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Her Yerde s Kurupur 80NLGI SıYAS 

Cenubi Norv•ileki 
2 

Alman kuvvetleri 
bozguna uğradı 

Balkanlarda 
Faa11yet 

Norveç ordusu modern 
silahlarla techiz edildi 

Müttefiklerin sekizinci yüksek barb 
konseyi Pariste toplandı 

. Stokholm, 23 (AA.) - !sveç kay 
na.klarmdlıı gelen bir habere göre, 
bugün Oalo medhatinde muharebeler 
cereyan etmektedir. 

'\ 1 • ,., 

Diğer taraftan guet.e haberlerine 
göre birlikte hareket eden İngiliz ve 
Norveç kıta1an bagln Lillehammerin _ 

23 Nisan ba 
yurdda neş'e i 

mı bütün 
utlulanch · 50 kilometre cenabandaki Haınar ia

tf.kametinde ıaan- geQerek Alman 
· lann pddetli muJanemetine rağmen 

Mölve varnıışl.anhr. 
Ayni kaynaklardan. Norveçlilerin 

timdi müttefikler tarafından verilen 
tamamen modern wlllhlarla müceh· 

- bez olduklan bilıdirilmekted. 
- Bu haberlere g&ıe, Dwrumdan 

Rem.ya doiru tudedileıı ,Almanlar 

- etmdl lnciUs ve NGryeg tuvvet1erinbı 
tazyilrl altında ıieat etmektedirler. 

~lllll'llV .. Jell 
Parla, 23 (A.A.) - Sallblyettar 

Fransız malıtUleırinde Norveçte va • 
zlyetin ..,ıc mftaehl olduğ\ı kanaati iz 
zar edllmelttedlr. N~ ~ ~ • 
~, ..... .,. 
meydaıılanDfıı IJlllla ta~ • 
~.!lan bama '•gwn ecli!Jneef DR
rlne~ıann 11aa faaliyeti dün 
az"Jm1'tır. lıilttl.ftt~ karaya 

au ... be ölg . bil b k adı N ikracı normal bir pkilde devam et • 
~:"t' 1 esı e ~ m · ı- Non.v-~• kahraman kn.ıh Hakıotı (Botew ~ iifleide) 
~ buna a.çıktaıı açıga Alınan teh OOCOOCOCOOXCC 
~ imimanı etti. lrJgiltere de • OO(i~:iOOOCX:XX)(:>OOOOC::CXXXX>:X•>OOc~CXX:~>OO~OO 

~§?f ISVEÇ TEHLiKEDE 
k' ~ ı:.:.=: A lman radyoau ·Jü.n laveÇi fiddetli 
...... ~.·~!::nkla;:d:e:lin·:: bir liaanla tehdit etti 
~ye~ baltaaeyi 

