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J9 MAYIS 
19 Mayıs, tıpkı 30 Ağustos gibJ 
butun dünya içinde ifade ettiği bir 
mana vaı-dtr! Ki, bu mana, Atanın 
gençliğe yaphğı h itabede de mün
demiçtir! Ki, bu mana dün İnönü'
n ün ayni gençliğe tevcih ettiği 
temiz ve ruhlu hitabede de mün
demiçtir! Bu mana, dünyaya, mil
letlerin ,_hay ;::.ttna, yani istlklfiline, 1 
arhk hunnet edilmesi zamanınm • 
geldiğini isbat etmektedir, ı 

• Burhan BELGE 
1914 harbini o zamanki müt

. . t~fikler.i ile birlikte kaybe
aen Turk mılleti 1939 harbini 
müttefiksiz kazanmıştır. Fakat, 
bazılarının sandığı gibi harbet _ 
meksizin değil, harbederek ka
zanmıştır. 

Yalnız bu harbi, diğerlerinden 
çok önce, daha doğrusu, 1918 
yıllarını hemen takıp eden yıllar 
zarfında yapmıştır. 

Nazariyesi konarak ve delille
ri sayılarak isbat edilebilir ki, bi
zim istiklal harbimiz, 1939 harbi.. 
nin, temenni edelim ki, bütün in 
sarılığa temin edeceği büyük ba
şarıları, Türk milleti için daha 
o zaman temin etmiş bir ideal sa
vaşından ve ideal zaferinden baş 
ka bir şey değildi. 
Alalım "Dumlupınar,, zaferini 

ve bunun ifade ettiği manayı: 
Biz bu zaferi, Yunanltlara kar 

şr mı kazandık? Eğer böyle olsay 
dı, Franklen Boyyon ile yapılan 
"Ankara muahedename,, sinin 
yahut birinci ve ikinci Londra ile 
birinci ve ikinci Lozan konferans 
larının ne manası kalırdı? 

Bugün artık her Türkün bildiği 
bir şeydir ki, biz 30 Ağustos baş 
kumal'ldan harbinde "Dumlupı -
nar,, da şunu yahut bunu değil, 
sadece emperyalizmi mağlup et • 
tik. O emperyalizmi ki, eğer bu· 
günkü harp, günün birinde mÜS
bet olarak biterse, yegane ve en 
büyük mağlubu yine emperya -
lizm olacaktır. 

"Dumlupınar,, zaferini , Yunan 
lılara karşı kazanılmış bir zafer 
saymadığımızın diğer delilleri de 
o tarihtenberi o komşularımızla 
devam ettirdiğimiz dostluk ve 
bir de, "Dumlupınar,, adını ta
şıyan vapurumuzla, bahtsız kom 
şularımıza yaptığımız yardrmdır. 

"Dumlupınar,, eski manasnda 
bir muharebe olsaydı, "Dumlu -
pınar,, vapuru bir dostluğun ve 
vefakarlığın değil, ancak devam 
eden bir kin ve nefretin sembolü 
olurdu. 

Bu kadarcık izahat bile göste -
rir ki, Türk istiklal harbi, hiç oL 
mazsa Türk milletinin, kendileri
ni biribirinin kardeşi sayan bir 
insanlığa inanmak bahsinde, yap .. 
mıya muvaffak olduğu eşsiz bir 
hamledir. 

Fakat biz, bu güzel ve medeni 
iddiayı desteklemek işinde, 19 
mayıs bayramiyle manasını ihmal 
etmemek taraftarıyız: 

19 mayıs gençlik bayramı ne
dir? Ne mana taşır? 

Bu güzel günün bizim için mi 
nasr, o gün Samsuna ayak basan 
büyük Atatürkün yurdun kurtu.. 
luşu eserine o günden itibaren 
başlamış bulunmaktadır. 

Fakat 19 Mayıs, tıpkı 30 Ağus 
tos gibi bütün dünya içinde üade 
ettiği bir mana vardır! ki, bu mfl
na, Atanın gençliğe yaptığı hita. 
bede de .mündemiçtir! ki, bu ma. 
n.a dün Inönünün ayni gençliğe 

ktf!'" Devamı Sa. 2. Sü. 7 
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1 İnönü Diyorki: 
Yalnız Kendi Haksız Zenginliklera 

için Fırsat Kollayan 
Soysuzlara Nefretle · Bakınız 

insanlar Birbirlerini Öldürmekle Meşguldür1er. 
Bu Manzara Karşısında G elecek Nesillerimiz 
Daha Kudretli ve Hazırlıklı Yetişmelidir 
Ankara, 19 (A.A.) - Cümhur. 

reisi Milli Şef İsmet İnönü. 19 
mayıs stadyomunda gençlik ve 
spor bayramı töreninde Türk 
gençliğine aşağıdaki hitapt3 bu . 
lunmuşlardır: 

"Türk gençleri: 

Fenerbahçe stadında dUnkü merasimden b ir göriinüş: Okul talebesi ile sporcu1ar idman hareketlerinden önce ge-çit resminde 

· Sevgili ve değerli varlığımız o
lan sizlerin gençlik ve spor bay. 
ramınızı kutlamak için aranızda 
bulunuyoruz. ı::;;.zın iyi yetişmem 

19 M I 1 ·1cı • ı--- ze ne kadar dikkatle baktığımızı aUf$ en f eri Harb.in Bu. ~~~~i:0~a~r:;:~:,?b:;~~i:~: JI niz ve devlet adamlarınız, vat a • 

• -z;ırlanmanızı istiyorlar. Iyı yetiş-Eok Pa,'ak ·Oldu Yıl Bıtmesı ~~rf:i:~e!~~~mi~~nv:ş:~~r~ı~ 
B eklen l yor menizi kolaylatmak için, sit.e her 

vasıtayı tedarik etmiye çalışıyo- Milli Şefimiz İsmet İnönii 
_*- ruz. Sizin hayatınızın sıhhatli vf'. ----·--------

Ankara da Milli Şefin Huzuru ile Yapılan Törende Amerikada Bu Ümit E,!~R7,~~-i~!,~~fıi: ~!11 İngiltereve Yeni 
50 Bine Yakın Bir Seyirci Kitlesi Hazır Bulundu Daha Kuvvetlend·ı ~~;,~:t~iir0~:r!1~ı;~t~z;,!~~~a~ Amerikan 

zünde, tabiatın. en mükem~~l K t 1 G ld• 
l - "' - numunesi olan ınsanlar. bugun 1 a arı e 1 

• biribirlerini öldürmekle meşgul-
0 Kadar kı, 1943 te diırier. İnsanlığa hayret veren bu 
• k Ol manzara karşısında gelecek nesi l 
işe Başbyaca an le.dmizin daha kudretli ve hazır-
F b .k 1 1 n lıklı yetişmesi, başlıca düşünce -a rı a arın nşası • mız olmalıdır. 

d V •ıd• Size her zaman iyi ahlaklı olmayı, an az9eça 1 insan meziyetler inin başında ıöstec. 
Berne, 19 (A.A.) - "Trib~ne 

de Geneve,, gazetesinin Londra 
muhabiri bildiriyor : 

dinı. Harp facialannm, milletleıin 
.ıhlikı üzerinde acıklı yıkıntılarını 
arttırdıiım ıörüyoruz. H arp belala-

~ Devamı Sa. 2. Sü. 5 

Londra, 19 (A.A.) - Şimdiye 
kadar eşi görülmiyen en kuvYct. 
li kafilelerden biriyle At1antı 
Okyanusunu açan binlerce Ame
rikan askeri hiçbir kayıp vermek 
sizin şimali İrlanda limanların 
dan birine ulaşmtştır. Bunlar A 
merikan ve İngiliz deniz birlikle
ci tarafından .korunan 20 kad r 
büyük deniz taşıtı ile gelmi 1er 
~ r1PvRm• ~a 2 ~ıı 1 1943 yılı ortasından önce malze 

me vermiye başlıyacak olan en -
düstri tesislerinin kurulmasından 
vazgeçilmesi hususunda Amerika 
silahlanma' komitesinin verdiği 
karar İngiliz efkarında büyük 
bir heyecan uyandırmıştır. 

1 cf}~ §~rfwn 1 
"HARP SONU KRİZİ .. -

19 Mayıstan intibalar: Erkek ve kız talebe dünkü merasimde 

Bu suretle ilk defa olarakdır 
ki, Amerika ve dolayısiyle İngiL. 
tere gat'i yılın 1943 değil 1942 
olduğunu hakkındaki görüşlerini 
açığa vurmuş oluyorlar. REFi K 

HALiD 
KARAY 

Geçen cihan harbi, içinde bulunduğumuı 
harpten daha felaketli olmuştu. Evet, b ili

yorum, ne silfilılarla uçaklar bu derece yakıcı ve 
yıkıcı idi, ne de ateş, şimdiki gibi bütün dünyayı 
;armış, beş kıtanın altını üstüne get irmişti. Fa
.<at o harpte tifüs ve spanyol nezlesi uğursuz bir 
"ilavci memuriyet,, olarak insanları ayrıca kırıp AL~AAN TEBliGi. 

Kerçte 149 
Bin Rus 

Esir Edildi 
Yarım Adada Harekat 
3 Ordunun imhası 

ile Neticelendi 
-*-

t:ifr Devamı Sa. 2. Sü. 2 
----:ııı 

-ı Ankara, 19 (A.A.) - 19 Mayıs 
gençlik -;e spor bayramı bugün 
bütün yurtta olduğu gibi burada Ati H rp 
da coşkun tezahürlere vesile ol. e e a SOVYET TEBLiGi 

S 
• ı • muştur. Günün kutlanmasına, E- • 

Ovyet 1 eri bedi Şefin Samsunda karaya çık- D munu 
l tığı saatte, saat tam 7 de yirmi uru 

k 
• • bir pare top atımı ile başlanmtş-

H a re et 1n1 tır. Bütün fabrikalar ve lokomo. ,- h E++· 
titler düdüklerini çalmak suretiy za 1 

Önlemek için 
___._ 

Rarkof'ta Almanlar 
Cepheye Büyük Tank 
Kuvvetleri Sürüyor 

-*-

-:1<--

11 Av us t r al yay 1 Takviye 
Mesuliyetini Amerika 

Üzerine Almış+.r .. 
.,.. "' 

"Deniz Nakliyatı işi 

geçirmiştı. Hatta okuduğum bir istatistiğe göre yalnız gript?~ 
ölenlerin sayısı muharebe meydanlarında can verenlerden ıkı 
misli fazla idi. Bizim vaziyetimize gelince, harp dışı kalamıyar::ık 
yakamızı uğursuz çarkın dişlerine kaptırmıştık; harpler ve sal
gınlar yüzünden bir impar~~orl·uk· kaybetm~ş. ü~ ;ni~ı:on adam 
harcamıştık. Bu itibarla bırıncı cihan harbı tarıhımızın kaydet
mediği bir felaket olmuştu. 

, ....... _ ... , Cephede Şimdi Sade Kerç'teki Muharebe 
: yeni tefrikdm.ız ~1 Düzeltme Y apıbyor Devam Etmektedir 

le bu tarihi anı selamlamışlar ve 
halk Atatürkün ve onun emrinde 
şeref ve istiklal için canlar1nr fe. 
da etmiş olan şehitlerimizin hatı 
ralarını taziz eylemiştir. Saat 7 yi 
45 te başlarında Maarif Müdürii 
ve muavini olduğu halde bütün 
yüksek okullarla, lise, orta okul
lar talebesinden seçilmiş bir he
yet bÜtün Türk gençliğinin. Lü
tün Türk milletinin tek bir kalb 
birliği ve bağlılığı ile teveccüh 
etmiş bulunduğu Atatürkün mu
vakkat kabrini ziyaret ederek E. 
bedi Şefin manevi huzurunda e
ğilmiş ve kabre b ir çelenk koy -
muşlardır. 

