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,.f arihin en Ta k muharebesi yapı dı 
Almanlar büyük h~rbde ~izi n~:ıara Belçikada 2000 A~an tankına 1500: 

nasıl s~r.mak ıstemışle~dı . . Fransız tankı hücum etti 
''". 

Alman Harıcıye Nazın Von Jagov un Rusya 
çarına yazdırdığı ikinci mektubda telkin et
tiği fikir, Rusya ve Almanya için menfaatin 
Türkiyenin ezilmesininde olduğudur. 

Almanlar Hollanda kraliçesini esir etmeğe. 
Yazan: Hüıeyin Cahid Yalçın teşebbüs ettiler. Kraliçe ingiltereye gitti 

. . 
ı--~~~~~~~~~~~-. -2-

Zatı haşmctpen~hilerinin malfimu • 1 
dur -ki ağustos ayındanberi Klein 1 
'\\ıarteıistcin'da az çok mahpus bu- ! 
lu:ııuyonım. Bahçemden çıkmayı ya- 'I 
sak etmişlerdi. Halbuki Berlinde ta
ınamen serbestiden istifade ediyo -
l"lım. "Berlinde ve Almanya.da yaşı
Yan hiçbir ecnebinin şimdi haiz bu • 
lunmadığı haklara s:ıhib bulunuyo • \ 
t'um. İmparator Guillaume zatı haŞ
nıctpcnahilerinin ve imparatoriçe 
hazretlerinin hakkımdaki lütuf ve 
teveccühlerini biliyor, hukukan müs
tefid olduğum lır.tiya.zlara 'Vakıftır. 
Rusyayı terkettiğimden ve bu müş
kül saatlerde ona faydalı olama • 
ınaktan acı Yicdnn azabları duyuyo
rum. Fakat ihtimalki takdiri il.Ahi 
böyledir de vatanımdan uzak oldu -
ğum halde yine ona hizmet edebile
oeğim, l~e bu gaye iledir ki işitti· 
Rinı §eyleri bildirmek cesaretini bu
luyorum. Daha §ubat ayının -sonla.
ımda, zatı haşmet~nahilcrine yaz : 
bıtş olduğum veçhile, sulhten bah
~tmek için Klei?ı. Wartensteiiı'a. be
ni ~örmeğe gelml§let<li. Şimdi yap • 
Uğun bütün müli~tlai1.hususi ma
hiyette olmakla i>cfd>er. kolayca an
latıyorlar ki Rusya ile sulh arzusu 
~IOk kuV\•~t bulmuştur:Bii>k kişiler 
beni görmeğe geldiler. Bii'liassa, çok. 
lanberi tanıdığım Ha'rifjye Nazın 
Von Jagov dd'atle .beniıtiyaret et
ti; Şiın.dl~i · uiyetten uzun uzun 
bahAeytedi. llQ.~nparzedeyim ki o
t\un ar.rusu' ve mnlfımatı dairesinde 
01ar-ak bu muhavereleri bildiriyorum. 
İi'tunsızc~ konuştuğumuz için, bun
ları ayni lisanda harfi harfine arzet
lbeğc çalışıyorum. Görülecektir ki 
.Almanya haı bi mUmkün olduğu ka.
liar <'ohuk bitir mck ve Rusyanm dü.~ 
~1uw ıd~l dostu ve müttefiki ol -
lbak i.utiyor. 

Burada herkes Almanya ile Rus-

Belçika topçulan vulfe b8şuıda . . . .. 

3günde500Alman: 
tayyaresi ~üşürüldü1 

Dünkü muharebelerde A lmanlar 
ancak Hollandada ilerliy ebiltliler 
Hollanda hükumeti Laheyi terketti 

Pllriıl, 13 (A.A..} - Havas ajansı 
ftti;ye saa.tile saat 22.35 de §U hu
lllıiQı teb!iğ etmiştir: 

Ahnpn lar bugün gündüz her taraf
ta ptdetle ve büyük kuwetlerle hü· 
ama etm.iş1etdir. 
_ Saat 15 de Holandalılar Grebbe 
~ sağlam bir surette müda • 
tıllllekte, diğer taraftan da dahilde 
hflkOmet bütün mukavemet nüvele
rilli. paraşütçüleri ve Holanda nazile 
rinl tedricen ortadan ka.lclırtnak su • 
rdDıe vaziyete gittikçe daha ziyade 
hüim bulunmakta idi. Vaziyet her 
tanfda \l"e eacüml& Roterdamda tolc
nr norJ!a! hale girmiştir. 
Bel~ Almanlar iki cenahda 

tayik1erini daha ziyade artırmışlar
•- Liege'in şimalinde, Albert kana· 
!ı lğ:unda haslet ve Tongres istika • 

(Bonu !J ilHCilde) 

SABAHTAN SABAHA : 

l'fılli AlD\an '.faarnıznnu ldan 
Edaa. General v Oll Keitel 

·Romada ıngiliz sefa~et me-
murları tec·avüze ·uğradı ·eeşinci kol~n işi 

· Almanlar, Hollanda ve Belçikaya da başka 
Gazeteler şiddetli yazılar yazıyorlar. 
clç~si İtalyan hiıkômetinden . resmen 

İngiliz büyük usullerle, fakat bpkı Norveçteki gibi baskın yaptılar 
izahat istedi - . · ---r -

Roma, 13 (A.A.) - Stefani Ajan-
81 bildiriyor: 

Bütün İtalyada derin bir tesir 
yapını§ olan bir resmi vesika neşre
dilmiştir. Bu vesika, hariciye neza-

reti ekonomik büroaı tefi Pietro - J 
mrchi tarafından Duceye verilen bil 1 

rapordur. 
Bu vesika, hnrbin bidayetindenbe-

ri İtalyan ekonomisinin, İngiliz • 

İhtikira karşı 
·alınacak tedbirler 

Fransız deniz kont.rolünden ve bu 
kontrolün çok keyfi bir tarzda tat
bikinden gördüğü ve görmekte de-· 
vaın eylediği zarar ve ziyanları sa.Y,
maktadır. 

Muhasemabn başlangıcından 3 
Mayıs tarihine katlar, İtalyan gemi

( Son.u S ttnci«le) 

·ra ıırıısmda sulhün o k:ıdar ticari ı •• • • • • J b • l 
~:~1.taıar t~rı.n.dan. bir~~~~n ve Dun valının rıyaaetınae ır top anh . 

Hollanda ve 
Belçikadaki 
Türklerin vaziyeti 

. iıkatte hıç l>ır s1yası ıhtilif ile [ /ı . •• •• ••td •• 
hJtibirlerinden uyrılmıyan iki mem - yapı ara vazıyet goruşu u 
~ckct için hayati b;r mestle oldu • 
~ndn mültefiktidcr. Şüphe yok ki · 
Avusturya da burava idhal edilmek 
1 flzımctır. Çünkü Al~1anya bu h:ırb
(len lıel'lıalde z:ıyıfl:ımış bir halde 
< tkn<'ak olan A\·usturyayı terkede
ıncı ve etmek istemez. Mukateleye 
~tn şimdi nihayet vermek lazımdır. 
h Ylc. bir dakikada bulunuyoruz ki, 

er ıki taraftan büyük zayiata rağ
ll· <l ••;n, lıa.rbde bulunan memleketler • 1 

~c~ higbiri mağlüb olmuş değildir. 
, ger Rusya Almanya ile iyi bir sulh 1 

}<ı.:rın.ı·sa çok kazaııncaktır. Hatta Ça 1 

~akkalc mescJcslndc bile. Almanya 
Untın Rusya icin birinci derecede 

~~ernıniyeli hni2°bir mesele olduğunu 

, 1 

.. \bııı ediyor. Buradaki kanaate gö
BUse-yla Oalı\d YALÇIN 

(&Mı 5 incide) • Dünkü toplan.ud811 ~ 1nt111a •· [Yaua 7 wı ..,-,.ıa1 

. -<>--
Ankara, 13 (A.A.) - Hariciye 

Vekaletine en son gelen haberlere 
göre, Holanda ve Bel('.ikada.ki talebe
lerle elçilik ve konsolosluk mensup
ları ve Laheyde ticaret müzakeresi
ne memur heyet azası, kamilen sıh-

hat ve afiyettedir. ... 
Holanda ve Bel~ikadaki bütün .Alma• tayyarelerinin attığı paraşülrülerl• hata işgal altında 

Türk talebelerinin bugünkü vazi- 1 bulunan sahil şehirleri 
yette, tahsil §eraiti daha müsaid bir Almanya, Polonya ve Norveç- ı lnrdaki ajanlariyic bir günde ele ge-
memlekete n.aki!leri için hükii.m.etçe te yepyeni harp usulleri tat- çirdi. NorYeçlilcrin denizle ve ı ut· 
icab eden tedbiler alınmıştır. bi.k etti. Lehistanm yerinden kımıl- tefiklcrle mu\·asalasını kesti. En 

Eğer harb Akdenize 
sirayet ederse 

' •11•---
( Yazuu 8 inci sahifede ) 

dam pmna meydan vermeden, büyük 
ha.va filolan ile ilk üç beş gün için
de tayyare mcydan.Jarını ve müna-

ble yollannı imha etti. Polonya tay
,...-eleri ve muvasalası fekc uğradı. 

Norvecin limanları içinse işe ya
nyanları, yani en büyüklerini tica
nt gemilerindeki siviller ve liman-

büyük tayyare üslerini kendi emri, 
ne aldı. ı 

Hol:mda ve Bel~ikanın lıi'.yük 

tayyare üslerini de dört gün evvel 
basmış bulwıuyordu. Bu defa kullan
dığı ,·asıta da paraşütlerdir. Dünkü' 
bir Londra haberinden anlıyorJ?. ki 
henliz Roterdam Almanlann e!iude 

(Sonu, incide). 



SAN 
SABBAH 

Yazan: AmAN ADS Yeni zabıtai 
f1111ail ıeai. ,ee.lea ~-·~ J!J.eledi_y.e 

/ıatiyen yÜz Hrmiyonila T•limatnamen 
11>.rst• •kMlrMn 90111'8. Rab -

,_.. • ..,..., lasmıdlrıulan lfi-
ı'l'iııiine 'bin& ve Otnll meydanma 
gıtti, g\ıy ve çUkh mlisamereleıll 
yaptı. Bir glln sonraki müsabakala· 
• ~.ıÜllllD medreseye dön 
•. Ywntjp~ e*9 --.... 
..t Mfwwda BlikiY]ll ..Ae > ._ 
Hanemşahın gönderdiği kızlan gör
du. Yeni cariyeı. MmaMin haremin 
yegine bekar, llllÇ wıe .-n erke
ği olduğunu öğwu411f4i. Oılll1 av
ı mak için giyini lerine, konuşuşla
nna, hareketlerine deği ikliğin en 

"b .enklerini, edalarmı kanprr
.. 

0

1 ~ file ı...min :mü
' 8cıö e~ ı'ftl reırgiıtn
ce ipHlilMrilai giym · ti. Rukiyyenin 
naza•....,• _...rın ~ • !lb
karlıjıa A•.a kıvlmnlm 'lim -

ki niy rdu. D rin ye§il ~zJeriJe 
ırdenbire .lsmailin gözlenniJl,akala
~1ekınrc • aöjlse Jııaşka ımr 

.... Mi ·-· La n· • ~ 
n bb ülemişti. lsm ·ı bir aralık 
1ıum .bllbirine .aoıatı.rak .gillQj -

talııaiıai .,.._ Didar mn!laimı
beıi h 1JcettraŞtan, ressamları tığ • 
raştıra.ıı Yunan ıeaatirinin üç çıp
lak ,.. .... 11119 kailar beuiW.a. ... 
d. zünUn önünde yine D yrülka
rnar -u ••m WPldk lkadln hew 
k len carilandı. Y ni cariyel · r de 
ıltmwek .aja .kıdlar inee «dhuımıt11 
?ftıara pe!k11Sln8 n "9 rer "k sfüm 
:m 1 rdi. KWDllll dlann n di-

in e hat-

ti. GtUlhAn ı.;ucmna -•tiJfe .illUfl1 
Ell'jlti. 

- lsmail, diyordu. Gtıya bu altın 
Jeieni v.e~ hanımı kandıra
rak yeni misafirlerimiz için ~ • 
lıımı. Fakat ull mlsafirim sensin. 
.. ......... içiıl9e W1ıı)wwn. 
..... r N 1lliz Wi ''I( ' ..... 
\"erdiğfll sözü tutacağına gUzel bir 
delildir. İsmail sedl wviycmım. Ben 
_...&l1ııı••wa ~bler de 
As• •11 •tıt ....... lıadar hiç 
sevmedim. Dudaklanma, seni seviyo
rum SöZlerini ilk aeTa sen verilin. 
hvetseıni~ok.ev.jyorıım! 
•n.eıa .... Mllr ........ 

lsn aksedtyorilu. "!fır ara.Dk ayak ses 
!eri dıe •nklaşır giW oldu. Rukp 
••• Un '\W ilbjjk, Jailıan6a .... 
ıttir 'Olarlik dlwat .,a ~ıkb. 1ltıttırı" 'lh• 
.IW ,pdinçe güldüler: 

- Ay Rukjyye sen .lsınaile bö.)de 

... ibllt ·-~aut?--dimıe 

~r! --··---·---k-tiyoruz .. dediler. 
Bu11i9'e ,,eni uuılla~•wmn ...._ 

ifmılk e llUlıııllllllleD 1ln1111amk 
.bir dak•ka irkildi ve sonra: 

- Güzel arkad !anım, imdi .Ü. 

ltıdhnuz ~ ine aliiiJi, • • 
mail de d ı:s .raW "nin başına otur
du. ika bı tl ikada wntamaaa 
h knl rının bulu d tkl nnı istemez· 
ıler. ıBeYli ı.de qpdaırnıı "Uk8""1R""" 
rrii.r ül m terdir. Biz bu saatten son 
r o ~ ·.~de'flm.· 

manm ikandllini veı eaegim. 1llil" 
d ha u - mıya ~ fteBi. 

mı lmnri . ve 1ille mmp 
ı Bar ~ sıJuşmıya ~ 
l dı l nnı anlıyorlardı. 1kiBi !lmllro
J ler, 'lıanme iltintlliler. tRu • 
l iyyenin h~n· 'klib8.blda <ve ne-
31feıl!ım1ıtlcle ~ «liycdlardı. 

Ymi ahdai llelediye talimatmme
*1.in QolııeNıemlar, ~. k±slMu -

lar, işkembeciler, pasta ve çikoli.t&· 
u:ılar, mehe11ehicüer, taban helftellar 
hakkmd•ki hiiktimıeri dün şehir mec 
WU- mn..._ eW'lllumnU§· 
ttur. 

•u tJ11mi h811lınlerden~ aza. 
1ar arasında münakaşayı mucib ol • 
m~. 

lllııE .... lıııb.ntıa, aşçı, ve latbalt
·+• ' ' "hMW.ıHn sokak •Wfllwr 2 
!erindeki camek8.nlarda .pwmi§ vey.a 
çiy yemek .-e,gıda maddeleıiııin teş

.hir dlnn=eJe• traMk MjlmWfj, '8u, 

... bsı-•mı.ıtAlWlei, .... 
ne çıkanlmıştır. Y a1nız bu teşhir 
maha)ı.i 9:8JDekinlar t:.naem ör -
.Wü oı.c.lk ve m..,. .. hı.mdldl
'!e ğiremlyeceklerdir. 

Diğer tarafdan tahta zeminli aşçı 
ve ,IMpntplew mH-•sJe ....,.BiL -
cA ~ ......... ""• ~· -
cakbr. 

megi • ae iBe ~. DMtH• 

kamaimea w ~ pa!'he c\aaak 
tır. 

~ C8fte, :t.hk, ~. ;ft
sair .pi& maıdıdaJerini Pili" * 
sak .adfb Jhı. 

iBgnJvı ....,. -···k ...... h 
y~ .ıiW ıtler ~~mika 
ile jgqa1ı ....,. •apar ,jpuie :lluhm· 
d~. 

~~ İC:l'Qianat 
etmdk .._ im dDlilliDladan !hiç 
bimıe 1 '3 ı Wkı'S. waı..u #'· 
cil.em de gpt'A,.ilmık,:pudı,Wrııib ._ 
tabak mı..,_ ••bwibmn\Y&Glik -
laı&r. 

~Jıı:*lıalımilaiin 
ll Jl1h Jt'! 1 rn 

telllik elftle+ • olumaultm'. 

OKUYUCU 
ltİYOR Kİ: 

-un.aka• Vek'mslinle• 
liir rica 

Aziziye tünelinin ikmal edildiği
.ni iİilrranla .ijittik. Bunun sür'atle 
y.u>ılmasmı dj,yebilirim ki bütün 
5E_ge) bölgesi ımd>ırsızlıltla. beldi
,.,rau. .Jıfymtlunıhimr - s,...,ı . 
p J9inm'-~ ümrilltlenJzmDe 
gidenler sbr'atsizlikten, vagonla· 
nn biçimsizliğiıdlen ikayet eder . 
~i 'Cldıa.rma saatler

,.,....-. SKa..ku~an Afyona 
aose ve demiryolu aşağı yukarı ay
ni kilometrede olduğu halde .tr 

, atGm.DGil • ...tte ıtıidet. 
lspa+m tümen ı.bir '!'ôlcu Ue 

3 üncü sınıf bilet almışsa Karaku
IU: • aer•- Fdt.Wabinie iç;aid:ar
ml& .... ımıedburclnr. 

lzmir - Egridir hattı satın alın
dıktan .sonra her gün Ankara - İz. 
mır aruuıda bu gi-.pbian gün
lilk katal'lar igl·yordu.;'§imdi ı.rta
dıa 4 gune bindirildi. 

R camız ıudur: Mademki 'tlinel 
~· Bu hatta da .uı matem 10-
'komotifler tahrik editmeJidir. lngi
iillerin ticari makwtla .i§lettikleri 
ildİÇÜkj)ellcereli, bavul-koyacak raf. 
ıları obmpn otnrmme eri srta 
.. ,,.. ~ 1am bir iatinat

_gihı bulummyan bu vagonları .lüt
Dn ~. 

l"'it.M.n -ı.ıı.1...~--ı-- t · .-.'I: vw- --...:U:ll&l" JM'DftllDl .au-

.lelı mekme :ve-.mıJarm..ıci 'ıiine1 
dmı pgmedıgmi ~lardı • .§im 
di .. :mamur crrtaltem Jra)dırihn11-
!iır. t.kdaniz'"8 glJIUl'e8iııin an
:Pıliii :ve yôlmı .gökluju göz imün

tutuıarak oe8kİBi jJlbı ,pulilk ııe
lerin C1amm da ıilJl'1CIL 4'ICa • 

diyomz. 
Oiıikil bu P.yıri dibi ~ 
-bir-aürii.4iktmrmaJBr socnl1du aile 

leıı ~ gllranndlrta :ve ak
~!Java tMlwJilnlitı yü-

koyanik -ona Sular jcıu.i llLlidür:U. ~. Ua1if ~ -~-.. ........ .._. .... _____ .. 

9urada töyonıını? 
- H reme yenı k dınl r g 

l rı utandırmamak ve 

MEL K 
AYL. K 

3 AY IK 
1 AVLIK 

1 

400 
150 

• • .. 
•one1tı 

2700 -Ku ut 
148 • 

IGO • 
IOO • 

uldtr~ 

- Ruki ·ye ni evıyorum. 

ierimi 'bitirdikten sonra -seni 
ann iStıyec ğim. 'Benlbet :gi -

ız. '8enirtle ıtıamnı olmı}'Bn bir 
a ık -bahan ~yacae°'ız. 'Benı 1Km -
vine göti.rrecegmı. &na cennet gibi 
oah krde tatlı bir 1ı yat ya ataca

. Sa tiitün ~hık· 
larma sahtb 1:rir kadın yapacağnn ... 
endılln u nmıymcak mı ın? r;dldi. 
R Jlu lb.WU e dilllwan 

·· zteftıl m lfttm8albafmı tt.mmilin 
~bıraktı. Dcı:in sessizlikle 

'f!ell'ffİlllİJle eevab ~. 
hlrikıl•rBhn _.. 

.HUkW~t~m ! d i. _..i;en.i 116V· 
.gıth.şmıya, da

dnn. 'Bugiiıı 

e.getil'e-

n-
1! anam.-

bu getirdi ve :ls
le-verdı. il ktubu bir yas
n kasına ..aakladı. ~ 

kend n lktı. N maza giderken 
bu mektubu aldı, m esedeki oda
ma tur ıi. Cumartesi günü samdı 

d mi alfilktan. nra ofta.sına gel
• '111 dbu koynuna soktu. Hattat 

~e,h -& - diye 'titti: 
- !Büytlk aamıtklr, Dk vesikamı 

getirdim. 
- ÇeK 'iyi.. wrir' -mhriniz? 
-~. 
-lefrh.'IJıihllweNwı talllllkallo-

tilden --............. -
etil: ]111~ ..... l ... ~ 

bu miinewlleüe <bir ;nuttıcuiımme 

§U beyanatta bulunmtı§tur: 
.,_ m-. ;wmanınHa ~ .ilD 

yılda on imal* miqon~rmfküa 
su 'W 87 ton kömür-sarfederdi. Su-

lar idaresi belediyeye geçtikten sonra 
_ge~n_yıl sıı aarfJYa.tı 17 .nıily.on.met 
.re mikibına çıkmış ve bunun için 
de ancakc8481i4- sarfoiprı=IQPılr. 

