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Meydan Muharebeleri Korkunç Bir Hale Gird· 
Liyej ve Namur kalelerinin civarı Alman cesetlerile doldu -Almanlar Saint 
Quentin' e vardı -Motörlü kıtalar arasında müthiş boğuşma devam ediyor 

1 -

Fransızların taarruzu inkişaf ediyor 
AMERiKA HAR- Veygand Fransa Erkanıharbiye 
BE GiRECEK MI? Reisi ve Başkumandanı oldu 

Am•rllı•, 611,Vn Aorıı
JUI mell.niy•tini O• ti•
.. o lı rcı eiy i ycırın ti• 
lıentlini f•ldlı•tt•n lııır

t•rmcılı ifin, lıcır6• •i
r•c•lıH, müttefilel•rİıc 
mcıfUı6iy•tlni o•y• 
Ra:%Hllin telırcır inli· 
lıcı6ııcı .. lıl•m•tl.,., ıim
fli ııirmelitlir. 

Yazan: ABiDiN DAV ER 

A iman ordusu, 1933 d~n
beri yaptJi'ı muthlf 
silihlanma ve hazır • 

lıktan sonra, vaziyetin vahame -
tini pek geç anlamış olan demok
......... Uer" k.r~ı :,vu Wanu ..... ~'\.~l' 
de, ilk muvaHakıyetleri elde e
dince, onlımn mağlup olmasın -
dan endişe edenler, fU suali sor
ınıya başladılar: 

- Amerika harbe pecek mi? 
Bu suale, henüz kat'iyyetle 

•Evet. cevabı verilemez.. Yalnu, 
ortada muhakkak olan bir şey 
vardır ki, o da, Amerika efka
rı umumiyesinin elle tutulacak 
kadar bariz bir surette Alınan
ya aleyhine ve müttefikler le -
hine dönmüı olmasıdır. 

Amerika efkarı umumiyesi, Bü
Yiik Harpte müttefiklerine ver -
diği borçlann üzerine, onların 
bir sünger geçirmiş olmalarından 
ll:ıütevell,i.t bir infialle bir daha 
bir Avrupa harbine karışma • 
inak için, buı tedbirler almıştı. 
Bunlardan en mühimleri, mu • 
lıarip devletlere silfıh satmamak, 
kredi açmamak, Amerika tica
ret ı:emilerini muhariplerin li
llıanlarına ve sularına gönder -
Jrıemek gibi şeylerdi. 1939 eyld
ltinde Avrupa harbi başlayınca, 
Amerika bitaraflık kanununu 
tatbike başladı. Fakat Bitlerin 
Sovyetlerle unlaşnıası, Alman -
Yanm Lehistana saldırması, ve 
bu memlekette çok şiddetli dav
ranması, ticaret gemilerine ka:r
e:ı denizaltı merhametsizce mü
cadeleye ıririşmesi, Amerika ef
klrı umumiyesini, yavaş yav34 

bA.lnıanya aleyhine döndürmiye 
aş)anuştı. 

Esasen, müttefiklerin propa -
t~ndasından başka Amerikada • 

b
iti Yahudiler, Çekler, Lehliler, 

atta bir kısım Nazi aleyhtan 
~vusturyalılar da Almanya aley
lıınde çalışıyorlardL Sovyet Rus
Ya, Fiıılandiyaya taarruz ettiği 
"• Alnıauya İsveç ve Norveçi 
tazl'il< ve tehdit ederek Finlere 
Yaıodımdan menettiii zaman, bu 
ijl~Ybte çalışanlara~ Finler de 

hhak ettiler. 
J}jier taraftan bitaraflık ka

il ununun muhariplere silfıh sat
~ayı meneden ahkamı, Ameri
,:n sanayiini para kazanmaktan 
b.enediyordu. Geçen Büyük Har· 
n 1~ başında, büyük kazançlar te-
111111 •• etnıiş olan Amerika harp sa
l j.u de, müttefiklere karşı bes
.' ıkleri muhabbet ve Alınanla
ya ~şı duydukları nefret dola
lı"' e bitaraflık kanunundaki 
~-~ hlenınuiyctin kaldırılması için 
ı: ışanJara iltjhak etti malfun o-

11 tadiller yapıldı. 
ve~nıanya, nisanda Danimarka 
lleİ .0 rveçe, mayısta Dolanda ve 
ti~ılr.aya taarruz edince, Ame
Ye eflr.irı umumiyesindeki he-

•atı arttı. Amerikalılar, ilik
(Jlrkıuı 3 üncü sayfada) 

ABİDİN DA VER 

Dünkü bayrama iştirak eden Cumhuriyet çocuklarının remıi geçidi . ' lngiliz tayyar~leri Alman geri 
hatlarını şiddetle bombaladı 19 MAY S GENÇLiK VE SPOR HAYR 

Alman taarruzları büyü~ MI BUYUK TEZAHURATLA KUTLANDI 
PARİS, 19 (AA.) - Reis.icwn· 

hu:r bu akşam general Wey
gand'ı Milli Müdafaa genelku:r· 
may başkanı ve harekAt sahne
leri heyeti wnumiyesinin ba§ku
mandanı tayin eden bir karar
name imza e~tir. 

• 

zayiatla geri püskürtüldü A 'k 
11 

Al ··• Bu tayin Bqvekilette Reyno 
ile Mareşal Petain ve general 
Weygand arasında yapılan bir 
içtima neticesinde yapılmıştır. 

Londra, 19 (A.A.) - Milli Mü
dafaa Nazırı ile Şefler bu,ııün baş
vekfı.lette 90 dakika süren bir 
toplantı yapmışlardtr. Müteaki
ben Lord Halifa.ks ve B. Green-

Eh d"" Ş f A t .. k' .. merı a ı ar man-
Büyük muhareheler devam ediyor e 1 e ta ur UD yayı protesto etti 
r'- hatırası taziz edildi Am•rilıcı Yollınıarlt, Bal· 

vvl!, B. ~~~ ae "'ü~ü .... U..l~l ... 
dir. 

j SAAT: 14 
Paris, 19 (A. 

A.) - Havas A· 
jansı, askeri ha
rekatın inJd.. 

şalı hakkında aşai!ıdaki ıınalfıma
tı veriyor: 

·Alman hücumu bii.tii.n gün bit
hassa Maubeuge'ün garbinde 
Landrecies ve Guise arasında, ya

ni bizzat muharebenin merkezin
de şiddetle devam etmiştir Aı
manlar, bu bölgede kii.çii.k bir te
rakki daha ba~armı11a muvaffaJc 
olmuşlardır. 

Şimali Belçikada, müttefik kı
taların umumi tertibinin sol ce
nahı üzerinde, lngiliz, Fransız ,,. 
Belçika kıtaları hiilen geniş bir 
stratejik harekette bulunmakta
dırlar. Bu hareketin seyir ve in-

( Arkan 3 ii.ncii. sayfada) Fransız istihk4mlannda maskelenmiş bır top ... 

Çörçilin Nutku 
,,,,,, .... ,,, 

"HER iKi TARAF DA GAYET TEHLiKELi 
BiR VAZiYETTE BULUNMAKTADIR,, 
lngiltere Başvekili Çörçil dün akşam 
harp hakkında geniş malumat verdi 

LONDRA, 19 (A.A.) - B. Çör
çil, bu akşam, Başvekil olduğun
danberi. radyoda ilk nutkunu söy
lemiştir. 

Çörçil bu nutkunda İngiliz im
paratorluğuna ve Amerika Birle
şik dev !etlerine hitap ederek ez
cümle demiştir ki: 
Başvekil olduğumdanberi birin .... 

ı 
-- 1 Faris, 19 (A. 1 

Fransız teblllU \ A.) - 19 ma
------- yıs a k ş a m 
teblii!i: 

Başlıca muharebeler Saint -
Quentin'in doi!u - şima.. ·bölı:esin
de cereyan etmektedir. Kıtaatı
mız burada düşmana şiddetli bir 
mukavmnet ıröstenınektedir. 

Mont Medy mıntakasında şid
detli hücumları püskürterek düş
mana büyük zayiat verdiıxlik . 

Çak mühim hava faaliyeti kay
dedilnıistir. Avcı tayyarelerimiz 

ci defa olarak memleketimizin 
imparatorluğumuzun ve mütte
fiklerimizin hayatında ve her şey 
den önce hürriyet davasında fev
kallıde nazik olan bir anda size 
hitap ediyorum. 

Fransada ve Flandrlarda müt
hiş bir muh;:,rebe cereyan ediyor. 

(Arkası 3 üncü. sayfaaa) 

ve dafi toplarımız düşman bom
ıbardıman tayyarelerine karşı ko
varak çak ai!ır zayiat veııdirmiş
tir. 

Ezcümle 15 tayyareden mürek
kep bir düşman grupu mevcu
dunun üçte ikisini kaybetmiştir. 

!- ---- -, Londra, 19 
lnglllz teblljl ı (A.A.) _ Ha-

. va Nezareti-
nin teblii!i: 

• N ımıur'un batı - şimal bölge
sinde tayyarelerimiz ilerliyen 

(Arkası 3 üncü sayfada.) 

·-----·-!il'" As.kert: 
Vaziyet: 

Müttefiklerin gizli 
tutulan hareketi 

Ya•an : A. D. 

~ ün akşam üstüne ka
' l.b::&' dar gelen haberlere 

nazaran askeri vazi -
ı yet aşağıdaki surette hülfısa 

edilebilir: 
(Bu yazının yazıldığı saat • 

te müttefiklerin akşam teblii
leri ile Alman tebliği henüz 
gelmemişti) 

1 - ŞİMALİ BELÇİKADA: 
Müttefiklerin, yeni bir strateji 
hareketi yaptıkları bildirili -
vor. Haberde gizli tutulan cbu 
hareketin zorluksuz cereyan 
ettiği bildirildiğine göre. sev
kulcevşi bir cekilme karşısın
dayız. Müttefikler teması ta -

, mamile kesip, büsbütün yeni 
l bir hat tutabilirlerse bu, bir 
muvaffakıyet addedilebilir. 

2 - ŞİJl.141-İ FRANSADA: 
Almanların mahut cebi, &it • 
tikçe büyüyor. Evvelki giin 
Hirson'da olan şimal kolu dün 
Giz'e gelmiştir ve Sen Ken • 
tçn istikametinde yü:rümektc
cJir. İki gün evvel Rethel'de 
bulunan cenup kolu Laon üze
rine yürümektedir. Şimal kolu 
Uaz, cenup kolu En vadisini 
takip ediyor. Bu hareketin 
garbe doğru inkişafı Moböj-

( A.rbısı 3 üncü. sayfada) 

1 
lıonlor P• Alıtl•nİ• için bir 

n 5 n Ü s ta d 1 "•"İz •t•ıeai tayin •eliyor 
VAŞİNGTON, 19 (A.A.) - Pa-

Dün üolmabahçede yeni şehir 
stadının temeli merasimle atıldı 

ANKARA, 19 (IKDAM Muh;ı
birinden) - Ebedi Şef Atatürk'
ün 21 yıl önce Samsuna ayak bas· 
tığı ııünün yıldönümü, Spar ve 
Gençlik bayramı bugün en içten 
tezahüratla yurdumuzun her 
köşesinde kutlanmıştır. 

Ankara, bu güzel ytldönümünü 
ve bav·-.rr:· tes'ide daha dünden 
:h•.-:..rıanmış bulunuyordu. Bütün 
ı;ehir bastan başa milli renklerle 
ve bütün ana yollar bu ytldönü
ıınünün ·büyük manasını canlan
dıran dövizlerle süslenmişti. 

Ebedi Şef Atatürk'ün Samsun
da karaya çıktığı anda, saat tam 
7 de 21 pare ton atıbnak suretile 
ibu kudsal eünün kutlanmasına 
başlanmış ve fabrikalar, lokomo
tifler ibirer dakika düdüklerini ça 
larak bu tarihi anı selamlamış
lardır. 

namerikan Cumhuriyetleri neş
rettikleri bir beyanname ile Ho
landa, Belçika ve Lüksemburg'un 
Almanya tarafından iı>\ilasını pro
testo etmislerdir. 
KAHİRE, 19 (A.A.) - H~vas 

Ajansı bildiriyor: 
Amerika hükumeti akı ,da 

Yakın Sark ve Balkanlar iı·ı ıir 

deniz ataşesi tayin edecektir. Bu 
Ataşe Türkiyeae oturacak \ "l , a. 
man zaman Doğu - Akdenız• in 
muhtelif memleKe\lerıne se0 u "1.i't 
edecektir. 

----<>--

Emir Abdullah 
Türkiyeye geliyor 

Amman, 19 (A.A.) - Ham A-
jansı bildiriyor: • 

Kudüsteki Türkiye, İran ve 
Irak konsolosları bugün öğle ) e
mei!inde Başvekilin misafiri ol
muşlar ve Emir Abdullalun 23 
mayısta Türkiyeye yapaeağı zi
yarete ait teferruat tesbit edil
miştir. 

' ... .... 

Ve bu andan itibaren Türk ku 
ı;;u tayyareleri Ankara üstünde 
uçuşlara başlamış ve büyük gü
nün manasını tebarüz ettiren 
vecizeleri havi matbu kağıtlar 

atmışlardır. (Arkası 3 üncüde>) 

Dolmabahçede 11apı!acak stadır. 
temel atma merasiminden 

bir intiba .. 

1 B~gi.irı 

Musolini, Ruzvelt'in Afrodit gibi ede13i 
ArsenlUpen kajıu 

mesajına cevap verdi ~erakl~ ro nan 

l 
PERViN ile AYTE ~ı 

lngiliz matbuatı ltalyanın harbe girme- / ·-.. Yazan: SiS 

sinin imkansızlığını tebarüz ettiriyor ~ı:cı ~:~:,~:,da t::::::,· 
-

Mısır Ba~vekili ltalyan Büyük Elçisi ile görüştü 
Roma, 19 (A.A.) - Musolini, 

Ruzvelt taraifından 'kendisine gön
derilen mesaja bugün cevap ver
miştir. Bu cevabın muhteviyatı 
hakkında hiç bir malfunat yoktur. 

