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imtiyaz sahibi: ŞEVKET BiLGiN 
Başmuharrir ve umumt neşriyat müdUrü: 

No. 10482 Kırk Beşinci Yd FIA'J'I (5) KVRVŞrUR 20 MAYIS PAZARTESi 1940 
Amerika milletleri AlmanJ 

yayı protesto ediyor 
HAKKIOCAKOöLU 

ABONE ŞERAiTi 
DEVAM MtJDDETt Türkiye için Hariç :ıçın 

Snaelik ····- 1400 2900 
Altı a11hk ·····- 150 1650 
Günti geçmiş nüshalar ( 25 ) kuruştur. L TELEFON:2697 

0An münderecatındaıı gauıtemiz mesuliyet kabul etmez 

ltalya lara 

• 

•• • gore arıs 

Vatinglon 19 (ö.R) - Yirmi bir Amerikan 
milleti tarafından İm2a edilen ve Alman taar
ruzlaruu takbih eden bir protestoname busün 
Panamada ilan edilmİftir. 

Bu protesto notaıı yazJ11ı itibarile mütearnz 
Alman milleti ve hükümeti kadar hür inaanJıim 
serbest vicdanına hitap etmektedir. _J 
·----Y.t..'Nİ Asın matbaasında basılm.Lflır 

tehlikede 
Italya barba gi

rebilir mi? 
"Hitler,, in 
harbı filen 

Başkunıaıidanlığı ele alarak 
idareye başladığı bildiriliyor 

Harp 
Şiddetlendi 

--*--
Teh~ilıe Ballıanıarı 
ciddi tedbirler 
aımağa sevlıedecelı 
Jıadar bü31iilıtür ••• -·HAKKIOCAKOCl.U 

Anupa harbi nrtık 1•1-ansız t"prakla
rı iizcrinde ccrcynn ctnıcğc ba<olamı~tır. 
Son üç diirt gün kinde Ahmınl:mn bii
tün km·,·ctlcriyle cepJw ynnna harf'ket· 
lerine ehemmiyet '\'crn•cleri "'' bilha-;sa 
Sedan ecnubuııdmı motiirlii fırI,nl:ıriv le 
l-'rnnsız 1opraklarıml:ı siiratJi ilcrlem;yc 
<an ntnıaları Jlitlcrin iki ay içinde kat'i 
lıir netice istihsnl f'tmck yolundaki ka
:rannm bir ifadesidir. Hepimiz çok iyi bi
liyoruz ki Hitlerin en biiyiik ku\'\'eti \ "C 

nwsncdi vıldırım harbidir. l\1iittefiklcrin 
İ e nih:ıi ·zafere olan giİ\"Cnlcri talıam
tnül kudretlerinin bitmek tiikemnek 
bilmiyen menahie d:ı:vanmalanndandır .. 

Hunun içindir ki miittefiklrr harbi 
hliinıkiin olduğu katlar uzatmak almİy
le hiç bir taarruz'i harekete giri':ınemi~
ler, daima miidafaa \'aziyelindc knlıııa
Yı ve miitcmadiyen km•,•ctlcrini arttır-
19Wayı tercih eylemislcrdir. 

Bitler lu mevsiminin Alnınn milleti 
~in büyi.ik ıstıraplarla dolu olarak gc
~ceğini çok iyi bildiğinden, tııkdir ey
ledikinden, bir r,ok siyasi \'e askeri teh
tlitlerle şa ırhcı hareketleri miiteakip 
llollanda ve Belçika iizcrinden yıldırım 
harbi) le Fransız topraklarına akmak 
lu.ranm almakta tereddüt gö:.termemiş
tir. Harekata nazaran t'ok yakın giinler
de Alman ordularının Js\'içrcyi çiğniye
~k şimalden ,.e cenuptan J\lajino hat

ltalyayı harekete ge~ckten meneden amillerden: Ccbclıittank 

ltalyanın barba girmesi, 
mahvolnıası demektir 

------------------'x*x-----------------
Amerika ve /ngilterede hakim olan kanaat, 
ltalyanın harba girmiyeceği merkezinde 

------------x*x------~---
V ASİNGTO:'.'l, 19 (Ö.R) - Amerika veltin Mussoliniye gönderdiği mesajın 

siyasi malıfillcri, itnlyanın kuvvetli gayet iyi karşılandığını, dikkatle tetkik 
miittcfik orduları ka~L'iında harbe gi- edildiği hakkında İtalyanın Amerjkada-
ı e<'eğine kafi~ ~n inanmıyorlar. ki sefiri tarafın.dan Beyaz saraya veri-

Bunu teyit eden bir haber de, Ruz- - SONU 3 "ÜNCÜ SAHİFEDE -

trnın ::crilerine saldırması da beklene· SON DAKİKA 
itilir. Askeri harekatın inkisar tarzı ma-
alesef maneviyatı sarsacak mahi)·ctte- • • • • • • • • • • • • 
dir. ilk hamleler Almanlara istiskar G ı v d F 
edilmiycrek zaferler kaydettinni~iir.. enera ey ga ~ ran-
:Fakat unutmamak lawndır ki hu kahil 
laferlcr mutlaka orduları nihai zafere 
lnvu~hımıaz. 1914 Almanya~• l\larnde B k d ı d 
hlağllıp olmu~hır. Ti.irkiye ilk zaferini s) z aş uman an) o u 
Sakarynda, ikincisini Dumhıpınarda el
de cltikfrn sonra Akdcniıe inerek nihai 
:lafcri elde etmiştir .. Ve hu mesut daki
kaya kadar yıllarca toprakları i~gal al
lında kalmış ve mulılelif ~erilcmclcrin 
&c:tlnrnıa katlnnnn hr. 

Gerilemek mutlaka mağlubi)cti ifa
de edeıne1~ Harp taliinin ne zaman do
lacağı (inreden kestirilemez. Askeri ka· 
idclcrin en basitlerini te kil eden bu lıa· 
•ikaUer cinünde a-sla maneviyatı sanı
hlamak icap eder. }'ranMz nımetinin ka
:rakteri mii kiil dakikalarda harikalar 
Yarntmağa çok mii aittir. Nerede kaldı 
iti bu ı:erileme hareketlerinde ne Fran
sa, ne ingiltere ,.e ne de Belçika ordn
lan miihim addedilecek esir ,·ermi~ de
iiJdirler. Alman resmi tebliğleri de an-

----------------x.x-----------------
P ARİS, 19 (Ö.R) ··General Veygand FRANSIZ 

orduları başkumandanlığına tayin edilmiştir. 

M~mlekette 19 Mayıs Bayramı 

Anl,aradaki merasim 
pek heyecanlı oldu 

~=e~i~~i~~T,._12 hin esir aldıklarını kay- Milli Şef meraıimde hazır bulundular, 
Mil)'onlarca insanın çarpıştığı nıotöri- Maarif Vekili güzel bir hitabe irat etti 

~ lrtl\'vetlerin yddmm süratiyle hatla-
l'ın gerisine attığı bir meydan nıuhare- x.,.x.-----------
~de bo~na uğrıyan tarafın yüz Ankara 19 (Hususi) - Spor ve genç- atılmış, fabrikalar düdük çalarak bu ta-

Müttefiklere nazaren Alman ordusu 
bir çıkmaza girmiş bulunuyor 

-------------------~.Mıııı-------------~-------

Müttefik ~tayyareleri Alman 
tahribat yaptılar - Alman 

hatlarında ve gerilerinde pek büyük 
taarruzu Paris ·. istikametini bıraktı 

PARIS, lfl (Ö.R) - Havas muhahiri bildiriyor : 
·Alman t:ıanuzu bütün giin Langczi ve Diz m-asında şid

cietle <levam etm~tir. Almanlar küçiik bir tt.'rakki göster
ıni "Jerd ir. 
BEL("İKADA : İngiliz, Fransız. ve Belçika kıtaları halen 

<tCniş bir s!..rntejik h~rekctte bulunmaktndırl;ır. Yapılan ha
rekat 7.orluğa uğraım:.dım istikşaf t:diyor. 

Reselin "imal bolgesinde bir çolt şiddetli muharebeler ce
reyan t t.miştir. Alnuınlar bu küçük şehir civarında netice
!iiz kalan h:ızı harekfıta girişmişlerdir. Bazı Fransız köyleri 
istirdat edilnıiRtir. 
Almanların Scnkanlene dogru bir yol nçmağa çalıştıkları 

an?aşılmaktedır. 
San Ruva1 kanalı ciniindc biiyük bir muharebe ecre~ an 

etmektedir. Almanlar tank ~c tayyarelerle hücum ediyorlar. 
Dün akşam bu cephede haşlıyan muharebe sabahleyin 

ayni şiddetle de\'am ediyordu. 
Alınan tabiycsi dniına aynidir. Tanklar yelpaze şeklinde 

ilcrliycrek gediği gcnişletmeğc çalı.şı~orl:ır. Fransızlar dn 
sarılmamak için muntazam surette geri çekiliyorlar. Esir edilen Alman tayyarecilermden bir kısmı 

Bu vaziyeti u1.ak bir görüşle mütalaa mevcuttur. 
edenler •Vaziyet vahimdir, Fransız or- İngiliz ordusuylc birlikte Roytcr mu
dusu müşkül vaziyettedirP diyebilirler •• hablri de vaziyeti şöyle hülasa ediyor: 
Hakikatte Alman ordusu öyle bir çık- ·Bir taraftan İngiltereden Fransaya 
maza girmiştir ki, hu geni c:eplıede mu- tanklar ve takviye k1taları ~clerek Se
\'nffak olması için elinde pek az şans dan bölgesine gönderilmektedir. İngiliz 

zırhla kıtaları bir t'ep t~kil eden Al· 
manlann sağ t'enahına atılıyorlar. 

ALMANLARIN KULLAm>J(H 
I.İSAN ... 
Paris, 19 (Ö.R) - Neşredilen bir as- • 
- SONU 4 0NCÜ SAHb• EDE -

Mareşal Fevzi Çakmak 
Ankaradan Beyruta gitti 

Amerika bar
barlığa seyirci 
kalmıyacak -·-Vaşington 19 (Ö.R) - Ruı.velt, Brük-

seldeki Amerika elçisine cNevyor.k 
Sun> gazetesinde bu .sabah intişar eden 
bir haberin tahkikini ve hemen bir ra
por hazırlamasını enu-etmi§tir. 

Nevyork Sun gazete!!i, Alman tayya
relerinin Anvers civarında bir köyi.i 
bombardıman ettikleri sırada zehirli gaz 
boması kullandıklarını ve halktan gaz 
bombası tesiriyle 29 kişi öldüğünU yaz
m~c;tır. 

Bu haber deliiUe tesbit edilirse 
Ruzvelt Amerikaya ve bütün dün
yaya bir mesaj neırederek, medeni
yeti ve insanlığı mahvetmek yolun
da yapılacak bu kabil hareketlerin 
Amerika tarafından katiyen müıa
maha ile kartılanmıyacajım bildire
cektir. 

Nevyork Sun gazetesinin bu haberi 
Alnerlltada bUyük bir heyecan tevlit et.. 
miııth·. 

MaTe§al Fevzi Çakmak 

Ankara 19 (Huauai) - Büyük 
Erkanı harbiye reıaımız Mareşal 

Dünkü Piyango
da kazanan 
numaralar -·--Ankara, 19 (Hususi) - Milli piyango 

idaresinin Gençlik bayramına mahsus 
olmak üzere tertip ettiği 19 rnay~ keşi· 
desi, buglin saat l de halkın önUnde 
yapılmıştır. İdarenin Paristen get.lrttlll 
otomatik dolapların çalışması büyük biıo 
alaka yaratmıştır. 

Kazanan numnralnr şunlardır : 
$0.000 LtRA 
10407 numaraya 
ıo.ooo LİRA 
429'12 numaraya 

5000 lira 482Hl ve 117397 nwnaralara 
isabet etmiştir. 

2500 lira kazanan nuınaı·alar 175929. 
126360, 162683, 92017 dir. 

Sonları 2668 ile nihayetlenen bUtün 
numaralar biner lira kazanmışlardır .• 
Sonları 483 rakamiyle nihayetlenen bil· 
tün numaralar yüzer lira kazanmışlar
dır. ltinJcrt'e esir verm~i işten bile sayıla- lik bayramı bugiin yurdun her yerinde riht saati selaınlamışlardır. Bu sırada 

lrlaz.. Binaenaleyh çekilme hareketi in- ve bilhassa Ankarada çok parlak bir askeri tayyareleri, genç kızların idare
•-.mı. ve plim dahilinde yapılmakta şekilde, gençlik tezahüratı manası ifa- sindeki Türkkll§u filoları şehir Uzerin
~ınektir ki ordular heniiz kafi talileri- de eden bir ilstünlükte kutlanmıştır. de heyec~lı tezahilrata başlamışlardı. 
tai denemek sahalarını ar~tınnaktadır· Ankara bayram miinasebetiyle milli Tayyarelerın uçuşları merasimin devam YENl ASKER1 FABRlKALAR 
lar. Tarihin kaydetmediği büyük muha- renklerle ve meydanlar bantlarla .siiıt- - SONU 4 'ONCO SAHİF'EDE - Vaşington 19 (.A.A) - Detroit otomo-

FEVZt ÇAKMAK maiyetleri erka
niyle birlikte dün akşam hususi 
trenle Beyruta hareket etmİ§tİr. 

