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Vatan için ölenlerin 
hatıraları anıldı 

İnönü zaferlerinin kazanıldığı 
1 

yerde büyük merasim· yapıldı 
On binlerce 

.. 

Seçmeler 
yetiştiren 
bir ocak 
Da r üşş a fak a nı n 69 
senelik va rlı ğ ı n dan 

öğrenebileceğimiz 

dersler 

Yaı.a11 : AJunet F.mln Y ALMA..'\" 

D arüşşafakıı denilen mübarek 

ocak, diln kuruluşunun alt

nıış dokuzuncu yılını kuUadı. 

Dün bs§ka i§lerirn vardı, :fakat 
hepsini b ır tarııfa bırakarak Da
rüşşa!akaya koşmaktan kendimi a
lamadım. Çı.inku bu ocağın sıcak

•lıfında ruhumu ısıtmak ihtiyacını 
Şiddetle duydum. 

Geçen seneki yıldönilmiindc ha
:ıır bulunmuş, Daruşşafakanın r.e 
demek olduğunu bğrcnmişt.m. O 
Uımandanbcrı bu müesseseye kar
şı derin bir bağlılık duyuyorum. 
Bski Paris Sefiri Yusuf Ziya Pa
§adHn h411Jıyarak VldinH Tev!Jk 
t>a!ia, Ahmet Muhtar 'Paşa Esat 
flaşa, Namık Kemal, Sillcy~an Pa
Ştı gibi bu mektcb n kuruluşunda 
t~l alan buyüklcrlmlz, bir tek ye
ni ı mektep kurmıya de"ll bu roll-
et i 6 

' lışın; n Yepyeni ufuklar nçmıya ça. 
h ş adamlardır. GônUllu y urt 
zmetır in bu t ın~u 

nı htılA b , ur "" nun hasretl-
ugun de duyuyoruz. -Yetmiş küsur s n 

tanbulun hal n · e evvelki İs
gctlrlıı ı B 1 gozllnuziln o nilr.c 

· · uı;:un u 1 ~rrde seraskerlik d ~ vers te olan 

1 

dairenin bll"ilk b' n res var. Bu 
" çe ır ıneın 

( Om·nıııı : sa 8 • , uru olanı 
• • • 1•· 4 to) (/) --------

insan, şehitlerin manevi 
huzurunda eğildi 

Dlin on blııler<'e 

halk, bu taşın ö

nıinıle ı;e<·de~ e ::l'I· 

dl. Bu ufal< ta~ mu 

a:nmıı lılr zaferin 

fıhlde" clir. Bu ta,_ 

ta 'l'urkun te\·azuu 

l11itlin herra ldığı I· 

le goze !,;8r1)\yor. 

\'atanı için ölenler 

Tlirk milletinin 

Jtalblnılc ~at:ır. 0-

r&!l ı şelıitl er&ml7. 

için en ulu bir Abi

dedir. 

____ _) 

BozöyUk, 10 ( A.A.) - Birincı 

,.e lkincl l nönll 7.llfcrlerlnln kaza
nıldığı ve aziz şehitlerimizin met
fun bulundu~ tarihi yerde, yurdu 
için can verenlerin sz.z hatıraları, 

buı;ln parlak bır törenle tebcil e-
dilmiştir. • 

BUtUn milletin bir ölllm - d irim 
~avaşı ıçin ayaklandığı \•e kurtuluş 

gaycs: uğrund:-ı tek b lr kalb halin· 
de çarpt:g-ı gUnlerın hatıraları a
nılmış, t arlhlmizin en unutulmaz 
savaşının pur:ak bir zaferle bittiği 
geniş sahayı dolduran on 'ılinlerce 

insan, yakın tarihin heyecanile Ur
pererek milletinin kurtuluş berıı.ati
ni kanile imzalayanların manevt 
huzurunda eğilmiştir. 

Yakın ve uzak vlllı.yeUerden, bir
çok kazalardan \'e nahlyclerden he
yetler gelmişti. Ankara, Istanbul, 
Bursa, Eskişehir, KUtahya, Bilecik 
v;layetJerlnden gelen heyetler bu 
arada bulunuyorlardı. Ankara ve 
Istanbul gazetecllerl de hem Ttlrk 
Basın ailesini temsil edıııyorlar, hem 
de bu büyük gUnUn milli heyecanı-

(De,·amı Sa. 4, Sü. 1 de) •=* 

A m -;;----i k ..... a.,,,,,,,. \ A 1 m a n y a 
Martinik'e 1 yıldmm hızile 
el atıyor 

hazırlamyor 
Ado valisinden, 
mihvere yardım 

etmiyeceğine dair 
söz isteniyor 

M.artinikte k uvvetli 
harp gemileri var 

Vaşington, 10 (A.A.) - Haric!
ye Nazırlığı l:ii!dlriyor: 

Reis Ruzvclt, Ant!l denizleri de. 

n iz cephesi şef. olması hasebile A

miral Hoover'i, refakatinde bulu

nan Harl<:iye Nazırlığından bir mü 
messlile birlikte, Marrnık adasına 
gônderm ıştlr. 

Amiral, burada, Lavalin işblrli

ğ t s iy aseti yi.izlinden. Antil çevre
s indeki Fransız mustemlckelerinin 
meydana getirdiği meselc1eri. Fran 
sız yüksek komlserile müzakere c
dccekt ır. 

Am·ral Hoovcr ve Hariciye Na
zırlığı Avrupa lşlerı kı:sım müdür 
muavini l\f, Samuel Rober bu sa
bah MartlrJ ke vıırmıştır. 

Amiral Hoovcr şu anlaşmayı tek 
life mezundur. 

(De~amı 8a. 4, s. 3 de) + 

Siyasi ve askeri 
hazırlıklar 

tamamlanmak üzere 
Berlin, 10 (A.A.) - Anadolu A

jansının hususi muhabiri b~ldl.Plyor: 
Iyi haber alan mahfillerde söylen

diğine göre, mihver. harbin Mnunu 
tayin edecek olan kat'l harekete ı;eç. 
mek için siyasi ve askeri hazırlıltla· 
rını tamamlamak üzeredir. Bu hare
ket topyekıln harbin öztinü teşkil e
den yıldırım sUr'atile birdenbire muh 
telif istikametlerde inki~f edccek
t!r. 

Ikincf bir cephe kurmak bakımın
dan mihverin daha çabuk davranaca
ğı, yeni cepheler kurmak hususunda 
inlsiyatlvi karşı tarafa bırakmıyaca
ğı sanılmaktadır. 

in önü, 
at yarış~arında 

Ankara, 10 (Telefonla) - Mılli 
Şef t~met İnönü, b ugün Hipodro
ma teşrif ederek ılkbahar at ya
rışlarının ikincisini tak:p buyur
muşlardır. 

Darüşşaf aka 69 ncu 
yılını kutladı 

n nn n ırı .... s:ıraı,n fü,Nı nde ' 1 
• ..,ııpı an nıera!'ilmılr. lluluna nlar \ 'C -•·t t mcı. ep ten bu yıl muun olıu·ıtk taleb~ıor 

C Yazısı 3 üncü sayfamızda ) 

Mercan denizi 
muharebesini 
kim kazand ı? 
Müttefikler, zaferin 

ken dilerinde olduğunu 
bild iriyorlar 

J 

laponla! , Shırp, 
3 tayyare gemisi 
kaybetmişl~r 

l\lilttdlklerln ağır kayıplara uğrattıklarını iddia ettik leri J apon filosu 

1 
J~ponlar. 37 uçakla bir 

uçak gemisinin battr \ r----------'-- - ~ -~ftW'h ......... 11 r ' 
ğ1nı kabul ediyorlar 

1
r
1 

1J zbaakrşbalr k 'ı r....,....ç,'o.--:r~ ç-- ~11- Ruıb·aAr bım1 an. 1 
Vaşington , 10 ( A .A .) - Avus· 

~~:r{;s~:s!i::~~:!~:~?r~;:~::.~::~ ç ,. n ı ı· ı er J Almanyayı A.ı.manlar hır_ 
Japonlar bu çıırpısmada 9 harp d f f -

ve 3 tayyare semis, k<;ybetmişler. mu a aa za erı 
:~::n ~::.;p~;!;,:,~~·:~.~.~ .. :.~: lashioya doğru tehdit ediyor kazanmışlar 
tır~ıı hriye Nazırı Knoks, bu parl2 k ı' I er l ı' yor 1 ar 

1

, 
bir :ı.aferd : r, dem,ştir ) 

Cordell Hull de l\lercan deniz.il
de Japonlara karşı elde edilen za
fer in sözle tarif <!dilcmlyecc_ı:.ni 

Almanya, Rusyado 
gaz kullanırsa, lngil
tere de kullanacak 

söylemlştı r. 

·l\Iac Arthur umumi kar<>rgahı. 

Japonlar tarafından neşredilen ınlil 
tei kler gemj kapyıpları r. ın haki
kate uysun olmadıl:mı b lld rmek· 
tedir. 

Vaşington, 10 (A.A.) - Ys~iııg. 
tona gelen haberler üzerine. nc~re· 
dilen Bahriye Nazırlığı tebliği, A
merikanın uçak gemı:- ı ve zırhlı 
kayıbı olmadığını bildiriyor. 

Tebliğ ~öyle diyor: 
Bildiklerimiz~ düşmana faydalı 

olm:ı ktan çıktıkları vak 't neşrede
ceğiz. Japonlar, ~tmdiden 3 1 uçak
la bir uçak gemisi kaybctt'klcr.nl 
itiraf ed 'yorlar. 

Japonların hedefi, A vustralya i
le Amerika nasında lrt ibDtı kes
mekti. B u ilk maksadında muvaf
fak olamadı. l\Itıtte!ik kuvvetler, 
ik inci bir teşebbüsü de önleıniye 

hazırdır. 

Sahte nazilere 
aldıran olmamış 

Ç ·n kuvvetleri Mcyno 
şehrini geri aldılar 

Çinliler Manda /ay şehri 
yaktnlanna kadar 

geldiler 
Çung - Kıng. 10 (A.A.) - Çin kuv

\'etlcrl Yunnan eyaletinde fimale 
doğrn ilerleyen Japon kuvvetlerine 
muvaf!akiyetle taarruz etmişlerdir. 

Mandalay - Lash.o tren hattının 

İl$&~inı tımamJaınıya çalışan başka 
bir J apon kolunun geri kuvvetlerle 
irtibatı kesilmiştir. 

Çung - Kiııg tebligl, Çinlilcrm 6 
Ma),Sta işgal ettikleri Mayno'dan 
Lashlo'ya doğrn ilerled!klerıni ve 
durmadım Japon kuv\'etlerinl hırpa
ladıldarını b.!dirmektedlr. 

Blr Amerikan radyo haberine gö
re, ilerleyen Japon kuvvetleri altı 

kısnıa a;>Tılmış bulunmaktadır. 

Çnng - King"den gt>len başka bir 
hab~e göre. Çinliler ~{andalay ~P.hri 

İngilterenin hava üs
tünlüğünü kullanması 

zamanı gelmiştir 

Ç-Orçll 

yakınlarına kadar gelmişlerdir. Bu 1 Londra, 10 (A.A.) _ Pazar ak
kuvvetıeri bizzat Gent'raı Stiwel ;da- şaını Çörçil ıarafından söylenen 
re etmektedir. nutkun hulasası: 

('l nliln tıir ~ehlr daha nlılılar Bu akşam radyo ile neşredilen 
Çunı; • Klnı:-, 10 (A.A . l - Resmi nutkunda Çörçil. Almnnyaya bir 

Central Dally News gazetesinin bil- lhtıırda bulunarak Hlller, Rusyaya 
dirdığ.ııc göre, Çın kuvvetleri. Rir - karşı zehirli gaz kullandığı takdlr
manyn • Çin hudutları içinde takri- de Büyilk Brıtanyanın da gltUkçe 
ben 40 kilometre messhaıtıı. Che!ang ıırtan hava üstUnlüğünü kullıına-
şchrlnı teltrar geri almışlardır. rak gnz muharebesini miimkiin ol-

In~ill :ı:lPr Kaıeva~·a ÇPk ilılllı-r ctuğu karlar ger.iş b ı r ölçüde Al-
Amsterdam, 10 ı A.A.) D. ~. B. manyacia ııskcrl hedeflere götüre· 
In;::-i!lz istihbarat servis! Blrnıan- ceg·n . söylemiştir. Çörçil demiştir 

1 yadııki lnglllz kun·etlrrir.lıı K~leva ki: 
şehrine kadar geri çekl!diklcrinı bil- nusyaya k :ı r~ı böyle bir gaz kul. 
dirmekterlir. lanı!dıf(ı takdirde Almanya, bu gazi 

,Jf\ımnların a<lıı lardaki lıarrkli tı İngill.ı: adalarına karşı kullanmış 
Tnkvo, 10 r A .A.l - ,Japonların, sayılacaktır. Bu mnnzıım facıayı 

Amira.utc adalRn üzerindeki Manns hava harbine ilave etmenin miina· 
(Del&mt Şı.t . 3 ; Sü. 5 te) § (De,·aırıı : Sa. 3; Sü. 6 da) >+< 

Harkof'un şimalinde 
muharebeler oluyor 
Berlln, 10 (A.A·) - Alman rad

yosu umumi karar~:lha gelen r.ı. 
porlara göre, merkez cephesinde 
b ir müdafaa zafclii bildiriyor . B u 
cephede Donelz'I geçmiye muvaf
fak ol;n Ruslar c;ek!lmek zorunda 
bırakılmaktadır. Harkofun ~imalin 
de muharebeler oluyor. İlmen gci
IUnün cenup doğusunda da Rus hü· 
cumu püskürtülmil~tür. 

Alman tebliği 
Berlin, 10 (A.A.) - Alman or

(De,·amı Sa. S, Su. 6 da ) ( •<') 

Mareşal 
Göring 

Fransada 

Lovol pek yakında 
mahiyeiini ortaya 

koyacak 

lllmanlar. yaraımmı 
temin için Fransaya 

imtiyaz vermeğe hazır 
Stokholm, 10 (A.A.) - Alman. 

ya ılc İsveç arasında bUtUn tele.for. 
muhabereleri cumartesi ~ünü sa
at 21 den itibaren kesilmiştır. Bun
dan bir m!lddct evvel vukua gc· 
len buna bcrzer bir hadise mune
scbetlle pek mUh 'm bazı şeylerin 
cereyan etmek üzere bulunduğu 

söylc•nm ıştır. Şimdi ise Svcnska 
Dagbladel sazetesi işgal altındaki 
Fransa vaziyctlr .. n ilk alanda bir 
mevki tuttuğunu ve Lavalln pek 
yakında gerek ın lhverc ilt ıhak el-

(De,·aını : Sa. S; S ii. 6 da) <••) 

te. "" 'Ô' ır --- -- nm-w-- -- --- -- --- -- -- .- - -- -- ---- --)"'......... ~ iP="' ~ K$UVS4JL - ----~NS'AV<aa«aa~a:=----"" 

G~l'nlcrdc lngiıte rede ınlJll f'mrd- ) 
yeti} mt'n.,up iki poll" hafllC!>İ, Alman ) 
deni7altı ~ub:ıp kıyaflt ıııc glre r«>k ) 
lf' a lmanc·a ko:luşarak Lonılr.\ lçln- ) 
dı• ıtol~ '!'llll~, h lç ~lılırr.n olılı:ımı ,tır. J 
Bunun t1ıeri 11 *' im ll•ı il U7 f'flP.<"{'h l ol. 

