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Almanların Türkleri Ruslara satmak planı, 

~:~ü;e g::r:~:~~f? rağmen nıçın müsbet 1 tayyare yapılacak 
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<l n 1-0 mılyara kadar bir i tikraz 
gur.1Uti edebilir, çünki.i bunun Rus 

tvetlenni ınkisaf et t rmek içi 
l tıll nl c -ın v J,ıfdır. 6) Elycvim 
Alman 

resmi diplomasisi bulasbı ılm:ımış 

(compromis) olur. H::ırbin neticesi 
hakkında Almanların korkul::ınndan 
b.hka Monckevitz'in bu yeni teklif
leri Almanların müttefikler ar:ısına 
nifak sokmak için sarfcttikleri ga.y-. • 
rete delalet etler. Ben eminim ki yu
karıda bastedilen şeylerin kaffesi 
Rusya taı af ından Almanyaya. bir 
tntinferid sulh teklifi şeklinde İngi
lizlere haber vedlmiştir. Almanların Amerika R~isiciimhuru Roosevelt 

Mussolini harbe 
girers_e_n_·e_olur ? 

hu türlü manevralarının derhal müt
tefiklere bildirilmesi ic:ıb edeceği mü 
talca.ı;;ını aı·za ictisar ediyorum. 
M:nnckevıtz'in konuştuğu Rus, Rus -
Leh zengin bir tüccardır, yarı Yahu
r.lidir~ Beılinde politekniğin eski tale
belerindendir ... Berlindc ticari müna
sebetleri ve dostları \"ardlt'. Burada
ki tavrı hareketi her türhi şaibeden 
fttidir. Bızim traıı:sit ve ihracat tica
ı etimize m iiessir ve zeki bir yardım
•la bulunuyor. Ben kendisine yalnız 
Monckc' ıtz'in plfınlaruım bir neti
r<e:, c iktiı .ıu L~1 mc::;i ~iipheli olduğu 
Yolunda bir cevab verelim. 

Bu harbde İtalyanın sadece kazanan tarafta 
bulunması kifayet etmez; Zafere maddi ve 
müessir bir surette muaveneti de lazımdır 

Neklioudov • 

lsfo1•1ıoi11ıdc Rııs orta elçisi A. V. 1 
~·,1:lioıu1ov hıra/ındmı Hariciye N~ ı 
~ıı, S. D. Sa .. anoff'a. . 

Ml'JK'l'UB ' 
l~ahsi \'C gayet mahrem 

18 Jl Tcmm1t~ 191.ı 

S.•rge Dimitricvitch, 

Bundan seksen, liİZ sene ev,·el, İtalya milli ittihadgı '\'Ücude ge
tlrmek j~in mücadele ederken İngilte-reden büyük dosiu yoktıL Evvel
ki Cihan Harbinde iki memleketin birleşip müşterek teblikelere karşı 
koymaları da bu dostluk ve sempa.ti bağlannı lmvfttlendirm.işti. 

Halbuki son zamanlar<la. iki memleket zıd cereyal!laıa bpdarak bi
ribirlerinden ayrı sürüklendiler. Maalıaza her iki t.anfd.a da, gueta. 
lerin neı;ri~ atıııa rağnı<>n, bir İngiliz - İtalya!\ harbinia ~ İ(İll 
bir felal<et t<•ı,kil edeceğine sıunimiyeUe ina.ruuıla.r vanllr. 

1ngilteredc çıkan "Rc::;imli harb solini arasında. yapı1an gizli ve ee
ta.rihi,, mccmua.smm askeri mulıar- rarlı görüşmeden sonra zihinleri kur-
riri yaYJyor: calamaktan hali kalmamaktadır. 

İtalya da harbe kar)~acdk mı! Bren.ner mülakatliıd.an ı:,onra Al-

Dünkü harb Almanların 
aleyhinde neticelendi 
Fransız başveki1i müttefiklerin azmini 

tebarüz ettiren bir nutuk söyledi 
Nevyork 16 (Hususil - Ame-- j 

rika Cümhurreisi .Roosevelt bugün 
kongre azasının huzurunda büyük ı' 
bir nutuk irad etmiştir. 

Roosevelt, Amerikan milletini se
nede !'50.000 tayyare imaline davet ı 
etmiş, bu tayyareler ve silahlar için 

bir milyar iki yüz milyon dolar tah
sisat istemiştir. 

Booscvelt, denizlerin artık Ame
rihmn müdafaası için kafi bir sed 
o?mıYacağını, Amerikanın beşinci 

kaJ ve para.şütc;ülerin tehdidi aHm • 
(Sonu 3 üncüde) l<'nw z Ba§\ekili Reyn:aud 

Yugosı·avlar bir İtalyan tayya
resini daha. dü.şürdüler 

F. omada ·talyanlar dün Yugoslavya 
hinde şiddetli bir nüma iş daha ya 

ley
ılar 

Belgrad, 16 (A.A.) - Reuter: göre, garbi Hırvai!lsblnın İtalya hu- ı lı.r mevki olan Gulin'de geçen sah 
Burada bugün alınan malUmatu , dud'una 60 kilometre mesafede kilin ( onu 3 üncüde) 

Alman tayyarelerinin hücu
muna uğramış bir Belçika 

treninin makinisti anlatıyor 

Son posta ile gelen Fransız gaze
te · Belçikadan Fransaya gelmek 

[ Somı 7 incide] 

Şehirde pasif 
Korunma tedbiri 
Kendilerine tebliOat yapılan 
bina sahibleri 45 giln zar

fında sıQmak yapmaOa 
- mecbur tutuluyorlar 

Viliyet Pasif Korunma komisyo
nu seferberlik müdürlüğü ta.rafından 
apartımanlarda, evlerde ve ticari 
müesseselerde yapılacak sığınaklar 
v~ siper sığna.kla.r hakkında bazı 
tebliğat yapılm$r. 

Bu tebliğata nazaran kendıler-ine 
tebliğat yapılmış bulunanlar azami 
45 gün zarfında sığınak yapmağa 

mecbur tutulmuşlardır. 
(Sonu 7 'ıcide) 

İlk TürJ< petrol 
sahasında 

BUyUk ropörtajımızı 5 
inci sahifemizde okuya
caksınız. 

Alman ordularmm gelişini 

bir gUmrUk memuru 
haber vermiş 

-o---

Belçika hududundan Fransız ga.
Dtelıerine bildiriyor: 

(Sonu 7 incide) 

Eski Avusturya başveki
linin feci ve yürekler 

acısı vaziyeti 
---0-

AlıMn hıuludmıdan ıs Meyıs t.a.- ' 
ri1ıiylc Frn~ gazetelerine 1Jildirj,.. 
ltyor: [Sonu 7 incide] 

SABAHTAN SABAHA: 

Harbi bu yaz içinde 
bitirmek gayreti 

Almanların üçüncü kollann_ın F ransaya yürüdüğü 
kısımda Majino hattı yok, fakatu. 

Br&stol ' 

Tw.l 

• 
~lann Belçika 11e Fra1tS0dt1 harbeden üç kollarının. istikametini 

" Pari# ceblıed•n ea galc.uı mesafeyi gösterir hcırita 

?r Hu nyın 10 ve 14 tarihli ve 241. 
~ ııum:ımh gizli telgrafu_:11clcrile, 

aııya. tarafından bize ) .. t,ılmış o
llüseyin Cahid YALÇIN 

(So;w. a ıncide) .Bu sual "Brcnrıt•r., de Hitlerle Mus (ı"'cmıı i ııoi<le) . ~~Wlllllllııılllllııılllllllııııllllıılllllı .. ~.-~ lh~ 7 JICWt ~ 
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~SAN __ _ 
~-~- · _SABBAH 

Oata.d ikiıl::Ia.taylırun miicıcaak 
larıru memnuni~le ka~. 
Daha evvel oğiılları, gelinler, 
cariyeler ve evde: ve med -
resede kim varsa hepsi meydana git
ır.işlerdi. Yalnız iki nöbetçi ıniıı ö -
nünde doia.şıyoıı!h.r.dlı Mecfreseni~ 

<fahıliye müdürü ile llmıail de mlım
fıri.er.i karşılamak için kalmışUuxlı. 
iı-;nmil liir arallK odasına gitti. Altın 
torbalarını koynuııa k~du. Dolaöa 
ycrll!ştirtigi e:lbiselerl bohçaya sardı. 
Hcybesin db aldı, yattığı ofücya ge:
tirdi. Bir- dolahn koydu. Ifançeri sak
ladığı yerden çıkararak yeninin içi
ne gizlecli. 

Hataylı misafirler gelrni leırli. Os
tad bunları kabul et:ti. Bunlar mo -
ğolca konu orlardı. Yalnız birisi 
güz('l türko v arabca biliyordu Os
tadla türk l onuı;ıtular. Hatay bü -
ld.ımdannın elamlannı, bünnetlerı

ni sôylediler. 'Üstad Hataylı Mlislu -
manların v.azi~ etlerini sordu. 

tsmn.il gen elpence kapının ya
nında ayakta duruyor, mıımfirlerle 

Fahreddin Raziniıı konuşmularını 

alaka il• d nlıyordu. Vstad mısafir

leriyl kon uı ken kadınların mını

mini yakl rı gibı boyalı dışlen \e 
tn ankları n n dikkatı c. lbetti. 
Sordu: 

- Ni~in kadınların ayakları kü
çiık? 

Erkeklerden birisı ellerını o\·uştu
rarak cevab verdi. 

- Orada adettir de ondan .. 
- Kadınlaı bu mınımını ayakla 

yürürken zahmet çekmezler mı·~ 
- Bilmem, fakat her halde koca

man vücudu kccı ayakları üzennde 
taşımal< pek te kolay değıl.. 

- Dişlerini ne ile boyarsınız? 
- Orada dış boyaları hazırlayan 

imalathaneler var. Mesela san ren
gi ke2.zapla veriyorlar. Diğerleri ıçm 
de başka ilfı.çla.r hazırlıyorlar. Ama 
biı: terkıblenni bıhniyoruz. 

- Kezzab, yakıcı, tahnb edıcı bır 
mayidir. Süs adına kadınların diş 

sıhhatlerini bozmak doğru mudur? 
Hanımlar gilecnmeslııler amma ben 
boyalı di§lerini ağızlarına renkli ça
kıllar. doldurmuşlar gibı gördüm. 
Bwıun güzellik ve cazibe nercsınde? 

- Doğru, söy:ltiyorsun üstad am
ma işte itiy.ad. .. 

- Fakat siz ınüsllimansııuz. is
lam iyet tabii bir dindıı. Tabiati 
değiştiren her şeyi •sevmez, hamm 
sayar. Kur'anın bir ayetinde. deniyor 
ki "Alla.hın koyduğu şeylerı değişti
remezsiniz, değiştirmeyinız! .. Dişilık 
bir suç mudur ki kadınlahn ayakla
nnı Gende y.c koyarak onlan doğ- -
duklnrı gündenb ri azaba sokuyo~ • 
sunuz. Dişlcımi zehirli mayilerle çü
rütüyorsunuz. Bunlruı. yaparken ıs
lanı ahkamına muhalefet ettiğinizi 
anlnmıynr musunuz? Sonra siz Türk 
sünüz. Tür.:kle.r k<tdınlarına hürmet 
ederleı, sm Çinlilerle komşu olduk
tan sonra onlarm fena atletlerini al
mışsmız. Bu fcııa adetlerin kaldır· 

nlma~ı için calışnıanız hizm1dır. 

Memleketinize döndüğünüz zaman 
kadm hüm~ ti ı.çlıı bır mticadele.a
çınız. 

Çinliler, u tadın bu ta vsiyelerını 
eh mmiyetl dınlediktcn sonra: 

- Söz veriyoruz, üstndımız. Mem-
1 etimiz dönünce, bu fena adetle
rr, an'ancle.n )'lkmak ıçın çaiışaca -
ğız. Benını küçük bit- kızım var, a· 

eni Sahalı" 
ABONE BEDELİ 

Türkiye Ecnebi 

SENELiK 
6 AYLIK 

3 AVLIK 

1 AVLU( 

1ııoo K\ıruı 2700 Kuruı 
750 » 1460 • 
400 :a. 800 • 
150 • 800 • 
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Dzani Saat 

güneı öOlc. lklnrtl 
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, .. _ ı sı ı ı.Ci 

H ıtır ı l:? 

V a.<.;ati Saat 

gUne, oljle 'l<lnd 

yağµıı Kalıba RoyınuştuR. Gider git
mez;; Y.avrumun aynklamu serbest 
bırakacağım. Bizi tenvir ettiniz. 

Çjnlilerin BağÇla.ttan g__elirken uğ
radı1il8.n l:fü çok yerlerde Bktıni 

fedailerinin, tedhişçilcrinim hüküm.
dadan, kumandanları ve zenginleri 
ltorkutttık1anm söyliyerck sordu -
lal·: 

- 0Staduruz ! Bh.tlnilil< nedir? 
İsfiılianda iken bir genç bize batı
nillk umdelerini göSteren öir ltittı.b 
da. vcrdL Henüz totkik edemedik am
ma, içinde cazib şeyler de yok de
ğil ?. 

Fahreddin Razi, BatıniliH propa -
gandasının dal budak ı;ıaldığını gö
rüyordu. Bu tankatin fenalıklarını, 

islfımıyete uymE,dığını uzun uzun 
ız<ılı etti. lsmaıl de bunları dinledi. 

İSmaıl mısafirlen dershanelerm 
elimle kapılarma kadar te.~i etmış
ti. Cuma günlen Rey sokakları 

istilaya uğromıs bır sehir sessızliği 
ve manzaram arzederclı. Herke spor 
meydanına gıttıği ıçın meydanlar, 
sokakla!' wmboşlu. Dahiliye mü • 
dtirü de mısafirlerı ağırladıktan son
ra atına atlamış saha.va gitmişti. 

~'ahreddin Razı okumasını çok se
verdi. Yemek yerken bıle bır elinden 
kitabı bırakmaz ve: 

- Yemek için ayırdığım valütlere' 
o kadar acırım kı ... Mütaleama mam 
oluyor, d ·rdı. 

Gene elıne bir- krtab altlı ve OKU• 

maya daıtlı. İsmail yattığı odaya 
döndü.. Dolapüıkı para torbalarını 
koynuna yerleştirdi 

lkı elbısc bohcasmı da Fahreddın 
Razinin kütüphanesinin eşiğine koy
du .. Merdlvenlcrı ya:11aş yavaş indi. 
Dershanenuı köşclerındc nöbet bek· 
lıyerı ikı talebenin. ynnına gıtti. On
ların 3\'llÇlanna ikış~r altin Koya-
rak: • 

- Üstadın selfumnı ve bahşişini 
getirdim. Kendısı kitap okuyacaın 
ıçın müsaade ediyorlar. Siz de spor 
sahasına ındebılımıniz, dedi. 

Nöbetçi talebeler memnun oldu -
lar. Kalkanlarını, kılıçla.ruıı nöbet 
oda.sına bıraktıktan' sonra gözden 
kayboldular .. 

Fahreddin Razi sedire yaslanmış 
ve. kcndisinı büyilk bır cildin satıda-
n. arasında kaybetmışti. 

lbnıail yattığı odaya çıktı .. <;:amk 
larım giydi. Ht yt>esinin ağzını kilit· 
ledi. Cübesinin eteklorini koşu. atı~ 

run kÜyruğu gibi arkasına sıkıca top 
ladı. 

Kuşağının c ltına sarı meşjnden 

yapılan silahlığı bağladı. Şalvarının 

ud{urunu ı •ıce sıktı. Sonra bacakla· 
rnnı aç;ıra:k odada şöyle bir gezindi. 

Genç ve dine. lsmaHın bütün ada
lelerınd<' kurulmllf1 bir yay elastiki
yeti vardı. Ka.pLyJ yavaşça araladi. 
östad dalgındı. Yavaş i~ye girdi. 
Koşnr. adımlh E'alireddin Razinin 
yanına sokuldu ve yeninin içindeki 
hançer.i çıkardı. Sol euyıe: üstadın 
uzun ve ak sakalına yapıştı. 

Boğazlanmak içın boynuzundan 
tiıtularolt y.cre çöktürülen bir öıtüz 
gibı üstadı yere ym,·arladı. Kesılinı

ye yp,tınlan bir horozun Jronatlarına 
basar gibı ılü ayaklarıyle üstadın 
ık1 kollarına bastı ve hançer.mı ger
danına dayadı. Fahreddin Razi tit
re:y.en WJ boğµlan bir sesle. 

- lsmailı Molla İsmail evladım ... 
Ne yaınyorsun? Çıldırdın mı ? di
yordu .. 

Osfudin bu sualinde y.cdi aydan
berı tSmnılc karşı şeflfat ve: sevgi 
ile ötriycn sesınm ağlayan ve yal
varan blr: abengı vardı. 

- Aman oğlum! Ne yapıyorsun? 

- 'senın kafanı koparmak, kalhıni 
paı:çaJamak ve karnını delik deşik et:
mek IBtiyorum. 

- Niçin ~·la,clım? Ben seni çocuk
larımdan çok srvenm. Senin üstüne 
yctışecek ve serpilecek b.ır fidan gıbi 
titredim. Bn..na, ak sakalıma acı, ya
şıına. başıma aCl .. Bana kıy,ma İs

mail~ 

f smntl hancen üstad.ının gcrda -
nında hafif hafif gezdirerel< : · 

- Seni boğazlayaaağµn, diyordu. 

(Devamı mr] 

\.'2NI SABA~ 

--0--

lstantiul blelediyesi 939 senesi zar:
finda belediye talima~erine 
muhalif hareket yüzünden 20 bin 
~zapti.Jiieemi,tiı: B:k..za.blt mün -
hasıran esnafa ve ayak satıcılanna 

aiddir. Ceza zabıt.lamwı belediye~ 

getfreceği varidat 2&0 biu lira: Ka. -
dardır. Belediye şimdiye kadar bun
lilruı s; bİlı tanesin 61i) biiı lira 
tahsil etmiştir. Belediye bu. sene ::ı.yni 
şekilde şiddetli bir surette esnafla. 
mücadele etmeğe ka:rnx vermiştir. 

Ecnetii arUstf eri gittir<ten 
sonra barlarm vaziyeti 
Ecnebi artistlerizrin küçük sanatla· 

nn .koruma kanunu dolayısile memle. 
· ketiınizi terketmek mecburiyetinde 
kaJmalan dolayısile içkili lokanta 
namı altında bu artistleri çalıştıran 
bazı barlar doı?rudnn doğruya lo -
kWJta. haline gelmişlerdir. Bunlardan 
bir kaç tanesi Beyoğlu kaymakamlı
ğına müracaat ederek tekrar bar vas 
fını almak istemışlerdir. Beyoğlu 

kaymakamlığı bu lokantaların iki 
tanesine bu vasfı vermiştir. Bunlar 
gece saat 2.5 a kadar çalışabılecekler 
fakat ecnebi artisti c;alıştıramıya.cak
lardır. 

Haliç şirketine belediye 
yardım ediyor 

lstanbul bcledıyesi Haliç sirketine 
vazıyetini ıslah edebilmesi içm 20 
bin liralık bir yardımda bulunmayı 
kararlaştırmıştır. Bu yardım bn se
ne yapılacak fazla varidattan temin 
olunacaktn: 

Dığer tarafdan öelediye Haliç şir
ketınden alacağı olan 140 bin lirayı 
da şımdilik tehır etrneğe karar ver· 
mişhr. Bu para belediyenin hasılatı 
safiyeden dolayı % 8 alacağından 
teraküm etmiştir. Belediye şirl~ete 

yapacağı 20 bin liralık yardımı bir 
kaç aya kadar verecektir. · 

Rumanya ticaret 
müzakereleri 

Bükreşe giden ticaret heyetimiz -
de pamuk birliği mümessili olarak 
bulunan saylavla.rımızdan Kasun 
dün şehrimize gelmiştiI". 

Mumaileyh dün Bükreş müzake
releri etrafında vekalete telef onla 
malfünat vermiştir; 

Haber aldığımıza göre Bükreş -
teki müzakereler gayet samimi bir 
ha va içinde devam etmektedir. Gö
rüş"melerin bu hafta niha~tinde ne
ticelenmesi muhtemeldir. 

Şimdiye kadar varılin anlaşma

larda Rumenler birim vereceğimiz 
pamuğa mukabil benzin ve: gaz ver
meği esas itibariyle kabul etmişler -
dir. Yalnız. tediye işleri üzerinde 
henüz tam bir anlaşmaya vanlama
mı tır. 

Mümkeratta her iki taraf da aza. 
mi hüsnü niyetle hareket ettiklerin
den müzakeratın müsbet ve isteni
len bir şekilde neticelenec'->ği muhak
kaktır. 

ltalyadan mal gelmeğ~ 
başladı 

Son ay zarfında Almanlara satı· 1 

lan 4 milyon lıralık fındığın vapura. İ 
yüklenilincsine başlanılmıştır. Bu 
mallar Karadeniz tarikiyle Alman -
yaya sevkcdilecektir. Dün umumi -
yet itibariyle ihracat normal bir mık 
tarda yapılinış ve 200 bin liralık mal 
sabş muamelesi kaydedilmiştir; 

lhr.aç edilecek maddeler arasın -
da en ziyade Amerilfaya tavşan ve 
diğpr av derileri bulunmaktadır. 

Diğer taraftan bir kaç gündenbe
ri hafiflemiş olan ithala~ vaziyeti 
dün bir parça canlı geçmış ve İtal -
yan vapurJariyle bir miktar eşya gel
miştir. 

ttalyan bandıralı Kapovado vapu
riyle elektrik malzemesi, kimyevi ec
za, mukavva, cam eşya, kağıt, llinoıı 
gelmiştir. 