Sonları 76 ile nihayetlenen numara
lar onar lira kazanmışlardır. Sonları (1) 
rakamiyle nihayetlenen biletler beşer U
ra kazanmıştır. 

-------------------------~-----------------------,~ 
~bel • h r d' . d 1 • 1 . f •••\•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• bil f brikalar bU Uk ask rl f b 1 . er, yıne arp en ının eneme erı- enm~ ı. • (ızmirde yapılan m · t f ·- • a ı y · e a rika ar 
"• ilk defa 3·aphğı müthiş silahlarla ce· Ebedi Şef Atatürkün Samsuna ayak : l'" t 2 · ci sah· f . dr~~ı) 8 91 

: ha1ine ifrağ edilmek üzere tesisatlarını 
•• - SONU 2 İNCİ SAHİFEDE - bastıkları sabah saat yedide 21 para top : .~.! .... 1.~ ....... !.~!!1.1:: •• ~ • .1:~ .......... i genişletmektedirler. 
••••••••••••••••••••••••••ıeeeıee••lal•WAll88•111181•81•11e•1••1•1eıe.11e•ae•1•11•1eeı••lalell•l811•81 .. llel•lle1aa1eee•ee11eeaa11at•le••eaeee111•ee111e•1ee1ee1eeeeGeea1aı••lll 

YENi TEFRIKALARIMIZ 
~--~-------x*x-----------

Bektaşilik Ve ikinci Mahmut 
l'AZAN: SÜLEYMAN KÜLÇE 

ikinti Mahmuc1un Yeniçeriliği ~e BcktaşUiii ilgasında müessir olan sebep
ler ne idi? .. Kendisinin Mevlevi olmaıJı mı, yoksa Teceddüt ihtiya~ ve taraf
'tarlığı mı? .. 

Merak ve lezzetle takip edeceğiniz bu kısa ~ri bu:iin tefrikaya başladık 
iK:iNCi SAHİFEMİZDE OKUYVNUZ 

•• 
Nergiz kokulu kız 

Çok hazin bir aşk romanı 
Dir Liseli 1uzm defterindeki notlnnn tasnifi ile hazırlanan bu romanı he
~·ecanla takip edeceksiniz.. Bir hayatın endiŞe ve ı tıraphırını okuduk(& 
J:eyenın ve alakanız artac:aktir. 

•NERGtz KOKULU KIZ• romam. hakiki bir aşk macera mı tasvir edi
)or .. En büyük kıymeti de buradadır .. 

1f Jl U B Ul'ORUZ 



• ı 

2 
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l.~tasilik ve}kinct~~mu~ J 
Tefrika: 1 Yazan: Süleyman Külçe 
••••••••••••••••••••• •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

Yeniceri ve nizamı cedit kıtaatı Aka önünde 
' . 
Napol yonun askeTi ile kar,ılaftı 
----------------x~x 

Nizamı cedit askerleri harikalar yarattılar .••• 
Napolyonu ricate mecbur ettiler ... 

~-----------x•x----~-------
Selimi 5a1iı teceddüt ve terakki- Hayır, düşünülen bu değildi. Or-

yi sever ye himaye ederdi. Asırlar tada gizli bir kuvvet vardı ki Yeni· 
görmüş koca imparatorluğun dii - <;eri ocağının şevket '-'~ claratı tehli
künliiğünü taassup ve muhafaza- keye düştüğü zaman o kuvvf"tin her 
karlıkta bulacak kadar da miinev- şeyi, hatta varlığı da tehlikeye dü
verdi. şcceği muhakkak olduğundan o tıl-

1 203 te tahta geçer geçmez köh· sım şimdi faaliyete ~eçmiş ve iki as
ne fikirlerle tnücadeleye başladı. ker arasına nifak sokarak rakioleri
Yeni yapılan Ya muahedeıoıinden nin vücudunu kaldırmı\'a lüzum 
sonra Fran a ihtilaliyle m~gul olan görmüstii. Bu, büyiik Bekta~i teş· 
Avrupanın hu meşguliyetinden isti· kilatı idi .. 

] h Bektasi tes.kilatı de}· ince: asırla-
fadeye koyularak ordunun ısa ına, 
İtaatli bir ordu vücuda getirilmesine rın memleket \'C ordu içine da~ıttı· 
kalkıştı. Nizamı Cedit adı verilen ğı haşerat anlaşılmalıdır. Bunlar : 
kıtalar tertibine ve askeri kıslalar ya- Gazi Orhan devri şeyhlerinden, Ha-

cı Bektaş Velinin müntesipleri ol
pılmasına ve Avrupadan askeri mu· 

duğunu ileri sürerek onun ınanevi-
allimler getirilmesine himmet etti. yat, ve tarikatine salik oldukları id
Askeri kitaplar. haritalar riyazi eser-
ler tabettirdi. intibah ve Tanzimat diası ile gccinen derbederlerdi . 

Bunbr padişah Sül~yman zama-
devrine girilmiş.ti. nında da Kırşehir civarında ayakla-

Filhakika ıslahat evvela bahriye- narak 30 bin insanın öllimüne sebe· 
den başlamak ve yavaş. yavaş piya- biyet vermemişler miydi? Fakat. ni
deye intikal ettirilmek gibi bir ihti- hayet 7amanla yeniçerilere hulul 
yata tabi tutuldu. Ve Yeniçerilerin ederek itikadat ve şuurlarına ınües
kutkulandmlmasından içtinap edil- sir olmıya muvaffak olm•.ışlardı . O 
di. Edildi amma, devlet entrikaların• derecedeki Bektaşi babalarından bi· 
da kar§ılanmı~ olan Ocalc. ileri ge- ri daima Hacı Bektaş vekili sıfatiy
lenleri zaten uyanık bulundukların· le lstanbulda 94 askeri kışlasında 
dan vaziyeti kavramakta geçikme- oturmak adetti. Miralay rütbesinde 
di. olan bu şeyhin tahsisah devlet hazi

Yapılan tcnaikattan gayri meşru 
menfaatlerini kaybedenlerin de yar
dımı ile ihtilal hazırlığına baılandığı 
sarada Napolyon ordusunun Osman
lı ülkesinden olan Masara girdiği ha
beri geldi: isyan ~eri le.aldı. Malum 

olduğu veçhile Bonapart. Fransanm 
altı, yedi eenedenberi başa çıkamadı
ğı İngilizleri can evinden '\'Urabil
mek için Hindiatana gitmcğe karar 
vermiş ve T ulonda yaptırdığı do· 
nanma ile evvela Maltaya ve sonra 
40-50 bin askerle lskenderiyeye çık
mıştl. 

Yeniçeri ve Nizamı Cedit kttaat& 
Yuıuf Ziya paşa kumandaamda Su
riycye gönderildi. Aia önünde Na
po]yon aakeri ile 01111anlı ukcri 
kar ıla~tı. Niıamı Cedidin genç as
kerleri harikalar yaratarak Napol
yonu durdurmaga, hatta yüz geri 
ettirip geldiği yere göndermeğc mu
vaffak oldu. 

Yeniçerilerin gözü önünd~ cere
yan eden bu kahramanla\:, onlara 
tekrar h'ıhrike ve diişünmeğe sevk· 
etti. 

Artık tarihi me\•kilerinin tehlike· 
ye girdiğine hükmeden Yeniçeriler 
küçük vesilelerle Nizamı Cedit ef
radına çatmaya ve onlara tahakkiim 
etmeğe kalkıştılar. 

Her gün artmlan bu azgmlılt ağır, 
ağır bir geçimsizlik doğurdu. Ve ni· 
hayet bir gün ilci sımf asker yekdi
ğeriyle vuru~mağa, birbirini kırma-

ya hazırlanırken şefkatli hükümdar 
derhal müdahale etti. Asırlardanbe
ri harp meydanlarında çarpı~n Ye
n içeri erlerinin, }'eni arkadaşlarını 
çt-kemernesi için bir sebep yoktu. 

Ocak, her yerde, her zaman kah
ramanlığı himaye etmiş. kahraman
lar yaratma bir müessese değil miy
di? .• Nizamı Cedit muzaffer oldu 
ise Y eniçerilcrin ondan geri kalacak 
nesi noksandı? .. Kürrenin üç kıtası 
üzerinde müesses olan Osmanlı im
paratorluğunun banisi olan bu Oca
ğın asırdide ~sı arkadaılarmın 
tele bir muzafferiyeti ile kiisufo mı 
uğrıyacakh?. 

Buna biz cevap verelim : 

nesinden verilirdi. Kırşehrinde, Ha
cı Bektaş mevkiindeki Pirevi namı 
verilen en büyük eyh öldüğü za
man yerine geçecek adam İstanbula 
getirilir, Yeniçerilerin tertip ettiği 
alay ile Ağa kapısma götürülür, ve 
tacını başına, hil'atini arkasına Ye· 
niçeri ağası giydirirdi. Avdetine ka· 
dar da bu zat, Yen içeri ocağının has 
misafiri mahiyetinde ikram gorur 
idi. İşte Bektaşilikle bu derece kay
na§mış olan Ocak onları kendilerin
den saymakla beraber babalar da 
her Yeniçeriyi bir müridi olarak te
lakki ederdi. 

Bu anane Bektaşi babalcu:ına bit
tabi öyle bir nüfuz temin etmişti ki 
onların bundan kolay, kolay feragat 
cdemiyecckleri meydanda idi. 

Prensip itihariyle muhafazakar 
ve c;9k cahil olan babalar hemen, her 
türlü ali duygulardan. vasıflardan 
mahrumdu. Menfaatlerini yeni l\S

keri te.ekküliin ilgasında bulan hu 
anasır, onların elbisesine, talimleri
ne, sokaklarda devriye gezişlerinc 
tutularak aleyhlerine propaganda 
yapıp duruyorlardı. Bahusus, bu 
aralık Rusya ile harp halinde bulun
duğumuzdan şekavet zamanı da de
ğildi. 

Babalar evvela, Şeyhislim topal 
Ataullah ve Sadaret kaymakamı kö
se Musa paşaları elde ettiler, hükü· 
metin icra vasıtası olan bu iki dev
let haini zahiren Nizamı Cedit. ba
tınen Bektaşi taraftan idi. Kabakçı 
Mustafa namında bir Yeniçeriyi ön 
ayak yaptılar. Dekor hazırdı. Yeni
çeri ocağına isyan ateşi vermekte 
mahzur kalmadı. Her taraf kana bo
yandı. 

Çalışkan ve afif olan Selimi Sali
sin on beş senelik himmet ve gayre
ti bir an içinde heba olup söndü. 
Her tarafta .dellallar bağırtarak Ni
zamı Cedit lağvedilmekle beraber 
teceddüt taraftarlarından on bir za· 
tın boynu vuruldu. Her şey mahv
oldu. Asiler bir tufan gibi bütün ha
zırlıkları yıktı götürdü. Hatta padi
şahı hile ... 

-BiTMEDi-

DEMiR MASKE 
Büyük tarih ve macera romanı 

(ıKJNCı KJSJM) 
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Ba,vekalet, spor i~
leri hakkında 

bir tamim gönderdi 
--·--

Sahili '8ftlu ve 
Belediyelere 
dtqenvazlle----•-&.vekil doktor Refik Saydaman im-

asile beden terbiyesi genci direktörlü· 
ğünden vilayete bir tamim gelmiştir. 

