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~ORVEÇ'TE KARA MUHAREBEL Ri KIZIŞTI 
~ünyanın yeni Elverun'da Almanla~ geri çekilmeğe mecbur oldu 
har it ası -------·-----
f.___i~:-:-~~e~-----:~~ .......... ::·~ İngilizlerin Hamar şehrini zaptettikleri teyit edildi 
)~n~a dün:va haritasının -----------------
)t 

0~de~ basılacağı ~e yel!· 
'cıı 'Ilı hır şekil alacagı hak.i
l te.,. en sahih görüş ve 
.;.,rııacak neticedir. 

Müttefikler Oslo'ya yaklaşıyor, Almanların vaziyeti müşkülleşivor 
ltı w 
~iCE 

~~~~U~u~:~:e~l~nc~~:.:~ Müttefikler Norveç'e yeni 
~q~d "esilesile söylediği bir 

~lta~=~n:::t:eşa::ıe ~~ kıtalar ihraç ediy.orlar 
~ ~atbin neticesi ne olursa Stokholm, 22 (A. A.) _ 
;:<>.lıtuııya haritası yeniden ba-
~ l!ıır ıt.. Aftenbladet gazetesi, lngiliz 
i:f ~Uıı her türlü tahminiude ve Fran&ız kıtalarıoın Ha-
~ •l taracından yapılmı~ o • ki · · b"l 
~•un. nıutla!< bir isabet ta- mar'ı İ§gal dli erını ı • 
~ı·~ıı lldı!emez. Fakat, Loyid dirmektedir. Bu haber Stok• 
l\ı dis;d.hu işareti hakikatin ta holm'deki Norveç eefareti 
L·tt.r il'. Muhakkak ki, hç yıl 
~biıı 1 bugünden bilinmıyen bu tarafından teyit edilmekte-
~ ttıı~""u1>da dünya haritası- dir. 

~li " •den basılacag· mı ve ~ rp• D"ğ ta ft El 'd "' ı er ra an verun a lı 1 •t şekn alacağını ~imdiden 
'ı ıı. iıı.ltıek yeriade Jtur ve bu- bulunan Alman kıtalarının 
"'1';(~ •ıılığın müstakbel hu;ıur çekilmiye mecbur olduk.lan 
I.~ hııt~~ için ihtiyaç varılır. Bü- zannedilmektedir. Bununla 
C\i~ uı gayesi ile bugimkü 
.:.~ ~a.r:aYesi arasında büvük beraber bu haber teeyyüt 
~ llııs il'. Bu farkın en müte- etmemiştir. 'l ~t . llflaundan birisini ide-
~,~i lıınsanhk hürriyeti saha • HAMAR ZAPTEDiLDİ 
i:'~. lı··".~_usiyeti te~kil etmek • Stokholm 22 (A.A.) - Stok • 
)~~tdU)uk harp birrok mem- holm'e gelen haberlere nazaran İn 
I." 'i • <skiyi yıkmış ve fakat gilizler, Oslo'ya takriben 110 kilo
~ ~~ı içtimaiyi tesis eder· nıetre mesafede bulıman Hamar'ı 
~ '-~a. maruz kalmL•, isti- işgal etmiştir. 
~tt Ytııınde umumun hak, I .J'IJÜT1 El'iKLER SÜR'ATLE 
\.."hıt; \>e menfaatlerini tahdit 1LERL1YOR 
~. i.. •den aykırılıklara sap· Steinkjcr 22 ( A.A.) - Havas a. 
~ita· başta bu aykırılıkların jansmın muhabiri btldiriyor: 
~ ~ l:•lınektedir. Bunun dı- Müttefik kuvvetler, Alman tay 
f~ıh lletıerin hayat haklarını yarel€rinin taarruzuna rağmen 
~:ı.ın 4• dünya lıaritasmı ken- Strondhcim istikametinde sür'atle 
I~ it •t •e menfaatleri adına ilerkmektedirler. 
~ ıı.r. llıek isi.iyen UD9Urtıırın YEDi CEPHEDE 
it,; ı.ı,ltı daha bu emellerine av· ÇARPIŞn'ORI.AR 
~ ik '.tnek kayıt \e şartı ile Stokholın 22 (A.A,) - Diplo • 
~~~4 tııa etmektedir. matik Norveç mahfillerinde beyan 

Alman nakliye 
gemileri birer 

birer batırılıyor 
Norveç sularında Alman gemileri 

ni birer birer temizliyen İngiliz 
filosuna mensup saffıharp gemi 

lcrinden biri ateş ederken ~-

. '1 

• 

~ ıı,~. 'Çindir ki, bıı defaki harp (Devamı 3 üıırü sahifede) 
'1 "ı ~e ':.Ve ideolojilerin umumi 1----- __ _.:__.:__.:_~-----------------------

~ ~liy ·~•mlcri ile •liıkaıı, ge- HARP iNKiŞAF EDİNCE Asker"'ı lı"selerı" "İ b4 . 'Yı icap ettiren bir harp· 
\~~1•barta da son oüriizlü 

t !de ZaıJ olmasına kadar de- ·ıt 1 ' ş· 11 bitiren gençler 
ş~·~ş:~i~~~;~d:'üi~~~~ı~ğ~~- 8 ya n 1 n 1 m a e Pazar günü merasim va, 
!\ı~ la[~~un demokratik idcolo- a 1 aA kas 1 a rtt 1 (Yazısı 3 üncü sahifede) 
\

1 
•dıt safında olduğundan 

~ ilttıııı, ınez. Avusturya, Ar· 
~ lı~rı.; Çt'J<.oslovakya, Polon-
~ ~itı,~•r~a, Norveç klll'ban
ltı..~~lti 1eruı kalbinde mütcka
\~ ..,!et, Yaşama, istik.lal ve 
~ ~ı y •ıanı duygusunun birleş- ı 
~ ~t iııttleşnıesine vasıtalık et-

Fransız kıtalarının 
Faşist matbuat 

Norveçte bulunmasına 
ne diyor? 

~ •. ,~a ~n kütlelerini daha hız-
~· '•leı· naınik bir yürüyüşle 
~11\ııı8'ne yakınlaştırmıştır. 
ı, ~. k, Dıüstakil kalmak, şe· 
nııı%.:•kartı millet haysiyeti

tııttt hu. aıa etmek istiyen her 
• hu hbakundan sırası ıı;el -

(/) Brbe karışmak, kendi 
~ııamı ürüncü sa!ııjede) --

Roma 22 (A.A.)- Fransız kı
taatının Norveçte bulunması, fa
şist matbuatın İskandinavya me
seleleri hakkıudaki alakasını art· 
tırmıştır. Bu gazeteler, İngilizler
le Fransızların ve Noneçlilcrin 
.elde etmek tasavvurunda olduk
ları hedefler hakkında bir takım 
faraziyeler ileri sürmektedirler. 

