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Alman kuvvetleri Kale şehrini aldılar 
Fransız kuvv~t eri,· Fransadaki. Alman zırhlı 

ırkaların·ın ric'at hattını kesmek iizere 
Amerika niçin 
Bugünkü harbin 
Dışmda kalamaz~ 

Amerikalılar bir Na:.ıi zaferinin, 
kendileri ic:in · · le bir fe-
laket ha · ola-
ı-ak 

şidde-

~ıı~m~~~b kar -ı>ısılıda;-'_2 üı hareketi, 
Zihinıefq ri çözülmiyen 
bir muamma gibidir. Birleşik Ame
tıkarun 1914 - 1918 Cihan Harbinde 
OYI;ıadığı hayati roliı bılcnler, harbin 
daha bidayetinde Amerikanın müt
tefiklerin yanında yer almadığı tak
cfo-de müttefik zaferinin güç olaca
ğını söylenıişkrdi. Nitekim o zaman
danbed geçen sekiz ay L11 ıddianın 
hiç de yaııl.ı.5 olmadığını meydana 
koymuştur. 

İtiraf etmek ıazımdır ki, müttefik
ler 193!) harbine, 1914. harbine nis
bctıe çok claha. şanssız bir vaziyette 
{;'irnıişlerdir. 1914 de evvela Japon
y~ , Rusya onların tarafında idi. Sa· 
niyen bilahara kendilerine iltihak e
Clerı ltalyadan söz almış vaziyette 
bulunuyorlardı. Nihayet rakibleri 
Sırbistanda da mc§gul buJunuyorlar-
clı. Bütün bu~an başka mütte -
fik kuvvetle_ri ~tki<J'~ .ve diğer 
llıü.cıtemlekeleri~ :f~.olduğu 
kn~ b~yük ~uvvl!UJr · ''1~aza 
etıuı;k. m~~buhyetinde -bulu~or
la~: Buna rağmen Alın~4r • 
bin~ nrerhalelerinae at,'ır b.~ı~ -
la ~agi ettiler: lşe Aınc~ 
klin~Uft 'halde . Fransaya • J~ en 
Aımart k\&vctferi"'sc~ı:cJ. ·den 
sökuıemed'.C":-i'ırliat ..) -• .'" anın 
ttı.üda.halesi biiytlk ır Üttısadi de· 
ğit=ıiklik vücuda getirdi. Avrupaya, 
Anıerikadan görillmcmiş mebzuli ... 
:YC!tte harb malzemesi, nihayet insan 
:Yağdı. Bu müthiş akın karşısında 
Ainıan ordusu inhlzama uğramaktan 
ho.şka ~are bulamadı. , 

.. HÜTTffİk 

-MUJCAVEMETl 

-· 

lf'littefiklerin ileri geçen Alman zırhlı fu'kala.rınm rica.t hatUnı 

kesmek üzere yapöklan harek&h gösteren harita 

.lnjrilterenin bazı ~ahil şe
hirleri boşaltılıyor 

Almanlar yeni gizli bir silahla 
lng i ltereyehücu m edeceklermiş: 

Alı:n~n koridoru 20 kilometreye indi 
Roma, 26 (Hususi) - Burada ~-

, kan Messagero gazetesinin BerliD 
muhabirinin bildirdiğine göre Al· 
manlar, İngiltereye karşı hazırla .. 
dıklan bir hücwnda, §im.diye kadar 
mal.Um. olmıyan gizli bir silah kulla~ 
nacaklardır. İtinayla hazırlanmakta 
olan bu silAhlar ~imdiye kadar hiç 
bir harbde kullanılmamışbr. 

Ahnanı Rica.t Hattı Kesiliyor 
Nevyork, 26 (Hususi) - Fra.ıl .. 

sızların Alman ricat hattını kesmek 
için yaptıklan hUcumlar muvaff akı· 
yetle devam etmektedir. 

'Evvelki gün 32 kilometreye kadar 
indirilmiş olan .Alm.ın kondoru (.!Un 

20 kilometreye kadar daralmışur. 

Ricat hattııııil kesilmesi benzin bula
mıyaca.k olan tekmil Alman zırbh 

kuvvetlerini atıl bırakacağı için çok 
milhim bir rol oynayacaktır~ 

Bo~da Elçilik Erkim SıhlıaUe 
Ankara, 26 (A.A.) - Lahey el

çimizin ve elçilik heyetimizin, tica
ret mü?.akeresine memur heyetin 
ve ticaret ateşesinin Lahaye do ..afi. 
yette oldukları Hariciye V ekaıctine 

(Sonu 3 üncüde) 

\. 

Beiçikahlann Dk imdadına yetişe,n Fransız kuvvetlerine lllıell8UP 
bir tank, BelçikaWa.r ta.rafından sevinçle ka.rşıla.nırken... 

Dünkü milli küme maçları ·I Yeni ~u~gar ordusu IMussolini dün de or-
Fener Altınorduyu, G. teşk~nunu ld f 1 · ı ·· ·· t ·· 
S 

• Sofya,26 (A.A.) -Harbiye Na· u şe erı e goruş u 
ar ay Altayı yendı :::.~::uaı:.:J:...: ilalyada 1 hazirandan ilibaren hususi olomobill•re benzin 

Ankarada Muhiddin sırıkla 

yeni Türkiye rekoru 

. mecli2ine tevdi etmiştir. verilmiyecek. MaltadakiAmerikahlar acele gidiyorlar 
3,81 athyııırak 

yaptl 

Harbiye nazırı, bu teşkilatlandır -
ma.nın, Nöyyi mliahedesi ile Bulga· 
ristan üzerine konan askeri tahdi
datın kaldın1roasmdan doğmuş ol
duğunu bildirmiştir. 

Hama, 26 (A.A.) - B. Mussolini 
llllgUJ;a ordu genel kurmay ba§kanı 

aareşa.I Graziani, harbiye milsteşa
n general Soddu, harbiye nezaretin-

de seferberlik eervislerini idare eden 
generaller ve pnsif konmma dairesi 
~i ile görüşmelerde bulunmuştur. 

(Sonu 3 1'ncad6) 

AlmaııJar, Amerikalıların ne ol- · i" 
Bu kanun projesinin esaslı madcJe.. 

lerine göre, 17 yaşından 65 yaşına 
kadar bütün Bulgar vatandaşlan si
Wı altına alllıa.bilecektir. 

, SABAHTAN SABAHA· 
tluğunu 1914 harbinde öğrenmiş ol
dukları ic;:in, kendılerini bugünkü 
harbe sokmamak maksaclile eller.ie-
den geleni yapmaktadırlar. ı 

· Nitekim Almanlar tarafından ı 
2.aptedilcn her şehirde Amerikan .te-
baasından olanların bır zarara uğra.- ı ~-....!lil!! ..... -.;;,.~·t,ff. 
?naınıı,ıan için en bilyiik ıtina göste-- 1 

tilı:nektcdir. Amerika harb sanayü ! 
lnüttefiklere durmadan harb malze-- 1 
ln~i yetiştirirken Alınn.nya bunu sa ; 
cl~cQ n:ı.zikfı.nc bir şekilde muaheze ·ı· 
ı:lı:ncklc iktıfa etmiştir. Amerika.da 
ho.rb lehinde yapılan muazzam nü • ı ~,,_:,.., 
rnayiş ve prop:ı.g::ı.ndclar karşısında 1 
tecahül gös terilirken, h:ırb aleyhin
de Yapılım en ufak hareket bütün 
~hnan aj:ınslan tnra.fınd::ı.n mübala
g·a ile nakledilmckl.edir. 
Şimdi §Öyle bir su2.l v::ı.rid olabi

lir: 

A.merikalılar, Umumi Harbi müte
<lk.ıb bir daha hi:; bir Avrupa har -
bine iştirak ctmen:ck ve Amerika 
~~ına asker gönclermcr.:ck prensi
~1lli - Monro pre~ipi • kabul et
ı..ıkleriııe, Alınanlar da bir d!l.
~ her hangi bir Luzitania. ba-
asllıı i~cmcmeğe, yani Amcri-

(S~ı.u 2 lnc.I uyhda) 

Galatasamy Altay maçında Gündüzfuı bir ı hüemnu 
(YBZISJ 5 inci sayf&A. .a) 

-
"GUndUz kUl:ihh, gece silAhh,, lar aras1nda 

lstanbulda bir Alman 
''Beş~nci kol,, u var mı? 
Alman Nazileri arasında bir Türk gazetecisi 

7 inci ia~ıyı bugUn 5 inci sayfamızda okuyunuz 

Kont Ciano döndü 
Roma, 26 (A.A.) - Kont Ciano 

ile milli terbiye ve korporasyon ~ 
zırları, Ganl>aldi kruvazörü ile Ar
navutluktan Brindisi'ye dönmüşler

dir. 
Her üç nazır, dün akşam trenle 

Romaya bareknt etmişlerdir. 
-----<>--

V u g o s lav.:.Sovyet ticaret 
anlaşması 

Belgrad, 26 (A.A.) - Akşam ga. 
. .....eleri, Yugoslavya ile Sovyetler 
birliği arasında imzalanmış olan ti
caret ve seyrisefain anlaşmasının 

tasvib edildiğini bildiren nazırlar 

meclisi karar.namesini neşretmiş -
tir. 

Roosaveltten Amiral Hortiye 
Budapeşte, 26 (A.A.) - Kral nai

bi amiral Horty, diln Amerika bir -
leşik devletleri el~isini kabul etmiş
tir. Elçi, amiral Hor-ty'ye B. Roose • 
veltiıı bir m~ktubu ile imu;ılı bir fo
toğrafıDıl vermiştir. 

i: ·veni dil, eski dil 

- Çarpagla Balo,,g okadalc Baba •.• 
- O ask•rlilr ders;. olccak. Ben •ana hesabdan ne .,,_,.tli11h. 

Jq,. •orrıgorrnn. (Yu111 S hıci aaJüfule) 



Sayfa.ı ~ 

-56- Yazan: AYJlAN ATIS .... 

Düsman sflv risinin 
t 

kılıc artıkları 
• 

tekr r kaleye sığı ılar 
- Eğer eminseniz k bul ediniz! 
- Baş i.ıstime atam! ... 
- Kirpicileri [ 1] Kanlı belden 

db ü ler ve geçidl ri k panıışlarsa 
bu gece sabaha yakın taarruza ge
ç m. 

- Bugün dönüyorlar, 
- O h lde yarın taaıTUZ emrini 

Bır ar 
mal k p 
yaptılaı. Tepeden 
demire bürünmüs iki ktl vet çar
pışıyordu. 

Kılıçlar, meç1er ve sün0illeıin değ
diği yerlerd n kıvılcımı r Mıbyor -
du. Şimşekli ve gürü1ttilli gdkten 
bir parça sanki, Haleb sur lan önü
ne inmişti. 

Bir saat de.vam eden tin bir sa
vaş zi.imrüt çayıra ru. bir kef-en çek~k 
ten sonra sona ermişti. İki taraftan 
beş bin kad r silvari 'e t.tan saha
ya cansız serilmi§lerdi. Bu huruçt'a. 
muvaffak olamıyan düşman süvari
sinin kılıç artıkları tekrar kaleye 
sığındılar. Sultanın askerleri kalede 
dir çok gedikler .açmıştı~ Artık ser
dengeçtiler, fedailer ip merdivenleri 
mazgalların di§lerine aumak kale 
bedenlerine tırmanmıya başladılar. 
Diisman bunların üstüne yuknı1ıdan 
kazaıılarlıı eritilmiş ziftler, kayna -
mış sular ve yüzlerine kıvılcımlı 
küller atıyordu. 
Kay:namı zift ile HaslananlrtT a

rasında şimalden gelen 20 gönüllü 
askeı<len ikisi <le vardı. Sultan bun
ların öldliklerjni gözüyle görmüş -
tü. Bu yirmi ki§i hayatlarını öyle 
tehlikeye koyuyorlar~ öyle çalışı
~·orlardı ki kumandanlar ve sultan 

r 
Yeni Saba 

ABONE BEDEI.l 

SENELiK 
e AYLIK 
S A'VLIK 
1 A'VLI K 

Tllrklye Ecnebi 

HOO Kuruı .2700 Kur.uı 
7,60 • 1450 •• 
400 • 800 • 
160 • 800 • 
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t}ani Saat Vasati Saat 

gUnct öOle "klnd 

4 3S Hl H 16 10 ---- ak .. m y•t.ı lmuk 

19 .31 2ı1 27 2 21 

onları kendi askerl rine şahamct 
ve kahl'amanlık nümunesi olarak 
gösteriyorlarclı. Bunların beşi de 
muhtelif yerl rinden aldıkları ok 
yaı alariyle ölmüşlerdi. Kale düş • 
müstü.. Sult n Halebe paxlak bir za
fer ~a,yı ile gırdi. Asıların temizlen
me ameliy si d ' am ediyordu. 

Sultan gene basında tolgası, sır· 
tında zrıhı ile Emir Cavlının çadırı 
önünde oturm em· ler veriyordu. 
S ğ kalan ve s lt nın ve kuman -
danların teveccühlerıni kazanan 13 
simal gonüli.ısunden bir isi bırdenbi
re sultanın ü tüne tıldı ve ü :im 
kuvvetini b l playarak pa· 
lasını sul an n indirdi. 

Bu darbe kalın tol a üzerıııde hiç 
b r tesır yaı dı. lk nci,, 
d belerin k 

n I atıni h n 
V" sultanın ylız 

Ve l yan 
r fıhkır y 
Mütecavı 

tıni daha, dal kılıç 
üz r ne saldırdı ... 
Alı b·n· Ebülfevaris 
bı "ni yakaladı ve 

Ali canlıevliyle bağnyordu: 

- Onu da, beni de öldürünüz! .. 
Nfı.sıreddin Mehmcd bin Şirgfıh 

yetişti. Meçi ile mütecavizin kaını

nı deşti. İri yarı bir genç olan Ba
tıni ba.Ia kendisini ayakta tutmak 
ve saldırmak istiyordu. Birkaç adım 
atmak istedi. Evvela elinden kılıç 

düştü.. Sonra ela kendisi bir çam 
yarması gibı cansız yere devrildi. 
Ebülfev.aris oğlu muhakkak bir ö
lümden kurtulmuştu. 

Batınil.erden bir başkası daha 
hücum etti. Bunu temizlemek fırsa~ 

tını da sultanın dayısı Şahabeddin 

Mahmud elde etti. Vaziyetlerinin 
tehlikeye düştüğünü gören diğer 
Batıniler hep bir.den hücuma geçti
ler. 

Atabeyin muhafızlariyle ve ora
daki kumandanlarla kanlı bir bo
ğuşma oldu. Epeyce muhafız öldü. 
ve yaralnadı, amma neticede de 
Batınilerin hepsini kılıçtan geGirdi· 
ler. 

