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Bugün sizin için hazırladığımız 
spor sayfasmı okuyunuz 

lstiklile dojl'11 
a tılaa ilk adım 

MECLiS MOZAKERELERI 

Milletten çalanlar 
hesap verecekler 

Atatürk, Türk tarihinin seyrini 
değiştirmek için Samsunda Anadolu 
toprağına bugün ayağını basmıştı. 

Refik lnce'nin, Meclis, 
huzurunda 

meb'usların millet 
alınla hesap vermesi açık 

teklifini reddetti 

we la RAUF OBBAY 
Kanun layihası 
aynen kabul 

edildi Türk gençliği işfe bu bayram gününü içten gelen sevinçle kutlayor 

r 

Bayram 
düşünceleri 

MukadderatımJZa hakim 
kalmak bakımmdan 

nasıl bir imtihan 
geçirdik ? 

Yar.aa: Ahmet Emla YALMAN 

B ugün m lli bayramdır, çün-
kü Ataturkün, İstiklal mü· 

Cadelcsinc gırısmck cmelile SEm
sundcı, Anadolu toprağına ayak 
bastıgı guni.ın yıldönümüdur. 
. Mılli bır bayram gününü ıkı tür· 

lu geçirebiliriz: Ya cansız, hare. 
kdsız bEsmakalıp b:r şekilde Ye· 
Yahut günün manasını incelemek 
ve ruhumuzda canlandırmak sure
t le ... 

~flDak&l.ıp .-ıJAç n~ea b r 
millı bayram ıunU ruhları uyuş· 
turur. Halbuki mllll b•yramdan 
beklenen asıl vazlft-yl yerine ge. 
llrlrsek, şuursuz bir hal almıya 
m'IYleden g d şlerl ıuurlandırmış, 
ıcvşiyen heyecanları körilklemis 
oluruz. 

Bir millet için en yUksek emel, 
mukadderatına sahip ve hakim 
olm11k, gidişinin dizginlerini ele 
geçirmektir. Mıllctler bu emele 
Pek nadir suretle ve ~neak kısa 
müddetler için kavuşurlar, za· 
nıanlarının çolu, idare mevkiinde 
bulunanlara a t şahsi lhtırasların 
esiri olmakla ve hAdiselcrin ce. 
rcyanına kapılnuıkla ıeçer. 

Alatilrk; bir ml11etln mukadde· 
ratına sahip olması yolundaki b'r 
mücadeleyi en şuurlu, en hesaplı, 
en PIAniı b r şekilde açan ve en 
Çetin zorluklar karşısında basa
tan insandır. 

19 Mayıs 1919 tarihini hele bir 
~Uşününüz. Milletin kurtulmasını 
~tlYenlerdcn çoiu, yarım tedbir 
l ~ıdudunu asamıyor, dar bir takım 
r' Uklarr geçemiyordu. Tahttaki 
ena Padişahın yerine fllAnın geç
ınest fal Y • an ccr.ebı devlctın hlma-
~· Ve dostluğun şu, bu şek ide te 
,. ın edılmesl, flJAn z nclrln ıev. 
wCl'l\esJ• d 
)'ıl ü .' 0 akıkada pek çoklarının 
~t~. Rüldürmıye kAfı gelecekti. 

ğ aturk, Umumi Harbin Ykrattı-
1 zorlukların üzerinde durmadı 

sırf ıulhü • 
hi n oeklı hakkında da zL 
hun :orrn.dı. Türk milletinin yolu· 
ıtıeğı esen biltün er:gellcrl yok ct
... 11 ' rnıııetı mukadderatına tama· 
"' e tıth ına •P ve h&kım bir hale koy. 
dlstı Ve kendi kendinin tam e!en· 

B YliPmayı gaye edindi. 

ht u çok cüretıı blr gaye ıdl. Sı;.L 
ta:' yıkmak, hılA!eti kaldırmak, 
hu Ubu bozguna ufratmak, eüm· 
,_ rıyeu, IAlkllğı kurmak sulhü 
l\Urtarmat d • 
sırı d 1 a kAfl görmlyerek a. 
lsti=~A anber~ ilk defa olarak tam 
ra le kavu~mak ı bl bir prog-

m 0 dakikada tam b r halde ki 
rne blldir•lseydl •Ne hayal!11 diy; 
Geı acı gQI 
nı er, bunu akıl kArı say-
autı. 

d Ataturk, bunu pek ·Yi blliyor
u, bunun çın 19 Mayısta Sam· 

~una çıktığı dakıkacta programının 
"tıdn 1 ortaya koymadı. Yalnız 

rakın mC'rhall'lerı ııösterdl. Ora. 
iTa varıldıktan sonra adım adım 

gayeye dogru llerledl. 
Gld şl:ı ııtıkamet belirince· MA• 

tatu k · ~ 
r devltt reisi olmak istiyor lllt • 
anatı bu mak .. atla vıkacak" dL f c tel Asa düşenler old~. Yanıhyor-

rdı. Mustafa Kemalin cM ileti 
~tıkaddt'ratınn hAk m k;lmak. yo. 
Ur.dakl dcalıne hlcbır şah ı emel 
karı~marr ı tır. Alatark yalnız m I· 

<h-anu Sa. s. -. ' •> •r 

l'ürk seııçlltı bu lkl biyük adamın en büyük Mericllr. 

Atatürk'ten lnönü'ye 
Türk gençleri, binlerce kilom~tre 
mesafeyi ko~arok getird ikleri bayrağı 

1 
bugün lnönü 'ye verecekler 

Ttlrk tarihinin 11eyrlnt değı,u- ce kUomctre)i ._,arak Ankaraya 
ren ilk adım bundan ytllarea ev- t;eUnnı, bulunuyor. Taı;ııdıfı bay· 

ı 
vel l>ugtın Sımwunda Anadolu rak Atatürk'ün en )'&kın arkada-
tnpraklartnda atılmıştı. Bu adım 
Türk mllletlnln tık lfıUkla! adımı- °'ına bir bağlılık nlı}arıesı olarak 
Clır. Yerilecek. 

Türk ~en\·llğl ha~n bu hiiyük Türk ge~llll biiyük bayramını 
myraını kutluyor. ı tfklıil ha,·a- kutlarkt'n MUli Şef'ine e n sat-

ınnı ilk olarak teneffm etmı, olan lam bağlarla baflanmt' MılanaJ 
Samsundan aldığı hayratı binler- yor. 

w----~nc --~.....__ .......... 

ı) l!z::rr:~ 
Donanmalar 

J birbirlerini 
arıyorlar 

J Jpon donanmasının 
Avusfro:yoyo bir 
ihraç yopmo 

bekleniyor 

Blndiıtaada 
Mllil tqllUttı 
karaıarol 

Jap:Jnlar. Hint hududu
) nuo 6 km. yakmma l 
) geldiler C 

l\lclbourne, 18 (A.A.) - Kuv· 
vctll bir Japon donanmasın.ın A
vustraly::nın şimalinde görüld ütil 
söylenmektedir. Adaya bir asker 
çıkarma hAdisesinln vuku bulması 
muhtemel görünmektedir. 

Tokyo, 18 (A.A·) - Japon ke· 
şif uçakları Salomon adaları dolu
sunda iki uçak gemlsı, kruvazör· 
ler, torpitolardan milrckkep bir 
Amerikan filo.sunun mevcudıyeHni 
tesb.t etm:ştir. 

Berne, 18 (A.A.) - Yeni Delhl
den öğrenildlline &öre, İspanyada 
beynelmilel kızıl tuğay şefi olan 
Tom Vlntringham, Yeni Delhi m a· 
hallt müdafaa millı; teşkilAtını yap. 
mıya memur edilmiştir. 

Tokyo, 18 (A.A.) - Japon eks· 

perleri Birmanyada Maleve keı.i
mlnde cereyan eden hareketler ne
ticesinde Japonların Blrmsnya -
Hint hududuna 6 k!lometrellk bir 
mesafeye kadar geldikler!ni b!ldir_ 
mislerdlr. 

Çunklng, 18 (A.A.) - Yunan e· 
yaletinde, Blrmanya yolu civarın. 

(Devamı Sa. S, Sü. ı .. ) ~ 

laciltere ba'' 'ektll B. ÇörçU'la ff!IUbl lag\lter~e ~aptığı bir seyahate 
LoAdra B üyük F.~Jmiz Rauf Orbay k.~l\ekllin ,a1ıııi dauıtllsl ı.ıratııe 

1'tlrak etmı,ttr. Bu realm n. ~rçll'I bir a8kerl lntayı 
teltl~ ederken g-österlyor. 

H 

Askeri Durum 

Alman • Japon 
buluşması 

Ne Japonya ve ne de Almanya böyle bir 
istilô plôntnı başarmak kudretinde değil di r 

........ ..__......_....._._...-1111ııı11--ıııı c btı.:az;o~ 
[ •u..:_u_J 
Harkofta tank 
muharebeleri 

oluyor 

M Un·er tarafın iııtilA plAaları 

hakkında çok defa ileri ııü-

rlllnıııı, olMl Jlııtl,,.al şudur: .Japon
larla AJmanlar A8yada bUl!lflM.".ak-

.,. tardır. Buluıpna yeri denizde Baera 
körfHI, karada Iran araı:lsldlr. Ba
nan k'J• .Japonlar Hlndhltana yUrU
yecek~f!r, Almanlar ıla Kafkuya
daa Irana sar~aklar. B u ls«I~ ha· 
reketlnl tamamlamak l~ln Almanya 
, . ., Jtalya Mısıra ve Orta,arka dcığ
ru da llerllyecek ! 

Ankara, 18 (Telefonla) - Bü. 
yük M•llct Meclisi bugün harareti, 
bir celse ııkdetmıştır. Sinema film· 
!erine alt güınruk resminin lndırll. 
mesi hakkındaki kanun konuşulur
ken Osm·ıı Şevk Uludağ, hariçten 
gctlı·t len bu fılnılerle sinema çev
ı·ilıneyıp fotoğrafçılara satıldığın

dnn şık:ıyet ve hükOmeti teyakku. 
za dnvet etmiş, bundan sonra söz 
alan Sir.an Tekeli, memleketımiz· 

de ytpılmakta olan yerli f.lmler. 
den baz,JHına şiddetle tcnkıl et
ın ştir. 

Reis, bu beyanattan sonra kanu· 
nun muztkereslr.e geçilcce~lnı bil· 
dlrmlşse de, Refik İnce, söylenilen 
sozlcre nlakadarların cevap verme. 
d klerint söylemiş, Reis de, Maarif 
Vek il Mecliste bulunmadığı için 
kanunun müzakeresini onun da bu
lunacağı bir celseye bırakmıştır. 

Fevk•lade hallerde mal lkhsap 
edeftJere 'llit kanua 

Bundan sonra, günün en mühim 
(Det'&mı: Sa. S: Sü. 2 de) W 

ltalya 
telaş 

içinde 
Her on lngilizlerin bir 
ihraç yopmos•ndan 

korkuluyor 

Londr11ya göre Faşist 
Partisini 2.50 bin !Uman 
askeri yerinde tutuyor 
Ankara, 18 (Radyo Gaze\esl) -

Verilen haberlere göre son Hltler. 
Mwısollni görüşmesinde İtalyanın 
iaşe vaziyeti de görilşülmüıtür. 

Londra radyosu bulgarca neşri· 
yatınd• İtalyanın iç durumunun 
kötü olduğunu söylemı:ı ve şöyle 

devam etmlstlr: 
"İtalyan m!lleti meyus tur, hükü· 

metten memnun d<"ğildlr. Faşist 
hilku'metinln halk nazarında ıt barı 
yoktur. Fa§lst partisi ancak itaı. 
yadaki 250 bin Alman askeri saye
sınde duruyor. Bir çok İtalyan şc· 
hirlerlnde Alman subayları sokak· 
larda boğazlanmıs olarak bulunu-

(Denn .. : Ss. S; Sil. 1 da)>+< 

Nazmi Topçuoğlunun 
ileri sürdüğü tez 

Almanlar bu 
kesimde 12 bin 

ölü verdiler 

Almanlar 365, 
Ruslar 324 tank 

kaybettiler 

Bu oJ&a olsa bir hayalden ibaret
tir. Ne .Japonya \'e ne de Almanya 
böyle bir letllA planını benlmsemek 
\'e ı,e koyularak ba,annak kudre
Unde deflldlrler. U:ıun boyla !nce
laneğe dejme&; eebeplerl ıpunlar
dır: 

IDıaı uı aomı•ra 
Kıralı ara .. ada 

te1trllE telgraDan 
1) .Japonya. Çin meııelfllllnl lıallet- • Ankara, 18 (A.A.) - Rtımen 

meden o kadar uı:aklara açılamaz. oııfili bayramı miinascbetlle Cüm
if..-oatar, Çla, llln~nl, Siyam, .ıı.urreısl İsmet İnönü ile Romanya 
Blrmaııya arasında emin \'e mun~- / 'K-:ralı HaşmetlQ M;fıail arasında 
ı:am bir kara muvasalası temin et· te:.rlk ve teşekkür telgrafları t..atl 

(De\·amı Sa. S, SU. J de) - edilml3tir. 

Eski TicaretVekili, bir kısım zirai maddelerin değeri 
serbest arz ve taleple meydana gelirken diğerlerine 

narh konulmasını mahzurlu görüyor 
Ruslara göre Kerçte 

mukavemet dev6m 
ediyor 

Çay, kahve meselesi 
Mecliste görüşüldü 

Mosko\'a, 18 (A.A.) - Ruslar 
Harkof kesiminde biraz daha fazla 
!lerleııılş'.crdlr. Burun Moskovadaıı 
bildirildiğ'iııe göre, Almanlar 12.000 
ölU vermişlerdir. A1manlar bu ke· 
simde 365 tank kaybetmişlerdir. 

