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Htuan Sa/Jbalıın binbil8t heyeean ve 1 

macera clhlu hayattndan sahneler 
-41 -

Demiş ve bir giiıL sonraida bir ıkıımz 
tiyafeti hazırlamıştı. Burada hocala
rı, ve tanıdıkları büyµk adamlar. da 
şahid olarak biılunuyorhirdı. Ortaya 
yeşim bir bardağın içinde kuruz 
getir.ildi. HayyJ.ID. parma~ biı: 

iğne batırdı. P-arınağından bardağın 

içine üç damla kan akıttı. Onu Ha· 
san Saobahin ve NiZ3miilfuüllfün 
kanları takib etti. Hoca.lar.r imnm 
Muvaffak gümüş bir kaşıkla kmu
zı karıştırdı. Ve kendi elile üç. ar. • 
kadaşa içirdi. Sonı:a bütüri davetli
ler kımız içtiler. Uzunca süren bir 
dua ile de merasim bitti. 

• • • 
Hasan bin Ali Şabbahın hayatım 

tasvir edenler: 
"Nakliyattan ilmi tefsir ve hadis 

ve fıkıhda v°' akliyattan kelam man
tık ve hikmet ve hendese ve hesab 
ve heyette fevkalgaye kamil idi. 
Fakat Tefsir ve hadisdeki kemalini 
kendi meslek ve mezhebine müteallik 
akaidi batılayı terviçte suiistimal et
miştir,, derler. 

Bu teşhis çok doğgırdun.ı Hia'ldka
ten Hasan &ihbi.b.in mooreieGcltl 
odası da riyaı&iiliml6riaf htmdese.ıve 
kozmoğrafyJl.YJl<iAİd bil! ço1t afetler.
le ve kitaplBm do1u idi: Bibasının 
bütün senretöıirldtablıığrunda har· 
cıyordu. 

Hasan Sabb8hin llihıhim ~•e Meb"' 
med :ismindeki iki kardeşi de bu. 
medreseye gelıhiŞlerdU Olllar. da 
hey~ete ve hendeseyg merak etmiş
lerdi. O'"nlar. 'Cla devit:1erinin en :kUV..\ 

vetli müneccimleri oldtllar. ınitta 
büyük, tarihçi K'illli'niru anlattığına 
gö.ce [ 11 Bu 'iiç kaıtieş biri ;-eser yaz"" 
maya: başla.rlar.sa.:.biriimnin .başlşdığı• 
nı diğerleri":-ikinalı edebmıilerdi. .M.'e· . 
sela Bilr.hanililrti1ih kitabını Hasan 
başladığı halde tlimhlm tamamla -
mıştır. "Hendese ile nısfmnehan yap- J 
mak,. adlı kitaba Mıfumed başladı· 
ğı halele Hasan Sabbah tamamlamış· 
tır. 

Hasan Sabbhlı'. medresenin son 
sınıfında iken "}{lire kitabı,, nı Ki- 1 

tabillamel B&atilhhliik ye Sanatir 
Riihama't adli hltıibhhanı yıızmıştr. 

Hasan Sabbhh re iki nclckdaşı -ge
celeri yüksek Joıleıere, te~ çı • 
karlar, götürdükldrbrasad aletlcrile 
yıldızlara, buı:çlara biı:karJarı,ı hesab 
lar yaparlardı. ZiOOn medresenin 
t'i d h e güzt'l bir rasad ors tınesi var. .. ~ 
.ru.. 

••• • 
Şarki İsmailiye devletini ,.e (Haş-

ha.~i) adlı gizli, korkunc~ tarikatı ku-
ran Hasan Bin Ali Sabbah işte 

gençlihrini böyle esaslı ilimlerle. tez-
yin etmiş zeki, kur.naz ve aaimkar 
bir adamdı. 

Kendisi hem bm mezbeb, hem de~ 
bir devlet reisiydL Blii rivayete gö•'.-
re soyunun Yemende :eski Hilnyeri 
hükümdarlarından gekliğini iddia 
edermiş .. 

Talebelik hayatında Nizamühnülk· 
le ve şair Ömer Hayyamla bu kadar~ 
yakından arkadaşlık eden ve hatta 
kendileriyle kankarde.şi olan Hasan __ 
S1bbah, Nizanriilmülk vezir. olduk -
tan sonra sözünü tutup kcnclisinI sa-
rayda hükümda.nn nedimlmi sınası-
na katmış olmasına biı' ihanetle mu-
kabele etti. Zeki ve-o rıisbette de 
haris olan bu adam tahsil .arkadaşı-

[11 Ahbari Olema Blahbarll HUkemıt. • 
Sahife 43. 

Yenı saıamı ~ 
-

ABONE BEDELİ -
TUrklye Ecnebi 

SENELiK 14-00 KUl'Uf 2700 Kuruı 
6 AVLIK 750 • 1450 • 
3 A.YLIK 400 • 800 • 
1 AYLIK 160 • 100 • 

5 HA7İRAN 1940 PAZAR ESİ 

!59 Reblül'abır 26~1356 R. Mayıa 21 

Glin: ı~s Ay6 H1aır ı 29 

E7JU1i Saat Vasati Saat 

glJneı ,, !Sijl~ ikindi ııOneı !SlJle "klad - ,, 

8 54 4 ..,o 8 36 .. 4 29 1112 16 11 -akpm yat.ı lın .. k al<pıw yet.ı lmeak 

2- 2 00 ı., 3~ 19 36 21 3S ? l4 " 
~ 

ve kankardcşini hlikiimdarın: gö .. 
zünden düşürmek için ne yapmak 
lazun gEiliicy:se hepsini ya.pt:L 

Faka.t Nizamülmülk bu nankör • 
lüğµ;Jıissedince, Hasan Sabbah ora
larda..tutunamıyarak 1078 • 1079 yık 
ları arasında Miınra :Kaçtı, Mısırda
ki Fatımi devletinin hükümdarı, Ha 
san Sa.bbaliin::ı. mezhcbbıden; yµııi. 

Şi'i olduğundan Hasan 88.bbah bu 
hiikmdardan hüsnü kabul ~rdü. 

Lakin bir müddet sonra Hasan 
Sabbah gene. siyµsi bir entı:ika.: yji:
zünden Mısırdan ayrılınıya mecbur 
olmuş, bir zaman Haleb ve Şamda 
yaşamış._,.sey~hatler etmiş ye ser
güzeştler-geçirmiş ondan sonra !ran
da Kazvin şehrinin şimalinde ma
hud ve meşhur Elmut kalesini ele 
geçirerek orada yerleşmişti. 

İsİnailiye mezhebinde tadilat ya
parak Şarki lsmailiye ve:ya Haşişi 
denen, yahud Batıniye, Melahide, 
yahud Elıiıutiye gibi isimler verilen 
mezheblıve hükumeti kurmuştur. 

Ofiun tarikatinde (Şeyhülcebel) 

hep~n..Jba~r. Yani hakimi mut
lak kendüüdir,_. Olldau. sonra Dailer, 
daba sonra l~er ve nihayet fe
dailer gelih kiı. bunlar hakkında da 
mult:iıddem: tefiikilklrda.. muhterem 
karileııe:.bir fikir. veribniştir. 

Şl1m8lllL clıüiiliive edelimı; Hasan 
Sabahlkendi.sine kövükörıiiDe itaat e
den fedaileri ıVasıt:asiyle bi.u çok rüe
sa::..ve hliküi:ndadaı:.ı oldu~~bi eski 
d~aıı.ü.daşy Jdrnk&rdeşi; NiZamül
mülltü de hh.nçerJetmi.Ştir. 

Hatti:bin -zamaıılac kendiBine ne
clifuliR :ve bir=riva,yete g§ııe maliye 
vezfriligi ettıği SCl<jukil hilldimdarı 
Melik~ıızehir.iCnerelU öli:iıesini de 
bo koclcunQ klıtile a.tıt.ediliiıektedir. 

Hasan ;Sabbah ınezhebinee Haşişi 

denmesi, fedaileri dilıiyaü.cennetinc 
alfrken vey~cinayete s~km ha
şiSlo Y'11İ afyunW. sadıbş~inden 
do1-ıyıdfr.. Hatta 1'renkldr. bu kblime
Yi tahr.ifi!Cddr.ek (Msassin' dem.işler 
dir ki bu .kelime bugijn bile Wansız
cada katil miınaaına gelili 

Hasan Sabbklı etb.fi l::Jeh~ sa
larak kırk beş sene kaclıiı: biiküm 
sürdü. Eenclihinden sonra..• miirid • 
!erinden yedi kişi daha (Şeyjıülce· 

bel) lik. ettr ve ş::J.r.kb1smailin hü
kfııneti 1256 senesine kadar devam 
etti. 
Sonmları bir_;çokl Ş&r.kY hükfunet

leri btı korkunç taııikati ve devleti 
mahve uğt:attıysa d8. bugün dahi 
Suriye, İfan, Efganistan, Türkistan 
ve Hihdistanın bazı yerlerinde bu 
tarikate mensub olanlar vardır. 

Hatta Hindli prens meşhuıt Ağa. 

Han, !Smailiye tarikatinin bugiinkü 
reisidin. 

İşte sizlere maceralarından bir 
neb?.e bahsettiğimiz Hasaıı...Sahbü. 
ile korkuııç meılıeb ve devletiıı.in.maa. 
hiyet.iJıakkında...Uı:ihin bildi.ğibu ka 
dardır~ aziz kari:.. . 

-SON-

P.tJLi.sTE : 

Yarale.ma. 
Ptı.şabahçcde Baca mahallesinde 

18 numarada oturan Osman. oğlu İs
mail ile Mehmed oğlu Süleyman bir 
tarla meselesinden kavga etmişler, 

biraz sonra; ka\iga kızışr.nış, İs.mail 
bı~ğµıı çekerek Süleymanı :muhtelif 
yerlerinden yaralamıştır. Süleyman 
da. eline geçirdiği balta. ile İsmaili 
başından yaralamL~, ikisi deJıasta • 
haneye kaldırılıhışlar, tahkikata. 
başlanmıştır~ 

BS..~undan Y8.rahi.ndı 

FeHköflinde Molla Şakir sokağın
da 56 numnr.ada oturan 14 yaşında 
Mustafayı, aralarında çıkan kavga
da, ayni caddede 118 numara.da otu
ran 17 yaşında Kir kor taşla bo.şm

clan yaralamış, yaralının tedavisi 
yapılmış, Kirkor yakalanmışlır. 

Pirzolada.o. Zehirlendi 
Ka.dıköyünde Kurl;ıağalıdcrede 

Müverrih Ata sokağında 29 numa
ralı evde oturan İbrahim kızı 19 ya
şında Melahat, yediği pirzol8.dan:: 
sancılanıp zehirlenme alainıi gös
temıiş, Haydarpaşa Nümune hast~
hancsine kaldırılıp ·tedavi altina a
lınmıştır. -

YENİ SABAh 

( __ Ş_e_h_i_r_v_e_M_e_m._l_e_k_e_t _H_a_b_e_r_l~-r-i ~)' 

Bir haflahk piyasa inhisarlar umum Sirkecide bir Hava kuvvetlerinin 
rolü tar:ipti mmlürü Ankaradan yaralama 

~elVimize döndü Dün sabah~okuzu çeyrek 
B u9ünkU h...W. hava kuvvetlerlnl• 

rolü mütemadiyen kendisini gö ... --0--

Akdenizde.ki siyasi hadiselerin son gün
ler zarfında fevkaHlde ehemmiyet kes -
betmesi. ve ltalyan yük vapuıiarının li
manlarmuza gelmemesi itttalat ve ilira
cat piyasalarında büyük tatiav.vüleı· hu
sule gefü'rniştir, Billiassa lfükiımetin arpa 
ve yulaf ihracatını kat'i olarak mcnctme3i 
üzerine io paarwd.iı. f:ı.aliYctt ınn milidar 
durmuştur. Bazı mahsulat ve hububatın 
son bir halta zarfında. geçirdiği piyasa 
tahaırvülüııü bildiriJ:Oıuz,; 

Buğday~ 

Buğday piyasasında Toprak Ofisinin 
satışları haricinde olan mu.amelelerin fi
Y.lltlannda gecen: lia!tnya rurı.mnn hafif 
bir- tenezzül kaydediliniştın Bunum en 
bidnci sebebi ihr::ıcat kamplarının ka -
panrnış olmandır. Belçilta, Hollanda ve 
rranimarkamn isttllYa uğramasile bu 

• mahsulatımır. mühim mahreçlerini lfay -
betmiştir. Yunanistnna Toprak Ofisi ta
rafmdıın satılan 40.000 ton buğday pey
d~ gerek lilyıliıl>aşa: serekse.: Derin
ce silolarından yüldenmektedir. Piyaıoa 

müt.'eha vvildir. 
Arpa: 
Geçen.. hatta müteahhidlcrin piyasada 

mühim miktarda.. mal mübaya.a etinelcrile 
fiyntlar 5 kuruş 15 paraya kadar yüksel
mıştı. Fakat hiikf.ımet.in son kararile. ihr.ı
cat menedilmiş olduğundan ihracat.\µlar: 
piyasadan fazla mi&tiı.rda mal altnamaK
füdii-. İtalya ve diğer memleıretıere aı:pır 

satıliimadıği için fiYııtUır hafta içinde ted
ricen 4.35 pamya:: tenw:zill etmiştir. lnıti
liilar ~ımıza noksıını fiy,.at teldif 
ettiklerinden bu memlekete. mal ihracına 
iİnkan kalmamıştır. Yeni mahsulün Ali -
d01ıi1. ve Eit<' 11ö1gelerinde idı-aK- edilmesi 
beıncnmelftedk: 

Plrınç: 

' Piyasadaki aurgunltüt dc\•am etmek .
tedh:. Karadeoiz:ı ha valisinden gelmiş olan 
bau partiler satılamamıştu-. Fiymlanıı 
yeniden canlanacmgı ümid ed:ilme!ttedir. 
Fiyatlar; Tosya makineliler 28, 29, Di -
yarbııkır mallllrı 215.51 27, Men;in ayarliırı 
24.5, '.15 kllftli aralanmtadır, P.iyaııa gev-
~ektir: 

Susam: 
Hafta. içinde küçük bir kaç parti su -

sam satışı olınııştur. Bu itibarla piyasa 
onamış ve ~t.ıarda 5 parn kadar bir 
yükselme::- kaydedllmiştir. Plyasa fazla 
hararetli deği,ldir. 