Sonra. sultanı atn;ıa bindirdiler. 
Yıanağından kanlar altın zırh 'Üze
rine sızıyordu. Otağına getir.diler. 
iptidai müdavatı yaptılar. O <gün 
orduda her türlü temizleme hareke
ti tatil edilmişti. Halk ve asker sıil
tanın vaziyetini öğrenmek istiyor
lardı. [Deu.mı var] 

[11 «Kirpi» Türklerin lcad ettikleri bir 
nevi müdafaa &ilahıdır. Yumruk büyük· 
lügunde yuvarlak ve sert ağaçların üııtU
ııc yirmlıer santim uzunluğunda uçları 

sivri ince demirler cakılır. Bunlar• süva• 
rllerin geçecekleri dar yollara serpilir, 
Atlar geçerken topuklarına batarak tıep
alni ye;e yıkar, bu suretle karinlarına 
veaair y~rlerine saplanmak suretlle ya
raUir ve harb kudretlerini kaybettirir. 
Çivileri kirpi ı.Hkenlerine benzediği içlft 
bunlara Türkler <~Kirpi» derler. lstanbuf 
Askerl MUzede bunlardan birkaç tane 
v•rdır. 

BELEDiYEDE : 

İstanbulda bulunan 
petr.ol tankları 

1 bul belediyesi tkt1sad 
dürlüğü şehrimizde çalışan petrol 
kumpanyalarının mevcud tanklarını 
tesbit etme~. Belediyenin al • 
dığı resmi malumata n zaran Sokoni 
Vakum kumpanyasının 19 Romana I 
kumpanyasının 6, Shell kumpanya • 
sının 8, petrol limitedin 0.15 belecti· 
yenin 12 tankı vardır: 

Bak rköyünde açılacak 
arteziyen; r 

Bakırköy ve ha.valisine su vermek 
için belediye arteziyen kuyul~ı:ı a?" J 
mağa karar vermisti. Bunla.r ıçın lu· 
zumlu olan malzemenin temini husu· I 
sunda meşhur İngiliz firması C. İs- 1 

lerle belediye arasında bir anlaşma 
olmustur. Firma arteziyen tesisatı
nı en yakın bir zam n a göndere ~ 
c tir. 

Çöp kamyonları 
1am Jamyor 

B ycmn yaptıracağı 14 te - 1 

m"zlik myonnndan 7 tanesinin in· 
atı tamamlanarak belediye temiz· 1 

lik ışleri müdürlüğüne teslim o un-
mu!:1t r. Bu ara.bal r d al s rıs 

ıkarılacaktır. Müte d d o 7 
kamyonu da en yakın b zamanda 
b i eye teslim 

Toprak rn::ıhsulleri ofisine 
m cak u 

Jı ı lmaları icap etm:eirt:ecı 

Toprak Mahsulleri O 
1 O - 170 lira aras da ·· 
co.ktir. Toprak Mahsulle Ofi i ay .. 
rıca Ankara ve lsta.nbuldaki ube
lecinde çalıştırılmak üzer 3 memur 
alacaktır. Bunların lise veya yiık
sek mekteb mezunu ohna arı . rt .. 
tıı. ;;:ralıbler arnEa da n.ç•h ak imtihan hrimizde y ' rlacaktır. 

Çocuk bakıcı mektebine 
talebe kaydi 

Çocuk Esirgeme Kurumunun An
kararla cocnk yuv.asmda.ki coeuk ba.., 
kıcı mektebine talebe -kaydına ba§
lanmışb.r. Ka_yld 30 hazirana. kadar 
devam etleoektir. Yaşları 18 'Ve daha 
yukarı yaşlardaki bayanlar .alına -
caktIF. :ilk mekteb tahsilini bitirmiş 
olmak şarttır. Orta mekteb mezun
ları tercih edilir. Mekteb yatılı ve 
ücretsizdir. Tahsil müddeti iki se
nedir. Talihlerin; nüfus cüzdanı, 

mekteb diplomam, sıhhat ve a,şı ra
ıponı, iyi hal kağıdı, üc aded }'!eni 
~ıkmış fotoğt'aflarJIU dilekeelerile 
bir.likte .Aııkanı.da Çocuk Esirgeme 
Kur.umu umumi merkezine gönde • 
rerek müracaatları lazımdır.. 

( liadyo P~ogramı ) 
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12..30 Pr.ogram ve memleket .saat ayan, 
12.35 Ajans ve meteoroloji .haberleri. 
12.50 MW:ik: Muhtelif lla.rkılar (Pl.), 
13.30/14.00 Müzik: Karışık program 

(Pl.). 
18.00 .Program w m~mfokcl saat ayarı. 
18.05 Müzik: Haii! mtizik (PJ ). 
18.30 Müzik: Radyo caz orkestrası (Şef: 

İbrahim özgür}. 

19.10 Mıizik: Saz eserleri. 
19:30 Müzik: Eski 1Sta.nbul şarkıltirı. -
Çalanlar; Hakkı Derman, Şeci! içli, 

Hasan Gür, Hamdi Tolı:ıı,y, Basri üfler. 
Okuyanlar; Tahsin Karakuş, Celfıl 

Tokses. 
19.45 Memleket saat ayarı, ajans ve 

mftleoı:oloji tuibeıterL 

20.00 Mıhik: mıik. tlirkillcri. Aziz Şen
ses ve San Receb. 

20.15 Mü-tik: Okuyan: Nebtle Raif, 
Çalanlar: Memal N. Seyhun, Fahri Ko 

puz, izzeddiıı ôkte. 
20.30 Konuşma (Umu.mi Terbiye ve 

beaen 1er1:5iycSi). 
20.45 Mudk. 
Çalanlar: Ruşen Kam, Vecibe, Cev

det Koznn. 

Okuy;m: :Mefharet Sagnak. 
21.10 Kon~ (Fen ve tabiat bilgile

ri). 
21.30 Konser takdimi: Halıl Bedii Yö

netken ve müzik: Radyo orkestrası (Şef: 

Dr. E. P.nretorius). 
22.30 Memlek.l!t ııııat nyarı, Ajam ba

berleri, zir.ı::ıt, esbaın - tahviliıt, kam
biyo - nukut bor:şası (Fiyat). 

22.50 Müzik: Cazband (Pl.). 
23.25/23.50 Yaımki proıram. 'ft ka• · 

Panli· 

o -

POLiSTE: --
Balıktan 

- zehirlenen} r 

Garb aki mücadelede 
man v.i propagandalar 

at'i çarpışmalar garb cephe-

--o--

Belediye iki meyd n ıçin 
200 bin r a sarfediyor 
İstanbul beledfyesi Eminönü ve 

Taksım meydanlarını tanzim işini 

bu. yaz sonunda tamamlamıs ola
caktır. Eminb'lü meydanından Ga
la ta köp ·· üne yapılacak muvakkat 
kbprünün imıaatı b lamıştır. Köprü 
tamamlandıktan sonra Galata köp- ı 
rü::.iınün ve Emınonü meydanının 

yükseltilmesine b lanacak r. Emi
nunu m damada a. ıl n i ti l 
lere §imdıye kadar 1 m lyon 677 bin 
lira sarfolmuştur. Bunun 1,5 mıl
yonu el ktrik ~ i ketinin halktan al
dığı f p e ılmi tir. ı. a
IUm ol u il re bu p a fi V c
kfil tinden 1 tanbula te k olunmu§ • 
tiı. 

l Türk" d 
çıyor 

camii er r -
ken araba devrilmil?. aı ab -
nın nltmda kalmış, iki dizı yaralan
mıştır. Yaralı Fehminin tedavi i 
yapılmıştır, 

YeHilköyde h tas yon caddesinde 7 4 
numarada otuı an kahveci Mehmedın 
karısı Gül ye 'iği balıktan zehirlen
miş. hastalı n""ye kaldın arak teda
vi altına lınmış tahkikata başlan
mı . tır. 

iş meselesinden kavga 
Dikim n e n Mehmedle 

Ziya arasında is meselesinden ka\ ga 
çıkmış, 1 ehmed, çakı ile Ziyayı ba
şından yaralam tır. Ziya tedavi al
tına alınmış, Mehmed yakalanmıs -
tır. 

Beş metr .den düştü 
9 

sinde d ' m ederken mulıa· 
rib devletlerin efkan umumiyesini 
sarsmak için manevi sahadaki pro • 
pag dalar yeniden meydana çık· 

maktadır. Bu propagandalar muay
yen bir müddet gizli bir şekilde sey· 
rettikten sonra tekrar açığa vurma· 
ğa t lamıştır. 

Almanlar, bir tarafdan Norveçten 
Belçikaya, hatta Fransanın Manş 

sahili rine kadar uzanan bir deniz 
cephe i kurmak, diğer tarafd'an da. 
Maginot hattını çevirmek husuhun· 
daki askeri harekatından başka tür
lü netıccler de almak istemektedir
ler. 

Yeni Alman hareket ta.biyesi, hiç 
şuphe yaktın' ki, bugünün dikkat.le 
tetkik edilmesi lazım gelen bir hu
su iyetidir. Bur da malzem , rb 
va ıtası 'e modern teknıkt n ı fa· 
de azami haddine çıkarılmıc,; r. Bil-

ı lı lru etlerle 
irilmcsı dikkat . } 

t unutmamalıdır ki F' 
n ki har k:-tm büyük b 
u ~lma.nlar için h 
li olabifccck b"r şek 

rine r ı:mıen mı:-mlcketin l umuna 
şa ı b r vaz·y tte bir besind k lun 
m V('udıyeti kabul edilemez. 

Ame ik • • 
ıçın 

dışında 

bugH 
kalamaz 

Bu sebebden Almanlar zırhlı 'e 
moWı li.i kıt.alarmdan bu işi bizzat 
yapmalarını istemiştir. Muhaıebele

riıı cereyan i!ttiği mevkilerin sev -
kulcey i mahiyetleri ve bilhassa 
Fransı-.. endüstrisıııin belkemiğini bu 
mıntakaların teşkil etmesi, Almanla· 
tı C.aha ziyade bu kabil harcltata, 
zayiat.c'l bakmaksızın devam etmeğe 
sevk<'tnı i§tir. 

(Baş tarafı 4 imciide) 
kalıları kızdırroamnğa azami dere
cede dikkat ettiklerine göre mütte
fiklerJ>ir mağlfıbiyete uğramak teh
likesine düşseler bile Amerikalıla

rın her hangi bir askeri müda- 1 
halesine ihtimal yok mudur? Şunu 
da kaydetmek icab eder ki, bugün 
Amerikada harbe iştirak etmemek ! 
fikrinde btilwmnların başda meşhur 
tayyareci Lindberg olmak üzere sa· 
yısı pek çoktur. 

Hemen ilave edelim ki belki bazı 
dimağlara müli\yim gelen bu fikir
lerin hakikat sahasına çıkmasına 

asla imkan ve ihtimal yoktur. Bu
gün bütün harb sanayiini müttefik
lerin emrine tahsis etmiş olan bir1e
§ik Amerika, eğer yarın Alman taz
yiki tehlikeli bir şekil alacak olursa 
kendi filosile lıd.va kuvvetlerinin bir 
kısmını, iş daha sarpa saracak' olur
sa bizzat kara ordusunu da Avrupa
ya müttefiklerin yanında harb et
mek üzere göndermeğe mecburdur. 
Alman diplomatlarının nezaketi ne 
kadar ileri olsa bu mukadderdir. 

Sebebine gelince, bu gayet basit
tir. Farzı muhal bugün Fransız ve 
İngiliz imparatorluUlarının mahvı, 

on sene sonra Şimali Amerikanın 

mahvına sebeb olacaktır. Almanya· 
nın ne Paris, ne de Londra sehirle
:rinde gözü vardır. Onun gözü bol 
petrolde, bol madenlerde. iyi mahsul 
veren bol toprakla:rdad1r. Avrupayn 
hakim olacak olan bir Alman iktı

sadiyatının, dünya altınlarının yüzde 
75 ini ka::;alarına doldurmuş olan 
Amerika iktısadiyatına da haklın 

olmak istemebi tabıidiı. Sonra Ja
ponyaya du bu harbde Alman tezini 
tutmak muk.a.bilinde bir şeyler va
dedilmiş Olması tabiidir_ 

İlk hamleae bir deniz üstünlüğü 
temin edecek oJan Japonyanın -üçn
kü Atlas denizine Almanya hakim 
olunca Amerihl-> filosımu i1fi denize 

taksim etmek mecburiyetinde kala
caktır - ise Felemenk Hindistanı 

ve Filipin ad.ılnıından baslıyarak, 

Amerikanın 400 milyonluk Çindeki 1 
ticaretini kesı:rresi, hatta Hindist..ana 
da hakim olm..ısı i§den bile olmıya -
caktır. PirinG yemekten imanları 

gevrenıiş olan J aİ)onlatJn havyar 
yemekten mide fesadına uğramış A
merikalılara iyi yi.iz göstermelerine 
asla imkan yokttır. 

Bit.tabi yıldırım süratile yekdiğ~
rini teakub edecel-t olan bu hadiseler 
Amerikanın dünya ile alakasını ke
secek, onu çok nıü kül bir yaziyete 
düşürecektir. İngilterenin mirasına 

Almanlar ortalığı her ne pahası· 
na olursa olsun tedhiş etmeğc ca -
!ışırken Fr-ansızları İngilizlerden 

ayırmak teşcbbiislerinin yeni bazı 
emareleri gözükmeğe başlamıştır .. 
Ve yine eski noktai nazar, yani Al· 
manların yalmz 1ngilt.ereye karşı 

harb ettiği yolundaki sözler tekrar 
canlanmıştır. 

Fakat Fransa ile İngiltcrenin Al· 
rnanyanın mn.ddi ve manevi: taarruz· 
larının tesiri altında kalmadıkları· 

nı hadiseler göstermektedir. Bila • 
kis mücadeleye daha enerjik olarak 
harekete karar keyfiy.eti bu ta· 
arruzlar karşısında viicud bulmak -
tadır. F:ransa ve İngilterede son alı
nan kararlar ve tedbirler bunun ifa
desidir. 

Dr. Reşad SAGAY 

konacak olan Almanlann kendile
rini zahire ambarı olan Kanadnnın 
da vaıisi addAtmeleri de işi büsbü
tiin bozacak, nihayet Alman mmraf
fakiyetini tabii olarak nazizmin bir f 
zaferi addedecek olan Meksika ve 
cenub Amerikasının ihtilalci millet-

1
------=======----f--. 

