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_ovyet Rusya Yugoslavyayı himaye ediyor 
Almanlar Büyük Harbde bizi Ruslara Moskova Almanyadan Yugoslavyanın 

nasıl satmak istemişlerdi? · tamamiyetine riayet edilmesini istedi 
• 

Almanlar Rusları minferid ıulha razı etmek 
için Boğazlardan başka Ermenistanı ela 
Ruslara peşkeş çekmeie başlamışlardı; 

Yazan: HÜ•eyin Cahid Yalçın 
-6-
~ Y-- maüWgti

llra D. BaldıllMMtM ,..,... ,.,. 
9el:Q D. ao.-;;.,. 

llFBELI 'l'ELOBA.ll' 
iŞ Cea••. 'ağtl.ttoa 1915 

llalarandir. - Oğnmdjğime göre, 
!>ona Bank dtrekt&il iki hafta 
9'Vel, R1111 bilkametine, bitaraf blr 

ıe, mtmferid mDı 
Alınan bükillne· 

ve lstanbulu 
RRlltcecılDI temin 

1--llll' edlliDe • 

Harbin 

Garb cebhesindeki Alman 
taarruzu biraz inkişaf etti 

Fransız başvekili
nin dün akşamki 

tarihi nutku 
r--

" Vaziyet vahim, fa
kat ümitsiz değildir,, 
Fransız kabinainde tadi· 
lit yapıldı. Marepl Peta· 
in bqvekil llRlllYini oldu 

Pari8, 18 (A.A.) - BllYeldl Re.Y• 
naud, bu ıkpm aut »,80 da bütün 
Franm radyolan •••• edillu '* 
ııutuk 85ylemtftir: 

Bapektl a&:tei'IDe i5J)e hn ... - .... 

tır; 

.. _ .llnlıllri ~ • n s 41RM""":..:(:ı 
tiih TreiMn; gtıtılllle &eni. bir Pat 
yapmaya m11ntı'alr oldajww aöyle
•Wttm· Bu Pot. o aınapylen'-l 
garbe dojru rdl'adL Vaziyet va
himdir, fakat hiç de tbnidaiz değil· 
dir. -

(8- 8 tiMtide) 

den sahneler 

Mısıra gelen yeni Avuatu
rafya kuvvetleri 

Portllaid, 18 (A.A.) - Geçen ıece •
baha kadar, A vustural)'a ıeferi kuvveti .. 
n1o ik1ncl kontenjanının karaya çıkar:lma 
mıa devam edilmilUr. Bu askerler &6 • 
nilllülerden mürekkebdlr ve hepdnin en 

IMoskovanın erline 
yapllğı müracaat 

Yugoslavyaya illşilmiyecekl 
ıe 1l 85 ya aruanda llillb altma .--,. 
ya ak btltün erketla1n, bir lmb .... ._.... 
da, yeni tqkil ed1lmia olan J•d&w& ~ 
d da hizmet ~ bOıllre '* 
emımame n...-ı.ur. Yuaıııııin1• h ~ 
mımdenhtmm emıtne wrflenek olar. .. 
l ard n ordunun vazifed, bir tanffa 
dah ı.- düşnanlara karp madafa3 ... 
dJl r taraftan cebbedeki c:riUDUD u....

1 ıddlr. 

kuvveW lll'ZUIU, milmkün oldqu kadar 1 
çabuk Almanlarla çarp11JD8ktır. 

tik TUrk petrol 
•abasında 

_,,.,. wllmi - Siz aedea ••••• fllatliıaü 1 
GR..WI ... _. - B.,tw Mrl• .,,.. .......... "•··· 

(Y_5..,..l 





VAZIYET 

G 
. . - MiMetler muharebesinin son safhası - Söz 

arb cebhesındekı Alman ve _teminatın _hiçbir ~''~e~i kalmamıştır -
t b

• • k• f tt• Şımalı Amerıkada milli ıttıhad ve manası 
aarruzu ıraz ın ışa e 1 üc ~iliıdenu "_,. lercoy:~~::.~~ ::: klerııu ok ıyı biliyormr. 

ftnn--. ..-. ..-. - ..-. - --- -. - • .-. .- ..-. -. - .-. ~_.,. E ıs • , 1 f z f'i :i ) uzunluğundıı. b r c phede mil) n1ar - Uman ga.yelermden biri nıuttefildere 
~ ._. -~~...L.>..-.....-..-.w..-.rw.r..-.~-.:v....-.:..-. ~ '· 1 

ca asker, ı yatt;.u w, vat~nlat'l \e ko'ayca ta.mır edem.iyecekleri darbe-

H a lr 
.b =re lb o Da g~ o e lr Da B ecıl. hın fa u cuml·yi ılave _ ~ ~ L.l ~ ~ m tır: ıdealleri "çi f~a ediyorlar. Hı lcr, Ier ındirmek ,;e Jonradan bıtarafları 

nasıl bır millet bu cidalm .. ui ı .Alınan mille min kmulddll3.ID yacak derecede korkut-

kıs 111nda, k.:ıyda 

tayy are11 

',\ZI\ t 
H.ıvaa s~ t 22. 5 

•1ma ">!1 u şoy le 110· 

" 

6 

nı:ıam altında yap • lrnış 

Ve tiıhr batımızdan m~ teessır olan duş • 
nıan, çek len ve kay p kaydetmeksizı11 te
maaı k sebılen kıta 

det taz k cra 
rt ştır •. 

!'. aa lesef, b n net .:es nde B k· 
•el Anver şehır erı terkedilm stır. Bu 
teh rlerde müh m hasar olmamış! r. 

Lıoge ve Nam r kalelerı k.:ıhramrtncı 

llt'lukavemetler ne devam etmekteldr. 

Alman R.-smi 1'ehli~i 
Futırerın 

-. Alman 
te 1 1: 

umu mı 

ord ıs 
ararg hı. 8 A.A.) 

ba kumıındanlıg ı n 

lıoland dı Al an kıtaları. Ze and ada· 
larının temlzl:ennıesı lırınl suratle takıb 
etınektedıı. Yalnız V adıngen ın şarkında 

Valchera aduırıda d n mah~llı cı o şnıa· 
lar m ı ıı-. H ~landa kum ından şımdı 

teslıın olmak teki fınde bulunnı ·~ r 
S pew.:n ada ıle cenubı 8e ıel;;ınd a • 

dasında ıkı bın Holiınd.J ı V'! F an z es r 
edılm ş ı. Aln an kıt<1ları sa ı 1 l> ııtarya-

lar ıle 1 nıanlarda bı.lun;rn Ho an l.ıı dô· 
na ınıaaı c· ı:utarnlar n ele geç rm şlerdıı. 

Alma lar. Anveı•a ııtıhkamlıırının harı

ci kuşaııını ıkı noktadıo y rınısl;ıı•dır. 

Bafkumandanlıgın d 111 hususı bır bul· 
ten e bı d rdığ v • h 1 ş ddetlı bır çar • 
p ı d;ın sonra Malın s ve Louvoıın se
h lerı ;ıl nm ' ve S ıksel be'.-ıt ·ye reısi. 

pay t muhar be&ız Alman kıtalarına 

test m etınlıt r. 

c 

Dyle tıattındıın çekilen dlı man. Alman 

Fr ns z hudud ıs • 
mi r ı n yarm ıkı duşman fırkasını 

et ı ve yuk;ır ı Sambr 'dan rıcat 

c t ol n dusma ı yukar Oıse'a ka· 

rımız, Holanda - Setçi· 
muhrı· 

vvc lerı. bundıın b;ı ka 

d J&man a&k"r ıh aclarına 'tıU -
ı. ve b r ağ r kruvazor ve bır bu 

dl.it· 

ıı dun u gun, 108 tayyare kay· 
bctıı ı t • Bunlaı dQn :ı3 tı hava muha· 
relıcleı ı e n.uında dusu n.1lnıııstur. 11 ini 
t difı to l ı d ışüı nıu tıir. Geri 

bazı l.•rlere mueaddıd h ıcum ar yap· 
nııst r. B~ ndıın evvclkı vakalar Ja oldugu 
gıb, d • man, bır kışla mustesna y:ılııız 

gayrı askeri hedefle e hucum etmiştir. 

Alman b .. kumandaı 1 ğı, bundan doğacak 
net" le dolayısıle bu vakıayı tebar ız et· 
tı tr. 

Alınan donanmaıı na mensub ciızutam· 

lımanları cinune 

Almanlar Büyük Harbde bizi Ruslara nasıl 
satmak istemişlerdi? 

(Bu-; tarafı 1 't ·a ) 
gelmis bir Rus devlet adamı aı asın
da müzakereler başla.mıstır ( Prı>ns 
Wrede mutavassıt hizmetini ifa et
ın ktedıı ). Bana haber· veıen zat 
Rwıya il münfeııd sulh şartlaıı a- ı 

ra ma Ttirkiye Avı upasmın feda ~
dılmesıni. Boga.zların bitaraf hale 
aokulm~nı. G licyanm terkolun -
masını, Rusya için 1500 milyon maı k 
lık bır istikrazm yapılmasını sok • 
nııt k me:vzuu bah olduğımu i:,ittiğini 
de bldıı miştıı. Avus ur ya. impara
tor Fransuva .Jozefin hayatı müdde
tiııce mti::.takıl kalacaktu, fakat son 
ra payl1ışılacaktır ... 12 

Ruıo.) anın Beru maslfıluıtgüzarı .M. 

ha şimcııtlen kendıleı ine v8.Jedılıniş
tir. Som ıki ihlimaller Rusya ile 
sulh ~aııslarını t"hlikcye dü:sıirmt! . 
nıek icın gölgede tutuluyor. Sluvaiki 
vilayetinin cenııb kısmı, ke7.alik 
Ha.im ha al :si Lehistana girecekti. 
Fakat d"hmıan Volynie'de dah u-
za! lar ilerlemeğc mm affak olursa, 
bu havalinin gaıb kısmı Volynk- nin 
şark t aı ailarile biı letltiı ilecek ve o
rada kiıçük Rusyad. tahrikat ya -
1atmak Hin. bir Ukranya Piemot'u 
teşkıl olun .. c ktır. Lehı:;tan krallığı 
Rus) ada milliyi'tl(·t'İn ftı al bir ta.hrık 
nıerk~z ve organı olacaktıı. Lehlile
r~. bitaraf m~mlcketlerde. bir Leh 
de' Jetinin te~kili temeli üzerinde, 
sulh leh·ııde talırikıit yapnMları tek-M. BihikoY tarafmdaıı harici~ e neza

reti mu:n hıi A. A. N~raf.ov'a 

1' E L G R A F 
• lif edıl<'t'-'kUı. Roop bu maksadla bir 

l..eh d ·lt:gasyonu tcı tib ettiııniş ve 

bblis dılmı tir. Ueı ek Baron Roop 
geı k Baltık 'ilii.yetl rinden ve 
Kro ıprınz'ı 1 ahb: bla:ından diğer 

bi B ı n Beı im le R yanın inhihı.li 
J muhim bn ı ol oynayor. Le

n sonıa Lıl\ anyanııı sırası 

ek n Onun ayı ılmusını hüm
nıalı bn ısti al He hazırlnyorlar. Lit
v ) ımparator lugun mümtaz blı' 

v. hd Li h linde Alman fikrinin he
y t c mu t ic'ne g1rec ktır. Poz

a il• Galıçyaya clınc", Lehlile--
) Ru y tarafından ta\ "zat 

ktır. Oç, dort sancak da-

o 1a şı.mdıden Ameıikuya mütevec
cıhen yola cıkmıştır. Almanya Leh 
meselesinin halli Husya ile sulbü ta
cil deeek mahiyette olduğunu hesab 
edi~oı. Çünkü vaziyeti sadeleştir -
mektedıı. Run1anyavı mahvetmek 
ı k dile ona k rfµ kat'i hücum 
Ru v ya B lk.anla n ge erek Is • 
t ııbula eı · mek yolunu kaybettiği· 
ni i. bat nıaksadile vukua gelmi;;tir. 
Rus) a. Lehistan ve Litvauya muka- f 
biliıı<le. Boga.zlardan serbest geçrnı!· 
yı şaı ki Galic). a ıle Ermeni lanı an
cı:ı k Aln anyanın elinden istihsal e
dt: bir r. Ümidsizce de\'aJn etmekle 
buııd ~ a.lnız lngil eı e lehinde dö-
g iı ınii, olur. 

Bibikov 
• • • 

Bu ı:: ntelo-rafta anla:.ıldığına gö
r , Alm:ınlaı 1 tanbulu ve Boğazlan 
R • hıı ı \ ı m k tasa-v urundan baş
ka. gli.n ge tikce. Türkler su tından 
f~d kcı.ı hk daire;;i ıi gcııihl (yot'lar. 

ı 'n ını.it"'t:•H izlenn d.thıı ilerı geç -
mel~w11.' mil. ıi ol.rn Y ıdun gıtlibi 

n:ıı('~ .... nl Pt!tainin kabinl!yt: girmis oT
nnsınıu ehcnımiy •tmi tebal'üz ettir-
mıstır. 

R ' yn ı u , lı ı ia ı ,,onra. elçllo,;r a
ı ı m<l ı. Fr ıı:sız h ıı i ı siyasetine a
z mi m iit.:ssirltk veı ecek olan bır e-
b ndiil yapılacasmı Jildit miş ve si)z· 
1 rine öyl» ni ı t)<:: \ermi:stir : 

"- Oıd ı la cılsun , dahılde ol.'illll, 
her· Fransız, bu ak anı b nimle beıa-
b1:.·r. galib gelmek ıçın aud i mel'dıı .,, 

Gt!ueral \\ey g3.IKI Par:ist.e 
P ı . 18 (\A G eıal \'eygu d 11 

<>ldı«>ı bıl lı ı ı tedu. 
1'~ra11:-.u: Hatlarıuı Ge.{lt'!n 

MotOrJ.ii Kıtalar 
Pıri·. l {A.A., -Ha.\as: 
Fr n ız lı tları aı ından"' cm ye 

mu\ affak olmu::;; f kat hii.disel in u
mumi cereyanı iizeıınde tesir icra t
memiş bulunan bazı nıoLörlu kıtalar 
hnkkmda bugiın ba:1.ı tafsilat vel'il· 
mcktedir. • 

Ezc-ümle, t•v\•elki giinü altı moto -
sikletcideıı mürekkep bir nıüfı ze, 
Laonun hı:>men ı:ıimalındeki mıntaka
ya kadar gelmeye muvaffak olmuff
fordır. Fakat tabiotiyle bunlar, (far· 

eabıık matedilmişlerdir. 

Alınan ha \'3. l<uv\"etleri tarafından 
bazı paı aRtikülerin atılmış olması 

da muhtemeldir. Fakat bu paraşüL
çüler, derhal ziy,m veı miyecek hale 
getırilmistıı. Bunlaı,. kat'iyen hiç 
bir haıekH y•ıpumnmıslaıdır. 

