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16 nıart ~elıJtlcrinln ı~siz hatı.ra.ııırı bugıin Eyilpteld fiehltllltte nııılrn.ş. 
tır. Saat 14 t.c l<Ö!lrlidl'n kalkan vnpur ihtlfalde bulumıcakları Eyübc 

g'lıttiı muştür, ıı:~ lıptel<l şehitlll,fc binleree ldşl tnplıuınıı, merasııulıı !:.-ışla. 
ma,.nu bcldlyordu, tst.anbııl komutanı, aslrnri ve müllu erlı:il.n b ldllrtcn son. 
ra 15,liı t.c nlt'ı·n~lme l>!ışlnnmıı;tır. Merasimde vali IA'ltfl Kırdıır da hazır 
bulımmıışl ur. 

1 el· :!3~7:.ı - Posta Kutusu: ıH 
~~. 

• 

Yazan: SADRI ERTEM 

Y iRl\11 iki yıl ön"e İstanbu-
hm i_şgali dfye bir facja 

o
1
!du. Bu facia. bü)iik hnrbin ma~· 
uplan arasına kansan Tiirk mi'

letinin ~lelerinden - biriydi, &u. 
l.;'tin bn facianın yirmi ikinci yıl.• 
ıu yadediyoruz. 16 l\1artta dünya
ya. Tlirk milletinin en tcötli idare 
altında, en korkun!; şartlar i':iıuie 
silah teslim ettiği zamıınlıırtla bi
le i ... tiklal için ölmeyi bililiğini 
gördü. 

16 Mart Türli nesillerinin hafı
za.c;ında daima yer tubıcak bizim 
t'itiklıil tıuurumuz da.ima bu hat·
P:'a.yla besl<'neccktir. 

22 sene ewel biz büyük istik
lal rlit,•fismm imtihanını Yerdi!ı:. 
J.lagiin dünyanın h~ok ycrerinlle 
bıı imtihanlar tekrar edllınekt<'
dir. 

Hıı.lloıı ön tarafında iinln~rslteliler. ı;;riip Ol'ta ve ilkmektepleri yer ul· 
ruzşlıırdı. Bandonun lstiltllil nııırşmı ~alması blttfüten soııro aziz !Jehitlerlınl. 
zin hatırası lç1.oı siikfıt t.>dllml<; ve bundan sonra şehir nıccllsl ıız:.ısınıt:uı Zl 

ya bir hitabede bulunmwı, '16 nuırtın tarihçe::. ini l epmı5 ve nzlz şehitlC'rlrı 
h:ı.tırıısmı sevgi ve saygı ilC' nnarak hl'r 'l'llrltUn l<alblnı:1C' onların ebediyen 
YR'.:•Ya<"aldarını söylemiştir. 

n ındaıı S<\?lrıı ı~rnlnoııu h:ılkevı reisJ Yıwuı; Abadnn kiin;Uye gelerek 
şunl.ın wyle.'TI'-:ı~ir: 

"16 mart ş<'hltl<.'ri lmhrmrunlıldarla dolu t:ırihlml:r.den bir ya:ırnırtır. 
Onlıır bugUıı bl:ı:i dııyuyorlar \e bizi lılssedlyorl r vo mUstl'rl'ıtlrler. Zfm 
bugün oıılnn nndığrmrz şu anda, ti:r.im d" onlar gibi mukaddes öllJ olma{:., 
istediğimizi biliyorlar.,, 

Nihayet kürsilye çıkan üniver,.<iteli genç de ateş.il bir hitabede buJunıı.. 
rak şöyle sUylı mlştır: 

"Azl:r. ı.;ehltırr, yattığrnı:r. :yerde müsterih uyuyunuz. Sizin ko.Jırn.man . 
Jrğmız cbodlyl'te intikal etti, biz ıılzln karıleşlt'riniz, ge'!e aynr iillcUyU faşx. 
roru:r., .. 