Tiftik: 
Bu hafta piyasa yine işsizlikle geçrniş

tir. Yalnız satışı; eskidcn.ıynpılınış, bir ikl 
firmanın 30 ton milfüırındtılc:i ihracat gci
ze; ç~ Ahvali: bazım dblay,ısile lh.
racat için hiç bir. mahrcçtcn taleb g~ -
meınektedir. Vaziyet böyle dcv;:ım ettiği 

mtiddet<:e piynsanın düşmesi pek ·ınuntt!
m-eldt'r. Çiliıkü yeni ve eslıii mal stok.iarı 
giinden gtiJe.tJ düşmeü1edin 

• fiil!.!tlat: O~k; 16.> -· lflOi K:'iiralıisat 
Eskişehir, KCitahyJI) ı35r _, t4G,ı Ankara, 
Bolvudın. Polatlı: 130 - 135, Bol!J., Çer
keş, Gerede: ll5, 120. Kastamonu, Saf -
rambolu, 125 - 130', Konya dağ malı; Il
gın, 120 - 119, Kbııya octiı malt. Mb.rdln 
105 - 1101 muhtelif deri mallan 105 - 110 

kuruş-: arasındadır. 

Yapak> 
• Ziruat Bankasının mübayaatı. şetirimiz
de de\•aın etmektMlir. Yıl>rli mensucat 
fabrikaların da dahilde faaliyetle... bulun
duğu ayrıca haber. alıımıı~tı.rr ~ama!ih 
ulıcılarm mahaud ellere inliisar etmesi 
fiyatların tereffüüne m5hi olmaktadır. 

SSn hiırta zarfıiıdiı 700 balfll yapa\\'. sa· 
tışı olmuştur. FlYaüu şu raldnmlkr ü.ı~ 
ri11de o~. 'fi~ Bandırma, 
Bursa: 68 - 70; Can.aklı:ale., Gellbolll/, 1.z
n1ir: 64 - 65; Ka.rahisar,, Eskişebil'\ Kfü
tahyrı; 56 - 58, AhKad, 

0

Pôlatl1ı K'"onyn 
5:; - s1; ydtımrm, göz yimt.b 70•- 'ro; deri 
ve tabalt maBlrı 50,- 55 ldlll'04' mxı.ıımt:ta .. 
dır. 

E\lba Dilvan YililUli 
Küçük Ayp.sofY.adi. Liman ca.dde

~de, Mehmed. p~ camii müezzini 
Mehmediıı. 155.numaralı evinin du
varı evveııa gfce birdenfüre yıkıl -
mış1 nüfusça za:v.iat olrnanuştır. 

Diz Kapağl,nclaa Ya.rala.dı 

Gedikp~ caddesinde 1'7r numara
da oturan Tevfik evvelki gece Ge -· 
dikpaşa ca.ddes.inde Esadın liahvesi
ne gitmiş, kahvede oturmakta olan 
sıvacı Boğos, a.ralanndalli · esıti bir 
meseleden döü.yı Tevfikin · UEerine 
yürümüştür. Tevf~ tiı.banca.sım çek
miş, bir seyyar satıcı Recett de ayır
mak füıel'e' aralarma• girmiştir. Bu 
sırada Tevfik tabancayı ltuUan • 
miş, çıkan ktı.rşu.rr Recet>in diz ka
pağına isabetle yaralamıştır. Receb 
hastahaneye lfalainlmış, Tevfik ya -
kalanarak ha.Kkında t.alCibata baş -
Ianm1~tır . 

YENi NEŞR/iYıA T: 

Ka~gam 
Alman Devlet Reisi Adolf Hltleri.n 

(Mcin Kılmp{il isimli eseri Hüseyin «alfid 
Yalçın tar:umdıın aslına sadill kaliıuı~ 
surctıle ve tamamen ayni olmak üzere 
tercüme edı!ıui.ştir. 

500 lıüyük sa~adan fazla tutan ve iki 
cild iizedne tert.ib edilen bu kitaba Ah
med Halid Kitabevi neşretmiştir, 

iki cildi'225, cildlisi 250 kilrutj,ur. 

--o-

Büt:® müza.llerelcri dola.:v.ısiyle 
.&il.karaya gitmiş olan mhisarliı.r. u
mum Müdürü .&inan Hfilet" Ta.~ı
nar şehrimize dönmüştür. Oğren

diğimize göre .llıliisarltır rcra-resi-
nin gelirinde yeni yıl için de mühim 
Hirr artma:. olaca.J.ttır. Bütçenim mas" 
:car:: kısmında azami tasarruf: ııaı>ıl
mıştlr. Kadrolarda esaslı bir deği

şiklik yoktur. İnhi.sarl.a.n Umum 
Miidilı.'ili:ıün: Fransİ?~ reiisinEf. satıla • 
cak tütün meselesi için Ankaraya 
çağrıldığı hakkında verilen haber -
ler doğru değildir .. Yu.karıdiı da yaz
diğımız gifö sırf bütçe müzakeı:e • 
leri münasebetiyle gitmiştir. 
~ 

Şidırimiaa GeJenı Vck.illeıı 

Maariff Vekili Elascm Ali "Y'ı.icelle 
Maliye Vekilimiz dün sabah Anka
radan İsnta.bula gelmişlerdir. 

SAffAffıı:--AN SAB'Affl' 

Aiftmrzda nfstm' 
~, u: ha.röde; Polonyn.dan ~ 
agJ' yınız; Finüuıdiya, Norveç ve 
BelçiKa.ya: Itadar iş~le uğrayan 

bütün milletler ve hatta bunların 
kuvvetlileri ve hen türlü. har.ble ün· 
siyetleri olan İngiliz va :Fransızlar 
Dile füG i~tm.edilileri, bilinedHtleri' 
bazı harb usulleriyle karşılaştılar. 

Bile, h~a. harfu tariltiyJe beraber 
başlar. Fakat:. bu: hile ve hüd'anın 
k:ı.ncıklığa gitmemesi, usul ve niza
mında olması ötedenberi muharib· 
ler arasında fidem şarttı. Bir zamanı.. 
lar, mesela - Swtan Beyazıd - liı.lıq 

dururken kurşun ltullanmayı bile 
R:ancıktiR adtletmiş itten ı:ru teıaıt.ıü: 
yavaş yavas l:Sir qok aııa.ğ:µııt hilelere 
yerıni bıraktı. FalCat son liarbin hile 
v.e: liüd'a.da nereye vardiğmı bazı mi· 
salleriyle göstereceğiz. Bir kere Al
man askeri talimatnamesi hile ve 
desiseye aid bin çok maddeleri muli ... 
tevidir. 79 uncu madde: 

"Hüd'a v-e desiseye müra.aat sure
tiyle askeri kıtalaı', inkıta.siz bir su
rete düşmanlarını aldatmak vasıta
ve imkanlarına sahih olncaltlardır. ,, 

İkinci kısım, 40 mcı madde: 
"Mibnkün olan her hile kullanıla

bilir.,, 
Siyasi HilelM 

Almanya, Hitlerin ilttidar. mevkii· 
ne geldiği günden.beri gizli bir siya
set kullanmış, l:fütün düny.ny:a haki~ 

ki cephesini belli etmemiş, bir. taraf
tan gizli gizli siHUillınırken ve silah
larını kimseye belli etmezken, dlğer 

taraftan iki tarafh bir siyaset. ihdas 
etmiştir.: Senelemenberi .Klmany.n
yı komiinis~ dlişnmnı biliyorduk. 
Bir taraffun Rtısyaya ve onun şef

lerine en şiddetli tabirlerle hücum 
ederkeru. gizli giZli müzakerelere :;i
~m:iş, niliayet Rus~a ile anla,şmış
tir. Dhlia 00 sene evvel Polonyaya 
Rusyaya karşı hareket ve Olfran
yayı taıtsim teklifinde bulununkcn, 
RUsY-a ile PöUın!/'auıtt taksiminde iti
laf etmiştir. 

Bwsiyalfi g9zooyacılığı:. 
Dlğtm für. gözb0yaoılığı saHte Ü· 

niforma fiymektir: Bunu kendi ar .ı.
larında da xapmaktadırlar. Mesela 1 
ey)iiliin ilk günü RayiŞtağın yil.z 
meliusu liarCe. aleyhdi.ı.r oliı.ra.K :mec
lise iştiraK. etinemeye karar vermiş
lcrdfr. H'"emen füınların yer:ine, on· 
lann löyafetil!e gfrcrck yüz nazi 
geçmiş ve mebus kıyafetiyle rey ver- ı 

mişlerdir. . 
.A:vusturya başvekili Dülf osu .N..

vusturya. aslfori ltıyaf etiiıe mrerck 
öldürenler, nazileı:.: idi. 1939 ilkka· 
nundiı Holliı.nd.8. hülffı.meti huducb 
da 5:000 aded Hollanda jandarması
na malisus eltiise yal<alamışti. Bun
lar Almanliıra giydirilecelfü • 

Norveç limanlarının işgali de, 
Norveç askeri ve polisi kıyafetine 
girmiş Almanların yarclımiyle müm 
kün olmuştur. Bunlar limanlardaki 
ticn.ret \•apurlarında bekleşiyorlar
dı. Norvcq kılalarmn emir veren· 
lcr de Norveç zabiti kıNa.fetindcki 

Almanlar olmuştur. 
Son defö paraşütlerle indirilen 

yalancı polis, asker, p:ıl!a.c; ve kadın
ları duymıyan Ralinadı. , 

Radyo Ve myanname _Desiiseleri · 
Norveç Hasıtının.ın ertesi günii lfü

tün dünyaya fhgiliz donanmasınııi· 
'basılan limanları geri altlığı, ültmra: 

., .. . .. · 

geçe, Sirkecide, Demirkapıda Darüs
sa:ade soıtağında kanlı bir ıra. vga 
olmuş, Y eilibela Ia.kabile matue "\te 
Birçok sabıkası olan ve Tahta:M:att! -
de Telefon s~kağında oturan 24 yaş~ 
fanndiı: K\Yl'am oğlu hamal Davi.d, 
Sirkecide Nöbethane caddesinde o
turan 21.. y,a.şında.; Nesim oğlu $&18.'-" 
monu bıçalüa sekiz dokuz yerinden 
yaralamıştır. 

Yedibela Da..vidin bir. qok y,a.ı·ala
mafardan:. saliıimsı v.ardirr. H'akat, 
David, ayni zamanda, müteadclid de
falar Bakırköy emr-.ı.zı akliye hasta.
hanesinde yatmıştır. mer. yaraliıy;ı
şından sonra bir müddet buraya gi
derek yatmakta, sonra çıkmaktadır. 
Bu halden cesaret almış olacaktır 
lii, heı: <;Hlrtıkçaı. da, yeniaem 1lliınıi 
y,aralamakta beis görmemekte. buı 

~ilde; aabıkası zanıan gittikQa 
artmaktadır. Bu yüzdendi~ ki, o ci· 
var.din lier.kes, Davidden ~w silk
mekte, ayni zamand~ da korkmak
fudir; IDlinkü hfıdise şö~le olmuş_tiır: 

David hamallık etmektedir. Sala
mon da. hamakbr .. tlün sa.Hah. taşu
mak üzere yük almak mesclesinden 
ikisinin ar.asında. bir. iht.i!S:C çıkmış. 
tır. tŞin ıravgaJ:a ve f"enaya varaca
ğını kestiren Salamonun kız kaııdeşi 
araliırına gj.r.miş, liu sımdaı cfü Sal-'. 
laman, elinde.. bulıınan biı:. ku:baç}a. 
Davide vurmak istemiş, kırbacı saı. 
liı.mıştır. David de ffiı.lamonun ltız 

ltardeşjni itip anı.dam çıifnrımlffl Sil.
Iamona hamle ederek üı<;ağim çeKip 
sa,rılamağa başlamıştır. Bu suretle 
ko°llannda, göğSünde ve, baca.ğJnda 
dokuz ıtadhr yara açını~. Bhndan 
sonra; yaralıp.ın ailesi erlh\nı ve 
koınşU,ları Davidin üzerine yürümüş 
ler, David f~na halde liırpalanaca 
ITTDl aırtıyaralt. bi~ ev.e.. dalıp qatisma 

. kadar. çıkmış, bu suretle knrt'Ulmak 
istimıiştir.. 0 valite kadar yetişen 

memurlar Davidi ya.kalamısla.rdır. 

teı-en hakikatlerden biridir. Aırnany• 

garb cephesinde ve Avrupanın şimal INIÖ" 

hlller:tnde cephe kuranık müttefıkle~ 

kM"Şı harekete' aıeçl'IMI( zımnıncta Hep blfl 
siltha iltlnad etmiştir. Yitlnız: Almııny;llf 

Polonya, Norveç, Be~ica ve Hollandaya. 
nihay4'tütemif'd8dıır Pnifts9ya kanp bu 8'• 
13nını l<ullanırı<en yenl bir takım tlhly• 
şekilleri de vüoude getirmiştir. BllHM99 

ha"a silaHını t•ruz vasnnı olara-ı<- ka
radaki kuvvette'rtn - faaliyetine destek 
ittihaz eylemiş ve ontarla birlikte mUca-. 
dele sahasında çahştırnnftır. 

.atı man taarruzunun tank ve tay yal'.- • 
huvvetterinin müesetr bJr surette şimctly9" 

kadar oynaması keyfiyeti iki sebebden 
doıaw mümklin vlnnlftur. Hasm karada· 
ki mutorlü ver zırhlı vasıtalar la hava ei

IAhının birlikte iştirakinin gösterdiği ku\•• 

vetli tesirden sürprize düşmüştür. Bun • 
dan bqıka Almanlar, insan urTSUrunu• 
Verecegj :z41y,iatı rıazaf' dikkate atmamış· 
tır. Bu harbdst41 gaye mU"'kiin mertebe 
süratle.: karJl .. ITdaWI nriitteflkı kuvvetleri 
yere sermek olmuştur. 

Fakat Almanya, hava kuvvetlerine de 
daya"nth!Jı bu taarTU.-:D genlf' lilr- sahada 
cereyan etmiş ols.a da, ancak mevzii bir 
muvaffakiyet elde etmiştir. Tabiri diğeri• 
F'ı'am:anın ffmıııt mıntakeenın ve sahilie
rinin işgali, büyük mücadelen in muayye1t 
bil'I kısmını ~I etmlfttr. 

Alman ordusu mühim malzeme ve in-

8811" zayiatına rağmen, ıi.tml1de mahsur 
ıttrtan müttefll< kuvvetlMin büyük bir 
msmını imha edememiı ve ayni zamanda 
Fransı.zların Somm~ ve Aisne nehirleri 
boy-undaıoeRhe teels etmelerine mllni ola
mamışlardır. 

Şüpneeb: l1u tanuz esnasında büyüle 
kuvv-etlerinl ılmaU garbi~ doğMA 99Vfr

mi~erdiri. 

HactlseJenn tnkifllfından, AlmanlMıl't, 

şimafde iflerinl biürdJl«'en ve. 1 ngiltereye 
klll'şı mu<1yyen bir dem~ cephesi teşkil 

ettikten sonra Fral'Mlllnın l9lerlne doğru 

harekete- geçmek i.tedlklet<I an1aştla1>ilir. 