Healll~ w llarekeU e...wniA
ımanda Avrupadan getirttiğimiz ma
fkineler bu uıatieeıfle .imil ~. 

Geçen yıle6m erllea 17 mlJiylirı 
749751 metre mikabı su,yıın:ırl.AD.20 
meUıe mjlgim parasıs 'darak kışlala-
1:11, n.s.__ıere, ~ 'Ve 

621 bin 100 metre miküı da ~kak· 
1 rW 'I & 4lere, ilwn•riaq, ar.lt
lara, umumt halilara, camilere ft • 

rilmi§ür. 

~, J ' i, 8 rınll,on ldiıltır müt&bı 

da ılfi ıkmDI ihesabile libonelne a
tıhmatlr. lllftliwa olarak jgtitwdJ etti
ğimiz suyun yüzde 50 nisbeti mec -
can n wmJlmelrte ~eyılluid da iea1e 
yellınmdıa Jııdllsmılm41idadır. 

ular~ lir· u h 

Yt"zde elliye y km olan bu 
ni i lelıme .ayi Jiir.imd 
bon lere l5 ~ verllmektedır. 
Bu ..mild.arları ualtarak bone iic
re terinin .bu .ııisbette ucuzlatılması 

id ınizin göz Ö ünde bıılıındnrdu
ğu en balda gelen noktalardan ..biri
dir. 

811 l)'ll ı.91.oi;&ll»UI 
25 bin 367 ya çıl k" bu mikt.ar 
bir ev.vellü :Jıldıuı 1851 .fazladır. 

erilı-i lwWırnrdairi iammı. 'teVfi -
hn da .18183 :tim mtfile %72.-..e n 
~- HJ'? .~mu vcadhıahiu 
adedi 1939 yılı gaye8ine 762 ki1i3re 
bl1ft 1 dw. 

İdaremizin 1.939 yı!Llıasıl&b .ı mil
~on 771Jliinlm: • lirdlr. •• m 48 
bin 226 lir~ he1ecijye a•hna 608 
bin 181 .... ,ilJetme ___ , •• , ili 
l>il1m1iNsı vakıf sular maarafıııa 
.. •n , il 

Yarı 
Bu sene on beş giiıı ~ecikmiş olan 

.,....dUarı idaftSlo.bı .• Mbar ta
nftiılri ..-ından JtB) .... :bltbik ıe
dilmege baalanacaktır. 

eai 'iaaiills llıdan !llm" türlü jh. 

~ man llillkllle &lmerak ha
~ ~lanml§ ve ;ya1ova .eeferleFine her 
gfin bır sefer daha il"ve ~ilmi tir. 

.5 de AtUWlar, Kartnl, Fendik ve 
vapurl rda yüzde 5 enzUô.t yapıla
ırprtlar da yiiale _t.mlit ~

-caktır. 

Kadıkoy ve Bmita:nCly.a ~ bü
tün Hferierde ıtramvaYta jltiaak 
t min edilmi tir. 

Ber llale ~ olan ±el12i -
l · · sefe 'lnaYJSdan itfba. 
ren t · ed "leeek ve her yıl olduğu 

b ) ·· d 5, yolcu ve e~ya nakliya-
tında 1li yapıla • 

" Kadıköy ve Uskü-
.darda yspılacalz 
i1t10r ;,enilikleri 

o 

Osküıiar ve adıltflv .Eeırttlarinin 
Pımt 119.rdındlln ham:lam.n.k tkik 
edilmek tizere şehir meclisi tarafın· 
:öan:millliiefe :ve~d'"'rii•edlarjpe 
verilen '.:.N a.zuxı ıpl8n,, cencümenleree 
tasdik olımlaq tralmz g.&nıann bm 
bamlıınmdo. ü§ük maftBıWltlar')a 
pılması tem<!Wli oluıım4§tur. 

lstanbubm ım. ıri•l • ~
lcrini taşıya11 OmQtodl ... lilmr lul· 
dudu bari ·inde bırakilması .encii· 
menlere "bir noksan .teliklti ediknw
tir. 

:Bundan mska lllaJIL+q*4' Ili!Elli 
önünden.ze,çen .cadde-.ilc..~ mek
t 'liinın ve Nümune ltastakanesinin 
arknsından JbN.himqa ud"""ine 
kadar açılacak olan yeni yolun ~ 
sındaki .mıUi ml1ke .am .aı:azllorin. 
· kamı 11J121bnası da muvdfık -götül
memi tir. 

Encümenler bu uhanın ileride baB 
tahanenin .pn~ihneeine tahsis &

lunmak iirme mnhSfeSPB'nı daha 
~ bulııu.HJlardır. 8ahil yolıı ve 
tayyare m dam yapılmRJ mecburi 
olan -yerlerin yakında )'imi liman 
mevkii buhmacağınde.n lbnanm ye
rinin bir im evvel tMbiti için hüku
met nezdinde bb ·· lelde bulunul
ması da en ümenl 
muştur. 

Wisım pl&n yarın 
ı-afmdan mazekere -edil ir. 

:tl'aküdaT ve 'Katbköyünün nismı 
plim '11111 ıbinoe v l ~eDİD 
geıprllmeei ve Avrupa h ·ıe Ana
dolu tren -batıarınm bı eştirilmeai i-

Hay ve Ba rnu ara-
smda fen t • pılacaktır. 

meydanından Bo -
.imıiQirı~ Ankara - istika • 
amltine, .tiüe.v.e, "*1ikara - Bağdad şo-

üvmi olmak . 4 büyük 
cakbr. 

•A~1tıTTrı 

Kız enatitUlerinde dersler 
.;s'flyor 

Şehrimimeki tekmil kız..aaıı 'Cllll· 

titt.Um ile .ık • <* mal '1n8k
tcplcrinde y nnd. n i ibaren d lcr 
k lec kür. Bu .ınekteblcr.dc mezu -i- imtihsnilanna a ~ da ba • 
laUlıp "20 'hazır n a ni yet verile • 
cekttr. 

ti.met: kız 'at · Aitiiailn-
~ de mec ımen doluıy cak tale
Weri muallim ın · ti ~ haai. 
ran 

Şehir Meclisiain 
toplantısı 

lstanbul saat .15 

~ünkii harbde 
1!9ceret an\ap·a•an 
.JCSl ~ ............. Wı .Juıa.t 
l.g) ma,b'Vf d ,.._ t.qpk .. 

d~'ldik ~ve ro...._.-. 
tice iillerinde•••dr bir lıale'80-..,. 

.juJaMn• ..... .llili .ı. U..t ~ 
mıila•anıtlte • ..,..,,r E@kilM 

til&l't& ,. ....... ••ıra•-., ... 
ltlb rile, ayn yeUantan yine t.ek bir 
mde'r 'T-9* ... s'uır,.,.. ....... 
lara taeOOk eder, siyaset sphasmc).., 

:-.1 ,...,... .._.,.... ... --
1 dl.. ...................... ,_ 

mul<addentl•nm blribirine birleşti-

-. 

1 

1 ıııllf .... --""erini hl-
....... ..,,.. ...... ya.puı 
anlB§malar, 1lllRllllİ mahiyette olarak 
biWiğimir& klialk llBOlerin baricincJe. 

entl iae--malmas llr "89lf taşıma 
.P, inil• 11 t.ilmaıılatıılwa UDSUl'1 

bü.) Uk han 110U -diplemasisinm 
momlriia l'lleffılıbeı vrtadJm -kaldır • 
-....:.ı • ..ıLdıedi,;.; • ne- •• ;;.JI B - •---,;a-- iY •- ı • 1 ..uır, u-
gün ~i sahada gizli hareketler, 
moda ohuwıtta. 
~iıtırllmgilfir4Dlel 

hesliyerek mujlik .tJir .siyasetten bü.. 
)iiik =s d M -.U. e,Jlcamk .... 
) on .mlllt&lıria "'94•"mls. -lllE
birınek&aıi ıM •**ikiwm mekanb
mnsJRJ istinad eıa-. tet•Jnu 
MvlıetiuiQ. H 5 ' •ı ....,,...... 
.... ia •il , 1 1 .......... 

lu.u..tw, "iJ et =bennda elle ta.._ 
................... ,.ac&w. ·
ğipatıja -+h •• 1nir ~ lııir .. 

... ,....,.. afili .. is#kcn :• ? 

b~ - Wllle O' tas ...... 
· • Mu ••nM•, '*' sn .. -.... 

r ~ tr=t• .tıı ..._ 
rı.de -iaali,._. -- ~bilaolık 
d vldiu•rlbds'W........_,lliı
y&fii :aJ vali .. ımktai ~ iıltiJal.: 
DNt Mial ....... *met tw 7 

ta. .Mhpzg' 1 ....... ---

bir rol~· 1 1 

+-, 

)ilmi Ab 11) t ..... '~ 
~ ......... Mktma .. 
d" dhuilılerw f H'hfaRh' 
lınH'llU-.ın~ ._.... .... ....,.,.. 

doWteıa Jaqpıti+ ıııııt ,,t '• ....... 

IArla tkuftabldn .......... ... •• 
gw.ı ww 41 ' 'edlr. MWrim 
......... ~llE f'l.a
QilJlım., 'lletlee ........ *"'41.t ...... 
Sllld& ya- ..... lir •r';aMiı. ....... 
ni mu-. •••de ........... . 
daha ..... '> v •udau ıtuflır 
~ i e1iilllm ve-cJMo O aüiM
fJJtleft ._.. 'o ate,.._.,......_ 
bhılmıl ........ ,, • • .~ 

uw ..... -
aahmıek .. ılh De• gWtM _.. 
ne bu~-... ıtx• . ..._.. 
tme, ~· ..... .....,_ ald4 
inlkimlunu :.a.,... tt.-tpnı..-

IMildni •• , 1 

- <iğıcwmk .... 
mi!flenli.ıl\ • ....... e.._. 
~-im d bir R ' llıe Mi. filo9 o 
tlilnlclllfe lllıw ? o ı' -·.,. 
dar .., ..... • ;at n s• • • 
cmoet anhr- eıııılllli6eııiL •2 ,_. 
~w11ıaa;; P dm.-Slllr 
§eiııilde~nıll il hat tııir .-o._. 
]le'WllllMl•h·lımWıl - biıOfce 
ler.a ..... ! +- *4p-th-.. 
t.a.nıır. 
ı8u HL 7 ' Er td, 1JcııMt ..... 

mahm-bQiİlddiillmlıde, ""' ... mut 
lak Wr hdlle 1 7 &iyasi .:iilnre-

ı.m Uıpk!riHP --- a1dkati ; 

bo~-....Mliılehr~ 
ania~hir...aaj'V9" 

Ufe6iııd de ön ıı 184ir. 
r.~s 

v 

n ve bina ver 
eriıtin a ın 

.aylar 
O yıhnm bina ve b 

:takait qlan dün 

'Ve t• 
relııet eaeceK vauıma lieıJrbeliada 
-ki :mektebe ·» _ _...._- itfa' enin yangm '96ndıtrrrt 
mat 16 da bo. 1ecrtrbel.eri 

'1stan ul itfaiyesi Fatnı mer ~ 
rwlltltreye .... •killll ..... dün saat 1~ ~_yangın son<ltirme ıec~ 

'lngllterede i1eni& .,,,..., mftheıı - rfthelen J'ILPIDllbr. 
.itimliji ile makine :tahııilli .sönneık il- ~lika He takib edilen bu t;.ecrilbe' 
maııe ıgidımek wJ M ' rin döviz i3left ler -gayet muvlffakiyetli neti~ 
;tnmamen .t.a' r SHın.lir. !fa'elael8rba vermiştir. t'atnıteki kemerler eh• 
pısqpnrtlsn JlamlwHU.'* illere a1- rııra tahtadan Jvaan 'h&cahlara • 
doğundan kafile bir kaç güne kadar tef verllmiş ve p.Jet kısa bir mncl-
g:lıı:lm....._ ...._.,.et edecektir. -*turfuıfta a&ad8rilmÜ§tilr. 

• 
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Tarihin en büyük 
tank muharebesi yapıldı 

(Bılf tonJ/t 1 ~) 
metinde ve Ardenlerde Almanlar 
malaarebe hattına littikçıe daka. .p 
lataW çıkarıyorlar. Fraw Mir.eri 
mehfileri "bu büyük bir Jdicum,. ._ 
yorlar. 

c.clıenneme bemiJ'lıll bir lıa.rb IDf!J 
4iaa:wld& 1500 il& 2000 hücmıı azUa.. 
8Ull karşı karşıya koyan muharebe
ler esııaaınc.ia Fraııa&Z hücum arüa
ları Almaıılarınldne aşiklr bir au
rctte üstün olduklarını iab&t ea.u,. 
lenlir. 

Moeelle Uzermde Majino hattının 
&n11ndekl ınıntakada Lonpy etra
'fında çok şiddetlı muharebeler a. 
reyan etmektedir. Fransızlar Laa
gwyiyi sağ'lanı bir surette muhafiıa 
etmelrted.irle!'. 

Btttftn ateş mıntakası heıiade ve 
ı de geniş ve famlamz bir hava 
bÜUU'ebai oemyaa «liyor, iki taraf 
1ayyaNleri düpıan kollU"I, mfuıa.. 
Mil )'Ollan ve tayyare meydanlan 
aa ktitle halincllt bombu-dıma.ıılar 

7&plYOrlar. 
Mgibda ft Holaadada mahae&

IDM baflDdığmdantMrt 400 Alman 
tanaresi dü§t)rülmüeütir. 

Kraliçe WilhelmlM Lmdrada 
ı.c.cıra, 13 (HWR18i) - Holanda 

.kı'alioeei Wdhelmine bucüa bir İn
Sill& harb ıemüdle ~ gel
miltir. Holandada ilerliyaa Alman 
.pneüeri kraliçeyi eair etmek iat&
-..r, hükfunet erkanı bumuı ~ 
riDe kraliçenin LoDdraya gitmesini 
muvafık görmilftür. BilkW.t de La 
Haye'yı im"ketm" tir. 

Diğer tarafdan f1' güıı zarfında 
&00 Alman tayyare i d~ürUlnıüşttır. 

Clhurr.hill'"m notlqı 
Londra, 13 (A.A.) - Yeni bil

ktimet r isi Churchill haı'b kabine-
111 la 18.riyle birlikte parlamento 
huzurunda isbe.tı vtıcud fıraatı ver. 
mek üzere, Avam Kamal'88l, bugün 
Ant 81ll'ette içtima etmiştir. 

Churchill, parlô.mento alonunda 
& . wı zaman Avam ~ 1.
asının · d ti a ı lariyle k.arşılan
n b , Churclıill'tn yam
bailll y r alan Chamberlaini de 
alkıilamı§l:ırdır. 

Churcbill, ayağ kall bğı saman 
bir kere daha ~idd tle al ıvlanml§ • 
tır. 

Daavekil u sözl ri söylemiştir: 
- Cuma günü ak amı kral tara

fmdan kab 1 ve yenı hükfuneti teşki
le memur edildim. 

Parlamento ve millet, yeni hük6 • 
m tin, kabil oldlığu kadar geni bir 
~ üzerine ltu.rulmamnı ve yeni b.
b" ye, but'4n ı>artil~n dahil olma
Blnı • y rl rdı. 

Bu vaz· nin en mühim kısm1nı 
y m ırmi bulunuyorum. llarb 
k b" · t kil e-J imi ır. Kabine 
be tt:şekkül etmekte ve ka-
b 1 berallerle muh lefet partisi 
i d ıl bulu aktı r. 

b kab" esı, milletin ittihaduıı 
etm . edir. Hid'selerln vaha

v süra.ti dolayıaiylc hükfımeti.D 
gün ıarfında teşekktUii icabedi-

m t;euebbüattlr. Fakat, tarihİll • 
büyük muharebeleri d n birinin ilk 
.na .. ,.,>da bulunu)oruz. Norveçin, 
Bolandanm, daha baeka müteaddit 
noktalarında harekete geçtik. Ak
dmi:ıde hUll' bulunmalıyız. 

Bava muharebe8i dıe'Vllm ediyor ve 
hava taarrudanna karp, hıgiltere
de hayli Jauarlıklar ;p}ml&klığmm 

icab eder. 
Ymi lülkfımete gil'fll namrlara 

llÖyledijimi pariimelltoya da aöylQ
JWUJD. sme, kandu, aatıraptaıı, 
gözyaşıııdan ve almterinden bqb 
ikram edecek bir teyim yoktur. 0-
DılimUPde baprıbrwa ieab edem gak 
ahmetli bir imtibaa var. .l8tırü 
ve mücadele ile dola mua &Jlar var. 
Siywtimjsin ne oldujwlu düşüi:ıil

yorsunus, cevab vereyim: Harbe de
vam. (Alla§lar). Karada. denizde, 
havada harbe devam. •• Tannııııı biat 
l~tfedece~ bütün kudretle ve bUtün 
kuvvetle harbe devam.. Beşelf O. 
nayetlerin mualim ve acıklı silaiWli 
arasında daha biiytljüne ula...._. 
dUf edilmeyen bu muazzam sulme 
kargı harbe devam. 

Hedefimizin ne olduğww ~ 
nız, Bize bir kelime ile cevah .,..... 
bilirim: 

Hedefimiz zaferdir. Hedeıfimis, 
her ne pahasına olursa olsun a • 
ter, her tthflt tedlıife rafmen a
ter, yürttyecefimiz yol ne kadar 11-

mn ve mcpka.tli olursa olsun za.fer. 
Zira zafer kızanmar.sak, bizim için 
yaşamak imklnı kalmıyaca.ktır. sn. 
lerin mi.nasını anlayınız, za.fends, 
Britanya imparatorlufu hayatta 'll:al 
mıya.caktır. Britanya imparatorlu • 
fumm mttdafaa ettlfi ıteYlerlıı Jdt 
bfrbd 'hayatta kalmıyacaktır. Befe. 
riyethı ilerlemesi ve gayesine .._. • 
maa için uuiarca mUddet çekt:it1 • 
feY, bu mlcadeleden 80ll!'a hayatta 
kalmıyacaktır. 

VIUdfemJ bir fikir dyadetiyle w 
lmidle dendıde ediyorum. (Alkıf
lar). Davammn, iM&nlar arasında 
b.ybedUmesine mahal bırakılmıya.. 
cabm UJn\11Uftlm. Şa anda, hepinizi 
)'Vdlma çajnmap kendimde salA
hiyet buluyor ve diyorum ki: Bütün 
kunetlerimizi bir araya getirib ile-
ri. ... '' 

Churchill'in nutkwıun 90n. kısmı 
liddetle aJkıtlanmJibr. 

BUytik eberiyet 
Londra., 13 (.A.A.) - Baevekillıı 

lraran, sıfıra ka~ 381 :reyle tasvib 
edilm.iltir. 

Holanda ve Belçika ordulan l.ugi
liz ve Fransız arkada§larile btrlikt.e 
cesurane döğüşerek dfltmaaa kah • 
nmanca karşı koymakta .,.. ağır 
a.yiat verdirmektedirler. 

Holand b8§kunıanduWğı, Hol&n· 
da hükfı · niıı, dahilde vaziyete ta
mamen h im olduğunu, dün akpm 
bildirme t idi. 

Belçikalılar, kıtalannın .kendi top
:rakla.nnda mukavemet göstcrmeğe 
muvaffak olduklanııı söylemekte
dirler. 

Paristen gelen bir haberde, mütte-
) tik kıtalann, Almanlara Holandadaıı 

Dün yenı kabine basma, diğer İsveç hududuııa kadar uzanan MO 
'\lazi eler tevdi edihniftir. Bu tilometN1ik bir cephe üzerinde kar
kraln yeni bir liste sn.edece- il koyduklan söylenmektedir. 

. B n zırların listesi yann Alman hatb zayıftır ve bu itibarla 
'UUM.;&11.'".u- ümidindeyim. Diğer müttefiklerin yapacaklan bir muka-

1 rın tayini biraz daha zamana bil taarruz tehlike ine her nokta-
ya gö t re<:ektir. Umid ederim dan maruz bulunmaktadır. 
par imento tekrar içtima ettiği Haber ~ildiğıne göre, Holanda, 

n vazıfemın bir kısmını bitir- Belçika, Frıuısn ve İngiltere kuvvet
oı ceı!ım ve kabine her noktal leri arasuıda. elbirliği hareketi sürat-

n rdan teşekkül et.mi§ bulunacak- le devam etmelte ve Alman genel 
tır. • kurmay bepanı general Vonkeitl, 

Bugün parJlmentoyu içtimaa da • Almank uvvetlerinin muvakkaten el-
" t etmesini, Avam Kamarası reiain- de ettikleri üatnn vuiyeti takvi:ye 
den rica etmeği umum! menfaate uy- için kıtaatım Bolaııdaya doğru ~ 
gun tellkld ettim. Bugünkü celsenbı Jetmeğc, h11mmaJ1 bir f&&liyetle çabf-
llO unda paıiAmentonun 21 maya-. maktadır. 
kadar içtimalannı tehir etmesi tekUf BrUbelde llÖyleDdiğine m.mraıı, 
olunacaktır. Maastricht'deo ıeiım Al•ma ~ 

Su artl:ı ki, meclis icab edene ba 1erimıı ileri harekeU, BelgiJrahlanzı 
tarihten evvel tophuıtJya ~- liddetti bir mu.k.M&J ıaanı.a netice-
tır. ._. ~uetur. 