Nutul.ı.lardım sonra ba.ıulo matem havası çalmış ve belediye, Eyllp ııar. 
tisi, Eyiip lmzaımın bağlı müesseseler, şehitıiğe ~elenlder ıcoymıışlnrı)ır. 
Bir manga ha\'aya S defa ntcş etmlıı ve g~it rcsınlııe başlanm15tır. Basta 
ask~ri kıtalar olduğu halde, Eyüp ortameıtt~~bı halk \'(' dlğn heyetlrr geç. 
mJ5 ve merasime nl!uıyt•t vı•rilmistlr. 

acar ' 

--()----

üaşvC1klli !Ur, 9örçil, Ottm;a t \ •rnıda Uplnrıds'ıfo 2 nıım.'\rah hava 
alim mel<teblnt" ~aptığı bir ziyaret (•,:ıasında, Iiıı.nada.nın büyUk tayyıırooi 
tl~tlrme pl.5nını ynkınd:ın tetkll< ctmi,tlr. P.osim, bir Knnada hn\•a mcr _ 

kezini ziyarl'tl esnasında ıılmmı~tır. Mr. Çcirçil ortadadır; solunda havn. is. 
t.-ı~·onnnun l:uınnnd:ı.nı hnva ynrbayı V.R . .l\la.c Brien, sağında Iinnada. hava 
nazırı binbaşı O.O. ı•over bulıınmaktııdır. 

italvan tebliği 

RADOS 
bombalandı 

) 

7 ölü, 10 yaralı var 
Rom,, 16 (A.A.J - İtalyan ordu· 

larx umumi karargah.mm 635 numara. 
lı teb!Jğ-i: 

Sirena ka cephesinde düı.ıman mü! • 
rezeleri topçunun ve zırhlı vasıtaların 
yar<ltınile harekete g"eçmi;..ler, keşif 
faaliyetinde bulunn kuvvetlerimiz ta. 
rafından püskilrtülcrck hissedilir de· 
recede kayıplar vermişlerdir, 

Eladem üz<:'rinde cereyan eden ve 
sayı<:'a çok Ustun kuvvetlere lmr§ı ya. 
pılan şiddetli bir çarpışma esnasında 
İtalyan avcıları yeni bir muvnffaklyet 
kazanmışınr, 4 İngiliz tayyaresini dU 

şilrmilşler, el ğer bir çok tayyareleri 
hasara uğratmışlardır. 

Tayyare t şkillmlz dl.inU;:ı esnnsmda 

Garbi Pasifikteki müttefik 
deniz kuvvetleri eski 

lcımandam 

Amira~ Har"' 
diyor ki: 

Harn uzun 
sürecek 

m 
Bu müddei içınde 
bir ço', seferler 

yapllacaktır 
Nevyorl<, l6 (A,A.J - DUn radyo. 

da bir hltabe irat eden cenubu garbi 
Pasifik müttefik deniz kuvvetleri eski 
kumandanı amiral Hart bilhassa de _ 
miştir ki: 

Şark cep resi de 
--o-

Sıfırm altında 30 derece 
soğukta 

ank·arı ya ı 

Şiddeti 
Sovyet 

taarruzla~ i 
püskürtüldü 

sıar 192 ta 
aybetttıer 
---<>---

Slovak piyadelerile ltalyan 
ve Hırva1.: tayyarecileri 

büyük faaliyet gösteriyor 

Berlin, 16 (A.A.) ~Almazı ozdul8... 
n ba§kumandanhğı l{) martta kar • 
30 dereceye kadar yükselen bir soğ1* 
ta doğu cephesinin merkez kesimiııde 
taarruza uğrıyan mevkllerde blr Jıq.. 
re daha şiddetli müdafaa sa~ 
yapıldığm1 haber vermektedir. 

16 martta Sovyetıer kar !ırtma.brl· 
nın sebebiyet verdi~i fena. görUş §Ut. 
larr içinde bir kolordu kesimini yar _ 
ınağa muvaffak olan Sovyetıer 5 t 
devam eden şiddetli savaşlardan SOll. 

ra bir mukabil taarruzla pUskUrtül · 
mll_ş ve çok kanlı kayıpıar verınl§ler_ 
dir. Cephenin şimal kesiminde Sovyet 
ler, gene kar fırtınaları lçlndc taaı
ruzlanna devam etmişlerdir. 