Hakim olan kanaat, müttefik· 

~~~~~'i ha va harplerine doğru 
~ "ı~~iliz hava kuvvetlerinin 1 rüyorlardı. Ana filonun yattığı li
\;ı~ h,. da_ Almanların eline manlardaki hava müdafaası hu 
~I •ı Ya 8 llslerine şiddetli hü- halla bir miktar daha artlırıhyor-
"ı~~41 lltılar. du. Hava dahii silahların fazlalığın 
~ 114• 'lr da İngıliz ihraç kuv· dan başka, ehemmiyetli liman · 
'ıı,'., taş,/• Norveç sahillerine !arı kolltvan avcı filoları da ayn 
1 l't"'n •a~n vapur kafilelerine bir bela idi. Üçiiııcü giiflük te Al
~ Q ıı,, 1 ırdılar. man hava üslcrindcıı lngiliz sa
l..,,~-l•tın 8YYarlcrinin Daııiıuar· hillerıne kadar olan hayli uzun 
r'ı 1nc h• l'aptıkları akınlarla nıesafo idi. Bugünkü ta:vyarderle 
L"l 1ttıttj ~halde, Fransız hava ~·aııi saatte be~\ l11 kilometre gi-
:11~ 'li•ti ııarp ceph•.indc den hafif bombardıınaıılarla bir, 
\,<tıte ~ arttırdılar. Şimal iki saat uçtuktan \C hava dafü 
'""tı· i\;,,1 •raber h8"alarıo bu 1 bataryaların ate~inc çattıktan •on· 
~'Ilı lııin t"~~" ·o,eçteki harp ra yıldırımiıoiı a\'Cı uçaklarile 
1 l'j •t '• a ·•. neticc,iydir. cenkleşmek hakikatqn fcliiketli· 
~'• t••ııı:;esı, . 'imdiy~ kadar dir. 

'4i, ~., ,1j , gırışm~mış olan Kat'i hava harplerine gidildii:i 
~,\:ıj ~·•ı.. b cr'.ni top}ekiın ate- bugünlerde Alman hava teşkila-
~'lt~~. ı\tr ıunil olabilir. tının esas kadrosunu ve kuman-
"'%, 4c la tııanlar lııgiliz sa - danlarmı pek hulasa halinde bil-

1• nattıkıan akınların gün dirmeyi faydalı gördük: 
•lıya malolduğunu ıı:ö {Devanu 3 üncü salıifede) 

!erin herşeyden evvel müstakbel 
harekat için sağlam üssülhareke
ler vücnde getirmek maksadile 
Trondjbini ele geçinnel':e teşeb -
büs edecekleri ~eklindedir. ı 

<Devamı 3 üncü sahifede) 

Ki SACA 1 
Ana hamle .. 

Son Tele-raf'ın ana davaların 
danbiri ·köylüyü muasır medeni· 
yele uygun ve hatta c>ııun fevkin
de okutmak. ve fakat bunu ya · 
parken de nazariyeye değil, rea· 
liteye kıymet vermekti. Geçen yu
lar içinde ileri sürdükümüz ve 
müdafaıısını yaptığımız fikir 
memleketiu coğrafi U.ksimi için· 
de köylüyü her türlü ameli bilgı 1 

ile "etiştirecek mıntaka yatı mek
tepleri açılması idi. Bu fikrin ve 
bu davanın şimdi kanunlaşmış ol· 
duğıınu \'e köy enstitülerinin ku· 
rulnın devresine girildiğini gör
mekle ne kadar mesleki bir haz 
'e saadet içinde isek yine bunu 
Refik' Saydam hükumetinin ve 
onun gcnr, değerli l\laari( Veki· 
linin şahsında tecelli eden bir 
«ana hamle> olduğunu tebarüz et
tirmek vaziCesindeviz. Muhakkak 
ki. köv enstitüleri, bu memleke
tin köy ve uyanık köylü davasını 
kökünden ballu!ccek ve Atatürk 
inkılilbını memleketin hüviyet ve 
tabiete bütiln detayları ile intı
bak ettirecek en feyizli ve temel 
·ka:vnaklar olacaktır. • • 

HEDİYELİ 
Aşk ve Polis 
ROMANI 

,----Yazau:----

1 İskender F. SERTELLİ 1 
Bn romanda bir gerdanlll< 
kayboluyor. Hırsızı bulana 
kıymetli lıir fotoğraf maki
nesi veriyoruz. Yakında: 

SON TELGRAF'ta 
bekleyiniz. 

1 Bu gar hava dafi bataryaları RumeD 
tayyarelerine karsı ates açtı 

iki tayyare 15 
Londra 22 (Hususi) - Berı..,,r 

Beorsen Zeitung isimli Alman ga· 
zetesi, Balkan devletLennc k.1r,ı 
yine bir tehdit savııruııor. Mütte
fiklerin Balkanlarda alacak!orı 

yeni iktısadi tedbırleri mevznu 'ı 
bahsederek dıyor ki: 

cMüttefiklerin faaliyetine · bita • , 
raflar tarafından vaki olacak her 1 

türlü 4tirak hareketini. Almanya. 
nın daha şiddetli tedbirlerle re • 
zalandıracağını cenubu şarki meın
leketleri müdriktirler.• 

Bu tehdit cümlesine bittobi qıi
liip geçmek lazımdır. 

Buna rağmen, Ba!lwn ınemlckrt
leri, hudutları içinde ııaşıııaıı ııa- 1 
bancılan daha sıkı surette kon • 
tTol etıneğe başlamışlardır. Roman. 
ya, vaziyeti şüpheli 300 Almanı hu
auı h.ane>nıe çıka: n•ıştır. Et"ftrJ..ile
rin vaziııeti tetkik edi!mekıe de • 
vam u!·rt"1U1JOT. 

Bulgari."tan da, Bulgar toprıık. 

EN 

dakika Bulgar toprağında uçtu 
!arı üzerinde bulunaTI yabancıların 
vaziyetini teık;k ve kontrııl kin 
sıkı tedbirler almıştır. 

Rumen • Bulgar hududunda •W· 
velki gün bir hli.dise oln:ıış . iki 
Rumen askeri tayııares ' 15 dakika 
kadar Bul9ar arazisi üstünd~ ııç
muştıır. Bu!qar hava dıifi batar-
yaları ateş açmışlardır. ı 

Reuter ajansıııın itimat ecl:lir 
kaynaklardan öqrcndiğine gli • 
".C, Sovyetler Galicııada. Rumen 
hududu boyunca tahkimat •ıap • 
maktadırlar. Bütün hat üzerinde 
iiç sıra telörgü vücude getinn4 -
!erdir. 

iTALYA NE YAPIYOR? 
Roma 22 (Hususi) - ltalııa mı'l· 

temdiyen silahlanıyor. Romanın 
tes'sinin yıldönümü t•e iş baııramı 
mü.ua.tebetillr Musolinl söyl-l'diği 

bir nutukta demiştir ki' 
- Şu anda size söyliyecek bir 

(Devamı 3 üncü sahifede) 

Örfi idare 
• • 

pro1esı 

Yakında Mecliste 
müzakere edilecek 

Ankara 22 (Hı.ısusi)- Hü -
kfunct, !evkaHide hallerde ld· 
bik edilmek üzere bir örfi ida
re kanun projesi hazırlamı~tır. 
Proje, Meelis encümenlerinde 
tetk.k edilmektedir. Yakında 
heyeti wnumb,·cde müzakere
sine başlanacaktır. 

Projede, örfi idarenin hangi 
zamanlarda ve ne gibi sebeP"" 
!erle ilin ve nasıl tatbik edilc
cef:i tcsbit edilmektedir. 

ON DAKİK 
Şaşıran Almanlar toplarını kullanamadılar 

Londra 22 (A.A.) - İnqıiz tay- 1 şaşıran Almanlar, toplarını kullan-! uqratımıştır. Üç yerde yangın çık· 
yarelerinin Danimarkadaki Allborq maija bile t•ak t bulamamışlardır. J mıııtır. _ .. .. 
İıava üssüne taarruzları karşısında Birkaç haııııor bombalarla hasara <Dlger haberler 3 uııca sahifede> 

23 Nisan 
bayramı 

başlıyor --
Hafta içinde muhtelif 

eğlenceler var 
23 Nisan hakinıiyeti milliye ve 

Çocuk Bayramı münasebetile 
bugün öf?leden sonra tekmil mek· 
tepler, resmi daireler, bankalar 
tatil edilmişlerdir. 

Tatil; mektepler için perşembe 
sabalıına kadar devam edecektir. 
Resmi daireler v.e diğer yerler ise 
çarşamba sabahı acılacaklardır. 

Çocnk bayramının kutlulanması-
na yarın sabahtan itibaren baş
lanılacaktır. 

Tekmil ilk okularda yann sa· 
hah saat 9 da talebelere 23 Nisan 
gününün mana ve ehemmiyeti 
anlatılacak, müteakiben çocuklar 
İstanbul ve Beyoiflu sinemalan • 
na giderek parasız sinema seyre· 
deeeklerdir. 

Bir talebe alayı da İstanbuldan 
Taksime giderek Cumhuriyet i· 
bidesine bir çelenk koyacaktır. 

Yann sabahtan akşama kadar 
Gülhane parkında çocuklar için 
muhtelif eğlencel<r tertip oluna
cak, J\laksimbar salonlarında 

•çocuk balosu., Fransız tiyatro -
sunda ve muhteli( llalkevlerinde 
müsamereler verilecektir. 

Divanyc>lunılnki Çocuk Kütüp· 
hanesinde yarın çocuk bakımına 

, ait bir sergi açılacaktır. Öbür gün 
sabahlevin saat 10 da da tekmil 
annelerle yavrularının istirak e
de bilecekleri cgiirbüz cocuk mü
sabakası• icra olunacaktır. 

ÇEF-..C..,E:.VE 

Köyde maarif 
Birkaç gün evvel kanun çer

revesine giren köy enstitüleri 
davası, yine b'rknc gündür 
Türk matbuatında, yeni Türk 
ıruıarifini medhe boğucu bir 
tezahür vesilesi oldu. Ne haklı, 
ne haklı tezahür! Anuna tel< 
kelimeyle, şuursuzluktan, ister 
medih. ister zem şekl.nde şu
ursuzluktan ürperdiğiın için, 
hazin hazin gülümsemekten 
kendimi alamadım. Şuursuz 
medihle şuursuz zem arasında 
kıl kadar mesafe olmadığını 
teshil etmek ıstiyen, hcşmetlil 
bir sabah gazetesinin maarif 
hedefi üzerinde bundan üç beş 
ay evvel takındığı tavırla bu
gün aldığı edaya göz atsın! 

Her neyse... Geçmişe mazi, 
yenmişe kuzu_. 

Köy enstitüleri davasına da
ir köpük köpük kabartılan kıy· 
met edebiyatı içinde, (Girit 

bizim canımız • feda olsun ka· 
nının:-.) tekerlemesini aşgın 
bir fikir haysiyetine tesadüf 
etmedim: 

Köylü bizim canınuz, köylü 
bizim üçte ikimiz, köylü bizim 
vatandaşımız, yavrum köylü, 
ruhum köylü, 'cicim kö)lü!!! 

Gerek köylüye doğru yeni 
maarif hamlesinin, ı:erekse 

hamle bedeCi köylünün, ne ya· 
man idraki bu böyle! 

Kö:v enstitüleri ham1csi, Tan .. 
zimattan bugiiııe kadar Türk 
ına;,ri(inin, ı~cn•ıniyct µ13.nı~ 
da ve maddi hadnı k~dl'Osun
da vardığı en büyiik m~thale
dir. 

İlk merhale! Bu merhale 
gerçekleştikten sonra, bir saf· 
ha evvelki maarifimizle he • 
men sonraki arasınd.ı s\iyle bir 
fark doğacaktır: Yiikte çocuk
ların oynattı;:. sinem.,vla, Be· 

yo~lu sinc.ırıaları arasındski 
fark! Fakat tekrar edeyim, 
yalnız kemmiy·et ve maddi ha· 
cim bakınıından!. 

Maarif ki, ruhu keyfiyet ve 
maddesi kemnıiyet pl'aıunda 
bir cevherdir, ilk cephesinı Ü
niversitelerde 'e ik nci r(.•p!ıc~ 
sini -köy mekteplerinde i:ade 
eder. Fakat ayni zaınan ve 
mekanda birbiri üstünd<• mü
essir olan bu cepbeler.n, b;rbı· 
rini doı{urmakta, birbirini ya
şatmakla en büyük hakları 
vardır. 

Ta.nzin1attan1Jcri Türk ına:ı 
rifi, hiçb r z:Puan geni \iC is· 
tiklilli bir keyfiyet planwa \.!· 
kamadığı için k,mnıiyeı pl.J
nını bina edemedi; but'l ·1.,.dığı 
için dağıtamadı, ve daı,ıtama
dığı için bulamadı. 

Kemmiyet tecellisinden müs
tağni lıitbir keyfiyet, ve key
fiyet tecellisinden mü~taı:;oi 
hiçbir kcrnmiyet tasavvur edi
Jemerı. H<rbangi bir ke~ fiyet 
davranışı, keınmiyetini ınotla
ka bulacağı gibi, herbanr.ı bir 
kemmivct davranışı. da, ı.ryfı. 
yete doğru mütemadi bir ,·ük
seliştir. 

İşte Türk topluluğuuun ne 
~avrusu, ne ruhu, ne cici~:, fa· 
kat mayası olan köylülü, kad
rosu içine almıya doğru bn 
kültür hareketi, bence su ciim
le içinde bil~laştınlabilir: 

Gözönünde .,..tanlanını:ya baş .. 
lıyan bir küU~dutj" mad
desini ins~ e~:io,!!Sıljle bü
yük vt aıaınctji ~iı'i"i ... 

Fikirde ve-'~·te~ bamııutlı~ı 
ve başarıcıl~ • art ·. ··nesli 
müıntaziyetımizi açıkç .ifade
ye başlıyao Hasan Ali , 'ü. di 
