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Balkanl8ra dair 
Alman mütaleası 

Almanlar Balkanlara saldırmayı 
inenfaatleri kabından görmüş ol-
8alardı , .e bunu muvaffakiyetle ya
Pabllereklerinc emin buJUDSB.lardı 
icaba bir dakika tereddüd ederler 
iniydi! Dünyada hi~bir söz ve mu
ahede ile kendilerini bağlı addetmi
Yen, siya..'ii münast'beilerde hiçbir 
ahlak mefhumu tanumyan, kü~ük 
lllilletlere haya kkı 

-~u 

draya ·!!·P!llası ve orada bazı mü
ıakereler cereyan etmesi Almanya
dan, pek tabii olarak, büyük bir dik
~at ile takib edildi. İngiliz sefirleri 
.niçin Londraya davet edildiler? 0-
.~ ne konuşuldu ve ne kararlar vc
.!'ildi? Bunları ancak pek yakın alaka
darlar bilirler. Başvekil Mr. Cham-

.berlain avam kamarasında sa.dece 
~anların sulhündcn ve emniyetin
den bahsedildiğini söylemiş. Alınan
ların Börsen Zeltmıg•u bununla ikti
fa edemiyor. Kilukereniıı mevzuu 

~--e11em~.-..--
k~eğini işaret ettikten sonra bu 
ltlevzu ve hedefi, kendi emellerine 
~et edecek surette, indi ve keyfi 
· ır §ekilde tasvir ediyor. 

Müttefik kuvvetlerin 
ihracı devam ediyor 

f ngiliz-Fransız kuvvetlerinin Narvik 
ve T rodhaim' a hücumları bekleniyor 

Üç gürİde 100 Alman tayyaresi tahrib edildi 
Aınsterdam, 22 (A.A.) - Daglit 

Allchande gazetesi, Norveçte hare
kat icra etmekte olan İngiliz kltaa
tının Narvik halkını şehri terket -
mege davet etmiş olduğunu yazmak
tadır. Çünkü İngiliz kıtaatının bu -

1 

gün saat 15 te hücuma kalkması ve 
hücumun inkişaf etmesi ihtimali 
vardır. 

.. 

Yni muoofja1dyetlcr gösteren lngili~ bombardıman t4yyareıeritıden 
birine bombalar '!f<?'leştirilirken 

l Norveç Elçisinin Nutku 
1 Londra, 22 ·(A. A.) - Norvecin 

Londra elçisi B. Colban bu akşam 
radyoda söylediği bir nutukta Nor
veç topraklannda Almanlara karşı 

şiddetli bir harekete girişmiş olan 
müttefiklerin Norveçteki icraatları
nın seri ve tesirli olacağına kani 
bulunduğunu kaydeyledikten sonra: 

"Şimdi geçen her gün, her saatin 
kıymeti vardır,, demiştir. 

Elçi tehlike dakikasında Norveçe 
ihanet edenlerden bahsetmiş hain -
lerin bir yekfın tuttuğuna inarulma
masını1 bunların yolunu şaşırmış 
bir kaç y kişi olduğunu nydeyledik-

(Sonu 3 üncüde) 
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Isveçliler Üç. .Alman 
Tayyares~ · düşürdüler 
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Atletlerimiz Mısırda 
Büyük muvaff akiyet 
kazandılar 

-···-
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Her Yerde 5 Kurwı 

• 
23 NiSAN 
çocuk ~ayramı 

llDll hi.kimiyet bayramı olan 23 
N1aan Türkiye Büyük Millet Kedisi• 
Din ilk toplandığı günün mesud yıl
dönOmüdUr. Türk tarihinde yelli ve 
feyizli bir devrin yüksek minasmı ta
llYBD bu mutlu gün Çocuk bayramı 
olarak kabul edilmiştir. 

Bugünün mesud cümburiyet ço • 
cuk1arma bayramlannı kutlarken, 
onlara tabnadıklan dünün acılarım 
va yarın için yüklendikleri btiyük va
zifeleri hatırlatırız. 

Bugünkü Herasinı 
23 Nısan bayramı münasebeti.le 

bGtftn resmi, hususi ve ekalliyet 
mektebleri dün öğleden sonradan iti
baren perşembe günü sabahına ka -
dar tatil olunmuştur. 23 Nisanın hem 
çoculı:, hem de hakimiyeti milliye 
bayramı olması dolayısile dün öğle
den sonra ayni zamanda devairi res
miye de tatil olunmuştur. Devairi 
resmiyenin tatili çarşamba günü sa
bahına kadar devam edecektir. 

23 Nısan çocuk ve hakimiyeti mil
liye bayramı münasebetile bugün Ço
cuk Esirgeme Kurumu merkezlerin
de ve her mektcb ayrı~a kendi sa
lonlannda zengin programlı müsa
mereler, konferanslar hazırlamıştır. 
Çomk Yamon Cemiyetinin Faaliyeti 

Bu sene zarfında yoksul çocuklara 

yardım cemiyeti çok faydalı bir tarz F k · ocuklara 
da çahprııvştır. Cemiyet İstanbul res 8 Jr Ç 
mi ilk mekteblerinde bulunan 7«88 d a· . 
çoCuğun vaziyetlerile alakadar ol - yar ım e ınız 
muştur. Cemiyet tarafından yapılan ÇooukJan sen. 
tedkikata nazaran bunlardan 14526 ~~~~l İıiz, onlan düşö. 
Wıe8f yobul ve yardıma muhtaç ol- ı nüailı ve ~ .. 
cJllia tmbit edilmiftir. r,aynım,. ~ 
· Diğer senelerde himaye heyet ve Jıma ~ 
cemiyetleri ile sair hayır mileme8e muhtaç yavnılan 
teriiıin ilk okullarda besledikleri ve sevbıdirinl:z, ~ 

yardım ettikleri talebenin sayısı ıünüz ki, sizin de 
7725 tadardı. çocuklanaız va.r-
Kunımun son 11 aylık faaliyeti dır ve onlar da 

netierainde ilk okiıııarda bakılan ço- - Allah göst.ennesin • bir gün m1DI 
cuklanıı sayısı 7725 den 18879 a c;ı- himayeye muhtaç ola.bilirler. 
bnJmı§br. llk okul yoksul çocukla- Medeni cemiyette çocuk için sınıf 
nna yardım cemiyetleri birliği 17-i ve aile yoktur. Çocuk, çocuktur ve 
okqlda faaliyette bulunmuş ve bu çocuk olmak itibarile her türlü yar .. 

Alınan gazetesinin, kendilerini de 
lliphesiz pek ciddi bir surette alaka
.dar eden bir mesele hakkında, istediği 
libi mütalea yürütmesine hatta pro
~da yapmasına hiçbir ~y söy
lenemez. Yalnız, bunu yaparken baş
ta devletlerin yani Balkanlıların he
'abına mütalea dermeyan etmesi ma
lıasız görüleceğ-i giRi bu vesile ile 
İlaıkanıııara.~arşı azçok tehdidler 

laveç h_ükıim~ti Alman tayyarele-
-rinin lsvec Üzerinde ucmalarını l 

Raa Maksud t5~ metre- ~~~~~~-(~~~u•7•~~~>~~~~~~~(•S&~&ua7~~~·~ı 
.den hem Türkiye, hem 
mısır, hem de balkan b~edibne6W)e ~~eneq tesirlerin 

Utün büt6 ~i...,. tevUd edeceği 
Wphesbdir~. şu_, Al&.'n dev~adam-
~ ve gazeteJr'li ... • ebe-
~bit- kusurlarifıl'tft · .. r,*asıf-
lr dır· . "taç\;~ · dtfğu zi-
~r.ine ,Srğn(&m r !- ...._ :. 

~>uman gaı~~~·~~~a göre, 
alkanlılar garb devletlerinin kuv -

~etini ve imkanlarını §imdi daha ob
lektif bir §ckilde ölçebiliyorlar. Tu-

~dan Anadoluya kadar uzanan bü-
Urı devletler artlk 1ngilterenin ve 
li'ra.nsanın kaprislerini tatmin etmek 
~unda değillerdir. 
h l<ilhakika, sekiz aya yaklaşau bir 
'b~b devresi içinde, bütün dünya gibi 
-...Ukanlılar ela her iki tarafın kuv
~eUerini objektif bir surette ölçme:e ın.uvaffak olmuşlardır. Yalnız biz 

t endı hesabımıza Alman gazetesini ~ 
b:lllin ederiz ki bu ölçü neticesinde 1 
~e peyda olan his Fransız ve ln- ı 

:liı kuvvetlerinin Almanları netice
il e ~Uhakkak surette ezecekleri ka
aati şeklindedir. 

t Alınanlar senclcrdenbcri, yemiye
l> ek, içrniyerck, ve, kendi tibirlerile, 
aralannı tereyağına değil topa ve-

~~ek, bu harb için hazırlanıyorlardı. 
cı ıkda.rıarı seksen milyonu geçiyor
ik~· Yani Fransızların hemen hemen 
cl 1 misli idiler. tngilterede daimi or
~~ )-'oktu. Alınan tayyarelerinin müd-

~~ bir yekuna baliğ olduğu te -
b· ın ediliyordu. İngiliz ve Fransızlar 
t"~le J\lmanların tayyare itibarile üs
~.tılüklerini tasdik ediyorlardı. Al-
anıar zırhlı fırkalar, motörlü teş-

llii.-;eyin Cahid YALÇIN 
( Sonw 5 incide) 

şidj~tle protesto ~tti I 
Stokholm, 22 (A.A.) - İsveç, ca

susluğa karşı ihtiyat tedbirleri alma
ğa devam etmektedir. Dün akşam 
rıearedilen bir kararname ile harita 
sabgı yasak edilmiştir. 

- Stokholm, 22 (A.A.) - Bir İsveç 
avcı tayyaresi Goteborg üzerinden 
2000 metre irtifada uçan bir Alman 1 
bombardıman tayyaresini düşürmüş
tür. Tayyare alevler içinde Goteborg 
civarında yere düşmüştür. İçinde bu
lunan 4. kişi kurtulmuş ve tevkif e
diJmiatir. 

İki Alman tayyaresi Gotlaııd ada
-smda yere inmek mecburiyetinde 
~r. Hava. dafi b:ıtaryal:ırının 
ateşi karşısında bu suretle hareket 

'etmek mecburiyetinde kaldıkları zan 
nedilmektedir. 

İçindekiler tayyareyi yaktıktan 

sonra kaçmışlardır. 
İsvcçin Protestosu 

Stokholm, 22 (A.A.) - lsveç hü
klımeti, Alınan tayyarelerinin İsveç 
arazisi üzerinden uçmak sureti.le İs· 
veçin bitaraflığını ihlAl etmiş olma
larını Alman lıilkfımeti nezdinde pro
testo etmiştir. 

İsveç h~umeti, bu gibi ahvalin 
tekerrür etmemesini Alman hükfıme
tinden talcb etmiştir. 21" Nisan tari
hinde 20 kadar Alman tayyaresinin 
İsveç arazisi üzerinde uçmakta ol -
dukları görülmüştür. 

Deniz Y ollclrında yapı
lan bilet s.uiistimali 

.. 
-ilerleyen tahkikat, auiistimalin 
tahmin edildiğinden daha geniş 

olduğunu meydana çıkardı 

Bumla.n bir mücldet evvel Dcniııyollan İdaresinin yolcu ve yük bilet-

rekorunu kırdı 

~·; ·-
,,--~~~~~~ teri flel'Vislerinde meydana. çıkarılan suiistimal hfıdiscsinin tahkikatı evvel- ·...,,, =ı ,, ) 

cıe efe ya·ıdığınuz gibl ,;ayet geniı? bir mahiyet almıştır. Bu işle a.13.kadar 
bet Rçlunun müddeiumumilik tar:ı.f ın:lan tevkifinden soma Denizyollan 
müfettişleri· tahkikatlarına dc,·am etmişler ve &ollAtinıalin aenelenlenberi 
yaphh:,~ meydaaa s:ıka~. (8ont& 7 incide) i 

Rem Jfakaud koşarlrft 

( y a..--ısı 5 incide) 

SABAHTAN SABAHA: 

.. Narvik kimde acaba? 
Parlak bir mugalata ve felsefe 

Alman tebliğine göre İngilizler asker çıkarmamı~ 
lardır; fakat onlardan 8,000 tüfenk ve 10 mitralyöz 
almışlar! Acaba bu harb, gemilerde mi cereyan etti?!! 

6\fl. O'-M z. 

$i•oltl• müttefikler, cenahta Jo 
Norv.!ç/ill!r hareket edigorlar 

:A.lm.anlar, henüz İngilizlerin Nor
veçe çıktıklarını haber vermemişler
dir. Halbuki on gündcnbcri İngiliz 
kuvvetleri Norvc~e yerleşmiş, Fran
sız kuvvetleri de onlara iltihak etmiş
tir. 

Alman tebliğlerine göre, İngilizle
rin büyük bir deniz h:ırbi ile Alman 
donanmasını imha ettikleri Narvik 
te Wi Almanlar vardır ve İngiliz
lerden bu taraflarda eser yo.ktuı'. l!
te 21 Nisan tarihli Alman tebliğin- ' 

(Sonu 7 illciU). J 

Narvilc bügük 6ir körf•zi11 
niltagetindedir 



Yazan: AYHAN ATiS 

6üzel, çıplak kızlru-ın kahlı:uhalur~ 
ortalığı çıntatıJ!,ordu 

kik, kuyruğunda amber renklerini 1 

sayıı,biliyor. ( •) Ağacın yaprakların
da yeşil mine!erin çekici ve körpe bir 
taraveti var. 

iki günlük: tefrikamızm• 
hulasası 

Biiyük Selçukluların büyük hü
kitmdarı Eanoar şarkın müthiş 

Anarşistleri., Batınilhi ortadan 
Jxıldırmak için ıı;azırlanıyord1t. Bu 
teşeklcülün ve şark 1 smaililer de'V
letii•in ku:rıwusU Hasan Sabbah 
Sultan Sanoarı btı tfU;tlmn.crundan 
vaz geçinne'lr. için M::tul:i f edaile
rindeıı birisini B lh)e göndermiş 

tıe hiih,'"'iimclar uyurken yatak od.a
swın tm ortasına.. btr Jınnçer sap
Zatmı§t r. Saray mulwfaza ve 
Sultanın odası kilid al ula oldu
ğu halde yataıc odasına. 1.tul.ar Ba
tınilerin girmesi Sa:naın 1cork""Ut
mu.ştur. Baş vezirin riyasetinde 
top«ınan heyet '1.1(1.;.,'"'iyeti tatlı,il et
mi.ş ve muoofıızln.r&ııı aoku.-..""lınun 
başi.arını kesnıi.Jtir. 1Jıırıa r/}ğ'oıeı~ 
bıt ha.n~eri odaya S'lplıyan yaka
Uınıa11wm.ı§tır. 

Il<ıscın BabooJı.ın ad.C.mlanndan 
dört 7oi§i bir tahtırevanın ü;&tüne 
koydul!fları bir ocsedi karanlık 

dehlizlerden geçirerelc mu.htc§etn 
kapııı bir balıçc"u: gctiı iyorla:r. 
Çırılçıplak kızların dol4§tığı bu 
bahçede esrarengiz cesed dirili -
yor. Ve kendi locnditıe sonıyor: 

- Ben kimimı bu.rast neresi!?. 
T.ahtı revanın üstünde doğruldu. 

Gözlerinin önüne şimdiye kadar hiç 
görmediği muhteşem bir rnam:ara a
çılıyor. kulaklarına şimdiye kadar 
hiç işitmediği tatlı bır musiki geli~ 
yor Ye onu ta ruhunn kadar sarıyor
du. 

Kar giöi bembeyaz bir havuzun ze
berccd göbeğinden pQlllbc bir mayi 
fışkırıyor, havuzun kenarını anadan 
tloğma.çınlçıplak on iki delikanlı sar
mış. Bunlar bUyük anncsinden-Oinle
digi eski Yunan ve Hiiıdistan ma· 
sallanndaki tılısmılı heykeller midi? 
Gene büyük annesinin bir nasihatini 
hatırlıyor. O daima 

- Oğlum eşiğe ottırma, cinler ÇAL· 

par !.. deı·di .. 
Acaba Gültekin Eşik Tanrısının 

gazabına mı uğradı? Kızların billfır 

kahkahaları kulağına. ipek bir nağ
me halinde carpıyor. BLltün kızlar ve 
delikanlılar; fildi'jinden dökülmüş 

gibi uzviyetinin her tarafı diri, le
vend bir kızı tutarak havtıza atıyor, 
kız buradan .kurtulmak için çırpını· 

yorıken 23 yaşının taravetini ya~a

yan geniş omuzlu, yeşil gözlü, mev
zun endamlı bir erkek elindeki ipek 
ağı havuza fırlatıyor, biraz evvel 
atılan a\11 yakalamak istiyor. 

Havuzda kumru y1katıışını andı

ran cır.pıntı devam edi}'ı)r, kahka
halar, havuzu kuookhyan yeşilliğin 
aralarından goncanın esrarını oku
mıva muvaffak olmuş gibi şakıyan 

bülbüllerin ~ nağmelerine karışı -
yor. 

Havuzun biraz ilerisinde büyük 
bir ağ e Yar .. Her dalımı bir başka 
kuş kondurulmuş.. Dikkat ediyor: 
Baz.ı ku.qlann ayakları mercandan, 
gö<Ylislerinde altın panlbları var. 

B larmda Züba:bt zfunriitlerin 
büyüleyici renkY....ri aksediyor. Ga
gaları elmastan, kuyru'Klannda.n 
platin \ıe yeşil altinın kanştınlmaffin
dan dofran tatlı bir renk fışkınyor. 

Bir başka kugun gözlerinde mercan, 
kanatlarında elmas, takkesinde R-

AVLIK 
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E~aal Saat Vasııtl Saat 

N azarla..'rlIU ağacın dallarında do
laştırdı ça kuşların cinsleri, renk
leri artıyor. Bildiği kuş nevileriyle 
ve tanıdığı renklerle bunları adlan
dırmaya ve vasıflandırmıya imkfuı 
bulanuyor! 

Bahçede, her şeyi yelpazeleyen 
tatlı ve ılık bir hava esiyor. tiısanm 
içme şehvet ve ıhtiras hislerini bo -
şaltan kok'ulu, amberli bir hava .. 

Rüzgar estikçe, ağaçtaki kuşların 
her birisinden lınşka bir ses ve baş- 1 
ka bir nağme aksediyor. 

Yc!'lil bit atlnsa bürünmüş gibi du
ran ve yer yer k'örpe çam fidanlarile 
gölgelenen ufak bir tepede slirmeli 
karacalar otluyor. ~az oğlaklar, 
kuzular, zıphya, zıplaya baharın a
hengiıı.e neş1e lmnştırıyorlar. 

Kanapelerin üstlerine ipek ve kuş 
tüyli örtüieır kaplanmı!7, yerlere ze
bercet, yakut ve yeşim renkli taştiır
lıt mozayik işlenmiş bir başka havu-

( t.:) Abbas halifelerine n 1\ ~ 
dlı biHah da Darüşşecere OOiı bir sa.: 
my ~tıptırmtşb. Bu san.yd attın 
ve gümüşt.en 18 füıh l'e her dal a. 1 
müce\'he an meyvalar ve ım~ 
buhınan bir ağq dlUttYOrd:J • 
l\led • Jnti bldmi)•c t.a.rihi; Oilıl 5, 
sa.yf.a :1$. 
zun billüı: göbeğinden fışkıran su 
hüzmclcrindc güneşin biittin renkk'
ri sayılıyor. Burada bir kütne kız 

şehvetin timsali sayılan beyaz ve 
maı.;rur kuğul3rl:ı, cennet kuşlariyle, 
tavuslarla eğleniyorlar. Eıirek ve i
ri bir kuğu §em.siye kadar geniq ka.
na~tyJe bir dilberin çıplak kalça.la
run sa.rm1ş, onun duda.ğmdaki bir 
kiraz danesin.i aimıya çalı.şıyor, ge
lin gibi bir tavus kuynığuıuı yelpa
zeleetiriyor. Bir yasemin dalında 

muhabbet kuşları öpüşüyorlar. 

Birinci Jıavu.zun kenarında.ki kız

lar ve delikanlılar kollarını birbir-le. 
riııiı:ı belerioo dolamlşlar, altın bar
daklarla pembe şara.Lla.r içiyorlar. 

Gültekin ayağa kalktı. Eliı:ri yüzü
ne götürüyor' kaşının iki mislini 
henüz geçen siyah bıyıklarnıı tutmak 
ve u~la.rm<iaki çuvaldız kıvrımları

nı bükmek istiyor. 
Fakat pa.rmaltları yumuşak bir 

cilde temas ediyor. ~ çember· 
leyen hafif sakalı da yok. .. Gene 
kendisinden EÜphelcniyor. Kafasın
da bir başka hatıra daha şimşek yal
pırclısı ile aydınlanıyor, Hebooneka 
masalım batırhyor: 

EskLhocala.nn ve vazılarul en ah
mak ve en hafızasız bir adam olarak 
aıila.ttı~~arı bu mahluk kendisini, 
kendinde bulmak için boynuna ger
danlık takarmış. Her sabah uyan
diği r..nnıan elini gerdamna. atar, kı
ladesini bulunca kenclisi olduğunu 
anlarmış. Bir gün muzib:n biri He
~eenneha uyurken yav-ctŞça gerdanlı
gı.nı çılaı.rn:uş, kendi boynuna asmış .. 
Hebecnneka uyanmış, elini boynuna 
götürunce-, feryadı bas~: 

- Eyvah ben; ben değilim;, Aca
ba kimim? .. 

Sokaklara d~~'?. kendisiui an
yormUJ? .• Gerdanlığını bir başkasının 1 

boynunda görünce, hemen o un ya
kas na yaU'ISmış ve hayretle sormuş 

- Şu sen (ben) sin amma ben 
kimim?. 

Gültekin çocuk ve gençlik hatıra
larım bütiln zindelilrleriyle kafa m
da buluyor. Sevdiği Rey'Ii Türkamn 
aşkı bile kalbi de bütUn s.ıcakhğiyle 
yaşıyor. Kendi kendine hayret i~iıı
de bilmem kaçıncı sKalini soruyor; 

- Ben, öcniın amma burası neı e
si ? . Bıyığım, sakalım olmuş .. Elbise
lerim nerede? .. 

Yanındakiler koltına giriyorlar. 
Birinci havuzun başında duran, dün
yaııın güze! yetiştirmekte en c(imerd 
ırklarından ve milletlerinden seçilmiş 
ve her birisinde bir millete has bir 
~~v güzelliğinin bütün hususiyetle
rmı ve karakterlerini canlarulıran 

kızlar ellerini çırparak kendisine ko-
şuyorlar ve selamlıyorlar: 

-Gültekin hoş geldin, hoş geklin! 
[Devamı var] 

YF.Nl SABAH 

C. Halk Par isinin 
hayırll bir eseri 
Kız Tale6e Yurdu clUn açıldı 

Dünkü kti§Gt resminden b-ir intiba 

Çiftesaraylarda tesis olunan Halk fi Kırdar da hazır bulunduğu 1 
Partisinin ikinci yurdu olan kız tale- küşad ım.erasimine Halk Partisi 
be yurdu dün yurd binasında mera- İstanbul müfettişi Tevfik Fikret Sı
sim 1e açılmıştır. Jay, İbrahim Kemal, Edebiyat fa • 
Kız talebe yurdu açılma merasimin kültesi dekanı Hamid iştirak etmiş· 

den tam beş ay evvel tesis olunmuş lerdir. Merasimin devamı müddetin
vc foaliyete baslamıştı. Fakat bazı ce şehir bandosu birçok marşlar çal
noksanlarının ikmali için küşad me- mıştır. Küşad merasimi esna -
rasiıni düne kadar tehir olunuyor - sında birçok hitabeler söylenmiştir. 
du. Yurdda §imdilik 100 talebe mev -

Vali ve Belediye Reisi Doktor Lfrt- cuddur. . 
• 4 ··-··~ • 

ööretmen kadr;oları 
takviye olunacak 

-----
Velialet bunun için 

tedbirler aldı 
Maarif Veki1.leti, son senelerde ilk 

mekteb ve orta mekteo tahsiline gös 
terilen rağbetin ve bu melrteblere de
vam eden talebelerin günden güne 
artması dolayısile ilk w bilhassa or
ta mekteb muallim kadtolarını tak
viye etmek zarureti karşısında kal • 
mıştır. V ekfilet tarafından tutulan 
resmi istatistiklere nazaran, Cümhu
riyetin ilan olunduğu 922 seneainde 
orta mekteb tedrisatında 9674 tale
be bulwımakta idi. Bu mikdar her 
sene muayyen bir nisbette artmış ve 
nihayet 939 senesinde 115.301 tale:
beye baliğ olmuştiır. 

