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riye 
•yeti Dü:r~~s~oste A~:,7;r:S~rz!:" 1 1:!ı::~!!i fAnkarada 19 Mayıs 

teslim oldu serbest bırakıyor tafsilatı • 

lngillz gazeteleri 
Fransayı ithamda 

devam ediyor 

Bil.yük Kurtarıcı Ata tilrlrttn 
Tttrk milletine yeni ve muhte
ııem bir devir •ça.cal< olan efsane 
vf mileadelesine bıoeJamıılı: iDere 

BOyük tezahüratla tes'it edildi 
Habeıistandaki 

Samsımd& karaya çıktığı 19 Ka S nd 1· · ı B ~~!~::~~~ amsu an ge ırı en ay-
1 

,;on mukavemet te 

1 
kırılmak üzere 

:tarak~~~~~J~ rak Milli Şefe tevdi ed.ldi 
ne de 8-ğlam bedenli ve çelik 

· • Jlf'Çİne•, ne 
ııı...ıı ve eru{erufl [i. Loodra, 19 (LL) - Amba A- Londra, 18 (LL) - Daily 
r• ..::. •çık kalır, 110 Bıu- laginin ilJgali ve Dük D' Aosta j Expresıı gazetesi, Darlan • Hit-
-.. , . Bm, T"lciJle için lutalannın teıılim olmam birçok !er . lıılussolini mtlııakerelerini 

"' '• 9* &I /d:ir Itır mgiliz, cenup A.frlkası ve yerli ııona ermek üzere ol~u )'Q" 
"-'14t ,,.. ' va- kıtalannıll serbest kalmaııını in- 'ı makta ve .n.H anla9manın fU 

1111 ıu ... 1ct· .. -. 
~ ır. (Sonu .. )'fa 5 .vtun 5 6o) (Sonu •Yh & •Utun 2 de\ 

~:;:~ 1iH·~·;;~i~~i .. ib;~hi~jj 
llıı~decek midir? Aim....ıa- Cih hl" KA AA iN ~e ~!erinden istifade et- an pe ıvanı R HMED 
~~ Jo:ıllııaade olunaca~ mı: 1 u s T A s 1 o L A N 
~~ k Almanlar Sunyeyı . 
~-~vvetterle işgaı ederek HERGELECi IBRAHIM Türk Başpehlivanla-
~ ~ veı: rının en üstatlarından ve mümtazlarından 

._ ~ ~nıı~ u.i· .. ı K ~ C A Y U -~ U F 'l! N_ e~ çok korktuğu 
~ l'ıirlciyerun Suri~~ pehJıvanlardan birı ve bır türlü ortadan çıka-
~ llolı.4; ııazan da ~; ram.-.dığı bir pehlivandır. 

~~~==~ IMERGELECİ İBRAHIM 1 1ııJı ettil<lerı ve karga- L!': 
ı...-: ~ meydan verme-! Adalı Jhlili meydandan ~ wı Pariııtııı cıetill ıtfu'e&. 
i:'.',_' ·libtalcdirc:Je, bizim ic;iıı es- 1er yapmış bir pehfüıuıdır. Yakında "YENi SABAH., ıilltwi-

nıhlu T11r1t gmdiğinin ~ 
Jılınt Şefi fnörill:Oe sarsılmaıı 

(a.au aayfa Ilı .Utan 1 cNl 

Garip bir 
propaganda 
O. N. B. ajansının uydur

ma btr haberi 

AakaH Radyo Oazetui ı 
Son günlerde yeni ve garip 

bir propaganda llSUlüne fl&bit oı
(.SO- ~fa ; 8fiqwı 7 de) 

• 
R E.S MI 

==H'A R P== 
TEBLİGLERI 

• ~lz~ ~ bil' vaziyet 1 lannda M. Sami Kanı.yel'ia kalemiııdeıı okuyacaks•w• Bek-
etnıekten başka ya- leyiniz !. 
leyolamu. ~::::=::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::!I hgllla ReıımlTeblJil ~.Ylle.ııı Suriye tayy&l'8 '!!! Kahire, 19 (a.a..} - İngiliz or-

~ ~ istifa.de etme- lıerdir. Cihan Harbinde bWın ı ması. >çiıı Almanlann "'·-'-e '" ta ,arlc umumi karaqihınm 
"'c-Jelınce, bugün bu illtifa- Arabi.standa, Irakta ve Suriye- Iraka yerleşmeleri kui:fu.:-'Böy- tıebliği: 
~.U~~ti bir emrivakidir. Ge- de çektiklerimizi Almanlar da ı le bir şey olursa Tiirlriyenin ha- Libyada, Toprulrta, vaııdş 1 bt 
.. ~ 11:2 Suriye iir.erinden · §İmdi İngilizlere çelrtirınelc ricl dünya ile müıwıebeti ta- bic; bir değiııil<lik yoktur. 
~~ YYarelerinin geçmiş ol- isteyeceklerdir. 1ngilizlerin böy- mamen kesilecektir. Suriye ve Sollumun cenubundaki mmta· 

•, ~~ ı!,~bul ediyor; Snrlye le bir tahrik ve teşviki çoktan Irak Alme.nyanın eline · kada, iki dil§man kolu, bLr çok 

Ciimhurreisimiz lnönü Atatürkün muvak
kat kabrini ziyaret ettiler 

' 

~~ .. ~lanna inmeleri- beri düşünerek mukabil tedbir- ne Yersin ve İskenderun~ tank mu.aeretiYle hududu geç 
ıc~ ilft,, kelimesi altmda !erini almış olmalan J&zım gelir. lan açık kahr, ne Basra yolu. miş, fakat motörlil kuvvetleri
~-.~ . itirafa mecbur Biz meseleyi yalnız Türiı: men- Bu, Türkiye ic;iıı boğularak öl- mizin ileri unsurlarının hUcu · ~,l"~~· Fransızların faati bakımında.n mütalea etti· mektir, havaaıslıktan ölmek- m.uııdan sonra geri çekilmiştir. ...J • h • ;:ı ~ ... ___ .. mna derhal mu- ğimiz için, Almanlar Arap ili- tir. Almanlarla Irakta, Suriye- . ~abeşish•nda, Am!Mı: - Ala- ı;;,I r ezı me-
:<ıııı ıı;;;:- ~yve meydan- keleri üzerindeki gayretlerini de, Akdeni2.de, Çanaklııılooe ve gıdeki İtalyan kuvvetl-ınne ya-

Ankara, llı (a.a.) - 19 Ma
yıs gençlik ve spor bayramı bu
gün burada en coşkun tezahü· 
rata vesile vermivtir. Her tarai, 
şehrin bütün caddeleri, reıınll 
ve hususi binalar milli renk · 
!erle ıriisleruniş ve ana yoll:ı.r 

Ur.erine günün manasını ifadeı 
lendiren vecizeleri ihtiva • eyli
yen levhalar gerilmiş bulunu
yordu. ~~:u.,:.::~-~I'.'_!:~. bu bahaettiğimiz çerçeve dahi- 'l'ra.kyada tamam beş hududu- ra1ı1annı toplamak için tam bir t•ın tar·ıhçes·ı 

ııı,:~-.zce, • .......,. ............ linde bıraktıkları müddetçe muz bulııbacaktır! Türkiyeye glhı verildikten ııonra, bu ının-
~i bu miisamahası 1 bjzim de işe müdahale ederek hariçten ufacık bir yardım bi- taJradaki İtalyan kuvvetlerinin _ 

Bütün Ankara halkı, bundan 
22 yıl önce Atatürkün, biz7At 

(Sonu sayfa 6 •Ütun 3 de) 
...... ~gı her halde eııi'stimııl fevkalide tedbirler almamıza le gelemiyecektir. Geni@ bir mu- ... ..,,.,._;,..<•:...o,,,nu., .. VV'yf~·,.,5,...u,,..t,_,u..,.• ..,.•..,.cıa.,,;,) ) ~ iebi·..ı~ Franauı - AI- hacet oımıyacaiı k•n2 ııtind&- ha.sara içinde kala.cağız. ~yıe ,.., Düşman ( Lens e -· 
l.i ~'"fi.'~ nMlbet dahUin- yis. bir tabiye tam Alman tabiye- HARP 
4.,~~ Tlirıı:iye içiJl ciddf Yalıııa, Almanların Suriyeye \ sidir. Çünkü her istili. ettikleri ,__ ·--
hı-~~ etmez. Ancak asker c;ıJı:amıalan ve Suriyede ölkede asıl müdafaa hatlarım 
~~. Suriyeyi elleriııe yerleşmeleri meeelesidir ki bwı çevirerek beklenmedik nokta- VAZ.ıYETi 
~· Suriyeye asker c:ı· müdahaleye mecbur bırakır. . 1ardan kendilerine bir alı:uı ka
~ l'erı~~ ora.ya kuvvetli su. T\lrlciye bugün Almanya ile 

1

1 pısı ~ardır. Bir Alman bü-
.•• lc:lıi """"11eleridir ki Ti1rki- bk Tr 1 ~;~ Çok l<alıim . kcımeudur ve Almanya ile bu-' cumu man en akya yoliy-
~ .,.,_,_ ve ~ bir dutlarımız gittikçe artmakta • le beklenebilirdi. Hwıuldan Su
~~;""'· . . . · dır. Karadeniz kıyılarından baş- riyeden Alman kuvvetıerinın · ..._o~ •-~yı ~ya layaıı Tlirk • Alınan hududu teca.viiz edebilmeleri düne ge-\ 
~~ ed .. -a ~lımaga te- bütün Tra.kyamızı kuı>abyor. !inciye kadar kimsenin aklına 
ı..~ ~ midir? Şimdi- Bu çember Ege denizinde niha- geleme7.di. Bugün de bu belki 
~ )'o ııuale e~ de.meğe . yet bulmaktadır. Ondan sonra bir hülyadan ve vehimden iba-
4,ı;'..~~r. Aynı nmand.ıı, da adalar sayesinde çember A- rettir. Fakat Alm•nl•r Suriye
~ ~· ~~ ~ nadolu sahillerin_e naklediliyor. yi ve lrakı istila ederlerse bir 
tı..:. .. Çtlra-~_-; isti!& hareketini çanakk•le Boğazı iki Alınan hakikat haline girecektir. Bina
~-~ bir an bilet&- Adası tarafından kapaWmışbr. enaleyh, Türlriye için AJınan. 
~!~lerdir .. 1ı1~ llidilliden itibaren Rodosa ka- lann Suriye ve Iraka yerleş -
~ detiJ. lııteyip ıııtemiyecelı:- dar bir zincir gibi devam eden melerine, ne bahasına olursa. ol
.~ yapıp .\"lli>AmJY1l• Alınan adaları ise Akdenizdeki sun, mUmana:at etmek ve mütte-
4.iııı · sahillerimizi IJlkı sıkıya çevir- fikleriıniz İngilizlerle teması 

~llılann Su ,;..," pro- ıııi!ltir. Sel&niğe, Golosa, Pire- muhafaza eylemek, harici dün-
lııi,bııiu~~r .ahrilt&t.- ye yerleşmiş olan Almanlar e- ya ile daiml bir muvasala yolu 
~· ~ , , ., ,ı addede- ııasen sahillerimizi kuşatmış bir bırakmak en kat'i bir vazifedir. 
t~riııd ayaklandırınalı: is- vaziyette bulunduklan için A- nnya ile dostane münase
~ Y'ardındıme Ve a•Horc ellerinden dalan elde etmeleri hususi bir ' 0 rimiz devam ederken ve 
ltıa~ 1 ' ~ktan ırerJ vahamet an.etmiyebilir. Fakat Alıno nya. taraiından her vesi-
~ .ı\Jnı ında he ohm&- her halde bugün şurası muhaJc- le ile dostluk teminatları veri-
(':_ ~1 d ~ • < Suriye! kakbr ki Karadenizden başb - lirken vaziyE'ti böyle karanlık 
~etu1areğil· Fılıs, .. ı ı , Mıııı:n, yarak Türldye etrafında geniş görmeğe hak var mıdır? Bu 
-,~ h alıkı da lngiiizler a- bir Alınan çemberi teessüs et- noktayı yarın tetkik edeceğiz. ı 

are ete teevik edecek- ıni§tir. Bu oemberiı> tAmam ol- J!tı.1119 Oııhld YALÇIN 
• 

Yer için muha
rebe muharebe 

için yer 
• YAZAN: l" 

Eınekli General 

J-...:.K.:.:e::.m:.:.a:..cl--'-'K.:::.Ler::.:..._ 
Harp, hemen daima yer için 

,.._pıJınıştır. Muharebe için 
yer aranmaz. İnsiya.tifi elinde 
bulunduran mütearrız, mü
dafii istemediği yerde tepe
lemek makaadını takip eder
ken; müdafi, tenjbatını ko
laylaşbracak ve sil&hm tesi
rini arttıracak, hasını yıpra
tacak ve mukabil taarruzaı =· verecek yeri seçmeye 

1 

Bununla beraber, muhare
benin müteakip safhalan, mü
tearrızı da, miida.fij de yere 

(&onu uy fa 4 sütun 4 deJ J 

varıyor 

1 20 Mayıs 1 
20 Mayıs sabahı Belçikada ı 

vaziyet değişmiş değildi ve Bel
çikalılar (Escaut) boyunca mü
dafaada devam ediyorlardı. 
Fransız topraltlannda, birinci 
ordunun solunda sağ kanat 
cfüşma.nın ljiddetli hücumlarına . 
maruz kalmakla beraber ba
l& mukavemet ediyordu. 

Atatürkün Hayatından 1 

'i azılmamış Hatıralar ==-ıı.. 

19 Mayı tan evvel 
--- ·- --- --- -

• 
in önü Atatürk'ün İstanbulda 

ve Fethi Okyar'la temasları 

=>!=L Yazan: Cevat Abbas Gürer =ıJ= 
-- 5 -

20 mayıs sabahı erkenden 
Alınanlar (Cambrail ye girmiş- 1 

ler ve oradan (Bapaume) e doğ- ı 
ru ilerlemcğe başlamışiardı. 
Demek oluyordu ld düşman 'ı 
birinci ordu! ,. grupunun arbk 
gerilerini tehdit eder bir vazi-

yet ~~~adının gerilerini Fesh~dilen Osmanlı mebu- ne >Jillet Vekilleri olarak İi-
tehdit bu tehlikeye karşı koy- san meclisi; Büyk Harbi id1- J tirak .eylem.iş. olduklanndan 

d İttihat Ve 1'erakk. fesı·ı1 ıradesmı vıcdanlan mU-
mak üzere general (Billottc). re e en ı 
un clinde bir süvari kolordusi- hükiımetini tutmuş, ve bu hü- teezzi ve müteessir olarak 

kfım t . b"tün' · t tas dinl~misler ve hemen -'-"''L le, (Douai) de ihraçla meşgul . e ın. . u ıcraa mı • • ....... ~ 
(23) üncü fırka ve (Anas)- vıp etın.41ti. Netıccde madde· vermişlerdi. 

te • ı · olan Bunlardan bir losım ,· Umamt 
ın şarkında bulunan diğer bir 1 . ~ ve ~"'";'n ııp 
fırka vardı. (Arras) ı İngiliz j lmkfımetın "' ıliyetlcri-

(&mu sayfa 6 aiitun .j de) ; \..= ·---==============--' 
(Sonu aayfa 5 aUt\ln 7 ~•) 

• .. 

J 

• 
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I Öliimünün 

renle ... 
meccanı 

nakliyat 
. 
Tı·akya yolcuın.rı· 

2') 111:-yn 19H 
---~~ 

sını 

Ay sonunda tasf ı
ge tamamlall yor 

Zongu:dak kömür havzasının 
tann.men devletle;ıtirilmesi hak· 
Jnnda ~ıkan. kanuİı tatbikatının 
bir müddettenberi devam ettiği 
maliımdur. 

(- GUya ben idam malıkfunu 
hıı.iş.im!_ Haydut.muşum!_ Bu 
çok mühim eser olan antikayı 
da bilerek ltaıyanla kaçırmı • 
sız!. Sahte evrak çık&rdı.. M.ah 
kemeye müracaat etti. San Fran 
siako polialeri bu •d• mın elin-! 
de adeta. oyuncak o ':lıı ! .. Beni 
fena halde lllkıştırmaya. ba.şl&·I 
dlla.r!_ Dedim ııize ya.. Bu a.
dam çok şeytan!.. Bütün San 
Fransiskoyu a.ya.klan:lı,~lı. )ı{ah
lı:emaler, polialer, sahte evrak, 
uydurma veaikalır çıkarttı .. O 
vakit, sırf bu a.da.mın şerrinden 
Jrurtulıruı.k için Nevyorka gel
dim ! _ Oroda da arkamdan ta.kip 
etti!. Niha.yet, işte, memleketi
me gelelim!_ &d onun yüzün
den!_ 

inönü 
gezgi 

rin uy1rud:ıuı sonra bareket et · 
mek, hatta. şiddetle hareket et· 
mek için kendimde taşkın bir 
enerji hi ediyorum!. Belki de 
ondan dolayı h.kiyenlıle pek 
biiyiilı: bir ali.ka duydum!. Affe-
dersin. ltLühim lan b. t ft • 

antika ~ediniz! .. ~ Fin
1

~ anz 1 • 

yıldönümü mü
nasebefile merhumuıı evin

de bir ihtifal yapıldı 
nın biletleri bugün-

Ocaklan tesellüm eden he
yetler, bunların tssfiveleri i~in 
mahslli r,a1ışma!annİ bitirmek 
üzeredirler. 

Bay Keraminin o soğuk gü • 
lfişile ve ga.yet lakayt bir tavır
la, yan Amerikalı ı;rivesile an· 
!attığı bu hikayeyi Hacı Bey 
de, Calibe de, ben de derin bir 
ha.yretle dinliyorduk. 

Faka.t, fiiphesiz ne Hacı Bey 
ne 0-libe, benim kadar heye • 
candan titrememişlerdir. 

Ben adeta gil.t.lerce sürmüş 
nııtmuş, karyolada doıVuJ.ınuş, 
bir letarji uykusundan yeni u· 
yanm1ş olduğumu tamamile u
ürpermiş b:r halde Amerikanın 
bizim için tama.mile meçhul, ih· 
tiraslı dünyası içinden çıkagel· f 
miş olan bu aclıuıruı garip hi· 
kfıyesini son derece heyecanla 
dinliyordum. l 

Keramin;n soG'ru ..öyleyip 
söylemediğini tıı.lımin edemz • 
dim. 

Faka.t anlattığı hikayelerde, 
beni bir lcterji darbesile yata
ğa semı 'ş olan esrarengiz hadi- 1 
selere ait garip uygunlııklar, ip 
uçları sezer gibi olmuştum. 

Bilhassa Kerarninin "pek mü
hiın esrar bulun.ı.n bir antika,, 
dan bahsetmesi, beynimde i
deta birdenbire bir aydınlık ya
ı·atrnıştı: 

İşte bu antikada.ki esrardl ki 
eğn Bay Kerambin sözleri ya
lansız ve tahrif cdilmeıniş ise, 
\rimeli lstanbula nakledilmiş o
lan korkunç ve nca vip hadise
leri aydınl•tabilecckti. Sık sık, 
sanki onu ikna etmiyen hepi • 
mizden fazla ehemmiyet verir· 
miş gibi Calibenin yüzüne baka
rak konuşan Bay Keramiye, he
yecan·mı J?;izlemiye hiç lüzum 
görmeden: 

- Demek Finli ortağınızın 
kini ve iftiralan yiizünden San 
Frans':ıko ve A.ıxıerikayı terke 
mecbur oldunuz, öyle mi, Bay 
Kerami! .. Vah vah! .. Demek A· 
merikada da böyle <ıeyler olu • 
yor? .. 

Kerıuni büyük ve samımi gö
rünen b:r saflıkla: 

- Evet, oluyor! Şimdi dün . 
yanın her tarafında <;Ok entri· 
lı:alar oluyor!. 

1 
Dedi. 
- Evet!. Bunda haklısınız!. 

lstanbulda da çok ..eyler olu· 
yor!. 

Bay l~erami birdenbire atıl
dl: 

- Ah! .. Fakat Bunları size 
konuştuğum için affediniz! .. 
dedi. Daha hastalıktan yeni iyi 
oldunuz! Böyle ~yler sinirleri-1 
niz için her ha.ide iyi değil!. ! 

- Zarar yok, bay Kerami! .. 
Bilakis, anlattığınız maceranı
za karşı duyduğum alaka sinir-' 
!erimi blisbütün diriltti ı Kendi
mi hiç yorgun his.~ctmiyorum ! .. 
Bu cihetten müsterih olun!. Esa 
cien şu kadar gün uyuduğum de 

I 
Yeni Sabah' 

ABONı:: BEDELİ 
Tiirkiye Ecnebi ---

SENELiK 1400 Krt- 2700 Krı. 

6 AYLIK 750 • 1450 • 
3 AYLIK 400 • 800 • 
1 AYLIK 150 • 300 • 

TAKVİM 
20 Mayıs 1941 SALI 

23 RebiüWur ı:l60 
7 Mayıs 1357 

Gün 140 ay 5 yıl: 9U-Hızır 15 

Gün•t Öğle ikindi 

9.H 4.46 8.44 Ezani 
4.48 12.10 16.08 Vasati 
Ak .. m Y•t11 imsak. 

12.00 1.53 7.07 Ezani 
19.24 21.17 2.31 Vasati ....... -- DiKKAT .... 

<Yeo b..A> a gönderilen yazılar 
I"" evr.ılt .,_edi edilnı~ iade 
olanmn ve bunların kaybolmasın

.ıan dol yı hiç bu· mcs '>et kabul! 
1
odilmez. 

ortağınızı bu derece kızdıran 

1 
bu mühi:n esrar ne gibi bir Pi. , İ _ d" 
,eym~?. anı mar mu ur-

Catibenin k~i, g?zlerinde ı- ~ " tar f d 
gayet gizli bir isti.ha ile: ugu a ın an 

- Vallahi bilmem ne şeyta- hazırlandı 
nın i~ !. dedi. Bizim Finli or
tak ta bunu söylemedL. Amma 
çok mühimmiş! Dünya. için çok 
mühim iıniş!. ı 

- Dünya. için mi! .. 
- Evet, bugün bütföı dün • 

ya. için m ü!ıim imi.ş ! . ~ l:il • 
meın, bizim ortak öyle diyor · ı 
du!. 

Kardeşini daima. acı bir 
yüzle dinliyen Calibe atıldı : 1 

lstanbul belediyesi imar mü
dürlüğıi lnonü gczgisine a.it 
iınar plii.nlanııı ikmal et.ıni."ltir. 
Planiar şehircilik mütehassısı 
Prost ve vali ve belediye reisi 
doktor Lütfi Kutlar tarafından 
tetkik olunduktan sonra der
hal tatbik mevkiine vazoluna • ı 
caktır. 

Merhum Ağao'•lu Ahmed n 
ölümünfuı ikinci yıldönür.ıü dün 
mcchumun evinde h::zusi suret
te anıJ.mıııtır. 

Dün sabah saat 10 da tn:T· ı 
bumun akrabaları, vakm ark:ı· 
daşları, eski ocaklılar, üniver . 
&ite profesör doçent ve tal, be· 
!eri merhumun Nişantaşın ki 
evinde toplanmışlar-Jır. Bura· 
da merhumun meziyetkri, ilmi 
kıymeti ve vata pcrverliği hak
kında intibalar ve lı:ı.tıra'ar an· 
!atılmış, müteakı ben saat 11.30 
da merhumun Feriköydcki kab-

rini ziyarete gidilmi. tir. 
Bunı.Ja, merhum<m ı:ı=.ı1 

başınru eski arkac!:ı.ıı ı~naan 
İnhis: rlar Mtlfetti,i Cevad E
meceu tarafınean b;r hitabe irad 
edilmiştir. Bay Cevarl Emeeen 
bu h.tabesi::de Ağaoglunun ka 
lem\lye, fikir.eriyl~, ı:erlcriyle 
menık'rete ör;,-,,Un,, l:a 'ar et • 
tiği bü~-ük hizmetleri tebarüz 
ettirmiştir. 

Hitabeden sonra, tekrar ev~ 
avdet olunmuş ve S3at H .. 30 da 
m~humun n;'mna ithaf oluna· 
n:=evliıd tilavet oJu mu,tur. 

- Saçma acanım ! dedi. Bü
tün dünya için mühim esrar ne 
ola.bilir? Finli anlaşılan bizim 
Keramiyi zaten ba.şmcl&n sav • 
mak istiyormuş, bıınıı bahane l 
etmiş!. Fakat garibi ııu ki Ke· 
raminin başına yine böyle bir 
sebepten bela gelmiş! .. Bu , ·nl· j 
!ahi tuhaf!. Amerikaya gidişi 
de böyle bir define meselesi için 
eli galiba!. Amerikadan dönü•ü 
de ayyıi ! .. Korkarım, bu sefer 
de Finlinin kıyamet konardı~ 
esrar yine bir define meselesi 

İnönü ge2gisinde yapıl•c>1k e
lektrik tesisatı için de bir plan 1 
ha:ı:ırlnaınıştır. Bu plina naza. 

~~=~eg;:~&Ja~afc~ Tramvay ve E e 
Bu suretle gezgınm her nok • -
ta.sındıı. ışıklanma ayni derece-
de olacaktır. J 

İnönü gczı:islni:ı dahili yolla- ş e ~ 
rının asfaltlanmasına yakmda 

• • 
nı 

olsa gerek! 
Keraıni kız ka~in yarı 

istihza. yan hklrletle ııöylediiti 

başlanacaktır. Gezginin içinde 
yapılacak inşaat hali huır<laki 
fevkalade vazıyet nlZan itibara j 
alınarak muvafık bir zama.na 
kadar tehlr olunacaktır. Fakat 
inşaat s:ıhalarının boş kalma· 
masmı temin makaa.diyle bur-
lan yeşillendirilecektir. 

bı ı ~ih\Pri dinledikr.e Car herin 
yii7.Üne telifh ve ürkek ıı-öıler -

1 1 
1,. hakrruU:a bıış\P.dı ve b:ı.şını 1 
şüphevle salhyarak: 

ay s 
Piyangosu l - Define mi? dedi Ah! Ca • 

libe beni hep defineler peşinde 
koşuyor, zannediyor galiba! .. • 
Doğrusu, bizim ortağı kudur · 
tan bu antikadaki esrarı bilmi
yorum!. Fakat bir define i~ un 
netnıcm!.. l 

- Evet! dedim. Bütün dün
ya için mühim bir şey bir defi· 
ne olamaz!. 

Kcnuni heme.ı atıldı: 1 
- Bravo! d i. Her defa, her 

kavga define yüzünden olacak j 
de;!il a! .. 

Bizim bu muhaverenıizi, söze 
hiç ~adan dalgın ve Ra"
kın bir halde din1emelcte olan 
Hacı bey birdenbire BÖ7.e karı~
tı: 1 

- Pardon, çocuklar!. dedi. 1 
Kerarni be •efendi oglumuz 

a~ti kanın ltalv•dan kaçın ma 
olduğunu söylediler, zannetmi· 
yonun!. Mümkündür ki haıı.i 9u 
ölüm ama ait bir mrıır veya 
plan o'muş o ! Çünkü. ına
Ifıma, ölüm uaı ın JdıııP,fi olan 
Markoni İtalyand1r ve z.anne • 
derim, geçen sene twyada öl
dü .. 

Ril?N•.m amma, be!ılnı aklıma 
böyı bor şeyler geliyor!. 

Milli Piyangonun tertip etti· 
ği 19 Mayıs fevkalide çekiliııi 
dün Ankarada Sergievindc sa.a.t 
17 de çek::miş ve bu çekilişi ka- 1 

!abalık bir halle kütlesi takip et-
. tir 1 

m.ıu .çelı:ilişte kazana.o numa
ral.a.n aşağıya y:ızıyonız: 

50.000 lira 1il!M000 mmua, 

141893 
10.00 lira lmwoon ammralar 

2 21 2 2912'62 
5.000 linı. klı:m,.nıa2an nllll!Sl'81ar 
o 3/t:>4 
081184 

1~ıu 6 
271499 

2.000 lira keqpen D,UJIDI ler 

Sonu 0635 ile biten 30 bilet 

18.000 Hm h,..pep -- ....., 
Sonu 3103 ile biten 30 bilet. 
Sonu 7829 ile biten 30 bilet. 

500 lira 
1 

- ..-.ı.lar 
Sonu 2100 ile bıte:ı 30 bılet 
Sonu 2553 ile biten 30 bilet. 

100 ti:ra L ... D"N! numaralar 
Sonu 057 ile biten 300 bilet. 

Kerami hayretle Hacı be· • 10 lira laızıın•n nnım.ralar 
yin yüzüne bakara.lı: pelt tuhaf Sonu 60 ile nihayet bulan 
hir kahkaha. attı: 3.000 bilet. 

- ö 1 iim şuırl' mı ? d"<li. F na 2 lira ka:ııuıaıı. llDlllanlJar 
fikir değil! .. lhtim•l bi.,im or· Sonu (0) ile nihayet bulan 
tak bunu Fin harbinde kullan • 30.000 numara ikramiye ka-
mak hülyasına düşmüstü? zanmışlardır. 

Hacı bey, K~raminin bıı ga- 50.000 liralık büyük ikrami· 

~~~~~~~<-~~~~~~~ 

• 
I dare bu hususta esaslı 

tedbirler aldı 
lstanbul Traım·;.y, Elektrik 

ve Tünel idareleri tesisatın 
t..ıı•sii içın yeni.!en mühim ted
birler almaktad1r. 

