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~~~~~~~~~~~!Dün Yunan Dev-; 19 Mayıstan evveıl 
!Bütün yurt dün kahrama let Nazırile Irak • -

Harbiye Nazırını , Mareşal I zzet bana : "Pa-
k abu I buyurdu ! şana gaz, gelsin,· vaziyet 

' 
\'~ ~· .- .. 
~~~Y!!_ o.Jlid YALÇIN 

IJı. lntaııy11iun • :.ıskeri kuv
~ vı:tıcrı hiılii taarruz k:ı-

·, ıliyetini muhata.za etr 

andı 
\ onu icap ediyor!,, dedi. 

Mülakatta Hari-
cive Vekilimiz de 

bulundu 
Ankara, 15 (&.a.) - Rete>

eümhur lsmet lnönü, bugün 
Çanka.yadaki köşklerinde saat 
15.45 de, Yunan Devlet Nazın 
Ekselans Argiropulos'u, Y unaıı 
Büyük Elçisi Ekselans Rafael 
ile blrlilrte, ve aaat 16.30 da da 
Irak Harbiye Veziri Eltseliuıs 
Naci Şevket'i, lra.k elçisi Ekse-

1 
18.ııs KAnril GeyUi.nt ile bi:rliltte 
kabul buyurmuşla.rdtr. 

Bu miililk&tlarda, H.a:riciye 
Vekili Şükrll Saraooğhı buır 

bu1unım.ı'°1r. 

• lngiltere 

==~=~Yazan: Cevat Abba!: Gürer=<~-
LA.--- ..J 

1-
Atatürk ; ordu kumandanı 

oluncıya kadar vazıfC8i ba
!PDda yıdnız bir esııer ve ku- ı 
mandaııdı. Muk.adJes me,;le!ti 

dalıilindeki işlerin cereyanını; 1 

askeri dehasının bÜ\iik \'C 

genış görüşlerı ve buluşla· ı 
n ile mütalea ve hallederdi. 

Mafevk makamlara bildiri
.lecek noktai nazar ve müla
h&zalarını açık ve serbest ya
:r.ar, yanlıfiık\ara meydan ver .. 
mezdi. 

Fıtretin bu mevhibesi; askeı-i 
vekayi ve hiidisatın seyrini bü
tiln şümuliyle daima takip e
der, ve münce.. olacakları neti· 
ccleri çok evvelden görür, ve o
na göre tedbirli bulunurdu. 

.~0>< rmeğc c;alılırken, 
eki mane-ri kuv

ğa başlamak ı.'Ja
- · . Almanyanın 

hakkında bütün 
· · tini cellıeden a.

ıya için mühim 
aybetmekten zi-

l' duğunda §Üphe 

( 
lııuh.ı · kaybedilmiş bir 

! Suriye hava 
1 meydanlarını 

O büyük adam ekserıyellc in
siyatifle hareket eder, hic b;r 
zaman kaf&;)nda teredJıiJ yer 
vermez, meslek ve \·azife~i uğ
runda şahsi mes'uliyetten asb 
çekinmezdi. Ta.~kın kı yrnetinin 
lecelliyatına mazhar olmuş bir 
babaıun ilim Ye faz.ilelı:ıi ikmal 
için adıD« ol&rak 1930 da genç 
nesillerin askerlik terbiyeı;i 
maksadiyle not ettirdiği kit:ı
buıda bir kumandanın umumi 
basııa.lannı sayarken "mesuli
:•0tj deruhte etme!: cesaret vo 
hevesi kumandana en çok la· 

~.'i.al\lı teliifi etmek imki· Dii11 Fafilıte Haua Şehitleri abiduiıuh vcpılart 
~ bir~ -- .nız, dahilde mil- 1 merasirnd.ıt üç i.til>e 
-~ ınaııe !r1 lıilftıara.za edilmek ' -----

Hava ııehitlerı ıhti:fali, dftn 
~ıı:ınnme Fatih parin~ reı.- bombalayacak 
zedilmiş olan bava ııetrltleri ~ 

, 
1~ ll<k~~ kuY."~ _sarsılmamak 1 
Jlı~~- • ~at bır kere bu le- H d • k _ 1 llıUJiar~~ ?IUrsa, artık hiç bir e ye ~ z na n 

bidesı önünde lıüyClk. -= ..... 
klltlammftır -'----------

tıııı..lıı , nu:ı ,,. kazanılma.sına ı U 
4t KaJnı • l "Ebedi Şef ten 

Milli Şefe,, l'{ll.ııyo~aı bundan dolayıdır iti o u c 1 a m 1 z lıddıyet Sosy ... lıznı içindeki 1 · u '(/ u r 1 
lln Ve _ kaynaşmalannı bildi· ı ~ 
lttırap ayni zamanda halkın 
tleıaıet ve Yesıne. ıiınitsızlığine 
tarta {;.lı·~ ha herler her ta
'1JaıUy0 °Yük bir a!Aka ile k&r· 

.\!ılı r. 
Y~ııaı ~anın lx>llıerniğini Nas· 
da getirir Yalizm teı;kilıi.tı vücu
Y~lıiıı . · 1'.!asyonal Sosyalızm 
tıııılli baıyası bir fırka değil, iÇ· 
"lılı bir ır ınkıl.8.p üz.erine müe&
kUt~İniın~eptir. ~Bilyük hallı; i 
lb.tı1ı~lif • k~ndısıııe celp için j 
~ h.. :ınıillel"lfon istifade et
~ unenni gôt,-tenruştir. ver. 1 
~Ya llluahectenaınesinin Al- ı 
~tahmil ettiği esıı.retteo 1 
~ büt·· Yolunda açılan ba.y- 1 
~ ~ Alınanian birleştir- ) 
~~ki.fi !lllljebiJiıodi. Fakat 
~ 

17 
· ~yalizm bu kadar 

..., ~e mlip~cm _bir~ 
~. A hlkiİıııyetini tesis ede
.... ırın· - Ylli zamanda Cernıel! 1 
~ ltıiıı lDedeniyet ni§İri ol·' 
lıı; ~ iddialan bayük 
Ya attı Yııt ile tazeledi ft ort&
~iı.,.İ.:.~lk.ın gururunu ve 
L""llk-~ okşayan bu ili;. 

~ b•~t bir din halinde Al- 1 
~-ne JlOlitikasına hikim 
~e b·"e. Almanya için illtik
ı,;:• '1'$i. UYiik bir aaadet -.e ftf&h 
~Yet; vadetti. Dünya hi-
ar, Yalı~ edinceye ka· 
~ Cltijh Udi aJı;_ybtarlığmın te
ll\ haıı, ~servet k&yna.k
ı... alıııı1 ta ~tleııınin hını ve ta· 
~'l'lı .tınıne ve ona daha 
tı>,~ üı.~~~t tef;lelıbilslerinl 
1at idi.--.ga kAft ıı;r mtıkA.-

lia.;y 
f>a \>e d~ So~ Avnı· 
~! Iı~nıi'a e1ljarı unıumiyesi
~ dİişın ak ı~ın. de bir kom Ü· 
<l etldisillitı a~lığı ılfm etmiş ve 
d eta l:lr)!şe hikmeti vücudunu i!- I 
lf:ıı ibaretViklik_ ile mücadele
~ gibi gösternUşti 
~~oı.~aşlam~an e'VW, garP 
'11\e b;ıs1lerinı zayıf bir mev-
~ a~:mak ve çember lçi
~Yoııa.ı -~ kur:tuJmak irin, 
th,. dü.'JınaııJı~·!aliznı BoJ~p • 
ı:..~k ın &"u tcr1r ve inkAr 
"il onllıı. ~bu&.1etinde kalru . 1 
~il 1Çı.n dah;ı. bari>e ba~la
~~. ~kael tbir nıağt(ibiyel cte- ı 
.--«ll7aft.1..--:~' ıııyast ve 8"kerl r.._ lı~'Y'et uğnınd& ideoloji
~ ı.. • ..;. etmek Nas! ~rine 
Ilı~~ ı:örünmüşt.U. 
lln...\lekil!y~ ht~ hatanın Cl'Za· 
ı;~iz~ ÇunkU Nasyonal 
~ları ,__ .ııanıımi ve haliıı 

fetııı uu irtidat lıacaleti · 
~(ı~ll'Jişlerdir. Bir asnd 
~etu ~et neticelerini derhal 
~asın:· Fakat maneviyat 
._'.Y~liıı :\ili vukua gelen ınağUl
~ı....; f~~ sahasında nişa-

lınek k;iı:ı göze J 

kur'a neticesinde 

19 Mayısta Ankaf'ada 
bulunacak bayrak Sain

sunjan hareket etti 
Samsun, l!5 (Hıısusı1 - E

bedi Şef Atattirktin 'rurk y-. 
dunu kurtarmak üzere Samsıı
na ayak bastığının yıldönümll 
münasebetiyle beden terbiyesi 

(So.nu •ayfa 5 .O.tun 1 de) 

Suriyeden lraka 
bir gönüllü kafi
lesi hareket etti 

Beyrııt, 111 tıı.a.) - Sariye 
göııüllülerinden mürekkep ilk 
kafileler Jnk'a lıarelret etmiş
lerdir. 

(Sonu .. yfa 5 aötyn 7 del 

• 

DôiD .....,. lwzuı:v...-. lnlr'a !.'llkllirtwı. 

RESMi 
=:::HARP== 
TEB LlQLERi B&lıar mftsahakamu.a i~tir;,k 

eden olruyucularıml7'JD fiıılt'n 
tanzim olunmuR ,.~ ı,tanbul .. ı. 
tınC1 noteri Bay Galip Bını.;ole 
tevdi olurunu.şt'1. Dün ıoüler 
Bay Galip Bıngöltlıı . huzurun
da kura <;ekilmuı ve ikrarniye 

çarpmas bir faaliyet <'.evresi· 
nin geçıneaine lhtıyaç vardır. 
Nasyonal Soııyalızm. Sovyet
ler Bır !iği ile bırlcı;ince, keneli 
safları arasında d~ı-hal bir ib
til:i.l ile ka.rşıla.$ıııaclı. Fakat 
bugün ışte o isyan olgun bir 
hale gelınif N:iuğıınu gösl<'ri-ı 
yor. 

Çünkü Nasyonal Sosyalizme 
hakiki bır idealz,m ile k8.lblcrini 
b;ı.,,lwnu, olanlar yalancı bır 
ilaha ıman edemezlerdi. Oul:ır 
progı ama hiyanet cdılm< si do· 
layı~iyle Nasyonal Sotiyalizm, 
den uzaklaştıkları gibi asıl 
hail< kiitlcsi de vacleclilt n nihai 
zaferin bir tiiriü elde edileme
mesinden mütevelli<! bir uyan..k· 
hl< ile ahvali dahn rt:alisl su
rette muhakeme etmcğe tı.ı.şla
mıştır. 

Ahval İlle Almanya için hiç 
de ümit verici bır malıiycctte dc
ğilıfü. Gittikçe şiddet. kesbe
den ve sık sık vvkua geimcğe 
baıılayan İngiliz hombardı· 
manları Almanlara tehlikenin 
ırfuıdcn güne ciddiyet ve ehem
miyet kespetliğıni inkar kabul 
etmez surette gösteriyor. Za
- her günkü hayat tsbammiH 

ka.za.van <>kcyncuıa.rımızın isim 
!eri he'.lı olmuşttır. 
R~giıntkn ıtibaren ikram.iye 1 

k~ııan ok uyucularlIDlZ1Il isım 

lerinı ue.ı;rediyoruz: 
İaJmlerın OPŞM SOila erdllrten 

• 
lııgills .... m1 1ıebllgl 

Kahire, 15 ('l..a.) - Orta 
.,..-k lngilis umumi kanrgihı
nın tıebliğl: 

~.....- (Soın.ı aayf• ~ •Ut.un 1 d•) 

cdilm<'Z bır ı;ekil almıştır. Bey· I ~HA R~P "'\ 
nelmil<'l ıen;;inlcre karşı hurp ,__ -

(Gonu aayf• 4 .Otun 2: de) 

açan Alnı;tnyada bugün yalnız 1 
zcngınlcr gizli gızli karın do- t_ 'AZ.ıYET. yurabilıyorlar ve istedikleı-inj V' 1 
buluyorlar. Fakat her fedakar-
lığa katlanan halk perişan ve HA VA 
mahrum bır hayat sürüyor: Al-
manya bütün Avrupayı istila 
etmek dereli arkasında koşarken 
bütün a'keri kaynaklarını se-ı 
ferbcr hale "nknıuştur. Hulbn
ki mutta"ıl a'kcre ve fedn kar-

gollarile ihmal, 
takviye, sabotaj, 

-=------•• 
hğa ihtiyaç -.rtıyor. Bu ardı ar- AZAN: 
kası kesilmiyecck fedakftr;ığın, li G .... ,..ı 
Amerikan yat·<lımı <la mileHsir 1 K 
bir rol oynaıııağa baı;laıl>ktan • ma oçer • 
sonra, ne kadar tahıunnı iil e· Uçak da bir nakil vasıtası-
dilmez bır niHbct alacağı AJ. dır. On yıl önce, Amerikah
manların gözünden kaçrumız . 1ar bataryalanna Panama ü-

lşte N asyoııal Sosyalistler zerındcn ha va yollarile mevzi 
içindeki sa.mimi ve gayri ıncm- değiştirttiler. 1935 Kiyef ma
nun zümreye bu mülaluızalaı da nevralarında büyük mikyaslı 
halk içinden bir çok tarıı.ftar denemeler yapıldı, hasım or
toplamıııtır. Netic«le, muaz- dnsu ıterilerine kuvvetli müf. 
zam bir kale gibi pterilnı.ek rezeler indirildi. Sovyetler, 
isten.ilen Naayooal Sosycli:mı bu enteresan manevr&lann 1 
binası çatırdameğa ba.jlrumş canlı safhalarını filmlede de 
Ye çs.tlıı.Jdıklar g&..e ça.rpmlşt.ır. I her tarafta, bir muvaffakiyet 
Bu, illıı sonu değildir. f:ık.ıt [ol>. gibi gösterdiler. 
DUil bıuılanglcı<lır. (Sonu uyfa 4 aütun 4 4•) 

Bil8eyin Oahid 1.' \ : .... e; l '--------·---'-' 

Sebep, lraka 
geçen Alman 
tayyarelerinin is
tifade etmesidir 

~ Yı!Jırun Ordlllan 
Komatanı İken - (Sotw. sayfa 6 sütun J de) 

• Fransız - Alman ış- ., B • R H z i E 
trirtt:..: ~~:e::!eri. ı T A R 1 H ç El s , . 

Vıclıy, 15 (a.a.) - Frana. 
Oti Ajansı bildiriyor: •·-------

Mareşal Petain bu a.1q;a.m 
radyoda aşağıdaki dek!B.raayo
nu yapmıştır: 

- Fransızlar: 
Amiral Darlıııım Alınanyar 

d& geçenlerde Hitlerle görüş. 
tilğünil öğrendiniz. Bu müllika· 
tı esas itibe.riyle tasvip etmjş . 
tim. Bu yeni görüşme bize ııı
tikbalin yolunu aşduılatmak ve 
Alman hükfımetiyle girişilen 
müzakerelere devam etmek iın
k&nım vermektedir. lyi ma
ttlmat almadığı için endişeye 
düşen efkan umumiye için ar· 
tık bugün ııanslarımızı tart -
malt, tehlikeleri ölçmek ve hare-

Vaziyet tavazzuh ediyor, ufuk
taki tehlike gitgide büyüyordu 

(Sonu sayfa 5 •Utun 3 de) 

Hess hakkında 
Churchill'in 
beyanatı 

Alman z:mamdarının 
şahsi bir sulh teşebbüsü 

için geljiği anlaşılıyor 
Londra, 15 (a.a.) - Bugün 

Avam Kamarasında Rudolf 
Hessin lngıltereye muvasalatı 
haberinin neden Hessin melek8.
tı akliycsine s;ılıip olmadığını 
beyan eden Alınan tebliğinden 
evvel verilmediği ChurchUden 
sorulmutıtur. 

Churchill demiştir ki: 
- lstih bar at nezaretinin bu

nu yapmaması belki de da.lıa iyi 
olmuştur. Çünkü Hesain mele
kat.ı akliyesıne sahip olroadJğı 
iddiası bizzat Almanlar tara
fından birbirini tutmıyan izah. 
larla tekzip edilmiştir. 

Bu hususta Avam Kamarası· 
nıa kat'! mahiyette malfunat 
vermek hususunda ılk fırsattan 
istifade edilip Pdilmeyeceği su-

(Sonu aayfa 5 aUtun 2 de) 

l 16 Mayıs 1 

Mıı.ywn 16 mcı aftnü (Samb
re) in şimafü>deki İngiliz ve bi
rinci Fransız orduları ısiddetll 
hücumlara ve bu vüzden birbiı'
lerınden ayn düşmek tehlike -ı 
sine maruz laılınışlardı. Bina • 
enalevh iki ordu da hücum a
rab&lannın ve süvari kollarının 1 

yardımile (Charleroi) is1 ikame
tinde ricate başlamışlardı. 

(S&mbre) in cenubunda, dtioı 
manı, nüfuz ettiği ve ilerlemeğe 
bsıjladııh gedikte her ne paha.. 
BlI!a olursa olsw:ı durdurmalt 
!Azmıdı. Ahnanlar (OiBe) ve 
(A.!sn&) nehirlerinin menbala.rı 

1 FIKRA 1 

lngiltere ile sulh 
edan kurtulur 

Yazan : Aka Gündüz 
lngilteN öe barlıe t•tuşmak 

halasında bıılnnaniar ıaeredeıı 
dönerlerse mutlaka kir edeı -
!er. Dönmezlerse i.lobetleri va
himdir Çünkü daima nihai za. 
ferı kaı.anan adamla öteki adı 
İngilizdir. 

Bir kral ile dört implll'ator 
bu lkıbete diiııenlerin tarib1 
mjsa IJeridir : İspanya kralı, 
Napolyon, Hotıoımolem, Ba.be
burg, Osmanlı... Bunun vesai
releri de saymakla tUkenmez. 

Bunları bana yazdıran; acı, 
kanlı bir hatJnuıuı yHdönü

V ekille r heyetinin müdür: 
Y akııp Cemil İttihad w Te-

toplantısı rakkl partisinirı birinci ıımıi 

arasmdaJ,,; geniş gedikten nıü
temaillyeı:ı akıyorlardı. 

Artık (Giraud orduı;u) ismi
ni &lml.'l olan doluımncu Fran
sız ordusuna. sağ kanadını 6 ncı 
orduya i»tin&t ettirerek, bu ge
diği tıkamak Tiı düşmanın ıkri 
Wırekelini durdurmak vazifesi 
venim.işti. Harel<li.t bu ordunun 
birinci ve ikinci zırhlı fırkaları 

tarafından icra edilecekti. (ıhı 
Gaulle ı mı tank gnıpu da bu 
h&rekata 4'fua.k edecek , . e 
başlıca hücum (Marle . Ligny . 
Abbaye) mihveri üzerinde ya . 
J"lııcalrtı. 

1vte luırariar, daha doğrusu 
niyetler, bundan ibaretti. Fak:ıt 
bir gün evvel, yani mayısın 15 

(Sonu sayfa 5 htun ~ de) 

--- -· 
di. Hi.dise kısaca şudur: 1914-
18 ymuııü Hartıi pek kiitı: g:it
mege başlaınıvtı. 

Harbin sorıunıda Ludendorf 
da eserinde iti.-af ..ttiği gibi Al· 
manya geneü:urmayı daha 1916 
d& hiikiımetine teklif etti; Sulh 
yollaımı arııyınız. 

Kayzer ve avenesi ioot etti
m. Sonu Venıay oldu. 

Merhum Yalrup Cemil bu ha
diselerden günü gününe ha bcr 
alıyordu. f'.ekinnıeden şu teklif. 
te bulundn: İngiltere ile sulh 
edel:im, kıırtuluru.:. Çiinkil 
Ka_yrer bızi satacaktır. 

ln&t edenler çıktı. Onbra 
karşı da fUIJll. sövledi: Sulh 
etmezseniz abi devirim ve bJ:ıı 
llUlh ederis. 

Bunun tizerine yakalandı. 
Çünkü )raçmai(ıı. tenez:ıiil et
medı. Nihayet kurşuna dizl idi. 
Dizildi ama Mondros Mütare
kesi ile Sovr fllllha ortaya çık
tı. 

Sulh (lllhicti y alnıp Cemili 
yana yana lurbrlarken mahke
me JrarVıamdalı:i sözleri kulo.k· 
lanmda çınhyo!': İngiltere ile 
sulh eden kurtulur. 

Bu l\l"sadsp hisse almak W
:.ıe dÜ§meZ. 

Ankara ,15 (a.a.) _ tcra ileri gelenlerindendi. Çok va· 
Vekilleri heyeti bugün br.:we- tanperver, cesur bir izı.9ondı 
Jı:ilette başvekil Dr. Rcfik1 Bu ay iı;inde tevkif olundu ve 
Saydamın riyasetinde ha.flalık as zaman sonra kurlfuna dnil-
toplaııtısmı yapml§b~ ==========~==============:::==~==:::.::::::.;::~~ 
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YENi SAe·.aıı 

H Si AKICIL 
Meıa.!ıat helecanla ııordn: 1 Duvarlarda elektrik Iiunb:ı-
- Fakat ne oluyorsun? lilil.I aramaya b•\Şl.adım. 

Nen var?.. Korıdordan vuran ışığın ha-
- Hiç!. fif ayduıhgında d~eyi bul-
- Nasıl hiç?. dum. 
Cfi.m.i, soııra. garip garip ba- Çevird:ın. 

AARIFITıp Fak·· esi 
VE İ · ta ebe için de 

de iZ 
urs ar 
yor karak mühendi.; Yücelt.ene dön Apartman kapısının öminde 

ciü: olduğumu gördüm. 
- Yöc:elten !. dedi. Sizde has- <apıya doğru koetuğum za - Dun Validen 

i::ahat aldı 

teş il lu 
t& olıı.n bir kadın var mı?. man, dışarıda asansiırüıı işletli-

Mılhen<liıı hayretle sordu: ğini işitince kapıyı yıkiırı.ııı bi.ı-
- Niye sordun?.. ratilc açtım: 
- Bilmem.. Ben katalokta Aı;ansör sür<ı.tle a.şeğıya in-

doktorun telL•fon nıımara.sını a- mekte idi. 
radım.. Tam telefon ederken ' O vakit merdivenlerden dfr
sizin odanın kapısı birdenbire der dôrder atlıyarak koşa koşa 
açıldı.. içeriye yüzü ölü yüzü gi- uımeye başladım. 
bi ~a.psan, başı beyaz bezlerle Kabı! olmadığını bildiğim hal 
sarılmış genç bir ka.dın girdi.. de asansöre yetişmek ve kaç -
Fakat orada beni görünce he- makta olan hayaletin yine Ca
men kapıyı kapayıp dışarı <;ık- libe olup olmadığını görmek is-
tı !. tiyordum. 

Mühendis e.lıkla;mı5 bir hal- Merdivenlerden ıriiratle, ade-
de Caminin yüzüne baka kal • ta teker tokmak indiğim sırada 
n:ı.ştı · ht>r ıı.n muvazenemi kaybederek 

- Başı bezlerle sanlı mı?.. yuvarlanmama. ramak kalıyc>r, 
Bizde böyle h:ısta k:i.m&e yok!. merdivenlerin tralıızanlığıru tu-

Heınen atıldım: tup dcıneme<;leri dönerek tekrar 
- Yüzü ölü yüzü gibi san basamaklan atlıya atlıya ini -

bir kadın mı, dedin?.. yordum. 
- Evet!. Gayet zayıf bir ka- Üçüncii kata geldiğim zaman 

dın. Şüphesiz hasta!.. aııansore binilecek kapıda as n 
Mlıhcndia hayretle başmı l sür kay.şırun hfı.la bareket ha-

salıyarnk; tinde olduğunu gördüm. Fakat 
- Hayır! Bizde hasta yo'k !. o anda asansör kapısından, aşa 

dedi. Hizmetçi kız düşüp de lla.· ğıdan yııkanya doğru, ağır bir 
şını yarınıŞ olm?sın ?. Acayip kokunun iıdcta şiddetle yiiztl -
şey!.. me fışkırdığını lılssettim. 1 

Camiye tekrar 5ordum: Ayni koku: 
- Sen bay mühendisin biz - O, ozon gazıııa. benziyen ayni 

metçilerini tanımıyor musun?. koku .. 