Hava faaliyeti hakkında veı i.ien 
m.ılümata g~"iı e, sekiz tayyareden 
miirrekkeb filotilla, birbırini mütea
kıb, bugün ogleden sonra Parla mın
ta kasına kadar gelmeğe teşebbüs et
mislerdir. Bu bombaıdıman tayyare· 
!erinden fü·ü hava dafi topları ve bir 
tanesi de avcı tayyareleı i tarafından 
düşürülmüs, diğer1eri de bunu mü
leakib geri dönmüştür. 

Dünkü Hauhhı 'l'af~lih 
Paris, 18 (A.A.) - Hava , saat 

14.10 da askeı i vaziyet hakkında a
şağıdaki malünıa tı vermektedir: 

Almanlar, halen, kat'i olmasını Ü· 
mid ettikleri bir guyret sarfetmekte
dirler. 

Sambr·e mıntakasında bir gedik 
açmak için, Almanlar sıkı saflar ha
linde hücum eden 2500 tankı ileı i sür 
müşlerdir. 

Dün. Almanla.ı·, iki istikamette bir
birini takib eden dalgalar halinde 
hücumlarda bulunmıışlardll'. Bu ikı 
istikamet şunlardır: 

Hirson - A vesnes mıntakaısı Ye 
Vervins mıntakası. 

Birinci mıntakada. <umanlıkta ha
reket eden motörlü kıtalaı, bazı nok
ta la rda ancak hafif terıtkkiler kay • 
detmişlerdir. Mukabil hticunılara 

gecen Fransız kıtaları mahalli mu -
vaffakıyetler ka?.anmışlardır. 

Almanların gayıetleı i, Ye!Tins'de 
bilhasu enerjik bir mahıyet almıştır 
ve pek ziyade şiddetli bir carpışma, 
tankların, topcu kuvvetler inin ve ha
va kuvetlerinin yaıdımiyle durmndan 
devam etmektedir. 

A \'esnes • Vercinı; • Rethel • Sedan 
müs l· si merine büyük kütle halin
de t ksif edilmi~ olan müttefik tay
yareler, bütün gtln, büttin g it nok
talan üzerinde binlerce ton bomba. 
ve milyonlarca makinelı tüfenk kur
şunu yağdırmışlardır. 

Taı ihin kaydetmediği en muazzam 
meydan muharebesi, bu sabah yeni-

Rusları münferid sulha ı azı etmek 
icin şimdi Boğazlardan başka "Er
menistan., ı da Rusyaya verebilecek
lerini anlatıyorlar! 

Hiiseyin Cahid YALÇIN 

(11 Veelkanın a.lı"d• ltk' keHme ~
aandır. 

(2) Ve .. ka11ın aalında Dtf' ~1111• M• 

•lkl r, 

istikbalini taı;;ıı ooeceğini e r\dce ::U;.tk, tedhi~ etmek ve bilhassa Al· 
süyl mi i. Mü le ik n'dular& b ku- m:ı ı kuvvet ve kabıliyetini fııliyatla 
ma1ıdanı genet al Camelin, ingıliz lsbat ederek ltaıpyı harbe sokup, 
ha vekili Chur 'ull'den onra Bd ı· en vakın zamanda harbi bitırmek -
ka ve (11.Ieu r 

" ... Bu mu ı:ır~wde camınız, "ıstik

lalımiz, mukııdderatmuz mevzuuba
hııstir. Kaza ı mk mecburiye indeyiz 
ve bu ıun iı't ı .. ıek m~buriyetınde

yiz ... 
B ı dakik da t nı neticenın ahnıp 

almma lı-=>ını bılm k "mkansızdıı', 

Belki de cele1.: k günler bile bu hu
su ta bizi t \ ir ed 'miyecektir. İkt 
tarnf için de 0 ay . yer kazanmak, 
memlek t f lıctmek değil, hayat 
membala ı111a n · deli ve mane\ i dar· 
beler i ıdirmektır. Bugün iki taraf 
ic;:ın de höyl bır netice alındı.,,ı i ldıa 
cuılemez. Fakat Alm:rnlar derhal lıir 
netice almak ist •ı·k n, ne yaptıklnrı-

d ıı ba. lamı tıı. Si<ldctli çarpı ma lar 
dan sonra, Alınan inisi dut durulnıuş 
ve dü ııanın Sedanın arkında ı: fagi
not hattının ıı h ) et noktası olan 
Montmed\'')e )aptığ1 te ebbüsler e
neı jik suı ette kırılmıştır. 

Montmedy'dı:n hıviçre hududuna 
kadar M3ginıı.t hattı boyunda i~i'a

re dcger bir sey yoktur. 
Belçikanııı ı:;imalinde miittefik kı

talar. genis bir stratejik harekete 
ba<>lamışlar ve Bı ükselin şaı kında 

Dyle hattının miittefikler tarafından 
kendi aı zularile tahliyesinden son -
radır ki. Almanlar Louvin ve Mali
nes'i işgal edebilmişler ve Belçika 
makamJaı ı tarafından tamam ile tah 
liye edilmiş olan BrUksele girebılmiş 
lerdır. 

Belçika Kraluua Mesajı 
Fransada biı mahal, 18 (A.A.ı 

Havas: Belçika ordusunun manevi· 
yatı çok iyidir. Askerler, ~ok cesur 
konuş ıaktadır. 

Halkı l vatanperverlik hissiyatı da 
çok yük~ ktir. Siviller, hava bombar
dımanları altında h lkiki medeni ce· 
sa ret göstermişlerdir. 

Belçika kralı. Namur etrafındaki 
kalelerdeki askerlere aşağıda.ki me
sajı göndermı tir: 

Namur kaleleri kumandanı. subay
ları. küçük su baylan ve erleri: 

''\'at.an iciıı sonuna kadar mücade· 
le ediniz. Ben sızmle iftihar ediyo
ı um ... 

Amerik"n 'l'a' yal'f'lf'riaia 
Mükemmf'liyeti 

Loııdra, 18 ( A.A.) - Hava neza· 
retinin bır tebhgıne göre, Hurr.icane 
tayyareleri, hiç 1>ir zayiat vermeden 
yirmi Alman tayyaresiyle yaptıkları 
biı carpışmada on Y un.kers bombar
dıman tayyaresi düşürülmüşliir. 

Fnu ... ız Kahineshıdeki Deği!:oiklik ı 

J> ll ili AA.) - Ba 'ekaleı leblııı 

• lmıı 
eıın elin-

1,,.e kapıınma 
manhırı 1 'Ye e dogru kovarak 
şıı .ıı . hil"nı iemıuemek ı..cnni bıtıı mıi'

leıdir. 

rı gece. Naı ikdeki Alıı dn k tc.1.ırı 

1 topla L ile ve ~utemad1 urette 
nde uçan tayyareler ile bom

' şt'r. 

Alru.anlaı ıu v.::Ji oenedenben devam 
den sıyasi \'e askeri muvaffakıyet
lerme yenilen un ılave edildiğini inki. 
ra mahal yoktur. Bunları kimse in
kar edemez ve müttefikler de 
inkar etmiyor. Fakat bu darbeleıı.n 
hayati olduğu tam men ayrı bir me
seledır. Alman;) anuı pla ılaı ından 
hah ·eden 14 mayıs taıihh "Times,, 
gazet~i cok .ıyı ıfade etmektedir. Bu 
gazete .. Alın n p inılatı.ndan ve a:;ke
rl hareket e ınd ·n balısederk u 
nuittefikl ı in 

ı,udar göı tilmemiş 

a ı J gı u ıla e edl' or. 
B lçiku meydan muhaıebe in le 

~ alnız Fransa ve lngil enin d 0 il, 
Balkanların da ban ı hatta i tikb li 
mevzuba.histir. ütefıkler·n g. ı b 
cephesinde g çıci bile olı;a bu ademi 
muvafra.kıyete uğramaları Balkanlar 
da bir fırtına koparaca~ına şiiphe et· 
memelidir. Bu fn tınanın yagnıur de· 
ğil. demir ) ağdıı acagmı düşiınm k 
la~ımdu·. 

Alman haııci) e nazırı \'on Rıbben
tl'ob verebileceğı teminatın kıymet 

ve mahiyetini son vekayi daha ıyi 

aydınlatmıştır. Evvelce. A \·ustuı ya
ya, Çekoslovakyaya, Poloııyaya. 

Danimarka. Felemenk, Belci.kaya da 
teminat verilmişti. BLıooiin bu mem 
leketlerin hepsi yerle yeksa.ndıı. Bir 
ıamanlar Yugoslavyaya da bir c k 
tatlı sözler söylenmişti. İşine geldi~1 
zaman teminat veren Nazi Alman· 
yası, şimdi Yugoslavyayı açıktan a· 
cığa tehdid etmektedir. Bu memle
ti alelacele askeri \'e müdafaa tedbır
leri alm&.oö-a se\'ket.memktediı. 
Açıkça söyliyelim: Balkanların 

barışı tehlikeye, hem de esaslı tehli· 
l<eye maruzdur. Alman~ a muayyen 
gayeler takib etmektedir. Balkanla
rın sırası geldiği zaman Almanlar 
buı alarmı da altüst etmekte teredctüt 
etmiyecektir. Demir futma ının 

buralara kadar gelmemesini bir de· 
l'eceye kadar Rusya ve İtalya ·e 
sonra da garb cephesindeki muha1·e
benin neticesi tayin edecehtir. 

Balkan devletlerinin daha sıkı 0 1a
rak elele veımeleri bir dereceye ka
daı• tehlikeyi uzaklaştu ır .. o kad. r. 
Fakat tamamen izale edemez . .lki bü
yük devletin. Fransa ve İngilteı enin 
şımdilik güclükle defedebildikleı l 
bir tehlikenin bizim taraflara gelme
mesi için Nazi .Almanya.<ıının daha 
biiyük km•\·etiere carpması ve rni.ı'.;· 

külata. uğrama.siyle kabildfr. Bu ba
kımdan Amet ik. mn yava::. yav ı:; Av 
Tupa işlerine alaka ve miıdahalesi 

hayati bir ehemmiyeti haizdir. 
E;;ki dünyayı ancak ye 1i dün) a 

kurtarabilir. Asırlaı danbcıi oldu0 u 
gibi bugün de oluk oluk Lm kıt n 
~:ski dünyaya anc:ık ) ni dimya kan 
Yetebilir. 

Seneleı·denbcri lıakıkaU<:ı ı h. yal 
meyal faı keder gıbi olan Ameı ika .. 
Ru bır kaç gün iciııde.. t hlikcnin 
daha büyük olduğunu anlamı ve 
gözlerini fal taşı gıbi acmı~ tır. Tepe
den inen paı . ut iller Alman ı a. 
Holandayı ve b tti Belcikayı k n· 
dırdılar amma .. Amerikanın 6Ö iınü 
açtılar. Paraşiilçiiler e be ;fü i kolun 
yardımı Amf'ı ıkayı gözleı ini gec ·le· 
ri de yar açık tutmıya seYk('tti. Si
mali Ammikada anası! Alman ırkın
dan 12 milyon Amerikalı ile b"nl 
turistin mevcUdi)ıeti herke:sin r hat 
ve huzurunu kaçırd1. On beş ene ıı .. 
hadise .. nutuk ve propaganl ın 

lamadığı :aetict~i bır kac t,>iu1 irirdt> 
paraşüt elde etti. A.merikaya, tayya
re ile )ki günde gidılmesi de Ameri· 
kahları çileden çıkardı. Bu tehlike ve 
b1111a ilaveten Amerikalıların ınan -
~ıklan ideallerin Naı:i Almanyası ta
rafından hiçe yılması. ayaklar ·al-

Bugüa hıeıteriyetia büyük bir ıibo 
.rabla ikWıuı eWği ......_Berid& 
ZI~ tarillİlllle~ laarbiııı ~ 

a.ramrkea anahakkak ki VerMJ ~ 
mualledesla.i tftUb edenlere·-. ~ 
hosUstıa blr l'&Y ay.nlaıeaktv. .....; 
lüb obnu' bir ı\.lmaayadaa M.,. 
hemen bütiiıt haklan ..-•• 1!1ü _. 
tün must~leri &lmdı. AYJll ıAgll'. 
yük Turk milleti™' ete yWdeWmeitl 
istendi. Fakat Turk milW;i 1Mla• 
bi.İ)'Ük hir "nerjl ile ktnlL 

Loyd Co.reu.a. büt.un fenaJ11aa ırıai-' 
nı~ l\lisa.kl Milh huduıtanna ~ .. 
hup edf"n. bay h 1aa.k1anaı ~•d.ıc 

elden eden ~ T\irki, f' Cunahuny&
ti ~kkut etti 

Alman.) anıa tıağlaad4ğl J~rJa. 
Sı) nlnıası daha ~~ oldu. \'atol"/; ilMl 
Jmrt.u.ıus Turki"ed ki İstikhU .. ;A ~
na ltjç oo.DU"miyftn hir naahıycl; n t
ti. İngiltere ilfı Fransa 191R ~ 
dilderi hat.avı duzeltmek s lh;r. 

Falcat \lııw.u\a ~lha :ıutl&•.ıuıı.k nır 

Wlllt'di. 'Jrnnaklauua uıdai" ~• htaa 
dıktau ~om-a ~m ık miUetı..~rin uya
n haklarına t<eeauı le l.je bu~ıiL 

Nihayet bugunl.u hn.ıf;.ı.ve "iit"h h JtL 
Bu~tinl,ü h -.rh bittikto6R ı...oor-.a., '1/llo

pıla.cak sulh maahedesmd..-.... ~ri
yetin bir dılha hı>~ il" •İr fot>la.k""t Juş.

nıesi ist.:•unıiyorsa duı la nime 1 ri
ııiu ıum: nt> tir .ilde ~imı m
Llır. 1918 sı•nesindt'ld hata tein•,. ur 
edel'Sf' u dh:uı .!) Sc'Df' ~ura , ıai-

dt-n kanlı bir Sil\~ en h:l.~ ı ıo

ka.clderdir. Dtin) :.d:uı hsrbi kaW.ra- 1 

ea.k ol:ıu ua~u.r umıiiavi refah M•
ede<-ek tt-dhirle-rdir. 

N'" gti~.4"1 hir at.alıu s'w.ümdz ViY'

dır: 

'Biri ,\ f'lr, biri bt'k~r. ~..,p ~ur ttiİ 1 

bundan ı·tlmr... Murad Sfı~RTO wl.U 

tına alınması herke ı bir b yı-~k •tr 
rafıua. topladı. 

Hadiseler o k dar siır'a.tl~ u u-
dii ki tehlikeleri herk~ten c el ::. ,. 
ren RooSc\•elt'in etraftna yaJnu ie
mokratlar değil, bunların muhalifi -
lan cumhuriyetdler de top! uımaga 
basladılar. 