Bu tamimde, beden terbiyesi kanu
nuna ~öre hazırlanan beden terbiyesi ni· 
zamnameııile mükellefler ve mükellefi
yet zamanı hakkındaki ıcra vekilleri he
yeti kararnamesinin tatbik mevlciin~ ko
nulduğu, belediyelerin tah<1isine mecbur 
oldukları apor sahalarını yaptırmaları, 
burnlarını gençlerin basit ve tesisata ih· 
tiyaç göstermiyen açık hava idman ve 
oyunl.uı için tesviye ve ihzar ettirmeleri 
lüzumu kay:dedilmektedir. Tamimin Ji
ğcr m ühim kısımlarını aşağıya yazıyo

ruz: 
Beden terbiyesi kanun ve nizamna

mesinin ruhu, memleket gençliğinin fi
zık \'e moral bakımından yükselmesi ve 
bu ~yede ırkın gittikçe gürbüzle,ıımesi 
ve yavuzlaşması ve bütün gençlere bu 
'"'Ün medeni dünyada ( Sportmenlik ) 
ınbirilc ifade edilen \ ' e Türkün ana va
sıflarından bulunan yüksek insanlık ve 
yurd everlik vasıflıırının inkişaf ettiril
mP.sidir 

Ru bakımdan kanunun vali. kayma· 
kaın, nahiye miidürü v .. köy muhtıula
rına tahmil ettiği me!luliyeti, idare aınir
lerimir.in müdrik olarak, emirlerindek · 
istiınre heyetlerile de müzakere ederek 
ctençlik faaliyetini bu ruh esasları dahi
linde tanzim ve idare edeceklerine ve 
bu hususta daima şahsan alakadar bu
lunacaklarına ve emirlerindeki biitün 
ven.itten ve bütçe müsait olduğu zaman 
rüksek beden terbiyc~i enstitüsü açılın• 
ca buradan zamanla kafi derecede mu• 
aitim yetişinceye kadar muhitlerdeki 
vurd sever ve spor sever amatör bilgin· 
!erden bu bakımdan aarni j,,tifadr: ede
ceklerine şüphem yoktur. 

Vilayetler lazım olan parayı Bedeıı 
terbi~·esi kanununun 19 uncu madde· 
•İndeki ııarnhat dairesinde temin ede
ceklerdir. De\'letin mali vaziyeti gözÖ· 
nünde bulundurularak bu bütçe ile aza
mi randıman temin edecek tedbirler al
malarını, halk.evi bulunan yerlerde hal
kevi spor koltarüe el ve iş birliği yapa· 
nk ayni gayeye müteveccih heden ter• 
biyesi faaliyetinde yekdi~erinc her ıu
Tetlc yal'dım etmelerini valilerin ve parti 
ilgililerinin himmetlerinden beklerim 

Cençlerin beden terbiyesi ve spor fa
aliyetinde, nizamnamenin de ehemmi
yetle üzerinde durdui:'U diıipline ve 11h· 
hi şartlara riayet husu~una bilhassa 
önem verilmesini ve bu husu.ta icap 
eden 11kı tedbirlerin alınmasını itina 
gÖıterilmcsini ehemmiyetle tavsiye ede-
rim ... --·--
Bergama kermeai 25 
Ma v ısta ba,lı yor, 

program çok zengin 
Dördüncü Bergama kermesi 2 5 Ma· 

yasta başlıyacak. 28 Mayısta bitecektir. 
Kermesin en büyüle cğlenceleri 26 Ma
yıs Pazar günü yapılacaktır. 27 Mayıı 
pazartesi günü de hayvan ko~uları yapı· 
lacak, hayvan sergisi açılacaktır. 28 Ma· 
yıs salı günü Kozağa ~idilecek, 3 mil
yondan fazla fıstık çamı altında Levkli 
bir gün geçirilecektir. 

Ayrıca eski eserler geLilecek, milli 
oyunlar ve kalkan o}•nanacak, saz ve 
halk türküleri dinlenecektir. Progrnma 
okçuluk. cirit. çocuk balosu ve. giirbüz 
ler müsabakası gibi c:azip maddeler ele 
konul muştur. --·--
Evli bir kadın ve bir 

erkek mahkiım 
Karalaşta İngilız bahçe:;inde evli bir 

kadın olan 29 yaşında Bn. N., Osman 
oğlu Mustafa adında birisiyle adabı mu· 
aşerete mugayir bir suç i!51erken zabı
taca tutulmuş. meşhut suçlar kanununa 
göre mahkemeye verilmiştfr. Derhal gö
rülen muhakemeleri sonunda ikisi de 
altışar ay hapse ve on beşer lira para 
ceıasma mahkum edilmişlerdiı-. 

