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ltalyanın harbe iŞtiraki ihtimali artıyor 

Almanlar Büyük Harbde bizi Ruslara Hollanda harb harici kaldı 
nasıl satmak istemişlerdi? l!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!I 

Alman ordusu Belçikacla. Vesikalar açıkça gösteriyor ki, Ruslar naz 
ettikçe Almanlu Tiirki7eyi Rusların ağzına 
bir parça daha atmakta tereddüd etmiyorlardl 
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çok ·yavaş· ilerliyor 
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"Yeni Sabah,, Türk Petrol Mınlakasında 

Türk Petrolü nasıl bulundu? 
BUyükyurd röportajı 

YENi SABAH Betlrlde TUrk petrolü· 
nan fltkardılınt haber ahr almaz bu man
tabya bir muharririni glndermlttlr. Ar· 
kadatınuz bu mıntakaJl gezmlf, petrol 
kampını dolatmıt ve yurda yeni bir re· 
fah kapıaı açan petrolU bulan mUhen
dlaler, ltçUerle glrOtmDt, onlann lhU· 
•••lannı leablt etmlftlr. 
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nN1 S\BAR 

Alman taarruzu lsv· çreye 
teveccüh edecek olursa 

Ordular karşılarında küçük, fakat 
çok azimkir bir millet bulacaklardır 

Emil Lvdıoig tarafından: 
Tehdide maruz bütiln ktiçük dev

leUer arasında İsviçre Uç unsur sa
yesinde müsaid bir vaziyette bulu
nuyor: Mükemmel bir demokrasi, 
miikemmel bir tabiat ve mükemmel 
bir ordu. Bu üç unsur ona inşirah ve 
itimad veriyor. 

RA YO 
p~~-

15/5/1940 ÇARŞAMBA 
12.30 Program ve memleket saat ayarı. 

12.35 Ajam ve meteoroloji haberlerL 

12.50 Muzik: Muhtelif şarkılar (Pl.). 

13.30/14.00 Müzik: Kuçük orke6tra 

(Şef: Necib Aşkın). 

18.00 Program ve memleket saat ayar.ı. 

18.05 Müzik: Senfonlk müzik 'e ope

ra aryaları (PL). 

18.30 Muzilc. 

Okuyan: Muzeyyen Senar. 

Çalanlar: Ruşen Kam, Cevdet Kozan, 
tzzeddın Öktc. 

19.00 Konuşma (Dış politika hadise
ler{). 

ı9.20 Muzık: Fasıl heyeti. 
19.45 Memleket saat ayan, ajans ve 

meteoroloji haberleri. 
20.00 Müzik. 
Çalanlar: Kemal N. Seyhun, Cevdet 

Çağlar, tzzeddin Ökte, Fahri Kopuz. 
Okuyanlar: Azize Tozeın, Mustafa 

Çağlar. 

20.35 Ten\sıl: Orman sonu diU:unü. Ya
zan: Muh~dls Ncphan özçnndarlı. 

21.35 Serbest saat. 
21.45 Muzlk: Riyasetıcümhur bandosu. 

(Şe!. İhsan Kilncer). 

22.30 Memleket saat :ıyarı, aJaı\S ha
berleri; zıraat, esham - tahvilat, kambıyo 
nukut borsası (Fıyat). 

Yazan : ~AİBE OR -12-

0ğlumu kork korka isticvab 
etmeğe başlamıştım 

0
- Amma, kim, konsolosa bunu t kuzu geçtiği halde, gittim kapılaflll' 

haber verdi? .. Acaba sokaktan biri çaldım. 
11 mi geçiyordu o aralık. Amma, ve - Direktarün kansı kapıyı açtı .• 

levki geçen olsa bile, ben bunu tUrk yüzümü görilnce o derece bozul.JJlO • 
çe söylemiştim. Çocuklanmdan baş- şum ki.. kadın korktu. Başıma gr 
ka kimse anlıyamudı ki .. ,, len yeni felaketi anla'-bm; şaşırlf 
Düşüncemin bu noktasına. gelince kaldılar. 

gözüm birdenbire açıldı, ve haykıra- - Bunu rektör yaptı, ~ 
rak kanapeye kapandım. değil! .. Onun başı altından çıktı 1Jllı 

- Eyvahlar olsun! .. Çocuklarım.. Cocuklanmı alacağım diye d~ 
çocuklanm yaptı bunu! .. Onlar gitti oldu bana.. ; 
rektöre haber verdi, rektör konso - - Bayan, dedi, direktör, şiiphe 
losa yazdı, konsolos da, başkuman- tiğiniz şey, o derece deni ki, bili· 
danltğa bildirdi. Şimdi ben ne ola - bütün emin olmadan, rekWrü itb8' 
cağım! .. Beni hapis mi edecekler?.. etmeyin. 
Dı\•anıharbc mi verecekler .. öldü - Ve ben: 
recekler mi aman ne yapacaklar?.. "- Eminim! .. Kulağımın işi~ 
Allahım sen imdadıma yetiş ... Halim gibi eminim!.. Göreceksiniz .. d.aıd' 
ne olacak Yarabbi! .. Senden başka üzerine, direktör: 
sığınacak kimsem yok.. - Ne kadar olsa, bUsbütün etfll' 

Ah çocuklanm, çocuklarım ... Ben değilsiniz, ~ma, herhalde .~es: 
size canımı vermiştim! .. Gençliğimi yi anlamak lazım, ve bunun Jçın 
güzellğimi, sıhhatimi, paramı varımı seldorfa tekrar gitmelisiniz. bit 

Demokrasiler, ne kadar eski olur
larsa, o kadar sirayet tehlikesine 
karf?l masundurlar. Anın en ihti
yar demokrasisi, bugün de Fra.n • 
sanın olan prensiplere tevfikan ye
dı sencdenberi müttehid bulunan ve 
asla prensler.e tahammül ctmıyen 
yegane Avrupa memleketi olan ts .. 
viçre dort cebheden gelen bütün ca
ıı:ibclere mukavemet etmiş ve bil -
cümle ıhtililler arasında, monarşik 
bir Avnıpanın tam ortasında bulun· 
ması..'la rağmen ~ir demokrasi ola· 
rak kalmıştır. 

~ h · · · "ed t · - Allah göstermesin!.. Ben . f 
panış. yogumu er şcyımı S12'C .ı. a e :mış- daha o adamın yanına gider mifİJ' 
·~iiiiiii~iiiiii~iiii~ tun ... Kendimi hiç düştinmedim! Ne - Bayan, dedi direktör, ko~ 

22.50 MUı:ik: Cazband (Pi.). 
23.25/23.30 Yannki program ve ka -

lşte bu suretledir ki İsviçre on se
ki?. senedenberi cenubdaki komşula
rının ve yedi serıedenberi de şimal
deki komıtulannın etokrasisine mu
kavemet edebihni§tir. Her ikisinin 
de orada ajanları bulunuyqr ve pro
pagandalan ideolojilerini idhal için 
uğraşıyordu. Otuz sene<Ienebri otur
dugum Tessin'de tehlike daha 
hafif ve aneak birkaç sencdenberi 
mevcuddu. Faşist gazeteleri memnu 
idi, fakat ayıü zamanda Tcssin'li o
lan Hariciye Nazın B. Motta dai
ma .Mum;olininin dostltığunu aradı 
ve buna gayet ihtiyatlı bir siyaset 
ile muvafiak eldu. Bu mıntakayı 
''Cermenleştimıü,, ile kendisini it· 
ham etmelerini bertaraf eylemek i
çin lsviçrenJn bu küçük köşesinde 
daima İtalyan lisanını ve kültürünll 
tuttu; zaten '11, 150.000 kişilik bir 
ktitlenin ana 4HI olarak italyancaya 
szı.hib olan kı8mı azamının arzusuna 
t tabuk ediyonlu. Bunun sayesinde, 
Mussolıni, lav:içre hududlanna ria
yet edeceğini belki beş altı kere 
vadetti. 

bvicrcnin cenub hududlanna ria
)'et edilmesi lizmlgelmesinin sebeb
lcri zaten liçtür, Tessin çok fakir
dir ~e Lugno ile Lecamo'nun iki 
ktiçük sahili müstesna, ahalisinin 
büyük bir kısmıaın bir asırdanberi 
l · cret etmesine saik olacak derece • 
de gayri mUmbiıt oa iki kadar va
ciıden müt.eşekkiWbt. 

Tessin ~ bmıdan başka, 
:ttaıyan eflrarv'WllJ>iyesi tarafından 
talcb edilndyeıt. Zln ltaıya gayet 
ye.kın olan Mıııtem gölilnde ve Come 
g01ünde daha :ııengia sahillere malik 

1svlçn Onlalan ı.n1ı1p .. .-.1 -•rAu•aınıu• 

tir. Fa.kat dostluğunun en b8Jtlk i· ı 
mili ıudur ki Muasollni Almanp ve 
Fransa ile müşterek bir hududdan 
ictinab eylemeyi tercih ediyor ve 
iki komşusuna karp lsviçreyi lllra
kıyor. Bütün bu sebeblere bbWıa, 
lsviçrenhı cenubunda endişe kil • 
çUktür. 
Şimalde tehlike daha bUytlk idi. 

"Belfoıt Parkının,, mütearruıa cezb 
ettiği mtıc:ldet.eçe Ahnanyanın briç. 
reyi lstll& ederek ııagtnot mttmı 
çevirmeal hususundaki menfaati bft. 
yilkttl. Şimdi herkes billyor ki Fran 
sanın "Bilytlk Çin seddi,. o suretle 
tahdid eclilmlştir ki lsviçrenin i8ti· 
lisı, biç bir eevkülceyşl fayda aneı.. 
mlyeoekttr. Hattl Avusturya tara • 
fmdan. yani Vorarlberg'den. 

191 -t de, bfalertnde çok ayn)mıf 
olan dört mi1yon lsviçreli bugün 
Fransa için mllttefiktir. BükQmetin 
mutlak Wtan.flığı, Rooeevelt'in bu
gtınkil bitaraflıga verdiği minaya 
tevfikan, bükfunetiıı mutlak bir bi· 
taraflltı her wı.tandaşııı plud lıls
alpbadua tamanlile ayndır. ilk ae
nelerinde, Bitler, şeytani propa -
gandua ile, bazı sempatileri tuan
Dlllbr. İBviqreWer ona, komllniıme 

BU AKŞAM 

MELEK 
Sizi kahkahalarla güldürecek 

Zevkli, neş'eli ve sevimli 
hııım ı=ila bir filim 

MADAM ve ŞOFöRU 
Frausu.c& 9Öll1. ... rolenteı 

C O N S T A N C E B E N E T T 
'e MARLENE ~lCH

1

ia BRYAN AHERNE 
eD $0k sıevdlğt partöneri 

9lll-- BU RAK00 B1R KAHKAHA 1'Ul'ANIDm. 
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Sımdi hangısinı dUşllnmek Iazım
digını kestiremiyordu. H · ı de 

b r k hayalinin içinde kan§ı· 
y rdu. Karısı ile oğlu, nazarında bU

h yatını, dwıy.ıyı şahıslarında 
rk · ettiren iki ~evgili vücud 

N y p ığının farkında bile olını-
!r r Altayı kollarının arasına a-

rak kalbmın üzerinde sıkmağa 
l.unıştı. 

\'ey ı m ütcmadiyen: 
- Benım kuçük Altayım. •• Yav. 

r m, diye soyleniyordu. 
F k t, • yru zamanda annesini .. 

ı ı ında. tutmak için çırpın
·ı karı ıru diışiınüyordu. 

l · r ra gcnq adam gözlerini ka
at ıçınde yanan alnım, 

• • ırlı • ı yüzUnden arkaya 
.d n kuçucük omuzlara da • 

v ı \ tıbkı Perihanın omuzuna 
d • n ı k buzülUyormuş gibi hare-
1· ~ 4• eder k, yav&§ yavaş, sanki keD-

ı•ııı ni teselli için uğraşıyormue gibi, 
boynuna sanlmağa başlıyan minımi
ni kolların arasında hıçkınklarla 
ağlamağa başladı ... 

-Vl-
Böyle bır heyecana düşmek ve bu· 

Dü izhar eylemek Veyalnin tabiati 
haricinde bir te)di 

Son aylar zarfında, bilhassa umn 
e~yahatinden avdet ettikten sonra, 
t.iıtün endi§e ve ınkisarı hayalini 
aaklamağa muvaffak olmuş. hiç 
kimse o zahıri soğuk ve mağrur tav
rı alb.nda lcalbırun nasıl derin bir acı 
içinde oridiğinın farkına varma • 
mıştı • 

Altay ile son gorüşmesi Veyuiye 
çok zor gelmişti. Birkaç gün müd • 
detle oğlu ile karşı karşıya gelmek, 
kaybolan karısının nazarlanna ben
ziyen ve kendisini yeniden muztarib 
ve belki el&.. itham edecek nazar al
tında bulunmak istemiyordu. Fakat 
bu end.IQe;re rağmeo Nıdi.llinde mi-

.ıııı ' olacağım demedim. Her şeyin iyisi, ~ 
her şeyin alası sizin olsun istedim. su tekrar görmeni?. elzemdir. -

bu sefer, yalnız gitmeyeceksinis ~ .... 
Bo akşam saat 21 de 
SARAY Slnemasmda 

kal'§l btlyük hlmi olarak "birçok 
Fransızlar gibi ayni hatayı işliye • 
rek., bakıyorlardı. Bu sebebden, 
Sovyetleri asla tanınııyan ve yirmi 
tıç senedenberi Moskovada elçisiz 
yaşıyan İsviçre, Alman iflisl dola
yısile yirmi bet milyar Fransız fnuı 
gını kaybettiği Büyük Harb Alman
yasın& ve Weimor ctımhoriyetine 

karşı kızgınlığını bile unutmuştu. 

Halbuki bu mebllğ, nUfUBUD adedi
ne göre millıim idi. 

Almany 1939 ağuatos ayında Sov .. 
yet Rusya ile muahedesini akteyle
diği mman vaziyet tamamile değie
ti. o r.amandanberi İsviçrede tek bir 
mtıer rejimi dostu yoktu. 

lsviçre için kalb huzuru verecek 
ikinci bir unsur, mUst:evll,e ancak 
bir kaç kabili mürur ova bırakan ve 
fakat bu kUçük memleketin ortasın
da Saint - G<>thard'1 çeviren tabit 

(SonK 1 lldde) 

Bubay'm ralebesi 
Büyük we deh.kir viyoao.IRt 

Annie Delman 
Yegine reeltannı verecektir. 