Bu arada lstarrhııl Tevettür 
şebekesine son z:ınmnlarıla 11 
yeni muhavvile merkt!Zi ilave o
lunmuştur. Bu suret.le şebeke 
dahilindeki muhavvile mer:<..zle. 
rıniu rd!ctıı.n 327 ye baliğ ol
muştur. Ayrıca yiiksek Tevettür 
şebel:esine rle 15.163 mrtre yer 
altı kablosu konmu•, Boğaziı:in; 
de Tarabya. ile Se:viP.urnu ara· 
mnda 1310 metrelilı: bir kab:o 

• döşı:n~tir. Bu suretle tramvay 
~lıeJtP<i dahilinde bulunan kab 
lo uzunluğu 478.859 metreye ib 
!ağ olunmuştur. 

Alça!: Tevettür yeraltı .şebe -
kesinin uzunluğu 54150.'l ve ha· 

tır. Bu bandaj'.ır fi mı 1 tara- 1 
fından tamam•le hazırlanmış
tır. " ı hafta içinde schrimize 
gelmesi beklenmektedir. Bu ban 
dajlar da ge!diği tak1Jrde ls
tanhul tramvaylarında bıındaj 

buhranı ıı.ı:un bir mürldet iç· 
önlenmiş o.:ı.cak ve Re! rden çı
karılmış olan arabalıınn hepsi 
yeniden seyrüsefere ithal oluna
caklartlır. 

Trarrn-ı;ıv idaresine lüzuMIU 
ray, havai hat vesair malzeme 
~m·ni için de bir~ok finra•~r a 
temaslar yapılmaktadır. Otobüs 
s:ıtın ahnınası irLıı dt' ('SR.t;h n· 
d1m!ar atılın'" ır. Bıı hususta 
Anıer'kan ve Alman finnalari
le a laşmal:ır inızal:ı.rmıştır, 

=t~:~~ın ucunluğu d~ 4S5i691 Balkc:ıdan düşı:ın Gönf 1 
Tra.nruı.y ba.ııdııj':ı,, ıneSi>lesi Şifili meyva sokağı 29 num'.l-

td bi 
,__ rad:ı otııran Abdüll.ı.hın heş ya 

:ıre, r çok . tramvay ..... ın şındaki kızı Gönül, apartıma . 
seyruseıerden çekılerek depola- run birinci kat balkonunda oy-
ra alınmasına sebep olan ban· 1 ı~;. .• .. 
daj ı:1esclcsini de halletmiş gi- nar <en so'i'·a dıı.şmufj ve ba. 
bidir. Evvclce, lstanbul giim- sından yaraı:ınını.,"tır. Yaralı 
riiklerine gelerek 6&1ıibl çıkma- Y&''IY Şış!ı Çocuk hastahanesi 
yan 85 bandaj idare t.arafındanl ne ka.lclınl:ırak tednvi a.Jtın·ı a-
satın almmı~r. Bu bırndaJla- lınnuşt:r. T.ıhldl:ata baı;lan 
rın tramvay arabalanna takıl· rnıştır. 
masına derba• başlanmıştır. H f k 

Bu suretle önümüzdeki nafta aş anan ÇOCU 
içinde asgari 10 tramvay ara • Kasımpaşada Tahta gazi so· 
basının seyrüsefere rıkar:ıbile- kağında 28 sayıda oturan Ta
ceği muhakkaktır. Tr;İınvay buh lfıtın beş yaşındaki oz!u Ali 
ranına bu arabala1" ı kısmen 
mini olııcağ:ı tahmin olunmak· mangalda kaynıyan su tenceresi 
tadır. D. ğer taraftan idare Ru- devrilerek muhtelif yerlP.rindrn 
manya firmalarilc bandaj satın haşl=ş ve ş:şli Çocul< has . 
almak i<;in anlaşmalar yapmış- tahanesine ka.ldınlmıştır. 

rin istihza ile birdenbire fena yeyi k•zanan 141893 numaralı 
halde bozıılmustu. biletin bir parçası İstanbul ve f 

- F kat.. dedi. Bu antika bir parçası da Gönende aatıJ.. . 
1talyadnn ı;-etirilmiş ~ mi? mJştır. ı 
Öyle dediniz!. 10.000 lira kaza.nan. 212102 

' 
- Evet, ltaıyadaıı!. Kaıcak numaralı biletin bir parçıu;ı An-

bir antika!. Zannederim, Mila- kara ve bir parçası da latanbul 
nodan !. da, ikinci 10.000 liralık ikrami· 

O vakit ayni ihtiyari Nr heye yenin bir parçası Sungurlu ve 

Sevdiği kızdan yüz bulama ınca 
odasının camlarını taşa tutmuş 

(Af'kaıl va:r') 

canla ben ıoordum: bir parçası da İstanbu1da satıl-
- Mili.nodan mı? mıştır. 1 Evvelki gece bir ev taşlama sadüf etmiştir. Eğer yanında 
_ Evet'. Öyle zannederım· ' ... 1 5.000 lira kazan.an biletlerin vak'ası olmuş ve cürmüme but erk k k d l bel dört parçası İstanbul ve bir ···-'" e .ar e:ıı o masa ki de 
O anda aklıma mühendis Yü- zaptı tutularak uöbetçi '™"'" gidip yalvarıp yakaracaktır . 

celten ve esrarcngı·z ka.nsı Ni- parçası Edremit, bir parçası da ı kemesi olan ikinci sulh ceza.. Fakat şimd1lik buna imkan 
Ayvalıkta eat.Wnıştır. 'imi · ok met geldiler. ya ven ştır. Y tur . 

Şimdi mesele bir derece an • Diğer ikramiyeler yurdun Tutulan zabıtlara ve m~b- Bunun için gene bir ""Y yap 
muhtelif yerlerinde sattlan bi- ' ed ·· "" !aşılır !',ibiydi. ti . be . . kem e yapılan sorgulara gore ma.k müsaadesjnj bubını""" 
le ere ısa t etmıştir. h'di · · J-Onlar da ltalyada lılilanoya " senın ıç yüzü ~udur: scvdazede ancak s.rııcmadan 

gitmiş değiller miydi?. ._. k h ll • Karagüıııriikte oturan 17 sonra peşlerine düştüğü sev-
Nimet hanım bana madam .!. opra ma SU erı yaşlarındaki Mustafa; kendi gilisi ile karde>;fai evl!!rinC ka . 

Ka li · · da t d kl f" • k semtinde oturmakta olan Ha- dar takip etmiştir. oı:ıı. içe-
g .. y rıyı ?ra . n . anı 1 arı· ı o ısı urs açıyor san kızı Cahı'de adında bir r· . . l m soylememış mıydi ?. . . . ıye gırınış er ve r'' ıyet kız 

Bay Keraıniye: Toprak lılahsullerı Ofısı ye- bayına ii.şık olmuştur. Bir kendi od0 ana çckil'.p de tam 
_ Siz Milanoya uğradınız ni alını merkezlerinde ~ hşacak ,. milddet kızın peşinde ko~uş lam basım yakb/:;'1 :ı:amıın kos-
• eksper ve muhasıpler ıcm An· ve elinden her ne gelse yapmış koca bir ~ ile pencere ~·mla-

mıD.. sordum karada bir kurs açacakbr. Kurs ise yüz bulamamıştır. rı şarıgur şungur aş::ğıya in· 
ıye · 1 =--'-- 'h t· kadar B de'- • k M taf ta . t· _ B sef mi 

7 
ar, n=<nuı nı aye ıne ıı ..,. aşı • us anın · mış ır. 

_ Bu sefer v~yahut başka devam edeoe~tlr. Kurslara Zi- kip ettiği yol daha ciddi olmuş Etraftan koşuşan civar hal-
,u er.. raat mektebı ve orta mektep ve kwn ailesine aracılar, gö- kı ile kapıdan dışarıya u;';ra-

zaman · · . mezunları iştirak edebilecektir. riicüler, isteyiciler göndererek yan ev halkı suçluyu tcsbit et-
- Hayır!.. Biz Marsılyaya İ resmen talip olmuştur. mektc ve yakalatmakta !!ÜÇ· 

çıktık, oradan doğru İstanbula ktisat Vekili tet• Fakat her nedense genç itik çekmemi"lerdir. " 
geldik!. kiki k • sevdalıya bu müracaatların- İkinci sulh eczada cereyan 

- Pekii.la. bay Ktrami!. İs· er yapaca 'I' da da sadra şifa olacak birce- eden muhakeme esnasında bu 
tanbula bu vesile ile geldiğiniz tktısat Vekili Hiisnil Çakırın vap verilmemiştir. suç, şahitlerin ve suçlunun ifa. 
her halde hayırlı oldu!. daha bir kaç gün şehrimizde Bu ümitsizlik ve sevdalılık deleri ile sabit olmuş ve aşık 
Buyurduğunuz kambur orta- kalacağı anl•şılmıştır. ile ne yapacağını şaşırarak dü Mustafanın bir gün hapsine ve 

ğınız buraya da gelemez a!. Vekil, ııehrlmi:ı:deki ikameti şüneelere dalan Mustafa evvel- 3 lira_para cezasına nıahkümi-
Kerami gülüyordu: esnasında bazı tetfik'cde im • ki gece sinemada sevgiliaine te- yetine, karıır verilmiştir, 

lnnaca.ktır ~, _________________ J 

lerde verilecek Hüküınet, senelerden beri ki>
Tren yolil~ Anadoluya geç. mür istihsalii.bmın ferdi tetJeb

mck i::tiyc:-.Ierin nak•t.criııe de- bil&leri ile ba,aran ocak sahip
vam olunma tarl~r. DU.-ı, ŞC"hri· !erinin muhtemel ma ':dutiy tle
m.zdcn biri 12.30 da diğeri rinin önüne gcçı!:ek için, ta"1'i· 
l6.40 da olmak üzere iki k:ıfile ye heyetlerine işleri ür'atle 
Anadoluya ze, !<edilmiştir. Tren· bitirilmesini ve aliıkadarlara is
yolu ile Ana.doiiJYa geçmek is- tilıkaklannın tamamen tevzünl 
tiyenlcr çoğaldığı için bu hu-1 yeniden emretm.i.ştir. 
susta icap eden tedbirler alın · Tasfiye heyetleri, elde mevcııt 
mıştır. Trakya havalisinden A· bütün işleri ay sonuna kadar 
nac;oluya geçmek ictiyenler de bitirmcğe g'.lyret etmektedir· 
d:ıh;ı o!mak üzere tren yolile 'er. Bu suretle, yeni mali sene
nakliy:ıt, 7 hazirana kadar de- ye girerl<cn kömür havzasının 
'= edecektir. tamamen devleUestirilmesi faa· 

Trakyadan Anado·n~·a geç- liycti de ikmal edilmiş bullll18' 
mck istiyenlerin biletleri hazır· caktır. 
lanmaktaclır. Bugiinlerıle Trak· • 
yad ·i nlayet ınakamalı vası • 
ta.sile alakadarlara tev.:i edile· Flo;~·a trenlerinde katar 
c.;_ktir. Tı::ıkxadan ilk kruile.ni" I polisi bulunacak 
lu-.reket gun u vakınd-ı ı;aZt'telre-
lc ncşrolunacaktır. Cumartesi ve pazar g nl ri 

Flvr}• yo olan tehacüm dol yı· 

Banyo yaparken düşüp 
ya~a·andı 

Fatihte Sarıgüzelde <14 sa
yıda oturun Halil oiilu 19 ya
şındaki Z.Ckeriya Çomakli eV\'tıl· 
ki gi'.1 yüzmek üzere Florya 
taraflarına gitmiş ve Küçük 
r•n.kraece deresinin ağzında ban
yo yapma,ğa kalkmıştır. Fakat 
nıiivazeneı:ini kaylocderek ka
yalara d.. ·· , muhtelif yerle
rinden yaralanmıştır. Yaralı 
cCrrahp~a hasta.lıanesiııe kal
dırılı .uştır. 

Divardan düşüp kolu 
kırıldı 

Süleym.-ıniyerl Mımar soka
ğında 102 sayıiliı oturan Mus-ı 
ta.fanın 10 yaşındakı o.!İlu Hü
s0y· n evlerinin biraz ilerisinde
ki duvara çıktığ1 sırada düşüp 
sol kolu kırılnuş ve Şi~li Çocuk 1 
hastalıanesiııe ka!dırıiml91U'. 

• 
-ıye 

~iyle trmlerin çok kalalı:ı.lık l· 
duğunu ve bu arııda b:ızı k" 
lar çıktığım gören idarı: tura.. ,. 
dan bugllnlere n:a1• .us olm:ıl ii 
zere katarlarda birl'r poL; bu· 
lullllıını~nıası için ~ ·vct Mti· 
dürlüğüne mürac:u.tta bulı n 1· 
muştur. Emniyet M ıC 1 u 
bu ta!Pbi yerinde ı::örmu~ ,. J 

icap "!('.fl t"Cllıirkri • lmak uz · 
re tetkike b: •hm~trr . 

Tramvz;y .ı·ı sa ~an 
dire&e çarptı 

Ye~ilı:lirekte o~eıı! n fu 1.s 
oğlu Osman, vatın n Nlyıu;i· 

nin İdaresindeki Y ~.d ·... - J-t~
minönü ura.b . ..:._ınJa n~~ ~l''l e
derken romorkuıı öa .ılıanlııb:t 
dan sarkarak yolda>d t.ııımv.aY 

direğine çarpr.11~ ve yuv<l. 
mıştır. Sukut netice->inılr Jk ı 
bac:ıf:ı.'ldan yar:ı.lmu:ıış ,. . r· 
l'ahp:ı.şa hıu;t:ı.lıancsine !rnldııı!· 
ı":JŞtır. 

y cu~ m 
()~-'-~~~~~~~ 

"Ş · ci list· yi de 
Bi.v:r 1.ilo lıııl>ubıa ka::aııan 
O/..-uyıu:ıılarımc (Mabad) 

66 - Süheyla ç.,c.ıer, Ati<!· 
çeşme sokak Beyru:ıl . İstanbul. 

67 - M. Eluzi Güzel Ahıne
dıye Alet caddesi Tem~ller o· 
kağı 12 No. Üsküd:ır. 

68 - Ahmet Duma?., Topka
pı Saray müzesinde İstanbul. 

69 - Müfit Hepyener, .'\kga
ray Ccrrabpıışa caddesi 104 1 
Davutpa§a mektebi blebesinden 
İstanbul. 

70 - Hazım Yaşar, 'l'alimho· 
ne Fcritbey sokak 17 No. Ka- ! 
dıköy. J 

71 - Gllz;n Dilnac, Setbaşı 
İrgandi sokak 8 No. Bursa. 1 

7'.l - Bahaeddin B1yraktar 
o"! ıı. V ,.fa Erkek lis~sı 80 No. 
İsl an bul. 

3 Mehmet Ali Suman, A· 
data sokak 5 No. Yenisehir . 1 

Ankara. · 1 
74 - İdris Kuriş, Ayazma 

kapı caddesi 158 No. Keresteci 
İstanbul. 1 

i5 - Niyazi Siiman, Cihan-
gir Kudulu sokak 23 No. İştan
bııl. 

76 - Engin G<.-rdel, Aliı>fendi 
apartmanı 7 No. Zonguldak. 

77 - Dündar Işın, Merdiven· 
köy Şair Ar~i 14 No. Frenköy 

711 - J ünir. Eyüp Nişancı 
cad<iesi 16 No. lstanbul. 

79 - Perihan Fırat, Orta o· 
kul talebesinden Adııra. 

8ü - tstanbul kız lisesi tRle
b~lerinden ve Etyeme7. h: st1pil· 
yas mat llesi "S N o. da tstan
bu 1. 

81 - Emin Böke, Ağırce?..a 
mah ~emesi n.?S .anrlan JarUsa. 
~ ~ahah:ıt Yalaz. Kızıl . 

topr:ılt l"ı.,-Jba.,ı Kevı•dağı cad 
de::ıı No. 70 Kızıltoprnk. 

83 - .Ahr.ıet F.rgun. Kızıl . 
tcıpr:ık &bir Kılhyası -!<okak :ıg 
No. İstanbul. 

8·1 -- Mal-hı•" rn·~·n. T k • 
sim Smmervi t'r l !'l9 No. T,.;ık· 
.sim . İstı>nbul. 

8.5 ·- flcfik r.!'::mt'n, n~ınir· 
;v~hı ınıttfrezc- kcıı:nutaiiı oİtya1 
istasyonu . J<onya. 1 

r~di 
6 - İlya Bahar, l3olat !~al 

r:ıbaş malr~llcsi ıhı .;. . ._:,.ı 
c:. ............ ı ~v rtu ... a .. a f ııbı.J 

ı - Lc1..ıil Alta. ~·· L.ıllç 
Fener, I-Iaraççı so;r .... !::: 31 o.. lsa 
tan bul. 

88 - Orhan Dinç~r F. ifatpıt· 
§a ı:ıahallcsi, 57 Çubuklu . ıs· 
tan bul. 

89 - Semiha Türkclog:l , 
Setlıaşı lpcJtçıl ·:r caddesi Çul< ur 
aralık No. 5 Bursa. 

90 - Bayan Cida Özgorco. 
Şehit Mubtar cadd~i Ma• ıfcncr 
apartmanı 66 daire 2 Tal.sim. 

91 - Konya istasyo:ıund:ı D. 
D. pansi~~ont.tnda r.'!rmur l{on· 
ya. 

92 - Abdullah Kökıneni ı;:ü· 
çlik alband 3 Elmadağ. ' 

!.13 - Fatma Maııer. Maç!<>• 
Çınar sokak Din1:er apart=n• 
29 · 31 İstanbul. 

94 - İsmet Kırklareli K::ır::ı· 
kaş mahallesi Hapishane cad · 
desi 25 No. Kırklareli. 

95 - Baha Eszn, Hacıbay • 
ram Aksoy sokak !l No. Anknrıt· 

96 - Mehmet Ç:k Askc • 
ri po~ta 73'> t"tanbul. 

97 - Emel Batun, F..ski Vali 
evi karşısı 13 No. Mersin. 

9S - Adalet Kıyıı: , Em.ir;::iiıı 
Koru caddesi 21 Emirgiin. 

99 - Halit Nu an IenJrta.11 
İstanbul Üniverı;itesi Edebiyııt 
F!lküıtesi Coğrafya son sınıf 
1037 

ıoo - Ragıp Bıı'ta, Yeni Po9 
tah..'111e karşısı Helı:im cıkmaz 5 
No. t •.anbııl. 

101 - A vdın öz•iirk Kodt" 
A • a<' mesı · 8 soka!: S:.yıı.ı:ı t • 
lsta . ıl. 

102 - B'irhan KaMoğl , 'fi· 
cm-e-ı Vel aleti Hu ıısi KıılCfl' 
• ltd .. rü~ii mP,.url. r 'ldan. 

103 -- T•'n 'er ~irel, Kolord•• 
k:ırrn~:nda l<'urat aparbnanı 3 
No. Fınd ltlı. 

104 - lıvas Balrnr, Me1/t!Jl1. 
c•k Hekim (·1t·n·n1J J;:omisYoncı 1 

:ı.-. rin k. tibı "'u. ı. 
105 - Ne ıa A:ıay ~ 

caddeBI No. Papazyiı~ 1ııırt.
Ir14'll 8 Nişantaş. 



.. 

r--IL~ . y--~ ·-·· -~-:;:T_-·_,l Şiındiıike=u =kad~ar; 
(Estetik) henüz bir (İlin) _eğii, lJir Felsefedir. 

lta1y"n hanedanından <Dükı (Felsefe) de ve (San' at) ta ('""'übjel<tivizm) in 

Her 
.sayı:a : 'S 

Sabah 
Talıtiravalli 

~n: JJIURAD S ERTOGLU li de Spoleto) Hırvat hhtı - j 

t 1 Zıın Cevdet b u defa da o ... talığı na otururken gene (Savoie) ai- esas ak•d°'Sl• Ve c.ekı• d• ? 
lesinden (Dllk d'Aoste) Habe- l ~ ~ 1 :ne ır • , 

liist etmi , köylerdeki cept ... ne j 
Jlolarını ıneydana çıkaı ıı~, ' 
l> Çetecisi kapte!n ef an ov içi 

"ekiz filkacJa. iie eı:ir etmicc .. 
~ 

ti~~ngt~ t'ı7~~~z{~'~~ne~~c!~~~~·: , _____ ..., ___ ,"'"",.,.,~ o 
. . • · ı - . YAZ1N: 

Şill3 ı:;eçiru gene ııren.> nasıl Gelelim (este.:k) in f ı cfi c- ııır uy<tı:ıma" zib·ıimi t ,~·ayı ,.a 
ı·ckayiin ile Jarı ve mecburiyet- &J.Slarına; F I L o z o ba ı; rip \•ak'anııı r·r r . .ı c'-
leri yü•ünd.-ıı l·Jkümılarlık :ı- FelsoCeyi, lıiiyiik r~v' •c'lnr ~ .. <luJunıı 1 e!c koky ' t rr 1 
sasını cfüıe :t!ıyona IIabc~is- • d' 1 "l•r . ( 'nı T tıı' I>•ka'.:ırı c·ı tıpkı 
t r th l·kt Dük. en ı mes '" ~ ınm uy.rına FZA. rfEVF!• 7 I ~ an " et. ı '" 5 mra ( göre) yani mcslc{lnr nin c-·as & • t i ı , ı i hir ı ya görmüş ol· 
dArı. te) ae b "'l:ı mUr.rnsB gös- ~kidesinc ve id1ia·ı"a ııyac'.lk .-~:::::z:::;::ıı::::.=;;;:.;;;......:;;:..::.;:_:;.c::;::;-- mı b nnl•tmışl· riı., 
lcri.1 ve caka : zalıU.rler• ıçin b!r surett:? tarif ctmi~lcrdır Bu l crül l :- bu mü· a • 
Habo 'Lta; t·m •1 vali"i t 1 ~~ ı tarifler bize bur:ıd ı mutlaka 1;1• - 2 5 - r, 1 ~ 1 ı h k k t :ı-1 
CQ ::ıı ti. z:m dcğıldir. i Fcl; fe <Lrslcr • ·ı ' t u ter';;or ' ' 1 • 

f efrika No. 24 
klcri ·ok s::vdiğ 1 

ıtı- kar ı gayr ihti • 
Aı pati duyrn ğa lıa;-;- ı 

t• 
1ver vazifccı ir ol 

Oitatııga:ı , ' mahir o 
<!; n ıçi ne kadar has

Ye d;;şu" d" h n u. 
.:Qiı ..... 3_ ve T' üt vaı1 b.,· 
~-ee, ıı · ,, a . , n , o ayı ı· 

cı d"ydu. Fakat bu 
.. lt:ıı-::rını dcğictirecek 
n d,,g ı ldi Satlt'<'e öldil· 

:e ar1 yorU.ıı; o kn.-

nic :.J o:S. .ık \ "ır 31 yapa"'l Ha L:.n ,. _,,uği uz 11 müıl~ unvanlı kitabımda, mnt'!lıur ol:::n ı "'ı ll~""" P1d ,-·- tı" 1 'r Cl~" ; ı t f> • ... \.. ·..., ın • vı ·n 1: 
ğııı:;.. İc:ıp ede b rda ._ ut dev etme;; \'r lt:ııyan iı 1- tarifleri ta!sikn nrz ve t&l:dim bildı• imU - }·ine ı:: • .Jıt r n · b" n'1 ı H t c ı 1 
mclı: tc !Azım o'd bil yo- r ı. tor. nun Afrik da c<JJt- c.mİştim. Y·ıln:z l u:-;ıda _ K 1 ost rce :im l:i r;;of<.; • ' l. • 1 ,, mıy - Dıı • r ... lc 1 
ıum ve bun<lan l.ı • ı vonım. ı.c iye 1 h Y L buldıı. Z:ıten ııuni Sultan ::;·ı 1eyman devri 5.- Mr (realizm - Rcnltme) \C 1 d \ n .. · 'cd ! c., •• Jg5-