Kahire, 19 (A.A.) - Mısır Baş

vekili İtalyanın Mısır sefiri ile 
uzun bir mülakat yapmıştır. 

1.ıondra, 19 (A.A.) - Pazar ga
zeteleri, İtalyanın kuvvetli Al
man tazyikine r~~n. harp dı-

şında kalmak sivasetine devam 
edecei(i kanaatindedirler. 

Observer gazetesi, Musolininin 
hattı hareketini tesbit edecek a
milleri sayıyor: Ezcümle Vatika
nın hattı hareketi, B. Ruzveltin 
battı hareketi ve İtalyan milleti
nin harbi sevmemesi. 

Dij!er cihetten Musolini Alınan 
zaferine !kani de~dir. Duçenin 

(Arkası 3 üncü sayfada) 

Ya mevzi muharebesi 
Yazan: Abidin Davar 
'Oçüncü sayf8Dll2da okuyunuz 

İstanbul Ş6hir Tiyatrosu 
Yazan: SeUlml izzet 
İkinci sayfamızda okuyunuz 

ı- Ev Ka©l D ifil D J 
- 4 Uncu saıfamızda . 
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SADA - ! 

a ...... BOYOK TARIHf ROMAN~ 17 

Y•ıan: M. SAMI KARAYEL --

Bağdadın fatihi, Osmanlı İmparatorluğunun 
azimkar padişahı teneıirde yatıyordu 

hava seferleri 
Muhtelif şehirlerde müte- 1 

addit pist inşa edilecek 

aman yok! 
matnamesi 

Bu hafta içinde Ankare'ya 
tasdik• gönderiliyor _Bre bu herü benden korkmaz f 

mı? .. 
Dı c aazebe gel i. Kumandanı 

huzuruna r.agırarak: 
- Bre ihtıvar, sen emrimi n~ 

ye dınlemedın.. 
Dıye bağırıp ~ son

ra derhal ıdamına karar verdi. 
Vezirler, kumandanlar, padişa

hına a~ına kapandılar!.. 
- P~alum... Bu kulunuz 

dan b~a topçu kumandanmıız 
yoKtur. Affevleviniz .. Seferi hü
mayununuz Çelebisiz bir is ~öre
mez. 

Dediler.. Sultan Murad cevap 
verdi: 

- Ohnasın ... Topçusuz harbe
derım ... Evvela nızam ve intizam 
sonra topçu ... 
Dı erek Çelebinin kellesini 

de ırdL Evveldeıı İstanbuldan 
y.uz bin kişi ile sefere çıkılıyor .. 
Y okia yinru bin kişi .ı?-Orülmezdi 
'Her es kaçar lstanbula dönerdi. 

Sultan Muradın Çelebi ha!c.kın
da gostermiş oldugu şiddeti her
kes bilirdi.. Padişah, Anaıdolu
da ; derken, ön\ıne ~elen. müstev
li zorbaları birer, birer dtatleyli -
yordu. Bir çok paşalar lbu me -
yanda kat olunmuşlardı. 

Bo tancı ardan biri, hattı hü
mavunu taklid etmışti. Padi&ah, 
deı ıal Sı\i sahrasında diri, di
rı d risini \ uzdürdiı. 

du. Geceki cülus, padişahı ne 
olur, ne onnaz bir an evvel tah
ta oturtmak, ona taht ve salta-
natı adeta yakalatmak, elinden 
kaçırmamak ~eli 

Halbuki, her hangi bir isyan
lar, bir desise ile Sulan Lbrahime 
rekabet edebilecek, esasen saray -
da kimse !kahnamıstı. 

Osman oğullarının zayıf, cılız, 
mecnun ve zalim nesli olarak, tek 
bir İbrahim kahnıştı. 

Sultan İibrahime ne olursa olsun 
alelusul biat lazımdı. Taht ku
rW.mu.ştu. 
Sarayın orta kapı önlerinde, 

İstanbul sokaklarında, her zaman
kin<len fazla kalababk vardı. 

Şeyhülislam, vüzeraya ıkazas
kerler, nakibül~. Medinei 
iMünevvere payelerine vann
caya kadar mazul ve payeli bü
tün ulema. kapıcı başı akası 
piyade ve süvari ocakları ~ava
tı, zabitan ve kethüdaları. reisül
küttap, tevkii, şakikin, defter e
mini efendiler kademe, kademe 
Babı hümayundan orta bPlYa 
oo,ğru ilerliYQrlardı. 

Bütiın bu süklın ve inüz.ıwnlı 
"elişte Sultan Muradın tesiri ıö
rillüyordu. 

Bu sırada Sultan Ahmet türbe
sinde kazılacak kabrin ihzariyle 
meşgul olanlar, defterdarla şehir 
emini ve mimar a~a idi. 

Vüzera ve ayan, başlarına ma
tem alameti olmak üzere siyah 
şemleler sannışlardı. 

Biat merasimi başladı. Bul .. 
tan İbrahim siyah semleler için-

Memleketimiz dahilinde bava 
~ferlerini çoj!altmak için <;alı
şan Devlet Hava Yolları umum 
:müdürlüğü muhtelif şehırlerde 
bu vıl müteaddıt ve modern pist 
inşa ebmeyi kararlaştırm1stır. 

Bunlardan 4 tanesi ay başında 
Ad.anada inşa olunacaktır. Mez
k\.ır 4 yeni pistin ilcisi asfalt, ve 
yiıımisi de bet.on olacaktır. 

Beton -pistlerden biri 273 lbin li
raya, öbürü de 280 bin liraya mal 
olacaktır. Diger iki piste de 500 
bin lira sarfolunacaktır. Bu su
retle yalnız Adanadak.i bu mo
dern pistler 1 milyon liraya mal 
olacaktır. Bunları takiıben de 
iKars, Eliziğ ve Samsunda üç pist 
inşa olunacaktır. 
İnşaat bittikten sonra da tay

yarelerimizle ticari nakliyat, mal 
~P getirme ~e başla
nılacaktır. Ayrıca ticari nakli
yat pilotu yetiştirmek üzere İn
giltereye 8 genç R(>nderilecektir. 

CNiVBBSIT8 

Hukuk F•kültesi gençle
rinin tezahürü 

Üniversite Hukuk Fakültesi 
~ençlerindcn mürekkep kalabalık 
ıbir kafile dün sabah Adapazarına 
gitmişlerdir. Gençler akşama şeh
rimize dönmüşlerdir. 

MAA811' 

Y•ni o•rgilertl•n idifaJ• 
.Jerelı ihtilıdr yepmalc i•· 
ti;yenl•r ce~Glondınlacalı 
ı hazirandan itibaren ver

gileri v~ rüsumu artacak o~ 
sıgara, ıçki, kahve ve emsali 
gibi bazı maddeleri tQplıyan
Jarın sehrimizde çoialdığı gö
rülınü°Ştür. 

Ayni hal diğer vilayetlerde 
de müşahede olunduğundan 
Maliye Vekaleti bir kararna
me hazırlamıya başlamıştır. 
Bu kararname mucibince; mal 
saklad1ğı görülen her şahsı 
hemen milli korunma kanu -
nu hükümlerine göre müdde
iumumiliğe verilecektir. Bun
ların mulıakemeleri de mev -
kuf olarak görülecektir. 

Diier taraftan 1 haziranda 
her dükkancı elindeki bu ka
hil vergi ve rüsumu artan mal
lar için beyanname vermiye 
mecbur tutulacaktır. Bilahare 
de umumi bir kontrol icra o
lunacaktır. 
Mallarım evinde, deposun -

da ve yahut da dükkanında 
sakladığı veya saklattığı tes
pit ojunan r hemen tevkif e-
tl ilecekler ve muhakemeye ve-1 
rileccklerdir. Bunlar hakkın-
daki ceza sürgün ve icabıada 
emlaklarının da müsadere o
huımnsıdı.r. 

~'@@~S~@~S~t!'!!!!!!!!!!!!!!!!'!~MT!!!!!!@!ftlll ... ~ 

Dün Avrupadan 

Yeni Zabıtai Belediye tali
matnamesinin $ehir Meclisince 
tetkik ve ta.sdild bitmiş olduRuıı
dan Belediye Reisliği bunu Dahi
live Vekaletine tasdike ~ônder
mek üzere tabettirmektedir. 'Ay
rıca yeni mali yıl vilayet ve Be
lediye lbütçesi de ıbasılmaktadır. 

Belediye Hesap işleri müdürü 
Muhtar Acar bu hafta içinde 
ıbunları Ankaraya ~ötüreceilttir. 
Mumaileyh Belediyeler Ban
kasından alınacak olan bir mil
yon 250 ibin lira borç para mu -
kavelenamesini de imzalıyacaktır. 
ıBilahare ay başında Belediye Re
isliği yeni bir munzam bütçe ya
parak bu paranın cmeti sarfını 
tesbit edecektir. 
Diğer taraftan iıer eyden ev

vel Belediye ver_gi ve resimleri 
tahsilatını arttırmak üzere me -
murları teşvik etmek için yeni 
bütçede ikramiye usulü ihdas o
lunmuştur. Bu maksatla ayrılan 
5000 lira para en fazla tahsilat 
yapan tahsildarlar ve şube şef
leri arasında taksim olunacaktır. 
Aynca Belediye Muhasebe teş
kil· tı men~upları için i<urslar açı
lacaktır. Yeni Zabıtai Belediye 
talimatnamesi hakkında memur
·lara izahat vermek üzere de ya
kında kurslar tertip olunacak
tır. 

MCTEFEaatı; 

\ ~ uzl tan d layı, birer, bi
rer k dıların kelleleri kesiliyor
du. Ordu, yol, koprü bulama
YIP. yuruy:uş teahhure ugrad.ıkça 
kad lann sancak beylerin :kelle
lerı uçuyordu. 

Hulasa; Dördüncü Murad, :işte 
böyle padişah ıdi. Deli İbrah.im'e 
saltanatım intizamı mutlak içia
de bmwk.mıştL Hazine de altın 
ile dolu ıdi 

1 de göründü. Matem tutımU&tu. 
Yeni mektepler gelen yolcular Bayilik tezkereleri 

İçki ve her nevi inhisar mad
desi satanların ellerindeki «bayi
lik• tezkerelerinin de,ğiştirilme
sine başlanılmıştır. Ay başına 
!kadar bunları de~stirmiyenler 
hiç ibir inhisar maddesi satamıya
caklardır. 

Sultan Murad. yirmi dokuz ya
sında vefat etti. U2Jllll boylu, fev
kal de kuvvetli ve adaleli ... Yii
ziı r:ı udevver sa.kalı. sıyah, açık O. 
h, beyaz çok eli R(>zlü, omuzla
rı haddinden fazla ~niş, beli 
in , bazuları kalın idi. 

ı tc; bu heybetli padi$ahm bir -
denbire ani olarak ölümü kimse
yı ınandıramamıştı. 

Sult:ın İbrahim bile: 
- Bana taht lizmı deiil. .• 

Karındaşun sa~ olsun.. 
Dıye bağırıyordu. Muradın 

ölümiı faciaların başıan.ocı oldu. 
Delıklere sinmie zorbaların ~ 
ıve torunları birer, birer hortlı
yar k meydana vürüdü. 

Dördüncü Muradın vefatını İs
\anbul halkına bildirmek için 
5alatin camilerinin minarelerin
den ok'1nan Sali avazeleri sabah 
namazına kalkan ahaliyi hayre
ıe dusüımüstü. 
Dördünciı Muradın şiddeünden 

bizar olan zorba oAulları ve torun
ları bu Sa1i avazelerini bir nevi 
halas nidası addederek sevini:yw
lardı. Yeniden harekete ~eçip 
eski kudret ve kuvvetlerini elle
rinde edeceklerdi 

Artık Bektaşi oca~ı tekrar t~ 
nıvacaktı. Alfalar, .kadınlar sal
tanatı kurulacaktı. 

Fakat, Sultan Muradın yerine 
~eçen bir mecnundu. Akıl ve 
iz'andan mahrumdu. Gene sa
ray mtist..:bidane saltanatı idame 
edecek. :fi!ene halk, açlık ve sefa
let içinde bütün zulümlere, bü
tün dtatillere, bütün idamlara 
bo:<i un decekü. 

Sabah ezanı dwn~en. saray
da cülua hazırhklan ıörülüYor-

Tahta oturdu. Vüzera ve ule
ma sıra ile biat merasmu yaptı-
lar. ( A rkaft VCl1") 

Milli Pigango 
Dünkü keıide de ka2•· 

nan talililer 
19 Mayu Gençlik ve Spor 

bayramı münasebetiyle Milli Pi
yango tarafından tertip edilen 
hususi keşide dün Ankarada 19 
mayıs stadında yapıJ.mııtır. Bu 
keş.iıdede Fransadan getirilmia 
olan yeni otomatiık piyan,JlO do
lapları ilk defa olarak ikullanıl
mıştır. Talililer tunlardır: 

50,000 lira kazanan: 10407 
10,000 lira kaunan: 42,972 
5,000 lira kaı.ananlar: 48219 

117397 
2500 lira bzananlar: 92017 

175929 12.6360 162683 
1000 lira kazananlar: Sonları 

(1.668' le nihayet bulan bütün 
bileUer 1000 er lira kazamnış
lardır. 

100 ı..tRA: Sonları (483) le 
biten biletler 100 er lira ka
zmmııslardır. 

Sonları 1 ile nihayeUenen 
biletler ht!'ID ikişer ve hem de 
ü~ lira ık•zamnışlaıdır. Diler 
numaralar da bu sekilde üstüste 
kazanabileceklerdir. 

10 LİRA: Sonları ('11) ile niha
yet bulan bütıün biletler 10 ar li
ra kazamn1$1•rdır. 

3 LtRA: Sonlan U> ıe biten 
bütün bileUer ü~ lira alacak
lardır. 

2 L1RA: Sanlan (1 > olan bütibı 
biletler ildter lira kaıamnıflar
dır. 

İntaatları i!mnal olunan Y alo
vada Kirazlı ve Taşköprü köy 
okulları ile diRer müteaddit yeni 
köy mektepleri binaları dün me
rastmle küşat olunm~. 

