettiği bilirler ki en acı zillet korkudan 

gibi Fransanın lııgiltereye !:arşı mütevellit zillettir. Zeliline ya .. :ı
hi~ir tecavüz niyeti yoktur. m_~k kadar k3tü bir 0 ey yoktur. 
DUnkü mu.hasımlarımızın kullan Büyl~ bir hayat karşısında öll'm 
dıkla.n salfı.hiyet, mütareke şe· tehlikesi çok ttlemırh•etlriz lı:"lır. 
raitinin tam tatbikinden doğmak Siz e.yni zamanda §ercfi her §eycıen 
tat·::. UstUn tutan ınsanlarsınm. Bur.un için: 

Hakikat budur. İngiliz hüku - dlr .rı. Girit da1:na bir kah~aman!Ik 
metinin Fransayı itham ettiği UJD&lt olar::ı.k ka.lacak ve bu hasle. 
şeyler, iftira ve bühtanlı uydur' u. dUımazun emaaksi2 gdddartıtma 
malar ve caniyane tecavüz için mukavemet etmek cesa.nıt çe lı:uvve
ıbaha.nelerdir. tlDi göateren bütan uU ru:bh aıan· 

tister, bunlara. karşı sükfın ıara &fı:ıyacaurr..m. Bttklllmez ıta
w 9ekarla mu!1:abele edeceksiniz. ~ lt bir mtuet mtatb'le 'V8Zitemiz 
Filhakika. Frnasızl .. r. Suriyeli· h&diaelerl •otultkanldıktft kupl&ya_ 
ler ve Lübna.ıılılar. daha sıkı rak 'J1141cadele etmektedir. Bu R.frT de 
ıbir itti!ıatla kardeşçe i«birliği ya muzl\!f~r ol.'\cajtmlZdan emin olarak 
pacaklar, fakat ilk kurbanlarını dö'V'Üfbeliyi&. 

ınasunt halkın t~il edeceği hiç Cesaret ve iman mı.yeatnde afoert: 
bir muhasamat hareketine te · '" mıuı ga,eJeriınme kavupcatız. 
ve!llÜI etmiyeceklerdir. .A.hlAk ve llUniyctiıı karanlık mllddi

Yeni hükUmetle 
anlaşmalar İmzalandı 
Roma, 18 ( A.A.) - Bir Hır. 

vat heyeti bu S8!ba.h saat 9.30 da 
Romaya gelm~tir. Bu akşam 22 
de dönecek olan bu heyet. 50 Bi 
resmi sıfata haiz olmak üzere 
100 kadar kişiden mürekkeptir. 
Heyet arasmda. Ante Paveliç. on 
kadar Hırvat nazır ve müsteşarı, 
ordu mareşal muavini Vladimir, 
Ustaşı partisi sekreteri Larko · 
v:iç, Za.greb peskoposu, Zagreb 
başmüftüsü ve Jaha birçok şah
siyetler vardı. Hı~t heyeti Vil· 
ta Madaınaya inmişitr. 

Roma, 18 (A.A) - Ante Pa.. 
veliçin üzerine bu sabah Qwrina 
saravında Dük Dö Spoleto Hır 
vatn~n kralı ilan edilmiştir. • 

Rom.a, l8 ( A.A.) - Burin 
öğle meri v~nedi!c sarayında 
ltalvan · Hırvat arazi ve askeri 
arılı.şmalarr imzalr. rmuştrr. 

Roma. 18 (A..A.) - Vencdik Sara 
ymda Mwıaoıtni ve Ante Pavellı; ara: 
smda aşağıdaki V88ikalar imzalan· 
mıştır: 

l - İtalya ve Hırvatıstan krallığı 
&ra!mda bir hudut tahdidi muahcd~.sı, 

Bu muahedeye göre. klAstk Dal· 
maçya denen arazi. yanı Zara'dan 
Spa1ato da dahil nımak llzere bu eon 
,ebre kadar uzanıın ve Zara, Ben!ce, 
Trau ve Spalllloyu ihtiva eden geni§ 
arazı, İtalyan araz;eı olmaktadır. 
Bmzza ve Lesin& adalen hariç olmak 
flzere btıttın Dalmaçya sahil adalan 
İtalyaya geçmektedir, Kıttaro Bo~a
zı mmtakasr da KarııdP~ hududuna 
kadar İtalyan krıtllığ"ma geçmeJct ... 
cif?'. 

Ye11t hudutlar, maha•ıtnde btr muh· 
tetıt koml1')'0lt taratmdan ear!!!ıat1e 
tel!lbft olunacaktır. Bu komisyon, der
·, 1 ı fa:ıliyct!ne bl!lşlryacaktrr. Yeni bu 
dutlar, iki memleketin ihtiyaçları~ 
noın dikkate alacaktır. 

Muahede, derhal merlyet mevkiine 
girmektedir. 

2 - Acbiyatlk sahilini atakadar e
de."l asker! meseleler nzerınde bir an
la§rna.: 
~ anıa.,.na ne, lf1TV11ttetan f\~

metı, İtalyan Dalma~ma ve ttaı_ 
ya.11 lrrallığma kal'§ı harp gayelermde 
kuilanıbı.Mledek kara, deniz ve hava 
askeı:1 lstlhktmlan, harekA.t tlslerl ve 
yahut rıskeı1 te~sat vUcuda r;ettrmt
yecek ve idame etmlyecektlr. Anlaş· 
maya melfuf bir harita, anıa,manm 
bu :ıoktumı daba ZIJ'lde aydmlat
maktsdlr. 

