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sarabya Ruslar tarafından işgal edildi 
abya meselesi Rumany~ hükômeti hududlannda muh

:::a~:i.a h:~:~::."m·~":~:b::=i ~ temel yeni ihtilitlara karşı dün gece 
' zin neticenin tadkik ve tahlili 

Yazan: Hüseyin Cahid Yalç yanSI UmUmİ Seferberlik İfin etti 
bi• d•k•~:er :;~:;?İngiltere hükiimeti General Gaulle'ü tanıdı Bulgar hükiımeti de bazısı-

!a~ati~~m;= - nı/ ları silah altına alıyor 
nın. ~:!~rkc:;:= Bir ingiliz tahtelbahiri kıtaat dolu bir Alman va-- · 

a Rumanya tara· 
ihnış yerlerdi. 
nın ilhüını ta -

purunu batırdı. Belçika harbe devam edecek 
~~~J!~ içın şimdi ge-

lkıyordu. Fa.kat 
( bwıunla ileti -

i verdiklerini 
geri almak ~ 

L'Çll«:cut: ve Tuna ağ
zında "ftmherlerde deniz üsle-
ri kura ağını da iUl.ıi ediyor. 

Rumanya kralı bu Rua Ulti~ 
munu aldığı geoenuı fer

ı gUnÜ, öğleden C'r''Vel Aln\$.11 
ve ltalyao sefirlerlni yam.na 
da\:et ederek onlarla gorilştU. 

:M.üllka.tı mUtcakib toplanan 
saltanat m.ecl.isi. Rusyanın ta
lcblerinc boyun eğilm~ ı yolunu 
t !l'Cih ctt1 Ve tşnrtl n müza -

l })(' ı biraz afd1ctebil
m k Um dıne dU tü. Sovyetler 
mUzakere teklifini 1. ter kabul 
ctsın1c-r ıstc.r etme8mlcr, n1e
selcnin mahıycti değiı,mlye • 
cckttr. Besn.rnbya tamamen, 
BukO\'lna ki men Rusyaya ve
nlccektir. Ve Ruslar Kasten -
ceye, Tuna ağızlarına y rleşe -
ceklcrdır. . . 

• - • :;;ı. 

Bq, . . ilk göze çarpan 
noıctaf R.'filllalı~a · lcra.hnın sal -
taru t mcdtıi.1 nrll7.akcrelerinden 
evvel .Alman ~inlyan sefir1e
n1c gci~e ıdır. l3u mülakat 
muPalckak kı s t.a.ı.ii\f. mcchsinı 

Suriyede harbe 
nihayet verildi 

........... -
Lorıdra, 28 (A.A.) - İngil

tere ~meti, General De Gaul
ıeıı. btitUn hür Fransızla.nn li
deri olarak taru 'll.lDbr. 

8ul;yed6 MulUMWllat Tatil 
EdJ1dj 

KlıdUs, 28 (A.A.) - General 
Kittelbauser, SUrlyedc muha -
umatın tatil edı1dlğinı bildirmiş 
Ur. General Fransız bayrağının 

Suriyede dalgalanmakta devam 
edecıeğtni DAve ctmifJtlr. 

Böyttk 8lr AlllUUl 't\ldl} e 
Geiiilsl Torplllttıdi 

Londril, 2 ( • ) A ır 1-
Jik dairesi tebliğ ediyor: 

Tetrarch ismindeki denizaltı 
gemimiz Norvcçın cenub sahil· 
1eri açıklanndn kıtaatta dolu 
8000 tonluk bir düşman nakliye 
gemisini torpillemıştir. Cemiy.e 
iki torpil isabet etmlstir. Mcz -
kftr geminin refakatinde bulu -
nan 4 motorbot denizaltıya bom 
balaıile hUcum etmişlcrşe de 
bir netice elde edememışlcrdir. 

D&Uzaltı gemisi müdahale eden 
dÜljman tayyarclcrlnden kaç -
mnğa muvaffak olmuştur. 

Kıtaat doJu bir Alman vapurunu t.orpilliyeftk ~n bir 
lngUb talıtelbahiri 

Manş adalarr 
tahliye ediliyor 

Londra. 28 "'- AJ - Mane 
()enizindeld ""eh.., askerllkien 
tecrid edllmla oldafa. ba akpm 
resmen bildhft••ııeJrtealr. 

Dahlllye wwwetiuiu bl1 buaua 
ta 'n(Ş"ettiğl t.eblğ Ate deme)t. 

tcdit: 
lngDiS - Rrw .. .., adala.mı.a 

pek yakın rrm aru:istntn 
Almanya tarafmduı ~ 1b&a 
rine, bu adaJann ..terlikten 
tccrkl edilmelllne karar veril .. 
tnış ve burada.ti bltan. aakttf 
n çekilmiştir. 
Belçika Harbe Deam FAeoek 

Londra., 28 (.LA.) - Belçiq. 

·--· 1 .... •hlfed•) 

Irak nazırlarmm ziya
eti münasebetile ne 
redilen resmi tebliğ 

• Ankara, 28 (AA..) - Irak 
Hariciye ve Adli,e Vesir~ 
nin Aıakarayı m,vetleri mti· 
nasebetile •pptelı:i tebliğ 

neşredilmigtir. 

uzun U?.Un J\l~re .ve mün:ı.- =======ııı-=::::::==::::::::=========-==::ıı::::======ıc=ı~======--==-====-ıı;::::a 

kaşnlara gırışme'k iahm tınden Yeni Rumen elçisi R . d • 
Cümhuriyet hDk6metin.i 

ziyaretctmek &:.re Ankara.
ya gelmiş olaa Irak Harici
ye Veziri Nuri Said refaka
tinde Adliye Vesiri Naci Şev
ket olduğu halde Reisicüm
hur 1sınet lnöail tarafmdaıı 
kabul buyurubnQlludır. 

kurt rmıştır. AlmftJıya ilet- itimatnamcsini Cum- u m a n ya en 1 z 
talya. }fomanya)ra. hıçbır ümıd 

vcırmcmişler W H.u yaya kar· hurreİSİmİze Verdi seferlerı· n 1• laA gV vettı• 
şı mukavemetin beyhude oldu- -»11«-
gunu soyliy"'rC>k 1'.ral C .. a.rolda Ankara, 28 (A.A.) - Ruman 
sıla.ha nılirnraat i<:ın bır tema- yanın yenı Ankıırn btiyıık dçısı 
yul \a.rsR -0nı,ı Jtırnuşlnrdır. Ar· Radu Crusescu bugun saat 17 
uk bJından onra bır saltanat de Çankaya koşktlndc Reısıcüm 
mcclısmın toplıuıması ve karar bur ltımet Lnöııü tarafından ka-
ıttıh:tz ct.ınesı sırf m rasim ka- bul buyunılmuş ve itımadname 

Limanımızdaki lngiliz vapurları 
dün Akdenize açıldılar 

bılındcn, şekle aıd bır hareket sini takdim cylcmıştır. KubuJ Sovyetlcrln Besarabya arazi. 
sayılabılir. ı es asında Harıcıye Vckıh Şti.k- sını Rumanyndan talcb etmesi 

V.ıkanın şu suretle cereyan riı Saracoğlu da hazır bulun - üzcrmc hasıl olan siyasi vaziyet 
etmış olması Rusya, Almanya muştur. dolayısile Rumen hükumeti ev-~ 

velki günden itibaren bütUn de
nız seferlerini muvakkat bir 
müddet için tadil etmi§tir. Bu 

1 Sonu 5 !ftcl sahifede] 

ve h.alyanın evvelce kararlaş- ======-==========:-
mış bır plan daırrsındc mutte- Sof yada 
fıkruı han:k<•t cttıl<h rı ve mu-
ayy<"n programları t.atbık eyle
dıklerı kanaatim takvıye edebı-

nümayişler 
lir. İtalyanlar Rusyanm teşeb
bıff;iuıtlen evvelce haber alma -
-~ Bulgar komünist ve / aşist tezahürcüleri 

Nuri Said -ve Naci Şevket 
Başvekil Dr. Refik Saydam 
ve Hariciye Vekili Şfikril Sa
racoğlu ile müt...ıc:lkl görüş.
meler yapmış ve bu görüşme
ler esnasmda umumi vaziyeti 
birlikte mlttalea edıien Tlirki 
ye ve Irak cJeırlet adanılan 

iki komşu memleket arasın
daki sıkı do8lluk w menfaat 
rabıtalarmı hir bre daha 
memnuniyetle llriilahede ve 
tesbit etnıiulerdir. Aradaki 
münasebetlerin bu hayırb 
seyrinde mesud inkipflar 
hasıl olacağım g&.teren tam 
mutabakatı eftlr Irak vezir-

ın uldu\lanıu beyan etmişleri 
ınıı$. Uu soz doğru olsa bilo 
lt ıl)anın \lu tert1b ve taaavvur. 
lan:I. ıkıncı derecede bir rol oy-

arasında rekabet •JJ t[ • }erinin Ankara meyalıatini iki 
ş l e en zy o r komşu ve dost mmıleket için 

n. l md n başka bır şey ısbat 
ctmCY. 1 ın bütün ruhu. Mosko
'. v BcrUrun simdıhk müştc
~k n hareket cbnelt-nndedir. 
Alınanya !!' e telgraf aJaruılanna 
,.,. ı kendıHtnıu Balkanlarda ık
t d m nf t abası açık 

ı < duktan sonra, Umu
mi H ırbın haksızhklanru tamır 
y( 11 da vukua gele ek hare -
h krC' ehemmıyet vermıyecc -ı 
·-inı bıldırmış. İşte bu suretle 
~o\'yetleı Birliğı. Balkanlara ı 
<lof!l"l.ı ıleı lemek yolu üzerinde 
ohc>mmıyctli ve esaslı bir adım 
atmış oldu, ve Sovyetlerln Köe-f 
krıcede ve Tuna ağıilannda 

lliı.w;rin Cahid YALÇIN 1 
ı S:ınu 3 üncU aahlfecle) Bulprlu'a lstedlldert Dobnıc:ır..nı Sillstıe tebri 

Sofya, (Hususi Muhabarimiz çok faydalı kılmıatır. 
den) - Vcrsay Nöyyi, Senjer - L -1 
men ve Triyanon sulh muahe - ·ızmı·ı·ın kurtul 
delerinin ibtalını istiyen totali- 1 UŞ 
ter devletlerin :F'ransa zaferin - b. y amı kutlulandı 
den sonra, Macarlarla Bulgar -
laı Almanya ve f talynnın gölge- .._ . 

2
--<>- .. 

sine sıgı· narak bagı· .11.mıt 8 (Hususi Muhabirı-
rmaya ve 'zd ) Şeh . . d '" 

fırsat gözetlemeğe başladılar. ~ı ~n - r zın ~şm~ 
, ışgalındel'l kurtuluşunun yırmın-

Mareş~l Petai~ hilk?mctinin ci yıldönümu coşkun bir mera • 
sulha tahb oldugu gUndenberi simle kutlanmıştır. Bu mesud 
Sofya gazeteleri milli Bulgar hadise mUnaııebetile lzmit bq-. 
t.a.lebleri hakk~da o kadar çok tan başa bayrakl 'ı ve tıı kı 
yazı yazdılar kı, bu yazılar en zaferlerle süslen: ıu •• • ~~ .. ., 
nih.ayet Bulgar vatanperverle - tezyin edilmit but.... ,yvrou. 
rinı sokaklara kadar süıillcliye- Sabah Saat 8.30 da vali, ke>
rek İtalyan ve Almanya eef~t nıuta.nlar ....-,.lrtehliler· muhtelif 
haneleri önünde nümayişlere se- teşekküll~re mrswıb ~Ume88il
beb oldu. Sofyanın en kalabalık ıer; kahraman antumuz Zafer 

(Sonu 5 ln.J •hlfcde] Jlo- 1 ••I aahıfcde} 

~a hwloduiHı ~ edıea Rwneo ~ biri 
Btlkrev, 28 (A.A.) - N~ı Bu topla.nb soounda neşrecB-

lar heyeti, bugün öğl.'Clen aoon. len resmi tebliğ, hUldbnethı Bo-

toplanmışt.ır. · (S-u ı UMU .ahHMe] 
"' '"'*fttV' '"Ueft• " 'C " "'"' tr" tuu o rn ta" en o C UOQUU$$$,.. 