ha&ıl'lıUml 4eJ1ıektir. Müt-
8'Jka-qJvı. işgal edeeekti, 

4'ah8. evvel davranmağıı mecbur 
~ ~~ekten kolay bir söz y~
llfb .. •....ı ki eimal memleketlcrinjn 
~ bunµ gördiik. Binaena • 
~:Baııwıwar lizımgelen ihtiyat 
sleriııde kusur ederlerse kas AlınanyJnın bile değildir. 
h....~~ onun siyaseti bellidir, bu 15i-
~ tatbik için kullandığı mctodlar 
~ur. Bütün bu bcd:ı.hatlere 
.::""tl. Balkan milletleri kendile
~~~ kusur ederlerae 
~et tabiidir kı onlara raci olw= 
~&ıılarda gördUğüniw, faaliyet 

1!!,ıe bir yakın tehlike şuurun· 
'~ ıeUyor. Evveli., dahilde 

1 ~eJ!aijm:ı v~ komplosuna kar
' t.eı. tedbirleri alınmağa başla· 
'ttia. linhı usulü ''kaleyı içe~en S etınek yolundakı eskj maliım 
~ Y~ı zaman p.rtlanna intibak 
~~r. Balkan devle*"' bu a· 
~lerinde 12e kadar uyanık 
" ~ , ellenni c;abulf tutarlar s; kal hareket ederlcrle temel· 
"-ıı.~kaca.ıc teblikP.yı o kadar mu· 
> , ~etle öıılemış oluriar. 
~~ Ynlw. bunun kifı gelmiyc
' llaIQ.nhlar pekilta mtldrik • 
""-~ için bir tar:ıttan. ha
~ ~ille devletl~ do yar • 
~ etmeğe ~. Bu 
~ "--l&)'l'eUerin ~ Blı'k•nl&r 
~ olacak sunıtte netice -
~ bUtUıı lraJbimizle temenlli 

Y&Lua bu cihetin çok ruik 
a....,..O&WY~ 

(8CMM8~) 

BerliJı, 23 (A.A.) - Alınan raci-
• J'OllU bagtiıı tehditkar ifedelePle ut • 

veçe hücum ederek demiltir ki: · 
"Almanya, lsveç matbuatı tara -

- fmdaıı ordumuzun !18fefine halel ge
tirilmesini cezasız bırakmıyacak -
br. 

Svenaka Dagbladad ismindeki ts
ftÇ guetesi, Alınan tayyarelerinin 
Trondhiem dvanndaki bir köyde 
Norveç kadın ve c;ocuklannı merıı&
metmce mitralyözden geçirdiğini 

yumak kUstahhjmda bulmmmetur. 
İsveç matbuatı, llCJll D11U1nlarda niem 
leketimize karp me,dan okuyan te
cavililefde bulunmaktadır. j..lmanya 
ıimdiye kadar bunu byd ne iktifa 
etmift)r. Fakat ineç matbuatının 
ıimdi dehtetli propagandasına aay
falar tahsis ettiğini görmektedir. 

Alinanya, aaterleriıün eerefleri • 
Din lnnlrOi•nı cevaaız tahammül 
etmiyecektir. 

Akdeniz meselesi ve 
ltalyan · matbuatı 

·İngiltere ve Fransa umumi harb sonunda 
italyanın zafer hissesini tanımaktan 

istinkaf etmişler 
llfl&M, 28 (A.A.) - Gazetta del Popolo ıu atutan JUqor: 
Norveç koylannda muharebeler ceteyuı ettltf tu _. Liilltaeaia ve 

.-ı•ı Pl'M'n= gideri t.eluv Aıutmt.e eewıtlmle lı b 'dadlr. 

. ltal)'a yalnız büJTiyet ve emniyet 
Jlltiyor. Fakat, İtalya, Atlas denizin
de aahili olan Fransa ile lapuyamn 
tenine olarak tamamen Alrdenlr.de 
tuıwunakta ve mtlatıemlekeleri ile 
bütün dünya ile münableai bu deals 
vuatasile yapılmaktadır. 

ltaıyapuı hl8ddl ve manevi hayatı 
3800 ... lıu denimde geçmla ve 4-1-

• 

ma da böyle k• .... lıtacbr. 
Bu ayni Alr+e1ede bgilten ild 

medhali: Siln)lalı o.llttankı, 
merkezde lılaltql. llftta Iübl'l8 ve 

.lılılllr ve l'HilıtiD allUlerini J'raMa 
ille, Suriye uhilW-.... bqka Jl'aa.. 
.dan Tunu& kadar Afrib. ghjhi • 
JiDde tutmalrtıtr .............. 

(Bom.4' hcCtıJ 

---------~~~~-------------

B~yazıd ve Talt•im meytianlannda mera•imler J'apıld 
Muhtelif yerlerde miaamereler verilJi. Fakir ve 

yardıma muhtaç çocuklar •evindiri/Ji. 
23 Nisan IWtimiyeti MUliye ve t 

Çoeuk llaJramı Üll feluıimbde .. 
nsimfe Jnıtlammftır. Yaplan me • 
ruhnin merkesinl ve bqlangıcma 
Beyaad meydanı teekil ediyordu. 

S&balı saat 8 tleıı itibaren 1*1ı • 
1:ıul cibetiDde bubıNYa llmla-illl ... 
tep ııJeb•teri Jsaltlıti•--· ~ ..... -.ıı 
vaylala"Beyaıcl .,, , •• plll'lt 
P1lıl lnriNll• kendilerine taluDs 
olmam ,.rleri flgU...,,,,,. ı dlt, Be-
yazıd meydmmıda ve lstuıbul tfm
versitesinin büyük kapmnın önün • 
de eöyleneoek nutuklar için bir kür· 

- sU tesia olunmq ve hoparlör tesi -
B&tı yapdmıftı. BUttbı mektiepltr 
yerlerini aldıktan 80DI'& .at tam 
onda merasime ~ bmck.snm 
caldlğı htikJl.I JDal'll ile bqlınmıe
br. )(arp....,_.. bulunan bütibı 
talebe de atım iftirak etmif ve 
bmau mitealnb ilk sözü Vali mua • 

"Tini Baltık Nihad Pepeyi aımıp . 
Bay Balak Nihad bugtlntm mana ve 
mahiyetini çok açık bir tanda ifade 
eden nutk1İnda acümıe demietir ki: 
"- Çalılkaıı ve güzel çocıaklar, 

· Bundan tam yirmi sene evvel iN· 
gün, btiyUk Ttırk milleti ebediyet,e 
kadar sUreciek olan milll bllrimiyjt1• 

ne ka~uetu- . 

v 
Bu bnyUk gilnlln sizin b&yramım

(SqD 7 incide) 

Koçuk yavrular 
Dun Millt Şefi 
Ziyaret ettiler 
...,., lf.(0.J - ÇAcak ..,_ .................................. 

c1elli ... ft .............. Webele
rindea .-- yawalardaa müftılı
keb bir lftlp baelarmi1a ~ E
Jllrgane Kunmm erlliaı De mul
Uımlerl olhlu halde Çulraya ~ 
~ giderek ~ ........... 
laöatl'Je _,.. Ye •yplanm tept 
veidaar~. 

11111 Şef ve Bayaa laöD8 yavra
lan böJtUı bir t8fkitle ............ 
-Jar ve kfllldllerlle ayn ayn alika-
dar olmQllanhr. 1 
. Çocı8lua tua1a kiekö .. ,.. 
ntleri en-nıla llllpeldl dGktor 
1leftk .,._ He llartdye Veklll 
'81ri ...... da Bı'T'eıh•hv 
......... Wvz Haldi. ., ................. ., .. 
.... • , ...... Ahdlllldlı ... 
•ile Mueıal l'eal Çl!:=eiP da 
.. th'r' fit..,_ et 'ıl "' 

SABAHTAN SABAHA : 

Tadilini Umarken ••• 
Matbuat kanunu teşdit ediliyor; fakat İf kanunmı 

tefsirinde ve tatbikiııdeclir. 

B-.....W 1-W., ,, .... .,. • A• ....,lelı.tl..u.le ...,,,_.,, 
-cuı hı~ 

Sm bel on matbuat claVUlllUl al
d"1 cereyan tberine matlJuat bnu -
mnan tadil ve tahCıf edlleceihıi u
auJOrdak. Bu kanun Çlktılı aman 
1Ue pet korkunç gelen, bununla be
rüer sunan gectikge ya al•pnımır.-
dla, yalaud bnumı tatbik edllaleriR 
~dola71 kork· 

tupmuz kadar ağır olm•dliı gör& 
len buı maddlluia hafifletileceit 
rivayetleri de çaktı idi. lPnkat mat
buat kanunu bJru c1aba ağırlquU 
dejietiriliyor. Bmıa aid kanun il • 
yillul meoHmdir. 

BU taalı 111 ""'an ihtiva etmek-
tedir: (Son! i'ICGU). 
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tar 
(Ba!r tarafı 1 itıclde) 

ırıektedir. 

Bu kıtalann ileri hareketi *-bit 
edilen pliıılva göre inkipf etmek -
Wir. 

N ı ·ile JD111tlk•amda bulunan mtin 
ferid .A.lmu mllfıwleri şimdi ta -
mamile mubuara edilmiştir. 

lyi haber alan mahfillerde hikilll 
olan kanaate göre Narvik JDYClelli 
)akında halledtlmif olacakt:Jr. 

Avun •e-- Mle Bir s..I 
Loııdn., 2S (A.A.) - AftDl ka • 

lnarasmda llberal partiaine lllfJllBUb 
cıWı mebus Vander hiikümete, de -
llıir medeninin Almanyaya ankine 
inini olmak 11-'e auktezi tedbil le
l'in •bneeağma dair temjnat ?erip 
'ftlemiJıeNıjini eormU§bır. 

B. ButJer fU cenbı wrmiştir: 
- Sualinizin ehemmiyetini tama

men anlıyorum. Fakat şimdiki va -
lliyette llizıe istıediğiniz teminatı ver
~ moktdr defilinı. 

B. llander, birçok Alman tayyare
leriatn Jaer ıtm. 1svec;in bitaraflığını 
idil etmmine B. Butler'in nazan dik 
lratiai eelbetıniştir. B. Butlel- sadece 
111 cnabl wr~r: 

- m.eç bu hareketleri protesto 
ttmişttı. 

.._. ............. 0nlbdle 
BIMMlnı, tS (A.A.) - Aft<m 

Bladet guetMlniıı bİldtrdftine göre 
Raev 11e Elvenm mmtakasmdaJri .._.,ta lngBtz tntaatı iftirak « -
1Deiltedfr. 

Bombal!lclan bBdhftiyor: 
lngiBz kıtaatı Renamn tftmılinde 

Tronaıteim ile Dftrum arasmdaki 
'1elldr)Ohma gelecek 'ftveı anı istika
IDetinde taarrmda butuııuyorlar. 

A,m samanda, diter 1ngiHz 1ruv • 
'9letleri ele Littlechamar'a gelerek 
Bamar llltfbmetinde taarruz edi -
Jerlar. • 

flz R'Tajj&ekhdaBlr AlmJ 
Londra, 13 {A.A.) - Alman tay
~ı inin .. alaJam 
-.uı. .wu.; m'"ı ınde ~ yap
lb!f oldukları haber verilmektedir. 
llitraJfık ...-ı ilitiııniş ve bom
..laaatiWdanmıı -*ioMi olmam muh 
temel buluaaa lllyik aleıNr wöriil
cllliittW. 

.,, 1 d ...., 5 .,. 

Pmia, 28 ( ...... ) - ae-i 1ıllıtiğ: 
Yllk.ı1L.11Mit .._,i 2'l w 28 ııi

........ PM"ıh .,,.. · ri q'ı ... ını 
~. 

..,,, - B. c * !IJaiu, Bali -
-laka, a.ııaıtll..llame-..O... h 

te .. -~·· Bmial a.mN, atr Aie• t ! ı <Wopa, Sir 
Qırn tle1NB. 8ir Dndlıly POaad ve 
lir IMm a ."'-eitie nfaat emek
te idi. 

l'lanm,ı B. ., n'lld, Daladier, 
~. 1.-.ent Eynac temsil 
-..... ~ bu fÜlliJetlere B. Le • 
.... a..a..I OMMlin, Amiral Dar -
lan, 0.eNJ Vllillenırin, General 
t11tz ve B. OM-tlin refakat etmiştir. 
--~~yayı Oeaeral 8ikerald Te B. 
~ N~i ise Paristeki Mf"ıri 
""'-tt etmate idiler. 

lllıtteftldıere taahbtid....,_ .w -
llnıda itaya Ye mnteetieriıııi w tür
lil b· ,,,_ icruU. kUll ..actafaaya 
~.....et '•düe halm müt
tertk hUkfunetlerin dikkatilli ..._ 
!':_~i ve askeri bütüD mı ı a'ıler hak
·-.ıa ..... •ktai mal" tati edil-
~ .. 

Harbin •• ' ... 1'e idarelıine 
•;•: 
--·•"ilik btittil =n'leler gömen 
...... ""*- _.., - llaJde m.lt -
tefıkıer aramada • c ~ me-

lal ---mllbJt ,_ bnnar ... 
~. 

Po&e.,a Bepeldli, Polonya hilkti
~ Clldu,.. •'"etili halen teşkilit
..._.. ..... olan lltith kaynakla-
~ Whntıı.,e ..,... amıinde ol. -
~1aısm ka•IJe Bda .,temişt.ir. 
.... ~illa.ek •• .,. bu ~eri il-
~--- aldı- " JÜU tliyadellile 
~ niı 1 1'ı h119 z• mlitterek ta.._,_ ellm hhnwıCtni - tle Jad 

l '-ıut. 
:--.... .... w PoloBJıa B.qve

P~kr.Nerwç sefirini, Nor-
lmt! ka kr I y a . • ı 

Günün evzu-u 
t.Ozumsuz bir bHgi : 

-.., 
r 

CoArafy,a 
••• ·il!!'-- - ..... 1* ... -

.... oeğnfp4eftilltea D ........ 

ale-ıayJp ..., ...... .imlan iMebe bll· 
...... dddıen .acmır. 7ıira artlk .coğ
rafya gec;er lllr tliRI, -...11e aiıddi
yf'418 ... llleak tııir lııQgi ........ u de
jildlr. 

Al an tecavözünün 
mukadder akıbeti 

şısındaki hayranlıklarını dükfımetinıe 
iblağ etmiye davet etmislerdir. 

Norveç elçisi, müttefık taükfullet· 
lerin Norveçe yaptıkları yardımdaki 
sürat ve miıesairlikten dolayı hiikil
:metinin t.etekkürierini bildirmietir. 

191' ,.._ ..... •iiılllet lıJılWler 
....... _,..... eağnfJa Oban 

Norv~ç taarruzu liitaraflaraAlman 
yanın hdkiki yiiziinil göstermiftiT 

HMlıl t ı' hktwl ...... bir JiMi l'taH•z JM~ ~--- )ar, ..-klınnda ve llMti Noneç-

hkajenk -.-·· 

Hlm ohnaktan ~ .......... . -..1eoıı ,ıw.o. ....,..... te bile yapblrlen ilmrat _,_nde, 
Stokholm, 23 (A. A.). - Bugön 

1aveç sahillerinde fiddetli top 118Ble
ri işitibniftir. Sahildm bütün hızla 
Uroholm açıklannda ateş ederek 
giden on vapur fark edilmekt.e idi. 
Ayni samanda ayni ahvalde bir çok 
tayyareler de görülmüştür. Bom -
bardıman tayyareleri avcı taypre • 
lerinin araatnda muharebeler eere • 
,... ettiği göriinmekte idi. 

n.ı.n ...... , .. .....,.. lmiaı' .. 
arana, öç diri •• ie Mr tkftal 
... Wr ..... metcudiy "" ... 
min etmiyoruz. . 

191-t - 1918 MMlln ·ma=ia ooğ
m,_. ......... hu" h ela o 

IWeh'in J>sn•erka ve Nca 9ıege he inlerin yerdlma 8e ......,,, kav • 
tıeca911ıli, ır..-- Mja ... Mm ola • ntleri elde ... ;='1' dir. Bana, aır
eakbr. l'akat, ~ _. G1W Itri prisin tevlid .,ı.lği neticeden isti
almak 1çiJı, Jnwwa ba teeaYIDID fede ederek daba iri msınffak ol -
MClm mantfak olduimıu araımık JIRlliaıdu'. Abmlrpmn emellerillin 
münaeiptir. ft llulrhklanmD _...... bir teY 

Bu teeavüs, Beieh'ill '8ilciimle t.e • cıh•dığı ~ lla humsta 
~in çifte vufmJ ~ • • ha,ret duplalıilir. Bmum teMın ü

l'lrsll lwrtuaf ... ftlliyeti isaha çader. 

Jmdu' IJeJtlk •t't'Mlk .wu Jd, a
.bu .......... .....,Wb ...... ı.o-
calan da talebeleri ptıl lııer WJ'I ye- ' 
..._ ljlwı-k meclwi)dlaie kal
ddar. 

Bir *8raftan devtıeıtler hU1akumm >151 k della mnaflktır. BeP.ca 

Strömatedd•n Nya Dahbi8t ile · 
menda gueteeine WJlilen bir 1aaben 
IÖ"!· Alman nakliyelerinden mü -
rekkep bir kafileye İngiliz vapurlan 
hücum etmiştir. Ureholm Skajerak 
Mhili ttzerinde kiindir. 

Artıık .. tMlbam ...-a <Jeirafya 
-- laer -- •Mil!• .... f..tesi ........................... 
........ 8d Avnpa ......._ IJlr gös 
atanıaruı Od nüsha arumcJMI far
ka t8§IP Jiplmpmal.,.. lmkia JM
iar. 

ve en buit beleli hilllerm iakirı, taata. yaJms Ncl NOt.e hUklm lliir -
ıı1~n- taraftan da W eplw1p, - • mi,m bir bitanfbk WllrkMııinde 
:tt'akiyet ~ Mddi ,._,. millhmiçtir. Bu uta, tıeblikeyi bil
çıkararak ihtimamk bir hulliık, bu •-ziite değil (Ye bu takdirde 
metodlar kımnen n8yeti ve köçilk- .arp;. mevmu bahis değildir.) Fa
'KlıM. dolayıeile, suçlu tarafından kat her türlü &Çlk g& ÜIÖ kaybede-
..~... _._ A-ecede •.--1...l- edi~- u:. 

llarbia 8eı)'l'I Hakkmda MtHalealaır 
Paris, 23 (A.A.) - Reuter ajan• 

bildiriyor: 

jmselpppn bir kiğld parçamndaa - "'2' ~· ____ ı.c ftll 

Mlttefiklerin ,.rdlmını an,acak 
veya hatt.i kabul edecek yer!le, bu 
yardım, timsahı rahatsız etmek en
clişesile bertaraf ediliyor ve onan 
bu suretle teskin edildiği düşünüle
rek mukadderat, ona teslim ediliyor
du. Bunun üzerine, kendisini tevkife 
:muJCedir yeıfııae mlniden kartulaıı 
timaah, şikin üzerine kolayca atı -
byordu. Hali hazırdaki cesaretli 
tavn, hatasını sarih surette tamire
den Norveç için w1rua gelen eey bu 
olmuttur . 

B1tl'll mahafilinde N~ ha -
rekatın müttefikler lehine bir cere
yan takip ettıği kanaati vardır. Di
Pr tan.ftan, lsvec; askeri mahafilin
de hweçin akıbetinden endişe edil • 
mektedir. 

Vuiyetin, Skandinavyada yakın· 
GI. illkip.f «meeine, yaıti Almaftla.. 
rm ı.eçe taamfzu 'Yey& ibra~ hare
keti yapmalamta intimr «Hliyor ve 
bu •...ıa hummalı birfaatiJet ...... 
fedilcliği. lliytenİ)'Or. 

Askeri mahafü, lııgllUlerin, W>. 
liğlerindeki dkiBeti tasvip «mekJe 
benılael', müttefDdftin ~ki 

mnaffaidyet.ini -~ ~
Jsr: 

1 - :Alman tayyare illtaeyonlan 
muaftakipetle bombardİman edil • 
_JDittir. 

