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Vaziyetin 
Hulasası 

L oy d C O r ç 1 n g i 1 iz Miittefik kıt'alar n Bulgaristandan 
hükUm~tini .. şi~detle muhtemel müruru g·örüşülüyormuş 

t e n k 1 d e d 1 Y O r Bu uydur a haberler Sofyada büyük 
İ!;ite bu hakikatin mt'ydaruL çık

ması muhakkaktır ki ı\lmanlara 

karşı bütün Avrupa.da. büyük bir 
aksülamel uyandırmış ve Alman 
istilası ilıtimali karı;ısmda kü
çiik milletleri f elcc uğratmak şöy
le durswı, hilakb galeyana., şevk 
\'t• heyecana. ve i.imidc ~vketmi~

tir. Alman:rn artı!< ha.ngi tarafa 
hasvursa. ortalığı boş bulamıj a -
caktır. , 

müna-
ütün pn.r-

eı-We, batti'ı da
f haktan malı -

or ük diyarl~rında dik -
ve ibretle takib edilnıcğe 15.-

Yıktır. Hür bir memieketin harb za
manı gibi müstesna \'e gayet nazik 
bir devrede en nuhoş zannolunacak 
realiteleri, ne büyük bir metanetle ve -
nefse itimad ve emniyetle karşılaya
bildiği ve vatanını seven bir muhale
fetin ne temiz bir rol oynadığı görü· . 
lüyor. 

Norveçdc ıniitlef: derin plan de
ğiştirmeleri, birdenbire, dahilde ve 
hariçde epeyce fena t esirler husule 
getirmişti. Fakat, bir kaç gün için
do, vaziy t · - kkanW kla tedkik o
lununca m 1 nin ob · ktif bakım -
dun ınütalea ı hıc; de endişeye mahal 
Olmadığını isbat etti. Filhakika, Nor· 
Veçde, bir iki noktadan geri çekilmek 
keyfiyet;, Alman ve İtalyanların atf
etrneğe çalıştıkları büyük ehemmiye
te rağmen, mütehavvil safhalar ar-
2etmesi tabii olan bir muharebenin 

• binbir parçasından biri olmaktan ile
l"i geçe<:ek bir mahiyeti haiz değil
dir. 

Norveç hadisesinin en büyill\ e-
hemmiyeti askerlik bakımından ve 
İngiltere aleyhindtf bir mana ifade 
etrnesi itibariyle değildir. Bu ehem-

Norveç harekatını mevzuubahseden eski 
ıngiliz başvekili resikarda bulunanları 

sersemlik ve cinnetle itham etti 

Eski İngiliz ba§wlrili Loyd Corc Umumi Harb sıraı:ıuıda Fransız 
Ba.5wkili Iileınanso ve Amerika Rebdcuınlıuru Vilsonla. bera.l er 

(Yazt.sı 3 de) 1 

endivelere sebep olmuş 
Sofya .. 5 (A.A.) - D. N. B. biıdiriyor: 

Yunan hududunda Tiirklcr t:ı.rafındruı yal!ılmak

ta olan mü.hlın fabşicla..t, Bulgar hiıJWn>"t ?ıel'l•ezinde 
şidrletli l•ir en.:li.~'J uyandırnıı~a:ır. Si;·s.s· m.::_af'ıl, Tür
kiye tarafından ıttilı:ız edilmi'} olan a::keri t.e<lbirlcrin 
i',ok cH<li bir hadise teşkil ('y1 ediğ:ııi ı.. .;foıneı-te , .e 
HoJ~aristan•1.1. bu yolıla uir Iıaıekcti i<'d> ettirecek hiç 
bir ta.ırik le bll1umna.nıış olduğunu i! · sürmektroir. 
Tiirk asker! harekctlor·, şi.iphe yok ki, ;,a.rki Akdeniz· 
deM İngiliz fa.."U:,·eti ile al1.katlardır. ">fya.da., Türki~·e 
ta.rafuul.an ittihaz edilm.ic;; chn as!< · '-edbir'crin İn

giliz !ıiiklınıcti hı.rafından ilham ediliciş buhındoğıı 
~amrililnıc edu·. 

8'> f ya, 5 ( A. .A.) - Havas ajan:;ı bildiriyor: 
Yn u:- ht uc.lu a Tl;r• '"r ta.rnftr "l yapıl-

. 
sen\.,sıne naza, an 

4046 1üfus te:t ayud ·· var 

makta oJan mühim tahşidat, Bulgar lıükô.met mcrkc
zinue bazı endişeler uyandırmıştır. Sofya siyasi malı
filleri, Türkiyenin ittihaz ettiği askeri t.edbirlerin, 
Bu1g::ı.rist:ı.nın hattı hareketinin bunJa.rı kat'iyen ha.kh 
gösterecek bir mahiyet görmemesi sebebiyle, ehem
miyetsiz t.ela.kki olunmamasuu söylemekt.edir. Bu talı· 
şidler, iter halde Şarki Akdenizdeki İngiliz faaliyeti 
ile alikadn.rdır ve bir İngiliz talebi i.izeı-ine alındığı sa
mlmaktadır. 

Anac1olu Aı'Ulsuun Notu: 
Ifa •as ve D. N. B. ajanslarının vermiş olduk.lan 

bu hli ,. ilis, ba.5(lan a~ğı uydurmadır. Ililalds t.erms 
"akti g;elı'n ef.rad, tehir olunına.ksızm, muntazaman 
t.erhfa edilmektedir. 

(Sonu 3 üncüde) 

Tst:mbul Ünive :ıtesi EÇlcbıyat Fa
kültesinde ord' ) üs profo.;sör Mus
tafa Şeldb Tun<! la konuşurken yal
nu dei:ı ldık. Yanımızda ıki üniver
sı!Pli bayan da vardı. Fakültenin 
prv ese'"lere mahsus istirahat idasın
da. ıdik. Ilen, "ecnebilerle evlenmek 
ıese1P-Si ... ,, diye mukaddemeye gi • 

ri§irken, üstad: 
- - Canım1 bu artık mo<lası geçmiş 

bir şey .. 

?lıiyet ba.§ka noktalardadır. Eğer 

"bu noktalar bitaraf ve küçük devlet- K a r ta I 
ler t:araj'~uclan hakkiyle anlaşılacak 1 n 
01ursa Almanya manen, hatta mad- 1 

Sa m a n d 1 r a . -
Dünkü nüfu sa.yn t.ıIL.:.a.D b.r intiba. 

l Y azıs1 2 incide} 

f A. b• k Nor eç ia~iciye 
eCI lr ~ zal v Milli Müdafaa 

Diy~ sözümü kesti. Ve.. benim 
"nasıl môdası geçmiş, hangi bakmı
&n. ? .. ,. der gibi dikka~ ve merakla 
baktığımı görii..'lce ilave etti. 

(Sonu 7 ncide) Profesör M usta.fa Şekib Tunç 

deten büyi.ik bir zar!'ra ·uğramış sa-
1 k o'. y u·. n d e 

~llab·liı· ' .• 1 • .. ,.,.,-:. '•t. 

\ . b· Bir kere, bütün dünya ile beraber 
, ıtaraf ve küçük komşular gördü

ler ki Almanyaya karşı emniyet hissi 
• beslemek göz göre göre bir felakete ı 
· atılmakti.r; Almanyayı tahrik etme

tnek, Almanyaya yaltaklık etmek en 
l'rıanasız ve bm:; hillyalardır. Alınan
~a ne söze bakar, ne iyi ve nazik 
tnuameleye kıymet verir. Onun men
faati ne zaman bir tecavüze lüzum 
gösterirse düne kadar resmen dost-

• luk rnünasebetleri idame ettiği bir 
lnernıekcti derhal istila eder. 

Norveç bu gaflet ve eebanet siya -
~elinde ibret alınacak ve teessüf edi· 

1 
ecek bir misal teşkil etmiştir. Fin -
andıyaya karşı ne kada.r bodgam 
~e g<rl'iı bir siya.set takib ettiğini 

abrdan C1l,ara.mayız. Hatta bu sÜ· 
tunlarda Norveci yakında bir felfıket 

llüscyin Cahid Y AJ.-ÇIN 

(Smm 5 incide) 

~-------~------------~ i '''V ı eni Sabah,, 2 yaşında 
----·-

Gazet~miz bugfütkü sa.yı~iyJe 
lleşı-iyat hayatının ikinci yılını ik
l'tıaJ cu.ıiş ve iiçüncü yılma. girmis 
~Uhırunakt..'tdır. ÇıMıj:,'1 gi.indenhcri 
at-ilerinüı gitgide artan sevgi ,·e ı 

t~\·eccühlc•rini ka7.3Jl:mnğa muvaf- · 
~ak i>lmuş olan YENİ SABAH, 
1Undan sonr.ı ela hu teveccüh ve 
~\'giye daha ziyade ta.vık obna.k 
için. bütün kuvv~tiyle ~alışacak -

L ~. 

~-=--
1 

~j 
lbdald& VuRô& &e.lea fachMJa ağır 

d"üğün 

SABAHTAN SABAHA : 

1 na ...... ırlarıLondrada -Almanyadaki talebemize her ay 
ikişer kilo sabun göndereceğiz ! 

y~ .... bombamıi. palladığı ! 
evlnhı hali.... • [Yazısı 6 ~J _.J 

-0---

Hariciye f''azırı radyoda 
bir nutt.Jk Eöyledi 

-0--

Londra, 5 (A.A.) - Norveç hari
ciye nazırı B. Koht ile milli müdafaa l 
nazırı albay Kjunberg, !ngiltere 
hükfu:netile noktai ııazar teatilerinde 
hu1•mmak il.zere saat 6.50 de Lon • 1 

draya gelmic.lerdir. 

Almanlar aç olmadıklarını şöyle ilan ediyorlar: 

Norveç bark.iye nazırı .Koht1 bu 
akşam Londrada radyo ile bir m.?.tuk 
söylemiş Ye demiştir ki: 

"Bir kaç gün için Londrada bulu
(Soıı.u. 3 ünciidc) 

Garp cephesinde 
kuvvetli Alman 

taarruzları ___,,, __ 
Paris, 5 (A.A.) - Havas aj:ınsı, 

askeri vaziyet hakkında şu tafsilatı 
veriyor: 

Almanlar bu sabah, ırıutaddan da· 
ha geniş mikyasta bi. ufak taarruz 
yapmışlardır. Bu Lfıarruz küçük bir 
hücum müfrezesi tara.tından ıı:r mev- \'

"Adam başına günde 234 gram ekmek, 
63 gram et veriyoruz !,, 

Ti t• 
S. RUSYA 

--. 

•' 

zie tevci? edilmiş ~~ğil,. bir buçuk .ıtl- jAlman propag~ndasır..ın nt!ş-ı•efllji 6ir htııila : 23 m!~"}leketien Alman.. 
lometrelı~ cephe uzerınde yapılmış f gaga ~rzak, huhr.:baf, petrol, ham madde gıdLyor. Fak:ıt 
bir ta.arnız hareketidir. l - hıı luıritanın .uımı bqııulalci 1.-:ıkikate gel,n.:e ... 

, (&mu 7 »Cide) (Ya...-ısı 7 incide) 



1•SAN .~ 
~~ SABBAH 

- 16 Yazan: AYRAN ATlS 

Meydanı dolduran binlerce kifi 
baş ol! diye alkışladılar 

Yeni §airler ve san'atk:Arların ha.
kiki kadın güzelliğinin sa.balı kfuıe
şinde belli olacağı hakkındaki mü
taleaları ne kadar doğru imiş? 

İsmail bir İran şairinin kadın 
güzelliğini tasvir eden iki mısramı 
hazırladı. Şair diyordu ki: 

"Boya, koku, süs kadının kefe • 
nidir. Kadının asıl güzelliği sabah 
güneşinin altında belli olıır. Güneşin 
ilk şuaları pencereden kadının ya -
t::ı.ğı üzerine akarken sen onun üstün 
deki yorganı sıyır. Öylece seyret. 
Rengi, kokusu seni çekerse onu sev .• 
aksi takdirde başkasını ara ... ,, 

İsmail kendi kendine: 
Şairlerin birçok mısralarını okur

ken bunların manalarını düşünmez
dim. Onların içinde hakikate tercü
man dan ne kadar güzelleri varmış .. 
diyor'.lu. 

İ~maH, c dakikaya kadar hi~ his
setmedi!?'i bir cazibeye tutulmuş gi
biy U. i::'tıki bir el onun yakasından 
tııtnıu~, ocak aı-ka mdao, pencereye 
do~nı cekiyordu. Yavaş yavaş pen -
cerenin <'nüne geldi. Çe\•resinı silke
liyecektrn'. gibı camı açtı. Şimdi Ru
kıyeye daha y2k1ndı. Rukiyye saçak 
altında öpüşen kumrulan seyrediyor 
du. Odaya eğildi. Pembe parmaklarile 
yem aldı. Kumrulara atmak i~in 

doğurulurken pencerede lsmaili gör
dü. Onunla gözgöze gelmek istemi
yormuş gibi lakayd pencereden çe
kildı ve alçı çerçeveleri kapattı. 

İşte bu dakikada 1.smailin kalbine 
bir tereddüd kurdu düştü. Rukiyye 
onu sevmiyor muydu" O her gün 
pencereye kumrular için mi çıkıyor
clu ? Eğer evin etrafında ba.:;ka bir 
ev olsaydı, Rukiyyenin pencer·eı:;i i
çincle erkek bulunan başka bir evin 
penceresine, balkonuna baksaydı, 

RlıkiyyE:nin bir ba~kasile seV!ştiğine 
hükmc<lecekti. O halde Rukıyye bu
nu seviyordu. Mantıkın seyri lsma
ili böyle bir muhakemeye sUrliklü -
yordu. 

İsmn il kitabını kolttıf:'11na sıkıştır
dı. Der~in son kısmına yetişmek için 
dı:-;a rı çıktı. Fahreddin Razi dersini 
~:ermiş camiden çıkıyordu. lsmaille 
lrn rııılaRt1 : 

- Ne o mella .• bugün derse yeti
!;emedin?. 

- Evet iistadım. Vücudümde ha
fif bir kırgınlık duydum. Yatağım -
dan çıkamadım . 

- F'nrkındayım molla... Birkaç 
gündenberi senin neşen yok. Rengin 
tıunu bana söylüyor. Bizim dünüre 
gitm0din mi? 

Fahreddin Razi iki kızını kendi o
ğullanna aldığı Reyli büyük tabib 
:Mecdeddine dünür derdi. 

- Hayır üstadım gitmedim. Ken
dimde doktora müracaat edecek ka- j 
dnr mühim bir hastalık görmüyo - [ 
rum .. 

- Evladım hastalık yılana ben -
:.;er... Onun yavru iken b~ını ez -
mek gerek .. BüyUyüuce i~ zorlaşır .. 

- Peki fü;t::ıdım. Gideyim!. 
- Git molla git... Hem önUnıüz-

d.eki cuma günü kalkan müsabaka
ları, köy Ye çökan oyunları var. Seni 
de bıı müsabakalara girmiş ve hat
tfı kazanmış görmek isterim. O vak· 
te kad:ır iyileş! .. 

Fahreddin Razi yaşı ilerlemis ol
masına rağmen idn.ana çok ehcm
miy~t verirdi. Haftada bir gün hü
tlin talebeyi Ammar camimin önün-

niSabah 
ABONJıj BEDJ;Ll 

Türkiye Ecnebi 

GENELiK 1400 Kuruş 2700 Kurut 
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3 .b.YLI K ııoo • 800 11 

1 AYLIK 150 • 800 • 
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deki meydana toplar. ~endisi soyu • 
nur. Kalkan oynardı. Kalkanın kırk 
usulünden otuz beşini bilirdi. Tale
beye bizzat kalkan dersi verirdi. Der 
se başlama.dan evvel toprağa. bü -
yük bir darb işareti çizer, müselles
ğım kor, sol eline kal.kam, sağına da 
kılıcı aldıktan sonrır oyuna başlar 
ve: 

- Mollalar dikkat ediniz kılıcın 
ucu işaretin sağ ucundan başlaro.ak 
üzere sona kadar çekilecek ve son
ra soldan sağa doğru ayni hareket
ler t~krarlanacaktır. Hareketler böy 
le süratlendirilclikten sonra kılıç sol 
kol üstünde yükselen kalkana çalına
caktır .. 

Der ve tatbikatını yaptıktan sonra 
da oyuna devam ederdi. Meydan on 
binlerce seyirci ile dolardı. Fahred -
din Razi; oğullarının kayın pederi 
Mecdeddin ile kalkan oynamaktan 
çok hoşlanırdı. 

Ostad Hatibzade Reyde Türle fud
bolünün de korucusu idı. Hindista
na gittiği zaman Hataylı genç kızlar 
la delikanlıların oynadıklan bir çeşid 
top hoşuna gitmişti. Bunlar nefesle 
tabib Mecdcddin ile kalkan oyna -
maktan çok hoşlanırdı. 

Bu oyunu on ikisi kız olmak üze
re 24 genç oynardı. Sahanın etrafı 
urganla tahdıd edilir, kireçle de 
meydanın ortasına bir hat yapıldık
tan sonra sığır kursağı sahanın mer 
kezıne konurdu. Oyun başı: 

- Hazırol ! emrini verdikten son
ra ayağile kursağa vurur. Bu suret
le ele oyun başlardı. Topa el ile do
kunmak ve yere dü~ünnek memnu
dur. Ehle clokunan, yere düşüren bir 
not kaybederdi. Topun sahayı ikiye 
bölen hattan bir tarafa geçmesi o 
taraf için mağlübiyet sayılırdı. Ha -
taylı gençleı bu oyunu oynarlarken 
- er~k kız . kısa pantalon giyerler
di. Gençleri çevikliğe, uyanıklığa, 

muhtelif bedn hareketleri yaptırma
ya sevkettiğı ıçin Fahreddin Razi bu 
oyunu çok beğcnmış, not alını& ve 
Reye döndöğü zaman "Hatay topu,. 
adile bu oyunu gençlere öğretmişti. 

Yalnız Reyde top oynıyanlar ara -
sında genç kızlar bulundurulmaz<lı. 
Dıni taassub ve kadın tesettürü buna 
mani olduğu ıçm Aatay topunda 12 
kızın yct·iııi kız elbısclerı gıyen genç 
erkekler tutardı. 

ı~~ahrcddm Razı şarkın bir ilim 
baış olduğu gihı idman işlerinm de 
önünde yıirii.yco değerli bır sport -
meni idı. lsmailın ıyi köy ve çöğen 
oynadığını biltliğı ıçin onun cuma 
gi.inünc kadar iyilcşmcsıni istiyordu. 
l\'.öy ve çöğen garb dillerinde pola 
olan eski bir· Türk oyunu idı. Genç
ler iyi terbiye r.dilmiş rüzgar gibi u
c:,an atlara bmcrlcr, ellerinde uçları 
eğrı bırcr değnek bulunur. Yere Lir 
top atılır, bundan sonra süvariler 
ikı taraflı faaliyete geçerler, Çöğen
leı ile tcıpa vururlar ve tıpkı şimdiki 
futboldc olduğu gibi topu kaleye so
kanlar oyunu kazanırlardı. 

Jı"ahreddin Razı bu oyunu heye -
canla lHkib eder, yakınden al5.kad:ır 

olurdu. tkı hafta evvel yapılan bir 
oyunda İsmaili kendi kısraklarınıhn 
birisıne lıındırmiş ve oyuna ıştirnk 

ettırilmıştı. tsmaıl çöğenıni topa vu
rur ve kısrağını ilzeogiliy~rek topun 
arkasından oyle köı:Jıli'Cll kı yere 
dü meden topu elile yaknla.rdı. is -
mail üstilnde yaratılmış gibı kısra -
ğm sırt.ma ya-pışır ve yakışırdı. Onu 
meydanı doldur.an on binlere\! seyirci 
"baş ol! ,, diye alkış1arlardı. 

Baş ol,, diye hağırmnk bu o
yuna mahsus bu al.kıs şckl: ıdı. Rey 
de kadınlar dn. oyunları hususi tri
bünlerden takip ederlerdi. Fahred
din Razi dc_rsden çıktıkta.n sonra 
kendisini elpençe iki adım geriden 
takib eden lsmaille konuşarak eve 
geldiler. Üt:ıtadı Rukiye karşıladı: 

359Rebiülevnl 2111\3.56 R. Niaaıı 21 - Mcvl&na! dedi. Harzcmde.n bi-
rısı gelmiş, • izi ziyaret etmek isti -

Gün: 126 Ay 5 Hızır ı 1 
yordu. Harzem ş~lmı mektubunu ve 

~P-· ıi Saat Vasati Saat hediy~lcrini takdim ed~cı"'kmış! .. 
-:e{I ıı9ıo kınd~ günet öğıe ·k•ndı - şimdi nerededir?. 

J 
-I 5 co tt54 4 51 ~ ıo 7604 1 - Misafirhaneye gönderdik. fma

v"i ""-'-- ---lroLha.ne müdürü de kendism.i ağırlı-
.;;,.;am,1 y.::taı imsak akşa,. yatsı imsak , 

- ya~.. . 
~! iC 1'4:t 16 10 20 56 2 ~ [Deoom.ı ııar] 

r 
OKUYUCU • "'I Baklrki~ nüfus sayımı 
DİYOR Kİ: _...,. ....... _____________ ____ 

Taksim bahçesinin 
havasını bozan bir 

lağım 1 
Yeni yapılan Taksim bahçesi ~ 

ga.zlııosunun ön tarafındaki yeni ı 
caddeden Taşkışlaya doğru gider- 1 
ken tam kışlanın sol cephesiyle l 
karşılaşaa yarde (Aile Bahçesi) 
diye bir bahçe açıldı. Biı buhçenin 
üst tarafından Dolmabahçeye 
inen bir patika yolu vardır. Ve 
bu yol kestirme olduğu için de 
ekseri halk ve askerlerimiz bu 
yolda.a inerler, çıkarlar. 

Lakin bu yoldan inip çıkıı.rken 

herkes ağzını, burnunu tıkamak 
mecburiyetinde kalır. Çünkü bu 
yoldan geçen lağım tamam 15 -
20 senedenberi bu civarın havası
nı ifsad etmektedır. Hatta yemin 
ederim ki, bu koku yanındaki bah
çeye değil, Taksim Belediye bah -
çesine bile rüzgarlı havalarda ya· 
yılmaktadır. 

Ya o milyonlarca sinkelerin o
radan atqıkları mikrobları öteye 
beriye s ... ısmaları da cabası!. Di
ğer taraftan etrafa mazarrat neş-
reden bu lağımın örtülmesi de on 
beş, yirmi liralık bir masraf için
dedir. 

BiZden gördüklerimizi haber 
vermek, sizden de gayretli ve kıy
metli Belediye Reisimizin dikkat 
nazarını çekmek .. Sonsuz sa.ygıla

rımı liıtien kabul buyurun. 

Okuyuculan:nızdan : 
Hüsameddin KB.ırel 

Bir haftalık pi
ya&a tahavvülü 

----4)--

Avrupadaki harbin Akdeniz havza
sına da yayılmak ihtimaline ginnesi 
dünya piyasala.rmı daha ziyade sars
mıştır. Buna rağmen Türkiye piya
salaı nomal bir şek"lde fa.D.liyettedir. 
Son bir haftalık piyasa vaziyetini bil
driyonız~ 

Bu~da.y: 

Toprak mahs-ulleri ofisi değirmen
cilerin muhtaç oldukları miktarda 
buğday vermektedir. Bunun haricin
de kalanlar kiloda ~O para fark ver
mek suretile mal temin imkanlarını 
bulmaktadır. Buvareda.t munt:a:ıa • 
man devam etmektedir. 

Arpa.: 
Vaziyette biç bir deği§iklik kayd -

edilmiştir. Gelişat ve fiüatlar nor -
maldir. 

Pirinç; 
Bu hafta tebeddülô.tsız fiyatlarla 

hayli muamele görmüştiir. Haziran 
iptidalarında müteahhidlerin faaliye
te başlayacakları ve bu itibarla fiyat
ların yükseleceği tabının edilmekte
dir. 

Fiyatlar birinci borsa malları 35, 
akstra . Tosya ku~unlular 29, 
29,5, ve Diyarbakır malları 26, 27 
kuruş arasında satılmaktadır. 

Fasulye: 
1tatyaya yapılan satışlar bu mem

leketten alacağımıza mukabil mal 
getirmcdiğımiz i<(in azalmıştır. Fron 1 
sadan mütemadiyen yeni talepler-gel
mektedir. Fiyatlardaki yükseklik el
ma\ arzetmemektedirler. 

Bazı spekülatörler fiyatların da
ha yükselmesini bekliyerek piyasaya 
mal arzetmektedirler. 

