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Cumhuriyeti, sizin sağlam dayancınız, sağlam istikbalinizdir. 
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Ataterk'lln Vümllartyeti emanet ettıtı ~ellf;llk dön biyiik bayramnıı J<utloJıtyor. Reeimle!' dün Fener-bahçe stadında kn ve erbk taı•lerin hareketlerini tebit etmekteıllr. 

SPOR RUHUNU 
Yaratabildik mi? 

lngiltere 
1 

heyecan 
içinde 

19 Magıs gençlik ve spor 
bagramı,gurdunher köşe
sinde sevinçle kutlandı 

Gençlik ve spor bayramının 
uyandırdığı düşünceler 
~............._..._......_..._ ... ,.cemanm-- - - - -

- - - - - - qz UNU UZW4111 

Yazan: Alamet B•la YALMAN 

D ün 19 mayısın ulvi çerçe-,-
vesl içinde Spor ve Genç· -.--... .... ._...._._...._.__._.__._-.,,, 1 

lik bayramını kutladık. Yurdun 1 1 • ı • A kd 
her tarafında bu münasebetle ge- ı n g 1 1 z e 
çit resimleri yapıldı. Binlerce gen- ! • 
Cl hareket halinde görmekle ıöz- 1 

lerımlz haz duydu, kalplerimiz n ,. z f ı· ı o s u 
heyecanla doldu. 

Fakat spor bayramı veslleslle 
kendi kendimize ıu suali de sor-

942 yı:ında 
harp 

bitecek mi? 

Amerika silôh1anmo 
komife ;inin mühim 

bir kcrarı 

.. 

ınak ihtiyacını duyduk: k u m a n d a n 1 - Acaba sporda gaye olan nıh 

Atlee'in 
mü.him 
nutku 

943 y ı 1 ı ort1srnda 
malzeme verme ğe 
b:ışf!y;ıcak olan endüs
tri tesisier:nin kuru.'- ">iln yapılan brdtn t4.'rblynl hartketlerlnden umumi bir gllrünü~ 

l'nernteketimlzde kurulabildi mi? 

Bu suale milsbet cevap verir- d 1 j Bcrre. 19 (A.A.) - o.Tribunc 
ıek kendi kendimizi aldatmış o· e ğ 1 ş t ı' a P 0 ft ) 8 r J D de Gcnevcu gazetesinin Londrıı 
luruz. Hiç şilphe yoktur ki spor muhabiri b·ldirlyor: 
TUhunu benimsemiş gençler çok- nereye taarruz 1943 yılı ortasından ör.ce mal· 
tur. Fakat umumi surette bu ruh 

1 
zeme vcrmcğe başlayacak olen 

hasyatımızda yer alamamıştır. Filo kumandanltiM"na edeceklerı· cndUstri tc!'lslerlnin kurı.ilmasın. 
P<>r dey;nce akla feraıat ıe- :ıı· dan vazgeçilmesi hususunda Ame- ·· 

Ur t . h 11 1 ı......ı 1 H b 19 mavıs Gcn,.llk bayramı bu-
• ~iZ eyecan ge r, rak bım • amı'ra QrVOOd •ı• • rlka silahlanma komltl'slnln " " ıe k 1 ınmıyor vbeu·~-- tun yurdda, bu··yu .. k b r coşkunluk •rıı so-gı duymak gelir, vü- d!ğl karar İngiliz cfkArında 

c,.ıd f' 'ld mers.simle kutlan· urnuzu spora elverişli bulun- ge iri İ yük bir heyecan uyandırmıştır. ve muazzam 
durmak için bır takım zevkleri· A l Bu suretle ılk defa olarakdır ki dı. ;n121 seve seve tahdit etmek ge. vustra ya ve Yeni Amerika dolayıs.ıc İngiltere kat'i Memleketin her yerinde oldu-
lr, kotu rneyll ve hislerımlze fren Cunningham, Bri- Zelô:ndaya taarruzu yılın l943 delll 1942 olduğu hak- ğu gibi Ankarada da bayram, ev-
vurnıak gelir. h kındaki görüşlerini açığa vur· velki akşamdan itibaren başla-
b Bu vasıfları (spor) glbi yeni tan ya ey 'eti ami- mümkün gÖrÜ/Ü.lJOT muş oluyorlar. 1 mıştır. .:r ad altında hariçten memleke- ll b Bu. böyle olunca da ör.i.lmüz-ı Ankaradakl merasim sabahın 
't: SOkrnaıı.a b k 1 d .. k ra zdznzn aşına Londra, 19 (A.A.) - Ba•••ekı'l 1 1 lstih 1 1 t 7 . d 21 par'"& top atım le 
1 • , 2ıı a arın an orne 6 ... deki sene yazı ı; n r.sa •n b r saa sır. e " 19 : rnata ihtiyacımız yoktur. Bun· • muavini Atlee, bugUn Avam kama- kat daha arttırılmasında fayda gö- başlamıştır. Toplar, 19 mayıs 19 

;r Türklüğün tabii vasıflarıdır. geçıyor rasını açmı' ve şu demecde bulun- rülmemlş ve Amerikan sl!Ahlan- da tam saat 7 de Samsuna ayak 
J'~ICünkü sporun day.,ndıtı mert- Akdeniz filosu nezdkldl'kl Reuter muştur: ma proıramının üçte ikisi iptal basım Atatürk için atılmıştır. Bu-

rı hissi, Turke tarıhln her dev- j h bl 1 bildi «- Hindi.standaki kuvvetlertmız.ı edilmiştir. nu müteakıp bütün nakil vasıt.a· 
1 d a aruıının mu a r rlyor, 19 {A. t k ki dil 

b.rı e fıstilnhik tem.n etmiş olan A.) - Rlo de la Plata muharebe11I- ar ırma için elimizden geleni ya- Bu kararın uyandırdığı ilk tef- ları, lokomotifler ve şthlrde k • 

r 
ır nıezlyetUr. Spor ruhunu ya_ pıyoruz. Japonyanın Hlndlatana ta- slrler cu nokta üzerinde durmak. dükler ötmcğc bsşlam•ı ve her es at nln kahranıanı .Amiral HarwOOd ıs- " dilk s-
nıak için yapılacak lş, bu va. arruz edeceğı henüz bilinmiyor. tadır.· "'lu··ttefikler bııoün ellerı'n· nerede olursa olsun bu dil se 

sın kenderlyeye gelm~ \'e Akdeniz filo- E"" " - ı tlklA 
arı eşelemekten ve harici te- e.er Japonya Avustralyaya taar- d• bulunanlar• önümüzdeki ay- lerilc beraber Atatürk ve s • 

sırı 1 aunun kumanda.ııını eline almıştır. r ed " .. 1 0 0 er c peyda ettltlmlz fena bir uz erse flddeUe karfılanacaktır. larda ist;hsal edebileceklerin.' ka. llmizln kurtarılması jçln ° m ş -hk Nqretliği bir veda mesajında Aml- " h 1m istidatları temizlemekten Avuatralyadan bahsederken de- mı'len ve el blrllğlle kullanarak lan mubarek ~hltlerlmlzln ru u-
ibar ttı raı Cunnlng'ham fUnlan aöylemifUr: mi ti k' 1 va 

e r. (Denmı: SL a; su. :? de) W f r ı: kat'I neticenln alınması saatini ça· nu taziz için ayakta jht ram • 
Nitekim memleketim zde yo- (Devamı; Sa. S; 811. 1 .. ) <=> buklaıstırm&ja azmetmişlerdir. myetindc b.r dakika durmuşlar· 

lunda sarkdilen her himmet, spor ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~- dı~ 
ruhunun şu veya bu sahada kök H c h Bu sırada şanlı tayyarelerimiz 

tutmasını temın etmiştir. üseyin a id yalçının cevabı des!::1~:: :::::u:uhtellf "te-

Dünyanın bugünkU en büyük şekküller mümessfierinden milrek 
Sporu havacılıktır. Havacılıfın y kep bir heyet Atatürkün muvak. 

Zahmetleri, tehlikeleri ise .ancak ' ' azım da ı•m kt /( ı·m ı·n etı•n de kat kabrine giderek hazırlanan 
spor zevktle karcılıınabllir. Hava- Q go ur. b 1 

1 .. b!r çeler.gi bırakmışlar ve ka r n 
cı 1k bugün insan vücudundan b 

k • / h • b • d [ / kar•ısında ihtiram vazifelerini lfıı 
o adar şey bekliyor ki kendi vu. enım a ey ıme ır e . arsa y 

cuduna Yüksek bir emanet göz•le l 'V etmişlerdir. 
bakmayan, b r takım mahrum!- meyda k c . ipodromda 
Yetlere zevkle katlan·mayan a RQ Çl Slne evap Vereyım,, İpodrom hemen hemen sabahın 
danı ly bir havacı olamaz. - Bir, iki gtın evvelki ayımızda erken aaatlerJnden itıbaren ajzına 

Butü dü h (1 1 rine Peyami Safa'nın yasdıfı hl!' )'&· altmda bir ,eyler var gibi göründü- kadıır dolmn•tu. Tahmlr.en 40 bin 
n nya vacılıfında ilk 1 ma ar açı ta vuru:maıı ! ) bqhklı zıdan ve en son olarak da Yeni ..,, 

e('rı:-van, muhatar lı bir meslcğ" bir yazı vardı. Bu yazıda H"--yln Ad 111nü ve bunların açığa vurulması Ankaralı )'apılacak merasimi sey-
"i ......, am gazetesinde ~ık-an bir fıkra- fa•..ı ı ı "" t k .. r<'n havacının bol lçmesı, zevk Cahid Yalçın'ın «Temlzflk m-eı-ı- da b .T .. a 1 0 acaeını yazmıf ı · redecektl. 

(--- .. _ ~ - • n azı parçalar almJ.f Ye bu yazı- Dthıkü (Y ı S "'·tı) da ..,.,.._, - 1. sa. ' .. ) •ı• Mrlevhalı bir Ya&ıaınclan, bunun Qae- en a.,.. Hüseyin Bütün Vekiller, mebuslar Yer-
lara bckılına üç ttlrir •d•mının dili ~ l!IL I; 8L ı •> § (Devwı s.. '- lü. ı de) •X» 

masmdan vazgeçildi 
Dün yapılan 

• 
merasım 

ASKARA'DA: 

~ID~i Şef'nn nutku 
Ankara, 19 (A.A.) - Cümhurrel-

1
.ı Milli Ştf ismet Inönü, 19 Mayı!I 
ııtadyomundıa Henı;-llk w: Spor bay
ramı töreninde Türk gençliğine a,a. 
ğıdaki hitapta bulunmu,lardır: 

TUrk ~nı;-ltrl: 

için marifet fınıatı bilen soyır.mlara 
nefretle, iğrenme ile bakınız. Ma
hakkak bUlnlz ki, kötü lıraat dlf. 

(De,·amı Sa. 4, Sü. 4 de) <=> 

• 
ısyan 

hareketi 
Bir heyet isyanı 
önlcmeğe 

gidiyor 

~'·elit ,.e dtğerll ,·arlığınıız olan 
ııl:derln &'<'nçllk ,.e ııpor ba:namınızı 

kutlamak ~in aranızda bulunuyo-ı 
ruz. .Sizin iyi yetlt""enlze ne kadar 
dikkatle baktıtımır.ı larkedlyor mu
ııunur.: HO<'alarınız, ana babalarınız 
bUyilklerlnlz "·e de,·let adamlarınız. 
\·atanın ırtılectllnl temiz ,.e kudretli 
ellerlntr.e koymak için a,k ile hazır
lanmannı hıtlyorlar. Jyı yetı.,menlzl 
kolaylatmak J.çln, ıılze her ,·asıtayı 

tedarik etmeye çalrttıyoruz. Sizin 
hayatın11:1n ıohbatıı ,.e fte\'ell g~me
al lçln, blzhn ~k görectğlmlz feda
kArlık yoktur. Sizden ahlAklı, çalıt· 

kan, ümitli ,.e ktn"Tetll olR1anııı is
teriz. KAlnat lçindt bir zerre olan 
bu ytryür.ünde. tablahn tn mUkem
mf"l nümunesl olan ın~anlar, bugün 
birbirlerini öldünnekle rneııguldUr
ltr. 1118&nlıta hayret ,·eren bu man
zara kar!Jıııında gelecek neslllerlml
r.ln daha kudretli ,.e hazırlıklı yeu.,. 
mest, batJıea dlltüncemlz olmalıdır. 
81ze her r.aman iyi ah!Aklı olmayı, 

lnııan mf'Zlyetlerlnhı ı.,ında gÖ8l4.'r· 
dlm. Harp facıalannm, mllletlerln 
aldAkı üzeı1nde M•f'lı yikınt~Jarını 
arttırdıtını görüyoruz. Harp beliUa
rıni!an olan darlık ve pahalılık, 'U
l·atler tnerlnde oldutundan :tl)ade 
ahllk Uzerlnde saraıntılıınnı hl1111ettı. 

rlyor. Umldlnlz ,.e neşenfzle, büyUk
lerln hıNlanna durcunluk ' 'e muha
kemelerllMI kuvvet vettıeekıılnlr.. Şa

tıranlann türltl alılAk her.eyanlanna 
1car91, ~ akan bir çatlayan 
&'lbl tanls \"e ,,ettaf kalınız. \'atanın 
l'ealt um&lllannı ,.e dar zamanları
m 7alam keltdl habır. r.eaılallklerl 

Ankara, 19 (Radyo Gazetesi)
Ta!iran radyosunun vcrdlJI bir 
habere göre parlamento azasın
dan mürekkep on beş kişilik hır 
heyet İranda Rızaiye bölgesindeki 
ısyan hareketini önlemek için yo• 
la çıkacaktır. Heyeti hareketin
den evvel İran Şchinşahı kabul 
etmiş ve şöyle demiştir: 

«-Uhdenlze Yerilen 
chcmmtyetj büyüktür. 
bu husustaki düşUncesl 
fikirdir. 

vazifenin 
Meclisin 

gUzel bir 

Memleketin güzel bir yerinde 
vukua gelen bu esef vericı hAdlae
den dolayı müteessirim. Buradaki 
isyanı ba~t•rmak için gönderile
cek kıtaların teçhizatını ve duru
munu kendim tetkık ettim. Bu 
hususta mebuslarla da bizzat .., 
ıuı olacatım·» 



r TATAN 

,== Deırebeylok ve l Şehir 
il 'ltopırak dlivasn Hab I . 