ıta ,;uriill lllı• n e'irl.\at .\'apılını';'hr. 
Amerika f'Oıni) f't te~l.ll:.ı t ı da ny- ı , 

ni tC<'rillX'~ ·ı yııprna~· ı fn~ ıl ıı lı ~ur- ) 
mli5tiır. R~inıieriııl ~ 'rcl l'ıAünü' iki 
Fil:tıfo' f ) R ııoll~ h,tfi;\~l Alı•ınn (it'. 

ıı izalt ı ... u h ?)'I kn-nrrtiı•r :;:-lrf'rt'Ji, kı~
mı>n al m'lnra, lıı•ınrn ,\fımın ş i\·r

"i lc honıı.. ı n~ıl iı;ı •f' k•ıııı.~:-nııı ~.ı hah . 

tan \k"nnlıt lndıtr lir• t lt•\fa ~irııı :-.., 
f,' tiph<' ; 1) 8 :-rıl ı ra•·ıık ta\ ırlıır tnk ınıı - ı 'I 
rak h:.ı l k ar.ı<.ıııu ı;'ılm!ıı.u';'. lın tt,ı J 
milli mıulaf:ıı" a ıılt iınn l .ı t ~a ııan 
falır l kahırııı ı•h arınıl a ıl•ı l ı'l'mı-:ı, 110• 
ıı ... ıı• rlc ıhırıııı kı•nıı , ın•ı • fıı kıı t h iç 1 
k' ın .,,. ha., çPvlrl ıl ıln ı.e:ıılllcrl nc ~lip- 1 

heli bir gö:ılc bakııı lllm:tı r. 

HBJbukl bir, ik i sene en el lılzde I 
be::oll'W'i kol Jfıkınlıları olılnJ; u .-.aınan 1 
blltUn l'&tanda~la r ı;o7. \ ·e kulak ke
filibni ştı . Şimdi Amerika eınııl~P.t teş
kllUı halkı tf'n~·ir ı~· in gıonı, faaliyet
lere &'~i' hnlunuyor. 

Mu~!elit, R~men1er~ 2-~ yendi 1 
' • • \ il[ 



F= Deır~lb>evn~ v~ l Şehir 
t©pra~ - ~avaso ~Haberleri .. 

"Valinin daveti var, kaşığını 
alan gelsin ., 

Yazan: Cemal BADDAKÇI 

-9- { sırada on binlerce in~anın mahke. 
melere başvurmalar~nı temin et· 

V tıiı.yet erkılnı, adliye, mülki· mek ve beyi.erin tezv:rı nctlcesln
ye t.u.ytar- mÜ{C'lti~~<.·r, hj_ de verilen bır takım mahkUm yet 

1 11.yecHer l kararlarlnt tashih ettirmek imkA. 
ı.:mler, maar fç er, ma .. ' nı yoktu 
j..ı ,darma kumand:nları, polis mu- B ;d· 
c.uril otomobillerden indiler. Biraz u yo a muhakemeler:n yıllar-
h:-.ş beşten ve b.rer kahve içtikten ca sürecegı La.bit idi. Halbuk i de
!-'lı lra halk arasına daldılar. Bir ta- eliğim gib , durum böyle uzun bek· 
raıta det:kanlılar davul zur~ları lemclere mü.sat değildi. Şu halde 
or larına alarak halay çev.rırler- bu pürUzh.i meselelerın mülkiyet 
kcıı. diğer tarafta daha yaşlıhır hakkına dokunulmamak şartile i
b!r i.k r ... ..;. ... ·ı etrafına öbek ı...- i tııtullerle halli yolunu tutmak 
bek taplanarak dcı t <.. ...... "arlar. zaruri gOrünüyordu. 

1 · · ti ı ' Böyle y.apıltnca da b'r şikAy@t onlırın hilklımetin yı n ye er, 
cumhurıyetin m llete temin ett:ği arkasından bir tahkik. kanunsuz 
""e edecetL feyizler, n.metler hak- hareketten dolayı bir lüzumu mu. 
kında verdikleri tı.ahları can kuta- hakeme kararı, haydi mıhkemeye, 
ğlle dir.hyorlardt. Yalnız b:r kıs- 50nra belk . de hapse ... Şahsan bL 
ınının kalplerinde şi..iphc ve korku raz dü~ünülccek mesele değ:l mi? 

· Fakat öte tarafta yurdun, milletin ateş n n tamamile sönmedıği yüz-
·crınden belli oluyordu. yüksek hayati menfaatlerini ko-

rumak zarureti v.ardı. Zaruretler, Üç _ıün evvel köyler nde bekçi. 
memnu olan şeyleri mübah kıllcr (Valir:ın daveti var Knşığını a. 

lan cuml güc:ü Darloya gitsin) di· maz mr? Sonra hükt)metin mak-
. sat ve emelleri, bu rejimin icapları \·e bagırdıklarını s.tince pek te ı-

~ namamı!"llardı. Çünkü dedelerin- da bu yolda yürümeği tejv.k, hat· 
den duymuşlardı k; Osmanlı tav- ti\ emreder mahiyette ;di. Bu se
·anr arıb:. İle avlarmış, türlü va- beple bir valinin mahküm olması 

ett!er. güzel sözlerle aldatılarak hü- lüzumlu kanunların çarçabuk çı. 
kümet merkez:ne getirilen kim~e- karılmasında iı.mil olmaz mıydı'! 

H<isıh bu suretle hareket ed:Idtği lC'r, ya sı.irgüne. yahut ta ahrete gön 
derilirm ş. Acaba bu :ııeferk d· vet takdirde çok müh:m. çok faydalı 

neticeler tide cd.lecekll. Bu netite bir tuzak olmasın, •Yi ama ışte 
K d ·ı ı celer vasıtôlları mazur kılar, mah-gözlerile görüyorlardı. en ı er 
ğ 1 kemelere dü~mek, h;:ıpse girmek, hükümet merkezlerine ça ırı mış 

dcğ.1, hükümet, kendi aralarına azlolunmak gibi fedakoiırhkları gö. 

la ze almıya değerdi. gelmişti. Daha dün yar. rına ser-
bestçe girip dert anlatmak şöyle Kararı verdik ve derhal hare
dursun, uzaktan göremedıkleri, kete geçt.k. V;lAyet ıçlndc hükQ. 

ı 1 mele a'.t on b:r.Ierce dönüm ar.azi yaklaşmıya cesaret edemedik er ı 

hatta rüyalarındı görseler hayra 
yormıyacaklrr hükUmet adamları, 

jo:tndarmasız, askersiz ;aralarında 
dolşıyorlardı. Kend ile r :le güle gü.le 
tatlı tatlı konuşuyorlar, haller '.nl 
dtrtlerini soruyorlardı. Demek 
bunlar birer umacı, gökten inmis 
birer bel il de~llermiş ... Lc\k:n he
le b:raz bekliyelim. bakalım söyle· 
dikleri ~eyler gerçekleşecek m;? 
K~h zorla, bazan türlü dolaplarla 
t limizct.en .ılınmı o tarlalarımız 

mülklerimiz. yurtlarımız geri veri
lecek mi? Kehırdan, zultl.mdan kur 
tutacak mıyız? Haklarımız tanına. 
cak mı? 

Bundjn evvelki yazılarda açtil 
vurulmuş olan haller gözönünc ge_ 
Lr:lirse bir kısun köylülerin bu 
kabil düşüncelere kapılmalarına, 

biraz çekirgen davra:"'malarına 

hak vermek, vakit geç:rmeden söz. 
elen ·~e geçmek icap ediyordu. Fa
kat açılan yaralar, ortaya dökü
len dertler çok derin. çok büyük 
\,'f' çeşitl idi. Normıı yollardan gi. 
dilmek suretlle bunlara bugilndcn 
yarına bir merhem, bir çare buL 
mak pek le kolay bir iş detildi. O 

Kazaya kurban olan 
bir genç daha 

G f'('f'n hatta. I~ta.nbuJ(la 1ki a<'ı 

kaza olmu , iki tanınmış a.lle 

.vavrularını \·akltA:iz urett.e kaybe
derek ebedi bir ınat.eme uğra.ını..şlı. 

::\lemleket de iki l·etışn1ı, ,.e çok 1~

tldatlı yu-nı kaybetmı,tı. 

vardı. Bu arazinin topraksız köy
lülere hemen dağıtılmasına başlan
dı. Bır taraftan da gasbolunmuş 

emlfık, arazi ve eşyayı geri alma 
komisyonları kuruldu. Bu komis. 
yonların. vaz.fe~i şunlardı: 

ı - Hile, desise veya zor kul. 
lanıJ.arak alınmış tapular hakkın

da incelemeler yapacak 1 hikimle
,.ı aydınl~taeak mal6mat toplıya
cak ve ilgililerin mahkemeye baş

vurmalarını kolaylaştıracaktı. 

2 - Tapusuz topraklar ve mülk 
ler hakkında kat! kararlar vere· 
cektı. 

3 - Ara~ız. üç sene ve daha faz
la müddetle sürülmemiş, ekilme
m:ı;: toprakları meydar:a çıkara

caktı. Bu topraklar arazi kanunu
nun (68) incı maddesine day:anıla· 
rak kOylülere verilecekti. 

4 - Taşınabilir eşyadan ve hay
vanlardan gasbediJmiş ohtnları, 
mevcut .seler derhal g,.r· alarak 
hakiki sahiplerine teslim edecek:. 
ler, sarfedilmiş veya telef olmuş
larsa para ile veya mislı ile ödete· 
ceklerdi. 

5 - Gosbedllmlş topraklar için 
kira tayin ve tahsil ede:bllecekler
d:. 

Bu tedbir ve kararların köylü
ler üzerinde yıldırım gibi tesir e
deceğine. onları hükUmete kes:n 
olarak yaklaştıracağına şüphe edi
lemezdi. LA.kin ya derebeylerile 3-

ş:ret re;sleri elleri, emirleri altında 
bulunan yilzlerce silAhlı k•mse!cre 
gü ver.erek komisyonların kararları 
na k : rşı koymıya kalkarlarsa? İş· 
le bu tehlikeyi de önlemek lftzım 
gelfyordu. Bunu başarmak iç:n öc 
onların ellcrlndek! kuvveti dağıi.

mak a:erekt:. Bu kuvvet" teşkıl e
den 2avall1Iar ise hemen hepsi gıya. 
bi mahkCımh.rdı. Bu mahkümiyet
lerı devam ettiği müddetçe kendj-

P. T. T. yapılan 
zamlar 15Mayısta 

tatbik ediliyor 
İcra Vek!llerj Heyetince tasvip 

olunan blr kararnı:me :ıc posla tel
ıraf ve telefon tarifelerine bir mik 
tar zam yapılması kabul edllmlş
ti. r. T. T. umum müdUrlütU yeni 
t"rife Uzerir.dekl hazırlıklarını bL 
tırmek üzeredir. Koli dışında ka
lan posta muamelel~rile teleraf ve 
telefon ilcretler1ne yapılacak zam
lar bu ayın 15 f'l'lci günü sabshtn
dan it.baren tatbik olunacaktır. 

Diler taraftan Ankara otoma
tik telefon mUdOrlUtO de İcra Ve
killer: Heyetinden alınan karar
nameye dayar.arak Ankaranın işlek 
caddelerinde bulunan dUkkinlara 
paralı telefon koymak üzeredir. 
OUkkAnların adları ve semtleri tes 
bit edilmiştir. Mevcut otomatik te
leConlar da 10 kuruş atılınca şU
yecek hale konmaktadır. 

Peynir imal mevsimi 
bitiyor, fiyatlar hôlô 

tesbit edilmedi 
Peynir fiyatlarının henüz tesbit 

edilmemiş bulunmas~ ve peynir :. 
mali mevs:minin bitmesine pek az 
zaman kalmış olması sebeblle Trak 
ya, İzmir, Bandırma, Balıkes:r ve 
Bursa mıntakalar•nda bulunan pey 
n ir yapıcıları, bu husustaki kara
rrn. bir an evvel verilmesini ma
halli fiyat murakabe kom'.syonla
rından tekrar dilemişlerdir. Ayrı

ca Ticaret VekAletine müracaatla 
yaptıkları temennileri tekrar et
mişler ve buzhanelerde bekletil
mekte bulunan külliyetli miktarda 
peyn:rin pek yakında bozulup kok 
mak tehllkesile karşılaşacağını b il· 
dirm:şlerdir· 

İzmir valisi şehrimize 
geldi 

İzmir Valis i Fuat Köks.a.l, dün 
sabahki ekspres !le Ankaradan şeh 
r imlze gelmiştir. Bir kaç giln ls
tanbulda kaldıktan sonra İzmire 
gidecektir. 

Trakya umumi müfet
tişi İstanbuf do 

Bir kaç zamandanberi Ankarada 
bulunmakta olan Trakya Umum 
MUfett·ş Vekili Bay Sabri, diln sa
bah ekspresle şehrimize gelmiş ve 
akşam Edirneye hareket etmiştir. 

Kasap, bakkal ve 
sebzeciler birlikleri 

kuruluyor 
Sebzecllerlc bakkal ve kasapla

rın bir birlik kurmMları vilAyetçe 
tensip edilmiştir. Öirend iğimize 
göre, bu birlikler :nahiye hudutla
rı içinde kurulacak ve birliğe a:i
ren esnafın ticaret ve mer:faatle
ri de bu suretle korunmuş olacak
tır. Bakkal ve kasaplY.r birlik ha-
2ırlıklarına başlamışlar ve bir çok 
yerlerde aralarır.da anlaşmalar yap 
mışlard:r. 

lerini himaye eden beylerden :l.V
rllmaları, kendiliklerinden gelip 
hapishanelere girmeleri bek;ene
mezdl. Eb, biz de fuzuli bir hak 
ve salahiyet takınarak bunlar hak 
kında un1umi bir af ilan edemez
dik ya! O halde ne yapmalıydı? 
Düğümün ucu işle burada ıdi. 

Buna cı;:. bir çare bulduk. 
(Arkası YBr) 

C. llardakçı 

VATAN 

il 

il DENiZCi GOZOYLE il 
Madagaskardan 

sonra Dakar 
n nıiliz kU\'Vetler:nln Mada· 

caskar üzcrlne bir çıkar

ma hareketi yaparak bu adanın 
şimalindeki deniz üssünü işgal et
tiklerini bildiren haberler, bu sil· 
tunlarda defalarla ortaya koydu· 
ğumuz düşünceler! doğru çıkar. 
mıştır. 