Başbca Endişemizi 
Teşkil Etmektedir .. 
Londra 19 (A.A.) - Başvekil mu.. 

avlnf Atlee, bua:ün Avam kamarasını 
açmı$ ve 5u demeçte bulunmuıstur: 

Acaba o harpte, yine harp felaketleri arasına giren harp 
zenginlerinin zararı da bizde ve her tarafta daha fazla mıydı? 
Şüphesiz ki, öyle idi. Zira, devletler, tecrübesizlikleri yüzünden 
bu seferki gibi keskin tedbirler alamamışlar, harp zenginligini 
harbin tabii ıeapları sanarak buna göz yummak yolunu tutmus
lardı. Bizde ise yalnız göz yumulmamıştı; devlet - milleti ticarete 
alıştırıyorum diye - iyi niyetle, fakat yanlış hesapla harp zengin
liğine ön ayak olmuştu. O zenginlerden çoğu, başka ülkelerde 
dahi uzun müddet dikiş tutturamadılar; son kerte olarak meşhur 
Amerikan krizinde sermayeyi kediye yüklettiler. Bizimkller ise 
az günde ipipullah, sivri külah kaldılar. Ne Şenlikzadeler ma -
temzede oluverdiler. Ne palas sahipleri palasparelere bürünüvrr
diler! Lakin bugünün harp zenginleri sanırlar ki, onlar becerik
siilikler i sebebiyle servetlerini muhafaza edememişlerdir; ken
dileri böyle bir akibete düşmiyeceklerdir ... Boş kuruntu! 

1 
Berlin, 19 (A.A.) - Alman or- Moskova, 19 CA.A.) - Sovyet 

HiND DIYARINDAi d:ılar~. başkumandanlığmın teblL gece yarısı ~e~liği: 18 may!st~, 
ği: Duşmanın K erç yarımadasın- Harkof kesımınde kuvvetlerım12 

KARIC. KARIC. da kalan son kuvvetlerinin yok e.. taarruzi hareketlerde bulunmuş 
~ ~ dilmesi çok yakındır. ve iler lemelerine devam etmiş -

Bugünkil harbin en mühim ve 
en meraklı meselelerinden birini 
tc~kll eden Hindistanı tanımak 
için yakında neşre başlryacağımtz 
bu seyahatnameyi okuyunuz. 

Harkof bölgesinde düşmanın ıerdir. 
yeniden yaptığı şiddetli hücum -
lar püskürtülmüştür. Dünkü giin 
düşmanın 80 tankı tahrip edilmiş 

: tir. Alman bava kuvvetleri bun. =------------· 1.:1fr. Devamı Sa. 2. Sü. 4 

Kerç yarımadasmda, çarpışma. 
lar Kerç şehri civarlarında de -
vam etmiştir. 

l:m"' Devamı Sa. 2. Sü. 6 

012if' Devamı: S a. 4, S ü. 2 

Edir.nede Faydalı Yağmur 
Yağmıya Başladı 

Edirne, 19 (TAN) - Bu sabah de
vamlı ve çok faydalt yağmurlar yağ
ını.ya başlamış ve çiftçinin yüzü gül
müştür. Yağmur de,·am etmektedir. 

"Hindistandaki kuvvetlerimizi arttır 
mak için elimizden geleni yapıyoruz. 
Japonyanın Hndistana hücum edeccii 
henüz kesin olarak bilinmiyor. Japon 
va belki Avustralyaya hücum edecek.. 
tir. 

"Birleşik Amerikanın Avustralyayı 
•akviye etmek mesuliyetini kabul et
mesi bizim tarahmızdan lakayrtlılı: 

«:!fr Devamı Sa. 2. Sü. 3 

Tabiat kanunu kadar amansız bir "harp sonu krizi,, vardır 
ki bunun elinden yalnız harpte yapılan serveti değil, şöhreti vı 
m~vkii de korumak, Azrail pençesinden aziz ömrünü kurtarmak 
derecestnde imkansızdır. Birinci cihan harbinden sonra yıkılan 
sadece harp serveti midir? Mareşal Jof~er ev kirasını ~i!e:~1ed.~; 
Clemenceau köy klübesine kapandı, Wılson kIVIlcnn gıbı sondu, 
Lloyd Georges ölü gibi yaşadı. "harp sonu krizi,, bir mezb:ıhay1 

temizliyen hortum gibidir; kana bulaşmış ne bulursa - servet 
ı::öhret · ikbal - hepsini sürüp götürür! :.' , 
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TAN 
AVRUPAYI BAŞTAN BAŞA DOLAŞAN BİR GAZETECİl\TİN MÜŞAHEDELERİ : Milli KorUnma· 

Mahkemeleri 
dejll~lrrnek f29l 

1941 Yılı Son Aylarında 
Avrupanın Vaziyeti İstanbul Ticaret Odasında 5777 Tüccar Kayıtlı Olmasına 

Göre Vurguncu Nisbetinin (14,4) Olduğu Görülür. Bu 
r • • • • • • ........... ..---.. ·--, Suretle Yüz Kişiye İsabet Eden Muhtekir Nisbeti 0,04 tür. 

lllgilf;:.~9-.. .. d ... ~ ... ll.ı İ Kliper Tayyaresiyle Atlas Okyanusunu Nasıl Geçtim? - Z1yasız Gecerer ve 25.0001 'Pürkiyenin büyük :rıtıt bulunan muh-

A-... re e Yeni i Kadem Yükseklikte Neler Hissettim? - Finlanda, İsveç, Almanya, Fransa ve İs-1 1 şehirlerinde ku G Ya~an: -ı telif sınıflardan 5777 
""119rlL l. 1 ı rulan Milli Korunma tilccar bulunrnasma 

"'-Gft Kıtalar.ı '--·····-·--··· panyada Ne er Gördüm? ..... _ ................. ____ ,. mahkemeleri 19.3.942 NiHAT ZIYA nazaran: muhtekir 
o l · tarihinden itibaren nisbetinin 14,4 ol-

il--- ~azan: M. ANTEN Avrupada şek ine gör:? ycga· yukarıda bulutlann arasında idi; fa. gelecekleri bana bütün tafsilli.tiyle an 
--eıt d ·ı k t d b. h • kat go"kyu"zü çok aydınlık ı·dı·. 25,·'00 ı t B d · ~ faaliyete geçmiştir. duğu görülür ki, ikan son nat.kunda: AmerL ne enı ece arz a ır avaı u at ı. en e ona Fınl.,ndanın, Hit- Milll Korunma mahkemelerine ihtisas Türkiyenin birinci sıntf bir şeh-
~ kar.a kuvvetler.infn Cenubi seyahat :ı:apan Amerikalı gaze- kademe yükseldik. Husasi surette ı. lerin yeni niza11U1 kabul ettiğinden mahkemeleri demek de doğrudur. rinde iki seneye yakın bir zaman 
llıitazı'h da, Groenland'da. 1zlanda'da. tecilerden Henry I. Taylar Nev- srtılmış kombinezonum yoktu ve müt dolayı Amerikad:ı efkirın pek heye. Düne kadar ihtikAr dayaları, munzam zarfında bu nisbetin çok yüksek ol-
ıarı....- adalarını'!" yakın ve orta yorka 1941 senesi 15 birincika- hiş bir soğuk vardı. Biraz sonra da canlı olduğunu söyledim. Cümhur Re- olarak asliye mahkemelerinin vezaifl duır..·nu söyliyebiliriz. 100 kişiye isa-
ı..._ .. .., 'llzak ş k'T' üstüme "irtifa fenalığı,, gelmeg" e b'.lş- ısı· "Fı·nıa·nda ve Alman ·d ı · ·1 ı ısu 
~ l>aaırıı. ar ta, Avustralyada ve nununda avdet etmiştir. Bu a- ladı. Tamamen karanlığa ııömülen · ı e oıı er n· cümlesinden telakki ediliyordu. Mem bet eden muhtekir nisbetl (0.04) tür. 
aö1"1eıtıi. iti 411; ada)annda bulunduğunu dam Almanyanın Amerikaya de beraberlik yoktur; dedi. Finler, lekette meydana gelen blr çok vasıf- Yukarda arzed1len zaman zarfında 

,. ufacık kamaranın içinde kendimi kay- cu .. mhurı·yetlerı·ru·n tan·h· sı· t · 
",.,._ • h ·ı· d 1 Al ı, yas ve ıç.. takı· ı·htikAr su"lar1r.n bakacak hususi muhtelif vasıfta 400 !htlkt'ır !!U"Unun 1Jı tiı..._lar ~....... arp ı anın an evve manyayı bediyordum. Zihnim bulanıyor, par- timai nizamını inkişaf ettirmek isti- ~ ~ 

b; ~~ bi~Ukİ~~ =~k;:u::~ ziyaret eden ve ayni zamanda mağnnı bile oynatamıyacak halde i- yorlar. Biz yalnız Sovyetlere karşı bir mahkeme olmadığı için cezaların işlenmesi de çok göriilebilecek bir 

* 
cı. ~rlltan ku'V"ll'etinin pmali İrlan- kısa fasıla ile hem Almanyayı dim. Fakat yapacak hiç bir şey yok .. harbediyoruz. Bu memleketimin en verilmesinde ve işin ı;üratlnde hakiki keyfiyettir. 
'ıa~~llllllarına varmış olduiunu. bu hem de İngiltereyi ziyaret etme- tu; tahammül etmeğe mecburdum. had bir meselesini teşkil eder. Ken- randıman alınamıyordu. 

llliıı_ t.~~ Aınerikadan &'etiren kafile. sine müsaade edilen sonuncu Beş saat sonra tayyare Skajerrak'a diınlzi en mükemmel surette müdafaa Harp senelerinde kanunun şiddetle Dikkat naz:arma alınacak bir şey 
er;.;:"llliı t ·<l· He t Taylor'un vardı ve döndü, şafak zamanı Stok. edeceg·ı·z ı k ı •. :~ h· ve Amerikan harp ııemi. gaze ecı ır. nry · . ., koruduğu halkın hakkını ça aca o an varsa; tstanblldakl lhtlklr suç-
dıı~ ırnayesinde sefer ettiklerini Life adındaki Amerika mecmu- holm'a indik. Oradan beni Finlanda· Buna mukabil, Finlanda'lta kar,ı muhtekirin fazlasiyle iş gördilğil an- larıntn ufak mikyasta olmakla be-
d f 11 hiç b. ta • ' asında yazdıgvı seyahat hatırala. ya götürecek bir tayyareye aktarma makUl surette hareket eden yalnız A. lac:ılınaktadır. Hazan ticari yalan ve raber fazla oldugu· dur. Birinci smıf 
bii lllJ hab ır arruzuna qrama ettim. Bu ikinci seyahat daha kolay m-ı·ka olmuştu C'" h R · ı b "' Ud .. ğ.. ·· 
1
._ ~liiı>; er vermekte ve kafik!nin rını naklediyoruz: ~· · um ur eıs unu sahtekarlığın o kadar bily u u go- bir tuccartn doğrudan doğruya ihti-
oqtre d;u hakkmda bir fikir vermek * * oldu, Baltık'ı geçtik donmuş göller ve pek güzel anlıyordu. Amerikalıların rülrnüştür ki; büyük bir sosyetede kar yapmıya teşebbüs ettiği çok az 
Çıkarııab·ıasJt._.erlerin üç ..-iinde karıya ..,, . . d bi Kı· ormanlar aştık. al•yhinde değildi. Y.alnız bütün bu hisseli bankalar ııeklinde astı ve mu- ö .. ırn-· t. 
ı ı d - .. - 1941 .Dl.rlnciteşrınin e r ıper Helsinlri'ye varır varmaz. Cümhur . tt k h b l d • g ru uş ur. 
""""tb 1ilni ilave etmektedirler. · vazıye en ço ma zun u unuyor u. azzam sahtekarlığa inkılAp ederek en Bugu··n tstanbulda t-ıenmiı olan ih-

1'!"\.-~ ..,ed tayyaresiyle Atlantık Okyanusu. riyaseti sarayına gittim. Cümhur Re- St kh l ' d"" ·· ~ 
·~ L e esasen mevcut olan Ame nu garpten •arka 0e,.tı'm. Yolcular ;ı_ . . M'" .. R·t . O O m e onuş: muteber ve hüımetkar adlara kadar tikar suçlarının, % 3:ı sinin ürüncü-

) '<ll"'9C'tJ v • .. ısı osyo ı y'nın ilk söylediği söz- · " 
~ ~ _erini takviye eden bu rasmda İsveç Prensi Şarl ile tanış- ler ~u oldu: 5tokholm'a döndüiüm zaman Fin.. gittiği tetkik edilmiştir. Istanbulda beşinci sınıf tücc:ar arasında işlendili 