Piyanoda: Jl'EBIJ> VOll STATZER 
Fiyatlar: 

150 - 100 - '70 " 50 kunlttm· 

~ 

FERAH T:':ım 
1-Aşkın Göz Yaşları 

Türkçe aözlU, .Arabca prkıh 
Z - BBbtCll Paraaıwat Jurnal 

'.l'Urkçe 
S-KANU PUSE 

SEIİlwlEV 
HER YERDE AIAYllll+ 
15 SEIE TfNİIATU • 

Yaran Matinelerden ltl~aren ----~ 

SARAY SinEMASI 
Gayet müemlr ve 11.arb vekayiini musavver 

32ncl AVCI ALAYI 
Büyttk ve emsalıriz filmi takdim edecektir. 

İngiliz aakerlerini nakleden büyük bir vapurda cereyan ve meçhnle 
doğru hareket eden 6000 kişi yolda ve CEBEL'tJT.rARIK.'taıı SOU· 
mAMTON'a ... Bir dramda bin vakayii tasvir etmektedir ve talebi 
umumi 1berine il&veten: CONSTANCE BENET.r ve OABY GRANT 

taraf ndan 

GÖRÜNMEYEN ADAM ARAMIZDA 
Fransw:a sözlü bUyük film gö&terilecektir. Aynca FOKS JURNAL 

En son dünya havadisleri. 

AZAN 

temadiycn Perihanı habrtatan bu 
küçilk çehreyi görmek ihtiyacını his 
sediyordu. Diger taraftan, evdeki 
insanlara k&.r§l çocuğunu uzun müd
det g0nniyerek, kendisine bir alaka
sızlık gösteriyor, dedMemezdi. Bu 
sebebdcn, onu her sabah görmcğe 

karar verdi. Yalnız fazla bir heye
can duymamak ve ayni zamanda Al· 
tayı kendisine alışbrmak için, ona 
oyuncaklar almak tabyesiııi kullan
mayı münasib gördü. Oyuncaklarile 
meşgul olacak Al tayı, bu sefer, 
Veysi istediği gibi seyredecek ve o
nu korkutmıyacaktı . 

Altay, ilk defa olarak tanımadığı 
büyUk bir odaya girdi. Her eeyden 
evvel etrafına bir göz atarak kırmı .. 
m kiğıdlarl& kaplı duvarlan parlak 

ve masif akajodan yapılmış eşyala
ra baktı. 

Veysi bir köşede kendisini gös • 
termemeğe çalu}a.ral(. çocuğunun ne 
yapacağına dik.kat ediyordu. Birden
bire küçücük simarun canlandığını 

gördü; ağzı heyecanından yan açık 
ve gözleri sevinçten par~tı. Zi
ra Altay masanın Ustünde ve yanı
baş.ında sıralanan fevkalade güzel 
oyuncaklan görmüştü. 

Gayri ihtiyari olarak Altay ileriye 
doğru bir adını attı: makineli at, 
şüphesiz hayatında gördüğü en ca
zib bir geydi. fakat kapalı durarak 
içinde ne olduğunu göstenniyen bil
yük kutular da daha az çekici de -
ğillerdi. 

Bu kadar çok Te güzel oyuncak-

.. Ah çocuklanm, hiç bir işinimen nmla ben, sizinle beraber gelil'P" 
~stinmedim 'Mi!t~ yanmıdaki· "Şimdilik, çocuklanmzı ~ 
ler kızlar, kızlar bebek oynarken süt alın ve Burpytten aynlın.,, 
neneliğinizi. dadılığınızt ediyordum o gece otele on ikiden sonra~ 
ben. A.qamlan sizi soyan. sabah si- dım. KüçUk oğlum soyunmadan J.:t 
zi giydiren ben değil miydim?. Hasta mış uyuyor. Çocuğu soydum, faP' 
olduğunuz zaman sabaha kadar baş kendim yatmadım. Sönmllş so~ 
ucunmda uykusuz bekliyen ben de- ka1'9lsına geçtim, ve nafile yere -; 
ğil miydim? Oturağınızı mı dökme • vetmif olduğum hayabma cayıt ~ 
dim ?.. lcap edeydi size yüreğimi yır yandım. Şafak sökerken .,,.... 
kopanp vermeğe hazırdım!. Babanız daha ağlıyordum. 
öldüğü vakit hiçbir şeyinizi eksilt - • • • 
meden.. baba yo!duğunu size bil - __ .., 

Ertesi gün, Suad yalnız ,.,_
dimiedim ! .. Sebebi hayatım sizdi -

•-tedi-· ad d geldi. , niz! .. .us ·gım ama varma ım, ~ 
k~Uk rütbeli birine size baba de - Bir sebebden dolayı, ba~ -_,il 

tör Ferideyi alakoymuştu. ÇOÇ
clirtmemek için!.. Kendimi hiç dü • yavaşça istintak ettim: 
şUnmedim... Size kurban oldum.. bu _ Oğlum _ dedim, korka kati" 
mUklfat için miydi! çUnkU şimdi çocuklanmdan k~ 

Kanapenin Uz.erine kapaımu~, hıç- yordum .. Hiç sen, burada kon~ 
kıra. hıçkıra ağhyordum!.. ıanmıza rektöre tekrar eder 111ı.;; 

Şüphesiz ve lekesiz yüreğimde ta- - Hayır anneciğim. Zaten-*'* 
.gıdığım kıymeW bir cevheri kay- liseye gideli, rektörü pek as ~,.
betmiftim. Çocuklanma olan itlka- yorum.. _,,1 

dım. Bu ina kadar ben onları "be- - Amma belki, Feride ile ~oP"" 
nim.. benden.. 7JLD.Dederdim. Vileu- fUrken o sizi dinledi!. lıl 
dilmüs bir., ruhumuz bir .. ,, Ve bir· _ Hayır anne. Feride aşall ~ 
denbire, bana yabancı olduklarını gelmez, hep yukardadır. Ben de 71 
görüyordmn!... Nasıl evlid anaya ruz bir şey istemek için yukaf' 
dilşman olabilirmiş? Aklıma hiç kanm.. , 
gelmemişti. Şimdiye kadar ben on- _ Bak çocuğum, dedim, f!8JJI ti 
lara ne yaptıysam, onlar için ne çık acığa aöyliyeccğim: B~_.. 
çektiywem meğer boşuna imis ... Ha- nuştuğumuz bazı şeyler rekt~ 
yabm boşuna geçmiş!.. kulağına gitmiş. Bunu sen aıi tir 

Bir aralık, vagonun penceresini din, yoksa Feride mi!.. il 
açb.m ve kendimi dışarı atmak iste - - Anneciğim şüphesiz Feride~ 
dim. Amma, ne kadar olsa insanın lemiştir. Ne işitse o rektöre lf 
içinde öUlm korkusu var. Yapama- Bu sebebden Ahmed onu birs.I rl 
dım!.. müştil. Niçin rektör Ferideyi bO' 

Tren Opladende durdu. İndim, am- dar seviyor, 1stanbula çağırttııı fi 
ma ne halde indim!.. man salıvermek istemedi? Set>.~ 

Öbilr treni beklerken, aklıma lise- neliği için. Bayan rektör Feri~ 
nin direktörü geldi. Birkaç gün ev- gatolar, tereyağlı ekmekler, ., 
vel, profesör Moritzden dönilşde, şeyler yediriyor. Hep fitnelilf_~ 
bir Wıza kendisine uğramıştım, \'e Ahmed burada iken ona ''MikP~ 
Suadl lsviçreye götürmek mecburi- ismi takmıştı. ı 
yetinde bulunduğumu söylemiştim. - Amma zanneder misin ~ ı:, 

Adam, çok esef etmişti, ve beni dada söylediklerimizi de giditıf 
pek mahzun gördüğü. için, kansını töre tekrar etilin? .. Böyle b~ ;. 
çağırdı ve ikisi beraber beni teselli netlik bana yapar mı? .. Bilıniyot '1 
etmeğe uğraşmı§Jardı. rektör ona şimdiye kadar befllıO ~ 
Aklıma onlar geldi, ve saat do - ramla bakb. (De,..-

il l l l l l l il l l il l l l l il il lırt 11111111~·'11.~ 1111111nr111111111~~111IH111111111~.1111111111111~11111111111111111 l ~11111110~ 
lar kaI'§ısıncla kilçucük Altay mu- Öııunde serılı duran biıtilıı 0~ 
tcreddid bir halde, hiç binsine do- caklar arasında Veysinin ?, 
kunmağa cesaret edemiyerek sanki çütlıkte, Bekçi Basanın elinde 
yerinde mıhlanıp kalmış gibi dunı- dilğü ve el sürillmesi yasak ~ 
yordu. müdhiş silaha doğru gayriib 

İşte tam bu sırada, Veysi vazi- bir çekici his duymuştu. "'1. 
yete müdahale etti. Birer birer oğ- Ş1mdi, o ana kadar oldukça JJI 
luna bütün oyuncaktan gösterdi ve tuğu babasının mevcudiyetifli~ 
nasıl işliyccckleıini anlattı. Aynca men hemen unutarak, çiftliğin ~ 
kutulan açarak içinde bulunan Ri- si olmuş gibi hareket ediyord~ t 
mendifcri, dcmiryollarını, garları sanki dağlarda, ormanlarda si 
çıkardı ve nasıl kunılacaklanııı isa- muzda yürüyen bir adam gıb• f'. 
ret etti. adımlarla odada bu aşagı bır / 

Altay, döıt göz kcsilm;ş V ysinin kan gidip gelıyordu. Bir ~ 
izahatını anlamaga çalııııyoıdu. Fn- tay durarak ni n alır gibi bit 
kat küçi\k çocuğu, her şeyden ziya- ziyet takındı ve: ... ti 
do sevindiı en, küçük bır oyuncak - Bom! Bom!. öldü, diye bd"' 
tüfek oldu. Bunu evveli görmemiş- Veysi tebessüm ederek: 
ti. Fakat genç r.dam tüfeği birçok - Kim öldü? diye sordu. _.,/ 
oyuncak yığınlan arasından çıkar- Çocuğunun bu §ckildekı o'f'P':ıi 
dığı ?Aman Altay derlıal buna el u- da kendi çocukluk intıroıarıııl ,J 
zattı. Ve sili.htan anlar kimse imi§ den hisscdiyoı· gibi idi. JJO".i 
gibi her tarafını muayene etti ve - Kim olacak? .. Karaba3· ; 
elinden bırakmadı. Bom! ÖldU.. [Dct'°.,,ıt 



Bizde inkişafa çok 
mosaid bir spor: Boks --Şimdiye kadar spor işlerinde tut-
tuğumuz yo!, yapılan hareketin fay
dalı veya T.a.Tarlı olmasını düş\lnmck
ten ziyade, cazib veya eğlenceli ol· 
ması idi. Fakat bir gençlik mesele· 
si halini almış olan bugünkü dava -
nuz şimdiye kadar ihmal etmir. oldu
ğumuz i.şleıe bir an evvel başlama· 
mızı icab ettiriyor. 

Atletizmi doğru yola soktuk. Bu
glin mekteplerimizde olsun, klüp 
mensupları arasında olsun çok ve 
iyi bir atlet kütlesine sahih bulunu
yoruz. Bunun çoğalması İçin her tür
lü amıl mevoud, çoğalmamaaı için 
ise ortada hiç bir sebep yoktur. 

Bütün dilnya gençliğinin seve se
ve yaptığı sporlardan biri de boks
tür. Boks, yalnız seve seve yapıldığı 
içın değil, çok faydalı ve semereli bir 
spor olduğu için de fü.cıindc durul
mağa ve memleket gençliğine aşılan
ması ıçin çalışJ!mağa değer bir spor
dur. 

Dünyada belki bizim gibi kuvvetli 
bir ırk yoktur. Fakat bizden daha , 
ıyi yumruk atmasını be\,-erenler mev 
cuttur. lyi yumruk atmak ?.ararlı bir 
ış olmamakla beraber bir sproun ter
cih edilmesinde i.mil olacak kn<lar da 
mUhim bir hareket değildir, şüphe -
slz. Boksun kıymeti yalnız bu kadar
ı., kalsaydı, muhakkak ki büyük 
bir gençlik Jdltleısı ona iltifat etnıi· 
yecekti. Boks, zannedildiği gibi bir 
kavga değil, zarif ve ahenkli bir spor 
dur. 

Rejimi ve antrenmanı gayet güç. 
olduğundan, bu spor ancak irade sa
hiplerine vergidir Boksör her türlü 
yemeği yemez; en hassas yeri olan 
tcidesinin daima sağlam bulunması 

~arttır. Boksörün hayatı laübalilik 
kaldırmaz; zira yalnız iki ravund el
diven giymek için bile tam bir sıhhat 
bol bir nefes llzımdır. Bunlar ise 
muntuam yaşamakla olur. 

Böyle JıYkı bir spora zamanımız

da gençlerin heves etmesi güç olu
yor. Bununla beraber bu işin heves
lileri az değildir. Hiç meşgul olına
dığınm: bu "anşta bir çok hevesli 
görmek, gençliğin spvr sevgisine bir 
delildir. 

Yeni boks ajanımız eski bir bok
&Ordilr. Tayin edilir edilmez, ilk işi 
boksu tanılın etmek için klüplere baş 
vurmak oldu. 

Bu teşebbüsün neticesiz kaldığını 
gorünce bulabildiği heveslileri etra· 
fına topladı, çabştınyor. İşte mem
leketimiz.de boks faaliyeti olarak 
yalnız bu kabil hareketler \'ardır. 

Bir zaman boks, memleketimizde 
eldukça yayılmışb. Bugün o devir -
•en kalma bir kat adam vardır ki 
bunlann kimi vaktiyle boksörleri -
mı?.e suanyör olarak yardım etmiş

ler, kimi de hid derecede bir mcrkla 
bu i~i takib etmi§Jerdir. 

Fakat elimizde evyela bilfiil eldi -
ven giymiş, ringe ~mış sonra da 
bu işin hakemliğine veya idareciliği
ne geçmiş elooıanlar yoktur. Bina
cualeyh bunlar bu vadide yapılacak 
işleri idare edecek vaziyette değil -
dirler. Mevcudu çok olmıyan bok -
sorJerimizin en iyilerinden biri ile 
konuştuk. "Mç yapmak istiyoruz, fa-

t hakem yok,, dıyordu. 