TİCA&BT 

Jicaret Vekili bu sabah 
Ank•raya gidiyor 

Evvelti gün şehrimiu ı.?elen 
L'icaret Vekili Nazmi ToPÇU oğ
aı dün Mıntaka Ticaret Müdürü 
Avni Sakihan ile görüşmü.ş ve 
piyasa vaziyeti haıkkında kendi
.inden mal&nat almı.ştır. Hususi 
ifleri için eehrlrnize gelen Vekil, 
bu saıbah Ankaraya dönecektir. 

laviçre'de alınan tet
birleri anlabyor 

İsvi~ede bulunan talebeleri
rnixden ikinci kafile de dün st
bahki konvansionelle sehrimize 
geJımişlerdir. Ayni trenle lsv1(,re
den gelen yolcuların anlattıkla
nna R(>re, kadınlardan çoğu, as
keri üniforma gfymişler ve ta
limlere başlamışlardır. İsvicre
nin ~lık ibir mıntabda bulun
ması dolaY1=1ile İsviçreliler; her 
lıanıgi bir taarruza karşı mmıle
ketlerini mnbafa:za etmek ve 
yollar kıapamaık üzere dağlarda
ki cesim kayalar arasında mu
azzam dinamitler koymu.slardır. 

Sanayi müesseselerinin 
Pazar mesaileri 

BilUmu:m sanayi yerleri ve i
malathaneler ile if yerlerinin 
pazar günleri de açık bulur..up 
i.cırilerin çahşnalan hakkındaki 
brann tehrimizıde tatbikine önü
mmıdeld. pazar R\inünden itiba
ren başlamla~ anlaşıJmakta
dır. 

Memurların ibraz ettik· 
leri reporler 

S.lıklı hastahanesinde • • u • ., " Maltll olmalarından dolayı te-

l b k d ld. Kü~Uk h•berler kaüde sevkedilmelerini arzu eden nönü üstü re ze i 1 '1r memurların ibraz ertikleri ra-
Balr.klı hastahanesinin bahçesi- ı..~.--... .__ ..... .__ ..... .__ .... ~ .... -'1!111,..,,,_,~ .... .-.... - .... -·-w-·~ı 1>0rların Sıhhat ve İ~timai Mu-

ne Milll Şelf İsmet İnönünün * Vsküdarda Seldmi Ali mahal- avenet Vekfileti tarafından tasdik 
rekzedilen büstünün acılma tö- lesinde oturan Mığmliç 1can:lqi olumnadı:kça kat'i·-·en .kabul o-
reni dün saat 15 de Vali ve Be- Misak tarafından ıa,Za bClfından hmmamaları Dahiliye Vekfiletin-
lediye reisi Lutfi Kırdar, istan- ııarcılanmqtır. den vilayete bildirilmiştir. 
bul Komutanı, E&cişehir meb'- *Fatihte Şeyh Rumi mahalle-
usu Öz Damar, Fatih kaymaka- sinde Otlakçı yokufU.nda 41 nu-
mı ve bir çok davetli bulunmuş- marada oturan Aıııe, Şahende, 
tur. Mehmet ve Hüsnü yekdiğerlerini 

Rum kiliseleri, cemaatler, Türk döğmil§ler yakalanarak Adliyeye 
ortock>ksları, ruan liselerinin çe- verilm4lerdir. 
lenkleri büstü süslemişti. Mera- * Beyazıtta Cami sokağında o-
sime saat 15 de başlandı. Eskişe- turan Mehmet, Süleymaniyede 
hir meb'usu Öz Damar, hastaha-
ne müdürü doktor Paskalidinin oturan Halit ile kavgaya tutUf-
nut.uklarından sonra Lutfi Kır_ mUflar Haliı çakı ile Meljmedi 
dar şu sözleri söyliyerek lrorde- kalçllSından yaralamıftır. 
layı kesti. * Cihangirde oturan İbrahim 

c- Milli Şefimizin manevi hu- Tophaneden !JeÇerken vatman 
zurlannda hürmetle eğilerek kor- Mehmedin idcırerindeki tnımvay 
~liyı kesiyorum.• arabası ile yolun sağında. duran 

Merasimden 10nra büfede mi- bir tabi araaında ~ ri-
safirler izaz ve ltrmı edil- cudunun muhtelif yerlerinden 
mistir. yanılanmıştır. 

----41~~---
POLl8 

Bir tramvay kazesı 
Dün •bir tramvay kazası olmuş 

ve bir yolcu yaralanmıştır. Ha
dise ŞUdur: 

509 numaralı vatmanın ida
resindeki tramvay arabası Şiş
haneden inerken önüne ani ola
rak bir otomobil çııkınuş, vatman 
çarpmamak için birdenbire fren 
vapmJŞtır. Tramvayın şiddetle 
sarSJlması 6U'asında icinde bulu
nan yolculardan Yenişehirde o
turan Haniko kapıya çarpımıf, 
kınlan annlarla muhtelif yerle
rinden yaralanmıttır. 

.--- iKDAM' en Edebi T efrikesı: - Güle siile. lifun. Her dal ile ahbabım, bt-
Sıcak ve çok aydınlık haziran lar benim için ötüyor; yaprak -

yataiında cPembe köfk> diye 
maruf olan bu kötldin bahc-1 
kadar güzel hiçbir tenezzüh ye-

PERVİNueAYTEN 
güneşi, kestanelljin ortasında ların arasından görünen ıökyü-
mahous kalan kırmızı boyalı zil kadar güzel şey yoktur_ An-
büyük, eski, aı....1t ..._.e nep bvorsunuz ya Hatiçe te)'Senin 
veriyordu. B1llatla, hele yaiJnur- •Evlen> demesini neden dinle-

-1-
Kapının önünde durmu$lar ve

da ediyorlar, fakat bir türlü sö
zü bitiremiyorlardı. Kadınlar hep 
öyledir, gider ayak kapı eşiğiıa
Ae konuşacak, hem de uzun 11Z1ID 

ltonuşacak söz bulurlar. 
Nihayet Pervin misafirine: 
- Mademki )'aya ıeldiniz sizi 

bahçe kapısına kadar geçireyim 
eledi". Sen gelmez misin teyze? 

- Benim için bahc:e kapısı bir 
çeyreklik yoldur kımn. Sen da
ha kuş gibisin, y~ın on selds. .. 

Pervin güldü: 
- Otuzuma geldiğim zamm ela 

heni on sekizden yukarı ~ -
mıyacabm teyze. 

İhtiyar kadın misafire, Bayan 
Şe" kiyeye clöad:ii: 

Yazan: S 1 S _,,, lu günlerde uzaktan görüsü in - miyorum. .. 
sana kasvet veren köşk güneş al- - Evet amma kızım .. 
tmtla ic a(aD bir tlurumla ajaçla- Pervin gene ıUiüımedi: 

ledikleriın •er netleme ltir b - rın altma ~ - Sahi dedi, siz de bana öğüt 
laiından girip öbür kulaimdan Bayan Şevkiye: verecek cEvlen> diyeceksinb. 
çıkıyor. - Buranua sessizliiio• ltayılı- Bayan Şevkiye iki yanı söiüt-

- Cünkü siz benden gençsiniz yorum dedi. lerle gölgelenen bahçe yolunua 
Hatice teyze; Pervine de ~k yk Pervin pltimsedi: ortasında durdu; Pervinin ıöz-
venliniz. _ Ben de ancak burada rahat lerine baktı, müşfik bir sesle: 

- Ellinden geleni yaptım. ediyonun. Vahşiyim deiil mi? - Hay1r dedi, ben nasihat ve-
- İyi yaptınız-. Şimdi söyle- Kışın Maçkadaki apal1Jmana git- recek değilim. Seni kendime ev-

yin bakayım neye dair öğüt ve- tikim zaman boğuluyorum. .• Ku- lit etmek istediiimi biliyorsun. 
reyim? laklarımda buradaki kuş sesleri Biricik oğlumu ne kadar sever-

- Evlensin artık evlensia... cıvddıyor, burnuma leylak ve sem, seni de o kadar seveceğime 
O.un gibi güzel bir kız evlenmi- ıhlamur kokuları geliyor. Birin- emin olabilirsin ... 
ye sırtını çevirir mi! Erkenden, eikinundan martın sonu.na ka - Pervin heyecanlandı, ihtiyar 
claha çocuk denecek yaşta koca- ' dar dört ay kalıyoruz. Teyzem kadını boynuna sarılıp öptü, bir 
ya vamuuwı pek de boş olmadı- çok az buluyor, bense bir an ev- şey söylemedi ..• Gene yürümiye 
iını itiraf edelim, fakat Pervia vel esaretten kurtulmak istiyor- bqladılar. Bira sonra, aöğütle-
tam evlenecek çaiı buldu. •• Ev- muşam gibi DİSllllda l'iliyonnn.. riu gövdeleri arasıacla, ti uzak-
leasin artık... Teyzem bu kqça bahçenin orta- larda deniz ~dil. Yol sağa 

Sevkiye ıüliirnsedi: mula yapayalnız kalmaktan na- sapm1$'1. Artık arkalarmda ka -
- Bu ltaLfote sisiale berUe - ..ı akwlnwhtıma .-.1or. Hal - lan Ü4k göriiamiiyordu. Keasta-

ri, hicbir park yoktur. Şevkiye 
ile Pervinin l))'aklan yumuşak, 
yemyeşil çimenlere gömtililyor, 
sollarında bilytik çam ormanı se-
riliyor, sağ taraftaki ?emı.Jik 
göz alabildiğine yayıbyor, öte -
lerde Marmara haziran dneti al
tmcla pul pul qıldıyordu. 

Pervin: 
- Şu (amm altmcla biru otu

ralım mı? Dedi. 
- Oturalım kmm. 
Etrafta çıt yoktu. Arada sırada 

bir kanat sesi, bir iki böcek fı -
sıltısı duyuluyor, daldan dala 
iki karatavuk uhk çalıyordu. 

Şevkiye Pervinin elini avuç -
larma aldı, Pervin baŞllll kal
dırdı, göaleri YapnlUftı. Şevki
ye: 

- Söylediiime piflllllll oldmn 
Pervin dedi. seni üzmek istema
dim. 
Peıvba illtiyar bd!nın elini 
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Tiyatro Tarihimize Başlangıç 

lsf an bul Şehir Tiyatrosu 
Geç•n yıllar içintl•, l•tanbal Şehir Ti7etronntl• 
100 Jen fazl• yahancı aillerıl•n tercim• ... r, 

40 Jan fa~la telif piy.. 6yn•nılı 

Yazan : Selami izzet Sedes 1 

1 
926 da Muhiddin Ustiiııdai 
Büyük Behzad' ı, Galıb'i, 

MU\ ahhid'i, Bediayı, Vasfi 
ile Hazını'ı çağırdı cSize kırkar 
lira maaş. bir de tiyatro verece
ğim dedi, ancak bir şartla: cl~
timai piyesler oymyacaksııııs.> 

Bu teklifi yalnız Büyük ~ 
zad kabul etmedi. Muhiddin Us
tündağ'a dedi ki: 

- Kurmak istediğiniz tiyatro3 lf 

anlıyorum. Böyle bir tiyatro ya
pabilmemiz içiıı Ertuğrul M~
sin'in vücudü ilk şarttır. Bu bu-
yük iş onsuz ~ üı-ümez. . 

1\Iuhsin o zaman Bu.syada fılm 
çeviriyordu. 192'1 de yirmi üç 
gün izinle İstanbula gelmişti. 
Muhiddin Üstündağ Büyük Beh
zadın söylediğini unutmamıştL 
Öteki san'atkarlar da Behzadm 
doğru söylediğine kanaat getir
mişlerdi. Muhsin İstanbul Şe
hir Tiyatrosunun rejisörlüğünü 
kabul etti. 

• •• 
Muhsin'in güttüğü gaye şu ol-

du: Tiyatrovu yerleştirmek, yer
lileştirmek, yerli bir tiyatro kur
mak. Bize lfızım olan buydu. Yer
li tiyatro, her tiyatro mevsimi, 
mevsim devam ettiği müddet her 
gece ınuntazam:ın perdesini a
çan, her gece temsil veren ti -
yatro demekti. 

İşi ele alan Muhsin bir sabah 
arkadaşlarını tonladı: 

- Çocuklar dedi, bu haftadan 
itibaren, artık her gece ve cuma 
günleri de matinede temsil vc
rece~iz. 
Arkadaşlan hayretten dona 

kaldılar, kimi omuz silkti, kimi 
dudak büktü, kimi de: 

- Muhsin çıldırdı! dediler. 
İtiraz etmekte, böyle §t'Y ola

mae; demekte hakları vardı; on
lar tatil günlerine tesadüf eden 
perşenı be gccelcrile cum.!l gün
düzleri temsil verdikleri halde 
fazla rağbet görmüyorlardı. Ha(
tanın her gecesi tıyatroya kim 
gelecekti? Kim gelirdi? 

Muhsin: Herkes gelir! Dedi . • 
Herkesi tiyatroya getirmenin 

çarelerini düşündü: Halk gece
si. muallim ve talebe geeeei, 
zabitan gecesi yaptı... Haftada 
yedi temsil veren yerli bir tiyat
roya kavuşmuştuk. Rejisör, Da
rülbedai ı.isteminde birkaç tem
ailden sonra «Cehennem> i sah
neye koydu. Ştrinberg bir bom
ba tesiri yaptı. cCehennem> Muh
sinin bugün de cBaba> diye oy
nadığı eserdir. Bir yaz Ankarada 
oynandığı zamaq tiyatro teha
cüme uğramış, hatta kepenkleri 
kırmışlardı da, devlet adamlan
mıdan biri o zaman: 

- Bu mutlu bir kültür hidi -
sesidir. Bir Jokma ekmek için 
fırınlara iişüşenler çok göriil -
müştür amma, bir san'atklrı din
lemek için tiyatroya hücum g• 
rülmemiştir, dedi. 

Cehennemden sonra cHam -
leh oyuandL İki hafta sıra ile 
temsil edildi. Bir gece de H80 
lira hasılat yaptL On sene evvel 
için bu çok büyük bir muvaffa
Juyetti. 