Halbuki artan talebe nisbetlerine 
muvazi olarak orta tedrisat muallim 
kadrosu bazı sebebler dola.yısile in
kişaf edememiştir. 

Vekllet bu vaziyet ka:rşısmda or
ta tedrisat muallimi yetiştirecek mü
esseleri çok kuvvetli olarak takviye 
etmek zaruretinde kalmış ve Gazi 
Terbiye enstitüsünü sırf bu gaye için 
tesis etmiştir. 

939 senesinde Gazi Terbiye ensti
tüsü vesair yüksek mekteblerden me
zun olanların intisablarile orta ted
risat kadrosu yeniden 511 genç ele -
manla takviye olunm:uştur. Fakat 
Vekalet bunla.nn da kafi gelmediği 
kanaatini taşımaktadır. Bu itibarla 
orta tedrisat mualUmi yetiştirecek 

müesseselerin kadroları yeniden tak
viye olunmuştur. 

Bugün bu kadro 2382 muallim ye
tiştinnek üzere faaliyettedir. -·-Hatay vapuru tevkif 

edilecek mi? 
Münakalat Vekiı.letinden müsaade 

almadan Hayfaya götürmek üzere 
Köstencedcn kereste yükliyen Hatay 
vapuru teıo.rkif edilmek üzere dün de 
liman, polis ve gümrük memurları 

tarafından Büyükderede beklenmiş -
tir. Fakat gemiden dün akşam geç 
vakte kadar hiçbir haber alınama • 
mıştır. Vapurun tevkif kararı üze -
rine ma.llm bosaltm.ak için tekrar 
Köstenceye döndüğü sanılmaktadır. 
Şehrimi?..deki alakadar makamlar va
puru beklemektedir. 

~·-Tramvaydan dUştO 
Kum.kapıda Camiikebir sokağında 

37 numarada oturan Agop kızı Sul
tana, vatman Asımın idaresindeki 
Ortaköy - Aksaray tramvayından 

düşerek yaralanmış, Haseki hasta -
hanesinde tedavisi yapılmıştır. 

Müddeiumuminin 
beyanatı 

Bir kaç gün evvel An.karaya gi -
den ve cumartesi akşamı şehrimize 
dönen İstanbul Cümhuriyet Müd -
deiumumisi Hikmet Onat dün maka
mına gelerek meşgul olmuştur. Dün 
kendisile görüşen bir arkadaşımıza., 
mumaileyh, Ankara seyahati haka -
kında şun1an söylemiştir: 

"- Ankaraya, her sene bu za • 
manla.rda olduğu gibi, lstaıı.bul ad
liyesinin ihtiyaçları, geçen ve gele
cek yıllar faaliyeti vesaire hakkında 
Vekaletle temasta bulunmak üzere 
gittim. İstanbula döndükten sonra, 
burada, Ankara seyahatimin, eski 
Kocaeli mebusu Sırrı Bellioğlu hak
kındaki tahkikatla ala.kadar olduğu 
şeklinde bir şayia çı.lamş olduğunu 
öğrendim. Halbuki, bu işin ilk ta.h -
kikatı zal:iıtaca yapılmış, evrak icab 
eden makamlara gönderilmiştir. Bu 
suç askeri mahiyette olduğu için 
alakadar askeri mahkemeye havale 
olunacaktır. Binaenaleyh makamı • 
mızla bu işin hiç bir ala.kası yoktur. 

"Adliye teşkilatında, yeni yılda 
hiç bir değişiklik olmıyacalrtır. 

"İstinaf mahkemeleri kurulması 
esas itibarile mukarrerse de, bu sene 
de bu mahkemelerin teşkil edilmiye
ceği anlaşılmakta.dır.11 

Hikmet Onat yeni yapılacak olan 
adliye sarayının inşasının bir müd
det gecikeceğini, sahte mübadil bo
noları meselesine ait tahkikatın ye
ni bir safhası olmadığını tahkikatın 
normal seyrinde devam ettiğini de 
söylemiştir. 

-· ...... 
~OLIST•ı 

Yaralama 
Kasımpaşada. Uzunyolda Rilşdü

nüıı 8 numaralı kahvesinde yatıp 

kalkan Niyazi, Yahyalalhya mahal -
lesinde Pirinç sokağında 24 numa -
rada oturan Salih oğlu Bergüzarla 
kavga etmiş ve bıçakla sağ elinden 
ağır surette yaralamıştır. 

Bergüzar Beyoğlu hasta.hanesine 
kaldınlmış, Niyazi yakalaıımıştır. 

Kavga ve yaralama 
Küçükmustafapaşada Gülcami 

sokağında oturan İzzet oğlu Musta
fa ile Arnavud Cevad, sandalcı Re -
şad ve marangoz Şü.ktii Cibalide bir 
aşçı dükkanında kavga etin.işler, 

kavga.da., Mustafa., bıçakla sol Jriire.. 
ği altından yaralaw:nıştır. Mustafa 
tedavi altına alınmış, Cevad, Reşad 
ve Şükrü yakalanarak. 'tahkikata 
ba.şlannıı.5tır. 

• 

Benzin ve petrol 
fiyatlarında yapılan 
fiyat ilavesinin tesıtıı 

Rumanya hükOmetinin benzin fi
yatlarına yaptığı fiyat ilivesinden 
sonra memleketimizde de benzin ve 
petrol fiyatlar,ına öir nrikdar zam ya
pılması zaruretinin hasıl olduğu ma
lfundur. · 

Benzin ve petrol fiyatlarının art -
ması harici ticaretimizde riç bİr rol 
oynamıyacak mahiyettedir. Çünn.ü 
hükumetimizin Rumanyada.n aldığı 
benzin ve petrole mukabil bu memle
kete sattığımız malların fiyatlarına 
ayni mikyasta fiyet ilavesi yapılmış
tır. Yalnız benzin ve petrol fiyatla -
rının artmnst otomobil ve otobüs sa
hihlerini bir parça müteessir etmiştir. 

Şehrimizde çalışan taksilerle oto -
büslerin nakliye tarif el.eri eski ben
zin fiyatları esasına göre belediye 
tarafından tesbit edilmiş olmasından 
Pen,zin fiyatlarının artması üzerine 
tabü olarak müşkül vaziyete düş -
ınüşlerdir. Bu sebeble şehrimizdeki 
taksi ve otobüs sahibleri taksi ücret
lerile tarifelerin yeni baştan tedkik 
edilerek tesbit edilmesini istemeğe 
karar vermişlerdir. -·-Çorapçıların görüşmesi 

lktısad VekiUetile temaslarda bu
lunmak \!zere Ankaraya giden çorap 
fabrikatörlerinin şehrimize döndüğü-

• nü yazmıştık. Ankarada çorapçılar 
Vekaletle yapılan temaslar neticesin
de takib edilecek faaliyet hakkında 
aralannda bir görüşme yapmışlardır. 
Yerli mamulfi.tımızın daha iyi bir su
rette stand;ırdize edilmesi ve hariç -
ten idhal ettiğimiz ham maddeler 
mikdannın azalb.lması gayesini en 
evvel gö?.önünde bulunduran Vekalet 
çorap nevilerınin de azaltılarak yer
li iplik istihsaline göre çeşidlendiril
mesini istemiştir. Halbuki memleke
timizdeki çorap tezgahlan muhtelif 
kalitelerde olmak üzere 70 neviden 
ziyade çorap imal etmektedirler. Tip 
ler tahdid edildiği takdirde bu tez -
gahlardan birçoğunun atıl vaziyette 
kalınası muhtemeldir. Diğer taraftan 
İsviçre ile devam etmekte olan tica
ri müzakerelerin neticesi çorawüarı 
fazla alakadar etmektedir. ÇünkU İs 
viçreden idhal edeceğimiz maddeler
den biri de çorap imaline mahsus 
muhtelif ipliklerdir. 

MAllE6Jtl«UIW• ı 

Çolak Hayrinin 
mhuakemesi 

Çolak Hayrinin geçen hafta cu -
martesi gecesi Ediin:ekapıda. bir mey 
hanede bira içerken evine gitmek 
üzere kapının önüne getirttiği oto -
mobil yüzünden çıkan bir hadisede 
komiser muavini Zekiye halfaret et
tiği iddiasile asliye sekizinci cea 
mahkemesine verifdiğini, tevkif edi
lerek muhakemesine mev~ olarak 
devam edildiğini yazmıştık. Hayri -
nin muliakemesine dün devam edil -
miş, yazılı olarak müdafaasını ver
miş, mahkeme, suçunu sabit ve Türk 
ceza kanununun 266 ıııc1 maddesi -
niıı ikinci fıkrasına uygun görerek 
iki ay ağır hapse ve 50 lira ağır para 
cezasına mahkfı.m etmiştir. Ancak, 
komiser muavini Zekinin vazife hu
dudunu tecavüz ederek haksız hare-

; ketile hadiseye sebebiyet verdiğin -
' den bu ceza tamamen ıska.t edi.lıhiş
i tir. 

1'arısmm y.llzU.nU kesen 
koca 

Kasımpaşada oturan Sabr.i adında 
bir seyyar boyacı, birkaç gün evvel, 
karısı Zelıranın Bursadaki babası -
nın yanına gideceğini söylemesi ü
zerine, usturasını çekerek kadının 
burnunu ve ağzını kesmiq, hfı.dise -
den sonra da kaçmıştı. Sabri evvelki 
ki gün yakalannuş, dün müddeiu -
mumiliğe teslim edilmiştir. Müddei
umumilikte, karısının başka birisile 
evlenmek istediğinden şüphelendi -
ğin.l, Bursaya gideceğini söylemesi - . 
vJh de bu şüpheyi takviye ettiğini, 
bunun üzerine aralarında kavga çık
tığını, kavgada ne yaptığını bilmedi
ğini söylemiştir. 

Sorgu hakimliğine verilerek sor -
gusu yapılan Sabrinin, sorguyu mü
teakıb tevkifine karar verilmiş, tev
kifhaneye g-Onderilmiştir. 
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lngiliz Fransız kUvveı
lerinin Norveç.teki 

müdahalelei-1 

I• ngillz, Fransız kunetleriabl 
Norveçt.e, Ahmm fuamızUJlUJI 

"'llkua. getirdiği vaziyet üzerine ınil-
da.haleye ge!'Dl~eri, beynehnilel si .. 
yaset atemhıde dem. a'kisler uyall4 
dırmak fueredir. Ve hatti. uyandıl"" 
mıştir da. Bu ~ olarak Ü
kandliıa.vya ya.nınşdasmda, .Alınall• 

Jann ümidi veçbile 'kota.y bir asıreıl 
gezinti ınevzmı bahsolına.yıp da, lıat .. 
bin mukadderatı üurinde bir ce~ 
he· teessüs ettiği görülür göriiJDt~ 
Avru:padaki akisler ~k değişik bit 
mahiyet a.rzetiniştir. Evvelemirde. 
Avrupadaki siyasi cereyanlar ü1.erilt' 
de İngiltere ile Fnwsanın bu sefer, 
esaslı bir sureii:e -ve amde harekete 
geçmeleri ve bilhassa ozon zaman!Jll'" 
danberi AJmanla.mı gerek kendi 
topraldannda. ve gerekse Danimarlat 
ve Norveçte yapt.dda.n gWi lıazırlık .. 
ları, muvaffakiyetsizliğe uğratın• • 
ları büyük bir tesir icra etmiştir· 
şüphesiz Almanlar planla.rınm bit 
kısmında mu,·a.ffak olmu.~lar, Da.ııi'" 
markayı işgal ~tmişler, o.rndaki gt' 
da madd.elerini elde etmişler, hati;S, 
Norve~in cenah sahiline, cenubu gar
bi fiynıia;rnra ginnişler, Osloclan i~ 
riye yüriimih.:;letiıır. Fakat son hare" 
kc!!eri hun.ita kalmıştır. Müttefikıeı' 
ise yava.5 yavaş, mnayymı bir prog• 
ram datiilinde Norv!ÇİD şimatincle11 
başhynl'ak Ye icabmıda N orveçle ts· 
ve~iu de demir madenlerini b.iına.rt 
ederek şekilde hareket ederek Cf'Jlu· 
ba. doğ-ru N orve~ kuvvetlerile birle" 
~erek ilerlemiı:;lerdir. 

İ!}te bu vaka, İngiloore ile Fra~· 
n1n Almaa faaliyetie.e her nerede O" 

lursa olsun kaı'Şl lroyacakla.rını gös
termiştir. Bunun da. neöcesi, Alnııııı
ların A vnıpada. uzun 7.ıvnanla.rdanb&' 
ri t.oossiisü i~in uğraştıkları bir si '" 
yasetin, t.a.zyil{, tehdid, ikna \'W" 

sıtalarmın sarsıtina&ı ve bitaraf de~" 
letlerln uyanması olmuştiır. 
~aha doğrusu, idamei ıne-çcndtre$ 

için bital'aflığa. sığunnaınn, bir bUl
yadan baŞka bir şey olmadığı ~ 
anlaşılmıştır. 

Şimdi AJmanlana lm:rdukları teli" 
did ve tazyik binası, Avnıpada ınuli" 
telif bitaraf memleketlerin fupraklr 
nna yerleştlrile• t.emenerinde sar " 
sılmağaJ ~t.ırdamağa başlaınıştıt• 
Ve artık bu bim.nm 1amir edllrtıesıi" 
ne de imkia kalmamıştır. Son gür 
lerde Almanya.dan yeniden yükseldi 
ve Balka.nlı memlelreUer.le Twıa. ,,.
kinlerine akıl öğretmeğe uğraşaıı ~ 
bazı tehdidler sa.vurmak istlyen yr 
zı1a.r ve hareketler bu ist!~mmette YW" 
pılaa hİI" tamfr ameliyesinden J>a.,ıı
bir şey değildir. Fakat bu husustı.ıô 
faaliyetler burulan böyle seme~ 
ka.Imağa mahlmmtlor. Çünkü, bütUJI 
bitaraflar. Nuilerln bilhassa daJiili 
ka~ ÇJ)glra.rak hnıtndlard91' 
tecavü7..e ~~ek plimnı aldiıi bl. 
J'ilk'tl~ · U!4birlere tevessül eyle' 
mi' liul~. Bu sebe~ 
Nazi rejimin Norveçt.eld hareketli' 
böyle bir mahiyet ~ yiiZiill~ 
den sarsdin propagud& ve siyasett..ı 
takviye- ve yeni lıaftk&t sahalaTt ~ 
ramsk ist.eı> gibi göriimnektedir. f'9" 
kat badiselerin seyri; Alın~ 
Non-eçteki vaziy~ t.esbit ede -
meden ~·e kendi cenahmı müdafa9,
muktedir olamadan Avrupamn bfJt" 
Jınq,gi bir noı..-t.asmda kolaylıkla Jı~ 
rekete ge~yeceği a§ıikir olduğnııd 
göst.ermektedir. 

Dr. BeşacI SAG.ı\t 
........................................ ...-

Eve tecavüz 
V cznecilerde Derfıni Melımedef eJl" 

di sokağında 20 numarada oturslJJ 
Kevser polise müracaatla ayni so" 
kakta oturan Abdnllabın, evinin ~ 
~esinde tel örgUyü yıkarak dört cıJ" 
mını kırdığını söylemiş, Abauııııb 
yakalanarak tahkilcata. başla.ntılı.Ş l 
tır. 

Bisiklet kazası 
YCŞilköyde Şevketiye mahaUesiıl' 

de 12 numarada. oturan Karabet ~ 
Meryem İstc'ı.n~ caddesinden geçer' 
ken, Beyoğlunda; oturan terzi ,Aie ' 
k-0nun kızı Am.elyanın bindiği bi' 
let çarparak ya.ralanma,..•;ına se~ 
olmuş, Meryemin ~visi ya~ 
.A:melya. yakalanarak tahkikata bf1ıf1 
lanmıftır. 



Almanlar Norveçte 
muhasara edildi 

(Baş tarafı 1 iftcide) 
ten sonra sözlerini şöyle bitirm.iltir: 

Gelen haberler çok cesaret verl
e:i mahiyettedir. Kuwetıertmizhı 

-.U.Vattakiyetler kaydettiğini ~ 
aiyonu.. Mücadele ~tin olacak. ve 
)elkj ağır fedakarlıklara katlanmak 

lllecburiyetinde kalacağız. Faka.i P
ri dönmiyeeeğiz. Zaferi hana -
ea~'llnlZa ve memleketimiz için bir 
l"efah devri açac.ağınum emin bulu
au.yorum. 

Kaaaıla Başnldll Amedka 
Cümhurrei.slle Göıii§ıeeek 

Londra, 22 (Hususi) - K&Dada 
Başvekili Makenzi King'in per:eembe 
&ünü Amerika Cümhurrcisi Roaee -
•elt ile görüşeceği bugün Nev -
)'orkta resmen ilan edilmiştir. 

İngilizlf',rlıı Hal'a Hareki.ta 
Londra, 22 (A.A.) - Reuter ajan

auun öğrendiğine göre, Norveç ve 
Danimarkadak.i. tayyare meydanları
lla. yapılan taarruzlar Almanlara çok 
sarar vermektedir. İngilizler bu w -
l"etle kayde değer muvaffakiyetler 
elde etmektedirler. İhtiyatlı bir besa.
ba &'Öre, tahrib edilen. veya uJratlı
llaıı tayyarelerin adedi 80 ile 100 a
rasındadır. ln,gilizlerin zayiatı - çok 
hafiftir. Bu muvaffakiyetlel' İngiliz 
Pilotlannın gece uçuşları siatemine 
hak verdirmektedir. Normal pıtlar 
dahilinde karanlıkta muharebe tay
Ya.relerini tevkif etmek çok sordur. 
Ahnanlann hava stratejilerindeki zAf 
lnuharebe tayyarelerbıin gece UÇU§

Ja.nndaki avantajları ihtiva eı'Jnane
aiııdedir. 

Messerchmidt tayyare&erinin JVe 
9Üra.Ue inmeleri, Alman püotlanııı 
Ceceleyin bu taşyareleri Jnıllanmsk
tau büyük bir korkuya dUşürmekte
dir. 

Paraşütl& lndirilen ıAM> 
Almaıı Eair Edildi 

Stokholm, 22 (.A.A.) - ~ 
Dombas yakiniM :indirilerek teir e
dilen Alman müfrezesi 200 kiliden 
lnilrekkepti. Bwılaruı üzerinde çok 
ağır techizatlanndan ba$a bir de 
telsiz postası vardı. 

Trondheim ya.kininde kat' t bir mu 
harebe cereyan edeceği pnnectilmeJr
tadtr. 

İki Tarafın Deniz ~ 
Londra., 22 (A...A.) - hıgiliz ma

kanııan mtlttefitlerin ve Almanlann 
8 eylfil 1939 danberi kaybettikleri 
harb gemilerinin listesini tansim 
~erdir. 

INetuz ZAYİATI: 
:Roygl Oak, Courageous tayyare 

ltmisi,. çarpışarak batan Gipa;y '9'e 

l>ttchess, Narvtk önünde mermi iea
bet eden Grenville Exmouth, Daring 
lıunter, JMownorm, Gurkka. '9'e Har
dy destroyerleri, bir kaza netieeeiıı
de batan Oxley denimltısı, SeahorBe, 
lJndine, 8tarfBb ve Rawalpündi tııı
~rft. 

ALMAN Z&TIATI : 
Reynowıı zırhlısıile mubarebe 

lleticesinde hasara uğrıyan Scham.
horst zırhlısı ile Norveç kaynağw. -
dllQ gelen bir habere göre Ollo ko -
)Unda. batan Gneisenau zırhlısı, 
koııtevideo önünde intihar ecıe. 
4dmiraı Graf v OD Spee ceb knmL -
törü ile torpillenen Admiral Ccbeer 
eeb kruvaWril, ismi değiştirilen ve 
liipheli ahval. ve §8rilar içjnde Uit
low ismi verilen Deut.cb••nd artı - 1 
hsı . 

atının Norveçte bulunması, faşist 
matbuatının İskandinavya mesele -
leri hakkındaki alakamnı artbrmış
tır. Bu gazeteler, İngilizlerle Fran
sızların ve Norveçlilerin elde etmek 
tasavvurunda oldu.klan hedefler hak 
Jwıda bir takım faraziyeler ileri" sür
mektedirler. 

Ha.kim olan kanaat, müttefiklerin 
her eeyden evvel müstakbel hareW 
için 118.ğlam üssülharekeler vücuda 
getirmek maksadile Trondheim'i .ıe 
geçirmeğe teşebbüs edecekleri §ek-
lindedir. • 

Popolo d'ltalia'nin Norveçteki mu 
ha.biri, !ngilterenin kaybedilecek 
vakti olmadığını beyan etmektedir. 
Eğer 15 gün geçecek olursa İngiliz
lerin teşebbüslerini iyi bir neticeye 
iaa.l etmelerine imkan kalmıyacak
tır. 

İngilizler A lmanlann Trondheim-
Oslo ve Oslo - Bergen demiryollan
m ele geçirmelerinden evvel hareke
te geçmeleri icap eder. · 

Bu gazte, Norveçe asker ve mal
zeme ihracının Almanların ileri h& -
rekeUerinin Strong - Ordli demir -
yoluna ·kadar var.ıuasından evvel ge
n.iş mikyasta arttınlması lA.zmı ol
cluğunu yazmakta.dır. Çünkü bu d&
llliryolunun Almanlar ta.rafından io
gali, hıgilizlerle Fransızlara Nor • 
veçin cenup yolunu kapatacakbr. 

Ayni gazete, ili.ve ediyor: 
''Müttefiklerin te§ebbüslerinde 

muvaffak olabilmeleri için pual 
mıntakasına en azı 40.000 asker aev
ketmeleri ve bu kıtaa.ta. büyük bir 
topçu kuvveti ve t&yyarelerle mü -
saherette bulunmalan lazımdır. Bu 
hareki.ta deniz cephesinde havadan 
ve denizden yapılacak taarn.ıaı: da 
inzimam edebilir.,, 

Popolo d'İtalia, müttefiklerin O. 
1o mıntakasında bir hava ve Skage
rak mıntakasmda da bir ha.va w 
denizaltı taarruzu yaphıalannın 
m'lıhtemel olauğuiıu yazmaktadır. 

Müttefiklerin Deniz VuiyeU 
Londra, 22 (A.A.) - Times ga

meresinin miplomatik muharriri ka
rilere hatırlatıyor ki, Norveç hare -
k.i.tı ha.kında.ki haberler vaziyetin 
bıki§Bfma intizaren ancak ihtirazla 
?erilmektedir. Çünkü bu haberler -
delı düşmanın istifa.de etmemesi ll
amdır. Maamafih resmi t.ebliiier, 
bQyük bir dikkatle okunulursa, he
ııttz da1uı ilk safhada bulunan hare • 
W erki.nıbarbiyesinin p.yanı dikkat 
kıymetini isbat ettiği gibi seferi teo
tllltın mükemmel olduğunu a.Yni 
aamaııda. den.izler üz.erindeki mmaf
fer kudreti de isbat eylemi§tir. 

Almanlar, donanmaya, nakliye p 
milerine vahim zararlar verebile -
ceklerini ümid ediyorlardı. Halbuki, 
bu t1mid boşa çıkmakla kaJmamıa. 
ayni zam.anda Alman donanmaamm 
kuvvetini fevkalide azaltan İngiliz 
donanması bugün harbin başına nis
Wle ha.rekAtında daha serbeat lıal
mıp. Öyle ki İngilizler Alman g& 

mileri karşısında da.ha az gemi bı -
nkrnakla.yeni icapların zuhur ede
bileceği her hangi bir yere gönd~ 
mele için yedek gemilere malik bu -
lwıuyorlar. 

Bundan böyle, İngiliz milleti, Not' 
wç seferinin süratle yapılacağına 
anin olarak haberleri eükfuıetle bek 
liyebilir. Daha şimdiden Almanlann 
çılgın teşebbüsleri ile yapmış oldllk
ları zararlann tamiri yolunda iyi 
bir başlangıç kaydedilmiştir. 

Stokholm, 22 (A.A.) - Almanlar 
,müttefik kıt'alann karaya çıkma -
)arma nevmidane hareketlerle kareı 
koymaka teşebbüs etmekle beraber 
Noneç şehirlerinin ve bilhassa Nam
..., Trondheim ve Lavonger'in bom· 
bMdımanmı teksif etmişlerdir. 

Battığı bizzat Almanlar taratm -
dan itiraf edilen Blucher loııvuörii 
ile kinunuevelde torpillenen ayni 
tipten diğer bir knlvuör battığı Al· 
inanlar tarafından itiraf eclUen 
lta.rlsruhe kruvazörü, Beı gen civa· 
l'ında lnpiz taY)'U81eri taratmdan 
hatınıan iki kruvuör, bir Noneç 
kaynağından. verilen malfımata gire 
Os!Qda batan Emdıaa knıvuörtt, li
lliuıuevveldmdwıberi batan c:öpri 
torpıllcnen diğer iki kruvazör, Nar- ' 
~ önünde Nhnlu 8 destroyer. 