SABAHTAN SABAHA: 

Dünyanın z 

Ger~n h"rbde ölen i1Ma11lo. 
nn korlczınf y•lcünu 

Bir ilim diyor ki: 

yiatı 

''De.imi milba.reze ta.rihiıı ta.. &ı on •y iri""• J.mln• .. . 
(-.nu .5 inci uhlfecl•] t•• a•mil•riıa tora•j .. ..... 



Sayfa: ! 

r y r ge-
nlıJliy Hanın kö-
~ dar uzanlJOr. 

:Mi.ha knvv er, Hahd Molla;.. 
nın ve Rıza b n kınnandasın
daı olarak m vaf ı:y tle iler
liyorlar. 
Duşman, daha. fazla tutuna

ımyaca.ğını a:nl arak Kandıra
yı talılıye edıyor, İzınıte çekili
JOO. Halıd mo a da Kafidir.a
nJn asayi ı;e in ıbatını temin 
itin bır miidd t orada kalıyor. 

Fakat, diişma.n fırsat bekle-

YENi SABAn 

Hastabak;cı Oku!unu bif renlerin 

diploma tevzii merasimi 

MÜTEFERKIK : 

Bir Amerikan gazete 
mullabiri geldi 

tedir. Hal d Molla; Kruıdı

l"adan ayrıhr ayrtlmaz, burası
m tekrar · ga1 ediyor Maa -

• e1d"pten bu sene mezun oha hem"· ler 

mafıh, Halid Mol e.:, Kandırayı Kızılay hasta bakıcı hemşire
ikinci defa olarak istirdad te _ ler okulundan bu devrede mezun 
~üsüne g er. geçm , Yu _ olanlann diplomalan dün ak -
nanlıia.r yıne İzm.ite dönüyor • eanı saat on altJda; Aksa.rayda-! 
ıarı. ki okul btn8.Blndaki salonda me-1 

~zötkun, fi'aka.t Tayli, Kflniye 
özca.n, Makbule Ötgizep, Necile 
TUkel, Nezihe Everest, Saadet 
Birsen, Sıdıka Atasır, Sıdıka 
Güngör:.ı Şahsene Gökgilr, Zahi· 
de Turandır. 

Amerikada çıkan Şikago Tri
bün garetesinin muhabirlerin -
den Fio Moris dünkü Konvan -
siyoncl trenile ~hrimize gelıniş-

Gümrük ve inhisarlar tir. Amerikalı meslektaŞunız bir 
vekilinin tetkikleri muharririmize şu beyanatta bu-
Bir kaç gündenbeıi şehrimiz- lunmuştur. 

Halid Mellaı, buradan Söğüd- ra:simle tevzi cdilinıştir. Mera -
J.IYe gidiyor ve düşmanın kuv- sımde tanpınuş doktorlar ve gü- ;-----====---......:. 
wtıerir.ıiııı Ada.pa.za.rma çeltikli- zide bir davetli kütlesi hazır bu-
ğlni öğreni~O!'. lunmuştur. 

Kocaeli grupu kumandO.nlığı- Merasime saat on altıda !stik-
na malüm&t vererek Adapaza.- lal marşıle başlanmış, mezunlar 
nna liareket ed yer. salona gjre:rek kendıl nne tah-

Memuriyete kaFşı 

bu ne heves 
-0-

de bulunan Gtlmrük ve İnhisar- "- Umumi kanaate göre han
hu:~ Vekili Raif Karadeniz ted _ bin siklet merRezı ş:wknı geçmek 
kiklerine devam etmektedir. Ve . tcdir. Bu itibarla bir qok ecnebi 
kil dün öğleden evvel inhisar • gazeteciler gibi vaziyeti Mısır -
lar idaresine gelerek bir müd _ dan takib etmek üzere Sur.iye 
det meşgul olmuştur. Vekilin yolile şarka gidiyor-um . .A:..vru • 
bugün yeni satın alınan Bomon- padaki umumi kanaat harbin u
ti fao/ikasında tetkiklerde bu • zun süreceği merke?.indedir:.,, 
lunması muhtemeldir. 1 --•ıı-:--

Yolda Yunan askerlerine sis edilen yerlere oturmuşlar, 
raetııyor. p 1 a.de m ıs kuvvet- dırektör vekilı doktor Kutsi 
1Gri ark.ada kaldığı ıçin büyük Halkacı, mezunlara "hoş geldi
bir tehlike atlabyor! Fakat, az niz,, sadedinde kısa bir hitabe 
sonra onlar gererek harbe giri- irad etmiş, bu devre mezunla • 
ştyor ~ gece vaktine kadar nndan Hiktnet Özötkün de "sı
çarpışıyorlar. nıfın tarihi,. mevzuunda bir kaç 
Karanlıktan istifade eden söz söylemiştir. 

düşman kıtaları mev2ilerini Bundan sonra:, piyano, keman 
ierk ile Adapazannın içine ka- ve çellodan mürekkeb müzik 
~ şehri ateşliyorlar. • "Maca: triyosu,, çalnuş, Kızıl-

Kahraman milisler Ul dağ ay namına Haydar Kermen kı
;;.-;:;;;;;;;ı;--;;;;;;;;;;;;;:;;;;-u;;;;;;~ sa bir nutuk söylemiş, müzik 1 

"Y. Strauss,, un Viyana orman-

e n i Sabah ıannın efsanesi isimli par~ını 
çalmış, alkışlanmıştır. 

5 RMlnhale 60 talih 
Ç1 tı 

A'.dliyede münhal bm kuruş as 
li maaşlı beş ka.tiblik için dün 
adliyede imtihan yapılmıştır. 
İmtihana, ekserisi genç kız ol
mak üzere 60 ta1m iştirak et -
miştir. İmtihan evrakı tasnif 
edildikten sonra, en iyi derece 
alanlardan beŞi det·hal tavzif 
edilecek, muvaffak olan diğer 
talihler de, münhal bulundukça., 
yine o derece sıralarına göre da
vet olunarak tavzif edilecekler-ı 
dir. 

Kömür için yap1lan 
toplanh 

DUn Belediye 1ıttısad Müdür
lüğünde 1ktısad Müdürü Saffet 
Sezenin riyaseti altında für top
lantı yapılmıştır. Toplantı kok 
kömürü meselesine dairdi ve 
kok Jfömtir tacirleri hazır bulun
mu§{ur. 

SUmeı- Bank fal>rika
larınm yapak mUbayaab 

Sümerbank fabrikaları nanu
na Trakyada yapağı mübayaa 
etmekte olan eksperlerden bazı
ları şehrimize dönmüştür. Ha • 
ber aldığımıza göre şimdiye ka
dar bu fabrikalar hesabına Trak 
yadan 300 tondan fazla yapak 
mübayaa edilmiştir. Memleketin 
her tarafında bu madde için ta
lebler artmış olduğundan müs -
tahsılin elinde bulunan mallar 
değer fiyatlarla satılmaktadıı·. 

ABONE BEDEU 

S&NELJK 
1 AYLIK 
t AYLUC 
1 AYLIK 

TUrklye Ecnebi 
1400 KrfO 2700 Krw; 

buB:!11 ~~n:::r:a!e:~~~ ihtikara karşı mürakabe teşkilatı kafi gelmiyor 
Turan tarafından mezunlar na-

760 > 1460 • 
400 > 800 • 
160 > 800 > 
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GDrtet ööle ikindi 
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mına mektebe verilmiş, doktor ilıti~ karsı şidd tle mlicadele eunek için fiyat mürnkahe konıis~·onu tura.f ından bazı 
Kutsi Halkacı mezunlara diplo- madde~ fiyatlanrun tcsbit edilerek ilan edildiği malfımdur. Fakat fiyat:ıar ilfm e<lildiği h i-
malarını dağıtmış, 194.0 mezun- .de Şl'Junı bir 90k nın.hallerinde perakendeci ve fupdiuıC'Jlar ;\ine flyatıln ilfuı edilen mallar 
ları bir ağızdan and içmişler, yı·. ısti}dilderi gibi sa.tarak ilıtikM yapbkliın gorülıncktedir Fi'ı'at mÜraı·a'·~ l is 

1 

lan b ih .. • . • .. • ., ~ l1': rnm yonuna yapı-
ne mezunlardan Şahsene Gök- azı harlar uze,~ son .dç guıı zarfında ihtildtr )apan fi tUcca.r adli)eyo \erilınişlerdir. 
g'lir, davetlilere teşekkifr etmiş, ~nn muhak mesıno . bugünlcrcle lm.5lan1ı.ca.1dır. Fi:rn.t mürnkabe komisyonunun teshit etti-
mernsinıc nihayet verilmiştir. gı fiya.~n kontr~I ve ~~be etmek içlıı geniş bir tesldlfıü me\cud olınadıb'Illdan ihtikii.r ııa.. 

Bu yıl, okuldan 17 genç kız diseleru;µn hepsini vaktin.do onlemek mlimkilıı ol.inamallliıdir. 

mezun olmuştur. BLınlar, Behiye F"ıyat miirnkabo bilrola.rının da Iıeniiz teşkil effilınemiş olınası yüziin<'Wı fiyatları iUl.n e<li-
Temer, Emine Asilkan, .Fahriye len maddelerin bu sebcble Tica Vekili tinin fiyat nı rakabesint emniyet; veyalmd 
Ergin, Fe~ye Sezgin, Fikriye teşkllfıiuun yordmılle yaptınlması liakI nda blr Uara.r \ermesi muhtemeldir belediye 
Kapadan, Gülnaz Tezel, Hikmet I \i. · 

. tatyaya mühım miktar-
da limon sipariş edildi 

Şehirde bir müddettenberi li

mon ihtikam yapıldığı ve limo -
mın beheri 5 - 7 kutuşdan satll
dığı için alakadtw makainlar bu 
vaziyetin önüne geçmek için 
tedbirler almağa başlamışlar -
dır.. İlk olarak ltıalyaya killliyet
li miktarda limon sipariş edil
miştir. Bu limonlar kara tnriki
le vagonlarla gelecek ve derhal 
piyasaya çıkanlacaktır. 

Bu limonların tevziiııden son
ra esnaf malın mebzul ol -
mruıı sebebile limonlarım çü -
rilmek tehlikesine karşı saklı -
yaınıyac::ı.klanndan fiyatların 

normal bir hale düşeceği ti.mid 
cdılmcktedir. 

---:»ııc---

Hamiyetli bir 
vatandaş 

Eminönü Hallmvindmı: 
lnşaatı bitmek üzere bulunan 

yeni binamız için 450 lira değe
rinde üç yeni halı teberrii etmek 
liat.ırşinnslığında bulunan Tah
takalede Meneşe hanında hırda
vat tüccarı Bay Jak Dekaloya a
lenen te ekklirlerimizi sunarız. 

