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arasında geçen dlinkü bayramdan enstantaneler; genç kıılanmız, tribün ün öni\ndcn geçiyor, \'BU, parti l'f'Jsl ve konıutnnlar trlbündı• 

BUyUk blr int.lzam "·e 

transanın Alman 
tayyarelerine 

'11iği geçit hakkı 
~-~n: ASIM US 
~ 

1 
tayyareleri Suriyedco 

~ .\)t ~ gidiyorlar; bun.da 
..._ lıltı~ likiırnetinln ku\!Vetıcri· 
~ tdj !'ek 1ngl1t-Oreye ka~ı 
'-.~lar; bu suretle müca· 
~ 1 Suriye "~ Irak top· 
~hı! 1'adar genişletiyorlar. 
~ 1~ Milletler Cemiyeti 
"' l)e t oturan Pransa. bu , .•• 
~ 'ttıl: llgjltere aleyhinde Al· 

· ilanı kabul etmiş mi olu-

~ hö 
~; C Yle değilmiş. ı·ransa 
~ be eoııyetinden çı'kmış ol
~ .. ~r 3ine beynelmilel 
~~- ~ Crino riayet etmekte 

~ 
.. ~ ~~en Alınan tayyarcle

~llrn olarak gcçnıet>loe mü
~ iş. Zira bu ta.rzı Jaare
~.;:rn Almanya ile &kdet

e §8.rtla.n ile uygun 

~ aoııer 1_ 

~~or. ı;- e ... san bJrdenblre lna
~~&kat bu sözler :soyrut· 
.... ~ \'t,ı en rrısınj tebliğde ~örü
~ ta hlikiırnctinln Suri.yci!en 
~"lıeı. ;Yareıcrine e, •çıt h:ı.lda 

,~ın adaınJa:rın )1aksızlık 
\;,,_' kaidelerine uydunna.k 
~'rı k<'_n_di \'fcdanlannı k-'1" 
-._·~"atı ~lınden olarak bu mü
~~Ite 'tı Alman - }'ranSıt . 

"'""'alıkirnı ile fo'ife uğraŞ· 
~ 'Yor. 

~ oı!l'd.llsızıarrn bu iddill5• 
~ 1'1111 11/dı Almanlar a.yJa.rdan· 
s:ı~ etı!4'kf tayyare üslerinden 
~ ka ı:aı ek lı;ln ı·rarısa~, kan· 
\; t 8ıırt •§nıa'l..dı. l<"a.kat l<'ran
~'dıaıı Yedeki tayyare mey· S ~lnı A_~rnan tan•arelcrinin 
\::._ tclebitt tnutareke ahkimı ile 
~ Ct ) 0 rl84& bunda.o sonra 
~ıeı:"1'1r, •·as gibi Afrika 
~ ~ de e ~rlndekl tayyare üS· 
\ ht , l'lne Alman tayyarelo
~ ~ ... ~~eterı ta.bii bir neti
'- 1.tYl·a 1t1barıa Suriyedeıı Al· 
t~ı h:lertnın transıt olarak S: tt ınu ece rakın şarkı değil, 
~ -ıa~nılckesl bulunan be~ 
\~ e 11'6)(U r eden bir umuını 
~ ~lett ili alır; sonra Alman 
~'' ile g~t hakkı "cnnelr 
~~ 1n·· hlikfunctl tngillzlcrln 
~ '-5teoıJckclerinln duçar 
'~~~~tarları \'C tehlikt>ICri 
,.~l 1n:n Alınan tayyareleri· 

t•ttne
81 

C&deJe ~malannı ela 
ın.ıını gelir 

b' • 
~ ı\n:ıı ır 8Ual ha.tıra geliyor: 
~ 1-," l'ıLl Darlanm Hitıerc Su
~~lc tnrndan lraka ~eçit haldu 
~ ettığt~bHindc Fransa için 
~~"'1 istifade nedir! 
~ ~ hu menfaatlerin bir 
,~, ii!; r \'erdiler: 1şgal nıas· 
"~ ve 

1 
~ bir nlsbctlndc indi· 

i\.... ~ ~gaı altmda.ld Fransa 
:--.., illt cinde kala.o Fraıı.. .. a 
~ ~ illl~adi mübadele 'c mll· 
~~ taka lannın genişletilme
\~'-' b t Vi!fi hü'klimctlnln 
'-1 tı ~r Unlardan da.ha mUhhn 
~tı.'~ '&rdır ki bu da Marc
\ >ı ~ Son beyanatında işaret 
\.:.'il~ bil ~ansanın o;;ulhtan son· 
~ be Ylik nıüstemleke de,·lcti 
~ lll.J."elınlleı haiz olduğu 

' Ve af~ cdt-..cf•ğl yolunda 
~h._. l'diği ' 'aittir 
~I • 
~ arı~ İtalya <>ted<'nberi 
~'- ldbt is, Sa\•\ua, Kor.;lka, 
... ~ 11'ra bir r.ok yerleri f!'iitc· 
'"' l' f'ttı~ için bu talepler 

( bUyUk müstemleke 

l>evamı Sa. 4 8Ü. 5 d6) 

18 milyon, gençlik bagranız
• 

nın neşesz içinde yaşadı 

AnkaMl at yarıtJannda almmrt 

Milli Şel 
Atatürkün muvak

kat kabrinde tazim 
vakfesinden sonra 
büket koydular 

·-·---ı.unuııuz: tnönU'nUn 
Besanıu- en ,-enı fototrallan 

(Ya...'"1.!ı .. ü.nciLdc) 

- Maarif Vekilimizin dünkü .l'utkl!_ 

iÖönü Türk milletinin duyan 
kalbi ve düşünen bışıdn 

Anbl'a, 19 (A.A.) - Maarlf 
Vekili Hasan .Ali Yüc~l bugün ı 9 
Mayıs stadyomundıı. yapılan t?· 
rende aşağıdaki nutku ile gcnçhk 
ve spor bayramını açmı§ın:=. 

Yüce Milli Şefimiz, sevgilı yurt 
da.şiarını. 

Tarihimizin en karanlık devrine 
~ık ve hayat verici bir sahalı o· 
lan 19 Ma,yısı kutlamak içi~ bugün 
memle-ketin her yanında. böyle U)p 
lanmış bulunuyoruz. l<lkr-ol~X, 
hatıra olarak, va.tan mcscklcnn
dc daima hepimizi uya~ık tu~n 
bir ses olarak, bizi. varlıgında dil.. 
şlinmeğc çağıran büyli.~ kurtArıc~, 
1 tikliı.liınizi kunıcu, Türk mlUeb· s . k" 
nin istikbaline en gent.5 ım. an u-
fuklarını açıcı büyük Ata.turk, 22 

Amerika hariciye nazırı 

ingiltereye yardım 
ve Amerika 

siyasetini izah etti 
(DP-tıamı Sa. ! sii. 1 de.> 

yasan Ali Yiiccl • 

i k harbi devam Amba-Alagı 
Ncuyork, 19 ( A.A.) - Hari

ciye nazın B. Hull dün Ameri
kan milletine hitaben radyoda 
bir nutuk söyliyerek Amerika. 
nın dış siya.seti hakkında iki 
mühim beyanatta. bulumnuştur: ra ediyor ingilizler tarafından 

işgal edildi 
ı - B. Hull, gönderilen harp 

malzemesinin 1r.giltereye varma. 
sı çarelerini Amerikanın temin 
edeceğini teyit etmiştir. ----0--

easrava. 
. t iliz kuvvetlerı 

Yenı ng ıd· ge ı 
---0---

400 ırakh 
esir edildi 

... ) _ Röyter a. 
lV" J9 (A·""· 

Jlabb8'1. ' blri bUdiriYor: 
jans.ınm ıııuh& :tngUlz kıtaatının mu

T•YYare ile frakta "azıyot ıncuı. 
vasaıatı 11%erı.ne -"" ıııuııate et-

lp bir t,ar....- k 
nuniyeU ınuc Uratıc takviye ı. 
mcktedir. ;sasraY• : etınlJ oıı:nası hiç 

ıa-nın ;muvasala yapaca.ktır. 
ta '.... iyi teaırıer 
şUpMsiZ çok S 4 sli· ı de) 

( vevamı a. -

Almanlar 
ıoo,OO_O Fransız 
esirinı serbest 

bırakacak .. 
(YazıB' 4 ~) 

Teslim olan ltalyan 
ordusu son ve en 
mühim kuvveti 

iTALYA 
Ordularının ~~sıl te~lim 

olduğunu ılan ettı 
(Yazası 4 üncüde) 

(Devamı Sa. 4 .ttü. ~ de) 

Kızı lordu 
manevraları 

Moskou. 19 (A.A.) - Ofi 
Fransız ajansı: 

Kızılordunun Lcningrad, Ural, 
Hnrkof, Odcsa, Kief, Taşkend ve 
Baykal askeri bölgelerinde ilkba
har manevraları başlıunıştır. 

Günlerin peşinden: - Yenıca•I 
Yenicami'in önü açıldr. Artık hcrk~in köprüye giderkeı . 

elirken bir otomobile çarparak, yahut bır tramvay altında. czıl~: 
~ek ölmek tehlikesine maruz kalmaksızın kolaylıkla geçebilecegı 
ferah bir meydan var. . . 

Bundan sonra bir taraftan da arkada 'Mısırçarşısıle camı ara-
sındaki boşluğu dolduran eski Bitpa~rı'nın p~Iikleri. ~ıyor, 
temizleniyor. Burada da fstanbulu~. ımarına _gü7.cl bır nUm~e 
olacak eser için güzel bir çcrç~~: v~cuda !?elıy~~; Bu -~enın 
içi .san'atkarane şekilde işlendıgı gun Yenıcam_ı ın ~ı B~ 
fstanbullulann zahmetli iş saatlerinden sonra ıçlerını açacak bır 
tenezzüh ve istirahat yeri olaoak... HASAN KUMÇAYI 

Dün Ankara ve istanbulda yapılan 
merasim tafsilatını veriyoruz 

(1sta1ıbulda yapılan mcra..<tt.m 6 ncı saJıfamızda) 

Nlmık E'.C'mı'l.lın 1873 de Magosa 
zınd:ı.ıunda iken Ahmet Nfl!lz mUıı. 
tear adıyla bastırdığı mc bur Kanlje 
1?1uhasarası eserinin kar>ağı. 

--o-

·rkaç güne kadı 
Va.kıt sUtunlannda okuyacağını:t 

''Kanl,J8 Mubaearaeı bUyllk vatan • 
rıerver Nlmık Kemllln canından 

çok se\'dlği Türk mlllctlne armağan 
ettiği bir eserdir. 

Kanije muhasarası 
Ba.pndan sonuna. kadar heyecan 

verecek bir esttdir. Bumda raaUıya· 
cağuı>Z vak'alar sızc TOrkUn cesa. 
ret ve kahnımanlığmm en canlı 

ml.l!allcrlnl vcrccektlr. 

VAKiT 
"lCanljeMuhll68rDll .. ' ru olrnyucu· 

ıanna arzebneklc, bUyük vatan pl_ 
rl NAmık Kcınllln nıhunu §Adede_ 
C(ğlnc kani bulunuyor. Kanljcy:I o· 
kumamr3 yurttaşlar bu şaheseri 

mutlaka takip ediniz! 

l 

r 

Fransada 
Dö CoT taraftarlan 

idam ediliyor 
--0-

General 
Radyoda söylediği bir 

nutukta Vişiyi 

Hiyanetle 
itham etti 

n rn, 19 ( \.A.) - 'Vı ldC'n alınan 

! bir haber<' ı;öre s-cncral dö Gol tarar. 
tarlat"Jna çok ağır oozalnr venıms,. 
Ur. 

C'" ~ uont l!,crrand a11kcrl ~me. 
sının UQ ktictık zabltl fdama, on )'dl 

küç•ık zabit de 10 fl<'nedcn mhbbed 

(Devamı Sa. ! mı . .4 te) 

- Gençlere dikkat ediyor muaun
hareketlerinde fCl§mıya n bir birlik var •.• 

- Göğsümüzü kaba 7fan asil birlik kal al-
• -!-,.J _ _ı!_ nm •!r..-...:117• 



! - VAKiT %0 MAYIS lMl 

1 Radyo dazetesı 1 
Fransa. Aimaaya 

anı.aıması 

Vişi hUkCı.meU ile Almanya ara
ında.ki mUnaa"'bcUcr gUnUn en 

rnUhi.m mrıseleej olmakta devam 
ediyor. 
Sbylcndlğlnc göre fkl devlet a· 

rastndıı bir anlaşmaya vanlmak 
için geçen sonbahıırdnnberi görüş. 
moler devam edJyormlJ'i ! Muza.ke
reler Hitlerl~ Polen görii.ştUkten 
90nra ba,,lamıştır. Son oylarda Al
manya Fransaya muhtaç o!unca 
anlaı;m., zarureti ortaya bUsbüUln 
eıkmıcrt ·. Almanya 1talyanm aaJ 
dolayıs·Je Fransa llzerlndekJ iddi· 
alarmdan ltnlynyı vazgeçirml!jtir. 
ttaıyanm artık Frans·z mllııtemle_ 
kelerini istemeye yüzU yoktur. 
Yugoı:Javyanın parçalanmasından 
lUıl) a; a pay çıkanlmış, bu su
retle 1talva Fransadan talebinden 
vazgeoçmiştir. 

MUıa'kerelerln henUz tamamen 
neticclenmemlş olmasma rağmen 
V~i nihayet Almanynnın anladığı 
manada anlaşmayı kabul Ptmiştir. 
Buımla.cımaya göre; 

1 - Alıı'lSlorenden başka Fran· 
8a Avruıında toprak ka:;bctmiye_ 
eek. 

2 - Fransa tazminat vermiyc
cek. 

3 - Fraruıa Suriyeyi terlı:ecIL 
yw. D1~er mücıtemlekelerde hakkı 
tanınıyor, fakat Almanya mfistem 
lPkelerden 1atifnde edecek buna 
muga.bll FPansa fngllterenbı mağ. 
ID.blyetinl "'mln lçhı Almanvaya 
yar.1ım edecektir. 

Vaziyetin nasıl inki<ıaf edeceği 
henüz bilinmemekle beraber Dar-
1anrn İngUtero fili harbe girmeyi 
hurrladığr anlaı:nlryor. Fransız 
!'il •olan o;mdlden İngiltere aley 
irine neşriyata b~lnm~ardır. Bu 
•9'rlyattan !ngiıtereye tal'Şl düş· 
mantık hissi yaratılmak isteniyor. 
J'akat Fnınsız halkı ne dilşUufi. 
-,ar? bu belH değil-: 

Yalnız general dö Gol tsraftar
an harekete ı;cçtiJer. Bunlar ma.
repJ Peten'e hain demektedirler. 
fngUJz!eor V1'inin karanru terllSilr
le t&J'll}amakta, fakat bunu da 
anJeyecctlerlni bildiriyorlar. tngl· 
lkler • fr yandan ds memnundur. 
Çinko Vişinln hattı hareketi A-

Tuna üzerinde 
38 millik bir kanal 

İnfa edilecek 
R nıı, 19 (A.A.) - Stefa.ni ajıı.nsı, 

Turı · rlndcki Çerncvodayı K6sten.. 
ceye b ıyan 38 m1l uzunluğunda bir 
ka.nal in cdtleeeğinl haber \"ermek.. 
tedlr 

Roınc n hilkfımetl iJe Almanya ara
ıunda in ası için mutabık kalman bu 
kanalın in asına derhal b~lanacaktır. 

----()-
S OV YET - C l N 
ANLAŞMASI 

Yenilendi 
Çllnkht~. 19 (A."J - Ç.1n Jı~ 

metinin n'smf gazetesi olan Cemtraı 
Dail N vs•un verdiği bir habere gön! 
Çin Y<! Sovyet maknmtan iki hUkO.. 
met arumda mevcut mUbadele anlq 
mumm temdıdl fçtn eau mb8rile an 
Jatmı,ııtrdır. Malfım oldllBU \"cçhlle 
lııu an!qma SovyetJer birliğinin gön,. 
dencefl l!tlAh ve mlllılmmat mukabi
Und" Çinin maden ve saır ham madde. 
ter vermesln~ d"rplş <'Ylı:>mektedlr. 

----0-

Sovyet Elçisi Berlinde 
lleriln J9 ( \.A.) - Sovyetıcr bir. 

litfntn Berlin bUyilk clı;!:n Deknnuı

zot Berline dön"relt vn:ı:lf' .sine tekrar 
btlflamrı-trr. 