Bali . &aradınız delll ld : 

YUkeek Sovyet kumandanlığı Kere;; 
yarımadasında muharebenin Kerç 

" Biz. yalmz gümrüklerden parayı ala/im, halk 
ne içerse içsin fikri ne hükümette, ne de 

yüksek Mecliste iltifat göremez. ,. 

feiırl dışında cereyan ettiğini aliyle· Ankara, 18 (A.A·) - Gümrük 
mektedlr. ve İnhisarlar Vekili Raif Karade-

Barentz denizinde bir RIK harp nlz kıthvc, çayın ınlıisıır altına alın
gemisi 6.000 t.onl!Atoluk bir Alman masına dıılr kanun layıhasmın mü_ 
nakliye gemlaini batırmıttır. zakeresı sırasında Mecliste beya· 

Berlln, 18 (A.A.) - Askeri bir natta bulunmuıı~ur. Vek l, kah\'c 
(De.._: Sa. I; 81. ' • > (/) . \'e ça71n iahısar altına alırunuı fik 

rln n nasıl dojduğ-..:nu hatırlattık. 
tan sonra demlstı_r ki: 

- Bu iş göründOtu kadar basit 
değıldir. Çay ve kahv~n:n gümrük· 
lerde istıhlak vergisini arttırmakla 
rneıı;ele halledilmez ve bir takım 

CU..amı: SL 1; Si. ı •> ~ 
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Da h İli Ye' d İ 1 e Ü imi Unı~:ın~::ilen istik 81 UÜOeŞİmİİİD all1Dd8 ••. 
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Iia:\{:ır. ekmek: ik unundrn hırsız. -17- kanunur.un bazı ıutıı.ddelerinde de-
j"tş!klik Ye pılma5ına da r olan IS- Jık yaparak bunları g zlice s:ıttık -

iarı iç n v:liyet tarahr:dan, bıın-

D ahıi..ye Vekc1let nın v~:a.yete J ylhası Büyük Millet Mecli!l:lnce rlan !"Onra kendilet.ne lıiç b·r ı;u· 
"•zdıaı bir •eıgr"[·• IKiırek k.abu. 1 buyurul.d.u Yapılan deği. 1 ~ • ... ... retle un verıııncn1~k üzere 1r .. l ı.rı 

hk . _ ba.,. c'ha"~, şıklıkler sa~·estr:dc c.navetlc mah-
lZil.itna ma u.· .. " ·. k. . . 

1 
- kapcctılan 17 f.rıucı. ha\.·laı·ıııd;ı 

lerdcst ve hapsedllnıen1elerl içın um \eya zan a.tır.da bulunanla- tutulan tahkikat e\·rakile n1'.lli ko-
1. ,('".'ıne vesik.ı \erlld ~ 1 /\dl ye rın m1.1Jlakemedeı f .:ı n. g ... yrimrv- runma ınahkemesinc ver lmtst r. 
\ c-k:\lrtıne yapılan ş.kftyetlerden ~ur ol.ıra.k yapılması ımkan d 3hi· Diğer tarc;itan bu kupatılan fı· 
a a ı]dığı) b ldlr Uyor. acele izcı- .ne gırmı~ bulunuyo.:du . rrnl;rın unları civar mıntakalar rı-
h t .stcrı:yordu. .~~ksır0aıardda (bÇ.r ,•un L)•ccky~ ~ıt- rrnlarına vt-rilmektedir. ,\vrıca da 

ıuşılıyordu kı beyler Diyar· mı-?.ı , . ra a u ut~u . oyur.- h .r mırı takada sı tış ~ubeier açı!-
bakı. J. H.ırcmey; .ce Aı:I''- den Şcr.f adlı bir kın1senın, t&r- maktadır. 

Vt.. .Jr rlı ~ .. .ı_ .. . p:>:rısız ft-rağ etn1e&i r~d-

~~l b.;,m·hareketııııı, >~· .1ukteldeytediğnder. ötürü bir ağanın. Nakil v asıtaları için 
bulunan adli k :unlara .1çıkça ıs~·arı~ k~rışmı~ ol~uğuna d~:r ya.p . bı'r . P 

·kı 1 id•· Bu sel.x•ple bu yı..zdcn ı tıg. bır ıhbar uzerıııt \-'e b.z vesı- yenı prOJ- ı 
~J-ar~a-şaeağımtz blr şori:..ıYa ka- ka dağrtı:ıtğa ba~lamadan cince En1n~)et ..-\.ltınc· Şube nli:ıdur'u-
nurıi \'C k ndırıcı bir cevap bula- tevk.f edılmlş olduğunu haber al· ı;;u :;;ehırdc slem('ktc> bulunan na
•1ll.}arak serbest bırakt:ğımrz mah 1 dık. Ş ~d~ rnebu.s buluna~. Ba:ı.• Ş - t kil .vasıtaları hakkında .~·~r. .b .. r 

,- ı : ukalavıp hap:ietmek 20_ or:ail Zıhnınln babası Ad.ıyc Baf- proJe hazırlam~ktadır. Ogrendı.ı;ı-
l<u.n ar } · ··r · · z·h "- ı · b · d t k ı h d t ur.da kaıacagım!z: umu)·orlardt. mu ethşı ı nı Bey ltt" yanımı?.· m zc gore. ,u pr~Jf' e a s u 

1

u -
Fakat tatarat:ılarr bu defa da ya· daydı. Şcr,fln evrakını ncelcdJ. ların:n te b.t eddmesı ve taks.Jr
) a kaldılar. BLlnd;;ın evvelki yazı_ HapsedHmeslnio kanunsuz .. ~Jduju rln bu hudut har:cindc işlemelcri-

d - al·•tıg· ım dli kanaatine vardı. Fakat aks lı~e ba- nln önlenmesi gtb· bazı maddele .. ar a pçı .... a vurınaga ç •ot • . .. • . . 

ı .\ 
.... 1 , 111 1·5 kın k~ kazada Muddeiumumı de buluı.makta ve bUh.assa t.aks·l rın 

1 

".tünce er · h.a e.e arze ın. • 
\·anla !tg 11 bulunmayan gıyabi yoktu, "Müstantik de. Yan mevku. Flo~_ya, Boğı:z. Pendık glb· tren, o
mahkUmları tutmaja kalk1şmanın fun. kanun~ yotlnrd'an gi~Uerek tobus ve v_apur ıc:\ yen yerlerde lş-

• h 1 . ·• .1 serbest bıraktırılması ımkansızdı. letılmcme!'ı tekli! olunmaktadır. 
d11guracağı mc.ı z-ur arı ız..uı <'Y c- . · ı 

_ , . B:r dcfa her na~ılıı,a hapsedılmioe:: O' 1 b 1 , 
dm. Fakat bızlm veso!;,ııarla mey. olan b r adamı kolundan tutu;, niversite ta e e erıne 
daca çıkan ve kanunlar:mıza uy- 1 

. .. _ salıvermek de ca.ız olamazdı. Hık , · 1 d J • ı '"'t 
m•yan durumun kborec:zdı~u~~~' sızlığı bütün kasaba halkı da öit· j Si nema eır a .enzı a 
gıtn1~ı de muvafı o am , rer.di-"t ."'in me,.el .. nln ço··zu··ımes! S r.emalarda ün;vers te talebel•·-

. ,. .·· d • d ksan beş·ııtn suç • .. ~ "' - 1 _ • . • • 1 un ıç n ~uz t: 0 .ğ. b J nl kazaya bir Mlicideiumuml ve: r~ne yapılacBk tcnzılat it n dun ala· 
suz oldujur ınan bcslcdı ım u . .' , ·ı · ı· T 

. bl ;\tüstantik tav:nine ytni haftalar-, kadar.o:ra cmır verı mış Lr. cnz:-za\'alhlat hakkında ya un•11..1m1 r w • d b 
. hk" . tl ı ca belk aylarca t>onraya bırak· lAtın tatbık.ne ayın 21 ın e aş-ı af ilanını yahut ma um >e er -

1 nı rica ett:nı j mak da doğru ohnıyacaktt. O hal., lanacaktır. 
nın tecil o unması d d t. de fıe yapac;ıktık1 Bir çare düşü- Talebe)'e pl{ıjlarda da tenzilat ya 
Şayet şurada bunı aha e~a~ . •. nürken lsbk!Al mahkeme<! hatırı· pılması için Ta:ebe Birliği Belce\ -
mektc o\an tt'ciıp b r~I e erınıırı. mn aeldl. Tevkifin ~ebebi as nere! yeye, mür~caatta bulunmuştur. l 
arkası ilınmadan u yo ara g - . j . 

1 d Imesı munasıp görüim:yecek o. karışmak suçu old~iiu ıç.n •tik. lzmir fuarına hazırlık · 
. • 1 a bunların üret- l~l mahkemes bu ışc el koyabı- . 

lur.,a hı<; o 111 
zs m ı d. o d hk El;\ ı d ı İlm'r Enternasyonal Cuarına ait b.r cinayet IDdhkem~i mari- ır 1

' sıra a ma eme z z e · ' . 
Le~ k·r 1 d h bulunuyordu. Telgrafhaneye git· 1 ı;,,.zırJıklar başlamıştır. Bu ar<tda 
fE"tıle ve tev ı o unn1a an mu a- · · · · d ı ı ı . .1 . i . tim. Müddeiumumi A\·ni Seve mr- Turk.ye Tıcaret o a <ıTt pavyonu -keme ed11~bt meıer ı~"n bır çarp ~ . 

f d • seleyı anh:ttım. Yarim !-!aat sonra ç n de calı~lmaktadır 
;Julunması ('Ok uyıun ve ay a.1 . . . ~ 1 · · d 

• led" B 1 k Müddcıumumılıkten gelen telgraf- zmlr Tıcaret ve Sana.:rı o a.•ı olacağını ılav~ ev ım. tl a • , l ı 
.. " .k a ta s~r!fın serbest bırakılarak ev- pa\•yonları bu :yır gerı şletıtecektır. 

dırde butun n12h umları az z.a_ , , . 
k rakının mahken1eye gelldcrilmesi Almanlar fuara ·ıştırak iç.n ~ ın· 

ına~a mah~emc ~uzdurur.a çı ar-, emrediJiyordu. diden müracaatta bulur.ınuş:.ırdr:r.1 
magı taahhtlt ed-)Or um. _ tnııcJlızlcr'.n de n1üracaaCarı kuv-

Bu cevabımdan tıkacak ııeticc'- Bu iki nad:!'ed~n oonra artık vctle muhteıne1dlr. 
yl !!iabırsulıkta. end e le hekle- .ınahkOn1lar .şınr kurcaloyan olma- 8 f b 1 

~ R e ınutlu lıiı Türklere .. 
U ~ 19 1\tayıs glır.Uni.i, hürt •:ret 

\'C ist.kh"ıl güne :nin ı~ıkları t.1-

l'nda, bugün de tekrar kutl:ın1ak 
s ı~det. ıl duyuyoruz. ~evh1iyoruz. 
Evet sevin yoruz, ('Üt ki..i 19 :\-la. 
yıs Tür~ 111Jlet ic;"' t~r·himlıdı 
bir kurtuluş !:enıbo·ndür. 23 s .. rC' 
C\'\'el. Türk mılle~ı düşman es r· 
!t_l aHtııda iruc-kcı yoiunu ~::ı

ır:p karanııkıar .ç ndc bocatn~·J(' 
dururken o zanı:..n_ mayısın 19 
urcu gunh l\Tustafa Kcın 1 Sam· 
şuıHı. çık 'r\ ;:, \·c lindc tuttuğu ilfı_ 
hi kurtuluş mc<.:aiPsin: ı\nadolu 

tıfuklarındilu .r~kse"terc>k nl ilet" 
dogru yolunu göstcrJn:~ti. İşte her 
sene 19 :".Iayı:;fa bıı .un içi l bay
raın yrpıyor ve .sevin.yoruz. ... 

41 932 sencs•nın temmuz .ay~ 
idi. Ankarada Bır ncı 

Türk Tarh KongrC"si toplanmıştı 
9 gün sl:rcn bu kongrenin sonun
da Atatürk. l\.tarmara kö!-!künde 
kongre üyelerce bir cay 7lyafct 
verdi. Z y;,,fet esna:JJnda mual'iın
lcrden ur: Gaziye: ıcPa~aın rloğ

duğunu1 günü kutl:\n1ak isti~·o

ru-ı. Klta]ll'.trda bula.n1adık. Lütre. 
der n1lsiniz?,, dem!..,ti. Pa!"a da: 
uSlz onu bırakınız da. ben ne za· 
n1an Anadolu~·a çıktın1?1• diye 
"iOrnıu~ "" 1nu:tll mJerin de: ~i 19 
~fayıs 1!ll~ Pz ,am,ı diye he.)'f'<'an. 
la cevap vermeleri iııerinc, Ata
türk te ınualliluterr: ,.Evet, İ.!Jte 

kut.hyacatınız fÜn o gündürn de~ 
ınh;U. 

Sevgi i ,.e Ebedi At nıız, bu be. 
!iğ !iÖzlcriJc, memleket davası 

karşısında krndi hayatlarrnet e~ 

hC"n1m'yet vermedJkltrin. ankıt

mak lstcmek!c kalınamı~. oyn za
nıanda 19 1\Tayısı.1 istiklal sava. 
ındak~ sonsuz dcğer;nl bciirt· 

g!bi, 

Yazan: B aba T8NSEL 

rı.:,rorlardı. Bu acıklı durum kar· 
şı31nda, pad:şah \'C hükümeti. 
millet ne yapıyorlardr? Pc di~ah 
\'e hükün1ct adamları canl .. rından 
\'C menfaatlerinden ba~ka bir şe:y 
düşür.mediklcri için, yangır a kö
rükle gld'yorl;:rdı. Türk mill 0

-

t:ne gelince. o da DC" ~·apac; ~ıı;ı 

şa~ırmı~tı. l\1il1ctin okun1uş ve 
aklı yetkin geçincLleri dC' yer yer 
cem·yctlcr kurarak. kim's: İ11gL 
liz k ' misi Amerika devletlerinin 
ınerhamcLerine sıg:c...-nakt::ı kur
tuiuş yolu bulıınduğun3 nn-ıyoı·, 

k~rni!=: de h ~ kl rımızı sözle mfı

da!ro.ı ederek \'a:anı kurtarabilc
l'f'l:!n~,zi ı::anıyordu. Oiğ. ı· 'ıtrrıf

lan dü5ına~1 şgalinc qir!'n b zt 

vatan parç~ 1nrında da bir çok 
va~anprrvcr:eı- _.ı;:.ıı.ı .:"arı:mrslar. 

dı. GCrülüyor ki, nıcmlcket çok 
karr~ık bir durumdadır. Milletin 
fertleri arasırıcta d, fikirler, in~

-:ıc:lar çok dac;1n1ktrr. Herkes ka
rar.lık1ar ve ye·s ,çlnde ne yapa
cagııu ş:_~ırm!ştır. l\Cllct kendisL 
ne yol göstcr~cek, önayak olacak 
büyük kurtarıcıyı bekll~·or. Fa
kat kimse b hnlyordu. Bu büyük 
kurtarıcı klındir ve nerededir'? 