B 1. ba'k ı t · ·lJ. oı ... asına da pclı ıı·r.ııcrinden • Kınalı• .. Aıı· kab:ı ve b:ıs:t bir (matayal /. • • c , < ün ' - ı ıyonl!'.~ ! · n n ne -
imklil voktıı. Ne<lcnsc zoraki Ye efendi! n·n (Ahlakı Al8.i.) isim- ın tfriılisme) folscresinlcu(süb :,;ı b p \.f' w ' 

k:ı·iar kabra"Ita • t:r • • kız ol- yapmacık ,;.ılt"n tlar uzun müd- li kito.lıında tercih ctmL <lduı!u jektivizm sub;ccfr»ismc) t! ı u:ı t .lli t~r!ıl can'ı 
<!.ığıınıı çok iyi 'ı:liyoı;ı-n Fa- det payıdır r 1 ımıyor. t rifi iltizar.ı~n 7.İl;redcc <•im:' 0 itikad .• ~ r:ı>ıl yol rubl>ılır ı ;'er, "Clır \C ı:. , 
!;ut. h!it ;-.. sukut!. :Milletlerin ha· vakitler fclsefryc (hiknct'ı d~r ?lduı;umuzu gü.tereb~,: ım. 1 c! .• ll . i !: .1 varl• ı ı 

Yanef sözünii !umm or. Y lımh t bii bir seyir s:ıyıhn Jcrdi. ı~v t:. Fcls f de en rr.ill•ım ;.,., cı ı c:. J diye 1 ~ıuneden 1 bu .. ada kesti. SOz'erirıı ı genı._. lı1 t,lih t~:.htirava.1'isi ferd:erin lHikmetp n1~vcuJatt har"ci -~ mcz'"'lc i:ı':a:ıın, r.ıu11it i elan d- 1 lJf'n'ir..' \'C OCruro r:ıbi insanlar .. 
kız üzeı·inde ne gıbi t <.rler ya- mukaJderatmda d·ı a~aô;ı yu- (ncfs-ül-emir) de ne hnldo! ise, lemi müna.scb:ı.tılır. Bu ınii - dır. 
pacağını bekliyor gibı idi. Fa- karı, ayni kat'iyel!e bmdini ~ hal ili.er<' tilm~«tir ve lakin ııascbetlcrimı?. n-v· ·:ı cuygı lştc f,' _ edeıı lı be·<l r clmı 

gvstcrir. Liikiıı itiraf etmek takatı be""ri.vc vcfı ettikc.c ve aletlerimiz oları hi•,kr2nizle vr.n herk ;..n h_idoi ve tı1l;ıı 
l kat bunu pek a'lln·arnaJı Anııa lazımdır ki İtalyanın müstcm- .,.. ' · 
'a rıe ~yasa kalkmıştı. · · kudreti insaniycJe miimkiiıı ol- ol•ıyor: Gözü!nüzle gpıı.ıy0 - ı ık<ıdı \'C o itıkadı .<ı.-vıye l-

1 ~lar' .nccr n,ın onun leke imparatorluğunun }!kılışı l'lğu nıiktar.] diyor. Yani, ha \'UZ, climL::e tutuycrı.;z, ku. ı c' n rnulıakemeı;i \ı' <lcl• l<''İ hu 
'a ka~~c"ı o-~1byn gı;· - Hakkımda ıli!~ündüğtiıı kadar ii.ni ve •eri bir inhidam riçteki fılemıfo mevcut oleıı ~ey- ğ1m•zl· Lıit;yoruz, lmrnt"muz • laaataıı budur (?.fo""' 'iz:rıı> 
Q1: ar b't·l ~riıı"ej 1'-""lcı·den solayı sa•ıı leşckkür l~rilıin hcnırn hiç bir ol~vre,in- d.' 1·1 . ]· ).oku J·.ı·ssed',·yonız \."hu ın ]JU J·:ı.ba ve 1·.·ıtı··J 0 1· "şpk'.ın·" do. uı;ı, ı kitoplardan bi- "', de g·· u··ı e n·şt · !eri • ken ı .ı<cnc ı er.ne ne lıalde ~ . _ 
' ' 1 ederim. Benim havatımın ne or m 1 1 ır. 1·.,,•ler, 0 halde bilmektir·, dem~k t ı ı · -' ı · · (s.0 f·'~runaı1c realizm P..e•-' · r a :at bir türlü 0 • r·· 1 b··t·· b. .h " , vası a ar o, vıcuanımı?. ıaı ıe:n- " u, 

· anı ehemmiyeti \'Ur. Esas gaye Mn- •1r zaman ar u un ır cı U· istiyor. (Nefs:ilcmir), bir ic.in, ,ıc blreok scylerin nrlıi!ı l'ak· !isme n1if) derler. i';'u 'ıiııynd.-ı ·e~",· •. 1.Y:ı.nıı. yordu. Ne k " d ·· b. ' · · 
., • ı ı kedon•:ayı kurt:trmuk oldııgı· ına 111 enwne ar goren ır azamet hir hadisenin bir ~eyin kendı•i, kınd:ı - ııelc l:;edihi olarak - bir takriben bir milyar '.ki:: YİL' 'Ja.._ ıı ZCırıadıys1 mu- - \ ayl •-- ı ·· · t· b. • B 

· 1.'lladı ]fı"i .. cımacli'"·en göre bu u.,n.urda ö!men1 ancak bir d·e gurıır 8 laı....u-ı 111gun ıs ını- demektir ki. ız on:ı fbir f;cyin takım :ualünuıt ctlinıni7 oluyo- bin l .. adar insan varmıs .. un-
. ·1~·· ' <.< , vazifedir. ;ıt fery:ıtları kııılaı· lıazinlee- hakikati_') deriz. n. u . tarilteıı J rnz ve o şeylerin meveudiye - Jarın bir milyonunu ·· k tırs:ı.k Liııa; ; . •.Ye ı.Jiilihim CC\' · ti. Hakil:akn §airin hakkı var- t. ·' ı · ·· h ı · "erı· kalan azim kala_ t .. "ı"' .. ". fcl ' _ Yük"ek kalbin~ w c.s'.lı ~- sonra , ınsamn aczıne ımn ede- ınucıı uç ~uıı e u emıyornz. ., ı. 
t.ıUt ıpıw r~k bir cümle '-''' ila\'c ediyor: Hi~ <W-9iinmc·dcrı ina 11yonız ki, refcx;i huJur. Buna ı lı:rı ogr,·t-

. '~rnadiyen onu. dii- tine bütün b,nli,;inılr hayranım. Ol sıı.lt:ı..ı:o.b!l yeller eser ~imdi 1 Llı.kin beşerin kudreti yettiği onların vücudü bizim varlığı· r.1ck i31.cmcz. Bu tabi t l'ir dii -ı 
· iıı ;; ı ~ın müt~mad.yen 1 

l!'aka t ben s•ııin ölm 0 ni i,•lenıi- ~···rinM kadar , ve bövle bir bilgi hsan mızla kam de'ildir. Mesela ünüstllr. Belki fcl~ef• cndi,,e 
<le ~Unc o g~liyordu? yorum Aıuıa.B• cı nıçi.!1 iste - 1·~.ı·u mümkiiıı olılu/;u ka·'ar." .. 1 lsta-ıbu'daki ı:;üıeym•niye ca- ~i yok iken lıerkes IY'y!e dii.~li-

1 d· h n • ·ı ı Galibı Hın·atistan Raltana - ~ -~ u u~ icı.ı·acaı,,.,m 1 k S"Ji- ınedi.:?irui d" biliyorsun. Onn t,.1., da bu .., 1·dı.şle avn k"bet diyor. Bu ikinci cürnl~ a,ıl cüın- mıinı Sult ın Süleym:ın:n emri- nünnüştlir!. Yalnız bu ınüna -
lllt. · .n bövıe heyecan - 1 ··" " , 1 a · ı fi ·ı b. ],, Mimar Sinaıı yanmı. ,.c bu rcbtlte yani kaıııat ile J.arı;ı • dıye d .. ·· d.. tekrarlamakL1n ççkiriyeırum. mukadder gibi görünmektedir. iri t a.r· ıye 1 e :raz uv~unsıız, 

1 
d .. 

"itan d u•un u. Çiinkü suı, ><;\!Jl karrı besledi- ı ~e demeli? Bunu dl bize zaman hall:.a mütena~ızdıfr,kbiz bı.:;:üıı 1'.danıların ikisi de biri: ç r .n~ kar"ıbya .bir vaı.ıyet. a.t
1
P ~ u~1u -1 lar i ··· ~ ort ıya çıkan ~:l::ıterccektir. b(jvle diyen1eyız, a. at ziyanı .... onı·!J ölmilş carr:.i o ıanı:ı ~:ıa.n· ·1 en ır ınna.n ı n va..,ıve ıruP su 

·0d · Inın suika ;di tc- - ğim hisleri anlamak i~t,miyor- yok; ~ünkü umumi felsefede en bori yerinde "·ınıp duruyor. Ta- j"l y9ni amil ve mlit fekkir o-
~·ıı ıloJayı bir ı11- 51111 • A . Cem,,/:dd:n S<ıraçojlu nıiihim meı1cleleriıı birincisi ,.e kımıle. )-ıldır.lurJe bü1l!!ı ,-ı lrfı- hı I, in~·mdır. (Obir t. yanı• 
d~t /Y0ıctu . Il•r lıal<l» - K:ifi. ı:;.n, •·U~! ,.,,...,. . .,...,...,._""',..,...""'vv""""'""'""'vv""" a n ısı, h akikaten - i nsanın h·ıri-1 ina_t da öy;e! .. Yak~.iı. h<>r ~eyi hi~ delal tifo har.ı;te milstn •

1 l'ade "'tfın<!a l<eııdisini - Susııyorunı Aun·ı. Ban Çırağan ca'.Jjes:n J t: i; d iilem i le, yani tabiatla kai- deı:-ışıyor; 0n,ı:ı da zuphe yok!. killen Fcvcudivc'i 'rnbul \'" 
~ , dah. topark)rabilece!<, kızmadın ya! oto devrildi na t ile müna<ebetidir .• bütün F'a.kat dcği 2mck, bfü;b'Jti.l.n yu't t ~·im olıınan ~~y!J i'lsıı.nda.1 

"cın r.ivetı .. yapa- _ f:ic.ı. etlerim aı tık gıt! I diiTer müh im meseleler herı bun olmak demek deği l ; bir şeyin m atlasıdır. Bugün frl&':fe lisa-" ı Oı t"köyde Çı rağan !'adde8in- d:m doğmuştur. Kınalızade nıcr • 11 ,,.,,rıno avrılıırnsı v~ ba,ka mr.du daimi bir surr-lt.' kulları 
' 

'a - l ~iı.li.'-·oruın. n. - J • lı ı k · ı t ı. ner · · ·' ' ,_ . ı · t d J h um, felsefenin ası l mcvzııu o- · ki · · , ı I' h'l ve irer mes" ıomı o an "' bır rok yenı Yanef a.va•'a kalk ı. Bıı~iiıı · u'KI yo ın~aa ın a ea ı~an a- bır şc c gırmesı ucme <. .ıı h. . . 
l(alk gaelın i şt i. ~-Ie l 'u n liik cld•' ettiği mııvalfakiv,.t ıneleden Cı:leli Must" fa Akçu lan r ana mesele - question • gürdiigiimüz şeyleı· elbette ha- < ooiectivi(s".:be > kvt"'. 1 s.ı J·:r~vıı"" 

ıııu.ı ,ı nde!endc bul un- , 1 ld - tııcreJ •·i fel,;efc tabirine tl~r" )'" l dc·.:il! .. Bı'z onlarııı hay"lt·nı· mel sıı Je ıvızm o ıc ,_ "l lıa·f,· ı·di. ı:ız"a·.·,~zı dalıo •.ı· ..... ada' ~alısma<ta o ugu sır:ıda Bebek , ' " - , u 1 . ) t•b· 1 • ·k·ı "'ı·me lı kl•· ı'. c~nasında bir ' ,.. . ,. ' < ve beyan el.mi~ va ' .. Bize bu kfı· ara sııa ıilyu<Lt göriivoruz ve ı.·ıı:m a ırerı o ı "' • 
l iirkiitmek doi!ru olmaz.lı. ~on- ·i.;lik:ım•~tine !!İden şoför Ahmet ,. b ı ı mu .. "taktır 

lltk1 .. <aha i > lcmişti. - fid ir. Ben cvve.a u ıususla cu hakiki ı:iirüş;c riiy:ıda4i görciş I ' n ' · 
'!'. •ta t ra ı_,iiphcJeıı;r Ye h'itlin nJftoıla· J{ızılözcnin İlhre.~indeki oto- b.. ı '' ı 8efl diiRünceler J->ı• deı·e • le ı-' ,. ıı-ınalar yap- " b:ısit ve en b ıı o an i tikatl ı , nrıı.sındaki farkı pek iyi aııJı. 1 re. . 1 
~~ ~ onıit ıva ai t bir n akim J:a:ır ı. Yine 1erbiy.,ıi nun s:ıdmes:nc uğıamı' ve ya- bir iki cümle ile arzcdeceğiın, ı yrıru:<. ıesehl. rüyada yüksc·k )<ptle kalamıyor . ln~,n • trafın-ı 

.~k bu0Phaıı,, deposunu tanını boım !:ı.ıı Anııaya nd ı .ı:ın:nı stır. clinkü avamdan olliun harnsta n hir a:''nçtnn dü<üp, J:erku ile •"a clikkatlıce bakıı' rla rlü -

Ortaşaı·kta 
i.1giitere 

A :ırlık ::rn.bc~; t.ıın eeferine 
hıtmı~ nazaııle bakıla

boli. Dlik D'f,oste'in ordıısile 
birlı;<l • t lim < 1 a;,mı nütc:t· 
kıp d.Jcr ıkı mıntakaya .ıkıştı. 
rılnr ı olan t. u İt'\Jycn lacı• 
1 ının t ı ya1< n b'r i•ti1'ba de 
~ ahla ını t rket.'llele ı .ıekle
ı.cb'lir. 

Bundan scnra 

i ·ı; i 1 ' nk c '.f 

-· ru .. l -~· r: 
- le ha ı r ..... 

ie•ıne t .. e 1 
\ ü1

t kuvv""'"' rıh~ y 
v 1<edecekt r 1.ı ı a rr..., yo ~ .. 

• 

lra.'!a ' ı? 

Bitt.ı' bı D"ı ı ~ 
ın "' !"n' ını t 

ı lıu 1 u ı . r.nc t 
ı - 1 buJn~.ıı: ir •. r· t 
lerimi:tin ı1tilmtc ı 
>· ı~ağ·ını bıtta •• c'ni: ' · l 

ı." fLtlar ;;oote c ktır 

l !.ur-

in-
.r. h~-
• mı
i h· 

ilk hed ,f Suriyedir .. 
O yle .,ürifüıyur 1: b•ı rır 

(ı. ':?. 1!1 i k r:ık c ilLC İ< 

lcri mınt'.lka I•1 il& .... ti·1 olacaı~tır 
ve burada E.Uı-t?f~ ~uvv ~li bir 
orJ,ı hazırladı!~Lun sc ıra 1n2·i "' 
lizlcr do;;.r, dan <lo~r .Y ı Suri .. 
yeye tıar1·m ... ceceklerJir. Fi-
1 ;f;tı. \'e arki I~r Jü voUaı ile 
;v.ı >' cak bu t ıpru-ıııi -iiratle 
sun.ı crr.1 ~i. I, ak l::i l r• ni en 
kesti'11l~ :1uldcn hallt'dcb.lecl·k 
olan ycı:;~ne tedbiı dir. 

ı;:sasen ingı~ızlerin Irak lıfı 
c.ise:.ıi b"" !ıya1 ı lan hf.rı Basra 
ynliJ .. b:r t o rrı: ı i tif ıt , tme
ı 1clerini ı1 b ı :'t_·b ... bi de Lutluı
( ~n pt.n yapılacak hır t.ıu
ruz. 1ı m güç b .. :-ıler. ... bi'.tr, hem 
rie Sııriyf• y<ı1 le ını eııt.ı.(U)?C'n 
geJçlıile<·ck olPJJ yardır.ı'ar lrakı 
durnıudan takvıye edebilir. Ilal
bu:..i blr d •fa 8uıiy~ İigal c li-
't."Cck olur• lra.I:{' t.ını mauas;](' 
• u.ha~aıa altına a~111n-, 1,.,; olur ve 
ha.ı i ten hav.ı y..ılil y·ırdrnı a-
lJ.bıir.neSlOl'l ör ınc rerilir. E:.::;a-
1'( n dalıa ı;;ır:ı<I rl»n b0ıızin "ta.ı
h;, crulml,'l., >ilah ; e < ep 1ı:ıne 

sıkın' ısı 'eken J "!lkı•ı bıı şcr.ıit 
11lt ı :ııla :-.iirnth.~ i· ~l e~ıh·1e~ 1 

hlı..i.!nkündür ~tUn krı lnrı lnüsaderc etli \'~ c:ekilıp r,itti. E esnada otomobil de devri J- Ölsun. bu meselclerd~a t a n1a-
1 b!rdtmbire uyanJıi?ır.'"'ı hatırla- t-tinnıeğc ~a~ladığ,ı arı l,_ı n iti?ı~-ıl 

•~ıı-.. ·Oınıtacıları da.; - · · 1 · · J ' ·ı ıı· mile bihaber ola n herkesin itı- 1 ıım. O bir aca.vip rliişü<;',ü : Ha- ren bazı ·üpheler.e rı avam ıtı -·• ıtts ,., o ge<:c Aıu1a her nC',li'nS:" hi.-. 1~115 }...,(' l c. ıçın. ea:ı e .. (.... il ~y ~ r 1 "' ra '"' ,. 
:ı,ı.· • Nnıdi;•t> kad·ır ' kadı budur. Sonra ne g-ibi lıil•li ' la bir kağıt ıar~osınıu '.·a- ı.ıvhnın s·u·sılmağa b:>• ladığmı • · >ı b"' ınCt 

e,ı '~ııı · · uyuyamadı. C·'k ıaıı .. • -ı;: hır vımanııştır. Yaralı l\!u•t:ı fanın ·· h d · ·' . n, b.. ~ ~l'e . anıaclıkları en _.l'V ""- sclcr ve ŞU"' e uvan ıran nıti - \'a!? .}'3vaş yere i .. n ... si gibi bir g"reği gibi ht~8t:· ~ h· ıır. La ıı -:- -- _ 
"'n~ırrn işti. Biı· mü- tirec ge~irdi. t~~avi i yapıhnı~ v-.~ ı-tı.tt·lt ı ~cıförl şa.!ıedcltt de18.leti "ye saikasilc; ~eydi; hi~ de bir tarafLnl ncı _ \"C iptidai itikadn:ıt·.ı s~iphPler M ı_ 

1 
ı gf·lınre, F-ıı_ı 1 ııc 

ılttt ıla komilacılar-1 11\rkaso vo<\ 1 yak.ılanrr.ı~ıır. o (avam i tik~1ı) nın yanlıı; ol- ına.mıştı. Zat.en korku ile ı•ya (Sonu: a.:ıt-lfe 6, SL\ın 1 de) J ~o< kı buranın m tda-