DENiZCi GOZOYLE l • 

.. • - • " er erı --~--~--~~---------------------.) 

Tarihin bir işareti Ağaoğlunun 
dördüncü ölüm 
yıldönümü 

Kerç boğazı dllşerse 
Yazan: 

-18-

Cemal BARDAKÇI 

!fer kazandık, ınkılfıbı kurtardık. 
Fakat Şeyh Salt isyanı dôrtlü t-

B undan evvelki C·han Har- tıfakın d~arıda ve çerıd., bulu-

bl ç rde, 19,~ ~"lının ni- nan azalarır.ı ycnıden umudlar- Dün büyükmütefek',irin 
&antnda Rusya Heric ye Nazırı dırdı. Bunlar, isyanın sürat ve 
Sazanof"ln Fransız, İngilız mı.i- şiddetle bastırılmış olmnsındı:n kes br İ ziya ret e C il , ; 
messıllerı (P cot) ve (Sykcs) a- umits17Jlğe, ye"se düşmed ler. A-

A iman taarruzunun Kara

deniz sah lll't'inde gehŞ-

mcs yine nusyanın -Karadenız 
r !osunun akıbeti m<:selcsini or
taya atıyor. Şimd.yc kadar Nov
ro~,,kl \'e Batum "ahi!ierlnde 
bulunan Rus donanmasının bun
dun sonra Novro·lsk limanır.da 

Egcr Alman kuvv\)Uerı bu bo

ğazı geçerek Novroslsklyi de tŞ

g•le muvaffak uhırsa Rııs do

nanmasının Kar2dcr.lzdekl faal -

yeti çok zorlaşacaktır. Adeta hi-

c;e !nmlş, fıı.ydasız bir unsur ha

line gelccekfr. 
bulunması lın-

Yazan: 

Eğer Kerç boğazı müdnfa.ı 

cdılmezse buradan geçecek as- 1 
kerle Rus cephesinin sol kanndı 1 
tehl.kelerlc karşıl3şır, ondar 
sonra Ruzyanın Kafkasyayı mu
dafta ctmcs buytik gi.içliikıcr 

çıkarır. Alınanlarırı Rusları Vol 
ga serilerine almak pl:mlarınır 

ilk mcrhalecı 

"'"" meydana çık
ı ınış olabil r ve nlarında bır anlaşma yap Jmı tı lınan h berler bunu gosteriyordu. Mütclekkir Ahmet Ağaoglunun 

1 Ve anlaşılı d k ı b d c dördilncli ölüm '-"Ih mun. sebetile Bu anlaşmaya gore ltılaf de\ IC't e- yor u ı on ar u e a ,, 
1 

harb zaferle sona erdirdikleri çalı,malarına en uygun bir yer dün s:ıbnh .ı\ğaoğlu aıicsir.ln cv'n-

kfını kalmı:ra- r 
coktır Ru do- r 
nar.mast.nı Kara 
denizde, yaz oL 

mak ı tlbnr.l·, 
anc k Batum 1 -

Hüsamettin 
Rusyanın Kn-

rndcnlz s h • ÜLSEL 
' ikdirde Ir kt İngılızler, Sur ye olarak şnk v.Jfıyetlerımlz.ı S<'çmiı:: de b"r toplantı yııpılmıştır. Bt 
, C' Adanayı Fransızlnr, Erzurum, lcrd . Zira bural rının 'dar!, içti- 1 toplantıdn kıymetli mütefekkirin 
'l ·abzon, Van, Bitlis vllfıyetlerimi- mai, zırai \"e iktısadi durumurun, hatırası anılmış ve bllaharc met
z de Ruslar alacaklardı. Dıyarba- alacakları fesat tohumlarıntr a- j !un bulunduğu mezarlığa . gidile-
k E!Cızığ, Sl\'as, Maraş v lftyet- çılıp fı!lzlenmeslne çok el\'erlşl rek kabri z yaret edil mi tır. 
ı r Fransa, buna karşı Van la ı olduğunu bilıyorlardı. Şu halde Az"z ölünün mC>znrı başı-:da 
Bltlı ( • • · lak havali p. ı..·~ım için, o hırslrrı, emelleri tu- ~öz söyleyen Ahmet Hamdi B~-
~ a nüfuz mır.ıa;. ka- tu .uracak, ayakhındırac k had - sar, orcıda bulunanları bir dakika 
bul ediliyordu. 1917 lhtıUı~ uzc- sel r çıkmasına :ısla fırsat \'C im- ı;tiküta davet ettikten sonra bil· 
r ne• Rusya bu anla6madan çık- kfın vermemek. şark vlldyctlerL hassa şoylc dem.ııtır: 
mtş oldu Harp sonunda tng.Jizler mlzın yabancı menf atierin çar- ~- Sc\•ilcn \'C takdir ed len 
Iraka yerleşti. Ebedi Şeflmlzın pı ma sahası hal.ne gelmesin ön- Agaoğlu Ahmedi bundsn dort se-
kurtarıcı dehası etrafında topla- leyet:ck, bu vilayetler·m z ahali-! ne e\•vel kalb mlz yanarak bu 1 
an ve şahlanan mıllctimlzın dün-! s~nrien bir kısmında o menfaatle-• copraklara bır .. ktık. Bize, er.crjlsi,; 

"ayı hayretler iç nde bırakan kah- rın gerçekle mesın y-ırııyac k ahlAkı ve eserlerlle nümunc olan 
ramanlıklcırı FransızUırı milli sı- bir lcl olmak kab llyet ve istida- bu kıymetli adamın mezarı kar~ı-1 
ırlarımız dışına çekllmeğe mec- ı clının bnşgöstermcs ne engel ola- sında hep mize düşen vazife hOr-

bur etti cak tedb rler almak, dalma tetik- metle cgllmcktır.~ 
Sözu geçen anlaşmayı da kıs- te ve uyanık bulunmak. durma

m n ıçıne olar meş'um Scvr mua- dan ~~lıı;mak gerekıyordu. Vapurlar da fazla 
yolcu olomıyocaklor 
Boğaz ve Adalar hatlarında lş-1 

leycn vapurların nr:;sıra ıstiap 

manında mu\ ak 
kat bir zamen daha barındırmıık 
çsrclerl aranacaktır 

Kcrç bosazın• tutacak olan 
Alman kuvvetleri Azak de-
n zlndekl Rus fi hlllerl ı da ma 
kontrol edecrktir, buralanı de
nızaltı gemıleri gC>tırcceğ nden 
dc- şüphe etmemek Uızımdır. Bu
gun Rusyanın Kar:ıden'z• sahille
rinin hemen yarısından fazlası 

Alman ordusunun ve Alman de
niz kuvvetler nin el ndcdir. oı_ 
ğcr kısmı da Azak den zinde ve 
Kerç boğazında üslcrecek hava 
fıloları V(' denizaltı gemilerinin 
daimi tehd di altında kalacak-
tir. 

Bir ekmeği Elli 
kuruş., satmış 

-, hedcs Lozan topraklarına gbmUl- İlko~ce ne yapm~hydı" Şüphe
du Boyle o.makla beraber Avru- siz u:ıfakı parçalamak. Bu nasıl 
pa devletlerinin yurdumuz zara- ba rııablllrd ? Onun memleket 
rına gen.şlemek arzularından kafi iç n~e~I lk' uzvur.u felce. hare
olarak vazgeçtiklerine, bu arzula- ket11ıız ığe uğratmakla ... İste buna 
rın lk fırsatta yentden canlarımı- tc ebbUs etmek lazım geliyordu. 
yacağına inar mak; son birkaç yüz (Arka 1 ur) 

hacimlerinden fazla yolcu uldık- j 
!arını dtkkate alan Mıntaka Ll-

1 1 b h k 
.. 

1 
k ı Tahlakaledc seyyar balıkçılık 

man re s g., u ere et on eme · J . . 1 • 

1 1 • f 11 t . t Bllh yapan Sal.h, Iat.cc ısminde b.r 1 
yılıık siyası tarlhın akışına uygun C. Bardakçı 

Milli piyango 
dün çekildi 

ç n, aa ye e gcçm ş ır. assa . 
paı Ü 1 1 K . üd k lk kadına, cllı kuruşa bir ekmek sa-, ar g r. er opr en a an 
vapurlar alakalı memurlar tara- tarken yak~lanmıştır. 
fır.dan kontrol edllmektcd'r. Bu DUn bir numaralı Mılli Korun-

! kontrolun daha genış b"r şekilde ma mahkemesinde suçlu 30 llra 
1 yapılması için :.-.tunakaldt Vekilli- para cezasına mahküm olmuştur. 
ğı kontro~ör kadrosuna sekiz me-l mur dııha katılmasını li.ızuml.o bul Bir bakkal elindeki 

dusemezdl. Nltek m Fransız tarlh
çılertndcn (Jak Bcnvll), hal'pten 
~onrn .} azdıf:ı (Barışın siy ,si neU
celcr ) adlı eserinde ( A vrupada 
yeni bir karışıklık meydan aldığı 

takdırde Kur;ukasyadn büytık bır 

.} angın çıkarablkcek sc-bep ve \ e
s.leler vardır) di;> ordu Fnnsa 
Hariciye Nnzırı Briand do Şeyh 
Salt syanının sondurillcluğu sıra

larda Mebuslar meclisinde soyle
dığ bır nutukta isyanı hızla ve 

50 bin liralık mükôfotı muştur. 
H Jstah :ınen in ekmek 

366952 numaralı 

malları sakrıyormuş 

bilet kazandı karnelerinde tahrifat 
Taksimde Cümhuriyıct cadde.. 

sinde 89 rumarada bakkal Vnsil ı 
mevcut malını saklayarak satışa 

1 
arzetmcdığmdcn dükkanı aran
mıştır. Dükkdndn, 5 kilo un, 8 

kı zamanda bastırmak suret.le Milli Piyangonun 10 Mayıs 1942 
umumi barışa hizmet ettiğinden le\ knlflde çekıl~I dün An karada 
dola) ı hilkümet mlz tebrik et- Sergıcvı binasında saat H te çekil
mişti. Bu sozlcr'le şunu işaret et- mış ve Ç<'klllşi kalabalık bir halk 
m ş oluyordu k· isyan muvaffak kUllc i takip ctmlşUr. 
ll~a:i'dı o uyumuş arzuların uyan- Bu çeklll,te ikramiye kaz.anan nu-
ması \'C bu yuıd n büyuk devlet-, marlı.ları asağıya yazıyoruz: 
lerin birb.rlne g rmesı ıhtimal ha- 6-0.000 llnı kazanan numara 
rıclr.de sı;yılamazdı Demek ki s 6 8 9 5 2 
yurdumuzun bu kısmı üzcr•ndekl 20.006 lira kar.anan numara 
yabancı emeller sönmem"şti. Mıl- t 6 ~ 9 6 7 
letlerarası sıya i durum musaıt 10.000 lira ka7.anan numara 
bulunmadığından şimdıltk sadece 1 12D5 4 
küllerle örtulmüştü. Yeniden par- :ı.ooo lira kazanan numaralar 
lamak, alevler.mek için fırsat göz_ 029008 118761 181580 305755 

ycpmış 

Sen Jorj hastanesının ekmek ı kılo pirinç, bir teneke beyaz pey-! 
muleahhidi Slemat, hastane h- nır bulunmu tur. Vasi!, bu suçun-
t yacıııı karşılamak üzrre Bcyoğ-ı elan dolayı dün b.r numaralı M lli ! 
hında fırıncı İhsandan, hastan<'- Korunma mthkcmesl tarafından 
nl:'ı ekmek kuponları mukabilin- ı 5 ııra para ceza ımı mahkOm oı-ı 
de ekmek almıştır. 1 muştur. 

Fırıncı İhsan. Cazla un almak 
düşünceslle hastane kuponları Halk doğdma birlikleri ı 
üzerindeki rakamları arttırmak 

suretıle tahrifat yapmaktan suçlu 
olarak Mılli Korunma mahkeme-
sine verilmiştir. • 

Kuponlarda tahrifat yapılıp ya· 

seçimi 

Eski Bahriye ı.tllsteşarı 

R us· harbinin bsşlachğı gün

der.ber! Almanlar strate

jik bir planla Rus Karadeniz fi
losunu da"ma mlidafaa durumun
da tutmağ& muvaffak' olmuştur. 
Bu cidden mah"rane b'r düstı

nilştür. Bu donanma, Rus cep
hesinin Karadenlzc dayanan yan 
larını korumak !çln hiç bir su
retle tııallyete geçemem "şt r. 
Mlıth.ş paralar sarClle meydana 
getlrllrn koca Rus filosu Rus~a

rın beklediği hizmet! yapama
mak talıhs"zlığinde kalmıştır. 