KON FERAHI 

Üsküdar Halkevinden: 
19 Mayıs 1940 pawr günü saat 15.30 da 

E-.•ım1z salonunda: d'rofesör H1Jlidc Edip> 
brnfından (J::dcbiyata dair} mevzulu bir 
l·onfcraııs ,·erHcccktir. Bu konferansa 
herkcıs gıehbilir 

Nazi istilasında 

" I Belediyenin fırıncllar ısviçr.enin vaziyeti A 1ma.n1a.nıı kat'i ~ gtimelC 

--
.A:ksara~ ~ete bayü-
in yerinde bir şilCiyeti 
Şeörimizde gazete bayiliği yap

makd.Z.: olCluğumuz malfmıunuzdur. 
Y e\'mi sarfiyatımız da sizce ma -
lfım~ur. BütUn gazete ve mecmua 
satışımız ayda.elli, altmış lira tut
makdadır ki bunun karı bizi tatmin 
ettniyeceği gibi meşguliyetine de 
dQğnriyor. Senelerdenberi bunu 
kendimize: bir hlmıet bilerek öun
daıt zevk duymak ve milli bir borcu 
ifa etmiş kanaatiyle Ç<llişmaktayız. 

Geçen günhırdc de yazmıştım, 
Rehrimize giin aşırı posta gelirdi. 
Bu itibnrla iki gazete bir günde ge
lir ve bu suretle okuyuculara tevzi
atta bulunurduk. Bu sene ise haf
ta da bir defa beş gazetenin birle
EJib gelmesi yüzünden bir çok zara
ra clucar olduk ''e yukarıda arzetti
ğim gibi zaran b rtaraf edelim. O-
kuyucular kar ısında adeta suclu 
mevkıind kalıyoruz. 

Postaların intizamı için bir çok 
muracaattu bulunmuş isem de bir 
türlü bu intizamsızlığın nereden 
neşet ettiği tahakl~uk etmedi. Yal
nız bizim knnaatimıza gore şu ci
hetten sebeb olduğuna kaniiz. 

lstunbuJ haftada Aksaraya çar
şamba, cumartesi, pamrtesi günleri 
posta yapı) ormuş. Çarsamba günü 
yapılan postayı perşembe günü O· 

tomobıl alıp ~tinyor. Cuma günü 
Aksar.aydan hareket ediyor, cu
martesi dbnüyoı~, fakat cumartesi 
İstanbul da Aksa.raya posta yaptığı 
için o gazete yolda olup postaya 
yetişemiyor. Pazar günü posta Ak· 
sarayda istim.hatla pazartesi gıdi -
yor, salı geliyor. Bu itibarla per . 
§embe, cuma, cumartesi, pazar, pa
zartesı postası hepsi birden birle -
sib gelmektedir. Elhasılı İstanbu
l un haftada uç posta yapmasında 
ileıi gcliy:or. 

lstunbulwı hergün posta yapma
sının teminini hep birlikde rica e
derek intizama girmesını sizden de 
rica ederim. Aksaray otomobil pos
tasının gidiş gelis giliılerini aşağı
da gösteıiyorum. Biı cihetten de 
anlasılac::ı.ktır. Saygı ve hürmet
lerimi sunarım • 

Aksaraydan Konyaya gidiş: 
Pazartesi, çarşamba, cuma. Konya
dan Aksaraya geliş: Salı, perşem -
be, cumartesi. 

Aksar.ay gazeteler bayii 

S. Ali 

Dokuma tezgahlan pa
mup ipliği bulamıyorlar 

Şehrimizdeki el dokuma tezgah -
Iarı fabrikaHırdan kafi miktarda pa
muR ipliği temin edmnediklerinden 
faaliyetlerini tenkis etmek mecburi
yetinde kalmıslardır. Hariçten itha· 
latın gi.inden güne. azalmakta olmas.ı 
sebebiyle, tezgahların randımanlarmı 
arttirmak ihtiyacı da kendini gös
termektedir. Bu sebele el dokuma 
tezgahları mümessilerindn mürek -
keb bir heyet dün Mıntaka Tıcaret 
Müdül'lüğiine müracaat ederek fab
ıikalardan istenıldiği kadar pamuk 
iplığı teının edemediklerini bildır

mişler ve bunun içın t:edbırler alın
masını istemişlerdir. 

Mümessillerin ıddialarına göre 
fabrikalar istıhsalitın daha fazlası
nı toptancı tüccarlara satmakta ve 
bu tüccarlar da pakette 100 hatta 
150 kuruş karla tezgil.hlara vermek
tedir!~. 

Bu vazıyet daha zıyade müstehliki 
zarara sokmnkt.n olduğundan el do
kuma tezgahları mümessilleri pa
muk ipliği tevziatinm kendi teşek -
küllerine verilmesini istemişlerdir. 

Tıcaret Müdürlüğiı bu teklifi tetkık 
etin.ektedir. 

Ves'kasız kadJnlar 
Y: puan b ihbaı üzcnne ev:\"elki 

gece B yo ·ıunda Küçük Ziba soka
ğındaki umumi evlerde arastırrua 

y:apılınış, 18 ve ikası11 kadın bulun -
mustur. Bunlardan sekiz tanesinin 
hastalıklı okluğu görülmüş, hastaha
neye. sevkedilmişlerdir. Vesika.sız ka 
dınlarııı bulunduğu umumi evler ce
za. olarak nrnva kknten seddedilmiş-

tir. 

şirıketi hakkında ! mü ve= :n ~: 
t \J t f k • k t bitaraf memleketlerin de mukadd&-yap 1g1 e 1 a rati mevzuu bahsoldu ve aktiilll .... 
~ dillfllıema eft8lD.I ~ eW. P1"311Uo-

1stanbul belediyesi bundan bir nan Rara.diı kat"i mağlôbl)""ÜDill, 
bir müddet' evvel yazdığmıız fırınlar keadi emel ve armJamım tatiakkuka 
meselesi üzerinde tetkikatına devam için esaslı bir unsur olduğunu hilea 
etinektedir. :Nfalffin olduğu üzere be· A•meeıar, bu devW.ia aMeri kudr&
lediyeye, teşekkül eden fırın~ şir- tini ~ ıXmak için artık harekete l.reç-
ketinin, fırıncılar. arasında rekabeti tiler. · 
önlemek üzere bir çok mıntakaliırda 1'1-ansarun imalinde ~ .,. 
ekmek imal eden fınnlann icarını ŞW'E hududun.da da ~'viçre ,'Wdır. 
vermek suretiyle kapattığı iddia o- llt•r ildsi de son 7.ama.nlara kadar 
lunmakta idi. hitarafhk Sİ!'S.SeSi giidüyoırlardı. Bu 

Belediye, fırmcılar şirkçtinin Be- ~racla .kütük l!lü.ksem.burg da Bel<:ika 
yoğlunda, ekmek ve simit imal etle - ile Franı-;anın ara.smda zayıf hir no!t-
bilcn bir fırının, ekmek imal etme - ta tt>~kil etliyordu. Hali hazırda. ~i ... 
ml.!k şartile yan kirasını müsteciri - mal<ltt 'e şinıali şarkideki lnı iki d~v
ne Vl"l".diğlııi kat'i olarak te bit et - le.t sonuncu u, Alman i~tillismıu der· 
miştir. akah pençesi altına diişmüs, &iri • 

Belediye bu şekildeki vaziyetin kn i , i tila lnn'Vetlerine :karşı müt 
halkın menfaatlerine uygun olmıyan t ıklerle lıirlikte büyiik biı· mntm -
vaziyete müdahale etmcğe karar ver ''enwt göstemıeğe tıa..,ıamıştır. 
miştir. Tabiri di~erle Ahııanya Fransayı 

Ne şeI-ilde müdahale edilebileceği ) ıkmak projesinin birinci saflıa ·ına 
Belediye iktısad müdürlüğü tarafın- hru lrunhıs1ır. l ani sinuı.I kısmındnıı 
dan hukuk işleri müdürlüğüne so - Frnı ;anın mfülafaasmı kmnak ~ 
rulmuf'tıır. Hukuk işlerinin vereceği ) ahud da, l\laginot hattını ~anda.il 
cevab üzerine iktısad müdürlüğü <'c' irmek Une Wrlşmiı tir. 
d rhal faaliyete geçecektir. Uuııuu Alman lıarckutmm )e.gfuıe 

Altın kaçakçılığı 
yapılıyor 

Son günlerde mütemadi bir suret
te yükselen altın fiyatları dün 22.50 
kuruşa kadar çıkmıştır. Bu fiyat 
iki gün evevline göre 24.0 kuruş faz
ladır. Altının gramı 255 kuruş oldu
ğuna göre bir altının 16 liraya satıl
mruıı icab ederken 6.50 lira fazlasiyle 
satılması piyasada bir altın ticareti 
ve ihtikfırının hüküm sürmekte ol-
olduğunu göstermektedir. 

Haber aldığımıza göre altın Suriye 
piyasalaı•ında bizim paramızla 31 
liraya kadar çıktığından bazı kim -
selcr burada toplayueak oldukları 

altınları SUriyeye kacınp satmak 
niyetinde olduklnn zannedilmekte -

r 
clir. Piyasalardaki altın mev.cudu 
gayet cüz'i olduğund:ııı fiyat artışı 
hiç bir aksi tesir husule getinne
meKtedir. 

---ıtıı«:---

iki motör çarpıştı 
Evvelki gece Marmara açıkların -

dn bir deniz kazası olmuş ve iki mo· 
tör süratH seyrederken çar-
pışmışlardır İzmitten lstanbula 
gelmekte olan 17 tonluk fösanı Hü
da motörü ile İstanbuldan !zmite gi
de:ı Teshilii:t ambarına ait Yıldırım 

motörü gece yarısından sonra saat 
2 sıralarında Marmara aÇlkHı.rmda 
karşılasmışlnr ve karanlıkta birbir
lerini pek geç görerek süra'atlerini 
iyice kcsıneğe vakit bulamadan çar
pışmışlnrdır. 

Kaza neticesinde İhsanı Hücla mo
tbrü küpeştesi parcalanarak tehlikn
li bir vaziyete. düşmüş Ye güçlükle 
limanımıza gclebilmiştır. Diğer mo
törün ynralnr.ı daha hafif olduğun -
dan yoluna devam etrnıştir. Liman 
Reisliği hadise hakkında tahkikata 
başlamıştır. 

Marta~ i eşya birtiQi kuruldu 
İthalatımızı daha emin bir surette 

organize. ederek hükumetin müraka
besini de kolaylaşurmak maksadiylc 
kurulmasma karaı· verilen ithalat 
birliklerinin teşkiline devanı cslil -
rnektedir. 

Dün şehrimizde bıllımwn madeni 
e.şya. üzerine iş yapan tüccarlar te.c:
kilatland.ırma umum nıüdürllic."iinde 
bfr toplantı yaparak bırlik halinde 
calışmağa karar vermislerdir. 

Ticaret Vekaletmin hazırlamış 

olduğu projeye göre "1.Iadcni Eşya 
Birliği,, namı altında t~ül eden 
birliğe bakır, demir, teneke. kalay 
,.e kurşuu \'e buna benzer lfücüm
le madeni eşya erbabı dahıl olacak
lardır. . 

Manifaturacılar Birliğı de yarın 

bıı toplaııtı y parak yeni birlıği 

k w·acaklardır. 
---»il«---

MÜTEFERRiK: 

K-ongraye·davet 
İstiklı."ı.l Lise inden Y etisenler Ce-

mi yetinden: 
Yıllık kongremb>J 19 Mayıs 1940 

pazar giinii saat 10 d:ı Eminönü Halk 
evinde yafacağıınızdan arkada.'ilann 
behemehal gelmel('rinı rica ederiz. 

istil\aıueti olup olmadığı suali yeıü 
luw lıfulisf~e.r üwrine sotulnı:.ığa 

haı,lumısfır. Filhakika, Fraıısıtlan11 
müdafaa hatlarım çe\irmek iınkii -
mm 'erecek haska bir hareket sa -
lııı r vardır. O d~ İsviçre)i çiğniye
rek ~·ran ız lmdudlanna toca' üz et
mek '6 Bı•lfnrt i tikametine ) ürii -
mekt'r. 

Bu uretle Lir tarafdaıı simal, di
ğ r t.araftlnn da cenubdan hareket. 
eden iki mmızzam kıskaç ilerliyerek 
Ye asıl Il'ra.nsı:t. müdafaa battıuı İ('.t"

risiııe alar.ık, Fransanın lıassab nok
talarnm <larheler vunnak prt'ınsibi 

orbı)·a ~:ıknbilir. 

. iiplwsiz erkam harbi~ elerin plaa 
'e projeleri gididir. Ve bugünkü ha
disf'lerin ce.reyaJ1Jntlan da kat'i bir 
lıülfüm <·ıkannak çok güçtür. Fakat 
bazı uıl<'alıır 'e müşahedeler \ 'ar -

dır. ld. hunlar, mübheıiı de olsa, \a· 
·ıl~ (•ti a.7, çok temir edebilmektedir. 

Almnnlarm hviçre hududundaki 
tahşidatı \'e 1 ö\'İ(re hükiımetinia al
dığı te<lbirler Ye bu meyanda sefer· 
herli~in itmamı, bura.da da. vaziyetia 
ciddi oltltı,'llDU göstermektedir. 

hn;,,r niıı her türlü müdafaa ter .. 
tihatnu alrnak lılL<.tusımdaki kat'i ka
ran, • iyasi Ye askeri müblıem 

vazi~·eti fo.rn·ir edecek bir imile de 
istiıınd ehnektOOir. ts,·içrc tnıgünkü 
lıadiseleriıı inkişaf mda, smiuılccyşi 
hir. hare.ket ~hasında bulunnınkta -
dır. Alınanların, Fra.ıısa.ya ~ı ha
cr.ketl rinde bu sevku&cey • yoklala 
istifudeye lia.rar vermeleri takdirw4 

de, bu lm:rarlanndan hi~ bir \eçlıile 
\:tz ge~:mi)eccklerdir. Bwıu. asıl pliİI 
la.nuın tahakkuku zımmndım y:ıı» • 
ımş oldukları istila ve t.ecınm sib.i
lesinden anlamak kabildir. Nazi zili -
ni~ eti, kentli .... ini hiç bir ka~·ıd \"e hn• 
sıısi ıırensihlere ba:i;lı tutuhna.kta • 
dır. Ondaki gaye, her ne olursa ol -
sun hedefe 'annaktır. Bu sebebde• 
İS\icre azami teyakkuz göstermek· 
tedir. Yalnı~ bu wyakkuzo göst.erir 
ı .. en N on cc:• ' bilhassa Hollanda ile \ 
Bt>J!,ıika fıidi ·elerlnden müdafaasını 

kmr\•etlendirmek 'c sürprize düşm&
mek i~'in 1 \içrenin alabileeeği çok 
miıhim der .... ıer vardır. 

Dr. REŞAD SAGA~ -·····----··· HALKEVLERINDE: 
Gençlik bayramı 

Eıııinön ii Jlalke,inden: 
(19 Mayıs Gençlik ve Spor) b:ıy .. 

ramı şerefine Evimizin Cağuloğlun· 
dakı salonunda yapılacak topluluk .. 
ların progı·amı aşağıya çıkarılmıştır. 

Bu toplantılara gelmek istiyenleri.n 
gıı ış kaı tlarını evimiz bürosundan 
almaları rica olunur. 

19 Mavıs 194.0 pazar günü sant 
"15.. de( 

1 - lc,tiklal marşı. Evimiz orkes· 
trnsı tarafından. 

2 - :Konferans . Kemal Emin Ba.• 
ra tarafından. 

3 - Şifr ı 19 Mayıs) 1hsaıı Hın· 
ı,:er tarafından. 

4 - Konser. Evimiz orkestrası 

tarafından. 

Gece saat (20.30) da: 
Temsıl (Hissei Şayia) Evimiz Gö!t' 

terit şube~i. 



17 MAYIS 1940 

Amerikanın harbe gir
bakikatleşiyor • 

mesı 
(Bıt:ıf txJmfı 1 ~) 

'hL bulunduğunu söylemekt.en seldıı • 
memiştir. 

Tayyareler hakkında bir çok tef -
Birlerde bulunan Cünıhurreisi, bun • 
Jann müthiş bir silah olduğunu, tay
yarenin dünyanın müdafaa sisteınini 
değiştirdiğini il.ive etmiş bir in ev • 
vel en sen sistem tayyare ve Bilih .. 
larm imalini istemiştir. Demokrasi -
lerin Am rikan ideallerini müdafaa 
ettiğine i§aret eden Rooscvelt mtit -
tefiklerin y ptı;; tayyare siparişlc

rinın bır an evvel teslımini tavsıye 
etmirtir. 

P..o clt t avlız fikirlerini şid-

d Ue takbih etmiş bun karşı gel
mek lilzım geldiğini anı tını. tır. A
merikanın sulh istediğini söyliyen 
Roose\!elt icabında Amerikannı men
faat ideallerini müdafaa icin ha
y tını l feda etmekten çekinmiye
eeğini de ilave etmi tir. 

Ro sev ltin nutku büyük bir + ir 
yap~ ve bütün dün ya n~redıJ -
JnÜ,tir. K ngre azasından i te ıilen 
bütün t<.hsisatın derhal kabul edile
ceğ "ne ı ı kkak nazari! b lnlırıak

clir. Biı 1 k Ameı ik bu hale <ırtık 
göz yurr amaz. 

Harlı Taraftarlığı Artı~ or 
Nevyork, 16 (A. A.) - Nevyork 

Herald Tribune ga?..e y yor: 
Birl k Anı ıkanın mevcudiyeti 

ve huzuru b:: kımından en ucuza mal 
olacak h 1 ça inin derhal Alman -
yaya h b ilim "etmek olması pek 
muhtem dir. Alman harb makinesi, 
kuvve ' ol uğu k d r irl in bir şey-
d"r. B" · bu ha nrtJk göz yuma 
ınaz. j 
~ eltin Mosso ni~ e Bir 
lUe ajı 
Rom , 16 (A A ) - B. Roo evel-

t n D Kn Ci 
y b r m j gön ert

y tar fı d n d teyid •dil- f 
B ı m j d·in D c:eye ve-

. j n rp ht Yi) atı hak-
k nda 1'1 bir m lfun yoktur. 

Pari l (A ı - Ha s ajansı, 
Fra n akR m t bl · v den sonra, 
asl:eri vaziyet hakkında saat 23 de 
qe.ğıd k" m fun tı vcrmi tir: 

N8l1lur ile Sedan arasındaki va
ziy tte bu ün h · bir terakki olma
mıştır. Çarpu~malar d nm etmekte
diı . Fakat n iki gün ıçindekı bü
yük şiddetini muhafaza eylememiş -
tir. 

Sedan mıntakasında, Fransız kı

taıarı, şıddetli mukabil hücumlar es
nasında, blw mevzileri geri almışlar 
dır. Başka yerlerde Alman hücum
ları durdunılmufjUtur. Bundan, nis
bi bir sükiın ve her türlü Alınan te
rakkisinin kn.t'i surette durduruldu
ğu manası ıkarılmamalıdır. Fransız 
kuma:ıd nlığı, bugünü. iki gün evvel
ki :ddetli c:.arpı malardan sonra mu
hnrabc tertibini intiwma: koymıya 
tah.,is ctmi!:ıtir. Tukvi) c cüzütamlan 
normal surette gelmektedir. 

Ha va muharebesi, dalına durma -
dan aynı ' iddetle devam eylemek -
tedir. Alman bombardım:ın tayyare
leri miıttefik avcı tayyarelerine hü
cum etmektedir. Müttefik hava kuv
vc.-tierı, siddetıi çarpl§malarında yal
nız Alman hava ordusuna değil, fa
kat ay i zamanda ve bilhassa Al· 
ma.n zırhlı cüzütamlarına mabsfis 
zayiat verdirmektedir. Alınan zırhlı 
cüzütan lan, her yerde, Fransız -
İngiliz hava kuvvetlerinin hücumu
na uğrrun:ıştır. 

bagifü Ta.yyaftlerinin 
Muvaffakl) etJi Bir Hih~o 
Londra, 16 (A.A.) - Reuter ajan-

81 bildiriyor: 
İngiliz hava kuvvetlerinin Maast

richt cıvannda bulunan motbrlü Al
man k narına karşı yapbgı şiddetiı 
taarruza aid tafs·ıat ögrenilmiştir. 

Blenheını tayyarelerınden müte-
şekkil kuvvetlı bir filo bu motörlü 
kolu aram ğ memur edilmiı, ve o
nun M Lricht - Ton ers yolu üze
rinde ılcrledığini gcirıni.i. tü. Zırhlı 

ufak abalar ve ka.myonl:ırdan mü
rekk b bir kafile saatte 40 kilomet
re stir'atle efrad nakledıyordu. A
raba! , sık sıralar halmde ilerli M 

yarlar ve kafılenm sonuncia önde .. 
kıle -den 20 metre geride daha baş
ı aı balar gıdıyordu. 

Blenh ·m tayyantıeri. biı:biıini ta-

kiben ve sür'atle inerek yüksek in
:filfıkli bombalar attılar. Bu bomba • 
lar yolla.nla geniş hufreler açarak 
zırhlı arabalara ağır tahribat ve
rirken diğer taraftan, daha ufak 
çapta. bombalar efrad arasında bü· 
y11k .zayiat yapmakta idi. 

Bu taanıız neticesinde bütün ka
file durmağa mecbur oldu. Zira yol 
tahrib edilen tanklann ve kamyon -
lann kilometrelik bir sahayı kap 
Jayan enkaziyle tıkanmış bulunu -
yordu. 

Almnnyada Halk Hezimet. 
Hazırlanıyor 

Alman hududu, 16 (.A.A.) - Ha
va.c; ajansından: 

Alman efkaıı. umumiyeaini garb 
cephesindeki harekit esnasında te
sadüf edilmesi melhuz müşkülata 
ha.zırlamnk zarureti Berlinde his
sedilmeğe başlamL5 gibidir. Filhaki
ka Boescn Zeitung, şöyle yazıyor: 

''Tepeden tırnağa kadar silah
lanmıs olan iki demokrasiye ve on
ların pc kleıine kanµ ghişilmiş olan 
mücadele esnasında çok fena gün
lere hid olursak dahi Alman ordu
sunun rüesa.sına itimad etmekte de
vam eylemek lazımdır. ,, 

ltal an Gazeteleri ~ e llal'b 
Romn, 16 (A..A.) - İtalyan gaze; 

teleri, artık mutad bir hal alnuş o
lan h tlı hareketlerine sadık kıla

rak, Meuse meydan muharebesinin 
safah::ıbnı, tamamile Almanya lehi
ne bir tarzda göstermektedir. ltalyan 
gazeteıerı, Alman saldırşnı, harbin 
neticesi üzerinde mühim surette mü
essir olabilecek büyük bir muvaffa: 
kiyet gibi tefsir eylemektedir. 