19 Mayıs gençlik bayramı 
:ır:,.x 

Dün lzmirde parlak bir 
şekilde tes'it edildi 

~~~~~~x.~----------"---

SalHıJdeyln Atatiirlı anıdına fel•lı ,,._...,..._. 
VaH ve ilıl muallbn nutulılar söylediler- raıel»e
nfn geçit ıeesml ve ıımnastllı llOPelretlerl pelı 

mülıemm el olcfu •.. 
19 Mayıs $por ve 

Gençlik bayramı. 
yurdumuzun her 
tarafında olduğu 
gihi ~hrimizdc de 
büyiik törenle ve 
emsalsiz bir şekil
de kutlulanmıştır. 

SABAHKt 
MERASJM 

lzmirdcki ku: ve 
erkek liselerile orta 
okullar. bölge sa· 
nat okulu ve Cüm
huriyet kız enstitü· 
sü izcileri saat 9 da 
başlarında mual
limleri olduğu hal
de kışla meydanın· 
da, birleşerek, as· 
keri müzika ile bi
rinci kordonu takı· 
ben Cümhuriyct 
C'\eydanına lı~:-~
ket ctmi,lcrdir. 

1 lcykel önün-
de istiklal marşı 
çalan miizikaya 
hep bir ağızdan 
İştirak edilmif ve 
bunu takiben Ata· 
türk heykeline mÜ· hmirin 
teaddit çelenkler 
konmuştur. 

giizide gençleri tarafındaıı. diin .abah Auatürk 
anıdma konulan çelnJcler 

KAR.ŞIY AKA'da 
Kar§ıyakadaki orta okullarla, kız öi

retmen okulu izcileri ve halk saat Q da 
vapur iskelesi ônündekı meydanlıkta 
lopfanmıs ve oradan Soğukkuyuya ha• 
reket ctmi !erdir. l.ı:ciler ve halk en bii
viik Türkii. E.bedi ,Şef Atatürk.Ü yetiş
tiren hüyük Tiirk ana:.ının abide~ine 
elenkler koymu,lardır. 

KIZILÇULLU'da 
Spor şenliklerine i~tirak edecek tale

be ve izciler kalabalık kafileler halin· 
de Altancalk ve Karşıyaka iştasyonla
rından tahrik edilen trenlerle Ku:ılçullu 
at kojusu alanına gitmi,lerdir. öğleye 
kadar bütün talebe kafileleri · ala.tıın 
çamlık mevkiinde toplanmı~ ve öğle 
yemeğini orada yiyerek istirahat etm'!l
lerdir. 

Saat 15 d~ vali B. Ethenı Aykut, 
Müstahkem mevki komutanı Tuğ gene· 
ral Mahmut Berköz. belediye reisi Dr. 
Behçet Uz. Parti erkanı, .Halkevi reisi 
ve muhtelif daireler müdürleri ile kala· 
balık halk alandaki tribünlerde ycr al· 
mı~lardı. 
TEfTıŞ 

Verilen bir emir üzerine izci tiıllebe \'C 

lzmirdeki spor kulüpleri mensupları ge· 
niş meydanda teftit için sıralanmıflardır. 
Vali B . Ethem Aykut saat 15.30 da 
meydanda yer almış olan talebe grup· 
!arını teftiş etmiş ve bayramlarını teb
rik eylemiştir. Taleb~ valiyi : 

- Sağ ol 1 
Diye karşılamışlardır. 

V ALtNtN HtT ABF.Sı 
'l'Tibünler ve saha merasimi görmek 

için gelen binlerce halk ile dolmu!Jtu. 
Teftişten sonra minika lstiklı\I marşını 
çalmış. halk ve talebe hep bir ağızdan 
ınarşı söylemiştir. Bu sırada meydanda· 
ki direğr şanlı bayrağımı7. çekilmittir. 
Evvel:\ vali bir hitabede bulunmuş ve 
czcümlr. .şanları söylemiştir: 

Aziz Türk milleti, 
Bugün 19 Mayıs gençlik ve Spor bay

ramıdır. Tiirkün böyle çifte olan bir 
bayramı daha vardır. o da 2 3 Nisan 
cğemenlik bayramıdır. Bu iki bayram 
Türk yurduna ve- kıymetli Türk gençli· 
ğine verilen önemlefi tebarüz ettirir. 

Vali, bundan ıonra Atatürlc.ün Sam
ıuna çıklflnı, Türk milletin4S hayilt \ c· 
riıini anlatmlf ''e. şöyle demiştir: 

- Muhakkak olan bir şe}' var ki o 
da dünyada hayat daima heyecanla 
mümkündür. Bu heyecanların en büyü
ğü yurd heyecanıdır. Ve İ§le Atatürk 

bunu Türk milletine aıJam&fbr. 
O , tarihe .......,. ... laarikullde bir da. 

bi idi 'Ye epiadi. 
Gençler, Tin milleti, 
Bu yurdun hayat mücadeleainde erit

tiii refah kola,. kolay elde edilmit cle
iildir. Çc* müteyakkız, ve çok çetin 
olmak liı:ı.mc:lll'. Atatüdı öbür dünyaya 
intikal etmipe, biz onun m.deyis. 
Onur\ bva.ktıiı lbetal• un lnönünün 
elinde parlıyor. 

Biitüın Tn n.iHeti ! bitiin spOl'cular ! 
ve bütin ıen~lik ! büyük bayramınız 
kutlu olaun. 

Bn. V ASFlYENtN NUTKU 
Alkışlanan bu hitabeden sonra mu

allim bayan Vaıfiye Aykun da bir' nu
tuk eöylemiıt ve f%CÜmle demittir ki; 

-- 19 May11ın kuvvetli mlna11nı fU 
~eniı alanın renkli, ışıldı, sağlam, cm.İn, 
hiir ve temizhavası içinde bulunmakla 
hissettiğinize ve. inandıi'ınıı:a katiyen 
C"ıniniz .. 

Ciine~ renkli saçlarının çerçivelediği 
sağlam benizli çehresinin ortasında , de· 
rin ve aydın göklerin rengini veren, i•· 
tikbali knranlıldar arasından, zulmetler 
İt inden renkli l{Örebilecek kadar derin 
nüfuzlu gözlerin sahibi ATA TCRK, yir· 
mi bir sene evvel bu~ün, ya~amak hak· 
kını kaybetmit aanılan .. Haritalar üze
rinden iami ve yeri bile ailinmeğe batla· 
nan ... Türle vatanının hir köşe~ine ayak 
bunu tı .. 

Bu basıf, Türk ölnıedi.. Türl.: nefrı 
alıyor .. Türk ya~ıyor ve ya~ıyaca\.tır ... 
dcmekti. 

Evet }"aşıyoruz: hem bütün dünya in
sanlarından daha müreffeh, daha me
eut, daha rahat. daha hür olarak .. Onun. 
Atatürkümüzün görüşünü bugünkü sağ· 
lamlığımızla, bugünkii beraberliğimizle, 
bugünk[i disiplin ve diriğimizle de teyid 
ediyoruz. 

Bize. 20 sent"lik mazide Atamız gÖs· 
terdi ki: 

Ya~amak için hareket etmek li..wn· 
dır ... 

Her emanet edilen kıymetler gibi hu 
telkini de yerine getirmcğe çalııtığımızı. 
işte bugünkü hareht bayramı ile ~Ö&te
riyoruı:. 

Atasının izinde ebedlere doğru dur
madan yürüyen aziz .:ençlik: her gÜnti
nüz dirilik, büyüldük, futlet ülkelerine 
doian birbirinden Ü'ltÜn hirer 1 9 Mayııı 
olsun .... 

M. öz KORSODE 
Daha sonra ikinci li'le yar direktörü 

Harp · 
Şiddetlendi 

---·---
reltJUıe Balllanı.n 
ciddi tedlJirleıe 
cdmağa seofledecelr 
fladar lliiyülıtitP--•--BASl'AKAt'l l 'İnci .SAYP~ 

reywı ~tnıektcdir. Yeni siJWW.r, ~ 
harp fenni ve \unlarm ı.-... '9idJleri 
bfi Mti<e bMk ..... ,. f & W b 
lerde bulwıınaıiı inHesı& ... l'•:te .. 
İ.nıilteft 't'e Fnma Cl"W Wıaill A._... 
yadan hiç ecri olınıyan iki muaznw illi• 
paratorlui:'lln iki aylık bir yıldınm w· 
biyle -.ıtf'l'ılabilece~ini ümit efnlet ..,... 
le kapılmanın ta kendisi olur. Müwfik· 
lerin hala uıun siirecek W. .... içİll 
hazırlıklarına devam etmıelai w ~ 
rilaıya 18 aydn t~lim edilmek ~le 
tnyyare H' .,ilah ;-.iıJari!! etmeleri harbİll 
<:ok uzun siirereğine dair kanaatlerİJIİll 
ı.arsılmadıL'lnı gösterir. Yahuz bu vesile 
ile şurasmı da hatırlatmak isteriz ki Al· 
mıınyaııın lıugüııc kadar elde ettili .. 
rRtli nı-til·clt•rdc maalc.,c[ buıün ddli· 
;\'ı& uJ1'ramımııı acısını t·ekıneltte obıll 
Hollaııd11 \ e Bcl<:ikanm. mesaliyederi 
cok bii)iikfür. Bitaraflık ha111Iİllİlt ~ 
ne takılan bu iki mille! miittefiklete ~ 
ınaıundu alınma ı lazım relıea ~ 
rin alınmasına imkan \'e fırsat venne" 
mislerdir. 
Buımnhı beraber hemen iliveye ~ 

burm: ki sekiz küçük dcvletia _... 
gelcıı bu i tilil fl'laketlcri maalesef P' 
ride kalruılı:ır için kiafi bir den ...... 
cylcınemcktcdir. Batkam.. Tiirld1• 
istisna l 0dilin.e diğer biitiin Balkan lt/f'" 
!etleri hala hitnraf kalabilmenin ..... 
ve hül'.\ asmdun kendilerini k~ 
:vorlar. Uonıanyu (~İl, çeşit t...,_ 
ınaru:r. kaluuştır. Yugoslavya ~ 
iiurinde Alman tahşidatı mcıtemı 'r' 
artıyor. Alınan gazeteleri, taaı#I_. 
başlancıcı demek olan, ckalli1et ...,.. 
lele.ri iiıcrinde tcca\iidere bath~ 
clır. Gerçi Hitler kral naihi Preaa P.-. 
bizzat Vugosla\' - Alman ........ -
dejişıncrliğini temin eyi~ r""" 
bu yolda ve-rilmiş bi.r çok lilderill t11 
bir kıymet ta..,.'lUlladığını OllQ-at ... re 
da mi~eclc eyledikten ..ra ~ 
yanın hiç hlr 'ieyine itimat em • 
asıldır. 
İnananlar aldanmağa mah~· 

Çünkii Alman davası dünya .....,..._ 
tini ele gcçjrmck dAn.suhr. Ba ~ 
dih•anın önllndc irkilmedea dar8•2 + 
i~in boyun eğmeğe değil, .kuvndl ... 
lunmaia ihtiyaç \'ardır. llWbıahır ... 
ternıi~ir ki küçük milletler ı•• ? 
harplerine-, büyilk devletltida...,,, f/llJt' 
niklerine nıubvemet edellilmek ....... 
tinde deiildir:lcr. Kilçlik ......... _. 
zifesi hlr1qerek bUyük de9let ~ 
ve kudretini göstermektir. A..c.t 1111 
birlik sayesindedir ki tetr. .._ ... 
mekten lum1D8bilir H istildlllerilıi .. 
ruyabilirler. Ralkanlanıı Tuaa ....
devletlerinin menfaatleri ~ 
Maruz kalchldan tehlike de na~· 
Kendi aralarındaki u(ak meaelrls .. 
yiik tdiUkc öniinde kıymet ir.M ~ 
ten tt7.akta kahr. Rurün blll ba l#f• 
!etlerin aralarında askeri bir iş ..,., 
\ 'Ücuda getiremediklerine ha)'ret ~ 
lazım :elir. Korku, <;ekingmllk k~ 
yolu değildiı'. Birlik ,.c kuvvet& ~ 
ınülec•n·ixi dii~i.inmeğe :scvkNecek ~ 
,·asıtadır. Balkanlar, Tuna devlederi .~ 
man urdulnrı henüz silab1aruu _ ~~ 
kametlere çc,•innemiŞkca ~ 
ıalmnk ve silah cldt> beklemek -.e.,adill" 
dedirler. 

KAKKIOCAKOCIA --·--SOF YADA 
İTALYAN SERGiSt 
SOFY A, 19 (Ö.R) - Kraliçe CiY" 

\'aıına Sofyatla İtalyan mahsulleri t1111" 
gisini merasimle ac:nu~tır. 

B. M. Öz tarafından bir hitabe ir•.I 
edilmittir. 

GEÇlT RF.SMt VE 
JiMNASTlK HAREKETLEIU 

Nutuklar bitince talebe ve izciler .I
lı larla karşılanan büyük ve çok rn.,.tl" 
zam bir geçit resmi yapm.şlardır. 

Ccçit resmi takım ko1u nizamında y.-
pılmı~tır. . 

Talebe meydanı ho~alunca şeLr;.oi"'. 
deki kız mektepleri talebe-.i muall~ 
Bn. V asfiyenin idare~inde meydana_!:"., 
mi~ ve maarif vekaletince hazırlo-" 
olan talimatnameye göre hep b~ 
n: halkııı alkıı tufanı ile ka,...-,;;_ .. 
jimnastik ha rckctlcri yapmıtlarcLr. ": 
talebeden ısonra erkek talebe .... .,,.. 
gelmiş ve hep birlikte jimnutik h•' 
ketleri yapmışlardır. 

kika sonra isteseler bir yere çıknmıya- Bütün konuşmaları dınlemiş olan lvon. için onu okşıyarak, Dorföye teslim etli. hmir Tiirk kuşu talebesi de ke~ 
caklar. simdi korkudan ne yapacağını şa~mnış- Acele acele konu.,."3rak: d sr-

- Kusura lıakma. nsilzadeın ... Ne tı. Sefillerin deli gibi haykıraı·ak her tn- - Buradan çıkacağız, dedi. . Yukarı- rine mahsus clbiselerl~ muuiın e tJllİf' 
l d b·ı -· !unmuş ve geçit resmine iştirak e 

demek istediğinizi anlıyaınıyorm:. Ser- rarı yagma ettiklerini. eşyayı parç;:ıla- ra 'yO veren me.r İ\'tme vara ı ecegı. 
ele kalın kafalık \•ar da.. . dıklarını, şişeleri kırdıklarını, sonra ga- mazi iımit ediyorum ... Ben korıdora atı- ler~~rasim böylece bittikten soar:.::: 

_ Ateş!... nimetlerini beraber alarak kaçtıklarını lecağım ... Kendimi Gniafona teslim ede- tal b . 'zcilcr gönülleri L"-'11. 

N . ., duydu. Bunu kuru çıtırtılar, ateş h•~sıı·- cegı··m ... Bu esnada siz arkamdan St\•ı- e e \c • ' ~ _. - e ateşı · · · · -.. heyecanile iftihar dolu olarak ..... 
_ Öyle ya! Eğer canınız çekerse bu- taları takip etti. Alevler, ateşten yılanlar şacaksınız ... Dumanlar da sizin görün- dönmüşlerdir. 

ı·asını baştan başa yağma edin, herşeyi gibi kıvrıla kı~rı11a Ek7jlinin ikametgi\. menize- mani olarak firarınm kolaylaş- HALKEVtNDE f' 
kırıp dökün. Fakat iki dakika~•a kadar hını sarmaga aş adı. tıracak.. Dün gece Halkcvinde, 19 M.Jll ei' 
bu meşum dükkanın dört tarafını yan- Gizli kapı ile duvar arasındaki göze Gniafon ve dığerle.ı·i benimle me.gul refine, geç "·akte kadar devam ecte-
gm içinde bırakmanızı isterim ... Altın- görüruniyecek kadar dar aralıktan ha- olurken, siz Matyo u tanın hanına ko- le.nceler tertip edilmittir. 
da kalanların Allah canını alsın! .. Zira, fi{ duman dalgaları içeri girmeğe bas- sacaksııuz. ... Bir ala atlıyacaksmlZ \'C URLADA y APILAN 
haydi diyelim ki alevler onlara dokun- lanuştı. dakika bile dinlenmeden oğlumla birlik- MERASiM VE MOS~,. 
rnasın, dunıan ve yıkılan du\'arlar. ya- Gnlafonun tahmini doğru çıkmıştı. le Brevan ş;ılo una iltica edeceksiniz. URia 19 (Hu•usi) - 19 ~ ıO 

d 
- Bunu kazanınak hala sizin eliniz- istediğinizi söyledınız:. Gel gelelim, asil- şamak için intihap ettikleri yeri ıne1.ar Duman yeraltı odasını doldurarak fvo· - Fakat Madam. · rıımı hararetle tesit edilınildr· ~ 1•· 

c. zadern, bizim için ölli de olsalar. diri de haline sokmakta gecikmiyecektir. Hay- nu. çocuğu ve Dorföyü orada boğa- - Bir dakika bile tereddüde- va kıt da 1 lalkevi bahçesinde tcllfıl• • nC ~ 

) iz
... Peki amma. söyleyin, ne yapmalı- olsalar hep i hir. Zira eğer hala yasıvor- di evLitlarını. Hem de ne güzel ınPhtap caktı. yo'k, :ı.lra üçümüz de mahvoluruz. tiklil man.ı söylenildikten eonra ~a.:.ıııı 
' !arsa bile... ı< • 1 d d ' b ı ı- .... --fişenlderi ol~cak, göreceksiniz. Çünkü Birkaç dakika içinde korkunç ve \'On e iği gı i giz i Kapıvı açtı. yer- çekme meraıimi yapılmıtta· leb' 

- Ben si'e Ot' demiştim" - Y~ıyorlar .. Cehennemdeki hak- bu kavanozlardaki ispirto ve di~er ınad- imansız afet işini görmüs olacaktı. kon altı dehlizine girdi. <Basını döndüren ve Mu~tafa Özbölüğün idar~-=~ 
- Si7.i rahatsız eden bazı kimseleri kım üzerine yen\İn e-derim ki buradan deler bu şenliğe hizmet edecekler ... İş bir hamlede çocuğunun beşiğine ko lu .. gözlerini körle tiren dumana ra~ınen tarafından yapılan beden ~.;_-~ 

yok etmek içln siz~ yardım etmemizi bir yere gitmemişlerdir.. ba ına! .. Bana gelince. alevler etrafı sa- Onu bu dehşet verici ölümden himaye merdivenrlen çıktı. Alt'vler içinde kalım çok allcışlannuştır. Daha ..,_. ~=-
isteclıniz Faknt görüyor.sunuz ya. c;ey- - Öyle ise asilzadcm? rıncaya kadar bu ]an tli evin dehlizinde t'tmek iter gibi bağrına basarak: dükkAnı bir hamlede katetti ve van~ın ıporcuları 'oleybol. atlama. 
tan onların hami i olacak! Gözle görül- - Burnda kalmaları lazım: duracağım. Çi.inkii so, dakikaya kadar - Oglum' .. Oğlum: .. diye haykırdı . kar ısıyda adım adım. alayla gi.tlerı:ılc müıabakaları ve ıki bın m 
ınc·z. elle tutul ıınz hale gelmi ler'.. - Ha~di oradan. asilzadeın ... Zaten hu nefis manzarayı seyretmek isterim' Birdenbire. geçen her saniyenin ken· geriliyen Gniafonun önüne blrdenb·ıe- k()fUMI :yapnuelardır 
--F~-~t hiP~D~ı~aav ... l..lw.._J...i.....,..=....g,aJ.a.ı1&1a__..ııa.-Jı..i.o.._., .... .__..,J,:=,ı ..... ._. ...... ..aJ..-J....~,.._..ıl..-......-...... .:.j....U ....... ......ı~..._-L~.:ı.....J..L:J...-S...&-;.:&l.ılL-.....:_~.ı_..._~.._:ı::,_...L.-t..,~_J_l!!IJı:arımııilL...._~--~ ........ ~---------.......:1=...:.!-=~:o;;;=--:::,,.i1111ı ........... 



nı:,,, ..... 

Yeni Fransız kabinesi 
Başvekil muavini mareşal Patenden büyük işler 

• • 
ıyı, 

bekleniyor. Aıiıerikadaki intibalar 
Italyanlar yeni kabineyi beğenmiyorlar 

- -----

Son harekitın plinlarını büyük 
kumandan Jozef Georges hazırladı 

~.,--~~--~~~---.----~-~-~~--,-

Londı·a 19 (Ö.R) - İngiliz kabinesin- AM1'..'"R1KALILAR 'ÜMtTV AR geçmesini ayni ~ek ilde so~uk karşıla-
den sonra Fı·ansız kabinesinde intizar Nevyork l9 (A.A l - Fransız kabine- mışlardır. 

"edilen tebccldülUn yapılması Londrada sinde vukurı gelen değişiklik sabah ga- ttnlyn hariciyesi namına söz söylemi-
·gayet miisait karşılanmıştır. Şimdi har- zeteleri tıırnfından hararetle takip edil- ye şalahiyetli blr zat şöyle demiştir: 
hın sevk ve idare işleri en salAhiyetli el- mektedir. - cEdenin tn~iliz harbiye nezaretine 
lerde toplanım!? bulunuyor. Şunu da Nevyork Herald Tribune gazete- gelişi Faşizm ''e Nasyonal Sosyalizm re
'kaydetmc-k lazımdır ki baş\•ekil ınuavi- si diyor ki: jimlcri tarafından iyi karşılanamaz. Bil-
ni olan Mare 1 Pctenden büyük işler Marqal Petenin İf bafma geçme- has.sa 1ngilterenin samimiyetle arzu et-
beklenmektedir. İhtiyar askerin tecrii- tiğini müteaddit defalar tekrarladı/;,'l 
he inden istifade edilecektir. Bu düşün- si bugijnün ihtiyaçlarının beliğ bir italya - lngillere yakınlaşması, hu adam 
ce iledir ki Rcyno harbiye nazırlığını da timsalidir. Gelecek saatlerin vahim harbiye nezareti bll§ında knldıf!ı müd-
uhdesine almıştır. buhranı içinde Fransız milleti lngiliz detcl' imkanc;ızdır. Çünkü Eden bir ltnl-

Garp cephesinde batlıyan yeni milletinin tam müzaheretiyle müs- ~ nn tliic;ınanıdır. 
harekabn plinlanru, General Güs- takbel nesillere cesaret verecektir. FRANSADA CASUSLUCA KARŞI 
tav Gamlenin gözdesi ve en büyük Bu gazete, F'ransanın 1914 senesinin TEDBİRLER 
Fransız kumandanı oeneral Alfons Eylülünde fevkalade şeraiL içinde ıııu- Faris rn (ö.Rı - Başvekil ve harbi-

• ff · ld · v • h ı 1. ye oazu-ı B. Reyno Parb askeri \'alisi Jozef Georıea hazırlanu••a. zn erıyet c e. ctlıt(ıni alır atmaı<la ve k 
.,... şunlaı·ı ilave etmektedir: Hanri Royu bu. hafla içinde i ·inci defa 

Limosinli olan general Jozef 64 ya~ın- Am k b olarak kabul ederek hir saat görüşmüş-
dadlr. Onun ha•ırladııı.ı pl•nın muvaf- eri a, Franaıs orduaunun ir C 1 k h "dd. t ..ıb· 1 .. ı; ts tlir. asu.o; uğa arşı azı cı ı en ır er 

"fak olacağına ve milttefik orduların za- kerre daha .muzaffer olacaiwnı ümit alındı~ı ~öyleniyor. 
fere azami çabuklukla \•asıl olacağına etmiye devam ediyor. 
lngilte1"ede en ufak btr süphe bilt' l'<>k
tur. 

Gazeteleı· müttefiklerin harp planım 
"e takviye edilen Fransız. kabinesini ha
raretlr selAniliyorlar. 

ltalya --·--
Haı ha gir~bilir mi? ----- BAŞTARAFI l tNCt SAHİFEDE -

l n maluınaUJr. 
italya harbe ıittrse, w fe)'.ıea ün

te Habqisbnı ~ ıeçirmesi icap 
etler '.1d. bu hiclbe İtab'a iÇin teWiti 
ialinsıt bir darheclit. llalti Trablu.t 
Garp bile cicWl ınırette telal1b1e ılrer 
"Ve 'binnetice ttaJ,.a ,,...... ela maıla
rum kalabilir. 

AL\\IAN Tt."KLİFLF.Kİ 
İtalyarun harbe girmesi için Hltleriu 

Brenner mülAkattnda Mu.ssoliniye yap
tığı teklif pek cazipti, Roma hunu ka
bul etseydi Dalmaçya sahilindeki Yu
goslav topnıklannı almak için Aclriya
tik denizine mavn d6kmesi icap ede
c.'ekti. 

1 ta l;rn nın harlti kabul etmeli. ithalit 
\ e ihracatuun hemen durına5t demek 
ohır. Cebelilttank ve Süven iaclkere
nin elinde lnllundukça İtalyanın Ak•e
ıü&de hnrhl blMal etmesi Şlltv1a ib41e 
C!tlilir bir hal d~ldir. 

Londra 19 (Ö,R) - İtalyan gnzeteJeri 
Daladiyenin harbiye nezaretinden çekil
mesini fali hayır addetmiyorlar. Nete
kim Mr. Eden'ln de harbiye nezaretine 

i\IACARLARA GÖRE 
Budapeşte, 19 (A.A) - Fı-ausız kabi

nesindeki. tadUlt Macar aiyasl mahf'tlle
l"inde çok müsait bir şekilde karşllan
mıştll'. 

''Vaziyet nazilı, mücadele 
Fakat nihai zafer bizim 

çok çetindir'· 
olacaktır,, ~ 

• -:--~~------x4x • 
Londra 19 ( ö.R) - &,vekil Çörçil (dün gece) irat ettiği hita- i 

.bede harp vakayiinden bahsederek v .!Ziyetin nazik olduğunu, F ran- : 
iaadan aldlğı haberlerde Fransız milletinin her türlü mukavemete 
:hazır olduğu bildirildiğini, Almanların bu harpte bütün lcuvvetleri
;ni ortaya attıklarını, muharebenin müteaddit safhalar göaterebilece
Jiini ve mücadelenin çok çetin oJ.caianı. fabt nihai aferclen 
:emin olduğunu .öylemiftiı. ...................................................................................... 

Bir Macar gazetesine göre 
-~~-~x~x.~~ ........ ~~~ 

Akdenizde vaziyet, Tür
kiye - ltalya ve Bulgarlar 

lngiliz ve Rus &iyaıetleri ne imiı? 
İNGİL.İZ GAZETELERİNİN x•x------
PIKhtLDt . cMagyar Nem%et> gazeteai yazıyor: le birte,mek euretile ltalyan aiyasetine 
Londra, 19 (Ö.R) - Gazeteler. Ital- Balkanlarda birdenbire müthif bir si· tesir etmek mevkiinde bulunduiundan 

~anın harJ>e girmesi ihtimali önünde şu yui faaliyet baolamı~tır. Bu eiyui faa- b .. ka. garp devletlerinin Sovyet Rueya 
ınütalialan ileri sürüyorlar : liyetin .tklet merkezini hiç ıüphesizdir ile olan münuebatında da mühim bir 

•Siiven kanalının müdafaası takviye .ki Türkiye teıkil etmektedir. Müttefik- rol oynıyabilecek vaziyettedir. 
t'ltilmiitir. Halen burada 25 bin kişilik !erin Bulgariıtanda takip etmekte ol- Sovyetlerin bugün bile Türkiyeye hiç 
lıir yakın şa~k ordusu ınevcuttur. Mm- dukları eiyasetin iki hedefi vardır. Sof· olmazsa diplomatik yardımlarda bulu
.r11a müdafaa tedbirleri "Aplmaz kale• yaı Belgrada ve Ankaraya sıkı vt: kuv· nacakları katiyetle ümit olunabilir. Tür
olarak la\'SÜ ediliyor. Mwra yapılacak v~tli bağlarla bağlamak, lngiltcrenin kiye.Çanakkalenin muhafızıdır. Bu ııe
ltir taarrU'L hemen erimeie ve müstevli Ankara bü)·iik elçisinin Sofyadaki son hepten boğazların Türkiyenin t"linde 
ordu denize dökülmeie, Nil sularında vaziyetleri bu şekilde izah olunabilir. kalması Sovyet Rusyanın menfaati iktı· 
botuhnağa mahküındur. talyanın on iki Bundan başka, Akdeni;o emniyetinin zasındandır. Karadeniz emniyeti bakı· 
adası, Rodostaki üsleri tahkim edi~ muhafaza v('ya ihlalinde en mühim rolii mından. Çanakkalenin diğer devletlerin 
bulunmakla beraber uımaınea mfülafa· oynayacak iki devlet vardtr. Bunlardan t"llerine geçmeai Sovyetlerin katiyen iı
asızdu-. İlk hamlede JZ ada; İtalya için biri lıalya, diğeri ise Türkiyedir. Garp 
ca~ ri kabili istifade hir hale getirilebilir. müttefikleri de lngiliz . Fransız - Türk !erine gelmez. Nelek.im, Türkiye ile ltal
Kıhru.iaki İoıiliz ha\'a üssü büyük hir kar§ılıltlı yardım paktını viicuda getirir- ya arasında son günlerde yeniden ger
faaliyct göstenneic namzettir. kcn, bilhassa Türk - ltalyan meselesini ginlik ba~lar başlaoau. Sovyet matbua· 

Türkiyenln dahil olacakt bir harple kendi lehlerine hallt"tmeŞ?i dü~ündüler. lı ltalyaya hücuma lr.alkıtmııtır. Bina
<ntiittefiklcr Çanakkale boiaandan geç· Çünkü, bu üç taraflı yardım paktilc ya enaleyh, Ankara ile Roma arasında çı
lttek hakkmı kmna~klar ve Türk sa- ltalyayı kendilerine dönmeğe mecbur kacak bir ihtilifta, Sovyetlerin Türkiye 
htllerind~ faaliyet \'C hareket cöstere- edeceklerini veyahut ta ltalya. Alman- tarafmı tutacakları çok lcu\'vetle tahmin 
'hlbnek avantajına malik olaealdarcl.IT.. ya ile ittifakta israr ettiği takdirde Ak- edilmektedir. 
Stratejik ehemmiyeti hliz bulunan Se- deniı: muvazenesini kendileri için daha Akdenizdeki lngiliz faali)eti dolayı
llıük limanı ise, burada faaliyet göste- avantajlı olarak temin eyliycceklerini aile lnıiltere ile lt.alya araıında ciddi bir 
l'e<.~k İngiliz filosu tarafından müdafaa hesap etmiflerdi. Türkiyenin müttefik- serginlilc mü .. bede olunmakta ve neti
t!diler.ektir. ler nazarındaki ehemmiyeti bu kadarla ce itibarile bu aerginlik Türk • ltalyan 

da kalmamaktadır. 1'ürkiye müttefikler· münuebctlerine de tesir etmektedir. 
F&ANSIZ Ol&DULAIU HEMEN 
HEMEN İTALYAYA GhtEB 
Mussolininlıı arkllSI da kuvvetli de-

gildir. Nitekim general Grazyaniye Alp
larda yeni bazı tedbirler almasını em
ı etmiştir. Mussolini, Fransu: ordusunun 
hemen İtnlyaya ineceğini ve ilk hamle
de başlıca sanayi şehirlerini ele geçire-
Cef!ini pek ala biliyor. Bizertada Fran-
ız. deniz. üslerinden kalkacak tan•are

ler. Pantellaria İtalya ha\•a üsleri için 
tehlikc>li ohıbilir. 

FBANSIZ 
B-.veldllnln mtUAkatı 
PARİS, 19 (A.A) - B. Reyno radro-

da söylediği nulUktan sonra Amerikan 
hiiyi.ik elçisi B. Bullitt ile göril§müştür. 
--~-~--~~~~~--~ 

kan ı·eisicümhuruııun mesajına cevabı
nı vemıiştir. Mussolininin cevahı ifşa 

edilmemekle berıtber ,siyasi mahfilleı·, 

bu <.-evaptan Mu.~lininin hlli harp ha-
MassoUnl, Alınan zafe· ı-icinde kalmak arzu \"e ümidinin kuv
Plne fıanf defll- vetli olduğu anlasıldığım beyan ediyor-

Londra, 19 (Ö.8) - Gaeteler, ltal- lar. 

laaun harbe dahil olma)'~ teunu v9'İncton. ıt (Ö.R) _Amerika nuı
cttlren makalekr netıedi1orlar- Buna sajma M.,..,iwiain vercliii ceqp çok 
~p, Vwkenm ve &uzvelt1a hatta ha- •. . . i . 
~tle · . t•-ı mili .:-.:_ •-··· unıitlWır. talya harh1n chştetla ka1au-

rı \e - )'an e,._ ._ qen w ltett • 
ı...., taraftadliı Y•re••uullf. Esasen ra nyor. --....i Ahun zaferine buat ıetir- MISIB BAŞYEKilJ v.: 
"!» lzllt. tr&t.YA sa'llU 

ROMANTADA 
PARA NESELBSi 
Bükreş, 19 (A.A) - Milli bankanm 

.eltm stoklannın bir kararname ile re
value edilmiştir. Altın fiati bu suretle 
kilosu 153333 leyde-n 229999 leye çıka
rılımştır. Romanya para~ı bu ameliye 
ile hakiki muadelet suretiyle 1ahkim 
t-dilmi1ı bulunmaktadır. ----·--
/tal ya hükiimeti bu 
ıene de Fuara reamen 

İftiralı ecl(yor 
İtalya hilklimeti, geçen sene olduğu 

gibi hu sene de İzmir enternasyonal fu
arına resmen i~tirak t-tıneğe karar \'er
miştir. Bu dostane jt's1 gayet iyi karşı
lannu~hr. 

Geçen sene lımir fuarında mükem-

YUCOSLAVYADA 
-ır.--

Yeni bir yardım
cı ordu teşkil 

ediliyor ---Belaral 19 (ö.R) - Yugoslavya rea-
mi gazetesi, 16-65 yaş ıtrasında silih al
tına ahnmıyacak bUtün erkeltlerin yar
d ımcı orduda vazife ıönceklerini lnUr 
bir emirname nqretm)ftir. Bu yardımcı 
ordu mensupları, cePbede çarpıpcak 
orduların iaşesini temin edecektir. 

BlR GAZETE KAPATILDI 
Belgrat 19 (A.A) - İtalya ve Alman

ya aleyhinde makaleler neşreden Trgo.. 
vinski Glasnik gazetesi kapatılmıstır. -·--Tunca ve Yeıil irmak 

yeniden y6.kıeldi 
Ankara 19 (Hususi) - Yeşil Irmak 

Çarşambada nonnal seıviye.sindcn 170 
santimetre yUkselmiştir. Tunca da 120 
santimetre yükaelm.iştir. Yağmurlar ba
zı ınıntakalarda devam etmektedir. -·--Edim ede 19 Ma-
yıs bayramı 

Edirne 19 (Hususi) - Hava yagnıur
lu olduğu için 19 Mayıs şenlikleri öğle
den sonra yapılabilmiştir. Cümhuriyel 
meydanında toplanılarak bugünün 
ehemmiyeti tebarüz. ettirilmiş, saat 3 te 
halkevinde yapılan merasimde general 
Kllz.ım Dirik te bulunmuştur, General • 
Atatiirke ait hatıralarını anlatmı.ş, Şa
ban Taşkın tarafından da bir hlta~ irat 
olunmuştur. --·--1 a viçredek i tebaatr)ız 

d6n6.yor 
.btanbul 19 (Hıuuai) - bugün de b

viçredekı talebemlzden blr kafile şehri
mlu ,ebnlttlr. 

l.tviç.rede tedavi edilmekte olan teba
amız da memlekete dörunet~ başlamlf
tardtr. --·--laviçre - ltalya 

miJnaaebetleri 
Bern 19 (A.A) - bviçre guelelerl 

beynelmllel vulyetin bu vahim lnında 
ttalyuun .t.vlçrenln tavru hareketine 
kaqı a&terdlll anlaylflan dolayı bu.,uk 
blr memıuın~et izhar etmektedirleır. 
Journal De Geneve bitaraflığın İsviçre 
için hareket.m bir gev~k akidst ol
madılanm ttalyada anlatılmıt Olduju
nu yazmakta ,,. ~ bu blta.raf
hlı bütiln enerjilerin1 IU'feclerek müda
faa edeceği lllve edilmektedir. 

Ankara Radyosu 
---~.---

auao11 -·DAJ,G A UZl/lfLUOU 
lat m. 113 Ka./UI Ww 

t. A. Q. ll.'7C m.15115 Ket./ Zt Ww. 

PAZARTE.Stı20/8/lt40 
12,30 Memleket aaat ayarı. 12,JS 

Aianı ve meteoroloji haberleri. 12,SO 
Müzik: Muhtelif .. rkila" (Pi.). 13,JO/ 
14, 00 Müzik: Kanpk mlizik (Pi.). 

16, 00 Proıram ve memeleket .aat 
ayan. 16,0S Müzik: Hafif müzik (Pi.). 
18, 30 Müzik: Radyo caz orlıteatraaa 
(Şef: lbrahim Özır\ir). 19.10 Müzik: 
Su eserleri. 
Çalanlar: Ruıen Kam, Vecihe, Cevdet 
Kozan. 

19,30 Müzik: Halk türküleri : Azize 
Tözem ve Sadi Yaver Ataman. 

19,45 Memleket ıaal ayarı, Ajans ve 
meteoroloji haberleri, 20,00 Müzik: 
Çalanlar: Kemal N. Seyhun, Fahri Ko
puz. Cevdet çaila, izzettin ökte. 

1 - Okuyan Radife Erten: 
1 - Yesari Asam • Hüzzam şarla: 

(Sevdalı ela aözlerini) 2 - Arif bey • 
HCiuam ~arla (Küıade taliim) 3 - Ye
l&rİ Asmı - Hüzzan1 şarkı (Sahilde pek 
yakın bir yuva) 4 - Faiz Kapancı - Hüz
zam 4arkı: (Büklüm büklüm ıo1ırma •· 
çın). 

2 - Okuyan Mahmut Karındaı. 
1 • Neyzeıa Ria - Hicaz .. r1u: ( ı::,.

yamı sefa geçti di)-e). 2 - Neyzen Ri
za: Hicazkar prlcı • (Bahtım o kadar 
kara ki). 3 - Halk türküsü: (Fidayda). 
20,30 Konuıma (Umumi terbiye v~ 
beden terbiyeai) 20,-45 Müzik: Çalan· 
lar: Vecihe, CeYdet Ko1an. Ruten Kam 
izzettin ökte. Okuyan: Müzeyyen Se
nar. 1 - Raat pqrevi 2 - Refik Fersan • 
Raıt ~rkı: (Affeyle auçum) 3 - Lemi -
Rast oarlcı: (Sazın gibi sinem dahi): 
4 ·Arif bey - Raet ,arkı (Nihansın gön
lümdür), S • Zeki Arif - Segah tarkı: 
(Kendi ıönlümdür), 6 - Ahmet Rasim 
Seaih tarkı: (Benim aen nemsin). 
2 1, 1 O Konutma (Fen ve tabiat bilsile
ri) 2 I, 30 Konser takdimi: Halil Redii 
Yönetken: ve Müzik: Radyo ork~truı 
(Şef: Dr. E. Praetoriua) Soliat: Dr. 
Paul (Korno). 22,30 Memleket Mat 
ayarı. Ajana haberleri. ziraat, cabana -
tahvilal, Kambiyo - Nukut bor••• (Fi
at). 22,50 Müzik: Cazb.nd (Pi.) 23.25 
2 3. 30 Yarınki proıram ve kapanı~ ... 

SON HABEr~ 

lngiliz lıtihbarat Nazırının beyanatı 
~~~~~~~~x.x:~~~~~~~~~ 