Hint denizindekı yeni durum 
hakkında henüz M::ı.dagaskarın iş
galine dair hiç b:r telgraf alma
dan yazdığımız bir yazıda •İlk· 
bahar taarruzu başlam&dan evvel 
ve pek yakında Fransız mUstem
lckelerlne karşı her ikı tarafın da 
harekele geçmesini beklemek dol! 
ru olur. Daha fazla gecikmek ise 
faydadan daha ziyade zarar verir 
kanaatindeyiz• cümlesi ıle düşün.
celcrimizi kısaca l[adc etmiştik 

Madagaskarın İngilizlerin eline 
geçmesi, Afrikadakl demokrasi 
durumunu çok kuvvetlendirmiş
tir- Anglo Saksonların Ortaşarka 
giden yolu üzerinde can sıkıcı bir 
d ıken olarak durmakta olan tek 
engel de ortadan kalkmıştır. İn
giliz ve Amerikan kuvvetleri Ma
dagaskar üzerindeki deniz ve ha. 
va üslerinden istifade edecekler, 
yenilerini yapacaklar ve böylece 
garbi Hint denizlr.dc büyük bir 
emniyetle dolaşmak ve kafilele
rini hiç bir endi,,eye uiramadan 
Mısır ve Orta~arka yollamak im
kAnlarına kavuşmuş bulunacak
lardır. 

M adagaskar adasının lng!llz. 
lcr tarafından işgali, ce

nubt Afrika ile Aden arasında İn-
giliz donanması için yeni ve bü
yük bir Us.sün temini demektir. 
Bunun ehemmiyeti çok büyük
tür. lnglliz Amiralliği burada lü· 
zumunda mUhlm işler görebile· 
cek deniz kuvvetleri bulundura. 
bilir. 

Amerika ile Ortaşark arasındw
ki yolun kısaltılma lüzumunu :iBi
rna göz önünde tutmak, bu har-

Yazan 
Hüsam ettin 

U .. _ L_S_E_L_ı 
Eski Bahriye Müateyarı 

bin strateji bakımından cidden 
düşünülmesi icap eden en müh:nı 
bir noktasıdır. Bu nokta İçin ~!m
dl Afr '.k..ı kıtası üzerinde tek en
gel kalmıştır. Bu da Dakardır. 

Dakar'ı kuşatan arazinin Vlşl 
Franscsı elir:de kalması Anglo 
Sakson kuvvetleri için her ba· 
kımdan bir tehlike dolurabillr. 
(De Gaul) Fransasına ait (Üslü· 
va) Fr~nsız müstemlekesini bu 
hal karşısında emin t::örmek doğ
ru olamaz. TayyareJer, bu müs
temlekeye ıelecek olan her mal
zemeyı yok edecek fırsatları dai· 
ma bulabil:rler. Bunun içindir ki, 
bu mühim mtistemlckenin de pek 
yakında yeni hareketler için can
lı bir saha olacağını beklemek 
ı.sruridlr. Buradaki Fransız ara
zisl Anglo Saksonların eline geç· 
tiği zaman demokrat devletlerin 
iki büyük denizdeki mevkileri bu 
günkünden çok daha kuvveti! o· 
lacaktır. Amerikadan Ortaşark i_ 
çin gönderilecek tayyareler jçin 
Atlantikte (Groenland _ !zlanda · 
Faros - Şetland) hattı üzerinde 
hava istasyonları ve yolları ku
rulmuştur. Bu esasa göre vücude 
get!rilecek (Amerika • Dakar -
Hartum • Or!'lşarkı hava yolu
nun çok büyük bir emniyetle 
kullanılması mümkün olacaktır. 

Bu suretle Amerikad:ın Ortaşar
ka ve bütUr. cephelere daha kı· 

sa ıamanlarda büyük \'«'" çok mlk_ 
tarda tayyare göndermrk işi ko
laylıl\~mış olur. 

T ayyar~!erln :~milerc yük

lenerek limandan limana 

gönderilme•i külfetli bir ı~tır. De· 
niz: yolu üzerlnde yolda muhata
ralar vardır. Varılan yerde mon· 

taj için vak't kaybetmek lA.zım 
gelir. Halbuki tayyare uçarak 
harp sahalarına ulaşiiblUrse pek 
çok zaman ve külfet kazanılmış 
olur. Zaman ve süratin harp ü
zerice olan tes·rinl daima göz ö· 
ııünde tutmak gerektir. 

Bundan başk1 bütün Afrik"l 
kıtasının sükCın ve cınniye'.i ba~ı
mır:dı:.n Dakar'ı r. deıtcri hliyl.ık· 

tür. Bu kadar kıymetli bir saha
nın <·! Gltında tutulmasının IUzu· 
n1u apaçıktır. 

Afrikayı kuşatan den:z yolunda 
da Dakar l'manı ile bur.un etra. 
frnda u~ nan sahillerin Hint de
nizindeki 1\-ladagaskar adasının 
coğrafi durumu kadar kıymetli 
b r mevki ! vardır. Deniz nakli. 
yatında İngiltere ile AfrJka ara
sındaki yolu Dakar dalma kon
trol edebilir. G.rlr.t~li çıkıntılı yu· 
valarına saklanacak olan denizal. 
tı kuvvetleri ve tayyarelerin sal
gınları Anglo Saksonlar hesabına 
devamlı bir cmnlyctsizlJk havası 
doğurabil i r. 

H arbin beliren gld ·şı, Anglo 

Saksonların hem hava. 

hem de deniz yoluyla birbirleri
ne sıkı sıkıya bağlı kalmasını i

cap ettirmektedir. Bu icap ve h
tıyaçt.ır ki Anglo Saksonları Ma· 
dagaskardan sonra Garbt A!r ika
daki Fransız müstcmlekesine 
karşı, fırsatı kaçırmadan hareke· 
te e-eçmiye zorlıyacsktır. 

Biz, Madagaskardan sonr.a bir 
Dakar hareket .ol bekliyoruz. Ge. 
çen her gün bu hareketin baş
Jangıcını yek:laştırmaktadır. Dü_ 
şüncemizl h3dise1erin kuvvetlen· 

direcej"ine de çok tırıanıyoruz. 

Hüsamettln ÜLSEL 

Yeni sanayi kanunu j 41":. ı· 'il_.. 1 ~ 
projesi hazırlanıyor lı Cl a ~ı·ı--~· 
Hıikümetln hazırlamakta olduğu 

yeni sanayi kanununun projesi ü
zerinde tetkikler yapılmaktadır.Bu 
yeni kanun, sanayicileri bazı kayıt.. 
ıara t~bl tutmakla beraber kendi
lerine bir çok kolaylıklar ve men· 
faatler temin edecektir- Bir sureti 
lstanbul Ticaret odasına da gön
derilen bu kanun 13.yıhası üzerin. 
de, şehrimlzln tanınmış sanayiclle· 
rinin fikir ve mütalaaları sorul. 
muştur. Ticaret ve Sanayi Odası, 
gerek bu kanUJlı 13yıhasını ve ge. 
rekse sanaylcllerimlz tarafmdan i
lerı sürülen fikir ve arzuları mad
de madde tetkik edecek ve alına
cak neticeleri umumi bir müt&lAa 

olarak pek yakır.da Vekalete bil· 
direcektir. 

Bir adam, sokak 
ort:ısında düşerek öldü 

Dün Kadıköyde halkın slnirlerL 
nl bozan b!r ölüm vakası olmuş· 
!ur. Bir adam, aczından akan kan
lar üstüne ba~ına bulanmı& vaziyet
te sokak ortasında ölü bir hal· 
de dUırnüştOr. 

ÖlUm sebebi anl•f!lmak üzere, 
ceset moraa kaldırılmıştır. 

• Barış remzı •• • 
guvercın 

1 nglllz tayyarecllert, Fransa. U-ı tahdit edllml,. Çay lç-111 bir şey diye· 
1 zerine yaptıkları a.kınJarda. p&- mem, çünkü hemen tamamı Pasifik 

rSAfi.itlerle 1(1 cüvercln dolu kafe Jer ve Hint denizinden gelJr. Fakat dün
a.tmışJar. ilk bakı,ta, bu hareketin yada en fazla. kahve yetı,tlren n1em
F"ra.nsada mevcut olmuı 1ıl.znn gelen Jeket Brezilyadır; Brezilya Amerika. 
yiyecek buhran1nı haftıtletmek için 
yapılmış oldutu sanılabilir. Halbuki 
l'J böyle değildir. Ahlan ku,lar pos. 
ta &'Ü"'erclnleridlr 'e Fransızların Al~ 
man kuvvetleri hakkında. IngUh:1ere 
haber uçurablJmelert 4t ln atılmı,tır. 

Güvercin barı' remzidir, fakat bu· 

radald güvef'("lnlerin 

rldeki maharebel.,,., 
anla.!}Jlıyor. 

hazırlanan He

"arel olduğıı 

KiM KiME NE DIYEBJLIR! 
Bay Roosevelt Amertk& kalkıp& 

l:ıltaben n~rettliJ bir beya.RDamede: 
e:Dün.)·a, kurulalıdanberl hu kadar 
bHyUk ve zaUnı bir sa,·aş görmeJMl'J
tlr» diyor. Acaba. Jn6al1hk, oldu ola.. 
Jı, bu kadar berbat bJr dünya g:örm*f 
mUdUr! 

AMERIKADA ÇAY VE XAHVE 
Aınerlkada. çay ve Jl.m.·e sat.,ları 

krtuındadrr \ 'e Bte7.llyada. fazlasını 

yakmamak ıcın kahvelerden ıavanta 
tıkarıJn1ağa çah,ılmaktadır. 

Bazı şeyler \·ardır kl tabuk ve ko
lay akıl erdirilmez. 

MANDALAYA DOGRU 

BirJManyad& tekrar taarruza. geçen 

\'6 bazı ba,arılar elde eden Çinlilerin 

1\-(a.ndalay'a yakla,tıklan , .. e bu şeb· 

rl Japonlarda.n geri almak ihtimalle

ri olduğu bl!dlrlllyor. 
Bu Ma.ndaJa.y habtrl '\eslleslle alay 

111alay a1nma, ÇlnJller be' yıldır Ja
ponlar içfn Malarya. nöbeti oldular. 
Malflrya. nöbeti de insana Çlnliler gJ. 
b: durup du.ruı• saldırır ve yıllarea 

pençesinden yırka)'ı kurtarmak bir 
ı,tlr! 

TATLISERT 

1Jug1inJerde Ankarada da a<'ı bir 
~za ohnltt}tur. Bir n1ebuıtumuzun, 

yet~. R<>bt"rt Kollej' in yülmek 
ınınarına ,·anıtı bir oJlu feci bir 

kazaya uğramı,tır. Bu gt"nein Jyl bir 
bl.s"kletl varmı,. Faokat kar~Jnln 
eski ve tren§IZ blsJkletı Ue dolaşma
yı tercth ederm . Sebebini ııoranla

ra: cFrenll bl lkletle dola,..-nak ma
rifet mi! Ben b~lklete o kadar Jyi 
blnerlm ki frensfz.I de idare ederim.» 
te' abını verınnJ,. Epe,v<'e zaman da. 
idare etmı,_ Fakat kaza den.Htn ~y 
aı.ten her gün oln1az, fakat lüzum. 
~uı; yere dlkka iz.ilkte ,.e l htlyatsız

lıkta Mrar edilirse in.sanın ı~lnl br· 
rakmaz, bir gUn de yakasına yapı
~ır. ~lteklm ctinler<'e hl~lr hQ.dlse 
-'"·e ufratnadan frtnslz b",lkletl idare 
eden geoç, bir giin bir )&ku tan iner
ken bir kamyona ~arpma,, kafa talıı 

ıtarçalanarak Ant ~urette ülmü,. •• 

SÖNMIYEN ATES 
nifleltiill tatlı bir ıstırap aleminde gö· 
rilyor. Sevginin bir 1shrap oiduğunu 

söyiiyen Ustada ne k;dar hak veriyo
rum? .. 
Üstadı teşyi ederken ona, iki gün son

ra kendisini beklediğimi ve romanımı 
okutacağımı söylüyorum. 

söylüyor Nihat, ba-nyoya girmek üzere 
gidiyor. Ben de yatak oda51nda ona te· 
mtz çamaıır hazırlıyorum. Sonra da N i
hada b ir şey JA.zım olup olmadıgını sor
mak için banyoya a:idiyorum, kapıdan 
başımı uzatıyorum. Nihat beni görür 
görmez: 

ller kaza: bir mtmleketın tecrübe 
ve ihtiyat nok"anından dolayı ödedifl 
bir bedeldir. ll1ç olmaz§a bu acı be
del, ba .ka kazaların önUnli alma,ta 
_,·aramalıdır. Ey gençler, tbtlJ-·atsız

lık ,.f' çılgınlık etmek ne marifettir, 
"""' 41e kahraınanlıkhr. lhtl)·att&I\ Y· 
n~ hal.'1ıınız yoktur. V!ı<udünbı 
lnatncle keed!ntzden z.lyade lzt ~l'
Uıplreôl a.JJenln ,·e .ıtütün memleketin 
hakkı ,·ard1r. Ru•u tdan ı;ıkar· 

mayını• 
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hü.>rar.ını görürler. Halbuki, yüksek bir 
ah!Aka, olgun bir ruha, mülekAmil b·r 
fazilete Aşık olan :nsanların sevıist gUn 
geçt:kçc derinle ir1 kuvvetlenlr. tazele
nir hattA ebedileşir Perihan ... Göz ça
buk doyar ve bıkar. Fakat ruh öyle de
tild:r. Yedikçe acıkır, açıktıkça yemek 
ister Perihan ... 

Üstadın aşk hakkır.daki !:kirleri benı 
çok düsündürüyor 

Nıhatla evlenirken ben de aynı şckıl· 
de hareket etmemi~ miydim. Kocamın 

e ruhta ve ne mizaçta bir adam oldu
ğunu sormadan onun şöhretine, parlak 
hayatına, ı;!eııçLğine ve güzelliğine tarrıa 
etmemiş miydım? .. Bunu inkAra ne lü
zum var~ izd·VUÇ hayatımdaki muva~ 
zenesizllkten kitnseyı muaheze etmeie 
hakkım yok .. yaşı küçük, gözü açılma
mış, toy bir insan değildim ya ... 

Bütün mesulıyetı kendime ytikletlyo· 
rum. Çocukça h slrrime t5bi olarak 
uzun boylu düşünmı;.Jcn cvlendığim iç n 
talrlısizligrml kend : elimle hazırladım. 

Yazan: i&met z/y A 

B r kaç dJık'ka içinde kafamdan ge
çen şu karanlık düşüncelerden sonra 
tekrar üstada ~önüyorum: 

- Romanıma. yarın başlıyorum üsta
dım! .. Bana muvaffaklyet temenni etmez 
mish1'iz? .. 

- Romanına yarın başlıyacağını söy
lüyorsun. Verdll:ln bu karar, elde cde
ceiin muvaf!aklyetin ilk adımıdır d iyor. 

Üstadın bana cesaret veren bu sözle
ri karşısında kalb:m ümitlerle doluyor. 
Yalnız kalbim değ\I, gözlerim de yaş
larla dolup taşıyor. Üstada göstermeden, 
gözlerıme biriken yaşları yavaşça men
dilimle silJyorum. 

Bugünlerde öyle sulu gözlerim oldu 
ki Nazan• .. 