2 - •tmanJar ... faaliyetiDl 

~-
3 - Mütttlftk kıtaat NGl'WJgt.e & 

raya ihraç edHmlstlr ve bu fllraç 
Urabti .llonaaf Wel:t& .deftm .. 
sWrt •. ,. 

4 - Norveçe ihraç ed:üm Jruvıet 
ler muvaffakiyetle ve &ıeedıelı tesbit 
dJen pJiıı nmaiıbiace üerilemekt.&
•t1ner. 

5 - & muvaffakiJetlerin en mö
himmi. lqiH•rin Oelo, Hemer ft 
Dwaam'4aki Norveç JDM.u.iui 
~ etmİI olmelandır. 

Daha 8on harb ....,.., ... Anu-
.. lmft ıda ·•11- ller ay..-. 
talaavvüller gÖlıe GM'fllll)'& t.§iadJ. 
:&giia aıüHdl lıir JMMrS ·t ımxi-
111 _,_ lloe& Wr ii'ls='a ..... 

....ıa ... ili Wr ...,. ,.....,,, 

bo~wverdiiW ..._ lıD .ta mEk
.teb Webeshle ~7& ..... -
dığlwJea.Mla11•._jc • ı• 
olabilir? 

17.ski L.(!li• 8apııldll u,...ı <ler
eun ha tm.rtnn 90lnlllda da baıttalana 
bir tWa daha~ .... ,_.... 
11111 lise biz bir bhanet bUe at,&Di
~ Çlnldi llarbl halagi fani 
• ı w k-a-. yalmz Avrupa 
llalflmmp dfJIU eBlaa haıttuaua 

..... .. MUettııı~tup. 

• '91dm. 
(')nğndya gibi ~ bu kadar 

- Ye fJllS8ll ~ bydedela 
afaki bir ~ ......... llerl;ye .... 
ftlftllr ~ lna.flı hoca lılr .....,,. 
..... .,.,. f 

A. 0 .. AUDDIN Mf.AOOOW 

Akdeniz meseU 

başka cinayete karşı bir garantiye 
malik olmayan Da:aimarkaıwı Jaak
kından kolayca geldi. Aynı §eyin de 
Norveçin ba.şma gehnl'6ine ramak 
kaldı. 

Casusluk ve ihanet ile sımsakı 

bağlanan ve bir çok bitaraflar gibi, 
ta.a.mısu ievlid endi§esile mUdafa -
asını bazırlamamap ve paratone -
rin yıldınm tehnkelerine maruz bı • 
raktığuıı inanmağa giden bir siya • 
aet ne felce uğrıyan Norveç müteca
vize -evveli mtlessir bir mukavemet 
gösteremedi. Bu BUl"eCledir ki Alman-

.-..ewuso-••-•---cr.: ... _wwwL-~-
SABAHTAN SA'BMIA 

Tmlilini umarken 
(Bat tara/' 1 inctde) 

1 - Milli lıialeri inciten tarihi
mizi yanlıl göQereD.. 

2 - lıılebua, vekil ve memuriaruı 
aleyhinde isim ve madde gösteril • 
miyerek IJllNMln yazı yaaaı " N-

-= ~ik~ve..-.•
n duruşmadan evvel neereden is-
b&tı cais olmayan sövme ve lıakaret 

ve ltalya • .davasma ait zabıttan ve fikayeüeri 
Dıell"edelı, memJelret ~ mü
teallik alınacak Wbirierden ilah8&-

( Baf ..,.,, 1 t..cide) den. .• 
deniz \Weai İtalyan bıulllannı ve Ce-. .FreoeJırıtir. 
bimt tt.t,an aablUarlni taıdid et- vakla çok nazik bir zamarwa.yJL 
mektıedir. Dbyanm en hör memleketlerinde 

Pnaa ?e 1D.cfltere, ummnt har!>- bile mad>aa&m bileli tutıdm\llbll'. 
de kaamhm zaferde 1talyaımı hisse- MeMıli Frama, .amriardanberi gör • 
mini Wınnaktan müptemjr bir aunı5- ınediği llir aaD8Bre tabidir. BUyik 
.te ieıtleklf eıtn't'uclll. ~ ve &ir gueteleri dalik degit ~yor. 
lngtm fted, tefen.de OJ'l!Dfarmda Bu •naiirü Frama, bundan _.. 
!talp.yı Met cılanlı: attık lmlbnma.. ki Ohan Bar.binde bile g&memilii. 
~m anla,aıca bndjainjn tııgilta'ede de o memleket ~ em
aJıif' · •e lluent ~. aaU gıörllllıemil bir takyidat vardlr. 

Ov• Wnclan sema wri tedbiJıı. ttaJşa ve Amanya matbuatı ~ 
İ-- .a. -'.·~tik de ler :r.amanını hatırlabyor ve buma ne hilrriyet, .ne taky.idat mevsuu ba-
ıa ve Ç lCB e üim t•·-· rtlğmen ttatyaya histir. Çlinkü o diyarlarda gazete -

( B4§ Ww/I ı 1-iice) ...... İllfialin b.t'J7ftl değiemedlğiDi ( .1eri 1ılkQmet memurıan ÇJbnnak -

~~eemrbt--
veçe de Mr Jııa1de ..-dlklan ~e aüt
Wiklıerin yakkwia, NarvMdeki va
m,eti tenvir edecekJeri aöylenmek • 
tedir. Diğer taraftan Paris ıaebafili, 
Norveçe dair olarak Stokbolmden 
gelen haberlerin ihtiyatla teJikld • 
dilmesi ltizumunu hatırlatmaktadır. 

•t ,.. hıNç ••bmlvman lMI tıBclirdikt.en ..,. 4li~ ki: .tadır. 
ll'Mirete ... ,. WNeeldıel illi Mmid ~ 'ft t.gilis ~da ... ODm lçiıı biz, dün)'8Dlll böyle llllh 
.._. ilıııti)ıor.,, mıe ' 'atin ..AMeiwdeld teblibli ra.nlı 8IJ'alannda hüldDnetin son de-

aı.Mlk D ' ' 'ıı B '' '• vaziyetinden, ablukaya gfJılterdiil rece haseas ve müteyakkız olmaıPN 
ilıı...._, 11 (A.A.t - Mt.cmb -~ Ye imparatorlufu ile tabii g&ilri1z. Kaldı ki iş yalnız ka

lnd pM* '•Kannae'tlski-MN.. -.•; •b' · '•--.ytıMa> ıSı mmmı•dd' .. _.....,._ve 
ri bildiriyor: """'"* dr - ....,. ı§h ak - ta•? 1 r ,. ..... M51elr~ gıe<;en 

Almuılar Baltık dnizinin Almm ..... m f Ol ı 1 ' 4 ·IPI'• tar t"ll 

ahillerinde llüJik ukeri !ta :ilk - tw,a, - P'ıw - .... ......, 1 tiddetli ..... WtHMi • I' 'wniu 
s7apaektadvlar. ·--, ... -.. .an,yor: • bir lıikim tMe'z t fi sb ile 
h tarafianllıi&Jı ıı mcl ueririoa ve Büylk ve hür bir millet Btfatüe kareılanarak lehimir.e tefsir edildi
doğu Prusyuma mühim n "kd r'a ...,_ tlir ..m,ıete bbmdl edebi- ğinl w b&Şka bir hi.kimin en umma
kıtaat ve ıpjlt•a at plıwtedir. Bu ltrai! ttaı,.n:ıı ~ hlkiıa dlğlw bir m#de He llilii matfkfmı 
limaD1arda bahuwa -.e liııi.W __.. bir vazisı9ti mi,..__ laubk mtisava,. ett'tthd göt.ak. 'f alnlz 1Dıle -defil, 
..ı aJtıwl• Qıtalaa eivil ahali .-k- tı mı ... ı tiji ..,,,.. -bahi8 değil • dtm,_. '-' yerillie ~·.in -
laetmlm&k ilzenciir'. •. ıw,. her Mlletia llalrkı olan ..... balm ealilli)1'1ti•i dlitil -

llv?:hir 14111Sl. iJbe ..,_: r .,..,. w Mk:i,... i11:ıi901. 1 trilllits. ılleelisi feehetuıek, kabineyi 
''Bil bısrbkl•rm hedefi w rıh ı ol- Buna binaendil\Jdı.lımıll -..izinde ~ -- elill~eiir. &n.l, 

makla beraber, AJmaapya UFfll Roma. V 1ik • a..21a 4enizinde atağı ,.._,. a 'rh!ti istıliii libi 
.Balak DMD•üeUeri AlmeaJır &ara- dijsr llir dn"d:u MüaiWmmıası- l6re •-* ...-ı. •"ptir. ıra -
fıDdaıı keedilerine tar. ..biçllir llare- lll mi'mmdıe ile.~. kat ~ ....... 11111 umanı- -
ketteb ulunmıyacağrna kaai old•lden ltalyaana TMllhet fti:ıp Si '-nff• ., t'-illll• iıııtif de et-
Çn biçilir eııdiııe ıösterP*Mktedir- Roma, 23 (A.A.) - İtalya hökı\- tiği .. ,, "tir. 

ler.,, l Wllti. ...... •lillı?t. ~ tan.- Hm1 "9 eiW.i, -. ""'Nttll ne -
Stokbollp, 23 (.A..A.) ~ D. N. B. a ıre _.. -wıe ava üıleri 8e lla- zaketini diifünerek matbuat k- -
~ laveç Tet.e ajat.nsuaa .U- va 4Mll'ftııılllri iata w t811Ql ~il- Mftdatd ,.ai tMll ı ıe tie .-yun eğ
bildiriyor: vesi iQiR aMeli Mfteliak -.ıtiMDna megı w '9orıc:-.lli1il"İL Ancak, malum-
. ŞimaJI İsveç ~i.odeıı biri 7600 milyorı liret k~di ~iftar. ya, -<,:oklk ~ sahıbi olanlarn ltir 
tarafından verilip 600 A.lınan ulce- Mediee tevdi eciümiı olan kamın •clİfellİ ...-.. Hutalanan çıoeB -
riQjn Wriksgraeıısen iarl civanndaıa MyUıafil. bu kndilliD .. aunıde .Mvzi lal'Hllll m..-....ue ~mamıı 
1svec l <lu 2 "' ' rc:k, &1iıneııdi - wlhıejini •tık tıllıl ı nktadlr: ta1ııii ,....... '6e ~ • b umdan 
f rl c nuba nakl .. ıı .ikleripe ve<>- lltl8. MNO-..U un ·.itin:S-tail· MlmlıM". 

ıad bap olwıdı,tkJ&.ruıa cJair ._ •· 18'0. 18'1....a **i bu- -l,izalıı ir11tftn,4iıletir. 
p b r l}aricıye ~ti ~ -.•ı.r w 1"1 • llG , s ı ıd 'Diye biribirini tMelli .ederier. t1ıia 
kat' yen tekzl'b edHmelrtedir, ._.. de 1* aııa,.r 1GO ....,__ de ayni temenni ve tesellideyiz. 

Bundan bitaraflar için çıkan ders 
.ayniau:etle yutnhnamak için kendi
lerini muhafaza yolunda, tiriıeahın 

dillerinin etlerine batmalannı bek
Jememeleridir. Onlar için hazır ol -
mak mevmu bahistir. En ziyade teh
did altuıda bulunanlar tarafından a
lman ber ttirHi tedbirler, bunu anla
mıe olduklarını göstermektedir. 
ftama ile İngiltere anlann irade -
lıeriııe ft kendilerini mfida&a v&SWL
laruıa gtlV&ebllirler. 

NOl'Yeçte başka t1irHt oiduju ilin· 
dir .ld mftttefilder pride ta=•ar
dır. Onları bu sebepten mes'ul kıl -
mak haksızdır. Fakat bu. tecrilbeden 
onlar için de bir ders gıkıyor. Her 
tarafta buırhldamu gitiikçe t.ek -
ait eylemek mecburiyetindedirler. 
Alm•np., her icikamette, kabili ia -
timal bvwtler, .evıeldelı kestiril -
IDİ'l hedefler, karbuwı aırtma han
çerlerini batmnağa imada caaus ve 
hainlerle birlikt.e taamız pıiıılarına 
me.1ınrttr. Her tarafta, m•abele da
ha namuelrinne ve fü:at ihtimamlı 
....-ıe hulrlaımıahdır. Bu )'9lnız 
nmlrabele ioin delll iniaijiltlf için de 
ımat.eberdir. Jleich, bu hWIU8ta yal
DU bepna inlri8ara aahip olduiun& 
~ JalllbJor. 

Noneçe bqı t.eearize geliıace bu 
Beich için feli.ketli olacaktır. Ev -
vell daı"beDin t.esirile sersemliyen 
Norveçin kahramaııca ,kendisini top
lamakta gecikmemesi, müttefiklerin 
yardımlarının teA.hirieri derecesin
de müsbet bir hal alarak ciddi ve 
mu\l&'ffakiyetli ıuubvemet ümidw -
rini beslem* .mneeade edıeoektir. 
..... gwiler ve vuediJen 

maynlerle müttefiklerin tem~ edilen 
Mais llikialiyetleri, ilııtili lruvvetleri
ai ... erinden ayaaaeja. geniş bir 
nisbet 4ialliliBde teeir etmelrtedır. 
Tayyarelere müracaat meselesi küt
le halinde uker tleYkiyatına ve u.ğır 
alila ıa.IDUlna ilftkan 'V'er':nem k • 
.tıldir. J:ter- mtat.ıfikler, .Nor:eçe 
~ asiler ihnA} ~e muvaffak 
olurlarsa müstevliler gittikçe .müş • 
~ lııir ftmiyett.e bulunaeaklardır. 

• . flWr ·-. ıleriııı '1enızyoftt Al -
:E •P iciD bp IWlştır. \Te 1lmn1Z 

~.amri uyiat, İsbndineT.ya 
._, t t' • )'lllllwllıki '1allellet: imkiın

lanm böJiik w.hı•a mttmımr. 

abt .- 1114iftim ice, müttefik-
illııin MMah•MDru te'\'fk! eylediği 

wazi; aikdir. 1'Jplannın giirültüsü 
Jıaiıile,.. -ıenni kapatwuş •e bu 
- elle .-.,,ıemctıe tes-rik edilen 
Norwıoin llH!l!ll"U ida~ilet inin asil 
da.-.me ..._ o1mapur. tng1m.. 
IWlısıs:laauu $' •whıaumn te -
..... diğer ~ newttnde 
...,na; Mti sılr • ittir . 

........_..... YPllUlllttes wbt + 

mİD hialert banda ~
Girifilen bat'eketin ehemmiyet.iait 

Balanlarda 
faaliyet • 

(&ıf ....... ""'°"" 
•• ... oWlııtıı p.üainn bçmı • 
yor. *1ıtdiye kadar Balkanhlar ı.. 
dudları dahilinde si1kfuı ve h~ 
temine muvaffak oldular ve telllike
yt h•ucHanndan jçePi sokmadılar
sa bunu ıu veya lııu devlet ile f1irt 
yapmek _,.inde elde etmediler. 
Kendi ara)•nndald ..,ı .. ' ve tes&
.nüd tezahürleri Be. Mı mtlvuueyi 
tesis edebildiler. 

Bimce IWkanhhr ~ ea büyit 
neca.t yolu yine Baıkanlann ;çinden 
pemels:tedir. 8aJkpnb)ar, bele Ya
.narı da igieriDe alıırlaııaa, en btı
)'lk nıilteanu bir Geırieıte büe mu
vaffakiyetle muk&Yemet edebilecek 
kadar kuvvetli bir blok ~ ge , 
tirirler. Kendilerinin eli eJtmda böy
le bir imkan varken burum berinde 
azami derecede itina ile iflemeyi i
kinci pi&na .atarak büyik devletler
den meded ummak fena bir-Wa tıeş
kil edebilir. Balkanlar üzerinde emel
leri malüm ve meelmr oian deYletıeri 
BaJkanlara her ne Yeaile ile olursa 
olsun sokmağa kalkmak kendi eli • 
mizle hepimizin müşterek felüeti
mizi hazuol•mamn mukadıdEaesi de: 
mektir. Bö~le bir tehlikenin TÖeUdi 
inkar edilse bile. anunndaki teaaDüd 
ve itime4ı, aaminliyet ve irtibatı geT• 

tet;mek gibi bir tesir yapmaei ilıtiael 
harieinde değildir. 

Meseli, öyle görüyoruz ki Yu • 
goslavya Macarlarla sadece hoş ge
çinmekte değil, bu münasebeti çolt 
samimi bir miinasebet derecesine 
vardırmakta kendiai için bir men • 
faat tasavvur ediyor. Almanya.ya 
kal'll, coğrafi vaziyeti icabı, ooıt 

yumll§ak davramyor. Bu hareke
tin Bükrefte ayni haııeketle karşl
lamnıyacağı anaolunabftir. Yugos
lavya ttaıyan atıp tatmalanmn Dal· 
maçya sahilleri berinde bir tehli· 

ke pklinde fiile QdcmemDI dltiiae • 
rek Sovyeüer ile mMaeebet tesisi
ni münuib görd5ilir ve ticaret mü
zakerelerine girişebilir. Fakat Ru • 
manya da So.yetler t.erelıDdaa ge-

lebilecek m tebdic1e k8l'll Llıtin 
•kının .laabdattljı akrabüğı 4ll
şünerek Roma ile aakı fakı tıir daat-
lütan kmdiaine hayır ~. 
ltalyanm Jbcariatıut ile ıaewıud iyi 
W•••betıleııriain sehv•nı R111Ba117& 
ciCl9tluitı ü8, hattl Y•••la"Yll ... 
mimiJllti ile bMIB 1tütün gıanitlet.nıe
ğe çehpa- 8-yada ili!' endlte 'Ye 

nkılret mm UJ8DC)lrarak 1ııMv Wa· 
ıiyatı namına Bulgaristan ve Yugoa· 
Ja,,,.,ı lreedisme bsl"•-ta kalk • 
meaı iıltib'ad edl1lılnm. 

GörftliQıar ki BaJJranh18r kendi a
ralanndan, biribirleriaden yardnn 
beklemeyi hlrakarak ıhlBDdan bir 
mltteftk aramak yolunu tuttuklva 
gün mesele çaprqlk bir hale geli
yor. Balkan devletleri biribirleri için 
birer müttefik olabilirler. P'Uat ha.
riqten büyük bir devlet müttefik 
adı altlnda Balkanlara soloılsa bile 
onun hakiki adı "him.i., dir. Onlar
dan birinin Balkanlara adım atırıası 
diğerlerinin hmunı uyandırması •· 
ruridir. Bunlar ya çarpışmalar: Bal· 
kanlılar .ezilirler. Yahu.el BaikanWer 
zaranaa anlaşırlar: Balkaw••r yine 
t"Zi ırler. Eft tabii hal çaresi Balkan
hların kendi "c>lerindedi:-. 

Hw,tn c.lıld YALÇIK 

Erzincanda çok 
:şidiBHi irir ıetzele 

Erzincan, 23 ( A,A.) - Dün saat 

14.~ de dipten gelen ve yarmı daki
ka kadar süren şiddetli bir zelzele ol-
11nıt ve bircok evleri yıknıı§br. Ha
sarat tesbit edılmektedir. 

yalnız- bimtihi tesinnde dcgil, fakat 
bilhassa misal vereceJc kıymt tinde 
mevcud olduğunu anlamı lardır. Bu 
aebepten, Jskandinavyad: .ı hare -
ket_. blitün A vrupada akis uyandın • 
yor. Şimal denizinden Balkanlara. 
kadar, b8tthı tehdide maruz mem • 
leketler, şimdi kendilerini müdafaa 
eclebüeeekleriııi, aira Fransa ile 1n
gfftenltin kendilerine yardım iQin 
orada bulunduklanııı, ve onların her 
..na ı-Pterlerin cinayetleriae 
llir llillayet 'YeJWek karannda ve 
kao oetilide ~ daha ıyi talli
)'orlaı'. 

• 
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·Anadoluda petrol\ Narvik deniz ·har İ 
a~~m3::!~aliyeti l -

Adana lHusuı;i Muhhıt<imİ1''~: 'nasıl olmuş? 
den) - Adanada Ali H~ kvyü l 

DOLASAN HARB KA IRGASI 
etekk-rınde :teôi~ edilen p3tro~ a~ 
kampı, son zamaul.ırd,\ f aliyetiui 
hayli il~rletmiş bulwım~lün<lır. Son