* 4 919 .!ıeııcs mayısının 16 ın-
U cı günü İstar:;buJdan kal-

kan küçük l\1ud2nya vapuru A
nadolunun Ksradcn:z sahll:erin· 
de, dalgalarla, fırtınalarla boğu

~arak ilrrliyordu. Bu vıpurda her 
kesin saydığı b:r paşa vardı. Sam 
~ur.a gidiyordu. İşte bu Paşa, 
millelln aradığı Bü~-ük Kurtarıcı 
"1.ustaf" Kcmal':n ti\ kendisi :di. 
Samsuna g!d.yordu. 

met. de bu husu~u kendı..,lndc· { 
süphe etmiyor deği'lerd F'cıkat 

Cuna rağmen ~1ustai'a Kl'tTI" 'l 

z::'klt~ı. onları ş~ ~ırttı, gözlcrinı 

~nf!ct perdesi bürüdü. Osm:ınh 
hliklımeti d<' Aradoluda ay·1kla .. 
1101 ~1 h: lk haı ekctlcı<ııi ba!'tırac'J · 

gr·ı z nncd rl~k kcııdls·n Ordu 
:vlüfctti~i yaparak Anadoluy'.l ı 

göndc•m',ş ve bu surct 1e rarkı a 
Yarmr~·arak ,.....illetin ba!)ına gl'Ç

me :-;;nC' y, rdın1 ctmı~ti. P.v ~eya· 

hı.tin ·k ııri h('yccanlı ı:;c_ıfha~ı ela 1 
bu ı-c·,·oduıti nıu\·cıffakıyct!c bn h
rabt;mC' .. dir. Fiihakika hükürnc>t 

1 

\" d'tıı:In ~ nlor. b ı n1üddc1 sonra 
y<:.ptık1-,ı·ınz p·~n1an olmuşlar ve 
::\Iu~ta~:- K<'nı;;ı!!n arkasında':'.1 b·r 
torp·do göndcrmhJ('rdi. Onu yol· 
d::ı c:::,·lrip vok lnmak iı:t yor r
dı. F1:1kal h11kkın btiyük tccclii· 
sin<' bakın&li k., lorp"do dalgalar 
'çindc ytı\' ~ rl·uıartk ;rden bu kiı_ 
çilk g('ın y . yakalıyamamış. liç 
giinllık ~ok h ~ye , 1• bir f(')'R· 
hatten sonra. :\Iustafa Kcın ı eh" 
Sam,,.una c;ık:ııısa mu,·affak ol. 
muştu. 

* c:s> :~ sene eYvel bir mayıs a 
~ yının l!'l uncu günü idi 

Samsund1 vrtar.ınıızın ufukları

nı c;ınl~tan gür ve ateşl bir S('S 
yükseld· \·oııınu şaşıron, yei!' \'e 
ıstırnp j('inde nliyt"n lnillet dur
du ve dinlPdl. \·atarda~ları "ii13.h 
baıır.-a <:atıran bu ses, uYa hi.ir
riJet, ya ölünııı d'yc bağ1r1~'01'du. 
Düsüncclere ttydınhk, ruhlara se
rintlk. )"iireklt'rc kuvvet ve iman 
ve~n bu ;1ahi !-'elli, :\lusıara Ke~ 

mal'in snl ldt. :\.fillct de bu bü- ı 

yük kurtar1cıı11n arkasına takıldı 
ye ist!klilt:ne ka\'u,tu. ... 

J 936 senesi eyl(ılünün ıki ... c' 1 
günündcy·z. Beylerbeyi. .ı::arayın

da büyük bir eğlenti var. Bu eğ· I 
lenU İ!ltanbul b('lt-dlyl!'sln n kırk 
gün. kırk gece süren ve festival 
denilen şe~liklerinden bir 'd r. Gc r 

117 .. ,) - 91! 

~ I ~ 

d~ 
Çingeneler, harbi 

ön1iyebilirdi 
iP!!!!!. e.;en gtin Sofya'dan gelen bir 

~ telgrafts, kadın erkrl• lakri
b<'n otuı hin f:lngP.n<>nJn .. İ\il k('fcr· 
brrliğ<' tKhı tutulnrah: muhtf'llf ıı

lt"rde kullaıı1lınak liı:Pr<' lwlPdi~f'lc

rin f"mrtne 'ı·riJec·eti bildlrillyordu. 
Ru «(ltuz hin çln.ı;-en<>• ..,öıü hana 

hlr arkada,ınlln. n1eşlıur ."\lünih gö· 
riı nıelerj tırra..,ında h Jetll~i bir 
hul~aJı lı:\tırlattı. ,\rkada,ıın, o 
z:ıınan <'l"ıııhf·rl.ıyn'in ~m'ile .. ını 
koltuğunun alhn:ı kı.,tırarak !\tü· 

nihtt• "Ullıu kurlnnn:ığa, d11ha do,ı{

ru'u harhi ünh·ııı t"" 11A"ra.ı.nıa'ıu1;1 

ra.Knıen, ;rakın hir tıımanda gUriil· 
tünün koı>:l«'!u;nı kanaat getirn11':' 
olanlu.rflenılı. . \ lnıR nların Bohem3-a
~·1 i~gaHndrıı Onte oradıı umumi 
re~·ı"" sr~i1t·n hir •·(lngı•ııelf'r kralı• 
hulundnı:ııııu bll<'rı arkadJ')lln hul
ya .. ını ~ii ·ıe n<;'ığo. vururdu: 

- (•in~t'ıu·llkh.• hi(,·hlr alftk;ırrı 

olııı:.ınıald·ı. h11rah("r f{(,,ngen<>ler 
kralıı '-N;'lln1f" .. ini t><'k i ... terln1. Beıı 

('in~<-nı" kralı ulsanı, otnz hin kr· 
ın:.ır~(·ttl:ın hurulınu':' hir orclu nr 
hıurruı.•ı ı;- tt·r, h:ırıı ıhi~iinc·('IC"rl 
h<>-..!P111e .. ı ıııuht4"nıt•I ol:-ın 1lrlt"rlrrl 
f'n :.;İ.iz"I ha\ :ıl:ırl:ı n1P ... t reler, 111~ 

nirli'rlni J;l'"\l']f'tir. bnrı~tan, u\lo: 
\(" .. :ıfndan ha;kı.ı hir t:(".); dü.,i.inr· 
nılyl'(·rk halt• ~t"tlrlrclinı. 

')imdi dlı'2tinii:rorıım dıı arkad:ı• 

ır:-ıııı·ı: h~1<>:liJh hulyayı p<'k de ~·a· 
tıana ntıl:.ıc·ak bir dü~Unf'e ~RJ,nı~o4 

runı. C.erı:t"ktf"n otu.1. bin l<eman<'ı~ 

ıtan hi.1~ iik lıir nıu ... n~ı ortlU'"iU anl"a1' 
ÇJııgt>nPIPr.lt•n kuruln.hillr '"e otu:ı 

hin k<•ntaııın hircf("n t:ıl.u·u;7;t giiı""I 
bir pı:trt,'a ı\a C"n ft•ııo.ı. dü41tJncC"lllerl. 
<'~ küta r:l)"PtlilC'rl, en katı yiireıt:· 

lllrrl, a.l{zında ı.ı·~ tın dalı tat;ı.)~ rı 

hirC'r !->U h gU\·c-rc·inl haline !')ol;.abl· 
lirdi. 

r.ır gi.i!1 ft""acHif <''eri. bir Çlngt·~ 
ne nuıhithıtlf' bulundunı. "\'('di1.ılD" 

d<'n ·' e!nıi".'in{" kııdar Ju•p.,I herhan· 
gl bir nıu~ikl aletlnrlf'n na~tr. çı· 

karmak bah~lnde u~ta denlle<·tli
hlr nıprtf"hf",lC ;yll:k,eln1l';itt, DU.b'lll 
<;'tngen~lı•rl ara .. rııdan PC'~t<" ra.cf.rc:t· 
!-ıun<lruı dlnlı:di~lm ~andor, Bükre~· 

tt" ralt~•tJtı W':tinodo. dln1edJA"i'1' 
Jan 'farktı. "'Jneınada dlnll"dtğlfl' 
A1.lı:antlna glhl 1cUtlelcrl gıı'ycdtfl 
harikalar da ._-ıktığını diı,üniln<'t· 
ke-.kl arltada,,.nn Çingl"neler kt81' 
ol1.ı~~·d1. Jtf'k · rnuht("lll("ldı kl 11arP 
olmazdı dlyN.·f'ğhn geltyor. 

KÖR KADI 
nıeğe h ~adım. Günleri i.p:e çek .• dı. Fakat daha şarkta bulunan vl.

1

. OZI ramvoy ara 0 Orl 
}·ordum. Nıhayet yedi gun >onra !Ayeller.m·zden gelmeğe başlayan sefer den kaldırıld ı 
Vek/jletten bu· telgraf aldım. Bu h~berler hiç de emnivrt verici bir . .. ·· 
telgrafta Adliye Vek''ıletince ha- h" 1 d "lld' · .. 1 Bar.daJsızhk yuzund. <"n bazı tran1 

taınıı:ın şarct e!tğ 

19 l\Iayrsın istiklAJ sav;ı-

c:ında değeri çok büyüktü. Bur•u 
zihnin1izde .yicC' canlur.dırn1ak j

i\'Iustafa Kemalin Samsun şcya
hati de, bütün i<:.lcri gibi heye. 
can dolu b r harikadır. Bu seya· 
halin hala şcşılan b:r:ncl safhası 
Gazinin İstanbuldan çıkışıdır. 
ÇünkU o ztma:-ı ?\lustafa K"'mal, 
1stanbuldH. bir çok doıııUartna sÖ)'

lediği gibi vah ·ı kurtarmak :ç!n 
s•laha sarılmaktan boşka b:r ça· 
re bulunmadığına in~nıyordu. İs. 
tanbuldaki düşman cı:susları da 
bunu bilıyorlar, padişah ve hükıl-

ce yarısına doğru Gazim~z de bu!--------------
eğlentiye gelerek şer~f vermi ti. 

(De>amı 3 Uneü &)fada) 1 M i 11 i 

Mangal köm ürü c eldi 

• . ma ıyct r eg 1. Koy crde-1 otu· d ı d 
zırlanmıa: olan bir kanun iliy h.:ı.sı. . 1 _ .. vny arabalarının yen:. en se er en 

~ rarı. gezen a<1ıret~r arasl!'".da ote- · · h -
nın Büyük f\flllet Mecl·~ ne tak- kaldırılmasına ınccburıyet.. ;.311 

denberi yapılagplen zararh telk·n- , 
dım edildiği, bu ıa~·iha kanı111 hilk olmuştur. Bu yüzden ;\'t>tın:ş ara. 

ler:n. halkı kararsızlıia, korkuya ı ı 
münO -alınca d:l~ğ'ın rı sa&: lanmış .. .. ba seferden ka dırı mııtır. Roman· 

duşurcn propager.daların şiddet- · ·• ı ı ·· ulaca"'• o zamana kadar iş,n idare . . , . yadan bar.daJ J.hal iç n tc~bbus-
5 • ler.d ğı, yen! bır ı.,,at şebekeoı "- d'. 

Pd:l::nPSI bildJritJyordu. Bu telgra· 1 k ., . .. .. lcre v~vam e .mektedir. 
· .. urmak teşrbbuslerir.ın alıp yuru-

fı okudugurn anda duydulum se- düği.i anlaşılıyordu. Ayni zamtnda 
v ncfn dcreces~nl tar! ve tasvır d' d.. 1 1 b 

· .ş u~man arın sınır arıınızrn a- Dün Bul~ar~~tandan şehrim.zc 5 
--demem. . zı c.oktaltrjnda vcrle<>erı ajanları- k ·· ·· .--

Bir nıilddct !iOnra Adlı.re VekA4. ' 1 . ; · . 1 ton manga! omuı .ı gelmiştir. Bu 

c.: n, mütareke devr nin o ktır

kunç gilnlerinl ~özünlüzün ô:1ü-ı 
ne getirelim... Amaıı Allanım, 

'1ola~m 
1 

Piyango ne idı o günler~ Türk ordusu da- f 
ğıtılınış, s.lfı.hlar 1 elinden alınrııı:; 
docanması zoptr•ctln1:ı:. Boğa.t:::ır, 

LSkeri mevk:lc·r ele geç'.rilm:-: · o 
:yurduınuıun h<>rncn hrr bııca(!ı 1 

t:-;gal cciilm.ş, hulcisa ınillctln kı-
zaman ney e yarayacak? 19 Mayıs çekilişi bugu rı 

prrdaman1ası cı~ eJJ kolu iyice ıe:- .!tton3ada bir ta.Uı<.-ı ka.kaosll'L! Bli,yü-ktol drn1l)oruz'! Dili )abant·ı n1n mem ek~t ıçınde teşkılAt yap. .. ·· ı d h · k 1 ıı 
·eı- in ceza muhakemeleri usu1h 1 " I komur er er a. aza .ira ver erek 
~ '· . I 'lli>Ca sa~·aştrkları, bu teşkllftta gJ halka te\-'zt cdllecektir. 

-en!ere, ılk !,_arette hükUmete kar 

l)tlll)4~ 
,, ayaklanmak J<.rtilc s'lah, cepa Bugün daireler fatil 

' ne \'C para dağıtnıakta oldukları 19 Mayı.s Gı;nç!Lk ve Spor bay-

baglanmıştr. Bunlar ychni~·ormuş n:;;. çikolata. )apırnan ın koı83,nı 1 ktllnırlerden kurtarınak hu\u5unda 

gibi, Trabzondan S: .11suna krı., buJ ınuş. Bizde tle kunduracılar, dert- neden d<>nlzltr a-:ıJor, dağlar de\ lrl
d, r uzanan arazide, b~r Rum ~ıı ,e ko~el~ıııtz H)akkabı yaıHnaıun 3oruz da ('(ile g-elince zınk dlJe du~ 

t 1 1 d t k ru,.·oruı ': Pun os dev et nlCY ana ge .rme çare<thıl arıyorlar. ı ınr11 bir iki 3 ıl J 

~aat 14 de radyo ile 
veril ::cek 

g4Z 
~1 l!i Piyangonun 19 Nlayı5 ıe 

da haber ahnıvordu. ·· b t·ı b · · j . ~ rz:mı munase e . e ugün re:Smı 

l il şlc ~lmdı. tl(' yapıp yapıp bu fe 'da'r('ler tatildir 
1:at şebckcsın~ meydana çıkarmak 

1 
bai~ emeller:n gcrçeklesmesını Fat,h H olkevinde 

•• .. ••••••••••• Jnleyecek tedb:rler almak ve bt k f 
A 

' 
1 k' ? 1 hususta çabuk davranmak ger•· on erans 

Sl SUÇ U 1 m. kıyordu. c. Banlakcr Diln Fatih Halkevinde :-ie(mcddin 
iN.,. nu•rlkaJıların bu~ün en c;nk 

~ tli".i hllrıllklrrl du~nan Japon

lar detUrlir, kırtull~·Wktlr. Dün-

(.~rka.ıın \'Ar) Bt??·k!r. tarafından tbilltı:t ve mali 

lu alA..ka!ı bir konferans "erilml~tir. 

