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Fransiilar Belçikada Almanlarla çarpıştılar 
Almanlar büyük harbde bizi Ruslara Almanların Hollandadaki ileri 

nasıl s~t~ak ~stemişlerdi? hareketi de durduruldu . 
Almanların elınde esır bulunan Rus pren-

• sesi Marie Vassiltchikovanın Alman resmi 
adamlarının teşvikile Rus imparatoru Ni
kolaya yazmış olduğu mektublar. 

Dün de 200 Alman tayyaresi düşürüldü' 
Yazan: HÜ•eyin Cahid Yalçın 

Almanların Majino hattı.na taarruzları devam.ediyor. Fransızlar 
milli kıy af ette olmıyan paraşütçüleri kurşuna di%eceklerini ilan ettiler 

- 1 - ============ 
Paris, .12 (A.A.) - Akşam teb • 

liği: 
Bu sütunlarda, munruıcbet düat1ik

~e. umumi harbcle müttefik sıfatiyle 
aramıza sokulan Almanların bir ta
l'aftan sıli.lı arkadaşı sıfatiyle mem
lcket.i.ııü.%i istismar ederken, fakat 
YilzUmiU.e gulerkeo, diğer taraftan 
Türk vatanına hiyanet ettiklerini ve 
Roslann Boğ-alar üzermdeki emel
lerini ta.tmin suretiyle bır münferid 
sulh çaresı aradıklannı, beş altı de
fa yazmıştık. 
Okuyucularımızın büyük bir kıs

:ıru ıçın meçhul bulunan bu hakjkatin 
Pek haklı olarak derın bır tesir yap
tığını, gerek şifahi bazı konuşmalar
dan gerek aldığmıız bir çok mektup
lardan anladık. 
Okuyuculanmız, bolşcvıklerin ik· 

tidar mevkıınc gcldiktcn sonra ne§
l'eltiklerı gizl1 '\ csikalarda bu bahse 
tcınas eden muhaberalı aynen gör
nı k arzusmıu izhar ctlıkJcn için, ta
r-ıhin bu saflıasını aydınlatmak mak
l;adiylc Çarlık Rw;yasııııu hariciye 
11 rcti gızlı dosyalanndan alınmı 
b mal wn tı parça (>.Lı ça neşredc
c z ••• 

1 tan bul ',. ftc,~u.lar mt'selesi ' e 
nusya llt• Alman~ a. arasında ayn bir 

sulh trsehbüsleri 
2..; Sobat - ıo !Hart 1915 - 28 Kiııu

nusani - 10 Sulat 1917 
Premıes M A. V~ssıllcl ıkova'cüm 

lki1ıcı 'llı u:a/mr'ya (1) 

ltlrin Wa t t "· Gl.ogg it:::: 
(A ağı Avusturya) 

!5 Şubat 10 Mart 1915 
Jfaşmetp<-Jıuh, 
Zatı hazrctı ımpanıtorilerıne yaz

ın k karannun cür'ctkar1ığını ta
ll:ı men mudrık bulunuyorum. Fa -
){; t, başın tp<>nah, yalnız sıze, ve 
' tanıma karsı bcsledığım hudut-
8\ z muhabbet beni bu haı ekete sevk
ed Yor S<>bku raplL'lD an, fakat 
1 Uhunıun b rı yazdırdığı bu satır
) Hitfeıı ol unıalarım zab haşmet
i> :n hıle>rıııdcn istırlıam <•derim. 

Y am.tkl ı oldugumuz şu pek 
~ unlu !,'linl rdc, zannederim ki, 

ınctJ)<'nnh, huzur ııııu.za gırebile

~ ı h ide tlu ıııan bir memlekette 
U\ 1 inan yeu tll' Rus kadını benim . 
}' z tnl'\ ımınde, y •ğenım Skoro-

ky'run .ı 1 • ının lm:ııda ikameti 
' bır takım Hu ca uslarını nezclim
~ aklnm k ı benı ıtiıam eden ih
l 1 lar n tı l ınde , me\ kul bu-

ıyorunı: ) anı bahc;emden dışan 
•:ı m 7. ın dcğılım. Üç kışi, hı

r Alman, ık ı A vusluryalı • üçü 
nufuzlu ı ıy tJer - benı görme-

l eldilder' '1 abılsc su mmğıki şey 
r z tı ha 1 tı)('n::ıh:lcrine arzct
~ ı rıca eylediler: Bana dçdiklc
l ·n gore, ımdi bütiin kainatta Rus
ll ı ın cesaretınc kann::ıt getirilmiştir. 
trı ıtun muh, ıplerın hemen hemen 

vi bır ' ı 1) ette bulunduktan 
rı ra a, ha m tpcn.ıh. sız kı kii -

t n en b ı uk imparatorluğunun 
ırn \e . hıbi bulunuyorsunuz: 

(1 lnız muzaff r biı ordunun çan 
li ıl, sulhun da çan olmaz mısınız? 

11 nelmılcl ulh fik r'ni en evevl siz 

1~ teşebblisü Uzerınedir k i Liheyde 
\ gre taplandı . ( 2) Sizin tarafınız
-ı ~erJık bir ı;öz sadır olunca, müt-

kan selleri artık a kmaz olacaktır. 
Hüse)in Cahid YALÇIN 

"';::--___ (Sonu 5 iheide) 

.:..~) Rusycu14 1nev. ıul bir ~-
( 2) JSN •.a.1GMg,.-

Holandada vaziyet bugün düzıel
miştir. İngiliz tayyareleri Holaııda 
mUdaf aasuıa kuvvetle yardım edi -
yorlar. 

Belçika düşman tazyiki Maa• 
trcht'in garbında ve Tongres mın

takasında devam etmektedir. Mütte
fikler in Maastrcht rnıntakası köprü
leri üzerinde yaptıkları hareket düş

man tazyikine kuvvetle mini olmak
tadır. 

Almanlar ağır zayiat vermişlerdir. 

Şiddetli ~.arplfjlll81arm l'Ukubulduğu Holaadaıun llıluatriclıt 

şehrinden bir görünüş 

Kıtaatımız Belçikanın merkezi 
kısmında yurüyiİ§Üne normal suret
te devam ediyor. Dü~man Belçika 
Ardeulerinde mühim bir hamle yap
mışbr. Ve bunun neticesinde iiddetli 
müsademeler olmuştur. Lüksemburg 

( Sonu S üncüde) 

Rusyanın 
• 

Sovyetler A lmanya, ita/ya, İngiltere ve Fransaya 
değişmeaine kat'iyyen Balkanlardaki statükonun 

razı olmıyacaklarını resmen bildirdiler 
·-----~---------------~-------------------------------

:Atına 11 (Hususi) - So\'~et hüldbnet re'ıd Molotof 
bagtin So\ yct hükumeti namına Almaaya~ ltaıya., İngil
tere ve Jl'rarum büyük elçilerine bİJ'er nota vererek So\'yet 
Rasyaııın Balkanlardaki \ aziyetle s.ıkı alika.csı oldıq."ıınu 
kaydet.mi' ' e bu itibarla Ralka.nla.nlaki statiikonon de
~e h iç bir şekilde razı olınıyacağını bildimılştir. 

SOVYE'rLEIU. t; l.?\ GOSIA VLAR ARASINDAKi 
A~ 1.AŞ~IA 

llosko,·a. 12 (A.A.) - ''Tass,, 

Sovyet . Yugoslav ticaret ve seyrisefa.in muahedesi 
ile Yugoslavya.da ve So\ yctler birliğinde mo'a.kkatea ti
cari mümessiller bulundunılmSMllQa dair protokol ve ticao
rl mllhadeleler ile 194-0 senesinde yapdacak t.ediyata dair 
Hillf dlin imza edilmiştir. 

Sovyetler birliği Yogosla.\·yadaa bakır, maden, kur
..., çinko, domuz yağı \ e daha bazı efSY8. ithal edecek ve 
im memlekete draat makineleri, petrol, pamuk vesaire ih
raç edecektir. 

İtalyada müttefikler' Rumen başvekitinin 
1 h. d t h .. t beyanatı a ey ı n e eza ura 11Balkan antanta mUttefik-

Gayda Almanyanın Belçika ve Hol
laodaya hücumunu mazur görüyor 

Roma, 11 (Hu.ı>•ı i) - Bugün Ro- ı zahürlcr yapılmıştır. Bir çok gaze-
mada İngiltere al<>yhir1de bir çok te- 1 (Sonu 7 ncide) 

"Yeni Sabah,, Türk Petrol Mıntakasında 

Türk Petrolü nasıl bulundu? ı 
--o--

Büyükyurd röportajı 
YENi SABAH Batiride Türk patrolU

nUn fışkırdığmı haber ahr almaz bu mm
takaya bir muharririni göndermiştir. Ar
kadaşımız bu mmtakayı gezmiş, petrol 
kampmı dolaşmış va yurda yeni bir re· 
fah kapısı açan petrolü bulan mUhan· 

· disler, ltçilerle görUşmUş, onlaran ihti
aaalarını tasbit etmiştir. 

\;Bu ç~k .mühim röportajı resimlerle 
bltlit\tl. !l~r i~i güne kadar neş' a bat

·"acaOaz 
.,. ... p • 

lerimizla rabıtalarımızı 
takviye edeceOiz. 

Bükrc.~. 12 (A.A.) - Tataresko 
şu beyanatta bulunmuştur: 

- Siyasetımizin danni hedefleri, 
her tUrlü ahvalde en sıkı bir bitaraf
lık m\lhafn7.381, Balkan antanbru 
mUttefıklcrimizle rabıtalarımızın tak 
'>iyesi, komşulanınızla olan münase-

• babmızın derinleştirilmesi, bütün 
ınilletlcrlc normal münasebetlerin in
kişafıdır ve böyle olmakta berdevam 
dır. 

Askcti hazırlık mesaisine, memlc -
ketimizın, kendine aid olmıyan her 
hangi bir menfaat peşinde sürüklen
mesine meydan vermeden işlerin ida
ı esini serbestçe temin edebilmesi i
çin hududlarda teyakkuz faaliyetine 

( Sonu S iAtırii.dc} 

İzmirde yeni bir 
heyelan 

İzmir, 12 (A.A.) - Bornovanuı 
Altın köyü dahilinde ve İzmir Hal
kapınar yolu lberinde iki köprü ara
sında tepeye kadar uzanan 7 dekar
lık ve miliıellm teklinde bir sahada 
beyelin uan &örlllmüştür. Bu sa -
!lada Naf1a ~ fenni tetkika. ............ 

Sem harb vaziyetml ve BeJtlkahlarm müstahkem müdafaa tpttım / 

göst.eren bari ta 

SABAHTAN S BAHA: 

Günahkar keçiler! 
Bir Alman fıkra•• bitaraf/arın 
bugünkü haline pek uygundur 





(Ba:ı tarafı 1 indice) 
'1ıududunda muharebeler tekrar baş
lamıfil:J,r. DiŞD.an Varnt ormanı ile 
Sarra arasındaki ile mevzilerimiz.e de 
taarruz etmiştir. 

Saare ile İsviçre hududu a.rasm-
4a.ki cephenin şark kısmında işarete 

·değ~r ehemmiyetli bir. hAdise kayd -
edilmemiştm. 

Alman hava kuvvetleri ezcümle 
ihnsanııı şimali garl>isinde büyij.k 
bir. faaliyet göstermişlerdir. Ha.va 
cbıfi topçusu ve müttefik tayyareleri 
bu faaliyeti durdurmuşlar ve bütün 
cUn zarfında 30 ıfüşman tayyaresi 
dinıiirmüı:;lerdir. 10 ve 11 mayıs gün
leri t:ıhrib edilen düşman tayyarele
rinden 30 kadannın hava dafi top
GYmuz ta.rafından düşUriildüğü 

kyda değw bir keyfiyettir. 
lu-al J...copuld'un :Bir Miiraea.a.U 
Bri.iksel, 12 (A.A.) - D. N. B. 

Ajansı bildiriyor: 
Kral Leopold Amerika cuınhur

reisi Rozvelte gönderdiği bir mesaj
da Belçikaya bütün nüfuzuyla yar. -
c1ım etmesi ricasında bulunmuştur. 

Rozvelt bu mesaja verdiği cevabda 
A.I.man siyasetinin bir mağlftbiyetle 
neticeleneceği ümidini izhar etmiş
tir. 

Belçika Resmi Tebllği 
! Brüksel, 12 (A.A.) - Saat 18 de 
neşredilen Belçika resmi tebliği; 

Kıtaa.tımız tarafından işgal edilen 
n:ı.evzilerin büyUk bir kımnmda şid
detli mlisademeler cereyan etmiş -
tir. 

Kıtaatımız bava filolarının yardı
n:ı.iyle tn.a.nıza geçen zırhlı cüzü -
tın.lann faaliyetine rağmen işgal et
tikleri araziyi muhafazaya muvaffak 
olmuşlardır. 

MotörJü düşman cüzütamlarma 
karşı yapılan Fransız mukabil taar
ruzu muvaffakıyetle neticelenmiş -
tir. Bir çok düşman tan1n tahrib e
dilmiştir. Albert kanalını kayıklar
hı. gecmek teşebbüsü müdafaa kuv -
'9'etlerinin ateşile kar§ılanmıştı. Kıta 
larımızın gerisinde müteaddit lınV& 
bombardımanları olmuştur. Bugün 
zarfında 20 kadar düşman tayyare
si Belçikada düşüriilmüştür. 

Brüksel, 12 (A.A.) - Spaak, ga
zetecilere verdiği beyanatta, çok 
inançlı görilnm~tür. Belçika ordu-
11\Ulun büyiik bir imtihan geçirmekte 
oldUc,aunu gizlememekle beraber alı -
nan neticelerin hiç de cesaret kın

l"lcı mahiyette olmadığını söylemiş -
tir. 

Bazı noktalardB. Almanlar kısmen 
ınuvaffa.loyetler kaydetmekte iseler 
de gece vaziyet düzelmiş ve mütte
fiklerin yardunı çok mUesslı: bir şe
kil almıştır. Hükfunet Biilkaeldeıı 
&yrılm.a.k tasavvurunda değildir. 

Holandaya Taarruz Akim Kaldı 
La Haye, 12 (.A..A.) - Bsışkuman. 

danlık, neşrettiği bir emri yevmide 
l!olandaya yapılan eevkulceyet taar
l'uzun akim kaldığını bildirmektedir. 
Mutaarnızlar, Holanda krtaatının, 
ı:nuhariblik sınıfını tahminde aldan
nıışlardır. 

ça 
tekzib edilmektedir. Bu şehrin dün 
gece ve evvelki gece İngiliz hava or
dusu tayyareleri tarafından ta~ -
ruzlarda hedef teşkil etmediği tas
rih olunuyor. 

Papa.~ Kıy.afetinde P~ 
Amstcrdn.m, 12 (A..A.) - Alman , 

paraşütçüleri, papaz, köylü ve her 
mnıf Holancla askeri kıyafetine bü
riliımektedirler. 

Buna şahid olan birisi, 12 ağustos 
1939 da: Vestfahya'da, Welsum şeh
rinde Hol.anda papazlarına.. jandar
masına ve askerlerine mahsus takri
ben 2000 parça üniforma: görmtiş ol
duğtinu söylemektedir. .A.l:manlıirm, 

bu iliıiformalan ncdelı dola:yı birik -
tlrdikler:i şimdi anlaşıl:fuald:adir. 