Tiftik: 
Bu hafta içinde şehrimiz piyasala

rında tiftik satış muamelesine te::ıa -
düf edilemerni:-tir. Anadolunun muh
telif mıııtakalarında tiftik krrkım -
!arının başladığını bu malların pey -
derpey şehrimize sevketlilmckte ol
duğu görülmektedir. Thracat yapı
lamamaktadır. 

Manmaf ih evvelki gün Romanya
ya giden heyetimizin bu memlekete 
ihracatımızın kolaylaı:ıması için icab 
eden anlaşmaları yapacağı ümicl e
dilmektedir. 

Yaı)a.ğı: 

Ju hafta içinde 890 balya mikta • 
rır1da yün ve yapağı satılroıştır. Pi
yasada alıcı yalnız yerli fabrikalar
dır. Ziraat Bankasına yapılacak olan 

dün sabah yapıldı 
Kazada 

4046 
935 senesine nazaran 
nüfus tezayüdü var 

Son baharlia. yapılacak tahriri nü
fusa hazırlık olmak üzere Bakırkö -
yündeki tecrübe sayımı dün sabah 
yapilmıştır. 

Sayım için lüzl.lllllu oian bütünha;
Sayım için lüzumlu olan bü~ün ha

zırlıklar bir gün evvel tamıımlaımuş 
saat 8 den itilı>aren sayınun bittiği
ni ilan eden düdüklerin çalınaaa.ğı 
saate kadar evlerinden çıkmamaları 
tenbih edilmişti. Dığer taraftan sa
yım esnasında. Baku·köyüno hariçten 
giriş ve çıkışı menetmak üzere köye 
giden bütün yollar askeri ve polis 
kuvvetlerile sarılmıJitı. 

lst.anbuldan Bakırköyüne gidenle
rin istasyondan köye <(ıkmamafarı 

için istasyon da. polıs teşkilatı tara -
fındaıı kordon altına alınmı~tı. 

Vilayette teşekkiil eden ve Bakır
köy sayımı için hazırlıklar yapan 
komisyon Bakırköy kazasında bulu
nan sayım sahasını 398 nmıtakaya a
yırmışU. Her mıntakada bir sayım 
memur olmak üzere sayım esnasında 
398 memur çalıştırılmıştır. 
Sayım başladığı esnada ve deva

mı müddetince vali muavini Ballık 

Nihad bo.şda olmak üzere, Buln.rköy 
kaymakamı Gafur, Bakırköy Halk 
Par.tisi başkanı selim, Yeşilköy Halk 
Partisi başkanı Mehmcd ve Belediye 
müdürlerinden Zühdü teftişlerde bu
lunmu lardır. 

Ayni 'ZD..tnanda ehşrim.izcle bulunun 
İstatistik Umum Müdürü Celal Ay
bar da Bakırköyüne gel~ek bütün 
mıntaknları teftiş etmiştir. 

Sayım saat tam 8 de b~lam1ş ve 
en son netice saat 1.25 de alınmış -
tır. 

Sayımın devam ettiği 5 saat esna
sında hiQ qir doğum ve mühim lıas

talı k hadisesi olmamıştır. Yalnız Ba
kırköy Enırazi aklı.ye ve asabiye 
hastahanesinde Ruhi isminde bır 

hasta ölmüş ve tabii olarak tahriri 
nüfusa kaydolunmamıştır. 

!Sta.nbuldan Bakırköye gelen trcn
lerdt!n inen halk sayını neticelenince
ye kadar istasyonda tutulmuştur. 

Bunlar istasyonda ayrıca kaydolu
rak Bakırköy nüfusuna ilave olun -
muştur. 

Mınl<ıkalarda biten.sayım neticele
ri saat 10 dan itibaren Bakırköy mer 
kezine gelmcğe başlamıştır. Tahriri 
ilk olarak bitiren 15 numaralı mmta· 
kadır. Bu mıntakaıUı.mibey sokağına 
isabet etmektedir. Ve sayımı bitir
mek hususunda birinciliği ihraz eden 
sayını memuru da Arif Öngendir. 
lkincı olarak sayımı bitiren mıntaka 
237 numaralı yeni Moda sokağıdır. 

BakırköyUn nüfusu 
tezayüt etti 

lıınan bütün hastalar nüfusa kaydo -
lunmuştur. Bu suretle hastahanede 
623 kadın, 1893 erkek olmak üzere 
2516 akıl hastası- btilunduğu tesbit 
olunmuştur. 

Celal Aybarm beyanatı 
Sayımın tarzı cereyanı umumiyet 

itibarile muntazam ve süratli olmuş
tur. Alakadarlar alınan neticeden 
memnundurla~. Diğer taraftan sayı
mın devamı müddetince Balmrköy ve 
Yeşilköyde tet:tişler yapan İstatistik 
Umum Müdürü Celal Aybar sayım 
neticesi hakkında bir mulıarririmize 
şwıları söylemiştir~ 

"- Bakırköy kazası dahilinde ya
pılan tecrübe sayımı yupilıın hıııır
bklal'ln çok muntazam devum etmiş
tir. Sa.yımdan sonra alman netice 
Bakırköy nüfuswıun 5 seuede 4046 
kadar arttığını göstermektedir. Fa
kat bu tec•rübede bizim istihdaf et -
tiğimiz gaye akırköy niifusuna aid 
kat'i raJmınlaı·datı zıyade sayımın 

tarzı cereyanını kontrol etmektir. 
Y a.pı1an tecrüb~ bana ~ u kanaati 
ver.mi.ştır ki Türkiyenin en büyük 
şehr.i olan !stunbulda wnuıni sayı -
mın 18 bin memw· kullamlmak şarti 
le 4 saatte ikmal edilmesi imkanı var 
dır. Sayuwıı saat 8 de bnşlıyacağmı 
kabul edersek 12 ye kadar tamam -
lanabilecek demektir.,, 

Sayım oetıeciendikten sonra Ba -
kırköy kaymakamlığı lstiı.tistik U -
mum.müdürüne Yesilköy palas ote
linde bir ziyafet vcrnıiştu-. Zıyafct
te tecL'Übeyi takib,,eden gıızeteciler de 
hu.zır bulw1mu.~tur. • 

---)lll«---

POE1STE: 

Ustura ile boynunu 
doğradı 

Kücükpuzarda kahveci Mehmecile 
hammal Dcrvış bıra kadın yüzüııdcn 
birbirleriyl Tnhtaka!edc kavga et
mişler, füehmed, Dervışi uslurayla 
l.ıoynuudaıı ve başmdan nğır surt"'tte 
yaralayarak kaçmıstlt'. Yaralı has
taneye kaldırılarak tedavi cı.füna a
lınmış, kıı~n Mehmed de aranma -
ğa ba.şlamıstu· . 

Bir kız yaralandı 
Beşiktaı:ıta Abd iilha kmolla mahal

lesinde otuı·an Zclıra, evinde, mutfa
ğın c~iğiııe ayağ1 takılarak clüşm~. 

yerde bulunan ekmek bıçağı bileği

ne saplanarak yar.alamı~. Zchrn has
tahaneye kaldırılurai<" te ta.vi Dlt.na 
alınmı~tır. 

Yaralama 
Galata.da. fü:u·aoğlan snknğında 1 

Hahdle Cemal evvelki gece bır ka
dın yüzünden birbiryle kavga etmiş
ler, Halid Cemab bıcuitlu muhtetiC 
yerleı:inden yaralrunış. Cenml hasfa -

1 · haneye kaldır.ılnuş. Hn.lid yak:.Llann -
1 rak tahkikata baRlaı11!ustır. 

Saat 1.25 de snyım bilfiil netice -
lendikten sonra düdüklerle ilan olun
muştur. Bundan sonra alınan neti
celerin tasnifme başlurumştn. Ak -
şam üzeri saat 17 de neticelenen tas
nif neticesinde Bakırköyünün yeni 
nüfusu, Bakırköy merkez ka:zn.sı , 

Yeşill<öy ve Mahmudbey n:ıhiyelerile 
bunlara bağlı köylerle beraber ı 
32423 e baliğ olduğu anlaşılmıştır. 
Bunlar 13428 kadın ve 18995 erkek -
tir. 

935 tarhriri nüfusunda Bakll'köy 
kazasınııı nüfusu 12573 kadın ve 
15804 erkek olmak üzere 28377 ola
rak tesbit olunmuştu. Bu itibarla 
Bakır.köy kazasında 5 senede 4046 
fa.2la nüfus bulunmu~tur. 

Emrazı Akliye ve asabiye 
hastahanesinde kaç deli var 

Tabiidir ki Bakırköy Emr.azı Ak
liye ve 'Asa.biye hasta.hanesinde <le 
sayım ynpılnuştır. Hastahanede bu-
\,A./"v~Vv""" ............... ~"vv 

t~IleTl banka kabul edecektir. 
Yurdumuzun bazı mmta:kalarmda. 

yeni kırkıma başlııamıştır. 
Deriler.: 
Keçi, oğlak, kuzu ve koyun derile

rine ta.leh az olduğundan sto!clar bi
rikmektedir. 

Sığır derileri ise fazla ve devamlı 
talepler kal'Şısınila fiyatlar daha l2+t 
miifütT • ylik~elnıi§ti r. 

Atla çiğnedi 
Samatyada oturan 11 yasında İs; 

tepan atla giderken 10 yasında Ra

mazan kızı i.\Icliilıata car~)arak muh

telif yer.Jerincten ehemmiyetli surette 
, yaralamıs. yn.ralı kızc.aföz Haseki 

hastane~ine kaldırİlmış, istepan ya-

kalaıuırak taıı•ı:ata başlanmıştır. 

Arabadan düşme 
Anadoluhisaı:mda otur.an Yusuf, 

idaresindeki ar.abayla Çcmberlit:ış

tan ""'ecerken beygirler ürkmiis, koı:ı
m~<Ya bru lamış. Yusuf mı.ivn:1.m1C.qini 
kaybederek arabadan dil!:mıiiış. a~ır 

surette yaralanmış, Ccrrnhpaşa ha.S
tanesine kaldımlnrak tedavi altına a
lınmıı;tır. 

Bir lutbolcunun bacağı 
kırıldı ı 

Şeref sta:dınila :ya-pılan mektepliler · 
maçlarında. Galatas~tray liı:ı!'sinden ı 

Bülontle Boğazh;i lisesinden Halil 1 

çarpışmışlal', Bülendin sağ bacağı 

kırılimiı, Bey.oğlU hastruıeısine kaldı

rtlarak tedavi altıarı alınmıştır. 

iki harb haki kati 

B ugü. Av.rapa harbinin alaeB"' 
ğı muhtemel görünen baıl 

istikametle tefsir ve bir takım m~ 
dafaa tedbiiieri mevzuu olııınkt.adlt• 
Billıassa <Jeımbu 3&1'ki A vrupasa ve 
Akdeniz havzaam.da lt.a.ıyanın nnıh· 
temel bul hareketleri karşısmda« 

haUhanr bidüıeleri daha ziyade bir 
ehemmiyet kesbetmektedir. Ayni za-
nıa.nda. Ahnımla.nıı cenubu ~ki A '1-' 

1 

nıpasında, veya Holanda, Belçikıt" 

da askeri harekib. ~eği hak.kın'" 
1 

daki haberler de iMi hadiseler ara " 
smd.a yer almaktadır. 

Bugün Almanya, giri~tiği harbde, 
elinde herlıangi bir mn\'affakıyet 
unsuru olarak tek bir koz tu.tma.kt.s. "' 1 

dır. Bu koz da karadaki askeri lnt\f"' 

veti ve bu lmvveti se\·k ,.e idare et' 
mekfo büyük bir imil olan Avrupa "' ' 
nm merkezindeki sevkülceysi J\'a.ıi• 
yotidir. 

Harb faaliyetinin taa.llllk ettiği eli" 
1 

ğer iki saha, yaııi deniz ,.c ha.va. sıY 
halan, Berlini :mnva.ffakıyet :rotnn• 
isal edecek başlıba.şma. hir muvaffa" 
kıyet WJ.8llro değildir. Zira Non•eÇ"" 
teki deniz harekata \'e fiyor mu har~ 
heleri Alman deniz kuwetlerini ~i .. 
mal deni7Jnde kat'i bir rol oynamali 
mevkiinden çıkarmıştır. 

Ha.va saha.~ Alnımı ta;ryarcl~ 
ri, telnük 'Ve personel halwmnilan iS
tihf a.f edilmh•eeek bir kuwet a.ı:zet
mekle be~, a.nca.k esllb kuvvetini 
ha va. kuvvctindea mahrum küc alt 
memleketlerdt.' göstermekt.emrJer• 
ı~runsa ile İngi.loore kar§ısmda lıd 

lul\'vetler te\'ziıı edilıniı:; bulwımak " 
tadır. 

İşt.e böyle bir vaziyet kıırşısmclıJ 
Almanya elinden tuttuğu \'e böytt1', 
bir kısmı iiöl bir Jıald<• duran knr• 
km vctlerini lıarekete ~eQirrot>k ı~ü· 
rarında kalmış gürönmeld~l"<lir. Bil ... 
husea son günlerin lıfıılbe!eri Bt rli ... 
nin harbi bir an evvel bitirmek ilrti " 
)'acmda oldu~mu da göstcmıektc " 
dir. Bu St"bebden Alınantnnn tıtı 
lmvvetlerle faaliyeti(' lmlunma1st1 
imWi:n dahilindedir. Halihazırda, Al" 
manyamn elinde ye~fıne kozunu of' 
naması hu nokf'..ti nazardan muhte• 
meldir. 

Buna mukal>il, cenubu ~arki A\"rtı" 
ııasrnda ve Akdenizdc, uyni ~kildD 
harekete müheyya bü~·ük bir kD\"\'Ct 

mammınesi mevcuttur. Bilhassa bı.1 
km·vctlcr ar.ısında bulunan müttef:l' 
dt•nhl kuvvetleri grubu hüyük bit 
kudret timsali şeklinde giirüıınıc!{te
dir. Şimdiki halde der.hal bir faa1ilct 
gös~ermi~·cn hu kuvwtleıi AlıJlall" 

larmlilndcn aymın başlıca ,·asıl 
bunla.nn ancak bir istila w tcca,·ii1 
kar~ısıncla hai-ekete geç('cekll'ri noli• 
tasıdır. 

l\Uitt.efiklmin Akden!zdeki ve e;J/ 

cümle şarki Akdeniz ha\'ZasnıdıJil 
doniz lmvetleri., Alman kant orot1l&' 
rımı mü~na.ziren me\ iti alnııs dur "' 
maktadır. Ct-ınıbu sarkideki bir Jı.il" 
ı·elrnt Al;:denizde M; 1ı~..ıN'keti oıucib 
olucak bir isti.ka.metftıdir. Bu setıeb' 
dendir ki bu mmtn.kalardııki bir 1ısr 
bin neticesi kara ordularile dcııi~ 
lmvYetlorinin, ~iiıthesiz i1a' a. lm\'i\ r.:" 
lt>rinin de i_ştiiraki\"le, kavsıhkh JJtilA 

. l:J 
c•:ıdt•lt•sine d:ı.yanaca.ktır. Bnrıul:ı 1 

Si'\ kulcRyşi ~e,·ltilı>r 'e Yaziyı·t~~ 
istifade hususmıdak! lrn hilh· t ler JııL" 
~ iili hir rol oynay.a.<~'lktıı. 

0

l."11l;:arııi' 
da me,·znu ~Stiuıdiiti ı.:füi 1,nnl ot" 

dulıırı kadar,, donanmanın tl:ı nıil'" .; 
takhnl ht:rhangi bir ba.n:lci.tta gi'O.J.

hir his~i \'ardır. 
Dr. Resad SAG't\.1' ,, ........... ~ ....... ~··············--····-

Dar.üşşaf aka mezuiTii"-'" 
rının senelik toplantJ ;ı 

Dün sabah Dariişşafo!l~r. L ir-:e ·i11 
: 

1 1 - . . ne 
den mezun o an :ır crunı vetının :,; ·ıi 
Hk toplantısı yapıJmış \'~ bir ser. • h .. 
faaliyet hakkında heyet ı idıı re tr r:ı .. 
fından hazırlanan ı ~ı porlar 0Jn1 ıı 1 ... 

1 ıırt rok kabul ve heyeti idaTe ıbrn °· 
muştur. . re 

Bunu müteakib veı:ıi h ve~ i ıd 1 

.. . ... ~,1~ 

intihab olunrnustur. Yenı hcybd • . 
• J ·~-

re Sezaı Targay, Hay<laı, Fund. '.,.J 
~ .. ııLitll' 

ha, Hacı Hakkı, H:ı met \~ ı.,tı 

Nadirden müte..,.~kkHdir. 

Güneş çarpması 
Besiktaşta Abbasağ:ı p:ırlond~. d~ 

:T • J' t'1!l'v'l 
laşmakta olan 16 yaşında .Nnı ı "' .,,. 

J3t) 
çarpmı~, Naıl parkta bayılın~ş. te" 
oğlu hastahanesine kalclırılaı:o.k 
da.vi altına alınnuştır. 
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H ER SABAH t r---
Suamayı hllA ~ ......... dik 

Dtia --.ayda Wııtttijenk lir 
ma.bavereye phid eldlsk. 
ıhtl&ma• .. ,, ..... ~rwerllf--

• -.e:Jı011..- w 1 1 wwhc ..-ener 
taba.kaya -mell8Db olddklan mhtplan 

iki va,tandıw ~ BeBle menllele-
..tin .falan DllllulDlndMi ı11tMe#ee tıe

sisatmdan yüksek &esle Ye"'~ . 
.. J11hıdlyoılanb. 

Üç kıt'a ve iki OiBanus arasında- 1 
ki jeqp itik ~e.*kdamzımü
letlerin dmiz,ılamı.~ <le.ıha• 
hakimiyeti elde etmderı ıçm ıpyet 
muğlak ve mütenevvi bir muharebe 
sahası arzeder. Akdenizin o kadar 
d~ ve kendisine hs bir husUBi
ıyet gisteren talibi rbütiin .!Mrdeniz 

mıntakasının veya onu teşkil eden 

Kıbrıs, bıl~ ıaııkiadalara. brp 
kuwf.ai'bir ha.va Üssiı t'4Mki1 et A • 

.teair. 
Butmn!tle· lııgtttere lüıyamn mllk 

tan bir abJnkıypnı ~cak meüiı:le 
bulunmaktadır. Denimşın ticaret \le 

nakl,lvatuı inkıtaı .neticede taıya,.. 
ımUhük>bir darbe ıiniiiree8ttir. 

ekos1auklarıa kol 
liyar 

91.8: 

.Bobem,a '9e ~ .hin 50 i • 
t1areleri .Almazı md am•tı, lıir ok 
Cılk ,,.., h k loh; • B ' b::ıi l: Ü .j 
UJI+- 1 ............. k - lıh '611! 
durdurmalı: tDere elliir ~....-

orııveç tharekitını mevzudbahseHen e lii 
lıwilu .b~i ıreaikiraa buluaanları 

senenılik ve cimıetle itham tdtti 

tstemlyerek lruJ8ğmma .... 
brhaberlMtn-.e mıeeeye ..... doi
ru olduğunu biJme1iz. lildn 4.,... -
'Va8IZ :vataada§l&l'll 1'ellilllerl -
farkında ohnadag, ......... -. ~ -

r.mıuayyen bazı kısımlnrın sWasi te -
9*kWii gin •ılil ...... if ~ir ımöaıide
ledir. 

İtalyanın eevkulceyfi vazijetl 
(fiıriflilik lngilt.renin karpmida:--
7ff .... JPijllkwttieclir. 

ltaıyadan daha kunıet'li bir ... 
tin 4@ni-lme ,hthim ~· ''' t • 

... emrin tatbiıki net~ ~ 
,.. .... ~ 'IElbl> ıilllha ~ 
cektir. 

Landra, 5 (A.A.) - Reuter ajansa 
Mldiriyor: 

l.ıo,d George, Laıdrada ~ 
Sanday Picteral guetesiaıde llfŞ'et
tfği bir-makalede, !ıikfunetin 8iyaee-
1iae ve lım'bin 1l89k .e .idare tarzıııa 
!liddeüe. Jııılmm eıbllelttedir. 

Lloyd George, bu me1ı:eı.· ie di
;Jri: 

Nonec;: fi,.._ı mşımnıa, akla 
gelmedık üzüııtller açaaırtır. Nor -
veç k la.rma mayn dökmeye ka

~evvel, No~Ahnan 
JMidlm ·et:menıU liamdır. 

HalbWlı Akaanlar mukabil taarruza. 
geçtikleri zaman, bu aıWlabil darbe
yi~)ll& ı..zır ltile değildir. 

Neneçe gmderdiğimiz lmvwi ee
ilr)yeııiD efradı .alel&cele toplanmıştı 
- .. ..w techiattan. :mahnımdu. 
Bunun mukadder aetiee9ini gördük. 

Btttiin imnlar, a.Jtiriyet.siZ'°"" &e1 sem 
iman!ar'tanlfmdan yaptlan icraatm 
mttemi:f htiliyesidir. Mftlet'iıer feda
kirlığa. iratlanmaya hazmiır. Pakat 
muvaffakiyet kazanacak ftZiyette 
değildir. ettnkil. restkirda. balmıa&
laT~eketin'1Dukadderatmı 
idareden aciz değil, ayni zamanda 
myıf ve mecnmıdurlar. 'Reldki.rda 
bulunanların, harbi daha enerjik bir 
tekilde eevk .,e idare etmek iDePe sar 
!ettikleri gayret akinı .kalımfbr. Par 
limelitonun müdahale etmflıi ve ai
mamdariann bqanmulııhklan bu va
zifeyi onun deruhde -eylemesi lizım
dır. Eğe!' pariimento müdabeJe 'et -
miyeeek oluna miHete karşı ihaneti 
fttaniye irtülip etmiş 'Olacaktır ."'Har 
bi sevk ve idare Jle mBbllef tıeııtek
ldll "" menntriar, mıerjik bir mutte 
değiştirilıaelidir. 

ima ei•lnde lrüçlk P*,J,,•Hlret !Jelll
mesi vana .... ııhıt , ' rt'cri 
aam ve hMabma, -ga1e ~ vs
maiJee, biiytlk bir 9llÇ ......

kabul etmek liımndrr. 

&eılldil9rlıle ... --..,..... • 

bw llir .......... de yDhıl ·-
ahnalan lhfü t'dm hMI fllmıym 

e Od ~at fttui' p, ililWduma 
fwJdunak IAll'8ti1le .......... ille, 
böyle lillmlyerek, -~ molıl
...... llir .._,,...,...ipaaa ""*'"" 
... ;.pfWW lıtMb .... )H Mıtt· 

Jan bu sütunda top)'flldin... da. .,...~. 
iAm 1'8tand8pv A+tapada git

tikçe böyölm!k l&tlcJıldwı gÖ8tel'm 
bir harb ftl'dır. 

'Bu hlııb, 11z8k kabnaklıığmw h• 
llU8UDdaki .--. pyn&rinme rağ
men aziz.ini* yun- da siıwyet e
Mılllr. 

or.veç aric~e ıe Millt mttdcıfaa 
lazırları Loıdh::atta 

Dernek ki gayNabli, bstti tehH-

keli 'gÖll)el' ' 1 ôtpnuza bnedebiU
rlz. 

("Baş tan;ı/ı 1 iacide) 
UUJOrum. Burada, mütecaviz kuvvet
lere karşı bize yardım yapılmasınm 
Ell iyi yollarım .salihiyettar .daireler
le miiu.kere ed~"im. Bura.dan Pa
rtae geçmek nıyetindeyim ve ondan 
da, mücadeleye devam etmek üzere 
'Norveçe döneceğım. 

Eôht, bundan sonra Alman istili
mna tekaddüm eden hi.diseleri tek
raria.mış ve aözlerilll şöyle tıltirmiş-

1:ir: 
Almanyamn menUeketimiJıe hü -

CUIUIUIJ!D c;ok evvel hazırlanmış oldu
p bakkındakı kanaatimı biç bir şey 
~ Garb devletlen, Nor -
wçi Alman tazyikinden kurtarmayı 
kendllerine bir namus meeelesi yap-

1111'1anhr··• 
anttıe Jltitteflk Kıt.aMI Al'ttl 

Paris. 5 (.AA) - P1'ris aakeri 
mahflllerinde, ~kı mttttefik 
bt+ttla:bı yeniden tabşidi, bidiae
• bir tarzda devam eqpektedir. 
-ı>ıms aıôeri mahftllerindm bildiri 
~gere. mltteftk kıri --in Al
~ ,Jmnetıerile teması tıımini 4ıe.. 
'rflrır ....U,. tMllSIRllı etnMlt1ıedtl'. 
~ilk 'dılfa olarak,,. ... ., -
ımvvetleri, ~ '(d•Wllwle iüı 
1*11110,IUı 11 ,, .ı m • phanre • 

.t9emaballıılieeeiııJI' • ~. 
~tfl/itle. Nanilı: 9111 -

t> mt:Pt-- ,........,_ mik -
-.S,liıç mi ~IMedir. lillaılann 
:iııiD 11 'm, ıı..a ı e,zıden ..-, 

~•s ı Jı1J1e1 -.1m-.•Hm tut.-
makta • pri kalan iki ..... iae, 

.i1ııi ... b·)' h, :Nanik ... .,,,,. 
1 1 *-WMn+r. Jiırth- ı s:ııiıleri, 
Al, t t t o - d • d ) ı.&l4lMeflk 
-· ,,w;.-.r t= . Jıı b •• ,., ....... 