• Pa~tı unutmamalıdır ki tı.u;tcıl<dlrda F.ra.-
11ıc'~11vetlerl olduJıı9a kuvvet1emntı. da
ha dO{Jrusiı · ilk ~ardakı şaşkınlıktan 

kı.ır:tulmu"ardır. Fransız kuvve !erinin 
klsrrıı küllisi bo;zutmadan kalmış, buna 
mukabil, Almanlar, Hollanda, Belçika v• 
şimali Fransada çok hırp.-lanmışlardır. 

David, verdiği.ifadede. kendisinin , 

Şüphesiz, belki de Almllfllar, yeni taar• 
ruz isti kameti erinde ltalyanlarnı muhtt· 
m~ bir. yardmına gliveneceklertni plan• 
larında te.sblt etmlıterdlr. Ne de olsa bu· 
g{inki.k< vaziyet, müttefiklerin lehine dö· 
necek b lr inkl,af seyri gösterlyo:- gibi
dir. 

. yük taşırken Salamonun gelip mani 
olduğunu, dövmek istediğmi, birkaç 
kişinin birden. üzerine cııllanarak 

kentlisini dövmcğe teşeblfüs etti.itle
rinden kendinl müdafaa için tlıçaR 
kullandığını ve Salamonu yaraladı~ 
ğµıı söylemiştir. 

Yaralı Salamon Balat hastahane
sine kalüirılm·ak tedavi atl':ına aiın-

. mıştıı•. Sa1amonun yaralan &athi' 
\re tehl1Jtesiz<lir. 

Hadisenin tahkikatınır nöbetei 
müddciumum\Hi )fakuti Şekiö vaz'ı
yed etmiş, Bavidin sorgusunu yap. 
mışt'w. 

Bugün Sb.ltımonun lfa~i raJ>6nı 
allmwali, David, sorgusu yapılmalt 

üzere mahliemeyc verilccclttirr. 
--ıtıı«--

Müttefikle.-in sotl günierdetd ka1kınma• 
lın-ınctakl aşikAt defll, Fransız ve lngtlia 
hava kuvvetlerinin oynadıl<ları mühim 
Mlcii.ir. • 

Gelen• habeırlen:len ve müfahedelerden 
havalarda en ziyade: faaliyet gösteren 

\uvvetler~ ~nglllz ve Fransz. kuvvetleri· 
dlr. Bilhassa l ngtllzterin bu hususta1<f 
falftllyetl şayanı dlltltattlr. Böyle bl• faaH• 

· 
1yA!lt1rr <lrtrlll, her pyden evvel soğuk kan• 
lıUk v• büyülC bir -retle beraber tek· 

• nik· tecrilbder ve tallmlerdir. Bunun Ü• 

.zerinde eldeki malzemenin fevkalideliğl 

de vardır-. Hasmınınklnden daha seri. ve 
daha ztyadl:-' ateş kudretine ve m'ılnevra 

ke!Jlllyetlrre matlle tayyareferchı soğuk 

kanlı birı pllot Vfl mitralyözcü büyük işler 
yapabilir. Nitekim, bütUn askeri faallye• 
tin tekasüf ettliti Dunkerk havallsindeki 

Bursa (Hlısusi' - An.Ram• Zirnırt: hava faaliyetleri müttefiklerin aa!<er1ernil 

enstifüsü talebeleri Wludağn çılfarol(· çetemek h11SVstuntald muvaffa1tlyetıerlnin 
ı esa;:sı""nı t•H etinekteclir. lngllizlerh• 

orada tetltikat ya.pUktan sonra gl(~ ı A1maniann· hava1 kVTvetterfmten ettfk.{ert 

şama şcli.rimize dönmüş)en.lir. Er- .,, iatiraôeyiıgörerek V$ a~,11.i .ıJAtıla cW4ma1t 

tesi• gün Kamcaöe,Y.: harasnna: hare- ırırını vurmH: istıy,erek, giri'*ikteri ihza.., 

ket etinişleroir. Oradaı da tetkikal! rat manalıdır. 

yaptıktan sonra alıkcsire geçecek
lerdiı·. 

Ornm.n TalCliesinin Tl'11lölfa.ta 

Bursa (Hususi) - Bir müddet -
tcnber.i. Uludağda tetkikat- v-e tatbi· 
kat yanmaı<ta olan orman meıttebi 
~on sınıf taliilieleri tetlilkutfarmı ili· 

. mal etmüılenlir. Bu aynı.niHayetindb 
şehrimize döneceklerdir. 

tom Yerdiği i~ edildi. Dört saati 
sonra tekzib edilen bu haber. de lfüı: 
radY,o hilesi idi. Döıt saatlik: bin :wı,. 
lan, şübhesiz fu~lizl~..n yapaoağJr 
iş değildi; bu suretle valim liaöerı 

vermek şaibesine uğro.tilinak ist'e:
nilmişlen:l.i. 

Bugün hala, Fransız mdyosu, Jn. 
giliz ve A:nıecikan radymm iduillili· 
le diinyaya yayılan liir çok haberln
rin bu radyolarda aHikası yoktur. 

Son giinlerde Fransız b·ı~wekilinin 

imzasiyle ccplıey:e bazı suh te be
yannameler atılmıl). F'ransıı kıtııları 
telefonlarla sahte. emirler, kuman -
danlarmın cliliyle t.cbliğlt:r almı:ı:n 

ba~lamışlar. Bunu Fransız ba~vckili 
bir lctiliğ ile orduıra bilfürcrck dik - . 
katli olmayı tavsiye ediyor. 

Aklımızda olması için biz de. btın-. 

ln.rı kaydetmekle vazifolerimizden: 
birY,i yaptığımıza Jfani lıltluıii.ıyo ~ . ·' .. . • ruz. 
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Dr. REŞAO S'AG'AY 
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) 
3'l'61918 PAZARTESİ 

12'.30 Ptogr;:ım ve memleket saat ;:ıytırı. 

12.3j A'.jans ve meteoroloji haberleri. 
12.50" MilziM:. MUbW!f şarkılar (Pl.) 
13.30/14:00 Milı.ik: Karışık ınüzi~ (Pl.) 
18:00 Eroça.m ve memleket saat aynn. 

. 18.05 Müzik~ Oda mil7..iği (Pl.) • 
lB".30 Müzik: Rad,Yo caz orkestrası (Şel 

İbranim ozgtir). 

19.10 N.l:üzilC. , 

Çalmılbr: Ruşen Kam, Vcdlie, Cevdet" 
Kazım, 

CD!tuy,on: Milicv:en Senar, 
lil..30 Müzil§: H&llt türküleri. 

, Şenscs ve San Receb. 
Azize 

19.45 Memleket saat ayarı, ajans ve 
meteoroloji haberleri.. 1 

20.00 Müzik: Fasıl heyeti. 
.. 
' 2o;:rn Konuşma (Umumi Terbiy~ \ e be-

den terbiyesi~. ı 

20 15 Müzik. 

Çhlunl .. r; Cevdet Çağlar, 
İzzcclclin Ökte. 

Okuy;m; Mustafa Çağlar. 

Fnlır:i Kopuz,. 
•• l 

t ı.ıcr Konuşma (!<'en ve tabiat bilgi -< 

lcri). ı 

~'ı.30 'Konser takdimi: Httlu Bedii Yönet 
ken e Miizik: !Uıdyo oı·kestrası (Şef: 

,U)~ Eü Praetorius). 
g?.30 Memleket saat ayarı, a~ans ha

bcrlcı·i; zıraat, esham • tahvilAt, kambi• 
yo - Nt.ı~ut borsası (Fiyat). 
". 2!.so Müzik; Cazhand (P.l.). 

23!25)23.;rn Y-ar.ınki program ,·e ka• 
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ak 

(Baş tarafı 1 inci sahifede) 

Alman toplarının ateşi attır.ela neti
cesiz ka.l:ın baskınlarla ihlal edilen 
nisbi bir sükfm<'t hüküm sürmekte
clır. 

Haırll?> Telb>Oöğ3~c· 
Fransız ask~ri mahfillerinde hasıl 

olan kan.ı.n le göre 24 veya ·18 saat
ten evvel Almanların büyük bir t::ı.

arruzda bulunmaları beklenmemekte 
dir. Her iki taraftan da bazı sev -
kulceyşi hazırlıklar yapılmaktadır. 

Alman kumand~niığı Hollanda. Bel • 
('İka, Lüksemburg ve Fransanın şi
malinde Alm:ın ordusunun malze -

I;'RA.ı.~SIZ SABAH TEBLlGt 
Paris, 2 (.r\.A.) - 2 I[a:dran ta

rihli sabah tl'bliğ'i: 
Dunkerque- nuntal'3smcla dü~ma

nın miltt·madi taarnızla.nna. takdire 
layık bir şiddetle mukavemet eden 
kıtalarınm: Almanla.nn bütüa gay
retlerini akamete uğ:ratmı~lardır. ifa 
va ve fop~u lmvvetlerinin bombar -
dunaıılanna ı-ı1ji.n11.."Il tahliye ameli ~ 

mcce ve bilhassa tank bakımından Ja.tına dün, gündüz ,.e gece hara.
uğradığı mühim zayiattan mütevel- n-Uc devam edilnı.i~t.ir. 
lid askeri m:ılıiyette devamlı büyük Sonıme'da dli.ı,m:umı birkaç bas-
gili.::Iüklerlc kar~ılaştığı muhakkak - kın hart~keti nefü"ıe wrnıemişti.r. 
tır. Cephenin diğE>r kısunlana.da mulı-

Fcnni mahfillerde hasıl olan ka. - telif nokt.alarda t.oı~u faaliyeti ol· 
na.ate böre malzemenin tamiri için mu~tnr. 

lıic olmazsa bir hafta lazım<ltr. AICŞA .. -1\1 TELl(H 
Frnnsada Tehlike İsa.. retlel'İ p · ..., ( 1 ) "' • t o arıs. .,, .a.. • -· ~anı - mer-

Pa ris, 2 (A.A.) - Bu sabah dt• Arr:rn civarında. Valancieııes ve 
l<""ı•ansunın cenubu şarki hn.va1isindo Coutrai'de ~lrika ordusuna istinad 
saat; 7.lQ daıı, 7.52 e kadar . dey .. m ed~n Fransız w İngiliz kıtala.rı Dun
eden bir tehlike isareti verilmistir . kerqne'e doğnt rit.>'at t•nU'ini aldık
.Ayni lıavafüie saat 8.35 de g?ne bir bn .zıınıa.u.danlx·.ri it"Slinı <))a,caklan

il.iııci telıhkc iflarcti daha. 1 erilnıi!'l • nı funld edeu dU.::-maıı ile mübınıadi
tir. Rqone :ı.·.!dIBindc de s::ı.at 8.10 da ~en ~'f'tin ,-e -,itlu(•t-li muharebeler 
ayni i~aı ... eu.. tayyarelerin ge1diği 'ntpmaktadırlar. Bu kıtalar evveli 
ahaliye bildirilıniı:ıtir. ' ~sse kanalı Scarpe h."\Ut, soma Gra-

GönüU\i Aralı Ve Yahudiler ~n", Llnes, CasSf'l, Yt>res, Nieuport 
Kudüs, 2 (A.A.) - HaYas bildiri· tar.ıfıncJ.an t.c)kil l"dllen kemeri niha-

)Ol': 

Matbuat mümessilleri. Arab ve 
yahudilerdcn mürekkeb g·önüllü kı· 
tan.tına mC!ısup yüzlerce asker ta· 
ı·afındaıı yapılan talimlerde hazır 
h1-ılunmuc.::!:ırdır. 

Gazetedlcr. yakıııda Fransaya 
gönueril•'<:ek olan bu askerlerin nıun 
tazam hrı.ı ekatınd:ın ve antrennw n
Jaı-m<laı. pek mütelıassis olmuşlar • 
dn·. 
"Berlı~na l;tUlen Benzin nepoları 
Londra, 2 (A.A.) - Ho.va nezare· 

tinin bir tebliğine göre. !ngili.Z sahil 
hav.a fil,g1,u ı bu sn.Lalı erke.n Rotter-

. <L.imııı ı.ı..;trol.Yc. pğ dcpolurmı yeni
den bombıırdıınan etmişlerdir. Depo
Jaı ın bomb::ırdımanina iJtirak eden 
t<ı.yyarelcrin reilı'c:Ltebatı depoların 

~imdi tamam!ylC! tahrib ecUlın.iB ol
duğunu beya.11 ctmi§lerıllr. 

lngiliz lıava kuvYctlerinc mcnsub 
bir l::ıyyarc ı;abalı dfu}man mevzi -
kl'inin ü.zcı ine bir akm yapmış ve 
iyi netice lllını§tır. Sahil filc,ları düş
maıun i':5gali altmd:ı bulunan liman· 
lada Hollan<lanııı Willcmessord ve 
·wnl'!ikiep linrnnlaımı muvaffakıyet· 
le bombardıman c:tıniqlcrdir. 

ltalya..nm Bekkuen Tt'ldifi 
Nevyork, 2 (A.A.) -- "Assocıaled 

Pı·ess .. in muhabirine nazaran, Va
§ingtonuu iyi haber ah.n mahafili, 
Flanden m uh~rebc!~riniıı bitmesL>:ıi ı 
mütea..1<ib Almanya. ve ltıı'lya tara
fınd~n miifitcrek b:r rnlh teklifi ya
pılmasma iatizaı.· ctmekLedic. Bu telc
lifi ile l:>er,1 bcr gönderilecek bir İt::ıl
y..ı.n ültimatcınu ı:mlh, müttefikler l 
tar:ıfmd:ın kabul edilmediği takdir • 
de İtalyanın harbe gireeeğiııi bildi
recc!;tir. 