Almanlar Majino hattını 
yarmış değildir 

~~~~~-•4x:----~~~~ 

"lngilia milletinden bir ıey gi~lenmiyor,, 
Londra 19 (ö.R) - Royter bildiriyor: Britanyada olmanın saadeti ne kadar 

Dün gece Londra ndyo.tlyle nep-edilen büyük bir şeydir. 
bir nutuk söyllyen bUyUk Britanyuu.n Askerlerimiz insan.lığın kurhilmue 
ye.nl btihbarat nazırı Duf Ku~r şöyle için de çal'.Pışıyor ve muvaffak olaca\:-
demiftir: lır. 

- cBUyük muharebe devanı etmek- Dütman bütün ümitJerini timdi girit-
tedir. Şiddetli çarplflll&lar olurken as- tiii büyük muharebenin netice.ine bai
keri vwyet he.r gün blrinin veya dije- lamıttır. Biz bu muharebeyi ltaybebelt 
rinin lehine değifiyor. Biz memleke- bile harbı lcaybetmiı olmayaz. HalbaY 
te gelen her haberi derin bir heyecan düıman bu mUharebeyi kaybeder-e hal'• 
ve sabırsızlıkla ve bunun yanında bU- bı da kaybedecektir. 
yUk bir itimatla dinliyoruz. Almanlar Majino hattını yaramamsp-

Sizden hiç bir haber giılemiyoru~. tır. Yalnız bu hat civannda, atdm .. 
Hamdolaun k1 İngiliz milleti buna mü- mümkün bir kısımda harekit yapm_. 
saade edemez.. Hilr blr memlekette ve tır.> 

Eski Başvekil diyor ki: 
x.~.~~~--~~~ 

Macaristan Müttefikler-
le bir olrrıalıdır 