Hrrvat !ı1llmmet1, bir b&rp t'llow 
vücuda getirmek niyetinde olmadıfmı 
bildirir. 

3 - Bir gara11ti ve lşbrlliti mua_ 
bede si. 

Bu mua'hede muctbtnce, İtalya, .Hır
Yatistan krallrtmm utikW.ini ,,.. ara 
zi tamamlyetinJ garanti eder. 

Htrvr.t htlkQmetı, bu garanti ile ve 
bu nuıEJaedellha nıltu Ue uygun olnıı· 
yan hiçbir enternasyonal taahhüde 
glrmemeA't kabul eder. 

Hır:.rat hUl~U. ordımmun t:anzı_ 

mi ir>ir. ffl..r.ım olan her hıuıusta İtalyan 
11.skert kun·ettertnln i.';blrllğlnden Jstl
fadc edecektir. 

Htrvat ve İtalyan ~meftert. 

mll:nltUn olduğu kadar süratle, gQm· 
r11k, para, demlT'J'Ohı '" ~tz mı'k'll· 
yatı ve ldlltl\1' anıaşmalan akde)"le_ 
me~ t-111hht't ederler. 

Garanti ve i§blrllft mmı.lledeıııl. 21S 
sene tkth'. 

Bombardıman 
edildi 

Alman tayyareleri de 
Habbaniyeye hücum 

ettiler 
K&Jtl'l'e, 18 (AA.) - B.B.C.: 
tra·K üzerindeki bava faaliyeti hak. 

kmda lngWz karargl.hı umumisi ıu 
tafailıl.>;r vermektedf r: 

İngi!iz tayyareleri Mueuı :.ayya.re 
meydanı Uzertne muvalf-skiyeW akm. 
lar y:ı.rmışlar, yerde bulunan Alman 
tayy.u('lerine mitralyöz atefi açarak 
bunlardan birçoğunu tahrip etmişler. 
dir. 

Bir Heinkel tayyaresi ate, aımış.. 
tır. lkind defa olarak donanmaya 
mensup tayyareler bu faaliyete işti. 

rak etmi~lerdlr. 
Ba.3ranm 200 ldlometre ~imalinde 

bulunan Amaradakl petrol depolan 
tı~!ıvaffaklyetle bombard:man edilml!>. 
tir. 

Al<nan tayyareleri Habbaniyedeki 
İngiliz tayyare meydanına hücum et
mişlerdir. Hafit basar ve aıu var. 
dır. 

lnık TebHği 

Beyrut, 18 ( A .A.) - 17 ma.. 
yıs tarihli Irak askeri tebliği: 

Garp cephe.sinde hücum kıta · 
larımız düşman kuvvetleri ile 
karşılaşmışlar ve ağır zayiat 
verdirerek bunlan firara mec · 
bur etmişlerdir. Haladiza mmta
kasında H mayıs günü bir düş. 
man tayyaresinin tahrip edildiği 
teeyyüt etmiştir. Sineldebbane 
üzerine tyyarelerimizin son gmr 
lerde yaptığı bir hücum esnasın
da üç düşınan tayyaresi düşüıiil
müştür. Bunlardan ikisi Leg 
mevkii üzerinde düşürülmüş, ü_ 
çüııcüaü de alevler içinde bir ır 
m.ağa yuvarlanmıştır. Bundan 
başka yerde bulunan 5 tayyare -
nin de tahrip edildiği bildirilmek 
tedir. Bir Irak tayyaresi hatlan
mız;n geri.sine mecQırl bir iniş 
yapıqtır. Bu tayyarenin ~ 
tebatı lrurtanlmrştir. 

Rut:ba civannda bombardıman 
tayyarelerimis dilşman zni1lı o · 
tomobillerine htreum ederek ol • 
dukça ehemmiydli zayiata aebe
biyet wnni§lerdir. 

Keşif tayyarelerimiz Sineldeb_ 
bane iiJl!Tinde uçmuşlardır. 

Düşman hava kuvvetleri na:fr 
taht Ü18'İlldeki keşif uç~Janna 
devam etmiş?ardir. Bunlar bir 
çok bomba atmışlarsa da basa~ 
•olmamıştır. Poltt. kuvvetlerimiz 
'Vaziyete hakim olup di'sman kr 
talannm aralarında frtİ')et tesi
sini istihdaf eden bare\etlerine 
mhi ohnaktadıriar. 

Nazi taraftan 
Kahire, 18 (A.A.) - Mısır bilkQ_ 

ı.ett ffkl Kmr geael kuTDaay bqkam 
Aziz Dmi&ı bdD nerede buluncltllwı 
bildirene bin İnglllz lirası mllkA!at 
na~tmiftir. 

Ruzveliin 
Totaliter rejim 

hakkında 
beyanatı 

Va.ılngton, 18 (A.A..) - Ruzvelt 
mJIU ticaret haftan mQnasebetl lle 
yaptrg-ı beyanatta totauterlzınin ta· 
hakkümU altındaki dünyada beynel· 
milel Ucaretill ancak bir taarruz s!IA. 
hı olac&ğmı kaydetmff ve f(lyle de
miştir: 

''Blrle§lk Amerika, demokratik 
prenalpterin1 mQdataa ve liberal tkti· 
ııadl siyasealn tatbik ve te§Vikindeki 
manevi istikametini idame etmelidir. 
Birleşik Ameriıta, büyük bir kısmı :iti
bariyle hırs, sebepsiz korku ve m~r
hamets:tz taarruzla hasıl olan tahriP
kll.r ticaret tahdlUeri yllzünden kq
meke§ içine g!reD dQnya iktilsadtyatı
nı tekrar kurmak mesuliyetlnJ ancak 
bu suretle ka.rştlayabllir. 