Bazı faşist muharrirlere bakılırsa, 
Almaiıların Sedan mıntakasmda elde 
ettiği neticeler, Fransız tahkimat 
aisteminin aşılmaz olmakdan çok u
zak bulunduğunu isbat etmiştir. Ma
amnfih, bazı asker\ muharrirler, ka
rilerini Berlinden gelen haberlere 
bakarak gazetelerin Heri sürdüğü 

fazla kuvvetli sözlerden ve zaman -
sız zafer teranelerinden tevaJdriye 
davet etmektediı:. 

Messegero gazetesinin askeri mtl
nakkidi, Maginot hattının sarsılma
sının bahis mevzuu ola.mıyacağmı 

söylemekte, Kont Cianonun gazetesii 
olan Telcgrafomın askeri muharriri 
de. sıkı bir mücadelenin bir kaç haf
ta devam edeceğini Almanların giz
lemedilderini yazmaktadır. 

Liege Hili MukaYemet Ediyor 
B.rükseJ, 16 (A.A.) - Brüksel rad 

yoeu, saat 15 de Llege kaleleri müda
filerine hitaben bir meaaj neşre~ 
tir: 

Bu mesajda esefunle şöyle demek
tedir: 

"Bütün Belçika milleti sialere, düş
manın h ~~umlarına kargı kahraman· 
ca mü .ıdelenise kal'§l derin hayran
lığını bıldiriyor. Sizler, ırkımızın en 
güzel hasletleriıli temeil ediyorsu
nuz.,, 

Fran&ı~ k<;\leldliaia Nutku 
Paris, 16 (A.A.) - Fr8l181Z mebu

san meclisi, bugün öğleden sonra, 
kısa bir U>plantı yapDll§tır. 

Başvekil Reynaud, tok bir eellle, 
müheyyiç bir beyanatla. bulunmuş -
tur: 

.. _ Mebusan meclisini bundan ev
velki i<:timaından sonra, demiştir, 
Almanya, bütiin kozlarını oynamağa 
karar venniştir. Almanya, üç bita
raf memleketi istila· etmiştir ve bu
gun nisaııgihını Fransanın kalbine 
çeYirmiştir. 

Bitler, iki ayda harbi kazanmak 
ısti~ or. Eğer muvaffak olamazsa 
mahH)lacaktır. Uit.ler bunu biliyor 
ve biz de tehlikeyi tam surette mud
rikiz. 

Önümüzdeki aylar, istikbaldeki a
sn hırı ~ oğuracaktır. 

Fran .... ve Ingiltere, bütiin parti
lere hitap ederek tehlikeye karşı 

duru oı. ' her ş ... yin mahvolduğu -
n ın ııldı v ı gündedir ki chinya, 
Fran nııı nelere kadır olduğunu gö
recek. Fr n ız kanı ahıyor. Yn.şaya

zamanlar, belkı de şimdiye 
ordüğümuz 7..aınanlara hiç 
ecek.. lnkılapçı tedbirler 

alm ı ... icab edecek. Belki de usulleri 
, her şeyi değiştirmemiz 

18.zımg ek.. Bili.ün gevşeklikler 

tedib edilecek. Kendimize derhal ye-

El'fı SABAH 
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Balık kıthğı 
Bahk bolluğu 
Ve iş bilirlik ••• 

D zmiı gazete1eri hmirde hal;k 

1 hııhrarunıo devam etmekte \ıe 
bu l iıı.deo balık fiya.tla.rınuı gayet 
yüksek olduğuadall, ~pro balığının 

seksen, doksan kuru1f&., diğer. cinıt 

beJıklann da altnu~la, seksen kuruş 

anwuad& satıldığındaa ve IHı yiisdeo 
halkın doya doya balık ~ edlğbı
den şikayet ediyorlar. 

Daha birk~ gün evvel itte möşt& 
ri bulamadıklan i~·in bir hayli balı
ğuı denize dök~ .mecburiyet 
hasıl olcluğun11 ktaabal ga.etıeleri 
Jaaber 'ermişlerdi. 

i7.mirde balık y«tk, binaenaleyh 
pahab ve bu yti2den bilhassa fa.kir 
halk istediği kadar halik bulamıyor. 

1staabulda belik e kadar mebzul
dür ki mü!;iteri bulamıyor \le denİ7.e 
döl.iilii) or. 

bmirte İstanbul arasındaki nıesa
ff't~'i \':u;at ) ollu bir vapur 18, niha
yet 20 ~ "iğ1aer. 

18, 20 saatte de halık, hele serin 
,.tı ha\'adar bir yere istif edilmek 
zahmet.i de ihtiyar edilttta..k olursa., 
ne kokar, ne bozulur. 

Demek ohlyor ki soğuk hava ve 
buz tertibatloa lüsum ba8ll ebnaJan 
istanbuhın lüzumundan fazla meb
zul balığı ferah ft'rab :hmil'e se\'ke
dllebUfr. 

Hele milll iktısad bakımından ba
bk,•ıhu biru fedaki.rltk, Denizyol
la.n idattsl tifo aaıcık kolayhk gÖ!tte
rlp de l7mirde BOtlutn o nefi!4 :rre 
1811'.1et11 lmllklarn11n ucma satllmal&ı
n :müminin oluf'Sa> denize dökülen b&
hklann evra&n nakdlyeye tahvilleri 
HıtimRll yfuıde yüz ni8beöiii bulmuş 
olurdd ve hali da olur. 
&vnıpa kıf88ınrn dörtte iiçii kıtlık 

içi~de kıvranıp bir lokma gıdaya can 
atarlarkea elde i8Uhlikdıen fuılaHI 

.kalıl or diye dtmize balık dökmek 
zaten bazia bir talihtir. 

I..ildn yine memleket içinde ve aa
eak bir günlük mesafede bir kal-deş 
§ehrin halkı pahablığwdaa dolayı 
balık yiyemezken ı,eıt tarafı& balı
ğın denize dökülmesini talihin nü
htL~tine değil, iş bilmemeZliğe at; -
fctnıeli) iz. 

İstaııbulda haft.a.da bir bahk giiaö 
yapmala ne lüzum Yar! F.u.la çıkan 
balıp bmire ve daha klmblllr balık 
il.a.sl'etJ çeken İstanbulun yak:nmda.
ki ne kadar şehir ve kasabamız \ana 
oralara gönderlvermek kafidir. 

Blrin<:fsini yapmak şindillk mtim
lriin değilse ba.r:I ikincisini yapaltm : 
Ziyanın ne:resbıden ifônülse kinhr. 

A. OEMALEDDIN SA.RAÇOÜLU 

ni bir ruh yaratmalıyız. Ümidle do
luyuz. Zira hayatla.nmızuı hiçbir e
hemmiyeti olmadığını biliyoruz.. E
hemmiyeti olan yegane §ey, Frana
yı tutmaktır.,. 

Başvekilin bu kısa, fakat veciz ye 
müheyyiç nutku, bütün mebuslar ta
rafından ayakda, bir çok defa şid
detle alkışlanmıştır. 

Başvekilden sonra mebusan mec
liai reisi Beniat, barbarlığın aaldı

npa lt81'11 lroymalı için çarpışan. 
Fran111Z aakerlecine ve .müttefik or
dulara. R.eynaudnun ifade ettiği ta
zim hissiyatına, mebwıuı mecliai na
mına iştirak etmiştir. 

Memlekete gelince demişt.i.r, ordu
suna 18.yik. olduğunu gösterecektir. 
Bu imtihanın azameti ve hailevi ma
hiyeti karşıauıda:, Fraııs& mAZiainde
ki gibi kalacaktıi'. 

Herriot, nihayet inebusa.n meclısi
ııin iş'an ahire kadar içtimalarma 
nihayet verdiğini bildirmiş ve celse 
kaldınlmıştır.4 

is\ içreHler de Bir AJmaa 
Tayyuresini Düşürdüler 
Lonzan, 16 (A.A.) -İsviçre geneP 

kurmayımn saat 18 de bildirdiğine 

göre, Zurhi Kantonu üzerinde bin 
metre irtifada uçan bir Alman bom
bardıman tayyaresi görüşUlrnUştiir. 

Heinkel 101 ile İsviçre avcı tayya
releri arasında losa bir çarpışma ve 
tayyare dafi toplan da harekete geç 
miştir. Yere inmeye mecbur edilen 
Heinkelde yangın çıkmış ve tayyare
nin hir kanadı sakatlanmışbr. Tay
yarenin mürettebatından iki yaralı 
enterne edilmiştir. Diğer ikisi kaç
mı~r. Bunlar faat surette aranmak 
tadır. 

Reyıınud'nnn Diğer Sözlerl 
Paris, 16 (A.A.) - Mebusan mec

lisindeki nutkunda B. Reynaud, a.}'n
ca şu sömm de söylemiftir: 

VAZIYET 1 Yugeslavlar ~ir ital-
1 yan tayyaresı daha 

Amerika reisicumhuru Roesmff Totaliterler düşltrdüfer 
aleyh ine cebbe aldı :.. 

devam ediyor 
italyamn tereddliclleri 
-son harekat 

Yazan: Raif METO 

Günün en mühim ha.discsı, Belçi
ka meydan muharebesiyle beraber 
Amerika Cumhurreisi Ruzveltin 
kongredeki hitabesidir. Senelerce 
çalıştıktan sonra dünya barışıuı 

kurtaramıyan bu büyük sima şimdi 
de felaketlerin ve harb afetinin te
vessüline mini olmıya cabalıyor. 

Bunun içın de Amerikan mille-
1:.İIJi geçirebileceği tehlikeler hak~ 

kında ikaz ediyor, ona yeni vazife
ler tahmil ediyor. 
Reısicumhur Roasevelt bir adım 

daha at.arak, şimdiye kadar görül -
memiş cesaret ve şiddetle Hitleriz • 
me ve hatta Faşizme karşı cephe ar 
larak bir hayat ve memat mücadele
sine girişmiş bulunan demokrasi cep
hesine çok nazik bir zamanda. Ame
rikan milletinin bütiin manevi ve 
maddi müzaheretini vadediyor. BU 
vidiını söz sa.hasında. bırakmıyarak 
harekete geçiyor ve Amerikayı ideta 
silah başına çağrıyor. 

Dün Amerikan kongresinin büyük 
salonunu çınlatan ses, dünyada bel- ı 
ki en ?.eD~, fakat her halde en 
kuvvetlı ve genç milletin feveranını 
ifade etmiştir. Ve hiç şüphesiz, mil
yenlarca A.ınecikalının duygulanııa. 
tercüman olmU§tur. Reisıcumhur 

Rossevelt'in her sözti bir program, 
dır. Paraşütçülerin Amerika. için de 
bir tehdid teşkil edebileceğini söyli
yen Roosevelt, Nazızımden. başka 

kimseyi kast.etmiyor. 50'000 tayya. -
renin imalini isterken de Rooaevelt 
Nazizmi çok güvendiği sil8lıiyle teh. 
did ediyor. 

Demokrasilerin, totaliterler kadar 
teknik sahada da boy ölçüşebileceği
ni iddi.ı ederken de Rooeevelt, ~iz
me son ibtannı tehditkir bir şekilde 
yapıyor. Ecnebi devletlere, yani de
mokrasilere, satılan tayyarelerin bir 
'8.D. evvel teslımini tavsiye ederken 
de bu devletlerin Amerikanın inan
dığı fikirler, idealler için çarpı§tık· 
larını açıkça söylemekten çekimni -
yor. 

Bır lcetimeyle RooseveJt Amerika
nın tehlikede olduğunu ilan ediyor, 
her taraftan, kongre azası ile gazete
ler ve efkarıumumiyeden alkışlar 
topluyor. 

R011Sevelt muayyen tehlikelerin ö
nüne geçmek, muayyen gayelere 
teknik sahada da ö~ 

- Bu tehlikeyi, lııgilterede olduğu 
gibL Fransada da müttehid bir halde 
kar§ılıyaciğ,z. Bugün on aaırhk Fn.n. 
8lZ medeniyeti t.ehlilrededir. Gelib 
gelmek için, bütün f edakirlıklan az
metmiş bulunuyoruz. Bunu anlamı -
yanlar, müthiş cesalara çarpılaeak

tıı-. Ceuret.imis, gayretimiz ve ima
nımız, hüniyetleri ve medeniyeti 
dünyada tam olarak idame edecP.k -
tir. 
Loııdra., lô (A.A.) - Reutm" ajan -
aııwı askeri muharriri y.azıyoıı: 

Gener.al Gamelin:in. halen gayesi 
sadece mevm mevcudlarım ve tay~ 
yueleriDi l:ullanarak düşmanın baş
hca hücumlarını. püskürtmek ve aon
~ en ıı ühim stratejik mevcudlarını 
hangi en müsaid mmtakadan nihai 
'bir mulfabil taarruza tahsis edeee -
ğini kaı-arlqtırmaktadır. 

DÜ§man hücumlarının muhtelif 
noJd:alarda ayni zamanda vuku bul
duğu ve bugünkü hidiselerin fevka
lide seci bir surette cereyan ettiği 

göz öniinc alınırsa, bu eski tabiye 
meselesinin halli kolay bir iş olma -

• dığı anlaşılır. BUnunla beraber avan
taj Fransızların tarafındadır. Zira 
Fransızlar, arkadasında stratejik ih· 
tiyatlar tam bir emniyet içinde bu -
iundurutabilecek olan Majino hattı . 
na maliktirler. 

J'ran!ılz Aqam Tehliği : 
Paris, 16 (A.A.) - Fransız ak -

şam tebliği: 

Muharebe, heyeti urnumiyesi iti
bariyle ayni genişlikte devam edi • 
yor. Bazı noktalarda çok şiddetli 

çarpı. mal r olmuştur. 

Bombardıman hava kuvvetlel"lmiz, 
avcı hava kuvvetlerimizin himayesin 
de, keşif hava kuvvetlerimizin bil
dirdiğı düşman kollarına ve zırhlı 

makinelerine muvaffalay-0tle §iddet
li Jrücumlar yapmı§tır. 

lüzum gösteriyor ve bunların fatıı
rasını ... bir milyar iki yüz milyon da
lın- tutan faturasını ona inanan mil
letine uzatıyor. 

Bu muazzam faturanın Amerikan 
milleti tarafından derhal tediye edi
leceğine bir dakika bile fÜ.phe emıi~ 
yelim. Çünkü bütün efkinumumiye. 
gazeleter ayaktadır ve Amer:ikamn 
derhal harekete geçmesini, haUi Al
manyaya harb ilin etmesini istiyor. 

Y:irmi beş sene evveIJP Umumi 
Harbe Amerika. tahtelbahir harbi 
yüzünden girmişti. Şimdi de muaz
zam bir mücadeleye tayyarelerin yü 
ziinden girecek, demokrasilerle ide
allerinin imdadına tayyarelerin ka
natları ile koşacaktır. 

Ros&eveltin nutku her tarafta bü
yük bir tesir yapmaktan hali kala
maz. Bu akşam Belcika meydan mu
harebesinde kanlarını döken binler
ce Fransız, lngilız ve Belcika asker
lerine Rooseeveltin sözleri büyük bır 
cesaret ve azim verecektir. 

Fakat hic şüphesız Rooseeveltin 
manidar sözleri asıl ttaıyada bir bom 
ba. gibi patlayi!C&ktır. Zaten Rosae
velt, nutuklarla iktifa etmemiştir. 

Amerika. son 24 saat zarfında VQ iki 
defa.. Musolıniden şiddet ve israrla 
muharebe haricinde kalmasını iste -
miştiir. Bu hareket bir tavsiye mahi
yetini geçmi .. adeta bır ültimatom 
§eklini almıştır. Bu vaziyet karşısın
da !ta.ıyanın, Almanya lehinde har
be girmesi için çok düşüneceğini söy 
leyebiliciz. Hatta daha ıleri giderek 
bu ihtimalin gittikçe uzaklaşacağını 
iddia edebiliriz. 

DUn Belcika cephesinden de, Al
manyanm galibiyeti hakkında yeni 
habcrleı· gelmemiş, ve Amerikruım. 
tavrı hareketi yüzünden İtalyanın 
tavrında mahsiıs bir değişiklik oJ... 
DıUi, İtalyan matbuatı, sesini alçalt
mış, hatta ·Alman tehdidine maruz 
İsviçreyi müdafaa eder gibi olmuş .. 
İtalyan gençliğinin sokaklardaki tae
kınlığı sükunet bulmU§tur. 

Dttn.. Barb iWu.. ııenı içİ1I çok 
fena bir gün olnuı9tur. 

lbr.ablm Hakkı hakkındaki 
karar 

Ankara, 16 (Hususi) - İbrahim 
Hakkı Konyalının haysiyet divanın
daki davasına bugün bakılmış ve 
mumaileyhin uzun müdafaanamesi o
kıınmU§tur. Karar için içtima bir 
başka güne talik edilmiştir. 

Japonya afayhinde 
tezahllrat 

Tokyo, 16 (A.A.) -- Lhnada vu
ku bulan Japonya aleyhindeki ha -
dieelerin bildirildiğinden çok daha. 
mühim olduğu kaydedilmektedir. 
Şehirde nizam ancak kıtaat celbedil
dikten. sonra iade edilebilmiştir. 400 
dm fazla .Japon mağazası ve evi halk 
tarafından ha.sara uğratılmıştır. 

500 ölü ve yaralı olduğu bildiril
mektedir. 
M. Mecliailt mBzakereleri 

.b.llara, l'6 (Hususi Muhabirimiz
dml) - Yarm toplanacalr olan B. 
ll. Veelhnnde yeni vergi layhialan 
müzakere- edilecektir.Jleclis bir haf
ta aoma da bütçe müzakerelerine 
başlayacaktır. 

Alinanya ile yapılan 5 milyon li
ralık ticaret muahede-ive 11tir.lliye -
İtalya, Türkiye - f:- • c, Türkiye • 
Romanya ticaret muahedelerinin 
tsadiki meclis ruznamesine alınmış
tır. 

:mna ve arazı "ergisi kanununda 
vergiden istisna edilen hükmi şar 

hısla.ra ait mukataalı gayıj menkul· 
lerin loymeUendırılmeci ve çiftçi 
mallarının korunması Jia!dondaki la 
yihalar dn müzakı edı1:nek ili: re 
meclısc gelır.ıstir. 

· T dyi ... lar 
Ankara, T6 ffia. u. i Muhabirınuz

den) - Dalnlıye ~ ekaleti malı ili 
idareleı müdür um vınliğine muanı -
lat şubesi nıiıdtiru Hıh ci 
dnıre reishgınc h u ı 

sab şubesi mi.ıdı "U Br ·m il incı 
ire reisliğ1nc, beled . er muaın a 
müdürü Neemeddin e hudud sahil
ler müfettişlerinden E lib Ç ıım 

sıhhiye müdürltiğüne, lnhis:ı lar 
Vek8.lcti müfetti ılcr~nd n R "tı.d 

1sbutbul İthalat gümrüğu mi.dür 
muavinliğine tayin edı!mı lerdır. 

( Baf tara fi 1 incide) 
gecesi bir İtalyan tayyaresi düsiirüı.. 
milştü':". 

Hatırlarda. olduğu üzere, Yugos -
lav hudud bataryaları geçenlerde 
hududu geçecek heı: tayyare üzerıne 
ateş etınelc için emir almışl~n:1ır. 

Moskou.ya Gidecek lu~la\ 
SiyMi He)eii 

• Belgrad, 16 (A.A.) - Reuter: 
Yakında Moskovaya gidecek olan 

sıyasf he~ kimlerden müteşekkil 
olacağım tespit için müzakereler de
vam etmektedir. Bu ziyarctln kat'f 
tarihi ve hedefi Yugoslav ekonomilt 
heyetinm Moskovad;ın getireceğı ne
ticelere bağlı olacaktır. Bu heyet ya
nn Bükreşte olacak ve kısa bir zıya"' 
retten sonra önümüzdeki cumnrtesi 
günü Belgrada gelecektir. Yeni heye 
tin baı:ılıca vazifesi iki memleket ara
sında dıplomatik mün ebetleı inm 
'tlesisi olacaktır. 

Resmi mahfiller seri hiç bir ınki
şaf derpış edilmemesi ıcap edeceği
ni beyana devam etmekte ıseler de 
memleket müdafaasından mesul .lan 
mahfillerin İtalyan politikasının ta
mamen muayyen olmadığı şu sırada 
mütemmim hır müzaheret teınıw ar
zusunda oldul~lan anlaşılmaktadır. 

İtah an ve Amerikalılar Mısır'ı 
Tl'rkediyorlar 

K'ahirc, 16 (AA.) - Reuter: 
Mısırduki İtalyan konsoloslukları 

İtalyan tebaasına sakın bir surette 
tebligatta bulunarak Mısın terket .. 
melerini tavsiye etmektedirler .. 

Diğ~ ta.rafdan Amerikalılar da. 
Mısırdan harekete amade olmağ4 

yan resmi su.rette davet edilm~ 
dir. 

Mısır makamları Kahıre ve .teken.
deriye Cl\ arlarım 'e tayyare mey -
denlarile diğer askeri noktalara er 
var mıntakaları boşaJtmağa basla • 
mışlardır. 

Fimnede Büyük N ömayişlıer 
Belgrad, 16 (A.A.) - Reuter: 
Fiumenin karsısında kam bir mev

ki olan Susalrdan bildiriIJığıne gore 
dün buyi.ik tezclıiirat esnasında Fi
ume sakinleri Yugosla\7 hududuna: 
oldukca ynklaşara.k müttefikler y 
hinde hayk~ ve "Knhrolsun Yu .. 
goslavya diye bağırnruılardır. Tesa.• 
hüratçılar Susakdaki evlere ta da; 
etmisln dır. ttalyan poli<ri müdahale 
etmemiPtir. 

lkmıa.yı '!'erkeden tngilhıler 
Roma, 16 (A.A.) - Kanadalı 

lskoçyalı ve İngiliz SemiDer taleb'ee.. 
ri bu sabah Romadan fngııtereye 
hareket etmişlerdir. 