Arjantliıin Sempatisi 
Buenos -Aires, 12 (A..A.) -Cüfu

hW%eisi OrtiZ, Arjantin namına, ~ 
liçe Vllhelmin ile kral Leopold'a. bir 
sem.pati mesajı göndererek, Holanda 
ile ~lçikanın hürriyetlerini müdafaa 
için sarf ettikleri gayretleri sitayi§le 
anmıştır. 

lnr.;illz Hava Kuvvetlerinin 
'.l'aarruzları 

Londra, 12 (A.A.) - Hava neza... 
reti.: Rlün'den Moselle'e doğru ilerli
yen Alman makineli kıtalarmın dün· 
klt cuınnrtosi günü öğleden sonr&.; 
İİıgiliz ha.va ordusu tayyareleri tara
fından ar.ka arkaya yapılan taarnız. 
larla yeniden hırpal.a.ndiklannı bil -
dftmektoclir. 

Moostriht'den gelen yollar bom • 
bardı.man edilmiştir. Bir kaç kilo • 
metre ötede, şehrin cenubu garbisin
cle Tonges'e giden yol üzerinde, kU -
çük tanklardan, zırhlı otomobillerden 
ve nakliye arabalarından ınüteşek -
kil bir kafileye taamız ediliniştlr. 
milteadditl tam isabetler olmuştur. 

Bola.o.dada- AlinMl Sıkı Dahili 
Tedbirler 

Amsterdam, 12 (A.A.) - Bütttrı 

tehirlerde Alman paraşütçülerine ve 
beşinci kolona moosub yerli unsur. • 
lara karşı açılan müCadele son de~ 
ce şiddetle devam etmekte ve resmi 
makamat tarafından çok cezri tod· 
birler tatbik olunmaktadır. Kontrolü 
kolay~tırm.ak nıa.ksadile, ellerin.de 
hüviyet varakası bulunmıyan eşha • 
sın kılrşuna dizilebilecekleri karar -
Jaştırılmıştır. La Haye'de ahalifıin 

saati 20/80 dan sonra sokağa çıkma
m yasak edilmiştir. Hallı: resm1 ma
kamatıa sıkı bir el birliği yapıyor. 
.ükeıin ve halltin maru.wiyatı mü • 
kemmeldir. 

BiılçilrMa ~yan Eaiıiı Jliuıhbl; 

Tifsllatı 

Brltk'.lel, 12 (A..A:J - BelÇtka\ 
bafvekill Pierlot, radyoda söylediği 

natukta: demiştir ki: 

"-Şu sırada. uhdesine düşen mü
teaddid vazifelerle bunalınış bu
hina.n h ülUimetliı hallda istediği U&
kfliie sıkı bir temas mnha.faza ede -
meyiflni eltiette takdir edersiniz. 

Bigvekil, vereceği haberlerde da
ima açık davranarak memlekete ha
kllmtı olduğu gibi söyleyeceğini ve 
efltiaumumiyeniiı kmdmni daiınaJ 
llWCOnet w mettuıetıe dinleyeceğiilıe 

ltiinadı l>Ulunduğunu iltireden eonr& 

Plerine §Öyle devam etiıı.iştİİ": 
- Cuma günü akşama kadar' dBir 

Alınan pa.raştitç(lJ«, Holandaya 
Yapılan Alman ta.a.nımıııım nwsam· 
:tnem olduğtıııu gösteren deliller taeı· 
lnaktadırlar. Zira bunlann indikleri 
:tnıntakaJard.a. ellerinde huswll Jıüvj.;. man Belçtbnın hiç bÜ' noıtt8sıııda.zı 
Yet va.rakalan buJunan, hUliUSI vazi- ~e ehemmiyetli oisbette nüfuz 
lelerle muvazzaf sivil Almanlar gö;. etmemi~. Cumartesi gttiıü §iinalde 
tHı;....:,......ı'-. 
~ı..w- AJbert kanalında. dtipıan. bu ıu 

P~ Kunı ~ hattını qmağ& muvaffak olmuştur. 
Londra, 12 (A. A.) - Sunda.y Bidise 111 ıerait dahfünda cereyan 

Gi-aphiç ve Stınday Thn.es gueteleri, etmivör: 
lııgilterenin hususi btr kıt'a ihdaa Maastrieht'fn e:o. yalan iki köpd
ettiıelt lllli'etile, paraşütçülere bqı lliiııü tahrib emri verecek olan m• 
tedbirler aldığmı haber ~ bay taarruzun tam bqhyacsğı mra
ler. da. bir tayyare b&mbuiy.te ö1Udll • 

Yollarm ve tayyare meydsnJannm tir. Bunun neticesi olarak köprtlytt 
lk!ilaaf&am için her türlü tertibat a- 1Mrh&va edecek olaa efrad hatelı:ııU 
~. 8eyyar btalan teJefoııla pçmekt.e biraz geçUm>i~ Bu 
haberdar edebilecek oüuı, ~ mrada motörlii diişnmı Jarnıet1er1 
lerıe mücehhez; bisikletli ve moto • köprüleri legal etmii ve öııderiD • 
9ik.letıi kuvvetıer huırl&nmJştl&-. dm geÇm.işlerdir. 
~t18z BiiikBeti Terbdlyort. öğleden sonra. motörlil cüdtam • 

BiiUiaeı,: ıı (.A..A..) - Bir çok dip< Janmız ve tayyarelerimis ya}ltllrlan 
lotnatık heyetler. en kısa bir amanda mukabil taarruzla dUezrtana. ciddi 
llz1ıkllel1i terketmek i1r.ere bazıı.Jık • ayiat verdirmielerae de iJed baJı&. 
lar Y•pmakla meeguldtir.ler. ketini durd:ıiramamıtlUdır. BU möd-
._ BomlııaNuaaa mı Wf. det artında bqkumandanlıkvut;.. 
Londra. 12 {A..A;) - Eııieu. ~ tili ieabettird1ğ1 bütlll1 tedtiii'lel'i aJ..; 

ilin l.ngnı.a hava ordu8u tayyareWd • 11111 bUhmuy.ontiL DftPıuı yeni..,. 
~ • bombvcBm.ali edUdlğint sUere :verf eeer 1a"hı-w t a.p • 
~ -.ı. üınan llallllJ.S ı ı n Jlf ~ 

YENi SABAH .~yfa: • 

• 
sesı 

Amerilmdaıı ilk ses yükseldi: 
Cümhurreisi Mister Boosevelt ls

tnaya11ğnyan meınlelıetlerin devlet 
reislerine gönderdiği bir sempati 
telgrafnamesinde haksız t.eca.v.iizün. 
A.nıorJkada. uyandırdığı derin hiddet 
ve infialin tercümanı olına.ktadır. 

1914 Cilian Ha.rbindo d8 böyle ol
muştu. 

Bundan ~yrek 8Sll' evvelki hen-• gfunede de yine bir Amerikan Cüm-
Jmrrci.si lıaber veıilmeden batırılan 

ticaret gemilerinde boğulan gayri 
mnha.rib ma.~umla.nn yeni dünya et
kin umumiyeslııde uyandırdığı hid
det ve infiale tercüman olmnştu. bu 
ikazlara aldırış etmiyen imparator
luk Almanyası nihayet günün bhin
cıe birleşik Ainerikanın il&nı ha.rb 
nota.sile karşılaşıvermişti. 

Birinci Cihruı Ha.rbinin o kara. ve 
fOOi gillıl6rini ynşıya:nlam da., yalııız 
tarilı ola:rak dliiliyenlere de malfım
dur ki zaten yıkılmak derecesine gel
mi§ ve etrafı diişmıwlarla çevriliniş 
lmpanrtorJuk Alm.:mya.11 Amerika
nın harbe girmesi 'ttzeriıı0 çökmüş; 
bıa.lipervanı.ne nntoldara, dünyaya 
meydan okomahra rağmen ufukta. 
t.Messiim eden hezi:metin amansız 
penr.esi altında yerlere serilıniştL 

Talihsiz Abna.n milleti için ne ba
r.hı bir t.ecel.lidiı' ki Ç!"yrek asır bir 
fa.rkbi Alınan ida:reci.leri başka bir 
pkilde ayııi ha.tayı tekrar etmekte
dJ.Her. 

öZ hallf8. emirlerini kanllJl, di -
lek!erini emir olarak .kabul etttmıeğe 
abŞmış nasyonal - sosyalizm lider
leri, tahakklim ve ~<r8llübün yaban
a mlletlere de teşmili teşebbüsünün 
böttiıı dtinya. eflta.rmmmniyesinde 
husule getireceği na.hoş aksii1alneli, 
hiddet ha.tti feveran ve isyanı hesa
ba katmamış ohiıa.nın cezasını ergeç 
cekecelderdir ve işin 8811 feci tua.fı 
milletlerine de ~ktii'eceklerdir· 

Acaba bunu neden hesa.ba kiıtmar 
mışliU'dıi'f Bu ha..kfkatl göremiyooek 
kadar gurur onların gözlerini mi kaı
rartmıştırf Ya.hud ilk taJa.nlarm u
sun müddet eezasız kalmış olma.st mı 
onl8i'd& bu pervasızlığı ve vurdum 
dDymaditi yarnbnışUrf.. Yom 
bunlann biri değil de: 

AllRh bir kavmin camııı almadan 
evvel aldtiu başından a.Jmrış;.. 

Yolundrilti atalar l!IÖZÜIIİin yimıl:n
m MU'da bir kere daha: taJıa.klmk ~ 
tıecelHShıe mi ~d obiyormt 
A.OEMALEDDINBAR~COOLU 

nen hareketi bu suretle durduru " 
hınca yeniden ilerlemek tmkinını el
de edemedi. Gene ayni glin zarfında 
mühim ıniktarda mllttefik ha.va 
kuvvetleri mtid&ha!e edei'ek düŞma -
na. ağır myiat verdirdiler. 100 ka
dar Alman tayyaresi ~dü. 

Bund&n bir. müadet sonra Alin.an 
hatllıruıır giron bir sub&y köprüler
den bitinin infil!lt ~ kadar 
aokulmağa muvaffak olmuş ve köır 
rüyü berhava ederek kendi hayatı
m da vazifesi uğrunda. kahianıa.nıca 

feda etm.iştir. 
Sağlam kalan diğer köprüden y&p~ 

tığı savletle düşman müdafaa krta
tnnıza. taarruz etmi.Ş ve bu taa.rruz.. 
da mua.zozam kitleler halinde hücuın 

• arabaları ve tayyareler bultmdur
muştur. Askerlerimizin şiddetli mu· 
tavemetine rağmen düşman Liege 
mU.Stahltem mmta kasında. ilerleme • 
ğe muvaffak olmuş, fakat bu ileri ha 

reketini devam ettiremem~. 

Şark kalelerine karşı da şiddetli 
hilcumlar yapılmıştır. Bütün bu hü
cumlar püskürtiilmtlştür. Kaleler • 
den bazıları Alman cesetleriyle 00.. 
hidur. Mewıe'ttn şark sahilindıt çok 
faile diişmaıı kuvvetleri tarafından 
taarnız:a uğradık. Kıteahmız metod 
hı geltilde mti.da.faada buhuıdular ve 
~. Fransı& MOl:örlü kıtaları 
le kıamı ~™ işgalliıde tiuhman 
1.J'ksemburg eyaletine girdiler. IJ&.. 
rekit nmn&l tekilde inkişaf ediyor. 
Kitaahmıan ilerleyiei llı,VaBl me:m
awıiyet bir fMildedir, 

Bapreki1 hnndap ~ bdln 80-

, fakkaDhhğuıı mahafeza etmemııi '"' 
-.demenill tiddetme -~etmeme-
- &ÖYleımie, ııira A lmM ordusu • 
mm ldllliyetli bir m• tepi!_ eW-
~ ill-. etmiftir. 

Pia'IGt .a ' • ilil liJle ~J 
- MNtieltid ......,..., N DfiN 

~Wm•+nn• mıdiıtNa .... tm. 
iisıtVP' t prdlm~ .. 
....... . ~ 

e 

ltalyan eksprea 

• 
ı e e 

postası 

B•J hafta limammİU 
gelmiyeceğini aceı>ı 

tasına bildirdi e le mesi doğru mudur? 
Muallim Ahm d Halid diyor ki: Akdenizde siyasi h!diselerin n;

nşması üzerine Umammı:ıa gelen ec
nebi vapurlarının mf1him miktarda 
azaldığını yazmıştık. 

"Ebeveynden biri Türklüğe samimi olarak bağlı 
değilse çocuk muhakkak dejenere bir 
mahlul tur. Memleket için d~ zararlıdır" 

Bilhusa İtalyan vapurları hemea 
hemen lima.nlarımızda göziikmemek
tedirler. 

Şehir meclisi azasındruı ve (A. Ha
lid Kitabevi) sahibi Muallim Ahmed 
lialidle Ankara caddesindeki kiitilp
hanesinde konuştuk. 

Fakat... şehir meclisi müzakera.tı, 
klltüphaneye aid işleri, mektebdeki 
dersleri arasında kS:fi derecede vak
tiiıi harcıyan Usta.dm benimle otu
rup uzun uzun sohbet eylemeğe, ma
nıf tabiri ile "çene ..çalmağa,, vakti 
olmıya.cağını elbet tahmin edersiniz.. 
Hele bu konuşmanın şehir meclisi iç
timaı ile ayni ~e restladığmı he.sa.
ha katarsak ... 
Akşam.. vakit bir hayli ilerde.. 

içtima dönüşü oldukça yorgun, ar
~ın ... Buna r~Oınen beni ceva.bsız bı ... 
rakmak ta istemiyor: 

- Sorduğunuz bu sualler aya.k üs
tü cevab verecek şeyler değildir ... Bu 
mesele milli, içtimai, sıhhi, dini ba
kımlardan ayrı ayn tetkik edilecek 
bir iştir. Bu mevzuda, bu kadar losa 
ve dar bir zaman hududu içinde size 
vereceğim cevabı ancak şu suretle 
derleyip toplamak müinkün olacak: 

ffiç şüphesiz, bir Türkün, Türk 
tebaası olmayan bir ecnebi kadınla 
evlenmesile, bir Türk kızının bir ~ 
nebi del:OO:.nlı ile evlenmesi arasmda. 
bir fark vardır. 

İkisi de, esas ttfuarile arzu edil • 
miyen bir şeydir. Fakat ikincisini 
bilhassa hoş görmeyiz. Hatıra der-
hal erkekliğin verdiği hodg&nhk ge
ıı:r. Fakat. iş böyle değildir. Bir kere 

ecnebi bir erkeği ile evlenecek kız 

günün birinde, koca.sile beraber. bu
radan çıkıp gidebilir. Demek ki bizim 
<"8.ID.iam.ızdan her dakika ayrılmak 
ihöm.ali vardır. Sonra bundan doğa
rak çocuk babasının kanıııı taşıyaca
ğı için bizden değildir. Ve ııihayet, ya 
kadın, ya çocuğu dinini de de&~tfr • 
meğe malıkıimdur. Şu halde artık 

hiç bii' suretle bizden değil demek
tir. Bu mülahazalar, ecnebi bir er
kekle evlenecek bir Türk kıı:mın bu 
ho.reketihl neden çok fena telAkki 

Pierlot, nutkunu söylediği esnada. 
Bıilliselde lıva tehlikesi ~ti ve-
rlliniftir. 