Ayni muhl1.bir, lL'llyanın mütte
fiklere ve Alınanya na.w-.na bir sulh 
tekl.ifi arzcdcceğmi ve bu teklifin 
Hitler ve Mmıoliniyc göre müttefik, 
krin tam mağlubiyeti manasını ta
ı::ıım.1un cdeceği.;ıi de bildiı·mckte -
dir. 

lt.dyanın m~t::ıli~atı da bu teklife 
dercolunacaktır. Va:;ington malıafi
li bu yolda bir t.eMifin müttefikler 
brafındaı; kabul edilmesine ihtimal 
veı·mcmektadır. 

lbul:.i&fo füı~·olnr lfaklwıda 
\'er.i~ Bir :Kan:.1· 

Kttciü.s, 2 (A.A.) - Yanlış ve 
muayy~n l:lr gaye takib ede:· ha';er
le!·ln Jrttiş:ırır..a mani olmak tizere 
l:!..ıgiin neı;:rnhman bir emi.nıa.me ile 
rauyo a.'·cı mr.k:nclerini:ı umumi 
ıruı.hu.iiet"'i~ Jrnll:uub11::ı.sı mcncclllmiş

ili'. 
A!ıl.'.aII) a.da A~lık 

Alm~ny:ı. hududu, 2 (A . .A.) 
Hıv.:ı.::: btilıu<U' cJiyor: 

J\.!m"n !;eh h·l~t inc!c <'.ç:ı:, gün gcç
tı h~·J 'dı 1:.J ctlici bir ı:;d~il a1makt:?.· 
<l!~· .~.h:ı.li ç~~~:ı Umumi Ha.r'Jin 
~~:::..1 se .. !~"=~ll'1e o~G~~ğu gi.&~ lcöylc~ -
tten rr!.Iakı· Hl t~mino ç~!IB,maktadır. 1 

~·et lu5'nıen sular altında kalan müs· 
tahkem ordugalu işgal etmişlenlir. 
Bu hareketlerin her birinde top~u 

kU\ l'ellt'rinin, tayyarelerin ve tank
ların ate~i altında lntizumla. hareket 
ederek miitealldid Ye şiddetli muka
bil ta.ar.uz!arla dit'jmam kendileri
ııc ya.lda-;tınnaıııışla.rclu·. 

Ahnaıı L.--un·etlt•ri İ)iCe hırpala.n

mı:-tır. :Munt\ iyata 1ıer zama.nkinden 
yübek olun ordulr .. rqnız ise yeniden 
muharebe-ye hazı-rdır. Sahile doğru 
~·kilen kıtw!lruı büyük bir kısmı 

henüz mukavemet roen Dunbrque 
den ·rnpıtrlaı-a bindirilmh.tir. Fransa., 
~fl~riyl.-, askerleriyle ve l<a.J:mu:n:.m 
~ınaJ ordusu ile irtilıar edebilir. 

2 H-aziranc:lı.ı. Somme cephesinde 
'Aisne'de ıre şarlu.a a:ı miktanla top. 
ru faaliyeti obnuş ve Rcthel mıtıtaı
kasında. ol.omat.ik sUahia.rla hMZı a· 
t.ı.':'lar yapılmıştır. 

1 2 Haziran gect'~ ta)~ 
~inınldeki kıt!llan ia.~-eye daYam et· 
mi~lerdir. Tre"-~ ınınt.almsında '"' 
Kııraı>rma.nın ceuubnnda. derinliği~ 
~ bir rok k~il uç1L5lan yapılmıştır. 
DUn, düşmanın ceımb,\ ~Taptığı ha
va akım kendisine şimdiye kadar 
sa.y1!abilen l '? t~wyareye malolmuş
tul". 

ALlUAı.~ RESl\11 TEBl.JGI 
Fiihrt'rin wmmıi ka.raı-gahı, 2 (A. 

A.) - Onlu yiiksek kımıa.ndanlıı,Yı 

i>ildiriyol": 
j ngifuJer tar.:.fmdan dıt müclafaa 

c<lil<'n Dnnke-r<ıu~ her iki tara.fında-

Doh"'myadııki Cro::.tejoi~ şehrinin ı 
jar.clarm:ısı tı-cnlcd-ô ve o otobüs
lerde taharriyat yapıruş ve bera.be· 
rimle yiyecek gifüi~·cn1ct i şiddetle 

n:ıkdi ceZ3.lan c:a11>m1f;tır. 

iugiitcr(I~ c Ka~.au Ik l~ ii<a.Waı
Limogcs 2 (A.A.) - Liege me

busu Lıillnz:m Tnıfaut, Londradan 
E~lçfüa mebu::ıan meslisiı:c bir tel~f 

gön<lcl'.:-:rek kral L€opoldun hiya.nc· 
ti c_~olayısiyle h!csettiği nefreti bil
dirmiş ve d~mi;tir ki: 

"Bel\'ika cephczinchc-n im ~ok ~ir
ldn zi!~h te~Emi:ıi müteakfo bazı :ır 

lrn.daş!a11ml:ı ve bir balıkçı ka.yığı ile 
sildhhnmızı ~rabcr götürerek kl:.ç· 
Wc. P:ırl:'.iır.cnt.o huzurunda buhlı"la

ralt ordunun ekser~yeti tard.fından 
li.zi elleri kollı-rı :,.a_ğlı bi.r mırette 
d~mana tc::::lim edenlere karşı lıis· 
solunan nefreti biz.".at arz~dcmeıdiği
me çok mütct..:ısirim.., 

Bi.ı: Alman 'l:orpidosu ·Ba.tınldı 
Londra, 2 (A.A.) - Nakliye ge

r.üle:-iııe tanrruz etmek ümidiyle Bel
ç!:..a. sahili a".ığındu <l0!aşan tlç na:.i 
t.oı pi dosu dün tayyarelerin ta.a.rruzu 
netice:;indc batırılmıştır. Kara ku
rr.andanlığı ile te~riJti me;;:ti eden ha
va ve deniz ci.iziltaınluıaı torpidoların 
bulundukkn yeri k.~f ctıni.şlerdir. 

Torpldı:>lar, 6 bontba 3.tlnlQ ola.n bir 

ki sahil ct•plıesi retin bit· muharebe 
csııasımla şarktan bk ı,ere daha ya· 
nlmışt.ır. ~ieuport iile Tim şelırla şi

mali garbi..,indt-ki sahil Almanların 

eline <lüşmü. tür. w~um~ ... ın garbında 
Jdiin Adinke-rk ille Dunkl'rque'lıı 10 
kilometre ~rk!nda n,uin Gh~'wlde 
zapt.edihni~tir. 

Esir adediyle gaıt.aim miktan 
dün miilıim ıni1'---ta.rda artım~hr. Yal· 
ruz bir ordu muhtelif ~plarcla 200 
top iğtirı.aın t•tmi~tiır. 

Cenub ct>phe .. indt' b) do değer 

bir hadise olma.mL'l'tır, Evnlce de 
bildirildi~i gibi h.a>:ı. ku\'vetlerimiz 
1 haziranda mağliıh !lııgiliz seferi 
J..·mTetleri baki:. esinin Dankf'rque li
nıamnda bulunan !!,emUo1- lm.çmak 
irfo ~-aı>tıl{ı t~ehb-u .... 1e.re ~ müca
tleleye giri~mi~tlı-. 

Pike eden bomhariluu.a.n, ın:ılıa

ttbe, tahrib \'e avC'ı hava fb.:>larıını· 
zın munı.ffakı)t>U~ri l'\'Yelc.e bildiri· 
len ra.kaıulara ııiı.t~U"' mübbn mi.k· 
tarda arhm,tır. 

Cemau !"'>!.000 foo!llıık 4 lıa.rb ge
:misi, 11 nakli~ e y:ıpurn ba.tırıJmış, 

14 lıarb gemi~l \'e bu mPyanda ikinci 
sınıf iki kru\"a..ıör. lt:ı\a müdafaa 
tertibati.~·Ie mUeehhez .bir IO'U\·azör, 
6 t-Orpido, 2 muhario, lıir seri ınot.ör 
'Ve cemau 160.000 touluk S8 tic.aret 
va.punı bombalarla h:ı.,.:.ıra uğratıl -
mı~tır. Bjr ~k lapurlar, motörler 
ve- romorkörlerc m-emü ha.oot efaniş 
wya batmı~ür. l>unlı:-t-rqne sahilinde 
toplanan döşm:t.u kıt~an bonıbardı
mun edilmi~tir. 

Seri Alman moförlerlnin Jıeııüz 
dii~ma.ınn elinde bu.lunaır saJıilin Bel· 
~ilca - Fransız kbınına karşı yaptık· 
ları yeni bir taarruz neticesinde bu 
motörlerden biri hir torpille 4000 
tonluk ~ok ~iiklii l>ir nakliyo va
purunu babrmıtğa nıu\affak olmuş-
tur. • 

Uk defa olarak muhaı~be fayyue
lerinden mütt:kkf!b ~ruplar Marsll
ya limanına taarru7 ed-e-rek bomba· 
Jariyle iki büyük tieaN't "\-apunında 
ya.nguı ~ıka.rmağa mtı\' ,\.ffak olmuş
lardır. Paris - L:ron df'lllirJ'Olunun 
muhtelif noktaları hombab.rla lıasa
:ra uğratılmıştır. 

1 llaziıımda. OO}mıı.nın lıa,va zaı
yfo.tı 58 tayyart>yi bulmu5tlır. Ban -
1ann 42 si ha.va muharebeleri esna· 
sanda dti~ürülmü,,. 8 i :tayyare dafi 
bafa.ryalan tarafmiLw indirilmiş, 

üst tarafı da yerde tahrib edibniş
tir. 15 Alrwuı tayyaresi kayıpbr. 

Trondheinı'in ~;imalinde faaliye~ 
bulunan da.ğ kttalarmuz 1 haziran
da Bo<lö'yi 7..aptetmi}Jer ve bir İngi
liz ba.ta.-ryası da dahil olduğu halde 
bir miktar Jıarh mal7.emesi iğtinam 
etmi~lcrdir. 

---ta.yyareye kaı-şı ateş ::ı.çnıı..'3lardır. 
1ntilaktan bir dakika sonra pilot

lardan biri torpidulardan ikisinin 
durduğunu görmiiştür. Bu gemiler -
den ikisi ::ıteşi kesmiş ve üçüncüsü 
da kaybolmuştur. 

Edenin Nutku 
Londra. 2 (Hususi) - Harbiye 

N:ı.Z!rı Eden bu uk ,anı .Anıerikaya 
da nakledilen radyo ile bir konu~ına 
ynpnuı;tır. Nazır nutkund~ son lıarb 
harkatını tJ?uıı uzad1y3 nakletmiş ve 
mahsur bulun:m müttefik kuvvetle
ı·ıı:ın tııgilt.e.rey~ nakillerin.in ne 
ha<lal' büyük mü .külü 4çinde cere -
yan ettiği.1i \'e bu nakil keyfiyetinin 
ne !.adar büyiik bit' nuwnffa kıy et 
teşkil ettiğini ~ml:ıtıru~.tır. Eden ha
disatı tahlil ettilden soıu·a nihai za
fer baklanda sarsılmaz kanaatini bir 
daha teyit etn•iştir. 

Churclıill Nutuk Söyliyeook 
Loı1dra, 2 (A.A.) - Reuter ajan

sının parlamento muharriri yazıyor: 
a.cıvckil salı günü Avam Kamarasın
da hnrbin ~c-»1~ ,.e idaresi hakkında 
beyanatta be!1unııca.kbr. 

aB~vekilin müttefik kuvvetleı-inin 

Flr..ndres'den ıic'atı w geçen cuma 
gı.._"1ü toplanan yükaek harb nıeclisi 
hakkında ma h\mat voreooği ilmid. 
eııl1hrıektedk. 

(Bas t· r~fı 1 inci sahıfcde) 

rı, tayyareleri Fr cı.ız kuvve -
tiyle çarpışınca, orada d::ı. ga· 
lib geldiler. Çünkü Fıansac:lı -
ki rejim, Fransız milletinin bil· 
tün fıtri kahramanlı"'ma rağ-men, 
rulılarda bir gevseklik te\•lid etmiş
ti. Sosyalizm ve bilha.ısa komünizm 
cereyanı, dahili' müııak~şalar mille
tin faaliyetini •:at<uu kafi derecede 
düışünmekten ayırnu~ ve çorak va
dilerde israf etmisti. Sulha, 'Milltlcr 
~eıniyetine fazla iman etmi~ olan 
İngilizler ise an'anevi hisl~rine teb'i
yet ederek meC"buri askerlik lıizme
tinden uzak duınıu~lar ve dona.nma
lannı bile pek fazla takviye liizumu
ııu lıissetmemi~lerdi. 

Fakatilkınuvafı-·a-kı-)-·e_ts_·_iz_li_kl_e_r_,-.e-

darbeler gerek Fransada, gerek ln
gilterede pek dikkate şayan aksül
anıeller uyandırdı. Fransız ve İn
giliz ordularının uğradıkları muvaf • 
fakıyetsizliklero Alman kun·etıeri 
uğramış olsalardı, bugün Almanya
da nazi rejimi yıkılırdı. Çünkü o 
ancak kuvvet ve yumruk hakkına 

dayanan bir rejimdir. Azıcık zat 
eseri gösterirse nıahvolınası :zaruri
dir. Çünkü hikmeti -.iicudu kavbo
lur. 

Fakat Fransa ve İngiltere demok· 
rasileri derhal kendilerini topladı

lar. Başvekiller mm·affakıyetsiz -
likleri parlamento kiir.süsünden mil
lete bildir'1iler; cihana ilan ettiler. 
Hiç bir ~yi s:ıkla.<r.ağa kallnnadı -
lar. Del'ha.l tedbirler de alındı. Fran· 
:fada başkumandan değiı:;tirildiği 
gibi, bil'. çok kumandanlar ve yük-

İtalyanın harb 
avazeleri 

(Baş tarafı 1 inci unlfede) 

bin e\'ladını Umumi Harbde kay
betmek suretiyle ya'pbğı fedakarlık
lara rağmen, harbi gerek kendisi, 
gerek diğerleri kin kazanmış olması
na rağ·men aldatılmış olduğunu, \'e 
bil8.haı·e güneş altında kendisine bir 
yer teminine çalışırken sanksiyon· 
larla mukabele gördüğünü ve deniz 
kontroliinün boğucu bir kuvvet ola • 
rak kendisine ,karşı istimal edildiğini 
ve bu halin pek yakında serbestii 
harekatuu kırmak ilzP.:re fatinıal e
dilecek bir vasıta haline geleceğini 

takdir ederek İtalyan millethıin ha
rekete geçmeğe amade bulumluğu
nu, ve vatanın denizh!rde vahdet \'e 
istiklalini temin için milleti çağıran 

Duçenin emri altında yer alınağa a
made bulunduğunu ilan eder. 