, Pi b 4111 ııa ç· r: r 
at t>ııılm. 6 C.A....Ll) - Nl9mç a

jr m• W ı f ı 1 aoma Dı8'l"8ttiii m 
•O "' 1111! • 'h c ' 9 ' ı, ~ 

• il 1 

, ............. --•11•• 
~· Bir Alman tayyaremi, 
~ ,ali ........ ıbolıilrıaB1 '8tl ıtr. 
temin..._. mMsj!Mg" Mleti Wlere 
W.lı8'lıei •"*ti ~r.1Bm*lan>ıQı
"ft ......... ta,ysnt!Ueri, .... . 'ij• ·'fek...._ -aç••ımr. 

WvüllıhMk, tehiı 1kmiddai ,.._ 
•••eışMAiı ..... :Wı. ti Ma .. Ji-
at olm•m .... . 
...... ., ... . rnç.~ hiçmr 
~ • ' ! e:i bMcu@•-*l:taym. 
:e..t l&4e ~. llk metıoelklet:fi Al
..... ılataeı ~ !Pi rmş -ve talrviye 
lılltalaı•a intilıaı en 1Bt:Uyon Cff&l ID

yıe.rieşttu""r -

taatımız, şimale doğru ilerl-eılrte.· 
dir . .Namsos ve Geroeg alınmıştır. Bu 
mmtakadaki )loneç ımaları kuman
danı, kayıdllız ft prtmz te8ltm ol • 
muştur. t\nô•meain emub ..,na -
llİıldtki l..eajukog ta,y&re lımmgi. 
hında,,.....,, 20 lqilib tay)&l'elli 
.bulunmuştur. BeGros we ~ cin.
rmda, araziyi temizlemekteyis. Bir 
AlDMPl ~ ~ileten yıe
re bmleye mecbur Mm"*'"'· Möte • 
addit baflf harb Hfi mi, Jfua~ ... 
taat -ve takviye aevkini Mmin :için 
dokuz nwmdanheri faatiyete geçmiş 
bDluııuyor:ıdu. Bu :gemiler, diilmaıı 
tahtelbahirieııine v&laarb..ga dl · oin 

cemhdan teddidineiarşı vazifelerini 
tw••ı••ı..,.apnlf)ardrr. 

Mayn taTama gemileri, km.Uıel g&

mileri, tahrelbahirler, avcı ve keşif 
.taJ'jilWte)lll i, 9 Jliwldanberi 23 düş -
IDUl taıaWba.bjr}eriJıi imDa etmif -
tWdir. 

... .,.., &lıwn·Se*fıs 1ı 

Devam llıılb• 
... ,. .. 1 ı, 6 tJ\.A.) -Gılöıbeırc-

- .... 9iriı1Jpaf18 Jııjılııll ....... 
M aıillıe..Alnwdar..,...ıiarııııe•y • 
,. ) 1 mmt n ... ~ ... 

ker sevkine devamı-tı* ı ""'liıM. 

k ı;a .. tıttar- - •d iimew 
.. ğ de Jiıerglu~f'""" 1·1 t' 1 1 "" 

_._....cittllıh iaiıwiiuzdd • 
._~ıi+ " "dlw ıh lit 
cenuba döndükleriaiıei ek _... -
ktmdtir. 

"ıc • ~ '4'Jiıii. m .-pur -
.-U 'I• ıh! •bilir~. 
dlff ı 11 '111 1 ı•• iMU ! .ile !*' 
ba'V'IL faaliyeti mU•ıt d , "hllit i8e 

•···•·i~~ •prak-
lıan iiwinden ve t ftt • ı• _ 

.. '••fi .. .... 

.Böyle günlerde IBe ;yunhuau &effll 

her~ vatanet..,..m borcu, 8iJiba, 
Y*, cephaneye, mğnwğa, JnilUa 
yani müdafaaslyte ~ yaloD • 
dan el&kpb delll ele ı.ttB .,.,..... 
1ıeli.kld edllehlleeek hedlaagl bir 
mevzma tram-vaylar, vapmtar gibi 
mmmı1 yerler.de .değll de kemal evhl
de, barimbün dört danrl arnzrwla 
bile aAla aiza almunalrtır. 
ı- lstanlyerek kafD olduğa gt.. 

hl pD8 iltwlyenk .......... ,_.., 
llaUi mnii f..ı.k eWılllr. 
&-nayı bilmek ...,. Wr ..,. 

tlAiri değil, kat'i bir .......... 

obauttm'. 
A. C'BllALEDDIN BAJUCOOUJ 

«a,u
lar ı Amerikan 1<um-
pan1alar1111 gegipr 

-...oo--
Nevjölk, 5 tA..AJ - lyi lmber'-e

.lllı ıJMMBJ, p&J ,.., llıııill aıkpnH 

QmnlMıRded 011 CnmlW'f iııılıldi A
merika petr01 §irk '111* 4Jıl ı " a hü 
.. eeıti Mt'••.......,_. 
J m t*nl ...,.._. w· Miri 
hakkında bir )1111'" .. ,, • 

" siıW ..._, 'MI hflr:: ;h&tr 

1i 4•,ıjı )( $ 2~ l.lıı•F lfia 
da 9 milyon dola' ödeJ e E4tni .ı.. 
W•I ·Mettir. 

Amerika lidretit r $' 5 1 
H ıelb 

... ,_.._ ...... j)-Mı .. 
• Pi ti w •. .. 1 a ımillıııll

,.~ iki ıaatMD .falla lliı' 
'" 

1 t ltıelıir :ed0 ·ilff". Bmmrı 
,....n.....Mift-=--::fiıvnrnn1& bebi, Vaemgtouctan ı t 'I ıtm ..,. 
---· .... ._.,.""'"• ugu :J ..... ----T WllPS kı•peQJı"' ·-lewnm 

(Jlrff ,,,..,,,, 1 .,,.) .. bjm ~ ~ eıtfQrhri lç 
:eeı,..,=t (A!'A..) -"D. ."'B. _..; poata çantaermn ftpar& yatil*Ue -

riyor: Hbni#r, ..v.,..... mpMel Jf.an • 
·ıa011ta t 'l\iilran. ......,.,lr .ı...;.,,,; .., - ury-. ~ .ailal, 111WRh•t =ndp .'Nlheemıat 

Sir Hujlle: :tenatıellıblDJ - "Brw -cm, sahası ıuıiıl'edüii•Wldilıııie.Wribldi
'Bötgar 1rralı tanifmdan k*bül ecll· _. Mttı.tıanket heHp-Pa malı -
- -ve '!ngnt.ereniıı ClMr- =-== UUA3- .....-- 1!11111 .wder .... D.~.~ ... 
tertib ettiği kabul remıiniJe, BUigar purda 7 4 n Amerilra teb8 l -6lmM 
-Başvekili, hariciye ve harbiye nur- iliJere.2Z1 ~ aatır. 

~!haritallmm .,_ h J'm ..... 
- ~ dlım.ltlıirmgat ..... 
mat •• d'winde, ~ .ı9 n .,,_ 
..... -·-rQillj aıewCer-
at -.e J!ildr- 1-dı c rtWeri'Mie Ak
denizm ;de mıühim <ve ..alı bir ıııdli 
bulnmn•Wadır. 9u ad~ ıt• Ptiı ı.i 
Akdenise lliilteaDtk ıma-da'•, .bati 
hazır .siyuette J8llİd8D aktiiel i*' 
'VUlf tapmap m1Jun11 w Awupa
daki UBiyatin .aıwttiği :Y8Di göril 
aviyeai altından -müphede ecti\mMi 
-. ;gebnifür. 

Son asırdanberi mevcud olan ve 
hali hazırda değifmemi§ göl'dnen bir 
hakikat, .hıgilterenin bu daniuie bi
li hAlrimiyati alt>nde tırtı-eeı ~
yeüdir. Bu .keyfiyet AiuJeniz ımüca
delelerinde ~ bir .1IDllW' fl8klin
de görülecektir. F.akat llOll zamanlar
da bu hakimiyet Akdenizdeki .cijğer 
bazı devletlerin, tabiri diğede ıFraıı· 
ma ile İtalyanın taayüd eden Jruv
vetı.i -ve muayyen ~ :istika
metleri ile tehdid alt.ma girmeğe cie 
... mıp-ı. ~alwz .iDD8a, Jaali hazır 
da hıgiıtereıile mftttelik olarak gayet 
llkı bir iş birliği vücude get.il:diği 
için fimdiki .halde yalım Jaalyanm 
muhtemel faaliyet eywlleci GIUıdıa 
lglmıp:ır. 

Jete böyle bir faaliyetia .Akdenız 
liltatWrosnnım deha başka istikamet
lerde deği§ı:ne8ini tazammun ettiği 

bir sırada., bu denllde hi.li. OlÜfjUıede 
edilm Jqili. bepnvMJJ'IUll mijpba

w hal!b dooanmaıpnın f~ eti 
• hoe ri Oh. Bu ! •,Ak. 

denizde nemağlllb kaldıkça. lngiltere
nin mevkii emin bir mahiyet aneder • 
Bütün .dünya \Derinde dooanmaaınm 
malik ~ mneuam Vdjpad .nok
taları sistemi lncmz deniz kuvetıeri
mn fwke>ide bir-aüratıe ,... -aleiii • 
tirmeaiDe imkiıı ,;eı nıektwtir. 

~· bqgün har vui,yılMe 1n -
il'*• pin timNt pmilerini Akde-
~ -'. .. ~ .. . 
__. 9IU - wu- mNtle 19Sll 1 ?fıll 

- .jmlrh yc*tm. _.. .mn -™ -
dentw;, deıli& ~.ıariki-
Je "phH' ........ """' 11e_M • 
lika HmenJan bam ,#e .iDla _,. 
JRiaJa ectu,nwtt. Nttelrim lqsiltwre mu 
anım blrWıw pin valnnmn -.dili 
.-dıt. ı.ı tllbbi 4Wluj.J ittJb•z ~ -
.milth'· .Dra !1111 bnr, lqHt • ••in 
I"+"• 'd= ~ vezff-iei 
frikeMCle llir•dfil* lı:dlayıutmna 
1aihr ........ .,..Wleofjji .wq, 
W!rir!ra= "lld _.,_lintl*i "ft# he 

.__ cndiuı .ptip N1D ---
lsoDtrol 411 alrtir. OM4M"Wnk 1111 
wolrtdu pMrim iair ~» 
.Jsdir ve burV& jetjıu!Öep ,.,!tem 
dı mrB' 'JılıD :'Cbl ı '• ve 'hmı • 
Stl•ıttMle twa ti Me ..arıat!i•. :au 
ıa01da. JaUi ,;,ıa-- m is ıo 

r rn ur , ur•.mo · mr 
.. $' 0 i .. il :o •• • - .... Ü .,,..,, ___ _.. 

il '• 'fMP 'Milli. 

~··'' ,,.,, 
~ •uwi~i ve1>ıl!wr liBJnimetüe 
J&Ptaiı'1111lqmalar, Süveyı kanalı tl

'n«Wri httWB' time i, T ' m a 
ellerinde bu•w"· ·tt m . ..-o de 
ıw.. Jmrbi •npmdp -*- ge -
... '"•h•n«nr ı Juilm'=ı' • e•· 
~·t•Wm~

da MaJtanm yerine ~alimm-
--1-adlriMri • ...,.... . leeji Zi ..-- 2 . 

te ltt'ilren~·.e a• a1
• .. , -

iflbııniJ 1 .. film~· nr ıj ıtıai .. 
~ bWlt bir t1pıdwnt r' Ji M ı 3 ... 
tir. 
..... :lil;lbı bllJıBlc ; \ il ~ .. 
~ .etimane obap ;bnnhsn a.ar
nsı ' !J Jtao;kom,tbr. •.,..a ~ 
italpıııdıaaıiı<§uhı •ıwtlprı ........ ~ 
,. ....... 9 ti ............ , i ltal-
............. .,IQ rödto•iıı;ı a•!ıbe .... . 
........ "'' - jgm ••. u: .i 'IDlh- ~--· ·ieli .... t _ .... 
telif~ ....,n:lln rnıti fJet MninJlıir Didlll 
:le~~•'' h+e ~ - Londra, 5 (A.A..} - latihlluat ne-
m,8'*'ji ıtamamUeillapl_,.... :mtillle- .-et bugünden 't:iaaftn JJıilDia ba
ımmı -bir lrwımn ~ lilDDa .al - 'mır; ohnal '8llme ieOlllbi rrwnWretle
mak ıjnpMnmp ;abibdir . .ı&Jınaa Si- rine .Djinôe ıprete, Jdtab, el 'yaal8I, 

liilya ~ tludtB........... adaıll ara- .fotognrl posta ıpWa ft her mm p1a 
sındalli mtinakalltı Juwffllli bir ıha- ıma.ddelerı hlılnnıuı ~ gon • 
aım kmpmıda da ... Gımmı .are- derilwai ımenedüdiğini llilditmiş • 
bilir. :tir. 

Fakat İtalyanın denizlerde hi.kım *""'"k• . •ten. 'lııMwnn 
olmam•sı 4takatrinde Llbyadaki müs-
temleheteri,.te irtibBtı keaffmet lhti- intasım Jacll eCliyor 
malı vardır. Müstemlekelerde haıe- Nevyork, 5 (A.A.) - Billielik A• 
kete geçeeek bir ordunun muhakkak ıne~ıkayı Alaskaya bağlıyaıı ıYOtmı 
surette anavatanla irtibat tesis e)11e- iıuJaatına müteallik proje lıarb do
.nıe:aı lizmdır Jialbuki Jı.aljhnır a- layıaile .tacil .edilmip. Zira, &usya 
ziyette bu irtibat her an kesihmlc 'Ye Japonya tar.atından biriefik .A .. 
1ıehlilnılrine •wwwmıdur. MtBta. :bugim merik~ya hır taarruz vukıllNlacak 
biijıük tharb rihidteımmı iiııeii .ıarak oluna bu yol aon derece ehenmuyet 
.a- -•·----:a....-.._ ~ı....J. ,__ kesbedecektir. - ~wuu·. -.. ~.u asar 
dmıMhı ve ıhava liııllii 'Olarak lngi _ 'Ru.-any.a :'"f unada JIW 
tir&ienllJUl:IUldda bili ehaan••iyeti .. t.Uniai ma•tti 
beıjatir. Bllr~. 5 (&.A..) -\ll.1JJWMV& iltl-
~n '-'8rki Amka ile ôlan .tfmıeti gece~ Tunaıüzerbıde-.. 

irtibatı daha ımütkfildUr. Süvey ka- llİMf1Iİni m.etmilQr. 
'111111 hapw•nıoa ltatymi~
Ja muv.-la Jnth4m °"8da laatapu. 

Cebelüttank ı.oğumm kapanmeaı 
da ayın •...ııtie tesir edeeekt:ir. Nor-
3al m •numda lt.aıyan 'tiaaNtinin 
bel* tlöldli ıiN denız dnih:nidmı oıge
fer ..... bir Dıtilı1f ~ 1-
u:ı,amıı dibaya ham maddeleri 1>Q· 
....... ,... - 1 Mtımek, p 
nWhjm neüeeler ... ecek 'bir n,fı -
yettir. 

QöBkil - mnni lulm maddelere 
malik obmyau bir *'91et, otarşik bir 
biiııyeyi ıaaı't ~ &iStıeıemez. 

lfapaaağı 'teY eir&rildi ldldenil 
_.,ll!ltot.I 11 ise bilhama 'flll'k ltavıza
lllDıia ".._ aılenime blillmltn 1Dl!M -
Wllttle e •I , rtıhr. Bu "'l"lh*lre -
latda mohteme1 btr ftal,...~ 
dluıtzattm• ~ GRadılm kal-
amr. 

'ltalylmm tngtltere bu j mda 
imiz Gldatu yewine avanb'1, kandi
llİDİD harb aahneıiine 1laha yakın ol
._,...,.........._, 1ıBl"alleleri-

"111D cAtaıdıa tmhen1tuülır. ftilllıınlri 

ltııiWare pilld ğüjjWıliJ!ılle ttıü;ftk'bir 
tilW Bfe ..... obMffığugti, Wjtik 
~ ,ltM ' at ~ irdljinını 
._'d' 'gpma, Mm da, ._.._.-ititili-
fmda 1--* • • H mobat a k . 

l'••a "'" lW g "M ~ 
~ \ 'g~ ... .,....1.Zi
ızat J tttıs 5 ib:L4 'S lddW'• 
ıe r ''lıiııııiue iMla ı ,., ...... ~ 
yanın istined ı n, r ı • , .,,. 

··- ,.,,,. 1kı • biiu~
.-: 

7 

: ! o n •DHıiH? ::!!:? n •• 
.mtlldm ........ Jj=gn'wn .... -

:Jaııbr-
.._ 1 lı ,&.tU - Jqplea, z..-. 

•eHi:t! 'I ı s•ıdtf~at
ılmiie19mi> ' lf't~--
lilidJm'ıı? . m ' fır.+"• a --
da ·- ·•rrA---••• ?' .. al
duğu unutuhwmılıdır. 

fjmalde, vıazıyet kaıyanm lehin'" 
de değildir. Kcmftka adası, 'bu 'Dlm• 

takaclakı büyük haıyan limanbmDa. 
karşı taarruz hareldttı için böy1* 
bır ehemmıyeti hamm. Batti. bura
dan, lftıamaya karşı bir ha.va tBanıı· 
zu ıcl'llBl da müşküli.t anstmez • 
J'abt buna '1llUlaitiil, cemibi 11'ran
aanın mtihim timaaları da !beyan 
hücumlarına manmiur. 

1taıyanın gayrikabili mlb>akaşa 

olarak hikim bulunduğu yıçgine 
deniz haVZ88l, Adriya.tikür. 114ğer 

~ da J'ranaamn ibwili Af· 
ri'ka. ıle olan muva.ıeevu .her aıı 
-keameğe muti.edir bir vazipettedir. 
Yalnız böyle bir ihtimal kupımda 
7ranaanın cqğnli ve ~ 
'vaziyeti denb na ... tmı .Adiııtik 

yoluyla yapmM!De mmeiddh'. .At-
1intlk aeri>mt .JrıWtik&a bu muvw
la ydbı 1!llDÜl bir -mahjyet aneclııır. 

Her Uö takdirde de ~ 
~.acağı rol .eseeMır. 

!lıUltf hilinde, T.ramıwı :j&ıid 
Xlrhnizle irtibatta buJnnaPWPMı 
lbtima.li her mmaıı wJJi«WiT. ~a, 

~ ..... .., .. ·-·~. 
l'tı' ·o ımmı •u 'ılde mdiiBfikler 
... jhP ....... .ıeıllri•'e ....,. 
lllmakıme 111''9 ikaı i0'11 'ni11 Wir 

•-·•· .'1iıllla J' 11Mhn •JW •ıa 
.... 'IH ı *'W•n•k .. Aiaa• 
ıt,et sarf . :si 4iv . 
t', . ;., .... » i , 2 ilııfl • 

idıqfpt mwit' r w lmm!a 
da ..,.m dikkat .olan ar~ A· 

-- DiılmiıiW ~. ;giıin
Ui, aftnUtlh .obmllaı '!PIHc+mMI 

i8tin•8 ndJtbllalmuı ~ 

il8tll& ~ ...... barelrptine ~ 
Jealp+e ••ı•qğe m.mr JMJBlaisıet.. 
.Jmı:ia -tımnamvı .ıaıa mBtıtefik 41.o -
• ••Mqfn ~ • .ıtı.w81U1lr 

:&Diki A:daAarlaki iiamine ~ 
l:ıiit'i .bir utice .almaaına ııDre .ma .. 
ni teşkil etmektedir. 

:il , ite mı...&, 'ıdenüeblliri.dıi 
Jhiıdimimin tAıılldmiide ~ bir 

Alman Tellliii 
~. 5 fıı\.lA.) - D."'N.-B.: Ordu 

is Jkwnwııdanlıgı teb ığ -ediyor: 

lariyle görüşmelerde buhınmuştur. 
Siyasi mahfiller, bu mıinasebetle rı;.-.-t•JdıM:ı1•11ı1N"i an korihdD 

.tılalta~a .t.... _..m .. me ı shnllı 
ğı d~Jaa.-vkul.._.;.Jiılıkı • 
mrncien ,.. ..... ~.~ 
pıll&a diniz Jnı.v.wıHewjniD .twnmga -

.ana LJDf'"irt Jdr mevki roliiııü ~ -

111u...-...~we Mıare

ketleri de bu mebdml...... mii.yilt 
llir at n•ıjııeti ,,_;.ur. !l\vn°heni -mme-...- mdialymı ._i-.... 
W'IMi "I bilir. 

~'etüğiftlir.-& Aılde
.mn aaadiıği ımjHırjm.,..viuı... im• 
ki.nlann mevcudiyeti ve hüymnn 
ııttigliılk · ddjplM1mm ıb hmwfu ve 

bilh&nıı MmaDJQ ile -h&reket yle
ımek iihtilmii ti9layısiyle, yannın 

herhangi bir ihtilifmda, en :eaasJı 
la....,n 1R1 memlekete vurulması 

• ~n 'd:>u denizde 

"Pa~terle takvıye editmiş bü -
yük dtişman ~tteri, Namımı şi

litttle mevnlertnuze, -milkerrer ta
tJl'.thmmufhn"dır. Bu taar

"'""n"n hari> tayyarelerinin 
ki:iı tiHmdıftWJ'. tNıeink· 

,...._ __ ·'hem 9im@liıW..._, 111-

İngiliz ve yahut İng'Uterenin mtttbe- Paris, 5 (AX) - Bazı Fraruu 
ftki tntatarmm BtilgariStandan muh· gazeteleri, Fransada oturmatta ela 
temel -mttııuı.ı meselesiyle alAkıdar Alman mftltecilt>.rine karşı hüldmıe
'SOlldajlar -ya-prlmış t)lmBSlDJ muatıeb ti daha fiddetli tedbirle!' aimaya da 
ad görmemektedir. vet etmektedir. 'tranaada 50 j)i. 80 

Vaziyetm bu trtkişafı karpanda, bin kadar Alman mU.sciri vudJr. 
efkinmnttmiye sakin kalmakta ele- Taha.ş.şi\t kamplamıda lwııbmMlarm 

VfllD eylemetteair milrtan tic bindir. 

bet-it bulnnnwlrtadır. ~ wa-
411. ~i .t.Biaat da geniş bir 
niabeUe ln_gDWeıin ..üd-i=deki rhi
Jı:ıimiJ8t idawidadade yer &lmlltır. 
Bmuı da Musul rpetrollemıin Jıııoru
lar ~ta.sile getmldiği aoıı .nekta -
.dır. Donanma .buradan .msbnıkatıaı 
elde etmeğe muktedirdir. Bu anda 

Burası, Sardeıayadak.i .fMacldalena, 
c.gliari 'Ve Biuilpdaki Trapeni ile 
~ «libnekt.edir. Bu lilstimd ••. 
:taıanaa civan•• ı1talpaiann 
TllDUs ve Ceawir ıtimanlıamll ._.. 
vaf.f&)Qyetle alllOka ~ lVe Ut
ta ha.va taUlrıiJie .ta ·z ' biidnl
ma k imkinları vardır. 

lllllJl1f' eevku'Jeewf iiMii1ittUüeri il 
mmı ıWilNIP-~ mubakkak 
tır 



YENİ S.'WAii 

--

f talyanların göz koy~ukları hu " 
Fransız müs~emlekesinin hususiyeti 

üyiilc maceralar gölü "Akde-o. B nizi., (Bon) burnunda t.aras· 
sud eden ve Fransanın miihim ve 
'modem harb limanını ihtiva etmesi 
dolayısile sevkülceyşi ehemmiyeti 
Oezayird.en üstün olan (Tunus), ka
ra gözlerile muazzam .Afrikanın A.Jc .. 
deniz kıyılarına bakan ve kendi is
minde bir körfezde kurulmuş güzel 
manzaralı bir ~ehirdi. 

Tunus, İtalyanın cenubunda ve 
İtalya topraklarına ve Sicilya ada
sına kurbiyeti hasebile cazib görün
mektedir. 

