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Müttefikler 
Amerikadan bir 
milyar dolarlık 
tayyare alacak 
~ısı 3 üncü sayfada) 

Altn.ın1 
lal'ııı.ı arın yeni bir torııil ynphl<· 
1 "" IJu o ~le nurı ucuna bir remiz 

Sef eroğlu Nikoli 
2 sene 2 ay sürgün ve 750 lira para cezasma 

mahkôm edildi 
Milli Konınma Kanununwı 32 ve 59 uncu 

maddelerine muhalif hareket eden ve 120 çuval 
ııekerin beyannamesini vermiyen yağ tüccan 

Sefcroğlu Nikoli'nin muhakemesi
ne başlandığını ve dünkü ilk celse
de maznunun tevkif olunduğunu 

yazm~tık. 

Aı1liye scki.zhıci ceza mahkeme.oıi 
?\ikoli hakkındaki kararını bugUn 
vermiştir. 

, Nikoll Bu karara göre, Seferoğlu Niko. 
li'nin. 22 Şubat 81ralarmda, şekere on kuruş zam 
şayiaları Uzerine 3200 kilo tutan 120 çuval şeker 
aatmaldığı ve bunu biliı.hare fazla fiatla satmak 

-

maksadile Samuelidis ve Stefo adlarındaki phıs
lann depolarına sa.klattığı sa.bit olmuştur. Kendi. 
sinin o sırada hasta olduğuna ve bir kasdi cUr 
mi.si bulunmadığına dair müdafaası vari.d görül
memiş, Milli Korunma Kanununun 32 inci madde. 
si delaletile :59 uncu maddeye göre 750 lira ağır 
para ceuuıına, iki sene iki ay Krrşehlra sürgün 
edilmesine karar verilmiştir. 

J.lllli Korunma Kanununa göre sürgün ceza
sına çarptınlanm mevkuf tutulma.sına mahal ol
madığı için, Sefcroğlu tahliye edilecek ve mevkuf 
kaldığı bir gün sürgün cezasından düşülecektir. 

120 çuval şeker, karar mucibince, mUsadere 

olunacaktır. 

~---------------------Tren, bir adamı 
ikiye böldü 

Hüviyeti teshil 
olunamıyan 

kazazede morga 
kaldırıldı 

(Devamı 2 inci sayfada) 

~llılııı 9tırı:ıbcrlayııa alt şemsiyenin nıı,nn rlı<UkJcrlııl dün yaırwıtık. ı..:..--:-_ __________________ ___ _...._ _____ _______ _ 

lnlrcıuğ~lerı bir Jnglliz gıızcWslndc 
lııı:lllı ba ~ fotoğraf, Alnı:ınlıırın, 
ı:~ul\'n ''eklllnln uemslycslııl uğur 
etlikı bir tılsım ()}arak ( !) knbul 
~ erine"" h ~lllıeaı " P e bırulcmıyor. Garp 
&b Udc -"'llı>n J ero lnmcğo mecbur 
~ut bu Nnz.ı tayynreşlndc de 
•· 3etnsh•c 1 "'ltlır. ~ n n rr.sml bulunmıık. 

' ~-----------' 
Nafıa Vek ıli 

Denizliye gitti 
l' t~ir, 26 (A 
1 lı.li ~ .A.) - Nafıaveki-
ııonra b Uat Cebesoy dün öğleden 
bcıedı' elediye reisi ile birlikte 

Ye ın·· 
ıı fabrik uesscselerini, hava ga-
l•yalca asını, mezbahayı, Kar -
td Yolunda k . tn b urutulması ıcap 
lını ata~Jıklen Ye çocuk yuva-

Cezınışt" D t:a.zi110 ır. ün akşam şehir 
r sunaa bel d" . 1.lldan N . e ~ye rcısi tara -
~'Yafct v af_ıa .v ekıli şerefine bir 
llc kurna crılmış ve yemekte Vali 
'ııPları bndanlar ve Nafıa men -

G ulunmuşlardır. 
ener 1 • 

lrcn1 a Cebcsoy saat 22 d• ,, c b . ~ 

v e~İI enızliyc hareket etmiştir. 
lı•d • Den· ı· · a t ız ı cıvarında Gonca-
ki 

11 
tenden inerek o havalide

u te · il~!a sısatmı tetkik edecek ve 
~krar 1zmire dönecektir. 

ihtiyat erler 
Yoklamaya 
Çağrıhyor 

<Yaz111 2 nci sayfada) 

Fransız gazeteleri ve biz 

AILMANYA 
Bütün maharetine "" ragmen 

Türkiye.ye imZasını 
inkar ettirtemedi 

ka'nm 3 ilncü sahift.osinde bulacaksınız). Türkiye. 
nln Alman vaidlerine kapılmaktan uzak olduğu
nu ve müttefiklere kar§ı taahhütlerini tutacağını 
kafi derecede göstermektedir. 

Romanya, Almanya ile iş yapan küçük devlet
lerin maruz bulunduğu tehlikeyi tamamen müd
rlktır. Diğer taraftan Romanyanın, hudud tadil
lerindeki usuıu Finlnndiynda sabit olan korkunç 
Sovyet komşusuna da itimadı kalma.ml§tır. Bük
reı,in, Alnıanyn.ıun tıiddctli tazyikine muhalefet 
ettiği nnlB.§ılıyor. Kral Knrolün, Romen istiklfı.l, 
bUtUnlUk ve birliğini teyid eden ve bunlan silfıh
la mildafoaya azmetmiş olduğunu bildiren son be
yanatı bunun rınrlak bir delilidir. işte, Alman 
propagandası tara!ındnn, trampet ve boru ile ilan 
edilen Uç taraflı nnl~manm .sonraya kalma.sına 
sebcb olan zorluklar bunlar olacaktır .,, 

Parlcı, 26 (A. A.) - ''lla'\°u" : 
Matbuat hulasası: 
Gazeteler tefsirlerine diplomatik faaliyeti 

mevzu almakta, Balkan ve Tuna ınmta.kaları bu 
tefsirlerin mihverıni teşkil etmektedir. 

Üç taraflı Bertin • Moskova • Roma paktı 

hakkında Le Jour gazetesinin diplomatik muhar
riri yazıyor: 

"Pn.sknlya şenlikleri mühim hiçbir htıdiseye 
vesile olmadığı için Alman propagandası doğu ce
nub A vrupası hakkında üç taraflı bir Sovyet -
İtalyan _ Alman paktının imza edilmek Uzere 
olduğu hakkındaki gürültülil şayialarına nihayet 

vermiştir. 

Almanya bUtün meharetine rağmen Tilrklye
nin imzasını inkAr etmesini temine muvaffak ola
mnml§hr. Tilrkiye Hariciye Vekili B. Saraçoğ
lunun beyanatı (Bu beyanatı bugünkü Son Da.kl-

.(Devamı 2 inci ıayfada) 

Lüksemburg, 26 (A.A.) - öy
leye doğru 20 kadar ecnebi tay
yaresi iki grup halinde Lüksem
bilrg arazisi üzerinden pek yük
sekten uçmuştur. Lüksemburg 
ıehri ahalisi şehrin şarkında ha
va dafii bataryalarının atışlarını 

ıerahaten işitmişlerdir. 

Evvelki gece saat 22'de ve sa
bahakarşı saat 2'de hüviyetleri 

mechul tayyareler memleketin ü
zerinden uçmuşlardır. 

Diğer cihetten Moselle nehri
ni takiben uçmakta olan fransız 
tayyarelerine karşı Alman tayya
re dafii bataryalarının ateş açma
sı üzerine Remich şehrini~ sokak
larına ve evlerin damlarına obüs 
parçalan dü1müştür. 

Almanlar 300,000 
ton gemi kaybetti 

Londra, 26 A.A.) - Amirallik makamı bildiriyor : 
Harbin başlangacındanberi ilk defa olarak pazar günü gece 

yansı biten hafta zarfında İngiltereye veya müttefiklere ait hiçbir 
vapur batırılmamıştır. Bu hafta içinde Almanlar bütün gayretlerini 
silahsız bitaraf gemilerine tevcih etmişlerdir. Bunlardan altısı Da· 
nimarka olmak üzere 8 vapur batıplmıştır. Batan vapurların mec~ 
mu t onilatosu 16,561 dir. · 

Diğer cihet ten zaptedilen batırılan veya intihar eden Alman 
vapurlarının ceman 300,000 to olduğu tasrih edilmektedir. Bu 
miktar harbin ba§langıcındaki Alınan deniz ticaret filosu tonajınm 
yüzde 7 ,5 unu t O§kil etmektedir. 

DöRT DEFA HÜCUMA UCRA YAN BiR VAP UR 
) 

Londra, 26 ( .A.) - F aune - Of - Y e11 vapuru Şimal denizin..ıc 
müşkül bir seyahat yaptıktan sonra limana gelmiştir. Vapur dört 

ıkere Alman tayyarelerinin hüc'uf!luna uğramıştır. ·Vapurun etrafı
na birçok bombalar dü~müştür. "Bundan maada bir torpil vapurun 
birkaç metre yanından geçmi~tir. Tayyareler alçaktan uçarak va· 
puru mitralyöz ateşi altına almışlardrr. 

Baglakl harpte 
tayyarelerin 
oynadıkları 
mlblm rol 

) (Yazısı 4 üncü sayfada) 

Geçen hafta içinde Fransada kurulan I'ol Rcyno kabineJi, bir,. 
toplanhdan çıkarken gazete objektifleri kar§ısmda 

H©D©lf11cdi<§l 
Bitaraf lığı 

Aimanga lehine 
terk mi etti ? 

.(Yazısı 3 üncü sayf ada)· 
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Almanya bütün maharetine rağmen 
~azan: Nevil Henderson 17 Türkiyeyeimzasını .... .İ J,.ondranm son BerUn ~iti t 

Tchfonla Görlngi aradım ve o· ı 
nunla görüşmeğe muvaffak ol
dum. 

Teklifleri izah etmeğe başla· 
dım; Göring sözümü keserek: 
''- bah etmek zahmetinde bu· 
lurunayınız; gimdi derhal gidip 
Hitleri göreceğim." 

Fransız sefirine mülaki oldum 
ve yeni teklifleri istişareye başla. 
dık. Bu esnada, Hitlerin bizi saat 
11,15 tc kabul edeceğine dair ha· 
bcr verdiler. 
Aynı zamanda, kıitibimden bir 

tanesi bana Londradan gelen bir 
telgraf verdi. Telgrafta, Çember -
laynm son mesajını Hltlere ver· 
mcm isteniyordu. Çemberlayn, 
Bitlerin dün göndermi~ olduğu 
mektubu okumuştu ve Berline, 
Fransız ve İtalyan mümessilleriy. 
le beraber, müzakereye devam 
edeceğini söylüyordu. 