Ieri de birer birer Amerikanın can Y unaı:ıİstan iki SlDl 1 

düşmanı kesilecektir. silah alhna çağırdı 
Şüphe yok ki, Amerikalılar du bu- Atiııa, 26 {A.A.) - Harbiye ne .. 

nu görüyorlar ve bir Nazi zaferinin, zarcti, neşrettiği bir tebliğle, 34 ve 
kendileri için tam manasiyle bir fe- 36 sınıflarının bütün ihtiyatlannı, 
la.ket hazırlayacağını takdir ediyor- bir talim devresi için silah altına 
lardır. Bunu kabul etmemek, Anıe- çağır.mıştır. İhtiyat efrad, bu tal!ın 
rikalılarıp dünyaca müsellem olan zc- denesi esnasında yeni sila.lı.laı la ıh4 
kfilarmdan şüphe etmek olur. Bina- tisas peyda edeceklerdir. 
enaleyh Amerikalıların müttefikle - --<J--

rin mağlub olmalarına göz yumacak YENi N.EŞRİYAT: 
farına inanmak çok büyük bir saf -
dillik olur. Arkitekt (mimar) 
Eğer Amerika. bugUn hilfül harbin 

dışmda duruyorsa, bu ancak kendi 
fiili yardımı olmadan da miittefik -
lerin galebe çalabilecekler.ine mevcut 
olan itimadlarının neticesidir. Ame
rikaiun kendi hayatını, müttefikle -
rin hayatiyle bağlı saymasıwn en 
büyük delillerinden biri de son za
manlarda harbe girecek grbi görli. -
nen İtalya üzerinde )~aptığı tesirl~r· 
dir. ' .. 

Bu derginin 109 • 110 uncu sayı· 
Iarı intişar etmiştir. İçinde yapıın11Ş 
müteaddit eserlerile köy :mimarisiııe 
aid bir çok projeler vanlır. Bunlaı·~ 
dan başka, hava bombardımanları~ 
na karşı korunma usulleri, miınaı·, 
Sinana aid yeni vesikalar adli yazı· 
lar ile malzeme rayiçleri vardır) 

(ARKİTEKT) bu say.ı ile qnu~c\t 
· · ·~· _...avsı.Ye ~nt:işa.r phna 61~Lt'.. l 

ederiz. 



(~ ara/<& 
gelen resmi malum ttan nl 
tır. 

Kaçan İki Hollandl\ Talatclbahiri 
Londra, 26 (A.A.) - 23, 24 iki 

Hollanda deniznlU gcnusı, sağ ve 
salim lngiltereye vamıı~tır. 

Gündüzkü \'azlyet 
Pari , 26 (A.A.) - Hav njansı 

saat 15 de harekat hakkında şu ma
IUmatı vermektedir: 

Courtralide P..clçıka ve bu şehrin 
cenubunda Fransız kıtaatıuın tut -
tuklan mınt:akaya karşı Almanların 
Lys üzerinde ) aptıklan taarruzlar 
btiyiık vasıtalarla icm edilmıştir. Bu 
taarruzlar biiyük mikyMd ve çok 
topçu hUcum tayyareleri ve tank 
.kütlelerinin mU7.alıeretıle yapılmı~ 
tır. Bu•tanTTuz dün bUtun gün muh
telif fasılalarla vuku bulmuştur. 

Gece yansı, fjiddetlı Fran ız ve 
Belçika mukabil taarruz! n neti
cesinde ccpheııin heyetı umumıyesi 

tizcıinde ,·aziyet eskı h lın ırca e
dilmi§ bulunuyordu. Muttclık kıtaat 
gay t bariz tedafüi tiıbıy muvaf -

_ fakiycUeri kaydetmişlerdır Askeri 
nıahafilde bes.n.n ediliyor iti bu~ 

ntüttefık kıtaatın man ny tının mü 
kemmel olduğuna ve yenı Alman va
sıtalarına piyadelerimızm nlışdığı -
na bir delildır. 

Biribiri ardından üç Alın n taar
l"Uzu kaydedilmişti. Taarruz on ili. 
on beş kilom trelık bir cephe üze -
:tinde cereyan et.mi tir ''e cephenin 
'Vils'atine ve muharebe}e · tiı k e
den kıtaatın aeedine bınn n Alman
lara dehşetli za~ iata mal olmu tur. 
Şimalde milttcfiklcr cephesinin 

tarh veçycsinde büyük değı ıklik
ler olmnıiu tır. 

Valcnciennes, Cnmb:ırnı ı; Arms 
tnıntaknsında muharebeler dcvq.m 
ediyor fakat diğer yalerd .. m bi bir 
8Ukunet kaydolunmum. r 

Öyle görulUyor ki, Aln ı r \·a
!encieıuıc 'e Arnı ceph • bır c:ok 
ltısan Ye t nk tak ·ı !eri 
fievkcdiyorl r Bu 

0

\ k ) ı Jd ili 
lllubnrebcleı io 'ul.ubulmu o11uğu 
"-rı-a ın simnli:ıe de yrıpıyoı 1 r. 
~ nche ti rınde Bol nvrı halen 

~ . 
ran ızl ruı clmdodır. C laı istı • 

lcarnC'tindc, bu ehı in cenub1.1nda ,.e 
ÇQk lızaktn ınuhnrcbcler ol aktudır. 

niiliin Rommc hattı. Amıens'in 
gllthinde Fı n ızlann kontrolü al
bndadır. Amien 'ın saıkınd Tran-
11!.zhır düı,man miıfı czclerinı t mizli
l'erek dü mnnın bir kaç gün tir iş
~~l etmiş olduğu ge id noktalannı 
lrer birer istirdad ederek nchır bo· 

l'unca terakki ediyorlar. 
Abluka. Tesirini Gö teriyor 

~ 1..ondra, 26 (A.A.) - Çok ıyı bir 
~hadan öğrenildiğine gofe. ablu
tı tn Almanya üzerine te ıratı nr
dflc bUtün faydalanın göstcnnckte
da.r. Şurası knt'idir ki Hitlerın gnrb-

başlamaya cesaret ettığı muaz -
~ hnrekabn sebebi, Almanyanın 
<lı 1 bir kı tnlınmmilhi olmaması 
1-r. Rı ın 5iddctli olması, feyezan
~ tırı yaptığı ı.asarat dol yı ile Al· 
~~Ynda, Rusyada ve Balkanlarda 
hı.tı • l hnkkındnki tnlunınler bcd· 
'uı~lt · Danimarknda hubub t mnh
) t..ayıfür. Hayvnnatın dortt bıri 

~ ~zliktcn telef olmu tur. 
~taraftan Almanyanın mayi 

lıı.ı t t tınl"!ı~ atı ıkı mı me çık-
kır. Almnnhır, h:ılen ıhtiyatl nnı 
Ullanmaktndır. Rumanyayıı gön· 

°tn<ıkte oldukfan 'agonları g rb 
' ınde kull ndıkl n ın Ru • 
,~~adan yaptıkları ıthalat ta azal. 
~ dlad1r. Almanlar, ne Bel ıkada, 
~ e liollandada mayı m hrukat 

l\ ia.rı. bulamamışlardır. Almanlar 
c 1.ndaıı bıgal cdılen memlclcet -
kı • şı da abluka çok sıkı tutul -

dır. 
ln..:ı r -"buiz Ordusunda Ta)inler 

~ ~lldra., 26 (A.A.) - lngilız Har
~ ll~zaretioin tebliği· 

>ltUct~lız hükumeti, aşağıdnkı ta -
~ti tasvib eylemiştır: 

\ud ııeraı Sir Ermund 1ronsid., te
~ l'~ı~Vkedilen Sir Waltcr Kırk&
fı..' l'itıe Anavatan kuvvetlen R

~"'r ~nhğına taym oluntııuşttu-, 
' 1 İronstdenio yerine impara-

r 
H©ırrlb> lf®}lb>0öğ0®}trö 

FRANSIZ CESMl TEBLlQt 
ı)aris, 26 (A.A..) -rranso. akşam 

tebliği: 

Somıneun Uıerinde şiddetli bir mü· 
cadeledo, tcrolddlcrimlzl f'azJahatu"-
cbk. • 

Şimal c-eph lndo son ı;ünleır zaıo. 

fmda Boulogne mıntalınsında. mü • ı 
htnı VMJtala.r tah5id etmiş olaa düş
man. sokn.klarda devam edilen şiddd 

1 
li müca<Hıeden son.ra §ehri alllu§ -
tır. 

J<'izcUnıle slrlerin sözlcrlyle teey
yiit etmektedir ki Aiı;;ne ile .Meose 
arasında vukua gelen son ~ 
la.r e311as111ıd.a, topçu nt.eşleı:lmlzin 

ve ot.ooıaük ilihlann düşma.oa kay 1 
betürd.iJ'.:"'İ zayiat ç.ok yüksektir. Ha- , 
rekat esna.._cunda, Alnıan piyadeNnin 
başdan başa olduı~u ) erde blçilm~ 
kıtalanm bulduk • 

Tayyare mey<lanlanmızdan IJuı

lanaa hücuma gelen düşmaa filo-
larma şiddetle muk helede bnhrmn 
avcı tnyyarelerimiz 'e hava dafi ba
taryalarımız, yi.&ksek 7.aylat verdi
rerek bu filolan ~'ltnuştu. 

AI..M N JtESMI 7Jı~LlQt 

l 'ürerin umwni ka.rargiUıı. 26 ( A. 
A.) - lman ordusu ba .. ~ -
lığının tebliği: 

li'Janclres l..erdo n Artols'da Al
man lota.lan, mahsur bulunan düş -
nıaıı ordulanna karşı teksif tıdil -
mi' hücuınlnnııa de\'um etmişler· 
,.e demir ~mberlcrlnl gittlkçıe daha 
ziyıı.de da.mltıuu.la~rdır. 

Düşman, bata, slddetJ.i . uroUıe mu
lun enı t etmekteclir. nü nıobvem&
ti ınfünldln olduğu kadar çabuk su
nıtte lunna.k itin, Alınan hava kuv
,·ctlcri, hlr~'ıOl' dof a, ası~eri hareıkita 

\e karada \•ul wı ~elen i'aı'pışmabra 

işürak etıni)erdir. 

Pransa - Belçika Jıilleıiııde. Al
man hava kuv\ctJeri, 7.eergugge. Os· 
teııdtı ve Duııkerg'de limanların balı 

torluk kuvvetleri genel kurmay baş
Jmnlığına general Sir John Dili ge· 
tirılmiştir. 

I~ IJ..-ıA\Ckili Londrad.a 
Londra, 2G (.A.A.) - Fransız baş· 

vekih B. Reynaud, B. Churclıill ve 
Lıgilız harb kabine.sinin diğer azası 
ile görüşmek üzere Loııdraya gel -
miştir. B. Reynaud nkşnm Parise 
avdet etmLstir. 

neı~nın nn~ wkiü Londrada 
Londrn, 26 ( \.A.) - İngiliz hari

ciye ncz.ırctin len bıldirildiğine go
rc, Belçıka ba vekili Pierlot yanında 
hariciye nazın B. Spaak, milli mü
dafaa nazın general Dcnis ve dahi
liye nazın B. Van Den Pörtcn ol
duğu halde cliioı Londraya gclmi~ır. 
Ve bir knç gundenbcri Londrada bu
lunan Bclçı ,a m liye nazırı B. Çuttt 
tnrnfınd n lrnrşılanmı !ardır. B. 
Picrlot \ e Spaak bu sabah Lord Ha
lifnxı zıyar t etmişlerdir. 

lngilkrede Uosnltılau şehirler 
I..ondra 2G ( A.A ) - Resmen bil

dirilıyor: 

Hollanda ın ve Bekik ıfo şimali 

Frnns.'l.nın bn ı kı 1mlnrın Almnnlar
tn.rafından ı ~ lı üzerine, İngiliz 
lıültCuneti, lngıltcıcnın cenubu şarki 
sahillcnnde nş ğıdnki ş hırlcrl teh
likeli mınt.akaya dahil tcliikki edil
melerine karar \•ermiştir. 

Grc:ıty Annoutlı, Lowrstoft, F'C· 
lısktowe, Hal"' i h, Clact.on, Prlnton, 
Walton, Southcnd, Margate, Rams -
gnte, Broadsta is, Douvres, Dea.l, 
Fclkeston. 

Bu şehirlerd,. oturan çocuklar, ana 
babalnnnıu müsaadesi bulunduğu 

takdirde, tahliye edilerek İngilte -
renin merkez mıntakasmıı ve Gal 
eyaleti.ne gönderilecektir. 
lnı;iliz İstihbarat Nıwruua Na&ka 

J..omira, 26 (A.A.) - Reuter bil
diriyor: 

İngiliz iacühbarat nazın Duff Co· 
oper, bu akşam, lngiliz radyolannda 
Fransızlara hitaben Fransl7.C& bir 
nutuk söylemiştir: 

Duff Coopcr, mukadderat &Mtin -
J 

ri tesisatını y niden bonıbardıınaa et 
nıi5tir. 

Ostcnde'de bir bıırutluıaede ve bir 
bahriye dt•posunda bombalarla yan
gın ~ıkn.nlnufj \'e bir nakliye gcmisl 
çolc ciddi ha.sara uğratılmıştır. 

24 mayısı 25 mayısa bağlayan g&

ce, Alınan lta.\'a lrunoetlerl lngllter&
nin şarkında '6 cenubu şarki.sinde 

müteaddit hava me.) danlan.na hil
cum etmiı)erdlr. Bu bombar.dımaıı · 
la.r, mu\'affn.kıyetl~ ~ apılmıştlr. 

Cn.lis ~ılda.nndn, beşer bin ton.ifil.
toluk iki bü) ük · caret gemisinc, da
ha ufak iki ticaret gemisi.ne ve bir 
lıarb gemisine bombam isabet et -
miştir. 

Ccnulı ceplu~iode Jmyda dq;er bir 
şey yoktur. 

Alınan 4ınrn J.."Uutleri, demiryolu 
hatlann.a, t-0pçu ıne\'Zilerbıe ve bil -
hassa onnaalarda nnişahede edileia 
asker tabaşşütlerine ~ bücum • 
lar•na deuwı etmiştir. 

25 mayıs gllnö diisrnama kayıp
lan 59 tayyaredir. BUDlanlan 19 u 
ha\'B muharebelerind6 dqürülmüı;, 

17 si ha\"8 dafl bataryalan tamfuı -
dan yere indirllmi~ \'e kalan. kısm1, 

) erde füen taluib edilmi~. 11 Al· 
ouuı tayyaresi kayıptır. 

Narvik nunta.kasmda., bombalarla 
bir büyük harb gemisi \"'6 bir knn a.. 
7.Ör ciddi ha ra uğratılmıştır. Bu 
gemilerd ~angmlnr çıkbğı görül· 
mil~tür. 