1940 

lngiHere ve Avrupa 
hadiseleri 

H arb Avrupa kıt.asında fultt
hazırda bitm iştir. Fakat bu 
kıtanın mWıtefıf noktaların· 

da için fçln kaynıyan bfrtakım emel"\ 
lerln vücudll heniiz ortadan ka lkma
m1ftır, Bllhasett Umumı Hal"b sonun91 
da ma~l.Qb ve gaııb devletfer arasın
daki münuebatı tanz:lrn eden sulh 
muahedelerlnln vücude getirdiği va
ziyetler bugün aktüel b ir ehemmiyet; 
kazanmaktadır. 

Avrupanın cenubu prkls nde btf 

kabilden hareketiere şahl d olunmağa 

başlanm ıftır. 

Yalnız bu istikamette derhal ılava 
edllmelldir ki, Avrupada bundan son 
ra ta11add s edebilecek h:id ıseler an• 
cıık mevzii mese lelerin hal sureti 
fekllnde tecelli edebilecektir. 

Bugünkü kanlı harbin net cesi esas 
lt:1barıle henüz kazanılm m ış bir 
halde durmaktadır. ŞUphesız Avru· 
panın büyuk bır kısm ı Alman ve 1-
ta1yan nüfuzu altınıı glrm ç ve Bal
kanlarda da vaziyet karanlık bır ha· 
le gelmı r. 

Fal<at ortad Avrupada sultıün 

tekrar teessüsüne ve normal hay t ı n 

mey4 na gelmeslne m n i olan bir 
vaziyet vardır. Tablrf diğerle, mıh· 

ver devletler! bloku elde ettikleri 
zaferden IStıf:adede gecikmek mec
burlyetlndodırler. B yle bır teehhur 
A'Vrupanın hayat nda büy k aJ<s\llA
meller uyandıracak mahiyettedir. 

Fılliakika lng !tere, bugun Berlın 

ve Roma karııaınd• tamamlle müs· 
takti bir s iyaset takıbine b"şlamıç • 
tır. Yani Londra, bütun faall.)'et ve 
gayretini Avrupa kıtasının her ta• 
rnfinıı yapmaktan kurtulmu,tur. 

O, çimdi bir Avrupa harb nden 
ziyade, lnglllz imparatoru u harbi· 
nı ya11mak gayestnl elde tutmaga 
başlamış r. 

Bu sebebden Londra tıukümeti 

bütün kudrctıile yeni müı:udele sa
hasında kemm :;:et ve keyf yet itiba
rile, kuvvetle soz söylemek mevkiin· 
de bulunmak istemektedir. Böyle bir 
gayeye 1 ngıltere lmparatorluau ha • 
zırsızlıgı yürlinden lstedlgi şekilde 

uf pmamıştı. Fakat bugun biıtün 

lmparatorlugunuft mukadderatı mev 
zuubahl& olunca, lngllız azmi ve l<ud 
retlnin harekete gcçiri l mesı için Lon
dra faaliyet &arfetmeğc ba lamıştı r. 

Şubhcslz 1 ngllteren ln glrl§tlı1ı yeni 
mücadele satr.ısında hazırlanmağa ıh
tlyacı vardır. Ve atına-cak haberler bu 
husııet k faal yet ö çüı:unü göster• 
mektedlr. Bu arada son 1J nlerde 
lngilir: techizat n:ızırı B. Herbert 
Morrlson'un yaptığı bir beyanat dik· 
kaU celbedecek mahiyettedir. 

1 ngtılz: Nazırının beyanatına gö
re tıarb malzeme.si sahasındaki faıı· 

lıyet, blnat lng 1 z adıMarındıı bü· 
yük nlsbetlor dahıllnde artmıştır. 

lngilı:tler n tahminlerine gor.e, bu fa. 
hyct sahasına, Kanada ve B i rleşik 

Amerlkadan yapılan l dhalatın teza -
yüdı.i de ll~ve edllmelıdlr. Nıh{yet, 

mUcadelenin devamı hususunda şa· 

yanı d kkat b r nokta da, b t n in· 
g tiz impar;:ıtorluğunu seferberllglnln 
mevzuu bahsolmasıdır. 

Hild selerln bu §ekli alması Av -
rupanın mukad<lerat.ı üzerinde mü
temadi bir tazyik icra etmek gibi 
bir netice çıkarmaktadır. 

Halı hazırda 1 nglltere ve Almanya 
mütekabllen yekdıljerlnın kuvvetınl· 
tevzin edecek bır vaz yettedlrler. Al· 
manların falklyetl, bu harbde bir 
sürprlı: fetkll eden kara ordularının 
kullandıkları modern tabiye ve mal· 
zeme mebzuliyetlnde mundcmlçti ... 

lngllizler, adalarına çekı ldıkten ve 
tamamile tedııfüi bir tavır aldıktan 
ıtonra Afmsnlcırın bu askeri faiklye
tinin oldukg kuvvet nden kaybet· 
mesl tabii bir haldir. 1 ngilter.enin is
tilası, bugunkü lmkıinlar ve şartlar 
altında kat'i bir neticeye varamıya
cak bir teşebbüs malııyetinl ıktlsııb 

edebılır. Nitekim lngılterenın de tek 
rar P\vr.ııpa harb sahatarına kuvvet 
lhrac edip mücadele etmesi de du· 
ünülemez. Her iki taraf da azami 

muvaffaklyet şarttarını kendi t::ıraf· 

larında toplamadıkça harekete geç· 
mek lstyemezler. Halbuki, bôyle bir 
vaziyetin de derakab tahaddüs et • 
*1esl gllçtür. 

Bu selicbden rngiltere ile mihver 
devletlerl arasındaki mucadele ta• 
mamile yeni şartlar altında cereyan 
edecek bir istikamet göstermektedir. 
Fakat Almanya ıle ltatya mucadelc
n n ç:ıbuk bitmesi tar ftarıdırlar. 
Onlar, hem kazandık ları muvaffa
l<lyet n semereler nl elde ed p, kal· 
k'ınmak şlne sarılmak, ve hem de 
bu mücııdelenin tevlld edebılecegl 

lktısadi aksülılmell!:'rin derhal önune 
geçmek istiyecek!erdır. 

Bunun içındır ki, Avrupa ve ha • 
yatt::ıkı menfaat ve emeller zıdd yeti 
ııon şlddetınl almak i zeredir. Ve 
hatta aJmıştır bile. 

AH k mııharlb devletler de irade 
\fe l'nanevı kllv'lıetlerıne dayanmak· 
tan başka daha kuvvet ı b r silAh 
kalmayor. 

Dr. REŞAD SAGAV 



Rumanya umumi ' ====ı1r:===========bıı 
sef rberlik ilAn etti j Resmi Tebliğler 

(Baş tarafı 1 ıncı .. nıfedel =1Jllr========================:!b::= 

lngiltere General 
Gaulle' ü tanıdı 

(Baş tarafı 1 incide) 
hükumeti sıhhiye nazırı Jaspar, 
Londrada yaptığı aleni beya • 
natta, Büyük Britanya ve im -
paratorluğunun vermiş oldukla
rı söze itimadı olduğu cihetle, 
Belçikanın harbe devam edeee- I 
ğini bildirmiştir. 1 

Fransız-Alman mütarekesinin s bab ve 
neticeleri - Fransada yeni bir siyasete 
doğru - Rusyanın yeni teşebbüsleri 

Yazan : Raif METO 
sarabyayı ve şimali Bu.kovın'i \1 
Sovyetler Birliğine terki kabul ı• [ V aziyetleri oldukları gibi miştir . .Bugllnld1 harbden birse 

ne evvel alınan bu karardan 
dolayı mesul ve mUeebbiblerini.n 
şiddetle cezalandırılacaklanm 

ümid ederiz..,, 

ettiğini millete bildinnektedir. ta yan resmi teblig~ i 
Tebliğ, ayni zamanclıı., Çemo - ı 

görmekte daima fayda 
val'dır. Ne söylenirse söylensin, 
bu gün ve gelecek ayların 

Avrupa politikasına Almanya 
ve Rusyamn h!kim olacağını 
inkara mahal yoktur. İtalyan 
politikasının zaman zaman esas 
lı bir rol oynıyacağı da bir h~ 
kika.t olarak kabul edilebilir. 
Hola.nda. ve Belçi.kanın işga.lin. -
den sonra Fransu ordusunun 
mağitibiyeti başka neti~eler ve
rebilir miydi!. Fransa gibi ~ 
yük bir aeddin muvakkaten rah 
nedar olması tesirsi~ kalabutr 
miydi? .. 

viç, Kişnev ve Akkerman şe - talyada bir mabat, 28 ( A.A.) - İtulya.ıı umumi karargihı-
ntn 17 nwna.ra.lı tebliği~ 

birlerinin bugün öğleden sonra 
Sovyet kıtalaı-ı tarafından iş - :;imal ve şarki İtalyan Afrikasında. hava kuv\•etlerimiz par-

lak ''e kesif hareketlenle bulunmuşlardır. · 
Bizzat İngilizlerin bu he.kh 

tenkidlerine biz ne ili.ve edebi.
liriz! .. 

gal edilmiş olduğunu da kay -
detmektedir. Nazırlar heyeti, Blnga.zi hududunda düşmanın ve İngiliz motörlü kıtala.nrun 
ınuhacirlerin ia.,'1e::;i işi ile meş _ g~rilt-ti muvaffakiyetle hombardunan edilmiş ve hasara. uğratıl-

Nazır. BUyük Britanya ve 
Fransız imparatorluğunun her' 
tarafından Belçika Kongosun- ı 
da bulunmakta olan bir çek Bel
~ikaWardan müteaddid yardım 

vadleri aldığını bildirmiştir. 

• • • 
mıştır. 

t ııl olmuştur. Parlamento yann 
foplanacaktır. &va muha.rebelerinde Asmara dvarında. bir İngiliz tayyare~i 

Fransız - Alman mt1tareke9i 
:ralnız Fransız ordusunun ade
mi muvaffaldyetı.erine değil da
ha birçok sebeblere dayanmak -
t:.dır. Geçen 25 haziranda Fran 
ba mütarekenin en ağır şartı& -
rını kabul ederken harbe niha,.. 
yet vermiş olmuyordu. Fakat 
ayni zamanda umumi politika
sının mihverini de esasından 
değiştirmiş oluyonlu. Bugün -

Rumanyada Umumi Sflferherllk karaya inmek mooburiyeıfuıde kalmıştır. Sağ kıalan mürett~ba.tl 
Bilkreş, 28 (A.A.) - Stefa· ~r edilmiştir. 

ni: 
Bu nkşam neşredilen kr'al e

minuımesi, bu gece yarh!ından 

itibaı·en mer'i olmak ilzere, Ru
manyada bütün kara. deniz ve 
hava kuvvetlerinin umumi se
ferberliğini ilan eylemektedir. 
Bu tedbirin sebebi hakk111da hiç 

b~ resmi ıza.ııa:. ver_ilı~:~ekt.~- ıl 
dır. Maamafılı ogrcnıldıg-ırıe ~o
re Sovyet metieles i ne kn~ı de
ğil fakat H.umnnya hududların
da vukua gelebilecf'k diğer ıh- , 
tilaflarla alakcıuar bıitün ihti -
mailere harşı ıhtiyati bir ~efer- ı' 
berliktir. 

Uul~a.rislaııd.a ){t~mi 

Sef"rbtırUk 

Londra, 2!. (Hususi) - Son 
dakikada alınan haberlere gore 
Bulgar hükumeti de bazı sınıfla
rın silah alt111a alınmasına ka-
rar verm iştir. 

Üç Gün Mat.em 
Bükreş, 28 (A.A.) - Duhili

l'C Nezareti üç gün müddetle, 
bütün memlekette, her türlü ~en 
likJeri, tiyatro ve siıı enıaları ve 
uınwni konserleri menctmıştir. 