Rusya çin bu donanmadan bek
lenilen son vazife her ne paha
sına olursa olsun Kerç boğazmı 
müdafaa c-tmck, burasını ikinci 
bir Manş kanalı haline koymak
tır. Bugün Holunda, Belçlkr, 
Franı;a sah llerlne kadar daya
nan Alman ordusu Manş denizı_ 
nln geçilmezliği karşısında aczi
ni görerek nasıl durduysa ayni 
Alman ordusuru Kerç boğazı 
onlerlnde de durdurmak müm
kundUr. Bu da belki b "raz Ceda
klirhğa, biraz kayıplara mal o
lacaktır. Fakat bunu Rus donan-
masının yapması lfızımdır. Kerç 
boğazı bu harbin tarihinde ikin
ci bir ~hennem bo~azı olm~lı
dır. Bu boğaz ayni durumdadır. 
Sahilleri çok dardır. Buradan 
kar~ı tarafa bUyiik miktarda ~s

kcr geç rnıek büyük keyıplar 

vermekle netlc~lenir. İyi hazır
l~nmış bır müdafaa sistemi, geç
mcğe uğraşan askerlerin başıra 

kaçınılmaz felAketler yağdırabi
lir. 

Kerç, Dover geı;idindrn daha 
khl.kclldir. Me•afenln tıı.lıgı b::ı

kımır.dan müdafaası zor değl'
dir. 

na bilir. 

az zaman sor
ra t:ımamılc İ>i 

gııl altına alı. 

ra ütün bu tehlıkelerı dol'iu-ı 
l,g} r cak noktayı biz Kcrç 

lx\Sazında buluyoruz. Krrç b ı

ğazı bu kadnr mühim bir l r· ı 
d r. Rusyanın bur ~ ı mu ınfa.ı 
etmesini, bütün deniz kun eti ve 
181..ım olan kadar kar· \"C' hııva 

kuvvetler r.: buraya toplnınıı~ı-1 
nı bir zaruret olar k kabu: l dı- I 
yoruz. 

Rus dommması, ytrın usler
den mahrum kaltbilccck, Kaı d

elen izde bir zaman daha do'rŞ

tıktan f'Onra y,. tarafsız b'r ~-v· 
lcte teslim olmak \•c yahut kcn
dı kerdlsın. batırarak işi•1 için
den çıkmak zorunda kalaC'aktır. 
Bugün Rus millctln.n yaşam 

mücadelesinde, varlık dııva ,ında 

esaslı vazifeler e1Imağn çalışma
sı tc.bli ve zaruri gibı görünü-
yor. 

Rus donanmasının boyle b r 
vazifeyi büyük b'.r başarı le 
yapftblleccğinr~ ihtimal vcrllebL 
lir. Rus - Japon harb"nde büyük 
b r f.loyu Baltık denizinden ala
rak Ümitburnu ttrikile ta Cu
şlma boğazına kadar gotilren v 
orada btitün yorgunluğuna, nok
sanlığına rağmen çarpışan Ru 
denizciler., çetin bir ış başarmış.. 
!ardı. Len!ngnıd müdafaasında 

Baltık Rus donanmasının az:m
li hareket., biliyoruz ki Alman
ları burada durduran nmlilcr
den blr.dir. Kerç bogazı müda
faası bunlara üstiln bir mis,,1 
olab lir. Bir denizci için başka 

türlil düşünmek imkanı yoktur. 
Dünyada mczarsı.ılar yalnız de
il zcllerdır. Onların mezarı de
nizlerin derin1"kl. .:dir. 

Hüsamettın i.iLSEL 

Yürüyelim 
arkadaşlar ... 

re::=' \'\elkl nkşııın rRdyoda, ögrc

l~ tlll'rı marşlar ııaotınıle, MP

'-Ul Ccnıll'ln ıııtlı ııcsl Atatlirk'Un 
ııek se,·dlgl marşın ö~ lcnll!X'P-ğinl 

'c öğretllC'<'eğlnl bildirdi. }:bedi 
Şef'ln hli,rilk d!l\a~ ı ııa,armak üze
re "anısuna n~nk IJtt .. tığı gtlnUn 
nrlfe51nde ôğrcllle<'ek marş, elMtte. 
ı\tııtllrk'iin ı'Ok "C\'ıllği ma,.,tarı 

haşkn"ı olaın:ı:r.ılı. 

Güneş uruktan şlımll doJar 
YUrll.} elim arknıla!Jlar ... 

Atntllrk'Un bu basit ıiıarşa bağ

l:tnnıaM, şu altı kclhned!' kara ı-lin
lerln 'e J'itlklıil sauı ının bütün 
tarihini ifade kudreti bulunnıasm
ılnmlır. 

l ııııııııi lııırııten ııoııra TUrkl~e 

'.- Turk bir hiç hllllnC' gctlrllnıck 

h;trndlğl \ e bıınıın için ('iden Jteleıı 

herşt·~ ~ npıldığı gllnlrrdt", ~urda 
'" memlekete artık bir daha ı;One'l' 
ıloi:nıı~ ucn~.,nı ıınıı:ııılnr H: hatt!ı 

huna lınan edenler lçlmlz.ılc dahi 
coktıı. 

Gllncş ıırııklaıı şlııııll ıtntar._ 

I>üı:ııııın Tılrkiln «htırhıı1 bıııeb

lnc ;\ ı-rl~ml dururken AtatUrlc 
ınlllrte en büyUk gerçeği miljde
liyordu: 

Giin("f ufuktan )mıll dotar ... 
O, mllktlnlıı kudretine JnandrJı 

için hlr daha doğmaz sanılan (ii
n<'':lıı dof;aca.~ma tla lnaıımıttı. Bu 
imanla ~ anınd kllere: 

l 'üril.) clhn arkada,ıar... defli. 
Jo~\"et, on clıedeb 1. cıA\(deniu 

lıuluıwıya kadıır yürilmck laum
dır. Durnıaılan, dinlenmeden ytırll· 

nıek, Tl\rkl\n ne oldu~ıınu ıllln~ R.) a 
anlatmak için yUriiınek lazımdır. 

l'lirli.)l'lfm ttrkada~ar ... 
A rkada!}ları ~ üriidlller 'e en ya

kın ark:ttlll'jt cdiişınaııı Tiirklnı ba
riml ı-.metlmlr boğdu•. 

Gün~ ufuktan ~mdl cloğar •.. 
ı-:, et, gtineı: ıloğdu. Çünkii o UU· 

)"iık Adam, ıııutctlnln kudretine 
inandığı lçlıı hlr daha dofmaz. sa· 
nıl:ın gline.ılıı cloj'.,....-ağına ı.la inan
mış, dlitomaııı Tiirk'ün ltarımı isme· 
tinde botıı<'nk arkadaşı hmet'e dt' 

gii\ enmiştl. 
ltÖR KABI 

Yazlık bahçeler tasdik-
siz tarife kıJllanıyorlor 
Yazlık bahçelerin müh m bir 

kısmı şimdiden açılmış bulun
maktadır. Fakat bunlar lwkktO" 
da ki yeni fı> at tarifeleri hcnüı 
Belediye İktısat müdurlilğü tara· 
fır dan tasdık olunmamıştır. Gıı· 
zino sah pleri ise, geçen yılki ta· 
rife!crın şlmdikı şartl<ıra r.azaran 

liıyordu 2.000 lira ka1.anan numaralar 
pılmadıtını anlamak üzere, iş 
ehlivukufa havale edılmlştlr. 

Btililn kazalarda H.ılk Dağıtma 
blrliklerinın seçimine de\•am cdll
mckll'dir. Kartalda da Kaymakam 
Adnan Akselle Partt re'sinın 

hşmaslle dağıtma biri kleri 
rulmuştur. 

ça- uygun olmadığını, f yallara zaıı1 

ku- c umhurlyet'lıı dünkü ayı ... ııı-\ HAKiKATiN TA KENDISJ yapılması zaruri bulunduğuını Fr&nsada 1789 nkı!Abından do- 019109 131781 152958 1766 9 219781 
ğan yen idare, Raçıp kurtularak 23:;592 255756 272836 331855 384230 Bir kadın tabanca ile 

oynarken vuruldu 
ve öldü 

da: a:Amerika'run ı;ene M- G~nle-rde hu .. utunlarda ı;a~· \C söylcmcktedırlcr. 

nuıtda iki mUyon tayyareşl olaC'ak~ı> kahH•lffin biran C\"\'tl lııhh;ar altıRa l Yeni tarlCclerın daha yapıtına· 
b"':lılını ok1ty111ıea ikeDdl kendime •lınmas nı bekllyenkr hıılunduğunu, mı~ olm&sına rağmen bu p zar 
ya Amerika atıyor, ya btr.lmkl atı. ~;Un1'li bunlara öteberi karıştırıldı- 1 günu ekser yazlık bahçelerde gc
yor dedim. Yazıyı okudum: Sene .-o- ğını, an~ d.,ı • .,u paraya ne ldlğli çen yılki f yat tarifelerinden faz· 
nnnda qyı ı iki milyonu h11IM'ak belirsiz. kah\·e H\ ~aylar alındıkznr la para alındığı görülmüştür. 

~abancr memleketlere sı~ınmış l.OOt lira kar.anan numaralar 
kral hancdar.ı azalar le asılz&dele- 004384 021861 022695 023111 026146 
r n. dcrebeylerlnln ve p pazlarlu ı 029539 036819 038903 053295 062629 
dış düşmanların btrleşmelerlnden 063005 077471 079237 089422 102503 

İstanbul mıntoka 
ikt1sot müdürlügü 

·'·azmıstını. · ı:ı olıın tayyare de*H ııllotmu,. Ra~lı,lı , • • Gı:zlno snlılpler; bu fıyııtJıırı 
~·a.zan, ac:atıa plletu )·ewı 1t1r tlp tay- .. lııh'.~•r~ar \ekili ;\ledl k, kahH·ye hazırlanan yeni tarifelere uygııo 
:l are mi saıtdı ! ötödlMmü~ kiremit tııw, çaya btr ta- ' olduğunu iddia etmektedirler· 

nıcut bulmuş bir dörtliı lttıfakb 130513 135963 141382 149504 172201 Kasımpasada Hacıhüsrev ma- İstanbul Mıntakası İktısat mü
karşılasmıştı. Müttef.kler ylrm 17i36S 185124 2207m 239122 240377 halleslndc Dar sokakta 2 sayılı dürü Halük İzmir İktısat müdür
bu kadar pl natçı bir direnme 256533 26791'1 290640 305110 322047 evde oturan Hômlde adında 30 lügUne, İzmir İktısat müdürü Ke
le arasız çalıstılar, uğraştılar. Ni- 337003 339518 3'i6751 356084 368-017 yaşlarında bir kadın evvelki gece mal Tllkioğlu da İstanbul İktısat 
hayet Frans yı yerlere serdiler, 377646 380473 384501 391091 2008e6 bır silah sesıni müteakıp evinde n1üdi1rlügünc tayin edilm şlerdlr. 
nkıltıbı yendiler. 500 lira kazanan ııwııaralar ngır yaralı olarak bulunmuştur. EX DOO'Rl U Bt' 

Son Rus lht liılı de nynı ittifak- Son dört rakknmı <H25). (8736) SllAh sesine koşan zabıta me- 20 ft rın hakkında da Reden tertNyer.l ıenel dlrektorlüğü 
kıın !J('flr'!"7 otlar kanştırılflrkını Keyf yet tetkık olunmaktadır. 
s-0,yltdlktı'n ı.onra: 

«Bir \'atandat on sekiz lira~a hlr • 
la yuz yüze geld , çarpıştı. Bild _ ile nihayet bulan 80 bılct. murları karnından kanlar akar h k k 1 t k"I" t 'I ır ,. kAJ ti bağ ta 

'
. ot yapı ıyor "'ıa ının •• a•r .e .e ne -

gimiz gıbi bu dUşmanhır biz m in- 100 lira kazanan nunıaralar vaziyette buldukları Hiımıdeden 

l larrmas;ı '9inln llM'ell"ndi!I haber 'e-
kııo ç•y aıır d• onun yansı kvrıı ot r ·- T A K V 1 M -1 
Gltırfia Ye hilk(iınet de buna M?S çı-ı 20 1\IAl'IS 1942 

kıl[lbımıza da saldırdılar. Onlarla Son Uç rakkamı (673) ile nihayet vak'ayı oğrcnmek lstemışlerdlr. Belediye müfctt!şleri tarafından rllınekted;r. Bu suretle en dotru iş 
çok çet ı \'e k nl sa\'aş ar yap- bulan 400 bilet. Yaralı kadın, kocasının tabanca- fırınların kontrolları devam et-, 

kam1auıa vaz.i)·flt l'i<Men garlıı olur. ('ARŞAMBA 
l"atış ııcrbe .. t oldufu nıtid:let~·e de Ay 5 _ Gtin 140 _ Hızm t5 

mak zorurda kaldık Sonunda za- 50 lira ku.anan nuınarııllar sını kurcalarken kazaen yaralan- mektedir. ~·ap•bu~ olacakhr 'J&nırnn. Sı)(lrU• 
1 Son Uç rakkamı (<i64), (714) ile dığını söylemiştir. 17 fırın hakkında verilen un ı muıun l;)i bir yolda r;eJı,meeı "e He-

kontrol etmek "' kaça~ıh~ı önle- RCMİ 1358 - l\IAYIS '7 
mtk kolay ı>lmıyacaktırı>. HİCRİ 1360 _ ('emaz:yeıevel 4 

l)ll ~L 1). ~ 
nihayet bulan 800 bllct, JUım:de, kaldırıldıgı Beyoğlu kı.."Silme kararından sonra 20 fırın ı1lr.ınMI dıhasıtıda en bllyıik . rol il 