----------:---:---- kanunların hukuk\ esasları) mevzu-

Üniversitel iler bi r 

. 1 1 h GANOl.NlN ~rLAllI i('-n, star.bul Rum arı patrik a- duha sürecek ol u ~a plrlnı;:~lz pili\,, ·~ 
nede bir c-ern:yt't kurmuslar, Sam kuma,ııı1z eJbt~. canl-..; 7 göılük , va- ~li')'n1anı )f'ntnek ))in yeni )eni 
sun hava!i~ir.dc büyi.ik bir Rum nt.-..ız ku~un kalen1 te-ı.:erlek.,iı oto- silahlardan nıC'ded umuJuJ or. Gandi'
isyanı ateşlemtiierdi. İstanbul Er. nlobll, '.f.f'~berkıı;b:. ~&t , dl~ .. ız tarak,! nln .hulduğu ı,Jlith hunlarcn h<"ı,.•inden 
menUeri de bunlard::n aşağı kal- kıl~ız fırta, kı\_tı t~1 7 .K•zete, nım:-,lz (ic,ıtündUr. F,~e-r. Jngtltere, .\frlka 
mıyorlarctı. Bunlar da ş .rk v.ta_ slnenıa ,,e daha bUmmı bir ..UrU ne-ı "'e A yadakt nuıstf1Tileke1erlni brra
yetlerln1;zl içirl' alan gC"nış b:r ! Mlz ne n•e,ydnııa çık.ıcak. l<'akat i' kır glder-.e J"ar;;lzn ı 'e "Xa:t.l'l. ın der
Errneni cumhur :>-"eti hulyası pe- Jn~nı-ı'Z bir dün.raya kadar d&J&n:ı.- hal nıah\·ola('ak! .. 
:nde 1sıanbulda b.r ceınlyct kur_ <"ak olul'1'a. bütOn hu leatlar ney~ Gandi'n1n bu ~ü3·INliil na'tıl ola-
muş bulunuyorlardr. Ermeni çete-,· yan~·acak?.. eak, k~tlrınek lmk&neızdır. Bclkl 

fevkalade çek'lişl bugün saat 14 ~ 
Ankarada Serg:cvi bir.asında ytıP 
lacaktır. . -ıır 

"A-lilli Piyangonun bu c;cktllşı >
1
e. 

dun her tnraf1r.a r<:ıdyo ile n<'le 
dilecrkt:r. _.,. 
-~~~~~--,,_.-----

, - TAK V i M -
19 nJAYIS 94~ 

SALI \f 

\ıt.nın en bii ıik 11.uayl ınenıleketl ka mp kuruyorlar 
\C "" ıt•ngin _vf"rl ohlu~unu iddia eden . _ . . I 

Malt kanunların teknik esaslan.nı 

tarunnuş. garp mtielliC:erine göre 
izah elmLf ve her memlekette da..11.tı 

ziya.de A.mme hizıngıertnln :.tasına 

Aekte vermemek için alınan tcdbir
l•rin büt.çe hukuku ba 1nnıda)1 e
hemmiyetinl in<'elcmişlir 

!eri şark ü1keleriıulzde Türklere Jflnt lideri, lngill:.der Hindistanı br-
vapmadik ı;ulUm bır. kınıyorlar- SOltUL.\.C.\K !;E l~ rakıp gklerJ~rtH•, bunun şerefine bJr 
dx. Hul:t~a. C'Cn('b!.lcr. yeri: düş· 1 Bir ".a:ıetede cSAhra3 l~ebtr den:ır- raklrl7.nU\ iifürl\~lle ~a.zi \'e ı··a,lst
ma:-ılar m.mlerl::eti aralarında pay yolu• dl.)e bir yazı ,gördün1. B•hn~- iNi yere serecektir. } .. akat bu uru. 
·~jıp duı uyorlar, tutuşturduk~ar: ~ tkll Akder.n.. Balırlahmerl X.z,,&de- rüfe ne lng'Jlt'tler, ne de ~~azUerle 
syan ve <.)'rıltk ate';'lcrllc a~iz ni·ı, lbrlleici-b&H ı;ıra da(lar l·&pma- Fa..,ıstler ılmhı demeıler sanı)"orwn. 

A'f 5.- Gün 139 - lllZlft 0 
RUMi 1358 - )tAYIS S 
HİCRİ 1360 - Cemaziyülev•1 ·I \mcrlkıl ff'hikf't «unhndt• ('1)k a<>ı I.·tw.nbu. tin versıt~. Ta ebe B~r-

• . . 'k d f 1 k .. hır nı.-nı.ar'1 J:'l) .. tenn~ttr. Flliı)inde ı l.ğı, bu .ı;ene •. e a oma l uze-
dO\ liııo.en \.nıerika a~kerJf"rlnln eıın .. re tatilde Pendik veya Ada arda 
dı- ia.),\·arf' \'f' tank ".'flllP tlut""'lun, ka'?1p kuracaktır. Bu kampa pro· 
ınakinf'll tüfek ,\·oktur. f:n .Ytnl ~ı- !esorler de iştirak edecektir. va~nınuzı cayır cayır yak:p du- ıını bili)oruz da nK>in Sa.htal·t.kebire Tatlı~rt 

lıüll11rle. te('hiz ~dHt'n Japon kU\i\·tt- :--------------~--------------------------------------------------------------, 
lf'rine ku,r tilfrkJt", .. ünı;-ii ile "·~ t'I: r 
bombaı.ilf" earp~ınak lazııo gf'lml .• 

1 
tir. \\'ake ada ını nıht!Hfaa edtn ha
'a kll\\Ptlnln f'lindr an<·ak OOrt ~ki 
ta~·yarr bulundu,tn, hlr lı:a(' "1f" ~arar 
ta~-yare o"'8yrlı bu ınühlın n1e\.klin 
'"i'dafa.a. edtlf>'hll"""·f't.I anJa~ılmı~tır. 

'lnltU mil-ün u~RlPrika. birbirlnr 
"'1f'U)'T>r: Kabah.._t klnl<lf" ! Fal..at bU
tün uğra7n1alar.ı. ra,ıtınen mefo.Ullcr 
iı7A'rinc f'I koyınak rnümkUn olnıa

uu~tır. llrrk,,., kabahati hlrbirJnln 
ltLtrinf" atı.,·or: Fa.lan ad1An1 falan 
ıanıan ~·a:t.nıı.,, ınektuhu talan dl>!lya .. 
da lınit· Bunun lı:in kabahati ~:uk-

1 

0111 ••• ; 

E\f't, dotru, berke lhti.\·at tedbJ- j 
rl ahnı~. herı..f'<t nıe,.uU~e-tten ,\aka ı-, 
ıu "•.\ ıra<«i.k ıı;a_h .. i çllrtyl <hi~ıiJH11Ü,, 

fakat l~i ~-apnıa,\ ı klın ... t th•"1ilnme
mı,. ı ili11intl~kl .ı\n1Prlka ~<tkerı 00, 
bo.,uııa <'an \f"rlp ghll~·or. 

1 
.'\rtic:r ';-U olmuştur ki \n1erlkalı

lar, f'n hll)ük dli,ınan dl;ye .Javo•la .. 
rı dPtll. kırta lye<"lllk ruhunu taar
)·ctrbr. Kırta ... ı ız.lhal)("le ıdı,-.k. me~ 

murlar karııntına nUınıı alumıı-:ıhr. 

Bugilnfl alt ft-l-k&Uı.de i~lf'rt h.!ıUfAr .. 
ınanın ınf' ... ulJyetl, i ilİ.leıntnf'! Jllf'ft .. 

:1ııup na.uıu·du \ atanl\t\·trlh arawnda 
tak im tdihıU,Ur. ht.rpten Mınra 

hUkCımet 111t-irurüz11ıa ı bam~ka 
bir teme-1 üarinde kuruJa.r-akhr. 

!SDÇE 

SONMIYEH ATES 
Tefr~ No. 59 

Do&ruca eve çeldim. Ak~mi:l kuvvetli 
bulunmam ç n heyecansız ve hareketsiz 
istirahat ctmeın l6ıımdı. Yrm~k~n son
ra yatak odama çekildim. Vücudilmü ve 
ltaCamı uzun müddet dinlendtrdtm. Akşa. 
ma doğru d;ı gltm~k .çin hazırltja baş-
!adım. 

E!l flk elblscmi &iyd:m. Sııt'°larımı. 
:rüzüme- yaraşacak şekilde tanzim et
tim, Yüzümil, pumatlar, boya~ar ve ri
mellerle b:nb:r itina çinde aGeta bir 
rC'.3.Sam gibi özenerek boyadım. Bütlin 
bu11ları yapn1aktarı maksadım hem NL 
hada bir görünmek, bar.a larcih ettlğ 

kııdınlarrlan üstün olduğuinu gö3ter
mck, heın de kocamı el:mden almak 
~teyen o ikı ser ı nıahlüka bu suretie 
o.ıcı b!r~r tokat atmaktı ..• 

Suadiyt:! lst;\ıayonur:da trenden indL 
ğlnı zaınan, hava ly:den iy;ye karar· 
ınıştı. Köfke yakl•şırktn kalbimdeki 
kanın yavaş yavaş çekildit•ni hissed'. 
yordum· Fa kat, mümkün olduiu kadar 
mehn y.e tt~lı ıôrüftlftele .çaılışarak 

Yazan : ismet ZİYA 
bahçe kap•sıodan lçerı kaydım. Uç du<I 
ba~ttmaktan ibaret merdivenlrrı bir 
hamlede c:ıktım. sor~yn girdı,inı zn· 
man ortada kımoe::elcr yoktu. İlk defa 
geldiğmı bu köşkün, yemek od•sı tah
min edilen ıoldaki odasır.dfln ha( r tpr 
tip konu,ma. sesleri ieliyordu. Kapıya 
yakla;tım. 1'okmağa dokunur dokun
maz, scı·t bir rüzgar çarpması g:ib: k0ıpı 

birdenb;re arkasına kadar açıldı. Rakı 
masasr başında, b.ana hayret ve ş1ıı.şkn~

!ıkla bakan üç ~.ft gözle karşıl"ştım· 
Bur.ların kJm oldukları ma.Iüm ... l\.Jaı:~ 
lüme. Düriye. bir de kocan1 ... 

Xocaın, gülmekle ağlaınak dri:lsında 

ne yapacağın1 bllruniyor, uğrayıcağı fe· 
na akıbetin hazır?anmı~ hükmünü göz~ 
ler n1de okuyor gibi oluyor. Ve şaşkın 

nsao'ar gib. bir salında oturan .!\lazJU
meye bir de solundaki Duriye.ve bak
trktan ı-onra yavaş yavaş ay.ağa ka}kr· 
)'Of ve bana doğru ilerliyor~ 

- Ho:? geıldin karrcığım! .. Bu ne sür
pr;.z ..• 

Ben, metanet ve c:ddiyet:mi h'ç boz
ı-N.ad<:n cevap veriyorum: 

- :\femnun oldun mu kocacığım:'. 

Bıı ıece de ben sar.a misafir geldim, 
diyorum. 
Kocamın sevgililerile baş.başa ohJrdu

ğu bu oda, ben girer grrmez altüst ol· 
ınu$tu. Dürlye, manasız bir surette sık 

sık öksürüyor. f\.Iazliı.mc, kırışmış çora
bını düze!tmcğe çalışıyordu. Onlara doğ 
r\J Herledlm, gülümsiyerek: 

Bonjur çocuklar!.. Nasılsınız?·· 

ciedlm ve sonra kocama dör.erek; 
- Bugün başımda serseri b'.r rüzgar 

esıyor. Öyle neşeliyim kl kocacıgım? .. 
Scbeb:ni tayin edemediğim bir heye
ca· la müten1ad:yen neşelenmek :stiyo_ 
rum. Rakıuın, ,nsına çok neşe verdiği

n• söylüyorlar, doğru llilııU çocuklar? .• 
Kocamla beraber Dl!rlye t!e Mazlıi. 

me de cevap veriyorlar: 
-- Elbctle do~ru •. • 
:\.[asaya, onların tam. j,arşılarrna otu· 

ruyorum. Diiriye, s·nsi bir gülüşle ben! 
süıerck önündeki rakı dolu kadehi ba
na uzatıyor: 

İçmez m-sin Perihan? .. 
Kadehi alıyorum. Cebrl 

silınle; 
bir tebes· 

- Teşekkür cder!m Dürıye... İlk 

lçk Yi senin elinden içiyorum, d:yorum 
ve kadehi dud&klarıma götilrerek bir 
ik. yudum aldıktan sonra Onilmc bıra. 

kıyoru~. Kocam, benim rakı ıçmcme 

kıthkahalarla gülüyor: 
Aman karıcığım... Scı.in rokı iç

men, kedinin s·rke içmesine benziyor, 
o ne çehre öyle'? .. d;yor ve hah h<.ıh 

Itah... diye ik:nci bir kahkaha atıyor. 

Dürlye 11e l\tazlCıme de kocaın!n kah
kah~sın.a mukabele ediyorlar. Onlar da 
yavan cinsinden sunt birer kshkah.a atı· 
yorlar. 

Vticudum alkole alışık olmadığı !çin, 
içt:ğLm ikl yudum rakı, midemi avuç. 
larl~ bıber atılmış gibi yakıyor. Alkol 
ateşinin, midemden yukarı, kafama ve 
vücudumun her tarafıı:a doJlru yayıldı
ğ:ıra hissediyorum. Çebri neşeme biraz 
tabi:Hk karışır g;bi oluyor. Kadehi, bir 
daha dudaklarıma götürüyorum. Bu liC· 

fer içindekini bir hamlede içiyorum. 
Hissettlrmede..1 karşımdakilere bakıyo· 
rum. Ben:m sarboşlamam&n hepst nıem 
r.un ... Kocam; önümdeki boş kadehi 
hemen doldurarak ~abır:sızlık itinde ba. 
na uzatıyor: 

- İç karıcığıın i(' .•. Dünyanın zevki 
böyle çıkar, d'yor. Kendisi de kadehini 
dolduru,ror. Düriye ile Maz10meye de 
işaret ediyor. Iicp birden kadehlerini 
kaldırıyorlar. GCıya, benim :;;crefimc 
ıçlyorlar. Oniörın me.şgut·yetlerindcn is
tıfade ederek dolu oJQn kQdehimi hemen 
masanın altır.a boşoltıyorum, boı kadehi 
önüme koyuyorum. Kocamın gözil ka
dehime iHş!yor. &;;alınış gôrüncc; 

(Arluıeı •ar) 

VAıı:IT ııııv.~ı.ı sı~~ 
GÜNEŞ 5,39 9· f7 
ÖGLE 13,10 4. 
iKİNDİ 17,07 8.~ 
AKŞAM 20,23 12.0 S 
YATSI 22,15 1·50 İMSAK 3,33 7,I 

(YKÖS~~ 
Uskumru köfte si , 

""iri' fe5) ugilnJrrdf" 11 .. kı.rınrıı o1• 
!limB kadar bolla. h ki kU°' 

11
,. 