Avnıpa.nuı hemen her yelinde ev
vola bokaö:'lük etmiş, sonra da boks 
ıdareciliğine süluk et.mi§, yahut iyi 
bok örlere menaJerlik yapmış adam
lat vardır ki \tunlardan bir veya iki
•ırıı buraya miısaid fiyatla getirtmek 
h de zor değildir. 

Böyle biı iki müteha.ssı:.ın göste
ı eği yolda bir işaret bekleyen e -
mektaı· boksörlcrımizın gayretiyle 
boksu dıriltmek her halde zor bir 
i olmıy:.ıcaktıı. Gençlerimizin bu 
6pı.nda, diğerlerinde de olduğu gibi 
k bıliycili olduklarına kısa bir za
nı nda Nevyork amatör §ampiyonu 
olan Melih gibi canlı mısaller vardır. 

Bınacnalcyh artık boks için "ca
ı.uru kım uğraşacak,, diyemeyiz. 

Orbau Fenli 

Bir şampiyon öldU 
1 00 metrede 1938 Fransa &ampi -

yon !.l cıkınıR olan Pans i.ınh crsite 
1r • 1 ·· d n MrınC'ioni, asteğmen ola
' • ı k ettıcı haıbd maktül düt-

YENi SABAH 

Türk futbolünde 
görülen inkişaf 

Mısırda alınan dereceler, fut bol um uzun 
hiç de geri o:n.ajığını göst.,rmiştir 

MıS1rda muvaffaklyet gö~ 

Son kafile olrak Mısıra giden 
futbolcülerimizde işlerini bitirdiler, 
dönüyorlar. Heybelerine bir mağlu
bıyet bir de galibiyet alarak yurdun 
yolunu tutmuş olan futbolcülerimiz 
giderken, doğrusu oldukça endişeye 
düşmüş, onlan Mısırda hiç olmazsa 
iyi bir intiba bırakmalannı dilemiş
tik. 

Bugün umduğumuzdan fazlasını 

bulduk. Mısır gibi futbolde Balıkan 
lann tu.erine çıkmış bir muhitte bu 
neticeleri almak şayanı memnuni
yettir. Eski fut.bolcülerimiz, yenileri 
pek te be~ler ve futbol bizde 
geriledi deyip dururlardı. Bu netice 
onlan hakalz çıkanyor gibidir. Çün
kü vaktiyle onların yapamadıklannı 
bugünkü çocuklar işte yapmış bulu
nurlar. 

Evet, her iki tarafa da yabancı o
lan bir fehirde, bundan 12 sene ev
vel hala dillerde destan olan şöhret
lerimizle Mısırhlara 7 - 1 yenilmi§ 
ve fulbolde çok geri olduğumuzu 

göstermiştik. 

Bugün Kahirede şehrin en kuvvet
li takımana karşı, saha, iklim ve se
yirci avantajı rakiblerinde bulun
duğu halde çocuklar ancak bir sayı 
farkiyle mağlflb oldular. Bir gün bi
le istirahat etmeden üstelik bir de 
yol yorgunluğunun tesiriyle tsken
deriyede ikinci maçlarını bariz bir 
farkla 4 - 2 kazandılar. 

Mısır mı futbolde geriledi, yoksa 
biz mi ilerledik? Mısır her halde ge
rilemedi, bunun için ne sebeb olabi
lir? Mısır futbolli bir kriz ml geçi
riyor? Böyle her şeyin tersini dü
şünmektense biraz kendi çocukln
mıza gözlerimizi çevirelim. Bugün
kü kalecimiz, iki bekimiz, bugünkü 
hafbeklerimiz gibi oyuneulan. vak
tiyle malik miydik ? 

Iıutbolcülerimiz içinde beceriksi~ 
ve kabiliyetsizler yok değil; tenkidle
rimize de esas olan bunlardır. bki 
takımlanmır.da bu derecede becerik· 
sizler bulunmudı. Faka.t bugünkü 
kıym.etleıi.mizi de takdiı etnıesiııi 
bilmeliyiz. · 

Futbolde belki verılen e:mek ııis -
betinde terakki etmedi. Fakat mu· 
hakkak ki eskisinden daha iyiyiz .. 
Yıldız olmak için biraz iyi idman is· 
tiyen oyuncularımız az değildir. 

Bunların kıymetini bilelim ve onları 
bilgili ellere teslim edelim. Mısır gi
bir bir yerde iyi netice alanların ha
kiki birer futbolcü gıbi çalı3t.ıklan 

giln merkezi Avrupada muvaffak ol
mamaları için bir aebcb kalmıyaeak· 
tır. 

Atletlerimizi Atinayn 
göndereceğiz 

Atletlerimizin son zamanlarda çok 
iyi netıceler almaları göz önünde 
tutularak Haziran ayı ıdnde Atina
ya seçme atletlerimizden bu guru • 
bun göndcrilmesı düşimillrn ktedir. 
Yunanlılara bu hunusta )al ılacak 
t.eklif'ın S, E. G. A. S. "Yunan tt.~ki
latı,. tarafından kaoul cdı 1t: (;gine 
muhakkak naza.nyle ba tmıaktadır. 

Temmuz ıçinde şelıı ınıız.. e Yfll'l· 

fotbôlcillerimb hareket ederlerkea 

lacak beynelmilel atletizm müsaba· 
kalanna da Yunanistanın ve Roman
yanın en iyi atletleri davet edilecek· 
tir. 

Beden terbiyesi ceza 
talimatnameal 

Beden Terbiyesi istişare heyeti
nin 80D içtimaında tasdik edileceği 
ümid edilen ceza talimatnamesi ha
ziranın üçünde yapılacak olan içti
mada tasdik edilecektir. Talimabıa
me maddelerinde bazı değişiklik ya
pılmasa zarureti bunu icab ettirmiş
tir. 

Voleybol mDaabakaları 
Bedıetı Terbiyeaii I Btanbul B6lgea 

Voley'bol, Baaket'bol Ajanhğtndon: 
Bölge voleybol teşvik müsabakal&

n finali 19 mayıs 1940 pazar günü 
saat 15 de Galatasaray spor klübün
dıe oynanac.aktır. 

Galatasaray ve Beylerbeyi taJmB. 
lan anunııda oynanacak bu flnal ma 
~neticesi lstanbul Voleybol birinci· 
sini tayin edecektir. Alakadar takım
lann tam zamanında mezkQr klüp 
binasında hazır bulunmaları tebliğ 
olunur. ................ 

Kastamonu da 
mahsul iyi 

Kastamonu, 14 (A.A.) - Bu yıl 
Kastamonunun her tarafında mez • 
ruat bereketlidir. Yağmurlar muıı • 
tazaman yağmaktadır. Çiftçi fazla 
tohum ekmiştir. Geçen sene mah • 

sullerinin piyasada fazla para etme
si müstahsilin neşesini artırmış ve 
ona her şeye rağmen çok ekip biç • 
mek için hız venni§t.ir. Ova mınta • 
kasında kendir ekimine ve yazlık di
ğer zer'iyata azami ehemmiyet ve .. 
rllmektedir. Yeni yeni arazilere çel

tik ekimi için Ziraat Vekaletinden 
müsaade alınmaktadır. :Mıntakada 
tuğyan ve dolu gibi ehemmiyetli hiç 
bir hidise vukubulmamıştır. 

Çorumda yaömurlar 
Çorum 14 (A.A.) - Bir haftadan

beri devamlı yağan yağmur düo şıd
detini artırmışbr. Alacada büyük 
bir köpriiyü köylerden bazı köprUleri 
sular götürmüştür. Yıldırımdan bir 
kaç hayvan telef olınuştur. İnsanca 
zayiat yoktur. Yağmur devam etmek 
tedir. 

Amerikaya mal sevkeden· 
lerin nazarı dikkatine 

Ankara, 14 (A.A.) - Ticaı'et Ve
kaletinden tebliğ edilmektedir: 

4/12/1939 tarihinden evvel Ame
rika~a Enconsignation mal sevket • 
mi?1 olup bu tarihten sonra işbu mal· 
ları satmış olanlar veyalıud halen 
AınPı ikan 5ilınrük ant.repolaı ıııda bu 
mallan kc.ndi namlarına olarak depo 
cttirnıiş bulunanların 25 mayıs 1940 
tarihine kadar yukarıda yazılı husu
satı tevsik edecek noterlikçe musad· 
dak veya asli vesikalıırla Ticaret Ve· 
k.fılctine mUracaa.tla.u la?..ım gclmek
tediı·. 

Af mani ar Büyük Harb· 
de bizi Ruslara nası· 
satmak istemişlerdi ? 

-0---

(Baş tara/t 1 ind~) 
gönderilmişlerdir. Bunlann bir gün
delikleri vardır ki sulh akdolunduğu 
zaman alacaklardır. Her on beş gün
de bir, bir Rus papazı kampı ziyaret 
eder. Döberitz'de, doktorlar müstes
na olmak üzere, zabit yoktur. Bir 
doktor ile konU§tum. Bana pek u 
hasta bulunduğunu söyledi. Yalnız 
birkaç göz hastası vardı. Fakat bun
lar bile vatandaşlannı görmek için 
çıkmışlardı. Boğazı ağnyan bir kil· 
çille Rusyalı da çıkmıştı. Yeğenim, 

hemşiremin oğlu Miloravoritch, 
Burg'da bulunan bütün zabitlerle bir 
likte Mayansa nakledilmişti. Frank
furtta kendisini görmek müsaadesi· 
ni aldun. Oraya "Umumi Comman
do'ya,, otomobil ile getirildi. Kendi
sile, yanımıza kimse olmadan, iki 
saat göriişebildim. Muhakkak ki ca
nı sıkılıyor ve-şimdi sevgili vatanına 
hizmet edemediğinden muztarib o
luyor. Onunla birlikte Maynasta 
birçok İngiliz, Fransız ve Belçikalı 
vardır. İngilizlerin diğerlerinden da
ha sempatik olduklannı, fakat İn
gilizlerin, sulh imzalanır imzalan • 
maz, Rusyaya hücum için Almanya 
Jle derhal bir ittifak t,ktedeceklerini 
açıktan açığa temin ettiklerini bana 
söyledi. Şüphesiz ki Khomiakof'un 
lngiltereye "dessas Albion,, demekte 
hakkı vardı. 

Grandilk d'Hes.c;e Fraııkfurtta ol
duğumu haber alınca, beni Wols • 
garten'e öğle yemeğine davet için 
telefon etti. Zatı haşmetpenahilerin
den ve imparatoriçe hazrelerinden 
ne büyük bir muhabbet ile bahsetti
ğini, sulbü ne kadar samimi surette 
arzu eylediğini ve Von Jagov'un be
nimle açıkça konuştuğunu duymak
tan bahtiyar olduğunu söylemeğe 

hacet yoktur. Bu mektub Tsarskoie 
selo'ya vasıl olacak ve bizzat hq -
metpenahın eline teslim edilmek ü
zere nöbetçi yavere verilecektir. Ba
na Von Jagov'a tevdi edebilmekti -
ğim için bir cevab yazdırbnalarını 

zatı haşmetpenahilerinden istirham& 
ictlsar ediyorum. Cevabı burada bek 
liyeceğim ve sonra, heyhat, Klein 

Wartenstein'a dönmeğe mecbur ola
cağım~ harbin sonuna kadar artık 
orasını terketmek mtlaaadeeindell 
mahı um bulunac8'nn- Efer atı 

ba§nh. tpenahileri sulh kelimesini te
lif tuza muvafakat buyururlarsa ka
inatın kavimlerinin mukadderatına 

tayin buyurmuş olacaklardır. İti -
madlannı haiz bir at izam buyunı
lur ise, iptida[ milzakereler için bu· 
re.dan da mutemed bir zat gönderile
cektir. 

Zatı hazreti imparatorilerinin 
derin bir hissi sadakatle met

buu hendesi 
Maria VeaailtcMkıova 

Eğer zatı hqmetpenahlleri bura
da ve Almanyada işittiğim şeylerin 
kaffesini bizzat arzetmekliğimi arzu 
buyurulursa Tsarskoie S6lo'ya seya
hatimi kolaylaştıracaklardır. Fakat 
sonra Avusturyaya avdete ve harb 
sonuna kadar orada kalmağa mec
burum [1]. 

J stokh.olmile Rtl.8 · orla elçiM A. C. 
Nek"lt"ltouoon tıa.ro/ındarı Hd1iciye 
N«Znı S. D. &ronof fa, 

TELGRAF 
No.: 23,+. 

1 /!O Haziran 1915 
Deutsc.he Bank dlrektörü Mon

ckevitz ahiren Berlinden buraya gel· 
di. Sözlerim bana haber vermesi ken 
disinden taleb edilmiş gibi görünen 
bir Rus ile vukua gelen bir muhave
rede, bu banka dircktörii Bcrlin hü
kumet mehafilinin Rusya ile mün
ferid bir sulh yapmak hususunda 
besledikleri şiddetli arzudan bahset
miştir. Bütün Almanyada Rusya ile 
mücadelenin lüzumsuzluğu takdir o
lunuyor; ona karşı, glıya, hiç bir 
kin hissedilmiyor. Almanya, Rusya 
ile sulh yapmak için, çoktanberi bi
zim tarihi gayemiz olan şeyi, yani 
1stanbulu ve ~oğazlan ona teklif et
meğe ve taviz olarak Türkiyeye 
Mısırı takdim eylcmeğe nıeyyal bu· 
lunuyormuş. Buncl:ın başka, Alman
yaya ( .) şarki kısmını iade edeıek 
ve Rusya.ya şarki Galiç;\ianın bir 
kısmını vererek daha münasib hu
dudlar çizilebilir. Lucius'un da ayni 
suretle haberdar olduğu Moncke -
vitz'in bu teklifleri, kuvvetli bir ih
timale göre, Alman umumi kıtrar -

elçika ve 1-Iol a 
Yıldırım harbi 

AlmanlaTo için beklenmiyen inki· 
şaflar göstermek iatidadındadı.r 

Paraşütçülerin rolleri 
Yazan : H. 1. 

Belçlka ve Bollawlada IOll l'uiyet.l göetfna hartta 

Polonya ve Norveç harbinden son
ra Almaa. harb sistemi klfi bir vü
zuhla aııla§ılllllf oldu. 