tebrik edini~, .. ~ .:s ' 
NECİP -~.~~EK 

... '· ~· ""-.4ı!' , .. ~ 
( :-;,~·=r: 81. 



2- SON 

..!!;~~~PMIŞLAR? 
.ız-;;tel~ ifşa-ah, Al

m'-uu.ıu, N orv " ı nasıl c;t~lü et
<.ıl"..:ıı cıkaqyor. Meğer, 
yet d;ye ortada dönen 

lilkır:d , J • .;p bırer dolaptan ır 
• t '11U'.;' Anlaşılryor k;:ı, zaval

lı Noneç, pek mac:.ı.ın ve habcl'
siz ol < çilrW< t.:ıhtaya bastı.rı.1-
r~ .. !. 
Artık ı:ıernel.rrJel, hukuku dü

vel kaideleri şöyle du.rsu.rı, en ba-
~.. Urlıstlü.X ve "'crukct kaideleri 
de kalc .. dı. İst lfıc>.arın son Y~ 
t>klar, ba.oayağı da'lavere miş!. 

nu da mı ;afcr, ou da ımı kah
I':ı.ınıml•k, ~u da rru yüksek poli
tik.:'. eı? Artık .Astiliı denilen ha
n:ketır. ""&!et, de kayboldu!. 

FIRINLARA TERAZİ 

!>AGIYILIYOR -- -----
GazclıeJ.cr }azıym-: Şl'tırirı bazı 

f n lanoo birer terazi konmuş! 
T .xi, t~ılere neden lüzum gö
r "' 1 

• ,...Uruü tahmın e<li)rorsunuz! 
Çun ekmekler, boyuna eksik 
çıkıyor. 

Fak.:>t, tıcra?Jıl dromnakı.aı, eksik 
e= r Clıltillasırun ö!lklne geçile - 1 
oe.< mi : Bu, hır mesc~iil-. Olur 
a, tcrazı, yıne bir kenarda durur, 
el ta.tı.m:nı ilıe ekmekler de yapıla
gelir. 
Şu; • .ı merak 00:'.)"orum: Bu fı

rı:-Lı: · ~=diye ka<lıaır terazi al -
ıma) ı neden akletımemişler?. Ç&!'
~ıd..ı, paz.::;da, hic gözlerine tıcraızi 
il~mC1Ill.ş mi?. 

EVLİLİKTE 

SAADET NEDİR.1:... 

M hur b:.r Amerikalı kadın si<
r. a vıldm, evlilikte saadetin 
}- rtlara ~lı oldul\unu u-
z , O<lclcr ha-linde sıralı;yor ve 
l u ar • bithııssaı, kadın1ara bazı \ 
! .~;~!erde bulwıuyor. Fi:!valci ı 

l=iın.1a tavsiye, nıısilıaıt ılı:elıime • 
!eri yanyaaıa ı;ıe1mez amma, ne is&. 

.Bu yılılı.z& göre, bdınkır, -bit~ 
l"'5Sa., kocalarına para meseles'n
den, para sıkmtısuıdan ba.hsetme
meliyımi;ı!. 

Çak doğru .. Bütün kavga gü ~ 
rilltü zaten para 'llleSeiıes'İlıden 
ç..kım~ mı?. Bizde de meşhur bir 
sôz vardır: Para ~ benden, 
bw: giıbiı ooğurum senden!. 

Bayanla:r, bizden hiç paıra ishı>
:rrıesı rııler, bak, nası.l gül gibi g .... 
çıinı:iriz ! . 

, 

rakya 
gilre 1 ri 

Önümüzdeki güıeşler 
ve panaylrlar için 
büyük hazırlıklara 

başlamldı 
Hoc senıe< munt&ı:aıman yapılın.ak

ılla olan tanıilii cKırkpınaır ı:;ireş -
!eri• nin ıbu yıl da •icra5ı ·bedeııı 
1ıeti'oiyeei genel direkıtıöl"lüi(ünce 
ıka.raır.Laşbr:ılarak ohi.zır lıklara baş-
.lıaıruhnıŞM. 

SEIIRİN İKTiSAT . Trakya uımu.m ım üb.!Jtişi General 
.; Kıiz>m Driliin lıiınayesİl!<ie yapı

lacaık olan bu .gür~rere önümüııde
k.i ayın 6 - 12 sinde Edimeruııı 
cSaırayiçi• mes-,resi!ıde baışlaml;ı,

caıkıtır. Bu münaıSebotre Kır]qıınar
da /büyük bir panayır açılaca>k.tı:r. 
He~ yıl oldul\u g1bi bu sene de 
şehrimi:ıı:lım ıb -r(ıok esnaf ve saA.ıeı 
bu panayıra ve birçok IGtanbul:lu 
Traky ah w taşrıilı pdılivanlada 
güreş meı-.Jkıhl:ın da güreşleri sey
:rctı .(!e ,:ıideceklerdir. 

İSLERİ NE HALDE? 

Bu yaz, ga:ııino, plaj ve emsali 
yerlerin makul fiaUla.rla _iş yapa,. 
ca:klarıııa., yavaş yavaş kendimi 
in:ındınyorum. Çünkü, belediye
miz, bu işin kontrolü iÇin, mühim 
bL-dbir !er alıyor. &uks:ı.nıoıa, mese
liı, il<tısat müıdürlüğ'ünde yeni bir 
muavinL::k ihdas edilivoıımU<?!. 

Yalnız, Allah vere de, veni ;k
t=t muavini olacak zat - her ık:im
se - işiı yüksdk ilıme, namriyata 
dO!mıcsıe.. Şehrin. müsbet ve ha
kitki hayatı ile aliııkadar olsa .. Ak
si lıa1cle. belediyede bir ikt!Sadi i
limler enstitüsü kurulmuı; olıır ki, 
şehre fayd:ıı;ı ytık!. 

NASIL GEİNİYORLAR 

SUALİ VE CEVABI 

Trnky .'.! uım uıın m üf eıtıt.işilı'\'i bü,. 
'tün bu gelcceklıerin isti.rahatlerinıi 
'1emin etmek için at.tlleri ""' han
ları hazırlı~ fbaşıa.tıtırnn.ştır. Şeh
riımrıde<ki aıaka<laalara b;l!drildi -
11:~ ııüre EcHme çocuk esirgeme 
kurumu t:trafından hazır !anan 
programla bu yıl Kır]qıınar ağa -
ları o.Laırak Danişmer.dli Silleymarı 

Arkaıdaşımız, Bürlıan Fele'k, He Ifacıdanişmendli Şabaın seçil-
dünkü fıkra:;ına şu serlevhayı kıoy- miışlı.ırdir. 
muş: 

cAimaıntyadıa n'<lllıl geQin.iyor • 
laır?» 

Haıa. bu sualin cevabını biJrni,. 
yor mu?. 

Siz, diyeceksiniz ki: 
- Nasıl geçinecekler. Havadan 

gecL'L vor1.l.r .. 
Hayır, o da değil... 
Y- ~.u. Alm&nyada geçmen var 

ımı .~ .• nasıl. diye sual S'Oru.J.sun?. 

AHMET RAUF 

SERBEST GÜR.EŞ 
ŞAMPİYON:ALICiI 

Bu yılki Kırkpınaır ,güreşlert 
münaseılıetile i·lk defa olaralk Tür
ikiye seııbest güreş lhi1'iııcil:iıklı:d 
miisaıbakalıaTı da Edirnede icra o
lu nacaıkıt ır. 

Edirne seııbest ~..eş müsaba:kar 
lııın 9 mayı$ıa ba~hyawkıtır. Bu • 
ra:y-a İstanbul naını""tı i~ak r-de-
celk olan ~üreı; tıııbımrnra evvelki 
gece şu suret.le h>t t'ı.aıp ohınmll't
fur: 56 kiloda Halkkı, 62 kiloda 
,Mahmut, 66 kilocia Hüseyin, 72 
lkiJ'oda Mumfa, 79 da Koç, 87 ki
loda H~ ve ağl1" siklı f.ı'.e Sam
surılu. 

Yol arda 
faaliyet 

Şehrimizin muhtelif 
semtlerinde önümüz

deki ay belediyece 
nereleri yapılacak? 
Kaıdıköyünıdıe MWıünlar carlıde-

siniıı ıpaııkeye çıevri.lıınem, Şeiıxe -
an.ini - S:..vriıkapı caıdıdıesiııııi Eııri
önü meyıdarundan çıılran parl<e -
JerJı., ıl<Apl:ınııı:a<;ı, Ediırnıek~ı - Fll!
M.h refüjlleriııJ;n Ed:hnekaıpıya ka
dar ıter.ıdiıt ol<ıımnası, Büyükdere -
IMee d yeıl.-üy şooes.inın !ıamiri, Bü
yiiikada yot!anmn kMran.lanana& 
iBelecii>ye ıı,tisliğmoe kaıraır kıştın.Jı. 
llll(l'.ır. 

Fa-t:ilhden Edi.rne-k~ıya kadar 
uızanarı cadde refüjJ.er; Haı'biıye ile 
"1'.aıkıslm aras>nıda oliduğu ,giıbi kı't
ınl'.lol118 rı çimeni lk ve oııLaılaırı. ıparılre 
oliınak fuıeıre Edirnokap~y.a lk.adar 
ıt.emd.t olunacakıtıx, Maıı;kaıda Ev
rano.s ooıkaı'tı da paııke ol<H.aık ya
pıl.ı!cıilotır. 

Bütün bu yukand3ıkı işla-in y-a
'Pl!ıması 194-0 mrui yılına; yıani ha
ziı·:ına bırakıhnaYW 1939 bim;e -
siıııd: ın kakm taıhsiıs"'1:1a ıtıEımin olu,. 
na<:<:.lttır. Ve her -taraı11ta binicn 
ön.üınüııdoki ay iıçincl:e faal (yete 
geçilecak:t.ir. ---000---

Dağcılık kulübü 
kongresi 

<Dağcıl:ı.k ikulübü. ınıün h.<ıyatn 
Ui!Tluırruiyc i>Qlanaı evvcllki gün yar 
ıpıJmış, faık.:ıt konwe:ı-~ ancak 18 
8""' ;ştirak ~ cels~ a.;ı:ı.a.. 
ıınaıııı$tır. Bu miinacelıcıtlle kon -
we an ayısı.ıı 5 mcı p.:ızar ı;in.ü saat 
15 e talik ohmnıuştur. 

Taksim kışlasının 
kısıoı yıkılıyor 

Taksim kıslas:ımn ırılt"ydaıı.a nazır 

•• on 

olıaın lkın:ruıııın yıkıhna.;ı bugün 
müruıikl!S3'ya çıkaırılımıştır. 

Hanıına söyle 10 lira göndersin! 
IKüÇOK HABERLERi 
* B:ıızı emnıiyct .knmi:ııer leri baş

l<orn~1-iıiie tıeı fi olttni.;ılenl:iır. 

Y <>lnız ı'ou knrnın vılkılmıası işine 
5000 lira s.."'Tfı:Mu.nıac<lıkıl>r. Bunısı
nın ~"llkıma aınel:ye&iııc öniiımüz -
dek: ayın 10 uncu ~nünden m.: 
lbaır·ın başla.ıııı.bc:Jk ve ovakitit.en 
soma st~yoında ımaıç yapılmıya -
caktrr. 

Fal vukua gelen tuhaf bİ!" 
00..:ındırıcılık ~inin muhake
=~·.c cü.nmu rn.c'Ş'hui mah!.<em.
smdc haktlmt$ttt. 

F o. .hde oturan celep ll'lu"'-afa
ı' n vi • ·<ıSl:Ubaşı oldukça tem z 
b:... 7lnı ~rek kapıyı çalrnı:; ve 
a~ in<ın Musta:fanın karısın:ı 
lut..ıoeıı: 

c- B~nı B. Rıza -gonderdı. Ken
dis. ::rkıadaş;mdır. Dc=>nı mey -
~-.ıJ-.ost.ıın bor&i>er g..'çıyordu le s(..ıı
z ııtti.en bır mo1ıörcü <ı.hbC'bt ha
ı-- •V\ 'lk zny-t nyai'(, da _get'rnı:ş. 
r.ıza J;.ô!Jd • ev için İi<ı tenek- al
d. " -~ va::-.mi ki paras! çıkış-
r...:dı. Bana; , 

Sc- 1:--z~ ev. bJ.iyorsu!.l. 
,,,, m c. ctc .R t hr ıma 

e 'O • r ,.önder r, cı ,r Pa-
r ıiz de ,. " p " ğ'ları ge -
t v '•d-1•.·. 

• r u. B. Rıza da C'vJe pek 
az v el çıktığı ve ~abveye .ır -
ct <- i ..-Ö\ !ed ıç ge ·ç ka
clı.~ rr~ul . .-hab!>.r~~ rı;ıra .s
t"; 1 n şüpl\elennı:~. fakat; h-

1 
tiy"'~"kdr bi-r kaıdın !<utnazlığı i~e 

Cc.Lll ned-<n oruun işaırct €Uiği 
y -de durmamıştı? 
Yılmaz tclcrar ıslrc~e dör'Jdıü. 
- Be!!ki CeM.J •bene .bekleme sa-

kımlJJlda •bekliyor. 
D y. 'rek saloııı-a dJl dı. 
ac··ı ıskelc:lc de ycıktıı. 
Y .Jmaz mer~kınılan c;atlıyordll. 

- Bu da kt-nd kafa.sil, h-r-«· t 
eden dik ba ı. lYJ!" a<!::na 'benziyor, 
cı :ordu. YoJrnşt:ı:ı a1t ba'i!nda bek-

M ni sıovlre oım halde ı'Zini 
:ıc"1 ı. Za:bı "Si r<J n ~ ~-

• _ ':ı, adamla ~a: t -t <tb ne çı-
.K ı ·• İşi ı;icıi <!>: 'rnı d:ı: en- 1 
dıde S.V"lkat b'.;:i rıı .ı,.~a .m'! ı 

Avukat Celalı nasıl 
avladılar? 

Y maz ark.:.J- nı ı ,k led~ ara
ya .. r ur ... 

B:-ı: ' '4'- oavı.:..,"t Ccliıl ·. Za-
m çay • k, V'Oku un alt 

da k ın. sz'.rny- 11 :ı<lcğı iç:n 
h3'y<lutl r Jı:c ;;iis .. 'n şüp.ıelen

"" len.ı. 
il= sonra - bh-dc;;b4·v - ~:!iı-

bn ~ k. .ıll "1-a,- 1Jı c;.ıocuk 
,. J.. 

bu şüıf>-.mn, karşısındaki ~ol:eğe 
oeıli elmiyerek. 

c- Ya öyle rr~t~ .. I .. Utfe!l biraz 
huracııl-..-ıa bekleyıniz de gda; pa-
1.J}l sandıktı.an ç.·k..ır~\ .. m!~ 

Ded kı..'1n sonra; kapıyı yavaş 
yavaş adaımın yüzün~ l-aparkl"n de 
J(lilıims,yiıp iliıve e~nııştir: 
•- Ne iy· olmuş da Rıza 2 !ene

k, z()yt;ııy.ağı .almış! Bakkalın ka
rı k ıx::;ıti..ııya~~lll!rınıdar~ ku;. tula -
~.m! ..• 

Genç kadın .kaıp>yı :kapa<lıktın 
J . ru hame:ıı YC" rm_ n 14ı .Yer~k 

ev ııı uka. k"'Pısıı:ıda~ ç.kmış ve 
dw;roc.ı ~ltvo:ye g •. ştır. Koca
sıının ı<cllvede olıduguııu vıı hem 
de bır ::nkadaşi'6 'SR~ıv--bı! oyna -
mah.;;;ı bulıınau_ru::.ı l'Orünc~. şüp-
~ in ~ ıu.w.r - ı,~a-
rc...k B. Rr;~~'Ya v~ , .ıln t-:rnıştır. 

Bı..; un ~rın, *' . koca h'i!llllen 

* .İ.snıetpaşa kız ~ıns!itüsü mu - l9r;;:;;ii1m~i;:;ilmmg aM..m ~ısmıııın b..Jıs.l anüdıddti üç 1 

sene-ye ç>kaırılmıstır. * 150 k tıid<m müralıık.ep biır Ü
mvenilt~ 1.a1 lbe .kııfilesi bugün 1z
m:re l:ı:arelwt ctmolcted:ir. * Tcşrinicv> ilde yapılacak umu-
mi niifW> sayımı tıımI'lıhlan i'er