Darülaceze Cem!yeti 
kuruldu 

Cumhuriyet Halk Partiai YiJ&yet 
idare heyeti re!.aj Reşat 'MIC!ı:lT· 
oğlunun riyaaetinde teşekkül e
den (Darülf,.ezeye yardım cemi· 
yeti), ni%amnameaini hru:ırlı~antk 
vllly('te ' 

Cemly t.ncir de az& 

lmUf]ardır. Au, lıt.r ay muayyen 
ın.f1ı:tarda aidat vereceklerdJr. 

Düzeltme 

/ 

mf>riknyr harckP.te getirmiştir. 
İtalyanın Fransız - Alman iş

birliğinden memnı.:n kalmadığı tah 
min cdilr-bilir. İta.ya, Fr.:ıl"~~nm 
parçalanması maksa 1·• harbe gir 
mlşti. Yalnız ttnlya Yugoslavyada 
tatminedllmcktedh·. 

TAÇ Gll'};N BiR PRF..NS 
Pavcliç Hırvatistan tacını ltal· 

yan kralına teklif etmi.sti. Kral bu 
tacı Osta dUkUnün kardeşine vor. 
ml3tir • .tkı kardeşten biri kral ilim 
edilirken diğer kardeş de İngiliz
lere tP.slim olmuştur. 

HES MESELESi 
He~ bo.kkuıdll Alman kaynakla

n aıtık malflmat vermlyo'r. Lon· 
dradan haber '·erlldiğine göre He_ 
sin n.ğmıdan çılcan her söz z9.pte. 
dilml!j, görüşmeler pl!kl!lra alın
mış, şimdi bunlardan mana çıka· 
nlmaya çaluulıyor. Hesin pi.anlar 
hakkında ifşaatta bulunup bulun
mad·ğı merak edilmektedir. Çörçi
lin beyanatı beklenmektedir. 

AZIZ PAŞA 
MIBrrda eski genelkumıay başka.

Aziz Elmısrl paşa. mihvere tara!· 
tar bir siyaset takip ettiğinden 
Mmırv.fan kaçmak istemiş, Iakr.t 
bindiği tayyare inmeye mecbur 
edilmiş, paşa arlı:adaşlıuile aran. 
maktadır. Aziz Elmısrl Trablus
garp Türkfyede il:on harekat sı
rasında Enve"r paşa kendisini Bin
gazido vekil brrakınışU. Aziz paşa 
müstakil vaziyetinden istifade ede 
~k emrindeki mühimmat ve pa
rayı alarak lıl"'8tt'a kaçmış, sonra 
!stanbula dönmU~O. Osmanlı hü
kiımrıtince nasa idama mahkum e· 
dilmiş, fakat idam karan İngilte. 
re ve Mısınn mUdahaleaJ ile yori
:::ıc gctirilıniyerek Aziz paşa affe. 
cHlmHJti. 

ROMANY.ı\.DA YENİ Bht 
KANAi"' 

Ramanyada Köstence ilo Çırna· 
voda arasında 60 ldk>metro uzun_ 
Juğunda bir kanal açılmasma ka
rar verilml§tlr. Bununla Tunadan 
Karadenizc bir ağız açılmaktadır. 
Sovyetler Birtjği De hudut tashi
lıi sırn.smda Tunamn ağızlıı.rmdan 
biri Basarab)-a ile birlikte Sovyet
lerc geçmişli. Diğer ilet ağız da 
hududun yakınında kalmıştı. 
Şimdi Almanyanın Tuna ve Kara.. 
deniz yolundan istifadesini emni
yet altma almak için ibu işe giıi
şfbnektedir. 

HAREKAT 
Sollum hakkında İngU(zıer ve 

Almanlar !kat'ŞJltklt iddialarda. bu· 
Junuyorlar: Alınanlar'n göre Ka.. 
puzzo kalesi tekrar Alınaıllara 
geçmiştir. Fa.kat son haberlere 
göre Solluın İ.ngili.1Jerdedlr. 

Habetista.nda dük Daosta tes
lim olmuştur. Aoeta dükü 929 da 
Trablusgarpta hecin süvarl&r grup 
kumandanı idi. Fizan mmtalta.tmnn 
~linde yaralanmış, .ıııonra tar • 
yarecl olmuş, Gra.zyani Ha.be:Ps • 
tandan ayrılınca halef olarak kral 
naibi olnmttu. Arnhaalagide tes -
lim olan 1tnly:ı.nlanıı 7000 ); dal' 
bulunduğu tahmin ediliyor. Bu 
su"rcUe Habeşistan işi artık bitmiş 
demektir. 

-43-
- Dün gece buradaydı! dedim, 

sa.belMa. kadar uyumadık. 
Ve bunu blitUn dünyanın gazete· 

leri, gramofonlan ve davullarile ı. 
JSn etmek istiyordum! 

Ertesi geceyi, ylno Servetin ne. 
zareti albnda, refikaları gelmiş bir 
kaç arkadaşın yanında geçirdim. 
İçildi ve musiki eğlencesi yapıldı. 
Sonnı, Sirkeci ganndan ailemi aı· 

dnn; ev buluncaya kadar misafir 
kalmak fizı>rc Boğaziçlnde akraba
dan birinin evini' götürdüm. O gfin 
yazıhaneme uğradığım ''akıt kati· 
bim: 

- - Sab-ıhtnnberi s!zi arıyorlar, 
dc>rli. 

- KimrniR? 
- Bir h.mım. 
- Numara? 
- Söylemedi ... Yine arı)ac.ık. 
Acaba. <> mu idi? •. Bekledim. Bir 

sa.at sonra telc>fon çalmdı. ince sc. 
si) le: 

- Kımsiniz? 
Diyordu~. Sevinerek. 
- Flht't ... dedim. 
- ı::imdi. sızi görmek letlyonım. 
- Nerede? 
- Tünt'ldeyim. 
- Geliyorum ... 
Onu bilet gi.ş('11inln önünde bul· 

dum. Bir kPJ-ime konusmadan ay. 
rı :'!.\'Ti bllf'tlerimlzi aldık; yukarı 

Ba7 lJ'fan Emin Köaemlhaloğlu'nun va cıktık hlC'fküre. tramva.ylnım 
.:ltlüU sayımızaa çıkan yazıaı şöyle h"t dl"~ ş•;rdiği sokn.b girdi. B•~n 
~lı)'Ol"ken, buı tertJp yanlıolan ol. de. bü,.'ilk bir havrctl", v~ yfütin. 
mllflut'. I~JKunu tekrar edfyonız: 1 deki hı•lutlardan J ir fırttna bt'k!i· 

(Alcıllara durgu::tluk veren ulvt bir ı W•l"flk O"lU tııkıp Pli.im. Tenhıı b·r 
tırau n yıldö!ltımı ndeylz· 19 Maya \•Prd riurdu · 

1335 1919 ... Anafıııtalnr kahramn. _ l''ı!net R , ': dı dl. 
• Bflyllk liu'lt11fa Kenıaı, iK 1 1 K derli htr ., rl'. '" onıt 1 ktnn. 
tmdalri tııtanbuldan KUı;!lk AllY& t P. Oı>vpm t:tll: 
rağma ta!Lsfz f>i• vatan k6 eııln~r: - 8f'n siT." kalbimi vu" m«r. 
anav.ıl.llnm &.ı~mıı blr kıyısına b~Un ı.,n\c:h ıirrıl v '·ıuımı j.,::ethf'!6. 
~v adrmını ntU.) 

1 
mi bıraktım kirli yerlerdC' çiğnen· 

Ankarada yapılan merasim 
Ankara, 19 (A.A.) - 19 .Mayıs 

gençlik ve çor bayramı bugün bura. 
da en ootkun tesahilrata Yaile ver_ 
miştır. Her taraf, şehrin biltlln Cf!d • 
deleri, resmi ve huıru.'1 binalar n. 111 
re.nklerıe süalenmtı ve anayonar Uze ~ 
rlne gtlnUn ~mı ff&delen4iren 
vecizcleri ihtiva eden levhalar gerll· 
mi§ bulunu yordu. 

BUtUn Ankara halkı, bundalı 22 yıl 
ISnce AtaW,.kUn, btu.at kendiıinln 

~·ara•acağt mUU kurtulu~ hareketlnfn 
bqına geçmek üzere Samııwıa çıkı _ 
şınm ylldönUmUnU ve yine onun Ttırk 
vatantru emanet etmlf olduğu gençli_ 1 
ğin bu gllu:I b8yrammI kutlamak için 
yapıL-ıc&.k oian merasimin g~ceğl 

l~ ma.)'JB ııtadmı, c.ivı:.rmı ve yollan 
doldıımıll§ bulunuyordu. Ve beden ha 
reketlerl g&ıterilerine iştlrak edecek 
gençlerJo tefekkUllerin önlerinde mu_ 
zlkalar olduğu halde yollardan geçi§· 
leri sürekli all<J§larla takip ediliyordu, 

Saat 8,30 da ba§lannda nıaan! mu_ 
ciUıii olduğu halde bUWn yük11ck o • 
kullarl.a. llae ve ortaokullar talebele
rinden seçilmlı bir heyet bir gUzel ba 
har havası Jçlnde bqlamıı olan bu 
bayram gününde bütün Türk gençli. 
ğinin 1::.Utlln Ttırk ulu.sunun te'k bir 
kalb bağlılığı ile tcvcccU'1 etmiş bu • 
lunduku AtaUlrkUn muvakkat kabrln.l 
ziyaret ederek Elıedt Şefin manevi hu 
zurunda tazim il<' eg-llml,.lcr ve kab. 
~ bır buket kOymUflardır. 

Biraz :iOllr& da Milli Şef 1stnet 1nı.5. 
nt1 m:ıvakkat kııhre gelmiş ve burada 
kendilerine intizar ~tmekte buluna."\ 
BUy111< Millet Meclisi Reiııf AbdUJha· 
llk R'Jllda, Başvekil Dr. Refik Say _ 
dam, Ankara vali TO beled1yo re.isi 
Nevzat Tandoğan ile birlikte Ebedt 
Şefin huzurunda bC§ dakika sUren bir 
ta.z.tm vakfetbide bultUJrnuııar Te bl· 
rer buket koymuşlardrr. AtatUrkUn 
manevi huzurundaki bu laıdm vak. 
tealnl müteakip lıfilll ŞGf 19 Mayıs 

stadyomunu şereflendirmiş ve stadı 

dold:ıran an binJerce lıalk t.ara!mdan 
candan teahUratl& karplanmı§tlr. 

Relslcumhurumuz şeref trlbUnlln
de yer &ldı'kbuı 80l1l'a &ılerinde ,anlı 

Türk bayraklan ve onu takiben de 
parti bayraklan dalgalanıbğt halde 
gençlli?in geçi§ resmi başlamıştır. BU· 
yük bir lnUzam içinde geçen ve tak_ 
ctir ile takip olunan bu gecit ttJllDlln· 

de 1be n ortaokullar kız " erkek ta_ 
lebelıııinl Gul Teı1Jlye JCnlıtltUall, 

Ytlıc.ek Ziraat EmtftUlerl, İmal&tı 
Hartılye "9 dil9r çor tafe'kldllleri 
takip ~. - • r-

Gençlet Jrtadı Clolqatak "ll!Ut Şe.nn 
yanıulmcU MyOk Ktnet Keeltli Re. 
iai Ue Bqvekll, vekiller ve partl ge • 
nel llekreterblJD bulamn&kta olduğu 

feref trfbUntl &ltmde yerlerini aldık_ 
tan 90llJ'll bando ı.tikll.1 Jlarpnı çal· 
m.tf .. bu.na bUUln gençlik Ye baik 
ldltıelerl l§tJJ'ak ey1emlflerdtr. 

Kan.zara !)Ok ulYI !dl. Blnterce hal_ 
km b~ blr afı:ldan aiJ~ İstlklll 
Karp ~a. dalga büton fe]ıre p -
ydırken atadın etratmda b&yraltla.r 
yOluıeUyor " b0t.1bl blbleı' bir aeta 
claha en bllyOk ~ AtatOrke, 
1nönUye teveocllll cy1emif bulunuyor
du. Merasimin bu ııafb&wmı Maarif 
VekW Hulın All T9ceda b&:rı-tı ~ 

mı. kirletain diye mi vel'dim ! 
- Affediniz, anlıyamadnn? 
- Peklll anlannm... Geçen 

geeekj mP.Clisinhıden, oradaki sö:ı_ 
lcriDizdrn bahaediyorum. 

- Hangi mecliil all&h81Jkına 'l. 
Hangi sözler? .. 

- O gece, doktor Servet mi nı,. 
tlir. ıste onunla i:ıir arkadn•unı,m 
evinde deı;iı ~:-.:eliniz'! 

- Evet ... 
- Orada, :ırkadnsınızın ... 3e.) i 

yok mu.ı·du ., 
- Evet, dostu vardı!.. 
- Daha? .. 
- Nermi de kendi mubibbesl 

ile orada idi. 
- Çok iyi, bO.)clcndi? Fena 

eğlenmi~or~unuz ? .. 
- Lakin o hanırnlarlıı benim nr: 

miinaseb<'tim var? •. Ben bir davc. 
te ic:ıhct ettim. Ftııın hnldP. sıkıl • 
dnn; doktorun 7.orlle yalnız bir sa_ 
at kaldım ... 

- Ve hepsini dl' l.>ir saatte .rap· 
tınız! 

Orada bulunan kadmlardnn beni 
k.ıskanmı~. diye dilfünilyordum. Vr. 
bu, benım iç.in bir iyilikti. Fakat 
M<'fkurc> dedi lu: 

- Bı>ni ne \•akrt onlara takdim 
cdecP.lunnlz? 

- Kimlere! .. Naeıl takdim? .. 
- işte o kadınlara. 
Cö?.!eri do'".l vr zlmıuıı uruktu 

B"ı ~ durdulcfan l!Onrn coştu: 
- O 5lbirlf 'kadmlılra .. cledı. 7.11. 

nutku ile gençlik adma bir mckwpli 
kızın heyecanlı hltabeal takip oyle _ 
mf§ ve yine hep birlikte "Dağ başını 
duman almış" mar'§ı söylcnmlştir. 

Tam bu esnada Ma..~ton ku
lesinin altından, günlerdenberi 
atletlerimiz tarafından elden ele 
ulaştmlmak suretiyle Samsun. 
dan Ankaraya getirilen bayrağı 
havi mahfu.ayı getirmekte olan 
Ankaranm en genç atleti stada 
giriyordu. Yaşa sedalan ile kar-

1 
120,000 Japonla 

180,000 Çinli ı 
çarpışıyor 

fllanan bu atleti ellerinde milli 
renklerimizi ve parti bayrakla- 1 - :-.... 
rmı taşıyan diğer atletler takip 'Z f IUm IJllll': ı 
ediyordu. "Atatürkten lnönüye" a er ZU 
sem'boltinü taşıyan bayrağı getL ı llelh Aafir h~ 
ren genç doğruca ~ ~nü.. rip ha;:tmda kul',,... 
ne çıkmış ve bayragı Millt Şef'e :ıı:~ ve ıerefbda ·.Mi 
vermiştir. Milli Şef bayrağı mah l aıra in~•J etmeli ~ il"" 
fazasınd~. çıkarmış ve ~ka larla ya.zdırm.ııftl. _ ~ 
göstermıştır. Bu hareket yıne Senahribln tntuııaU, ....-:. 
heyecanlı tezahürlere vesile ol. den meraklı ve ibret llA' 
du. dır Kencli&iııe ~ 

Bugünkü törende yapılmış o- kU~dan nnvanmı .,.
lan ve başta Milli Şefimiz oldu. dar diyor kI: 
ğu halde herkesin sevgi ile ta. "Benim birind ~--
kip etmiş bulunduktan beden hü:ıı:Umdan ııeroulı .-._ 
hareh.etl-c i gösterilerine gelince, l1im askerleri ~ ~ 
gençlerimiz bu hareketlerinde o mev'kiinde ~ ~ 
kadar mil.kem.mel ve muvaffak zamadatı nihayet bWCJIL --· ...... 
olmuşlardır ki stadyomu doldu- kUından elden kaÇIP 
ran ve l:)JyJSI e-Ui bine yakm olan birisine iltica et~~ 
halkın en küçüğünden en büyü- yürüyüp atıarmı, aı ~ 
ğüne kada- bepsiıjn t dirini nelerini, zahlrelertal 

U 1 k h b" ·· tCtpla.mışiaro r tim. Bu ganaim ı~_.. 
zaxtar ar ı gun Bilh2.988. lısc ve orta okullar gümüşten, kıymetli • (//' 

geçtikçe kızışarak talebelerinden sonra beyaz for. dişahlara JDBhtu• bir 
devam ediyor ~:ılariyle hnrp_C'~u. talebeleri. vardı. B~ ~ ]3abf1 