Mesaj şöyle nihayet buluyor· 
dur 

.. _ Bitler iki Uç gWı sabrede. 
mcyip, harbe ba lamakla ınesuli· 
yeti üzerine almak mı litiyor?" 

O gün olan biten M.diseleri 
her halde anlatmaya değer. 

Görin, Hitleri 10,15 ve 11,15 
araaında ziyaret etti. Noyrat da· 
vct olunmadığı halde, hazır bu· 
lundu. 

Meselenin sulhan halledilmesi· 
ne taraf tar idiler. 

Hitler ve müşavirlerinin top. 
lantısmda, Göring, Ribentropu 
harp istemekle itham etti. 

ALMANYA, TEK SiLAH AT· 
ı\f.ADAN PRAG ŞEHRWE 

NASIL GiRDi 

Berline, 1939 şubatının orta
sında geldim. Hitleri birkaç gün 
sonra bir (mo~ör) sergisinde gör· 
düm. Beni gördüğüne fevkalade 
memnun göründü. 

· nk<ir ettiremedi 
Göring, tebdilhava için, Sa:ı. 

Remoya gitmek üzere idi. Gay
bubetinin siyasi olmayıp, hasta. 
lığından dolayı olduğuna kanaat 
getirmiş olan Ribcntrop bana 
karıı, bariz 'bir şekilck, dostane 
muamelede bulundu. 

Bendeki korku emareleri, 1 
martta, Hitle:rin diplomatik mah· 
fellere verdiği ziyafet esnasında 
baJladı. 

Sergideki dostluğundan eser 
kalmamıştı; konuşurken, yüzilme 
bakmamağa gayret ediyordu. 
Gözleri, Bağ omuzumun üzerine 
dikilmişti; tngilterenin Avrupa • 
daki işlere karışmağa hakkı el. 
madıfını söylüyordu. 

<Baıhıtrafı 1 inci sayfada) 
Le Journnl gazetesinde Salnt • 

Brlce diyor ki: 

"Bcynelmllcl vaziyet belki Hit
lerin temenni ett'ği koda.r çabuk 
istihale etmektedir. Fa.ktı.t, her. 
baldo Führerin beklediği istika
mette değil. !taıya ile Macarista
run politikaları bazı toprak tad.ila
tmn matuf sıkı bir birliğe dayan
makta, takat, Alman vesayetine 
düşmekten korkmaktadtr. Kont 
Teleki, Na.ı.llerln kendisini dilıür. 
mek için nekadar çahstıklarmı her 
kesten iyi billyor. Bu siyaset ayni 
zamanda Sovyet cazibesine muka
vemet için Bulgaristan ve Yugo
sta ... ·ya ile de a.nl~mayı istihdaf ve 
Besarabyadan Sovyet tehdidi al
tında bulunan Romanyayı Jdare 
etmektedir. 

Daha Moskova ile Berlln kar§ı 
kıı.rşıya olduklnn zamıın idııresi 

Tahminimde aldanmadım; Slo. çok zor olan bu polilll<anın biribi-
vaklar radyo vasıtasile, Çeklerin rinc zrd noktnlarmı Rus _ Cermen 

Bitlerin o günkü halini beğen. 
mcdim; ı 5 martt:ı yapacağı ha. 
diselerln plfmlannı kuruyor gibi 
idi. 

aleyhine kışkırtılryorlardı. teşriki mesaisi göstormişUr, 
Bir hafta zarfıncI., kavgalar Brenner mU!AkatJn~ HiUer bu 

o kadar şiddetlenmişti ki, 10 iltiwlnrdan istifa.de ederek hiç ol. 
martta Çek reisicum.11uru Slovak mazsa muvakkaten doğu - conub 
baıvekili Baba Tisoyu huzurun • bölgelerini zara.nnz ve bitaraf ha
dan tardetti, Bratislavayı Çek 1 le koymağa matuf ~,ok mahdud bir 
ordularına işgal altına aldırdı ve Almanya - !talya • SovyeUer Bir-

!iği antantı serabı kurmağa çal11-
h. Fakat işte, SovyeUer Birliğinin 
Uıtlrazlı davra.ndığmı görilyonız. 

Finlandl:ra harbinden çıkmıu. kay
dn ıayan derecede mlbait blr va
ziyete girmiş olan Sovyetler Bh·U. 
ği hareket ser~stlsine girmek is

temiyor.,, 
Yine !talyan - Macar görUşme

leri hakkında tefıiratta bulunan 
Henri de Kerlllis Epok gazetesin
de §Öyle diyor: 

"İtalya meselesi Sovyet mesele. 
sinden çek daha ba.~ittir. Zira İtal
ya meselesi bUyUk bir krsrnı lUba
rile kendi k~ndJ.ndcn do#maktadır. 
Yarnı Alınan - Sovyct münasebet
leri kuvvet bulsun, Bitler ve Sta. 
!in biribirlerlne, Hitleıin otorfte.5J 
billmel blokun heyeti uınumiyesl
ne §amil olacak ve Hitlerin kudrc
U mua.zıa.m bir eekil alacak ;,ekil· 
do yaklaşslllla.r, o zaman lta.lya o
tomatik ve rnukaveınf!t edilmez 
bir §ekilde Hitlcrin kucağına dUşt'. 
cekUr. BU!kis Bcrlin ve Moskova 
birlblrlerlnden ayrılsmlar, lUU"r 
bu }ilulen tehlikeye düşsün. o za
man İtalya derhal d~mokıııailere 
tem21.yill edecektir. Zira ltalyanm 
menfaati kendisinin galipler sını
fında bulwunıuımı emrctmelı:tedlr.,, 

Kazlı çeşmede 

Tren, b:r a amı 
ikiye böldü 

Bugün Yeşilköydcn 12,15 de 
kalkan makinist Arif ~aterin ida· 
resindeki 17 vagonda:1 müte;e!(kil 
banliyo treni Ycdikule haricincle· 
ki Bahkh istasyonundan hareketi
ni müteakip Gaz!ıçe~me köprüsüne 
yakın bir yerde tahminen kırk beş, 
elli yaş·arında bir ada.mı çiğnemiş, 
gövdesinden iki parçaya a}ırmış· 
tır· Yapılan tetkiklere göre hadi~. 
henüz hüviyeti te5bit edilemiyen 
§alısın tren hattı üzerinde bir ta· 
raftan diğer tarafa geçtiği sırada 

olmu~tur. Lokomotif derhal fren 
yaparak durmu~. tahkikata milddei 
umumi muavinlerinde.ı İhsan Yar
subay el koymu~; aynca belediye 
fen heyetinden Beşir Tezel de 
mahallinde tetkikler yapmıştır. Ce
set, teşhisi için morga götürülmü'· 

tür. 

ihtiyat erler 
Voklamayc:ı 

çağrılıyor 
F11t:l1 Aslterllk Şube lnt1en: 

İlıtlyat ~·oklama~m:ı 4a~et. 

ı - Her rene mutat olan ibttr:ıt 
Yo •• lnmn.sına 20/ lI&rt/llUO çariamt:ı 
gUnUndt1ıı itibaren ba§l&nmıat.ır. 

2 - Yoklamalar do:uın, dcıCUlll 
yapılacak ve her rnU!tellct bfu;:al 
yoklamruımı yaptıracaktı::-. 

D - Yoklamıı. (ha. tanın emu:ırte I 
gUnll harlı; olmak Ourc) pu:ırtc:d. 
s:ılt, Ç&l"f&mba, ped~be ve c ınıll 
günlni saat dokuzdan on ikJye ki' • 
dar devam edecektir. 

4 - o:ıeden ıonra §Ube keneli i•· 
leri!e mc~gııl olacatın<la.n her n~ • • 
beple olursa olsun JOklanıa için mJ 
raca.at kabul edilemez. 

ô - Şubede izdihama meydan \·er· 
rnemek ve mllkelletlerl u:r;uo mJdıl<'1 

l§tnıien aııkoymamak Jçin vukulıu• 

cak müracaatlar gaıetelerdekl ııtuııı 

göre yapılacaktır. 

6 - tıruı olunan do~mıuıardaJI 
bqkumın müracaatı •:abul ediJD'll· 
~cektlr. 

313 doğumlular, ı Nisan 040 pa.zıır· 
tesı, 2 Nisıı.ıı sıco sa.ıı, a Ntuıı o:o 
Çarşamba, ' Nisan rı~o I'er~eııtıt'• 
~ Nlıan 940 Cuma gU:ılerl. 

31' doğumlular, 8 Niaıuı 9•0 I'&' 
~rte!'ll, 9 Nl.ııan 94.0 Salı, ıo ~ıssı' 
94.0 Çarşamba, 11 Nisan 940 Pcr§enbt'• 
12 Nia&n 940 Cuma Jlliılert. 

~11!'1 doğumluJ:\r, 111 Nlf'an O~O p;ı• 
znrtcıd ve 16 Nisan 940 &lı gUnltri· 

818 do~ular, 17 Nlean 0{.0 Ç•f'; 
pmba, lS Nisan 910 Perıenbt, J 
NllJRn 9t0 Cuma günleri. 

Anlatılan bazı şeylere göre, 
tl8rlng, harbin ne olduğunu pek 
m bildiğini, tekrar bir harbe 'ir
mek istemediğini, lAldn, Führcr 
(yani Hitler) ileri t dediği zaman, 
ilk başta giden tayyarenin içine 
bineceğini, ve Ribcntropun ya
mnda ot1ımna.Sını şart &ilrdliğünU 
söylemi~. 

orada zorla başka bir hUkümet -....:..-------------------------,----------------------------
te~kil etti. 

Maarnafih, bunu, veya buna 
benzer bir §ey 6Öyledi ise de, 
Hitlerln önlinde söylememi§- Fa
kat bir §ey muhakkaksa, o da 
?.ibentropu itham ctmiı olması 
idi. 

Saat 11,40 da Ponse mlilıtkatı 
esnasında, İtalyan sefirinin gelme. 
si üzerine Hitler oda~an çıktı. 

İtalyan sefiri, Musolininin u· 
mumi seferberliğin yirmi dört 
sut teahhiirünü iıtcdiğini söy· 
ledi. 

İtalyanın bu ıuretlc müdahale· 
sl sulha sebep oldu. Hitlerin, bu 
sayc:d~, izzeti :nefsi kırılmamıştı. 
Beni 12,15 tc görünce derhal 
~Jnlım öylcdi: "BUyük dostum 
vo müttefikim Musolinlnln arzu· 
su Uıerinc umumt ıcf erberliği 

yUınl dört saat sonraya bırakryo. 
rum." 

MUSOLtNININ TAM 
0 MODAHALESl 

V ekAlet !binasına girdiği mzıı.· 
man holU dolduran Nazi aaker ve 
yaverlerinin y\1%Jerindeki ifade 
:rnüll!yimleşmigti. Arkada tarım
dan biri kulağıma iğilerek: ''Va· 
:ziyet gittikçe düzeliyor; sakın 

pegini bırakma!.'' 
Beni Hitlerin çalışma odasına 

götürdüler; tam bu esnada Gö
ring ve Baron Fon Noyrıı.t kapı· 
dan çıkıyorlardı. 