'rtılt llıııb etıenn Avrupada açılacağı tımc bana İsveçte ikametim hususun- - Bir kaç saat uyuyunuz. İnsana landaya nisbetle İsveçte hayatm §İmdiye kadar i~enmı~ ihtikar suçla- de calibi dikkattir. Bunun gibi Tür-
ile .- altkak sayrlan ,._._d cephe .,. ı htelif lmakla beraber d.ğ bü ük h·-• ı d d ...,.. allkaaı nuu da yardımı dokunacaiıru biliyordum. korku verecek bir haliniz var. Akşa· ne kadar bambaşka olduiunu gör • r nın sayısı mu 0 kiyenln ı er Y ııe ıraer n e e 
l ~ olduğu ştipbesizdk. O da doğru Stokholm'a gidiyordu. ma görfü;ürüzl düm. Başvekil Per Albin Hansson'la vasati olarak (400) kadardır. Bu 400 meydana gel~ muhtelif ihtiklr suç-
'Vlarf • Birinciteşrinin on birinde Bermud ve Mösyü Rgti ile... r.: Hariciye Nazırı Finlandaya yardım suçun ikaı 22.11.940 ta~ bhu1 ~usl ihti-

1 
larmtn gittikçe fazlalaştılı ve hayat 

~ ınıque Meselesi Asor alaları tarikiyle Lizbon'a var- etmek istediklerini fakat gayet mü~ kar mahkemelerinin ka u une, yan p?h;:ılrltğiyle mütenasip olarak yürü-
\tf ~aeııeıt "'İ t'-- -'-· M·' dık. O, Lufthansa tayyaresiyle yolu. cümhur Reisi Mösyö Rity ile kül vaziyetlerde lsveçin kendi k•ndi- 19.3.942 ye kadar geçen zaman ara- dür..ü muhakkaktır. HükUmetimizin 

o; llılil J. ne son nu ""'n......: ut- ~ 5 
~dıtde et~enn. lüzum hisıl oldul'u na devam etti. Ben Holandalı bir pilo.. yedi gün kaldım. Bana büyük ni mü ' ıfaasmı ihmal edemiyeceğini sındadır. esaslı bir şeklide halkı düşünerek 
t1 ı bir ı.'~~"lk:rin dünyanın her han~ tun idare ettiği tayyareye bindim; öğ- bir itimatla açıldı ve benden hiç ha. söylediler. İlk olarak işlenen baııit bir ihtik&r münhasıran Mili! Korunma kanunu 
~eleri-:dnr.r .ndaki Franstz müstem. leden sonra pilot aşağı bakmaklığınu kikati saklamağı hatırına getirmedi. İsveç başşehrinde Avruparun hiç bir suçuna, ihtlkil.r mahkemesi 22.11.940 ahkfımını tatbilı: etmek ııuretlyle mem 
çııı lı:ıııı en birıni askeri maksatbrı işaret etti. Altımızda Okyanusun 1'e-- Finlindaııın vaziyeti müthişti. Bu, yerinde &örmediğim en mükemmel tarihinde yalnız para cezast vermlljtir. lekete hizmet edecek Milll Korunma 
ITlq.ı anınasına mani olacak ted _ yaz dalgaları ko)"lln sürüleri gibi yu- öyle bir harpti ki 80,000 kadınrn, o musiki revüsünü gördüm. Bir çok 'bıı.n 7 2 941 tarihinden itibaren munzam mahkemelerini kurduJu şu zamanda 

be,._ alacaklarını kat'i bir lisanla varlamyordu. Pilot gülümsiyerı!lt: meşhur Lottaların cephede bulunarıık kerlerle sanayi müesseseleri sahipleri, oİa~ak dükkan kapatılması ve gazete- vaziyete daha çok emniyetle bakabi-
li'rarı etnu.ıı. "Bismark burada batmııtı,. dedi. iştirak ettikleri topyekun bir ttavaştı. yeni ordu zabitleri ile &örüştüm Preno; !erde hükmün nelirl cezalarmm da ve- llriz. 

tarltı<ia~ız. lr~diçlnıiıinin Japonlar ıe.. Londrada, Amerika sefiri ile dos· Her gün büyük kütüphanede otu.. Şarl ve Prensesle bulundum; nefis rlldiğini görüyoruz. Şimdiye kadar en Netice itibariyle; hususi ihtikAr 
ııbııı harı..~ıı~U ~s:ıas~nda Amerika he.- tutn Tree benimle meşgul oldular. rarak, Helsinki civarında cüze! mm· İsveç tereyağmdan bol bol yedim ve ağır bir ceza olarak tatbik edilen sür- mahkemelerinin kuruluşlarında şu 
eltrde ue ilrınıı deglldi. Başka cep Prens Şarl'm tavsiyesiyle İsveç :ı:arah tepelerde ııezintiler yaparak, geceleri Stokholm'u aydınlatan bin- günler İstanbulda mahdut phtslara gayeler vardır: 

dırıı lı:tı nıefrul olan 'İngiltere de ken. sefiri de hülrUmetinden talimat al • kışlaları, barakaları ziyaret ederek !erce :ziyaları memnuniyetle seyret • tatbik edilmiştir. İlk sürgün cezası ı - İhtisas; 

lr
'iltb,. :'~li hisse1miyordıl Esasen mıııtı. Ben vakit vakit İMı:oçya ile Reisle beraber Finlinda meselesinin tim. Burada &"eceler 19ndüz ııibidir. 3 2 940 tarihinde verilmiştir. 2 - Sürat; 