10 lira ka:ıaııarı numaralar Belediye hastanesinde diın sabah hakkında da bir ihbarda buluııuL nıe"kteplerln oJ·nıyacafı ~Uphefiı:ı:dlr. 
Son iki rakkanıı (53) ile nihayet ôlmilştiır. muştur. İhbar yapılan bu fırınla- Rü~ le olduğuna xöre )faarlf \ 'ei<i-• IJ)A\ l ti bulan 4000 bl'et, Müddeiumumi mua\·lnlerlnden rın da defterleri tetkik edilmek- leline ballı ıJpor tetkllı\tının daha 

Dl) erek ı>arnıai'ını, tanıaıııile aR- \' A Kil' ;n:VAT t EZJ\!"İI 
!attığım ı;-ekllde olan y·araya bastı. -GÜNEŞ 5,38 9,14 
Artık yakın bir zıtınantla, verdlkl- ÖGLE 13,10 4,46 

mlz. paraya göre Jılleslı. hurda!ln l İKİNDİ 17,08 8,44 
2 lira kaı.anan numaralar Cevat, bu hadise etrafında tahki- tedir. Bu tetkikler neticesinde yol- e&a!llı bir kontrol gör~eğlnl ve raa-

Son rakkamı (4), 17) ile nihayet ;cat y&pmakt~dır. Ceset Morga suzlukları tcsbit edilen fır~nların liyetınl ımf'kteplere de t.-.:ıııil edeee-
bulnn 80.000 bilet ikramiye nlırlar. kaldırılmıştır. derhal unları kesilecektir. ğial belı.l~ek yanh'! olmaz. 

kah\e ,·e <:ay almak kahil olacak AKŞAM 20,24 12.oO 
demektir. YATSI 22,17 J,53 

SÖNMIYEN ITES 
'fathsert 1MSAK 3,31 75 

Köylü kadınların -r--------------------------------------------- l ~ 
kararları J 

jç"n iiçüncü kadehi de kaldırıyol'um: 

Ş 
lk&l'oda ı;ıkan k(iJ lü kadın

lar p-ıetesinln teşetıhiisü 

lb.erlne bir takını kciJ hı kadınlar Şi
kag'Qda bir kongrf' J aıınıışlar 'c köy 
kadınının harı> ıamaııındakl \'azl!e
lerlnl tetii:lk e-tml~lerdlr. Vardıkta rı 
kararlar 'unlardır: 

ı - KöJ lu kadınların birldk 'a
zlfe .. ı hıtlhsall arttınnağa '.'alışmak

tır. Ha~ka gönUlllı rnzlfeler alarak 
gosterl~ YBJ'lnnlarına sebeıı yoktur. 
Harp :ı.amanında ~ 13 ec•ek, ı•ephane 

kadar kıymetlidir. Bir din.üne fazla 
yum arta J etlştı ren ko.} 1iı kadı•. \1'

tanına bir harp hizmetinde bulıınınu' 
demektir. 

2 - Her kıiJ lu kadın. e\ inin etra
fında bir ebı.e ha1tc:~ı kurma) ı ı. 
edinecek, hu ı;a.> eclt: kendi yl) eeeğl
nı çıkara('ak 'e fazla ını ı;;atıll'-&ktır. 

3 - Harp uınanıodıı doktorlar \e 
hal'ttabakıcılar a.<ıkere alındıfı kin 
lı:ÖJ ili kadınlar için rıul~ o ile huta
~ a bakmak 'e llk Jarılıııılard:ı bu· 
lunmak kursları tertip edilmelidir. ı 

4 - Tarlada 11f olan zamanlarda 
Jc.ô.> mektepleri tatil edilmeli , c dl-ı 
ter zamanlarda da der .-aatleri ço
cukların l!!tlh8al işinde \ar;Ue olma-
ama uygun Mllunmalıdır . ., ı 

SE&Ç.E 

Tefrika No. 60 

- Yaşa benim karıcıgım ..• ik net kn
dehı de bir hamlede goçürdün ha .. . Al 
sana bir kadeh daha... diye kadehime 
rakı dolduruyor. 

O sırada çeri, Zeyr.ep giriyor. Beni 
odada görünce hııyretten donakalıyor. 
Kapının iç tarafında mütereddit hare
ketlerle bocalayor. Ben, gayet samimi 
b r lisanla: 

- Gı-1 bakalım Zeynep! .. Nasıls~n kı
zım? .. Aşçıbaşı~·a söyle de sofraya biraz 
meze gondersin, dıyorum. 

Zeynep, b.rşey soylemegc muktedir 
olamadan tekrar dışarıya çıkıyor. Ko
cam bana: 

- Geleceğin. evvelden habN vers y
dın a. a sevd ğln şeyleri hazırlatırdım, 
d yor. 

Ben· 
- Mısefır umdut;unu yemez buldu

ğunu yer, dborum. 
Mazlüme ile Dürlye b·rbirlcrlne ba

k~arak manalı hareketlerle gtılümsü
Y«lar. Onlara, daha ly bir eglence ze-

Yazan: ismet ZIYA 

m nl hazırlamak için lakırdıma devaft1 
ediyorum: 

- Esasen o kadar sarhoşum ki, b r 
kadeh daha içecek olsam muhakkak sı
zacağım. 

Üçü birden; 
- A ... a... a ... diye hayret ediyor

lar. Kocam, onlara donüyor: 
- Perlhanıu hakkı var ... 

defa ohırak bu gece ~ğzına 
Onun tçın sarhoş olması pek 
mi'.' .. 

İçkiyi ilk 
koyuyor. 

hıb i dcğtl 

Kocam, içkıden kızarmış gözlerini ka 
pıyor. konuşmasına devam ediyor: 

- İlk içtiğim akşamı hatırlıyorum ... 
Mısırlı b"r prensesin yalısında, y.rmı 

çift güzel kızın k .. rşısırda daha ilk krı
dehle sarhoş olmuştum. Per han gıbl 

ikinci kadehte değıl ... 
Koc:ımın anlatmasındin ırtlfade edC'

rck, onümdek rakıyı tekrar masanın al
tır.a dokuyorum ve bir el çabuklugu 
yaparak kadehime, ağzına kadar su 
dolduruyorum Onlara emniyet vermek 

- Bu kadehi susuz olarak Nlhadın 
§cre!lnc ıç:yorum, dıyorum. Onların gö
zü önünde kadehi son damlasına kadar 
lçi~orum. 

Ondan sonra da kendimi sarhoş gibi 
gôstermeğc çalışıyorum. Sık sık esne
yorum, geriniyorum. Göz kapaklarım 
düşüyor. Ba§ım, yalancıktan muvazene
sini kaybediyor, lı\kırdılarJ ezerek ve 
gevellyerek söylüyorum: 

- Bu rakı denilen nesne de ... ne ber 
bat · blrşeyroiş.. Başıma, dehşetli bir 
rığrı .. yapıştı. Kendimi periler diyarında 
görüyorum... Gözlerimin önünde, ha
yaller uçu§uyor. Pek fenayım Nihat ... 
Duramayacagım.. Biraz yatsam... d yip 
ba~ımı, masanın üstündeki ellerimin üze· 
rine koyuyorum. Kocam kalkıyor, ya
nıma geliyor, koluma g!rlyor. 

- Kalk karıcığım! .. Seı.1 bitis k oda
va götüreyim, d!vana yatırayım. Orada 
istirahat et, diyor. 

Sende! ye sendellye kalkıyorum. Ko
camın vücuduca asılarak içer odaya ge 
çerken, M~zlume ile Durlyeye şöyle bir 
goz atıyorum. Sc\'inçlerlndcn gozlerir.ln 
ıçi giihıyor. Nıhat beni odaya götllrii· 
yor. D vana yatırıyor. Üzerime bir bat
ta iye orlüyor. Ve kapıyı usu11aeık çe
ı...crek ytnımdan uzakla&ıyor. Asıl pan
ı.iwnima, bundan sonra başlıyor. Yattı
ğım yerd7n doğruluyorum. Dirseğimt 

yastığa dayayorum. Başımı da avucuma 
ycrleştlrdıktcn sonra bunları dlnlemcğc 
başlıyorum. Sesler, mırıltı kabilinden 
geliyor ... Arasıra, N·hadın bol kahk2-
haları işitiliyor. O kadar ... 

Bu vaziyetin, bana birşcy oğretmiye
ceğlni anlayorum. Battaniyeyi yavaşça 
sıyırıyorum. Sessizce parmaklarımın 

ucuna bas:ırak kapıya doğru yakhışıyo
rum. Kapının üst kısmı cam oldugu ıçin 
tulün altından odanın iç. pek gi.ızel gö
rünüyor. Benim odam karanlık oldu
gundan onlar beni göremiyorlar. Ko
cam ortada, Mazlüme sağında, Di.ıriye 
de solunda ... Hem :çiyorlar, hem konu
şuyorlar. Kapıya yakla5tığım lçln, ko
nuşulanları daha güzel işiteb.liyorum. 
Mrızlüme hemen ayağa kalkıyor, Ni
hada: 

- Ver Nihatcığım şu elini sıkayım 
da seni tebrık edeyim. diyor. 

Nihadıtı elini nvueurun içme alıyor, 
var kuvvetlle sıkıyor. Nihat, bu tebrik
ten blrşey anlamıyor: 

- Neyimi tebrik cdıyorsun Mıızlü
me? .. diyor. 

1\Iazlüme, şaşkın şaşkın bakınan Nı
hadın yUzilniı okşııriıktan sonra ona cr
\'ap verıyor: 

- Neyini tebrik edcceğım ayol? .. 
Sabrını. tahammülünQ •• 

- Neden? 
(Mkaaı var) 

(YKOj(g 
Çılbır 

B ugiin ha\'8 pek ı;ıcak, ıe1" 
,\eeek 1.anndtiğlm ya& ~ 

ı,ükür geldi. Jo"akat insanlara ,,..,arı•; 
lır mı! Bu senenin uzun uz.un ) •Jtlıı: 
karlarındaıı no ~aılar usaaın~~ 
yaz ne kadar stcak olur.sa olıııtll r· 
ş'ikA~ct chnh N ı-ğınıl:d .uıınedlt° 
duk. fi• 

Halbuki daha ilk ı;ıcak güntlc~ 
kfl.}cte b~laı!ık. ~erin ~erler. 

1111
• 

yl"..mekfor arı\ oruz, işte ben de .,.ıı· 
gün hafif \C erin bir ~emek d ~
nürken çılhır aklıma geldi.'"°" ) r· 

Jıl 
murta ı blr<'r birer ka\nar su>» 15'" 
dıııı. 11ı~nleri ıleliı.ıı kl'pçe il-O.~
rarl\k tabai{a ıllzdlm, li7eriııe ~ ,.o 
ladıi:mı Rd ~Uz c!ll gram yo~,..
ılöktı.ım. t:l'ıM~ yağın ir:fne ........ 

' t fPf,.. 
kırııııı.ı hllıcr ko~ arak karış 1 _.,t· 
.nığunluıı lncruıe gezdlrdlrı~ 
raya '".rdiın. ~arını aktao . ,ell 
lar için blr•Z da s!M'mısak dı,~or 
a~ rı bl,. tabak 1!,•lnıle :Nfr8',Y8 ,.,

tlwn. Bir d<' 'esil erik hoŞa!ı ._.. . . •iP""" 
tını, l\ine bir lkl buı pa,.ça51 

Tam l:mgiinün ) eım•ği oJılU· _ • .dı!J 
l."l .....,_.... 
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VATAN 

BA.ŞMAIALEl>Dl DEV All 

Spor ruhunu 
yaratabildik mi? 