- Ta.ruyoru.m ! . O değildi!. F kat bu koku birdenbire o 

Bu gayet ?.&yıf, narin yapılı bir kadar kesif ve ağır bir surette 
k clı ı H ı B. şey "·"'' yıız·· üıne çarptı ki bir an nefes a n .. ayır... w """"' 
beni ürküttü!.. alamadım. 

_ :Sen başına :;anlı olan şe _ Birdenbire duraladım. 
· ~cndeledim. 

~•sargılar olduguna emin mı- Sonra ekra.r kendimi topla -
s1n •. d.ım . ı 

- Vallahi bilmem!.. Bana 
öyle görilndü! .. Başında beyaz Fakat, sanki, birdenbire si · 

dı uleta ....,. nirl•rim donuyormuıı, her tara-
biı-şey V'&r ·• E ... Kuk 6'~ fıın hirdenbire tutuımwı gibi' 

~ı'!J:ıef:.Y;;;,? .. Kapüşon , a~darım biribirİ:?e . dolaı_ıd~: , 
, ____ , tas ıncrdıvenlerm w.enne yuzu 

OUJWIOW ••• • 1 k 1 d 
_ V ııllahi bilmem ı Fakat. oyım yuvar ao ım. 

·· :·: b ld · , Uüşi" üm o kadar şiddetli 01-
Evet, evet kapuşon, ı~ u un, d ki derh 1 kendimi k bet • • 
başında. beyaz bır k<ı.puşon var- timu a ay 
dı!. . 

Bir kaç gündenbcri şehriı:ıiz
de bulunan Maarif Vekili Ha
s. n Ali Yücel dün vali ve bele
diye reisi doktor Lütfi Kırdarı 1 
ziyaret etmiş ve belediye imar 1 
müdüründen lsla.nbulda inşa e
dilecek okullar hakkında izahat I 
almıştır. Vekile yeni in!ja o
lunacak okulların plan ve ma
ketleri gösterilmiştir. Bundan 
sonra Maarif Vekili, Belediye 
lmar Mildürü ve Maarif Müdü
ı ·; Tevfik Kutu da benı.lıerine 
alarak İmar Miidürii tarafın -
da.o yeni inşaatın }"llpılacağı' 
yerlere gitmişler ve tetkikıı.tta 
buluıunuglardır. 

Yard.ımsc·ıeı· b .. ;aııhr cemi· 
yeti 1,;tanbul şubesinin teşkil 
eU:.;i faal komite bLigün sa~t 
15 de .r:minönü H k ·vindc• bir 
toplantı y pacak..ır. Haber al
dığımıza göre faal komite gö · 
nüllü hasta bakıcılar talimat
namesini hazır~h~. Bu ts
lirnattamcde evvelı·e Sıhhat Ve 
kil.letinin Kızılay gön•illü hem· 
şireleri için haı:ırlaclıqı tı.li· 
matnamenin esaslan aynen 
mevcuttur. 

Gönüllü hasta bakır"lar kur-
suna girecek bayanlardan şim . 
diye kadar orta tahsil aranma· 
sı düşlınUiüyordu. Bu hususta 
verilen bir kararla kursa ilk 
mektep mezunlan da girebile . 
cektir. CemiyetP gir• oler i in 
hazırlanan hüvivet varakaları 
taalıbutnameler • azaya tevzie 

1 başlanmıştır. 

Tıp Fakültesindeki Ba- ı 
yanların faal'yeti 

Diğer taraftan i.iğrcnıldiğine 

özürü 
abahatln· 

d n b·"yü 
Hem ihtikar yap
mış hem de rüşvet 

teklif etmiş 

• göre Tıp Fakültcsı dekanlığı 
bir harp vuku unda Faküh "'1in 
kız talebesine hasta h'ı."ıcılık 1 
vazifeleri vermeği kararlaı;· ı 
tınruştır. 

Dün bu hususta "l'>p .F'akülte
a:i deknnı Kemal Atsy ile görii· 
şen bir arkadaşımızın .aldığı 
maliıroata na&aran rlek~nlık .bu 
hueusda üç program ha.zırla· 
mağı ıii!şiinmeldedir. tık kısım 
ilı:iııci sınıf ta.Icbeleri, ikinci kı 
sım iiç ve dört üçncıi kısım ise 
bu sene Mn sınıfa.. geçecek oon 
sınıf talebeleri için c>lacıı.ktır, 
Son sınıf talebesi görceekleri 

Dilıt; bir manifaturacı bir 
·mahifatura ihtikilrı için cürmü j 
m(!şlıut Jl"PID&ğ& geleıı fiyat 
,p.ıürakalıe memuruna rüşvet 
verirken cürmümeşhut halin
de yakl•nmUJ, ihtikar ve rüşvet 
su~lan ile adliyeye verilmiştir. 

M.llbımıtnaşa yokuşunda 

beş saatlik "hasta nasıl bakı 
Jır .. kursundan sonr'l dekanlı· 
ğın talebi üzerine yardımsever 
bayanlar eenıiyeli tnraJındau 

kendikrıne yoll:macak bayan. 
!arın yeti,.tırit. sine ,a:ışa
caklardır Tıp talebesi lıay'1n· 
lar içıtı a~ılacak lmrsıar 20 Ma· 
yısta b ·o•ayıp 24 Mayısta bite
cek diğerleri 26 Mayıstan 16 
Hazıra.na ka< r devam edecek· 
tir. B ı hus ta tetkikat ve ça· 
l:şma.Jara devam edilmektedir. 
Sipahi Ocağının mü

zahareti 
Yardımsever yanların yap· 

tığı çok güzel ve yeri!:>'.le teçeb· 
büs memleketimizin her tarafın 
tan bü;iik ali.ka uyandırmış ve 
muhtelif kadın cemiyetlerinden 
müracaatlar yapılmasına başlan 
rnıştır. Bu c 1 den olmak ü
zere dün İstanbul pahi O · 
ğında ocak azal=1a.n bir çok 
bayanlar toplanmışlar \'e yar· 
dım sevenler cern;yetine a.2:'mio 
müz:ıherete k:ırar vererek bu 
husıı:rta ··rüşmek iizrore Be
yoğlu H:ılkevi reisi Ekrem Tu· 
ra miiracaat etmişlerdir. 

Bayanlar aralannda Sa.yazı 
Fiknv.:ı Zekai Cankard • Ba
yan · eliLhat Akse!, Bayan İs
met Ak!.':iin. Bayan B<-ra,.t Mao
va, Savan tsmet Sadak ve Ba
yan AtOici.çten mül kl<il ol
mak '.izern bir l\eyet seçmiştir. 
Bu heyet Sipahi Ocağı azası 
bayanların /{ıı.rrlım ııev~nl~r ce· 
miyete yaıı<1bilecegi _yardımlar 
hakl<ın l Bcvoı}!ı.ı H:>lkcvi ile 
temaslarda b·uı;ınacaktır. 

O aralık birdenbire yatak o- j 
d8Sll\dan boğuk bir radyo sesi 
duyduk: 

ı:x 

Filli m<Y~ sahibi Osep'in, J 
b~a ihtikAn yaptğını haber 
alan fiyat milrakabe memurları, 
dükkana gelip cürmümeşhut 
tertip ettikleri sırada 'dükkan 
sahipi Osep memurun cebine 
gi7See 120 lira koymuş, farkı-

~h.<;et ~ IJir ayam.~.. na varan mürak.a.be memuru 
Kendime geldiğim zam.'n ise bunu red ile şahidler buzu -

karşımda amcam Hacı Beyi ruhdıı: ikltıci btr cilrmll: meşhut 
bıılaum. Ha.yrelle doi;-ıılmak is tertip etmiştir. 

Komfs90~ koyun fiyatla
Mühendis havretle! 
- Ah! Ra.dyo!. diye bağır

dı. Ki:ıı kurcalıyor şimdi bu mü 
nasebetr.izi ! . 

Yüceltene: 
- Hizmetçiniz değil mi? 
D,~m. 

- Hayır!. O elini sürme.!. 
-Oh! .. 

tedun. Fakat, yatmakta oldu - -----------

iKTiSAT ğum ;ını.tağın içinde ·sanki bütün 
vücudi.ım alçıya kollJI1UŞ gibi 
kaskatı keııilmu,ti. 

Vücudümü knnı!detamıyor .

1 

Dünkü ihracat 
dum. DünkU ihracatın yekfinu 200 
Hacı Bey k&rşunda, d bşet bin liradır. Dün, mutad memle

dolu gözlerle yüzüme baknıakta kl"Unre mutad mallar satmuıtır. 

." rını 5 lcuruş indirdi 
Fiyat mürakabe koınıayonu, 

dün tekrar toplanmıştır. Dün· 
kü toplantıda et fiyatları etra
fında görüşmeler cereyruı et
miştir. Müzakereler ı;onunda 
ıı:oyun eti fiyatları 5 kuru, da
ha indirilmiştir. Yeni fiyatlar , 

cumarte»i gününden (yanıı
dan) itibaren tatbik olunacak· 
tır. Yeni narh& göre karamanın 
perakende kilosu 60 dağlıç, ve 
kıvırcığın 65 kuruştur. 

Kuzu eti için bir k rar veril
memiştir. Hepsjnin hayreti <ırasında he

men fırladun. Sıiratle yan sa
lona, oradan, Cıiminın açık bı
raktığı ka.pıdan radyo sesinin 
ı;elmekte olduğu tarafa doğru 
koşmaya başladım. 

idi. Toprak mahsulleri ofi- -"----------------------! 
Hacı Beyin yüsündelı:i değişik sine alınacak memurlar Port al s ı·h 

Yatak odasıwn kapı.sıııı yıl -
dırım süratilc açtım ki odanın' 
hole aı;ılan kapısından beyaz 
partlesülü bır haye.letin hızla 
çıktığını gönlüm. 

Hemen rovelverimi çektlın. 
V c kudurm uçş;ısuıa bir hid -
detle: 

- Durunuz! .. 
Diye bağırdım. 
Hayal ark:asıruhuı. 

şkldet!e kaprunı tı. 

kapıyı 

!iğe Ffln derece hayret etmiş-
tim. Zira onun o yaşııa rağmen Toprak mahsulleri ofisine r 
dalına dinç ve renkli görünen müs:ıbaka ile yeniden memur 
yüzü sararmıştı. Hacı Bey san- ı>Juıacağı yuılmı~tı. Müsabaka "B } d v f 
~ıı;~~:.ıne birden ihtiyarla·, ~!~:.~dün öğleden ııonra ya l a tayı taşa vur un agam . ,, 
suz~:Tz~ ~!J°~~~~~. te!i:ıgı~~ vı!1'g·~e~=t ~~~si: diyen genci yaralıyarak öldürdü 
kalkmış gibi çökmüştü. ne de milsabaka imtihanı ile 1 

Yüzüme, fevkalade endişeli yeniden memur alınacaktır. 
gözlerle bakıyordu. Yerimden imtihan yeniden memur alına- Dıiıı Adliyeye bır cürmü tifade ile cebindeki ı;ıustalıyı 
kımıldaııamıyarak: ca.ktır, İmtihan günü, 22 Ma - meşhud intikal etti. Bu; hiç çekerek var kuvveti ile Kaili-

- Hacı Bey! .. Sen misin?. yıstir. yoktan yere çıkan, neticede rin oyluklarına saplayıvermiş-
Dedim. O hayretli bir sevinç- _:.____________ 2h ya:;-ında bir gencin de haya tir. 

1e gülümsedi: Bf::LEDIYEDE tına illa! olan bir cinayet va- Etraftan yetişenler kanlıı.r 
- Benim!, dedi. Sen nasıl- ka.s.ıydı. içinde yere yığılan dclikanlıyı 

ı Sosy te 
ehinin 

devri 
Tas/iye Heyeti 
!JO mayısta 

toplanacak 
Sosyete şilebinin Denizyolla

rına ı.levri muamelesi ilt>rleınek
tedir. Sosyete şılebinin müdü
rü Tahir, dün, Denizyol!arı ida
resine gelerek Umum Müdür! 
muavini Yusuf Ziya KA.lafatoğ
lu ile görü~ma0tür. Umum Mü
dür muavinı, Denııyolları mii
mc3sili olarak Bosvete şilep 
müdürü ile müzakerelerde bu
lunmtlftur. 

Halx'r alclığımıı:a göre Sos -
yete şilebinin Uuıfi ycsi için 30 
Mayısta idare heyeti topluntı
sı yapılacaktır. Sosyete şilebi-, 
nin bu tarihte Denizyollanna 
devri muhtemeldir. 

16 lllayıs 1941 

-=-

Denizyolları 
tarif el erinde 
değişiklik 

Birçok hatlarda ocret° 
ler ucuzluyor 

Den.ieyollan Umum WI~~ 
ru J.. ı.ı:·· a.kal • t v eıc;.ıew gu, un a jfe. 
tensip ve müsaadesile .• ııır , 
!erde esaıtlı değişiklilı!er ~' 
mıştır. Yeni tarifeler, l Ji# 
ranrtan itibaren tatbik ıne 
ili' konacaktır. 

Bu değişikliğin ilk . dııl 
bilet ücretlerindcdir. Şill' ıır 
karlar bilet ücretleri, iskcl'lı~ 
ııına tertip edilmişti. :.ı 
dan böyle, yani 1 Huir:;iiı 
itibaren tatbik edilecek . "J 
ve nazaran bilet ücretleri· st'" 
bıı;ıına olacaktır. Bu hale ~eli 
ran bir çok ya kın i~I<"' . 
navlunl&rı hayli ucu:31ıyacıık 
tır. 

Bun<ie.n başka Fuar ıııiin' ~ 
ı;ebetile ihdas edilen yil7~ 
terzilatlı biletlerin, İzmir ~ 
zamanlarmda her vıl, h f 
bir karar ittihıu:ına 

0 

lfintlll 1 ıillmeden tatbiki karnrıaştıfl 
mı•tır. ~·' 
Halbuki ş:imdiye kadar r"' 
nıünasebetile yüzde 50 tcıı91 • d' 

(Sonu aayf~ 5 1tun 1 :;,t 

va şehitl • •• •• 
rı g ntl 

~~--~~~~~-o-·~~~~~~~~ 

m 
dün 

leri • 1 1 
( B•t tarafı 1 inci •yf•da) 1 

Merasin dC', Vali Muavini Ah 
met Kınık, Merkez Komutuıu 
General Fevzi, Parti Reisi Re- ' 
şad Mimaroğlu, ~'atlh kayma· 
kamı, tayyare subeylan namı· 
na bir lııcyet ve ~ok kalabalık 
bir halk kütlesi tıazı.r bulwı
muştur. 

Merasimden evvel siyah bir 
tülle ortülmüş b"luııan tayya ' 
re ı;cbitleri iıbidC'~i etrafına 20 
kadar çelenk konulmuştu. Bun· J 

lar arasında vilayetin, beledi-
1 

yenin. 1 tanbul 'Komutanlığının ı 
'l.~irk Hava Kurumunun, hava J 
subaylarının ı;önderdi~ çe
lenkler nazarı dikkati celbc<li . 
yordu. 

Merasiııı başlıyor 
Merasime saat tanı ;I,4 de bir 

borazan neferinin caldığı bir J 

(Til iş.arctile başlanmıştır. I 
Bu işareti mütcakıb hazırla - , 

nan kiirai.iye n;, defa tayyareci 
subaylar namına söz söyliye
celt lıı.ı.ı tayyareci asteğmen 
Adil Kartal gelmiştir. Hatip 
heyeea.nla dolu ve çok gür bir 
sesle sık sık alkışlanan bir hi
taix' ırad etmiş ve bilhassa de· 
miştir ki: 

Ata.türl<ün ya.lcttğı kınleutı 
"- LT!u Önder Ahtfirk'ün 

yaktığı k.ı\'llcıttı lnönünde do
ğan koca bir güneş oldu. Bu 1 
ateşle yananlar, arzdan k.ı.
natlana.rak g ö k 1 e r i n ni· 
hayetsiz derinliğine fırladılar. 
Onlar vatan gü1<1 inin Blllirla· 
nnı kanla.rile ("izdi ~r. 

Aziz şehitlerimiz. j 
Bu alev s.ınırlıırla bıra.ktığı-

ntz göklerden bugfüı ~etik h· 
natlarilc binlerce güne11 doğ· 
dıı ... 
M~lilıa Avni S&Hı kttrsiide 

Adil Kartaldan sonra kürsü
ye gelt'n Meliha Avni Sözen 
'T'ürk Hava Kurumu naoına 
verdiği bir hitabede bilhassa 
demi>jtir ki : 1 

Ahmet Ha.llt l' o ;f'Jdllo 

hitat 1 ~ı 
İstanbul halkı ı:ınıınn: ~ 

meclisi azasından ve Şişli ~· 
evi reisi Ahmet Halit Ya,,=·· 
lu şunları söyledi: 

- Aziz yurtıllŞ!ar, . ~ 
Her yıl, mayısın on tıeŞll ( 

günii, yani .OOgiiıl Ve. bu sa3jıj 
bütün yurtta oldıı~u gibi. ıııf 
ve hazin bir 1/ll"~feyi jfa ic;ı!I 11 
tanbul halkı da burada. l~ııl 
şehitlerimizin bir scmbqlii ~ 
şu kırık mermer sütunun .cJılı· 
şısında, toplanıyor, aziz · .0. 
!erimizi minnet ve tazimle Y~ 
ediyoruz. Şu dakikarla g5ı:lııı·. 
miz bu mermer .sütuna ıjal ~~ 
ken, balıraları,;nz de ufuk1 ,.ı 
aı;a a.~a onlııra ka,"ıSU)"Jr 
gönlümüz onlan k•ıc:ıklıyor·,,,ıı 

Yan kalan bir yolculıı.,~ 
ifadesi demek olaı.ı bronz uııı' 
şaklı bu kırık mcrınc-r s . c~ 
Türkiyenin ilk ha\•a şehitler~ 
mak ı;erefini kazanan ; ki k~ı 
l:'am:ııun adına rlikildi. IW~ 
Suriye topraklarında. Sa!iılfl~ 
dini Eyyübl türbcsinrle ııtt!: 
cesetleri gömiilü olan, ş:ı ·rl 
mer sütunı;nı yiik~kJ;kier01 P.bedi ruhları ııçılı,itn ve b ır 
bir mllletin kalbltrinrle rle "jl 
h hatıraları yaşayım F~tJı1C"' 
Sııdık isimleri ya.rınki Tıırk ~ı· 
cuklanna milli bir riestan 
rak kalacaktır. . 6 

Bunlar ,ilk havıt .,ehltl riı11 . 
ilk hava kahra..'!lan!n.rıını:Of.ı 
Onların, semaları k"P~ 
büyük hatıralarıdır ki o yi! d,t) 
liğe er;şebilınek . içhı ııııır 
birçok kahramanları ar!cıtl ~. 
dan sürüklemiş ve ebediyete 
laştırmışlardır. . 

l<'ırlıyarak kapıyı ııçtım. 

Koridorda ner~ye gideceğimi 
§asırmıştun. Birden apartman 
kı<p::ıuıın ~dığını işitince 

ıım!. Dıcanda çalııan Yapılan tahkikat neticesine derhal bir oto ile Beyoğlu 
IA,_ •••> 'll ve suçlunun verdiği ifadeye hastahanesine ka.ldıt ırlarken 

Necip Serdengeçtinin 
cenaze merasimi 

memurlar göre bu cinayet şöyle iı;len- diğer taraftan ka~m:ık i.stiyen 
Dahiliye Vekil.leti İstanbul 

vitayetône gönderdiği bir tamim
de b:uı memurların resmi işle
rinden ayn saatlerde husnıd 
müesseselerde çalı.ştılı:larının an
lıc ldığını bu tarzı hareketin 
doğru olmadığını, binaenaleyh, 
bu şekilde hareket eden memur
lar hakkında taJdbat yapılacağı
m bildirmiştir. 

miştir: caniyı de yak:ılıyarak hemen 

1 
" - Aziz vatan dul arım 

1 
İstiklal ve hürriyet se~da.."' 

her km veti yıka.ıı, parr,alıy:uı 
sonsu• bi'r aşktır. Burada bu-j 
gün ihtifallerini yaptığımız aziz 
şehitlerimiz, siz bu sevda ile ad· ı 
larım1.1 göklere yazdınız. 

Her karış toprağı şanlı ctf· 
dunızın asil kankrlle yoğıırl,1~ 
muş olan kara paıı;a!arıJll:I. 
her avuç suyu fedakar den~ 
lerimizin birer zenesin.i tn"' .:; 
denizlerimiz taşıdıkları bil ıııır 
sürü şalı<ımet ve şa.h;ı.ıiet <1 
ra.lan do!Ryısiyie ııfuklarıl'~.,. 
ve göklenmize aşağıdan )'1' f • 
rı gurur ve iftilurla b~'i'.f ,. 
kırdı. Halbuki şin1di .~· r,ı 
miz de ayni gurur VP. ıftiJ:· • ..r 
bulutlarını kabıı.mrak yıı~ 
dan aşağıya bakıyor ve _1'~ 
ruhlarını slııeşinde t~ rlifı,uııir 
şehitlerin varlıklanvle ifi 

yor. 

hemen koridorun sağında gör -
düğlim bir kapıyı açtım. 

Fakat bıınısı zifiri karanlıktı. 
L8mba. simdürülmüştü, 

"\ 
Yeni Sabah 

~-ıı: R1mtı:1.ı 
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8.12 uo ur -·U:! 1.Llt 16.0T v.-.ti ......... - ,_ 
12.iO uı 7.17 Ezanl 

18.2t &1.lt UT v-u 

. Dl I&A.T ' 
._ •Y ... 8altalıt• a g6e4wW.. ya1lv 

v• •vrek n.,ndthııln ~..ın 1ad• 
• elu•n"n ve bunl•'"1n tcayttohl"'l .. ın· 

tlan dolayı ı-ıç bir JneıMılt)lleıt kalltııı.1 ........... 

Dün göz yaşları 
içinde yapıldı 

Vefatını teessürle haber ver· 
diğhniz İstanbul Şehir Mecli
si reıa vekili Necip Serdengeç
tinin cenaze merasimi dün sa
btl.h şehrimizde yapılmıştır. 
Merlıumun ._._; Bey-

oğlu Belediye H•et•hanesin • 
den kaldırılarak 12.10 da bele- , 
diyenin önüne getirilmi§ ve bu- t 
rada beş dakika durdurnlmuır I 
tnr. MUUeiiben cenue, oto
mobille Beyazıt camüne gotü
rülmüıı ,oe burada cenaze na. -
mazı kılındıktan 90l1T8. Bakır
köy aile maldıerneine defnolun
muştur. 

Merashnde vali ve belediye 
reisi dokttt L(ltfi Kırda!-, be· 
lıediye ve 'f'iliyet erklnı, roet"hu· 
mun alı:raha "Y'e atkaıJaşları Jıa.. 
Si!" bul\.ınmuştur. I 

,Merhume Ceıı:ala Haktan 
mağfiret dileıbn allMiM ~n . 
samimi tazjyetlerimiıı:i bildinriz. J 

Sinemaların teftişi 
İstanbul belediyesi sinema

larda son günlerde ya.ptığı tef
tişler neticeeinc!e sinemaların 
teınidiği hakkında menfi bir 
kanaate varm.ıııtır. Bazı sine -
mala.rm koltuklarının bilhassa 
kirli oldıığu tesbit edilmiştir. Bu 
sinema sahiplerine derhal tebli
ğat yapdıwf ve baklannda ceza 
zabıtl&n tııtulmuştur. 

DENiZLERDE 

Gala.tada "Portakal., 13.kabi vak'a mahalline yet.işen 'i'op· 
ile tanınan sabıkalılardan Sa- çular caddesindeki noktaya 
lib evvelki akşam Galatada teslim etmişlerdir. 