miştir. * B.r aırm•.tör ıhırllği klll'lTlak 
içln_ \"O'P'l.!T s:ıhiıpleri buırfın de top-
lanar&.k lk"'nuşaıoak!.ardır. ı * B•ııl n büyük elçlmi:z Husrev 
G .... edc dün akşam Barl'ıır. hareket 
etı • t -. 
* &1< Kocrı lı mdb'Ut>u Sirrı 

Bell oı:r ı '- t t<.::.kiı.'<.at ev.ı-.k.1 
M • ~'ü.d frn VE,lt;J.'.EJJ·rı, •. ,gönde
r rn iT. A.... • Ti mıibkemed, ll'u-
h.k , ,i.rı ic.ı.'o ( n fo. ~te 
l..lii =tır. 

Yurd açılırken 
Cumhuriyet Halk Partisinin bü

yük emekle vücude getirdiği kız 
talebe yurdu bugün açılıyor. Bu 
kıymetli bir eserdir. Cünkü, İs
taııbulda tahsilde bulunan kız -
larımızı temiz çatısı altında ba
nndıracaktır. 

eve müşlerd· r. F"' kad-.n yi- ..... , ... _, ............................. ,., .... , ............ , ... _, •••••• .. ••• I 

Şu r.ıu!ıakkak ki, hu şehir, bir
çok tahsl müesseselerinin bulun
duğu bir memleket köşesidir. Bj. 

naeııalcylı, burada, Türkiyenin 
her lar:>fadan okumıya gelmiş 
bircok ıı:enç kız ve erkek vaTdır. 
Bunlar için en elzem ilıF~·aç da 
taldıc _yurtlarıdır. Pnı-ti, bu işe 

başlaııııs bulunuyor. Bu hayırlı i
şe elbette devam edecektir. 

N' ·arka lııa.pıclan i<;cris c ~ r'D-ş ve 
10 bra parayı kap:ı:i a her ı;, yı:l n 
halbc>rsiz ıbekliyen a: n • .ı '«" nkcn 
ki.işe başında saıkkın."'Tlış o1;ın B. 
Rıza da su\·luyu cilr:ınli meşııad ha-

- Sclma hamını 
nuz. bey-<-fenıdi 

Ce ı..1 l şaşa 1 adı : 
- EV'Ol, dedi, sen ııerdı:n bHiyor

su:n onu aaaıc::lıglı!uı? .. 
Çcıcuk, C·J.>'.den daha kurnaıxlı: 
- Kcndsı pe:c rod~'l s!z. gör

müş de. 133'1'.':t: cClt, ur<!· ı .nlıa- 1 

şar tı~y al gati:r bur-")a~. dcJ .. Ben 
de SCT. k.ıştuım. 

- Sc ncr<Lıı 1J;ı ' -•un Sdma 
hanını• 

A., t .amu mıy ·u c u ~n?! 
Kc.ızn.,.. ,uz.dur o. EvlLnm..z ydn -
yaı:;a . 

- Nerdc Qturuyoı? 
- Işte, şu ya:,uşun h~;:.1Jkı 

evdt\ 
Celal k a bir te liıtteıı _ .nra: 
- Pı:ki, d-edi, hayc!. _ı:ötllL· b or.ı 

onun cvın1C'. 
Yoku~ll çıkmağa b' >{i • r. 
O..!al yolda, kırmızı k ;vrtlı ço

cuğa sordu: 
Sclm~ hanmıı , t<.cur mı-

sın? 1 
- Tanlmaz mıyı Yen kom'u\ 

gc!d. __ ;;e. Gü~l. s.ıviır . bır ka
dın. 

- KmıWe otw-uyor orac.a. 
- Bir İngoilirı: zabit.le. :::-•• mt, 

zabı.ı w ak.sam ev-. gelıı.ez. 

1:ı:- -, v:ıw1=i:nmLı~1r. 

Muhal..an-e Sıdıl<J ismind...,ki 'ou 
do..1<"nJ1rıcının CL.Tmi.Jlrj s'" ~it ®t-. ,_ ' 1 ,__ __ ' 1 
m:ış ,.e ~· ". G nı xy JJ.d.ı'P .. ~..: ırnM- 1 
kurı1 a!J.nıştrr. 

- Bu g~o e\de mi? Yok;;:ı.. ı 
- Hayır .. H"yır .. Ge\liıı zaman 

bile son \""1lıı:rdan çıkar. Daha son 
vapurun g~ln1es '"::e ıbir saat '·ar. 

C,Jal se\indı ve kendi kendin21 
wy!erı J.: 

- S~Jma .le konuşu.-sa:m Yıl -
mna ,güzel bir sürprız hazır kımış 
C':aca ım. Haft.a.ard-anberi onun 
bu'.::m:adığı bir k2dı.~J.! ben 'bulmuş 
oiı..,,r.o.\:l.a zabıta i:;uııcb de ehliı-ctr 
si7. bir a:iUtm o1m~dt;Zl'!Tlı kend· sine 
bb;ııt cclcx:-ef(im. 

Eve ~·ak."ş: ca, ı;o<:t>k mırılJan
dı: 

- Artık lıeıı:m ge'meme hacet 
yıok. ! t , S·. 'ırna lf anım şu karş kı 
odı:da otunıvar. Kapıvı ııalııaz .. 
<l~rhal sız-e cevap verroekitir. 

Ce!a, çocuıtn on kuruş bah-
şiş verer-k ttlŞ('~Ür ... tti .. Kalbi 
h:ı , n l n 1-:>P"-"-"~ ~ bı çarpı -
yordu. 

- Vay Jınin her f! Kızc~ızı da-
ı:ın ~de b!. o"<"e kapı.:ıuuş. 

D,j _r ·' \. " a !~avıyı c;-.• dı. 
Kaı)ı açı 

Uşak kı ıklı bır a< ~ sordu: 
Kimi arıyorsurıu 7 ? 
'> !l"";a J-.:iamı gıırıuek ~i.iy<r

rtmı .. 

- Buyur. ~z. O d~ s:zı 1lekli -
y'Or. 

c_ l ok.sürdü ve bltVl!.-{ ı, .... gu
rur ı. iNtlerıı , r ye g rdi. 

İ o kadar! 

Bu ı;nş, c ıJıcnn~ düşmek-ten 
d~ • bet.erdi. Ce.:Alın ark'15ından 
kaıpıı ı k<"J)ıy;ın 1$.'.llk derhal boy
nuna sanl<lı. Arkadan bır adam 

BÜR!!AN CEVAT 

daıh~ yetişti.. Röv~lver, Celalin al
nına d~yadı: 

- S. nı acemi cayla.1' seııi. .Bu
mlırda n..ı ~.n var? Sen de ,gad"oa 
&ımiıhe ar:;,adaşlık yapr;ı ığa ,gel
dın buraya?! 

Celiıl hili işin farkında d·zğildi: 
- Yanlış rnı ge!dim yoksa? .. 

Sc:'ma h-Jnım ça.ı(ırmış. Onu gö
rüp g dec ğ;.,,. Ben, anun avuka
tıyım. 

Div<· süy!•·ııi;-ordu. Haydl!-tlaır
dan hiri güldü: 

- Selma da Somh de burada. 
El ınizıcle esia'<lir. Yanlıs yere gel
m:d 'Jı. Biz caiiıl"fük seni bura:y-a! 

C -!al ş1mdi, h.'.!rduUarın c.Jor.e 
dLı,,.!.ü~ . .U anlamıştı. 

Hı::ı dutlar ev alim da Celalin 
d. --J- JI kollarını bağla.d1lar ve 
bcıdruma a'llt.üar. 

Bodru.mun bir köşe,,inde sıönü.Jc 
bir k.::OOil va:m·ocdu. Pencer:~ı"z 
k L'l d:n•u•1rla ürü'.miiş birmah-
70ıııdı burası. 

\' e C lfıl buraya ,g rc-r girmez, 
bır diğer kÖşed(> ycrd ·· !.il örtülü 
v<lt bir adımı ,gördü. 
- Cc al korku.<iln t.:.v>yorckı: 

- Bon Yı'maz Dev .kimbilr ne 
k. d~r ça'.< aramıştıı-. Keş.'<.cl ona ! 
h: ' , ;neden yeriımden kıpır -
da T ·aydım .. 

D.ı e söylcriıı.'<en, ıköşı:d, vatan 
arlam gözlerin; açtı .. D"kkatle ba
karcl< haykırdı: 

- Vay sen om sin. Cel.ilcig:ım 
C.ela bu ı.,si tanıcı ı.. Faka.!, ku

la tlann~ inarnıırr.Jd /tı kadru- ııöz-
1..;ı. n de inan«11ııvoıdu. 

(Devamı var) 

Türk çocukları 

Açık 
işler 

Muhtelif yerlere yeniden 
1 

Köy le re mualiın yetiıtirmek i
çin açılması kararlaştırılan köy 
<111Stitüleri, zannedildiğinden da • 
ha ~ok mühim bir davanın halli 
için atılmış enerjik aılnndır. Türk 
köylüsünü kalkındırmak için, O• 

na, evvela, dünya ve hayat hak· 
kında milli bir telakki tarzı aşı
lamağa mecburuz. Bu da, an.cak 
köve kadar sokulacak maarif m.,_ 
kaciznıa.ınm c;arklan ile ıııüm
kündür. 

J müteaddit memur ve 
işçiler alınacak 

Bugüne kadar, maalesef köylü
yü okutamıyorduk. Türkiye nü -
fusunun mühim eksenyeti köylü· 
dür. 13 milyon vatandaş köylerde 
oturur. 4 milyon da şehirde. Tür
kiye demek, görülüyor ki köylü 
demektir. 

Bu 13 nıilvon vatandaş 41 bin 
köyde oturur. Bu 41 bin köyden 
35 biıı tanesinde mektep yoktur. 

&gün, devletin okuttuğu tah· 
sil çnğındnki çocukların nisbeti de 
şöyle: Köylerde yüzde yirmi, şe
hirlerde Yiizde seksen. 

Hükumetin yeni aldığı karar ve 
udbirle ulaşılması planlaştınlan 
gaye, tahsil çağındaki Türk yav
rularuıın yüzde yüzünü okutmak
tır. Bu hedefe varmak için de en 
başta gelen vasıta eleman, yani 
hocadır. Biitün Türk köyleri, ço
cuklarını okutacak bocanın gel -
mesini bekliyor. Mektep binası, 
tedris levazunuıı, Türk köyleri 
seve seve lemin dmektedir. 

Bağrı, bu kadar bilgi ateşi ile 
yanık olan vatan evliıtlan, elbet· 
te, Cumhuriyet Türkiyesinin ni· 
metlerini, kendi ayaklarına gel -
miş göreceklerdir. 

Bu gün, çok uzak değildir. 

REŞAT FEYZİ 

Şehrin imar işleri 
Bc.k\1.y·olı r·-·c...:oL.;r. hıriçte.n dem!r 

ve diğer .. ~ rr.~ ... "1Trl i .ı::e~:rt -
ma:, ıı.ütlWnsızlığı kLll·~nda bü
yi.&: L~a t ışl~rın. dil!''Ya ail\·'..ali
mn clüzJJm ;ne ntu;,:rcn b.T müd
dıeıt 1eh.r etımegi münas:p gôrmtiş-i 
tür. 

Bu rnüu:ı:ıse'o2't!le, bu yıl yalnız 
meyd.anla' a<;ıhp sdkakl:ar gen!ş -
kıth.'lecdk, Ta.J.."Sim kışhsı t&ır.2men 
yıkılaca:k fakat Taksimde _yeni ve 
modern bir mahaNe vücude .~e -
tıirHmes; u,: l('e'!:c'Eık yıla bırakı -
lacıaıktır. 

.Mecidiye köyünde yapılac.:.k o -
lar.ı Mecid(vc köyü hasi;aı:ıes. ıçin 
iıcalhzıden.15-0 tem dem ırin Amerika.. 
daiıı gali •rimıe"i iç.in mü:uikL"'l"eer ya-I 
pılm:ııktaıdır. Bu temin ecMdi r tak
diıııcre lhaat.ane inşaatına öaümüz -
dı.k; aylarda ba51.anvlaca\ktır. 

35 yeni <llı<ıbüsü-n• İn,g' ;tereden 
saıtın 'alınması için ihale mukave
l!esı hazırkınmaktadir. 

--000--

Benzin fiatları arttı 
T '.ca:-ot V kaletfaıce petr:)l, brn

zin VP mo! örın !fü:t 1rı. ~ <Jur len 
iı~ ,:ıı ~1..n vcl'll! zaınlaT j..Jp~ ,ığı b"r 
tam.":rr! 1 ~ ilt!n o1unmuŞtur. 

& an. tl n ~elen m. !'arın fi
~:C:ıı-ııu!"l y U~;.. ilmes cblayıs l za
ruri o.'Jn bu f'•rı •ffü i:: şehrim.z
d~ diJlnne X?r.z Jn <' poia c;as 
k 1 u 22,90, 1 tr t 16, 72 kuruşa, 
g.:.:;vagı 'dl$U 17,21 kuruş:ı satı -
la.calo.u-. Ş:hrmı~dc p -,.kende 
azoı:ni ::--tış fioıtı :~e benzinin bt -
rest l~. gazı-co 18,40 kuruş, çift hii-

E9kişefiir hava dlruluna 5 Türk 
fransızc tercümanı ulınacaO<ıtır. Bu
~un için lise mezunu alıı-ruıık veya.
hu-t da devlet maınuriyat.Jıeriııde 
QQ!ışnış ·bulunmak · cabelme<kte -
d:r. Taliplıerin imtihanı ayın 30 
uıııda yapı:lacaktır. EJt<i il:ııa:n:k da 
rnadancil>k ve tekniğe ai1 tabir -
leri bilen ·yi blr irıgilizce müter
ciım• a.raııMklaıdır. Yozgat memle
ket hast.aııes~ 30 lira ücretAe biJr 
lbal!lta bakıcı a:ramna:kttadır. 

Süyükd:e-re meyva. ıslah i>.ias -
yon\.! iç.n 60 lira .'.lylık ücreti€ bir 
ihesaıp memuru alınacıııktır. Yaşı 
25 ten yukarı olımıyanı vu asker -
liğ ini yapmış bıulunan lıise ve orta 
meılolıq:ı mezuıılan a:rasıı:ı.da bıınun 
:i.çin ayın 25 .nd günü Belediye 
=rkJ" blııasındaıki şehir meclisi 
saııt>ııla.rında mtihaa" yapıl:acaktır. 
T~pler o güne kııdar bı~lodiye re
ısliğine müracaaıt edea.ficleroir. 85 
li.ra ücretli Ş le bclıedrye dıok!Dr -
luğu mü lm':Hr. Esk-~ei1ir tayyare 
fobr"'.::s-ıııa 250 - 500 kul'l!ş ye'lıttni
}'LI ·.ıe 1 inci ve 2 ir.d sınııf tornacı 
ve ~V'iye<:~ alınııcalktır. TaJ.i,p o-
1.arbr çarş:mııba gÜJ>üne kadar Be
şilklnşt:ıfoı tı>YY.'.lre fobf 'kasına mü· 
=' c;dip çarş<ıımba hÜDÜ imti -
hanı oJ:a.caı!>'aırdır. Dc:v Let domi.
Y'Qil-.... ·ı nıd a- l9bsyon ş.ıfi y.,ıtiştiı·i!
İrlı::Jk üzere 20 lse mezunu alına -
cak.--tır. 

Di.~"r tar:ııutan h:ız1l"m:ıd:ın i-C 'l:xı
ren ibe'...'<lıiyet-ln mu!hu.ıı:f te<.;kila -
tma yenmen alınac:ı•k olan mu-h
tel ıf mcrnur ve m.sı.ek erbabı ile 
ıhacil:ım:ıL.1<lıer t~in nıüracaıaıtl.a!rmı 
k.ı.w'..tlür.~ de önıhnü:<ıdcıki ay baş-
1anı lxaktır. 

Gil,ı·rüık mtıh~faza rttımu-ru ol