Başvekilin mesajını Hitler.e 
verdim; kat'i bir cevap vermedf-n, 
Musolini ile istişarede bulunaca
ğını söyledi. 

lngiliz ve Fransız hlikfımetle· 
rlnin son tekliflerini dostane bir 
Şekilde müzakere ettik. Biraz 
<lalgın olduğu halde, gayet ma. 
kul davrandı. 

:Bir saatten Jazla süren mUza· 
kere esnasında, İtalyan sefiri, 
Musolinlnin bir dörtler kon!cran
runm toplanmasını istediğini söy· 

Jedi. 
Artık derin ir nefes almıştım. 

Umumt seferberliğin ilılnınclan 

ta!n lld "at evvel, Musolininin 
isteği ile sulh yapılmıJ oluyordu. 

Slovaklar ve Çekler, bu suret. 
le yanhı bir hareket yapmı§lar 
ve va:ıdyeti Hitlerin lehine çevir. 
mlılerdi. 

Bu harp bir muhasara harbidir 
Hitler böyle bir fırutı k~ı

racak adamlardan değildir. Yıl. 
dınm ısilratile harekete geçti. 

Maamafih, onun bir ordu ile 
harekete geçeceğinden h5.la şüp. 

Bu monoton harbin lena akibetlerini ancak 
fevkalade bir hadise değigtirebilir: Muhaıa· 
ra altında bulunan kaleyi kurtaracak baıka 
bir kuvvetin müdahalesi 

vetli bir devlet.le yaptıktan h&ll> 
gellyor kJ tam bir. ,ınuha.ıara har .. 
bi manzarıuıını an:edlyor: Hare. 
ketler c;ok temkinli ol.mak!a kal· 
ınıyor, ayn! UJ118Jlda uzun aUrece. 
ğine dair delUler göşt.,rlyor. Öyle 
bir harp ki ancak dUDtllınlardaıı 
birinin ekonomik ve rnanevl Jruv. 
vctlerinln yıpranıp tUkeıunealle 
nihayete ereçek ... 

he ediyordum. 

Münib anJaımaıının imzaları 
hili kurumamı~tı; İngiltere ile 
ileride hakikaten anlaşmak arzu 
etaeydi, Başvekile vermiş olduğ:.ı 
vaatten böyle dönmezdi. 

Avusturya meJelesinde olduğu 
gibi, h&diaeler biribirini takip 
etti. 11 ve 12 martta Alman 
matbuatı uydurma Çek mezali. 
rninden ve iltica eden Almanla _ 
nn yazılan ile çıkıyordu. 

Hari~iyc nezaretine giderek 
baınazıra, Milnlh anlatmasından 
dönWmemesini ve herhangi b!r 
hddiae ile Oliver Stanley ile Hud. 
ıonun Berline gelmesine mılni 

olunmaması için rica ettim. 

(Devamı var) 

Bugün Avrupads. cereyan eden 
harp "bati ve yıpratıcı., bir harp 
halini almakta ve gayeai dU.,ma
nm iruıe.n, ailAh, malıcme ve para. 
stoklarını mahvedip galibiyete u
lt11ımağı istihdaf etmektedir. 

'l'arilıin seyrini takip edersek 
harbin dalına da.ha geni.e jnsan 

kütlelerini kucaklayan bir inki§nf 
anelmJ.~ olduğunu görilrUz, 

Orta ~ağda. teker teker düello 
yapan ve yahut gt'UP grup dövU
§en muharfplerdcn ııonra para 
mukabili askerlik yapan ve en çok 
para. veren devletlerin h~metln • 
de çaltşan askerlerden müteşekkil 
orduların savaşlarına. ııııra gelir. 

Son r.~ra gelince, harp saluı.ln • 
rmm genlşledi~inl ve harbe lşU • 
ral: eden devletlerin sıyılannm 
gittikçe arttığını görürüz. 

Bugün denizaltı filoları ve ha 
va.lan ka.playan tayyare kuvvetleri 
Ue nrtık harpleıin sahalarmın hu. 

dudu kalınanuı bulunuyor. Bu· 
gUnkU harpler bUtUn milleUeri 
tehllkelt kucağına ıUrUkleyip bo • 
yunduruğu altını alan bir badire 
haline rcl.m!I bulunuyor. 

Umum! harpten eonra Yl17.ml!J 
olduğum bir kitapta yeni harple • 
rin hedeflerini ısöyle izah etmiş. 
tim: 

"Bundan sonraki harplerl1\ bi • 
ric.ik stratejik hedefi dllşma.n mH. 
!etin harbetme arzu ve hevesini 
kırmak ve galip gelmek ilmidini 
yoketmck ol&ca.ktır. İki muh.&rlp 
devlet ara.ımda mevzii kalabilecek 
ve <iJğer milletlerin seyirci bulu • 
ne.bileceği bir harpte hodc!ler: 

Bu harp muhakkak on yeli ve 
on Dekiztııd urrlarm nıeşbu.r mu. 
ha.sara harpleri ıekllnd!! devam 
edip son!' erecek. K&rıı.da n deniz. 
de harel:!tın a.ldı~ı at.atik vec
he hakkında bnşka ırnb~plcr ara
mağa lüzum yoktur. En bU);lk faa. 
Uyet ancak havada, uyku halinde 
bulunan siperleri ve mevz:ıeri 
kontrol etmek veya ke§lf uc;uşlan 
ya.p:nak veyahut denize mayıılar 
dökmek veya gemileri boınbardı • 
man etmek şeklinde tezahilr edi. 
yor. Fa.ka.t bunlar harp de.nen bil. 
yük yangının yanında ancaJ: birer 
kMlcnn ma.hiyetindedirler. 

Arazi istilası, sanayi merkt'zleriı:ıin 
tahribl veya asker? kuvvctlorln 
imha veya esir edilmesi gibl mu. 
hlm esaslar ola.bilir, Fakat umumt 
harpte olduğu ve mü~takbel harp
lerde olmak ihtimali bulunduğa 
gibi sııva.~lar devletler grupları a. 
r:uıında olunıa blltiln bu hedefler. 

---------------------------den kim dem vura.bilir? 

Bugünkü harpte · z.'\.ferl yalnız 

ha.rbetmek için ıilahlandrnl.nuf o. 
lan kuvvetl~rin temin edemlyec"
ği aşikar olarak görti!Uyor. Bunda 
zahmet ve me§akkato en fazla 
Göğüe gemrek vazlyetindo bullllUln 
ve maneviyatı sarsılmıyacak olan 
halkm çok bilyük dahli olncaktır. 
l'ıjı.c::.'.t bilyilk l:ir ener~i ve ytiksek 
ma.nevlyatıı !!"hlp olduğunu i~b3t 
edece!< ol::ı.n mlllet zafere h.'!.k kes. 
bed~elı;tlr. Bu noktalar kabul ve 
~ik edildikten sonra bu harb'n 
büyük bir muhasara harbi nıanza
I"ııEJ nr~ettiği teyit edilmiş olur. 

Hasan Ku~ayı. Fran ız kabinesinin mcbu::~ıı reclisir.de 
aldığı re>· adedini tetkik ederek ck::;erivetin hesa:.:ııncıa reye istirak 
ctmiyenlcrin 6ayılmamasr, binaenaleyh rnuh:ıliflerle n~uva!ıkların 
mecmuuna göre ekseriyet hesaplanmasının do{;ru olacağ nı kay· 
dcylcmcktedir. 

Ai' ŞAM f -· .. - _ .. _. __ -----·------ --4 
Dil:katler sütununda şöyle bir sual sorulmaktadır: 
"Sabahları aleHisul bütün fırınları tt!f ti§ eden memu~!:r, ver· 

dikleri raporda 4 · 5-ekmeğin şeraite uygun olmadısını bildirirler. 
Bunu mUtealdp ~ayet bir tefti" heyeti her hangi bir fırını 

kon•rol ederse il:i yüz ~üsur ekme~in b::>z:uk olchı:unu söylemek· 
tedir. 

Acaba neden?." 

''Her gün" ı;ütununda, Avrupada son günh:rin 
fo.aliyeti tahlil edilerek diplomasinin eilab kadar rol 
bir harp içinde bulunduğumu?: tebarüz ettirilmektedir. 

di, forr'at!k 
oynadıgL' 

''Belçika, Sırblstlln, Rmranya en . 
feci ist%lar:ı maruz ka1dı1ar. Fa. 
kı\t b!r devlet olarak ~nuna kadar 
harbottiler. Sedan herlmettndm 
sonra, Parlsl muhasara eden Prus
yalıların arkasından Fra:i.~a ye. 
niden a.!ker top!ıtynrak mücadele
ye devam etmlştJ. 

"DMnek ki - bUtun nRzarl"C • 
lcrln altsino olarak - mü~tak~l 
ba.rpler!n yegane stratejik hedefi 
düşmanın azim ve sebatm1, harp 
etmek hcvuslni yok etmek ol:ı. 
caktrr. Milletler arasındaki harp. 
!erde da bu netice ancak yardım 
\'C Uı.kviye yollarmm kesllme:ıl, 
her milletin dahili memb:ılarmm 
kurutulmaı:ı surcllic eld~ cdi!cbi -
l*'cektir. Ve zafer ordunun mane. 
v·:yatınm bor.ulması ile değil, bü
tun bir rn.ill~tin manev!yatmm bo. 
zulmnsı ile knzarulaca!ttır.,, 

• • • 

ı BugUn, bu devler harbinin he • 
nil.z ilk s:ühMmda bulunuyoruz. 
Bir tnr:ıf dilşmanı mubıuıtı.ra altmıı. 
alıp aç brra1cmak, hiç olmazsa en 
hayati fütiya.c;la.rmda.n mahrum e. 
derok maneviyatını earemak \'O 
bu suretle -onda ıafer Umidinl öl. 
dUrUp en ı>..onun:la katt darbeyi 
lndirlp harbi k~nma'c em"! ve 
gayretini takip ederek kalcyj !et
hetmeğe çallf11yor. 