Dün sa bık Reısıcumhur Hoo ~r 
1931 intihabıuda 1;unıhuny t P mı 
namz..edi olan Landon da Roo ı.t

tiıı tamamen haklı olduğunu, Anıt:rl
kanın tehlıkede olduğunu, bu t lılı

keııin de Almanyndan ge dig mı ıh
sas edeı ek ıktidar me kiinde lan &-

mokratlaı a ınüzaheı etle mi ad ~t.U
ler. 

Bu lıddiısenin elı~nımye-tı buvuk • 
tiir ve Roosevelte büyük bu haı eket 
S('' be. tisi verecektir. Bu ısur etl " Ro
cıse\: elt gelecek teJ linısanidl.:kı cuııı

hurreisligi intıbabatmdan ev •el e
sa lı k ı rlar alabilecektir. Hde. 
bu iutıhabatta Roosevelte muhale· 
fet edilmemesi. cumhuı iyet ileı in de 
bir cumhurıeisi muavinliği namzedi 
gösteı mesi şartiyle intihabata milli 
bir renk \'eıilmesi hakkındaki haEt 
Amerikan ga?.eteleriııin propaganda
sı da gıttikçe büyüı e .. Amerikanın .• 
derhal daha e aslı kararlar alması ... 
yani Almanya ile şu önümlizd ki h f
talar haı be kad.u gitme.si çok muh
temeldır. 

\'elhasıl Nazı Ahu l1ya~11. ~ıya. (>ti
le bütiin dlinyaY1 all"yhine ç~ irnH ... -
tir. Bu yüzden dl' bütün Ameı iki.l. 
de' letleri dün bıı knı ar daha almış • 
}ardır. 21 Amerik n devleti.Alnıany 
nın tec~n iiz sıya!'letini protesto ve 
takbih etrneğe karar veı mişleı dıı. 

Alnuınyanın butiın dün) ft. ile , ı il.• 
sının a<'ılması bugıın değı!se .. ~akın 
h ftalar zarfında t~ ırini göstere • 
cektır. Çiinkü Almanyamn sebeb ol
dugu harb bütün dıın~ anın i leı ini 
boznm!'lttır. 

Gec n Umumi Haı bde nıil~ ar
lar kaz nan Am ı · k .. bu haı b ~Ü· 
?A.inden b·ıytlk 
lamıstır. 

Ame k 

Buı;im ınütt fıklN ın ceph 
ıc m mbaı lan Am ıik .. 
ra .. ve ru kN membaı ol ıı 

Yem dün}a. en L yük telı• 1. re 
karşı bıı s·p r. bu : ııler h n, 
ıhtiy acı bulundu u tımıd tk 
memba dıı .• ık ı , bu me\ 

mizin scbebı de budur. 
Eski d · ~ nın m k Jd ra • . eni 

dtlnvanın l ıdı:-d · 



A4-.1§!2f • 4 '. 

k • b., ha . b Çan kkal de spor 
&D e ODOIBISI ır r el hareketleri 

dayanabilir mi ? 
fta yanın iddiharatı ancak kısa sü
recek bir harbe kifavet edebilir 

İtalyan ..ekQnomıaı, ye.nmadaaın 
tabii şartlaruıa tabidir. 'Meınlelçet, 

petrol, maden k.öıı)UrU. demir, maden 
ce"\herleri, ilib. ba$ımından f;Lkiı::
d r. Serbest ~t devrinde bun -
dan h bir sıkıntı t.evdlü.d etuıiyor,

d . Harice .zır~ matuwlatm fazlası 
s, tılıyor, tın ı.zm.. ıııem eke dahiline 
Jl -a getiriyor, ya.Qan.e1 diyarla~ 
1 yanlar bınktirdikle ın· v;ıta:nl.a -

v 

ıyor ve n a et tı;alya., 
zene...<uru tem) çın ~ 

-ermayeye ma ı { bulun -

el 

tta.ıya.n.ın iktisadi merk~eıJ OenovU&... bir priİllİJ!j .. 

Vezen: 

Paul Gentizon 
m kta.dırlar. Abla a nakliya.tJ bo:ı -
makta, teablıili !ere ~rat.Wlktadır 
Bu sebeden +ok ann }Tlğı.lması ııı· 

çok ağır bir şekilde -Olmaktaclıı :;ıüp 

JuSz. bu fa.i-liyet bır ~ok aahalcıtda 
ıınatlub bir sokila ka.panmak dır 

Ayni zauıa.nda netice, <>iu.re.Uwl ~ 
rakkisi ile takviye edilıwtktedir. Su
nunla beraber, her türlü statiaµk 
.ıneveut olma.ması hasab" le hakikati 
yalwıda.n görmek ve vaziyet hakkın
da .sarih bir fikir edinmek .güçtür. 
Yalnız bunı.d nazarı dikkati Cf'Jbe -
den bir .nokta var.dır: İtalya. bankam 
müdürimün bir beyanatı halyan ba
zllıeslııin .nakit ı'İl ı atmın bir sene 
içerisinde bir mllya.r altın liret •adar 
teıneuiil ett.iğinı gostermek.Uidi . 

Sivıl ve askeri sahaya aaruri mn.I
zemenin toplanın ı hususundaki Sl·· 

yasetin i ledıği gorillmektedir 

1 halya 1939 &en.esı eylfilündeDberi, 
aklwu. koyduğu• rolü -oy.ııa.mış, eko
nomfü bakunı.ınn hazır olabilmeıc 
içın büyük JnCaa.i aarffıtmiŞt . 

Siyuetini değil~ tirerek en acele .ııe 
b~ Vllmluştur, -vwye ı takviye.eyle
mek zımnında ani ek-0nomik faaliyet 
yoluna atılmıştır. Gayesine muayyen 
bir nIBbet dahılinde waşmıetır. Fa -
kat böyle bir hazırlaınma işi bir kaç 
ay ~rısinde tamamlanamaz. Eğer 
Almanya, yapDllş .olduğu veçhil.t 
mücadele edeblli3 or ve tutunabiliyor
sa., bunu mücadele zımnında en aşa-
ğı be§ ~nedeııberi almakta kusur-et
ınediğı tedbirler sayesinde bapra -
biliyor Bmıdım ~ka AJm~a bu 
ınuddf\t u '.fında heıiı~ bir harb 
.haliyle de. karşılaşmadı. Ekonomik 
v.e a,skerl kudre.tini .azami hadde ge
tirmesj yolunda, hiçbir teY ona ma
nı olmadı. 

ltalya ÇQk ıbaeka.. bir ve.ziyette bu
ll1DJMlne,dır. ~ &ıalıasmda.ki 
vuiyeti tetkik edildiği takc.lirde, bu 
şartlar altmda. mUcadele meydanına ı 
gırmc ı1_tın münasib Airul.I1l ~ 

ç,u , k" ale (HusuSi) - ~nlerde 

anemlek lıni2de çok canlı spor haı·eMtıe
leri göze çarpmaktadır. Bu spor hareket 

e f en kuçükl ın rubuna ka-
da · işlem olacak ki her tesndiı! edilen 
ldlçUk çocukların bili' • rz ndan cBen de 
Mub em "ibi oı u, A 1ed gibi bi
aikletçı, Seliın gibi k~ucu> ol ğım söz. 
leri i:ıitınektedlr. 

Bu ha ta da Merkez. sahasın 'a Çanak
kale ·ruı'kgü me galib gelen Biga idman 
yurdu ile Upseki Gençler birliği arasın
da bölge birincilik müsabakaları yapıl

nuıı ve ber iki takım da çok ~ bir o
.1\lD oynamış birinci .baftaymda LApscki
liler Blgalılara bir gol atmışlardır. 

Bir gol yiyen ve bölge ısampiyonluğu
nu kazanamıyacaklarını anlıyan Bigalılar 
ikinci baftaymda kendilerini plib çıkar
mak için ook ~ar ve 19 uncu daki
kada .M.Wıarremin biı" frikik çek;meııile 
le beraberligi temin etmişlerdir. 

BWlôan sonra her iki takım müsavi te
kilde tehlikeli akınlar yapmışlarsa da 
sayı yapamıyarak 1-1 re beraberlikle 
bit'.rdiler. Beş dakika isti.rahattan sonra 
iki devre on beşer dakika tekra1 oyun 
7aptılar. Fakat her iki takım yine gol 
çıkara.m.ı;)larak oyunu bitirdiler. Bigalılar 
üç gi.mdcn.beri üstüste yaptıgı iki maçta 
galib çıkarak bu maça d:ı yorgun ve bazı 
oyuncuları ın yaralanmasından noksan 
kadro ile ~ halde biç maç yppnu-
7.aı·ak kuvveW bir kadro karııasındn yiDe 
~ ve ıuWMımaları sayesiDde ber.W.
re kaldılar. 

Bölgece bu finalln beeka bir baf\aya 
bırakıla bö1genllı birineisi bu her iki 
takım arasında belli olacaktır. 

Vllfıyetimızin bu ayı hep spor faaliye
ti ve eğlencesile (leÇmışti.r. Bu cümleden 
obnak o.ere ~etimiz bölge bisiklet a
jaıu ,Bay Niyazi Erginin kıymetli te~ ık 

ve .m.esailerlle memleketimiz istikbalde 
tam tekenımttl etmiş kavi bünyeli ve id
manlı sporcu ıençlerile bisiklete binici 
terıçlere lu.VUfDIUŞ olacaktır. Memleketi
miz bunlarla ne kadar iftihar etııe yine 
azclır. 

Beş ha1tadanberi. bınlerce uıor seven 
mer-.,.klı aeyirci.nlıı buzw"Ullda yçılmakta 
olan bls!~t müsabakalan da hitam bW.-
muştur. Kadtr AY'f.AÇ 

laususu bir vahaınet arzetmekte€1ir. 
Fığer lt~ya vakti!ıden evvel milda -
hale ederse, uzun sürecek bir Uıti
Wta ~ ilk maddelerden mah
rum olmak teblikesliyle karşılaşacak 
tır, Eğer çok geç müdahele ederse, 
ba.ngi tarafta. olursa olsun, sarfede
ceğl gayretten hiç bir kuanç elde 
ecleı::oiyeoektir. Bazan ''puif,, bazan 
''faal,, olan w herhalde mubtelif ta.
havvWJ.er gösteren "gayri muhari~ 
lik siyaseti bu milşahedelcrin aydınlı
ğı ile geniş bir nisbette anlaşılabilir.,, 

Şuphesız, burada mucizeler yarat- Bu .. s--~A" s· nınmas nda 
mak mevzuu bahsolamaz<h. Harb 'ha- · ,. gun .. ~ "W' l1ıv f 

hı"" ü nı-
B. Guarneı mın 

di. Hali hazır vaziyetm 
b zı _ t r a aşında 

11 ı·m zaıt e , ha b hal"nde bu
l ıı b A vrupada ılk m dd ler sto 

ma k ol; a tu. 

l nde her memleket egoıst bir sıyaset 2 gü-.lı fiiıoden ~ ..,.agiD .bir ~ .a.Ua@lay,-acakımiız. 
takib eder. tık maddeler kapışılınak
t.adır. Bu maddeler azalmakta, ve ış
tiralan pahalıya m !olmakta.dır. Heı 

ne hal ise, İtalya. halihazmia bazı 
stoklara sahıb bulunmaktadır.. Fa
kat bunun, onu pek ılerlere goture
cek kadar bir mahiyet göstermediği 

a.nla.şıtınaktudır. 

32 nci Avcı Alayı 
Batibam Jı.n, VelraJiioi anclm 

6000 .-ıker denizde 1 dnımda 
1001 vekayi 

Görünmeyen Adam 
Bramızda !ev•k'!e.: 

OONSTANOE BENE'.l"r ve 
GABY QBANT 

tar&fmclan Premılzca JJÖSlü 

Seanslar: 12.30, 4.20 Ye 8 de. 

Molli derhal sarmaya geçmeden 
jüi aramağa başladı. ~ 
§akı vermemek için kedi emekler 
gibi kıçıl).J.Il traeıinde ileri dQğru çi
menlerı sürterek kaçmağa ~şıyor
du. Bir yandan da Mollam.n çolak 
elini .k~c.1. geGirmcmeie çalıuıyor
du. 

MUsaraa çok çeti idi Molla, has
mına hiç aına.n vermiyordu. Soluk
aoz ve sülük gibi takib ediyordu. 

Nihayet, akıbet erişti. MollA, ço
lak elini haemmın kisbetinin kasna
ğına taktı. 

Kıçın, kıçın yerleri drterek kag
mağa çalıp.n Kara Osman, hasmının 
çolak .kolu taka eri8ince birdenbire 
fren yapan otoııu>bil gibi mık diye 
okluğu ~ çakılıp kaldı. 

Bu haller ~ ederken, ee -
yirciler hep birden ayağa kalkmıe
tı. GÜl;'eşi daha ya.kmdan t&kib Çn 
lwyecana dilimilitü. 

Meydanda güreş yapan baş peh
livanlar güreşlerini, gayri · tiyari 
terketmi§lerdi. Çolak, Kara Osmanı 
aeyre dalmı~nrdı. 

Hele, Adalı Halil ile Filibeli Ka
l'& Almıed, -Aeyecanla lııklllayı sey
Miy~rlardı. 

İhtiyar oar.gır, h&w1anmıştı. Ya.-
ımıdaki ar.kada§ı ihtiyar pehlivan, 
söylenıyordu. 

- Abe, ,bu aefer ohlyor. 
- Muhakkak .. 
!>emeğe kalmadı. Molela şak kün

desinı doldurdu. Kara Osmanın sol 
elile enae$ne bastt. Ve, havalandır
dı. 

Kara Oeınan icin Jll.Pllacak yegi. -
ne şey, derhal -pes etmekti. 

Eğer, pes etmezse sırt üstü yere 
• vurı.Uas:aktl. Bu, ayıbı kapamak la
anıdı. 

Fa.ka.t, Kara Osman daha hala 
kündeden kurtulacağını .zannediyor
du. 

La.kin çolak Mümin bu, sefer has
mını haxalandırmı~. Kurtulmanın 

imk&nı y~ktu. 
Nitekim de böyle oldu .. Kara Os

man aırtüstü itiı usu çivi yukarı 

mağfüb oldu. 
Xolla hasmını yere vurup mağ -

Jt\b ettikten soma, dikildi. Halka. dö
nerek kilıbetine eliyle vurdu. Ve, ga- • 
libiyet temennası çaktı. 

Artık, Molla ile Kara Qşnıa.nın 

~ hltuıipj. lleın de y,iı:mi beş da
Jdka da ... 
-yiiiıi ~Çolak, Kara Osmanı, yirmi 

beş dakikada tak küntesiyle yenmiş
ti. 

Kara Osman. al guha kesilmi&rti .. 
Utanmıştı. Olduğu yerden güçhalle 
kalktı. Hasmının karşısına gelib ku
caklqtı. Ve, boynunu blikerek mey
dandan uzaklaştı. 

Molla, saki.Iıdi. Hiç gurur duynıu -
yordu. SUkfuıetle meydandan çe -
kjldi. 