mak on ş... fk..'n z·le-n ,,,~ d .. ker :ver
krd:_'Il bi.rpk müraca t.J.ar yapıl
ım:: tta oldwu fakat ~i'.ti!Mı a h:ç 
ırnünh:ııl ver bu lıı'1llla.dığından lbc-y
ıh~1r.~ ı Y't'I"C ımür~ca:ııt olumnaıması 
a:1al< 'ı::brlı;.ra bil:dirilmiqtir. 

,;rr----

Ortaköyde bir çeşme 
düzeltiliyor 

Oı1Lköy dcrcsi.ııdn aı;ıkıta akıp 
ıpis koku neşrcd.ın Mu:aı::ırnnaci 
cmcldesir.o:lı::; ımcmba suyu mıesi 
y.:nıı::L.,.'~_ 12 matrc!Jı: kııımırun 
'oet.c,ı,_arme <Lişome inşası suretile 
kıı:p~!Um&51 ka:-ıtrlaŞtırılıruştıır. 

Bu ıse 1000 !.:ra s:ırfolunaca:k ve 
önümüzdeki a<yın 10 ucd:ıın soma 
inşaal.'.l ba~lr"ılaca.ktır. 

---<>oo--

Ziraat ınakinistleri 
Ho:ıkalı ziraat ırnek1ı€ıbile, Bursa 

ve Ad~na ziTıııa.t ım.C-0'.!_.;ılcrin~ ma
ık nist muav'İ•r:-i yc·ti!ı~inne-k ü:u.ıre 
~ li kııı-sl r açılması karnrlaş -
tırıhn • ı.ı'"'.". 

Ku. ;la• önür.ıüzdeki pcrş='.>e 
günü ılac J< ve 10 h:nfr~ııa ka
d-- d;>vo'!I d cC'k'ı'..ı. M«.'<:n,-st l 
rn. · Ul'\ · i ohn ı.. t 1vcn g ,,._. lcr a
ı':sı.ıı.dcn kö}i. J ~-oet:i:- 1 1rı tercih 
o.lunııc.::.ltlardı r. 

••••••••••••••••••••••••••• 
yük "" rw lıenzin 705, cifl~ bü\ ük 
~'Ilı:' g Cl5, :kürük tcne!-c gaz 
93 -ktt t:: · .ır. J\fo•,;)r."nc ldrı başıııa 
0,l)7 kur · fon lkcye 16, 71 kurcış 
ZJrrrJrı.ıD 1 un 1.~tur. 

Avrupa Harbinin Yeni Meselebri 1 
'--~~~~~~~~----~-! 

Yugoslavya'~ın kuvvetine dair .. 
Yugoslavp geçen umumi harp· 

te p:k çetin imtihanlar geçirerek 
teşekkül etmiştir. Bugün d-e her· 
)ı, n"i bir taarn;za karşı kendini 
müdafaa etmek azmindedir. Çift
çi ve asker memleketi olan Yu
goslavya istiklalini döğiişmeden 

feda edecek gibi değildir. 

Avrupalı askeri mütehassısla -
rın hesabına göre 15 ınilyon nü -
fosluk Yu 0 oslavya Kralığı l mil
yondan fa;la asker çıkarabil~e~
tedir. Fakat bütün bu asker ıçın 
lüzumu olan silah ve mühimmat 
kafi görülmüyor. Geçen 939 son 
baharrnda 4~0 bin ile 500 hin ara
sında asker toplamıstı. Lakin mev· 
cul silah ve harp lc\·azımına gö
re bu miktar askerin fazla geldiği 
ani ~ılınıştır. Silah altuıa alınan
ların bir kısmı kısın terhis edildi. 
Askerin silahını ve diğer eksik· 
!erini tamamlamak icin de çalı -
~ıldı. Yine Avrupalı mütehassıs
ların yazılarından anlaşılıyor ki 
son haftalar zarfında bu eksikle
rin yerine getirilmiş olması iimit 
cdi'mcUedir. Seferberlik olma -
dığı zaman Yugoslavyada asker -
lik müddeti 18 aydır. Ordunun 
tabii zamanlardaki mevcudü 150 
bin ki~idir. 6 ordu vardır ki hun· 
Jer 17 piyade, 2 süvari, 1 tank, 3 
tayyare topu ~layındanç müTCk
keplir. Daha diğer teşekküller de 
vardır. 

Yugoslavya esasen bjr ziraat 
mt mlekctidir. Sanayi faliyeti 

azdır. Yerden çıkan kömürü ih· 
~iyacına kati değildir. Onun icin 
ıstediği gibi silah yapamıyor. Bu
na mukabil ziraat itibarile top -
rnğıııdan, mahsulatından çok is
tifade etmektedir. Ordusu için el
zem olan molörlü vesaiti nıutla
ka haricten satın almak zarure
tindedir. Bununla beraber Yugos
lavyanın hava kuv\'etleri nisbe
ton ehemnıiyetlidir. Birkaç ay 

evvelki hesaplara göre 4 ile S yüz 
arasında tayyaresi vardır. Fakat 
bunların yalnız bir kısmı yeni 
tarzcra inıis. Tayyardere karşı ,._ 
lan si!iıhln kAfi görülmüyor. Yu
goslavya hudutları son d<!rece tah
kim edilmeğc çaJısılmı.ştır. Bu kış 
zarfındaki faaliyet bilhassa kay. 
dedilınektedir. Yugoslav arazisi 
sarptır. Onun için icabıııda bu a· 
razidc mukavemet daha kolaydır. 
Sonra unutmamak lôzımdır ki 

Yu.-oslavlo r cesur, dayanıklı ol -
ınak gibi meziyetlerle çok iyi as
kerdirler. Buna mııkahi) Yugos _ 
lavların kuvvetli bir Avrupa dev
letinin yardınu ile nıaddi vesai
tini tamamlaması, bugünkü mo -1 
förlü terlıiza.tı temin edebilmesi 
lilzımdır diyorlar. 

ALI KEMAL SUNMAN 

Yugoslavya 
Sovyetler 

y....., AJIME'I' şOJ(ltO 
1.•. csl•i 

Sovyetler Bir ıg\ -ılc,i 
Rusya.mm bir islı ı. -sJ<İ 

1 da c gibi, Yugos avya 
1 

__ <dir. 
tanı.ııı. bir istiha ""' -el 

l t\'\ , 
lınrp çıkınazd, 0 b. -ıauııt 
Rusya, küçük Sil 15 

idi. ' 
· ·ııcr• 

Yngoslavya, Ing• ı:.ar'ı 
sanın Alman)-a)·~ sind• 
dıkları zafer ne. cc_ ıı. 
Rusyasırun cnıellerınf 
!arak kurulmuştur. 

Yugoslavya büyük lıjlc 
ra emniyetini, Fr8JlS"ınbi~ 
ve küçük antant koiııd• 
da aradı. 193( sen<~ ""' 

. dı " kan antaııtına gır ··fuıı• 
orta Avrupad•ki oıı t , 
dıktan ve küçiik ani:" adı 
tan sonra ·b'tarafl.ıl· ııne 
diği bir siyaset takıp c n 

. aıı1a 
]adı. Hakıkattc o z i 

d tın• lavyanın mukad cra , il< 
denler, hadiselerin j~&• 
da Alnıanyaya ~-e ·ııgOsl 
mayül etmi~lerdı. ) niı 
talya ile dostlukta cııı ıP 
ken, Arna\rutlugun ~ JJ 

üzerine bu emniy<:~ıh 
sarsılnuştır. B:na•n• -,k~5 
raftan Alnıanyaıun ~ı.ıılı' 
yada dii>er taraftan ııır• 
nvu!lukta yaptıkları c 

0 
harici politikası fcl~ d< 
Yugoslavyıı.. dcınol«3 _.ıı 
dm garanti IJil~ ~abı•}ııC 
tir. Stoyadinovı(lll .. \iJı:Je 
kötü bir çıkmaza sur 
laşılınaklaılrr. knd 

Yuıı:oslavyanın ın~dar• 
büyük bir dirayetle 1;ı,,ıi. Prens Pol, bu ıneın kul" 
düştüğü çıkmazd~n ak k• 
çalışmaktadır. Fil\c ,-.P 
Pol, Hırvat unsuru '. •. 

51
, 

!aşma ile milli biri•~' ı• 
tırmış ve hari(ten ~ır wıc 
rikıit yapılınasının °; d:ı 
tir. Har' ci poli lika 8 ın•• 
Pol, Sloyadinoviç '~e • 
lıatalarını tamir etn1 11 :ı t 
goslav harici politika" lı' 
tiklal kazandırmıya ~I~ 
dır. Ilakik:ıten fıt ro~ 
k:ırşılaştı!>ı zorluklar · 1• 1 

~ ·ı:~· 

:~~~~~tu:~ı~~:::~ş o!d~ı· 
Alm:ınya Yug<>Sln•'l"' pi 

tahrikat yapınnkt~dı~· iıt' 
raftan Arna\'ııtluı:ıı 1 
Adriyatik denizi i_ç;%:ıııJI 
lan Yugoslavya, ıta 'ıır· />'; 
kine karsı pek haSS:ıS t,cıı' 
manda hem italyaıU11 •1 Jll'1'> 
manyanın koınşasu "ıel• ~ 
de\'let için cidden ga 
seledir. dşdır 

Bu zor sarılar aHıP ıt 
. . . oP ~ 

goslavya, bıl!ıassa 'd·ı .-• 
da Balkanlar lınkkı_P j ~ il 
ka gösteren SovY 'iıııo 
hatırlamıslır. Bd!"'"" tl <;o' 
haber, Yugo. iavraıJJ "''~~· 
Birl'ği ile ticaret 1 ,.~ 
akdetmek içın i\.!o k0.'1Jirı" .. d -:uı· b• .• , yet gon t'rerr:ır .. Si 1' 

dir B1!, şüplı iz sı~D ,d:. 
b l . t ... ·n bır • et cnıı es ı ır;~ • ,. 
kil edecektir. Bu ~,!' J 
mııl ve eheını:ııirc!ı ;.31:;;" 
Harp çıkalı, İtalya 'r ~ 
hunun koruyucusıı r 1' 1 

.ı·yc< 
maktadır. B.ına uı 

11 
,,r 

kat bu rolii üylc 0Y 11 .~ ' 
kan nte11ıll'kc(:cr·~1 )~ 
d-- 1 . ,,.,ııaı• ıul 
UŞlllClUC ~ rınc ' JJı.Jll o 

lah-a kenıli;,ini na faJ"t•. 
\'cganc koru) ucu•u JI'1 

k . • ı ı· B0 ll<:1>1 ~ nnscyı, .ıat a - rıtıti 
ni hile buna karışlı sPİ· 1 
yor. İtalya dipl,,m~nh bir 
danberi Balkonlnr• V. 

l "J;e 4~ diger bir leh ' ı.rP 
imi• --'l:ıi gö;tcrerek ~ıll 

rı:ı• d il 
bu mıntak:ının ~o : n ~..ı!! 
nü \'ermiştir. Bır_ ~~. fr 1 Sovyetlerdeu gclıY 1 

ıcrdctl· · lı 
demokrat dev le! blil<'l ',.J• 
Balkanlar için tc pef~ 
da değil, başka ccP ~-
mak lazımdır. 1 ,-ş R pın•. ı' Geçenlerde 0 ıton'9,ıı! 
Vekili Gafcııko . ı;oıl' ~ 
etti. l\lalfuıı.ılur kı en ço • 
yet tehlikesindcıı 1"ılt 
edc;ıı Balkan ıneJ?~deJI ,-P 
di Italya tehlıkc•• ,"şoı~ 
"'·- d Yugosl9'· t~ ~ e en -~ı P 
kova ile miio ftD~o 

· d b. da G• ti' sın e, ıraz ı..1 rşı ıı' 
ma seyahatine jııı:ııS ıJ 
manzarası vardır· b Jt ,., 

kP . ı··· 
Romanyaya mil ıııi ıt' · ı' 
Yoksa Sovyetlcr IJCJJ.,~ 

· rıtf· . ıP 
nu iyice bil.nt').~ •!C bir ,t> 
harekette Jııç bo)ft ıı i~ııf P,~ 

. dli l 10• ı t.ur da bir tc>a slP'". t 
kat herhalde yu::t ıcsı;,~ıı 
yctlcrle nıiinase. 1''~l' 
yalnız iki de.-lcl•~d,11 d P 
~asbct!eri b:ıluıll~olili~il 
tün Balkruıların . -eli•_. 

h Jllllıl) ov 1 
sından da e e .]>el ( •. 
sedir. Bu ıııünasJ,cr~b~~ ~ 
rulnıuş olnıakla ,-ı ,~ 
de bundan dol•ıiaW• 
etmek istidudul 
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İstanbulda: Vefa Altay'la berabere 

Alhnordu Beşiktaşı yendi 
Ankarada: Fener - Muhafız berabere 

Galatasaray Gençlerbirliğine galip 
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Reşit PafD.nın Hatıratı 

AKEDONYA ATEŞLER İÇİNDE 
\azaafar: 

Jekeqıf«:F.bSERTELLlf" Ce_!det Retit \'ULARKIRAN -- ... - . .. 

lVieydanda .. sıralanmış Alman 
tayyarelerine ani baskın yapıldı 
~ra 22 (A.A.) - Tayuare • man 40. 50 kadar Alman tayyaresi,! nıiş olan yangın bombaları, Alman 
'it .. Trıehafili, Kristiensand üze- ta!lyare meydanının iki tarafında tayyarelerinin dizilmiş oldukları 

;,~"'.'.rrı4 olan hava hücumu- dizil".fiiş .. b~hmuyordu ve ~;~ane.si ~hal yakininde büyük bir yem • 

Dün:kü mil!i küııne maçları Be
şiıkıtao;; 61ıaıdmd.a lbüyük b.~ ·~ 
lıık ünür.tde o;"ll...ı.nıdı. 

M.ıçın ba<;ında fazla mn 'ıydin 
ver.eliği biT ge\'Şekı1'ık içıınıde ibaş
l.adııtar. Aradaılü gool farkı kaıpan<r 
mıyacak kadar bü.yıidükton sonra 
cruılannı dişlerine takitılar. Berır 
bzrliğs kadar da .,geldHcır. Fakat 
aılevler o ~ yetişt.r. İ2:mİll'IiH 
ildnd dewen ın yediııııci dak.i!kasm
d.a 4 üncü galü de cılk.ar;nca onu da i 
fokifi ı:l·eccl< derecede hız.laını:ıana
dılar. 

Yunan çeteleri yerli Rumları da 
teşkilatlandırmağa başlamışlardı 

~ Yü); bir muvaffakıyet ol • de pıst. uz_rınde ha;eket k u.- qın çıkarmıştır. 
u, zira bu . .. N . zere idı. Hareket pıstı b~lıca he- · . . b ef •-~ 
ehıı: . ~n orveçın def ittihaz edilmek suretile çok . Inqi!iz tayıı~reler~, . ıı s er..,,.. 

~·ııııı lldrı ka"' olup Almanıar kuvvetli müteaddit bombalar atız.. nın muvaffakı11etmı ıkmaı ePmek 
~lld ~ sık sık kullanılmakta ı mıştır.. için çok asağılara inerek ta.yyare 

l"ııiluqu,.u beyan etmektedirler. Tayyare meydanının cenup ta • meydanmın lıanqarlarını mztral 
• 

1~ tayyareleri qelcı klerı ~-, rafında İngilizler tarafıııdan atıl- yöz ateşine tutmuşlardır. 