Görülüyor ki eskiden ve bugün 
Akdeniz kadar mütenevvi macera • 
!ara sahne olmuş deniz yoktur. 

Bu denizin uyandırdığı ihtiraslar 
asırlarca büyük devletleri biribirine 
dü~ürnıekten hali kalmamıştır. 

Devletler bu sihirli denize pencere 
a'}mak ve balkon kurmak için en da
hiyaiıe siyaı;etleriııi kullanmışlar ve 
harblere girişmişlerdir. 

J<1lhakika dünyanın beş kıt'asına 
giden hayat \'f· iktısad yolları hep bu 

· d1..'flizden gt.·çeı Zafer ve galibiyet 
definelerile :::;ü.:lenmiş asker gemi -
ieri de hep bu yoldan geçmişlerdir. 

(Akdenız) in müdafaa ve muhafa
za kapılan olan iki mühim boğazın 
ve bir kanalın kıymet ve ebemmiyet
lerı SC/.ı derece yücedır. Çunkü bu
çelik geçitler ve granit kayalıklar 

Akdeniz konu olünü \'e belki haki
miyetini temin etmektedirler. İtalya, 
Tunnı; denizyolu ortasında Fransa · 
nın müttefiki lngilterenin büyük as
keri ehemmiyeti haiz \'e 1814 sene · 
si11denberi müstahkem ve mahfuz 
(Malta) adası da vardıı'. Bu adanın 
garbında yine Sicilya ile Tunu:; ara
sında İtalyanın deniz ortasında ta
rassud kulesı vnzıfesini yapan, uzun 
menzilli ağır ımhil toplarile müceh
hez; hava ve deniz üslerinı de nef
Hinde cemetmı;.; (Panteliarıa) adası 

vardır. 

Tunus a as crlikce atfedilen ehem 
miyet son derece asri tc1hkimatı haiz 
"Bizerte .. limanın ve bu namda gö
lüne malik olmasındandır. Ayni za
manda bu mi.istahkem liman, Akdc
nir. Fransız filosuna.. başlıca Basc -
Nmxı'lc \'azifesini görmektedir. 

Müttefikler şimalde ne kadar meş
gul olurlarsa olsunlar müteyakkız 

gözlerini Akdenizden ayıramazlar. 

Zira cenubdan ara sıra esen rüzgar
ların getirdiği uğultulaı içinde (Kor 
sika ve Tunus) kulaklara aksetmek
tedir. 

Fransızları iğzabdan ziyade ikaz 
eden bu iki .söz ve İngilizlerden res -
men gelen yepyeni bir ikaz dahi Ak
denizi katedecek İngiliz gemilednin 
ihtiyat tedbirleri almasını amirdir. 

Bu karar, hıgiliz tüccaı geınilel'i

nin Akdenizden geçmeyip cenubi Af
rikaKap Ünıid burnundan dola~mala
rı gibi çetin v~ üzücü seyahatlere kat 
!anmaları İtalyanın şüphe edlien va
ziyetinden doğmaktadır. 

·~ -

. '.l'unu.s askerlerinden bir müfreze 

r ' Yazan : 
•• 

Bahri Ozdeniz 
Fransa hükfuneti de hcı· ihtimale 

kar-şı şimali Afrikadaki garnizonları
na takviye kıtaatı sevketmektedir, 

Akdenizden ticaret filolarının çe
kilmeleH bu denizin askeri ma,hiyet 
ıktisab etmesi demektir. Harb mın -
takasına mahsus memnuiyetler ise 
en fazla faaliyet gösteren bu denizin 
de ıssız, sessiz Ye korkunç bir hale 
gelmesi demektir. 

(Akdeniz) de paralize edilen deniz 
ticaretinin Afrikanın cenubuna in -
mesi ve seyrüsefer programının (V
mi<l) burnundan dolaştırılması altı 

bin mil füzuli yol katedilmesini mu
cibdir. Bu ise hem çok yorucu bil'. ~i
cibliir. Bu ise hem çok yoruc4 bir se
yahat hem beyhude püyük miktarda 
kömür ve mayı mahrukat sarfiya • 
tını ve binnetice tahammül edilmez 
masrafları da badi olacaktır. 

Harbin açtığı ve açacağı zaruret
lere katlanmak fie.r·cktir. Ve bu ta
lıammül, maneviyatı azaltmaz, bila
kis çoğa.ltıı. Ve galebe fikirlerini tak 
viye eder. 

(Cebelüttarık) boğaz.ile (Süveyş) 

kanalının da kapatılması takdirinde 
lngfüz deniz kuvvetlerinin bir nok -
tada ve bir hedef üzerinde teksifi 
de varidi hatırdır. 

Ye bu suretle hasım vaziyete ge -
çecek lahtelbahirlerin ( Cebelütta
nk) haricine çıkarak (Kap) dan 
dolaşıp gelecek gemileri önlemek 
tehlikesi izale edileceği gibi (Sü
veyş) in seddile de Ha~istn ile de
niz muvasaliısı kesilecektir. 

Bugün ~"ransa cümhuriyeti hima
yesinde ve yerli askerlerden başka 

bir Fransız i~gal ordusu nezaretinde 
bulunan "Tunus,, ~frikanın en ka
dim şehirlerindendir. 

Evvelce (Tunus beyi) ve elyevm 
bir naib = Regent tarafından idare 
edilmektedir. (Tunus) Trablusgarb 
ile Cezayir memleketi arasındadıT. 

Yaz mevsimi - derecei hareret 
45: 50 
Kış mevsiıp.inde - derecei hararet 

10: 12 
Cenub hududu Sahrayikebire ka

dar imtidad eder. 
Nüfusu: İki buçuk milyondur. 
Arazisi: 167 .400 kilometre murab

bıdır. 

"Goulette,, kasabası Tunusun ih -
raç iskelesidir. 

Tunus şehrinde Avrupalı, yerli ve 
musevi mahalleleri ayrıdır. (Tunus) 
için darbı mesel makamında (Ro • 
manın eı zak 01nb<t ı't) denilmekte
dir. 
(Tunus) bidayette Fınıkeliler, bade
hu Kar:tacalılar tarafında~ zaptedi1-
miştir. Kartacahlar memleketin yük
selmesine çalışmışlardır. Lakin ken
dilerine rakib ve hasım bulunan Ro
malılar ve Sicilyahlal' bunları mağ -
lfıb ederek buraları ele geçirmişler
dir. 

Badehu memleket (vandal) ların 
tahribatına uğramıştır. 

Bilahare Arablara, müteakıben İs
panyollara geçtikten sonra 1577 ta
rihinde Sultan Süleyman zamanın
da Osmanlı hükfımetinin nüfuzuna 
geçmiş ve Sultan canibinden 
mansub (Tunus beyi) tarafından 

idare edilmiştir. 

Cezayir, Fransaya ilhak edildikten 
sonra (Tunus) kabileleri Cezayire 
baskınlar yapmaktan hali kalmadık
larından (Fransa hükumeti) bu akın 
lara nihayet vermek için 1881 de 
(Kasr - el - Said) de imza edilen a
hidnaıne ile (Tunus) u da himayesi 
altına alıp asari~i iade eylemiş -
etmektedir. 
tir. Bugün dahi ayni şekli muhafaza. 
muhafaza etmektedir. 

Tunusda esliha ipekli \'e yünlü ku
maş fabrikaları mevcuddur. (Tuııııs-
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tstanbul<lan uzaklarda, Perihan, 

t.'lmamiyle baska bir mahiyette, ha
yatının en derin köşelerine kadar 
niifuı eden bir kudret göstermiştir. 

Bütün hayatını kocasına vakfetti
ğini ~öyliyen kaıısiyle istihza eyle · 
diği günler artık geçmişti. Şimdi 

boş yere beklenildiğine veya ümid c
tlil<liğine göre kalbi sıkan veya ra- . 
hat ettiren ruhun bütün tezahürleri
ni biliyordu. 

Gene, Veysi haricen, herkesin tak
dir ettiği mağrur ve sarsılmıyan sa
kin bir genç otarak görülebilirdi. Fa
kut bütün mıiteces3is nazarlardan u
zakt:. 

Yalnız kaldığı zaman herkes gibi 
ıstırab C'ekcn, ümidsiılik duyan za
vallı bit· erkekten başka bir kimse 
değildi! 

Açılmamış mektubl:ırı çekmece -
nin icerisinc yerle~tirdikten soma, 
kapağı kaparken vaziyetinin ne ol- 
duğunıı ,.e ne olacağım biliyord&ı ••• 

Kilidin gürültüsli, kıymetli bir vü -
cudun üzerine kapanan mezar kapa
ğını hatıraınncla canlandırdı. 

Yeyı:;inin göğsU knbardı: Peri hanı 
görüııciye, bu mektublaı ı okutı.ıncıya 
kadar kimbilir d:ıha ne kadar vakit 
geçecekti? • 

Perihan .. uzaklarda bulunan kü -· 
çük Perihn.n .. seni tutmağı bilemeye-· 
rek kaçıran adamın kendisini kaybe-· 
farkında değil miydi acaba?. 

ll 
\'eysi ile Ahmed bey arasında. • 

zun bir görüşme' oldu .. 
Veysinin aı;;abi hali karşısında. 

Ahmed bey ;;;akin görünmeğe çalışa
rak genç adaırun bu heyecanını sus
tuı mah h:ıtiyonlu: 

-- Ne ya.palım Vey~;i Bey ... Bakın 
siz burada yokken c;ok uğraştık. Fa
kat hiç bir iz elde cd~medik. Şimdi- . 

ye kad:ır müsbet bir netice alama
dık diy~ 'Ünıidsizliğe clü.,~cck değiliz 

ya, gene ht:pimiz ayni kuvvetle ara 

tırmalara devam edeceğiz.. Bunda 
üzülecek bir şey yok .. 

- Hiç bir mallımat almadan ıki· 

seneden fazla bir zaman geçti. Omıt-· 
kesmekten başka ne care kaldı, Ah
med bey?. 

- Böyle düşünürseniz hata etmiş 
olursunuz ... Siz yokken en ufak ha
diselere varıncıya kadar tedkik et
tik .. Nerede bir kaza, bir ölüm habe
ri aldıkı:ıa oralarda tahkikat yaptır -
dım .. Ve neticede şu kanaata var
dım: Pek fevkalade bir tesadüf ha
riç.. Karınızın hala hayatta olması 
lazımdır ... O, hayatına kastetmediği 
gibi bir kaza neticesinde de ölmüş 

değildir .. Bu sebebten onu bulacağı
mıza emin olmalıyız .. 

- Bense, sizin fikrinize iştirak • 

6/5/1940 PAZARTESİ 
12.30 Program ve memleket saat ayarı. 
12.35 Ajans ve meteoroloji haberleri. 
12.50 Müzik: Muhtelif şnrkılar (Pl.) . 
13.30/14.00 MüUk; Karışık progr,'Ull 

(PL). 
18.00 Program ve meml~t saat ayarı. 
18.05 Müzik: Uvertür ve opera arya· 

ları. (PL). 
18.30 ·Müzik: Radyo caz orkestrası (Şef 

Sbrahim özgür). 

19.10 Müzik: Kadın geçit konseri - 8 

okuyucu sıra ile. 
Çalanlar: Kemal N. Seyhun, Ruşen 

Kam, Cevdet Çağlar, Fahri Kopuz, Hasan 
Gür, !zzcddin ökte. 

19.45 Memleket saat ayarı, ajanı> ve 
meteoroloji haberleri. 

20.00 Muzik: Fasıl heyeti. 

20.30 oKnu$1nıl (Umumi terbiye ve be
den terbiyesi). 

20.45 Müzık . 

Çalanlar: Reşad Erer, Kemal N. Sey
hun, tz.zcddin ökte, Fahri Kopuz. 

Okuyan: Nebile Raif. 
21.10 Konuşma (Fen ve tabiat bilgi

leri) . 

21.30 Konser takdimi. H..ılil Bedii Yö
netken \"e Müzik: Oda müziği - Beetho- ı 
ven: Yaylı ı-ıazlar kuarteti (Opus 95 Fa 
minör) . Ulvi Cemal Erkin: Yaylı sazlar 
kuarteti. 

22.30 Memleket saat ayarı, ajans ha ~ 
berleri; zıraat, esham - t:ıh\•il:it, kmnbi· 
yo - I1ukut borsası (Fiyat) . 

22.50 Muzik; Cazband ( Pl.) , 

23.25/23.30 Yarınkı program, ve ka-
pallJ.$. ___ ,. .. _, __ _ 
Başveki l Ankaraya 

döndü 
Ankara, 5 (A.A.) - Başvekil Dok

tor Refik Saydam refakatindeki ze
vat ile birlikte bu sabah saat 10 da 
An.karaya avdet buyurmuşlardır. Sa
yın Başvekilimiz istasyonda Büyük 
Millet Meclisi Reisi Abdülhalik Ren
da ile Heyeti Vekile azaları, C. H. 
Partisi umumi katibi Doktor Fikri 
Tüzer, parti erkanı ve bir çok mebus 
laı, Riyaseticümhur umumi katibi 
Kemal Gedeleç, seryaver Celal, hu· 
susi kalem müdürü Süreyya Anderi
man, Hariciye Vekaleti umumi katibi 
Numan Menemencioğlu, Ankara vali 
ve belediye reisi, emniyet müdürü ve 
vekaletler erkanı tarafından karşı • 
lanmıştır. 

fesi) maruftur. Sırma işleri, bornoz 
ve diğer san'at işleri ilh .. fosfat. de· 
mir, hurma, zeytin, portakal ve bağ 
mahsulleri.. memleketin başlıca ih· 
racat mallarıdır. 

(Bızert) nin garbında Galit adası 
vardır. (Sünger} saydedilir. 

Cezayirden uzanıp gelen (Atlas) 
dağinndan bir kolordu (Bon) bur . · 
nunda nihayet bulur. 

Diğer bir kol Babrisefide mUvazi 
olarak Re'si Aliyyijlmekki burnuna 
kadar imtidad eder. 

(Tunus) Cezayirden gelen (Me • 
cerda), nehri sayesinre irva ve iska 
edilir. 

(Medjerde) (Tunus) un en müın
bit vadisidir. 

Burada (Tebariye) arazisi reytin 
ağaçlarile doludur. Cenubda (Elce • 
rid) kısmında en meşhw- hurma ye
tişir. 

(Gabis) Tunusun en iyi mahsul ve 
ren (vaha) larındandır. 

İşte Tunusun tarihi, askeri vazi
yeti ve Akdenizde ifa edeceği rol 
böylece ehemmiyetini muhafaza et
mektedir .. 

demiyeceğim Ahmed bey .. Perihanı 
bulmak epey güç bir mesele halini 
aldı. 

- Her halde ilk günkü kadar de-. 
ğı1 .. Bu işin uzun sÜT'eceğini size 
söylemiştim, zannedersem ... 

- Hu kndar uzun bir müddet zar
fında Perihanı bulamıy:ıcağımızı ü
mid etmem.istim .. 

- Bense bunu düşünmüştüm .. E -
ğer Perihan hanım ismjni değiştirip 
başka bir namla yaşıyorsa. onu an
cak mes'ud bir tesadüf eserile bulabi. 
liriz.. Bundan başka bu işde gayet 
sessizce hareket ettiğimizi, kimseye. 
ailenize taalluk eden bu meseleyi bil
dirmemek için azami tedbirler aldı
ğıoozı unutmamak lazım .. 

Veysi, Ahmed beyin bu makul~. 

Yazan : SAIBE ORS 

Alman yada 
hüküm 

5 

açlık ve yokluk 
sürüyordu 

- E>üşünmeliyim. dedim. Bay V al 
tere. Şimdilik oldu·ğu gibi kalsın. 

••• 
İştte bunun üzerine kendim Almna 

yaya gitmeğe karar verdim. 
"Elin adamına bu kadar para ve

receğime, ben giderim oraya, dedim, 
bir ufak apartıman tutarını, çocuk
larımı yanıma alının ve tertiblerini 
bozmadan mekteblerine devam etti
ririm. Zaten küçük oğlumun da mek 
teb zam.anı gelmışti. Bu suretle fü~ü 
birden Almanyada okurlardı ve ba
balarının arzusu da yerıne gelmi!'l o
lurdu. 

Buna karar verdikten sonra, içi
me bir heves geldi : Hasan beyin 
medhettiği Almanyayı, artık ben de 
görecektim!. 

Fakat orada yerleşmek fikrile git
tiğim için, birdenbire kalkamadım. 

Evvela para tedarik etmek lazımdı. 
Sonra oturduğum evi seneliği.ne tut
muştum .. ve kontratı başkasına dev
retmeğe çalıştım. Sonra, eşyaları ko
yacak yer bulamadım ve satmağa 
mecbur oldum. Yatak ta.kıınlarıma 

hala acırım. Trende yer bulmak da 
bir mesele teşkil etti. Velhasıl, birçok 
yorgunluk, masraf ve üzüntüden son 
ra Sirkeci istasyonundan trene bin
dim ve fikrimce terki diyar ettim. 

Teşrini saninin on birinci günüy
dü, 1016 senesi. 

11 •• 

Almanya hududuna kadar her şey 
güzel gitti. Trenle bu ilk uzun yol
culuğumdu, ve benim için yeni bir 
şeydi. Yataklı böl.memde keyifle o
turmuş, pencereden bakıyordum. 

Almanya huduçluna gelince tren 
durdu. 

- Revuyere! .. Revizyere!.. diye 
trenın içinde bir sesler çıktı. Çan
talarımı muayene ettiler ve polis 
tarafından bir kadın üzerimi gömle
ğimın içine varıncıya kadar yokladı. 
Bu pek hoşuma gitmedi. Lokanta. 
vagonunda da yemekler deği~ti. A -
lelacayib şeyler koydular önümiize. 
Unlu salçalara bul~ otlar ve 
kökler yedirdiler bize. N@ lezzeti 
vardı, ne de bir şeye benziyordu. 
Hem de bir damlacık veriyorladt. 

Ekmek de adam başına ıncecik 

ve simşiyah bir dilim verdiler. Fran
sızların 11K. K.,. diye alay ettikleri 
ekmeklcrmiş. 

Diğer sofralarda. Alman wbitleri, 
kaba kaba seslerile gülüşe konu~a, 

kağıdlardan tere yağı, J?eynir, sucuk 
ekmek gibi bir takım yiyecekler çı
karıp yiyorlardı. 

Almanyadaki kıtlıktan benim ha
berim yoktu. Ve, yola tedariksiz çık
mıştım. Hem de bu hali bilmiş olay
dım, hiç kıtlık olan bir memlekete 
gider miydim? .. 
Oğlum: 

- Anneciğim, dedi, yanında bru;ı

ka yemek yok mu? ~n daha açım. 
Garsona sordum; yemek bitmiş. 

Ne yapalım? ... 
- Anneciğim, dedi, yine ~c·ıı.k .. 

Ben doymadım. 
- Dur yavrum, dedim, kahve ıs

marlıyalım, belki içimizi tutar. Ve 
garsona iki kahve getirmesini söyle
clim . 

Garsonun verdjği oovabı birdenbi
re anlı yamadım. Meğer: 

- Sahici kahve mi istersiniz, yok
sa sun'i kahve mi? diye soruyor -
muş. 

Sun'i kahve olduğunu ömrümde 
ilk defa işitiyordum. 

Sahicisinden ısmarladık, amma 
fmcanı ağzımıza götürür götürmez 
pişman olduk. Bizim canım kahve -
lere alışmış bir Türk ağzı için ver
dikleri o kara su icilir şey değildi. 

Yolumuza döndük. ve çocuk pen
cereden bakarken. beni acı acı bır 
düşünce aldı. 

Almanyaya adım atalı bir kaç saat 
olm.uııtu, ve dehşetli sul'ette sukutu 
hayale uğramıştım. 

- Hasa.n beyin bayıldığı Almanya 
bu muydu yarabbı?. Ben ne ettim de 
buraya geldim.. diyordum icirodcn ... 
Ve kabil olsaydı o anda treni cevirib 
İstanbula dönecektim. 

Vagondaki Almanların bıle hali 
değişmişti. Şimdi kendi memleketle
rindeydiler. Burada onlar efendi idı. 
Yüksek yüksek konu::;arak neş 'elel'İni 

ızhar ediyorlardı. 

Vagon adeta bizim eski düğün ev
lerine dönmüştü. O adamlar arasın
da, kendimi birdenbire, küçük, yal
nız ve yabancı hissettim. İcim fena 
oldu. 

Tren çam ormanları ara.sından ge
çiyordu. 

Ormanda bile bit· zarafet yoktu: 
Mına:re gibi, dosdoğru uzanmış. a:.ı
kcr gbi sıralanmış, simsiyah ağaç -
larô.ı. 

Geçtiğimız şehirler, kasabalar, 
munt.auun ve büyüktü, amma tarif 
etmek için güzel kelimesini kullan -
mak caiz değildi: Ejder gibi şeyler
di. Ve sıvama koyu giim.Ü$i bir gök
yüzü altında, herşeyi gözüme cansız, 
ruhsuz, matem esvabı giymiş gibi 
geliyordu. 

Kainata can veren, ruh veren, gii
zellik veren güneş, altı ay kiş Almnn 
yada gözükmüyormu& .. Rahmetli 
Hasan bey bundan bahsetmeıni!:iti 

bana! .. 

Trenimiz koşa koşa hedefine ilerli
yordu. Dev gibi şehirlerden geçiyor
duk. 

O büyüklük benim gğzüme gözük
müyordu. Marmara sahilindeki köy
cU)flerimJzi bin defa daha güzel bu
luyordum. Tevekkeli: "Orieııt! .. Orı
ent! .. (Şark) .. diye, ınemlcketcrnize 

yayılmıyordu onlar!. 

Erkenden karanlık basmıştı. 
Elektrikli büyü büyük ilanlard:in 

Berline geld.iğimi-ai anladım. 
İstasyonda, bana bir kaç ahhah 

karşı gelmişlerdi. Tuttukları pansi • 
yondaki bir odaya beni götürdüler. 
Çocuğumu yatıl'dlm ve kfmdjm de 

soyunp yattım. 
Almanyaya geldiğim dakikadanbe

ri gönlüme bir mahzunluk çökmfü;
tü. Ne memleketlerini sevmiştim, ne 
de insanlarından hoşlanmıştım. 

- Hasan beyin bayıldığı .4. lmanya 
bu muydu? Ne etmeğe geldim buraya 
yarabbi? Şimdi de n~ ycı pacağım ? 

(Devamı rnr) 
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leri karşısında sesini çıkarmadan mal edemeyiz: Çocuğunuzu yanını

duruyordu.. za gelirtib onunla me.'?gul olunuz .• 
İhtiyar zabıta memuru, aşağı yu- Siz umumiyetle truun:nıış bir ııilcye 

kan üç seneye yaklaşan bir müddet- mensubsunuz, her yerde oğlunuzla. 

tenberi girişmiş olduğu tahkikatı birlikte dolaşırsanız. herkes sizden 
tafsilatiyle anlattı. Ve nihayet, zih - ve çocuğunuzdan bahseder .. Ve belki 
ninden g~rdiği bir tedbiri izah et- de .. bu lakırdılar karınızın kulağına... 

ti: kadar gider .. 
- Doğrusunu söylemek la21ım ~e- - Bunu na&! yapabilirim ? 

lirse, ben bir şey düşünüyorum Vey- Heyecansız idi. Kalbinde lıenÜZ 

si bey ... Perihan hanımın dikkatini , baba sevgisi uyanmamıştı.. Yanına, 

celbedecek, bize nerede bulunduğunu hiç tanımadığı ve kendisini görünce 
göstertecek bir harekette bulunnıa • feci bir takım hadiseleri hatırına ge
mız, çok gürel neticeler vercbilrcek- tireceği, oğlunu getiırmekten adeta 
tir. çekiniyordu .. 

- Öyle amma, hiç bir ümidim - Nasıl yapacağınızı mu sornyor-
kalmadı ki artık.. sunuz? Basit, bu iş Veysi bey .. Hem 

- Demindenberi söyledim ya, bu söyledim ya, onunla birlikte he- ta
hususta sizinle hemfikir değilim .. rafta. dolaşacaksınız! 
Her şeye baş vurmadığınuz için ü- - Bunu yapamam, Ahmed bey .• 
midimizi kaybetmemeliyiz ... Siz İs- Üç yaşındaki bir çocukla nasıl gezo
tanbulda olmadığınız için tek başıma ' öilirim .. Beıı bil' dadı değilim ki, ta· 
hareket edemezdim .. Şimdi, size söy-_ ınamiyle gül~ bir mevkie düşeriıu. 
liJıeceğim çareyi tatbik etmttği ih.- r 80Qlia ' (Sonu j aei.Je.) 