daj ameliye;;inde çalısan .Alln!l.ll, A
merikltlı, Fransız, Holnudalı ve Ru
men sondajcıları yüzl~rce metre d\!-

N o rVeC harbi - Almanların takib ettikleri yıldırım riı~il~~1;ıi\1:~~~~~:;:~r o kadar ümit 

Batan İngiliz Har4y muhribinin 
efradı başlarından geçen heyecanlı 

hadiseyi anlatıyorlar 
• v\;dcidir ki, açılan kuyudan petrol 

harbi - 20 inci aarın medeniyeti ve bugünkü har6 fii?kırdığı takdirde civar araziyi isli-
la ederek a vm zamanda ziyaa uğra-

He I' <levlette genel kum1ay başkan- mış olmam~sı için "Valf,, cihazı d:ı-
uğı, askeri teskilatın ruhu \'e nazı- hi temin edilmi~tiı'. l 
mıdır. En yeni si~tem Roteri sondaj ma-

Bugünkü harpler, aknJemik bir kinelcrile yapılan ameliyede üç gnıp 
fendir. üzerine gi.ini.in 24 saatinde de ç:ılı -

Ordu. kolordu: fu·ka ilah kuman- t,ıılmaktadır. 
danları refukatine harb akademisi Türkiye petrol arama grupları u-
mezunu crkanıharb zabıtlerın \"eıil- mum müdüı·ü Bay Cevad Eyüp Tn::;-
mesi bu sebcbdendir. nıan Adanaya yaptığı son seyahatiu-

Hurblerin sevk \'C idare ve tabiye deki mü~ahcde ve intibalamıdan pt>k 
kaidelerine göre cereyan etme:si de memnun kulmı!';tır. 

silahların galebesıdir. Şarkta, daha iki gnıp ayni hız ve 
İki senc<.lenberi Aksayı Ş rkta do- metod d.ıhilinde petrol aramaktadır. 

lal3an harb kasırga~ı bır aralık "I•'iıı,, Gerek jeofizik ve jeolojik tetkik-
ufuk1annda tevakkuf etti. Gnrpt.a ler ve gerekse derin :sondajlar nıüj-
kopacnğı beklenilen bu tayfun sima- deler vermektedir. Atıl:ın :ı<lımlar 
li fiarkiden şımali garbiye ~cçti. Fil- müsbet neticelere doğru ilerlemek -
hakika müttefiklerle Almanlar ara- tedir ı 
sınrla henüz karada hiiyük meydan --- -· f 
muharebclel'i cereyan etmedi. Yal- 1 AdanaBelediye. mü et- 1 

nız bir kaç giindlir şimal memleket· ,_ • ı d · 1 

lerinı ve denizlerıni bır'harb k su·ga- Buyiiu/,,·ü Jıa,.ui;ı uwdl:ns sil;ih!dıwıltııı lıir Fmıı.~·r: taııkı ı ti şi mahkemeye varı '· 
sı kasıp kavuruyor. bugün sakın ve ga.yı·i askeri şehirl<.!- 1 Adanu. (Hu:.usil _ Adana bele _ 

Bu sakin kıtalar ve fuzilet (Sym- Yazan : mı afakını tehdit ~<iiyor. Müdafaasız 1 diye müfetti~ Bay Hilmi Sav~ın ev-
bolel ·u miı-:ali mi.ice. semi insanlar halkm c.Jı..ıydu~u ıstıraplara ve hlikı'l- velce memur bulllllduğu bir vazife-
se,·medikleri harbin birdenbire .. metlerce ihtiyat tedbirlt!t'İ olaııı.k de i~lediği bir suçtan dolayı Şürayı _ 
kaptlarıııdan içeri girdiğini gördüle.r B ah r; o z den; z :katlanlan külfetlere Ve y:ı.plan lıtli::l- Devldçe lüzumu muhakemesine ka-

Memlek~tıeri büyük d •vletlerin raflara ne lür.um vardır? · , 1 - rar verilmiştir. Suçlu, Adanll asliye _1 · geni~ sanayiine ve imalitı harbiyele- ._ _____________ _. Şehil'liler ııeJen. lıarb ıneyJan audc- birinci ceza mabkemeJ:>inde tahtı mu-
rine en mebzul demir ,.e maden cev'- Halbukı harp usullerind~ ve pum- ôilsrn. Sütlcı'İni ıcen ma.:ıum y.ı.vi·u- -ı 

k ilk (. h h b' ~-....:..: hakemeye alınmıştır. ı 
... erlerini vP.rirken kendileri harb sa· tazanı as cı· te ım a. ar ı) ~ lar neden fehirli bir hava.v1 teneffü:s ,, , .. __ ... ---------~ 
.uyiine ve malıemf'..sine ehemmiyet yoklur·. etsinler·. Halk, neden gec~ yat•ıları aya karşı birahmane kitalin en şid-
vermemifjlerdir. Asırlarca rahat.-ı. a- . Hasmı aaffıharb ha.ı ici kılmak ft tatlı uykularuı.ı, sıcak y.atalarına lede detli kaslt'gaların ve zelzelelerin yap-
ltşmalar ve kom$U milletlerin tehdi<l esirlere ve müdafaa.sur. ahaliye hüaal eJip .~1ğnaklan., uıah~nlen~ ko~ma.- . tıklat"\ tahribatlan farkları yoktui·. 
fe'rinden duhi a:6atlf' yaşamtşlardır. muamele etmek vardır. Tüfeği elia- ğa mecbur olsunlar. Kumandanlraın emirlerine mevdu 

Norve~liler - Napolyonun miit- den dtiı?müs; yere yuvarlauml§ ~ Hiiki'ımetl~. tebaala.nuın ca.n ve askel'ier. on1arın ö-~ evlatlarından 
tefn~; bulunan 'banimarkadan 1814 inliyeu ,yaralı bir muhar ib ise saftı mallarını muhafaza '·e-aiyan~t için 'üstündür. Oiılan her hw;ul'ta koru - J 
~arfoinde l\yrılara.k "lSveç" le İltffttk harb barıci demektir4 Bu mecruhu &ldıkları mühim tedbil'lenien dığnak- mak· ba~lıca vazifelendir. Karşı.ı:;m-
etmf~\erdir. ö tarihtenberi bu iki nrntla_ka imha i~in sü.ngülcnıek, . ka- lar ve halktn tooarik ettiği nıaskder ı.laki ha.sııu kumandanlar da a.yni hı~-

10ıiiemleke·t b1r hüiCünidarın ldare.qi al- fa~ını kılıçl11 uçurmak ve beynine ve (puif korunma) = t~dt:ibiri teda- le mütehaı-ı..'iis iseler. harpler daha in-
tında töplanmıs'k~n 1005.ten itibaten kuq~un sıkmak demek değildir. Al- füiye hazırlıkları hep harıçten gele- sani ,.e me7.iyetli ~kilİerde cereyan 

- '"lsvec ve Norvec a)•n ayrı birer kral- dığı emirle sili.hını ,teslim etmi.§ bir cek g:ıyri şuuri tehlikeye kar·şı koy- eder. · 
Iıli olnnı~lard.ır. .. · - askere anca.k esir muameJ~ı yapdır. mak icin <leğil mıdır?, Harbi se~k ve idare edenlerin ~a.-

Miitt~fiklerl~ ·halilıarb<l~ oolunan Yokı:;a iltica aczinden if;tifade edel'ek Maalesef utık güıd askeri ve baret ve hataları yililünden talıaaı-;ül 
Almanya: şimal mcmleketleri~den o~u te~lemelc te. a.sk~diğ'in ~anı de- medeni kaidelerden uzaklaşılıyor, iş- edecek galebe ve mağllıbiyel hiç. bir 
Danıniarkaya bir yıldırtm Havkti ' ğitdic . ga!Jer yıldırım v~ muhar4-beler dera- vakit vah~i hisleri telkin ve tevlit 
ve~ 'orveçe bir atakhk yaptı. l llk ve Ortaçağl&rda hali ~eYi- kap intikam ve imha hupierine ta-

Bir ·gecf' soguk çelik namluları; ı y~l~~ yasayan iıısan1-r yavaş yav&1 hu.nül ediy-or. . 
aüiıgfü~d. Danime.r..kalılann göğw-l medeniyet nurlariyle müşerref oldu- ""'Eskiuen nizamlı . aokcdikte yılJ1-
letıi'1e dayandı. Ya iE;lilaya müsaade ça vahsi .hi~ler de incelmi* ve teki- pm ve imha harpleri yoktu. Belki 
yahut'harben, zötJa giı:ileooği ültiwa- müle d<1.~ııı yüriimüstür. cebri yüı·iiyü~lerle sel'i hareketler 
tODlU önündt! Danimarkalılar ooyun l Çöllerde, sahN.larda hayın~ vardı. 
eğdilcn. Mototize Alman kıtalan Da- , bede\'iler{ıı yaptıkları (razzia) = • - ).fotö~ün ica.<liyle sanayie baş dön-
nimar kayı g{"<..>eJeyfo bir haml~ae ge('- kıncılık d~vlet kuvv~tleriyle k~ldın· durücü sürat \"erildi. Mot&rlesme de-
tiltf'. hp meden1yel ve emniyet nizam.lan niz, hava ve kal'?, askeri teşkilatına 

_ ,-·Denir. hi.ki.n1iy.Jti n1öttef:iklerde ol- I teKi.s eUJlmiEjtir. da tatbik edilrli. Bu sayede yıldırım 
dü~.,, naJde görülmemiŞ'bir ciir'et 'Ve Başıbozuklar n yeni<;eriler yerine harpleri vücuda ~etirildi. 

etmemelidir. • . ı 
Fenni harb üst.adları z&.fede t~tev- 1 

vüç ede~ plılnlan~ıu toJ>];Ayacağı tak- 1 
dir ve şaba.~f düıµnan ağızl&J·ından 
5ğrt?nn1ekl~ övünmelidirler. 

Gene bugünkü harb malzeme ve 
t.ahrib vasıla.lan o dereee yıkıctdır 
ki belki in~n gönlünü.o, kalbinin Ye 

şeflcatinin görmeğe tahammül ed~ 
medifi va~i ve kanlı işleri yukarı~ 
da söyleaigimiı gibi makineler göı·
mektedir. 

.. 

..• 
·~ 
.ı 

1 
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Bir lııyili:: muhribi açık rleni.-;.de 

''Pari~ - Soir., ga.zt>t.esinin 1.oıu.lra mir fo.;tün<le yatan 6 Alınan nıuhri· 
lıuı-u .. i muhabiri t.-1<-fonla bfülirİ)or: . binin ~iddetli nleliiııe rağmen di.i~ma-

Dun akş·ım ı:;a,!lt altıda Mister na saldırnu ,]lnr, "Hunlt•ı',, muhribinin 
Winston Çör çil Bahriye Nezareti batmasına ·ve "Hal'dy,. nin ağn· ha-
cümle kapısı önünde ayakta duru - !'\ara dU!:jlll' olıua.-unn raJmen dü:-ı -
yoc yüzündeki heyl!caıı apa~ık o - man gemilerine iiç saat miit~nıaıliyeıt 
kunuyordu. ateş elmek ::illrt:1.ile c~urane hicl'U -
· Biiyük Britaııya Bahriye :Nazın - muna yanızca ue\'am ctmi!-ilir. 
nın karsısında ilk (Narvik) harbinı.le Nihayet ''Haıdy., muhı·ibini lle 
kayalara. bındirmiş olan İngiliz dtırin sularJa batınaktaıı korumak i-
(Hardy) muhribinin mür·ettcbatın - ı çin karaya cılurtmak ic:ııb etmitjlİt'. 
dan ( 60) nefel' \'e zabttle tayyare Muhı·ib kayalık sahile bindird(ırtcıı 

bonıbalarile hlisara. uğramış bulun · sonra mürdtt:bat sıı.lıile erişmek i· 
maliına rağmen iis.süııe dönmeğt mu- \ çin 200 metrelik bir deniz sah3.!Stııı 

vaffak olan (Eklipt>) muhribi mü - yüzerek gec;me~ mecbudyetinde kııl
rettebı\ tındım :;ağ kalan ( 70 l deniz- 1 mışlardır. İki nefer. ağw yttrah bu-
ci :,ıralanmı§ duruyorlaı•dı. · ? lıman Albay Warbuıtoıı'ıı gernidcll 

"Hardy,, nıuhtibindeıı kurtulmu~ almıl:llar Ye yfü~erek dül1man atesi 
olan lngilhr. b11Jıriyelilcrinin bıı.~laı ın- altında ı:ıahile nakletmif;!lerdir. Ce • 
da . Norve«liled.n giydikleri kıilpak,. sur kurnandan: 
arkalaı·ın<la kayıı.kl:ı elbisel~ri \'ıtı·ı1ı. 1 ~ Çocuklar· benimi~ me.1:>gul ol • 

''Hardy,, nin mi.iretteootı l<::\ıston nıa.yınıı! .. GemiJe baı:?klıl. yal'ahhtr 
istaı->yonuna muvliHlrl:ıı.t etliklCrl an- 1 kalmış.sa onlOill kııı·lamıı7.! .. <liyor<.Ju. 
dan itibaren lıllllc t;a.rafmJan siddel-~ Kendisini kurtaı·aıı neferler ve Ji
le alkıff}anml~laı·Jı. • Bunlar i~ta...;yon- I ğer efrad kuıırnndanııı yaraım~ı sat· 
dan cıkınca otobüslt'.re binnıiı;let-. ve mıya tesebbüı-- et.mi:;let'se '1e ,c<ı:>ııl" 
yolda. alkışlar toplıyal'ak meı-:hul' İn . deniı:ci efra<.lıııın kullan a.rainmla 
giliz amira.li "Nelson,, un heykelinin can veı·mis ve bu kahraman deniır.i 
bulunduğl1 Trafalkar mt-ydaııından sahile defnohınmu11t.ur. 

ge~erek Ba.hriye Nezaretine k&dar :Sor\~ SabiUtrin• 
gelmi,lerdi. • ı · - " 

Miı:ıter Çörcil yanmda biriud ve 
ikinci deniz Jordları ve IJ3ahrive Ne· . . 
ıareti erkanı bulunduğu Q.akie "Har-
dy .. ve "Eklipt; .. muhı·ihleı'inin mü-
.. cttebr.tını teftiı;- etti. Sonı·i. muhrib
ler in mUrettd..atı tekraı- •ot<)bü~lcl'i

ne bindiler. Otcbiislerden birinin' mo-
1 

Baker iı-;minde bir :ıle~inirı an • 
!attığına gön~ efrnd sahile çıktık • 
tan sonra k~ncfü~ini bir köylü kadın 
evine ~!mı., ve ı;o~·uktan titre~J<te 
olatı İngiliz balu·iyelisitün .elbh.;eleri· 

· ni · değiştirmi~. Bakeı· ~raya ç1kall 
bahriyelilerin maeeı·~nı ş()yl• atı • 
laltı: 

ti;ı ü bir t~rm İ!jlt>irıiyordu. ·Bu vazi- ....,_ Kiiçük müfr1tzemi:r. sahilden 2il 
,..petw.asızlıkla 100 gemi va 1000 Ul.Y. , ni11aını cedit askerleri°; barbarlar, '9e- MotörleriQ askeri harekelterde 

re ile ''İskajeralıc,, tau Şimal denizine deviler yerine medeniler ve denia vukua · g~tirdikleri inkılap, malzeme 
çıkarak N•lrve<; saJılllerine L! ker ih- koı-sanlan yerine o.iz~1Iı bahriyeli· ve her .:;ene modelleri ve süratleri 

yet kat·ıjısm<la bir göniillii: ' 1 kilometre n1esafede bulunan Balla11• 

Bir denizaltı torpili ve bir hava ~- Harny yrniüen kayalığ~ otur.· 1 _gan köyiine k&dar yi.irüdük. Bu k~;~~ 
boıub~sı: hücum şarlan ve ağır top- du ... dtyf: J.a~ıkahayı attı ve bu la- de bi~ ~ıc;,1k yemek vt>rdilet· ve lct' 
çu mermileri imha har~inin en müt- tife hazırunu güldürdü. 1 yün mPktebinJe yattık. Bu köydt: raç '!ttiler. Büyiik deniz Ye hava ler kaim olmu~ardır. değ'i~en lıarp alel ve makinelerinin 

harpler-ine ç1ğır açtılar. j Devletlerce· vücuda getirilmiş bu değiı?tirilnı~i en zengin memleket - hiı? silahlarıdır. Bunların infilik etti- " Ha rdy,. uio Söu ri ... i iiç gürı kaldık. Köylüler keuJilerı 
iki taı af mua..nnidane imha harp- güzel te..'.;kilat hep mütekabil anlaş- lel'i bile dfü~ün<lürmeğe başlamıştır. ği yerlerde canlı mahluk kalmaz. E n "Hardy,. muhribinin roiirettebatı- de erzak yok:::ulluğu l'•~kmekle l.ıeı:,9:' 

kuvvetli zırhlar mukHvemet edemez- \ nın hepsi i.ı>fomasız filotilla kuman<la- ber bize ihUvacımız olan vi:vecegı leri yapmaktadn lar. Bu imha harp- malar. itilaflar, ahitler ve akitle im- Bu ::-ıoıı rlereee tahirpkar ve kuv-
leriııin ha. langırt ise iki seııeclen - z~lanarak kabul ve teati ltılınmıştar. 'vetli makinelerle nesilleri inkıraza 
beri merh:ınwl;;ız~e buğu an Çin - Vf> medeni aleme gururla ili.n edil- uğratacak kadar imha ve ordular 

ler. nı Albay Lee Wuburton'un kahra- ikram ettiler.· ~fağnık bir tii(·~ar ~~ 
Hele insanlık aleminde nefret u- manhğından hayı•anhk ve sitayi~Je misinin miiı'et tebu lı da gelip bizr iltı• 

Japon ve so11 Ru,,.: - Fın harb tebliğ- miı::ken bugün bu hukuku düvel kaJ- tarafını.lan isgal edilen memleketin ya.ndırnn .,.chirli gaz ve mikrob harp bahsediyorlar. hak ·etti. Bu ı:;uı·dle Huyımız "200,. e 
lcri kadaı· 20 nci astı medeniyeti u- Beş destı·oyerden mürckkt-h filo- baliğ olmu<.:lu. gJirııi?.(!e er~/.ak olaı·~i' l••ı inde cok kere testtdiif edildiği vec- dclerinın hükümleri nıcin tanmmı- rna.h.qulJerini tüketel.!ek ve menabiini 

hile biı dibman fır kası. alayı yahut yor? Büttin dünya azab ve heyecan kurutacak derel!ede istila ve müda- tandıran ve sukut ettiren merdud bir tilla)'1 "Narvik .. koyunda hiicurna bir kilo kadar c;.v ,·ardı ki bunu ıııiı· 
\•asıtaya müıa.caatı a.sla tarih kay- sevke<len albay Warburton olnm~tur. temadiyen kay;ı;tıp kaynatıp ic;iyılı"' bölügii kamilen imha edilmiştir denil- kinde va,.,atılıvor? filere göz aGtırnuayacak şekilde yıl-

mcktedir. (Yıldınu · istila - imha.) harpleri l dırım harplPrinin YC ıue~ru müdafa- cietmemeli<lir. ı Bu l~ gemi limanda ınahfuıen <le- duk.. (.-.unu 7 i:i<~ 

Hf Hl 111t1il1111111111111111111 il111111IUIH1IHI1fit1111111 ti mm Ullllll l l IHUIUHHHHllHI l l l ntll 1111111111: lllit 
Bunu dii:-1lin~n bit· babanın dimağı 

bunu zihmn~cn geçiren t;>ir babanın 
1.:albi değıldi. Rıı meselede konuşan, 
lııu d.et eden, sar:ıılma.z kibir ve gu
runı idi. 