Hakikaten mtitbi~ bir dUnya buhra. 
nı karşuımd& bulunduğumuzu biliyo
ruz. Totaliter taarruz yaınız dııı tıca· 
retimizi değil, demokratik yapma 
tarzımızm bizzat bUnyeainl tehdit et
mektedir. 

ingilizler 
Tayyarı akınlarını 
şiddetlendirdiler 
Loadra. 18 (A.A.) - Sallhlyettar 

bir menbadan öğrenildiğine glire, tn. 
giliz bombe.rdıman tayyareleri, gece, 
KoJorıyaya yeniden şiddeUi hücumlar 
yap~dır. İngiliz hava kuvvetleri
nin dllfmari işgali altında bulunan a· 
raziyc ve ıimllnlara da bUcumlar yap
tıj'ı teyiq e<ilimektedlr. 

Kolonya üzerine birçok lnfllA.k '.99 

yangm bombası atılmı§tır. İngiliz 

tayyareleri hedeflerlnl terkederken 
bOytlk yaııemJar yanmakta devam 
ediyordu. 

Rotterdam ve Doulogne doklarına 
yapılm htlcumlar daha kUçQk bir mlk 
yuta ol~. 

Bu -.bılh erken tnınteremn eematıl 
prkl sahilleri açıklarında deDbıde bir 
Alman &ftJll dUftlrGlmilfttb'. 

~ n. (*-A:.) - Gece, tnıt_ 
liz tıombardmum ta7)"&l'8iert Alman 
.IH'&ll altrada 'bullPl&ll J(ang deDSDl
dekl Fraıwz liman1arma 1ıcarp ook 
Pide~ bir latkum. )'8pJIUf1ardlr. 

Htı.:ıtunıar gece 7811111 bqlamlf ve 
pfek QJd:lne kadu 8llrmilfttlr. Ku· 
amm ınmtklar olmUf ve ba tnıelk. 
lann sa.demeat, J8lDız İngllterede Kent 
konUafu sa.lıBlerlndeki bıtnalan an
mald& kalmamq, fakat iDnnJan ile 
otdu~nu görmek ftzel'e yerlerinden 

kaJdvmqtır. Frauız ahill tmirindeki 
Sise~ bomhalarm ve baft. daft 
batary;ılan obtıalertnin :bttYAkJan an 
şabe:le edDm!ftlr. İııgttlz projektörle· 
r1 fW'&da bumda lılaıtf! a7*9tet&tk
ta idi. HUcumun lliklet merkezini Ca. 
lais'nln teşkil ettiği sanılma!;tadır. 

Fakat arada sırada Dünkerk'e ve Bou
logn~·ıı da h.Ucumlar yaprtdığt mü§&· 
hede olunmu§tur. 

Mereşal 
Blomberg'in oğlu 
Bağdatta cömüldü 

Loo4ra, 18 (A.A..) -

Maref?nl Pe'"en::len fluriye ve 
Lii.ibnan araz;nıı; mfidafaa et -
mek vazifesini aldım. Bu vazi _ 
fevi. sa.rınlme.z bir tarzda ifa e· 
deceğim. Mukadder.ıtrnn emin 
bulunan Fransa. Surive ve Lülb· 
nan hallmı:m sada'lrııtinden '~ 
mı1'll'bbefüıden emindir. 
Şark t'rdmm. 'km"\'ete kuvvet

~ mu1mbe1eye haJm'drr. 

,.etçmte .. e eaarete kar§! )l&J>bgt mu· 
cacıeıe lfllimiııe Det1ceJcaeoekUr. Zelil 
ve sdl dllşmaıım Mıtrıaetme kendileri· 
m \'Crenier de yalancı ve kurau dik. 
tatarlC'l' fibl f'.f;ileoektvdlr. 

Şanlı ve şerefli Girit ölmez bir ru
ba sahip olduğunu, asırlarca mllddet 
tııba.t etmJş ve bUyükJUğthıden mah· 
rum edllemiyeceğlni göstermiştir. 

ÇUnk1l Girit de Yunaıılstanm öımez 

{ - Spe,ato w Ourzola aabtyeleri
nin idare.si hakkında tuatl olunan no· 
ta•:ır: 

Bı:ı notalarla, bu lkt n&hl,.eye mü· 
hlın bir idıırt muhtariyet '9erllmelrte_ 
dfr. Hu nnktalar, ayni zamanda, Hll'
nt arıu:!S!nde bulunan İtalyan ekal· 
tıyettcrl içi!ı prantllert de ııatt.,., et
mektedh'. 

Mihver devletleri taraftan •)'dan 

Aziz ı~ Maynf..a iki llmır ~ploaıatı· 
t'lln ida!'elJfadekl bir tayyareyle Alma· 
R ha.va rneJ"l'lanmdaa llareık.et etmif _ 
118 de, !!ava kontrol memurlannm dik· 

kaij n)"el!ltade ta)"Y81'8 karaya L"dril· 
nm,. fsnt inerken te1çaf tellerl11e 
<:arpat'ft ~ğtınden içlondeki llç ,,_. -

" kaı;ı:nştır. 
B!:ımarm Kalı:lreye pll!l'ek güaea· 

Fransız ajaruımm Kahire muhabhin!D 
b1ldi1'ıUiine göre, Alman mareşali von 
Blcamilergm oflu A."tel von .Btomberg 
cuma :ı;ıınu Bağdatta detnedft~. 
llA§it -~11 yapı'!an cenaze merutmme 
blszat lflÜTll.k etm'iftir. 