I' Oemirspor 
Şişliye 4 - 3 

yenildi 
--<>------

• Anakll\"'asponın terlib etmiş oldu
tu turnuvanın deplfuıman maçını 
~aPınak üze.re şehrimize gelmiş olan 
Deınirspor takımı dün sabah 2000 ki
Vi tahınin edilen bir kala.balık önün-
de ikinci maçını Şişliye ka.r&P yapU. 
la liakeı:n Sazi Tc1..canın idaresinde 

la kırnıar ş~ suretle sabada. yeraldı • 
r: 

(),_,.. . ket "' - ...; }\· ~uıtrspor - Hılmı, Şev ' , \.,nU.a, 

0 
azım, İbrahim, Orhan, Salih, Arif, 
than, Fahri, ZCki. 
' i~U: Armenak, Vlıu,-tnrdi, ihsan, 

~rkıs, Angelidis, Yusuf, Hraç, Şav
OŞ, Nubar, Jirayir, Diran. 

ha O.Yuna Şişli sür'atlı hir t mpo il 
'ladı. Demil'sporlular da diln yap

lnış Olduklan sıkı maçın yorgunluğu· 
~ rağmen dünkunden daha güzel 

tanlı bir oyun çıkanyorlar, bu su
~eu,. oyun haylı heyeeanlı oluyordu. 
lt aralık D ·mirspor Şişli miidafaa

~tıı tnli.5kül vazıycte rnlct:u. 1''akat, 
lanbuı takımı buııu bir kornerle 

laı-u turdu. 

9 %,ılj hakim oynıı masınn rağmen 
be lıncu dakikad.ı DPmirsporun sağ 
kının bir isknsındnn istifad etme· 
i bildi \'e Jirayır oyunu ılk goliinü 

~dı. 
tıeı:nirsporlular ıkıncı bır mağliıbi

teıe Uğramamak kuygmriyle canlı bir 
~kilde oyuna devrun ettılt!I'. Fakat 
dOtv<!rd bir gün C\ vel olduf:ru gıbi 
~ü.n de kale önünde mütcr !ddid va
~·etıeı aldı ve clıııc geçırmıs oldu-

Çok mi.isaid fırsatları kaçırdı . 
I' nıı arada Jfrnyinn güzel bir sülü· 

katcci Hilmı daha güzel bir plon-
1, 11 Yaptı \'e m\lhakkak bır golü kur· 
'<ll'dı. 

~ernirsopı nıuhacıınlcri gene ra
\ kaleye akııı t'trnı:ge ha.şladılaı·. 
~akalanan fır.mtlardan binm bu 
L re Arif i.Yl kullandı ve takımının 

"aberlik sayısmı :.!4 üncü dakikada 
Ptı. 

~ gol üzc:rm~ Oemın.por takımı 
r surett • lPmpo değıştın.-cek de
() l'd' a<:ıldı ve ikı dakika znrfında 
than J.'ahriU<',{I altlığı pruıı sıkı bir 
.ıtle gol yapac~ak kadar gu7..cl kul-

dı. 

bernir-spor tutturduğu frmpoyu 
U:"ıtffakıyetlı bn şekild d<•vanı et· 
t dı Ve 32 ıııc•ı dal<ıkada Arif fü;ün-
~ goıu de yaparak t.akıniıru lur·kh 
~ide galıb vazıyetine ~eçirdı. 
~kat vaz.ıyetin cıcldiyetin\ .ıdl'a.k 

, . Şişli lazyiklt~ı·e baı;ı:,~ı °" 4-.1 -
U <iakikadıı Nolıar takımının ıkin

~ ~Oliınü cıkardıkta.ıı sonra dene 
j 2 Demirspor J hınc biti. 
~11lci devreye her iki takım da 

>ı il(! sür'atli haşladı . Oyun mütcva
~ geçıncsiııc ı·aı,ry-.1en Şışlı solh:ı fı 
t'~r cok uzaktan ccktigi iiçüncü 
U Ynptı. Bu arada Dmirspor santı·

llıı Sakatlırnıu nk on dakika kadar 
!'! lldan çıktı. 

, Ilı ~ratx-re \'azıyette cereyan etlen 
llda her ıkı taraf da bır sayı çı

~ l'llıak için cp y uğra.ştılar. Fakat 
~ d'kı taraflı ,.e birLirıne maküs ~
l \ e .&0~Lcrilcn faaliyet oyunun mil

li ~ııı bır şekil r.lmasına scbcb ol • 
~ u. 
Urıunıa beraber Demırspoı müda.

t d~tıın bir hatasından .Nubar isti-
etrnezini bileli \'/> takımını ~ - 3 

ı' 
'f!, a Vazıycte gcrırdı. 
11 ~1ldan sonra Demirspor nfıhak 
ille k~çırdı&'l galıbıycti tekrar elde 

ı 11 k 1<,;ın çok gayı;ct s:u-frttı. Oyu
~l'al)Sontarı yn.k!a. lrken bu emel bir 
'<lıı erlik elde etmek arzu una kalb
~tb ıse de Şişli enerjik bir müdafaa 
a il( Ctti \'e netice değışıncdi. 
~ lat · 

b asaray l ş tanbul voley-
1 Ol şanıpiyonu oldu 

t:ıııı lrıbul volcyb.:>l şampiyoniuğu -
t;ıı,. fınaı n1n.cı dün öğleden sonra 
h,.,71tuuaray ile Beylerbeyi arasında 

ı nc .. k 1 % ."" lı. Beylerbeyi maça ge me-
it\I ı ıçın GaJat.usara v hükmen galib 

"C!Q'ı • 
,t. ~·o 1 tniş ve lst.anbul voleybol şamr llu o' ~tf' •rnu.-tur. 

1 ınaçında Beylerbeyi 
~w . yenildi 

~'l . 
1~cı kümeye terfi etmek üzcı e 

~ıh.?i:>1edeıı sonra Serer st!ldındn. i 
1.,~1 kU ,. 
-qı.. . me grup birincileri olan Bey 
ı. ve_y1 ·ı 
~I'. l:fe ı u Be;'oğluspor, karşıla~tı -

r ;ki la:-n.fın çok çalışmaawa 

' 

IDün yapdan Milli küme 
ve Deplasman maçları 
Gençlerbirliği Altınord~yu 5 - O yendi 
Altay Muhafızgücü 2 - 2 berabere kaldı 

Şi~li · Demirspor m~ınd:ın hir t>nstantane 

Ankara, 5 (A.A.) - Bu sabah sa
at 10 da stadyomda milli küme maç
larına devam edilmiştir. Havanın 

yağmurlu ve vaktin erken olmasına 

rağmen stadı 5.000 den fazla seyirci 
doldurmuştur. 

İlk maç Gençler Birliği ile Altın
ordu. ikinci maç ı Muhafızgücü ile 
Altay takınılan arasında yapılmış • 
tır. 

Gençlerbirlıği • Altınordu maçı 

ilk dakikalardan itibaren Gençlerin 
hakimiyeti altına girmi~ ve 8 inci ıra 
kıkacia Gender Ali Pulatın ayağile 
birınci golii kaydetmişlerdir. Maç 
devrenin qrtalnnna kadar Cençlerin 
ıiı;tünlüğü altıncia cereyan ederken 
25 ıııci dakikadan itibaren Altınordu 
lultmn baskıdan kurtuldukları ve 
mukabıl hücumlara başladıkları gö • 
r iilmüştür. Bu hucumlar Gençle • 
nn enerjik müdafaası önünde seme
resiz kalmış ve bırinci devre 1 - O 
Gençlerin lehıne sona nnistfr. 

Jkinci hattnymda ilk dakikalarda 
oyun miit<>vazin bir cereyan ta.kip et
tikten som-a b şinci <lakilmda Genç -
terden Vahdet ikinci golü atmağa 
muvaffak olmuştur. Bu golden son
dcvamlı bir iistünlük tesis eden Genç 
Jeı, 15 inci dakika liçiinci.i, 40 ıncı 
dal.ikada dördünclı ve 42 inci daki
kada beşinci gollerini yapmışlardır. 
M,ıtç 5 . O Gençler Birliğinin galibi -
yeti ile sona cı mişli!. 

Muhafızgücü - Altay takımları a
ıasıııda yapılan ikinci maç 2 - 2 bcra
bcrhkle ncticelenmiştır. Bu karşı • 
!aşmada ilk on beş dakika tam:ımile 
Altaylıların hakimiyeti altında geç -
mi~tir. Altaylılar bu iistün oyun eti· 

nasında H üncü dakika Saimin aya
ğile penaltıdan bil' ~ayı yapmı~lar • 
dıı·. Bundan sonı a, oyun mütevazin 
bir ccl'eyan almıştır. Ancak bir müd 
det sonra Muhafızlıların daha ener
jik hareket etmeğe başladıkları gö -
rülmü§tür. 30 uncu dakikada Muha
fızlılar da keza penaltıdan Fethinin 
ayağile beraberlik ::;ayısını yapmış • 
!ardır. Mnç haftaymın son dakikala
n a doğru smi \'e sert bir cereyan 
almış ancak netice değişmemiştir. 

ikinci devre muhafızlıların seri hü 
cumlarile başlanmıtır. Bir birinci ta
kip eden bu hücumlardan SOnt"a Mu
hafızgüçlüler S inci dakikada sağ 

açık Turhandan pas alan Celalin ka
fa ,·unıı-:la 2 ir.ci ::;ayılarını yapmış
lardır. Bu sayı<lan :;oma daha canlı 
bir oyun eöstcrmcğe başlıyan Altay
lılar hücuma geçmislcrdir. 36 ıncı 
dakikada Vahap biı kafa vuruşla 

tal:ımına b ·r:ıb.:?rlik sayı~mı kazan
d.ırnw,tır" Dıı <.lakika ~rınra büyük 
bir hızla A!tay kalesine inen Muha
fızlılar ka~ndıkları penaltıyı nt<lma 

- ---- ---- - :.- - ---
ı<ı.;ıncn birinci <lene golsüz bitti. o • 
ikinci d0vr~ c:ol: dal;a iyi oynayan 
Bcyoğlu:;porlul:ır iki gol çı!cardılar 

ve oyunu 2 - O gnlib bitirdiler. Bu iki 
takır.ı ar:ı!utında bir karsılaşma da
ha y:ıpnc~J.: \'c neticc::e her iki tara
fın birer galibiyeti olursa en çok gol 
atmış olan takım birinci kümeye ter
fi eJecekt:r f.'....ıyrd her iki takını "da 
kazantJık!crı bire:· mar;tn ayni farkla 
netice a!:?.CP k olurlnrsa bir üçncü 
mal~ ynpııacaktır. 

mışlar ve maç bu suretle 2 - 2 bera • 
bt'l'likle neticelenmiştir. 

Sırıkla atlama yeni 
Türkiye rek~ru 

Ankara, 5 (A.A.) 19 MayJ~ stadyo 
munda bugün öğleden sonra yapılan 
atletızm teşvik müsabakalarına 300 e 
yııkın atlet iştirak etmiştir. Bir çok 
dereceler iyi olmakla beraber Mu • 
hiddin Akın, sırıkla yüksek atlama
da 3.77.5 atlıyarak yeni Türkiye re
koru yapmıştır. 

Ali Balcı, çekiç atmada 32 metre 
70 santim ile yeni Ankara rekoru 
yapmıştır. 

YUksck atlamada kızlar: 
Melda 120 santim Yeni Türkiye 

rekoru. 
Güner 120 santim, Yeni Türkiye 

rekoru yapmışlardır. 

Ankarada yapılan atış 
müsabakaları 

Ankara, 5 ( A.A.) - Atış poligo
n uııda evveJce ilan edilen iki müsa .. 
bakadan birincisi "Mükafat atışı,, 

çok büyük bir meraklı •e kalabalık 
kUtl~i huzurunda saat tam 15 de 
başlamıştı.r. 

Bu müsabaka, yatarak de. tekli o
hışu ve hediyelerinin kıymetli bulu
nuşu hasebile her zamankinden da
ha fazla rağbet görmüştür. Yer dar 
olduğu için bir çok müı;abıklar hakla 
nnı başka bir gün istimal edecek -
!erdir. 

. Müsabakalara 18 mayıı:; cumarteı:;i 
gününe kadar devam edilecek ve he
diyeler 19 mayıs pazar günü 19 Ma
yıs stadyodmunda merasimİe verile
cektir. 

Şimdilik bi_rinci 57 inci puvanla. 
.Mustafa Ural, ikinci 54 puvanla H. 
Rıza İçöz ve üçüncü 50 puvanla Meh 
med Ozerdir. / 

.Müsabakalar serbesttir. Herke.ı; 

iştirak edebilir. 

Galataspor - Galatagençler 
Taksim stadyomunda Galatasa • 

ray. Vefa maçından evvel Galatasa
ray gençleri ile Galata Spor arasın
da bir maç yapılmış ve çok üsti6'1 bir 
oyun gösteren Galata Sporlular maçı 
2 - :t kazanmıştr. 

Galatasaray: 4 - Vefa: 1 
Gal:ıtas:ıray ve Fenerbahçe mulı

telitinirı Mısıra gitmesi dolayıı;iyle. bu 
iki takımın a\·detlerine kadar olan 
milli küme maçları turnuvanın niha
yetine talik edildiği malumdur. 

Fikstürde dün milli küme maçı o
lıırak ,. ılatasarayın ve Fenerin o -
yunları olduğu cihetle bu tehir kararı 
netic€sinde İstanbul maçsız kalmış
tı. Fakat Taksimde Galatasarayın 
burada kalan oyuncularla yaptığı ta
kman Vefa ile karşıla§ması futbol 
mer?..klılarmın hafta tatillerinde meş. 
galesiz kalmamalarını temin etmiş • 
tir. 

Saat 17 de takımlar şu sekilde sı

ralnadılar: 

Galata.;aray - Hızır, Nec<lcd, Sa
lim, Eı;fak, Etl\"er, Celal, Bedii, Sa
lah:ırldin. ıbı:-ahim, Süleyman, Sa
rnfim. 

Vefa - Azad. Musa, Garo, Fethi, 
Hakkı, Ab 1u<i. Mehmed, Haydar, 
~uih1, Zct!ı, lfcnıi . 

Vaziyetin 
Hulasası· 

' 
(Başmakaletl8ta deviım) 

bcltled.iğtni ve bu feliket vukua gel
diği zaman dünyanın hiç bir tarafın. 
da bir sempati uyandıramıyacağmı 
yazmıştık. Norveç bazırlanmadl; 

derin bir gaflet uykusuna daldı, ft 
ba§ID& bu feliketi adeta davet etti . 

İhtimal ki Norveç gafil bulu:nma.
sa7dı bile Alınan taarruzu vukua 
gelecekti. Fakat hiç olmazsa Oslo 
fiyorunda bir mukavemet göstere· 
bilirdi. Hiç olmazsa. vaktinde mütte
fiklerden istimdad edebilirdi. Müt
tefikler büyük bir şey yapamadılar 
deniliyor. Ahşab bir evde yangın 

zuhur ettikten sonra U?.aktaki bir 
itfaiye heyetinden yardım istemenin 
ne kadar faydasız kalmağa mah
kum bir boş gayret olduğu meydan· 
dadır. 

Almanlar Norv~teki hiyanete, 
hiikumetteki gaflete istinad ederek 
ilk hamlede en kuvvetli mevkileri 
tutmuşlardır. Memleketin coğrafi 

vaziyeti, Norv~te az.acık kuvvetli 
bir müdafanın gayet mües.<ıir olma
sını icabedeı·. Almanların İngiliz im· 
dad kuvvetlerine karşı çıkardıkları 

şiddetli zorluklar isbat ediyor ki 
Norveçliler biraz cesur, muharib ve 
tedbirli bir millet olsalardı, Almanya. 
ya kendilerini kolay kolay çiğ11et
mczlerdi. Hiç olmazsa müttefiklere 
imdada yetişebilmek için y.a.man bıra
kırlardı. 

İşte bu hakikatin meydana çıkma
sı muhakkaktır ki Almanlara karşı 
bütün Avrupada büyük bir aksüla
mel uyandırnuş ve Alınan istilası ih
timali karşısında küçük milletleri 
felce uğratmak şöyle dursun bilakis 
galeyana, şevk ve heyecana ve üınide 
se\•ketmiştir. Almanya artık hangi 
tarafa b~ \'Ursa ortalığı boş bulmı
yacaktır. 

Müttefiklere gelince, onlar için 
Norveci istila etmek hiç bir zaman 
bir gaye teşkil etme1.di. Norveçteki 
menfaatleri Almanların Norveç ka· 
rasularından ve fiyorlann tabii teş
kilatlarından istifade ederek kaçak 
eşya naklctmelerine meydan verme
mek, Almanyaya demir ihracatım 

kesmekti. Bu gaye temin edilmiştir. 
Müttefiklerin en büyük kazançtan 

Alman donanmasının kıymetini he
men h men sıfıra indirmeleridir. 
Narviktc \İ hezimeti Alm~'lll bi· 
le tamamen inkar etmelerine imkii.ıı 
kalmamı.stır. 

Zaten bu cihet fiiliyat ile göze 
çarpıyor. Alman donanmasından Şi
mal Denizinde bugün hala bahso -
lunuyorsa bu ancak kendisinin hiçli
ğini tekrar etmek içindir. 

Almanlar tayyare kuvveti itib;k 
riyle de büyük bir üstünlük göste
remediler. Norvecin bütün tayyare 
meydanlarını (\llerine geçirmiş olan 
Alman tayyareleri ancak Notveç sa
hillerine müttefiklerin ihrac hare • 
ketlerini gtldeştirmekten başka bir 
şey yapamadılar. Halbuki İngiltere· 
den kalkan İngiliz tayyareleri bu 
tayyare meydanlarını muvaffakıyet
le bombardıman edip duruyorlar, 
İki tarafın tayyarelerinin icra.at.ı mu
kayese edilirse üstünlüğün her halde 
İngilizlere aid olduğu göze çarpar. 

Müttefikleıin Norv~ mooerruunda 
temin ettikleri istifadenin biri de 
Alman donanmasını sıfıra indirdik
ten sonrn boş kalan kuvvetleri Ak· 
dcnİ.7.e göndermeleri ve oranın em
niyetini bir kat daha kahir bir kuv
vetle müdafaa cdect>k hale gehnele· 
ıidir ki bunun bütün Ynkın Şarkta 

ve Balkanlarda Alınan istilfisı ihti
maline kar ı ne kuvvetli bir sed teş
kil ettiği izalıu ihtiyaç messettirmi
yecek dPl"Cl'ede açıktır. 

lliiseJin Cahid YALÇIN 
............................... ............ 

Yeni açılan ha.kem kurs namzetle
rinden bulunan Bcşiklaşm maruf 
futbolcüsü Hüsnünün idaresinde ma
~a iki takım da rnsat bir tempo ile 
başladılar. Galataı;aray 16 ıncı da
kikaya kadar soldan çok gi.izt:l anla
şarak müessir ve ahenkli hticu.m.lar 
yaptı. Fakat Santrforun acemi ve 
beceriksiz oyunu, Süleyman ve Sa
lahaddinin hazırladığı en müsaid fır. 
sa ti ardan bile istifade edilmemesini 
intaç ediyordu. 

Nihayet 16 ıncı dakikada bir şa.ıı
deli tutan kalecinin elinden Süley -
manın düşürttüğü topu yakalayan 
Sa raf im güzel bir Ş'jitle ilk golü çıkar
dl. 

SaY:fa: 5 
• 
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Binaenalflyh, biltün dünya na.za • 
nnda sabit olmalı ve teslim edilmeli
dir ki Nasyonal - Sosyalist partisi 
gUzıeıce tayin ve tesbit edilmiş siyasi 
bir teJAkkllıin şampiyonudur. Alla. 
hın bbdeD bekledi~ §eyin tarik ve 
mümeyyb işaretini vizyerimizin lizı&.. 
rinde tapna.lıyız. 

Harici siyasetimm tayin ve icab 
eden kat'i zarureti biz kendim.iz bi
liyoruz. Azgın düşmanlarımınn ateş 
saçan iletleri albnda içimizden biri 
endişe ve korkuya dilştiic,Nii zaman, 
sokulgan bir ses ona her şeyi ve her
kesi kendi aleyhine çevirmemek için 
bazı sahalarda feclakirlık yapmak 
ve kurdlarla beraber ulum4k lüzu
munu lrula.klanna fısıldadığı zaman, 
defalarca ictinabını duyacağımız mu
kavemet kabiliyetine bu kanaat bir 
kaynak vücude getirecektir. 

ON BEŞİNCİ BAB 
~l~RU MÜDAFAA llAU.KI 
İnsanlarda akıl ve hikmetin istik· 

bali keşif ve tahmin hususunda hai1. 
olduğu kabiliyet derecesinde denile • 
bilir ki 1918 teşrinisa.uisindeki mü • 
tarckeden sonra tatbik olunan politi
ka bizi yavaş yav~ tam bir eı;aı·ete 
götürmek icab ederdi. 

Tarih bir çok misali rle isbat edi
yor ki kat'i surette mecbur olmaksı
Zlll silahlannı teslim etmiş olan mil
letler, sonra ileride, mukadderatları
nı tekrar kuvvete müracaat suretiyle 
değiştirmcğe teşebbüs etmekten ise, 
en fena zilletlere ve en fena zulüm • 
lere tahammül etmeyi tercih eylerler. 

Bu tercih pek insani bir §eydır. 

Kurnaz bir galib, mağlüblara ta.leb
lerini müteakib merhalelerle tahmil 
etmeğe imkan derecesinde gayret e
decektir. Her türlü karakter kuvveti
ni kaybetmiş bir kavmin - ihtiyati 
bir surette inkiyad altına giren ka
vimlerde daiına bu karakter zifı gö· 
rillür - artık zulüm \'C tazyik h&rP· 

ketlerinden teker teker hic birinde 
silaha sanlınak için kafi bir sebeb 
görmiyeceğini tahmin etmeğe gali
bin hakkı vaıüıt. 

Pasif surette kabul edilen bu yol
daki tecavüz ve taadiler, ne kadar 
çok olursa, mağlôb kavim, nihayc~ 
uz.un bir taa.ddiyat silsilesinin son tc
ecllisine karŞı isyan ettiği zaman, 
hele bu kavim çok daha elim fenn • 
lıklara evvelce saburanc ve sakjtaııe 
tahammül etmiş bulunursa, mukave
met diğer insanlar na.zanndn o kadar 
az muhik görülür. 

Kar-tacanın mahvolması 'kendi 
hatası Yür.ünden ortadan kalkıru§ bir 
kavının uzun can çekişmesine müthiş 
bir misal teşkil eder. 

Clauseuvitz, Trois actes de foi ~~
rinde, bu fikri emsalsiz surette be
dahet mart.ebesine çıkarmış \"C şu 

söderle de ona kat'i şeklini vermiş
tir: 

"Korkakça bir inkiyat ile şeref ve 
namusa getirilen leke artık bir za • 
man silinmez. Bir kavmin kanma 
giren bu zehir damlası. sonraki ne
sillere de intikal ederek onların kuv
vetlerini felce uğratır ve kökünden 
mahveyler. Bilakis kanlı ve şerefli 
bir muharebe neticesinde hürriyetin 
ziyaı bile bir an için esaret altına gi
recek kavmin tckrar dirilmesini te • 
keffül eder. Bu hül'riyet canlı bir 
nüvedir ki bir gü nondan yeni bir a
ğaç sağlam gölge salıveı·ecektir. ,, 

Tabiidir ki her türlü şeref \'e na
mus hissini ve karakter kuvvetini 
kaybeden bir millet bu mezhebe e
hemmiyet vermiyecektir. Fakat. 
kim bull.ll candan bağlı ise hiç bir ıa
man çok aşağılara düşmiyecektir. 

Fakat bu unutulursa, yahud biç 
akla get~k it;temeı.se, her tür • 
lü kuvvet ve ceı:;areti kaybedilir. O
nun için, korkakça bir inkiyattan 
mes'ul onla.nn birdenbire kendilerine 
gelerek ve akli, insiyak tecrübesini 
rehber edinerek art.ık hattı hareket
lerini tadil etmelerini beklemeğe ma
hal yoktur. 

Bilikis böyle bir nazariy.eyi uzak
lara fırlatıb rededecek olanlar bun
lardır. O zaman, kütlenin en iyi un
surları, iktidar ve nüfuzu ak,:ak ve 
ahlik bosUcu bir hükiımelin elinden 

-

almak için orta.ya çıkmama, halk 'ta .. ' 
şıdığı esaret boyunduruğuna alışa • 
ca.kt.Jr. j 

Birinci takdirde, hükumetlerill 
kendilerini bu kadar fena hissetme-o 
leri mutad değildir. Çünkü ~blcr, 
çok kere kendilerine esirlere nezaret 
vazifesini tevdi edecek kadar kurnaz.. 
dırlar. 