Bu haftaıwı mesaiai, il~ fırsatta BrtUaıeı. pim ft t.,td ~ 
J>vlimento ir-asma arzedilecettir. buı haberl:T'de t1e lnsJH.ı.,. -...,. 

MecUm, aJdıiJmıa tedbiri ri tanf.. tridıt ile Lilp araeuN•, --. 
be ve yeni Jallkimıet.e itimadııaı beyt, doğru JibüY"A Ahruın lDtalanna Jmr 
ııa davet ediyonaa. Bu derece ınü- • P\dıetli bir m•kıWl taun.la ı.. 
telif ve bu kadar pıWt milQıuta Jlilı 1gndnlrlen Wieihııt~. 

OJMt tfJl)rili, h•dcli•ttncle eiM ;;- (a.. 1...., 

A Z 1 T ı Meclisin diin 
. . - müzakereleri 
llalyadakı nümayişler ve manası - Balkan- A·tma. u <.AA.> _ a •. 

( HEJt SAaAH 

HerrUmU? 
Yoksa MarrU mU? 

C st:.ünden zaman gesıtik~ Al

manlana ... llleZINhw ldi

eumlarıw yeisin, liıaıddPıdlğin doğur
•ağa dir'etklraae bir hareket ola
rak ta.Vlilf etmek icab ediyor. 

tarda Rus - Alman - İtalyan rekabeti :=::p!ı~~ 
Mectia nım•meelnde bnblmn 

ta. t.eigraf .,. teh'-. en.t', d 

l&rb muıt.akalanndaa gelen ha
berlere göre ~vüze uğn:pn mem
leketlerde ee..... u...us etmlt 
ve Alma Mleumbn dunlo.ra.lnmt
tur. Daha flmdldea mağdurlann im
dadına kOIUI müttefik &Slrerlerl, 

Liikembmg da dahil oldağ1I büle, 
............ heMAsWe ..... 
lat'alarile tıı. •• plll:dt bahmnü
tadutar. 
~ ftipM 1* ld Mn. ...... 

llarbiyt!l!JI de, hiç ohna"N Ul.4: ydıa
daki ~ iti' &n, ~ 
h"a,,., B°"""'"'ham byun1ar ~ 
111 P1larldannı lstlli -.tın. te6ıl 
Mmi>'eoeklerilli ,. bcB' hal -
..... aMWatMJ& h'nınm!rla - el
bet fr' •• edlyotela. 
,..... hablnde tulllk edillm ,.. 

..... 111»1 taarmlana llU'hot .... 
9T]TI ' f • " , ..a,,,L • I' -., o~ 

IDN!duherf anda IMk ay ~ 
elduğuna wı ha .... ay ...ıu.ıa da 
~...,. ...... .... 
MlecejlM - ooll akıl ~ ..... . 
nflana ••htanel Wr ..... .... 
fdamalr .. De Japmek Jlam gelir
• yapmJt olMaldu-ma =•na -. 
--plll ...... '!'aJ7WMlan beııılı• 
idi. 

Bllle N~ - ,._ed. -.ra 
- hangi bitaraf lıir dlwWn kolla-
1'1111 kavuştur.ıp 'ftlkaylba lnldpfın. 

llClaı-~ Bıtlmal •&-*9 
mafdllllktaa .... JnrvwtB bir ...... 

....... - -- 1ıılr ......... 
elurda.. 

... ...,, , ..... da ltaret etrnll 
eld4" il glM, wyeul llOS)1dm
... - .. hı ,. idi ,.... -~ 
....., .. - - ...... ec1IMlğln&1m 
....... lı D .. oh - 1llel'dljl .... 
r Wr sa71'Jite ·w -+ w: 

- Ya ......., ra _,.!.. t11JfJ 
.. Fııtııııl 'nfnl!._-.. ._ a
tdaa gözleri dönük ... ..,..... "'"" 

-·~ btmietmek babLb bir g&. ... ... ,. -'*· 
• • • 

Dijn ~ AJmuhnn im: 
- Ya herrU, ya mentll
Dlyenık 8ÜIJnlllm etrafJqda ge. 

ıtlfftJftrJrca bt4 dyaret.e gelmi§ elalt 
lılr asker dostumuz, harbin son hl
ldsa!l!ll göst.eren a.Ja,m telgra.tlanm 
~-.....-wnllgl ......,...,.......: 

- Girlbıltte g6re hentl cJetll '°'" 
mldar, pBba merrtll.. 

l>lyhtd. 
1914 yıl-'aJd Jteldlra turrm. • 

IMu}hyaıı bengAmeıın de Kayser or
~ %lıı bir (merril) ile netieeha
m~ göz önbde balonılmulacak ,. 
tarlhlıı c1c bir tMenünlıtu lbo.ret ol-
6Jftı clftşftnUJrıoek oluna. biz c1e .. 
l!llerde mtttmassıs c1ostmııuz gibi: 

- EM gaJlba IMl'l'll! dly~ 
... OBMALBDDIN 8AJU.CO(}W 

•ııcı--

lngilteredeki yabancdar 
Londra, 18 (A.A.) - Dahiliye ne

ar ti, İı::giltereııin p.rk aahillerin • 
de oturan ve ekaerili yahudi olan uç 
bin .Al.m&rı ve AVUBtW")'&lmm enter
ıae edUmeeini w pceJeri llOkala ça. 
kamıyacak olaı:ı 1l biıı yahaııcımn 
kontrol& tabi tutuhoamm emret • 
iniştir. Bir çok ki(p de te'Vkif olun -
muştur. 

Yazan: Raif METO 

Son günlerde 1taıyada gahid ol- , talyan menfaatlerini ve taıeblerini 
duğumuz fngillz ale;vhtarbğı hareke- bili nuan itibara almqm mütte • 
ti durmak şöyle dursun, gittikçe şid- fiklere bir ihtarda bulunmU§ olu
det bulmaktadır. DQn de ltaıyanm '7«· 
muhtelif telıirlerinde İngiltere aley-1 l"abt 80ll glmlerde !ta1yadald 
hinde bir çok ııümayjfler ;pplnnı - llarb putiainia nüfum bir bayii vt.-
tır. Bu ııümaytelerin ya1nm mgilt. -.m. Ba 1*' haJriJrattir. ama * 
reye mtıtevecdh olm•m, P'ramaJa ._ ~ qluılanbed de9UI 
bl'll bir tapınh'i yaphmme• ... edm hmb .,. mlla taraftarlarmm 
JaDJ dikkattir.,. amanm...,... m1eaı1111eın ı.-. l*m-n.,..... a. 
n dayuımaktadlr. cek gltwlatde .. mftcad,) ein bir tok 
Bmı1ardan biri, .ü«Wı•• ltü- ..tıaaıan.. c1aha tabid ollınp. Bei-

,.. aleyldne ahma utert .... 
7 

-- -- tapüJanada deftm edmı ı..:tt 
!ngiI~ atfeclfh,zııidir. w lllÖ: !I! ı1 Jaic .. I.._.. ltalpa 

İtalya, hıcm- - l'ıaw •-- ..,...,. • .,. cı.1a teeir icra etmı1k • 
maiarmuı AJrdentw'e t.cıpe-whn 

De bina eski gtlnleri. llalNıl llarlıl • 
Din acı babralanm hatulwaıii ..... 
;pv g&ibıen fngjlis ..,..._... Jıir. 
denbin tebv anh--. btffll: 
hahnuştar. 

İngiltere - İtalya mtinuebetleri • 
Di gergln.Ieetin!IL dtpı' lmft ~ ~ 
debde •e mnamiJet iUı.riyle • 
llİllerde İtalyan tlearetilaiB, ltaQıım 
wpmiumm mütteftk de -m"vl 

ta.rafl8daa 8lla Jıorıtnal .... •· 
~. ltalya, iN :ı-.. 
ketin lııımdieine b8yWr ~. 
..adi wvlar t.evlid et:tiiiai ~ -
iT 0 be ft bmıUD da ~ 
~ atfetmektedir. 

Bir tarafdan ac::l habralamı C8ll -

lamn••, diğer tanfcluı maddi dar -
beler ... llODl'a da~ ~ 
deten ollAan ,.......,.,. ya n 1 

1h&Dfll w aliyıutm yapna1r ana. 
ltaJ,yayı müttetllderiD. nallı aman
ı.r ~ bugünlerde llarelrN 
8nftıtnıtfHr. 

ltaıya bunun iıcia _.,, •n 'bir 
bmmı daha Mferber et.mit ,. w. 
ıaa.. Jnctliz ~ prml 
'Nludith. 

ltaqa lnı ........ Mntrte1• .... 
ym •ticaretin.e kaqı ftkİ obın mmı. 
ftJı ltontroliinün bafifietihneBiııi te
m.in edebileceğini armettiği gibi 1-

••• ........... A-- . Jl9 - ltu. 
,.. ı+t"eti clnaa etmektedfr. o. 
DiJelıjHr ti lla mınt.eJra bek=ia 
taraftar ........ bir mlltareke .. 
edHmilfu. Bu mütarekenin ne ıı. 
clar devam edeceğini zaman gÖlllle • 

J"eee•tıır. Hır llalcle Bahbalardaki 
Olllllb Whlan yimilldm Rmya. 
Amm,. anmnda ihtillf çı'İn r 
.. nndlUmeldtr. R..,.... lngiJt. 
.., l'r"• ı ve kal,.mn da Almaaya
Ja daM. fasla yaklapıaı•n lliıu a 
hmdan ileri gelmektedir. 

TiJDe11 pzetelıbıin Beigrad muha
biri Jıılollkondaki YQC081av heyeti
aiııa Staün ve 1'oiotof ta.rafıad• S. 
W edilc1iğilri bildiriyor. 

Dlmek olu)'GI' ti Moekovada yal
m& ticart mürakereler değil, bqka 
••11leler ele lıcom.-ıtmqtur. 

Rusyamn Balkanlarda ntfwaı 

pttlqe arbJ'Cll'. ltalyanm sinirlen • 
.... lıira da bundım üeri ge1mı.. 
70' mu'! 19H de olduğu gibi lMO 
da da 8-ya, Balkan .t.ılvlariyie ~ 
...... oNJOI'. Rusya cml..uı yll-

••-ten 25 w wftl Almanya ile 

-- kadar l'itnlllti· 
1914 deki hWiHlır lNO tam 

tPıı teterriir etmelLİD ! Tarih biru 
da tekerrürden ibaret değil midir ? 

Romada ingillz sefaret me
murları tecavüze uğradı 

(Baş Uımfs 1 ncide) 
leri tt?.erinde 857 tevttf veya yol d& 
ti@ttrme vaha b.ydolmmıUltur. 

Kontrol maltam1annnı gemiled 
dmduıma, meetıaren yol değiftir • 
mek, teftif etme, •pteyleme w 
tehir etme gibi keyfi hareketlerinden 

dolayı vukua gelen zarar ve ziyanın 
miJrtan btr milyar Brete yalnpdır , 

Bu parayı kim Meyecek! 
Bir kompansasyone hakknmz ol

dtığu sarihtir ve fqist hilldb:neti 
meseleyi tedkik eylemektedir. 

lımsadere edilen etiYanin iadesi, 
bir korsanlık hareketine çolt benzi. 
yen eziyet verici formalitelere ve 
kontrol tedbirlerine tabidir. Faşicft 

hükfunetinin bu gıbi tedbırlcre mü-
samaha edemiyeceği muhakkaktır. 
Kontrol, İtalyan lımanlarının bilhaa
sa Trieste limanının vazıy tini, t,a.. 

hanımW edilmez bir hale sokmakta • 
dır. 

Gazetelerin slddetli ~ azıla.ru 
Roma, 13 (A.A.) - Stefaııi bil· 

diriyor: 

Pietromarcb.i'nhı raporunu basan 
ttalyan guete1er1, tiddetli tefairler 
MŞeylemektedfr. 

Gionıale d1talia ~ pa
..... niehas olan ''Voee d1talia,, ga
Rtesinbı direktörii, ba h1111U8ta yaz -
dağı makalede diyor Jd: 

Ablokanın bu raporda BHyleadiği 
tanda ta.tbtki, denizlerin serbestisi 
prenaipinin açık bir ıhlAUdir. Fran
mz ve İngilizlerin Akdenizde tahmil 
ettikleri bugünkü rejım, İtalyanın 
hürriyetine ve istikllline kal'll dai -
mi bir tahkirdir. Fransa ve lngilte -
renin müstemle ve imparatorluk he
gemonya.lan da adalete ve milletle -
ıin hürrıyetine muhalif başka bir 
mstem te§kil ey emektedir. Nıhayet, 
deniz kontrolünun İtalyaya karşı tat 
bild tarzı ise, enternasyonal huku
kun ihliline yem bir mısaldir. 

Diğer taraftan İtalyan guet.eleri, 
garb cephesindeki muharebeler hak 
tındaki tefsirlerinde, Almanyanın 
Belcika Te Holandaya karşı olan ha
reketini tasvib etmektedır. 

Voce d1talia diyor ki: 

"Yeni Sabah,, Türk Petrol Mıntak sında 

Türk Petrolü nasıl bulundu? 

Belçika ve Holanda, hakıkatta ilrl 
muhanb ta.raf k 
man bttaratlık 3 tak b etmew 
mişler, fakat bilak"s P ı ·s ve Lonctra 
ile yapbk)arı as eri anla.pn arla ve 
yalnız Alman hududmıda vücuda 
getirdikleri tahkimat ıle, müLtefikle
re kendi arazilerinden geçer•.k Al • 
manyaya karp yapılacak bir lngi. 
Uz • Fransız t.efebb ·· · e muaaid te-
raiti buırlamış dır. Almanya, 
kedi mödafaasım temine ç&]1f.illl1;

tır. 

Büyükyurd röportajı 
YENi SABAH Botiride TOrk petrolU

nO!I fttk!rdtOmt haber alır almaz bu mın
ta kay• bir muharririni glnclennittir. Ar· 
kada~ımız OM mantakayı gezmif, petrol 
kampam dolatmıt ve Jurda yeni bir re
fah kapl8ı .çan petrolü bulan mUhen
dlaler, .. çilerle glrllfl"G9, onlann ihll
aastanru teablt etmlftlr. 

• çok mahMI rGpof'tllll .......... te 
tlrUkte Nr .. ga.. kadar ...... baf-
llJ••lm· 

Popolo d İtalia diyor ki: 

İngiltere ve Fra s , bılha.ssa Nor-
wçteki mağ.ftb"yet e en on l 

1 

Belçika w Holanda urerindc t.ıı-yik 
1era etttklerini nkir eyleyemez er . Norv._ Almanya tarafından nın • 
lftb edilea ve bir te,ebbtb yap~ 
liDamuna lrimeylmıif olan müttetık
lerin ancak bir tek dOşüncesi var'
•: Gut> .. yaJttıt eeoub bitarafları 
VMd'aariyle, Almanyanın vücuduna 
bir r--. _.... muvaffak olmak. 
Bn'Mlda ._••;Dram Ahrıarı mllh-

--~----~ k!1lt bdrolanııa. aid kanun il 
ı.ıtle 9lllbl4 muhakeme wnııtt 
DUD11D öçtincti maddesPiıa 
ft .BWgarlatana bet mı,_ . 
llUWWW iıontıenjm verilmeldne 
hrf ee. lnanmamm n inci ve 
.., mwMela hdu tadfltne aid 
.,,....._ tldnd .... h 

lleeliıt ba:aclaa 80llra deYlet. k 
M Ntlmirla:n hümda kantu• 
)'ft' oo ınlzabreldne PÇIDi§ ve 
,..... • 6 alan hatlbler bu 
w riltatM'IB ,..,... llld m 
111 'lıTllyteJlr lliP Jr-.."atwvar 
•illllitaw w ... _ ..... olan 

~ltadre~ftrk 
elldııı.i W Ml JR\llllld tarihim lln._...Anıl 
...... '9bP" yofhmaa tmıea 
1116? "bwlam1Jl\al'dlr. 

Jlaaı-if Yetili lfMan Al Y 
JDaa a ntuftnn ~ 
Jlll8 w ma.._du izah ~ ve 
irahtJ taırtlJen kmlWI ~ uma 
miymi ilBerindeki milzakere klfı 
rGlftelr maddelere goeçibuit 1"e çar 
lllDI"- gUml t.oplamnak &..e 
aaanthayet~. 

Macaristanrn aldığ 
askeri tedbirler 

Belgrad la (A.A.) - H..
., bildiriyor: 

Macaristaıa, miibB M11eri W 
ilİrle!' aJmütadar. yedi llDJla A 

tıiWı altma ~ ıldııiı aöyletı~k 
tedir. TariM..15 m&JIB olarak 
edilen bua illtiyat -ııann da; 
12 ma.yıata yaplmıtbr. Söyiendi 
söre. R1JG18111a ı..dudulldald öç 
lorcluaa ve S.a,.. 
takviyesi mevzuu bahistir. M 
ordua lllefttldu 350.000 tahmin d 
liyor. Kıtaaaııa eberiıli, Slovak hu 
du boyunca lhım8BJ'& hududanda 
Macar - Yagoelav lnldudancia tah 
Pi edihniş bulunmaktadır. 

Ordu ikramiye 
• • 

nızamnamesı 
Ankara 13 (A.A.) - Ordu ;u.,. 

miye nizamnamesi, Vekiller Heye. 
tince kabul edilmieth'. Bu nizrunn8,. 
~ g&-e kara, d«Uz ve ha.va ıu... 
metlerinde mükifata liyık iş gm... 
lett ikrami)"e veya kıta hediyesi v• 
r.Decektir. 

Ta.tim ve terbiye, okuma, yazma, 
aeferde mUsademelerde y r rlık, bi· 
nicilik, ecnebi dillerde temayiız me. 
leld t:elif ve ten:Umeler, harita .,. 
rekor ikramiyelere esaa olacaktır. 

Askeri fabrtblar harita umum 
müdtlrlüğilnce bu nip,rnname hö
kümlerine girmektedir. İkramiyele
rin miktarlan Genel K rmay :ea,. 
lauılıgınca o sene bütçesindekı tah· 
tabsi ta re tesbit 

tıra ının ilen siırdüğii gib" mütte
fikl ile birlik olması tahakkuk et,. 

meae bile, a.tagıda.ki aua.l daırna va-
riddir: 

Belçika ve l olanda ı e an ka-
dar İngılız - Fr z tazy Jo _.e da· 

insan a.r n o 
içinde muteber 
nefs 1 anun ur. 

İngiliz !lefirinin beyanatı 
!..ondra. 13 (AA.) - B ı d .. öğ

renildiğine gore İngilterenı Ro
ma büyilk el i i, dün Ro ada vu
kubulan ve L eiEz b "yilkeJ iligine 
mensup bazı vatln hırpalanmata 
ile neti~. en h ı r h c ı da 
İtalya hü'cfı nızahat taleO. 
etmiı,t . 

Di.;e:r tara.itan g n oğrenildıği • 
ne gi5t"e, İngılız bUY\<'J. el isi, ttaı . 
yada İngili% ale) 1 tar• mahivette a, 
ft3ler var.edilmesinin p.yanı teessbt 
ııeticoleri '17.erine !e ftall-.n ı !lkfıl 
metınin nu.arı dikkatini celp için ı.. 
ltmat alını ur. 



YEN1 SAilA.Jl 

k y ettiği 
büyük iktısadi imkinlar 
Ablukanın 

Alman 
ı A. dolf Hıtlere bir vecize atfedi· 
~ lir: "İhraç etmek veya öl· 
mek.,, Eğer bu cümle doğru ise ve 
müttefik devletler de, §imdiden, a· 
zalmıs olan Alman ihracatım ellerin
de bütün imkanlar dahilinde durdur· 
mağa muktedir ise, Alman ekonomi
sinin ölümünü beyan etmekten bai· 
ka bir gey kalmıyor demektir. 

1856 Paris beyannamesirİdenberi 
bir muharibin, bitaraf sancak altın· 
da yapılan ihracatı müsadere edi· 
leme-tdi. Bugün vaziyet ayni değil • 
dir. Amansız denizaltı harbi, mütte
fiklerin riayet etmesine imkan bı -
rakmıyan asırlık bir ananeyi yıkı • 
yor. Mukabele bilınisil olarak bun • 
dan böyle bütün Alman ihracatı, bu 
tedbirin bitaraflara yapacağı gayri 
kabili inkar ve sayanı teessüf zarara 
rağmen, müsadere edilecektir. 

Almanya için deniz aı:nn memle· 
ketlere ihracata devam etmekte ne 
gibi bir fayda vardı? Zira Okyau.us
larm, Fnnsız • İngiliz deniz kuv • 
vetleıi tarafından kontrolü mezkür 
memlekeUerden idhalitta bulunma
yı menediyordu. 
Almanyanın hedefleri §unlat'dı ~ 
ı - Balt.Jk ile, demiryolu veya 

Tuna ile temas halinde bulund'Jğu 
memleketlerde kullanmak ti?..erJ dö
viz tekrar etmek "İsveç, Yugoslav
ya, Macaristan, Rusya, Ru·..ırnnya, 

Yunanistan, Bulgaristan, lt:Jılya,, ; 
2 - Deniz a iM m lllcterilerinden 

bir kısmuıı muhafaza etmek; bir da· 
ha tamir edilemiyecek bir şekilde 
dUnya piyasalannda. ve bilhassa 
cenubi Amerikada işgal ettiği mev
kii kaybetmemek; 

3 - Cenubi Amerikada, Uzakfınrk 
da, İspanyada, BirleRik Amerikada, 
cok milnketif bir surette organize 
edilmiR propagandası zımnın<la dö
\'İz elde etmek. 