Bilha81a Norv~ muharebeleri es
Da8lnda Almanlar lehine yapılan da
hiU yardımlar bütila devletleri te
yakkuza sevkettiğinden muhtelif ba
hanelerle llOkulan yabancılar her 
meınJekette tasnif ve tecride tibi tu
tulmaktadlr. 

Totaliter harbin gisli askerlerini 
teşkil eden bu gibi eşhas nezaret al
bna ahnarak iç karaşıklıklar ve kir
lı müu.heretlerin k8.D81Z ve kolay 
işgaıı.., fımt v~.rilmeyince Alman 
harb auı'atinin yeni bir uaultlnU tet
kii eden yıldınm harbine le§ebbüa e
dildiğini görüyoruz. 

Yıldırım harbi: Ordudan evvel za.---···-· ... _ -·······-······-·-gibmdall mUlhem Olan Sven Bedinin 
ahiren Rua ordusu hakkında söyle
diği sitayi§karane takdirlerle yak
l&lbnlmea, şark cebhesine Rus kuv
vetlerinhı ilerlemelerine rağmen, 
Berliııde harbin son aldığı cereyan
dan ve nihai neticelerinden pek en
dişe e@diiiııe- hükmolunabilir. 

N eklltoNeoot1 

••• 
Ruıı 81.!'ayt damdönerlerinden Vas

siltchikovn'nın yukanki ikinci kıs
mı görtilen mektubu 14/27 mayıs 
tarihli idi. Aradan iki aya yakın 
bir ?.8.lllan geçtiği halde Rusyadan 
bir cevab çıkmaması Almaİıları baı
ka bir yol aramağa scvketmi3 ola -
cak ki Rusyaya tarihi gayesini te
min ederek yani İstanbul ile Boğa~ 

lan vererek ınünferid bir sulh yap
mak teklifini başka biryoldan Pctcrs 
burga bildirmek Ç&resini arama -
ğa kalkmışlar ve Deutsche Bank di
rektörünü lstokholme göndermiş -

terdir. Anlaeılıyor ki Almanlar ne 
olursa olsun, Türkiyeyi feda edeı ek 
Ruslan ka;;anmak istiyorlardı. Dik -
kate şayandır ki vakit geçtikçe ve 

Ruslar naz ettikçe, Almanlar bizi 
Rusların ağzına bir parça daha at
makta teredcİüd etmiyorlardı. Çün
kü birinci mektubda, yalnız Rusya 
Boğazlardan istediği zaman serbest 
geçer diye teklife başladıklan halde 
şimdi, aradan dört buçuk ay geçin· 
ce, artık tamamen İstanbul ve bo
ğa?..lan Ruslara vereceklerini anlat
mağa bQ§lamışlardı. 

Hüse)iıı Oah.id YALÇIN 

[1] 1915 aeııe81 kamım&evvelind.c, 
VassiltcMkıooo, Erncat de Hosse'in 
lkmci Niookı.s'ya ve AM:«ıtulra Jic
doroınea'ya nıektıdila7'ile Petrograda 
ws-ı1 olu.yordu. M. l'assiltohik-0· 
w tarafından yapt1'm tqel>bü.alcr 
sempati Ut; l«ır§tlıatımadı. Vas~t
chikova, haiz olduğu Dame D'hon -
?ıeur 1'tWanınt kaybetti ve Tc'h.er· 
?rigoo ~tine 8ÜfiÜ.ciii. 

niddir. 
Malum olduğu üzere her devletia 

hazar kadrosu, sefer kadrosunua 
takriben yedide biri kadardır. Demek 
asıl ordu harb samanında siJlh altl
na alınan ihtiyatlardan tcgekkW ... 
cektir. Milyonlarca insanın techizl. 
muayyeen bir plin dahHinde cephe
ye sevki bir zaman meeeleeidir. Yeni 
teşkil edilen kıt'alar cepheye eevko
lununcaya kadar hazari ordu dlle • 
man taarruzunu tevkif veya tehir 
etmek1e milkelleftir. Sulh zamanında 
kuwetlerin tevzii bu mabadı temia 
edecek şekilde yapılır. 

Geride toplanan kuvvetlerin hangi 
yol veya demiryollarile, saatte kat 
tren tahrik ederek, ve trene ne mik· 
tar malr.eme ve insan irki.b ederek 
cepheye sevkedileceği evvelce ince
den inceye hesaplanmıştır. Mevcud 
bütün :imkAnlar tetkik ve ihzar edile
rek meseli aef erberliğin üçüncü gi
nü dört kolordunun cepheye muv...,. 
latı temin olunur. 

Yıldınm harbi seferberliğin bu io
raatını tahrib mahiyetinde tecelli e
der. Diger tarafın hangi demiryol • 
larmı, hangi goeeleri, hangi tayyare
meydanlannı kullandığı malumdur. 
Demiryollannın birle§me noktalan, 
tüneller, yarmalar, merkez .istasyon
ları, hava meydanları, nhtımlar, is
keleler bu münakale hatlarının ehem. 
miyetli yerleridir. 

Cephe gerisinde toplanan büyüt 
hava kuvvetleri orduya verilen ta • 
arnız emrile deriıal lıarekete geçe. 
rek bu mahalleri tahribe çalışır. U.. 
rekat müddetince baskı altında ba• 
lundunır. 

Bunun neticesinde cephe ile yur.ı 
dun al8.kası kesilir. Evvelki hesap. 
lara nazaran üç gtinde dört kolordıa 
gelecekse dört günde bir kolordu 
güç gönderilir. Zayıf kalan cepheye 
darbe hallnde yapılan taarruz mtı
eF...sir olur. İkmal liyıkile yapılam~ 
clığı için bir daha tutunmak müşkül. 
leşir. 

Cepheden yüzlerce kilometre içe.. 
ıiye indirilen paraşütçülerin vazifeai 
de budur. Yoksa bunlar kendi bacı•-.~• 
nna bir memleketi işgale kadir de
ğildirler. Bir tayyare meydanını ild 
üç gün ellerinde bulundurmak, bir is. 
tasyouu, bir köprüyü kısa miıddet 
işgal veya kısmen ta.hrib ederek bu
l'adalti planlı faaliyeti sekteye u - • 
ı atmak vazif clerinin esasını t'C il 
eder. Nitekim bir gak Alman p r&-
§1.İt iilcri Rot.crdn.m tas yare m .} da· 
nını işgal ettiklerinden hıç olın sa 
bir ,aç gün mezkür mt'ydamn kul • 
lnnılması kabil olamam crtır. 

Yıldırun harbiffin ınu!-.abi! çaı'eli 
ordunun hazar ve sefer durumlaı.ıl 
arasında.ki farkı azaltmak yani . e .. 

~Sonu 7 in~ 



Ad -
Gönül Kocamaz 

F ahire hamm efendi, aynasının l 
karvısında durmuş, uzunu-

llWl kendine bakıyor. Yüzünde po • 
madlann. gideremediği çizgiler, vü -
eudünde kor&Clerin saklıyamadığı 
7ağlar kalbine birer zehirli ok gibi 
ımplanıyordu. Çünkü, tabir biraz 
kabaca. amma, horoz ölmü§, gözü 
~plu kalmıştı. Fah··e ha -

kır beşi boyladığı hal-
zu yirmi beşlildcrde idi. Maa

mafıh onun merhum kocasından ka
n tı etrafında pcrvanelt.>r gibi 

r az debrildı amma, onda son 
s b r muhayy le old Ju için ya
tım unutarak bır aşk scrküzeşti diı
tıun yor, paı C1 ı için değil fakat ken
dı için sevilmek istiyordu. 

Yıne o g ce, SarıgUl gazinosuna 
gı hp biraz oturup döncc ti. ÜstUn
d sade, sıyah kadife bit elbise ve 
go,:; imde iri pırlantalarla süslü bir 
b "' \ardı. 

• • • 
ngulc girince etrafında fmltı

ylikse di. 
- Fahire hanım cf cndi, kendisi 

nı truııyor musunuz? 1 tanbulun en 
zengm k nlarmdan. 

- Göb ündeki bro tan bcll:. En 
aşağı on bin liralık. 

lki genç k'ldın, aralarında konu
euyorlardı. Arkalarındaki masada o
turan bır gen<; adam, bel i etmeden 
b muh 'ere) i n u bir alaka ile 
d liyordu. Çünku e ı· 'e güzel 
deli anlı, para pc i u ko n bir 
m C' ti (x) hrinde yap-
tığı b ı \"Urgundan dolayı poli , pe
§ınde idı. !'ahire h nım kenarda bır 

ya ou nm · y h g ·zun 
n t g bulundu-

. " 

b ı ı ç 
ı. Çiftler d n lamı aı-

kulağını dıb.nd tatlı bir 
ldi. 

Pek muhta ar olarak, 

Thod bu cümJeJen bir kaç defa 
l<: ror etti. Bana da tekrar ettirdi. 
Vaziyeti iyice kavradım. Bu mrncla 
ar ba elektrik ampullerile gündüz 
g bi aydmlanmıe büyUk bir binanın 
önünde durdu. Thod mınlda.ndı: 

- Geldik! 

- Ne 1ena vakitte geldik, değil 
mi? Yazık yeni bir vurgun yapmış
tın!. 

• • • 
- Ne o? Refiki Bunlnrın odamız 

da ne iai var. Senden ne istiyorlar? 
Ney böyle sararmı§sın? 

Kapııun eşiğinde, Fahire durmuş, 
bUyilmUş gözleri ile bu sahneye ba
kıyordu. 

- Hanımefendi, bu adam sabıkalı 
hırsulardandır. Bu otelde sizinle o
turduğunu duyduk, ve niyetini an
ladık. Nitekim ki valizinin içinden 
sizin mUcevherleriniz çıktı. 
Kadın, uzun uzun Rcfiğe baktı. 

Sonra komisere dönerek : 
- Onlan, ona ben verdim. Ç'.al

madı, dedi. 
- Böyle bile olsa, hanımefendi, 

onu biz eski yaptığı bir suçtan dola
yı tevkif ediyoruz. 

Fahire, hareketsiz, pofisıerin Refi
ğin bıleklerine geçirdikleri kclePÇÇ
lerc bakıyordu. Komiser kapı~ ı açtı 
ve kulağına bir fısıltı gibi Refiğin 

sesi geldi: 
- Beni nf fet Fahıre ! .. 

Mccda Kci.."'tm Ozalp 

Beden terbiyesi 
mükellefiyeti 

Ankara 14 (A.A.) - Beden Ter
biye i genel dırektorlü !ünden bil • 
clirilmektcdiı : 

"3530,, sayılı bed n teı b yesı ka
nununun 4 üncü m ddc m tevfikan 
8 4 1940 tarıhinde kabul edilip 17 / 
4 1940 tarihlı ve 2/13258 numaralı 

ri hey ti kararnamesinın 

fıkrası mucıbince: 

bütün 
4 - Memur ve i çi sayısı "500 .. 

daha fa1Ja olan fabı ika, ima.F thnne 
ve eı ı , li ınücssesattaki 15 "dahil,, 
35 "d, bil,. y l r ındaki erkek 
ve k ve k dın yurcld şların beden 
terbıycsı miıkell fıyt'Ucriru yapmak 
için ,;1 · yeU rcc genelik klüplcrine 
ve grupl rına gum ğe davet oluna -
cakl rı illin olunur. 

Sonra bana goz kırptı: 1 
- Sakın bcnı genç zabitlerle al -

da tayım d me ! 
Araba durur dıınnaz ı'CSllli elbi -

seli iki kavas segırtti. Biri kn.pıyı aç
tı. Arabadan evvela Thod, sonra da 
ben indim. Kac mın koluna y a 
n:ı.rak mcı mor ın rJivenlerdcn çık -
tık ve büyük bir sal.ona gırdik. Be • 
nim mantomu, Thodnwı d p:ı.rdesü

slle ılindir şa.pkrunnı nezaketle al -
dılar. 1Icrledik. Sağ tarafta merdi -
venl rin başJ.nda hır takım yüksek 
rütbeli zabitler ve mı"raldı erkekler 
dunıyorl rdı. Bunlaı dan bui Thodya 
büyi.ık bir ~iınıyet go tcrdı. Thod 
bizi birib rl rımlze takdim etti: 

- Size Al an büyük elçilik müs
tesarını takdim ederim. Gil liba da 
ayni memleketlisiniz. Kendisi de 
Hamburgludur. Kanm Maria. 

Beyaziaşmu~ siçıı bir bruı önilmde 
eğildi: 

. - Çok memnun oldum madam. 
Yalnız ze?ciniz aldanıyorlar. Ham-

sil kolunun t r e • 
1 No: 45 

Daha sonra, Filibeli, Filiz Nunıl
Konya ve Niğdede verilen temsill 

çok alaka uyandırdı 
T lah, Kara Osman yürüdüler. Seyir -

cilerin gözü Dramalılann bulunduğu 
tarafta idi. Çünkü, Alinin Adalıya 
meydan okuması oldukça merak 
uyandırmıştı. Adana, (Husu i) - Dört tem il 

vermek üzere Niğde ve Konyaya gi
den Adana Halkevi temsil şubesi 
gençlcıindcn 14 ki5ilik kafileye me
sud bir talihle ben de dahildim. On
larla beraber Niğdcnin ve Konyanın 
kalbinde dolaştım. Adım adım arka
lanndan yürüdilnı1 iç hayatlannda 
gezdim. lntibalannı beni çok sevin
dirdi. 

adlı eski coğrafyasında da Ni~in 
adına "Nakitn,, olarak rastlanmak
tadır. Bizanslılar devrinde "Nilı:ita,, 
Selçukiler devrinde "Nikide,, ve Os
manlılar zamanında da "Niğde,, adı· 
nı alınış olan Niğde hicri 874 de Ka
raman oğullanndan Pir Ahmed han 
ve Kasım ha.nın müşterek hükfunet 
kurdukları zaman merkezi hükfunet 
olmuştu. 

Dış görünüşlerinde medeni inzi -
batın bütün tekayyüd ve temkini 
hakimdi. İçlerinde ise, merasimsiz, 
samimi bir hal vardı. Biribırlerine 
öyle yakin, ö~le yakmdılar ki .. gaye· 
leri, hepsinin ka.lbin:ic ayni s.rı~nşla 
ça.tpıyc!'rl.ı. 'Kulaklarımda h!ılfı çın
lıyan sesler. onlo.rııı muvaffalriyet 
ve aşk kaynıyan billCır seslerinin a
kisle:-iclir. 
Niğde ve Konyanın gözlerine dik

kat ettim, Niğde \C Konyawn göz
lerine Adana Halkevi temsilcilerinin 
gözlerinden renkler ve ışıklar vur -
muştu. 