Müöıtftk Wiw MWNnlkl 
Kahire, 16 (A. A.) - M"uttefılt 

:filoları, bu. sabah, lskenderiye ıM;ık .. 
larmda bi{yük mane-r.-alara. başla • 
mıştır. 

Yu,;~lav Nazntanam 't~plantw 
Belgrad, 16 (A.A.) - Reuter: 
Yugodav nazırlan dün Belgra.dda 

biT kaç toplantı yapmışla.rdir. öğle
den sonra B. Maçek harfüye nazırı 
Genet"al Nedic'le görüşmül:}tür. 

Bu toplantılardan sonra hi bir 
tebliğ ncşredilmeıniştir. 

Turk gazetecilerini . 
Lord Lroyd kar~tadı 

Londra, 16 (A.A.) - Erit.eh Co.1" 
seıl reis: Lord Lloyd, Türk heyetini 
Londrada karqıla~br. Lo~ 
ki umumt kanaat, harb bulutlarınıı.. 

bu kadür yalandan tchdidler g s • 
terdiği şu sıralarda. Türk gazet.eçile
rile mebuslarının Büyük Britanvayı 
ziyaret etmeleri, hakiki sportmen • 
lere yakJşıı: bir hareket olduğu mer" 
ke2indedir. 

---»ııc:-...;.._-

Tlbk Kava Kw-umumm 
topjawtas 

Ankara. 16 (A.A.) - Türk H a 

n sonra toplantıya nıhay 



~yfa: .f YID.1: SABA"' 

~l-larb her yanı sar 
İ s;an zekasının şeytani icadları hu

.. nkü harbi orkunç bir hale soktu 
Bugünk\i haı bler, 'y'lnar dağları. 

ıb ,ı tc \'l' alcı· sa vm·maktadıı lar. 
Dokulen k ıılaı, yine yanar dağlana 
l,n l rı r>ıbı sıcak ak.ırak medeniye
' n zeka ve itina ile düzeltugı top-
ı.kları ıslatıp meGhullere karıs -

m ıkttıdır lar. BU.tün dünyanın ço · 
ı •nl ıd ın ıbaret olmasıru ıstı~en 

• nkı dunya · kefiisle1 ... bınz huk \·er
k d ,.;ru ·olacaktır. 

O c>obanlar kı tabiatın gu yetis-
tırd ı bir ağ.ıcın gölgeımıdcn ıstı

ad ueı ek mar okeıı koltnklad n 
,ı.zla r:ıh:ıt bulduı..rı.ı gôvdesıne dayan 
11 ç ldı~ı kıt\alımn yı:kn.ısak nag
neleı le gonlünii ve nıktııu gcciren 
v eh a ındu dolasan ·ut kuzularmın 

e 'mclcı mi dınliyen · onündekı dl -
nıın , kı mı SC)'İl ve ı:-une ten z 
n nını tavın ecl<'n yınc aym nesf> de 

. k m erınlı;ınde sitrulcrıl" ağıll, -
rına cton n (Obanların maı::um ha-

t ı ııı do ı u u bır ı.z gıht <:tme-
mck elden 0 ~ımi~ or. • 

N ıl dü~lıniıl nesın kı tft-10 yılı 

ibi r )k talıhs z b lıyan bır ::;<'Ut,"

c A •ruı a af0kında kopan nıısılsız 

ı haı b, bn ok tahtları clenrdik . 
l rı taı i.ımar ve sakinlerini 

rı ı \ e nal.i.n ettikten &oııra bu
~ün d h korkum· biı avazc ıle ''bii-
·uk harbi r :ı-~nı ba~lı~or., fc:ryndı 

k 1laklaııımuıı zarlarını bomba ın

ıla l ı ıbJ saı mı tıı-

Yara b ! B~,yut• harblcr n' mr>k-
•iı ?. . [ 

Buj. iık feyıl, tJer, bu~ iik y:ınguı 
1 ır blıyük \tffHdam!aı buyuk ~efa
letleı, bü vük mahntm ı wtler: ma. . 
t mler, h~st)ı'iıklaı, ı1:t;rablar: boz
yasları ,.e nihayet eııın \ e fu~anJ .. ı 
1< ind<' hayata veda demektiı. 

Dünyn :ı keıi ta11hlerının kaydet- ı 
n edi~i m dtırda mil)onlaıc:.ı mu -
h ı b!Pri.ı ) aptıkl.:uı hm bl nn deh - 1 

ti uurunu kavbetmıyen insanla -
ı ın iı:;ı cleğıldır. 

E\·et, meı,nld d mtıı.htfaası mu 
kaddestır. Askedi~ zabturabta bağ
ı, yüksek seciye ve teknik ocağıoır. 
Bu da bir ıtaı tla mukayyeddir. A.,... 
k{'rC'e harckeL. askerce hnrb \'l! asil 
prensipleı e nizamlara \'e ahdlere 
ı iayetkarlıkl.adıı" 

Asırlaı· l)}üı;metıı)ı e. yetiı,;en nesil
ler iC'inde tt.:r:ı.ayii7. etlen müst0 sna 
v-kal r kc~e hıoaikalaı· meydana 
getirmemiş Ö's:ıydİİar. Bugünkü kah 
haı ha' a ~\1,'bleri ne ovalarQ.a ki bin· 
l ~rce "Tank,. hnrbleri; ne de deniz 
Ü3tÜ \'e cleniwltı haı bleri ııe <le 
'ehirleri ta~tal? üstüne getiıen top
cu clüdl·ıları olmazdı. Lakuı ilim ''e 
fenne ,.e terakl:iye düsmanlık ithamı 
c.ltındt. bır an u.;in ol~un ezılıhemek 
cnd;~ ... .,if~ bu temenniyi dahi izhar 
<'demezdik. ~e yapalım ki şahid ol
l•U • ımu.; har b sahnelel'i artık üyle 
teci ö:. 11..: acıKlı sekillcr nlllll:-;tır ki 
ın n•1lık ı ar lmv,\·etile bu haile~ e 
muanhal ' \'C nihayet \·~rmeyi V.tzife 
b11 uelidır. 

T;ırihter, eski muahedeler biraz 
~" 11-ik ediliııcc bir milletin diğeı· mil--

nir l'rau .. a muhribi ile lıah ri~ ~ ili\lwnda~.ı 

,#A'~---------------·---------
Yazan: 

•• 
Bahri Ozdeniz 

lcte bugiınkü felaket derecelerinin 
bnde bin nisbetinde bir hak::;ıilığı 
l'C\'a görilltince diğer feznıli jn::;aniye 
ıle müteh ssis mılletleı"Ct: yük,..elen 
şikayet a vazeleri tlivanı adaleti bile 
harekete getirecek kadaı· tsir yap -
makta \'C münaziifitı rne::;ele -
let cok defa sulhı.:n hallüfasl olun -
makta idi. 

Halbuki bugiin ortada mevcud 
:--ıe,kvaya ımıhutab olacak kfmse yok. 
Hata \'e mesuliyeti dahi kimse üze. 
rine almıyor. Herkes haklı, h~keSin 
noktai 1ınzarı d ığru \'C iddiası ye
rinoedn. O halde bu girift işin icin
den kimse çıkamıyacaktır. Sonuna 
kadar ve canlı mtıharib kalmayın -
cıya kadar aoğüş, tahdb, imha \'C 

nihayet öliim sifkfıtile h.arb kendili
ğinden <luı acaktır. demektir. 

Tıbkı büyük şehit' \'e orman yan
gınları gibi.. itfaiye ne kadar ır.ü -
kenunel \'C müessir olut'sa ol:::un elin
deki vesait ile :ı.ncak birk>ıç nokta· 
da iyi calışıp iş görebilir. 

I<üc;ük devletleı·d•" de Yaıiyet ay
nıdır. Her ne kadar en son sit>tem 
modern harb vasıta ve nmlzcınelerile 
mücehhez olsalar bile kuvvet, cüret 
ve faikiyd tinüncte aı7.ı teslimiyete 
mecburduıfaı·. 

Yahuıl yüz binlerce ııüfu.s, memle
ketl~nni, ocaklraını terkederek ha
mi di)o ill')ara ıltic-a ve onlm·dan h;ti
aneye mecbur kalmuları gibi çok 
acı hisle:riıl tahtı tesiri;nde ezilnıek
terlıı·ler. Geride bıraktıkları hanü -
mantarının da bombalar altında mah 
viitebah olmaları yüziinde~ yurdsuz, 
yaşız ve hatırasız knlmalan 

ne büyük fecaat manz.aralarıdır .. 

Dün kendine. göre mamur .yuva· 
ı:anda maaşlı memur yahud hayatı
nı tanzim etmiş Ye ailesini kurmuş 
bir insauı kamil i~~ı;ı. ne§e~ini ve 
zevkini )-'.ille yiiksek zekaların icad
larımfan., cihazlarından alarak günü 
nü gün e'derken ancak milliyetçi sı
fatil~ _,,ığıııabildikleri muv

1

akkat harb 
l:>arnkalarınrla baskalunrun tayina -
t.ma müftekır kalnialan. Biı·kaç 

ı:;aa t evvel mesud aile reislerinin 
kalble.ıinde açacağı derin yaraları 

ta.:;awur etmelidir. 

Bu aileler ki yurd ~üdafaası4için 
evlaıilar.ım da ordu emrine vermiş
lerdir. Bu gençler, tahsis edilen as
ker smıflarında vazife almışlardır. 

Şimdi binlerce çelik hücum tank
larını büyük me'ydan. !l'luharebeleri 
için geniş ovalal'a se\•kediyorlar .. 

AdedJel'i bile insanları heyecana 
getiren bu çelik hücu'm şarlarının bi
ribiderine savurduklah at~ler ve 
bu tank kollaı'lnın imhası için yine 
binlerce tayyarelerin havadan bırak
tıkları 500 ve 1000 kiloluk bomba ve· 
torpillerin infilaklarından husule ge
len tahribatın dehsetiui gören gözler 

ti liilll llHI l l llllll l!l l l l;1111111!lllllll lll il l lll!lllll llllHlllllllllllllll llll lll ill 11111111111111111111111 IJlllll 111111 
a<Yzile Vcvu:i1in ocuğu mırıldandı: o ~ • 

- Feride söyledı... Annem yere 
şimdı de çocuğuna ayni ınuanıeleyi 
yapıyordu. 
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' :rn Prog am v n ·<n ket .:.aat o.y • t. 
J A ns ve nıcte.:ır ılOJ! h11h.-rlcn 
ı .Mtwk· MJı telif s r'· ıı (Pl.) 

P ogt' m ı.e neml •ı,et "ı ıl ,y3 ı. 

., :ı.ıuııl. Muht •lif muz.ı;: (Pl.) 
lb O Mı. ı, D ~ı Pi l 

rn.ıo Mul.lf~ ! 
Ret ı,;. f·eı ,; 1 

a ı ı. 

~n -

.... ı-

Hopada harcketiar'.l 
llop s 

ok ~iıkür 

fazla ere\ anı etnıt>nnı. \ ncak iki 
saruye unnuo. ur. 

Şişti HaUtevı Köy gezisi 
Şişli Hnlkı:\·l k•)yciılüı( şu~;;! 19 

'Mayıs ır,ıiııa ebetile Kü.~ıdh n~ye bir 
kır gezintisi tertip edilnu~tir. O 
giin, spo.- kolu t.Q.rafmd. u Kağldha · 
ne genç!erıle mliste~l!k·:m muhteliI 
.. por hat eketleri w eğlcncelel'i ya
pılacaktu·. Bundan başka. temsil ko
lu dıı bir mey~u temsjl verecektir. 
Ayrıca l71'Q,ıe~;?ı.,y·onla. Jçö}')İİYe ziraa: ı 
hastnlıkbrı hakkmda bir konfoı'1.lns 
\'erilecel;tir. 1 

HaYa hıiisıı.jı:i ulduğu takdirde os
yal ym dırn büyiik l<omitt:.->i ile cliğer 
komtt.clere nıenş® ~00 . ki3ilik bir 
grup bu eğlencelere istir::ık ed~cek 
,.e oı·ada :bir aHe.sofra:sı ti"ıtibile ku-' 
zu ve hel\•a yiyeceklerdir. 

iusnıılaı·daki nıu~nv-emet ha$.s'Asıııın 
çelik kadn r kavi oldu!{u na iııanm:r;ı • 
lıdırlar. 

'Müstahkem 1<.\'l~İere. Hatlara 've" 
nıe'Vcudiı;etlerinden büviik itimad 
beklenil~n\ Çelik :Bt~c'kha~u$·ıaiuı dahi 
mukavemet kudretleıini ke.;.,re kadir, 

ancak son ~çika kaJde!inde tatbik 
edilen Alman '·.Stuka. tayy::ı.n.•leriııin 

2000 kiloluk t~r,pill~ridir, Bu "Stu
ka., lar karta,l ini~i t~ir edilen iniş

terile hedeflerine yakla~arak son de· 
rece'tahr~bkaı· torpillerin bırakma
lar! ve "iHabet halinde münferid bir 
istihkamı tamanıik berhava ·etmeğt.> 
kafi gelmektedir. 

İşte yüksek zekilaı·ın ke~ifleri, bii
yük muhterileıin icadlan ekseriyet 
rekorile hep yıkıcı. yakıcı ,.e öldifrü
cüdür .. 

6.1.-nıü "· Bir mcl·:tub onu öldürmüş. 
bu doJru ... Fer.ide :ınlattı. 

·:eysi, kU\1"\'t:lli ellcrimn, ~ocuğu
nu:1 ince omuzi.ırını sıkıp s:ılladığ-ı

nu farkıQ<la olmıyarak, .Altayın 

sö~ 1ccıiklerinı dinli) or<l u. 

Bu, Veysinin lıay:ıtında çok feci 
bir· dakika oldu. Ço<'uğunu bırakmı§ 
Ye bar-ıını knl<lırmıı:ıtı. Kendisine ha
kim olınıı k için büti"ıu enerjisine mü
r:1 cat etti. Tıbkı hiı sarhoş gibi sen~ 
deliyerek kapıya gltli \~e açu. Soma 
bir kelime bile söylemeğc muktedir 
olamadan, oğluna, uzaklaşması için 
işaret etti.. Fakat Altay. odadan çık· 
tıktan sonra, bir sinir buhranı tesl
rilc clo1ru;mağa baııladı: 
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rorkusu gittikce artan ve kendi
sini "tl .ın bu· ellerden kurtulmak için 
uğ:"' an Altş.yın kürük siınası ta .. 
ka!lüs etmiş. dudaklarıuııı kenarı 
btl..::.i!müı,tü. Nerede i~ ağlıyacaktı. 
B·ı h:tl tıbkı annesinın, kocasının 

ır. U:t hzi \'cya sert bir Jakırdısı ile 
J::-ıloi sızladığı \akıt aldığı lavr& 
ç k b..:n~ıyoıdu. 

1liı1y:ı ne !,adar tuhaftı! Bu kii -
o endise ve 

d \ .ım ctlığini 

ne yaptığı gıbi 

- Hayır .. imkünı yok! Pt-1 ihan .. 
hayattadır. Ölmeınıştir o!. Söyle • 
dikleri doğnt olııınaz ... İmkanı yok. 
Onu öltliimwdim ... Perlhanırıı .. Fe -
ddc dı• yalrın seiylenıiş .. Oh! deli o
laeağıın ... 

Güzel oyuncnklarkı dolıı ohm bu 
biiyiık od:ı sanki <:oruk g"i '- ı~ ı ırı -
dl.'11 ba ·ka b11 • ey il·~ rı ı m \ .ak 
gibi göı tiniivo Ju: l•un. ı i b ·rnbet· 
tahtnd;:ın yapılıms oyunc, k al y~il 

gözü ile, iri adımlanle etrafı sallı .... 
yan Veysinin harekatmı seyrediyor 
gib idi ... Ve küçük çocukların neşe 
ve tebe:::.sümü icin yapılmış olan o 
beyaz at biı· erkeğin ıztırab ve hid
deti karşısında anlaşılmaz bir muam 
ma gibi duruyordu ... 

-VII-
Ycniden biı·kaç gtin müddetle, Vey 

si, oğlunu gormek i:stedi. Yere uza
nnrnl: köpeğiıı. veya Perihanın ölü
mı.inü taklıd eden o küçük çocuğun 
hali kenclıı:;ıni biı· vicdan nıabı gibi 
takib cdiyor·du. 

Agır. Lahaınmill edilemez endişe 
'c rk:i bil' \'İl'dan azabı.. hakiki bir 
ıztıı ı b ! ... Çocuğu ile kendisi arasın 
da. biitiin ''iicudünde bir kuvvei m;,. 
Ik\ ı:.e kH"ıklıın husule getiren r~ 

tek bir hareht veya lakırdının dı

mağında ateşler yakmasına s~h bi 
yel verecek acu ba ne gibi bi ~ ŞPY 
vaı dı? Al tayın Iakırdılal'ından heı 

biri kalbini sanki biı· burgu gi'." dc
liyoı·du ! 

Ve bu müşabehet.. Altayın far
kında olmıyarak baba,;ının ~(';deri 

önüne ctaiıni bir şekilde getir<liği o 
kadın hayali.. kendi saadetini boz
duğunu bildiği halele buna bir ça
re bulunamaması .. hiçbir şeyin iyi
lef>tirenıediği bir yara gibi acı ve
rici halıl'alaı' ... İıjle hepsi genç ada
mın as:ıbııu son haddine kadar bo -
zuyoı'<lu. 

Derin gözlerile, sevimli tcbe:.:;iinıü 
ile Altay bütiin bu dü.:ıündiiklcrt.1i 

Ş!ılısuıda toplayordu. O, haddm..den 

Yazan: SAIBE ÖRS - 14 -

Bir tü~lü çocuklarımı memlekete 
götürmeme' izin vermiyorlardı 

Ölcye beriye, gide gele ~u son gün
leı de dehşetli soğuk almı:;.tım. Her 
tarafın1 ağrıyordu, öksürükten de 
boğulu) ordum. Amma kendimi dü
sünecek zaman d\!ğıldi ... Tepemde çı
ra yanıyordu-
Oğlumun sıhhati için heı feda -

karlığı gözüme aldırmışken önüme 
bir du,·ar çekmişl~ı. Şımdi cocu -
ğu11,. hastalığını unutmuştum ... On -
elan dt ha büyük bir felaket b. ı

ma gelmişlı. 
M nen \'~ bedenen tahnmınlılun 

·on clerecesıne varını~lım. Büsbii -
tün ha:;t.a olup da ~atağa cii.işınccı:eıı 
cv,·cı kendımi 1st.'l.nbula atmak isti
yoı dum, ve, o fik'irle Berfıne gıdı
yordum;. 

Bizım için ~lamel yine kendi va-
1.auınuzda idı. 

Ve o kanunucV\ el sabalıuida, co -
cuklnı unla trene hın iım ,.e B~rline 
tekrar döndüm. 

Alınaujta) a ..;ırelf yirmi beş gün 
olımı tu. Ne ümıuleı le gelmı~tim ... 
Bu meml kette karşıma hainlik 
guıazkal'lık, nankörlük. menfaatpe
ı estlık cıkmı:ıtı. lnsanhğln en edna 
hisleı ı .. 

BerllıH! gddigimiu erlt:'Sİ günıi. 

Tlli k konsolos m koştuın. 

Knp1 'füıhu a ılmamıştı \"C meı di -
vende bekl<'ıni. e mecbur oldum. 'Kn
ııı u ıhı ac-ılmaz ıçeı i girdim. Has 
Türk. ve gayet terbiyeli bir nwmur 
baııo. ne isted1ğimi sordu. . 

"- Ben fii l'ncrıyım ... Belki ismim 
ve bacııma gelenler nmllımumızdur. l 
Çocuklarım. uç s •nedenberi, Bur -
şaytte. ~it ımr-kt b hoca~ı )1anında 

btıl unuyorlarctı: -G't-t:~n lerde 'lstanbul
dan geldim ·ve o~füm'lı rahatsız bu
lnrnk. pmfc.~ör· Moritze götürüp. mu
ayene <.>ttirdim. Muay.:-ne netie'-•si. 
proft•sör cocufrun lsvicreye gitmesi
ni elzem göruü. ·B~klemediğfın bit ta
kım mliskılata üJradığım h;in İs\'İr· 
reye gitmekten sarfınazar ettim. 
Şiındıki haldi" cor uklarımla bera lx:r 
'atanım dönmek i tiyorum. 

Pasaportumu trize ettirmek \'e çu
cuklara yem bir pa~:ıpôrt istemek 
iize-l'e gehy<1rum. 

- Peki cfcndını. dt>di· memur Ka
ğıdhı rml.7.ı bırnkll\17. a .. · yarın ~elip 

alıt'sınız. 

Pasaportian bu'aklım Ye kon:iola
'lodan çıktını. 

''- Pas:ıp<ırt yazması ~ir çeyl'ck 
suut süreı·, viz~ etın~i i:;c dah:ı ca
buk olur .. acaba ne '$ebebdcu bu a
dam hemen buıılan yapnmdı ? .... di
ye, çıktıktan onra düışündüm. 

• ,.. f 

Pansiyona geldim \'e pansiyon sa
hibi çocuti:lar<lan: ·şikayet etti. Dört 
ki~i için iki o..ia tutmu~uıtı, ve' ço -
cuklar o iki o<larıın altını üstüne çe
vifmi~_;leıdi .. bir ka.tyoll'l.ıun da. tah
tasım kırmışl:ıl'di. 

Ertesi g·ünii, yi.ne koruıolatomm 

ka(m;ından ilk ~iren ben ol<itun. 
Ayni meı.rnır beni kar-sıl:.dı: 
- Bay kon;;;olc•s sizinle göcüsmek 

istiyor. dedi. 
Bıınıı bir:ız i<;:iın bulandı. Acaba 

kommlos ne cliy~ beni gör·mek i.:ti: 
yormuş? .. Yanına girdim. . 

Konsolo:-s beni 'riirk iorbiye~i!c 

Thrk ncwketile kabul cW. AyaJ,ı 

kalktı, koltuğa oturttu n~ kahve fü
mm etme~' kılktı, ,ımma veg.ttıd 

arzum pasap ll'tl t'l alıp ~ı memlı.;. 

k •tten kaçmaktı. 
- Bayan. dedı konsolos. t ıtttgt . 

me gôre ız lt>t..uıbula annnıek tslt-
yormW?un ız Fakat bu z:mıand •, 
İ:rtanbuld<t n yapacaksınız .. 