. ., . nın bandonun 1ştırakiy!e ya.pm;ş bazılarını gondcnp .-
Pekın. 19 ( A.A.) - Ş~nsı nın 1 oldukları beaen hareketforl ve darının karısmı ve djg~ t1f 

cenubunda on gündenben ecre-. yeşil sahada genç ve dinç vücut- n ne hadım ve ta~ etti' 
yan eden şiddetli muharebeler. lan ile yaşattıklan ''hıönU" adı, ber yakalattım. .Ask 4" 
den BOnra Japon kuvvetleri S3.rı ve nihayet bir kısım arkadaşları kalanını e11r edip k618 

nehrin. ş~al sal?-ilillf1e 80 ~il?. bütün stadı fasılalarla çevreli- tun. f1ll 
metrelik bır kavıs çızerek Çin.•- yen ateş ~emberleri içinden atlı_ Bundan eorıra rabb 
leri ihata etmiş1erdir. ~hsi ge- yarak geçerken genç harbiyelile. yardımı ile Gddan ~ ~ 
~ mnıtakanm çok genış alına. rin harp okulu marşını 8Öyliyc- den yetmı- d'?kuz. bU 
sı dolayısiyle Japonların burad~ rek sabadan çıkrnalan çılgınca >1is yirmi kanyeyı ırı ~ 
bulunan bütün Çi kuvvetlerim alkışlarla karşılandı. rek zaplettlm. ~ı. etJil .Jıtl 
esir etmeleri pek az ihtimal da. Bundan so::ıra beden terbiyesi ve k~. erkeklerıD'ı nı cfı1" 
hilindedir. lyi haber alan men- enstitüsü kız \e erkek ~Jebe)e- C'rkelen köle, karltarl 
balardan bildiril~iğine göre .h~r riniıı ayn, ayn ve birlikte yan. ye .. ~t~ırd~.... c~~ 
gün bir çok sıhhıye irenlerının tıklan ritmik hareı:::ctleri. mi!li Y wnu. -ı:m8 ~ ~e~ 
bu demir yolundan istifade ede- oyunlar aynı suretle takdir'e da Eylfılı ~am<ıa d »""'..1 
rek şimale doğru ~eçmektedir. seyredildi ve bu son göet rilerle yü bir ~ah var 'u. 
Bu trenlerle aynı zamanda yUz.. d" törenin bu safhasına nihayet kumbe kalalbırulmsamu:lkii"il 
lerce tabut da nakledilmektedir. ·ıa· ha. r ır a u: Dl -.ırıı · · -..ı·ı ven 1

• • de h~r ne varsa her--Japonlar 120 bm tahmın ~"'Uı en Merasimin sona ermesi iliJen. k k t B .... k ga,·dll _..-.... 
büyük Jn_ıvvetler kullandıklannı ne Milli Şef sta.dyomdan aynlır- ~k S:~dı. :rıerini ~e 
kabul edıv?rlar. Bu J?l~takada ken halk gelişlerinde oldu~ gi· fabi ye~rl~ şv kasa.bal3fl. 
bulunan 9ın kuvv~tlen~m yeku. bi en içten sevgi tesahUrlennde rl l~rkt sonra bir ee 
nu 180 bin :raddesındedır. bulunmuşlar ve bütün güzergih_ ıa:ıı-ha:Cmı toplaJTIGP 

To'Jcıf, 1.9 (~A..) - Japonlar, ta sürekli alkışlarla kal'Şllan. \ e tnyin ile .... eri (l'·n~~ııı 
~on:ın la ~~1 arı:s:ı:nda hudut mışlardır. • . Hazk:yayı nas·l magttP 
uzerınde buyuk bır m1;1vaffakı- Ankaı·a, 19 (A.A.) - Reısı- de şöyl,.anlatır: '11 
yet .~:ızanm!şl~ı;d1~:.. Bır .. Japon cumhurumuz, bugün gençlik ve "Fııkat Hnzlnya. k('nd 
tE;bhgm<le btld~rıldı~ı.ne gore, 10 spor bayramı mUnascbetiyle 19 teri bUyUtt'relt it.arıtinıd f 
bınden fazla. Çın "5tn alımnıştır. Mayıs stadyomunda yapılan me- şiddetli kudrl'timi ·.,t ~ 

Bunlar arasında 2 kurmay rasime huzurlarirle şeref ver. bana kibir gösterdi. 
subayı vardır .. _ .. . . miı:ılerdir. dört gchir Yl' surlcrın 

Yiı:te bu ~ıge go~. Çiruller ReisicU:mhurumuz, mekterılile. pek r,ok burçlar "ıırdJ .. 
9 
... -..... - .• 

33 b~ m~ venrtiŞerdir. Se. M ve ~ıWJ?iveaj ~l~- gl.bi dağılan askerlt·i~ 
"ınl!nei °Çip. ~nttlıt~a~ lçrjnin yan+rklan hareketleri Y<l· rek o şehi !erin etrnfı 
d~an ye~iJı C~nc~l .Ka~2tunı;: kın bir :ılaka ile sonuna kad'ar kurdum. Metrister ıy•P . ~-" 
maktuller araSmda muunmak- takip bızyurmuşlardrr. sara aletlerim ko ıc1uıı;. ~· 
tadır. 1 rd ..•. 1 .1 St'bat ilt' onhn vurrrı• ~ 

Bir Japon hava tebli~i de Ja- Spor ve atlet~. e: ,.oru "11 1 er. e 1>rek belanın ac Jer11'1• 
pon bombardıman tayyareleri- leme, dc~let reısımızı ~k mem. kanın şiddetinı tııti.lrdll°· .,,.~ ....... ._ 
nin, Şansi mahaJU hükfunetinin nun etmış ve .. b~ .. münasd:>c;!t ketlerini ahp "'ılıcırnla 
merkezi bulunan Sian üııerine haz:µ o.kulu m~. K~rmay • cirdim. Ellt'r"r:l<' h"~ 8 
şiddetli akınlar yaptıklarını ve ba) Behmt Gok:r ı .' c ham. °: rakma) ıp hPpsı i ı iı1"· 
burada. kışlalarla sair askeri he. ~u bed~ teı:bıy~ı mu.allımı fet.binı bir bli~ ült f<'t 
deflerin bombardıman edildiğini H~mettm. ~üre!! U:bnk ve şlmdi~edl'ğin ~Pçmi; ... 
bildirmektedir. tal!t~ er}em.:ştir. Ke~ık ~ed:n f misli işltilrui:ı e"v'IPrde 

VAKIT'A 
ABONE 

OLUNUZ 

tc>n nazarlarını7.da ben de onlar • 
dan biri dcğtl miyim? Sizi sevt-. 
rim, Takdiri sevC'rim. Nurettini se 
verim, Hüsali scveı im ,dnh<> kim. 
bilir bana ttövlcrrırı'liğinlz 1 'ınlPr 
var! .. değil m.i.. ·n bunu ' 
ne halola SÖ\ li •iz? R • ., 
le bir mecl.i bulı rı • 
krf'k'!irıi:ı '? .• 

MC'rnl • • de' 
himdi: ·vahut • .-n ı.i.::ı.} 
dnr \"alandı ... O gec • orac 
tiahat ,trr~t ,.,, ~ ••ı sminc 
~ini yrıni ts.nri•ö- .,., it" k<>d.111, ' ,. 
s:ıhibın<fc·n ha .• ., • "rnnl, Se• 
\ c Takdir ile b"R rk k var 
Onlar, çılgınr'l e i\"ndikleri zan .ııı 
benim bir 1: .. ede .kf'nii S'ladetirı 
den ımıltayyilcmde k ı'llı bakiye i
l" meşgul ve dalgın durduğuma. 
gli1dülc>r· eğlendiler ve yalnız o 
?.aman v" bir dt'faya mahsus, kirli 
dudaklaroa .Mc>fkürl'nin temiz ismı 
dolaJi!tT ... y... ht-psi bu knda."rdı ... 
lcicı ırı<len biri, kudm ~ah ut (•rkek 
bu meclisi hlrcok ·alanlarla on:ı 
~·azmıs \'~ra söyl<'miş olmalıydı; 
ial<at Mf'fkürf', ben.im kendi hale 
kıudn fena biı· ey . öylCI) <'bildiği. 
mc inanmı:ıh mıydı? .. Onu, rr(izle • 
! imin ımyri saf \'E:' srrf insani biı 
bakı .ın la:rı kıskanırken, nasıl dört 
cıkf'ğin muvacC'hC's'nP l't' r~ ·ıır

dim? \Ze ona., bu kadar aylardlln 
5'1nra reddolunurum korku ı · 
bir randevu YCrmC'zkE'Tl, naınl kcn. 
diıııini böyle bir mPClfM- gt'tinnl"ği 

teroıyesı mukPllefiyebnı tatbık ıardan esir etti~m ki! 
eden Ckneral Cemil Taner'i ve kadın C'rkek ve iğti~ ·~ 
Gazi enstitüsü beden t:er1Jivesi atla .. , e E'kl r, kııtırlat ti,.... 
şubesi müdürü Ni.z..'1.m"ttin Kır. ökUzler nzalr gar.ııiıJI 
E;an'ı v,. onun vasrtasivle mual. lıiyuhsadır. 
!imleri tebrik ebnişlerdır. Bunlamı h" ,ıni .A.Ur 

vaadcdebllirdim 7.. M'efkf.lre, bU _ 
tlln bunları ve beni bilirdi ... 1nan· 
mamalıydı •.. Fakat işte inanmllj gö 
J:iikliycr ve beni dinlemiyordu .•• 

Sonra, ikinci ·e daha kudretli 
ihtimali düfllndUm: lılebl:lp gecc
shün tefenilat:ıu anlattığım vakıt 
Takdir demişti kl: 

- Yimılııci a.s"Ul Jn~ları böyle 
SC\;Jmez! 

Ve bana uzun uzadıya bir şey • 
ler söyölemişti. Onun fikrince 
Mefkiıre benim için karannı Yer _ 
miş Qluyordu: 

- Fikre.. mi? .. O, bir kocaman 
· ""ınktır! 

·kdir haklı ise, .Meflctirc ken~ 
•i daima bana geldi~r:i gibi da

.. irf'n bu neticC'sİ7., berf.m 
mca <mel. kane ! ) münase· 
kırmak is i~ Pceı· vP kendisi-

:ı ~u ettiği kada.ı; sr>ylanlı, atM
c· lgın vt:" gene hiı as;.k anıya

kf ı. Bdki ilç ku.dnn biri ile gö
. ordu. O hııld<' o gC'ce hak· 

.,, lıiraz malfımat almış \"!' h<.'-

derelim. Bum:fan son~ fı. 
Hazlı:iyanm memieN" 1 

çevinfün. S<>rçeyi k" 
der gibi .kendısini O 
h&pseyledim. Orişlinl 11 

lar yaptınp adJunlar . 
rafına yaydım ki, b :aı 
çılı:e.rsa yakalasınlar... c 

Senahrlp, sonunda . 
kılıçları altmd. can ' 
rih, kendisini, hiç de tJ ~ 
gi gibi gaydetmi;) or. :;;.. 
tında "§BD v ;;ere!,, f6 
hare« Ueri tari.b "zulilıJI _ ~ 
ce,, diye Jcaydedi>or· __ 

1 
~ 

Nf)...-

Dünkü yaJJlıtl 
Dün saat l 6 da 

Sinekliıbakkal'da •1_!1..aısı 
evin mutf a.ğından Y-'';ıl1 
ve itfaıye-nin sür"z.t!c_..,1 
siyle mutfağın bir .k~ 
olduktan sonra yaııg .. -
geçil mi.,.crt.ir. 

VECiZELE• , 
* Kitn&eler ha~ 4. 

ğilmif; o halde bArbi -~ 

m!'n bu meseleyi uydurmuştu. Aı. 
t..ık 1·(' ~nııs .m. nn söyles('m fay
dasızdı. Söyl tmlye,.ek, inanmıya· 
cak, ve tahkir ederek, kendi ze· 
lutbrnea kabahati bann ) ilkletcrek 
oyrılacaktı. 

Bıı mliliı haza. bruuı 
geldl. buhrıın h",.ırlml 

mut<'rlilı\na de. ·m ki: 

IWnlerdirT ~ 'f. 
* Efhu ansmda irı~~I! ~ 

pek muıdb kudretini bzıtnanlar ~ \ı 
yendim ve z~tıı:ıl kay4>eierler.: ~ _-.A ~ 

abınc olanUt ın~ .,.y ~ 
nıuttuıl artnvlar; ~-""' \ 

- Sbm kızmak, &ize sir.in gibi d ı }armdaJıl""...:.-. 
ınuamel<.' etmek elim.dC'n g~mez; b: ~· .-~:... de.ııil!~lj 
fakat temin edc>rim ki... -ır !kı muh&ıı!lDI ~~ 

- Hayır. hıl\"IT ... hiç bir temi.. öteklnın yeri.Jli ~ 1pt: .,~ 
nat istemem. Jk>n c>minim. lçti- bin kat beter h le getir erit' ti'~ 
niz. içtiniz: ve o kadınlara heni !erte; çift ıo:Uı n zıraa~ll l; 'f":J. 
d<- oraya götilrrıceğin{zl. onların vaptmak ı ın ) ntığl ~ 
.) anında ot.urtacağmw, onlar g-lbi bun tar ıruıanlı .ı heJAlce to 

' ""rs~mızı vaadettfnls... Evet 1 iç~.- Faznetıc sefalı:ıt 1 
bc.n de onlardan·nı: 

1 
zıa iki YazlVE"t ~ f 

( f)eoo,,.. w.ır) . . ....... 



'""" I • >r1t 1 ·/ - • '',p/,, .... :-1 aoer~eı1 Trakyada 
. M .ll" p . 1ahsu111e 011r0ıme-kase ı ı ıgangonun dik bereket var 

~)'a .ile lşblrDii f k laAde keşı· Jesı· Ziraat vekileti s 

".·' ......, " ....... I ,, .. 
'• 

- llltihJm lıldlse!il 8'lJ a u 1 
harman makinesi 

~ - Darı....... - .. - •"* - eo 11e _.. - aooo daha ıröaderdi 
-... ..,.._ Al-

19 
Jfa1ll ~e ~klllll (ıha- bilet. 1 Umumi müfett1tllk ziraat mllp.-

... _ -.- ....... .... cltia ,Aıakanıd& se~e ! .... lı•=- .-nlar riri Şevket An Trakyada orak ve 
..,.__ .... __ 'D •• .&-. = 11 ele çektlndıf w ba ~ Sonu (0) ile nihayet bulan 30000 harman işlerinde çiftçiye yardnn 

.... ..,_.. kaJ•1* bir halk ldltlelli taklP et- aumara ikramb'e kaunmıeJardır. iekllni teeıblt ve bu işlerin t.am bir 
lılr .- Jlliltlr ııo.ooo liral* bl1y8k ikramiyeyi intizam altında yilriimeslııi temin 

........_~_ ~ teldlde Bil ·çeldlilte- pstnan namaJarl u•"llll 1 u893 numaralı bileUn . mabadlle mmtaka dahilinde bir 
~ lıılr ....tıJa ~: bir parçam ı.tanbul ve blr p~ı \eftlıj eeyabatine çdan?ttır. 

llAOO llra • na·._... da G&ıende •tılmJltır. Geçen sene Ziraat Vekiletlnin 
'9t -~-~ ıu89S 10.000 11.ra uzenaıı 212102 nıa- Venllil 141 orak makinesinden 

lılr .._._ .......... maralı biletin bir ~· Ankara bqka vekllet bu aene aynca Trak 
Mı ...... polltl. 10.000 Ura lalP'• ve bir parçam da latanbulda. ildDCl yaya 5 tane de harman makinesi 

............ Bir 212102 291~_... 10.000 liralık ıtramiyenin bir par- vermil veba makineler Çorluya ..... .... ı..-· 6.00I Uıa J&a•-- ---- bir d la--. ., .. ---- ::::_ 033"4A J9'1016, osıJ.84. 271'99 ça8l sungurlu ve parçaaı a '6Dderilnılttir· 
.. ....__ ~ ınr ·~ ~-1-.• tanbulda satJllllıttır. lıa --.uı 61le 'bir LIOO 1lm bO'_. •-- Bir tecrfibe senesi gec;lrml§ ve 
..... edea atllaa Sonu 3103 ile biten 30 bDet 5.000 lira kaADDD bll.:-tJerın her biri vaaatl 600 dönüm arazi ..::6 J1llran &Jm Sonu 7829 ile biten 30 bilet d6rt parçası ı.tanbal ve bir par- biçerek bunlan köylilye pek ucu-

•• ~erte ü.-

500 

ura kaftDAD 
11
.....,.a.r cuı Edremit, bir pervası da Ayva- 1& mal etmekle köylO tarafından 

._.... e&t.I. .&t- Sonu .... 
00 

ile biten 30 bilet Imta aatııınılbr· çok tutulmuş oJan bu makinelerin 
.a. • .._....._ •~ bil "'~er l.kramiYeler yurdun muh- bu aene dah v-imli l l ---~ Sonu .... 1e!t ile biten 30 et "'16 a ..,. o ma arma .._ Udleeler - ...., telif yerlerinde satılan blletlese ~ılmaktadır. Bunun için Baba· 

tara. DaU 100 Ura JEut'Mll •~ tlll>et et.mJttir· eski, Lllleburpz ve Çorlu ~edek ..._ere..:..... Sonu 067 Ue biten 300 bilet merkezleri olarak seçllmişt.lr. 
... '-le uydu.-::. 10 Ura J&a•_. ._,.ıar Bu 8ellE> blltün Trakyada göriil. 