lctaeııeıı ültJ Ulnet:i de Hindiçiniyl bol İsveç arasındaki denizi pek yüksekten Finlanda politikasının bütün şekille- Simdi Avrupada sey;Jıat demek bir ·Zamanla hapis ve ağır hapis cezala- 3 _ İçtihat. 
tffil"et aPonyaya teslim etmift.i. Bu uçuşla geçen diplomatlara mahsus tııy rini &ördük. Rity Almanya ile bera. memlekete gjrebilmek için bir çok rmın de verildiğini görüyoruz. thtl- Usule göre, vazife ve salAhiyet ba-
lfo~d; Si~g~puran düşmesini bütün yareye binmek istiyordum. Bir çok ber yürümese memleketinin başma l:Jir> Devamı: Sa. 4, Sü. 4 Mr için şimdiye kadar İstanbulda ktmlarmdan mahkemelerin işleri ta-

~~~rn~d~=;n v;ekB~r:ı:;rı:: ~:s:~:~:~:~~:~iı~ay~!i: .. i~;~~z o!:: ı-1 ~ ~ ~~ ~ ı l ~ Mm! l [ 11 ~~;;~~ ~e::~: ~;k~:h=fh::~;, ~l~ilm!:u:u::sora~~e;~!!~ 
~~nı ~Ümkün kılmıştır. Son za. 

1 

~- ,.-~ ,,._.... 14 yalnız para cezası, 383 dülı:kin ka- manda memleket ve halk menfaatle-
ladtlcıa ınuttefikterin kendilerini top Zıyasız geceler: A 1 1 ! '.,f .. • / 1 J , patılması ve hükmün neşri,.. rine hmnet edecek bir orıanrrı mev-
~ci'i ~,.~, l"e istikbalde bu gibi tehli. • • H 1 tst b t ı· t dasma ka ~ Deuamı· Sa 4 Sü 5 Y_,.,. Birinteşrinin yirmi beşinde Edim-• ........... ~ a en an u ıcare o - ~ .. , • · ı • 0
1\li1""-L ctlcrtn meydana gelmesini ·--- ı====-=ı=ıı-===-==--===---------=====---=------lar-ı ·-,;g tedb. 1 · l ~ ba ı. burg'a gitmek üzere eksprese 1 -

t IJı~liilnıekt;~~ ~:a"g:ska~~~:: bindim. Oraya varınca sekizi çeyrek Ş TA H A S 1 Z L 1 G A K A R Ş J 
~llıaetti~araından işgali Roosevelt'iıı geçe kalkan bir askeri trene bindim; • • • 
!le ltt "' tedbirlerin ilkidir. İkincisi Waverley jııtasyonu simsiyah kaı•an- İştahstzl!k, bu zamanda insanı biraz peretiflerin sağlık kitabında yeri ol-
lllaJı: ,,~ılnique adası hakkında alnı. lıktı. Seyahat üç ııaat sürdü. Kom · da memnun edecek bir şeydir. insan, madtğmı bile bile içtiklerinden onla-

8"'" oe,;eredir. partimanda askerler de varlı. Arka. istediği kadar rilAv bulup karnını tı- b ğlık ·· ti -.. .. rın u sa oğü erine göz ge.zdire-
L, h &elen haberlerden· Amerikan daşlarım hiç konuşmdyorlar, vagon. ka basa doyuramayınca, iştahının a- ce~lerinl hiç tahmin etmiyorum. 
~b .~tinıL·n, Fransız miİletini tem~l larda ziya o kad:ır hafif ki bir ııey zalmasmdun dolayı şükredeceği gelir.. Iştaht açmak ~in. aperetifierdcn 

ııı..o._ . avaı'in idaresindeki Vich• okumağa imlı:in yolı:. Tren durduğu Geçen seferki biiyiik harp yıllartnda, b k 

htrt
r.;q:::,eu ile t•ma•a gelm-ekte ıs~ :zaman dünyanın bir ucunla idim Fin· yalntz sabah kahvaıtı~ında on ı·k.i ta- aş a, zararsız ve çok defa faydalı i..,. ~ ., ~ _ . - liiçlar da vardır. Fakat bu ilaçlar an-

il erek Umumi •ali General Ro- landaya gitmek sanıldığı kadar kolay ne hıuırlop yemiye mecbur olıın rah- cak hekim reçetesiyle alınabilir İn-
oıdııiıı,e ntüzalteFelere deva111 etmekte derildi ufak bir istasyonun hareket metli Hacı Efendi, iştahını azaltması san hasta olmadan, sadece yemeklerin 
tiJı baıı ask~~ mahiyetteki meeel~l~- rıhtımında biri beni adımla çağırıh. için tanrıya dna eder dururdu.. çeşiti azalmasmdan yahut sıcakların 
de
1 

lıall eddıldıif ve iktisadi meselelerin nezaketle karşılandım, bir otomobile Bununla beraber, inııan yemek için şiddetli olmasından dolayı ilitaht azal
~lılıııakt,. ilmek üzere bulunduiıı an.- ~;ınekliğim rica edildi; hareket et- yaşamazsa da, yaşamak iı:ln yem iye dığı için, hekime giderek iştah illkı 
~lttafına. dı.~· Diğer bir Vaşington mecbur olduğundan i~tahtn azalması, istemesi oiraz tuhaf görilnür ... zaten 
lltrlll ~ gore Amerika hiikümet1 {;e_ Yirmi dakika sonra bir kapıdan ge bir taraftan da can sıkar. Hiç olmaz- iştah ilacınfn ancak, bir hastalıktan 
~ ta Obe;t'in vazifesini lrolaylaşhr- gerek i'tniş bir tayvare meydamna sa, sıhhat haUnde yaşamasına yetişe- dolayı yemek yiyemiyenlere verilmesJ 
11ı ti 1e81Yle Martinique'deki Fran.. g.irdik. Bir çok hangarlar r-anyana cek kadar yiyebilmek için iştahı ol~ adet olmuştur .. 
ııo...._careı; .,...._ .. _.mm• • .. _ dom•dan dizilntişti. Bu ceniıt meydanın ucun . ·:'131'& ••·mu....- ..., •·- masını ıster. 
de"let 1Anıel'11raya deiil, bitaraf bi.r daki uc;uş sah:ısına geldik Pencere. Yemeklerin hol ve türlü türlü oldu-
,..,_ ...... ~an Ven---ella'""' kiralanma- !eri kapanan bir kulübede. avcı ta.,._ 

- .... ...., ...,.... """ - J· ğu vakitlerde insanın iştahı açtldtğı 
J:ıal\a 1 olmuştur, yare pilotları paraşütümü bağlamdk halde, az türlü yemeklerden az mik-
~ ltta~ .kanalının yakınında bulu.. için bana yard·m ettiler. Tayyare darda yemiye mecbur kaldfğı zaman
~ "t ı..~ıuque adasındaki üslerin. de. karanl4kta bekliyordu. Seyahatimizın larda da -aksine gibi- istahı u1.alır. 

~l'itı eli..~a kuvvetlerinin mlhvercile- hedefi bitaraf bir eehir olduıiu ~çin O kadarcık yemeği yemek için ken-
·- &CÇıneıfirıin al ybi A . tayyarenin mitralyözleri kaldırılmıştı. .. lll,._ tabaiııen n.....--a ekannahne mm:__,,__ Tayyare uçmak üun hareket etti· disinde iştah bulamaz ... Onilınüzdeki 

~ ı.... .nrnoun ~... " yaz mevı:lminde sıcaklar -rivayet et-

cıttiVilltlıtll:rıdan ba."-"k bı"r telı.lı.'-e ~i zaman uçuş meydıınrnda bir tek 
yu "' . •• • tikleri gibi- şiddetli olursa, bu da 

Yemek sofrastnm parlak olması da 
iştahı arttıran bir şeydir... Kar gibi 
beyaz bir sofra örtüsüniin üstünde 
billurdan bardaklar ve surııhiler, gil
milş kaplanmış kaştklar ''· s. insana 
iştah verirler. Fakat onların araların
daki tabaklara, onların açtıkları iş
tahı kapatacak kadar yemek koyama
yınca, o kadar killfeti ihtiyar etmek, 
bilmem. değer mi? L 

ti ınaballkaMır. , _,, nya cormedim. O kadar ki pilota iı-
.ıııı. ı tikamet vermek için iıaret fenerleri iştaht azaltacaktır... Yaz mevsiminde 
"''vef'in p l"t"k ' " bile mevcut değildi. sıcaklar şiddetli olmadan bile, iştahın Onun için size, bu zamanda en ucuz 
t._ o 1 1 ası 25000 kadem yükseklikte: zaten azaldığtn1 herkes bilir... ve en kolay bir iştah il.Acı söyliye-

' al ~t.idat meftiine ~ z;a. İştahsızlığa karsı ilk hatıra gelen ceğim: Akşam yemeğinden önce, vü-
t~t ı:::lll ııbıaei mahfilleri tefs~ Bir kaç dakika sonra, dü~n çare, apereti! adiyle bir iki kadeh iç- cudünüze ılık su dökünürsünüz Evi-
.:.-'"'1 ı._ unn:ıaktan çekinmişler ve bombardmıanla~mn mekik do- ki içmektir. Fakat aperetlf içkilere nizde duş varsa, ılrk su ile du; yap-
~ t~'l<lkındalci hükümlerini icraatı. kudukları Şimal denizini geçiyorduk. verilecek para, sonradan yenilecek mak daha iyi olur .. Duş yoksa, bir 1 

b
ta•-rr: vereceklıeriııi söylemiilerdi. Pilotumuz 15,000 kadem yüksekliii yemeklerin mikdarını ve çeşitlerini giiğüm içinde :;uyu kaynattıktan sonra 
ı.~ '-an;~adagaskar işinde olduiu gi muhafaza ederek istikamet dümenini daha ziyade azaltmıya sebep olacağın soğuk su ile onu ılıklı:.~tırmak da pek 
~tltet~ue ıneseM!si karwısında da teıbit etti. Okaijen takkesini başıma dan, insan aperetit içtlkten ı::onra iş- güç bir iş olmaz ... 
'di··ız kalmasınm BerLini memnun gefirdim. Tam bu eımada Alman Eaht gerçekten açılsa bile, iştahına ye- Ilık su dökünmek bu mevsimde, 
~'<lf :,: hissedilmektedir. lktti bi- bombardıman tayyarelerini gördüm. tişecek kadar yemek bulamaz ... Bu- zaten çabuk kirlenen vücudü tcmiz
lere t .. YlıaJı:tardan celen ba:ı:ı haber- Hepsi simsiyah, sıralanmışlar, yırtıcı radaki sözüm, hem bol bol aperetif ler, sempati sinirlerinin müvazenesi
i.:'_lııa. :~ .. : •. Bertin mahfillerindeu La- kuşlar gibi uçuıuyorlardr. Motörleri· i~iye, hem de bol bol yemek ;erniye ni temin eder, İştahl açar, hem de 
:"'1 '4'; •tchy hülı:imeti ıPbi Alman.. miz daha kuvvetle çıhımağa başlah: kudreti bulunanlar için olmadfğı şüp- insana neşe getirir. Ne;ıe insana, her 
~~tarak Ye ll'VUtarak Anglo _ YükselmC'fe çaheıyorduk. Kurtuluo hesizdir. Bol bol aperetif içenler, a- zamanda, en faydalı şeydir. 
atı OJrtıa a&feı:ı için ça]ıştıtı hİB!lİ hi· !!;:;;:::::;;:;;;;;;;iiiiiiiiiiiiiii~;iii~;~;;;~~;~;~·-· t~llrtı.azb ~şlamışttr. 
~ bır polttib adamı olan 
lraı,.7:lll, ın~ nihai safed 
la~~ıııa ıau..t cetiNaılı: iki 
bir ~J.r liYaeet takip etmeli. enk· 
ıt.ı ~ obrek, alda aelebiltr FA.. 

Z4.FER! 
Yezan: W. Cluux:hilL 

••••••• (İ_11i:/iz Başvekili) ••• 
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~dcı."'""Ctiıı içtn ı...ırns •SBİyeti ·hak. Tefrika N o. 33 
ll'tta-~111 • ıniit2*ı•4 b-.. --bı·urı·-. İ -..ıı: -·--- <UtUMI •• 4 lkteşrinde Bulgar Kralı Ferdt -

a,,ıtt ~lleti taııahndan ıevilmtyen nand tahtı btrakarak Viyanaya iltica 
:.daJıi ~~raftraıı Almanların Fran· etmişt.i. Hararetli, hilak4r, azimk~r. 
1eıe' 1 ilclerizıi *ftrrma!an, etiler takdir hatalanyle dolu bu fevkalade 
li ltıelind tal1anm Plranea üzerindeki §ahsiyet böylece sahneden çekiliyor-
.,, ~ 15rar «meıli Te banlara i- du. Ona iki muhtelif vesile ile mü-
~ ~ ilıutt6fikler cepbeafnin cittik. bıtftialı lhtiraslarmln tatmini için 
~lll i ~tlenınea1 dolııyiaiyle bir çır fırsat verlbniştl. Bir defa 1912 de 
•,e o-_ Çınde buhmmak~ô:-. Görünüş 
eı :"<lll lfl da Türkiyeye k&rfl açılan Balkan har -
e~ ı gaıılııar Ye Martinik me. binde, sonra 11>15 de Bu)ıaratan Ci-

"fll~ L elri zaafı: Almanlar naza· 
lartı~ IQ'e~lllni de cfıişiirmüttiir. Bu han Harbine karışmadan evvel, eğer 
'"""" iç.md Bu)ıar hükO.meti takip ettlli aiyuet
lt ·,.eıa t. e blç bir kuvveti temsil ten büsbütün ayn bir siyaset takip 

4~~111l .avartn iktidar mevkiblde etseydi, bir Balkan konfederasyonu· 
ıtı~ ~ hntctmnı: cörüımıektedlr. nun bqma geçmiş olacaktı. Fakat 
te~ ~ 9:;a ~ransn: eairlerindeu. Krılın yanlış tahminleri, her tnrlQ 