~ 1j~~nınıs, faka t ar 

1 

~~~~;,.~~~ii~~~~~~~~~~~;ji~~~~~~~~~~~~~~~~;ji~~~~i;~~~~~~~~;~~t-;~;i~j~t~~~~-i;~~;~t;i!i";-i~~~~~ii'~------- fa:ı.rı d-ı lııguteı·c ;..,., bayatı "lııı sını kaçı nnağa ~ - .~ r 1'iı· c"'nınıırti lıaiz<J F<1tat 
llıııitu~ıa~,lı . L akin ha- lngilt re i' ın ln..'< , ll ·ı~ın 

" · )>· C~ılmııı bir Yazi "Biz·m ~uraya b1 11 ,1y.ı ilıı . .ı, J•rOJ·clerin n~ kadar t,ır~ftar kıvıı. "İ , 'iı l!• "lll l.ı . erıı· 
lh , '<>Yl crk ı cd'I cek ~-· . . 't I . 
. " Yet d 

1 e Türk za. ' ı.e ....,,;en mz ' "' uı · z. L;1zanacağını bilme:ı l ız nı l ı. tl.cn r ~oı <legildir. ı r \ \ c lii-
:t. aha ısleıni~ bu- nliı'C k.ıı-şı Lir niııııayl.· y:.ıpıı1ak l~ahriye birinci Jot J• • a •1 1 1 ınüdafaası ı re af'l ... J.k Su-
ha.ı. hem hi<; bir iıc ~·aıflmıyac2 k: ı:r nri kiıııunda y .lığını 1 it· ı,yenin ortıdaıı hat.it ı;m .. 'l .ıı~ "c ·'~ ,, 11 hem de lıırist;,. ııları~ \'ııziy~-

1
-, ·ktupta·. b · ·ı ı v.. • • :l' ıra,.._.tııJ O 1 a ra tin.dı · J ag H ır. ~·ı~ :ı t r ızı.ı.rın '"' ·ı tini telıli rrvc diisiirecc·ktir. .., 

· do~ . sı e d 0 •iddnt. f "B.tlkan varım ada ın 110 buı . J an<' t '- ,,.J l ~ l r a•· 
\ • .,, Y ' Bir kere . ken.!ı>c~ı"a La· ı •------- ------------- , 
· ~L·. Yupm ı!i k:ıptan . b • lJin k i;; inin göuJcrilni ... 1i ' c- J.:.:r.ı. rıı. ~ • < ı \ ~, i _,peye 
,'!lt"ı1i ~ anıiJ,, bir. nümayişin Li.iyiik bir tesiri ol- ( n ~ " • "' " ı . F R l • .~ ~ 1 ceğı büyük ~iyasi nclı<'~ itıb-ı- Y' ıi •al.' iy<' ~ ı ıı ı"l' f):>t ('l'll1C· 
t "ll~ U bir nlima) ;:( y ıptı:c i .. 1nci ·~r ı y E •• ı· A B A H ) I"' B O y Ü ' S ·ı Y " • ı' ..,. E · C' ı 

l!trıiş:{1 unlar ~e-li · ma?;. Surivc- sah~lleri chPtn- • --------- -----------------'--- ----------- _ ... ıı!t.' hiç ti." heJ~~r edilnı ~ lnıı- Pin iııki!"'sı.z'.uı İn"'Jhzlı..:IC ko-

t,ı .. 
' .'Ullı<l 

ıı.. eıı .. 
.1:-<1 ;-,. ··Prr. k;ıdar 
"bnbuo" a~1 . • ızel kı-

A. ~or. 
ı. n~a'. . 
••~ti licnuz ı·akit 

'' "'~' 'rı ' · :-. a · cı'a ·l V\· l" • • 
ııı. ~~ abu işe mıı· 

·abıriRda -

n1ivetteı1 · ilrldir. Ş rk hudu" y· aktı r.,, rlcmi..~tim. 1..oı ! >~- l~y hir zaf ı k,ız..ıacl•r"r .. l:t ... m 1-
l:ırına do;:nı 'l'ilrkJerı.ı S~Y • Ça a "k .ı'-' seferin:n sebop °'rfn ra ııreV J:.t\'Crdi· J•rdi ... bU!l}l' h 1k11:.1 bi'yiik 
kiyatını dnıdurar:-ık tir nün1a.. ~ ·~ otstar.lıu~u ~·ahı!) o'n1are J~a- c.·k:-;r-riyt."tinıı l,..ıün z 11leyh -
yis ancak Ç'a~akkql ·ye C: v - 1 a1.h·nLr, yo~i1c b:ı~.-ıa.v na - 1 i;ı t ırı olrluğu c .ı gi:ız (l,-ıuıule tutu-

. . ' I.l ı j •:c bu suretle Balk:ıııların bir- Yaza TU7. kı-asına hir eok .ileri ",eıen ı k l . ·ı,·· b . k ' 
b 1 t J t • · , . k tirilrnc':n_, ı.u allar ;di. B ul- r a1ı~·yctler taraftar ı!riı ıinii· ı 

1 
rilmtş QlflU!il(ıJl'. ..~ l fa ti- n ,· _

1 
' t• İ kfin \'('fi.TICk O k~.J-ı.r 'fi lİIH lC l. O Ulda 1. Uf; ! \.U·.ı. 0.ay-

tan ll u '·''O ı "'a ıv ~ "" - ı ... 111 .. 'İH'Cler Yerebilir kı } u 11l..t"'tn aş t' . 
rilnlf'k l:izıınıJı.. bJt..- lan.n o ha,·aıiJe v.ızi yetin I •

1 
yuruu . Du lx-nin1 de ötedt'n b~-

1 
1 fngilter dlh,.ah 111 ... 11,•ll!l l t.~-

1 ·Bi.ı.·l;.:ıc. ~y1..lan cvv •l ti•lı ı .. ln ~!ı...:<l..iktcn suuı-a. htit~i11 J..:u\"\'C-1. Uır an ... lıt""ı·ı Oidu~ ... ~ll kanaatin- ço·· rç 1 J i o }adar harart•tkl i."".ltC(ll,'.irn lı'biki için asla \':J1\Jt Vı~ - ~ 
. . d .... >t!ır. l\..s~ı.eı·i, ~iv·1si ve b~.ı ri bir ı;; ·y. l luğu ,ç n dz!ô:t ve \C ıııcnıPlidir . ., ( 

bir haı·c1':ı.:tc ı;itı~ nlf\':Z.,. ı hJr harc:<t..t i~Uı r ... ;:. ı .rııv,1z0r- sika;:-ll"l toplu;·urunı. f-!iya İ, 5 İkin<"ikcinunda ( n kl< l,C ~ tılc tPkrar gar-p c'jJ l0nebi· 
/\ yni rli..'1, Lor ı ]( ncrl ın- l .ı telılı.< . c atat kc~ğ imı;. i '----- 117 lı.ı.hıi ve a>:';er; salıi.lıiv~t <;r • ı'P" '" ki filo kum.t•'" .1· 1 lır v. ln~iitcr l;•ı lı ··ek l•' llt' 

ricivc ı1 -..J.rC'lİ y· ~ıt ih~ ,et- 1 rı· , u·rr.ı• ,t .. Jıı·. ı ... - T d kudcı • ("llıı :< tt.·;· ~.: ı "C•""r, f:>u -
- f ..1 .... ... !~:ıb dnt'-• al ı·hr•c". İ" kalkn1a- l!l·Jı t·ıraft.P.t·dı ~fösyri J, d ru t lgraf gel i · ro2'n.-ı t '.;r~ı \ıı .. ~errı fol- B··t b J ' 1 l ~ .u ... •4"" J 1 l ı • 

t ., u un u lU.!:'US ·ır a onuna h, ;:;kcnd rL"lı.ı i ~gal c'"~cli, o- o. r ...,,_-ı ka ı ve 'l\:rki•.. l.ıl.· "l 'anakkı'cnln bi:· lı: .. u ı ı.v ;r• ı1c:- "r r c: ~ u 
ı · cyııi r kıro.le ,,:düı;umıızu mek· <lak ' 1 i ".kaı ı;ıi t f . 1 w • re ( . mıo t ' - ' 

l :ı~ rruz:.ı 

ilıt ııı..li 
ı vlü.r. 

" '.N' k'c 1. rr1 h!ı r yı b 1 1 .> 1,.. b 1.1. i Alına 11 Jrı ,..,, :nı. lı. r) ,.ınıp a!:l acagın1 '-:t ı P nı- ,, , ı.ı. ]. , ı· , .ı· 
tu ·:r.ua 1 n ı)·oruurr. '!;tr u 3 'b , ctrnl·,-e ı ı 1. O .1.111 takip e .. ~. orıım . D- ı1 ı 11 ıı.:ın n 8 1 r..:ı · ~ , ~·-~ca~'"' tt' Jtl ; b.ı itLm"'tn- .. 1- , t lb • l ,, . -- \ u ~nlı :ırı G•. lı o.uya, -• 

"' .. u ... g..,. ı..., ıl ~-ılı4r .. lh l'f" n1eu D • . r ıt..k ı.Jt d J ''nf a.\.' ı '>lmaklo. 1 • J ' l . danır•1 tenin ed ıt. l~unun:ı ısc b~ı ne onun U' dP ben i!n ... uı;;:ır1:ın Jb!~nbal lızerı e. t b .. J. \..ıtavepc' <'O'g"n1ıy ı ıy <' MURAJJ SERTOGLU 
b<•ra'wr ,.., .. ,,.:,ıeri, ... K ı u2.l:.... • · b l~us. ~~ırp ve }\~.eni i Avus- r ' 1 ı ı ıı t,a)~esı, :ı.·orı.pı \" r ır 

_ ı u J :~ubabatiınuir. lyA.C r ktıı 11: ı;. ~ ,1 , ctı'crı· ,11· ~1·:· kı·y..... .., 
kı kuvvcthr 1i ;.. ıi ç k c·l: sikin ·ı:.q 1.,, 11 ı;nı luty:ı a kar<>ı harl'lt i~ g~rır - • v 1 d . _, 

r 1s- b 1 · · '" An ı ı,· 1 • a.-.ız ;;r.ız"~'' nı ıhiyctt cid·li bu tı k~t. Azı.cim \ ııı.-toı . ıı_;e ı, "' c'.. .ua :ıı ı , •vl~ıııı\.- . ıs tlTY3Y ı <arşı ır c • 
b· lunaınıy (.''l;;.llnl~ Cli li.r })t.;;j 'ri:ıkivev" ı .. a ,J hir hii- tıni~). tır l lıt fi o)"llİ bizin1 hc-

Gariı) bir 
ı)ropaga~ıcla · Hu tt:' r·· [ lı ı· ·r~iı 'der,. 

karsı Li'" ı iiın.ı.\ ıs \ :"pm~:\''l 
nı"rb:.ı.r C'ti:\'ordu. 11\\l' .t. hu 
ni.in1~y~. in Il1ahiv,~ti h""ı.k~:ıncL.ı 

.. hic bir i . .;a:-ct \•eİ-nıiy<·t'1 1 ı. BOy 
le ·bir .._. v:•p rr11i kii: t'. i._· indc 
buluna - b:r ruüttefıke ,.cr.Ic.ı 
rcvapların t:.1\ ~uı..lan ~ .uı ı.Lı" 

J•:r tc;J. sa bal', I .. O! 1 f'i ,c~ ;ı r 
biitün b nıesel 'c i ietkık et 
t ikten. J{w:ların rrıU' ı~ttu , 
biz.ia1 ı11ünakaşalarırı:11~1 ,, ... 
ccvabınll.(..I öğrendiktr:.ı !'·l :r 
LJna bit· mektup ~"· '~~·"· -
Bu nıt-"~ t up bahriyt ... biı i .• ı j , .. r~ 
tlunıııı m~taleasın ı. l: · .. ıul ::. 
ne v .ı. nınnk i ı-.lt•di i!i ni :ra:.:.--t ~ı · 
cık~ g-l~st,~ n1 istir. (Js?l:b :1 .'>'°'}f
liği j?,'Ü!.'Ü~ün h.;a.}).•li n i, in•~ li;1'ir.i 
dC'ği~t i rn1rz ... 

T ürkiere k arşı µla·~ 

nasıl olmalı? 

1.-:.ı.,I Fi""lıer. Türk\, '" l;•r
ru. blıylik bir plcinın tatlıi!.:i.ı.ı ,... 

f .ınu 1 )·at.iy(n t ,rıftıyır 1. 4 - Stur\le ise .-ı::,:ni 1arrın,ı- d · Inı,. li. 
'ı 4lnız bll hlit un1 llcrh•tl i<:ıa d.L dcniz<k· <s.,~nakk"Jh:>'İ yrırlı.ı- ll 11a h " tınrJml J·ir r.·~i- () f:riln fı1Jccİf'n h4•fir h t[ 
c lilir~;e I~akat r.ı.1 :1! gef bu ın.ılı. Albh ,-.tr·dınıc!n1z c•l.un. 7- }pı·etg-ôıcıu ... 1-larck~tPgeç- ko~n·tcsi topl:ınt,:~uı 1 ı Tiıt· 
l.i:tcrıı1. lıLlli.en ~;\,11.ln11yaca l<- l,.akut büyüİ~ ırrpo'yuııun de ı.1rh ı•in Lu kı1fi i.li. F'akal ycyt• karı;:ı taarıu~ ıcrıı~ı \' 
1 ı · L ı'nı ··ıı· ı· , ı· b •L· tlig" i gibi ei!er "}ıpz:tnC'"l ı. tcnı\ - ı•ı • ı ı ,. . ı. ,._. ;.. ll '(' ı..; on ı;.~ .... ad~ r f ilnınıtı Var Pll ','akın ~arka a~lCC'I ~r)ı! if' il 
.- ,·ı •·· • • t ol '· ("' .\. .Jr::ialUZ. '"sürat! . 1 ,,.... ıı ..,. •· o. anal·a,.-;. .:Joıı ı , ;'·i.rJ ... hi plAn Yiicııd(' rt- ı.1csi l>aşiu".a m..!'v;.ıın teskU 
dt fa u, ~ .. ln1a:1 loJılanını stık ve Size bir aı..1. :n ı .-ıı.l' 1, bir tek t ,rnıt: k l'" 1 ıf•• b·~hri"'" biı iıı-

1 
k ı,· 

1 1 ' J k d r '- c• " d yorLlu. 1f'r ~es 4J~ .. · t~ lİl JJ-

O. N . 
--<·--

:..;. ajansının uyour• 
rna bir haberi 

u 1 l·ıJJl ...... lH_ d.ll llt' ~ 1 · rnu:>tı ?! ) a a-n ... 
1
,. ri l l tııU, b~J.tı3.-;.~ btt ıncse- rc,kf·tin l e ·liıı edcct. ;;.i ı >ifa~ 

... 'ihU)L'l Çanakk<llt-yi :.~ü.v l e 1 y,_ t thix ' ı il s:r Je.k ·11~1 ınuş bulunuy<ıf"UG. I~ll;!l ıaü -
i--CLi\ i blr bnru l.Jard1nıan c: tmc l< }:1iclıeoriu bl\ pltinını·1 tat b~ki (i('lc-ri t akdir ediyor \ ~ ' 11 ttl \Ocillnun AlınaUf>'! .•'- rrur·k\.'C 
k.ı·arJa,(ınlanak \C bıı bom - i in bıç b ir çan• yoklıı. ( ~• - r-.'.. dilk' l. Hl l ~ arı Cıtrdenin lplgrafın ı bi'yi·k hır f;pikcrl,•d, EmL~yoıı ' ~uerin. -
b"'ı,1ın~-~~ ( İııdt:'fCili~nblt.'l h at·p tc;ı her· ın.ıth.lcEi d~ ayrı < yı·ı yc;ınakkal-. <• tÜ""rlek ı f.ii• ı- al~ l a ilC' nlitnaka~a c•'h\Ordu. d~ ... ıutbu:ıl t:ınurrı 1fl~diirlüği.i 
;; .. J~iıt~!:", ·;er.ine k onan1ıya - tlcğ,~:iıniş, sı:ya dü~nıii.~til l \"u- ınarı t-ı.. ı \' /\ıniral (~ardJıl'.l 1lPSf'lc Çt1nakJ. .. 1leyt :•11cla nak- Baş ınüşu\'irit.ri.ndsn Bürllan 
\· ı·, r'an t...,p'a1ııu a:; ınd1racak - nanlıJara, ~n·plar:.L T l111g-:.ırla.ra gÖıH\t.:r°'.:ırı: t an ibaret u~ğildL {ı;t'Jnbıtln Belgen in t·u!ntul;:si r;tJı:kü k o-
ı~. 1\('t"c 9fl·· b·ı gt>-nıiın i z i n Yl'- \' e Jtumenlc:rp ait kı -s1 1 ~1 ht: ı ·ke.. ··ç .ın ıh.ha:. 1 n )"alnı/. <lPrıiz- \·arn1a.k Rt~sl~rı n nf' d·!l' ·cı..• i~1- nu :.lnlt::.tnnda giıy .. l fı•giltcrenio 

ı İ.;ı..-; b· .. lı -ri.~ısın ı ı.:-et i mıck ~in teınf-nni~i jdi. .A.. rzın bu k ı.~ ll:n zoı·hııı "-t~ına kani ı' i---i.. ne gelecek:' Ask('ı· gü11d0rınek lJzakşarkta t.0k f"'n~ lıii" du .. 
ı :.~iil r ... : çn!:;: , ~on boı ıı baı-dı- mında ~;üphP yok ki höylc b i ı niz ~ nı.J iı:ı. ll"3la eski krtıYa~ ~itin Ye yal nız dt·ııizd--·n Ça- 1 ruındtl olJ.uı:;·unu YC i :g. liz İ t'l-
?ı1.{ tL1' ·~ n" r·~kl! k t sa n ki ? Ka f. pl iin en mlık{'nı n1el ı ıl 8.ndt. r·a ıö ı ·lc.ı.r ,.~ 111:1vn Llökmelo.. Hı, tc nahkttlC'y i .-.orla mak l tu~t-1rın parC:ttı•,·hı.;~tn:un yıı:-..ı; m;.ı.1: li.7~.re 
h~lb\'~ ıuı. bir 11irkün g"<' rİ çe- ka l m f!tiele b ~ ı })lftnın n -. ... ı l t<tt l İt ·uı·l'l ~ı·n~Ü,·ri, ınayu t 11;ıyı- b i ı<lcn bt>klt·<l iği t.ahvi4.i ycıı > - . ! buJ ıuH.IUğll?i ll r.;ö:r:crniş oltluğu-
1·:i ııı~ •. in.;, ::i..-1.>·· lJ olrhı mu ? 1şt<' b ik olun-~\l t~·<'g-in <l<' id i. '\"o.ıl- t· ıl a r kull~ıu Lıı.•>ktı ı· . . ~ı ,·ıı.- , ı, .. ııu k~vd,,_·ı·ıı·ıs.t ·ı ı· . H-•. JJ ı;ıt\ i Bür-' 1ı·· 1 .d. >; " ı · i:UJ ... rn ı :-: olat·ak rnı ? nunlOJ :' d:t !!ıÜ n . 
ıı,ı;·· ov l" ~ 1 ıvor. · tZ{' l ı r <) - nız beni e n :;.-,iya.de dii~Un tllh ·f·n nızı bildir ini;r..,, h a!1 B"ıee cı ; ?-:1:ıtte1! i g_ ii.ık ü ko-
<l .. ::ıı, biı; t Pk :tJ am 18.zıın . . · .. nak aı-;a c.cl ili rordu . . . 

C"ıırakka.l~in eski k t uvtı?.0 1 llunlar, henür. ih.,..a..1·i rrı;• i ı!- "" tı !';n 1 ası n ... : ~ l}.ı ,/h.: LL- <'.,.;J: l asl ıJ • · ı 'ü rk !t'ı'e kar .; ı plitn s 11 ol - 1 1 ,___ k · ı · L ' Atn iralliğe dönrl lİ~ iin1 t..aH;;u1 
h ı ""hJıt· · C'r ~ z.orld.UTJ ; ::t !'iı ı sn1 ı ı < ı. .ou y~tte idi\'(• hl.~n iiz 'fü ı-ki,vcye l:c.ın al~ ka1 C"nin Hliihi nt dt'flt't: ın•· \"ZUL' t.~ h:-wtın l·: rl -.li r . Bür h a n 

fikir ilk d c fa i!C'ri !;iir ii!m ii~ t ii. k l k , l~i:.. . • T1 t • ı-: s :.~ f ~rriJt,."r- · .\'~ k aı_;ı .. 1 :-:i r P..ohcrliion aef~r i · a r-~ ı n ::ı rru7.a gec.;uıP hi ui 11 - k uvvP~ leı · il~ zorh1nma8ıu;:; ri:i " t.• 

U · b ' ı... ? mıım ı" ı · · ı k' • ı ·· t l! 11 tA hlil t.. ln ıi ~ \"C t "l:an..;a k ıff\'t' llPı i n kunıan<ia nJıg· ına mUffi l lr p ,<in Va r m i . m· prru~ı p !>\ "- JnLi< l- l•l ra f ta ı o~an Jar ]Juıl""h•>,ı.ıı" · 
" \..; \ln1.ı n 1ııın \·..ar111u.l'1 lı;..tJ"he fl'it-hiı · lt'r i t t·!i t' ı ·deme-ı 11 i~ti nl. Rir n u la dını. 0 ~" ' lll t>:i. 

2 - H .... :--fa Ye !.keuderuna k · j st.• , ..... Jngı!!(l t '•'r:iıı ft. 1 n r· r ;kauın Çıınal.::lcaky~ kaı ,ı bir ıaar- ,.,, pru !i'let kıı ın·l • ma~< YP bu ( t ı 
· ... • • 1 "JJS? i1ııll'J ~·a r· l·t tl İI '" ı.~ı h . i i.a • J• • cl t fre -

1111111-..ıır.ııllllllıllll.ıllllliıı-W'lll.ı~-Wlı-.1111t-llıillllt:ı,_.__,'-ır.ı~Hft~~-- tp":·"' ... ' .......... ~.~:ı''M~~C::'tii:1<~ı0!!M!';l-~.-tıll~dllllı.:lııa.-._~~ırıtı--t:ııı~~~~e.:: t· hi. i ~""1''µ: j...;~ · ··l~ .. ·nti .. t ! . -. . 
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ı:ı 

( .. ş -i, t"lrlı 1 nei ı. )ff;:tiJJ 

l , :ı , bırakmaz. M':1har~bcm~ 1 
\ 4 .J:;a.r l L;l.ı.d kc;tırrocJ::, tl!-

Yınnıf, alta c wıer dii~m~z 15 5 görerek ca .. , ı,J; kurt:ırmı.,. l, -·' yerrl·o mtthar<'be H rınek, 
<illa ii.terine •çullandı. Derhal tı. ~ ı.;e, ı munık.;.n değildir. re• ıı • E 'N ır:" ' • 

.Jremaneyu gP< erek bekledi. Yu-' VOl' ve p:ıça elimle bulunuyor • 'l usu' J re'r v~ lr L ~ rr 1 aı;tnn b:ll;::ı hilyi'l< umcıı .. yemez.ıti L nine 1 
ıruf, kemaneyi eı;ki;p ~'ılm:ak tlıı. zaıak r , l«JU h :1.,-? ,. v wr: Ç<'lwslo-

e ~ızıını boşa1 
•j(in ·M!!'l:mın ; i bık-lı!('riıl<ICJ\ ~lllla da, 1ek ayak i.izerindo V- 1, .ı.c' h;r nı~dala" vap· sın ' ~ k d. . .., 1 11 "ne: 
~. V<', ogvıı 'l' mel02e>ri hır bakt gıbi sıçrıyoı', hııanım,ı ı:.:..... = "· L yu.ıc lfOLC.fj>JSUntın • 7? ye aya ınyormu"'. - an aa v 
Jlkmılk . dilı. ~ime ve köat~klemc fırsatı ~ ~ hı·ı.ı<la t.ıl.1lJ k•lometre ım- • • o .., a· 

ıe !ı::~:·ıa1ıı~: ~~~~;; vermiyorou. :!~;;::-r~'.'/~=~~;= I ra tazm1ınat verırsen l<:ızını boşarım , 
Fakat, t bir. tle böyle degı .. ldi. ~ki h«."muı manevrası çok lo ""~ · Av" turv:ı •-,, 

YuAuf, bır lkı ""hlandı, wr- miihımdi. IJ:ıh:ı güreş tm'ih.n- ... ,_, on~ "" . ' ,.,,. na: .mı Ayscnin on l'dd;. y:ı- Yazan:---- Altındi' 
..... de böyle bir mıwera V'' harnket fı, <ile ") ve t· '.l"'lar''.\ r.rutlıırının J~ııali mı.vaf:ı:ol< yeti• t'llldl o~dulu.· ı ••üze! bir kı>,ı 1 ... ·'-. ' . 

landı, ın~n, ha.ı<mırun •·ek kavı - ç hasmını hırpala k e · n ••lu li bu O.bi n--•-ı' ' M h Z k" ""'"'• ' ):Öriihnemı.•,li. 'i'lli!uf, para elin- maya arar v l ı" e ('{ nce, n ...... • \arn1ış. Ev •. ,Ieri~dPıı !İi çnkar- u arreın e ı ··- l'•''IJ.D<'O plfl 
ve sinır ,.;bi o dın':tlnu ",öttlü. ' dı· · "oc• " .... ., u tı ı ı Jı t ı·c"ı· ~0·~n1 ı·· ~orem" c- lıir , ,.. ~ 'imıllt,"" kemıın 'iıurtul - !le h'1'l'lllllII kovuyor, hasmı da . ""' ~ ... _. .. 

1 
,.n.;.,: d uıııı: l d;ı~i. ~ b - 1 k ''- Yn.ni yemek prnirmcyı di- KORGU'll.TAL ı ~onıma '! ııı 

k - · 1 ııu ıı· · sek sek oynar gıbi bir·sağ:ı bir meı,hardu. ı 1 dilrm«yı, c:oruı• ymanıonyı, W _ "'°''" ııeıızt'I"' 
~ ke=r. ;,~" ~r.Jkt~: sola, bir geriye ıvıçıyordu. 1 Yu~ufuıı, Acl:ı'• -ll"I 1 ile yaı1• Wcstvıah t.ahl<ima.t.ı. ·AAn.ın cr.t.ulık silJ.ıürın~yı lilıiıı bilır- zına.lı~nı ~en,, ~~ 

V . tığı g~OOIJ tbrprutlar'-ı lıaı::- ordaswıun dnguda uı§r.a;;tıın """· 1 . y .... '" . O· lıaz·- J c., .... ~ıı· ~ 
:ırıeg-e ...,ı.-u. Fakat muvaffak azıyet tamamıyle Mollanın '-·!·"' · · .. ,.,,-.. 1 .ı. 'ti "''"-· taa gJm.. a "'"' =ın, .rıu u,.,m. , ~· , ,_ ~ vl.ınıaJ;~"" aleylrinıle iılı 1lüyle bir vnı<iyet ımnın uu. .... r.er•m .. 11"'""'g,ı ve ·zaman aı·....,,, ı.ıu · ·""""= ın r· B.r gün bıı ktzıu lıı, kısmcllısi L:ı.:'1•.>sin .• Da~ rlag.ı ka11u:,ınaz . mn~. 'I)cş Ilı ıriY 

1 
., 11 . oleoseleıolo en . =ni · :ı• moo- ·rıı::ınıu karsılnya( akb. M;ıgi.ııot "ıkııı-Q. Bavruı Aycı:-, Ju;ı;ını L~te- . k 1 ,_ f"tll'· 

u.~~~~ .ıu~g:n ain~~=j~ ;;~ "";,ht~~uıi{g:;:~ı-~r,"~~~;~!i mor ottiği •hat~ ~.n an ııon· i ~bizim hııcamn.tiirbtlsint' ben- ;~, 1 Jclika~ıyı Çok ~ever=~· ;;:,•;m":.'.1~:':ıı~k~~~~·lır~~ ~;, ;-:l's~~~;:ı;m_,u!~"J{'ll~ 
Bu, Molla ıne- bulıi herıfti. Na- yüz Ustü <liıın'l-ek alta yatmak. J'a bıililırlan #İ"~ l ·ılı Hali- zeyen 1;ekliyl<' f:ın ın 31.arına - Ümrünün biricik ı.;onca."1 kö- bir giın Osliüdar vapnnmd•l - 134nım kJJlll" 
.wt olup ıta, ı>po.:azıııı b>zllver • ll. lin ayağııımı.n J,' İ!li ~karıı..ı' fllD.dan illii'> ctm~ti. 'lliur göılli 1\.ylcııiw, A'll<ılıın bulu"'1cagu .. :jııylc Loyk bır- kar.ı ~;uıil Uı:>ııil;_,,,,. 
m'"''? Hem ı.Je. IYtohlikeli •bır Molla, lıer·vaJı:itki aibirsa· ınndığı m.eşhunlur. Muharibi bir l:x•lr-eye J;ı:ıgla • emr, l'<s<ı::unbeı-iıı ka•ıii ilt' mı.:.ı birnnızi ı;ermeyeli mı· St'flt<lm ona 111.thtep. Dl_.., 
ka';;ketle!. kindi. Fakat. Koca Y~~uiuıı Koea Yıısu.l"ım, hakıka en el mak.vn mtthnrl'l't, •. abasını çer. \CITu ~e rJzı ohnuş. lJa'Vellilr- fazla oluyor, tlr,;i!. Jni' lumaııl r'.''<."' ~ 

Altta mücadl-lc -ne uzun fazla heye<·aıılımaıg·ı v<><ainı'ı·- eıısc ve tırpan nıiiaade\%t. ırıeıı· ~evelemek art.ıl~ bır halcı.ya~~<lu- ıi. •itı 'ta.raiın vakın ıUrrabaaın. ! ~Hcıı:ııen, h .. ,.u.. 1 oı.ı.e3k d ikI!i>ll;IW., .. 
"" lnıi'du B:ilbaaa bovum1ıırul< ,gun:;,. güre, inl.iyn< r.,ıı .. ı:y::ı. . dan ib:·-"' .. ,an. l:ıır·g··~ ei"-ıı- ,,~ A uil" ınırilü.. Yuıı f. bu ~eler 'Molla- .ıentli<~i haliwlen tutt•Qlarınd•" . • • ri"· .. . pt WLC "' c~v ""' ~ na;ını . llfC.ıJktan ne .]Ja- ı ila, altmış .-·ıııın1• " .., -. klu:tlmpanı, domuz tonu 1-0yun• mıyan ouv~gc ,..,r:. ınnı .ra - tis. te>ı'lip•e(tilnu:.ı. Nt~ hal- Ler? Jı · 

;y:ı aanna Jilim ~er.ıııeıntk lçm yiizi.indenhelli idi. .Jarı basımlaırınıaahhar iıiı'-Btı· etırumin hat•ı, oldııgunu 20 ay- kaları akılmı:<. A·ltı ay sonTa . ... fi ·ı<l" 
"or!anclı. MoHanııı daha hala giireoıe rette. eeın .. .ğe mahsus• Qywıfaıı- ,JıJc kll11lı cleucmelcrin ;mın.t Ctti-

1 

ht1ll mlrah kıvı!:ı=l< 1 heın de --:· lyi ki W<lııu:ı g'ltllidin . .Ay- ı Altm~i~ ·~.m 
"Eııt)i~ mücadoleıl~ntakl!!Olndın, grmıek .nıyctindc olmadığl ta. dandı. • ğine,in:uımalı gere>-tir. öiı<-üu u~rnc!· ·yarn'-"""ııu• ııe~ı~ Uluem:tınııı. ~l:ı.şahnıı ~· Jilam, •1ş, .. ~ı gedAi~~!, kın"y~ 
. .vuıııı uul\;ar 6ıı.rm;>ya . tııııl:!rmdan bolli idi. .Molla, ~un <'lircnl~,.;rıJ Si!tlb, heı· arazıuc lfl. gUı>meli, "' ' • ~ .,. 1 - <' .. _,.., • ruı ... ına .. e- '"";'._ ur' 