Bu karaktersiz adamlar çok kere 
bu iş.i kendi kavimleriııin 1.ararına o.. 
larak öyle insafsız bir şiddet ile ifa 
ederler ki bizzat düşman tarafınd:11ı 
mağlfıb memlekete gönderilen her • 
hangi vah i bir ecnebi bunu yapmaz. 

Vukuatln 1918 deııberi aldığı cere· 
yan isbat ediyor ki galiblerin lutf u
nu ihtjyari bir inkiyattan elde ede
bilmek Umidi Alınanyada siyasi hü .. 
küm ve knrnrlar, halk kütlelerinin 
vaziyeti iizcrinde mes'um tesirler ic
ra etmiştir. 

Halk kütlelf'ri tabidnin ehenrnıiye
ti üzerinde israr ediyorum. Çünkü 
kavmimizin bütün seflerinin hattı 
hnreketi ayni meş'um hataya ntfedil
mek lazJmgelcceğine kani olamıyo • 
runı. lşlerimizin sevk ve iclaresı harb 
sonundan beri gayet göze çarpaenk 
surette yahudiler tarnfmdan deruh
de. edildiği için, felitketimizin sadece 
vaziyetimizi anlam:ı.k kusurundan 
ileri gelmiş olması he.kilcaten kabul 
edilemez. 

Bilakis, kavmimizi bile bile m hv 

ve harabiyc götürdüklerine Kana t 
getirmek icab eder. Bu noktai na

zardan bakılırsa, harici politıkanu

zın sevk ve idare~ göründüğü ka· 
dar rtıanasız değildir. Bunu dünyayı 

foth için yahudi planının \e bu ide
ali fiile çıkarmak için girişilmlı kav

ganın hizmetinde çalışır ince bir 
mantık ve buz gibi dorunuş bil' so • 
ğuklul< emir ve icab ediyor. 

lşt.e, 1806 dan 1813 c kadar, y re 
serilmilj bir Prusyayn hayati kuv -
vetini ve döv~mek gayretini tekrar 
iktisab için yedi sene kifayet ettiği 
hal1e, ayni kavmin zamanımızda da 
mürur 6tmesine rağmen, neden dola
yı bundan istifade edilmediği, hatta 
devletimizin dıı.b,ıt ziyade zayıflatıl

dığı bu suretle anlaşılır. 

Locarno muahedenamesi 1918 se
:nesi teşrinisani ayından yedi sene 
sonra imzalanmıştır. 

Bu babın başlangıcı, vukua gelmiş 
olan şeyi izah eder: O ze1ilane müta
reke imzalandıktan sonra, artık düş.. 

manımızın, sonra tecavüzünü daha 
bariz hale sokmak için aldığı tedbir
lere derhal bir mukavemet göster ~ 
mek enerjisi ve cesareti bulunamaı
dı. 

Düşman bu defa da çok fazla şey 
istemiyecek kadar kurnaz idi. Taad
dilerini o suretle tahdid etti ki ken
disince • \"e Alman hükumetinin de 
takdirince - tahammül edilebilir gi
bi gözükeceklerdi. Bu suretle halkta 
bir isyan hissinin vücud bulması kOt"· 
kusu bulunmıyacaktı. Bizim boğul
mamızı itmam ve ikmal eden bu key 
fi kararlara biz ne kadar muvafakat 
edersek, ve yeni bir taaddi yahud 
yeni bir zillet karşısında, lJirdenbir", 
bir çok muamelelerin bizi sevkcdc • 
miyeccklcri jesti izhar etmeğe, yani 
mukavemet eöstermeğe o kadar 
haksız görünüyorduk. 

Clausvitzin bahsettiği zehir dam 4 

lası işte budur: Bir kere kendisini 
gösterıniı;ı aılan karakter eksikliği za. 
ruri olarak gittikçe çoğalacaktır. Ve, 
yavaş yava-9, meş'um bir miras gibi, 
müahhar bütün kararların üzerinde 
yükünü hissettirecektir. Bu bir kur
şun ağırlığı.dır ki, nihayet bir ka,·im 
onu omuzlarından silkib atmnğa a
deta kadir olnmaz. O kavmi bu, rJha
~·et köleler ırkı derekesine dü.Rüriir. 

İşle Almanya.da siliihlarımızı eli
mizden a!mak ve bizi esir haline sok
mak isini itmam eden, bizi siyaset 
bakımından müdafaasız \'aziyete so
kan, ikı;ısadi bakımdan istismar eden 
kararnameler birbirlerini takib edip 
duruyorlardı. 

( DevaıH-1 ~~r) 

' 
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Kony da da 
. <o ya • Adana maçında Adanahlar y niJdiler . 

notlar Küçük 
~~----~..-...... ----~-

Yazan ·: Abdullah Ihsan ŞENSOY 

IR\ ün, kalbim ona bağl:uıdı; bu
lbJI gun, gınin ateşile yamy~ 
rum; yarına tahammülüm yok .•. Ar
tık ben, bu sevgıye tahammül edemi
yeceğım, karanını verfilm: O, mu
hakkak benim olacak ... Hem de pek 
vakınd:ı. ... 

••• 
yorgmı argm gelmiştim .. 

Annem: 
Seni hugünlerde "l}ok yorgun gô-

ruv dedi. 
- Evet.. doğru.. doğru sdyluyor

sun unn ığım diye v b verdim. 
Hak ıtate:ı bugünlerde çok yorgu-
num. 

? dedi. lşlenn ağır mı 

r 
- Hayır 1 Hayır' Annecığıın, dc-

d Benı yoran, benı yorgun di.ı u-
reo ı d - 1, dt.işuncclerım ... 

ll 

- N d ünuy r un a·ıum, dedı. 

- h.a bımdekım, dıye onume ba 

Annem merakla sordu: 
- Kım, kım bu ? d di 
- Çok yakından tnnıdığın .•• 
- H tırıı, mı~ o um 

• b h 

tıl •... 

• • 
k .1 

- Analık .. 
- Bayır! Bayır! Ben itaatsiz bir 

:evlad tasavvur edemem .. muhakkak 
bizim mtihab ettiğimiz kızla evlen -
melidir. 

- Faka seviyor?. 
- Kulak asm.a..geçıci bir heves -

tir o. 
••• 

Beni, Anadolunun ücra bir kaza
sına tayin ettiler. bütün dootla.ra. ve
da ettiın .. ve en son Ciniınla. baş ba a 
kaldım .. Cinin : 

- Gıdiyonım- dediğım vakit göz-
len do du: 

- Yalıll2 mı? dedi. 
- H yır! Senınle beraber_ 

- Benı d beraber mi gotürecek-
sın, diye bır çocuk gıbi vindi, goz
lerını bır ipek mendıl sildi. 

- E\ et, enı de beraber gotürcce-
ğım .. 

- N ıI? 

- Tcı cddud mu edıyorsun? 
- Ha vır! Fakat nasıl ? 
- Benımle beraber gelmek iste -

mez mı ın? 
- Bunu canıma mınnet bilirim •. 
- O hald kaçacaksın! Seni kaçı-

racağım .. i'u gece her § yi hazırlı -
yacaksın. ~şyalanm kımse görme
den. erkenden alıp bagnJa teslim c
dcc ğım .. v sen dığ r kimseler gıbi 
bcnı uğur! maya g leceksın .. 

- S nra ... 
- T la lruuna .. herk evvela be-

nım k mp rtımanda olacaksın. Kam
p na lacak.. butun hısım akraba 
bırer bırcr ıııe ek .. 

de mı? 
- 1 e burada hayır! Sen · miye-

cek ·c bcnrmlc kal cnksm .. 

k dar mı? 
•• 

Ne 

be ~ alnız bu -

ğu 

kız bli 

- Allaha ısmaı l .. dık, Jıyerck so-
k m. 

••• 
Ben, e, yukarıda karyofama u-

uyum.ak iızereyrum .. A ağı-
, ' od n nnemi , baba....nın konuş-

. ııl n mırıltı halın e bana kadar 
,.. lıyoro • 

Babam: 
- R mi decekm.iş, d~ordu .. 
Annem: 
- Ev t! Öyle soyledi .• diye cevab 

vcr . ~e böyl~ce konuştub..r_ 

- Ben onun babasıyım.. sen de 
onun annesisin, o ·l\ımuz, bisinı İD
tfh b ettiğimiz iltm ahl!:a:hdlr~ 

Bunu M!!ı söyle_ 
· ın sen · ylııe:mıyecelmiısin? 

Fa.kat h&rbia böyte her 'bnfı yu
bf."ı ve Ameri&annıl •. ihı'W (itmem 
mevzuu ~ ~ llir dev.ır
ee bu mühim mevzuu tetkilt etmeie 
ir:ıkfın yoktur. 

Onun ~m Ameri!:adan 'ayrılıp 

lstanbula hareket ediyormn. Oruı 
da ô.3armb'ka bakımından bir hazine 

r. f."'akat ~ affediıt ma -
d!lm.. ızi alaka.dar etmeyen b1.1 gi
tı .. ularla tellti de rahatsız edi- ı 
~ rum &kın c:ı.z ne gü~ çalı -
) ur .. Fritscl.le danset:meğı :.ercıh et· 

İSLllZ? 

c derhal kalkarı:ık onum 
Kalktım. Snlo -

Cl 

••• 
Bırıncı kampnn çal.ıs or. Cfınfuı

dan başkn annem, ba ve benı se
venl trenden ind er .. ~ımse Cana
nın Itomp rtimarumda kaldıgının far 
kında d - •. 

tkincı kampa."la... 
Ve :nihayet uçüncu kampana. • 
Tren hareket edıyor _ 
Mendıllcr-

Ve bırdenbire yambaşnnda bemm
le birlikte anneme ve babama ve beni 
aevenler.e mendilini allıyan Caniınn 
başı görülüyor_ 

Ve Mm anneme baylmıywmw: 
- Aıme, anne.. üıziilme.. inadcı de

ğilmitim değil mı? Bak, 1ek gıtmi
YWUJI".. :inplbı h lll!!lle:Ye imli gelır

ken ~ o1:ıtak geleceğjz.. 

aeğüdim. için ı.ana itıaltbln :izah et
mek lü:mmvnu hiwbai§ti? 

Bele kab"bi diye bana tanıtup 

Fritsdl imniııdeki bu soğt11t adamm 
vazıyeti biabW:iiıı şiiyııöemi çekiyor
d"a. BunJana aram:ıdilki .müna.tebet 
ar a.n.tib. üimi :üe .kitiDi ara • 
:8mdaki müna.etıetten _,.. mr 
zabitle ,-ıuaa araSIBdaki minaa -
bata daha ziyacle bemiyoıüu. 

Şdphemi kuvvetlencliren milrtalllr
dan bin de bana n~ gittiğimi 
sor.maması idı. 

Bır kimgenm yol ari:ada.cmıın ne -
reye gıttiğini sorması kadar tabi! 
bir şey olamazdı. Halbuki bunu )a.p
mamı 

Bırdenbire zihnımc bir no~ d h 
takıldı. YoF.sa bunl, 

ikinci oyundn kavga dn çıktl No: 36 

ilaçtan e\ 'el iki takım ara.smd& 
bayrak t(!a.tİ i 

derirken bu talom.ın "B , muhteliti. 
dahi olamıyacak derecede takatsız ve 
cılıi olduğunu hı olmazsa son mağ
liıbiyetlerind.en olsun idrak ebnış 
bulunsaydı netle heı ha.'lde böyle ol
maz ve hepimizi mutcessır eden bu 
çirkin hidise de vukua gelm • 

Harici temaslarda h bir ıı:aman 
SeYhan por vey herhang1 bir ta-

' kını mevzuu bahı d ğil Adana genç
liği ve Ada.na spo:rculun mevzuu ba-

histir. "Adana an Konyad 
day k yedi,, ta.biri h ımızm isabını 

boza ak kadar v acıdl 

Bu · de Yusuf morarı sa -
rarmıştı. Hergeleci gnddarcasın has 
mım guyordu. Bir evvelkinin acı
sını fazl siyl, çıkarmnğa çalışıyor

du. Yusuf, yunusbalığı gibi tepeden 
soluyordu.. · 

Fransızlar tekrar ayaklandılar •.• 
Bağırmalar, çığlıklar ortayı tuttu • 

Fıransız :ve ecnebi pehlivanlar aya
ğa kalkıb hakem heyeti masası önü.
ne geldil . Söylenm.eğe başlaclılar • 

Nihayet, Hergeleci de mtikammı 
alığı kadar aldı. Ve, boyunduruğu 
çözdü. 

Teessur fle - Fakat, gene gtlreş normal vaziyet
te ve iki hasım arasında ama.taya. 

cıddi meydan vermeden devam edıy ·du • 

Hergelecinin çırağı Kara Ahın 
fazlara sınırlenmişti. Kadınları~ mat 
mazellenn v erkeklerin bağırması 

acayıptı. Reşad beye hıt:a:ben : 

Ada.na (Hususi) - Konyaya Kon
ya Gençlerbirliği futbol ta.kımile iki 
maç yapmak üzere giden Adana 
şampiyonu Seyhan por takımı geri 
dönmüştür. Konyada yapılan mac
larda Seyhanspor birinci müs..ı.baka
da 5 - 2, ikinci müsab::ı.kada dn 3 - 1 
yenilmiştir. 

1 Kartahn Sa mandıra 
köyünde feci bir kaza 

İkinci müsabaka esnasında Sey
han spor talnmında.n Bedri Konya 
Gençler Birlıği bekier:inden Nuriye 
kasdcn tekme vurmu ve Nuriden 
mukabele görmesıle Nuriyi yum
ruklamağa baslamıştır. Bu mü ssif 
çirkin kavga netice ind müsebbıb 
Bcd i hayli dayak y miş ve sahaya 
giren polis memurlarile' bir klsım 
halk hiıdisenm da.ha f azl geniş!~ 

mcsuıc mani olmu lardır. Adana 
fut bol ajan ~ hadiseden ciddi bir 
t sür duymaktadır. 

Adana g nçliğiııiu ve Adananın 
haysıyctinı rencide edec k kadar ba
kild sporcu hüviyetinden sıyrılnn ve 
spor inzibatına aykırı adıml in yti
rüyen bu gençlerin bu ta.r.zı hareket
len bütün Ada.na efkirıumumiy sıni 
müteessir etmişt; ..... Beden terbıyesi 

Seyhan bölgesi mü " rlüğü Türkiye
nın en kuvvetlı futb 1 takım! rına 

malik bulunan ve cvv iki yıllarda 

Türkıye ıkincilı - n kadar ) 'k elen 
Ko y ya Scyh sp takımım gön-

İzmir su tesisatının kıymeti 
1zmirden yazılıyo : 
1zmır sulan Türk anonim şirketi 

tesı icranın hükümet tın lınma

sına aid hazırlıklar Ankarada Nafia 
Vekaletine~ dc\'am ·dıldıği şebı i -
mızdeki alakadar makama gelen ma
lumattan anlaşılmı tır. Satın alm~öu 
aıd ilk hazırlık Ankaradan gelen 
mühendislerce yapılmı.5tır.. 

Halkapınar sula.rınıt esirlerinin 
inceden inceye tetkık cyliyen mühen
disler, sirketle de temas etmii}er, te
si~tın m ydaıia getirilmesi hususun 
da ihtiyar dilen masra.:flar:ı tetkik 
eylemi lerdir. 

/ 

Düğün evinde patlıyan bir bomba 
5 çocuğun hayatına maloldu 

Evvelki gece ~ nsı Kartal ko) e
rinden, Kartala ıkı buçuk saat ıne
saf ede Samander cıvannda Kurna 
kbyundc bir facıa ol!nuş, bu faciaya 
beş çocuk kurban ıtmı , 12 kışi a
ğır, 4 ki i de hafif surette ynralan
mı ]ardır. 

Facıa şöyle olmuştur: 

Kartalın Kuma köyunde, evvelki 
gün Screz miıöadillennden rençber 
Osman Uyasla Mun vverın düğün • 
lerı yapılmaktadır. Düğun şenlikleri 

biitün hararctile devam cderk n, ge
ce yansı, biı denbir biıyük bır gu
rültu, bütün dügun halkının yıir k1c
rini ağızlarına getirmı . h yecmı \ c 
heyecandan herke oldugu yeı de mıh 
lanmış, bu sırad d evm bır kısmı 
has ra ugranru tı . 

H l 

, do ruz ya mda 

ihtimali e gaz önüne alınını , bu cı
hetten de ehemmiyetle tahkikata ge
çilm sti . Ak. am geç vakit 1st:ınbul 
vilayeti jandn.rmn kumandanı d ha
dise mahalline gitmiştir. 

Dün gece geç vakıt hiı.dıs hak 
kında bundan başka bu ne -
tic ye varmak ımkfuıı hasıl olama
mıştır. Ağır yar.alılar Ha.ydnl'.J) a 
Nümunc hastahanesine kaldırılarak 

tedM'l altma alınmışlardıı . 
Zabıta \ e adliye tahkıkata. eh m -

-ıniy tle devam etmektedi . 
---::ı>mz---

in isarlann fzmirde 
yap1lan yük deposu 
hını , 5 (A.A.) - lnh" l • ıda

vv 

ın Alsa c kta yaptırmakta 1 -
b ·ytik d p bu sen k " ~n 

tnm mlanmı olacaktır. lZmı-
rm en büyük bın:ısı olac olan bu 
depo her türlü asıi tesisatı ve ter -
tibntı cnrnıdir. Temeli 1n usuli
le y pı ış .} ni b ton l"azıkla.ı y r
lerm dbkuJrnüştür. Birinci katın
da ı c ı kadınların çoc:uld ı giın -
düz ı müddetince bırakabilmeleri 

icm sıhhi terUbntı an blı kreş 
yıqnlın.ı tır. O t katta d po ola 
kullanılacak ve üç miJy kil tutun 
ıstiap edecektir. Depo lmsmmda tii
tünJer için lazım olan rlitub t der.e
cesi gay t ıyi hesap cdilmi.şt.iz:. -

}talya serbest dövizle 
pamuk istiyor 

'EA.ZA.N" : • Sami l{AR.ı\ 

- .A be beyim .. BunW ged
yıınduruk içın mı bağırdılar· 

- Yn evet pehlivanıDl·· 
1 St' 

- IBöyic güreş oımaz.. · 
bağırmamalı dır. 

- yapalım, kanŞBDJaYI' 
vaıwn.. 

- Ben, ~ güre . 
ğım.. Siz de aöyiiyecekleriOI' 
~ 

Deyince, Reşad bey: 
- Aman pehlivan ~ 

olur
- Hayır, söyliyeceklet-iılJ' 

!)'iniz. . ,wlll 

Dıye israr eyledi. Ve, oP-.. 
den katktı. Meydana doğr'l 
Ust.asiyle Kocn Yusnfun 
?erek:: 

- A be, biraz durun be· 
aifw.?eleciyle Yusuf ·• 

birlerinden ayrıldılar. ~ 
- A be, bu gfıvurca.zlal" 

dan ğlar ve ba_ğrırJn.r be! 
D yince, Hergeleci sorö" 
- Neden Ahmed bC'! 
- A be. boyunduruğa si 

mQŞ bu gavuı:lnr be! 
- Tclı.eyyy .. Ne .ıcar.ı.şırlııı' 
Koca Yusuf da: tıe 
- Baka ... Enseler biziıll 

yırcılere il n 
Ytlreğı yufka olan! ·r 

mcsmk'r .. 
Re d bey, bunları h<>lk 

rnu~ti. aha b:ışl-a turlü d 
rct1c soylenıi tı: 

- B raz sabırlı olunuz· 

De ır beyan~1 . • 
r · · n mıirldetı ~ 
akşam bitFY~ 

----o-
El ıııde dcmır stok'laı1 

tüccar e stok inJll 
te 'er.mcğe medmr oJdu~ 
nameler içm evı.: ':--:? tcsbit :~ 
lan mühlet bu ak en 1)~., 

Bir buçuk milyon lira kadar bır 
masrafla vücudc getirilen tes:isa tın, 
senelcrdenbed yıpr.a.dığı cihetle bu
gün yarım milyon liradan da aşağı 
kıymette olduğu a.nlaşılmaktad.ır. 1 
Anka.radan gelen mühendisleria de 1 

bu kadar bir kıymet takdir etmış ol
duldan işıtilmiştir. 

~~ M T ful Sudi, 
12 y 21 yaşınd lbra· 
trim kızı Bedriycmn ölmfu ol uklan 
v tamnmlyacak hald bulundukları, 

44 ya.,,ıııda Zehra, 6 yaşında .Müker
rem, 10 ~da Ziya, 14 yaşında 
Muh • 34 yaşında ükriye, 15 ya
şında Basri. y m.da Hatiçe, 65 
yaşında Sıdıka, 13 yaşında Meli hat, 
9 yaşında Suad, 40 ya da :Şeıife, 
1A yaşında Emineıriıı ağır, Basene, 
Salihaddi:n, 11.5 yaşında Basri ve A-
iyenin de hafif yara:b dlduklaı 1 go

rü lmü.5tür. 
Ya.pılaıı tahkikatta, ev:m aşağı ka

tında umumi ba1'.bden ~ lstildil 
har.binden kalma bir bombamn olen 
çocuklar tarafından bulunduğu ve 
oynarlarken pat1adığJ neticesini Yer
miştir. Maamafih, diğer tarafta, 
Munevven seven ve Osman Ilywlla 
evlenmesıne razı olmayan başka bi
nsı tarnfmdan eve boıriba konmam 

l:ta.iyadıı. harici ticar.etimızi ahi -
kadar eden bir çok meseleler etra -
fında temaslar yapmış dlan Ticaret 1 
Vekaleti ~mı mfüfürü 
Panik şehrinWle dönmektedir~ 

Şimdıyc k2.:dar Ist:ı:ıbtıl 
Ticaret Mı.iöürtil.:mıe lt:JC~ 
verenlerin ndedı 1'50 yı ~ 

Hükiımctınıiz m~rI. 
lerden bazıl::nm m b .. :p.ı 
tedır. 

'Denrırciler bundao eoı•~ 

Ankaraya avdet eden mühendis -
ler, hazırladıkları raporu Naifia: Ve
kfüetine takdim eyle.m.ijlerd.lı: Hazi
ran ayı içinde sablı alıı}a müzakere
lerine başlanac.ağı ta.ıımin ediliyor. 