1 
,,., 

otuzdan ~·lrmiye kadar ,·er~ 
1 Fakat u kunırunun ya,ilı .,-t 

geçti, arbk «;lro:ıla'!tt, ısk~Olfl\p 
oJmaz. L:ikln bu U('uı.h.tktıul d• ıı.ı· 
fa.de ı·tm~k ht7ım ... Dii-:-Undıifll• ,ıt 

: te-,ipl ya.ı:ııtnayı rnlintlSIP gorduı;;~erf' 
ı kilo u..,kumru ba1t,ı1n1 tıııeuıid -~· 
· c,-ok Jı.:I ha Jadım .. "'otu3·uılC• 

0 
ıo· 

J • ~" 

l larını, derlt.lnl, basını, ku~·rtl.(; Jt ,ti 
. ~"' ı;o'"·a , ~ 

ıne.mlle R.}'lldadıtn. iki rrn. (_....-• 
L.. dll ı.•. . .. 

1 deledim, tu;r., hll~r, tıe,-..r ,.1 ~ 

ı biraz da ı'Jaıımıı.ı eknıek tı;I ~I' 
• tnl • .-

ynınurta da. kıraraJ' heJl!"' ııoı 
1 . w 1s,aııne : _vt 

l.}-"K'e yl)~urdunı, hamur ıcaftP'.'_ 

1 

dnm. A\ uç i('in<IP u.,;un"a ırıY~ 
yaparak una buladını, ;ı,e)~ 
Jor.a.rttwn. BJr de ıuarul · 1~ 
birlikte •ofra)·a ~er.ıını. ç-0~ıerl'.,.ıı' 
JI de&kJk bir y~nek oJdU· ~ 

' ,.. • • ıı.. ... ıe ~ 
nıakhuluP" rçt! •• l-ı' 1- . • nL°'ı 

f.i\~ ~ 
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' r • • L Bayram 

düşünce.eri 

Nazmi Topçuoğlunun 

ileri sürdüğü tez 
/Ingiliz uçakları 
Prinz Eti gen 'i 
yal<aladılar 

. . . 

Askeri durum 
ı:- Yszan ~ 

l_!llıu BORAN j 
Alman - Japon 

anlaşması 
CB9'' ı lıaolde) 

l'l"lek 'e Mare~ı ç.an-Ka~-ŞM<'i sul
lıa ınedıur cbnek zorundadırlar. 
11ln1Jktanda Jlerlemek için, ~ alnı:r:. 
denizden naklh-at kA11 değtıdir; Ja
ııonlar 7.aman. geçttk<'I' d('nlzlcrde 
Aıııerlkalrların nasıl bir ha\ a - ılc· 
nb. harbi açacaklarını 'e n<' bUyilk 
giiçlliklerle kanılaAaıcaldıırını blli-
3orlar. ' ' 

~) .\imanların Knfkns.rnılaıı Jrn· 
na ııarknıaf!ı, Ruıı ordularınttt O
rallar dol"uııana atıımasmı, a6kerl 
Rus t~kllatının yıkıhna.,..na \"I' da
ha flonra Ortıuıarkh,kf JıtKfll~ ı>rdıı
larının mağlO; eı1UnıeMııe haf;lıdır. 
Almanlar Rasyanın JzmlhtAllnden 
cmın olmadıkç.a , e Rtlll ordularını 
ı;af harl«'I bırakmadıkça :Kafka ya
dan cenllbe dofra inemezler. 

3) Almanlarla Jt.aıyanların Orta· 
.arka yay:ılmatıı, M18ır )Olunun 
ıt\'ıhna.•11na, Akdenh: ha' :r:.a ında ln· 
gllh: • Arnerikan hfıklmlyeıtnln yok 
t'ldilmf'lf!lne beflıdır. Bu )aZ ~ Mı
~ır yolnımrı bHf' açı ... aın kabil cle
klldır. 

Zat(ın de\ am C41tn askeri lıarıı
ketıere bakılırsa, Japonlar Jlindlı.
lana .YUrümckU-n zJyade Çlnde ller
letne3 i tf'rdh etmeutecllrler: şUı>
hel!Jz. Alınanlara faydası olmıyan bu 
hareket tarzından ;JaporıJann daha 
QOk lılttfade eff<'.elderı lıdr!r olu
namaz. Almanlar da Japonlara fay
dalı olmak jçiu, önce Kafkasyadan 
cenılba sarlcnU)a kalkışM".k değil
lerdir. Onlar ifln ea doğnı hareket, 
nu,ıarın yardım yonarmı k'ıı8mek 
'e 0..1 daifarma d<ığrU atarak 
a!Okerl t~HAt•nı yıkmaktır . .Japon· 
ların hem Çine ,.e Jıern Jllnd!Htana 
'e Ahııanlann da hem RUS)aya YC 

hetn ~ Ortaı,ıuka detMJ ayın za
ınanda taarrm.a geçmeler) .hıe va
rld olema7~ Bu har4tfn kaplermı 
karşılaınnk ~ tııu kadar beti kO\"• 
\'et hl~hlr tarafta yOlrhır. H« yere 
ko11an her ycnft -r.'..yıf kalır. 

lluiiu Jtropa«anda nıahsulll 
olan bu gftll ha)-all plı\nlar üzerin· 
de <lurmata dt~t'L llh,·er hesa
bına Aıııyada. Çini tamaınlle kıcr.id 
etnıcl( ,.c Au111NMla her ~yden ön
re Jıu~ayı mağiiıp etmek bahl 
ıııe\"Uludur. Miıw.flklere dı~n ı, 

de Çinltı h)blrlll'lne de' aın ~n .Ja
f>onlara kar,ı - mUdaf- M.t11 • 
taarru1. etıllt"k \il A'rupada Rus
) a31 d~tcldemektlr. Bu ıle!ttekJc-

ıııl'k yanlmı )l'lllarıııın muhafaza 
•'<lllnıe.filne 'e dliştinlilctliğll \'eçhlle 
ikinci bir ceı.ııe acılmaı;;ına bağlı· 

dır. 

~imdiye kııllar nıiıtteflkler Çlnle 
1 ,hlrliil l"&Jııunadılnr, çliııkii 5 Jıı

ıwın tümeni Jng1ll:r. - Çin ku\''\'etle
rlnl mntlfıp ooereh Blmıanynyı Jı;

tlla ctnılyc kl\fl g<'ldl; aynı Ş"Y 
A' rupada ıla olabilir. Bunun irin 
nıiUtefikll'r, ha ıler t~n istifade 
dtrek Ru~3a ile <l:.ıha sıkı bir ıo:blr· 

llğl yaıımak zorundadırlar. 
Meı.e.lıi, ikin<.'! oophe açın.-ıktan 

h~ka Ortaşark tnglllz orduları, 
ftu lara yardımda bulunamıız.lar 
hıı '.' F.j{cr hu ordular Ortaşnrktu 

rııe\ <'Utsa, ı\lmaıılar Donec'dc taar
ruz. ederkt'n \"CJR Kııfka!lya la.} ıla
rın:ı atlarkl'n, onların Ortaşark böl· 
ı:-eıerlıııle flt>,Yll'('I kalmaları elbette 
YUıılı~tır. Rr.3 lı• ntlı yarılım. Al· 
nıanıanıı cenuba arknıaı.ına mlinl 
01nıaktan ziyade )"llrdım yolunun 
nıu1ıara2aııı Jı:lıı J!l:umdır. 

<Bafl ı ıncwe> •r 
Jetin lrnrtuluşunu ve gel!Jmesini (Bap J tnclde) (*) nı tesbit edıyoruz. Bu yilıöcn mUs. 

Adli evraktan aımacak posta 
ücretleri tesbit edildi. düşünmüştür. Pltını yapan idealist mak, k<7y10, kasabalı her sınıf tehllklcr ker:.ı pau:r müşterisi olu· fi ı 

.. • •atbikl tııan torpiller kru""'zo··rc ... ıustırüi K~ımıl; bu plfının ... - halkın gıda maddelerini ·dağıtma yor, daha dotrusu bu durum ka- ru 

ne b1r gün asker Mustafa Kemali, işini merkez.Jeştirfl)('k; takeUmlzin ra pazarı meydana getirmektedir. isabet etti 
b1r ı:ün devlet adamı :Mustafa Xe· Ostünde bır iştir. Köy, kasaba ve E,ya fiyatları arasında sıkı btr Londra, 18 (AA.) - Hava nazır. 

Adlı müzoharete nail olanlar ücretleri 
üçte bi-r olarak verecek1er 

mali, b r gün insan Mustda Kc-1 yarı müstahs ı şehırlerl plfııı.m ha- münasebet vardır. Bunlardan bir lığının tebHgı: 
mali memur etmişse, vazifeyi en r:c.ndc bırakmak doğru olur. Jaşc kısmının fiyatı arz ve talep ka.dc· Tahmin cdlldlğıne goıe, Almanya. 
iyi b"r ı:ekılde bsşarmak lst•dat ve tcşklltrtrmız memleket ölçüsünde sılc yOksel'rken, diğerlerinin f.y tı dnkl te!'Sane .. ine dönmek istlyen 
kud;-<'t ni mevcut iç ndc onlarda dcığıtma temin cdemlyeceği gibi fi. idari tedbirlerle a5ıığıda kalnmnz Prlnz Eugen Alnıan kruvazörü bir 

Ankar , 18 (Telefonla) _ p. T . maktu resim 7,5 kuruş, tevdi Umu· gtırmuş olması yuzündC"dir. yatı murııkabe de edeme.ı:. Tavın Serbest eşya fiyatı d ğerlerln ısiı- ke~f tayyaresi tarafından g6rillmUş 
T. ıdarcsı v;sıtıaslle !]eh r dahilinde haberinin tndc ücrcU 7,5 kuruş, Türk milletinin, mukadderatına cd len asgari fıyata, Uıtiyncımızı. az rilkler. Yoğurdun yUz. tercyaJın ve derhal bUytık b r hava teşkUı 
ve şehir har clndt> tebl ğ edilecek tebliğ ilmühaberin:n taahhüt mak. sah P olmak yolı.ındakl mllcadelesl, da o'sa muntazam urette tedarik dört yüz kuruş olduğu yerd<' s..ı· gcmı Uzerlnc yollanın..,ur. Alman 
adli evraktan alıracak licretler ye. tu ücreti 7,5 kuruş ve tcbl ğ bütün insanlık tar h'nc tH olçüler· edemezsek ve edece lmlzdcn emin deyağ fiyatının iki YLV- kuruştan rapoı-Jru- torpiı;cnn krm·azıörc ı.ca. 
nıdcn tcsb t cdilmictlr. Heveti Ve- . le en mükemmel b r surette ldarc olmazsak yarım tedb rlcr maküs ne yukarı olmamasına karıır vcr.n ... k bet ctt gını gösteımcktcdtr. Prtnz 

" " baıana maktu munzam ucrct 1 dl' h r h E dö kı1ece tasdik ed len ve 15 gün son· - . c ım ş arckct rayılabı ır, cm tice verir, korunmak istenen halkı kendir clyafmin yuz ylnnl kuruş ugc, rt muhribin r<'fakatindc ve 
ra mcrlyetc g rccek olan bu yeni 10 kuru~tur. Ceza işlerine ve mü- ne 'çten ve dıştan r.e glbl zorluk- daha z"yade ezer. Tecrübe de bunu çıktığı zaman pamuk yetmiş bec; u•cı teııklllcri'lln 'hlmayeelnd idJ. 
ta~IC-eye gore tebliğ edilecek ev- zahereU adl!yeye nail olanlara aıt lar, .mkansızlıklrr karc;:sında... göstermlst'r. 

1 

kuruştan fazlaya s:ıtıln•az, demek; Taarruz neticesinde bUyllk bir çar. 
rakın her 20 gram veya kesrinden ı tebl;ğlcrclcn yukardakl ücretlerin Grda m:dd.-lcr'nl ba5ta gelen- miistahs.lc olduğu kadar must h- pışma olmuştur Beş Alman tayyarc-
7.5 kuruş, tebliğ ba&ına taahhütlü' üçte biri alım:caktır. Yapılan işlcr"n turlii tUrlU !erine el koymuş olmamıza ve fi- ilke de gıırıp görünür. Hakıkate U) si tııhrıp cdllml, tir. Tayyorclerfmlz-

1 
kusurları vııTdır, tUrlU tOrlU be- yat tcsb't etmemize rağmen plya· ı mı~·ım bu çeşit tc~b!rler ya3nma ve den dokuzu noksandır. 