Niğd&leyiz. 
Göb ğini tarihin kestiği Niğdede .. 
Bizi o kadar samimi ve candan 

karşılıyorlar ki .. ruhlarımızın ufuk
larını sanyorl r. Ne samimi insan
larmış Niğdelileı. Seslerindeki ft. -
henkte bUtün iyı vnsıflıır dalgalanı
yor. 

Se' gi ve amımıy t, Nıgdelilcrin 

gönüllerinin iilkcri. 
Türke hu. ol, n t 'nzu, misafir -

perverlik Nı v delılerin en büyük vas
fı mümcyyizidir. Niğd 'ilerin bize 
gösteı diklcı i bliyük alakaları ve 
tahminlerimizi aı;ıan sevgileri önün
de gururumuz y.mıldi, i lediğimiz 

günah k!ılbl rimiz bir bulut gibi 
' çöktü ve Nı li1 kan: ı minnet 

zincırjni boyı..nJ rımıza dol dık. 
R jisörilm\' z Co kun Güven, tem· 

sil J:omitem· · l'f · Nuriyc Üner, 
kafıle reisi Fıkri ~ ar, dekoratör 
N cını S ut~-n di H m-

t 

Maarif müf etti i Z-eki Oral, blııba
gı Halil Nuri Yurd kul Niğdenin ta· 
rihi eserlerini biıe tanıtıyodar. 

Tepevıran, Kayabaşı, Alaeddinte
pe üzenne kurul n Nığde, Şikago ü
niversitesi profe ôrJerinden J. Gelbi· 
ıun okudu "hı hladdan 1300 aene ev
v e aid bir Eti kitabesine nazaran 
"Nahıta,, adını taşımakta idi. Ya -
kud Bam vinin Muaccemi.ilbeldan 

Niğdenin alb, üstünden 7.engindir. 
Belediye hududu dahilinde görülen 
binalar kadar Romalılar ve Bizans
hln.rdnn kalma toprak altında da ev
ler, mağnralar vardır. 

Hicri 812 de Karaman oğlu Meh • 
meclln kardeşı Alinin yaptırdığı "Ak 
medrese,, nin kapı ı Adanadaki bi -
zim Ulu minin batı kapısına ben -
zer. Bu medresenin tek hususiyeti 
iki k t oluşudur. Zira, o devirdeki 
bUtUn medreseler bir kattır. 

Hicri 736 da Ebusaid Bahadır ha
nın zamanında gotik ve Selçuk tarzı 
üz rine Sungur bey tarafından in§a 
ettırılen Sungur camiinitı meşhur 
şıınal kapısı o devrın satvetine uy -
gun ba lıba ınn bir nat ihti amı -
dır. Fazla. st'li.ze c ılmı · olan kapı -
wn u nnd ki Scl u i mına.sı kale
nin cenub duvarı lızerın ~ daha b 
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burglu değtl, B rlinhyim. Maamafth 
aizınle hem: hrı olm ığımdan do -
layı da çok müt ırim. 

- Çok nazıksiniz! 
Thod söze karıştı: 

- Cannn ha Hs.rn burg, ha Berlin ! 
Ben de siz AJmanlan bir türlU anb
yamıyorum. Hep bir memleket de -
~l mi! 

GölüştUk. 

B ni daha b'r çok kimselere tak
dim ettiler. Fakat ~n bunlara hiç 
d 0 kk t etmiy r, yUzbafiı Rederlc ta
ı;ıı.mamızı bekliyordum. ÇünkU be .. 

• n!ın fjikirım o idi. Nihayet önümde 
arışın bir bqnı eğilmeeiııi mittea. -
lab: 

- Yüzbafı Reder kelimesi telaf
tuz dılcti . 

Bıı, otuz bes yaslarında ka.dw.· go
nıncn bir adamdı. Elimi uzattım. 

Dudaklarına götilrerek hafifçe öp
tü. Bır ka sa.niye göz göze bakı -
tık. Sonra bana ba. k& nnı takdim 
ettiler. 

Davetliler ara.sınd kalı::aklı veyn 
fesli bir çok Türkler de vnrdı. Bun -
)ardan da bir kaçına takdim edildim. 
Nihayet bir ara: 

- Geliyorlar! diye telişlı bir ha
reket oldu. Herkes kapıya doğru 

döndü. Ben yanımda buhına.n geı:MS 
bir Alman zabitine: 

- Kim geiiJıor? diye acıaJum: 

Sonra, yeni bir çarpl§Illa, yeni bir 
güreşti. Mümin hoca daha bili ça-
dırda duruyordu. 

Ali Mollaya sordu: 
- Haydi, yürüyelim 
Molla sordu: 
- Pamukçu.khı nerede?.. 
- o da hazır .. 
- Haydi öyle ia. dedi. 
Çadırdan fırladı. Mollayı gören 

seyirciler şaşırmıştı. Pehlivanlar ar
kalan bunlara dönfik kazan dibine 
doğru yürüdükleri için görmüyorlar
dı .. 

Molla, kara sakalile meydana çı -
kınca, on binlerce seyirci birden ha
rekete geldi. Ve biriblrlerine sonı -
yorlardı: 

- Kim bu be?. 
- Sakallı herif tttremiş be!. 
-Çolak vardı .. sakallı diyorlardı 

o mu be? .. 
- Ç lnk .. sakallı imiş ... Hem de 

kara sakallı .. 
- Allah, Allah. .. 
Fak 1 bütün bu, dlişlinüşlere müs 

bet cevab veren yoktu. Herkes i~ir
tiği ile kalıyordu. 

Deli Hasan. Mollayı görmüş ve ta
nımışb. Sonra, büyük ortaya b~ 
altına gUrc en pehlivanların bir kıs
mı Mollayı bitmişti. 

Hulasa cok geçmeden seyircıler 

aı asında lnılıılctan kulağa gıdcn sa
hih haber şu yolda dola.c:mağa ba.s
ladı: 

- Çolak Molla imiş .. 
- Yaman bir pchli\ an diyorl 
- Dramnlı Aliyi iki kere yenm . 
- Deli Hasanı da yennıis. 

D m k Sclaniğe baı::ı gi.ıro.-; tut-
nı w g<'ldi. 

- A kim.inle tutu <' k. 
- B ı güreş kıran kıran .. 
- Ali d var .. Çolak Molfa d . 
Ad l l l azan dibine geli d 

A . tarafına çevirdi. En 
lı bir damın mı 

dı. Kim diye d.. ünıne-
d . !{ vedeki }. oll , hi de 

ım· ordu. 
ı H lil, nihayet ihti~ ar c.-ı.: -

zun d ku up ve par 
1 yı gösterer k : 

A be u , bu kar s allı h -
rif 1 m 7 d di. ,_ 

Caz ı, g· riııi dı i b kı 
du. Hayret i nde kalmıştı. Çtlıı u 
b d 1 ya. benzi.yordu. F -
kat gö 1 inanamıyordu. Molla -
wn ~ ne iıı v rdı? 

Caz ı, ın şaşkın bakıp te ·hı-
se çalı ken, Molla, daha ziy de 
yakl r;mı tı. 

Lfıf değil, tam çolak Molla icü. 
Cazgırın dıb danıağı kurumuştu. A· 
dah Balıle vereceği cevabı unutmu.s; 

- L"havle velakuvvc!. 
Okuyordu. Adalı, cazgırın a.bdal

laştığını görünce: 
- Ulnn ih ·yar ne oluyorsun be? 1 

Diye bağırdı. Cazgır kcnclu "ni top 
byarak ve kekeliyerek: 

- Çolak Molla .. 
Diyebildi. Adalı Halil b·rdeııbıre 

anlıyamamıştJ. 

- Hangi M?lla be? 
- Serczli Molla!. 

- Em·er Pnşa ile T ı · t Pasa! ce
vabını verdi . 

Yolda iken okuduğum kit blmdan 
ve gazetcl rden, bu adnm.1 nn 'l'ürki
yenin muk dderatmı eli rinde tutan 
lim l r oldu-unu ö!rl'l1mi tim. Hat 
ta bir 

Tam bu sır da Alınan ve Türk 
milli marşları çalındı. Herk s ayakta 
s sizce marşlnrı dinledi. Marşdan 

sonra caz güıel bir Viyana valsi çal
ma ra ve çiftler dönmeğe başladı. 

Ben nazarı dikkati cclbetmemek ıçin 
nıilhim ad mlann yanında dola mı
yor, daha ziyade genç zabitlerin grup 
lar teekil ettilderi ta.rafda bulunu -
yordum. Kocam ( !) Tho.d ihtiyar 

l 
sor. 

i 
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- Ha, hani §il Dramah, 'vıe :ea,,; 
sanı yenen .. 

Bu sefer C37.gll" daha ~ afal
lamıştı. Ccvab verdi: 

- Pehlivan, onun bunkr1a g\iı'&. 
fi yok .. dedi . 

Çünkü, cazgır hiçbir vakit Molla· 
nın bu işi yapabılcceğine emin de • 
ğildi. Adalı Hıılil: 

- 1htiyar bunadın artık. .. Çold 
Molla bir tane daha var. Amma, OOrW 
onu §İmdi görmeyonım. Seu söyk\ 1 
bunun ismi Molla mı? 

- Evet.. 
- Screzli mi 1. 
- Evet .. 
- İınnafiin oğlu mu r 
- EveL. 
- Gör öyle isf' .. J te Çola1c molla 

budur. 
Dedi. Ve, Adalı Halil, Filibeh:Jİ 

dürterek: 
- Abe ! Bu, dün kahvede gordü

ğümüz softa caz mı be? 

- Ti, kendisi.. ı 
- Abe, bu çolaktan da pehlh an 

olur mu be? .. 
- Çok pehlivanmıs ... 
- Öyle diyorlar .. 
- A be. baka ki kimleri yenmif 

be. 
-A be, bir a·rnç adam be! Alarıs 

onu da biı küntccaz be! dedi. 

Moll kazan dibine gelmişti. Sc
yiı ellerden bir çoğu mollanın is:n ıni 
işiltikl j halde kendisini tanımı~ or-
Jardı. l n dibine gclen siyah a-
knllı a teredd iti bakışıyo 1 r· 
dı .. 

e 

, c tutuyordu .. Bu, mühıın 
y ı. Çolak sc ·ız, sa.da.sız du-

• 'Y n gözle Adalı Hal u-
D v c · li olan Adalı Ha-

n -

ı· 

Fak t Çolak Mümimn ib1:eği dog· 
rudan docTUY Ad ı idı. Evvel · 
nu tut mak kozunu pay e 
istiyordu. Kendi m Kara Osm 
du u , sul.f.ıtunu ilıl ı etti. C 
n ilir rom.fa çekerek: 

- U ro neden bana Kara O anı 
verdin., ? 

D yıncc, ihtiyar Cazgır gül rck: 

Daha iyi ya: .. Adalınm, I• ılibe· 
lı b ılunduğu ha güreşte ilk defa 
kozunu onlarla d emek iyi degıl· 
dir dedı. 

Mumin cevab verdi: 
- N en böyle düşünüyorsun 

usta? Bc:ni anam yerine saymıyor 

musun! 
[Devamı ur] ..... 

biı Almanla bir ticaret münaknşası· 
na girm· ti. Birdenbire be.na döndil: 

- B m D'i:nakakasalanmız ga ~ 
lil :ı nı sıkıyor gUzelim. Sen bun· 

di. 

m kten c dansetmeyı el • 
h ed ı ' dedi. Ve ynııı-

Z bı uniınıde ye ere kadar 
d . \ ' c lwni dansa davet etti. 

l· 

Arka ar ,ıya üç defa vals oyn "' 
dı 

G n b t ok iyi dansediynrd'1• 
B<.·n de ıyı d nsedenm. Biribirlerııni• 
zc çok iyı uymustuk. Üçüncü aJısill 
sonuna doğı u dıkkat ettim, pi tte 
bizden başka hiç kimse kalmaJllıştJ. 
Valsler çiftleri yonııu , herkes el. nSl 
bıraknuşb. Ve herkes bizi se.)Tcdi • 
yordu. Dans bitince bir allaf koptıı. 
Utanarak selAm ver<1.im. Hemen piSt• 
ten ayrıldım. Klllağıma: 

[l>Mama , .• rJ 1 



YENi SARAR 

iHKIB ?z HAZIMS1ZLIK, lıDE BULA.tffl ve BOZUKLUGUNDA, BAR AK 
TEA1BELLiGiNDE, MJOE EKŞiliK ·ve YANIALARINDA , L eamiyetle kullanılabilir- t 

lrİDE ve BARSAKLARI temider, abft;ırma ~ yormaz ?tlAZON isim ft HOROZ markasma dikkat. 

İttgiliz aakerleri Taarruz hafreri Bek- Alman taarruzu is- Hava Şehidlerimi~ · Belçikaya reşte bir~id resmi ıi~reya teveccüh . k duy ld Sl'J ( &ıf taraf' 1 "'°"'6) 
gıreT en esnasın U U *8k ofUrSa yare karargWarımız imha edili-

(Ba§ tarafı 1 ttefde) (Baş tarafı 1 ncide) ..--. ~ ömeüde) ~· 
Gere bastığı zaman, bu tekerlekli he·v,..... ..... '-''1..:.ı- u""rdügu-·· belliydi L~ ~ı.cı O mraluda Atatirk Ane.doluı 

,,~ı IAl ~-- S 0 bir istihkAm vleaile -.H-.,,. tabiat• ..Jaj.~ istildiı baVPGÖttı'I. "'""'1a 
ordu, 1iç an. ibıerinde, Alman eil> • Belçika elçisi ile Fransa sefirinin et- 6 -"W P-"~ .r·-- -
hesiDe doğnı giden yol üzeriadle mü· rafı kalat>alıktı. Hollanda elçisi mem 'br. Bu tabiat, wclclk9ft iıakınıın· ve kükriyen Türk milleti de ı. ba7-
1:emadt,ıen ilerliyordu. leketiniR sahne olduğu hadiseterden değişc:ıa:ı. :ı;~ taprağındaa tamamile rağm altına toplanmıştı. 