Hüseyi(~ ~~i§t :.~~.~~.!~ m~~~!.~! SİYASİ "iCMll 
1 

Cahid Yalçın'ın «Ahmet Emin Ynl· Alt mUdıikim. Ecnebi prppagandala- cı:ı : : :::::a 
man'a> tıaı,lıt'ı aıe ı:ıkıı.n bir maka· nn ne kadar tesirli ve lneafsız ol· ı Laval du·· menı· 
lesinde yazımıza şu suretle cevap duklftrı m~uıum de!1ldır. Bir gizli 

_Yazan· _ jL barbl 1 barbl 

[i11 ... ıo•ANJ 1 90 bin Çinli Kerçin işgali 
(JSa9ı ı iıtdae) *§• veriliyor: a~ın fl.Slldıyabilcceğ"i bir iftiranın 

sürmcs. yolunda idi. Bu cereyan. c .•. Bir bildiğim varsa Türk gaze· ı akıl ve tz'anları btısıt, muhakemeleri 
dnn ,lk zamanlarda bizim havacı leclllk meııleğinin şeref ve tıayslyeti kıt. ahh\kt Meleri inkişaf etmemiş 
lığımız da hariç kalamamıştı. Fa.: namına bunu açıkça yazmamı isti· j muhit:erde ne kadar kolaylıkla intl
kat havacılık tlerı gittikçe, deve~ yorsunuz. Gazetenlzın bu dAvasını şar edeceğini ve ag'IZdan ağrın ge
gütmenin bir c k şartı vücudu ko- makalemin dikkatsiz okunmuş olma- çer'..:en ne kadar dallanıp budnklana
rumak ve en yüksek spor ideal· sına hamletmek mecburlyctındeyını. catı tl.'Crilbe ile sabittir. O kadar 

kırıyor mu? 
Yazan· M. B. ZAL 

;:~~a;eem:~:,~:e:~·kof si18hlannı tamamlanıyor 
K f'l'Q )anmadaı;ında Alman· 

1 lcr.nl havacılıkta gerçcklestlr- ÇUnkU esasen ımalı yazı yazmak büyük ve kuvvetli ecnebt propagan-
fıdctim dAMldir. da menfaatlerine karş, yürüdüm, mek halini aldı. ~b· ,.. k' "' 

mesela Türkkuşunur O makalem umumı bir vatan ve y1.lrUyorum ve yUrUycce&.m ı, u,.,. 
m!~=~~rir.de okuyan gençler!r. ahlAk meselesıni tcşııhten ibaret ol· radığım mane\1 zehirli gaz hUeıınl'ı 

1 

lL a\ al iş btı.ı;;ına geldikte. tM>n• 

ra lıerkt111n bekledlf1 nelk-e-
lerden hiçbiri çıkmamıttır. Yeni 
hllkflmt't reisi, l~l hartclndelci 
ı~ram;aııııı anahtarlarını A.hnanya
ya tf'!illntf' vasıta olınamıftır. Git 
gide şu nokta bellrmeğe ~t
tır ki J .. ınal, lnglltereoln dtqma111, 
'Sağ Ct"rf'yaıılarının adamı \e Al
man~ a ile beraber yUrümentıı ta
raftarı bile ok>a kullandığı ö~, 

rılha~ et ı··ransız olçülertdlr. 

lu bir iki noktada da~anan b k t 
nu, ar~ılarını bir iki gi)ndenberl 1 r a 1 
"ÖkOp atamadılar. Bunu yapabil""" 
lf'rdl, dört buı mamur bir :ıafer 
İlazannuş ola~klardı. Çünkii Ru 11• 

lar, Kaftlas kıyfflına tılr çok J.;ıta
ları kaçıramazlardı. Alman taarru· 
7.u yıldırım harbine u.rı-un Şt"kllıh' 
hızlı r-,ıadı, fakat taarruzun me.r
ı·aıarını roplamak 1.arnanı ıeııncc 

göze ı:arpacak kadar atırJa,tı. Ta
ıırruz a~-nı hızla de\ am rtmlş obay
dı, !Jlmdlye kadar adada bir tek Rmı 
•oı1u•rlnln kal111amMı IAzım gelirdi. 
Rmı artçılannın uzun zaman daya· 
naeak1arı bekleııeme'Z. Fakat Kaf· 
ka&.)a kn•Hıına çe1dhnek 1 ini ört· 
rııı-ğe m~, affak olm"'t ııayılırlar; 
lıelkl hlr &'""" karanhtında bunla
rın bir kı,.mı ı1a çekllı-blleeelder

ıllr, \ 'e 'a Ruı1lar kendiler.ine frihe
nlrler11e• fllo , e tu·,·areler himaye-

Kerçfe alınan esirler:n 
ad~di 149. 256 dı~ 

h k k d ...... h 1 benı hiç hayrette bırskmaz. Yalnız 
1 

büyUk kısmı, bu mana le ~ • . ı Ut.u için, içinde ima aramak ep • b 
1 spor ruhunu benimsemiştir. Tu. mızın takip ettiğlmtz yüksek ve te· hiçbir dellle ı.stınad etımlyen u a • 

ti 

! 1 Çak !ftıraları ağza ahp tekrar l'de-

• • ,, li 
ıılnd.- ıene bir çıkarmaya t~ebb ~ 
('df'C"kk:r, Almanları Kırımda ,·e 
l\erç ben.altında ha:r.ırla11mak için 
rahat bırakmıyaeaklardır. 

llarkof me,·dan muharebesine ge
ll"llm: Atnıa~lar bütün kı!} devre· 
1<lııde Tapnrol' • Stallno - Harkof 
hattının, Alman müdafaa <"e~l
nlıı eıı kuV\ etli par~sı oktafUnu 
"Öylemht1erdl. Marfllf&l Tim~enko, 
hlltün kı' aylarında .)aptığı sürekli 
laarnı:ı.larla bu cephf'yl !!Okemedl. 
Ah<'ak llarkof cenup batı!nna dol· 
ru bir ('ep R<"abildl. 

Bu hatı. cere, .. n eden muharf'· 
lıelı-r, hakikaten· llarkorda Alman 
""Pheoflnln tok ku,·,·etıı olduğunu 
KÖ!tterdl. Gene bÜ)'Ök taarruz mak
"•dlle, Almanların Dopeç ha\zasına 
) anı Tacanr0« • tallno • Harkof 
hattı gerlıılne bir ı,:.ok ta:ı.e ,.e mo
tlSrlü ku\'\'etler l,tclıkları haber 
' ·erlJdl. Yani bu t.aarru:r. kU\'\'dlerl· 
nln meydana l'etlntttı yeni Hıtl)at· 
l:ırıa Harkof mUclafaa cephesi bir 
kat dalla ka\'\'etteltml' oldu. 

ı,te Mare,aı Ttm~eako, kış de\· 
re'!>lndekl durumdan daha kU\' etli 
oldufana ~phe edlknlyen t.e~le bir 
cepheye karşı taarruza girı,ntlş 
blllanu;ror. lla ltlt9ar1a .R.u8larua 
~e~'delı:l mödafaa cepllesOe Al· 
'llllnlann Harkof mödalaa cephMI 
araııında '"'9zel'ılik anyanlar 'e 
J\uııların rene taarrnu lteeettme
dlkJerlne ("ftbucak hüklkn ''erenler 
rllıette hatAya ıtu,llyorlar. Araıla 

hUyUk farklar ,·ardır. Taarruz mak
"adlle yıjınak yapılmı" bir müda
faa <·cpheel taarruza uğra~. bunu 
karşılamllllı elbette ıla.ha kola) dır. 
t:ıııe bol bol ihtiyat \'ardır. Alınan
lar Ta&'anrog • Stallııo • llarkof 
lutttında bu IH 'azı~ ette bulunu
\orlar. 

'Muharebe~ e ıellnee, bu daha zl
··•de tank, zırtılı 'e ta:n are muha
ret>esıdır. Rus taarrurn durduruıa
ınamııııtır. Rlmdl"k adım adım da 
olııa ıİerlf'~e3e ılf'\'anı edl3or. Al
inanlar Harkof dof'\L'iunda blra:ı. 
araz., kaybehnl!fler, )ani ilk hatlar
dan atılmı,ıardır. }'akat mukabil 
taarruza l'fl!:en zırtıh blrUklerln 'e 
tanklarla tayyare.ler'ln mUdahale11l 
Üzerine kendilerini toJlllrlamı,ıar
ılır. :";on Alnı&ll tebliği de, Rus ta· 
•rru:ır.unun taınamll6 kırıldığını a
fılcfa aö~ lendyor, yalnız iki tarafın 
Zırhlı \aı.ıtaları arıuımda bir muha
rebe cereyan ettlthıl bildirmekle 
Ültıfa ediyor. 

Bundan anlı;, o ruz iki Ruıı taarru
zu aynı ııkldetle de,arn etmekte \e 
"1nı.nıa;ı lhth·ııt zırhlı birliklerle 
ınuıcabıı taarr~ı yaıımı~a mecbur 
t'tnıek~ır. 

J.'akat aful dikkati çeken nokta 
'11ılur: Alınanlar o kadar çok ku\
'etıı bulunduklan ııu Doneç c.-phe
"1nde, ffarkof IMtlkametlndekl Rus 
taarnı:ır.unu durdunnafa falı.,ırken, 
lılçln baııtka lfıtıkamette Mareşal 
'rırnO\'enko ordUtı1una karşı mukabil 
iaarruı.a lflfmlyorlar! MMell, Rus
lar llarkora taarruz ederken Al· 
l'lıanlar da Taıanrog, Stallno Uz.e
tinden Ro!ıtof ,.e, a \'or'n"!llof .... 2'111 J • j eı· 

"tlkarnetıerlndt' , e' a Tlm~enko 
orıt11ııunun ,tmal , e ·,·enup c.~nahla
rıaa dotru yıldırım taarruzu 'e ku
;•tına.cı yapabilirler. BUyllk ordu
&rın taarruza, yalnn: l'epheden 

lca..,,latnakla durdurulamaz, bar.an 
' e ektıertya komııu bir kC<Jlmden o • 

nun cena1ı1anna doğru bir mukabil 
taarruz manenulle harekete dıı 
«tıtlllr. Almanlann ı.aU.n tabl3 e 'e 
llevkuJct.yş aaaneı.I böyle mane\ ra
larctır. •'a:'kat bu MJfer ne Taganroı
da ve •e de Staıhro'da ,.e daha şl-
111alcle BieJıorod'da kımıldamıyor
lar ! Aca ha hunun manası nedir! 

Bet•tat Askerlik Şabe.lndeıı: 
8· S. Deniz Uker1 hAklm Dırama 
~ otlu Mehmet Emln 30:i (722 • 

) nln aceıe tubemı:ae mUrecaat 
Ulıı. Olwıur. 

tun, i"kl ·,.memelerini, vücu arı. m z gayeye hiç uymaz. ti 
" "' · ı bil('n ,·atanda.,:arın mevcudlyc nı 

Japonlar, Çonk~yş: kin 

1 doğduğu şehri aldılar 

' 1 

na bakmalarını temin ıç n horıc Makalem! bir daha gözden ge<;ır- k 
B k 1 Ö mU•ahede bana esef \"erir Fa at baskıya ınzum kalmamıştır. l' me zahmetini ihtiyar edersen z g • ., d 

fcdakiırlı»a meslek sevgisi dolayı- rürsUnUz ki maksat Amme hlzmetlerı böyleleriyle mUnakaşaya g'.'rişıp e Bu"yu"k t·"arrUZUn dog~U 15 I bu kadar nazik bır devrede Türk "' sile seve seve katlanıyorlar. \'e işleriyle alAkadar olan fertler n 
h · ' h ' böl e elkrlndekl sern't hakkındn icabında, vatanında mUneV\'er tabakalar ara- 1 C~p esmın angı g . ' d 1 bir avrılık ve dUşmnnlık 

Hindistan hududu yakm
lannda çarpışmalar 

oluyor 
Viı:i, 19 (A.A.) - Tokyodan 

ogrenlldigıne sure, Hopei eyale
t ndc 90,000 Çini sl!Ahlarınt terk 

sinde başlıyacağı 1 Birkc::ç sere evvel bugUnkU sil· lznhat \'ermlye me<:bur tutulmaları 

1 

sında e~ n hA.sıl ·ederek dUşmnnlnrı 
varı ıılbayı Saimtn idaresi altın- usuıunun kabulUnU tv.vsıyed~n iba· manz:ıra ık ve memleket.n blrliğ'lnl 

belli değil 1 daki b r Türk takımı binicilik gi- rettir. Memurlar hakkında bö~le bir se\•ın ~~e d lcı gayret er.ni kamç. 
Vlşl, 19 (A.A.) - Almanlara gö- b'ı en tehlikeli, en ~cc bir spor kaide konması lUzumunu mUdafaa lhlAI ~o un 3 

ederken pek tabii olarilk, matbuat• ıamak istemem. Iftirayn cevap veril. re. Kerç yarımadasının !~ali bitmek 1 sahasında biltiln dilnya blrinclllğl· 1 çl~cn.r. geçilir. işte h('r 
üzeredir. Laponyad:ı taarnıza geçen n'ı aldı "e b.r "Ok memleketlerde mensuplarının da aynı mecburiyete 1 mez. on ar b h ld 

• " ttıbı tutulmaları !Azım oldu"'"nU llü· hUcumu karşılamıya hazır ır a ı:o Alman kuvvetleri bazı ilerlemeler "'aptıgı mı.isabakalarla yurdumuz .,.. . l de benim n.lcv 
l d

. " \•c ettim. Fi haklka, Amme hayatının I aya'l<tnyım Kimın c ' 11 d k. • 
1 

kaydetmiş er ır. hesabına itlbnr, alat ka \'C sevgi yrı- mev :ına rı • 
h as'k .. temızlfıH namına memurlar için bu hlmde bir deli '·arsa " " • Almanlar ct'p e)e er rattı. Bu netice, bir talih eseri ol- '" m etmişlerdir. se,·kedlyorlar kt kt E t 1 vatani usuıu tavsiye edıp de gazetedlerl sın. ce,·abını \•ereyı .> O Ç 1 · d esir ma an uza ı. n cm z ll ·~d bö•· e bir vazı Başka 60,0 O ın ının e Londra, 19 (A.A.) - Sovyet rad- ti istisna etmiye lmkAr \'ar mıdır?.. Kıymetli s .... 111 ,,. " 

cdı hislerle sarfodilen uzun gayre e· 
1 

'd ""ımuzdan do· edıldığ blld.rilmekt r. ~·osuna göre, Almanlar Smo!ensk'de 1 Onun •in, \•at.ın gar.eteslnlıı ne· yazmasına \•esi e O• ı.b' Ş " r n severek katlanılan mııhrum -ı .. 
1 

t d voruz Hllse· Stokholın, 19 (A.A.) - ang· 3 haftalık bir talim gören eski hava ' S 
1 

den dolayı imadan ,.(' ,m arın açığa layı memnun ye uyu,, ı 
hayda bulunan bir İsveç muhabi- \'e bahriye eratını cepheye sevket- :retler.o neticesiydi. Albay , 8 m \'Urulması ıuzumundan bahsettiğini ytn Cahid Yalçın'ın temızlik hakkın· 
ri. Haınoshan'd n cenuba doğru mektedirler. Bu ~ekl:de cepheye ge- buı:u y. pmakla yaln.~z iyi bir ~l:;, anlıyamıyorum. Yazımı tekrar gtız- da:,ı ilk mııkn·rsini okuduğ'umuz uı
llerlcycn Japon kuvvetlerinin, len bahrlyelilenn adedi 40.000 kadar varı subayı. değil, mukcmmcuhunu den geçlrdtm. Hangi fıkrada, yahut ınan bunu umumi bir prensıpın ifa· 
Çan-Kay-Şek'ın doğum şehri 0

- vardır. spor teşkılatçısı ve spor r 1 kelimede bir ima tevehhüm edilebl· desi diye karşılamıştın. Peyami Safa, 
" · · iyice kavramıs bir insan olduğu· ' . • gazetecilere lan str;ıtej k önemde Tsjukı yı ş. Itkbahar taarruzunun hedefi . . i lect>ğ'lnı bır tUrlU kestiremedim. bu ma.kalcyl muay.}en . . 