M il 1 1 
deller ödemek lazım celm.ştir. Za. sayı yapan, daha fena sarUar iç n- de\·am etme knbıllyetinde olmadı· r 

e tt ça an ar ten tam llm! bir mana le Ve de· de _olarak, y:r.e liTZ \'e talep Jca de• ğından d ğer yerinde ~Jır.acak ted. ) 
ı e en vamlı b r şekilde b"r m lletin mu- s'.dır. Bu maddeler tec;blt olunmuşıb rler hakkında da haıkın emnlye· 1 çl"' baberler 

kaddcratına alt her şeye hAklm fıyattan karne ile koyc- kadar mun. tini sarsar.n ı... ---- -

h ki 
kah:b'lmcsl yolunda bir imkAn d3 tazam surette da{;ıılmndıkça ıın ve Nazmı T-0pçuo#.lu, bu esaslar daL L•b d t 

esap Verece er tns;;.vvura sığar bir şey d ğld'r. talep lmldesinin orhıdan kalkması resinde tezini lzı:h ett kten sonra ı ya a aarruz 
1 

Fakat Türk millet esas gidiş bakı· mümkün değild r. Nasıl k bugün ıuıve edıyor: cBu yazıların sayesi k~ 
mından pek celin b r imtihanı çok böyle olmaktadır. ı serbest tıcaret fikrını müdafaa de- ya ~aşıyor 

j ('B#tt ı tndde) W böyle bir kanun değil, fevk ı de mü- parlak şekilde geç rdiglni 1ddla e- El koyduğumuz m ddclcri kon- ğlldlr. MUdahaleyl yerinde yap. Kahire, l8 CA A) _ Libya cep· 
liıyıhası olan memurlarla askeri !ettl1Jlikler ihdas et.sın. deb lir. Atatürkun ollimUnden soı.- muş fiyat ustu. den miistchlike da- mak, hududunu tesiri. olablleecğ hcsind 0 selen ~on h~berler karşı 
menwpardan fcvkalAdc hallerde Enelimenln IJk11 ra eserinin şah<:i bir manz ra gd"- ğıtmıyarak yalnız bunların fıyntı· had dahilinde çerçevelemek gerek- karşıya duran iki ordunun kfili de· 
mal ıktlsap edenler hakkındaki lfı- Ma:>.bata muharriri Şinnc:ı De\Tlın, 1 tcr~cmcc;i en su urlu b r sevk ve da } • , ı fr. Müdahalenin sı:ırlp bir durum- recede kuvvetli olduklarını anla. 
yıhanın mU~kereslne geçilmiş, söz SttılAktıu:Jıkla dRlma mücadele C'dıle· renın pürüzsüz, sarsır.tısız bir şe. Sİ!ktal güneş!mizin da kalı1?aması ~c hz!kın bundanıdıkları nnda taarruz edeceklerini 

ı ıalan Refik İnce, bugünkü şartlara b~leceğinl, fakat . milcndclc usuller -1 kilde ts_mct lrönii tarafından d • alh d .. ·- 1· zarnr görmem sı çln bu 4b rlnc! bild rmektcdır. Mih\•er tarafında 
uygun bulunan bu kQnunu meclise 1 nın değlşebllt<'e~ınl, neteklm, Mec- v~m ett•rllmesl, Turk mlllctlr.c (Ok ll a .. • yuruye_J m şarttır. iki Alm n zırhlı tumen le b!r İtal. 

1 getirerek hilkllmetln yerlnde bir iş llsln fevkıUA.de hallere art kocaman 1 yüksek bir ihbar ve şeref k~zan- a k d J Mahdut bır zumrenin geniş bir yan Ureta tümeni vardır. 
yaptığını belirtmiş, memurların 

1 

blr külliyat halinde kanunlar knbul 1 dırmı!':tır; ı;unkü ınsanlnrın ı.iıştığı y a a c,;. ar••• halk yığınının sırtından elde ctl ğl Rommel' n Llbyada bulunduğu-
devlct ve m!lleUn ismeti veçhlyelc· ettiğini, hattA zlmme~ suçu tçin idam öl~ulerlc böy_le b r netice, biilün 1 (Başı 2 !ı1ci<k) servetin geçen umumi harpte mı- n" el ndırncak sebepler de 
rine hürm<!t etmeleri lazım geldi. cezasına bile gidildiğini söylemiş ve dünyaya lmkan.c;ı.ı: \'C tasavvur ha· Bu gezint.yc ·ştırak etmiş olan Jellerin çtlmal nizamı Uzerlndc yap mevcuttur. 
ğlnl söylemiş ve demiştir ki: demiştir ki: rlclr.dc bir şey d"ye görünüyordu. Balkan mUleUerf art'stlcrlle Türk tığı tes!r meydrndadır. Bu ltibcırla _ .ta etrafında 

.,_ Ben yalnız kanunda ikl nok· - Ben Hııhl :Mcntcşe'nln fikrlerl· Bugün de Türk mllleti, dünya. gençleri muhtelif şarkılar söyle- müdahaleyi uluorta tenk"t emek, -
lada eksiklik bulmaktayım. ne lşllrAk etmiyorum. Bu kanunda dnki kasırga ve kıyamet bakım111· mişler ve danslar yapmışlardı. cemiyeti hiçe saymak olur. Goye 

ı _Hayat ve maişetleri için tür. normal bir de\1et esasını .sarsacak dnn, muktdderahna en ziyade sa- Bir arıılık Atatürk Türk gençle. bir takımlarına n sbi refah temin 1 

manlarda müracaat edilmez. Hırsız, Halil 'Menteşe tekrar tezirıı mUda- rannş, insanlık hesabına en yiıksek D'ağ başını dunıan almı'j d~ çt mı:ıi adalet ~lsbctlne varmnk 

... ., . 
u; nan gemı.erı 

d 'r.ş!yor 
Mıı'ta ıs (A.A.) - DUn de ada.. 

ıa ahlAksızlığa, yalnız fcvkaltıde za· hükümler yoktur. 1 hip, \·aracağı gayeyi en ly kav· rir. n hep h·r ağızdan: etmek değil, ıçtimai sırııflar urasın. 

her zaman hırsız, mürtekip, her za- faa ctm1'. Abidin Binkaya, hükO- va. zffcler almış, prensiplere uygun Gönıüş dere dıırm~z altar tır. FakEt bunu ararken, <en iyi~ 
b f • )a h \3 akınları yapılm~trr. La 

man mürtek!ptlr. Devlet postunu meti gctirdıği bu kanundan dola•·ı ır b~_rıs yolunun kılavuzu olmıyr. Gunc..'j ufuktan "lmd doıır.ar yapmak) serııbı karşısında ( yı)nln 

1 

" I i " 6 • Valcttc'de ne redılen bir tebliğ, ııda 
şahd menfaatine alet etmek isti· tebrik etmiş-, Rt>flk ınce, memlekc- en yı h·zırlunmış bir manzara "1'.uriiycl'm arltıı.da ın. de öldürOlme,me.sl lılz.ı~dır. Bır t; Y kınlarında bir ım~ düşman semi· 
yenler, her zaman bnlunur. B;na- tin hA!en inkılap içinde bulunduğu- göstermektcd"r. Marşını sö) lcmdcrl uzerlnc, bir- kım nazarlyc:er -~ tc-c~übesl .~olu. a sinin gllrtlldCiğilııU stiylemektedir. 

1 

cna}<)yh bu ka~unun yalnız fevlta· nu, normal kaunçla yapamıyacak- Burun ift·harrnı büyük bir huz- den bire başını koldırarnk, şlm-ı değ 1, lktı~adı bunye'lın mumkun Malta, ıs (A A.) _ Sahil batar
Uıde hallere dcgll, normal zamanla. lan bir hayat tarzını ya~ıyarak, I la duyarken \'e bu neticeyi gerçek-! §ekler çakan gozlcrı ! ı:enç1cre kıldığı en 'Y.i _tedbırl ~ulm 

1 
k Y0

• \ yalnrı cumurt.esi gecesi dUşmanın 
ra da samll olması azımdır. Zc\•k ''e sefahet jçlndtJ yüzenlerin lc!:tl İ t İ .. .. 1 ÇC'\: r~lş, vec~ lçlı:rle "U veciz t.. !una gld !mel dır. Amel şart ar he- b!r hücum !)otunu batuırnı.şlardır. 

1 2 - Mebusları bu kanun hüküm· apartımanlara kurularak, kUrklere • ~ .ren sme nonunc ve ça ışma r hı r.özleri söylE.'ıniı;tı· saba katılmnzsn nazari esaslar ne Bır botun daha talırip edildiği zan-
lerlnden hariç tutmak, Tiirk mii- bUrl!nenlerfn, deYlet otoritesinin bir ark .. daşlarına knrşı sarsılmaz bir 1 ul!l Mayıs günü Samsundan o. kı:ıdar lj~ olursa olsun ş aksamı- nolunmaktadır. 

1 
savnt nokta! nazarına muhar_ftır. gil~ karşısına çılrncağını bilmesinin m nnet ~e güven beslerken gönUI tomobiUe ilk nıerhalem'ze gider- ya mdıkumdur. l\·laksat, ızdırabı or 
Mebuslar da ıcap ettiği takdırde yerınde olduğunu belirtmiştir. islerd. k umumi hayatımızdaki ken. yolda kırık dökük <ıtomoblll. tadnn kaldırmcık gibi imkansız bir Alm Jnl ar İsveçi 
mal ve servetlerini nasıl elcle ettik· Bu lza'hla~an sonra reis, Refıl< her g dl§ bu yükc;ck ölçlilere uy. mir.in sık sık tamirleri esn:\ ındıt. şey temin etmek degll, sıkıntıyı 
lerine dair Meclis Re'sl tar;;fından ltanckei ı11e 1Halıl Menteşe'nin verdiğiı gun olsun. Çetin işlerle devlere yuverlmlc ben bcnı bu marşı sö~·- zaruret :ı Ustüne çıkarmamaktır.-. İŞg::- 1 mi edecekl~r? 
c;unl karşısında bırakılmalıdır. Böy_ r r er reye koymuşsa da umumi 1 . Jüyor, .hem yürüyorduk. H:ıkika- Nazmi Topı;uoglunun f'krince en Stokholm, ıs (A.A.) - Brit: 
le blr sual katlyen lttet! nefse do· heyet bu iki takriri de reddrtmlştir. layık hır kudretle- çarpı~abllcn n· t~n dağ b2 mı duman nlrnı~tı. doğru yol; yüzde on müdefan \'er- Sn'ahıyetlı mlişahıtıcr, ~veçln 
kunmaz, Bllfıkls bu suale açık ilın. Besim Atalay dly<ır ki sanlar, lktısadi b'r takım zorluk- i\tnlet'n istikbali kanlnhk gôrü· gisi almı:ık, gel rl dcğişm yen zümre Almıınlac tarafından iSUIAsı end1'CS1-
la cevap vermek ·nsanı hllz iceri· Sö~ alan Besim .Atalay: Iarın n!çln hakkından gelmcsinlE.'r, nüyordu. F.ıkat ben Tiirk kurtu-ı çin lstlhHlk kooperı:ıt'flcrl kurmıık, nın burada tekrar hUkUm silrrncğe 
sinde bırakır ve asılsız dedikodu- -- Kanunlar, doktorlarda,ı alınan lüzumsuz tecri.ıbelerlc neden bu lwı ı:-ünefjluln dofacuğıııa intan et· odru ihtiyaçlarını karşıladıktan ·on I ba.şladrğtnı gomıcktcdirler. llk ola-
ların onüne geçmek ıibi umumi reçetelere benzer dcm'•tlr B J mf~tirn. Jstanbuldan bn lmanlıl ra gcrJ kalan maddelerle bUyük c- rak, Almanların, Isvcç demtryolları· 

• "'I' • u re· kad:r vak.t kaybetsinler. j b r :faydası da vardır. Blnaenale:vh ı;et'.eler, ya hastnlıgın ı;elmemesı Ve· " . . cıkarak Sam4Juna a'~k basmış. hırlcrdckl mUstchliklcrfn lht ynç- nı elde ettıklerl takdirde Rusya ,ı. 
kanunun encümene ıa~sıle bu ;k- ya !hn.<>talığın gitmaoı 1 1 1 

1 Apı.çık gortlnüyor ki ortada b.r tım. ETet, bu ~ne!J ufuktım do!- h:rını tatmin ctm"ktir. Piyasa is· malinde buiunan ordularının malze-
I ...., ç n a ınır. Bu . 1 slkl klerln tamamhındırılmasını tek memle~ctte hlr irtikl\p hMtsesl yok· teşhıs ve tedavi hatası var. yıne malı .:dl. H~ d~ doğ:u::ıkt.ı, doğ. tikrarı tan~_ım satışları.le temin olun me lhliynoını doha büyillt bir kolay· 
1 C cdiyorum.11 tur. Ti.Irk milletinin memurları ter- aprçık belli ki bu hata; ancak iyi 1 nr.tk uzerc dı. !'lilteklm bli yorsu- malıdır. Yuzde on mıll1 mudıı!ııa lıkln tcmın edecekleri öne silrIDrnek· 

Körsüve gelen Adliye Encilmf'nl temizdir Refik S d nuz. nıiicadelcmlzln .. onunda doğ· vcrclsl, müstahsili p:yasaya mal cı- tcdlr. · 
" . · • ay nnı hUkQmeti, nlvet n fazlalığı sebebllc muayyer. 1 

Mazbnta muhıorrirl $·nası Verim, ı~tlkAp, lrtişn vesalr kötU:Ukler Uze. I bl~ takım mcsul'yet telAkkllerlne du. O güneş istikbalini sizin genç karmıya .zorhyan ~ir tedbir olur. I Bundan başka HıUerin, Isveç llarp 
Refik İncer.1n söylediği iki hususun rınd~ tillr.clir. Ama tek tUk t 

1 
• ellerln'u emanet ettiğim; Türk Eski T•caret Vekıll nct'ccxle dl· t'llosıınu da emrinde bulundurmak 

'Meclisin reyine iktiran etmesinde bazı kotuı~r b 1 b e 0 sa merkczıyct usullerine ve yeni veni lstiklillnln kurtulus, (Ün .. "i Mi,ıı yor ki: istıvccc..,. sanılmnktadır. , 
" u una •lir. Neteklm • ..,.. " "'' fayd~ olduğunu söylem& ve dem'Ş- ben iki adam hal: kında rapor ver- resmi kadrolar kurmak meyıller!- * 'Kendir, keten, burçak, akdarı Mutad durumu .Pinlnndlya ve Rwı-

tlr kı: nıfftlm. Fakat bu adamlar bir gtln 1 ne saplanılmasından ileri geliyor. le:.=- vet Sevgi!! Atamız, bu is- ve salrenı.n değeri serbest arz ve yaya karşı olan ı veç ordusunun 
' - Devlet n normal mekanlı· plrilpdk <;ıktılar. Bence bu kabil Hatals.rır. bcl!rmcsine rağmen ayni lla:a tlklal gUnes doğmuştur. taleple meydana, ~ellrken, buğday, bUyUlt kısmının cenuba doğru tevcih 

ması yanı da fcvkalad~ zamanlara adamlara bakmak için husıısl mah-' usull<rde ısr:ır cd Imcsc, her ı"te · ı ı çavdar, mısır, P rıtıç ve pamuğa edilmiş bulunması mflnidar bir olay 
it . bl k ı k " Şımdı başımı.ı:ın iislünde a e\' er narh koyamayız. Bu, zirai politika· 

a yenı r me ·an zma kurulmus- emelerin ihdası llizımdır. Bu mııh- bilenle konuşmak, danışmak yolu saçwor. O gii:ıcı:in nurları lrın· gibi kaydcdLrnektcdır. 
t B k lsu k 