, J.iolla, \:usufu "CJle .ııasla • u-u ha · t·'ını' ,,,, ..... bıy•' ''<· man~~-'-ı· • • ınek solu\.klard:ı. burnunu· ""ke yetmiş, ~eıuocn. "' 
b nuı' n, smının daha yapa. ·Ye ııiinış ta.raını t<ıt.k.k ot.mı.~, "" ~ , ı.r - ~··""' ı ,_ .1 Wl aııı~tı. l!.'wedki glbı b<'>ğuıı:mala~ oıık lıanılelerini tıeklıyorou. Ya.ı ötekinden, beı!.kirıden clinw'Jliı;, , C1rUu.yıı hi~· bir 7.crrun •ve ildim p,~·un Ayşe, ruş.'Uı mnıı.:<İ· • çelce- oyna.y:uı 'Ayten de ınsan :'"l' : l~loc ı, .;-i" 

uhiu. ııufnıı,tek paşaeına ce"aP ver- soma, •Hacı ilüıre· .
0 

ba.pnıl:.ı kaydırı<ı. tab: buluıırlunrıa.ın;ılı • ınım n bir J;ıaft,.. ~on~a • .ll'rza- 1'lı:a.ııu.ııa.kan~t.ı. lRıtü · dı .,un · a ar çnaı : 
Nihayet Yıınıı bınbir mika· mış, m huı· ~apr11<2ına fd:ı. l;lid· yn,p~ğı ırıireşılP de haı>"f'lll gifr I dıı-. >at paLaı:ma otl ı • .,,_, l\lb:lğa ıtesnt<k y:ıpa.biliıai ·ı·ımı? 

1 

• • .. I 
Ckleden Ye ~orl ldardan sonra detı\.mukabelıısiui.yı,ıpmıştı. ,ffl taıuığını dıkluı.tle tal<;ıp et· Da~illJ', sufor-, ·«rmaııl.u". hat- jtit~ı~. Or.ı,ıJa •. bır 1ıuı;;ıh_ •ene: - Diiğiinü de;mıkahı a.ı altı Elyemt>Zli }7.J 
hıuımınm aıtmdari k&lk.tbilı.lı. y suı. 1 ..... , l' . .,. 

1
..,. 11 micti. · ı ta de»Wı>r do buvıinkü rr.unari· uenı.:cn yuzunu j.o'.ornl<'tlığı cskı ay sonraya bır:ıknuıılar.. Ş.m- .niil>ce uznrı ıu 

"'lla ,y•k.··tıf '---~uııır '·ur- a • c ll~wnce ı ıuı. ...o a- • b' .... matı""~ kam-'•u tı·•yaJ • ·~·'hı~ ı1· al ·•· b ı lll .mu • u-o • ,...,. "' .ı d ? H Yusuf wj, '-ııı" 11;;0 "ı'"·ıın· _ ın kmıımına ge.rı<ckten mtınım . ""~ · .~ · · 1 ~ " ı Y• ruz Jl~ yapmı"""'" Ben Bir kobvını ~ 
tllı~a·, ""rnına-alc bır nıil'a."al '1fa ne yapm ... ı 1 ! !'-8'"'"" • 0 ' "' - "'"' ~, b ıle kar•ıla'"~ı 0 /\.·:ılı uo,1u ııo d "-b ·" L..>uı·- , •• ,, .. ~ ka:n;ı yapmış ol.dagu ...ıkı oyuıı. -elensclere 'Urp11111aJ'a ,J:ıe'1arlı. 1 ir ı>.nye. J _CÜ<al'mıyer. ger, • _,,.., ~· ' ~ .. ~ e ,.... rnnııı y:u:ıncııeıyım. ı ~anlısmd'ı uayı ılı 
""" · dan d f hılld ı:ıkabel FıA kıun r) M::im't.'l. hır at · ı.<edd·, yr.ratıl-1 nu=ag:ı ~ııtıl;.ı.ı-. Hır P!!l'U - Ne iJiycJim' Allah •kıııini di kızını yanıııJll 

- Hııyda lı:al'dcşıın .Maşa!- a cna e m e '" r 11 ı nnyae.agı~, Doavroı; ~vıla- limmruıu.z lakırııı<lau f'<ıara ba- biı .. raıl:ı m ... -sut \ie bahlıyar et- ;rnış. Bu işk l! 
lah!. 1 ı rının l'ı>hruuıcmi nt~ RlCJlll· )ıaı Zehı:a. mte:ın !'lmı · sffi, l'Oğlaıı ne iş- vapıyormo.~ a- olmu~. nıhayd ~ 

,ve. hazır olduğunu ır<istermek kerk f'alilıı rmhııtyay:ı mlh- ~ yteni ııişıı.nlaD:nll!'Ull • AJJ:ıJ-, ıı- -t Ne h; yapi:ıi' t hni ·'nllllm, ğün )'-ılfJılıllJ~· :• 

•Yuaut da,. bozmadı o da din~ . ::=jJ yaeağımt.n ı:mm tı.lsaydı, I•ün-1 -·Ayol.. Thıh<> dwı <luydııını. uaboi?.. · getirmuı. NıkB.:1_,ıı 

i<;in ·~marak nıukabil bir na- I ·makta tı'l'edt.fııl .,hnHdı. ı:~u ~K;mlı 'etınn.. . Tıibi1 \ • dQğ»ııau .• 1''aJw.t ayıla clL ,.;t. geçtikt'<!n soııl'" 
r.ı. ııalaladı: Ate~ tııkM. mE">~i kıuıa • oı, .. na ) enı atıbaı.ı.u ı e.;ıt"ll • rnıH lıra kaznru)'or.aıuş. mış .. lfogJ.T J ı.~1 

- Hayda Mdlla be!. ·o u .. n ya ı I a n s p o ar 'k 11 ° lımla yiil'iıHd n ~ hlı Vll$lta • rlm.. - Miıkeırımt•I pıııa ,1yoL Her ıva hal.ıııdo aytla . Molliırun. Yusufun ık.inci ham- · r · 0 {l · Q ır;ı J~la cepltcuu>·clerıriliklenoc ı;ö- B.'ıyan Ay~, oznı -\J~mı». hakk y~ nir memur \'l•ya b:r alışan lıir ~'r 
)l'ılİnt> verıliği mukabil oyun ce- · , ' · · (j 11 , [j ! t1tnnelı kııt!P<-tm .. haız buhınan· _ - I<usura tıallroa Zt:hracı- fabnkada •tıstal:~dıı . 'Şillldi (Ji~errıv..,ı 
vabı. şahe.ıenii. Görülmemiıı\ !ar aı:-ıı.r.ımn :nualaıona. Cl'p- j:lrll. KimBP:Vı oaveı etmedim. •• • , _ "İll!l'll'lıiJD''l 

i'tt'lidi'. Y-umü çaprazını .bu 'fiJU· • hrıım •ıerH·egi ı:rııcllıkler<' ga- Ha~r alabile" hroılilifınikn Dıy· e ayak ili · 
rctl_e bozab_ilt>eek' bır babayiğit 'Be~ıktaş B takın-::ı ·Ga· atasaray 1 ·b l'itrıl'!IJU, de l•il>l'ier, Ame- koşup • geldi. ZalC'JJ ttupJ. m:ıl- Altıı;djş Hayri~<', Uslwd::ı.r .la J 
Y'ltıtmenn~li. ? •u \ Pık.n~'" lı:ıl'J> lın:m '"'"'"'n _nl . gıh bir .niışan yıııımutlık. Kcn- ı d~mıııfuıdt>, tam' kopı-uy" ~ık-' 11 

a: '-· . vı~ 
~-· ..,,u. · ----.> · ı dıl "~' le lı_ ı:ı Hm.da, iJ!Xvomll'tlı Emınc' - Hana ._..''! :....ı 

Y~Uf. ı\JM:oya bıle Ç&pt'az 3 f j 2 'f " • ıarcr, .,ure<·eıı;ın.o l>'ıilmr< .bll'.'i <·t- dı ar;w.u>;ua P.!! en <. ""'en re - , • ~, 
lop)a,bgı zaman nihayet bautı- .1 a (JmJDJ - \J. ınag up ettı 1 llerl' tllJ8l'.lled.ıJ·. 1\'!!f'Jı ordll, lCJ>e· birPr aeı,kah\:e vcl'd.ıl< Ehmı:o- ıic·•karşhıs;mı~. •Bir, bir.tıe lan- .llllt V8rın;t>l1 

u lla ı .• r..:
1 

· d --' b • •· • gıoıı Jıiımm 3"İİr.ıJıedcn: ynıwoş. . .Ji rırdı . ... ı. rıın mı.'I,_,, oyun ( . den tırmı.i•a :mttı:tıhhezdır. e. "'1:1.ICtımıız.ua. 1Fof'11 yur. al... " 1 . Y71. 
uıaı>evralan korkunçtu. ].) f~yıe gen()lik ır~<Spor bay-· 1 verilerek ~por .haı•ı>ketl~rinc. ni. M.ıbımp zı·~lıla.nroıl)tır. "vıldı- Ne yapalım l<&rcleı;' • :6ateu M·n - nAyol,• d~.mış .. Son, ru·mu - ı 1laıııı:•b\J! in~~ ' 

YUtıuf, bu 'ikıncı hamle ile ramı munaeehni!~dun.ınııbteııf ha.yet venldi. YaıııJan -Lıütim ı:ı.m siir'aJ 11 bit jıı.ıııt:ı:zı-Oeğ{ı :bir yabancı ileğılsm... dun•AApı, \izirmıin çopü wtr;cli- .ıuıl tı Me>;tle l 
hiisbütün boru!muştu. R.uhi y.:rJerde spor hareketl•ri yapıl- ~d!er .iatiııaınla •b: aı;1ld1, I alltııtlır.' ' ' - Sen !l1DI • lmnıı bn:&Jı ta ')'e•:iıı~u:tl<'Jip .eLlı.'\lokı.:)laılı.ır .. 1 mrye ıiııl•kal <' .,rJI 
varlı~ı da 9E'dol~. li<>lla dı. _ . • B~ı.:taş *ırof st•dttıda · Ufa.I< lurıJız 'l~> "nlıısumın, \ıana damadından .iııı.k~et.. Gon~ Ay.·ıafüın durdu, ..ıurdu da tur- lım dlavny> lı,...,,, 
ya bır dah.ı. ~.ıırpa.ııa ,gırmek .ak- BeyQ{jlu Hfll~8 . . Dun Şeref• ıı.t:ıdıuda -Be~tru; 1nrbırl nrdıııı·n. ı.,,ı ·-ı devire _ m .. ıhtiyar mı, guzel mi, <ıırkıa 1 nayı l!U,,ündeıı vmdu. \ cal< ?. 
Jın<lan bile gcı:mıvordu. .. l{alabalılt ~ır ııey•reı .lditlesı Halkeviıtin tertip ettiği hıı:ıusı relı +bir l<a.c· mı8lıı ı..ıvveti y<>n- mi?.. Et <'meJıli Em;:ı<' mor· kla · 'M. 7.i'! • I' 

Maaz.'l.lle.h, Mollııc)IB. bir ~ap- ;onunde gençlik• ve gpor bayra- iutbol maı;la!'ı yapıldı. 1 aneıılııin ıwlıelıını, Jngi}ız mo- - Bana alıreı ı<ııalkori sonı-
TaZ -git'!le muhakkak mağliıp ruma saat 4 de-başlanıldı. . • Altratnğ • ·'l'opka{ıı llir.. ..., .Btrlılı .lur\r~lılerınin yomun. a Zl' auF,uı'ı? ~alıa· Gezme:k için banziri 
düııecekli. Bu, ne netameli mol MuntazıunJc~~!~nle lOO :ırı, İlk ınümbaJsırvı ıtıntı:ığl:ı .ınet.a.netindl' lf<' li;ıJyraı • tı<'dusu- ukerliğini tlıl )lhpmamı~.. ça'an ...-nçler 
Jaı1di. lnsanın akıl ve bıııYa]ine r.eeMl l1fl0rcu ~s .nıarıı.ı~ '.l'ııpkıqıı taıanıluı yapblar.ı.ıa- mınm~e. .. :.!ıJuıtiı.ı: .ara. -·Deı;ane k. cııJııJ hır11;ey... ""-
~elmeclik oyunlar yapıyordu. 1 ~y:ıklarım ııydııraral< eah~yı bll'~ çın herülıidcncııirııfo. de hakim •mal>' ~JCJtnıdu,. ~nınn , IJ.al- Bari kazancı yetiııd<'" rıu? E .,~ ı:ün bir otobıi:;teıı 

benziu ııalılıklaı ı oırad,ı ;ıı.akala
m>n 11~:-ı""fl•, niıb~çi .mahlteıne

si <•lan ilcınt,; sulh re:ı:ııya veni·' 
ın~kr ve hal<lam.rul·~ ''"'''J.if mü-
2ekl\<'ıoesi keıri lmiı;b;.. • v eUıa t. 
Ke!nlJ, lsm~ adını~-ı:ı-1yan ;,ıuç
.lul:u· liı» ııtomobıllc, ,;ezinti ya • 1 
~ı:::ıklal'lnı,"f<ı.lwıl hi~ biı •Pn!(' 
bt-ınıin bulıunauıkları ı<;in Su kc
ciıle <>tl•Lii.• dııra~.uJa bulunan 
ır ,.,.Jı ::ı!'ı rp'lil<lllı ar.ıha -
~lan l'ililıklannı A<iylemiıtl('J'tlir. 

Yusuf, nihJı.}:Ct şuna .Jıaı:ar <Jeyır ya~t.ılar ve bunı.ı ~utea. oyuayan.Alt.mtı.ığ rnacı 2 -Oka- yn.n Sıraı.aıl oırla~unı Mısır - Eh .. Fena cle-Jıl. "Ayna, e-
V.<?tdi: Jnp.lıd;il<~l J.farşı bııgunun ~~t-, 7.aumağ:ı. ınuvafiak uldu. topralılımna ~,ır;u, <la bU .ıu- !ine sağlımı <>h12 .kır.F lmı Jıa-

- Miıllayı '~mclı eıerelt yen- Hıy;tını ıfade ~der mah>-yctte Galataaara • . ia.<ı nlmaz lruvVl'tti. ıiaı 'r şey ~u1"'ıtı.ı;ı. • 
ın<ık j;\lı -aesle okundu ve ev. başkanı . . Y ~ · ModM'TI "" ım,,.,,..t), hır mÜs· - Bu deı;:ırdt, tıl uz, J.ırk lıı::ı 

Seyırriler, hiç lüµırdamıyoı. Ekrem Tur .gen<;lik ve ı;por bay İltın~ı kal'lll'3l!llla ha.ıataı<a,.8y tahkrın ll'M'Vimn tellemnoıvctini fena p~ mı ayv!" . .,5ımd; uu 
du. Hatta, ııııfc~ al n, bıle yok- • rıunı hakkında heyecanlı dalli - la Beşılftaş (:B) ~~Jorı ara- hıı mıi1 :ılealal' a.zal1awuu, • Tob- karlar para ka.uınıWil ru par
tu. Herkeo; ı;e>;i sol•~ keıımiş, ·~ar ya,ata1....ıc ve sürııldi alkış, sında yapildt. ı.oııcı d!l'rrtyıı nılt .ı.ak..,m1tı im anda oynadı~ maltla -~ö,,tcrı.'•ırı..r i\i:.llabı 
~afi güz lu!ıı.i:lmış nıeydandı:ı !anan bir hıtnbede bulı'Jlılu. ln- h_er _ıkı talwıı.1 - 1 berabere hı.. lor· mhı.i.rn mecal volttur. :An- <ı<Jk. bOVındım .. Y<illli• QOyl ·yor
>dı.aqıılaşan Molıl:ı ıle l<ooa Yu- tı.zamla ııahadan ~ıkıııı ,gcıı<ı!erl tırdiler. lkincı ·.devrede ıhnl~ıuu; ~ak. töldt< !u(; iur rami.akaya sam iki ·elim ılfry;,nım; ı;u'Js:ın. 
.au(a t<'V<)Cclilı·etroıı;ti. "PQr bareketlerme b:ı.;ı!ıırlı!ar. Sı.ııah - Beyazlılar~n hrbirnı ı I 001-;.ııınmJyan Il)(ıl,ır-li ve zırhlı B<•yle ce biraz ılhlı>< kon~uk- I 

Yusufıın kollan" kadar uzun Bare1;etieı: 1 takip eden akınlarıle GafataAa- , ... ı.1ulal"JJ1, l'.JJfthanbt>ıcin yer a- tan sonra ayJ:Ilmışm.r. 
,du kL dliz durcluğu .zımt8Jl el- por öt,retmeni Jalenm Ulare ra.Y .. !taleııındıcn_ ~silmc-dılilerı 1 raumıvaı·agma claır olan lı.ana- • "" 
leriı:ıjn ucıı bili<f>11z ayak diz 1 E!l.t.ıği mnzikle jınııı:ıı:tik haı>e- ,gonıluyordu._ Nıh~yet <levre.nm at.Jet'<· l<>"·"'"t w-rd.ı@,ın<l.t ı;üphe Bayan Zehra, tu, JıfıfLı ıwn-' 
kapak~ ıuın üzeı:me gebnii. ltt!tleri intizamla yaplldı. sonlar~a dogrıı bır sa)ll dahi\ yolrtcı~. 1 r:ı .bamatyııya ı-•t:Jııllı'- 'I'ı·rıtl 

Yusuf, 1;,, azttnJuıllaı:iyl Jıas- Bunu boks ve gü~ nıaçlan, yapm~n tRUv:illak nldıılaı v._ Koreul 'hı.• .nıan teııltil HJe. Cemile ıtftıı.ıclıı .ı.tıııab»11 zı-
nunı ~ilan ense lıılğ!aıruş, ı;ol ıı.letli jmuıastik. yanııa (.lltla't'et maçı 2 • 1 lıa:ı:ıaıdılar. r.1001. J.1.ıladan ruJa:v: mcrayan- yarct etmiş, -gene lıı:t' ,.;u;·u ı:eve-
eliı>i de -a,:r4gı 11Ulı•crnıiş sallı- hal'<'ketleri, .kıh~ uU..an, erkelı Penıllkt-0 fut l r~J la.r, ş,mdı ,ı,., geaP..• ıpk·masinin zdıkten ı;onra ba.vaJ. L.d>r& de-

tS1ıııMılıu· haldruıC! ı m 
riyaeai te\ if 1'2ran 
tir . 

yordu. \'C kızlar .tarafını.lan mılli .aey.j Kaırtaill9 ~Telefonla) - Bıı- _v.ariliruiyil- mıitc>.ı"""1t \ıır üs mi~ ki: -
Yusuf un, a.:ıa~<ia oallan n e-1 bek o:ınınları takıµ ı·Ui. 1 ·gün ·Ko.rtal ·sııor ·s:ı.hn&ıntln I n blJmr<ı k Jrnk,ı •lnuiıı.r llladıiar. - Hıirom ·var'rn. , yol n 'Ay- ,11nıı•ııaı••aımmıı••••m••----.,. 

ııı~ıe. b"81(".n ~men hwımının j' .Bu sene 35 takım ar.asuıda ı dik kiiltfü 'Y'Jl'(hı ıle JJ.ali•.1.l I"tı. ~.;lPJık ~><llii)EUı .o:. hiı;e ~ıtnın. kızını Tt"'"''"ITTl'' . 

Ü er Si .p~Jt' 'iıır :ıumı, iı.J,. ::ı: ani, yapılan vol<'ybol roaı;!:.çında ıyı 1 G:cntı!erbitlıği ~ hmı ;l ııny WJJn te~rlıtn· ".. ıe:ıunır"!'".af- 'l'op, l Cemilc lı: yrl-ilc tıor-
,)loila.yt b=..We tok ıınQll. bıı.i;· lbır varlık goste. ren ve uı; J<. a.ta-ı bır iutiıo Jl'lh<,1 JaP•ldl. ıııat ~ııh fal< <1ll1r olawıyacagw.ı •hadıse- mu~; 
Ja.yabilt'cek vaziy<:Ue ııdi. gonde binncihgi ka.za.a:m mu- ılıeyt'<!anlı ve ~ehn t>ldıı. n.ı.tır. ll. r""t"'~"ru.,, F'aka:., bakim - Sahi mi' •«ylı:ı~ıı 'E<·h- . 

JııloUa. ·h&mııınm 'kı.l · uzwalu- lıendis m ktclmıe, ve ık.,rreı dor.
1 

'l:lüzgiin ve ımJıı11mJ>:· bir eekıkle mr d"11auır..:ı.ıun riızı. önünde l'3Nğıın" A)'t.en' daha .,.} lı ·ilh 
ğuııu bildiği halde hı<; çekinmi- dıincü kalegorılerdc b:ıııkııtbol <oynanan "Peıı<lık ·K\Jlfür ')lurtliıJ- :iaarruzıı. fak l<oyulıu; -tıır ordu- değıl mi? 
J'(lr. a~nı wri atıaı~, büziilüp samıııyonn KurtıılnR g<>n~'lik ·Jırr ınüııabakayı 4 . 3 Jv>s-ıııdı· J'lllJ1 AJ uk;ı yal.:t.fınım, geı;iril- - A.... Ü!'!tfünc 1,Y'ilil< ><ağ- ı 
toplanıp ltcndiıriııi v~ vacaJarıru lriıfüb\lne kupıı ve ınmialyıı.laı lal'. mas:, Y"ln"'. iJ.- yı-nılıl eğil, !ık .• On sekiz. ya~rr.Uıt~• •!DL'kü-
koruya•"l4l:l yerde ınadına ilim rbn fevlml;,.JclıJ, Jl:.dt> eder. ~ük o10'1'1llll? Tım:ı kuıı~a \a-
:wıı:·~'C' ceıbeat ıhım~·ordu. Ta'.<YRH', Vt' 1...uıt. Wnen rar<rk <;ağda .. Artilı' Ayı:ıuıı -

Mo1Lı.nıı1 bu -v:uıy~t:,•OllU ta-1 Fenerbabçe Sta"ın:d~ ·prenSıjıJerı dt'j.'!'St.ın.:u&tir. Bu- mm vanma sdiimıa 1,'fml(ll, .. 

!:'~~~~!:~~ t!':t~;~ ~~cı:;~ j • . l1 lf U =~ •lıaıı~:J:,.":'~~.~ ı~ ";~~ mi< 7 ~~. :ı sel~~~aiP.ı. J~. =el~.~: l 
bir ııey olmıye.cağı lussinj veri- • . yoı.tm. En <1«yrıısu. er içın y~ böbürleniyor m'll -yok •:ı"' 

:Ei~ıy:::.;,, ~~i~i,~deb:~: 11 yapılan &JJOr ·hareketler,i 1 ~:~:~:;~;.r~~r:rıecl~ ~~~;E=~~!d}f.~1 
laını .• b, Mollanın ~ok zeki bir =mı Ceıriileceğim'• 

G" t Yıks "" pa,ııa!;.~··ijiin:evc <i~~ 
&ıyıik .!"ARı.'l:; MOULJN BLEU R.Pvll" ,,~ 

En bılylik 'i"""1lı, şıuıi<ulı ve varyeteli 

ivan v ığunu ıla fleıJnlŞ· Haydarpaşa Pertevniyali 4 - o yendi re.ııında 9'.10 -''11 SE('lrtey>liler 1 - Az omr mu ayol? Adtmı a- . 
t.i J ııampiyıırıımu t.ııym c·clu; futbol lullı para ... Benim ogl:ın ·r-un<tepllbııc:ıE>ımıa:-::maı•ı:z:ıııı:ıamozo•m••~ 

Bu ıoebeple. Mollanın kobylık- 'l!' Mayı" GE<n~lıl< ve Spor 1 1 - St:lim (İstanbul) 1.65. mar;ı<y:ıpıJdı. on iki saat <;alışıyeT da *rıe - ---------·--------
la ı.811nmnn önüne serbl'st<;c a- Bıt}Taııtıı mimal!Cbetiyle 1'ı arif 1 2 - Kevser. (İ.lıtanhul). ı. I ~rla on beı; lira wr .;ılı.arıynr. ~· , '11Jllllllllm••••••mBıma••••-~'" 

Jıe ha Miidi:u'iiif,'4 tarafından tertip ı 400 metre: Bın:oıe 1 t.e:ı;.u. kımıc TŞaru· - Bizimki de ~olltıınb!'rı -l:>o~-
yak ~" oZ.,a.;ı r lıle yı:ıyıınJuğunlf mlnpleımC' üstün ta .. Hep borca adlli verı~ Nh_yo-
IH<M&JLI>ın a snakJıaıııa 'llAlt•t' n kızl· ve erkeldcr .aı:a- 1 - R<>mzi (Hnyctırp:ı.ııa) " C!Jl}ar ~ıkııırr-ak ı Hay- -

~' •ı<uıdw atlt•tızın ve Iutbol mü· 54 .. 2 -':A.dnan (Pertevnnml). f ru:ı. .. Borç. gı ııga '-' andı. 
nneııou. "·- .. d 1~~'0 .,,._ • daJ}>h.ll'l •l«U•:ıın..ı klt.lrıc şıımpi- Au~rum •gı"bı' hız' "~ "'ll'"r k,. 

d 
,,. · ·ııabaliauu·ı dün K1uhi<iiyun e 5v ınotre: rt ·~ ı .._ ... ~- '" ·" ' ~ 

Fak t. h!'r DC e -0 ... a ... ~sıır. F.enerb:11ı<:e staıhııd:ı :ıuıınldı. 1 - i:!jref (İsl.ıi.nbul) -..i8.7. yunı I'<' R•rtıı{~•,,cr-,l<i;clevrc- doğursıeydık. hiraı: ıyııg·Jı damnt 
(')ğlıı harİ1111İr. Bazaıı .....,. ıyı İstiklal M:auıını uı.ü!Aıukip 2 - Raif \Haydarpaşa) • ~e ac 1t1tJg 'HllitTi ~ ·4 . O buhrr, kıziarumDn nmr~·wı.ıı I'; 
L ı if;i ıve --.iigi iı;IE...- :nı..."rlıı<k 1 , cnu;.ğHıp dııı.,g« l'll<l'l<:ıifdJl·oldu. 1 go"rur' dt"ık .. "'-'·n. -·ı'?.. , 

, ,_. :por >are.<etlerıı.e o:uıJarı.dı. Diı.<k: ... • .. ·""' ı.ua ~ !bile ..:~~ııi ·a:ytıoom:cı.< 11c11,,ı ~~h,.k~- :u~~···A- .· Mu~aı ·•onuruu, uali '<'e __ lşt. e buır."""'""" ,••i'"·~ ., 
·· il ~·- ~• --= 1 - ~lı&t (G. S.) 35.30. 2 - ,, 1 - ~-~·,,-- '·~· tab>ı•• ~ hat<>k,(,t· eder. Nı-ticelcr: Nılıat ( lst:uıbul). iıf.k..:lıvı ı·tirnı " ' """'' bü~i Kır Bu· de'1irde ktl!l ofin lt:ı.zarııyr.r. 

ı,,t.,., "'i"tısuI ta re.JıAJA bildıği f.\mkl:ı. al.lama: dar ın<,hhıplı lq"ılWli.rı.ı. .knııa Uzatmıyalnn. Bırll2i d&:hu iko-
..__, ._ _,.ki, "·" y~ .. ~k 100 metre . "" mııd:ıJyı.J~ı· tpvz -t-\L 1 Ba "··h "' 
,,..."" n ... -ıne " ~a ~ 1 -- Cezmi 1Galııtı<'<aray) 1 - Halul (lstıuıbuil S.10. nuşmıış ar.. yan ne .n •. ' '' 
· ·, nttıu.:ı.. d

1
°!a7_'0J Mı:ıllanın' 11,3. 2 - l:;c:ıa:ı (!fayd rpa• 2 - Ccvat'(Galatasanıy). Yıldı:ı 11 Davu1paşa -ku- pal Cemileden ~yıı n.~. 

.sol paç.wrna. " at.... ı Gulle: '"b " 1 k ko · • ' • 
\·~ .. '"k n.ıe•. kaparak hasmı- ~a.u.oo m'·trc·. .... unl.n 't-•rıe 1 ngresı ,,.. ... ,, ~ 1 • - Alnl-ddin dHayaarpa..">.) Topal Cen1'1e, tlunı i .wf' ·l<i 

na yiı.kleudi. ),faicsadı -.~~lıa·iik ı - ·Eşref ılııt. .. scsı) .2.i:>.6. 12.81. 2 - 'Nihat (istanbuJ). Yıtt• "' 1"11mt'i"S<'f< kuhlbii bir bilet .alıp .-apuru bınmıı;. 1 lıamkı<Jc haıunını ına.g....., et - 2 - Cevat tSan'atı. Bı.lkırn ba.yrak: t"..,,,1«,r.J·"{i111ıdnr, Üsküdara gi<lıyormu:; i<A.J.tJrı<lı~ 
lll"kti. l<tl .:n.ct.re (kızlar) · J - İst. Lı•esi ı·Eşr , lr- .KuTtıtımııu2.11rı H:Y><·~ı· l<ongre Hayrıye de ayni \'AflUHh muş. ı 

Knca Yw uf. ııaçıtyı lrnpar J ·- &aibe tEN"nköy) 11.9. han, GuııPr, Kemal) 2 - Ga- '" .<:fot[ı/J\!41 l'ııw:;lr (,<imü ıııiat Birbirlerini görıınc-t• iıemruı yıııı' 
Jmrmaz, Jıd,1Jla, t :ı: ayak ü- 2 -Siıh;ıvlfı (Erenkoy). ı.ıta.~aı'll.J' 8 - Haydaı~1. 111 ti« C'mrıhuJ'Jyd '1411. l'arti'i y::ı.na gelmişler. Mııhahbelı kı-ı 
.:erinde ve 'Oek ıoıek va:.ıiyetinde 200 metre: :At!etıwı bareketlı...-mi mnt hama • lJ:.hıycsı bm~ndaki zı tll"mışlar: f 
kai·lı. J --Cezmi lG. ii.I 227. 2- akip kırmızı kume füUnpıyonıı kuluıı weıl.eıuııJı )'l!Jlllac",,ın-ı . -.F: .... Daha nasılsın llr!)'- ., 

~im•ii. Yu•uf J,asnuru çP.hp S:ı.r,aı lliaydar~) Pcrtevniya!Je beyaz ııtıme ,.aa,. ıJan J<ayıtıı ııy<elı,,nn btilt'mehal rıyeogım ?, 
!Üfilı'ctei;ını ılıye '.ızerıne yiırü-j Yüksek athıma: piyonu Hay<larvaşa Iİbeleı-J a· t('"c·;Jr·ri ı-ka olwıur. 1 - Çok şükür Ccmihnımcı-. _., _______ ..,. _______ _. 

~~arın akşam 

Şaharıe Bir Y ılliiız otan 

ZAR-AH LEAiNi/J 
ReJı'10r: O 1 F iol.'in•lmıhtcşeın. V<? ,.P/ 
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C1 'ir·~·:J hu' I~ R 
y_zrl..ı ~mış hatıralar l iiiiii~::ii;::=:;ı:::;;iii:~:=~~~~:::i:::!::::::if:~~~~;::~::;;::=;i;=:;~i:::::ii:;:::;::iii!::i:::Z;;;=:;:;;;:;:=s;::;::;::Zi~~~~~S::;:~~=::;z:~ii:;;;;:::i~:::::=:;:::;:=:;::;:~:::zi.i;m:~jı (C-~ tarafı 1 inci sayf.ja) lr.,,. (Baı tarafı 1 inci uyfad•) H ' 