Necatibey caddesinden g~'<;er. Yaralı Kadir Beyoğlu has -
ken tanı i8kembeci dükkfuıı. tabanesine kadar gqtiirülmüş 
nın önünde karşıdan gelmekte fakat kapıdan içeriye alınırken 
olan 28 yaşlarında ks.dar gü- ölmüştür. Cesedi ınuayenc e
zel bir delikanlı ile karşılaıı - den adliye doktol'U Enver Ka
mıştır. ran morga kalclınlınaı;;ına lü -

Ziraat Bankası arkasında zum gönnüş ve raporı.ıru.ı ver
Rasimin Lokantasında gar- miştir. 
sonluk eden bu gencin ısını Talı kikata el ko}"n 'YIÜddei 
Ali oğlu Kadirdir. lla.kika.ten umumi nıuavin!~ri,ı<lf n Kemal 
oldukca yakışıklı bir delikan- Özcoban suçlu Portakal Salihi 
lıdır. sorguya çekmiş ve dU.ıı öğle

Ta uzaktan Kad•re gözlerini den sonra ovrakile bir!ik'te 
diken Portakal Salih tam gen müddeiumumiliğe havale et
cin yanından geı;erken manalı miştir. 
bir şekilde göz kırpmış ve işa- Sorgu hakimliğine verilen 
ret etmiştir. suçlu ifadesinde: 

Bu işareti gören Kaitir, he: - Kadirin bçnim göz kırp-
men ters yüz dönmüş ve Por· mama kızın,:ısında bir mana 
takat Salibe; yoktu. Ben ona bir $ey yap -

- Baltayı taşa. vurdun a- mamıstım. Nedense kızdı, üze-

( B• • t• ) ğam!. rime çullandı. KeJldimi müda-
ızım mo or Diyerek üzerine çullanıver· faa ve onu korkulmnk i<;in 

yüzdürüldü miştir. Sabıkalı Portakal Sar biraz çakım.la. yaralıyayım de-,..._A_ Pazar gun·· ü Haydar • lih alt alta üst üste boğu.~ur- dim. Fakat biraz fıızla kaçır
~lerinde batan Edremit ken bu aca.r delikanlıdan mü- mış olacağım ki öldü . 

~yeaine ait ııo. tonluk (Bi-j keınmel bir dayak yiyeceğini~ Demiştir. Bunun üzerin) 
zim mot:ör) ıııotöru, Mınta.k& zaten yemekte olduğunu gör- snçlumın tevkifine kanır ve • 
Liman reitliği veııaiti ile yın.. müş Bir arahk .fmıa.tta.n is- rilmiştir. 

dürUimiiştAr. ~------~--------------------------~~---

Yurdda>_<hrım, 
Şu anda Tiirk hav:ılarını mü. 

dafaa etmeğe ha7Jr bulunan 
kalırarnan hava şubaylarımızı 
hürmetle selamlayın.Onlar 'für) 
k""n şaııJı bavra~ıt'ı göklerin' 
nihayetsiz yüksekliklerine u · ı 
laştıroeaklardır. 

Türk havalarının korkusuz 
çocukları. şerefli hava subay_ 
!arı, bu ·· , bir milletin ayak
landıi:'I şız'.n şercflı adlannı7.a 
~lkış günıidiir, kahraman şehit
ierimizin alkıs günüdür. 

Bu uğurda ölenler her türlü 
zevki vatan sevdasında bul11I1, 
bu hı~ havalan"rak ktı.hra· 
ıııa.u olan Türk gençleridir. 

Ölüm her nefes alanın nasi
bidir. Bu soğuk hakikati hiçe 
sayarak ölümün dahi yalan ol
duğunu isbat c<!en ııanlı kahra
manlar vatan aşkile r.arlıoş ol
dul~.r ve göklere çıkarak öldii-, 
!er. 

Onlann huzuruna, bugün bii· 
tün bir nıillet dile gelerek ve 
onların vükl!l'k husuruna gel
dik .. 

Aziz yurddaşlar, .,J 
Havalarına hlık.im ol:ııt' 1a,,.• 

milletlerin ya~aınıık halılt~ r 
mahrum bulundukları rı·· ,4 

virde yaşıyoruz. Yurdıınıl ~ · 
yurddaşını istiklalinden ııı {~ 
rum etmemek için can1a.rtnıa.fl~ 
eden ha.va şehitlerinin JD 
huzurunda bulunuyoruz. ıl" 

Şu anda, birbirino zıt ,
hissin tesiri altındayız_:. ı>~ilf' 
nunı.zda ya.şıyan., bugun ~
mtiklili ve Türlt varlığı "~.' Jıl 
da gök!.erin ebedıyetlcrı. i .·r;~ 
gömülü olan bu scvgıliJeı w'~ 
kalelerimiz yaralı ve gö7.Jcr 
yaşlıdır. wM JI 

Fakat bunun yanıbaŞ ııi~ ' 
tarihini kahramanlık des1ll;;t.<t' 
riyle süsleyen ve Y?rın!_<_i 

1
;i1! 

birer şeref ve şan orncgt o ~ 
wchiUiibn en yükselt me~1fl' 
ne erişmiş bulunan ha va h-:U_:~ 
mıa nlarırııı. malik oldt~ 
için de göğüslerimiz kal>a!9:~ 

ıSanu ayfa S '!Ulu" 1 
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- ARP VAZI ETi ,Şaka deQI ' ciddi 

ı· F~t Kııtrancı her nedense 
OC. USUfun yanma gelmiş 

' . Çünkü, :K:ı.trancmın 
~ Y - a karşı intibml 

· O da Y ·una ~ a! .... bnc!t ve evvelce Hacı Hti
~ mıda mağhip olduğu 

• ~ iı;tıyard . 
ki. lfın ot, ile oU yımyana 
~· . • Yusuf, ses-
,. 

1
• O, traııcı ile göril,.=e-l t:. l"n7.ı idi. uı.m, 'Malla as-

'le İiııkl!_ Ii.oca Y~f, _Molla ~- j 
,,,,,!8Jıtı:::ı i an gttrtıvmde ag· 
--.ıı ta 1l1l 2lmı~. 
uı!IIl\;o o;;lıı ise Mc2la ile ilk 

1 clct :ık tutm:ıvı istemezdi. Dk 
olla ne kıuşdaşmak mii§

oJ.ıırdtı. 
~o oğlu, dı(ha ziyade Kat 

ı utuşmak istedi. ı 
. le . ıın.a..--m kendi kendile -
rıı~ eş ~ azıyeti almal2n her -
~ r-=n ıfil<katini cefbe tı. 

ç k ınse pclılivımlarm bu 
6uı 1e eş tutrmıa.nnı iStem · -
~ t yırcuer '.Koca 'Ynırufla 

, g-~ seyre geını:ı 
dl. li:İ chlivanı final.-ı bı -

t:ı.t..-:z olurdtı. 

<>ld~~ali lll"amm!a bağrışmalar 
ile - Olmaz• Ko~-a Yusuf Molla 

h tutın:ııı .. ." 1 
<><1::ıJarı da; 

tııi;~atrnnct ile Koca '.I'. usul 

~i. O'l'!ardl. 
hatr.ı.ncı da çok iyi b'..r lıl;... 

~lldı. Tıı.th ve :ı:arph güreş~· i
,, _ Ilnae:r:ııeyb, KOC"l Yusuf~ 
""-trancımn güreşi de f kalil
~ hareııcu; ol:ıca.ktı. 
raı nltii bu ıı i pehlıva:nın a
ır _ intılumı hissi vnrılı. 
:'-~ncı, K Yusuftıın kık;ı
~ kurtarma.c i<:in her hai<lc 
<:etın bir gureş ya pa.caktJ. 
'°l' lllı. gilreştcn sonra Katraııcı 
lı Yatı ut Koca Yusuf başa ka -:;a o vakit i:::inci bh' güreş 
Al lı:ı. seyredeeeklerdı. O ela 
~n ile olaca: tı. 
~ ollıuım, Hmço oğluım yeııe-

id· 1 açe kana:tt ha.imde 
ı. 

at Lakin, H oğlu da y:ıbana 
ılır takımdan dcğıldi. O da! 

.. · ndı. Çetin ve usta bır 
r:ür . "eli l • 

A 
. 1 

Hiç birisi cevap vermeyince, j 
Cugır müşlrüJ mevkide kaldı. 
Tekrar Ali~onun yanına gide· 
rek: 

- A be usta! .. Katrancı din
lemez be! .. 

Diyinc.o, Aliço kapkl:ı.ıı bağı
ra...U:: 

- A be ne ister be? .. 
- Kooa Yusufla tutuşacağım 

diyor be! .• 
- Te hey!.. Koca Ylli!ııfla 

tutu:mcağma Çola 1• l.Ioih ile 
tutuşsun be! .• 

- ... 
- I{oc:ı Yu.sufu yenecek m. 

be• .. O, Had Hüseyin bag< kıl
çıgını cilmr:ı.cak nu be?. 

- ... 
- O az be!.. Ya Molla ıl<' 

tut.su y Hınço oı;lu ıle be,. 

- N. usarsm be? .. Git "öy
le be!_ 

- Dinlemiyor.usta!. 
Divinoe, Aiiço olduğu yerdeıı 

k lktı. 1' n dlbinr dOJ,'TU s~rl 
adım :la yürumeğ b<ışladı. 

Bütün ııaik Alicoya kıyor-
du. Taraftarlar da bır yand:ın 
bagıny rl ı: 

- Usta, Molla ııe Koca Yu
sufıı il!t.i~! .. 

- Usta, atrancı çcldlsm o
radan! .. 

- ·aşa usta be!. 
Aiiço, nh:ıliden ele hız almı..s

tı. Pehlivanların karııumı• gcl
di Hi ·bır tek ı ... r söylemeden 
Katrımemın kolundan tuttu. 
öbür başta bulunan Hınco 0<,;
luruın yanma götürUp koydu. 

:!.fol'larun da kolundan tut ı. 
J,oca YuRufun SıLğına koydı.: 

Peh ivanlar "es çıkaramıyor
du. Hele, Katrancının dılt tutul-1 
muştJL Aliçoyıı hc'k~ın hur -
meti vardı. Sonra Alıço, laf din- 1 

!er takımın-lan dei(ılrli. Sert 
w hruıin biı aclamdı. Ona liıf 
50 lem k lıelıisını bulmaktı. 1 

Yalnız Katrancı fltılım bir e
d ile: 

- A be u·ta, bırak Koca Yu
sufla kozumu pa) edeyım be• .. 

Dedi. 
Aliço kısa ve katı cevabını 

verdi; 
- Molla ile tut öyle ise be!. 

YEl 
Katnıncı susmu. tu. Mulla.yı. 

daha bela buluyor<lu. Bunun ü
zerine Alıço J.ğzın. açt; 

- A be ne susarsın Jıe• .. Te 
hey, kıiçilk Moll be?.. Bôy•e 
tutuşacaksınız be'. Ba~k9: .t~; 
lii gureş uzar be!.. Birbınnızı 
yenip meydandıı.n <:ıkuıııl •ıııız 

ı.c, '·· 
Dedi. 
Katran~J ses ~ıkaramamıştı. 

Bunun ih~crmtıı m rakta kHlan 
ahalı} · teskin 'Ctmcl! 11:m Caz
gır m<·ydaoR c;ılup haj;,'1nlı · 1 

- Çolak Mol ho • -usuf .. 
- Katrancı, HınçD cığlu... ı 
Davul 'Zltrıı:ı.l:ır acı acı vur -

mava ve ( tim ·n başladılar .. 
Pchliva.nıar d ya;;l· .nı,vurlıınlL 

Suyokıı lılch t ı_ıehlivaıı, 
MoUaVl kcnw clilt yngJ•vordu. 
Çırat.ıııın r.açala.nnı, lreçc bend 
J iıu tc rar t ~ar elile yok 
Juyorrlu. 

'Moll- ~ok ıtiııal: bir Stırctte 
yağlruımıştı. Kısı:ıelınm u; di
kişl=-e ·, armcıyıı lıaı ır yag
da: g<..çirm.iş . 

Koc::ı ·usufun d-ı lti!ııılı Ye 
dikkııtli yağkın•lı görühıyor-
du. 

usuf, bıru d' ··n cli idi. 
' !111 d üşü:ıeell olmazdı. Za-

m:ının baş hllwııı idi. Onu ne 
.Ad<ılılar, ne H<!rgclecı t~iı.n
lc:. n•" d,~ Katrancılar ve .ı .. us
tc~ıe; me an n cıkııraına -. . 
mıa!ard:_ 

O zamonl 1 Koca Yusufuıı 
rn uyük Jı:u " hııtt: Adah
' n daha korıinn hasmı Her
geltt" ırli. 

Hergeleci İbrahim pehl~van 
Adalıyı yt·nmı~. bıı- kere.qınde 
de rneydandan kaı:ırmıştl. 

Ilergcle.ci. Kntrancıyı da mag 
liıp ctm~. lk.rgekc: fevkala
de ıı&ta. mahir' çeyilt hir pehli
vancıı. Çola.k Mcılla ayannıia ve 
okkaııı oa .Moll11 ıle tur ayarda 
ıdi. 1 

Hergelec:, yet.ı.ruş bt.'!l okkıı 
gelıyo,:,ıı:. Mollıu.lan hi raz daha 
uzun boylu, y:ığı;ız safi adele l 
ve celin bir ı ıelılıvıı.ndı. 

Koca Yı:sufun l!ll korktuğu 
ı 11•hliv an Bel'J!ckd iken, şimdi 
~ bıişına bir Çohı.k Molla çık _ 1 

ÇoWı M olJa. Hergelecıdesı 
de bUıll>Ütün <a bir beli ıdi. ""-·· hali gfu'eıı Ali<;o, elıl i-, 

~.ederek Cazgırı yanma ça· 

v,; Cazgu·a şun.lan söyledi ,--....:·~·..:.· ___________ _ 

\ıc:?:: A be, nasıl C§ tutacaksın 11 

CAr-kaaı Y.ill") 

n cl\zgır l!!:.Jtcredıllttl. Şiiyle 
Cevap vermcğe mecbur chlu: 

- l
11>ta, sen nasıl ist.M'scn '· 

. - l Yi be kızan.. görmez ıni
~ ki, Katrancı Koca Yusuf 

rurıa gclmiııı durın uş be ·'. ı 
~ Onlar. 'kendi kendirıe gelın 
t'a eyi oluyorJ.ar ... lsteıııerı ku

atıı1ırn usta! .. y;- Kura ile olmaz bf> ! .. Koca 
surıa Mona ı-.ş tutsun!. - .. 

t t;!1ınço oglu ilr: de Katrano 

bedi. be'. 

s Cazgır, buan dibine geldi 
~~':1'ş duran pehlivankı.nı 
<• ;i; .A beKatrancı. ~en Hınco 
ca y ti~ tutacaksın? .. Molla, Ko-

De U':'Uf!a tutuşacaklar .. 
l':;Jc. Yllıc,., Katrancı ileri atıia-

~ ;- A tc, olmaz be!.. Koca 
$una bcrı. tutacağını be ! .. 

oı;; Usta • ~ söylüyor be~ 
az h.:· '. 

..,;:- Gıt ..ryı,,. ustav·a. ben, kıl
;,<-.,•l'ılı. eık~rmak i~terlm be! .. 

I>~ t l ~ım Yıunıfu be:. 
ı...,\;1°aJ'K'l ısrar ed'yordıı. Mol
!l\nn seıı <;Jkarmryordıı. Ma
ba '· ve sif çocuklar gibi onune 

"ıYordu 

kij fi.°""- y;,, f da ııessizdi. Çün· 1 
~· Ratraneının i ·ası işine 
rııll';"'rdu. .\Jiçonwı isteğinı• 

~ı. 

Çunlhıı~o oğlu da su..'<uyordu. 
laya ~'.. 0 da :ı-:ı:x;a Ymmfun, Mo: 

Ji: ~ı istcmıyom . 
<ıtrano avak dlreyin~e, Caz 

.:_Pehlivanlara sordu; 
--~ ııiz ne dersiniz be?. 

18 ~ 
t ;, yıs 1941 Pazar 

Ş " akşamı saat 21 de 

ir Tiyatrosu 
f Komedi kısmında 
M· . Baba) jübilesi 
~~ır Nure~din konseri 

rıalk Opereti 
1 ~ .. · 
~id. ve Halide Pişkin 

c;,~., lter%Ün •çıldır 

( &ao tarafı '1 lncı aayfaGa} 1 
ııonnı ikram.ıyel ,,-ın haııgı gün 
tevzi edilee~ ilıin olunacak· 
tıl'. 

Birer arındı,.; 't<'~ ı imza nsn 
M:uyucıı&ınmıı;ı: 
ı - ömer Lütiı h.gi, Emnı-

yet üçüncü be mt'mwfarın· 
elan l..wıbul. 

2 - Jb5an At.'llllgÜ~. Orta
koy İm>ınılar ııokak lJ ı•om:ıra· 

dı.. 1 
3 - Mehmet Coı<kun Heybe· 1 

Ji:ıdn sanı:ı.toryomu. . _ 1 
.Bfr<"ı f~Mi«: :ı:rµIJfl !/n!ll l;a
%d- okuyı""'1arı ~' 
ı - Zekerıya ~ın Ceza 

evi matbaası miır llıt us\ası 

Anliara.. 
2 - Niyazi Ayde<le Ku.şdıli 

Elnıah çeşıru:, Karohöy. 
B ı..;.ı., Urfa """'1 ı ,,__" 
oktıytı..""'m uz: 

J - Beyhan Ardac, Sofalar 
cadd<'.ai No. 157. Fatih. 

BP.Ş kil.o Trabzon oor;ı ka::n,
un ok~·11ı,.t1ı1.tırMZ: 

1 -- Ban.ulıı:ı.n, Fındıklı Peri
zad cıkmazı, No. 2 Fındıklı. 

Onar ltiW .'IQ.bun ~wııırıan 

oh.-ıeı..1t1.culM'lm<Z: 

1 - N. Kaplan Fabcıkıı ""! 
Havıııdar müdınyetınd~ hıtaıı-

bul. 1 
2 - Tol.ay Alı:ay Reııa<l bey 

mahallesi No. 234 (•3. A) Ada
na. 

Bh- 7.CUC kaştrr' 71c11ııiri ka
zattııan okttuu.r.u·1u.11ı • 

1 - D. Hahıp. °'""1ıanb<-y 
HaU.Skar Gazi caddcs Ferah 
ııpartman No. 1 .. 
Bc~r kil<> m.6kn' "ıı 1'1' 71rtı.ftÇ 

ko:ztıırıtttt Okıryut'1"6N m : 

1 - Rıza Akıncı H''Y~"r'fl<l-ı 
ııa. İb,-ah'm3ğa ın.'lh llcııı Ş:Ur 
muhibbi ııokıık. . . . . . \ 

2 - Vahide O:tgul Kaudillı I 
telefoo santral memuru. 

3 - thsau Senkcv Kwıta~' 
mahallesi HocabalıGc rokak. 

4 - Galibe Tol'.;u Guıeral 
Tevfik kızı, Urfa. 

5 - Mahmut Fil~.nder Şe -
ker fabrikası, J<~skisehir. 

6 - Şükran öz.wır İstanbul 
Kız Lisesi. 

r iZ 
ı Gahp .Mersın:l Bcledi

w 911 ı. ler:mde memur. 
· ı; - Mehnıet öztaylan A vıı-1 
kat Fuat nezdind Konya. 

!J -- Rahmi Köetcn Tahtalı 
mes<·it, Burna. 

W - Nuri özı-:ıirr.n, Emekli 
Yarbay, Şehza<l~bası_ 

ı;.;er k:ıdM ''°'"'rTvc 1'a:&
rwn cl1i okııyıuumu.:: 
1 - K Mustafa Tı.ran İs

tasyon caddem No. 4.b Buca -
l:arur. 

2 - M. Safa Mcr.tçı Çem • 
b<'rlit:ı.ş Vl'.41rhan cadtl~si No. 16 

3 - Tw·gut Çevıker Hacı 
Samibey sokak No. 7 Heybeli- 1 

adı'.. ' .J. - Vıron Konstantinidis 
G.t.lata Rıhtım cruld :si No. 19 

~ - F'aık A~·gün lııebolu,

1 Sağlrk eı.:zalıancaınde. 
6 _ Sabahat Ozdcınir lkinci 

1

. 
ilıı okul, Mııdanya. 

-; - Ali Ü:ıtLirk Fl"V%i f>&.5a 
r:ıdcleei No. 53 Fıı.t.itı. 

ı, - Kemal Kalem Eıga Di . 
ınutoka k«riyem. 

' - Mehme Ça.Pt.ay Ka
dırıra, Cıncımeyd.:ım No. 40, 
Kmnkapı. 

10 - Firwıan Ankol Kuyu
ııokak No. 10 Kııı:ıltoprak. 

:ı.ı - Va.ati &-zen ,' ltanah
mPt Pevkhane sokak Lıı.anbul 
Apt. n'=e ı. 1 

12 - Tulin Özer. • · baniye 
mahallesi. Ası.ıbey fahrıkası 
c:a<ldesi N o. 2fı Ada.na. 

13 - Liı i Kand&vı Turgut 
in. Ahmetli nabıyeııi Banıa. 

H - Ceınakttiıı Akbaş Sa
nıatya.. Uzun\'\ •uf ınahallesi, 
Ew• Yu ·ur sokıı.k No. 29 

1~ -- Ha..'-'lp Ak!'n. ~it bev 
apartman No. 1 Sultıınahmet: 

Jfi - Rıza ·arahı<nçer. P. 
P. DanielHE'n fabrikası. 

11 - Ş«hbal Ülkü, Bahariye 
canc i Fevz.ı Kesta ııokak No. 
1:! Kadıköy. 

18 - il 't Çel •ol oğlu li:öp
ıii,.\l Na1>1ıv..gAlı No. 3;; Beyler
beyi. 

Hl - Tııi:'J"ul Türlroğlu, Has
iıı ır. cad< csı 3 1 N . Beşik -
taş. 

HAVA EZ. SIZ, K 1 gollarigle 
~ Saı tar•fı 1 inci ıayfada.) 

Hava taaITınları ve zırhb 

iZ LER 
kuvvetlerin darbeleri kar~ı -

smcıa ııcııdelıyeıı Polonya or
dusu gerilenne <le paraşütçiiier 
indirilmişti. 

ÇckoslıJ\alrya işgali sırasm
da Prag en arına havadan kuv-ı' 
vetıer 8Urilıdıl. 

Rotertlanıın 10 kilom<>tre a
çığıntlakı lıııva ~üne gökten 
atııyan p:.ını;ıiltçüler !ı;tkım ol -
mu~larrh. 

Bozgun F'ran kııvv tlcrinin 
arkaıanw men paı'a!,ut~uk-r ez
han. t ~Vlş etın.,.k ilzcrP. a!Jık
hn vıı.zııt-yı l !:ile ıfa etmiş -
Jerfi,. 

'Mutt fikler Atina önkrin<le 
çıırpı~ıı·ıwn, Aıman pı:raşlıl,ıi 
urt·aı....n li:orrnt'in <itesine sıç
ramı, ıa1 c panik ika ctmişler
ch. 

Bıwıın de, para'Jiitçiiler ada
dan adaya .ı:a· ·a nmnlıta ve de
ıı:z uslerı tl'shir etmektedirler. 

Pı:rmşiı ı.Jı m · it buldu-
ç~ bcr ere rumek kabiliyetind' 
buıttn :!! artrit .. phe · i.ır -
me: o:r na lmttir. 

r.. an Sollum'a l-.""11dar 
ılcrl'Yl'n Alman - taly::ı.n ordu
l:m t.a vadruı dıı. beslenmektedir 
ler.. 

lngıli""'"1- u;ın 'l'olı m·· tah 
krır usııiınii ır.n'adluı da ta~< -
vıye et.n.eıı mümkündür. 

Ancak, uyaıuk bir düşman 
>(Jn ı,araşüt.çii iyi hir ıpkardır. 

{':, ;lJ.tcüler, takip eden kuv
vrtl<'T ıçm ı ıkkri mıntakada 
emnıy<'t ist. Jile r.Juv:ı.z:zaftır-, 
1 Paraşütc;ükrm u.yıf :ı:a -
mar.ları valarOO, inerken 
m::lıkten llOlll"a da müda.fo.a si 
tem. k unıncıya kadar 
devrt. . Çok Ja ıı r~ütçü -

buyfık zanata ıla uğr;UIU'
larıhr. Bununla.beraber pua -
· ( uıcr n :ıva yclu islck ol-

Jm;lr;a berri~'\'aJllcbı" 
ıU H de Brltt.nyaya 

;ı.l.la.ın.ıııt;r. 
,r.n para•ii.lçü sabo

caıııus:ı·uJı: gibi ödevler dc
bilir. 

rııe3Clesi, 

da ele ge
ha~'ll. 
· ide. 