Alman Besmi Tebliği 
Berlfn, 12 (A.A..) - D. NZ B. A

jansı Ahnan orduları başkumandatı
bğının eu tebliğini ne.şrediy~: 

Ordu ile hava lr:Uvvetleri arasında
ki çok sıKı irtibat sayesinde, Alman 
taarruzt hareketi, bütlliı garb ~ 
heeinde Bttr.atle ilerlemektedir. Şi
mali Holandada: Alınan kıtalan, 
Groninge eyaletini işgal etmişleri 

ve Hartingne'e ve Urigerzin şark sa,.;; 

biline varmışlardır. 
Alman kuvvetleri Yssel mevzile

rini zorladıktan sonra, garbe doğru 
yö.rttyüşlerinde, Amersdoarfdan 
Rhenen istikanıetlnde uzayan Greb· 
b8 hattüu y~. 

Az çok cenuba doğru, Almanlar. 
Pee1 mevzilerini de keza zorlamış • 
lar, Hasselt ile Maastrieh arasında 

Albert kanalından bir geçii:i açm~ 
lardır. 

Hususi bir haberle bildirilen bU... 
diSeler ianesiyle malfundur ~ M'a
utrcht'in cenubu garbisinde bUlu -
nan Liege istihkfunla.rının en sağla 
mı olan Ebenemel kalesi Almanla .. 
nn eline geçmiş bulunuyor. Bu kale
nin 1000 kişiden mtlrekkeb olım ku
mandan ve efra.dı te8liiıi olniuşlar
dır. 

Liege önün~ A}maıı titaları is
H1i)ctmlann iliıri b&tlanna kuımen 

derin bU surette ~erdir. 
Belgfbmn cenub lmımında:. ilerJe.; 

yen Alman kuTI'Ut.Mri de dtt§mamn" 

muDvemedDe rağmen; Bttr-~e ~ 
ili bmnmajı ımıvatfilt. oltfmlJ&P • 
mr. 

m. ·w • ıMınaa 11enm ebftlllW
-. (~1~ 

Muallim Ahmed 11.aJid 

ettiğİ!Dİ.Zi ~ gilzel izah edebilir. 
,Ecnebi bir kadınla evlenen erkek 

acaba mes'ud oluyor o.u? 
Bunlar biraz da telakkiye bağlı • 

dır. Bellti mes'ud o~ da vardır. 
Kadın, ea,yed bu muhite tamamen u
yarsa, milliyetimizi benimser, dini
mizi kabul ederse iş değişir. Fa.kat 
kendi miliyetinde, kendi dininde inad 
eder, aile arasında. bir diken gibi ka
lırsa, şüphesiz, saadet aramağa. yer 
kalmaz. 

Bir aile içtimaı bir teşekküldür ve 
yalnız kan ile kocadan ibaret değil
dir .Çocuğu, anası, babası, kardeşleri, 
akrabası vardır.. Bunlar. gelinler.ini 
daima yabancı bir mahltik telakki e
derlerse ailede ağız tadı namına bir 
teY kalmaz. 

Ecnebi bir kadınla. evlenenler ara .. 
sında iyi bir yuva kurabilenler yok 
değildir. Fakat, ekseriyet.i bedbaht 
olanlar teşkil etmektedir. 

Milliyet bakımından da dikkate 
pyan hAdiSelere ra.atgeliyruz. Mese-
Ji mühim bir zatı tanırım ki mada
mı, Tü.rkiyeye parası kalinasın diye 
her sene bütll:tı. eşyasını memleketiiı
den getirir. Kocasının bir hayır te
oekkU:J.üne on para '9ermesine mAni 
olur. Kocası da bU telkin .. altında, 
milli bir yardınn Meta günah saya
cak derecede milliyetten tuak. kalır. 

Dün aldığımız haberlere göre her. 
baft& İtalya ile limanımız arasında 
y-plcu nakliyatı yapan İt.alyan eka
pres postası bu hafta limanımıza 

gelmiyeceğini telgrafla Adriyatiq 
acentasına bildfrmiştir. 

EvVelki g1in bu hususta. vapurua 
acentesine malfımat verilmiştir. 

Yeni 
Ankara, 12 (A.A.) - 12/6/1941 

tarihinde yapılan intihapta. boş olıua 
Aydın mebusluğuna Eininöntl Halk
evi reisi Agah Sırrı Levent, Bilecl.IE 
mebusluğuna A danada Gillek Limi
ted Şirketi müdürü Kasım GUlek ve 
Zonguldak mebusluğuna. siyasal bil .. 
giler okulu profesörü HBzım Atd 
Kuyucak, Cfunhu11iyet Halle Parillıl 
namzedi olarak ittifi.ı.kla seçilmişler•,, 
dir. 

Rume başvekilinin 
bey atı 

•' alk n anta ,fi müttefik· 
lerimizle rabıftjlur.ımtzı 

takviye edeceo;z.,, 
( Ba.ş tarafı 1 ııdd.e.) 

devam ed.eoeğiz. Htikiımetin, bu ni
zam ve emniyet siyasetine devam &o 

dehllmelt üzere, bütün Rumenleiin 
ınüzabe~-ıe nail olacağına eminim. 
Yeni hükfınıet vo yeni siyaset budu~ 

Dahili salıada sUkiınet ve sullıfı 
temin siyasetine devam ederek bü • 
tün Rumonler. arasında ittihadı w 
tesanüdü kuvvetlendireceğiz. 

İktısadi sahada~ lıarbin neticeleri 
ve zaruri ihtiyaçlanmızla gitgide dıv 
ha muğlak bir hnle gelen ekonimi .. 
miz · çin, yonr nizamlaı vücude geti
receğiz. 

Haıici sahada, müteaddit defalar 
izah ettiğimiz sulh ve müdafaa -siya.. 

•setine devam edeceğiz. BUUln V&· 

ziyeti hilkümdauın tedkik nazarına: 
ar-.tJetmck mecburiyetini, hiza hadi
selerin inkişafı tahmil etmiştir. Bu 
sebeple, bugün ma.1este kraia, bü • 
tUn hükUmetin istifanamesini tak " 
dim ettim. İstifa kabuJ edilmjş ve 
kral, yeni kabineyi teşkile gene be· 
ni memw· etmek suretiyle hakkım • 
da.ki yüksek itimadım göstermek 
lUtfunda bulunmuştw:. Bu yeni va
zifemi, vakit geçirmeden üa ediyo , 
rum. -------...---• 

Yeni ing~Jiz nazır acı, 
Londra, l2 (A.A.) - B. B. C. rad· 

yo istasyonu bugün saat 21 de baş. 
vekaletçe neşredilen 7 yeni nazırın 
isinrlerlni ilıir. etmektMir.: 

.A.'dliye lordu John Simon,lnlaüye 
Osmanlı tarihinde Müslüman edi- nazm Kingsley Vood, dahiliye nazı-

Sonra doğan çocuklarına acayip 
frenk isimleri koyanlar ve onları 

frenk terbiyesile büyütenler, erkek 
olursa M-Uslüman, kız olursa lııristi
yan olacak diye aralarında mukavele 
yapanlar vardır ki bunrar Türk va
tanı içiiı en bilYük düşmanlaidır. ço. 
cuklar da.ima ve gizlice vaftiz edili
yor ve hatta hıru.~yan akid~i öğre
tiliyor. Bu halde giüıah iki mısli bü
yümüş olur. 

lerek camiamıza ka~ olan bir n Johıi Ander.son, müstenrlekat' na-
c;ox yabancı kadınlar vardır. Bunla- zın Lord Loyd, ticaret nazırı A:n· 
nn bir lasmı, çok samimi bir sur.ette dre.-.c Dunca11, ha-ı~b Je\'azımatı nazın 
bize bağla.nmışlar, hayrat ve hasa.ıı.at Hcı be l\forrioou, istihbarat nazın 
yapmışlar ve ha.kiki birer Müs1tim.an Duff Cooper. 
ohnuşlardır. Fakat araların~ cilfü.. •oı 

!'l' :!ıt.s a•••tı.••••lıiw& •ea••~•zı••••••••••• 

liyetiıri göst:eronler, de çoktur. 

Hıri.ttiyan erkeklerden Milidüman 
olarak aramıza katıla.nlaros:n Mah
mud Paşa giöi adına. (Veli) lakabını 
taktiğmm: künseler olduğu gilii, So
lrullu Mehmed Paşa gibi MUslüman 
oıa:tııttaıı sonra bu memlekete ve 
Türklüğe, zaınanlannda yaşadıklan 
padi~laman çok hizmet etmiş kinı
eel.er d& vardir. Aricak bttnlar ıtaide-i 
yt teyid ~ istisnaliı:nlir. 

ÇoetıJi bahsine gelince .. 

Yibancı bfr ana ve baliada.n dün
yaya gel8Cek çocuk, iki taraf müş
tereken Ttfrklifğe hürmetıiar ise bir 
Türk yavnısu sayıla.bilii'. Fakat, bun 

· Jardan btti Tlirltl.Uğe sa.mlini olara.K 
bağıt değllSe, çOCuk muhakkak ki Qe.t 

1 jenerc bir ~ Kemıeıtet !çiıi 
de'Zararltdlr. 
Kadın veya. erkek, bir 'I'i1rkiliı ~ 

ec.netil ile evleınmeshfü:ı. 'I'lli'k: camia· 
sım. karşı~ ti& snç oliıp ~ 

d. ı ~.oruyorsunuz. 

Kendi ınemieketinde nıes'ud bir 
aile yuva.sı kuracak kız veya erkek 
'!'ürk gençleri \'arken Ye fevkalade 
bir oobeb olınaksızın geııçleı imizin 
bir yabancı ile evlenmesini Dl.illi bir 
suç telfıkkf et.n;aek "6ruıidir. 

Şurasını ilave etıneliyb ki, çok 
kere geçici bir heves netice~inde Pa
ris, Berlliı sokaklaI!Inda ı astgelc. ek 
alınan kızlar da netice itibarile bed
baht oluyorlar. Çünkü bunları alan 
delikanlılar hevesleri geçince ve ar· 
zuları tat.min edilince ihmale başlı • 
yorla.r. Kız ya sefil oluyor, sokağa 

düşüyor, yahud çıkıp memleketine 
. gidiyo~ ve .. ekseriya erkek bir 'llürk 
kizi.le evlenmek mecburiyetinde kalı .. 
yor. Şu halde, iki ta.raf da mes'w.l 
olmuyor demektir. 

Hwaaa.: Biz Türküz, bi2e Türkl 
ıerckür .•• 
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VE?>.Tj SABAil 

Almanlar boyok harb
de bizi Ruslara nası1 
satmak istemişlerdi? 

Maniacı Faik 110 Dünkü futbol maçlarf 
llletre Balkan re- · · b h 

k k d Galatasaray Vefayı yendı. Fener a -
orunu ır ı . b k Id 

Almanların elinde esir ltu· 
lunan Rus prenaeal Marle 
Vassiltchikovanm Alman 
resmi adamlar1nın tetvl
klle Rus imparatoru Hı. 
kolaya yazmıf olduOU mak· 
tublar. 

Müthiş hakikat 
ingiltereıe taarruz 

Hollanda ve Belçikanın işgalinde ev~ 
veli bu maksadı aramak icab eder ' 

Yeni rekor 14, 7 olup Av
•upamn en iyi rekorlarm

dan biridir 

çe Beşıktaşla bera ere a ı 

-o-

1\". (Baf *""" 1 ~) • 
Ne Avusturyada, ne Almanyada, 
Rusya ve Ruslar aleJhinde M9 bir 
kin yoktur. Pnısyada, imparator, 
ordu ve donanma bizim ordumuzun 
cesaret ve kıymetini müdrik bulu• 
nuyorlar. Bu iki memlekette de 
kudretli bir parU sulha, Rusya ile 
devamlı bir sulha müsaiddir, 
Şu saatte, her ııey: hısanlar, mem

leketin servetleri, ticaret, refah 
mahvü barabiye doğru gidiyor. 
Daha uzakta da o mtıthie san ırk 
vardır. O na karp yalnız bir istih • 
kam mevcuttur: Rusya ile siz, hai
metpene.h .. Sizin tarafınır-0811 tek bir 
kelime, hadsiz, hesabsaz taçlanmza, 
ebediyet tacını da ili.ve etmiş ol& • 
cakmnız. 

Atletizm ajanbğı tarafından ter- 1ı tl1t edilen halle müsabakalan diln 
l'enerbahçe stadında az bir seyirci 
kllabaıığı önünde yapılmı§, fakat or
&'anizasyon. ve gösterilmiş olan alaka 
'le nıakfmen. mütenasib olarak çok 
Parlak bazı neticeler verDJ.ittir· Fai
kın. 110 metre mAnialı koşu da elde 
~ derece parlak manasına gelen 
keUnıeıer. ile üade edilecek gibi de -
liıdir. Türkiye ve Balkan rekoru o- ı 
laaı bu yüksek Performans ayni za
lllanda Balkanlann en ileride rekor
larından biridir. Mandikasm Avru -
Plda en iyi mi.niacılardan biri ola • 
l'a.k Bayılmasına 4.8 lik derecesi ~e:
bel> olmuştur. Yunanhlarm "ihti -
hr,, dedilderi bu yükaek atletin y\ı~
llek rekorunun bir gUn Fenerbahçe 
ltedıııa, .komla bulunduktan ıçin 
~ bir kaç gen~ ve bir kaç çocu
hıı önünde kırılacağı kimin batm
a. gelirdi! Bu derece Balkanlarda 
bizlın muhitimizdekinden çok daha 
tazıa bir gllrillttı yapacaktır. 14.7, 
~ Avrupada belki iki belki ae 
6g kişinm koşabildiği bir derecedir. 
~oınetreıerdeıı biri 14.6 göster • 
1ldftir. 

Pera • Şişli 1D8§1Ddan heıyecanb bir aD 

Bütün 1>unlar bana söylendiği m
mıuı hayretler içinde kaldım. Ben ne 
yapabilirim? diye sorduğum için 1U 
cevabı verdiler: "Şimdi diplomasi 
yoluyla bir gey temin etmeğe imkin 
yoktur. Muhaveremizi Rusya impa· 
ratoruna arzetmelisiniz. HUkümdar
ların en kuvvetlisi, mağlflb edilmesi 
imkansız hükümdar, yalnız bir tek 
söz söyledi mi, hiç tüphe yok ki btı
ttin dünya kendisiyle beraber ytmı.. 
yecektir.'' Sordum: Ya Çanakkale ?. 
Bana cevab verdiler: "Rusya .impa
ratorunun, bu babda yalnız bir anu 
izhar etmesi kafi~: Gegig serbest • 
olacaktır." 

Bu gilzel dereceden başka Ateş ve 
4ratuı gWJe atmada, Recebin de 800 
1netrede, Vasf'ınin yine 110 mlniada 
tide ettikleri rekorlar şayanı dikkat 
Ve lnemnnniyettir. 