~~~~nı izhara bir vcsıle Ol· Alma11ı!lr yiizb'ın Dük D. A ... oste r tl~~~~1J, y~adı~i\~e b= 
' ' Şeıuirnuaekl meraoıim ıl U ıJ bulun~n devlet adamlarının kuv-

~ ~~ede dün her kaza- Fransız esirini ordu.suy e ···ab ! w leri r~ııl>:!uzt~~~~a~::\~:::ı;~~·~: 
~:"1 Yap~~~=mb~ b f b k or Büyük tezahüra la tes'it edildi teslı"m oldu (Baş tarafı 1 

inci Hyfada) dı.Bunlar: ''alnız hayatlarının ~et llleyd:uı.ı g\lnün en çok sar " ıra ıy heyeti mecmuaaının tam teslimi ı' k 
ı;.~leJ llaatlerinden büyük halk 41 1) !!3•• ıorafı 1 inci HYl•d•l 1 yeti o gün vukll bulmaktadır. dv~=;P.,a1'.:2rdar, •. 1K':'

0
':. M"Zguıı·slı·na.nna. ı'çı·:ı-l),~, •rı·ıe d ı ğa b~·lanıış1ı · f d ı malariyle Ha.arp okulu talebe- f • ı ı·~ı·r mıl•tarının y-Aı' bı'n kı·s,ı· - _,' ~ "' .. oma (B•• tarafı 1 lncı say a .• kcncıtsll' ·-·•• yaratac ><t millı' k~•r 1 b d . . 'k· l 'n•• ta,.afı 1 ine s,;ıy a..... ~ " \.-u b" . 'ı:t ' u,., •u erının an onun ıştua ıy e yap • den son senelerde utün san:ıi· ~~ taraftan tört!lle i~tirak I vaziyeti derpiş etmekte oldugu- tuluş hareket.Pin ba:.;ma g~· 1".l:Ş oldukları beden hareketle- b~ edecektir. Bazı m. lıfillerde o!ac:>iı tahmin edilmektedir. miveti ile bir v:ıtani hizmet 

-~~ ınektepliler de merasim nu ııave eylemektedir: me'.< u"zere Sam"una e 1J,ışının ,. 1 h d I.>Üi< D'ao5tanın Amba füagide Mllazzam miktarda t0p ve mal- , lan 
~ ' • rı ve ye,, sa a a genç ve amç 1 görür, ve memleketi yuvar • da ına gelmekte ve meydan· Mussolini Hırvatı~tandan ta- yıldönümıinü ve yine onun 'lürlt nicutian ile yaşatukları, "lıı- bulundu"u iddia cd! nel'tcclir. zcıne de iğtinam edılecPktir. ı m kta ol:ın feliketten kurla _ 

~e"Ve!ce kcndiler;n~ gö~te_ril- dzat almış oldugu ıçin N.c~ ve1 \'alanını emanet etmi~ olduğıı önj,, adı, ve nihayet bir kısım Bunurila~beraber bu m~ıc.-·at ih Bıuda!l başka, müstll.C'el tale- rınm mütale:ısiyie Sofya se
~tola.n yerleri almakta ıcli r. Savoie üzerindekı iddialarır.dan gençligin bu güzel bayıaırum arl:a.u:ı;,ları bütun sbdı fasıla- tiyat!a karşıl:mmalıclır. Dlihiin bi üzerine. Dük D'A'lsteun, refa firliğini bırakıp meclise intihap 
~ onda İstanbul Vali ve B~· \-az geçecrktir. Fakat amiP:ı.l kutıaın:ık için yapılacak olan lırla çerçeveleyen al"ş çemberi Gondara veya göJler tıö!g sınel katinde gMeral R'zzani ve ge- edilen s:ı.yın bay Fethi Okyar 
"1,(e. Reisi Liıtfi Kırdar, ls- Darıan Italyanın Korsika üze -' merasimin geçeceği. 19 Mayıs içinden adı, rak geçer en ka.çınış o.'rcası mümlrli ıdür. nd ku:r"'ıa}'lnın b''•ün Pubayla- etrafında toplanan altmışı mü· 
• vıu Merkez Komutanı İshak ri.'1de hakkı oldui!unu kabc:I et· st:ı.dnıı, cı···a.-ını ve -.0ıı••ı dol- H b' "J . H k 35 bin kadar ltalyan~a 36 bin rı bulunduğu halde yarın öğle ~'lııi 'kd - P t' ?Jüf' ttişl " . J ' •• ' - genç ar ıyea .ırın arp o u- H ı.- u"~·rı· tesıım· o•-·sı t~k~,...;;. et· tccaviz bi:r grup harbin diirdiın· r. " ag ar ı e mektedir. Bu t0!:t:ının ilcrı c durmuş bu g·"e.ı't ı·esmı'ne "8 ı ı·•ını .. 1 k ah kadar yerlinin mulıt •lif a~~ - . ~... _ "". - . li . ~l ' b '' - • u ı;,a ~ soy eyere s :l· eti senesinde "vahdeti mil Y<'YI l';ja' Mimaroğlıı moydaııdr IS· 1 i ,a ed.Iınc:ıi takarrür etmiş .u beden hareket:cri gösterilerine d~n ç.kn.~ları çılgınca alln~ _ b3_,;elerindeld mukavemeti hiç· miştir. ihlll,, akidesi h3Stalığına tu\u-
~na mekteplileri teftişe b:ııi· lunmaktadır. Amiral Dar,an bn: i~tirak edecek genç.<:'rle tcşel< . lar':ı. karşılandı. . şüphesiz bu bölgede mlını.kih 1 ...;udan mfüiafaa kuvveti cüzü. lan meclis ekseriyetine ve hiq 
~~ardır. V:ıli Liıtfi fürdar Amerikan veya İngiliz hareketı killler.n önlerinde muzikalar ol· Btından sonra beden terbiyesi olduğu kadar fazb İngiliz as·, tanı'ırı, Hab..., vatanp<·r.erleri- bir me.s'uliyetten çekinıııcyen 

• tanın önünden geçerken: karşısında Fransa!l.ın Alma?ya du;';u halde yollardan !(eçişlcri enstitüsü kız ve erkek talebeleri kcri h!trnakta ve buna binaen del nin mU.:alıeretiyle, Gcndot' böl- hükfımetin keyfi icraatına k.ar-
~ı_;;;- lı;ası!Mnız mektepliler, na ile tam bir işbırhJı yapacagını rürekii alln('la.rla takip e~iyor- ıüıı ayrı. ayrı ve birlikte yaptık· İngiiiz knvvetleri harekatı tes- gc~;nJ.: mtllıi~. bir mevzii zaptet şı vatanpeı-vcrane bir cesaret 
it~~ 12 

8Porcular,. diye •ormalt vadetmiştir. Cu. l rı ritmi.: hareketleri .. milli 0 • ri etmektedirl<-r. mi:;ı ve düşmana çok .wyiat ver- göstermişlerdi. 
hır 1•

8
t>orcu ve mPktepliler hep Bu gazete general Weygandın Sa.at 8.30 da ba.şl.armda MM· ı y.ı:-' .ır ayni suretle tal:<lir ile Libyada fn-tınaya tek"ddiim dirmiytir. Hare!di.t, ş.ıya'lı ınem His:ıelerine düşen vaz.ifoleııni 

~ 'hlp>.da.n koca meydanı inle· vaziyctiııi tetki
1
<. ederek _gene · rif Müdürü olduğu imi'• b'ltün ı;~yred'ldi ve bu son gösteriler- ed n sükiu:et vardır. nuniyct bir tarzda devam et- ifaya baslanıı;;lardL Fakat ,,,

1 " tr li!csle; r:ılin şimali Afrıkada ketı de-1 yliksek o':ullar!a lise ve orta. o- le de tbrcniıı bu s:ıflıasıruı ıı.iha- Sofü:n:ını İngilizlerin veya Al· mektedir. . ztimrenin başı müstesna olma'< 
~-;;. ~ağ ol., diye cevap ver· recede mühimmata ve !Zıne kul'ar ta!eb !erine.' n seçilmiş ) et \"cnld:. manlar.n elinde bulunması mab Cenup mmtakalarında, kıta- üzere ekseriyeti gene ıl h ıd 

'l:ı:f •diler. malik olmadti,'lnı, bundar. ,Jola- bir heyet bir güzel b 0 har ha - t~s~ .m:n sona ermesi üzeri- d"t b·r ehemmiyeti lıaizdir. İn· !arımız 16 :ı.:...}'lsta Sci:ı...oeiaman ve Terakkinin bir iötihal~in.Jeıı ~Q Uı;i 'lıütcakıp 'I'W<sim iıbi- yı da limanlann istimali. vey~ vası içimle ba.ılamış olan bu bay ne 1.Iill1 Şef st.ıdyomdan ayn- l!'fö bıV\·etI~ri•ün bu hölgede · nc.üın elli kilometr..ı cmubunda ı ba.şka mana ve hüviyeti ına.al-~ye \'ıliyet ve belediye, f'Um d ğcr kolay:ık!ıu· gösterılmcsı ro.'!'l gününcle bütün 'I'iirk ger.<'- !;rkcn halk ı;~lişle!'inde oldut;'n ki \'a!ife~i surlur: l'1ühim lıir demiryol•ı iltisak ~er taşıyamadı. 
'1<ıı: ~ ai.!k Partisi, hakl ındakl tal ·blerlc ınııkave li "in' ıı bütü:ı, Ti.irk lllusunıın t~k gibi en içten sev::: tczahürlcriiı- 1 - Bir mukabil taarruz ha- noktası olan DaJ;eyi zaptetliliş · Sayın Bay Fethi Oky:ınn 
llıı11;ı :ı.r ve ok• '!ar na • met e<lemiyeceğini yaznıakta bir kalb b~~lı!ıo;ı ile teveccüh et- de bulunmuşlar ve bütün ırıu:ı r- =-:rl:ı.m:ık. ti..-. Muvaffakiyetk letftvvüç C" 'ı memleket u~da ı>ef xd bı-Jı,;lt ~ İıbir'eye lı rer GP • dır. mi:; bulund -:'!u Ata::ürkilrı mu · ı;ahta surc.rli alkışlarla karşı- 2 - Almanları Mısıra kar~ı den bu lıacckct nctic~~;,de, iki- rakıp me-clise girmesi h on ltı.lıt.' n"'· ~ müteakıb->n biit"n Times gazetesi şuııan yazı y•ı..ı.at lrnbr;ni ziya~t ederek !anım: !ardır. l'1.'tlc halinde bır ta~rruz yap- si albay ve bir miktarı kurmay ağır bir fedakarlıktı. Atatüıkiln 
b;~'ıı· aporcu'a· ve beden ter- yor: Eb~i Scfin man°vi hu•unındn Milli go~iın t:ıliiliı!cri ıra ·ton m,n_tmek Slllı vı olmak üzere 800 esir al- de yüksek mıital"a ,.e tasviplc-fııııaı 1 

Ükellefkri h P bir a- .{rakın kapıları Suriyede Al · tazim ile eı';ilmiitk:r \'C kabr~ Ankara, 19 (a.a.) - Heisi Pro;;rıımın ikinci kısmı iyi dık ~a iki top \'e i~i ::ırhlı oto· ri ile ıı.kibcti meçlıul, belki d~ ~~l~ı\ nu::.ı.ka il~ beraber f<ı- manlara a~ı ımş bulunuyor. E· ı bir buket koymuşl.anhr. t:inıhurumuz, bugü11 gençlik ve n~tic _•ler vermektedir. Zira Tob mobil iğtinam ettik. vahim tecellilerle kar. •-u;· ı, 
'l<l;ı ~aı-şırıı söylemiş ve bu ğer şimdiye kadar Sur iyeye yal Biraz Fonrn d:ı. Milli Şef lo;- spor bayramı münaite tiyle 1!l ru;:dc ki \'e Sollum ön:iııdcki D'·~er blilgelerde, Riıldf'tli yal( olan bu fed.ıkıirl•ğa tıLuı 

1
• 

~~ r: lb'r! nin varın.\:"lri di- nız bir knç Alın:ı.ıı Iıava tı.osu m •İnönü murnkl:at kabre f,'1
• Mayıs fltndyomu:ıd~ yapılan m, Avustr2l.va kıt.ı.'nrı ve İn:>,iliz[ murlnra rağmen umumi il .i şariiııileyh büyü!; hir ~ol;'..b tl<', 

'ı.rın<4 'at lru vlı ilci i ' ta · · i• bulıınuyorsa bunun sebe· miş ve burada kend leı"l'' ı ti- rıı:ıi1me . hıızurlari ile şeref ver· tnyyarelcri düşmanı mütemadi- hareketimiz d~vam •'tmektcdir. ve vük&>k bir hüsnü riyctl~ ~' 
ıt..,.lir. n 'I'tırk bayrcfi• çe!dl · bi Aİm:ı.nb.ın henüz hazıruk._a ::ar etm.;.!;;te b•-:Juna.'l Büvük Mil- m •.erilir . yen hırpalamakta ve umumi la·ı Irakda, Basrada Venhabban-i gc~İnlşti. 

,. 
. ; .. 

meşgul olnıa:ı.ndır. Şiro.a!İ A. ·ı· !et 1<e('ii.-i reisi Al.ıdül>-ı!< Ren· R skümhunımuz, mekteplile- aıruza mllkad ime teşkil edebi· ede vaziv tte kayda değer bir Aııeak ctr-afmıh topl:ı..'l.1 ı 
kaya hemen lı.cınm r'r gün A.t-

1
• da, Bawe'.il Refix S:.y l~T:'. An. rin ve be<!>n tcrbiye;i mükel:el IC<Yk olan tahaş..'<iltlere mimi değişiklik yoktur. rın buuıatleri hitün a ı ,ı 

man aja!Ları gci;yo•. Fransa · kara Vali ve E~cdive reisi NL: !erinin yaptıkları hurf'ketlcri olma0.l ea!L<ımnktadırlar. lr.ık r,;;c.u ~l«i, ile hcrıii.• Bay Fethi Oh r ı ı:.ı· 
da fabrika'ar Almanya hesabı- zat To.:ı<lc -., Le birlikte r.:b'.:di ya«'n bir ulak i)(~ sonuna ka- Loncl-a. 19 (a.a.) - Reuterin Beyrut, 19 (a.a.) - 18 Ma- lihdaf ettigi ~·eye yür ek 
na eaJ .~. or. Bir sözcü Fraıısıı· Şefin huzurıuıda bcs dakika EÜ· C:ır tn.k'p buyurmuPlardır. Sollum civarındaki kln:;iliz ileı;i yıs tarihli Irak tebliği. kabiliyete gelmemış vl'1u 1-

, --~ ı b. t '"' kf · d b 1 kuvvetleri ne 'elinde i lıusllsı 1 · d el b mn Hitlerin sözüne iL ıw.uı o.· ren r aum \'n C'll.' c ı· un Spor ve r Jetlerde 1'Örülen Garp cephesınıle e'l'riy en- nı. fesih irad ·ine cyu~ r ·ıı 
"eh ' b' b k t k k mu 'lbiri bildiriyor ; 1 • b 1 - !il d,..n,n 1 ı sö'·Iiye.rek \ ı ynm mu.ş • .ır ve ırer u c oymuş- ilerleme, de. 'et reisim izi ç" 1__ miz. ma.halJı ka i elerin muza - uzatmakla g:<> ·er er . 

...,- ' • lı Almanlar, ~'*'ilizlerin per - \ zih'ıiyeline tcrcüııınn C' ..,ll.')tur. !ardır. Atatürklin man· ·\"I u - mcm:ıun etmfa ve bu münascbe - hcretile düşman tanklarına hü· Hecli• da;';'llc\ıkt.ı.ıı sr .,~ ı • 
B•ı' zihniyet, >- tc •e rn-~r zurundaki bu tazim val:~c i i le Harp Ol;Üt.ı ın·;cliirii Kur- şembe günü ..clilıkları mevziler- cıım etmiş \'e düşmana ağır za· tatürkle l<'ctlıi Okyar ;:ur '<'· 
do,a,.,, ,1 .... ·nn a n Fran.hlz filli' m:ite:ıkıb 1lilli ŞL' 1'1 ?•ayı:: ın'1y .Alb'v. Behut Gökeri ve den bazı!anı.. geri amİı!ŞlarJır. ''.ilt verdirdikten sorra kaçma n ~zdi ki ~ .at;0 rcc g ·r- :nü., 

,,. - ,,_ · Almanlar cüretkü.r ııı;iiiz a- ' !eti ı·e n eoJt acı bir scydır. . • s'..ı:dyo ~ •u erefl~ndi:rmış ve H:ırıı Okulu Lcde;ı terbiyesi ğa mecbur etmişlerdir. olmasınlar. Ya Atn k ' " 
" ' b' 1 h Ik k ile i'c daglıtılınış ola.ıı kuvvet • C · d 6 ·17 '! b N. t ld · d F ~ \'ı'chy:ı.in en fena nıy;:e stad· dold.ur:ı.n C''1 ın ·c a · muallimi Hüsamedd'n Güı·el' • enup ccpbesın e 1 " a- iye - ı;ın n:ırı t.ıc e ır • 

- t h" Jcrıni uaııideıı toplamaga mu- . 1 F O' · le "apılmı.ş be~raf.ı B. },oose · t:ıTa"'1 nı caJcb.ıı ez L-" ~ tebrik ve taltU eyl•Ti.tir. Ke- ' yıs geceHi mahaıl yar.iıınını go· ethi KVarırı apartı anı" .• ı· 
' J- \, ri:ık olınu~ ve eok dah.ı lıüyük Veltle \•er''en r~mi cevabıdır.! karşılanır.ı~tır. zalik beC:en tı:rbi,,·esi nılil<dle- ' ren kuvvetlerimiz ı.•akn!iye c\'!1 d·r veya Fethi O"y:.ı.r. At ,~,.. f t · ' kuV\ etler ımllanarak Sollwna B. cevanta Fran· -ının acr n <:>~- I'.dı;icümhururnuz Rerr rı · f'vetini tatbik e<kn gener31 Ce· nnda AL~uayibde dü'·'n~n kaT tp 1..-'in Şişlideki e •ine ~ h 

t> _, J t " Jıiikim bulunan tepeleri YClllclCn • d D' • f L' k no ı.-._nııtere ve Amerika t:u·af., - !.inde yer"' ı: an so~ on• r;ı Taneri ve Gazi Eııstiti.isli lar•na hücum etmişler ır. liş MedL~in E"ö:ıın ı -ı ç . · 
"'·~ d' J • d Iı Türk' '-- ak'· iş0"' .. l eylemişlerdir. Bununla be- • __ , Ol , .. dan t "edilınL oldugı· ı id ıa .rı., e fjaD uuV!' ıan v~ bcd0 n te. rbiyesi miidürü Niza· 1 h"l" man lıüyiik zayiat vcrmi~tır ge~mmi. Fethi "" ır L 

''- • d pnrt· •-· cl [ ra.ver, ffiC-.. .lUr ngiliz alayı UR İs k·'- l f ' J cdl. - ... ı tct' ~. oı:.u takiben e ı u.ıyr::' a· mPttin Kır>;anı ve onun vasıta· Bizim hiç bir zayiatımız nl- tanbul<l-ı ;uıuıs o · :ı ı ı 
d 1 l d • lı ld •· • Sollunıa •-ıı.kın sahil cvasmdaki T rak'" ı ·n.• t -c,. _......_ t L-•-ınn -••lor rı r;a ~n "1 a '.> g~nç •"" siyi, muallimleri tebrik etmi.~ - ' m~mı•tır. Düsman tankları ile ve e .;ı ıtumme ne" .., v4 

..,..,....,,. um"'" ~ • D" me\-zılenıe durmaktadır. Ya- " t · 
Of' ,.~~is resmine b:r:lanmıMır. >U· [çrd;r • ' temasa r;iren kıtaatırnız düş - tt lıat ve Ter~kki urr: ~·' • l" 

Vie'1y, 
19 Lı.n.) - ı: yu'< l;ir inticun id~d '."e,:cn \'Q ,..,,~~""" rın zırvcsindeki vaziyet, saı·ııı m~nı ha~ket noktasına dönme- kezi azalarından ek c . i • • 

Resmi ""- tcbli~. yüz bi'ldl!.'l d .1 t • . 1 b dcfrildiı, Lıkat Alm:ı.nların, da· 
1 

k k 
"'-"'" .• · AI~-.-.. t~ 1 : .r ı c ~ rın o unan u g~ · • , ~ g-e me:·bur etmi•tir. mcm e ette az co • \ " 

fo 3 , .. ,,n."1Z csırrnın l 1 A . a a ıcıya ha lı:ıfif İngiliz ileri kuvvetleri· • kt 1 · · c1t resmirı4' 'i e v~ r t ı n;: · flff Dil~man biri subay oimak fi. v f'-dın1r1"1"'1 ent r- 1c 1 ,, m~'--•arı ta-'ı~o rıcrb0z G · nı !!en· '>iıskürttülderi muhte- ., 
1 

· ~ı.i.Wu ., .ı.c.- . ·,. • • Jer J·ız Vt., l'T
1

·e'; ta'e)X' Prin awı t 1 ....,. ı-- Zt'"re 13 ÖİÜ vermistir. Bor:1b:ır.. zevat birgeCf> ansı.,_ Cl Lr b raklıac0 mnı b ld ı-wPktedır ı ra;.;:;l sanılıuaktadır. Alınanlar, -1 
'"";:>u •• · Tı0~b· ·e eru!·itüleri, lla.rp 01~u1u " "1 dıman tayyarelerimiz çölde Usil -ı. !dıl;..tr '"' pt' ~ n11 .. S: Frı:.n~·z - Al an mu . ere • t ı >-Acri ve n~Ia.rı d:ı lı-tlen ' ;ızlf_ J. la { 11 bııtuıı e.ki nıe,·zıieıini "'"r' ııla· nıan tanklarına hücnm ederek tc ·kif edik! 'er. Er•• i • ı A· 1 --ı rn°mn l" vet bır t r. " · f :J 1 lJ ffi!ın'J~hrdır ve sövlen:iı<>-dC ~ı.i· ~r "·~• w • • b 

1 
-1 t.-r"ıi"·~i müke''":erı · • ' "' " bir lrnr.ını tahrip etmiş rdir. trıWrlt r ,.... c.. vl '" v · d m etme "'t!ı• • H il 1 ·ın~·ı·ız re, bu.,=ı.n:ü Yazi"etlcrı. sağ 

1
. P ,. ~ ~ •· _ rnaı~tı H 0 r1:>iu<' ve <1 spıır U r.ıa ::.emenı.1 ::.ı ' Dü~.·man bir mıktar ölii v rmı•· kı:."l~rı ziyarete git " s 

t-.ll ,.,,.....,...__, hakırı•r-d-"1 " CL!ıauları üzerlne bir hiicunıa v 
. 