Y luız. cocuğuna aile ismini, seı"'·e
üni \!ereceği b, bası, oğlu üzerinde 
hak sahibi idi. Yoksa ba~kası değil.. 

~imdi hiddetli, hiddetli kaı·ısının 

yaıdığt ihtiyaL<ıız ciimleleri okuyor
du: 

" .... Oğlumu benden ayıra..maı
sm .. Ne ondan, ne de çocuğund:ın bir 
dah" bahı.ıı:-dildiğini işitmiyeceksin .. " 

\·cy~i, bu cümlel~r karşı:-ında, hid
det.inden boıhılacak gibi oluyordu: 
"Ya. dt>m"k Perihan kendisine mey
dan okuyol'dıı ! Ah, öyle İ>;e Veysi 
gibi bir ad ma karsı ayaklamuanın, 

heln, oğlunu alıp gitmek tchılidini 
aa\ urmanın ue demek oluıığunu ona 
gO.'itc·rel; Y. ti." 

P~ı·ihan "gidiyoı uııı .. " diye ya7.
mı~. fakat ne tarafa gi<lec~iui bil -
dirt11cmi.. ti. 

Y-alnı:ı:, ~phe etmediği bir nokta 
"Yaı·dı. k:u ısı çocuğunun yanına ko
fUP ;!itnı fşti. Bu a uhakkat. idi. 

Çocu~:ı? .. 
Ye belki de Fahriye ... gitmişti .• 
Bu fikir üzerine genç adamın yü-

züne yeniden kan hücum etti.. 
"Fahri! ... ,, 
He!'. ey mümkündil .. 
Ça{:'lrdıiı hizmetçiye, içinde ba.

luncluğu hP''ecanı belli etmemek ~. 
kcndiı:ılni ı.aptederek kıl«l emirler 
veı di: 

- Der h~l seyahnte ~ıkıyorum.. 

Büyük spor araba. uu hazırla.sml&r. 

Yalnız ufak bir caqta.. Bağaj iste
mem .. Bir yere kadar gidip gelece
ğim .. Çabuk hazırlayın .. Bir dakika . 
kaybedecek zamanım yok .. 

Penhana yetişmek .. çocuğunu alıp 
kaçmruuna mani olmaktan başka 

bir .;-ey düşünmüyordu. Altay vasa
tasiyle, gene anneyi de tulacaktı •... 
Zira Pcrıhan biraz güliinç bir hare
kette bıılıınmuştu. Ufak kapris ve
ya kırgınlık yüzünden yekdiğerini 

bağlayan kuvvetli rabıt.alan bu ka
dar kolaylıkla söküp alamazlardı.. 
:t'..aten, karısının, kentlisin.fen uzakta 
YllŞayabilmeeioi havsalası d.a almı • 

'°""'' 
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zaınanı~ıda yeti~ntiRti. hın .saat dördiiydii.. " f 

33 - -- thu-aya tekrar gelip gelnıediği-
0, k~ndi malı, her t;eyi idi .. Hatta ni mi? .. Oh bayır .. Kendi. ini o giin-

Fahrin in mevcudiyetine rağmen ge- bakıldığım gii/.lerile gördü .. 
celeyin geç vakit Veysi, sakin bir - Peki Altay ne yapıyor? 
uy1rnya dalmış olan çiftliğe geldi. - t:yuyor .. Şimdi iyıleşti.. Ha- j 

Uykunun tesiriyle yarı kapalı du- nım efendi, küçüğe tamamiyle iyı 
ran gözleriyle Mua.zıe:ı: hamın kapı- bakıldığını gönlü .. 
yı açtı. Ti eskiden biiyüttüğü \'ey- - Öyleyse, Altay yukaııda .. 
sinin, karfiı..;::mJa heyecanlı bir ta.vır- - Tabii ... Beşiğinde uyuy.or .. 
Ja durduğunu gorünce flaı;ıırdı. Bu ~ö~leri rahat bir nefes çeki~i 

Kendisile dain1a neşeli ,.e sami - takip etti: .. ~ ı 

mi görü:-en. ve iyi muamele eden - Oh!.. j 
Ney.si, ihtiyar kadına seıt bir tavır- \'eysi, böyle acele ol ı-ak cfftliğe 

la : koşmakla ne kadar iyi bir haı<>ket ' 
- Ka.nm nerede? diy~ ordu. 1 yapnu:-:tı. Yolda, \•akil kaybetmemek 
- Oh .. \'P.ysi Bey .. Hanım eft-n- 1 icin yorulan ~oför·iiniin yerine geç -

dı ile her hnlde karşıla*mı!) olmalı- nıiş, aı abayı son sıir'atlt' ... iirmii~ü. 
sınız ! Burada.n iki giiıı e\'vel hareket \'e i~te .. :-.imdi ilk llarak .. Peri-
etmı.·ti. Doğrastı ne talihsı;ı;lik. . handan e\'\'t') çoeuğurııın yaııııın f!'Cl-

- Bil~ycırum. biliyorum Muaz- ıniı~ti.. Çılgın Pedlı,,rı. rl i iı:;ıiııı·~iz 
1 

zeı hanım .. Ben yalnız kanının tek- plinmı talbik edemıy~(.·ktı artık .. 
rar çifUiğe geliJı g~hn ... di,~ir!i öğt"etı- Kocası. babalık hukuk•ınu . ve iıJ-
mek iıJtiy,ırum. minin ~tijioi müdafaa trcıfa ta.na j 

\'ey::ıi, oğlunun yanı başımla, be- Acaba bır knza nıı vaki olnıuŞlll' 
siğinde uyuduğunu öğl'enince, Peri- Her halde buııuıı kokusu biraıdıı" 
hanın Giftliğe gelmesini bekleırıekten ~1karı1ı ! 
baska bir iş olmaıhğına kar:tt' \'(·r- ·'Yoksa! ..... 

,. · ·u · ı 1 · • ı ·ac1et ınisli. evsı Yenı en ml t ııı-; bır 11 - . ~ 

Onunla kaı":7lhklı kon~ır:=n alıydı ... \Juhı·anının kalbini. dimağını, her t"'° 
Eunu müteakip ht-ı· haldı• baı1-ac ak- ! afını ~ardı•'hnı hisı-ctti. ~ 

larlh. :Fakat kan:-:ı çoouğuııa ha\c;m "Yoksa. n~lunun varıma koşacilğt 
olamıval'akiı. Bu hu$usta hiç hır ie- 'I yerde, kaı ı ı . sadece. F"hr iyi oıılrYlıı.' 
dıı karlık e<leme-L.di. Zirn. Pt>ı Hıan c;ok ğa gitınis olmaf'111 ! .. " 
lt>crü~iz, fazla. hisleriıw nrn~!th bir ı Adamın yun1rukları sıkılrlı .. 
kachnıiı .. Alta.'·ı daha sonr,ıl:ırı . . ni- "Alı bu luıkil~al.sl' ...... ..". 
zama gir~n lslanbul<laki kom:kt.a ~·a- ' Ye lıer ş •y. etı-ahıı<la yıkılıp <'"·t· 
saraea.k bir h ıt !P gelJik\en .,.mır~ gi)· t ii. K:-ırısın111. aı kada8mın evine ~·. 

• • • • ~ \·51"' 
rebilirdi. m~ı ıhtuncılı. yalııız bıı..-ıına. \ c. . .... ,,~ 

DiişiincPl.-ri bu :-t-yri t.d<ip €''k-r
kE-n ~\~.vsı birJt-r1oirc titredı 

"Fa.kat Pl'ıfoan nert•de itli?. Ru 

llİn tH içerilerimJt• ıııiithiı; bir ıcıı 11 

t d !er ,.f • J • ·. • G"JH Ye a'6at;ı hıcu a gPtınıııştı. ~ .• 
• 11111 

~dam ~anki. Yolunu kilJJ:t"l'lll nıli • • ·' Jı!l 
;;s.at te ne t;ıı~U:ı ol::ıbihr<li ~ H:"~ıa lara kar~ı k<iı•ü körüne atılmağıı . ~e 
btn·aya nf'den gelrııM..nişti ? .. '' zır, gayri şuııf'i bir mahliık Jıııl•• 

~a<:ıtinc ooktı "e zih.ntnden biı· ta-
kını lıe::-aplat· y:ıptı. 

"Bi11diği tren tıksam Uwl'i K.. ye 1 
gelır ve oradan 'fa. Ç ... ye bir' taksi ı 

wya aı·abl'lyll\ gelinebilil'di. H~r hal- 1 
de gf"('e yansı ' çiftliğinde 6rmu.c;ı ia- j' 

*"' ~1iyordu .. Halbuki şiMdi saba- 1 

a 1 • t' .... e mı:ı ı . .,., 
"Peıihaıı Fııhl'i ile bel'aber 1'

11·,i 
d . ., .. H b · k" ·ht"ıt11" ı . ayır :ınun ım an ve J ~ 

yoktu. Karıhı tidJi hn· kadındı._~ 
halde muha.kb.k hı\~ka bir ~ 
vardL'' · J 

( ,~ .. ıfft• '"" 
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Kara Ali Tek~tdaüll Hü
seyine meydan okuyar -·-Dün ma b8 ~-:.:.. elen -0 ki 'lur-

Mısırda büyük mu~affakiyet 
gösteren atlet lerimiz 

kiye başı>ehliva.nı K ra Ali şu 3'-

1 f'i öytemi tir: 
- önünılızdeki lı fta Amerikalı 

>ehliv n Jak Şeri'nin lst nbula ge
leceğini habeı· alınca kondisıle ilk 
müsabakayı yapmağa talih oldum. 
Halbuki Tekirdağh Hü.-ieyin de A
merikalı pehli ... anla ilk krırşdaşmayı 
yapmak iıJtiyor. Jak Şeri gt.~ •n sene 
lstanbula geldiği zaman TekirdtLğlı
ona kar~ı güreşmeğe yanaşmamıştı. 
Bu itibarla onunla ilk güreşi yapmak 
benim hakkımdn·. Diğer t raftan 
Tekırdağhnın "Eğer Kara Ali Jak 
il~ glire,..mek i.,;tiyorsa e\•vela benim
le giire:; tutsun,. dediğini işittim. Bu
na da razıyım. Tekirdağlı ile istediği 
gün ve i::;tedıği yerde güreş• h,lzı -

Karilerimize Mısıra giden genç 
atletlerimizi tanıflyoru~ 
Yazan: }'. TKKlf. 

Türk atletleri müı::abakalannda ol
duğu kadar davalarında da enerjik 
çıkmaktadırlar. Ötedenbeı i görme -
nıczliğe gelinen bu anasporun mün
tesiblcri yılm.Ldan bir varlık göstel'· 
c.\iler. Nihuy ~t bugiin ~lı ırda eldo e
dilmiş olan altı biıincilik ayni za -
inanda bu davaııııı mu\·afnfkiyetıe 
kaz mlmış olduğunu ortnya koymak-
tadır. • 

"Türkiyede atlet var, atlcb7.m 
Yok.,, sözü de artık yavaş yava11 ha.
kiı<atten uzaklaı:ııyor. I•'ilhııkika şim 
diye kadar birkııç iyi atleti?iti?.in el
de etmiş olciuklaı ı paı l k neti eler 
teknik hicbir kıymeti olmayan puvau 
he .. abları arkasında kalıyol'du. 

.Mısırda yuı·ılun müsabakalarda 
Yulnı;ı: ft>rdi clcı eceler mevzuu. bahe 
ıOhluğuııdan hc1kikaten kıymetli at • 
lettcre malik olduğumm:u te~liın et
mek ml!eburiyeti artık :ısikardır. 

'Rir taraftan mektebler milli takı • 
?na "depo .. vazifı.:.-:ini görüp diğet· 

taraftan da bu i. ten anhyanlar mi.is
taid gençlerimiı.i yctiştirdikce at -
.etizm sporu Tiirk gençliğinin en 
7ı"akın a; ·ina ı olaca'kur. 

Gerilere balctıkca. kaybettiğimiz 
'ia kitlt>r'e ve o endere acımamak <'I • 

"' l~n gelıniy01·; iistiiıde v akı>anıadan 
alınan tnüsbet neticeler Türk spo -
t"Unda y~ni bil' cı~ıı·ın açıldığını miij 
Jelediği ~ibi bu yolda yürüyenlere 
.tJınılannı ranat ve şuurlu atmaları 
iusufmndıı da kafi bir teminat ol -
~ak tadır. 

Mısıt'da ~tl.)ıaunız }larlak muvaf • 't ,,, 
aki~n~t hıbiatile efki.rıumumiye me-

rindc IK'vindirici bir ·kı;ir yapmış, 
ayni zanıanda halkımızı bu spora bi
~ Lnc kalm11 ını1t11 lnııru~unda ikav. -0t
ltti~tiı. 

Şi11ıcnye kadar y•.t.lnız bir spora 
llllJılırnıp kaJmıR, ve ba~ka sporlar • 
~ kabili~ etli ve istidadlı gen<:Jeri de 
~u k:k ttpor reı C'evesi icine hapsetmiıı 
01an telakki, artık temelinden r.iiı·ii
~ "e basıl adı. Pek yakında yıkılıt.eak 
te onun ~nıizleneıı cnkazt föıerintle 
Ç\iı Ümüş modeın ve fenni bir spor 
kara. ı tee.'>SÜE; eu~c:ektil'. 

'J iirk aUeli7.m·nin bu kalkınma 
de, rtt;incle muvaffak olanlar ileride 
Ou için tarihi vaıılıl'ken muhakkak · 
it' sık sık anıl~cak ,.e en yüksek iti· ı 
l·. ıı g<>ı ecı>Jclerdir. · 
" bUtürı manialaı a rağmen yılma • 
• lier şeye, hiit iin iıııkansızhklara, 
hın hcdefleı inin ilk merhalelerin e-
i ı11irr olan Türk ntletleı inin bu son 

l:oafı:dııi kazanan çocukları burada o-
\Ly•ıculaı nnı?..a kısaca tanıtmayı 

f .... \ ilah ve zevkli huluvoı uz. Mı ıra 
l!ıdcn kafill'nr ıı ı ('isi olan bölge as
t• k'· F ·a D' ' t k' . l~ "'anı eL'I un ırım e mı ev\'e a 
r, 'l\··~ffakiyctli idar sinden dolayı 
l•'-ıik c-tlikt n mm a atlet!erimiıi 
~··lı c-nörl rile beraber takdim ede • 
.rr •. 

~aili )ltırnn - Biı çok sporları mu 
' .. rr kiyetle yapını. olan Naili en zi
~· dt• atletizme bağlı kalmıf}tır, Bi -
b.ı~c:tte muka\•ı:ınet ko. ucusu olaıak 
rı' IJ:e basl<>mıı;, sonraları gülle Ye 

l 
1 
·k atn1:ıkt,1 kal'ar kılmı hl'. Disk-

~ hil' aı·ahk Tiiı ki\·e rekoru yaptı<Yı 
~ib· ~ "' 

'I'Urk mıll! tnkımmdn da \'eı· al- 1 
~ ~ 
tı 1 tır. Memle>k tte yiiy,me sporunun 

1 10dı-rn telal:ltilere ilk uymağa ba.~- 1 
a<Iı•"ı "0 1 d N ·ı· . . b' .. " l b ...... m::ın aı a ı aı ı ıyı ır yuzu-
r ~ ~larak bu sporun muhitinde de 
l Cıtunınüstür. Bund;!n b:ıska basket 
dlolae Tiirk milli takım kaptanlığını 
'1 :vab ll • • acak kad:ır muvaffak ohm 
•tıi•i B ı· 1• • - dl d 

1 • er ın o.unpıya ann an son-
}~ rn.enılekele donmiyerek Ameıika- 1 

1 ıı. gıtrnifi orada atletizm tahbil et • 
nı•t· 

.ı -t ır. 193i seııcsi sonlnrma roğru 
l~l'>onya lll.rikilc memlekete dliııe-n 
~ genç, Türk spor kurumu tarnfın
t-~ lPtanbul atı tizm monitörü ola
ti h' tavzif edilmişti!'. O vakittcnbe
lcaı ırç<,k yenilikle 'fürk at!Ptiıminin 
~ ~~11ınası hususunda çalışım Nılili 

l:un &tletiMR federa.syOD müte -. . 

-----• 

nm.,, 
Yme matbaamıza gelen Türkiye 

Eel'best güreş ikinciı:,i Mo.ııisalı Ha -
Jil de memleketimi gelen Bulgar 
p ·hlivıını Fre. tinof'~ı ve 18 y.bındn 
92 kilo olan Fethi de Dinarlı 'Mch • 
•nede meydan okumuşlardır. 

K ırkpınM · ğüreşleri 

J/ıınnfo 15011 met,.e ufrir?ı'i.ri 0/.:111 Rı:;"(t ılfo/•.., ııd Bu.ll."111 krosıoııla . 
111ü1:ti/atrnı ul1rketı 

Bu sene F..dirncJe Sal'ayiçi me.-;i
resinde yaııılacak olan Kırkpınar yağ 
Jı güı eşlerinin hayli alaka toplıyaca
ğı anlaşılmaktadır. Trakya Umum 
ınüfettiı=ıi General I\:~zını Dirik'in hi
llayesinde ve mayı::ıın onuncu, on bi
rinci '\'e on ikinci günleri yapılacak 
:Kırkpınar p nayın esuastnda cere -
yan edecek bu güreşlerde b&şa 200, 
büyük o!"taya 150, kü ük ortaya 120 ha$;tısıdır. Bir tarıı.ftl!n altetiunin 

tcltnik tarafını idare ederken, diğer 
1aı·aftan da İstanbul atletleriııi ça
l ~tırnıaktadır. 
Mu~aUP.r Ua!oğtu 

Aslen .A.tlapa:r.arlı olan bil genç 
şampiyon 1938 senesinde iiçüncü ka
tegori mfü>abakalal'ıml.a nazarı <lik • 
kati celbelmiştir. Birinci kategoride 
birkaç. defa iyi dereceler aldıktan son 
r.ı az bir: itlmaula uwn atlama Tür
kiye rekorunu kırmış, bil' miiddet u
zun atlayıcı olarak çalıştıktan sonra 
1939 mevısiıni aonla.rında. 200 metre 
koşmağa btuılamı~tır. 

Son Balkan olinıpiya.dlarrna ikinci 
yüz nıetn:<:i olarak giden Mu:&affer, 
orada birdenbire büyiik bir cesaret 
göstiırerek Balkan şa.mpiyonu olnıu~. 
iki yiiz metrede de ra kib~rini şayanı 
hayr~t bir şekilde nıağllib ederek böy 
lece iki. birintıilik almıştır. Haydar
}'&81l uı;etıinin son sınıf talebesi ola
cak kadar genç bulunan .Muzaffer 
ilet'ide Ralk u hududlarıııın dışında 
isnıi ge(iec~k bir· atlettir: 

Alfr.-d Gi)r~n~ 

Viyana<la doğup büyümü. olan Gö 
rt)l, 1938 mayı.-;ında l~tanbula gele
ı·ek yede~miı>tiı-. Halen Kuleli liHe • 
sinde a:.keı·liğini yapmaktadır. He
rıiiı 26 yasında bulunan bu değ~l'li 

atlel iki .seneutnberi 4.00 metre Bal
kan ~anıpiyonluğunu muhafaza et -
mektedir. Ealkanlal'da ilk ko!iu ka
zanan 'l'ürk ohm Gi,iren memlekete 
gelmeden evvel de Avrupada birçok 
y c1 rışlar kazan mıştıl'. 

("~uni O r : 
n~çen :sene uöı·d iiııc:ü }<ateguri bi

dııciı;i olan kiiçiik Ceznıi halt!Il Ga
latasaı ay 1i esi talebe ·idir. Pek ça
buk terakki elmiş ve nihayet birinci 
kategori atletlerinin eıı t~mayliz ct
miı:ılerini bile nıağ'llıb ederek Mısıra 
gitıneğe hak kal'.::tnnıı. tır. Heııüz JS 
yaşınd;..clır. 

Rwı .'.\fak ... ud · İ~nııın: 
J.]vvcla bisiklet ile spora ba ·hynn 

Rıza, kısa bir zamanda iyi bir bi -
siklet.l.'i obmıatur. Bundan soıwa te· 
sndiifon bir kıos :miisabakasına iş -
th ak ederek mm·afiak olduktan son 
ra RC!yüğlu :şpoı· kltibüıı<lc çahşınağa 
ba;,;lamrn fakat burada pek az dur -
duktsn onra Giine. klilbiine intisab 
el111i~tir, Bu sırada yani, 1936 :>enc
sinde Balkan 5000 metre ikincisi oJ
nıu~l1ır. 

J\:o .. uy11 ha.şladığm<laıı pek az . 011-
ra birer birt'r '.l'iir!dye tlZUJt koşular 