Bundan bqka. bir çok Almın de • 
llizaıtııan müttefikler tanfmdııuı 
labrip edUmjpe de li8teyi tn tm 

9dea. makamlar bu. la•=em. Jaio Mr I :::lit ve~. k' 

Son haberlere nazaran bu şehirler, 
birer harabe haline gelmiştir. Ha -
mar şehri hakkında mütenakız şa
yialar dolaşmaktadır. Alman mena
bijnden al1nan haberler, N o~lile
rin Hamar'm lngüis - Nerveç lata • 
atı tarafmdan ~ oldağmQ 
bildirmektedir. 

Narvet ullerlerinin ııun.ıt ma .. 
~ fev.kalAde mfikemınelair. 
Ve teçbizatlan ... aec.ıtik'9 ılllell &o 

ctilmektedir. 
İtal)·Mlara Gire VaziJ-et · 

ltoma. 22 (A.A.) - Fransız bta-

YENl SABAR 
----

J ~~:~:~:~ .1 .,~~Q~-ü~n~ü~n~~M~-e~v~z~u~u~~~I 

B ugün Tiirk mlDetlnln az mu
kadderatına. resmen ve bllflll 

el koyduğu yüce günün 20 nci yıldö-
11üınüdür. 

1920 yıh Nisamnm !2 nci güııil 
merhum Atatürk, "Heyeti Temsilife 
Beisi;, l!t'lfatl ve lm7.88ile yurdda.ki a&

keri w mülki bütön makamlara ~ 
tel yazanı göndermi§tı: 

"Nlsaaın 2S iinett emna gfurii Bü
yük MIDet Mecli81 ~ edilfırek ita
yı nzifeye mü~ eyByeeeğin
den yevmi mezkftrda ttlbaren billl
mum makaınatJ m~ w ~ 
ıdn ve umum mlllettn mercii Mylk 
llDlet Jleclbıl ol..,.. .............. 
humr..,, 

İşte bm.aa tamam • yll evvel 
Tftrk 'Ylltamncla 'ftrk ndDe.tlnıhr ~ 
kiıniyeti bu emetle t.ecmüs etmll, 
Miz Türk milleti }Jlll tuilıtm sonra 
iz yudımun bfı)rimi, efendisi olmut-

. tm ve bu bakmıdancbr ki. miDi b&y
ramlannuz anısında. %3 Nisanın lmf\'

kü pek müStesna btr ehemmiyeti 
laa.iulir. 

TUrk milletf:niıı hildmiyettni eliae 
aldıktan sonra ba.,ardı~l hirikalar 
meydandadır. 20 ),1 evelkl basfr ada.
mm yf'!rinde mevki ahnış olan gürbüz 1 
ft dipdhi delfkanh lnklr ltabnl et
mez bir realit.edİI'. O gürbüz ve tüva
aa genç 1d d08tlnğu dftllyanın en bü
ytik devlotlerl tarafmdan bOe mhı -
ilet ve şükranl& .....,..... 

A. CEMALEDDIN BARACOGW 
--~ 

İtalyanların karar 
saati yaklaşıyormuş 

Roma, 22 (A.A.) - D. N. B. a
'8J1Sl bildiriyor: 

.... ı....ı .. n. ·~~;..,,·· ld.. ti ti Roma !l'M .. "t™ IAllÇDDWIU Y'd#.l:WI 

münasebetile, Duçelrln İtalyan mil
Wine hitab eden. eözJerini gazeteler, 
eoçaıışmak ve siliblanmak,, ibareli, 
iri başlıklarla neşretmektedirler. 

Tevere diyor ki: 
''Tarihte, milletler, daim& ''iletile

:mek veya geride kalmak., kararma 
nmıışlardır. Bugiin ltalyanın 1m -
rar vermesi lizımdır. Menabii ft 
kuvveti artmıştır. l'akat hayati sa -
hası değişmemiştir. Kapılan yaban
cı bir devletin işgal.inde buhman bir 
denizde kapalı .1talYa lmdnıtiDe uy
gun olarak yayılmak jmJninmdan 

mahnımdur4 Karar aati, git.gide da
ha yaklaşıyor.,, 

'rekzlb Edilen Bir Ha.wdis 
Roma. 22 (A..A.) - D. N. B. a.jan-

• bildiriyor: 
Fransız htikiımetinin. Yugoelnya

ya karşı bir taarrmda bulmmlduğu 
takdirde ltaıyayı Barba girmif teWı
Jr:i edeceğini İtalyan llBkft:metine W
~ği h&kkındaki haberler ıwmf 
:membadan t.ekzib edilmektec!lr. 

Nol"RIÇliler, Majone ~ yalmıuı-
daki m:iidafaa hattı ile Naça ietih
Jı:Amında bıtmıma.kt:adn1. 

200 Alman parqfttçüsf\, Nambaa 
dıemiryolunu tahrip için yeni bir 
tefebbüste balunmuelardır. Bu pa -
J'lllÜU;ülerden 150 kişi Norveçliler 
tarafından esir edilmietir. 

Londra, 22 (A. A.) - ResmElll 
bildirildiğine göre higiliz bombe.r -
dımal]. tayyarelerinin evvelki gece 
Allborg bava iiMüne yaptıklan ta -
arnız muvaffa.kiyetle a.eticeler>miş -
ür. Yangın bombalarmm çıkardığı 
yangınlar büyük hasarat hWIUle 
ptirmiştir. Yangmlar dün de devam 
etmekte idi. Allborga ikinci defa 
olarak yapılan bu taarruz neticeain
d& 1ngiliz tayyareleriDdıeİı biri iimü
ae dönmemiştir. 

Bern, 22 (A.A.) - İyi bir mem
badan bildirildiğine göre Alman dip
)oma tik ve a&keri mabafill. Norveçin 
ist.iliL&ındaıı sonra Almanyamn va
ziyetini A lmau matbuahnın babaet
tikleri kadar parlak görmmleld» -
dir. 

lyi malW:nat almakta olan maha -
ftl, Almanyuın...diplomatik ve askeri 
faaliyetini tesri etmeğe çaJl§IDakta 

olduğunu beyan etmektedirler. Mü
phidler, Norveçteki barek&tm Al
maıılann ihtiyat mabanelerini aö.
ra.tle tüketmekte olduğ:ww beyan 
etmektedirler. 

Ayni müşahidler, Norveç seferi -
Din Alman deniz ve lMwa. tunetıeri
nıe pek pahalıya mal olduiJmu ili.ve 
eıtmektedlrler. 

tsviçre m&baftJinin qte.tiklerine 
babhnıa. AJman mehefiU, ~ 
ld Alman ıata•tının Jruden 18P"M .. 
ta olduklan tahribattan dolçı m • 
dişe hissetmektedirler. 

Bizde çocuk sevgi 
)J 

ve say91sı 
- Çocuk bayramı monaselretile 

'l'aJdt "ft) f:mıat düpökçe, dtiil9 
Y ·pma ..... tarih, gerek tall8 
....... IJabımm1an Ml enttte • 
... ~ ea gbtl tehri olan İlto 
tanbula, ehemmiyetine nisbetle fM'
kaliıd.e aa seyyak geldiğindea '1Ji9yel Yazan: Dr. Fahri Can 
ederiz. Almanlaruı 110D zumılardll 

lstna edecekleri memleketlere gön • 
denneyl tt:t,.ı ıettlkleri ~· ol-o 
mama.k şa.rtile, seyyalılann bir mem.. 

Çocuk bayramı 1 
Cllmhuriyet kafası, milletin 

kendi hlkimiyetini bizzat kendisi e
line aldığı, tarihimizin en büyük 
gtinı.iır.ıden biri olan "23 N'ısan,, ı 

Çocuk baxramı günil olarak kabul 
etmekle çocuğu, btiyUk mAnasiyle 

ifade etmiş bohmmakta.dır. 
Halbuki çocuk deyip geçenleri

miz, çocuk tabirini hakaret kaati
le lnıJlaqan]arımız az değildir. 

ÇoCu.k nedir? 
Çok basit görltlen bu sualin eeva-

bw yqadığımız hayatın içindeki 
hakiki miınasiyle ifade etmek çok 
hazindir, ~ok acıdır. Birisinin çocu
ğunu kaybettiğini duyduğumuz za
man - Vah, vah dedikten sonra he
men en büyük teselli olarak - A -
nası babası sağ olsun! der geçer ve 
bu kayıbın hakild manasına ulaş.- ! 
maktan çok uzak kalırız. 

F.ski pirlerden biri "Yere düş -
tliyae bir meyva, direhşi payidar 
olsun!,, demış. Kuruyasıca ağzım 

taşıyan kafası, düşiinmemiş ki o a-
8-ç nihayet bir gün meyva vermek
ten kalır ve onu paydar edecek o
lan da, yere -düşen o meyvadır. 

Yalnız bana münhasır olmıyan ve 
bir çocuğumuzun lıayatımıma rast
ladığımız, milşahedeleriınizden bir 
kaçım - elem ve ıstırapla - kaydey
llllıet ı&mn. 

1 - Memleketin büyük tehirle • 
rinden birindeyim. Sabahleyin i§im• 
gitmek tiaere kapıdan çıkarken kom· 
pılardan olduğ"ınu tamdığım bir 
kadın kucağında eanp sarmaladığı 
gocuğiyle karşıma çıktı. Çocuğunun 

bir mUdettenberi hasta olduğundm 

bahsederek ha.na getirdiğini söylc
Cli. Geri döndüm, baktım. Çifte bir 
broııkoopomoniye tutulmuş olan 
yPnJCUk maaleeef IOD demlerini 
yaşıyordu. Neden ıimdiye kadar ge
lip haber vermediffni sordum, bir 
takım kocakarı illçları yaptıklarını 

ayıp dökerek ve nihayet bir fayda 
gö:rmediltlerinden bana gelm$ 
mecbur olduğunu llÖy)ecti. Ne yaz.ık 
ki İl ilten geçm.ifti. O vaziyette . ne 
ppmak, ne aöylemek J&mıı• onu 
yapıp llÖyledim.. 

A kpm Ü8tÜ 81N dönerken, ka
dın kaP'mmn önibıde, elinde tiftik 
yumajı örgüısüııtl örüyor, • lmnm 

~yerek kaqı komtu ile yarmlik 
ediyordu. 

İrkildim, çöııkii çocuk gördüğüm 

•ınan can çekigme bali ndeydi. ve 
ölmiil ohnası l&zımdı. Fa.kat o kar
chnın mı hali, vaziyetle kabili telif 
değildi. Çekinerek çocuğu sordum. ._yam hayret bir likaydi ile: 

- Sizlere ömür götodiik, dedi ve 
ben. yoluma devam ederken o da 
komşusiyle sohbetine devam etti. 

2 - İstanbuldayım. İstiklal Har
binde fedakirane hizmetlerini. bil -
eliğim için sevdiğim bir denizci doa. 
tum vardır. Yetişmiş oğlu, ağırca 
bir hasta hktan yatıyordu. 

Bir aralık sırası düşüpte, ÇOCU• 

junun. hastalığı yeneceğinden. .it'i o.. 
lacağından, bahsederek endişe ve 
ibüııtüsünü gidermek istedim. Derin 
bir tevekkülle - Üzülecek bir şey 
yek. Allah verdiği gibi alır, bize sab
retmek düşer, dedi. 

3 - On çocuk babası olmuş ve 
hepsini kaybetmiş bir babaya, ço
cuklaımın neden öldüklerini sordu
ğum zaman, biraz da hayret ederek, 
- Neden mi öldüler? Ecelleri gel· 
JDİI, vadeleri yetmie öldüler işte .• 
dedikten eoora, bu sualin mlrı..asız.. 
bğından sıkı1mıf gibi çubuğundan 

bir net. daha çekti. 

Bu miMlleri hakiki hayattan alın-
11111 olarak: aıııalamak mümkündür. 
Bunlan bu adamlann cahilliğine, 

külttiıısür.liijile V8l'8Dler olabilir, 
ama bm dahnmı aöyleyeoeğinı: 

İsta.nbulda vapurda, trende, tram
~ batti. biletini ahp ya.nını:ıııcia 

Drttuiwıus C}OQUğu.-zu Jraldmp o
tmmakı Mlti,m ve bmm pyat ta-
1111 5 ili»:• ... wt'dd edan· 
Wimis • mee'•lf- U dtifldir .... 
..,. - Ommı lfendtm, o daha '°" 
cuk ! darlar. 

İşin başka bir cephesi daha: Kil
çük çoau_ğun11aa, lizlm. ollırsar,. pip.r 
fi&da g<Stınk çerçevesi, pantalıın .. 
kısı bulunmaz büyük piyangpdnr. 

Neden mi? Çoeuğun henüS mi
nasını anlamadığımızdan. Şudur, 
budur demek hayatı ve hakikati 
değiştirmez, nihayet devekufuur 
benzemek olur. 

naç acıdır, neşter belki CUl aoı

tır, fakat hayatı temin ve idame e
der. 

••• 
Söme hep biliriz ve sıl"88lllda söy

leriz ki, çocuk her aeydir~ Yarının: 
Atatürkü, Mimar Sinanı, lbni Sinuı, 
kişifi, mucidi, dfıhisi, §efi ve niJaeyet.ı 
btiyük Mehmetçiği hep bugönkü 
çocuktur. Onu ihmal etmek, onu 
kaybetmek, yannın büyüklerini kay
betmektir. 

Bmıu aözde bilir ve söyleriz, bu, 
budur deriz. Fakat hayata, realite
ye baktığımız mman bu, böyle de
ğildir. Fakat hayat, millet hayatı 

bunun böyle olmaaını emreder. Bu. 
emri anlamamak, milhimsemmıek, 

biltün kuvvetimizle buna. bağlanma
mak, bu yolda yürümemek, yarım 

inkar etmek, ist-ikbali karartmak
tır. 

Kara günleri kanıksadık. Artık 

nur ve hayat istiyoruz. Bizi en k~ 
karanlıklardan çekip çıkaran, lizi 
yalnız bizim değil, bütün dünyamn 
gözlerini kamaşbracak bir nurıve 

ziya alembıe yükaeltea. Atatürk cll
nün çocuğu idi. Yann için de, o, 
bugilniln çocuğudur. Onu bu hüviye
tiyle tanımak, sevmek ve ... saymak 
laztmdır. Doktor Fahri CAN 

lıallet ~ n prepagua. 
bakımmc1an ne kadar faydalı malt
llklar eldağaım bvada tekrar ed&
eelt değllhn. itte bu müba.nık malı • 
l8kJann Mzhn dfywa pek rağbet ~ 
lllelMileriıdn hşhca sebebi propa .. 
pndasldlktır. 

ar !lf!1Y'&h, htt şeyden evvel gide
ttği ~tt~ ne görece:ğini bU

mf'k ister. <Hdettği yerde ~ gö~ 
ğiBi ~. isimlt'!rini yarım yarnalali 
duyduğu '\!eya biç t'tuymadlğt tarild 
lbldeler Hafdmrda tecessüstinü ~ lbe
decek mslfı.matı ohnazsa oraya git. 
mm. it}~ bizim noksanımız da ba
cJUr. Deı;il yun! d1Ş111claki adamlJuu 
bizzat btıim, doğma büyüme İstan· 
boDUF.mn bile tı,1anbu1daki abideler 
hakkında malüma.tı pek dardır. Ço
ğumuz her. gün onnnden g~tiğimis 
eamiltrtn ve diğer lbidelerln tarihi
ui, efsancshri hllrne~iz. 
t~, önümde btiyöt, bir itina ile 

haztı1ammş ve bssılmış olarak duran 
Yedtgifn neşri. atmda.n '1stanbul a
bideleri., isimli tdtab, bu 'adlde biz. 
de hem~ <Olan bir sahayı dolduza. 
eak ~ kıymetli lJir t!5e1"dtr. 

Moskava1a giden 
Yugoslav heyeti 

Eserin mukaddemesini ofrndoğu • 
mM umar llavretle clurahYom7.. 71· 
ra Wammt abideleri ~da Btlti 
Çeletilden ~ ~,bir muharrir fa. 
rafımlan dtldi Te ~pin bir eBm" 'ü • 
eade ~eftrihnemfş okhığumı öğred • 
JONI· ~ bu nrii~ede, abi:le
lerimhıl tammak w tmutmak 11.lh• 
ilinde ne kadar geri kalnuş o1duı;ıt

mtmı gösttıTmeğe ki.ficlir. İyi t.amt-
~ mak içi• iyi tanımanın başlıca 8:l.ri 

oldtlğa dtişünülecek olursa, bu ki
tabın memlekf"t~ bu hususta dn bii· 
,tik fft)"da 1en;n ooeceğt muhakkal( .. 

Bükftş, %Z (A. A.) - Ordeviçin 
riyasetinde Moskovaya gitmekte o
lan Yugoslav iktısad heyeti Belgrad
dan hareket etmiş ve dün akşam 

BUkreoe gelmiştir. Heyet azasından 
biri Havas ajansmm muhabirinıe 

IUDla.n aöylemietir: 
"- Heyetimizin reisi ağiebi ihti

mal Môlotof ile görüşecektir. Mesa
iiniz 8l!'f iktJsadl mahiyette olaca.11-
tır. Rmıya ile Yugoslavya arzu et -
tikleri takdirde toprak ve endüstri 
malısuDerini gmte mikyasta teati. 
edecek- bir vaziyettedirler. 

Yugnlavya domuz ve ttttttn ih -
raç edecek buna mukabil bilhassa 
malırulı:at maddeleri alacaktır.,, 

Hey8tt& 7 eksper ve Belgnd ec -
nebi matbuat di7ektöri\ Bi~ bu -
WnmalHıad!r. 

lngHi~ gmetelerinin sya
f aları iniyor 

Amsterdaın, 22 (A.A.) - D. N. B. 
nin istihbar ettiğine göre, .tiıgiliz 
p.zetelarinin. nUshaJ&rını taıWıii et
meleri, lngiltcrch.in Ska.u.cliD&~ ke 
rest.esi ve selliiloz tevdiatmdaıı maht 
rum kalmas.ı üzerine kağMi t.lalikl 
işinin nasıl t.ehdid altında bulUlldıu -
ğunu isbat eder. 

Meseli, ~ Time8 g.a.ıetc.i,, da. 
ha ~ hafta 18 sab.if e olarall 
çıkını§ olduğu halde bugün lit sahi• 
fe olarak çıkilll§tır. Fakat, önümüzt 
deki hafta ancak 12 sa.hiie. olwak -
tır. 

Non~ Vaziyeti Hakkıwh: 
Taf silit 

Londra, 22 (A.A.) - Beuter llil4 
diriyor: 

NorveG kıtaları §imdiye .kadar .Al· 
manlann yürümesine engel olma.kla 
iktifa etmiş ve en son Koopvillgen· 
deki mukavemetleri müttefiklere goli 
kıymet.il bir zaman kazandırmı.jMr. 

Müttefikler §imdi Oslodan Troııd
heime gH!ıelı yolları ve demir y,Qlunu 
tehdid edecek vaziyettedirler ve 
hat.ti '.l'Nntlheimle koyunu tecrid et~ 
mişıeralr. !ııflttdlklerin Andalsnese 
aslmr ~ Köj&Ja &Pllhıün 
IU'k •lillinde dftımanı çevirmeJg 
tQin ICJ89" ve demiryolu tberindelr 
Domboaa vardıkJan haberi, mütte -
tiklerin önümüzdeki hedellerinin 

tır. 

Bu faJJ)ah ldtabı olnı:vu<>..ula.nmıza 
um:nıı Merken eserin muhanirinl 
Te nsşirhıl tebrik etmemek haluın.şf
nashk olur. MURAD SERTOGLU 
~ 

Bir tashih 
Ankara. 22 (A.A.) - 21 Nisan 

lMO tarihinden ıtibaren mer'iyet 
mevkiine konan ymıi hemin, gaz .. 
yağı ve motorla fiyatia.rına ait t eb
liğde bazı tahrir yanlJelıkları göıill
düğündan, apiıda yazılı olduğu 

v~hile buıılan tashih ediyoruz. 
ı - Dökme motorin fiya.tlan için 

kilo başına gösterilen zam 0.97 ku
ruş olmayıp o.27 kuruştur. 

2 - İstanbul ve İzmir şehirleri 
~ litre olarak gösterilen dökme 
gaz fiyatı kilo olacaktır. -bizzat O&ıo -Ola.cağını gi)stamekte .. 
dir. 

Almanlar lailıl tay_ are ileNorve
çe takviye göndermekte iseler de 
muharebeler süratle büyük bir iid
det lfav.anmakt.a, olduğundan damla 
damla ,-ere indirilen bu takviye müf· 
:nmleriain bundan böyle m.uha.reOO
-.iaı lllltieeai üzerinde t'ik zayıf bir 
tesiri Olabilir~ lfittef.ik kuvs.•etler 
Nol'WÇteı maneırra lsarbmin ilk te -
tei>bülliiDi .ellerine alım§ ~r
ıu: Zira lfonveç ordusu vtık mü .. 
cznt: de.ğildir ve Heg:ra Da-ve Sten
a•ıh*iı ~n. AJ...,tarm 
Uıoattiaiinıe mama kalırıak tehlike .. 

• - iaılill1-ıftur_ 
....., minMJritler ..-amm kay-

__,_._.: .Alinaıılann Nt>l"WJÇ1ile-

l'.B -. 7 tliif 'tef.eff1*1er.i vardı. 
.. ll .. I NEieri -çok JBodem. idi. 
,l)entiııM!da demiry•lmm berilıava et
meğe çalışırken esir edilen Alman 
.aıiiMrler.İllİlil her birı .adeta ıse&'Yar 
teraane .;bi idi. Veerinde lılu ~adu 
QjJr aüih• ~ teçhiMt ta!t1Y89 aMar· 
ler Al~ <>lchığu gitH awiıı 
nakli,e ~•ı*alar<l -emirierinıt ibıııme 
olan geniş yollarda iş görebillrier -
ıae: de .Non.r~OW.~ •bi maıEvra 
ı8iir:'a1i ıfer& t.whiattaa daha mü -
)ljm o'en aıui4e afi ~ 
malik olamazlar. Kaldı ki. 'miıttıe -
fiJıleıı:iD ıllfe~ ~ si -
Wılar Almanlannki kadar ve hat
tl ondan daha ziyade modem ve 
mtlkemıneldir. 
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YENİ SABAll. 
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o 
Fransızsahnevazıı-Çocuk davamız 
~erefine ziyafet 

• rr 

Deniz harbinin sekiz 
aylık bilinçosu 

Plansız harb idaresi - Cihan Harbile bu harbin ilk sekiz 
ayındaki deniz faaliyetinin mukayesesi - sahibi hayatta 
iken başlayan bir miras davası .; amorti edilen bir kayıb 

A.lm&nlar geçen harpte lngllt.er&-1 
nin muhasemata iştirak etmesi ibti-

Ankara 22 (Hususı) - Yann sa-
at 4 de Halkevi tarafından Fransız, 
sahne vhıı Jak Kopo şerefine bir \ 
çay ~yafeti verilecektir. Bu çay zi- 1 
yafetine Vekiller ve hükfunet er • 
ki.nı davetlidir. 

Ankar a Halkevinde karl
katör sergisi 

Ankara 22 ~Husussi) - Yarın 
Halkevinde bir karikatür sergisi a
çılacaktır. Bu sergide kıymetli kari· 
katüristlerimizden Ramiz, Cemal 
Nadir, Salih, Muhiddin, Necmi Rua 
ve Mazhar Nizımın üç yüz kadar 
eseri teşhir edilecektir. 

Sümer Bank Umum MUdUr 
muavini istifa etti 

Ankara 22 (Hususi) - Sümer 
bank Umum Müdür Muavini Osman 
Nuri istifa etmiştir. 