Dünkü gün esna6lllda Narvik 500-
ri gamiwrıuna ~ardun i~in, yeni Al 
nuuı dağ a\cı kontenjanları para -
~ütle Nanik eh nnda indlrllmi~tir· 

O." 1 .... 'IA TEBLlGl 
Berlin, 26 ( .A.) - Alman onlu

lan ba.5ktıınıında.ıılığ1 bildlrlyor: 
Kıtalanmız, ileri lıanıketlerine 

Gravelin k dar deumı etmi. ol
duk.bnııdan. Calais, bugUa flddetli 
ça.rprşmalardan nra işgal edilmi5 • 
tlr. 

den, her iki memleketin kritik saatin 
den bahsetmiş ve demiştir ki: 

"- Senelcroe büti.ın enerjisini, bü 
tün zekô.sını ve bütün hııllanı harbin 
hazırlanmasına tahsis etmiş olan 
kuvvetli bir millet tarafından hücu
ma uğradık. Biz, h rbdcn, ne kadar 
nefret ediyorsak, Almanlar o k:ıdar 
harbi seviyorlar. Almanlar harbi se 
viyorlar, çünkU onlar barbardırlar, 
biz harbd n nefret ediyoruz, çünkü 
bız mcdenlyız. 

Şimdiye kadar elde etlikleri mu
v~f fakıyctler, kendılerini hasreyle -
dikleri uzun hnzırlanm lann ve ayni 
zamanda tahrib, ya ma ve katil iğ

renç işlerini ~ nparken gösterdikleri 
heyecanın ncticcsidiri. 

Meydan okunuya cevab vermek 
mccbunyctınJe bulunduk. Hiç bir 
z:ımnn teslim olmıs acağız. Çünkü 
biliyoruz ki, nazi rejiminin csiıi ola
mk yn amakt n :ı ölmek bin defa 
)ekdir. 

Bu fmi hu um bütun şiddetine 
ragmen. bılıyoruz ki, bu hücumu püs 
kürtüğümtız zaman, Almanyanın 

kuveti günden giıne azal cak, bizimki 
ise fazlalaşacaktır , 

B. Duff Cooper, bundan sonra 
Fransızlaı1n ' e İngiliilcrin milli 
gayretlerini failal~tırnıak hakkın
daki kararlnnnı saymıştır. 

B. Duff Cooper. Bitlerin hedefinin 
iki büyük muhasunı arasında ihtilflf 
lar ynratma.k olduğunu kaydeylemif 
ve sözlerine şöyl devam etmiştir: 

Alman propagandası, Almanya -
nın yegane düşmanının İngiltere 
olduğuna inanfürmak istem.iştir. 

Hitler, Fransaya semihane şart

lar koşmaya h~zırdır. Burada İngil
terede, bu gayretlerin muvaffak ola
cağını görmek bahsinde en ufak kro 
kumuz dahi yoktur. Fransız milleti 
ne kadıı.r sadık ise o kadar da ha -
kimdir. Ve İngiltere, kendi mevcu -
diyetleri için çarpışıyorlar. Mtlttehid 
bulunursak, an,.ak galib gelliU. Ay. 
nlırsak belki de ölürüz. Almanya -
ııın burtlnldl bütil.D. p,yretleri, ba. 

Yazan: Raif METO 

Gun geçtikçe Balkanı rda. Rus -
İt yan. hatta Rus - Almnn rekabe
tinin bir çok tezahürleri gôze ç rp
m tadır. Balkanların baı ışmı, yal
nız Bnlknnlıla.rın her turlü tedbir
len değil, biraz da ha.ttü bılhaS3a üç 
buyük devletin, Rusya, Almanya ve 
İtalyanın Rumeli yanınndnsmdnki 
bırbırlerinc tam:ımen zıd roenfnat· 
leri temın ebnektodir. 

Almnn politikası Bnlknnlnrd da.
ha zıynde iktısadi emeller t.akib o-
diyordu. İptidai maddelerin fiyatla
rı dünyada adeta hiçe ıudiği bır 7.a
maııda, Almany Balknnlnrın ye· 
g ·me nıilşterisi olabilmiştir. İktısadi 
nüfuzu sayesinde bazı yerlerde, me
selii Yugoslavya, hattA Bulgaristan
da siyasi emeller hattA entrikalar 
takib etmiş, bu b:ığln.nn kuvvetien
mesı, Balkan ittihadını, hatta git
tikçe kok snlma~ra. başlıyan Balkan
lılık- rabıtalarını sarsın ğa başla

nııştır. 

Bır zamanlar Alnıruıynya fazla 
meyleden Yugoslavya ve Bulgar po
litikalarının gayclen şunl rdı: Yu
go lavya hem Almany , hem de 1-
talyn}. istinnd ederek tehlikeden 
beri k lacağını zannedıyor, bilyiık 

devletlerin ihtilaflarına ma.men ya 
bancı görünerek bu iki b' yük dev
letin hUsnU ruı7.annı kazanacağını 

zannedulyordu. lktısa.dı menfaatler 
de Yugosla\J'llyı komşularına yak
laştırıyordu: Yugosl v ticaretinin 
yüzde seksen ~i ltalya ve bilhas
sa Ainıanyaya muteveccıhdi. 

Bulgaristan da gene yni ikbsadi 
oobler ve b:ızı arazi ıstekletlnd n 

dolayı İtalya ''c Almany y tevec
cüh ediyordu. 

ttacy n politikasının B kanlar · 
d ki g yeswi ise şu sureU hülasa 
cdebıliriz: 

ltalv Arnavutluğu ~gal ettikten 
sonra kendisini Balkanlı addediyor, 
Balkıınl rda yerleşebilecek herhnn
gı Luyiık bir devletın yarın Adriya
tık hillerini, yani İtalyayı tehdit 
etmem me dikkat ediyordu. 

A rupa hnrbi b3şlildık.tan som , 
Almnnl ruı Balkanları bır zahire 
mb rı, bır ıptidai madde membaı 

ol rak tewkki etmeleri Bnlkanların 

b rı_mı temine çok yardım etti. Al
manı nn, İtnlyn.nın yukand izah 
ettiJimiz fikir ve hıslcrme hurmet 
etmeleri de Balkanlara bi müdahale 
d bulunmam:ılan ıçm ı bir se
beb teş il ediyordu 

••• 
vn.ıpa harbi baı la.diktan nrn, 

Rusyanın bırden kabugunda.n çıka

rilk vrupa politikruruıda mühım 

bır rol oynamnğa başlam lnn d r
h:ıl Balkan 1 lfı.vlannın na.zan dık-

boy le 

Alru:.my:ımn Frrın v ldntıcı 

sulh tlan teklıf etme mümkun
dur. Fa ;:at Alm"nya bır mu h de -
nin şartların hi~ bır zamruı hi.ırmet 

ctmcmi~tir ı. e Alınnnyo., Polonya 
mill ıne )npbğı gıbı, F unsız mıl -
letinı esarete dü~iınned n mutm in 
olmıyacakbr. 

B. Duff Cooper sôzletiııe şöyle 

devnnı etmiştir: 

- Dünyanm bitaraf memleketle -
ri, bızinı yanımızdadır. Bunlar, bim 
b kn:uıda ve her binnin kalbi bize, 
sempatilerini getirmektedir. Ben, bu 
memleketlerin halkından bahsedi -
yorum, hUkfuneUerinden değil. Bu 
milletler biliyorlar ki, bizim dav nuz 
onların davasının aynıdir. 

B. Duff Cooper nutkuuu şöyle bi
tirmijltr: 

- Jrllittef ıkler tarafında herlles 
mfltterek dava için çalışmaya. sa -
vaşmaya v lilzumu ta.kdirlt.ide öl-

gını zannedi) ordu, Yugo l ı:yo.yı 

nusyaya yaklaştıran sebebler de ay
ni idi. Fakat bu scbeblerin en mil • 
himleri siyasi idi. Yugosla~ a, Al
mnnyanın bir çok dostluk söz ve 
teminatına rağmen zayıf kom ul -
nnı istila etmesine şahid oluyor, yu
kın veya uzak bfr zamanda ltalya 
ile Al.manya arasında bir pazarlık 
metaı olmasından korkuyordu. 

Yugoslavya, ticaretinin yalnız Al
manyaya inhisar etmesinden endişe 

ediyor, yeni bir pazar arıyordu. 
Söylemek lfızımdır ki, Bulgaris

tan ve Yugoslavyada diğer bir his 
de - hatta menfaat hissinden daha 
büyük bir his de son zamanlarda bü
yük bir yer knzannıağa başlamış

tı: H.arb af eti, • <stilaya uğramak 
felaketi, ki bu her hangi bir arazi 
parçasından veya diğer bir menfa· 
ntten Ustündür. • 

Fakat herkes, Rusyadan başka 
herkes meşguldü. Balkan lslavlan· 
nı ancak bir kuvvet kurtarabilirdi: 
BUyük lslav memleketi, Balkan 1s
lo.vlıı.rının ezeli himisi olan Rusy .... 

Rusya, Balkan lslavlarının im· 
dad işaretine tehalilkle cevab verdi. 
Bilhassa Belgradda, Sofyada fikir -
ler bir dereceye kadar süktınet bul
du. 

••• 
Ru.syanm, zannodildiğinden çok 

fazla. kuvvetli olduf;'U gürülen 
Almanyanuı fazla büyümesine, o
nun, veya müttefiki olan İtalyanın 
her tarafta. ve bilhassa Balkanlarda 
daha fazla yerleşmesine miisaade et
mesine imkan yoktu.. Şimalde lsve
çi, AJmanyayn karşı müdafaa eden 
Rusya, Almanların bir gün Karnde
nize çıkmasını kolayla~ıramazdı . 

Bunun içindir kl Rusya Balkanlar 
da, Almanya ve İtalynya kru:şı cep
he aldı. Bir İtalyan - Alman müda
hale.sine karşı seyirci kalamıyacağı
nı bildirdi. lcsele bununla da kal
madı. Rusya ta Balkanlara kad r u
zanmağa başladı. 

Bulgaristan, dUn Rusynnın Tuna 
komisyonuna aza olmasını teklif et
mekle Rus - Balkan lslavları tesa
nüdü bir defa daha. tezahür etti. 
Avnıpanın bugünkü manznrası 

içinde Balkanlardaki İslav - Cer
men - İtalyan çarpışmasının bir de
receye kadar olsun Balkanları d • 
ha büyük sarsınblardan kurtar -
ması.. Alman ve İtalyan politilml -
ruıı teenniye davet etmesi mulıte -
meldir. 

Al.manynnın zannedildiğinden faz. 
la kuvvetli çıkması yalnız dfüıman

lannın milcndcle gayretini arttır -
maltla kalmadı, Almanyanın dostlan 
da bu dehhaş kuvvetten kuskulan
dılar. Rusyanm müttefiklere karşı 

daha mUlayim bir siyaset takib et -
mesi biraz da bu sebcbden ileri gel
miyor mu? 

Bununla beraber Bnlkanlnnn ba
rışıru tamamen müemmen telfıkkı et
mc.;c imkan yoktur. Balkanl nn 
bar ı garb cephesindeki me. dnn mu 
ha.ı "bcsinhı neticesi ile çok ) nkuıdan 
alakadardır. Balkanların ban ı .. bu
günlerde herkes gibi günli giınunc 

yru ıyor. Bu fırtınnlı zamanlarda bu 
da bir knzanc dci;'il midir? 

meye azmetmiı. i e, zaferden uphe 
edilemez. 

Iki fiıkdan b!rioi tercih ctınemiz 
lü.zımdır: 

- Ya hepimizi muh:ı.1.kak sur tt 
ergeç bcl:.liycn ölüm, vcy.:ı.hud buyük 
mükafat, z:ıfor cklili. 

y :ıralı Almanlar 
Paris, 26 (A.A.) - H vas nj n • 

sının Avusturya hududundan öğ -
rendiğine göre, Knrenti ve Stiri CJ. a
letlerine. gnrb cephesinden simdiyc 
kadar altmış, yetmiş bin kadar yar • 
lı gelmiştir. Maribor•dan alınan bu 
haber, innnılır bir memb:ıdan veril -
mektedir. Bu yaralıları iskan için, 
hemen .bUtUn mektepler ve oteller 
tahliye edilmiştir. 

Diğer taraftan gene A vustul') :ı 
hududundan alınan haberlere gore, 
kırk ilo altmış yaşlan arasında bu-· 
lun.anlann seferber hale getirılmesi 
~ine başla.nmıştır. 

Avusturyada yiyecek, bılh sa 
yağ fıkdanı tehditkar bir mahiyet 
:;almaktadır 

Biz da g . ..,· .. ="' -

teşkil t-
JC5) ugUn A\TUpayı 
lQ) h rb, hav d n gc 

nin ehemmiyetini büsgün 
ve havalnr1Il3 hakim olmıyP 
lerin n kadar milşkül mev.k .. 
şebileccginı açıkça gö tcrmi 
maktadır. Hele son senelerde o.ın 
A\TUpa ordularının mnne\Talarmd 
tecrübe edilen havadan para.,c;ü 
asker indirmek prensipi bugün 
miyle hakikat sahasına girmi~ ye btı 
hususta p if bir müdafaa E. t.eml 
kurmuş olnuyan bazı devletler bu 
yeni sili'lhın kurbanı olmu lardır Bu. 
} eni hava ordusunun, du rruınıııı g -
fil a\ ladıt:'l takdirde ne kadar buywc 
mazarzıı tla r ika edebileceği tnmnnıi
le anla~ılmıştır. İngiltere ile Fr n .. 
sn.da, şinıdıye bu paraşütçüleri g' ?r' 

lemek üzere silah altına alınını~ u 
halktan yüz binlerce ki ilik bır nevt 
gözcü orduları te kil edilmektedir • 
Bunların vazifesi bütün mcnıl ket 
havalarını daimi bir kontrol nlt n 
bulundurmak, herhangi bir yere h -
va.dan ordulnr indirilecek olurs b~ 
nu haber vermektir. ı 

Bence bu çoli: musib teclbirin hız. 
dede alınması ve imdiden niıv ınl 

mektcb t leb sinin tc§kil cd~Jl 
bir gözciı ordusunun yaratılnı 

çok ) erinde bır hareket olur. Hel 
lmekteblcrinıizdeki izci te.cıkilatı bıı 
iş için çok eh•eri~lidir. Mektcb t!\l 
helerinin bütün yaz, Rurada, bura 
haylaz hnyJ z gezecek, vakit ôldil -
rccek yerde kurulacak gözciı knmp
lannda vazife görmeleri ve gökl r
den g lecek tehlikeyi gözlemeyi ög
renmelcri. her bakımdnn memlcke 
azami f yd t mm eden bir is ob
cakt.ır .. 