çıka:ıııy, cağ1 

f'urıV<.-de zemnıin ve siyasi 
havar.m lı:ı teı:;cbbfuoe mı.isait 
olu f oınıı:ı: ııca )..'lna göre vui -
VC't (t(«Tişır. \rh;inln ve Suriye 
f:.1rnı7.c~nu Fra~sı.z l~omntanlığ'ı
mn mıncafakatı halınde d!", bu 
toprakların sahip) rinin hare -
ke t.atları bura.la te;;irı haiz
dir. 

Sm·ıvcnın ışgolı](' Akdeniz fi
loiannir. dinsmizmin•le ınilhİnı 
bir aınıl yıla Mlınul - Hayfa 
hayaı cl:.ı.maıı trhlike}e cliişebı
Jiı. Dıt•t>r tarnftaıı. Akdenizin 
bır aJ,ısı Y hem <le ime 
ilı:ııııı.l "'· u a) ni tehır ı ı:ı:ı:ıruı: 
kalır. Arabistan yar:madasının 
tamamıvcti, Orlıı. l;ıark İngiliz 
orchııa.rmın cmruyeti bakımıı:ı -
dan !'iıeıodil'. () sebeple, Suri
ve vaaı.vetilt! e · kFkl<ül eden. 
\ıısoı: oro d i'gllidir. 

:au ~artla: altında l)ava yol
larılc Suriyenm fethı, bı?11z ruı
zaridır. Dl'niz ;ı;;ırı ~vkiyat me 
heıe 8tı( kilornetr(' kadar uzak
t .. Ju tur üsten imkansızdır. 

Soflad adaları esase.ı ıAüda -
faa=dı. lııgilial.er i!;i.ıı Er e 
hareı<a.t icrası. g-üç~>i gıbi, 
AJmani&r ı<;in de Asya kı}~lan= aı.ıanW< koby olmıya.ıı bir 
istı" Fakat. taarruz urdueunun 
vakın veya umk h <'.def'i ııtre -
dir• Bu muanıınayı ~ôzebibneli: 
içm "allit henüz crkendır 
~~, 

:.,'( - Nıl>&I Sargın Samatya 
Seıw:al<tar. Hayrettiıı mat lle -
si lııci Türk s&kalc No. 23 

21 - Muammer · . Sa-
mar. yolu Refik bzy a P4l rtnıan 
• -o. i Şiııli. 

22 - Kauil ~er. Modoı cad 
do>sl ' ısı11 ııokak N . 33 Kadı
kö ·. 

2J - Baiııt Ünal. Devlet De
nurvoll· n d<ktcru Na:S:Jli. 

24 - Ekr m. l3clııek Kııyalar 
- • 94. 

25 - Fikrt'l "Cüı:ü. Teğmen 
Jı-1 poı;ta r:ı.59 Kı khıreli. • 

26 - Makbul Uıi-uray Hat
tat Talı · n sokak No. 17 Be.şik-

1 ta,.. 
27 - 'Mesut Iıııtawı Fevzi 

plW!Q eadde · Bey kw. 
2P - <;iızan Aktn a Fethive 

~okıık iKa.rıµyak - t ir. • 
2!'I - Yılmaz İn kaya • ·işa.n

tas Han 'Mansur sokak No. 6 
3(1 - Salih Da.nç. Yeni :'la-, 

kız pazarı fzınlr. 1 

Yüz 
Ef ar 

r hk but t - Taşı ı ı i rim -
"rdü k 

-
Seytan Aldı 
var şair 

-
k k 

Orhaıı Vcli, lı1clib Cevdet w Yaza,:----
Onay Rtl'atın m · ken "* i k. 
ret.tıkkri (Garip) isımli ~ıir Muharrem Ze ' 
Jntabıııı :ı:e~klc uı.~ .mı. Öyk ~i 1 KORGUN AL 
.wa gülmek = oınıadıı.;ı ıtlmllııiiii-iiiııiiiıı=ııiiııiisiı&möiiıiliia•r 

dt, J; ı :a giilrl:l'll işle-
rin k t gıttiği, para 1 nm:ı- 1 vetmiştJr. Yan.:,y kıla halinden 
n peı.; ;ı, o ılııı;u ~u lmhrar_:ı ı;;.:in•et edıp durnıalttadır; 
g~do.irclc ana gulme ı in ını 

1 

llt'lli bu girıel ha r 
b6:!: till..lcnnd dolıı ı u nıııılneW, 
şan ar Wjclıkllr ederim. Bövle hav-.Mia "oüfa ettim. 

H ı ooztı.rı , gllycrlıır: 1~ kaı.iaki ID('mariydiır.tlt-a. 
etıı;rn.ckrUı elinde ŞH TüUine lıö\ 'it 1ıa.vadll · uııtıuı, 

nziJ olıl , e · .. üyorJar. Böyle ha ; • oWııın; 
Bi.zinı 1» ıg:ıım:z. içıni dışını • .;, ~ '" bu ~ittümtıf'.li 

t.. ğmu:;, se ığıımz , t fto vJ.o hA nla un ıttum ; 
ca uze tıl,'"ram~'tlr ki, n:ıaıl şfu. y- ba··hhı'.:'1111 
ol n İsim, m:alı 'stcrcJ;t.ır, 1(4,p lıii~le :ı..,,...ıa; niil;ı;cl;ü; 
Jı ~ ta:rafıııdan k rulabı - , ikili ı.u güzel lı:n'a.lar 
Jrr. nWı•Mti. 

Hem bir b dalt suda hoğ- Sair, Evkaftaki memurivcti-
mak C;tedıgımiz ı;ıu üç ar da - ne ·dônemı~inl. tütünü bını
uı yaz ıld, :rma "§.llr,, iEmini. 1 k:unı_,. ·~Pu:,ı, aşıNımtıuı ve şiır 1 

ndıl ılc • ·,. um·anını vazma Jnst.~lı~ kurlula-
ıı. tadır.. . uru h AtnG ver - ~ıvaeıığn:ıı dıişünılükı;e efkir-

1 m"ı;tır. Bıricık k1rlimi~in ıaı;ıyor; adeta zivaruıdan çıka- 1 
21: "' seliminden hangimiz şüp- cak hale "~liyrır "" s;;yıklruı:ıa-
he ede ·li ri7 . ğa ba>;lı yor: • 

Kim ne derse deiin, lx- ( Ga- Mektup alır, eflmrlanırmı; 
r'ol dek! şiırierıa.i s:ın zcvlr l:akl j~r, t".ft.ti.ml'1nm; 
a.:ıyıırak gule güle ı kudu • 1· oıa l,'lkar, e • uınm. 
;;;ım u~ ar aııın şairlilı:lerını ]'i., ola<· huımn ~u. 
tanıy r ve di mm. So-
zilin n cfunt>r. m ınunerd olıı
vnn ! 

• • • 
(Garip) de ıkı tane 

. iır \·ar. Bun m rdü 
ürhau Yelı');·"· yirmisi Oktay 
Rifut' a, on altısı Meiih (',evclete 

1 
ıttir. 1ki:si ,;,, Orl u Yeli ile 

Oktay Rifat tarafından müşte
rek. yazıl~ı' 

MÜ'llerck ·· lel'd~n biriai 
"Ktı~ ve l1ulut .• · mı bıo:;ımak -
tadır. A ynt'tl ::;lıyurura: 

Km;çu -! 
iaim kr.şımıc:ı <la ~-ar, 
~~da. 
~ ı.; .... 

tiz pullbJ,;.. ' 
tlk üç :mı.sraın ın:ı sı gayet 

a.ı;ıktır. S illi nı.ısra · teJ !li
re ıruıhta<;t!r. Fler, Jrusr,u 
amcadan ı:ıiı;in başka ııey iste-
mıyı.ıclar ıla. i&tiy lnr? 
Çünkti bulut. gdip ia bir Y 

1 dir. Bazı iosaııl:ınn .:klı da tıpkı 
1 bulut gibi aeJip cı;ıcidıı. Bun -

n dolayıdır k_ aslı gay ·i cl
mıyanlara, bir karar lizcre bıı
lunmıy?nlara, saçma sapan ko
nuşanlara "ı;el geç akıllı. ılı:-riz. 
fula icip ~uurunu kaybede<: k 
h:ı.le gelen sa.ıiıoşlar için de 
" ine bulut gibi olmuş,. tabiritıi 
kullanırız. Halbuki bulut gibi 
olan o sarhoşu.o kenclisi deı;-il, 
a!dw:lır. Bkarenin P.klı, knlJandı
~ K;kinın tesirile bulut haline 
gelip dağılı,ermi• ir. Şü h""12 
ki sonra ~yine tcıpl nacak, yen-

avdet <'(l('<"t!ktır. Binacnal<' h 
ruırt1eki "bult., kelım ini ''ge
lip ~eçıd ;ıkıl., sembolü olar:ıli 
kamıl c~er!!elı ııııirlmn kuııcıı 
ıt"'!lcatian ne iıstedılı!E.•rini a nlıy:ı. 
bilirız. 1 
~mk yazılan ikhıci 'jiir d~ 1 

:-.ıdur: 

, 
, 

A~ bir 
~ .. eli 
iDii.-rii 
T~ 
'1'a"1mı . tl'MID. • 1 
"h -ıım r.ft'rim l 
Boyle sarma şey mı olur diye 

akın dntlak b~kme•·in. Bu şi .. 
>rin miııa.~ı. Bahrimuhiti Kebir 
J,;adar eagin ve. <lerindir. Belki 
IıatırlarslwZ. Bırka.; sene evv~l 
"a.ğaGll adında ~~ ~ecmu:ı ~ık~· 
yurrlu. Orhan \·eh ıle Oktay Rı· 
fat. bir şiir yazıp "Ağar,, mec
muasına göndernıiı,ler. Şiir hem 1 

nesre<lil~mi , hem de geri \'e· ı 
rlimemL~. Haklı olarak kıznıı.'!
J.ar; "A.,"aç nu.'CDWUına bir şiir 
yıılla ık; ı;iir.imi&i neşretıru yip 
kağıtsepehne a.ıtılar; ııi.inmiziıı 
hic olmazsa iade edilme.-ini is· 
üy.ınız',. 

Diye için i<,.ln iayaı: etmişler. 

''liiamı' m., WıiW ·· ·i 
l skiıılıı.nla: 
i:f"kariıwurım. 

ıenı. 

··. •kri<-

hendisine mt-ktup alrorunası
nı. rakı i~nıem ··ııi, yoLı ı.;ıkıııa ı 
m:!sıın, 1Jsküdara gidip "Kiı -
7.:m . .m_, türküsünü clinlemenı~ 
siııi tav5ıye etmek !avdası"'1ır. 1 Çüuki..i onun bu ta\.""niyeCen zi
yaue yüz par nk "!Pr!ut., a ih
tiyacı ' rdıt'. Zinı: 
(I~, 
foioılerim ,... ! 
Ş..·) ta. altlı, ı;iil.iinl" ; 
Satama.ıı..u. ~cU:-ıl.i. 
CüW.rim, 
Gözlerim aenl ·~ 

Diye konu:;:ın dostmıuıza nasi
hai kar etmez knnaatindryim. 

{B•t taraf• 3 ün.ı:U nyf••aı) 

ovnaltbk dolayı"'"" kcııdls! ko -
lny nırulaııı:.u. .. 

Geçen ağustosta Londı-a mu- 1 
dafaasında bıı lıa.1.ilntler tec - I 
riılıc ile sabit oldu. Böyle olun- 1 
ca hir memlelıtin buluuclur.ıbi-ı 
il-ccgi haya kuYwtleri anı.suıda 
bir suuf nisbet~nı;n yop1lnta1 o 
ınrınleket~n coğrafi \'R.Z?~tine 

1 

w ynı;acağı harbin ı;ekline tiıhi
dir. flan YıınımiEtan ıarelcil.ın
cla 100 av tayyar~•iı:.den as -
retle balıs~dıldi 

BunlnrdJn ba"ka tek ki:ıilik 
tt>k 111'1Lörlü ye nh>.bı>!.cn u uza 
r.ıalıJ!a:ı Ye daha az :ı:anı,.nda ya 
)ıtlabile:ı av tayyıırclu~nin kıy
mt'ti p<>k büyüktür. 

ft.v pılotlann<l n yl>lrnek va
sıflar istı'Tl·r. Haırnıla av pilot
tu hulmak ve v~inııek blrıu 
gü~tü.r. Talim · ,. t.erbiyesı yo-
J"J"U ve yırr.ıt.ıeı<lır. . . . 
~ ve hırrp ;aztt 1.-nnın 

k if \'C boz:ıhardnn.ancıJıkta 
avcıhli.tan daha k<>hı.~ dei!i.Jdiı". 
Bunu !Wyleme4 s etile onları 
da ayni derece t.alı:J:ir ettii;imı 
ıliıve ediycrum ve ııırns1 f:eldik· 
<;e orıtartlhll ılı>. beh_ eğim. j 

Netice: 
r _ Av tcyyaı~ciliğ. ak~ ti J 

müdafaa b:ı~';'lla hır ıuü I 
Ur. 

U - Av t }\'alı:! ili;iinin bir 
zayıf ııamP-ül vaITiı. Ü da «t:Ce
lcri ivi i.ş !!Örcmry tlu. W!ak- 1 
lar;ı ğidemiy~. imdi bu nok 
sanJıırı tamamlpnmak~ati YC' 
son gülllerlie P.lmıw. netıoeler de 
bunu ifıpal e.lı~:.:·o=r.:... -----

-
u z 111 

Fakat, hayırdır inı;aallah, bir de 
rüya görmÜ§. Acaba bu rüya 
h lı!lt:ıt olar mu dersini:r;? 

1'.ı.lıi . Sf!\'İladlıiı 
kmliumaşum 

Artık hötiia ksdmlıır ı;üseL 
Gömleğim )"eni. 
\ •kawnlŞllll, 
l'rat; oi!Dlaşuaı • \ 
&Ut oiaı1L.,. 1 
1:.ı:har gebniş, \ 
c. ıın..,, ~ış. · 
~ <;tkıuışmı, tn-olar 

.. nı.lıa&; 

••• 
Rimdi de Oktay Rifat.ı dinli-

yf!lim; 
P-aram ol<ıa satar mıyd
Jii:>Jn t" rengi elbisemi! 
Daıııa.l.ı ı:;üolcği giyenliın 
Alem ... ...,,ım takardmı 
ıı:u, dilinden ~· 
Par.un ob;a 5ı>blr mıydıın 
Ka.Jn e rengi efuiMımi ! 
l!all:ıuki Okta,· Rifat lıalJne 

~iikretnıclidiı. Hlç olmazsa pa. 
ra..c:az kaldığı zanıan elbisesini 
satmış da sıkıntısından lrnrtu1' 
mu~. Ya maazallah satacak el
bisesi olmasaydı şimdi ne ya -
pardı? İşte o va.kit "vay benim 
köse sakahm.. der, miskin dü
şün lere dalardı. Bu köse sa
kal da nenıdaı cıktı? Pek me
rak e;tiyorsanız "gelin_, "irim 
okııyımuz: 

Z..bra kıza ııe okla? 
Sn~'R gitti .,,, 
Sudan di 
Gf:lin ollltı. 
,'•it,.,, 
Üldü 
Alı sadeler ~yindl 
"\ a~ hıılıiaı kiioıe ııalw.lı 
AnL1dınız mı şimdi köae sa-

kalın nereden çık tığını ? 
Pek beı!endiğim ve sizin de 

~gcııEceğiıı.izi tahmin ettiğim 
;,;· , Oktay Rifatın bir •· ini 
claha alıyorum; 

JIMll t"5bih &atanın 
il ı kfıj~ıt oyll&nDI ~ 
Hf'm dil zumıı dialerinl 
<. Waıı oiurı;a. _, 
SLl<ınhya gel~nwm 
AYU"f"J:im. &\~. .. ... 

Oktay. R!fat, sade<'e ıi.van: 
degıidır. Ayni umanda hava • 
dnn geçinmek }•olnmı h uş
tur. Karnı acıktıkı;a elini giikyiı 
;,tine arar, d&!dıın ekmek ayva
sı koyıanr gibi bir yıldız kopa. 
np yemeğe lıaııJar, Bunu, ken· 
dıs i ııöyle anJ:ı.tı:ı, or : 

Elonek 4lalmıL· • 
~ <lııııılar ınal.;.... 1a makta, 
l•}knte!4 liyorum y,Jdn1 

lııık:uak. 
Ö)ie ~ ki som n, 
r..-.aa t'.:L151DP· ekmek rillc 
Yılım . i)'arunt. 

• • • 
'&ırava k:ı.dar hayli ~iır oku

duk. Hiç bırlliınde vezin ve ka
f.ye olnıadı!!ıı:ıı günlük. Mana 
vo ı~·~-undan ı;;ikayct etmeğt> 
İıakıu;':..ıv. olamaz. Çünkü keli · 
mel rm bile mıi.n:mı ftrdır, kal
lb ki, ~ünle 1n3.na atmasın. 
Amma biz, :.;ürlenlen bir m.8na 
çı}<a mryormıışw:. hat 
kcııdiınizdt'-. Demek ki ya-
mı z. Fakat niçin vezin ve 
kafiye kııllanm.ı.yorlar? Bu su
:ılin tl'vabmı Melih Ccvdetlet; 
r.J.ııliyel.:m · 

y a.pacak b o ka.ıbı- çok, 
Gün o kadar ll.Zlill ki!. 
J(omşuya ~ arJım f'dilelıilir, 
l>ıisman ka"~ edikhiliı", 
\'e hile kwllık içindıe ~ 

ı.a.rı...ı 
'V .... ,. kUnalnl.,tlr aı1Jk 

~m 

Çıkbrmıık ""' ka.fl,.e 8~ 
JÇllL 

Bu m:ızt:'ret kar:ıosında akan 
.sular durur. Komşuya yardım 
Ye d~ Juı.vn edebilmek 
içın , nkit vardır da lıafiye ara
mak ıcrn v:uıit yoktıır. Daha 
<loi?rueıı. kafiye aramak, bir 
çıl~nhk :ılıi.nıetidir. Kendilerine 
elbette "dffi., dcdirtenı~l~r. 
~onrn "aeh .• kelimrei 0 veli,. ıle 

Nt: ip Fa:ı.il Kı&akürek'len kork 
mıu; olacaklar ki. ac;ık konı:~ - ' 
ı:ııllk cesaretini göstPN'Tl'emi~ . 
!er. "rıhayet zahiren c.açına gö
l'lal 'n. fakat l:alcikatte kapuh 
konu.~manııı lı er bir nümn
ne,;i ohm "A.ğııe:ı bir taş attını,. 1 
!;iirini yaratmışlar. Bu muvaf
fıolıi.,tlerind do yı kendile
rini tebrik et:m ok kabil de~l
dl.r. 

TrşEvK()R ' muk ifa ol.Ju~dan c;ok ihti-
s:. .n.. yatlı bıılunıııak mec:ıbnriyotin. · 

lfüiril< n iidmırı tlmıt Kara-- de · r. Mmeliı şiirde kafiyenın 
manglfııt c:rrıa:.~ n'" mlnde bu· lü:ıunıuna kani oldlılkları tak 
lunmak " bi=ıt erlm laıd.u- dird<' birisi crkal'da: , 

• •• 
"Yr.ı:ık oldu Süif'yırıan J<:fen· 

diye,. ben: • nın müb-
. i ala.• Ortıan Veli ı=ırdan ö

len Süleyman Efendiye acıdığı 1 
katlı; kcı :ıinc de acımaktadır. 
Cıinkü ..Uzel havalar on nıah-

y,.-1 ,..,k bı>i tuelli etn ' ,.~ tel- ı.·...:muı- )-afiar dcli ~li, 
ı:r.ınerı.. oılk• i'ıstermelı: su lıle l'irbaiıı Orldn Veli, • 
bu büsiık ~ıJ> iılllez etenıhmıe işt.i- Ya rliln'\ıula klMrnalı, 
ı-ak eden ,ıastı:ımnızo. akmb<ıbnm - 'l a ~rherip .ı:Umell ... 
za 6.,kr.m ve · ~m•:ı muh Diw sacrualamağa b:ı.iL'll"'a 
ter ıµze~ru•de J.:lu etnıonm rica balle.ri nice olur? Bu ciheti d 

Annesi: N.a:zlı Karamangil 
Babosı~ thsan Karant9ngtl 

Dayısı • lematı A~n • t 

gözontinde tut::ırıı.k onl:ın ma
zur gönneliyb:. A 1ab yardmıcı
lan !sun. 

J\khU1'8ln ~.ki KORG AL 
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omitacı Aşkı 
• 

lflURAD SERTOGLU 
Kim biliı 'hu dakikada karde{· Diır&o 
nerede idi ? Belki paşanın emrile 
asılmıt: kurşuna dizilmiı, belki de 
zindanda işkence ile öldürülmüştü. 

refrika No. 20 
hte Yanerın haluk! fikir ve 1 

ııiy<>li hu ldi Fakat bu ge<:e i
çın fırsat '<açmıştı. Artık baş
ka bır fın.at bek:emek lizını- 1 dı. 

Naçar bır tavırla: 1 
- Pckıilii. oylc ise! ben g idi

yorum Anna . diye mırıldandı. 

- ÇQk ıyı yaparsııı. ı 
_. - Fakat yarm yine gelecc-
gıın. 1 

- &>tı a ruk ya!nız eve ka-1 
bul edemem. 

- Niçın A.nna ?. 
- Bunu ialıa soruyor mu-

- Bvct, evet! Anlıyorum . 
Bana çok .{I:t~ınt;ın . Sana çok I 
kaba muamel~e bulun -
dum. Fakat '<endiroi affettire- 1 

ceğimi iimit tmek ıst<'rim. Be
nt affet! Emin ol ki, bu suçu 
bana yaptıran şey sadece aşk- ı 
t:ır. Sana ka~ı duyuuı;um sev
gidır. 

- Haydı git! 
- Gıdeoo1'ıın. Fakat sendeıı 

.ı;on bir rıı.-.am var. Ba.n:ı. ~ni 
aff etti~ıni soylıyeceksin ~ 

Anna hıç eevap vermedi. Bu
nun ilurine Y :ınef mücadele eb
nasında ye,... yuvarlanmış olan 
fesini alarak başına ge~irdi. ı 
Ostiinü baRını düzl'ltti. Sonr•l 
sade<:<! ' 1 

- Yarına kadar Allaha ıs
marlac'.ık Ann<ı ! dedi. Srni va- 1 
no öğleden '!<mra kilisede ~k
liyeeeğim ı ı 

Anna yıne cevap vermedi, 
Gözlerıle Yancfı takip ediyor-

1 
du. Yanef Ressiz adımlarla oda- , 
d.ın çıktı. M.....-dıvenlerd~n indi. I 
Anna kendıaıni takip ~iyordu. 
Yanef sokak kapısından çıkar 
çıkmaz kapıyı itina ile kapadı 
ve kol demınni taktı. 

eli lügün günü gibi ö.:l..yordu. 
Anna öğleye doğru ı>vın hah- ' 

ı;esine indi. Bahı;e • duvarları 
her M~sıüman evde oldağu gibi I 
çok yuksekti. Yalnız mülazim 
Ce'-'detin oturduı:;'U beyaz evin 1 

bahçesile bıı bahçe arasınclıı. u
fak bir çit vardı. Anla..;ılan es• 
kiden bu iki evüe oturan aile · 
!er akraba olacaklardı. 

Her iki bah~ede bir çok mey
va ağae,ları ve Çİ\'elt tarhlDl'l I 
vardı. Yalnız öbür bahçec'e het 
:ıeY bakımlı olduı(u halde bu 
bahçe çok ihmal edılmiş bir l 
vaziyette id Anna isi gücü ol
madığından saatlerce bu tarh -
!arı tanzim \'C çiçekleri sula - , 
makla meııgul oldu. Aynı zıı.man 
da beyaz evi de dikkatle let -
kik ediyordu. Bütün camları 
kapalı ve perdeleri inik olall 

. bu evde hiç bir e>;eri hayat gö. 1 
' rünmüyordu. Genç kız çite yak· 
!aşlı. Buradan öbür bahçe:ıııı 
geçmek çok kolaydı. Çitin ufak 1 
kapıBını 8adece bir mandal tu· 1 

tuyordu. Etrafına bakındı. Hic 
bir. tııraftan g_;izetlenmediğine 
emın olduktan sonra kapıyı a<:- i 
tı. ve yab'!ncı evin bahçesine 

1 
gi.rdı. Tar . ılar arasından itina ı 

ile yürüyerek kapının öniinı• ge! 1 
dı. Burası b;r mutfak kapısı, 

idı . Kapıyı açnıak maksadıle 
tokmağını çevirdiği zaman ka
pııun heeıen açıldığını hay.retle ' 
gördü. Bu ne ihtiyatsızlıktı. 1 

Anna içeri girip girmemekte 
1 

epeyce tereddüt. etti. Her ne l 
kadar Yancf evde kimsenin bu- ' 
lunmo.dığını ona temın etmis i
diyse de sabahten gelmiıı ~a
bilirdi. 1 

Bütün dikka.tile i~et·isini dio· 
ledi. En ufak bir gürültü duyul 1 

mu.yordu. Evde biıi olaydı, 

her halde gürültü.yapar ve mev 
cudiyetini belli ederdi. 