--------------ı ruhunu tapmaktadır. Bu nıh bizim 
lç!n ber ~yı:Ur. tmanı ve n.tP.n uğ
runda. fe~ati doğuran odur. BugWı_ 
kil nazik devirde de değl§meın1§ olan 
bu ruh;m verdiği lıamle J1e dftpnanı 

yıkacafız. 

B'.'lŞVckll hl~besmt, Gb1t halkmm 
Nevyork, 18 (A. A.) - Unlte4 Yunan birliği etrafmdald tesan1lt z1h

ftoeu'.ba bilrlirdliine """ ·~ İ.lıgilbc- niyetine müracaat edm!k btttrmiş ve 
""8 ~~k ~ 90 mih·cta --
4olw kıymr.Unde :ı.inat mah;ull Glrltlllerle beraber tıttrrtyet "'&· .... da • 

d&vllpıek için Ymıani8tamn ber k!S· 
Aıllledka liınn.nlarma ge~ ıeımıı!en gelen kahramaularm yarat· 
bulunmaktadır. tığı Arkadya mUdafaaeım hatırlat. 

5 - Nihat protokol: 

Bu protekona. ttaıva Ye H.ırYat!s_ 

tan. ymfierf JMpılmcaya kadar, ttal
Jlı& He M.Oık Yugoaıl&V)'a arasmda 
mün'altM muahedoleri mertyette bu· 
1uadurmalı .taabbllt etmek.tedlder. 

$imali A&ilmdaki 
Fransız kumandanları 

Kalalre, 18 (A.A.) - Yeni Ze.. ~- lta.W, IS (A. &.• - Hava na• 
landa başvekili Frazer O-ta Şark_ mrı general Berge.ret ımnmıl vali 
ldrl Yeni Zelan<lah krtaaln teltlt general Nogues, şimalt Afrika. baş 
etarıek &ere buraya gelmiftir. V A T A N kumandam ~·~ Odic Ye Fa!'.~ 

talcl aft kunıet:leri kumsndanı 
Xalılre, 18 (A.A.) - Yeni Ze KADINLARDAN DA general Lahoulle ile, :bava, deniz 

landa başvekili Fraser tayyere ne H'''ZMET ve bn. Jı:ıawetlerh:dn itbJrtiii me 
1'3hireye gebrılııtir. Fraser 1ndl 61 aelesi}ie ttcad lııavacdlğ:m tnklla-
'llre bl!ylJr e!çfsf ne birlittoe ._. BEKUYOR ı.a muteenrt mme1eıer lıülr.m -
.... , .. ;.ı apılft)t ......... .Fn .. ~r. Billhlll'e ,,enarsl 

er Y8DI Zehmda kıta1armı teftlt t:===============ı ~ lfe.,._. h...._ c • ei ,.,..,.,, .. _ · 'milthı. ., ... 

dikleri zamtediJl)'or. 
Ete geçh'Deo ll&'ftillaııdald ~r 

'Ye fot.~ Aziz w arkadıuJlannm 

meml"ket enınfyetine ımıhallf taan· 
yette bulundtıklarmı ı;&phtı geuırmı,..
-cek ıierecede ~te~tir. 

Bımlann teftifteri ll;la bQ)'lk PF' 
mıer sarfedlllllektedir. 

Kral tbnissuut 

Haydarabat .. 
nızamı 

Bütün müalümanlan 
Iı·akı takbihe dav.et 

ediyor 

1ılatme 11 .... Geae 1 ae.: • ~ 
.l'llmllll'dılla: 

l - Gutnaz .Sııdtan (1'1lı'qe ehltt 
'"'pdqlı). 

1 - .oııı.. """-nr (.6 ........ 
a-G-Mna.~ 
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Askerlik ilanı 

Milli küme maçları 
Beşiktaş Altınorduyu 4 - O yendi, 

i. spor Altay 1-1 berabere 
Ankarada: Fener Demirspora 4-0 galip, 

Galatasaray - Genç ler O - O berabere 

MllU kUme deplAaman ma.çlan- elde etmelerine rağmen bir netice 
na dün latanbul ve Ankarada de- alamamı_şla?'dır.' 
vam edilmJş, Şeref stadında Be- Nihayet ancak 32 inci dakikada, 
tllrta§ Alt:norduyu 4--0 yenmi&, üç ortanın anlaşması ·. neticealnae 
İBtanbulspor - Altayla 1-1 be- Şerefin ıııkı bir şiltilyle alyah -
raibere kalml§tır. beyazlılar birinci gollerini yapmlf-

Ankarada Fenerbahçe Demir- !ardır. Devrenin eonlarma 'dOğ'ru 
sporu 4-0 mağlüp etmiş, Gala- şarka yapılan hatalı bir §8.rj U.ze
tasaray - Gençlerbirllği 0--0 rine Beşiktaşlılar penaltıdan Ya.. 
berabere kalmıştır. Müsabakala- vuzun ayağiyle ikinci gollerini de 
nn tafsilatı şöyledir: yaparak birinci devreyi 2-=--0 ga.-

Hakem Feridun Kılıç idaresin- lip bitirmişlerdir.. 
de yapılan bu müsab&.kaya takmı- 1K1Nct DEVRE: 
lar aşağıdaki kadrolarla çıkmış- Bu devre oyuna Altmordunun 
lardı: sağdan bir hücumile başlanınış; 

Beşild:af: Mehmet Ali - Ya- siyah - beyaz müdafaasından ia
vuz, Fe,.U - Rlfat, llalll, Hti- de edilen bu akından sonra oyun 
seJln - Şakir, Hakkı, İbrahim. yine Be.şiktaş h~Kimiyetine gir • 
Şeref. Ştlkrii. miş. üçünçü dakıkada İbrahim 

Altmordu: Necati - Şeref, üçüncü, 9 uncu dakikada Hakkı 
Mummer - Fehmi, Nmııllah, uzaktan 7.8.viyeyi bulan bir şiltle 
AH - Hamdi, Hüseyin, Mazhar, Beşiktaşm dördi.lrcii golilnü .yap 
Salt, Namık. 