Kilometrelerce çelik yığını vttcuda müteessfl' ~ ve sefarethanede Burada topluanlar anmnda Türk 
geth'tll ba ordu, gerek Pofon"O'!t - kalarak . lm . t B" Emaiyet himimiziıı üçilncü unsu· tayyarecileri de vardı. Bunliırdau ki-

,,_, .,... m~e ge emış ı. Ir· N lsveç milletile ta•emile teşahhua misi uçarak, kimisi yay& Jlıilyereık 
rekae Morveçde Alman ordusunm denbire Ol'talığa bir sükfıt çöktü: ~..ı- ... _..;_ ordu___.-. Asırlft--1ft-. _ 1_,.,1erdi 
asla .,,.;:;.+,.~.;.; bir siiratle se~ • ~1 .l.9VU.ıf&~ _- cuwuı -~ 6~ ... •~& ,,_ Almanp eı..isi doktor Fabrisyüs beri h-. her ... ~ kabına va· 
bat ediJordu. demir gı'bi iri Wwciu ile tribüne gel- .uw~ Hepimiwoe malüm olan lstikW 

8*S a}'lık Wr ~ 80D1'8ı: mişti. tri adrmlarn yaine geçti ve nlmaııs 1:ıW nişancı oldağu içindir ki, muharebeleri devirlerinde ordumu 
Silih elde, sekiz aylık bir bekle-- hazır oı va::iyethtde 1ııir müddet dlm llİlllll a11mıJı öğreamesıiş on altı gittikçe tekemmül ederek karşısın· 

me devresi birdenbire nihayeııe er • dik kaldı. Alman sefirinin etratmda yaşmda '* çocuk mevcud değildir. daki bir dü§manı değil, bir cı"han 
mişti. t-....:liz hey<- i seferi'W>d bar& h b' ...._, k h 1...1--. Her İsviçreli vatandaş yalnız aske· düşmanlığını tepelemiştir. İşte bu 

.uıoı .,~ asmane ır u.s>'u ası ...... SM-u. ri tüfegın-· i hususi evinde muhaf"'...,. 
kete geçmiş buluAuy-0rdu. "DailJ İtalyan elçisi bir i.ki kelime t.ea.ti -- muh&rebeler esnamnda, lnönünde, 
Eıqwesa,, in harb m1lhabiri n. D. eylediktez:ı acınra selim verdi. Elçi etmekle kalmıyor, limdi seferber .. Eski3ehirde, Sak.aryada Afyonda 
Gallagher şunları söylüyor: ~ bir ka'f altın şiritle süaleımi§" bir u- lilr.bmlileri wezdinde 8ekBeıı mermi de tayyarecilerimiz uçarak vazifelerini 
!iz.askerleri kadar azimli iDsanlv ker eıb.- gi'ym.işti. Wundura.,w. Bu zaıınederaem, dün yaptılar ve ica.b edince öldüler. 
göraetirn ,, İlk defa oiılllıiı aın---ıe mottiırlil J8da tek bil' miMldir, 1'e Mı, son Sakaryanuı gehidleri Ankarada, 

Bir '--ç --+ iı-ori-=-..ıı- ..... •--- -""9U ferdine lı:adar Rükimetin bUtfin va- büvük zaferimi ..... p• .. ~ .. - '-~vva'l"A a.a. ,_.., .._. -- _ _,_ topçu k1ı1vwetleri ve kamyonlar ibıie- ., ~ ~.. ıı.a.,, ,,...--

toplanış ve ileriye sevkediliş tanı • rine komauş miiiıeadciit hava tkfi.i ~ olaa itimaihm izah edi· &ehidlerimiz de Afyou.dadır. 
mn bir müessiriyet ve organizasy<>n bataryaları geı;itl resmine ipaJr yor. Bu llemm Bütün ıwemltketler lzınir istirdad edildiği zaman, 1z.. 
mucizeai olduğuDU Daily MaMill as- etmişti. Askerler Mf er kıya.Miııde gibi müfrit partilere JllBlik olmamı· mirde ve Eskişehirde muharebe ta-
Jıeri IDllhaniri :razı-ktadlr. idiler. Bu hal, yirmi senedenberi gö- 38 rwlmea hiç bir ibtiliJin tasavvur limleri yaparken dü§e& ~ 

Daha tuir edici bk v~yet İllgi- l riilmemişti. edilmediğmi ia1let eder. ~undan baş;- de oralaıda gömülüdürler. 
liz askerlerinia tavırlarmda husule Yeni bir Alman taarıı- ı.eJl- b:, ~iye iki hafta. var ki, Fani fakat sermedi Türk genci! 
gelen değişiklik idi. Hepsi de gülti • Iendiği ııesmi veya yan rerm& m&ba;. ı.tçre milletine bir beya.mmım Bef Sen bu toprağın ~tında derin bir 
yordu. filde hiç bir hayret eseri vukua gel- ret&. Bu beyannamede her •Mrin, lıuzur ve si.ikfın ile yattıkça rublan· 

Bir -. ... de, t-:uz f"B•ecisinin · f Yalla&- · ---- iatiıt vak~da kendime i:llt anda mızın ışığı sönmiyec~ büyük Tür· 
l''JG. .... ı - 1 2 • ır. - "81 -" _... . ler k b bu 

öninde Belçika 111ldudunda.bir kem- •......,, ot.eağl sllllÜ Bll!"dıyor • em.r -.erecıe za ıt lwnadığı kün ismi tarihleri doldura.eaktır, 
yona atlarken: du. takdirde biaat 1ııencii şmır ft imsiya- Sen, bizim emellerimizin ve gayele 

''Aylarca bu.llueketsi•''t taham Balka•larda, vaziyetin yakında te- tifi ile lltı.reket edeceği muha?Terdir. mizin yıldızısın. Varlığın bir varlı-
mül ettik, fiıncli istediğim:iıl oldu " bellür edeceği ı..ıaati n.rdır. Rom8B Bu ı.aı, modern bir hükfunetin, bir ğa, şehadetin bir kahramanlığa &• 

demiştir. ya barb kaii&Q-un Jlbde sekseni- memleketin halkına gösterebileceği lemdir. 
Fransa lllil9 8U'Şl: nin halihazırda seferber edilmiş ol· azami itimaddır. Diktatörler, evle • 1 Sen, nihayet.Jiiz bir sevgi ile bize 

• Bu sıracla.aslllrkonupden, adam duğu ve bnnlsı:ın, tahkimat inleriııiA rinde lurt.iidü lllliA 'fe llalWıerinde teveccüh -eden ölümü benimsedin ... 
~ JaaıtN ka.ıma malik ~ m"~ ı ~-'A"'--dolu bir kmmycm 40sedm Jaiitün SÜ1"- devam eylediği hududlarda toplan • ..... 1 r ~tin se~i, feragtinle dur • 

atiyle geçti. YGhm kenaca:le. ~ d!lt ilaft!t aflFeMedhr Ce~ *epkkU bir .lllÜı1et ~ds:ıC-. • durdun. 
nan ahali l'raxmr. milli ~ eöy· fabrikaları azaml ltir randıman ~ ::,ıuklan vakit tebessüm etmişler • Aziz şelıicller! 
lemeğe ba§ladl. Sonra Jmasıztuıa recek !iPlllMe 'Ç&lbpyorfar. aı ıiafta · . Dudaklarımızdan dökfilen fatiha, 
Belçikalılar İngiliz aslııımerini allat p.aif müdafaa tacrü.beleri yapılmıi'" ~arbdenberi, İsviçreli Almanlar gözlerimizi alevlendiren sevgilerden 
!adılar. ı. , ,.. lılWill İlltl!§t"9& hı 1ildie ""ı. ibarettir. Sen bunu kabul et. Sıcak 

Daily llairm 1-rb ..ıtabiri, 30 Yan PeBMi mallelilft, ~ - ~ be§i. İsviçre • Abnaıı yedi di- :meanada hllllUi' vıe s9kftala yat. 
kilometre imtiiadmca !lllazmm ka· nm her tftrfl tecavbe karşı miida· liad~ 1aa!ka bir şeyle koan§ lfo:r. Ordmnuzun mtlrntu bir eh,. o. 
fileyi tak.ib etlrHt ve İllgiliz asker - faaya azimli elduğu beyan edilmek· B~rlın almancasile konuşan hatAso lan. tayyarecilerimiz, daima f m kuv 
leriyle li'l'mmz' vıe BtilPha ahalisinin tedir. No.rveç hadisesini& büyük bir Zürih soh.ldannda fena nazarlarla 'Mile yiilraebnek, uçmak, va:taıun is· 
Jideıiaıie t.ebesaim doillştığını gör intiba tevlıd eylediği halk arasında li'ba~~~:_lsttli takdhinde möatev • tikWi llğnma çarptşmall i4;in çalış;. 
•lwllı. mı.:am...-.ıberi bekle- gall:eleıill tı ~ tlllman ı... 111.· , wguw.t.da harbcU. azjmkir, bir mqlu ~ ~ Bu. ~tle 
- 41mz &=-.. ---=-~..:....ıı_ her ~ '- _.. ' ' millet bulacaktır. Ha'V1•! t-.:--..3- mn---. --Mı· -.......~ w.i• ,,__..L__. ... - -- ~-~~ıuuıc ~ plu:e w hwlpwz m ~ ..,- .&0•..IY"Cll.R:'t .LunıAW pıırn ~ ~- ~!!!!!-
.......... •Hi-lmi hiç bir yer yekdiğerini takftt ettikçe, lleyecan 08IOda olduğu gibi hainler ohmya. _....., dılığaraa ktı6 911• J'lll'ldl· 

•At•~··~~ ~~~ t=~~•rl=·=-~=~=======~~~~r~·~-------=~J 
lLt' 11 mlbıılflklai bekleyen va· Sokak adamı, İ.ngiliz. Fransız or- 1 

sif .. -~- ne olursa olsun, GJıamun harekete geçmesini görmek 8e'"ı·ka VB &·'lan. ıt"da mlıl lıarb' = .....,.,.. ~ ~ -::w~- memnuniyetini salda- "1 !JI . Udtfil J1Rfınm 1 
~ •Ydı!filr Jllwvetleri Saat birde. halk lokantalar& ve {llllf faraft 5 tncfde) tlett iit ınüün nokta 'Vl.Tdır. Bmr • 

nud lleyecanh bir tMak llqıla • ~,...,.. ;·--. p ,, , ferberttğb:ıi ikmal etmig vasiyette lardan biri Ahu t na 1111 taamız.. 
d1111aa• o.' D. G •• .,.. llFle 811• gklert.,.... idi.,, bPklemektir. Ba•mki Ada...... ı..ıa ~· IN'n& :miM&nnııı 
ı-.... ı.mE11=a!ll!!Ei!!!Ee!!l!5!!!1!!!!1E!!!!!!!!!!!!5!!!!!!5liiil!E!!f J'atli ve bir mı-' ±z+.:- w--4 1o.:.. ıı..-a_ _,....., _.,_,. ,,, _.._ -&- - ~W!JCR• •a ıılll. Çln.lı;fl b11 
.,._. ordusunm molıBrlü kıta. lan. kunlmldm eden zabitler, açık aetiıaitıri ihlll edlıll. '* işilr. ta&rrum eiııJi:U bir "nMlt addeıte. 

lan Br'ı'' anıt._ P'dili wnau kalede, 6nleriııde, haritalar olduğu ~harbi iik daıbede ~ ıa ldlyük lumreöer Bel.,. 
m olcla lıiliyw mı m! Ordunun halde duruyorlardı. Mil tesiri göstermma tarnızlar girJWili UlrAllftle _.a _,.t: 
a:ralanııdan geçtlji llhir "Ye kasaba- Si.tip tükenmek bümiyen llu ..... harbi ~8.§8.f:an vasıtalara da 1:elmil n 11 ~ eli111l veya eeMtlft Alp-
Jann adımlan, gmç kızlan, yolun k~f ımtö• kaılIJe, .her tarli. ot!91Ur. ıant. baP)'&Calr ı......_ kM'Şl .. 
eivuaadldd tarlalardan topladaklan ~ria m;ımş .ıAlğ& y.U. Bilimmı JB6mlnııle~.a.J>. 1-• g4le otaeaMJr. 
çiıı;SMi; ~ leylaklan, üzerinde l!ilratle gidiyor. Bun&. imil rikalar, sanayi ve ticaret merkezleri, f 1Mnct Cftet 'ffofa:utfa Ye Be~aya. 
tanklarm, ~ lzerlerine fırla- olan, m>ilDsiJıletlerle. lla:filtnin ö- depolar, limanlar, rıhtımlar hava f mhhlmı tnmızhırda Abmııı sill
tıyorlardı. nünden ,Pderek yolu temizleyea ve taarruzlarına hedef~ intihab Jet meıle-An:h:ı nerede ol~;;.. k~ 

Daily ı&il'ia rnbatıiriı bir .saat iltisak notdlılamıa nöbetçjler kojaıı oı...., rifemeınesidfr. Tahmin edfr':""blr ~; 
müddetle bir Belçika köyünde kal • askeıf zabıta kuvvetlidir. M Tw, •ı ı ,. Belçikada. ftml her 1mfi:te k'ııvve&rln çoğu Bo-
mııe ve Jmlaldan puçalayan bir gü- Da.ı'Ty 117faiDn muhabiri ayrıca ıtUn· ayli ..... ~ıllt ...,. tık gün- landa cephesinde değildir. Çüııktl 
riiıltii ile yokla ceçen latalm!ı-Ey!'et lan da ilfıve ediyor: Je"'9 .,_ JııDa l•uııe8eriniıı oJ. BelçlJca istilisı olunduktiın sonra 
mi§tir. Kaldırım üzerinde bulunan "Jlililıır k& P ....,_. arAıc 's ı in ,...ılıta p ı .a;i a .._, olmalan 
kimıleler taAWıe.na n-- t 1annın ki bl t in A'rsd ne,.,. ai: ~ - -.. Ho'fanda askıda kalmış olacağından 

' ™- op .__, ·--- ---- - Jii_- t , l ._ kmir' 1* aırette ea bu memleketteki Alman baret ... : 
ve §arkı söyleyen İııgilizlerle dolu hatla' Xp& Lortl ~ile ediiiaı ""u · lec1181ın t.eı9 eıtmPJI[ uzusundaıı. kolayca. inki"'""' edecek bir vazı·"~ 
kamyoldann Mifiıerini selamlıyor harliJıati, ..... " '· • !I iel- • • ~ .r~ 
ve 

-»-..ı .. _. ..ı.-...a.. 1 ııli - • "% Jl *· l'Jıııblt ...._ .aiyasi e • lıasıl olur. 
WipA:Y' ·.ı.ana e h JL.WW 0 1@ =• ..... slrtl 