Kon.c;olo un .,ualme !':a~ıalım am
ma, nelıce n ~ e vnracağ1nı bılmoch -
gını icin. celiah vermedim. 

- E\•et efeııdım. d iı konsol ,.; 
Şinıct.kı halde, İ1:>tnnbulı.ln m<:ktebl··
rn çogu kapahdıı .. heı tar·afta ha.ı:.· 

talık var. Çocuklarınızı oruya gotıı· 
rüp de talısıll ruıı yarım bırakım:ı.k 

yazık degıl mıtiu· ... 
Ben hala anlıy munıı:.-.lım .. 
- Affedm ba.} konsola.:., dedım. 

Amma asıl ı uklarım icin ben Tu • 
tanbula gıtm1;?b • ;ne burum. B,ıiyuk 
o~lum rahatsızdır. Lu f~n profesoı" 
Moritzın r lpı runa bır göz gezdirm 
"Bu kıs coı.:uk katiycn Alnıany.u.f::ı 

kalmıyacaktır,. decıı prof.e.:..or. Eg ·r
biı takım mu!ikilal zuhur etıne.-seydı, 
çocuğu İı:.\"lCrcyt: götürüyordum. O
na rnuv.ı.:ffak obmayınca, kend• 
memleketıınızt' 1 ınnıek en doğru -
~uı:luı .. 

Konsoio,,, pı ofotioı lııı 1 .ıporuııı< 
dikkatle okudu. 

- Büyük c.!!;lunuz ıcuı demi~oı unı 
efendim, dedi. Elbet :sızin İstanbul -
d.t. bil' hısım akrabanız rnrdır. Kon
soloshaneu n d~ daıma lstanbuln gı
denlcr bulunuyoı. Oğlunuzu birinm 
yanına kat nz ve c;ocuğu [-;tanbuldıı 
teyzesi \ e}:ı anıc:ı::ırna teslim eder .. 
Siz ele. buradcı kalıı,,ınız \ e kızmıı:-
1.ı küç;ük oğluulızu okullmnınuz lyı 

olmaz mı hl•yle-? .. 
Mı~seleyi aulanıı~tını. Beni Mmırn

yacta n cıkaı mamak. h udud dniıı -
!inde \'C g-ilz lı~•psmd~ bulundurmalc 
istiyorlardı. lhtinrnl ~anımda üç ço
cuk olmas,ıyd.t beni hap::::t! bile so
karlardı. mJ!!a o \'akit C'ocuklaua. 
kım baka akt1 ?. 

- B. y kon:-;OJo.-. dedim, bu menı
lekette h ... pb miyim? .. Onıı soyleym 
bana ... 

- Ha:;a, bayan. ha.<ıa niçın akhm
za öyle scyier g-ctiriyor.mııuz '? 

- Vallahi. başını.a o kadar 8eyl r 
geldi ki. .. Aklımdan ela hel' türhit>u 
ge<;lyor ... Eger Alınnnyadl.ııı gitmek
liğime bir mani y<ıksa. o hıılde pas::ı
portl5rımızı \'eı·in de, lıen de lnİrn·· 
dan defolup ~ideyim. 

Şu ciiylediğ!ru kat'i .. özlere, koııı;.ı+
los nınhcub bır tavır 'ala!·ak: 
' - Affediniz .. <_:.ok e;;ef ediymıJm.. 

MaaIMef ıstt!ui~ imzı ya panuyacıt . - . • b'1ffi .... 

- Nı• diyor:sunuz ! .. Ben Türküıu 
Siz bur.tda Türklerin hukukunu miı
dafaa etmek için hulunuyor:.mnm: ... 
bi günah oklu~uma d:ı eminsiniz! .. O 
halde, bana munvenetiniz bu k.ıcfar

cık mıdır?. 

- Ah! Bıls '!ıi1. efendim.. bi7. d11 
btı heı ifledn Plindcn ne c;ekiyonız ! .. 

Kon:::-ılo:-; htmu h'temeden söyle -
nıiştı. 

- M.tdcı~1ki j : böyledir, :s"fiı·iıtıı7.e 
nıiiraca::ıt etmt>kl~n başka carc gtir~ 
nıü_yorum. Bir d oraya ba~ ı ura -
yun!. [De\amı \ar] 

1 ~JIJ' ııııııııııııııuıııııımH:ııııııı!ıll!UlllllllU lllllUlllllilllUllllllllUlilllllllllllllllllllllfllllliilllllltnl 
fa?.la hodbin bıı· i;:cc!ly! daima rahat 
bırakmamak iC'in Peı-ihanm uı kıı. -
sında bıraktığı l'ann bir -. kd.~n :.ıza

bı gibi idi. 
Veysi ~iınôi h:ldi::;eleri a:.:!k sm·,~t

te görüyonlu. l•jvvela. oğiunun ken -
disinıl~n uzakta. ne dl;! ol~a )abancı 
elle!' vasıtnsile büyütülmesine ınl"ısa
aıle etmemesi lazımdı. O. Mııuz:r.f>z 

hanıma: 

- Çocuğumu, hassas biı· kimse 
gibi yetiştirmiyecekHiııiz, tam bir 
erkek gibı büyhy<'cek deıni~l i. Krn
ka ııç bir· kocu nın dııydugu lıislt'.ı'le 

bu şekilde hı.:dudsuz ve ~crt bir emir 
\'eren baba, bundan tahr~ssiil edecek 
nl'tıet>leri hesablıy·ımamı~tı. Diı· ('.0· 

ctık, bir erkek has:-sas ve sevıneğe 
ınukledit· biı· kimse olabilirdi. Fulwt 
bunun iı;iıı dı• fona tcı·biye görmüş 

sayılınazdı. 
Dadı aldığı emre lıarfiyea riayet 

ed(>~)r Altayı yetiştirmişti. Cıdt!ı ye 

.· ımimi allıka ve ıcfası, veni •r. ı:'"l· 

ri genişlctnıemişti. 1·e d·~ ol~a Mu -
azzez h. nıınıiı clım;:ığı m·ılldt l bır 
şc!dlde i~l;~·ordtı. Fakat hissiz ic
be::;ı:ıümsüz. ınet·t~nıebiz biı- t·ocuk, 
giincŞ$İZ biı· topr·tıl: ~tb!<lil'. Hicbir· 
~''Y onun elı afııda ve şulı!)mda bır 
Pcmcrc \'C! me ·. 

Simdı, \'e~r. i, P.!. i!ıat:ın canh tim· 
s:.ıli olan o gtizcl cocuğunu eskiden 
mzu ettiği gıbi kiiçiik bir ct.ın.ıvar 

olmuş gibi ~öı ünme:,itH.ll!n müdhiş 

surette ıztırr.b çekiyordu. 
Bu c.lüşiinccye talıcmmiil edcn~ıyor 

du. Bu scbcbdeıı ı-akit gccir melrnizın, 
cocuğunun dimagıııdcı ve kalbind~ 
i~leııcn bu ihtiyctsız terbiyenin ne 
ka<laı· bıı te::;it ku \'\'l'tiıw nı a !ık ı::ıl

duğunu anlamak bunu nası! def:ış -
tin•coğini lcsbit eylmndr tt iıı Mu -
azzez hanımı çıığmlı. 

Genç b:ıiln, son gli!ı:crde ~·.k • im; 
li cıldufru için, Munzzez hanımla l o
llt'J?ması. !nraz se1't e eıldu. \ Py:;i 1-
ui bn ı·"r,~ket:e: <~\..7-a \"l:u·• 



Çüreşçilerimiz 
• • • 
ıyı vazıyette 

Güreş takım'1nız, bütün kış çalı
llp martta Balkan şampiyonluğunu 
aldıktan sonra da istırahate çekile
llledi. 
Baıkan şampıyona&ı bıttikten son

ta. da eıı cıddi şekıld ıdman yapmış 
Olan çocuklar Mısıra gıttiler ve gü
reş ıcin bıraz da sıcak olan o muhıtte 
llltıvaffakıyetlı ma lar ) aparak don
diiler. 
Dığer taraf an Kırpmar güresle -

l'ine ıstirak etmış olan takımlar ı in
de Celal Atık \i hıd gıbı mılli ta
llın elemanı rı vardı 
lfazıran ayı ı mde Bukreşle ya

Pllacağı bıldiJılmı o an Balkan 
knıpıyon~s~nın tarıhı henuz malum 
~ldır. ,Pekaz bır zaman kaldığı 
lııl ılan bu mu bakalarda gene 
kırıpıyon olup o mıv ' ğımız hak· 
kında a 1 kari r arl y ptığımız ko-
llU§ınaı umıd \ e et m hıyet edır. 

lılı ır atı tı gı.ır · ılenmız ıçın 
y unluk ' reı: ek bu c:: ol-

d 

• 
takımımızın randımanı ba
~wııyetbahş olan bti 

neticesinden sonra çocukla
'Mtı~(ide bir vaziyet üzerine 
,-..qqıezse) Bükreşteki Balk~n 

nasını da kazanacakları ali.-
muhakkak addedilmekte-

Y•n takımı mı gelecek 
tri .... · ilene yıldönümlerinde 1n
~ks Vanderens takımını 

olan Fenerbahçe bu sene 
Uı hır lngıhz profesyonel 

&'etirtıneği düşimmüşlerdi • 
hactıeeler dolayısiyle bu 

01.ınadığından İtalyanın en 
laknnlarından biri olan Am

ı!e ınuhabereye giri:1miş-
lt erbahçe yıldönüıııünü hazi-
011~Ula.rnak nıyetinc1-'1ir. Am- : 

ille Temmuzda ge!ebilece -
l'tniştir. 

ano. gel medıği takdırde 
ı ırın en k n-vetli ta-

bırını tlrtecektir. 

Futbol hakemlerinin 
idmanı meselesi 

Topun seyrini takib için bir buçuk saat durmadan' 
koşabilmek kolay birşey değjldir 

Bır z mantar ağzına bır düdük a
lanın san'atı olabılecek kadar "basit 
bir ıEı telakkı edılen futbol hakemli
ğı artık layık oldug alaka ve çalış
mayı bulmak tızeredn 

Vaktile futbol ma !arının büyük 
bır kısmı, belki de hepsı, yan bakem
sız oynaıurdı . Taç veya avt gıbı dü
dük çalınacak vazıyetlerde de ha· 
kemi ekserıya se-yircılcr ıkaz ederler· 
dı. 

Hakemlerın soyunm:ısı bır külfet 
ayaklanna futbol ayakkabısı geçir· 
mek bır zahmet ve lüzumsuz bırer 

i~ addedıhrdi 
Çok şü.kiır bu zan nlar geçtt ve 

unutuldu. O kadar g~tı ki şımdı fut
bol oynıyan bır g ne bundan bah -
setsenız ınanmcık ıst mez, bu zaman
da yetismıs genc:;I r ıse bunları ha -
tırlamakta gtiçltık k rler 

Buna sebeb uzun bır zamanın rus
yan dumanlannı kalmlastırmIB ol -
ması değil, hakemlenrnızm bir fut -
bol hakemıne yakısacak tarzda iş 

gormelerındekı ıntızamdır. 

Bugim orta h kemlenmız batta 
Laysmenlenmiz nızamı hakem kıya
fetıne gırmeden sah ya çıkamamak
tadırlar 

Yan hakemlen de orta hakemleri 
gibı lısans almıs yahud hakem nam
zedı olmuş kımselerden seçttmekte
dır. 

Hakem derdınuzın t:ilii.hı ıçın bir 
ted'bır daha. alındı Bırıncı küme klüp 
lennın birın<;ı klıme takımla.nnda 

bır mevsim futbol oynamamli olan
bır futbol hakemi olamıyorlar. Bun· 
dakı isabetı g~en günkü yazımda 

tebarüz ettırmeğe çalışmıştım 
Bütiın bunlar ~. fakat bu işuı 

ınodern şekilde inkışafında aksıyan 
bır nokta var kı bu en mUhımlerin • 
den biridir: 
HaJCemıertmtz 1ru,.ıin yapnuyorlif! 
Halbukı sporcunun ıdmansızhğı 

kadar bakemın de idnuµuıız otma&1 
gayn tabiidır. Hakemlık etmek zan
neqildıği gibi sahac;la beş aşağt, on 
yukarı dolaşmak değıld.ir. Bunu, ı;nu
hakkak ki hepimızden ıyi hakem ar
kadaşlar bilirler, Buna rağmen bır 

~oklarının ıdman yapmamasını ll&BI! 
izah edebiliriz? Bir bu~uk •aatia bir 
flltbol maçı~da topu daima yakından 
takib etn\ek u;in çok Efor sarfı li· 
zım geldigt ıtiraz kabul etmez bir 
hakikattir. 

aakem topla bir f utbolcüden daha 
çok. me§fllldür. 

Binaenaleyh idmansız hakMDlik
·yapmak muhakkak kı yeriJıde olma
yan bir harekettır. 

Bazı hakemlerimiz sabahlan beş 

on dakika beden hareketleri yaptık
lanru söylerler. tdm~n namına (o da 
bfr kaç hakemimizin ı yaptığı topu 
topu bumian ibarettir. 

Maçlann sıra ile idare edilmekte 
olmasına göre her gün bıraz daha 
çoğalan hakemlerimizm sıraaı gün 
geçtikçe daha seyrek gelmeğe baş -
lıyacak ve idman da yapılınusa ha
kemlerimiz pek atıl vaziyette kalmış 
ola.cf,klardır. 

İdmansız hakemlik yapan bira
dam oyunun daha bidayetinde yoru
lur, yani tabiri mahsusile şişer ve 
bir in gelir ki bir kalenin önünde 
oynanan topu öbtır kaleden seyre - ı 
der. Bu vaziyette maçın ne .şekilde 

idare edileceğini tasavvur ediniz. ı 
Bir insanın yorulduğu vakit ha • 

reketlerinin batileşmesi tabii bır ha
disedir. Bunun sebebi ise sinirlerin 
ve adalabn sertle~mesi ve bunlar ü
zerinde bir nevi Anestezinm vuku 
bulmamasıdır. 

Yorulan bir adamın her hareketi 
gibı n.ıhi hali de ağırlaşmıştır. Bina.
enaleyh bu nevi fizyolojik lıidisele
rin hakem ınuvaffakiyetsizliğinde 

büyük tesiri vardır. 
İdmansız hakemin bir müsabaka 

idare etmesi kendi sıhhati bakmun
dan d:ı çok zararlı bir iştir. Bir spor
cu nasıl idmansız müsa.bakadan za
rar görse, hakemin de ayni vaziyet
de kalmaması için hiç bir sebeb mev~ 
cud değıldir. 

İşin bir de man ı tarafı vardır ki, 
mütalea ederkeq yeknazarda göze 
batmasa da en mühim nokta budur. 

Sporcu, hakemını, kendisi gıbi 

sprocu görmek, onun da ayni yollar
dan kendisinden daha evvel geçmş 
ve bugünkü tecrübesinin ve diraye
tinın ok olduğuna ınanınak ıster. 

Aksi halde onu işden anlamaz ve ki
tabı ezberlemı bir hafız vazıyetinde 
görür. Bınaenaleyh hakemın hare • 
ketlerinde ce\"Valiyet yanı suples ve 
çevıklik ltizumu burada da kendıni 
gostenr. 

Ha.kemın yorulduğunu farketmek 
ise bıraz suinıyet sahibi bır genç 
l ın buyük bır ıimid ve genış bır gen 
ıçıiı büyük bir Umid ve genış hır a
vantaJdır Elinden gelen büttin hıle
lere baş \-Urur . hele bazı seyircılenn 
şuursuz teşcılenne de kulak verırse 
ısı büsbiıtün ~ıgrmdan çıka.nr Netı

ced~ sık sık gbrmeğe alıştığımız tr

kın hadıselerle karşılaşınz 

Hak mhk m lesının layık olduğu 

ehemmıyctle : nnde duruldı.ıgıı bu
günJerde alakaJarla.ra goztinui.ze •a -
pan bu en muL.m noktavı a.tırlat .. 
ma~ı bır borc tııhyoruz 

Işın bu tarafını halt dersek yu
kumuz oldukça hafıflemış olacaktlr. 
Bu onJinal bir fikir değıldir İyı #ut
bul oynanan her yerde hakemler "d
manlıdır. 

Hakemlerimıze bu şartı koşmalı 

ve onlata muayye,. •am&nlaroa 'd
man yapmak ımkanlartnı vermeli
yız. 

Herkesin gelebileceğıi gibi saatle~ 
de yapılacak bu idmanlara gelmiyen
lenn hakemlik etmelerıne mt.ni Ol .. 
malıyız. 

Bu bize iki balrunda.n lhımdır. 
1 - Maçların dolayısile Türk fut

bolünUn hafti l'pOi'ürltui ~ 
ic;ın. 

2 - Sıhhat merkezi tema eden b&
dea terbiyem umum mUdütltiğtintia 
bu güzel hareketi ile. Slhhate muzır 
olan bu §ekil çalışmaaın kablli ~lif 
olmadığı içan 

I'. !I'. 
---ucı---. 

l•tanbul atletizm bayr•m• 
BedeaTe~- ............. 
~ 

ı -· Finali 2 haziran pazar günü 
Fener ,stadında yapalacak olan XI in
ci lstanbul Atletizm bayranıını!I; ~ 
meleri 26 mayı,s JNL?,r sa'?a.h1 .saat 
9.30 da Robert Kolej sah~ Y•· 
pllacakbr. 

2 - fatanbul Atletiml l>afnunı 
nizamnamesi mucibince bir atlet an
cak iki müsabakaya dahil olabilir. 

3 - Kayıd mUddetl 24 mayıs cuma 
a.k§lmında hitam bulur .. 

4 - Yapılacak müsabakalar şun J. 

lardtr': 
100, 200, 400, 1500, 3000 metre 
110 manialı 
Yüksek, uzun, üç adım ve san.kla 

atlama, 
Gülle, disk, cirit at.malan. 

latanbul mektabler muh· 
taliti gidiyor 

Ankara mektepliler muhteliti ile 
karsılaşıtıak üıere 1stanbul mektep.. 
leri muhteliti bug&iı\ öğleden sonra 
kalkan trenle Ankaraya hareket e
decektir. Giden takım da Boğaziçi, 
Galatasaray ~e Haydarpaşadan o
yuncu yoktur. Boğaziçi ve Galatasa
ray takımlan İstanbul şampiyona.Sl 
için ) . m 3,30 da Taksim stadyo • 
munda karjıalaşacaklardır. 

Beylerbeyinln itirazı 
Birinci kümeye terfi etmek için 

yapbkları ikinci karşılaşmada birin
ci devreyi Beyoğlusporun 4 - 2 galib 
bitirmesi üzerine ikinci devreye, ha
keme itiraz ederek çıkmamıg olan 
Beylerbeyi takımı hükmen mağhib 
edilmi§ti. 

Beylerbeyi bu karara itiraz etmif
tir. Ancak bu itiraz üzerinde şimdi
ye kadar hiç bir muamele y~pılma
mıştır. Tedkiki için futbol ajanının 
Mısırdan dönmesi beklenmektedir. 
Bu itibarla bU mesele an~ pazv
tesi gunö goriişulecektir. 

Almanlar Btlyok Harh
de bizi Ruslara nastl 
satmak istemişlerdi? 

(Baf tarafı 1 ~) 
lan sulh tekliflerim bildirmekle mü
bahi oldum. Bu teklifler epeyce cid
di bir mahiyettedirler. Çtıııkü Deu • 
tsche Bank direktörü Monckevitz 
gibi bir şahsiyet kendi kendiliğinden 
hareket edemez. Bu teklifler Alman
yanın bir dereceye kİıdar yorgunlu
ğunu ve, son muvaffakiyetlenne rağ 
men, harbın nihai netıoe8İnden kork
tuğunu ısbat eder. Bundan dolayı, 
bizim i_çin müsaıd gıbı görunW'. Fa
kat, ayni zamanda, yalnız siyasi de
ğil askeri bır mühım hileyı de ihti
\a ediyor. 

Dk Türk petrolüııun fıtkırcbAı Kaman dağılldaki . kamp ve. .. 
~kttlMt 

Almanya, düşman memleketlerden 
bın ile müzakerata gırışmeğe kalk -
makla muhakkak k her şeyden ev .. 
vel, bu memleketler rasında ıtıroad

sızlık ve nifak tohumları ekmek ve 
onların her birın hatta gayrı ı es
mi de olsa böyle münferid muzake
relere sevketmek ıstıyor. Bu muza
kereler daıma ener uun ve sarsılmaz 
muka:vemet ıradesının zayıflamasına 
doğru ilk ve belkı de gayn meş ur 
adımı teşkıl eder 

ilk Türk petrolünün fış· 
kırdığı yere doğru 

Bu senekı yaz f enmn başlangı
~ından itıbaren g rek hızım gerek 
irliıttefikJennızm bır muvaffa:kıyet
sızlikler silsılesıne ğramış o duğu -
muzu kend mden zlemege kıyam 
etmıyorum. Bo az f' mrlanamadı ve 
Ruslar Çatal nu ımaline ve Bo
ğazic:;mın Asya a ı ıne ihrac hare-
ketı yaparak bu retle İstanbülun 
ve Çanakka enın anci d mya ıle 

münasebetlennı esmedikçe orla -
namıya.caklardlr. H bulu duşmawn 
faık kuvvetlennın muzaffer e iler
leyışı bızı Gali yayı Samogıtıe'yı ve 
Courlande'ı tahlıye etmeğe m bur 
etti: şımdi de Lehistan krallığından 
(ıkarıyor. Duşman kuvvetlenmn '1-
Htate doğru, Vılna ve Livome ti7.eri
ne ylirü.ı:neleri İsveç Chouvınısme'ini 
tehlikeli bir surette tahrik edebllır 
ve A vus\uryalıların Basarabyadaki 
muvaffakiyetleri Rumaayarım aley
himizde harbe girmesi neticesini hu
sule geUrebilir. Prarumlann Arros 
civarında ya.hud başka yerde Alman 
hatlannı yarmak ıçm t.eşebbüsle • 
ri - btlyilk 1Jip t!lıemmıyetl haiZ olan 
t1tt "tıtfebiJiilder -llir weaffald1"
aizlikle net.iceletitnit- Jngiliz ordu
eu; cesaret.ine ve bahaıdittiğine rağ
men, tee;hızatı matlub nisbeti buldu
ğu zaman bile, ihtimalki enerji ile 
harıeketten ve mahırane manevtaıar 
7&Pmaktan kabiliyetsiz kalacaktır. 