Bliber aliıığımıma gore ttalyarnhrr 
l!Jizce serüest dii\tjile pamuk ala: -
caikmdır.. Fakat mevclıd klerirıg an
leşrramıa göııe İtajyanier.ın 1liae ver-
meli im eaen mallar etr:drnda bir 
a•rilaşma..ya ~aırılıp :vanbıuuiığı hu
kmda 'iiıiç lir lnıiber alınamamıştır. 

~~~~~~~~r=~~~--~--------~~r-------ı ~~-~~~n~~~· 

-~ ıC..- rryM görüniiyor. 

eJelerinôekı d<!mıı'I~ iT~~ 
beyanmıme ile hu.ı.ı.""'!.-t: 

ltt.dır. tar 
Mıntaka 'l'ıcaret Müuiir \ 

ıni netıeeyı iki gun ıçııı:.i 
bıldirecektır. 

Y , ~>~ '1nihmııllma hiiyük bir elımımiyet ve-

- ılh, vah! Ne kadar fena ctkm, 
diyordu. 1 

... A::...ı-==~~~:::.J CASUS ROMANI Aya_ğtmı biraz uvnşturdum. 
Tetrika Ne ~ 30 - Si2e bir zahmetim daha olacak 

sine bclil etmeden ta:k.ıö eden;ek, bİllİ 
de daiına bir adamın gizlice tarassud 
ettiğini teemmül etmemiz icab eder. 

Birdenbire Fritsche sordum; 
- Siz tarihten ho§lanır mısınız? 
Ani snalımin manasını iyıce dü§ii-

nemeden gayri ihtiyari cevab ver -
di: 

- Hayır. 

Sonra l.cndini :toparlama"' 

- Na8l1 Giyeyim, bir kaç lll!!lle olu-

1«· 
- Daha evvel meslekiniz :ue idi? 
- Ne mi idi? Şey idi.. ıaasıl di-

y~yim. 
Fritsch fena halde :kekeüyordu. 

Ner.ede ise :zahit diyi:ver:ecekti. Ben 
anlıyacagımı aıılamıstım. Şimdi her 

•i anlamı oldu•lımnı karşımdakine 

belli etmem lazımdı. Onun daha kcn 
disiııi toparlamasına meydan verme
den hafif bir fcryad kopararak to -
pallamağa başladım. 

- Fena halde ayak bileğim bur -
kuldu Liıtfen beni masn.ınıza kadar 
götürür müsünüz? 

asarı ntıka Pıstın kenanna çıktık. Fci~ 
koluna dayanarak, seke seke masa-

galiba diye Wive ettim. Beni kuı:ı -
rama kadar göt.iir.ecekeınız Biru 
masaj yapıp istirahat cl.mezseaı. ya
rın hiç yürüy:cmiyeceğim. 



YENİ 1ilIDAH 

BüyOk An keiti·n ntz ~1 HTA•d k. :!.d.A 1 Şa r 
.. • ... K iTianya 8 1 mnam-

J&sş tmrltft 5 ~, T ·ı _ "-~, ı 
denizin 
-, milleti ~GeJetweam~ gerekV6.a:.bll Ut9~ erın ecneoııer11e mize her f1J. ipr i-

&olden sonra tempolarını bozmadılar 
- ~~ Galatasarayııı şuurlu fa.kat ı ... m1aı ..... ~:.!IW· doğv••m mu ı.___,'J lo sabun gönltereceg\J iz 
~iz oyunu ile 1 - 'O Galatasaray _ • ... uur; 
~ne bitti. 

İki Evvelli:i giin llaarif V<ekiletimiz 1 
....._:_nci haftayrna Vefa takımı Ga- (Baş tarafı 1 ncide) kanaatlerimi saıih bir şekilde ifade- tarafından-Vekiller heyetme bir tek-
~ ıhıMriw~ ~ - Q)1le ya .. e1beüe pıqiam ı:eç - ye 91h~. Uf ~: 
~ı: Takat •mlU:ekt&ll \frir xa-ç "Bl'iş .. ~ art!k rlnztırrnmz yüksek ""l'tbtii bakımtlan, evlenecek kaöın ..A• -d.Jr• ... ı-1..-· . n----ı 
~. ~ GaJatasaa\y f.erve- *8.hsil ıvıe teDbiye~ ~üşiyM. He ei&ı;ıiiıı an WlllriUe birihii'iıldm ' man,--. .~mn W11DZ1en 
"' mesini ""temin için buradan sabun 

gene güzel antaşma.brr ya;parak it\TtilG emebi kadının üstillllüğÜ'mev- çok farklı olması yani aralarında hiç ~ 
l\kib ceza rimsi 0a.üae c;invandı. zuu haheolamaz. bir hwnnUk ve~ 1118'fttlt 9 ~"Ti~.. '!J :v.kWe!'tJle,e(:iiiıler &y tMebe başı-

Uncu Bakika\:la 6Weymandan gü- ll'1ııhtefımı :pll6iesör işi şakayaı.d.ök oimaması şayanı arzuiiur. Zire.:Jiöyle na iki Ji:ilo.auıı itmuma müsaade 
ilal bir pas aJ&ıı Saaıfim ~ orta. _ mekte de ,gecikmedi. GüliıimtıiJ'll!f'ek bir aüerıin meydana getiriliği ~uk- etti. 

~ve Bedü yerden bir şiltle ikinci ~ambapm•vda Jiio•»P'Ml'ZI taiiP e- lar eıkaeriya uzvi yaratılış itiha.rile Bu taleb Ye"Ulüeni.len.in altındaki 
eııaliı "ıkn...:1.. den üniversiteli bayanları ışa· ret et- ..öl-ı.;ı . ...1..r Bu ,.... ... ı..lar ç~a.. :;L.fa 1ı: CM."UJ - -.una. . .,........_ .... \&\:: pnnnıhüllııatjprmemtık:Sa.bil mi'~ 

~la'"---avtı......1.1- ·--a :ua•ıon ti1W1e: ıJllılti, ıcpyretli, ffael OJabilirler. BU -•· .._ .... " uunu:an ...,,... u u~r !Demek ki kem Wlman,adtı, dünya-
'Clyik ettiyse de .ajır i:>ir tempo ile - Baksanız a, böyle kızlanmız hassa sevişme neticesinde hasıl olan ·nın her tarafından yardım gördüğü 
~ası neücıesi ,_Y nreatmr Jaa- 118.Bken ~ l".ffiir.k erkeğine: "Eaıebi "dqbuı evlenme,, neslin uzvi ağ • 
...,Ql. v f bu ~ıtla ile-evlenmeğe tar.aftarmısuuz? .• diye lamlığını garanti eder. Esasen insa. ;Siyliyen A.lmanyatla, hiç bir~ey ek-
'1n1tı.P1a e .:m.bel ;seyrek ;a- bir sual,aor:ulur .mu? nm ruhi varlığı da az çok bedeni, uz- sik olmadığını söyliyen Almanyada 
l!:tıir m e ıediyor, fakat mü- ~ ,ııbocalıH'!Ulm':hu ütifatına vi yarattlışının bir tabii vaziyetinde ~l yaloyaatk aıibun yOktur. 1 
"- otamıyordu !O'"Tici daiffitada ı.Derken elimizin altında duran bir 
~ · 1 ince Jııir:-tevazola müaeeıe:de tlilun- olduğundan ~uklann rnıhmı - ruhi tii akınlardan biri yapılırken Sulhi 'dltlar: Alınan pro~anda risalesinin bir 

'.el bir SAYrılışla kaleye yakla,ştı ve . kabiliyetler itibarile · iie talihli ~la - sahifesini a.~tik. Koca bir harita: 
taltunının yegane r .. Jı.a. il ... ~ -M.iılaŞıfdı .. bız yanınızda iken cakları ümid edilebilir. no~- .u-- k 

' 

go unu y. eı..w . . .. q..._.__. . k k Y" B • ........~yanın yanm ftDMll&ıyaya açı tır; 
.. • \..! sız u....ı- ıçm onuşma suzımnuıu u mülahazaya istinaden ecnebi-ı. vazın utr ,....,ı,.İ.We 33 ÜDCÜ da- _ , . ", A l---y.:a dünw:anın 23 ırnAn'>l .. l • ..J.:ll• 

,:ı._ ~ d lnn Ba -· b ihnz bı knee'fienuıermuwtflk......._..u ... bllir. ~ ..,~ --su ""'Q.Y kadar aev.a.m eQen. oy.ı.wda. ayarA nız. rı ız sızı y - t6V·- lierı ,ardım -göriiyor "ft hu menle -
~ ;, araf ta daha ziyade saha 1 Tak~.. . Halbuki maalesef ayn milli terbi- ~ ietıediğini tıatm abyoT; Al-
l'tas•nct --.;..ı ...., •. .. .:ı-"-'ik <riiliiflük ve iben bu muha~ı yelerle yetişmiş bir erkek bir kadı - 1_ 1.:1. .. T., b' 1 ~- . a o, ....... ar. ~ mıcu UCML a- 1 .. 

1 
. mannnı.ı aç o uuc.. ır ya andır, Al-

"Cl ık' şoy e tamamladım nın mahsuiitı olan •BCUkJıar 'TUhan 

8ağ, ınci devre takıma girmiş olan v-~-- "''~~1- • k ~· . _--ı;.· ~ cmanlarm ha~ki dostJarına ve Al-
a k n.......ı..___ - .ı.AULU. ı.uuı. er egmm aDICUı ve hissen tamamile menfi yaratıltŞ -
çı .DIO".U&U.llS güzel l:rir tıap sii- . . many.ada .dostu, _s.o4ığu çocuğu ôlan-

~Yle kaleye yaklaştı. Ve stkı bir ~~ldmla ~le~es~ 'mevzuu bahis de- tıaihria.r.!Rıihi kabiliyeüıerini :r.amr lara ilan ediliyor ki, bunlar hep düş--...•L .. ~ crı avn• sualı bir T.ürk kadıauıın . verici bir tarma istima1 ve •-ı..•.,.,.f 
_"C uçümıü ıgom ue çıkam. 39 un- -.e· '_\..:'7._ 

1 
. . . A.a ~ man propagandasıdır. 

.,.. da.itikada Sül,........andan E$faka, ecıı-.ı ııa::: t?V enmem 11çm .,_. sonıyo- ettirirler. Bu çcııcukla.r -ana ve baba-....,,_ ~J··· - l ·ı b ' l 'kte ..... b -= kt ·ıı Fakat :gene ayni risalenin başka L_"'la,n da "S&.J.ahMldme -en topu sı- r:uy.oraız... arı e ır ı .. -.::- aası uıuu an mı e-
"ll bi b-,., Böylece işin şaka tarafı bir kaç tin düşünce, arzu, his, ıdeal ve zevk, bir :sahifeainde Aimanlann harbin 
ı....... -r şüüe dördüne.il .defa Vefa ka- ~kizint>i ayı sonunda vesikalar mu-
"'"llltle girdi. aümle ile Oiı:az ~a uzattıktan ııon- lerine yabancı kalırlar, onları beğen· 

1iltı ca, .W.yanlar, neden bi.bnem, .ıo _ mezler, batta onlardan Refret eder _ kabilinde ne alıp yiyebildiklerini de 
~ dakika sonra da oyun 1 • 4 mm biriöşesine doğru çekilerek bizi ler. Bir çokları kendilerinde mevcud gorüyoruz. Buna göre beş kişilik bir 
~ ·~ saraym galebesiyle bitti. Ha- yalnız bıraktılar ve biz.k+>Mramna olmıyan milliyetçilik füs ve hareket· aüeoin bir fertime günde 234 gr.am 
~gini yapan Hüsnü oyuncular ü- §Ö~.devam ettik: lerinehi.icum ederler: milliyetin, dev, ek111ek ve ti4 gram et düşüyor. Be~ 
~de hır ağabey otorıtesi tesis e- ı - Ana dili türkçe olanların emebi letin, her türlü idarenin mevcud ol· -kişilik bir .ailenin bir haftada (beş 

nıaçı güzel idare etti. hir.iadıida evlenmeleri, hayat arka- ... .,..,,01 , yıkllmasmı-arm ederler. kişi için) .alabildiği gıda maddeleri 
rbah!.'e: 4 - ~: ı ıd&Şk,ğlm buzlu bir cam ar.kasından Bir Türk-erkeği ile bir İtalyan ka- şu kadardır: ~25 gram tereyağı.' 280 

~rbahçeWeı de haftayı boş ,ge- yaşamaları demffk okl$ için tavsi- dmı yahud Türk kadını ile İtalyan ı ~ı:am margann, ~ gr~ zeytinya-
~~- ıçin .keocili stadyomlaxında ye edilecek bir şey ıd~. rerkeği evli bulunııyOTlarsa bunlaT .gı, 312 gr.am ~y.nır, 187.il .gram un, 
~ gi.tmıy.en ttyuncularla bir ta- - Kadın jçin ?.. halen hangi devlet tebaası jseler o ıl.2.50 gr.am konserve, 10 .aded yu • 
~ Yaparak~rtuluşla karsılaşmış- -..Bu da ay.ni şey.dir. Yalnız adı- ""lnillet camiası için ha.ki.Jcaten muzir murta, 1250 gram şek«, 500 gram 
~. Üstün bir ıoyun çı:kal'an F~- 1 mn int.iDa:k .ka.biliyeti daha yumuşak oluyorlar. Aksine olar.ak 1'lııılann tatlı ... 
~-~c;e pek de yorulmamış ve bi- ı olduğudçin er::keJG.Jladar müteessir ol- bunlar, aiıleden Jeadm veya etlı:ek o iŞtı haftalık ve beş kişilik listeyi 
-~ devreyi 2 _ o galib bitirdikten mıya!ıiiir. milletin kanını taşıdığı f.a.k.at güne ve adam başı.na taksim ediniz, 
"""- :.ı-· · -:ı.-~..:ı d k' ,..,,,. evlilik' ~·azı·yetı·nde • ... b'""'""l ı..,. • Haft.a.da iki yumurtanın bir günde .;:.__'Qa. -ıneı \.mT.n:ıoe e ı ı sayı 't"Aar- _ ~le bir aıHe Türk cemiyetine .... """ _.. Q.<J 

•-,hu 1-.l.~ı \..!.... ı ....... , lunmadıg· ı milletin lehinde ol - ne tlı~ğını aesaplayınız. Neticede 
na. mu_, uU" go yemı!? ... r. fay.dah ıldur mu? »teu d ~-ı· · ert1'1 duldan .,.;bJ'ektifman o tarafm bütün AlmaıHarın aç olup Ohnadıkları hak-t ce e ı.;:IA.n acıv ı er oyunu _ A.htıklıık Jl.Ak.im olW'Sa, evet, ,..,-

, J. •- .+. his, zevk,, ve ictimai cereyanlarına kında hatır için bır karar veremez -
ıcazanmıs>wr. da ılJibdiyen çocuklar şaşbn olmak • temayül ettikleri görüllir. Bu hal bil- .senız bıle kat'iyen tok olmadıklarına 
hi oca~ı mUsabaiklltat-ı ıtebJÜl8Rİlle :nıaıı.ız ola.bilir. Y hassa çocuklarc,la yani yarm.ki .adam- hi.ik..meQeceksin.iz Bir de bu vakına -

' :8ıpahi Ocağında her ay y.aplhnak- -~ bir aı'ildde aheiık ve geçim larda daha şiddetle mevcuddı.ır. IW1 harbin Mkizinci ayı .sonunda ta-
t.... Olan deneme müsaha.k&la'!'lllml .:al- 'Ghır:..r? Böyle kimseler konuşmalarında ya hal~kuk ettiğini göz önüne getirir -
~sı dün octğtn aç.ık ~jjindeı ic- - ı&ılıŞ1ıııDhk hltkim oluna, >eVet. anlaşılması güç olmıyan riyakar, sentZ lngHirina'<lı hi -harbi ne Cihan 

llldildi M'"'ıimta.z bır .sey!rci .iliblesi -Çooiıklar:ırun .milliyetlerinde te- sinsi bir hal ile -istemiyerek- tabi'i Harbi glbi 50 ay sürdürecek olursa 
~..,;;ır ı.....:.r ,ı..-..----1- •-- ıdemli ... .-.m .... ez mi? .__, ..... uı ....... ,1CUG&UI. -. ~~ olduğ;u memleketin lehinde bahse • Alınan iaşesinin ıae hal ıalacağını 

edildi. -:Jlilüyet .hissi, mW:ecuis tel- der. Y.ahud ne yapbkJ.a:nnuı, me söy- kestirebilirsilliz. 
~ nıiiMb+ks ıoc&k tadebeienine :kıinletı:leidwam'v.e .inkişaf eder. ~a- :ledik.leriııin farkımda olm1yarak tabi ......._..... 

~ ~,.ışlar.cıhr. Bmıa S liıiaici ~ ~-:a:_::~ ı::~: olduğu ea.m;anm her tü-rlü mukad - Sov3et -Y qgoslav ticaret 
~~etti. 'BaJlaırl Oa.it.We ıo~ ,, ... ~. ıdes&t, his, ,.,,....,sş, f'ıkir, a)Wlet "\"e 

~) imnindekı atı ile..ıbiııilıci, mı yeııiaa'l!ikiicler kaim <dmağai>q- her türlil faaliyetine şiddetle a4eyh - müzakereleri 
S l{ema.ı (-Maı:aıd) ile. ikinci, Bay lu... tar buhmar; pek iia:tla at.ar tntıa.T.la.r, 
~ (Doğan) Be üçtiııcü ~. -~ncı .il~ 'JI.ımı izdivaçlaııa hezeyan ederler. Bundan dolayı.dır ki 

ye lm.itaT ;b.pa.lı ment;'jde ')ıllpl- ~zmrbaşhca sebebi? kendileri memlekete muzır, memle. 
~~ ıniwbıLkwar açık.~ıde - lluıteme tanftar olmak, ~- ket camiasına muhalif olup camia 
~ ırıuvatf.ıa.kiyetıle ~ ~ !lik1 **"'-"k zm:ıureti Olmadan gözlük ef~ tarafından pek yerinde Glatak 

**1nnaja ımıenmek :gibi ıbir teY ıekır. sevilmezler. 
ıı.n~ ~ameus paırJama - r.lallldılllamm .uasıDda böyle Hiilisa War.a.k -ec.ebilerle eri.i JDııırı. 
~ bir at ~ • .Bay KemiJ .ıbir :eıdıı:m&e yapan var: mı ? selerin nesiller <., 98 veya $9 u 
~) Ye rpmmı:u ıhatamz Bitir • -1iJilryayı "h:enüi: giBleriıllle gör- ruh, hio, telakki itibarile menfi ya-
~r. ımeği Bcih etı;ijim dgiıı., lııimsenin rratılıştadırlaT, tahiatHe de muzır -

~·1lumaralı Dl!e88.j müs•hüaemda. ıbneuid m.yatile .:meggul dmatilğım dırlar. 
~ için, wıllueusta ancitk kendi fikıirle- Pek nadir olarak iki yabancı kim-
~.... Rau:Jier lZaier) üe ::birinci, ......... 

1 
. ..n.nımyebili·mm· . · .......... ı..;ı ~ 

~ ~l (filr4>1 ........ -,.- seıwı ~ ettigi .aile yuv.asmda 
~ .. ) ıile ikinci, ~ay - Böyle bir izdivaçta dinin bir ro- zamanla m. illi hisler 'ltttmnabilir. Bu 

Uçüncti oldular. -.T·-
"? lil ua.r:.mıdır? takdirde bir yuvada iki muhtelifhis-
~UtnaTah kolay dresaj müsaba- - Dinin rolünden evvel rahı.m an t~ başlaması aile saadetini 
~ .İ8e Bayan Rizo CTuna) ıile rolü unhr. O nhat edemezse gerisi ma.lı'9eder. Bu halin pek nadir olma-
' i, ayan Hamdi (:Sarden) lile me.ka.lnl .ki... sına sebep böyle aile teşkil edenle-
,,, Bay Akgün tiçüncü -geldiler. Hem, dediğim gibi, bu kabil Udi - rin milliyetleri umumiyetle.milli hit;-
~ dreaaj müsabakalarından 6 vaçlar devede kulak §ibi kalmağa leri bir daha dirilmemek il8ere !iııhi
a ı. ~ı~ 5 ve 1 numaııa:hya ise mahküm ve umumi kaideyi bozma • lal ederler. Artık yabancılarla evli -
~lei i'1;irak etmişlerdir. Gittikçe yan .istisnalardır. ilkte .dinin hiç .bir OOıl.ü ka1ma-ış gi
' bu birimci adedi ocak müsaba- - Yabancı ile kurulan bir aile bidir. Filhakika yabancı ile evlen -
' nın binicilığı teşvik hususun - bir Türk ailesi olabilir mi ? meyi ~ alan kimse milliyet te • 
~Çok ~ydalı 0W.uğımu göstermek- "- "l'ürk uilesi olmak istiyen bir 18.kkisiıtl ekseriya ayak altına .alır -
~r. Bilhassa Bayan Gönül, Bay aile,, .olabilir. ken dinin akidelerini yıkmakta te-
~ ~e Bay !A.Ufgibitlııüçük lrlrlnci -Çocuklar Türk yavrusu mudur? tre<Wiit :etmez. Böyleleri tolerıansta 
tııı~ ~l binişleri ıistikbal için ii - - Turunq ağaoma aşılanmış bir ifra.ta lmrırlar. 'er venneıctediı. Ayr.ıca miisa.ba- por:takal;gibi, her ikisini andınn bir Yakın .zamanlara kadar hiç bir 
""' tda atlayışlarla beraber .dr~j Jezrett.e.olur.. 'Şeyde nüfrit olmamayı arzu eder -
~e llabakalarmın da icrası binicilerin - Yabancılarla evlenen Türkler, diın. Çünkü ifrat hakikati gizlerdi -
"tıı~lların trun bır şekılde yetişmele- TUclt .camiasına karşı manevi l>ir suç yordum. İstiklallerini bir anda hiç 
~etmektedir. Gelecek ayın işlemiş olurlar mı? mesabesinde saya.o, oeları çiğnıyen 
~ . n hnz!rmnn 11k -cntn.ar - - Manevi bir melezlik vilcude ge- ,gasbeden hodgam bazı -devletler in -
~k~e ocak sah lımnda icra edi • tirilmiş olur ki, bunda bir suç işle - saniyet için birer bela olarak tezahür 
""-ittir. \1-------..,._ mekten ziyade neticesi şüpheli bir etmektediııler. fliirriyetin, adaıletin, 

runant·.uanJ .... malıri aşı tecrübesi yapılmış!~~.... istildalin bekası, ~yetin suilı ve 
'Ol Uil I' ... ~ -., sikim için.de ;yaşıyabiimesi için her illa'- kat . . . odevleüın -pek cuvvetli blıiııı..ınması, 

tmU ılahdrilatı C>lmyucularımızdan İstanbul thıi - ounnn ıiçin de.millet ier.dler.imn.mat-
venitesi lktıaad Fakültesi talebe - lala. müfrit Ül'erıinİlliyetçi &knalan 
sinden Ji)rhan Şahabeddin Gııgür ıdi- iktiaa .etmt.kbEdir. O ıkadarlıki, ıbu 
-yor, ki: mlüyet:cllik t•a SS!'b dfl't'eS.iımiıı1e bi -

~Ecniltiilerl~eidenmenin ~da 1!le Je Glsa, retii. -şe'•tıer - miJe... 
maıa.urtanıhakkında çokiuberiJilh iiyet..:aviyesi dabiWiııJe bıWilaattm 

müşalladeleabhle, tk~:;ııöz- tilizaz &)'.k.m • n*"tSöziilıleeek iidi 
lerden~ ~ok zamaıdar W-.zu il- Ola. 
zerinde filitriiil!erim ,_ elWliııdiğim Şil'wMııılli'JjlJl ... 11'.:ıiJllWi .... tık? isterim:Illjcj 

lloskqva, 5 (A,A.) - D. N. B. 
ajansı .bildiriyor : 

Sa.Wıiyett.ar Ja\y.nak.dan .haber ve
rildiğine gc.lre, Yugoslav iktısad he
yetimn, &twyet hariciye .kemiserliği 
ile yq>ttğı müeakzreler tlevam et -
nıelrtedir. 

Müzakerabn mevzuu Sovyetler 
birliği ile Yugoslavy.a ar.asında mir 
ticaztet ~ ilttısat auUıedes1 ıile kle
ring aınla91Pası ve YiUgoaılavyadaki 

'Sovyet ticaret nri:imessıfüım istik -
haldeki vaziyetidir. 

biı şeyde, biç bir halde pek ziyade 
müfrit ve mütassıp 'Okna.malı~r; fa
bt, ımWiyetçilik.:.müstesna. 

Türkiye h&Hmun devle~ karşı o
lan samimi, deruni, kuvvetli bağlı
lığı - lehinde propagandaya ıyzum 
bırakmıyacak kadar - sağlam bir 
mffiiyet havası yaratmışbr. 

Ecnebiler.le evlenmiş kimselerin 
(kenciileri o kadar :tleğilse de) ço -
cukları bu kUUevi, dahni milliyet oee-

reya.w.na .katrlmazlar. Blıllllar zaval
lı.dlrJar. Kend.i.lerinden, l>ulun.d.uklan 
memlekete değil, ana veya baba ta -
r.af.ında.n alikah fakat ti.hüyetinde 
ol.madığı yabancı bir memleket-e fay
.da gelebilir. Çünkü bunlar yabancı 
bir milliyetin pr9pagan.dacısı olurlar. 
Bu hal onlarda daima şuur ve anm 
ile tebarüz etmez; çok defa bilinmi
yerek, .(ar.kmda .olmıy.a.ta.k içten ge· 
len tilbaf' bir ıhisle yani Aleruni bir 
şevk.ile iböyle; .hareket ederler. 

KeDmlerini eir ıyabancı gibi değil 
haUiiıbir }ULbuıcuWın ıd&ha-ım.unr ad
detmeli<Dr. Gerçi b@yle kimselerin 
giiııabları daha:-%iyaıie i.ilelerille aid
<lir. 
$iuJ iiı.aldeiffıdi&i"' ve. aer+e keti
ain~•MBmaı~ iTııiirJCdladıaı 

nm :ver ne 1de bit" 1'l!ürk ei'~ ya
iaım.c timae-Jle etlenmesine Jaat'iyen 