s İsveç tayyareleri de harbe karıştı 
1~ t~~holm 22 (A.A.)- Bir İs· da yere düşmüştür. İçinde bulu • taryalarınm ateşi karşl!ında bu 
"ırr; cı ta,·varc.i Gotcborg selıri nan 4 ki•i kurtulmuş ve tevkif e· suretle harıket etmok mecbul'İ· 
"- nd,ıı 20 ' • ""'bir 00 metre irtifada u- dilmiştir. yetinde kaldıkları zannedilmek • 
ıı.,; 11 Alnıan bombardıman tay- İki Alman tayyaresi Gotland a· tedir. 
-~·ter 1 • ~ü ürmüştiir. Tayyare dasında Yere inmek mecburiye • İçindekiler tnn-areyi yaktık 

ıçıııde Goteborg civarın- tinde kalmıştır. Hava dafii ba • tan sonra kaçmışlardır. 

ı.... Üç Norveçli tayyarecinin karumanlığı 
S~'• 22 (A.A..)- Bir Norveç 1 deniz tayyaresi ile kaçınağa ve tnv,·areleriııin l\lın-eç riılan Ü· 
~lld 111 Alınanlar tarafından İŞ· bir In;:iliz limanına vanna~a mu- zerinde yapmakta oldukları bir-
"'I t•ıı il sonra sİ\·il giyinmiş olan vaffak olıııuslardır. çok seferlere iştira!• elmiş olduk-

ç Norveçli tayyareci, bir 1 Bu tayyarccilerin İngiliz deniz 1 !arı haber verilmektedir. 

~ Moskova'ya giden Yugoslav hey'eti 

V <'fnlıla:r A~ 2 • 2 ıberm>ere 
kal:di!ar. 

Hıeş:ııc~hr. keı>el .Jeri:n.111 de 
Jxl<ıemooikler:, şekilde A!tmordu· 
Y.a 4 • 3 rr.~l:üp olduia . 
Vefanın beraıbeı•Jig.~.ı su ~ -

tü..rr· /. ) ·" \'3:rdır. lııniırlile>r be
rıioerlik .sayılarını Vefa kafec sıniJ] 
açık bıc Juıw.sıtı yaplılaı-. Dencl>i-
1.ır ki, fwJ.oolde Jııx: hata Y<J>
pıhnaaa, hı.ç d-e ~')l. o; ıı:aız. Amma 
Vefanın Jı;::,:.ası böyl.ı, \ . muoo. de
ğilrlı. Safa mutat o:vuuu ıçınde 
diıco~ü ı:: bi g:ıflt•tc Jücm ız. Buna 
da, o OYll'll ·büyle b;rtu-nek ·kaderile 
bav!am ıı; <'byip ge<,'Oltın. 

Vefznın dün!kü oyunu CwnGr -
tesi giınü Aitınordup oynadığı 

dcrewde de~ 1di. 
Hücum h&.tı ge\ ;ek, cumartesi 

g.ürıkü maçın yorguJ1 'uğunu üs -
tünuen aıt.ıma.mı.ş bir \"azıv l.te ça
lıştı. Vefamc· fo:'Vefilcr, dü ük oy
nayınca, to:o1atile oyunun sJdeti 
arka .hatlara d:rlı,a fu.zla bindi. Haf-
1.aT da çok zaman lazyı.kt.n kıırtu-

1 
lıuµ oyunu 18.; ık;)c aç;ı:rno .lıla:r. 

Dün Şeref oyundan çıkarılın -
cıva kadar ımtl'Vaiffdk oldu. Oyun
dan çııkarılması da bilem~ı. pek 
yerind.. miydi? 
Beş"ktaşın döıxlüncü ı:ıolü tefilf; 

eckmemesiıı n sebcplerinfun biri 
de Şeref:n k iklii?i.cl 'f. Hak.<ı Be
şjkt.sJsm hücum hx.t•'1d:ı b •ıkeımi,i?i 
ise, !'>erd de o vüc· .Cin hacak!.ao·ı
dır. $., fü z Beşilı:lafi l~'b ~a
maz olu,;-or. 

Bıu sebebe mebni Patrik Bulgar- hürriyet ve mele- yet \"e di~ dıı
Iaav. aforoz etti ve bunların iyonri- :ir cüz'i bir f.kir vorsa Yu:-:m.ı
rolaırı yoktur. (Hıı<istiyan ayinin- Laxa müracaat etı>iın. Ey Bc,f • -..~
ce vaftiz esnasında çocuklara sıü- tisi lıepmi:z Rıurmunuız, <uzknnı
riiık>n mukaddes yilfı). Bulgarlar 1 ze aynada oo!..·nıız, "" ol \' <.t 
barbar idiler. Sonra herkesi a:J - Bulgar olmı:dığını:zı anlıvacak -
datın.lk için ortodoks olduk'=ını 

1 oovlediler. Şl>mdi. ise şismatik ya.- . sı.nız. Bu~aTların çehrczı Tatar
ru papaltan (Pav~·a t ''arlar) ol- l<>ra 'benzer, kaba \"e gen' ,tı Bi
dulaır. Bu]Jı:;arlar şeytanın evlat • raz dikkat edersem.:>: dll'llarları -
lıaırı olurı sözlerine itimat etmişe- nl2da, Yunan kanı bu'ru:ıduğun.a 
lanl»rı da.Jıi mahvedectklerd.ir. .anlıyaci>ksınız. Bundan maada 
Yunan milleti böyle bJr hali gör- hepiniz rumcan b'.L'l'S'.niz, bL urı 
mei(e tahammül etmez. B'1!lun i· için herkesten zı y.ade dogru dinin 

geçen senedenbcn Yunan kcr w vatanın kadrı..-ti anb: mıız. 
m..tası teşekkül etti. BuJ.ı::ax'ar Ma.- Yunan komitası d<>rhal Bot .kö-
keckım·anm Yu=Har tarafın - yünü pa)"ITlal etm"k istem.z. Ba-
dan himaye olnılAiuklarrnı gör - zılar Bulgar itikadında o'ltlu~'l.b 
dükleı:Cı zaman f.rar ettiler. istik- zannolunur, kövünüzu basac.gı -
l.11i verecek o'.an ) "ğ.ıtler ne okiu- mız vakit !Em>tz ol~a'ac ır. K 
l"r? Bu1~4~slan:. firar ettiler. Ve )i incitmek istemeyiz, "ra hız 
sizdoo t.:ıpl.mış olduk -ını or;ı..- Sİ2!. severiz ve saıadet hı:lir. ·ıi ar
da Iah şe-l!erle venıc-g ,Iadıkır. zu ederiz. Yunan komit.:!51 ne Ra-

ij}~•r ş 22 (A.A.)- Corde,·için 1 - Ileyetimiz'in reisi ağlebi ih- 1 dirler. 
"\''ilde Moskovaya ..;tınekte 

1 
tiınal Molotof ile görüşecektir. Yugoslavya domuz \"e tütiin ih-

~ıı..11U~oslav iktısat heyeti Bel· Mesaimiz sırf ikhsadi mahiyette raç edecek, buna mukabil bilhassa 
.''!\ il·· arelı.et etmiş ve dün ak- olacaktır. Rusya ile Yugoslavya mahrukat maddeleri alacaktır. I 
~d:lt?~şe gelmistir. Heyet a- arzu eltikleri takdirde toprak ve Heyette 7 eksper ve Belgrat ec-

Cuma~t'.'Si ı:ür>kü maçın ikinci / 
<l ıvresinde de gö:'dük, zıı·•:nedcrim 
ki Vefanın lıim.an k"·=.: pek )"<!· 

ri<nclıe değ.lclir. Yahut hirdenbice 
sıkı idmanPa.rla rorsılıınışloxdıT. 

Dil, kü oyunda gör<L.:kleı ize 
naz· n Beş kt.a:şlıl:.~a bir daıha 
h~tırlı!t-1 • ak '~tivoruz; tak:"nın b:ır 
kısmının.~ yapıp ynıpıp l(C'rn;1cşt.ir. 
mezle:"Se bu.günkü viz ;-: leıi'lli de 
ge!C<'Ck mevs·m b-ı l:mı.c"lar. E • 
S:l.SE'ln !bazı oyuııcular t<.~<aütlüğü 
haile ~ece!.1< k. far c•I 'TII<i ç"baJ0-
mış. yoruknu· 1 r. B 7. la tr'>i;n-· 
leT.' ktll"u1up küçü.k J.:.ard r 1 ın 1 

oyunla-rını S<!'\Tc-tsink r .. 

Ey _!3of, aha1 s:. Y~ .nn uU!ıı 1 koveCı::, ne Zrago.ıda, ne Bitvnne
pckahı o.ıLnı :nız .. "ı: unamstmıın .ırne- bikvcde, ne de başka yerde kim
vaıkıı saırescne g.d:p g lı ~ız. seye zarar et.m.tl .. s !xıl>i dah. İsa.v• 
Yun:;rılı "~ Yunanl:lik ne de~ yem', edıaim ki kan! mizsiniz! 
o.ıdu1(>Unu aıı l:ırsını.. lıcs r~a - H :k Ru ld • lam lı 
ne.ye m:r ... up ol.sa dı.:'.:::1 kıım.;.: s:a:e er ~es m o ~gunu an . -:ı -
'ııır:ıcoy deın.:o:, ve bur,ı.;,·. 5 _bc".>i da- dır. Eger Rumluga avdet c;ıc..,,c
l:ıi r'zanı:.\ı de~ J k -kwdJn iık5'lnl· ~z, aerek bun.da, .r,erek 1 una • 
har! · .• mcnsı;b ·et ni kabul et- n:standa n<: muavonele m ~haır 
t"ğ"iriz Yunan kor..tas.n:ın malü- oliaca,j(ımzı tdekKür ve muı:_h:ız.a 
pıuJur. H?lbttk... ···mdi ko:'ku yı:ık- etme?' :z için S1Ze on beş gün YÔ
tcır; Bulg:ır ktrııit:ıcıl 0 rı c.h . 1 de \'erim. On be<; gi1 sonra :c 
nem o'ıup g;t "er. Yunı:n kom'• 

1 
\'\.Cku bulursa "11 ahı l:Aı}nu .ıza. 

._.itiıı 11 hıri Havas ajansmın mu·/ endüstri mahsullerini geniş mik- ı nebi matbuat direktörü Biraniç 
e Şnııları söylemiştir: yasta teati edecek bir yaziyette- bulunmaktadır. 

ı.... Fransa'da Komünistlere karşı mücadele 
l:ı~.11~ra 22 (A.A.) - So yalist dir. 1 
cıı.,ll. 
"ti;, 111 sekreteri Paul Faııre, Paul Faure, alınan tedbirlerin 
>ı:ı..~ anı. ele partisine hitab~n şiddetli olduğunu inkar etmekte, 

1 
. '"tl h fakat komiinistlerin teşkil ett~i 

ii.ıı· ır m.:ktupta Fransada tehlikenin ne kadar şiinıullü ol· 
~~)· 1 

llere karşı açılan mııca· duğı.ınun iyice anlaşıl.-.ası Hlzıın 

Mumaileyh, komünist partisı • 
nin Fransanin harp halinde bu • 
lnuduğu ecnebi bir hüküm•tin ~e
riki olan d'ğer bir ecnebi hükıi • 
metin fikirlerini neşrettgini ilave 
<lnıektedir. 

1 
11.ah ve müdafaa etmekte • geldiğini sö~·!eınekledir. 

it l a Yanın Şimalle 
alakası arttı 

~ Jı'I> (l lnei nbl!cclen dev•m) 

Norveçte 
kara muharebe

leri kızıştı 
(1 loci sahifeden devam) 

lıın~ :0,'itl'\ı.;,va'nm Norveçte· 
\., k hırı, lngilterenin kaybe· 
\'.tltt ~akli olmadığını beyan 
~ "lıl ~. Eğer 15 gün geçecek 
t bit 111.gilizlerin teşebbüslerini 
'I ~111tıceye isal etmelerine im· 
~ ~;~Yacaktır. 

' edildiğine göre NorveçlıTcr şimdi 
yedi muhtelif cephede çar~k
tadır!ar: 

1 • ~ ler Almanlann Trondi· 
\ı~ıa o ve Oslo • Bcrgen demir· 
t.h;ı/ ele geçirmelerinden ev 

~il ~ ekete gçmcleri icap eder. 
ıo.~ıııazete, Norveçe asker \'e 
ıltıi ha• ihracının Alı11anların 
d.,.tek<tlerinin Strong • Ord
:'>ı ·~''Yoluna kadar varmru.ın-

ı ı:;ı geniş mil.. a:ıta arttın!
'·: Çullk'.? olduğunu vazmakta- 1 
ı.:'!1~ u bu demir. olunun Al
ı"" tr tarafından işgali, İngiliz
'lı-u ~~·•~!ara Non•eçin cennp 
\ l!ıt "3i>atacaktır. 
)ı.. U!Z!CU!J~'.1J(W~Ul !as~ na 

..:·•ıı. >ete, ilave cdi)or: 
:•ı•q/ikl~rin tc .bbiislcrinde 

ita k olabilmeleri idn şimal 
~"" ,11

811'a. en azı 4U.000 nsl:er 
L bir ~I rı ve bu kıtaata bü • 

1;."'tl~ Opçu kuvveti ve tayya • 
~d,,llıuzaherette bulunmaları 
~~Qde İ l'lu harekata deniz eep
C,~~ t 'avadaıı ve d~ni~den ya
tı'~r •arrur!ar da ınzımam e-

tı.: 'ıı.;ıo 
'~ ... l>'ltalia müttefiklerin 

. "''Qlak ' . ~le~!( asında hır bava ,.e 
~-ve ııuntakasında da bir 

lı.:'.'tıııııı. den:zaltı taaıTuzu yap 
~dır'."uhteıuel olduğunu 

Narvık, Levanqer, Trondheim., 
Hegra, Staı:ange1", Rergen ve daha 
geniş bir cephede. I}u cephe, Hön,.. 
rfors'dan başlıyarak Parajoeııik'i 

geçtikten sonra Ilamar'a dorjrıı 
Mjoesa gölünü takip etmekte ve 
Alvcnın"ıın cenubundan İsveç im· 
dudıına kadar uzanmaktadır. 

İlk mıntaka Hamar'dan başltya
rak H mmer aıla•mu kadar Mjoesa' 
göı .nıl takip etmektedır. 

Ayni nı.afilierde ıd e cılıld ri<ııe 
göre ing;li":: kıt'a!an Norveç kıL"tı
lari!e birlikte bu c phed • çarpış
maktad r!ar. lngıLP kı 'a'.arı An • 
dalsnes c , 'ıesıne ş me'lılf rle 
sevkedi1ıniştiı. Fraıısı• bt"a!arı 

Trondlıewı"in şimalinde kiin Nam
sos"da bıılunmııktadırla.-. H qra k~ 
lesi. henüz mukavemet etmektedir. 
kakye ırüksek tahsilini Frcınsada 
yapan eı·kanılını;ı generali Iloı -
perman kumaııda etınektedir. 

Paris 22 (Rad!/O) - Son alınan 
haberlere qöre dün İngiliz tayya,.. 
rekri Non-eçte 10 AlL:~n tay11a
resı d~hmilşlerd:r. Bunların ikisi 
İsveç hudutları dahiline dü.1miiş
tür. 

~an: Rahmi Y AG_g No: 90 

onanma Geliyor 
~~~~i ~===c::ııız:ıı:ız:ıı:::ıı::=-:ıı;:;z::ııı::ı:r::ım::z:sı:ıınmır/I 