~~~-~~.x-----~ 

Herkea, m6.tecavize karıı birlqmelidir 
Londra 19 (A.A) - 1918 een•i lngiliz F'ranMZ ordularile müttefikle.. 

mlitarekeai eanumda Macaristan b .. n- rinin medeniyetin iatikbali için ~'Plfıt 
kili olan ve timdi Iİ,yut miilteci aafatiy- tı1darını kaydettilcten aonra Kont Karal
le lncaterede bulunan Kont Mitel Ka- yi netice olarak ~öyle demaltteclir: 
~lyi dün bir bey~ame neşrederek Memleketlerinin istikbalini nui ,Al. 
bilf\a.a t&Fle deauttirl j" _L • • U_ 

1919 da aulh .. rtlanoın kabul edile· manyuana ~ea ım e~ım. ıatenuyeıı -
miyeceii kanaatinde olduium için iati- c.arlann yera. tec.avuze lıtatfl ~ 
fa ettim. Bununla beraber büdin Tuna için huulaftQUf olu Tuna ve ..._ 
milletleri için pek teldikeli olan bu •· millederioin yanmdadu. 
atte it.er k..m mütecavize lıtart1 hirlet- AVTupanın rau.t.akbel bürri7eti a~ 
mai l&zmıııdır. bu euretle müdafaa edilebilir. 

Amerika, Türkiyeye bir deniz 
t • .. d • a evesı gon enyor 

------.:X·X 
PAlUs 11 (Öll) - Havu Ajansmın Kahire muhabirinin bilclird.iiiAe atin. 

Amerika Yakm ş.rk ve Belbplar için bir deım ataşelili ihdasına kanr .,.._ 
miştir .• Ataşe Tilrlrlyede oturacak, uman 7.aman Balkan memleketlertade dD
lqaeaktır. 

Amerikanın Müttefik-. 

lere verdiği tayyareler 
--~----~~~x.x:~~~~-~~~-

Nevyork 19 (Ö.R) - Nisan ayı içinde A.merikadan müttefiklere üç ınİl)'on 
1n8"iz lirası kıymetinde tayyare te.sliınah yapılmı§tır. Bu tayyarelerin ve tlıJ'
yare aksamının en büyük. kısmı Fransaya gönde~tir. 

Ruzvelt, tayyare teslimatını tesri için bütün tayyare fabrikalarını devlet kon
trolü altına almıştır. 

Ticaret 
lzmire 

Vekilinin yakında 
gelmesi muhtemel 

~~~~--~~.x.z~~~-~--~-

lstaobul 19 (Hususl) - Şehrimizde bulunan llcaret vekili B. Nazmi Topçu
oğlu, piyasaları tetkik etmekte, bilhassa ihtikar iPylc megul olmaktadır. v .. 
kilin, tetkikatta bulunma\: üz.ere tzmire de gitmesl muhtemeldir. 

Kayseride Sezar devrine 
ait bir mezar bulundu 

~~~~~~-~x.s:---~~-~-~~-

Kayseri 19 (Hususi) - Kayseri viliı-' de ve erunı.ş kadın elbiseleri, güm~ va 
ye~in Beştepeler m~vkiind:_ ya~ılan altın tezyinat ~yası, tencereler, taflm', 
hafrıyat esnasında MilAttan oncekı de- . . . . 
vlrlere ait bir meu.r bulunmllftW'. Se- ınciler, altın ve gUmiif parçaları bUI..., 
zar devrine ait olan bu mezar Z.61XJ,59 ınu~r. Şiıntliye kaaar bulun111a ırn Ml
metTe ebııdınchıclır. Mezar içinde fen\ı-1 yük meur budur. 