" ~ mızı da altüst eder. Gdecek yıllur-
ur. u an unun hdaf ettiği ga· emclerin kararları ne Temyize, ne tutulsa, ameli tccrilbcye ihtiyaç de y şıyoruz ve hürriyet kevsc- Amerl:ka, bir ıgünde 38 f":lıep denize 

yelerden biri fe\•kalfıde zamanlar- de Dc\·lct Şfırasına ....ıtmelldir. \'ı'lA- go teren bir iste tecrübesiz bir m" b da bizi, beklemcdlğ,mlz sürprizlerle indirecek 
d b

i d h' i l -...ı ti d 6' - ,__ ı· ni karın kana içiyoruz. Evet r karşıltştırabllir.11 1 
a r suç a ş cın ... -...en anor· ye er e gördliğümUz Şehir k!Uplcrin mun:n gayri mesut b"r unsur ol- tarihte dağ başını duman almış· Vaııınston, 18 (A.A.) - Deniz 

mal bir servete sahip olacakların de kumar oynandığını duyuyoruz. duğu ancak o işin ameli tar rınr 1 tı. Fakat 19 :Mayıs 1919 da sen j l ( ,.. • • d I ;komisyonu gC'lccek cuma günu 
malları müsadere cdl1ccektlr. Bina. Bunlardan bir tanesi kapanmış, darı. bil~n adamın mtsullyet taeımıya ilahi bir meşilc gibi Samsunda ta ya, ta aş lÇln e Birlcs k Amcr.kad 30 şilebin de· 
cnrıleyh bu kanunu devamlı bir sı ötekilerin başına. Bu kanunu !ev- }Ayık olduğu Inrkedilse, hrrbln ya. parladın ve bu dumanları, ka- C~ l lndde) >+ ( nlze lnd rllcceğtnl blldlrmlştir. 
surette t&tblk dmek <loiru olmaz. kali'.de hallerTn başladığı zaman.ı de- ı rattığı çetin lktısadl 'şlcrln de, mu ranlıkları yırtıp parçaladın, yok yor.11 Yunanlılar ijark cephesine harp 
Mcbuslnrın kanun hükümlerinden tfl, daba eskiye, hnttA Cümhuriyc- kadderEtımızı idarede gösterdlğ!· ett'n. Sevgi! Büyük Atamıı, sa- Aynı radyo, diğer bir neşriya. etml)e gidiyorlar 
ısttsnu ed.lmelerl, cr.cOmenin hatı· Un 118.nma kadar g0tflımcli. Bu su-1 miz basirete ve anlayışa lfıyık ve na biitüıı vatan minnettardır. Bii tında İtalyanlar, İngfl zlerhı 1tal- Atlnn, 18 (AA.) - Şıark cephe-

1 rına gelmemi~tır. Refilt İncenin fL ret.1e sezdltfmlz suııstımaııer ortaya uygun bir manzara almı;mı:ısına se- yfik Ata. bu ıstiklal giineşiııl. Tiirk yaya bir ihraç hareketi ynpmalıı· sinde Almanlarla yanyana çarpış. 

1 
kirlerine büliln Meclis arkadaşla· çıkarılsın. Halil ;".(enteşe demokrasi- bep yoktur. gcn~lltfne cmıuıet bıraknlAkla ul- rından korkuyorlar. demiş ve bu- ınnk uzcre Yunan.ılardan mürek
rımln beraber ben de iştirak ede. den bıthsed!yor. Hnngl demokrasi. Bir hukümettc iş başarmıık ı danmadıtını da şimdi elbette gö· nu teya için Roma radyosunun söz. kep bir göııullu kıtası teşekkül et· 
r m. Yalnız TeşkilAtı Esasiye ka:r.u· Bu kamın muvakkat değil daimi ol- kudreti bulunmuyorsa derde çarcl rüyor.mn. Heplm"z sflih başın- !erin. ileriye sürmüştür. Radyo, f. mlştir. 
r.u tadil ed lmcden bir mebusa her malıdır. yoktur. Fakat müh m işleri ba!':a-1 das7z. Büyük inönür:ön önderliği tnlyan donanmasının İtalyayı mu· Fransa Ue Japonya bir Uça-ret 
hangi bir suali tevcih etmek kabil Muhtar Berker de kötü kusurlu rıp onl:ır .. nisbetle 'kinci dercce~dc 1 altıncls senfn emanetini ltorK· lıafııza için sahilde dolaştığını bl}. muahedesi imulaclılar 
olamaz. Il naenaleyh daha evvel. memurlara karşı açılacak temizlik kalan ·sıerln hakkınd:ın gelmemiş.! nıak tpn hepimiz c-.ınlarınuzı or- dirmlştlr. Y.nc Londra radyosuna Tokyo, ıs (A.A.) - Bir ticaret 
den Tcşkildtı Esasiye kenur.unu ta- mUcadelealnln halkı Be\'indlreceflnl se, tutmesı beklenen yol, nasılsa j taya koyduk. cöre, b r Jtalyan gazetesi de ing:ı. ve lktıs t paktı imzalanması iç n 
dil etmek lAzımdır.. aöylemı,, Adliye Vekl ı de hlklmle- iyi sandığı usullere, saplanıp kal- Evet, azi.ı: vatandaşlarım, ş m· terenin Maltayı İtalyaya hücum et· Japonya I'<' Frar.sa arasında yapı. 

Tekrar kUrsüyc gelen Refık tn. rln bu kanun htlkilmlerlndcn istisna maması, diğer nı!llcUerln bu l§lerl dl hür, mi.isterfh ve mesut hep mek için elinde tuttuğur:u yazmış- lan mU~akerclcrln muvı:ıffakıyetlc 
(Ra.'ı 1 lnC'lcle) - ('e, her tiırlU zamanda memurlar edilmediklerini bildirmiş '\fC lA.yiha ne gibi vtsıtalarla hallettıi'ne ve b1r ağızdsn Atinıızın marşını söy ·tır. Bu haberlerin ne dereceye ka- n<'t eclendlği buıiın b r Japon m n. 

da Cinliler tcşebbUsu ele almışlar- iÇ n knzanı; yolunun bir olduğunu, milzakere edilerek a~·nen kabul edil· tecrübe sahlp'erlnden istifadeye llyelim: dar dojjnı olduğu malum değ ise bamdan tt'yit cdllmckted r. 
=ır. J<ıponlar Tcr.cung'dnn gen çe. ahlflksızlıltlıı mücadelenin zamanı miftir. ne şekil ve derecede kıymet verd _ Güneş ufuktan şimdi doj'-1u de Mussolinlnin son gUnlerdc ce- Çin ılc Hlndlsi:ının akıbeti :sneçllul 
ılınekted rler. bulunmadığını, mebuslar istisr.a c- ğlne bakmesıdır. Yürüyelim arkadaşlar nubi italynya seyahat etmesi dik- Londra, 18 (A.A.) - Bura mah· 
Yeni Dclhl, 18 (AA ) _ Salah!· dilecek olurs c.fklirı umumiyedc Ç Allmet J'min YAl.MAN Baha TANSt:ı. kat çeken bir olay olsa gerektir. flllcrtndC', Hınd.stan \'C Ç oln akı-

~~tlı b.r kaynı:ktan bildlrild ğ ne miısbet olmıy~cnk bir intiba kala. ay ve kahve beti meçhul gözükmekted.r. 

iıır~ı' Amerikan tayyarelerinin ve,cnğını.Tcşktlatı~as.yekanununu !ReSefesİ ~!eclİStC ~S • ••••• l 0 ıı fi 1 
Yar. uız hava kuwctlerlr.In Bırman_ dcg"ştırmlye lilzum olmadığını, me· A Devlet Demıryo arı ~ anları 
d<'t• ZC'rlnde yaptıkları gıtgld şld-1 buslnrın da milletin lıuzıırunda a. gör ~şüldü Çl'l('ıtk hMtnlıkları mUteha81111 

lcrı. ıırtan taarruz dUşm:ın mevzi- 1 çık nlınla hesnp vermclerınt iste· (Baıfı 1 llK'lde) <=l la a .. b 1 Muhammen bedeli (20278) lira olan SG adet 61Cak hnfa Uftirme ciha- D N t 
ına~ tahkim etmesine engel oı-1 diğinl sö; lcm.ştlr. <Batı ı lacıkle) (/) zı 6/i/1942 pazartesi günü s:ınt ı:s üc kapalı zarf usuıu !le Ankarada r. 69Zt ~.,. 

tadır. Halil l\lent~ kanftfta muhalif aksi tes.rleri hesaba katmak ııı.ı:ım. kaynaktan blldlrlldlğlııc göre, 12 Idare binasında toplanan Merkez 9 Un<.'u komisyonca satın alınacaktır. Hastalarını her gUn saat 14 

f- il · r ·' k' · b 1 
kl~öz alan Halil Mente.,e, dem!.ftır dır. Nitekim martta alınan bu ka· mayısta Harkof bö!g~lnde 1.-0pye- Bu işe girmek isteyenlerin (1:520,8.'.iJ liralık mu\•akkat temill3t !le den sonra Cağaloğ'lu Hıı.lk Par-

rarla çay ve kahve fiyatları arttı. k<ln 324 So\-yet tankı tahrip edil· kanunun tayin ettiği \'esil<aları \'<' tekllflerlnl aynı gün ısaat H de adı tııi binası karşısında Zeklbey 
~ n e inin U Unan- - Tu birinci Millet Meclisi ıama-

lar beyanname· verecek nındanberl geçen 20 kUsur sene ~ln-
lııtantıul de rejlmfm!z.!n esası memlekeUn 

\':llııyet.tnd,.n tel>llt edil- bü -• '•tl rıtl,tır: ny.,...ne yerleşnı..,, r. Ben bu ka-

Re nıı gazetenin Hl:> 942 nUsha- nuna doğrudan doğruya muhalifim. 
Rınd Bu kanunun ruhunda memleketin 
d a intlşar eder 322 sa~ ılı Koor- bünyesini tahribe uğratacak ltıti!Af
lnuyon he;yetı kararı mueıbınce ki- kA- b 

" n k .... ~ ır mahiyet var. Bu kanunu ka-
kı omprımesı yapan bllAnıum haki- bul etmekle rejimin gldış· i U•Qrlnde 

\ e hUknıt şahıslar bu kıırarın neı;ırt f """' 
tarfülndcn itibaren beıı gUn zarfın- r:~ı~ı.bir mtsal vermlyellm. Bu hal, 
dn cıllerlndekl toz Vt' komprime ki· yor, de:ıımuesuzluğun. önUnU alamı
n in mlktarJıırı ile l'liertndckl 100 r1k ~- ~ktlr. Halbukı, de\•Jetin mU-
gra d 1 a.,., Vl'Salr tefltllA.tUe ka la 

m an fazla devlet \'C Kızılay \'ardır 1 nun rı 
komprlmclerind<'ı gayrı kinin konı- 1 n! .ctı;eb~:;1 ;!erse bu ~klllt ge
:rlnıcsı buluNiur n ttzancler. ecza mın teeıısu..; etJ:e kanunlarla reji· 
'Polaı ı 'eııalr şahıs'ar , e milesse- nııı.k doğru ş bUnyNlnl sars-

fleler ı,bu toz \e komprime kinin cenin meın:ı'tildlr. Hele Refik In· 
In!ktarını göııt,rir tanzım edecekleri mak .!ıkrln :rı tehdit altına koy
bcyannamelerl 24 15 942 gUnUne ka· rudan do~ nyret ettim. Bu dot"
dar VU!yde \'eya bulundukları nıa- na muha.llftl:a H~<ıkraainln rubu
hal kaymakamı klarına varnıelerl men bu kanu~u "'e 1 ~•~t veya. eneU· 
tebllt olunur. d • r -ın ve Oserin-

c uzun uzun dU,unaun, icap ederse 

rıldıktan sonra ta~şls lı;lerl geni§ mlşUr. Diln cereyan eden şkidetil geçen •komisyon reisliğine vermel<'rl ldzımdır. apartımanı 8 ine dairede kabul 
ölçüde artmıştır. Aunan haberlere hn\'a muhart>bclcrl e'"nasmda .Alman Şartnameler parasız olarak Ankarada Malzeme dıurcslnden, Hay- eder. 

göre çekilmiş k6hveyc övüdülmıi~ 

k 1rcmlt tozu, çaya bir takım bcl.r

slz otlar k!M'ıştırılmıştır. Biltün bun 

ları karşılamak vazifesi hükümete 

dUşUyor . .Biz yalnız gUmriiklerdcn 

parayı alalım, halk ne içerse ıç. 

sin fikri ne hükOmctte, ne de yük· 
sek mecliste iltifat göremez. Tağ. 

şiş me9elesl mühim deilldlr, deni! 
dl. Bir vatandaş on sekiz liraya bir 
kilo çay alır da onun yarısı kuru 
ot olursa ve hOkümC't te buna se~ 
çıkarmaua vaziyet cidden gar p o. 
lur. Satışın serbest olduğu müd· 
detçe kontrol ve kaçakçılığı ônle. 
mek: kolay olmıyacaktır. Çay ve 
kahve uuııını inhisar teııkllAtına 
bağlamak nihayet 400 b'n liralık 
blr masr1ıfa mütevakkıftır. 

a\'cıları bUtUn doğu cephesinde elli darpaşada Teselllirn \e Sevk Şef"ığlnden temin olu.ıur. ~5620 
So\'yet tayyaresi dUşürmU9let, yer. 
de on So\'yet tayyareslnl t.Hırlp et
mLşlerdir. 

.Mo.skova. ıs CA..A.) Pravda 
muhabiri, Almanlann lfarkof cephe· 
sinde paraşütçUler kullandıklarını 
bildirmektedir. 

Ber.ln, 18 (A.A.) Alırıan ordu-
ları ~J<Umandıınlığmın lebllft: 

Kerç yarımadasında bozcuna Uf· 
ramış olan düşmanın geı·ı kalan Jc)ıfJ. 
nıı Umltsiz bir mukavemete rağmen 
:;·ok olmak Uzeredir. 

Harkof kesınılnde rn\lltab.J taar
ruzlanmız :zırhlı vasıtalar arasında 
bir muharebe ile neUcelenm1.9 ve bu 
muharebe esnasında düşmanın 56 
tankı tahrip cdilıniftir. Dlter ~ 
tank hava km•vetlt'rl taı·nfından mu.

1 hıırcbeye zor'annı.}tır. 

Baş,diş, nezle, grip, romat~zma 
Nevralji, Kırıklık ve Bütün Ağrılanaızı Derhal Keser 

tCABIND.&. GÖNDS J IAIS ALINABtLta 
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orcagençliği11 enbiiyiik bayramı 
Ebedi Şef Atatürk'ün cumhuriyeti emanet ettiği gençlik, Büyük Ata'smm 

Samsuna ayak bashğı günün yıldönümünü sevinç içinde kutluyor 
.. l!ll!ill!l!!!!!!!!e!!!!!!!!!~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

·f 
Mek1eplı genç lımlanm~ geçit re&rmwoe 

lstanbulda büyük 
a ılacak • 

ınerasım 

Mektepliler muhtetifi, lstanbul 
muhfeliti ile karşılaşıyor 

Bug{ln Ebed1 Şef Atatürk'ün, dti.f· 
nıanın nrll~ es Çlzmeieri altında 

c;lğnenen ana ıvatan topraklarını kur
tarmak ~hında. Sameuna ilk ayak 
bMt~ gttnttn )UldönümUdür. Ata
tllrk'Un cUmhuriY<?ti emanet ettiği 

gençlik bu mutlu günü kernli~ne 
bayram yaptı. 