15 martta öğleden sonra dllı;mann 
Uç hücumu pUsktiı-tuımUş ve kendisin" 

_.,. Devamı 2 ncl snytOdn 

ı 6 llnrtm ve mağliibiyet .faciz• 
larmm yarattığı büyük aksülfınıel .. 
le insanlık tarihinde yepyeni bir 
çJ.ğrnn ilk in<:.anlan olduk. Bunun 
içimlir kf mazi ile ''e komşulan ile 
hesaplannı rnl<Und~ tar;fiye etmiş 
hlr cemi~·et srfatiyle bugünkü 
lllinya lmhrıuımın dısm<lıı. yarını, 
\'c mes'ut TiirJdyenin istikbalini 
gözlüyonız. 

Macaristan 
Bolşevikler 

yenihnedikçe silahı 
bırakmıyacaktır 

Avus -raf ya hava 
l<uvveHerini 
tak iye e ~ 

düşmanın b r otomobil koluna muvnt. Ha.":> ~Ur6".ek v~ bu müddet 

ta 

Hol anda 
Hindistanınd' 
ı bayat ye i · e~ 

enlden aşla ~ 
Ge~en harpte bugıin muharip o. 

'anların lıir kısmıyla silah aı'l;:a -
daşı ve lıazıJ:ıriylc düşnuuıdı.k. s:. 
liih arkndaslarnnt7.a sonuna l<adar 
sadık kaldık, düsoıanJaria aman
<ırz şekilde miicadele ettik. Artık 
hu Jıarhin hatıralanm ne bir kin, 
ne <le bir nifak vesilesi olıı.rak 
~·il.dcdiyoruz. Bu~iin muhariııJerlc 
do<;tuz ve dünya harbi içinde t.a • 
ntfsısız. Dün bizi lttifa'klar siste. 
mine, bugün t.arafsızlığn sevke· 
den ıııebep hislerin iniilakT ve ro
ınant ik ta.<Ja.vvurlıır değildi. Gayet 
reel bir dliş\in<'e, tele kelime ile 
istikliil dih'fı.sr idl. O zaman istik
lıi H korumak için l>endimi:r.j mu
hariplerin safında bulmayı faydrı· 
h telakki ettik. MUcacle!e ettfü 
\'c bugün yine ayni f<.;tiJdı11 enlli. 
~r.st nthlarım11.a. hal•im<lir. tstfülii-
1imizi korurnalrtnn Jın.c;Jm ne düşii· 
r.l'biliriz? 

Bu~ün bo emeli tahakkuk ettir
mek için t.arat:sız olmayı bir mc. 
t.od olaın•r seçtik. Harp ateşinin 
\•atancl:ı.n uzak kalmasını istiyc• 
ruz. 

_f stikliil harbini yap.an milleti
~7.fn ruhunda halrim olan büyük 
for~~kat htss~" bUtlin Cumhuriyet 
Ttl;lc 1 h~.vun<'a tezats17 bil' 5eki!de 
rmı ta1:~1l<'tJnin menfaat hesaııin
..... hber ~rn eden siyasi faaliyette 

- 0 muştur. 

Bu.nun i~indlr ki fil'tn tarihte 
kendı.;;ly1e fllllhari 

1 
_ 

devlete bir m\ ~ 0 .dugumnz 
.,, .. n rnııttcfık olarak 

el u7.atma,,ta tereddüt t •• 
dir. e rnenu~1z., 

Bu psikolojik hosusi . t • 
+ h 1 • ,., · ) e tır lci ı<ıtnn n un ıs,.,a.lindCtt Yirnıı İki SC· 
ne sonra Londrnda ''l'iiı·k halk 
\1" bir d<><;tluk ve muhabbet Y~~ 
''ası manzarası srzcdiyor Taı··ı • l . 1 lJh 
o ~ın milletleri ~in marnzi has. 
s:ı.r.;ıvNln iitonj)prin milll't h • ~· aya. 
1 TDda Yeri yoktur, Tiirl• milleti ta-
lihin en !:Ok tc-criihe görnıüş, eıı 
çok döğüsm\lc; fcrtakiir bir hiiır 
midir. · .~ 

Tarihin çok acı ,.e ço'k güzel 
giinlerini :vasrun1c; milletlerin nt•. 
ı;:Jdcn nesİe ~ yıp;anmnclaıı iııtlka1 
eden tek kuvvetleri vardfl', Mille~ 
ti her Şeyclen Ustlin tutmak Biz 
rte onn yapıyoruz. 