ı.a\81, zeki bir adamdır. Harbin 
uuuııasıııııı Alımın takatt herlıı

ılf' ~ aptığı tesirleri, Amertkaaın Jte 
karı"ıtılMiının yarat1ıtı lııtldatlan 

A"Öte<'l'.k kudreti 'ardır. Japon za
ferinin, rraıı ı:ı: ıııüstemlekelerinln 

lndsl olan Jllndltlııl'yl elden k~ır
ınıık dl'ın('k olcluğ"unu blllr. lngHlz 
dıl'iıııaııı olmııkla ooraber koyu A
ınt'rlkon dostudur. Bundan iblwtka 
Salzbur,; nılillıkatından llOnra Ita.ı

.)an gaı:ctclı'rlndc artan Pra11917. 
dUşmaıılığ

0

1 ıta elbette gidlnden 
kaçıııa.ıııı~tır. Jtalyıuıın ıôzllne 

kestirdik! hedetlerde.n çoğu :t'ran. 

gal ettlklerlni bildirmektedir. Berlln, 19 (A.A.) - D. N. B, bildi- nu sbat ctm stlr. .... Şahsım hakkındaki neşriyata ı t.ari& nıaksadile yazılmış bır yazı dı- ı 
Viş, 19 (A.A.) - B•rmanya- rlyor: Albay Saimtn reisi bulunduğu gellncc, bun!ara karşı sUkfıttan beliğ ye karşılayıp bunlar hakkında lza- ! ne ölıııekten"e Almanlara sıtuıarak 

dan gelen haberlen göre rical Bu yılın bUyUk taarruzu doğu cep-1 takımın elde ettiği netice 0 zaman bir cevap tasavvur edemem. Otuz Uç hat isteyince ve Hüseyin Cahid hak- ıtalyıııılıırıı kar~ı belki bir iltica 
eden İngiliz kuvvetleri Hindistan hesinin hangi bölgesinde' başlıyaea- ı bütün memleketi coşturdu. HAiil senedenberi bütün kinlere dlişmıın· kındakt sözlerden de bahsedınce bunu yeri hıılnrmn» Umhllne kendini kap-

ı.aııııı zararınadır. :\Jlh,·er kazana
('ltk olunm '\hııan~anın Fr&n&a)ı 

ltıılyaya karşı lılnıa;'je)e an.u duy
nııı!lı pek dl' hatıra gelemez. Ancak 
l\llh' erin ka1.anacağı yüzde yü:ı. 

gibi bir nıan1.ara gôsterditl takdlr
dı- ı~raııııa hllkflmetl, «bütün bUtll-

hududur.ıı bir kaç kılometrelik b r ğı belli değlldır. Ancak askerl ma- bugün de bunun. hatırası canlı bir lıklara ve lrtlralarn. meyd~n okuya- yalnız iki gaze:eclyl alllkadar. ede~ 1 tırablllr. 
mesafede çarpışmaktadırlar. kamlar bu bllyük taarruzun en az h&lde devam cdıyor. Saim n ve rak siyasi ıhayatta de\•am ettim. mı. ı bir nıllnııkıışa dıye karşıladık \e de J<'raııo;a, açıktan açığa mütareke 

Çunkk.ng 19 (AA.) - Çin ihtimal verilen yerde başlryacağ'ını arkadaşlarının_ ısımlerl pek çok. IA. da ahlfı.k ve namus mefhumuna dlkodu olm:ı.sın di:ye araya gırmedlk. 'iartlarınııı harlc.lne çıkamaz, surı-
sozcüsli bugün, Birmanyaya ı:ok söylUyorlar. larımızın kalbınde saygı lle yaşa. yabancı bUtUn dUşmanlara meydan Birkaç gUn sonra (Yeni Adam 1 d:ı 

3
e gibi, :'\lııılaga&kar gibi, Marthllkl 

miktarda Japon takviye kuvvetle- Alman tebllfl yor. okumaktayım. It'tira atmak, dcdiko·. Jsmai Hakkı Baltacıoğ'lunun da ıma- de denıokrn!ıl taratma gönöI hot· 
rlr n kın etmC'kte oldu~unu ve Berlln 19 (A.A.) _ Alman ordu- Ne çare ki bu güzel ımtlharın du yapmak, ahlAksız kimseler için 1ı bir yazısı .çıkınca ve mesele s:ıbah luğlle te .. ıım edeıneL. Fakat AJne. 
Japon kıt !arının Hlnd

1

çlni He !arı ba.şkumandanlığının tebliği: verdlğ dersten 1stifadc etmesini pek kolaydır. Herkt'sln aleyhinde her çıkan arkadaşlarımızdan birı t~ra· rlkanın j trklel'.lne itiraz eder Cfbl 
Yunnan eyaleti arasındaki hudu- Düsmanın Ke"" adasında kalan bilmedik. Bu kadar temiz bir spor şeyi söylemek kabildir. Fakat na- fınd n ele alınınca ortada tasfi.}eye rorünnwkle beraber nettcede boyan 

, . ... .. ·· dUk \'e HU sevin .. da yığıldıklarını söylemiştir. Bu son kuvveUerinin yok edilmesi ~ok ruhunu, bu ktdar iyi bir spor teş· muslu in.sanlar bir adama maddi ve muhtac bir da\'a gor ... e~e<·eğlne ihtimal 'ermek emdir. 
kıta hareketleri gelecek büyük yakındır. kll{ltçıhğını, milletlerarası saha- manevi bir suç ısnad ederken onu Cahid Yalçın'ın mukabelesini da\et J)e Gol hllkfımetlnln me,ru Fran-

1 taarruzun Çine karşı yapılacağı 1 Rus tebliği !arda bcl.rten b r vatandaşı, Ttirk ispat etmek vazifesiyle mUkclleftlr· eden yazıy. yazmayı faydalı bulduk. sız hllkfıınetl dl)e demokrul tara. 
zannını vermcktedır. ı Moskova, 19 (A.A.) - Sovyet ge- spor ve gençlik hareketinin başı. ler. Uç senedenberl Türk matbuat Hüseyin Cahid, bir ~araftan kendı- fından r~mrn tanınmaııı, vı,rnbı 

Sözcü, şunları llavC' etmiştir: 'ce yanın tebliği: na geçirmek lftzımdı. Bir nıemle· hl!yatı, milletlerarası mllcadele fır· sinin ancak blr prensıp meselesi üze· de, hatta Alman)anın da itine sel· 
«- Mümkün olan h,..rtfirlü yar· j Kt'rç yarımadasında, çarpışmalar ketin umumi hayatmda verimli tınaları içine karıştığı için, takip et- rinde durduğunu söylemekle berabe~ j mez. 

dıma b !hassa tayyareye fhtlyacı. j Kerç şehri civarında devam ~tmiştir. çalışmanın sırrı, tesadilflcrin be- tığim hattı hareketin ne kuvvetli \•e bir taraftan da kendisi hşkkınd:ı~ , 
mız v~rdır Bize kabı! olduğu ka. Berlin. 19 (A.A.) Ofı: llrtt g müstesna istidatlardan az«- sözlere vakur bir cevap vcrı:or. H~· 
dar çabuk tayyare gönder•lmeıi- Kerç yanmadasmda biten çarpış- mi derecede istifadeye çalışmak- ranan bir insanla karşılaştım: Ta- seyin Cahid Yalçın bu suret.le mes~-ı d

. ı t 'b t ı B ü A 'k 1 k ndlsine alt tarafını berrak-ır.-. malar esnasında, Alman ve Rumen ı an ı are t r. ug n merı anın kımın kaptanı... Oyunculardan len n e . 

Diğer taraftan Amerika ft lıısU· 

tere emanete lılyanet etmıyecelde

rlne , e bir ihtiyat tedbiri ve ukerl 

bir ihtiyaç diye işgal ettikleri yer· 

lerln iliılüne otunruyaceklanu 

Çungk ng, 19 (A.A.) - Çin kıtaları Uç Sovyet ordusunu yok milli kahrtmar.ı olan General Mak b'.r takımı sarhoş g~lrnlş, gece ya-j laştırmış oluyor. 
kuvvetler!. Meiyal'g'a yapılan Ja. etmişler ve Alman umumi karargii- Arliır'ün Amerikan mılletlnin. rısı olduğu halde bazıları henUz Şımdi söz sırası Peyami Safa ''c 
pon taarruzunu püskürttükten, hı tarafından neşredilen hususi teb- kalbinde yer alması, Lahcy Olim- gön.inmemiş... ı Ismail Haıltkı Baltacıoğlu'nundur. 
sonra, du m nı Hangov'(Jn cenup Jiğde de bt:dlrfldlğı üzere 149 256 piyadın<ta memlekı?tlni parlak b!r Nefislerini idare edemlycn, ta·ı Muayyen ,aıuaıar veya mneoteler 
b .. tısında Fenıyu'dan atmışlardır.ı esir almı,ıardır. surette temsil etmcsile başlar. kımlarına ve memlekete alt h ç d bl fmada bulunmak ı.ıte-
Japonların Fenııyu'yu ııerl almak Böyle b!r plAnlı çalışma kudreti- bfr mes'ttllyet_duymayan bu ııenç. hakkın • r bö , bl f / 
iç n yaptıkları taarruz püskürtül- Atlee'ı·n nutku ni bu tarzda bir teşkllAt lııtidadı· ler ertesi eün binlerce seyircinin mlflerıe aöyteslnler. byi.e nlr ma 

. . ' ' k " ksa ve bUtUn mesele r a a,,nı'\· muş ve düşman 300 kişi kaybet· 111 gösteren adamdan derhal aza- huzurunda bir Türk ta ımını, .,o b ili 
1 

ı 
mlşt r. (~ı ı ~nclde) <=> 1 mi derecede istifı;de ed'Jmlştir. Türk sporunu ve Türk yurdunu' mazlıktan lbaretae o da e o ııun. 

«· - Birleşik Amerıkanın Avus- Almanyanın )arattığı harikaların t temsil edecekler, bütün bir Alem 1--------------

}'ranııanın emniyeti \-ardır. 