Hsr===
--sabah 

HA • •• . şıyan,, muze 
, oluyor! .. ', S ayın Maarif Vekilimiz 

Hasan Ali Yücel, gaze
tecilerle yaptığı bir hasbıhal 
esnasında, Tevfik Fikretin "A
şiyan,. ının yalnız Tevfik Fikrete 
değil, bütün edebiyatı redideci
lere ait olmak. üzere bir "Ede-

1 
biyatı cedide müzesi,. haline 
iı rağ edilın~inin düşünüldüğü
nü ve bu düşüncenin tatbik mev 1 

kiine konulması için teşebbüs
lere geçildiğini s<iylediler. [ 

" !ı..şiyan,. ın ~ıüze bal ine ge
lebilmesi için her şryden ev
vel Cl müzeye konacak eserler, 
hat.ır-.ılar liı.zımdır. Halbuki bir 
ka<; kısmını aynen iktibas etti-

1 
ğim bir mektup bu kararın tat
bikiodc galiba biraz gecikilmiş 
olduğun" göstermektedir. Ba
kıııız içli bir Türk münevveri 

1 
yana. yakıla nasıl dert yanıyor: 1 

"Macaristandaıı lstanbula 
Tevfik Fikret içil>' lez yazmaya 1 

gelen (Jan Ben Yanus) isminde 
bir Macar Darült'iinım talebesi
le ahbap oldum. Bu arkadaşı 
bir gün ziyarP.timde kendisi ga- 1 
yet sevinçli bir eda ile Fikretin 
sahsına a.it, üstünd~ ismi V<J 

damgası bulunan bir iki eseri. 
ni bana !".östererek: 

- - Bunları baoa Bayan Fik· ı 
1''l lütfettiler, Jedi. 

\Halukun Defteri), (Rübabı 
Şikeste), (Şeyh Galibin Diva
ıu) nefis şekilde cildlı bir hal
de bu yab.illcınııı elinde icii. O 
anda içim sızladı. !!acar
dan bunları alabilmek için ne 
yaptımsa muvaffak olamadım . 
Çok korkuyorum ki bir kaç se
ne oonra T'vfik Fikretin 11&hsl 
e"erleri ne oldu? Hamidin ki- I 
tapları ve el yazıları nerede' 
diye gazetelerde münakaııa mev 1 

zuu a~'tllıyalım .. 1 

Bu m~ktu" ferin bir hakika
ti orLıya at.maktadıdar. Sene
lerce ehemmiyet vermiyor, ala
ka göstermiyor·uz ve nihayet 
bir ~y yapııııya karar verilin
oe de o eseri meydan'l getire _ I 
cek malzemo çoktan yoklara 1 
karışmış bulunuyor. 

"A~iyan .. müze?.. Fakat bu 
milıede Fikrete ait nelel'İ teş- . 
hir edebileceğiz? ı 

..lL JI'~ ... .. 

- Havacılık Bahisleri - --

• 
Hava kuvvetlerine sahip memleketlerde 
tayyare 'nevi/erinin birbirine nisbeti 
Memleket müdafaasında mü

him bir yer alan hava kuvvet
lerinin çokluğu yine çok arzu e
dilen bir keyfiyettir. Ancak bu 
çokluk bazı kayıt ve şartlara 
bağlı bulunduğundan arzu edil
diği kadar yüksek hadde vardı
rılamamaktadır. 

Bu kavıt ve şartların başlıca- 1 
lan şunlardır: I 

1 - Biı· ı,ıcmleketın genişliği 
2 - Tabii coğrn fya, iklim ve / 

arazisiniı1 havacılık tesisatına 
müsaadesi, 

3- Nüfusu, serveti, 
4 - Sanayii. 
Gerek hazar kuruluşu talim 

ve lerbiye ve gerek seferde kul
lanma içın bır memleket arazi· 
sinin ge:ıi~liği ile arazinın tabi
atı havacılık üzenne müessir -
dir. Küciik ve hava meydanları 
ittihazına müsait arazisi az bu
lunan ve keza nüfus ve serveti 
müsait bulunmıyan bir mem- , 
lekette büyük bir hava kuvveti 
teşkil etmek ve onu beslemek 
güçtür. 1 

Hattiı. hava san&.yil bulunan 
bir memlekette bile hava kuv - 1 
vetleriııın pek yıikselı: hadde 
tutulmasınc. her zaman imkan: 
bulunamaz. Bunun da muhte
lif sebepleri vardır. Fransa gi-

1 

bi hareket edenleri misal göste
rebiliriz. I 

Bu ı;üçlılk ve imktlnsızhkla
ra zebun olmak kat'iyyen doğru ' 
değildir. O halde güçlüklerin ber 
taraf edilmesine imkô.nlann bu
lunmasına değin o memleketin 
coğrafi vaziyetini ve ileride kar I 
şılaşacaı;ı vazıyetleri göronüne 
almak rıartiyle bulttndurabile- 1 
ceği hava kuvvetıeriniıı sınıf i
tibarile birbirine nisbctini tayin 
ederek, bu suretle o memleketin 
müdafaasında bu silahın müza
haretinden azami derecede isti
fade temin çareleri bulunmuş o-
lur. I 

Bu hususu biraz izah ..delim: 

Yazan: 

Eme kli Hv. Bnb . 

İ. Bedri Celasin 
içın bu üç sınıf tayyarenin hep
sınden bırer miktar bulunma -
sına ihtiyaç vardır ve birinin 
yokluğu caiz değildir. Keza 
har{lte taarruz esastir. Müda- j 
faa ıle kazanılmış harp yok gi
bidir. Hasmı yıpratmak ve son- ı 
ra bizzat veya müttefiklerile 
birlik_te taarruza geçmek şarti
le m~dafa harbi caizdir. İşte 
harbın taarruz veya müdafaa lie 
yapılacağına göre kulanılacak 
taYJ/arelerin nev'i de değişmez. 

Bır keşıf hızmeti; bazan av -
cılar tarafından bir bombardı
man hizmeti keza pike bombar
dıman naınile avcılar tarafın -
dan ya}Oılabilir bombardıman -
!arda keşü vazifesi yaparlar, 
fakat bu ışler yardım mahiye
tindedir ve tamamlayıcıdır. 
Bombardıman tayyareciliği 

bir taarruz silahı olmakla bera
ber hasım. orduswıun varlğını 
devam ettiren uzuvlara düş -
man hava tesisatına taarruz e
derek memleketini müdafaa et
miş olur. 

Avcılara gelince: Vazifesini 
taarruzla yapan bir hava mü
dafaa silahıdır. Keşif ve bom
bardımanları da himaye ve mü
dafaa eder, müdafaa harbi ya
pan ordu i~in (hasım hava ta
aITU7Jarına karşı) iyi bir silah 
arkadaşıdır. 

de uçan hava kruvazörlerine av 
cılar artık birşey yapamıyacak
lardır. Buna binaen istikbal 
bombardımancılarındır. tık na
zarda bu nazariye be!lti gayet 
cazip göl'üniir. Hatta o sıralar
da avcılar da buna cevap ver -
mek lüzumunu bile hissetm~ • 
!erdi. Bunlardan biri diyor ki: 
Gerideki silahını 45 derecelik 
bir zaviye ile kuyruk üstüne çe
virmiş ve hı=r!anmış iki kişi
lik bir tayyareye ben de arka -
dan ve 45 derecelik bir zaviye 
ile üstten ve hiç bir kaçınma 
manevrası yapma.dan taarruz 
edeceğim ve netice ı;u. olacaktır: 
Benim attığını mermiler göz
cünün göğsüne ve pilotun ar • 
kasına isabet edecek onlarııı at- ı· 
tıkları mermiler ihtizazdan mü
tevellit hatalardan sarfın:ı.zar 1 
evvela benim önümde kalkan 
vazifesi ı:-ören motörüme vura
caktır. Bir gedik bulup bana ge
lirse o da talihime, o halde is
tikbal tek kişiliklere bağlıdır 
diyor. Bu böyle olmakla bera -
ber ya zavahire kapılmak veya 
füzuli bir gayretkeşlikle böyle 
iddialar devam r,diyordu. Bu 
iddiacılar eğer rey ve karar 
sahibi iseler onlar nasıl ikna 
edilebilirdi. 939 harbine takad
düm eden ı;:ünlerde Avrupa dev 

1 
!etlerinin bazılarında iırtenilen 
va.sıft3. ve istenildiği kadar av 
tayyaresi bulunmamaaına yu
karıda geçen fikirlerin tesiri ol
duğunu kabul etmekle hataya 
dlişmüş olma vız. 

BiZ7.at görmüş ve txrübe el
miş avcıların kanaati şu bariz 
ve bellibaşlı sebeplere dayan -
maktadır. 

1 -- Avcıların tüfekleri ka
porta w,erine kan~ tlara lesbit 
edilmiştir. Tayyare ile birlikle 
hareket eder ve nişan alınır s-ı 
lınmaz tayyareyi kullanan elin . 
bir parmağı ile ateş edebilir. A
tışı isabetlidir. 

2 - Düzeltme bir hedefi dü
zeltmesidir. 

3 - Avcılar tek kiı<ilıktir. I 
Pilot kendi yaptığı lıareketler
d~n müteeMir olmaz. Sür'at ve 

Yukarı çıkuğ"ı za.rnan sinir · 
!erinin fı•vkaliı.de gerilmesi ne
ticesınd•' kcndisıni tutamıyarak 
ağlamaya başladı. Bu a.ğlayı~ 
bıçkırıkla.r içınde geee ~ok geç 1 
Yaltıtıere kadar sürdü. 1 

Olnn olm~tur n üzerindo 
durup beyhude eseflere mahal 
yoklur. ln~allah genç Maarif 
V-ekilimizin himmetiyle bundan 
sonra daha uyanık davranılır 1 
da hiç olmazsa Hamide ait met
rukat heder edilmez. 1 

A. Cem•leJJin S•r~oila 

1914 Büvük Harbinde birçok 
düşman tayyareleri düşüren 
Rihtofen, Göynemer ve Fonk 
ve emsali gibi (Aslar) hep av· 
cı pilotları olduğu halde bil -
mem neden dolayıdır aradan 
beş altı sene geçince meslek er
babı arasında bazı münakaşa 
!ara şahit olduk. Münakaşa şu 
idi: Bundan sonra kuyrukallı 
ölü zaviyeleri de dahil olmak 
üzere kuvvetli müdafaa sili.h -1 

Ertesi sabah uyaııdıgı- zaman (Arka1ı var) İ larile mücehhez ve crrup hıı.l;n-

!~~~----~iii;İİİİİİİİİİİİ;;i--iit;~iiiiii-.;;~iiiiij~ij;i--..-iiiiiİ--iiiiii .. ~iiiiiİİİİİİ~liİİİ;jiİ .. ._.İİİİİİİİİİİ .. ~jjiiij;fi°--İ;;ii~iiiiiİiiiiiiİiiiiiiiİ;;i--iiiiij~~~·~~~·~ij;i----iiiiij~<S~o~n~u~u~yl~•~4~•~~·ı~un~&;d~•~l içinde büyük bir dei?i'~ik!ik •Lı· • 

Son harbin ihtiyaçlarına uygun 
olarak yapılan hususi tayyare
lere rağmen ordu hava hizmet
lerini yine keşif bombardıman 
ve avcılık çerçevesi içinde müta
lea edebiliriz. Harp v.azıfeleri 1 

k ua geidi~iııi anlıyordu. Şimdi- ! Jlll 
ye kadar kOcü korünl' inandığı lngiliz ve Fransız matbuatı 
ft itaat ('tti~ı bu adamların ne 1 yeni bir mültefikin kendi da~ •• • ordusunun en güzide askerle-

bynette 'l l•luğıınu yakından j valarına iltihakına karşı mem- u N v A H A R B 1 rinden birine nail olduk.,. görmüştü. ~·akat acRbs hepsi nuniyetlerini izhar ederken General Mangin bu itibar:ı. 
böyle mi idiler? Yoksa Yanl'f Bükre~tcn acı haberler gelmeye layık olduğunu teyit etli. 0-
aralarında bir i~tisıı.1 mı teskil ba.ı;ladı. ı Eyliılde Makensen nun bronz gibi nüfuz edilemi -
ediyordu? . Dobrucayı istilii etmişti. 6 ey- •------------- ------ yen bir yüzü vardı. Di~leri ve 

Annan:n hisleri, ODU daha zi- lfılde Bulgar ordusunu vc Al- 1 . O · l• gözü bir ziya hüzmesi fışkırı-
yaJe ikim· ı ihtimale inanmağa man obüsçülerini il.eri süreı·ck ( Y E N 1 S A ·B A H ) iN B Y Ü K S 1 Y A S i T E F R İ ;( A S 1 yordu. Saçları sık ve siyah 
ııcvkediyordıı. Evl't her >ıeyin Tıınad~ki Tıırturkai istihkam- •------------ ---- --------------------- canlı ve faal bir adamdı. Teh-
müste:311:uı.ı tll.j'1ğıı gibi idealist- lannı yıkmış ve orada 2!)0()() likeleri ve hayatlan istihfaf e-
ler içi""".,,. bf'jyle f~r.a tıynetli esir ile 100 top alınıııtı. Sonra Balkan ve Çanakkale hezı· metler·ı den. ilk evvel kendi hayatını 
adamlar bulunabilırdi. o. buna Dobrucada süratile ilerliyerek tehlikeye alınaktnn çekinmi -
ehemmiyet -:ermeden vazifesini eylfılün sonlarına doğru Kara- yen, askerlerinin önünde ku _ 

deniz üzerinde Köstencenin IUl"S(l olsun, hiçb;r pJana istinat Va an. Bin'erce asker, bunlardan mandanlık makamından kur-
yapmalı idi. Ona düşen vazife , sırtlarına varmıştı. Yolda, met etmiyordu. _General Presan şi- . r---- Z , --, ~aha razl:\ ,,ıulıacir feci şartlar 1 
bu idi. Hem esa.sen Y<ınef ancak ruk sı·ıı·stı're ı'stı"hka.nıı" ııı. ele mal cephesıne kumanda edı· _ nd b tu abilen, elinde tüfeği ile har 1 ıçı e t•rada öldii. Nihayet be · b ad k d d 
bir vaı;ıta idi. Merkezi komita- geçirmişti. yor, düşman hücumlarına şid- v ç •• çı· ı P.w.nanya ı!a Balkan milletle- gıren u am en ın eıı 
nın adamı idi. Bu hareketinden hktcı;rinin üçüncü haftasın- detle mukabele edebiliyordu. • 0 r rinin korkunç sefalet ve fela- küçük olanlara geri çevrilemi-

Şimu;Jik f 
--::=Buk dar 
Fransız - Ataıan _, 

• _ işbirliiJi ; 
F ransa ile Almanya atJ 

sındaki roilnasebıı.t 'fe:' 
vaş yavaş yeni bir safhaY. f' 
bil olmaktadır. Bu yoldaki 
rakkiler devam ettiği taJr4i.rC'l 
ya.kın bir istikbalde belk• dd 
çok daha geni.f bir iş bitli~ 
şahit olcağ.ız. Zira. ortada. .A.l lf 
man hilkfunetini Fransa ne , 
birliği yapma.ğa. sevk ve ~ 
sayı da Alm.anyaya ya.kiaflll""( 
teşvik edecı bir -;olı: aınıllt 
mevcut bulunmaktadır. 

işbirliğini doğuran arrı~ 

Tarihin bu en ibret.ıuılı i4 
birliğini doğurmak uıe: 

re bulunan amillerin en rniilı1 ııı 
!erini şu şekilde 15ayabiliri.Z=)it' 

1 - İtaıyarun çöküsll ve .;ıı 
giltereye karşı girişmiş o!dU• • 
mücadelede artik AJmanraY 
sadece bir yük haline geJi,i. fıı• 

2 - İtalyan askerlerinin 
gilizler karşısıııda harp ede!"~ 
mesi, bir kelime ile ttaıyan ıı.. 
kerlerindeki harp ~evle ve tıeY• 
canının sönmüş bulunması. a 

3 - İtalyan donanmıısı~. 
!ıarp kudret ve kabiliyetin• g., 
ğı yukarı yan yarıya kaybet~ 
miıı bulunması İtalyan ta> "f.Jr<' 
!erinin de bir iş görememesi· 1 

4 - Buna mukabil Frıı.nsl1 donanmasının yıpranmamış 0
.; 

ması, Fransızların Akdeniz .' 
Fransız Afrikasındaki uElerıll' 
den istifade imkanının AlıDsJl~ 
]ara bir çok avantajlar tcııı 1 

edebilmesi. 
5 - Sayı~ı iki milvonu bili~ 

Fransız esirlerini be~Jenıcn~ 
Almanlara munzrun bir de 
teışkil otmesi. . Iİ' 

6 - Fransa ile tam iş bır. 
ği takdirinde İspanyada ın.;;.. 
buren n1utavaat OOe<·~ği.n 
Almanyanın bütün A vrııp:ıY' 
hakim olması vaziyetinin ııı· 
hakkuk edebilmesi. 

7 - Almanyanııı Fraıısııdl 
müstemlekelerindeki ü&lerden 
bilhassa Suriye ve Madagıı.:4 .: 
kardakilerden de bü}'ük istıf 
deler temin edebilmeAİ. 
Fransanın muhtemel 

istifadeleri 
. , ·ı 

Bu maddelere dahıı. b'• 
çoklarını ilave etın' 1 

çok kolaydır. Bütün bunları g~· 
önünde tutacak olursak Alııt'::J. 
yayı bu teşebbüsünde haklı b 
mak mecburiyetinde kalırız. J~ 

Diğer taraftan Fransanın 0• 

böyle bir teşri.ki mesaiden Jlliı• 
vakkat bazı istifadeler ten• 
edebileceki muhakkaktır. BU~Jı' 
!ardan bazılarını da şu ~ek 1 

hüliuı:ı. kabilılır. !><" 
1 - Mütareke gününden 1, 

ri ödemekte olduğu ağır tnırıı 
nattan kurtulabilır. . 

2 - Bir seneye ynkııı bir ~. 
maııdanberi üsera k~mpları~. 111 
sürünen milyonlar~a rrkeğl 
kazanabilir. . ~·· 

3 - Eğer Almanh<r harb1 
1 

zanacak olurlarsa. IUQğllıP 0 r• 
duklan için göroen çık• rdıkl~, 
bir çok toprakları v.- müstefll ' 
keleri kurtarabilirler. .~, 

dolayı kendisini merkeze şıka- da KO<ıtenceye girmiş, ordu- Bu meselede fikirler muhtelif- keline maruz kalmı~tı. yen emirler verirken, icap ecler 
yet de edebılir. huradaki büyük sunun diöGr yarısını bir fırka ti. Birbirine _zıt kanaatler çar- 113 O d se kendi fevkindekilerc de ka-" d N ı t ı p sıra a garp cephesin· fa t t d 
!er ona layık olduğu cezayı ve- Türk ve bir fırka Bulgar aske- P;:;?'ır Tu. \-.a.ye gdene{a k~e- ordularının yekunu on beş fır- u uyor u. 
rirlerdi. Ah Ağabeyisio burada rile takviye ederek 64 kilomet- 8 ın .:a~~ ':'.anya a era ~ kaya baliğ olan kuvvetleri, den yeni şahsi yetler Zaman zaman onun i•mi dc-

4 - Kültür, askerlik, zeni!~,, 
lik bakımından İtalyanıa.r01t 
~ok üstün olduklarından, bil ~ı 
riki mesai neticesind<:! AiınııJI· 
harbi kazanacak oluı·sa tLnlY~·ı 
nın verine kaim olabilirler .. (1 

1 

bır ltnlyan tahakkümünü b<'1 

raf ı'<lebilirler. 

ola.ydı o zaman işler ne kadar re mesafeden Bükreşi tehdide · k:ıyd<>ttıgı gorülerek - halbukı Rumen ordusunun geri kalan ği~miş, galip veya mağlup 
kolay halledıtcbilir. 1 başlamıştı. bu kuwetler de f"rlıneralin e- kuvvetlerine üç gün şickletle • ı Mangin, kahramJn Mnngin. saslı. neu<·eler elde etmesine r 1 o yor· vahut l"'••ap ' lan · · · ı · · Ağabcyisini hatirla.ması Ann'l Dobrul'anın istilası devam ~ miis•it dn"ildi _ •lag-lık mınta- hücum ettikten sonra Bükreşe • · · ·- " gın ısım erını ·d d k d. - t fta d G n "" mu ff · d"l B almış, Verdun'da Fran.~ız or-
ya yenı en bir hüzün verdi. er en. ıger ara n a e- kad:ıki ordular cenupta Dob- za erane gır ı er. u sırada Verdun et.rafında, 
Za alı D

. k / al F lk h Tr ·ı R lo t ı clusunun en canlı askeri ola . 
v ı ımo im bilir su daki- ner a en ayll ansı van- rucayı kurtarmak ürere Gene- umenler topraklarını mü- P a eş eri arasında yeni çeh-

al 1 
· · ti ı d f ed ld"l rel ~-ı· · d B ı rak kendini göstermiı;tir. 

kada nerede bulunuyor ve ne ya p erının sır arını zor u - ral O..·eresr.u emrine gönderil- a aa erek geri çeki ı er ve er '"' ırıyor u. un ar i'eri-
kadar ıztıı·ap çekiyordu. Kim yor, bir yol açmak için kiı.lı mişti. Bu kuvvetler mühim bir nihayet yar.dıma gelebilen bil- de hıi.ctiqelerin sevıi üzerinde Haşmetmeap; biz harb. 
bilır, belkı de :ırtık yaşamıyor- ' bir noktaya kiı.lı di~erine hü - yekun teşkil ettiği halde Bul- yük Rus ordusuna doğru ıi- biiyük tesıı l~l'i gÖrfü<!Cek ~ah-
du. Türk pasasının emrile bel- cum ediyordu. Birinci ve ikinci garlara karşı bir zafer elde cat ettiler. Bir taraftan Fal - gi:ı:etkr.l.ır. Bunlar içinde en kaybett ik! 
ki de a:ıılmış, yahut kurşuna ı Rumk edan o~ddwdsu Alınb. anlarka bu etmeğe miisait d~ğildi. kenhayn diğer taraftan Maken muhınımı Ger(·ral Petain'in as-

dizi 
_ no ta şı etli· ır mu ave - sen kışa ve sel gibi akan yağ- kerlerinden General I•',evı·ııe ı·s- ltumanya askerı· he•.ıııı•lc 

'imişti. Zindanda agır işken- Bük d t f " ~ 1 mt"t gösteriyor, Karpatlar yo- reş ÜŞ Ü. murlara rağmen Rumenleri a- mind' bi .. idic "ki lıal'ıt bir saf- uğrar, istila edilirken garple, 
~!er altında can vermis olması lunu kapıyan dördüncü ordu i- dım adtm takı·p edı'yorlardı. t k ı h b' t' · · · da an o ordu kumandanlığına ar ın ne ıcesını tayın eden 

muhtemeldi. 1 ce Avusturyalıların Jıiicumunu Rumanya iki ayılauberi harp Artık yollar yoktu ve krt'aların çıkmışlı. Nivelle'in sağ kolu bu ve buna mümasil kumandan 
Aıına bunları düşünürken ,. garbe doV..ı püakiirtüyordu. te idi. Almanların Falkenhıı.yn yiyecekleri, levazımı noksandı. Ge 

Tü 

- ,,. • neral Maııo-in isminde biri lar yetişiyordu. O sene (1916) 
rklere karşı hissettigi kin ve Fakat Tıırturkai hezimeti ile orduları i.kteşrin ha.şiarında Eğer Falkenhayn'a inanılırsa 'd ~ ı L d ı i ve bu askere kıymet ve li- Alman umumi karargalJınd:ı. ;. 