19 Mayı.'! gençlik ve spor bayramı 
bugi.in memleketin her köşMınde 

büyük bir sevinç içinde kutlaMcak
tır. Bugtinlln en mühim hı.\diıtesl de 
hiç ş\lphe yok ki, atletler tarafın

dan Erzunım - Samsun yoliyle el
den ele emanet edilerek Ankaraya 
getirilecek bayrağın Mllt Şet'e An· 
kara 19 Mayıs stadında teslimi ola
caktır. Onun lç!r.dir ki bu mutlu gtı. 
nUn lemini ta.şıyan Ankara stadı ta
rıht bir gUn yıı..şıyacaktır. 

bta:nbuldal:l meraıdm 
Mcmlekctın her k~esinde olduğu 

gbl bugUn lstanbulda da 'bUyUk me· 
rrurtm yapılacaktır. 

Bütün .spo,.cu gençli~i bugUn Fe
n<'rba'h-;c ve J;leref stndlarında top
lanmış göreceğiz. 

Fencrbahçe stadında lise ve Sanat 
Şeref stadında da orta okulların kız 
\"C crl•ek tıı!cbclerl muazzam bir 
programla bu sabah beden terbiyesi 
hareketleri yapacaklardır. 
Diğer taraftan öğleden sonra saat 

16 da Fener stadında mektepliler 
muhtellti, Istıınbul muhtelit! bir kar-
şılaşma yapacaktır. 

rnüfkül şıartlar içinde ortaya. çık&· 
NıC&tı mtıh\.eliU~ kolay lloiay yub.ı

h1k bir lokma olmı1acaktır. Onun 
içindir ki zevkH bir nrlMabe.ka ~y
redeceğimizi zannediy<>l'uz. 

Davet 
Istanbul Okulları Sper kiime51 
~nhğından : 

19 Mayıs Gençlik ve spor bayra
nunda lstanbul beden terbiyesi di
rektörlüğüne meMup gençlik klüp· 
!eri futbol mlihteliti ile l<Bl'4>la~k 
ttzere okullar muhtelitine s~len okul 
ve iııimlerl yamlı futbolcuların 88.llt 
15 de Fenerbahçe stadyomunda hazır 
bulunmaları tebliğ olunur. 

(Hayriye lisesinden Faruk, Yavuz, 
Faruk, Hasan, Recep, SUle~man; 

Haydarpaıı,.a lisesinden Sezal, Numan, 
Halil, Halit ~rlngöz, .Mtizda.t; Bo· 
~azçi llseelnden Ali Kızılırmak, Mah
mut Kefeli, Niyazi Kal.kan; Galata
saray lisesinden Şahap, Turgut; Işık 
lisesinden Btilent; D!lri.lşşafaka lise
sinden Galip, MUmin Gökçe; YUce 
UlkU lisesinden Kadri). 

Üniversite takımı 
AnkoroyC! 9it:i 

Univers>teU ıııporcular, Ankara 
yükeck tahııil gençlı~l !le kar.ıııla ,_ 
mak Uzere tiUn sab:ı.h An:..srnya 
gi tmfşlerd lr. 

Univerıılte futbol tak•mı 19 Mıı
BUtUn mekteplerde bu sene se)Tet- yıs gençlik ~po:· bayramı mür.ase-

tığlmlz oyu~ı~ .. ~ ve görd!lğUmilz •betile çarşamba ı:ilnU Ankara yilk
cleınıınları gözo~Undc tutarııak. mek- l!e.k tahsil genç.iği futbol takımı ile 
J:eplller rnuhtelılinln en kuvvetıı şek· karı;ıılaşaea.ktır. Peneı'ba'hçenbı ve 
lı ~ olabllir: mi111 takımın kıymeUı kaloc.si C!-

Zekl (Haydarpaşa) - Yavuz (Hay- hadın kaptan bulunduğu takımda 

riye), Numan (Haydarpa~a) • Halil ıstanbulun birinci sımf f'ııtbolcUler 
CHaydarpeşa), Faruk (Hayriye), Ali bulunmaktadır ve Fenerbahçeden 
(BoğJziçl) • Hasan (Hayriye), BU· Aydın, Ibrahim, Turan, Galatau
Jtıncl (J~ık) Şehap (Galatasaray) rayd:lll Enver, Hll•met, Salim. Ga
MUzdat (Haydarpaşa), Niyazi (Bo- zanfer, ıstanbul.,pordan Tarık, MU· 
ğaziçl).. kerTem, Hayri, Saim, Faruk, Kadir 

Buna mukabil Unlverslt.e takımı· bulunmaktadır. 

nın Ankaraya ı;itmesl Istanbul muh- Istanbul Untversltesl takımı ağ
telıtını zaafa uğralmı"ttr. Bu vazi- leb. ihtimal şöyle bir kadro ile sa· 
yet dahillnde futbol ajıın"ığımn mek- haya çıkacaktır: 
teplıler karşısına nas•I bir kadro c:ı- Cihad - Salim, Ha)Tl • Tarık, 

karacağ'ı hakikaten a~ka le bekle· Enver, Aydın - Hikmet, Ibrahlm, 
nebllec<'k bir Mdisedır. MUkerr<'m, Kadir, Gazanfer. 
Yalnız şurada Unlversltc takımının 

Ankaraya gıdlşlnd n doğacak bir 
vazyeti dUştirımen~ ;>ız. Futbol a-
janlığının okllipleı • Pkı o:;·tıncuları da 

İstanbul - Edirne 
bisiklet yarış: 

oynatıp oyn-Jttamı, c.:ı.~ nı. çağrılan. Beden terbiy<ı5i bisiklet fcderae
lerın da gcllp gelme c ı meselc-sını yo:ı•1 tarafından tertip edilen ls
de ayrıca d~Unm t ıcap eder. tanım· • E:Ilr!'le h!siklet )'arışı bugUn 

Her ne olurııa o! un kıyınetlt fut· y.ıpılac1k~ıı·. Bu mOsabakıı.ya her 
bolcuları arasında bulunduıan mek- e ıe o"duğu g.bl bu sene de bUtUn 
tepli cr muhtelit!, futbol ajanlığınır. • böıgt:ler ~tıı·ak ctmcktedtr. 

~ ' 

~illi Şef l9 ,,..~yı~ta F.hf'ıdl Şı•f'ln nıı•· rllk<>t kabrin~ 

-G~.en ı;ene yapılan lD nıa3·1!I hayramımln mekteıtl ller geçit re.'>ınlndc 

Fnf'!'ba~ - Galatasaray Sopr bayramında ıeçıt rtıMDJ 

Fenerbahçelilerin san 
mağlô~iyeti dılayısile 
Arhk öz FcAerlilerden hareket 

beklemek zam.a.nı gel.mişrir 
Aylar var ki bu ııUtunlarda, '<ı".:?· haya on bir ktfilik bir takım çıJ<a• 

ner'bahçenlıı geı;.lrdlği buhran kar- ram~yacak vazlyettedır. Bugün bi1' 
~uıda ha9M:9 davranarak, bu klil· Fencrbatıçe var kı; en kıymetli bit 
bilmUzU kurtarma yolunda bir mü- oyuneusu "'tı 1'1Jftıt1erttlf ot'!JrtltkelF, ts· 
cade;eye ~reT. mUtemadiyen ktmın en mühim me\•klini ilçüncU. 
ya.zd1k durduk. HlıdLsc!cri teşrih et- hattA dördUncU sınır blr oyuncu)"" 
tik, hakikatleri ortaya koyduk. Ve emanet etmek mecburiyetindedir. 
bütün hldi.!eler de bizi teyit etti. ÇUnkU o idare heyetinde, !tendi 

Biz iki ezeli :rakip Galatasaray - oyun<:usunu oynatlbllecek bir ı.u,·· 
Fenerba.hçe klüplerimlzin ayni kuv- vet \'c kudret yoktur. 
veti muhafaza etmelerini iııtlyoruz BııgUn bir Fenerbahçc var ld, t•• 
ve bunu istemekte de haklıyız, çUn rartarları, Fenerbah!:eli oktukleJ'lıı· 
kU bu iki e2CH rakibin daima küv- dan do!ayr aUlp duyuyorlar. çunı<U 
vetiermi muhafaza etmelerile mem- onlar gallbiyet.e ha.sret kalm411ar· 
leket !utbolu ytikaelebOmektedlr. dır. Saha dııı;ıında en büyük aevi'• 
Aksi takdirde !utbol da hergiin dUn klüp taraflllrlannın aralarındaki rııU 
d~ daha fena bir vaziyet e dU~eeek- nakafı\lardır. Ha.lblrlııi ~er1'altÇf 
tir. tar.flftaı·Jarı 'b~n söz söyleyebilt' 

Bir kltibfuı geçirdiği bulırana bir cek hir vulyette de~ldlr. O klUP t•• 
knç k•nin kapriılnln ııebep olma- rıtftarı rakip klüp tanıttarının :rnlW 
s·, poEt kavgası yüzünden şerdll tehzi hareketlerine maruz J<alı)'or· 
ı::.· mazisi olan bir klilblimUzt\n, bu Ve en nihayet bugiln bir Fcner'b8". 

, 1 sahada kazandıtım kaybetmeııl. sev- c;e var ki; metlO.ç bir hastaya dlW 
1 gi.,inı yine o sahada gömmc.<\İ ç-0k ınUş \'C döndüıiilmllşUlr. 

• ""'I ar l:r. Bir k!Up idare heyetinin asıl ,.,. 
C<>Çen yr11arda, bir Galaklsaray - zlfesl, takımını nyakta tutabılıl'eJC• 

1 Fencrbahçe maçından evvel lkl ta- oyuncular Uzerinde disiplin tcıtt111 
l.·mdan blrist nekadar zayıf olııs. etmektir. 

o l•'Up taraftarı neticeden bir Bir idar<' ht'yetl ki; talumı ay11 ıı· 
1 Um.t be-;lerdi. Bugün iş o hale gel· ta tutamıyor, mevcut eserleri ycıY. 

1 

di it; sarı 16civert1ller için mağlfl· 
1 

ediyor \'e blı oyuncusunu oynatit: 
biyct, mııkııdder bir akıbet olmuş- km•vet ve kudret göstc:emlyor. :. 
tur. le bir idare heyetinin bırakıp t\. 

ı 1 Pazar giinll her ilti k!Ubllmtiz bir- nıesi Cızım "'ellrlten. Mili. o sıı.nd• 
"' ı:· :C-cı k t.ıır fıpor gliniı yııptılar. Bu yıılarda otuımak mnrında buııııı 

1 

spor b yramı ne acıdır kı; galıbiyet, yorl11r. 
ııı.?g''iıb.~·ct. bak;nıındıı.n eleği', vazı. Bızim asıl Uzerlwle dumııık 1..5~ 

1 
ytt ... ;;~~ Fencrbahc;dllcr için bir 1 d Simi': nokta şmlm: tııı· 

• ltaragUn olnıu,tur. Fencrbah.ye k!UbUııUıı clUştü~U ,-ı 
Galatasaraylılar czelı r•klplerıni ;:"linkli acınacak \"azlyetten ıdarr~. 

ycnı•ıcktcn mlitev<'ll!t bir sevinç j buglln için elinde tutnn'ardlln zl)'cıı 
lçmde çırpınırlarken, Fcnerbah<:e ta- de, hu klUbiln kurucuları, o Ft(J<ı· 

1 
rafurlnrı da kıvundı!ar, durdular. yıllanttı canı yanarak çalı.,an. t• ııi 

ı 
Ben Fenerbahçc taraflıırları için· mı ı.'aferden zafere ulaştırtLll el 

de öyle kimseler gördllın, öyle klın· lrtareciıer mcs'uldilr. f{ıı· 

se:eı·le koııu~tum ki. keşke F<'nerli Bir zamanlar bu klUbUn mu\-ıı 011 • 
o!m:L<ınydık tliyerek dert yanıyorlar, klyctlerinde amil olmuş. rııa!1 ~ 
adeta ıı!şmaıılıkhu- l:ı:har edlyrırlar- yctleriııclc en bli)1ik acıyı duY~te 
dı. ı özll\ Fenerbnhçelilerlrı bu ,·ııııı)d,r 

Yı la.ı m kıız~ndırdı~ o n1ezhep seyirci kalmam bizi olduğıı J<ll dl 
h:ilir.dekl sevgiyi, gecelerı ııvkıılar IılltUıı spor rfkArı umumıycııfıtl 
kaçıran. gallh yette bir bayram sc· hayrette b:rakmaktadır. 1eı· 

vim: do""ural), mağlObıyette de ~·aş =--e bUyllk emeklerle vucude ,.,ı· 
JöktUre 1 bağ' ılıgı nıe\ ki hırslle ha· miş bir eseıin yok olmak teh~=c o 
reket eden k.mselcrin şahsi dlltılln· ne nıanız Jmlmasından en ziY r111-'ı 
relerine kurban etmek nekauar acı- eslci Fenerlllerln teessür du> tııJ 
dır. icap eder. Halbuki onlar bUgtın ı;P 1 

Biı· Feııerbahçe vat'dı, Sla,·yayı, işe uzalüan haluyorlıır. BıZ 0 eı.et 
EHttihaclı yeınniştl. Dir Fenerhahçe 1',enerlilerden bu yolda bir tııır 
vaı·dı, halk Uzeı indekt ıoevgisini b.r bek lyoruz. 0111" 
mezhep haline gctirmi1'tl. Bir Penel' 1 Bır ışı yıkmıık k1Jlo.)"ı.Jır c;L!Ç ~t 
bahçe var<lı ki; yenildıkf gUnlcrdc 

1 

yapııı:ıkt•r. Vu~udc getiri\1111~ ıı: ııı 
bile sıthadan omuzlarda c:ıkanlır ve escı in orta<1a,ı yok o~mamıı5• rci'e
o ııevgisinden hiç blrşey kaybetmez.

1 

o eseri yarataı.ların derhal 
11

"' 

di. te geçmesi J~zımdır. <<"1111) 

Bugün bir Fenl!rbahçe var kı; sa- Kema l onnn 