Olur olmaz şeyler için ağlayanları 
tenkit ederken, şımdi ben de berbad bir 
şey oldum. Hastalıktan sonra huyunu de
ğiştiren hlrçın çocuklara döndüm. Me
ğer sevgide, ne marazi 'bir hassasiyet 
varmış ... İnsan kc·ndlslni büsbütün baş._ 
ka b.r ~lemde, hayalinin büyültüp gc· 

Bahçe kapısından dönerken arkamdan 
Nihadın sesini tşLUyorum. Her zamanki 
lôübali haliyle: 

- Bonjur kbrıcıtım, beni bu gecelik 
misafirliğe kabul edtt mi!Jin? .. diyor. 

Arkama dönüyorum, Nlhada bakıyo· 
rum. B ir hafta evvelki hAdiseyi tama
men unutmuş gibi g<örUnUyor .. yüzünde 
zerre kadar hicap eseri yok . .. 

Ben önde, o arkada salona doğru Yil
rilyoruz. Nihat arkamda söyleniyor: 

- Niçin geldiğimi soruyorsun karıeı· 
ğım? ·· Seni o kadar özledim o kadar öz
lcd:m kL .. Ve sonra koridorda tesadüf 
cttiğ: Fatoşa hal ve hatır sorM~dan: 

- Aman Fatoş, hadi yavrum cabuk 
banyoy~ !ı:cı7.ırla ... Berbat bir ha!deyim, 
diyor. 

Nihadın eve ne ınaksatla geldiğini 
şimdi anlıyorum. Salol\a e-iriyoruz. Ona 
karşı kalbimde hissettiğim soğukluğu 
gayet barld ve sudan konuşmalarla iz. 
har ediyorum. Fakat Nihat, son derece 
pişkin ... Bana, .az blr zaman içinde ver· 
medik havadis bırakmıyor. B iraz sonra 
Fatoş geliyor, banyonun hazır olduğunu 

- Aman karıcııım, tam zamanında 
yetiştin. şu arkamı h\tlen sabunlar mı
sın, diyor. 

içeri ılriyorum. S..bunlufu ellme alı
yorum. O sırada gözüm, Nllıadın viJcu· 
düne ilişiyor. Bu vilcudün muhtelif yer· 
!erinde hayvanca bir ihtırasın iğrenç ni
şanelerlni görüyorum. Gözlerim, bu 
müstekreh manzarayı M"yretmek için 
isyan ederken; kalbim onu b ir imtihan. 
dan rcçirmek istiyor. VücudUndekl leke~ 
ıerı Nihada ıösteriyorum ve soruyorum: 

- Bunbr ne? .. Nihal! .. 

Niha<i , gözler;ni benim işaret elti~im 
noktalar üzerinde gezdiriyor. Bir :ene· 
lik evlilik hoyatımda ilk defa kızardığı.. 
nı gördüğüm b '.r çehre ile cevap veri
yor: 

- Ne yapayım ksrıcığım; benim bu 
hal.rrıder. tabiat utansın .. diyor. 

Ona, gayet acı ve müstehzi b:r lisao· 
la: 

- Tabiat öyle zalim bir kuvvettir kl 
hem yapar, hem de alay edip seyrine 
bakar. Utanmaz, diyorum. 

(Arl<Mı nrl 

11-5-MZ 

Bir yıldönümü 
D i\n, bu harbe ait ÖM'mli bir 

olayın yddönUrntlydü. iki 

sene ön<'e 1 O '.\fayı~ta Bay Chur<'hlll 
lng·ıtere BR~lekllllkln<" getlritmlı; 

"·e harbin idaresini eJine alntL,h. O 

zaman lngiltere çok gi.iç 'e atır 

şartların arltc inde bulunuyordu. 
Gerçekten cif" R. Clıur<'hlJl'hı Ba~

vckiı1ete ge11ıınılen iki a3· geıçn1e~ 

dtn koea l•~ran-.a umulınamış bir 
ş"k:Jd(• çökü\·rrdl. Bu ('ökb'!I, lngl1-
terenln durwuunu rn çrthı bir ha
le getirdi. Inglltere1 yıll:ırea hazır· 

lanmı,, Avrupanın bUyUk bir kıs

mını ele gl'<'irınl~, Ru.,.) a ile &a.ldrr
maınazhk paktı yapını' kuv\;etll 
bir Almanya kar,ı"ıında. yapayaJnız 
kalınr;.tı. Fran. anın c;ökü~Unllen 

pek az sonra loglltereye çok şld· 

detll ha\a akınları ba.şlamı!!I, fakat 
C1huroıı·ıı gibi enerjik bir de,let a~ 
damının ldare-+lnde ayni enerjiyi 
gösteren InfUtere Jıalkı bir l!ttUA.
ya ba..,ıangu~ olabilecek bu ağır ha· 
, ... akınlarını ~anınhsız atıatabll· 

dl. O zamandanberl lıse köprünün 
a.lhndan çok su geçti \·e da.ha da 
g('Çecekt:r. 

JngHtere tehllkelerJ tamarnlle at
lalmı' değildir, fakat buırUnkU du· 
rumu iki yıl öo<'ekl durumlle ölçU~ 
J enılyecek kadar düzelml!f ve ıcuv~ 
,·ettcnn1ı,tır. Bunda B. ChurchiU'e 
düşen başarı payı tok bU)·UktUr. 

B. W. Churchlll, SO lk.JnelteşrJo 
1874 de doğduğuna göre bugün 68 
J·aşındadır. Babası Lord R. Chur
chill, anası Ne,·york bangerlerln· 
den Leonard Jeron1e'un kızıdır. 

Harrow ,.e Saotlhurst askert ko· 
lejlerinde okuyan Churchlll, yalnız 
bir sUba)· olarak değil, harp muha
biri olarak da temayüz etrnı,ur: 
1895 de ba,layıı> 1898 de Amerlk•
nın ınUda.hale!iille l~panyollar aleY' 
hine neticelenen Küba J yanıod• 
I~panyolların yanında harp ınaf\llo' 
b'rl '\'e a~kert müşahit olarak btJ~ 

lunmu tur. Sonra. Hindistan hudtJ

dunda, ıneşhur KJtchner'ln ~ısır 
ordusu ba,kumandanlıfl zamanıD(lıJ 
~fı!urda. hlzınet etmı, ve Boer 111u
harebeslne ı,tırak etını,ur. 

ChurchUI, 1000 de parlRmentaY• 
glrnıiş, orada da. iy1 bir poUtlJcaC' 
"·e hatip olduğunu meydana 'Vlfr .. 
nıu,tur. 1910 da Dahiliye, 1911 dt" 
1915 e kadar Bahriye Nazırlığı tf• 
mi•, geçen Büyük Harpte ceptıed' 
kı1'a bir himıetten sonra 1916 • 1 

;:\-fühlnutıat Xa..ıırı, 1019 dan 1921 t 
kadar Jlarbiye ,.e ııa,•a Naıtt1· 
ı 024. drn 1920 a kadar !\lalJye ri"' 
z.ırı o!n1u,tur. 

1
_ 

Ne'\redllen ~erlerinden baştır 
tarı: •«Di.iıt)'a Buhranı»; «Şark Ctft' 
heslıt , cou.,unceıer ,.e .)faceraJ.r' 
dır. KÖR KADl 

ı-TAKVİM_....., 
11 MAYIS 942 
PAZARTESİ 

AY: 5 - Gün 131 - Hıırr 6 

RUMİ 1358 - NİSAN 28 
Hicri 1361 Rebiülahir 2S1 VAJtiT :UVALI Ji1!i.>\:oi 
GÜNEŞ 5,47 9,32 
ÖGLE 13,lO 4,55 
İKiNDİ 17,06 3,50 
AKŞAM 20,16 12.oO 
YATSI 22,03 J ,48 

iMSAK 3,46 7,SO 

Da tam 
Tasviri EfkAr refikimizin yı~ 

işleri mUdilrlerlnden arkad~şııı:,. 
Atıf Sakarın dün bir oğlu dii•lil 
ya gelmiştir. Arkadaşımızı t~ı 
eder ve yavrunun uzun ömürlü 
masını dJeriz. / 

tYKÖS~~ 
Atkestanesi yaprağı 
ile zeytinyağlı dolr11!. 

D ün, hem çocuklara blr-'
1 

tJ.' 
"Va aldırmak1 hem de e&~ ,4 

ahbabı ılyaretl• fönlünU ıı~;.,. 
için I~renköytlne gittik. S•..-- ti' 
rlnllğlnde blraı kırlarda. g.-IJ, ,ı 
lendtkt-en sonra, (Rdırlaşmış '"'"rt"'. 
kestane 1 altındaki sofrayı re , 
dik. Bu d05tl&r da tıpkı blıi"'ıoıı•r 
ta,ldl az, fakat -Oz yemek -,ıt ~l' 
dendi. Taze c,,•a.)·ır peyniri ue ,. ti 
mı' bir omletun ~onra. f'Jofr9Y 'ıt" 
yilk bir tejll'ii yaprak dol ...... 
rlldl. Ev sMtlbı gU!erek: 

1
,... -' 

- Bilini'& bakalım bu ( .. 

yaprafındandır ! uı-'" 
Dedi. Bilharıı.sa beni bfrı&ı" f1 ",Jll' 

ten sonra, atk~t.anesı yapr• • .,.;: 
ğunu ftÖJledl. Bo yapr8.kıarırı ~J ti". 
JerlnJ, tıııkı ••ma. yaprak• J(diı' I"' 
ladıktan sonra, hepin1izlrı bll ır ~ 
ma tc;Lne biraz &:umak !iltrpeıe~• lı" 
rryfırdıktan sonra ardığıfl~ıl-" ~ 
ve etti. Lenetlne doyum ol .,.,ı 
dolmayı ben de, çocuklar d~I ~ 
yedik. Bu v~Je ile atke&t.li ·ıP ~ 
rald.a:rından bir hayJJ toP1;.!., '.:t
ıetırdlm. Ahbabnnın tarl ;-"' ';" 
dolma yaptnn, yalnız bCD •

0 ıc ııo• 
da <:eYJrmlyerek çiğ ol•rfl 
dun. Dolma pek lı ı oıdu:,. 0~ 

ı;v,.,.-

... 
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Askeri durum 1 Subaşı teşkilô.tı 

VATAN 

BAŞMAI.ALl'J>EN DEVAM 

Seçmeler 
yctiş~iren bir 

ocak 

Yunanistandan SİYASİ iCMAL 
getirilecek çocuklar .. Jap;~ ;a;~;:· 

rüyaları 

[

-Yazan· -1 

f Ilı•• BOBAN _I 
Hava harbi ve ikinci cepf.L: 

fa undan önc.•ekl yazılarımı:Ula 
ı.g bu harbin - nıütteflk ha'a 
ku,, etıı•rlnln ırnnıl,:1 et ,·e kcrtıyet· 
Çf' g<H;tudlğl çabuk nerıeme dola· 
y1ı;tıe • yepyeni bir ııattıaya gtrdlğt· 
ıı; 'e tıı;nun zaman ~eçtlkç,e mth,·er 
:ıl<-yhlne bir ~ekil ulacatını yaulık. 

iki enedlr mlh\l'r 'e mllttefik 
hıwa kun·etlerl ııra&ında görillen 
ınma.ıene tanııınıllc boLulmuştur. 
Uunun daiha ~.,k nıflnaı;ı ı:-udur: 
Harbe glrlş ~arUarı ile dc,·am ~rt· 
ları artık dl"flşnd,tlr. Harp ~ın· 
lla ınun yıllar e,.nıı~ındıı ~ok ıyi h~ 
ıırlanım~ hlr mıın·er tarafla az 'e· 
Hl hiç ı:a:ıırlık yapmamış bir nıUt· 
tetik tarar ,·ardı. ~'l&lıcat tuna dikkat 
edil,.ln. A:ı \'1")'8 h'ç hazırlık yap· 
maıııı':' nılittcrlk taraf iki ene için· 
de hem ~ ıldının harbine dayanmı' 
H~ hem ıle ileri 1 tcın yeni ku,·vet· 
ıer nH"\ danıı getirmiştir. Yani uı:ıın 
Hllar ~na,.ında ~k I.> 1 hazırtannııı: 
~ıılln r.r tarafı, oıı zaferi elde ede· 

ıııeml~t lr. 
l~"klden mlh\ er plünlarında, müt· 

tr.rık tnrafın aAkerl kun·ctlerJ, nl· 
.\et \C maksatları şüphesiz pek az 
;\·er tutuyordu. Yıldmnı harbi, par· 
lak görUnllyordu. ÇOnkU hu nazari· 
;\ e, hc>r ,e~ ıll'rı Ön<'C ka~ı tarafın 
hazırlıkııız baluııufuna 'e ba5kına 
u*ratılmaııına dayanıyordu. En çok 
gün!ndlfl de fıal'a kU\"\eUuJ ,-e 
~ ı rhlı tümenlerdl. 

vazif ege başlıyor 
Subaşılara ayda 5 - 10, yordımcı1aro da 

3 . 6 lira verilecektir. 
Ankara. ıo (Telefonla) - Ye

ni yıl mahsulil'nO tarlalardan te· 
selli.im iç n kurulmuı kararlas
tırılan subnşı tcşklliıtı hakkındak ı 
Koordinas:} on kararı Vekiller He· 
yetince kabul edilmiştir. 

Yakında Resmi Gazetede neş
red lcrck yilrilrlilac girecektir. 

Her muhtarlık merkezinde b • 
rer sub .. şı ve muhtarlık hudutla
rı içinde bulunan köylerle çiftlik 
ve mnhııllclerdc de birer subaşı 
yardımcı tcşklllltı kurması için 
Ziraat VckAlctlne salfth1yet ve· 

Subaşı tcekllfitının vazifesi, 
mahsulü yerinde ve doğru olarak 
tcsblt etmektir. Subaıı ve yar
dımcıları, köylerın ameli olarak 
yct 'eml~ o lan en iyi çiftçileri a· 
rasından seçilecekt.r. 

Bunları, kazalarda ziraat me

murları tasarlayıp kaymakamlar, 

vHAyet merkezlerinde ziraat mU· 

dürlcri tasa rlayıp valiler tayin e. 
dccektir. 