kriftalt Mğilim. 

''YUNA 
.tBıans ::Son-~da i~ 

habiri Henri '"Danjau Ati nadan gön • 
dıeniiği ~'lıtsan tarttlii tür mektu • 
bun.da 111nian yazmaktak:kr: 

":'Sema , gai= ii r'lleri :.Y ıı•ınMtanm 
kara ve deniz hudud.lannı geziyo -

Yuaa.o1stan mö~yaldmdır 
Adalar deııiziaden K-0ıibya, -Make

chayadan r!rakyaya. kadar Yunaııis
tanın mUtıeyaıt.kız öfötiğunu liöyliye -
bilirim. o, 1923 de, topun ~riırin 
Kotf'Qda Caly(MiGDUlı .gölgeiıini uyan
dırdığı zamaadanberi mUteJ_8kkız -
\üır O, Avrupayı at~ sardığından 
ve kehanetlerin BaJkanların tııtuşa
cağını sôylediğiaôenberi &lhaısiyade 

~tktır. Ve dünyanın en'"IJe'Jri>&<lam 
Je.n oı.n YttMnlıJılr, megıleketleri -
nin Florinadan Seliıri:ğe. 'Selflnikten 
"Bizans serhadlerine,, kadar daima 
hırs uy.andımmğmı .,i biliyorlar. 

Naiyetin ciddi ve bu k.eyfjyetin 
harbin nihayetiae kaıUa.r devam ede
ceği muhakkak olma.sına rağmen, bu 
noktayı feci göl'OHtğe lüaum ytoktur. 
DolafUğım Y:unan tnpııaldannda ve 
bir kaç nİüddeUe~ Selinikte 
müteaddid sükiuı unsurları buldum. 
Evvela Yunanistaıım hitstaflığı mut 
lak da olsa, C'trafını gör-miyen bit· bi
taraflık değildir. Her yerde, binlcroe 
seneJt•roenberi :m.ubteı:is fatihlerle 
mukadderatJa.nnı t.esbit ettikleri san 
dıklan bu dört yol .ağ:zla.nnda Yuna
nistan teyakkuz ile .durmaktadır. 

GOOJMtO '1lişilik .:W.r orAtu 
Ordusu sulh zaınanında. oldukça az 

dır. Yalnız 80000 JW;i; fakat sefer -
berliği ihlal edihnemek ~rtile har:b 
zamanında 600 bin Jcişi toplıyabilir. 
Fakir bir memlek~t olan, ve otuz se
neden az bir miifıklet zarfında dört 
harb gören Yunanistan, .ayni devir
lerıdc, .müdafaası.n.ırt zaruretlerine, 
küçük Asyadan gelen illimilyon mül 
tecinin .kay.alık ıve x.eytütlik .G.laıı top
raklarında yerleştirmek mecburiye -
tine karşı koymak ıztlrarında olma -
sına ~<Pmen, askerlerinin sili.lala tec 
hiai kuııv\'eUendir~tir. 

Yunanistan Arna'\'Udluk dağların
dıtdu "Pe Traky.ad&ki ~lar:mı 
faılıla.şhımış.tır. l!annerhebn hat -
tına bcnziyen bir müdafaa.sistemi o
nu muhafaza etmek.1.edir. Y.mıanista
nm en ziyade ~üvendiği §ey, çocuk
larmuı cesaretidir. Ve h.ı da ufa.k 
birkoz~r. 
0..-:4&:~.ke) 
Adaiar Denir;iein llza:k .aalıiilerin

&m Var.dar o&wWanna .ka&ar, •\ite. 
)\a&Jaz l>ir Mbet &;Uımiljn gQlgele
ri altmda sa.klamw.ş küçücük beyaz 
evlerin mevc:udi~etini şahid oldum •• 
Yolların .iltisak .noktalaruida ve lııa

yabk.lar arasında askerlerin silahla
rına dayandıklarını gor'düm. 

Mürakabe ve ..kontrol, otomobille -
rin, yabancılaruı ıg~şinde derhal 
meydana çılny()r. Baz.an beş veya 
altı defa durdurulmak nadir değildir. 
Şehirlerde .de v.azi:\let .aynidir. 

A tina:da zaman -zaman bazı seyyah 
)arın ziyareti vuku buıuY')r. 

Bu :seyyahların milliyetimn ne &l
duğunu ve beyaz çorablı, başların -
da bir Tyrol ppk.aıill ve sırtıarında 
da bir qs.nta buiısriduğwıu: söylemeğe 
hacet yoktur. Bu, üzerinde dur.al -
ması lazunegelen bir işarettir. Al
man tacirleri tarafından iyi muame
le gciren Yuuanjstan, bu sempatile
rin seyrini değiştirecek propaganda
lara muhaliftir. O, tarihi zaruretle
rinin far.kında.dır ve dostlarını tefrik 
e)'llemeği bili~r. 

Türkiyeyi samimi bir müttefik o
larak tanıyor ve ona sadıktır. Nor
veç~i haı;ek-etimiMin ve em.niyeti 
'!ILgaranti eden eerietilerin sözünün 
bymetini bildiğı <için -daha l>üynk -ser 
besti ile Balkan paktına dayanıyor. 
Fakat ilk ewel, teeriibe ~üş si
laıala:rma govenfy.or. 

Yunan hükfunetinin siyaseti bita
raftır. Fakat hiç bir kUYVet asla, 
sempatik Yunanlıları, kimseyi esaret 
altına almakisianeyao;milletlerle it-· 
tifak etmekten meaedemiyecektir. 

isr N,, 
y ...... ~ .. rdü • 

rüstttir. "'Ondan da ayni muameleyi 
bektiyor. 

Propaganda faaliyetinin 'en geniş 

sa-ftıasmda -Yunanbtar yalnız, bi· 
zim tte bizzat sorduğmauz %ibi !tal
yum ııe -n.pacak'? djye kendi "keadi
lerine sormuŞlardır. Bir BİDİr"butı.ranı 
harbin ani t~ttne, ne mttttefik
lerin al.'Zllbırma. ve-ne de İtalyanın 
mevzuu bahsolma:mıştır. Hiç kimse 
ı:haıldtd menfaatlerine uymıyan teves
siiüne inanma~. Hemen dün -
yanın he!-'tarafmda dolqan 'Ve sözde 
İtalya ordUBunun ve İtalyan ticaret 

"'filoeumm sef«berUği, [Bari mınta • 
knının kapaUJ.ması il&lı gibi .. riva
~tleri 1J'f'Çiyonmı ..• 

İtalya 12 :aded olan ve Caındu 
denizini -keeen Ege denizindeki ada
lan tutuyor. 

~d6lu sahilleri kar§lSlDdaki 
Leros adasını, 28 bin kilometro mu
rabbabk kayahk bir adacığı 15 ki
lometro uzunluğunda müstahkem 
bir mevki haline koyarak küçük bir 
"'Pantelleria,, haline ürağ ve Rodos
blki istihkim.lannı da takviye et -
-miştir. Bu tt.1.'ihkamlar yeni değildir. 
Ve İtalya bunu saklamıyor. 

Ana\\tar mevkilere kadar çakıl -
<lığı takdirde haritanın ufak bir tet
kiki, Y'llflMiistanm deniz ve. karadaki 
vaziyetinin, kendisini idare edenler -
den ih liyatlı bir ııriyaset takip etme
lerini istedtğmi iyice gf>sterir. 

Yunaaistıaıı Ege deniz.iıain üslerini 
ve uolayısile şaııki Ak.ıe..iadeki mü -
nakalAt hürriyetini eliıı.de tu.t.ar. El
leri bütün cıost milletlere karşı ua -
tılmıştır. Fakat Balkan paktının ak
dinin ferdasında başvekil Metaksasın 
bizzat söylediği lakırdıları hatırla -
maktan 1i&ba iyi .bir .şey yapamam. 
"Sallı ~eruz, fakat ~i bir 
sulh!,, 

-'il.ürk erdusu Tr.akya. hududlannda 
bekliyor, .AJp ordumuz ve §ark e>rdu
muz kudr.etlidirler. Yugoslıny.a.. teh • 
like karşasında uyanıyor, Rumanya 
dahili sulbünü kuvvetlendiriyor. Har 
bin ~ lrıüQiik devletler 
karşısında suhlcü .irademizin her 
gün yeni i>İT ıniş~in.i veriyoruz. 
Nihayet, şimalcıle mqgul 'Olan Alman 
ya, .§Sltiaki ıGeelemne yolunu boz -
makta bir men.Caat ve alaka duyrnu
yor..gilıi göriiniiyar. 1-elıall hazırda 
Balkan sulhün.iin idamesi lehinde gö
riinen sebebler ! 

Her ne şekilde olara Uın, Yunan 
kalbleri nereden gelirse gelsin, bü
tiin ıruoumıara. .k~ı k9)'Dlağa ha -
zır:lanmtŞtır .... ,. 

:GarJı cetihesinde 
Kuwslli 1'1man 
I:aaı:rllihı~ı 

(eaş-.fı 1 incide) 

Dün saat bir buçukta, oldukça şid
detli bir topçu hazırlığından sonra, 
rnevcud iki bölük, yani takriben 300 
kişi tahmin edilebilen bir Alman kuv 
veti, Fransızlar tarafından işgal e-

ililmekde -01.aın küçük bir koruya ta· 
arr.uz etmiştir. 

Otan&tik siliahlar.ın, ımilteakiben 

vaziyetten haberdar edilen topçunun 
baraj ateŞi .altrnda Aılınanlar Fransız 
mevizlerine tomasa dahi geçm.iye ma 

vaffak olama.dan, lıissedilir derece
de zayjat wererek, old1ilkga intizam
.sız bir .ni.caila ge:cilerxı.işler.dir. Sa
bahvı döaiüııe doğru, Fransız .müf
realerinin yaptıkları jstikşafiarda, 

boş sahada ne ölii, ne de yaralı bu
luam şttır. 

Almanların bunları alıp götürdük
Jeri anlaşılmıştır. Yalnız bu müfre • 
zeler, arazi iizerindc terkedilmiş bir 
çok siWı ·v~ kanlar içinde üniforma· 
lar bulmuşlacdır. 

Bu~ünlerdt> bir shıiHilik eseri -yôk, Hava şeraitinin çok güzel olması-
l'ııkat.... na rağmen, dünkü gün tayyare faa-
Ştipbesiz, civ.ar.da.ki _gerginlik .bu- liyeti Oldukça az olmuştur. Buna.ınm 

'a:atlardan aşarak. bu mes'ud mem- kabil, Alman keşü tayyareleri iiin 
leket üzerinde efkarı en~ye dijşii- gece i'raasa '3imaliwle ve şimal idc
TeCek mahiyette rivayetler ortaya ı Diri üzerinde ciddi faa.lgeL 11ı11ı:feD>i1 
(!karması \'&ki "1oyor. ;.ieı1clir. 



Aydm hattı üzerindeki 
büyük tünelin inşası bitti 

lzmir (Hususi) - Aydın hattı ü
ı.erinde yaptırılmakta olan Aziziye 
tünelinin inşaatı ikmal edilmektedir. 
Pek yakında merasimle işletmeye 

açılacaktır. Devlet dPmiryoluna bir 
buçuk milyon liraya mal olan bu tü
nel ileride elektrikli :..renlerin geç -
mesine de elveri§li bir tarzda yaptı -
nlmıştır. 

6UmUşhanede yeni emniv&t 
bin~sı 

Gümüşhane 5 (A.A.) - Şehrimiz

de emniyet binasının temel atma me
rasimi yapılmıştır. Merasimde vali 
ile vilayet c.-:kiinı ve kesif bir balk 
kütlesi hazır bulunmuştur. 

Kültürparkta yüzme havuzu 
lmıir (Hususi) - Killtürparkta 

inşaatına karar venlen yüzme havu
zunun pl3..nlan ha:r..ırlanmıştır. Havuz 
elli bin liraya mal olacaktır. 

Ankarada zelzele 
Ankara, 5 (A.A.) - Bugün biri 

saat 7 .10 da, diğeri 10,10 da olmak 
üzere iki hafif zelzele kaydedilmiş
tir. 

ı Ankarada 

Kitapevi - Kağıdcılık - Türkçe 

ve yabancı dil gazete, mecmua, 
kitap, siparişlerını en doğru ya

pan bir yerdir. Erika ve Idcal 
yazı makineleri sa.tış yeridır. 

Telefon : 3377 

Gözleri yalmıaz, su ile çılmıaz. 
Kirpikleri dökmez. Terkibinde
ki BALSAMİN cevheri saye -

1 

sinde kirpikleri lıesler \'e U7.8· ı 
tır. Siyah, taciverd, kumral, ye-
§il renklerinin ha.kıştaki füsun
kar cazibesi şayanı hayrettir. 

Uf.MAC~ 
1 
2 
3 
4 
5 

' 
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SOLDAN SACA : 
1 - Bir gazete. 
2 - Bir isim • Bir milet. 
~ - Kurtulmak - Bağlamr. • 
1 - Bir din ulusu. 
5 - " ....... . 
6 - Para ister · Simsar. 
7 - Gemilere kumanda eden. 
8 - Her yerden haber vcrır · Ça

lış. 

9 - Dilenci - Yemek. 
10 - Bir esnaf. 

YUKARIDAN AŞAGIYA t 

1 - Bir gazete. 
2 - Bir isım - Deynek. 
3 - Bir ısım . Başına ''A., gelse 

adanır. 

4 - Önde durur • Milli umd1...er • 
den biri. 

5 - Doktorluk • Durmak. 
6 - Beyaz - Bir nota. 
'l - Bir batık. 
8 ~Bir hububat. 
9 - Dervışlcrın dediklcn · Yük

sek. 
10 - Bir nota · Amcanın muhaf • 

fefi. 
[Evvellci gunkii bttlmacanııı halli] 

İran Fuara geniş mikyasta 
iştirak ediyor 

lzmir tHususi) ~ İran hükumeti 
bu sene fuara büyük bir pavyon in
şası suretile iştirak edeeektir. İran 
büyük elçisi bu maksatla şehrimize 
gelerek fuar sahasında bercı berınde 
İran general konsolosu olduğu halde 
ikı saat kadar tetkikler yapmıştır. 

~·········~·············~·~ 1 Paşabahçe \ 
E Tuğla Fabrikası i • • 
• E..OOdenht•ri büyük bir şöhreti olan bu milli mücssc~e il~i sene- • 
[il den beri yeni t'llerde şehrimizin· en sağlam n en reYa.çta. prese , ·c I! 

•
• kerpiç tu~lalannı imal t·tmektedir. Uer nevi inşaat için çok el~eri:?· B 

li ve kmkı,ız sağlam tu~layı ancali: • • • E Paşabahçe Tuğla Fabrikasından i 
M Tedarilc edebilirsiniz. TuğJa atmak istiyen inşa.at :.ahiblerinin · -
ll bir karar \ermeden enel bir ker~ de Pa50ıtı:ıtıçe Tuğla Fabrikası fi 
il maınulatmı gi>rnıeleri menfaatleri iktıza.smclaııdır. 'J'Üğlaları ye- il 
ti rinde gormcğc \'akitleri olmıya.n isteklilere, rnrccekleri adrese nü· 111 
IJ. munc de gtindcrilebilir. • 
•• Telefon: (30) dan (68) i arayınız. ""'1ı... _••••• ••••m ••••m•••••••••• 

T RKİYE 
~İ~E VE CAM FABRİKALARI 

Anonim Sosyetesinden 
Paşabahçe Şişe ve Cam Fabrikamız toplu olarak sarı renk şişe 

imal edeceğinden ımalat miktarının lıiyıkiyle taayyün etlebılmesi içın 
alakadarların en geç 15/6 940 tarihine kadar senelik ihtıyaçları için 
fabrikamıza sıpaıiş vermelenni dileriz. 

Bu tarihi geçecek olan sıparişler ancak 941 senesinin temmuz 

ayında imalita a.lın.abµeceğinn ke) fı:;et şimdiden ılıln olunur. -

FOS FARS O r,, Kannı en bayati kısmı o1a.n kırmm yuva.rlacıklan ta.zeliyerek çoğaltır. Tatlı iştah teOJlıl 
rıder. Vücude deY'llmlı gen<'lik, di:acfik verir. Sinirleri ~ asabi bühraiılan, uykusuzluğu giderir. )111' 
o.nnid inkıba.du-da, barsak rernbdliJinde, Tifo, Grip, Zaöir:rieye, Sıtma. nekahaüerinde, Bel gevşekliği ve adeuıi ~· 
tlda.rda. ve kilo almakta şayanı bYftt faydalar temin eda. 

FOS FARS OL 'ün: Diğer biitüD kuvvet şunıhlarmdu üstünll1ğü DEVMru BİR SUBEITE KAN, JttJl'• 
:vET, İŞTİHA TEMİN ETMESl ve ilk lro.llarumla.,.da bile ksiıini derhal göst:ermesidir... -· 
e, v ,Sıhhat Veki.letin.in resmi miisaadecini bıüwir. Her ecza.nede buhuıur. 

B ş, diş, nezle, grip, • 
romatızma 

Nevralji, kırıklık ve bütün ağnl nr.ızı derhal keser 
İcabında günde üç ka~ alınab41ir 
TAKLİTLERİ~DEN ;;,A iNINIZ 

Kömürleri sataş birliğinden : 
3i80 numaralı kanuna müsteniden 2/12899 numaralı kararnamenin 3 sayılı ~ 
rına gcire t~ltül eden 

"Ereğli havzası kömürleri satış birliği,, 

Merkezi Zonguldaktadır. 
Birlikten k&nür almak istiycn müstehliklerin 15 mayıs 1940 tarihine ı-~ıV' 

tstanbulda Top.'ı2nede iskele Caddesinde 28 numarada ve 15 Mayıs 940 tnr~l~ 
deıı itiboı-cn de doğrudan doğruya Zonguldakta SATIŞ BiRL1Gt .ll;lERI<:E 
müracaat eylemeleri la:z.ımdır. 

KöMttR SATIŞ ŞERAtTl: 

1 - Kömür alıcılarııw1 kömür bedelini peşinen ödemeleri sartbr. · 
2 - Komüaler havzada F. O. B. olarak teslim edilecektir. 

ı , mi1Tliiel•gılii1·a11t11amdrcsi•ll-: · Z·O· N• GllULD ... AK •••• SA_ T.IK· o·" l'l-· I·ü·R-·'lm·e· l•clao•n•: ·l4·5·Z·o·n·gu·l·dllll"""~ 

I
~ ~DaiDll!!IDlliCl~mm..a...~~, 

Her yerde pullu kutuları ısrarı~ istoyiniz. 
~ • ...-:t.,-( ........... .... • • ... -:--... \ • . • • : ... • • • • • 
Jlt"1°., ~:ı ~: ı ... :: ~·:-v·ll't·.; ~\:'".· ~., .•. · ~· lfı 

evlet emiry·olları l!; .... Iarı 
Muhammen beddi 31 il 1 ra fıO kuruş olan :'.0000 metre h. rici çift telefon k.ıablosu 

13/5/194Ci Pnw.rtc' gunu sual (10.30) on buçukta Hayda.µa ::ıd.ı Gor bıruısı dahi-
lind,.ki komisyon tıırafmd:ın açık ckı:.ıltmc usulile satın alım. ur. 

Bu ıse gı.: '11ek ı tiycnlerin Z37 lira 8i kuruliluk muvakkat teminat ve kanunuıı 

tayın etti Vt ;ıiklc bırlikte cksıltn c gt mi ~:ı:-tıne kad·ır nmisyona müracaatll!ri 
Iazıı 1dır. 

yrıa 

Bu ısc aid sartn:ı.meler komisyondan pawsı:z. olaral;: ğıUlı aktar'ır. c3334> 

tar •ınd .. 4000 kilo re<,•ın· 

chir cd.ln- tir 
l'klıf olunan ııatlar hndd. ınyık gö 

a. t 14 de Kabatn:,;ta L<:vmwn ve muba-
da •cıp acaktır. ~5d2) 

----

Top ak sulleri of:sind n : 
Il n sahıbleri el ı de bulunn l 193:J \ clr•w evvelki "neler m brulü af

ların toprak mahsulleri ofısincc aşa ıdcıkı şa tarla \ peşin para ile 

m ul eepo:,"Una teslim 

cektir. 
D - Bu f r m ta .dir cd 'l ·ıym t i c toplaıımv,; olaıılarm beher mor-

fin dereces· (40) kırk l:u~uş \e knl toph:nmış o illi.arın beher morf'n dcı <:e i (30) 
otuz kur•ı ı ıı. 

E - ts nbu har eh.de buluı1 .. n muta t ve~"' zun eller nde bulunan afyoıı-
ların b ..Lat -;ta .ı.1ul.:ı ı,etını dıkl"rı tak de afyoııl._ ııun 1 ıd 1 e kat'l teslim 
ve tesf'lliıın mua!T'"'C!'İ, hed • rinın t hsılı için 'lotnrdcn rnııs;ıd, ak , ir veldılctname 
ile 1st bul a mu ısib gô.r ~kıt bır mutcmedı vekl1 tayirl C'Cleb.fuler. (3620) 

İstanbul B .. ı <li} .. si i anları 
Beyazıtta üımuali r.:ahallsinin ki akcr )eni ;paş:ı sokrğındcl eski !i yeni 3 ~o -

l.ı k<o.ğir tc lC ( ' a:z.ı ~atılmak ü ere a~ k arttı 'laya koı.ı.:lınuştw. Tahruır. bedeli 1000 
lir:ı ve • temiı tı 75 liradır. Ş"-tnamc zabıt c unmcıat ı ıdürllığıi kaleminde go -
rü1cccktır. th ı1 ıl/f>/940 c::ırş;ımb(ı g ... n ı saat 14 de D 'İmi EncılııK ıdc yapılnca.ktır • 
'Iallblerin ilk teminat mııkbuz veya mektuplaril hnlc g(ı ml:ayyen sattc Da.mi En-
cümende. bu nm'lları. (:i27v) 

•ıı: 

Temizlik İşleri in lıP .. l ·ıccck el arab !arına mukt<>zi n uhtclif demir ve sair 
malzeme "lk ıltr ye konulmu ur. Tahmın c-ıeıı 2496 lira 20 kuruş \ e ilk tcmina- ı 
tı ı - lir, 22 kuıuştur. Şar name Zabıt \:C I\tuaı .cı .. t mudtirlüğu knleınınd~ görulecck
tiı. 1nale /5/' O 1 ~l'tesı gunü s ::ıt 14 de Dainu Fnct mrııde yJpılacnktır. 'Ialiblerln 
ılk ten ... 1at m.•1<b11z \'ey· mekt•ıpları v !MO yılına ~ıH tıcarct odası \:e.sll{::ılarilc ih;ıle 

Ereğli kömürleri işletmesi 

Kömür satış şubesinden: 
Ereğli Komur ert tşlelmesi Komur Satış şubesinin bilümum mevcud:ıt t 

hiidat \"e matlübatı, bütıin hukuk ve vccaıbıyle 3780 numaralı kanuna ın 

nıd"n 2/1~899 numaralı kararnamenin 3 s.ıyılı kararı hukmune gore te:,;kll ~ 

Ereğli havzası kömürleri sahş hirliği'ne 

gum.i m ayycn salta Daımi Encümende b~~~a!raı. (3365) • le:·----------------
Yalova - Hamarr'.Iar asfalt yolunun taınirl açık eksiltmeye konulmuştur. Keşif be-

1 

delı 3213 li :.ı 89 kuruş ve ilk temınatı 241 lıra 5 kuruştur. KcŞlf ve şartruıme zabıt ve 
mua :ıelfıt üdUr 'lğü kaleminde göri.ılcccktı • !hale 13/fi/9.ıo pazarlesı günü saat 14 
de cı.umr cncwnendc yapılacaktır. Tallplerın ilk teminat makbuz veya mektupları, 

ıhalede,ı 8 gu C\ \ ~i N<ıfıa ınüdürlügüne müracaaUa <ılncakları fenni ehliyet ve 9401 
yılın ait tıcnrct odası \ esika].ırılc ıha le günü muayyen salta daimi cr.cumende bu • 
41nmaları. (3U4) 

Bostancıda Sahilde Satı~ık Arsa· 
Bostancıda Çatalt;eşme kar~ısında deniz kenannda önü kumluk arsa 

satılıktır. Bostancı'nın en gi.izel bir 1ı1evkiinde, koya nazır, tramvay du
rağı yakınında, duvarları ve rıhtımı ve kayıkhaııcsi yapılmış bir halde 
bulunan arsanın 21 metre cebh~i ve takriben hir dönüm murabbaı me· ı ı 
~ahası vardır. İsteklilerin her gün sabahlan (11) den (17) ye kadar 
''Yeni Sabah,. idare memurluğuna miiracaatleri. I 

T. İŞ. BANKASI 
1940 Küçük 

Cari Hesaplar 
İKRAMİ'{E PLANl 

1 adet 2000 liralık = 2000. ,,,. 
3 .. l 000 .. = 3000 -:::. 
6 " 500 = 3000. 

12 250 .. = 3000. 
40 100 = 4000. / 
75 " 50 = 37;ill. / 

/ 
210 " 25 •• =- 52:;0. 

ı 
Kcşıdcl~r: ı Şubat, ı l\laYLc;, ) 

tos, 1 ıkıııcıtcşrın tarıhlcrınc.IC 
lır. 

Deniz harp okulu ve lisesi komutanlığındaJl~cıJ 
Heybeliadadaki okulumuz için iki matematik öğretmeni aJııl 

tır. İsteklilerin dil1-kçe ile okula müracaatları. (3372) 

Sahibi: Ahmed Cemaled.din SARACOCLU t~ 
Ne~riyat Müdürü: Macid ÇETbJ' Basıldı~ yer: (Yeni Sab:1.lı ?Jll 

=============~ 