Oyun başlar başlamaz, Alt.mor- mıştrr. · 
dulular kma bir mUddet afır bas- Bu golden sonra. Be§:kta§lılar 
nuş fakat Beşik~ mildafası zor- Altrnordu nmıf sa.hasma yerleş. 
lJıkla da olsa tehllkelerl bertaraf tiler, fakat bir türltl netice ala· 

mıyor1ar. Biraz aoııra da oyuıi 
etmlgti. Biraz &onra .Beşiktaşlılar b" f tbol·· halinde Iiu.ba.1. 
ft a~ı şelffide mukabelede ge- !r arsa. u u ı 
dloneml§ler ve Ustüstc yapılan bır cereyan aldı. devre ~nuna 
bu akınlar da c;ok müsait fırMtlar kadar ibu halde devam ettı ve bu, 

1 

sözüm ona müsabaka da 4-0 
Beşi:ktaşm galibiyetile neticelea

°"Gedlltpll§a,, dan EyyQpteki evine di 
yayan gider, yayan gelir. DUmbUllll • /STNBULSPOR - ALTAY 
dostumuzun dediği gibi "aabab nama· 
zı z:ımıuıı da EyyUp camlinln önün_ 
dedir ... Fakat aradaki !arkı unutma
malı; "Baba,. mızınkl ıztırar!dir. (Ha· 
!ız) 'ilki zevkl ve 1Uyadf .. 

Bu müsabaka hakem Halit 
Galip idaresinde oynandı. Oyuna 
Altaylılar başladılar. Mysa.baka 
çok süratli oluyor. Bir gün evvel 
Beşiktaşa mağlup olan Altaylı _ 
lar, yine dün Altınorduya yenil· 
miş olan lstanbulspora karşı mu 
hakkak galip gelmek a.zmile oy -
nuyorlar. Buna mukabil lstan · 
bulsporlular da eksik olmalarına. 
rağmen bir gün evvelki n~lu 
biyctin acısını çıkarma.,.,.5a uğra • 
şıyorlar. Oyun mütevazin . Her 
iki taraf da biraz sinirli. 10 un· 

'Emekli ve yedek subay
Iaria askeri memurlan 

şubeye davet 
~tat aakeırllk pıbesinden: 

Beı!kt&§ ıuıkerllk ıubeainde kayıtlı 

henilz Ya§ haddine uğramam11 olan e.. 
mekll Ye yedek ( eaki tabirle birinci 
ve lktnci smif ihtiyat zabitan ile me. 
murini askeriye) aubaylarla ukerl 
memurıann senelik yokıamalarma 

1 bazıraıı 941 gününden itibaren t>q.. 
iaııaca~ Ye 20 tıazlran 941 akşamı ru. 
hayet bulacaktır. Bu yoklamaya ta. 
tanbultla bulunan levazım, veteriner, 
eczacı ve tablblerin yoklamalan 1 ha. 
ziran 941 günllnden 7 haziran 941 
gtlnüna kadar devam edilecek. Dtter 
suay Vt'l ukerl memurların yoklama 
ıan S haz:lriın 941 gUnUnden 20 hazi
ran 941 gtlıi!lne kadar devam edile
cek. Yoklama günleri hattanın razar
test çarşamba cuma İ'llnlerl saat 8.30 
elan 1~ o kadar salı ve perıembe gUn. 
ıert öğleden ııonra saat 14 ' ten 18 e 
kadar .ğ:da ya.Zılİ ve8!1Calarla 'blr. 
llkte olzza.t müracaat edeceklerdir. 

; . 
l - Emekli subay .ve memurlar. 
a) :NlitWı hU'Viyet cUzdanmm tudfk. 

11 st&"etL 
b) Maq remıl eenedi ıiberaat) 

· c) Varsa ullerllk YeCka.ıa . . 
d) Herhangi · bir fen . §UbeaiJl~e lh. 

t1saa yapmlf 1ae diplom&111 
e) SJhhl ınıbaylarm, diploma '" lh-

Uııu vealkam · , 
f) 1kl adet, 4,5x6 ebadında veıılka-

lık fototraf. · . 
ı - Yedek subay n &eker! memur. 

lar. • ı. 
a) Nutue bOviyet alladarımm taad1k 

u sureti. . . 
b) ABkerllk veıılkuı (terbla tezke. 

ren, yedek subay dlplou;ıam) ' 

c) Herhangi bir fen fU'belllnde lh. 
tüU yııpmJ§ t.ae diplomaııı 

d) Sıhhi autıaylarm ·diploma Ye fh,. 

t1saa Tffikuı • 
e) iki adet f,5x6 · ebadmda veıdka· 

K.'4m n Erkek Berber KalfMI 
Annl)'Or • 

Suadiyede . açılan "S~dlye 1 J;Jerber 
Salonu , na iyi 1lcretıe bir; kadm Ye bir 
erkek kalfasına ihtiyaç vardır. AYrtc& 
iyi bir. ınanlkOtcU 'lAzun,dır. , . 