1938 sene8inde Almanyanın ihra
catının iisati ne idi? 

Milyon mark 
Akdeniz mmtakaları . . . . . 40i 
İngiltere . . 850 
Britanya İmparatorluğu ... 349 
Birl~ık .Amerika . . 149 
Merkezi ve cenubi Amerika 288 
Asya . 256 
Neticede 5 257 milyon marklık ih· 

ı acatından 2.100 milyon marklık bir 
ihracat bu memleketlere talllık edi· 
yordu. 

Bu mıntakalar, şımdi, Fı ansa ile 
lngilterenin istismar edebilecekleri 
genis bir f aaliyl.!t sahası teşkil eder. 
Bu iş daha kolay tahakkuk edebile· 
cektir. Zira Fransa ile İngiltere a· 
rasmda yapılan mali anlaşma saye
sinde her iki memleket mücadeleye, 
biribirine bağlanan iki para ile gi· 
ri. eceklerdır. Ve dünya yüziindeki 
ilk maddeler fiyatları bunlarla de • 
ğcrlenecektir ... 

Alman ihracatı, ~ ukaııda da söy
l ndiği gıbi çok mütenevvi bir sa • 
hayı ihtiva ediyordu. Şüphesiz bu 
ilıı aratın yiizde 50 si, maden kömU
rü, kok, demir imalH.tı, makineler, 
elektrik tcsı atı \'e tatbikatına tal· 
liık cd n husu tar, kimyevi madde· 

2SZ 

ortadan kaldırdığı büyük 
şebekesinin esasları 

Barbdea en el BerllDde açaJaa bir sergiden görünU, 

leri toplayordu Bu sahada bilhassa 
İngiltere yalnız baeına milcadeleye 
girişebilir. Fak1t her nevi nakliye 
vasıtalan, yün. i.şlenmif pamuk, ke
ten. kendir, deri, kosele, kAğlcl ha· 
muru, kereste, kauçuk, çam sakızı, 
kopal, madeni ynghLr. katran, man
ganez, muhtelif maden cevberlıert, 

nitratlar, fosfatlar, parafin. cam ha· 
muru, çimento, inşaat mabemesi, 
kuma3lar, demiryolu malzıemesi, i· 
pek, sun'i ipek, film, oyuncak, ilh .. 
gibi maddelerde de Fransa tiıglJlere 
ile birlikte bu mücadelede yer ala • 
bilir. 
Yukarıda zikredtlen ilk maddeler 

hususunda Fransızlann Almanyanın 
yerini alması güttür, çünktl bizzat 
Fransa bunlardan büyük bir imim· 
m idhal eden bir memleketti. 

Li.tin Amenkası bir çeyrek uır 
zarfında ikince defa olarak harb 
tarafından meydana çıka.rılaa vazl • 
~' tler.e uymak mecburiyetlnıdedir. 
Cenubi Amerika Cünihurlyetleri Lay 
t\ tıun, Economist'de eöJledltl gibi 
tr~ mpa siyasetinin aeı meyvMIDI ı· 

sıracaklardır. 

Montevide9'da Almanya, et ve yün 
n.• kabilinde bir elektrik santralı 
fa trikaaı tesisine girişmiftl. 

İstisnasız bilcümle demieyolu hat
ıar ının iD1&eını İngiltere ile i'ransa
ya borçlu olan Arjantin hWriimeti 
l1ububat ve ezcümle buğdaya mu • 
kabil kendisine lokomotif veaair mal
zeme getirecek oları bir ''KJering,, 
viicude getlrmifti. tık buğday ha • 
n nlesi müttefik donanma tanfmdaıı 
Ec-ptedilmişti. Hiç bir Alman Joko
r~ otifi mahalli maksuduna erilme • 
m:~tir. 

Bre1.llyada, Almanya satın aldığı 
maddelere mukabil bUytık bir çelik 
tonajı ve demiryolu malzemeai ve • 
re<.ekti... Birçok cenubi Amerika 
dnnhuriyctleri esaslı maddeJeriıı, 
yan işlenmiş ve ya mamru maddele
rin fıkdanından §ikiyet etmektedir. 

Mübadele sahasındaki ekonomi ka
rışıklığının giddeti 1914 e ııisbetle 

daha hafif görünmekte ise de, bu
nun sebebi vardır. Latin Amerikası 
bir çeyrek asırdanberi kısmen en • 
düstrileemiA ve ayrıca, İngiltere ile 
Fransa, Birleşik Amerikanın gittik· 
çe büyüyen bir mev}cj almasına mti· 

saade ebnişlerdir. Bu su.retledir ki 
bir Amerikan firması BreLilyaya 
yüzde 65 e kadar varan bir kredi sa· 
yesinde 14 şilep satmı§br. 

Bu arada bir prensip de vardır: 
Bugün idhal eden kimse aneak ih • 
rac edebilir. Halbuki cenubi Aıneri
kanU) ba$1ıca maddeleri Birleşik A
merikaya ihrac edilemezler, çünkü 
Bjrleşik Amerika, kahve hariç he • 
men hepsini bizzat yeti§tiriyor ve
ya istihsal ediyor. "Bitaraf,, vaziye
ti Birleşik Amerikaya bu bakımdan 
biç bir avantaj vermiyor. Birlefik 
Amerikanın is adamlannın bu har • 
bin saye.sinde, yalnız Almanyanın 

değil, Fransa ile İngilterenin de yer
lerini alacak.lan hakkındaki ümidle
rl de güç bir tahakkuk imkanı gös· 
teriyor. Bilhassa tediyat meselesi 
§imaU Amerika maliyecilerinin göz
lerini korkutuyor. Bilikis İngiltere 
ve Fransa, daha u!ak :mikyasta da 
olsa cenubi Amerika mahsulleıini 
bilhassa keten, buğday,. mısır, don
muı et, kalıve, nitrat vesaireyi id -
hal edebilirler. Ve. daha ~k saba· 
lardaı Fransa ne İngiltere epey * 
ler yapabilecek vaziyettedirler .. , 

Bununla beraber yalnız ihracatı 
dilşilnmek küayet etmes . .Almanya -
nın zararına olarak harici ticareti 
inkişaf ettirmek için idhal etmek de 
lizımdır, 

Buna dair bir misal de buluoabl
lir: İngiltere, 30.000 ton donmU§ 
koyun ve 170.000 ton sığır mukabi • 
llnde mUhlın bir demiryolu ma1u • 
mesi siparişini Arjantinde elde et • 
miştir .•. Harb, harici ileme doğru 
yapılacak gayret ve faaliyeti müee • 
air bir silih haline eokmqtur. Bunu 
muvaf fakiyetle kullanmak için un
surlan nizamını deği§tirip, harb 
devrinde muvaffak olmak için paha
lı satın alıp ucuz saanat lazımg& 
<iiğini bilmemiz lizımdır. 
Ablukayı daha müessir ve daha 

mutlak yapmak için, ayni zamanda 
Almanyanın. ko~§U}anna ve bilhas
sa Balkanlara müracaat etmemiz li· 
zımdır. 

Almanyanın, Rusya, Balkan dev
letleri, İskandinav memleketleri, Ho
lıı.nda, Belçika ile ticarette bulundu
ğunu ve muha.semata rağmen devam 

(Sonv "/ tıcide) 

llllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllHllllllllllltlllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllUll1lU 
kadar vah i olmamasını temin zım· 
nında ihtarlarda bulundu. 

-~~~ 
14/5/lOJO S.Al.I 

12~10 Program ve memleket sa:ıl aytll'l. 
12.35 Ajans ve meteoroloji hnbcrlcrl. 
12.uO Müzik. 
Çalanlar: R~d Erer, Ru~ Kam, Ce\" 

det Kozan. tzzeddin ökte. 
Okuyruı: Muzaffer Ulmr. 
13.30/14.00 Muzı c: Karışık progrıım 

(Pi.). 
18.00 Program ve memleket saat nyan. 
18.05 Müzik: Cazband (Pi.). 
18.30 Çocuk smıtı. 

rn.oo Müzik: Fnsıl ı eyeti. 
19.45 Memleket mıat ayan, ajana ve 

meteoroloji haberlcn. 
20.00 Konuşma (Çift inın saati). 
20.15 Müzik: Koro. Ankal'B radyosu 

küme ses ve saz heyeti. tdare eden: Me· 
sud Cemil. 

21.00 Konuşma (Jktl3ad 'I: e hukuk sa· 
ati). 

21.20 Serbest saat. 
21.80 1\'lüzlk: Küçllk orkestra (Şef: 

Necib A5kın). Soprano Bedriye Tüzünfüı 
işUrakile. 

22 30 Memleket ı;aat nyarı. ajans ha ... 
berlerl; ziraat, esham - t lınlat, kambi -
yo - nukut borsası (Fıyat). 

2ı.50 Milzik: C:ızb ... nd (Pi.), 
23.25/23.30 Yarınki program ve ka

pantı. 

POLiSTE: 

Bir çocuk cesedi bulundu 
DUn sabah, Dariillcezenin önün· 

de, kundaklı ve on gUnlük bir çocuk 
cesedi bulunmuştur. Kundak açılın
ca, içerisinde çocuğun anasile baba· 
sınuı adı yazılı olan bir kiğıd bulun· 
muştur. Bu kağıdda, ana ve baba a ... 
dından 9aşka 3u mealde bir de cümle 
görtllmllştür: 

"Çocuğu aiz muhafaza ediniZ. "Altı 
11ene sonra biz gelip alacağız.,, 

Zabıta, çocuğu bırakan ana veba
bayı aramaktadır. 

Cesedi muayene eden adliye dok· 
toru Enver Karan ölüm sebebinin 
aııl1lşılınası için morga kaldırılınası
na lüzum göstermiştir, 

Çocuğun, ana ve babası tarafından 
ak§amdan buraya getirilip bırakıl • 
dığı, sabaha kadar açıkta kalmak
tan müteessiren Öldüğü tahmin edil
mektedir. ---11•---
Millt Şefin Ballkh haataha· 

nesine bUatU konuldu 
Balıklı Jıastahanesioe konulan Mil

li Şefin büstü mUnasebetile 19 Ma
yıs günü bir tören tertib edilmiştir. 
Törene &ehrlınfain ileri gelenleri da
\'et cdilmi§tir. 

K•r•caahmedln içinden 
geçen yol kaldırıhyor 

Karacaahmed mezarlığının için • 
den geçen yolun seyrüsefere müsaid 
olmadığı için bu yolun kaldınJmBSl
na karar verilml§tir. 

Aynca bu civardaki Rum ve Er
meni me7.8l'lıklarını gonİ§lemeJeri 
önlenecektir. 100 metre mesafe da
hilinde de in§aata. müsaade olunm.ı • 
yaceaktır. 

Şltlideki park açdıyor 
Şişlide Hüniyet i.bidesi etrafında 

belediye tarafından esaslı surette 
tanzim edilerek vUcude getirilmiş o
lan parkın önümüzdeki pazartesi gü
nünden itibaren halka açılmasına ka
rar verilmiştir. Parka hallan otur • 
ması için 45 tahta kana.pe konulmuş
tur. Abidenin bazı klSlmlannda görü
len bozukluklar da tamir edilmiştir. 

Yeni bir mesire mahalli haline ge
tirilen bu parkdan halk her gün is
tifade edebilecektir. 

Baba ile oğul ertesi günü ikinci 
defa kar ılaşttlar. 

YAZA N ı A .. S. 

B n ın i in, Mı: · ez hanıma, 

il' ' rdigi tarmrı.U.an tamamiyle 
f r lı mn 1 r 'erdı. Ezciimle, bir 
dal · ki görii .mcsinde c;:ocuğunun o 

Bu efor yanında Muazzez hanı • 
ıı bulunduğu Altay, babasııun 

l J dar geleı ek alnını öpmek 
ıcin u n 1 • Herhalde bunu Muazzez 
hanım ı etmis olmalıydı. Fakat 
küçük Altay bu haı eketi de istcmi
yerck yaptığını gösterir bir tavır 
almı t.ı. 

Minimini çocuğun çehresindeki 
güzel ve tatlı nazarlar birdenbire 
kaybolmuş, yerine korkak ve sanki 
bir taraftan tehlike gelec.!kmİ§ gibi 
bakan nazarlaı kaim olmuştu. 

Vcy i gül r yüzle: 
- Haydi bakalım Altay, usıl -

6ln? diye sordu. 
Altay, başını gittikçe yere doğru 

<-ğcrek mırıldandı: 
- Korkuyorum, dedi. 
Genç baba acı bİl" tebeıNJdm ile 

yeniden sormak 
kaldı: 

mecbunyetinde 

- Neden yav1 um? .. Ne için kor
kuyorsun? .• 

Küçük çocuk ağlamak üzeı e idi. 
Dudakları titriyerek: 

- Ben usluyum.. yaramazlık et
miyorum.. dedi. 

- Doğru... Yaramaz değilsin ... 
Faknt yaramaz olsaydın ne olacak· 
b sanki? 

Mu zzez hanım, Altayın cevab ver 
mesinc yardım etmek istedi, fakat 
vcysi, elini sallıyarnk, ihtiyar kadını 
suaturdu. Sonra sualini tekrarladı. 

- Haydi Altay ... Yaramaz olsay
auı ne olacaktı? 

Altnr gözlerini k karak Yeysıye 
doğru k. ldırdı \ e ~ avaş bir sesle 

dudaklarının arasından: 

- Ben yaramaz değilim, Beni 
dövmeyiniz, diye söylendi. 

- Seni dövmek mi? Bu da nere· 
den çıktı? Seni kim dövecek? 

- Veysi bey., 

- Ben mi? .. 
- Evet... Dadını söyledi. 
Bu sefer, Veysi, hiddetle başını 

kaldırdı.. Oh.. çocuğuna hiddetlen -
memişti. Fakat beceriksizce hareket 
eden ihliyar kadına fena halde öf
lcelendiği için onu oldukca hırpaladı. 
Bu sırada Veysi gayriihtiyari sert 
bir harekette bulundu. Ve bunun 
üzerine garip bir hadise oldu. Ha· 
linden korku içinde bulunduğu aşi· 
ı.ar olan küçüciik !:OCuk, ihtiyar da-

A 
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Ben hiç kimse ııe görüşmediğimr 
halde benim iamimi biliyorlardı / 

Bana biraz merhamet etsen olmaJ 
mıf.. l 

Herif gözlerini bana dikınia, 
ayırmadan bakıyordu. 

Konsolosa milracaatimin sebebini 
anlatmağa başladım: Almanyaya ye
ni geldiği.mi, oğlumu hasta. bulduğu
mu, profesör Moritz hemen 1sviçre
ye götürmemi tavsiye ettiğini, ve ço
cuk için yeni bir pasaport çıkarmak 
için geldiğimi söyledim. 

Konsolos beni dinlerken, bir ara
lık hırlar gibi acayip bir ses çıkar
dı. Meğer adam, lafımı bitirip de Sll· 

suncaya kadar kendini zaptetmeğe 
calı§lyorm~. 

Li.kırdımı bitirir bitirmez, konso
los bir acayip oldu. Yazı masasının 
üzerinden bana doğru uzandı, gözle
rinden ateş cıkıyordu. Surab hidde
tinin derecesini izhar ediyordu. Üa· 
tüme atılacak 7.a11nettin1. 

Konsolosun bu halini gôriince şa
şırdım ve korkınağa başlndım. İs· 
kemlemin ti?.erinde büzüldüm. Orta• 
da gayri tabii bir şey vardı, amma ne 
idi?.. Onu anlamıyordum ve KQnso
loe barbarcasına suratıma şunu söy
ledi: 
"- Biliyorum .. biliyonınt! ... An· 

lattı~ hepsi yalandır. Oğlunuz 
hasta değil. Siz yalan uyduruyorsu· 
nuz. lıılaahaza İsviçreye gitmek için!. 

"Siz tanınmış bir kadıosınııt. İs· 
miniz Bayan Hasandır. Siz Fransız 
fikirlisiniz.. Fra.nsızlan se\•iyor, on· 
lan iltizam ediyorsunuz .. muzafferi· 
yetlerine seviniyorsunuz. Gayet teh
likeli bir insan olmanıza rağmen, bi
ze, artık fenalık yapamazsınız. Bu 
halinfroen dolayı i§al'et edildiniz \'e 
vak'a Münster baş kumandanlığına 

verildi. Size ne yardım ederim, ne de 
etmesıni isterim. Berlindeki ba~ kon· 
solosunuza müracaat edin! .. ,, 

Ben bunu işitince ne olduğumu 
bilemedim. Oda kaneb, tavan başı· 
rna iner gibi oldu .. duvarlar sarsıldı, 
ben de iakemle ile beraber gittim, 
geldim! .. Lakırdı söylemek istiyor • 
dum, fakat dilim tubılmuştu; ancak 
bir iİi dakika bekliyebildim: • 

- Yalan .• yanlış ... Değil,, değil! .• 
- Susun ve hemen odadan çıkın • 

komolos parmağile kapıyı göstere· 
rek, beni, köpek gibi kovuyordu. 
kkeınlemden sendeliyerek kalk· 

tun ve odadan çıktım. 
Dizlerim tibiyordu. Medivenden 

inerken ayaklanın bir ileri, bir geri 
gidiyordu. Trabzana sarıla sanla a
pğı indim. Artık sokağa cıkmağa 

halim ka.lmamı§tı .. yere çökttim. Zan 
edersem yığılıp kald1ğım sokaktan 
beni birisi kaldırdı ve istasyona ka· 
dar götilrdU. İstasyona nnsıal gel· 
diğfmi bir daha hatırlıyamadım. An
cak tren harekete geçtiği zaman 
kendime gelebildim. Bölmede yalnız 
bulunuyordum. 
Aklım başıma gelince, uğradığım 

yeni f eli ketin vahametini idrak et
tim: 

" Ben oğlum hasta diye paı ala· 
nırken, deli gibi öteye beriye koşar • 
ken, meğer arkamdan biri bana ifti
ra etmiş!.,. 

Caaus.. casus! ... 
Ben bir casus iınisim ! .. 
"- AJJahım alnıma ne de f eııa ya

zı yazmıştı?. Kafi artık .. yeter! ... 

"Amma, kim uydurdu bunu?.. Bd 
lakırdı da kimden çıktı? .. Kimdir ı.< 
nim bu derece düşmanım?. Benu.' 
mah . tiy k" ? vımı ıs en ım ... ,, 

Ve yüksek sesle konsolosun söz~ 
rini birer birer tekrar ediyordum: 1 

11
- İsminiz Bayan Hasandır. Garc 

yet tehlikeli bir kadınsınız. Fransız.J 
Jan seviyor, rnuzafferiyetlerine sevi-c 
niyorsunuz !. .. ,, 

Bu adam ismimi biliyordu. Deme~ 
beni tanıyorlar!.. Amma kimse ile 
görüşmedim ki? Kimse ile tanışmaııı 
dım ki!.. Almanyaya geleli gazete 
bile okumadım! Arkamdan bu düt
manlığı kim yaptı bana? .. 

Ve ezberlercesine herifin sözlerini. 
tane tane tekrarlıyordum: 

11
- Siz Fransızları seviyorsunuz!. 

Muzafferiyetlerine seviniyorsunuz!.,. 

" caba Fransızlann hangi mu • 
7.afferiyeti olmuştu da ben de sevin
mıştim ': Almanyada bir gazete eli"' 
me almadım, dUnyada kopan kıya • 
meti düsünecek halim var mıydı? .. 
Kendi basımdaki kıyametle uğraşı • 
yordum! .. 

Dost. dtitman., Fransız, Alman.,. 
Bunlar benden ne uzaktı!. Ben Ç04 

cuğumun hastalığını dilştinilyor • 
dum ... Oğlumu ölümden kurtarmağa 
bakıyordum. Yüreği sızlıyan bir an• 
ne idim, başka bir şey değildim!. 

0 -- Siz tehlikeli bir kadınsınızt• 

Fransızlan seviyorsunuz ... Fransız • ı 

ların muzafferiyetine .... ,, 
Kuluçka tavuk gibi, etrafımda iif 

çocukla, ne tehlikem olabilirdi!." .. 

Ve dilşUne dlişüne, gözllme bit 
ufacık aydınlık gözüktü ... 

"Burşaytte idik. Bir gün can sı· 
kıntısından, çocukları almış gew
meğe çıkmıştım.,, 

O Burşaytın bomboş sokakla.rınJa 
birinden geçerken, bir evin ön"'9 
geldik ve oğlum: 

"- Burası matbaadır anne., dedL 
Duvarda asılı bir gazetede soıı ha· 
berleri, okumağa ba§ladı: 

" - Monastlr wurde auf gege
ben,, cümlesine gelince, ben .\yi an• 
lamadım ve: 

41
- Ne olmuş oğlum .. ,, dedim. ~· 

nastır alınmış mı verilmis mi?,, Su• 
ad de bana izahat verdi: 

"- Vermiglcr nnne!.,, dedi. 
Manastır evvelce kimde olduğuntt 

bilmediğim iç:in yine anlıyamadırn. 

ve: 
"- Alan kim, ver.en kim? .. diye 

tekrar sordum. Oğlum da: 
- Fransızlar a1mı lar anne Al • 

manlar vermi§! .. dedi. 