Yani Poata merkezleri 
Ankara 22 (Hususi) - Edimepin 

Lalapaşa ve Kırklarelinin İğnece 
nahiyelerinde birer posta merkezi 
açılmıştır. 

malini hiç düşünmemişlerdi. Belçi
ka hakkındaki İngiliz ültimatomu 
Berlinf: geldiği 7.8.Dlan büyük bir he
yecaq. baş gösterdi. Harp plinlan 
Fransa ve Rusya muhasematına kar· 
11 tanzim olunmuştu. Alınan donan
ınasıda ehemmiyet verilınemişti. Şi
lifin 'in meşhur planı dahi bu iki 
devleti mağlub etmek esasına müs· 
tenitti. Hadise aşağı yukan bizim 
Balkan harbini andınr bir şekilde 
idi. Balkan devletleri teker teker 
Osmanlı imparatorluğuna tecavüz 
ettiği takdirde yapılacak askeri ha· 
rekatın plinlan mevcuttu .. Hep bir· 
leşerek ilanı harb ettikleri takdirde 
alınacak tedbirleri tanzim eden plan 
yani en lüzumlusu yoktu. Almanya 
da bu vaziyetteydi. Bütün hesaplan 
altiiat. eden lngitiz • Alman siyasi 
ihtilitı izale olunamayınca soo ça· 

. Ankaraya giden Tıbbiyeliler 

reye bae vuruldu. 
İinparator Vilhelm, akrabası Be

finci Jorja bir telgraf çekerek "ayni 
kandan iki kardeş ve asil milletin 
birbiriyle dövUpnesi doğru olamıya
eağuu ve bunun için lizım gelen mu- 1 
aveııeün deriğ buyurulmamamnı,, 
rica etti. Yüksek bir demokrasi 
memleketinin kralı olan muhatabı 

bu ricaya İngiliz tarihlerinin iftihar 
ve takdirle kaydettiği cevabı verdi: 
"Muharebe hükU.metlerin işidir. Bu 
meseleye karışmak salahiyetini haiz 
değilim." Ancak bu cevaptan sonra 
Alına.ıi donanmasının nuıl kullanıla
cağı düştinülmeğe ballandı. Müta
lealar muhtelifti. Birbirini nakze • 
den emirler, tefsirler, münakqalar 
bu kuvvetlerin yapmağa muktedir 
olduğu en basit hizmetferde bile ac
zini göstermesine vesile oldu. Plin-
1117. deniz eevk ve idaresindeki kan· 
pklık Alman donanması, İngilizlere 
teslim edilinciye kadar devam etti. 
Harbin ilk sekiz ayında üç donanma 
Jrumaııdanı değişmesi şaşkınlığın en 
bariz bir misalidir. 

Gec;m harbin ilk sekiz ayı 7.arfm
da filolar ara81Dda iki mUhim de
niz muharebesi vuku bulmuş, Kro
nelde İngilizler, Falkland'da Alman
lar mağlüb olmuştu. 

Exter - Graf Spee hadiııesine mu
kabil Emden ile Sidney vak'ası ce
reyan etmiş, Emdenin talihi de Graf 
Speeye mllvazi yürümüştü. 

914 Ağustosunda İngilizlerin H&
ligoland körfezine yaptıklan bir 
baskında bugtlnkll İsveç hareki.tına 
muadil, Alınanlara zayiat verdiril
mt§ti. 

Şüphesiz, bazı fena hare • 
ketleri yok değildi. Fakat ne de ol
aa kendisine karp fazla aykın bir 
muamelede bulunmamıştı. İşte genç 
kadın bunlan da habrasmdan aildi. 

Zihninde ate§ten harflerle yazılı 

cUmleler vardı. Kocası, g~irdiği 
11&rhotluk ve kıskançlık cinneti ara
mıda çok feci kelimeler sarf etmi§
ti. Geceki kavga ile ne yapacağını 
eaeıran, maruz kaldığı tehdidJerden 
llrken genç kadın, hayattaki tecril -
besizliji ve Be88bliği ytısünden, için
de yapdlğı hayatta nereye adımla
rmı ataeağJDJ bllemez bir hale gel • 
mifti. 

Bütiln hayatı mUddetiace, mkınb 
Ye kederlerini, net'esini ve 11evincini 
anlatacağı, kuvvetli kollarıııa da • 
~ kocası, birdenbire kareı • 
lllnda korkunç bir hayalet gibi geli
)'Oldu. 

o, !Mr ıeyi kibrü gururuna feda 
eden, oflunu aile yuvasmdan uak
lqtınn, geceleri aar1ıoe gelela bir 
adam idi. 

Ve ille Veywi liaadi oifumı ken-

Non.ıeçitı &rgeta la rıtndon bir görüni6f 

Yazan~ 

M. 1. 
Bu harbte bir Alman denizalb p

misinin Scapafiow'ya girip Ark Ra
vayali batırmasına kal'§llık ollll'U 
Cihan harbinde kaptan Vidipa, '* 
günde on bin tonluk üç barb _... 
ni torpilleyip batınnağa muftlfU 
olm111tu. 

Miknatıslı olmasına rağtneıı. la
giliz sahillerine dökülen maJllllm' 
harb ve tüccar gemilerinde gem ol
d\ıkça mühim luularlara aebep • 
maktaydı. Bunlann iki ful& ftfa 
bir eksik zayiatına bakıb IDIDls 
veya Almanlann g~ harpteki de
niz sevk ve idaresinin bu harpem 
dalıa aktü, daha verimli ceıeJU 

etüğine karar vermek doğru ole-. 
Yalnız şunu itiraf etmek lbundu' ki, 
İngiliz donanması her iki ~ de 
Almanlann dünya denlııleriDıe ..._ 
kasını kesmek iktidannı g&lta"
miştir. Hatti bu harpte İngiliz .... 
faatlerini kurumak için daha m1ait 
bir talihe mazhar olınllltm' • 

Geçen harbin ilk sekiz ayında la
giliz adalanndaki rahat ve 8lk6la 
bugUnkUnden oldukça muhteldi.. Bri
taniyanın istllAsı korkusu bir IEl • 
bus gibi bütün İngilizlere uylam
nu kaçınyordu. 

Teşrinisani 914 de Alman dmma-

disinden yani anasından uzaklap 
mak bir daha göstermemek tı..e 
tedbirler almak istiyen bir koca ok· 
rak nazarlarında canlanıyordu. 

Hakikaten, Veysi, Altayı keodWpe 

göstermeyebilir miydi?. 
Perihan büyük bir panik içeriaDı

de idi: 
- Hayır! Küçük Altaydan ula 

aynlınak istemiyorum, diye inledi. 
Oğlunu muhafaza için her 19yl Ja· 
pacağına kanaat getiriyordu arbk... 

Derhal harekete, Veyaiden 8"l!I 
harekete geçmeğe karar verdi. 

Oğlunu hemen gidip, alacak, bu 
merhametsiz babanın intikpmmcJen 
koruyacak idi. 

Genç kadını, bu karar üzerine, lliç 
bir düşünce, tereddüde düşilrmedi. 
Vakit daha geç değildi. Saat ollda 
( .... ) ye giden bir tren vardı. 

Çağırdığı oda hizmetçUrindoen VfJJ
ainin dışan çıktığını öğrendi. Pt. 
jeeinin tatbiki için kocumm elde 
bulunmaYlll iyi bir teadtlftl. 911 
suretle kocaamdan bir Uç Mat dl1ia 
evvel harekete ceçmlf ~ .... 

masına mensub kuvetler, 1ngili& sa
hillerine taaITUZ ederek fehirleıi 
bombardıman etmişti. Bir ay sonra 
Almanlar ayni hareketi daha büyük 
mikyasta olmak üzere tekrar ettiler. 
Yüz on senedir İngiliz sahillerine tek 
mermi düşmemişti. Bu meydan oku
Y\lf İngiliz efkarı umiyesini heyeca· 
na vermiş, halk arasında donanma· 
nın İngiliz adalarım konımağa muk· 
tedir olub olmadığı hakkıMa cıedi
ltod~lar zübv etnıi§t,i. J:lu harpte ise 
İngiliz adaları böyle bir akma ma
ruz kalmamıJtır. liarvik fellketi ki.· 
fi bir denJ teşkil etmiş ise bundan 
sonra da kalmıyacqı tahmia. olunur. 

Lehistan& garanti veren lngilte
renin bu münasebetle çıkan bir ihti
li.fta bitaraf kalamıyacağı malfun 
olduğuna göre Almanlar deniz harbi 
sevk ve idaresini hangi esasa istinat 
ettirmişlerdir? Her halde Cihan 
harbindeki gibi lngilterenin ihtilaf
tan uz.ak kalacağı tahmin edilemez-
di. Bugüne kadar cereyan eden ha
disata bakınca denir.altı, mayn, ha
va hücumlariyle İngiliz adalannın 
dünya ile irtibatını kesmek, deniz 
harbinin hedefini teşkil ettifi anla.
ııhyor. 

Bu küçük ve kaçak harb sistemi
ni daha müsait şartlar içinde yap
mak ve ablokayı bir kenaruıdan pat
latıp dışarı çıkmak noktasından Şi
mal denizinin Şark sahillerini ele 
g~irmenin faydası inkar olunamaz. 
Bunu dikkatle hesap eden Alınan 
erkinı harbiyesinin Dan.imarka ve 

-32-
Hizmetçilere, bir valiz hazırlıyarak 

içerisine bir iki takım çamaşır koy. 
malannı emretti ve küçük bir çanta 
içerisine de, babasının bir fot.oğraf ı· 
nı, anasından kalan bir iki mücevhe
rini ve gene babasının kendisine ver
diği bir miktar parayı yerleştirdi. 
Kocasımn aldığı bütün kıymetli 

mücevherleri, muhteşem tuvaletleri, 
kürkleri bıraktı. Bu suretle, Veysi, 
bunlan alıp beraberinde götürdüğü 
için kansını itham edemiyecekti. 

Hizmetçi kızın bir arahk dlfanya 
çıkmasıdan istifade ederek, attık ay
nlmak üzere oıduğu kocuma 111 sa
brlan yqdı.: • 

"Veysi, fııen gidiyorum! Üzerime 
~yaeağım muahaze ve tekdir
lerine ve ne de oğlumu bJr daha 

.. · eceğimi ileri süren tiıbditJe. ıoremı.1 . . 
.rine artık tahammW edemem. • · 

- ) 

Ankara 22 (Hususi) - Şehrimize 

gelen 130 Tıbbiyeli bugün muhtelif 
müesseseleri ve Ankaranın görüle
cek yerlerini gezmişlerdir. 

TEŞEKKÜR 
Osman Murtaza Seynur ' un 

Vefatı münasebetile ailemizin bü
yük kederini, mektup, telgraf veya 
çiçek göndermekle ve cenaze mera
simine gelmekle payl~" bilcümle· 
akraba ve dostlarımıza derin min • 
netlerimizi sunar ve sağlık dileriz. 

Merhumun ailesi 
........................................... 

Norveç sahillerine evvelden göz koy· 
duğu muhakkaktır. Buna bir kere 
karar verildikten sonra hadisenin 
legale zemin hazırlıP.)'acak bir safha
ya dökülmesi beklenilmiş, belki de 
teevik edilıniştir. 

. Napolyon da Holandayı işgal için 
böyle bir hidise beklemişti. Müdeb
bir ve dürüst olan bu devlet ricali 
ihtilaf mevzuu teşkil edecek hiç bir 
hAdiseye fır~t vermeyince sabn 
tükenen millariinileyh "Holanda a
razisinin Fransa toprağından geçen 
nehirlerin getircJiği 4umlardan te
şekkül ettiğini, binaenaleyh maddei 
esasiyesinin .Fransız malı olduğunu,, 
ili.n ederek bu memleketi İ§gal et
ti. 

Müttefikler Norveç karasularına 

mayn dökünce, aylardanberi hasre
ti çekilen bahane dojmq oldu. Ger
çi Almanlar, lngilterede yapılan ma
yutlann Norveç sulanna tlökillm~ 
sini, bunlara silrünen sulan da 1n -
gilizleştirdiğini iddia etmedilerse 
de hukuku düvel ihli.l olundu diye 
bu devletlerin hürriyetini, tebaalan
nı kanlı vasıtalarla imha ederek mü
dafaa etmek hayırhahlığını göster· 
ler. Danimarka bu tazyike baş eğdi. 
Norveçte vaziyetin ne şekil alacağı• 
henüz malllm değildir. 

Ancak bu işgal hareketinde hiç 
akla gelmiyen bir zarar, bugüne ka
dar hayli can ve mal bahasına elde 
edilmiş olan bir Alınan muvaffakı
yetini sıfıra indirdi. Alınanlar, deniz
altı gemileri kumandanlarına her 
batınlan tüccar gemisinin lİıgiltere-

(Sonu 7 nci sayfada) 

O!f un, ayni zamanda benim oğ· 
lumdur. Ben de senin kadar onu se
viyorum. Onu benden ayıramazsın; 
fakat mademki annesini itham edi· 
yorsun, merak etıne, ne ondan, ne 
de çocuğundan bir daha bahsedildi
ğini işitmiyeceksin ... ,, 

Zarfın üzerine kocasının adresini 
yazdı ve başka bir izahat vermiye
rek, ve hususi arabalannı da iste
miyerek bir taksi çağırdı ve bindi. 
Yarım saat sonra, kalbinin kırıl

masına rağmen, adeta mes'ut bir hal
de( ..... ) ye doğru, güzel gözlü oğlunu 
ıörmiye gidiyordu .. 

v 
Öğleyin, Veysi eve geldi. 
Bir gece evvel, karısına karii ka

ba harekette ve hatta haksız bir 
muamelede bulunduğunu mtlbhem 
aurette farkectiyordu. Perihan& karşı 
tamir edilmesi lilllllplen bir hatada ·. 

··-·· 
Cibali F abrikasınırt 
ç~cuk kreşini ziyaret 

Fabrikada çalışan kadınların 
çocuklarına nasıl bakılıyor 

Yazan : SUAT DERViŞ 
disarTarın Cibalideki s;gara 

fabrikasının nazik ve değerli müdü· 
rii Bay Kemal Hilıniden f abrikamn 
kreşini görmek için müsaade is -
tedim. 

Kendiai bu ricamı büyük bir ne • 
zaketle kabul etti ve yanıma bir me
mur katarak beni aşağıya doğru • 
dan doğruya ~e meggul olan Bay 
doktor Fuadin yaııuıa yolladı. 

Bilmem sii hjç tiltün depoau, si
gara fabriias ge.diniz mi? Eğer 
gezmedinime ttittm kokusunun neka
dar ağır ne dereceye kadar taham -
mül edilınez bir şey olduğunu bile • 
mezsiniz. İnce sigaralar içinde keh
ribar gibi renklerine hayran olarak 
dumaıilannı keyifle savura savura 
içtiğimiz tütünü bizim keyfimiz için 
yapıp hazırlarken çektikleri azap ve 
sıkıntı her halde pek müthiş olmalı. 

Ben kendi hesabıma hiç bir tü -
tün deposundan, hiç bir tütiin fab • 
rikasuıdan a..mı ağrımadan çıktı -
ğunı bilmiyord~ 

Fakat doğrusunu aöylemek lazım 
gelirse Cibali tilttiıı fabrikası heo:
halde bUDlana içinde en iyi 
aspira.törleri olan bir fabrika olacak. ı 
Hava tertibatı her halde diğer fab
rikalara nazaran modern ki burada 
koku -yine alışık olmıyanlara baş 

ağn11 verecek kadar müthiş olınası· 
na rağmen :. mesell İznıirde gezdi· 
ğim tütthı müeaaeeeJerinin bir ço • 
ğundan- çok daha 'hafif ... 

Belki de bu geçtiğim koridôrlanıı 
inip çıktığım merdivenlerin imalat -
hanelere pe1' yakı' olma)'!şından • 
dır. 1 

~uk )l'e§ine IQtıııek için uzun 
dehlizlerden geçiliyor. Ve sonra çi· 
çek tarlılarile sUslfl 'Ve 1'ir taraflıa
da kum havuzu ve çocuklar i~in la
zımgelerı oyun tertibatına malik bir 
çocuk bahçesi. Karşısında tahta bir 
bina var, bbıamn kapım içinden giri
lir girilmez, küçttk ÇQCUklann alçak 
maaalann başında oturup yemek bek 
lettikleri bir salona giriyoruz. Saç
ları,· bqlan biru perişan fakat 
yUzleri mhhatli olan bu çocukların 
her birinin gözü elindeki kaplarla et 
ile pişnıie şehriye çorbası dağıtan 

bir kadıncağıa çevrilmiş yemek 
bekleşiyorlar. 

Biz Bay doktoT Fuadın bizi neuı
ketle kabul ettiği bir odaya giriyo
ruz. Ve doktordan kreş hakkında !fU 
isahab abyonım. 

- Bu kreş meme çocuklarını kabul 
etmez. İki yaşından mektep yaşına 
kadar olan çocuklan buraya alıyo -
ruz. Buraya alınan çocuklann anne 
ve bpbeten burada çalışmalıdır. 

Kreşi biz evvela yirmi beş çocuk için 
açtık. Her sene biraz inki~ etti. 
Şimdi yüz beş çocuğumuz \•ar. Tabi! 
bütün işçilerin çocuklarını buraya a-

bulunduğunu hissediyordu. Bu se
bepten karısına güler bir yüz gös· 
termediğini düşünmüştü. 

Karısının evde olınadığınl görün
ce biraz canı sıkıldı. Bununla. bera· I 
ber, sabırlı durmak istediği işin, sof· 
raya oturmadan evvel Perihanı 1 
bcklemeği tercih etti: "Karısı uzun 
müddet dışarıda kalamazdı!,, 

Veysi bir koltuğa gömülmüş, siga
rasmı içmeğe hazırlanrken hizmetçi 
kız sessiz bir halde, kendisine pir 1 
mektup uzattı. ı 

Evveli Veyai, bundan bir şey an-
lamadı. Tatlı ve mahcup bir g~nç la.~~. 1 
dınm isyanı, o derece beklenılmedık 
bir hidise idi ki, onun evden hareke
ti, Veysiye hali bir hakikat gibi gel· 
mi yordu. 

"Perihan bir çocuk idi daha.. Ka
rarsız, ehemmiyetsiz ve yalnız ko
casına ait olan küçük bir ÇOC1Jk L O
nun isyanı bir çocuk isyanı idi. Tek
rar evine gelecekti .. 

Perihanm, yalnız başına yaşa,... 

may~ biliyordu. Nede o~.b
Nl lamJl ..- lraöadı. Bu ytbden Ça-

\. • ' t 

lamıyonız. Çünkü fabrikanın bia 
dört yiize yakın işçisi var. BunUll 
bini muhakkak kadındır. O zamall 
bine yakın da çocuğa bakmak mec· 
buriyeti olur. -Halbuki şimdi yin• 
vaziyetimiz iyidir. Kreşimiz amele 
adedine göre yüzde on nisbetinde 
çocuk alıyor demektir ki, bu da bil
~ bir aeydir. Çünkü buradaki ç~ 
cuklara bakmak için amele ücreti&! 
rinden en uf ak bir §ey kesilıniyor. 

Ameleye yapılan diğer sıhhi mua • 
venetler gibi kreşin, doğrudan doğ• 
nıya inhisarlar bütçesinden masrafı 
göıillüyor. 

Çocuklan anneleri sabahleyin bll"' 
raya getiriyorlar. Biz üstlerindeki 
elbiseleri çıkanyoruz. Kendi askıla• 
nna asıyoruz. Onları yıkıyor, bu • 
raya ait elbiseler giydiriyoruz. Son• 
ra çay, ekmek, peynir veya kurıa 

meyvadan ibaret kahvaltılar mı ye
diriyoruz. Oyun odalanna giriyor
lar. Orada on ikiye kadar bedeni ve 
dim.aği oyunlarla meşgul editiyotlar. 
Biraz terbiyei bedeniye hareketleri 
yap1yorlar. Hava müsait olduğu za
manlarda bahçede toplu olarak o
yunlar şarkılar yapılıyor. 

On ikiye kadar bu böyle oluyor. 
On ikide yemek yiyorlar. 

Sonra elleri yüzleri yıkanıyor. 

İki bu~uğa kadar yatıyorlar. İki bu· 
çukta kalkıp oyun1arına devam edi• 
yorlar. Saat dört buçukta kahvaltı 
ediyorlar. O sıl'ada paydos da olu• 
yor. Anneleri flfendflerini gelip ah • 
yorlar. Onlar da kendi elbiseleriııJ 
giyip gidiyorlar. 

Gıdalanna dikkat ediyorum. Et, 
aebr.e, meyva gibi muhtelif gı~lua 
veriyorum. Öğle üstü et, sebze bit 
tatlı veya bfr meiV& veri~ 
İkindi kahvaltılan da sabah kah • 
valtılan gibi oluyor. 

- Gece işi yapan kadınlar da bd
raya çocuklarını bırakıyorlar mı? 

- Hayır! .. Bir kaç gün bunu tec
rübe ettik. Fakat pratik olmadı. Val 
geçtik. Esasen anneler kendileri ir 
temediler. 

- Gebe kadınlara ne gibi yarduıt' 
larda bulunuluyor. 

- Gebe kadınlara doğumdan oG 

beş gün evet izin veriliyor. On bef 
gün de doğumdan sonra. Bu müddet 
içinde tam ücret alıyorlar. Faka1. 
her hangi bir sebeple bu doğum ko
lay olmaz, bir takım ihtilitlara se
bebiyet verir ve kadın ayağa kalk1.• 
mazsa bu muavenet altı hafta d& 
de\'am edebiliyor. 

Bu sırada Bay doktor Fuad kat"' 
neler çıkarıyor ve izahat veriyor: 

- İşte bu çocuklanmızın karne
leridir. tık geldıkleri gün onları mu• 
ayene ederiz. Sari bir hastalıklar& 

olmadığını anlayınca kendilerini ka• 
(Sonu 7 incide) 

buk ateşleniyor, ne yapacağını sa· 
şırıyordu.. Düşünmeden alınan k .. 
rarlar, rüzgar gibi uçup giden so~~ 

ler, her şeyde hıslerıne mahllıb ( ' 
mak, işte kansının tarifi bu idı .. 
Ne olursa olsun, karısı aksama var" 
maz, eve di:>neıdı' buna emındi.', 
nsından ziyade, kağıtta yazılı cürC"' 
kudu, ve bu defa, evind"'n kaçan k~ 

Sonra elindeki mektubu tekrar er 
lelerin minalannı dil. ünmeğe bd
ladı. 

"Ya, demek Perihan kocasına kar-
11 koyuyordu.. Kansı, Altay UzeriJ1• 
de bir takım hukuka malik olduğıa'° 
nu iddia ediyor, oğlunu istediği ' 
kilde sevebileceğini ve göreceğini ~ 
hMt:i alıp götüreceğini ileri sürüyor' 
du .... " 
Doğru8U ı:.u, bliyük bir hakare' 

idi. Çocuğuna aldırdığİ yoktu. Hat• 
ti onu tanımıyordu bile.. PerihaOU' 
tehdidi karşısında birden~ nıiJt 
hit bir lıi4det buhranına tutuldu. 

"Oğlumu, bem~n izinsiz alıp .. 
ttnC~!., 



SABAH 

1 Balkanlara dair - ··ı . -

Güreşçiler Cuma Bu hattanın 
günü Mıs•ra gidiyor sürprizli 

Gidecek ekip içinde olimpiyat 
şampiyonu V ~şar da var 

Balkan güreş şampiyonasındaıı 
lltt.!ıra da Fatihteki güreş klübünd(> 
h_aftada dört defa ça.lıi:iazı güreşçile 
rnniz cuma günü Mısıra hareket e
decek lerdir. Bundan evvel de yaz
nıış olduğumuz gibi, Mısırda yapıla 
cak güreşler hayli heyecanlı olacak· 
tır. Balkan .şampiyonasında yaptık · 
ları ~ıkı müsabakalardan sonra man· 
tık! ve bilgili bir idman tarzı tatbik 
~en İstanbul güreşçileri bugün form 
larının zirvesine eri!;?miş bir vaziyet· 
tedirler. Bu itibarla çocukların Mısı· 
ta Ylilcsek bir moral ve hatırı sayı· 
hr bır kudretle gidecekleri mubak· 
kaktır. 

Bundan ev,·cl de ilan edilmiş olan 
takımda bir değişiklik yoktur. Giden 
ler hep hıtanbul gi.ireşçileri olup İs· 
tanbul güreş klübünü temsil edecek
lerdir. Mısıı·a cuma günü hareket 
e~ecek güreşçilerimiz kategori sıra- 1 

aıle Şunlardır: 
. Hüseyin, Yaf:iaı· "Olimpiyad şam

llıyonu,, Yu~uf ARian, Kandemir, Ad- 1 
nau. Mııstııfa, Çoban Mehmed. ı 

Rafileye güreş antrenörü Pellinen 
\le ınorıitör Saim Ankan refakat e- 1 
deceklertlir. 

Atlet kafilesinin başında gitmiş o
lan rnıntaka ashaskanı Feridun Di
tin1tekin pehlıvanları lı:;kenderiyede 
bekliyeC'ek ve kafileyi riyaseti altına 
alacaktır. · 

h G~re~c;ilerimizi <;alıştır::ın, onların 
er ıhtiyaq ve noksanları ile yakm -

dan mef)gul ola.n monitör Saim bir 
arkadasımııa takımın formda oldu· 

Monitör Saim 

ğunu, Mısır·da en yilksek randımanı j 
verebileceğ·imizi söylemiştir. Yine 
Saımin dediğine göre takım Balkan 
şampiyonasındaki vaziyetten çok da
ha iyidir. Küçük Hüseyin, Adnan, 
Mustafa ~·e Çobanın formları bariz 
bir şekilde yükselmiştir. 