F lhakı ·a İt ya beJkı ınUdabaleye 
n ec ur ol . Bwı d !ayıdır ki, 
.ınuka.ddem sıstem vas ~ıyle elde 
edileı eyen petrol, ,<!emir, maden 
cevberlerı, kauçuk, yün, pamuk, ilah 
gıbi ilk maddeler ihtiyatları vüc1;1da 
getirmek ınev:rubabis idi. Bununla 
beraber, 'başlan.gıct.a.nberi, bu stok 
yapma siyasetini sık.an bir çok ~~ni
ler göründü. Harb dolayısiyle iJ,k 
ma.d4eler fiyatı ~cU. Jıaşraflar, 
deniz sigorta..sı prjaıleıi ç~dı. 

Yalnız İtalya 1939 $stoeun.un ni
hayetindeki vaziyetinden ~k daha 
başka bır me:vkidedir. O de\ irde as
keri har kat hakkın{la fazla bır fikir 
yiliı zdı. 

• Çolak Müınjn.iıı bir tabiatı yardı. 
a••••••••••••••••••••••••••lliıi O da kat'iyyen parsa toplamazdı. 
ııaveten: f OKS JUBIAL en mUkemmel ve 

an een bHerier 

Zar~tin tazyikı a.ltı.ı"ı4a muharıb
ler pıyualer.uıın Qir lüimını .k::ı.pa-

Bu
0

· ı conom.J ahaı;ında bÜha- k..ıl .... !11111 .......................................... ... 

rekata U1Uayyen bir müddet içın da- B U G İl N 
yan b · . E~ r faşist hiilnuneti har 
bin nihayete ermek üzere oldqğ\ına. 

kanaat getirmese, elindeki stoklarla 
,gıuayyen bir nıüddet aarfında .harbi 
idanıe et ırebileceği dıi§üncesi)de ha 
rekete gcçıneğe meyledebilir. Bilakis, 
harbin bir çek seneler .im.t.id.ad ede
ceğine kana t hasu ederse, .ınüda -
hale saatinin heniız çalmadı.tını sôy
JeyebUir Her ne şekilde olursa olıaun, 

neş'eli ve aevimli bir f"Uın 

Fransızca sözlü, Ba.şrollerde: 

OONSTAN()E BENE'JTE \'e BRY,AN AHEBNE 
llaııeten ME'DO JUBNAL dünya ha"·adjsleri. 

Bugün saat 11 de tenzUatlı matine 

Her pehlivan gibi seyircilerin ö
nüne gidip .el açaı:'ak teroa.nna edip 
sirk ~mbaılan gibi paroa toplanıru!:
dı. 

.Molla yer.ixıe gitti. Sırtına gömle
ğini aldı. Ay~da kisbet bekliyor
du. 

İhtiyar (d.zgır, :~füıninin galibiyeti_. 
ne sevlnınişti. Derhal oldqğu yerden 
yanına. koştu. Alnından öpeı ek: 

- Aferin :ııma Molla! d~di. 
Molla.. ihtiyarın elini t>pmüştü .. 

~mm-

Yüzlerce svirci MoUanm 
topla\n»ıpJ. Bu, i1M11.ıillcle 
seyrediyorlardı. Hakikaten 
Jıari1gıldde ada.ındı. 
C&Mır, Mollaya hitaben: 
- Oğlum, ÜflÖl'BÜD, böyle 

gly.bı. •• 
Deyince, Molla hayret ~: 
-Neden?. 
- E!, JNgün rAreş bu kadar .. 
- &§1 beklem,e~ miyiz? 
- Bayır, bugün finale k 

18l1D güreşlerini a.yınl edeceJder·· 
-Ya.!_ 
- <>,ıe.:. 
- Bugün, Adalı ile güreş tu 

;vacağız demek ... 
- Kim seçme kaıbna yann t1X 

tacaklar .. dedi. 
Molla, bunun üzerine giyiDIXl 

ba§ladı. (Et.rafta bulunan beyler, 
ğalar, JnOllayı ka.zamnak için 
lfıskirlık yapıyorlardı. .Kahy 
vasıta.siy le yanlarına çağnyorlardl
J'akat, Molla, hiç kimsenin y 
gitmedi. Olduğu yerde yalnız kal 

Güreşler bitti. Adah ile iki pe~ 
van fnale k~tı. 

Yani, Adalı Halil, Filibeli g 
Ahmed, Molla, Filiz 1*§a ~ 
.dı. 

Bunlar. ya.nn eş tuta.caklar, birtıit" 
lerini yendikten sonra, nihayete JrJt 
lan iki kişi başa güreşecekti. 

Güreşler aki&Dl üstü bitti. Set 
kes hanlara, kahYelere çekildi. 

Mollada, hana gelmişti. 1btiY9' 
Cazgır beraberdi. Molla, hanın ksb' 
vesine girmedi.. İçeride Adalı, Fili-'. 
beli, Filiz ve saire oturm~lardı. GU' 
diiz ki gilre§leri hararetli waretll 
konuşuyorlardı. 

1h ·..\ aı Cazgır. Mollayı buaktılt" 
tan soıll'a., hanın kah,·esine girdi. 

Adalı Halil, Cazgırı görünce, sdl' 
lendi: 

- Hey usta .. gel bakalım!_ 
- Ne istiyorsun Adalı be!. 
- Otur bakalım usta .. dedi. 
Cazgır, oturmuştu. Ardından n• 

gelecegini biliyordu. Nitekim de dir 
§ündüğu gibi çıktı. 

Adalı Halil, gülerek: 
- Abe, Mollayı ne yaptın ? 
- Odasına gitti .. 
- Neye Lmaya gelmedi!. 
- Neye '('.;in be!. A.danıcağızll 

alay ettı~ nizi bilmiyor ı:mUS\lllUZ? 
- Ne alay ettik be! 

- Ne edeceksiniz? H rifi hiçe sa.Y-
dınız ! . 

Deyince, Adalı Halil iri ellerini rn., 
saya vuraı·ak : 

A be Mollo bir şey ıni be9 

- Orasını güreş gösterir .. 
- Ben, Xara Osman değilim us-

ta. ... 
- Dedim ya, oraaını, Jlleydan göf' 

terir .. 
- Haydi al gel Mollayı, Jronuş&" 

hm .. 
-Gelmez .. 
- Bu ka®.r kibar mı?' 
- O, ağır bir adamdır .. Beyler çr 

ğırdığı halde mtınedi .. dedi. 
Hakikaten, ,Molla kahv~illeye gel 

ınedi .. Dışarda biraz dolaştılqaıı \,. 
yemek yedikten sonra, gelip ya tı. 
Cazgır da. Adalıyı te kedip gi._Qııişti. 

Adalı Halil, Kara Osmana kızı • 
yordu: 

- Ulan, b'r. ~olağı yenemedin? 
Diyo.rdu . .l\a.ra Oıuuan papaı aY' 

tattığı igin gülerek cexab vezodi: 
[Dc:00mı ıar] 

o ~ 

uw nıunımuummı ı· mııııı111111 tHıı ı iuıı ııı ııııııımuıuınııı ıııuı;•mutımıHh · .muuH11111 i 11111 
\'ey i. şimdi vaziyetj anlıyordu. 

İh. ) ar kadının söyled gı sözler, kü-
h . n tekrarladığı so· ler. kelime -

le ı ... A tay, ekserı \ c '.ıder, Feri -
de)e o k. dar siddeUe tesir eden o 
hazin m· cera) ı ışıt.mi9 ıdi. Bu mu-
lı k b"ı k 31 etti. 

z h um kızını ve k.endiısııni 
~rn ek ıcın mtltemad yen 

. kat bundan SQl.ll'8. 

m onle:r nde söylenen 
n 5e e h3.tırlarıada tuta-

b1lmeden Jak rdı etmeeıek 
akluu.za 1wyım. Ve öy

.N: e .ea.t.rı. 

Z val ı 1Y uawz l.awwn Wi gO. 
rül" • k hır şeydı. Büyutmüş olduğu 

ve m '.i de çocuğunu yeti§iirmekle 
uğra tığı V.ey.sıyı çok sev1yordu. 
Genç a.damın asık suratı karşı ında 
bekçi Hasawn uğradığı akıibetin 

kendil!ıne de ,elebileceğini diifünü -
yordu. Bu da iht~·ar kadını daha 
zıyade mütees ir ediyordu. Fakat 
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yor efendim. (). da, -Wraya ıeürae 
.evinçten çıldıracaktır ... 

- Öyle .ise, siz çiftliğe .;ider git
mez QJlU lstubWa, ..Ger.bal JUe gqn-

Veysin n hıddeti, alqığı makul ıTe 
tabıi ııa.battan sonra hafiflemişti. 
Altay düşüne~ ve muhakemesiz denn ... 

.k.a.d..l.Warm biribirine a.ulatWtJ.a,rı ha- Mı.ıwıez.ılıımun.1mdjfe ile: 
berlel'i, dedikoduları dinlemi~ti. Bu - Altay ile beJ!aber gitmiye<ıjk 

miyim? <diye sordu. 
ha.borlerden bir tauesi, ge.nç adamı thiiyar kadının bozulan c;ıehr~ 
ziya.desUe ~adar e,tmişti; Fenide, geıren Veyıd, kalbinde merl1amet lia 
Peri.ha.na ihtimam ile bakmış vç o- smın dQğdqğunu .(arı etti. Bu sebebo 
nu tes\tlliye ça.l~ışt\... tGenQir ki böyle bir kaJ·arı aluıaeQJI. 

Vçei Arlık •ülWaet ~ bir Amil oWı dli3ünoeyi ta1ıhllkla jzali 
aesle: eyledi: 

- Felideyi tıöııımek ~JJUD, ] - liuazr.ez llamm, 1izin --
4ed.i. Siaıdi, büy.iiımüliiir, JıelıQa.lde . .Mmnerriz Jilılln, .Aıltay .De "-1, ara 
,Mtay da ımü\enladi)leD OAdan beh - ~..aya NPt~· 'r.U. 
aedi~r.. mz §imdi tek ılle..,wa....,.. ...._ 

- Evet. Feride, Altayı çok ~ celr.,. 9111wNik, oğ)mau ,. •mda 

ıt\ttmak İllii)(OJlllDl. Siz tde, Ç~ 
iller dola)!.ıaile lstanbıılda b}~az
~· ·· Buuun :i9in bura.da ~a ıfaz
la Qfiurıııanız doğru Qüil ... Aiftlll Al
~ ~ alımıuwııda iyi Q~ .. Zi
ra ilanihaye ffiainle 'bil?likte otura -

JJD»Xa.ealt, doğik mi? .. 
...- F•at, ben ııbna )UINSa, 41~ 

:liim bakaaak?. 
~eysi ajlr bir ~le ~~ verdi: 
-. Oııa ltir ım,ürgboiye t~~ın.. 

ı:9W>ii bu ıdanaluxükat bir a.Nnan i
çin ... Annesi 19lmce, j.lta~ esas 
teabiyesi ile o ~ak .. 

- Ya! Demek Perihan ha.nHnı p
leeelr. ? ... 
~ Jat1,J,ııir..t.w.la: 
- ~ bentm en büyiik~ ..

mı.etimdir .. declt. 

Veysi ile Muazrı:cz hanım araı,-ın

da uzun bir sükfıt oldu. Nih yet 
gene ad m fuıe inden acı ve düşün -
oeleı:ı' n lı ~dlğı ağırlığı abyormuş 

{#ibi ~ııu kaldırdı ve: 
- Ne ise, isler lX>yle Muazzez ha

nım, ded'. Her şey yo1una girecek .. 
Sen IA.lta~n burada alıkoyuyorum .... 
ıSb..i çiftliğe gö!'Dleğe geleceğiz. Ra
Jıat bir kalble gidebilit'siniz ... Altay 
llizi asla unutmıyacak ... 

Halbuki çocuğunun doğ,nıaaından 

evvel, nerihana söylemiş olduğu şu 
sözleri Veysiye hat!rlatılmı!=J olsay . 
dı. genç adam muhakkak ki şaşkııı
lığından ne yapacağını bilemezdi : 
"- Çocukların, ebeve}Td yanında 

büyümeleri iyi değildir. Evvela da
dıları onları bliyütürler, onra da, 
mektebe gıde ler. iyi bir talım v te .. 
biy pl'Ogramı böyle olur ... , 

Y OJ!g\lnluk :veya manevi bır :3tır -
8lDtJ yüaUnden mi, nedir Veyoi bu 
lra(lar kat'i bir hareket tarzını ida-

meye ktındinde bir ce aret go.remi 
yo du. 

Peıtihanı hatırıa~an o mütebe. sinı 
ve ağır t vır o güzel çoouk go 1erl 
kendisin ·n bu kat'i iradesinin halt· 
kından gelmisti.Bu. göaleri ve yt 
seyir ve onların bayıltıcı ok§ayı ! rıle 
sarhoş olm ... k içln her tür.lü ped o-ojİ 
P"'18iplet ini feda o~lemişti. Se' gılJ 
kansının )/anında bulunmadı~ ı bit 
sırada, ia:t!kında olmadan, ruh ında· 
ki biit" n SC\ gi ve alikaşını, aıı •nl 
;hatırlatan cocuğuna göst.eriyo~-. ba· 
ba ık hi ·inın inkişaiını gömnekteıı 

müte\•13llic! &e\ıincini izhar eyliyor· 
du. 