Ben de: 
- Oh olsun!. dcmi§tlm. İstanbul· 

da iken bunu duysaydım, canım sıkı• 
lırdl anıma Almanların ne mal ol • 
duklarını öğrendikten soru a, işte s& 

vindim .. 
"Fransızların mu?.aff criyetine se

viniyorsunuz.,, sözü mutlaka bun • 
dan çıktı. 

İpin bir ucunu yakalamı5tım. Öt&' 
si artık kolay geldi. 

( D~vanı 'ar) 
:!!!I 
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dısının önüne geçerek sanki onu mil 
dafaa etmek istedi. 

Ellerini arkasına koyarak, kur~
~nda duran iri yarı adama meydan 
ı kurcasına, • gözlerini kırpmadan 

baktı. Ve tek kelime söylemeden ha
Hketsiz durdu. 

Veysinin kalbi sızladı, dımağı a
<leta muhakeme kudretini kaybetmiş 
gibi idi. Bu sersemliği arasında, kuv· · 
vetine meydan okuyan bu zayıf ço
cuğun, kendisine dimdik bıı.kan bu 
gözlerin, öyle ic sızlatıcı bir manası 
ve ifadesi vardı ki! .. Veysi nerede 
ke aklını kaybedecekti. Bu zayıf 
cocuğun tavrı, tıbkı Perihan gibi idi. 
Altayın gözleri, tıbkı Perihanın göz· 
leri idi ..• 

Çocuğunun kendisine bu ~ckilde 
meydan okuması Pcrihanın, evini 
terketmeden bir gece evvel, zayıf ve 
nahif vücudüne bakmaks17.ın kadın· 
ilk haysiyet vo ierefini nrnhnfaza 

i in i yan ettiği zan n aldığı ta' ı a 
ne kadar benziyordu! 

Veysi, Muazzez h nıma odı.ıd ı,tl 
çıkması için i~aı·et etti. 
Çocuğu ile yalnız kalınca, on1' 

korkutup korkutm dıgı a, bir yd 
rini acıtıp acıtmad~ğına ehnmıniyl.a 
venrıedcn, omuzlarından ynkntıya. • 
rak pencerenin önfuıc ge irdi. . 

Ve orada, cocuğunun önünde dl' 
oökcrek ve gözlP..rini gözlerinin içi~ 
dikerek annesinin nazarlarını.. ı 

smeden fazla bir ayrılıktan sonJ°8' 
hlUfı. damnrlarında uzun bır a~k tıt· 
remeı:;i tevlid eden o sevdigi kadınUI 
bakışlarını ar adı ... 

- Perihan!. .. Alta)ım! .. 
Çocuğu. annesine ne kad. r bell • 

ziyordu. Biraz dah1 koyu renkli s~ 
larile ayni ima idi. Hele o gözlet·• 
o nazarlar ... Sanki Peı ihan k~ 
da kiiçulmüş bir qocuk kıyafe 
gıı ıp gelmiR hissini verdiriyordu· J 

[Devanıı ,,r 



Fatih Halkavinin 
Spor bayramı 

Fatih Halkevi 19 Mayıs Gençlik 
~Yl'amı için zengin bir program ha
llıiamıştır. Sabahleyin saat 8.30 da 
lllirnekapı - Büyükçekm.ece yolu il
lerinde, gidip gelme 50 kilometrelik 
hrı mukavemet bisiklet yarışı ya
Pllacaktır .. Bu müsabaka umuma a
tak olduğundan her isteyen girebile
tektir. 
a..~ğleden sonra Karagümrilk sa -
-asında kazanın dört klübil ara.sın
cla,bo o akşam bitirilmek üzere bir fut-

1 turnuvası yapılacaktır. 
L_Saat 2.30 da Fatihin yarım turu 
qt'edilmek suretiyle bir sokak ko
tusu icra edilecektir. 

.19 mayısta, Büyükada klübü de 
'bir sokak koşusu tertib etmiştir. Ko
llıııun muntazam olması için her 
tliıiu tedbir alınmış ve klüplerin işti
~ .de. tahriren her klüpten rica e
""llllllŞtır. 

. Böylece son sokk koşularını Fa
: Uaıkevi ve Büyükada klübü ter

etrni§ bulunmaktadır. 