MuhMara edilen tara! ise elYMI 
l-areketler vo ıılltı.h ku\'Vetilo bu 
ccnbcrden kurtulmağ& çalışıyor, 

Diz iktıaadl ve manevi kuvvet. 
~te ıı.ltı aydanberi eahldi oldu- terin 'mllhim rol oyna.makta hu

ğumuz harp hundan 20 sene evvel lundu~u bu yeni '\"e şiddetli eavaş. 
yazmış oldtığllltluz kita.bm yuknn. ta ııll;Jı kuvvetine a.ncak en son 
da. na.k!etüğimi;ı: satırle.rma uygun olar~< yer vcrllecc~inl eaıuna.kta. 
bir manzara arzetmcktedlı". Evve. yız, En uygun u.nınnda bUcum 
IA yalnız ild devlet araaındakl ve taarnıza. kalkJ§a.n tara.fm za.. 
Polonya • Almanya harbinln oahidi !erf kaza.ndı~ ve dalına. tnUdafııa 
olduk. Kuvvet muvaz:ene:ıizllğtn- halinde kalan tara.fm da c;ökmeğo 
den maada kumnndn '\"O teşkil!t ınııhkOm olduğu harp kava.ld.lne 
müsa.vatsu:lıı1mm bir tlm8a.ll olan "3.kl! herkesı;c JnJtltbndur. 
bu harp en kl5a. bir z::.man içinde • Bugün ablokaya ı:nukabll abloka 
nilınyete erdi. Bundan sonra da ile mukabele edilmekte ve dlişnıa.
müttefik iki devletin diğer kuv. nm iktmadt kaynaklarmm )'lpn.. 

tıımaaııı.a çalıoılmaktadır, Bu a.bln• 
ka ve mukabil ıblok& a13tenıiııo; 
hedet yalnta lkt.ıaadt karnllltlılrtl 
kurutulmuı delil, ayni ıamıuıd• 
mal! kayııe.klan aanmı&k, du,ı:ıB j 
nm havı ve denlı kuvvetleri" 
ve maneviyat.mı bozmaktır. 

• • • 
Harbin bu monoton gidıştn~ !;; 

na lkıbetler'.ni ancak tevl:alf. 
b!r hldbe deflftlrehlUr: Mutuııı'; 
n altmda bulunan ko.loyt kart~.1' 
ma1' lı;ln ba,ka blr kuwetJ.n 11.1° : 
dahalesl. BilyUk bir huruo bnrc

1 keti dil~nı harbi uzatmak eır.0 ' 
lerlni inkıtaa uğra.tabilir, 

Fakat bugün daha M aydlllı.r.ıı; 
ını" hir manzara arzeden geç~ 
harpten almınış dersler blzl cu rı ' 
ticeye vardtnyor: A,

0
, , 

O zaman bUyUk lnMD ltiltl°" 
r1nin lın na•ll• noticeıenm~ ~~: 
yandırdıkları matem bava.! 

10
, 

açlık ve ıefaletten fazla me~411 
ket ınanevtyatmı 8al'!m.Jf bultll{ 
birçok muhare~lerin benıerife ', 
kara, hava ve deııU muharebC p 
rini, bu&NnkU harbin Uk ve or Jl' 
devri.'lerlnde gBreml)~eğlmizi tt> 
nct.mekteyt.z. cV 

Kati netice almak lc;in yapıl• ıe· 
bUyük muha.rebeleıi, ancak ınll ti' 
tin za.Cere ulaşmak ll.mid1 ı,areı:ıı ,e 
lar geçilip ılya.st ve askeri ı:ed. 
karşı itimatsızlık. başgöstor er 
ınUthl§ ve kati çarp~ala.rla ıı ~ 
ne palı~ına olursa olsun ~~~ 
ula~a.k mecburlyeU hJs5cdll 
ıama~ görcccR'!z." ~· 

Bu son harpte bllyU!c mub& cll' 
beler görmcylşimlzin eebebinl ~~ 
dl nokW nazarnnıza göre ytJP 
ela tahı:ıc çalı.<jt.ılc. ~ıı 

MUnasip z.'U'Xlant reldlsl '" 
Polonyan:n i.stil!sı tipinde seti# 
tek bir muharebe t:e netle~~· 
a.lmmak Jstcnc~ği bize daha il'~· 
kul bir fltlr gibi gellyor. Bıltl~ 
n:uılp anm da a.netıJc ta...-a ~ 
ekonomik ve mnnevl kuvvetle ,,.,~ 
muvaıencsi bozulduğu zama.1» f.'° 
r '.-,:ıya - Almanya harbindCı iı!1' 

tarafın 23 gUn gibi ~ ,ı. 
r....man i~fnde ytlulnuuımı fnUI~ tJI' 
ı~ ola.n. Leh ve Alman k~ufl' 
ri arnmnda.kl mUvuene ve rıı ~~ 
valtrı7Jtk tam bir ıekilde teb~,ı' 
ettiği sıralarda.ki gibi) geliP f 
Jlll3 olacağım tahmin ediyortlı.~,ı 

Muharip!erden hiç blrlalll~ MI 
r.afr>rl ka.zandu-mM&. bile ~· • 
aramıda vukua.gelecek llk ~,. 
hava veyahut denl.z • hava ~~;,! 
rebesl ıulb konfcran.mım ~· 
b.ymde mtlhfm bir rol o~ııei 
trr. Fakat böyle bir muhsfC 
biz bentls ya.kul. görmUyoru'· 

Naldedcıı: M. r:ıı6' 
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ft!lmlff~ 
~&hBlae: 

• lıremJeketimlzle Ue&r1 mllnue. 
lıeuer tem1n1 için tngtıız !<Ağıt lab
J1Icaıarı mUmesaillertndeıı biri bu 
--~ 3ehrlmize gelml§Ur. MUmessl. 
~ 1ladeame göre, tng!Uz tnbrlkalan 

1 
ltlyeye 10n &nl&0ma.rır. uygun O· 

:'-le kliring yollyle ~mal gönderme· 

"' ha.zırdJrıar. 
nu labahkl ekBpreate bir de lngt. 
~ ıa.tlk fabrlkallırı mümessili bu. 
;:lllalttadll'. Bu ut, TUrklyenln bU· 

otomobil ve tayyare l!aUklerl 
~UYacmı temln edelebUeceJinl llöy. 
eı:nekte<Ur. 

• t>Un mecliste mUz:akere ve kaeu1 
O!b .... _ 
-ıı bil' kanunla, "Sosyete Şilep'• 

~· kurulan ,ırı:et \'C p!leplerl 
•-vıet dent.ı yollan idaresine geç. 
~Ur. 
cıU:. Vuzıecllerde me;hur tatlreı Ab
I ıd.irUı öldUrUlU§U ba.diııesl aydın. 
~t.ır. Clnayetl l§leyen, araba eü. 
~-..u Romanyalı Bekt&§Oğlu Hacı 

lladn-. Cin.ayetin ıebebl, Sabri la· 

~do. bir ıenç ilzeriııc1e kaW ve 
\' kt.uı taratmde.n duyulan 1hllt"u 
~ r"ek&bet htuidtr. Yakalaıwı Hacı 
~0Ua.. badlae ıcceat .A.bdUlkadirie 
.:,~-' ~ttiklerlnl ve onu fu'Uafma 
-~~ J"Ue yıkbğıııı, bayıl<11 aa.. 
~k Sabri Ue beraber yw.t.apa 
%wtnu ııöylomlı. lSIUmü arteal 
~?- ıazetelerden öfrendlğinl iddia 
--tttr. 

~llaaQ.laıı&ıı t.aıı1'1kat dosyaaı bug1ln 
• Y•.ve VtrilıulfUr, 

clQıı\'au •• ~lediy. ntsl LQtfl Kırdar 
l)~ t.ktam Aııkaraya Jitmi§Ur. Van 
h ı3ar balk tramvayl&rmm vut
lle ltıu vt ın.evcut borçlarmı t.tklk eit,a: Qlan Baıvok&lettek.1 komı.1one. 
ı~ t verecektir. 'O'ıkUd&r tram~:r
~ lJ1 borcu bir milyOD& .Y&klt.t• 

ıııt ~. Bwıuı:a ııaaıı ödeı:ıece~l tos. 
.Sar tdllee,Jrt1r, Vall cwxıa (1.lııUııe ka· 
• ~kalacaktır. 

lf:bt ~aya &1zl1ce ınuh&Cir ÇlkanldılJ 
ııud.t tlUzıer tarafmda.n uıUeadere ~ 
"hı~ ~an Sakarya vapuruııuıı 
,..;u'u b&kk.ınd.& ...ntbl tamından 
ObQ ~ IDal~uıat.a gör• h&41" töyle 

llfturı. 
~""'-rya npuru Sulina UnıJNndan 
\1ıtu ttıu lnrıu.1 muıtewekelerlne 
~ "' leıuınd.w umanmdan bu 
tt~rıtrtn ıı&kllııl ta&bhUt edenle· 
·~ UMur&ç.t.tı gemilere aktarma 
ltat ~it. Uıere muhacir yU!deml§, ta. 
~ IUUı kont.roıu tan.tmdaıı Bozca 
h~"&nııd& ve Türk karıuıulan da· 
~ lnU&yıne mauadtlı gemiye 
t~ &alem mUtre,. taratmda.n 
' lf&,}'f& Ül1\aıun& çevrilerek bu 
"'~ ı.. l•llll ltlvarislne do b1r ~l 
~ ""'11.nılıtJ:. Muhaclrler oraya 
~ ~ı.ıı ııoııra genıl busQne ka· 
~•ltkonuıdutu ~ zarar ve ziyan 

·~· ~~ halkı::ıım umıunt l1fın&l' 
bı~ lu.raıla.ma.k üzere alm· 
6oo.000°1an tedbirler arttmlmıetır. 
ltıôdern ~ 11.l'filt l8.000 kJoilik 
·~bı n llg?naJr: vUcuda getirmek 
l'~ ~1lnıaata olan tnp.at, Dıti
~tald l ~leııı.lyee.finden bu hu
l'e bl!h ProID"a:ın çok goentşletilmit 
~ l'e a8ea B!zana devrinden kal· 
d61l it~ altı dehU.. ve mahıenler. 
rıılnlıt.ı '4e edilmeli kararlattı .. 

lı l'. 
il y .. _.._ 

~oultı --..\.1 ınahzenlerl ve geıW.J 
~eı:ı ~en geçirmek için teok.il 
~ 2oo ;-"ilik heyet 11.ıııdlye 
llı~t Yer ~ Jti§fll1n aığınmuma 
la~ ulmUftur. 

~P\ırl ct IUlard& bulunan TUrk 
~ lto~ YlZlyeUertnt tetkik e· 
~1-- Yon btıgun llınan reJ.eUM .. dcı 
lıı..~.,..lr: -- ·-.""'il bot ., 'aaım llmanlt.l'Dld& bu· 
~ buı Ve ~er Y&bancı Umanl&r
~ ır._lllı&n dört TUrk ıtıebl b&kkm· 

• ~ verocektu-, 
Ctlt ... ertzıden dolayı tekaUt 9d!lo-
~ ... U&lltnı.ı rtn 

'- lkt e • ayrı ayn aenelerde 
ıııı, tı lllUtettıı tan.fn:ıdan ,.erU 
"'" !: teru ---.qebfıı.ı t raporu Uıerlne tekaUt 
t'tı ~ert Devlet ı,ttruıuca tetal· 

-.ııuıtır. 