BMtün bu baJlere ..... 1-11 
fU kanaat.e pllyor ki ı..a..rı. dl

nıen kırdıtındaa ,.e ~·-

JngiJiz Akd ~nİz ~~alya~ı takvly~ etmek mcs'ullycti-ı sırrı da ;y, lstıdatlar keşfedilir, karşısınd::ı. b.r imtihan geçirecek- •••••••••••••" 
ka ul etme~;ı taratımıZdan lA- edilmez bunlara takatlerlnc uy-' Jerdi. Halbuki işte aral;ırında bir 1 A Y 1 1 L A N 1 filosu kuma:ldanı kaydlık g!Ssterildlğl manasına gel· gun vE;ifelcr ver11mes:nden başko çoğu bunun manasını kavramak-

:'\lartınlk'tt'n ı;onra bir 

(Bao.ı 1 ladd~) W mez. bir}lcy değildir. lan, sporcu sıfatilC' fcdakArlık ve 
' Deniz Yolu kaybedlldtkten sonra Bu çok basit bir hakikattir. Fa- mes'uliyet hissi duymaktan fıclz-H.ırp de\'anı ettiği müddetçe Ak- Hlndistanıa Birmanya arıuıında mu- kat her nedense hükümetkrln en di. 

deniz fılosu her tUrlU deniz muhare- \'asala güçlllkl ı k bU Uktil J 
er ço Y r. a- geç kavrayıp tatb!k ettikleri dcrs-belerlndc dUşmana tefevvuk etmiş. ponlann Çine karşı hücumda devam 

tir. Dünyanın her tarafında yUk'en- veya Hindlstana taarruz edecekler! tir. 1 Beden Terbiyes; Umum .Mü-
d,ğlmlz \• zlfeler harbi düşman cep- açıkça blllnmlyor. Bu iki ihtimal --- durHiğU için memleket büyük fe· 
heıılne götürmek lçın bazan elimizde için de hazır bulunmamız IAzımdır. Tü.rk sporculuğunu h~lka karşı dakArlıkla.r göst,eriyor. Spora, 
ıınu ettiğimiz derecede mllhlm kuv- SeylAna kuvvet getirdik Dieogo en çok futbol temsil cdıyor. Bu gençlik h~reket•ne, beden terbi. 
veller bırakmamaktadır. I<'akat bu'. Suarez·ı aldık. Hint denl;lnde du-1 sahada :Y• .. 'stl~~tlarımız olduğunu yesıne olan resmi alaka .böylece 
her zaman böyle olmıyacaktır. Ak- l rumumuzu sağlamlıyonız. Fakat 

1 

sezmek mumkundu~, fakat !ut- de belirtılmiş oluyor. Bu ıdaren.ln 
denız fılo!unun denizde muka\'emetı' Japonların A\"Uıttralya ve Yeni Ze- bolumuzun bug~nkU umumi hali, ayrı ayrı bir takım faaliyetler gös
ortadan kaldıı arak bu deniz yolu 1 ıandaya taarruzları Ja mümkün- istidatları gelı~tırınek . imkanından tcrmediğini iddia etmek ~.ak~ız 
Uzerlndekı asırlık kontrolUmUzü ye- dUr. mahrumdur. Spor dıye nekader olur. Spor gazeteleri ve gunl~.k 
niden te3ls t>deeeğlmlz gUnU dUşUnu. AUee A\'rupadnn bahsederken tabii ölçü. va~sa bunların lama- gazeteler tanfından yapıla~ . h~-
yorum . . o gUnUn çok uzakta olmadı- Rusları oğmUş ve ~yle demiştir: 'mile aksin• Turk futbolculuğunda cumlıırın çok haksız ve olçilsuz 
ğ'ından emınlm. ~ R s 1 ı bulabil>Tsin!z. Spur alAkalarından, tarafları vardır Fakat şunu da .. - u yaya ma zeıııe verme . . . · 

Londra 19 (A.A.) Amiral Cun- programımıza de\·am ediyoruz. Bu paıa kazanmak iç;n ıstıfsde eden- .nsaCln söylemek lazımdır ki idare 
ningham, Brıtanya amtralllğı heye- iş kolay değildir ve bunun içın ti- Jue, bunu açıktan açığa meslt'k 1 gayeye varmak için lazım gelen 
tinin baş.na geçmek Uzere V8'1ng. caret tilomuzla donanmamızın bil· yapanlara her memlekette tesa- · istidadı göstermemiş, lcap eden 1 
ton'a g'ltmı>k tçın bUyilk Brltanyaya yük ga~etler sarfctmesl ICızımdır düf cdılfr. Sp~run t~c.,rlleşmlş şe· şekilde cereyanlar açamamış, spor 
ge'mışt.r. ! Libyada düşmanı mefgı.ıl edıyo- kıllerl hiç eksık değıld;r. cular arasında ahenk kuramamış, 

B zdek fenalık. kısmen profes. spor ruhunu yc.ratmak yolunu 

ö$ [l~lf ll[V) 

&lPli?~!Pı~&~ 
o~n~ 

yoncllerden. ~baretı takımhırrn tutmamış, mevcut did.nme ve de. 
amatörlük ıddıasında bulıınmaı;ı_ dlkodu kaynaklarına kend•sı de 
dır Hakiki sporcu, kendi kuvve- bir yenisini katmıştır. 
tine dayanarak hı:yetta mevki ya_ Gençlik davası, spor davası bir 

1 pabllmesi beklenen adam olduğu lüks işi değild r. l\femlekd hesa-
1 halde öyle futbolcularımız vardır bına bir varlık ve hazırlık nıese· 

ki bir lştck. hizmetlerine ve lktl- ıesıd .. · Ahlak ve fereııat ıçin. 

1 

darlarına karşılık diye değil, fut· mertlik ve centllmenl·k için bu
boldııki meharetlerine karşılık di. günkU ger.çliğln ülfet ve islidat
ye kayrılmak ve menfaat &lirmek larına uygun destekler kurmanın 
ıstlyorlar. Kimsenin b·r 'stldadını l yeri de burasıdır. 
paraya tahvil etmesi ayıplana- ' SPor ve Gençlik bayramı vesi· 
maz. Yukarıda dediğimiz gibi, lesilc bu hakikatleri hatırdan ge. 
dilnyanın her yerinde bu vardır. çlrmek çok faydalı olur. Böyle' 
Fakat profcsyonellık kabul edile- b il 

1 
. . olil afdalı ve 

k .1 U 11 1 ayrıım g n er.nın r • 
re ve onun o ı: ve usu er tat. yaldızlı bir takım basmakalrp söz
b k olunarak açıktan açığa yapıl. 1 . 1 k .ıng~'ldir· ortalığı 

erı sıra amıı ...., ı • 
maııdır. tcnkıtll ölçülerle gözden geçlr~ek 

Futbolculukta klüp iddia ve re· için fırsaltan istifade etmektır. 

Toprak Mahsulleri Ofisinden 
31121941 tıarih ve 14200 sayılı 

çuval teminat makbuzu lle 

20111942 tarih ve U818 sayılı 
daimi teminat makbuzlarını 

kaybettim. yen ilerini çıkaraca
ğ'lmdan eııkilerinin hUkmU yok-
tur. 

Fınn<'ı .Xurl Oı.kllçük -
Çal'lfıkapı Çlllnglrler sokak 

dlı;esile karşıla~nanın 

Alınan, ... tam K~Hnı- rolü oyna
madı diye l..ın-al'I değl,tirmete te
,ebbilı. edfıt'ek mi 'l Bu da kolay de
tlkllr. L8"al ~kllln;e Alınuya, 

:Franı>ada dinen kuracak, ... l'IJI· 
nln az, çok önllne geçmete ~ 
cak hiçbir kurulu kUV\ et bulamaz. 
Fransa. uzunca müddet btr Kllılln&' 
Yatatacak bir mutılt ohnaktaa a-
zaktır. 

Devlet Demiryolları ilanları 
Muhammen bedeli (20278) lira olan 36 adet sıcak ha\ a Uturme cdıa· 

zı 6 i/l9-i2 pazartesi gUnU saat 15 de kapalı zart usulü ile Ankareda 
Jdare binasında toplanan Merkez 9 uncu komisyonca ııatın alınacaktır. 

Bu işe girmek isteyenlerin (1520,85) liralık muvakkat teminat ile 
kanunun tayin ettiği ves!J~aları ve tekliflerini aynı gUn saat 14 de adı 
geçen .komisyon reJsliğlne vermeleri lllzımdır. 

Şartnameler parasız olarak Ankarada Malzeme daıresınden, Hay-
darpa.,ada Teselllim \'c Sevk Şefligınden temin olunur. <5820> 

.... 
Muhammen bedel. mu\•akkat teminat, ve miktarları fle cinalerl ve 

eksiltme gün ve saati afağıda alt olduğu listesi hizasında yazılı muhteıl1' 
kereste, her liste muhteviyatı ayrı a~Tı ihale cdılmek Uzere ve kapalı 
zarf usıııu ile Ankarada idare blna.cıında satın alınaeaktır. 

Bu ışe girmek lsUyenlt'rin ıı9tl"ııl hizasında yazılı muvakkat teminat 
ile kanunun tayin ettiği veaıka ve tekliflerini aynı gUn eksiltme saatin
den bir saat c\'\•eline kadar komisyon rel!tllg1ne l'crmelerı IAzımdır. 

Şartnameler 2 lira mukabilinde Ankarada Merkez ve Haydarp8fada 
Haydarpaşa vezııeııinde satılmaktadır. (5467) 

Liste )Uktarı <'lul Mah..-n MU\ıtkkat Ekıılttme lb 
Ne. MS IM!dell teminat 'e ... tt 

l 
2 
3 

1000 
600 
550 

MOOO L. 
42000 L. 

4500 L.) l 6.942 pa 
3150 L ) zarteııl aa• 
3234 ::bL.) at 15 den 

) df'n ltib&-
kabetler de arzu edilecek blr§ey. Ahmet Emin YALi\IAN 

di~ Fakat ga~ptr ki b~de bu ld. -~~~~~~~~~~~-~~~~~~-~~~~~~~~~~~~~~~--~= 
dia ve rekabetler, daha ziyade 

GUrgen dilme ve J<ala'! 
Meşe dllme ve kalas 
Karaağaç, difbudak, ) 
ceviz \'e ıhlamur ka- ) 
I~ ) ) ren 

ayni klilbün mensupları Qrasında 
oluyor ve takım ruhunu bozuyor. 
Öyle görilnilyor ki bir takım in
sanlar, klüplerinin ve Türk spo. 
runun zararına olarak dıd•nme 
ihtiyaçlarını ve zavklerlni karşı. 
lamah çalışıyorlar. 

Geçen gün bazı gazeteci arka· 
daşlarla, Türk sporun~n gösterdi. 
ğl manzaradan acı acı bahsediyor
duk. Biri şu fıkrayı anlattı: 

- Viyanada ld.m, indiilm bir 
otelde bir futbol takımımızla kar· 
şılaıtım. Gurbette böyle cıvıl eı
\'ıl ıençlerle karşılaşmak insanın 
hoşuna aldlyor. Pek memnun oL 
dum. Fakat gece otele ıeldilim 
zaman koridorda Jels Jçlnde kıv-

iLE SABAH, OGLE ve AKŞAM 
Her yemekten sonra günde 3 defa muntazaman dişlerinizi Fırçalayımz. 



• • 

Yakandaki reWn.ler dün Fenerbahçe ıııtadında kn ye erkek okallar talebelerin.in beden terbiyesi hareketlerJ ile mera.slml te~bit etmektedir. 

Dün yapılan 
• 

merasını Milli Şef 'in gençliğe hıtabı 
(Ba-,ı 1 ln~ide) «X'I> 

1erını almışlar ve saat 10 da da 
IVIilli Şef İsmet İnönü trıbünlerini 
§erf"flendirm,şlerdir. 

Onu her ne vesile lle anarsak 
analım, milli istiklAl savaşının ha
tıra::ıı Uyanıyor, heyecanı uyanı. 

yor. Bu her zaman böyle olacak
tır. 

si mükelleflerinin geç gelmesi se- (Ba't 1 incide) (=) meıden karşılamak tabiatın ve her ı büz clğel'lertnizJo kav.etli nefesiyle 
hep olmuştur. kilnJerinio Ye kütü ahlAk örnekleri- türlü şartların tesirlerine fiağlam haykırmız: Ya~ui.S1n gentUk. 

ğJoi her zanıtan M>yleml' olan bUYÜ• 
Atatiirk'ün sanlı adını candan -Y' 
gı ve sevgi. duygularınız.la pide!~ 
yiiJ<.Jeltlniz. 

Kız, erkek talebelerle sporcu- aln )14.lancı mumları, umd11klarından !lnJrle bakn1a holii.sa ba.~kalarının ı Sh:Jn ku4retJI varlıtınrz ve temiz 
lar sahada yerlerini aldıktan son- tok kısa bir zanıan tütebUecektlr. lyllUderlni benimseme "'e başkaları- ahlikınızda vatanın !&ğlam gelece-

Biraz sonra da Riyasetcilmhur 
bandosu, maraton kules i altındaki 
kapıdan görünmüş ve çaldığı marş 
tarla beraber geçit resmi başla. 

mıştır. 

ra 1ıotikl31 marşı ile bayrak çek- Vatan müdafaası Jçln titreyen, va· nın ekslklerlnl hCM} görme, 8porda ---------------------------
me merasim! başlamıştır. Bu me- tana. hizmet ı,ı için hazırlanan Tlirk idman edilir. Hele şu noktayı hiç 1 b 1 h I ' ı M Atatürk, bugün yaşamakta ve 

yarın doğup yaşıyacak olan bü
tün Türklerin ruh ve m~nen ide
aller:d;r. 

rasimi müteakıp Vali ve Beledi- mlU•tinln neş..,Jnde saadet,. kilde· hatırdan çrkarma;rınız. Her ya.,ta stan u mu te ıtı, ektepl'ıler 
ye Reisi doktor Liı.tfi Kırdar ta.. rinde fehlket bulan temiz sportmen "·e her şarta uygun , -e elverJşll bir 
lebelerl teftiş etmiş ve sporculara: J •hlA-klı, Tlirk cen1JyetlnJn bugünün- sı>or, ıraıı,ma zevki ve Jrade"-inln 

Geçit re!o,"lnİ 

Evvela bayraklar, bundan son
ra da mektepler geçmeğe başla. 

mı.ştır. En önde Atatürk, Kız li
sesinden seçme b ı r izci takımı geç· 
miş, bunları takiben de Ankara 
ve Atatürk kız l' eleri, Ticaret li
sesi ve diğer okullar, nihayet de 
Harp okulu geçmışt.r. Kıt'alar is
met İnönünün önünden geçerken: 

Atatürkün 23 sene evvel Sam· 
sunda yaktığı kutsal meşale, şim
di sevg;Ji Şefimiz İr:önünün elin. 
dedir. 