Mustafa ve Adnan Balkan şampi
yonası esnasında ani olarak kilo düş 
meğe mecbur kalmışlar, yalnız Mus· 
tafa takımda yer almıştır. 

Monitör bu kere pehlivanlarımızl 
hamamda terleterek ve birkaç gün 
içinde değ·il, bilakis idmanla ve tedri· 
cen kilo kaybettirmiştir ki . bu da vü
cudde herhangi bir aksüliı.melin hu· 
sulüne meydan vermemektedir. .. ··-· ... 

Galatasaray bugün Atletlerimiz Mısırda 
Ankarada Demir- büyük muvaffakıyet 
sp~rla karşılaşacak kazandllar 

Ankarada yaptığı iki deplılsman 
maçını da lta:ımnarak dt·~erlı bır mu-
~ . . o 
aff akıyet <'ide etmis olan Galata -

~a.ray takımına bugii~ içııı on dokuz 
~::ı.yıs . s1.adyomunda Demırspora 1 

~rşı bıl"' maç yapması teklif edil . ı 
lrlı~tir. 

Sarı kırmızılılar bu teklifi kabul 
~ttiklerinden bugün Ankarada De· 
~ıı·spura karşı oynıyacaklardır. Bu- 1 

~nla ~raber bu maç Galatasaray 
t ~lllıı uzernıde herhalde müsbet bir 
t!.lr Yapmıyacaktır. Galib veya mağ 1 

l
:en yoı·gunluğu da inzimam ede • 
u· 0 çıksa du Galatasaray takımı ol • 
cl~kça yorulacak, bunun üzerine hir 
Cektir. 

~aı·ı kırmızılılar yarın şehrimizde 
fJlac:::ıkhrından, perşembe idmanları· 
~.ır~ Pek de taze kuvvetle yaptlmıya
~cı.gı aşikardır. Cumartesi ve pa
~-ar günü Ankara taktmlarile karşı
a.1;acak olan Gala tas!lray rakibleri· 

ttıe bu suretle bir hendikab vermek
C<.lır. 

Cece:nlerdc f ::;tanbuJ bölgesine Mı· 
~~ rlu.~ gelen bir telgrafta fudbolcü 

~ureşçilenmızın Mısıra hareket 
~t, •Clenıurı bıldıdlmiş olduğunu ve 
rııe<:ııın her iki kafilenın de 26 ni • 

~rıııa lıurekct etlccea'ini bildiı;diöfai 
~ o o 
cızrnı~Lık. 

b· lıUn bölge mel'lcezine gelen ikinci 
ıı- lr>lgrartu. yalnız güreşçilerin 26 

~~.:ıanda, fuclbolcülerin ise 3 mayısta 
<il ek et elmeleri bildirilmektedir. 
F'uctbolcülerinıizin Mısıra hareket 

(:ttııerneleri genel direktörlükçe mu
"~f ık görülmüş olduğundan yalnız 
gureş kafilesi 26 nisanda hareket 
~ecektir. 

Eskrim klUbU 
ta 'I'eşekkül etmiş bulunan 1s • 

1 nl-ıııı atletizm ve güreş klüb· 
~tinden sonra bir de İstanbul 
,_ Skrim klübü kurulmaktadır. Es -
~r· . 

ırncı Orhan, Salih ve Rızanın te· 
!,lebbusne tesekklil edecek bu klübün " . . b azıyetini tesbit Eıtmek için bölge as-
aı:ıka.nımn Mısırdan avdeti beklen , 

ltıeJttedir. 
hö ltağbet görmiyen sporlarımızın 
"' :Yle klübler tesisile hiç olmazsa 
~. terakk~ edeceii ümid edilJnek.. 

Kahire, ·22 (A.A.) - Dün, bura· 
da, Türkiye - Mısır atletizm müsa
bakalarına büyük bir seyirci kütle
si önünde devam olunmuştur. Türk 
atletleri yeniden büyük muvaffaki • 
yetler kazanmışlardır. 

110 metre manialı koşuda Faik 
birinci gelmiştir. 

1500 metre koşuda Rıza, ayni ı.a

manda Mısır, Türkiye ve Balkan 
rekorlarını kırarak birincilik kazan· 
rnıştır. 

400 metrede Gören birinci, uzun 
atlamada Muzaffer birinci, Faik Ü· 

çilncildilt'. 200 metrede Faik ikinci
lik kazanmıştır. Sırıkla yüksek at • 
lamada Akın üçüncö, disk atmada 
yıne üçüncüdür. 
Şimdiye kadar yapılan mü.saba • 

kaların umnmi tasnifinde Türk e
kibinin altı birinciliği vardır. Halk, 
Türk atletlerini şiddetle alkışla~ 
tır. 

Galebenin ehemmiyeti 
Türk atletleri nihayet kendilerini 

daha yakından tanıyanların bekle • 
dikleri itimada layik olduklarını is
bat ettiler. ül:n aldığımız aja.ns ha
berleri fazla tafsilat vermemekte ise 
de atletlel'imizin bütün müsabakalar
da 6 birincilik almış olmaları sevin • 
nıemiz i<;in çoktur bile. Ajansın Mı· 
sır ve Türk atletleri arasında deme
sine rağmen Yunanlılann da 8 atlet· 
le müsabakalara iştirak etmek üze. 
re Mısıra hareket ettikleri Atmadan 
daha evYel bildirilmişti. Sırıkla yük
sek atlama, diskte Mısırlıların iyi at
letleri bulunmaması ve Muhiddin i· 
le Aratın ancak üçüncülük almış ol
maları da Yunanlıların bu müsaba
kalara girmiş olduklarını göstermek-

•tedir. 
İki seneclenberi bir~ok defa 1500 

de Balkan şampiyonu ve klas atleti 
olmağa en ziyade namzed olduğunu 
yazmış olduğumuz Rıza Maksud bu 
tahminimizde bizi yanıltmadı. Sevim. 
li atletimiz ajans tebliğine göre Bal
kan rekorunu kırmıştır. Ancak bir 
kaç defa koştuğu bu mesafenin ada
mı olduğunu isbat eden Rıza Maksu
du ne kadar tebrik etsek azdır. 1500 
Balkan rekoru 4.2 dir. Son oyunlar· 
da da 4.6 yı bu bulmuştu. TürkiJe 

maçlan 
---··--

Ya79n: F. TEKİL 
Milli kiline maçları bu hafta olduk

ça sürprizli geçti. Ankarada mağlUb 
olmağa alışmamış olan Fenerbahçe
nin ilk günü mağlfıb olması, ikinci 
maçında da beraberlik alması, takı· 
mın son zamanlardaki hali göz~nün 
de tutulursa pek de sürpriz tevlid e
decek hadiseler olmamakla beraber 
efkarıumumiye üzerinde bir hayli te
sir icra etti; bir taraftan da gençler 
birliği "goaI average,, farkile sarı· 
laciverdi geride bıraktı. 

Yukarıda bahsettiğimiz sürpriz a
sıl Altınordunun Beşiktaş karşısın -
daki muvaffakiyetinin neticesidir. 

Bir gün e\'vel Vefaya karşı hiç de 
güzel oynamıyarak 4 - 3 mağliıb ol
muş İzmir şampiyonu, İstanbul şam
piyonuna karşı yaptığı oyunda, İs -
tanbul dördüncüsüne karşı boyun eğ
mesinin re\•aıışını kendi lehine te -
celli eden ayni rakamlarla aldı. 

Evvela sürpriz olarak görünen bu 
netice, üzerinde biraz duruldukça 
hayı·et nidalannı susturacak mahi -
yettedir. 

Zırn, her şeyden evvel sporda lazım 
olan zindeliğfo bu işte başlıca rolü 
oynadığı görülmektedir. 

Altınordu Beşiktaşa karşı yaptığı 

oyunda, füdbolcülerinin en iptidai 
top kontrollerini bile bazan becere • 
mediklerini göstermiş olmasına rağ
men, zaman ~aman yerli takımları· 
mızda pek görülmiyen, ancak sey -
rek seyrettiğimiz profesyonellerde 
rastl.adığlm1z güzel sistemlerle de 
oynadı. Bilhassa forvedinin her hü
cumda yaptığı ondülasyonlu inişler, 
yani Beşiktaş gibi tek hat üzerinde 
atak yapmaması göze çarpmakta, 
İzmir şampiyonu da bunun mesud 
semeresini görmekte idi. 

Bütün bunlardan başka Altınordu· 
nun göze carpan en bariz tarafı, ta
kımın genç oyunculardan mürekkeb 
olmasıdır ki bu sayede mazinin fud
bol destanını yazmış olan laciyerd 
kırmızı formayı şerefle taşıyan lzntir 
tak1m1 unutulmıyacak bir galibiyeti 

· hakkile elde etmi~tir. · 
lstanbulun ileri gitmiş fudbol ta· 

kımlarına bakacak olursak ekserisi· 
nin artık yaşlanmış oyunculardan 
terekküb ettiğini görürüz. öteden • 
beri büyük derdimiz olan gençlere 
yer vermemek bugün halkın itima· 
dıru kazanmış ekipleri bile çok müş· 
ki.il vaziyette bırakıyor. 

Altınordunun oyuncuları, iki ma
çı ayni tempo ile çıkaracak kadar 
genç ve zinde idiler. Buna mukabil, 
Beşiktaşın en güvenilir fudbolcüleri 
bulunan yaşlılar pazar günü bilhassa 
ikinci haftaymda ol<lukça ağırlaş • 
mıştılar. 

. Gençlere takımlarımızda sık sık 
yer vel'memizin zamanı gelmiştir. 

Vaktile mektebliler klüblerde oynı -
yabilirken bile başvurmağa çekindi· 
ğimiz bu usulü artık tatbik etmeli
yiz. Yoksa hep idman yapmaktan be
zen genç fu<lbolciiyü körletmek mec 
buriyeti başgösterecektir. 

Bir oyuncunun sakatlığı dolayısile, 
milli kiime liderliğini bırakmağa nıec 
bur kalmış bir takımımız buna en 
büyük misaldir. 

Her işte tehlikeyi göze almak şart 
tır. Önlimüzdeki liğ maçlarında genç 
oyunculara takımında sık sık yer ve
recek klüb muhakkak ki bunun müs
bet ve faydalı neticesiin görecektir. 

F. TEKİL 
........................................... 

rekoru 4. 7 dir. Türk atletlerinin ce
man 6 birincilik almış oldukları ikin
ci gün 4 birincilik kazanmaları göz 
önünde tutulursa birinci gün 100 met 
re, yüksek atlama veya gülle atma 
müsabakalarında ikisini de kazan • 
nıış olmamız lazımgelmektedir. Bu 
mesafelerde ümidlerimiz sırasile Mu
zaffer, Jerfi ve Ateş ile, Arattı. Mı
Rlrda yapılan müsabakaların prog • 
ramt şu idi. 

1 - 200, 400, 1500, 5000, 110 yük
sek gülle, disk,'cirid. sırık uzun. 

Füııızan Tekil 

Alman mütalaası 
( Ba.1mo.1wJ.eden dPvıım) 

kilıitlar, müdhia tanklar yapmışlar, 
yıldınnı harbı ı.;ıin askerlerini terbi
ye etmişlerdi. Aİmanya., Lelustanı 
çiğnemeğe kalkmak cesaretini gös -
terdiği zaman, İngiltere ve Fraııaa
nın haı·be müdahale edeceklerini 
resmen biliyordu. Böyle.olduğu hal
de, ihtara ehemmiyet vermedi. Şü~ 
he yok ki galebe edeceğine büyük 
bir kanaat ve emniyetle harbi gi>7.e 
aldı. Binaenaleyh. uzaktan seyirciler 
ve bu bahsettiğimiz üstünlük temi
natını dinlemiş olanlar Almanlann 
müdhiş bir kuV\ret sahibi olduklarına 
inanmış bulunuyorlardı. Fransızların 

ve İngilizlerin boş durmuş, ha.ıırlau
mamış, fu·sat kaçırmış olduklarına. 
hükmediyorlardı. 

Halbuki aradan işte sekiz ay geç· 
ti. O müdhiş, ztrhlı, tanklı, tayyareli 
Alman kuvvetleri mütteftklere kar
şı ne yapabildi? Evet, Lehistanı çar
çabuk çiğnediler, Danimarkayı bir 
gecede yuttular, Norveçe çıktılar. 

Fakat bunlar bir marifet ve muvaf
fakiyet ~ayılsa bile Alnl.anyaya nis
betle pek zayıf, müdafaadan aciz bir 
vaziyette bulunan milletlere karşı 
ihraz edilmiş bir galebedir. Hele Da
nimarka istilasına galebe adını ver· 
mek ancak istihza manasında kapil 
olabilir . 

Bunlarla iş bitmiyeceğini bütün 
dünya pekala biliyor. AJmanyanın 

senelerce sürmüş hazırlığı ve harb 
başlangıcındaki çok fazla üstünlüğü 
Fransız müdafaa lıatb karşısında 

yerinde saymağa mecbur oldu. Müt· 
tefiklerin ne tahşidatma, ne sefer
berliğine, ne deniz aşın kıtalardan 

yaptıkları nakliyata Almanlar zerre 
kadar mani olamadılar. Günler, haf. 
talar ve aylar geçti. Fransızlar kuv· 
vetlerini kafi derecede topladılar. ln
gilizJer yeni ordularını tanzimde 
pek çok ilerlediler. Hele tayyare1erin 
sayısı pek çok arttı. 

İşte biz objektif olarak vaziyeti 
böyle mütalea ediyoruz. Buna Nor
veç macerasına atılmakla Almanya
nın işlediği hatanın bıraktığı intibaı 

da ili.ve edersek ilk günlerdenberi 
müttefiklerin kat'i ve kahir galebe
leri hakkında izhar etmiş olduğumuz 
itimadın biitün bütün kuvvet bulmuş 
olduğunu tasrih etmek lizınıgelir. 

Şimdi Almanların tehdidlerine ge
lelim. 

Balkanlar müttefikler lehinde kı • 
pırdıyacak olurlarsa AlmanJar mües
sir ve seri tedbirler alırlann~. İtalya 
ile Sovyetler de müdahale edermiş. 

Bunu yaparlar mı, yapamazlar mı? 
Bu meseleyi şimdilik bir tarafa bı
rakalım. Biz yalnız şöyle düşünece
ğiz: 

Almanlar Balkanlara saldırmayı 

menfaatleri icabından görmüş olsa
lardı ve bunu muvaffakiyetle yapabi
leceklerine emin bulunsalardı acaba 
bir dakika tereddüd ederler miydi? 
Dünyada hiçbir söz ve muahede ile 
kendilerini bağlı addetmiyen, siyasi 
münasebetlerde hiçbir ahlak mef-
humu tanımıyan, küçük mil-
letlere hayat hakla verme -
hiçbir ahlak mefhumu tanımıyan, 

küçük milletlere hayat hakkı verme
yen ve bwm bütün hareketlerile mey 
dana koyan Almanlar şimdiye kadar 
Balkanlara tecavüz etmemişlerse de· 
mek ki etmek kuvvetini, cesaretini 
kendilerinde bulmamışlar ve bu Jü. 
zumu duymamışlardır. Onun için, 
Balkanlar bir şey yapmağa karar ve. 
receklerse bu gibi boş laflardan ve 
tehlikelerden korkarak fikirlerinden 
vazgeçecek kadar safderun değildir
ler. 

Bliseyin Cahid YALÇIN 

Bir istifa 
Galatasaray yüzücülerinden Sü • 

leyman klübünden istifa etmey:ir. 
Fenerbahçeye gideceği söylenmek • 

tedir. 

r Or, ·Hafız Ceman 
Dahiliye MütehasSISıl 

LokınAu Heklın 

Divanyolu 104 
Muayene saatleri pazar hariç 

her gUn 2,15 • e &alı ve eumarteai 
sabahlan 9 - 11 hakiki fıkara 
kabul olunur. · T. 22398 
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.{-fitler'e göre Tirol mes'elesi ve 
AlmGn - İtalyan münaaebatı 

-197 - . 
Fa.kat bu i~te daha tahkire mfur 

tabak olan şey. bu efendilerin ken
dilerinin · de kullandıkları vasıtala
rm netice verebileceğine inanma -
malamltt·. O panayıra yakışır alay
larının ne kadar tesirsiz ve gayri 
mütecavizane bir şey olduğunu ~ah
sen pMi.la bilirler. Fakat bugün ce
nubi Tirol'un istirdadı hakkın
da çene çalnıak vaktile onu muha.
faza uğrunda muharebe etmekten 
bittabi daha kolay olduğu için bu 
suretle hareket ediyorlar. Herkes e
linden geleni yapar. O zamanlar biz 
kanımızı döJ<tiik, bugün bu efendi
ler gagalannı bileyorlar. 

İşin en tatlısı Viyanalı "legiti -
miste,, muhitlerin bugün cenubi Ti
rolü istiyerek ayakları üzerinde di
kilmeleridir. Yedi sene evvel, onla
rın mübarek ve meşhur hanedanla
rı, en adi rezillere yak~ır bir hiya
net ve bir yeminde hulf ile dünya 
ittifak heyetinin zafer mükafatı o
larak cenubi Tirolü zaptetmesine 
yardım etmişti. O devirde, bu mu
hitler hain hanedanlarının politika
lanna müzaharet gösterdiler. Bir 
cenubt Tirol elmasına yabud başka 
bir ~ye bir tavuğun ehemmiyet ver 
nıesi kadar ehemmiyet veriyorlardı. 
Tabiidir ki bugün bu yerler için tek 
rar mücadeleye başlamak daha ko
hydır. Çünkü bu mücadele yalnız 

"manevi,, silahl:ı.rla yapılmaktadır. 

Herhalde, bir "protesto içtimaında,, 
kalbinizi dolduran necibane galeyan 
ve nefreti izhar ederrur Loğaz yırt -
ınak ve Ruhr işgali esnasında mese
la köprlileri havaya atmaktansa bir 
gP.zeı. makalesi karalıyarak muhar
rir "crambe,, ına tutulmak bittabi 
daha basittır. 

Bazı µı.ıhıtlerin bu son seneier zar 
f}nda Tirol meselesini nedfo dolayı 
~Alma?! • İtalyan münasebetlerinin 
mihveri yaptıkları aşika• sUı ette 
gortilüyor. Yahudiler ile Ho.bshourg
lo.rın baraftar]ıar1 Alm.wyanı;ı itti
fak mu..Uıede~ne münus~ı.aat etmek
te QOk -men.f<ıat 8aiıibidir1er. Çünkü 
bu siyaset, gfrniln bi'linde miistaJ...-il 
bir Alman vataıımm teluar canlan • 
ma..<nnt temitı edebilir. Tfro?e hiçbir 
faydt:ı.sc dlmıyaoak hatta ?fuar ve
recek bu konıedi Tiroı m;kz için <>Y· 
rııaınnıyor, Almanya ile İtalya a•'fl
smda teessüs edebilecek itilaf lcor
Jmsile yay&lıyor. 

Sırf bu muhitlerde hüküm süı·en 
ıalan ve iftira ibtil8.sı doiayısiledir 
ki vaziyeti sanki Tirole biz "hiya -
net,, etmişiz gibi göstermek yüzlü -
lüğünü irtikab ediyorlar. 

Bu efendilere icab eden bütün vu
zuh ile söylemek lazım gelir ki: Ti
roıe evvela b-iWin a::a!.arma malik 
olduklıtırt. hald.e 1914 - 1918 seneler-i 
zarfında cebhede bir tarafta hi:;met 
etmemi§ ve ı"1-tmıınn faydalı olrııa • 
m1 .. 'J biıtün Almaıılar Jıiyan.et etmi§
tir. 

Saniyen, o seneler ::.at/ mda l\,d,mni
nıizde harbe deı..'am etmeğe ve nilıa· 
yete loadar rniicadc:leıJe mii':'.alıaıet 
göstermcğe imkcliı verecek bit iiHl

k<ı1.:emet ilctidannı kzıvvetle;ıdirnıe -
ğc hizmet etmcmi.ş ve her adam Ti
role hiyanet etmiştir. 

Salisen. gerek etal ve "!.1,-el~atı 

ile doğrudan doğr1~ya, gctek alçah
r.a miidahaııcl1yile bilVMıf a teşrbıi
smıi inlcıwbına i§t imle edeı-ek <:cm~
bi TirolU kurtarabilecek yeC1ii11e si
Mhı kırmı§ olan her allarnw Tfrole 
hiyanet etmiştir. 

&ıbian, o hicab verecek rersay 
ve Saint Gernıaiıı mıwhedeıuımcle
rini~ altına im:alarıııı koynwş olan 
ıpartı azıalarile bütün partiler Tito
le hiyanet etmişle1dir. 

Evet, yalnı~ nutukl:ı.rile protesto 
eden cesur efendiler, işte hakikat 
budur! 

Bugün, ben yafoız bir mül<ilıaÜı
yı Tcendinıe rchucr ediniyorum: Kay
belidlfoı amzi anırıcı 'J><Ltlainento
cularm sivrilU.Zmi.İ dillerile ger~ alm
n~a:::. Onlan iyi bilenmi.ş bir lnlırı.ç 
ile yani . 1r.anf4 kavgalar 'JHl ı!asına 
fet1~tml!°l' lazımdır. 

Bun-, w.ıtı, feredd.üci.8üz ilan ede
rim A?t "*1oadderat hiikm-ünü ue-r -

ı 

nıif o~duğu için, cenubi Titolü bir. 
ht:ırb ı>asıtasile fi:Jkrar fethetmelt 
miimkfüı ol?myacağıoo inamlığım g'-' 
bi bu m~selemM. bütün Almanlara. 
oo./ er-in ~rtı olaJı ate~li vatanper • 
verz.fk şevk tıe lıe1;eoarmrı. uyıandıra
mıyaoağma dair kanaatim de Vtıf'

d·~r. Büak~ şuna kaııiitn ki Mr güta 

1"ınımı::: akmak l6Z1msa, y<ınımızdıa 
yedi milyon Aıman ecnebi hakimiyet 
altında iillerken (RTıenanie'iiıi'n iş

gali) ve Alman kavminin. hayofii bir. 
damarı (Rhin) ::enci 8ilrii1erinin k&
yi{l.erine rolıne te§kil ederketı oıua 

iki yit:; bin Almam 1w.rtarmak içit1 
dökme!~ bir ciiıayet olı,r. 

Aluıan millf!li, keııdisfai Atmtpa 
topra1darım:l.a'>. faale etmelc tehd;di
ni aı";ede>ı bit vaziyete nih4yet t'er-
1ııe1., fate,.se, harbderı eı;vel irtikab 
edileıı luıfuya dii.şmemeU ve b-iifii.n 
dünyaııııı ıliişm<Mı olmanı.alıdır. En 
telıW.-oli dii-§ın<1ııııım ldm olduğmtu 
oyıl'd ederek bilfiitı lcııvııetlerini o

nwı ii:.eriııde topl<ınıaiı ve ona dar~ 
beler indiı·nıelidir. Bu zaferin şar

tı başka noktalorda yapıluu~ fednr 
Jdfrtiklat olavaksa lwvmimizüı müa 
takbel ııc.silleri bize tJU11ktrı affede· 
ceklerdif. Gu!frctlerimi;;iıı rrıiikafa -
tı bu. yü::detı daha parlak olaoağ$ 
içiıı, 1ııiidlıi1 üziiııMm~'.izii, derin et&· 

di~eletiırıi-:.i ve o z,amı>.n alınmış e· 
lim ka ı'a 11 tl.rrJuı iyi takdir etırııelf 

nı1/.:(lıWIL bul.aro1~l.(lf'dlr. 

Biz bugün bir devletin k.:ıybede -
ceği toprakları am.1k evvel emirde 
siyasi i.stiklalini ve ana vatanın şev
ket ve satvetini tekrar d!ie ettik -. 
ten som·a istirdad ed .. bileceği yo ~ · 
lundaki esmdı fikri kendim i?,e reh-. 
bcr edinmeliyiz. 

Bu istiklali --~ bu şevket ve sııt -
veti aJ.Jane bir ittifaklar siyaseti 
ile ımkan dairesine sokmak.: İşte ec
n~bi politikP.sı bahsir.de enerjik bir 
hükumetin ifa ~tmesi l:.sım gelen 
ilk vazife. 

Fakat biz Nasyona! - Sosyali$tler 
Yahudiler tarafmdan idare edilen 
lafçı vatımperverlerın rıeşisıra yü· 
rümektcn kendimizi bilhaSfa sakın· 
malıyız. Bi-::im hıaı·ekıefimiz de lnlı.ç 

ile ırıikadele'!Ji 1ıazırlıyam1: ~ıerd.6 
protestol.(11' yapmak gayrı. tii!P dalar
sa, ne felaket! 