~arıcte: 
• 

111 ~ta dUn gece Koıne • 

' 8c> •rtlatle.rlnln temallbı
~~ halk artlst1eri Dlddetıe 
~ lrf-.ra •• l'r&naız milli ma~ 
ı..ı~ •yY•ld aayıemelerlnl ts
bı~; Artistler, Y~oelavyanm 
'il~ ft YilzUnden bir hld1eeye 
't'fl'tıt e.n •ennemek üzere m.llU 
~l'bıe azvıemeın~Ierdir. Bunun {} .. 
• ~ Yatrod.a bulunan halk bir 

ldanıeyyen aöyl<.'ml§tlı-.. 

SAAT: 

Almanya müthiş 
bir taarruz mı 

hazırladı 1 

13.40 
Müttefıkler ·Amerikadan bir 

milyar dolarllk tayyare alacaklar 

BEYANATI 

Holanda bi tarafhğı 
Almanya lehine 

k . . ? ter . Mı ettı . 
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Talim ve manevra müddetleri 
Vekiller heyetince tayin edilecek 

Askerlik kanununun 58 inci maddeainin değiştirilmesi b.Qktn· 
da hükQmet Meclise bir kanun J!yihaaı tevdi etmiştir. Bu lAyihay.ı 
nazaran talim ve manevra için ihtiyata geçtikleri tarihten itibaren 
her iki senede bir çağrılacak usta efradın orduda hizmet mUddct' 
]erini fevkalAde ahvalde tcra Vekilleri Heyeti tayin edecek ve 
kanundaki azamt bir buçuk aylık hizmet kaydı ınutebcr olmıya· 
caktır. 

Diğer taraftan f evkallde ahval dolayısile ordu menımplannın 
istifa edememeleri ve tekaUtlüle hak kannmıı olanların bu ha'k· 
larından istifade eyllyememeleri bakkmda hükQmetin Büyük 
Millet Meclisine bir kanun llylhuı tevdi edeceği haber Terilmck
tedir. 

Yedek aubaylan kuıununda değipklilr yapılması bakkmdaki 
layiha da Meelia millt mUdaf~ encUmeninde mUzak~r~. -:e ~abul 
cdilmiıtlr. Uyihaya göre ihtiyat ıubaylarınm ordudakı fıılı hızmct 
müddetlerile ıtaj müddetlerini ilıtiyaca ıöro lcra Vekilleri Heyeti 
tayin edecektir. ______ _.. ...... ---0-------------

"Fevkalade varidat,, kanun 
ıayihas.nm esasları nelerdir ? 
Anb.ra, 28 - Fevkalı.dt vari

dat kanun la~ibu1 dUn iktmat en· 
cümeninde müzalıtero edil.ın!ttir. 
Hen\U bütun encllınenlerden gec
miyen ve tabiatile tadUlere uira· 
mtuır mUmkün buluı:fan bu Jft.yiha. 
nuı eimdik.1 u.a:ıları eöyledir: 

Tlcarl ve sanayi tc~bbUa erba
bmm kazanç vergilerine yUroe el
li nispetinde bir zam yapılacaktır. 
Serl>elt meslek erbabmm ve eana
fIQ kazanç ve~lerine de bir mik· 
tar zam yapılınMı dUşünUlıneltt:e. 
dlr, Fakat resm! ve yarı re!lmf de
val.rle husu'!t mUe!seselerdeld me. 
mur ve müstahdemlerin kazan~ 
vergilerine am olmryaca.kt.ır. 

Serbest meslek erbabUı eana.f .. 
larm kazanç vergilerine yapılacak 
r.am mlkdarı şimdilik yUzde onla 
y(lzde yirmi beş arasında tasavvur 
edilmektedir. Kat'! karar enen. 
menlerde verilecektir. 

Hava kuvvetlerine yardım Te,,... 
glalne ve bankaların, bankerlerin, 
sigortalarm ınua.mele ver&llerine 

T~ sanayiden latU&de ed.
rek "ergiden muaf tutulan mUce
seselerdeıı kazan~ vergisl esa.sla. 
n nispetleri da.hillnde mlllt mUda-
faa vergisi almaca.kttr. Tabtt ha • 
Un avdetine kadar teşvild sanayi 
muafiyeti kaldmlacaktır. 

LAyihanm esaslan bunlardır. 
Yeni verKilerln temin edeceği va
ridat mlkdan a8yle heeal)lanmıJr -
tadır: 

KuAnç vergisi zammı 2,380,000 
lira, hava kuvvetlerine yardmı. 
verı;i:st t:ıımm1 8.056.000 lira, Ban. 
ka ve li~ortalarm muamele •ergi
si 943.000 lira, fjeker vl' .. tllrnz ts. 
tihll.k vergisi zam.nu 6.935.000 D
ra, Benzin ve safre,.·e 7'.lm 2.48(}{'CO 
Kahve zammı 1.063.000 Ura. ~y 
Z&&Dmt 188.000 Ura, Kauçuk -ve 
mamulltr, derf ..-e mamulltJ, pa
muk ve yt1n lpllft. porsel~., ve dl. 
r.eetv~en el"'ecalı: yl'-.. e ondan 
870.000, sunı !pPlt tpUğf •~ ma -
.,..,,,1A+t vi\.,.<lı> N\ 'J-pe.,l-,11• '(')!'j~ nno 

Amsterdsm, 2G (A. A.) - Bir birer misli zam yapılacaktır. 8e • 
Alman tayyaresinin her gün mun. kere kiloda yedi kuruş vergi Ulve 
t..aza.?Da.n Berllnle Amaterdam ara- edilecektir, (Bu vergi geçenlerde 
sında posta ve eşya nakllyatmı te- yapılım on kunıış zam.mm içindedir, 
m1n etmesi hakkında. Almanya ta- yeni bir zam yoktur. Bu yed! ku
ratmda.n yapılall teklif ıtollanda nıtun U~ Jmruıu pancar için köy. 
makamlarınca kabul ed.Jlın!ştir. Al· ltlye verilen fiat farkma ınuhbil 
manya, bu nakllyatm ınUnhMn"an şeker Dfrketlne kalacaktJr,) 
Alman tayyarelerl ve pllotlıtn t-. Benzin ve diğer mcvaddı mUota. 
rafmdan yapılmaşı ve Hollanda ileye kilo b~mı beş kuru§. ka.hve
tayyarelerlnln ve pilotlarmm bu ye kilo başına 20 kuru.ş, çaya kllo 
toe bnştmlmamuı hususunda ıs- başına 4 O kunış Z8.M yaptlaeakbr. 
rar etmiştir. Pamuk ipUğt, yıa.muklu IDCD!U -

Nakt'vat vergistne zam: fn!llaftdan 
400.000, bı."adan 1.100.000. dam
ga resmJ zammı fiM ""n. 'J'lltllne, 
mU.ıırı,...+11. ~"m 3 .000.000, Teırvfid 
sgnıniden f~ttrade P.ı'l"rı mfle0 ecse-
1ere hır'h'""ilen 1.510.000, Klllrlt 
zammı, 527.000 1d eeman yeldht 
32 ?~~.000 liradrr. 

Stok 88.htblerlle fabrfblanla 
yan mamul e1YU1 bulunanlar t'Jd 
gün sarfrnda bu mallamı mDct.arr 
hll!lusunda beyanname verecekleT .. 
dJr. 

Alınanya hUkömetl ayni :wna.n. cat ve eoya., kauçuk ve mamultb, Hük1Usıet tantındN bir GOk ııı...s. 
da diplomatlarmm ve mamurlan - işlenmiş deri ve mamulAt.ı, euacl· delerin tlyatı&rm& muh\eUl ııtabetltf. 
nm da her Ud IBU.kamette bu hat- vo, yUn lpllğt, yUnlO m ruıucat ve de zamlar yapılacağı tıaberlert ıızen. 
tan istifade f!UnelPrl bakkmı late. kıldan e,ya, ipek vo ıun'l ipek Ue ne plya.ııada derhal gayrtmeonı blı' 
mlş ve almıştrr. Birkaç gUndenbe- iplikleri, kumaştan, keten mcnıru- hareket bfı§lam13tlr. 
rl La Haye ve BrUkselde bulunan cat, ııicim, kendir, jüt, plastik Bu ısa.balı bazı toptancı Wccarl&ra. 
birçok Alınan diplomatları bu fm. maddeler, baharat. kA;;rt, mu.kav. mal almak lçtn mt1racaat eden birçok 
tlyazdan r:entg mikyasta istifade va, her tUrlU mup.mba ve mamu- esnat "malımız yoktur" cevabtıe k&l'lo 
etmektedirler. lltı, J)OrSelcn marnulltı, cam, Aişe, ııılqmııı&rdır. ManUatura c-.ıuert. 

Hollanda hUk<tmeti yalnız bu ııvna ve btltün zilcaclve mamulatı- deri, cam ve lAılUk eı~. lp.kll ku• 
tayyarenht Hollanda a.ra.zlsi Uze _ na kilo ba~ma muhtelit mikdarda, matlar plyuadan kısmen kaJdınl.aılf· 
rinde tesblt edilen yoldan kat'iY· fa.kat yüzde on nisnetinde bUhllk tır. Bası yerlerde çay buhranı vardır. 
yen inhiraf etnıemeef ve bu hatta resmi :r.ammolunaca.ktır. Bllhaıısa küçtlk pakeUer lçlndıkl ~Y· 
ça11!7mamna mUea.ade edilen Uç ld. Nakllvat vergim.ne, yolcular l- ıar ptya.aad&n kalkJıuıtır. 
tiden ibaret Alman milrettebatmm çin bUyUk hatlarda birinci mevkide Yukarıya hUl&aa etti~ tek.Dde 
evvelce taviıı edilmesi ve ııonrad1J1 vUr.de 5, Udncl mevkide vUzde 2.5, hareketler bfı§ladıtma dair yaptlaa 
bu mUretteb&t ara.smda yapılacak UcUncU mevkide yUzde bir, ba.nll- flklyetıer üzerine allkadarlar mll.tt 
deği111ikliifn enelce tıuıdilc ettiril· vö trenlerine mevki !arkı olmak. korunma kanunu bllküml•rln• röre. 
mest hwruelarmda mrar etmiltlr. ımn yUzde iki buçuk, yolcu nakll- tahkikata bafl&mlflardır. u.aı aklı· 

GUnde Od kere kullanılan bu vatı harlo:nde bUtUn nt\kliyat için yanlar v&rM bunlar otddeUt takip • 
bat yüksek Alman lrumandanhtr- vtlzde beş 7.n.rn"'~111""""'1ctır. (Tn>n dlleceklerdll'. Eaaseıı bul lth&llt .,.. 
na lıt~Jb ısahilJerlne gönderilen ~tt C!JYa, eenebf m~mleltetlore rloğ- yası, lthallt blrllklerl tt.ratmd&n p.. 
ukerf Alınan tayyareleri lc;in ba- rudan doğruya giden eı,ya, buğday tlrilip tüccara datzt:ldığnıdan ber tOc 