Şimdi, rejisörün nasıl çalıştı
imı bir fıkra ile anlatıyım: 

Bir sahalı sut sekiz buçukta, 
Şehremini Muhiddin Be:r tiyat
rova uğradL Sahnede, bir merdi
vene çıkmış, elektrik lambalan
mn tenekelerini :raldıdıyan ma
vi amele gömlekli bir aclamdan 
'bafka kimseler yoktu. Mulıitldia 
Bey: 

- Oilum, beylenea ldJme 7Qk 
mu? Dedi. 

Mavi gömlekli cevap verdi: 
- Hayır efendim ... Beyler ii

lıeden sonra provaya gelirler • 

İTALYAN MI 

ALMAN Mit 

Bir İtalyan vapuru ile la -
tanbula limon ıelmiş. Fakat, 
İngiliz kontrol gemileri bu li
monların Alman malı mı, t -
talyan malı mı Öldaiunclan 
fiiphe etmişler ve takdirini~ 
tanbuldaki İngiJb komoıo.Iu
iwıa bırakmışlar. 

ithalat sahipleri: 
- Almanyada limon yetif

mez. Binaenaleyh İtalya ... 
h olduğu ifikirdır ve meate 
ıtehadetnameai tle İtalyandJr. 
J.imonlan çürütmiye mahal 
7ok.. • 

Diye, müracaatta Md••m ... 
lar. N anemoUa ile lwn'lll'Q'or
Uk da: 

- Ya... Sen kimsin'? 
Ben... Ertuğrul Muhsin. 

- Ya ..• Hoş geldiniz! 
Türk tiyatrosuna istikrar ve

ren bu tanışnıadanbcri geçen 
yıllar i~inde, İstanbul Şehir Ti
yatrosunda 100 den .ı.azla yaban
cı dillerden tercüme eser, 40 dan 
fazla telü piyes oynandı. O eün 
Ertuğrul Muhsinin elile boyadı
ğı lamba tenekeleri Hamletin e
lektrikleriydi. 
Artık b~ sahnemizden de 

ramp, süflör deliği kalkmıştı; ar• 
tık kontrplak kapı bez dekora 
değil, tahta duvarlara çakılıyor
du. Artık n.alist, natü•' list, ro
mantik uerler. kendi uslU;pla
rına cygun bir mızansen üslü -
bile sahneye konuyordu. 

Fransada, İngilterede, Alınan
yada, Aınerikada, İtalyada, Sov 
yet Busyada, <..iye • eynelmilcl 
sahnelerden bahsederken 192'1 -
28 denberi- (Ve Türk.iyede de) 
eski tiyatro tarıma cephe alm
nuştır d.iye)>iliyoruz. 1927 den -
beri, İstanbul Şehir tiyatrosu 
rejisörüııün takip ve tatbik etti
ği nıetod, · :'.yatroım.azun adını 
cihan tiyatroları arasına soktu. 

Yunan muharrırleriııden Pe -
las Kaçekis fstanbula gelip git
tikten !.oııra şunları yazdı: •Er
tuğrul Muhsin mütefekkir ve ııa· 
zik bir insan. Biz kendisini ne 
kadar konuştumuya çalışıyur -
sak o o kadar kısa cevap \ cı·iyor. 
Muhakkak k\ Muhsin müspet 
bir iş J!'Örüyor_. Türk tiyatrosu 
ona birı.:ok şey borçludur ve borç 
lu olacaktır. Ondaki meziyetler 
bizim rejisörlerdc ?Oktur.> 

Alman pıuharrirlerinden dok
tor Duda da bir yazısında diyor 
ki: 

cİstaabul tehir tiyatrosu, sah
neye ko) ma, reji ve dekor iti -
barile Avrupa tiyatrolarına yakı 
ıacak bir tarz almıştır.> 

1927 - 28 mevsimi, Türk tiyat
rosunun kurulduğunu ve pek k1· 
aa zamanda iakipf edeceğini 
müideliyen güzel mevsimdir. 

Perde, meşhur Almaa müelli
fi Erne Ottonun c Yasin Hoca,. pi 
yesile açıldL Arkadan Pirandel· 
lo, fpsen, Mol,._, Antlri7ef Şil
ler, Molnar geldi. 
İpsen ile Molyeri biru bili -

yorduk, fakat Pirandellonua cal· 
tı '8hıs muharririni anyor> All
driyefin cTokat yiye• soytan> 
Slllerin cBile ve sevgi> Macar 
müellifi Molnann ~toda bir o
yuD> eserleri bize yabancıydı ve 
bu eserlerin sahneye konuş ü1-
lfiplan o zamana kadar görmedi
ğimiz, bilmediğimiz bir tislfipta. 
ım den lMO a kadar, g~n 

zaman i~inde rejisöriia metodu· 
nu incelemek için, Grail'in, ()p 
piamn, Stanislavskinin, Rein -
hardt'm ilsl6plannı tleşmek li
smuhr. Bu da ayrı bir mevzu tef 
kil eder. Bunu başka samana •ı 
rakip Şehir Tiyatromuzun b~ 
tanıttı!ı beynelmilel şöhretler• 
sayacağım: 

Gromıneling, Tolstoi, Kral ç. 
pek, Legouriadec, Saşa Gitri. 
Gals Vorti, Vilhelm Fonşolst, 
Marcel Pagnol, Saint - Georges 
de Bouhelier, Nikodemi, Karla 
Gozi, SodermU: Pavetü, Som&
ter Mogham, Goetde, HauptmaO 
Eoien O'Neil, Ben Jonson, Zil ... 
hi, Dostoyevski, Balzac, Gopl. 
O. Vayld. 

İltaabul Şehir Tiyatrosu, ba
siln kadar bize, bizdea baıka bil
tiıı medeni dihıy81Wl tamdıilr 
takdir ettiii, eserlerini tekrar tdie 
rar sahneye byduiu ohl2t!an b' 
la ~hret tamttı. 
ım den 1937 ye bUr Z8JD80 

sarfında çok ıntilıim tellkld et· 
(Arkaıı 4 üncü ıayfcım~ 

- Tefriki pyet blay. 
l>Miktea .. nn, llive eCd: 
- GarJt cephesindeki mer 

dan muharebesine haifı. Eiel• 
Alman ordusu ::.uyu nkıJDı1' 
limona veya sadece limon ~ 
ı.uimıa dönerse ba limonla 
•• Almandır .. 

HALA M 1 l S '1' l~ 

8AL SİGAS~ 

Bir gazetede 'Nanemolla f1I 
haslıiı okumuş: 

- İhtikara karşı sıkı tedblı"' 
ler alınacak.. k"-

Ba'1ıiı bana ela okuttu .-
sonra, • 

- Hail mı istikbal PaaS'' .. 
Demekle iktifa etti. --ti' 

-Şu ima bari m öiiit wri* helld iki ..... 11-hn -~-
öptü: rim; eier * ~ ae buld bilse ki, Mil ltaracla .P• nelerin altında kaybolm11ttu. 
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!O - MAYIS l!MI iKDAM 

~;~:ll[!l(~lf:~ıtı:ıınım11 Alaturka • Alafranga 

Me.ydan muharebeleri! ~~~~:f~~i:!~~ 
Valctile ben bu me'>eleye dair 

pek çok yazılar yazınııı ve bu 
yüzden de tanıdık, tanımadık bir 
çok kimııelerden, hatta kendile
rini çok sevdiğim dostlardan, 
kendilerine pek hürmet ettijiim 
zatlardan türlü türlü hitaplara, 
itaplara, serzinişlere ve hatta tA
zirlere maruz kalmı.ş ve bu defa 
ortaya yeniden alaturka - Alaf
ranga meselesi çıkınca, bu me
seleye dair vaktile yazmış oldu
"1ım şeyler yeter de artar bile, 
ben tekrar bu bahse kanşmıya
yım demiştim. Fakat, karışma
dığım halde dün baktım, bana 
paldır küldür bir mektup geldi. 
Tabii, müstear bir imza taşıyan 
bu mektupta bana yine körkö -
rüne alafrangacılık isnat oluna
rak bana bir de sual soruluyor. 

k k b • h ı • d • Almanlar bfı.va bombaııdmıanla
Q r un ç ır a e gır ı ~: :av:::t~k~::r~::ı: 

lif ederek Majino hattının şima
linde Fransız müdafaasını del -
mişler ve zırhlı arabalardan mü
rekkep olan kuvvetli kollar ilk bir 
ilıi "İmde müdafisiz buldukları 
sahayı işgal ve tahribe başlamış
lardır. Hatlarımıza derin :rurette 
giren bu tanklar orada telii.ş ve 
kargaşalık husule getirmişlerdir. 
Tankların arkasından kamyonlar 
içinde piyadeler ve kamyonların 
arkasında Alman kıtaatı yığın ha
linde ilerlemektedirler. Düşma
na mukavemet için ve hücum ha
lindeki Alınanları en müessir w
rette vurabilmek üzere Fransız 
ordularının ırünlerdenberi de -
vam eden yeniden guruplaşma ha 
reketleri lngiliz hava kuvvetlerin
den kudretli bir yardım görmek
tedirler. Hiç umulmadık yerler
de, hatlarımız arkasında düşman 
zırhlı arabalarının görünmesin -
den tevahhuşe asla mahal yok
tur. Filhakika cephemizin arka
smda Alman kıtaları var. Fakat 
Fransu;ları dahi birçok nokta -
!arda /ıJman cephesinin gerisin
de müessir bir surette muharebe 
etmektedirler. Her iki taraf da 
gayet tehlikeli bir vaziyette bu
lwuna:ktadır. Fransız ve İngiliz 
orduları ümit ettiğim ıtibi iyi bir 
surette idare edildikleri takdir -
de. Fransız ordusu toplanmak ve 
mukabil taarruza geçmekteki , 
meşhur dehasını muhafaza ettiği 
ve eğer İngiliz ordusu mazide bir 
QOk misallerle gösterdiiV, metanet 
ve mücadele kuvvetini bir kere 
daha gösterdiği takdirde, sahne
de ani bir tahavvül husule gele
cektir. Bu muharebe şiddetini 
kaybettikten sonra, İngiltere a
dası üzerinde muharebe olacak
tır. O zaman bu ulvi anda bütün 
tedbirlerin en müthişlerini dahi 
almakta tereddüt etıniycceğiz. 
Milletimizden yapabilecegi son 
gayrete kadar bütün gayretini 
istiyeceğiz. 

(Baştarafı 1 inci sayfada.) 
l;işafı kat'i surette cereyan etti
ğini bildirmekle iktifa ediyorlar. 

1 SAAT: 15 
Doğuda" ba

tıya doğru gi
derek İsviçre
den itibaren 

bütün bir geni< cephe üzerinde 
vazıyet tetkik edildiği takdirde, 
bu ı· aziyet şu şekilde tebarüz et
m ek.dir: 

Is ~.ç reden llfont medy'ye kadar 
kaydedilecek hiç bır ~ey yoktur. 
S edan ile Laon"un şimalı arasın
da Almanlar biıyük bir iaarruz 
hareketi inkişaf etti-rmemişlerse 
de bilhassa Rethel'in şimal böl
gesrnde bir çok şiddetli mevzii 
muharebeler cereyan etmiştir. 

Bu küçük şehir ıo"tıkametinde 
Al11u.mlar netıcesiz kalan bir ha
rekete tevessü! etmişlerdir. Fran
sız kıtaları şiddetli mukabil hü
cumlar yaparak bazı mevzileri 
geri alınışlardır. 
Laon 'uıı şimalinde Alma1'lar 

mühiın müfrezeler ileri sürmüş
lerdir. Bunların ileri harekatı 
oldukça şiddetli muhaebelere yol 
aç"1n~tır. Fakat burada, daha 
ş imalde Guise ve Landrecies böl
gesinde oldıı.ğu gibi tanklarla küt
le hali1'de bir hücum mevzuu
bahis değildir. 

Öncüleri teşk>l eden Alman 
müfrezeleri Sambre ve Oise aı-a
ımıdaki kanala kadar batı - şi
mal istikametine koyulmuş
lardır. Bu kanal bataklık bir mın
taka üzerinde" geçeıı derin bir 
manıa te$kil etmektedir. Bu mın
takada Almanlar muhtemel ola
rak Saint - Quentin 'e doğru bir 
yol açmıya çalışmaktadırlar. 

l -ı Gıı.ise ile Lan
SAAT ; 11> dreci.ıs arasın

da Sambre - O
·-------! ise kanalının 
Saınbre'da birlestiği ormanlık !J91.
gede büyük bir muharebe cere
yan etmektedir. 

Alınanlar, bir çok tanklarla ve 
topçıi' kuvvetlerile hU<:um etme/ç
tedirler. 

Bu bölgede dün bütün gün de
vam ederek akşam geç vakite ka
dar uzıyan muharebe, bu sabah 
·şafakla beraber ayni şiddetle tek
rar başlamıştır. 

Alman tcibiyesi daima aynıdır. 
Bu tcibiye büyük tanklarla gedilç
ler açmak ve bu gediklere bir 
çok piyade kuvvetleri sevketmek
ten ibarettir. 

Birkaç gii9.denberi, Alman ta
arruzu bu surette darbeler ha
linde ilerlem~tir. Fakat şura8m• 
kaydetmek münasip olur ki diiş
manın bu ileri sıçrama darbeleri 
kendisi için gittikçe miişkül ve 
elim bir şekil almakta, buna mu
kabil derhal yapılan Fransız mu
kabil hücumları üzerine tankla
rın açtığı gedikleriıı getıişliği a
zalmaktadır. 

Şurasını da bilhassa kaydet -
mek icabeder ki, Alman 0Tdusu-
11uıı şimdiki ilerleyişile Belçika -
da ve Fransız Ardenlerinde ta
arruzun ilk günleri zarfında ba
şardığı ilerlemeler arasında hiç 
bir benzeııİi yoktur. 