Hava mu 
... __ ..__,_n •• • 1.ı:.....__ --ı ,.. trıea.iııııt•c 'mı•' J ole.n bu ilci BinaeaaJeyh Alman kunrei ,.mu 
ıliW-~ p -- &GU2V ;r *"Cfl. Jtelı;;l emp -.ıu-

n .• -·--ı~, bO-k ,,;.;.,..,~ ... A,,. .\ 1--- """"' "st"11l- -.:r.. ı..f:i .a... dt''llllt ......... ~1 ta• yesinde Belçika Ce""tr...m-~ea +-~-·-
uw W-.ui. ,,,_.,..,.,._, ~ .,,... l ·~·· J«acıre, '-- M r- LW.UU. --;J~ a•ı 1 bir ı.fta eınel ikmal et- ettiği-. kanftft+-= ··-··-~ 

müilifik tay leri daireler ~izi • rllnw · taaiıı edecek t:ertu.t...._ ~ ~ 
yocdu. Almanlaı- beyhude yere yü. IanilntfıL JBişlıırd!. Bu sebeMe Jdılmm harbi Ailler kanala ümrindea )l!llldaır~ 
rüyüş b.aliude olan seri kollara veya İncSfrı ~ · ve •'•• a.nu edilen seri inkişafı göstereme- ar.nmınua bir kaç kere ekaolf!'le ma-
ileri t.ıyyare sahalanna yillaşma,ğa şim• · , karbia biıda.,e- miştir. Xfittefilderin enerjik bir su- rua kalınası Bel · eeplresindeki 
teşebbüs ediyorlardı. D rlıal ini ve tindıııulai Belçika hldılıia boya:aı'1ııs rette udıma koşaaaian da bunda. Alman ordıtwunan si let merkezinin 
ciddi bir çezaya çarpılıy-0rlardı. sıralaml'ltı- çok müessir olmuştur. §imalı omp olmadığında yine t:ered-

Kendi hesabıma on tane Alman ftıb.t. TimN p-t · • ı..--- .Almanhı.ı-atdukça: Jruvvetl bir ka- cDd ud etmiştir. Lüksemburgdan 
bombardıman tayyaresinin ~ • habirill!in ifa.ret ettiği ~ mı ı, olan Liyej zaptıettikleri ve Alber ge~ kol da.ha seti bir ilerlııoovia "';>a._ 

rfildüğillıü gardüm. Öğleden SOlll'& ·planda. bir ..,. mefkutta. o clar .._ kanalını iki noktadan geçtiklerini id- termektcdir. Bel~ tu.;etl;;; 
tek bir pilot o günkü ikinci Heinke- plaa. tan:dmW. BekJ1- ..+Am -- -1=a edı~- da. b nia · ti .. - - .__ -- uı JV&&a.&._ u r vazıye n şimale dognı süpürecek ve Fraasa 
lini dilşilrdü. Bu pilot yaptığı hareke biyesinin ademi iştiraki idi. Zira, arzularına mutabık surette cereyan ile irtibabnı kesecek şekilde hareki-
ti §U şekilde anla.ttı: Belçika hüldimeti, Almmılara, en u- ~tiğini göstermekten uzaktlr; 

"- 7000 metre irtifaında dewi- fak bir taarruz vemiesi -emek; .. _ ta devam eden cenıib kohmun Iruv-
,,,_ -...a&.U -- Alman erk8.nıharbiyesınin arzus• · külli" · · .,,...ı,a 

gezerken radyo ile meşgul arkada • tılaiştl veı yı ~ etmek ihtkmıli de 
§JD'l düpnanm yakl§Ghm>4• Jııaba' ver Fakat lngiliE ordn-- ..__._,ı.., ber halde müttefik kuvvetleri yetiş- varQM-. 

--er- _,.__.\.lll JCiU.LUU- meden AJber kanalı gerbindeki müs-
di. Hiç bir şey görmeden yol.mDa de- bldonaa 1J1tOn harb muhabirlerinin Lülleem'burg cenuhnlım. Jılajno 
vam ettim. Birdenbire, bumtlann &• reylerise gh Geri pllnı ""'-"-·e ka lahkem hatları geçmekti. Kendi iti- :tıattıaa yapılan taarııab.ra burada· 
__ • .....ı-_ ,.. ı. 'S'"""' ... '.Y rı: flan v,..... ı.:ı- 1Rı tahakkuk etme • 
~~an ve hemen yam betim dar mlkemmel surette ... ~ ..... ;-.... ~ 1d Pramus ıwwetı.rini teslWt etmek 
da bir 

'U-:-lf ~W& •r mj§tir. 
uçan ıxnn el t&JJ'Pi ı' d göl'- ••--- gayesile yapıldığı anla~. Çiin-

dö.n. Uç mitralyöB atqinda ..-a Mahldtlln Oatanda§m Nuh... Cenubdan taamız eden Almaa kü bu taarruz temadi etmem.iş ve 
t.ayyare yeer diitti1 ,..be t hns&e keillesl JIJPllacak kolunun Arlov, Mart ve Namur'a pek zrıytf kuvvetlerle yap~. 
ili iıDfiWr etti.,, ..._, ydta.ştığı rivayet olunuyor. Namur ·............g ~ .... _ '!::!... , 

1 
~ H (llmmat ~ ik Yakında vukuu beklenen bttyüt 

~·· , _ __ . .. ._, _ a"'*" mearbiı meseı. Be~anın en kuvvetli kalesidir. Bt> ~ nztyete ve Alman OlJ. 

Karada, ~- sdmıı .... • •Ilı t111aJı llaliılllna Uatamağa mm 6nlnde vaziyetin m oJaeaiı tim- dummn Jmlfanılı§lna dair daha esu-
._hhz ... a.llrJıililll • 1 

.. 7 •• ......, lıltnn ~ diden batlr11eıms. 1t ma.M=-A -J..a- ecllt-....1-- --1:....'1.. n... 

A'- Tulliımw -· 'I 1 lllL ~ ~ --~ - v-~ · - ,......_caatıe1•• •ı4a,.. llltteflkled BoTanıta w 8'JCika. Jaeakhr. 
wırııta.,.wt' ;P --..-sn ı i~ ra J1ıll'dmlıia: ~ ~. B. 1. 1 

.1 

J'etbiJer, :N .... , 9aıılıldr, Pa<hl
Jar, Resmiler, Bmialer, ~. 
SınUar, Felunüer, JIWıtafalar, aem
ziler, Mazlilmlar, .. ""'i'«, Jaıinm
ler, Salihaddinler, Bedriler w daha 
maalelef İ8İmlel'İlli ~ .. 
ğım diğer katnanwılv gibi pE8 ~ok 
gıehidler ftl'el'ek emtardanı.i 8Ö .. 
remeditdz pQrtisels istikli.lma• ka
zandık. Bmllanıı mftlll"l kallıiıaımn 
ktmseye açılmlyacak derinliltleDlde
dir. Ba gıebjcllerillllistlen bıwlanmn 
sureti ~ aıliıibaım-'Mı ar~ 
aedeftın~ 

Fethi, Nuri, SecRk; iUt dinya U• 

zun uçuşunu y.ape.rak Sina Q0llerinde 
ve Taberya gölü kena.nnda +itiş .. 
müşlerdir. 

Fadıl: tfmmnf Harbin s&Dlannda. 
l8tanbulun m~ memur kuv 
vetin bir müli.zimi ıiten kendi Nşı .. 
ııa kuvvetli bir ~ filoewıa tek 
başına turnız etıni§, d8ŞlftMl tay. 
yarelerinden bir ~ moharebeden 
hariç kıb.mş, kendisi de üç yara 
alınca uyyaresiıri sellmetl~ 

karargihma indirmişti. İstikW har
binde, Uşakta, Konyada, kariar, 
yağmurlar altında kal8l'l bom ma· 
Jrirıeli -çtlrlik tllyya.rellWi ~uı 4l"cı.k 

vazife Bfjrmilş ve lzmirde- vnif e- u· 
çuşu esnasında dtlşm8'tfir. 

İsm:ail Zeki: Düşıırtm tizerine git
mek · çin. etnir aldığı zaman, gazferi 
büytiyen ve bir an evvel bombasını 
dlışman hatlarına ulaştırmak için 
sabırsızlık gösteren yağız çehreli 
bu kahraman Sakarya.da dftşnıüş

tttr. 
Behçet ve Sım: Tayyaresi tbıerin

de selametle danüş\l yüzde ~ ilıti· 
mal dahilin :1e olan, fakat bana rağ. 
men verilen hava vazifelerini yap -
mak için uçan, ve yaptıktan sonra 
da Sakaryada JQmal'&k dilien iki 
kahramandırlar. 

Cemal ve Baha: Hava llftkimiyeti. 
dUşmanda ilien vazüie Q11 u-
çan ve yaptiktan sonra u M· 
-.dn U .. I dj' foa----a... ..-- - _..,. . ....,,,__ ~ 
pıp.rali düşmllşlerdir. 

BelMt, 1llıami, AlWdia, Bam, 
Mühendiii Salahaddin, Hava yoDwuı 
dan Ekrem ve SamOer vuife ~
rı ~ dÜ§el'ek ölen :ıwatin na--
dir .. ~ ı .. ..ı..--~-ye ... -&._..~. 

Azia 18hitDer! 
Öliiu:ribıüde temia ettiğiais Tliıiki

ye cnı ' itetiıaıiD. istüüiıli ~ • 
)'en piirilzsüz CJllnk Y&fiOWUlktır. 
M8sterÖl uyayun-. ~çiz.. 
diğinis .-cm ,.,n.mıı1a daima mu. 
...ıfalııiJl&!lli adnwtar ..._.._.. 

Ey vatandaş! 

Ka~ be ~ı c;.. 
1IÜIMle Minnetle eifl. ÖllttrM1e yatan. 
lar bizim wrlıfımma Mrpm:antar. 
~ B• e1secD lllelJ8ıiar payidar ol • 
~ gtfdllllimiıliB; l9tlMlf ~yük 
.. ı.e için çırpi'DB flrtnta& ~ • 
yendimni~. 

Ey Tlirk Hava Kı:ı:mnm? 
( 

Sıeniıt Tftrk lumı Jmvvetıerine yap 
bğm yardlmlar daima ımıhsmne 
masruf Mmalrtadır. Niz:mnnamene 
btt ihtifal gftniinü koymakla g6ster· 
diğin kadirşiIIaslığa sonsuz teşek -
kürier.. • l'lyas Tunoas7an 

,-. ' -."i#J' 

ŞiFA 
Bulmuş 

AGRI 
n.,. ~ o. o. ~= 

Ekseriya okılymom. Tedavi gören 
il&çlar varmış fakat, ALLCOCK ya. 
lmuı &Il "8hıudilinee, katiyen mü -

-:a • Bir zatın akşam tat .. 
bile ettiği bir ALLCOCK yak:uft, bir 
gece zarl':nlda tesirmi gbstererek ve 
de·::ımlı sıcaklık tevlid ederek ağn. 
yan mahalli teskin etmiştir. 

ALLCOCK, Romatizma, Lumbago, 
Siyatik, dehltli ALLCOCK yakılarile 
şif ayab olnmştardır~ 

.ALLCOCK yakısının tevlid ettiği 
sıhhi sıcaldık, O'l'OMATJK BlR: MA· 
SAJ gibi l!emen ağrıyan yerin etra· 
tını kaplar. ALLOOCK yakılarmda. 
ki kırmızı daire ve kartal resimli 
maıfmsma dfkb.t edinis. Ecıaha- ~ 
nete1"de 71 ~ tmıışlv. 



(Ba§ı 6 uzetdcı) 
vü itibarile de SeIÇuk aanatmın in~ 
cisidir. Türbenin yapıldığı zaman -
Jarda ~amış olan Niğdeli tarihçi 
'Ahmed bin Kndıi Hotooıi., nin ı.-.. y
dcttiği gibi, Hüdavcnd hatun Selçuk 
lıükümdarlannın iftihar duyduğu ''C 
Selçuk kadınlarının baştac: olmws 
mütevazi, hayır sahibi bir Türk ln
zı idi. Türbeyi hicri 712 de yani sağ
lığında. yapbnnış ve 732 de vefat 
etmiştir. Türbcni...-ı, garb \'C ccnub 
arası duva.n üzeı-indcki kurd ve ı·u
zu kabartmaları Sclçuldlcr devrinde
ki adaletin büyük bir sembolüdür. 
H'üdavend ha.tun ayni zamanda za. -
manının en gür..el kııı idi. Cel~lcd -
din Ruıninin oğlu Sultan \icled, HU
davend hatunun güzelliğini uzun u
zun terennüm etmiştir. 

Niğdeden ayrılıyoruz. 
Kalbden gelen arzular ve sevgiler 

:istenilse de saklanılaınıyor. lştc, 
yüzlerce kalb istasyona bizi teşyie 
gelmiB. Kampananın madeni sesleri 
kulaklanmm tırmalarken, bir ak -
pmın serin esmerliği gibi içimize 
hüzün doluyor. El sıkmalar, kucak
)qmalar.. öpü311ıeler ... 

Çok temiz, çok le5hirk.8.rsınız Niğ
deliler. 
Niğdeden ~'lnu.za işleiliğimiz, 

hissiyat.unızın sedirinde ko.lan isim
ler daima. hürmet ve sevgiyle :ı.na -
cağımız hatıralardır: 

Ferid Ecer, Tahsin Erserin, Kani 
Akgün, Halil Nuri Yurdakul, Zeki 
Oral, Hüsnü Ulusoy, Cemil Cahid . 

• • • 
Konya, bizi Çumradan ltarşılıyor. 
Çumra halkevi bandosu, lın.lkevi 

reisi, jandarma komutanı, belediye 
tabibi, halkevliler ve Çumraalar iç
ten gelen bir sevgiyle ka.filen-.i~i u
ğurluyor ve an"ak vagmıun pencc:ıo
Binden uzanan ellerimizi sıkıyorlar. 

Konya. garına. girerken kesif bir 
kütle ile kucaklaşıyonu. 
Arabalarımız Halkevi önünde dıJ:: 

du. Merdivenlerden çıkarken Yali 
mnavininin ve Halkc'i reisinin bi:ri 
beklediklerini görüyoruz. 