Tttrk mi!Jeföıln istiklfıli her· da .. 
'~nın üstiindedir. 16 Marfın yirmi 
iklnf'i yılmı bu şartlar i!;incle id
rak ediyoruz. 

-o-
Budıuıepş'te 16 (A.A.) - Macar is· 

t!klAI gUnti bayramı mUnasebctile baş 
vekil Kallay dün radyoda Macar mil _ 
Jetine bir söylevde bulunmuştur. 

1 Qnı 
yeX'!er 

ıuı'16ımı.1:$a aneı 

faklyctlt:ı taarruz etmiş, lO kadar oto. içinde birçok seferler yapılacaktır. 
mobili mitralyöz ateşine tutarak tuuş 8 martta birle§lk Amerlkaya dönen a udmuştur. Tayyarelerlmlzdcn biri dön Hart Japonların Uzakşarltta muva.t _ 

Başvekil, Macar mılletinln geçmiş. 
te hllrriyetl için yaptığı savaşları ha. 
tırlattıktan sonra demiştir l<i: 

Macaristan bugün de tarihi anlar 
yaşamakta ve gene ııynı d'lşhana kar 
_şı mücadele etmektedir. Macaristan 
Rus bolşevlkleri kali oıaıak yenilme. 
den silahı elclen bzrrıkmıyacaktır. Ma. 
car millet!, bUtUn tehlikelerin daima 
doğud:ın gelmiş olduğunu bilmektedir 

Macar ordulıırmm zaferle dönecek. 
lerlne ve vatanı 1918 dekinden başka 
bir şekilde bulacaklarına kanaati var· 
dır. Bu sefer yalnız değiliz. Yanımrz. 
da dünyanın en kuvvetli ve kudretli 

memqir. fak olduklarını \'e Fillplnlcrle Cava · 
Dil~an Rados şehrine karşı bir nm bazı kesimleri müstesna olmak ü. 

hava ve deniz bombardıman hareketi zere bilttln harekAt sahasını kontrol -
yapmıştır. Hiçbir askeri hedefe isabet lerl altında bulundurduklarını tesllll) 

~aygon, 16 (A. A,) - Son za. vaki olmamıştır. Birkaç bina, bu me. etmiştir. Amiral Japonınrın zaptet _ 
:nanlarda gelen kuV\·etli "uçan yanda ortodo'rn idllsesı hafif hasar tikleri topraltlarda tcşklltlt yapmak 
kaleler,, l'! takviye etliJen Avus- görmliştUr. Sivil ahaliden 7 kişi öl _ için lazım olan \aktı knzıındık. 
tralya bava kuvvetleri .Japon ış . ıntiş, 10 kişi yaralanmıştır. lrırı takdirde harp kabiliyetlerini mü _ 
ı;;-a.li nltmda bulunan yeru Bı:oıtan - 0 hlm ölçüde genişletınlş olacaklarını i. 
:ranm havcı meydanlarına ve li • !il.ve etmiştir. 
nıanlar.mıı. yeniden tanrruz etmi§- Mançulı::o başvekili Tokyoya Hart Uzakşarkta yapılan çetin l<n. 

lerdir. Avustr:ılya radyosunun spi gitti ra ve deniz harbinin bUtUn silılhıarda 
i<eri bu bımush Atı tafsilfıtı ver • Tokyo 16 (A.A.) - Mançuko baı.ı_ llstUnlük istediğini, gemilere ve tayya· 

mekt:!rlir: ı vekili Çang-Çing.Hui bugUn hususi re ere ihtiyaç olduğunu s5yl!yerek de. 
Gabou, ve G:ısmat.adaki Jııpon b:r vazife ile Tolı:yaya gitmiştir. Baş_ ml§tlr ki: 

t.esisleri gen.!q ölçlid0 hasara uğ - vekilin resmi ziyareti bir hafla sllre. Tayyare ile gemı arasındaki Uııtün. 

Tokyo, 16 (A,A.) - D.N.B. 

Ni~'li gazete.ıılnln Batavya muha 
birine göre Japon askerlerinln alh'atıc 
ilerleylSi Holanda kıtaıaruıa her §eyi 

yakıp yıkmak usuınnu tatbik etmego 
vak!t bırakmamıştır Ho!anda Hlndis. 
tanının h!ilcflmet merkezinde ta.bit ha.. 
yat yeniden başlamıştır. Umumı 1Jm.. 
metler de tekrar !§!emektedir. 