1 Sedan bölge-

SAAT: 17 lsinde Almaı_ıla.r 
Meuse nehrı u-

- ·-·· zerindeki taar-
TUZiarının bidayetinde yerleşmi
ye muvaffak oldukları araziyi te
dafüi şekilde organize etmek ü
zeredirler. 

Gıı.ise'in ce-
SAAT nubunda ve La-

on'un batı - şı
------•malinde muha-

rebeler daha az şiddetli olmUftur. 
Alman hücumu zırhlı kollarla ve 
takviye edilen müfrezelerle ya
pılmıştır. Bu müfrezeler Sambre -
Oise kanalı istikametinde Gv.i
se'in doğu - cenubunda ve Pari
sin 130 kilometre kadar doğu şi
malinde bir mevki olan Ribemont 
etrafında ilerlemişlerdir. - 1 ingiliz zırhlı 

kıtaları, mütte
fık hatlarda bır 
ceb teşkil eden 

Alman kuvvetlerinin sağ cenahı
na atılıyorlar. 

1 ngiliz motörlü kıtaları ayni za
manda Alman kuvvetlerine cep
heden de hücum etmektedirler. 

1 1 1 ngiliz bom-

1 
SAAT: 20 bardıman tay

yarelerı dUf
... ._ manın müna-
kale Yolları ve üsleri üzerine ye
tııden muvaffakıyetli bombardı
"'anlar Yapmışlardır. 
Düşmanın Belçikadaki ~oıe tıc 

demir yoUarı ü.zeriMeki irtibat
lan, şiddetie bombardıma1' eda
miftir. Almanııa ii.zerinde yap>
lan lııuelcdt ge"4 bir b<Slgeı.ıe 
şamil olmUf ve bir çok a8ken 
lıedefle.-e biiyük çapta bom.balar 
isabet ettiril~tir. 

• deki ıaıııharebe 

i Sambre-Oise 

SAAT· 22 ı· kanalı üzerin-

•---- bütün gün de-

vam elııni;ıtir. Vaziyet roiipheın
dir. Muharebelerin batıya uzan
dığı anlaşılmaktadır. 

Peronne'un sukutu halclmıda
ki şayialar salfil:ıiyetli Fransız 

mahfillerinde yalanlan~. 
Yalnız ha'fii Alman müfrezeleri
nin Saint - Quentin'e eriştikleri 
tasrih OOiliyor. 

Mütead<lit Fransız mnkatıil hü
cumları devam halindedir. 

SAA T: 23 yosu sa.at 23 te
kı neşrıyatında 

\ 

Londra rad-

------- Liege ve Na-

mur kalelerinin sı.kı bombardı
nıanlara rağmen hfilıi mukavemet 
etmekte oldııRunu bildirmekte
dir. Kalelerin civarı Alman ce.set
lerile dolud\ır. 

.-
1 ! _AAT:24 

Doğu- cenuj 
-uµazn umtf6S 

de harp gemi
lerinden geldi-

~ zannedilen şiddetli top sesleri 
i."İtilmiştir. Keza tayyare sesleri 
de duyulmuştur. Alert verilme
miştir. 

Muamele Vergisi 
Ankara, 19 (İKDAM Muhabi

rinden) - Bütçe encümeni yeni 
Muamele vergisi kanununun mü-
za!keresine başlamıştır. Kantınl.IIl 
aldığı son şekil şudur: 

MADDE: 1 - Türkiye dahi
linde imal edilen maddelerle ya
bancı memleketlerde imal edilip 
Türk.iyeye ithal olunan maddeler
den bankaları, bankerlerin ve si
gorta şirketlerinin bilfımum mu
amelelerinden bu !kanunda yazı
lı esaslar dairesinde muamele 
vergisi alınır. 

MADDE 2 - Türkiye dahilin
de imal edilen maddelerin: 

l) Sınai müesseseler; 

II) Sınai" müesseselerle imalat 
yaptıran toptancı tic;.. _ ~lıane ve 
müteahhitler; 

III) Sınai müesseselerden veya 
bunların filyal, şube veya satış 
ımağazalarından dogrudan doğ
ruya veya komisyoncu, simsar 
gibi mutavassıtların delaletiyle 
mal alan toptancı ticarethane ve 
müteahhitler; 

IV) I ve II işaretli fıkralarda 
yazılı mükelleflerin baptan ve pe
rakende satış yapan filyal, şube 
ve satış ımağazalaı·ı; 

V) III işaretli fıkrada yazılı 
mükelleflerin toptancı filyal, şu
be ve satış mağazaları: 
tarafından teslimi muamele ver
gisine t.i\bidir. 

MADDE 3 - İkinci maddede 
vazıh •Yerlerden aldıjiı. malları 
depa, ambar ve mağazalarına it
hal etmeden doğrudan doğruya 
satan ve teslim eden veya ettiren 
toptancı ticarethane ve müteah
hitlerin teslimatı da muamele 
vergisine tabidır. 

İkinci maddenin III işaretli fık
rasında yazılı mükelleflerle bun
lara ait toptancı filyal, ŞUbe ve 
satış mağazalar., bir takvim yılı 
icinde sınai muesseseden veya 
·bunun filyal, şube ve satış ma
ğazalarından alınan malların 
dörtte birinden fazlasını tek bir 
sınai ırnüessese veya ticarethane 
veya müteahhide satarlarsa bu 
malların yapıldığı sene icinde 
diğer şahıs veya ticarethanelere 
satılmış olan mütebaki malların 
vahit satış !ivatlarının vasatisin
den aşağı olamaz; ve aşağı ise va
sati satış fiyatına göre bulunan 
bedel vergiye matrah olur, bir 
sınai müessese veya bunun fil
yal, şube ve satı.ş mağazaların

dan alınan malların taın;ın;ı tek 
bir veya ticarethaneye satılıruı; 

ise bu malların satış bedeli; 19 
uncu maddede yazılı unsurları 

nazarı dikkate alarak re'sen tak
dir komisyonunca tayin oluna
cak emsal satış bedelinden aşağı 
olmnaz; asağı ise re'sen takdir 
komisyonunun tayin edeceği be
del verıı;iye matrah ittihaz edi
lir. 

Şu anın nezaketini gizlemek 
deWik olur. Fakat kalb ve cesare
ti kaybetmek, iyi talim görmüş, 
i"i teçhiz edi!ı;ni;ı üç dört milyon 
~ilik orduların birkaç hafta hat
ta birkaç ay içinde mot.örlü ara
baların bir baskını ile mağlup o
lacağını tahmin etmek daha bü
yük bir delilik olur. Fransada 
cephenin istikrarını ve Fransız 
askeri ile İngiliz askerinin mezi- 1 
yetlerine, hasmın vasıflarını ta
mamen karşılamak irrıkfuunı ve
recek olan kütlelerin i;ıe koyul -
malarını itimatla bekliyebiliriz. 

Kendi hesabıma Fransız ordu
suna ve şeflerine sarsılıınaz bir 
itimadım vardır. Henüz bu ordu
nun küçücük bir kısmı muhare
beye girişın.4 ve henüz Fransa
nın küçücük bir kısmı şimdiye 
kadar i•.gal edilmiştir. Düşma -
nın ise motörleşmiş ve sµc, iyali
ze edilmiş kuvvetlerinin filiyat
ta hemen hepsinin muharebeye 
SÜl'ÜJmÜŞ Ol:luğu aşikardır \"C bu 
kuvvetlerın QOk agır ... ay i:ıla uğ
radıi!ını biz biliyoruz .. 

B. Çörçil muharebenin teferrü
atı hakkında beyanatta buluna -
rak demiştir ki: 

Ordular taarruza beton hatlar 
ve yahut tabii m anialar gerisin
de mukavemet fikrinden vaz geç- : 
mevi, hakimiyetin ancak hiç a
iiırlaşmadan şiddetli hücumlarla 
kazanılabileceğini anlamalıdır -
lar .• 

A mübarek adam, bir kere ben 
bu son mübahasa ve münakaşa
lara karışmadım ... Sonra eskiden 
de kac kere söyledim ki, ben kö
rükörünc alafranga tiryakisi de
"i Iim .. Ben alaturkanın da, alaf
ranganın da, güzellerini sever ve 
vazılarımda daima ikisinin de 
hakkını vermiye çalışırım. On, 
hatta bundan on iki, on üç yıl 
önce biz.in:ı en büyük üstatları -
mızdan dede efendi ile Bethove
ni bir rüya aleminde, sır( bu 
maksatla uzun UIUll kon~tnr -
muştum. 

Gelelim şimdi, sorduğunuz me
seleye, yani garp tekniği ve garp 
çalgılarile alaturka şeylerin ala
turka duyguların ruhlarım ben
liklerini kaybetmeden çalı:up ça
lınanuyacakları meselesine: 
E~er zatıalileri musikiden bi

raz ca_kıyor ve milli, mahalli nağ
melerın ne demek olduğunu biraz 
anlı~obiliyorsamz, size icizane 
tavsıye ederim: 

(Borodin) denilen ~ok maruf 
bir Rus musikişinasının (Orta 
Asya) isimli eserinin pliikları -
nı buldurup bunu gramofonda 
bir dinleyin, bakalım· bu eserde 
dinliyc~eğiniz şeyler: tastamam 
ve lıarfı harfine, clüi elifine bir 
orta Asya mıdır, değil midir? 

OSMAN CEMAL KAYGILI 

19 MAYIS 
(Ba§tarafı l inci sayfada) 

Saat 8,45 de orta, lise ve yük
sek oıkullarla spor klüplerinden 
birer mii>messilden mürekkep bir 
heyet, Atatürk'ün Etnografya mü
zesindeki muvalokat kabrini ziya-
retle çelenk koymuşlar ve Ebe
di Şefin manevi huzurunda eğil
mişlerdir. 

Bunu müteakip okul talebele
ti, 19 mayıs stadına gitımişlerdir. 

Saat 10 da Reisicumhur Milli 
Sef ve Bayan İnönü, refakatlerin
de Büyük Millet Meclisi reisi 
Abdülhalik Renda, Başvekil Dr. 
Refik Saydam ve Vekiller oldu
ğu halde stadı ckıld.uran 40,000 e 
yakın halkın sürekli alkışları a
rasında tribüne şeref vermişler
dir. Bu sırada alay, yürüyüşe geç
mi~tir. 

Gecit resminin bitişiğinden son
ra nıüzikanın iştirakiyle hep bir 
ağızdan İstiklal mar~ı söyleruniş 
ve Maarif Vekili Hasan Ali Yü
cel, söylediği nutukla Sr:ıor ve 
Gençlik bayramını açmıştır. Bir 
kız talebe de ııençlik namuıa hi
tabede bulunmu.s ve sahayı dol-
duran genelik Türk ulusu ve o
nun aziz ve ·büYük sefi İnönü a
dına and içmiş ve hep bır ağızdan 
cDugbaşını duman alınış• türkü-. 
sil söylenmiştir. 

Mcra:;imin bu kısmı bittikten 
sonra ilk önce kız talebeler ve B. Çörçil, sözlerine .şu suretle 

devam etmiştir: 
O aıı gelince, İngilterede bir

çok kimseler cephede askerin ma
ruz kaldığı tehlikelere i;ıtirak e
debileceklerini düşünmekle mü
teselli ve hatta bundan müfte -
bir olaca~lardır. 

, ımüteakiben evkek talebeler ve 
onu takiben Gazi Terbiye Ens
titüsü talebeleri çok beğenilen 
·beden hareketleri yapmışlardır. 
Bu arada milli elbiseler giymiş 
genç kız ve erkeklerimiz milli 
oyunlar oynamışlardır . 

İngiliz ve Fransız ordularının 
ve filolarının arkasında istila 
edilmiş memleketler, kana bo
yamnış ımilletler grupu duruyor: 
Cekler, Polonyalılar, Norvecli
ler, Danimarkalılar, Holandalılar 
ve Belçikalılur. Onlar için hürri
vet yıldızını fcthetınedi ğimiz tak
dirde bütün bu memleketlerin 
üzerine uzun bir barbarlık gece
si, vıl<lızsız bir gece inecektir. Fa-! 
kat biz bu hürriyet yıldızını fet
hedeceğiz.• 

Musolin! 
(Baştarafı 1 inci sayfada) 

şimdilik ~i vasetinde cezri bir de
~işiklik tasavvur etmeci ;,i inti
baı İtalyan hükümeti mQrkezin
de genişlo:nektedir. Fakat İtalya
nın ·bugünkü hattı harokeli, Alp
lardaki Fransız kıtaatını hare
ketsiz bıra:kmakta. Yakın Şark
taki Weyı>"and ve Wavelorduları
nı tutmakta ve İngiliz filoounu 
da Akdenizde alert halinde bu
lundurmaktadır. 

Milli Şef İnönü, bunu mütea
kip halkın coşkun tezahürleri a
rasında staddan ayrılmışlardır. 

Bundan sonra ıxılis koleji, Har
biye okulu siyasi bilgiler okulu, 
ziraat enstitüsü talebeleri tara
fından gösteriler yaoı1mış, beden 
terbiyesi Ankara bölgesi tarafın
dan madalye ve kupalar verilmiş-
tir. 

[İstan bulda yap ı lan merasim 
4 üncü, piyan~oda kazanan nu
maralar 2 nci sayfaın ızdadır.] 

TEBLİGLER 
(Bastnrafı 1 inci •<>Yfada ) 

düsınan kollarının kullandıkları 
şose ve demir yolları üzerine ta
arruzlar yapmışlardır. Demir yo
lu hasara ugratıimış, köprülere 
bombalar isabet ettirmiştir. Tay
yarelerimiz, tayyare meydanları
nı bambardıman etmiş ve mühim 
yiyecek kollarını kurşundan ge
çimniştir. Muharebe meydanı ü
zerinde şiddetli bir hava faaliye
ti cereyan etmektedir. 

ASK~LIK B AHiSLERi 

a mukabil taarruz, 
Ya mevzi muharebesi 

A 1 m an taarruzu karşısında 
müttefik orduların yapabile
ceği bu iki hareketten biridir 

t?:::!., arp cephesinde başh- harekat Uaz (Oise) ve En 
~ yan Alman taarruzu - (Aisne) nehirleri arasına intikal 

nnn hedefi artık kat- ediyor. Çünkü Almanların 1\10-
ivvetle anlaşılmıı;tır. Gerçi, Al- böj ile 111onınedi arasında vü - · 
man harp doktrinini bilenler için cüde getirdikleri cep bu nehir -

ou hususta tered- !erin arasına doğ-
diide mahal yok- YAZAN:-- -- ru genişliyor. 