Habsbourg'lar devleti de-rtilcn 7.><t
da'l'i'a ile §Öı'Olyecesin.c bir iitiJ<rTo 
akdi y-0luııdııki garib fi"kir A.lrıı<rnya
mıı /;<ırabisini iııf<ıc etti. Bug•üı 1.3-

rici siyasetimi:e açık bl!lu.ııaıı im-
1..tinl<tr tcdl~ilc e<lildiğf ~·m..an nııı -
1ıayyileyc ve Jıi.esiyata k-..ıla.k rer -
mek tektor kalkuım'lml'-« •becliyc'ı& 
mani olmak için en iyi vasıtadır. 

..*. 
Şimdi yukarıda vazolunan üç su

alin tevl'id edebileceği itirazları ccr
hetmck lazımdır. Bı. sualı(;r şun -
lardır: 

EHel<tJ ~atı hcrr göze a..şi.1.:dr bu -
luııan §iındiki Aimmıya ile itt•tak 
etlilebili,. ıni f 

Soııiycn, dii.Jınrııı r.ıilletleı' y•Jli!e 
bir ilıt;da luırel;et~~ı~· k•,l.ıi! :yetı: 
midi der'!. 

Salisen, Yahudiliğin iiiif ınu ma ~ 

lüm oldıtğıt için, bıı n::fu-: diğeı· 1.-a
vimleı iıı iyi taT.-dir edilırıi.ş meııfac· 

tindeıı ·ve iyi niyetinden daha l,'.:,v .. 

vetli gelip de sofr biiWıı itNfal.; pm. 
jclcı İile mciııi olm ıyaaalc ·ve oııl<r.ı'i. 

beyhude bir lıcle so1.:,m ıyacak ıııı • 
dır?. 

Birinci noklanın iki s:.ınıasrndan 

birini ka.fi derecede tedkik etrnüı ol
duğumu zannediyorum. Aşikardı~ ki 
şimdiki Almanya ile kimse ittifak 
etmek istemiyecektir. Dünyada ke·1· 

di mukadderatını hükfımetleri zerı-e 
kadar emniyet telkin •tmiyen Lir 
devletle bağlamağa cesaret e:3ecek 
hiç bir devlet yoktur. Elyevm kav
mimizin muztarib olduğu ıniic-ı.ısif 

manevi vaziyet i~inde hükumetin hal 
tı hareketinin izahat.m batta maze
retini bulduk1arını iddlJı eden v:ı _ 
tandaşlal'ımızııı ~oğu tarafmdan ya
pılmış teşebb~ gelince, bu · gavt!t 
kat'i surette reddedilmek li:.z:tmdır. 

{D6t.oaaı u.1·] 
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... igin, :bir Dllmın bir &il evftl 
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Bugiin gibi ha.tırhyorı.un_ Tw 

lliı' .-e ene!, pne (.Bir Na.san) dl. 
O allı 1-ı tok bilyük bir teY öğren
aripim: Sevginin ne olduğunu .. 

Bir Dİ8BD.. Bugün benim hayatta 
-tltiniim noktam oldu.. Bugünü ba 
....ı 1111utabilinm .,_ 

.8ir NIAD . Bugünde ben lle\'giıÜll 
J1k &telini dudak nmdan lralbime 
•kh= 
Bır Niau "f) b11giinde, benim oJa. 

cağına söz verdi. . Bu sözü verdiji 
wlrit g6nftl Ç&Tdağmm. altında idik, 
-.evgI denen tatlı tir Iflk, goninmİ
Jerı dallar aramndan eüztHUyor, o
ınm masam, çocuk yttzihıde al al 
mahcnbıyet belezonlan ÇJZiyord •• 

- Beni aevecek misin. Beni ae
vecegıne soz veriyor musun . Benim 

·-llWlm? diye llOl'lllUltmn • 
Ümit edHıniJen - affede, -

----- .... -.ıaı - A · aenıbilir ;mi,. 

yım?. 
Ne o duğunu an 

dU d dakl hararetlendir
m tL Ani bır h r ketle ellerini tut.o 
m bu cevabın ate§li ceva.hmı da
daklanııdaıı öperek vermiatim .. 

O gün.den bugüne kadar geçen 
gtlııler içınde, o, bir Nisan gıınünü 
hi uırutamıyacağını söyler, bell 
•'yalnız bir Nisan guııünU değil, .. 
ni d seni de unutamıyacağım,, d.
clm. 

Mtetim, el'an unutmamı§bm. 
1şte bu gthı bfr !ftsandı •. 
Ona. mu tatlı bir mtIZipUkle al-

6ıttmat için gldeedttm.. Ve aım al
dattıktan 8111D'&, IRı aldaınfm onda 
bmıhfı -ın,eı Te lfke mfmikle
ıılııi 1lllmeJc tpı hJbfmin en içli _.. 
Rbll'lndmı cloPn aetgimi gene da
daklanmdan, dudaklarına sunaeail
lua.. 

illa .......... aa= s. bumm 

loin '* çemk -- lllP»Jıi1im • 
Ve nihayet bir çocuk gltil • ,.. 

Ji tmpemlle lfidyonlmı. .... 
Oğleden mraydl.. 
aenc1ıpn1n tUiı ~dal

-. o.~ 
Tramvaya bindiğim akit gizle

rimin önOndıe Ja1mz cımm. hayali 
ft.l"dı: 

Bayrettl:D ılw•J- .. 
-im demi? .. 
- • ., .. ,_.un ya! .. 
- """ imden niye •lttadın ?. 
-Jlaa ml!a ldye ·a!:Wlın?. 
- Benim istihbaratta fiil+•IUlll 

..ır ••Jela. W CllleriDdtn 

....... d9L. w _. ta'min • 
daın'n • •a' ıii ,P'ia ıd tm. 
~llMiL _ ........ . , ..... -

ahhd!m .. ' .. ..._ 
Jlma bir du s 1 

t c• 'WQ. .. 
:8emM Jd b' 'lwte te ...._ mn-

ra sti•asdljiaae91 üe a
•mn drH mB t l çak_._ imfe. 
O, _.. 6'"11• 'h-.ıi --..,r g6-
ril• ........ ~ ........ is -

Ubao~· ... - Aı9.lltimf - --•flin vij·'df'=I. ~ l&o 
,.... ..-Jn*·W-a Smri lll IDeD 
mil .,,.,.. Nbsda Vl!IJllliltim. 
Ha b ı ben ena kalbimi btlttin ae-

~ &öz?erinla:-- '81Udiiib& 
anJJyor, kalbinin beYecanh heyecan-

11 dıalJıııuı -···-· pJms benia içm çarptıgını hissediyor gibiydim. 
lııtfme-güzet bir leyllk kokusu Biaı
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,..., ~ ........ de o 1 

.... dM-
'.111111 , •• ,. 1 1 

.......,.. ......... çab* 
gelmiıJtik • HeHlee gitııi ... tram-
. .., J n lni1llll •;wıt,euğım, ÇU. 
.JiU bır fl1'J flatırlıııımıyıormn. Faı.t 
tNnda ~ bir feYkalMe!ik te 
ydlr .• Çlrilitt. hııl' ... ıJbl. iem* 
:Mft ... 

BeHri de içinde, aevdtpn o -
tu!'d ğu l nıtftM.Ilğa ali -
yorum sanmmm, fakat hakfkatm 
'Bo8t:anmlm b en gU7.e vfDisma gW• 
di. biın b~dan ,... 
rind yacak kadar yarama-
~ 

ımde taaarladığmı bir Niam 
o da y paca w tesiri limdi-

Uşiin yo k tılaaıya gülme
dudakla.nmı ısınyor, .k-

dimı gu tu uy r.dum, yakında n:i
pnlan yorum diy~ektim. Tabil ba 
h nu b çılgına döndürecekti. 

de aflaya ak, banaJaakikat
llİZ diYE~.ekti 

Villiııuı. ginDifüm, ı.-

hn bah a.ıı Mahmed• beni 
daldıg:>m hiil8adan uyandırdı, c.a
nana olan .myaretlenmi bildiii içilı 
11\ı sefer de OD &ekbjimi anlamıış • 
1acak 

-Ba 
1a.r. 

Ben *Pl'P kalmJatım: 
-Yoklarmı.., N.,.Jı~? .• 
Bahçıvan Mebmed ..P, ıabat v ... 

mek. en İl güç aabiplıeDııin • 
jır arkaamı döPuek ce-
v b 

- Bay Selım geldi • Oıwala Glk· 
tıl N ~ de möy-

- Çok mu oW Jılebrneci:L ... , de· 
cliıİı.. Ne vakit · ttimr ? • 

- A§aiı yuMrı iki a.at oiuyçr •• 
Allah. Mlah, )Mı .., &.Hin -

ldmııii? 

Ben böyle bir-..-Mn•IJllirnwt. 
Aıeala ımNM11ndan l>ilillA ouydfT 

- lleiuull aia. cWirn Jlim bu 
Bay hlim, Ba,.a Omanın Ulra1-
mı'.7, 

lılet=ed .. dilini• .tllbndaid 
....... ~-.Dla
Dleü~le: 

- Zippenm biri .. 
Demeei ÜllriDe Wnlenbire yıl&

.... wrııbnup d8ndlm.. a>mm
• her ~y lmvdı. Alila.ltmalr. Mi
- ~ yanmmak için b1ll'llya ka
dar gelen ben... demek... Bal bea ••• 
Mn.. ald.atılmıatw • 

Ham W Jalıuz eldetJJ•at ~, 
.aızıi a.m•nda bir 99Mlilr '3ııUı bir 
~yaldım aoua atJaalmelstı ıBu • 
m iQin..bir WI•• DNlllll elarall
tı... Fakat.. •ket "la. 11 im içill: 
Bir istırU... 

~ aporrilılı ......... '"" 
•• , it' n 1 fBmall) - Zerıgul - dlr. __ ,_ ,....,. olım•oclern 

dak tehir stadımmn 1*fdlneaı blm- lltıadmınrda iki dene ~ kar
clua. altı ay nvelQOrtaum sayın -- plaşacak bu smetıle bölge hiriıad 
Ji Ye~ hw!lknnı Bl1id .A&oya 1lıeUi olaeaktır. 
laimmatile 1&.QOO linya .ibale edil -

--- Ba....-.m -~ JÜ...... geı.,ı .. ,.....aa yakıada ik,.. 

..-I edjleıelr ıe111ıp hediye edilecek 
tir. s-ı...t•k yüıd•n+- lliil&'e lig 
marn iti devıeli ... JlllPıhml 
- -lıiırinei devre 88Dl1*oDll ~IQ;ill
mk .,., .. , Elejll ile JıaPJlan. mrhı '* ....... eoma nepemlwiftir. 1-
Jıdlld Anre llUMlluma 'atl'amış sa
laaıam. y.apaJmNpH! ~-Du maç 
ı.r. kaza merkezlerinde yapılajaktar ( 

imıirde pman bir 
Silbdcab pkaland! -·· 

Temmuzda da •aJunn•zda 7 bl>lge 
arası atletizm müsabakaları yapıla
cağı haberi ahnmJlbr. Bölge Amu
rada bir de yilmıe havmu yapacak 
Ye bütün Karadeniz M1p1eri bunda 
su sporları mUaabalraJarmı yapacak
lardır. Sahanın hit.amıMa btitün çor 
ıubeleri yeni ıeıeıı beden terbiyesi 
çor öğretnwnimjajn ~n ile 
bummah Gir faaliyetle ça1ıftmlacak· 
tır. 

arsta şidcldli lDir 
zelzele oldu 

• 
lanir, 32 ~A.A.) -.haıir sbı:taa Kara, 22 ~) - JWvelki gtn 
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tar ..... T-Uraalu ohlp ı.tubul anuıtwnda bu .kö,U. 85 lıwiııdll!ln 
~ .wndelahJr eden 'l.2 ai otuı:ulaılu.yacaciereeeQe,hanlp 
w ealri ._.ahlaNmı bulunaıı Ilı- olmul feliketızndel• bqka JWyteıe 
- ge.ı n k pdnplplsj lm pi:us kısa plranımııilr. 
amanda yinıi bir 8iD&t vaklasama. Giiacllz c+nae• ciokyıaile insanca 
faili olduğunu itiraf etmiştir. Çal - lliç bir z.ayi&t nlmanuftır. 
dlğı ..etya mücevherler ve altın aut ffOkJh•et.çe li.IUll selen tedbirler 
vemilre aattığını a6yleaiği yerlerde aımmıet,ır. 

~ hıttrd.ad edDrri•ı ve sah4>- -·-
Jerlne Dmtıbber muhbilhıde tealim H t üf 
OllmmQBtur. ıcendl8ine yatatnk e - CaJln D USU 
eıilerle tahsı hakkındaki .22 tamiın ı Aın""Va, 22 "6-A-) - Nüfııs sa
evrak Ctımhuriyet 'JIUddeiumumili - ynı deapmepi dün İı&lzııılldmımd 
jine tevdi edilmi3t.i1'. Adliye sabıkalı tam lMr mfrwn ve mUbns 'i)'letle 
Dıınanı tevkif etmi$ir. mma. ennilUJ'. 4harc Dltice)ll ıön 
1tlemeQe açılan madenler ka=ra" .....,, aiNI ..,_ 18.2G 

Muğla, 22 (A. A.) - Köyceğim &kadın Ye 19.DaO.erilelt om.it U.. 
~ meYkiinde bahman ve re 38.172 cür. Y-hmier.nW\as mik -
Tirit -Krom :bonim pnetiu aid tan. U20 Ddm v.e 8952 ai erkek • 
lrNm madieaf iı)lemep Jwprmııtır. larak 12.812 Jdii. teBbit qlpr.ıatur. 
Qmımiye meftiindelti llanga.ııez Hatay aıı&vatana. Jawutflrju ... 
.. ııni • ,.mada ,...,_ ıece - lllllD laba.tiera. ..,...."' atıf1ml 
..atir. 7.700 Wi Jd .._ ns·ıu 6.172 Dl-

aydmchi blafl(ltft J.81! ,. ı. ••dar. 
~. 22 <AA> - Halke9i....., n zsle tataluft. 

pıtwwinhı tertip ettllt e1li ltilomet -
..nt liistldet gezisi muvaffali,etle zedelerlna yard11111 
aeth:eleıınil ve yirmi gencin ~ -Kara, 22 (A.A,.) - 24ılaıle mmta-
ettfli b:fUeye beden terbiyes_i an - kuma i1irut vıwHi ık"Wile ft 
tı"m6ri1 ri)'Wt ettniJtir. Kın'•Y hsdua _.. llir ay içinde 

et- 1faJbvin.ip köycftmk kolu 22.IO öküz eevkriilmietir. 'i:ollarm 
..atarmdmı-mftreltkeb kalabahk bir Jrs.pa1ı ~~-· ••• yllllm' 
kdl1e dölttor Nmmk Gedilfn riya - ve iki yüzer hayvanlık Mfffeleırin 
sıetiude Kaıpmlu-nahiyesinin Alihan yolu açarak hJç bir ima Ye. teliıat 
Ye Demircftlere- lriiylerine bir tetkik vermeden aelzele mmtakasıua vai' -
ft myaret gezisi ~. Her !illi ohpalen, pderlJea. laqwaııla • 
Od ait aat adthst ,,,. Hltitr ça.tlpıa - nn cins ve kudretini g&starmekteclr. 
ı.ı etavd'mda köyttUerle samimi ve Bu mllkemmel lift ökDlılerilaia Er • 
11J 11 it~ 11ap .,.,. J1aP1D taftle re- suruma kadar iqe • y.c» ......O. 
lırl .- ..... ~ maayene et- n da- dallil oWııju ı.aJde balMtı- tilti 
mil 'fle-ieap edeDlerin ~ da M lirap tmıin edilmilfir. Mi1ı. • .enn_.. llldlle-afrtanı Şlne)ıe dön- yaat ve aevldyat yine devam etmek-
mletUr. tedir. 

:delli. 
HaJilPlı ı.e,ettne IN!umm difer" 

ihtiyar bir pehlivan da: 
- P...-!. Jleüce .-a•. Gi1sek 

gf*ftbıedi.. dedi 
n.Jam., hak .. meUiinde bulman 

lçüncli Dıtiyar 1Jelllivm da.; ıı&.e gi
rerek: 

w ,uan alnı••m. 
- Yahu, • lliClnı liNI bu.... Ki

milıi ohn•dı der, Jdmilli oldu ier
aı ı.m bir bf ı 1 ,at mu! Ne re
alet bu •.• 

Baldkaten yat sftnli mıı wmu 
1ara dotnı btlttlD. b.td~ bomı111-
ta. Ortaya blrtüMl hileler çıkm• 
ti. Gabek g& iDiL. ,wtı:dadı .. agdt 

dlltll, fala tüiltlde )dr Hri -
ldeai zli]r ler ,al ...._ 

Halbuki, ... ,.. ..... clTi ,... 
lmı oJan glıtılli- llvrmn mtı ye
- c1eitHkti. ••k mrette iti ktl· 
- hmili ,.. ...... idi. l§tıe, 
mailabiyet 1111 lılL 

hJrat, www ı ta= 9111"1 hilelw gibi 
bu, gUreşe de birtakım hileler gif\o 
mifti. Bu aelselıie WessWı eden mil
saraa şekli gerek hakemler ileynill 
de ve gerekse halk beyninde bir •evi 
tekiller ve kaidelere bilrünmüttü. Or 
tada n.i7.am ve intizam kalmamıştı. 
Hazır sırası gelmişken §UllU llÖY· 

liyeyim ki, bugfin bile yağ gilrefi
nin bir yenik tekli yoktur ... Dem.en 
her gilreşte bir kavga ve giirültU çı
.br_. BUtUn gflriiltfilere sebeb de: 

- Açık dU§tll.. 
- Göbek göztlttli. 
- Yıldızladı.. 
Gibi şekillerdir. Bugiin ~rkpınar

da ihdas olunan ve yeniden canlan
dınlan yağ gtlreşi bqpehlivanlık mil 
u.bakalarmm bir programı yoktur. 

Bence, evvell bir pNgr&m ve 
nizamname vücude getirmelld!r. Oa
dan B4mE güre§ yapıballdlr.. 

SUltau ADI deninMa ...._, yaf 
Jilrelleıri acayib eekiıllere 'taüribıdü. 

lhftlae, •Jftk BzeıDie Sheş ol
mazken, sonradan- pis yerler9e gü· 
reşir oldu pdliftD&nlmz. .. lılağlQ• 
biyetlel;iıı ~ ma10m iken, yavae 
yavq başka kahblua gmH. 

PelWftDlll iki ldinıği yerft'wrma
b w değmelidir. BlllJlm tirMl mağ
labiyet abmz.. 

Göbek qlldl. Gibek yıMızladı. 
ne demektir? Atik düştU de ayıb 
bir eeydir. 

Mesel& yere oturup dftle,u bir peh 
1iftnın FSyfe göbeği açılmtt 
olsa derhal mağl1lb sayıhr... Hiç 
l»ôyle fJf!Y otut 1D11? 

Evet, yağ gtlreti bir mttvazeae 
llreoidir. Litin her .,eyin bir hıı
dlıdu wntır .. 

Ne ise, gelelim aclade: 
Vali JNll&, bidietll hicWetli etra

flnı hqWdı. &•eağız fHddı idi. 
Ne biçim günıfti tııa? BiınW mai
llb oldu.. timilli olmadı diyordu. 
Ollte ., ~ plibi,.et teltilleri 
ona,.abJOl'lmNI. 

Plll&, llİIU ..... 1U suretle llÖy· 
lendi: 

- B&,te taiıiedz gijreş olur mu! ._. ~ '*-- ÇlkıYor. Aliço 
• halllı, Alll.1ı 11a. •• Za1ıen ütam 
-oldu. illan •m 1 ... Gllftıee ııiha
)lltt ffl'dim.. ctaflhıuz.. 

PlılJa, ...,_ ılıre emir W!'6i: 
- lleftea dJıtlılmı.. 
1'te, Adalı ... ile ~ ilk 

~ :biliııormlJI... Peki ya.. • lı Jaer l8JÖD ll11 iıııısWt ._i ...-,orma 
~ili: ıecest, ben, .Aıııeırikqa _. j)wpa .. 

. .... _. 
~tmeden Aliçonun i.krllll~ 

dan birinden aldığını bir _..& 

11u.sireşi ~.iki HW1 -·· 
tarak gösteriyor. 

lkı •tl~ meW\&buada Aliçe>:P 
9C* tı:pmetti ma1llnıat var .•• Bdi 
-..ı at tüyer -ki: 

- Aliço; Battan Hat tJiııde" 
-etmiftir . 

Bu malUnıata :öre Aliço ~ 
gtlrettiği r.aman elli )"8§1Ilda IS' 
fat ettigi zaman yetmiş seklJ, 
1e11 yqlarında inıış .• 

Bizler, Aliçoyu da.ha evvel 
etmil biliyord"1t... Edirneli 
zatın yazdı_jına _gore peblivaııJJl 
kan Harbiııde Malkara köy 
biriııcie vefat ettiği ve o köyti. 
zarlığında ebedi iatirah&tine 
eliği haber verıliyor. 

Acaba Aliço hangi kQyde 
etti. lıılean elyev.im maJOm 

Allah rahmet ~yı.iıı.. beis.. 
Jll8Z8& OJlWl Mmağh}b ~ 
bet ~ ihti)'ar Jıııilinkm 

Türk &ençliğine Ye mü.nen 
tamtmağa veaile oldum ... Bu. 
için en büyUk şer.ettir, 
AMıçoym betMten. soaıra aba 

bir t.dkik ile yuUilecek .. ...,. 
mır ar • orıUll daha. callll 
lDbleleriııi orta.ya çıkama 
ribiııa ebedi bir hilmet ~ 

İşte Aliçonun Adalı Bali1 
yaşında. iken yaptığı _güref bö~ 
tice}•mişti. 

İlin galibi, ~ ih.Q'l· ~-
onara ~mıı pehlivanlar a 
bette okkalı ve kavi olu)oıdll.-
AMlı Halilden &ml Kır.JIR>Jll~ 

ICeca YUilllf ~ :KDea 
KH'kpımn iq yüz ıakı, iiç ,.. 
ı.iH& plmİIÜ Ymuf o 
çek ge~. Y-iPmi "ki, yirmi ilG 
.\arın'8 WIJ!4ı. 

Rızanın fili' ı üzerine 
mUd'det aradıktan sonra_ :....t 
Abtttft yaka.lam. , cfdn no~ 
liye mahkemesi olan asliye 
ci ceza mahkemesme verile~ 
hakemesi yapılmıştır. 

Mahmud, mahkemede, para:P 
dığmı itiraf etmlJ dinlenilen 
ler de bunu teyıd etmişlerdir· 

Mahkeme, lrahmudu 11 ay 
-malrtftm etmiş, çalınan puaııı,o 
metinin azlığından iıçte iktSl 
mil, yqmm ttçüklqfim!en ~ 
tenzft edilerek netice fti~'V" 
hapse, o kadar müddet de 
nwwweti ettmda 
brar ftl1lmit""" derhat tevıdf 

.... tıetlıllbaııeye gönderi 

llitıkimiiıı+ı. Dol• we.nrai 
mı. .. ~ §Jllll8"e azı • 
... hel' a. Dın tc -t'*...,., 
Je: 

Jrmı1a açarken, o benim 1ıDr memur ıJ'l~~=m:ı ~~~-----------.!~---··ı bu -.aite am .._ ~. 4imııii. 

diyorum, ~. üztllilr ve .aiJ&rken, Of Yambi ..-. iP*irmm; &-
o bunun mAnamn anıamwor &öıtlnü. .. oldujam, lliin• ba,.mnı ve- - 1et o ·,.._, ttedtm. Sil 
yor, ve kendimi mazur ~ek ~-=~~~~~:ı· CAS?J'S .R:CJr-1AbJ: ftWlentjian 19 wjsm.,_clull neı. ~ lllNlt9111eı. 
için aöyJecliğjm yalanlara imuıır gl- .. jpüy.ordum. :e t, azı -.ıanm 
bi clurQwdu. Demek hep mı ,apı- Tefrllr.a. Bo ~ 17 llktijim.•-•a.•n1ebıi~ 
~·· - RiyaUr, dedim, senden a.ef· .-t - a-, dali, cac kmm. .. '9'I ı. ıPn Toıw ..ı mıim ilmin• ,,. 