ıoo 1'ı. ' tınett kat. SeF.ai, Ferid, 
?uanıdis 11,5 (Yeıi rekor). 

lı)'Dletll rekortmeaimb Faik 

to ?/Jo nı. 3 üncü k. Hilmi, Hayn. Ri· 
Puloa 24.2 
~ nı. 3 üncü K. Melih, Reeeb, 

57.8. 
_;ıo nı. ı inci K. Faik, v asfi Hri· 

oı>uıoe 14. 7. 2 inci 15.8 
~ ın. 1 inci K. REıceb, Hüseyin, 

Ullaıı 2. 1. 7 
\lla Uıun 4ı Unctl K. Kabulidis, Yuani

' ~ecdet. 5,70 
~ a adını 1 inci K. Yamı, Plitas, 
idi 13.62 

't 'ttıksek 3 Uncil K. Hüsameddin, 
otıo. Cemil 1.56 
&~~ 4: üncü K. Samim, Kabulidis 
"-.JQ 11.19 

Milli kiline maçlarının tehiri tu.e
nne tertip edilmiş olan dörtler tur
nuvasının son müsabakalan dün 
öğleden sonra Taksim stadyomunda 
yapılmıştir. Beşiktaşla berabere 
kalmış olmasına rağmen kur'aya ka
zanamadığı için Vefaya karşı Gala • 
tasaray oynamıştır. 

Galatasaray S - Vefa ! 
Oyun ağır bir şekilde balladı • 

llk anlardaki bir kaç Galatasaray 
hücumuna mukabele eden Vefa, da
ha ağır bastı ve Galatasaray kalesi 
oldukça tehlikeli vaziyetler geçirdi • 1 
Maamafih 13 üncü dakikada Gala· 
ta.saray sağ içi Süleyman açığa 
verdiği p&Sl geri aldı ve vole bir lilt
le ilk golü çıkardı. 

Bu gol üzerine Vefalılar gene Ga
latasaray kalesine doldular. Fakat 
bu tazyik de az sUrdükten sonra ha
kimiyet gene Galatasaraya geçti \'e 
otuz beşinci dakikada sağiçtea ileri 
bir pas alan sağaçık Necdet ikinci 
golü yaptı. 

Bu gol üzerine Vefa ant bir akın 
yaptığı ve Galatasaray kalesi önthıde 
beş saniye kadar kısa bir zamanda 
Vefa muhacimleri tam üç defa topu 
boş kaleye sokamadılar. Devrenin 
sonlarına doğru Galatasaray sa#· 
açığının sol bir şiitüne, kaleci kontr
piyeye düştü, fakat direk gole mini 
oldu. 

Bir dakika BC1nra haftaym 2 • O 
Galata..qSray lehine bitti. 

ikinci devre bidayetinde Vefa ol· 
aukça ağır bastı, fakat oyunun ya
vaş yavaş oynanması, her iki tara.. 
fm da netice alamamasına sebeb olu· 
~ordu. 

Maamafih onuncu dakikada Lut
fı bir fikir absiyle Vefanın ilek golü • 
nü yaptı. Bu sayıdan sonra Vefa 
tazyikini büsbütün arttırdı ve Ga
latasaray müdafaasına nefes aldır· 
mamağa başladı. Bir müddet netice
siz olarak devanı eden bu tazyiktel1 
sonra Galatasaray tekrar açıldı ,.e 
bir ka<j akından sonra Necdet üçün .. 
cü golü 23 üncü dakikada kaydetti. 
Vefa golü yemesine rağmen devre 
sonuna kadar sıkıştırdı. Bu arada 
forverd bir çok müsaid fırsatlardan 
istifade edemedi. 

Ancak 40 mcı dakikada Mebmed 
yerden bir tütle ikinci Vefa golünü 
yaptıktan sonra oyun 3 • 2 Galatı•· 
ray lehine bitti. 

zanfer, Sarafim, Saim, Süleyman, 
Necdet .. 

Vefa: Azad, Süleyman, Artin, Fet
hi, Lfitfi, Abdtli, Haydar, Mehmed, 
Gazi, HUşeyin, Necib. 

Fenerbaboe 2 - ~ 2 
'll'e.Mrbahçe: İrfan, Orhan, Şevket, 

Lebib, Fikret, Zeynel, Rebit, Orhan, 
YaŞar, Niyazi, NbJ.m. 

&,tİctat: Mehmed Ali, Taci, . Ri· 
fat, Adil, Muhterem, Feyzi, Said, 
Hakkı, Cemil. İbrahim, Fuad. 

Oyun evvelki müsabakanın hilifı • 
na gayet sür'atli bir eekllde bafla.
dı. Ve Fenerbahçe hemen hlkimiy& 
ti teala etti. On be§inci dakika.da 
Muhterem çıktı. Y erbıe lılaryo gire 
d1. İbrahim de aolbeke, Rifat santl'
hafa geçmişlerdi. 16 mcı dakikada 
Niyazi güzel bir &<>l §iitle takımına 
ilk goHl kazandırdı. Tazyikine bl) • 

yük bir sür'atle devam eden ~ 
perbahçe 23 Onc8 dakikada Nama 
VB&ltasiyle ildDcl ıoltl de çıkannea 
oyun bllılbUtb hızlandı. Belikt8' 
iki gOlden sonra biraz kendisini top
ladı ise de Fenerbahçe hlkimiyeti 
bırakmadı. Tek kale şeklinde oyna • 
nan maçta sağaçığuı ortasına güaıl 
bir vole atan Yap.nn §lltlinti Meh· 
med Ali kornere çıkardı. Be@ikt.11 
Fenerbahçenin bu mütemadi tazyi
kindea kurtulmak için bütün efo
nmu sarfederkaı ~ 2 • O Fener 
leh.lne bitti. 

ikinci deYrede Fener takımmdtm 

Fikret çılmuf yerine SWeyman gir
mifti. Beşiktq oyuna daha şuurlu ve 
daha müessir olarak başladı be Hak· 
kı gt1lel bir eeape ile 3 Uncli dakika
da takımının ilk golUntl çıkardı. 

Bu gol üzerine Fikret tekrar taki
m& girdi. Flkretin girmesiyle açı • 
lan Fenerbahçenin Ustüste yapbia 
htJ.cumlardan birinde Yaşar gUB 
bir vole çekti. Fakat top avuta çık • 
tı. Bunu Niyazinin gtıze1 bir sol §ilttl 
takil> etti. Bunun da dıean gıkmaa
na rağmen Fenerbahçe tazyiki ıw· 
şetmedi. 

la~ 1 inci K. Atet, Mat,~· 
~ 8 tincü K. Melih, AJiedctin, 

GaJatoaaray: Hızır, Salim, nm.. 
hiıiı, Celll7 Enver, Barbara., Ga-

Devrenin yal'8181Ildan sonra Be
§iktal kendini topladı ve mtısavi bir 
oyun tesis etmeğe muvaffak oldu • 
Bu arada Hakkının htıcumlan ciddi 
tehlikeler ihdas ediyordu. Fenerbah· 
çe de sağ taraftan seri ve çok mtıea
sir akınlar yapıyor, topu takib et • 
met Adeta güçleeiyordu. Bu anlarda 
Betiktal pmpiyonluk Unvanına, 
Fenwbahoe de eksik olmasına rağ • 

• ' • ' (&>. 7 tlOİcM) 
-~ .... __ ,.,, 

32.57 (Y. rekor). 
.. ---0- • 

~~birinci kUmeye geçti 
ik_-araaci kümeye terfi etmek için 
~ lllaçlannı dün Pen. ile Beyler · 
~ ~enerbahçe stadında oyııamıt-

~ci devre tamamiyle Peranm 
'-t iyeti altında geçmit ve Peralı
~gol çıkarmışlardır. Peranm 
)1 t..1...~ynamamoa rağmen. Beylerbe 
l)ı ~ da her zamankinde dalia 
Jlı..~uyordu. 
ii...~ ikinci devre ba9Jarken Bey 

• 

Benimle konU§&n kimseler diplo • 
mat değildirler. Fakat yUkBelr. 1ılr 
mevki işgal ediyorlar, Avusturyad&, 
Alemaoyada hilldDDet bapndald 
atı imparatorilerl IÜMD tamyO!'o 
lar ve onlarla münasebette bulunu· 
yorlar. Zatı haşmetpenahilerine ve 
Rusyaya. pek samimi surette merbut 
ve sadık bulunan prens Lobanov'u 
hatırlıyorum: Cç imparatorun dollt
ıutuzıa, Uç imparator ittifakına ne 
kadar ~ok taraftardı. 

Burada, tekrar aaediyorum, Rus
yaya 1rn rşı bir kin mevcut olmadığı 
gibi hasmane hissiyat bile yoktur. 
Beni görmeğe geleıı üç zat Rusyada 
ikamet etmişlerdir. Rusyayı bili • 
yorlar ve seviyorlar. Fraıısıs ve Ja
ponya aleyhinde de bir hırs ve hid
det mevcut değildir. Fakat lngilte
reye karşı kin pek .wndtr , 

Hqmetpenah, yukarıda yucbt • 
larımı huzurunuza arzetmemeğe ken· 
dimde hak göremedim. Bunlar bana 
öyle bir dakikada söylemnillerdir ki 
zatı hqmetpenahileriııin ne Alman
yada, ne Avusturyada bir mUmesalli 
yokbl. Bunu yapmakla bir kusurda 
bulunmupam af buyunılmaldığımı 
zatı ha§DıetpenİLhileriD.den istirham 
ederim. 

Muhakkak ki zatı Jıaemetpenabf • 
terinin sulh lehindeki muhabbetleri 
derklr olduğundan, yakin ve itima-

. dınızı haiz bir kimse marifetiyle yu
kanki manızatın d~uğuna ka
naat getirilmek arzu buyunılduğu 
takdirde, benimle konupn mtlar, 
her geyi bitaraf bir memlekette tek· 
rar edebileceklerdir. Bu üç zat ıllplo
mat değildirler, ldeta iki dÜ§mall 

memleketin cıksiaadaatdırlar. 
Zatı~ 

sadak bendeai: 
Marie Vassiltchikova 

• • • 
İşte Almanların R1181ara ilk mtbı· 

ferid sulh teklifi bu mektubla bilva-
11ta vukua geliyor. Arada bir harb 
cereyan ettiği için, .Almanlar Ru&
ya imparatonmun sarayına mell8Ub 
ve sarayın mahremlerinden bir ka
dını 7.eminİ yoldamağa memur etınif
lerdir. Artık el altından bir pazar· 

ı lık başlamış demektir. Ruslan celb 
için en büyük yem Boğazlar olacak
tır. Alm81Jlar bu hususta Rusları 

memnun edeceklerini anlatmak için, 
tavsit ettikleri kadının: .. Çanakkale 
ne olacak?,, yolunda sorduğu suale: 
"Rusya imparatonı arzu izhar eder 

eerbe8t olacaktır <it 

.. Yazan : H. 1. 
,,·~ _... 

-~-
& ~ Krab l.eopold bir kouupna ~ , 

da H ı·çın· garı'b ifaatl'tta bulunulması, H1'-1 
9 Nisan Norveçin, 9 Mayıa o- ._- 1 

landa ve· Belçilraam tarihinde kanlı lerln harikulide bir adam, Almaa, 
bldiaelerbı, · fellke6erin ba§langıcı hava kuvetlerinin de Ml eeneslne ita' 
oldu.. dar semalarm hlkimi oldufunun ilb i 

Bitler nutuklaımda dalma Ver- edilmesi, tayyarelerle donanma ve 

1 sailİeB muahedeainindea bahsederek ordunun harekitını felce ujrattıP 
Aimanyanm bugUnktl kaiılı cidale nm izaha kalkıııiması gibi biru ıo.- 1 
zorla sllrtlklendiğbıi iddia eder ve zumsuz beyanatlar bir yeni teıebblilll 
1\1 bir kaç sene tarfında nasyonal için belki de Alınan maneviyatım.\ 
sosyalizm tarafından htırriyeti ifna imar ve takviye edecek mahiyette • 
olunaa ÇekoslovakJ&, Polonya gibi dir. Doğrusu, 1skajerak boğumm 
devlteleri Cermea hakkını gubet • neden keailemedifini 80l'8ll bir mg.c l 
mit mlraayedAer olmak O.... p.. halif mebusa karfı salihiyet .ııuli 
terirdL bir zatın liltfettiği şümullü izahat,. ' 

(Altmark) meselesinde, karasular tan baska bir harbin saklanacak P* 
rma ID&JD. dökWmeeinden, Hor az sım va.rdır. 
Belipnın istifasuadan doğan dedi • "Pitt,, ler zamanında bu gıbi mi
kodulara nazaran hiç olmuaa alık· pverelerin daha ihtiyatklr bir 1"" 
ıı V8J& haksız olduğu kısmen mttna.- sanla yapıldığı tiınid edilir. Muhat • 
kap edilebilecek kabiliyette olan kak olan bir n varsa müttefik °"" 
Norveç ilgaliııden aarfmazar olunur du ve donanmalann diplomatlar ~ 
a& bugtbı Alman iegalinde bulunan dar bedbin bulunmadıklandıt\ 
baa devletlerin tarihinde Bitlerin Alman ordulan Holanda ve Belcjo 
bu fikri ileri l!IOrmesinc yarayan U· kaya taarruz ettikleri sırada Biti• 
faktefek bul vak'alar vardır. bir nutuk irad etti. Bu nutukta dlJa. 

Nitekim, 1918 de Almanya mağ- kati celbeden bazı noktalar \'V: Ma-
16b olduğu zaman sulh masasmda earünileyh evevli. kat't hareket ~ 
baelayan pazarlıklardan blr

0 

çok de\'· tinin geldiğini söylemekle yapılaa 
Jetler istifadeyi dtışttnmtlilerdi. hareki.tın bir neticei kat'iye muha-ı 
Fransa Alsa& Loreni aldı, Belçika rebesi olduğunu illn etti. İkincisi İ8oc 
öypen ve Malmediyi ilhak etti, Po- tih8al edilecek zaferin .Alman.yama 
lORya Şarki Prusyamıı blr kısmmı i.tisini bine sene içill tayin edeceil 
kopardı, Çekoslovakya Bohemyaya kehanetidir. 
tasamıf etti, Danimarka Şilevzik· Asker gölüyle Holanda ve Belçika 
ten, ltalya DaJmaçyadaD mtltena'im topraklannda her iki tarafın da kat1 
oldular. Bu suretle Almanyanııı Av· netice almaa Uınid olunamas De
rupadald arazisi yüsde on bet kadar mek bu hareket asıl hareketin bir. 
kilçtlldU.. safhası, bir kademesi olacattır. Bill 

O 1UD&Dki müttefikler Holaıada • sene meselesi daha mlnalıdır. Al 
ya: ·man devlet reisi ln.gilterenin, amı c 

- Canım herkese verdik, sen de lardanberi Almanyanın hUZUl'lllUI 
bir yer iste de verelim, dediler. kasten ihlll ettiğinden bahsediyor• 

Holanda: du. l 
- Ben bu muharebeye karışma. Şimdi baf)ayan bu hareket neti~ 

dım. Bir karış toprak almağa hak • sinde faraza Holanda, Belçika w 
ıum yoktur, diyerek ikramı reddetti. Fransa bir istilaya manıs kalsa ., 
BUtUıı Cermenliğin kan ağladığı bir dalannda sUkfınetle oturan ln.gU • 
tarihte bu kadar yüksek bir fazilet tere Alman menfaatlerine mu~ 
gösteren bir devlete karşı Almanya· olmakta gene devam etmiyecek ml
nın bugün reva gördtığtı zulUm her dir? Bu sebeble Holanda ve Belçika 
halde alıWd om.aktan uzaktır. i§galinin İngiltereyi istihdaf eden' 

Solanda ve Belçikanm işgalinden yeni hareketlerin başlangıcı olma.ttı 
Almanyanm umduğu faydalan ve da muhtemeldir. ~: 
harekA.tın muhtemel tarzını yazımı· Vaziyete nazaran Alman hareke 
zın sonuna bırakalım, yalnız bu isga- tinin iki tekilde inkişaf etmesi m• 
le Almanyanın bu kadar çabuk te- muldür: 
lfebbtıs etmesi biraz da Norveç hidi· 1 - Holanda ve Belçika istill or 
selerinin maldis ııetioesiyle allkadar- lunduktan sonra taarruza devam e
dır. dip Şilifiniİı sevkulceyı yolundu 

Nisaııuı on beşinden itibaren, Fransaya hücum edilecektir. 
nisbeten kötü şartlar içinde Norve- 2 - Holanda \'8 Belçikaotn i§ga-
çe çıkanlmıf- olan müttefik kuvvet- liyle iktüa olunacaktır. 
leriıiin bir çok talihsizliklerin inzi- Birinci mesele olduk 
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Çrmkb le, (B~ -Or a..
ı. Hellreri kö--- ~le 
..- kamiteli tarafıwl••· &nearil 
raa.-k6Jbe bir ıa.. ...- )18..,,.11 -
tır. Da 1111iJe CannH·aleden. \ile cP
var köy---.bk-çok baı.181mif -
tir. Köp aidi14 iii •man.. IWk~ 
Beiai Halil. Dilmaç köyfthrimfze 
ggt ellia.elıımelen bekkıaa .U.:k-.. 
feran& venraitıüı'! 