BU şartlar içinde, Alınanlann. ca
zib teklifteri için zamanı iyı intihab 
ettikleri aşikirdır. 

Farzedewn ki bu teklifieri kabul 
edeceğiz yahud kabule mecbur kala· 
cağız ve bu &artlarla plmz şerefli 
değil, bir dereceye kadar da ki.rh bir 
suHı aktedeceğiz. Böyle bir hareket 
tarıuua neticelerf'ı.e olacaktır" 

Bugünkü müttefiklerimizi ebedi -
. ~ kaybetmif olacağlı, Bunun neti

.cesi- p. bizim harici, dalaill ve iktiSa
dl politikam•mn Alın .. iistüııliiiüne 
anui esareti Aimanyuwı bizi kıs
~ ıurette nezaret altmda bulun
d~ı ve namütenahi surette is -
tiamar etmesi y&hud .Alma1ayanın 
bize yeni bir bttcum yapması ola • 
cakUr ve bu defa muhakkak ki bu 
hücum kat'i ve hakknn..ıa feliketli 
olacaktır. 

Ruıyanın Y akınşarkta, askeri kuv 
vetlertmızle ve teslihatumz kafi dere 
ce, kudretli olmadık~a. pek fazla 
faal bir siyaset takib etmesı karşı ., 
•ıııda korkU.larnnı nıçbit aman sak
lamadım . .Matbua.,tta \re şanseleti 
de o kadar bahse&len ve 1913 deki 
BUkreş sulh muahedenamesi, omeğı 
diye gösterilen o "kan dökmeksizin 
zaferlere,, hiçbir zaman aldanmadım. 
Hiçbir zaman aldanmadım. çünkü 
''kan dökmeksizin,, elde edilen bu 
muvaff akiyetleri idame için seller 
gibi Rus kanının akıtılnuun lizımge
lecektir. Hatta, benim ellinde olsay
dı, Berlin vasıtasile, bizimle Av.us
bırya araamda mavalrıkat hir mo
"- vlveadi akdi için bazı müsaade-

. lerde bile bulunmağa meyyal idim 
(Bu anlaşma biraz daha evvel Mürs
teg' dekine müşabih olacaktı) Fakat 
böyle olamadığı ve otuz 'seneden faz
la bir zamandanberi bütün Avrupa
da dehşetle beklenen meşum vaka
laı-, Alnıanyarun müteammidane ira
desile, bizim istiyebi~eğimiz vakü
te,Q ev.vel patlak verdiği için, aJtık 
~ ceJcilemeyiz. ".Hakikati sou "ldı- ( 

.. Veni Sab•h,. ın petrol mmtakasına sureti mahsusada 
gönderdiOi muhabiri .. Sabih Alaçam .. yazıyor: 

-1-

B
aşvekil doktor Refık Sayda -
mm telgraf mı okuyorum. 

Dört kelime. butun müfekkire vf' mu 
hayyılemde gem mimal r alarak 
pır hayat dal: asının mbO ü oluyor. 
'Bır petrol mınt kasının tezahürü .. ,, 

O kadar abırs zlanıyorum ki he
niız İstanbul un banlı) ö sınırlan için
de bulunan ım ndıfer katannı bir 
h8.mlede Dıyarbakıra ulaşt rmak ıs
tıy rum. Lakin n mümkün! Kılo
m trelerın belagati bu hasalin ha
kıkat olabilm ı ın günleı ın ge -
mesı lizımg ld 0ını ôsteriyor. Ha
ya unda hı b r \akıt, zaman mef -
humunu böyle r e idetiı. böyle 
kork"8 htSsetme"11Şüm ! Petrole 
kavuşmak! Bu. oy le ıdd tli bir ar
zu ki onu ne bır sevgilif.e, ne de bir 
servete kavu mağa beıuetebiliriz!. 

Yolcu rehberi elimde. Düşünüyo -
rum ki uzun bir gece geçecek, Anka
raya geleceğiz, uzun bir gün geçe
cek, Ka,..enye varac~ız: tekrar u
zun uzun bir gece pqecek,.·Malatya
ya yaklaşacağız?. Tekrar UZllll bir 
gün geçecek, Diyar~kıra ineceğiz .. 

Ve soma yıne kilometreler, ~ine 
~ aaılacak.. Yama.uJar ~ • 
ğılUD eteklenne Ul8şılac8.k:, Maymu-
Di &oğumın ti n.ıtı.Y.etinde yükselen 
mukaddes petrol Jcuyusu kuca.kla • 
nacak!. 

Halbuki hız ~ .4mit yolunda • 
yız! Tekertekler, vahşı bir uğultu ile 
rayJann üstünde dönüyor, dönüyor· 
lu ... Köyler, k~abalar ve binbir 

.. • d 1 il ... -·-· - ..,. 

ma kWar,, yalms ıııiidafaa ite kal -
mıyarik m1istakbel nesilleri en zelili
ne es&retıe karşı himaye etmeğe :ve 
Rusyayı inbıtattan ve yakın hf.l'.8 • 
biden vikaye eylemeğe mecburuz. 

Bizim için mücadeleye devamdalı 
ltaeka -çıkfır bir yol yoktqc Ye oia-
maz. • 

Biz Almanların "insan malzeme
leri,, nin fctinabı imk&nsız tükenme
sini Wnid ediyoruz ve buna güveni -
y-0ruz. Bu ümid bana esash görttnU
)"Or. Fakat bılhassa teşkilitımızın 

her itibar ile ve her istikamette kal
kınmasına \'e kuvvetlenmesıne ümi
diınasi bina etmemiz lazımdır. Emi
nim ki çarın ve halkın ~u vadide 
metin surette kendilerini izhar ede
cek iradeleri ve bu istikamette ·sarf 
olunacak gayretler bize nihai zaferi 
temın edecektir \•e miittefttderin ve 
kararsız bir halde duran bitarafla
'rın bize karşı hürmetlerini arttıra -
cakpr 

Derın bir hürmet ve mutlak bir 
Etadakat ile zatı devletlerinin ha.kir 
hendesi olmakla mübahiyiın. 

N t-klioudov 
• • • 

İstokholmdeki Rus elçisi Alman
yanın sulh tekliflerini telgraflarla 
Petresburga bildirdikten sonra, ar
kasından itte şu mahrem ve hususi 
mektub ile mutaleasını da Hariciye 
Nazırına izah ediyor. Bizi feda et -
mek suretile münf erid bir sulh yap
mak yolundaki Alman teklifinin ve 
hakkımwiaki suika.sdin neden fille 
cıkmadığını bu mektub kısmen izah 
etmektedir. Çiinkü Rus diplomatı 
milnferid sulhde Rusya için tehlike 
görmüş ve mutaleası Petresburgda 
da kabul edilmiştir. Maamafih, Al -
man teklifine aid vesikalar burada 
bitmiyor. Bundan sonra.kileri de ay
:nen tercüme ede> eğız. 

RtieeJta tJaWıi y ALÇIN 

Raluua dağı kanıpmda baş maki.U.C 
s.llh utıı&a kendi.}~ bir flOn4aj 

ailmuaeillt 

renkli aksam arkamızda ka yor • 
.Fa.ka,t bu sürat, 20 ncı asnn, bu m&• 

kine devrinin sürati, hey~mı tat.. 
mıne kafi gelmiyor. Mesafelerı if .. 
rıtten bir dev gibi yutmak 1stıyo ~ 
nun! 

Saatler ıleı1iyor. 
Gece. 
Kompartman penceresinın dıtr uf .. 

kundan şekim bir karanlık gwı..
yor. Gök yüzüu.de yıldızlar var. Gös
lerini kırpıştırıyorlar ve saati b 
o halleri jle : • 
"- 'petroi, saei, bizlerde& iiall& 

uu.1'!,. 
Diyorlar. 
Ah, uyuyabilsem!. 

• • " Sabah. 
Anka.raya geldik. 
tsinet İnöniinün "her gün bir k,... 

nş şimendifer,. vecizesile ifade etti
ği prensipin .canlı bir tezahürii ha '4 

linde vatanın dört bucağını hükfi .. 
met merkezine bağlıyan raylann üa
tU katarlar ile dolu. 

İstasyon, eşya ve insan akmta 
ile kaynaşıyor. 

Nihayet üçiincil katnpan <;alıyor. 
Saat: 9.25. Hal'eltet: "Petro dogru! 

Orta Anndolunun ılkbahan yem ' 
yeşil. Dar boğazlardan uzun ve kt· 
sa tünellerden geçen, v~dilen dola • 
şan, yokuştan soluyarak çıkan şı .. 
mendiferimiz; aydınlık bir gök yu .. 
zil altında, bize, tabiatın yaza kavwr 
mak sevincinin parlak renklerini tat-. 
tıra tatbra koşuyor. 

Birçok istasyonlarda duruyoruz : 
Irmak, lzzeddin, Kaplıca ve şu, bu • 
nihayet 20.33 de - çünkü yanm saat 
rötarımız var! - Kayserideyız. , 

Arttk, y()lculugumuzun ikincı ge-o 
cesi başlamıştır. Lokomotif s ı alı 

yor. Önümüzde namütenahi ~<>llar 
ve nam\,,~enahi saatler \ar. El eda 
Kayseı i, hedefimiz Sivas! 

Gözlerimin içinde. bir petrol k11• 
yusunun haya.Jini göre gore b. az 
dalmışım ... 
Şafak sökerken, güı ültüd n uyan

dım. Rötarımız artmı , Sı as eut .. 

cak saat 4. de varabilmişiz . 
İstasyon, avızhk ılarm fery :Ha :. 

n ile dolu: Nqıl ~birift. iil&o 
[Soau 7 iacidfJ) 

• 



Yurdda geziler: 

Güz 1 
EŞEK DİLİ 

Yazan : Abdullah lhaan ŞENSOY, 

Marmara denizinde bir gün süren 
bir deniz seyahatinden sonra 

•ıertıım bqı lwşy'&J.dl. 
Bakı tıkı kan:şmımdu. 
:&.pğı yukan ber zaman~ "Sabah 

Wahveslni sizde içmeğe geldim, mek
tubum ge1dI. sevabdır ayol okuyuve.. 
dn,. der. pİiirdiği herhangi bir y&

meğln iyi olnp olmadığım öğrenmek 
bahanadle günün iki Uç saatini biz.. 
<le geçirirdi. Komşu hatm .. ne denir? 

A ... sahih u:nu.ttmn.. komşumuzun 
kını olduğunu bilmiyorswıuz elbet, 
truuta~ım ... Ho , D.nfc tarif lizım 
d fril nmma ad t olmu 13te. .. Gfil -
anim hanım gonınuştc kırk beşlik, 
h kıkatte elli be tik, dokuzuncu ko
c mı da g çenlcrde fücceten öldü

o un u 1 yine g enlerde evle
\ g zH l mevzu olan ~ımdı 

o kadındı. Altmışa 

- Aman. Gillsüm hanım, dedim. 
Tevbei istiğfar eyle. Büyük eözün 
t.Dvbe... Bu na.sıl soz camm. .. 

- Yalan değil ev18dını, yalan de· 
ğD ki.. bs.kikat bu... Of yarabbim. .• 
Neler ifü;yonım. linklnsız .. imkan • 
lllZ. •• 

- Olamaz.. böyle gey <>lamu.. o
lamaz Gülsüm hanım ... 

- Olur_ olur.. oğlum. İşte bak 
benim b~ geldi .• 

- Katiyetl emın mısınız? 
- Elbette. elbette .. 
- Neden anlıy.orsuııuz?. 

- Eşyalarım çalınıp çalınıp karı· 

lanı götürülüyor oğlum, karılara yc
dirilıyor, karılaı gıydıriliyor. 

• 

Gülsum hanım aglamalarıw arttı
rıp hıQJora hıçkıra yeniden döv.ün- ı 
meğe ba la:yınca, yme. dünya hali b~ 
olmaz olrmı.z olur, cilycrektcn az da· 
ha ınanma.k mccburıyctindc kalıyor
dum .. 

Gelibolonun umumi mamaraıR 

- F ...... Gülsum hanım, dedim.. me
C'la ne gıbı e 'Uf arını çalıyor Memi§ 

aga ... 
Daha n çal nı evliidcağızım ... 

Eskı bır t. hta kaş:: gun vardı o yok 
bır .. . E, 1 ı bır ba ortürn sırra kadem 
bastı. ıkı ... 8 ç mangnlın maşası uç
mu tmnk.. u ... Bır çıft takonyam 
gıttı gıJ r , dort . 

.A • Bu kadın hm bozmuş.. me;. 
sel anl ıldı .. 

A c nım r.uı um hanım. dedim. 
M('mı a"'a buldu buldu da senın bu 
sa vdı"'YJ.Jı ) lerı mı alıp sevgılisıne 

~ıdı. . Dedım ya.. s n kocanın gü-
nahını alıy rsun . • 

••• 
1 ·n mes<>l \ ı bu (,ad t'Cll.la kap:ın

mı ıvordum, aldanmışım ... Bıl • 
mt m kı br-mm de h\ıyum mudur? Su 
yum mudm Her ne de olsa aşkta. 
kum.ırd:ı, \ aıı t. le, duşuncclenmde, 
z ıı ıı d h p t oyle ald.mınm .. ka
r. ta h .. 

ı t b 1 

r O• 

Kemal vapunındayım.. 
Saat tlçe on vru· • 
Tiz bir çıgır.a.k sesi, yolcu olmı

yanlann gemiyı terketmelcnni ıh· 

tar ediyor ve on dakika sonra da pa· 
lanıarlar alınarak pervane işlemeğe 
brullı r-or. 

Sırkecı rıht:j.mı kalabalık bir halk 
kütlesiyle dolu .. Bır aıı ı ındc renk, 
renk mendillerin ımtidatsız kavisler 
çizerek havada rırpındığını gôriı

yorum. KaradakılerJ bilmem, lakın 

vapurda bulunanlardan coklarının 
gözlerınde medid bır tahassürı.in ifa. 
desi belli oluyor. lslnk kirpıklcrın 

çerçevelediği mclfil bakışlarda kat
re katre yaş tıtrerkcn halsiz par· 
makların arasında didiklenen kil· 
çile.ilk mendille asabi bır hey6canla 
bo lukta sallanıyor. lşte ağlamak

tan gözlen kızar.mıı:ı genç bir kız, 
elindeki ıslak m ndilın ifadesine tev· 
eli ettiği son veda busesini sahilde 
aym cl®şı hasretle gi>zleri dolu 
dolu mendil sallayan tıbbıyelinin du· 
daklarına kondurnuı.k ıstiyor. İşte 
şumda bir astcgm n dun.ıvor, ba· 
kışla.rmda o~ le ı lı bu ıafde var ki 
fulaııbulu \•c lı t ıbultlnkılerı ge.rı-
d bırakarak d nı ın dıyarlara 

gitmekten mıitevellid bır eleını has· 
retle zaman zamruı dnlıv.oı'. 

Muayyen hedefi olnuyan bır nazar 
inıtafiyle herle ı, her yeri kucakla· 
yan bu genç zabıtın kalbi kimhilir ne 
çeşıd çeşıd hatıralaım canlı ta.has. 
süsleriyle dolu .. \ aupurumuzwı ağır 
ve mütecnnı hare.ketinde bire J.&. 
tanbuldan ayrılmak ıstemeyea bir 

Sırrını O) leme do tuna, dos- ifade var. 
• u un d tu ohu o da kitler onu soy.. Bana gelince oralarda bile deği • 
1 ı d tuna d memı ler mi? lim.. Seyalıatım nasıl olsa uzun 

Ah ılı. öyletın('vın bcm dcr.Jim sürmiyeceği ıçın beni teşyi eden bir 
ın.- Ba • bı\ ı'ktür. Bır gun bır kızın elini kimsem de yok. 

r • .,!ac a sıkmı tını da arkrundan ne Kızını mektepde, kanm terzide 
ne oldu d •.:ukodulaı çıl arını lardı ?. Dccliko- iken ben de evden mekt'elie veya 

du\ bayıl n ·ız ınsanlara Gülsüm matbaaya gidiyormuş gibi tel8.şsı7..-
nlnUıklcU'llll soyliyeyim de cıt ktlcticük ~alizıme bir iKi tane ki· 
P on yetiştınn değıl mı 9 tab ve gazete yerleştirerek yola çık· 
k eçtı Borun pazarı sür ı • ·-·--·-·- • w __ 

mı Nıüueyc. mıyeceğjme söz ve.rdimse kendi ken-
t" . ne lazım benım... Mademki bu dime de tekrarlamayacağım deme+- 1 

iş hır sır olat k bana tevdi cclildı, dim ya.. öyle anlar olur ki hayali ci-
ben dr> bo. b gazhk edecek değılim han değer .. bu da o cinste~. 
ya. . Ha.. Gülsüm hanım ne anlatmış-

• • • 
11.lhı ı ... } anım. sana b~ka 

bir e) ık r dc-mem. olür.sen scnı i

la.hıl rlc kaJdıı mlru ını allah.. 1 te 1 
şu • nl ttı n sıı rmla benı her !!tin 
ne. clcndir.ıyorsun. Kimseye sövle • 

- Ben gidiyorum, dedim. 
- ·ereye? 

- Bılmıy ruın. l<'\ık burada da• 
ha fazl ummam. fi L ı deı ede 
rezıl oldum. Bu vazıyeUc kımin yti -
züne bakabılınm. 

Yiızl»tşı ufak bir fercddüd vakfesi 
g ırdi. Bana bır y teklif etmek 
ist1~:or, f t cesaret edemiyordu. 
Niha~t. 

- Sızi boyle ya nız bırakamam, 

dedi E\•ınizc kadar sı?.e refakat e
de ını. Neredc> otm ugıınuzu sora
bıllr mıj m . 
-B· ,dd! . 
- BLıyuJ 1 mı. d dmiz. F kat 

bu atte oraya gıtm "e imkan yok. 
Vapurlar an h sa.b hleyın var. 

- Ben burada kalamam. 
Ve 1 dornı yUrlidüın. O da 

pe m d. Ben ve:::tiyerden 
mantomu al ım O d k pa!!il kı

lı dı Dı ı.d b r r ba.y at. 
Bu müddet zarfında hiçbir 

tı bana. .. 
.,..ımdikı gıbı hatıırlıyonım... Her 

günkii gıbı yme sabah kahv.al.bsına 

gelmişti .. günlerden pazardı. Hoş -
beşten sonra: 

(Sonu yfl.l'ln) 

§eY konuşmadık. Araba hareket et
tikten sonra o· 

- Ne yapm k, nerey.e gitmek ni
yetındesıniz? 

Dıye sordu. Ben cevab v,erecek 
yerde bw: mıı Reder'in omuzuna da· 
yadım ve: 

- Mayn Got! 
Diy ai;lamagn ba lndım. 
Yuzbaşı beni adamakıllı kucakla

m.ştı. 'l'e elli etmek ıçin saçlarımı 

okşuyor ve çıplak omuzlarımı öpü
yordu. Ben bu garib te lliden hoşla
nıyormuş gıbi kendimi büsbütün o
nun kucağına bırakıyordum. Kapalı 
arabamn içinde teessils eden bu sa
mimiyetin birdenbire çok ileriye git-

tını. Şimdı de IH.kayd bır nazarla 
muhıti, muhıtin heyecanını se~
yorum. 

• • • 
Rıhtımdan bir hayli uzakla§tık • 

Vapur. demırını alıp Tophaneye doğ· 
ru biraz yol verdikten sonra sağa 
büküldü ,.c Kızkulcsini solda bıraka
mk Ahırkapı açıkl;ırından sahıl bo· 
yunca tam seyrını aldı. lstanbulun 
manzarası bw"nda şaheser bır tablo 
yaratıyor Ayasof yanın tıruııncti, 

Sultanahmedin zarafeti ile ınıtafı 

nazara acılan biıtün sahil boyu 
revan ve ıaksan bir ımtidadı vüs
atln ufkumuza. oylc diferib 
manzaralar ı bdn echyor ki bu meli
ke:i muhayyel~en - velev muYc kkat 
bir zaman ıcin olsun - aynlmı olma
nın azabı nıhayct benim de ıçıme 

çoktu. Hele uzaktan Yeııilmpıdakı 

evimı, evımın dcnıze bakan balko -
nunu müplıem bir hayal ıçinde mü
şahade ettığım zaman, ne yalan soy
lıyeyım, ben de ağladım Lakın 

ummanla asuman arasında seyreden 
gemıyı o manevi ı bıta ılc ycı:ınde 

te\kif etmek ne mumkün!. 

Gidiyoruz ve hayalden zıynde ha
kikatın seyril cereyanı ıçmdeyız. 

• • • 
Artık 1 tanbul çok geride kaldı 

ve mubhem bır sıe tabaka.siyle ör
tfilmuş ufkun ıçmde göninmiyor bi
le.. İplerde, direkle!'de uğuldayan 

nizgann sesı, garıb bir homurtu ıle 
tekneyı döven dalgalarla hcmahenk 
olarak samiamıza çarptikça beyni • 
mizın uğuldandığım sezer gıbı olu
yoruz, Biraz sonr.a karanlığın da bu
na ınzımamiyle ufku niyetnmz ta
mamen zulmete gômülünce attık 

bütün yabancı gözler, bu müşterek 
tehlike önünde yakın bir aşinalık· 
la bırbirinm içine gömüldü. Eller, 
kalbler ve dudaklar ayni ifadeyı al· 
dı ve mütclatiın bir umman içinde 
bır fındık kabuğu hafifliğıyle boca
layan geminm büt'ün rikiblermde 
yalnız hayat kaygusu hakım oldu .. 
Biraz evvel tahassür ve iştiyalla ağ
layan gözlerde şımdi müş~rclt teh· 
likenin doğurduğu bir girye \•a1-dı. 
Biraz ev,·el sevgı t.ahassuslerıyle 

dolu kalbleri şimdi müdhış bır hav
fü heyecan sardı .. iplerde ve direk
lerde her yem bır çığlık ôtttik .e ve 
geminın bordasında her yeni bir t:ar
r.aka şiddetle giımlfürdedikçe fani 

(Sonu 8 incide) 

tiğını anlıyarak kendımi yüzba..,ımn 

kollarmdan lturt.:ardım: 

- Bu-akınız benı ! 