.MURAD SERTOGLU 

Balkan bisiklet 
şampıyonası 

Türk takımı bir çok 
ıkincilikler aldı 

Bükreş. 26 (A.A.) - An dolu aJan· 
sının lıubusi m ıhnbirinden 

Bisıklet B lknnyad mü b katarı
na, bugiın saat 16 da Bıikreş V 
romunda d1:: -anı edilmıştır. 

Dün Demı - Pond yan ında y 
lanan Tn.lii.t, Yites yaı ı mın fınnlistl 
olarak yarnlı bulunmasına rağme 

yarış ıştırak etmiş ve dordtlnciı ol
muştur. 

Takih yarı;.{lnda çekıl n kura uze
rine. eyvclfı Bulgar el.ipi Rumen o
kipi ılc, Türk ("kipi de Elen ekıpl 

ile yarışmış \•e neticede Bulgnr \ 
Türk ekipleri finala knlınıstır. Ftn l 
müsabakasında Bulgarlar bırincı, 

Türkler ikincı olmuştur. Yunan ta
kunı üçüncü, Rumen takımı dördun.
cil olmustur. 

Bundan sonra yapılan Amerik 
yarışına dört Balkan memleketinırı 
iki bisıkletçiden mürekkeb takmıla.
rı gırm1ş bu yarışda. d Bulg rlar 
birınci Türkler ikinci, Rumenler u
çüncü. Yunnnlıfar dordüncü olmuş.
tur. Neticel ri ilan eden Rumen spı
keri Bulgarlnnn lrozandığı binn ı
liklerin hakkı olduğunu, çünkü nı m
leketlermde yüzlerce bıst ve binlerce 
bisıkletçı bulunduğunu söylcmış, 

Türkle:rın memleketlerinde biat ol
madığı h .. lde aldıkları netioelcnn 
çok nyanı k yd bulunduğunu da 
illive e~tir. 

Bugünk.U müsabakalar esnasınd • 
fazla seyirci b:ılunmuştur. 

Yol müsnbakası ayın 29 uncu çar 
şa.mb günü 1.28 kilometre uzcnndcn 
vapılacaktır. 

Mussolini dün de ordu 
şeflerile görüşlü 

(Ba tarafı 1 i d CJ 
B. M olıni, ıstihsalin fazl::ı.lo.ştırıl

mnsı b:ılısi i.ı erinde es:ı.slı teslihat 
fabrik 1 n ~flerı ile de görüşmuş
ttir. 

Hu u i miıs;.ıade veıilecek olanı r 
hanç olmak üzere mayi mahrukat 
ıle i le~ n biltün otomobiller, bır h • 
zirandan itlb:ıren lşlcmcyecektır. 
Amerik!lJılar ıuaıt dan A) nll) orlae 

Malt 26 (.\.A.) - Reuter: Aml}o 
rika Bırlc i:t devletleri kon olo u • 
Anıe n.n u h asm:ı foltnyı tcrket-
mel :inı ' ı 'mk' n olduğu k t" 

çabuk bıı r tte Amer"lrn.ya 'l -



man plinının esası 
Düşittefikler bu harbck galib gelehümek için bütün 
membalarını aelerber etmek mecburiyet· dedirler 

KilttefikJer jsttktı.lda ew•....ıtr. mn büyük bır kumıının hi.kimi idi. 
llr. Bugün ha7allere k•p9e4 en, iı- Fakat n.ihaşette, lııgilterenin de-
mrlerine aJchkJan jpa p==d I* niz kudreti, vazıyeti tesbit etti. Bu 
~ının ............ - ... ~. ___ ..., .--- gün yeni UllSurlar ortaya çıkıyor. 

Hitleriıa limdire kedeı' blllll » Napolyon, kıtadaki topraklarmm 
!Netleri tınumıl ~ tıltehık haricin&m, cephaneelne lizımgelea 
lltmi§ti. Milatakil dnl8*1!1'9 b11I Dk maddeleri w makinesine zaruri 
J&Ptığı o kadar O.ttmamle Jaamiaıa.. bulwıan mahnıkatı almıyordu. Bun-
aıe ve sür'atle ICl'a edj)mlf oJeaı 80ll dan bqka, İngiltere OD& kargı 100 
tuııızlar, mlilkW bir mev:Jride b,. binden fazla hiç bir saman asker 
llD bır kumarbuııı feaa vuiJCiıai kullan.Dam. ~ımdi 1ng tere her güa 
~ ıçuı ghiftiği deliee teleb- müntuam kuvvetlenen büyük bir 
~r değildi lııwılar daM siJade, orduya, pazarlık etmeden impara-
:A vrupa aıy aset iJem•nde wih W torluğun kendisine gönderdiği yar • 
aahir Jaanket1erdi. Pliıı •pwniyle dıma malik bulunuyor. 
muayyea bir eelrilde devam et-ietP". O zamanlar Napolyon TrafaJgaı 

Her battketia, dijeriDi lıoıl&)Ufb- mubareheeindeıı llODl'a on eene m.Uıd-
nra.k yürildUğüntl tedkik .edelim • aetıe yqadı, Bitlerin mağlilbiyeti -

Avuaturyamn ilhakı iki p)'leyi ne ça.hp.ıı kuvvetler, eğer müttefik-
tahakkuk ettircti; A)manJan Bren- 1er bunlan esasından istismar eder-
MN getirereJı lt.alyanm .etıijtne '" ıerse, daha seri bir aurette tesir ede-
Boma uyasetl ilzeriDe IDOden bir bilir ve nihayetinde gayrı kabili mıi-

tlmıe B •ı• :Aöliıua •olgesilıl yaydı ~ t.. kavemet bir mahiyet gösterirler. 
raftan ç.e.kcıslovaiyamn yanma ıÇe- 111'tnin .. bor kısmına, hentlz açık Diğer taraftan, tesiri tim.diye ka· 
Tirdi ve AJmanyayı tebdid edm eeyı lıir haımıane harekete giriamemil dar gayri muayyen kalan başka bir 
PWonyaya dqğnı götürdü. BQ ma- Oıhntlrla beraber kendisine de.vamlı UDSUr Yardır. Hava kudreti, dems 
11evra tabia.ti le bu s<muncu meıale- lıtr kin bağla.Dut olan yabancı mil- kunetini De niebette .müteessir edi-
btin sukutunu mueitt oldu 9e .enıan letleı- üzerinde zabıta işini yapw•k yor? 
llakiyesuı.ı R a ile p laprak ıki mec:burıyetini yazması Jizımdır. Kodenı ordulann bava kuvvetle-

cephecle birden [ - rinin yardımı ol-
Jıarbetmek busu - ~-- : 1 meksmn hareke -
aunda duydııp ski 11arblye nazı" : HORE BELISHA te geçmemeleri• 
edieeli farazıye ------------------------~------------------.....-6 topçuauz daçar-
yı bertaraf etti 1 Bundan maada, Nazi ekonomisi- PllD1Y& be9lımamel•n lbun p&-

Rusya ile Almanya araamdalri an- lliD kı men beslendlif ticaret yoDarı dlğini biliyoruz. 
)aşma. Soviyet hakımıyetinkı F.in- da ka.panmı§br ft 80D eoygunculu- Gene, bava aUAbınm donanma,_ 
l&ndiya da dahil Baltık devletleri il- ğwı ganımeti bitiııce Btoklan ~ ne kadar llLrUri oJdDianu da blliyo
merinde tahakkuk ettiıilmeııiDi ad- mek oldukça gQç oJacaktır. Buna nız. Bununla beraber, kara üslerine 
tMe-.- Jdi ımrbbll, mttttefilder membalanmn malik almı tayyarelerbı. visi &mis 

Bitler, bunua mnlrabiJlnde, 1*aD- bjmımn tez.q0d1hıtı elde eylemil- yolları bariefnde r:ft z qlr lıir aurettıe 
~ lllfm -.ı.keema ta- ..... Ticaret mo1armm takviyesi, bir donamanm barekete geçmflfllne 
Jel> ediJOl"du. bra ordulanmn takvi,yesl ve BeJçl- mim oldulrlan abi midir? 

Dentnwrka, ~ pawt tpı b, Bollanda mo.tıemJelre .mabsuJle.. 
lıir letteıed wMvn telkll etti. l'a· 1!11.m W:lmaU heQnmdan 'bllyGk -.. 
at im b, Ok defa o1aıı• 4leaisl. 1Elldaı- bmm teJ14 e&m mlaDerdlr. 
pçmell alt ..,untıu. Bitim' .. llmdi baHlıamda devam eden • 
www•"•"Oıh+I• ....ıı Hd ' inden a mııharebeeiniıı ne gıbi bir mina 
tıldıle ...,,.._ +=ıep ... -wjjnı IÖl'8ÜDL· .. ..,., 

D ' .- lılr ..... aat ıt w 
.... -- 4*il it ... , 2 'ı • 
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AWnllJ!D pyeml NegiMt Jıattı-
• t.nımM ve lng:Uteıır;ye daha ya
ba ft Uha dal bir uliil mıntp'iem 
-- e.ylemektlr. • Od hedef ~ 
1*tDi itmam edJı"or. l'raıısa_ya lngi-

·~ Jate'an pl~, ünao
,., F.raDllll ordusunu tard .için yap-
tııll ~ •ka'IM'te ujraya -
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- ............ -- ...... ·- Jıral'I )leoa .. llJ PLJlf--
te 8-b;' r Mııeılı' , .._ ---. _....ne ım~...-
de Jngilbce lmnnlft•kmn. ..,. ·llııl!l!Nlm1 '" toemftr eenı,-,et u
lıılb591, 4utıw 1111 n t : 's ,... ... fMlanb tııefmelerin •••• 

- git - ......... , ·- . tıttlil.. aynhktall llOlll'&, -
Jilr mili lllı t N w• '"' 9dı1i efe belflmilmfJY brfdelr ............ ,,, .. 

....,_, B•• J• ı 91!1! .. v..-. ..... 'ı i AJıls. •ı• .... 
i!Dletal:Ndi. 

a.,ıi ·-- '* l•d111bı ... 
- ..... ıs•JL Dq: P i -,. · _ ....... ,. " 

••' • yelaliğeriDin ne dtilündüğU
.... her 
llılWe aoirivord.u . 

Bmnmla beraber Veyai ne Peri • 
..... o daNce terbiye aoımtıo ve .. 
.... jn=n ... kf ilk ppınJıJr Anı 

9fldkten 80lll'&, cbıychalrlan Ur 
.. lllfılı•nmı ........ ca-

JIW•fHrler mH'Hat Neneç de 
... lıir tecrObeıe lbiemelrteD il . 
tlDW eHMrleri tem. İJtgilis deaiz 
MJrimQMtinin eicldl -.ıtt.e laelcll_. 
olduğu netlctıel de~. qw 
..ııWeriDiD uuıı.luğuııa. deniz muva
.ue tariklerillıe muJJtiÇ o.'mamna 11e 

AkdenbdeJd bahri~ malik 
JmhmmemMPM ....... lt.aqu fiil 
olarak laame str••t. omm. llll iDt8l&ı 
ediamil ol4uğu aeUdı' ,Ortmecektir 
Bir Ahnan ~ diğer bir 
ilerleyili tembı için o)duğu bedibfdir. 
J'akat her ,.ı vak'a B"ttJete ol4u
lu kadir milttaflklende mitngjb bir 
fınat ptirt.yv. _)(UttefUrJeıiıı hldi
meleri .... hlfetmeler.i ve lııan • 
dul bir Plllll:iJ taalD etmellri ... .... 

Barhle ....... ,..,,. dört q 

-. mDttatl1dlle lılttR ..... 
.....Jlmnm kAffMIDI .......... • 
.. kalıJw. 'hdl . tJerlntn dratle 
laaft ~ .....,., .wmı• 
,. •HsHnm mDrtpnm ~ 
meja Wllı ...... faaliJıetleriai 
lauN4 rl lbndır. 
..... .......... eskme ca-

jlmak .. llaalan ... etthmet 
.- c1e tMri um. •· +Jrtemr. 

MWrd'Mr, BMlar 8iıi, bütün 
......... mftııMıl~ mı.ağa 
•eeMrilalu. ıb91r lla mnıtledir 
iti plib pleceldıırdir. 

llfbiaır. içinde INlnw'PWen .,...,.. 

il' 4 :iud& lıil iıılinkı - ab.i9iBiB -
..ıiri ...... di"icailnlll ........... 
.-- t' rtpm ...,,,...,,. Mr evde, 
)'8.bancl bir m1JllM9 pılr fijj Mi ta
wdüdt nm Wi .. •s zaruri ıkı
ır.,onı.. Jlegdwjee ilk .... ükim 
ailD :Ptr'hen, ıavrma tallil Bir ı.ue 
-sıu. llimaımMte iMt .- toC21 • 

4'm •lindm --- ededep .uaan 
... k iıMıü. ~ ...... - lR11Jtsce ..... 

- Blıı1di tüuk .. .l'wuk, dedi 
w lliiçhillıı baba•• 4lıtlim verme
IUll ihtar etti. 

Keııdiei de kapden çakmadan w
vel, ., l8hilıinin mi8afirine ğulr 

bir et eeeri o1erak 'bquıı eğe
rek aelim verdi. 

l 

Hollandanın 
istilasından 
sahneler 

Le Temps gazetesi ParistekJ Rotanda 
elıcwtıoin. Holandanın ıstilAsı hakkında 
verdill ~dikkat malömab _,..eı -
mek1edir: 

tllolanda orduııwıun ma. uz olduğu za
,.tat ~de aiırdu'· Yani ZDWCuıi kuv
vetin 70zıde yirmi lteşidlr ki bu da 7ÜZ 
bin kişi eder. Kraliçenin mubabz ..,.. 
~ 7üzdc 85 iııl ~
Tanare .k.u etleri 11il1 olarak mabw
Alilınişt.&r 
A•enterın lloerdyk ~ Dl-

racaat ettikleri bır cınleketln ce-
...._ ile 11111lali aramı.da 7Qllıılıe muvıasa
la vuataaı olan b k ptüyü; .a.riDe wr-
JDlle "8M) oJmuftur. 

13 mayısta IQ'et :üze1 HoJaDda Uııam 
lı:onupn bir aubeym daresinde ..._ -.. 
• .,. .... ıinlfenmısı ~ .. ..afnm 
>•' ı ô .tıapıGdeld mabdts kıtuile 
9llM& •lil*•"'llint ıeli7~. Bunları 
aıbclq1an .aan.-ak ~ Jılıl karpllyaD 
aakerlere, yeni p1ml.er ateo açarak mu
hafızları hemen tamamlle imha ed-* 
eeedhrini ~re atmışlardlr. 

il ıM s-.ı 1olu buDdao ...... Almaa
lllll'a aplmlflı Almanlar nzt7etl,m Utl
jmıde ıeder.ek iki .zuhh ıeçlrdlkr. Bu 
brblar Rotteıjluna paraf(iıle iDeD w 
DakJl,e ıanarelerile ıelen Alman .ask.-
J«ile 'iltisak peyda ettiler •. ve biraz eaa
N lleılaetla latalan ilM1en 911 •kada 
..mmış old 

illollıarld2'an ~ .,_.. tebar lçlııa 

Alman tayyareleri Roüel'dam ,lflbriDiD 
mt.naU.k tahribine &ir tiler. 