rek·wlarını kırınağa ba~lıyan Rıza, 

aınpiyonluğu da. kimseye kaptırma
DH tıı. l.zmirde asltediğini yaptık -
tan soııl'a Fener bnhı e klübüııe gir -
mif.tir. Bugün 00 den 10.000 met
reyı.' kndr.r· en iyi koşan atletimizdir. 
Buııunln bcrs~r a. ıl mesa.f csinin 
1500 olduğunu idrak eden Rııa Mak 
rmd Htıl\ bu nıesafcyi koş.ıeaktır. 

Nitekim Kahir .. Je &on <l~fa Balkan 
rckoııınu kımuştn·. Doyçe Orycnt 
Rankuı mernurd~ır. 

Rw pa AHaayrüt.-: 

.. 

• 
İki seıw evvel lsb.nbula gelerek e-

saslı bir şekilde atletitnı yapmağa 

başlamış olan Hüsıeyin, Devlet De
nıiryollarında ÇJthşmıı.sı hasebile De
mir-spor klübüne girmiştir. O va kit
ten beri Rızanın rakibi olmuıoı ve bh· 
aralık 11)()00 daha sonra da 500 re
torlarına sahib olmuştur. Çengelkö
yünde gecen :rene at:ılan beden tel'bi· 
yeai eğitmen kursuna gim1iş olan 
Hüseyin burada dil mu\·affak ola
rak· eğitmenlik diplonıa.sını almıştır. 

llalen bu işle muvazzaftır. 
Muı4tafa K aptan: 
}fuhafız alayında a.skerliğlni yap

rnakta iken spora başlamış olan M'us 
tafa kısa bir zamanda. .'-nkaranın en 
ıyi mukaveınetı.;isi oln;uştur. İlk de
fa ge~en 11ene Balkan oyunlarında 

milli forma)'t giymiş,· Heybeli Bal -
kan krosuııa da iştirak etmiştir. 

Atlnan Danlnıu: 

· Ağabeyi~i olan 800 metreci Ga. -
libin t~\'ikile atletizme ba~lamli:f o
lan Adnan kısa. biı· zamanda tema -

desteye 15 lira veriln1ektedir'. _ 
Aynca Trak.yalı gençler an&sında 

m'uhtelif spor mü:.abakalau dıa ya
pılaeak ve derece ahı.n gençlere he
diyeler verilecektir. 

En namdar ve eu değer•li alaturka 
cılarımızm d tir:ı:kin•n temin edilnıi~ 
olduğu bu güreşlet"iıı munta.zanı ce
reyan etmesi iç:in • imdiden almmı.ş 
olan, tedbirler ıkmal ~ilmiştir. ' 

Geçen !iene, beden terbiyetti genel 
·direktöl'lüğünün ortaya koymuş ol
uuğu kemeri Tekirdağlı H~yin peh 
livan kazanmıfitı. Bu kemere tesa -
hüb etmek üç sene knanmağa mü
tevakkıf olduğundan bu seneki gü
re.şJerin bir de .bu bakımdan. entere-

·Ban olacağı muhakkaktır. 
l\:trkpnrar gü~lel"ini 6Ü8liyen, de

ğerli bir ır.ı)()r hi.diseei ·de ayni la -
rihlerdt! geeeht'i Edirne Halkevi .ısa
lonunda yapılacak· olan Türkiye &er
best gUreş bidnciliğidir. Hem yağlı 
güres aslarını hem de amatör g1i -

yüz etnıi!jtir. Geçen sene Balkan o- raşçileri bir aı-ada gC>nnek güret me-
yunlarında J500 metreye iştirak et-

raklılal'ı için büyü.k bir zevk ola...•ak-
m;~tir. . h 1 tJ Çoc k Es' 

tbrdiaı A tf\fj: .~ · "" · ttr. Giireşlerin 'aSI a u ır-
geme lnnumıma aiddir. 

Kul~li lUlesinde spora bal}l:&mı1:1.tır. 
Vaktile ivi fudbol ·ovuarken süı·at Galatasaray Demir•pora 
ko ulamı~ heves etnıi.~ bunda da iyi 3 • 2 · maQIOp 
dereceler almıştır. Çok kuv~etli bir Ank~ra, 23 (Husust) - Şehrimiz-
\'Ücude malik olan .Atef:I kilosu arttık de bulunan Galata.secıy takınıı bu -
ca gülle atn1ağa heves etmiş ve Fe- giiu Demirsporla hwmst bir müaaba-
neı-bah<;eye inti~b etmiştir. Halen ka yapmıştır. 
Mltlte~ atış mektebinde fü;tteğmen Müs:ıbakaya ba~ları(hğı zaman 
ve idman rnuallimidir. 1935 St!nesin- cumartesi ve pazal' giinleri iki zorlu 
deıı itibaren milli takımda yer alma- mÜt;abaka yapmı~ olan Galatasare.y-
ğa baı;-lamı tıı·. İdmanlarda 15 met- lıluda yorgunluk alaimi göze çar -
J"C'den fıı:da gülle attığı V6lkidir. ı pıyordu. 

~okrat Arat: ~fü.~bakanııı ilk ılevre.si 2 - 2 be-
lld 8enelik bir atıcı olan Arat i:}in 1 rabere bitti. !kinci clt·vrede bir gol 

tekııiğine liı.yik olduğu alakayı gös- 1 daha çıkaran Den1iı 8porlular müsa
tel'lnesi neticesi pek C'abuk temayüz 1 baknyı 3 - 2 kazandılar. 

etrniştir. İki ı-enedt>nberi milli takım 

1

- ... ·-·:··~·····~·~--·-· 111
•-·-

cfa yer almaktadır. Maltepe askeri M~hıdd~•. Akan ·.. f .. 
lise. inde askel'!ik \•azifesini yapmak Agabeyı:ı 400 cu ve udbolcu Ra- ı 
tadır·. 1 simden tefjvik görerek atletizme baş-

ı fi } • t i - 1 lamıştır. Sırıkla ntlanıada Ankara • t-r ı ıra ı : . 
A k d l. lbol k 

1 
. ampıyonu olımı~. ondan sonrn da 

n ara a uc ovnar en nt e - T '· . . r • 
. ..: urkıyc şampıyonlugunu nıhayet o-
tı:wıe ba~lanuştır. ~ uksek atlamada B lk 1 d d Tü' k ' 

. . .. . .. nuncu a an ovun arın a a ı· ı-
pek ~abuk keııdını gostcren Jerfı gun • 

ye rekortmeni unvanını almı tır. Bu 
ge<;tik~e bu ı::pora ı::anlmı:-; ve niha-

nll'\'~im bidayetinde kendi ı ckonınu 
yet istid:ıdlı olduğu kadar teknik bir 

3.70 atlıyar"ak yenil miştir. 
yiik t'k at.layıcı olmuştur. İlk olarak Kt>mıt l Kök~): 
193 de rniUi formayı giymi;;tir. Ge~ 
<;P.n i;ene Balkan şampiyonu Panta-
7.isi 'Kadtköyiinde mağlüb etmiş ve 
ayni zamanda FenerbAh<;e stadının 
rekoı unu da yapnıı ·tu·. An kata hu
kuk fakiiltetıinde talebedir. 

ran. Üu..m: 
Aslen Kıbrıslı olup Ankarada be

den terbi:yt!si enslitlisünde afü•tizme 
kt·n<liııi Yern1iıstir. Gayet Supl bir at 
ı~t oJan Faik ilk defa 1935 s;enesinde 
milli takıma girmiş ondan S-Onra mii
temnıliyen milli maçlarda yer :tlmıı::
tır. ~enel~rdenberi memlekette l 10 
met ı e üzednde ciddi bir rakib bula
ınıunaktadır. Tiirk spor kurumunun 
monitör kursuna gil'miı; ve meımn 
olmuştur. Halen İıııtanbul böliesi em 
rinde monitördür. 

~·· 

Geçen ı:oene cirid atnıağa başlamı~
tn·. Ondan e\·vel bir müddet güre~le 
rne ·gul olmuş genç bir ·orta mekleb 
talebesidir. llk defa geçen sene milli 
takıma girmiştir. lRtanbul lise~in -
dt>ndir. 

Atletler Cumartesi günü 
geliyorlar 

).(ı~ıı· müsabakalarını bitirınis olan 
atletleı imi:t.in, cumartesi günii öğle
den ı-oıll'a Rumanya.\·apunından çık
maları bt:klenmektedir. 

Bölge aı.ba11kanı 1''eridun Dirimte
kin çocukları lskenderiyede uğ11rlı
Y•Cak ve kafileyi Naili 1.foran geti

recektir. · 11•"' •• 
A-ıibaşkan lsk~Dderiyede ıür~ -• 

leci bekliyeoektir, 

2'mk"8J• (it,._: HC8EYtN CA.Hb> YMAJIM 
r .... 

Ver.ay sulh muahedesinin 
Alman inil/etine tahmili ..... 
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Kavmimizin nltt senedeııoori ib

raz ettiği karaktersizlik derin suret
te hüzünlüdür. Milletin en miihilll. 
menfaatlerine karŞı lakaydlığı gel' 
çekten üaıid kırıcı bir şeydir. Kor
kaklığı bazan Allahtan intikaııı dun 
ettirecek dereceye varıyor. Yaluız, 

hiçbir zaman unutmamalıyız ki mev 
zuu bahsolan kavim, birkaç sene ev
vel, dünyaya en yüksek insani fa. 
zil-ellerin hayran kalınacak misalle
rini göstcnniştiı·. 1914 günlerinden 
bu muazzam milletler mücadelesinin 
nihayetine kadal', yer yiiziincle hiç 
bir knvim bugUn bu kadar acınacak 
hale gelmiş bizim Alman krı\ mimiz 
kadar erkekçe cesaret, muaııni aııe 

sebat ve feragat gö,,termemiştiı·. Bu 
gün kavmimiz tarafından oynanan 
utanma verici rolün onun samimi 
varlığının hususi vasıfüdının ifadesi 
olduğunu kimse iddia etmez. Etra · 
fıınızda gördüğümüz eey, icimizde 
hissettiğimiz şey 191 ~ senesi te::jrin 
sa:nisinin dokuzunda iı'likab cdılmiş 

olan yeminde lıulf keyfiyetinin 
nıüthiş neticeleridir. Bunlar· zekamız
da ve aklımızda <1 rin bir tcşe\•vü§e 1 

sebep oldular. Pek doğrudur. şııirin 
dediği gibi, fenalık da , fenalıktan baş 
kabir şey tevlid edemez. :\taamafih, 
o zamanlaroa bile, kavmimiz.in es-.ts-

. h n1eziyet.leri tamanren ortadan kalk
mamı~tır. 

Suurun derinliklerinde bunlar ha- I 
la uyukluyorlardı. · B:ızau, liiyahlara 

1 
· bürüumüş bit· gökte izler açan sakit 
· $im ikler gibi, müstakbel • .\lruanya- 1 
mn bir gfüı ba!jlangıç halinde biı· 

nekahatin 'ilk timsalleri gibi hatırla
dığı bir takım tazyiklerin ·parladığı 

· görüldü. Bir çok defalar, 1914 te ol· 
duğu gibi, sevgili vatanlarının mih
rabı üzerinde gençliklerini ·~uye.ıek, 
ınemnuniy:~tle f edil' etmeğe . hazır 

·binlerce ve binlerce genç Alhıanlar 

bulunau. Milyontat·ca insan, sanki 
inkılabın sebeb olduğu har"abiler hiç 
mevcut 8eğilmiıt ğib;, çalışkan ve 
gayretti" bir stiıl~tte i~ 'görhıege ko-
yuldular: • · 

Deiilirci örsunun önünde du
ruyor, köylü sabahnun arkasuida 
ytirüyor ve ilim kabineeinde tecı·ü
beler yapıyor: Hepsi aynf gayret, 
ayni sadakat ve merbutiyet ile vazi
felerim ifa. ediyorlar. 

Düşmanl&ıınm:ın biae ~ektirclikle-
- rİ zufüm VO taz:rik, \"Akt.iyle olduğu 

gibi. kahkahalarla karşılanmıyor: 

bundan acılık ve hiddet duyuluyor. 
Kabiliyet ve temayülleıin cok de
ğiştiği şüpheden azadedir. 

Zihinlerdeki bu tekamül heuüz si
ya~i şevket ve satvet fikl'inin ve be
ka scvkitabiisinin tekrar dirilrut"si 
şekli altında kentli ini göstermiyor -
sa kabahat, 1918 taribindenberi kav
nıımızın mabvine sebeb olacak . urP.t· 
te idare edenlerindir. Bu, Allahın bir 
takdiri eseri olnrak böyle değildir, 
onların kendi otoıit~leri yiizünden 
bu n~tice hasıl oluyor. 

Şiiphesiz ki bugiin milletimize a
cındıJ?ı zaman, şu suali kendimize 
:ıol'mak lüımdır: Onu düzeltmek icin ı 
ne ynpılmışbr? Var, yok bir halde
ki hükfımeUedmizin mukadderatları- 1 
na kavmımızın peka.z miizaheıet ! 
gi) ·termiş olması, milletimizin lıa

yatiyetindeki zahın bir ni anesi mi
dir·, yoksa, daha ziyade, bu kıymetli 
nimeti muhafaza icin kullanılan u
sulün lıimamen akim kalmı olması· 

mn bir delili midir'? Bu kıu ımda. 

mitti hir Kurul', Pantefli bir etk~k
lik, hiddetin e' lidı olan hir kin ru
hu duirua.H1 i~in hitkumf'flf>rimiz ae 
)"•ptııar..-. 

1919 da, sulh muahedE .. naınesi Al
man kaYmine zorla tahmil edildizi 
zaman, bu hudutsuz bir 7.iilum \'e 
tazyik iletinin Alman kaYminıle 

. iddetli bir hürriyet arzusu ııyandıı·
dığı iimit edilcbilil'di. Şittdt>Ui hnl.:iim . 
ini ka,iml .. rı• 1-amc·ı da~ J:ihi t'JU· 

pallı .. ulh nıuahf'df.namt>lt>ri c·ok kf"r~ 

yf'ni İ"';\''UU ha lw-r Y~l'HI ilk tambur 
Sf'!t~ri Kİbi iesir yaparla r . 

\' ersav muahedename-Rindr.•ı . . . 
tif adeler edilmeZdi? 

l 

Bu ölçW.üz ziilum ve ulandır&et ,bir 

zillet aleti olrut nıualıedenıınre, ond (l 

istifade etmek istiyen bir hükunı t.iıı 

elinde, milli ihliraslaı'l . on eı"e"~:,t:ı<t 

vardırmak için bir çare hızmetıcıi 

görürdü. Büyük çapta bir pnıp<L
ganda, vahşiyane bir zevk ile irtikıib 
edilıniş zülumlardau istifade edılmış 
olsaydı, biitün bir kavmin lfı.kaytlığı
ru isyanlı bir nefret. halin kalbedl)
bilirdi ve bu nefret \'e galeyan en 
büyük bir hiddet ve azgınlık derece
sine yükselirdi! 

Bu vakıaları k vmimizin dimağı
na ve kalbine ateşli c;izgilerle hiıket
ınek ne kadar kolaydı. Milşterek fm
rette duyulan utanma hissinin \'O 

müşterek kinin altmış milyon erkek 
ve kndında ateşten bir sel, koca uil" 
ateş yığını haline girmesi ve buı ıd 
çelik gibi bir irade teşekkül ederek: 

Silalılaıımak i-.teri~ ! 
A vazesinin f ışkn·ması için bir ça

re cılurclu. 
İste böyle bir sulh ınualt denam • 

si, b<;yle bir scye y. rayabilirdi. Üz"'
r imize tahmil ettiği ölGlisiir. zulüm 
\'e tazyik, taleplerindeki yüzsüzlük 
milletimizin hayati müfckkir·eledni 
lıulunclukhm ·uyıışukluk i<;inden Qıkar 
en müetiôir ilahları temin ediyordu. 

Fakat. o zaman çocuğun okumayt 
öğrendiği alfabeden son gazeteye va
rıncaya kadar her matbu yazı, her 
tiyatrn ve her sinema, her ilan sü
tunu \'e her bo duvar bu biı-icik va 
nrnazzam ise hasrolunmalıydı . 

Bugi\n bizim \ atanperver1er cemi
yetleıiıılıı .Allaha hitaben : ''Yar h, 
biY.i hüı· vap .. yolundaki kot'kakt'& 

• ' 1.}_ t ' .J 

aualaı·ı en kuçük l'OCUğun zihtıındıı • 
$u ateE1U öuaya münkalib o) ncıya 
kadar böyle yapıluuık lazımdı; ••Her 
~)· kıular olan Tanrı, sili.hlannım 
~iİ11iin birin.d~ muza.fft>r kıl. Her ~
ftlHk.İ :;ihi t.dU @I. Hürriyf't.,. tiyik 
olduiunnıu ~imdi karar \'er. Varab, 
S&f .. riıni~A' ~ ardtnı ~t !,. 

Hütiin müsaid fm~atlar kaçırılılı 
ve hicbiı E<ey yapılmadı .. 

Şu halde, bizim kavmimir. olması 
icab ettiği gibi, olabileceği gibi de.;il 
ise 'kim buna lıayr.et edebilir? Bülücı 
.diinya bizi kendisini döğen eli min
n~ttilrlıkla yalıyan muti bir k"~k. 
adi bir usak t likki ede~e buna ŞR.
şılır mı?. . 

Bizim ittifaklar akdetmek h\tett· 
sundaki kabiliyetimizin bütün kavmi
mizin kabaiıati ~'iizünden lıalehhr 

olduğu muhakkatıı·. Fakat' lmnda. 
hH1'fnuetlerimizin kabahati" daha v.i
yade olduğu da muhakkaktır. Sekiz 

, sene en lıududiuz bir zulüm ve t 1.

yikten soura, ka\•nıinıiz hür olmnl: 
yolundaki iradesini bu kadar az iz
har diyorsa bunun kabahati hük(ı
nıetleı im izin ahlaksızlıgına raci ir. 

J\a\"mimi~n f:.al bit· ittifak politi
kası takib edebilme.si it;in diğt>r ka
\'imler nezdindcki hümıet ve itibaı ı
mn aı tmıı ı lilımndıı-. Bu :tcbı iye 
keyfiyeti de .~lmanyada ecnebi d y
ı~tıerinin gayet hnkir hizmet ·isi. k • 
vimleı imfai onların hizmetine arzc
den biı· angaryn hizmeti şefi nıaka • 
mında telakki cd nıiy cek bit hi.iki'ıM 
met otoritesinin mevcudiyetine b J· 
lıdır. Milli f'uurun miinadisi olac.tk 
bir hlikfıınete ihtiynç \•ardıl'. 

Kavmimiz bunu l:endisiııe vazife 
telakki eden bir hükumete malik ol
du~u giin, Rcich'in hariC'i siya,.,etine 
\ 'erilecek ciiret kaıane bir istikamet, 
altı sene germed n, hürı iyete :-:.usa
mış bir kaYmin ayni derecede cüı et· 
kar iradcısi iızerine iıstiıııı.d edecek-
tir. • * ' 

Dü ·maıı ka\"imleri samimi mütte
fikler h: line kalbelmenin ne kadtır 
zor olduğunu ileri .süren ikinci Jtil':ız 
şu . ur~tle cerholur.abilir: 

Hartı ı:ropa:,":a?ıdaı ının cliğer mı-ıu
lt•ket!~rdf' sun'i surf'tt~· inkisıı.f P.ttır
c!i~i f'ı rmr1'lik alr) hindeki nnmmi 
Jw .ftı;fYı., ı:~ic•h ,\iman ka\ mlnctf' ınil
li ~uurıın i"k"ar tloı'.:ma.~ı sayt-sinıle 