So\'yet - Runwn Notabınnm 
l'm·tinlt>ri 

~ ch·arında hir dt~n tayyaresi düşürülmüş, diğer bir 
tayyare de ciddi lını:-ıara uğnUJıl,mıştır. 

Alman resmi tebliği 
Ji'ühmrin umumi karargruu, 28 ( A.A.) - Ordu bas kuman-

danlı~-ı bildiriyor: -
Müt.a.reke mua.hf'ıd~ind~ derpiş edildiği Vf'Çhile sa.hllde ha.

reket edou Alman blt"ri kıtalar• dün al(Şalll Bayonne'un cenubunda 
ı .. puııya hududuna \'lı.nnışlurdır. Bu suretle Alman kıfuları Fra.a
sada bütün lUanş ve Atlas sahilini iş~;a.l etnmkt.edirler. 

Alman ha\'a kuvvetleri 28 haziran g•'eeSi orta İngilt.erede si
lfth fabrikalıtrt n• t'ıl"nub lııgiltcresiıulP limanla.r üzerinde mu\a.f
fü.t.i3 etli t.u.arru7Ja.r yapnııı:;lardır. İnfil.3.klar ve büyük ra.n~mlar 
ıtöriil:-hihni':'tir. • 

27 haz.inım 28 fııı.:rjrana ba*hyan ~eee İngiliz tayyareleri batı 
Alnumya.-.ı ile şimal Ahrmuyası iiz<'rindo u~:muşla.rdır. l\luhtelif 
yorlere ve ezeünılA evlel'in üzerine bombala.r atılmıştır. Bir miktar 
öliı ve yarah vardır. Gece a\·cılarımız 3 dti~an tayyaresi diisü.r-
mi.i~lt•rdlr. · 

2i haziranda İngil'z tay:rnreleri Belçika - Hollanda sahi1leri 
for.t"rinılt> m;muşhrdır. Uu ta.yyarelerde.ıı alh tane!!!ine a\'cda.rınıız 

tarafuıda.n hücum e.dilorek c.lüı:;ürü.lınüştür. Kalın bulutlann hima
ye ettiği iki düşman la~ ya:r~i Hanowe'e kadar ilerliyerek bom
lr.tlanru atmağn mu,·affak olmuşlardır. Bir miktar ölü ve yu.raJ.ı 
ve maddi hasar vardır. 

Stm":lnger sola luı.\a meydanı üzerine yapılan bir taarruz te
şehhl~ii e. nasında hir ingiliz tayyaresi sahile varmadan denize 
düşürülmiiştü.r. . 

Doni:r.'ktt\'W.tJeı·inio rlu.fi toplan iki düşman tayyaresi diisür-
mü~t.iir. " 

llii!jma.11 27 haz.ira.ııda bava ınulıa.rebeleti esnasında <'eman 
12 tayyare lraybetnı.iş, <fafi t.oplatl ise 4 ta~re düşürmiis)erdir. 

Nazır şu sözleri ilave etmiş • 
tir: Gayem, elimizde olan bütün 
kaynakları Büyilk Britanya im
paratorluğunun, şerefin ve hür
ı-iyetin emrine vermektir. 

Malta.ya. Hücum 
Malta, 28 (A. A.) - Reuter 

bildiriyor: 
Dün sabah Maltaya yeni bir 

hava hücumu yapılmıştır. Ev -
velki gün akşam üzeri günün 
besinci hilcuınu esnasında 23 si
vil ölmüş ve bir çok sivil yara • 
lannııstır. Dolu bir otobüse bom 
ba isabet etmiş, içindekileı in 
çoğ·u ölmüştür. Düşman bom -
bardıman tayyareleri, İngiliz av
cı tayyareleri ve tayyare dafi ba 
taryalarırun ateşile püskürtill -
müştür. Dün yapılan hava hü
cumlarında atılan bombaların 

çoğu denize, gayri askeri ve 
hali yerlere düşmüştür. 

lllı«:r---

Yeni bir Balkan 
konferansı mı? 
Bertin, 28 (A.A.) - D. N. B. 

bildiriyor: 

Bugün şahid olduğumuz Al
man muvaffakiyetlerini eşsiz 

telakki etmek doğnı değildir. 
Hatasız iddia edebiliriz ki, eebeb 
ve netice bakımına.in, impara
tor Napollıon devrile bugünkü 
hadiseler arasında birçok ben
zerlikler vardır. Yeni bir ruh 
taşıyan Napoleon sistemi. her 
bakımdan devrinin bütün sis -
temlerinden farklı idi. O zaman 
için birçok yenilik1er ifade edi
yordu. Fazla olarak da Fransız 
ihtillli kebir ordularıllln mü -
hiın bir kısmından müteşekkil 

olan ordula.rı.nı, Napoleon ta -
mamen yeni tabiye usullerile sev 
kü idare ediyor ve bunun eı:ıası
nı da "Sürat,, teşkil ediyordu. 

ldi harbden evvel Fransada tar 
raftarlan pek az olan Alman • 
Fransız anlaşması ve yakınlaş
ması bugün Fransada bir mec
buriyet olarak kabul edilmeğe 
başlanmıştır. Yeni Fransa İn
giliz ittifakından ayrılmış ve 
birer ordu devletled olan Alman 
ya ve İtalya ile anlaşmağa ka
rar vermiştir. İtalya ile anlaş
mağa taraftar olan "Laval,, in 

bugünkü Fransız kabin.esinde 
başlıca şahsiyeti olması bu fik
rimizi teyid edecek mahiyette
dil'. Bugünkü Fransız kabinesi 
bir "Latin,. ittifakı yani bir 
Fransız - İtalyan - İspanyol an
laşmasını da derpiş edebilir. 
İtalyan - Fransız mütareke şart 
larının hafifliği biraz da bu ar
zudan ileri gelmiyor mu?. 

Rir Alman tayyaresi döwnenıi~tir. 
Moskova, 28 (A.A.) - Bütün 

Sovy<'t radyoları BeHa rabyo. me 
selesi hakkında şu ne.~rıyatı ======M=====,=================1 

Y•~:::::.: .... r ... da Soı·yet ese esi Basarabya 

Bir yabancı ajans, Almanya, 
Rusya ve İtalyanın bir Bal.kan 
konfel'ansı toplamak niyetinde 
olduğu hakkında bir haber yay
mıştır. Bugün, yabancı matbuat 
mümessillerine, bu habe.rin ta -
mamile asılsız olduğu bildiril • 
miştir. 

Bu "yeniliklerin., neticesi ge.
cikmedi. Napoleon on beş sene 
muvaffakiyetten muvaffakiye
te koştu. Bilhassa askeri mu -
zafferiyetleri sayılamaz oldu. 
Eski imparatorluklardan, Avus
turya, Rusya ve İngiltere bir a
ralık sendelediler. De\Tin en yük I 
sek askeri ve siyasi şahsiyetle
ri o zaman için rekor teşkil e
debilecek süraf1e gecen vaka -
lar karşısında mebhul kaldılar. 
Asrın efkfmumumiyesi, bugün 
gibi, dehşet içinde kaldı. Na
poleon devrinin siyasi neticele
rile bugünkü siyasi vakaların 

neticeleri arasında bir müşabe
het olup olmadığını ancak za -
man gösterecektir. Fakat bil -
hassa askeri bakımdan o de -
virle bugünler arasın<la birçok 
ben7.erlikler olduğunu söylemek 
hata olmaz. 

Fransız müstemlekelerine ge
lince, şimdiye kadar esaslı bir 
karar almadıklal'ını söylemek 
doğru olur. Herhalde Londrada 
bulunan General De Gaulun ya
nında Fransız efkarıumJımiyesi

nin tanıdığı ve itimad ettiği si
yasi şahsiyetlerin bulunmaması 
çok manidardır. Bu vaziyet böy 
le de\·am ettiği müddetc;e Fran 
sız mtistemlekelerinin isyaııı u
mumi ve ciddi olamaz. 

ve Rurnanya hükfımelleri ara - rad 
smda Besarabya. ve şimali Bıı-
kovina hakkındaki ihtilafın eevab vermiştir. 

f Başmakaleden devam] 
deniz üsleri ve şllphestz ki ha-
va Usleri tesis etmeleri, bu e • 
hemıniyeti takviye hususunda 
büti.in bütün göze çarpacak bir , 
hareket teşkil eder. Ruslar ar
tık füılkanların tam üstiinde 

Amerik~ bazı ya:t>an
cı vapurlara el 

koyacak 

Sovyet hükumeti, Ruıuen hü
sulh yolile halli imkanı hasıl oı- 1 muştur. , kunteti.ne verdiği yeııi bır nota.-

da Rwnt:n cevabwın sarih ol-
Vaşington, 28 (A.A.) - B. l 

Rooseveltin Amerikan ve yaban 
cı vapurların himayesi için bu 
vapurlara hazine nezareti tara
fından el konmasına salahiyet 
veren emirnamesi münasebetile 
beyanatta bulunan salahiyettar 
bir zat bu emrin Amerika sula
rında bulunan Fransız gemileıi
nin muhtemel tevkifine mukad
dime olduğunu bildirmiştir. Ke
za emir Almanyanın hakimiyetı 
altına giren diğer memleketlere 
aid gemilere de tatbik edilecek
tir. 

• • • 
26 haziraııda hükiımet reisi 

ve Hariciye Komiseri B. :Molotof 
Rumanyanın Moskova clçiRi B. 
Davides.koya bir nota vermiştir. ! 
Sovyet hi.ikfuneti bu uolada Be 
sarabyanın tarih bakımından 

Rusyaya aid olduğu ve 1918 de 
Rumanya tarafından işgal edil
mi!} bulunduğu hususunda dik
kati çekmiştir. Notada Bcsarab
ya meselesinin aşağ·ıtlaki şart-ı 
lar dahilinde derhal hallini tek
lif etmektedir: 

1 - Besarabya derhlıll Sov -
yetler Birliğine iade editnıdidir. 

2 - Bukovlnanın şimal kısmı 

Sovyetler Birliğine t:erkedllme
lidir. - Hududlar notaya bağlı 
blr haritada gösterilmiştir - . 

Sovyet hükümeti bu notada 
Rumıınya hükfımelinin bu tek
liflerini kabul ederek iki memle
ket arasındaki ihtilafın sulhan 
halledileceği ümidinde bulundu
ğunu bildirmitı ve 27 haziran 
gUni.J zarfında Rumen hlıkfıme
tinin cevabına infür,u ettiğini 
ilave eylemiştir. 

27 Haziranda Rumanyanın 

Moskova elçisi tarafından Sov
yet hlikumctirıe verilen cevabta 
Rumen hükiı.metinin Sovyet no
tasında mevzuu bahsedilen me
seleleri sulhan hal husrnmnda 
mutabık ve Sovyet hUkilmetile 
geniş bir esas Ü7.erine müzake
reye amade olduğu bildirilmiş, 
Sovyet. hükumeti bu mUzakere
ler için mahal ve tarih tayinine 
davet edilmiştir. Rumanya hü- 1 
kumeti kendi delegelerini tayin , 
edecektir. Mezkur hükfimet mez 

1 

kiır meselelerin halli ile iki· 
memleket araı:ıında bir iyi an
lasma ve dostluk hadis olSJr..a -
ğını ümid etmektedir. 