1\-liniı:la.r Bir Nutuk 
Roma, 2 (A.A.) - İtalya harici

ye nazırının na~iri efkarı olan Tele· 
grafo gıızetesinin müdürü Ansaldo 
radyoda yaptığı pazar konuşması 

esnasında İtalyan kıtalanna hita • 
ben demiştir ki: 

- İtalyanın harb gayeleri şun • 
tardır: Tunus, Kor.sika, Cebelütta -
rık ve Süveyş .. Süveyş son derece
de kapalı bir geçittir. Korsika, Tu
nus, Cebelüttarık Ye Süveyô tta.lya
ya müteveccih kontrol noktaları ve 
askeri hedeflerdir. Bu kontrol nok -
talarınm üsleri orladan kalkmalıdır'. 
İtalyanın her ne pahasına olll"!=\fl ol
sun Akdenizde hareket seıbcstisini 

kazanması lilzımdır. Bu m:ı ksadı 

her neye mnl olursa ohmn askeri 
muzaffedyetlerle e-1de etm~k lazım
dır. Talcblerimizin is'afmı gökten 
ve tesadüften beklemek gülünç biı' 

şey olur. 
it.ulyamıı Ak<lt>nizdeki 

.i.\luharcbc Plfuıı 

28 mayıs tarihli Romad.ı r·ıkan 
Teverc gaL'.etesinde _\ntouio Tristino 
imzasile çıkaıı bir makakde har b 
Akdenize intikal ettiği takdirde hu
sul buJma~ı muhtemel tılan hadisclcı 
hakkında şu maliımntı ·;c: mekte- 1 

dir: 

İtalyan hava lrnv\•elleı i Akdeniz. 
de ilk olarak İskenderi~Tt!, Hayfa ve 
Kıbrısa saldıracaklardır. Bu hala 
filosu, Sicilyadı.ı.n, Trablusdan 're 1 
Oniki adalardan hareket edecektir. 
Bu tayyaı·eler ~yni zamanda Akde . 
nizde karşıl~acakları İngiliz ve 
Fransız lıava kuVYetleıini de tahdb 
edeceklerdir. 

Siivey~ ka.n::ı 11113. gelince. unutma· 
nıak lazımdır ki bu sun'i yolun de -
rinliği ancak 32 k:u:ienı~fü·. Buradan 
geçen bir gemiye İtaly .n tayyareleri 
taraf'ında.n atılacak bir bomba, ka
nalı l\,apatabilir v~ böyle o!aca.ktır. 
Oef!IW .... l,tııad(\n, ~et·e-k ~ ~ . 

sek zabitler de atıldı. Harbi · ıd b:ı
nun ne biıyük bir sarsıntı ol ası la
zım geleceği kolayc::ı. tahdir o un i.ıi

lir. 
Müsteb·d ve mütehaldtim memle

ketlerde hUkCımeti devirebilecek o
lan bu icraat demokrasilerde milli 
§uurun tekrar parladığına, azim \'e 
iradenin şiddet ve kuvvet pey<la et
tiğ"ine bir işaret ve delil idi. Alman 
ve İngiliz n.skcrlerinin !Şimdiki harb 
tarzları ile ilk günlerdeki haller ara
sındaki büyük fark işte böyle bir 
ruhi inkılabın mahsulüdür. Fransız 

ordusu şimdi çelik bir iradeyle hare
kete gelmiştir. 

!ngilterede ise çok daha rumı.7..zam 
ve derin bir inkılab ile karşılaştık. 

Parlrunentocla bir gün içinde kabul 
edilen bir kanun bütün İngiliz mil
letini, bütün İngiliz servetini hükü
metin emrine amade hale soktu. 

Fransa ile lngilterenin zaferi ka.
zanamğa ne büyük bir azim Ye cehid 
ile sarıldıkları görülüyor. ,Vatan mü
dafaası uğrunda bu iki millet.in gö
ze aldıkları fedakarlıkların büyüklü
ğü ayni zamanda doğru, yüksek \'e 
temiz bir insanlık ideali için de cidal 
etmek kanaati ile birle~ince mütte
fiklerimizin ordularını öyle bir rulıi 

ve manevi sil!h ile techiz etmiş olu
yor ki bunun karşısında sırf madde
den, sırf makine ve teknikten, sırf 
istilA ve gasbü ga.rttan ibaret olan 
gayri insani Alman ordusunun be
hemehal mağlQb olacağında bir da
kika bile tereddüd edilemez. 

Hüseyin Cahid Y AJ,Ç'IN 

Roma ya göre 
---o-

Rumen kabinesindeki deği
şiklik ne ifade ediyor 

Roma, 2 (A.A.) - D. N. B. bildiri
yor: 

Rumen Hariciye neza.retinıie \ru
lma gelen değişiklik, siya.si İtalyan 
mahfillerinde Rumen siyasetinin 
sağlarnlaştu:ıldığına bir delil ade
dilmektedir. 

Popolo di Roma. gazetesi, Gigur
te'nin tayini Rumanya.nın her halde 
Parise veya Londraya müte\'eccih 
olmayan dostane ve an'anevi siyase
tine devama kaı ar verdiğinin b!r de
Jili olduğunu yc.zmaktadır. 

Bu gazetenin kanaatine göre, Al· 
man muvıı.ffakiyetleri Fransızların 
ve İngilizlerin prestijlerini iyice sars 
mıştır. Rumanyada vukua gelen de
ğişiklik ise bu prestije bir darbe 
da.ha indirmigtir. Garb cephesind~ 
kazanılan muvaffa.kiyetlerden, İtal

yanın aldığı vaziyetten ve tamumile 
Roma - Berlin mihverinin siyasetine 
uygun olan Macaristanın aldığı Ya
ziyetten sonra şimalde yeni Ruman
ya Hariciye Nazırının tayini Fran • 
sızla.rın ve İngilizlerin Rumanyad:ı. 
Gafenconun şahsiyetinde toplanan 
mesnedlerini ortadan kaldırmıstır. 

---ııııc;---

Cenubi Amerikaya gönde
rilecek harb gemileri 
Wa~ington, !.:! (A.A.) - Bahriye 

dairesi Cenubi Anıerikaya yeniden 
iki hafif kru,·azör gönderme-ğ·e ka
rar vermil'!tir. Diin Rioya hareket 
eden Quincy gemisini yeni gemiler . 
takilı edecek1 ir. Bu hareketlcl'in se
bebi. Uruguay \'e Brezily~.cla sivil 
giymis Alm::ın zabitlerinin mevcud 
olduğuna cl,tiı' alınan raporlaı dır. 

Finlere göre Rusların 
siy as ati 

Hel:ünki, 2 (A A.) - Hanıs: Bal
tık memleketlerindeki SoYyct faali
yeti, Finlılncliyanın Haz .. r dikkatini 
cclbetıncktcdir. Bu faaliyetin he • 
ciı fi, Sovyetleı in ileri i~tıhkfımlal'l • 
ııın da.h,L sel'i hir surcLtc lahkim cclil
mt::;;idir. Rusy<ı ile bu menılek·.:-Uer 

ara::;mda mlıo;ılerek yaruım paktla
rının <lcrpis ettiği :ıEltık htikCımetfo
ıinin himayesi, l!usayay:ı bu tedbir· 
leri alınıığn. mecbur kılmaktatlıı. 

Çin - Japon harbi 
devam edecek 

Çung - King. 2 (A.A.) - Ç 
Japonya aıcısında su:h a!tbcdild.Iğ n2 

dair dola!'5an ş:ı.y:oJ:ır resmi ~ ın 

mahfillerinde knt'iyyd!e tekzib e1. -

mektedir. Ayni mn.hfillerdi', h:!rbilı 

ayni şiddetle devam edeceği ila,·e o
lunm:..= .. uıdır. 

lardan hareket ederek müşter~hn 
faaliyete geçecek olan İhıry:ın bava 
kuvvetleri, Akdt-nizde lt:: ·yanı!'l oynı 
~~_ğl tu!~i ~fü ~~ererckl~di:r. 1 

ı;jaşvekHin 

utkunun manası 
ra u memleketin top arın a 
lg) hfı.la gözü ol n m·ıı tler, t -
miz yurd h \'asmı bozmak i .. n •. . a 
sinsi sinsi calışan km'\ etler·, bu 
memlekette harici Ye yalıud dahili 
dü~manların bozguncu tt>lkini altın
da bunalmıs, manevi km yeti sarsıl~ 
mış f-laşkın vatandaşlar varsa, dtin 
akşam basvekilin radyo va..,ıtasiyle 
söylemiş olduğu nulku dikkat\:! o
kumalıdırlar. Bu nutuk, dil manları
mızın kafasına. ezici bir yumruk, 
şaşkın vat:ındaşlarm suı"atına dıı a
yıltıcı bir tokat gibi inecel tir. 

Başvekil, vaziyetimizi gayet bm iz 
ve gayet keskin hatlarla lıelirtiy ır. 
Bütün gayemiz ve bütün politikamız, 
sulhu muhafaza ve harb haıicbde 
kalmaktan ib ... reltir. 

Hiç bir miUPtin topruklarmd:ı gö· 
zümüz olma 'lığı gibi, baska lıerh,m
gi bir mil!etin de topraklarımızdı 
gözü rnr.,,a. bunu çıkarmağa azimli 
bulunuyoruz. BDğlanmış olduğumuz 
harici siya.,t-hen zerre kadar inhiraf 
etnıi;; değiliz. Hele son doku?. ay<lau
beri c~reyan ecieıı muha.rebeleı den 
alnııs oldugumuz dersler, bizi ta:ıh
hüdlerimızden uzakluştnınağa ı:ıcv

ketmek c-üyl•" dursun, buna büsbii -
tün b::ığ-Iamıstır. Zira hakikat sulh 
hün ancak km ,·etle, birlik ,.e bera
berlikle koru•1abileceğine kani bulu
nuy ı uz. Hallı at lıu kanaatimizi 
ancak takviye Elmi~tir. 

Düşmanı.fa. bugün, erkeklik, merd
lilc denilen ,..ey kalmamıştır. Maale
sef bu r.n'.ıneler aı tık Larihe kan:;; -
mış bulunuyor. O, boğmak, kanım 
emmek ist"dtği dü§manına bir yılım 
gibi sokuluyor. Onun tam can ala -
eağı nokt::ı.::.mı bulup ı~arıncaya ka -
dar yaltaklanmaktan, türlü şekilde 
hllekarllktnn. ta basbusdan geri kal
nuyor. Fakat ı.:akti gelince zehirli 
ıiislerini meyda!•a çıkararak bütün 
vuh::eli. bütün n::..mussuzluğunu, bii
fün Jrnll~~I.iğini göstererek hasmını 
hücum ediyor-. 

Fakat bcı hi!ded Türkiyede sök
miycleoktir. Türkiye ne clahilden, ne 
de hariçten fothedilmiyecektir. Eğer 
düşma.nlurmuz, bugüne kadar Turk
lerde gördü~'eri vakar ve misafir
pen·erliğini 1)ir ziif, bir uyuşukluk 
eseri §eklin:lc tefsiı· ediyorlarsa, 
bundıı müthiş ~uı ette aldandıklarını 
görecekleri gün uı.nlc değildir. Ve e
ğer o istem~diğimiz gün mukadder -
se, tarih b ,,.. bin yıllık şanlı ve !5er~f
li bir tarihe malik asil ve k.ıhramau 
bir milletin n~ler yapmağa kadir o!· 
<luğunu sayf.ı.larınn bir dttha ge!;iı 
ce1dir. 

Şimdilik bu l:adar ! 
MURAD SERTOGLU 

Yeni bir Amerikan zırhlası 
Vaşington, 2 {.A . .A.) - Dün "Wa

shington,, zırhlısının denize indiıil

mcsi münasebetiyb inşaata müteal
lik sırların meydana çıl:nıaması 
için lazımge!en tedbil'lerin alındığı 

bildir ilmektedir. l3u g-;m' Amerikan 
tersaneleri tarafınc'l-n 19 seııedenbe
ri in.s:l t-di!en ilk zırhlıdu·. 13 Hazi ~ 
randa bir z!.rhlı daha in<lirill'cektir. 
Haleh. G ~ "' lılı dalıa in'.';a edil!~-:.c~,te
dir. 

t ııck J!,icek~ili~i 
Buı~.ı (Hu1:;~~il - Bu sene I.ava

ların yağı. lı :c kapalı gitn~e::ıine 
·a.ğmcn bir· ta:-rıfdrı.~1 halkın ciğ,!' 
tarafdtın cfa bö, ~ ... ı .. ,..mk cr.stiti.isü '\•) 
tohurn mfürı .. ~ı.hdllerinin yaptığı gay
ret ı:ayc:.>i!ld' r,eçr>.n seney~ naz:::ıa· 
daha fazl:ı uii:t:ııda 793~6 hutu i:-ek 
böceği satılnll'itıı. 

lpek böcel~ ;.!iği eııstitü ... U ve is -
tasyonl:ı.ı ın i .. t ·h"al ettikleri ve p~ -
rasız ol:.n·ak halka :b.ğıttıkları 633::i 
kutu ile ber..-ber te·•.ziat 85671 ku -
tuya bı.Jiğ olmuştur. 

Sovyctff~ri!l bUdcosl 
~fosko\·;l 2 (A.A.) - Ta::.s aj.-ı.n:--ı 

bildiriyor: 
Rusy.ı frdez'P.tif so:;yali.ı.t elim -

nıriyeti l!e:.in ·ti 1.tim::. devresinin l 
.!:-:111 ü.rlh.i ce!"'zc:nde 1940 !'Y.!<11::-

r. ın <kdct hütı.~ci ittifa.!da ka~ml 
ılmi<;tir. \',nidat 25.4.53.'.:GO.OC-O. 

.-ırfiy:-ıt 25.4~ . .,.n3;;.0()0 ruble o!arn k 
t&biı. cdilm J . 

YUkGe}: me li~ b~u.dan bat>k.l nıu!ı 
tar rn~y..ı.i1· >::c·v~ e~ cUmhuı·iy~:d

lerini1ı i.mtf ı,,,. :ıi el..: kalJd etmi>;L:~., 
:Mo,l(o-.. ı . •lı in:n L:.it<:esi 2.:!7•l 

t 



~--------s_e_v_k_ulceyşi 
Akdeniztle bir harb koptuğu 

• • • 
azıyetının 

... 
oynayacagı 

takc:irde sevkulceyş 
hayati roller 

Akdeniz havıaBmdald Vaziyeti gösteren harita 

Denizlerde sevkulcey§ her zamaıı 
ne idiyse bugün de odur ve öyle gö
rünüyor ki, değişmiyecek, böyle ka
la.caktır. Denizlerde sevkulceyşi en 
kısa ve en veciz 

ııizlere hakimiyetin tiıinas1 suiann 
sathına. olduğu kadar derlnlikleriııe 
ve bilhassa havalara hakinı olına.k
tır. HattA üç mil genişlikteki kara-

mecbur bile etmiştir ve ba: yüzden 
biz bugün İtalya taraiından harbe 
icbar edilmemiz ihtimalini maattees
süf nazarı dikkate almak mecburi -

yetinde bulunu -
bir tarzda tarif 
etmek liı.ı:ımgelir
ee: Denizlerde ha
kimiyeti oMe et
mek ~ bu haki -

( __ A_M_I R_A_L_s_IR __ ı:_E_~_IN_A_L_o_B_A_o_o_· _N ___ J 
ıoruz. 

• • • 
Böyle bir ihti

malin taha.kku -
im takdirinde bi-

nıiyeti elde tutmak, Okyanuslara 
dott ve ~hiden bitaraf ticarete a
çık, ıdtl§manın ticaet gemileri de 
dahil olduğu halde bütün sefainl
ııe ve ticaretine kapalı bul.undurmak 
~atıdır, diyebiliriz. 