'1ıaırda futbolculanmızın 
muvaffaklyeti 

-!::enderiye 12 (Hususi muhabiri-
11ııı .. 1... eıı) - Fenerbahçe Galatasaray 
~~~ti ikinci macmı bugün .ls
:.=-ıenyede ~ mulıtelitiııe kaqı 
~ve 4: - 2 galib gelmigtir. Türk 
~n bir güıı enet Kahirede 
$0k Çetin bir müsabaka yaptıktan ::ra: .~emen o akşam trene biıiip er
~ .. ~~~- İskenderiyede yaptığı bu 
~ butun fena şartlara rağmen 
İ)i rnış olması halk üzerinde çok 

T, ~r yapmıştır. 
1ruttı 'akıınımız şu şekilde sahaya çık
' r: Cihad, Faruk, Adnan, Mu
dilı, !':&ad, ömer, Melih, Naci, Gün • 

1'· ~duri, Basri. 
~ lrınci devrede takımımız baştan 
~ete kadar haklın oynamış ve 
~ Ylnı 2 - O galib bitirmiştir. Is
.._ eriye muhteliti bu devre ıarfm· 
~yle bir müdafaa oyunu 

lıc· mecbur kalmıştır. 
lıı.ı.. -•ilci devrede Mısuiılar her ne 
~ııa olursa olsun bu farkı ka
~ için oynadılar. Fakat Türk 
~ b~ tesil'tin altında kalmadı ve 
" lekiıde mukabele etti. Bilhas • 
b ~ takımının son müdafaa hat
tı..,;_k_ muvaffak oluyor ve halk O· 

eı~mı:z1. sürekli alkışlarla t03-

~~tiıeedrdu.ik. . d d . ,:"CQln e ıncı evre e her ıki 
ıa 0 ik~r gol yapmasından son-'l'un Tilrklcrin 4 - 2 galibiyeti ile 
tJ.., '!'ürk takımı cok beğenilmiş-

(t"•taaaray1n Edirne ve 
~onguldak seyahati 

~bolcuiarın Mısırda bulunma • 
• ~ dolayı tehir edilmiş olan mil
'~ rn~ıanmn boş bıraktığı öSek, haftayı da hareketsiz ge-
ta~~ek düşüncesiyle Galatasa -
~ F.dinıe ve Zonguldqa. git
S~Yetindedirler. İcab eden teşeb 
') Yapılmı3 olduğundan, Galata
~ "'- takımının 18 Mayısta Edir-
8.0~~Yacağı tahakkuk etmi~ gi
ık~ rer taraftan B takımnın da 
~. dakta oynaması ihtimali var 

~-'~"'irdeki maçlar .... 
~) ır, 12 (Hususi muhabirimiz • 

~Bugün Alsancak stadında 
bir e ~eplitsman maçlarına bil· 
tdi ~ır~i kü~lesi ~nünde de-

'-'~~ b~r;n~~tır. Bır gun evvelki 
-.~ı:Y~ alaka tevlid ettiğinden 
~ eı:li!uıcı·ın ne netice vereceği me
~ ekteydi. 
~açı Altay ile Gençlerbirliği S Yaptılar. Birinci devre her 

n da Çok gayret sarf etmi§ 
1la rağmen O - O bitti. İkin
de bu kilde 40 ıncı dakika· 

b 't' devam etti ve gol ümidi ke 
~ strad Saim Altayın yegi.-

·~ atarak takımını 1 - O ga
~ soktu. Müsabaka bu ne
ltleden bitti. 
~çı Muhafızgücü ile Altın 

htt- 11ar. Muhafızhlar çok düz· 
0
Yu.ndan sonra birinci devre 

O bi~Y~ dört gol atarak devreyi 
~er. İkinci devrede de iki 
~ J.fulıafızgücüne Altın • 
~ 11n .. _ Penaltıdan bir gol atabil· 

-ç 8 • 1 Muhafızgücü lehine 

Atletizmde kırılan 
rekorlar karşısında 
Dereceler yükseldikçe gerideki atlet
lerin bundan hız aldıkları t:crübe ile 

sabit bir hakikattir 

Pazar günü Faik, 110 metre mini· 
alı koşuda büyük bir rekor yaptı. 
Bizim beklemeğe yüzümüz olmadığı 
ve ümid etmeğe çekindiğimiz bu de
rece üzerine bermutad bir .kaç tak• 
dir kelimesiyle i§i unutmak bere • 
yiz. 

A vrupada, atletizmin en müterak
ki muhitlerinde bile haftalarca de
dikodusu yapılacak bu hadise ne
dense bizde pek hararet neşretmi -
yor. Sebebt sadece, değil mBııialı 
lroşuları, henüz atletizmi bile bilıne
diğimizdir. 

Mamalı koşular, bilhassa Ameri
kada atletizmin en cazib bir br&Jl31-
dır. Minia koşucusu ise en çok tak· 
dir edi~n bir atlet .• 

Atletizm, rejim ve şuurlu bir id
manı şart koşan bir spordur. Rejim· 
siz ve yanlış bir idmanla yapılan. &t· 
letizm fayda yerine tarar verir. ~ 
te bu iki bilyflk gartın koıulmaaı ne
ticesidir ki, bir çok genç, atlet ohna
ğa he\•es eder. Fakat bunlardan yol .. 
da dökülenler yani işi yanda hıra • 
kıb daha kolay şöhret yapan sporla
ra sapanlar çoktur. Bu çetin idman-
lardan yılmıyanları takdir ederken 
çok daha bariz bir branç olan m&ni
alı koşularda Faile gibi, beynelmilel 
bir derece yaparak muvaffak olan 
gençlerim.ize 18.kayd kalamayız. 
Şimdiye kadar atletizmin hep 

kuvvet ve kabiliyete istinad eden 
Spesinlitelerinde muvaffak oluyor ve 
uzun sistematik bir idman tarzı isti· 
yen kısımlarında rekorlanmız dü· 
şük kalıyordu. Bu yalnız bizde de • 
ğil, Balkanlarda da böyle idi. 

Mesela koşularda mesa!e uzadık • 
ça rekorların fenalaşması buna ·en 
büyük delildir. 

Mukavemet koşulan, ondan evvel 
de yanın mukavemet koşularında 
t'ekorlanmız ani bir hızla yenilendi 
ve birinci sınıf dereceler elde etme
mcğe ba.~ladık. Bu işaret atletizmin 
artık Türkiyede yerleşmek üzere ol
duğunu gösteriyor, buna en müşkül
pesent, hatta en menfi düşünenler 

bile inanmağa başlıyordu. 
Faikın 14,7 si aıtık bu mevzu Ü· 

zerinde düşünenlerin !;ilphelerini ta.
mamiyle izale etmiE?tir. Artık çekin
meden Türkiyede atletizm vardır 
deyebiliriz ve Faik, Rıza gibi büyük 
ve beynelmilel kıymetteki sporcula· 
ı1mızı gösterebiliriz. 

Bundan ev\·el de söylediğimiz gi
bi biiyük kalabalık ve uğultulu bey
nelmilel atletizm aleminde bu çocuk
ların yaptıklan dereceler, hissedile
cek bir gürültü yaratacak mahiyet
tedir. Hususi mahiyette yapılan iki 
gevşek futbol ma"ı ile meşgulken 

Faik belki yurd dışından tebrikler a
lacaktır. 

Bizi sevindiren diğer bir hidise 
bir çok branşlarda eksiğimiz olan 
ikinci adam yoksulluğunun minialı 
koşularda mevzuu bahsolmamasıdır. 
Filhakika Vasfinin 15.8 gibi kıymet
li bir derecesi Faikın büyük per
formansı tarafından pazar gUııU mas 
keJcıııniştir. 

Dereceler yiikseldik~ gerideki 

atletlerimizin bundaıı büytlk bir hl& 
aldığı tecrübe ile sabit bir hakikat • 
tir. Bu yeni ve büyük rekodanmum 
t.emin ettiği kaznçlann 1'ellti en 'blto
yüğü de budur. 

F. '.f. 

TekirdaGh HU88Jln 
gene ba,pahlivan oldu 

Edirne, 12 (Hususi) - 'lUıti,e 
serbest gürq milsabakalan ile yat .. 
h güreg mUsabakalan son dereoe 
heyecanlı ve zevkli olmuştur. 300 
pehlivan şehirde davul zurna ile dO.. 
laatıktan sonra Sarayiçine gitmil • 
lerdir. Pehlivanlar San,.yiçine gel. 
dikleri vakii, umumi mUfettii, vali, 
kolordu kuman~, Trakya parti 
müfettigi, F.dirne belediye reisi ve 
baza mebuslarda SaraY.içine gelmif 
bulunuyorlardı. 

Baot& 4'.-..,..0. ft hfüe ~ 
leri olmak ibsent memleketin lier ta
rafından plea pehliwnlar partinİll 
bu sene hediye ettiği yeni kısbetle • 
riyle ve bandonun temposuna uya • 
rak sahada güzel bir geçit resmi 
yapmışlar ve tribünleri doldurmua 
olan bUyut bir halk ktltlesl tarafıa.. 
dan COf]runca alkı§)a:nnııelardır. 

Bunu miltealtib hakemlerden Et .. 
rem, Kırkpınar gilre§çllerinin kısa 

bir tarihçesini yaplDJI, Kuıtdereli 

ve Adalı Halil gibi büyük pehlivan-o 
lan &ıDJlll§tır. Bundan sonra seçme
lerin galibleri arasmda final müsa • 
balan yapılmıgbr.: 

Neticede 56 kilo birinci Kenaa 
(Ed.), ikinci Hamdi (Sivas), üçtııı. 
eti İsmail (Ank.) 61 kiloda birinci 
Ahmed l§lk, ikinci Mahmud (İst.), 
tiçUncü Haydar (Balıkesir), 66 kilo
da birinci İuet (İst.), ikinci Ragıb 
(Ank.), UçiiııcU Yahya (İçel), 72 Jd. 
loda birinci Celil Atik (Ank.), ikin· 
ci Rahim (FAkişehir), üçüncü Mwr 
tafa (Sivas), 79 kiloda birinci Vahid 
(Ank.) ikinci Adil (Sivas) ilçüncii 
İsmail (Kocaeli), 87 kiloda birinci 
Ahmed (İçel), ikinci Mehmed Ali 
(Ank.), üçüncü Ahmed (Sivas), ağır 
Ahmed (İst.) ikinci Şerif (Balıke. 
sir), Hasan Hüseyin (Ank.), 

Ankara 15 sayı ile birinci, lstan • 
bul 8 sayı ile ikinci, Sivas 6 sayı ile 
üçüncü, İçel 4: sayı ile dördüncü, E
dirne 3 sayı ile beşinci, Balıkesir 3 
sayı ile altıncı, ESkişehir 2 sayı ile 
7 inci, Kocaeli 1 sayı ile sekizinci 
olmuşlardır. 

1, ;ıı güreş saat 8 de bitmiştir • 
Tekirdağlı Hüseyin Türkiye birin· 
cisi, Gönenli Hüseyin Türkiye ikinci· 
si olmuşlardır. Tekirdağlı Gönen. 
liyi 52 dakikada yenebilmiştir. 

Küçük ortada Servet birinci, Gö
nenli Hamdi ba§altında birinci, Hay 
rebolulu Mustafa ikinci, büyük or
tada Karamürselli birinci, asker Be-
kir ikinci olmuşlardır. 

Güreşten sonra Trakya Parti mü-. 
fettili Kocaeli mebusu Ragıb Akça
koca tarafından kısa bir nutuk söy· 
lenmie ve derece alanlara mükifat
lan tevzi edilmiştir. Tekirdağlı Hil
seyine Kurtdereli kemeri veri1mJe • 
tir. Diğerlerine de Parti tarafuada 
albn saatler hediye edilmiftir• 

lıa B 
de bizi Ruslara nas1a 
satm~k istemişlerdi? 

{Baf taraft i ındice) 
re, İngiltere Kara.denir.de kollan ser
best olmasını istiyecek ve bunun için 
ısrar edecektir. Bqka tibir ile, o
rada hakim olmak istiyecektir. ~ 
kil kendisinin "denizler hlkimi,, ol
duğunu söyler. 
Eğer bir gün Rusya. İngiltere ile 

bir harbe giı1§irse bu bliyük bir t.eh 
like teşkil edecektir. Bana İngilte
renin müttefikleri için biçbtr pman 

haklld dost olmadığı söylendi. İn • 
glltere kendi hesabına kestaneleri 
başkalarmın ate§teıı çıkarmalanm 

sever. İngilt:ere lstanbu1da hlkim 
bir nüfuz elde etmek em~indedir. 

Bütün vidlerine rağmen, Rusyanın 
bu şehri almasına ve şayed tstanbu
lu işgal ederse onu muhafaza etme
sine İngiltere hiçbir zaman miisaade 
etmiyecektir. 

Almanyada, kuvvetli ve m~ 
şik bir Rusyaya muhtaçbrlar. lki 
komşu ve hakim hanedan eski mo
narşi ve dostluk ananelerini müda
faa etmelidirler. Harbin u:ıamam 
h&neijan için bir fAhlike addediliyor. 
Rusyanııı Fransayı terketmek iste • 
memesi pekili zihinlere sığıyor. F.
kat bu noktada da Almanya Rusya 
için şeref V& ha:paiyet meee1eeini an
hyor. Adiline bir uzl•emaya hiç zor
luk çıkarmıyacakbr. 

Burada yeni. bir Lehtatan kralllğı 
yaratmak fikri yoktur. Böyle bir 
krallık bir nifak bJllllı olacakbr. 
Bundan başka, denize serbest maJk. 
reci olmadığı i~ çarçabuk boğuhP 
caktır. ÇUnkU ne 'RU8J& ne AJmauJa 
Lehistan için şimal denjgjndeki li • 
manlarmdan birini feda etmeyi ak· 
Juıa getirmiyecektir. 
Avnıpan.m san ırb kar81 emni,etl 

için kudre~ m Rasyamn 1bım ol
duğu da teslim edlllyor. Zaten, ... 
marck'ın vasiyeti Rusyanm poli· 
tikaaıııı Asyada serbest bıra1ana.kb. 

İtalya ile harb kimseyi korkutma· 
yor. Sonbahardanberi, btlttin cenubi 
Tirol Avusturya askerleri ile dolu .. 
ciur. Almanlar da bir miiddett.eııbe
ri ora.ya asker yollamJllardar. Mev
suk membalara göre, harb İngiliz 
.PVBeiJe yapıllyor, ve farmason, ra-
aıaı~ ele'tiaiün Ve haldld ga~ 
tahtün devirmektea ibaret Jdmnle 
riıı ı~ ~psi birkaç milyon liret topa.. 
mışlaı·dır. Burada, atı lıqmetpeu,ı 
hilerinin İtalyanın bu harbe kani· 
masına mua.nz bulundukları bilini • 
yor. Bana gayet mtiabet surette bir
çok defalar tekrar edildiği veçhile, 
memlekette Ruayaya karp hiç bir 
kin yoktur. 

Rusyada sivil Alman esirleriııfn 
uğradıkları fena muameleden bah· 
solundu ve zatı hafmMpmahilerinin, 
keyfini duyunca, bizzat kendi elleri· 
le, muamelenin ıalabını yazmak te
nezzülünde bulundnkl•n, Harbiye 
Nezaretinde "yalnız is1av aslından 
gelenlere., kaydının illve edildiğini 
söylediler. Petrogradda, siviller bu 
kadar şikayet etmiyorlar.Fakat Alile 
rika sefareti katiblerinden birinin 
buraya yazdığına göre, askeri esir • 
lerden ziyade sivil esirler hakkında 
vilayetlerdeki muamele "bir skan • 
daldır,,. Kovno'daki Alman konsolo
su Baron Lerehenfeld'in mukadde -
ratı da pek teessür uyandınyor. As
keri matbaada basılmUJ haritalan 
nezdinde bulundurmakla itham edil· 
diği için Petro • Poulowsk kalesinde 
mahpustur. Burada akıl erdirilmiyen 
diğer bir gey iki tayyareci zabiti, 
M. de Knobelsdorf ile Bubille'in, i
dama mahkfun edilmeleridir. Zatı 
haşmetpenahileri bu hükmü şakka 

hizmetlerine kalbetmek llltfunda bu
lunmuşlardır. Bunlar gfiya beyan • 
nameler atmışlar. Öyle görünüyor ki 
bu her orduda kullanılan bir baha· 
neden ibarettir. 

Umumiyetle, bütün bu muhavere
lerden vazıh surette anlaşıhyor ki, 
İngiltere Rusyamn hakild bir dostu 
değildir. Birkaç sene içinde İngiltere 
kuvvetlerini Rusyaya karşı kullan • 
mak üzere Almanyaya bir teklif ya
parsa Almanya bundan hayret et • 
miyecektir. Fakat Almanya Rusya 
ile devamlı sulh istemektedir. 

Zatı haşmetpenahileri yukanki 
maruzattan göreceklerdir ki Rusya 
ile ilk yaklaşmak teeebbüsü, ki, doğ
rusu, gayri resmidir, Almanyadan 
geliyor. Burada söylendiğine göre, 
bir müddetten.beri Grandük Nicolas 
Nicolaievitch askere biç a.cımayor. 

-----

ÇARD AK~ 
Rumeliye fütuhata çıkan büyiilr] 

Tark ordula_r_ın_ın_toplantı 1•rİ , 
Yazan : l<EMAL AL TAN . 

Tllrklerin, 1kincl Murad gınanın. 
da Rumeliye karp genil filtnhat .... 
vaşlanm hazniıyan. büytlk iatili or
dulan ilk Gelibolu brpsıııdald Ç&l\t 
dak sahilinde toplanmıştı. 

Çardakta. Alem Sultani dmilen ta
rihi bir mevki olup burada dört tak 
Uzerine "Padleah çadırı,, kunılmq 
oJmasmdaa dolayı şehrin adı "Çiha• 
n tak,, dan Çardak kalmıştı. 

Çardakta, Geliboluya geçen Türk· 
lerin bUyUk zaferleHni tesid için her 
yıl "25 ağustos tarihinde,, Çardak 
ve civar köylerinden gelen halle "A· 
lem Sultani,, mevkiine toplanarak 
IJa.yram. yaparlar. Bu, asırlardanbe
ri bir anqe olmqtur. 

Qardak ilk askeri Ussülhareke ol· 
duğu am•n menzil olarak inşa edil· 
mil olan tarihi hatırasmdaıı bir ker• 
vaDSBrq mevcud bulunmaktadJr. 

Fatihle beraber Midilli adasım fet· 
beden Gui F.ce Yakub Beyin (1) 
"Hicri 881 tarlhH,, gUzel bir cam.il 
olup bu camifn inp tarihile beraber 
kervanaara.y. da tevsl suretile tamir 
MDmifti, Uzunlağu 82 ve eni 14 met--

re üzerine dött lıöte bir plin &eklin· 
de olan. bu kei"vansarayın içinde es
ki Yunaa ve Rom4 ııizamı mimari • 
8İllde Jwwdakh OD aded 8ÜtUll gö • 
ltUinekt.edlr. 

Tanm bir TUrk 8tiliRe malik Gazi 
Yakub beJ camUnin de dit revak 
kısmına "eski Tttrk mimarlannın 
beis görmiyerek yerine göre bir lü· 
zum halinde lmıtandıklan,, yabancı 
sütunlar konulmuştur. 

Halbuki camin esas mimari tetki· 
litma mab8Ua kubbe ve kemerleri, 
konıi§lerile silme profilleri, içteki 
köşe körevUeri, blit8n tesyinl illeme· 
leri tamamen Türk tarzındadır. 

Cami avlusunun mihl'ab çıkınbsı 
yanında çok sanatkirane yapıJ.mıe, 

bq ve ayak ucu tqlannda kıymet
li kitabeleri olan Gazi Yakub beyin 
mezan bulunmaktadır. Çardağın de· 
nizcilik tarihimizde de bir ehemmi
yeti vardı. Gelibolu tersane iken ba· 
tak liman haUnde eski Türk kadır· 

(1) Tarihi ar&§iarmalar yaplhrsa 
kapta. derya Barlmos Hayreddin 
Paşaam babul olduğa an'ePacak· 

- ·-···--·-·-···-·· .. ·-
Rus yaralıları ve esirleri bunu te • 
yid ediyorlar. "Askerin hayatı onun 
nazarında ehemmiyeti haiz değildir.,, 

Efrenci tarih ile ayın 2 sine yahud 
3 üne kadar, Almanyada şu kadar 
Rus esiri vardı: 

Zabit 5.500 
Nefer 520.000 

(Arkası yarınki makalede) 
• • • 

Bu ikinci vesika Almanluın Rus
yaya yanaşmak tasavvurunda bir a
dım daha attıklannı isbat ediyor. 
Tavsit ettikleri kadını, daha iyi ko
nuşabilmek için, bir bahane ile Ber
line alıyorlar. Burada Hariciye Na
zırı Von Jagove meydana çıkıyor. 
Mektubta göze ~arpıyor ki Alman· 
ya Avusturyayı muhafaza etmeğe 
azmettiği halde iki Alman devleti 
ili kurtarmanın çaresini Türkiyeyi 
feda etmekte aramaktadır. İngilte • 
renin Rusya ile müttefik olsa bile 
1stanbulu Rusyanın elinde bırakmı
yacağını çara anlatarak bu meselede 
de Rusya için en karlı yolun Alman· 
ya ile anlaşmak olduğunu söyletmek 
tedir. Rusya ve Almanya için kar, 
Tilrkiyenin ezilmesidir!. 

Bayin Cahid YALÇIN 

galan ve kalyonlan bu sahilin talil 
koy ve limanlarmda barınırdı. Gul 
Yakub bey burada U88U balıd ku • 
mandanıydı ve Fatihin fstanlııuhı md 
lauaruuıda elyevm lfalkara ...... 
sında medfun, Yıldırımın methur 
serdarı Pata Y eğitin torunu oJau. 
Mora Y enigehiri fatihi Gazi ömer 
beyle beraber yine Malkarada mecl
fun kaptan Yegi.n reis Çanakkale 
boğazının emniyeti için boğazlarla 
Marmara denizi arasında ~ 
bulunmuşlardır. Çardağın tarihi~ 
yunda bu kere son Çanakkale m~ 
kıbesine aid harb esnasında Atıbul'
nu kahramanlanndan birçoğunua 
burada gömWmUş olması müıuulec 

betile aziz TUrk gehidleıinin ebecl 
şerefli yadını canlandıracak bir ~ 
bide inşası için Trakya Umumi mft.. 
fettişliği derhal te§ebbüse geçmif ve 
tanzim edilen projesi mucibince i.• 
bidenin mevkii tayin edilip temelle
ri açılmağa başlanmıştır. Bununla 
beraber Çardaktaki mevcud taribf 
sanat eserlerinin mevkileri bir va • 
ziyet planı ile tesbit edilmiştir. Bil· 
bassa Gazi Yakub bey camii ile Ker 
v&nsaray arasındaki kapanık saha. 
açılarak geniş bir meydan haline ge
tirildikten sonra . etrafında inşa edi· 
lecek yeni belediye ve halkevi bina· 
larile süslenmiş olacaktır. Ayni za. 
manda "Alem Sultani,, mevkii ve 
Gazi Yakub bey memnnm bulundu .. 
ğu camie aid dış avlu hafiresi bir 
pian dahilinde yeşillik ve çiçeklerle 
tarh ve tanzim edilip tarihi kervan· 
sarayın da esaslı tamirine yakında 
başlanmış olacaktır. 

Kemal ALTAN 

Dolmabahçe atadımn temel 
atma merasimi 

19 Mayıs spor ve genelik bayraırıın· 
da, Dolmabahçe stadyomunun temel 
atma merasimi yapılacaktır. İn§a .. 
sına gelecek haf ta başlanacak olan 
yeni stadyom on sekiz ay sonra ik
mal cdilmi.cı bulunacaktır. 

Beykozluların muvaffaklyelli 
seyahati arı 

lki Maç yapmak üzere Eskişebide 1 
davet edilen Beykoz birinci futbol 
takımı orada Demirsporla cumarte
si ve pa~ günleri birer maç yap
mıştır. İlk maçı 4 • 1 kazanan Bey
kozlular halk tarafmdan çok jyi 
karşılanmış ve oyunlan takdir edil- . 
miştir. 
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J azan : Abdullah Ihsan ŞENSOY 

-4-
r- Çapumı- <XmUDID& '9Ul'lllU8 l* dell
bnh dağ köyüne giderken ısu ba -
IJD.da, bir ağacın gölgesine sığınımt 
kftahrm ob1U yq1ı filcmola ryt.,. 

1iw!t= 
- El eJlmflnalqktbıı Y9ll baba:.. 
Dedi 
Yaşlı 1'flosof hı w"• cblJmadı 

liilc.. yine çok ~ om. .. 
Uline vakıf olan aetJkanh: 

- Velillaba.. yine kendinden geg-
111İ3-· Kafalı adam •• diiııy1qa mete
lk verdiğı yok •• 
Dıye mmldandı.. 

K ·ye vAI'diğı vakit anasına Veli 
bab :yı yıne okurien gördüğünü ~ 
ledı, l uşlı k:ıdın: 

- Yarın çorba sırası bizde, dedi. 
unutmıyalım. •• 
O nahiyenin emıişidır. Kal· 
llıiı ırmıya. gelmez. 

••• 
Vak t öğ e yakl yoı dıı. 

Yru filozof, elan okuyordu. 
Nih y kıtabını kq>adı •• 

Ve gozlemıı g · ğe dikti. 
Gök bulutsuz ve berraktı. 

fasmavi bir enginlik dü~ünee 
kabiliyetini arttırac"'..k bir olgunluk 
ta.cuyorou. 

Y fi o of korJı:ını,çıGJ~an 

er 

gül rinı ey su ! 
· r\ orum ?.. e görilyoruın ?. 

r ... Hah .. hnh. hahh.. U-

bır ki bın Türklerin 
en hemen heps·nin Uç dort tane 

kan ı olduğunu okumuştum. Hele 
p rlar, zengin in anların evlerin
de onlarca cariye, halayık, odalık 

bu unurmuş. 

V bütün bwılann vazifesi, efendile
rmin a.rzulanw yerine getirmekten 
ib . Bu it'barla bu kadar çok 
ka ı ı rn baretle idare eden erkek
] rı , l er kadının nazarı dikkatini 
ceibebn i tabiidir. 

P rtl:ırımızın tetkiki çok ~ 
m 1 bır ş kilde geçü. 1ki saatlik bir 
tevak uftnn sonra vapurumuz 18-
tanbula doğnı yoluna devam etti. 

1 tnııbula ancak ertesi sabah va
rabildik. Vapur açıkta demirledi. 
Derhal vapurun etrafını saranhyık
larda.n birine atladık. Kısa, fakat 
heyecanlı bir yolcubılrtaxı sonra aya
ğımızı nhbma attık. Burada .Amıa 