1Gtme lıAdD çlkti... ediyorum! • r .,. gtdeHm idra llBGnet tmı ,.,. .lıqıatmaı m ı b'ne ıiliaı memur 

'Bn sefer Toııy kırıldı: 

- Ne kadar inadcı m;I fr: 
ma • .Mıii. Stili ~rum, 
ArbkMndm~...iır· .... ~ Tcıny lrebıma~Jmi.paa. ....,.._,&zil_....., d~ • 8lilataJnn. edilmiş basit b"r ajanmıg. 

dljım r'nqpaa Wdıalllftı. Ka - ti. Benden heaab sorar gilli: iıılr n • • r waa ....... Bıaa io ı.llEl 2ozw'ain lljaM. 9linıMe llapadım. de 8'vJedim. fk;.;. de bu 
maruuıa dGjm. ıtliriipalak .Biç. u az 1 eliti. Ve tldlatmaja iJqlub: _ B.ica........_ cWim. ..a;teme... Qlidlelim. w ev'••"m _. 
nurarhm.. - ........ ft.. bdm ..... .Jlıwvanı etme. l Bak -- -MVet ... .. ..... .JIMr"."~ 

- Yine sustun Bmma, Jledi. ant - ._ii+ıwı lwll••n .. traluıt biw ıBo ll8MI" o '-.r •i: SeıUa iGin ılıııer Ml'İ arkil' V 
~ adeti meımum ohnaaı.t .._ .... , s• .,...... .. tlrtntjain • - MMeina fPIJa 18)Jlıılli aaıı - aı)QID. 
Obi bir tavır takındın... ...,etlllıi4mW ......... ,.,... ... _..., hj rz m 1) B, dedi. d!1N5' -... ...... .. 

Hiç cenb vemaedill:ı. HafitGeAo- •••tdtJ•ı ·iadiıt • ihı bfw aiWl&t..z" tı &. 8ılilifiaii1X bw -ı-. LzdbJ ...... .ımıı14111 

lallıu ctmMJclecli. ,_. • r _.11C'I'• t1at,,,. ıartte-ie •' ıt ••-1'Jılrat bu- llktaflık ebnenin sır-.•ıJ-
-9Syleaane1 de4i, DQıe ._'41- ... _.,.,. ........ aa-rı.t.. ıs'·~~·-~ 

)'Ol'BU!{!.. ...-..-.ı· · , rt siilı? •ı a• ab t • ·---
~ • .,Pleıh~.-mu _...... • , ....._.,, · 

dlmlUJbı: - ·'"" 1 .r. .. 



V.zan : Cama&. BAlmA!tp 

VeHı..ı (im) de, yaban<s ~ 
turıfırin ı.airleri altmda vttcud bulm 
ilan.' at, edebiyat ta, .zorla li&bul ~ 
~ illtenften ahlllık ve adetltrde 
-.lderiıı heyeti umumiyelli içiD bio 
ler' ideal. olmak vaıd ve kabiliyetml 
... YbetınişlerclL 

T&rldirde aile teWddsi 
( Goetbe) qkı, bir kimya ıstılahı 

Olaıı ( iııtiha.p a•W- • Alffnile' eıee
tive) tabiriyle tarif etmiş. Bu ti.bir 
iki cis.'tlin btrtilriyle> imtiza~ edel'elııo 
keJ141ilednden büabütila. ~a va
llfl&n, hassalan haiz üçüncü bir ci· 
lia meydana ~ .hiıdiN'ini 
lfacte ediyor. Keseli. (idrojen) le (ok-
liJtn) aralannda titr allka buhmdlt .. 
liuadan birleşerek ~ vüoud& geti• 
~rlar. 

llaıfun olduğu üzere bu iki gazdan 
lıitt yanıcı ve havadan hafütir. Di
leti ıae havadan ağır ve yakıcıdır. 
İkhıinm imtizacın t bambaşka va
llflara, hfı•a'•n: lllllllk olan ve her 
leye hayat veren <•> hasıl olunca 
O ıazler kendtlphsiyedertni kayl:Je.. 
di,orlar ve bittatl aralumda sen 
Jlır mm; ben Jlılucı~·WibU~ 
ll:kavgc ~ Meydana getir
diııleri eear) nı;lb' tea inhili:le 
~-(bdiap..Ulraın) .denilen 

ıaeçnı. Jmnetia teeirtm manıs 

lıvb JAS cbıimler U. - maruf ta
lılri11e • kJrk Jıl bir kazanda ka.y .. 
~ da imtizaç edemezler, di
lllıatll';t canlr bir esere- vttcad vere • 
...... ôalır.halb ola?ütM ileri 
~. 

'l'lbU ve makUI evlenme de arala-
~·'»•• btllawl e~ 
le kalbiıın bfrMla...ı demektir. Bu 
... et• 1!1 "Wtı11s t 1 ·~ 
&Ueıler. jnAiJA'dm m11wı kabrlar, de. 
'.tama ve istikrara mazhar bulunur--_,,, .. _ .... 
Ctınku erkekle kadın kendi şatmt• 

Nltı1111 terbderler; uınıturlar. ye
lal teeekkil-icJIDder ailede fam olur· 
- Aralarmda benlik, gurur, iuati-
laefa miinaua•an hidis olamaz: Mev-

8-ftıt; tı•r . .a z • la*lul ı.ı. ...... 
21'kekM bdlll-aru•••nt mUnfi. 

"'-ıert Ddj9 a)'ll'lll&k kablldlr.: Bu 
~betler yak~ ve taWI 
.... ......,..,._, .. Da~ 

-.auı-'PJ9 . biliıısin, bi1İBJMM 
lllr-. tenadlı!li. En dojı a ve lıakftd-i"•-... 4'9•Wlt•,.ü.18"1Bll;. 

~- 7 l ...... dCi»tıı• Y&li11t bit 
~t pll9ıtıdmİ<a _.....dllıjea 

~~'-a1Jm:a91~BW*IMl:~tW 
.. 7 ıtli•I ' ''ı(llzl ılllt~ ...... .,..111'1': -~ cHlllJ•ew
~ dopcu iZd!Vaç-

-..~-ll----tiıtia .... ._ 
"'ıs' 2 1 'il il 2 1 o il t 
~be m ''Pi* aıWeıllrierr .._ 
z--~ . 1 k19ıhııılı•.. Jtatilllp 
~? f ... ~tatdtltlr'~ 
"'-_.!:)QJfobllMM bJlbaa ftttıa eder
~ ~~8Aıo 
~•'ana .. swf"8dtFine _,.,..,. Ç . 
- LZiyetı ,.........,.çu. ...... .. , 

3 s;a. çiftMrbl' dftiddl \19" 

--·nı '* ooak kW1iliii)Mlklinm 
llrdi;; 

Bugün bile her hangi bir kimse
._ hOf)annwhğjnızı ifade etmek 
~........-'ı>uilaaa1ıııuze~ det• •• 
koca~ sebebl
de'l*'Bclıd•~ 

"tlıada gtiriridliıtb. 
ll1ı tlMlaı.tle' (tntftlati allbm:) m 
~l~ft (Gôetlte) den çok 
~evvel ba meçhul kuvvetin in
le w1 1 1 tMleM ilzerlnde 

tesiri hm baluudujwnı samıil. 
~ oldlJğunma eUphe yoklur. 
~kler aile ocağını mukaddes bir 

t4ttf ederler. Bu telikki 
' bark) tabirinlzde sarahatla gö
A- ektedir. ..Bark,, mabet demek-

• V aJdılyle aile ocağını, aile is
'-t ve•etbıl himaye eden (Ay.it) 
, ı.mm""'dz de vardı. W 
loUıaeı ,... CPı tta - HesUya) s _.., •"ev--... t' 1a b9, (Ayı. :_> ....... bllb ... .. d41leı\o 
.. · 'Ma•'A.,s27s vımıta• ;--.,·: ~ 
iL ~••?c .._ mabtttlıt" m.uJmııll 
.!'119. ~ iJMd. 

ve uw; tm itim ilıs NLfa-

zaya lilıMbur olh.n .(V estal) lardı. Bul 
aldde g&ıtertyor ki Türkler, aile
lerde ahenk ve istikrara pek büyük 
bbı'Öaem veriy_crlardı. ÇUnkil siya
si hap.tta vukubnlacak tuıebzüpüm, 
anarşidl9ıdoğacak feli.ket ve musi
bet sellerini önleyecek, oJlların za· 
rar vermelerine mini olabiJecNr y• 
gine kuvvetba; seddin- aile istiJlr8.n 
olduğunu • kad•nm; normal; disip
linli r.amanla ma bir :mlll8ttn mulıa
.faza ve villay& edici lnı~ en 
sağlamı, ildnli}>lar eım-nda; balı· 

ranıı. Iİlll'ıŞlk Z8 ml8rda dit sefa.
betiyle, alı'Mrmn bomlmaaiyJe,. ken
dini istıJııerek mahk6m ettlği.akame
tiyle, OllDiyetin inbt1'1iDln en ful 
sebep1eriadetı bal~ pek iyi 
biliyorlaıdı. 

Onlıt.rm naaruıd- aile, Mletin, 
cemı,etin t~ BU t ıHı• ber 
türltl harici teıdrltrdea o zm ''e 
mallfuz kaliınlı: salibet ve 'Jlatane
ttnl ebedfyen Dl\'hafaa eyJmıe8i li.
ZlllKIL Şµ haldı9 izdWaem gayesi, bir 
temel tlılllll vttcuda gettraı, ~ip 
eden ~n yam erkelıle kadı•ın 
mibdıMM•aD mlKldi zevk ve hizlan· 
Dlf ._ iktteadl hırs Vfl emelleriJ!i 
tatmin d~ oJamaatL 

ÇtflM perllemr se~eMrtne, 
intibatı allkasma kıymet verilaiyen 
yalnız bu kabl saiklerle vuku buli. • 
cak izdf9aç1arm teşkil edecek1eri te
mlıw.ta ıwa.. dmwtarı'gilııl.ea: e
hemmi)'etaiz tesirler, ~ pekıJ 
çabU ç8ı11yt1p inhiW ederek u..te
:rtııılılıltl ıaııdlı yma• ı r · Bll:ııep 
otaoakJan ink&r ediltmes bir lilld· 
kt.ttl. • 

'fN 31 - 5 .. 1... lıılıılllll-
da.mutlak bir milaawt vanllr. Ba-
dana v--. iai..ı..ct. ~ ... --
l'Üll~ (Kiwbllı. katua) 
(ka.tmlıt ~ gelir. (Ka
tık) ,.. (tamamli.yan) demektir. 
Bir ciBmi tama1aıran 19Yin.o eiaimlec: 

"' Jeceği tabiidir. Bu tellkki ieabl oliat 
ralt ...... ı.e..,...... ga ........ 
.... t ıwmltJ ın..e to~ 
~df·dallns" eft'eit ne t>enı. 
bülmıardiı. 

Tlrkllrt k.-lltteırltelt< anmna ~ 
çMlllllW ~ ddt•ilr arme& 
g6rlliill* pltmııeE ve- pçl.... ..... 
dutlar çiimeğ1 liiç bir vakit dlrii* 
... 'A'' cWw 

(IBıNa-t•tltti) •111Jdl
aw. o · ıııiıı mm 1 ., (CIHum) 

c1111· Aı••• JııtiJW. o ıs.-. A· 
nıll•)Jl it ~ IMllU*lllt, 'blılraWr-

-· 37 ":!! i IM:lt ' ı .. e-
diJdetiııııt aöyjedlkten ...., dıla•li-
"""lldıTtlJlt,;~g ıbphft W D 

(burada 1ı1eyja 1*.haL mı•n 1 • 
oıau Jı:1 o da Tllrkler indinde bdlrı· 

Aillr ts.'1Qılc ıedm lMı.;illıJFllfii... 
rı kola...-ıilND" o U8 ""'llllıia
wre'ellliP,' bı ILl'lar mtlltaebıı ah· 
mtdr. ABt1§1ertyı~ ~. kldill ay
nt'd6reeede aliUdaT oıarlitdi. 111'· 
kek, JwHıu. bir. zevk. w-.eBnce ileti, 
kw.tiJı da a~itber"ft auretle oluna 
olsun eWı ~. yiyec ... ; te
miırilirmll.eftlıf b1r v~"tfllildri 
etmezdi.. 

Ttiltflllr ki b1l te1An1ritr birden 
fazla kadınla evlenmeğe mlnidir. 
Himlt TOPJE alJMt ~ da 
sağlM'dı. BJr. 'Çak TUrk devletleri 
yıkıldığı IMWd& Tült ~ 
paydir kalmasmın yıkılan impara: -
torlutıann enkazı ilzerinde derhal 
yeni bir devletin kuruluvermeamin 
sım, hilmıetl TUrk ailesinin bu 
sallbetwmetanetinde m" 'cmiftir. 

'l'litdeP-._.lıdllna.D olduk1Dıve A .. 
mduluA ~ mill«laie IMOi• 
bilşla.tMan u•a aile t:effA~ 
bk- ,.,w. ... gijıderlrtgibil .... 
Dah~ı:b:& tellklı«fidui e.llt 

w t.m. ~· •lıiliıı iımlrhı --~ 
~We Wıill'e1RI• 
Sim. lisUıl ka 't ,tilç Jılll q . 
met::z il•• 2Sct"Wnnı • a 

[ ........ ı 

Y:Blf'tl SA.BAR 

('lJfırfaNfr f fl'llctld6) 
DilD caııevilıe fbaib bir 1dlıtri kopar
dfl*nr tlftltr ~ td!Hlr. ınr
biııt ................ ,_uıen, 
~ ve DflLJJD)sptaı mtlhim biı· 
kısmı~ &iti olinal t1..e 
bir bufll)c milyon tona yakı& tücoar 
gemist tilltınlililr. 

Btr mtll!m btltr-mttıtt++ttemcı9fltlırt,m b1,.ta z 
admrb31'a' dlfil'mötr .Amerikadaaı 
yam tlmar gemileri mtıbayaasnı& 
bita..ıı&Maa kira iMt gemiı bttlmağa 
meebur ~ti. Bu zayiat Cihan 
Harbinde ilan edilm ve Aııatkaaın 
liart:t& glnnestııe settep"olim "aman
sız denizaltı,, h~ elde edi
len ~ duaNll udır. Alman-
1*" ba zayiatın bh'tke blrille mütte
fikleri düşündUNoek miktara baliğ 
~ umuyorl~ Halbuki Nor
veçin işgali dünyula d8müncü del'&' 
ced& timret ffibsaııa :mldilt alan bu 
dfııriettn ticaret geıatı..tııi müttefik
lerin kucağına attı. 

Sahibi berıüz 1-liayat olan bu. 
mirasın davası gUDUn en ttıühinı 
nteMlestnt teşMI etm4ılctedir.. .Al
man radyoları her ~Norveç liaa
niyte ba gem1lel'e' httap.edeı'*> yal
mz bitanLt devi~ liınanlarma 
girmel«t ~ert icabı olduğu
nu iknaa utrqly<>rl«r. tiıgiliZter da
hli kUllhı&'I bir teHllfttt b9Juıldular. 
MUttt!fikıertıı liıuld*.nrıa iltica e
deeell N\W9eç gemlltnabl "hllral'et
le,, k ...... ~ ilill ettiler. lDıt; 
edilen . bu "hararetö,, İbgilizlerle 
NWnçtik!ırtn mlfellNen memleket 
lertld DIU&.faa etıwel•rhıden doğan 
samimiyet de ilave edilhıce seyrüae
f&r halbKt& baluıı-a11 NOrvec: gemile'< 
rinin ıdtteflkler.tıı IimMılanıa ~ 
dJlderine §ilphe etDlellMkı lazım~ 
Almanlann Norveçe taarruzu mtt~ 
tef"ıklere sekiz ayhk tüctar gendsO 
zsyiatuıı alllarti etildfl obmlttadır. 
AlgMJır ta.raftlllılaa birçok fedt -
klrlMa. il&llıMI edilm bu ııeticeain 
bir- 8iJS81t hatuüe m~idiıilmelll 
.A.1lılul.dlma.-baıtıl ~ :ybıe Al· 
muı ellle iliaaetten 'bıqD btr .. 
denalla~ IDL 

.. «tas" ' . 

ÇoCllll GIW iZ 
(ll"f "'"'1• f.ünl'Üd6) 

bel ederU.; Ve blyüyöaeJ' kadar 
J.IDİ bialen ayrıluacaya .um 8lldıJ 
vaziyetini, inkipfını buraya kaJ. • 
dederek cmrbütrul ederiz. :euın • 
rma..ul biraz'da..• •ııeııyi ...
dl!le, :IDP. 

BayıdôktOr ftllditıl-odasından teır
ru.a)tlt ,..._.....,. • . geçiy<Jltbl.. 
Q:>cuklar 8imd1 börelt yjyQıwlu. 

Bayı doktor ~ bbi ıtMıttlP 
gitiüU.J,or. Kuftakta iki bapn CJ8-'" 
h ... e"• Oıtaıııia bl\ıjlk bir. ~ 

- Atuuz d& lwbhm .. çorbaf&. 
~teaoer lpip a..,. ..... 

yor. Etli ve gör.el yjillil bir 19hriye 
--'gl llµuw 

- Yemeklerimi& Ç9W; iJt V• W. 
ıııetlidir. 

Diyen Bay doktor Fuad yandan 
bir kapı açıyor. ~ btr" odldt 
bet ktlçilk karyola, ilçinsiwde ild.-s
kek çocuğu yatıyor. G&llst ır..,1a .. 
Bizim girdiğimW görmilyodl9f -il* 

~--Doktor: 
- Bftraa ~. diyor. 

lki. hasta- ilQC'ığnppıa- VU\ Arm'm 
farketmemit- İkilli de lnr.amıkh Bu ...._. ... , ..... ~ 
!erden ayırarak bunya koydulrf 
Akşaa ....... Milt &Ottilit 

Bay doktor bu sırada yanımı• 

yak1~gan genç bir bayanı bize ta -
metmyor. 

- Çocuklann mürebbiyesi diyor ••• 
Birlikte bir balta adap giriJ'UIUli' 
Beyaz tertemiz' ört11til Dl&'f'1 ~tik 
karyolalar. 

- Bu da y.a.Wdıane! •• 
Ve biru ileride alçak masalar, 

alfJak i.-...ı., mVlll'Un ba)'Ya'. 
DM ft nebatat r.I 7 rtle__. lllF 

vt ~dohıplan blrkenat"d&do
rm gt!lal btr oyun salonuna gttiyo
ruz. 

Fakat salon- bot. Bayuı.:mONbl:ııl'
ye büyük 8"gi ile çocuklMunlım 

babaecliJOI'. ant.ım oyuncMlaım 
dlteriyGP'ftt bunlar-~ 118'Piro 
ketlel'Q görd\titD ç08I& kfıeşlert
ıı.a oyun...Ofialanllcllki UJDUM"hn 
msar • O' ili a.D1W. Tltkiyeda 
çoeuıt la.il apalilk f.Mniıı..n sar
nti oı •IJ tlıglıa ·liu ,._ teıa.lılt 
~ V.1'*" .. · 
~ intt hl Ptlf'• 
JMbaıC.llflltlıırııa..ıliğtlllta ....... 
- bir 1dlMUne olo'•f-ııı 
eJIJ& IB&D DBllmJ 

den Wt-'J'lll\T. 
"D'U ' ""dala'llU..alat Narvik 

öntfiltte- gftlerd eetirt ve limanı 
bir müddet topa tll.ttnıışta.t'dir. .As
ker ihracına t;eebbUS. etmemi§ler
diP.;, N&llYiJI. muıtakUIDdaJd Alman 
kuvvetleri 8000 tüfek, 10 mitl"llyöz 
ve lllWdmmat iğtinam etJDI~ ,, 
r&gınrve Franm"tetiliğlf!ırt Norv~ 

hal'ekltı hakkmd& izahat v~yor, 
yalnız asker ibraoıaa devam olundu
ğunu V8' harelaltul intrlpf ettiğini 
bildirmekte de'ftlll edlyoıtia-. YabııZ 
tiıgtlli, Ptt1ısm ve bltlu'af kaynak
lan (Narvik) in lngiliZler tararında11' 
işgal ediktiğbai çolltaa bildirmiş; ha~ 
tt. ha taraftarda Alman askerlerinin 
dağlara çekildiğini h•bfıp vermişti. 

Şimdi hangi&i doğru? Alman teb
liğine göre Narvik taraflarııRla İn· 
gtlls askel'i olftıak şöyle d~ as
kerihra"cr teşebb08ll btleyoktur. Yel
nız gene ba tebliğin ikinci cnmlesi 
inaanı derin derin dilf1iadürüyor: 

Narvik :mmtakaaınıia· AhDanlar 
tüfek- ve mitral;k ijtiMDI ediyor
lar. Bu guimet nereden gcıılmiştlr? 
Gökten mi, yoksa denizlentea mi? •• 
Eğer o taıWlarda. matteeılt kuvveti~ 
ri yoksa, tt...- ki kaıMa daırp t. 
y~ ve bi)ie birt pnimet ı.. ola· 
ma. Çünlri1 zavalh NOP9eglllerin 
böyle uzak bir hrrvalide atıllta bıra
kılmıtp hele iki haftadır gizli kalmW) 
silah depoau da mevzuu bahsecllle-
mez. 

,. D .... Rmaen 
"' u litye 

Jldi•.221(.A'*-) -lbMen ı--
17 u• •• 11 t ldt .... m01 • 
JitarllrbtJetAJIJ!'? ' I il bap ... 
...-.ı 1 olano'la ~a!tznta 
,. .......... ebniptr. 

• •• 
(Baf taraftl:I. Wioe) 

BtDetle 70895 aza ıu.,dma m.uvaf • 
fal[ olmu§tur. Biınl&rdan bir yıl4*. 
nlt.7l ura topl!ıJnilP .. Vff. bu -
le 108fitçocuk bakım altın& abnmı~ 
tır. ... ~ ........ 

lStanbaı Ç!oeuk FAdl:gettıe Kuruıntt 
21 NfSan ÇoettJt ınıt&uıl mUmmetJe; 
tiltrblr' görbtlz Ç'(1Cllk"mtl8abdimı W 
titi etnılştir. 

GilrbUz çocuk mUSabaüsı 3 Y8f 
iberine yapılacaktır. 

1 -- 5 aylıktan 1 Y8'1D& llaAlar 
olanlar, 

2 - 1 yapıdan 3 yqma. ka.du 
olaaJar, 

3 - 3 yatnıtan 7 Ytılbl kadar 
ola:IJIMC. 

MUsaı;Rllaı'a çoc1ık mUtehlluıın 

döktbr Ali ŞUkrU. Savh rfY8Set ede
cek ve çocukliı.r bir tibbT lieyet tara
fından muayene olunacaldardir. . 

'nltf y ........... nıllltlr 

Ankara, 22 ~A:~.) - Çocuk bay
r111!l d6Iayrstı~ ~ ~ Ku
l"IDDU btttttir Tfti'tc yamılamD lıl BU

retıe katllına:lrtlldıl": 

Tllrk yavrulan bay.rammıs. kutlu 
oJmn.. 

Şlfkat _,..~yar -
dSllllWJı ref a11 ve MiMJet:hıbıe çablJILll 
QöM*~ mmlmll~mer
lılMi ~ kelW ve~ 
t~ uzavllıfc alU1llr yet'F?ıeuizt 
dlNır. ..... 'C 

ü m maM.wç" yatralıtlf Btlll1ara 
Dlftftfletl elf.lt tmttlfd' 'yatım bir 
inMdd" vl9'~t börcu' de«ft, a}'nl 

....,,.,. ~vatan'bbrcu 
durdr. Ej''liayıt SKMbtert; çomltlan 
8fttrdZ; ontm d~ -ve bil ~·Çor 
cuk bayramı., gilırQnde o bOyml1an 
'bal1ıkyamılata yardıma koşarak OD' 

Jan~ Clldana11Dalızun ~ 
nWierini alm&. 

Diiştininls lriomia.de.QOOUlarualı 

vardlr ve onlu da-r- .A.llM-_... -
Bia - bir r,tiD miUl m..,e,ı. ...ııtaç 
o~ler. 

Çocuk :Esirgeme. Biuna& V9 Balk 
evleri 808Jal ~ Mbdar 
mtlW#aa oluıaa oJaun. h• yadımı 
m4Mlt v.---..belr.liyor .. Ki • 
çUlıt I* m11111rattzta bir mi ' .tnL 
yoksulun öksilz ve JnelM.. t ıa.. 

~ 
u._ Jı• '91et11 'ı.M vn, '111. 