Şebrin üçte biri iki b mb rd.unan ıa.-
floım tarafından tahrib dlıll. 1500 ........ --...n MI' Mr1 (1080) kilodan 

~ • baı.r Mtllar. Bu swdle ıs ni 
2U kdometı:e nu.a:abbalık bir 1111111taka 
barab oldu. AJakta h1 b r P3 kahna&. 
le ıa attan alevler fı ırdı Enkaz, ha· 

valara fırladıktan sonra yere düşerek. 
._ ~ luıpedı. Ve khnee kwWlamadı. 

O* -.tııd:U Wr ...... tıu tab
llb .... teldlıt 000000) 7i .-oınlıftiJı. 

Zin BotıteNamuı ~ I08 laiD ldtl 
id ft 1ahrlb eclila:ı kmm febrln üçte 
btriıd tefldl <t<lt)ooı du 

,.,.lı: neMılu tttt-" ;eldrteri de ayal 
Mtbeti11 b*l ...... ,...__ baPmnan -
• mıiicatıeıe71 ~umnatım b.,U 
lııir prem yaldu... 

Bununl beraber Holand da kıalan kim 
.ıer .kıırtulabilecek h ıqt Jwrtannak 
ft dlleı1ıertnl istimale 19)'ri ııaJDı bir bale ............. ..,.,.. ..... 

r < ... e. ,aot mektebi. lııülln tana
....._••Milimleri •e taWeri i1d l'rm 
• tllrJıM'e ...,..._ ~ muwaı
fü olııııUŞtur 

lloJanda barb dıaaanOWMDm benlen bü
tlD ftMd1eıi lmrta!abftmtlll. D6a az 
.. ·,.u. elmı Ud .... ..-.ı 7abm 
....... Dlnr ....... ..........uı 
bQOwl &esi8atl barb maHlllll:aa ~ 

1 cak imle ~ -.ara. bu 
pmiler Solanda askerlerini de .alarU, 
lnslti llmanlarma AlmaJl bcımbaları .ı-

-... ~ .... --... 
Dllr taraftan mlsDllz dlabd e1llD 

&......._, ~..,e, henüz .,.tiril
..,_ W ~ bnhaM .-ıilerJ de .,..al,_ •. :db. am.-~ 
b t MtMM .mıırı ~'ü bu a
.........-ı ,..... - mıUl'lll llmalhs'. 
··- lhluma Jmmgdauı Awupa. 

- • '81tlk km-hm ill8'lm .._ti. ,.._....,, .. ..._an btılr..-

_.,. ' ' 2' •• wsa Akı ' • pi
... ....... ...._ Wr f4l ' .. .-. 

....... Jlllma 1* kalem ve mrıMa cı&
clula Mide lnlDtere7e ıııJelı4lmilMr. 
BOıGk bir ebemm17etl Ula ...ad 11-

- ..... IW&ls\ta .... ll!r 1lllıırtb .._ 
-..a ................ ~ .. 
lllllııa = lrll • ~ IW ...... • Wla-
- .......... -..ı.rı ....... edJl. 
... ...., • .AJmanı.rm eliDe Jıu kı7-
... ~ bir damla bile 18C1Demit
tlr 

otobhler tefttt -olunuyor 
Beleıtl)'e he,eti teftiti1'e m&dftr -

)iği Aalaı ttlbaren ı.tanbalda ba
.... w _,. llııefer eden Gt:otıü8le

rln teft6'1ne bqlamıştır. 7'!ftiıler 
gayri muayyen yerlerde 'ftı baakm 
fflldintle J'&Pl)maktadır. 

.Brv·h ....... -- çüm
- IWilaan. M)ıecap;pdpp ,.. -
C'C°k 'da Gvua )'ae''DrW 
., ... ..Qlda. 

- V8Jllll .. 
~bu d«ııe g:tUer ,.as .... 

.lebilir, Dil& Jroea8Wle kat'lllalmak 
~ v.erebilir JD.b'di ! Genç ka
tlmm Jl8yecaoındp p.yri ildi,,.d '* 
endiwJe tatlı lıir bi8 nntı: , 
·~ g;ldnj:u .kocMa dljil 

mıydi? o kader liddetıf arıımtijj, lk 
pndik emel Ye amalari1Je blMıln 
kalbimi, bay.atam aJuı.. ve eıaa .,P 
.... ta.artan edam .. kllWIDa 
tPkJnllb Jl'üat bu p4ım , Jsmıtislnıe f_.,,, )'IPl"Pelek ıan1atapel lıir 

ctqpaea wn au,dl 1 •• 
Bu twdlfUD t.evJid eıteceii .. -

No: 67 

Fakat. Moekoflar Deliormam ~ 
gal ettiklerı zaman Aliçoowı da nesi 
var, nesi yok mahvolup gitti 

HWUa, Aliço Adalı ile b.ril kar-
11ya geld.iğ zanwn sem ve .ebun ... 
mam idi. Kcndia1ne eskisi giR ~ 
mıyordu. Bol yemeğe alışmıs, istira
hat edip orada burada güree peein
de ge:mııeğe itiJadlamml olan Aliço, 
muh~ 80ar& atıl kaJmetı, 

Adalıyı bakan beyler vardı. Koca 
Yuaufu da hakanlar ÇOktu. .İhti:;Jar
laml§ olan Aliçoya ldm8e ~ 
du. 

K.aft80ğtu Koca İlıl'&ldm de ~ 
zede köyttnde otunıyordn. O, ilço
claıı daha çok Dıttyardı. 

Rırkpmar g1beelerhdn taıe tadl, 
tazu lrahnftJmlb. !Jüi beyterjen, 
Ayanlardan ~ kanıp maiyet tet
kil edenler ortadan ,ok olmqtu. 
~ )(oekof m.ubarebe8i, asır -

1ardanberi Balkanlara .hAkim ®uı 
~ 'l'lrldl y.o ı dan, yur
ftadan etJnilti. 
Klı*pmar ~ -*' _,mull 

kayhetmifti. 1@te, ~. bu tarihi 
..... lçillııle .at ., lrabnlftl 

• • • 
Koea Yuwf ...._ Kel t.ıaılle 

:Karlrpmaı-a gitırıeje bnr \fel'IDCe 

)'Ola çıkm.ı§l&rdl. l'Uet, her :ae , 
dtme bilu pe freW"I' Nı. Tam gü
ne -.ıu Kırkı-& Jnet+ııııtlerdi. 

.Alico &rkl"'wra alnea güniin -
Mı ~ .. enet il""• Adalı da 
h~. tarattar.lariyje g~ -
mi§ti. LtlJôıi pu&)'Jl'Ul eeki zevki 
,oktu. Halk o dıereee isıald>ahk de
jildi. 
Kırkpmarda bat ~ ,gıre -

cekler belliydi. AdM Halil, Hmço 
aj;lu. Aıiço, Katraac\. .. 

Her halde ilk evvıel .waıı i1e Kat
rancı, Aligo ile Gıe ~ ogı.u tu
tueturacaklar<iı. 

Y&lwt Hmıı;o oj111. •He •• ada
mı olduğu JCia .....,._ Wlıeaelrlerdi. 
.,...., ... plıılrelr Aa.a ile Ali-

00 ---1-dı. 
Fakat.. A••lwn K•tnn«ıtJı 

Mıb ....... o dlNle .... in değidi. 
Bmoo •na .,_.. edlbllil'di. 

K1ıtnna, denin • .tiıııatu peh
liYanlarmdandL l[g 

3 

....... tq>ti .. 
trt n u a. mıldla.ML 

Hila,-. ainıl clai pldi, çattı; 
lJ&ll' rbl"yuılln.... pldi, ertada 
.... ıc... y-ı_ itti 1-il ,-ıu. 

Zurnalar, danlar IPR"QI, ihtiyar 
Cıusıı' G&tlü lle&iyle bünYordu: • 

- Baea gUıqecekw meydana!. 
fote, tam bu -.ada ~ meydar 

nma. doğru bir )'a)"h araba geldi 
Yaylı arabamn ~ köpük 
IGindek~m•ardı.~.bGyua 
~ .lmbadayıp .dııruıw -
du. 

lhtl,ar Cugır, •' aeeiaı lıeda 
lıitirmlllUltL Ke)'daaa çıkacak o
Jua ~ .kiııbetleriDi gıy
.... a.ıı dllıiM cloiru pli)'IOl'
llrdl. 
.Anbumı kQIU' adrmle pmem 

herlr.elbı w ADrJratini celbetti .. 
Blaleree Jdtfnin .... o tarafa dtin
dll. 

Anbum Pıde Ud in adam ~ 
dl. JDabet anbDleri de arahamnın 

71"md& dunıyordu. 
Seyridlerde merak daha ziyade 

goğaldı. Araba yaJam. geldi, durdu • 
İçinden Od pehlivan çılrtı.. Ahali bun 
lan tanıdı. İnenlerden birisi, Kel 
Jsmaitdi. Diğeri de ımıhakkpk onun 

ttiıı bidl8eler, ve neticeler geac b
dımn nahwıda fırtuıalar koparıyor
du. Şimdiye .lradar zaten biltihı 
duydufu ıstuü ve teeaaUrler hep 
Ve}'ldden gelmietl. Onun y.eni dar
belerine mukavemet edecek ~ 
de kunıetli ~. KOC881, ~ 
lıir - Jmbre.b mebeNeı 1111 cınaı.a ,gı
karüllrdi. 

Bu dftlDnee ile, lıir dakika.,. sif 
...mden sonra, ~ .Farutu, 
kiiokthı öteki tarafım rlir'atle çekti, _.,il 

Uam .mlddet feaa mıwmeJeJere 

mam lir ın•bJOk libi .oada timdi 
tK bir 11&7e vardı: Bir u evv.el Mı
adu. k1G1Pak, ycnidm mai Jr.arbet· 
Unmık .. 

V8)'11ri, Perilwwı odadıua tM'tljpnı 

....,_, - bir Win>e ~ w 
•de-bir lall'llret*e .. ..,,..,. ·
mm.la ı..ber, Jııılltb MDd. uma 
PUMDJaislanJwoi • lM' 4iurd1Cu 
aqll ha • tMAr- f'Mldarıa 
- mini ....... 1ıımdiadni ....ut-

YAZAN: K. SamlK•UYBL 

CD'8iı Koca Ywuftu. 
İhtiyar Ca.lp, her lkWn1 • 

J'Ol'du. Adalı BaJB. ABgo .. .-.ıı.m 

·~~ Yllmf,~ ~ 
lılkmftlHl Geldi Jtld. Deri 
genif çeneli, blm emeli boylu 
Ja bir adaptcb 

Ymnıf ft Kel 1sm8n ldsbet -
blDerini alarak acele kuaD 
Jlrödtller. 

Ahall )Wteııindeaa bDrnno 
pleün ~ Adah Jla1ll, 
Bgo. Katranc1. B1DGO o11u kazan 
bine plmialerdl. 

ABoo, ea1dgdi • Biç heyecan göt 
'81mlyordu. l'abt, Adalı ile Kat 
raDCl teJAılandrJar. 

Adah BaU1, ihtiyar Cupa ""' 
dlı: 

- Abe, banlar lr:im be!. 
Cazgır gtDenık: 

- Kelepftr, Halll be! 
- A ~ne blepuru be!. 
- Koca Yuufla ustası Kel 

mail .. 
- A be, N~ fama.il mi 
-Evet!.. 
- Hangisi Koca Y118Uf •• 
- iri çeneli. pos blyıkhla. .. 
Adalı, gözlerini dflnnie T 

bakıyordu. Katrancı cı& ~ 
O da kim okhlldanm anlannıb 

Ali90, oralarda detDdt· 
bile! .. Meydana kim Çlbna 
gtb eoocelrti. 
~ hmail, Yusuf kam 

geldiler. laman Cupa _.. 
dHrten 150llft: 

- A be, ne kelepla il be! .. 
dedi. 

Cazgır, meydana ,artldll. 
M1191en4i. 

- Naç köylil '.Kel tsmail 
!'8ğı Koca Yusuf bata tl'tml!J8fJll!.,,.., 
Biraz bekleyeceiiz.. 

Ahali yerinden oynNDF 
bir g1lree eeyrec1eceklerdl. '!i 
İsmail ayaldarmm tosu1'& 

AliÇODUD heeımlan 
l'akat, Aliço, bu )'irml 
meydan kurdu hiç • nl'Ali_... 
jildi .. y aJnlz, HmQO ,,,,.. 

- Abe ~. Bucibı 
riııde.. sıkı tut lrmdinl ! .. 

Hınço, oevab ftll'Dliltl: 
- Korkma 'Uta. oan!!Plll 
Uıbn& .. 

- G6re.Jim aenl.. aJg 
Diye tekrarladı.. AJIGO.-~ 

ııedl hiç ..... Buıço 
• ınailftb o18L bilıe hr,... 
mumı~ 

na~ Caqpı- iFı llıll!llııllll'llll 
tutmak kolay deiDdl-~ 
-- çarpuı iç * ftl'4I&. 

Birinclsi, Allço .. 
tldncW, Aclah BaJil. • 
OçUncUatl Koca y._,ı.. 
Geride kalaa Uç lriRJi 

... doğru olurdu.~ 
Kel t.menı verdi. 
Adalıya,~ 

Ymufa da~ ottaall 
__. t.yn1mlftı. ~illllını1911J 

raz ebDedUer Yatma bir 
ilde Adab zlyaıaJı idi. 



ar 
~il karada . 

yenı 

ıc rt 
t'du. 
t lin ü da:k ad B rlnin ande
lt le ı 'e Mclıh aynı zamanda 

ı. Top lmle ıcıne düşmekte 

lzmırli sağ bek golün olma"l· 
~ardım etti 
~ llıci dakikada gene Rebünin pa
~clıh Y<!dincı golu de çıkardı, 

t sakatlandı. Oyunun bundan 
kı kısmında Fenerb:ıhçe on ki-

. imasına rağmen hep rakib ka
<ıaıUnde oynadı. Fakat sayı çıka-

ıq,, 
. Ahmed Ademın hakemlıği 

Gaıat.a&RI"&.,·: 2 - Altay: ı 
~n ba.çlarken Galatnsa;ay ta- 1 

bır gün evvel hllkcm tarafrn • 
(ı 11ah. dan çıkanlmış olan Altay- , 

1Ye itiraz etti. Hakem itirazı na· 
llıkkate aldıktan sonra Ali takı
~.rerek oyun başladı. Galatasn· 1 

•dayetten itibaren rusbi bir füi. 
:fet tesıs etti, fakat bir çok be
iliz hareketlerle ':ıkit geçiyor, 
~ ~.aydedemiyorlarclı. Nihayet 

cu dakikada Eşfak, Sn.rafimin 
•na faJSdtu bır üt atnrak ilk 
tıkardı. Bundan sonra Altay 

~Uddet muessır bir oytm çıkaT
'lttı da rüzgarın Galatasaray lehin 

ı tl layısiyle netice alınamı
tı. 