Suba11ılarına ayda 5 • 10. yar
drmcılara da 3 • 6 lira verılecek

tir. rilml§tir· 

~~~--------------------~~~~~-
Türkiye 

birinciliği 

Maraton 
yapıldı 

Ankaradon Mustafa Kaplan 3 saat 8 dakika 
27 s::niye ile birinciliği aldı 

Ankara, 10 (A.A.) - Türkiye 
Marııton birlncllığ ı bugUn Hl Ma. 
yıs stadyomu !le Etimesut arasın· 
da 42 kilometre 195 metre i.izerln
den yapıldı. Müsabakaya muhtel!f 
bölgelerden gelen 14 atlet girdi. 

Neticede: Mustnfa Kaplan (An· 
kara) 3 saat 8 dakika 2 8 de 27 s. 
de birinci, Bekir Özturk (Zongul. 

Arado uçak 
fabrikaları 
bombalandı 

dak) ikinci, Harun Çtıkır (Bursa) 

üçüncü, Orhan Ertun (Ankara) il· 

çüncü, Arif .Nazan <Zonguldak) 

bc<:inci, Necmctl' n Savaşken (Zon. 

guldak) altıncı geldiler. Hakkı Er

te, Ali Kar<:duman 30 uncu kllo
mctrcde mlisabakl\yı terkcttilcr. 
Diğerleri koşuyu bitirdiler. 

Mü: tefiklerin 
bayraklarına 

hürmet 

Ra.;zvelt 14 Haziran 

(Bqı l Jnrid•) (/) 

Yusu! Zıya Bey (sonraki Parls sc
f"ri), şuna dikkat ediyor ki Kapalı 
çarşını°' kapıları muayyen bir sa. 
~tte açılıyor. YUzlerce çırak vak· 
tinden evvel gelerek kapılar açı. 
lıncıya kadar buralarda haylaz 
haylaz sürUnilyor. Bu bol! geçir· 
diklerl z.amm zarfında bu mektep.. 
siz çocuklara b r şeyler öğretmek 
elbette faydalı b .r şey ohıcak •.• 

Yusuf Ziya, bu dilşünccslnt ay-
n. semtte oturan arkadaşları Ah
met Muhtar Beye (sonraki Gaz.! 
Ahmet Muhtar Paşa) ve Tevfik 
Beye (sonrak i riyaziyeci V.dinll 
Tcvf,k Pa&a) açıyor. iki odalı bir 
yer tutuyorlar, hemen işe sarılı. 
yorlur. Namık Kemal bu teşebbli· 
sü o kadar bcğc r. iyor k i bizzat o. 
kuma ve imla muallimlif:ln! iıstüııe 
alıyor. 

çırak mektepleri iışi bi.iyiiyor. 
günUn birinde Darüşşafakıı için 
memlcketın ilk hakiki mek· 
tep bınası yapılıyor ve burada 
ist'datlı yetimler tçlr. Tilrklycnln 
ilk 'l'ilrk lisesi kuruluyor. (Cc. 
m lyet Tedrlstyei lsllımiye) adlı 
bir cem' yet v\\cude getiriliyor 
kı, maksadı, memleketin her tara· 
fıııda büyle müesseseler yaratımık 
\'c umumi seviyeyi halktan gelen 
alaka ve kuvvetle yiikscltmektlr. 

Parisle askeri ataşelik rden E. 
Stil Paşa. bu memleketin yct1$lir· 
diğ i er. mlistc· na ndamlardan b r i 
olan Süleyman Pa'1\ da i c katılı
yorlar. GönüllU muallimler, fahri 
olarak işe sarılıyor. Bu yaman o· 
cak ı::ağlam b ir temel üzerine ku-

Bu çocukları ErzuruO-: vapuru Temmuz 

ayında İstanbulo getirecek, 

Ankara, 10 CTclefonln) - Yuna· 
nlstandan getirtilecek olan fakir ve 
kimsesiz çocukları Erzurum vapu
ru temmuz ayı ;çincle lstanbula ge· 
tlrccektir. 

Bu çocukların ne suretle getlrL 

kceğ1 hakkında hazırlanan tahmat 
name projesi Başvekilllle sunul· 

muştur. 
Getirtilecek çocukların hep i 

Balta lima nındaki ııBalıkçılık Ens 
tltUsU» ıne yerle$tirlleeeklerdlr. 

Darüşşaf aka 
69uncu yılını kutladı 

DUn Darüşşafııkıı. niles i ve bu o· ı 
ca~ı sev!'nler bir nraya. toplandı. 

Maksat. mektebin kııruıuşıınun 69 1 
uncu yılını kutlulamaktı. Vnli Dok
tor Lfılfı Kırdar da merasimde ha· 
zır bu'ıındtı . 

lstıkUıl marşı bir talebe korosu 
tarafındıın okunduktan sonra Me· 
zunla r Ceınlyelt Relsl \'C emekli 
gümrük umumi mUfetUş: B. Vefik, 
69 sene evvel DarUşşnfakanm nasıl 
kuruldug-unu anlab1.1ştır. Bu çok 
mernklı izahatın sonunda Milli Şef 
InönU'ne. BUytlk Millet Mec isi Re· 
tsine. Dıırlişşntakayı idare eden 
Ttlrk Okutma Kurumunun Reisi O· 

lan Başvekile ve Maarif Vekiline 
saygı telgrafları çek.imesin! teklif 
etmiş, teklıf alkışlarla knbııl o·ıın

muştur. Bundan sonra Ismall' Snfa· 
nın DarUşşafaka ma.r~ı ve diğer 

ınanzunı parçalıır okunmu11, bu se
ne çıkan talebeden biri mektep hak. 
kındaKI duygularını anlatmış, kil· 
çUk bir ya\'rU (OksürUk> diye 
ho' bir monoloğ okumuş, mezun
lardan biı:uiarı eslti gUnlcre dair 
hatıralarını anlatmışlar, VilAyet 
:Mektupçusu B. Osman Nuri, Da· 

rUşşafaka mezunlarının mekteple· 
r lne bağlılık göstermeleri !Uzumu. 
na dnlr coşkun bir hıtahcde bulun- 1 
muş. tanınmış bestckflr Necip Ce· ı 
!Alin verdiği konser din:enmlş, son. 
ra. mclücbln Cıısulya, plll'ıv, UzUm 
hoşafından ıbarel an'anevl ycme(ıl 
yenmı11ttr. Dın-etıller istirahat U· 

manında mektebi gezdikten ve re· 
sim sergisini gördUkten sonra tale
be tarafından verilen temsil seyre· 
diltrek merasime nihayet verllml,f· 

Ur. 

Zamanın resmi teşkilAtı bunun 
muvaf!akıyetir.l kıskanıyor. Araya 

ruluyor. r 
türlU Htrlli hfıdisclcr de giriyor, ._ ___ _ 

Uzakşark 
lıar'ltl 

"ı fi!U. Alman ı 
1 =_--barbl -----

yeni yeni Darüsşafakalar yanıtıla· 
mıyor, fakat ilk DarUşşafakanın te. 
mehni de khnse sarsamıyor. 

Darüşşafaka, memleketin şu mik 
tardaki lise derecesindeki mektep· 
lcrlndcn biri değ tdir. Müstesna a-
ranelerl olan bir milli ocaktır. H 'ç 

(Başı 1 incide) § 
adasında Lonun~ou'yu S Mayıs gUnU 
hiç 'kıın dökmeden işgal ettikleri res
men bildirilmektedir. 

Tokyo, 10 (A.A.) 
bildiriyor: 

I>omei ajansı 

(Ba!ı ı incide) (U) 

dulnrı bnşkomut:ır.lığının tcbl'ği: 
Donctz havznsında ve doğu cep· 

he~ln n ş mal kesim!ndc düşmım, 
Alman tn:ırruz kareketlerl sırasın
da bir çok mahı.lll yeni hücumlar 
yapmışsa da $ ğır ve kanlı zayiat ı· 
le pfiskürttilmüştür. Laponyada 
düşmanın yaptığ-ı başka tııarruzlar 
da akim kalmıştır. 

Yazan: l\I. H. ZAL 

M ernıt dclmlnde ohıp biten 
büyük dcnız ınuha.rebesl 

hakkında iki rhay<'lt ,.,. iki tarar 
da bü,1Jk bir zafer lddla<ırnda bulu
nuyorlar. 

lnglllzler \ e Amerikalılar şimdi. 
~e kadar Körkadı gibi doğnıyu aöy
leınlşlerd r. Başlıba.şına koyu bir 
Körka<lı olan General ıac Arthur 
<I bu lne!>l'lede phsi l<anaaUo.1 or. 
ta;\·a koymuştur. Hu iUb&rla. An
glo Sakson tezini kabul etmek \'e 
Japonların ilk f!fiafilı dentz bezbne
tine uğradıkları \C ı~tııi h6reket.. 
lerlnin l>t>lkl de dönüm noktası gel
\dlll kanaatine nnnak calzdir. 

Jaııonların ne dl"r~'elere kadar 
haJal11 lllt'Jlcttlklerlnf Klyoto thıı. 
'"r!llte~ı proft' ... örlerlnd~n Doktor 
Komatı.'nln raclyo ile ,-enrıtı bir 
konff'rans orta)'8 koymuştur. Bu 
Jaııon Aliminin tddlaınna göre, A· 
mtrlka, ~arıcı A11ra dMnt'kttr. A. 
'uo;tralya, A!llJ anın lb1r perçaındır. 

Afr:lka da A;;.~·anın bir kısmrdır. 

Şimali A' rupanın, L!kponlar ~:bı 

bazı nklnlcrlnln damarlarında As
ya kanı akmaktadır. Oenubl Av
rupada yapılan ka:ıılarda l"'Ütıle 

A"Y" rnllletlcrl tarafından kuDa
nılan ha7.ı ekı lUl'tlere te6adilf e
ıtthnı,ur. Bu c-ilıetl<' A\'tupa da As· 
Janın bir pa~asıdır. Pa<ıttlk sırf 

A<;ya~ a a't bir denizdir. Bu pren
sip, y.-nı nl1.amın temeli ohnalıdır. 

lltnt dt>nlzl 'e Atlanttk de As.raııın 
pa~alarıdır. Dünyada yedJ cJttılz. 

df'A1.l, bir t~k deniz vardır ki o d~ 
.ıapon~aya hatlıılır. Zaun gUncş 
de Japon~·ada doğ-ar. 

.\lnıanra 'e ltal~·a, Japonyayı 

Aı.yanın ahl'tıi diye ta.nımıflardır. 

ÇilnkU .Jaııonların yardımı olmadan 
Anuııayt :ıenl<ltn kuramazlar. Garp 
meılenlyetlnln efi&S enerji kaynağı, 
A"ya kıtaındır. » 

Hu yoltla t"mellerl olıuı bir mil· 
let, 1 tııt\ hareketl('rlnde ~lmdld f ı 

Şhnalll Ç'lnlllerl, .\falnyalıları kul· 
lanmata ha,ıamışlardır. Japon 16-
tllı\ harekl"tl durdurulamaz.sa (Fları 

telıllkl') diye yarım asır evv~l Al· 
manyayı çok dU,llndUren korkular, 
Alınanlar ara11rnda da yeniden be· 

llrf"blJC(!t'ktlr. 

ı~akat bu na1..arlye, harbi kazan· 
mak için ,-e lkl senede bitirmek 
için kiri ırclnıedl. Artık yeryüzün
de ne baskına uğrayacak ve ne de 
hazırlıksız bulunacak bir müttefik 
\ılr. Arlık mlh\er plAnlarında mlU· 
teflk taratın artmakta olan ukerl 
kıın·etıerl nlyc>t , .e nıak..atları da 
)er totınala başlamı,tır. Artık mlh 
\'tr tarafta da tauruz fikri yanın· 
ifa bfr mlldafaa enclltt:!>I ,·ardır. 
.\llhverln on zaferi tlıle ed~flnl 
ıliine kaılar iddia etmlljl olaıılu bl· 
il', buı:iln ıııtıttettklnln J 94! seııe· 
'ini de oyalama tı\hlyeeılle geclnııek 
'<Url'fle kazanacaklarına ihtimal 
'erıneğe haşladılar. 

İngilizler Belçika 

şehirlerinı de 

bombolo~ılar 
gününü bayrak 

günü tayin etti 

blr dn·anacak yeri olmıyan kimse· 
siz, yet 'mler burada o şekilde yc
tişebllmlşlerdlr ki, hayat mücadc· 
lesinde hatırdan Ye gör. ülden bol 
bol i~tıf~ıdc eden türlü türlü imtL 
yazlı adamlarla kolayca yarışa çı· 

kab;lmi§ler, onları fersahlnrca ge. 
r ide bırakmışlardır. Memleketin 
üstUn vasıfl~rda adamları ölçüden 1 

Yunnnn mıntaka:sında harekt\tta 
bulunan Japon kıtalan Lunllng şeh· 
rınl aldıktan sonra Çin lutalarını ko
valamağa devam etmlı;ttlr. Lunling'in 
50 kilometre doğu şimalinde ve Lu 
ırmağı yakınlarında kuşatılnn mo· 
törlU Çin kuvvetlerine alt 500 den 
fazla kamyon tahrip edllmı.ştlr. 

Mal taya 
hücumların 

ardı kesilmiyor 

Hava kuvvetler 'mlz, Sovyet mal. 
zeme ve laşes in ın tahribi işine ba· -------------
şarı ile devam etmektedir. Doğu 
cephesinin yalnız şimal kesiminde, 
dün 3 Hurrlcane ve 22 düşman u

11/manlar da askeri 
hedef/ere hücum ettiler 
Londra. 10 (A.A.) Cumn gecesi 

Inglllz uçaklo.rı Rostock yakınların
d:ı. Varnemunde'ye taarruz etmişler
dir. 
Almanların bir pltıj şehrı olarak 

gösterdikleri Vnrnemunde'de denlzal. 
tı ve hücumbot erat mektebi ne, 10 
bin işçi çalıştıran Arado tayyare 

Almanlar lnglltereye ilk defa ha· 
'a hami açtıkları zaman, Inglllı.ler 
Alııuınyanın da ayni şeklide taarru· 
za ufn.raeatını 'e bö.>1e bir gilnUn 
geleceğini sö) lemlşlerdl. O sırada 

bu lngfllz ldd'ası, kuru bir hayal 
diye karşılanmrttı· •·aıcat busUn 
\lııııutyanın en ınlihlm sana)I mer
kl',lı•rlnden olan Ro<Jtock H! Lu· 
het·k'dckl tahribatı ~reııler, ln&"l-
111.lerln ııö.ılerlnl yerlne getlrmefe 
lıa-;;lRıhklarına inanırlar \"C ilerde 
ılaha mUthlş ıhtrhelt'r Jndlrreeklerl· 
ne lhttmal nrnıf!kte tereddüt et· 1 fabrikaları vardır. 

ıııczler. Uçaklarımız şiddetli bir mukave
metle karşılaşmışludır. 

19 uçağımız kayıptır. 
Londra, 10 (A.A.) lnglliz uçak. 

lan, dUn Frans:ı. \'C Belç ka Uzerln· 
de uçmuşlardır. 

Uuııuıı glhl ırrtcşik Anıerlıita 

Oiıınhurrelsl M. Jwosc\ l'lt'ln tes11-
hal plfı nına kol duğu 60 bin tayya· 
rıı,:11 ıtıı bir ılııdak bUkUşlle karpla
) llnl:\r oldu. t"aknt nraılrm 2 • 8 ay 
l:e\'medf'n .\ınrrlknnın bu 60 bin 