N york 28 (A.A.) M va tara~tıa.n yapmllk lınklnm• ve çavdarla unları, tu?:, tutun, şc- cann ellndekl ııtok mıktan apfl J'U• 
ev • - Uttefiklerin aon model en iyi Ame· ker, ispı·rtolu !ekiler, natta,11cı 

rik -'· ..11 ta a ı ri ı ,_ vermektedir kan belUdl!', Fakat fthalAt btrUkl•rl 
an bae~ı YY re e n aatın alma.ıanna müsaade edilmesi hak- · maddeler gı'bl fnhieara t.Abl ve bir 

kında Ruı:velt tarafından verilen karar sureti umumlyede hUk~- EmJıı bir menb&dan ajtron!ldl~- ıcısmı ~ J!ÖtıT'til" olan maddeler kurulmııdan evvel gelmiş mal~ 
mete karşı tenldtklr bir tarzı hareket ittihaz eden general Johnson ne göre Belc;lka hUkfımett. Alman "eni nalrfö·e verrr!'ll :ı:ıımmmdan is- mıktan malMı değUdtr.Mmtaka ca· 
L-bul etmı'"tlr ta•n .. relertnln Brtlksele dn~· ay. ret inUdUrlUğU piyasa tızerlnd• datml 
&4 :r • "'" iP.. '!11na edi}eceklerdJr.) mak 

''Nevyork World Telegram" guetesinde general, 16yle nf prl.Jar altında yollarma devam Dam- r .. smtnde, m"ktub'.a- .,, 11lu bir kontrol yap Usan 
yuıyor: etmeleri bakkmda yapılan tekllfl ".. •c " ... tcdblrll!r almıştır. Mutett.ı,ler tara• 

Reisicumhurun Amerikan tayyarelerinin satılması hakkında kat'lyetle reddetml§tlr. •.rilzde em, ve n!&bilcrde yU.zde on fmdaD bUyUk toptancı depolm lron· 
d ..il dU U zam. yapılacaktll'. trol edilecektir. 

Yerdiıı karar yilı c ~ .. ı r st bir harekettir. ÇUnkU ıeri halinde !ııhhar mamulA.tmdaıı olan til. Euaen mını korunma JwıunUDd.a 
inpata istinat eden Amerikan hava endüstrisi teılrilltı bizi çek tUn ve mamulA.tmm milli mUdafaa bu ıtbl harekeUere k&rf1 çok flddet· 
kuvvetlendirmiştir. İn§aatımıZl ; yalnıı kendi lhtiyaçlınmıra in· Satılık bakalit presi vergfslne bir mi.ııll, ralo, ke··· .. 1(. 11 hUkUmler bulunduğundan, p)'ri· 
hisar etseydi bu dereceyi bulmak lmklnı mevcut olmazdı. Kendi ve likörlerin ei3e cesameti rıl!tı~- meonı kazanı; hareketlerine ~ 
ıiparlıJerlmlıc fnı;imam . eden mütte!'ıklerin bir mUrar dolarlık 40 ton taeyik kabiliyetinde 14()( •ine ,;öre 3, '· ve 6 kı•n'"'· vf!ııJd ve derhal &<D.tyeye verileceklerdir. 
ılparlılcri bu neticeyi tstihsat etmek ımklnmı vcrmlıtır. kilo bakalit mamulatı imalioo~ 'Wn'DMVa "'eel~rfıP. .,ıı~er tnını•. -------------
Sofyada bulunan Alman heyeti kullanılan yeni bir el presi ve ka •arabm Utreetne Dd ku"11, blrannı 

hplan teferrliatile beraber satılık l litrestne sekiz kurut. ot.ee be.fJna 
Sofya, 28 (A.A.) - Halen Sofyad• bulunan Alman Tuna va· ı ttr. dört kunıs z:ı.mmolunacııktır, 

pur kumpanyasının mUdUrU ile Alman nehir nakliyatı kumpanya · M~ t .. F t'h M . l J{!bı1t fiatlarmrn iki kuruşa çı. 
srnın müdürü Bulgar dcmityolları nuın n nehir nakliyatı mUdilr- uracaa >'.erı. 0 1 • anısa 1 ka.nlmaaı, ça.kınak truJlanna birer 
!erile ıörütmü§lerdir. Fmn ıoluık bır numaralı hanı. ku~ r.s.mm~ilmeei dil1UnU1Uyor. 

MEÇHUL KORSAN 
Yazı ~ldutu dolayllllJıe kcmalıaım4ı. 
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" Alınız. Kapağım güzelce 
kapadım. Tacın içinde olduğun
dan emin olmak için kontrol edi. 
niz." 
''- Peki, peki; sonra, Kapa· 

nan kapağın trak diyen madeni 
sesi duyuldu. 

Oda, biraz sonra tekrar ses· 
sizliğe gömüldü. 

Dik yine yalnız kalmıştı. 
Yerinden kalktı. O daya göz 

gezdirdi. Her şey yerli yerinde 
idi. 

Tckraroturdu. Asabiyetten tit
riyen parmaklarile cıgarasını 

yaktı ..,.e biraz evvel cereyan eden 
hadiseyi gözlerinin önüne getir -
meğe çalıştı. 

Vaziyeti kavramıştı. D on Lui~ 
ve Kitaracı muntazam bir pHin 
dahil}nde çalışmışlardı. 

Kitaracı, saat bir kırkbeşte kü· 
tüphaneyc girince, kadının heye
canından istifade eden Don Luis 
el çabukluğiyle tacı bir taklidile 
değiştirmişti. Fotoğraflardan hah 
setmişlcrdi ! Kadın ona tacın bir 
çok re imlerini göstermişti. Az 
mı taklitçi sahtekarlar vardı? 

Dik derin bir nefes aldı. Artık 

her şeyi anlamıştı. 
On dakika sonra, K i t a r a c ı, 

musiki aletini boynundan sırtına 
asmış Don Luis Morcnonun oda

sından çilayordu. 
Merdivenlerde, nereden çıktığı 

belli olmayan, Dikle karşılaştı. 
Dik onu samımı bir şekilde 

ka~ılıyarak: 
··- O Senor, sizi gördüğüme 

memnun oldum. Çok rica ederim, 
odama bes dakika için gelir misi· 
niz? Size bir şey sormak istiyo
rum." 

Kurnaz kitaracı b<ışını sallıya · 
rak: 

''- Cok müteessirim, Ameri· 
kalı Senor, çok müstacel bir işim 
var. Başka bir zaman memnuni
yetle gelirim." 

Dik o kadar çok rica ve ısrar 
etti ki, musikişinası odasına gö· 
türnıeğe muvaffak oldu. 

Odaya girdikleri vakıt, Dik ka· 
pıyı kilitledi. Tebessüm ederek : 

'' -Eh dostu..-n, b:ına şimdi her 
şeyi rahat rahat anlatabilir.siniz .• " 

"- Senor, aldanıyorsunuz; si
ze anlatacak hiç bir şeyim yok. 
öğrenmek arzusunda bulunduğu· 
nuz şey ne?" 

Dikin tebessümü kayboldu .• 
Franııızca olarak cevap verdi : 

"- İnkar etmeğe kalkışma 

Duprez. Tacı nereye sakladın?" 
Hakiki ismi Duprcz olan ki· 

taracının esmer yüzü kireç gibi 
bombeyaz kesildi. 

''- Senor, esef ederim, fran -
sızca konuşmasını bilmiyorum." 

Dik alaylı bir tavırla .. 
"- Rolünüzdc çol: muvaffak 

oluyorsunuz. Tebrik ederim. İn· 
kar etme, her şeyi biliyorum. 

Moreno sana tacın resimlerini 
gösterdi. Sen taklidini hazırladın. 
Kütüphaneye girdiğ"n vakıt, Mo· 
reno, eenln Senora Loresin he
yecandan ve dikkatsizliğinden 

ıstifade ederek, hak~kisile değiş· 
tirdi ... 
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Duprez kamasını çekerek Dik· 
in üzerine atıldı. 

Dik tabancasını çekmeğe vakıt 
bulamadı. Kenara atıldı ve ka
manın keskin ucu derisini sıyır· 

dı. 
Dik, ikinci bir darbenin haya· 

trna mal olacağını biliyordu. Bu 
darbe inmemeliydi. 
Kamayı tutan bileği yakaladı. 

Sol eliyle Duprezin boğazını sık
mağa başladı .. 

İkisi yere yuvarlandılar. 
Dik, kamayı göğsünden uzak 

tutmak için bütün kuvvetini sar· 
fediyordu. 

V a z i y e t Dikin lehine 
döndü. Herifi altına almıştı. Al· 
tındaki adam mücadeleden vaz 
geçmişti. Dikin k uvveti ondan 
üstündü. 

Derin derin, bir hayvan gibi, 
soluyordu. 

Duprez kımıldamıyordu ar-
tık: 

Başı kitaranın üzerinde idi. 
Gözleri bir yılan gözü gibi parh· 
yordu, bir şeyler mırıldanıyordu. 

''- Bunları n ereden biliyor· 
dun? Demek polistin ha!. Ki
tara ... " 

Ağzından kan gelmeğe başladı ... 
Ölmek üzereydi. Düştükleri va· 
kıt tesadüf eseri olarak kendi ka· 
masının üzerine düşmüştü... Bı

çak ciğerlerine kadar saplanmış· 
tı. Eli, Kitaramn sapını sıkı sıkı 
kavramıştı. 

(Devamı var) 

• 

Bagtlnkl harpta tayyaralarla oyna· 
dikları mtlblm rol ~ ~ 

1 NG!Ltz sahillerinin nispe
ten sığ ve denizaltı gemi

lerinin sokulamryacakları noktala
rında birçok maynlara raslımmıısı 
ilk zamanlar İngiliz erkiınıharbi -
yesinde büyük hayret U)"a.ndır -
mıştı. Dalmt bir kontrol altında 
bulunan bu sahillere düşmanın 

mayn dökileü gemilerinin yaklaş -
masma lmkan bulunmadığına göre 
nihayet mezkur maynların tayya
reler tnrafından bırnkıldığma ka

çaktan uçan İngiliz tan;areleıi ha
rekete hazırlanan be3 Alman de -
niz tayyaresini mitralyöz ateı,ıine 
tutarak onları felce uğratmış \·c 
gece karanlığından istifade ederek 
zayiat vermeden üslerine dönmilş
lerdir. Bu parlak muvaffakıyet 
İngilizlere muntazam ve daimi 
baskınlara girişmek cesaretini ver
miştlr. 