~"""1S Tarihi kıymeti haiz tür ~°EE.~~!.~~~ 
::..w:=: beler tamir edilecek 
~ mu,Hl • Vll veritmitlir• Bu )tarai'IJ1 tatbiki .......:__~ •e İtal7MDI ... __ ..;.~ Vekili J{a8all Alı ..... - ı .. · .~ teclbirlef alm•lf,, Belecllye, Topkapı dJpnda he. ...;_~etil .11J.BA&... .ka1dJğ1 beş gUD ..,,m ~ men kapmm tarpmıa gelen ve 
~ Wepler- cel şeb~ . . mU. b(tt.çeye .t0 bin liral* +shri"t Kaltepe yolu ile Yedikulede bU· 

vena1tt1r.. ~indeki t;etkiJderUl1.~ ıwnmuatur. yük ufaltm aramna gelen metrik 
~ m.gu1 ve 22ler ~ tek8if ~ Tamirat yapllırken ~.atn mesarbtı derhal kaldlracakbr. Bu 

-
Topkapı harici 
tanzim ediliyor 

1 - YAD! • IU.DI U11 ..... , ........ ,.: 
Bü .. qük tiryaki 

":Yakıt" m oazı yerleriıu bugünkü dile ~irerek tefrika.ya 
baflıya.cağmı müjdelediği "KaniJe", yalnız bir ta.biye harikası 
~e bir kahram~lık menkıbesi. ~ğildır. Onda her çapta i~ 
ıçm, ,alına~ büyük dersler, derın ıbretler göze çarpar. 

.. 'Kanı~··. zeki ıle cesaretın, bilgı ile ıradenin kaidesi üaünde 
yükselen bır müdafaa i.'bidesidir 
.. N~k .Kemal, fevkalldeliklere vurgun ruhu ile bunları ta. 

ı~hın. derınlıklerinde arar, bulur ve ortaya komaktan hoşlamrdı. 
K~k! ~an sonra gelenler arasında bu yolu tutanlar bulunsaydı, 
t.az:~bımıztn yanında bir de menkıbeler ve de&tanlar hazinesiyle 
ovune~ek halde bulunsaydık. ''Faizi" der ki: 

. Bır gün paşa merhuma gittim. Çehresinde o derecede ali
metı melal vardı. ki Kanije muhasarasmm en muhataralı zaman
ıa:m~a bile kendini o günün onda biri derecesinde mahzun göıme
nuştım. Bu ~alini neuzubilli.hi tWl Derısaade~ bir vak'a budu. 
smıa .~aınlettntı. Sebebi kederini aordum. Cevabmda: 

. ~a ne olacak? Kanijede ettiğimiz cUz'I bır hizmete mu
ka.b~l bne v~rat vermişler ve hattı hümayun göndermişler. Hal. 
hukı. ~anun~ Sultan Silleyman; merhum Mukbil lbrabim pqayı 
t:tvızı t~ ıle vekaJeti mutii.kuma tayın ettiği zaman yedine 
~.alı.uz bır menşür ita eylemisti. Piyale paşa, merhum Sultan Se • 
ıımın ~amadı bulunduğu ve muharebatı bahriyede Wfei mUIOk-i 
ııasranıyenin donanmalarına galebe etmek ve Sakız fethine nail 
vlmak J:İbi birçok muvaffakıyetleri görUldUğU halde, kendisine 
vez.'\retı ~ok görmüşlerdi. Halifei isllmın battı hU.mayunu Kani. 
Je muhas~~ı gibi hidematı cUziyyeye mUkAfat obmya başıadı . 
Ve devletı alıyenin vüzeratı benim gibi kocamış fertutlara kaldı. 
Buna teN!si.if etmiyeyim de neye acıyayım." 

Hasan ~anın bu sözleri, kendieine iltifatların en ihtişamlı
s~· • rUtbele~n en bUyUğllnU geti~n bir hattı hUmayun Ozıerine
dir. kendi hızmetini kendi vicdamnm terazesiyle tartan koca 
k8:1'raman, bu mUki.fatlan yalım çok görmekle kalmJyor. Bu 
mük~at. yolla~ışmda devletin temelini saımn bir tehlike görü. 
~-or. Faızt" nın şahit olduğu ciddi ve alır teeasUrUn sebebi işte 
~·.Hasan paşa, kendi çapındaki adamların tarihini, hizmetle. 
~ını, ll~k. olduklan alkışı ve erdikleri mUkAfatlarl nud lnceclen 
·~~e bıhror. Hepsi hakkında devletle beraber, kendinm de ve
nlmıııı hükümleri var. BUyUklilk işte böyle baelar, böyle parlar • 
~talann bu ~llkını benimııemif olısalardı, Olmanlı tarihinde. IMJll 
Uç asrm facı alarmdan hiç biri yer bulamazdı. 

Pasanm bu sözlerinde, bugUnldl nesil için de ömeklerln en 
muhteşemi yaşıyor 

HAKKI BORA GBZGIN 
~etleri sırala- ~· TUrk ~· bais mfmarl tarzın3, tarihi tıymeUne mezarlıkta altrabalarmm makbere-

..._. 111~ ~ın:1~ilııel~!__.~ri~yl~ııe~· ~!·..!ta~mı~·rıne~-ı!k:arar:;:.-:JıaJ:::e~l geti~~n~lm~iyecektir=-:-;·~·:-:~-:- lerl bulunanlar bu ay aonuna ka· ~ - - ~..n _......., dor makbe ......... I beledlyenln ... 

1 ~~ Hapishane VI tevkifhanelerde ~~:.r-; G o N o E N G c:ı N E ı 
~~ mektuplır kontrol edilecek ::=.-:::..::.;~ ASKERCE DüşONMEK 
--- ··-·- .. ..--.. -...ı..u- ...-.. ... -. Ve DUYMAK ZARORET~ 

-...:.::.. .. vena-ı'" Sırh•"• weıev~ JraDUDUD ıeceii. · Bir çocuk hatlandı D UN akşam, .Ankara. Rad. - sandır. Onu, LIUl gilıı1erinde, 
.... - ... Yallerl Wr lı.tl- reti idaresi )laJrlcmd ... _,_ p. f) Sapl•ne '98 ~ ~ t ••• n.- ·---lerinde g·••-.u-

11

-·, pa. -......ı ~ ...ııııae "'::...... -·· .. _.....- - x__..ıa. Tlllıtagaııi ..,. yoou. yem - &-- •-· ~ 
::;; ~ .-.. ~ ;;;-~.,. ...-- ...,_ 28 - oturan programı araomda -~ ~.~: Jıöprilde, bil. ııuıet ııec1181D8 takclbD fJUIUlrur·-• ler ,.-.. ne clıl-u-- Tal1bıı boıı yqmılakl oğlu Ali, ğin oaati" ni de tatbik •tti ye ,_.,.....,.erde ve parlclarda J(odıleıllD ,..ı ..,ıııı ııı::...~ı- aıııeıeıor yapııı.:oiı 1ıa1ı1<..ıa lılr -pldaki tsıcereyi devireni< bizi, ııevimli bir F.r'le lı:a'1I gürllrilz. .• Hele uzak illerden ~a)1 ~ a .-..=--f.~."l:r~ -- ile W•=ıllır. O>oılk ,_ kargıya getirdi... Me1ımetçik gelmiş olanlarının gözlerlııdekı 
_ -:, /ılf' .;;r----= -· fiili - ·--. - --·" ~ _... ifııdeA~•r. 11e. 

bjjjii;.. .. ~,......: ,. ..uteolllk --- Vo .-pır. ltr - glirllolı- ::"loıaııfbıiuııua ~ .ı: dlrflıDO"' .. yedldlm -'·- JılleU1!• .. ,ıe..ııee _.. tnmdeıı. ta"""'*"'~ hal ce·_...... '----.:.ı- Bu .......... _-1 

- .. .....-- Ut ed•lıll- ....... alıııorü ha- den. orduda edinileıı ~ .. ~ ~·-· -
...... otu .... ~---_. -1- •mnly•H ............. irfuıdan lıalıaetti. MemlelııetL lleluııetçilı:, _,.ı mllııuebot. 
8l,C) •• · --·-- ~'.!::.... - •-~- -- - .. loer -18,.,,. '<<•dll•rlnJ -· nin -'-'"1 - ~-L !erin ell oamimJ bir •hada ce. 

pa

y;: ~-;;f.ıra .,.~ ;;.. "";"~ '" -- ....-ı kon • alarnU ...,imla prtı"",i;:""ı:;;.... çok açık ı.:;". reyaıum ı-in -· önıeiı 
d) JrohW .... ..ıoıııor ..... .. - ..... ~ bll ... - •• , •. ·' "' _ .. ..-ıı.. ,....,._ bir -· - !<imi•• ............... - __.. _... - .. - prelıli oüıtlldlill .ııoı. ... Jldımetçlk tııwanile .-ıa- ~ için .ataııdoo ... -· ... _.ıeıerı tatıılk - ........-ııı:- - .... - ....... pNk ha- dıtmm TUrlı eri, bu - - ayn gayri ,..ırtur. Ber-caiı ı. ,...ı.uı - '" hoi • •-'" .ı.. ıloe ,.-_!deri -- - ifade ettlii iki mana ile. yani -. •'Jumıeelıri" diye hitap e.. 
•>' HopioODeıeriD ~ • .ı: ,.....neıte -- == W •er n..ı -... -....ıın hem •tttıe1t•• hem de "ıleviıııii" der ve ıı....ıu.i de bu h-,._ _...... ~ • ___ ,_ ,..--1ı1r takD r1s11- .ıa - """ - .....ı bir piıaivet olarak her ..,..... dırgaıııu: eanlı eanlı komıpr. 

nl si~ gelenlerin koDllPl-

1 

dDID Juıberatlll _...mı neticeler tev- balawaftllr." clilbnir.e deatan ettiiimiz in. lşte bu güzel huylu, llOkul-

=:~~;ııarlçl~~e~•~ull.abe==;re;!e;;!İ!!!~::::::::::::::::::::::::::::::::;:ı:::::::;:ı9:::~~~~;;~~~= gan.-fakatvazifesmegeçtijl 
~ ve zaman bir çelikten daha _.., 

_ 84 - e:_:1·=:!'8:..:::;a ... -: quldwıb ve yuuıplmu 1ılr 
Wor oıı _,.,,.,,.dola _,,,,. - p ınlltlıie oldu. bahadır olaıı -~ Ankara Radyoeu, daha yakma 

Matmuel Nort>er bir tek ke- getiriyor ve milyonlarca din-

Kaalı Bebek 
Çe11inm: M. ACAR yasan: Ge...,., Löru 

n bile mununa dönUp bakmadı, 1 yici )r----d.. ı.-
fakat blkimlere eöyiediği aözler ~ ~"7 h~ d&. 
De anki onlara vazifelftini ha mek lmlrlnmı veriyor. 
brlatb- &e,eti hüime de vaz1 
felerlni ,.,rine getirdi ve Bene- Aaker ruhuna. asker dölıü-
ctit altlm cezuma çarptmldJ. nil.ftlne, uker zindelik ve mu-
Atfmı talep igin reilliemnhura kavmıetine fiddetle ihtiyaç 

gönderilecek olan IA}'lhayı imza. g(leteren tu samanlarda. ba 
lamayı da reddetti.. Artık Mas yenilill. ben, en uygun teeeb-
llOll1Ul öltlmU beklediil hem de bOelerden biri olarak lalrpla.. 
aeve aeve bekledill ~4;& görll. nm... Sivil olanlar bile, rubu-
ttıyordu. Onu l5Mlm korkusu de- na tınifonna giydirmeli ve hA-
fjl, fakat yalnmca Kristinle kar- dtaeleri tıniformaya yalalm 
fdalmak biraz 'Banml!ttJ. bir ciddiyet, dikkat ve b- • 

2 Klnunuevvel gtıntı ld,otin Irkla mtıtalea emtelidlr. 
makinesi maarlıllm kapmma HIKMB'l' JttJNl'n 
kunılmuttu. M11thit bir eoitık • 
vardı. Bu kanlı katilin öltımUni: 
eeyre gelenler titreeiyorlanb. 
Yalnnıca mahkbı. kendisini ha. 
~~otomobilden 
indili saman. ne ~rdtlill man. 
aradan, ne de eoiuktaD titre 20-5-941 
medi .. 

Birkaç daktka eonra keeileeek. 
vllcudundan aynlacak olan bqı
m ylHalek tutuy~rdu. Toplanan 
halin he,ecauız nazarlarla sey. 
retti. Herkes bic; de;tihıe Bene. 
clik'in bir deli gibi halka saldır
nuık ı.ttmee\ni, Jdlf(lrler etmeai· 
nl bekliyordu. Fakat mahkibn 
orab blle ~kli. Gayetle atin. 
dl. battı ~ bile ... 

'l .11 Baftf pros. 
ram 

7.'6 Ajaaa 
8.00 ım.tk 
~ 

s.ao lD9tD aat 
12.aa TQrkçe 

pWdar 
ıus AjaDa 
ıa.eo llandOUB'" 

bltar llOlo,. 

Bir rahibin kendJaine •ttııı ıarı 
baçı öpt11 ve yavq llellle: ıa.ıa Tllrkoe 

- ~yada yalnıs bu imanın pWd&r 
k&rdeficlir ... ıa.ao Karlflk 

Dedi.. proJdDl 
Ve aym eol'* Jambbkl&. an. 11.oa ,..... aua 

ki bir dakib mma fS1eeek iman l ıs.ao zınat taL 
o clelBmil g111 umtnı eellltlata 9bDt 
t.tllUm etti. lUO Arjantin 

'~ .,.,. ) tangdart 

J9.00K..
'faft mat 

J9.11S 8alcm .. 
Jr..trul 

J9.IO llemlelret 
.at a:prr 

19.f& Sakın ... 
keıltrul 

to.115 Rad10 .... .... 
.20.'6 Sa1oD -

n.trul 
n.oo ııemWmıt 

poaa. 
n.ıo V1rtt10111ar 
21.IO KClllUflll& 
21.'6 KJl8lk ......... 
2UO Ajlm 
2U&Dem.._ ... 



Maarif Vekilinin 
nu~•J 

('Baş taraf l ıincide) 

sene önce lmrtan11ak kararı ile 
Anadolu topra.k!ar na ayağını bn.~ 
tı. O günden 'bug.ınr- . .arkasında 
yi • u J ilmuzUr hıc; dc>fi~miyen 
17.., bizden sonra gclecC'kler için 
de bir hayat ç;,z 1 i h::ı.lıdt sin uı. 
gid "ccktlr. Türk mUJ. tini, c1ıı ıy _ 
nm dört bucağında yoPgınlann 

tutuştuğu bu d vird ' bu derece 
s~ ... rn, bu derece azimli ve irade
li, bu derece yekp:ırc k·la:rı kud
ret, onun her Türkün lrnli.nde yak
tığı istiklii.l ~kının ateşi, milli na... 
mus ve şP .. efin meşııfos.idir. Hiz
metlerine minnet ·ve muhabbetle 
saygı beslediğimiz AtatUrkUmü -
zün f8.ni hayata gözlerini yumtlu
ğu andan itibaren id:ırc~·i ve ira. 
deyi temiz eller.ne alan bUyük şe
tımiz 1n6nü, tı;pkr önünde ve kar
pmıdald şu duruşumuz gibi, Tiirk 
milletini b\r biltlln ola1 ak her em
rbıe hazır, her eözünil dinler bul 
du ve daima böyle bulacak. Tüıit 
:milletinin varacağı her iyi kararı, 
her til.rtil vl)ruma ve . ?.Şama l:nd
retleıini onun yilcc ş h mda görii
Yonız ve ona inanıyoruz. 