Ruınanya elçisi, Rumen hükü

metinin Besarabyayı ve simali j 
Bukovinayı Sovyetler Birliğine 1 
terke A.made olup olmadığı hak 
ktnda B. Molotof tarafından .i-1 

madığını, zira Sovyet i::ıtekle
rinc vahlh bir mU\1afakatı ihti
va etmedjğini bildirmiştir. So .'· ı 
y~t hükfınıeti, Davideakonun be 
yanatına ittila irnı:ul ederken Ru 
men hükumetinin kendisile mu
tabık kalmağa amade olduğunu 
kabul etmek mecburiyetindedir. 
Buna bina.en aşağıdaki husus -
ları teklif eder: 

J - Rumen kıtaatı mevzuu 

sayılırlar. 

Hadisede göze çarpan çok 
mühim diğer bir nokta da Ru
manya politikasının vermiş ol
duğu neticedir. Rumanya her
hangi bir taarruza karşı Fran
sa ve lngiltereden garanti al
mış bir devletti. Böyle olmak
la beraber Rumanya, Almanya 
ile hoş geçinmek ve onun gön· 

balıi$ araziyi 28 ha.zir-c.1.n saat 14 . . • lünü yapmak için elinden gelen 
den ıtıbaren dört giinhik bir va 1 hiçbir şeyi eslı-gemedi, Alman-
de zarfında Loı:ı altmahdır. · yayı hububat ·1 d ~ 2 S t k 

1 
.. . . ı ı e oyurmaga, 

. - ovye ıta un Çernov~ç, petrolü ile harbde kuvvetlendir-
K ışnef,. ve Akkermaııı 28 hazı - meğe hizmet etti. Adeta bütün 
randa ışg~l ede~e~ler·d~r. ı Rumanya Almanya heRabına 

3 .- Rumen hukume~~ ~evıuu çalt~lı. Rumanya bu kadarla da 
b~hıs. topraklardakı but un res- kalmadı, Hariciye Nazırı Ga _ 
mı .daırelerle ~emiryolu \'e şoae feııko müttefiklerin doı,;tu te _ 
tesı.salını? saglam ve masun bir Iakki edildiği icin bir aralık 0 _ 

Alman-Yunan ekonomi 
anlaşması 

Atina, 28 (A.A.) - D. N. B. 
Alman - Yunan ekonomik gö -
rüşmeleri neticelenmiş ve bir an 
lasma im:rnlanmıstu-. 

Bugünkü Alınan muvaffaki- 1 
yetlerinin sırrı zanuedildiği ka
dar kapalı değildir. Almanya. 1 

muzaff et iyetlerini basımlarının • 1 

siyasi ve askeri gafletlerine ve 
bilhassa Alman gençliğine ha
kim olan yeni ruha borçludur, 
ve Alman deYlet reisinin en bii
yük muvaffakiyet sırrı da bu -
dur. Bir kelime ile Alnıanya .. si· 
yasi hasımlarının gözleri önün
de kurmağa muvaffak olduğu 
yeni bir sistem. dnha fü;tün tek
nik ve silahlan sayesinde bu -
günkü harbin bir safhasında 
daha ga}ib gelmiştir. 

Mütehassıslar Alman ordusu-şekılde hımaye ve teslimind:m nu da feda etmeyi göze ald v ----=--.,_ _____ _ 
me ul olac kt · ı. e nın biitün mümaşatı kendisine 

ı,; a · ır. yerine Alman dostu bir FI,.,ı·ı'cı·- ff k . tl · b b • beş ııarahk bir fayda. temin et- nun muva a ıye erı ve se e -
4 - Rumen ve Sovyet mü- ye Nazırı geldi. Bu zatın ilk memjstir Ieri hakkında sayfalar yazacak-

messillerinden mürekkeb muhle işi de Rum~nyanın coüraii ''a • Göz.üm.iiıün önünde bütün cıp 1 lardır. _Ye bu arcı da hazmı Fran
lit bir komisyon meıkfır toprak ziyeti clolayısile Alma; ve hal- !aklığı ile meydanda duran bu • sız ve lngiliz siyaset adamları -
ların tahliyesinden doğacak nıe- yan nüfuz sahası içinde ya§a _ hakikat neyi isbat ediyor? Al- nın tasavvuı edilmez .akla \'e 
feleleri hal için toplanacaktır. ması lazım geldiğini alenen be- manya <l~vlet adamlarının do°'- hayale gelmez hatalanna büyük 

I>.uııdan başka. So\•yet. hükıi- , yaıı etmek oldu. Fransa ve ın· _ b b. ver a a kl -
1 

B l - ru söylediklerini. Bunlar demif)- ır . yır ca aıuır. un ar 
th( tı b~ notasında Rumanyanın 1 gilt..:re tarafından Rus ve Al- lerdi: Küçük devletler için dün ara.,ında da Fransadaki fırka 
28 hazıran ~a~~ :12 ye kadar· ce- man tehlikesine karşı garanti yada istiklal ve hayat hakkı ol- kavgalarının .. bugiinkü .. vaziye-
"\ab verm.esını ıstenıektedit'. edı''ıen Ruma.nya, artık a"ıktan tı· dal1 o be l h -. mıyacaktıı·; dünyada yalnız ' a n ş sene evve azır·-

28 Hazıran saat 11 de H.uman- açıi!a Alman nu··ruzuııa kendı"sı·- l d - kl d c·· ··ı ~ kuvvet galebe çalacaktır! a ıgını yazaca · ar ır. oru e-
yanın Mosk~va. elçiRi asağıdaki ni terketmesini tercih ediyor Dedikleri hep oluyor. Filan ceklir ki bazı mes·u1 Fransız 
cevabı vermıştır : 1 ve bu suretle memleketı·n ha - ! ·ı· h · tl · b ·· k .. - büyük devleti kızdırmamak, ve ngı ız şa sıye erı ugun u 

Fran~da cereyan eden vaka-
lardan sonra Avrupada yeni bir 
vaziyetin lahaddihı edeceği aşi
kardır. Rusyanın Besarabya ve 
Bukovina meselelerini hallet -
mesi i ~in bugünden daha müna
sib bir wman olabilir miydi?. ı 

Bes:ıı-a.bya mesele:-ıinde Ru -
manyanın aldığı kararlara hay
ret etıneğe inık3.ıı yoktur. Rus-, 
ya ya kar~ı Rumaııyanın yalnız 

ba§ına karşı gelın.~ı:ıine ımkan 

yoktu. Fakat Besarabya islerin
den sonra Ma<.:ar ve Bulg·ar iş
lel'ınm şiddetle tll·taya atılacağı 
13üphl'Hizdir. Balkanlarda vazi
yet iste o zaman ııe7.aket kes- ı 
bedec-ektir. 

Rumanya isleri hakkında Al
manya Rusya arasındo umumi 
bır :1nlaşma olduğu :ısikardır. 

J<~.ıkat Balkan i~lerınde Alman -
ya - Rusya - İtalya arasında u
mumi bir anlaşmıı var mı ve 
olabilir mi'? 

Bu vadide rikfr yiiı iılebilmek 
icın biraz beklemek lazımdır. 
Bununla berabeı· ufukların ka
ra bulutlarla kapalı cılduğunu 

söylemekte hata yoktur. Dünya
nııı ve AHupanın muvazenesi 
bozulmUf:lUr. Muvazene tekrar 
teı>ssÜ;; cdinciye kadar diinya -
nın bin;ok sarsıntllar geçirmesi 
tabiidiı". 

Rumen hükfımeti Be:.;,ırab.va 1 yat ve istı"klu-ıı·nden kuı·t:arılma- h · t d 1 ·ı b'" ··k l k ta rik etmemek, onunla hoş ge- vazıye o ayısı e uyu ve ı:ı. 
i.le §i_mali Bukovinanın aı;keri sı kabil şeylerı· kurtarabı"lecegı-· · k b .. ·· lı te k·aıere mar k 1 l l ------=====-:...._ __ _ 1 ç~ıme .. ütu.n bunlar simdi kü- , n ı uz a aca c ar-
ı~gah ~e bu topraklarıu tnhliye- ı i.imidine düşüyordu. Tabiidir ki çuk devletlerın mahvü inkıraz dır. Bugün ic;in, bunlardan bir Irak Nazırları memle-
~·. ~artıle mutabık olduğunu bH- Almanlardan Umid edebileceği dakikasına kadar gözlerini bağ-· tnnesini İngiliz kaynaklarına kellerine döndü 
d~~~- Bununla b~raber mezkl'ır .asgari mükafat, Besarabya me- hyac:ık bos.· hülyalaı'dan, kendı' göre tesbit edelim. En son e-c- A k ?8 (AA h k t t hl" 

1 

., n ·arD. - . . . ) - Irak ha-
u ume a ıye icin te~bit e- selesinde Ruslar tarafından bir kendı·ıerı· 111• aldatmaktan ba"ka. len ,.e en ciddi lne-iliz mecn1ua- · · 

dil 
..., ~ rıcıyı' \'f.•ziı·i Nuri p~'ia ı:;aid, bu 

en vadenin uzatılmnı:ıı is - tazyike maruz kalırsa mu··zahe- b 1 d "N ı· 1 R · h ir seye yaraınıyacak gafletler- arın an a ıone ewıew , . a- aksa.mki toros ekspresıyle I -
temi~tir. ret 00-örmekti. Fakat ru"bı'r şe- d k .. ı··k ı z"ı: ·· h b' f d .,. e .. n .".'e or u !erden ibatettir. ı ·an nus asının ıı· say asın a rıı.k'a dönmek üzere Ankara'dan 

Sovyct hükfuneti iş~alirı bir -vin faydası olmadıgı· ı·.,te rı·11·• B ı ı 1 kt d ~ .; ..., uyuK dev ı>tler kli c: iikleri belki sun arı ya:r..ma a ır: hareket etmiş ve istasyonda ha.-
kaç saat tehiri husuımnda muta- yat ile sabit oldu. Almanya, Ru- b" ·· :ı 
b k ıd w ır ıuur rict ol:l'\ıvac:-ıklardır, on- ' " .... 1938 eylülündeki Mü - rir·iye vekili Siikrü Saraçog~lu, 

ı o ııg-unu bildirmiştir. manyayı en zor dakikasında l ·· l · · 
H 

.. k:\ arın yııı erın c: b 'lki giile>C'düer- nih anlaşmasından evvel. lngi- h::ıriciye erkanı, İngı·ıter·e, tran 
u tımet muhtelit komisvona mukadderatına bıraktı. Ne Ru- a· f ı •. . il'.. a :at an•· h. c,u•:;ı rını ala-, liz hükumeti bir~ok askeri .si- ve Afırnnistan bu··yı"ik f>lcı"len· ı·le 

mumessil olarak general Ifoslor manya.dan gördügu·.. yardımları kl ~ ·ı G ca ·u· ı thkihaya ,{, d, 1 ! parislerde bulunmuştur. Alman- Irak elçisi ve elçilik erkaı1 ı tara-
ı e .• eneı·al Boldini tayin etmiş- hatırladı, ne de Runıanuanm 1 ı n ı· R J ~ .e Hl!nuınya nıı:u:..-iın ! ın c;ı- ya ile :\Iünihtc anlaşma imzalan fından tes.vi edilmislir. tst:ıs • 
ır. omiayon Odesada toplana- gösterdiği uysal, yumu.~k po- k d ı J 

k 
- - an ers. dıktan sonra bu siparis.ler<len d b" k • k ca Ur. . JffjlcıtvA lctvmet "V«dİ. R.wnUf& R "--'- (labfd yon a lr as en Jt.fl, ihtiram 

_,,_ YALÇIN vav,geçildiği fabrikalara bildiril- vazifesini ifa eylemiştir. 

• 

ihtikara karşı 
Ah nan tedbirler 
Noksandır 

H arbln başlamasile berabe 
bae kaldıran ihtlkAr yıla. 