Böylece "emniyet keşif kolları,, 
ihdas edilerek Alma.-ı Frison ada

Yazan: 
naat getirildi. Ve 
ikinci teşrin ayı. 
nm son haftası 

zarfında hava ka
rannağa başladı -
ğı sıralarda İngi-

v. LiOY 
larından Borkum, 
Norderneg ve 
Silt ilslerinc bir
cok ani baskınlar 
yapılmıştır. Aşağı 

liz sahilleri yakn larında ve çok 
alçaktan uçarak geçen düşman 

tayyarelerinin esrarengiz faaliye 
tinin manası anlaşılmış oldu. Pa
raşüte asılı ağır bir cismin suya 
bırakıldığı görülmüş ve bilahare 
bunun mayn olduğu anlaşılmıştı. 
Ertesi gün Taymls nehri ağzında 
denize nıayn döken bir deniz tay
yaresinin düşürUlmesine muvaf -
fakıyet hasıl olmuştu. Tayyareler
den atılan maynlann paraşütle 
bırakılmasının sebebi su.kutu tah
fif ederek maynrn zamanından ev
vel patlamasına mani olmak ol -
duğuna şilphe yoktur. Fakat ka -
rakol gemilerinin bulunmadığı sa
hillerde geceleyin deniz tayyare -
!erinin denize inip ma:v-nlan bı -
raknıaları imkanı olduğu da unu
tulm:ı.malıdır. 

İngilizler bu yenl düşmanları, 
mayn döklicü tnyyarelcrin vücu -
dundan haberdar oldukları gtin, 
derhal büyük mikyasta korunma 
tedbirleri almışlardrr. 
Düşman tayyareleri bu ma)'Il -

ları ekseriyetle nehir veya ka
nalların ağızlarına döktilkleri ve 
çok alçaktan uçmak mecburiye
tinde bulundukları için bu alçak 
uçuşlara. mani olmak, hiç olmaz
sa bunları tehlikeli kılmak JUzu
mu hissedilmiştir. Bunun üzeri -
ne ınotörlli sallar üstlinde ko.lm 
kablolara raptedilmiş balonların 
bu nehir ağızlarında havaya uçu
rulması ve bu balonların muayyen 
bir ylikscltlikte kalm tellerle rap
tedilerek bir nevi taY)"a.rc ağı te
sis çareleri dünUnUlmUştür. Bu su
retle geco karnnhğmda k:ınallar 
UstUnde uçmaya çabahyacak Uıy
yarelerin hareketlerine mimi olu
nacağı tahmin edilmiştir, Diğer 
taraftan da gün batarken mayn 
dökmeğe gelecek olan tayyareleri 
gidip üslerinde avlamak ve onları 
hareketten mene çalışmak cihe -
tine de gidllml§tir. 

DEXİZ CSLERt~E ANI 
BASKTh'LAR 

İngiltere sahillerine mayn dök
meğe gelecek olan düşman tayya
relerinin faaliyetlerine mani ol -
mak için evvelfı bu tayyareler üs
lerinde ani baskınlar yapmakla i
şe başladılar. Bu suretle ilk 
defa 28 ikincitcşrinde bir İngiliz 
tayyare filosu Borkum adasında -
ki en yakın Alman tayyare üssü
ne bir b:ıskm yapmışt.Ir. Çok al -

dnki kısa istatis. 
tik İngilizlerin. düşmanm tayyare 
ile mayn dökme faaliyC'tlcrinc 
ka~ı nasıl mukabele ettiklerini 
göstermek cihetinden ehemthiyet
lidir: 

21 ikincileşrin: Al>nanlar tayya
relerle mayn dökmei!e başlıyorlar. 

28 ikincitcşrin: İngilizler Bor
ktım hava Uıısüne ilk baskını ya
pıyorlar. 

12 ilkkanun: "Emniyet kef5if 
kollnn,, SPrvisi faaliyete geçiyor. 

nu KJ<;~IF KOU..ARJXIX 
FAAT.f'\'ETt NEDEN 

1BARETTlR? 

Ağır bombardıman tayyarele
rinden mürckkcb birkaç müstakil 
filo gün batarken veya şafak sök
meden evvel Frison adalarmdnki 
tayyare Uslcrine ani baskınlar ya
parak havalanmağa hazırlanan 
mayn dökücii tayyarelerin hare -
keti erine mani olurlar. 

İngiliz matbuatı bu emniyet 
keşif kollarının faaliyetlerinin ne 
dereceye kadar müspet neticeler 
elde ettiklerine dair hiçbir haber 
vermediklerinden bu hususta faz. 
la malfımat almak imkanı buluna
mamıştır. Fakat karanlıkta uçma
ğa hazırlanan tayyarelerin mu
hakkak yollarını görmek ve ha
zırlıklarını ikmal etmek için elek
trik ve ışıldak tenviratına ihtiyaç
ları olduğundan ha\·ada bulunan 
İngiliz tayyarelerinin bunlara isa
betli endahtlar yapabildiklerine i
nanmak liizımgelir. İngiliz baş\•c
kllinln 14 iklncikfınunda avnm ka
marasında söyledi~i şu sözler bu 
hususta blze bir fikir ver
meğe kafi gelir: "Tayyarele
rin havalanması u:ın düşmanın 

yaktığı ışıkların görüldüğü yerlere 
tayyarelerimizce sayısız bombalar 
atıldığından bu mevkilerin karon -
lıkta bırakılmaları imkanı bulun -
muş ve bu suretle A iman tayya
relerinin havalanmalarına imk~n 
bırakılmamıştır.,. 

BiTAr.AF TfCARET GJi~Mtumt
NlN TAY\'AR EYJ,F, J{OXTROLU 

Almanların müttefiklere tatbik 
ettikleri mukabil abloka tedbirleri 
arasında bitaraf ticaret gemileri
nin kontrolu da Yardır. Fakat Al
manlar bu işte bugilne kadar tat
bik edilen harb gemileri vastlasi
le kontrol yerine tayyareler vası
tsısile kontrol cihetine gitmişler
dir. 

Alman 109 (M E) Meuershmiu combardıma:n 
mürekkep bir filo 

tayyarelcrindeıı 

Bombardıman tayyarelerindcn 
mürekkeb birçok tayyare filoları 

şimııl denizi SC'malnrrnda uçarak 
karakol vazife.si görmektedir. U
zaktan bir gemi gören bu tay·ya
reler derhal o tarnfn doğru gide
rek gemi üzerinde birkaç d~,·ir ~·a
parlar. Bitaraf veya muhnrib ge
misi olduğunu tesblt ettikten ve 
bir znrar görmiycceklPrine kanMt 
getirdikten sonra tavvarelerden 
biri denize iner diğerleri ~emi üs· 
tünde ucmnı'fo devam !"derler. Tav
yarc ıı:lotunun megnfonla yaptığı 
ihtar Uzcrine gemi derhal dC'nizc 
bir sandal indirir ve hamule VC'S'l· 

ikini havi bir ki~i tayyareve yak
laşır. VMııik lizerinde yapılan !<•'.rt 

incelemelerden sonra ~emin;n ka
çak hamule taşımadığına kanaat 
getirilirse yoluna devam ·etmesine 
mllsaadc edilir, aksi takdirde ro -
tasmt <>n yakın Almarı limanına 

doğru çevirmesi emredilir. Ve J?<'
mi tnyyar<'lcrin tehdidi altmda o
larak bildirilen limana doğru yol 
alır. 

Bu sistem hem C'konomik ve 
hem de seri kontrol imkanım bah
şcttiğinden Almanlarca büyük 
mikyasta tntbik edilmektedir. 

s ~BI!' BALON sımı,ERİ 

Harbin ilk altı a:v, zarfında mu
lıarib devletlerin hava fanliyctle
rinden bahseden bu yazımızı, İn
gilizlerin hava hücumlarına karşı 
nldık'nn \'Q yukarda krsaca bah -
eettiğimiz tedbirden bahsederek 
bitirelim: 

Bu tedbir. harbı umumide bazı 
devletlerin bae,·urmu!'j oldukları 

Şehirleri ta~re hücumlanndan 
muhnfaza için kullanılan sabit 

sabit balonlardan b:ci 

ve kalın kablolarla yero merbut 
yilksekliklerdeki sabit balonlarla 
bliyük şehirleri muhafaza etmek· 
ten ibarettir. 

Bugün Londı-a şehri Uzerinde 
kablolara merbut birçok sabit ba
lonlar havalandırılmış ve bunlar 
hirib:rıerine ufki \•cya mail va:z.i
yet arzt>dcn kaim tellerle rapt" • 
dilmiş bulunmaktadır. Bu surt>tlC 
blitiln balonlar biribirlcrine rapte· 
dilmiş ve bir havai lclörgU.'3li hu
sule. getirilmiş oluyor. !JOndrtı 
şehrine hUcum edecek tayyarele -
rin bu suretle bu kablolara çarpa -
rnk par<;alanııcnkları veyahut us· 
lerine dönemiyccek şekilde hasara 
uğrıyacakları Umit ediliyor. Bıı 
balonlardan mürekkep seılin tcş -
kiline başhnmadan evvel b:ızı taY
yarcciler buna itiraz etmişler vo 
bu seddin bir favda temin ctrniye· 
ceğini, hilfıkis t~yyare dafii topln
rmın ve avcı tayyarelerinin faali • 
~·etini ~kal edeceğini söylemişler
di. Rıından maada bu bnlonlnrıt 
isabet Cdf'cek m<1rmi veyahut mer 
mi parçalarının d~rhnl bağlı bu -
lunduklnrı kablolarla beraber ye -
re düşmelerine srıbep olacağı ,.e 
yere dilşen kabloların de birçok 
hasarlar tfwlit edeceğini iddia et
mişlerdi. Fak:ıt bu sistemi müda
faa edenler bu balonların bilhassıı 
gece hücumlarında çok işe yarıya· 
caklarını iddia ettiler. Çünkü kıı.
ranİıktan istifade ederek tayyare 
d:ıfii toplarma hedef olmaktal\ 
kurtulacak tayyareler bu çelik ağ
lara takılarak parçalanacaklardı. 
Di~er taraftan hC'r 7.aman I..ond· 

rayı saran kesif sis tabakasının ,.c 
hirkaç ay milddetle Londra se.ın.'l.· 
larınt kaplayan bulutların bu b!l
lonların dlişman tayyareleri tartı• 
fından görillmelerinc mani olacıı.· 
ğmı ve bu suretle balonlarm tcıı· 
likesi artacağını iddia edenler 111· 
~iliz avcı tayyarelerinin balon sed· 
eli haricinde ve nisbeten daralıntS 
bir sa!ıa içinde düşman bombardı" 
man tayyarelerine müessir tnar 
ruzlar yapabileceklerini söyliyC• 
rek iddialarını takviye ctmeğc ça
lıştılar. Aleyhinde serdedilen muta· 
laalara rağmen bugiln bu baloıt 
scddi vardır. Yalnız ne derccedEI 
fayda temin edcce~i hakkında bC" 

nüz kati bir fikir edinmek imkiUl1 

olmamıştır. Çilnkü Alman tayyn " 
releri şimdiye kadar Londra ch'11• 
nndo. ancak birkaç keşif uçuıı11 

yapmakla iktifa etrn:şlerdir. 