Halkevi başkanının konfenv hef
ntlz bitmeden mU.tabhm JneYlı&,.. 

komutam pneral Maaffeıtde telJif 
ederek k6yltller aruma kanamış ve: 
Hall:evi retsinia.. mıtkluwiUı ~ 
genera.IID llutk\IDU dinlemek biiy,ü9. 
blr r.evk olinuştU. Ki"JJtilenn den -
lerfyfe ya&ıdan a!Qad&r ohımaUlt 
ft bUnti.ıı IOn.ra.- töyli&rle ~ 
ler kanşarak milJI ~O)lNP>JIUI 
ve Spot' ma8ab8kıla11, .ça\18la...~ 

atlama, yumurta, halat ~.ekme mil
sal>ablan :vapııaraır ne§eli ve eğlen
celi bir gtln geçirilmiştir. 

Çanakkalede plaj 
ilıtt,aa 

Çanakkale, (Huausi) - Vemleke -
timiz sahil olduğu ve ÇanabJde hal
la da Denise girmeğe ahlbn bdJun.. 
dilP lıalde 1imada bir. ])IAj JOlrtor • 
Gegm ... bal .... ll8bepltlden 
~ aldl boJfaı'mda: dıııJaDıe p 
mek de ~alaml ~tiallı -- • 
lllb bir ,erde J,lllj J&Plma• igiD ... 
tediyeye mttnı.eaatıa- buhmmUllar 
... de hlll bir pllj J.8PJlınaama dair 
ldçbir. tiuoiık yoktur. Havalar ,.... 
98f y:&V&f ıammağa baeJamalrta ft 

halk pllj ihtiyacuıı g:Undea göne 
h1netmekte ve bu ame bir pJAJm 
J.apıJmumı tanenni etmeld.ectirlfı. 

•••• 
:Memlekette yeni 
petrol damarlan 

bulunuyor 
Adana, (Hususi} - Adana pet

rol arama grupu Alihocah köyün • 
deki kampmuı faaliyetini bir kat 
daha arttırmış bulunmaktadır. Da -
ha evvelce verdiğim h&berden "Yeni 
Sabah,, okuy:cularınııı malüau ol
duğiı. ilzere. bu mmtakad& biytık 
petrol damarluma tesadüf edilerek 
"Alibocalı" Dm geniş bir petrol -
·hası oldtığuna kanaat g~ 
Bu mm.takada yapılacak yeni son
daj ameliy.eleri ~ bir kısım ya 
maıraneıer ve eleman temhJi huau
lbndi. sfti"a.tle teşebblisat8. ~ 
tir. Yakın blr l~e "Yeni Si.batı,, 
okuyuculanna iyi haberler wrebiler 
~ tfinit ediyonım. 

Emin bir memha4aıı öjrmdiğime: 
&öre Hata.~da Arauz ııahiy.e&İllİJt Os 
gen-k6Jii. oivaımda. da petrol dam&!'r
lan bulUPdıap &Orilm~ 

Bu köyde daha enelae lngilis 
~ı aram.- mplai de- jealo
tetllikat w .. dajlar. yapı ıı r ve 
el"8 eWderi lllt.bet nethı' !rt ~ 
tp 5418 .... 8lmdi - .... .. ... 
•••1• ds IAeı sthatll" bl: tndlut' 
• ..... ft f*-1~:.mltaha. 

ll8i.'.,. mUJıımdWerdea mtlleRb bir 
beıJet* 100 tmaı ma...._ gllldtril -...... 

Çfiagm kö~ydm- &mldaj -
ıa..~. 

.--
~ elalJl:arı dillı 8 aatBJr: 

............ bi ...... M - &e-

ı.e ... Nl1M .... blıJl)ıD:larble -
ıtD: L &ttv .. Ulıuine l*a lMarat' 
.. uıMılNtttlıt· liaıtmthnn6gmtw1*1· 
birfir" a1maJfta ve JCcmttonm sıldat
tırmaktk oJmMMiJr. 
~vaktiMıl _.meı.eo -Bugünkü Konvansiyo.U.- llhri ..-

.._ 1()3..kiliiiS-- Çelt- miı*eci k• 
fiJıllt..phnl!IMr.. n saw. ~ 
•• '

1 

ılt olas a ldle Wsrul-.. 
Bll"ır•·ı~. 
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..... ittsi cM hl.fil hatır .... 
tb'a.r.' smtt; öWe 1*töö; a:rka* 
~ dllm' _..,.,.., 

Ifaraıtoflt' mrnıtl,rbııWna w 
mm~ ,..._ lielr ~• ıı 
........ n .... ıt.wıaW 

--~~ A'liUnm"" .. o .. kwarwdia dl8ar1 ..... 
aDi; YaJm 1JG .efİI' illtlJath ~ .. 
rariN ıra..,ı sÇet iyi bqıı~ 
ımıra lir ~ darDllill t .., 
dl' ta.ir eUiia. l'lfli' • .... 

Not 43 
- Mümin hpea, nerede ise mey

dana.. çıksın? 
- Kü!Wt orta gUi'eli başlıyor. 
C~rın, a.ı;amadığı. yer kalmallll§

tı. BWa.mamı§tı vesselim. .Niha.yet 
kilçlik orta gUreşleri ballad1. Peb.li • 
vaıılar, meydana çtkıp güreşi tuttu
lar ... )[ilmin ortada yokta. 

Cazgm, kendi kendine söyleniyor • 
clir. 

- Bak 1U cahil çocala. ... nie btl • 
yak Ol'taJ'& gftı eıem. Benden ba -
mm için kaçtı.. ~ bu çolaktan ne 
bdar pebli'ftn olar ld ! • 

CUgsr, kendi kenıftM ~ 
pr, llUmtn hoealPD pmbalrkak au
rewt blylk ort&ya -.,dua gele • 
oeiiJıe kaniydi. • 

Fakat, bllyHk orta. ~ ıaı.
- dibine geJmil oldglrlen halde, 
)lftmin pıae yoktu. 

Cullr, bG safer .,...wı. Acaba, 
1:ilralap .gitti mi ~ a.wcm. Belki 
lıir deUie girerek UJ1lllUllblr da illt 
~' diye, dawl DDa1an sus • 
tDrarak tekrar IDtlJdaDa Çlkıb ba -
flrdl: 

- BllyOk ortaya glh BIB ı:elt pebli· 
-.ıar ortaya.. 

- Duy~ duymadmı, deme -
yin!. 

Ne pim vardı, ne gideııl... Caz
p, ümidi kemrtiffi,, Bilytık orta 
pebliaalar da güftll)ıerbıi yapıp: bi 
tirdilel' .. 

S\ra, bq altı g\inlleriJıe gelınif -
tL. llltiyar Cugır baf1nyord'1: 

- Bat altma ~ler me:v -
dana!. 

Bq altma gliı egeceJr pehlivanlar 
'iman dtblne sıralanıyorlardı. Bu, 
peh1ivanlaı'm içinde yalnız; Dıramah 
Ati pehlivan yoktu. Deli Ha.il baş 
altına soyunmuştu. 

Milmin, eğer Dıramalı Ali meyda
na çıkm13 olsaydı, oda, soyunup 
baş altına çıkacaktı. 

Fakat, Dıramalı baş altına çıkma -
JmC8. o da, çıkmadı .. Maksadı, başa 
gakma kb. Lakin, eesmu .. İster iste
mez, Dıramalı ile et tutabilirdi. Dıra. 
malı, ~ubakkak Adalı ile tut1ljl1lalt 
Uıtirordu.. 

llltiyar ~ art.ık Müminin get 
leceğinden ümidi kesmitti. Esaaes 
pın»ı olsa. da nerey.e gelecekti. Baf; 
aıtıııa. mı güreşecekti? Ne hadQln~ 
Wi.. 

Tam, bu mrala.rda, nasılsa Cazgır 
Mümin hocayı uzalda.rda gözleriyle 
yakaladı ••• 

Bafaltına pehlivanları, Y.e.ğlam -
yorla.rdı .. Daha. meydaa& çılmıalan -
na beş on dakika vardı. 

CMp, MümiD booayı gürüace 
koştu .. Cugınn üserı.. değJ\ı gel • 
diğini, y.akal&lldığlm anlann9tı. N ... 
y.apabilil'di. Olduğıı )!el'den blrakıp 
Jrqacak. değildi ya.. 

Niha.yet. Caagır nefea nefese mol
la ile karşılaştı. nk söz olank: 

- M-. oğılL. Neye ~n Jril, 
~O!tayı-~ ol't&Jl be! Yolaıa, 
~mı kakma be"! 

Jılhırin. cenb: Wllllli)'Ol';' auuyor • ... ~ 
Cussr, habire:~u: 
-AbecotuJ ... Kütik ortada on al· 

tın. vuG As para. dejil bfr!. 

-~ -

--!6dti dde bir pae- kaJ&hlr. Ertesi 
aUldf' V.ılmdyaya ha 1 t ettik 
Ayni akşam da bilt tMıailbllaı götü
reat*' wpma-yeıi51 'f'1*iflnuyor • 
dulıP. Ben vaıu.a,.d9 a1Jak elbise
ler aldım. Vapurdaki kamaramU!r 
da> helnlll hemen biç Çl)nrnadıs Y~ 
_. bDe buta oWui bahae11ile 

ili yavrularm. güregini seyret! 
du. 

Miimin ~ .. Se~ 
onlara bakıyordu. Cazgırın israJ1 
W'ine devam edinae, Mümiıı: 

- Baba, usta, haydi git.. Ben 
rad& rahatım.. 

- B.':azalı dlbiJJden daya iyi' ....... 
- Sm gttJ. G8ftltıen llODI'& 

llJl'UZ, dedt .. 
Nlha)l'Jt, ihtl)sw gitti. !ıtlmiD 

da> Jmröılda .. l'aJiat, çolt ~ 
meM.ıp oı.a. Mftmln hoea da 
ı.ıaa.lladal' wl11rt'tiö1mıUwtl· 

Mimin boMnm iyi sıramydn• 
malı AH ile et tutup bat 
pmek karaımı vermişti. 

Bq gürele mulıaklr'&k FWl9lti 
ra:AhlllPdJe Adalı HBJU ~ 
Jarmı paJ edecııeJrlerdj. 

Fllibeli 1lara Ahmed, R~ 
le' kolay kolay Adalıya meydl1l8I 
rU:mazlanlı •• Ortaya-imdi, 
Mi ile, hiç: bllmaılQcleri, -
zötan wıap qmtkıai ıl'üJ" nllfl"! 
c& çılııaıwa, Adahmn :JWi 
)'aman olurdu .. 

Deli& m , aİll· lllt _ _. ........... ...... , ...., .. 



maç arı 
:.e 

(Baş tara.fı :5 incide) 
!nen, şöhretine layık oyun çıkarı -
Yorıarc:h. 

~2 inci dakikada bugün Beşiktaş 
lnuı:ı.dan oynayan Cemilin bir e

~Pesine kaleci irfan yerinde bir çı
~ş Yaparak muhakkak bir golü kur-

rut. Bu esnada Fikret sakatlana -
tak çıktı_ 

le ~~.üncü dakikada FenerbahGe ka
ş Sl onünde bir karışıklık oldu ve 
k:~k:tin ayağına çarpan top Fener 
b esıne girdi. Bund::n sonra Fener
d ahr;e kaçırdığı galibiyeti tekrar el
.: etmek, Bes.iktaş da bu mfuıkül va-
ı~etten kurtulma.nın verd.iıh cesa -

l'Pt · b 
b Urnidiyle oyunun sonuna kadar 
u \>aziyeti bozmak ic:'n uğraştılar. 
> F'ukat n tice deği:ımeden maç 
· • 2 beraberlikle b'tti. Turnuva so-
j Unct F' ıterbalıGe ve Galatasarayın . 
t,1t'e ~a biyet n. b raberliği Besak-
~· ıki b ·ITT v d r. Kupa ı 
t:rıı lik hiı.; bir t~kınıa -verilmemiş-

. Pera 1 - ~{urtuluş O l 
• An aspor t rtıp etm·ş oldu
~! ·. nu . a d.. s a'ı devam c
l'tl 1 ve Per ) la Kurtu ur karşılaş-

rriır. 

ha~! hık a sı cerey n eden miisa
tar tun birin i devre!Sinde iki ta
ıa ta b 'tün g yretlcrıne r- ğmen 

01 
1 "ıkaıa.m ıs ve devre golsüz 

. ak bitıni r. 
~ 1 ·.ll(>ı devr de gPne iki takım da 
.._ tr- k d'd meden sonra gol cıkara -'" ·ı . 
t n Pera li: ?andıgı bir penal-
l'alt oyunun yegane gollinü yapu-

ııahaclan g<ılib olarak ayrılm1ştıı.·. 

b·· Mektebi r m~çı 
d un I\.ncrba1ıçe st 1ım1a öğle

l1 
tı'ıtıh s?ııra İstanbul ve Ankara 
Yı.uı. tc:~ıtleri karşıla!5mışlaı dır. 0-
~Şazi Tezcan idare etmiştir. 

Uad ara: Nuri. İbrahim, Fuad, Se
k.ad !'Turi, Şeref, Suphi, Hikmet, 

İsrı, Sabri, Ahmed. 
ı~y tan.but: Muvahhid, Murau, Sü
lll{:~an, ~aruk, Arif, Feridun, !s-

n'. ~a~u', Zeki, Feridun, Yunus. 
~(llt ll:ıncı devreyi her iki takım da 
t~ enerjik bir sekilde oynamışlar, 
o~t goı çıkmamışLır. Bu devrede 

r ~~ .lanıamiyle mütevazin olarak 
1~.iı·. 