Denizlerde sevkulceyşin değiş -
mez mahiyetine ffiukabil denizlerde 
!hakimiyet meselesinin her sene da
ha karışık ve muaddal bir mahiyet 
aldığını da. hemen iJAve etmek 
icab eder. Napolyon muharebeleri 
devrinde deniz lıil.kimiyeti düşma -
nın harb filolanm harbe icbar ede
rek im.ha eylemek, yahud da liman
lııra sığınmıya mecbur kılmak su
retiyle elde edilirdi. 

1914 Cihan Harbinde bu usulle 
denizlere hakimiyet tesisi işi deniz
altı gemisi, torpido ve mayn yüzün
den biraz daha giıçleşmi3 oldu, çün
kü bu yeni silahlar karşısında ge
mileri suların alından gelen tehli
kelere karşı müessir bir surette hi
maye jç.in yeni Va&lta ve Aletlere ih
ttya.e b&.§göstermişti. 

sularının serbcstisi ve masuniyeti 
meselesi de denizlere hakimiyet işi~ 
ne kaWan munzam güçlüklerden 
bqlıcasını teşkil eder. 

••• 
Bizim Akdenizdelri sevlruceyş! 

vaziyetimiz hangi memleketlerin 
müttefiklerimiz, hangilerinin dost -
larımız ve hangilerinin de muhtemel 
dtişma.nlarımız <>lduğu veya olabi
leceği meseleaiyle ya.kından alaka -
dardır. 

Bu harbde Fransa ve MıBir mttt
tefiltlerinıizdir, Türkiye de müttefi
kimizdir, ancak Rusya ile arasuıda 
bir ademi tecavüz muahedesinin 
mevcudiyeti dolayısiyle mahdud bir 
saha dahiliıide müttefikimizdir. 
İspanya memleketi ihya, ve uzun 

bir dahili harbin zararlannı ve tah
nl>a.tını gidermekle mcşguldUr. Bu 
memleketle aramızda ihtilifı efkar 
da mevcut olma.dığından biz _kendi
sinin iyiliğini Hrteriz. 

Yunanistanla dostuz. 

zinı i~in en mühim mesele Akdeniz
de İtalyan ticaretini derhal · dur -
durmıya muktedir alabileceğimiz 

keyfiyetidir. Beliti Süveyş y-0luyla 
olan İtalyan ticaretini tama
m.ile Çanakka.leden geçecek alam 
kısmen ve Cebelüttank yolundan gi
decek ve gelecek olanın da büyük bir 
kısmını derhal tevkif edebileceğimizi 
söylemek daha doğru olur. Zira ge
cenin karanlığından istifade ederek 
Cebelütt&rıktan ufak tefek kaça
maklar yapa.bileceğini heaab etmek 
icab eder. 

Ak.denizde limandan Umana yapı-

lacak münakalat işi ise nazarı dik
kate alınmlyaca.k derecede elKımmi
yetsizdir. 

RAB AH 

" Seyhan ,, ın 
Feyezan tarı 

-0---

Sed usuliyle önlenecek 
Ad:aru:ı, <Hususi) - Seyhan nehrinin 

hemen h(.!l yıl yı.ıt<>ğmdan dış::ı.ı ıkarak 
Adan~ ovasını istila etmesi bir kısım çift
çilerimiz için bir telAket olur. Adana çift
çiler blı:liğinin uzağı görüşlü enerjik reisi 
Bay Fazlı Meto bu mühim ve hayati me-
8ele ile yakından alakadar olarak Nafia 
Vek:iletine müracaat etmiş ve Adana o
vasının .su baskınlanndan kurtanlmasını 

rica etmişti. Bu şayanı ehemmiyet dava 
üzerinde Vek!ıletçe yapılan tetkiklcı·de 

mevcud bütün ısilli şekilleri nazarı iti
bara alınmış ve mulrny~eler yapılarak 

Nafia Vekaletinin noktal nazarı üç esasta 
toplaıımıştlr. üz.ederinde çok ince tetkik
ler yapılan bu üç esastan birincisi Ada -
nanın :,imal cihetınde Seyrnm nehri üze
:rinde bir baraj inşa edilerek tuğyan su
lııırmı baraj geisindc toplamaktır. 

tkinci esas ise iki büyuk tahliye kanalı 
veya tahliye yatağl açarak tuğyan sula
rım bu kanallarla denize sevketmektir. 

Nehrin iki tarafı~dan sedler geçlrilerek 
tuğyan sularının kMfesini muayyen bir 
yatak dahilinde zararsız bir halde denize 
dökmek ~üncü ve en k.1\l'ı akıl esas ola
rak tesbit edilıniı;tir. Bu lJ!IJlıh usullerin
den en !azla tatbik eclilmiş bulwmnı sed 
usuliıdi.ır. Scd usulu diinyanın her tara
fım:fa ve her türlil iklımlerde daima mu
vaffakiyctli netiteler vermiştir. 

Bar.ıj ınşası ile tı.ıgyanlara :mani ohnak 
key!iyt> ı ıkinci derecede bir usuldür. Çtin 
kü, bu usul bir takım arazi ve zemin 
şartlama tdbı olup her yerde tatbiki kabil 
değildir. 

Tahliye usulU ise bugün henuz tam 
manasile tecrübe edllıncıırlş ve veı:diği 
netk!eler uzeı·inde kM. eti.idler yapılma -
mış bir sistE:mdir. 

Bu esas mıil~hnzalar goz önunde tutu
lacak baraj yeri intibah edilmiş ve bu 
yerde derhal etüdlere bn ltınmıştn-. Alı

nan soodaj neticelerine göre burada ze
min şartlar matluba muvafik ~ıkmam1:ı
tır. Sağlam zeminin çok derinlerde olması 
;rUzünden yapılacak tesisatın hayli paha
ılya mal olacağı anlaşılarak bu sisteme 
1ıerkedilııu,Ü'ı'. Zira, ayni zamanda vukuu 
muhtemel baraj yıkılma Mdi.iesiuin A -
dana l(f.n ne büyük bir :feli'ıket olarağ1 da 
düşünülrn~Ur. 

Tahliye k:ınıılhuı ve 1ahliye yatakları 
şekillerine gelin<."C: Tahliye kanalları, baş
tan sona kndar, yanı 40 kilometre tul 
üzerinde ınWlta2am kanallar açmalı: de
m.rk:fu. Emil.arın ııevkedeceği su miktarı 
saniyede 3000 metre mikftbdır. Halen a
çılmakta olan ve sarfiyatı saniyede 45 met 
re mikflbı bulunıın sulama buıallarıııın 

göz önfuıde tutulursa, tahliye için açüması 
zaruri. olan kanallann genişliği ve o nis
bette arazi .ıııyiatı hakknda da biı· muka
yese imkllm hasıl olur. :Esasen, hiç bir 
yerdetatbik olunmamış bulunan llu usul
de kanal dahilindekı Hidrolik şarUarm 

hangi esns üzptine bina olunacağı ve ne 
netice vereceği kestirilmemek.tedir. Sani
yen, böyle muazzam kanEMlarda yapılması 
aaruri sınai lmalAtu:ı VOs'at ve mahl~
laıri de a,r:rıca mütaleaya cleier bil-er mWt
takil mevzulardır. 

Tahliye yatakları ise; tahliye kanalları 
1A;in yapılacak masraf ve iş icab etı-nekle 
beraber nehrin bu mıntakada arzuıuna 

g6re aJı:~1 neticeııinde ne gibi bir yatak 
husule getireceği tamamen meŞküktur. 

Daha aoma, balen mevcud olan yatakta 
1ey~ dev.relerinde nehre bikim ve neh
rin yaptığı ~!bata nostl ki mftni olwıu
yorsa sun'i olarak açılacak bu yataklarda 
nehre hAkim elunamryacak ve tuğyan 
-1annm ~ tahribat ve ~ınlıklıır 
pyrl lı::aDfli iÇt:inab bir vaziyet olarak 
kale«Mtlr. 

Bu vaziyetler inceden laceye tetkik ve 
mütalea edilerek Seyhan nehrinin ısliihı. 
tÇtn geek emniyet, gerekııe iktısafü ba
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Yusu.fun posbıyıkları dimdik ol
muştu.. Dudakları morarmıPjtı . 
Çırpınmalarında aksaklıklar göze 
çarpıyordu. 

Yusufun bu hali kor.im eserm0tm 
ziyade asabiyet idi. Bir au evvel gü
reşe girmek, gövde gövdeye golmek .. 
Şöhreti dünyayı tutan Aliçoyu 
pençeleri arasında yoklayarak onun 
demir vücudunım ayarım bulmak ve 
anlamaktı. 

Nihayet, iki pehlivan, çırpınma -
hırını bıtirdi. Helallaşmak üzere üç 
kere ense yağladı. 

Bu, ense yağlayışla.r iki tarafa da 
hiç bir şey \ermedi .. Asıl he!a!fa?
malardan sonra, birbirlerini anla -
yacaklardı .. 

Yusuf uzun boyuyla !Alic:;<ıya 

denk dlişüyordu. Yalnız, YW3ufun 
kollan haddinden fazla: uzundu. 
Helallaşmadan sonra, her iki 

pehlivan da çekinmeden, ~e -
den birbirlerine açık ve- dik yanaştı~ 
lar .. Her iki taraf da alttan gelme
ğe, büzülüp gelmeğe ehemmiyet 
vermemişlerdi. 

Her ilcisi de kendine gıiveniyordu. 
Zaten Aliço, hiçbir vakit eğilerek 

hasmına yürümüş ve yanaşmı~ bir 
pelılivan değildi .. 

Adalı Halil de, ayni dik güreıen 
bir pehlivandı. Aliço, Koca Yuaufun 
dik gelişine bayılmıştı. Demek bu 
da kendine güvenen mağnır bir peh 
livandı .. 

Güreşin ilk beş dakikası, acelesiz, 
teınkinli iki pehlivanın küçük, fakat 
Bert hareketleriyle birbirini dene
meleriyle geçti .. 

Her iki hasmı, birbirlerini yokla
dılar .. Birbirlerinin kuvvet ve tem
kin derecelerini anladılar. 

Koca Yusuf, hasmını çok sert, 
çek temkinli ve yırtıcı bulmuştu • 
Acı bir kuvveti vardı. 

Aliço da, Yusufu temkinli, sert, 
acı kuvvetli bulmuştu.. Güreş beş 

dakikadan sonra., sertleşti. 'Hücum
lar başladı .. 

Aliçoyla Yusu:t bİJ'birlerinin de
recelerini anladıktan sonra., güreşe 
girmişlerdi. tık oyunu, Aliço yaptı. 
Çapraza girdi. 

Fakat, Yusuft derhal c;aprazı ber
t.araf etti. Çırpınarak: 

- Haydi, usta be! .. 
Diye seslendi. Yusufuıı bu ııara

eında manalar vardı.. Demek isti
yordu ki: 

- .İhtiyar, 8enin çaprazın bana 
geçmez? 

Fakat, Aliço naraya mukabele et
medi.. Çırpınıp hasmiyle ense yağ
dı.. Lakin Aliço kızmıştı. 

· İkinci hamlesini yapan AJM}o, tek· 
rar çapraza girdi Hasmım sürdü.. 
Yusuf Çaprazı bir evvıelki gibi sö
kemedi .. 

Alic;o hasmım on beş adım kadar 
sfuoükledi .. Yusnf, zorla -ve mt.iharet
le hasmımn kahhar çapramm tek
rar söktü.. Gene bir nara salladı: 

-Hayda! .. 

Bu, sefer .Aliço, nara.ya cevall 
verdi.. Çırpınarak: 

- Haydi kızan be! .. 
Tekrar iki pehlivau en.cıe yağlayıp 

karşılaştılar. Adalı oldu.oau yerda 
duramıyordu .• 

Hele, son çaprazdan, Koca Yus&o 
fun kurtuluşu onu sinirlendirmişti. 
lırtiyar Caıgıra. dönerek: 

- Usta, ne dersin bu işe be? 
- Güzel derim! .. 
- Çaprazı söktü be! 

- KoUarı görmüyor musun? 
- Fakat, ben çaprazı sökemiye-

cek zannetmiştim .• 
- Kuvvetli, sonra da güreş bili-

yor .. 
- Öyle be .•• 
- Eh! .. Uustası Kel İsmail! •. 
- İsmail usta pehlivandır .. 
- Elbette .• 
- Ne olacak dersin? 
Deyince, ihtiyar Cnzoaır sakalml 

karıştırarak: 

- Bu güreş bitmez .. 
- Ne gibi... 
- Berabere kalır derim .. 
- Amma yaptın ha? 
- Öyle gözüküyor .. Berabere ka-

lacaklar ... 
- Aliço, yener Yusufu ... 
- Bence, yenemiyecek.. Kuvvet-

1ler, okkalar denk düşüyor .. 
- Hay ağzml öpeyim' be! .. tnşal• 

lah berabere kalırlar. 
- Ya sen ne zannediyordun ? 
- Doğrusunu söylemek lazını 

gelirse, Aliçonun mağlfıb oluşun • 
dan korkuyordum .. 

- tmkaru yok.. Güreş kendini 
gösterdi, dedi . 

İhtiyar Cazgır, kararını vermiş• 
ti. Fakat, Adalı Halil şüphedeydi .• 
Adalı Halil, Aliçonun, Koca Yu .. 
suf tarafından mağlub olmasını 

kat'iyen istemezdi. Bu, şerefi ken· 
dine ayırmak lnrsında idi. 

Aliço, on dakika devam eden gü
reş neticesinde KocP. Yur.ufun ko· 
lay kolay meydandan çıkarılacak'. 
takım<ln.n bir pehlivan olnındığını 

sezmişti. 
Koca Yusuf da, hasmının kolayca

cık mağlUb edılemiyeceğ!ni anla
mıştı. Halbuki, her iki pehlivan gü
reşi uzatmadan birbirlerin: ~arça
buk yenmek için karara girmiş bulu· 
nuyorlardı. 

On dakikalık denemeler her iki ta
rafın da güreş t.aktiğini bozdu. Gene 
her iki ts.raf taktiklerini, bir punt 
bekl~e ve temkinli olma.ğa sevkı
ettiler. 

On dakikalık zorlu hücumlar k~ 
silmişti Kan.arasında icab ettiği zo.
manlarda hfümnı oluyordu. 

Bu, gilrefJ tarzı her ild ta.rafı da 
bilmecburiye kıncı güreşe sevketti • 
İlk larıcı hamleyi Aliço açtı. 