imdrıduna yet:ilti. Türkçe bildiği için 
derdimizi anlatabildi. Y.olcu salo
nunda bavullarımızı bir daha anııil .. 

.ınme yürUyemiyeceksbı... Senin 
kollar.un: kopardım .. 

Fakat gene ani bir fırlayışla doğ
mldu;. Kltibesine doğru; elinde sun 
.ın tuttuğu lritablJie kO§llllY& bal
ı.dl ... 

Bağrı yordu: 
- Yetişemiyecekain .. Yetl§emiye

eeksin, ayaklaımı da kırdım .. 
KlilbeAiııden i~ye girerken • 

,akları eşiğe takıldı, ve boy.hı ~ 
ymıea. Jlel'-e yuv.arlandL. F'akat rubu 
elin isyankirdı: 

- ~ kara talih! Bm gey: yapamı+ 
yacağını anladığın için değil mi?. 
Ntbayet ayağp:na. dolqtm.. 

••• 
'Ya§lı filozof, ıkpma kadar oda

mnda bubhranlar geçirdi.. Bfr çcilt 
şeyler yapmak istiyor, bir çak şey
ler: söylemek istiyordu. 

Fakat ne yapa.biliyor, ~ne de ~ 
JeyebiJiyordu ! Kendisini dıp.n,a 

&tm b. 
Ufukta kwllqan giinege ~ 

bakb ve sonra.~ sibi haykır· 
maya bamadı: 

- Gün batıyor .. 
- Gün babyor .. 
Dağlar ine eee -.erdiler: 
- Gün batıyor .. 
- 1. bana cevab 'ft!riyarlar, en.. 

le inledi. Çılgın hnykınşları art • 
mıştı: 

- Hayat denilen esrann içinde 
ym arJaıımamak, ezeli, ebedi olmak 
ınzım .. 

Y kendi · döndü dolqtı, ken 
di n cevab oldu: 

- Ezelı, ebedi olmak lazun ... 
it filowfun gözleri büyümii§

tıi: 

- E akat bu nncak kıyamet gli
nlı ol::ıc k .. 

Kendi cevabını aldı: 
t bu ancak laya.met gii-

c ko ca.k. 
•nç halin· 

yalda -

--·~·~,e ça-
....... L.u.L!"" bir mccnwı 

Nihay& ya§].ı 

lar. Nıhayet dışnn çıktık . .Anna bir 
araba. tuttu. Ve l tnnb lan dar ve 

fena kaldırımlı knlnbalik yollarına 
daldık. Bir tal ım ganb garib yollar
dan geçtik, yoliuşlnrdan çıktık. Ni
hayet bird nbire trafı büyük bina
larla çevrili bir caddeye geldik. Yol
culuktan o k bunalmış idim ki 
etnıfıma bakamı ordum. Her taraf 
uker ve kırmızı fesli insanlar/n do
lu .. nihayet arabamız büyük mr bina 
mn önünde durdu. Kapuun üzerinde 
f:raıı91rea olarak "Tol·ntlıyan oteli,, 
:ibaresini okuyunca bize sağlık veri· 
1en otelin burası oldıığµnıı anladık. 

·içeride bizi hünnet1e karşıladılar. 
Gmel bir daireye yed tik. Buyleee 
.latanbula gelmit bulundiık. 

lki gün sonra, üzerimizden bütün 
1'01 yorgunluğonu ~. giineli bol 
bu memleketin havuına. aJ.ışmJ3 Jm,;. 
lunuyorduk. Biırada herkes fi:oa.naı». 
ca bilmği için Annaya pek ihtiyaç 
kalmıyordu. BUndan da çok memnun 
cııluY«dum. Daha ilk akpm yeıuık -

zmit rıhtımı 
---------·--M••-----------

ÇÖKMEGE Mi BAŞLADI? 
hmltten gazetemize yazilıyor: 
Guetenize aid hürmetlerimi HU -

aeyin Cahid Yalçm'ın imzası tezauf 
ettirdiği için sUtunlannd& hakikate 
ay.kın bir t.eıt yazının yer almamırıı 
bence dilektir. 

BU itibarla size bu mektubumu 
yamıak mecburiyetini duydum. 

5/5/940 tarihli nüshanızın altıncı 
sayfasında "Harbe rağmen lZınitin 
iman ilerllyor" başlığı altında İzmit 
belediyesinden sitayişle tiaheeden bir 
~ var. !z.mitli değil de uzun za
mandanberi İzmitte oturan bir va -
tandh§ ali.Kasile bu yazıyı okudiım. 

mm mücadeleden sonra: yurdun 
her ta.n.tinda birden başhyan imar, 
bUnnma, ?e terakki hamlelerini ve 
asannı mahdud bir kaç kişiye atfct
meıt kadar haksız bir düşünce ola
maz. Yalnız bu Hamleleri idare eden 
lerin hirekatında beltlenildlğinden 

fazla dikbt, durüsti ve durbinlik gö
riilürse meziyetler arasında amili 
nmvaffakiyet olarak zikredil bilir. 
Halbuki, sekiz sene gibi uzun bir za
manda "çene ve paşa,, sularım ge
tfrmiŞ bundan ötUrU öden.memis bir 
Biliii boTCU var. 

~rin ortasından geçen tren yo
hmun iki tarafını süsliyen güzel, ye
lil ağaçlar. belediye binasını gölge
lere alır vaziyette yüksek ve sekiz 
seneyi ~e birkaç defa alacak ka .. 
w yıilanm.ıştır. 

Şehr.in tenvir.atı.na gelince: ~urdu
muzun uzak kö. lerinde bile pınl pı
nl nurların yandığı, bu devirde, asır
lardanberi Türk medeniyet ve irfanı
mn merkezi olmak şerefini tammış 
olan fstanbulun. çok yakın bir kom
§USU olan lzmit, bucilııkü inıkfuılar 
mevcud iken, böyle karanlıkt.a mı 

kalmalıydı? 

hırak- bu gUnkü neticeye varmıŞ ?e 

belediye reisi ile eski belediye mec
lisi azasının bundan ötUHl Şfırayı 
Devlet kararile muhakemelerine lü
sum görillmUat.Ur • 

Binnenaleyh vaziyet ba. hakiki 
safhada. iken İzmit muliabiriiıiz lilin 
bilir nasıl ve ne gibi sebebler tiıh -
!md'11zmit belediyesinin muvnffa. -
.ldy.etüıdcn sütunlarca bahsediyor, 
onun için ben de bu mektUbumla bu• 
muhabir a.rkadaşmızııı objektif gö -
rUşlerini ta.mın ederek lialtikati gös
termek .surctila efkanumum:iyeye 
bir himıette bolmımuş o)duğµmu _. 
myorom Bi1Velli1e hlirmetl8rimi an 
ederim. 

.Paç mahanesi No. 28 

Alımed URAL 

Edirnede ehli 
hayvan sergisi 
:Edirne, 13 (A..A.) - Yarış ıslAli 

ve yarış encümeni tarafından tertib 
edilen ehli hayvan sergisi dün Edir
Hde merasimle açılmıştır. Merasim· 
de Umullll lılilfettiş vali, Trakya 
Parti müfettili. belediye ve parti 
reisi de hazır bulunmuştur. Sergi at, 
sığır, inek ve koyun şubesi olmak 
lizere dört kategoriye ayrılmışbr. 

Hcrı Ratagoride derece alan hayvan 
sah.inlerine yekünu 2.300 L! .tyı bulan 
milkafat vcrilı:nİfjtir. İyi hayvan ye
ti§tinnege matuf olan bu ekonomik 
hareket yetiştiricileri arasında çok 
iyi tesirler bırakmıştır. Derece alan 
hayvanlar halka, Uç gUn müddetle 
teşhir. edilecektir. 

Borsada şeker 
pancarı zeriyafı 

V atandnşlara rud hm itte yüksalen 
ev, dükkan, apar.tınan gibi binaların 
gözlere vcrecefri zevk gerçi umumi-
dir, fakat muvnffakiyet, sahiblcrine Bursa, ı3 (A.A.) - Şeker fubıi-
aiddir. Bunda belediyenin faaliyetini Kaları şirketi Karacabeyde §eker 
zikretmek bilmem yerinde bir şey pancarı yetiştirmek üzere §imd"<l~ 
midir! f aliyete geçmiş bulunmaktadır. Bu 

münns lietl 'rket Karacabeyde bc
Yine Bel diycmn muvaff nkı etleri her dönUm.e alb liradan olmak üzere 

serısınden ol k a. rılan rıhbm ve 
h lkevl inşru ı ı ıne gelince, halkın 7.000 dönum arazı kiralamıştır. Ki-

ralan.an bu arazinin 300 donümU to-birçok zanır rin rağmen yapıl -
m ma nza gö t rd v ve bu uğurda humluk pan ar ekimine tahsis edil-
old kça m" ·m b r para .sa.rfettiv miştir. c:ou etin bura.da.ki i§lerini ida· 
rJhbm ve halk Yi binası m 1 ef re et.mel uzcre 4 in ilik bir hoyet 
çok fena bır v yet arzetmckt.e ve K cab gibni tir. 
ayaksız, m nedsız yapılan rıhtlm Karaca. d Y paruıarlnrın 
çökmektedir. H evi binasında ay geker usa.rest yüzde 22 onda üc ola.-
ni vaziyette&r. Esa en bircok yan. mk tcsbit edilmiştir ki bu milttar 
lışlıklarla başfuruuı bu iş çpk tabii o· Türlriycdc h sta g en bir verim sa

............. ,~ .. - yılmaktadır. Karaca.beyde bu scne-
kezinde bir odaya k p dılar. Kapa - lik def o 2000 d 'nüm tütün e 
dıkları odada o el'an haykırıyordu: 1200 dönüm de kendir ekilecektir. 

Pek yakında kıyamet kopacak.. Köy e en do um l rmm 
Pek yn.kmd • ~y:mct kopacak.. ı iahı 

Okuyuculo.rmı. 

lölenmcmi m vzulıır arruandan 
çıkardığım bu bilrayeyi içinizden ha-

nız, belki d v c bulacaksınız.. 

"B adm:n olur mu!,. dlyeeeksi· 
niz. Benim kahr:ımıınım nil y t ve,. 

li olmak iddi daki bir delidir. Fa
kat Profesôr Mazhar Osın.amn ders
ler.ine devam edceek olursanız haki
katte y yan öyle ynlnnc.ı p y m
berlere rastg siniz ki bn hil • 
yenin ka.hram nı olan yaşlı 107.ôf 
bu uydurmn p !!nmbm-lerin ümme. 
ti bılc olnmıyn aktır. 

Hepinize vgiler ... 
Abdullah tıı 

ıçreli aile. ile tanı - ( 
tını. Bazı i malzemeler s tmak 
için Türkiyeye g len bu adam kansı 
ve bir çoeUc,.Yunu da beraberinde ge -
tirmiş, otele yerl misti. Sevimli 
bir kadın olan karısile pek kabuk. 
kaynaştık. Ertesi günü mr Binama 
ya gittik ve kendisile vehirde uzun 
gezintiler yaptık. Bilh888& fstanbul 
tarafına. geçmek, camileri, askeri 
m.ümyj gezmek bisim için gok ente ... 
lleSIUl oldu. 

Günler pısiyor, fU8lt bir tthitl 
beklediğim taUmat geliniyontiı. Ni
hayet bir akpm Anna, oduna elin· 

de kalın lir :aarfla. .,,eldi. 74ıfia .. -
ttind8 _.. yazılı ıd• ı 

Ayancık 13 (A.A.) - Köy keten 
dokıımalarımn ıslfılıı ıçin partimizce 
Y"pllan cbbüs üz rine Ziraat Ve
kfiletine k mıza. go derilen zi ut 
enstitiU · koy n tları enz · · ü 
mudürü Dı:. Tevfik tnra:fınd bu -
gUn saat 1 de keten ziraati ve köy 
keten dokumacılım üz rinde hallce
vind bir nfcrn.ns verilmistir. 

k 

- Ka cıya bırakmışlar! dedi. 
M ' t • ldım, actım. 1ç ·de ta

nımadığım b · yazı bana hitaben şu 
kelimeleri yazı)'.ordu: 

"Bu akşam. AJman sefarethane -
si d ve ecek olan baloya dnvetli
sınız. Holandalı bir :Kahve tfüıca.n O• 

lan M. Tliodun r.evccsisiniz M: Thod 
gece saat 9 da sizi almağU gelecek -
tir. Baloda sizi takdim edeceği yüz • 
bflil, Rcdcr mr istihkam zabidfr. Ça
mkkale boğazının tahkiminde: mü 
him rol oymmllltır.,, 

Oh çok şilkUr .. nihayet e8aslı bir 
,ekilde ~ !>aşhyordwn. An· 
_,. sordüm.: 

- sm ıtag? 

Mümin, seyircilerin arkasından 
gidiyordu. Görülmemeğe çalışıy;or -
du. Nllıayet, elinde zembil Alinin ya
nına geldi. 

Dıramalılar, MUmfui tanıtmıllar • 
di .. Ali, Mümini göıihıce: 

- Bre çolak .. Burda. mısın be?. 
Diye sevinçle bağırdı.. Hamnı oı;. 

duğu Halde, Mümini severdi' Çünkü, 
)Cümin ahli.klı bir giirelçjydi. Hasmı 
incitmedent kabbelilt etmeden tutar
dı. 

Ali, Mllinin hocaya mağlub ohnuu 
bir Rclıllvan olmalda beraber, on
dan hiçbir vakit incinmemi§ti. Has
mı onu, hakkiyle '918, mıtahkJa mağ • 
l6b etmi§ti. 

JCüm.in, Alinin hDiııD.tl kahulUne 
118rindi. Ve, parm.ainn ağıma göttı
rerek. sus! der vaziyette: 

- Aman, jmnjml 'bliJn.rak söyı&o 
me!. 

- Neden? 
- Kendimi gDledlm-
- Ne için!. 
- Daha iyi değjJ. mi böyle? 
- Fena değil, birdenbire ortaya. 

çıkarsın?. 

- Fakat, Cazgır t.mail pehlivan 
bmi tanıyorm\11. 

-Eh! .. 
- Bereket versin başmıdaıı 8&V-

chm .. 
- Başa. güreşecekain tabii? 
- liışallah.. 
- Ben de Adalıyı t-.ıtmağa karar 

verdim. 
- Yalnız.mısın? 
- Hayır, Pamukçunlu Osm.anla 

ee tuttum .. 
-Ya? .. 
- Senin arkadaşın yok mu: 
-Yooo ... 
- Olmnz. .. 
- Ben, sen arkadaşsındır diye 

seninle eş tutmak istiyordum. Ve 
bu sebeple ba.~a güreşmeğe karar 
vermi. im. 

- Ziyanı yok .. Üçüm.Uz de bera -
ber gideriz.. 

- Adalının arkadaşı kim? 
- Bilmiyonım .. 
- Filibelinin!. 
- O, muhakkak Kara Osmandır. 
- Öyle is , Adalı Filiz Nurullah 

ile eş .. 
- Belki de. .. 
- Sen kiminle wtmak :istiyor-

sun? 
- tık cl. Adalı ile.. 
- Bet de, Adalı ile tutm k iatı-

yonıın, dedi .. 

İki p lılivan d , Adalıyı tutmak 
istiyorlnrdı. tı.ısi de Adnlıyı ilk tu
ta akları için heyecanlı idiler. 

Nih , aralarında uyuşamadllar. 
n alarmdan biri: 

klar. hak oyununa razı o -
lur m mu ? dedi. 

Her ikisı de: 
- Oluruz ağam .. 
- ekfıl •• 
D y e, Dıramalı Ali sordu: 
- T tuta gım .. Kim kurt bu • 

1urs d ı ile evvela o tut:swı olmaz 
mı? dedi. 
Dmunalı Ali, a.ğanuı hak oywıunu 

kabul etti. Av MUmin hac ya hıta
ben: 

- Molla, sen de kabul ediyor mu-
sun". 

D y·n , Miımin hoca: 
- Hn , hny ağam ... 
Di e mukabele etti. A '"a yerden 

ki.i U ilk bir tru aldı.. Gözlerini yun1 

m mil hrı.zırlanmış bulunuyordum. 
M :v tu ale m b na çok s akışı yor
du. r n m o n kuvaför de sn !arı
mı çok gü 1 t. lh.oriın etmisti. Ayna 
nın k n la kendimi seyreder 'c 
gözüm i · n ufak tef ek son rütüı -
lcrı :yap ke..'1 k pı çalındı. Az sonra 
A.nnn iceriyc gırdi: 

- Bir y l slık olacak gullba mn.
dmn. Irolnndııiı kahve tüccarı M. 
Thod isminde biri sizi görmek isti -
yor. 

Bu kadın da ne kadar sersemdi: 
- Sen böyle şeylere karışma! İçe

ıi al a aını! 

Şjı di hafif bir he~ kocamı 
hcl~li: :">rdum. Nihayet kapı açıldL 

Uzun ılindir ş pkası elinde, kabak 

!!'AZ2lN : M: Sami KARA YEL 
du.. ÇünkU, işaret etmiştir diye ., 
olinasını istemiyordu. 

Ellerini evvela Mümin hocaY' I 
tirdi Mümin biraz dil§ü.ndü ve, 
du .. 

Ağ9:, avucunu açb. Ve, bot 
Z3.valli Mfüninin o, anda 
titremişti .. 

Ağa, tekrar taş tuttu. EleriJll 
liye çevirdi .. Ali düşünmeden 
d~. 

Fakat, Ali de bulamamıştı. 
Çlkınıştı. Biraz evel inkia.n 
uğrayan .Mümin hoca bunun · 
ne tekrar hayata gelmis gibi oJdıl' 

Bu sefc~ muhakkak bulurdtl 
iste yemin olmazdı. 
Ağa; tqı itina ile arknsmdJ 

leştirdi. Gözlerini kapıyarak 
Müminin ~ğsüne daya.di. 

Milinin bu sefer. dUŞünmedert 
muştu! Fakat, yine boştu, bol'$ 
rar inkisarı hayale uğradı. 
Ağa, tam tekrar tuttu. Bu 

Ali bir vuruşüı. ÜL'"}ı çıkardl 
kaldı. 

BU surette ortada müna~ 
madı. Herkes hakkına razı oı@J' 
dalı Hhllli Ali tutaca.lfu. M~ 
kimi es verirlerse onunla gil 
ti. Mllinin Aliye su:la.ndı: 

- Bari şu herifi mnğlub et · 
- Y enmcge çalışac~<7nn. 
- Sıkı gir.. • 
- Elbette .. goz açbnr ınıyıoı 
- Ah, Ali .. ben tutmus o~ 

şu herifi .. 
- Ne yapalım!. Hak oyuıı" 

nimmiş .. 
Başalb pehlivanların da. ; ~ 

bitmişti. Cazgır, 1'lümini gö~-. 
zere b mı c virdi. Lakin ){o 
rada bulamadı. Gözlerini e~ 
dırerck onu aramağa başJııdJ. 

MUnıin, cazgınn göz g 
gc>ninc olduğu yere sindi. 
lar aşırdılar .. ve sordular· 

- Molla, ne oluyorsun" 
:Mtınılıı tcl3şlı, tclilşlı: 

- Aman susunuz? l 
' - Ne var yahu?. 

- Ş cazgır herifi yüıe t1lfl' 

ğırm 

-B 
-D ~ 

niz .. 
- B 

cak! .. 

dim y " 

- O, tı yır! Kat''\ · 
Kol kola dışarı cıktıl'~ 

ıer· yav ym indik· r! 
nünde he .. u rafı kapalı 
ba duruyordu. 1 iye ~ 
ruba h rek~ etti ıt0 

zaman konuştu: -~ 
- Alman sefareti yr,,, 

için konll§ ak az '\' ~d 
yapacaj;'lnız nzif e) i bill. 
ğil mi? [P 



Ta bü 
"" • 

fll e esı ya 
{ 1 3 •iooüoo) 

İİ'ransadaki lngiliz hava ordusu 
~ bıhmaıı Renter muhabiri, 
~gi~ız bombardıman tayyarelerinin 
:ıçıkadaki Alman tlaJ1.llIIl geri -
Binde taha§Şiid etmiş olan kıta.ata 
~~ zayiat verdird ltlcrini bildiri -,.... 
k Beı ika mukabil taarruzu, Albert 
'Y a.naiı üzerinde berhava edilerrı.iyen 
,.e~ köprüd n g tikten sonra 

11
1titınont ve Tongre · t· ::.metinde 

\'~liiyen düşman kuı:-vetk'>line müte-
! . huluunyord . 

~ ttgiliz tayyareleri, ı a~triclıt ile 
l...ottgr:eı:J arasında har ı.:;t yapan 
d hııan kuvvetlerini, 1b mbalumı l r -
ı:· Nakiı vasıtaları üzerine bir kaç 
d lttba düşmii§tiir. Alınanlar ar:ısın-
a bir çok ölenler v dır. 

11 ll strlchtdeki üç k" IJI'Üden yal -
z bir +ft-.-! k- 1 tır D"<Y ikisi ta '-<LUCS1 i.Um.I • ı0 er 

le h edi1m · :ir. Alın rm hare-
d etlerinde ıniişkillatn. u:h-.... dıltları ve 
h % n ordu.su ku yi killi inin 
~z hududu geçm · - · zannolun -

dır. 
l.i::tn M--! A .... , d __,ı.rıun - Tong 

ıtı .Albert kanalı Us 

ltııı.._. aza eden bü~ 
--=sı heı-hava edil 

y lu .. ?' ·n
ki 1-"'pniyü 
Ebeneyr:ıael 

~ttu Resmi Teb 
13 f terin umumi kar rgfı.hından, 
'Yor:A..A..) - D. N. D. :ıj nsı bildiri-

~ lı!aYıs askeri t 

h<t ~· Pa?.ar g· 
b\:~tı, iyi bir 

ileri 

İki tara.f ın harb tahi~ c ·i 
Paris, 13 (A.A.) - Havas ajaıı

smın İngıliz ordu1an nezdindeki mu
habiri bikliriyor: 

İngiliz genel kurmayı, sürat ha -
knmıxfan Almanları gcg.ınnğe çalış

maktadır. 

General Von K · el, kl~ik kaide
lere sadik kahır k, ::ı.skcrlerinin hızlı 
yürüylişıe-=i ile harb yapmak llitiyor 
'\"'e henüz vakti ,·arken ve İngiliz -
Fransız - Holıında - Belçika mnha
rehe vaziyeti kat'i surette tayin edil
meden ve muttefik orduların koor -
dinasyonu tnmamlanmadan, kendi 
ta.armz vaziyetinin verdiği mnvak -
kat avantaj n azami istif a<le etmek 
~ mümkün oldufru kadar fazla ara- 1 
zi işgal eylemek ebbüsünde bulu- ı 
nnyor. 

Fakat, müttefik orduların koor • 
dinasymı azami "'üratle devam eyle
mektedir. 

Maarstricht'in alınmasını mütea.
kıb, düşman, şim lden Tongcren is
tikametinde ve cenubdan Houfflije, 
Ba.stogne, Ncufcha eau istikametin
de hüeum etm ktcdir. 
İngim k taları bütün kuvvetleıile, 

müttefi in g yretlerile yeni bir 
cesaret al Al rt nalı iizerinde 
enerjik bir surette mukavemet eden 
Belçika ordu unun im.d dına koş -
makta devam ediyor. 

Şurası ac ç g-rül · or ki düş

manın plim aslı darbe ini mütte -
fik onhtların hyn:ı.k noktala:mıa 
tevcih ey k:tcdir. Düşman hemen 
meydana cık:ırıl:ın h 'alarla, İngi
liz ve F'ran8Z l · danhğmm dik
katini baş taraflara woe çalış -
maktadır. Fakat a. imdid n Al-

maı'll2 bulunmakta. r. 
İngiliz: hav kuv..-etleri, hasmı mü

him surate · kal etmektedır. Al • 
manlann t" r ü l; ilim ciddi su -
rette bom lanın ktadır. 

Ahna:nyaru:n tt>hdidi 
Berlin 13 (A.A.) - D. N. B. a -

jansı J'.ıildiriy r: 
Alınan Hariciy 

Paris ve La H 
memleketlerin m 
eilen devletler ........ io .... 

kcri vaziyetini izah etmis ve bu kuv
\ etlere beynelmilel kanunlııra _aykırı 
bir muamele yapıWığı takdirde, Al
manya.om dij man harb esirleri hak
kında · etli m kabelci bilmisilde 
bulunacai ı bildirmiştir. 

Fransız baHvel ·li B. Reynaud, pa.
zat günü akşamı şu beyanatta.Jıı -
lunmw 

Alın Be1 ika ve Holziı-

ınez. 

menk ve Belç".ka ünifor -
• · rıl kıy:ı..f ette para -

u ...... _...............,..... ndır. Fransız 

ı rru ütçüle -
a veya sivil 

· ken baki -

Eğer buna. - en B. R ynaud, ce 
sur ~ ··ıel'e 1 ar 1 beslediği ki
ni için balı e r a, Alman or -
dusu bcyn , ı h mlmn bu ihla -
line karşı derhal m k belei bilmisil
de bulun cnktır. Bunclan sonra kur
şuna dizilecek olan her paraşütçü 

için on. Pra:nsız h:trb esiri kılıçtan ge
çirilecektir. 
lrnnetlerc ve demiryollarına yaptık
ları taaruzlar.~ müsmir yardımlar 
görm.üşt.iir. Bunun haricinde tayya -
reler, garbdeki harekat sahası üs -
tünde hava Ustiililüğü elde etmek 
i~in yaptık1an lıtiiyöt mücadele,-. 

SABA~"llAN SABAHA 

Beşi ci kolun işi 
(IJ U((lft 1 e) 

dedir ve burası, yanı Holan±mın 

en büyük limanı ve tayyare üssü için 
de muharebel~r oJma'k;;;adır. Bura
ya İngiliz tayyar~eri hiicum etfüek
tedir. 

Roterdam neresi, cephe neresi ? 
Arada henü~ düz yüriiyi.işle üç dört 
günlük yol var. lfakat Almanya bu 
yeni usul ile de bir "ya devlet başa, 
ya kuzgun leşe,, harbıne girdiğini 

gösleriyor: Binlerce paraşütçüyü 

çcşi~ çeşit kıyafctlc:ı lc düşman top
rağına abyor. BunJnnn daha b::ıva -
dan inerken, indikten sonra da can 
vermelerine ehemmiyet verr.11yor. 
Zaten Holanda. ve Belçıka fü;ll.'I ·mde, 
mühim merkezlerinde ktaıı hanr, 
bekleşen tebaası ve taraftuları da 
\'ardır. 

Bu,ılav, d~ha evvelde ı k1;ııakl1lları 

lıasmışltı r, telefon ve tclz; ıf halla
rını kesm" erdir. Para •. •tçülerden 
bir kısmı t lef orsa b le geri kalanlar 
içerdckılerle buluşuyorlar, otomatik 
silahlar ve el bombalariyle baskınlar 
yapıyorlar. Bunlara nakliye t:ıyya
releriyle taşman kuvetler de iltihak 
edince artık cepheden çok uzaklar
da, memleket içlerinde, mühim nok
taları ele g iren, meml ket kuvı,"et
lcrine b3 kınlar ~ a pan nıilkemmel 

lL üfrezeler teşekkül etmiş bulunu
yor. 

Polonynda ve billıası a Norvcçde, 
şimdi de H nda ve Bclcikada bu 
yepyeni baskı:ıla a l zemin ve 
imkan hazırı yan i te bu iç kuvvet
lerdir. F. r e }'yah .kıya.-

vatan hain. 
gandası bu 