ı1o 'cı devrede Ankara takımı çok 
~ ~ti bir oyun çıkarmış ve bunun 
I ıç ~~si. olarak 10 inci dakikada sağ 
ıl' i~llı ':hrı, ve bunu Hih-metin attığı 

ı~cı goı 1.akib etmiştir. 
~ ~b~Uulal' son dakikalarda bi
~dilerini toplamışlar ve son 
~oı e:ııc a santrfoıları vasıtasiyle bir 

() arrnışlardır. 
linr:llıı da 2 - 1 Ankaranın galibiye
~ neticelenmistir. 

Oleybol ve basketbol 
~ ~ Şampiyonas• 

~fıı:ı~ogıu l-Ial.kevi spor komitesi ta-
•1 ıııı.,1~ a~ tertıp ve muvaffakıyetle 
· ı· ~~boıedilen üç katagori üzeri::de vo-

~len .. ve basketbol turnuvnsı neti
l tllti ~1!rtir. Voleybolda birinci kata-

1~iıı.c· §CUnpiyonluğu Galatasaray, 
:: YuııılJ1 ... Ve Üçüncü katagori şampi -

~ 1_ ~Unu yüksek mühendis mekte-
·~· h;.<\Cl'-<ırı 

·"<ll i~ti lllı§tır. Aynca altı fakülte-
:e' tuı'lıu . raıc ettiği yüksek mektepler 
"' ııı%:aeını orman fakültesi kazan -

ı.~%k 
"11.la_g ~tbol şampiyonasında birinci 
~~:ııei °ı;1 Şampiyonluğunu Kurtuluş, 
~ v ~~agori !'ampiyonluğunu Kar

tı' ~~ıı~ llçüncü katagori:şampiyon -
.~ fa~a Deniz takımı kazanmıştır. 

rl.A l'ıı~te ltenin iştirak ettiği yüksek 
~,_, ~ ~tr.~~f'!r turnuvasını <la Mühendis 
·cJ: İlı. 1 kazanmıshr. 

ı L'tı ?J:ı.·· • 
.'"lll;ıt'ı UsabakaJarın şampiyon ta-
k<t na tnühafatları Mayısta Te

ırı~da. ~apılacak büyük mera -
~ql C!Vzı edilecektir. 

~ atasaray - Fenerin 
~ ~rtb·~'sırdaki maçları 

ltııa~0:. 11 (Hususi) - İki maç 
l'q llzere buraya gelen Gala
il.t~ Ve F'cnerli futbolciiler ilk 
2 _ ıu !{ahire muhtelitiyle y~pa

~ 'l lllağlüo olmuşlardır. 
t ~ kraı Faru hazretleri de 

t ~ ın azı_ bulunmuştur. Maç ga-
~I ~ tıiq~l'cıı bir hava içinde ve baş -

llııı f Yete katlar gayet heyecaulı 
~ı ··ur. 
'1.1 'l'lıJ~ b' . . d vred 'lk 1 ~ 'Ja ırıncı e c ı - go -

1tııı.ı1tat:1 1':hır, az sonra Melih bu
~İtıc· le etmiştir. 

~ 1 de ~ tı-~la Vrede bir sayı çıkaran 
~ tıaıt 0.Y~u kazanmışlardır. Ta-

~~t:iy~ günü ikinci maç ıını is -
e lnUhtelitiyle yapa.cakbr. 

SAEAHA 

Günah1 .. ar keçiler 
(llaş tarcıfı 1 ncide) 

levhasile almışlardır. Fıkra şudur: 
Dağda kıtltk olur; bütün hayvan

~ <>r arslanın riyasetinde bir toplantı 
yaparlar ·ve kıtlığın sebebini, çare
lerini dfu?ünmeye koyulurlar. Fena 
ııalde ac~ olan arslan etrafına 
bakar. Gözüne kestirdiği keçiyi ar
kadaslarına göstererk: 

- İşte, der. Kıtlığın sebebi bu • 
dur. Gecen sene, gayet iyi hatırlı
yorum, şu tepeye çıkarak zümrüd gi
,i o'·aya. yeşıl sulara öyle aç gözler
ıp baknmıtı ki nihayet onun na.zan 
değdi; sula:ı:·, çimenler kurudu, kıtlık 
oJdu. 

Etrafındakiler arslanın hakkını 

~aruaçar kabul ederler ve bu "gü -
nahk.3.r keçi,, yi parçalanmasına göz 
J. .marlar. 

• • • 
Almanya Norveçe, onun lngilte - 1 

:·eye tem :vülünden dolayı taarruz 
etmişti. Holanda ve Belçikaya niçin ı 
•a..ıruz ediyor? Çünkü bu bitaraf dev 
!etler hazırlanıyorlar; elleri böğürle
"inde beklemiyorlar; silahlanıyorlar
mış. Fakat bu hazırlık İngiltere ve 
J:<.,ransaya karşı değil, kendisine kar-
ı imiEJ .• 
Tıpla "güna11kar keçi., nin vaziye

-~: Yeşil ovaya ve sulara bakarak 
111zar de 'dirmis. Fakat, haydi onlar 
hazırdılar, silahlıydılar. Bu silahlan. 
ı\lınanyava cevirmelcri ihtimali var
dı. Ya z vallı Danimarka ile Lük -
scmburg? Bu iki masum devletin bir 
topu, bir tüfeği, bir tayyaresi yok 
iken neden i;:;gal olundular? 

Almanya!'.l).n verebildiği cevab şu
dur: Buralurı da düşm:.ınlar işgal e
deckti; dn.ha e\•vel hareket etmek 
kap etti! .. 

1936 danberi Afmanyanın hep ke
çinin günahına benzer sebeblerle iş
ı;al ve im ha etti,ği devletlerin listesi: 

1 - Avusturya; 2 - Çekoslovak
ya; 3 - Polonya; 4 - Norveç; 5 -
Danimarka: 6 -- Holanda; 7 - Bel
çika; 8 - Lüksemburg. 

Bu sekiz devletin nüfusları mec -
muu tam 77 milyondur ve asıl Al • 
manyadan fazladır. 77 milyon içinde 
7 milyondan fazlası halis Alman de
ğildir. 

Vakıa Almanya Norveçi de, Belçi
ka, Holonda ve Lüksemburgu da iş
gale başlarken: 

- Bizim sizinle alakamız yok. 
Maksadımız harbi kaybetmemek ve 
sizi düşmanlarımıza kaptırmamak

tır. Harb bitince sizin istiklfillerinizi 
iade edeceğiz. 

Diyor amma harb bir Alman sul-
. hü ile biterse bunların elde edecek

leri istiklal, Çekoslovakya ve Avus
turyanın istik!filinden farklı olmıya
('ağına kim şüphe edebilir? 

Fakat bir de Almanya bu harbi 
başaramazsa dimyata pirince gider
ken evdeki bulgurdan olacağına 

- 1914 harbini gören ve işiden - hiç 
kimsenin şüphesi yoktur. 

--->>IHl---

Kırkpınar güreşleri 
Edırne, 12 (A..A.) - Tilrkiye ser

lıest güreş müsabakaları ile Kırkpı
nar yağlı güreşleri bu sabahtan iti
baren son derece meraklı ve heye -
<:anlı bir safhaya girmiştir. Saray -
içi meydanında Türk gucun.u 
f"Östermek üzere her yerden, her ta
raftan Edirneye gelen 300 e yakın 
cesur ve asil Türk delikanlısı bu sa
bah şehirde davul zurnalarla dolaş -

tJ ktan sonra toplu bir halde Saray
:çine giderek yerlerini almışlardır. 

Bu sırada umumi müfettiş, vali, ko -
lordu komutanı, Trakya parti mü
fottişi Edirne belediye ve parti reisi 
Je Ankaradan gelen mebuslar da 
Sarayiçine gelmiş bulunuyordu. Pro

gram mucibince başta fcderas~n ve 
kafile reisleri ve beden terbiyesi u -
murn.i katibi olduğu ha;cte serbet gü
reşe i.5tirak eden ve bütün Türkiyeyi 
teıruıil eden güreşçilerimizle Kırkpı

nara gelen 200 e yakın pehlivanımız 
partinin bu sene kendilerine he
diye ettiği yeni kisbetlerile askeri 
1.ıandonun terennümleri arasında sa
hada bir geçit resmi yapmış ve tri -
bünleri dolduran binlerce halk tara
fından coşkun bir surette alkışlan -
mışlardır. Bunu müteakıb hakem lıe
yetindcn Ekrem, Kırkpınar güreşleri 
nin kısa bir tarihçesini yapmış, bunu 

. güreşlerin Türk gibi kuvvetli sözünü 
bütün dünyaya tasdik ettiren Kurt
derell ve Adalı Halil gibi büyük peh
livaAlanm.ız üzerindeki tesirlerini te-

Fransızlar Belçikada 
Almanlarla çarpıştılar 

(Ba.51 s üncüde) 
dir. Bir çok tayyare meydanlarına. 

yeniden taarruz yapılmıştır. Han -
garlar yakılmış, inşaat atölyeleri 
yıkılmış, benzin ve mühimmat depo
ları infilaklarla imha edilmiştir. 

Yalnız Vreux tayyare meydanında 
30 tayyare ve Orleans tayyare mey
danında 36 tayyare tahrib edilmiş~ 
tir. 

Hava muharebelerinde 12 si hava 
dafi bataryaları tarafından olmak 
üzere 52 tayyare dü~ürülmüştür. 

Dünkü gün taarruzlarımızla ha
va dafi vesaitimizin hücumları neti
c~sinde dii§ürül11n tayyare adedinin 
300 olduğunu iddia etmekte hata 
yoktur. Fransız - Belçika huduJu 
gerisinde teccmnıü etmiş kıtalar, 

takviye kolları, demir yolları, yü -
riiyili? halinde askeri kollar ve kam
yon kafileleri, Alman kuvvetleri ta
rafından muvaffakıyetle bomba.Tu.n
mıştır. 

· Bekika - Holanda sahilinde, deniz 
kuvvetleri nakliye g mileri ve ihrac 
tertibatı da taarruza ugramıştır. 

Vlissingue'de üç nakliye gemisi 
ile bir sarnıclı gem iye isabet vaki ol
muştur. Şimal denizi ortasında, bir 
düşman muhribi, bir bomba isabeti~ 
le hasara uğramıştır. 

Bir takım miihferid tayyareler, 
11 - 12 mayıs ",ecesi, Almanya gar 
bine nüfuz ederek, gayri nskeri bazı 
hedeflere taarruz etmişler ise de 
miihiın bir muvaffaltiyct kazanama
rruslaruır. 

Alınan hava kuvvetlerinin zayi
u tı, e1tle edilen neticeye nisbetle ge
ne ehemmiyctsizdir. 35 tayyare zayi 
edilmiştir. 

Norveçde vaziyette bir değişiklik 
yoktur. Narvik civarında Alman haJ 
Va kuvvetleri, düşmanın deniz ve ha
vtı. cüzü tam larma taarruzlar yap • 
mışlardır. Bir muhrip batırılmış, di
ğer bir muhrib hasara uğramıştır. 

Uzakşarktaki Tehlikeli V a.ziyet 
Nevyork, 12 (A.A.) - Büyük Ok

yanosta statükonun muhafazası 

na dair geçende Hull tarafından ya
pılan beyanat hakkında tefsirlerde 
balunan Nev - York Herald gazetesi 
diyor ki: 

11.Japonyanın Felemenk Hindistam 
hakkındaki tarzı hareketi şüphe ve 
tereddfüJe mahal bırakmıyacak ka -
dar sarihtir.,, 

Bu gazete, Almanya Holandada 
süratle muvaffak olduğu takdirde 
J aponyamn müdahaleciliği şiddet 

kesbedeceğini kaydetmekte ve Ame
rikanın asıl menfaatlerinin Holanda 
müstemlekeleri tamamiyetinin ma
sun kalmasını istilzam ettiğini teba· 
rüz ettirmektedir. 
Milli Vnüorm.ah Olmayan Pa.raşüt. 

çiiler Kmşuna Dizilecekler 
Par:is, 12 (A.A.) - Ele geçecek 

olan düşman paraşütçülerinden mil
li üniformayı libis bulunmıyanların 

derhal kurşuna dizilecekleri başve • 
k!letçe bildirilmektedir. 

Belçikalıların Eü~iik Taa.ı:ruzla.rı 

Brüksel, 12 (A.A.) - Bu sabah 
Belçikalılar tarafından kuvvetli bir 
mukabil taarruz ya.pılınıı:ı ve bir kaç 
saat içinde vaziyetin Be1çikahların 

lehine dönmüş olduğu zannedilmek -
tedir. Almanlar, Llnıbourg ınıntaka
smclıı. her taraftan ıic'.at etme~tedir. 
ler. 

Belçikalıların mukabil taarruzu o 
kadar ı;ıiddetli olmuştur ki üssülha
rekeleri ile temaslarının kesilmesin -
den korkan Almanlar, Hasselt'e doğ
ru ric'at etmeğe başlamışlardır. Şlın
di bu mmtakada büyük bir muhare
be cereyan etmektedir. 

Mühim ı:n.i.h.-tarda İngiliz ve Fran
sız hava kuvvetleri, harekata iştirak 
etmektedir. 
Su Mfüla.faası Tesirini Gösteriyor 

Pnris, 12 ( A.A.} - Alman kıtaa
tı, Holandada Y scl hattı ile Peels 
batakhldarmdnn ileri gidememi:ılcr -

barüz ettirmi~tir. Bu sene yapılan 
hoparlör tesisatı bu işlerde bilhassa 
işe yaramıştır. Bundan sonra dün -
kü müsabakaların galibleri arasın -
daki güreşlere başlanmıştır. Sarayiçi 
10 biııleı ce seyirci ile hıncahınç do -
ludur. Ve güre§ler bütün bir hararet 
ve heyecaıı ile devam ediyor. 

Bu seneki Kırkpınar yeniliklerin -
den biri de matbua ta giizel bir tri • 
bün ayrılmasıdır. 

Serbest güreş finaH o::ıaat 14 de baş
liyac.aktır. 

dir. Almanlar, Arnhem'i işgal ettik
ten sonra garb istikametinde biraz 
ilerlemişler ise de Holandalılann mu
kavemeti karşısında tevakkuf etmek 
ınecburiyetinde kalmışlardır. Cephe
nin diğer noktalarında Almanların 

bazı yerlere nüfuz etmiş oldukları 

haber verilmektedir. Cephede kütle 
halinde bir taarruzla kendilerine yol 
açrunıyan Amanlar, mühim miktarda 
paraşütçü indirmek sistemini tatbik 

"t:-tmekteilirler. 
1\-la.jinoya Hücum / 

Paris, 12 (A.A.) - Dünden beri 
pişdar lataa.t arasında başlamıı:ı o
lan bLiyük muharebe, gitgide büyült 
bir ehemmiyet kesbetmektedir. :M:a
jino hattı üzerinde Torbach ile Vos -
geslc arasında 60 kilometrelik bir 
cephede şiddetli muharebeler olur
ken Almanlar, Belçika cephesinde de 
taar-ruza geçmişlerdir. Almanlar 
dün Liegin şimal ve cenubtuıda iki ta 
anuzda bulunmuslardır. Bu taar -
ruzların birincisi, Holandalılara aid 
olan Lirnbourg ıle A ert kanalı a
rasından yapılmı tır. Diger taraf
tan Arderuıeslerde Almanların Lük
semburg tariki ile yapmış oldukları 
kuvvetli taarruz, şiddetli ~arı: şma
larla Neuf Chateau isitkam tinde 
ilerlemektedir. Bu taarruz dohı.yısi -
le Belçika kıtaatı, garb istikametin
de u:numi bir ricate haslamt tır. 