•tı . 
cı devreye Altaylılar büyük bir 
\e hızla başladılar ve hakinı 
llar. Anoak Galata.sar.ayın sey-

_ TERZi 

Ihsan Oskay 
l!~hçekapwla Sadıkiye hanın-
~ enı Postaıume karşısındaki 

1 e ham 1 incı kat 18 No. ya 
. ~ltiğini avın mü§terileriDe ti '.T-r. 

3, 1 athy 
ya pli 

Cezmı, 

fer, Tu an Zaven, 
400 M. : Z re. Han p los, An

cus Kazım ı ı, Ahın d. 
00 M.: Rıza. Keçes mera, Hik

met, Abdull h, Petridi . Ahmed, A
nemis, Şeref, ee, det, Cevad. 

1500 M. : Mafidis, Osman. Habib, 
Artan, Şevkı, Petridis, Rıza, lzak, 
Ali, Todori eyfi. 

• rık : V1t~aropulos, Biterfild, 
Feridun, .Zıya. 

l'üksf.k: Faik, Süreyya. Nadi, Ne
cib, Asmuanıdis Cemil. 

Uzun - Süreyye, Tevfik, Çiçopulos, 
Üçtek. Gizıs, Çaroğlu. 

Vçadııl& : tYavru, Üçtek, Süreyya, 
Kutbi. 

Gülle : Şerif, Ateş, Nadi, Hulu
si. Kanmelong. Asmanidis. 

Disk, Yavru, Hayri. Ateş, Melek
yan, Sabahaddin. Baki. 

Cirid : 'Melih, Kemal, Şerif, Kro
zer, Ali, Gaspar. 

110 man, : Faik, Vasfi, Sudi, 
Hrisafopulos, Agop. 

iki yeni Türkiye rekoru 
tesis edUtli 

Ankara. 26 (A.A.) - Bugün stad 
yomda yapılan atletizm miisaba • 
kalannda elde edilen dereceler f ev
kalade iyidir. Sırıkla atlamada (Mu
hiddin Akın) kendi rekorunu kıra
rak 3.81 ile yeni Türkiye rekorunu 
tesis etmiştir. (Adnan Darılmaz) 

bir İngiliz mil yanşında 4.41, 2 ile 
yeni Türkiye rekoru yapmıştır. Mü
sabakalar çok heyecanlı olmuştur. 

Altmordu'lular Harekede 
Alb.nordu .;par klübü ile Hereke 

Sümer klübü '8.!'asında, dün, voley -
bol ve futbol milaabakaları yapli
mı~r. Voleybolde Herekeliler temiz 
ve yüksek bir .oyun QYlındıklan hal
de iki devnde de kaybetmişler.dh'. 

Futbolde. oymı Altınordunun bas -
kısı altında devam ederken 17 mci 
dakikada :&.J.tınoniu ağ -açıldarı va
sıtasile bir .pi atın~ ve ikinci dev
rede de her iki taratın ~ çekif-

Ko mın 

haylı alaca 
vermek m 

-7-

H r gün elen gazeteler 
tas)' onda k pı ıl )Ordu. Mü\ 

o-

ehre ell ı ı bom donuyorlardı .. 
Dikkat edı) ordum. Heı g zcte oku
yan gayrı ihti) ari yumru0 mu sıln -
yordu. Anlıyordum ki Almanyadan, 
dünyayı b rbe sürükledıği ıçin hoş
lanmıyorlardı. Artık bu havadisler 
sokaklardaki miniminı çocuklann 
kulaklarını bile doldurmustu. 

Bir sabah cıgara almak üzere 
bakkala gıUım. Her gün beni büyük 
bir güler yüzle karşıla) an bakkalın 
çehresinin de bana baınba ka baktı
ğını anladını. 

O evliya gibi bir ltdam, bir parça
cık yüzüme güllımseyeydı bari ne 
olurdu? 
Anlıyordum ki sevilmiyorduk ve 

berayı nezaket mevcudiyetııne ta
hammül ediyorlardı. 

Bu vaziyet karşısında burada dur
manın doğru olmıyacağını düşüne -
rek !stanbula geldim ve tabii orada 
biriktirdiğim paranın bir kısmını da 
yedim. A:h, işte 'Vaziyet böyle .. 

thti:)'ar kadın, bu genç ve ,güzel 
!kadının söylediklerini dinledikçe 
renkten renge giriyordu. 

- Bari yakında bizi buradan def
etmeseler .. Haklan da yok değil, zira 
bizimkilerin rahat bir yerlerine ha· 
tıyor ol.malı ki, rahat oturmuyorlar. 
Oturdukları kazandıkları ve bol bol 
yeyib içtikleri bu :memleketin !kıy • 
metini de bilmiyorlar. Haydi onhtr 
erkek, elbet bir güvendikleri yer 
var .. Ya bizim kimimiz var? 

- Allahımız kardeşim! Allahı.mu 

var ... 
- İşte kurunun yanında yaşın da 

yanması buna .derler. Ben de bir o
tomobil acentesinin yanında çalışı
yordum. Muharebe çıkınca parçalar 
gelmez oldu. Acentede kapadı .. 

melerine rağmen netice değ:ıfll'l.eden 
O - 1 Albnordu galib gelıni§ti:r. 

Herekeliler Altmordu ta.kmıına 

karşı büyük ıbir .misafirperverlik 
göstermişlerdir. 

Almanya : 3 - Bulgaristan: O 
Sofya, .26 (Hususi) - Bugün hı

rada büyük bir kalabalık önünde 
oynanan Bulgar . Alına.o :müli ma.çı 
Almanlann '3 - O ,plelıMıırile netiee • 
laımiitir . . 

ya ıy r 
G 

nuı:. 

- Bir pastahanede 
yorum Bereket ' 

anlıyorum. Y 
k fiknndesin? 

mi? Sekiz yi.ız 
para biriktirmiştını. Bu p rnnın 
ytiz li nı yedim. Ellinde b yüz 
lır k ldı. Ah bır koca bul b 

- Budalalık etme, A1m 
"t... 

- Annem babam B ı linli 
urgda doğmu um. 
k Almanyaya gitme~ı ar

) r unz? 
Al h esirgesin, benim demin 
soy 1 dığıme bakmayın? Korku 

an· söyledim .. Dün bır ah -
pabıma ı ,ıstladım. Bana: "A.mruı 

bizımkilerle konuşurken çok ihtiy t
lı h ı eltet et, içimizdeki gayri mem· 
nunlan tesbit ediyorlarmış ... ,. dedi 
de nun ıçin Almanyaya gitmek ıs
teclığımı söyledim. 

- Çok isabetli hareket eltın kı
zını h rbdcn evvel bir tanıdık da 
içimızde olaşan bu hafiyelerden bi
rısın yanlışlıkla Almanyadan şi

kayet etmiş, on gün sonra adamca • 
tız Ahmmyaya hareket edince, ken
dısmi daha vapurun içinde yaka pa
ça edip kazan dair.esine atmışlar, 

sımdi de işittiğimize göre bu zavallı 
bir tahaşşüt kampında imiş, dedi. 
Kadın bu sözleri işidir işitmez, o· 

tur.dllt,c'iu yerde bir haç çıkar.arak: 
- Allahıın sana bin şükür, verdi

ğin ilhamla ağzımdan birşey kaçır • 
madım, dedi. ı·. Çimen 

Mısır hududunda 
hadise olmamış 

---<>--
Kahire 26 (A.A.) - Başvekil Ma

hiı P.aşa, beynE:lmilel vaziyeti mü
zakere etmek üz.ere yapılan nazırlar 
heyeti toplantısından sonra, son 
günlerde dolaşan bedbinane şayia

lara karsı efkarı urtıumiyeyi teskin 
edici beyanatta bulunmuştur. 

Başvekıl, eczümle, Mısırm garp 
hududunda bir hadise cer.cyan ettiği 
haberini .kat'i surette tekzib etmış 
ve müteyakkı?; "bulunnan hükumetin 
memleketin sellmeti için icab eden 
tedbil'leri ahnakta olduğuna dair te
minat \'ermiştir. 

Ali Mahir Pa§a, vaziyetin inkışa
fmda pa:rliment.oya malumat ve
receğini ılave etmiş ve vaziyetle bir 
valıaınet görüldüğü takdirde mebu
san ,.e ayan meclislerinin müstace -
len içtimaa çağırılacağını söylemiş

tir. 
Diğer tarafdan haber verildiğine 

göre, 26 mayısta biltiin .Mısır ara • 
zisi .dahilinde, lpkları söndürme tec
Tlbeleri y11p1lacaktır. 

,lLL.l'""-"'.,,u n, E u-
m.ıntak partı müfet-
uru vo binl rce 
h Ikın · tim.kile kut-

. ı 1 tiklaı m.arı: ı 

~•u;;ıo, müte ıben kaza kay
makamı, halk \ i reısi ile bir bayan 
ö tm ı ' e m p talebeleri he -
y nlı şiir ve nutuklarla bugünün 
chemiy tı ve kutsiy~tini tebarüz et
tırınişlerdir. B'liharc bir kıt'a as -
ker atlı ve ya~ n. hclk csnnf cemi -
yelleri hır ge<"d resmi yapmışlar. 

Müteakıben Atatürck odası halle ta- ı 

rafından ziyaret edilerek mütcaddid 
çelenkler konulmak suretiyle Ebe
di Şefin. aziz hatırası anılmıştır. öğ
leden sonra Cümhuriyet alanında 

gok alUkalı ve kalabalık bir hallun 
huzuru ıle giireş .müsabakaları ve 
mekteb talebeleri tarafından ınuh • 
telif spor g-Oster.ileri icra edilmiş, 

gece ba.lkevi tarafJndan fener alayı 
'Yapılmıs, halkevi salonunda. çok 
zeykli bir balo ·enler& bugünün 
gündüz 'e gecesi böylece en güzel 
bir surette tes'id edilmiştir. 

Slovakyada Yahudi 
aleyhdarltğı 

Budabeşte, 26 (A.A.) - Havas 
mUhabirinin Slovak hududundan öğ
rendiğine göre, Slovakya hükfımeti 

Yahudiler .aleyhinde yeai biıı emirna
me neşretmiştir. Bu emirnameye gö· 
re, muhtelif mesleklerde çalışaıı ya
hudılerin nisbeti, 1914 senesi nihaye
tinden evvel, Slovak umumi nüfusu
na nazaran yahudi halk nüfusu ııis
betinin yüzde bnuna tekabül eden 
bir nisbete indirilmiş <>lacaktır. Bu 
emirnameye göre, ynhudilerin Elic
de bulunan bazı müesseseler ".Ari,, -
leştirılecek ve yal1udi san'a.tkarla· 
nn meslek imtihanları çok sıkılaştı
rılacakbr. Maa.mafih, bu yeni emir
name, büyük yahudi endüstriyelle
nni alakadar etmemektedir. 

. ... 
Alıkaı ada Nuredd n 

tıımuz eni r 

si ıhtıu l ndcn 
lerine d rdir. Bu hus 
da gor smeler y pıldı 

tadır. 

• 

22 M yısta n r<'dil n SO\ yet teb
liğinde, Rusyanm Biı) iık Britanyn
ya karşı ol ın \'a.ziyetı ızah ediltııckte 
idi. Ticari müzakerelere ha lanması 
icin bir prcnsib meselesi ileri süı ül
mektedir. Ve 1nmliz kontrol senıs -
leri tarafından le\·kif edilip hnlon 
Fransız limanı rmda tutulan Sov
yet bandıralı Sclenga ve Nayakovski 
vapurlarının serbest b~rakılması şart 
ko§ulmakta.dır. Diğer taraftan tob -
liğde, ticaret meselesinin müzake
resinden ımtina edilmekte ve bu ci -
het, münhasıran Sovyet hükfıme • 
tinin salahiyeti dahilinde telakki e
dilmektedir. 'Molotof, en·clce Sov
yet Rusyanııı, So,·yet ınenafıine hür 
ınet eden bütün memJcketlcrle tica
ri müntwebetlcr iclamesine amade ol
d~u söyleıni5 ve Sovyetler birliği 
ite ticari miınasebetlerin inkitaından 
Fransa ile İngiltereyi mesul tutmqş-- ·' 
tu. 

Bir Fin llercti Mosl.ovada 
Moskova, 26 ( A.A..) - Finlandiy&. 

ticaret nazırı Ko:Oainenin riyaseti 
altında bir Finlandiya ticaret heyeti, 
25 Mayısta Mosko\ a~ vasıl o!Jnui· 
tur. 

Göçmen avMri inşaat. 
İzmir, 26 (A.A.) - Bergama, I>I

kili ve Urla kazaları dahilinde yer
leştirilen göçmenler için 251 ev in
şa ettirilecektir. Bunların inşaatı iki 
üç. .ay içmde tamamlanacaktır 

İzmlrde dolu 
İzmir, 26 (A.A.) - Öğleden 

sonra yağan yağmur ve dolunun 
muhtelif mahsuliıta bar.ı ufak zarar
lar v.ardiği anlaşılmıstır. Hava bu -
gtin açık olmakla beraber yağmur 
ihtimali mmrcuddur. 

P. J:. T. Umumi Müdütlüğünden 
1dorem.lzc (260) ve (210) lira aylık ücretle birer yüksek "lnimar veya ~ 

mu~enclis ve (170) lira ücreUc llç mlihendls veya fen memwm alınacaktır. 