hl llleıer-ı. ,_.__~ aerbest bıraJan:ılı: menevt lmillerden mahrum olu§U ham .. , ,n~ .dbmekten •e ıı:ı- kendisini, hem memleketini !ki defa 
~~ liı.~ bir kmnmdan <rU.. harabtye ıürilkl~dt 
~ -..ı: ~ ırı..... mHlet!nt mem· Al s· Ih t . 
~ 811 ec~ bazı tetebbüslerde bulun.. manya u sttyor 
ditıeıte~J'le L..v.ım mwkün.i biru Bir harbe lirmek iatiyenlerin harbi 
Ilı ilııerı Ve bu saufte ona Pran. il.An edecekleri tarihin tayinl kendi 

de Bade reis Wilşon'a 5 İlkteıırin gü
nü müracaat etti ve Amerikanın me§
hur "14 madde• sini kabul ettiğini 
bildirdi, . 

Reis 8 İlkteşrinde buna cevap ve
rerek bir çok sualler sordu ve sulh 
talebinin garantisi olarak Almanya 
tarafından işgal edilmiş olan bütün 
topnıklann tahl:l)'eslni istedi, 

Aynı 12 sinde Almanya ve Avus
turya bu llOD 8!klifiıı kabul olunaca
lınt. ancak önce mütareke akdini is
temiflerdir. 14 te Reis Alman lmpara
toriyle IUllı ıDiWı.k.erelerine &ir~e
m.iyece;ini de bildirmiş ve mütareke 
~ gelhıce bUJ)larm baş ku
rnanClanlık tarafmdan tesbit edilece
linh ancak "'Blrlelik Amerika ve 
ınüttefik dnletler ordulan tarafından 
bugün elde edilen mütevettuk rnev• 
kiin muhafazası,, §art o~dutunu iltti 
ııfimlüııtür. 

etmekteydi, Fakat bir taraftan İngi
lizler, diğer taraftan Fransızlar bu 
hatta yak.laışıyorlardı. Şimalde de Bel
çika kuvvetleri ilerliyordu. Arada ka
lan Alman birlikleri çekilmekten baş
ka çare bulamamakta idiler. Luden- I 
dorf'un artık ihtiyat kuvveUeri kal-

1 
mamtştı. Artık fırkalarının kuvvetli 
mukavemetine güvenemezdi, Zaten bu 
fırkalar son derece daralmı§b.. Sig
trid hattı. bir çok noktalarından ya
nlmtştı. Anvers - Meuse mevzileri
nin tahkfmine hararetle utrqdıyor ve 
Ludendorf pek geç olarak Alman hu
dudunda yeni bfr cephe t.eslslnl ka
rarlaştırtyordu, Alman asked ricall l
le iş ba:ıına gettrllen yen! siyaset a
damları harşretli ve ümitsiz toplantı
lar akdetmekteydiler, 

20 İlkteşrinde Alınıınlar denlı:altı 
harbinden vazgeçtiler. 

Vatikan araya girdi ve 4 İklnclteş
rinde Avusturyada ateş kesildi. Habs
burgların imparatorluğu topraklarınt 

ıniittefiklcrin emrine bıraktı. 

, 
BU AKŞAM 

MELEK 
Sinemasında 

Zevkli •..• Eğlenceli.:: 

Nefis Bir Komedi 

D ELi DOLU 
Sizi kahkahalarla g\ildürecek büyük bir filmi. .. 

Baş Rollerde: 

ANN SOTHERN 
ROLAND YOUNG 

BURKE 
- BiLLIE 
- IAN HUNTi;Jt 

Ayrıca: Renkli MIKI MAUS. 
'9. NumaT"alı koltuklarm erkenden aldmlması rica olunur._, , .............................................. ~ 

Yarın Akşam SARAY Sinemasında 
Mevsimin en şayanı hayret ve orijinal filmi 

ŞEYTAN DOKTOR 
Başlıyor. Bq Rollerde: 

ROBERT YOUNG - FLORENCE RICE 
Kara Sihirbazlık - Aşk. Hayat ve lpnotizma - Karanlıklar 
Şeytanı kimdir? gibi meraklı ve esrarengiz sahnelerle dolu 

.. -------·· bir Film .. ________ _.,. 

-Aşkla kinin ... Hayatla ölümün çarpıştığı ... Bin güzelden neş'e ... 
Sonsuz ihtişamdan azamet alan: 

VARYETE YILDIZLARI 
Şaheseri 

Yarın Akşam ·LALE Sinemasında 
Bütün Viyana Dilberlerini gözlerinizin önünde canlandıracak .. 
Size kıskançlığın ateşini .. İhtirasın heyecamm duyuracaktır. 
LEYLA: Filminin iki bil'yük yıldızını, gon muvaUak•yetlerl 

olan bu f&heserde alkışlamağa hazırlanınız. , ............................. _. 
, Büyük Fedakarlık Haftası ' 

ÇENBERLITAŞ sinemasında 
Bugün matinelerden itibaren 

İki muazzam ve emsalsiz p.heaer birden 

1 • AŞK MUHAREBESi 
Baı Rollerde: 

CAROLE LOMB.ARD - ROBERT MONTGOMEBY 

2 • iLK GÖZ AGRISI 

I.! "-1• TAKViMDEN J ~:::. .iR YAPRAK 
-

AR 
Bir 

Suavi v& 
Hahra 

Yazan: ULUNAY 
A ll Suavi Türk ihtilal tarihiniı 

sayılı fırtınalarındandır. Mem 
leket, bu büyük ihtililciye karsı o. 
lan kadirşinaslık borcunu - altmış be: 
senelik bir geciktirme ile - ancak bu 
gün ödiyebildi. Ali Suavi'nin hatırası 
bir taraftan devirmek istediği rejlmiı 
propaııandasiyle, diğer taraftan benı 
ber çalı•tıiı arkadaşlarının haksız hü 
cumlarlyle çok hırpalanmıştır. Onuı 
hürmet edilmeie liyık şahsiyetin< 
kar§ı söylenmedik lakrrdı bırakmadı. 
lar, hatta bunda en ileri gidenleı 
mücahede arkadaşları olan Namık 
Kemal'le Ziya Paşadır. Halbuki Al 
Suavi: 
Görllb ahlı:lmı asn mDnharlf sıtlcu aellmetter 
Ccklldllı: izzeti! Devlet ile babu hllldunctter 
dediği halde hükiimet memuriyetindt 
can vermiı bir adam değildi. Hiç b!ı 
kuvvet önüne kameti eğilmemiş 
sürgün edildiği Kastamonudan ti 
Fransaya kaçlığı zaman Mısırlı Mus· 
tafa Fa:ı:ıl Paşanın gönderdiği yol 
parasına bile tenezzül etmemiştir. 
Çıraian sarayını bastığ1 zaman yaı: 

tıiı hareketin nerelere kadar gidece. 
iini düşünmü:ı, taraftarlarınm önünr 
düşmü, ve mağlübiyetini firar ile dı> 
iil kanı ile ödemesini bilmiştir. 

Ali Suavi Pariste "Ulum,, nimiyle 
çıkardığı cazetenin bütün masarüinl 
kmdisi yaptı, dürüstlüğü o derecede
dir ki 1870 harbinde Parisin muhasa. 
rasından evvel bir çokları gibi o da 
şehri terketrneğe mecbur olmuş ve 
gazetesini iltica ettiği ljehirde çıka. 
rarak yine abonelerine ~ermıtkta 
kusur eylememiştir. . .. 

Ali Suavi dikkate değer lft'r llltn3 
olmakla 'beraber yıkmak istediği rejim 
v.erek Çı~alan vakasına, gerek onun 
!l•hsına dokunan mevzulan ıld.. 
detle aforoz ettiği için bizim nesli.. 
mlz vakanın mahiyetini ve !lefin hu
ıusyetinl bir türlü tanryamamııtr. 

Ba meralmm geçen büyük harbfil 
ıon senelerinde Konyada balunduiunt 
ramın derslb'da mesnevi • banblc 
eden rahmetli "Sıtkı Dede., ile teskin 
ettim. 

Ba lfdam Qırağan vakasmda All 
Suvlnin ,.anında bulunmuş, vakadan 
ıonra da bçmaia muvaffak olarak 
:va:van kendini Koııyaya atmıı ve 
Mevllnanm der&"lbma "Çilekeş Der.. 
viı,, olarak ıokulmuı. Sıtln Dede oı-. 
dan bahsederken: 

- Cıraian vakaan:u anlatanlar mew
hmmm meselenin ne olduğunu bilml.. 
ren bir çok baldın çıplaklan baııruı 
tophyaralc inkıtip yapmak iatediilnl 
ıöylerler.M O uman ifin dotnısanll 
sörlemelı: kimsenin itine selmezdi. 
Hattl ben de ba nlı:ada bulunduia• 
ana m91natl7etin ilinma kadar heı
kesten Akladım. Merhum önünil at'. 
dmı heaıp etmeden bir fte sh'ecelt 
adam delildi Çırafan baılnnmı bile 
bile npbk, Hepimiz rejimin deilıeı. 
ceilni ve bu hareketimizle memleke
tin terakkiye doğru ııidecefine inanı. 
yorduk. Ali Saavi ateıten bir adam 
idi, Onunla bir kere temas edince he
pimiz tutapmıı cibi olmuıtuk:. Onma 
hakkında söylenenler düırnanları ta. 
rafından ortaya atılmıı boı lilm'dr
lardır. Hiç birisinde onun cesaretini 
röıterec:ek )'Ürek yokta"• 

Srtkı Dede bu sö:ı:üne misal olarall 
ıu blklyeyf anlatmrştı: 

"Adamm biri rüyasında şeyf;am göıt 
111üı. Karşıs1nda bu boylu, poslu ya. 
kı!lıklı adamın ljeytan olacaima inan. 
mamış: 

- Sen kimsin?. 
- Ben Se)'tanım .• 
- Yanhıbk olacak. Ben senl'n re. 

simlerini gördüm,. Ren&'in siyah, yij. 
zlin korkunç, batında boynuz, arkanda 
kuyruk olması lizım. Halbuld ._ 
büsbütün baılı:a türlüsüa. 

Seytan &'iilruıii: 
- Benim, demiı. Hakı""k'r ı;elmft1 

budar. Fakat ne yapayım? Resmimi 
çlze'ft fırça düımanın elinde... İıtedlk. 
leri ırlbi yapıyorlar! 

Burhan Toprağın 
Konferansı 

Gazel unatlu akademiri mOdllril :BUrha• 
Toprak. bu cumartesi saat 16 da edcb~ 
f•lılllt11lnde "Yunuı Emre ve eseri,, mnntfıı 
bir konferau vcreccktr. 

YEŞİLAYIN KONSERi 
Ba •kıam 21 de Sara,, sincmasmda alltur 

l 
lıa ve •lafraasa fevhlide bir konıcr tertip 
cdilmlıtlr. 

8anatklr Kuılla ltr187 " arkadaşlan ile 
Ferdi Voa ltatzcr • Muhittin Sadak •• LI· 
ıala Aııdvm lıtirak edecekleri bu ltoaıcrdı 
amca aUU o:runlarda ın.rdn:. 

YINI NllRIYATt 

ALTIN IŞIK - ikbal kitabevi Zl)ra Gakal· 
pın ıMtlıriıU stı .. ı bir formada ıerl haliııde 
ne,ratmalıtcdir. Evvclça "Yeni Huat,, ve 
"Xıınl Sima,, adlı e1erlcr nc,redllmlştlr. Altnı 
lıık " llriııia u,uncü kltabıllJ teıldl etaıeko 
tedlr" 

AYIN BIBLIYOOLYABI - Unl•enlte 
kitabevi her 17 çılı:an kitaptan, ulrlı bır 
llOlte11 halinde aeıretmektcdir. ".\ym Blblll'ol 
rafJ'all,. aılnı.ı t•tr:ran bu bllltenlerde blltOn 
bir aylık n•ıriJ>atın isimlerini ve aıuhteriyatı 
haldrnıda :vuıbnıı 'birkaç utır bula'billninia., 
AJ'ltl lıl'bll:vosnfFaaıan aıut nliıhau da cılı• 
mı ıtır. 

Simi 

Pek yakında 

A R K 
Sinemumda: 
cazibe (Sex-Appeal) 

Kraliçesi 

MARIKA ROKK 
Cidden tekrar göriilmeğe 

şayan 
liırı_ et ?l.f ""' donımnıa.mı mihvere ellerindedir. Fakat o hnrbe nihayet 
Fa~ ~ek için bir bahane verebi. veremck tarihi her zaman ellerinde 
ttinı a bu takdirde de Fransız olamaı.. Her zııman bir miit:ırt>kc is
li ~k~e Fransız bahrlyelileı-inin ıtcnebilir, ama mütı:ırC'kC istC'mek de

ı.ı;.:1 l>et ıp,. edecekleri ve hatta Mıı- mek. mütarekeye nail olmak da de-
,....tfr nlll bı.ı~ razı o~caiı ~ijp.. ğildir. 

Bu iptida! mtızakereler cereyan e
derken -ki Cilmhur retsi Wllson bun
ları büyük bir tehalükle karıııUyordu
müttefik ordular gittikçe daha hızlı 
olarak bütiin c('J1he1erde ilcrleıniye 
dcv:ım cdiyorlardt. 

İn-,:iliz ordul rı Sl'llt''i geçmişti. Bu
rada 21,000 es·r, 450 top alarak ve 
rl(lşm:mt g<•ri ıkrek yunıyordu. As
kerlC'r hudubu.c: bir h<'rıırctll' dövü-

Sine:macılık aleminde büyük şöhret kazanmış bu emsalsiz 1 KORA TERRY 
yıldızların yarattığı 2 şaheserini görmenizi tavsiye ederiz. 

\.~-------------------•'!"' • F~e- • ıfi 

IRENE DUNNE CARY GRANT 

Yeni Alman b~svckili Prens Max 
Dü~mıın hen!ız Ardcnncs ilcrsindeki 

baslıca muvasala hııtlıırmdan istifudc ı;üvordu (Devamı var) 



-
;sıanbul 19 Mayısı 

Nasll Kutladı! 
Arif; Hakkı, Şükrü, Eşref. konserini "Saadet perdesi,, adlı piyes 

takip etmiştir. • 

TAN 
Yıll Son Ay

larında Avrupanın 
Vaziyeti 

1941 

" 

20 - 5 - 942--~ 