Maamafih kuvvetli lngiliz ve 
Fransız kıtaatı, Belçika ve Holanda
lıların yardımma yetişmek ii.zerc 
sür'atle ilerlemektedirler. 

Salahiyettar Fransız mahafili, 
şimdiye kadar Belçika, Holanda ve 
Liiksemburgda yapılmış olan hareka 
tın ihzari ve mütekaddim harekat 
olduğunu ve mUttcfiklcrin dünkü ve 
evvelki geceki haıeketlerinin mukar 
rer plan mucibince ve zayiat veril
meksizin icra edilmiş bulunduğunu 

kaydetmektedirler. 
36 saatten kısa bir zaman zarfın 

da Belçika ve Holanda kuvvetleri 
ile irtibat temin edilmiştir. Neticeye 
fevkalade memnuniyete şayan naza
riyle bakılmaktadır. 

Diğer taraftan müttefiklerin tay 
yareleri, Belçika, arazisinde bir çok 
taarruzlar icra etmiş ve Maastrcht 
mıntakasındaki askeri hedeflerle yü
rüyüş halinde bulwıan Alman kı
taatını bombardıman etmişti. 

Dün en azı 36 Alman tayyaresi 
düşürülmüştür. Dün Lüksemburgda 
Almanların uğramış olduklan ağır 
1..ayiı;ı,t dolayısiyle süki'ın hüktim 
sürmüştür. 

Moselle'in garbında taarruza geç
miş olan Alınan fırkası, bidayette 
kazanmı§ olduğu muvaffakiyetten 
sonra püskürtülmüş olup Fransız 

kıtaatı, ileri hareketlerine devam et
mektedirler. 

Lorraine cephesinde Almanlar bu 
sabah Torlach ile Vosgcsler arasında 
kuvvetli bir topçu hazırlığı yapmış
lar ve müteaddit taarruzlarda bulun
muşlardır. 

Almanlar, Torbach, Sarregucmi -
nes ve Bistchei:n şimalinde Sarre'in 
iki tarafıl!-da da mümkün olduğu ka -
dar fazla miktarda kuvveti atil bı
rakmağı mı istihdaf etmekte olduğu 
yoksa büyük muharebenin ve umu
mi taarruzun. icrasına mı girişilmiş 
bulunduğu henüz malüm değildir. 

italyada müttefikler 
aleyhine tezahürat 

(Ba.ş tarafı 1 ııcide) 
telerde de müttefikler aleyhinde ya
zılar intişar ctmi.,<;tir. 

"Virginiyo Gayda,, ( Giornale d' 
!talya) gazete::iinde yazdığı bir ma
ka.lede Almanyanın Holnnda, Belçika 
ve Lüksemburga taa.ITUZunu mazur 
göstermekte ve: "Holanda ile Belçi
kanın bitarafisi bir efsane idi,, <le
ınekteuir. 

Di&·er tarafdan Mussolini Alp rlağ·
fanndaki İtalyan mevzilerinin takvi· 
yesini emretmiştir. Bunun Fransız 

kuvvetlerini dağıtmak, böylelikle Al
manyaya manevi bir yardımda bulun 
mak için yapılmış olduğ·u zannedil -
ınektedir. 

·ızmir fuarında 
lrnn pavyonu 

İzmir, 12 {A.A.) - İran hükumeti 
bu sene fuarda daiml bir pavyon in
şa. ettireceğini bura general konsa· 
losu marfetile bildirmiştir. 

Belç:ka Hududundaki 
Fransız istihkimları 

Belçika ile Holandanm istilisı 
Fransayı şaşırtmamıştır. Uzun bir 
zamanöanberi, Fransız - Belçika hu 
dudunda muazzam müdafaa. eserleri 
vücuda getirilmiştir. 

Esas itibariyle Vallonie ~Flandra 
de kuvvetli tabii müdafaa nokta.lan 
vardır: Ardennes silsileleri, Meuse 
nehri, sık orman mmµ.kaları, ucu 
bucağı bulunmıyan bataklıkla,r ve 
gÇ)ller, birer tabii marua teşkil et -
mektedir. Şimali garbide, Moeres 
mıntakalarında, kanallar, kolay fe
yezanlar vücuda getirmeğe salihtir. 

Fakat bu tabii müdafaalara Fran~ 
sız dehası da, sun'i muazzam müda
faa tertibatı ilave eylemiştir. 

Harbden evvel Belçikanın karşı • 
sında Maginot tipinde sağlam tesi
sat mevcuttu. Fakat eylüldenben 
mevcud olan müdıı.faa eserleri itmam 
edilmiş ve yenileri vüc.uda getiril -
miştir. Mudafaa tesisatı yekdiğeri
ni, müteaddit hatlar şeklinde takib 
etmektedir. Hainaut ve Fransız 

Flandere'ı yollarında her kilometre 
basına kasematlara rastlanmakta -
dır. B ı kasematlar çapra;;,t -ateşleri 
altında, giriş noktalarını tutmakta 
ve önlerinde tanklara karşı açılmış 

çukurlar bulunmaktadır. Her taraf
ta "ray tarlaları,, ve ovalarda di
kenli tel maniaları µzayıp gitmekte
dir. 

• 

Bütün bu izahat, müdafaa tertiba
tının görünen kısmına taallfık eder. 

Fakat maskelenmiş istihkamlar d& · 
vardır. İ§ote karşıda bir bina ve bir 
kahvehane! Halbuki, bunlar, ha1ü • 
katte müstahkem bir noktadır. Gene, 
buralarda dolaşan bir kimse, oturup, 

hayat sürmek isteyeceği mükemmel 
bir villaya rastlayabilir. Evin etra
fında şık bir bahçe, ve salkımlar, 

Armaşıklar vardır. Fakat bu şaira· 
ne ev yakından tedkik edilince, bu
ı'ada müthiş bekçilerin, yani çelik· 

ten yapılmış bekçilerin beklediği gö
rülebilir. 

Yalnız bu müthiş harb dekoru için 
de insanlar da yaşamaktadır. Şüp

hesiz, burada askeri kuvvetler değil, 
bilakis sivil ahali mevzuu bahistir. 

Bugüne kadar bir Hitleı taarruzu 
ihtimali, kimseyi endişeye sokma -
ınış idi. Hainaut ve Flaııdre, çalısa• 

rak hayatlarını sürmekı..e de' am e
diyorlardı. Endüstri faaliyeti, lıarb-

den evvelki seviyeyi gösteı iyordu. 
Ve kır1 arda kbyliikr ayni faaliyeti 
gösteriyo Jardı. Bütiln bu çalısına 

ve gayretler, bir kar: sene içeri~inde 

vücuda gelen \'e lıarbdeıı be:rı m.l~ ük 
mikyasta takviye gören ınuazzam 

müdafa sisteminin arkasında, de' am 
edecektir . 

rnan d niz nş e rar~ 
• 

lngilizler mağruk "Gr f Von 
Spe ~,, in enkazını inced n 

tetkik ediyoriar 

• 
ınc ye 

Montevideodan 8 mayıs tarihile 
Fransız gazetelerine bildiriliyor: 

Mürettebatı tarafından batırılan 
1 ·10.000,, tonluk (Graf Von Spee) 
zırhlısının enkazı resm'en Montevi -
tleo'daki bir gemi ankaz parçalama 
tirketine satılmış olmasına rağmen, 
gemi enkazının parçala.nması ameli
yesi çok büyük bir esrar perdesi al
tında İngiliz mühendisleri taraftn
dan yapılmaktadır. Daha• şimdiden 
bazı şayanı dikkat keşiflerde bulu • 
ııulmuştur. ön ambarlara girmeğe 
muvaffak olan dalgıçlar infilak et
memiş büyük bir obüs yığım ile kar
~la.sm ışlardır. Köprünün zırhlı taba· 

kaları, meçhul bir çeli!" halitasından 
yapılmıştır. Dicsel motörleri Ye di
ğer muavin makineler, paslanmıyaıı 
madeni plaklarla kaplıdır. 

Dalgıçlar ayni zamanda mahirane 
yapılmış bir tesisat sayesinde, anide 
çıkıp, inebilen bir tayyare dafii topu 
bulmuşlardır. Yalnız toplara hakiki 
menzili vermeğe yanyan gizli al tin 
tıulunduğu kumanda kulesini bulmak 
'~in yapılan bütün gayretler semere
siz kalmıştır. Hır vım.:ın bu muaz -
zam kütleyi kaldırdığı bir sırada vu· 
kua gelen ani bir fırtına bu demir) 
külçesinin denize düşmesini mucib 
olmuştur. J ·;:-::================================================= 

j 
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Malatya Defterdarlığından : 
1 - Eksiltmeye konulan iş: Malatya merkez hukıimet J<:onağı ilanfili inşaatı. ı 
2 - Bu i:ıe aid evrak, 
A - Keşif '\'arakası, 

B - Hususi ve fenni şartname, 
C - Mukavelename, 
D - Eksiltme şartnamesi, 
3 - Yapılacak inşaatın lı::eşii oedeli 173809 lira 65 kuruştur. 
4 - Muvakkat teminat <9940> lira c49ı> kuı.'U§tUr, 

5 - Eksiltme Malatya defterdarlığında 20/5/940 tarihine rastlıyan pazartesi 
günü saat 15 de komisyon huzurunda yapılacaktır. 

G - Bu inşaat kapalı zal"f usulile eksiltmeye konulmuşlur. 
7 - isteklilerin ihaleden 8 gün evvel Nafia Müdürlüğünden ehliyet vesikası al

maları lazımdır. 

8 - Teklif mektubunun 2490 sayılı kanun hi.ıki.ınıleri dairesinde hazırlanr . .r::ık 
ihaleden bir saat eYvel ihale komi:syonu riyasetine verilmesi meşruttur. 

9 - Postada \'Uku bulacak gecikmelerden dolayı mazeret ve mesuliyet kabul 
edilmez. 

10 - Tafsililt almak i.stiyenlerin defterdarlıga ve Nafia Müd!irlilğune müracaat 
etmeleri ilan olunur. c3543> 

İstanbul Defterdarlığından 
• 

Saınatya 5ımendıfer istasyonu civarında 

Hacı Hüseyin Aga mahallesinin Kayıkhane 
ç!kmazı sokağında deniz kenarında 9 ila 
15 nuın. r.ılı dort parça ara.sının icarı. 
Hacı Osm.:n bayu·ınd.ı küçük koru denilen 

mahalde 4220 metre murabbaı eşçarı müs-

mircyi h,n i arazi lcar1. 

Muhammen 
senelik 

icar bedeli 
Lira ---. 

170 

15 

icar 
m üddetı 

3 

Muvakkat 
teminat 

L. K. 

38 50 

3 50 
Yukuıda yazılı r.ayrimenkuller hizaıarındaki muha lCn senelik icar bedeller! 

i.iıerinden uç sene müddetle ve ayrı ayrı kirava 'l;Crilmt·k üzere a~·ık arttırma· ko
nulmuştur. Arttırm,ı 27/5/940 pnza,.tesi günü saat on d<Jrtte Miili Emlal .. Miıclüılü

ünde toplauac k o~n komısyonda yapılacaktır. 
Sen ;ıı.. k ·a uçeı: ay ara ile dört tak sittc ve her tak it pe§indir. Talibler·u mu-

vakkat ieminatlarile muayyen gün ve saatte komisyonda bulunmaları. 3919 

M. M. V. Harita Genel Direktörlüğünden 
Ankarada harita genel direktörliığüne sivil beş kartograi alınacaktır. Şerait şun

Jardıı: 

ı - -Turk tebaası olmıık 2 - A6\erliğin1 yap1nıı bulunmak, 3 - Sıhhatı tam ol
mak, 4 - Orta okul tahsilini b~tir.rrıi.ş olmaA, 5 - Hiısnühal sahibi bulu ak, 6 - 0-
t.ız yaliln.dan yukarı bulunmamak, 7 - Harıta tersimi · elişle;.':inde ınuva!fak olmak, 
8 - En az beş sene hizmet yapmayı teahhUd etmek. 

Şehrı ücret .~ mesken bedeliyle yetmiş liradan başlar. Talipler 'ilan tarihin-~ 
<ien en geç bir ay ::;onrcaya kadar Aokarada Harita Genel Dfre.ktörlüğü kartograf şıı .. 
besine ~tiracaat edebilirler. .(~~) (379-1} 



ıotbiş hakikat 
ingiltereye taarruz 

(Blıt tanıf) 5 indcle) 
~ kadar kuvvetli bir hAtla emni -
,. almJllardır. 

Bu hattm gerisinde yani Fransa -
.. Belçika hududunda Kajino hattı 
mevcuttur. 

OOııya, Alman ordulan M.a.jinoyu 
epmaz derken, Alınanların hattın 

mble edildiği yerden taarruza geç
mesi çok 7.ayiatlı olur. 

Sonra böyle bir hareket için mu
kkkak Holanda.nın işgali lizım ge
leceği keyfiyeti de münakaşaya muh 
~r. Çünkü Holandanın Fransa 
ile hududu yoktur. Cihan harbinde
ayni harekete teşebbüs eden Al
manlar Holandanın işgaline lilzwiı 

pmemişlerdi. Mevcud taahhüde 
rağmen Belçikayı kurtarmak içın 
Bolandanın Almanyaya hücum et -
lleSi de dQşiinülemez. 

n:ııd SARAR 

Belçika ve Hollanda 
(Baf tarafı• iO&eüde) Devlet Demiryolları ilanları · 

hava kuvveti~ uyıf ise de (su .llll! ... ••llll!••••••••••IJllll•••~~~~-1111~~ 
baskulı) tertıöatı vardır1 denilmek- Muhammen bedeli •500 lira olan 2500 kg, FJatlng vemik 24/6/l!MO ~ .-..n 

saat (11) de Haydarpqada ıar binası dabllindeki komisyon tarafından açdıt -+• e tedir . 
usulilc satın illınacaktır. 

Filhakika dünyada tayyarelerin Bu işe girmek istiyenlerin 837 llra 50 kuruşluk muvakkat teminat ve • •'* 
mevcud olmadığı devirlerde Holan- tayin ettiği vesaikle birlikte ekailtme ıtınilsaatine kadar komisyona mil.racaııdlmn 11-
danın "su baekmı,, müessir harb zımd.ır • 
sili.hı olarak kullanılabilirdi. Acaba Bu işe aid şartnameler komisyondan parasız olarak dağıtılmaktadır. (1'151) 

bugün bu sili.hın o derece müesseri -
yeti kalmış mıdır? Bu acı hakikat 
ancak Alman hücumiyle tecrübe im
tihanı geçirece.ktir. 