Yurdaşlarım, 
Ona lnanı)oruz, cUnkü o da biLc 

ln&nmakt.adrr. 
İn6nil Şefimizdir, foönü başbu

famuzdur, tnnnn Türk milletinin 
duyan kalbi ve d~ünen başıdır. 

Bu t:ir.IK ve beraberlilı: mama. 
rum.m azametini ve kuvvetini. lıu
datıanmızm dışından bakarak pör 
mek Uinmdır. 

Gençl~r. 
Milll Birlik, bugünü yarma ulaş

tıracak çelik bağı ve milli birlik 
ve bcrabcrllJin diri timsali sizler
siniz. Vazifeniz §0İıniz gibi bü~iik.. 
tür .Bu şerefli vadfeyi yapabil
mek için §UDU biran unutmayınız: 
Hayat bir amele kutsal bir amaca 
vakf Pdiimcdikç" ~icda".'l huzuru ile 
müsterih öl'llek, hiç kimseye mll
yesser de'.!ildir, Böyle bir gaye 
uğrunda ölümü göze tılnrya.nlarm 
feyizli bir hayata m:!Zlıar olduk -
lan lılç bir aman görillmemlgtir. 

Bu h:ıkikate ermek için her şey. 
den önce yürekleriniz, vatan ve 
millet scvr;isi ile dolmalı. namus, 
ıeref ve lstikl!it at"3ty\fl yanma· 
lıdır. Sizlerin im duyguda olduğu
nuu itünat ediyoruz. 

Büyük'erimize şuurlu bir itaati" 
ba~h olt!şunuz, bu kıym tte ve bu 
kııdrette öz!U Türk çocukları oldu 
funu.zun dPlilidlr. Çetin İradeniz
le, her §ekle sokula.mu k&rakte_ 
ıinizle, hiç bir eebebin kirletmeğe 
muktedir olamıyacağr pak vicdan
lannızla sizi milli istikbalimizin 
P.m.nlyeU olarak ta::ıyoruz. Türk 
llliUetlne beşer tarihinde mukad
de- medeni>•et vazifesini, emniyet 
Ye huzur va:d!l'mi yerine getir_ 
r.ıe jşlof, yamı sizler üstünüze ala
... 1ram:z. Bugünden, bu güç, bu 
eert ve.zl.!eye kendinizi hazırlam~ 
mmız. 

Sevgili Türk çocuklan, 
Bu hazırlık günlerinden bhi o

.lan 19 Maym ~eDçllk ve spor bay. 
ıwıu, hepiııize kutlu olsun. 

Irak harbi 
(Baş taraf'ı 1 incide) 

BAld&ttaıd vufyet karanlıktır. Zira 
telgraf mubaben.tı ve demiryolu mil. 
•kalltı kuiktir. 

İllc1ll& ta1)'al'elerl lrak kııvvellerl 
lııaklyMtnt metıQç bırakmak için gay 
retlerin• :tıı.ısuuız bir surette devam 
edlyoıi&r. Han meydanlan, lu§lalar, 
Mklfyat, benziıı depolahı, kıtaat ta. 

lııillfUUcri mOtt&rtt bir surette lngil!z 
tayyarel"rl taratmdan bombardonan 
edilmektedir. Tayyareler aynı zaman 
da pek mUhfm miktarda beyanname
ler atmaktadırlar. Bu mücadelenin 
lllQ1lk talrler ba.-1 ettlğtnl gösteren 
t)'l •betıter mevcuttur. Bağdata yakm 
bir havr. meydaru lngil!z tayyareleri 
taratmdan mk nk bombardıman ve 
bir petrol depoınına tam isabet kay. 
dedfiml§tlr. Yangın çıkmadı!h tçln e

suen mıktan çok azalm1' olc.n İrak 
t&JYtrelerlnln ciddi surette benzin 
srkm.pn rektiği anlaşılmakta•hr. KO. 
çQk blr iatlsna har!" tuhıtduğu tak
dirde traktıı ıa.t"•ve edilmiş benzin 
1Btlhsa1 edilmemekte ve RUrada tn
gDlzlerln f''lnde olduğu tçin az çok 
t-bemmıvetı ha~ yeni bentfn ithali de 
fmkin dahfllndfo bulunmamaktadır. 

trak tayyarelerinin faaliyeti hemen 
durmU§tur. 

Kara harekO.tJ mUmtaz bir Brlt&n. 
ya ala)'! ne Hind kıtahrmd:'l"l mUrr 
kep bir mllfre~e ve Asuı1. KUrt ve A. 

raplardaıı mllt.eşckl<U traklı müfreze. 
!er tarafmdan yapılmı trr Ru kıt~ 
vazıteıertnt mükemmel 'bir 1JUTette 
g&rmQ1 V<! nl'lavrt 1r't'i-"J•1 T'I • .. _. •. 

mlflerdtr. Bu harekAt esnum:la 400 
..., ıllmmJf. mitralyöz, &ırhlı araba
lar, haft den t"'ll>lan ve dll1'er mntc. 
addft ~nMııar ete geçlrilmlştlr. E!llr
ler İng1Uzlerln kumancl.asmdakl yvll 

Arf.::3-Aiagi 
iş~~i edildi 

Hes Frank o 
hakkında Kabinesinde deği

şiklik yapıyor 
Bernn, 19 (A.A.) - B.r hu.sual mu· 

Alman yada ne deniyor? Roma, 19 (A.A.) - İtalyan or
dillan umumf karargihmm 348 
numaralı tebliği: 

Şimali Afrlkada dilşmanm 'föb· 
nm cephesindeki bazı ta.aruz te
şeblis'l n. Daha ~lar b3şlamaz 
kmlmrştır. 

habır 0-.ldiriyw: Madrü, 19 ( A.A.) - General 
Alman muhtelif haberıer. gazete ı FrankonW1 imuladığı bir enıir

tıaşn:'aknlelcrl ve bunl~rdan rad~ name ile, matbuat ve propagan. 
neşrıyo.tı, Hessin IM!y&hatindeld hekı. da müsteo&rı B. Tovıı.r. matbuat 
ld maksadın bır sulh akdi oldu~unu 1 umum müdürii B. Ereilla ve A. 
söylcmt>ğe mUst-lt bulunmaktadır. licante valisi B. Hibılla azledil
Almanyanın ikinci mUmtaz oah81yet1 miştir. 

~ 'dr düşman tayyareleri sn· 
bahlc:yin erkc:ıde.n Rodos adası 
ı.lzerindc )lçmuşlar ve birknç bom
ba ntmı~larea dn birglina hasar 
ika ederoemi~lerdir. 

~arki Afrika'da Amba · Alaji 
gam•zonu, her türlü imk.9.nın fev
kinde bir mukavemet gösterdikten 
sonra yiyecek ve jçee<!kten ve ya· 
ralılan tedavi etmek imkinından 

mahrum kalm~ oldllb"undan kcn
disiııe maharebey.i tatil ebrıek em· 
ri verilmiştir. 

A.mba - Alaji muharebesi esna· 
smda Amba Alııji Kar:ıbinyerleri 
gıupu, Ardlti Toselli böJüüü, Sa· 
voi humbarcılan 81 inci fırknsmm 
havan topçu bölilğU, fıı.voi Ham. 
barcıları. 10 uncu alayının mitral· 
yöz taburu. Savnoi humbarcılan 
60 ıncı topçu alavının iklncl ve 
üçüncü [;-ıt"lları, 75 mfUmctrelik 
24 üncU topçu grupu ile 43 tıncn 
müstmlckc topçu gnıpu bilhassa 
temavüz <'tmi ·lt>rdir. 

bUyllk blr idealist olup dalma ken • Öğrenildiğine g6re, bUkfmıet 
dine mahsus bir ft.lemdc yaşıyordu. azası arasında yeni değişiklikler 
Hess 1918 dcld muharip zlhnlyet\nt yapılması pek muhtemeldir, Zi
taşıyordu. Almanyada deima YB.§IYIUl raat nazın B. Benjumea maliye 
bu zihniyet 1918 dekine mllşablh bir 

1 

nazırlrğrna tayin edilecek, M.ad., 
feJA.ketin her ne tıabaama oıuraa ol· rit Falanj şefi B. l'ııfignel Primo 
swı t~errtır etmemeıılnl istiyordu. de Rivera. ziraat nuırbğına ~ 
Harbe devamm pek çok Inaan baya_ tirilecektir. Eski muharipler teş.. 
tmm ve muazznm serveUerin kaybol· kfüitr şefi B. Giron, İ3 nazın ola· 
ma.sı dem..:k oıacatmı dll§Unen Heas. caktır 

§ahst bir temasla bir tava.ut tec_ -·----o-----

Dünnan, askerlcrmin kıymeti
ni tebcll ma!tsadile zabitlerin ta· 
bancalannı bırakm..:ş ve gamizo
o:.ımu.zun Amba - AJaji istihkanım· 
dan çıkarken bir gecitresmi ynp· 
masmı ve İngiliz müfrezelerini., 
kendiler"ne selam durmalanıu ka· 
rar altına almıflır. 

Dille D'.Aoste da k!taatınm l
&.,bctinc uğramıştır. 

Djlrna ve Gondar mmtakalarm· 
da mukııvrmct devam etmekte· 
dir. 

Londrıı, l 9 (A.A.) - Bildirildiğine 

göre. Amb."18.lıı,gi teslim olmuıtur. Bu_ 
gün İ:'ıglllzler şehrt ve garnizonu tes. 
Hm aıııcııklardır. 

• 
Loadnı, it (A.A.) - Ambaalag1nin 

t.<?!ıtlml şartlan İtalyanlar to.rafmdaıı 
kabul edilm1ştir. 

Loadra, 19 (A.A..) - Ambaalagtnln 
fggall ve DUk D'aost.a kıtatarmm t.es
llm olm.asr birçok lngflfz, Cenup AL. 
rfkaSt ve yeril kıtalannın serbest kal· 
mumı intaç edecektir. IlllZI mahfil • 
lerde Dilk D'ao~m Ambaalaglde 
bulun:iutu iddia edilmektedir. Bu • 
nunıa benber, bu maıomat ibtiptla 

kar§Jla.nmalıdır. DUkUn Gondııra ve 
göller bölgesine kaçmq olması mUm· 
kUnc!tlr. 

36 bin kadar ltaıyanla 36 bin kadar 
yerllnln mUhtellf Habeş bölgelerinde. 
ki mukavemeti biç §Upbem bu bölge· 
de mömklln oldugu kadar fazla İngt_ 
llz askeri tutmakta ve buna da :lngt_ 
llz kuvvcUerl harekatı teni etmeltte· 
dlrler. 

Ll!>yada fırtınaya tckaddilm eden 
sn~ct vardır. 

SoUumun İngillrJerin veya Alman_ 
Jarm ~inde bulunmL'H mahdut bir e· 
hemmlyeU haizdir. İngiliz ku"'~tlerl,. 
ntn bu bölgedeki vazifesi §Udur: 

ı - Bir mukabil taarruz hazırla. 
mnk, 

2 - Almanları Mısıra karşı kUtıe 

hallnde bir taarruz yapmaktan me· 
netmck. 

Programın lkinc1 kumıı iyi netice _ 
ler vermektedir. Zira TobTuktakl ve 
Sollum 6nllndeld Avustralya kttalan 
ve İngiliz tayyareleri dU~am mtıte· 
madlyen bırpaıamakta ve umum! ta_ 
arruza mukaddime te§ldl edebilecek 
olan taha,.~Uere n:ıAnl olmağa çal?§. 
makt.adırlar. 

kıtalar& hizmet taleb!ndr bulunmu:
lardır. 

Bl'ynıt, 19 (A.A.) - 18 mayıs ta
rihli lrak tebliği: 

Garp cephesinde devrtyelertmiz, ma 
halli kabilelerin mUzaheretl1e dtı~s.n 
tanklt.rına htıcum etml§ ve dt\şmana 
ağır zayiat verdirdikten sonra kaı;. 

mağa mecbur etmf§lerdir. 

rllbealncle bulunmak istemiştir. Cesa.. 

retli hattketl ve cllrctkArlığı ile tn -
gUizlcrin tevecclib!lnQ kazanacağını 

ve sö.zl<.'rlne inanılacağuu: Umlt ed1 • 
yordu. Bu itibarla Hes.ıı bAdlsesl deni· 
len bu mcscıo hakkında. Almanyada 
haJ! deveran eden pek muhtelit :fara_ 
ziyeler yanlıgtır. ÇUnkll Alman gaze. 
telerl üç gilndenberl hlçblr kelime 
yazm:ıdıklan için İngiltere haberleri 
malQın değUdlr. 

Bu b1!.disc esası itaat olan bir rejim 
için çetin bir darbe teşkil etmekte 
ve harbi bütün vruntaıarıa idame e • 
dcrck her Do bahasına olUl'BB olsun 
u.fere erigmeği lstıyen resmt zihni. 
yetin herkes tarafmdan paylaşılma • 
dı:ğmı göstermektedir. Eğ~r Heea ha_ 
kik'!lten msanr bfr eebeple hareket e. 
derek bOtitn harpler gtbl ölcHlrUctı n 
faydaslZ olan ba barbln devamına 

mAnl olmak ilteml~. bar medeni in· 
sanın takdir ve tasviblne hak kuan _ 
mı§tır. 

ingiltereye yardım 
(Btıf tarafı 1 'İneidtJ) 

2 - B. Hull. sulh tekrar tees
süs ederken A.meri.!:an hilkfune
tinin dünyaya rehberlik etmesi 
1§.zmıgeldiği prensiplerini ilk de. 
fa olarak izah etmiştir. 

Bu seneki Amerikan dJt tica. 
retinin bliyUk bir k111111ını d~ 
oıokrasilere gönderilen ve bina
enaleyh aynı r.a.manda da Ame.. 
rikanm müdafaasına maihsus o. 
lan harp malzemesi teşkil ettiği
ni söyliyen B. Hull, ~ir ki: 

Bu harp malremesi, gönderi
len memleket tarafından teeeL 
lüm ec:lilemeaıe neye yarar! Biz 
pratik bir milletiz. Bir işe hq. 
la.dığmıız zaman onu bitiririz. 
Muvaffakıyetle neticelenecek mu 
kavemetleri emniyetimiz için 
esaslı olanlara harp :ma.lz.emesı 
göndermeyi vazife edindik. Bu 
t.eşebbüsümüzün muvaffakıyet
etmiyeceğimizi evvelce de söy
aizliğe uğraWmamna miiMade 
lemiştim. Şimdi tekrar cdiyo • 
nım. Fabrikalarımmn imal etti. 
ği ve miktan durmadan artan 
malzemenin onları bekliyerWerin 
elme geçmesini temin etmek ga.
relerini bulacağız. 

Mihver devletlerinin b:lşlıca 
maksatları dünyaya hlkim ola
bilmek i~n evvela denizlere h8.. 
kim olmakt."1'. Dünyada hakka 
karşı gösterilen istihfaf& bir 
nihayet verirsek yakında et:&
f ımızın mütecavizlerle sarıldıgı
ru görecci;rimiz gibi üstün bir 
kuvvete karşı bilfiil yalnız başt
mıza harl>etmek mecburiyetinde 
kalacağız. 

Sulh prensipleri hakkında ilk 
mühim beyanatı yapan B. Hull, 
demiştir ki: 

1 - Azami derecede ileriye 
götürülmüş bir milliyetperverli.. 
ğin ticarete müfrit tabdıdat talı. 