A \ rupaıun dauua taJıt!Moil ii1nindft 
pa.rtisini O)n&)aıs ,,. k~ndisilf' orun 
o\·nsııutk kahil htılnnaaa hir ti••\ 1<'.'iia 
nıÜlıH'!,•. i..: Y»ıfl~nnt tekrar iktiqlt 
titlned~ı,'4', ıır...-rure d .. , aı11 O<l~~k
t.ir. 

.~ .. 
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MİDE ve BARSAKL'ARI temizler, alıştırmaz ve yormaz 'MAZON isim ve HOROZ markasına dikkat. 

Nar.~ık d niz harbi 
sıl uş? 

Nihayet subaylarımızdan birisi 
bir matörlü tekne ile denize açıldı 

ve hatb gemilerimizden birinin dik
kat nazarını çekmeğe muvaffak ol
du. Bu harb gemisi sahile filikalar 

neş' 
lar tarafındn.n :hitabeler söylenmiş 
ve şiirler okunmuştur. 

.azarı : Cemal BARDAK,ÇI göndererek bizi aldı ... ,, . 

(BQ§ tarafı 1 incide) 
za başlangıç olmaı:n kadar manalı 

bir şey var mıdır? 
Çünkü sizler bu hakimiyeti ve o

nun neticesi olan Cümhuriyeti sağ
lam omuzlar:ınızda taşıyacak en aziz 
varlıklarsınız.,, · 

Çocuklar bw.-adan taburlar hafüı. 
de Gillhane parkına gitmişler ve o
radaki abideye çelenkler koymuş -
Jardır. Onların nazarında kadın itne ve fc

fiad kaynağı, tekınsız, şer bir nuıh
lUktu. Erkekler.uı toplantılarına gi
renıcz, erkeğin ışlcrine lkarışamazdı. 

(Elinin hamunyle erkek işıne karış
ma) sözü bu zihnıyetin ifadesıdir. 

Bu milltlcr, kadını, şehevani heves
lerin tatmınine yarar bır alet ve bir 
kuluçka makinesi sayarlardı. 
Milslümanlıktan evvel arapların 

kız c;ocuklar.ını tiin dırı gomdükleri 
maliımdur. Dört kadınla evlenmek, 

:yüzler.ce eariye ıstif raş etmek fıdeti 

de Türkler arasına mu lümanlıkla 
birlikte girmıştir. Boyle aılclerde a
henk. nizam, ıstikrar, zevci sadakat, 
ocağa bağlılık aramak netıcesiz ve 
,abes bir _me,şgale olur. Çünkü her ka
dın ailenin menfaatıni değ11, yalnız 

.kendisini ve kendi çocuklarınınm is
tikbalıni düşünur ve bu dü ünce o
nu her türl:.i fenalığı tcreddüdsüz ir
tikaba sevkedcr. Bir haradan fark
sız olan patlı.şah saraylarında bu yüz
den ne mUthiş fncınlar zuhur ettiğini 
bılirsın. 

lştc aizinkilerle tabantabana zıt o
lan bu :!kide ve kanaatlerın aı·anıza 
eokuJmllSJ neticesi olarak Türk ka
dını umumi hayatın dısına atılarak 

kafes arkasına hapsedilmış ve türk 
cemiyeti tek kanatlı bir tııyyarc, bir 
kolu kopatılmış bır kötürum duru
tnunn di.işiirlilmüştü. Türk varlığının 
temelı olan Türk ailesı de sarsılmağa 
başlamıştı. ... 

Devlet Babil kulesi halini almış
tı .. (J<tzıl Elmn) kaybolmuştu! 

"Bir milleti terkıp eden fertlerin 
tniistrrek menfantlennin, akideleri
nin, an'anclcrinin, adet ve ahüıkln -
rının heyeti mecmuası o milletin mli· 
1i ruhunu, maşeri \'.:İCdanını teşkil e
der. Bir millet mesela iııtilfilar gibi 
büyük tehlikelerle karşılaşbğı zaman 
bu milli ruh harekete gelir. Umumi 
bir knlkmna meydana getirir ve mil
leti tehlikeden kur.tanr. Bu sebeple 
bir milletin müsab olabileceği felaket 
Ve musibetlerin en müthişi, en kor
kuncu milli ruhunu kaybebnesidi. 

Romanın, azamet ve satvetini 
llıah:veden Barbarların müsellfilı isit
hU.:ı.r.ı değil, Roma halkının yabancı
htrla uzun müddet devam eden ihti
latları yüzünaen milli ruhunu kayb
eyıemcsidir." 

Din, devlet, aile, san'nt, edebiyat, 
an'ane bir nıilletin tekamül yolunda 
sarsıntısız \'e selametle seyrii hare
~lini temin ey1E}yen işaret fenerleri
dir. Bunlardn otorite, istikrar mille
tin mevcudiyetinin esas ve temel şe
killerinden biriöir. lfalbuki yukarı
<la verdiğim izahat göstetjyor kı Os
ltı.<ı.nlı impara'torluğunun dayandığı 
bu destekler çürümüştü. 
ı· bevlot biribirlerinin, dininden, di
llıden, nn'anelerinden anlarnıyan, 
:. biri ayrı bir hedef ve istikamet 
b· ıp eden milletlerden mürekkep 
ır halita, bir nevi .Babil kulesi hali-

ili Ultnıştı. 
UIUkümet) tc, sekiz on başlı, u

~nlu, kısalı yüzlerce, hattil. binlerce 
~lu, bacaklı acayip bir mahluka 
tl z nıişti. Artık müşterek bir he-

e iniz yoktu. Meşhur (Kızıl Elına)
:1 nerede hangi ıstikamctte bulun-
l~ unutulmuştu. 

~?u bulıpak için, Rusya steplerinde 
h ıy na önlerinde, Yemen çollerinde 
}'atta Habeş diyarlramda boş 
~ı·e dövüşüyor, yüz binlerce 
tl ladınızın kanlarını alntıvor • 
~ UııUz. Dahn evvel asırlarca 
01tınuzu aydınlatmış olan, if.mret fe-

lıe .. ıPrı d d ·ı . .. .. .. B 
~·; e evn mış, sonnmştu. u 
l!ı.~den (din), (aile), (edebiyat) ah
ı,.,. \·e fazilet telfıkkileriııiz de anarşi 
-ırıne d u.ş" •• w 

muş . 

~~\aranlıklar içinde ne .yaptığınwıı, 
~ınızda olup bıtenlerin ve önü

~l e açılan uçurumlar:ın farkında 
<tnııyordunuz. 
l<ıtc · li · • a4yo.fet sofmlanna atlannı da 

A~ak ettiren nefih ve budala .impa-
rtar göra Roma imparatorluğu 

bu nevi amillerin tesiriyle yıkılıp git
mıişti. 

Şu halde, balıklara altın atan, 
koçlara, horozlara nişanlar takaıı 

mecnun mükümdarlara şahit olan 
Osmanlı imp,aratorluğunun da a~,ıni 
akibere uğraması mukadderdi. 

Tanzimatçılar "" bu aldbetin vu
kuuna mani olmak maksadiyle çok 
uğraştılnr, didindiler. Fakat (Ziya 
Paşa.t nın: 

Bil illeti kıl sonra miidnvntıı tnsaddi 
Her merlmmi, her yar "~·e merhem mi 

sanırsın 

Dediğine bakılırsa, ya hastalığı 

tevlit eden sebepleri anlayamadılar, 
yahut anladılar da zemin ve zamanı, 
ahval ve şeraiti müsait görmedikleri 
için radikal tedm'i usüllerine müra
caata cesaret edemediler; yalnız has
talığın cilt üzerinde görülen arazını 
izaleye çalışmakla iktifaya mecbur 
oldular. 

Her halde Tanzimnttan sonra da 
devletin bünyesine bittabi birbi
rinden ve evvelkilerden bambaşka 

fikir ve emellerle dolu iki, üç şey dn-
• 

ha yapışmış oldu. 
Bina Ç.öküyor, Enkaz Ar:ısı da 

ir Nur Sütunu Yükseliyor 
Tek damlı büyük bir bina içine sı

ğınmış muhtelif ırk ve milliyetlere, 
din ve mezhenıere mensup çeşitli dil 
konuşur insanlardan mürekkep ve 
bir babanın mutlak hakimiyet ve ida
resi altında (Osmanlı) adı verilen 
bir aile 'teşkil ediyordunuz. Bir ?.a

man geldi ki babanın kayıtsızlığı, 

yalnız zevkini, sef ahatini düşünme
si sebebiyle bina bakımsız kaldı . ..Et
raf duvarlarda yer yer yıkıntılar vu
kua geliyordu. 

Tamir lüzumundan bahsedenler 
soluğu ':Fizan" da "Yemen,, de alı
yorlardı. Zamanla kenar odalar da 
çökmeğe ıbaşladı. Bu adalarda dtu
ranlar .müstakil yurdlar kurarak aile
den a}Tll!yorlardı. Temellere su işli
yor .. !Ev tamamen yıkılacak ôiye 
feryaa edenler, ayaklarına demir 
parçalan bağlanarak denizlerin di
bine gönderiliyordu. 

Uzak l)'akın komşu.lannız, yıkıla
cak evin enkazından, arsasından ken
di hiseelerine mlinikün olduğu kadar 
fazla pay çıkarmak için hazırlnnı
Y<>rlar ve aralarında anla§ID.alar ya
pıyor:lardı. 

Nihayet (Cihan harbi) denilen 
müthiş hasırga binayı yerlere serdi. 
Bina sahibinin de enkaz altında can 
verdiğini .sanan ve kendilerini tabii 
.mira.açı sayan irili, ufaklı devletler, 
milletler orduJariyle, donanmalariy
le, çeteleriyle hisselerini almağa 

ı:koştular ve yağmaya koyuldular. 
[Devamı var] 

Kadın kavgası 

l\ltiharebe Nasıl olmuş? 
"Hardy,. zabitanından Baglay har 

bi şöyle ruilatmaktadır: 
- !{oy.una gfrdiğimiz Narvikte o 

kaôar çok Afman gemisi v.a.rdı ki 
hangisine ateş edeceğimizi şaşırdık. 
Düşman gemilerine iki torpil sa -
vurduk ve Alman muhriblerinin ber 
hava oWukla.nnı gördük. Fırtına yü
zünden 200 metre ilerisini görmek 
mümkün değildi, fakat isabet alan 
Alman gemilerinden fışkıran infilak
lar semayı milyarlarca kıvılcımla dol 
duruyordu. Almanlar evvela vaziyeti 
kavnyamadılar ve bir hava hücu -
rnuna uğradıklarını zannederek ilk 1 

önce hava dafi toplarına sarıldılar 
ve h.avaya .şiddetli bir ateş açtılar. 
Lakin biraz sonra sahilde işgal et
miş oldukları küçUk bir kaleden bi-
7.e de ateş etmeğe ba.Şladılar. 

Bir müddet sonra bu kalenin ate
şini susturduk. 

Bir obüs Hardy'nin bacasına isa
bet etti. Fakat gemıde henüz hiçbir 
kimse yaralanmış değildi. Filotilla-

1 
yı teşkil eden muhriblcr yeniden bir
leşebilmemfz için sun'i bir sis perdesi 
vücude getirdik. Sonra bütün gay -
retimizi koydaki Alman harb gemile
ri üzerine temerküz ettirerek ikinci 
defa hücuma geçtik. 

Şimdi düşman obüsleri etrafım17,a 
yağmur gibi yağıyordu. Bunlardan 
biıisi kumanda köprümüze isabet et- 1 
ti ve yüzünden yaralanmış olan ku
mandan Warburton güverteye düştü. 
Kenclisile birlikte köpr.ü üzerinde bu
lunan zabitlerden bir kısmı ölmüş, 

bir kısmı yarnlanmış yere serilmiş
lerdi. Bir mermi de makine dairesin
de infilak etmişti. "Hardy,, nin ba
calanndan keı;.if bu~1ar sütunları yük 
seliyordu. Görülüyordu ki gemi ağır 
hasarlar almı b. 

Almanlar bize ateş etmekte devam 
ederlerken Teğmen Fawcl gemiyi sa
hile doğru ~vketti. Kumandan War
burton terkisciine emrini verdi ve 
yüzerek sahile çikmanuzı söyledi. 
Bütün tahlisiye filikalanmızı öüş -
man:ınermileri harab ctmi~lerdi. Yal
nız d.skele filikası kullanllabllir bir 
halde görünüyordu. Fn.knt bu fili -
kayı mayna eClip içine bindiğimiz za
man alabora oluverdi, biz de buz gi
bi suda yüzmCk_mecburiyetiıide ka.1-
dık. Daha §imdiden "Hardy,, ııin et
rafında buz tabaka.lan tcşCkkill et -
meğe b~. ~raddı:ı.n J:>üyük 
kısmı ıastik tahlisiye kemerlerini şi
şirmi.şlerdi ve bu suretle ölümden 
kurtıildular. 

"Hardy,. tie efraddan bir kısmı 
kalmışlar ve 4 numaralı topla ~1 -
manlara ateş-etmekte devam eyle -
mişlerdir ki bunların arasında gö -
nilllü Dove öe vardı. Bu müddet zar
fında gemide kalan sonuncu torpili 
de foga edildi. Buna Almanlar ateş
lerini şiddetiendirmelile mukabele et
tiler. 

Vali muavini Halfik Nihad Pepe
yi sık sık alkışlarla kesilen bu hita -
besinde bilhassa ilk oıan 'Yardım ce
miyetlerinin faaliyeti üzerinde eh~m
miyetle durmuştur. 

Vali muavininin verdiği izahata 
nazaran §elıir içinde bulunan biıtün 
ilk mekteplerde 74.488 talebeden ya· 
pılan tetkikata nazn:run lA.526 tane
si kat'i yardıma mlihtaçtırlnr. Şim
dilik bunları anca}t 10."869 tanesine 
lfızım gelen yardınilar yapılmakta -
dır. Bu maksadla cemiyet tarafından 
son 11 ay zarfında 55174 elira para 
toplanıruştır. 

Vali muavini bu izahatını mütea
kıb önümüitleki tedris senesinde bu 
yardımın daha fazlala_ştırılacağınr 

söylemiş ve 5ocukların bayramlan -
nı tebrik ederek söZlcrini neticelen
dirmiştir. 

Vali muavini Haluk Nihadı müte
akıb, muallim Ahmed Hnlid, Çocuk 
Esirgeme Kurumu namına iloktor 
Fetiıi, Kızılay gençlik tcşkiüıtı na -
mına döktor Salim Ahmed ve ilk • 
mektep talebelerinden Yıl<}.ız ve 
Tevfjk Cünıhur da birer hitabe irad 
etmişlerdir. 

Bunu müteekıb Beyazıddaki me
rasime nihayet verilmiştir. Talebe -
den ayrılan bir heyet, Vali Muavini 
Hallık Nihad ve maarif erkanı oto
mob::lerle Taksim meydanına gide
rek evvelce hazırlannn çok giL'!el çe
lenkleri buraya koymuşlardır'. Tak
sim meydanında da küçük bir me -
rasim yapılmıştır. 

Bcyazıd meydanından dağılan 

mekteplilerden bazılan şehir dahi -
linde küçük turlar yapmıştır. 

BeyQghında Yapılan }~ğlenceler 

Çocuk Esirgeme Kurumu Beyoğ
lu .ııubesinin hazırladığı çocuk haf
tası ,Programının tatbikine dünden 
itibaren başlanmıştır. Kurum, İstik
lfıl caddesindeki Fransız tiya\rosun· 
da öğleden sonra, çocuklar için ilk 
temsil· vermiştir. Bu temsilleri sa -
lonu dolduran binlerce çocuk büyük 
bir zevkle seyretmişlerdir. Ayrıca 

yine Çocuk Esirgeme Kurumu Be -
yoğlu şubesi dün akşam Maksim sa
lonunda bir çocuk balosu vermiştir. 
Bu baloya ailelerile bir çok çocuklar 
iştirak etmişlerdir. 

..Beyoğlu şubesinin tertip ettiği gür 
büz çocuk müsabakası bugün Fran -
sız tiyatrosunda yapılacaktır. 

Bu müsabakaya bütün çocuklar 
bila kaydüşart iştirak edebilecekler
dir. 

Eıninönündc 

Eminönü kazası dahilinde bulunan 
ilk mektepler çocuk bayramını dün 
Çocuk Esirgeme Kurnmunun Divan
yalundaki çocuk kütübhanesi ö
nünde toplanarak kutlamı~arrur. Bu 
rada da muhtelif şahıslar ve çocuk -

Üsküdard.a Selmanağa mahallesin
de 8elmnnpak caddesinde 126 numa
rada oturan Haykar kzı Mari ile yi
ne o cıvarda oturan Agop kızı Bet
ris ar.asında çıkan kavgada Bootrx.s 
Mariyi çakı ile yaralamış, ya.rnlının 

tedavisi yapılmış, suçlu yakalanarak 
hakkında tahkikata başlanmıştır. 

Kumandan W arburton ağır yaralı '""'~~,,....,....,"1:!""1!7'91ro::""":""'ı ........ _,.,..,,,...-...ı~- ı 

Cinsi 

Bira sandığı 
> Kı:ısası 

Mikdarı 

10.000 A. 
11.-000 > 

42.400.-

bir halde gemiyi tcrkederken: 
- 4 numaralı topun san saniyeye 

kadar at~şe devam ettiğini unutamı
yacağım ! .. diyor ve efradı ateşte 
devama teşvik ediyordu ...• , 

Saatı 

3180. - Paznrlık 

I - Şartname ve mimunclcri mucıbince bira sandığı ve kasaları pazarlıkla .satın 
alınaC3kbr. " 

11 - 'Mulınmmcn bedeli muvakkat tcminnb, pazarlık s:ıati hlzalnrında Y<Wlıdır. 
III - P:ız:ırtık 2C/IV /940 cuma günü lstanbulda Kabataşıa Lev<l2.llll ve Muba

yant şubmindckı :ılım komısyonunda y;pılacaktır. 

IV - Şartnamesi her gün tözü gcÇ(.'n Levazım şubesi veznesinden. ~·c hmlr, An
kara Bnvnııdurlüklennd.en 212 kuruli mukabilinde alınabilir. Ve nümuncler de Lc
vazmı şube::ndc gorulcbilir. 

V - lsteklilcrln pazarlık için tayin olunan gün ve saııtte kruıunt vesaik ve 
'% 7.5 gil\-emne paralruile birlikte me.zkür komisyona rnimıcaatleri. c3005> . .. . 

I - Evsaf listesi ve resmi mucibince 6 den 60 m/m kadar 45 şer cdcd delik mns
tar 3Ç1k eksiltme usulile satuı alu:ı.ncakbr. 

II - Muhammen bedeli 952:25 lira muvakkat teminatı 71.41 llradır. 