_Sporcular bayramınız kutlu devoyarınmdamuzalfer ~alacaktır. b~lıca bilegldlr. Çalo,manın istedi~! muhtelı'tı'nı' 6 1 yend'ı olsun demiştir.' Bteud·taUkna· rll~~anklaığıransar1a1 en, bkelara0ıakrtcrl<1 .1ın<,'.•. bir rok kudretler vardır. Bunların • 
uo. hepljlnden ehemmlyetu.,ı, çalışınaoın 

Gençler de Vali ve Belediye sportmen du.rumu Ue her yerden ria· insanda. ze\·kll bir JttY olabllme5i ve 

Gö?lerimlz onun gözünde. can 
kulağımız onun sesinde, gönüllc
rımiz onun özür.dedir. Onun ar
kasından. gidiyoruz. Onun ded:ğ i . 

ni yapıyoruz. Onun gösterdiği doğ 

Reisine: yet gören TUrktye <·llmhurlyet.&, si- nerede. na.lilı l olursa olsun herltalde 

Birinci devrede Mektepliler çok 

güzel bir oyun çıkardılar 

- Sağ ol cevabını verm!~lE'r- zln sağlanı dayancınız, uğlam ifitik· çah,mak itin arzu bulunmo11ıd~r. ı,. 
dir. ballnlz.dlr. te !por, insanın bünyeilnln hücrele-

ru yolda yürüyoruz. · 
Gençler, 

rımı. 

bayramınızı kutla-

Bundan sonra Valı ve Beledıye 
Rels. doktor Llıtfl Kırdar bu mut
lu gür.ün kütsiyetınl tebarüz etti
recek nutkunu söyllyecektt. Fa
kat hoparlör tertibatı yapılamadı

ğından bu nutkunu söyllyeme-
- Sağa bak' hıtabile, gözlerini 

l\f;llf Şcflericc çevirm işler, kendi· 
sini sclilmlamışlardır. Geç:t resmi 
45 dakika kadar sürdükten son
ra, R~yaseh~ümhur bandosunun 
çaldığı İstiklal m~.rşı herkes tara
fından ayakta olarak d:nlenilmiş 
ve bu sıri:lda şanlı bayraklarimız 
fierenlere ç<'k:Imiştir. Bu sırada 
tayyarelerimiz de İpodrom tize· 
rinde uçmuş, bayramı gökten kut 
Jamışlardır. 

Memduh Şevket Esendaldan m;c;;tir. 
sonra, kız talebeden Fethiye adın. Ve n:hayet geçit resmi "'Aşia
da.ki genç, kürsüye gelmiş ve fıe. mıştır. Şeref tribününde de \"aıi 
yecanlı bir sesle arkadaşları na- ve Beled:ye Rclsınden başka örfi 
mına bir nutuk söylem•şt:r. İdare ve İstanbul Komutanlarıl~ 

A1üteakıben merasimi şereflen- Parti İdare heyeti reisi bulunmu~
dirmlş bulunan, MiJli Şefimiz k. tur. 
met İnönü gençliğe heyecanlı bir Geçit resmini müteakıp evvel~ 
hıtabede bulur.muştur. •Milli Şe- kız talebe ve sonra da erkek ta. 
fım:zin hılabesi b~rinci sayfamız .. lebe beden terbiyesi hareekUert 
dadır.,, yapmışlardır. Hoparlörün yokluğu Parti Sekreterinin baynı.mı açışı 

Bundan sonra kürsüye Ci.im.hu
riyet Halk Partisı Genel Sekrete
r Memdııh Şevket Esendal gel· 
m ş ve şu hıtabe ile :\la rlf Vekili 
r.am ına bayramı açnll~tır 

Milli $e.fin !:tk sık k:esiierek çıL bu hareketler;n maalesef bir par. 
gınca alkışlanan bu hıtabesinden ça gayrimuntazam olmasın3 da 

FOnra szhadak: talebeler tarafın· sebep olmuştur. 

•- Büyük Mrlli Şefimiz ve scv
g li vatandaşlar! 

l\l.aartf Vck;limiz ve sevgili ar

da .1 spor gösterllcrinc başlanmış. 

lstanbuldaki merasim 
kadaşımız Ifa..ıı;an .;..,,.ı Yücelin ~u 19 mayıs GençLk ve SPor bay. 
a,da rahatsızlığı y uzL ıden, onun ramı memleketin her kö,esinde 
!l:ayın adına, c ırhL•rlyet H lk olduğu gibi sehrimizde de büyük 
Partisı Ger.~I Sc!<r'"tC!" olan hen 1 merasimle kutlular. mıştırr. 
19 m~yıs tören;n 11 açtlı~ını i!:ln I Fenerbahçe ve Şeref stadların. 
ediyorum. da kız ve erke!c lise ve ortaokul 

Öliimılnden sonra gC'çen dı ... rt talcbclcr ı .spor gOsterilcri yapmış-
yıl içinde büyük kurtarıc rı; Jffi- lardır. 
stiz kahrnmar.. eşsiz Atatürk, 23 t Fer.er stadında 
sene önce buğün ölümlerden kur-1 Fenerbahçe stadını sabahın çok 
t.,rdıe: 1 Tllrk -~ıl~etinin kalbinde-

1 
e~ken sait.nden .. itibaren mah~eri 

kı so ..• n )e u yakmıştı. Han., bır kal~balık kutlesi doidurmağa 
gl ana evlAd nı, h· -ıg! c;ocuk ba- başlamıştır. 
basını, ha ıgl e vglh gönüllüsünü Fener •tadında yalnız progra. 
ol"'un mGıe .. ,- ı.vd.i,i kadar sev-ı ~ın tatbikı yarım saat kadar gp_ 
d. ! cıkmıot.r. Buna da beden terbiye· 

Hareketlerden sonra 941 • 942 
yılında Qcrece alan mükellef 
sporcula.rın mükafatl•rı Vali ve 
Beledi~·e Re;sı tarafından verile
rek mera5ime n:hayet verilmiş

tir. 

~eref stadında 

Ortamektep kız ve erkek tale· 
heleri de Şere[ stadında toplan
mışlardır. 

Burada merasim saat 10 da 
başlamıştır. Evvel~ istiklal marşı 
çalınmıştır. Buradıkl meras·m
de de kaymakam, mahalli komu· 
tan, Partı ve Halkevi reisleri bu
lunmuştur. 

Kaymakam bir nutuk söyliye
rek 19 mayısın manasını anlat
mıştır. 

Talebcn;n teftişinden sonra da 
beıletı. terbiyesi h•rekctlcri 'başla-

Türk gentlerl: rJne ('aJ1'manın bu esa! kudretlerini 
Sporun bayramını, 1111111 kudretin vermek l('Jn ba.,ht'a sihirdir. t~·l va.

kaynaklarından biri olarak kar'jılr. tanda,, \·erimli ,·at.ıında, olabHmek 
yoruz. tncı.anlar arasında iyi g~ln- itin ı~·ı t.portmen oln1ıya çalı,an ve Dün öğ"leden sonra Fenerbahçe j de derece alanların da ayrıca J<OP8" 
menin, hattı\ mllletler ara1;1nda ya. iyi "tJ>0rtn1en ohnak için dr maddi stadında Mekteplıler muhtelit! ile tarı verilmiştir. 
kın tanışn19nın bir es&#Jh \'BSıta,ı kudretini keıJi<'l, yıprat.ırı zeblrler· Istanbul muhtellti karşılaşmıştır. ---------------
spordur. ın5antarın, hele gene: , .e ~n koruyan, aJıUlkh VP iradeli ,.... Şazt Teocan'ın idaresindeki oyuna s • 1 • 
ateşli çağlarında., •portmenlerin bfl• ! sı narltı ht'°.tenPrl'k ~·f'ti":flll \O.tanda,, her iki takım {IU kadrol3rla çrkmlŞ• p o r 1 ş e rı 
tından ge(',eolere alı!JINltarı, onların dotru ynlların en lyl.,lndedlr. !ardır: 

birbiriyle münasebetlerinde çok te· Genç arkada!jlarrm: Istanbul muhteliti: Osman a Ibra· 
!lirli olur. :\fu\·aJfak olmanın ortak insanlığın bütUn elenılc.rl, 1K'Lları, him, Feyzı - Esat, Omcr • Fikret, M • f 
ze\·kl muvaffak olmanın reni. :til· \·atanın bütün sıkıntıları ,-e dl\ş.iin- Arif, Hakkı. ŞUkrU, Eşref'. aa rı e 
rekl.e, dil.,manl~ duymadan kabulü/ celerl üstünde herke'!!e, bütün dün- Mektepltler mUhteliti: Faruk (Hay 
hüluimJerl ürkmeden, taşkınhğa düş- yaya ümit ve ne,e , ·ermek )('in gür. tiye) - Yavuz (Hayriye), Numan 

____ <H•ydarpa, .. ). Ali (Boğ'•ziçl), H•· devredı'l"ıyOf 
mış, evveli krz ve sonra da erkek ı muntazam bir surette yerini baş· hl (Haydarpaşa), SUley~an CHay
talebc bu harekctıerı intızam !çın. ka grupa vern1ck g.bt çok esaslı rıye) - Kadrı (Yüce UlkU), Btllend 
de yapmıştır. bir dis plın arzcdıyordu. Bu ter- (Işık), Şehap (Galatasaray), Nıya. A ka d ı h b ıere 1°' (Bo"" n ra an a ınan a er J1ı1" 

E 
. .. .. H lk v' d 1 tip terblyes[ seyirciler tarafından! Zı t;8ZlQI), Halıt (Haydarpaşa). b de t b' t k"latınırı 

ffit nan U 0 e in e takdırle karc:ılanmıştı.r. Oyunun bırinci devresi çok zevkli re e n e.r ıyesi e 
1 1'~11· 

~ zirandan it baren Maarif Ve ıc!B' 
19 mayıs Ge 1çl.k ve Spor bay· Kızlarımız bilhassa akrobat k geçmL,, bilhassa Me~t"epliler gUzel tine devred!l~ceği anlaşıltnll 

ramı münasebetilc Eminönü Hulk-ı' ve r·tmilc harC'kC'tlerde çok bü'-·ük bir oyun Çıkarmıştır ve birinci golU 
~ d M d tm dır. cı1 

evinde de gençlerimiz tarafından bir kabiliyet gö!'te!'ıni$lerdir. e ektepli!er kay e ~!erdir. Bu Yeni sene bütçesi hazırıanırtc dl 
bir müsamere verilmiştir. On on beş kiş:Iık bir grup gf' gole Istanbul muhteliti kornerden beden terbiyesi teşkilAtı bütc;~:ol t 

Yeni Halkevi b'nasının jimn!ls- kızın oyi" dı~t valsie. yin~ bir kü- gelen topa Arifin blr kafa vuruş.ile l\faarıf Vek&letine HAve cdılı1l 
tik salonunu kalabalık b:r seyirci mc kızın Türk şarkıları söyleme- yaptığı golle mukabele etmişlerdir. tir. 
kütlesi doldurmuc: bulunuyordu. si ve Türk oyunları oynaması çok Ve deYre de bu suretle ı - 1 berabe- dt'\T" • t ı ı· Yalnız leşk;lcitxn Maarife .,cı, 

Muhtıelı·r mekteplere mensup alkı•lanmıştır. re ne lcelenm " ır. ~ı ı• 
'j rinden sonra ne şekil aliic<J• f'I' 

olup Halkevinde beden terbiyesi Akrobatik ve top oyunları üze- ikinci devrede oyun lstanbul muh· nı.iz belli değild:r. Bununla . ~~rll 
dersi' gören genç kızlarımız sıh- rinde müsabakalar yapılmış, bun- telltinln hı.\kimiyeti a:tında geçmiş c! • !" ber bu verimsiz şeklin e& .. ~ 
hatll ve çevik hareketlerle salo. lar da şiddetle alkışlanmıştır. ve 13lanbullular :5 gol kaydederek •eç •• 

1 k mes~ ve teşkHata yeni b·r ' ,.ı 
nun ortasında yerlerini almışlar. Yarınki Türk kadınının· yet'ş- maçı 6 - a.zan.mışlardır. J'ı1 

verilmesi de kuvvetle ınuhtc 
ctı. me bakımından muvaffak b•r kö. D 1 1 

Ö i ı erece o on arın go··ru· ımekt·dir. 
ğretmc.nleri Bayan l\tübecce- şes n göstermesi itibarile tcb- " 

Jin en küçük iş>retiic derhal va- rike değen bu müsamer•, büyük kupaları yerildi htanbul Entl>ol ,ampJyonlU!l°~(il• 
zifelerinin ve rolleri'nin başına ko. bir muvai{akiyet kazanmış bulun· Dün Fener stadında muhtelit ma- Dün Fcnerb&hçe stadında l•I' 
can, iyi terbiye görmüş hareket· maktadır. 1 b AJ·,n 
v çından evve u sene Iata.nbul ~am- ge Voleybol Basketbol d""I 
!erle bedeni meharetlerlni göste- i s da der ı ı ' ~ n '" p yona ın ece a 30 arın mükA- tarafından tertip ed:len "c fC,. 
ren kızlarımız seyirciler tarafın. Se.hlbl ve Ne.şriyat J.fUdUrU r tı ·ım·şı-a arı verı ı ır. ş~mpiyonası finali yaprlın'~· er<~ 
dan şiddetle' alk"1Şları m•~1ardlr. Ahmeot Emin YAL.'IA.N Beşlkte.şlılar I~tanbtıl şampiyon- harıc fabr kası Peralıl~rı ycfl ol· 

Muhtelif gruplara ayrılmış olan Vatan NcŞ"riyat Türk Ltd. Ştl. luğu, Galatasaray kupn birinciliği/ İst"nbul her.dbol şampiyon\! 
oyun grupları, i~l biler bıtm<'z Vatan Malbauı kupalarını almı!Jlardır. Ikincl küme-. rnu~lardır. 