:~aa!~/0!1"y~ ABiDİN DA YER ~~anb!aa~:~-
dan muharebe - safhasında, Al-
lerile düşman or- manlar, yine ay-
dularını mağlup ve imha etmek- 1 ni hedefi, yani müttefik orduları 
tir .. B-Oyle bir harp doktrinine mar•lı'l.p ve imha etmek gayesini 
daima sadık kalmış olan Alman- taki" edeceklerdir. Müttefikler 
!arın, sadece İngiltereyc daha de, düşman taarruzunu durdur-
y klaşmak için Holanda ve Bel- mak suretile bu gayenin tabak -
çika kıyılarını tutmaktan ôbaret kukuna mani olnuya çalışacak-
tali bir hedef takip etmeleri pek lardır. 
az nıuhtcınddi. Zaten Alman 
harp doktrininin takip ettiği he
def tamamilc tahakkuk edince, 
İngiltereye yakın sahilleri ele 
gcçirmiye de Jüzuw. kalmaz; çün
kü müttefik orôular mağlı'l.p ve 
imha edilmiş olur. İngiltereye 
yaklaşmak ise, sisler içinde uza
nan İngiliz kıyılarını seyretmek 
için değil; harbi kazanmak için 
ihti~ar edilen bir zahmettir. E
ğer, Alman taarruzu, 1914 de 
Marne ıne_ytlan muharebesinde 
olduiru gibi durdurulur ve yarını 
bir muvaffakıyeUe neticelenir 
de İngiliz - Fransız orduları mağ
lfıp ve imha edilemezse bile Al
manlar, yine İngiltercye bakan 
sahillerin bir kısmını ele gec;irmiş 
olurlar. 

Demek ki, büyük taarruzun he
defi, Belçika - Fransız ve İngiliz 
ordularını mağlup ve imha etmek 
gibi harbin ana prensiplerine uy
gun, tam askerce bir hedeftir. 

• •• 
Alınan ordusu başkumandanlı-

ğı, bu büyük taarruzıla, Alman 
genelkurmayının •'Üstat. ünva
wnı verdiği g-eneral Graf Von 
Şli!en'in, 1905 den 1913 e kadar 
yıllarca ib:eriııde çalıştığı ve Al
man ordusuna yadigar ve vasiyet 
bıraktıib. meshur pliınına uygun 
bir taarruz yapmaktadır. 

Şlifen plinıuın esası, Alman 
hududunda kuvvetli kaleler ta
rafından moh afau edilen Fransız 
ordusun~ müdafaası zaif olan 
Belçikadan Fransaya girerek 
mağlup etmekti. Sevkulceyşi va
ziyet, bugün de 1914 dekinin ay
nıdır. Fransanın Alınanyaya mü
teveccih olan şark hududunda 
kuvvetli Majino istihkamları u
zanmaktadır; buna mukabil Bel
çika - Fransa hududu, yine nis
betcn zaif tahkimat ile müdafaa 
edilmektedir; şu halde sevkul -
cevşi ve tiıbiyevi vaziyet ayni o
lunca Şlifen pllınıııı aynen tat
bik etmek de doğru olur. Al -
man ordusu, bazı günler, 60 ki
nuıı evine ayni yoldan gitıniye 
alışmış bir adam gibi, Belçikada 
ayağının alıştığı yollardan yürü
yüp Fransaya doğru gitmekte -
dir. Alman komutanları, subay
ları içinde, 1914 de ayni yollar
dan gecıniş, ayni yerlerde muha
rebe etmiş kiınbilir, nekadar a
dam vardır .• Tarih bir tekerrür
den ibarettir" diyenleri haklı çı
karan bir vaziyet. 

Muharebeler itibarile de, ta -
r ih yine aşağı yukarı, aynen te -
kerrür ediyor: Liyej ve Namür 
kaleleri bala mukavemet ediyor; 
Brüksel ve Anvcrs düşüyor. Bun
ların çabuk sükutu, müttefikle
rin 1914 dekinden daha az dayan
makta olmasından ziyade, o za
manki harekat, at ve insaıı baca
ğına dayandığı halde, bu defaki 
taarruzun nıotörlü vasıtaların te
kerleği ile yuvarlaıııp gitmesin
öcn ileri gelmektedir. 1914 de 
cebri yürüyüşlerle en sağda Pa
ris üzerine saldıran General Fon 
Kluk kumandasındaki 1 inci Al
man ordusu, baz ıgünler, 60 ki
lometre yürümüştü. Bugünkü · 
Alman ordusunun numarasını he
niiz bilemediğimiz, en sağdaki 
ordusunun motörlü tün1enleri, 
Briikscldcn Frans'1 üzerine çarlı 
ederlerse, cebri yürüyüşle 60 ki
lometreyi 1 saatte katedebilirler. 

•• •• 
Huduttan Möz'e kadar cereyan 

eden meydan muharebesi - ki bu
na l\löz meydan muharebesi di
yebiliriz - Almanların muva:ffa
kıyetile - zaferile değil - netice
lenmiş addolunabilir. Tarih bu
rada da, bir tekerrürden ibal'Ct 
olmuştur. Çünkü 1914 de de hu
dut muharebeleri, aşaih yukarı, 
avni şekilde cereyan ederek ay

Bu taarruz ne sur~tle durdur1l
labilir? Şıı iki şekilde: 

1 - Mukabil taarruza geçe -
rek hareket m~harebclerilc, 

2 - Müdafaaya en uygun olan 
bir hatta yerleşip mevzi muba
rebelerile. 

Müttefikler, bu iki tarzdan 
hangisini takip edecekler? 

Bugün, bu suale cc\·ap vermek 
mümkün de~ir. Çiinkü, bizim 
için, bir takım meçhuller vardır 
ki, onları bilmeden doğruya ya
kın bir tahmin yapmak kabil ol
maz. Bilinıne.i lazım gelen meç
huller şunlardır: 

1 - Müttefiklerin ihti) atlan 
yeni guru1ılanına ıaparak Al -
mantara bir darbe indirebilecek 
kadar bol mudur? 

2 - Alınan taarruzu, üslerin
den fazla uzaklaştığı için, ~idde
tini kaybetmi~ midir? Luılcııdorl 
herhangi bir taarruzun 200 kilo
metre ilerled.ij;:tcıı soura. şidde
tini muhafaza edemiyerck ya -
vaşlaınıya ve durmıya mecbur 
olduğunu ve ondan sonra yeni 
bir hamle için yeni hazırlıklar 

vapmak lazımgcldiğini iddia e
derdi. Bu vaziyet hasıl olmuş mu
dur? 

3 - Almanların Holandadan 
ve şimali J elçikadan getirecek -
lcri kuvvetler, müttefiklerin ib
tiyatlarından üstün olabilecek 
midir? 

4 - Müttefikler, 1914 muha
rebelerinden ve Almanların Po
lonyadaki taarruzlarından ders 
alarak Fransız - Belçika hudu -
dundaki tahkimattan başka, ge
rilerde Verdün Lil umumi hattı 
üzerinde sahra usulilc ol>un yeni 
bir müdafaa hattı vücude getir
mişler midir? 

Bu meçhuller az çok malı'l.m ol
saydı, müttefiklerin ne yapmak 
istediklerini tahmin edebilirdik. 
Yalnız şu kadar söyliyebiliriz ki, 
eP.er, müttefiklerin ihtiyatları 
kuvvetli yeni bir ınıruplanmaya 
müsait ise - ki böyle olduğunu 
tahmin ve ümit ediyoruz - Al -
manlara karşı büyük bir muka
bil taarruza ge(eceklerini kabul 
e tmek daha doğrudur. Çünkü bu 
takdirde, Almanlar sadece dur
durulmaz, mağlfip da edilebilir. 
O zaman Marne meydan muha
rebesine benzer bir muharebe 
daha vukua gelmiş ve tarih, me
sut surette, bir da ha tekerrür et
ıııiş olur, bunu bekliyoruz. 

ABİDİN DA VER 

•ı------- .----· 
Askeri vaziyet 

(Baştarafı 1 inci sa11fada) 
deki ve onun daha batı şima
linde Belçika hududu boyun -
daki Fransız mevzilerini mıı -
hafaza edilmez bir hale geti -
recektir. Fransızlar En nehri 
boyunca kuvvetli bir müdafaa 
hattile ve mukabil taarruzlar
la cenup kolunu durdurmak 
imkanına maliktirler. 
Fransız gayri resmi haber -

)eri, Alnıanların taarruz tc'ibi
yesinin, büyük tanklarla yapı
lan yelpaz~\' ari ileri hareket -
!erini piyadenin takip etmesi 
şeklinde tecelli ettiğini kayde
diyoriar. Anlaşılan Fransızlar 
binlerce tankın yaptığı bu ta: 
arruzlara, kafi derecede kat'l 
bir mukavemet göstermekte -
dirler. Fransızların Alman ta
arruz tabiyesine karşı bir an 
evvel müessir bir müdafaa tii
biyesi bulmaları icap etmek -
tedir. 

A. D. 
ni suretle neticelenıııişti. Şimdi 1 •ı--------------• 

SAYFA- 3 

Amerika harbe 
girec'!kmi? 

(Başmakaleden devam} 
!erine kadar işlcıııiı; olan .iş. 
ı;ihniyetinden büsbütün kurtula
mamakla beraber, Alman ihti -
raslarına kurban giden mazlı'l.m 
milletlere acınııya, Alınanlara 
büsbütün kızmıya başladılar. T<> 
taliter Almanyanın . Tahakküm 
ve :ıulüııu sembolü, demokrat 
müttefiklerin ise cHürriyet ve 
istikliil. şampiyonu oldukları na
ha kuvvetle his ve kabul edilıni
ye başladı. 

Son taarruzun aldığı şekil, 
hele ltalyanın da kendi emelle
rini tatmin için Aluı"nyanın ya
nında harbe girmesi ihtillıali ve 
demokrasilerin mağlup olmaları 
düşünce , -e endişesi, Amerika -
da daha büyük bir aksüliuncl 
uyandırdı, 1939 eylulündc . !\e
m.ize lazım! • , elliz\! ne'?• d iyen 
Amerikalılar, 1940 mayısında çok 
azalmıştır. Artık Amerika, Av
rupadaki miicadele karşısında o
muz silkmiyor, müttefiklerin 
mağlı'l.biyeti ne demek olacağım 
anlıyor. Bu, garp medeniyetinin 
mahvı, hür deınokras i }erine kor· 
kunç ve müstebit totaliter 'reji
min ge~mesi, dünyanın Cermen 
tahakkümü altına girmesi, Ame
rika ticaretinin ve binacnaley h 
refahının çökmesi demektir. 

Amcrikada .Bize ne?• diye 
Avrupa işlerine karışmamak fik
rinde olanlar, lngiltercııin bir za 
manlar denize ve deniz bİlkimi
yctine dayanarak kabul ettiği 
•l\luhtesem infirat. siyasetini 
takip ediyol'iardL Fakat, Ingiliz
lcr fennin terakkiyatı yüzünden 
mc~ı:.fe mefhumunun ortadan 
kalktığını, geç de olsa anladılar; 
artık lngiliz adalarmın Avrupa
ya bitişik olduğunu ve İngilte -
renin ııarp hududunun Ren neh
ri kıyılarında bulundu~unu ka
bul ettiler. İnfiratçı Amerikalı
lar da, bu hakikati yeni yeni an -
lıyorlar. Amerika, Anupadan 
3000 mil uzakta olduğu için ken
dini, mücadele sahnesinden kili 
derece uzak sanmakla ~ol< alda
nıyordu. Alman denizaltı gewi
leriııin büyük harpte, ti'ı Ncv -
york'taki hürriyet abidesinin 
gölgesi altında Amerikan ticaret 
gemilerini torpilledikleri çabuk 
unutulmu~tu. Amcrik:., düne ge
linciye kadar, . uzaktayım, kuv 
vetli donanmam var, kimse ba
na dokunamaz, Amerika toprak 
!arına asker çıkarılamaz. diye 
düşünüyordu. Fakat M. Ruzvelt, 
son defa Amerikan ordusunu 
icabında 50,000 tayyareye çıkar
mak içiu, Kongreden tah.sisat is
terken Amerikanın da öyle sa
nıldığı gibi emniyette olmadığı
nı söyledi. Filvfıki, Amerikaya 
asker çıkarmak mümkün olma -
sa bile, Amerikan ticaretini lcl
cc uğratmak, Amerikan müdafa
asının ileri kolları olan deniz ve 
hava üslerini ele geçimıek müm
kündür. Alu.anya, bu harpten 
muzaffer çıktıktan sonra, Japon
ya ile sıkı bir ittifak aktedcrek 
Amerikayı pek fena bir vaziye
te düşürebilir. Bwıun için de, 
harpten sonra, birkaç sene din
lenn1esi ve rnunzzaın bir clcniz 
kuvveti vücude getirmesi kafi -
dir. 

Almanyamn şiın~ iki dostları 
İtalya, So\vet Rus:·.,, lllacari.stan 
gibi Avrupa devletleri icin da
hi, ınuzaUer bir Alman}-;. nasıl 
Lir tehlike ise, Amerika için de 
ö,·Jcce bir tehlikedir. Medeniyet, 
dünyayı kü,.ii]tmüştür. Alman -
!arın Vilhelmshafen üssii ile Ncv 
york ara,ındaki 3500 mil ıne,afe 
havadan 17 - 18 saatte katedilir. 
Muzaffer Almanya, İn~lizlerin 
Tcrııöv adasını ve Bahama ada
larını ele geçirerek atlas Ok)·a
n osundaki Amerikanın sahille -
rinin iki ucunda bu devletin b ur
nunun dibine yerleşebilir. 