\Dl 
Musz~ez llao n oiblığine '§itti ve 

>A:ltayın yanına diplunı lı bir mürcb
b ye geldi. Çocuğ n tavrı, ~ ıy, ti 
derhal dcğiı::ti. Sa !arı fena; k Hmi.Ş, 

ne de olsa iyi gıyinı .em•-? ço ı k or
.tadan kaltb<tlınuş ... 
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ISll' se 
mız111 

ahtlti 
bin 'Mısınian ilönen futlbolctilar'UraCla göraüıtleri 

'hüsnü :kabulden çOk memnun 

~ll'dQ iki muv,aUald,,eW maç yapm11 
'~z; bölge asbaşkaru Fe .. 
lllııı ...... -ajanı ve ka1lJe rels1 Ha
lli ~~l .feıderas,,aau J.ldaıcl Te

.... llan,aı ve Vamık ile birlildıe dun sa-
0&.trrı lelı!n Tramilvaa,ıa vapurile yarda 
ı. u lerdir. J'udbölculer gelirken Hay 
...:._e. PireJre de uğramışlar ve oldukça 
~"'UQtt etlld;ıe.rdir. Gideü:en de Pire 
'a 'fe Beut.a ugramıi olan fudbol
~ 8eJalaatieriı:ıın bQyilk bir kısmını 
~ ftçİrmiŞlerdir. Gelirken Hayfada 
lerı djlftbıe Ydıda bir ma yapm~ ~
~ılmı~ de bunu kabule imldin go-

~ er:nı~. 
h Ürken takımın sollçi Bdduri, AtiD.a-
tır ti mış ve blr d h " pura doıımemiş
~ lst hGeratmuza göre Boduri)'e Atinada 
btJc(i için blr teklif yapılmış ve fud -
~ de bu tekli kabul etmiştir. An
' r leye haber vcrıp iıdn alınası ve 

sonra orada as icab ederdi. 
~ le erklinırun da miltale ı bu mer
~ lduğund n Bodur! dondü u tak -
._ kendisine c venlmesi hususun-

it b eden :mu le yapı c ktır. 
lıo l!uJiik bir k 1 ın k ılııdıgı fıid-
tı enmız eyah Uerınden ve yaptıkla-
9l lardan çok c nundurlar. Uk ma-
'r n bir vazly tt vapmı olmalarına 
tlarn baştan mh ye k d r hfikım oy-
l'I ~ 'fakat b r ızlık e e-
fll.o k 2 - ı m b ol ~I rdır. Ka-
~ ı H K rrlnmı-

IUnları SQyl tir: - seytıh 

tey;iz. Do u 
bu k 

lam 
rka-

ııı! "-4, F•ruk, Adısın, t.tuaa, S...d, Ö· 

'• K. Fikret, Gundi.lz, Mel h, Bodurl, 

"''· 
~ ~e Mısır ılar bizim "kim oy
' ııa rağmen Ik golu ııttıl r. Buna 
~ aanunı:l.a g l b golle mu-

~iFA 
11utmuş 

AO R 1 
~ Bay J. O. O. Yazıyor: 
~ riya okuy ruz. Tedavi gören 

varmış fak<ıt, ALLCOCK ya
an bahsedilin e, k tıyen mü -
~1dir. B r atın akşam tat

tiği bir ALLCOCK yakısı, bir 
~nda t rinı go tererek ve 
lı khk t ~ d e k ağrı-
ahalli tes etm tır. 

~. Romabzma, Lumbago, 
t delıkli ALLCOCK l akıla.rile 

b olmu !ardır. 

~LCocK vnkısının tevlid ettiği 
a.\,}1 8ıeaklık, OTOMATİK B!R MA
~ gtbi hemen ağrıyan yerin etra
tı IP.~aptar. ALLCOCK yakılannda
bı. "trrnızı daire ve kartal resimli 
'""'Q'kasıua dikkat ediniz. Eczaha
~ 27 buçuk kuruştur. 

kabele etti • .Biz hep sılaPlrchk. .fakat lu
la gol çlkaramadık. Bu arada Mlsırlı1ar 
da bir pm&1tı ~-

lldıniıl 4lnrede takmmm.z yine .... 
nlbayete kaAiar Wıkim oynadı. fakat 3T• nci. 
dakikada bJr ıol yiyerek sahadan büyük 
allafl,ar arasında mağl<kb ayrıldık. Oyım 

, sonunda majeste Faruk hepimizin ayn ıry
n elini sıkarak madalyalarımızı 'Yel'dl. 
Balk bizi bı.itün kavvetile alkışlıyw, ve 
plibiyetl hak ettiğimizi aöyl~r.du. 

hkeaderiyede .ikinci oyunda iakJllmnu 
ayni defans ile oyr ı. Yalnız f<ırved< cle
limişti: Melih, Naci, Gündüz, B04luri, 
Basri. 

Birinci devrede Basri ve GündUz ga
yet güzel iki gol çıkararak kolayca tesis 
ettiiimiz hlkimiyetin :netice verlllellblııle 

lmil oldular. Ve birinci haftaymı :2 - O 
bitintik.. !kinci devrede her iki taraf 4a 
ikişer gol çıkardı. Bizden golleri atan 
Melih ve Nacidir. 
Şuna bilhassa işaret etmek isterim ki 

halle, her iki oyunda da hiç bir hissi7ata 
kapılmadı ve en i> i oynayanı alkışladı. .• 
Kendi takıml rını çok daha fazla tuta
caklarını beklerken bizi daha fazla teşci 
ettiler: 

Bilhassa her iki maçı da idare eden 
hakemler gibi şimdiye kad:ır hakem g6r
medlın. Mısırda bu kadar isabeUe kaııar 
veren yüksek hakem bulWlduğwıu doAru
su bilmiyordum.> 

Türkiye - Mısır Milli 
fudbol maçı mı 

.rodbolcllle zin Mısırda ikametleri 
stras:ında, kafıle ıle birlikte bulunan fud
bol id.arccil z hayırlı bir temasta da 
bulwımuşlardır. 

Bu Türkiye - ! r .milli fudbol maçı 
hakkında y p ı n or . şıneler müsbet ve
kilde inkişaf etmiş ve esas itibarile bu 
temas kabul edılm:iştir. 

Teşıinicvvcld Tilrldyede yapılııcalt o
lan bu maçın eli er teferruatı muhabere 
ile tesbit edilecektir. 

Galatasaray : 1 Boğaziçi : O 
1 

Mektebliler li ınin final ınaçı dün saat 
15.30 dn Takshn stadında Galata nrav ve 
Boğaziçi li clerl rasında yapı~. 

İlk deYreler go Uz bıtmiş, bunun üzt!rine 
maç o~r d kalık iki devre dııha 
uzatılmış bu ların bırincisinde Galatasa
ray santrforu Ş hab bir gol atmağa mu
vattak olmuş böylcl kle maç 1 - O Gala
tasaray lis nin u tunlügu ıle bltmlatir. 
Galatasaray lı i ampıyonluğu kaz.an
mıştır. 

Rum•nyaya giden 
bisikletçiler 

B\ikreite yapı a olan Balkan şam -
piyon.asına iştirak etmek üzere ılr.Jncl bi
siklet kafilemiz dün okşaın seillzde ladbn 
Transilvanya vapurıle yoia çıkmıştır. Ka 
fileye eski ı;<ı piyonlardan Cavid rip
set etmekte ve spoı·culada birlikte be*D 
terbiyesi :neşriyn müdürü Saffet de 1-
lunmaktadırl G en bisikletçiler şmı -
lardır: Ali, F k, Osman, Sabahaddin, 
Salih. 

Bir boksör mey-
dan okuyor 

Çanakkale, (Hususi) - Birkaç 
senedenbcri şampiyonluğunu muha
faza ederek şimdiye kadar y~ 
yirmi maçı hiç mağlub -Olmadan ao,. 

ğnJrknhhğının yardımı ve sağ Jho. 
şesi ile sol direğinin ağır darbeJAJiie 
her an hasmına galib gelmiştir. Yııımı 
ruğµ.nun yıldızı Sabahaddin K•War 
mn fikrini sorduğumda demiştir ki: 

" Bazı scbebler dolayısile birkaç 
aydanberi antrenmanlarımdan m• 
rum. kaldım. Fakat Aşıkı ofduğ:Bm 

bu sporumu hiçbir zaman ihmal et
miyecek ve ay yıldızlı kırmızı beyu 
formamı çıkartmıyacağım. İşittiği

me nazaran gazetelerde meydan o
kuyan Bulganstanlı şampiyon Naz
mi Edirne forması altında sikleön
deki bütün boksörlere meydan oku
duğunu duydum. Hiçbir boksör mes
lekdaşlarımın bu kıymetli arkadq
la karşılasmadıklarım anlıyorum. 

Ben bu ı:::rk d ın arzusunu yerine 
getirmek ve onunla istediği yerde ve 
hatta bir ay da mühlet vermek şar
tile karşıl smak istiyorum.,, 

- İstikb li daima acık olan bu 
genç kıym t1i Türk boksörümüae 
muvafiakıy tler temenni ederim. 

Kadir Aytll.9 

HALKEVLERINDE: 
KONFERANS 

Kadık&y Halkevlndea: 
20/5/940 p:ı:uırtesi saat 21 de E~.miz 

aloı anda Bay Dr. Prof. Kemal Cenab 
t< .-atından (Hut.a, bru.1.alık ve.Jlılc) mn
zulu bir konfe-ruıs nırilecek*r. Raliıll 

eeMbiJ!r. 

YENİ 
= • 

lontlra r iiyrrsuna 
---0-

(Bt • .j tarafı 1 ncide) 
larını ikaz etmek isti yen .bir J:ugilizin ;.a
zi&liii yahud da ka dı mahsusla mallüb 
bir haberi ı ae ettinnek gayesini güden 
baiinci kola meosub ıbrr Alman casusu
aun bir tuza ına hede! olııw.ştur. 

Filvaki meçhul bir şahıs telefonla tel
ııb istasyonuna: 

- l:Nrası Hava Nezareti; radyo ile .ne9-
l'eClilmek .üzere iki .havadis v~iz .. de
miş ve şu metni yazdırmıştır: 

c.Ezyevim mezun bulunan ve hususi iş
lerde müstahdem hava kuvveUerimize 
mensub gönüllu efrad derhal kıtalan ba
fllMl iltihak etmelidirler>. 

lldnci metin '.de şudur: 
cHava Ne1.areti şehııden çıkanlacak ço

cnklar:ın tayyare karargihlarına yaklaşh
nJmamalarını luzumlu görOr. Zira bu ço
cuklar gitti!Ucri yerde gördüKJ.eri şeyle

ri haber .,. erebilirler ve bu suretle de 
bazı esrar duşman kul.aklarma kadar gi
debilir> • 

(B. B. C.) merkezi bu haberleri o~
redince ingıltere Hava Nezareti bu me
tinlerden haberdar olmadığını bil.dirmi;,ı 

ve radyo merkezi de bu haberleri tekzib 
etıııiştir. 

Kr.allçe Vilhelmine Lond
r.ay.a nasd geçti 

(Ba§ taraft.1 inıidc) 
Dün gece Londrada Liverpool St

:reet ga.nnda al~ yaşlarında kadar 
oldukça sişınan ve mavi renkli bir 
.elbise giymiş, yanında bir gaz mas
Jtesi asılı bir kadın trenden iniyor -
du. Bu kadın, sakin Holla.Rdada lark 
iki senelik bir saltanat süren Kraliçe 
Wilhelmine idi. Bindiği vapurun 
bombardıman ve mitralyöz ateşlerın 
den geçmesini müteakıb Kraliçe gar
da kızı Prenses Jualina ile dama
dını ve iki torununu buluyordu. 

Prenses ile kocası Prens Bern 
Bardt'm yanıbaşıııda donanma ami
Tali ünifonnasuu labis Kral Altıncı 
0-orj bulunuyordu. İngiliz hilkümda
n, Fclemcıık Kraliçesine doğru iler
liyerek ellerini sıktı, sonra iki ya
naklarından öptü. Kraliçenin yüzün
de hafif bir tebe si.im vardı. Kızı 

Prenses Juliana annesini kollan a -
ra.sma alarak heyecanla kucakladı. 

Bmıdan sonra sıra damadına geldi. 
N'ıha.yet Kraliçe, Kral Altıncı Jorj'a 
dönerek kendisile fransızca olarak 
uzun bir muhaverede bulundu. 

Prenses Jüliana ile kocası ve iki 
çocuğu a yin I..ondraya gel -
mişlerdi. H p i de, Eaton Squarede 
83 numarada eski Hollanda elçisi 
Sir Van Swind r nin ıkametgahında 
yerleşmişlerdi .. 

Neticede, geceleyin çıkan bir res
mi tebliğ Orange Nassau hanedanı
nın kurtarı ış old ğunu bildiriyor-

du. Halbuki tehlike hiç de eksık ol -
nıamıştı. Hollandadald Hitler "be -
§İnci kOlu,, Almanlara kral ailesinin 
btttün harekatını bt!.dirmişti. 

Prenses Jnlia:rıa, Hollandada bir 
kanalın rıhtımında arabasından iner 
inmez birinci taarruz başlamıştı. 

Prenses, yanında.ki bir kadın ile kü
çük lamıın dadısı gazlara karşı 
kullamlan beşiğin g; tirilmesi için 
uğr8'ırken, bir Alman tayyaresi 
bulutlann arasmcfan sıyrılarak ka
dmlann teşkil ettiği grupa .sadırdı. 
Ve .bombalaruıı fırlattı. Bombalar, 
Preuesin bulun(hğu mahalden yüz 
elli metre uza!tta düşerek rıhtımın 
bir kısmını çarçaladı ve bir sivil ill
dürdU. Müteakıben daha başka tay
yarfeler de gelerek .ayni harekete gi 
r.iştiler. Fakat bu defa tayyare dafii 
bataryaları ve mitralyözler o kadar 
fPddıetle faaliyete geçtiler ki, Alman 
tayyueleri bombalannı gayri muay
yen bir gekilde ve neticesiz atarak 
uatıaşblar. 

Fakat prenses Juliana, kocası ve 
çocukları, kanaldaki vapura binerek 
harekete geçtikleri sırada Alman 
tayyareleri yeniden sökün etti. Va
purun dönmesi için yer olmadığından 
dolayı gemi geri geri ilerilemeğe 
başlam!Ştı. Vakit gece yarısı idi. Ge
mideki tayyare dafii topları, otuz 
kadar Alman tayyaresini püskürt -
meğe çalışıyordu. Vapur açık denize 
geldiği zaman tayyareler hal8. hü -
cum ediyorlardı. Bu sırada harb ge
mileri de gelerek, düsman tayyare -
!erine karşı har.ekcte geçtiler ve bir 
tayyare düşürüldü. 

Bununla beraber Almanlar yeni
den ta.arnızda bulundular. Bu bomba 
çok yakına düştü. Bir bombardıman 
tayyaresi geminin yanına doğru ine
rek en büyük bombasını attı. Bomba, 
büyük bir su sütununu havaya lır -
!attı ve iııfilik bütün gemiyi sarstı. 
Bu arada İngiliz acvı tayyareleri 
yetişince Almanlar u?:8klaştı. Taar
ruzun şiddeti ve devamı Alman tay
yarecilerinin her ne pahasına olursa 
olsun bir netice elde etmek için emir 
aldıJdanıu gWteriyo.ı'du. 

SA tttrrı.N Sl\e'MiA '' ~-eni $abalı '' }R ~ ipertajt 
M~uP~Mmııw por.,~~~~~~~~~~~~~ 

a arı: :::.::\;,na:.~ 11 k T ü r k P et r o 1 
cereyan -ederken bizim devlet daire· 
leri.Dde spor teşkiW:iyle ırıeşgul ol
ınıy& vakit Ye im.kin bWmamıza 
memnun olmamız lizmıdır. Vakıa 

1 
buyük bir harb yapıyorlar, diye biz 
elimizi, kolumuzu bağla.yıb bekleye
cek ,değiliz ya.. . Bir taraftan milli 
müda.fumıza ait gayretleri teksif e
derken öbür taraftan Türk cemiye
tinin yeni fhtiyaÇlarmı gözônünden 
ayıramayız. 

Kaldı, ki spor 1*kkillleri ve faa
liyeti, artık milli miidafaa ile nıüva
.zi gidiyor. Ga:ri> devletlerinin on 
yaşındaki çocukları -spor klüplerine 
bağlayan teŞkilatı bunlan askerl.ığe 
all§tı.rmak. gayesiyle kurulmuştur. 