Çeviren: 1\1. ı~nöıt 

klnle:mlş, derlnlcşmlşU. Onun bu si<· 
~am dalan gözlcrinlde arkadaoııı.rt• 
ktrplklerinl yakan bulutlıı.n ve yaglll' 
n gördUler. 

- Taarruz ne vakit başlıyor çoeul' 
lar:' 

Ağlayan şehit 

mir kanatlı muazzam kapılıı.r açıldı. 

Onu bu kapıdan içeriye ittiler. Geldi· 
ğt memleket, gençlik, ümit ve arzu 
memleketiydi. Atıldığı yerse bir çu
kurdu. Kendisine benziyen binlerce 
mahlt'.lkla dolu, kenarlarından garip 
sesler duyulan acaip ve karanlık bir 
çukur. Anladı ki bir başkn şey ol
mu:ıtu. Yeni bir hayata başlıyıı.cnktı. 

• * • 

cenin alAmellcrl belirdi: Umumi harp 
başlamrş, seferberliğimiz llA.n edil· 
mlşU. Selimde herkes gibi şu
besine müracaat etti. Onıı, Harbiye
deki ihtiyat zabitleri karnrgO.hmıı 

gönderdiler. Orada altr ay talim gör
dükten sonra lsUhkAma a;>Tılmıştı.TUrk 
lUğün Çanakkale şerefinde onun da 
akan bir damla kanı vardır. Kumkn
lede vnzi!cslni yaptıktan sonra !ırka· 
sile beraber tstanbulda annesine uğrı
yamadan Diyarbakıra geçti. Oradan 
a.ncak iki mektupla bir resmini gön
derebildi. rronra aylarca haber alama
dılar. Bir gün bir kanun ne!erl (1) 

- Bu gece ikide Selim. 
- Taburun noksanları tama~· 

dı mı? 

- Evet. 
- Ben taarruzdan eV\·el bırtn'1 

Selim, o zıı.mıınlar daha çocuktu. 
Hemen hemen doğduğu gUnden başlı· 
yarak hiç eksllmeyen neşeler ve saa
detler içinde yavaş yavaş daha etraf
lıca dünyayı anlıyor, kendi kendlnln 
kim olduğunu araştırıyordu. Ekseri· 
ya fikri hayatın §eklllerlne bakarken 
bir kördUğOm1e sıı.planır kalırdı. Bu 
bllmeceler 6nUnde §aşkın, şaşkın 

''bunlnr ne?,. derdi. MüşlcUIUnU bir 
b~krumıa da soramazdı. Kendinin 
daha nasıl bir mevcut olduğunu an
lamnmıgtı. Aynalarda sar.tlerce aksi· 
ne bakardı Yaşıyan, yiyen, gUlen 
maddlyetinde garip manalar bulurdu. 
Bu eksAriya onıı alıklığa 8evkederdl. 
Odaların karanlık kö~lerlne çekllir, 
g!lzlcrinl kapar, kolunun üstüne ıı.lnı· 

nı tlaynrdı. O zaman muammalar taz
lalaşrrdı. Gözleri kapalı kaldıkça ka
ranlıklar içine hayaller ı;ol;altr, yeşil, 

mor, turuncu, renkli §ekliler, daralır, 
genl§ler, uçnr, kaybolurdu. Sonra yer 
terine yenileri doğardı. Bu anlaşılmaz 
şeyleri seyirden başı ağrım[§ bir hal· 
de uyanırdı. O zaman kırlara, bah
çelere doğru koşar, hırçın arzularla 
çiçekleri kopıı.nr, olgun meyveli dal
lara asılır kırar, çimenleri ezerdi. 
Manmafih onun muğlAk çocuk nıbıı 

hiç meyus olmadı. DBrt mevıılnı, ona 
ayn bir eğlence ve heves geUrlrdl. 
Çocukluğunda bnyra.mlar sonbahara, 
lap rastgellrdl. Onun için kıF da 

ıo.bırsızlıkla beklerdi. Büyüdükten 
<JOnra korktuğu yağmurlu, karanlık 

kış mevsimlerinde, o zaman yıldırım 
dağ başlarından sıyrılıp kayarken, 
t3ahçelerdckl g6ğsil bağrı açık, doya 
doya, yağmurlar altında koşardı. Tat 
lı bir inşirah ne toprak kokularını 

tene!fUs ettikçe sevinirdi. Ağ'tıstosun 
bunaltan sıcaklarını gölge veren bU
yü:c çınar ağaçlarının clallarına salın
cak kurup herkesten uzak, yalnız 

bıışına geçireceğine o kadar sevinir
di ki.. Bu nıht hazlannı kimseye sez
dirmeden kendi kendini bUyUttU .. 

Seneler, onu önüne katmış aUrUyor 
dıı. Bu kasırga önünde nereye gidi
yordu? Vakla önünde işte her şey, 

neşe eğlence, istirahat vardı. Fakat, 
o saadeU aramaktan ziyade, saadet 
onu arayıp buluyordu. Yaşı daha bü
yüyor, ztPuıı daha lnkiııat ediyordu. 
Yavaş yavaş antıyordu ki, o da 

dağlardan, kayalardan sUzU!e aUzU!e 
toplanan bir ırmağın Bahrlmuhltte 
kaybolan lılr d:ımlasıdır. l\:ader onu 
nereye isterse oraya atıyor. Dugtln 
burada ise yarın bir başka yerde o
lncalttır. Selim. asıl kendini tamamen 
anladığı gUn çocuklaşmıştı. İşte o za
man çöllerden gelen bir sam gibi, 
tallln rUzgtu-ı beyninden vurdu. GO· 
ya •'haydi dediler; seni do denedik. 
Sen de bir insan yavrususun,. tallln 
çelmesine takıldr, dllşttl. ônUnde de-

Annesi kardeşi istasyona kadar gel 
mişlerdl. Selimi aevlnerelt karşıladı

lar. Boynuna sarıl'1ılar. Babasının Ö· 

lllmUnden sonra onun gezlndiğl oda· 
!ardan ayrılmamak. ondan uzak düş
memek için değiştirmedikleri konağl\ 
geldiler. Bu gece saadetinin başladııtı 
ilk se\·inç gecesiydi. üç sene hayatını 
tstanbulda yalnızlık ve klmseslzlikle 
geçirdikten sonra Mülkiyedeki tahsi
lini bitirerek maiyet memuru olmul', 
anne evlnJn huzur vo sOkOnuna ka
\'UŞmuştu. Selim için bu sUkôn çok 
sürmedi. Bir iki sene sonra Balkan 
harbi ııa.n edllmlştl. Vazifesi mUş

kUlleşlyordu. Alman kara haberlerle 
zayıtlamış düşUncell olmu§tu. Kuru 
soğukların hUkUm sUrdUğil bir kış 
sabahı( ... ) nm bütün yollarına yUz 
binlerce serçe UııUşmlltı ve orada do· 
nup kalmıalıı.rdı. BUtUn şehir, bunu 
bir tela.ket ala.met! addetti. Fllhnklkn 
Uç ı;Un sonra oozgun ordunun stlvıı.rt 

lerl eehrin içinden geçmişler, dağıl

mışlardı. İstanbula gelen binlerce 
muhıı.clr arasında anneslle ve kıı.rde

şlle beraber Selim de vardı. 
Ondan sonra seneler pek çabuk geç 

mlştL Sellm .Mülkiye memurluğundan 
istifa etmı~. maliyede iyi bir yere 
yerlc:ımlı;ıt.1. Hicretten sonra. fakir 
dU§mUşlerdl; fakat dosta düşmana 

muhtaç olmadan kendi yağlarile kav
rulabUlyoriardı. Bir gün İstanbul so
kaklarmda hl~ beklenmedik bir h!di· 

1stanbuldaki mahallelerinde Sellmin 
annesini anyor; ba§kuma.ndanlıktan 

gelen bir takdir ve taziyetnameyi ver 
mek istiyordu. Ondan sonra achlt Sc· 
llmln öksüz kalan evinin kaprsını 

çalan olmadr. 
• • • 

Zavallı anne; "belki de eslrdlr,,dl
ye ne kadar Umitlendl. 

Bir gUn Selimin arkad~ı. Cevadm 
tstanbula geldiğini haber verdiler. 
Kendi gidemedi. Sellmln yengesini 
gönderdi. Cevat bitmiş, yorulmuş, 

ııö:: söyliyemlyordu. ı.ıecıı.ll kalma
ml§tı. Yengesi Selimin nRSıl şehlt ol
du~unu sordu. Cevat muttasıl: 

- ısrıı.r etmeyin teyze anlatamam. 
diyordu. Nihayet 7.nvıı.Uı Cevat, fet
holunmaz bir hUsrnn kalesi içinde 
mahsur, fıı.kat askerce göz yaşlannı 
tutarak faciayı sonuna kadar anlat· 
tı ve Selimin menklbesini bir dua 
sonu gibi, yorulmuş sesi kı.tıılmı§ 

bir halde bitlrdL 

• "' * 
Sakin bir Ukbahar akşamıydt. Sc· 

timin gözleri bu akeam ne kadar sa-

(J) İnzıbat 

manga ile beraber siperleri gez!?ce• 
ğim. 

= ~~~aiım uzadı~ bir tratı ols~ 
- Peki Sellm. 
Selime o akşam arkadaştarınd~ 

hiç biri "hayır,. demedi. Hlsscdlll~ 
du ki Sellmln .1enelerdenberl te 

11
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ve nezlb geçen hayatı bu gece geıı'uıı 
ğe bir §ere! Abidesi olacaktır. 011 

.rt1f• bu dertli halinden hepsi de meJ -
ayrıldılar. Sellm tra§ oldu. A.%1cı)( 6:: 
lendi. Sonra. tabur kuma1ıdanına j
ga ile beraber siperleri dolıı.ş!Xl 

çıkacağını söyledi ve hareket etti·· 

• * * 1 
Sıı.at ikide taarruz başladı. )i~ç: 

nelltütekler işliyordu. Topçu ate~ <' 
mıştır. HUcum epeyce sUrdU ve soı1 

6
• 

bir tufan başlıyacnk hissini veren 
ğrr ve bunaltıcı bir hıı.va... ı;ıl 

Tali bu gece vefaktır değildi- J>t' 
gece tali o kadar kördU kl ateli 
sileli .. tf 

- Başçavuı;? Sellm geldi J!l 
- Hayır efendim. . -~rt 
- İki kişi göndereceksin. So"". 

da bana haber getirecekler. ~' 
- Düı:ım&n mitralyöz ateşini J<C 

dl efendim. ııı'' 
Neferler gltU. Aradılar fakat 1' r.t' 

seyi bulamadılar .. O zaman ccvnt J' 
ferllc beraber bl.zazt Selimi aroJtl 
çıktı. 