Artık hakikati görmüş ve teh
likevi anlamış olan Amerikanın 
h arbe gir ip girmemesi ihtimalinı 
ciddi surette te tkik edenlerin 
vardıkları kfillaat umumiyetle 
şöyle hiilasa edilebilir: Amerika, 
şimdi harbe girmez; Ruzvelt ü
çüncü defa Reisicumhur olduktan 
sonra girer; fakat bu arada, müt· 
tefiklcr mağlup olması tehlikesi 
başgösterirse, hemen girmesi ihti. 
mali de vardır. 

Halbuki Amerika harbe g i
recekse, hemen şimdiden girme
si icap eder. Ta ki, Amerikan 
kuvvetleri harbin gidişi üzerinde 
müessir olabilsinler. l\1üttefikle
rin mal:lup olması tehlikesi ha -
sıl oluncıya kadar beklemek, fır
tınalı bir havada, komşuda çıkan 
yangın bizim saçağı sarsın da Oll

dan sonra söndürıniye çalışırız, 

demiye benzer. Müttefikler, har

be hazırlanmakta geç kaldıkları 
ıribi, Amerikanın da harbe gir -
mekte geç kalmasından korku
lur. Yıldırım harbi devrinde ya
şıyoruz; her ne yapılmak la -
umsa yıldırım hızile yapılmak 

gerektir. 
ABİDİN DA VER 
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Yuan: Nazan S. Sedes (Baştarafı 2 nei sayfcda) 
tiğim beş hidisesiııi kaydede -
ceğim. 

TEFRtKA No.· 58 
VENi ŞAPKA' AR 1 - Hamletin ilı::inei temrili. 

1934 - 35 mevs.imhıjn en anlı, en 
fBlllı gecesi oldu. llaınlet, &öz ka· 
:ınaıtırıcı bir muvaffşkıyetle tem
sil edildi ve bu muvaffakıyeti is
tisnasız herkes tudik etti. Ham
let otuz yedi deh oynandı. 6,600 
.liı:a lıhılat yaptı. 

Ayşe, yüksek sesle askerlerine 
şiddetli ve kat'i emirler veriyordu 
Perlkende askerlerin QOl!u, J 

Ayşenin etrabnda tıoplaruıuşlar .. 
Bizzat omm ku.ınandası altında. 
yeniden hücuma başl;rm•şlar<h. 

(Ali) biraz evvel peri.şan et
tiği kuvvetlerin tekrar birleşme
sine hayrette kaldı. Ve .ıözleri 
bir anda, rouhacimlerin ortasın· 
da yükı;elen Ayşen.in mahlasına 
•aplandı. 

Şimdi, ne yapacaktı?" 
Ali, içinden d<>Jlan bu suale 

biç bir cevap bulamadı. Çünkü 
karsısında, Re.sulfı)]ahın sevji!i
li zeV<:esi vardı. 

O (Resu1Ullah) !ki, Ali bi.r ma· 
but gibi ona tapınış ... Çocuk ya
ııındanlıeri, hayatının bütün var
lığinı ona J>ağlamıştı. Resullüla
hı razı ve hoşnut edebilmekten 
başka hlc bir şev düşüımıemişti. 
Ve onun ~nda ihtiyar ettiği 
fed&irlıklardan ald.ıb zevki, 
dünyanın her türlü saadetlerine 
tercih e·•lemisti.. Kendisi için bu 
kadar mukaddes ve muazzez o
lan Resullfıl1ah1n 5eVf(ili zevce
mıiıı kar~ına elindeki kanlı kı
bç ile nasıl dikilecek... Onunla 
na&l muharebeye gir~ilecekti. 
A:yşeye ı;eTrilecek olan kılıcı, 
Resu.lıillahın mi.ibarelı: ruhunu 
rencide etmzyecek miydi? .. 

Ali; manevi bir kuvvetin al
tında ezildiğini, ucundan kan 
dımılıyan ziilfilı:arııı kabzasını 
kavrzyan pal'maltlarının yavaı 
yavaş gevşediğini hissetti. Biraz 
evvel, binlerce düşman kar=
da arslan ~i kill<riyen bu bü
yük itahraman, Pmdi büyük bir 
aciz içinde kalarak melill nazar
larını askerlerine çevirdi. 

- Müdafaa ve puk.Wede biiz
siinüz. 

Dedi. 
Ayşen.in askerleri, aüriiltülü 

naralarla ileri atıhyodar... Ali 
nin etrafına toplanan kuvvetleri. 
büyük bir ihata hareketi ile teh
dit ediyorlar .. Her kılıç darbesin
de bir Medineli veyahut KUfeli 
yi Unlar içjnde yere seriyodar
dı. 

Alinin reüılkatinde bulunan es
hap, şimdi onıın etrafına top -
]aranrılaniı, Bunların arasında, 
Ayşenin biraderi (Mehmet bin 
Ebu Bekir) de vardı. Ve hepsi 
de Ayşeye karşı ateı; pW:kürüyor
lar: 

_ya, Elmiriilmiiminin! .. Yi. Al-1 
lalun Arslaru!.. Medet ... 

Diye bağırıyorlardı. 
Ali, susu.yordu.... Karşısında

ki hücımı saflarının üzerinden, 
mütemadiyen emirler veren Ay
şcnin mühtez ve taruıan sesi yük
seliyordu. 
Ayşenin her emri sür'atle tat

ib>k olunuyor .. Artık (Ali) ile o
nun yanına toplananların etrafı, 
kanlı ve korkun<; bir ıkılı<; çenbe
r i ile cevriliyocdu. 
Hanı. artık son ve müthiş dev

resi.ne girmişti. Bu korkunç cen
berin ortasında kalanlar, Ya esir 
edilecekler veyahut kamilen kı
lıçtan geçirileceklerdi. Çünkü 
(Ali) nin diğer kuvvetleri, hur
malıklar arasına dağılan düş -
manları takip etmekle meşgul ol
dulklan ic;in, buradaıkilere im
dat edecek hakle değillerdi. 

(Ali) nin hareketsiz kalmasın
na raj!ımen etrafındakiler şid -
detle harbe devam ediyorlar ... 
Kendilerini o kılıç çenberinin teh-
1.l!resinden masun tutabilmek için, 

Ayşenin 8*ederini bir nı*tedezı 
yarıp çJkımalr ~- J'alW, 
artık kesif bir düıman kfltleMnfrı 
ortasınd.& ikekiıkl•n için Oımttlerl 
ke5ilerek yavaş, yavaıı mıeyustye.. 
te ®'iiyorlardı. 

$tındi, Ayşenın sesi, daha ba
riz bir surette Wtili..vordu. Sene
lerdenberi kalbinde besledi,li ki.ti 
ve .ı<ayzin intik•mını alınaılt için, 
artı.k Aliye son danbeyi indir -
mek zamanımn ~~ Sle'Tinj... 

yor... Askerlerine daha iiddetli 
ve daha kat'i emirler v~ 

İ<te, t;rm o sırada ıdi Jti, birden
bire (Malik Eşter) in karlruru; 
bir niraaı işitildi. Malik, müca
deleye j?iriştij!i ~anları im
ha eyledikten sonra, Ayşenin lw
ımandasmda bulunan d~ küt
lesine hücwıı etmişti. 

Malik'in bu hareketi, harbin uir şaıı1ca modeli 1eüçQ1ç bir cıe.. 
muatadderatıru bir anda deiiiştir- qi#kllkle geıw ortaya ~ 
mi ye k.a.fi gelebilirdi. Fakat Ay- Baharlık oe yakalan aatı eqwı• 
şenin kumandasında bulıınanl~r lı biT ~ giyilen bu fCP
o kadar anudane mukavemet goe- ka ııftTeqanla ~. 
teriyorlardı ki, ~nıarı kola:rca 
dağıtmak mümkün değildi. 

Bu sırada, Alinin askerleri ara
sından, şöylece hiddetli bir -
yüksekli: 

- Şu deve ile üzerind'*i mah
fa durdukça düşmanların yüzQ 
geri dönmiyecek. 

( Arka.n VM) 

- DALGA UZUNLUÖU -
T.A.Q. llA7 m. W95 Km. 

ZO Kw 
T A.P. S1. 711 m. N'5 K:m. 

H ltw 
1129 m. 128 Km. lZO K.w. 

20 Mayıs Peurtesl 
12,30 ProgTam ııc mcmlebt 

saat ayan, 12,JS A;aıu ile meuo
row;i haberleri, 12,50 lıfıü:ik: JııhıJL 
telif ıarkılar (plJ, 1J;t0/I4.
Müzik: Kanpk miiz\k: (pL), 

18.- Program 1>8 mesnleket 
saat ayan, 18.05 Müzik: Hafif 
müzik (p!.), 18,30 Müzik: Radyo 
caz orkestrası (Şefı lbrahim Öz
gür), 19,10 Müzik: Saz uerleri 
Çalanlar: Rusen Kam, VeciM, 
Cevdet Kozan. 19,30 Müdk: Hıııik 
türküleri, Azize Tözem 1>e Saıif. 
Yaver Ataman, 19,45 Memleket 
saat ayan, A;aııs 1>e ~eoTOl.oji 
haberleri, 20,- Müzik: ÇalmıUu; 
Kemal N. Seyhun, Fahri KO"{lflZ, 
Cevdet Çağla, izzettin Ökte, O
kuyanlar: Radife Erten, Mah.-t 
Kanndaş, 20,30 Kon~ (umu.
mi terbiye 11e beden terbiyuü, 
20,45 Müzik: Çalanlar: V ecilıc, 
Cevdet Kozan, Ruşen Kmn, İz
zettin Ökte, Okuyan: Mılzewen 
Senar, 21,10 Kon~a (Fen »c 
tabiat bilgileri) 21,30 Konser ıaJc.. 
dimi: Hatil Bedii Yönetken ııe 
müzik: Raı!ııo orkestrası {Şef: 
Dr. E. Praetorius), Solist: Dr. 
Pauı (Korno), 22,30 Memleket 
saat ayan, Ajans haberleri; Z>
raat, esham - tahvilat, kambiyo -
nukut borsası (fiyat), 22,50 Mü
zik: Cazbant (pl.), 23,l.5/23,30 
Yarınki program ve kapanış. 

İmtiyaz Sahibi ve Ne,riyat Di
rektörü: E. İZZET. Basıldığı yer: 

SON TELGRAF Ba>ımevi. 

+-4'·-+•...-.•· ........ ...................... ........ --
Her zaman ve her 

1eydc sadelik 

Mq>l. .... Paris Moda ıul<>ftları 
Hm-bin tesirine rağmen fıuıliyııt· 
rine (az da o !sa) devam et..,..ek
tedirler. Yalnız yeni mc.ıdelk"T 
ç9k sade olmahadır. Yuku,...,la 
da son moda bir tayyör görül
mektedir. Gri desen üzerine ko
yu kahve rengi t>e acık qri düz 
çizqili kumaştan yapılmaktadır. 

.. Parlslını en 
1 son modell 

Tıpa çelUc oeilaria maske· 
laen btr asker miğferini 
wodu- bu şoplca çok beğe
m= Hrlir. Renkler beyaz, 
vep açık m.aoi setıi~kte • 
dlr. 
~ yıllanicıı çok beğenilen 

' 

37 gece dolup dolap bofalan 
Beınleti, tanıdığımız t-nınmq 
sıııı'atkirlarunız değil, yeni yeti
teııler, 1927 deki Bamlette fiııü
ranlığa çıkanlar, Mulısinin tale
beleri oynadı. 

2 - Cürüm ve Cezanın temsili. 
'Üst üste 28 kere ovnandı, 4.426 
lira hasılat yaptı. Her türlü asri 
sahne cihazından mahrum, her 
türlü yoksuzluğun mevcut bu
lunduku bizim salaşla, döner sah· 
neler için yapılmış olan Cürüm 
ve Cezanın 20 tablosu, iki bu-
çu.k saatte, dinliyenlere ipin u
cun~ kaçırtınadan, gözlerin ö
nüne serilen serabı bozmadan, 
duyulan zevki heyecanı kesme
den temsil edildi. Bu tiyatromuz 
adına ütihar edilecek, öfrünüle -
cek bir hadisesidir. 

28 gece dolup dolup boşalan 
Cürüm ve Cezayı da Mubsinin 
talebeleri başardı. 

3 üncü ve dördüncü hadise: 
1 Yarasa ile Pergünt'ün temsili. 

Muhteşem bir 
Bahar elbisesi 

Havalar 11414 uınmadı. Bru 

Grig ve Ştrans ... İlk temsil edil
dikleri gece, bu iki eseri de Av
rupa sahnelerinde seyretmiş o
lanlar, gözlerine inanamıyorlar: 
Acaba rüya mı görüyoruz!. di -
yorlardı. 

5 incisi: Makbet'in temsili bu 
~mııU de başlı başına bir mizan· 
sen muvaffakıyeti idi. Bunu, oy· 
D.Q'anlar ak.satmadı. Başaranlar 
da Muhsinin talebeleri idi. 

lllZ7 de Muhsin 12 arkadaşile 
işe başladı. Bugün İstanbul şe
hlr tlyatrosunun kadrosu doksan 
aekiz kişidir. Bunların içinde, 
en ağır piyeslerin yükünü omuz
lanna alıp sendelemeden taşıyan 
~ aan'atkiırlarımız var. 

On sene gibi kısa bir zamanda 
İstanbul şehir tiyatrosu sahne 
aan'ati bakımından memleketin 
,;;aünü atanacak şu san'atkllı -
lan "8tiştirdi: 

Erkekler: Talat Artanul, Av
ni (Ankaradadır) Sami Ayanığ
lı, Necdet Ayral, Müfit Kiper, 
Hadi Hun, Reşit Baran, Kani 
Kıy.çak, Suavi Tedü, Mühip Ar
aman, Zihni Kona, Necmi Oy, 
CelAI Balkır. 

Kad.mlar: Cahide Sonku, Se
miha Berksoy (Opera san'atki
rı.nw:) Nevin Akkaya, Samiye 
Güvener,_Nevin Seva, Nezihe 
Becerikli, Muazzez Arçay, N ev
mt Okçngil. 