ıuna karşı bti.kfunetin ittlha • 
etmiş olduğu ha.ttı hareketi bi.ı 
tUn vatandaşların ~Ukran vr 
memnuniyetle karşılemalan ta 
bıtdir. İhtikar yaptıkları sabi 
olan kimselere kareı tatbik edil. 
mesi kanuniyet kesbeden şid

detli cezalara her vatandaş bü 
yük bir memnuniyetle muttal 
olmuştu. !.-filli korunma kanum 
hükümleri dahilinde olan bu şid 
detli müeyyideler arasında mal 
ları.n milsaderesi, sürgün, ağı 
hapis gibi şiddetli cezalar vard 
Bunları okuduktan sonra hiç bi 
muhtekirin bu fena yola sapmı

yacağını ve sapanların da göre
cekleri ağır cezalardan SOllIT 

bir dn.ha buna teve::ısül edemiye 
ceklerini haklı olarak ummuş . 
tuk. 

Fakat is böyle olmadı. Bı 

bilhassa bu kanun meriyet mev · 
kiine girdikten sonra ihtikar y 
Ianınııı basının ezilmesini bek 
lerken umduğ·unıuz çıkmadı. İlı 
tikar alabıldığine yürüdü. Krı 

laydan termosa, limondan dem 
re kadar hariçten gelen \ 
dahilde de kısmen istihsal oh 
nan biletimle maddeler Uzeriı 
de miitemadiyen ihtikar hare 
ketleri vukua geldiğine sık sı 

şahid olduk. Gazeteler bu hu 
susda sütunlar dolusu yazıl~J 

yazdılar. Yeni yeni ihtikar hf. 
diseleıini bildirdiler. Bu hiyanet 
leıi işliyeu muhtekirler ne oldu 
Gazeteleri dikkatle karıştıraca 
olursanız bunlann hepsinin de 
ğilse de bir kısmının adalete yö 
kalarını kaptırdıklarını görüı 

sünüz. Her gün her gazetede bı 
kac ihtikar suçlusuuun yakala 
dığını okumak kabildir. 

Ben bunları dikkatle takib e~ 
tim. Fakat şayanı hayret bir § 

kilde sunu müsahede ettim l
bu ihtikar suçlularının hemC' 
hepsi bcraetle ndliyeden yaka! .... 
rını kurtardllar. 

Hayır. ne bu ihtikar ~uçlul .. 
rının mutlaka muhtekir olduklı 
rmı, ne de Cünıhuriyet mahkc · 
mesinin bir muhtekit i kns1.I 
mi.istah.ık olduğu cezaya çar 
tırmndığmı iddia etmek istem 
yorum. F:ıkat öyle anlaşıhyc 

ki ihtikar suçunun tesbiti ' 
muhtekirlerin tayini ve ecza) 
çarptırılması si::;teminde bjr b< 
zukluk, bir kifayetsizlik vardı 
Bu st>hirde ihtikar' olduğu mı· 

hnkkaktır. Muhtekir olmak st · 
çıle de bir çok kimseler yakal. 
nıyor. Fakat kfıfi delil bul 
namadığınd.ın \'eya her hang 

diğer hukuki bir scbcbden dol 
yı bu su c:lul:.ı.rın hemen h •pı:;i b 
raet ediyorlar. 

N~ticede ilılikar yine dı .. va 
ediyor. Ve lulı kırk yal'aıı. ve 
diğı her htikümd~ mutlaka ce 
hedilmez, kuvvetli suc ddillc 

ramakta btiyiik bır titiziik gö 
tereıı Tiirk adlıy~si büytik c 
serıyı>tle ber-at>t kararı \'criyo 
Şwıu dii~i.irım~k Jfızımdır 1 

"Mınaı-eyı calan kılıfını hazı 

lar,, f l'hvasınca iblıse taş cıka 
1.a<'nk derı>cede zeki olan muh 
tekırleı· elbette yaptıkları s 
n~~tt.i öı tmek ve adaletin pcr• 

c;esindl·n kurtulmak iciıı tiiı 

de~iseler icad ede<'eklcr. Yan' 
fatuı a tanzım etmek, malın kı 
melini 7.encirleme ticarC't le yi 

seltmek, malı kalitelere ,tyır 

mak, parayı ba!';ka vasıt.alaı 

almak, sahte borç senedleri ta 

zim etmek suretile adalt'lin t 

tiz hükUml"rindon kurtulnu 
yolunu anyacaklnrdır. 

Bınaenaleyb bundan çıkan n 
tice bugünkü C"za müeyyedc• 
rinin gayrikafi olduğu ve mu -
tekirlerin bwıdan sıyrılma ~· 

hmu bı.ılabildikleridil'. Bu hu · 
susta nucı n dikkııli cclbedf"r 
hiıki'ımetin bu hususta icab ed 
yeni tedbirler almasını teme 
ni ederim. 

MURAD SERTOGLU 



tlerin bü 
mühim 

çel erine 
i ler b 

ya 
ar.~ı 

lan 
cak Sizin için yalonda bir güreş ter

Ub ederim.. Dedi. 
Hatta, d.'l.h ileri giderek ~ 

ço, ~ usıifun sırlım ok§S.Clı ve 
şu sözleri söyledi : 'l'ren durdu: adana. 

İstasyondaıı eemo çıktık. Kar 
~a yemy gtl bır m ydun 
gUzo1 bir as uzanıyor. Slı:a 

2lJ'S. dizilmiş faytonlardan biri
ne a eli To dkasyalıtrla stls-
1 bır bul rd 11 iyoruz. Sa
gımızda tati.iik parkı ve vıl

ıru , sdlumuz hdlkevı, Türk
ku irui1arı ym villOlar 

l 
mm ırdi': 

:ve ııfan 
27 ~en muallımın ı -

Vıl~yctin Z'Iraat tahsısatı da 
çoğ ltıln ı 'Bu ün S han ha -
vali ·ne şamıl bıı pQgraın ya
pılın . Hc:r ~ .zaya b r zıraat, 

muallım verılmesi kaı ar altı-

Adana Valls~ .It'nllt tlst.ün 

llAZAN: 

.kdy belediye tine ya.rdım ~e.k

linıle ebeler koumıw. 
Bu sene varidat dokuz ayda, 

58.000 lırn fn.Zla olmak üzero 
ta nkkuk ~tmı "'503.000 lira -
dan 56-l.OOC liraya çlkrmş. 

Geçen l1azıran basuıaa husu
sı ı&u ın 70.522 Hm borcu 
vurmış. Fakat bu mikdar şımni 
13.00 linıya mn1iş ! 

Vilnyetin arazi tahnri biti -
rılmı . 

i1emlelt t ha Whanesi a i:a-

ruyanei s çlusu 
,_.,.,...,A ımahk ~ m oldu 
Aıiana Cliwruni Muhahiı:ı -

ımızden - ~l tçe gızlı kal -
maaı ıazimgclen bazı Cllr<10 ya
bancı bır d"' l tin i.stihbal"at a, 
mirli -;.ınc oı.C a ed ı:ck l'i.iı:kwe 

aleyhınc) < nımal.ııh "&Yapmaldan 
.pu_çlu ve m vkuf bulunan Meh
ın d Resad Fe'1Ynz hnkkında A
dıın:ı ağırceza mahkemesinde ya 
mlmakta olan durusmn sona er
miştır. 

.Bu r.asuı;hıl~ auçile Ttirk va~ 
nına ve !f üı;k r.aiJeletinP hı~nrurt; 
etnlt cılduı?u n mnn dclillcrl 
sabit garillon Abduo:nhnıan oğ~ 
Ju 326 doğumlu Mehme.d .R~ad 
Fe~az. Adana agır za mahke
rmesimn ver · 7 karara gore 5 
sene hapıı: yatacak v • 1 t:coe de 
.Adana pohsınin goz nczaretı al· 
1ıntla 'bııl.11(l1mıılacaktır. 

Suqlu aslen Akovnlıdır Ad:ı-ı 
aıailn ~abınuye mahal inı c o 
turmrurta~ dı A ·l er Tılıl ıymııu 

c\icı.;ncU smffmda ha.c{talıt,'1 dola
~ıeile ıhl':rıc eılilcı ''.M R Fı>yyuz 

lb.Hthare m!ilkı 'I'ilibıyeye gn -
ımiR fakat burayı da lkm,tl et
mı>ge muvrı!'f 11 c.llnnınmı ır. 

~aanafüı mersul '1\h· lı fır-
kaJıı nın mUrevvıcı olan 

- 'Gıtmeaen evvel bir ge<ıe gelır, ı 
ka ırını .. lşt soz verıyoııum ... 

Pn§a geldi. Adana vnhsi ı kc:n 
öten merhumun, füunazmıogul
hrl devrinden kaJrın •· ııiın 

hatıresindo mcdfun ı lli gın:ıu 
biliyordum. F'akat, şımılıye k.t
&u ma.kberını ziya c (!k 

fırsatını bUlnmıımı tım. H men 
om.ya koştum ili~ eli mezunu 
kah.vecınin ehberl gı il iıyük 

§alrın me:zaunı buldum. 
Zavallı Zıya P ~. "Kitnbei 

SCI1ki .mcz:ır, J ne ka ar hazın.. 
!Uzun ,yılların v unutulmanın 

~ ölüm.den daha acı olan • hiis
:ran -ve ni.~anı içinde yazılar a.
<leta kaybolmuş. Kclbnclcr, yer 
yrrc yosun bağlamı , ôkunamı -
yor 

Fakat, 0lıitabej 

zar,, ın mOOlulü bu acı hllJdkat
ten dalın :ı.cı · "ŞuamyJ lıennmı 
GBill:llliyan. merhumun vefat 
tamhını dü.şünncltte "izhaın 

aczü ha~t eylediklcrınden dok 
san y.edi . esı eı:ruı.znahirinin 
sefilZincı pazartesi günü öldüğü
nii 'Wili\y t1 m.czkfi verm mü
diıri Essey,y ı1 Rıza rıear.en bu 
v lii1 e t.alıriro ictira,. ey lenu6 ! 

Can "' gönlllden hem Zıya 
!Po.şn. merhumn. hem c1c :vdnt 
e tiğim öğrenciığım 'W dayeti 
met.kilre vergi mUdürii Esscy - j 

fd Hasan Rıza,, ya ceruı.bı hak
tan rahmet dllcllim. 

I?ortn.'Ia1 ba.hçelerine 
ıyolda ilerledr<!ll, Ziya 
§U rubaisinı hatırladım: 

Atemde hurur etmeöe bir dem yoi) 
imiş 

Az.del gam accb bJr idem ~Cı Imt 

Ad"m YoÖ Jmlş dem 

.anlantadık biz; 
yahud 

yoğ ımlş gam 
yoö imş 

Bu sene pamtil re
oltesı -&o'k brj 

Ad:uuı, (Husust) - danada 
bu sene ekimin fazla ynpılma:u, 
istihsalin bu auı'.Cile :1ilkse1til

'1nCSt hususundaki ta.vsiyelcıi 

gözönimde tutan Adana ~iftı:i -
lefi, ellerinden gelen bütün gay
reti sarfedcrek 7 kaza dahilin-
de 812,060 dekar k1evlancl ve 
u:rn.ooo dekar da yerli pamuk 
~kmeğe muvaffak olmuşlnrclır .• 
Bu iki c"ins paınUb'Ull yekfınu 

1 731. 760 dekara baliğ olmak -
tada 

Hulıuhat zıraatındP. ne yıne, 
ge<;erı sene.Ye nıHbetle bu sene 
130.000 dekar fark nıevcuddur. 