T:ıliblerin ittida 'c evrakı mQsbıtelerile birlikte 5/6/940 tarihine kadar Ankarn· 
da P. T. T. Umuml "MUdi.ırlilk MuameHit müaürlüiilne muracaatları. (2476) (4320) 
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(~~~~~l~~~S.~A~T~O~~~~J 1 bt~b~Bdciliyc~hinbn 
Yazan : AEcLA MARAŞ Motörlu·· Kara Nakı·ı Vasıtalarının 

G ecenin koyu karanlıklarını J 
yırtan kızıl bir alev önce kö

yün arkasını çeviren buğday ambar
lannı aştı, sonra birdenbire etrafı 
ardl. Oldukça sıcak bir yaz gt?Ce
~i. Bütün giln güneşin alµpddii I 
larlalanndiı çalışan köylüler evlerı
nc cfönmüşler, grupla beraber dar 
sokakları ~ınJatan köpek havlamala
n l'e ağıllS\:ına dönen silrülerin ~m
gıraklan bir ::ı:aman etrafı bol hır 
giiriiltü ile kaplamışsa da bi~ soıı
n. ses sa~::. kesilmiş, gündüzü 1 yo
rucu meşga'"rir.ecn J...-urtulan köy 
Jıan:ı çoktan >1yktJanna dalmışlardı. 
Saat gece yarısını birkaç dakika ge
Wordu ki, köyün arkasını çeviren 
keçi yolundan iki atlı belirdi. Etraf
ta çıt yoktu. Zaman zaman tarlaları 
aynan çitlerin arasından birkaç a
ğustos böceği öt:Uyor, ~ yer uza • 
nan su b1rikir1tilerinden ara sıra 

karbağa sesleri geliyordu. AUann
dan inip evlere gizli gizli sokulan 
lau insanları, çoktan uykuya dalan 
•öy halkından ba.~ka, çoban köpek
leri hile işitmediler. Ve aradan bir 
ilıi saat ancak geçmişti ki salaş ev
lerin bacalanndan kızıl alevler dille
rini uzatmağa, köyün içi bir ana ba
ba günü halini almağa başladı. Kar
ii yamaca tek tük serpilen beş on 
evden ibaret "Kelağa., mahallesin -
.dezı iote bu afet ancak etrafı sarma· 
ğa haşladığı zaman haber alındı. 

Sato akşamdanberi hasta çocuğıı
mm başında gözlerini kırpmadan o
turmuş, yorglinluk ve uykusuzluk -
tan sallanan başını belki iki dakika 
enci ocağın duvarına dayıyarak he 
nib içi geçmi!jti. Kapının hızlı hızlı 
vunıhışile birdenbire sıçradı önce 
yerdeki döşekte Jıırılblı nefeslerle 
uyuyan çocuğuna baktı, sonra ye
rinden kalktı. Dışarıdan gürültülü 
ayak tleSlerl ve küçük çocuk feryad
lan geliyordu. Pencereye doğru koş 
tu, herkes biribirini iterek kaçıyor, 
bu mahşeri kalabalık arasında yer • 
Jere yuvarlananlar, bağıranlar, inli
·yenıer görillüyordu. Kapısı yine hız· 
Ja dövüldü. Kom~ulardan ihtiyar bir 
köylü: 

- Ne duruyon gız, diye bağın .. 
yordu. Kaçsana Sarpon yanıyor 

• • • 
Sato ancak o zaman gök yüzün\1 

hpbyan kızıllığın frrkma varabildi. 
"Bir anda etrafına bakındı. Yerde a
tth duran pcştamalına hasta çocu • 
ğmm sardı başına sımsıkı yazması
nı doladı. Rüz.gir gibi çıkarak bu 
eoPuıı insan selinin arasına katıldı. 
GOneş yeni yeni gök yUzünde yük

aelmigti. Gece yansındanberi §C}ıre 
Cloğru yol alan kafile yavaş yavaş 

tepeyi aştı. Tarlaların arasındaki 

dar keçi yolundan güneşin doğduğu 
tarafa doğnı kollarında sımsıkı tut
tuğu çocuğu ile hiçbir !'}eyden şika
Jet etmeden tek başına ilerliycn 
genç bir kadın, Sato yürüyordu. Ko
cası bir hafta evvel sililwu omuzla
mış, çıkınını koluna takmış işte yine 
bu yoDardan geçip milli orduya ka
.,,...a için gitmişti. Sato o 7A -

r.an u mı ağlamış yo.lva.rmıfb ! Bü
tan lmidlle sevdiği yavrusu yine 
kmdini bilmiyecck kadar hasta ya
byordu. Osman onuu çırpmıglarina 
.... ••iyet vermemiş; 

- Sen kan kısmısın !azla incelı
ie übn ermez, bi yol işler dmelsin 
~e geJeceğim. Emme o güne dek 
Urum köytiırıUzü ataşa vermese de· 
mişti. 

Sato vakıa fazla inceliğe akıl er
diremer.di amma içine birdenbire bir 
lleVinç çöktü ve ondan sonra Osma
nın gittiği taraftan gelecek bir müj 
de haberi beklemeğe ba.~adı. Kocası 
giderken ona; 

- Sato, demişti. Diba şu yandan 
bir ı:;ık doğacak işte hepimizi kur
taracak odur. Ben onun yanına gi
diyorum. O zaman genç kadın ko
aısma biraz da hasedlenmişti. İşte 
timdi o da o ışığın tarafına koşu
~ Dudakları çatlamış, kolları u
fak ,mdinü taşıyamıyi.Cak kadar 

"JGl"'h=oPP ~·'"'·ki mkaç --

at evvel kızıl alev renginin sardığı 
köy yolundan şimdi seyrek silah ses 
leri geliyordu. Sato kendi kendine 
söylenerek yürürken birdenbire sen
deledi. Köşeyi döner dönmez birkaç 
atl! ile karşılıı.ştı. Bunların o taraf
larda doln~n Rum ç:etelerine men -
sub olduklarını kıyafetlerinden an
l<>mıştı. Atların yanında bir de el
leri biribirine bağlı birkaç kişi var
dı. Sato birdenbire şaşırdı bunlar da 
iki saat evvel köyden bcrabeı· çıktık 
lan komşularından orta yaşlı iki ile 
ağa idi. Satoyu göıiince başlarını 

çevirdiler. Genç kadın o zaman on
ları tanımamanın lazımgeleceğini 

hatırladı. Satoyu uzun uzun sorguya 
çeken atlılar nihayet köşeyi dönüp 
gözden kayboldular. Onları hasta 
çocuğunu şehre doktora götürdüğü
ne inandınncıya kadar ne sıkınb 
çekmişti. Güneş yeniden karşı sırt
~rnın arkasınn. inmcğc başladı. Açlık 

ve yorgunluktan bacakları titreyen 
kadın ağır ağır yokuşu tırmanıyor

du. 

Sato kendinde yUrüycmiycceK bir 
hal hissettiği yola çıktıhrııun dördün 
cü günü ufukta siyah benekler ha
linde atlılar gördü. Gilnlcrdir çektiği 
eziy tlerdcn sonra tekrar dilşman 
eline geçmeyi bir anda. gözünde can
landırdı ve kendini son bir gayret
le yan tarafta uzınan çitlerin arka
sına attı. Atlılar yaklaştıkça hel~a

nı ~rtıyor, boğazına kadar kuruyan 
ağzile artJk yutkunam:;yordu. Nal 
sesleri tam çitlerin önünden geccr
ken kucai;'1.1da sıkılmaktan bunrı -
lan çocuk birdenbire ağlamağa baş
lamıştı. Genç kadın vaziyetin ne?.a
ketini nnlaınıyan yavrusunun küçük 
ağzını nasırlı cllerile sımsıkı tıkadı. 
Fakat iş işten gcçmi~ askerler onla
rı görmü.,ıerdi. 

Sato ona kendi dilile hitnb eden 
bu adanıl ı.rın birer yabancı oldukla
rını anladığı zaman elini çocuğunun 
ağzmdan kaldırdı. Tekrar hiç yorul
mamış, günlerdir yürüyen o değil ~ 
mis gibi kundağına sımsıkı sanla .. 
rak atlıların önünden ilcrlemeğc ba.' 
ladı. Fakat bu sefer kollarında bU
yük bir şefkatle tlıtt:Uğu yavru can
sız bir et yığınından ibaretti. 

Sato çocuğunun ölüsfuıü günlerle 
kollarında götürdükten sonra milli 
kuvvetlerle karşılaşmı~, ve sırtında 
orduya cebhane taşıyarak hem ço -
cuğunun hem yurdununu intikamı
nı almış 8Crefli bir şchid kansıdır. 
Onun şimdı nerede olduğunu bllıni· 
yorum, fakat her Ti.irk anasının ica
bında bir Sato olduğunu düşünmek 
dahi içime doyulmaz bir ferahlık 
veriyor. 

) 

Senelik Muayentleri 
1 - Motorlu ltara nakil vasıtalarının liCllclik muayenelerlne 3 HaziraD lMO ta-

rıhlndc l~:ın::ıcaı...-tır. ı 

2 - Alflkndarlar ~~daki cedveldc gostcnlcn plAkn sayılarının gös&erildiğl 
gün vo sırııl:ırda muayyeR yerlerinde hazırbulunncnklnrer 

3 - Mu:ıyycn gDn ve .su:nlarda muayeneye getirilad.lcn nakil vnsıtalan seyril· 
te.!cr edemezler. J;ttiklcri takdırde 25 lira nakti ceza alınır. 

4 - Mücbll' sebebler olmnlcnzın teeblt edilen gUnde muayeneye getiri~ na
kil vasıt:ıları sahlblcrinden milr::ıcoatlan tarihlne kadar geçen her gün için bir lira 
n.!kcll ceza nlınır. 

5 - Muayeneler hnklondn bazırlannn talimatname muayene günündm evvel 
lsumbul Belediyesi mnldnc ~cs:lnden veya emniyet altıncı ŞUbe miklüırlülQndcn 
tedarık edilmelidir. 

Motörlü 

Otobüılcr: 

Tak,ller: 

Kara Nakil Vasıtaları Muayenelerinin 
Tarih ve Plaka Numaraları 

Tarih Gün Pllka No. lan 

3/6/040 Pnzurtesi 3001 - 30U 
4/5/940 Salı 3042 - 3082 
5/C/940 Çarşamba 3083 - 3123 
6/ti/940 Pcr§eınbc 3124 - 3l'fJ4 
7/ti/940 Cuma 3165 - 340() 
8/d/940 Cumnrtcsi .................• KADIKdV 

10/6/940 Pa1, rtcsl 1501 - 1561 
ll/6/&40 Salı 1562 - 1622 
12/6/940 Çarşamba 1623 - 1683 
13/0/940 Per cmbe 1684 - 1744 
14/6/940 Cuma 1745 - 1805 
15/61940 Cumartesi. ························ KADIKÖY 
p/G, 940 en1.a.rtc i 1806 - 1866 
18/6/940 Salı 1867 - 1927 
19/6.940 Cm .mba 1928 - 1988 
20/6'940 Perş mbc 1989 - 2049 
21/6/940 CUm::ı 2050 - 2110 
22/6/940 Cumartesi ..................... l<ADIKbV 
24/6/940 Pazaı tc:::I 2111 - 2171 
2~/6/9.0 Snlı 2172 - 2232 
26/61940 Çarşamba 2233 - 2293 
27/0/940 Perşembe 2294 - 2354 
28/61940 Cuma 2355 - 2415 
29/6/940 Cumo.rtcsl •.......................... KADIKÖV 
l/7/940 J>:ıznrtcsl 2416 - 2476 
2/7/940 Salı 2477 - 2537 
8/7'940 Çarşamba 2538 - 2598 
4/7/940 Perşembe 2599 - 2659 
5/7/940 Cuma 2660 - 2720 
/>/71940 Cumartesi •................... ····· KADJKÖY 
8/7/!KQ Pnuırtcsi 2721 - 2881 
917/940 Salı 2882 - 2942 

10/7/940 Çn~amba 2943 - 3000 

lngiliz yapısı yeni model 

P·.H 1 L C O 
RADYOLARI 

GELMİŞTİR 
Galata HELIOS Müessesatı 

-

Kamyon ve l<amyonetler: 11/7/94e Perşembe 3401 ...:. 3471 

KADIKCIV! 
12/7/940 Cuma 3472 - 3542 
,.3/7/940 Cumarte~ ........................ 
15/7/940 Pazartesi 1'3543 - 3C13 
16/7/940 S:ılı 3614 - 3684 
17/7/940 Çııraamba 3685 - 3755 
18/7/940 Perşembe 3756 - 3826 
19/7/940 Cwnıı 8827 - 3897 
20/7/940 Cumartesi ........................... 
XJ./7/940 Pazartesi 3898 - 3968 
23/7/946 &ılı 3969 - 4139 
24/7/940 Çarpınbn 4140 - 4200 

Ziraat Kamyon ve 25/7/940 Per,enıbe 3836 - 3896 

Kamyonetleri: l6/7/940 Cumn 3897 - 3957 

27/7/940 Cumartesi ............................ 

HıMuıller: 29/7/940 Pauırtesi 401 - 471 
30/7/940 Salı 472 - 542 
31/7/940 Çarşamba 543 - 603 
1/8/940 Perşembe 604 - 67-4 
l/8/940 Cuma 675 - 745 
3/8/940 Cumartesi ······················ .... 
5/8/940 Pazartesi 746 - 816 
6/8/940 Salı 817 - 887 
7/8/940 Çar§SITlba 888 - 958 
8/8/940 Persembe 959 - 1029 
9f6/940 Cumıı 1030 - 1100 

l0/81940 Cumarte&i ........................... 
12/8/!MO Pazartesi 1101 - 1171 
13/8/940 Salı 1172 - 124Z 
14/8/940 Çarşamba 1243 - 1313 
15/ll/940 P~embe 1414 - 1384 
111/8/940 Cuma 13115 - 1453 
17/8/940 Cumartesi ............ ·············· 
19/8/940 Pa%1lı1esı 1456 - 1500 

20/8/940 Salt ı - 100 
21/8/940 Çrırçamba 101 - 200 

1 

KADIK(jY 

T. İŞ. BANKASI 
1940 Küçük 

Cari Hesaplar 

ııı' 
1 adet 2000 liralık = 2000. -

000 - • 3 " 1000 " ::::: 3 • -
6 " 500 .. = 3()00. -

000 - -12 " 250 " = 3 . " 
40 " 100 " = 4000· - -
75 " 50 " = 3750. -- ,, 210 .. 25 ,. = 5250. ~ 
Keşideler: l Şubat, ı :Mayıs. 1 

1
,r• 

tos, 1 1kinciteşrin tarihlerinde 

l !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!~ı~~· !!!!~!!!'~/. 
iKRAMİYE ·PLANI 

Plika No. larl Tarih Gün ----22/8/940 Perşembe 201 - 300 ; KADIKÖY 23/8/940 Cum:ı 301 - 400 
24/8/9~0 Cumartesi ························ "~o•" 
26/8/9tl3 Pauırtesi 40ı - 500 

KADIKOY Rumi oto ve K•my911 27/8/940 Salı 1- 60 

ve kamyoneti.et: 28/9/940 Çıırşamba 61 - 121 