1927 den 1940 senesine kadar 
bu kadar saıı'atkiir yetiştirmiş 
olmak büyük muvaHakıyettir. 

1927 den evvel, İstanhulun ti
yatro ihtiyacını tatmin edemiycn 
tiyatromuz, bngün, a~ni{ı ~· ukarı 
bütün memleketi mehmaeınken 
tatmin edebilmek için yurdun 
dört bucağına koşuyor. 

<;ELA:\li i:tZI:T SEDES 

BU CAZİP 
DEGİŞİKLİ~ 

YALNIZ 

7 G0NOE 

OLDU 
günler kalın mantonuzu, kürk , 
lerinizi giymek mecburiyetinde 
kalıyorsıınuz. 1 

Paris moda saıo.!an bu müş
külü tamamiyle halletmi,,<tir. Yu
kanda gördii.ğü.n.üz pelerin sizi 
baharlık esvaı>lannızla cazip bir 1 
hale getirecektir. 

=================================-~~==· ==========================B. 

- 58. 
Size ~in verecek yer -

de ~ temin etmiye uğraşaca
ğım.. Ha_yatta yapayalnız kal -
mışsınız.. Siz yasta, siz yaradı
lışta bir kadının böyle bir yal
nızlığa hiç bir suretle tahammü
lü yoktur. Şu her dakikasında 
milyonların dalavereleştiği Os
manlı payitahtında bu yalnızlığın 
size vereceui zararlar öyle çok ve 
öyle çeşitlidir ki, ne saymama ne 
de bulup hatırlamama im.kin 
var.. Hüliı.saten diyebilirim ki: 
Gencliğiniz, kadınlığınız, namus 
ve illetiniz, h.ülasa her şeyiniz 
bin bir muhterisin tehdidine ma· 
ruz bulunuvor .. İstirhamımı ka
bul edin. Size uzanan kolumu it
meyin.. Evlenelim. Sizi mes'ut 

etmek için var kudretiınle çalı
şacağım .. Ve .. Şuna da emin o
lun ki, saadetinizi ten1in eden1c
diğim veya bu keyfiyeti tehli
kede gördüğüm gün sizi kendim
le birlikte işkenceli hır ömrii güt· 
ıniye mahkum veya icbar elmi
yeceğim.. 

Rengigül bu teklifi o vaziyet i· 
cinde pek yadırgamaınakla bera
ber sormuştu: 

- Ben, sizin de hazır bulundu 
"unuz bir hey'et huzurunda düş
kün edilmiş bir kadınım .. Bana 
bu teklifi yapnuya nasıl ccsa -
ret ediyorsunuz? 

Abdülfettah paşayı bu sual fe
na halde &aşırttı .. Mabeyin [eri
li: 

_ Bu isi dede baba ile birlikte 
hazırlıya.; bendim! 

D••·emedi .. Yutkundu. Sonra, 
.-önlündcki sevginin ilham ve 
ir<adile çabucak toparlanarak 
bilgiç bir tebessümle Rengigü -
ıün sorgusunu karşıladı: 

- Olabilir .. Anıma bu nokta 
benim size karşı duyduğum de
rin ve şümullü aşka mani ohnaz 
ki .. Sonra, düşkiin edildiğiniz 
gece ayni meydanda hazır can -
lardan birisi de bendim. Sizin ü
fetsizlik, ismet>izlik, sari hasta -
lık, malUJiyet ve saire gibi, insa- . 
nı tiksindirecek ve mnhiyeti hak· 
kında şüpheye düşiirccek bir se
b~ple dü§kü edilmediğinizi de 
biliyorum .. Binaenaleyh ricam -
da musirrim ... 

Rengigül, biraz evvel ahmak 
kocası Sacitle geçen 1;1uhavereyi 
de acı acı hatırlıyarak paşaya: 

- Peki .. Teklifinizi reddetıni -
yccel'im. Amma, sonunda bu ev
lenmeden p~ınanlık duyarsanız 
bunu kendi kabahatiniz olarak 
kabul edeceksiniz! 
Demi~. [erik sevinçle Rel'.\:l:i-

güle tesekkür etmişti. 
İşte o gün, akşama kadar sa -

rayda kalan ve akşam üzeri pa
şa ile birlikte Yıldızdan ayrılan 
genç kadın ertesi eünü paşanın 
Nişanta~ında acele hazırlattığı 
mükellef konağa nakletmiş.. Ni
kah kıyılmış, Saide Hanımefen
dinin torunu, mabeyin katibi Sa
cit Beyin genç mutallakası, niiliu 
hı bir paşa karısı me~ küne yük
selmiş, Abdülbamidin bir irade
sile içtimai vaziyeti de şefkat ni
şanile taltif olunarak düzeltilmiş· 
ti. 

Abdülfettah Paşanın genç ve 
giizel karısı her seyc rağmen yıl
larca ana, baba ocağına döneme
ınl~ti. 

Dededen intikam dahi almıya 
· liizum görmiyen Rengigül kopan 
hayatını yeniden tanzim eden ta
lie tanı bir sadakatla uyarak ken
disile hayatını birleştiren Suri
yeli pasanın saadetine çalışı -
yordu .. Abdülhamit Saltanatının 
son seneleri, Rengigülün en mes
ut yıllarını teşkil ediyordu ..• 

( Arkusı var) 

iki totografı 

Bu \11a111\ma~ac8 &illi ııeU,oı 
fakat 

ı \\\ll~l tECl\OBE EtılHIZ 
Ancak bir hafta urlmda, bin

leree kadın buruşukluldarından 
lrurtuldnlar ve bir k.ac sene genç
leştiler. Cildinizi kendi tabii ve 
kıymetli ~lik unsuru olan 
•BİOCEL• cevherile canlandırı
nız. 

Cildiniz hemen tazeleşip ııenç
leşecektir. .-BİOCEL• Viyana 
Üniversitesi profesörü Dr. STE
JSK.AL'in keşfidir ki, halihazır
da cild wısuru olan pembe renk
teki Tokalon kreminin terkibin
de mevcuttur. Her akşam yatmaz. 
dan evvel tatbi'.k ediniz. Siz u• 
yurken cildini.zi besler ve .ıenç
leştırir. Gündüzler için dl! yaiı,

ınz beyaz renkteki Tdkakın kre
mini kullanınız. Bir kaç ııün 
zarfında siyah benleri eritir ve 
açık mesaıneleri dtlaff;mr. En 
sert ve en esmer bir cildi ygnu.: 
ptıp beyazlattırır. 

zo MAYIS 1940 

19 MAYi 
SPOR VE GENÇLİK BAY A~~I 
BOYOK MERASiMLE KUTLANDI 
Her tarafta tezahürat yapıldı 

19 M8}'lS Spor ve Gençlik bay
ramı '.Y'J,H"dun dört tarafında bü
yUlı: tezahürat :i.çind'e dün kutlu

nin şaımpiyonlu.Jı: kupasını ver-. 
miştir. iBunu mütee:kip mekteP
lerin jimnastik hareketlerine ge

lanınıştır. Şeh
rimizde yapılan 
merasioı cidden 
çok muntazam 
ohmı.s ve sabah 
erkenden itiba
ren yollan tu -
tan ala.kadar 
mamur ve za
bıta kuvvetleri 
hlç bir hadise
ye mahal bırak
madan işi idare 
etımişlerdlr. 

Şehrimizde 
liseler arasın
daki lwtlulama 
Fenerbahçe sta
dında yapılırnış · 
stadı dol-
duran yiıırni 

binden fazla 

İNÖNO 
STADI 

Diin Dolmaluııhfetle te
me/atma töreni y•pıldı 

Dolmabahçede yapılacak o
lan (İnönü) şehir stadının te
mel atma merasimi dün yapıl
dı. Dolmabahçedeki Maliye 
Vekileti kırtasiye deposunun 
bulunduğu mahalde yapılan 
merasimde başta vali olmak 
üzere Orgeneral Fahreddın 
Altay, Korgeneral Ali Fuat, 
İstanbul komutanı, 'Üniversite 
rektörü vali muavini ve emni
yet direktörü ııehrimizdeki me
buslarla gazeteciler ve spor 
erkanı ve bütün k}üp mensup
ları bulunmo§lardır. Merasime 
istiklıil marşı ile başlandı ve 
bunu müteakip vali sporcnla
ra ye İstanbullulara hitaben 
stad için bir sene evvel yerdi
ği sözü yerine getirdiğini söy
liyerek gençlik mektebi olan 
bu stada Milli Şef İnönünün 
yüksek adının lôtfedildiğini 
müjdeledi. Bu haber büyük 
tezahürata vesile olarak vali
nin bu gayreti takdirle ·al.kış
larla karşılandL Bundan son
ra valiye sporcular nimına 
muharrirlerimizden Adnan A
kın kısa bir nutukla cevap ve
rerek kendisiııi.n yenilmez az
mine ve Milli Şefin büyük lut
funa İstanbulluların ve spor
cuların tazimle minnettar kal
dıklarını bildirerek t(!4ekkür 
etti. Bundan sonra evveli 
Fahreddin Altay olmak üzere 
bütün erkin temel atma t.ar
cını açılmış olan çukura bı -
raktılar ve davetliler ha=la
nan büiede izaz ve ikram edil
dikten sonra merasime niha
yet verildi. 

çilmiı;tir. 1 1 k 
önce erkek ta
lebe muallim 
Fcridunun .ku
ımandasınd<ı çok 
muntazam ve 
tayin edilmiş 

hareketleri .vaı:> 
roıslar ve al
lkı.şlanmışlardıır. 
Bunu müteakip 
kız liseleri sa
hada yer almış
lar ve onlar da 
muallim Mes'
adetin idaresin
de hareketleri -
ni yapmı.,lar ve 
davetliler tara
fıntlan büyük 
takdirlere maz
har olmuşlar

dır. Bundan sen· 
ra bayramın en 
cazip numarası
nı Kuleli aske
ri lisesinin ku
·mandasız ve 
müz>kle yaptığı 
ritmik hareket
leri tesl:ıit etmiş 
ve davetlilerin 
çok nazarını ce
iken bu dansla!" 
alaka ve takdir
le takip oluna
rak Fenerbahçe 
deki merasime 
nihayet veril
miı;;tir. 

BEŞtKTAŞTA
Kl MERAS!M 

19 mayıs bay· 
ramımn ikin
ci kısmı orta 
mektepler ara
sında Şeref sta· 
dında yapılmıs 

ve erkek ve la> 
talebenin yaptı-

davetlinin Jı;u

zurile saat tam 
ond'a başta Va
li ve Komutan 
olmll'.k ü z e r e 
bütün erkanın 
bulunınasile f'!V

vela bütün mek
tepler teftiş e
dilmiş, b u n u 
müteakip İs
tiklal marşı ta
ikip etmiştir. A
yakta dinlenen 
İsti.klfil marşın

dan sonra İs
tanbul valisi 19 

mayısın lrud
siyetinden ve 
bugünün niçin 
Gençlik ve Spor 
bayramı olarak 
kabul edildiğin
den bahseden 
ve mütead'dit al
kışlarla kesilen 
:ıı i r nutuktan 
oonra Üni~rsi
te namına tale
beden Reşadın 

nutıku takip etmiştir. 
Bundan sonra Vali, Galata

saray futbol takımına bu sene-

ğı hareketler 

stadı hınca hınç dolduran da
vetliler tarafından alaka ve tak· 
dirle takip edilmişlerdir. 

1 Devlet Deniz yollan U. MüdürlüQün~en 
Kiraya verilecek mahal 

Samatya iskele arsası. 
Kadıköy vapur iskelesi iç büfesi 
Bostancı iskelesinde dü'kıkan 
Büyükada iskelesinde 11 No.lı 
dükkan 

Muhammen kir.ı 
bedeli 
Lira Krş. 

110 
1452 

72 
120 

Muvakkat 
Teminat> 

Lira Krş. 

8 25 
108 90 

5 40 
9 

İdaremiz malı olan y.ul<:arıda mevkileri yazılı binalar 1/6/940 
tarihinden itibaren birer sene müddetle açık arttll'ma ile kiraya ve
rileceklerdir. Senelik muhımıanen kira bedelleri muvakkat temınat
ları isimleri hizalarında yazılıdır. Arttırma 21 mayıs 940 tarihine mü. 
saıclif salı günü saat 15 te alını satım komisyonunda yapılacaktır. İstekli 
!erin tayin olunan gün ve saatte muvakkat teıninatlarile komisyo-
na müracaatları (3642) -· 
İstanbul Elektrik Tramvay ve Tünel işlet· 

meleri umum müdürlüğünden 
l - 4000 metre koyu gri renkte yün kumaş satın alınacaktır. 
2 - Muvakkate teminat makruan 500 liradır. 

3 - Eksiltme 24/5/940 cuma 6(ilnü, saat 15 de Metro Han bi· 
nasırun beşinci katında toplanacak olan komisyoooa yapıiacaktır. 

4 - Bu işe aH şartnameler :idarenin levazım müdürlüğünder 
parasız tedarik edilebilir. 

5 - İsteklilerin kanuni vesikaları ve muvakkat tmninatları ile 
ilan edilen ııün ve saatte komisyonda hazır bulunmaları. (4084) 
~~""""""""""""~"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""~~~-__.. 

. . .. _. ·~ .. 

Böbreklerden idrar torbasına kadar yollarda.ki hastalıkların mikrop
lannı kökünden temizlemek için BELMOBLÖ kullanınız. 

Böbrekler.in çaJe...,,aJ< kudretini ıırttırır. Kadın, eriı:ek idrar zorlukla· 
noı., eski ve veni ~u, mesane iJ+ihaılııını, bel ağrısını. ;;ılC 
alı: idnr tıomıel< '9e boraıri<en yaımıH: hallerini J1i,derir. Bol i.<l.fal" te
minede<'. :tdrvdıa bımlıııınn, owede taşların teş4 1 .-~ine nıfıni olııt'· 

DiKKAT: B.ELMOBLÖ idrarıımı tıerrllzliyerelı: mırvileştu·ir. 

Sıhhat VelriiWi-tin ruhsatım hıttizdir. HER ECZANEDE BULUNtJlt. 