"Ban adam vurmasım dOşUnmem. ilk vuruşu 
d nas 1 yaptı{lımı bllmem. Fakat bir defa 
kam gördUm mU, hemen aklımı başıma 
ahrım; art k ndimi tutamam; vurduk 

vurm k, bir d h vurmak isterim •••. , 

YAZAN: SÜMER 
utün katilleri, .,Yttmusa.k - Amma ne de münasebe~ 

hujlu, uyı;al dolab bey- siZllk .. ne ise, yani, ne olacdk, 
girlcri.za.mıetm k de bir hata- ha biri, ha bini .• hepsi de bir. 
dır. Buıilann araswda bazan o Bu gUzel "mantığa., bu .. a-
ka.dar hunhar, ve insan kanını kıllı,, soze ne denil'di·? 
o dere<:e ka.nıksa.nuş olarilan - öyle ya, dedim. Birin ya-
varclır ki, daha. ilk bsikı§t.a., gay mna bin daha koym-san, olur 
:ri ihtiyad koca kar:ı masalla - biter. 
rında zikreleri geçen umın:ı cı- - Zararı .yoo amma.. bı 
larla karşılaşt1gınızı anlarsınız. ağntJ.yor. Nôk karıyı hangi 

İşte bir tanesı; Bırçok cf na~ balta ile vurdun? Herifi nasıl 
~etlerin faili... Evvela karısını kestin? .Nasıl parça parça edip 
kesmiş!.. Bundan nasılsa az bir ,çu:vuln koytlun? asıl suya atrJ 
ceza ile kurtula.bilmi"'! ~ytlı.n tııi? .. Gdrüyonuın y:t! Sudi nil 
taraflarmöa yeni tiir clna.yej buıilöı:r 6a... · 
daha ika. etmi§! 0 zaman fulll Vücudüm liıne lime OlUQ'~ 
bıilunamamıe ! Niha71ut tekrdl' zannedi\Yorfuım. Evv gfi~ 

1stanbilla gelmiş. 1.kıncı d.Cfa. kdbn etlerim, gonra kemilllerim1 
aJi:lığı kadma tamarn otuz bı- balta altında hurddhaş öluyor. 
çak saplamış! Diltkat bu,yurun ! gibiydiler. Boğazım tıkanmış ol 
Zavallı kafun.t bir antla otuz öiığu halde wtluıtia : 
defa yaralaml~l Ne iı:ıo bun~ - Ci)yJe yn... bmılıır tlzetlcrm 
da ağır tahrlk gtirnıi.i§ler ı Şö,y- ., de iiurulaca.k sualler mi sarilrl:'ü 
le bBjle Ü& dört seno ile yakar, d!yebllrlim. l 
~ kurtarm1t'5 ! HerkP.s wila.ndı - • - Değil mi ya... Bunun ash 
.ğına, bir da.ha. bu gibi eri ya~ var mı? Baltayı eliıne nlili1!ım 
mıyacuğına. kruil... 'li'akrit büta· gibi gell3i güzel~ Knı 
bu inana.rilıın mohctib eaec sab tlfikkftnında. kQl'UD. srl.tmı ~ 
iYenl bir hal.. eline _geÇirtljği qordmn kl, pinohlsun, budunu 
bir ta§ ile bir zavallının kafası,.- kaftellğtııi ~! Nllıay.et 
nı enıre:mıın!.. ,ÇUVala girebilecek gibi pe.r~ -
~ına, zencirli bh1 del\ye ladım! 4ate bu kadar ... 

JYRna!jll' gibi, lliij.yatla, korkıı - Evet, ,wte bu :kadar .• 
ile yavaJ;I yav~ yana,ıştlm: Şimdi asıl kabadayılık, bUtUn 

- 'Merhaba ~a. bu ~leri ~_parken, ne.~ 
Dedim. ığinı sorabllmekti. 
Korka korka vt•rı:<·eğı ee.wibı Ahbabhk :Şerinde.. ' 

bcRlellim. 'HikmetJntkn smH o-; F~a kar.şı gemijd giızel 
Iunmaz, meselfi. aksı bir zamanıJ Jdare etmem tcab ediyordu. O
n. rastgclir, kızaT da! 1 ı.nun da ~olunu bulmakta go-; 

- Ban:ı ırıcrlıaba diyeeclJ cilrmedim. 
1 

sen mi kalaıti ?.. - Akılsız herifler, müstchah1 
Suamc ili.erime ~yCbilirtl.l. olmasalardı ta.bil sen He onları 
Böyle bir c<.'Vab alınram, sdl-! hnldarlıazdın ... 

dan, geri dönüp gitmcğc .hwru1 - Hay ağzım öpeyim .• neye 
bir vazıyette bekliyordum. derler. kabRJntt öltıüreııH cle-

Mutafun htıa:fı, eşref se.atine ğil 3lenaefür. 
rastgelmi.şra. - 1Elbette. belki ae vururken 

- Merhaba, buyurun bııkn.- hl bır ~b duymamışıntlıt'L 
lıro, dedi. Biraz dur6u. ÇRtılmış k~ları 

!Fır.rot bu fırmit hemen aıu-; altındaki yaratılışından hain 
nn otuzdum: 1 bıikışb göilerini .yere tdUtti. 'fU. 

- .Arap c_ dı;,Um. 'Hw.iııle u1 fak dhr boynunu billrtiı. Knımı
zun znman&mberi göııüşınttl< ifH z, oaln suratı, atletA pıhtila~ -

nu bir ikan rengini aJfü. ıyordWil. 
Havalu.rırı iyı gıtıne.sı mahsuiiin lu' - ~1 •• - öyle de ·ueğH be sağdıç! 

:Attik kendiı:ıı blllbill gibı ö
teceitti. tlstetliği ırüzğal'l buhın 
hır yelkenli gibi onu keyfıne 1 bı

lıer~kt!tlı olınııtnnu yardım et - _ şu bulde ~i\yle lncyurmıuz 
mektediı. I.-.,çi komısyonumm da görüşclim! 
bu haftaki ic~tımaında Zlran1 'ı,;- _ Buı1Urduk:! .. 
çısiııin hnftalıl İl<'.ret1erıne ycru Na.nıbn.§mı.a oturdu. 'Stg:ı.ru?A 
12anılar ya ıılmışbı. toka ettım 
Diğm taraftan Adansı, Cey - D - avan~ .. 

han ve Tarsu~ta yulai ve arpa Dedim. ~mzümii bit.ırernedım. 
miiba.yaa f'den Toprak Ofun on _ ..Bırak :::u pi · lifi . dedi. 
giın ı~inile iıç milyon kıloya ya- Ve sonra Uiwe P.tti: 

kıu nıc.ı.I s~tm almıştır. -:§imdi de tw~un hilc\illlut-

mm ktrl hulmıduğu esıırula nt:a-1 tuğurrı CBki hır i~i daha uwydano. 
redılen 2330 tııı.yılı nt kanunun- çılraı:mı,ştır. Bilmeıı1 nerude · 
dan ıstıfarle e~tu iBundan lerli~ım bir cınayt1t! O z::unan 
başka karde.<Jı İhaun Akmcuy. onun ~alıidi ıı:ıb:.ı.t:ı yoktı . il 
allancı bir memlckctl' fmtra ırapnnıvf'mıi~i 

tesvikien ve lınpınhaned gHr - Hatırını ho e(lehilmd i<ım: 

dıyanlara halmrP.tte lıulunmnk- - Bazan miırnısetıPtıw ilk o-
trın d mııh~kf'ml re :ıhnmıt.:tı. • 1ur. Kı~nagn gelmez' ılefülı 

rnffınak icab eiliyordu. 
- Ya:! .. 

en adam ·vurnın mı 
şi.tnmem. 'IIlk vunısu dn nruıtl 

yaptıgımı bilemem. Fıfüat bir 
.aefa kanı gördiimmü ht>merı 
::Wlımı başıma alırım. Atitjk ken 
dimi tutamam, vurdukça vur -
mwlr, bır ddha ~mrmak İ!:\tcr.ım. 

Kana, kana vurttuğumu gorüncc 
"Otr!,. uer bırakırım. 

'Bu "Oodh ! .. ., . W.ünü tıökı au
ımdtktun sonra kana, knna su 
ıçen msaıilar gibi o kaüar sa -
hın sfi~'lüyordu ki, ha ret et-

Aliço, vali paşanın yumu.§tlhj 
vo manbldı sözleri karşınında 
yumuşadı .. Mukabele etti: 

- Ba.şustüne pa§aln.. lilakat 
Yu~ufla bir güreş yapmak iste
rim .. tlcdi. 

Vali, ötlcnni teyı~ ve tekti! 
mdksalliyle: 

- Söz verıyurum •• Pek yakm
i:kl. mziıı için füfilalı bir güre~ 

tertib ettire eğim .. 
Yusufa da dönerek: 
- ;yusti.f, sen de kdbtil edi

yor musun.ı7 tteai. 
~e. Yusufun aesı anc:ık bU 

aef er işıdllnıi.Şti ~ 
-E~paşa.m'? 

Bu suretle Yusufla, Aliço
nun giıreşi berabere ayrılm1ştı. 

İki pehlivan bilbirlerini-kucak • 
layıb deraguş ettikten sonra 
meydandan o,.yrıldılftr. 

Koca ;yusuf, de~ son
ra derhal ~le:rek Ali,çoolın ell.i 
ni öpmlWtü .. 

u, tavı'.1 hareket .Türk peh
liw.nlığının ezeli ve obedi ııezar 
ket ve terbiyesi icabından idi. 
Ustalara hürmet edilirdi. 

Aliço, elinin öpUldW:,'ünU gö
rünce, :Yuaufa yak~tı. lki ellle 
Ywrufun ~ını kavradı. Alnını 
dudaklarına. getirdi. W.e, öptü. 

memek kabil de_ğildi . 
Fd.kat hlicibile anilan bu y~ 

'ğitin karşınml:ia teıildd ne haô· 
dime.. ancak: 

- Allıih, Yillalı!. Wyebffiitm. 
- Benim tUhaf bir hulun da-

ha vardır. 
- lHuyırdır ınşallah?. 
- !Ben saglliç, tiç ay c.ilinUe 

bir şey kesmesem nilıat eüemj.. 
yorun1! 

Hayretle yüzüne baktım. H 
men hemen tvğazıma sa~ılacıık 
zanneöiyortlum. 

- •Dur şu hırmmı bir :Yene-: 
yim! 

l>e3e.. küçük rbır saJdırmasile 
herıf beni olduğu gibi o dakika
da hakqyabllirdi. Hemen kaça
cak gibi bir vuiyet alırken, e
rekct versin ki o tıözünil ta ... 
maml.'tdı: 

- Amma attık bu 
~estim. 

- !,"ok iyi nasıl-? 

- 1.üı.ç aldım!. 
- ~·mı·?. 

- ~le :~a. 1 
- Ne Jlaaı? 
- Bt-..ya.z toz.. eroirı... Ham ... 

dolsun onun ıııayeeinde kurlul
dıım 

.Je ~ebındenıqıkar<bğı bir pa
keti burnuna c;ekti. Onun bu ha 
lini görün c ıban yruıındtı hele - • 
canla hattfilkoııku ile g rd1ğım 

ıdakikalam acıdım. 

Artık beniın mazm ımtin ıonun 
ht bır kıymeti ;jcdJmomlffU. Zira 
bu bey:ız zehir insanı insanlık

tan <;1ka:ııı bambaşka ıbır !PQY 
y~par. 

Ah bu zuhir.! :Kimbilirl Ne 
kadar ınannlnr:ı böyle mdhvC' -
diyot'. (·,nyor, bitiırıyordu 

-Ealrnt ıhQ.yaz zehı:um bu.ac am 
hakkındaki iyiliğini de unuta. -
mam. Koca katil tavuk gıbi kor 
kak kesilıverm\şti. 