Norveçte Almanlar s•kııb 
~~~~-~~~·••x 

Narvik artık Müttefik
lerin elinde sayılıyor 

LONORA, 19 (Ö.R) - Norvcçle ha-, tenüzli)'et"eklerdir. Nanik havadaa ~ 
relı:it ~imdi tamamen müttefikler lehi- ai4ea ..........._ ......... 
nedir. Hakiki bir klSkaç içinde kalan Alm•nlu N.mldeki luta&an. takri
Narvik ınüttefiklerin elinde sayılıyor. ~eye ~•bbüs etmişlmlir. A'- .... 

Müttefik ordalar Alm"'•n lneçe rl retiren QUliye ı-Deri ya uı --• 
tlotra tardiıtlerek Narvik llllfttabsanı baıtmlauf veya mir~-

lngilterenin cenubunda 
deniz muharebesi mi? 

L-ONDRA, 19 (AA) - Buaün 1"itliD 
re!=mi binalar ~kol ile~,.. 
rasUtçülerine karşı silng(llü askerle nm
hafm altına almmıp;ır. na. nelllıi 
boyunca ·-~ .,_ 1olllr·-·.-...-



YDIASfR 

Alman ordusu Parise yaklaştı mı 
Memlekette 19 Mayıs Bayramı 

BAŞTARAFI 1 inci SAYFADA -

ettiği saatlerde ayni coşkunlukla devam 
('tmiştir. 

ATATORKON KABRtNDE 
Saat 8.45 te talebe ve gençJik mümes

siJleri :L"'bedi Şefin Etnografya mtizesin
deki muvakkat kabrine giderek ihtiram 
geçişi yapmışlar ve çeknkler bırakmış
l::ırdır. 

Atatürkün manevi huzurunda eğilen 
mekte~ler miimessilleri hmçkıra hınç;
kıra göz yaşları akıtrnışlardır. 

Bundan sonra okul ta1ebeleri, sporcu
Lır ve atletler Ulus meydanına giderek 
z.ıfer 5bidesine çelenkler bırakmışlar
dır. En soıı olarak 19 Mayıs stadyumun
rln toplanmışlardır. 

40 BtN SEY'tRCt ÖNÜNDE 
Gençlik 19 Mayıs stadında mevki al-

1, ~., zaman 40,000 seyirci tribünleri dol
-lurmuş bulunuyordu. Adeta mahşerden 
bir ni.indü. 

Saat onda Milli Şefimiz Reisi
c.ümhur lnönü ve refikaları, çocuk
ları, refakatlerinde millet meclisi re
isi, ba,vekil bulunduğu halde 19 
Mayıs stadına şeref vermi§lerdir. 

40,000 İnsan ve gençlik ayakta 
Milli Şefi heyecanla alla§lamt§hr. 

Nihayet merasim saati gelmişti. Genç
Jik alayları başta Riyaseticümhur ban
dosu olduğu halde stadyum kapısından 
girmiş ve geçit resmi başlaını~tır. Genç
lik Şeref tribünü önünden geçerken baş
larını sağa çeviriyor ve derin bir iht:
ram. sükCıtu ortalığı kaplıyordu. Sağlam 
ndeleli, metin adımlı binlerce genç kız 
ve erkek atletin göğüs kabartan geçit 
resmi tam bir intizam içinde tamrunJ<>.n
mış bilhnssa Harbiyelilerin geçişi alkış 
tufanına boğulmuştur. 

bc•ycm Va<>fiyC' Aukun t"( ıkhıd Lır.t• yardirektCJrıı 
111. ö:: 1wttrklannı söylerken 

Gmçlik hep bir ağızd;-n İstiklal mar
şı söylemiştir. 

Bunun arkasından Türk gençliği, 
Türk ulusu ve onun aziz Milli Şefi İnönü 
.ndına andiçmiş, üç defa, 'Sağol!:t diye 
bağırmıştır. 

MAARiF VEKiLiNiN H1TABES1 
Maarif vekili B. Hac:an Ali Yücel 

gençlik bayramını a~nğıdaki mıtkiyle 
açmıştır: 

- cBüyük Tiirk milleti ve onun yii
ce Mılli Sef i ... 

1940 yılının l9 Mayıs gençlik ve spor 
bayramını bütiin memlekette ve yilksek 
huzurunuzda açıyorum. 

19 Mayıs .... Samsun, Mustafa 
Kemal (sürekli alkıılar ve heyecan
h tezahürat) miJli mücadele, vatan 
•e istiklal... 

\!(ili B. Ethem Aykut nutkunu ırat e<lerkeıı 

Y urtt&§lanm, hepimizin bu keli
meler arkasında kuvvetli hatıralan 
bugün gönüllerimizde bütün tazeli
ğiyle canlanml§ bulunuyor. 

Harikalar dolu tarihimizin hatırımız
dan silinmiyen acı ve tatlı hatıraları ara
sında Türk milleti kendisine hiımet 
ede'Illeri. Cedakarlıktan çekinmiyenleri 
bir an bile unutmamıştır. Unutmaz ve 
unutmıyacaktır. 

19 Mayıs, Samsun, Mustafa Kemal, 
milli mücadele, vatan ve istiklal ... 

17 milyon insanı besliyen toprakları~ 
damarlarımızdan akan kanlar gibi bizim 
olan nehirler bile, zaferlerini dnlgala
:rında giz.liyen denizleriyle, sıra dağla
riyle, göklerinde rahmet ve bP..J0eket ta
şıyan bulutlariyle mukaddes bir bütün 
olan Türk vatanı bundan yirmi bir yıl 
öncC' knt'i bir kurtuluşa kavuşmuştu. 

Kurtulan vatanın sahibi, ebedi
yetlere kadar sensin milletim •.. 

Sen hayatını, istikbalini ve onun 
mukadderatını yalnız ve yalnız ken
di elinde tutmağı vazifelerinin ilki 
aaymaktaaın. 

Başında kendi iradenin, milli bir
lik ve bütünlüğünün timsalini his
setmekte ve ba§kalanna da hissettir
mekteain. 

Onun içindir ki yerden ve gökten uğ
rndığın en miithiş felaketlerin acısını 
şahsındı:ı tecessüm ettiren büyiik insanı 
sevgi dolu kalbinde sakladın. 

Onun içindir ki maddi ve manevi ka
yıplarının tesellisini, onun sadece millet 
aşkiylc çnrpan yüreğinde buluyorsun. 
Bu yürekte tek tek hepimizin vicdanla
rımızdan çıkan ufaklar toplanmıştır. 
Yurttaşlarım, biz milli birliği böyle 

anlı~ oruz. Birimize felllket hepimizin 
felaketi, birimizin bahliynrlığı hepimizin 
bahtiyarlığıdır. 

Bu duygulnriyle Türk milleti yekpa
re, sarsılmaz, parçalanmaz çelik bir kiil
ledir. Bir biitündiir. Bir varlıktır. 

Gençler! Cümhuriyetin, inkıla
bın çocukları •.• 

Size böyle hitap ediyorum. Çün
kü aranızda 21 yıl önceki 19 May11-
tan evvel doğanlar yok gibidir. Siz
ler dünyaya geldiğiniz dakikadan
beri daima mamur edilmeğe çah§ı-

lan hür ve müstakil bir vatan üze
rinde yll§ıyonunuz. Sizleri daha 
müreffeh yeti§timıek için üstünüze 
titriyen milletin emanetindesiniz. 

Size bu meaut devri bah§etmek 
için bu vatan üzerinde çekinnieden 
can verenleri ve onlara bq olanlan 
hürmetle habranızda Yatalmalısmız. 

Sıra size geldiği zaman gözü pek ba
balannız, analarınız gibi millet ve istik
lfll uğrundn d<iğüşmeği ve icabında öl
meği şimdiden göze almalısınız. 

Gençler bayramınız kutlu olsun.> 
Maarif vekilinin nutku dakikalarca 

süren alkışlarla knrşılnnmıştır. 
MARŞ VE BEDEN GöSTERlŞLERt 
Kız lisesi talebelerinden bir kız Afa

türkün az.iz hatıralarını canlandıran bir 
hitabe irat etmi§ müteakiben yine hep 
bir ağız.dan cdağ başını duman almış> 
marşı söylC'J'lmİ§tir. 

EvveHi kız, sonra erkek talebeler, be
den terbiyesi eru;titüsU talebeleri beden 
gösterisleri yapmışlar, gösterdikleri in
tizam, birlik takdirlere mazhar olmuş
tur. 

Bu yıl gençlik geçmiş yıliara fütiin 
bir heyecanla kutlnnmıştır. 

Alman resmi tebliğindeki iddialar 
- -* 

Senkantene girmişler, 11 O 
bin de esir almışlar! 
Romaya göre Almanlar Parise 75 mil yaklaştı! 

----~--~----~--~,,.,,..~----~~~--~--~---

Berlin 19 (Ö.R) - Alman teb- muz tarafından işgal ecliJdi. 
Jiği: Şimdiye kadar 1 10,000 esir tadat 

Valsera ınıntakasında en son düş- ettik. Hollandadaki esirler bunun 
man mukavemeti bertaraf edildik- haricindedir. Elimize ağır toplar ve 
ten sonra } foHanda arazisinin tama- harp ganaimi geçirdik . 
mı elimizde bulunuyor. Kuvvetleri- 6000 tonluk bir ticaret vapuru 
rniz Anversi işgal ettikten sonra batırdık. Bir torpito muhribini ha
diişmanı takipte devam etmiştir. sara uğrattık. Dün 47 düşman tay-

Sambr ve Vuaz nehirlerini geçtik. yaresi düşürdük.> 
Senkanten işgal edildi. Roma da, Berlinin dilinden ko-

Em nehrinin civar arazisi elimiz- nuşarak ayni şekilde Alman hareka
dedir. 505 numaralı kalecik ordu- tını aşağıdaki görüleceği mübalagalı 

bir şekilde şöyle bildirmiştir : 
Ağır tanklardan mürekkep müs

takil bir fırka Paris üurine yürü
yor. Almanlar Sum nehrinin kıyı
sına vasıl olmuştur. Alman kısmı 
kü1lisi Parisin 75 mil uzağında bu
lunuyor. 

Paris üzerine yürüyen zırhlı ordu 
iki istikamet takip ediyor. Biri Se
dandan, ikinci kol Sum nehrinin 
iJerisinden harekata devam ediyor. 
Almanlar Fransız ve müttefik or
dularını ayırmağa çalışıorlar.» 

~---~-----~--,_.~•ıwoıııı.----------~--

Almanlar Paristen 130 kilometre uzakta 
Paris 19 ( Ö.R) - Almanların Parisin 130 kilometre §İmalindeki Viaeburg mıntakaaına kadar ao-

kulduklan anlaşılmaktadır. Gelen haberler havalide çok pidetli muharebeler •eyan ettiiiııi bildiri-

Mütteliklere nazaren Alman ordusıı 
bir çıkmaza girmiş bulunuyor 

~~~~~~~~~---.._._.~----~~~--~~~~-

Mü.ttef ik tay yare/eri Alman hatlarında ve gerilerinde pek Hyülı 
tahribat yaptılar - Alman taarruzu Pari• i•tikametini bıraktı 

-~--~~~~---~ıw.*.-,,,-~~~~~·~~~~-

-BAŞTARAFI 1 lnfi SAYFADA- BİTLER HARBi BİZZAT işgal edilm~diği kat'i sureüe ltiWirll-
İDARE EDİYOR mektedir. 

keri tebliğde şöyle deniliyor : Sıokholm, 19 (Ö.R) - İı.veç Ajansı Londra, 19 (Ö.R) - Dün gece Berlill 
•Alınan kumandanlığı, hemen Parise 

dahil olafak vazjyete gelmiş gibi ltir li
san kullanmaktadır. Hakikatte muhare
be Fran~ız cephesinde şiddetle devam 
cdi~·or. 

bildiriyor : radyosu garp cephesindeki hareket bar-
Garp cephesinde ordugİlhllll kuran binin blfinÇosunu Nazi görilşlerine ~ 

Bitler bundan böyle, harbin nihal·ct naden yaparken garip bir istatistik ner 
bulmasına kadar bu cephede kalarak ı-etti. •B. B. C.• istasyonumuzun P'o:' 
harbi bizzat idare etmcğe karar vermiş- paganda neşriyatından, yaJanJarındaıl 
tir. Hitler ancak vazifesinin icap ettir- bah:se cesaret etti. Fransı7. kıtaatı Rckel ile Sedan ara

sından Almanlar eline geçmiş bulunan 
haZJ kö.vleri istirdat etmiştir. 
Montınedi mıatakasmda Almanlann 

Majinoya tevec:t"Ub eden taarruzları 
durdurulmuştur. Alman taarruzu, baş
langıçta olduğu gibi Parise doğru değil
dir. Şimali garbiye doğnt teveccüh ey· 
lernişlir... · 
İNGiLİZ MOTÖRLÜ KITALARININ 
YARDll\U 
Britanya motörfü kıtaatı da muha:ı:c

bc ~hasma son süratle ilerlemektedir .. 
Bu kuvvetler, müttefik hatlarına sarkan 
Alman kuvvetlerini cepheden ve sağ 
cenahtan saracaklardır. 

Bugi.in Alman tcınk taarruzları ~idde
tini kaybetmiştir. Faaliyet gösteren yet
miş beşlik Fran.sız ıopJarınm Almanlar 
üzerindeki hasarı pek mühimdir. 

TAYYARE HÜCUMLARI 
Fransız tayyareleri gece düşmanın ge

ri hatlarını bombalamıştır. Şiddetli düş
ın:ın fuzyikine rağmen Britanya kuvvet
leri tarafından müd:ıfnn edilen sahada 
Almanlar en ufak bir muvaffakıyet da
hi k7.anamamışlrdır. 

Britnya hava nezareü de şu tebliği 
neşrediyor : 

•Britanya hava kuvvetleri, Garp cep
hesinde Alınan hatlarının en gerilerine 
kadar muvaffakıyc·tle rokularak mühim 
askeri noktaları bombalamışlardır. 

Get'eleyin Jlelrikadn ve Almanyada 
askeri mevkiler aj!ır bombaların yağ
muru altında tahrip ediJmiştir. Üç tay
yarcnıiz iislerine avdet etmcmi§tİr. Al
manlar tnyynreleriınrzin hnsarlarıru iti
raf eylemi lerdir.• 
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• • • 
E rarihten bir yapralı ~ . . . ~ . 
~25 sene evvelki~ . 
• • • • . 
• umumi harp 

• 
1 9 Mayıs 19 1 5 

İngiliz başveki1i Mr. Askit be
yanatta bulunarak nihai zaferin • 
müttefiklere ait olacağını söyle
miş, mevzii Alman istilasının 
durmasını müteakip müttefik or
duların düşmanı ezeceğini beyan 
etmiştir. Başvekil: cMüttefikle
rin zaferden §Üphe etmelerine ae
bep yoktur» demiştir. 