Seneler, asırlarca askerlik et.nıjyeıı 

lngilizleriıı, bele son zamanda Fin
landiyanm bir hamlede mükemmel 
bir asker oluverişi, harb sahasiyle 
futbol ıpeydanının birbirine hiç de 
ya:bancı olmadığına l>ir delildir. 

Hiikimıetin :memuıiara tahmil et
tiği beden terbiyesi mükellefiyetı, o
tuz beş yaşına kadar kadın ve erkek 
memurlara aittir ve önümüzdeki 
Haziran başından itibaren tatbik o
iunacaktır. Bu hususta ilk .adımı a
tan ve hazırlığa başlayan Denizyolla
rı müesseselendir. Memurlar, gele
cek ay başından itibaren haftanın 

iki veya üç günü, muayyen saatlerde 
dcnizcılik, tenis, futbol ve voleybol 
yapacaklardır. 

Memurlar bu muhtelif spor sube -
!erinde, hatta gürc§te idmanlarını 
ilerlettikten sonra muhtelif daire ta
kımları arasında maçlar, .müsabaka
lar yapılaealrmış. 

Mekteplerdeki idman çocuklann 
vücutl::ınna faydalı, fakat kafalarına 
zaı arlı old$ iddia olunup durur. 
Vakıa bu spor salgının.dan. evvel ted
risat daha sıkı, daha muntazam idi. 
Mükemmel bir kaleci olan çoc ğun 
sınıfta yeri pek parlak olrruyor. 
Çünkü sınıf, beden terbiyesi sahası~ 
dan daha sıkıcı ve daha yorucu bir I 
yerdir. 

Acaba memurlarımız için de .neti
ce ayni mi olac:ı.k? Hayır .. Talebe ve 
memur birbirinden f 1 dır. ö -
rlinde elini .kaldırı • b lliıi bükme ~ 
miş ayağiylc topa değıl, çakılta • a 
bile ilişmemiş memur sanırız .ki spor 
sahasından ho~ayacak, o ün • 
deki hokkayı, listik topa tercih e
decektir .. Hele kadın memurlar? .. 

Fakat ne çare? .. Başa gelen çeki-
iır! .. 

Geveze hahriyeli 
(Baş tarafı 11feide) 

duşmana ~ine yanyacak haber \e ma
lCı nat vermiş olmaktır. 
1thıunruımeye göre Gemy ısmınac o n 

bu bahriyeli ikıncikiınunda (Liverpol) 
dan hareket eden bır gcmı ıle Portekiz 
şarki Afrikasında (Markes) liman na 
\armış ve bumda Amerikalı deruz ;ilerle 
ahbab olmuştur. Amcrlkalılar da ken 
ni bu· Alman gemicıye t ketim etm1 !er
dir. 

İçki ınsanların dillerini çözer ya! .. Bır 
ka(; bard k viski parlatınca Geary'nin de 
dili çöziılmfi$, geminin t. kib etugı ro
tayı, uğrıyacağı iskeleyi, mensub oldugu 
geminin de dahil oldugu nakliye gem lcri 
kafilesinın takib edeceği rotayı bırer birer 
sayıp dökmüştur. 

Bereket versin ki Portekiz limanındaki 
1ngtlız l(Onsolosu key:fıyctten h ben!. ı• e
dilmiş \'e geveze bahriyeli tevkif edilmı 
ve 1.ngiltereye mevkufen sevkolunmu ur. 

t te bu boşboğaz denizcı ~dl g€ cze
liğinin cezasını çekecektir. 

Bu haberı Lcmdra muh birinden ~ 
n reden Fransız g e · Va nda 
dıllnızı tutunuz! G yi 
D ku kl rı b 

Ayni nasihati biz de tekrar edece ız. 

Kayseride bulunan kıymetli 
Asarıatika 

Kayseri, 18 (A.A.) - Vilayetimi
zin eski §ehir sırtlarında Bestepeler 
denilen mevkilndc yapılan hafriyat 
neticesinde MilA.ttan evvel 46 sen i
ne &zarın üçüncü .konsolosluk dev
rine a t olduğu anlaşılan biı Roma 
mezan bulunmuştur. 

Mezarın uzunluğu .3 50 m tre e
nişliğı 2.60 metre ve irtifaı 2.56 met
redir. İçerisinde kadın ziynet eşyası, 
altın 'bilezikler, ytizük1er, gümüş bir 
tencereJ albn ve gilmüs iki ku})aı 

altı taşlı akik bir gerdanlık, kıymetli 
taşlar, inciler, altın ve gümüş parça
ları, çürümijş kadın "elbiseleri ve sai
re bulunmuştur. 

Şimdiye kadar Kayseride bu.kadar 
mühim .kıymetli ve zengin bir mear. 
bulumnadığı söylenmektedir, . 

Mln-----~ka&1,na doğru ~ 
("Y~ni Sebatı.. m aunU mahsusadıe -yeni 
m1ntakas1na göndermlf oHluAu muharriri 
Alaçam yaz~or:) 

:=<' 

Petroflwnpııun sakbıleri arasında 

-.:2-
Etkendcn uyandım, 
İnsan psikolociyası, bir maksa -

dın asabı he:>ecanı ile taştığı, ka -
bardığı zaman, fiziyolojiye karşı 

ısyan edıyor. Yorgunluk, vücudden; 
uyku uk gözle eıı - rüzgar ile 
dab'llnn bulutlar gibi -. sıynlıyor. 
Akşam, dıkk t etmem.iştim. O -

damdan dı an çıktıı:ı'ltn .zaman, A
rab mım bunu anlandıran bir 

ılık "\:e e, ağ Çlann 
g g g n 'e e rın bayıltıcı 

kokulan arasında oturmak, ne ka
dar zevklı ... Fakat bır an bile vak
tim y ! H ~ , Yamanı r dağ
lar nın M ymunı boğ-azının cev
reledı tabı te, bin bir de -
kor ç .ı·~ orum. Bu manzara, sanki 
benden kılometrel rce uzakta değil 

v~''"''"""'omdeki ondaj 
muin önün-

yen ne:vet:an:ı:m, 

bır cend r 
diyen: 

'-Mu 
git!, 

n o ugu kadar hızlı 

Diy r mı. 
Fakat, ne ~ol, n de motör arzu -

mu ycıme getiremıyor. 
ITuttugumu isbka.met, Diyarba

kırm esas ınilnakale hatlanndan bi
ridır. Mard n, Sıırd, Hakkari, Bit -
lis, Muş Van yolu. 

İleride, meyılli bır arazi üzerinde 
'YetnY l bahçeler uzanıyor. Geniş 

bir kavıs çizıyoruz. Diyarbakır, ar
tık arkamızda jstasyon binası ufa
cık gorünuyor ve sur içindeki şe
hir, bır kartal yııvaauıı ıa:adırıyor. 

Ufuk gem§. Ovalar hafif dalgalı 
ve tam ortada Dıcle uzanıyoı·. Neh
rin yanında da, Nafia Vekaletince 
inşaatına hızl devam edilen Diyar
bakır - Irak hattı vardır. Çalışma, 
yedi kısma aynlrrus. Bismil kP.2asına 
kadaı· ı: y döşenmiş, daha. ileride 
bwunan mıntakalarda da tüneller 
a ılıyor, k" pruler kuruluyor, yar -
maJar -:i pıhyor. 

Bir miiddet sonra, Dıcle köprü -
or.uz. A2 ilerimizde, gü-
m u H cı İsa köyü, 

.... •..au<•~eri il .beraber göm çar-
rin ü time güneş, pın1 

rtık a.oUdığı 

ıçin, Dı yatağı rtası kumluk:
lar ile yüksclmı . 1 te, bu kumluk -
lar, agırlı ~ı yüz kiloya kadar varan 
meşhur Di arbakır karpuzlarının 

tar dır! Koylu actığı çukurlara. 
gilvercin gübresi dolduruyor, sonra 
da karpuz çekırdeğini ekiyor! 

Tabıat, beni iki yerde şaşırttı: 

Evvelce Mersin 'e Silıfke aahille -
rmdeki kumsallard zekkumların 

boy vermesme h yret etmiştim: bu 
defa d Dıclenın koynundaki kum· 

Dıya.rbakır karpuzlarının 

yeti ne hayret ettim! 
TQprak o kadar mümbit ki bire 

yırm \ rı~ or. J..akin şimale doğru 
~ıkar nı .. bu mıktar, bire ka.r.şı 

otuz nısbetine kadar yükseliyor. Uç
BllZ, bucaksız ovalar, kfıh boy veren 
buğday ba§akları ıle, klh otlar ve 
kır çiçeklen ıle ortillü. 

lıerımı7.de Meteris Jcöyü ve istu
yonu var. •] Meterise gelen ya -

ve Uk Tiirk petrolu ile dolu bir şi,e.. 'ı 

baacılar ek8eriyetle avcılardır. Çüa- ı 
kü, Diclenin sağ sahili kayalıktır. 

Oralarda sürüler ile. keklikler ya. - ' 
§amakta ve ta vilWlar ile tilkiler yır 
vayapmaktadır. 

Biraz daha. gidiyoruz. Zomva 
köyü görünüyor. 

Toprak yine velud. İlkbahann or
tüsü yine ye il ve sarı. 

Biraz daha gidiyoruz. Öıi\imüze 
Ulam istaay.oDu çıkıyor; köfti. de 
karşısın.da.. (H] 

Sor. a, tekrar Dicleye ve UZU1\ de
mir l oprüsünc k vu uyoruz. Bir kaç 
kil m tre d ha aşınca, "Ambarçayu 
kıyılanna geliyoruz. Onun da üzeri
ne biıyük bir demir kôprü uzatmışı 
lar, boyanıyor. 

Nihayet, suları gürül gürill akan 
"Kuııı çay,, a el atıyoruz. Meml ket 
timizde Uç mc hur "Kuru çay,, var 
ve J:ı psi d~ talihli! Üstlerinden şi
mendifer geçiyor. Biri Malatya ho.t
tında, biri Erzurum hattında ve bı
ri de burada, yani Irak hattında. 
Diyarbakırdan hareket edeliden

beri 50 küsur kılometre yol aldık, 
Bismilc geldik. Burası bol ağaçlı 
geniş ~ ollu irin bir kaza mer.kezi. 
Kasabaya, nıçin B" smil adını 'er
m · ler, bıliyor musunuz? 
Doğrusunu isterseniz, bu lıususda 

benim de malfım tım yok. Fakat. 
merakımı gOreıı ncş'eli bir ark da
§lm su güzel nükteyi yaptı. C r
daki köylerde yaşıyan halk M.. u· 
man, fakat "Şafiı,, imiş. Kaza mer
kezinde yaşıyan halk ise "Hanefi., 
imiş. 

Aradaki farka dikkat eden bır l 
seyyah, kendisi de Hanefi olacak 
ki; 
"- Buraya, Besmeleyi çekip gir

meli!,, 
Demiş, kasabanın adı da böylece 

Bismil ôlınuş ! 
İşte, biz de Besmeleyi çekerek 

Bismil'e girdik; lakin durmadn ıda 
çıkbk. Otomobillerin, kamyonlarm 
suyu geçme stajı yaptikları bir ye
re vardık: 

Şoför, motör.ü yukarı kaldırıl ; la· 
kin, bu tedbir de kili gelmcmü o:.a.
cak, çuvallar ile de sardı. Bismil'.Je 
şaka niyetine çektiğimiz Besırıelcyi, 
bu defa koı-ku ile Çc;!ktik ! 

Hele şükür! Karşı sahile seF mtt
le ulaşmış itlik. Solumuzda, yin" bir 
demir 'töprü uzanıyor. İki göz im 
montajı tamanılaıımı , yalnız mr 
gözünün demir kımnı henü~ j 1' 1 • 
mamış. 

işte, Pan:ıuk çaydan itibaren Di
yarbakır - İrak hattına muva ten 
veda etmi~ bulunuyorduk. Muvak .. 
katen diyorum, çünl,ti, hududa y i 
Cizreye da; anan 324 kılometr ık 
inşaatın muhtelif çalı ma mınt:: a
larma, petrol sahasına u~ n aya 
kadar tekrar tekrar girdik, çı ık. 

Yolumuz devam edıyor. 
'Babahakı,, köyünü gec·:> 

daha sonra da ' Ç tepe,, m 
köyü ü .. 1stasy n bi ya' a -
vaş ufalıyor, ır ı n k ybo u -
yor. Bütün bt mııı k Jarda, tr in 
geçtiği her y Tde uh cir köy ri 
var. Ru yac! n g tirtilcn Tü :Kler 
ile kurulan "r...oıtcpc,, de onlardan 
biri ve ileride "Silvan,, kazasının 
iskelesi de olacak. 

Yolumuz yine dcv.am ediyor! ' Sa .. 
lat,, dayız. Bu namı alan çayı görür 
görmez, hatırıma "Pa.mu.kçay .. gel .. 
di, yüre.ğim oynadı. Fakat, Nafia 
Ve~etiııin Sems .köprüsü imdadı. 
mıza yetişmiş idi! 



l&ıfa: • YENt SABAH 
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[ Bir Haf talık Radyo PTogramı ) .. [ _A_sk_e_rıik __ ı,_ıen_· _] 
Emekli ve yedek subaylarla aslmri 

ilk Türk petrol mın
takasına doğru 

23.25/23.30 Ymmki program ve Jaı- memnrlan §Ubeye da~~ 
(Baş tarafı 5 tnclde) 

Artık, Bitlis, Siirt, Yan, l4U3 yo
hma girmiş idik. 

lı.JO Program ft memJeket ... Q8l1., 

12.JS A,f:ıns " meteoroloji b.abederl. 
12.50 Milz:Dt. 

pamş. Beflkta§ Aıkerllk Şubesinden: 
2215/1940 ÇARŞ mA Beştkta askerlik şubesinde k:ıyıdlı be-

Çalanlar. Hakla Derman, Haan Gür, 
Zühtü BardaJtol)u. Hamdi Tokay. 

Okuyan: Mefharet Sağnak. 
13.16 Müzı'k: Halk Ulrkillerl -.e ka:ık 

bıı.valan. Snn Rcccb ve Ali Erbaş. 
13.30/14.30 Müzik: Küçük 0TUstrn 

(Şet; F.nver Kapclmruı). 
l .00 Pro~ ve memleket sn:ıt ~ 
18 05 t1ilzik: Karışık müzik (Pl.). 
18.50 Mil k: Radyo c:ı.z orkestrası (Şef: 

lbrahun O i!ilr). Soprano Bedriye TüzO
nün lştiraktle. 

19.25 Konuşma. 
19.45 Mcml et sata ayan, ajans ve 

a:neteo.--o jl baberlcrl. 
20.00 Müzik: Seçıımtş sarkıl.ar. 
Olruy;ınlar: Safiye Tokay CeW TGk -
, Mcfh:ıret Sa :ık. 