:Atatürk'ün yirmi üç sene önce 
Samsuna çıktşınm ytldönümü ohın 19 
Mayıs Spor ve Gençlik bayramı dün 
mem leketın her tara:fmdaı olduğu 
gıbi §ehrim!zde de büyük bır heye
can ve sevinçle kutlanmtştır. Şehrin 
her tarafı bayraklarla donatılmış, 
tam bir bayram havası bütün gün 
hüküm sürmüştür. 

Mektepliler muhteliti: Faruk, Nu
man. Yavuz, Süleyman (Galip), Ha
lil; Ali; Kadir; Bülent; Şahap; Niya
zi (Müjdat); Halit. 

Birinci devre çok stkı geçmiştir. 

Kadıköy Halkevinde dün gece bir 
müzik konseri verilmiş ve bir aile 
toplantısı tertip edilmiştir. Kadıköy 
Halkevi sporcuları eski spor öğret
menlerinden Faiki evinde ziyaret et
mişler, gençlerin kendilerine karşt 

besledikleri sevgiyi bildirmişler ve 
bir büket vermişlerdir. 

l:lJr Baş tarafı 3 üncüde 
gayretler sarfetmek ve o memleket. 
ten çıkmak için de keza yine bir çok 
gayretler sarfetmektir. Helsinky'de 
kendimi Mösyö Rity'ye bırakmı!)tım: 
ona İgilizlerin avdetime söz veremi· 
yeceklerini de söylemiştim ve Alman
yaya girebilmek Jçin bir viza veril
mesi hususunda tavassutunu rica et
miştim. Cümbur Reisi bu mesele ile 
r.;u:at meşgul oldu. İL E SABAH, öGLE ve AKŞAM 

Mektepliler baştan sona kadar deni
lecek kadar ha.Jcim bir oyun çıkarmf.ş
lar ve Şahap Esadm bir geri pasına 
yetişerek oyunun ilk golünü çıkar

mıştır. Mağlup vaziyette kalan İstan
bul muhteliti bundan oonra da bozuk 
bir oyun oynamtş ve Arifin bir kata 
şütiyle beraberliği yapmtştır 

1941 Almanyası: 
5anki bir tılsım varmış gibi A1 

Her yemekten sonra günde 3 defa muntazaman dişlerinizi Fırçalaytn1 
Sabahm erken saatlerinden itibaren 

Fenerbahçe ve Şeref sahalarına halk 
alon akm yollanmış bulunuyordu. 
Bilhassa lise talebesi ile beden terbi
yesi mükellefi ve sporcuların hareket
lerini seyretmek için Kadıköye ;eçen 
scyircI ve sporcularm adedi binıerce 
kışiyi b~muştu. 

Fenerbahçe stadtnda sporcu ve lise 
talebesinin meraslm ve hareketlerine 
mukabil Beşiktaş Şeret sahasında da 
orta okul talebesi toplanmıştı. 

Fenerbahçe sahasına sporcu ve ta
lebeler saat dokuzdan itibaren girip 
yerlerini ;ılmıya başlamtşlard.ır. 

Saat tam onda lstanbul vali ve be
lediye reisi Dr. Lütfi Kırlar, İstanbul 
komutanı General Asım Tmaztepe, 
Parti idare heyeti reisi Reşat Mim.ar 
Oğlu, maarif ve beden terbiyesi Mü
dürleri stadı dolduran büyük sporcu 
kafilelerini teftiş etmişlerdir. Vali 
Dr. LuW. ~dar her birliğin önünde: 

İkinci levrede İstanbul ·muhtellti 
baştan sona kadar Mkim oynamıştır. 
Mektepli oyuncular her zaman ya
rımşar saatlik haftayımlarla oyuamı
ya altşık olduklartndan yorgunlukla
rı bariz bir şek.ild.! görünmekteydi. 
Bundan istifade eden klüpler taknnı 
Arif ve ŞUkrü tarafından ikişer, Eş

refin ayav mdan da bir sayı kazana
rak maçı 6 - 1 glbi büyük bir farkla 
galip olarak bitirmiştir. 

Saat 10 da Eminönü Halkevinde 
yapılan toplantıda Bürhan Felek bir 
söylev vermiş, gençliğin serapa ümit 
ve hareket olduğunu söyledikten son
ra spor gösterilerinde birincilik kaza
nanlara mükafat tevzii yapılmıştır. 
Kız sporcular kumandalı ve ııekilli 

jimnastik hareketleri, çerçeve yartşı 
yapm~lar, tek ve çift halka hareket
leri göstermişlerdir. Bilhassa dört yn
ştndaki Ayten gösterdiği numaralarla 
alkış toplamıştrr. Bahar bayramı dan
sından sonra, hoş bilezik şarktsm söy
liyen Anadolu kıllklı kızlar beğenil
miş, bahar rüyası dansmdan sonTa 
müzikli jimnastik hareketleri göster
mişlerdir. ErkekJer de büyiJk bir mu
vaffaktyetle kasada atlamalar, mani
alı yarış ve boks g(>steriııi yapmış

lardır. 

manyanm bütün kapıları bana 
açıldı. Stokholm Alman sefareti Al. 
manyaya girmek için bana bir viza 
verdi. O dakikadan itibaren Gestapo 
da benimle meşgul olmağa başladı. 
Avrtıpada kaldığım müddetçe benim 
ayağımın izini bırakmıyordu. 

... . . . " . . .. . ~. • s.~· 

Milli Korunma 
Mahkemeleri 

P:§Jr Baş tarafı 3 üncüde 
cut olması en bayn-lı işlerdendir. Bu 
gün memleketimizde kurulan milli 
korunma mahkemelen ancak kendi 
ihtisas sahalarına temas eden (ihti
kar) suçlarına bakacak ve bu sahada 
mevzuu bahsolacak ihtisas kadar mü
tehssıs da yetiştirmiş olacaklardır. 

EKSİLTME iLANI 
Eski§ehir Su işleri 9. uncu Şube Müdürlüği.:ndcn 

1 - Eskişehir Su İşleri 9 uncu Şube Müdürlti~ü mmtakas1 cı aııılin
de bulunan Küfahyada Sarf ve Kapan derelerin ıslahı muhammen keşi! 
bedeli (22,699) lira (52) kuruştur. 

2 - Eksiltme 8 6.942 tarihine rastlıyan Pazartesi güml saat lS de 
Eskişehir Su İşleri dairesinde kapalı zarf usuliyle yapılacaktır. 

3 - istekliler eksiltme şartnamesi ile buna müteferri diğer eurakı 
Eskişehir Su İşleri 9 uncu şube Müdürlüğü ile Küt:ıbya Nafia Müdürlü
ğünde görebilirler. j 

4 - Eksiltmeye girebilmek için isteklilerin (1,702) lira (46) kuruş
luk muvakkat teminat vermesi ve eksiltmenin yapılacağı günden en az 
i.ıt> gün evvel el?erinde bulunan vesikalarla birlikte bir dilekce ile Eski
şehir vilayetine müracaat ederek, bu işe mahsus olmak üzere vesika al .. 
maları ve bu vesikaları ibraz etmeleri şarttır. Bu müddet içinde vesika 
talebinde bulumnıyanlar eksiltmeye iştirak edemezler. 

5 - isteklilerin teklif mektuplarmt ikinci maddede yazdı saatten 
bir saat evveline kadar Su İşleri 9 uncu şube Müdürltiğüne makbuz mu
kabilinde vermeleri lazmıdlr. Postada olan gecikmeler k<.bul edilmez. 

(5494) "Gençler, spor bayranımtz kutlu ol
sun,. diyor ve hep bir ağızdan !iliy
lenen "sağol!" nidası ile mukabele 
gorüyordu. 

Futbol maçtndan evvel mevsim zar
fında şampiyonluk almış olan Beşik
taşa lig şampiyonluğu, Galatasaraya 
da kupa maçlarmın kupast verilmiş, 
ikinci kümede dört grup birincilerine 
de ayrıca birer kupa hediye edilmiş
tir. Daha evvel yapıfan hendbol ma
çtnda Feshane Beyoğlusporu 5 - 2 
yenerek şmnpivonlubı almrı:tır, 

Halkevlerinde 

Bundan başka Eyüp kaymakanu, 
Halkevi reisi ve şehir meclisi azasın
dan mürekkep üç kişilik bir heyet 
şehitlikleri ziyaret etmiş ve Abideye 
çelenk koymuclardır. 

Gestapo hakkmda bir çok rivayet
ler vardır. Fakat bu müthiş teşkilatın 
başlıca gövdesini vazifelerine bir 
salyangozun kabuğuna bağlılığı kadar 
merbut olan ufak memurlar teşkil e
derler. Almanyad'l bulunduğum mütl
de* bir hüviyet varakası, otelde 
bir oda, iaşe karnesi, merkezlen gön 
derilmesi lazım gelen telgraf, bir çrk 
ma vizası gibi şeylere ne zaman lhi'. 
vacım olsa bunlar Alman zabıtas!yle 
temasa sebepler teşkil ediyordu. $eh· 
rin dört köşesinde bir c;ok adamlarhı 
görüşmeğe, onların sordukları sual
lere cevap vermeğe mecbur oluyor
dum. Oestapo'ya karsı takip edil~ 
cek hareket ona katiyyen mukave . 
met etmemektir. Eier sert davranı
lırsa bir çok güçlükler karşısında ka
hnrr. Bu ufak memurlara sorgu su
allerini iyi yaptıklarrı zannettirmek 
için onlara istediklerinden fazla ce
vap vermeli. 

İkinci olarak, davalardak.i ahenk 
ve işlerdeki sürati temin etmek ga
yesinin de ehemmiyeti büyüktür. Her 
hangi bir asliye mahkemesinin kendi 
vazifelerinden gayri, munzam olarak 
lhtikiır suçlarına da bakması işlerin 
süratle tekemmülüne hizmet edemez. 
Ancak, mevcut ihtiyaclarm derecesine 
göre yapllabilec:ek hizmetlerden yine 
çok mahdut bir zümrenin istifade et
mesi yi.ızünden işler çok ağtr yürüye
cektir. , ................................ ~ 

Teftiş bittikten sonra Atatürk büs
tüne maarif ve belen terbiyesi teş
kilatı narnma birir çelenk konulmuş 
ve bunu müteakip İstiklal Marştnı, 
gcsçJer bandoya iştirak ederek hep 
bir ağtzdan söylemişlerdir. 

İstiklal marşinı müteakip kız ve 
erkek talebe hemen geçit resmine baş
lamış.Iardtr. Önde bütün birliklerin 
Türle bayrakları: olduğu halde evvela 
kız talebe muntazam adtrnlarla ve 
takım cephesinde gcçmiye başlamış
lar ve onlan erkek talebe, üniformalı 
mükelleflerin borazan ve trampet ta
km11 ve ondan sonra da yine ünifor
malı ımük.eJle!lerin alayx takip etmiştir 
Giyinmiş mükelleflerin bisikletlerini 
kliip!e:re :menı;up güreşçi. boksör, at
~t. denlıx:i ve fvtbolcü kafileleri ta
kip etınişür. Spor kıyafetindeki mü
kellefler de geçtikten sonra kız talebe 
ısabadaki ~erini almış ve bııyan 
Mi.ibecce1in komhtasİ altında munta
uun ~ritmik harekeUer yapmışlar
dil". Xiz talebenin çok alkışlanan bu 
gösterlsinden sonra erkek talebeler 
öğretmen Hamdi "Smlerin idaresinde 
olarak sahayn gelmjş ve ayni intı
zrunla ;ıııaımışak ve güzel hareketler 
)UfJit~. 

Bandan .sıma sahaya sporcu mü
kelleflıer ~ ve İlhami Polater'in 
komtda9ıında jimnastik hareketleri 
~sonra sağlık toplan ile muh 
telif ~ göstermişlerdir. Hep iş
~i otan bu mükellef arkadaşların 
spordaki vukufu ve terakkileri tak
dirle kaT5n:mmış.tır. 

Hareketler bittild'en sonra bütün 
sporculf!T sahayx .intizamla terketmiş
lerdir. Dünkü gösterilere sahanın ala
bileceği atlette sporcu işfuak etmiş
tir. Kız ve ericek talebenin mecmuu 
2340. mük.etlef sporcu 1360, ihtiY.arl 
spcmcu 350 dir. 

"'- Şeref stadınaa 
Jrerasime istiklAl marşiyle başlan

mtş ve bunu Beşiktaş kaymakamının 
kısa bir hitabesi takip etmiştir. Yeni 

• kolej ve Beşiktaş kız orta okulundan 
da birer tal<ebe heyecanlı hitabelerde 
bulumrıuşlard ır. 

Bundan sonra Atatürk V" !~nünün 
yan,yruıa dtu c.n bfistlerine çelenkler 
korunu:;; ve muntazam bir geçit res
mi yapdnuştII.". 

Halkln şiddetli alk.tşlan arasmda 
k!zların ve erkeklerin ayrı ayn yap
tıkları beden hareketlerinden sonra 
merasim bitmiştir. 

Kürek Yarışları 
Kadıköy Halkevinin tertip ettiği 

kürek müsabakalar! dütı öğleden son
ra Fenerbahçe açıkları ile Moda ara
srru:la yapılmfştrr. Müsabakalara Ga
lata...<::aray, Taksim (Eski Güneş), Fe
ncrbahçe ekipleri girmis ve y~lar 