nefreti büsbütün artıyordu. Alı, Dobruca iı;Wıi.sı Vd Makensen beş yeni Alman fırkaRI ve iki u endorf bir sürü can sıkıcı k Y• atinden d'llayı bazı ordular sc en mühim ;;ahsiyet GPne-
bunlardan her ha.ide intikam a- 1n Bükreşi tehdide ba;;Jamış ol süvari iırlcasile takviye edildi. ve faydasız telgraf göndeıi -lacaktı. nıası karşısında artık son mer- Bu takviye kU\-vetleri mühim- yor, fakat ne yiyecek, ne giye- e~iyet cdilyni~ti . Mangin ral von Falkenhayn idi. Bu 

k 
· "ht' l te k .. d · 1 mtiste. . IY'Jek~ ordu•undan yetis.·- • general merkezi lıiiklınıcUer 

Şimdi bu int;kam sembolü, ezı ı ıya ı şkil eden f\0.000 di. Alınan ordusuna Vulc"n le- ce gon ermıyordu. Alman ar kar\ıısında gen~ bir Türk 
7
.abiti kişilik orounun da harb hattı- pelerine şiddetle hücum iınka- 7 ikincikıi.nunda, bir kısmı Rus mışti ve Fa •• ıı., TunuRta ken- ordularının bilkuvve başku -

ha 
rd l 

·ı l b' k dını tanıtmBtı. marnlanı idi. O 14 evıu· ı l 914 e 
!inde belirmişti. O sakin ta· 

1 
na sevki zarureti kendini gös- nını verdi ve 26 ikincitcşrinde o u arı e o mak üzere ırço ·' vırlı fakat bir tilki kadar kur· termişti. Cenun cephesine ku - burası alındı. Artık Alman or- mutıarebeler verdikten sonra . Bu harbin başında Dinıan kadar harbi· ' nazır; iken o ta-

Ge d Se t
, .

1 
ıle. C_ harleroi'da temayu".z et- rihte imparator larafındaıı Al· 

naz ve bir kaplan "kadar ~.evik manda eden neral Overescu usu Rumen yayli~ına girmiş- re e varmt.şlardı. Orada ı e- t Fr 

1 
d 

.. d" ·· dıınu derhal T an ti B · · ı AJ anı ı" harek4tlerı· d rd mış_ '· ansız ordusunun ilk man erka-nıhaı·bı'vn rı·.vas ı· geııc: zabit bütün bu işlerde mü- or uncıı or n ' - . u gırış e m ar düşman ' ' u u. hezımetleri sı d b' k . . . J,' • c ıne hinı roller oynuyordu. Dimoyu silvanyadaıı geri çekilerek ken tarının kuvvetini :kiye ayırmı~ Fakat artık Rumen hukume- aske • k- rdası_'.'. a . ı~ço gctırılmışLi. Harbın o ilk ay-

di 
· ·ım · · v '> 'n • 3 ı dı B d -ıık tı· yalnız 0 1·maldek' vı·ıa·ye"n .. r.ı er anın .e.gışmesı ıcap larınd• er'-a·nıharp re;sı' Gene-

0 vaJ<alamı•tı. Dimitriyefi 
0 

sıne verı esını e ~ ı cı ar . u manevra ag mın- y ı w - ett ~ K • ' Y .. .. rd -ı ı · de ·ıı t kaim t A k ıgı. zam. an o, ıtıbarını kay - ral Fon Moltke ı'dı'. O zamaıı-
öldur .. mu''•tU. Daha bı'r eok tanı- uncu o uların dag ık cep.ıeyı takadaki dig-er hatların da su- n ı are ış ı. nca bet b T ~ "Y f mış ır generalin yerine bir iare!• Ma h . . . 
dığı komitacı arkadaşları ona 1 asgari kuvvetle mi~hfaaya kutunu intaç etti. İkinciteşri- aş,. etra ında toplanan Rıı- fırk k d ıı- ~ ı'll mu areoesının ne-lıurban gitmişti . tahsis edilmesini, bu suretle nin sonuda Falkenhayn ordu· men o'rdusunun bakiyesi, aylar · 

8 
uman an gına Feliril - licesi taayyiin etmişti. Bu ne-

Rumen ordusu büyük kısmının ea burada her türlü felaketler- mı~tı. Bu fırkanın erkanıhar - t· · aö. F M . 
Anna, bu tehlikeli adamı bir !arı cenuptan ilerliyen Maken· le, hatta açlıkla mücadele et- biyesinde çalışan bir geııç bi- ıceyı b 

1 
en ın ollke ınıpa-

L und k - Bulgarlara ka-ı har~knte veç d ı ·ı Tu · ı· •4 d ·di k'. C l b' ratora Punları sliyinmı'ştı". 
• U"'l a yo etmegi, o zama - •o • ' "' - sen or u lll'I e nanın şema ın ti. Halbukı' bu O"":ltı daha do"rt ~ e h be ., ' · · ·dd ti · t· . •·· ı. anı ır ara la- H ln b . 
na kadar hic: bir Vllltit isteme- ınesını şı e e ıs ıyoru~ı. de birleştıler. 6 birinciki.nun- ay evvel haıbc ne ümitle atıl- rafından kumanda edildikten - a.şme ıea • bız harbi 
llliı<li. T asım Otılrn l<Atı Bu talep. nekadar yt'rinde <>- d a I<":ılkenhayn ve Makenaen nllŞtı.. sonra biz, şef olarak Fransız kaybettık. 

- ı Fakat. .. 

F k t .. "l" kı' b'' a a goru u.vor .. ·rıl" 

nıadtlelerin en ınull' 11 
leri ancak bir Alman zafer~,. 
bağlı bulunmaktadır. \'e , 
manya harbi kaybettiği t.ıl< .• 
dirde şimdi avantaj g,ibi gorı'Jt 
n<>n ~eyler Fransanın beJl<I ~ıf 
ebediyen Avrupada biri'1.Cİ. sır, 
bir millet olması ihtimalin• 0.il 
tadan silecektir. Bunu ~üphCiıi· 
Fransızlar da düşüııiiy.ır ve ,vı 
lıyorlar. Onun için bence fr,3• 
sızlar tam bir iş birliğin~ ~i!' 
naşmaktaıı miimkün oldugu aaf 
dar. ellerinden geldiği l<D ı•' 
ve muktedir oldukları k3' 
kaçınacaklardır. (} 

M URAD SER TOGL 

Şekerden alınac9~ 
1 muamele vergis~. 

Ankara, 15 (Hususi) - ' 1 
ker ve o-likozdan kilosunda ııı' 
kurıı~ muamele vergisi aJınJlıı> 
sına dair layiha mec !is rnı W 
mesine alındı. Bu yergi tl~-ıı· 
yısiyle şekere yeniden zaın · 
pılmıyacaklır. 

Maarif bütçesi tetki l< 
edildi "(C~ 

abme~tt ""ih :>'ÜftÜ kcıı _( .... ~-.ı-.ı--llll!!lll""-flllı ______ .__,_ __ .,ı-.. __ 111~--~~--------.-·.-ı--.-.--'t14llıjlllı-.ı--111::1111.-ı-..--. .. ~ ... -..--------~--111--... ,_~--llfı:ııflllı~(A~r;k~a-1ı~v;a~r~j 
--..· ~ ' • 1 . ... 

A'!lkara., 15 iHusu,il - 13.';cr• 
enciin1eu1 elye\·n1 maaıif _b.1\ıi· 
siru müzakere cdcı~k bıtıı 
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ir l • • 
~ n z şehitleri 

• • 

inılc bilr'!:, raf~ ln=i•yf .ı..ı 
•• •• 
nı 

ı Yack h rınc · !ılı !ırlı:a. ı>('k ...;. 
1ı fırbrpaıan tJ. · -cı zır'ı
büyuı. Y_a gelince bu kııVVl'ltin 
cle.kı bır kısmı (Oıse) üzer -
l'und kupriılcı le \ b~eı lıo
'1-~ a Ua_ f ) ile ( V. assıgt" ' ) 
'laı,:!,dakı k:iıı:ılı bekli~·ordu. 
tek'~ (de Gaulle) fırkası ha-

1 
eııai h' ,tu ıık edt"bilidi Bicga· 
kat· Y bu VC3ait yoksuzluğu 
~.ında Gener:ıı ( Gir:ı _.,. 
İııt.>{ti. nazarı mkkate al.ıra{, 

He ak~ı,~da 1 g i 1 re 
Churchıll ın Suriye ava m ydan-

ç··ı harbi lfA~;a~i 
Şiddetli sıcaklara ı 

Bulgaristan 
Mihvere 

( Baı tarafı 2 tnci sayfa:hı:l 
curur ve iftihar duymaktayız. 

Aı:tr. ~ehitlı;rimiz, 
Göklenn erişilıııcz yillı:9elilik

lerinde mWıterih uyu. Bugiink ü 
ve yarınki Türk ~.ocu.k.Jarı se
nin kah rnnıanlığuıdan hız ala
rak kendilerine tevıli eıiilecck va 
zlfeleri daha büyük ;ru,. netia f&
r.ığıı.tıyle başaracaklar, da.ima 

t '.l:ı gibi hareket etme I< sn· 
(' ıı harelratı bahşolı du. 

(t ~~rll! ( Giraud ı kuargııhı 
llılJ ltıJ de idi. Ordusu, şi
beu~en ceuuna kadar ( Mau-
1 

1 
eı dPl i istihkam kuvvet -

~ A.~ rmQi ve dönlüncü şıMıı
"•ı tıka fırkalannı, bınnci su· 
§inci fırkası bakiyelerini ve be
Büy /nYa<le kası b0 'kiyyeta•· 
tün\ unu ihtiva ediyordu. Bü -
q, 1 u kuvvetler <Maubeuge) 
Ycrı fiı~ıı l mevkıleri arasında 

1 ~ eşn...ış bulunuyordll. 
tırkunç rru'.ıaceret 

!<' b ,.ı ya~ 1 
da il.kat (Elirson) un cı>nubıın-

• ~kaıı Oi c) le (Aif;ne• a
ord n ı bır =anlar ıcorap) 1 
<il ~ı' na e anılan ordu «im
l'et"!:ıına dağınık bir hal<le, hıc
ııa en. halkla beraber, Fran· ı 
~a •İı>gru rıcat ediyorlardı. 

le u cep_ e Almanlar sürat- , 
)'orkr tıUbc·ug ) e doğnı ilerh -
l>iştq ~ı .. Du.~man kuvn·tler'nin j 
llıu lanle 16 ın~yıs akşamı 
tıı.~emd r vukubııln: akla be
dııro. d l'·anm ileri hu-eketi 

U11Jl· n ıyordu. 

lıık v ~ ıet ed_n 

heyana tı lannı h ak 
(Bat ta rafı 1 inci sayfada) 

aline ele Churchill §U cevabı (Ba, tar•fı , inci aayfad.t) 

~rnıı~tir; ketlenmu:i mı.dıakema etmek 
- h.vet, bu ınaliımab verece- mevzuu bühsolamaz. SıY. Fran

ğiın. Fakat fırsatı intihap &- sızlar içın bugün mev-mu bahs
dcrken umumi menfaatleri göz olan şey milli şeref ve milli men 
onünde tuı:acaı,~. faat yolunda ben~ gizli fikir-

Churchill, H=in muvıısal:.t ler beıılemeksizin takıp etmek
ha erinin bildiriuncsindeki te- tir. Eğer cereyan etmekte o
nhhüre .aıt ilk suale avdet ed&- lan müzakereleri cfkan umuml-
rek dcmı:;tir ki: yemizin sıkı inzibatı içinde neti- , 

- Her halde bu teehhür fe- celendirebilecek olursak, Fmn
na. olmanı.ıŞtır. Esasen bu teeh- sa mag· hlbiyetini iktiham ede • 
h ·urun; ·• önüne ~., :ınok te müm-

bilccek ve dunyadaki büyük 
kün def;'ildi. Çiinkü her şeyden Avrupa ve miliitcmleke dev -
evvel paraşütle ine-.ı Alman Jeti mevkiirıi muhafaza eyliye • 
tayyareci~inin hüviyetini tcs - bilet:ektir. 

1 
bit <ıtnıok \Azımdı. Bu hususta 
mühim deliller vardJ. Fakat 1 le aziz dostlarım bugün siz 
haberin hayret verici mahiye • lere söyleyeceğim bundan iba-ı 
tine binaen bu deliller kili gö- rettır. 
rülmedi. Zannederim ki pazar Londra, 15 (a.a.) - Harici
günü idi bunu haber aklığnn ye nazın Eden, bugün Avam 
v-.ılırit inanll'adlm. ~'akat Hessi Kamarasında yaptığı beyanatta 
t ıııyan ve onunla iyi Almanca Suriye<le Alman tayyarelerine 
konusaeak tıir memuru derhal karşı lngilterenin harekete 
göndenlim. Bu esnada da e:'8 geçmekte olduğunu bildirmi§-, 
in deliliği ve lskoçyaya ııçtugıı tır. 

hakkındaki Alnı an tebliği çık- Eden demiştir ki: 
tı. Binaenaleyh bir faraziye _ İngiliz hükiımetinin elde ı 
veya ihtimal telakki edilen ettiği mufassal malumat Suri-
kat'i bir mahiyet almış oldu. ye makamatının Alman tayya· 

H.-in ilk ıı<iı&leri ,.,.ıerine Irakta uçmak üzere 
Londra, 15 (a.u.ı B. Ru- Suriye tayyare meydanların • 

rağmen devam Haberleri 

ediyor ·--- --
Londra, 15 (a.a.) - Reuter 

ajansının garp çölünde seyyar 
bir İngiliz keşif mufTezeı;i nez. 
dınde bulunan hususi muhabiri 
bildiriyor: 

Almanlar Mısır hududundan 
60 kilometre kadar içeride ve 
80 kilometre uzunluğunda bir 
cephede tutulmuş olduktan baıı 
ka keşif tayyarelerimizin salı 
sabahı bildirdiğine göre b;r, 
iki düşıııan kolu çekilmeğe bile 
baş'amıştır. Bu, Almanların, 
müttefik kuvvetleri miinakale 
yollarından ke8mek maksadiy
le çölden cenuba doğru yapa · 
caklan tazyike müvazi olarak 
sahil boytıııca da hiicuma geç· 
me hususundaki niyetlerinden 
vnz geçtiklerine delalet etmek • 
tedır. Bu hücumun vasi mik · 
yasta bir taarruz hareketi mi 
olduğu veyahut müttefik kuv • 
vetlerin ve mevzilerinin ehem · 
miyeti hakkında bir fikir edin 
mek için büyük bir akından iba 
ret mi bulunduğu noktası he • \ 
nüz aydınlnnmış değildir. 

Demjryollannı Irak 
ve ırana uzatmak 

i c i n 
1 

Ankara 15 (Hususi) - Diyıı.
rıbakır istasyonundan Irak ve 
İran hududlarına kadar yapl -
Ja.cak demiryollarımn ikmali 
için 35 milyon liralık istikraz 
akdine dair layiha ile küçük ta
sarruf bonoları ihdasına ve bu 
işin Merkez Bankası amortis -
man sandJ!:ma gördürülmesine 
dair layiha meclis ruznanıesi
ne alındJ. 

Resmi harp 
t-,.,,.,.ı · ğleri 

(Biilf tarafı 1 inci aayfatfa) 
İngıiiz kıtaları Sollum ve 

TobrW< nuntakalannda şid - I 
detil. devriye hareketlerine de-

1 vam ediyorlar. 

K vvetler 
Olı~ı ın Ütldet zarfında ( Tou 

dolf Hess, indiği mıntııkadaki dan merhale olarak istifade et
çiftçilerl.ı konuşurken Alınan - melerine mUsaade eyledikleri11i 

ı yada katlanılan mahrumiyetle- göstermektec!Jr. Bi11nenaleyh 
ri kaydetmış ve lngiliz ha.va Biiyük Britanya hükumeti Su
kuvvetierinın bombardımaıılan riye tayyare meydanlarında bu 
yüzünden Alman milk~ini.n_ bü- Alman tayyarell-rine kanıı ha
yük bir aevm : ~_i ve tela• ıçınde rekctte bulunulması için tam 
bulunduğunu soyleroıştır. Anla- salii.hiyet vermiştir. ı;'ransız 
şıldJğına g<)re, deso;, diik Ha : hükiimc,ti, bu vaziyetin mcsuli • 

Pa1.artc•ı sabahı Almanla: şa 1 
fakla beraber ilerledikten bır:ız 
sonra P" .il afiklerin ileri setir 
kıtaları ve top~u l:uvvetleri iler 
le...,ckte olan Alman tankları ılc 
zırhlı otomobillerinin k'<ldırıldı· 
ğı toz bulutları il7.erioe ateşe 
ba.şladJlar. Bu ateş Almanları ı 
durdurdu ve tereddiide diışür · 
dii. Dü~man kuvvetleri mütte
fik mevzileı; arasından beyim· 
de yere bir yol aradıklan sı_:a, 
da Ingiliz avcı tayyareleri gok
lerden bunların üzerine ineı-el\ 
Almanları muhtelif istil:amet · 
!erde dağıtmışlardır. Tayya -
reler, biribiri ardından ve lo2 
bulutları arasından )!'eçerek, 
alı:aktan uçmak suretiyle hii- ,· 
cumlar ya mışlardır. Hu, ba
tün gün, karanlık, çölün iistü
ne cökerek tanklarla zı~hlı oto- ı 
mobilleri bir zulmet perdesi al
tına gömünceye kadar devam 
etti. 

Habeş vatanperverlerile bir • 
hk:te lıarnkette bulunan cenu 

1 
bi Afrika kıtalan Ambııalııgiyi 
setreden iki mühim mevzi 12 
Mayısta zaptetmişlcrdir. O gim 
24 ltalyan •mbayı ile muhtelif 
rülbede ;::75 lt.alyan ve 32 yer
lei esir alınmıştır 1ıerı hareke
ti devam etmektedir. 

~c 1
11 ordll!!~ ı Ai- ') üzerine 

liı:ıı eıımış c (8oısson) kn (At 
har YJ Ye kadar Alman. ileri 
0 1\! Cltetine bir set ~c!tr..ıştı. Rıı 
dcıı. Unun altı fırkası dR.ha i!illlc ı 
fır!{ llıevzilenn g işl<'rdi. Bı!ll 
ter a Ua yolda bulur. .yordu. Di
den taraftan solda.ki kuvve' '.er- J 
ile . _alının,ş bti •ük c•':ütıımlar 
r;ı~ı d"kuzuncu ordunun ge -
i<:liİe 'll<l" mevzi almıkla me. gul 
kanır. Motorize dokuzuncu ür
(Ca.ı n uç l.uvvetleri öğ <' üzcrı 
l<an nbrai ı deıı ger.m . bn fır
~e :" keaıf kuvvetlen s· ıt 17 
<lij Noııv · oııJ a varmışt •. Dör
ii&~'.·u fırka (Valenclcnnesl de 
lun e '"nkti ihraçla meşgul bu -
kin U~o!·du. '6irinci ı- f' C ma -
tı.'-'ıı etı urka tc.;enımiıün.;. (Aves 

! de yapacaktı. 
~ rrıuclıon) ordusunun sağ 
~r 'ldırıın en onuncu kuvvet -
lıtr1 IA.tl.iı(nv) de bulunuyor
llıın~e buradan ikinci ordunun 
Yora ~kıı~ı ve lmvvetl. ı ba.~lı • 

U. 

ko~'lık Almanlann ilC'ı i hare -
.Yeq !lın ıstutam tı "ur ti kat'i
dıı " taayvün etmiş bulu..Yyur
de: ~ıı; ~i.ıılhcsiz dii; 'Dan şimaI- 1 e t '""1 ı;ikoı.dakı tazyjkını idame 
iJı: r: ~l:'du. 1''akat binncı o ·du 
k0 ~ıüz ordusu ( Clıarleroı) 
~lıltl 'nın "Prısine çe!• imiş ol • 
~'<lıı aruu:1an düşmanın bu iki 
ııı Yu birbırnıden ayrı dfu;ilr
lı Pllinı u.hakktı.k etmemiş • 

%~1ı,: alılar ( Anvers ı miis -' 
u:ın mevkl!.ne kapanmış.ar- 1 

llıa o ane l<ıadar hiçbir lı ücu-
~ 'n>ı.ı'Uz ltalmnmııılardı. 

.\t~ hıç 1jiiphes.iz ki t·enupta 
tııeı; ı· (Sedan) ccbiui biiyilit 
ili: <lı Ve g-enışletmeğe çalış.ıyoı·-
1\ı " u'~ ikinci Fransız ordusu 

erın; kuvvet ve iııatla 
,1 ııı d:ı denm edlyor, düı;ı· 
bıra~n ınluşaf aayretlerini akim 

" 1"<>rdu 
"Iııı . 

ISaınb;:::lar, o.ucak ıru!rkezde, 
da 

0 
1 ile (Meuse) arasın-

1\ıı~ ~unc ı Jo'ransız ordusu • 
ı-;; ~lı.haııı netıce.;ınde a<;ık J<a. I 
re~ lıkten ciiretkarnne bir su-1 
......._ , gaıiıe do_ğnı akıyorlardJ. 1 
•l- ( Arkaı.ı V&l') 

E e i Şeften 
uıA efe,, 

i,:_~el ~'3aş t.arafı 1 ine 1ayfaci.a) 
.""ftip &d" kt.Lrliiı,Tü tarafından 1 
~ bu' en biiyjllı: bayrak va· 
,-:"lltı ı:lln eaat J.6 <hı ba,; · 
Val>u~· Bir heyet vapurla, 
~detı rın d '.'.!lirli bulun uğu 
~el( vali ba~ ıskeleyc gctire
f'lı atı Ye vermış ve bir nunıa
lııı a~~a~ validen tes-

~: gcc~ gündüz fasılasız o
lıciıgeıı evazrı edecektir. Samsun 

1 ~ 1 
lltletlen bayrağı var1n 1 

"a, ~t 9.30 da Amasvaiıta- , 
ı,,20 40 Yalılar ayni güİı saat 1 
4r lS ta Çorumlulara, Çorı..m· 
~. 0 't:yıs ~aat 5 de Çankırılı j 
i,3Q .!1_ r da ayni gün saat 

""' Ankaralılara teolim e-
~ rdiı·. 

l~ ~ak. Hı ma.yı.s pazar gü
ltııına ı~ de. 19 Ma\-ıs ;ıtad • 
Sa11ııı 'leccktir. • 

lııy;11 un - Aııkar araaıada 
~~ 4 1 ~ n ,güzcr 'h üzerin -ı 
ilde 2 kilometredır. Bu mesa.-

l2 atlet koşacaJ.-ı:r. ı 

nıiltona çok mühıın bır mesaJı yetınden kendİilİ kurtaramaz. 
hamil bulunduğunu ve Dük Ha- Almanların emirleri üzerine 
miitonu, MArki Douglas Of C\y- Fransa hiikilmctinin bu uçu~la 
desdale bulunduğu zamand8:_n ra müs:ıade etmek suretiyle 
iyi ta.'1ıdığını ve lskoç?aya do~- yaptığı hareket mütareke ~art· 
ru Hawi.ltonu.ı mahkımeıııne ın lanna açıkça mııgayirdır. Ve 
mek üzere uçtui;'lınU ve Diik'e Fransa hükumetinin ıririşmi~ 

1 

bildirece · i mühıın haberleri ol- olduğu taahhütlerle telif gö· 
du<hınu ılir.w ctnıistir. Hess bu türmez. 
haberlerin lqgiltere icin büyük 

1 İşçi ınebusu Cockf vu suali 1 
istifadeyi haiz bulıın<l-.;:;.unu ve sormw;tur: 
İngilizlerin şim iı Almanyada _ Vichy hükiınıeti Millellcr 
hakim olan i!ıtihdartı c:kvırme Cemıyctindeıı çekilmiş olduğun· 
sine yardım edece~nı söylemi!'.'- dan Sıu·ivc iiı:eriııdeki manda. .. 
ir. n ...... , lınanyadan ııçmak smın da ıiihayet bıılmıı~ olma-

için hazırlıklarım lıiiyük bir _ih sı lazım gelmez mi? 
timamla ya:ptıpnı be~nn etm_ı~- Eden cevaben demiştir ki: 
tir. Hamil bulundugu ?arıta _ Bu saııle cevap vermek 
.Hessin bu rozlerini teyıt et · icın evvelden haberdar edilmek 
mel<tedir. ssin yc>lıınu tayin ıS erim. Maa.malıh, Cockfun yap 
icin lrnllandı "ı harita üwrine tığı telmih hiç !}iiphesiz kly . 
dzilen dairelerin hep~i. UGUs is· metlidir. 
tikametinin J;liik'iin malikanem Milli liberal mebus Morris 
olduğuna d ı· •~t ctmektedi_r. Joru;, Vichy hükumetinin keyfi 
Hedefinin bu kadar vakmınaa yetten haberdar edilmiş olup 
:vere inmesi, Hcssin mahir bir olnıadıf;ıoı ııormwıtur. 
pilot olduğunu da giio:teTT'ıl'k · Eden denuııtir kı : 

Bu harekat esnasında cenubi 
Afrika tayyareleri g<1rp çölün • 
de ilk defa oh.rol< faaliyete ge<; 
tiler. Eritredcn gelen cenubi 
Afrika pilotııı:rı hie_ bir AJ~~n 1 
tayyaresi gurmedıklerı ıçm 
müteessir olduklarını '<Öylemiş· ı 
!erdir. Filhakika hiç bir düş -
man tayy:ı.resi kendi t~nklanna 
karşı yapılan pike bombardı -
manlarına mildahall' etmediği 
?ibi mütt,.fik!erin münakale 
hatlarını iz'aı: için o sun her 
hangi bir t~bbüşte bulunma -
mıştır. 