vermiştir. 

at sıffat -
Almanlardır. 

Be.'jinci ko un 'azif esini do!rtor 
Göbels, yani propaganda tcş-
kilitı t bit · ti ~ bu kol, pro-
pagand .n" ~ · · ·cadıdır, ki Na
zi cere~ anı ve AI n taraftarlığı 
mevcud olan saha.larda müsaid in -
k:işaf zeminleri bulm ktadır. 
Şim i H ve Bclçikada pa-

paz, kö) il, kılığına bü-
rünere.i: go Alınan aske-
rine yol gö 2.rn iltihak 
eden beş.in i !ngu· le, 
Fransızlar bir taraftan bir dalga ha
linde yü J en Alınan ordusuna mu
kavemete kos:ır en bir taraftan da 
bunları n.yıklamıya calışma.ktad.ır
lar. Bir lıabcrc göre bunlara .karşı 
amansız ha ret cdilcc k ve hepsi 
kurşuna dizilecek! ·dir. Bu tehlike
li silaha karşı başka care yoktur. 
Diğer bir habere göre Almanlar 
ayni mrulü Fransada da tatbik et
mektedirfeı• ' Majincnnn arkamna 
asker indirm$ teşe •· iine giriş
mişlerdir. 

Artık Alıruın a harbi lmzanmak 
için her vasıtaya, her siliıha. başvu. 
ruyor . .Mült ıklerin yni Eilfı.hlar ve 
ayni vasıta! mukabele etmeleri-
ni tabii gör ek zımd . ···----··-·-----........... _. __ 
hissedilir mu ffakiyctlerle devam 
etmek t.ctlirler. 

a U 0 

ton gib" bir u 
luk bir l 
Ayrı 

iben 3-?(} dfu}m.an 
t . Bunlardan 58 

bet · olı ........ +. .... 

mıştır. 

Küll "yetli d iişman ku\ıvetle:ı:iniıı 

göründuğü Nrrrvık önünde bır rnuh
rib ve Hemmcsoy önünde bir kruva
zör, bombalarla ciddi hasara uğra • 
tılmıştır. 

.MetkeZ! Norveçte Mosjden :ve Mo 
yakımnda harekat yapan Alman kı
taatı takviye edilmiştir. 

Narvik grupu, -sayı itibarile faz • 
la.sile faik bir dü§mana k31'Ş1 ~ 
hlda earpllJl!taktadır. 

Almany~ n kaybet
tiği büyü~ ikf sadi 

in1kanlar 
[P...aşı 4 üncüde] 

eden ticaretin hali, onun harici ti
caretinin yüzde 35 - 40 ını teşkil et
tiğini unutmıyalım. 

Gayretimiz bu ı·akamı 20 ye belki 
de yüzde 10 a düşürtmeğe inhisar et
melidir. İşte o gün Alınan ekonomi
sinin ölümü kaydedilebilir. 

Harb bütün bu memleketlerde, 
ilk maddelerden ve . bilhassa gıda 
ınaddelerinden -mahrum olWl.acağı 
korku.runu tevlid etmiştir. Bu endi
şe, enerjik tahdidata rnüntehi oldu 
ve her ta.rafta idhalat yasaklan vu
kua geldi. 

Yugoslavya, lisans kaydı altında 

kereste, maden, deri, kimyevi mad -
deler ihracatını durdurmuştur. Mey
\'a, 17arab ve yumurta haricinde, ih
racat fiili olarak yoktur. Bulgaris
tan da ayni vaziyettedir. Yunanis -
tan da, yağ, şarab. incir ve zeytin 
müstesna ayni §Ckilde hareket et -
miştir. 

Bu sebebde.n Almanya, lisans ve 
istisnalar elde etmek için bilhassa, 
en büyük güçlüklere maruz kalµığı 
ve mukaddem anlaşmalarının te\·es
süüııü elde edemediği Rumanya.da 
tic::ı.ri heyetlerini f a.zlaia..~tırmakta -
dır. 

Almanya .ancak trampa teklif e
dclillir. O, cenubu :şarki A'Vrupasmı, 
kımyev1 maddelerle, a prin, yazı ma
kiııel ri, elektıik dhazlan ve radyo
larla doldmmağa teşebbüs etmekte
dir. Yollaıın ve hii.l.J. hu mıntakalar
da tatbik edilen eski zir.aat metod
ları dolayısile, ne otomobil, ne de 
zir t traktörleri ibrac edemiyor. 

Fakat Ahnanya buralarda, para. 
farkına rağmen büyük bir a't':ms 
tan istifade ediyor. Burada bir 
"dum_pinquCn tatbik eyl"yor. Bu mem 
leketlerin bazılanl1da banlral:ırm. 

kontrolünü elde ettni , gestaponun 
malıi.-.me tcbdU :kıyafet etmiş :aza • 
laı'J tarafından tutulan mağazalar 

açmıştır. 

Bu piyasaları, seyyar tüccarlan, 
mühen i leri ile doldurmakta.dn·. 

Almanyadan her şey, b'.ı mmtaka
lara my vasıt.asile, denizaltı har
binden masun olarak gelebilir. Za
ten birçok :aylar buz ve f yezan ile 
gayri kabili mürur olm .rağmen 

Tuna tarikile ticaret, kabili .ihmal 
değildir. Demokrasilerle olan tica
ret, Fransa ve ltalyadan, deniz vey.a. 
demiryolu ile geçecektir. Alıcıyı, 

sterling ile frangın halihazırdaki 

kıymet düşkünluğü ile cezbetmek ve 
Balka.Iilı :ihra.catçıyı tenzilatlı fiyat
lar ve lnymetr dövizler vasrtasile 
çekmek lizımdır. 

İşte hiclisel r ve imka l r bu şe
kildedir. Fransa ve İngı1tere hükü -
metleri e bundan lazım0e en netice
yi çıkarın , kendilerine a ·delir .. 

iL.AN 
Fatih Sulh S fuıcii Hulnık Ilühim-

1.ij:,rind : 

Adı 

Halil Abdull h 
Salih lsmail. 
Mehmed Ha an. 
Mehmrd İsma ·ı. 
Ali i""h d. 

Kadir Dursu ı .. 
1 tornhim Mm.tafa. 

Nıy:ızı K mal. 
z·ya Salim. 
Ynnu.., Zu eyir. 

25 8 l{am Ali. 
27 8 Hakkı İbrahim. 
3 9 39 Hasan İbrahim. 
7 9 939 .Alnned lsrnail. 

l1 9 39 İlyas Salıh. 
12 9 39 Osman Salih. 
15 9 39 liüs ym Ahmed 
15 9 939 I use:y n Ali, 
16 9 939 Yaşat· Rasim. 
16 9 939 Ömer Ömer. 
18 :g 939 Osman Ömer. 
19 9 939 Ali Mustnfa. 
2:1 9 939 Nuri '.Mahmud~· 
26/9 939 Ali Mustafa.. 
5/10 939 Mustafa Yusuf. , 
12/10/939 Hatice Ferhan. 

16/10/939 Mustafa Hakkı. 
18/10/939 Mehmed Hasan. 
24/10/939 Mwıtafa Osman. 
26/10/939 Mehmed Veli. 
27/10 939 Halid Receb. 
• 

ih ikara arşı 
ahnacak tedbirler satış aı·ı 

n 

Son günlerde yeniden ihtikar ha- Bursa, 13 (A.A..) - Mmf.akamıs-

reketlerine tesadüf edilmeğe baş.. da tütün satışlan bitmiştir. Bu se • 
landığından resmi makamlara alın&- neki mahsul geçen seneye göre ~ 
cak tedbirlerin kararla§tınl.ması için de altmış 'fazlalıkla satılmıştır. 
dün mıntaka Ticaret Müdürliiğü.nde 
bir toplantı yapılmıştır. w.yici zaruriye maddeleri ile fiyat -

Vali Lutfi Kırda.nn riyasetinde lan ehemmiyetli surette yükse1mi3 
yapılan toplantıda mınta.ka lktısad olan kalay, deri, kahve, maıüfa.tura 
ve Ticaret Müdürleri, Belediye lk- , 
tısad Müdürü, Ticaret Odası umumi ve diğer bazı eşyaların da stok miK· 

katibi bv.ır bulunmuşlardır. \ tarlan :ve sabalan gözden geçiri1-
Yapılan müzakereler -ve bazı ha- miş ve bazı kararlar verilmiştir. , Ereğli havzası 

Kömürleri satlş birliğinden : 
8780 numnralı kanwıa mmten.iden 2/12899 numaralı kararnamenin 3 sayılı kara· 

noa göre te,5ekkül eden 

"Ereğli havzası kömürleri satış b·rtiği,, 

Merkezi Zonguldaktadır. 
Birlikten kömür nlm:ık istiyen milstehllklerin 15 mnyıs 1940 tarihine .kaıbr 

ıstanbuldn Tophanede İskele Caddesinde 28 numarada e 15 MnYl$ 940 tarihin
den it.ıöaren de do~rudan doğruya Zo~dakta SATIŞ BtRL1Gl MERKEZİNE 
milr .. caat eylemeleri H\zımdır. 

KöMtl'R SATIŞ ŞERArı't: 

1 - Kömur alıcWırının kömür bedelini peşin..."tl ödemeleri prttır. 
2 - Kömürler h \'Zada F. O. B. olarak teslim edilecektir. 

Telgraf dr : ZONGULDAK - S..'\TIKöMUR - TeleCon: 145 Zonguldak: -

Ereğli kömürleri işletm si 

Kömür satış şubesinden: 
Ereğli Kömürleri lçlctmesi Kömür Satlf şubesinin bilılmum mevcudat, teab

hüdat ve m:ıUılbntı b tün hukuk \ e "'f.'Clifbiyle 3 "O numaralı .kmnına -mfiste-

nid~ 2/12399 numaralı kararnamenin 3 sayılı k ::ırı h ne gore t~ edilen 

Eregli havzası kömürleri satış birlİği'ne · 
devredilmi o!d {:undan allkadarlann her türlü i eri içilı 15 m :ı;ıs 940 tarihln

den itibaren mcr.keZi ZO:NGULDAKTA bulunacak olan ndı geçen satış birliğine 
urnc:ıat ctm lcri. 

SAÇ EKSİRİ 

Kom ojen 

.. 

s rJarı besler, kökle 

r.lııi knvveüeııdiıtr. 

d"" dilmesini önler, 

kepel.leri giderir. 

lNGİLİZ KANZUK F,(J'JANESİ } 

Beyoğlu - istaalııal 

stanbul Mıntaka Liman Reisliğin en 
- - Denizcilere i a 

ı ~11 ~ ô sürenlere Katran ı 
.J L Hakkı Katran pastilleri da vardır. 

27 /10 939 Kiımi1 Hüseyin. 
27 /101 939 Mustafa Mehmed. 

Berveçhi ba.li Cerrahpaşa hasta
hanesinde vefat cd~nlt=:rin ilin tari -
b.i..Men itibaren 4Lıcaiı: w IMll'Slula.- 1 

nnın bir ay ve iddiayı veraset eden
lerinin üç ay içinde mahkememize 
milraca.atlan aksi halde terekeleri -
n!.ı?. 28.zineye devredüeceğ: i!!n olu•ı 
nıır • 
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Her Yerde 5 Kuruş 

Eğer harb Ak denize sirayet ederse ••• 
:~üsleri: 
-· İtalya sahillerinin vaziyeti ve 

Akdeniz tayyare meydanlanmn ya
kınlığı dol&yısiyle geni3 ve uzun 
aeyıiaefer zarureti tazammun ettir
mediği için !taıya tayyare gemisi in
p ~. 

Fakat, diğer taraftan deniz tayya
ıw:Dttme ve bilhassa deniavcı tay
yvedlliine çok· ehemmiyet vemı1' • 
tir. Dn bu ciDa tayyareler Akt!enJz 
alarmda kolaybkla sığmabillrler. 

Diğer taraftan İtalyan tayyare kuv
wtlerinia fazla miktarda ve h::ıl ol
clakf.an ~hal değildir. Yalmz hali
hum!a hismette bulunan Breda, 
S&voia iWı.. tipindeki tayyareler bi· 
razdmıode'" pyri klfi sür'attedir
Jer. l'alrat ne de olsa İtalyan tavya
rıeriMii-ln kadroeu ve per8oneli mev 
cuttar. Ve İtalyan hava. meydanları 
iyi tanmn Mihniftlr. 

lstikliline çok mağrur ve kıs- . 
kanç olan Italyanın hayatı 

tehlikeye girecektir 

Tablati ile, atılı ve denizalb kuv
ıretlıeri ft hava harb vasıtaları bakı· 
mmdan 18 meeelesi başlıca rolü oy -
aayacak mahiyettedir. 

Ba .noktadan bir nıilliha.za. ~et'de· 
t'hlehittr: Bir mekteb talebesinden 
1taı10 yanmadasuıı Uırif etmesini 
ilıtediğini• zaman o, daim& deği3mi
J'll .. eevabı verir: 

ltm,a. Sicilyaya tekme vmım bir 
~.....ur ... 

ltalya, dünyanın kuruluşunda, 
adi Sieilya boğuııun garbına gc
lm g9llileri ileri fırlatıp atmak, ve 
abi lstilramette gelenleri ökçesile 
amek için Akdenizin ortasına konul- .. 
Mal gibidir. Bu eevkulceyşi vaziye -
tin Atdıeniziıı kontrolü zımnında 1 
müsald bir tesir icra ettiğini sakla - ı 

yamayız. 

Bundan maada, İtalya, iyi mevki
lerde bıalunan limanlara ve deniz Us-

' Jerine maliktir. (Petrol limanlan o-

1

1 

larak pmaii garbide Spczzia, vece- ~~~ 
mıpta da, Napoli, Mesina, Tarente 
Ye Sicilyanın biJUınum limanları, 1 
meeell.cmup ve garb sahilindeki li
manları.. •• ) Nihayet Sardenya, Mad
del&aa w girintili, çıkıntılı sahilleri 
ile prb ahilinin müdaf :ıası için ile
ribir mevzi tetkil eder. Diğer taraf. 
lan şark ahili yani Adriyatik l'lal
yamn AnıavuUuğu i§galindenberi 
Otnnte bııalı ile kapalıdır. Yanm 
adanm, kanalının tam ortasında, 

~ ft Trabluata modern liman
lara malik olan Trablus ile 8irfl1aik 
ahilleriDiıı ortaauıda bulWUUl idi
~ (Pante,llania) adacığuım vazi· 
~ten istifade eylediğini de :hatırla
mak Jlmiadır. 

..... tillleri: 
l'abt İngilizlerle Franmzlar da

ha emin üslere aahiptirler. Evveli 
~ Cebelüttarin ve İngiliz - Mı 
mr lnnfttleri tarafından işgal edi
len Sitftrn ile Akdenizin iki metha
lini kaparlar. Bundan maada, İngil
tere, lılalta ile Kıbnsa sahiptir. 

Maltuun kıymetini kaybettiğini 
eöylemekte biraz acele edilmjftir. Bil 
l;kia lııu ada büyük bir ehemmiyeti 
bafadir, hatta ciddi bombardımanla-

1ngilterenia Akdeaiz filoları 
Jmmandan• amıraı Ouiüllglıom 

ra maruz kalsa bile ki biitUn deniz 
üsleri ayni tehlikeye maruzdurlar. 
J[ılınla. piiftee, oruı, Yakın Şar· 
kın ileri müdaifauma yarayacak 
tar. 

FramllZ .... : 
Ji'tanSaz itslerine gelince, bunlar, 

Akdenizde müttefik davasına ga
yet büyük ve ehemmiyetli kozlar 
geıt:innekteclir. Evveli bUtibı Pro • 
vence sahili, Toulon, Berre gölü ve 
Hızers limanı ile başta gelmektedir. 
Sonra, İtalyanın garb -.hilinden ge
len bir taarruza kartı sed veya mn· 
kabelebilınisil olarak yapılacak fa
aliyetlerde hareket noktası tefkil e
decek bir platform. teşkil eylemek 
için mahsus konmue gibi duran Kor
aika adası vardır. Korsika sahilinin 
ne gibi imki.nlar an.ettiğini anlat • 
maltla bitmez. 

Bunu müteakib, btltUn limali .Al
rika. sahili gemilerimiz için mUkem. 
mel sığınacak limanlar te§kil eder. 

....,_ ddınrst•ıı11tt111a- ilk Pdııl 11 . . : n I 

Torpido ve denizaltılar için pwm li- r 
manian vardır: 

Yazan : 
Mostaganem, ~yir, Philippe

ville, Bone... Aynca. Bizerte vardır. 
Burası içinden biltün İngiliz ~ Fran
sız filolarının barınabileceği iyi bir 
şekilde tahlüm edilmi§ ve korunmu§ 
bulunan bir göl mıntakuiyle, dün • 
yanın belki en milhim oohri üslerin· 
den biridir. Bu istinad noktası her 
türlü vesait ve tesisatı ile yüksek 
iktıSadi ve askeri membalarından 
istifade eden, gayri kabili mukayese 
bir asker! vaziyet arzeder. 

Rene La Bruyere 

Fransız imparatorluğunun Sicil
ya kanalı metlıalinde uzayan bekçi· 
si olan Biz.erte limanı müttefiklerin 
Akdcni1.deki bütün müdafaasını.:ı 

merkezini, bilcümle münakale yolla
rımız.m esasuıı, bütön Afrika kuv
vetlerimizin seddini teşkil edeeektir. 
Nihayet Fransanııı Stınyede mev
cud olduğunu ve ~apm ile Bey
rutu elinde bullw.durduğunu, İngf. 
lialerin Hayf adıi. yerleQtiklerini ve 
müttefiklerimiz Mısırlıların da ts
kenderiyeye sahih olduklarını unut
mamalıyız. 

Bu suretle göründüğü veçhile Ce
belilttanırtan Süveyşe kadar rnUtte-

fik devletler fevkalade güzel müdafaa. 
edilmi§, birbirleriyle yakın muvasa
le imkanlanna malik bulunan ve 
ayni zamanda kendilerine asker ve 
hudutsuz malzeme yetiştirmeğe 
muktedir memleketlere dayaQm de
niz üslerine sahibtirler. 

Bilakis İtalyanın en büyük ztiı 
f evkalAde bir merkezi mevkie sahib 
olmuından dolayı fazla mıktarda 

tehlikeye maruz iki miistemıeb ile 
bir adaya malik '"1lunmasıdır. 

Evveli Trablus; lıfıar ile TUnWlun 
kıakaçlan aruındadır, .aynca, Jfa. 
betiatan İtalya ile yahıız Süvey§ 
tarikiyle muvaaaıe temin etmekte ve 
İngiliz :milatemlekeleriyle ihata edil· 
m1f bulunmaktadır. Nihayet RoOO&, 
bir harb .zulnuııııda oldukça münfe· 
rid bir vuiyette kalinıya mahk\mo 
dur. 

Neticede deni& ve hava kuvvetleri
nin müvar.enesi ve üslerin vaziyeti 
mukayae edilirse, hiç oJmar.ea. mu
huematın ilk günlerinde Akdenizin 
ticari muvasale yolu olarak kullanıl
ması keyfiyetinin azamt bir ihtiyat· 
la tel&kkisi lizımdır. 

Bir ablukanın mahdad t.eeıirleri : 
Seyrisefer, muvakkat bir zaman 

için ya duracak ve yahut da ciddi 
suerette hafifleyecek ve yerini top
lara bırakacakbr. Fakat bu ihtimal 
müttefikler tarafından derpiş edil
mişir. Fransa ile lngilteıinin mUte
addid yardım ve münakale yolları 

vardır. 

Evveli Fransa ile Şimali Afrika 
arasındaki münakale yollarının, 
zannedildiği kadar ihlil edileceği 

sanılmamalıdır; gemilerimizi yekdi
ğerinden 402 millik bir mesafede bu
lunan Cezayirlc Marsilya arasında 
dolaştıramazsak, buna mukabil nak
liyatımızı Kazablanka - Bordeaux 
yoluyla 1032 mil veyahut da Kazab~ 
lanka - Brest yoluyla 1000 mil yapa
biliriz. 
Diğer taraftan Tunus veya Ceza

yirden yapılacak harekat Tunusla 
Kazablanka arasında 2231 kilometre 
uzunluğunda olan otomobil yolu ile 
yahut da 2120 kilometre imtidadın
da olan Tunus - Oran - Kazablanka 
demiryoluyl& yapabilecektir. 

Böyle bir yol deği§tirmenin tevlid 

olamıyacağuıı d& izah Jbımdır. Ni
bayet Kuabl•nka • Bres Atlilitlk 
yolu vuıtuiyı., deaizaltı veya ba-

Ya btlcumlanndan ~ınmak için -
hlllerden çok uakt& bir yol takib 
jmklnmı veren mutlak bir ~ 
anntajına sahib olacaiız. 

Bundan başka, Akdenizde cere -
yan edebllecek hldiselerin Franaa 
ile Afrikanın garb sahili arasın@ld 
muvasale imünlannJa bir tadillt 
yapamıyacağı bedihidir. 

Biz&at Akdenizdeki münasebetJe. 
re ve ezcümle Tunus ile Y akınp.rk
taki münakale meselelerine milteal
lik husu.satta, İtalyan ablokasaa• 
Q.>zayir sahilleri boyunca Bizert.eye 
ve oradan da lskenderiye il7.erine 
aeri kafilelerimizi göndermekten 
bizi. menedecek kadar sıkı olacağuı.ı 
zannetmiyoruz. 

Uzak Şarkla olan münasebetleri. 
mbe gelince, Fransız ve İngiliz ia
tinad noktalariyle Kap yolundan ı. 
tifade edilecektir. 

Fransa, bilhassa Dakar limanında 
mildafaa tedbirleri almıgtır. D~ 
dan sonra Fransızlarla İngilmer 
·Habeşistana kadar olan Afrika •
bilini ellerinde bulundurmaktadır -
lar. Bu yol, Süveyştcn geçmeyerek 
Uzak Şarka gitmek için çok ciddi bir 
yol değiştirmesini mucib olmakta
dır. Bu faraziyede, ticaret nokta -
sından büyük olan bir mesafe fazla. 
lığı kendisini gösteriyor. Bu husus
ta sulh zamanında Kanal yolunu 
ihtiyar etmekteki karan işaret edi
yor. Bu menfaat harb takdirinde de 
mevcuttur. Süveyş tarikiyle seyri.ee 
fer kesilmiyecek ve 1914 de olduğu 
gibi harb gemilerinin refakatinde 
TUkubulacakbr. 

edeceği mahzurlar ve taahhürleri Bu harbin nasıl olacağını gözden 
gi1Jememekle beraber buıılaruı pçiımek için, Şimal Denizine bm-
Fransa ile Afrika arasındaki mu.. ~ekten uzak olan Akdenizin vazi-
nakalatta IJüytik müı:ıküllt lmlli. yetini dö§Unmek İbımdır. Akdam .. 

tarih1n bütün blJlk lrarpoalık -
Jumda mukadder ~a )eri 
cılmuştUr. 

Akdenbde harb : 
Akdeniz coğrafi nıııi;retl itibariy -

le deniz barekitına rfttamael suret
fe.elveriglidir. Bu .... ispanya, 1-
taıya, Yunan, Asya Yunn•dalan ile 
ic; büyük ha\"r.aya aJfllmltır. Girin
tili, çıkıntılı sahilleri, tüil limanla
n ve körfezleri, ...._ llalu koylan 
ile Akdeniz, gemileria w tayyarele
rilı harekab için fnblide deniz 
ft cevvi avantajlan tanin eder; bu
rada ne cereyanlar, • meddü cezir -
ler cardır. Sahilleri bımi7.d.ir. GEmi
Jer_, bunınlann dftl'm& tehlıkesiz -
ce sokulabilirler. S. .ebebtendir ki 
bu denizde kat'i bir çok hareketlerin 
wkuu daima ihtimal dahilindedir. 
İtalyanın harekete pçmesi halin -
de vaziyet, ve mUcadıeile nasıl l>!acak· 
tır? 

Musolini tarafından bahri inkisaf 
w havacılığln tekeamdllü için sarf
edilen cchdü gayrtt malUm.dur. Ye
ni, seri \"C hareketli olan ltalyan do
nanması Akdenizde kıymetli bir ta
arruz vasıtasıdır. OiPr taraftan 1-
talyan tayyareciliğinia 'ft pilotları

nın kıymetlerini bili)'Ol'UZ. Bunun 
için Alınanyanıo, arkam. sıra mill\ er 
arkadaşını sürüklemeğıe çalışmasım 

pekala anlıyoruz. Almanya, ha:bin 
Alplcre, Akdeniz ve Şarka naklt..><1il· 
mesinden şüphesiz memnun olacak· 
tir. 

Bütün bunları biliyoruz. Ye İtal
yan yardımının şümuHinU de sakla- j 
mıyoruı. Fakat biz de kendi kuvve· 
timizi ''C yarımadanın zayıf uokta
lannı bilmiyor değiliz. Km'Vcti
miı, yalnız başına Fransız donanma 
sının İtalyan donanmasını ge~eccği 
bir kuvvet ittifakında mündemiçtir. 

İtalyanın ~filı kolaybkla görülebi
lir. Akdeıiizin ablobe müttef"ık:iere 

~ relllllllde 

bir çok ciddi müşküller ~ 
na mukabil bizztlt ltalya içiJl 111 
lik olacaktır. I 

Bir harb vukuunda ttaıyaıııll 
nim hiç bir çıkış imkanı kalınl 
ve müstemlekeleri ile imparıt:t_....S 
arasındfki rabıtalannı kaybed«"'
tir. 
~u sebebden mevaddı iptidaiY'_A 

zirai mahsuller noktasından a~ 
fi küayetsizliklerle istikliJine ~ 
dar mağrur ve kıskanç olan 1 
Cermenlerin kölesi olacaktır. J! 
denizinde teneffüs i!:in bir tP 
malik olmayınca İtalyan rniU 
geç, bütün mahzurlanna. ve . 
tehlikelerine tahammül edeceii 
ihti18.fa girerek işlediği hatafl 
yet _anlayar.aktır.,, 

Askerlik 

ŞUBEYt; DAVET 

Kadıköy Askerlik jllbesİPdfl_s 
İhtiyat yoklamasını ynptı~~ 

zere mazereticıi scbebile şiınd1 

dar şubeye müracaat etıniY 
yoklamalarının yapılması içitı 
lama müddeti 15 haziran 194~J 
ne kadar uzatılmıştır. 311 · 
hil doğumlu ihtiyatların yok~~r' 
nnı yaptırmak için şubeye JllU 
etmeleri ilan olunur. 

~Satılık E" 
1 

5 od:ı ile küçük bir b ... Me~ll' 
lik olup Rnmelihisarmın !l"::ı 
manzarasına hakimdir. ıwııı 
sar, Halimpaşa sokak r:o· 
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