~ok heyecanlı geçmiştir. Bilhassa tek 
çittede Galatasaray Tak~im çekişmesi 
ve dört tekte Taksim ~kibi hakikaten 
seyre değer yaılşlar çıkmasında Amil 
olmuştur. 

Neticede Galata!:aray takımı 13 
sayı ile kupayı almış, Taksim 11 sayı 
fle ikinci, Fenerbahçe üçüncU ohnuş
lardrr. Teknik neticeleri bildiriyoruz: 

Tek çifte erkekler: Birinci Petro 
(Galatasaray). ikinci Ahilya (Tak
sim), üçüncü Mustafa (Fenerbahçe). 

Tek çifte bayanlar: Birinci Naz1t 
(Galatasaray), ikinci Asiye (Fener
bahçe). 

İki çifte erkekltt: Birinci FPthi. 
Reha, Reşat (Galatasaray), ikinci Gü
neş). 

İki çtffo bayanlar. Birinci Nazlı, 
Süz an ( Galatas r..ray, !kinci Galatasa
ray. 

Dört tek: Birinci Giineş, ikinci Ga
latasaray, üçüncü Galı. tasaray. 

Futbol 1\-laçı 

BUtün Halkevlerinde gençlik ve 
spor bayram! münaseb<'tiyle spor gös
terileri yapılmı:ş ve eğlenceler tertip 
edilmiştiT. Saat 18 de Beyoglu Halk
evinde İstiklal mRrşınden sonra spor 
komitesi adına ktsa bir nutuk söy
lenmiş ve spor hareketlerine başlan
ml$1ır. Ktz ve erkekler ayn ayn mü
zikli ve Aletli jimnastik hareketleri 
yapmışlardtr. Kılıç, kalkan oyunların 
dan sonla bedil danslara geçilmiş ve 
bunu' muva!faktyetle yapılan milll o
yunlar takip etmiştir. 

Gece Beşikbş Halkevinde Abdül
kadir Karamürsel bir nutuk söylemiş, 
bando milll havalar calıms. armoni 

Kırklarelinde 
Ktrklareü, 19 (TAN) - Bugün sa

at 14,30 da viınyet jandarma komu
tanlığı bahçesinde Mill! Şefin Aru:tt
nnı açılına töreni vapılmtstr 

İstanbul - Edirne Bisiklet 
Müsabakası 

Edirne, 19 (TAN) - 19 Mayıs bay
ramt münasebetiyle İstanbulla Edirne 
arasında tertip edilen bisiklet yarışı 
büyük alAka +:oplamıştır. Milsabakayı 

10 saat 43.33 dakikada Burı;adan Hik
met Alttntaş birincHik1e bitirmiştir. 

İı:mlrden Ahmet ikincl. Eskişehir
den Alaettin lir-üncü ~elmlşlerdir. 

19 Mayıs Şenlikleri 
Çok Parlak Oldu 
l2jr Baştarafı l incide ı ı:ekkep grupların: "Milli Şef İnönü'

Ge!ıçHğin Ebedi Şefe bu tazim nün emrinde hazTr mısın!z?,, sualine 
merasiminden sonra Saman pazarın
da toplanmış bulunan okullar talebe
leri .ile sporcular yiirilyilşe geçerek 
Çocuk sarayı, Büyük ve Küçük Ana
farta. ınus meydan! ve Cümhuriyet 
bulvarını takip ederek ve bütün bu 
yol ü:terinde toplanan halkm içten sev 
gi ve takdirlerini toplıyarak stada 
gelmişlerdir. 

Gençler tnus meydanfndan geçer
ken Zafer anrtma çelenkler koymus
lar ~ anıtı selAmlamtşlardır. 

cevaben yeşil saha üzerinde genç ve 
dinç vücutları ile çizdikleri "Daima 
nazırız!" cevabı ve yine harp okulu 
gençlerinin pulat vücutları ile yaz
diktan ''İnönü sağol!" dileği sürekli 
alkışlarla karşnanmıştır. 

tt ç saatten fazla süren bugünldi tö
ren her yılkinden daha ilstün bir man 
zara arzetmekte idi. Başta harp oku
lu olmak üzere kız, erkek botiln o
kul talebelerinin gerek yürüyüş ve 
gerek idman tezahürlerindeki muvaf
fakryetleri bütün Türk ulusunun göğ-

Atatürkün kabrini zi'IJaret sünü kabartacnk bir dereceye varmış 
Saat 9.30 da da Milli Şefimiz ismet bulunuyordu. Bu güzel tezahürler be

İnönü Atatürk'Un muvakkat kabrini den terbiyesi mükelleflerinin idman 
ziyaret ederek burada kendilerine in- hareketleriyle sona erdikten sonra 
tiznr etmekte bulunan Büyük Millet Milli Şefimiz gelişlerinde olduğu gibi 
Meclisi reisi Abdülhalik Renda, baş- halktn en içten ı;evgi J(ôsterileri ara
vek.il Dr. Refik Saydam, Genel kur- sında Rtadyumdan aynlmrqlardft". 
may başkanı Mareşal Fevzi Çakmak, Parti Sekreterimin nutku 
Vekiller ve Parti Genel sekreteri ile 19 Ankara, 19 (TAN) - Mayıs 
b.i.flikte EbeH Sef'in hU%Urunda 5 da- Gençlik ve spor bayramı münasebe-
ldka S'!treıl bir tazim vazifesinde bu- tiyle, Parti Ger.el Sekreteri Memduh 
lunmuşlar ve kabre bir buket koy- Şevket E..<ıendal bir açış nutku irat 
mıışlardır. . 

Atatürk'ün mancvt huzurundaki bu ederek ezcümle demiştir kı: 
tazim vakfesini müteakip Milli Şef "Yüce Milli Şefim.iz, Sevgili vatan-

daşlanm! 
stadı §e!"eflendirmiş ve stadı doldu- Maarif Vek.ntmiz ve Sl'vgıli arkada-
ran on binlerce halk tarafından can- f.m H At· y·· l'l da · 1 k d ve Ri ş ız: asan ı uce n şu an ra-
dan teza.'ıür erle arş .a~mı_ş -

1 
hatsTz bulunması dolayısiyle onun sa-

yaseticümhur bnndosu ıstıkliıl marştn d b C.. h . t H lk p 
çalmıştır. Reisicümhurumuz ?,eref ~: ~::1 ;:kre~:ı u~ı;;du: Şev~:~ 
tribününde yer aldtktan sonra onle~ 1 Esendal 19 Mayıs gençlik ve Spor 
rinde şanlı Türk bayrakları ile Parti b ' t 

~ ayramım aç yorum. 
ve okul bayrak..la:n oldugu halde genç- Yurtt 1 1 

i intız . . d g en aş anm 
Uğin büyük b r anı ıçın e. eç ' Ölümünden sonra 19 Mayı:stanberi 
alkı§la.rla ve yakm bir alaka ıle ta- yeçen dört ytl içinde bütün milletçe 
kip edil~n geçit n:s~i ba!~ıştır. hep beraber andığmıız bUyük kurta-

Gençlik şeref trıbutıü onünde yer- _. -ı·· su·· k h iz Ata•·" k . r ucı o um~ z a ramarı, eşs •ur 
terini al~ıktan sonra ba~_dontın. ~ ı- bugün 23 ~ene evvel ölümlerden 
rakiyle Istik!Al mar~ı soylenmııı ve kurtardığı Tfük milletinin sönmiyen 
Parti Geuel s~lueter_i .Memduh ş_ev~~t ate$ini öz net'e.•iylc yeniden alevlen
Esenlal, Maıırıf Vekılı Hns:ın Ali Yu- di . Hangi ana evladmt hangi ço
cel ad~ söylediği bir nutukta genç- cu~YC:~ba!lmt. han~i sevgill gönüllü
lik ve spor bayramınt açmıştır. Genç- sünü Türk milletinin onu sevdiği 
lik adına bir mektepll kt~ı~. heyecaz;ı- kad~ sevebilir. Türk milletinin ona 
1ı hitabesinden sonra butun ge;ıçlik beslediği. özlevi hangi çocuk babasına, 
ve halk "Türk u.ıusu ve ?~~~ azız ve hangi evlat anasına, hangi sevgili 
büyük Milli Şefı İsmet Inonü., adına .. ··ıı·· .. d yabildi Atatürk'u·· ha-- ., ·aa . 1 f t gonu usune u . 
üç defa "Sagol! nı sıy e şere ez:- ttrlamak için Türk tarihinin her anı 
hüründe bulunmuşlar ve yine h P 19 Mayıstır Onun bize emanet etti
birlikte "Dağ başı:ıı duman almış,. ği hür ve azglJr vatan üstünde yaşı-
marştnı~ öylemlşlerdir. yan her Türk milli savaş ve istiklAl 

19 b1 ayıs bayrağı geliyor ruhunun kahrama~ birer ~?ruyucu
sudur Bunun iı:indır ki Ataturk yaşa
makt~ ve yarın da doğup yaştyacak 
IJütiirı Tiirklerin iclı>ıılidir . . 

Bu P.Snada Maraton kulesinin altın
dan günlerdenberi atletlerimiz tara
ftndan eld~n elP ulAştırtlmak suretiy
le Erzurum ve Samsundan Ankaraya 
ı;retirilen bııyraklan ellerinde taşryan 
Ankara atletlerı stada girerek yaşa 
sadalm-ı ve alkışlar arasında şeref tri
bününe çlkmı~lar ve bayrakları l\Ii111 
Şet'imize vermişlerdir. 

Jlilli Şefimizin takdirleri 

Dün mektepliler muhteliti ile İs
tanbul inuhtellti Fenerbahçe stadında 
öğleden sonra karşıla~ışlardtr. İs
tanbul muhteliti Üniversitelilerin An
karay:ı gitmesi yüzünden zaytf bir 
kadro ile çıkmakla beraber farklt bir 
netice ile galip gelmiştir. Şazi Terca
nrn idr.re~ indeKI bu m aça taknnlar şu 
tekilde çıkm ışlardı; 

Türk milletinin Atatürk'e ve Milli 
Şef'e karşı en içten bağltlığmın bi
rer tezahUrü olan bu tezahüratı kız ve 
erkek okullar talebelerı ile Gazi ter
biye enstitüsü ve harp okulu talebe
lerinin, beden terbiysi mükelleflerinin 
yaptrklan idmı;ın bareketerl takip et
miştir. Gençerlmiı:in baştan sonu
na kadar büyük bir muvaf!akTyetle 
başannış olduğu bu idman hareket
leri stadyumu dolduran elli bine ya
kın halkın istisnMfz hep!>tn:n takdiri
ni toplamıştrr. Bilhacıs:.>. füe ve orta 
okul kız ve erkek talebelerinden nıü-

Ankara 19 (A.A.) - Milli Şef ve 
Reislcümhurumuz bugün gençlik ve 
~por bayramı münasebetiyle 19 mayıs 
stadyomunda yapılan merasimde hu.. 
zurlan ile şeref vermişlerdir. Mılli 
Şefimiz okulların ve ~ükelleflerin 
beden hareketlerini yakın bir alaka 
ile sonuna kadar takip buyurmuşlar • 
dır. OkÜ! talebeleri ile harp okulu 
gençlerinin başarılan Devlet Reisimizi 
çok memnun etmiş ve harp okulu ko.. 
mutam Mustafa Eremle Maarif Ve. 
killlği beden t~rbiyesi ve izcilik mil
dürü Vildan Aşir'i ve beden terbiyesi 
öğretmeni Miibeccel Günışık ile F:ıik 
Gökııy'ı huzurlarına kabul buyurarıı1< 
kenılilenne iltifa~ etmişler Ye gençle. 
rin ba5anlarınıı karşı takdirlerini be
yan buyurmuşlardır. 

İstanbul nrnh telili: Oı:man, Feyzi. 
İbrahim, Mu~t:ı!a; Esat, Ömer; Fikret; 

Meşhur İsveçli pilot Kont Kari 
Güstav von Rosen beni Berline gö 
türdü. Bir kontrol. Rugen yanm ada 
ınnda, bir kontrol Stettin•de, üçün.. 
cü kontrol la Berlinde yapıldı. 

Bu itibarla i~lerin nezaketi ne olur
sa olsun, lüzumu olcın ehemmiyetle 
süratin (usulün istediği şekilde) ya
ratılmrş olması çok yerinde olacaktır. 
İşlerin süratle neticelenmesi adalet 
ve müsbet hukuk bakımından da ka
bul edilir. Adil bir sist~min usullerin
de sürat en belli başlı yeri işgal eder. 

1 y~~!~~,~~ .. !~~~~ !~~~.~~ .. . 
mosfer tazyildi mazut yakan buhar kazam satılıktır. İzahat almak 

için Taksimde Bay Muhiddin Akçor'a müdacaat edilmesi. 

Tayyaremiz Tempelhof meydanm:ı, 
tayyare daiil top bataryasınm yanımı 
indi. Goering, Von Ribbentrop ve di 
ğerleri Rus cephesinde zırhlı trenin
de bulunan Hltlerin yanında idiler. 
Hariciye Nezar~i mennırlan Nazrnıı 
dııimi ~aybobiyetlerinden şikayet edL 
yorlardı. NaT.Jra Wilhelmstrasse'de 
vekalet eden Almanyanın e~ki Arne 
-;ı,.,. sPfir! H:ımı Tii,.ckhoFr idi. 

Hüzün içinde bir şehir: 
Berlin! 

a erlinde gıda Londradaki gibi ne 
bol, ne iyi, ne de çeşitlidir. Her 

yemekte sakarin vardır. Fiyatlar m~. 
kiil olmakla beraber karnesiz hiç b ir 
şey abnamaz. Bu ortaya karışık bir 
usul çıkarıyor. Taksi ve hususi ara. 
ba yoktur. Akşam dokuzdan sonra 
hiç bir taıııt işliyemez. Bu suretle 
bomboş kalan ve ancak ay ışığiyle ay
dınlanan Berlinln ıssız caddeleri ş•