!ılllrua&t: 8uadlye ~ cad· 
deli No. BM M. Uzoqere. 

kı al~~--ı»ni
men gol çıkaramadılar. Alta.ylr 
tar a'i: lb1ii Mld~fıfle ~'im ftf
satlardan iatif ade edem~iler ve 
bu müsabaka da. böylece 1-1 
beraberlikle neticelendi. 

ANKARA.DA: , 
· Ankarada Yapılan maçlarda 

da Fenerbıaıbçe' giUcl bir OY'~· 
dan sonra Demiqıporu 4-0 mağ 
hip etmi§, Galatasaray Gençler. 
birliği ile 0-0 berabere kalmış.. 
tır. 

BEYOÖLlJSP'JR · Şl~LI 
Dün sabah Şeref stadında öğ

leden evvel Şişli · Beytığluspor 
hususi bir mU8abaka. yapmışlar 
ve Beyoğlusporlular 2-:1 gafip 
gelmişlerdir. 

İstanbul Atletizm 
bayramı seçmeleri 

Ş:uada ltlra! etmek lA.zımdır ki. 
-(Acım Baba} nın ıztırapla geçen gtln· 

Jerlnde meslekta§lan ara.sında ona en 
çok şefkat eli uzatan rahmeUl Ka_ 
vuklu Al! Beyle, bugün aramızda "Tu
lQat,, m son direği olarak yll§ayan ve 
an•atkArlıfı kadar insanlık ve efen· 
dilfğtn<!eki fazlleti itibariyle de 8Öyle· 
:ıneğe ~yık olan (NA§ld) dostumuz 
olmuştur. Onun yaptığı gibi kavuklu 
Ali Bey rahmetlinin de bir çok defa. 
lar kendi payından vazgeçerek (Aaım 
Baba) ya bıraktığını bizzat bilirim. 1 

A8DI BABA Jt)BtLELERl: 
İnaa.f ederek 8Öylememlz icap eder 

iri: Amn Baba bUsbUtUn ~rkedilmi§ 
de#lldir. Onun ilk jUbllesl, 31 Mart 
1929 Pazar günü akşamı Şehzadeba
,ında •'Millet Tiyatrosu., nda (bugiln· 
ktı Turan) yapılmıı Darülbedayf 
"Teyz'! Hanım,. komedi.ortni, Na§!d ve 
ark~aıtarı da ''Karnaval çiçekleri .. 
nl oynamııtardır. 

cu dakikadan itibaren İstan!Jul - İki hafta sonra Kolej sahasın. 
sporlular ağır basma.ğa ve Alby da yapılacak olan İstanbul atıe· 
kalesine tehlikeli olmağa başla · tizm bayramına i,tirak edecek 
dılar. Bu ara.da iki korner de atletleri seçme müsabaka.lan 
kazandılarsa da istifade edeme_ dün sa.ba.h yine aynı sahada ya. 
diler. 17 inci dakikada güzel bir prlmış ve isimleri aşağıda yazılı 
ara pası alan İlyas Altayın bi - atletler finale kalmışlardır: 
rinci golünü atmak ür.ereyken · 100 Metre: Muzaffer, Cezmi, 
hakemin garip bir kararile bu !{O Sa.mi, Sezai, Turban. 
lük pozisyon ofsaytle kesildi. !no Metre: Muzaffer, Ferit, 
Biraz sonra oyun mütevazin bir Sami. Cezmi. 
cereyan aldı dakika 20. Topu 400 Metre: Nuri, Ahmet, An· 
geriden söken Altay sağaçığı ö· çuz. Ali. 
nündeki müdafii de atlatarak to 800 Metre: G. Danlmaz, Galip 
pu da.ha müsait vaziyette bulu - Kemal, Recep, Rıza Maksut, Ah.. 
nan Saime ~irdi. S-:..im de gü - met, Hikmet, Aıi8opulos, Atani. 
?.el bir vuruşla Altayın birinri yadis, İ&koçomaro, Atlas, Hüse· 
saynımı çıkardı. Şimdi iki taraf yin, Dündar, 1.zak, Metin. 
da gol peşinde. Altay ga.lilbiyeti 1500 Metre: Galip, Rıza Malt
garanti etmek, İstanhulsporlular sut, Kemal, Rec~J>. Gabay, Eş· 

ux !otograı. 

Halen 1atanbuldan harlc; mahaller. 
de bulunan emekli ve yedek subaylar. 
la ıuıkcrl memurlar yukarda yazılı 

veıslkalann birer auretlerinl bulunduk I 
lan y~rin askerlik ıubealne müracaat 

ederek pul llsak etmeksizin tasdik et. ' 
tırlp taahhütlü bir mektupla ıubemize 
göndermeğe mecburdurlar. Mektup. 
larmda bulunduklan mahallin ~ık 

adresini yazmakla mükelleftirler. Se. 
nelik ibUy&t yoklamasma l§tlrak etml 
yen veya t&§rada olanlar yukarda ya.. 
zılı veaika ııuretıerlle bulunduktan yer 
len .llldlrmiyenler 1076 sayılı kanu
nun 10. maddesine tevfikan elll lira 
para cezam tatbik edileceği ilAn olu. 
nur . . 