buradan uzaklaştırmıya sebep olan 
~ ~0sınadan intikamını hazırladın mı ? 
ııra 

1 \•ı~' deyi karşılaınıya ge
~ -d~blı.ıcı, ilffat clii~künü 

\;:"~ 4" rıııdan ınürdıep 8-10 
~t ~t kJlaıbalık da pencere 
I\~~ 

8 
"ı:oıı harp •mginini hür

~ •rı11 e!~:ı1lad1.. Uarp zengrni 
~.lı\"• .>ak ÜLerı· hal ve hatır 
·~ ~' . .. ı,; hıııu~hıukörli bir nıukahe-

~~~~u11 k tı. Vagondan indi. Is
~-~ •liı.e •Pısında bel.liycn oto-
> ıııQ doı:ru .... d.. B" di 
1 t ttt )'Utll U. ID • 

~"' hu _uracak adamları •eç • 
l lı llık h' 

miz kıvafctli, acar tavırlı, 
yaşlı birisine seslendi: 

orta 

- S:inm Bey .. Şö ·le yanıma gel 
bakalım. Stninle uzun görü~ecck
lerim var!. 
Sarım çabukluğu farked:Jcn ha

reketlerle bu emre imtisal etti. E-
fendisinin yanına oturdu. O~onıo
bil cadde boyun<la alabildiğine 

koşarken Bayraınzade sordu: 
- Demek biitiin bu işleri alt • 

üst eden esrarengiz el o kaHağın 
eliynıis öyle mi? 

1 
J 

'IQ at,lllıı r servete daya -
lı.''l!:ı lı '<tdenin hu föi inli -
ı "'tQ~d aıa. lı. 
"'lı •n . ır keyfiyetli. Daha 

~. ile 
1
.nerken cabuk bir göz
•lk olarak yokladığı te-

- Etraflıca tuttuğumuz tahki• 
katın nefaesi böyle çıktı efen •

1 
dim. 

- Pekiili.. Bakalım, hangimizin 

Askeri liseleri 
bitiren gençler 
1939 . 1940 ckrs yılında ııskel"i li

solcriınizi bjt r<Tek h...-rp okulu'OO 
iU:hnk edecek ol3n ~r·nç suılıay 
n.a.mze'tleriım!zin dJoloma tevzi rne. 
ra.s'mire baş!anılmh?tır. Dün BUT· 
sa as&eri lıs-ısDr.de val. ve mt-vki 
lkıomutanı. Ue askeri ve mülki er
ikanın iş<ti;raık "".t:ği bir meras ımJe 
diplıama.!ıaır d~ğıtılımıştır. 

Kweli aSk"ri lisec>inde diploma te=•- mera.si.mi de ünümüzdeki 
pazar günü sa.at 15 dıe yapılacaktıT. 
lVklatep komuıt.aru 'kunnaya·llbwy 
B. Ek.•:<m :biT hitabe r ıı e:decckt..r. 
500 yeni meoz1. ın cl'pJ.ccnakn ,.e 
bu anıtla d.,ı ce olar.ıiıaTa mü · 
kaf::itJar teVZl c~.unacaıx.t . A.\ .. 
mers'm Mu.tC'P 3"J:te i l.sesı-ııde 
de cumaT'teE. veya p· z.ar ııünü y"'" 
pıl.acaktır. 

Yen; harp okulu ta:~lcri Aıı
karaya harekc<tlerind •:ı cvvı t •r '-. 
s;m Cumhuır. \'et nb · d ~ n.e mera
siınııle çc l ıık ko,"tıcailWı·r ve topluca 
t0Şy1 olurırıe;:k!a.rdır. 

--oon---

İsveçte casusluğa karşı 
tedbirler a ı ıdı 

Stokholm 22 (A.A.) - İsveç, 
casusluğa kar~ı ihtiyat tedbirleri 
almağp devam elmekt:dir. Dün 
akşanı neşredilen bir karar11an1c 
ile harita satışı yasak edilmiştir. 

nüfuzu daha sa'.':lam .. Şimdi o ııe· 
rede oturuyormuş? 

- Yine eski otelinde .. 
- Bristolde mi? 
- Evet beyefendiciğim. 
- Kantanla düsüp kai!uyor mu? 
- ll:ıyır .. Kaptan bir defa bi-

le onun stmtinc u~r::ınıadı .. l\fa .. 
doru kaptanı aratmı:;, batt:i, biz· 
zat acenteye kı:dar !!İinıck, arma· 
tör Rasi111 Be)·dcn soi'nıak gaf .. 

letinlle bile buluaını.·~ ı-;edcııse 
bütün bu ;:ayrellcre rai";nıcn bu· 
lnşanıadılar. 

Otomob: 1 Gala tarnray v :rajını 
dönüyordu. Ba~·raııııade ani bir 
kararla evine gitmekten nzge(ti. 
Bunu. yanıbaşında oturarak \'e 
her hareketi1c efendis.nin enıir .. 
!erini bekled:ğini gö,(eren Sanına 

1 hildirdi. 

- Kendinıi hu öç işe o kndar 1 
kaptırdım ki Sarım, İslanlmla a
yak basar basmaz en ta.bü hareket 
olan e\•e gitmeyi bile bu uğmda 
geciktirmiye razıyıın. S:·nıdi doğ
ru kulübe inelim. Orada b rber 
yemek yiyelim, hu isi nasıl bcşa
racağ:ımızı kcnu~ulinı!. Olmaz ını? 

Eıııredersiuiz beyefendici -
ğın!. 

Beşik~ Altmorduya 4 • 3 y~ 
ruhnesin,ı ı;:,elince; Bey021.5iy:lılı . 
kıra, Vefalılar gibi bir ma~"ct bul>
mak ııüçtür. 

Düı> Ankarruda <la c. \":O.'ll C<l.Hen 
m'lli kü~ ma.;1annda; Gala.t<>sa
r:ııy Gl<nçlerbirli.i{ifı-: 1 . O ve~-ni~ 
tir. Fer.erbru -;e de l\fobıfız,~ücj,Je 
2 - 2 her -X-ııc ka !ın .ı • 

Bulgar ha va da fi bataryaları Rumen 
tayyarelerine karşı ateş açtı 

(l inci sahlfrdı . .ı dt:vam) ı 
tek sözüm vardır: Silülılaıımız ve 
1ıı;!lcti en ş.,.-cfli mevkie yükselt. 
mek icin çalışınız. i tayaıı ıııileti 1 
için düstur budur. 

Diiier taraftan Hiter, Almanya. 
nın Roma sefirini ıini olarak Ber
line çağırmıştır. Elçi Von l\olac -. 
kensen 24 saattenberi Berlinde 
bulunmaktadır. Husun bir tayyare 
ile Berline giden. elçiniıı, !Iitler'le 
neler konuşmakta olduğu henüz 
belli değildir. 

Bu tedbirlerin alrnmasına sebep 
son günlerde ecnebi ajanları tara,. 
fından yol!ara birçok beyanname
ler atılma.'1dır. 

ALMA..~ PROTESTO TTİ 

YUGOSLA VY ADı1Kİ 
YABANCILAR 

Belgrat 22 (Hususi) - Yııgo.~. 
!av kabinesi, uzun süren bir mü
zakere-den sonra Belqrat polis mü,. 
dürüne, şüpheli gördiiğü bütün ec
nebileri hudut harici eclebilmesi 
.için tam salôhiyet vcrmislir. 

Bdgrata kalacak ecnı-bilerin sa
yısı pek azdır. Bundan böyle ha • 
riçten gelen.Zer hususi rıüsaade 
almak mecburiyetindedirler. 

Bükreş 22 (A.A..)- Uni\'erml 
gazetesi veni çıkan ve Parisli re
fiki •Paris • Soir• gazetesini tak
lit edtn bir gazetenin Frasa aley. 
hindeki neşriyatını şiddetle ten
kit etmektedir. 

Unh·ersul, bu usıılü tatbik e.
J!enleı!ln maks3tlarına tamaınile 
aykırı bir netice ile karşılaşacak
lannı yazmaktadır. Il.uıuen mil
le~, hü~ımeti tar.afındaıı takip 
otd~len ~ıt.ar.flık sıyasetinc riayet 
edılmesını arzu etmektedir. Milli 
birliği taha_kkuk ettirenlere karşı 
Rumen n111letinin minnettarlık 

hislerini zayıflatacaltlnrını z•n· 
nedenler aldanıyorlar. Almanya . 
nm Bükreş mümessili Fadridn• 
l!ni\crsul'ün bu nt!şriyatuıt pro: 
testo <imiştir. 

Asker Gözile Cepheler 
(l inci sahiftden devanı) 

Alman hava kuYvcl.ler;, kara
daki dafi bataryalar ve hiıtiin ha· 
\'acılık sanayii dabil l\.lar!şal 
Göriagin enırind<•dir. Göring·n 
hava 1\-larcşallıi:ı vUsi bir erL .. aııı 
harbiyeye nıall:ctir. Erk'lı11harLi
yeni:ı emr'ndeki Alınan han kııv
vctlı:ri dört genernlin emrine '\'C· 

rilıni~ ve rlürt mtihiın kısma ay
rılmı~tır. O kısımlar şöyledir: 

1-· Şark bava kumandanlığı 
General Ke: Jcrlingin cml"İnde 
(Polonya, Rusya ve Baltık için) 
2- Şimal ciheti kumandanlığı 

General Felıny (Şimal denizi ve 
İngiltere için). 

Bayramzade şoförüne seslendi: 
- Strkldoryana ineceğim .. Ora

da d11r!. 
Otomobil kulübün öniinde dur

du. Harp zengini ile sadık ben • 
d~· in<1>:er. Ilayrau....-uıd<ı ,şoföre 
tenbihat verıli: 

- Köskc ı:it.. Geldijiimi haber 
ver. Aksama eve gclt.:ce~im. l\Ia -
daıu l\liloviç or.ııla ise beni bekle
mesini söyle ... Saat beşe doğru gel, 
beni lıurad~n aJ! 

- Eaşü<!Une efend:m~ 
Otomobil har.ket ederi.en harp 

zengini ile ~·anındaki kulübe gir
diler. Bavranızndenin balışişleron
dcn hir ayılır mahrum bulıınan 
ınetrdötl•l harp zenginini rC'vc .. 
rauslar. valtak]ann1alal'la karşıla
dı Bozuk bir Rum türkçcsile: 

- Nerrde koldmız pasanı .. He· 
pirniz s'zc güreceğimiz geldi. 

Di,·crck kiiçük !>ialona götiirdü. 
Senisi b'zzat yaptı .. Bu arada da 
harp zeıı:;rininc fısıldadı: 

- E,·yeJ · i akşam burada, Kü· 
~ükefcndi ile miifett'şler konuşu
~·orlardı. Sizden bahsederken •ne 
yaınandır o~ bir aylık uzaklaşn1ası 
kendis:ııi bize arattı• dediğini ku
lakımla duyduın pa:ıam!. 

!Devamı varJ 

3- Garp kumandanlığı Gene· 
ral Spcrre 

4- Cenup kumandanlığı (Bal
kan.lor \'e şarki Avrupa için). 

Şıı::ıa.lde çarpı~an A!nıan tayyn
rcl~rının ınodelleriııdcn \'e iisle
lcrıııden Almanların 1 ve 2 nu • 
ı~ara:lı kuv~ctıeriııi Nor\ cç ÜS· 
tundı:_ \'e Şıınal dcnİ;linde kul • 
landıgı anlaşılmı.ştır. 

Fransızların garpta avcı uçuş
lannı fazlalaştırnıaları 3 üncü ba
va fılosundan şimak tefrik edilen 

!'1:5~ olup olmadığını yoklamak 1 
ıçındır. 

Yann da boy le. taksiııı edilmiş 
Alman kqvvetleııuıe karşı ıııüt· 
tefiklerin ~urdııl-ları haya teş • 
kililtı V'e filol•rının evsoLndan 
bahsedeceğiz. 

Sırrı Bellioğlu ve 
sarayı adliye 

Diln Alnkaradan döndüğünü 

yazdığımız müddeiumumi Hik • 
met Onat bugün seyahati hak • 
kında bir muhaniriınize beya 
nalla bulunarak: 
•- Ankaraya yeni bütçe mese· 

lesi ve İstanbul adliyesinin ihti. 
yaçları hakkında temas etmeğe 
gitmiştim. İstanbul adliye sara• 
vının hemen inşasına haşlanıl • 
ması için yeni yıl bütçesine 2 mil
yon lira konuldu. İnııaata hazi -
randan sonra başlanacaktır. İddia 
edildiiH gibi eski İzmit meb'usu 
Sırrının tevkifi meseksile An -
karada lı,,iç meşgul olmadım. J!:aa.. 
sen bu mesele İstanbul adliyesi
ne de gelmeınittir. Çünkü muma- 1 
ileyb askeri maı.kcmede muha • j 
keme olunacaktır.• 

1 

tas.- a harşı B :!gar komi!L.;ın.m CeMIJı H<.k ı;ı(l.<! b. \'fık n ~ ı.. 
Mttrl rı • ı<tur, h.rs;"i btçip ke-
sc::ei\"'z. ü.slerint' ol ·ad<Jr bıçak 
ve kurşu~ dıi ecok ki omürlerin
de gcim:!mişL r • x. Bıitün. köyl r 
ıESki iti<atlann avd t c • !er. Hiç 
it.. -e}•dcn kor.'u~rı o!nı·d gll' 
arr~ı<ı-OJ.' ar ve te1 ~r R -m o .. -ciular. 

Bu ka.ba herif K<>QO ( Bulgarı 
mura<i eder) mm booı kafasında 

ıı•ı• •••••.•••.•.••• ,. 

Dünyanın 
Haritası 

• 
enı 

(Başmakaleden devam) 
payına kendi gücii nishetinde ga
yeyi kurtarınıya çalı,mak ıztıra
rında kal~ aktır. llarbin kendi 
inki~af ıncılıalelcri i(inde dokuıı
n11)·aca~ı ınillct lıulunabilecı-:ği 
pek zannedilemez. Her birisi ica
bın eınrrtıii'i giinde harbe karı
şacak ve i1ısanlıi;ın hayat ve hu ... 
zııruna k&steden hamlryi kırını· 
va, _yıpratnıı~-a ve nılıayet mağlôp 
ve yok ctıni:vc çalısacaktır. \ı" azi
yet biiyle oldu~na göre dünya 
haritasının d.a baştan h:ışa \'C lep
veııi bir surette insanhk, deınok
ra~i. ebedi sulh ve nıi.ivazenct uğ
runa sili'lha s.:ınlaıı ınillc.lerin le
hinde ve bt:.t·rin huzur \·c sükU
nunu kuıulalı.lı)an, nıü tcvli '\C 

ınüt.,.,nv'z. katil \"C istiklal dü~ • 
manı devletlerin haritadan si -
linınesi, parçalann1a~ı Ye yok e
dilmesi ~eklinde değişmesi talıii 
ve zaruridir. Du ilibarladır ki, bn 
harp tarihin seyri içinde bugüne 
kadar cereyan etn1İ!$ bulunan 
harplerin karakteri dışında, dün
va nizamını, dünya taksimini, in
sanlık haklarını ve ebedi sulh ve 
mü\'azcnti tesis ve kuracak bir 
harp oldu~ için asla hiçbir me
sele pamuk ipliğine bağlanaınıya· 
cak; insanlar ve milletler için en 
olgun ve üstün rejim olan demok· 
rasinin behemehal dünya harita
sıru yeniden bastıracak zaferi ile 
bitinciye kadar devam edecektir. 

ETEM İZZET BENİCE 

1 

(M:ııked:o:ı) a Yunan kamit s·) 

Vakitlerini da.,:hrda, boJ ıtl<or· 
da, ıuajiaralarda gizlenerek ı:e • 
-:ir ıı faal ve to manıilc kaDun ha4 

rid y~şıyan çetelerden maada bir 
de muavin \'O ihtivat (Ctc• teşki
latı \'ardı. Ayni tcşkiliit Bul.:ar· 
!arda da mevrı:tt•ı. Hilıihvre nak· 
Jcdcccjiimiz ('.'llctroş Gogalak) vak 
asında karakolun önünde yakn-

laru;n a.;am bunlardan biriydi. 
Bu ihtiyat çeteler efradı nhalı a· 
rasından eşk;~·alığa lıcvcsL 'c is
tidadı olan her sınıf halk tabaka
sı arasından sct;;iln1iş h.hnı;;eL.rdi. 

(Devnnıı var) 

!Ş i A 
BULrvıuş 

v 

Hay J. O. C. \:az· r : 

Ekseriya okuy rıız. Ted wı g" en 
ilaçlar varm.ş fakat, ALLCOCK 
ya:kısın-l:n baiı.sed'Jince, kat'ı y.ıı 
müba:ağa değild:.r. B'• zat .ık;= 
tatlilk ettiği b:r ALLCOCK v ""• 
b:x gece zarfında tesirini göstere
rek ve devamlı s.ccald 1< tev i.U e
d~k ağrıyan mahalli teskin et
miştir. 

ALLCOCK, rol'".a1izı!'.a, lumbago, 
siyatik, deli.1<li ALLCOCK yakıla
rile ş'fa""'P olrntı•brdır 

ALLCOCK yakı.ann1.-ı tevlid ~t
tiğ, sılı.hi sıcaklık. OTOMATİK BIB 
MASAJ" gibi hr.men ağrıyan y.:ıin 
etrafını.kaplar. ALLCOCK yakı!a
nnıdaıkıi kırmızı d.:ire ve kartal re
simli markasına dikkat ediniz. Ec
zanelerd~ 27 bu<;ıı:l:: kı.mı.,.tur. 

il 

ÜJDE-=---
Bomonti Bahcesi Acılmıstır . ' . 

Eskisi gibi bu sene de (Frigorifik) te soğutulmuş 

AZE BİRA gerek kadehlerle ve gerekse "ÜÇÜK .FIÇILAR 
derununda muhterem müşterilerimiz emrine amade 

maktadır. Meze serbesttir. 
bulundurul-

DiKKAT! MÜHİMDiR ! 
Aokaraoın 

YAYlA MAKARHALARINDA 
Kalöri pirinçten fazladır. O halde 
midenizi yormadan tam gıdanızı 
almak için yemeklerinizde plıiv 
yerine daima yayla makarnası bu
lundurunuz. Bütün bakkali11e ma· 
ğazalarında bulunur. 

Mektup adresi: Yayla makarna 
'fabrikası, Ankara Maltepe. 

Telgraf: Yayla Ankara. Tel. 2195 
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ESKi ve YENİ ROMATlzMA, 