Cenup cepbe.tnde 16-17 mayıa cece. mil etmesine mUsa.ade eU?e-
l!f mahalli kılbllclerln yardımmı gören melidir. . 
lruvvcUerlnıU Makullye ch-armda Al- 2 _ Beynelmilel ticaretin m
şuay1bde dUşman kamplanna hQcum kişaf edebilmesi için beynelmilel 
etmlşlerdlr. DO.tınan bQy\lk zayiat ver ticari münasebetlerde fark gö.. 
mt Ur. Bizim hlı-bir zaytatmuz olma.. zetmemek bir kaide olmalıdır. 
ml§tır. Dü;,man tank' rlle teman gl. 
ren krtaatımız dU~mam tıareket no~ 3 - Ham madc!cler ve ticari 
turna dHnmeğe mecbur etmtşıerdlr. emtia istisnasız bUtün milletle: 
Düşman bir! subay olmak Ozere lS ö. tarafından temin ed.ileıbilmelı. 
111 vermldir. Bombardıman tayyareıe. dir. . • 
l"fmlz ç61de düşman tanklarına bUcum 4 - Ticari emtia alış verışme 
etmf'!1er ve blrl:açmı tahrip eylemf41er ait beynelmilel anlaşmalar mil8-
dlr. sıveneldebbane ve sair yer1er OR. tehlik memleketleri ve bu mem
rlnde ke§lf uçu§lan yapılmışt:.-. Tay. Ieketler ahalisini himaye edecek 
yarelerlmlzfn bepsl llslerine dönmUş.- §ekilde tanzim edilmelidirler. 
tur. 5 - Beynelmilel malt mUes.. 
Dtışman tayyareleri Bağdat D:zerln.. seselerin nizamnameleri ve mall 

de uçarnk Raşid kampma blrk"Ç bom. anla~alar esaslı te!fcl:ıbüslere 
ba atmış'arclır. Atııan bombalar ağır ve biitUn memleketlerde bu te. 
hasara sebebiyet vcrmltıt!r. sebbüslerin devamlı inki~ma 

Alman haberler, Abunelk iamile a- ~ardım edecek ve bUtUn memle
nılan yUzbaşı Giııbun öldUğ11nO teyit ketlere re!ahlariyle telifi kabil 
etmekt~dir. Ytl7.bıışı Glub, Amb1a et. ticarl D8Uller vasrtuiyle tediye 
varmııa 'vuku bulan bir ıraııııamada ı fmk~n! verecek t:trıda yapdma-
ölmll§tUr. lıdırlaı; 

Musolininin bir 
emriyevmisi 

Bolml, 19 (A..A.) - S&efanl aıa. 

811ldan: 
Romada İtalya ile Hırvatistan ara. 

smda aktedllen styaııt itilA.tlardan eorı 
ra D~. lklnct ordu kumandanlığına 
hitaben bir enuiyeYID! nearetmtttır. 

Bunda flmdiye kadar ttat)'&D ublt 
işgaline tabi ol.mu§ olan Hırvat aruL. 
sindeki sivil kuvvetlerin yanndan iti,, 
baran Hı:rvat memurlanaa terlmedllme 
si emredilmektedir. 

HaliDazırda mOataldl Hınat &m._ 
U arutalnde bahman müaell&b ltaı. 
7&11 kunetıerl farmdan lUbaren lfcaJ 
kıtaatı telA.kld edllmlyecek, belki dollt 
n mUttetik memleket arazialnde A. 
rom edea latu& malLl1eUnl lktleap e 
decektir. • 

ALMANLAR 
Vifi, 19 (A.A.) - Ofi: 

Resmi bir tebliğ. yüz binden 
fazla Framm eairiniıı Alman 
maka.mlan t.aratmdan aerbeıııt 
buakılacağmı bildirmektedir. 
Fransız. Alman mUzake.relerl 

pyanı memnwıiyet bir tarzda 
devam etmektedir. 

ldare ve ekoncmi bakmımdaıı 
i§leri başında bulumıalan Hı .. 
amılu olan memurlar ve endUL 
tri ve .sirUt mGırk•e1m tefleri. 
§imal ;ve §ark .memnu mıntaka
larına girebileceklerdir. 
Buı mtuf eeirlerin memleket

lerine iadesi hakkında metodik 
bir plh tetkik mevkiindedir. 
Elde edilen ilk netice 1wbe iı
tirak etmiş olan bQttin fJ'ba§. on. 
başılarm avdetini temin etmek
tir. Bu wretle ilk olarak 88ft>est 
brrakılacak esirlerin miktan 100 
bin ve beHd de biraz daha fasla 
tahmin edilmektedir. 

7 M:a.ym anlapnaamda mukay
yet yaş ve ağır ha8talık «ti va. 
kalardan 'befka, eıv!emne 'ft do. 
ğum gibi hallerde <» ya.km ak
raba.ya meşgul ve serbest mmta
nlar a.raısmdald hududu geçmek 
serbestisi verilecektir. Bu husUL 
ta pek yakında bir nmmname 
neşrolun.acaktr. 

Dö Gol 
(BQf tar•fı 1. incitü) 

küreğe kadar cesalara mahk6m 
ettttt .&yıenmektedlr. 

LoRdN, 19 (AA.) - General D6 
Gol Brazzaville rad)"OMIJlda trad et. 
tıği heyecanlı blr hitabe ile :rr~ -
lan, vatanlarını •tbkta.n sonra flmdi 
de lmpa.ratorıutu te.tlm tdell b&lnle
re ka~ t.syana davet etml.§ttr. 

Gea.aral hitabesinde ezcUmle flJyle 

deaılft!r: 

••ııl1mJdlD olan ber 7erde l'raulz -
lar bu adamlara itaatten lçtina.p et • 
melld!rler. İmparatorluk arul.ıDdeld 
bllton FraıUmlar, :tıraat zuhur eder 
etmez dl!hlarmı dllşmana ka.qı Jail. 
lanm&lıaınar. 

Franaa blslm1e benberdlr. Alman 
gaaeteıeri bOUln Atrlk&nm tltk bir 
kontr-31 altına almacap flmdiden 
ııa.ıı eunektedlrter. KOatevıı.. tasaY • 
vur.larmı tahakkuk ettirmek Osıere 

bulunuyordu. J"akat tmparatodutun 
blly\lk bir kummda Vrauısl&r hare
kete .. ~k J'raDayı bayatyet kıncı 
bir anıap,,.clan lmrtıarmıflardD. Bu 
:rrauızıar orduyu ve hava kuv'fetlıe. 
r1n1 yeniden ....,..su& pt1rme'9 mu· 
Y&ttalt olmUflardu'. Bucl1n b&yrair. 
mız h&l1' meJdan)armda dalS&l&m • 
yar ... 

General D6 Gol -.bilen da bitap 
ecleıek ~ranmı mllletiDJ b\JcUDk1l si· 
mamdarlannm b&rekeUerlne bakarak 
mub&\mne etmemelerini talep etmlf. 
Ur • 

GeDera1 .ıı.aeıtDt f6yle lıWrmJltir: 
Fraııanm ~UDi 8DlbJan elle· 

rinde tutanlar taytn edfeekUr. 

Gir!t'te 
Anar,i olduğıw tekzip 

ediliyor 
Hanya, 19 ( A.A.) - Ete a-

jansı bildiriyor: .. 
DU..,man propngand2Sl Gıntte 

guya. an~i o;auğu hakkında bir 
takım maaa.Uar"'Uydurmaktadrr. 
Bu propagandalara ~öre GiriUc 
aekeri erkindan biri öldürülmüş 
ve onun imdadma kOflLil bir meL 
ropolit de ya.r&laıumftir. Bu id. 
dia1ar 80l1 derece gillUnç birer 
yalandan ibarettir. Giritte aaayie 
hiç bir zaman bugünkü kadar 
mllkemmel olma,mıftlr. Giritli 
lerle diğer Yunan vat.&nperverle
rinin kuvvei maneviyeei yWmek 
olduğu gibi a:ıimkArlrklan da 
zerre kadar sa.rstlmamıttu" • 

Bulgar meclisi reiıi 

Niçin istifa 
etti ? 

Sotya. 18 (A. A.) - Soibnaya 
reisi Logofot.of'un istifasına Se
IAnik de dahil olmak üsere, Mş.· 
kedonya ve Arnavutlufun bir km· 
mmm Bnlgarist&na verilmesini is
tlyen Bulgar Balarlmalietleri ee· 
bep olmuşlardır. 

Logofotof üç giln evvel latalyay
la Almanyayı Bulgari8tan.m emeı
lerlnf Azami derecede tatmin et
medikleri için yan kapalı bir şe.. 
kilde tenkit et.mJtt;i. Bunun üseri
ne Logofotof istifaya mecbur kat· 
IWlbr. 

~,. 

• ..,..,..-. 19 (&.A..) - ..,... .. 

jeesnten: 
Hava karardıktan birkaç .saat llOD.. 

ra ~erlk&n poll.sl., gayri kanuni bir 
tekilde A.merikada tkamet eden blr 
ook Alman ve ttaJ~ tnldf et.. 
ml§tir. 

Newyorlrt.a poll.m bil..._ W lo.. 
bntaıara yapmll olduğu 11.k aJan1ar 
elD&llDc!a yapdnuf olan tıevldfabn 
miktan yl\zlereedir. lleftu!larm 11'1 
İtalyandır. Amerlkanm diler merk.., 
lerbıde J&Pıllı:JI olan tevklfat miktarı 
~Qr. 

10941 senelik bir 
insan bulundu 

S.p nlı S• D (AA.) - aeı.ai a. 
Jr .... n.. 
Aabırgdall blknrtlcqt.ne g6re ..... 

da yapılan hafriyat emumda Kllldı 
tadut 10.000 HDe ft'ftl 7llf&IDll bir 
tuamll tamamlJ'e ma!ıtıız ka1mlf o.. 
lall 18bieU baltlJUIWfbır. bıkekt. Ko
penJı•ng mDD mtı..ane nakledllmlf 
olup arkeologlar taratmdaa lbllall Av 
rupanaı en eski iDaD tıpine mensup 
addedilmektedir 

Fransanın Alman 
tayyarelerine 

verdiği geçit hakkı 
(Sof tarafı 1 İllCide) 

clevleU olmak U"AA1I De ıeDf ola.. 
UIDQ'• rda; Yagoela.vyanm puça
laaması llzerhıe BırvaU&tan, Slo
venya ve Dalmaçyanm bir J"'lll 
kralbk haliae getlıtlcretc ltalJIUl 
himayesine vertlmesl projftd çık. 
ti. Bu proj e MneoUnlnln Fnnsa-
4&1d taleplerinden \'Ugeçmelllae 
lmkl.n haarledı.. 8oa glıılerc)e a
miral Daıtamn Berllnde yapblı 
mtllüatlarda itte ba proje tlzerla
de lııDD1llUhlalw ve Fl'aSM ile 
ttaı,a al'll8llM1a A vnpaya verlle. 
eek Y9li Blwn ..... lsellnae Mr 
.......... ~ ....... lllMedl-
~. 

Pabt Ya~1avyaam ...tmclm 
İtalya.om tatmlıı edllııDeıdae ın
kabll l"nn98 De ............. lndun-
111881 ve bu arada Almanlann Fna
m ~•teki laava U.. 
lerfnl ellerhae ~esi J"abm in· 
~~ ffhıunu davet etmekle 
kalmıyor; Amerlla da ite bnl
•11 ..._~r. Amerika CJamlııar-
1'8Ml ltasvelt Fl'aM& deWıt .-.a 
~ Pe&eae hitap ederelı: 
-Y•~,.ntAı..s 

Y.JI ........ ecllalz.,, 
Diyor . Pw •JDJ ...,.. ı.. 
~ ile Amer111a11 kupmda 
~ Düıa ...... :ırn.---
ld&ueke all ............. ..... 
...... Alıma,. le İllglltenıJJI s.
~ ........... ..,. ......,. ı... ----*--- lıeaclhılld ......_.,._ 
eaiı ~-- ...... 

.ASJ)( us 
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Deniscilik Balaialeri : Bebek-lstinyel 
yolunda Denizlerin en kuvvetli silahları 

Bil" otomobil devrildi 
Çırağan caddesinde Bebek ts. z h 1 1 

ttnye yolunun tamir edildiği kr· 1 r 1 a r 
llJllda yolun bozukluğu dolayıslle 

Y 
bir otomobil ku&lr olm111, bir tak. 

yasan: Alil OBA 8i dnrllnUt ve bir amele ağır aı- Buharlı makinelerin icadı bir 
. _ .. _,,:,.....; · rette ·--1 ......... tır. çok denızcilik meaelelerini hal. 

bttifiiimma-İ-• mı llC)l'U• ~--.... 

~l'SUlluz? ~· zavall~kl~ A=~46;1:'~~~~ ~;!'f ;~e:ın::im~; 
ıarm m~ yinW dukla ıisldlr. Şoför Bebek ktikametin· müşkül bir meeele olarak kal. 
fazla insan V8l'JDll. Ne 01 · den yolun yapddığı yere yaklaşın. ınıştı. 

b~İ« .-ır. JCnklzı rmdaJl ~ - ~,._ ca karlJBmA ameleden Mwıtafa Evvela bır geminin üç esulı 
kald.Jrm8k için !ki Uç gün lisım· Akça ı;ıJmul, §Oför kendialni ez- unsuru arasındaki nisbeti bul. 
mış. Diyorlar ki.... memelt için ctJreluı,iyonu aola kıvır- mak, sonra maden. mekanik ve 

_ .MldalDt bıralmuz onıarı... rruştır. toplar gtbi hususlar hakkındalu 

Bl·zım· e••..:ıı ...... , bislnl evden ölen Buradan otomobil devrilm.ı.ş, ve birçok müşkülleri yenmek icabe. 
·~ amele )(aatafa Ak~ mobteUf yer di} ordu. 

oldu mu? .. Iedim ySl Ma.JÖ Li· ıorladen yaraJanmlft.ır. Jlk olarak halledilmmı Uım 
- lşte BOY ? nıı.ttın ()tomobil hasar& uframıt, içkıde olan me!!tle ...ı~~an d~·ya "-ı--nıınr 111UlllJDUZ uu- bl 1 """!;" ........ Ufi• u fu . ..tUUn.a::~- ld 1111tterllerle tof&re r şey o· zırhın )apılışı, kalınlığı, geminin 

ev halkı _,. ... ~ıl anlatınah ?. ın&IDJlftlr. Yaralı amele tedavi al- gövdesine takılışı ve müeeııııiriye. 
Bu kadına ..... ftı--"'" t:na almmıt, tahkikata baflanmıt- tı meseleleri"'lli. 1855 senesin& 

• U bafllldaD UIMP~ ~ ~kl~Hyı albuki şu anda ne onda tır. İngiliz • Fransız • Rııs harbi. ilk 
li.ZJlll· kulak ne de ben. tecrübenin yapılmasına yara. 
beni dinJiyecek. anla~lecek •· Polis mektebinde mıştı. · 
de ona her şeyı bugünkü tören O zamanlar Fransız sıl&h fab. 
brrlı lisan var. ndald nöbetçinin Bu vıl polis mektebini bltfrenıe. rikalarında yapılan bir takmı 
Sokağın_ be.51_ en d1Jl'UYOr'dU· rin mektepten aynlmalan mllna· yUzUcU bataryalar harp gemile. 

vanında bır t~nma gittim: ............. .,,e bugün polis mektebinde rinin yedeğinde Kınına kadar 

K 
___ ,,. onun .,-- .....,goca.u ..-kiJmı• ve bunlar Rus topları-
o~- . dediJD bu enka· aıeruim yapılacak, yeni mezun. ,, v -al~.:..,.~ k~ var. Bel· ıar saat ıo,30 da Tablmde cum· nın ateşine karşı koymuşlardı. 

znı uııu:t 61-_."ır de ımrtara· buriyet Abidesine çelenk koyacak- Bu yüzen bataryalarm önle. 
ki benü oı~ ~w rinis. içeri !ardır. rind~ on santimetre kalınlığın. 
biliriz. BaD8 izin ve Saat ı6 da Yıklm:la polis mette· da bir koruyucu ~- ~uı 
gireyİID· .. .. · katle baktı. binde ,ehil pou.ıer 1bldeal ~nnn.. va~r. Bu ~ ~ ıyı do:vın~ 

SubaY ~-diki k~i. de mera'Jiın yap·Jacak ve Abidenin demırdendi. Demır?en )apılan 
Deli oluP olınaıdlğDD taşma perapalastaki bom'M bldl· bu duvarl8:rm yüzücU ~rya: 
ordU: . . ldJrdJllJZ sesinde şehit düşen lk poUfıtmidn 1 lan çok iyı muıhat:aza ettıklerı 

y Asfsim• dedi. 8IZ çı. · sağ d ismi blkkcdllecektlr. gorUldU ve bu ,ekılde zırhlı ge.. 