••••••••••••••••••••••••• •••••••••••••••••• 
3GÜNDE71BOMBARDDIAN 
Londra, 19 (Ö.R) - Son üç gün zar

fında. Alman askeri hedefleri, harbeden 
askerı kıtaatı, petrol tankları, Alman şe
hirleri civarındaki a~keri hedefler tam 
(Yetmiş bir defa) bombardıman edil
miştir. Yapılan 71 taarruzda daiınn as
keri hedefler keşfedilmiş, sonra da bu 
emniyet içinde bombalanmıştır. 

Britanya tayyarelerinin Alman aske
ri kıtnatınn yaptığı tahribat pek büyük
tür. Snmbr nehri havalisinde Alman 
tank kollanwn basında giden Alman 
tayyareleri de İngiliz kurşunları altm
da delik deşik edilmiştir. 

AIJMAN IUE.l\'IBALARI 
TAHRİP EDİLİYOR 
Londra, 19 (Ö.R) - Namürün şimali 

garbisinde İngiliz tayyareleri bugün öğ
leden sonra geniş surette faaliyet gös
termişlerdir. Bir çok köprüler, tren va
gonları ve büyük bir levaZlm kafilesi 
imha edilmiştir. 
Fransız tayyar4:1eri, Almanyada baz.ı 

büyük askeri depoları, Ham burg ve 
Bremendeki petrol tanklarını bombala
mışlardır. Bunların çoğu imha, bazıları 
da hasara uğratılmıştır. 
Bazı Alınan gemilerine de muvaffakı

yetli taarruzlar yapılmı.ştır. 
BELÇtKADAKl HARP 
Ostand, 19 (Ö.R) - Erkaruharbiyenin 

tebliğine göre, Belçika kıtalarmın geri 
<;ekilmesi esnasında düşman tazyik ya
paınnmıştır. Şimdilik terkedilen Brük
bel ve Am·ers şehirlerinden büsbütün 
ümidi kesmek, cok basit bir görüş olur: 

}'ransız tebliğinde şöyle deniliyor : 
"Çarpışmalar bütün giin ayni şiddet

le devam etmil?tir. 
Düşman, ~ok büyük kayıplarına rağ

men garp istikametinde taarruzJannı 
arttırmıştır. 

Bombardıman tayyarelerimiz düşma
nın motörize kıtaatıru sarsmakta devam 
ediyor. Bir çok düşman tayyaresi düşü
rülmüştür.• 

ALMANLAR AÇ KALIYOR 
Verdunun gnrp mıntakasında şiddetli 

çarpışmalar oluyor. Alman kıtaatı, müt
tefik hava ku"'·etlerinin faaliyeti yü
ziiaden ia.- ~üğilyle 
AL.. • • a • 

diği zamanlarda ve tatil günlerinde Ber- Radyomuzu ya1ancılıkla, yalan babeı-
line avdet edecektir. ler neşriyle itham eden Berlln radyosu• 

Hitlcrin ordugahının kapısında •Al- nun verdiği habel'lere bakınız : 
ınan orduları başkumandanlığı• ibaresi •Belçika - Hollanda .ve Lübembul't 
ve ~ansölyelik bayrağı mevcuttur. Ka- harbi başlıyalıdan beri müttefikJerİA 
pıd& neferler nöbet beklemektedir. kaybettikleri tayyare mikdarı bin bet 

Son iki gününü başkumandanlık or- yüı.ü geçmiştir. Bundan başka l20(I 
dugMıında geçiren Hitler öğleden .sonra- tank, dört kruvazör, iki torpido mulıri'
lnrı yatmakta ve g<>ce saat .sekizden öğ- bi ,.e 24 denizaltı g~misi baQrdık ~ 
leyin saat on bire kadar bila fasıla çalış- mahvettik. Almanyanın kaybı ise eli 
maktndır •• Hitler, hazan tayyare ile cep- üç tayyare i1e bir kaç nakli,Ye geınisl 
he U:terindc•uçuşlar yapmaktadır. ve yedi tanktır. 

B\J sabah Hitlcrin bir beyannamesi Doğru siiylediğini iddia eden AbDd 
kolordu, fırka ve alay kumandanları radyosunun verdiği haberler, ne k;ıa.t 
tarafmdan orduya okunmuştur. Beyan- manasu; ;\'alımlara kalkıştıklanm ra.td• 
namede şöyle deniliyor : meğc kfıCidir. Müttefikler bahledilen .,.,. 

•Alman askerleri, Avrupa kıtasının man içinde takriben 900 tayyare ~ 
mukadderatına hükmetmek mevkiinde mfü~ler , .c malwetmi~ler, buna maka~ 
olan knhraınnn Almanlar... yüz ~·irmiyc varan tayyare kayı.etnait9 

ferdir. 
INGİLTERE VE FRANSA YENİ DÜŞÜRÜLE. T ALMAN 
ÇÖKÜYORMUŞ.. i'AYYARELERi 
Size geçen haftaki hitnbımda •Bekle- Paris, 19 (Ö.R) - Paris civarındaki 

nilen ı;aat yaklaştı, gonk çalmak üzereu küçük kasabalar iizer.ine kadar yaklr 
i~etini .\'ermiştim. Şimdi de •Gonk şan 16 Alman tnyyaresinden dördü, dr 
~aldı• işaretini veriyorum .. Üç asırdan fi bataryalarınm ateşiyle düşürülınür 
beri Anupanın ınukadderatına el koya- tür. Alman tayyareleri paniğe uğraınır 
rak geniş imparntorluklar kuran Fran- tır. 
sn ,.e İngiltere çiikmck iizercdir. Siz ALMA~'l .. AR l\IİiDAFAAYA 
göstereceğiniz knhiamnnlık şimdi yeni GEÇİYOR •.. 
bir Avnıpa hnritnsı çiziyorsunuz .. Sizin Paris, 19 (A.A) - Ha,·as ajansı saai 
lrnvvet ve kudretinizden şüphe edenler 15.45 te bildirivor : 
yanıldıklarını pek çabuk anladılar, Sedan bölge;indc Alınanlar ~ 

Hollanda elimize gec;:ti. Belçika ela bu nehri lizcrindC'ki taarruzlarının bldaye
.fıkibettcn kurtulınıyacaktır .. Garp cep· tine.le yerleşmcğc muvaffak olduklar! 
besindeki askerler, size vereceğim ıı:' • ! araziyi tedafüi şekilde organize etmek 
emri bekleyiniz .. » 1 üzc.rcdirler. 

ALMAN RADYOSUNUN 1 l\IÜTTEJ<'İKLERiN RESMi 
YALANLARI Tf<:SLİÔLERİ 
Paris, 19 (A.A) - Salfıhiyettar as- Faris, 19 (AA) - 19 may~ sabah 

keri mahfillerde şimdi cereyan etmek- tebliği : Muharebe ayni bölgede a)rni 
te olan askeri harekat hakkında Alman şiddetle devam etmektedir. Tayyarelr 
propaganda servisleri tarahndan dünya- rimiz gece düşman geı·isinde bomlıarcb
ya yayılan bütün ya]an haberleri tek- manlarına devam etmişlerdir. 
z.ip etmenin lüzumsuz olduğu beyan Londra, 19 (A.A) - İn~ umunıl 
edilmektedir. karargahının tebliği : Dün hıiiliz ceP" 

Ayni nıahfillerde Alman radyosunun hesi düşmanın kuvvetli tazyikine 'k8rll 
ısrar ettiği ve~hile Sentkantin, Soissons şiddetle mukavemet etmiş ve tutUDJDUI'" 
ve Laonun Alman kıtalan tarafından tur. 

:111111111111111 Cihan Ha tun .............. ı; 
- -- -- -= = E Abbaailer Devrinde Türklerin nüfuz = = ! § ve kudretlerini gösteren büyük E 
§ ve Tarihi AJk romanı 1 
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Tefrika: 57 YAZAN: Curci Ze_ydan - -- (Semerkandi) biı.i Emirilmüminin 
efendimize şikayC't. etti, Halife onun şi
k6yetini reddetti. Yakute hakkında ha
yırlı tavsiyelerde bulundu. 

Zavallı kız büyük bir sevinç duydu. 
(Aydoğdu) nun ülüvvU cenabına . kah
ramanane etvarına, ciddiyetle mümte-· 
zlç güzeiliğine ıneftun oluyor, Halifenin 
nezdindeki tesir ve nüfuzuna, makam 
ve rütbesine nazarı tazim ve takdir ile 
bakıyordu. Takdir ve hürmet ülfet ve 
adet ile mütern!ik olur ise a.~k ve sevda
ya münkalip olur. :r..akin Yakute kal
ben (Hammad) ile meşgul idi. Fazla ola
rak (Aydoğdu) yu kendi nefsi için te
menniyatımn pek çok fevkinde bulu
yordu. Onun Ha1if e hakkındaki sözleri
ni işitince yanakları hicaptan penbeleş
mlş idi. Maamafih akıllı ve temkinli bir 
kız olduğu Jçin bu hicap kendisini söz 
söylemekten menetmlyordu. Dedi ki: 

- Sahip hazretlerJnin hakkımdaki 
inayetine müteşekkirim. Beni Ar ve 
ölümden kurtardı. Beni tahtı himayesi
ne almakla kadrimi altı eyledi. 

(Aydoğdu) elini cebine soktu. Ger
danlığı çıkararak Yakuteye verdi. 

Emirilmüminin efendimiz bunu sana 
hediye ediyor, dedi. 

(Yakute) kendi his.siyatını nasıl bir 
ifade ile Wıar edeceğini artık bilemi-
yordu. Gerdanlığı alarak (Afitap) a 
verdi. (Afitap) gerdanlığı eline aldı. 
Parınaklariyle tanelerini ellemcğe baş
ladı. 

- Kızım! anlaşılıyor,. ki sana layık 
kıymettar bir gerdanlıktır, dedikten 
sonra Yakutenin boynuna geçirdi. 

Bi.itün bu şeyler (Aydoğdu) nun en
dişe ve ıstırabını tahlil etmiyor, bir gün 
evvelki akşam ve o giin sabah 'tesadüf 
ettiği ahval ve bilhassa Yakutenin ger
danlığı giymesi kendisine sevgilisini ta
hattur ettirerek kendi kendine cCihnn 
neden burada bulunup ta bu gerdanlığı 
kendisi giymiyor?> diyordu. Bu tahat
turat ile canı pek ziyade sıkıldığı için 
bir vesile ile odadan çekilip dışarı çık
tı. (V erdan jll eljp aelmediiini mr-

duya ihtiramla selam verdi. (Aydojdu)t 
- Gaybubetin çok uzadı. GeciluneJ• 

sebep nedir? Gel tenha bir yere gide
lim de konuşalım, dedi. (Veroan) Ay
doğdunun arkasına giderek köşkün bit 
odasına girip oturdular. (V enlo): 

- Gc<'ikmemı- sebep (Aft-in) in gel
mesinin tcehhürüdür. Çünkü o, ancal 
bir kaç gün evvel (Samra) ya muvasa
Iat eyledi. Memuriyetimi ancak bugün 
ifaya ınuvaff ak oldum. 

- (Cihnn) hakkında ne malQmat alı 
dm? 

(Verdan) bir lahza tevakkuf ettiktd 
sonra dedi ki: 

- (Afşin) in maiyetinde buluaUf 
onun her haline vakıf olan bir ......... 
dan anladığıma göre (Cihan) (I'~ 
ne) den onların mü(arakatinden evYtl 
müfarakat etmiştir ... 

- Ben bunu senin gaybubetin ..,... 
sında biraderi Samandan anladım. 

(Verdan) Samanın ismini l§itir ili"" 
mez yüzünün rengi değişti: 

- Saman Burada mı? Nerecledb'1 
Nerede? Onun canını çıkaracalna- N• 
melun, ne münafık adam! Onu öWiit'" 
ınek aluın. 

(Aydoğdu) •Verdanın (Sammı) hak
kında bu derece ~iddetli bir lisan kuJ. 
lanmnsını garip görerek: 

- Neden öldürmek istiyorsun? N• 
ynptı? <f 

- Ne yaptığını size söyliyect!ğiın. E,,. 
velfi onun size ne dediğini bana söyle
viniz. 
- ..._ (Afşin) den kaçmak üzere~ 
re~iyle Ferganeden müfarckat ~ 
ni, Hemdan taraflarında haydutlara te" 
sadüf eylediklerini. haydutlar ~ 
dan hemşiresiyle mürebbiyesinin e
edildikJerjni, kendisinin bize malGınat 
vermek için geldiğini söyledi. 

- O halde haydut meselesinden ba· 
beriniz vardır. Bu melun herifin buıflll 
ne yaptığuıı size nakledeceğim. l)erUlıt9 
ettiğim isi ifa etmek için dün t.11-1111' 
batı lazıınede bulundum. Fak 

k 