tnyyare:ı1 ) apabll~eğlnc m h\·er 
tarar da lnanınafn bıışlM!ı. 

t'7.ak llotuııa. 1•a;ılflk'de 'e A\'· 
rupa batısında nıUttenk ha,·a ku\'· 

'etleri, ınlh\"t.r tAbl) e 'e fie,·klllcey· 

şlııl l'lc alıııağa hnı,taııuştır: birkaç 

ay ı..oııra hıu'he de\ aın şartlarının 

nıt~ıl bir şekil alaeafını tahm n et· 
ıııek güç ılcA'lltllr. 

{Uhim şimendifer merkezleri olan 
Hazebrouck ve Bruges şehirleri bom
ba'ıınmıştır. 

1 Bir Alman uço.ğl tahrip edilmiştir. 
7 lngtliz uçnğl üslerine dönmcmişler
d.r. 

8011 ~nmanlurıl" get!'k Almanya 

'~ gerekse ,Ja(Hlll~ n şen eri ana~1 

mtıtııeMlllrrlle 'e fabrlkıılarlle faz. 
la me guldürler: harıl 7.anaylhıln 

tnkattııı yUkseltıııele 'e 'eni kay

nıtklardan 1 urıule etı:.ete çaJıtı· 
~orlar. IJ1t da mlh"'Mln harbin ba• 

şııı<t~.kl lh;tünlUklerdcn uz.akla,tıtı· 
nı r;ostcrınektcdlr. 

lll'!,ıam Şıtrtları da bir cUıınle De 
huUuııı. edllcblltr: 

nu.,ııınna "~ ııl ıı.Jfi.hlarıa aldır· 
ıı,1ak: ınlltteflkler hUvUk öltUde bu 
"ıl:\htarı kullannıata 
ılır. ha,ıamı,ıar-

Acı bir kayıp 
Soit _POŞJ damadı B. 

Nuri lsti:ıyeli vefat etti 
Sndrllzıım merhum Snit Pa• d 

nınd .,n a-
ı ve eski ŞQrayı Dcvlilt Mally 

\'c Nnfin dairesi reisi Nurı Istinyell'~ 
nın dün gece vefat ettiği bUytlk bir 
tee ürle h her nlınmıştır. Merhum 
latııobulun en tıınınmı11 ve kendıstnİ 
bilenlerin pek ziyade takdir v 
h bb e rnu-

n etini knznnmı' çok kibar ve 
güzıd bir şahsiyeti idi. Ebedi zıyaı 
pek şUmuııu ve derin b r teessür 
:asıl edecektir. Cenaze merasiminin 

e zamnn yapılacağı yarınki nllsha
mıZda ayrıca blldlrllecektır. 

Muhterem ailesinin teessUr ve ke
derine ••Urak cd .., er, samimi tulyele-
rimtzı sunarız. 

Berlln, 10 (A.A.) - Asker1 bir 
membadan blldlrlllyor: 

Almıı.n hafif muharebe tayyarele
ri, 9 Mayıs sabahı lnglllz adasının 

cenubu şarki sahi1lne taarruz etmiş
lerdir. Tayyareler pek ıılçaktan uça
rak Hastlgs ve Bekshıll hc.d(!flerinl 
bombalamı~lardır. Fabrikalarn tam 
tsabeUcr kaydedilmiş ve yangınlar 

çıkarılmıştır. Hııstlgs'de rıhtımın du
varlarından birine ve bir antrepoya 
bombalar isabet ctmiştlr. 

İtolyan!ar Nisan ayında 
8Jlkanlarda 1194 

ölü verdiler 
Roma, 10 (A.A·) - Reuter bil. 

diriyor: 
DUn gece Romadn neşredilen bir 

lebllt. İtayanın nisan ayındaki ka· 
yıplarının, şimali Afrlkada 186,. 
Rusyada 63 ve Balkanlnrda 1194 
epden ibaret olduğunu bildirmek
tedir. 

Bu üçuncil rakkam, dikkate de· 
ğer. Bu takdirde bunlarrn 768 t 
Galllco vapuru battığı vak t ölmüş 
ve geri kalıın 426 sı da Balkanlar
da askeri karek!'ıt esnasında kay· 
bolmuştur. 

1 
Bu: Yurnın ve Yugoslav mlllet

erlnın müstevlilere karşı kahra· 
manca çarpıştıklarının delllldir. 

Almanların batırdıkları 
gemiler 

Berlln, ıo (A 
1 

.A.) - Alman ordu 
arı başkum d • 
liğl: •n anlığ'ının huausı teb-

m1~ütmanın i8'CSlnl temin eden ge-
ere karşı &Çılan mllcad~lede Al:an denizaltıları Amerikan suların

a, Karalb denizinde ve Mokatka 
körfezinde 118 bin tonluk 21 vapur 
batırm~lardır. 

lf n ı. veıt dedi ili: 
geçirilecek olursa yüzde nlsbcti ba

Dün yayı en vahşi düş· kamından DarUşşa!akolıların başta 
mandan korumak için geldiğ i görülür. Ahmet Rasim. Is· 

m~il Safa. Salih Zek , Riyaziyeci 
en çetin savaşa giriştik Mehmet Emin, Ziraat Vekili Sabri, 
Londra, 10 (A.A.) - Amerika Darphane Mı.idürU Ferit, Kfıml, Ve. ı 

Cümhurrels! Ruzvelt dün gece rad tik gibi düzUnelerle kıymetli Da· 
yoda Amerika halkına hitaben söy· rüş!iafakalı sayılab:tır. Vı\Ayct 
!ediği bir nutukta, Amerjkanın Mektupçusu Osman Nurlnin bu 
bı:yrak günU olan 14 haziran günü kadar etraflı ve esaslı tetkiklere gl. 
bütiln müttefiklerin bavraklarına rt~mek sevk ve hazzını hangi mem 
hürmet göstcı·ilmeslnl Jstcml!ltir. badan aldığına merak ediyordum. 

C~mhurreisl demiştir ki: Meğer Darüşşafakalı imiş ... 
dnsanlığa hürriyet ve sulhü 69 senede ancak bin beş yüz 

get rmek tç :n lüzumu olan kuvve- Darüşşsfakalı yetışmlştir. Bu ocak. 

ti yalnız ittifakımızın birliğinde her sene yüzlerce yetim arasından 
bulacnğız. Dünyayı en vah&! düş- gayet sıkı ölçülerle kırk, clllsln1 
mandan korumak için dUnya kuru. ıoeçlp almış, onları do yine sıkı 
lalıberi yapılnn en çelin savaşa siizgcçten geçirerek her sene an· 
g riştlk. Zafer kazanılmadan dur· cak 15. 20 talebe yet ' ştırmiştlr. 
mıyacağız. Amerika, müttefik dev. Bunlar arasında rütbe ve mevkı 
letlerlr, kahraman halkı ve bü- bakımır dan parlak mevkilere va. 
tün insanların mi.itehevvlr kuvvet. raıılar çok olmaını~tır. ÇünkU D:ı
lerılc omuz omuza çarpışıyor. Bu· ri.i~~afa k::lılar gösterişe değil, hlz· 

mete: huhiskfırlığa değil, :fernğatc 
nun iç!n bütün mütte!ık mllletle- ,.e fikir ıstikHHlnc kıymet verm•ş. 
rin bayraklarına hilrmet edilmeli· terd:r. Fakat hakiki mt'ınaslle mem 
dir. O milletler ki istıbdadın tekete hizmet edenler çok olmuş, 
pençesinden kurtulmayı bekliyor. fena yola sapanlar i c görülmemiş. 
!ar. O milletler ki, harp henüz tir. Dariisşafaka binden fazla ferdi 
topraklarına girmcm'ştir. o mil· olan geniş, ahenkli, t1Cmlz bir al· 

letlcr ki kahramanca çarpı&ıyor. ledır. 
lar.ıı Hatır ve gbni"ıl denilen anahtar 

Cripps'in kayı:ıvoldesi 
ölürken 10 milyon 

peçeta bıraktı 
Madrld, 10 (A.A.) - aYa. :a· 

zctesin:in Londradan ölrendİline 
göre. Slr Stafford Crlpps'ln ka
yın val idesi Madrltte vefat etmiş 
ve damadına 10 milY,on peçetalık 

bir servet bırakmı&trr. 

Mareşal List Bükreşte 
Bükre&, 10 (A-A.) - Kral, Ru· 

men mllli bayramına iştirak etmek 

üzere Romanyaya gelmiş olan ':l\ta

reşal Llst'i sarayda ö~le yemeğir.e 

ahkoymu&tur. Başvekıl, bu akşam 
Mareşalin şerefine bir ziyafet ve· 

recektlr. 

İngiltere Mtsıra da 
buğday yardımı yapıyor 

Kahire, 10 (A.A.) - Britanya 
askeri makamları Mısırda buğday 
mahsuHi ahnıncıya kadar sar!cdll· 
mek üzere Mısır hükumetinin em
rine yeniden on b in ton buf day 
vermiştir. Bu suretle Mısıra veril. 
mek üzere ordu stoklarından alın
mış olan buğday miktarı kırk bin 
tonu bulınu~ur. 

bu memlekette her kapıyı az, çok 
açmıştır. Yal::.ız Darüşşafakanın 
kapısını açamamıştır. Hatır ve gö. 
nül dalgaları bu dürüstlUk kalesi. 
nln duvarlarına çarptıkça aağılmı&, 
sokulacak hiç bir del ik buluma· 
mıc:tır. insan seçim ve yetlşllril. 
m:sı bakıınmdan ideale çn yakın 
usul, ancak DarüşşaCakada belir-

miştir. -Bu vasıflarda şerefli ananeleri o· 
lan b 'r ocağın bir memleketin milli 
hazineleri 11rasındn elbette yeri 
vardır. Darüşşafaka bizim ıçın 
kiiçük ölçilde b :r Oksford, bir 
K~mbriçtlr· Maarif Vektıı2Umlz, 
bunu görilP anlamak istememiş. 
Darü:iş::fskanır. üstünden umumi 
bir tckım silindirler geç!rerek bu
ntı Vekaletin umumi müfredat pro. 
gramlarına ve usullerine uydur· 
makta ısrar etmiştir. 

Bundan acı bir kıymet israfı o-

lamaz. Bir memlekette benzerlik 
yaratan mi.iessesclcre de ihtiyaç 
yardır. müstc-snalar ve seçmeler 
yaratan ve yeni çığırlar açmanın 
fed kt'ırlığını yUklenmeğj z.cvk bi
len ve dert edinen vasıflarda talc· 
be yetlşt' rer. müesseselere de ... 
ÇUnkü bir memleket ancak hare
ketli muvazene sayes'ndc ileri gL 
der. Umumi benzerlik h r muva· 
zer:e fımilld r. Fakat ayni zaman
da şevk ve hareket temin edilmez-

Japonyada 
bir yanardağ 

indifa etti 
Küll.r:r kilometrelerce uza· 
ğayağmu; halinde yağdı 
Tokyo, 10 < A.A.) - Tokyonun şi· 

mal blltısır.dakl Asama yanardağı 
dün gece saat 21 do :faal.yete geÇ· 
mlştlr. 'Ml\thlş ug-uıtu ve gUrültWerle 
başlıyan yer depremleri o kndar şid· 
detll olmuştur ki, civardaki halk e\'· 
!erini bırakmış ve geceyi açıkta ge· 

çinniştlr. 
Hasar derecesi henüz malOm de· 

ğildlr. Yanardağın indifaı kUomet· 
relerce mesafelere kadar uzanan ha· 
kiki bir kül yağmurlle bir arada baf
lanııştır. Yanardağın bu faallyeU, u: 
zun yıllardanberl görUlen en şıddetlı 
lndifalartlan biri oııtrak sayılıyor. 

o-

Bu~Qariston da 
Yahudilere karşı 
tedl:irl e: r alıyor 

Sofyn, 10 (A.A.) - Dahiliye Na· 

zırhğı, Yahudilerin devamlı olarak 

oturduklnrı yerlerden başka yerlere 

gitmelerini )'asak etmiştir. Yohudlle· 

rln devnmlı suretle oturııb!lcceği yer
leri polis tayin cdecelülr. Yabudller 
ancak mühim sıhhi sebeplerle başka 
yerlere gidcbilecelderdlr. 

se umuınt hayatın tas kesilmesine, 
durgunlu~a uğramasına yol açnr. 

B '.r tnraftan ela mutlakıı yeni ha· 

rekellcr uyandıracnk. yeni çığır. 
lar uçacak mlistesnalar, fcdwkfır-
lar yetlşmelid r. 

Darüşşafaka, bu bakımdan )'~· 
rım asırdan fazla bir zamann aıt 
devamlı ve parlak bir imtihan ge· 
çirdi~· halde kıymet' :.in tamamlle 
takdir edilmemesi ynzıktır. -

Memlekette elbette kalb ve vic
dan taşıyan Tilrk zenginleri de var 
Bunları Dıınic:şa!aka)'I yakınd, n 
tanımaya davet ederiz. Du oca~.n 
mtına , e kıyın et n · b r dt'fn kav· 
rarlarsa 69 serıc C\"JCI Yusuf Z'yo 
Pafıılıt'·•n, Nanı k Keınallcrln, SU. 
leyman Paşalarııı ııçmıy.ıı çalışlıl~ · 
Uırı güzel çığıı·ı be'1ımsıyeceklorl· 
ne ve Darüşs ~fııkaya m~ddi \'e 
mAnevt su:ettc deste!; olmakta:ı 
haz Juyacaklaı·.na ııilphc etmiyo. 

l'UZ· 
Ahmet Emin YALMAN 

çağı dü11Urülmü$lür. 
Sov:ret teblif i 

Mosko\•a. 10 (A.A·) - Reuter: 
Sovyet gece yarıııı tcbllitl: 

9 Mayıs: Cephede mühim bir 
şey olınamıştır. 

8 mayıs: 71 Alman tayyaresi tah 
rİP edilmiştir. Biz 26 tayyare kay· 
bett:k. _ ....... --.. 
Çörçil Almanyayı 

tehdit ediyor 
(Betı l inddt') >+ ( 

slp olup oımıyacağı Hftlerln dUşü. 
necf'ğl bir şeydir. Sovyet hükOmc· 
ti Almanların ümitsizlikle yaptığı 
hUcumları ~snasında Rus orduları
na ve halkına karşı zehirli gaz.lcr 
kullnıımaları ihtimali olduğunu İn· 
glltcre hilkumetlne bildlrmlşUr. 

Çörçll, Rusyada karların altında 
olen Almanların dört sene içinde ö
len Almtır.ların sayısından fazla ol· 
duğunu söylemis ve resmi Alman 
rakkamlarına nazaran geçen harp. 
teki Alman kayıplarının• iki milyon 
klşldt'n fazla olduğunu bildirmiş· 

tir. 
Bu sene İııgilfa \'e Amerikan 

bombardıman taarruzunun dUn.ra 
harbinin özler'nden birini teşkil e
deceğini söyliyen Çörçll &u sısz.lcrl 

ilfıvc etmiııtlr: 
Rusyaya kar&t yapılan. muazzam 

hava seferinin nssunu teşkil eden 