-~~~~o,__~~~-

~ Devamı 2 ne! ı;a~fada cekttr. ltik hakkında mulmyese yapmak bey_ 

I hudedir. BoylC' bir muh rcbcde her ı
clsinin de aynı zamanda çarpışması 

personelin mUştcrek muharebelere 
k olması l:lzımdır. 

devletleri vardır. ı ~;;~~~~~~~~~~~?;T,~~a~;7;~~~~~~~~~~ Başvekil, kayıtsız ve kaygısız ya 
şanabileceğl zihniyetine kapılmama 

sını Mııcar milletinden istemi§ ve söz ı 

Slovak 
Cumhurreisinin 
gündelik emri 

Prosburg 16 (A.A.) - Slovak dev. 
letinln kuruluşunun yıldönUmU dol& -
yısile cümhurrcisı Tiso, Slovak ordu _ 
sunun başkumandanı Sifatııe bir gUn _ 
delik C'mlr ne§retmiştlr. 

!erini bltir.rken de Macar ovalarında ~~:=~~~~5~~~~;iii~~~rng~~~~~;;~~~~~~;.. 
yeraltı ve yerüstll sularının bazı ha. 
ııarlar yaptığını fakat bunların endişe 
verecek mahiyetle olmadığını sö;yle. 
miştır. 

~~~~-,o--~~~~ 

Macarlstanda izcilik teşkilatı 
• ıslah ediliyor 

Bnd:tpeşte 16 (A.A.J lzci teşki. 
llltı bir emirname ile ıslah olunmak· 
tadrr. Bu teşkllft.tm ba~ma doğrudan 

doğruya maarif nazırına bağlı biri ge. 
tirile~ktir • 

İzci tc.skıltıb Macarlık vasfını ta -
şıyacak veg ençler asltcrlik rubu için_ 
de yetiştlriıecektlr. 

9 
Mihver denızaıtına-

rınııg bı!tcıunuıma 
• 

uğr dı 
'l'okyo, 16 (A.A.) - 1mparntorluk 

umumi karargllhmın tcblığl: 
Bir .Tapon denizaltısı San Fransisko 

açığında 10 bin tonluk tılr petrol g-u 
ınısını ve Kallfornlyada Medolin <:snun. 
de 7 bın tonluk bir şilebi batrrmı~trr. 

Berlln, 16 (A.A.) - 12 mart gecesi 
Bahama sularında bir dUşmnn yük 
~emislnin torpltlenerek batırıldı~ as. 
keri bir kaynaktan blldh1llyor. 

Devamı 2 nci llllYfllda 

OJntih n 
DÜNYA edebiyat ,.c tiyat.ro 

tarihi intihal şüpheleri \'c 
iıo.natlariy1c tloludur. Donların bir 
I.1Sm1 tabii \'C mcsru görü1ür; bit· 
kısmı hiç mazur görülmez. 

Tabii \'e me5rn görülenler ı;un00 

lardlJ'; 
l. Efsanelerden U.t.ihas edilen 

mc, zular. (Faust, İlahi lfomedi, 
Venedik Tadri, \'agncr O(Jera.lan
nm biiyiik bir !nsmı ilh... ilh •.. 
lmnlarclantlır.) 

2. Yunan trnjetlisinılen ikt iba-s 
Cllil<'n n1e,-zular. (Röncs:ınr.tıııı 
r.onra \'C hüınani1.m hare'ketindc 
raıılan sahne eserleri arasıncla 
r.ayısız klitsilder ... ) 

!t Klfü;Hi bir ı•serden alman, fa
(;.at tiıılcri, \akası, tuın fikri ,.e 
psikolojisi t.amamilc l cııidcn in~a 
olunan mc,·zular. (.l\fcs-elıi Paul 
~outt;et'nin Andre Cornelis romu 
nmda çocuk, babasnıı olclüriıp an 
ne~ini e.la:ı Ü\ ey bah:ısnu üldlirur 
:ile\'ZU llarnlcttendir; fnJmt ,·:ılrn 
tipler, fikirler Ye psfüolo ji ycıı · • 
dir Paul Ilonrget bu romanımı 
mc~-zmmu Ilamlett.cıı ilham :ılılıı .. 