••• 
(Beıf ttılfJf'r 1 ~) ' 

G&'lliın." ltlıala' tbe:trM m tlç 8eDI 

~~~dipkoçinıan 
ft.manifeatolat ambarlardan çıkan• 
.... bdDk> al2llaeMe ~ bunlarul 
da UBerbıc:lelli ........ da< siline-
rtk ,...... ... pteaWııııcblı. sw. 
tim8I edilen paralmr.~ evvel
ki ta,hmtnlert hQll geçlnif oldu~ 
~. Bba nt..ea öu ee
ldldelti stdlıftimal ~ hangi 
tazılbtıea itlbaftıl ~ el'l.ll 
anliqlMmiannlbr> Uç selle enrelki 
emldarda sllfntiler gör6lmt1ş ve 
daha elllö lmçallltMll tedldkliıe ge -
çilmlttir\ 

Sliiiftfmllllll" De~ evvel 
De!ru:yollar idi~ ys:plldıl( kat'I 
olarak te!bft eaibı11' ~idiı'. 'tahki· 
kattır vett:Uğt neticeı~ göte lftliisti· 
ma1 şebekeslntii şa ~ıtnde çalıştığı 
Zlnbedilm~ktedir. 

MUd.edilflnumUIJi taraftlidan tevkif 
ediltıf tmfelce5 Jfttıt:n>I. 8'ıftrdıtde ça
hllUI Abıed §!Rclwbln eietM1M1dır. 
İdarenin en ellili nNlhrHlnllda olan 
Ahmed iüreııi11 lst8db81 ile Karade
ıdz ve- dijir bUI nmanten islılelele
rtlıde seferı yapan DelliSYoBul va -
patannm ytut V&~ btıetlerinl 
~ etmelftelUY. Bfaralıı6yd1Mti bi· 
ıet: ~ yeltil~ de. dlrt menur 
Ahmedle birlikte .fadyet.V 1*1un • 
ıa\O ıaner. Ve Mil"-_. de her- . 
bM ~.Malllıt~yalnlill ken
diph;hl yaptılll8 ~14i. 

~ bb-dört IMMUr M!ıildl ~ 
rinitt sattılllan ~ ~ 
~ A1mlellt ~ aonra 
UINDI• temD ~ ellet'fft8e kal • 
11111 oli&dtpk~nMtmıa. 
ntahrifetıre~ 
~da elldl~ialler. Bu 
dfetJe ilft'JztHı~ ~ tlıla yol· 
cu blletlerl tibln lıd"blWtl bydile 
.,.. ... bit __. •tdlltmdttlt' \'e ba
zım-da' idim ~ -tterett gftlt ga... 
terners JftiJft!Ü'l ~idi 

Son zamanlarda sutiatimal daha zl. 
yade IStanbul • h'am üasDMlt. ya .. 
pılmıfbr. 

el*tl~'ff S111ttleri &y• 
n"a.flı uMNıliaw vetMllfiıdiıa•Ah • 
med d6 yalmz tstaıAaı.. İlllltit hat· 
tmııı kolltrolifııe ft!~. llmlrden 
plif Hfeıieriııd• limit aceatai bi· 
let k411'tıtltıttlll dHltftrJll'1 yllMııı gi
dil bil~ otm.Qtur. Tahkikata 
gere; tltbbWbır~bJlran bir 
pasbldt'gtfecte1d~ti&r' bl· 
rt-hndth~ t!SWUrd sui-
18tlDI ~~kal. 
kalı il~~ .. ye
klilyo18llırbtiıd btt~ ceb 
Mıftlm~. 

~lu Alrtnatiıl e'ftft6e .... aftştır. 
ım: ~pdmtf ve- bas' mairıet cYliller. 
eMe edftiırtetlr. Şfindf;e' MMtmryapı· 
lali' taM: ... tJ ~ tlWtL'lf edi-

ler.tiaf'lllemllrdiM-- -bli-1dm
amtıı ~ bdf&'nım°"'tnı":SUG
latarldm_..m e81ti ~ 
dandır. 

Ankara Beraaeı -21 Nlaaa lMO 
._..... K&pu11 

Lamdra 1 ......... 5lı 
N•·"l"d 100 Dalur ı@.ao 
Puta 100 ~ 2.8147 
MihM 100 ÜNt 7Ji8'15 
OıMvre 100 in, b. 29.3550 
&=rtı 11-100 nana 79.2393 
BllBia ıoo R..ytrı• ...... 
BıölıMI 100' Belp 2LU "*'" ıoo Diüml. om 
.,,. 100 Leın. l..8175 

Pl'ag 100 Çak -- ~ 
Kadil4 100. ~ 1Ul 
VUIOft. 100 Zloti 
Budtı .... ıot ~ 27.()525 

-- lOOtJAr .625 
Bı's rt 11e>ın· ı 1 Wl5 
Y6kr' 100 ,._5 

... h 1 !:•:•tndıllll: ~ 

~ılllııbı:ı;ı ··-•t11116t 
~- J.e11a w:t il •~Mllıt.-tf' ...... 



·Erzurumda yanmıyan 
sokak ampulleri 

Trene kavuştuktan sonra lstan'bula nihayet Üç 
günlük mesafede bulunan bir şehir belediyesi 

için ampul bulamamak bir mazeret midir ? 
Erzurum •(Hususi lıluha.birimiz -

elen} - Kısa bir zaman içerisinde 
elektriğe kavuşan Erzurum, bugün 
Jine zindanlar deryası olmuştur. 
Çamur ve pislikten geçilmiyen so -
b.kla.rdan sağlam gidip gehnek ade
ta mucizeye bağlıdır. Çamurlara 
girmek yuvarlanıp kol bacak incit
mek, hatti kırmak muhakkaktır. Bu 
halden yalnız; Cümhuriyet caddesile 
istasyon caddesi müstesnadır. Bu 
caddelerin istisnaiyetleri de g&zönü 
bolun:malandır. Maaha:r.a bu cad - ı 

delerin pisliğinden de, daha düne 
kadar geçilmiyordu. Yeni valimirin 
gelmesi bunun önüne geçmiştir. 

Elektrik acaba; memleketi nura 
kavuşturmak için mi, yoksa halkın 
üzerine muayyen bir vergi sabit kıl- . 
mak için mi tesis edilmiştir. l.şte; 
bütün halkın fikrini bu iki şık iki 
aydanberi kurcalayıp duruyor. Ten
vir maksadile yapılmı.şşa her taraf 
niçin yakılmıyor, değilse vergi nH;in 
tarhediliyor. Çok tuhaf bir mese -
)e(lir. Hnun içindir ki mana veril -
miyor. Elektrikler niçin yanmıyor. 

Sualini, belediyeye sorduğumuzda 
.. ampuller yanmıştır da ondan yan
mıyor,, diyor. 

Yanan ampuller bir değil beş de
ğil hemen hemen hepsidir. Ampul 
tedariki çok mu müşküldür. Erzu
ruma tren geldikten sonra İstanbul 
ancak Uç günlük bir yoldur. Elek
trikler iki aydır yanmıyor, getirmek 
arzusu olsa idi şimdiye kadar ge -
tirtilemez miydi? Şüphe.siz ki çok· 
tan getiriebilinirdi. 

Motör çalışıyor, masraf yapılı -
yor, vergi işliyor, işçiler maaş alı -
yor, tellerde cereyan boşa akıp gidi
yor. Biz de karanlıklarda çamurlarla 
hendeklerle mücadeleye devam edi
yoruz. Bu hal Allaha reva mıdır, 
Umumun parasile umumun men -
faati için yapılan bu tesisattan ne
den mahdut caddeler, mahdut kim
aeler müstefid oluyorlar? 

Erma wa Esnaf mm Şikayeti 

Urfada tahsil ça
ğındaki çocuklar -·-

Erzurum esnafının hemen, hemen 
hepsi ifratı bir derecede belediye • 
den müştekidirler. Bunun yegane 
sebebi de sık, sık cczayi nakdi alın -
masıdır. Bütün esnailara, sorulan 
suale alınan cevap "Belediyeye ça -
lışıyonız,, cümlesinden ibaret kaıır. 

Bir gün evvel, alış veriş ettiğim 
bir bakkal sızlanarak şunları anlat
tı: 

~ Sermayem nihayet otuz lira • 
dır. Bu otuzlira ile bakkallık yapı • 
yor, kazandığım beş on kuruşla dört 
nüfus aile efradımı kıtkanaat geçin • 
diriyorum. Fakat ne yazık ki, bele
diye bu bir lokma ekmeğimizi de 
elimizden alıyor. Bir sene içerisinde 
belki, yedi sekiz defa beşer lira ce
zayi nakcli verdim_ Zaten kazancım 
da bundan ibaretti. Meyvanın ü~tü 
açıktır, elbiseniz eski ve kirlidir, 
kapınız temiz değildir. Velhasıl be
lediye zabıta memurunun hoşuna 
gitmiyen her tesmi veya hususi bir 
ahvalden derhal beş lira cezayi nak
tiye mahkum oluyoruz. 

Hakikaten Erzurum esnaflarının 

bilhassa küçüklerinin vaziyetleri 
çok acıklıdır_ Bunlar ufak bir ser -
maye ile çoluk çocuklarının maişet -
lerini temine çalışıyorlar. Bunlara 
müsamaha etmek, sühulet göster -
mek ve bu suretle biraz ilerlemeleri
ne fırsat bırakmak vicdani bir borç -
tur. Her hangi bir sebepten bila tah
kik ceza tarhetmek doğru bir iş de
ğildir. Çünkü bu hal değil bir kim
senin bir ailenin mahvına sebep teş
kil ediyor. Bunları biraz idare ve 
himaye etmek icap eder. Belediye 
memleketin en müşfik bir müessese
sidir. Halkımız ona hürmet gösteri
yor, her emir ve arzularını bir an 
evvel yerine getirmeye gayret sar -
fediyor. Hürmete karşı şefkatin e • 
sirgenmcmesi bir borçtur. 

Esnafın bu acıklı hallerine az çok 
vakıf bulunan belediyemiz, ümid ede
riz ki bundan böyle biraz müsama • 
hakir davranır. Muhlis Savcı 

Kozanda yeni bir 
mektep yapılıyor 

YENi SABAH ~ 2f "NfsAN 

· R'"A'D VO 1 iflLMACQ r-Oksiireaıere Katran Hakkı Ekrem 
p~~ ı ';" , • 5 6 1 a , ı• L Hakkr Katran pastilleri de vardll'. 

28/4/1940 SALI . . 
12.30 Program, ve memleket saat a;yan. 
12.35 Ajans ve meteoroloji haberleri. 
12.50 Müzik. 
Çalanlar: Ruşen Kam, VeclM, ee.det 

Kouın, Reşad Erer. 
Okuyanlar: Müzeyyen Sener, Muzaffer 

İl.kar. 
13.30/14.00 Müzik: Sinema sesi (Pl.). 
18.00 Program ve memleket saat ayarı. 
18.05 Müzik: Senfonik müzik (Pl) • 
18.40 Konuşma (Çiftçinin saati), 
18.55 Serbest saat. 
19.10 Memleket saat ayarı, ajans ve me

teoroloji haberleri. 
19.30 Müzik: Şarkı, divan, ve semailer

den mürekkeb program. 
Ankara radyosu küme ses ve saz heye

ti. İdare eden: Mesud Cemil. 
20.15 Konuşma (Çocuk Esirgeme Kuru

mu tarafından). 
20.30 Müzik: Fasll heyeti. 
21.15 Müzik: Küçük orkestra (Şef: Ne-

cib Aşkın). 
22.15 Memleket saat ayarı, ajans ha

berleri, ziraat, esham - tahvillt, kambi· 
yo - nukut borsası (Fiyat). 

22.35 Müzik: Cawand (Pl.). 
23.25/23.30 Yarınki program ve kapanış. --······ ... --.-"'99 ........ 

Bir amele yaralandı 
Yardımcı tahmil ve tahliye amele

sinden Turhan, dün, Galata rıhtı -
mında bağlı Cüınhuriyet vapuru 
bordasındaki mavnada çalışırken 

düşmüş, sağ elinden yaralanmış, 

Beyoğlu hastahanesinde tedavi al
tına alınmıştır. 

Bileği kesildi ı 
Emirginda Baıtalimanında bir 

kulübede oturan 339 doğumlu Rizeli 
Osman İşyar, elinde boş bir şişe ile 
,..Bltalimaru caddesinden geçerken 
düşmüş, elindeki şişe kırılarak ~ 
bileğinden ağır surette yaralanmış 
Beyoğlu hastahanesine kaldınlarak 
tedavi alhna alınmıştır. 

Jst:atıbıd Dördüncü, icra memur -
luğutıdan: 

Bir borçtan dolayı mahçuz ve pa
raya çevrilmesine karar verilen 
"300,, lira kıymetinde Hofman mar-

kalı bir adet piyano ve "200,, lira 
kıymetinde bir adet :R. C. A. mar -
kalı 12 lambalı radyo 26/ 4/1940 
cuma. günü sa.at on ikidon itibaren 
Beyoğlu Şişli Osmanbeydc Rumeli 
caddesinde Giritliyan apartmanı ö-
nünde muhammen kıymetlerinin 

yüzde yetmiş beşini bulduğu tak -
dircle satılacak, aksi halde satış ge
ri bırakılarak 29/ 4/ 1940 pazartesi 
günü ayni saatte yapılacak olan ikin
ci arttırmada en fazla bedel ile alı
cısına satılacağından tal.iplerin mez-

kfır gün ve saatte mahallinde hazır 
bulunmaları ilan olunur. 
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Soldan Saı,,~: ~ 
1 - Faydalı bir cemiyet. 
2 - Bir rakam - Tari~ JDel)ıur 

bir bağ. 
3 - Vilayeti idare eden ..,, ... • 

Otuz gün. 
4 - Merak - İşçiler kullamr .. 
5 - Rusça "Evet,, - Bir isim. 
6 - Ebediyen. 
7 - Dükkancı - Valde. 
8 - Bir hota. 
9 - Kasalarda vardır - Her<-.00 

bulunur. 
10 - Köpek - Büyük gürültü.. \ 

Yukarıdan Aşağıya! 

1 - Haber - Rabıt edatı. " ) 
2 - Kırmızı - Me-....ar. _y 
3 - Memleketin bir parçası. · . 
4 - Kıymetli bir taş - Mezar. 
5 - Rabıt edatı - Arabistancla bir 

yer - İşaret edatı. 
6 - Su. . 
7 - Yalancılık - Belli et:m«.. 
8 - Bir hastalık - İmamlar giyer • 

Beyaz. 
9 - Mübarek bir mahlUk - Kadın. 

10 - Ümid et - Düşünce. 

• [ Dünkii bulmacanın 7Mllli] 
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Mükemmel 

YEMEK , TATU 
(Pastalar Kitabi) 

Yazan: FAHRiYE NEDiM 
er eve 18.mn olan bu kitab, 1llme 
akın yemek, tatlı, pasbtlar ıııfllı'o 
IDfJ8İDİ kolay surette tarif eder. 
~ı: 100, cildli.!i ·ııs ....., 

Satış Yeri: 

İstanbul 1NKILA.P Ktl'ABE9t~ 

BALSAMIN Kremleri 

BALSAMİN Güzel eksiri 

BALSAMİN Rimelleri 

BALSAMİN Pudralar~ 

BALSAMİN Rujları 

Fard BALSAMIN 

En kibar mahfilerin kullandıkları ve bütün d 
yaca tanınmış sıhhi güzelli k müstnhzarlarıd 

İnhisarlar U. Müdürlüğünden: 
I - Nümunısi mucibince 2.000.000 adcd bira şişesi kapsulü müteahhid ıı-1 

hesabına pazarlııllJa satın alınacaktı.r. 

lI - Pazaddt J/V/HO cuma günü saat 14,30 da Kaba.tasta Levazım ve ınil 
5ubesindeki alım t.ailyonunda yaptlacaktır. 

IlI - Şartımme 8ÖZÜ -geçen §ubeden parasız alımıbilecegi gibi nlimune dl 
rülebilir. 

IV - tsteklileria pazarlık için tayin olunan gün ve saatte % 7.5 güvennıe 
larile birlikte malıAr komiz7ona müracaatleri. c3152t 

• • • 
I - Evsat li.-; \'e resmi mucibince 66 dan 50 m/m kadar 45 şer aded delil' 

tar açtk eksiltme ıı.ulile satın alınacaktır. 
Il - Muhammen bedeli 952.25 lira muvakkat teminatı 71.41 liradır. 

III - Eksiltme 28/IV/940 cuma günü saat 10.30 da Kabataşta Levaz.ım ,·e • 
bayaat subesinddd alım komisyonunda yapılacuktır. 

1V - Listeli IÖdi geçen 5Ubede tedkik olunabilir. 
V - lıtektirlsin eksiltme için tayin olunan gün ve saatte <;:, 7.5 güvennıe 

larile birlikte meDer komisyona gelmeleri. c3224, Urfa, 22 (A.A.} - Vilayetimmde 
tahsil çağındaki çocukların tesbiti 
için yapılan satıma pazar günü sa
bahleyin saat 6 da başlanmıştır. Bu 
tesgit işinin sür'atle intacı için a
hnan tedbirler sayesinde sayım sa.at 
l2 de bitmiştir. Sayını için merkez 
ilk okul bölge.sine tefrik edilerek 
muvatfakiyetıe çalışan 36 öğretmen 
e5 orta. okul talebesi 4-0 mümessil 
Ye iO bekçi ile intaç edilmiştir. 

Kozan, (Hususi) - Kozanın Sır

kıntı nahiyesine bağlı yüksek Ören 
köyünde, köylüsünün takdire değer 
yardımlarile ve bilhassa nahiye mü
dürü Kadrinin kıymetli teşvikleri t------===------==---.---.:--.-... ------~iiiô.ıii;;;;;;;;;;;-.-;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;---. 
neticesi; bahçe olabilecek üç dö - İstanbul Elektirik Tramvay ve Tünel İşletmeleri 

Urfa viliyct merkezini belediye 
lt.udutlan dahilinde bulunan 47 ma-
1aallede 4800 ev g.ezilmiş yedi ila 16 
J"BŞ arasında bulunan 1362 kız ve 
2962 çocuk tesbit edilmiştir. Bun • 
Jardan ilk tahsil çağında olup ta. 
merkez okullanna devam eden ço
cuk sa.ys 297 kız ve 1036 erkek ol
mak üzere 1333 tür. Kazalara ait ye
lfm henüz gelmemiştir. 

Samsunda ağaç 
bayramı 

Samsun, 22 (A.A.) -Bugün Baf
ra yolu il7.erinde vilayetin nümune 
f'ıdanlığında ve yeni tesis edilen ko
rulukta. ağa; bayramı yapılmıştır. 

Merasimde başta vali olduğu halde 
bütün memurin parti ve hal.kevi 
mensuplan civardan toplanan bin .. 
lerce halk bulunmuş ve ağacın e .. 
-.emıruyeti ve köylünün fazla istih • 
alderı göreceği faydalar hakkında 
ftli ve aliladarlar tarafından km· 
feranslar verilmiştir. Bunu miltea .. 
iıb milli oyunlar oynanmış ve eğ • 
Jenceli bir gün ;..01 ..... ;.....: geç ... ~wr. 

lzmirde bahar 
lzmir, 22 (A.A.} - Son yağmur

Iann kesilmesiyle açılan hava dün -
denberi ha.kiki bahar halini almış .. 
tır. Sıcak hiasolunacak derecede art
JDJştır. DUıı eehrin bütün gezinti 
Jerleri halle ile hıncahınç dolu idi. 
At kogolan da bu güzel hava dola
~ p kalabalık ve nc~eli geç • 

~r. 

nüm arazi üzerinde dört odayı ve U M'•d·· }ü"' •• d 
büyük bir salonu, muallimler için iki mum u ur gun en 
pansiyon odasını havi modern bir 
plana müstenid bir mekteb binası te
meli atılmıştır. 

Temel atma merasiminde kayma -
kam Rif at Erdal, şube reisi, maarif 
müfettişi, maarü memuru, koJIUJU 
köylerden gelen binlerce halk hazır 
bulunmuştur. 

Temele ilk harç kaymakamımız ta
raf mdan atılmış ve maarife aid kısa 
ve özlü ve halkın sürekli alkışlarını 
toplıyan bir nutuk verilmiştir. 

Kozanda 23 Nisan 
bayramı 

Kozan, (Huswn) - 23 Nisan ulu
sal egemenlik bayramının geçen yıl-
lardan daha üstün bir şekilde kutlan
ması için hallcevi idare heyeti hara
retle çalı§maktadır. Bayram için zen 
gin bir program ihzar edilmiş ve di
ğer teferruat i§lerin de ikmali bit .. 
mek üzeredir. 

Bmill Kurog'1u 

Gümüşanede--yeni 
zekeleler 

Gümüşhane, 22 (A.A.) - Pazar 
gecesi saat 21 de şehrimizde muh • 
telif fasılalarla üç hafif ve dün sa
bah saat 2.30 da. da 5 sa.niye devam 
eden şiddetli zelzele olmuştur. Bu 
zelzele neticesi Çamlıca mahallesin
de bir ev tamamen çökmüştür. Ev 
eşyala.rı tamamen en.kaz al.tında kal 
mışsa da derhal yeti.silerek kurla • 
nlmıştır. 

Şehrimizdeki yer sarsınblannı 

tetkik etmek üzere 6 kişiden mürek 
kep jeoloji mütehassısları Erzin .. 
candan gelmiş ve tetkiklerine başla ... 
mı şiardır. 

1 - idare ihtiyacı için: ı 
200 kilo 5 m/rR kutrunda gergi Için yumuşak çelik tel 

1
• Devlet Demiryolları . İlanları 

1500 > 6 > > > > > > > \ 

3000adet 5 ve 6 mim lik gergi teli için galvanizli halka ı .. -------------------------~ 500 ınetre 20 m/m llk galvaniz:li çelik kaNo alınacaktır. ! 
2 - Muvakkat teminat maktuan 300 liradır. ~ takriben 4.5.000 tıaa. madenkömürüııün tahmil ve tahliyesi ve depo civarının tcOl 

3 - Eksiltme 31/5/940 cuma günü saat 15 .. de Met.-o ban bi=rwnbıS' -j'"""' ı.t kapah - ~e eluillmeye oU<arilin•ıl><. Beher ton kömikün ""'' 
tında toplanacak olan A E. komisyonunda yapılacaktır. sı 15, yüklemesi 25 ~ muhammen bedeli 18.000 lira ve muvakkat te 

4 - Bu işe aid ~artnameler idarenin Levazım tnüdü.düğünden parasız ols* te- ıuo liradır. 

darik edilebilir. Eksiltme 8/5/lflJ t.rihine rastlıyan çarşamba 1:iinil saat 15 de Ankara isU:ıs~ 
5 - 15teklilerin kanuni vesikalarile lnS7.kılr günde komisyonda hazır da, ikinci işletme U oda toplanacak komisyooda yaptlacaktı.r. Bu işe girnıelC, 

lüzumu nan olunur. c3124> 1 yenlerin kanun ... .-tıımnenin tayin ettiği.vesaik ile muvakkat teminat makbuz. ' ===================================================-!idarenin kabul ette fmmüle mub.mk banka mektublarıru havi tekliflerini ,ı)'l11 • d ı d aaat 14 e kadar • ' J< l reiJöliğine makbuz mukabilinde vermiş olmalan ııızıll Istanbul Defter ar ıg" ·ID an Şartname ve ...... projeleri Haydarpaşı.da 1 inci, Ankarada 2 nci, J{ıı, 
de 4 üncü işletme• 7 ş«tlarmdan parasız verilmektedir. cl752> c30' 

Muhammen Mllftllbt 
icar bedeli t--... 
Lira Kr. Lln Kr. 

Bofauçinde lstinye mezarlığından itibaren Kireç ocaklarının bulun-
duğu Balaban deresine kadar uzayan sahadaki 4 hektar 59 ar ve 65 
metre murabbaı çayırın bir mevsimlik ot ve otlakiyesi 125 00 
Boğaziçinde Balta limanında tiç parçadan mürekkeb 4 hektar 13 ar 
63 metre murabbaı mesahasındaki çayırın bir mevsimlik ot ve otla-

• '° 
k.iyesi. 118 - 1 

Yukarıda mevki ve mcsahaları yaz.ıh çayırların tarihi ihaleden itibaren ,.._. IHI 
gayesine kadar uzayan bir mevsimlik ot ve otlaldyesl hizalarında yaı.ılı m•• • -en 
bedelleri üzerinden ve ayrı ayrı ihale edilmek üzere açık arttırmaya konnbnno*"r. 
thale 6/5/940 pazartesi günü saat on dörtte Milll Emlak Müdürlüğüode toplanacak ko
misyonda yapılacaktır. Mevsimlik iccır bedeli nakden ve peşindir. Taliblerin rnunkbt 
temınaUarilc muayyen gün ve saatte komisyona müracaaUeri. «3085> 

Tesviyeci ve Tornacı aranıyot 
Eskişehir Tayyar.e Fabrikası Direktörlüğünd 

ı - Fabrik4l7& J5D.IOO kuroş yevm.i7e ile 1-2 sınıf tesviyeci ve tornacı alınıı et' 
2 - tatekllleriD Mff/MO çarşamba günü saat 10 da imtihanları yapılmak uı sı 

saiklerile Brllikta~ Nuri Demirağ Tayyare fabrikasına müracantıerl. ' 

lWdbi: Ahmed Cem&leddin SARACOOLU 
N epiyat lliidBrii: Macid ÇETİN Basıl<lığı yer: (Yeni Sabı>.lı ı.ratıfl 
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