• • • 
. Bekırk8y AL Ş. den: 
1 - Şubemizde kayıtlı yerli ve ya.. 

hancı 312-'i32 (dahil) doğumlu ihtiyat 
acemi eratından kalan ::ıağlam ve sa.. 
katlar talim lc;ln celp ve ııevkoluna

caklıırdır. 

a - Toplanma güntl 22 mayıa 941 
perıembe günUdür. 
a - Bu gibi eratın mezkQr gilnde 

ııaat dokuzda nutuz hUviyet cilzdanla. 
rDe btrlikte §Ubede hazır bulunmalan 
UA.n olunur. 

• • • 
Kadıköy Yerli Askerlik Şube. 

ainden: 
Yedinci kor. mm.takasından 

Kadıköy mmtakasma Yl'r değiş. 
tiren (330 _ 150) sicilli e\nekli 
topçu yüzbaşı ŞükrU oğlu Mus.. 
tafanm derhal Kadıköy şubesine 
müracaatı tebliğ olunur. 

• • • 
Befikta§ Askerlik Şubesinden: 
1 - · 312 • 332 doğumlu dahil 

tekmil. ihtiyat acemiler ile bu do. 
ğumlulardan muvazaflık biz. 
metlerini yaptıklarma dair elle. 
.rinde vcsikaı bulunmıyanlar nü. 
fus cüzdanlariyle.. 

2 - 316 ve daha genç doğum. 
lulaı dan muvazzaflık hizmetle. 
rini tam olarak yap~ı!ctan l!!Onra 
tahsil görnıilş oianlardrı.n ytdek 
subaylığa isteklilcrın diploma 

· ve nüfus c!b·.cianlariyle. 
3 - 336 doğlunlufa.rla mua. 

meleye tabi olup lise ve daha 
yf.iksek tabst!!ri bitirmiş y:Jksek 
asker ehliyetnamesi olanlar ve 
askeri ehliyetnamesi olmıyanla. 
nn nüfus cttmanlan ve okul ve. 
sikalariYle. 
'"""' 4: - ~ !ofUml"'utarli mua:: 
meleye tabi gayri islim ta.bib ve 
veternerlerin de nüfus cüzdan. 
lan ve diplomaları ile birlikte. 

5 - Yukanda 4: maddede ya. 
zılı erler 22 Mayıs 1941 perşen. 
be günil sabahı şube merkezin. 
de bulunacaklardır. Gelmiyenle. 
rin hakkında askeri ceza kanun. 
lan hükümlerine göre muamele 
yapilacağı ilan olunur. 

• • • 
Yedek Subay Yoklama 

giinleri 
L Tümen Askerlik Dairesi Ba~n. 

bfiildan: 
Yedek subay yoklamalarının 2 Ha

ziran 941 günü bqlıyarak 30 Haziran 
941' g1JDQ nihayet bulacağı evvelce 
gazetelerle bildirilmi§tL Bu yoklama· 
larm 20 Haziran 941 Cuma gUnü nl_ 
hayet bulaca#ı · llAn olunur. 

~~--~~--------~-----~-
~ ........................... a 
' ·ı·urklye "amaarıyetı 

ZıRAA T BANKA?I.,., 
K.unu~ r.arıhı. 1888. - ::iennayesı. ıuo.uuu.UUlı ı ~ 

Şube ve AJans adedi: 265. 
Zırai Vt ııcari ~er nevı banka muamtlt"!r. 

Pan blrtkttren.ıere ıs.HOO Un Uaamıye .erlı~ 

Oev1et Oenizyolları iştet"1' 
umum müdürlüğü ilAnısrı 

ı•f --~ 19 l\1ayıstar. 26 Mayısa kadar muhte ı 

kalkacak vapurların isimleri, kal~ ,-
ve kalkacakları rıhtımlar. .,, 

Karadeniz lıattı:rıa - ı::alt 12 de (Tım) , Pe:-şcmbe 12 de (l'~~ 
zar 16 da lGUneysu) . Galata rchtımmdan. 

( 
Bartm lıattma - Salı 1~ de ıÇaııakkaJe>, Cumarte51 ıs de ~ 

Sirkeci rıbtımmdau. ffl':.-# 
lJI, ..... ,.. 

Mudanya lıattına - Paıar, P~rtcr-1, Salı 9.50 de, ~ • ~~
Cuma 16 da (.Mar&i<ıız) , Cumarteat 14 de (SU-) ~-
canya postalan Galata nhtrmının Karaköy cnıet!Jl' :Jt1 
aym mabaldEll kalkarlar. fi:' 

(N'OT: Pcrşrunbe po!taaı lııtanbula geUrkell ~ ~-';, 
llllllanyıwya ~ken tl6W!ten tmrab a.daam& ~__..!; 

.Bamlırma 1ıaı.1.1na - P.azaneal, Çt.1ifllmba, Cuma 8.00 de (SU'~ (1111"' 
tnnmdan. Aynca Çarşamba 20 de (Anafarta) 
20 de {Çanakkale). Tophane rılıtımından. dl~ 

Karablg.ı hattına - Salı ve Cuma lP da (Mersin). TopbaJl41 

tmroz hattına - Pazar 9 da (Antalya). Tophane rıhtımmdlll

A>""&ld< hattınu - Çarı;amba Hi de (Bursa\ , eum&rUsl ı& 6' 
Sirkeci nh!ımmda:ı. 