Holanda arazisi düz ova; hem sat
hı bahırdan mUnhat bir memleket-

. tir, Bu sebebpten denizin tehacilmün 
den masun kalmak için (Su sedlcri) 
inşa edilmiştir. lşte Holandanın gü
vendiği su baskını bu bcndlerdcki 
tertibat sayesindedir. 

lstanbul Elektrik Tramvay va Tünal işlet-~ 
meleri umum müdUrlüöünden : 

1 - İdare ihtiyacı için 10000 aded civata ve 10000 a<lcd tirlon sabn abnac~ 
2 - Muvakkat teminat 825 liradır. 
3 - Eks:tlbne 22/5/940 çarşamba gQ:nü S<ıat 15 de Metro hnn binasının betlDd b

unda toplanacak olan arttırma ve eladlbne 1-omisyonunda yapılacaktır. 
4 - Bu IGe aid şartnameler id.arenkı. levazım mOdurlQğünden parasn teılntk 

edilebilir, 
5 - Teklıflerin şartnamedeki tarltat dai resinde hazırlanarak 4 uncu k al&ül ~ 

misyon kAtipliğine imza mukabilinde verilmiş olması l~dır. "3776,, 

M. M. V. Harıta Genel Direktörlllöden: 
Ankarada hartta genel direktörlülüne sivil beş kartoğrnf alınacDkbr. fıııınlt 

şunlardır: 

ı - Turk tabansı olmak , 2 - 'Askerliğini yapmış bulunmak, 3 - Sıbhatl tam 
olmak, 4 - Orta okul tahsilınl bitirmiş olma k, 5 - Hüsnühal sahibi bulunm*. 1 -
Otuz ya mdan yukarı bulunmamak, 7 - Harita tersimJ elişlerınde muvafiak -.ı.k, 

Nakil 
Vaklf Paralar MüdUrlOğUndan 

!daremll:, A maca Vaklf hanın r.ıemin katından. ;rerıi ~ 
inşa olunan (Ylılıle BllDı) nm birinci katma nakledilmekte oJdııiundatl 
ma,terilerlınlz w aı&kadar)arm 13/Mayıs/lHO Pazartesi rı1afl..S-
Valde hanmdeM dalrmdze mOr.ıcaat etmeleri rlca alı.:nur, (SleCI) 

BAŞ, DİŞ ağnlannı, RO 

sancılannı, SlNtB raha 
derhal geçirir. GR1P, NFffJJ 

soGUK ALGINLIGL~A -.,sf 
müessir iliıçtır. 

.lcabmda günde 1 - 8 kaşe 

Heı- eezahanede bulunur 
Sllıhat V ekiletinin ruhsatını 

Daha makul noktai nazar, Hola.ıı
u ve Belçibnnı işgalıyle iktifa e-
4Bleceğidir. Kiymctlı bir kalem ar
bdaşımı:r.ın bu münasebetle neşret

tiği yazımnda izah buyurduğu gibi 
Dolanda ve Belçikanın Almanlar ta
rafından iplini, ma.aJeeef "farzımu
MI,. kelimesiyle mutalea edeıniyece
flmbe malmmuz. 

.Memleket Rein, Meuse ve Escaut 
nehirleriyle sulanır. Bu nehirler bır 
çok kollara ayrılarak gölcükler ha
sıl ederler. Bu bataklıklar kurutu -
!arak mahsuldar arazi elde edilir • 
Ve hergün deni7.e doğru toprak ka ~ 
zanılır. 

Fransız kralı 15 incı Lüi 
Louis zamanında cereyan eden harb
lerde galebe sularda kalmıştır. La
kin 1795 senesinin kış mevsiminde 
incimad eden sulardan sağlam yollar 
hasıl olmasından istifade eden Fran
sız süvarileri Holandaya gırebil • 
m~lerdir. 

8 - En az beş sene hizmet "yapmayı taahhüt etmek. ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
Şchrl ucret Ankara mesken bcdelile yetmiş lıradan başlar. := 
Tnlibler illin t:nr:ihlnden en geç bir ay ~onraya kadar Ankarada Harita Genel 

ÇUııkü Almanyaya geni§ kara hu
dutlariyle yapışık olan bu iki küçük 
devletin, harbin umumi seyrini d~ 
llltirecck pek mUbim ve müstesna 
llaDer vukubulmadıkça müttefikle -
rin ciddi yardımiyle dahi uzun müd
tlet mukavemet iktidarı göstermesi 
imktnsız gibidir. Bugilıı laekal o
tuz, kırk modern Alınan kolordusu
ınm bunlara kaI'§ı taarruza geçtiği

• hükmolunabılir. Binaenaleyh 
Dolanda ve Belçikanm Almanlar 
tarafından işgali uzak bir tarih me
-=le:si olmıyacaktır. 

Almanya bu devletleri ele geçir -
dikten aonra ne yap:ı.caktır. Bu me
mele lngilterenin akibeti ile alakadar 
1n1dır? Yalnız sunu arzedelim ki 
Belçikanın ccnub sahillerinden ln
giltere, lskajerak boğazının nısfı ka
dar mesafededir' Almanyadan Nar
Yik bu mesa.fenın yırmı beş, Trond
lleim'den on beş mislidir. 

tskajerak boğazının kesilememe • 
.mdeki müşkülat gownüne getiri -
lhıce İngiltere için ileride bazı kor
lrmıç vekayıde ümıd olunabılır. Ho
landa sahıllen de amiral Royter za
manındaki sevkulceyşi ehemmiyeti -
ni kaybetmemiştir . 

Yalnız Almanl:ı.r, lngilterenin mu
kadderatını mevzuu bahaolunca ge
ne Norveçtc olduğu gibi çckuıgen 
n ihtiyatkar hareket edeceklennı 

Umid etmışlerse bunda pek fecı bir 
hataya düştilklennı anlamakta. ga -
dkmiyecCklerdir. 

Antalyada hava hücumu 
tecrübesi 

Antakya, 12 (A.A.) - Dün öğle
den sonra lskendenmda hava hU -
c:umlanna katın pasif koruma dene
mesi yapılmış ve iki saat sürmus tür. 
Saat 15.25 de venlcn bir alarm işa -
reti üzerine faaliyete geçen ekipler 
nzlfelcrini mükemmelen üa etmiş 
Jaalk iki dakikada sığınaklara ve mse 
tur yerlere sığınmıştır. Vali Sökmcn
llilerin nezaretinde yapılan tatbikat 
çok muntazam olmuş ve paraşiıtle 

indirildiği farzcdılcn dUşmnn kuv -
vetleri imha edildiği gibi çıkan yan
gmJar da döndürülmüştür. 
Muhafaza memurları için 

kurs açılacak 
Gümrük muhafaza memurl.annın 

JDeBleke aid bilgilerini arttırmak ü • 
:rere Ankanda bir kurs a.çılması ta
karrür etmiştir. Bu kurs yakında a
çdBcak, kursa iştirak eden muhafaza 
memurlarına, maaşlarından başka 

cOnde bir buçuk lira da yevmiye ve
rilecektir. 

Zavallı Holandalılar bu akibctc 
neden milstahak olduklannı acaba 
biliyorlar mı! Her halde coğrafi va
ziyetlerine kurban olmuşlardır. Çij,n
kü birbirlerine daha fazla yaklqmak 
ve daha fazla zarar ve hasar ver
mek isteyen iki büyük hasım de,,lc
tin yollan üzerindedirler. Ne yazık 
ki ateş başladı. YanITTn devam edi
yor. Söneceği gün, saat ve dakika 
meçhuldür. 

Abş müsabakaları 
Ankara, 12 (A.A.) - Dün ve bu

gün atı.cı poligonunda devam edilen 
müsabakalarda çok iyı nel celer alın
mıştır. Her zamankinden fvJa rağ -
bet gören bu müsabakada puvanlann 
yü~sckliği şayanı mmnnuniyct bir 
vaziyettedir. 

Şimdılik 60 üzerıoe 58 puvanla 
binncı Mehmed özer, 

Şimdilik 60 üzerme 57 puvanla ı
kınci Mustafa Ural, 

Şimdıl"k 60 üzerine 54 puvaııla u
c:üncü H. Ru.a İçöz, 

Şimdilik 60 üzerine 54 puvanla U
çtincü Ynsar Yalçınknyn. 

Müsabakalara salı ve perşembe 
r,Unleri hariç her g ün saat 16 • 17 
arasında devam edilecek ve cumar
tesi gimü müsabakaların iinalı yapı
lacaktır. Bu müsabakalara herkes 
iştirak edebilir. 

Ankarada 

AKBA 
Kitape'i - Kağıdcılık - Türkçe 

ye yabancı dil gazete, mecmua, 

kitap, sıparlşlerını ~n doğru ya

pan bu yerdir. Erıkn ve İdeal 
yazı makınelerı satış yeridir. 

Telefon : 3377 

.Tarihi Türk Mu
sikisi Ünison 
Erkek Korosu 
Şef Mesut Cemil 

17462 
• 

Segah scmaısi 

Dök zülfünü 
Bir dilberdir 

17 463 Hüseyni semaisi 

Mahur beste l 
17 4 6 4 Mahur beste II 

Columbia Plaklarında 

Milli Saraylar Müdürlüğünden 
ı - Yalova knplıcalannda yerudeo f~a olunacak JdiUbi umumllik binasının in-

1Mlı kııp:ılı zarf usulile eksiltmeye konulmu~tur. 
2 - inşaatın bhmln1 bedeli "48678., lira " 10 , kuruştur. 
3 - Bu lnpata muteallik avan proJe De birinci keşıt cetveli fenni sartnnmc ek

lllbnc ~artnamesi ve mukavelename müsvedde inin birer suretleri iki butuk Ura bedel 
-kabilinde pazardan bqka her ıtün Dolhıabahçede Milli saraylar mildQ.rlilğü kalo
minden alınablllr. 

4 - Eksıltmc Mayısın oo altıncı peqembe günü saat ocı befte Milli Sara7lar m\L
.9rlulü binasmcfa yapılacaktır. 

5 - Muvakkat teminat "3850,, lira -ZJ,, lwnıftur. 
Bu paranın ek&iltmenin 7apılacatı ...ıtea bir aat eVftliıııe kadar malsandılma 

ptınlmış bulunması J.A.zundır. 

t - .Elaıiltmeye gireqk olanlar Ticana odUlD8 Juı:rıih bulunacaklllr ve fimdl,Je 
lıllllar başka ;rerJerde yap&ıklan ..,arı .... 60,. bln lira reMecinde!d inpat le*ine 
ıWr elde e&tUdıri vesikaları. bu v.ıklJan ıt!ı&Wnnek sureWe ekslnme dnA0 den Oo 
-'"' ı· ~ .ı k ' • '* ' s~ alacalr1•t;ar 2 ' ?SIZ r ... sdetr> 
...... w ....... , pu.a'V 21 

.,,., .,.. pjıııial)den .......... kadar pıt. 
-.llıi'leı· tlllllniRn lrr ....... ..... ~W'f. ialade 'o• • ~ ~ ~ ........ ,,..... 

Dıreklörlüğü kartograf şubesine müracaat edebilirler. (2138) (3794) 

-··························· 1 Paşabahçe ı 
E Tuğla Fabrikası ! • • • • • • • • • • • • • 

l::skideuooi"i bü)o ük bir §()hreti olan bu m illi müessese iki _.. • 
deaberi yeni ellerde şehrimizin en sağlam \"e en revaçta prese w 
kerpiç tuğlalanm imal etmektedir. Her ne\ i inşaat için çok elve7115 = 
li '\'e kınksız sağlam tnğlayı ancak: • 

Paşabahçe Tuğla Fabrikasmdan • • • Tedarik edebilirsiniz. Tuğla almak istl~·en inşaat sahibledala • 
bi.r karar ,·emıe.den en-el bir kere de Pa..~balu:,e Tuğla Fabrikua B 
mamulatıru görmeleri menfaatleri lktıza.smdandır. 1'.uğlalan yer • 

• rinde görmeğc '\'akitleri olmıyao isteklilere, verecekleri adrese ..._ • j 
• mune de gönderilebilir. ~ 
... Telefon: (30) dan (68) i a.rayuuz. ..... 

••••••••••••••••••••••••••• 
Bostancıda Sahilde Satılık Arsa 
Bostancıda Çatalçeşme karşısında deniz kenarında.. onü kumluk ana 

satılıktır. Bostancı'nın en güzel bir ~evkiinde, koya nazır, tramvay du
rağı yakınında, duvarları ve rıhtımı ve kayıkhanesi yapılmış bir halde 
bulunan arsanın 21 metre cebhcsi ve takriben bir dönüm murabbaı me
sahası ardır. İsteklilerin her gün sabahları (11} den (17) ye kadar 
''Yeni Sabah,, idare memurluğuna. müracaatlcri. 

1----------ı--- UMO tıaıAlltYELERt --·• 

T. İŞ. BANKASI 
1940 KUçUk 

Cart Hesaplar 
IKRAMlYE Pi.ANI 

1 adet 2000 liralık: = 2000. - .. 
1 .. 1000 .. = 3000. - • 
6 " 500 .. = 3000. - • 

12 " 250 " = 3000. - • "° ,, 100 " = 4000. - • 
'l& ıt 50 .. = 3750. - • 

llO .. 26 ., = 5250. - • ,,. , ........ .a..,...~ 
.... ı ~ tarDalerinııle ~ 
br. 

~
. 

.... -. ',,..: 

Güzleri yakmas. 911 ile ~.akmaz, kirpikleri dökmez. Terkibindeki 
cevheri sayesiaııle kirpikleri besler 'e uzatır. Si~"a.h, W!iwrd, 
renklf.rinin b-bPelr! füsfmlcl.r cazibesi sa~ anı hayrettir-

1NG1LlZ KANZUK ECZANESİ - BEYOGLU - l Tı\?'i 

Toprak mahsulleri ofisinden: 
Halen sahipleri elinde bulunan 1939 \ c d h. 
ı rın tııpnk m nhsullcrl orı ince as ıd kı rt 
yansına karar verilmi~tır. • 

'A - Afyonlar 1940 sene ı Mcıyıs nihn.>clıne k ld · ı t 
mış bulunacaktır. 

13 - Bu aıGcldet zarfında gcUrılcn afyon dcp .> 
tutul c. r:, ınce we lıabası tefrik edildıkten onr.ı u uı 

t ahlil \ C bunu mUteakıb tartısı ve kat'i tc clh u • 
C - Hikem! muayene netıcesındc ma • u bulu 

cektir. 
D - Bu af,arılar için t akdir cd.lcn kıymet ince t 

fın d erecesi (40) lı:ırk kuruş ve lopl:ınmış ol nlann bcl11•r 
kur u tur. 

E - l tanbal haricinde bulun:ın muta\ n ı t ' cya zurr ı eli ı ıdc 
,ftpmı blzztıt t.ıC••t..da gctınncdıltleı i takd ırdc af;> onlarının ıpt d 1 'e 
""" b r ' tesellüm muamelıaf, bedcllerının tahsılı i ın n l .den ır.u dd 
t s+..anbuldn münalip pecekleri bır mutcmL>dl vekil t ym cd oıl ı1 r . 

lstanbul Elektrik Tramvay ve Tünel 
maleri umum müdürlüğünden : 

b aı 
ı - Taksi_,,,, Harbiyeye kadar t:ıknbcn 16000 metre n uı 'et 

}anması ı§i kaı-b sarf usulile vılilyet ehliyet komi yonundan 'e ıkG 
arasında eksUtnwşe konmuştur. 

2 - Muvaldıat teminat 6850 liradır. 5 
3 - Eksiltme I0/5/ 1940 perşembe eunü saat 15 de Metro h ndn 

)anacak k~ ;ppılacaktır. ~ 
4 - Bu ite IÜd partnameler 1>60 kuruş muknbllinde ıdare vezn ~ 
5 - Teklll mıelıttuplarının ~rtnamedekı tarıfat daıresınde }ıaZ ol"' 

kada6 -1 üncü laııllMI komisyon kAtipliğine i~nzn mukabilinde verıı.rnıŞ 
-Jl53,, 