- Oh Mh.rta! Druıw fazla d yrum-
mıyacağım. Size karşı duyduf..'lUD 
büyük hisleri söylememe mti ııadc 
etmenizi nen ed cgJm. ız, h _,.atuu 
da gö?Xi.ıiğfun kadinlanıı en gUzelisı
niz. Sizi sevıyorum. 

- Demek bu anda bcmm z tını -
dan istifad etmek ıstiyorsunuz. 

- Hayır, sizi tama.mile hakikati, 
kalbimi söylüyorum. 

Ben sahte teli.ş numaraları yap
mağa ba.<1ladun: 

- Fakat biz nereye gıdı' o uz? 
- Neı eye emrederseniz. 

Nö: 47 
,..... Ne ca.lımlı ve dik duruyor bas

Dllllln karsısında değil mi? 
- Soınıa ağn be!. Seneler va.r 

ki böyle duruş 'e, peşrev görmedim. 
- Bele, baş pa:r:m.akları üzerinde 

yaylanıp sekişi .. 
- Harika.. 
- Kime benziyor dersin? 
- Bunfunn hiç birisine beı.. .... ,u-a-ımni-· 

yor! .. 
- Eskilerden.. 
- Ha, Arnavudoğhmmı ti, ken-

disi .. 
- Tam.. 
- Eğer: Molla. ~ ense bağ-

layış ve duru§ gibi de güreş yapar
sa., Kar.a. Osmnnı ufalar meydanda. 

- Muhakkak .. 
- Bakalım, güreai de çalımı gibi 

mi? 
- Vallahi bana öyle geliyor ki, 

bu herif Amavudoğlu gibi gih~.i.. 
dedi. 
Güreş başladı. Kara Osman, al • 

dırmayordu. Mollanın sağ kolu biraz 
çcngelva.ıi colak olduğundan sol ta
raftan ense bağlıyordu. 

Fakat, sağ kolu daha zıyadc gi.ı
re ıne kumanda ediyordu. Kara O -
man ilk girışlerde. Molla~ a ğlı, 
sollu el ense çekti. lakin çok tetikte 
ve hesa.blı y r değistiren hasmıua 

bu el ensclcı:ı tutmadı. 
Sıra Mollaya gelmişti. Molla, ha -

mmın el enseler ine mukabele l'tti 
Kara Osmnnın a ;h sollu, dizlcdıgı 
goriildü . 

Seyırcıler, daha hala 
Kara 0Sll'}aııın güre. mi takıb 
yorlardı. Liı.kin, caz"'ır ile ark d ı 

Mollayı adını adım takibe b l unı -
lardı. Hele, Moll nın ilk a'!lzlnrdn . 
çektığı el enseler nazarı dikkat lctini 
cdbetmi ti. He ablı ve u tal klı idı 

Fakat, Molla . akin, dureun r hnl 
de idı. Şeklı zahinsı insana h · bir 
§ey didP-t:mıyoı du Böyle bu r 
güresçı, okknsı hafif olduırund n 
hasmına bır . y ya(Xllllazdı. 

lhtiyar c zgır. 
- Her scy iyı ok 

agır gü i .. 
- Eıet, oyle.. 
- Arna\ udoğlu .. şimşek bı he-

nfti. 
- Onu analar. bır kere do nırdu, 

dedi. 
İki jJıtıyar pclılivanın so !cı i a -

ğızlnnnda knlnu tı. Kara O 
ani bir sur t.te h. sroına çaıJra • 
mıı:ıti. 

Sakın ve scssız Mollan111 bn den
biı'e ok y.ayındnn fırlamıR b l 
rokete goçtiğı g' rüldü Rir anda 1 as
mıııa. bir yanbaş dıH çengelı ata k 
yan tarafa doğru du tirdü. Şlııınek 
gibi üzerine çulla.na:ra.k altına aldı. 
Durmadan sarmayı taktı Büt:Uıı bu 
hareketler bir anda ve göz kapayıp 
açıncıya kadar ohıvermişti. 

Daha gür.es baslıyalı iıc dort da
kika bile olmamıştı. Kara Osman, 
neye uğradığını bümcmıştı. S kın 

bir halde kalını tı. Elinden kurtul • 
nıak, sarmalı s"kmc.k lcin b•r ıkı 
zorladı. La.kın mengeneye gınnı ol
duğunu gördü 

l{ara Osm n, i tc, o vakıt hasmı
nın ne dem k olduğunu anJrurusb. 
~at ış ı ten e mi§ti. 

E\•veJr.e Mollayı seyretm U!nez
zültinde bulunmı~·an on binlerce e
yircinm goıtlen bırdenbıre uzenne 
teveccüh yleınışü. 

Ne olmu tu? Knı a Osman aita dUR 

- !nelım arabadu!l 
- Hıç. olur mu ura ı 1 t nbul . 

'l'ürkler bu ı nın gıbı gu; el 
bir kadını yemekte t:eredcfüd tın ·z
Icr. 

- Peki ımdı ne. olacak? 
- İste .,ı>nız baloya done! m. 
- hnkam yok .. 
- Bır tmudıgmız var ızı ora· 

ya ba"1kayım. 
- fotaııbulcl. 1 i bir taıııclı:!ı • 

mız yok. Adada ol 

- O h ld bır otel gotiırl'yıın. 

- Otele mı Yalnız ba mı n ı1 

.k labilıum 9 • 

- B da hı b r f alık } 
baha kadar orada kalırsınız. I~ı ken-

mtiştfi. Kalkamıyor u. -
olup da alta dUşmüştU ?. 

onanın ve Kara Osmanm çarpıt' 
masını v Kara anın hangi o • 
y:uıiliı; aıı:ı. düştügtinu bilen yaJnd 
iki kişi vardı. Cazgır ve arkadaŞJ-

A.dali Halil, tal besi Kara; All • 
med, Kam. Osmnnın alta düşt.üğlPI 
görünce, güreştennı bir an i ın bt' 
rakıp seyre daldilar. Kara. ()stnllJlı 
hasmımn sarmasını yeıru kalk8Jllf 
yordu. 

İhtiyar cazgır, arkadaşına: 
- Vay canına, meğer barut t:ı._ 

imiş be! .. 

Diycbıldı.. a kadaşı da: 
- Dinamıt dediğın kadaı varuıJf' 
- Osmanın caprazı altta kalcJ 

be!.. 
- Ne ustalıklı bır yanba attı bl> 
- Sarmayı bağlayışı goruyoı 

sun? .. 
- Osmnn altından k lkamıya 

bu çolagın .. 
- VallahJ bana da öyle gclıyot .. 
- Çabuk yenecek •• 
- Öyle. .. 
- Adalıyı gordün mu ? G~ 

bıraktı "c b htı. 
-- Nasıl dun k bvcd ugüll 

1 v ederler mı? 
- NC'? .. Elelden üsti.indtlı .. 9' 

be!.. 



ta. (Baş t.ara.fı 5 incide) 
la~.~.\fyonkaraliisanrr :Kaymağı, Hu 
bn..~ cının çinisi varsa, Sıwsm da: 
;~ bir metreyi geçen ağ:ızblcl.ar1 
~ Ç~bUk devrini hatırlatan bu ka
~ e::ıs~ nesnelerin ortasında ~· 
~ti _Iı. brelerin arasına. sama.u çop; 
~le şu iki kelime yazılı: Sivas ha-

ı. 

l'oıııuıar, bu acayib yadigörlara 
~al:ibet gösteriyor, onlardan Direr. 

ediniyorlar. Ben de. kompartı -
llrkadaşlanma uydum ve çubuk 

lllnıı tüttüre tüttüre Sivastancay-

endifer hattı Çetınkayada iki
~ ~'l'ılıyor: Biri ışimale, bedbaht\Er-

l'll ve ora.dan da Erzııruma gi-
t biri de cenuba sarkıyor ki bu 

Yolumuz. 
d latyaya yaklaştı;:ırmzı. tabiatın 

nden anladım: Her yerde sı
dizi dizi, öbek öbek kayısı a
göriılüyor. Yüksek ziraat cns 
ıce kaliteleı ı tedkik edilen 
Yüzünün en güzel meyvala -
biri oldu·u anlaşıl n bu kelı-
nklı kayı ıl nn "' t nına, ni- ı 
\indi zaıtıanı ''arabildik. 

r kararırk~n de Yolçatıya. -E· ! 
a hatta bağlıyan ıstasyon -

.Artık, yolumuz az kaldı de- 1 

Lakin, Diyarbakıra varına -
daha 41 tunc d n geçme -
nı 5 s t 5 d kıka sabret
ım. 

i tasyonunu tıh"'tan EOnra 1 
k kıyılaı ını biı h yal atmos -
l.nde seçebildik. Dklr:}'İ besli
Yu 21 kılomeh c tut.an, Ge-

~ dar uzanan ve hakikaten GOk 
· gölcük olan Golcük sahille-
niz ne kadar gU:zeldir. İçinde 
U.jmın az açığııı<la minimini 
ık \•ardn. .Asırl::ırdanbcri 
ıpırtısını ve kuslaı m cıvıl -

rilııliycıı bu ıssız tcıprak yığ1-
1ll'tli, Atatürkün naşacl bir e

tercüman olmaktadır. Ebedi 
ll'ıtii vefa ets ydi. ı>rada bir 
aııı.ıra ·aktı. 

~~-

~ .el Ü •• ıcc, artık iyice bas-
1!eııin karanlıhl rına beni gö-

t Ve trenimiz tün Here gire 
'>hı ya sol ıJ a ıl l .} oı ••• 
·n'i gcciyoruz. D •lann ~v -
1 bit vadiyi sağımızda hıra -
kıPkızu bir şe l , birdenbire 

_l:l:ı.ize cloluyoı' Bu bakır ocak 
1 nkaıı narıbeyza. halindeki 

ll' . . .. 
·~, ne yazık ki yolculart şa

l! u sınai sehrayin, yine bırden 
Yboluyor. Çünku, al'amıza 
lııladen'i kucakJıyan dağlar 
ır, 'rekrnr ''kim eşiz tehi e
''>llar, (1) 'bizi koynu~a ç~k -
t ... 

~ C:Uk saat soma, Geyikteyiz, 
!)"sonra Leylekte, ondan son
Yarbakırda. 

~et bu haya.l, bitiş merhale -
eyecanı icincle h Kikat oldu: 
~:e ~~~rısına gcli~or. İsta.s -

l'\ı 1~dıgım otomobıl. beni ta
r ık ılc haılsL·dilcn şehrin dört 

.. teuıından birine, Urfa ka-
~r.ıtiil'üyor. Fnkat, bulvar kap 
: llcride, kemerli bir geçid 
Ot, ve gittikçe büyüyor. 

et, biı-dcnbirc knrsrmıza cr
~YÜla gibi, gözlerimizde bU
u, nsu Ir:un yadigarı taş du
tık. Artık Diyarbakırın 
}'ız. 

ı Yorgunum. 

1 
<ıh bir sabah olsa, durma

~tı1:ı;cteıı tekrar yol::ı. çık -
• , 1.~tııı, mukactdes bir belde 

'U 
1 

tlıtle canlanan Yamanlar 
~ eteklerine, Mhymuni bo
Şsam ve kavuşsam pet-

~ 01la.ı- l · 'd 1 · · t \J gı er mıısesız, c--
,, - Ahmed Hfu)min nıısr.ıı. 

~IJ .....__l>ll((--
tt\c:ny aya giden 
bisikletçiler 

le 
atı tcrtib edilen bisiklet 

~ıc· 11Piyonasına iştiı:k etmek 
%~ bisiklet kafilemiz ya

h:ı. ııanyu vapurlyle Kös-
l'ıt~ekct eılece.ıdcrdir. .Nyni 
~- . sabah Mısırdan fut-
Q. 121 g"iiıeccktir. 

l".-a_.,.., 
~_.<.ıpıyo~sı Bükr~te .26 
• ~laca.ktın 

Hi~. kışur, biı harbi yaz ic;inde 
bitireceg.m.i söylemişti. Nisan başın
da Non'cçteı giristiği hazb> netice ü
~rinde büyük bir teem·yapaca.k harb 
değildi. Fakat Hollanda ile BelÇika
ya yapı.la.ıı: ta.aruzla HiUerin artık. 

ne~ .Dal olursa. olsun harbi sona: er
clirmek istediği görülüyor. 

Nihai zafere vaımak için Hitler, 
kışın; yeni süih1klrdan ve icadlardan: 
da balısetmişti. Dünyanın haberdar 
olmadiğı bu gizli silah uzun zaman 
bir nmamma halli gibi efkarı umu -
miyeyi işga1 etti ve büyük taarruz 
ba.şl&ymca anlaşıldı. Paraşütler. 

Avcı tayyarelerinin. himayesinde 
hareket eden nakliye tayyareleri, 
gece gündüz düşman hatlarııun ar
kasına pam§Ütçil .ıdirecek. muva -
asla yollarını, mühimmat <lepola.rını 
imha edecek, ordular gerısinde panik 
çıkaracaklardı. Bu paraçütçülcr- Hit
lerin müttefiklere bilvasıta gönder
diği notaya göre, • sulh zamanında 
yetiştirilmiştir. Bir tayyare bunlar
dan en az yirmi beş tane taş1yabildi
ğine gore üç, bes yüz tayyare ıle on, 
on iki bin kişiyi bir yere indirmek 
mümkiindiir ve mümkün olmuştur. 
Hollanda dört beş gün i<'ınde hemen 
hemen bunların müdahalesile teslim 
alınmıştır. 

Fa.kat, hususi terb ) e ve talime 
ihtiyaç gösteren bu ) eni harb silihı 
için Aln,anyanın hem vasıtası, yani 
paraşütçüsü mahd ud olacak; hem 
de bunlar her memlekette ışe yara -
ma.z aletlerden bulunacak ki, içmde 
nazi teşkilatı olmayan \'e iyi silii.hlı 

bulunan BeJcıka ve hele Fra.nsada 
paraşütçiUerin ınnvaffakiyetini ışit

miyoruz. 
Uç Koldan \' iiriiJ "iş 
Hollaııua, bn' tamfdan ıçin ıçın 

ııazi kllrtlarılc yenerek, lııı tnrafdan 
ziı.fııu göı-crek teslim oldu. ~laama
fih buna bir de Hitlerin ewelkı gece 
radyolarla Holland~ a hitab edcu 
emrini ilfwe etmek lazımdır. Hitler, 
bu kü~ük mcmleketıe hiicam ettiği 
7.aman oradan bm ınukaYemet göre
ceğini bUa. ol:u!::ı.k..ki. Ho • 
Iandayı bir ın.tl.ttefik gibı ilıbı etmiş
tL Fakat harble karşılaşınca.Jlollan
da halkına ve:orılusıma: "'Der.hal tes 1 

lim olm.ızsmuz: size bir muhar.ib mu
ame1esi ya.Jlmıyaca.ğım. Şehir, köy, 
kasaba ''e halle tamnuyacağmı ! ., di
ye ili.n et:ti... Tayyaresı, ıuüi:iafaası, 

askerliği zayıf olan, müttefiklerin 
muaı-eneti güe yctışec:eğinj de hese.b 
eden Hollanda ellerini kaldırdı. 

Şimdi bat'b bır taraf dan Belçika
nın merkezinde \'e saı k şimalinde, 

bır tarafdan cemıhunda ve Fransız 
topr:ağmdL olanca şiddetile cere~ 
ediyor. Belçikada Alman silindirini 
Liyej ve Naınur gibi müstahkem 
mevkilerde durdUrmak m.evkiindedir 
Şu sabrlann yazıldığı dlın, sondaki
kaya kadar bu me\•kiler mukavemet 
etmekte ıdi. 

Frans~ toprağında.ki harb (Se -
dan) ın şimalinde ve cenubunda ce
reyan ediyor. Burada Majino hattı 
yoktur. Dünkü bir Fransız-ajana tel" 
grafı, Belçika hududu üzerindeki 
Rransız tahkimatının betonlu istih -
Kimla.rda.n ibaret ve yeniden tak
viye edilmiş olduğunu tasrih ediyor
du. Binaenaleyh harb, mevzi harbi 
olmaktan çıkarak hareket harbine 
inktlfıb ediyol'. Betonlu istihkimlar ı 
'e Belçika müstahkem mevkileri Al
man ileri hareketini ağırlaştırarak 

biiyük bir nıe.ydan muharebesini m.üt 
tefiklerin istedikleri mevzilerde ha -
7.trlamaya <;alısacaklarclır. 

ııa---

Denizde bir kaza 
Kavakta oturan balıkçı İsmail 

evvel.ki akşam Anadoluhisarı açıkla
rında giderken saııdalını. o sırada. 
civardan geçmekte ola.n Şile limanı

na bağlı lsmailin id:.ırcsindeki 29 
tonluk Hikmet motöı üne bağlamak 
istemiş, fakat sandalın ipi akın.tila
rın mukavemetine tahammlil edemi
yerek kopmuş ve sandal ela devril • 
miştir. İsmail ınotördekiler tarafın
dan kurtarılmış, sandal batmıştır. 

Gençlik bayramı provası 
19 Mayıs Spor vo Gençlik Bayra

mına iştirak edecek olan, lise, muaı. 
Jim ve Qanat'mektepleri talebesi dün 
son .... n rrnı Feııcrbançe sta.d -
yomı.....da yanını§lardır. 

P.rovalar ç..ok muvaffakıyetli ol
ın u§tın-. 

YENİ SABAR 

ussal ini harbe 
t~r? 

(Baf tarafı 1 ifttlice-) 
manla.rın like.ndina.vy:aya: saldırma.4 
ları, bu sa.ldırııp Lükse~ Hol 
landa ve B&lÇika Uzerine yürüyüşler 
takili ettneai ve. İtaJyan matbuatinm 
Almanlara. ~ ziyade taraidar bir. 
tavtr ve vaziyet alarak o yolda lisan 
kullanmaları İtalyamn harbe gire •• 
eeği hakkmdakı şüphe ve talmrin· 
leri kuvvetlenclirmek.tedir. 

Vatlkanın na.şin efıM.i:ı ''Osser- • 
vatore., gazetesi müstesna otmak 
üzere Roma ve vilayetler gazeteleri 
Alınan zaferlerini ballandıra ballan
dıra anlatmak hususundaki bir hayli 
hayali ve mübalağalı neşriyatı sıra
sında, Büyük Britanyanın denizlere 
hakimi:yeti keyfiyetinin artık bir ef
sane baiine geldiğıni de a<;ıktan açı
ğa iddia etmektedirler. 

Alman tebliğleri, harb hakkında
ki Alman tefSiderı İtalyan gazetele
rinin birinci sahifelerinde ıri puntu
larla ilan edildikleri halde müttefik
lerin teblığleı i ve muvaf fakiyetleri 
mini mını harflerle ic sahifelerde yer 
bulmaktadırlar. 

Ayni zamanda Adriyatik sahilin
de, Arnavutluk karı:;ısındaki Bari li
manının kapatıldığ·ı - bilahare tek
zib edilmiştir - şayia.c:;ı ortaya atılır
ken İtalyan donanmasının maııevre
lerı etrafıııda da pek ziyade müba -
lağalı \'e şatafatlı neşriyat yapıl -
maktadır. r • J 

At:a:bn bütün bunlar İtalyanın 
"Harb harıci vaziyeti,, ni birdenbire 
ter:kedip harbe kanşn·el'CCeğine bi-
reı alamet midirler? 

İtalya harbe gir.erse .•. 
İtalyanın Fransa \·e Büyük Bri • 

tanyaya ilanı harbetmesi hic de şa
yam arzu olmayan bir keyfiyet gibi 
telakki edılebilırse de üç totaliter 
devletin yani İ.talya. Almanya \'e 
RllSyanın Balkanları taksim için a
ralarında anlaşmaları ihtimali deıpiş 
edilmiş olduğundan bu takdirde İtal
yanın, Yugoslavyanın Dalmac:ya sa
hili.mdekı topraklarını koparıp almak 
için Adrıyatik deniziriı rnaynlaması
nı muhtemel sayabilinz~ Ancak bu 
yan harb vaziyeti ılanılıaye d~ am 
edemiyeceğinden bu takdirde İttı!ya
nın sirndiye kadar büyük bir meha· 
retle kia.~ın.m.ış olduğu har-b tehlike -
lerini göze alarak bilfiil harbe gir -
mesi netıeesini de \rerebılir. 

İtalya harbe girerse ne olıur.? 
Bu suale cevab vermek i in~e

nizde sahili oJaıı m-emlelretlerde.ıı ge
rek den.iz gerek' lıava hücumları ~ 
kınımdan en kolaylıkla ya.ralamla -
bilir. Memleketin İtalya olduğunu 
sö)iemek icab eder. • 

itaIY,Wllll salı.illi?ri İngiltere._~ 
lan sahilleri kadar uzwıdur ve. "S.iı
cilya,, , • Sa.rdenyo,, adalarında.il. baş.
ka~Ada.J.ar denizindeki Oı'rik.ia.da gibi 
deniz l'ıü.cnmla.rına gayet müsaid a
daları ~aı dır. 

Roma da dahil olduğtı halde. bir 
çok ltaiyan şehirleri büyük gemi 
toplarının men2ili dahilindedirler. Di
ğer tar.af dan ltaaya, yaşıyabilınek 
için hariçten ithal ettiği emtiaya su
reti kat•iyede muhtaçtır. İtalyan it
halatının yüzde "86,, sı Akdeniz ta
rikHe deniz yolundan gelir; O Ak • 
deniz. ki, şar.k ve garb kapıla.nm.n 

anahtarı yani Ccbelüttank ile Süveyş 
BlıY.ü'k Britanyanın elindedir. 