nı sn",danıamı~tır.) 

4. Lirik unsuri:ırı, lıarn,.,ı edn~ı 
baska eserlerin tesirine bağlı şj. 
irler, piyesler ve romanlar (ller 

YaLJın: BiR MUHARRiR 

dc,·iroc ve he!' memlekette mi
ı.ııUcri sayısızdır.) 

Biitüıı bu lfört lıaldo de nıuhar-
. airin, tesir ve ilham kaynağmı 
açık",a lıah<>ı· v~r<liği gôriiliir. in. 
!tar etme<ıi kötii bir delil teskil 
ecler. 

.l\lazur ~örülmiyeııler ~unlardır: 
1. '.I'e?.j \·e an:ı. fikirle beraber 

IJazı tipleri ve hareketleri de 00"· 
kıı. eserlerden a9ıınmış roma.nlar ' 0 

ı>iyeslcr, 

2. nazı parçahn lıaşka cserll·ı· 
lien IHJ~;:tıısı noht:ısm:ı alınmış rc-
manfar, piyeı-lcr, şiirler, 1 

3. Teferruatı başka ı·enge bo-1 
yaoaııık topyekun cli .~<'r bir es('ır. 
ien almnuş 111m·z1ılar ... 

Bir int•lırılin intihal olınnsı için ı 
ıld metnin biribirinln tıııkı"ı olma
"' ~art cleğilclir; fakat hiı· <'ıSerİll 
b:ışka bir eı:ıerdcn fikir, tesir, il• 
h~ alınası da. orijlnnl'iğiııc mfuıi 
lleğilclir. Bu taT•clirde mahnrririıı 
1!enclisinc sorulunca, tesir 'eya il. 
'ıam kaynağını ortaya koyması t<· 
umüldeuclir. "Eşbcr" ınls:ıljnde 
\bdülhaJ• Hiimit ele böyle yapmış- / 
llr. 

Kaynağını hft{fir <>elen muharrir, 
habasmı inkfır eden hayırsız \'e 
nankör C\'lıi.ttır. 

Hart düşmanın gerilerinde Amerl • 
an denlzaltılan tarafından bir çok 

düşman gemisi batırıldığını söylemiş. 
tlr, Amiral, dlslpllnl! olan dll~man mil 
letlerlne karşı zaferi kazanmak için 
ateş hattında olduğu kadar gr.ride de 
dis!plinln hüküm si.irıncsi lt\z!mgcldi • 
ğlu! sl.iyliyerek sözlerini bitirmiştir, 

Vali Silivriye gitti 
Vali ve belediye reisi Dr, LQlfi Kır. 

dar beraberinde ziraat mlldUrU Tnh_ 
sin Dilek ve ziraat ınlltehassısr Rrıgrp 
olduğ'u halde Sillvriye gitmişlerdir. 

Vali, burada ekim işlerini tetkik et· 
rniş VC' ldzım~elen emirleri vermiştir. 

T1so yilzde bir nisbetini bile bulmı. 
yan kayıplar mukabilinde Slovakya -
nın herhangi bir milletler arası faa. 
liyetle elde edebileceğinden ziyade ka. 
zrındığı askeri ve siya.si mevkll hatır _ 
!atmış ve demiştir ki: 

Adolf Hitlerin kurduğu yeni Avru· 
panın fethedUmesı, imar olı.ınınası 
ve korunması eserlerine Slo\•a.kyanm 
faaliyetle yardım etmesi de gösterir ki 
Slovakyanın yeni Avrupa nizamına 
hak eşltıiğile tam ve mutlak olarak 
i§tirakı bu eserin gerçekleşmesinde bir 
esastır. 

Sevyorkt.a l\Ianııattaıun arluıplı'\n teşkil ottlği bu resim, An,.._<rlkt.oa kala Ot' 

dıısnnıın haya lruvvetlerlnin fayyarecl nnnızctll~irıe t-;J;p n~ !.1t<ı ~· 
bir gnıpu sihhat muayeu~ı için Govemom ~·da ~ ~T 
mekt.edir, 
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