Konferans saloounda Konya haJ • 
kından birkaç yüz kişi M"'uruf ÇeJc
bin.in konferansını dinlerken ı :y:ısct 
odasında da Konya halkevlilerı ve 
biz başba.~yız. Ben sadece dinledim. 
ve intibamı şu oldu: 

Tesanütle, dc:riu bir samimiyet, 
klıvvetıi bir bynaşma, itimadı nefs, 
ahllk, inkişaf tckayyildlcrile, şart • 
Jarile mücehhez, hatta ti.bir caizse 
müsellih bir halkcvi içindeyim. Ka
biliyıetler yUkscltecck, istidadlara 
kalıblar dökecek ol:ın Konya ha!k~ 
vinden otelime gitmek ftrere ayn .. 
Jırken sevinç, iftihar, takdir duy • 
dum. 

Konya halke,rinin azası memulun 
fevkinde çoğalıyor. Bu, istikbali em· 
niyetle işaret etmektedir. 

Sabahleyin yatağunısda.n kalka -
rak Konyamn geni§, temiz, ye§il ve 
UZlDl caddelerine da.ğıldığınuz za - • 
aıan gazino, arabacılar, lokanta Ye 
hatU. otelin tenbihli olduklannı gö
rüyonız. Paramız, hiç bir yerde geç
miyor. Misafirperverliğin bu kadan 
bizi cidden mahcub ediyor. 

Konya halke\'İ elemanla.n, Konya 
öğretmenleri, Konyalı münevverler 
bi?.e izazda bulunmak, Konyayı ta -
mtınak, Konyalının yüksek ruhun -
daki derinliğin billfırlanndan nıhla
nmız.ıı. zerreler sindirmek için neler 
yap:ıcakln.nnı adet& §aŞlnyorlar. 

Bir tarafımu:da. Malike hanım .. 
bir tarafımızda R1za. bey .. öte yanı
mızda parti katibi ve Fethi.. bize 
rehberlik yapan Bayan öğretmen -
lcr ... "Çocukların arzuları nedir?,, 
diye sık sık arkadaşlar gönderen 
parti ve halkevi rei.5leri, bizde bir 
kararsız.tık ve §aşkınlık husule ge
tiriyor. Ekekon gazetesi başmuhar
riri Ziya Ç'.alık ve ba.şöğretme:ı Sa -
bitin de iltifatları buna inzimam e
dince büsbütün bunalıyoruz. 

Niğdede olduğu gibi bu.'9.da da zi
yaretler yapılıyor ve Atatürk hey
keline çelm.k k onuluyor. 

M(·vlananm t:ırb si, müze, cami
ler 'c m~dresel1,;r mimarinin, sana -
tm1 ·;ın k medeniyetinin ölmez birer 
phı....;erldir. Tnrihi kıymetler, Niğ
cleyc naz.aran burada daha çok dik
katle muhafaza edilmiş. 

M.eram bağla:ruun dillerde de&
tan olduğu kadar fevkaJ&d.elik ifnde 
edecek tara.fl&ruu görmedim. Bizim 
Adan:ı.nın sebze bahçeleri Mer:am 

ıaım 
1 1 
1 _ı 
1 1 

SOJ..J)AN SACA: 
ı - b .. -:ıirdc mesirelik biı: ;>er. 
2 - Bir vilayetimiz - Anahtar. 
3 - lki kan bir. ackı.mn vardıktan 

ı:;onraki ismi - lns:ırıla:ra la
zım olur. 

4 - Ifayv:ınlaı· girer - Meehur bir 
Amiralimiz. 

5 - Asker - Kadınl:ır giyerdi. 
ü - lstilii edilen bir millet - So- ı 

nuna "T,, gelirse bir §eyin 1 
aksi olur. 

7 - Admdaş. 
8 - Mekteblerde okutulurdu. 
9 - Matem • Dest bir millet. 

10 - Adi insanlara söylenir • Sa· 
nuna "K,. gelinse ht.yvan 
olur. 

YUKARDAN AŞAGI: 
1 - f ctanbulda. IMSirclik btr yer. 

bağlanndan daha güzel .. 
Dr. Vedad Nedim Törün "Kör,, Ü· 

nü talebeye tekrarladık. Salonu 
dolduran bine ya.kın talebenin hlçkı
nklarla ağlayışı "Kör,, temsilinaı 
cidden muvaff aldyetle yapıldığını 

gösteriyordu. Hatta aktör Ertuğrm 
Sadi 'l,ek, aktrist Halide Piokin, Su
ad Tek ve Melihat Re@Jd Ruanın da 
ağlamış oldııklannl kaydedebilirim. 

Hamleleri birikmi§ bir iman fır.. 
satlar karşısında nasıl kopna, he
yecan olmU§ arzularını 11.Ull arla 
çalışırsa "Kör,, piyesinin temsilin
de de Nuriye On.er ve Hamdi Param 
yok heyecanlar, muvaffakiyetler ya
ratıyor ve uzun uzun &lkı§lanıyorlar. 
Surası muhakkak ki, Nurjye Üner 
büyük bir amatör san:Uki.rdır. Re
pertuvanmıı.da.ki lbnUrrcfik Ahmed 
Nuri Sekizincinin "Himmetin Oğlu,, 
eserindeki Ziba rolünü de ayııi ha
şan ile yaşattı. 

Ahmed Yurdııal her iki eserdeki 
rollerinde mükemmel ve çekici. 

"Himmetin Oğlu,, nda Gülsümü 
oynıyan Hatice Kaynak, Hasanı oy~ 
ruyan Veli Altunay, 1mnmı oyruyan 
Necmi Şenel, Samocli oynıy.ın Sey
fi Koçak, Muammeri oymyan Zeki 
Üner, ihtiyar köylüyU oynıyıın Re • 
ccb Tekcş olgun ve gllieldi. 

Rejisör Coşkun GU\ en) genç ar -
kad:ışlannı tam bil' vukufla talim 
ettirmi~ti. K<?ydub'U mizansenler tak 
dirle, hayranlıkla. alkışlandı. 

Dekor vesair sahne Jevazımatını 

beraber götürmüştük. Dekoratör 
Necmi Şenel ihtisas ve meleke sa -
hibi bir saruıtldir olduğunu Niğde 
ve Konya haikmda da isoot etmeğe 
muvaffak oldu. 

Diz Konyaya, Konya bize doya -
madJk. 

Lokomotif, vagonum uzu yavaş ya 
V8§ çeker·ken kıymetli )Jıe.I'ti reisinin 
BOn sözlerini kulaklanmızda zapte.. 
diyoruz: 

"-Bu olmadı, bunu saymam, bir 
dnha bekleriz! .• ,, YtlfM/ AYIU.JI. 

~"1 SABAH 

.Cazib ve eehha.r ktıd.ın güzellik ve letafetinin ideal muhafızıdJr. 
İNGlIJZ KA.NZUK E<J'LA.NMt - BEYoGLU, ISl'A.NBtJL 

Devlet De~iryolları İlanları 
Muhaınıncn bedeli 2880 lira 90 lıru"11 olan 6402 kilo muhtelit eb'adda ,.._ YQ• 

varta.le başh demir perçin ı::lvisi 28/5/1940 Salı ıünü :satıt (10.30) on b~ Ba.7-
darpaeada pr binası d.abfl.indeld komieyon iaratınd~ :ıçlk ek.lil~ u.dDe ..._ 
ebuc8ktır. 

Bu ıte gi:nnek intt7enlftin 216 lira 1 kuroıhılı:: muvakkat teminat ve \ -
tıQin ettilf ~lkle birlikte eksiltme &öaQ :saatine kadar kom~a nrlh'acaaald ll-
JDDdaı'. ..._ 

Bu ioc :ı.kl ~art~ameler Xomieyondan. ~a.m olarak dakıtılmakiadır. (lal) 

İstanbul defterdarlığından: 
tı dairesi ver~ ver&isi misil ııenesi ..._ 

matrahı :ı:.:ımını ıııılD MY'l 

N 3Ulil Y orsi 
n fftilderi Banker Eminönü Balık 2481.29 12.03 m il~ 

pazarı No. 50 
Haieo terki ticaret ettiği halde yeni adrE.Sini blldirmem.ie oWı n .ik~ mec

la:l bulwıan 3'\lkand:ı isim w ndrcsile Tergi miktnrı yazılı mükellef lhbam:ame WııJll 
edilmek ilzere aranılan~ lt~ de bulunamaını~. Namına tarbedilesı muam.&e ....W 
3182 SQ711ı bnuoun 11 inci maddesi bl.ikmOne tevfikan Winen teblit olunur • ...._ 

Yafnız 7 gün zarfında 

BU ŞAYANI HAYRET 
DEGİŞİKLİKI 

lnanllıcak 
f81 değil, diyorsunuz • 

BiZZAT TECRÜBE 
EDiNiZ 

Ancak bir hafta zarfında, bin
lerce kadınlar, bütün bunışuk-
1uklarından kurtuldular ve bir 

çok sene gençleştiler. .Alimler, 
yaş ilerledikçe b~uklukla

nn meydana geldiğini keşfet

mişlardi.r. Çünkü, ihtiyarladık-

ça cild bir çok kıymetli Wısur
larını kaybeder. Bu unsurları 

iade ediniz; cild yeniden taze. 
lefir VO canlanır. 

lşte, Viyana Üniversitpi pro

fe&örü Doktor STEJSKAL'ıa 
wanı hayret keşti de budur. 

Gene hayvanJann hüeeyreJe. 
riDdeu istihsal ve "Bf OCEL,, 

Bayan D. BRAMALLE1 bir ı.t1a 
.rMfında tecrübe ettiği 'bu ysi 11-
zıellik tanı tedaviaicin cazib temtn.
dcn hayretta kaldı. 

tabir edilen cildi ihya eden bu 
kıymetli unsur şimdi, pembe 
renkteki Tokalon kreminin ter
kibinde mcvcuddur. 

Her akşam y:ıtmazdan evvel 
bu kremi kullanınız. Siz uyur
ken cildinizi besleyip geı:ıclcw
tirecek ve bunışukluklarmm 
giderecektir. Ancak bir hafta 
zarfında senelerce gene görü
necekfliniz. Gündüzler için yağ
m.z beyaz rnnkteki Tokalan Jao&. 
mini kullanın~ .. Siyah benleri 
eritir ve açık IDe8ameleri ...._ 
lıL~t.ırır. Birkaç gttn. sarf.a 
en sert ve ea · -..el' btr eDdi 
yuriıtL,abp ~tır. 

Toprak mahsulleri ofisinden: aft' 
Halen sahipleri ellnde bulunan 1939 ve dah:ı evvcHd. aeneler mamulil ~ 
farın toprak. mahsulleri ot.isince qaiıdaki tartlarla Ye pefin para ue 
ynasına binrr TerilmisUr. . 

A - Atyonl:ır 1940 senesi Me.11s Dih.ayetiae kedar ls\aobw.l dcpo8una tdli.Jll 

miıı 1:.uhmıı~. t 
B - Bu mlkldet :ıa.rfuıda gcUrılen afyon depoya giriı 1ttasile mu:ıycnc1 ııJi 

tut~k. ln<:e n b.~ tefrik edildikten sonra usulil da1nsmde nümunesi a)J ~ 
tahlili ve bunu mQt.kib tart1Sl ve katı tesellilmil yapılarak lietkllcri ödCP"''~ 

C - P.lkeml 10Ua7ene neticcslnde ma~ bulunan af10nlıtr mü~a edil: 
cc.Wtir. 

D - Bu ~ için hkdir edilen kıymet iııce topfanmtıı obnların behd 
tin der•<:esi (40~ bl1t ku:1ıj ve topıannu, olnnlaru .. beh~ mıor:tin dttecesi (30) 

~~ ' 
E - İstanbul bmidnde bulunan mutavll'm°'; ve,aa ZÜ'r'ra ellf'rinde bulunJl1l 

l~rını bizzat htanhul:ı ıetinr.ediklcrl tllkdi.-dP. afyonlannın iptidai ve k:ıt'l ~~ 
tesellilm muamdaıl. bedellcriwn tahs'jj, fçtn ıı.oterden mUAddak bir vck!Utn""' 
lst:ınbuld:ı mümsi'1 görecekleri bir m\ltemL'Cli vek.ı1 ta,.tn o?dcbilirl~ 

İstanbul Belediyesi İlanları 

AZEM-ıt 
1ıifls hır.,, 

yeme~ 

Bir Komprime Hayat Ka~şılığıdır. 
En sakşk zamanda. size en büyük y;ırdımcıdır. . ~ 

EGııri, pla, ltD:ıet vo nefaset bakırr•ındaıı tatmin edici ııııJı1> 
yüksek evsafı hıüzıdir. . ı,ı 

llercimek. bezelya, buğday vesair çoı-battk komprı.nıeieri.CO 

ÇAPAMARi<A°''leMÜ
1

8TAHzARA !! ,. 
M. Nuıd ÇAPA Kuruluş ~ 

Z AYI 
Zevcim mütewfia miralay Mua

t&fa.nın vefatiyle tahsis edilip yirmi 
aenedenberi Beşiktaş kazası ınal mü
dilrlOğünden 85G ııumaralı cii:Maola 
almakta olduğum en.mil maaşına 

ait olan l'"eBIW aeuedimi kaybettim. 
Yenisini çıkartacağımdan eski sene
din hilkm.ü olmadığı ilan olunur. 

Jliiteveff a miralay 
Jıuısta.fa bey zevcesi 

JIWleooer Ba~ci 

iLAN 
Fatih SuDı., Qacii Hukuk HakitH.,.. 

liğindeıt: 
(Muzayede ile muhtelif ve kıymet

li kitap ve Kuranıkerim satJfiı) 
Beyazıdda ~.arşısı cadde

sinde H7, H9 numaralı dükkanda 
kitapçılık yapmakta iken vefat eden 
Şevki Tütilnciioğbma ait gerek ınez
klli- dükki.nda ve gerek çarşıda bod
rum hanındaki ardiyesinde ve gerek 
möoellittc bulıman bilOmum muht.e. 
1if Ye JuymCtll kitaplarla Kuranı.ke
rimlerin 17 m&JJS cuma, 21 mayıa 

t5rıtl 
cuma, 28 mayıs sah 940 · 0 
mezkur kita~ı dükkfın';1ct 
14.30 da açık artt.ırnıa stı 
tılacağı iliı.'l olunur. 

Askerlik 

..ıı, Zi mayu pervembe \"e !M mayw 9-~~iiiii~~--jjjiiiiifıl-