Dlı? Bu e~de~i~ heı>SS.1~nm bir ı Kaymakam ve nahiye miler yapmak fikri yayılmıya 
d 

'-'-•JJU bılıv<>l'\JZ. ızı • •• I • .k et ih başladı. atıyor ve bu mermiler bin met. duktan 8CXll'a da billı-ma ıh....,. 
ol uauaa lacak- I mudur erme 1 am lr Fakat .zııiılı bir gemi inşa e. reden 12 santimetrelik bir zırhı ten galip çlkan deYietlerin denis 
yanııs;::z~ möeyö, ern;n ol~: f yapılacak debilmek için birçok meçhullerin deliyordu. i~tı büyük bir sür'atJe inki •• 

-
1 

~.Benim USt ka : Dahiliye vekAletl vtılyete gön- halli ıamndı ve bil~ denizci O zaman Fransızların bu Za. şat etmiye başladı. O Uda.r ki 
Y~~ bir kız ar~adat~ya derdiği bir tezkerede ka~am memleketlerin mUhendl81erı harp fer zırhlısı gerek sür'at, gerek nihayet 1922 MneBinde Vqing. 
kı "';;'' Ev sa1ıiplen bllme7iier. ve nahiye mtıdUrtertne birer ika· gemilerini bir zırh tabaka.siyle silih ve gerekse zırh bakınun. tonda bir konferana .ıctııdilip, 
tıyo '·~- görmemişti, tanımaz. metıf.h tnıaemm ıtısumunu bildir- kapamak için formilller arıyor. dan bütün ecnebi devletlerin zuiılılarm tnnajmm ıe.bitine 
Onu~ miştlr V kllet mp.ı mukarrer lardı. Bu uzun bir tecrilbe i.şiy. harp gemilerinin fevkinde bu. karar vwi1di ve 6 '1Jbat 1922 
dı S~.t,;. a heyecanım tesir etmiş. bin~ ıekllni teebit etmek .için di ve ilk olarak da Fransız deniz lunuyordu. Bundan maada Fran mllqmasiyle büyük devletierisa 
. 

8
u. ~ika ctüşiindükten son· bir heyetin faalLyete geçmeelni ır.şaa.t mUhendislerinden Dupy sızlar Zafere benziyen 12 gemi 35 bın tondan ağır zırtılı 1111& 

tı ır 
1 
iıtetnettedlr. dö Lom meseleyi halletti ve zırh daha inşa ederek dün} ada do. etmemelerine kararwrildi.l'lıklııt 

ra: • .. l<aciaŞınlZIIl ~ Florya trenlerinde polia lı ~ter inşa edebileceğini hü. nanma. bakımından birinci plana t.ıugUn bu karar da YR'tılnut -. 
- ~-----'a ç1k1P gitm~ cumarteel'" puar gllnlerlnln k<Dnete bildirdi. Bunun Uz.eline çıktı. 7.iyettedir. 

nıan. esı;;";;in nıiSiniz? dt.ye ııa)abalıJc ıeferJerlni gec &ıttne a- 25 Teşrinisani 18!59 da Tulon li. Artık o tarihten itibaren mo. Japonya. Amenka ve lngiltıRe 
olduguD 

1 
DevJetd--~-·ollan 9 uncu l .. ı marunda Fransızlar Zafer (Glo. denı denizcilik prensipleri 7.e. 42 bin, hattl 45 bin tonı..ı. -

rd k an CUU".1 1 diJmi..+;, o zamandan bncriine ka. lılar 1 .... ~.-... .... ,·r1er. - --
so :u.Ha sen burada ro • 

1 
tme ınOcfllrltıi'l bG katarlarda ire} isimli l5600 tonluk zımlı 9w -,,-· ·- ~""" 

- ...,._!.!_~·ğiımemiştir. Nereye ~ poUll memurunun bulundurul harp gemılerini tezg"dha koydu. dar da değişmiş değildir. Şimdi yumıum bunUn -.. 
tuın. .rcıa- sa1ı1pterine ~ malllll tırteıail emntyet JDOdOrHl· lar. Bu gemi 2500 beygir kuv. Zırhlılar normal olarak kud. raki kanında 35 ilin tonluk w 
gideed· ~nirdi· !)vden C}lkmll, ğil de bG tedbirl çok yerinde bula- vetinde bir makine ile tahrik o. ret bakmundan yükseltilmifler. daha ağır .zniıldan eür'at. ili. 
metten ~_,.,...,,.,. olaeakb· BID1 rak lbml gelen tertibatı almJftıt'. lunacak ve saatte 13 mil süraL dir. Tabii aynı 7.8lllanda sür'at. llh ve zırh bakımlarmdan W:. 
ol~~! .. ~;re gitıneıadi. Bır" kız denizde le ~ecekti. silah ve zırh bakmımdan da in. kik edeceğiz.. 
buluıau-· .. _." bir iSa.nla~ l1iılıW atıf.a.in at.~ e.. ~ eılafR 1'1• tum ,. • ...,.,, iıir ..,.~ ., Suba..!i. q ıJ ı , dedf, ım mamen zırhlı olacak w bu m:rh zırhllBl Zafer (Glorie} 5600 ton acuit •"'9d'K 
~..,? apııd,a bn)cln Paar gtbıtı J'loryada * de su içinde kalan kmımda da Hri iken 1876 da Rödutol iıvıa edil. Modern bir mtılmm üıg -

di bıç bır •f Y aıtma kiJn8e kaSllll oıma,taı'. Buraya pzmefe metre kadar umyacalrtı. Zn1ı dı. Bu zırhlı 9 bin tonluktu. Bun. unsunı slr'lt. sillh ve mtı il&. 
yot<tur· 8118.:;:ıenile de mü· ı111ea~ .. !'·ot~.:9 .. ~;96!.:.:: 'ki kISundan ıbaretti. Birincı dan mnra 11 bin, on iki bin, on lmlıfldlr. 
girenıeL 1 • ~ bir ka. r.- -- lumm 12 santimlik iç tabakayı. dört bin, on sekiz bin. 23.500 SUr'at, dojrudan dolrUva -.. 
saade ~·--~J oıurum· SU da r,eklye Çomaklı, yıkanmak Uze ikinci kısım da on saııtmi kalın. tonluk zırhlılar inp ohmdu. Fa. kine w aeyinleld t.t:Jawnet or. 
za gelirse ben JnCDU

1
• ---1111.ış._ ÇeltmeCe dereebdn .pmda de· t·"'-""'"' dıı, tabakayı teokı~ ede kat bu tekAmW eenasmda ditler ~lan ile alibbchr. 

bakDl ft88I ~ ı-:-- ::Z -'-'- aDe8k muvazenesini "& .. - zırh .. ;;....ı binaya _,d,eceJc. Zaten içen ka·'!.!."e-ret' 'ita _ _.._ dD.-ıUt- celrti. BUtUn bu ın ..,.;11•*1 ecnebi mmıleketler c:ıok ileriye Hareket mulıtelif J>lftUMılll' 
Nerde)'S" .,,.,,,.. ~ı a,ç. 3-.- ~---- 900 ton geliyordu. gitmitler w Fransayı gölgede (uskurlar) ile tmıin olumnatta. 
giril.ee de uıoloZ bubnJY3 imkan tUr ÖeDıc ks .,_. ..arette koJlarmdan Zafer (Glorie l m1ılısmm ıi. bırakmmlardı. 1914 harbi pat. dır. 18l'6 da çift pervaneden İL 
madan bir şe~a)buld bu carpık y8cudan111l muhtelif yerlerin • llhları da fevkallde idi. Gemide tak verdiği zaman Franaızlann tifade ediliyordu. BilMıare 1*'• 
yoktUl' ltİ~. kasına Jdirelde ::O afır surette yaraıannuştır. Ze- 30 Juk cirıainden 36 tane top var. en airr arlılr.u 23.500 ton aılır. vane adedi, ~ ve dQrde ...._.. 
bina ın a.&1.P'l,tı intihar etuıek· ..:.- Ô""'akh eernııpap b...ıane- dL 185S. 1860 tipi denen bu top. hP1rtdAki Kurbe w Bnötan idi. çıkmı!CD'. çalDP!l•"· bf\e e ~; bjdm)mlltsr. tar elli kilo ahrlığmda mermiler 1Q14 • 1918 harbi nihaVPt but. Makineler artık piaton --.. 

ıeO:JD:O!a::.~:· ~ir~. -~(~f)dOfl~~-~-~)~ .... i~~~~:ı~iii--;--------,~t:~:- 1 na dayanan alternatif bir faali. - M a s a l ~ :.=~~~ı:ı= 
yamnda d& ki1çük ağzından ak.. 
mıo bir damla kanla canatz ya. 
tan bir güvercin ölUBU .• 

--H i iM: , ,. I \ almışbr. Bıı l'tllcle • ._ ma piston, manhell ve IDilali glli 
afır pm:alar çıkanlınıl w -. 
kınenin aellmetl tmün aı....._ 
tur. 'nirbln bilyWr llllnııtllr için 
tercih olunacak eiBtemctir. a.. 
şekilde hareket eden 1>el ft it 
rin randmıanı. pist.on w muaL 
velllarla hareket eden 1* va-. 

)eşti gozlenni arıyor. Yüzü h&ll 
endişeli. yah plt1 erMliDi .mnekte de. 

vam ediJCl'Dlll- Ama bir ~ 
t-ı&..nılr kadın tartana varmJI ki, 
Awı-" ~ ateee daldılt 
k~Jrrdtndtn halka şeyler 
~-Ve klçl1k ~i.. 
~ ....n..ı ad••m ~e ma 

Yf!"-?~_l!..::--ıhnı an1amJI. Erte
n~ OIBID'7p;i;;iı ~ ._ 
81 --. tatmm bozUl. 
~~Ut. A. 
~'"'"'""a 80rmue. sarayda her. 
~- tad>eri sultana tesa. 
kes ~erini e6ylemişler. 
~bir 811 bllyik bir vicdan 
i.abifle aY~. yUsUnil 
~,.... -ek i&teJDedı~ kar181Dl: .,._ guau• ·ı .. 1 
dUşiinmüş ve onun Yeti ~oz .e~~
ni, büyük aşkln8 karyı gordügu 
Jikaydiden dolayı. ~ dargın 
bala)'Ol'lar gibi gelmlf genç ada. 

ve avazı <:dctığı kadar adam. 
ına - . 
ıanna ~i ne duruyontı-

- $er8elll ıır;•-
nus. Sultanmlll arasanıza. 
suıtam o giln o gece araınış. 

tar ı0n1enn sayısı arttıkça genç 
pa<İifthm ~i azap da 

ÇojalıyormlJI. .1. BefDU bö)'le ıaJlama sevgı. ım. 
adam kUqllk 1cadma yenıden 

:::;:: oJmaJDJŞ, erkekler çiğnedik. 
teri verierden bir daha geçm z. 
ter. Yalnız karısına ka~ı h ~-

ve bm:ın davrandıgı u;ın 
~ç-·-- Bir ~ bir ha. ... ,....._. bakan yüksek 
rem aPll garbae.ttındek · büyük 
u-•ıırıarm .~~\.;.;in" 
~a prİl> bir~ ~ ... '"" .... u 
96flmlif. _1_ .. ı. u-~ 

Batta '*"'8h uuua.a ur.ere 
bütiln aaray oraya kotmUf. BU. 
,o ..ıomm ortaamdaki merm4:" 
tıa,-uzun kenarJDda kocama~ ~r 
,... - ...,.. ..... 1ncüeriD 

Herkes manzaraya fBIJIDJf· Nı. 
hayet padişah aklına herkesten 
çok itimat ettiği aeyyahı c;ağır. 
malarını söylem.iş. 

Acele aayYaln getirmişler. Sey 
yah aalona girince, incileri gör. 
uılbJ ve diz çökerek ağlmıva baş. 
lamlf. Gene; padişah merakla: 

- Ne oldun seyyah. demiş. 
bir güvercin için mi ailıyorsun. 

Seyyah eeefle başını sallıya. 

rak: 
- Hayır diye cevap vermiş. 

sizi birJeri ve bu sarayı ebedi. 
yen' terkeden sultanınıız ıc'n a.~. 
hyorum. \"eıde yatan t.u kUçük 
ve beyaz kuş sultanımızın haya. 
tmın sembolOd'l•·. Babası ona, 
ne zaman dünya seni yoraraa. 
kupnun ruhunu azat ~t dem11-
ti. Bu hal rUzıgirlar diyll.nnı:ı 
olüm usulüdür. 

Genç adam muhteşem bqını 
bhucık utançla önüne eğmiş: 

- Peki meyyab. demiş, ya bu 
iııM yığını ne oluyor. 

O raman seyyah icini c;ekerek: 
- O da efendimiz. deıciş. ıul. 

tr.nımızm gitmeden evvel. bir 
patta .~ıa~ıınnı :?O ter vo-.-. 

Ger. ·ıdmın c:ı., ., klu tı •. 
( az 1 n . h. f r • ' h·r ::.-u Q(. 

~i ~ıbi yavaşlıyor ve Ujuyor. 
Erkek biran büyilk bir enditJo 

ile dizindeki güzel be.şs ğıuyor. 
kadmm gözleri yankapalı ve ha. 
fifçe nem. Odada kırılması güç 
bir sükut var. Birden ihtiyar ka. 
dının sesi: 

- Ne o «:ocuklar. di10r, uyu. 
dunuz mu? 

Genç adamın göderi lwWlllRl 

Ktıçllk kadm bir ceylan çevik. 
lığiyle ayağa kalkı)or: 

- Dalmışmı, diyor, eğer ko. 
nuşmaaaydm Alinin dızinde uyu. 
} aaclmıışmı anne. 

GWOyor ve: 
- Halbuki. diyor, maksadım 

onu uyutmaktı. 
Şimdi yine kocumm önünde, 

genç adam da ayağa kalkıyor. 
Uzun boylu bir adam. Genç ka. 
dm onun ancak omuZ\lna geli. 
yor.~ bakıyorlar. kadL 
nm yüzü garip bir ~kilde geriL 
miş. Genç adam korku ile kan. 
sının gözlerine eğilıyor. 

Bu gözler yıne çocuk ve temiz 
bakışlarla gözlerıne dalıyorlar. 
Genç adam gülmiye <:alışarak: 

- !>.laeal seni yordu, aevgilım. 
divor. Sana çay getireyim. 

Genç kadın kocasının boş bı. 
ra.ktılı koltuia yavaşc;a. oturu. 
\"Ol'. Başmı arkaya dayıyor. 

- Ne iyisin Ali. 
Genç adam çay masasına git. 

meden bir daha karunna bakı. 
vor. Sakin yüzilnde sevilen ve 
snnartılan bir kü~ğün mesut 
tcbel8UmU var. Garip siiklıt oda. 
'ı t"rlrt'tmişe benziyor. 

Annf> ott1rdu~ verd~n uzun 
ıı:mn i' ıq ııi ci o'"N!"kten sonra 
c h t bir gülü le b smı i~ne e. 
i?iyor. G:ırin sUkOt odavı tama. 
mtn terketmi.ıir. 

Y ann. bu sütunda 

Baı çobaaı 

lerin randJmanmıSan - dalla 
uatihıdllr. 
B~ zn1ılllarda ta•niar 

dalma yUiaıek tazyik mutıaf .. 
etmektedirler. lle8eli. bu. ta. 
yik eantimetre muraHl»JM ıe. 
18 kilo gramdır. Su, buhar ha 
line gelmezden evvel kUçUk tı. • 
terde cevelAn eder. Bu to.pter ma 
zotun yanmasından m\lteıvıelllt 
harartle ısınan gazla çevrilidi 
Kömür artık bugünün mhlıla. 
rmda kullanılmamaktadır. ÇU 
kü hem fazla kömür alabilmek 
için büyük ye.re ihtiyaç vardır 
hem de kömUrUn kuVYei harari. 
yesi dUşilk olduftt gibi 1mL 
lanılışı da ağmbr. Muot ile 1. 
sınan türbinlerde birden 8'lrat 
değiştirmeler gayetle kd&Jdlr, 
Mesela hareket halinde bulanan 
bir geminin birdenbire azdll 
sUr'ate c;rkmuı ancak mamtla 
mllmkUndUr. KömUrle hareket 
eden zırhlıların sUratlni birdenbl 
re vükııeltmek m4.lm1dln olamaz.; 

Sür'atleri üzerinde her uırttl 
teklmüle varıldı'ktan 80DI'& 1lıa. 
gunUn zırhlıları saatte 20 • 22 
mıl. yanı saatte 37 • 40,5 kilo. 
m tre sür'atle seyredebilmette. 
dirler. 

BugUntin zırhldarmda U
kuvvetme, hatıl iman eline bL. 
rakıtan hiç bir it JOkt;w. Gemi 
makine kuvvetiyle yt1rMOitl aL 
bi. geminin dümeni de makme 

( LUt /en aayf a.Y'f çe,,,,.,,.) 