Ut - Eksiltme 26/IV/940 cuma günO saat 10.30 da Kabataşta .Levazım ve m\t

~aat şubesindeki .alım .komU.yonwıda yapılacaktır. 
IV - LIStcsi sözü geçen şubede tcdltik olunabilir •. 

• V - tstckliılerin eksiltme için t:ı,yin olunan gün ve saatte % 7.5 güvenme para-
larile b.lrlikie mez.kllr komisyona gelmelcd. c3224> 

ll:ıy J. O. C. Yn.zıyor-. 
'Ekseriya okuyoruz. Tedavi gören 

ilaçlar vnnnı.ş fakat, ALLCOCK ya
kısından balmedilincc, katiyen mü -
balağa değiıqir. Bir zatın aksam tat
bik ettiği bir ;A.LLC0CK yakısı, bir 
gece zarfında tesirini göstererek ve 
devamlı sıcaklık tevlid eder.ek ağrı
yan mahalli teskin etmiştir. 

ALLCOCK, Romatizma, Lumbago, 
Siya ik, delikli ALLCOCK ya1nlarile 
şüayab olmuşlardır. 

ALLCOCK yakısının tevlid et iği 
sıhhi sıcaklık, OTOMATİK BİRMA

SAJ gibi hemen ağrıyan yerin etra
fını kaplar. ALLCOCK yakılarında
ki kırmızı daire ve kartal resimli 
mntkasma dikkat ediniz. Eczaha
neler.de 27 buçuk kur.uştur. 

.t .,.~ • "' " • • • ' t \ • . . 

Ayrıca Eminönü kamsının çocuk 
bakım evinde, gocuk bakımına ıait 
bir sergi açılmı§tır. 

tlsküdarda 
Saat on birde merasime başlan -

mış :ÜSküdar iskelesinde toplannn. 
halk ve talebeler bir kütle halinde 
Doğancılardaki Halk Partisi meyda-

' nına gelmi§lerdir. Merasıme Halkavi 
bandosunun iştirakile lstiklıil mar
şile baelanmış merasimde Üsküdar 
kaymakamı, Halkevi başkanı bulu -
nuyorlardı. lstiklfil marşından son -
ra avukat Reşad Kaynar bir hitabe
de bulunmuş ve çocuklar şiir oku -
mu~lardır. Merasime milli marşlarla 
nihayet verilmiş <;ocuklnr Balkcvinin 
hazırlattığı otobüsle Üsküdann 
muhtelif taraflarında tenezzüh yap
mışlar, sinemalarda eğlenmişlerdir. 

Gece fener alayları yapılmış ve gece
leyin parti binasında Halkevi genç -
leri milli piyesler temsil etmişlerdir. 

:Bcykozda 
23 Nisan Hakimiyet ve Çocuk bay 

ramı Beykozda . co§kun merasimle 
kutlanmı_atır. 

Kazanın biltün hükfunet memur -
Jarile C. H. Partisi kaza teşkilatına 
mensup bir çok zevat•erkenden 40 
mcı ilk okulda toplanarak munta -
zam bir kafile halinde önde çelenk -
ler ve urkada sırnsile mektep tale -
besi, memurin ve parti azaları oldu
ğu halde saat 9 da okuldan hareket
le Cümhuriyet meydanına gelmiş -
tir. 

Meydanda Anadoluhisarı, Kanlıca, 
Çubuklu ve P~abalıçe köylerinin o
Jml talebeleri binlerce halkla beraber 
§irketi .Hayriy<:.nin 68 numnralı 
purlle 'Beykoza geler.ek ayni '"Mey -
<landa nıcvln aJ.mışlardı. 

Tam !laat 9.30 aa 1stiklfil mtü"§ile 
:merasime ba§lanmı§, hükfunet -:ve 
parti adına, Mılli Hakimiyet ve Ço
cuk bayramının mana ve §Ümulü 
hakkında nutuklar söylenmiş, b.un-
arı takiben bir çok okul talebcleri 

ayni mıannda manzumeler Okuyarak 
munta~ hir yUriiyüş halinde park· 
da Alatürk büstüne çelenk kQYDlllş
lardır. 

Bundan sonra toplu olarak Şirket 
vapurile mektep . talebeleri ve me -
murin ile bir çok halk Anadolu ka -
vağına giderek Cüml\uriyet meyda
nında mevki almışlardır. Bu sırada 
hükumet ve parti adına ve okullar 
namına teşekkül eden 20 kişilik bir· 
heyet Boğazlar kumandanına gide -
rek makamında kumandanın bn.yra
mını tebr.ik ctmişlerdir.~urada ken
dileri §ekerlemclerle ~zaz edilmiş -

Jerdir. 
Kumandan heyetile birlikte Cüm -

huriyct meydanına gelerek bayram 
hakkında kısa ve veciz bir hitabede 
bulunmuş, balkın ve çocukların bay
ramını kutlamıştır. Bundan sonra 
çocuklara ve halka peynirli pideler 
tevzi edilmiş ve manzumeler okwı -
muştur. Müteakıben mektepler sıra 
ile resmi geçid yaparak merasim hi-. 
tam bulmuştur. 

Avdette halk ve mektepler vapur
la yerlerine bırakılmışlardır. Mek -
tcpler baştan başa donanmış, halk 
ve çocuklar neş'e içinde bayrak kut
lamışlardır~ Çocuk bayramı bü -
tilıı Boğazda fevkalade güzel olarak 
geçmiştir. 

Bunlardan başka İstanbulun her 
kazasında mahalli merasimler ya
pılmış mekteplerde, Halkcvlerinde 
ve Çocuk Esirgeme Kurumu merkez 
lerinde müsa.mercler, konfcımıslar 
verilmiş ve çaylar teıtip olunmuş -
tur. Çocuk haftası için hazırl..u1an 
program dünden itıbarcn tatbik o -
lunmağn başlanınıştır. 

lksnıi Dcvair Bugün A~ılıyor 
Hakimiyeti Milliye bayramı 

dolayısile pazartesi günü öğleden 
sonra tatil olunan devniri resmiye 
bugi.in açılacaktır. Mekt~plcr ya
nndan itibaren normal te'drisa.tları
na b::u lıyacaklat'dır. 

işli:Hnlk 00 Çociık 
Giydirilerek Se'tilıillril4; 

DUn Şişli Halkevinde ilk okullara 
devam eden 400 çocuk sosyal yar • 
dım kolu ta:rafından elbise, ayak .. 
Jtabı, göğüslük, manto ve çora.p da ... 
ğıblmak suretile sevindirilmiştir. 

Büyük komite üyeleri olan bayan .. 
lar, çocuklan ellerile giydirmişlert 
hediyeler dağıtmı lar ve sevindir .. 
mişlerdir. l 
Ayrıca bir hey t te Küğıdhaneyo' 

giderek oradaki çocuklara ayni eş .. 
yayı dağıtmışlar. Bu 'Çocuklara pas
talar ikram etmişlerdir. 

Bundan başka Daı Ulaceze yanın .. 
daki çocukları kurtarma yurduna ela 
şekerlemeler yollanarak bunlar da. 
bayramdan istifade etmişlerdir. 

·. li ·e, . in T kkiirü 
.23 Nisan Çocuk bayramı müna • 

sebe.tilc yavrulanmıza hazırladığı .. 
roız eşyanın yetiştirilmesi hususun
da büyük gayret gö&tercn ve bunlar
aan 50 t.akllll elbiheyi parasız dikti -
ren müteahbid Keçeci zade Bay Sa
lih F.uada ve göğüslük ve çoraplun· 
mızı temin eden Şişli Çocuk Esirge .. 
me kurumu ile ayakkabılar1mızı çok 
zarif bir surette ve gününde ye .. 
tiştir !1 Siimerbank B~:koz fab • • 
rjkabına ve çoc.uklarım:azın sinema .. 
suu çeken İpclUilm stüdyosuna l9 40 

§ekkürleri.mizi sunarız. 

Gi~iliril ' üz Ya •' 
Beyazıd ÇQcuk Et1irgeme Kurı.. 

mu da ıoo yardıma muhtaç çocuğu 
giydirmis ·ve sevindionistir. 

Qo<'uk Rn.vrnmdcin .i!iü anıcrn 
Eminöni.. Halkcvinacn: . 
23 Nisan bayramı ve Çocuk haf

tası münasebetile evimizin Cağaloğ ... 
lundaki salonunda: 

1 - 24 Nisan 1940 çarşamba ak -
gamı saat 20.30 da evimiz azaların -
.dan muhanir Bay Nusret Safa Coş. 
xun tarafından (Bizim cemiyette 
çocuk) mev.zulu bır onferans veri
lecek ve Gösterıt ubemiz (lf:ssei 
Şayia) piycsmi temsil edecektir. 

2 - 26 Nisan 1940 cuma akşam\ 
saat 20.30 da Dr. Orhan Tahsin ta
ni.fınd (Çocuk Terbiyesi) mev .. 
ztilu bir konferans verilecek ve Gös .. 
terit şubemiz CHissei Şayia) piyesi
ni tem il edecektir. 

3 - 27Nisruı1940 cumartesi ak
ını saat .,.20;30 da Dr. Bay Şükrü 

Rfız.ım Tiner tarafından (Çocu.k E
sirgeme m lesinde tıbbi düşünce -
Jeır) ..mevztilu bir konferans verile .. 
cek v Gösterit şubemiz (Hissei şa. .. 
yia) piyesini temsil dccektir. 

Çocuk velilerinin istifadeleri için 
tertip edilen bu toplantılara gelmek 
istiyenlerin da\•etiyel rini evimiz bü
rosundan almalar rica olunul'. 

---'""""'~ 
Kanada Başvekili Ruzveltla 

görUştU 

Warmspıings, 23 (AA.) - Kana
da Başvekili B. Mackenzie King, B. 
Rooseveltle yaptığı mUIUkattnn son
ra gazetecilere verdiği beyanatta 
ziyaretinin hiçbir siyasi mahiyeti 
haiz olmadığını ve ne Amerikaya ne 
de mınadaya aid hiçbir siyasi mese
lenin görüşülmediğini bildirmiştir. 

........ ••••••aca•• .. ••••••••••rc..os:•~a•••9" 

12.30 Program \ e memleket saat ayan. 
12.35 Aj:ıns 'c mcteorolojı h:ıberleri. 
12.50 Muzık: Muht 1 f şurkıl:ır (Pl.). 
13.00/14.00 lhuzık: Kuçük orkestra 

(Şef: Ncdb Aşkın). 
ıs.oo Pr.o!!ram '\'C memleket saat ayan. 
18.0S ?ı/J:uzik. Fasıl heyeti. 
18.55 Muzik: Okuyan - Mahmud K:ı

rllld:ıs. 

19.10 Memleket sa ... t ayarı, ajans ve mc-
tcorol::ıji haberleri. 

19.30 Konuşma (Dı.;, politika hfıdıs lcri) 
19.45 Muzlk. 
Çalanlar: Hal.la Derman, Şerıf t,.li, 

Hns:ın Glır, H:ımd.ı Tokay, Basri tİfier. 
Okuyanlar: S.ıdi Ho ;ses, Radife F..rtcn. 
20.15 Konuşma (Çocuk Esirgeme Kuru

mu tarafından) . 
20.30 Tcms.il. 
21.30 Müzilt: iya eUcümhur bandosu. 

...(Şcl: ihsan :l{ılııccr). 
'.:!2.15 1\1cmlckct saat oyan, njans hn .. 

betleri, ~:ıt, csh;;ım - tahvil.'ıt, kmnbi· "'° -cuuıwt borsası (F~o. 
22.35 Müzik: Caz~ (Pi.) . 

•nm.30 Yannl::i program ve knpan11o 
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I[ l 
J'.wa ~ Şsbm•ıl•: 
ı - 1 bu:iran lMO tarihiDctlll 

IUbarm Gfilhane, Glhalpuyu w 
Baydarpaea hastahanelerinde açı -
llleak hasta bakıcılık "fe hemşire kur
ana gönüllü ola.rake talip olacak 
» -.o yae1arı arasındaki münevver 
layanlaruı kayıtlanna başlanmış • 

br. 
2 - Kurslara iştirak ihtiyari ol

makla beraber vata.ni bir vazife ve 
'borçtur. 

3 - Kurs müddeti 2 buçuk aydır 
ller gün tursa devam saatleri öğle
den soma saat 14den17 dir. 

t - Talip olanların kayıt ve ka
bul işleri 15 mayıs 1940 gününe ka
dar devam eder. Müracaat saatleri 
cumartesi günleri hariç her gün öğ
leden evvel saat 9 dan 12 öğleden 
90lll'& saat 14 den 16 ya kadardır. 

5 - Taliplerin §Ubeye milracaat
lannda nüfus cüzdanlarile iki aded 
'ftllika fotoğraflarile beraber gel -
meleri rica olunur. 

YENi NEŞTIYA!; 
Yani Mecmua ik' yaşında -

' lılecmualanmız arasında az za -
manda kıymetli bir mevki işgal et
meğe muvaffak olan "Yeni Mecmua,, 
ft!fiJrimiz ilti yaşına basmı§tır • .Kıy
metli refiJrimizi tebrik eder, kendisi
• faydalı neşriyatında muvaffaki
Jıetle devam temenni ederiz. 

HALKEVLERINDE : 

r KONFERANS - ~" Balk ..,...,.: 
ı - !6/l/1940 per§efnbe günü 

...ı 18.30 dG Evimidtl Tepebafan -
mli merJım bina.ttndtı B.ıc.k Pa -
ldilteai ~tldell B. Biaeyitı 
a.il ,_.,_.,,. "Taaiıı•t ~ w.ı 
illri ı.U..,,, ~ müllim 
lir 1ıt>A/,,,... ~-

-
KENDİNE HAYRAN 

Çünkü tenine en uygun rengi bulmut 

\ 
iDEALİNE KAVUŞMUŞTUR 

1 

lstanbul elektrik tranıvay .,,. tünel işletnRleri 
umum müdürlüğünden r 

l - idaremiz ibt17ac1 olan yuksek tevettür $ebekeleıine mahsus ceman 131 adet 
muhtelif ek ve uç kutuları cif İstanbul teeüm şartlle ekınltm~e konmuttur. 

2 - Muvakkat teminat maktuan 500 liradır. 
3 - Eksiltmeye 5/6/940 çarşamba ıünii saat 15 de !&tro han binumın besinci 

katmda toplaNıcak olan arttırma ve ebiltrr.c komisyonunda yapüacaktır. 
4 - Bu i$e ald 1&rtnameler !darenin Levanın Müdürliljilnden parasız tedarik 

edilebilir. 
5 - isteklilerin kanunl vesikaları ve muvakkat teminatları ile ilin edilen eüıı 

ve saatte komisyonda hazır bulunmaları. ·~13> 

f1E~$ltUA 
RADYOLARI 

• 

INKIBAZI 'DEFEDER. ISTAHSIZLIK, 
HAZIMSIZLIK, ŞiSKINLiK, 
BULANTI VE GAZ'e karı' 
f a y ~ası vard ı r. 

11-ter yemekten sonra bir tatlı ka .. 
pğı yarım budak t;U icinde 
köpÜrterek .ımabilir. Hasan 
ısmine ve markasına dikkat 

Sişesi 30- iki misli 
50 - dört misli 80 

Hasan Deposu~ 
Bahçakapı, BaJollana giden 
tramvay dural' kartıaında 

·~ 

Dr. Hafız Cemal ....... 
ı.....B+hs 

~ DiYÜayolu MK 
...... ...Ueri ....... llaril 

- gb 2,6 - f ..ıı ft eumart..a 
• m hJan 9 - u ha.kiki fıbra 

1iabul olunv. T. 22398 

İstanbul Belediy~si İlanları 
Floryada aıra Kabinlerde yaptırılacak tesisat ve miıteferrlk işler kapalı zarf 

lile eksiltmeye konuhnuetur. Keşif bedeli 21648 Ura 43 kuru11 ve ilk temlQatı J 
lira 63 kuruştur. Mukavele, eksiltme, Bayındırlık işleri umumi, hususi 'e fenn1 
uıelerl, proje ketif hulisasile buna mütefcıri diğer evrak ıoa kuruş muk:ıbifuıde 
ifleri müdilrlül\lnden verilecektir. lhale 2/5/940 perşernl.>e günü saat 15 de 
Encümende yapılacaktır. Taliblerin ilk teminat makbuz veya mektubları, l 
8 ıün evvel Fen illeri müdilrliltüne müracaatla alacaklat ı fenni ehliyet ve 940 
Da aid Ticaret Oduı veaikalarile 2490 numaralı kanunun tarif atı çerçe" esinde 
miıyacakları teklif mektublarını ihale C\inil saat H de kadar Daimi F.ncilme!Mt 
mel•i. c~ 

• • • 
Tepebap. Şehir ~trosu bahçesinde yapılacak muhafaza duvarı ve teferruatı 

palı zarf ıu\llile eklllltmeye konulm\.lllur. Keşif bedeli 28135 lira 90 kuruş "e uı 
miAatı 2110 llra 2t Jriırustur. Mukavele, eksiltme, Blıyındırlık işleri umumi, 
al ve feıınl ,artıımıeıerl, proje keşif hulAsaaile buna müteferri diler evrak Hl 
rus mukabilinde l'tn itleri müdilrlUtünden verilecektir, thale 2/5/940-.pertenıbe 
saat 15 de Dalnıl Encümende yapılacaktır. Taliblerin ilk t~minat makbuz veya 
tublan, ihaleden a ttln evvel Fen işleri müdilrUİğQne müracaatla alacakları ıennJ 
liyet ve 940 yılma aid Ticaret Odası vealkalarile 2490 numaralı kanunun 
çevresinde bazır~rı teklif mektublarını ihale ıünü saat 14 de kadar 
mcümene vermeleri. c28~ 

Nafıa Vekaletinden : 
Jl/4/94-0 tarihli pazartesi ıünü saal 18 da Ankıırada Nafia Vekaleti binası ~ 

llabe9e Müdür18iil odasında toplanad Malzeme Eksiltme komisyonunda 
lira muhammen bedelli 360 ton bitümün kapalı zarf usulile eksiltmesi ,nıpııacalt~~ 

Eksiltme prtnamesi ve teferruatı c22h kuruş bedelle Malzemtt Müdürl°' ' 
alınabilir. 

Muvakkat teminat 3412 lira 50 kuruştur. ,A 
lıteklilerln teklif mektublarını muvakkat teminat ve ~artnameainde yazılı 

ile birllltte ayni ıon saat 15 e kadar mezkur komiay'>r.:ı makbuz mukabilln~i 
meleri lhımdır. cl673> c~ 

Muhammen Well 2200 lira olan .bir aded metal izabe oca&ı 3/8/1940 ~ 
ıünil aat 15.30 da kapalı zarf us.ıü ile Ankarada tdare binaaında satın aıınac 

Bu ite ıinnek lsUyenlerhı «185> l1nbk muvakkat teminat ile kanunuJ' 
ettJtl velikal.m ve t.eklifierini ayni iün saat 14.30 a kadar . ıtomisyon .R• .61. 

vermeleri llz:undır. 'I' 
Şartnameler ımuıı olarak Ankarada Malzeme ~nelen, Hay~: 

seWim ve aevk pfllaind.en dalıtalacaktır. d9 

l!IMlbl: Ahmed Cemaleddin SARACOCLU 

Nepiyat MÜcmrl: Macid ÇET1N Basaldliı yer: (Yeni Sabah ~ 