h.irc hazin bir manzara veriyor. Kal
dırımlarda kesif bir halk kütlesi do 
laşıyor. Yalnız asfaltta sürüklene:t 
ayak sesleri işitiliyor. Ne otobüs, ne 
motör homurtusu, ne de kHi"kson se. 
si var. 

Tirgartm'i kateden geniş caddenin 
ışıkları gizlenmiş, bu suretle cadde
nin ancak yarısı farkediliyor ve k ;. 
lom~relerle mesafede konan yüksek 
direkler, üzerlerine uzatılan yeşil 

kumaşları tutuyorlar. Bu suretle hat 
km geçtiği yer bir tünele benzemiş 
oluyor. Gerek Tempelhof tayyare mey 
danında ve gerek bütün Almanyada 
ziyalan maskelemek için bu kumaş 
kullanthyor. Bombardıman tayyarele
rinin de kısmen katıatlarrnr gizliyor, 
böylelikle onları daha afak göst~r
yor. 

Almanyada dans şiddetle memnu . 
dur. Akşam dokuzdan sonra Espla.. 
nade, Eden ve Adlen gibi büyük o
tellerin salonları bomboştur. Ahali 
bir ıtehlike işareti a~rsa ondan ne 
kadar uzakta olursa olsun oldu~u 

yerde kalmağa mecburdur. Kadınlar 
pek sade giyiniyorlar, ne boya, ne de 
dudak kırmızılığı kullanılıyor. Hatta 
Berlinin en şık müessesesi ?lan 
Horcherde biç kimse süvare elbisesi 
giymi}''Or. 

Herkes soruyor: "Amerikadan ne 
haber?,, O zaman ben de .. her gün 
biraz daha kuvvetleniyoruz ı.. ceva· 
bmı verince hepsini bir düşünme a. 
lıyor. 

Vichy'de: 
a erlinde vizamın müsaade ettiği 

kadar yani yedi gün oturduk 
tan sonra Stuttgrat ve Liyon istik.ı. 
metine doğru tayyarıeye bindim. 

Liyon'da Vichy'ye gitmekte ofan 
ufak bir Fransız tayyaresine bindim. 
Seyahatimiz kesif ve inatçı bir sjs 
içinde geçti. Harbiye Nazırı General 
Huntzinger ayni gifnde tayyarede>ı 

düşüp ölmüştü. 

Almanlar Generalin cenaze mer:lsi· 
minde bulunmak için Vichy'ye geldi
ler. Amiral Darlan bir nutuk irad et
ti. Park otelinde Mareşal Petain'i gö 
rünce bu mizansenin işgal altınd<ı bu. 
lunan Fransadaki Alman sefiri Otto 
Abetz tarafından idare edilmekte ol. 
duğu gün gibi meydanda idi. Mare· 
~al Afrikadan Weygand't cağmnışb . 
Tayyare meydanmda Wcygand'ı ıı;ör 
düm ve acığa çıkanldığını kendisin. 
den öğrendim. 

Liyon'a tayyare ile döndüm varır 
varmaz telgrafhaneye koştum ve 
Weygand'ın istifasını sifre ile Nev 
yorka bildirdim. Amerika havadisi 
yaydığı zaman ben İspanyada bulunu. 
yordam. Darlan bir gün sonra tekzip 
etti, fakat ertesi günü de Petain ha.. 
berin doğru olduğunu söyledi, 
ispanyada: 

i berya yarını aasına ayağtmı ba· 
sar bnsmaz anladım ki eğer İs

panya harbin haricinde kalmıy:ıc:alt 
olursa karşı!ımda bulunduğu bütün e
hemmiyetli meseleleri halletmefe im· 

'--------• Telefon : 44089 ~ 
* * Nihayet, Milli Korunma mahke-

meleri kendi sabalan içersin
de hakkiyle meşgul olacaklan için 
neticede bir içtihat birliği meydana 
gelecektir. Bugünkü fevkalade şart
lar içersinde bu nev! bir içtihada hak
kiyle ihtiyaç vardrr. İçtihat birliğine 
hizmet edecek clemanlartn az bir za
manda Türkiyemizde çok. biiyük hiz
metleri görülecektir. Esasen Milli 
Korunma mahkemelerinin hizmetini 
üzerine alan arkadaşların tecrübeli ve 
kıymetli c;ahsiyetlerden mürekkep o
luşu da iftihar edilecek bir hadisedir. 

Bütün bu şartlar dairesinde ihtikar 
suçlarınm önlerımesi göz önünde tu
tulınalıdır. Objektif bir esasın doğu
racağı neticenin müsbet olup olmıya
cağt münakaıi3 edilmem'elidir. Milli 
Korunma mahkemeleri memleketi dü
şündültü kadar, halkın haklartnt ça
lanları veya her nevi spekülasyon 
yapmaya teşebbüs edenleri laylk ol
dukları cezalara çarptıracaklardır. İş
lenen bir suçun mahiyeti kadar, ze
min ve zamanı da nazarı Hibara ala
rak SU<'lunun vaziyeti ve temin olu
nan menfaati göz önünde bulundurur
ken adıılete UY1':Un bir cezanm veril
mesi gereklidir. Bugiln bütün mesele, 
müessesenin tesisinden ibaret değil; 
müesseseyi bütün elemanlariyle do
ğabilecek menfi hadiseleri karşılaya

rak işliyecek ve halktn hakktna hiz
met edecek bir mevkie koymaktadır. 
Göz önüne alınacak şey, ferdin men
faati değil, bütünün haklarıdır ... 

M. Korunma Mahkemesinse 
Mahkum Edilenler 

Bir ekmeği 50 kuruşa satarken ya
kalanan seyyar satıct Salih mahke
meye verilmiştir. Sallr. 30 lira para 
cezasına, elindeki piı-lnc;leri de satışa 
arzetmiyen Beyoğlundn bakkal Vasil 
15 lira para cezı:..sına 15 gün dilkkanı
nt açmamaya mahkum edilmiştir. 

i KUÇ-ÜK-HA.BERLER .. , . . * BEDEN TERBlYESl TKŞKJLA"rl -
Ha.ırandan itibaren beden lerbıycoi t mum 
mUdllrlUKUnlln Maarif Vek.lletlnc baflanması 
kararlaıtırılmı,ur. , * UM'.U.M.l HELALAR - Belediye bu 
ıenc ıehrin m uhtclif yerleri ndc ıunumt belli ar 
yaptrruakt:ır. 

BARBAROS HEYKELI - Barbaros hey
kelinin yapılması icin belediyenin 11cni ıene 
bOHesinc elli bın liu konulmuıtur. * KOPRULERlN TA.MTRI - Bu ıcn 
Karaköy ve Gazi köpruleri tamir edilecekiir. * APA.RTIMANDAN DUSTU - Gah•tadı 
oturan Alber komıusunun apartımanının bc
§inci katından sarho~ olduğu icin dilormh ifa
de vercmiyecck kadar alır yaralanmıı;trr. * KONSERVATUVARIN YENI PROG
RAM! - Konservatuvar idaresi hazirandan 
itibaren yeni bİJ' c•lı'!nl• programr tatbii< edc
cekttr. Bu arada yatı kı$mı için 11cni bir bina 
bulunacak 11eni musiki Aletleri alı":acak TUrk 
muıiki eaerlerinin tabına önem vcnlccektir. * DERI VE KOSELE TEVZIA:rt -. Tile 
car elinde bulunmakta olan mubtclıf dcrılerle 
köselelerin de tev:ıie tabi maddeler aruına 
konulmaama karar vc_dlmiş~lr. B':1 busu_'t~ it · 
hallt birliklerine vcrılen btr emırdc borlıklcr 
yoluyla bu maddelerin tevzi cdilmcsino bail•
nacaktrr. 

1 ASKERLİK iŞLERi 1 
F1tih Şubulnden: Sırıyer Belediyesi ta• 

hakkull memuru ilıen i•tH~ eden P. Tefm
Rai( oğ. Kenan Temizıç şubeye mur.acaatı, 

kan bulamıyacaktır. Eski diktatörün 
.>ğlu Migael Primo de Rivera ~di 
Ziraat Nazırıdır. Bana İspanya top. 
rağmm ziraate elv~rişli arazisi ihtilat. 
den evvelkine nisbetle yUzde kırk ek
.sık olduğunu söyledi. 

Bu memleket bir milyondan fazla 
adam ve ehli hayvanlaruun büyük bir 
kısmını kaybc1miştir. Motörleri iş
letecek maddeleri pek asgari olarak 
Amerikadan ıetirtiyor. 

İspanyollar çok müstakil ruhlu a. 
damlardır. Onların üzerinde hiç kim· 
se kat'i bir tahakküm yapamaz ve hiç 
bir ecnebi istilası altında yaşıyam.ız . 
İspıınyolların istedikleri harp değil, 
gıdadır, 

!da.remizin H. Paşa limanına bir sene zarfında deniz vesaitinden ı:u
palana ve supalafldan vinçle veya arka ile vagonlar:ı verilmek suretiy
le gelecek olan tahminen 105869 maoiplasyon tonajlı maden kömürii ile 
579 ton kok kömürünün tahmil ve tahliye işj 27/5/942 tarihine milsadi! 
Çarşamba gilnü saat 11 de H. Paşa Gar binası dahilinde birinci işletme 
komisyonu tarafından kapalı zarf usuliyle ihale edilecektir. Bir senelik 
maden kok kömürlerinin tahmil ve tahliyesi için 22701 lira 65 kuruş 
muhammen bedel konmuştur. 1702 lira 62 kuruş muvakkat teminat ne 
bu işe alt ehliyetname ve kanunen ibrazı lazım gelen vesaik ve teklif
leri ayni günde saat 10 a kadar komisyon reisliğine vermek lazımdır. 
Şartnameler Ankıırada 2 işletme müdürlüğünden, İzmlrde 8 inci işletme 
müdürlüğünden, Haydarpaşada Llmaa ve Rıhtım basmüfetti~ğlnden pa-
rasız olarak verilir. (5037) ,,,,,_ 

Muhammen bedelJ (19048) lira C50) kuruş obn muhtelif cins, mik
tar ve eb'atta 4S kalem Pirinç Musluk ve tefeniiatı C~ .6.942) Perşembe 
günü saat (15.30) on beş otuzda Haydarpaşada Gar binası dahilindekt• 
komisyon tarafından kapal! zarf usuliyle aatm al!nacaktır. 

Bu işe girme!< istiyenlerin (1428) lira (64) kuTUşluk muvakkat te
minat, kanunun tayiı. ettiği vesikalarla tekliflerini muhtevi :z.artlarmı ny
ni gün saat (14,30) on dört otuza kadar komisyon Reısliğine vermeleri 
IAzmıdır. 

Bu işe alt fiartnameler komisyondan parasız olarak dağıtılmaktadtr. 
(5591) .., 

,,,,,_ 
Muhammen bedeli (20278) lira olan 36 adet sıcak hava UIUrme cl

ha:ı:ı 6.7.1942 Pazartesi günü saat 15 te kapalı zar! usulü ile Ankareda 
tdare biruısmda toplanan Merkez 9 uncu Komisyonunca s:ıtm alınacak

ttr. 

Bu işe girmek isfeyl'nlerin (1520.85) liralık muvakkat teminat ile 
kanununun tayin ettiği vesikalart ve tekliflerini ayni iÜl1 saat 14 te adı 

geoen komisyon reisliğine vermeleri laznndır. 

Şartnameler parıısız olarak Ankarada Malzeme Dairesinden, Haydar-' 
paşada Tesellüm ve Sevk Şefliğinden tem.in olunur. (5620) 

SATILIK B 0 V Ü K 

Elektrikli Kaynak Mak•nesi 
Elektrotsuz öemiı saç kaynaı!r yapan büyük Nr le trik kaynak ma
kinesi satı1ılt"..ır. İzahat almak için Tak imde Bny Muhıddin Akçor'a 

müracaat edllır Tel : 44089 
,,.. .... mm._ .... -. ................ . 

Türkiye Cümhuriyeti 

ZİRAAT BANKASI 
K~ Tarlbl: 1888. - Sermayesi: 100,000,000 TUrk Lirası, Şube ve 

Ajam adedi: 265 

Zirai ve Ticari her nevi banka muameleleri. 
Para biriktirenlere 28.800 Ura ikramiye veriyo~ r:-.-
1' 

Ziraat Bankasında kumbaralı ve tbbanm tasarruf besaplarmııa en 
az 50 Lirası bulunanlara senede ol defa cekileeelı: kur'a Ue 11$ağıdald 
plAna g6re ikramiye dafıtılacaktır t 

4 adet 1,000 Liralık 4,000 Lira ıı ı 100 adet 
4 .. 600 • 2,000 • 120 ,, 
4 • 260 .. 1.000 ,, ' 1 160 • 
~o " 100 • 4,ooo • i 

150 Llralık 6,000 Lira 
40 .. 4,800 ,, 
20 • 8,200 .. 

olt<KAT; Hesaplarındaki paralar bir sene içinde 60 Liradan aııağı 
dil~yenlere ikramiye çıktığı takdirde 04 20 fazlaslyle verilecektir. 
Kura•ar senede 4 defa 11 Eylftl. 11 Birtncikinun, 11 Mart ve 

11 Haziran t arihlerinde ~ekileeektir. 

, ___ 11!111 
Huauat bir haatıne için 

1 Daimi Bir Asistan Aranıyor ,_ 
MGrac:ıat yeri: EmlAk caddesi, tıst numara 12. ic numara 2, 

Sahip ve neşriyat müdiiİ-il: Halil LQtfi Dördüncü. 
Gazetecilik ve neşriyat T. L. Ş. TAN Matbaan 
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