SİYATİK - LUMBAGO - OMUZ -

ARKA - BEL - DİZ - KALÇA 
ve Soğuk algınhklanndao ileri 

gelen ~iddetli ~larını 

----• TESKİN .,.e İZALE EDER. __ .__d 

BALSA.MiN Kremleri 

BALSAMİN Güzellik ekııiri 

BALS.llIİN Rimelleri 

BALSAMİN Pudraları 

BALSAMİN Rujları 

F ARD BALSAMİN 

En Kibar Mahfillerin 
'faommıt Sıhhi 

Koll..dılWırı ve Bütün Dün:yıu a 
Güzellik Miistahzarlarıdır. 

Devlet Denizyolları İşletme Um111D Mü~ürlüğü İlanları 1 
22 Nisandan 29 Nisana kadar 

Mohtelü hatlara kalkacak vapurların isimleri, kalk~ 
gün Ye saatleri ve kalkaeakları nhtımlar 

Karadeniz batb 0 • - Salı ı.:ı de (Cumhuriyet), Perşembe 12 de 
\.n...ai.ö.raJ ve llauı.r 16 da (Aksu). Galata 
rıbtmun<i:ım. 

Bartm hattına Sah 18 dıe (Ülgen), Cuanaı'tem 18 de (An
talya). Slli<.eci nlıtımından. 

İzmit hattına Salı, Perşembe ve Pazar 9.30 da (Uğllr). 
Topha<J.e nhtınrnıdan. 

Mudanşa hattma - Pazartesi, Sa.b. ve Pazar 9.50 de Ça.rşaıııba, 
Perşembe ve Ourna 15 de (Trak). Cumar
tesi aynca 13.30 da (.MBraka.z). Galata 
nh1JO:und"'1. 

Bandırma bırttma - P~ Çarşamba ve Cuma 8.15 de 
(Maraıkaz). GaıM& rıhtımaıdan.. Ayrıca 
Çar.,;amba 20 de (Anialya), Cuımarlesi 20 de 
(thııen). Tophane rıhtımından. 
Salı vıe Cwna 19 da (Seyyar). Tophane 
r:ıhtımmdan. 

İmroz haıtma 
Ayvıılık hattma 

- PazaT 9 da (Tayyar). Tophane rıhtımı.odan. 
Çacşamba 15 de (KeınAl), Cumartesi 15 de 
(1llırtın). .SU-lreci ı:-ıh tmımdan. 

İzmir sür'at hııtıma- Paza.ı- 11 de (İzmir). Gata.ta nlıtıımmdan. 
Menin \ıf;tıne Salı 10 da (Dwn'ıupına;r), Cuma 10 da 

(Çanaldcale). Sirkeci nM.ıınmdıın. 

NOTı 
Vapar eeferleri -..ıa ı..r - _ .. _, ...,ıı.ıa lelofen umaraJan 

l'U>lı Aemlderlmi•de Wreı>ileblllr. 

Galata Baıaeenteli&i - Galata ntıtımı, Umanlar Umum 
Müdiirl:üğü binası altında. 42362 

Galata Şu.be • - Galata nhtınu, Mıntaka Liman 
Reis~ binası altında. 40133 

Sırkeci • • - Sirkeci, Yolıcu Sa'.onu 22740 
(3237 

{'ljo. 279-3 7 Yazaa: M. SAMİ KABAYEl.. 

Gemiler 
bu 

hazırdır, gecikmemeli, hemen 
ak.şamdan hareket ediniz 

- Evvelce de he1 vr·._htk de
lil mi? 

- Evet ... 
- Bir an e•vel, FraD!i8ya geçip 

oradan Jdaearistana atlawak Ru· 
meli üzerine lı.arekete geı;m•k mu
vafıktır. 

- Evet. bir an evvel hu olmalı. 
- Birkaç ı::üne kadar hareket 

edebiliriz. 
- Biz bu işi birkaç güne buak

nıayıp hcıı:ıcn bu akşamdan lı.a
reketiniz için karar verdik. ~ 
miler de ha:u..rdır. 

De);nce; Cem Sutlan mukabe· 
le eyledi: 

- Böyle aleliatJe hareket et -

mekte mana yok zanned..rim! de
di. 

Düb6""0n, zamirini gizlemek i
çin yalanını nydurdu: 

- Doi:ru buyuruyorsunuz .. ~·a
kat kardeşiniz Beyazıt Sult.ao bü
ytik bir donanma ve kuvvetli bir 
ordu ile Adaya yaklaşmakta im:ş. 

- Olsun.. Biz de sizinle bera
l>er barbederiz. 

- Çok teşcldı:lir ederiz .. Fakat, 
ıizin mevcudiyetiniz bizi harbe 
lliirü.klivecektir. Siz mevcut ol· · 

ıınamıs ~lursanız Rodoı; şövalyeleri j 
harbetıneğe mecbur olmaz. 

- Y•nhş diişünüyorsunuz? 

- Zannetmem .. Çünkü, Beyazıt 

RADYOLARI 

Model 51 

llodel 4l 

Model 31 

~~ı.. (~-----
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ronAN sArı.s 1'EAlı &ı-auı ..,,_,,...._ ,,...,&u ~ No. ••·S' 

1 İstanbul Belediyesi İlanları 1 
.-~~~~~~~--~~~~~~~~~~~~~~~---

Devlet Demiryolları ve Limanları 
ltletme u. idaresi ilinları 

Mullıımımen bedelıi 2400 lira olan 5000 kilo Trinatriyum dö 
Baiı:ı:ııköy itfaiye gru.ııu binasının taaniri :iç<11ı lü.zunu> olan muhlelif 29/4/1940 pazartıeısi günü saat (11) on birde Ha~ Ga:r 

o:;ııraıt ma"-nesı aç:ıık Eksilmeyıe k<JQU.lmuı;i:ıır. Tahmin bedeli 582 lira da.bili~ 'lrom',syon tarafından aıç>k eksiltme ızsu.lile saıt:m 
voe :iDt otıerıWaı.atı 43 l:ia-a 65 ku!'uştur. Şartname z.aıbrt "" muamcCat mü- caoktı.r. 
dikl:üğü kaleminde görüloecekt:ir. ~ 6/5/940 pazaııteıti Riinü saat 14 Bu 1şe gi.rmd< iııt:iyerilı.:ırin 180 liiral>k muvakkat ıtıeın.maıt w Jr.arıu
de daimi encümmde ~aca.ıta-. T~ ilk lıem vıat makıbuz veya mın tayin etti.ğoi wsaikle iıiırlıiikte·-ek&iltrne günü saati.nıe k.adıa.r !ıoıni~ 
mektıı~ 'Ye 940 y.ı-. aSt 1ıioare1 odası ıaesilka .ıııriJe iıhal.B günü mıraıy- Yona miiraııa:atlan lazımdır. 
yen ıaııtte dıai:ıni enci.ime<ıde lbulunmaılları. (3156) Bu işe .m ~ lııomisyıondan parasız olarak da,ğııtı'knaıkt.e 

dır. (2875) 

Ticaret Vekaleti İç Ticaret Umum 
müdürlüğünden : 

ao .k>inclbeşrin 1330 tarihli cec
nebi aııoııim ve semnayesi <shema 
ımfrnkasim şi.r.ketler kanunu• hü
llrilmJleriııe tavfikı.ıı Tür';. vede ça,.. 
..ışmasma D:;.n ve:Hıniş ol..ı e<>ncb~ 
şlri<etlerinden Banka Kom~rciyala 
:ltta.ı!yana tıu defa mü.racaada, Ban
kanın İet.anbuJ şubesi hususi mu-

Sultanın biziJllle hallolua.mıya -
cak işi yok. 

- Öyle değil .. Sizi esiralmak i· 
çin kanlı muharebeler yapar. 

- Pekala .• Macaristaoa geçmek 
üzere Fraosaya gideriz. Lakin, he
men bu akşam hareket edemeyiz. 

- Bu akşam hareket etmezse
niz sizi götürecek donanma teh -
likeye düşer.. Sonra da hep bir· 
elen mulıasanda kalırız. 

- Yarın olsa olmaz mı?. 
- Olamaz.. Şövalyeler ~llsi 

kat'i kararını vermiştir. 
- Görüyorum ki, bizi mecbur 

ediyorsunuz?. 
Hayır .. BiHlkis masuniyeti şah

siyenizi vikave için acele etmiş 
bulunuyonım. 

- Misaknamelere hürmetkh o
lacajrıruı:a eminim. 

- Hiç şüphe etmeyiniz .. Şöval· 
yeler verdiği sözde durur. 

- Bu gece hareket edemem ... 
Y ann akşam ve yahut yarın sa
bah hareket ederiz. 

- Affedersiniz .. Bu mesele Ü· 
zerinde fazla konuşmağa salfilıi
yethıı yok. Şövalye meclisinin ka· 
rarıdır bu .. dedi. 

Süleymau Bey, Cem Sultandan 

müsaade talep ettikten sonra, sö· 
ze karıştı. Ve Dübossona hitaben: 

- Bevazıt Sultanın Rodos üze
rine hareket ettiği haberi doğru 
olmasa gerek. • 

Deyince .ı;valye reisi biraz şa
salar gibi oldu. Çünkü, yalan söz
lerinin içyiizüne Süleyman Be

yin vikıf olduğu:H kani olmuştu. 
Dübosson. tereddüt ifade eder 

bir eda ile mukabele etti: 
- İstihbaratımız kuvvetlidir. 
- Olabilir .. Fakat Beyazıt Sul-

tanın birdenbire harekete geçe
miyeceği de bizce malumdur .. Ve 
S« •·' .... ri vardır .. dedi. 

Dübosson ile Süleyman Bey a
rasında epeyce çetin münakaşa 
lar oldu. Nihayet, şövlye reisi son 
ve kat'i sözünü söyledi: 

- Bizim kararınıız böyledir. ve 
bu icra olunacaktır. 

Reisin cebir ifade eden sözleri 
Cem Sultana dokunmuştu. İğbi
rar sezilen bir ifade ile mukabele 
etti: 

- Reis efendi, hürriyetimize sa· 
hip değil miyiz? 

- Aman efendimiz, azami su -
rette ve dilediğiniz gibi harekette 
muhtarsııuz?. 

•• 

Sahip ve neşiryatı idare eden Başınuhaıriri 
ETEM İZZET BENİCE 

Basıldıiı yer: SON TELGRAl" Matbuaı 

- Öyle ise, neden şövalyeler 
kararının icra olunacağından hah· 
sediyorsunuz? 

- Şehzadem, hiikfunetimizin ka
nunlarına riayete mecburuz. 

- Hiç şüphe yok .. Fakat bende 
mi bu kanunlara tabiyim?. 

- Burada misafir bulundup 
mız müddetce tabii deiil miT. 

- O vakit hu bir ınisafiret de
iiJ, esanıt olmaz mı? 

- Estağfirullah!. 
- Görüyorum iri, miwafiret ve 

nezaket kaydile esaret muamelesi 
cari. .. 

- &t.ağfirallah şehzadem .• 
- Övle ise ben, söylüyorum iti, 

biz bu akşam hareket edaneyiz. 
- Maatteessüf, karar böyle .. 
- Gitmezsek .. 
- Göndermek mecburi,..,tinde-

yiz .. 
- Cebir mi yapacaksınız?. 
- İcap ederse .. Bizi mecbur et. 

m.iveceğioiz.i :zannederim~ 
Deyince; Cem köpürdü. Şid • 

detle mukabe.Je etti: 
- Şövalyelerin sözlerinde dur

dnğunu görüyorum. 
- .... 
- Eğer, f(ivalyder sözlerinde 

böyle duruyoı:laısa, onlara em-

niyet ettiğimize teessüf ederim. 
- Emin olabilirsin.iz. Biz l'!h· 

suıızın emniyeti için karar ver • 
miş bulunuyoruz. 

- Cebirle tehdit ediyorsunuz? 
dedi. 

Dübossonla münakaşa epeyce 
uzamıştı. Şövalye meclisi re.isi-> 
rinin geciktiğini görünce, IChza· 
denin misafir oldntu dainye bir 
adam gönderdi. 

Dübosson, gelen adama vazi -
ye.ti anlattı. Şövalye meclisi Cem 
Sultanın ısrarına mukabele et • 
mek kararını aldı ve dairesine bir 
heyet yolladı. Dübosson da orada 
idi. 

Cem, heydin vürudnnu soğuk 
karşıladı. Bir alay papastan mü -
rekkep olan bu heyet Cem Sul· 
tana su tebliğde bulundular: 

- Ahirülemir sizi Fransa mem· 
lcketine çıkarmaktan yekrik 
yoktur. Andan Ongürüs (Maca • 
ristan) memleket.ine çık.asız. 

Dediler .. Ve Sultıın Cemle Fran
sava kadar gidecek ~övalyeleri de 
intihap ettiler. . 

Bunlar rahip Merlo, Blanş, -
Şarl idi. Vekili harç ve kilercile
rin isimlerini de saydılar. · 

<oevaını ur) 

' i 
DABK OV IÇ 

ve prekiaJ 
Hellenic 11 Medeterra11e9 

9 Li1'~ 
Yeni ve mun~z~.aı ~ 

her hafta Salı gunu ~' 
Muntazam haftalık !"" 

olarak ~İ 
Andros ve Thrll"" 

'-'"'le do~·~ 
Birinci sınıf vap~r,...'. ai~ '/ 
p ;re, İskenderiye, Por.s rut 1 

fa, Telaviv, H"yfa, Be~ıerdif· 
Kıbnsa haıeket edCC: 1 
Yolcu • Eşyayi tic~ı)·~ab• 

riz im . Her türlu eS 
·n ye 

istinıhat, zengı tf 1 
mükemmel aıu " 
Müeaid şerait 

isi oın bil. 
Bilfustisna Yunan a ·Jya' 
tün l 'manlan ve M81'S· · f!fl' 
Brendw için doğru k()IJ$İll' 
to vıerilir. apuf'l 
Hamiş: ANDRCS :rı Jtılr. 

Pireden hareket ederk 
ns, Suriye, Filistin ve ııf1l 
hattını ve THRAKİ vav 
Mıs F T tin Suriye ve _,,~ 1r1 • IS , . }dtJV 
ns hattını takip edece 
Tafsilat için Galstada Jl1B 1 
hanında umıınll acentas fl'~u 
lefon: 44708 ve ~)ata NlJDrl 
mında 25 No. şubeSi A ·'~ 
RO yazıhanesine n " 
Telefon: 43777 

DEVREDİLECEK iH1'lf. \ 
f{sı 

cÇaımuxlıu maıyllıerll•. 
,_ '"'-'·'"' yajt kuyw'...,.ında 1"11WJ".- ii 

dald illıthra ~in sana'.1" ~o · 
ıi.dıaıresinden alınmış ol~',., 
1932 'lıaıı1 !h ve 1394 N•ı. ·# 

.... , L· 
lberaıtırun ihıt."va etıtiı!' · . 

. "-e' ib-ırre .baı;'kasına devn· .ıe 
oad1 Tillıkıi.yt~ mevki _I" • 
mak lıçiın icara dahi '" t !>~ 
ıtaklif edifıınekıtıa ohn•Jd~ ıj 
susa faızla ma!ı'.ı:ına>t ~ı?' l 
yıen.lt.l'in Ga1a<tıııda, ~"' e~· 
'kıaıt 1-3 No. 1ara müf"ııct""' 

ıme:eııi iM:n obunur. 

Dalga Uzun]uğtl: 
0 

J( 

1648 m. 182 l{c/s. JZ ıze > 
9465 l{c/5· O~ T.A.P. 31.7 m. .,. /S·: 

T.A.Q. 19.75m. 15195~ , 

18.- Program v~ 
saat ayan, 18.05 M }<of' ' 
Caz orkestrası, 18,40 ~,,.~ J 
(Çocuk Esirgeme J{u 50~ fından) 18,55 Serbest J'J ~ 
Memleket saat ayar&. J' ·' 
meteoroloji haberter'•çı ,.,ııı>ı 
zik: Calanlar • Falııre 

• E<lT· ~ 
fik F ersan, Reşad ' • . fl"' 

I - Okuyan: N ecrrı' 
hıskan. . eııt<i P 

1 - Peşrev, 2 - Şı.ı.:sıı"' · 
Uşşak şarkı: (Bir me

0 
o1' .. 

ri), 3 - Lem'i • şş ştv~' 
(Seni arzu eder), 4 - . ~fi' ' 
U§şıık ,şarkı: (Ey ~~ 
maı ı, 5 - D€de • şe) 6,.... 

. carı..ı ' (Sana ey canımın Ş 1,1,1)) • 
buri Cemil Bey • ea), 1,.... 
(Feryad kı feryadım ~ 
senıaısı, _hıd 

II - Okuyan: Seı1'1"'" 
ses, 5efl j 

· ıa • ,ı)' 1 - Cevdet çag · 1e1r•" . /~ 
,arkı: ( H ıcran gılH a şıı'"'ı 6' 
Osman Ebic • Şelıtıııı ,41' 
bim yaralı 1, 3 - ll~'11,,.ı . 
Suzinak şarkı: ( Pa.> .1 p&W 
üzere), 4 - Hacı AT\ .• 
zinak şarkı: (Yeter fld~ 
sözler), 5 - Mustafa bıl:;: 
zinak şarkı: (SerısıZ sı>P" 1 
6 - Mustafa Nafı.Z • ~IJ'· 
kı: (Ümitsiz bir sev billı • ~ 
Konuşma (fen ve ç~ıoıı1'1~ ~ 
ri), 20.30 Müzik: fııl''' 
mal Niyazi Seylıt•11ceı·d'1 
puz, Izzettin Ökte, ~ 
l.a, ıek 10 

I - Okuyan: Jlı1e , 111 ııl' ' . I{a, · rf 
1 - Sadettın.. ;rı ı~' ti 

seyni şarkı: (Gore5·
1

,..,: ~ 
2 - Dede. Hicaz şo3 ...- .. 
!ünün yosma kt.ıı) k.- (Jl.tl 
Hoşgör • Hicaz şar · C# 
aşkıml~). ustaf~ f• 

IJ - Okuyan: M eeıl ' .J 
l t · ı HcıJ<k• ~-- smaı uaıı 1 

feza beste: (Çai/~~f(lfl #,I 
ri•le) 2 - /8(Jlc ek ·\ • ' • •tfll ~ .• ~ 
feza şarkı: ( Se1JT~tııflı r 1.ı 
Yesari Asım· S;••e , 4 ""'. f' 
kı: (Biz Heybelid ) şat#· ,.ıl. 
Hakkı • Ferahfeta zj . ...- ··r~' 
tapta güzel oııır \,aJiSİ ~ f~ 
Karadeniz ve />.O .ııfff " 1'1 "1•'· .•• >1' ı 
O'l}Un haT>aJan. $0 J' , 

. H 'a~ ·ı il' 
Ve keme1'~e;. .~ (ffah of); j. 
Konser takdmı•· rnd!I" ) 
netke11. Müzik: J ,.1 ifıar ,;,,+• 
sı. (Şef: H. Ferı ıtri> ,ı~~ 
Memleket saaı 0

'
1, 0 ııı • d 

, t C"' ~...S '•I berleri · Zıraa • 0rP.) I' , k" t (ı ı, 
kambiyo • nıı u parıt (f! ~I 
22.30 Müzik: caz ·"1" 
23.30 Y annkı µrv'i' 