Yusuf kolla nnın uzunluğundan is
ti!ade ederek hasmıııa dalmıştı. Pıv 
,Çalara eli yan varmış, yarı varma
mıştı. 1 

Bugfuıkü harbde ise hava kuvvet
lerinin işe karışması yüzüp.den me
sele daha güçletttniş ve muaddall~ 
mıştır. 

mıvaki bugünün hava ~vvetleri, 
yalnız filolara göz v;azifesi gönııek, 
ticaret gemilerine taarruz veya bun
ları ,lıimaye eylemekle kaJm.ıyorlar, 
bilfiil filolara hücum ve taarruz e
debiliyorlar. Hatta mahdud bir JWıa· 
da ha.va yoluyla sahilden sa.bi
le nakliyat yapa.bilmek jR]retjy'le 
denizlere h3.kimiyetin başlıca ga.y&
sini de baltalayabiliyorlar. 

Geride yalnız İtalya kalıyer. Va
kıa bizim lta.ıya ·1e bir kavgamız 
yoktur, hatta eski mfu?areketler do
laYJBiyle aramızda kuvvetli bağlar 

bile mevcuttur. LA.kin ne yazık ki 
§İmdilik faşistlerin eski Roma impa
ratorluğunu diriltmek arzusu Frnn
aa ve İngilterenin ellerinde bulun
durduğu bazı toprak parçaları yü
zilnden bu memlekette aleyhimize 
mti.t.eveccih hissiyatın mevcudiyetine 
sebeb olmuştur. 

Bu hakimiyetin te.essiis ve icra -
sında garbda Cebelüttarık. Toulon 
ve Cezayir, earkta da İskcnderiye ve 
Türkiyenin muvafakatinin jnzjmım1 
uartiyle, Çanakkale Boğazım ta.
rassud için Adalar denizinde müte
addid Umanlar ve koylardan üs o
larak istifa.de edebiliriz. Bu ha.kimi
yet ve müraka.be:Yi durdurmak :Çn 
ise 1taıyaiıın müttefiklerin doIIB.n
malarma htlcum ve bunları tahrib 
eylemeleri icab eder. .. -. kımlımtan eı muvafık ve makul usul f ================ 

Aliço, brunnmrn dalı§ma giddetle 
mukabele etti. ~lu boyunduruk 
taktı. Ve, Yu:su:fu epeyce boğdu. 

Demek oluyor ki, bugün içip de-

Kccasının ur.aklarda olmatiıı, Pe
rihana ccsarnt veı-iyordu. Hatta 
bir aralık, vaziyetten istifade ede -
rek Alta.yı alıp kaçırmağı, ve be
raberce yaşaınağı bile züııı.i.nden 

geçirdi. Haya.tını ka.zannl{l.ğu. artık 
alısı:nıştı. Fakat bir tak.mı düşünce· 

ler kendisini böyle bir teşebbüse a
Wm::ı.ktan men~ti.. Veysinin 
çocuğu lsta.nbulda ytiksek bir 
mevkic ve büyük bir servete teva
rüs edecekti.. Eski bir ailenin ha
tırasını devam ettirecek yegane 
mümessili olacaktl. Halbuki kendi
si ona ne gibi ~yler temin edebile
cekti? Hiç ... 

Bı.mwıla beraber, babasının gay
bubeti esnasında. çocuğunwı bakıl -
masıııa nezaret işinin kendisine mut
lak surette terettüp ettiğini .artık 

zihnine koymuş bulunuyordu. İş
te bunu kocasının wkiline anlatmak 
ve çocuğunu büyütmek işioin ken
disine ol ~ u bildirmek iati.yol'
du. 

Hele son zamanlarda bazı salihi
yettar İtalyan zimamdarları tara
fından kullamlan lisan hükumeti -
mizi bazı ihtiyati tedbirleri almıya 

DöRD0NC0 KISIM 
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Yataklı vagondaki kompar'"ı.ima

mnda. rahatça oturan Perihan dal-
• gm na.zarlarla gözünün önünden 

geçip, giden köylere, kırlara, şe-
hirlere bakıyordu.. ' 

Yaz mevsimi, tam manasıyle hü
küm sürüyordu. Akar sular.ın etra. -
fmda ve yaylalarda kırlar ve or
manlar nazara tatlı bir y0§illik a.rz
ediyordu .. 

Bütün bu düz, arızalı yerin or
tasında, hazan şöseler, bazan da 
küçük tarla yolları tozlarla dolu 
olmalarına rağmen, güneı.;in ziya.~ıı 

altında parlak bir beyaz renk gös
teriyordu. 

Trenin rastlaclı.brı kasabalar, köy
ler, sıcağın tesiriyle uyumuş b.ir va.
ziyetet olmasına rağmen insanın kal
bini fcrahlatn ca.lt derecede güzel
diler •. 

Perihan bu kin .ııavanın ıyl tesİ* 
rinden lrurtulama.dı. 

Son on beş yıl içinde, :Rer seııemi:rı 
~ ayını geçirmeme rağmen bu 
memlekette misafir lllfatiyle buhın
duğumda.n İtalyamn aahil ıriüdafaa91 
bak.kında hiçbir şey bilıreyorum, ~ 
kil bu hususta mahAımat edinmeye 
~madım. Yalnız bir '°k yüksek 
rütbeli İtalyan denjg zabıtan ve ü
mera.siyle tanışmak jeref'ıne nail • 

(ionu~ 8 net 8'f\lfede) 

cSed ~~ &mühı1üfiür. Bu su.nrtle bü
ttill IM9ai ve maaafiar bir yatak Uze-lrıe 
teksif o'lunabilecek, ar:ıı.i. kaybı o nüı~ 
te az olaaık ve üç yatakta mahtemel teh
~ bir :Jtriaia inhisar t>tmiş olacaktır. 

ArsıziDln kabili nüfuz olmadığı ve bin
nıetice aedlerin iebdid altııuia•bulunacağı 
luikkındaki mutalealara gelince: Muhal
linde y.ı:pılmı ki.içtik hır tetk1k bu müta-
1-larm sakat olduğunu göstermiştir. 

se.vı.m nehri yatağının sagmcm ve so
lunda açılacak kuyulaı·da tahtczı.emin su 

- 7.2 
Ruhu, uzun ve tehhlteli bir bu-

talıktan kurtularak nekaha.t de•
resine giren bir kimse gibi, temiz ?e 

açik idi. 
Güne.sin ziyaları içine boğulmtı§ 

gibi evvela bu vagonun sıcaklığı içe
ri.qinde olmasına rağmen, genç ka
dın, nihayet kurtulduğunu lillısetti

ği ıstırablı ve kederli }ta.kın mazi
sinin aklından geçiriyordu. 

Artık sa.ndet denilen şeyin ken
disine güler yliz g6atermesine ba.,_ 
!lanıası üz.erine çiftlikten çıkıb git
tikten sonra, İzmiı-de, biı' hastaha
nede geçirdiği acı günleri diişünil

yordu. 
::Muazzez hammm ~ ~ 

zaman zihninde tek kelime vardı: 
k~ak ! Faka.t ayni samaada haya-

tmı da kazanmak lazımdı. Bu se
bebder. Bursaya gidcıcek yerde lz
ınire gidip orada İngilizcesinden is
tifaiie etmek imkaru 'ardı. Hem o
ra.da bazı kollej arkadaştan da bu
lunuyorcıu. 

Onlardan da ders almak imkawru 
elde edebile<>ekti... Bunun için \'a
pura binip İzmire gıtmişti. Fakat 
orada, dan, vapurda iken başlayan 
ağ'lr bir .hastalık, şiddetini arttırmış, 

ve genç kaclın meınl~ket hastahme
einde gtlnlerc~ ölümle pcnçeleş

mışti ... Hastalığın af,rırlığı geçtikten ı 

sonra, uzun müddet hemen bütün 
yaz mevsiminde istirahat mecburi
yetinde kalmıŞtı. 

Bu nekahet devrınde genq kadın 
hemen hı(' konuşmamış, ~ e~ ' 

tabakasını bulabilmek ic;in nehrin sevıye
etnden çok ~ağı iıımek kab etmektediı·. 
Nebil' yatağımn civar araz.iden dııh.ı yük
sek olduğu ınalilm bir keyfiyet bulunuu
tuna gciTe ş-ayet bu ııufu:ıiyet-vlllit o1srıydı 
nehir boyunca her iki sahilde de müteıııa
diyen su tezahüratına fazla ınlkt:ı.r<l<ı gnfüt 
olmak iktiza ederdi. 

Şu halde, .Adcına Seyhfın nenı.>:iı1h1 ıs .ıhı 
n1evzuunda tesbit edilmi: bn1ımnn ıt"ul 

•Sed inşası dır. 

VU6üF AYHAN 

gın bir vaziyette kalmıı;ıtı. 

Nihayet bir gün Perihan, \'U!!Ut
ç8 kendisini iyi hissetmişti; kalbinin 
yarası şüphesiz, kupanmaws ve 
belki de hiç bir zaman iyilt!Şlliyecek
ti; fakat gençlik kuvveti :maruz knl
dığ asabi sademe.ye galebe ça.lmıstı. 
Vücudu Jüıelmiş. climıığı., hayata 
karşıdan bakacak biı ''eziyete gel
mişti. 

Artık iyııestikten sonra l.zr.ıiruı:: 
kalmak istememiş, talibin~ lJa.ql\a•tıı
raflarda aramağa karru· 'e...•·nıi.')ti. 
Fakat e\•veıa R. ... ya gidip ürtiyar 
İkbal hanımın yanında bir kaç gün 
lmlınağı arzu etmişti. Hem. Veysi 
eğer R. ... ya gelip etrafı kolaçan et
mi- e, trıbiatiyle kendisini orada bu
lamamıBtı. B un için 1kbal ham
ının ymıınd , ahat rahat bir mucldet 
otura.bilecekti. 

İhtiyar kadına ani bh sfüprız 
yapmamak için, geleceğini evvelden 
bildirmek istemiş ve bir mektup yaz 
ml~i:.. Bf? nafta cevab 1Je.k1em'ı;; 

Arbk bp 8.Çllmıftı.. Şimdi sıra 

Yusufa gelmilti. Yusuf bo.yunduruk· 
tan kıırtukbıkt.an sonra, ıacı bir na· 
n. salladı: 

-Hayda be!. 
Yusufun bu narası şunu ifade edi

JJOrdu: 
Öyle ıse ku§tlığına hazırlan!. 

{&:au :var) 

1 
nihayet, cevab yerine, kendi mel~~ 
tubu gelmi§ti. Jiıwfuı üzerinde şu 

kelimeler vardı: "Adres s~hibi öl· 
mil§ olduğun.da.n geıi gfuıderilmiş--
~... . 

Perihan haber üuırinc derin 
'bir acı auymuŞtu. 1Jıtıs ar kad nı 
hakikaten :::E>viyı rdn. Onun öli.imil 

her zamu.n kendisini müteessir ede
bilecek idi. Fakat. içinde bulunduğu 
müşkül cvaziyeti de, İkbal hanımın 

ölmesi, gene kadının sanki ~nlnız 
başına kalmasının ıve ıstırabının bir 

delili gibiydı 

Kendisini sevebılecek ve teselli e
decek yegane ltimse de artık ınev -
cud değild" 

Genç kadın hay tta yalnız baı;ına 
kaldığını anlamıştı. Hiç kimse onwı· 
la arbk alf~k- dar olmıyacaktı? 

Hiç kimse :ı:rıi? Belki .. birisı alaka· 
dar olurd . E et emih bey vard!

(Scınu 'ar) 





Akdenizin sevkulceyşi 
- (Bat tarafı 4 ii1ac:li satılfede) 1 'ibnid edebiliriz. Bu tertibata bizim 

dum ve diyebilirim. ki kendileriyle tayyareler de ilave edilince düşma
ta.mşbğ:u:n bu zabitler mükemmel ve nın bombardıman tayyarelerine pek 
dikkatli ve çevik kişiler oldukla.r:ım göz açtırnuyacaklan kuvvetle me--
temin edebilirim. muldür. 

Son seneler zarfında İtalyan de- İtalyanın üçüncü müstemlekesi 
niz inşa.a.bnın ve sefaininin sevk ve (Oniki ada) ismi verilen Adalar de-
i.dareleri işinin de terakki ve tekil- Dizinin cenup kısm.ında kam bir a~ 
mül etmiş olduğu muhakkaktır. 1- dalar grubudur. 
talyamn Almanya hilafına denizcilik Bu ad:tlar ıtalya U:in bir kuvvet 
an'anelerine malik bir memleket ol- membaı olmaktan ziyade birer zif 
~uğunu da hatırlamamız icab eder. kaynağıdır. Zira bütün miinferid 
Binaenaleyh İtalyan donanmasıyla müstemlekeler gibi bu adalar bir 
karşılaştığımız takdirde Alman do- harb vukuunda gemilerin muavene
nanmasiyle karşılaştığımız zaman tine muhtaçtırlar, yani bunlardan 
tesadüf ettiğimiz kabiliyetten daha istifade deniz hakimiyetini elde bu
büyük bir kabiliyetle karşWışaea - lundurnııva mütevakkı.fbr. 
ğmıızı hesaba katmak meeburiyetin- · * • • 
deyiz. Vakıa. İtalyanın, pek güzel istifa-

ltaıyan bahriye nezareti senelik de edebileceği, güzel bir hava kuv
tahsişabnın büyük bir kısmını de- veti vardır. Faka.t biz de her tayya
ııiz alb gemileri ve sür'atli hücum reye karşı bir tayyare çıkarmak 
motorbotları inşasına hasretmiştir. mevkiindeyiz ve tayyarecilerimiz de 
Vakıa son aylar zarfında bizimikle-- son bar esnasında iktid:ır ve mezi
rin denizaltı gemileri avlamak hu- yetlerini fi.ilen isbat etm.işledir. 
susanda gösterdikleri muvaffa.kı - İtalyan denizaltı gemilerine gelince 
~·etli kabiliyet denizaltı silahına ev- bunlarda tarafımızdan dakik müda
velki cazibe ve kuvvetini nisbeten faa tertıb:ıtının ittihazını icab etti
kaybettirmişse de İtalyan denizalb.- ren birer tehlike teşkil edebilirler. 
lannın bilhassa Sicilya ile Afrika Liki.n, yukarıda. da söylemi§ oldu
sahilleri arasındaki dar sularda bü- ğum gibi, bunlar 1914 Ohan Har
yük bir tehdid t:eşkil edebilecekle~.n- binde olduğundan da.ha .ziyade tah-
den teğafül olntfamaz. nöe müsaittirler. 