Çalanlar: Hakkı Derman Hasan Gür, 
ZQhtQ Bardako lu, Hamdi Tok.ay. 

20.55 Ko uzmn (Tarihten sayfalıi.r). 
21.00 Jıdüz.llt: Kavnlcı DurGUn. 
21.l o Müıik.: Fasıl hl'yeU. 
21.45 MQzik: htaııbul Konservatuvarı 

p ! lıerlndcn violonscll!st Mllldddln 
22.30 Memleket saat ayarı. ajans ha ~ 

berlerl. ziraat. esham - tahvil1t. kambi
yo - nukut borsası (Fiyat). 

22 45 Ajans ıpor servisi. 
23.00 Müzik• Cuband (Pl.). 

23.25/23.30 Yannk.i program. n ka-
p nış. 

20/5/lM-O p AZARTE'J1 
J 2.30 Program ve memleket saat ayarı. 
12.35 Aj:uıs ve meteoroloji haberleri. 
12.50 Müzik: MubtelH prkılar (Pl ). 
13.30/14 00 MQzilc: Karışık mQzilc (Pl.) 
18.00 Proı;rrun ve memleket saat ayarı. 
18.05 Milzlk: Hafif mUz.1k (Pl). 
18.30 .Milzik: Radyo caz orkestrasl (Şef; 

tbrahim ö~). 
10.10 Müzik: Sn2 ~eri. 
Çalanlar: Ruşen Kam. Vedhc. ee.det 

Ko:z.."l.ll. 
19.30 MQzlk: llıılk tnrknleri. 
Azize Tözem ve Sadi Yaver Ataman. 
19.45 Memleket saat ayıın, ajans ve 

tn teorolojl haberleri. 
2000 MOzik. 
Çalıııılar: Kemal N. Seyhun, Fahri Ko

J>UZ, Cevdet Çıığlar, lzzeddin Okte. 
01..-uyanlar: Rad.lte Erten, Mahmud Ka

nndo.ş. 

20.30 Konusına (Umumt te.rbt:re ve 
)>eden terbiyesi). 

20.45 Müzik. 
Ç<lhnlnr. Vecihe, Cevd t Kozan. Ru:en 

Kam, lzzeddin öktc. 
Olcuyan: Müzeyyen Sennr. 
21.10 Konuşma {Een ve tabiat bllglleri) 
21.30 Konser bkdiml: Halil Bedll Yö-

netken, ve Mil:r.ik. llndyo orkestrası (Şd 
Pr. E. Practorius) Solist: Dr. Paul (Kor
no). 

22;30 Memleket saat a,yan. njan.! ha -

berlerl: zlrant. esham - tahvillt, lam:ıbl,.o - nul."Ut borsası <FlTclt). 
22.50 Milzik: Cazbnnd (Pl.). 
23.25/23.30 YannkJ program, Ye b-

21 5 1940 SALI 
12.30 Program \'e memleket saat ayarı. 
12.35 Ajans ve meteoroloji haberleri. 
J2.!i0 MQ lk. 
Çalanlar: Ruşen Kam, Vecihe. Cevdet 

Kozan. lz.zeddin öktc. 
Okuyan: Muuıtrcr tıkar. 
13.30/14.00 MClzik· Hafi! milzlk (PL). 
18.00 Program o,;e memlcltet saat ayarı. 
18.05 MOzik: Caz.band (PL) 
18.!W Çocuk saati. 
19 00 MQzik: Fasıl ~ 
19.45 Memleket saat ayan, aima ft 

Jnetcoroloji habederl. 
20.00 Konuşma (Ç11tçinln saaU). 
20.15 Milzlk: Ankara ndyoısu ~ aes 

'.\ e :ı.z ht!)'et!. idare eden: Mesud Cemil. 
21 .00 KonU$1X!.A (tktJAcl 'le hukuk aa

ti). 
' 21.20 Serbest saat. 

21.30 Müzik: KflÇ{ik Ol'ltestra (Şef: En
ver Kapelmnn) Sopr:mo Bedriye Ttızanün 
ht raldle. 

22.30 Memleket saat ayan, ajans haber 
)eri; ziraat, esham - ta.hvillt, bmbtyo
nukut borsası (Fiyat). 

22.50 MOzik.: Cazb nd (Pl.) 

C2 

; Her şey aklıma gelmiş, fakat bu 
gelmemişti. Buna rağmen bütün §aŞ
kınlığım ancak bir kaç saniye devam 
etti. Hemen kendimi odadan dı.,arı 
attım. Dilşünüyordum. Acaba bu 
tir tesadtlf müydü, yoksa bir tuza. 
in mrt dilşmüştilm? Birinci ihtimal 
lıer halde daha kuvvetli olacaktı. 

Rcder bu kaçışmıı tabii buldu: 
\ı - Korkma., seni tanımaz, Ameri· 
Jcadan yeni gelen bir arkadaş. 

Burada kimseyi tanımaz diye ko
JJUeunca bu tahminim bir kanaat de
recestne çıkn.. 

12.30 Progrıım ve memleket sant ayan. 
12.35 Ajans ve meteoroloji hnbcrlerl. 
12.50 Milzlk: Muhtcllf ~ (Pl.) 
13.30/14.00 Mtwk: Küçük orkestra (Şef 

Enver Knp iman). 
18 00 Progrnm ve memleket saat ayarı. 
18.05 Milzik: Cnz.band (Pl.). 
18.30 M 
Ç l:ınl:ır: Kemnl N. Seyhun, Fahri Ko-

ı:uz, :tzzcddın öl:tc. 
O uyanl r. N bile Rn1!. Azize Şenscs. 
19 00 K nu a (Dış polltikn hlidisclcri) 
19.20 Müzik. 
Çalanl r Ccvd t Ç ğlıır, Fahri Kopuz, 

lz:ıcdd n ö _ 
Okuy n: Mustıı1n Sağlar. 
19.45 Memleket saat ayarı, aja.M ve 

metcoroloJih berlerl. 
20.00 M ik Fasıl heyeti. 
20.35 Temsil: Orduya Ni.şanlıym:ı, Ya

zan: Kemal Tazem. 
21.35 Serbest sant. 
21.45 Müzlk: Rlyascildlmbur bandosu 

(Şef· lmnn Küncer). 
22.30 Memleket saat ay:ın, ajans ha

berleri; zlrnnt eshnm - tahvilli, kambl-
70 - nukut borsası (Fiyat). 

22.50 Mo.zik: Caz.band (Pl.). 
23.25/23.30 Yannki prognım ft ka-

pauı~ 

2S 5 94.0 PEBŞEMBE 
12.30 Progrnm \ e memleket saat ayan. 
12.85 Ajans ve meteoroloji babederl. 
12.50 Müzik. 
çaınnlar: Ruşen Kam, Vedhe, Ce9'dılt 

!tozan. 
Q1,..-uyan: M~ Sennr. 
ıs.ıs Mtwk: Halk Ulr:killeri. 
Azize Şcnses ve San Receb. 
13.30/14.00 Müzik: naru müıik (Pl.). 
18.00 Program ve memleket saat ayan, 
18.05 Müzik: Oda müziği (Pl). 
lC.30 M!Wk: Radyo caz orkestrası (Şef 

lbrnhbn özgür). Soprano Bedriye TU -
z:Untln ~kile. 

19.10 Müz.lk: Saz eserleri. 
Çalanlnr: ll:ıkkı ~an, Şeri! tçU, Ba 

san Gür, Hnmdl Tokay, Basri tıner. 
lG.25 M07Jk: Okuy:m - ~e Tokay. 
19.45 Memleket saat a;ran, ajam ve 

meteoroloji hnberlcd. 
20.00 Mllzik. 
Calanlar: Kemal N. Se,-hun. Fahri ~ 

puz, 11.zcddln ökte. 
Okuyanlar: Sadi 11.ot&es, Mel.ek Tok-

,Oı.. 

%0.30 Konuşma. 
20.45 MüUk: Fnsıl heyeti. 
21.10 Konuşma (Sıhhat ga,nti). 
21.30 Müzik: Radyo orkes'Lrnsl (Şef: H. 

J'erld Alnar). 
Z" .20 Müzik: Cnzband (PL). 
22.30 Monl ket s:ınt ayarı, njans ha -

ba1erl; ziraat. h.ım - tnbvWt, kambl-
)O • nukut borsas\, (Fiyat), 

22.50 MUzlk: CaW:ınd (PL). 
23.2S/23.30 YannkJ program ve ka-

Pliilli· 
U/5/1940 OUMA 

12.30 Program ve memleket saat ayan. 
12.35 Ajans ff meteoroloji haberleri. 
12 . .50 MUzik: Muhtelif şarlcılıır (Pl.) • 
13.30/14.00 Mtlzlk: Kllrl§lk program 

(Pl,) • 
18.00 Program ve memlG1.<.et saaı ayarı. 
18.o5 MOzl : Scn!onik müzik (PL). 
18.30 Müzik: Cazband (Pl.) 
19.10 Müzik. 
Çalanlar: Cevdet Ça!lar, Fahri Kopuz, 

hzeddin ôktc. 
Okuyan: Sematuıt özdenses. 
19.35 Müzik: TOrldller (O~an: Mu -

saffer i'ırath). 
19.45 Meııdcket ı;aat ayarı, alam '90 

~oloji haberleri. 
20.00 Müzik • 
Çnlanlnr Fahire Fenan., V eclhe, Refik 

J°er3an. 
Okuyan: Necmi Rıza Ahbkan. 
20.!0 Komışz:na (MW! tahnmanhk 

menkıbeleri>. 

20.45 MUzik. 
Çalıınlar: Vecihe, Refik Fersan, J"abire 

Fersan. 
Okuyan: Mc1hnret 5a1nak. 
21.00 MQdk: Folkl<>rumUZdan 6rnelıc

ıer (Sadı Yaver Atnman). 
21.10 Konusma (Bibll7ogrntya). 
21.30 Milzlk: Küç\lk orkestra (Şef: En-

vurdun? diye haykırdım. Bu sırada 
Fritsch iyice yanıma yaklaştnŞl .. 
Bir anda tabancrunı ona doğru çe· 
virdim. :F'akat korktuğum başıma 
gelmişti. Fritsch sesimden beni ta
nımış ve ihtiyatlı hareket etmişti. 

Sıktığım kurşun boşa gitmiş ve 
kuvvetli bir kol bileğimi yakalamağa 
muvaffak olmu tu. 

Ayni zamanda onun sesini duy· 
dum: 

- Bu defa climden kurtulamıya
caksın dişi yılan! 

Fakat vakit kaybedemezdim. Siır· • 
aile çantaım açtım. Daha evvel yer
leştirmiş olduğum ve bır mendile ar
mış bulunduğum tabancrunı çıkara
rak göğBUne sokulduğum Rederin 
tam kalbinin ilzerme ~ kurşun sık· 
tun. 

Bu sırada Reder yere yuvarlanmış, 
gö0 sund n boşalan sıyah kanlar, 
y rleri boyamağn 00..~lamıştı. Ben, 
bütün umidlerımin kaybolduğunu 

gorünce tevekküliln verdiği bir his
le "'oğukkanlılığınu yemden iktisab 
etmiştim. Nasıl olsa partiyi kaybet
miş bulunuyordum. Benım için ölU
mü beklemekten başka çare yoktu. 
Hatta bunu biraz da istiyordum. Öy
leya, eğer beni şimdi öldürmezse kim 
bilir cllerıne düştüğüm bu kaba Al
manlar bana ne tazyikler yapacak
lar, bana ne ıstırablar çektirecekler-

SiWı sesi üzerine odadan bir gü
rültü duyuldu. Ben elimle dilşmek 
üzere olan,Rederi tuttum. Diğer ta
raftan sanki vunı1an henm;şim gi
bi hafif bir çığlık kopardım: 

- Ne yaptıa Redeı-! Belli llİÇİll 

niız yıış haddine uğr~ olnn emclill 
ve yedek (&ki tabirle blrlnci ve ikinci 
sınıf ihtıynt zabitan ile memurini aske
rlye) subııylıırla askeri memurlann sene
lik yoklamalıı.nna ı Hnzlrnn ~ günün
den itibnrcn bn§lnn:ıcnk ve 30 Ha.zirnn 
940 nkşnmı nihayet bulacaktır. Bu 70k
lnrnnyn fstanbulda bulunnnlıır smı! ve 
rütbesi her ne olursa olsun haftanın pa• 
zarteıl, cuma gUnlerl saat 9 dan 17 ye 
kadar, di er :yani Salı, Çarıamba ve Per· 
ıembe günleri öğleden ıonra aaatı 18 den 
17 ye kadar aşnğıd.a yazılı vesikalarl:ı bir
likte blzznt müracaat edeceklerdir. 

1 - Emekli Subay ve Memurlar: 
a) Nüfus hüviyet dlzd:mı. 
b) Maaş resmi scncdl (Beraat), 
c) Varna nskerUk vesikrun. 
d) Her bangı. bır fen fUbcsinöe ihtisas 

yapm.ış ise diploması, 
e) !ki nded UX6 ebndmdan \•esiknhk 

fotogrn!. 
il - Yedek Subıy ve Aakert Memurfltf' 
a) Nüfus hüviyet c1lzdnn.ı, 

b) Askerlik vesiknsı (Terhis tıezkerCl'li, 
yedek ruba)' diploması), 

c)Herh:ıngi bir Len subesfnde ihtisas 
Jaı>mıt ise diploması. 

d) 1k1 aded vesikalık UX6 ebadmıda 
fotob'af. 

Hnlen ıstmıbuldan hariç mahall.erdo bu
lunan emekli ve yedek sübaylarla aske
r! memurlar yukanda yazılı vesftaJanıı 

b1rer suretini bulundukları yerin askerlik 
şubesine milracaat ederek pul ilsak et -
meksizin tasdik ettlrlp ta:ıbhildlü bir 
mektubla ~bemlze göndermeğe med>ur
durlar. Mcktublannd.a bulundukları ma
hallin çık adredn1 7azm:ıkJa mf1kellef

Urler. 
Senelik ihtiyat yoklamasına lştlrak et

mJyen veya taşrada olanlar yukarıda 7a
z.ılı vesika suretıerlle bulundukları yer
leri bildirmjycnler 1076 sayılı kanunun 
10. m ddesinc tevfikan elli lira p:ırn cc
:ıı.asını &!emeğe malık<ını edilecekleri iltuı 
olunur. 

w:r Knpelmmı). 
22.30 Memlclcet ~t ayarı. ajans ha -

berlcri, z.ıraat, esham - tahviınt, knmbi-
3"0 - nukut borsası (~lyat). 

22.50 Muzlk: Cazband (Pl.). 
23.25/23.30 Yannk:I program, ve ka

panış. 