!!!!""'-.----.... ~--"!!!--'!!'!" ....... ~ tedir. 1 - Bu husustaki vaziyetimi -
He!l!'. Alman milletinin harp- zı· vı·ehy hu' kum· etı· pckfila' bı· • · rd .., 

· · edilmesi bel.:lenıyo u . . naaırlar ten bıktıi>ını da sö •Jemıştir. livordu ve bizzat ker-" taahhüt. 
...... meclisinden sonra neşredilen .,._,_ tı.klcmda mütal-ıtıJ=r ıer· ı· . vecibelen· hakkında ,_,.,,. b .....,.. -- ......_ resmi t~bliğ ise üyiik kararlar 

Londra, 15 \a.a.) - Bugün bir işarettir. bekliyenlerin ümitlerini tama-
balkın ve gazetelerin clikkatl&- Bu hıi.ttiı;e<len Birleşik 1' me• mile tatmin etmemistir. lttilıaz 
ri ynie Hess'in hariku - rika hui<iınıetinin Lamamiyle ha- edilmis bulunan ve yBkında ilan 
iade macerası etrafmda berdar edilip edilmediği hak - edilec.;k olan tedbirler nrasında 
topıamnıştır. Efkarı um~. • kıodaki suale de Eden: '"Gayet esası evvelce de haber verildiği 
m.iyenin bir kısmı Hess m tabil, evet cevabını vermiştir. gibi işgal masraflarının tenzili 
Almanyadan kaçışında Alınan Suriyeden ~n tayyareler bulw1ması muhtemeldir. 1 

makinesınin inhilii..li alametini Kahlre, 15 (a.a.) - Salıi.hi· İki mıntaka arasındaki hu · 
~&.!ternu!lrtedir. Daha mutedil yelli mahfillerin mütaleasına dutta hisı;e<lilir derecede tadilat 
~fuıahidll!f' bu kadar ileri git - !?,Öre, Suriyeden geçen Alman yapılacağı ve yeniden bir mik -
ıniyorlar. Bunlar, cumarte.w tay~arelerinin ..ayısı 30 kadar· tar Fransız esirlerinin serbest 
...;ink·u· h• ... -yı Alman hükiı- 1 d Al · · • d ·· ı u-.,. ...._._ dJr. Tayyare er e man ışaretı bırakılacagı a soy "nme"...,. 
meti erkii.nı :ıraaında bir nok yoktu. Franaız işaretlerini tru;ı- dir. 
tai nuar ihtlliı.fı olduğunım .. dJkları sıı.nılmaktadır. Amiral Darlanın tekrar gide
lilneti ve Alman itibarına in- Yine &anıldığına giı ~. bu tay. rek B. \'on Ribbentropla görii . 
dirilen miihim bir darbe addet- yareler nakliye tayyar<'\eri ol- şeceği tahmin ediliyrır. 
ınekle beraber hemen bir neti- mayıp yalnız mütehassısları ve Diğer taraftan Fransız - Al • 
ce çıkamıaktan usak: bulunu · sivılleri hamil bnlıınuvordn. man müzakerelerin;n venidcn 
yorlar. B. Heas'in bcltlennıedik Amin.I Darian, voıı Ribbentrop başlamasile alakadar olnrıı k ne-
ziyaretini izah için hL-·ol< fikir- la da görüı,ueek znretlerdc bazı <l"'!İsiklikler ~·a 
!er ileri. s" -'"-ek•-·'r. Ba.zıla • N ki l ki wuuu """ Vicby, 15 (a.a.) - a?.ırlar pılacaifı ha ~ınc a · şayi<tlar 
rı .l:leeıı'in Alınaııyadaki vaziyo- meclisinin diinkii ictimamdan simdi hakikate. daha yakın ad-
tinin tehlikede bulunduğunu ve sonra mühim kararlann tebliğ dedilmektedir 

Gestaponun kendi inı bitaraf -------------------------bir memlekette bulacağını ve 
emniyette bulunIDJyacafını di~· 
~unerek tngiltereye lltıca ettı
gini tahm'n ediyorl:ı.~. Bu tef. 
Birle Resain l.ıy:iiterenil') mağ· 
'_p olmak ilıtıınalini varid gör· 
m.faiğı neticesine varılmakta · 
dır. Çünlıü a:k.si takdirde Hes 
sın ; klbcti özenilecek bir akı . 
~t olamaz. 

D•-:er bazıları B. Hitleri ha· 
mil bulunan bır trrnin yoldan 
çıkanlmaeı suretıle B. Hitlerin 
hayatına karşı hazırlanan sıti 
kaadin muvalfak olmaması ü -
7,erine Hess'in alelacele kaçtığı, 
<lijter cürüm ortaklarının ise 
vakal ndJkları hakl<ı nda sarih 
malfımata hip olduklarını id- 1 
d'·' e<liyodar. 

Di~er lxw kitnsela-e göre de 1 
B. Hesı; hararetli bir IRevizın 
aleyhtarı ldu,.,au icin lmanya
!l!Jl · ıtiki .siva.c~tiru· tasvip et 

1 

medi,l!iud :rn':ında B Hitler -
le B tal in -arası ru!n dalıa sıkı 
bir !ti!Af yapılnuuıı ımkfmı ö - 1 

nünde ııazi idealine kar,,ı lıeıı
ledii'>i imanı kaybctmistir. 

Hc:ısin diplomatik bir vazife 
ifa etmek ü~re İngilleı·eye 
gelrliği hakkındaki fara.r.iye o;im 
diye kadar talıakl,uk etmemişe 
benzemektedir. Fakat bazı kim
<ıelerin fihTince belki Hess'i B. 
Hitler göndenn,.miştir. Ancak 
'Hess Alman camia~'nın diğer 
bir k1"mı tarafından tavzif e
dilmis olabilir. Bu nokta a.nc:ık 
büyük bir dikkatle yapılaeak 
incelemeden ve Hess'le cereyan 
edecek görü"'llelcrdrn gonra an\ 
Ja.ııılaeakbr. Şimdilik bilinen 
şey He38'in mazisidir. Hess or
takları kadar merhametsiz ve 
g&ddardır. Heı;s, Alman merıı.
tip silsi:esinde Jbtiraslarının 
icap ettirdiği her ves; !<>de k 
dökülmesi p 1 na vi kr<>!misi 
scvimRiz b·.. 11 ıyl'S°'"ti ... Bunun 
icintlir ki B. l h.'T'in ( ra;; eli ı 1 
nin ıruı.zisıne en ziyade IJY"dn j 
talımirı. vaktile başkalanna ,.,._ 

va gördiiğü cezanın •imdı ken
disine tatbik edilmeRindf>n kor· 
kar.ık J,açmış olmasıdır. Al an 
yada yeniden kanlı bir tPmiZi '· 
me hareketinin H in kaı;maıs 
na sebep olması bütün nazi ma
kineı,inin sarıalıtğına delii!et 
etmez. 

Fakat Almanyada n ktaı nazar 
ilıtilaf!uı oldui{ıı ve A• a lıü-' 
kiımetı erk nı n ön.inde ·~ -
luklar bulunduğu il@ tmluş ü • 
zerine bina edilen mi'Şhl!T ıazi 1 

vahdetinin gözüktüğü kadar 
sağlam olmadığını muh.-kk:ık 
surette göstcnniştir. 

Bu vazivet karsısında Alm..·rn 1 
ya tarafı,;dan k,'ndil<>rine tek -
lifler yapılan milletlerin ve bu 
meyanda Bitlerle miiliıJ<attan 
dönen 'Darlnnla hali mıizakere
de bıılınıan Viclıy hüldımetin n 
bir karar ermeden evvel Hcs
sin firnn gibi enler~ bir 
zahürii ;naza.n itibara alacal lan 
muhıı.kkakbr. 

Daha cenupta harekat bütün 
cehpelerde memnunivet :verici 
bir tar.ala devam ediyor. Addis
ababarıııı cenubunda 13 Mayıa· 
ta )lp!ler mıntakasında cereyan 
eden muhan·bcler nctic•sindc 9 
hafif tank iğtinam olunmu~tur. / 

Rasit Alinin Mıhver dostları 
neroindeki müstacel talepleri j 
~rine bir nıikt.ar lmau tay· 
yaresi şimdi Irakta hulunmak 
tadır. Bu tayyareler mihverin j 
tahrikatçılamıı, propagandacı -
!arını ve mümaoiJ mütehas ıs
Jarını getirmişlerdir. Basra ve 
Rabbani\'<' nııntaka!arında va-
ziyct sakiuarr 

İtaJya.ıı rC8mi tebliği 
Roma. 15 (a.a.) - İtalyan u

mumi karargahının 344 nuıııa· ı 
ralı tebliği : 

İtalyan ve Alma ntayyarelcir, 
Malt:ı.da hava üslerine hücum 
etmişlerdir. Ü~ İngiliz tayyare· 
si, haya muharebeleri esnasın· 
da düşüriilmiiştür. 

Şimali Afrikada, Tobnık 
cephesinde topçu faaliyeti vo 
Sollumun şarkında miifreze ke· 
şifleri olmuştur. 

Tayy;ırelcrimiz. Tobruk li, 
.manını ve tesisatını mütt~vali 

bombardımanlara tibi tutumuı,• 
!ardır. "lir vapurda yangın çı. 
karılmıstır. 
DUş~a.n tayyareleri, DernE'yj 

bombardıman etmişlerdir. 
Şarki Afrikada diişınan tsz

yiki, bütün bölgelerde ve bilhas
sa, kıtalarımızın fevkaliıde şid 
detle mukavemet gösterdiği 
Ambsalagi bölgeııinde devam 1 

etmektedir. 
Berlin, 15 <a.a.) - Alman 

ordulan b:ış kumandanlığının 
tebliği: 1 

Bir denızalli gcıınısi, sinıali 
Atlantikte. 20 bi11 tonilato hac . 
minu ' kuı.·.vetli ı.urettt' sıl9.lıh 
bir İngiliz muavin kruvazörü . 
nü batırmı~tır. 

lluva kuvvetleri, İngiliz i~ 
gemilerine karı;ı lıiicıunlarına 
devam ederek. dün gündüz ve 
gece, eeman 10 biıı tonilato hac 
minde üç ticaret gemisi batır -
mıs ve başka büyiik •ileplefi 
ciddi hasara uğratmıştır. 

Dün gündüz, ımvaa tayyare -
1 

releri. lngilterede muhtelif as . 
.keri hedeflere muvaffakiyetle 
hücumlaı• yapınuılardJr. Bu eo; 

nada, bir tayyare m('yıiı.,nında I 
bulınıan dört mı.>lörlü bir çok sa 
va~ tayyare!P.rı ciddi hasara uğ 1 

ratılmı~tır. 
Şimali Afrikad·ı, Tobruk Ö· 

. unJc y~niden ı;iı.ldelli topçu ve 
lc,ş;, kolları faa:.iı. ti olmı~'r 
tur. Tobnıküı Ye Sollıım mıntıı
.kasında, cliğeı ki ~iliz taııkı 
tabdJl edilmiş ve bir cok tap 
ve esir alınm~ti r. 

Bir ttaı~-an ~.ı.retesiııiıı 
1 

maka.J,>si 1 
Roma, 15 (a.a. l - İtalyan 

gazetecilerinden 'A.nsal<lo, otn 
Kont Ciıuıonun gazetesi olan 
Telgrafıı<la ı:azdığı bır makale
de şöyle diyor: 

İnzilter<'nin, Nrcaşinin Habe
sist.anıı avdetirıi temin etmiş 

olması !tıilyay:ı karşı halmrııt-ı 
lerin en büyüğünü teşkil etmek
tedir. 

minnettar 
Bulgar BaşvekTnin yükseliş ve ymc1eklik ı:ekoru-

r nu kıracnklardır. 
söylediği bir nutuk ı Havalara. ve havacılığa atıl

&ofyn, 15 \a.a. ı - Bulgar > mnk için her gün sayılan artan 
jansı bildiriyor: Atatiırk ve İnönü çocuklan 

Meclis dün toplanmlitır. senden alacaklan önıeklerle 
B~vekil Filof a0z &!arak feragatin, fedakArlığuı. ve ın

Yugosla vyaya ve Yuoruıistana saıılı,;m ba,şla...-ı yukarıda ve 
karşı Mihver devkit.ltırinin ar- alınlan göklerde birer timsa.
zulanna rağmen Wunil edilmiş li olıı.ralı: nesilden nesle yeni Y''· 
olan harp hakkında beywıatta ni ka:hra.ına.ıılık dcstanlan intı-
bulunm\J§l:ur. ı kal ettirecekler ve ancak millf 

Filof ezcümle dcm«tir ki: va.zifekri.n.i yaparak ölecekl~r-
... dir. 

- Bu harbin mesut bır ı>U· Hiç şllpbesiz, bugun·· ün Türk: 
rette netJceleıuııesi bıı.inı ıçin 
"'''e sah.illet-indeki ve Mıı.kedon- kuşları yarının biı·er Türk kar
~., talı olduklan zaman se...n azi.a 
yadaki füılgar topraklariyle ruhwı şadolaı.'llktır. 
~p hua.udunıuz boyuııdaki Aziz ve büyük iclıi~ 
Bulgar topraklarının kurtulma.-
sı demektir. Bu topraklar şim- Şu dakikada temsil etmekle 
diye kadar Yunan ve Sırp ~ şeref bulduğum İstanbul halkı 
yunduruıfo ...ıtında bulunuyor . adına manevi "" yüksek huzu-

runda sevgi, sygı ve nıinnet 
du. Adal.ıtin ve hnkkanıyct.:ın hisleriyle b.;.;ı;.,.ı,.en b:...m. mil-
Mihver devletierinırı •Cill'llllİ --.,= A u3 UA 

altında nihayet bu yeni Avnı- letınıiz ve güzel yurduınus için 
· ıg parh.k semalar, nurln ve uııklı 

pa camiası go esinde de mu- istikballer temenni ederim. 
znffar olmasından dolayı bütün 

Ruhları şii.dolsuo büyük fe-
Bulgğar milletı bahtiyardır. hıtlerimizin, var olsun kahra-

Bulgar milleti. Bulgaristan ma.ıı Türk havaCJları, yııııasın 
birliğini tahakkuk ettirmiş °" Türk ordusu .. 
lan mihver devletlerine ve bu Mütealtiben yüksek okullar 
devletlerin şefleri olan Adolf namına bir genç talebe de hita
Hitler ile Berıito Mınısoliniye e- be vermiştir. Ha..:ır bulunan 
hediyen minnettar kal<ıcaktır. muzika matem havasım çııl
Bulgaristan iiç taraflı pakta mış ve bir man,,"'1 asker ha~yıı 
iltihakiyle Avrııpada yeni ni- üı; el at.eş etmi tir. En nihayet 
zamın teessüsü içiıı inıkanLırı abidenin öniinde bir geçit resmi 
nisbctinde iş beraberi@ yap - yapılarak merasime nihayet ve
mak hususundaki kat'i azmi- riJmiştir. 
ni ifade eylemiştir. RcviZ!yo - ____ o----

izyollan tarif el -
rinde d ~işiklik 

nist bir memleket olmak itı • 
bariyle Versaille,; ı;isteınıne kar O 
~ı mücadeleden hiçbir zaman 
hali kalmaL) olan Bulgaristan 
daha biday"ttPn itibaren üçlü 
r;akta .ıdıl ve hakkaııiyetlı bir 
ban~ın t0q;~i ü;in ycgiı.t a garan· 
tivi görmekte idi. 

(Bat tarafı 2 inci uyf•da) 
!atlı bilet ihdası için husı..si 
müsa.Rde alınmak la7.ı.mdı. Şim
diye kadar Fuar biletleri, Fuar 
dan 10 gün evvel başlar, 20 gün 
ınuddetle Fuarın kapanmasın
dan 10 gün evvele kadar devam 
ed rdi. Yeni t.a.rifelerde yüzde 
50 tenziiatlı biletler, Fuar so • 
n 'la ka.dıır ııatılaea.ltbr. 

l:ıenck>lin beyunatı 

Londru. 15 (a a.) - İngilte
re ile Bulgadst.aıı arasındaki 
münasebetlerin inkıtaııııı kadar 
Sofyada elçi olan Gcorge Rcıı
dcl dün gnzetecılere çok mü· 
h;m lı<>\ anatta bulurıarnlı: Bul
garistan" Almanya ile iırbırl,ği
ııe hangi şartlar altında karar 
verildi,.ı;ini anlatmıştı!". 

Rcııdel, Bulgııristanuı AJ. 
m:ı. ~yaya mukavemet ı n birbir 
zaman büyük bir arzu göster· 
mcdiğini söyledikten sonra 
bit tti hareketin :ıu ilci sebebini 
zikrcylemiştir: 

1 - Bulgar biılnimcti. Büyük 
Brit.ınyarun Türkıye ve Yuna· 
nistan ve muayyen tir nisbet 
d"hi'inde Yugoslavya ile olan 
ıyi m üna.sebetleri sebcbiylt' Bul· 
g'1.11stanın toprak i.stcltlerinı 
komııuları zararına tahakkuk J 
ettirmek için İngiltereye güve • 
n~miycceği kanaatinde idi. 

2 - Bulgar milleti heyeti u
m um.iycsı itibariyle g~rck AJ. 
m:ı.n organizasyonuna. gerekse 
Alman ordusuna J<anıı çok bil
yük bir ha~Tanlılt hissi be,;le • 
ınckte ve Alman muvaffakı -
yetlerinin tesiri altında kalmalr 
ta idi. 

Bu ba.şbca selıeplenn yanında 
tali mahiyette "ebepleı de ,·ar
dır ki bunlar Rusyaya lıis•en 
ok baii.lı bulunan mahfillerde 

dahi IJiddetle hissedilen Bolşe
vizm korkusu ve Bulgar ekono· 
mim üzerinde tam bir Alman 
hakimiyetinden tevellüt eden 
iktisadi mahiyette sebeplerdir. 

Bundan lıwjlka Marmarada 
motörlerle rekabet maksadJ ile 
yilk tarifesi, ton basına 40 ku
~ ka<lar indirilmişti. Bu fiyat 
yeni tarifede kaldU'llmakta. 
ve hususi bir fiyat kabul edil· 
mektcdir. 

Deııizyolla.rı idaresi, ycııi ta· 
rif<'Cle turistik biletler de ih . 
dag etmiştir. Bu biletlerin fiya· 
tı, ayni vapur ile gidip gelm<'k 
~rtile tek yoku için yüzde 30, 
aileler için ise yüzde 50 tenzi 
litlı olacaktJr. 

Suriy .den lraka 
bir gönüllü k il si 

hareket etti 
{Bat ı.rafı 1 inci uyfada) 

)l...,; Şevırı.t 'ra1lnoaa gidooek 
Bağdat, 15 (a..a.) - Ofi Fran 

sız Ajansı: 
Fevkalide bir vazi:fe ile Hi

caz kralı İbllİlilSllildun needine 
gönderilen Irak Maliye Nazın 
bugün Bağdada dönecektir. 

öğrenildiğine göre halen An 
karada bulunan Irak harbiye 
nazın Naci Şevg.et Tıı.hrana gi· 
deeektır. Bundan başka ı;ıırnsı da kay

da layıktır ki, Btılgnr~t.an hak- Ankarada ha va 
kındakı anlaşılmaz musamaha-
sı>ul:ı.n dolayı lngiliz ı,;iya.ııetine h• ı • "h "f ı· 
karşı yapılan tenkitler Rendel şe Jt en } tJ a l 
tarafından zimnen yerinde gös- I .. 
terilmistir. Ren<ld ~yle de .

1 

Ankara, 15 ( a.a.) - Btıgıın 
miı;lir ( yurdun her tara.huda _yapılan ıh 

BuJ..aarlar Almanya ile iş bir- tifallerle hava ~hıtlenmızın 
liğinde menfaatlet-ı olduğıın·ı dii , hatıraları tazız edihnıştır. 
ır. :ımüşlerdir. Zıra Almanya Şehrimizde ~lus mı:-v~ın_ • 
knzınd.ığı mkdirdc ''azıyctlcri da yapılan ihtifale !luyuk Mıl· 
iyi olaeakm. !ngilte:re kazandı- Jet Meclısı reısı Abdülhalık R_en 
gı tıı.l<dirde ise Bu!:-:aristana da ve B:ışvek!I Dohtor Refik 
k:m;ı hakkaniyetli daınıuıa • Saydam oldu,,"11 halde Vekill~r .• 
caktı. Parll m ü_qtakiJ grup r:aı vckıli 

Buna binaen Churchillin Bul· Rana Tarhan, Cümhıınyet Halk 
garlara ıslah kabı:! etr·ıyen Partisi Genel Sekreteri ~ıkn 
lı.c1b harekeilemnn kenilik"rıne 1'incr ve Parti Uır.umf ıdare 
ağı-:- cc::ıya m !ol ·" hakkın- heyeti aaala.rı, meb.~~· ha va 
d:ı iht a bcl~an meşhur be- kurumu başkaıu Ş11kru ~ocak, 
yanab, -ı.:-crek gcc _ Irnlr.n.') o~m~- Geı:ı~l .ıı:ı.ırm"?'.: M_illi Mudafsa 
Sl. ~se o tarıhtc d ahı b;r V kiileti ve d f,'er \ ek.filetler. er
kac lngôlb. g'l.zc1c• in':J •·,~vallı kan ve rüe~, .Aııkıız::. Valı .ve 
_. •~ri• n.. 'lı±r"ni kull·n - Helediyc Reısı Tn!ldo~, • fılll 
rr"°'a trnıayiH~ yü " lııdcrı Rııl. · .. /~r v tefiekkullcr dı~ 
a'l rları .u la Ht•• l r 1 nı t r. rl'ktöı ti, ha ra. l~urumuna men -
:-. .. I!us müzrıi +·:&e gii\·rnrn • sulrjyln.r vil pilotie'r'. harp, 
Bulgarlara ~elince. bunlar siir okulunda tııh ilde bulurum ha
atle İııı:val i~ uğramış va :mfı talc ~•eri ile hava ku
"" unıl · nacn im: nlanı en rumu gedikli talelıelerı ve rok 

·· çük bir muka.ı·cın':1 Jahi gös- kalabalık bir halk kütlesi hazır 
te=ıefe yaltennıenıişlenlir . bulunmu§tur. 
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AtatOrktJD 113yatıııdan YIZltılaııııJ hatırılar 

19 Mayıstan evvel 
~tal izzet bana: "Papna yaz, gel

llİD; vaziyet onu icabediyor!,, dedi. 
(a.tı u.-afı 1 lftOi aaytadal çok daha meraklı idi. B'maen-

- okııı bir bessadır" diyor. aleyh kumandanımm ilk işi mıv 

R A D y o 
16 Mayıs 1941 

•. 00 Propam 1 18.30 Müz1k 
1.01 Haberler 19.30 Habf!:rler 
1.18 MUzik 19.45 Konu,ma 
8.45 Ev kadını U .50 Mu:ı.ıll: 

* 20.U Radyo 
IJ.10 Procram Katt-
u_u M!Wk 20 45 Temsil 
12_50 H•bf!T1- l J. 30 Konusma 
11.06 Müzik ~ 1.45 Mu7ik 
13.20 Mıltlk 2:.30 Haberlor 

* 12.45 Muzık 

11.00 Prosıam ~3.00 1\-'lüzik 

11.0S Mtwk 23.25 Kap&ruf 

Bu dilioturo büyük debasiyle reşal İzzetin zıyareti oldu. Ma
ebedileetireıı Atatürk; tama· reşaldan aynklıgı zaman çok 
mlyie düstnnınun eri idi. Y aJ. merak ettiğim ıcabın ne oldu • 
nız o ; gördüğü 8 lnJ>etp aykırı ğunu hemen öğrenmek için O· 
harekete ~mesini isteyenlere toınotıiliınize binmeden evvel; 
ayak direr, t.ebellür etmiş fikir " - Ne imiş paşam?,, sualini 
ve kanaati uğruna icabında ı sabırsızlıkla ağzımdan kaçtr- ========-====== 
kendıni feda bıle ederdi. dım. 