Sür'atli hücumbotuna gelince, Sonra lhly&n i.o;kelelerine hücu-
benim kanaatimce bu si.Wun kıy- ma tevessül edilebilir, Taranto topa 
metli bir silih olabilmesine, gürül- tutulabilir ve İtalyanın Ak.deniz 
tüsü ve mütevassıt fena havalarda kuvveti mağlub edildiği takdirde Ad 
denizcilik hassasını kaybedivermesi ıiyatik limanlarına büyük hasarlar 
~üyük' birer engeldir. Son raporlar- ika olunabiliı. Lak.in şurasını da. 
dan anla§llıyor ki, bir barb vukuun - asla unutmamak lizmıgelir ki gemi
da ticaret gemilerimiz Akdeniz yol· Ic:r iStihkamlarla başa çıkamazlar, 
larında başıboş seyrüsefer edeme - zira gtmıiler batırılabilir. HalQuki 
melde devam eyleyeceklerdir. Şa- jstilıkamlar batınlama.?Jar. Bir ge
yet bahriye nezaretimiz bunu yapa- minin inşası. için 18 aydan iki bu~uk · 
cak olursa donanmamızın vazifesini seneye lç;ıdar bir vakit lazımdır. 
bir hayli kolaylaşacaktır. Zira,, bu Bir ıstihkam ise çabukça mcydaıia 
takdirde harb gemilerim.izin. ba~lıca getirilir. Bir geminin değeri bir bu· 
vazifesi Akdenizden geçecek İtal - çuk mılyon İngiliz lirasından afu 
yan nakliya.tım tehlikeye ,düşürmiye milyon ]Qgi.U.?; lirasına kadar teha -
ve tamaıniyle dnrdurmıya inhisar e- lüf eder amma kuvvetli bir istihka
decektir. m.ın tutarı yüz bin İngiliz lirasını 

İtalyanın. coğrafi vaziyeti, ve pek de tecavüi etmez. Bu yüzden 
'!J:'ablus ile Sicilyayı elinde bulun - İtalya He bir harb takdirinde Şimal 
durması dolayısiyle Akdenizin dar denizinde ve Aksa.yı Şarkta bir çok 
sahasından geçecek ticari münakala- vazifeleri 'bulunan gemilerimizi dik· 
t:ımıza hücum için kendisine müSa.id kat ve ihtiyatla knlla.nma.k icab e-
bir mevki bahşetmiştir·. Binaenaleyh der. • 
İtalya hücum vce taarruz edecek mü ,. • • 
nakahit bulamaYlll;ca coğrafi vazi- Böyle bir harb vukuunda ordusu· 
yetinin bahşettiği bu faHoyet . sıfıra. nu nasıl kullanacağı ~huldür. Nor 
müncer olur. mal olarak düşünülebilir , k~ !talya 

• • • Balka.nlıu"da k~a.r çıkarmak 
Şimdi gelelim İtalyanın zayıf ta- arzusunda değildir. Zira, Rusyanın 

rafla.nna: Bu devletin başlıca zatını vaziyeti meşktlktur amma bu havali
evveli malik olduğu üç müstemleke deki menfaatleri büyüktür ve bu 
teşkil eder: Yalnız Kız:ıldeniz yoluy- yüzden İtalyanın çok ihtiyatla har 
la gidilebilen Eritrea ve Habeşistan reket etmesi icab ediyor. 
tarikic.i derhal .kapayabiliriz. Büyük Fransaya karadan ve denizden 
kısmı hila mukavemet fikriyle ya- yapılacak bir hücum a.nCak delilikle 
nıp tutuşan bir çok Habeş kabilele - tavsif edilebilir. Fasa, y:ı.hud Mısıra 
rini mli.blnadırabiliriz ve arzu edildi- Trablusdan yapılacak bir taarruz 
ği takdirde şark ve vasattaki kıta· müttefiklerin istih.za.ratiyle karşı ... 
l.a.rımwJa.n bir Imnnını Addis Aba.bar laııa.caktır. Trablusa Ana vatandan 
ya hilcmna sevkedebiliriz. Binaen- sevkiyatın yapılabilmesi ise evvelce 
aleyh harb vulmunda İtalya Habe - denizlerde hakimiyetin elde edilme
ajgt:am aglebi ihtimal hikimiyetin-
~ sine mütevakkıftır. 
den çıkaracakbr. 

İkinci İtalyan müstemlekesi <>- Diğer tarafdan bu harbde İtalya· 
mn Almanya ta.rafını iltizam etmesi 

lan Libya = Trablusgarba gelince bir kısa gö~liilük eseri olabilir ve 
bu müstemleke Mısırdan Tunusa 
kadar uzanan dar bir sahil şerididir bu yüzden de İtalyanın böyle bir ha-
ve bu şeridin garb ta.rafında bir reketi de pek şübhelidir. Zira bü~ 
Fransız ordusu şark tarafında. da. tün dünya Cermen zihniyetini öğ -
bizim bir ordumuz vardur. Bu vazi- rendi ve bir Alman zaferinin tahak-

kuku İtalyanın da, müstemlekeleri 
yet karşısında. bu şeridde henüz yer- 1 
leşmem.iş İtalyan muhacirlerinin ra. de dahil olduğu halde yeni bir Al-
hat edebilmeleri çok meşkôktlir. 1- man imparatorluğu ara.2,:İSİ içine kalb 

edili vermesi neticesini verecektir. talyadan Trahlusa sevkiyat yapıl-
ması meselesine gelince müttefikin Ortada muhakkak olan bir şey 
deniz ve hava kuvvetlerinin bunama vardır: Müttefikin donanmaları Ak-
ni ola.Caklarına şübhe yoktur. Bu ha- den.i2-0e İtalyan deniz kuvvetleriyle 
va kuvvetlerinin düşman sahillerini karşılaşıp onu imhaya muvaffak ol
abluka a.Ibna alacak müttefikin de- duğu takdirde İtalyanın elinde 
niz kuvvetlerini deniz altı tehlikesirı- kendisine kömür ve cliğ·er zaruri 
den muhaf a.zaya büyük faydalan ihtiyaç maddelerini taşıyacak yalnız 
<loknna.cağ:ı. da muhakkaktır. Demek şimaldek:i dem.iryolları kalacaktır. · 
oluyor ki vaziyetimiz itibariyle Ak- Ve bu takdirde İtalya, ablukamı
Glenizde sevkiyat yapmıya lüzum zm bütün fuabrumiyeti ve acılıklan
hasıl olmadan İtalyanın Afrikadalti m yakın<1a.n hissedecek ve bu hal de 
müstemlekelerinin hepsine hücum e- Akden:bdcki harbe sür'atli bir ha.ti
debili..riz. Fransızların Fasdaki mev- me verecektir. 
kilerini tahkim irin Toulondan ya- ---- -===== ==------

~ Bursa Emniyet Müdürü Gitti paca..ldan sevkiyat ise himaye edil-
miş kafileler şeklinde yapılacağın -
dan ciddi hiç bir tehlikeye maruz de
tiJ.dir. 

?ı.f clta dü..,rınıanın harekitmı ta

Bursa (Hususi) - Vil~yet emni
yet müdürümüz Mahmud Erzen ter
fian Malatya emniyet müdürlüğüne 
tayin edilmiştir. 

rassud ve bir istihbarat merkezi o- Kıymetli ellll!ıyet müdürümüz 
!arak kıymetli bir üstür. Bu adanın Bursa.da ~ok se.vilen v~ sayılan bir 
düşman tarab.ndan kesif hava bil- emniyet amiri idi. Kendisinin bu ay-
C!lıml&rriıa ma~ kalacağı muhak - rılışından mütcc::ısiriz. Ancak terfi-
kaktır amma. bu adadaki miihim an M.a.l.a.tyaya taylı· oluşu bizi te -
mevkilerin de ehemmiyetli hava selli etmektedir. Kendisine yeni me
hucqı;Ru difii t.ertibatiyle mü.kem- tnuriyette de n:rnvaffak!)'etler dile
mele?ı techiz edilmiş olduğunu da. riz. 

İs ve~ 
Sovyet Rusya 
Ticareti 

-0---

YENi SABA.B 

1,.--~ .. ,-
EN BiRiNCi 

Moskova, 2 (A.A.) - Sovyet hü
.kiı.meti ile İsveç arasında yapılmak
ta olan ticari nıüzakereler oldukça 
ağır bir tarzda ilerlemektedir. Söy
lendiğine 'göre Sovyet hükfımeti ls
veçten, tanklara ve tayyarelere karşı 
ku11anılmak üzere top istemiştir. 

Halbuki umumi vaziyet dolayısile 
İsveç, tehlikeli bir halele bulundu
ğundan bu talebe muvafakat etmesi 
fevkalade güçtür. Ayni zamanda 
Sovyet Rusya.mn şimendifer müte • 
harrik alabnı taleb ettiğini ve ez -
cümle vagon ve dingilleri iste<liği ve 
bu bahta koyduğu şeraitin İsveç fab-

K3n, ·kuvvet, iştiba şurubudur. 
rikalarının hem lıp.al kudretini~ hem 
itmam kudretini, hem de testim kud 

retini tecavüz €ylediği anlaşılmak -
tadır. Buna mukabil başka bütün 

memleketlerle mü.naka.IM:ı kesilmiş o 
lan İsveç de Rusyadan en aşağı 150 
bin ton petrol koparmağa çalışmak

tadır. Eğer İsveç buna muvaffak 
olamaz ise, milli müdafaa tertibatı 
müşkül vaziyetlere düşecektir. 

1 ._ _D_e_v_l_et_D_e_m_ı_· rııiıııııy_ol_la_r_ı _İ_Ia_n_Ia_r_ı _I 
Muhammen bedeli 15000 lir:ı olan Haydarpaşa - Bilecik - Eski.şehir - A:ı:ıkara 

tele em.priınör tesisatı 12/7/1940 cuma günü saat 15.SO d.ı kapalı zarf usulü ile An.
karada idare binasında satın alınacaktır. 

B u işe girmek istiyenlerin (1125) li:ralılt muvakkat teminat ile kanunun tayin 
ettiği vesikaları ve tekilllerini ayni gün saat- H.30 a kadar komisyon reisliğine ver
meleri J.azımdır. 

Şartnameler parasız olarak Ankara.da JDalzeıne dairesinden. Hnydarp~a tesel-
lüm ve sevk şefliğinden dağıtılacaktır. ( 4407) 

Maarif Vekaletinden 
1 - Orta okullarda matematik, tabliye, fr.msızca, almanca ve ingilizce Bğret-

men muavini olmak istiyenler için bu sene. de imtihan açılacaktır. 
2 - imtihanlar 2 Eylul pazartesi günü İstanbul üniversitesinde bafl.ıyacaldır. 
3 - Bu imtihanlara girmek istiyenlerln: 
A) Türk vatandaşı olmaları, 
B) Yaşlarının 20 den küçük 45 den büyük olmamalar.ı, 
C) HüsnüMl erbabından olduklaı'l, herhangi bir surette mahkümitetleri otmadığı 

hakkında bulundukları vilılyet veya kaza idare heyetinden alınmış bir mazbata ibr.ıx 
etme_leri, <halen memur veya öğretraen olanlar bu kayıddan müstesna olub ıneı:ısub 
oldukları daire amirinin vereccgi veşika kAfidir.'> 

• D) Her türlü hasUılıktan ve öğret.menlik yapmağa mani vücud ~azından salim 
olduklarını isbat eder tasdikli hekim raporu ibraz etmeleri, 

E) En az olgunluk imtihanını vermiş lise veya' 4, 5 ve 6 sını1lı öğretmen okulu 
mezunu veya bunların muadili tahsil görmüş olmaları, «öb-ctmen okulu mezunları
nın en az iki ders yılı öğretmenlik etmiş bulunmaları lilzmıdır .> 

~ - Yukardal;J şartları haiz namzedler Vekftlete müracaat edecekler ve i"tidala
rına şu veS:lkaları bağlıyacaklar<lır • 

• A) Nüfus tezkeresinin aslı veya tasdikli SÜreti, 
B) Tahsillerine aid şartname veya ve:ıkalarının aslı veyahud tasdikli ~. 
C) HüsnlihAl mazbahı&, 
D) Bulundukları yerin '.Maarif idaresinden nümunesine göre ~ tasdikli sıh

hat raporu, 

- E) Maarif idaresinden tasdikli ve fotoğraflı fiş, 

F) 6 aded 4, 5X6 büyüklüğünde ka rtoosuz fotoğraflan. • 
Bu vesikaların en son 15 ağustos aksamına kadar Vekalete gönderihn~ olmru;ı 

llzımdır. Bu tarihten sonra müracaat etmiş olanlar veya vesikal~rını noksan gön-
derenler imtihana alınmıyacaktır. (2450) (4267) 

Dizel motörü ve yüksek tazyik tulumbası 
ahnacaktır 

· Siird belediyesinden 
ı - 120 Ps. tak.atında 3 aded dizel motörile yint- a:'tli takatte 3 aded yüksek taz

yik tulumbasının mübayaası ve Sürt Tu1wnba istasyonunda monte edilmesi işi kap..ılı 

zarf usulile münakasaya konmu§tur. 

• 2 - Muhammen keşti bedeli 43633 lira ve muvakkat teminatı 32'72 liradır, 

3 - Eksiltme 15/6/1940 tarihine miisadif cwnartesi günü saat 8 de Sürt beledi-
yesinde yapılacaktır. · 

4 - Münakasa ve keşif evrakını görmek ~rin Ankara is&ar..bul ve Silri 
Belediyesine müracaatları ilftn olunur. 4'.4242> 

"HAYRiYE LiSESi 
Müdürlüğünden : 

ikinci devre talebesinin Askeri Kampları 7 Haziranda 
başhyacaktır. Kampla allkadar talebenin bu tarihle 

mektebde bulunmaları. 
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#l A !+/ Z vl{; 
GWeri y~az. su llD çıkmaz, kirpikleri dö'kme'.ı. Terkibindeki B~ 
BİN cevheri sayesi.ıe ldrpikleri besler ve uzatır. Siyah, Jaciverd, ~ 
~ renklerinin .,......... ffumııki.r cazibesi pyam hayrettir. 

lNGtL..tz . KANZml EaıANESt - BEY00Ll1 - İSTANB~ 

lstanb\11 Ele~ Tramvay ve Tünel işletmeleri 
Umum Müdürlüğünden 

ı - ao aded demir kapı iı;ı,aJi. 
J. - Ramiste i.np dlbilecek b!i' 

aded muhavvllııt mer:kezi. 

Muvakkat 

teminatı Tarihi 

270.- T. L. 12/6/940 
.1.41.- > 10/6/HO 

3 - 800 metre perdelik mu:ıamba 80.- > 15/a/940 11 t 

1 - Eksiltmeler bizabrıııda göı;teril~ gün ve saatlerde idarenin Ti~l bs~ 
Metro han binaBının 5 ind katında ~nacak komisyonda yapılacaktu·. 

2 - Her üç iie aid prtmımeler levazım müdürli.iğündcn parasız k'<larik edil" 
~ ~ 

3 - isteklilerin Jcmmd vesika ve muvakkat teminatlarile ilan edilen güJJ 
aatl~ komisyonda lamr bulunmala'r1. (4577) 

~~~~~~~~~~~~~~~~~ 