Alınan dah•ll cephesi.ne kuvvetll 
darbeler indirmek için İngiltere· 
dn gittikçe artan ha,·a üslünHlğU
nO kullanması zamanı gelmiştir. 

<>·---
Maraşal Göring 

Fransada 
(Baı;ı ı ınrlde) (O) 

mck ve gerekse Fransız donanm11-
sını mihverin emri .·e vermek su· 
reU!c sarih bir vaziyet ıılacıılilını 

yazmaktadır. 

lı;rnrla dola&an bazı ~aylalora gö
re, Göring bu aralık Fransada bu· 
lunmaktadır. Bundan başka İngi. 
llz fılosunun Pirene sahili açığında 
faaliyette bulundultuna dair de bıı· 
zı haberler dolaşmaktadır. 

Bcrlin membalarmdan alınan 
başka haberlerdl' ihsas ooıldlğine 
göre Madagıı.skarın İngılizlcr tara
fından işgalindenhcrl Almanlar dn· 
ha geniş ölçGdc bir işbirliği yap. 
masr için Fransayı tszylk elınlşler· 
dlr. Fransanın yardımını lcınin ı. 
çln Almanların şimdi imtlynlar 
vermıyc tamamlle hazır oldukları 
Stokholmde söylenmektedir. Fran· 
sanın bu hususta bir karar verme. 
den evvel İtalyan taleplerine karlit 
Almanyanın yardımır.dnn tıımami· 
le emin olmak istediği tahmın cdlL 
mcktedlr. 

General Dollble 
dedi ld: 

fflman!ar ad1Jyı istilaya 
kalkarlarsa pişman olurlar 

Londra, 10 (A.A.) - Son gUnler

de Malta valiliğinden istifa eden Ge

neral Slr Wllllam Dobble, hava yollle 

bugün Ingiltcreye gelmiş ve Malta

:nın başnrılı mUdafnasının tutWlme.k

ta devam edeceğini, eğer Almanlar 

adayı ietilA tasavvurunda iseler so

nunda plşmnn olaeııklarını söylemiş

tir'. 
Malta, 10 (A.A.) - Neşredilen 

tebllf şöyle demektedir: 

Cuma akşamı, ö:ıcmll av uçakları 

tarafından korunnn bir Italyan bom· 

ba tetklll llmıııı çe\'l'csine taarruz el· 

ml9t.r. DU~man avcıları uzak köyle
ri de mitralyöz ateşine tutmuşlardır. 

Uçaksavar topçusu faaliyete geçmı.ş-

Ur. 
Maltn, 10 (A.A.) - Cumartesi 

reMn! tebliğ'!: 

Oğ'leden sonra av uçaklarının re

!akaUnde bulunan mlh\'er av· bomba 

\'e büyük bomba uçakları iki hava 

alanına tnarruz etmtşlerd .r. Hnva 

karşıko)'1ll& bataryaları dUşmarun ı. 

ki bomba ve bir av uçağını hasara 

uğratmı,ıardır. 

Daha sonra akşama doğrU, havıı. 

aınnı t~~knır bombalanmış Ye llmıı.n 

çevresine yeniden bombalar at?imış
tır. Çok yUksck lrtlfalnrdn, dilşman 
uçaklnrllc av uçnklarımız arasında 

birçok tarrıışmalar u!muşlur. 3 mlh· 
ver av uçağı tdhrlp edilmiş, başlta 

Uç av ve llcı bomba uçağı dıı hasnra 
uğratılmıştır. 2 düşmen av uçağlnın 
hRVndn dönerek ve duman .s~nrak 
yere doğru tndlkleri görmmUştUr. 

Bunlann Uslenne ulaşamamış olduk
ları muhakkaktır. 

----o---
İskenderiye limanı 
bombclondı. 22 

Yiş: öldü 
Kahire, 10 (A.A.) - DahU'ye 

Nezareti tarafından n redileo teb
liğde kaydcdlldiğtre göre, bu sn· 
beh erlı:Pnden İskcndcrlye üz.erine 
yapılan nkın esnasında 22 kişi öl. 
milş ve 40 kiş. yaralanmlŞtır. 
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uhtelit Rumenleri 
2-0 mağlup etti • 

Rumen ,f4Jnplyonu Rarid, BUkre., 1 rüniln bir ş-OtU de şan"ızlık eseri o
\.Jıtehti ismi altında dUn son maçı- ıarak direği buldu. Devre de bu su

ı, Oala.tass.ray, Fenerbahçe, Beşik- retle 1 - O muhtelitin lehine b:tti. 
ş muhteUtine karşı yaptı, zevksiz !kinci devrede muhteiitte bir dc-

bır oyundan sonra da mtthtelitimlz, ğişlkllk yapılmıştı. Ve takım şu 
bUyllk. bir farkla kaza.na·bileceği bir şekli a.ldı : 
maçı g1.lç1Ukl• 2 - o kazanabildı. Oeman - Şahrn, Faruk - Hüseyin, 

Şazi Tezcanın idareAlndekl oyuna Esat, &,fak - FikQ,t, ŞUkrU, Hakkı, 
tntıtltelit yine .sakat bir dtlıfUnce ve Şeref, M. Ali. 
yanhf bir kadro ne .şu şekilde çıktı: Bu devre o kadar cansız ve ze\tk-

".\.l. Ali _ Faruk. Salim - Esat, Ha.k- siz goçti ki, futbol meraklıları zevk
kı, Effa.k • KUçUk F'ıkrct, ŞUkrU, lerini tatmin edecekleıi yerde sinir-
Mchh, Şeref, M. Alı. lendiler durdular. 

Rumenler birinci devrede kalecUe
rınden mı:thrum •bulunuyorlardı. 

Oyun b~ar baı,lamaz muhtelit, 
Rumen kalooint bir tazyik çemberi 
içine aldı. Bu arada da muhakkak 
de.1ecek bir iki gol fırsatı kAh şans
sızhk, kAh beceriksizlik yUzUnden 
kaçtı. Bu ilk dakikaların baskılı o
yunu çok kimselere haklı bir Umit 
\•erdi. Fakat ilk Uç maçtaki vazıyet 
ytne bizi korkutuyordu. Çünkü fut
bolcUlerimiz ·bizde kendileri oynayıp 
galibiyeti başkalarına bırakmak kor. 
kusunu uyandırmı.slardı. 

F'jkret topu her alışta kaleye ka
dc1r indiriyor ve dalmt b;r tehlike o
luyordu. Buna mukabil ~l açık Meh
m t Ali de gelen fırsatları kaçırı

yordu. 
Cü.nün en iyi oyuncusu Salim, Ru

men muhacim hattına göz açtırma
d , Hatt:A o me~hur Rumen sağ ac;ı

ğ nı, bir dama taşı gibi bu hat üze
rinde dunnadan yer değiştırtmek 

nıecburlyetinde bile bıraktı. Ve bu 
arada. da Rumen sağ açığını sol a
ç kt& gördük. Fakat Sallm yine onun 
karı,ısında. g«ilmez bir aet halinde 
d Jrdu ve oynatmadı. Bu tazyik i<;in
cl .3 htt an beklenilen muhtelit golü 
rı»ı.ayet 20 net dakikada kaydedlle
bıldi. M . Ahden Şerefe geçen top, 
rililkemmel bir şütle Rumen kalesine 
t akı:dı. Bunu. Fikret in güzel bir gl
, ifi ve ,,.ahAne bir ~tü takip etti. 
-~akat direk bu muhakkak gole mA~ 
lH O)du, 

Artık oyun, gol panayırı olabılecek 
bir vaziyete girmişti. Nitekim Şük-

Muht~itin bu cansız oyununa raf
men Rumenler yine tazyik altına gir
mişlerdi. Müdafaaları blJhassa Kü
çük FikretJ tutabilmek için çok güç
lük çekiyordu. Oyun son dakikalara 
kadar bu ~eiklde devam etti. Nihayet 
43 üncü dakikada Şereften gilzel bir 
pas alan HakkI, topu, içe ,tanzim et
tikten sonra Rumen ağlarına.. ikinci 
defa olarak taktı. Son dakikada ŞUk
rti de kaJeci ile karşı karşıya kaldığı 
halde topu havaya dikti ve bir gol 
kaçırdı. Maç ta bu netice ile ve 2 - O 
muhtelitln galibiyeti ile sona erdi. 

Nasıl oynadılar ! 

Muhtelit 2 - O galip gelmesine rsğ
men iyi blr oyun oynadı denemez. 
Yalnız takımda başta Salim olmak 
üzere Küçük Fikret. Eşfak, Şeref 
güz.el bir oyun oynadılar. Hakkı bi
zim bildiğimiz ve gördUğUmüz Hakkı 
değildi. Galata5ar&y maçından sonra 
bu oyunda M. Aliyi oynatmakta ısrar 
etmek hata idi. 

Rumenlere gelince, fazla gol yeme
mek i<;in canlı oynadılar. ŞaDBla.rı da 
diğer maçlarda olduğu gibi pek bU
yüktU. 

Kemal OSAN 

Mektepliler atletizm 
şampiyonası 

lstanbul, 10 (A.A.) - Mektep
l:ler atletizm şampiyonası seçmcw 
lcri bugün ögleden evvel Fenerbah 
çc stadır.da yapılmıştır. Çok güzel 
olan bu. müsabakaların fin~lleri 23 
mayısta yine Fenerbahçe stadında 
yapılacaktır. 

lnönünde yapılan merasim 
de) ·=· 

nı bütUn akiaierUe teebite utrafı-

yorlardı. Abidenin önUnde bir insan 
denızi halinde toplanan kalabalık 

ve mebuslar göze çarpıyordu. 
Törene, saat tam on birde ban

donun çaldığı matem havulle baş
landı. E\.'IAdını, babasını, karde•i
ni, kocasını vatan yolunda kurban 
verenlerin gözleri ya.ı,:arıyor, kesik 
mırıltılar halinde hıçkırıklar duyu
luyordu. Fakat bUtUn göfüsler, ka
zanılmış bir zaferin hatıruı ve şe
refi kurtarılmış bir yurdun hUr ha
vaeile şı.ktndi. Bu sırada bir hava 
filomuz bu eski harp aahasının se
masında dolaşıyor. binbir aziz ha
tıranın ayaklandığı bu mukaddes 
vatan parçasının utukla.rında gen~ 
daireler çiziyordu. 
Heyecanın son haddini bulduğu 

bu anda, öğretmen HulQsi Timur, 
a~z fehltlerimiz.ln hatıruına. hür
meten hatkı Uç dakika sükOta da
vet etti. Bir !ôl&niye lc;:.nde, geniş 

InönU ova.aı sUkOtların en derin ve 
en hUrmetkAnna bUrUndU. Uç da
kika, herkes vatan uğrunda can ve
ren mutlu insanlar i<;ln vicdanında 

asil bir gıpta 'Cluyarak sessiz, fakat 
heyecanla. ayakta durdu. lstlklA.l 
mar.,ı da ayni hürmetle dinlendı. 

Abide önünde hazırlanan kUrsUye 
ilk çıkan hatip, ordu adına söz söy
liyen Kurmay Binba..fı Tevfik Çe
tinsoy oldu. Genç hatip, heyecanlı 
bir ifade ile Büyük lnönU Zaferle
rinin bir hulA.sasını yaptı ve harp 

Radyo, 
BUGÜNltÜ PROGJl.AM 

SABAH 
7.30 Program ve memleket sa· 

at Ayarı. 7.33 Radyo salon orkes
trası. 7.45 Ajans haberleri. 8.00 
Radyo salon orkestrası (Devam). 
8.15 - 8.30 Evin s&atl. 

ö(iLE 
12.30 Program ve memleket ea

at ~yarı. 12.33 Şarkılar. 12.45 A
j ı.ns haberleri. 13.00 - 1~.30 Fasıl 

heyet .. 

AKŞAM 
18.00 Progt·am ve n1 .. mlcket sa

at A.yarı, 18.03 Radyo caz orkee
tra!llı, 18.00 Geçit p•·o~ranu, ın 0n 
Memleket saat t\y.lrı \·e ajan!i ha
berleri, 19.45 KnnuşmR. 19.55 Ş<"r
kılar ve türküler. 20.15 Radyo Ga 
zete.ısl, 20.45 B r h"lk tUrktiıııU 

öğreniyoruz - Haftanı~ tUrkU!'.iU, 
21.00 Ziraat tak\ imı, 21.10 Fa
sıl heyeti, 21.30 Konuşmll (Gii
niln meseleleri), 21.45 Radyo l!ien
foni orke..o;tr~ı. 22.30 Memleket 
~aat Ayarı. ajans haberleri ve 
b.)~a ~:.!2.1...ı • 22.50 Yarınki 
progratı'I ve kapan~. ....__ ______ ..) 

&a!halar1nı birer birer ızah ettik
ten ıonra sözlerini fÖyle bitirdi: 

«Vatan için seve seve can veren 
asil TUrk çocukları .. 

Size TUrk ordusunun minnet ve 
saygılarını sunarken. ba.,ta lnönü 
olmak üzere, bUtUn komutanlarımı
za ordumuzun mınnet ve bağlılığtnı 
teyit ediyorum.> 

KUrsUye gelen ikinci hatip, An
kara. heyetinden avukat Hayrullah 
Ozdoğdu oldu. Ankaralı hanp, .şe

hitlerin mukaddes hatırasını andı 

ve Türk kurtuluşunun temellerini 
kanlarile .sulay&nların önünde hür
metle eğildi. Bunu Istanbul Un:
versitesl, muhtelif vllA.yetler, kaza
lar ve nahiye heyetleri namına söy
lenen hitabeler takip etti. Bütün bu 
hatipler, lnönU zaferletinin muzaf
fer kumandanı Mll11 Şef ismet Inö~ 
nünün etrafında, bütün mLllettn 
yekpare bir kUUe halinde toplandı
ğını belirttiler ve on binlerce halk, 
bu kanaati a.lkı,ıarile tasvip etti. 

Törene nihayet verildikten sonra, 
InönU Ha.Ik Partisinin hazırladığı 

bır kır sofrasının etrafında topla
nan davetliler, zafer gUnlerinin de
koru lçinde, zafer günlerinin heye
canını ya..ı:ııyarak yemek yediler ve 
dağı1dı1ar. 

Yeni neşriyat : 

Mlana Ven 
Barnhelm 

Maarif Veklletlnin c-DUnya. Ede
biyatından Tercümeler> ser;sinde; 
Alman edibi Lessing'in Mlnna Von 
Barnheim adlı piyesinin tercümesi 
çıkmıştır. Tercüme S. Ali taratın-

! dan yapılmu~tır. Aslına Slldık kalma.-
1 ğa. çok dikkat edilmekle beraber Us

lObunda tercüme kokusu azdır. Ze\.'k
le okunuyor. Fakat Maarif Matbaa
sında pek iyl l<Ağıda pek Jyi bir şe