2515 1940 CUMARTESİ 
JSJJO Program ve memleket saat ayarı. 
13.35 Ajans ve metcarolojl haberleri. 
18.50 Müzik. 
ç.ııanıa.r: Cevdet Ça81ar, Kemal N. Sey 

hun, Şerif tçli. tzzeddin ökte. 
Okuyan: Radife Erten. 
14. J 5 Müzik: Bıılk türldllerl (Ahmed 

Gllrscs). 
ıuo Müzik: Rlyaseticümhur bandosu 

(Şef: 1hsan Künccr). 
15.15/16.30 Mtl7.ik: Cazband (PL). 
18 00 Progrrun ve memleket saat 11781'1. 
18.0S MOzik: ~ m!lzilıc (PL). 
18.30 MOzik: Radyo caz orkestrası (Şe! 

tbrahlm ôzgür). 
19.00 Konuşma (Yurt bilgisi ve sevgisi) 
19.15 Mlizik: Nurf Hnlll Poyraz'dan 

LBkin, otomobilimiz, toprak illb
rinde güçlük ile ilerliyor. Amma, 
tızülmeğe değmez! Çünkti, mevcud 
yol, nnüle edilecek. Bir kaç ay son
ra, yapılmakta olan Diyarbakır -
Silvan • Ziyaret - Bitlis şosesinden 
i§1enecek. Ziya.retten aynlan bir kol 
ile de Siirde zahmctsir.ce gitmek 
milm.kUn olacak. 

Gün, akşama yaklaşıyor. Ufukla... 
rm kararmasına ancak bir kaç saar 
timiz var. Bütün endişemiz, saat 18 
den önce ''Batman,, çayına va.ra.ınaı
mak! Zira, karşıdan karşıya geç -
mek için, Slird 'ilayeti hususi tcı.. 
resi tarafından kiraya verilen aca... 
yı"b kılıklı, kayık azmanı, mavna ben 
r.eri, teknelere binmek lhım! Bu sal
dide ve sfilhurde - t.abirlerin eskili • 
ğini mazur görünüz. ÇünkU daha 
münasibini ve onların hnline, şanı
na daha uygun olanını bulmakta. i
clz kaldıın ! - Nesneler ise, saat 18 
den sonra Batman çayının bir kıyı • 
sına çekiliyor. Muayyen vakitten 
evvel sahile ulaaamıyan, hatta saat 
18 e kadar sıraları gelmiyen na.kil 
nsıWan, yi1kii ile, insanı ile be -
raber gecenin ayazında sabahla • 
mak mecburiyetinde kalıyor! 

Sözüme inanmıyan, "sona kalan. 
dona kalır!., darbı meseline kulak 
ammyan varsa, "Batma.rı., çayının 
kenarına te.şrif buyursun! ... 

[•] Burasınııı adi cooelce Mü -
tlerris 1di-yU inıiş. 

c••] Ulam bereket dıemektir. 

' Ankaradcı 

AKBA 
Kitapcvi • Kiğıdcılık • Türkçe 

ve yabancı dil gazete, mecmua, 
kitap, siparişlerini en doğru ya
pan bir yerdir. Erika ve İdeal 
yazı makineleri sabş yeridir. 

Telefon : 3377 

Pul Merakhlarına 
Türk pulları kııtnloğu 194-0 ilAvesl, bu 

a,ym sonunda intişar edecdrtir. AlAka
dar olıınlann sarih adreslerinl bildir
meleri rl~ olunur. 

Nusret Pulh•n 
lltanbul • BeyoOlu 

scçllml3 eserler. Çnlıın.lar: Kemal N. ScJ _K_A_tııı...l_Z_U ____ K:-=1 
huı;ı, Cevdet Çoğlar, Şerit 1ı;:ll, İzzedd r " 
ökte. 

19.SS Müzik: Okuyan - Az.ize Tözmı. MEYVA 1 

19.45 Memleket saat ayan. ajans \e 
meteoroloji hnbcrlm. T u z u 

20.00 MOzik: Fasıl hey U. 
20.30 Konuşma (Günün meselıelerl). 
20.~ MQzlk. 
Çalanlar: Cevdet Catla.r, Kemal N. Sey 

hlm. Şerif tçll. tzzeddtn Oltte. 
Oku)'anlar: Radife Erten, Mahmud lta

nadaş. 

21.20 Ml1zilıc: Siret Tayfur tarafmdan 
Gitar bmayen sololan. 

21.35 Mil%ilıc: KüçQt: orkestrası (Şef: 
Necib Aşkın). 

22.30 Memleket saat ayarı. ajans ha
berleri; ziraat, esham - tahvilAt. kambi
yo - nukut borsası (Fiyat). 
22~0 Konuşma (Ecnebi dillerde - yal

nu kısa - dalgn postasllc). 
22.50 MOzik: Cazband (Pl.) (Saat 23.SO 

ye kadar yalnız uzun - dalga ile.) 
23.25/23.30 Yarınki prognım ve ka

panış. 

~~IZ....ı.ı~~~CASUS ROMANI 
Tefrika No ~ 42 

dl. Bu esnada birdenbire kapı çalın -
dı. Her halde duyulan silah sesleri 
Uzermc gelmiş olacaklardı. Frıtsch 

kaba bir küfür savurdu. l<"'akat kapı 

çalınmakta devam ediyordu. Niha
yet kapıya sokulan ve çevnlen bir 
anahtar sesi duyuldu. Firitsch, beni 
daima bileğimden tutmakta devam 
ederek gelenleri bekledi. 

lç rıye polislerin ve kapıcının gi.r· 
mcsiru bekliyorduk. Nitekim böyle 
oldu. Önde kapıcı, arkasın.da bir 
Türk polisi içeri glı di. Polis gayet 
fena almanca konuşuyordu. Fakat 
Fritschle anlaşabildiler. 

Fritsch kendisine funirane bir eda 
ile: 

- Ben 1lir Alman zabitiyim. Bu J 
kadın bir lngiliz ca usudur. Arltada-

eımı da öldürdü. Sür'atle noktadan 
telef on edin. Alman karaga.hına a· 
ziyeti bildırin. Buraya doktor ve va· 
ziycti tahkik edecek adamlar gön
dersınler .. Ben o zamana kadar bu 
dişi yılanı muhafaza edeceğim. 

Polis, askeri bir selam vererek dı· 
§ru'l çıktı. Kapıcı da onu takib etti. 
Bız gene onunla yalnız kaldık. 

Fritsch tabancasını cebine koy
muştu. 

Yalnız bileğimi sıln sıkı tutuyor 
ve ban hain haııı bakıyor: 

B ına ne işlenn açılnc gmı 

k n, diyordu ve bnn:ı tatbik 
e c.klcrı, tüylerimi in pert n v en 
d rın nefret hislerim ay ndır:m 

i kencelen bırer b rer an1 tıyordu • 
Beu hiç cevab \ ermiyordum. 

65breklerln çalışm.a.k kudretini arttırır. Kadın, erkek idrar zorluklarlD1ı 
esti ve yeni bclsoğulduğunu mesane iltihabını, bel ağrısını, sık sık idrat 
bozmak ve bozarken yanmak hallerini gıderir. Bol idrar t.P..min eder. !dral"' 
da kumların, mesanede ıaı,Ia.nn teşekkülüne mfuıi olur. 

DİKKAT: JIELllOBLO idrarmızı tcmizliyerek mavile~tirir. 1 
Sıhhat Vek".tlctinln nıbsatmı haizdir. HER ECZANEDE BULUNUR. 

.. ,. • • f" .... 

• <>' -er- .. • . : •• ...· '\ .... ~ 

ADEMİ İKTİDAR 
ve BELGEVŞEKLiGiNE -

HOR iN 
TabletJerf her eczanede bulunur 

tP.ta btuA 1~~) Galata, l.tanbul 
•eo11t ••o• ....... ta .. , 

1 Devlet Demiryolları İlcinları 
Muhammen bedeli 2llO lira 90 kuru:; olan 6402 kilo muhtelif eb'adda yanm 1"' 

...ıak bnşh demir perçin çivisi 28/5/1940 Sah günü uııt (10.30) on btıçukta Jl'1" 
dm:pnşada gar binası d.abOfndeJd komisyon tarafından ı:ıçık eksiltme usulile sa~ 
abnacaktır. 

Bu işe girmek ~ 216 llrn 7 kuru$luk muv:ıkkııt tcmınat ve kanuı:ııllt 
lllrln eWğl vcsalkle blrlilıcte ekşiltme gUnU saatine kadar k.omısyoaa mura~aUerı 1" 
mndır. 

Bu iie nid şnrtnameler Komlsyondnn parasız olarak dnğıtılmııktndır. (3SS5L,_.. 

lfl!ll .................................... .... 

Cağaloğlunda ÇIFTESARAYLAR bahçesi açıldı 
BugUn saat 15 den 19 a. kndar l{EMANİ NF..(JA'l1 

ve 15 arkadaşından mürekkeb Büı'"OK Sı\..Z HE\'ETİ 

Bahçemiz içkisiwtir. (Kapaıı Cumhuriyet Matbaası karşısındadır.) 

Gümrük muhafaza genel komutanlığı İstanbul 
levazım amirliği sahn alma komisyonundan: 

Tutarı ilk teminat Tulh 

1 - 8 kalem deııtz kızak malzemesi (Bu 1814 
sekiz kalem mnhemeden kullnnıbnıa 

137 l r.ı 20 5/940 aı ıı 

~ görcbılecekler de alm::ıbillr) 
1 - 18 kalem makine tamir mnlzcm ı 772 O 8 > > > ı• 

Yukarıda yazılı malzemeler blznlnnnd terilen s:ıntlerd p rlı ;J.;ı alı roktıı'' 
Şartnamelcrl komisyonda g6rlllebl r 1atcklilcrin \ CS«lk ve ilk tenu t ı akbu ınrll' 
Gelata Mumhnne caddesi lbrahım Ilı!at h. n ıkincı l· ttJ t kom • n gelmcleı ı. 

(4113) 

Milli Saraylar Müdür öğünden : 
ı - Yalova knplıcnlannda Riyaseticumhur ko u y. nında y ptır.ıl.ı k kalıb u. t· 

llk binasını inşaatı Jııakkında ıl~n olunnn \e 16 l\1nyıs 1940 t r b nde ıc ı nııJ• 
Jtarrer bulunan kapalı zarf U.<:Ulile ek ıltıney talıb zuhur etn e olduğtll>' 
dnn inşaat arttınna ve eksilune knnunun rı (40) ıncı m dd hükm ı e re 
pauırbkla ynpt.ınlacakt.ır. 

2 - Pazarlık mayısın 7bmincl paznrtcsi ı saat on beşte yınc Dolm b hçedc 5$" 
rııylnr MücHlriyctl btnaaındn yapılacaktır. 

ı - :Mlnt S::ırnylnr MOdilrlülü lmlcın ne ınur cnnt edecek ol. n lıbler n • n proi1• 
eksiltme şartnamesi. fenm sartn. tc, k şı!name \ e muk v len me m \ dd 
nln blrcr sureUnJ (2.5) llrn bedel muknbıl nde alab lırler 

4 - Muvakkat teminat (3850) lıra (71) ruştur. 

Bu pararun pazarlJlm ;,aınlncağı anttcn bır saat evvelin 
7a~ bulunması IAz:ımdır. 

ı - Pazarlığa girecek cııllllılar Ticnr t od sına knyıdlı bulun "1:ır 'e ımdıye k ~ 
b;nşka ycrkı'de ~ ıısgnri (40-50) bın lıra nıdd ndcki ınşaat işlcrltı' 
dair elde ettikleri 't'81ilıcal:!.rla b \ ikal.:ı .. ı göstermek sur tile kontrol 
ınarbğındnn aynca alacaklnrı !cı nı Ud r şahndctnnın in1 ve tcntlnat p .,$1 
makbuzunu muayyen zaman kad. r p zarlık heyetine tevdl edeceklerdir. (~ 

======================================~ 
İstanbul valiliğinden : 
ıs Jıılayuı Gençlik ve spor bayramıı da Fcnerbahçe stadyomunda saat 10 da Vf" 

.,_ adına merasim yapılacaktır. Ayı i gunde Beşiı.t:ış Şeref stadyomunda ıst ı>" 
aıuı ona melrtcbleri taratıncfan cbnnmıtil• enllklerı lcrn cdılecektir. Bu şenlıkle!1 

pm1IG% daveUyclUcr ıtreceklerdlr. 
F..aasen mahdud oba bu dav t y lcr ııhal:ır ılc ilgili kaymaluımlar tar:ıfınd 11 

clalıtılmıştır. (412C) 

Nihayet aradan beş on dakik g 
Pııce kapı yeniden nçıldı ve en ön 
deminki polis mem ru olmak üzer 
bir takım adamlar içeri girdile , Bır· 
denbirc gözlerime inanrunıyaca,;;'lm 

geldi. Zira bunlann arasında Tomy 
ve benim od hizmetçim Ann, da 

1 vardı. Bunlar sessizce J.tntschin U· 

zerine atıldılar. Gık bile demcd n 
ellerini, ay klarını ba.ğfadıfar. Ben • 
deta aptalla ı tmı. Anna y 
yaklaştı. Anıırauc bır sesle: 

- Derh 1 yun'lDuz, dedı 
na yardım e tı Tuvaletimi 
çıkararak b mı ı ın getirdik 
yu renk bır b > gıydim.S 
muslukta ı ta şeklini bo el 

Ayaklarıma ıyn.h \: kalın aya • b • 
lar gıyaim. Sur' tle dııJan çık A 
şağıda kapının onunde bir nrabn. du
ruyordu. Arb yn girdik, az sonra 
Tomy de bız ıltihak etti. Arıı.b Ur
atle hareket etti. 20 dakika nı 

Galata nhtımınd hareke~ eden bır 

'a.Purun ikinci mıf bir kam r ında 
Marm ad wzınc doğru aa.ılmıa bu
lunuyorduk. 

Ancak o zaman Tomy bana bır 

ka wnle ile vazıyeti anlattı. Mc
g r Anna benim ıkimizin de scfi> nıiq· 
Bcnım vapurda Fri ehin cebindert 

1 •ğım ı ağıtlarda f vkaUiı.lc nlU -

J m şeyler va.nnı~. Bu kağıtları bC' 
mm kam. ı mdnn alan da Aııııa imıq· 
Tomy de n)!ni vapurda goz.lcri gör· 
m yen b.r genç seyyah hüviyetiyle 

n ı mevkıdc cyahat etmisınıŞ· 
n mm nf fn.kıyetim Rederi old Ut· 
m ın buyuk bir işmı . Şımdi ara ur· 
dık rı R d ıin evinde de mühinı ,,c

b lunacn~'l muhakkaknıJŞ
ı n apartıman kapıc ıc 

ndeki d m da h ddi • 
ILiccn S I"\'lS memuı ll 
·ıerck 

- Şimdı n reye gidiyoruz? 
Onu ben de bilmiyorum. Aldı· 

ğımız emır iızcrinc ilk iş oıa.ral 
uı tle L ndr ya doneceğiz. 

-SON-