(,/ 

lunlr sürat hattına - !'azar n de -<lzmfr) . Galata nhtıJ1llll:~ 
lr.mlr 2. Sürat l'ostaaı - Perşembe 13 de 'Kade§). G&Jala ~~ 

Çanakkale llAv· pos~ı - Perşe:nbe 9 da {Seyyar). TopJı&Jl' ,1 

NOT : \'ar.ur ı;eferlcıl bakkmda lu:r türlü malrunat ~ 

_, 
raları ya1.1h .\centelerlml:ı:den 8ğn-nileblUr. 

Galata Ba§ Acentel!ğı - Gıılata rıhtımı, Limanlar UmUJJI 
Mllc!ürlUğtt binası altında. 

GalatF Şube Ace.ııtellği - Ga!ııt.a Rıhtımı, Mmta'::a ı..ıınall 
:R,.i3llğl binası altında. 

S,rkecl Şube Aı:enh:.Ugi - SJrkecl, Yolcu Salonu. 

Kıı.vuklu Ali Beyin vefatından bir
Jıı~ lle!le evvel ayni jübile "Turan Ti_ 
yat.roııu,. nda tekrar edllmlı ve onun 
nammı ta§1yan büyük bir "orta oyu
nu .. nıüııameresl, programa huSUJ!Jlyet 
venni§Ur. Ne yazık ki onun namma 
yapılan n bütün san'atkArıarm işti· 

r&kl ~ln edilmek aureUyle mühim 
haaılat ~tiren jübileler, (Aann Ba· 
ba) yerine onun sırtından geçinen ve 
onun ,öbretlnden l8tlfade fırsatınr 

kaçırmaYlln "dUkkD.ncı.. lara yara_ 
mııtır. -(TulQatçılar tiyatro binam· 
na ''dUkkAn", patron ve ııahJbine 

.. dükklncı,. derler.)- Temenni edl· 
:voru:z ln§allah bu son jübile onun hak· 
kında hayırlı olmuı,tur. 

da beraberliği temin etmeğe uğ_ ret, Na.nlık, bak, Raif, A!bdul. • T. ış BANKASI 
raşıyorlar. Fa.kat iki tara!m da lah. r-. 
açıklarla oynamamaları netice 110 Manialı: Sudi, Va8fi, Me. 
alamamalarına eebep oluyor: Ni. rih, Agop Süha. 
hayet 38 inci dakikada Süleyma: Cirit: Kem&l, Şerif, .Mehmet. 

Küçük tasarruf 

heaa.pları 1941 
' 1.-----

CE.llALEDDIN SERVER 

EMiN FiDAN 
n:NNt SÜ?'lı'Nl!:T, K'CÇU'K CERRAHJ 

Pansnnan. Aşılar 

ve Şlringalar 
· 1 : kabin., 4439.~ 
t!lt. Bqlkta,. 

tramvay cad. Erip 
Apartıman 

EvJ: Suadlye 
İlltaayon yanL 

nm bir şUtUnil Altay kalecisi Varak, İStelyo, Krayzer. 
bloke edemiyerek elinden kaçır- 1 Di.<ık: ' Yavru, Küt-kçiloğlu, h · 
dı. Ycti~n MUekrrem :;:ıkı 1>ir ?.et, Nejat, Alaettin, Attf, Veysi, 
şütle topu Altay aP,lanna taka · Melik. 

ikramiye plônı 
.,,lDELER : 4 Şubat, 2 ahyu 

l Ağuatoe, 3 tklncJteırin 
tanlıJerinde yapılır. 

rak beraberliği temin etti. Bun_ Çekiç: tuet, Krayzer, lstepan, 
dan sonra iki tari.f da bh-çok frr. Balcı, pamukoğlu; Serkis, Dimit
satlar kaçırdılar ve birinci dev · riyadis. 
re bu şekilde 1-1 berabere '>itti. GüJle: Mehmet, Şerif,. AJAettin J 941 t kramiyeleri 

ffitNct DEVRE: Balcı, Veysi, Arslan, Agop, Atıf, ı 
Bu devreye her iki taktm da Karamabuga. c ı adet 2000 LJık • 2000.-Llra 

E'nerjik bir ~ilde biışladr. Kar- Sırık:' Halit, Sudi, Cevat, Mü· ~ ·• 1000 • • 3000.- • 
şılıklı yapılan akmJar tarafeyn nir, tstavro. ı ' • 750 • • 1300.- • 
mildafııasıru zaman zaT:'lan fazla Yüksek: Jetti, Nedim, K~vni. • • soo • • 2000.- • 
~alıgma~a sevkediyordu. Da ki · · Ragıp,. l\k'ımet, Turan, Alek_ 1' • 250 • • 2000.- • 
kalar ilerleidik'çe tstanbulsporun sa11dr'; litelyo.· ı 38 • 100 .. • ~.-
daha müessir akınlar \"aptığt ve Tek a imı: Öiner, Çaroğlu, qo • 60 • • t000.- • 
bu yüzden üstunlilk temin etti~i 1 Necdet, Vasiliyadis, Akpınar. 1 ~ . 20 • - 6000.- • 

görüldü. Tek kale haline inkı:ap Vç adım: ömer, Ya'Vl'9. Turan l•••••••••••mi 
eden oyun İstanbulsp.:>run ta.zyi. Kut.hl,· Ça.rotlu. , i • . . 

V A KIT matbaa~ 
Kitap kısmrnı 1Jenid1 

tanzim edip açmıştı! 
Kitap, mecmua, gmzete ba•at• 
r .. b"J _.. .. •• ' i :,;;iJlll"' .. ,. ~ a ı er nAmın~ ...,,,,..., •• erı ~ 

Sa!ıibl: ASIM UB Basddığr yer: V~ 
Umum ~tr idare eden: llşflk ~ 