1
'"'. re ,.e c ~.v. ~ ' - · •.... tcş<>kk;"P ~it •·;n ev' mclrtc i'1i. !~re teslım o!unacae;ını tır. Hava kuvvetlerimiz Sıyend- diırü mir.ıLw Halı! lıe"rl ı ·n 

ıR r.-rı b:ı~ındn l m~ı "
1 

.. • ~~n ı ·-, r.'""' 11 1 rı 1 ·ı(" -ık 1\ .. :tr nı~J.ıttir. 1 debbane vesair verlet· ii1"'rinflt.: al·!l.,rak S,ın~-~ lrY::t'1 h .., .• ~. Z1 ~"ı ol:uı meT"t••l 0 r v < l ·- • y'ıt e ıtı' ln.'!ıliz kuvvetleri, çat·•ambn , - , , '· 1
. ·· . .. . , .. f'~;.,, va.,hr "1 Büyiik Mille1 ·- • · ~ ke•if ıır,t>-ları vapm Iıu-dır Tav tar:tGasın'l. yıp.:ın ııı_• •= ·' t~ \' •ıra.at ..,UC' $e+'Tl rf 1 ' \' 1 Ve fel'l'Cffibe hiJcuın!aıı llcl.ce- ' "" J • [ l' 

" e • ' ~'.l!d'~i R'!i~ı' ile Dar:\" ':il, e · I~evyork, 1!l (n.a.) - Hac:- .'·arelerimizin hepsi iiRlerin dön bu yüksek c:limıu tC'r · ın • Y' · ı ·e •ar · m ~--111 ınmlaka · sinde ço~ daha kuvYetli sillhl:ı- ·' -
1 ~ıma "' . · . . -• - kil"l'r ve Parti genel sc ~eteri · ciy~ nazırı Hnll dtL.r~erika.n 1 mi'~lE"rdir. nına çıktı. A:,;rı aca<~ n1 n 3 !ar "r'bıı~ftı.ı~rıJ.ir. " f ı:.ı mıı.lık <luşman kllVYeticııııi ..., , ına " ..,~~· • ~ ııin bı•ı '1malr•n ol< n ~n "' re mır. tine hitaben radyoda b!l' ı Dü:;man tayYareleri Ba'tr'a ı lıir hır Z.'.l.!" •ı. ra! a ,---

Mayıs sizin bK..,.,le. hareket \'& 

ümit g'.iı ünü • · •. RulıJarındak' 
ıman, a.,.;m v ı ad -cı 'a1r.sin 
19 Mayı.m bü .; ': aL ·ndc"l ya 
karak istikbale doi;ru ilPrl~· ıı 
Türk nesilleri, dünyanın en bulı 
raplı gfin'e""inde, T;:r1• V!'l .. a ·
nın masuniyet \'e is'Jkliıli h'k
k'-., lı en büyük t minat c'::ac.k 
lnö·ii'lÜn göcterdi'ti veni c. fi 
yollarınıh yüriimcğe hazır bu'u 

. ldı" püskürttükten sonı;ı, takriben . ,. - ı-· · tl"'i -mn ··r•;~n .... v~"ri111 a !'.;. • n .. , · ·50•·,:1eyer0l' Am .. erilıanın Uz.:ı.rind•"' uca.rak Ra.'\,it k:.ı...rnrıtıa m'vecck bir tc In,te c u~ ·- ;: - , ı.~oo kilometre mur!bb:u o.ra- ' ~ 
t n '""'r~ "h f,n;ı,.,· m:ırıı·m dı. · \voceti hakkında ıki nıiılıim 1 bir kaP b nııba etnııslardır. A· m •burivet'n e kaldık 

1 J - zi)iı yenıda1 h~!!'al c\_·jcn1i"' erdir. , . w , ·ı . "-t . k' ~'.llmı~ W' h'lm• b'!i f'n "'C"C ik b t•· b ı "ŞW!°' • ., ' ~ tılan bombalar a"ır lıar•ra ,~ Polis nö, •ı:· 'rı: """ ur· ' ' " ey1na ..a ·.ı.unm~ . · ş.nıdı, lıelkı ue Sol.hını ile hl!- - - -·· ı ı t' ·• 
ve l·alk kü' !eri iştirak eyler.·i~, ı _ Hı:", gon" der. en harp beb'•.'et vermemis.lcrdir. iıcizlerini d . ; ın ;:e ı rr · ct .. u::I: arasında Itısa 1_;r arazi pur- ı . 
lcrd'r. malzem~inın· Ingilterl'ye var. k' Al!nan Iıa~rler Abu Nıck rekenin hl'kiimı:rine rı:ıyet et ~

0 

ç:ısı d:ıhilinde dagmık uçü~ · te !"- · ı· 
Atanzara c-ok ulvi i i. Binler· ması çarelerini Amcrı~ı!ın te-1 l.,,r nlı.ifrl:;.:....eJC?:n gayri, ?-.11.s:i. .. tl.ı is..ıni'P anıln.!l yüzbası r.•. b 'n miyen m·ı.; v ııertn 'r' ~ı .. v 

ce halkın h 1.ıir ağız<lıı.n söyle- min edeceğini teyit etını tir. düşman kıtası bulunmo.ıııakta . iilclii'"İinü t~yit etmektedir y;·;: kahrına u Tal'ıış 1\<ı~'ı' ' 
cı· .. fstikI"I ,1farı;ı da'ga. dalga 2 - Hull, snlh tekrar t!;'eSSüs dır. ba"ı Glnlı. Arı'ı'a c'varıncla ,.,,. ar:ıöıncb. kapıım1ş o uu - an :n· 
bi.ltün ~e'cre ya~·ılırken s•:ıdın ederken Amerikan hllkiımetinin Solluma takriben ıo kilomct- kıı bulan bir çarpışman~ ölm;i · la.'jildı. 
etrafıncla ba~'l'Uklar ,viiks~ı;yor• dünyaya rehl:rli~ etı_nesi lazım re nıesaicde bir noktadan ıııeş- tür- Atatürk ara.lıırı'la "'r, <' 
,.,- büti'n kalblf'r bir <lcfa Jaha1 geldiği prensiplerını ılk defa 0 · lıur bir İngiliz alayının Alman- ltnlya'l ~Tebliği zevatın kimine iltifat, k;~.~~ t'· 

nu··orlar. 
b\-h11riyt'timi:':in • isi. E

b<C, fi:»lz 1' t:ı ti. 1 ün '1!'1 1"3<1 
des hatıratı öniinde .. t:ızirrıle 

,.., h';;-iik Seflcrlmiz Atatiirke, larak izah etmiştir. !arı, hududun bu tarafında bu- Roma, 19 (a.a.) - İtalyan selli, kimiııa yapaca<;ı t. ' . ., 
ı·,.<'>'ıı.t· ,··,•6 •-ve"cu"ı.1 eyle·nıı'• bıı'.ıı- Bu seneki Amerikanın dı~ 1 .. • l · ~eı· ı . sal·n hedefini imasi_vlc ' '"l .. \;,_ u: \. ;.u -~ un ın t'Cflenneın a er-ı h,.: .. l ı,. oı Jula.rı umumi karargahuun 
mt•'llruu. Men•mi" hu rofhne'- ticaretinin büyük bir kısmını tabir olunan mühim slrnlcji:t 348 numaralı tebliği: etU:<ten sonra en çok !'ctlıi- yl~ 
nı fa1r:f Vekili H1.,1n .\!i Yü· demokrasilere gönderilen ve mcvz:ı•:clcn kovrııao·'la şahit o'- Şimlli Afrika.da düşmanın ncşgul olmuştu. 
celi:ı be.yromı acrn ıwtı«le gPnC· binaenaleyh ayni z:ımaııJa da dum, 1 ·ı :Ulalar, geçidin zil'YCöi- Tobruk cephesindeki ba1.ı taar- Artık ı;:lnyortlu!~. Ben k ''Jl-
1·1, ". c'ıın• bı'r ~"lct··1·, 1· ı. 1 ,111 L __ Amerikanın mü:l;ı:faaS'lna mah- . 1 ·.• lt k mına bb''- va teveccüh etmi.ı \'e _;os!enf"1i•-. , .• ~ .,., · . "' nı a in.en, geçıuın .ı • ruz teşc · i.G,,Jeri, daha lıaş.;ır · 

:'!il rkım onun l:ı • ..ktı~ı emane-
ti . i1" bir Mrsmtıya ıı~atm -, 
i'c' bed vükscltnw"'e k2rar 
mi!> ota '!:ıötrii ~ocuk M'.U revgi 

yecnn'ı hitoh·si bkin evkmi. sus olan harp malı:~mesi te.~kil mlidafa.! c c 1 uıı>,-er bir kıtı da, bı~Lm1z kırılmışt!r. tim. Çifte polis nö!:c' ·ı ri" l ·ı 
V• ft vı're he" bı'•. 1·1-t "[)"'" h "'"·' ettig"ini söyleyen Hull demişt'r d.k l" ı "~erın". d bi.ri Atatiirkü ve l: 0ııi t nım• v · , ~, .. yırın ı '., •. ııuç .r ~ uc Egede W;man ta•-vareleri sa 

ile· ("'",l;lr.rılıyonım~ · .. 1 · ki: ı b u - · '' arkadaşının ır.ına kt"!!llil;ı rağ-duman almış,, marsı ~'>Y cnmır- . .. d Alm:ı:ılan gar a ogru r;erı Ç<'- bahleyin erkenden R:.dos adJ- ,_ 
t.,·r - Bu harp ına!zcmesı, gon e- b _,. d men kapıyı açadmi<Li. D('\ktc.r Lütfi J.\1r '~'"1U .. p !te

rinden sonra kiirslly ·"""" il ô· T'r' bu e•nada Mar:ıton ku
kullar namına Necibe U _., l~'nin altından, gi;n• 0 nJenbcri 
ve bede PrlıiY"3i mi'!·c" ., ri atletlerimiz tarafından elden ele 
namın:ı f'"laır.i Akıı.1 geJcreı: l " ula.ı;brılmak ~:ırtiyle Samsuıı
ro• ;l h-1 >ıı' !lm" hr \ ııı dan Ankarayl. getirikn bayra· 
:ı.r.avıs ciinünün tari.'ı.i kıymeti- ğı havi rrmh~ft!Zayı getirmekte 
,ııi \·e ııedcn tcrhive~i'lin b'• ı·'·:· olan Ankararun en genç atleti 
sıın beden terhive ı-orny _;~i starla giriyordu. Yaşa saıhla
,.,~ rubu~ıı vük,·eltrr it ht•ll.!::.:ıı· rı ile k-ar~ılaş.an bil atleti elle -
da. vurıl müdara:ıstn'la. ovnıya· rinde milli renklerimizi ve Parti 
caği rolü trbariiz ettire•ı bir süy 1 ba\Taklarını tı>;ıyan <liğer at-
lev vpr,..,;·"~";r. !etler takip cdiyorJu. "Atatürk-

N:utııklanbn "iOUra ten İnönüye., sembolünü taşı· 
Nutuklardan sonra bii ·ük bir yan b:ıyrağı getiren genç doğ

geçıt resmi ynpılmıştır.' Büyiik ruea ııcref tribüniiııe çıkımş ve 
ve yeni Taksim m?yrlanınd:ı bayrağı Milli Şefe vermiştir. 
binlerce saitlnm gencin cok mun Mi!ii Şef bayr...ğı muhafaza · 
taza.m kıtalar hali'lde ve elin e RUJdan çıkarmış \'C hcı.H:a gös
bayraklarile hazırlan.an trilıii-' termiştir. Bu h:ı7eket gene ay
n ün önünde geçmelerı çok hey . ni heyecanlı tezahürlere vesile 

-0kl'ıı. betli olmuştıır. 
Gecit resmine şehrimizde bu- Bııgüııkü törende y.ıpılmış o-

lunan bütün liseler \'C spcır lnı· lan ve ba.şta Milli Şefimiz ol
lüpleri 'e ruııke\·leri SDorcıılarİ· du.,"ıı ha.ide herkesin sevgi ile 
le beden terbiyesi miikelleflcri takip etmiş bulunduğu beden 
iştirak ..tmi. tir. hareketleri gösterilerine ge .' 

~er kazıürınta ünce, gc'Ilçlerimiz bıı hareketle -
Diğer tnra.ftan her kazada, rinda o kadar mükemmel mu- 1 

Tal..-siın mcydanınclaki merasi- vaff:ık olmuşlardır ki stadyomu 
me müııabiİı mt:'n.simler yaP,l • dolduran ve sayısı elli hine ya
ırııstır. Buralıı.rda dıı nııtuklar ~ kı.n olan halkın en küçüğünden 
söyle-miş ve kaza dahil de bu en büyüğüne kadar hepsinin 
l anan okul talebeleri resmi ge- 1 takdirini toplamışlardır. 
çitler yaparak halk tarafwL.ı.n ı Bilhassa Lise ve orta okullar 
şid t! · alkışlanmış!ar<lıt: 1 talebd('rinden SOIB'a beyaz for-

d kilmC'JC 1.1.'.:!C ür t..uıyor l!. sı uüerinde uçmuşlar ve bir kaç 
rilen memleket tarafın an te- Lıgiıızler. işte buı-ad~clır ki bomlıa atmışlarsa da bir gü- lstanbulda baci' '• bu tcv· 
sellüm edilnıe:<Se neye ~· rar? ~ralıımd:ı motc;sikletler, mitral· n:ı hasır ika edememişleıdir. kifat mcriııe vat.ın~.-·~rleri L:~ 
Biz pratik bir ınillet:U. Bir i,.e yiizctiler, tank llafi topçıtlal'ı ua. Şarki Afrikad:ı Amba _ alagi dehşet almrn; me<lc•1i •'il!-.;·' -

• ba5ladığ1mız ?.aman onu b,itiri- dahil oln.1k üzere l.ıir <;_Ok e'ir garnizonu, her türlü im.kinın kre ilk koyu kin hJğb.nrc 1-';.1 
riz. Muvaffakıyetle netıce.ene- almı~laı· ve bee, ta.ık iğtinam fev!tindc bir mukavemet g .r başlamıştı. Yalnız dü::roanl:mıı 
ce]< mukavcr.,~tleri emniyeti:ni:: etnı:şteniir. Almanlarçla ri . .ıh dikten sonra yiyecek ,.e ıçe<:ck- annline hadim tuı::r Hücriy~tı:i 
için esaslı olanlara harp m.alze -r olarak ry.-ıea her.dört n<l.ıında · ten ve yaralıları te<lavi etmek grcinenlcr bir cl:a'1i .!1il l: ., li 
~i göndermeği \'3.Zlfe eclın<lik. bir kişiJe bir hafif mitralyöz iınki'ırundan mahrum kalını,; i""üzarlıkhrı adyettı.k ~ri bu 
Bll te~. ebbus" um· üzün muvaffa - d f ~ '- t' f ·ıct t l' k' · 0·"·~r lıulunuyor u. oldug'undan kendisine mulı:ırcbc e'.ruıa ı .:m e a '" ,u._ ... -kl.yetsız' lı·g-e ui!ı·atılın1~ına mi.i-ı t ·1· k w L ı h l•-'ı Aıı•••rı FI•..;..lı·,,anı've ~ ngı ız ı arı · ' ' ın are- yi tatil etmek emri verilmiştir ... u • ~ '"0 , , 

saade etmiy~eğinıiı:i evvelce c1 • ketle ileri gitmişler \'I! ba.öJ yı- t ·lih ediliyorlar ve teşkiliitbn-
söylemiştim. Şimdi t krar. edi- kık binal:ırı son dokuz ay zar- Anıba - alagi muharebesi es- dınhyorlardı. 
yorum. Fabrikal=mızın ımal fında dört defa muharebelere nasında Amba .a\agi karahin - füıik adlılar, meı;hul blivi
ettiai ve miktarı durma.dan ar- salıne olan Sollunınu geri almış- y~r.k_n grupu'. Arditi 'J'cıselli yettiler, lı:mite knd·r bil~ Ya-
tan °rnalzemenin onlan bekliyen-

1 
1. rdır bölllgtl , Savoı humb!!.racıl n, tanı tanım1'-an belirsiz hanedan 

· •--' t a · 1 81 · • f k " · t ' !erine eline geı;mesiru ~·un e · Bu hıidi»eler vukua gelirken, ... ~~C1 ;r asının .ıa\ an opçu ılP.mntıan meyaana cı..kartılı-
mek çarelerini bulac:ıo,-ız. hafif seyyar İngiliz km·vctıeri bölug~, Sav?' humb~~acil:ırı, yor, iş başına gctıriliyorda 

Mihver devletlerinin başlıca de geceyi çölde ge~irerek Hr ~O .. ınc.~ top<,.1 ala~~mıı ı,'.ıncı ve H~r halivle ölüme ortak olrrıış 
maksatları diinyaya hikim O· ilen 4are'·et vapDllıılar ve hu- ~çuncıı gruı:ıarı, ıa _millmet.!'c- v'üzera, vükela \'C ümera cliril
labilmck için evvc!.i denizlere dudu tccavıiz ·ederek Capıızzo Iı_k 2·!. Uncu topçu ılc 43 un- tili)·or, iliiç ~i!;c'c;·iyle devletin 
hii.kiın olmaktır. DUnyada hak- kalesini yeniden z3 pteyl mişler- cu mustemleke .topçu . grupı.. en ·!ır mca'uliyetlı mevkilerine 
ka karşı göste~n istihfa.La dir. bilbas:oa temayıı,z e~ lcrrl.r. otnrluluvorlardı. 
bir nihayet veremezsek yakın- Fakat, Altnanlar, ağır t=klar f?~an'. asker, rı:r..ızı.ı Ja;- Kıymetli \'C fedal<ar vntan -
da etrafımızın mütecavizlerle getinne"e mu\-:ı.ffak o'ı::m•l:ır metinı tcbcıl maksadıyle zab.t- rıc~lan tehcir \'C tv!:til nuılı
sarıldığını göreceğimiz gibi ve tngiıİı hafif ku·;,·ctlcri ~lı r !erin. tab.ıncalarıuı bırakmış \'ı: I:üınl:ın Unvanı ,-cren!2r; asil 
üstün bir kuvvete karşı bilfiil kere daha :ılınan m ni t ·i tah- ~arnı~onwnuzuıı Amba - .a.lagı k'ikün kllrutulması i~;n mem -
yalnız ba.şımız:ı harbetmek mec liveye mecbur kalınışlır "r. ıı;tıhlmm!ndan çıkarken bıı ~·· · kkd ve milletin c:ın J:ıll•.rını 
bllriyetinde kalacağız. . _.:.... __ _ - _ çıt resmı yapmasını "~ İnı:;ilız k~mekle ve bu vatan EC'.'t'rleri 

Sulh prensipleri hakkında ılk 2 - Beynelmilel llinrctin in- müfrezelerinin keııJil ri!. sc- uzun vıllar hapse mahkiıın et-
mühim beyanatı yapan Hull kişaf edebihnesi i~in !: nı • .ile! lam durnıalaru:.ı karar altına melde. milli varltı:;'1 bzj-uvoı l.ır, 
demiştir kic ticari miln.'UlelJCLlcrde fu,k gö- almıştır. memleketi d'!;m:ınlarLı birlik-t.• 

1 - Azami derecede Heriye zetmemek bir kaide olwa.lı•1'r. Dük d'Aostc dı "1taatımn a- uçuruma yu• .ır!ıyoı·~•rLlı. 
götürülmüıı bir milliyetperver - 3 - Hnm maddeler nı ticari kibetinc uğramıştır. B:ı ko.ııh r ·~0raı0n her gün 
!iğin ticarete müfrit tahdidat emtia 'istiSlla.sız !>ü"'.o> ınilietler Dj:mnıa Ye Gondar r.nıt:tkn- yakuı<.lan ?i --c , ve bu ~di• .ı.cı-
t.ahmil etmesine müsa:ırle etme- tarafından tenıl:ı. cdilcl:ı:· ·.eli lannd:ı mukavemet dcv .• m ,._ lığ ..... ai;ırh.;;.nı bi)yük h•= 
melidir. dir. mektedir. (Soııu S< y/a 6 sili w L J ·' 

• 
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YENX 8ABAII 
., ,.,ıı 
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( ______ F~is_e_fe~·v_e __ e_d_eb_i __ a_t _____ ) Bir hezimetin 
tarihçesi 

Estetik, henüz bir ilim değil, bir f else/ edir 
Felsefede ve san' atta Sühjektivizmin 

esas akidesi ve şekli nedir ? .. 

(llq tanıfı 1 fnel 10yfada) 

kıtalan müdafaa etmekte idiler 
ve ( 50) nei İngiliz fırkası da 
bu kuvvetleri takviye için ha
reket etmişti. 

lnEJ;ilizlere ete hücum 

(Bat tarafı 3 i.inoü •ayfada) 

ııe ııarsan ve bıisbiltiin başka 
muhakemelere meydan açan bu 
ikinci vazıydi zihniyenin de ı 
n;ı.sıJ ctusunı:eler ilham ettıg , i 
ve nasıl muhakemeı.,,..,, yol giıs- 1 
tcrcıiglnı kısaca ve acıKça an

i'Jtmak isterim, çıinkii yalnız 
(!!iibjektivızın) değil biitıin fel-ı 
F-f'fe mesJ,,klerıııin bu }kinci ne
vi muhalıeıned!>n do~muş ol -
dııklarında şüphe yoktur. 

Şimrlj farzcdiniz ki ben yu
karıda arzeltiğim o Lafd<'ııma
ne realizm dtişünceslle mukay
yet olduğum ılk genı;lik. ı.a .. -
maıtlarimda bu meselelcrı <tu
şünroek merakına tntu'muş ol
duğum halde tahsilime devam 
etmekti' bulı.!nuyorum. Henüz! 
felsefe meselelerine müteallik 
hiçbir şey o~umaınış .ve işitıne- 1 mir; olı;am bıle, her ~un znh ura 
gelen ildi vukuatla'l bazı~~~~m 1 
dikkatle müşahede edıp duşun-ı 
Kmn, bu düşünce, eski itikadımı 
sar..acak kadar kavi mııhake -
mc'cre meydan açabilira. Mc..~elii. 
bır kış günü tıbbiye m 0 ktebin
den f, 'l. rl<en mahalle ç~ukla 
rından biri arkamdan bır kar
topu ,')vurur; top k?.fama isa
bet eder ve fen a halde canımı 
acıtır. Bı•nu ben atmadım! Kar 
topu da hayal kabilinden bir 
şey değil, çünkü canımı yaktı!. 
Şüphe;;iz olarak bilyorum ki, 
(can acısı) bendt..:ir; kartopun 
da dPğil ! . Çünkü benim cal'!m 
var. onun canı yok! .. Bıı düşün
ce fc>Is~','ce oe demektir, bilir mi 
s'nız • .. 11'.arlopu hariç l~ bir şey 
dir, yani ( objeclif) dı;: can a
cı91 benim nefsimde bır du}gu
dur, ya~i (subjeclif) b!r şey
dir, bı.- haleti ruhiyedir. Bu a
u duyı:usuna h:ırirt.en gelen o 
şey sebep oldu. Bund<t da ,üp
he yok! Bwıa bruıka :;eyler de 
sebep olabihdi. Bir taş, bir ki
remit, bir odun, bir kur~un ilah. 
Onlar da kafama isaret edince 
bana böyle bir acı ihsag ede!:ıi
li rdi. Bu fıdi mülah,mı i!e [ se
bebiyet prensipi le principe 
de la causalite l ni keJ"di muha
kememle buldum d"'mektir. E
ğer bakihaten fee.•cfi düşünce 
!ere kabiliyet istidaclile doğmuş 
bir çocuk ols:ıydım, bu hadise -
nin baııka cihetlerine de dikkat 
edor ve düşüncemde bir adım 
da.ha ileri giderek daha mü -
him manalar cıkarabilirdim; 
mPsei>• bu miııalde arzct-
tiğim gibi, [bllŞmıa tid -
detle iso.bct eden her a-ı 
ğır şey bende acı duygusu ha
sıl ediyor, kartopu olsun, taş 
olsun, odun olsun! .. Gariptir ki 
acıya sebep olan bu neylerin hiç 
biriı;i de ne (ı;cı) d'Xliğimiz hu
susi ve nahoş duyguya benzi
yor ... Ne de dığer M"ddelere 
benziyor! .. Taı< başka. kar baş
ka, ağaç ba~ka ! ... Sakın bütün 
duygularıırun aebepleri de böyle 
duygulanmın kendisıne hiç 
benzemez şeyler olmasın •ı. .. 
öyle ıse beninı hislerimle yani 1 
duygularımla gördü{;'tim bütün 
şu ı;ayısız mevcudat, gördü -
ğüın sekillerden büııbütiin baş
ka şeyle.- olmak lii.7..ımgelir! .. ] 
diye dfrjünebılirdim. Hatta 
b11ndan da bir adım ileri gide
bılirdim: 1 Ben bütiln bu diln -
yayı yani mevcudatı hislerimle 
idrak ediyorum. Gözlerimle gö
rüyorum, kulaklarımla işitiyo
rum ılii.h ! .. Ya hislerimden bi
ri veya iki8i eksik olsaydı? .. 
Olur ya! .. Meo;ela solucan gibi 
gözd"n, kula.ktan mahrum ola
rak yaratılmış bir nıahlfık ol -
saydım, yahut anadan doğma 
kör, s-ığır ve dilsiz bir feyle •. 
sof olsaydım, acaba su ii.lem 1 
hakkında felsefem ne olabilir
di ., Böyle birk&Ç histen mah
rum doğmuş adamlar var ya!] 1 
diye düşünebilirdim. Nastl ki 
filozoflar malfunatlannı arttır

dık~a o iptidai düşünceden a
dun adım muhakemelerle i.!eri 
gitmişler ve bu dilşUnceye ka
dar gelmişler. Hatta çok daha 
ileri gitmişler, çünkü bu düşün 
ce bildiğimız gördöğümüz, tut
tuğumuz şeylerin hakikatta 
(bildiğimiz ve gördüğümüz) 
ııekilerdc olup olmadığına dair 
zihnimizi kavi bir şüpheye dü -
ffu'.ir ve avam felsefesin in [b&
dihi gördüğü 110yleri hakiki 
zannetmesinı1 yanlış addedip 
kabul etmez. Fakat dünyanın 
ve mevcudabn • haddiratında 
her nastl olursa olsun! - varlı
ğını inklr etmiş olmaz!.. Ede
mez ı. Yalnız iyi anlamış olur 
ki halk nazarında bedihi olan 
IJU kainat, hakikat değil, an -
cak hakikati uıw.hir ve lıAdi -

başlamak üzere 

T. iş BANKASI"'\ 

sat peraesı altında giz!iyen bir i ma bir {tabiat mamaraaı) ya -
(halli mümteni muamma) dır. hut bir (insan portresi) yapan 
Bildiğimiz şey o giZ:i hakıkatin bir artist kendine y!Llıancı olan 
[ yalntz bizim duygu aletleri - o tablolara kendind~n birşey i
mi"1.e idrak edebildiğimiz] bazı lii.ve edebilir mi?. diyeceksi -
keyriya.tıdır. Onları da psikolo- niz!. Evet, iliıve edebilir. Hem 
ji ilmi tahlil e.Iip gösteriyor ve en büyük artisti:!" ancak bu 1 

i~bat ediy.?.r ~i, ~izi.n keyfiyatı 1 maksadı gözlemişler ve kendi 
e.şya dediğtmız hadisat ancak o heyecanlarını eserlP,rile bize 
gızli hakikatin • duy~ıı aletler}- nakil ve ihsas edebilmişlerdir. ı 
miz vasıtasilc vicdaııımızda ha- (İnsan portresi) mt'seleeine ge
sıl ettiği muhtcli, tesirlerden lince, sübjektivizınin hüneri I 
ibarettir. Türkçesi: [şu di.inya- bir ada.mm yalnız çehresini de
da ltisııetliğimiz ziya, sada, ğil (onun ruhunu ifşa eden) se
r c'lk, şekil, madde, mekfın. za- ciyesini de resmedebllmektir ki 
man, acı, tatlı , güzellik, çirkin·ı btına (peinture de caractere= 
lilt, i:ıtizam, f..lıenk, k..ırgaş~ık yani seciye tasviri) derler. Bu-, 
elhasıl her şey, meçhul bir fa- nu iyi anlatabilmek için en bü
iii müessirin tQsirilc. n~f·'r:ıizdel yük dii.hi şairlerin ve artistle -
Jıiisıl olan hallı.O ruhiyrd :-:ı ilıa- 1 rin eserlerinden miaal vermek / 
rettir! .. ] Demek ki nP kadar! Iii.zımg,elir; ve bu meselenin 
malfımatımız artar ve ufku na,. J (expre.'lSion) yani •an'atta (i
zanmız genislerse bile yine bü- fade) hünerile ve (yarntıcı mu 
tün bilgimiz ve duygumuz ve 1 hayyile = im:ıg:ination creat -
görgümüz kenri vicdanımı 