Bundan başka İtalya takib ettiği 
emperyalist siya.seti yüzünden muh
temel dü.~manlannın eline Libya ve 
Ha:beş~tan gibi klymetli rehineler 
de vermektedir. 

Libya İtalyadan ''300., mil mesa
fededir ve idare merkezi olan Trab~ 
lus şehri Tunusdan hareket edecek 
Frans:ız bombardıman tayyarelerinin 
menzili bulunmaktadır. 

Habesistann. gelince Süveyş kana
lı ve Kızı 1 deniz yolile ancak 2500 
millik bir mesafededir. İtalyan nak
liye 'e mühimmat gemileri müttefi
kin ablukasını yara bilmek i~ Sü • 
veyş kanalından hariç. bir yol takib 
etmeleri llıımdır. Diğer tarafdan 
Habeışistanı İngiliz - Mısır Sudanı 
vevahud Kenya.dan istila etmek de 
güç bir keyfiyet değildir. Hele müs-

[*] İngim ıuecmu.asmdaı hu yuı 
«:1kttAı zaman son ~ünlerde İtalyada 
İnı:,ilt!'r~ aleyhine :\ a.pıla.n nüma.yiş
J,·r henüz l'llktı bulnı:.uru~ 1·e İngiliz 

~fa.retlıa.nes memurlarına yapılan 

tl'<'avürder de lienüz yapılmamıŞU. 
(YENİ SABAH) 

tem lien:iiZ nımt.a.wat etı:nmn. olm 
yerli H~ kabilelerinin ımıawııet
lerin.i de loolayca temiır. ediıDileeeği 

düşün ülecekı olttrsa::ı. 

ita&Y;llll dinıanm .. mm 
affemnriy;ati 

D.iğer tazafdau 1t.aiY,aDm ~ de -
n:iz k:uvveilıre, hem deJcudretliılliıcde.
niz kıa.vYetiıre- sahib lııaluntliığu: umı
tulmamaJ.ıdir. 

İtalyan denanması Akdenizde müt 
tefiklerin ticaretine karşı vasi mik • 
yasda harekat icrasına. .rmiktedir tor
pido muhribi ve denizaltı gemisi ba· 
kımından zengindir. Lakin hattı 

harb zuhlısı (5 tane), kruvazör (21 
tane) ve filotilla rehber gemisi (61 
tane) bakımından müttefik İngiliz -
Fransız deniz kuvvetlerinden çok 
zayıftır. 

İtalyan hava kuvvetlerinin alıl -
ganlık ve miiesseriyet cihetinden bü
yük bir şöhreti vardır. Ve bu dev
letın elinde bınncı sınıf "2000,, tay
yarenin harekete amade bulunduğu 

da ri \rayet edılir. 
İtalyan ordusuna gelince hah ha

zırda bir milyon İtalyan aske:"nin 
silah aJbnda ılk emre fımade bır va
ziyette btılunduğu tahmin cdile~ilir 

ve Mussolini istedıği zaman- harbe 
8.000.000 kişiyi atabileceğini ele ma
kamı iftiharda., iddia etmektedir. 

lngılterenin Akdenizdeki deniz üs
sü olan "Malta,. ad'.l.sı İtalyan hava 
kuvvetleri tarafından bombalımabi -
lirse de bu adanın ıtalyanlar tara -
fnıdan zaptı hıç de muhakkak de -
ğildir. 

İtalyan ordusu Rivier,a ~olile. Fran
sayı istila edebilirse de buna muka
bil Fransız ordı:.su da Lombardi 
ovasını istila suretile İtalyanın ba -
yati bir noktasını teşkil eden ::.mai 
ınıntakasım ele g~irebilir ve İtal -
yanlara pek kahredici bir daı·be in
direbilir. 

Libyada.ki İtalyan ordusu gar.be 
teveccüh edip Tunusa yahud şarka 
dönüp MLSU'a bir darbe indirebilir, 
la.kin Mısırın İngiliz usulü talim gör
müş knvvetli bir ordusu olduğunu ve 
Tünu3daki .F.Tansıziar.n:ı da ftalyan
lann şimali Afrika çöilerınde hiç 
bir şey yapam.ıyacakları hakkında.ki 
pek de boş olmayan idclialannı unut
mamak gerektir. 

Bu harbde İtalyanın sadece kaza
nan tarnfda bulunması kifayet et. -
mez, maddi ve müesgir bir ta:rzda 
zaferin istihsaline de yal'.dmı .etmesi 
l&zmıdır. 

Diğer. tarafdaaı harbi Almanya ka
zandığı takdirde kendisinin küı~.ük 

bir Alınan Potektorası haline gele -
ceğini ve İtalyan halkının Alman -
Jardan kafiyyen hoşlamnadilillmnı 

da 1 talya hükumeti her halde: takdir 
etmiyor değilair. 

Diğer tarafda.n İtalyanların yar -
dımı olmaksızın tahakkuk edecek bir 
müttefikin zaferi neticesinde ttaı. 

yanın sulh müzak-erelerine iştirnkle 
ga.naimden hissedar olmadıktan_ baş
ka kendisine gerek kan gerekse ser
vet bakımından o kadar pahalıya 
mal olmuş bulunan müstemleke.ferin
den bir kaçını fedaya davet edil.inesi 

' de hesab dahilindedir. 
İşte bütün bu ve buna mümasil 

düşi.incelerin "Paiazzo Veneria:., nın 
geniş mermer salonlarında., yalnız 

b~ına: oturan ve d~ünen zamane 
Makyavclinin zihnini karıştırdığını 
ve; onu kaı·arsızlığa sevkettiğini haklı 
olarak tahmin edebiliriz. 

---»••«---
Veni ltatvan elçisi Berllnde 

Bedin, 16 (A.A.) - İtalyanın ye
ni Berlin büyük elçisi Diııo Alfieri 
bugün buraya gelmiştir. 
rvdo-royb.- 'ütyr sd sd sdrsdrısdr 

Bursada atletizm 
Bursa, (Huımsi) - Pazar ·günü 

burada atletizm müsabakaları yapıl
mıştır. Alman neticeler (100 metre 
müstesna) hep düş.ilk olmuştur. 

100 metre: 1 - Ziya "Acar,, 11.3, 
2 - Orhan "Acar,, J 1.9. 

800 metre: 1 - Osman "Acar,, 
2.20, 2 - Nihat "Acar., 

Gülle: 1 - Halil "Sanat,, 10.57. 
2 - Orhan "Acar .. 

110 metre: 1 - 1-fohmcd "Sanat" 
20.1. 2 - Hakkı "Merinos,, 

Cirit: 1 - Hasan "Sanat'' 41.10. 
2 - Seyfi "Lise11 • 

Uzun: 1 - Tevfik "Lise'' 6.08. 
2 - Halil "Sanat,, 

4X100: 1 - Acar A t..akınıı 48.2. 
2- Acar B. takımı. 

Bombalar alhnıta 
hicret 

(.Ba.ş taraf• 1 -~ıcide) 
üzere yoWı çılAJ.p Brans:ı.z t.oprakla. • 
rında üç Alinan bombardıman tay
yaresi taraftndb.·taım:> edilmiş olan 
bir şimemdifer- ma.lfüıistinin heye
canli macera•m şöyle- arilatma.Kta
dırlar: 

Alman ist.iliısına uğramış ~i
kadım gelen ilk k!ate.n güiiiltü ile iı;ı-. 

tasyoım girdi. ffiımen koştum. Lo
komotif, to:r, tQf>1'3:k içinde.. :tkinct 
vagondan seksenllk bir ilitiyat ka-dln 
iniyor. fiti gözü de- lför olan bu zaval
lı kötürüıneilfi :ıınmsız hasta bakıcı~ 
sı yardim edi~. sonra daha bir 
çok il:itiya.I' Ka.d:mlar ve çocuklar .• 
Bunlar hemen yardım mevkiine 
sevkolunuyr>rlar. 

Lokomotifin yanında makinist 
duruyor. Etrnfını Fransız makinist
leri sarmışlar. Macerasını şöyle 

naklediyor.: 
"- Brükseldeki Midi istasyonu 

Malinesden, ~ver.sden, Ganddan a
kın ebniş halkla dolu idi. !stasyonun 
üstünde Alma:n tayya.relcri fasıla -
sız dolaşıp duruyorlardı. 

(l\fons) a gelinceye kadar hiç bir 
hadi~e olmadı. Bir kaç dakika son
ra Pransız hududuna girmiş olacak
tık. 

Hududda yokulaım pasaportları 
dıkkat \ e itinayla muayene edildi. 
Bu muayene mua:melesinin ikmalini 
Fransız hududunun biı az ötesindeki 
Belcika toprakl:mnda bekliyen yol· 
cular sabırsızlanıyorlardı. 

Nihayet Fı ansaya girdik. Yolu -
ma deYam ediyordum. Birdenbire 
katarın gürültüsünü bastıran bir 
hınltı işittım . .A:teşç.irn dışanya e
ğildi ve. 

- Usta, dedi, üç Alman tayyaresi 
bizi takib ediyorlar. 

Filhal<ıka ba. la.nmızm üzerinde 
i.ic Alman tayyaresi uçuyordu. Tay
yareleTden acılan mitralyöz ateşinin 
takırtısını mükemmelen işidiyor -
df'.mı. Bira2 sonra ıki Fransız avcı 
tayyaresi peyda oldu ve bizi Alman 
tayyarelerinden kurtardılar. 

Ayni trenle gelmis olan B~h:ikaJı 
bir -genç kız şunlnn anlattı: 

- Bu tereIIe' binmeden Namur -
dan Jeuma:nta b~ka bir katarla ge
}jyoı'dum. Yold~ Almanlar katan -
mızı bombalamıya teşebbüs ettiler. 
.Aimtln oesirlerinden miirc.kkeb bir k.a
fileye de rast geldik. Hepsi çok genç, 
adeta çocuk denilecek yaşda bulunan 
bu esirler ciir'e.tkaı görüniıyorlar
dı. zabitleri dE" yirmi beş yaşlarında 
idi. Çifte namlulu Hava dafi top
larımızın orr Atinan tnyyaresine kar
şı ateş actıkJa.rmı ve bir dü..-m:ran tay
yaresinin alevler içınde sukutunu 
gözlerimle gördüm. 

SC~usehnig n& 
haJdıı? 

(..&§ tamfı 1 ncide) 
Eski Avusturya başvekili (Schus

chnig) in (Müııilı) civarın.da küçük 
bir köşkte mahpu.s tutulduğu ha
ber alınmışt.ıı·. Sı.ı.bık başvekilin ha
riçle ihtilatta bulwıwası yıwak edil
miştir. 

Bayan Sclıuscbııigiu zevcini zi.Y.a
r.et etmesine.müsaade olıınmamakta
dır. Sabık .ba.svcl«linJnuhafızlan ge
rek müsi,irünileyhin zevC2Sine, ge
rekse diğer ziyaretçilere me.vku -
fun sıhhi durııınunwı Viyanadakio
den da ha iyi olduğunu ısrarla tekrar 
etmektedirler. 

Maamafih sabık ba. vekilin, yarım 
kör, '\:e hemen tamamiyle meflüç bir 
halde bulundu.311 ve kendisinin son 
derecede zayıf olduğu mUha.kkak'tır. 

Macaristand&ki İit~ler 
U.nman}'ft)'ıt İıtiea Ettiler 
Bükreşden (Paris - Soir) gazete-

sine yazılıyor: 
Budapeştedeki İngiltere sefaret

hanesi Macarist:mda yaşıyan İngi
liz. teb3iüSl?lln vakit kaybetmeden 
Macar topraklarmı rerkctmelcriııi 
tebliğ etmis olduğundan Macari:;t..'Ul
taki bilumum İngiliz teb:ıası Ruman
yaya iltica etıu4de.rdıır. BlikT~...t.ki 
otellerin hepsi doludu~ 

Deniz lisesi - ff eychıı •- ... a 
müsabakası 

Atletizm tııkımındu. iki milli atlet 
ve şampiyon hnlunıın Hayd.arpasa 
Lisesi ötede,.ne.rı, atletizme çok e
hemmiyet vermiş ve ıyi atletler ye
tiştirmi:.; olan Denizli:-ıesi arasında 
bir karsılaşma yapılacağı haber a
lınmıştır. Bu karşılaşmanın 20 ma
yıs pazartesi günü olması kuvvetle 
muhtemeldir. 

Şehirde pasjf 
Korunma tedbiri 

'f 

( BQ.f tarafı 1 ılCİ.da) 
Diğer taraftan itfaiye grub mer

kezlerinde talim ve t~biyeleri yaptı
' rılan mahalle itfaiye teşhilitı şefle -

rinin staj müddetleri neticelend.iri1-
miştiı\ 

.Bt.ınlaı· son günde esaslı bir im.ti -
ha.na tabi tu1;µlinuşlar \·e imtihanda 
muvaffak ol&nlara birer hususi ve
sika verilmiştir. 

lmttlianlarda muvaffak olarak ,.e
sika alanların miktarı 3800 kişidir. 
Btmdan başka devair, hususi mües
sesat ve fabrikalar için teşekkül e
den itfaiye grublannın talim terbi -
yeleri de neticelendirilmiştir. Bu 
gruplardan ''esika alanların miktarı 
720 dir. 

Vali ve belediye reisi do1{tor Lüt
fi Kırdar e\"lerine, apartmanlarm~ 

sığm:ık yapmak meC'buriyetinde bu
lunan kimselerin bazı müşkiilat

Jarma ceYab .olmak üzere biı muhar
ririınize asağıdaki beyanatta bulun
muştur: 

"- Y.apılan tebliğata nazaran 3 
kattan daha yüksek bulunan beton 
apartımanlar en alt.kattaki bodıum
larda biı eı sığınak yapmağa mec
burduı lar. Bu sığınaklar but ün a
part.Jmanda oturanları rahat a isti
ab edebilecek genişlikte olacaktır. 

3 kattan alçak kagir ve alısab bina
lara gelınce bmılar k,endilerine ait 
bahçelerde Hiper ı:;ığmaklar yapacak
lardıı. Sef:eı berlik müdürlüğü sou 
günlerrl<> her kazanın en kalabalık 

semtlerinde bunlaıa aid bir çok nü
mune]er yaptırmıştır. Halk bu nü -
ınuneleri inşaatta e.sas tutmalıdır. 

Siper sığınak yapmağa miisaid 
bahçesi ve civana ta miinasib bir 

meydanlığı bulunmıyan ev ve..apartı
man sa.hi1>leri derhal kendi .mıntakar 
lanndaki emniyet amirlerine müra
caat edereklerdir. Emniyet amirleri 

bwıla:rn siper sığınak yapmak üzera 
yer göstermeğe mecburdur. Sıper 

sığınaklar için seferberlik müdürlü
ğünün nünıunelervüeuda getirdiğini 
söylemiı:ıtim. Oda sığınaklar için 
esaslı olarak aradığımız vasıflar 

şunla:rdır. 

l - Sokaga bal an pencerelerin 
dış tar::ıı ından kum torbalariyle ,.e 
iç t:ıı afınd.ruı da tahta kepenkler!~ 

iyice tahkim edilmiş olmalarıdır. 

2 - Sığınakların giriş kapıh.L.ıı 
için de ayni şeyi istiyoruz. 

3 - Otla sığınaklar apartınıanın 
~öküntülerine mukavemet edecek şe
kilde sa_ğlam direklerle tahkim etti
rilmiş olmalıdır. 

Sef eı'berlik müdürliığii tebliğal 
yaptığ1 her eve ve ya müesseseye~ 
yaptığı tebliğat sonunda.bir im'Za al
mıştır. 

Bu imza bu gibi eşhasa istenen te
sisatı vücude getirmek için bir buçuk 
aylık bir mühlet vermektedir. Bu 
mühletin hitamında bütün mıntaka
larda seferberlik müaürlüğü tarafın
dan teftişler yaptırılacaktır. Bn 
teftişlerde taahhiitlerini yerine ge
tirmeyenler bulunduğu lakdirde ken 
dilerine bu hususta kruıunun bize ver 
diği cezai müeyyedeler tatbik oltma
caktır.,, 

---ıtır«.-----

Lüksemburg nasıl 
işgil edlldi ? 

(Baş tarafıt 1 incide) 
''Lükf."emburg Grand Dü,<;ı;.si. ko

cası ve aılesi Alman istilisından an
cak bir gümrük memuru t.arafmdaıı 
haberdar edilmişle,..dir. Bunun için 
Lüksemburgdan hareketleri gayet 
seri ve ani olmuştur. Grand Düşesi 

ile ailesinin Pttrise illica ettikleri ına
liıındur. 

Brüksel radyosu spiker inin anlat
tıklarına göre sabahleyin saat yediyi 
45 geçe Düksemburga girdikleri za
man Ahr.anlarııı ilk isi, geçtikleri 
yerlerde bulunan bütün süt, cka:ek 
ve et st0klar1nı müsadere etmek ol
muştur. 

Yine ~pikerin ilavesine göıe, Al
manların bu araziye girmeleıi çok 
kolay olınu. tur. Zira Lükseınbuı·0ıın 
"150,, iti .ilik oı dusu e~ı ufak bir rnu
kawunct ' ·· tı: ı w.di. Bu s.ehebden 
Alnıanlaı hfü.üıı büyiik dükalığı ;;ap
tetmislerdir. Nıh ' t iki gün sonra, 
yediyi 15 b<)Çe~ gı:u bir Fmnsız 
borazanı müttc.f.ı r ku\wetleıiıı geli
şini ha.001 venn.iş ve kanlı ~rpışma
lar ~ış?r ... 



al İZ rzi 
trzincanlllar hala 

Enbu:a. (Huamd mababirimiz.. 
den) Zllıela fellbtiiadıea enet 
binbir tatlı 1aWya içüıde yazı aalBr -
BI kJa lleldlyen Enincanlılar bu ... 
gilsa. yala tek bır clütünce. tek bir 

ile ueak kavupbibD.iilerdir. 
Bu d mf iDesken ihtiyacıdır. 

Çiçeklerle. imenlerle dalenen 
~ büQeleri bugün, m•zınin mes
u mBnb•mr birer memrlıktlr 

lilertD ..-arlı batıralan\U. J'&P
ralçlanma parlantalannda tqlJan 
masum 1Pc1ar, d6ktlkleri çekle • 
rım bu -mklara birer çelenk ola
rak hediJ.9 etmekten pn kalmıyor • 
Jar 

itte '*' IUçe yıkık bir kötk, et

nda 
çadırlarda yaşay 

olacaktır. Korku, en~ ve Uziintü 
ı~ daha uzun raman bekleme
ye takat kalmadığını bir yandan p 
len kan gıbı kalbleriamden gelen acı 
bir hisl söyltlyoruz. 
Omıd ederiz ki bu hallenmız na· 

.za alına aktır Her korkudeıı azade 
kalacağn, işte o zaman mUsterih o
lur acılanmm unutnuya çalışmz. 

Bitin bu hakikatlerden bahseder· 
bu. IUDU da söylemek llmmd•r ki, 
bu meyanda, Kmlay Eızilıcan pbeS 
memurları da aldıkları çifte mHtla
n beW et:tirmİI olurlar. 

Dua bize dtlşttyona, hiç tüphe 
Jok ki, aevab da onlara düeec:ektir. 

.lft&AIU &ı 
tafı çiçeldlrle Billlll bir hawa, Mite l-----------.;,__
,nadide ... gtUJt1k, fakat. ,.... .... 
imda da 1ılr çifti kueaklMôf bir 
mezar. 

du feeaatl bllUln çıpht1rbfiyle my
re mı'""* llte ;valı blı' DıllsC&D
h. Bu - bdar aadlr. 

Ta.lıiaba belwı,. bir ....,_ 
C)lan '-a.Det.., de ..... bu r.nalbla • 
ra iwdp ~mı! l>a7U"hnn 
bu ahiri hJıflratlllıe rapıen, -~ 
lftlirb ld, Knılnea Wb got llietln-
Clirrer. 'lllHltlln maddi n. - ftf 
kuvıeU cmllll'I hiç lılr aman PID'l· 
IDl)#or rabt yeter ld, y.U bJr J1l9a 
)'a ~ llahmMmlar 

Bu gUa lllltln Erzinenhlar pdıı' 
hayatı ,......ırtadırlar. Yafmanm. 
sununm. akeı•n tmlei t.iıieri ,.. 
raıarmm IJıf1elrw -- bir tUrft1 -tır
•t e lmMn lılraJam,_.. Çadlrlann 
kifayet 5 ''Ci yUllDden, ..... 
bir çadlra. ~ de diiw &Jft 
bir ......,. lllltl ta! •il lıılh- to
falıan t'. hı,, 1 d'r., 
Kınlar w.s ~Ç9dlr kar· 

___ _....,.. ... AJlll a • 

...... '* t*lliiablar )llllllr • 
~....,,.....,bu ..... 

t ur t 1-Sdewdr._.et
~ 

Geride hlınlarla ıauden ini& • 
dilenler il; lllllfa tefrDmn. icaa .,.. 
............... BiriDd -n-n a.t o. 
da ............ WDd •Dlftan ... 
~· -Ritm ......... t R" 
da bır oda ne dar bir arah.ktaa iba· 

Giizel Gelibolu 
<Bat t.anJ/t 6 "9Clda) 

'fe ..-ddl rabltalana ~ man \i 1 
lliİ' aWra: ve tnmab büim olmaP 
tal'ım. Artık Allaha dM& çok ya. 
landık. 

• • • 

--=-·=· .. ·q ..... ~. 
...... pe;IHı" aalP, ~-.mı 

OOOUıt ALGINLöNA. 
müeulr ftiçtır. 

icabında günde 1 • 3 kqe 
Her ecwehenede buıhm~ 

...... ...... bedeli Mil .. -- 2Slt . Sj. J'laUnl enik w 1940 
.a 811& (11) on blnle Ba;6ı::pp Car bıdaa dahDlndeki kcımll7ed .,..DiMi 
t* tlılıllıme wıullyle saba ....-ktır 

a. ife Pmek llte, • .. #1 Ura 50k\arQlluk 'hl akkat tmainat ve 
..... etUti veulkle birlllıle tt.IJlıDe ıoaa .saa&lne adar koall81GM 
r 1r·. 

.... al& ~ ~ paruıı olarak ...,,talmektadlr ( 