kilde ba..sılan bu eserin formaları 1yi 
bir kontrolden geçmemiştir. Matba
amıza. gelen nü81ıad& beş, altı ıay!a 

yarım basılmış, fena keslleruk cllt
lPnmişttr. Eseri baştan başa zevkle 
okumak lmkAnsızdır. Kitapların sa~ 

J tılığa çıkarılmadan kontrol cdılme~ 
sini tavsiye ederiz. Bu kadar feda
kArlık edildikten. bu nefasette kilgıt 
ve baskı ten1ln edi1dıkten sonra ki
tabın bu kadar fena bir Arızaya uğ
ra.ması cidden yazıktır. 

lslam - Tİirk 
Ansiklopedisi 

33 üncü sayısı ~:ıkmıştır. Zeki 

1 

Pakahn'ın. Sadettin Nüzhctin, Ö
mer Rıza Doğrulun, Temyiz mah
kemes ı reisi Ali Himmet Berkinin 
\"e proJ:esör isman Hakkı İzmirli -
nin yazılarını ve (İsmail Habibin 
fahiş bir cüret ve bühLın•• başlık. 
lı b.r yazıyı havidır. 

VATAN 

ikramiye 
adedi lir• mlkdan lir• tutarı lira 

1 50.000 50.000 
1 
1 
~ 

10 
40 
80 

400 

20.000 
10.000 

5.000 
2.000 
1.000 

20.000 
10.000 
20.000 
20.000 
40.000 
40.000 
40.000 
40.000 
40.000 

160.000 

800 
4.000 

80.000 

500 
100 

50 
10 

2 

Yek6n. 

Tam bJlet 2, yarım bilet 1 liradır. 
Satış hMılatırun % 60 ı IJl:ramiye olarak tevzi edilecektir. 

Ticaret Vekaletinden : 
iaşe J.lüsteşarlığı merkez tefkl lt.tile vekA.let)ınize bağlı dağıtma o· 

fisi merkez ve teşkilltr için bUro moble ve eşyası eatın alınacaktır. Bu 
iş Uzerlnde teklifte bulunmak: ist.iyenlerin 15 mayı.s 942 cuma günU sa.
at 14,5 de bizzat veya salA.hJyetll m Umessilleri vasıta.sile ia~ müsteşar· 
lığında hazır bulunmaları l'ln olunur. (5351) 

lnebolu Belediyesinden: 
lnebolu bclediye11l ittaiyMi i<;ın 24 - 32 beygir kuvvetinde çift silin

dirli ve altında 1Mtik tekerlekli arabalı bir adet motopomp alına.catın· 
dan bu makineyi vermeyı teklif edecek olan firmalar bu baptaki tediye 
şartları ile fenni evsaf ve şeraitini öğrenmek Uzere teklif mektuplarını 
ııa.nın hitam mUddeti olan 20, 5 94.2 gününe kadar Inebolu belediyesine 
göndermekle ı:ıartnameyi bedelsiz isteyecekleri ilin olunur. 

Antakya da 
sıcak dalgası 

Gölgede sıcaklık 35 
derece 

Anbkya, 10 (Hususi) Bir 
haftadır başlıyan sıcaklar dün de 
devam etmiş ve sıcaklık gölıede 

35 dereceyl geçmiştir. Hava bugün 
nisbctcn daha ser:ndlr. 

Amerika, Martinik'e 
el atıyor 

(Başı l lııc.lft) + 
1 - Ant•ı denizlerindck.i Fran .. 

sız müstemlekelerinde Fransız bay 
ragr dalgalar.makta devam edecek
tir. 

2 - Antll dcnızlerindeki Fran
sız hükümranlığı muhafaza ve ida
me edilecekt:r. 

3 - Am'ral Robert"ln Antll de. 
nizlerir.deki Frar.sız müstemleke
lerinin en yüksek Amirj sıfatile ta ... 
nılmasına devam o1unacaktır. 

Anlaşmanır. her Jk tara! için 
memnuniyet verici olduğu Amiral 
Robert tarafından k,;;bul edildiği 
takdirde, Fransız Amirali, Ant :l 
denizlerir.de ve Atlanttk kıyıların
da Fransız makamlarının mihve
re yardım yapmıyacağı teminatını 
verecek, Birleşik Amerika da bu 
çcvredek Fransız menfaatlerine 
saye:ı göstermiye, lkhsadi hayatı 
muhafaza etm=.ye, Art il dehizle· 
rlndekl Fransız müstemlekelerinde 
bulun;ın Fransız para ve sermaye
sinin atıyen Fransız milletinin em
rine Amade tutulan bir ihtiyat ola
rak muhafaza edllecei:t teminatını 
vcrmiye hazır bulunacaktır. 

D 'ğer taraftan, Amerika teklifi 
kabul edilmeciiği takdirde nasıl bir 
vaziyet hasıl olacağı hakkındaki 
suale Hariciye N;zırlığında hiç bir 
cevap ver~lmemiş ve müzakerele· 
rin ş:mdiden bir dostluk ve ncza. 
ket zihniyet le başladığı kaydedil
miştir. 

Fransızların Martınıktekı harp 
gentileri 

Vaşington, 10 (A.A.) - Em'le 
B~rt'n, Jeannc d'Arc kruvazörleri 
ve Bearne Fran~ız uçık gemisile 
Bcrfl<'ur yardımcı kruva7örü ve 7 
Fran~ız ı;ırr 1çlı gemiı;I mütareke. 
denbcri Martinikte bulunmaktadır. 
Bundan ba~ka buroda üç bjn l"ren
sız denizcis de vardır. Bunların 

takriben altı c:y kadar evvel 1'rar .. 
saya gönderilmelerinin Vi~ hükU
meti tarafından istendiği hatırlar
dadır. 

Vlşi net:ce;ıii bekllyer 

Vişi, 10 (A.A.) - Vi.şi haberl<r 
ajansı, \'aşington tarafından Maı;

tinik ınüzakercsine ait olarak ve
rilen tebl:ği bu pazar sabahı neş
retmektc, fakat hiç bir tefsir yaP
marnaktadır. 

c-5276> 

BULMACA 

Soldan sağa: 1 - Birdü-ziyc; 

Zart. 2 - Açığa vuruln1uşluk; Bir 

nota. 3 - Pusla 'ğncsl; Mağlüp. 

4 - Zorunda; B:r mcyva. 5 -

Eski şerait nikahlarının bedeli. 

6 - Tesbih başı; Şahsi. 7 - Gök; 

İsim. 8 - Denizin fosforlı~ması; 

Başına ıı.C• geErse ticart devır 

olur. 9 - Sui Bir oyun; Çoğun 

akai. 10 - K3pının kısımların

dan; Vasıl olma. 11 - Bi• hay

van; Beş1angıcı olmıyan. 

Yukarıdan aşağıya: 1 - Her 

zamani Ceriha. 2 - Tarihtf"! meş

hur bir ada; Hedefe vuruş. 3 -

Bir cıda madctes i. 4 - Arapç~ 

üzüm; Haıır. 5 - Trrsi: bayram; 
Ürrtt etmeme. 5 - Blr nida; Ak. 
c1ğpr; Vücudun bir kı~mı. 7 -
Şarap; Yoketmc. 8 - Pak; Bir 
r!n:{. 9 - Nuı lu 10 - Cenış: Bır 

r.evi havyar. 11 - Çok, B.r çi
çek 

DLXKU BULMAOANIN HALLI 

Soldan sağa: 1 - İdareli; Hab. 
2 - Makale; Koy'.J. 3 - Aba; R.
caı. 4 - Ak; J\larg te··am). 5 -
Rus; Laay (alay): Ta. G - Ha. 
rangoz. 7 - L.::gorP: Hi (maluyaj 
8 - F<Y; Sarı· Ta·;. 9 - Re: İra 
(art); Erit. 10 - Elem; Hala. 11 -
:vtf'y: Bal; Kcn. 
Yukarıdan aq:a~ı:ya. ı - tmrar; 

Kerem. 2 - Da; Kum, Yele. 3 -
Aka; Salı; Ey. 4 - Rab!; Resim. 
ş. - ElA; L~g.i ·" 6 - L~; Panora
...,,ı 7 - Ağrı. 8 - Kimyon· E:ı 

9 - Hoca; Trak. 1 O - AY•rt; 
Haile. 11 - Bulgaristan. 

Fransız dHI 
grameri 

Yaz1n : 
CeTdet PIBIX 

Dil - Tarih. Coğrafya Fakülte•! 
Fransız Edebiyatı Doc;entl 

Çok gUzel bir şekilde basılmış olan 
bu eller, Fren.sız dilini az bilip de iler
letmek isteyenler için Jdeal bir k?
taptır. Mevcudu az kalmıştır. Alma.k 
isteyenlerin acele etmeleri IAzımdır. 
Flatı (150) kuru~"' 

Satcş yerJ: Mnaltirn .4.Jıınet Halit 
ıımap1ıan ... ı 

11 • 5 • 91.2 

iLE SABAH, OGLE ve AKŞAM 
Her yemekten sonra günde 3 defa muntazaman dişlerinizi fırça/ayınız. 

KAŞELERi 
BAŞ, DIŞ, NEZLE, &BİP, ROMATİZMA 

Ve Bütün Ağrıları Derhal Kesar. 
Sıhhiye Vekaletinin Ruhsatını Haizdir. İcabında Günde 3 Kaşe ltlınabilir. 

~I ................. ~ ............... , 

Türkiye Ciimhurigeti 

Ziraat Bankası 
Kurul04 tarifti: 1888. - Serma.ye.il: 100.000.000 Türk liruı 

Şube ve ajans adedi: 26:5. 
Zirai ve ticari her nevi banka muameleleri. 

Para. biriktirenlere 28,000 llra ikramiye veriyor. 

Ziraat Bankasında kumbaralı '\.'e ihbarsız tasarruf hesaplarında 
en az 50 lirası bulunanlara senede 4 defa c;ekilecek kur'a Ue aşağı
daki pllna göre ik.ra.miye dağıtılacaktır . 

' adet 1,000 llrabk 4,000 Ura 
2,000 • 

ı.ooo > 
4,000 > 

100 adet 50 liralık 5,000 ilTa 
, ,. ISOO > 

ızo > 40 • 4,800 • ' . 
'8 • 

250 > 
180 > 160 • 20 • S,200 • 

DIKKA.T: Hesaplarındaki parala.r bir sene içinde 50 llrada.n &fa· 
tı dil.flniyenlere ikramiye çıkbğı takdirde <fo 20 faz1asile verilecekt.ır . 

Kuralar senede 4 defa, 11 m art, 11 ha.ı.Lran, 11 eylOl, 
11 BlrtncikAnunda çekilecek.tir. 

Türkiye Bankası 
lllfllıı tasamı ll6saplan 1142 UıırualJ• pU• 

ıı:EŞWELER : 2 ŞW..t, ' Ma,f!8, s Aı-
ı Jklncitefrlo larllıleriode ~ 

ac.z IK&AMIYııı:Lll&I 

l adet 2000 liralık = 2000,- Ura 
• > 1900 > = 3000,- > 

> = ].Ş()(),- > 
> = 1500,- > 
> = 2600.- > 

• 
• 
• 
• 

1811 
liO 
:ı6 

ıo 

> 

> 

• 
• 

= 4000,
= Z500,

= ~.
;:;;;: 2000,-

Sah'bl ve Ne,rlyat MUdUrU : Ahmet En1in Y AL..1\f.A;.."J 

Vatan NOfrlyat TUrk L l<I. Şt~ Vatan Matbaaaı 

> 

• 
> 

• 

PUDRALAR 
"~ODASINDA - .. . .... \ 

1 

Y eni.~ve..<fe_~k"il~CJ~.li!~ 

TEBEDD.ÜL 
- ---\_ 

Miibaliialı. pyrl ~tabii: · 
"Mak;raj,.' blmadl. 

' - , 
Cildıı. ~1ı: r IJCllfri ~ 1Ml"f 

11em w pudra, Wıi!s.b.i!ı 
gi.iu!Uk uerİ1" ,ıl 
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Parisin ırk ltadınlan,'ı ı~ı lblt l 
moda kat etmişlenllr. f Bütiln ·' güll 
sabit duran ve hiç parlal<lık izi bı· 
nlanayan, bir tlü1 teni,vereıı yeni 
bir pudra bulmuP'1rdır. ı 

-....-~--

. ' , 
Bunun sD'n: , ipekli elekten· OC 

defa geçirilmjş ~ en safı ve entınot 
pudra)'! iki detal krem•iköpüiü . il< 
karııtatlmesı usulü ile · izah ~ 
bilir. · Fr.:ın1~ l klmyagerleri.niıll ~ 
nelerce ara~rmaları ' ; netıcesın6' 
elde edilen bu wul. Tok alon • milel'· 
sesesinin inhisarı alt11'\dadır.! Bu ':; 
ni Toltalon l; pudrası, ı artık ı parl 
burunlara 1 ve yath · T ciltlere · e~11: 
1en son ... vermiştir.' Cildinize,: 5fij 
saat z.arfmda . 11Mat,,~duran' ne 
ve güzel blr ~renkJ verlr. RüzP~ 
ve yafmurda \"" ve hattl 1terlern ioJ. 
cUdinizJ i parlak 1aöstermez,f .:•t .. 
Mat.. Tokalon pudrasmı kullaoı~ 
nız simanı:za bir lil1 1aprağmm ~ 
liltinl ve r&ellitinl bahfOCler, • s~ 
liliJinhi ·ve cazibenizi 1 bir ı kat d~, 
artunnınıı. On muhtell(

1 
ve _:re~.

zip reııl<ta olan TokaloD ~
birini intihap edlni%. ~ 

1 Asker ilk ı 1Jlerl 1 
Befoğlu 

den: 
Aşağıda 

Yerli Askerlik şubC5· 1r 

e 
sınıfı, rütbesi, adı '-'! 

0 1 Sb 1 rı kayıt numarası .yazı ı Yd. . 
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• 

acele şubrye mUracaatları ııarı 
lunur. ~ 

Kur. Yzb. Tevfik oğlu El<'eı~ 
(325-21), P. Yzb. Mehmet 0~.
Muh ıltin (323.413), P. Atğm· 16' 
teıni oğlu Adnan Hateını (182~ el 
P. Alğm. lbrahim oğlu Mc!ıJ!1

9 
Safi (336-168), P. Atğrn. Elf11 :ı1 
oğlu Mehmet Ali (19929), p. Al~~I 
lllehmet oğlu Ali Cafer (3802 ,ı 
P Alğm. Halil oilu Salih . tş~~
(18302), P. Atğm. Abclülkerırrı , r 
1 - . ı-ıa-11 Ad.t (333-423), p. Atğm· 1 ,nı· oğlu Şer'f Ali (31986), p. /\ :s• 
Ziya (Paşa) oğlu Pertev (l6I 11,n 
P. Atğm. Hayri oğlu Bürll•11c ol' 
(37453). _P. Alğm. Abdülkad1\#n1 
lu Hüseyın Haki (16273), p. /\ ~~· 
Hiıseyln oğlu !srna 1 H• F 
(]3479). P. Atğnı. Samı o~11~~1~ 
ıiz (1508~). P. Atj;m. ıtıı> , 1, 
Mt;n:r i lö629), p. Al,m· :os 
Ömer o~tu l\.lch·n~t Hrs;ın (21"rl,, 1 
P. '\ttı.n\ Sclım oji:lu ~ 
(40893,. /1 
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DariVli\cezeye Yardım C,,,,ıı 

Rekllğlntle": . ._,eti 11" 
DarUl~cezeye Yardım cenll rJıiıt 

mumt heyeti senelik mecburi ~o szt't 
tısı 14151942 Perşembe gUn 9"u' 
14 .30 da DarülAcezede yff.pııs.C tt~r' 
Azanın a'-·ni gUn \'e saatte bt.l 011~ 

J 1c• 
lantıda hazır buluıımaıarı r 
nur. 