1 

rice) ile pek sıkı aliikaRJ bulun 
zın kadrosu (yani ~erçeves~) duğu için, o bahislere girece -
i<;inde kendi yaptıgımız bır ğim zaman birçok misaller ar
(dünya tablosu) n dan ibaret zedeceğim. Gelecek makalele
kalacaktır. Öyle ise ilmi miz, rim bu mevzulora münhasır o
nisbidir. Mutlak bir hakikat 'l lacaktır. Burada yalnız bir kü
mevcut olaa bile onu hic bir va- çük misal vereyim: Ben. bun -
kit ve hiç bir veçhile bizim için dan yedi a.y evvel, Bai(d:ı.tta kıy 
(h&ddi 7.atında olduğu gibi) bil- metli dO<ltıım Şerif Muhiddin ! 
mek nasip olamıyac.'>.kUr. İşte Beyin, sa&tlerce udunu dinle •

1 
felsefe (sübjelrtivizın) mes- dim, kendi e8€'rlerindecı bazı 
Jeğinin temeltaşını te~kil eden besteleri eiddQn bana derin bir 
(akid~i esasiye) nin nuliuıası heyecan verdi . Tabii bu bariku
budur. Yirminci asrm keşfıyatı I iade artisti ilk defa ol~rak din-ı 
bahsi j!',elince yine muhtasaran !emiyordum. Maarnafih her de
göste~ ki o keşfiyat pek fasmda dikkat P.ttij?im ıril-i. bu 
doğru görünen bu siibjcktivizm defa da. her haline her hareke
felı;el'eııini de temelinden sars- tine diklr&t ettim. hatta büyük 
mı~ ve onu yeni bir sekle ifrağ ! bir uBta etindl?n ç•kmış olan u
edıx:ek bir plan göstermiştir. dunu da bana gösterdi. Ben o 
U..kın aan'at, eşyanın hakikati gece hiııııetmi.e olduğum heye
ile değil ancak :ıavahiri ile (v~ cıınm tesirile bir şiir yazdım. 
bize ;;3riindüğü w~hile) dün- Fak&.t ne uduının ze-eafctinden, 
yayı ve mevcudatı telakki etti- ne parmaklarının akıllara hay
ği için yirminci asrıu, felsefede ret veren hünerinden ve hassa.
her mesleği sarsan keşfiyatm - sivetinden bahsettim! Yalnız 

- (Arras) a hücum başlamak 
ttzere idi. İrtibat kumandanlığı · 
vazifesivle harp mevkiine gel
miş olan general (Dili) birinci 
Fransu ordusunun hücuma i.ş
tirii.!r etmesi lüzumunu ileriye 
sürdü. General (George) İngi
liz kınnandanının bu arzusunu \ 
g~ııeral (Bil!otte) a iblii.ğ etti. 
Zaten kendisi de birinci ordular [ 
gnıpunun düşmanı zorlayarak 
kendisine cenuba doğru bir ge<;it 
açması ümidini henüz kaybet

---
Küçük tasarruf 1 Ordu Hasta Bakıcı Hemşire11 hesapları 1941 Okuluna Aid Bazı izahat ,.e 01'11 

İK Al'VIİYE PLANI Kayıt ve Kabul Şartları ~ 
1 - Ordwnu... ~abalncı ~e h<mfitt ,..,tiştirmek urer• KEŞIDELER' 4 Şubat, 2 M"lfış, 

1 Aıluatoa, 3 1 kincitetrln 
miş değildi. 

Zaten general (Weygand) 
da bu fikirde idi. 

Ayni zamanda Fransız bom
bardınıan hava kuvvetleriyle, 
fuısü İngilterede buhınan lıı -
giliz bombardıman tayyareleri 
Alman ftrkaları üzerinde faa· 
liyete geçmişlerdi. (Somme) 
mıntalrasında da cepheye ve Al
man cüzütamlan üzerine Fran
sız tazyiki başlamıştı. 

tarihlerinde yapılır. 

1941 iKAAMİYELERI 
1 adet 2000 Liralık ~ 2000.- Lira 
3 > 1000 > = 3000.- > 
2 > 750 > = 1500.- > 
4 > 500 • = 2000.- > 
8 > 250 > = 2000.- • 
35 > ]()(\ > = 3500.- > 

80 > 50 > = 4000.- > 
300 > 20 > = 84Kl0.- > 

H~:::iasd~ş~~~~s> 1 " Bana inanınız ,, 
alnıış ve ırmağın evvelii. cenu • B •• t k 
bunda, sonra her iki kıyısın- u su reması 
da birer köprübaşı tesisil'.e mu
vaffak olmuştu. Düsman bu 
suretle 20 mayıs akşam üze
ri (Abbeville) e varıyor ve hat
tii. ileri hareketine devam ede
rek, cenupta (Aumale) hizala
rına ıradar sarkıyordu. 

(Aisne) mıntakusında, 6 ıncı 
FranstZ ordusu bölgesinde, (de
Gaulle) grupu bir gün evvelki 
muvaffakıyetsi:ılikten sonra 
(Fiomcs üz,'rine dönmüş ve 
orada (3) üncü ftrka kuman
danlığından (Noyn) üzerine 
hareket emrini alınıştı. 

Bu müddet zarfında A ım~n. 
l:.r (Lens) e ıı;imıişler ve (Saint 
- G"bin) dağlar kütlesinde (Al
lette) kaııalına kadar va.rmııı • 

usulü sayesinde 
50 !~ndakıi. bir cok 
kı&dtrılar ancak JO 

11"!}1..,..tı.da 

görilltt~klerdir. 

dan o derece müteessir olma - o 'ıahuti musil<inin ruhwnda ha- (Arkası vu) 
mıştır. Yine san'atın J)'lahiyeti- sıl ettiı?i heyee=ı ifadP etme-1 ----......,....,,=;,,,,====zi= 

!ardı. 

ne ve telakkisine en zivade uy- ğe çalıştım. lşte (sübjekti-

gun düşen felsefe. bclıım hali\ vizm) budur. Af!tfu"rku"n hayatından 
mesleğim olan - (Sübjektivizm) 1 Cünye: U Oklarla ifarııt edilen 

dir. San'atta bu nasıl tahakku~ 1 Or. Rıza TEVF'tK 1 1 a ha ti rala r yerlere tatbik tıdiriz. 
eder? .. Onun için de bir ikı yazı m mış ., Bmtnı oo bütün yüz oo 
söz söyleyip (estetik) de (süb- ===== 
?~:gı~v;:.rı> bahsini bitirmlil o- ~.,-- U & t!f .A.rrtJ-.·_ siyetiyl~:~ ~~;'~~Y'.:; ~~~k a::::;":::"!q.gevşe-

"' Pi la.~ A kün evini bile araınağa ve ann&- miş bir cildi, tazeleyip ge~ Şu anıettiğim miilahazattan t...-..: <S> sinin manevi evh1tlarmı alıp gö- tl:rmek W;in işte size basıt bır 
sarahaten anlaşılıyor kı , kili - 1 2 tilnneğe işgal kuvvetleri polisi usul: Takim ve tasfiye edilmiş 
nat, tabiat dediğımız ve içinde cur" 'et go"steriyordu. b ' 

·ı · h bir miktar süt kremasını ı.r d$p yaşadığımız a emın - a 1 Evvelce o·, co~kun kayaaktan 
ld ğun b"~"'~ t--i'--f--i--i::='.-::="--f-:-=t "' miktar saf zeytinyapyle kanş-kikatte ne o u u ~,vr- 1 kuvvet ve kudret almağa, teselli 

aln lığı a 2 tırın ıs. Sonra hepsini iki kısım muşu..; y ız. onun var n ı-..:.,,,::-!--+-=;...;.:;;.._,=-"--1 bulmaga· veya kırıl_ an .ümitleri- .... Bu 
d 1·1 ed b ' k wn" t 3 1 B I en iyi krema ile karıııt:Jrınız. e a et en ır ço r uza ı nı· ı'hya eylemege .. gelmi. ş. olan -

d --"- h' b' halita, cildinizi besleyip taze. yani işaretler en m.....,.. ıç ır 4 1 1 :• Jar şimdi Ataturk evının ka-
tfu.Jü bilgimiz yokmuş! . Bu ma ı-....:..-+1 -'-.,-1 --i--,-.:..;;;::,.;--t pıs;nı çaiınağa cesaret edemi- leştireeek ve inanılmaz bir gü-
liımatımızı da psikoloji dediği- 51-...:...._;._...:,:L-;_,'-=-"-=::..:_--I yo lardı zellik temin edecektir. 
miz ilim rıevzuu bahis edinmiş 6'1-_,......;.:111.:..' .......Jl_.=c._..,,__....;.._1 ~r ıe'renm bütün ~etiyle Bir aktri<ı gençlik maııll&l"llr 
olduğu için, tahlil etmekle uğ- 7 8 1 B 1. başladığı dehşet bir aralık hl- sını muhafaza ve idame için bu 
ra.şıyor ve isba.t edivor h etra- i--,,..ı--+--='-~=--=""::;..,=,-+'ı ~ zını kaybeder gibi oldu. basit usulü tatbik etıni~ ve 70 
fımızda şeylere atf w isnat et-

9
8:
1
:=.;-:-+.....,.:=-_.:·='--''=I Bay Fethi Okyar .~h!~ edil- yaşında, gene kadın roüerini 

tiğimiz keyfiyetler beı. kendi _ 1 1 ! I • dt Diyebilirim, muşanmiley- oynamıştır. Eczacınız. <!& bu ha- ı 
duygularımız kendi hfüiıtı ruhi- hin bu kurtuluşuna kendisin- !itayı size ihzar edebıhr. Fı>.kat 
yenıizden ibaretmis! .. O halde Soldan ııağa: den ziyade Atatürk sevinmişti, muhteviyatı az miktarda olmak 

M. M. V. tara:tındwı. 19!9 senesinde açılnılf olan bastabakıcı ve~ 
okuluna bu sene de 50 talebe alınacaktır. Okula girmek an~ ı.: f 
lundukları mah~llin valiliğine, ka-ymak11mlıiıııa veya askerlik 
dilekçe ilP. müracaat edecyk:Jf>rdir. . )d"· 

2 - 3433 sayılı kaown mu<:ibtRıee M okuldan rnewa. olacit 
olup tekaüdiye a laealtlıırdn. 

3 - Mezun olanlar altı ttenehk mecburi b;rmederini ~ tftl't' 
sinde yapacaklar; ondan sonra arzu ederlıerse memleketteki 
teşekküller kendilerine açık olacaktır. • 

4 - Tahıoil miiddeti 3 80ne olup bu müddet içinde oicurl•~ 
lira harçlık veril«C<'k n 1- ve llbtısları tamamen okula ad '1 J 

5 - Okuldan mezan olanlnr, bareoı kanununa •öre 20 lir~ 
dan bll(l]amak uure m- alacaklar ve bu miktar gittikçe çoP 
zar»an dahi iate, Oydınne ve barınma orduya ait olacakbr. 

6 - Okul !~ 194 l de ledrisata b&şlıyacaktır. 
? - Okula kayıt ve ltabuJ ııartlan fWllardır: 
A - Tti.ridye Cümhttriyeü teb'•sz-chn olmak ve Türle 

lunn1ak. 

B - ~ yem.de olmak ve durumu her iklimde vaıife ~..,; 
Mit buhm..- «bunu Jı.... hangi bir beırtalıane sıhhi heyrij r•P"' 
bıt ettirnwk w evnka bağlamak lhımdır.> 

C - OkuNO YOJI oo altıdan "iQj:ı ve yjnJri ikiden ,.ıl<"" 
~~ ~ 

D - Jtenclioi, an• n babası if!et ehlinden olmak •Bu 
teırotk ettirtkıelı: ""'"'ka beglalMICQktır.> 

E - En az orta okul tahsilini bitirmiş olmak •eleme . jJll ,,.ı 
muvaffak olmalı: .. rUır. Veya bu &recede tahsil gördiliünö ';.ıııl 
tticökname ve,. b11nun t.dJklı bir aure\i muamele evrakına 

F - :..ti ""Y• ni""1h buluımıamak - evlenlP .. "" 
koc~ı öbnUi olanlar k.abuı edilir.> Buna ai.t madeni bal! bfJP"" 
e\'rak keze eklenecektir. ~ 

G - Okur sıhhi sebepler dışında okulu kendilifindetı 
lenme -eıı ile v.,.. dlte< inzibetl ııebeplerle okuldan _,"I, 
ııenelllt mttbu71 bimıeClni yııp1111l(lıj!ı veya lamamlatnadığı .~ _,; 
sebepler dtşınd<ı oltuldıın çıkarıldıtı takdirde lahalclı:uk etiirl"'""" 
ma&e•ftutnı tamamet1 idiyeaiiue ve göst:ttdiii Vfii.ltaların 
ru ol<Nğuna dair nolıerll.kten taediklı ve kefilli bir taahbüınıı"';I 

8 - Y->daki şeraiti .baiz oı.... okur, okula irotıı.awıız 

•lİileeektir. .,.ıııi 
9 - Yukarıdaki m&ddel~r mucibince evral<ınm muaıııel ar 

!erden, viliyd ve kaza, merkezlerinde oturaıılar bu m•~....rı 
kertik •eıe.ı vasrtoeı~ ewaklarını doğrudan dolntYa /\ır

haslaAane<ri baftablbi "" okul miidürfüğüne ııönderilecektir· 
10 - Mtil•ıcaatlonn ~ 11141 ni1>"3'etine kadar sut"' 

llZll'lltir. ,, 
11 - Olrurlıırın kabul edildikleri ve mektebe harel<.t 

ayıü lllakrunlar taYalından lrffıdilerine bildirilecektir. ~ 
12 - ltabul edU-klerin okulun bulunduğu Anl<anıY8 1 

ve okulda lekrar yapolacaıı: sıhhi muayene neticesi b~ 
edenlerin memleketlerine gitmelt için masraf ede<ekleci yol /, 
dilenne alt olaetikbr. 4837> ~ 

Devlet 
"' Muh:ımmen bedeli (100i4) llnı 40 kuruş olan 46 kaJıel11 el" 

(216{19'11) Pa:tariesi günü 98at (15.SOJ on ~ bueW<ia lW .,,, 
binası damıtndeki kcımioyoo Uırafılldan kapal> zarf ,....ııı. ~ 

<aktır. olll''t 
Bu ı~e girnoek istiyemorm (?~) llı:a (8) kuruşluk mu11-::._..ıı 

lranuJJWl tayin etüği vesikaıarJa tekliflerini muhtevı ~ 
...,. (H.30) on dört otına kadar komisyon reillliCine ver 

Bu .iiıe ait ııartnameler koıniqond"'1 parasız olaral< dai> 
(ı798) A 

(ta.biat) diye kendi varlığimız- 1 - Bir kuş ismi. Hii.disatın alacağı vaziyete gö- la beraber pahalıya mal olur. 
b" b"tü 2 - Bir meyve, beşlta. oır re pusuya sinmi§ olanlar yavaş y • ) be 'ndeki To- ııı•••••·~~ 

dan ve vicdanımızdan us u n meyve yavaş Atatıirkle görüşmek için ( agsız . Y~Z terenkigıib' de aaf ... H-AFJZ• DOKCTOEMR •AL--· .ııl B E R L i 1' ayrı farz ve zan veyahut itikat · fırsat aramllğa başladılar. kalon kremının r ın 
ettiğimiz ( dışardaki ii.lem) in 3 -- Su taşır, bir sorma edati. İttihat ve Terakki fırka ve reytinyağiyle ih7.8r edilmiş süt 
hak 'k · d kal k' b ' 4 -- İdare etmesini beceren. utt Ciltfi · · ı ati nere e ıyor ı, ır teşkilii.tını; kaçan riiesa•ının kreması ınevc ur.nız:ı 

1 artiırt mutlaka onu (olduğu gi- 5 -- Gıdalarda mevcut kıy- degı··ştirdi'gı" adi .. · yıe., ve mevcut beslemek için en mükemmel ve l Lokman Hekı'm 
'"-eli f metli bir madde. b k'ki b' cilt -·--··-·-'- Her bi) tasvire mecbur ve mu.m. e parasiyle, mülldenyle merh~ a ı ır w...uıuuur. 

tutulsun!?. Şu ta.kdire ve an- 6 - Arkadaş, bir harfin °" Sabrı· Toprakla Kara Kemalin halde memauniyetbahş aemere-
art. · · 1 kunuşu , bir meslek erbabı. ardı - halde layışa göre bir ıst ıçın ası 7 u"tal (R) eline btrakınlJJI . f1İ garantilidir. Akaı p&nı· - .ınu ea, aoıwna · · A 

tabiat, kendi tabiabdır: en iyi gelse yakar. Bu iki zat bir gün tatürkü -!;nı~z~ia!!d!!e!!edi~·!'!ıe!'!b!'!i!'!li!'!r.!!!!!!!!!!!!!!'!"!!!!!!!!!!!!'!'! 
bildiğimiz ve tanıdığımız tabi - 8 _ Demire verilir, bir nota. ziyaret ettiler. Varisi bulunduk- '" l~~~~~~~~~~~~~~ t 
at, kendi duygularımız, kendi 9 _ Karadeııi7.de bir kasaba. lan zengin mir~ı İstanbuld~ tünJükleriyle inananlardan; hiç J ;: 

ihtiraslarımız, kendi fikirleri - yapılacak bir hukfunet dar~ de kı~etiyle mütenasip yere [ 

Dablliye lfllu+· v ıı 
Divaa;yWu 

miz, arzularının ve niyetleri - YuJaıınclaıı a.'8ğıya: için aziz kwnandanımm emrme oturtulmıyan Harbiye nezareti 
mi:r.dir, yani kendi tabiatımız - 1 - Bir çocuk ll'Helımn kah verecekleri teminatında bulun- müsteşar muavini Albay İsmet 

le (Reiıricümhur Hazretleri) ·, dır. San'atın asıl mahiyeti de ramanı. chılar. • 
umumi ve insani bir lisanı be- 2 - Ozme:!rten emir, herk&- Haya~ .pek ~. tanıdıgı ve Fethi Okyar sık ııık Atatürltle 
yecan olınasıdır. Binaenaleyh sin ağzında bulunur. emniyet ve ıtimat ıc;ın hakların- görüşmeği V&Zife edinmi§lerdi. 
artist harici tabiat dediğimiz 3 - Genişlik, sevgili. da hiç bir kanaate sahip bulun- Ankara.ya karargAhiyle gel-

4 - İşaretler, raıbıt edatı. madığı bu iki zat&; hükiımet miş olan ve kıtaatı ana vatan 
rümuzatı ve manzaraları l'Ckil- 5 - Bele takılır. darbesinin bir netice veremiy&- dislokasyonundıı. yer alınılj bu-
leri taklit veyahut kopye et- 6 - Bir isim, bir nota. • · · eeaalı olarak milli bün- lunan kolordu lrnmarıdanı g&-
mekle i<almamalı, harici ii.lemin 7 - Dağlardaki oyuklar, bir ~harekete geçirmek için yal neral Ali Fuat · (Nafıa Veltill) 
tesirile kendi nefsinde bliıııl o- hayvan. nız lstanbulda değil; bütün a- ise bir fırsatla İstanbııla gelmiı 
lan be"""""' ifade etmek için o 8 - Ekmek, içi boş demir. na vatanda onu teşkilitlandır - aı.nıf arkadaşı ve 1rumandanı 
rilın~b,";;° manzaları ve .,ekil- 9 - Bir ufaltıcı llet. mak !bun geldiğini hli!Asaten )ı{ustafa Kemali ziyaret ederek 
!eri ancak vesile gibi kullanma- (IE.wdkl """"-• MılJlf anlattı. Maalesef tekrar görüş- kolordusiyle birlikte her ZJ1man 
Iıdır. mel< üzere Atatllrkten ayrılan kardeşinin, yatanf ye milli mak-
Dikkat buyu.rulaun ki bir artist 1 2 3 4 S 6 7 8 9 bu iki ut blr daha gt!Eiikme- 118.tlar uğrunda emrinde olduğu-

•• bir diler mı Unıinden ııoora ~ bqına. mese... ressam manzara, a- AWürlt; oturduğu, geoıdiği, dönnıilşttl. 

ğ~. deniz, tl!An taa-riri yapma- .......,,,.üğü. - yerlerde lıaııtalara şi- Bir kaç ay Çnde eıabak bah- ~~;;,;;;;;;;~~~;:;;~~~ sın demiyorum; elbette yapa - ,__ de bir 
cak! .. Fakat öyle ustaca yapma fa, derdlilere va veren riye nazın olan Bay Hllııeyin 

lıleaih · temis ruhlıınıı kimil Rauf da r.aman zaman Atatil.r- "Y ' s b h ğa çall§lllD ki kendi be:y"C8ntnı imanhrmx takviye eden bir b uğrar dertlerini dökerdi. enı a a ın, , 
o manzaralar ve şeltilerie ihsaa mürşit, ümitsizlikleri köklerin- Telı:.irdağmdan merkezi Er-. 
edebilsin! .. ~San'at tabiab tak- den eöküp atan ve milli cevherin aırıımda olan on beşinci kolor- ··ıan fı'yatları 
!itten doğmuştur) davasının. baJdld kudret ve kabiliyetiııi du Jı:umanda.nlığı deruhde et-
bu gaye ile hiç münasebeti yok temsil eden kabraıaaıı bir mü- mek için yola çıkmıt bulun:!1 Kr. 
tur. o iddia pek doğru olmak- cahit olmuştu • general K1zım Karabekir, .uı-
la beraber, bUsbütiln başka bir O; mebzul bal 'rel'elJ fıtretiıı tanbula gelmiş ve prb. hare- Bııelık makta olıırak '100 
meseleye taall(llı: eder. bu ar- çok nadir yetiıJtirdiği. vatan çi- lı:etinden evvel Atatlirkft gör - Blrincl _,,.. lalltiml l!OO 
-zettiğim (gaye) büsbütün başka çeği olm111; arılarııı ebllsi, ya- mllştti. lltişa.rünileyh Atatür- ikinci ,, ,, S50 
bir meseledir!.. İnsan da büyük banisi ondan bir nehre hayat gı- lre vazife ve memuriyetini ifade •'-"-"" ,, ,, soo 

Sahibi.: A. Conuıı.ttln S.~la alma1ı: 1 · - •·-· !ardı ""--'- • ' ' ~ maymunlar cinsinden doğmuş- dası çm .......,.,cır · etmiş, .ı..ı.ıuau sormuş. tenvınne Dördlincll 
100 tur' fakat bugün insan olmn- NOld:rat MlldllııU: Maoıt Çotı" TUrk ...ıııt dehasının kWÇ&- ihtiyaç g&termiş ve ara sıra " " 

-r I-<n ,_ .. _._._,_ ., _ __._ı_ K --L-.ı..- - • J JJeııincl " " 75 tur gayesi maymunluk ha.ııletin -.ldıGı yer. (H. ıı.klr Gllreoylar ""' .........., a.uu.ı""'1Ull ..,,...,....._ &- .wwıa.ucao eni mesf ricaslyle a,y-
cle dımım etmek d.e2ildirl" A· A. C...i<•tll• laNıGOGlu ll'o.tbau>l malin •Hmafı ı ıda oldıWına ~ rıJmıetı •· • O. A. Qtl:B.Eg Alt:uuı. ,. 50 

RA DYO 
20 Ma ıs 1941 

7.30 Program, 119.00 Konuıma 
7.33 Müzik 19.15 Mü:r.ilı: 

U5 Haber:ıor 19.:le Haberler 
8.00 Müz.llı: 19.(5 Müzik 
8.80 Evin aaau 20.16 Radyo ıaae 

12.30 Program tesı 

1U3 Müzik 20,45 Müıtik 
12.'6 Haberler 21.00 Konuşma 
ıaı.oo Müzik 21.10 Müzilı: 

13.30 Müzik 21.30 Konupıa 
18.00 Program 21.fli :Müz.ik 

11.03 Müzilı: 22.30 Haberler 
18.30 Ziraat 22.45 Müzik 

takvimi :13.30 Kaparu~ 

BtJTtlııi YAZ~ 
Beyoğhı: 294 ' 3 .JI), 

FRANSIWA 1 J)I"'",. i 
iNGlUZCE ~ ,,J 

ALllANCA ~· 
Haftada 3 ders. ~ 

Tecrübe aersi lı<"..ı 

c-.. 
Atina 
Madrid 