'.r-.ı.18.t Sfun .. r 

- Afer.in'kızan be! .. Allah .se
ni meydruıa 2ahib e in .. 

Ti.lrk pclıliva.nları ne dere 
bh birlerine hasmı olsalar, bu 
hasımlıkları ancak meydanda 
cari olın·du. Meydan haricmde1 

dalma birbirlerine hUrmet cderw 
lerdi. 
Hasımlar kozlannı ancak 

mc;ydanlarda paylaştrla.rdı. Bır· 
birlerine hUrmet ve tev ciili 
etmesini bilirlerdi. Milli an'ane
lcrlnin icab ettirdiği nezaket ve 
terbiyeye katHyetle ve i~tcn •ri .. 
ayet edcrJerdJ. Büyüğe b ürmet.; 
küçüğe teveccüh, Türk mllll 
an':mesinirt yegane §iarı idi. 

İıjte, Yusufla, Aliçonun bui • 
cik gw eşi böyle neticel~nm1ştf. 
Fakat Yusufla, Ali_ço bir kere 
dn.hıı · k~ karşıya. gelmişlerdi. 
Bu karşılaşma, İStanbultla ve 
Bcşikt.aştn olmu§tu. Sırası gcı .. 
diğı zaman bu karşıla,şmanın 

nıeraklı safhal:ı.rım yazacağım ... 
Aliço, meydanı terkedip gcc& 

nin alaca karanlıklarına dala • 
rak çafüruın gidiyordu. 

Fakat pehlivanın yüreğınde 

blı· Uzüntti varüı. Kendi kendıne 
düşlinUyordu: 

- Denı~k attık ihtiyatladık1 
ne hasmımızı ezebillyoruz.. va. 
ne de moyCiantla bırakabiliyonı&ı 
Bcr.ibetllğe kadar diiŞtük. 

Eli!.. '.Aliço lhtiya:Mamışb, 

Şaka tlogil, ~elli beşti. 
Aliço, elli beş ya§Ill.da olm~ 

Jn bcra ber bir tunu meydanı 

kimseye tetketmiyordu. Ona 
sevlliklcti şu nasihatte b1ihmu,. 
yotiardı: 

- Vsta, artik meydanı genç. 
Jero bırak!.. 

O, gülerek cevab veriyorauı 
- A be dogru söylersiniz?, 

Fal<at bu lnzanlar daha bu 
meytlnım &ihlb aeğillerdir Ml 

Aliçonun söyledikleri dQo°'ru 
idi. Elli beş ya.~nda bir adamı 
meydantlan çikaramıyorlarClı. 

'.Al}&o, b:ızan gülerek ,şaka .. 
laşırdı: 

- A be, bir ihtiyar kurdu 
nıeydand~n çıkarnmıyan bu ho
riflere meydan bıralnlır mı be?. 

Aikad~ları cevıib ver!yordu: 
- :UHta, bir gün hatalarlıı:ı 

seni. .. 
'O, mükabele <flerdi: 
- Tt?hey !.. Buncazlar, bu Wi 

becaremezler be! Daha onlar A,. 

liçorıun hatdlanacak tarafını 

bilmezler be! .. 
t.Alay ol•mn diye _şunlan sijy· 

]erlerdi: 
Aııımıı., meydandan çıka· 

ıraınıyorımıı bunları?. 

O, buna da cevab bulurdu: 
- .Btlka be! .. Çıkaramıyor • 

-sam 'kah-Abat t:bcnüc aeğtı be! .. 
tlhtıyatiiMtnn be! .. 

Koca Wustif '.Atlalı Halile rnn.
'ZB.ran rUaha baŞka tarz6a bır 
giir~çj illi. 

Yam, Ymn.ıf 'i\.dalıya lisbet
le dnha yemci ve Haha girgin 
güre.:çı iUi 

tJ.d:ilı ftwkafilde kuvvetli ve 
gövil li ôlm~Hda beraber ustff 
k-.tdnr •tevik üeğllrli. 

fSonu ver'l 

- 1i ne dışarı mı gıfüyo:rsunuz, 

Ru en y ... 
-fÖ.öff' aman, .. .Allahın dnğlnrına, 

taŞlsrına yfim içın :gitmiy.onum. ya. 
Para anmalıyım .. Su tv.üzUklcr, 
kü elor ·pelfu omlekler hqp a:ıara 

IRu en en uf k blI ı1:cessin· ve vw
dnı aızıaı duym kmmn bu sözleri 

<SöW.edikton sonı:ı .Dilut'tl.yl tekrar 
kollrınınrn nraaımı. aktı dudaklarına 

• 1 

----r\O 
h~r tl'hlıkeuer maı:.-un zu.ımedilirken, J...n q0< ngu ydktu Emir lJS!anın mevkii 
bir müşl<iilut ile knrşılaqtJ. rdhnıetli ;(Y ... ) paşa.dan •ylikl!EHtii. Ve / 

ı:iumez. Sonra, güzel de.. O rutlde, 
bizf' nazl<ınm:ik di.ı~mt'Z... Acaba E
rnır 'Tinn be.na kızını verrr mı, diye 
dü.~üııclım ... 

- 'Eöylediğın m:h:Jer beni ,~şırtı - ı 
yor R.u"'en ! Nasıl sen o kızı beğ~n -
ıHn ?. ~~ık :aoylemcmı istersen, hk de 
guzr•J el gil... J\aTa, kuru bir şey ... 
Yii21inü ıyi gördün mü? 

- Ltitfen füzumsuz t bihrere 
kalkmıyalım ve .. Dılarayı bir rtnl'llfa 
hır.akalım... Gevher hanımın hQyu u
zun d~.tilsc, kısa da değil. Sixiıı bo
yunuz kadar vur ... 

Bu teşbih ılı.ulıihe hanım .efendinin 
hoşuna gitmcdı 

o s ydığın eylerin bence 
hiç ehcınınıu.a.ti yok . 'Keşke zengin 
olmas ydıruz da sizınle berabeı bir 
kulub de aturs ydım ... 

bu bu kon<.lurou Me. rEmir hanın 
zıyafctl:ııc .gıtti 

Okcnt mader 
y:m 

bey f al, cesur, ıra.. - Evet, e: et. bilicim. Öy.le §ey.ler 
kolay ylenır .. Kıravat iğnemi bu
lam dım .. :Nerede ,göruyor musun? 

~.burada ... 

• mal' ,g zönünue bu
er Llksılığe göğüs veren 

ıb r ad cu .Fakat, .muvaf akiyetini 
ı çabuk 'er ... Para is· pek çnbıık elde etnıış, bu yüzdC'.n t!e 

ter IDlf:-1.Il ••• 

- Sız b lirsınız. 
- 1 c bes lira ... 

daha la ver:ınm. 

~ey di.ışman knanmıştı. lş alcminUe 
kuvvetl.ı dQStlar edinmiş olmakla be

Öbuı gelişime ı · rnbcr, ayagını 1<0.ydırma:k istiyeu ba· 
zı dw ma.nlan dn var.dl 

- N k dar zaman sızı gor.m.iye - 11 a:lescl" bu ka.ıdeı umumiycdcn
dn ceğım". 

-On m nnıe ... Elbet, 'Bunun 'n O ccnt maden sırkf'ti, 

İşte ansızın zuhuı eden bu miiır L.ôbihe harnmcferıllı, lbır gl'lin seçer
küiut yuzünden, bir gün hemşıruaıno ken, rkendiKinlietı ıız R!-:ağı ·olmaaına 

gelerek, Okent e!çısı Emır JHanın in- dikkat edorch. Bu !'lebebBen IR.t1şeni 
zıım goriil'iı gıtmesını mca. ettı flkrıniien rayfiırnııfü 1stefü. ... 
Ru~euın bır gıın evleneceğıni. 1.-e -

bıbe hanımefendi ihtimwler ınrasırırı 
koymuştu ve güzel bir kız gordiikGf'. 
".Rıışene!, diye mJmlcrdı Bunun ı: 

çın, hanımefendinin kafasında 'RıtRl'

nE' aıd bır alini nişanlı vardı. F· t.~t, 
bunların arasında Emir ha'l'll kızı 

"Gevher,, hamm yoktu. 
Sevgili lrnrdeşinin, kendi l;ı ırhne 

bır kız intihab etmesi pek hoşW1a 
gıtnıedi. 

Emir Han, astı muteber ve soo de
rece 7C!1gin d~ilirdı. Gcvhcrdeı ba!1-

uşen, mrıdımıkı e,ıJenmek ısti

yonnm, tu•Uen 'beni yaJmz o kı,,a gc:m
aerı orsun ... Ba.<.Jkll1arma aa b·ıkalım. 
=r•:ınır 'Rnnın kızına ben bir i!tı ycrı1e 

1:e ·adili ctrnışfün Doğrmmnu ıstı~r -
sen gıızel nıycmem ... 'Omı sana mii
nasib gonnüyontrn kardeşim ... 

Milşl ülpe.-;endsınız kan.le,.şim ... 
Niçııı Ucvher hanımı ~enmiyorı:ıu
mız? As~ıletı var, ailesi ıtibarlı, baba
((t zerıgirı, bir tek evlii.ı.h. tah::ıilı mU
k<•mm~ı. gerek burada. gerek A vru -
.purln, nn de olu~a. bir sosyete ı<"ine 
rötüret':('I olursam lıcni kifrifü ılı· -

• 

- Abmcığım ıki seneye yakın bır 
zarnandanberı 'Emır Hanla.görüşl!Yo

runı ve .. e\lint gır1p çıkıyorum ... Ta
bii lıa•11mlaı la konuşmadım. runm<, 
sokaıYn uıktımaı::ı zaman veya dönı~
te, arab~ulaıı mcrlerken kapılarının 
ommde tesadüf ettım ve Gevher ha
nımın yüzünü gör<li.im. Pekfı.lıl. güzel.. 
Riyalı gözlU, bakı"ı cazıbc1i, <;chresi 
n~'rın, ene.lamı miıtena.sib,~yet mın
ycm ... IDaho ne rntcrsiniz? .. 

- V.\llaln R.uljc:n, kadın huı;uımn
tla Hen benden fazla mii.~külpcsand -
din ... BirdcnbırP ııasıl tdçğiıımiffsiu ? ... 
me"hwin boyunu da görm~n mi?. 
Nen'(Ji> DllAr.., ~~ ü ... 

- Ruş.ım, serı claima. d"rtlin {i: 
Güzel bır ıkadın mavi gözlü, san ı'I -

lı, ıızno lıc&lu gqyct yaz olmdhdır. 
.Hırtta, ben onun i,gın Dllanıyı öyle 
seçmiıJtım. ve.. beni, şimfü, bir es
mer ln:ın gonıuü gOı:ıder!yorsun! Hem 

e babas v:eı:iı alacaksın-.. • en 
daha ıoö;ıc haRJnr1Ha.n ben filmini an· 
1ndııı1. 

- Evot, ıııur Hl ajcr kızını ~e
rirse, lıer.lınlue ahtım. 

- Zannıma giJr.e, Ren 9!lmi :ifanın 
loızınrh.ı.ı ;u~ntlt dama<lhğınn ·gbz 
kqy<lun:!. ,() rnnt mıodeuıeni işi biı.'n'L 

kar.ışık gıOıyoı, diy işittim. Ge'ltlmr 
hammı bırdcnbıl'e isıınneğe kdlk~m 

bu evatwıiın hıiikikat. oUiuğu ·amni 
vermıyor mu 7., 
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