Ordu kumandanı oldu.ktan Hiç bir vakit sönmiyen e- M ÜTE FER R / K 
.-onra devletin iili siyasetinin nerJi ocağı olan dimağının faa-
1eyrinin takibini cte vazife edin. liyeti gözıerınin a1unı kızart. Bükreş elçimiz 
mişti . 1 mış, yüzünü nar renginde kor 

Atatıırküo ileriyi göriişü haline getirmişti. Bana çevrilen gi ftİ 
Ye<lınci ordu kunıamlanı iken na zarlarının alevi bütülügum· ·· • 

1917 d d J li - · İki haftaya yakın bir za· e ev et mesu yetının a- le beni kavutacagını· sandım. 
• "'-'' -- mandanberi şehrimiroe bulu. gır yW.unu t.a.ı;ıyan sadrazam "- Ne olur ne olmaz, lstan· 
Talat Paşa merhuma benimle bulda bulunmak faydayı mucib nan Bükreş Büyük Elcimi:ı dün 

" d d" · ı · ,,_ vazifesi baiıına hareket etmiş· gon er ıgi ma um raporun.... olur zehabiyle zat.: _devletleı'!_ruz:i / 
Atatürk : Tilı·kiyeııin yıkılaca • yaverlnız vasıtasıyle çağırt- tir. 
ğını ve bu feci çökmeden kur- tım . ,, cevabından ~ka, bütün Büyük elçi, ga:ıet.<ıe ilere bu 
tuımak ıçin icap eden tedabirln konuştuklanmız bir hıç ve bir seyahatinin hususi bir mahiye-
alınması zaruretini tawıyeyı; Jiifügüzaftan başka bir şey de- ti olmadığını söylemiştir . 
ışgaı etmekte olduğu mevkiınin ı;-.ı~ dedi, ve : inhisarlar umum 
ve sırf memleke~ ve millet için _ Beni bunun için mi Qa-

çarpan kalbinın vazifesi oıara.1< ğırdınız, be b•racter itabından 1 müdürü dün g H.ti 
yapmı~tı. Buırnııla da kalmadı. sonra da, zannederim Yaveri 

k d 1 · l İnhisariar Umum Müdürü Mevcut urdu uman an arı} e ekrem İzzet Paşa hazretleri pa-
d fk d · ı ı Adnan Halet Tazpınar Anka • e vatan u un a ve mı et mu· dişaha tavsiye olunacak ışleri 
kadderatınrb beliren öldürücü birlikte söylememizi istiyorlar. raya gitmiştir. 
kasırga ııın önüne geçmek ıçin J<orkanm beni yarı yolda bı· Umum Müdür . Büyük Millet 
bırlikte harekete ba.şlama1< lü- k b şla dı Meclisinde ikı defa müzakere 

ra maııın . ., uyttrmu r · ed"I k ı t 1 ·ı · t k 
zunıuna kail olduğunu bildirdi. Evet ılk c ıı rrıa sel.imlik res· ı ece o an eş o a an unu 
H t., " ı d -- d -- ·· d ve kadri pı-oıc~i • tr-afın , Ja İn -a .... . , aml a or uncu or u mine iştirak olundu. Ve na.mazı 
kumandanı Bahrıye nazırı mer- müteakip At; tiirk mareşal İz· hisarlar Vek:i.lf'ti ile temasla rda 
hum Cemal pa.şaya yazıliğı zeUe beraber huzura kabul e· bulunacaktır . 
hususi ve- ıı qJırem mektubunu J idiler. Ha ber verildiğine göre bu 
bana tevdi ıie göndereceği gün; ı VahidP'ldinin huzurunda 1 kamın ile 6 ehpcrlik . iki umum 
zaten yakmdan bildiKim f ikir Askeri tf'l"bıve bakımından müdür muavinlh;-i derpi .- edil • 
ve kararlann•n esaslı n ukatını söze bru;lamak II!arc~a! İzzete mektedir. Kp1.a . tekaütlük •.a
bütün vuzuh ve sarahatiyle t <•veccüh ettiği halde huzurda manı gelrni• memurlar da . te-
bPJledJğimden mutmain olduk· el pençe divan duran Koca knüde "~''" ·di!miyeceklerdir. 
tan •on:a ı;aına hareketime mü- mare~alin yalnız ezdıyadı ömrü Gümruk komisycncuları 
saade ctıoıi .- ti. şahaneleri duasını, sıhh at ve sa- imtihanı 
Milli ~~hrrin gükrooıi..., tim.~ adeti hümayunlan temennile- G k " • ümrü komisyoncuları ve 

Yıldırım Or(lu lan kumandanı ı ın ı tekrar edip durdugunu gö- · maiyE-t memurları için tertip e-
general Falkenhaym 0 r d u ren Atntürk; bnlıınulan vazi • l dilen imtihan 2 haziranda s-
kumandanlı<>ı k i s v e s i yPt.ın ci.ldiyetır~ dokun arak 

" .. ı · ·· • b !ar tanbulda yapılacaktır. 
altında Osmanlı ordusunu ıs- muta ea yürutmc;-:e sıı ve 
rafa ve yaratmak istedığı A· uetkeyi de Belediye istimlakleri 
rap . Türk davasiyle, Osmanlı "- Bız1.at zatı ş.:.!ı aneleri or- İstanbul belediyesi son altı 
imparatorluğ-unu izmihlale J;Ö· dunun ba -,ına geçmelisinız,, j ay zarfında istimlakleri sür'at-
türen sevk ve idaresini ihz'll rnealındeki teklifıyle kalar . 

1 1 1 k - t l '.' hı. dedd ı·n maı·eşal zzete lendirmiştir. Belediyeııin altı 
ettiği altın a r a gız eme ıs e· ·• f nd rf tt• · - h" h ıtap ederek - ay zar ı a sa e ıgı para tr 
mişti: b 1 1 _ Ne buytırulur pooo haz milyon sekiz yüz bin liradtr. Atatürk: ne u atın ara, n& ~ 
yüksek makam ve şerefe. ve ne retleri ? 8Ualini ırad eder. Ma- - ------ - -
de askeri ıtaata boyun eğmedi. reı;aı lzzet de · 

1 rr- O O K T O R • . . 4:;\ 
A.tatörkün ihtiyari meııkfıhiyeti - İrade efcndimizındir, ce- •• A' 'f ı ı 

Milli vkdanının volkanı . Vl' vabında bulunduktan sonra Ö· • ev 1 h' n.l /-4 yı; .r .. 
milli cevherin gükremiş timsali nüne hakarak susar. D••lll Hastalıklar M ütehau aı 

19 Mayıs 1941 Bayram1-
na mahsus f evkafa de 

~yanoo ptam 
İkramiye lbaırriye 

İkramiye Miktan Tutan 
Adedi Lira Ura 

1 50.000 50.000 

2 10.000 20.000 

4 5.000 20.000 

30 2.000 60.000 

60 1.000 60.000 

60 500 30.000 

300 100 30.000 

3.000 10 30.000 

30.000 2 60.000 

33.457 Yekun 360.000 

Tam bilet 2 Lira 

Yarım bilet J ır ·-·"" 

PLANI 
olan koca dahi millet ve meltıie- Vahideddın bu sükut Üzeri· Beyotlu Parmakkopı imam ••. 
ket ic;in kendini 8..kibeti meçhul ne: kak nuMaı-a 28, pazardan maad• 
bir menkfıbi,.ete attı. Akaretler· - Talat ve Enver paşalarla aaat 14 • 18 • kadar . 
de (761 numaralı mütevazi evi· gbrü~tüm .. Umumi vaziyetimiz Gece mDracaatları d• kabul 
ne döndü. Faka t lstanbulda hakkında beni tenvir ettiler .. ı edlllr. Telefon: 43905. 
bulumluj;'ll müddette vatani ve Sevk ve idarelrnnden emmim 
milli fa:ıliyetine devam etti. cevabında bulunurlar ve ayağa ----- - -------
Vatlar, iltifatlar, Almanyaya kalk ar•k her ikiKine izin verir. o R s A 

Yanıcı madde alınaeak 
Ziraat vekaleti 2drai kombinalar 

kurumu müdürlüğünden 
?O Otuz ton dOkıne motoriıı 

Debagat ve deri yıkama 
~ satın alınacaktır. 

ikt isat Vekale tinden : 
memuriyetler onu kanaatlerin· Atatiirk; Vahideddinin bu ce-

1 

den uzaklaştıramadı. vaplanna mephut ve hayran ı 
Bilhassa 0 günün müttefik kalır. 1 15 Mayıs 9 4 1 

ziıruımd:ırlariyle yaptığı müna· Camiden ayrıldıktan sonra Açll•7 ve k•pan,. 

ka.şalann' n neticesinde bır yıl fıci zlerine dönerek: / 
80nrr, m ukadder mağlubiyeti· - Cevat, bu adam hakkında 
mizi gon.lü. Memlekete avdetin· • söylediklerinde haklısın! bu· 
de, meR'ul, gayri mesul va- yurdular ve vaziyeti enlattılar. 
taııseverlerc vahim iıkibetimi- \ "ahideddinin adi politikacılığı 
ze karsı alınacak henüz ted· Atafürk ; veliaht Vahidedcli· 
birler bulunabi leceğini söyledi, nin ordu mü~avirliğine tayin e-1 
dnrdu . Fakat, ne yazık k i, hiç di lır edilmez, müşarünileyhi 
bir taraf~a dinlenmedi. Çengelköy üzerindeki köşklerin· 

Atatürk ; Almanya seyahati de ziyarete gitmişlerdi. 

Londra 1 S!A!rlln 5.22 
Nevyork Dolar 132.20 

Cenevre tsvi r; re Frc 30.-

Atino Drahmi 0.99> • 
Madrld Pezeta 12.89 
Yokobaına Yen 3 1.0175 
Stokbolm lsvıçre kror 30.6275 

EIHAM ve TAHViLAT 

Muamele olınwruşttr 

700 Yedı yi.lz buyük teneke beoziıı 1 
H91 Bin dôrt yuz dok•an btr büyük tende pdı-ol 
Muhaıameıı b<'delı 15.500 lıra olan yukarıda cini ve m!klarları yanlı ilç 

kalem yanıcı muddedt>n yalnız bin teneke petrol Sincaoköyde ve mtlıteba~ 
Gazi iaWyonunda vasoo te91imı kapalı zarl u.sulile satın ahnecaktır. 

Kat~ ihale 20 Ma. yıs 1941 Sal.ı ' gunıi saat on beşde Ziraat Vekfileti bina· ı 
.uıda mericez satın alma komisyonunda yapılacaktır. 

Bu ışe cirmek ist.iyeıılerin · ll6 lira ıs kuruş muvakkat. teminat ile kanu
nun ıayin ettili vesika ve t~kU1lerini ihale ıünü saat 14 de kadar kcmia-
:yoruı vermeleri lhımdır. (2588 - 3e70) 14 • 16 - ıa 

1 Devlet Demiryolları İlanları 1 
esna.~ında bir üşüme netice • Bir saa.t kadar görüşmüşler· 
sinde böbreklerinden rahatsız - eli. 8ııraydan çıkar Çlkmaz · Muhammen bedclı 1111798 50 (Ytiz ow. dokuz bin yedi 7ilz dokaaa 
lanmıştı. l s tanbula avdetinde - Nasıl buldunuz paşam? .. I 1 sekiz lira elli kuruş) liralık olan kalon!er tesisatı melzeıneol 17/6/11141 
yatakta kalacak kadar rahat- dıyc hL<ıSiyatını sormuştum. Askerlik işleri cuma gttnU saat 15,SO da kapalı :ım uauıu ııe Alık.arada idare binaouıda 
sızlığı ilerledi. Bir ka~ gü~- t~ - Önüne bakarak ve göz. t------------al .wı alınacaktır. 
daviden se>nra hastalıgm onu- !erini kapayarıık konuşan ve Bu ife gımıel< ı.tıyeıdorm 82311,t:ı (Seklz bia ilci yilz oQız -. lira 
ne gl'<:ilmişti . İyileştiği giin • biradere (bilader) deyen, kendi :~:y erjj A81cerWc f"" dakB8D üç kunıf) liralık muvakkat t<ınıi.nat ile kanunun ıa,.ın ettıil ffli.. 
lerden binnde ziyareL ne ge- haJiııde bir adam, bundan ne / bları ve tekliflerini ayni l!liı> - H,30 a kadar komisyoo ~ --
len Rahra sıhhiye müfettişi ge- hayır beklenir• Umuınl mü ta- · ı - 312 dahil 332 dahil te- meleri lhımdır. 
neral merhum Slilcyman Nu- leasında bulunmuşlarıli. vellütlü acemi isi~ erat sevke- Şartrıamaer (llOO) ıan.ıea AD1<ara ve ~ .,,..._olı'.mldkıe sa-
manın delal~tıyle (Karlııbad) a 1 Ben ise Vahideddini ikinci · dilecektir. blmaktadır. (-) 
bin lira hıum"i harcırahla gön· ! veliahtliğinde ~ ve ~~ 2 - Toplanma günü 22 M&- • • • 
derildi. Orada para için sıkıntı ~ıy~e _takip e~nu ve g?r~ yıs 1941 Perşembe giinüdür. Muhammeıt beclell (l005•) lire 4() kuruş olen 49 kalem mubtelif 1109 
çekme, ıc:ap ettikçe biraderimiz dugu gıbı o'Il;'adıgını Kam~ 3 - 1stiyenJer daha evvel ge-
Enverc serbc~tc e müracaat e- pa.~a merhumun pek kıymetli Jerek elbiselerini alabilirler. (%/6/UKl) Pazartesi giinil """t 0 5-3oı on bet buçukta HaydMpaşada Gar 
dersiniz tavsiyesinde de bulun- arkadaşı bulunduğunu ve hat- 4 _ Vaktinde gebniyenlerin biJla8ı dahilindeki komisyon tarafından kapalı zart usulile ..an alımı· 
du. Bu t<-davi bahanesiyle de tA bazı yanguılarda atrf halka ı askerlik kanununun 90. mad· caktır. 
bir kııc ı;i ın hükiımet ricali ı kendis~i feltıketleriyle . alii.ka· desi mucibince ceza göreceği Bu işe girmek istiyonlerın (754) lira (8) kuruşluk muvakkat "'1niıuıt ve 
MusWa J\cmalın tenkitlerin- ı dar gostermck mak•adıyle do- W olunnr Dııunun tayin ettiği vesikalarla lekllnerini muhtevi zarnarım •J'ni ııün 
den kurtulmuşla rdı . ]aştığını ve netice görünüşe an · * saat (IUO) on dört otuza lidar komisyon reWiJlne vermeleri lhunmr. 

Sult?n R...,.,-ıt ;;ıiin<'ll' aldanılmamasını arzetmiştim. 1 Bu iş• a.it rırtnamele< komisyondan paı:aaız olarak dağrtllmakta.dır. 
Bu sıralarda Sultan Reşat Seyahatimiz esnasında takdi· 8anytır A8k6rlik SOOeıritı • === ====(3::7:::98:::)================ 

öldü. Vah ı<le<ldi nin saltana ta rimin bir kısmı Atatürkçe den: 
gelnı!'tlı ; d<'vlet ı daresinin dcği- anlaşılmıştı. Ancak keskin ve 1 M.ıntakamız halkmdan olan 
şeceğinde bazı yeni üm itler U· adi politikacılığı bu defa ; "Ta- 312 • 332 dahil yerli ve yabancı 
yandırdı . 18.t ve Enver paşalarla görüş- acemi ihtiyat erlerin doğum 

Yavl'n ekrem mareşal İzzete tüm. İdarelerinden eminim . ., ciizdaııları ve varsa askeri ve. 
bu sıralarda rastıamı.«tım. Mtt· cevıılıiyle oiistermiş oluyordu . ııikalarile birlikte 18 Mayıs 941 
farİİiljleyb bana: Halbuki Vahideddin vclihat iken tarihinde fllbeye behemehal mil 
"- Paşana yaz gehıin: va»- Talat ve Enver Paşaların en racaat etmeleri. 

Yet onu icap ediyor.,, dedi. büyük hallmı cam olduğunu her 
Ben sevinerek bu iki kısa kesten T"i Atatürk biliyordu. 

cümleden binbir mAna çıkar . :lite Atatttrlrlin &cizleıini tak -
ma.kla beraber tafsilden sarfı diratı bu yüzdendi. 

Sahlbl~ A. CecnaMttl.n Saraç~lu 
Neşriyat Mlldtırli: Maclt Çetin 

B.- ld t6 ı yer-: ( H. Bek ir G U.,..oy lar Yit 

A. Cem alettl n Saraıoeilu matb•uı ) nazar eyleyerek "vaziyet teşri- • O. A. GVRER 
finizi icap etmektedir.,. meali.ı>- ===========--============== 

İstanbul VilAyeti Veteriner 
Müdürlüğünden: 

Ziraat Vekfıiet.l gamına Kozovada yapbrılacalt b>ekhaoe ıçin '\'Wi>al 1 

iAasyoounda teslim Jarlı ile c86:t ton çimento satın alınacaktu. Bu çi
mentoların maballine t.ealini muhanunen fiyab c:2665> liradır. Talipleri,D 
J'1 Mayl8 1941 CUmartesi ırônu "'1at 11 de •200> liralık teminat melrtubu 
ile !atanbul vUlyet; Halk Partlııi karııoında Veteriner l.liıdOrlüllloe mllra· 
caatlım ilAn olunur. (3806) 

1 - Şmtjmaıılı il<J taı-ata mvtelıarrik, 2Xl ,30 olt'adında ve bulıl~ 
ferıüalile birlikte 4 adet debagat, 4 adet deri yıkama dolabı bir ;I 
ğat ".e _bir deri .J>kama dolabt !çın liizarom traıwni.!yon ve 4 adcl ~ 
beygırlik elQlctrlk motlri kapalı uırf usulile eksiltmeye koomuştıır· 

01
1_ 

lar, triilrwmııJ'Ob}ar, mc4örler ve dilen ~ Werriıat kullanılmamı.ş ıl 
ihale tarilılnden llibaren 4 gun ~ ve anbalAJlı olarak ı..tanbul•1' 
lim edi1"cektir. f 

2 - Bu ee-anı:o heyeti UmuJIUyesinin qnıbammen. 

olup mu.vakkat teminab 660 lir&dır. 

bedeli B. 

.,l 
3 - ihale 24/5/941 cwnarletıi C(iünü aaaı 11 de Ankacada V /. 

bin86lnda toplanacak sahnalma komiı;yonunda yapililcaktır. Tallpıerıf11'~ 
kür __ gWı ~e -. kadar tıcnUnaUarını )'Otırmalan ve 2490 sayıl_• e<' ~ 
hüküm.len daire.inde tanzl.01 edecekleri zarfları eksiltme saatırıd 
ıaat evveline kadar komiııy<>na tevdi etmeleri IAzımdır. . .I_ 

4 - Satın alınacalt eşya hakkında bızla malümat aJ.mak i>0~/ 
Ankarada lldisat Vekilleti Sanayi Umum rnUdUrl;;ıune, ı..tanbuld" ıl 
kA tlttiıaı Müdilrlüiüne müracaat etmelidirler. ~ 

İstanbul P. T. T. Müdürlüğündeıt.ı-.J 
Oem3ni7e tıeıs.iz binası tamiratı iti kelilnamesi mucibince aÇl)C ~~ 

m<Ş'e loomılmQflur. EUlltme 20/519'1 ..ıı C(inü saat 15 de Büyük~ 
ne karŞl!ında Valde ban ikinci katta 23 numarada Umııml depO ııı ~ 
liCi odasında toplanacak mlld!irlük alım satım ltomlsyonuııda yapıl•~~ 

K~ bedeli 1731 lira 51 kuruş, mııvaldtat teminat 129 lir• 67 ıl"L 
-· Taliplerin keP1 ve fll[iııarnelerln! görmek ve m uvakkat ıeıııı••·~_ı 
yatımı alt üzere çalışma gtlnleriııde Biiyülı: Postahane binası 1>irinC1 ~~,ıl' 1

' 

idari ~em leftZlm kısmına, eksiltme gtin ve saatinde en az bir ıe:,ı.jı 
1000 lıraiık bu işe benzer iş Y•Ptılına dair idarelerinden abxılş oıd0,~ j sikalara istinaden '_.tstanbu! vUAyetine milr-acaalla ek.IDtme tarihin, 
günlıeri hariç ~ aUn evvel ehliyet 9'i2 yılına ait Ticaret Odası '\/ 
ile mııvakbt leminat makbuzu ile birlik!« kombıyona müracaatl•~j ) 

(S~ 

istanbul Le.azım amirfffi sarınılma tomisyonund~ . 
Müteabhid nam ve lıe3oıbıruı 868.000 adet - nl dllio>e ~ 

Paı:arhkla ebiltınesi 20/51'110 salı l\lılil saat 14.30 da Tt>ph•ı>eel• ı,•y,J 
l1Ai satın ·- komiııyoaııııda yapılacaktır. Nllmıme ve ~I . ,I' 
yooda görlllür. llk tcmiuatı 111 1ıra 18 kuruştur. Tallplerln . ~U'ıs ,,: 
komhyoaa «elmelerl. (1147) (1721) ~~ 

Valde Bağı Pravantoryom art~~ · 
' 

komisyonundan 

Çayır Satışı 
dekl telgrafımı aziz kumanda
nıına çektim. Telgrafımı alan 
Atatürk hemen memlekete dilo
dü. 

l•tanbul Gümrükleri Başmüdür
lüğünden 

İstanbul Elektrik Tramvay ve Tünel 
işletmeleri Umum l\f üdürlüğünden 

i" 
.~ 

Mah111tnttn Mah• rnme. M•vakkat -•• fJ 
miktar bedel - inat l~~ I 

Valıide.ddlnin Dk ıWim'tJ 
İlk cuma selfımlığmda bu

hınnıJk, Vahideddlne gözük• 
mck lii.zımdı . Fakat ondan ev· 
Tel mareşal İzzetten vaziyetin 
tstilzam ettiği icabı öğrenmek 

1 - OC'ml'Üll lrolnıJzn için 1318 lirahk tahlilat dahilinde fthitdJk 
kmnal ..ı....1rtır. 

2 - !lııaleli 20/51UN1 Salı gilnU saat lUt da J"IPıleeıılrtır. 

3 - Nllmwıe 1-mn ~-
4 - !ırt«Jr!i!enn ııün ve saatte '-' UO poy alııçelerini B""8üdıiri6lt 
~ 7a1lnıilş olamlı: ııııtııı alına kom.isyanmıa münıcoaUarı. (3781) 

l - MulıanuMn bedeli 72:>0 lira oları 50.000 ~ taşı ..., 900 ~ 
ı-n bordilc taıı pazarlık ııuretile satın alınacaktır. 

2 - Pazarlık 21/5/1941 Çarşamba günu saat 15 de Metro banımıı 5 ı..
ci katmda yapılacaktır. 

S - llduvakkot tıemlnııt 544 liradır. 

4 - 1ırteklllerin param: olarak verilmekte olan şartnameleri 1.-nıxım· 

dan aknalan ve kanun! Tesika1an ve muvakkat tt1nlnaUar1 ile· ilAn ediMa 
gQn ve - komlsy<ıoda hazır l>ulıwnaları. (3808) • 

' 

25.000 Kilo 1000 lira T~ Ura sı/'1~ 
:ıı.me.ıs- arazisindo yetişen tayır otu a~ık arttırma U. aatı1' / 

11Mlll41 Cariamba (flnü saat 15 de ihalesi yapılacaktır. Jlt' l ı 
isteklilerin prtnarneyi görmek tlzere ber gün Cağaloflunıı- l<rfl"J J 

ııelt l\(ektepler MWıasebeciliğine ve prmame ile beraber çayırı .cö ytı; ~ 
de mezk1h- mQ....._,.e ve isteklilerin t..ninatlan ile beraber rrıuBY (Y 
de s&il geçen mııhnsebedlikteki sabs komisyonuna müracaatları. ı 