19 Mayıs dün şelırin izd~ parlak 
merasimle kutlandı 

J Devlet Oemiryollarf ve Li 
işletme Umum idaresi ill 

11..hammen bedelt 60.000 (1il1Jl bin) Ura olan lcJavus, 
a.1.ıHı Perfembe sttnf. aat ıaao da 1capa1ı sarf 1111Ultl ne 
blnumda atm aımacası.ır. 11 ID&)'ll gençdk bayramı, yurdun 

._. taratmda oldu111 gibi tehrimlzde 
de pa.·Jak meraaimle kutl&ıımJftır 

'9Jlrdlllsdekl merulme öfleden ev. 
NI, aat 10 da Taksimde bqlanmıt 

VaJl ve Belediye Rel8l Doktor Lat 
f1 Kınlar, yaımıda latanbuJ Komuta 
U İüak Avni Akdaf, C. H P. !atan. 
.Mil ldaft heyeti rei8l .Rep.t lılimaroğ. 
la. KaaıU Klldt1r1l Tevfik Kut oldufu 
~ Ta1aılm meydanmı dolduran 
J1D1erce mporcu ve talebeyi teftl.t et
tıııflth'. Vail, 4orcuıarm ;vanmdan ge· 
terkea: (Sporcular, bayrammuı kut 
ba olsun), talebenin yanmdan geçer _ 
1r.a de: (Talebeler, bayrammız kuthı 

J Jdtabfle gençlen tebrik etmif, 
.., blr atmdan ve ıtır bir Hale llGy. 
ilaeD lSatol) cevabım almıftır. 
JIG~Rklben fehb" b&ndonnun çal 

.._. tattıcw KıLrtı bep bfr atızdan 
~ JaQrmeUe dinlenirken pıılı 

~ da ıeret dtrettne oekfl -

~ IOllra Vall ve Belediye Rel& 
• Doktor LQttl Kırdar, buırlamm 

~ plndf. fU nutku .ısyıemlftlr: 
'-Aslan muhterem Yatandaflar. 

.... mekteplller, sam fatanbulun 
:tQlldelerbdla: 

Bu ., gımwll lat1yer.1ertn 3715& (1Jçbln ~ elli) 

teminat ile kanuna ta7:n ettltı ...ura&an " teldUlerbd 
a kadar le~ re!.lll&'ne verm'!led llzmıdır. 

Şartsaameler 20" lcunap Anllar•" ~ 'V91llMllll'! 
tadır. 

inhisarlar .. - um 
mOdürlOQOnde 

Cl:Nld 
Usun konçlu lbtlk ~ 
!Ki elblaal 
ttÇt elbleeel pyak 
tfÇl poetalı 

llla1ul 
30 Çift 

130 talnm 
18 Adet 

U8 Çift 

1 - Yııkardt'. ctna ~ mlk1an 'V9u1J' alem eva NSal'll"ı! 
almacaktn. 

, - P&Zllrlık :ı3.l'l IN1 CU:a.'l iftııll blsalarmda ,asdJ 
tqta Levazım ve rnUba:ı-aat tulıeslt..(lflkf alıın ~ 

a -. btekl!lerlr. ruarıııc tç•-ı ·aJbı oluD&n sOn n .. 
cek'erl numuneler! ve 9: 7,ı5 lflveıune paralaıUe birlikte 
mtlracaatlan. - ----,..------------------ı 

KAYIPLAR ) - ........ .,_ ... ""! .......... & ...... . 
• • 

Baıln burada bqtan bap .. ref ve 
...,.._ dNtaalarlle dolu olan TUrk 
lıltR •ı'D 1ıOJOk stınJerblden birini 
iatMcqGNL 19 ~ ge"JI blr mu. 

DünkU geçit resminde genç k1Zlanmızdmı bir grıcp .... 

28/81133' tarlhlDde mUlp t.tua 
bul ldadSBiDdeD aıdıtnn pl'ıadetname_ 
mJ sa71 ettim. Yen!alııl alaCatnndan 
•kilinin bllkmll 70ktur. 

Ak9Uay B orllor Çetmf! aalaık 

No. 1 ~erim llemat (lllM> 

Bulcaryada bıametl 
etUll':ll• ~ terbla 
ltnde celbeıttlrecejpi""T; 

bWun&l J'Oktur. 
~ ,ııdllatbna. bir ..ıer sana. 
IJlr icalnmamn clolUJDU ftJ& buna 
.....,. bir JaldlMııbt wlmbuldula bir 
.. dellldlr; bepbds1D blJdftbıls gibi 

..,.. --- ı.taııbuldaıı &)'rllaD 
..,,aJun Anadolu toprak1arma a. 

- 1ıUtılı bir gtlndOr; fakat bu .. 
_...tteld ul9S mana ve o ~ 
.,.,. .. IWıarlle TUrk mllleUnlll ma

talll tlsertne dolan p.falc, tarihi. 
aJfa1 ı ebediyet.len bdar 

)4ı 1 '•tacalc bir ehemmiyet Ye ua. 
... etmQtedlr. ODuD lıQlndlr ki 

8la1l8 '1'lrk mWetlnln kurtu1ut ... 
~mu mulwebulne girmek JOlunda 

lanr sQnttd1b'; 'l'tilt t.tUd&lbdn 
IQQa ........ yeni bafta Pil .. 

anlı olan dolUfU demektir: 

-- 111'.18 bartılDdell manJd ·-
- IRtlu' içinde matlQp w mOllbe-
Jılm wmıedll«ln, icara " Jıwu1Jk bir 

..... dolrU drtlldeadlll laDdaa 
• .._ ... ,.......,. ft u.ı.lıet Jallr 
llltatakfl, ferefll bir bayat S~de )'8" 

•ııq..•mtn«t!tf pdQr. 
flllllettmlsln yetlftlrdlll lrahraman _ 

berblrl, dQnya tarihine ..., .. 
eclecelı bOyllkJOkte blallJardlr; 

12 ,ıı önce bil' maym rtlnO. 
1*' ftpurla ı.tanbulu uran ma 

il nd&ll myrdarak Karadenlze ._ 
u 19 maym eabahmda bir nur 

1111& oatıayanı lıalinde SaJUUD ki. 
liOiraaa ayak buaJl uıvt •yyab l8e 

aıllletlnln yetl!Jtlrdtll en bll)'Olı 
Mbiııınuımdır. AtatllrkOD Anadolu 

a1uf barb!ııe b&§lamak ve Türk 
tine JeDl bil' )'Oluellf ufku --:
'bere Anadoluya ayak baatıfı 

bir hamle gQDU, bir Uertye a· 
nt:. bereket ve gençlik g11nll 
kabul edDcftflnl blUyOl'BUDus. 
J1rm1 lld yıl önceki 19 mayıa 

.,. andaD llCllU'& da ba,atmm -
.. lllalım& kadar bllytlk Atemızm 

'etttlt TOJ'k gençlltlaln damar. 
.ııaaı1,. bütan azamet n bqmetıe 
il!llJIUüta411' w yqıyacaktır. 

~m en bubra.'llı &1lnlerlnde 
llıı'khna llUlll n saadet aenelert ya. 

CUınJaurtyet ldareal ve onun ba. 
bulunan xnu Şefimiz lcabra.m&D 
w 'bUyQk dnlet adamı t.met 

1-ttı. bllttln mmetıe beraber, ey genç 
ler, .ı. gtlveııtywf 

Genç mekteplfter! Dlmağlan bllsi 
lfllıyte, bedenleri ıahhat ve kuvveUI, 
rubJan yılmaz bir enerji ile dolu TUrk 
pngJen 18 mayrıı, ıdzln hamle, hayat, 
hareket ve tlmlt g11ıı1ln1lzdllr. Ruhla· 
rmd&kl iman, ulm ve irade meşaleat
DI 18 mayııım bO)'Ok alefiDden yaka 
rak latlkbale doğru tlerllyen TUrk ne: 
.tJJerl, dllnyanm en bubran!ı gtlnJerln. 
de, Ttlrlc ntanmm masumiyet ve 1.

tlldlll baklanda en bllytlk teminat o· 
larak tn&ılbılln gösterdlğ! yeni teref 
70Uarmda yllrllmofe hazır bulunu 
70l'ia1'. 

Omahurlyetlmlslıi banlııl. Ebedi IŞe. 
flm1z AtatGJ'ldln mukaddea batıruı 6. 
ntbıde tazim Ue lltllrken onun bırak. 
tıtı emaneti blOblr ııanmtıya uğrat. 
madan Delebet yQkeeltmete karar 
..-mı, olan b&ID çıocuklanm 89V&1 
u.~" 

Dolıtcw-!'aıDul ~--- .... 
tepliler namma mikrofon önllne gelen 
Kıa Muallim Mektebi meıunJarmdan 
.Mectbe Utur&Y, beyeeanlı bir hitabe. 
de bulunarak arkadqlanıım blıııdya 
tına tercOman olmUf ve !naca tunları 
.eyınıl.ftll': 

- AmrJarca Oemanlı aattanatmm 
eearetl altmda ez!Jen TUrk mllletl. 
nihayet bu uJtanatm blly!lk c haD 
barbl fODundakt yenilmesinin acıla • 
rmı ve utıraplannı çekerk n dünya· 
yı hayran brrakan bQyUk bfr kudr tin 
p.hlıınd ğ1 mim iman ile, padi§ahlık 
beyUllamm teılrlerlnden kurtulma _ 
nın ve dllfmanlardan !ııtlkam alma • 
nm ilk enerjl81n! bundan tam yirmi 
iki ııene evvel bugün duydu. lotıklAll_ 
el kurtarma endl,eıılle damarlannda
kl kar.ı ateıten bir mayi haline gt>len 
bu btır yaraWmıt ml"letln göstt>rdlğl 
yeni audret. yurdun bahtsız haline 
ağlayan meyua ruhlara kuvvet ve ü
mit verdi. 19 mayrı 1918 ıalı gttnll ea 
bahtey11ı gUn8f doğarken, Ebedi Şef 
Atatürk, Tllrldln yeni saadet dUnya. 
llPl& 8.unaun uluklannda do'tl\D bir 
rttnet olup Nlr edilmek ııtenen kocR 
TUrk, itte ondan llODl'8. hiçbir milletin 
kudret yet14t.Jremlyecetı bllytlk bayat 
bamlelerl ile dolu mtlcadelMIDe bq a 

*rftt:iYlle hareket etmekte. zin. dJ ve dbrt eenellk çetin b!J' RV&ftaD 
ııoma kuandllı zaft>r, TUrkQn kendi 

bile makine kuvvetile ge- davuma, kendl varlığma 1Danıtmuı 
kte, kayıklar makin kuv- lnıdll bir teeelllBI oldu." 
lı denlR indirilmekte. cep. 

.... ti' makine kuvveth·le t0ı>•a. 8".DDJ M'CK.llLLlcFU!: 
yanma kadar gelm~tedir. NAlllNA NVTl'K 

Bun'1an emıra beden terbtyeııt mil 
~..U:Ntt.eıııa:tm yaotı.~ y~ne kellefler1 namnuıı ııöz Mlylfyen Se.Aml 

ı.4Qmelere bumaktan tba. ı Akalııl da nutkunu tÖl''• bltlrmlıtlr 
• "0amarJanmıada Atanm kanı. vll-

H --ü ba kilçfik i~erin vapıl. eudu--ousda o•nun nıhu yaşıyor. Vaa1 

ıOfn dofrudan doı?ruya su feye .,.r d1D gibi tapan TUrk g-er.çllğl 
rı kuvvetlJM!en ictlfade edil. ımu ŞaflmJzln emrinde bil' tek nefer. 

IM&el~~. Bt.1har kuvveti bir bir tek nefea gibi bir gUn vutfe •· 
a ohnakta ve bu kuvvetten ati ;alacak oluna ona seve aeve ilk 

ile et<kl ot ,..,.,n elektrikle ~ak y'.ne blzferlz- Kabraıiıan bet _ 
bu ldlcllk iı'er ya:,ı'-nak. yflklerlm aana !Ayık bir ev~d olarak 

kala~mız. ııen•n iz ilde ve eenlD 
~mrll\d.a ytlrtlyecetttz_" 

N11t•ıktarf!an tonra Vail ve Be•edf 
Je ~'-' De yanmd ld zevat tribün 
deki ~mrl rint ı.ı,;:ıı etmtslerdtr. Tri 
bOn''!rcif! menutıablı zevattan baıka 
flen~r!ll Rlfat Mataraeı D~ Jrkt"em, 
Poll• MQdtlr vek U Sal!hattiD ve mat. 
buat mQmenWerl yer alDUf bulunu • 
yo~a'l"dL 

Buradaki geçit relllldıle 10.30 dA 
bql&Dmlfttr. Geçlt resmine )'Okeek 
tah8fl genc;Utı, kız ve er!<ek alvll mek 
tepter talebesi. beden terbiyesi mtlkel· 
iefterl ve 9flı aporcular lttlrak et • 
miFJr. Remdgeçlt, 11,115 de bltınlf, 

takdir ka~ıµuJUtbr. 

Tablmdekl meıullll ceN)'&ll eder -

• •• 
Emniyet Klldtırılllil ıl lblcll f'ihe • 

deD &tdJlmı 81/7808 numaralı Uca· 
met tezkerem De JldSPOrlumu •71 
ettim. Yentslnl alacatmıdaft e;k\111· 
nln bOkmO yoktuf. 

-~· .... ~·" .. .. l'apalaY &alla_..• Mlılınlll B. A• 
~ (8118'12> 

• • • 
Kaaı!Dpqa Aakerllk tubeallldell al. 

dıtnn allkeırllk teskenllll •71 ett.lm
Tenl8i'll alacatmıdan ukı.lnln bllk. 
mll yoktur. 

111 teftll8ft ı-a .... Oealll. 
(llMl5, 

• • • 
Ad•~uan notu memudalUJldU 

aldıl114 notua Jıilıdmu a7l ettim. 
Tenlatni aıacaaunc1u eü:Sllntn ilik-

........ ~ ... ....,.....,.. _ 
ili Oot 

3 
1WlllJ8 ., ...... ,.. 
ZıRAAT BANKA 

Kızlanmız muntazam adımlarla geçiyor ••• • 
ken hava tlıoıanma:, resmigeçit ealıa. 
aı ve btanbul User!ııde uçarak böyle 
bir 18 mayıata aemalanmm 1&9Ue. 
yen çelik kanatlarmı tehrln uluklan· 
na germlıUr-

F ener ıtadındaki 
maçlar 

19 U .yı gen ilk ve apor bayramı 
mlbıa l,ı(?tılle d n öğleden 80Dra Fe 
ner ıt nda tert p e ilen müsabaka. 
ıar bUvilk bir zevk ve allka ile takip 
edil ıniftlr. 

Bu ır.U.Sabalcaıara aaat tam 11,80 
da m ktepli aporcuıann §ehlr Hudo. 
ıruna ayak uy urarak yaptıkları re. 
çit Msml ile ba:J nm?Ştır. Ttllebeler 
ıta im 19ref trlbUnU de buJunaD Vali 
ı tltfl Kırdar. l •a":'lbul K"mutam la -
hak Avni Aktamn öntlnden geçerek 
eellmlamı 1ar ve faUklAJ Karp De 
ba.yrslt çckU tkten .onra mllaabaka
lara baılanmıJtır. 

BtlyQ1' blr lnt zam içinde geçen at 
letizm mtlabakalarmm 80DUDda VaU 
ve ts•.anbul Komutam de~ alan at. 
leUere sah )'& lnerek bizzat madalya 
lamu vermt,Jerdlr • .Alman tekn!k ne_ 
tlceler ı-unlardır: 

100 HZTU: Btrlnel Cezmi (Gala 
tuan "ı 1 11 a · Sezai, a ıumnua. '°' .JllC'tU: ı - Jllfref 2.u, 2 -

Ceva~ S - Alıniet 

80 !~: (ltıslar &l'Ublda) ı -
Saibe 11 9, 2 - 80beyl&. 1 - Saadet. 

IOO Ml:Tla:: 1 - c.mı, 28.7, 2 -
Sezal, L - KAmran. 

YOK.SEK ATL.UIA: 1 - Selim 
1.63, 2 - GOner, a - Cevat. 

"400 l'IU:rRIC: 1 - Remzi k S. 1 -
Adnsn, 3 - Cevat. 

l&Oe METRE: 1 Etref 4.18.7, 
2 Ratt, 3 - Ham. 

Dl-iK: 1 - Fuat 31530, 2- Nllaat, 
3 - Kadri. 

Gt!LU:: 1 - Al&ettbı 1Z.M. 1 -
N ~t 3 - Cevat. 

8 \IIKAN BAYMK: 1 - fatunbal 
liaeıı ta,kımı ua. 2 - Gaıataar&J. 
8 - H'\7darpap. 

Emlak •• Eytam 
.... Ne. 'l'ul 

• • • • • • • • 
• 

•: u 

Otel yapılmaya 
kırallk bi 

~ e1dleıt .. cır. .. ~ )..... ......, .. ~.~ 
'~ \'9 ................ _.... ..... 

Yllldt ptıet811dareli...._ 

Bankamaclenı ..,_ 
181 Kacb!cö~ 081Danlye mshaUMl Kotu7o1a ..... Ul10- Ura 
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nl ekmek f*brtlcul ııoJlalı .ut 2 mllkenw .. 
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