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trondheim'de Karadan ve Denizden Sarıla 
~imanlarla Büyük Bir Muharebe Bekleniy 
Cumhuriyet çocuklarının bayramı Müttefikler Norveç' e yeniden altı 

kolordu daha gönderiyorlar 
l 
ı Almanlar tedafüi vazivet alacak 
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gun 
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Bu sabah Beyazıt'ta 
küçüklerin yaptığı merasım 

...... 
~ ::sx -

, Cııınhuriyet bayramından 
0nce ve Cumhuriyd bay
?atııından sonra Türkü.n 
bağlanacağı en biiyük bay
llnı 23 Nisandır. 

Binlerce çocuğa her tarafta -hediyeler dağıtıl ı 
t~ . 
~: l!:TEM İZZET BENiCE 
~ 
~~Un Türk milleti 23 Niı;anı 
~lor. \'ani, Türk vatanının 

. l•knıa müstevli kuvvetle
~ ~libasına tevdi olunduğu 
'~ e .Mustafa KemaJ'in: 

1ı;'!t;. llltıtniyet mill: t ndir ... 
ıı"!tı'~ ı\ıı~~rada Türk~ye Büy.ük 

rıtt' leclısıni kıLrdugu gunun 
~ b·' YılınL Tarilıin her millet 
"li~ •hreı ve milli enerji dersi 
~~ h llıuh_afaza edeceği b.u t~b: 
~ Usııs.yet \e ehemmı)etını 
~ h~ ~ttirebilmek için üç beş 
~~uıu~hnd.e ~ günün .umumi g?
"'tıt. 11 gozonünde dırıltm.k la-
~ . 
~ ~h~.l işgal altındadır. Padi -
b.tltl hukiımet işgal kuvvetleri 
~ 1 ),verıniştir. İzmir ve bütün 
~ı. vı\:'Yetlnimiz, Adana ve ee
,~, h •:1-ctıerimiz, Samsun ve 

'Ilı; a~ı, Karadeniz sahil ~ehir
S.~, ışgaı ve istila ordularının 
~lt~~· . Mustafa Kemal idam 
t,~ Uuur v~ ,:atan haini ilin 
ı,.~rı ~1Ur. Ualife ve padişah or
'\ ve. atan çocuklarını tepele -

'{'·: 
~i~•~'kiye Türklerindir .. 
~ .Vı h herkesi lıogazlamak ka -
~~ . a?cketindcdirler. lllcmle
~ .lt•ıt~i~dc muhtelif faaliyet 
~·~a,· rı bulunan yirııı'dcn faz. 
il. •t loh Par(j vardır ve her çeşit 
~i hu Uı.nu Türk mill etinin iç-
t ilıııe~t:s;ni tahrip için içimize 

~ıı, ~ dır. 
\~lla ~i.'an 1920 bu levha ve 
' l·~çındeki bir milletinken-

([) Urk milJclinin iradesini / 
eııamı üçüncü •ahıfede) 

23 nisan çocuk ,.e milli ha -
kimiye! bayramı bugün memlekc· 
t:mizin her tarafında olduğu gilıi, 
ş~hrimizde de 1 zahiirallu kullu
lanmaktadır. Bu miın&selıetle sa
bohleyin 'ilUyetinı?zin her kaza· 
sında ıneras.im y&p1ln1ıştır. 

1 
llE'.l!AZITTA 

Eminönü kaıa•ındaki ilk mck-

alkanlar için 
bir itaiyan , 
Alman planı 

Brenner mülakatında 
gizli kararlar mı 

verilmiş? 
Londra 23 (Hususi) - Belgrattan 
gelen haberler, Yugoslav mehafi -
linin İskandinavya lıcidiselerini en
dişe ile takıµ ettiq,ni bildirmekte
dır. Çü1'kJ. Almanya ile ıtalyanın 

Norvcçteki muharebelerin vereceği 
neticeye güre, Tua havzasında ve 
Balkanlarda bir harekete geçme -
!eri çok kuvvetle muhtemel rıörill
mektcdir. 

Bu mı..hafilde soytııdığıııe göre, 
Brenner mulıikatınc!a ltalya ile Al
manya arasında b;r anlaşma yapıl. 
mıı;tır. ltalyan filosıınıın yaptıijı 
manevralar, Adrıııatik denizinin 
kolayca kapatılmasının bir teCTÜ· 
bes, malı uctind~ addedilmektedir. 

(Devamı 3 üncü salıifrde). 1 

~iittefiklerin havacılık kudreti 
lı; 1'ııı ıt. !i<ızımızda, şimal hare - mıştı. Garp cep/ıesındc Framız -
~~ qırf;Ttıdiye kadar kat'i harp- larla beraber çarpışan .fogili~ hava 

'iıı· Ttıeın:ş olan hava kııv - kuvvetleri Lorıdradakı lııgılız lıa
~i topyekun ateşe sÜTi'cek va nezaretine baijlı idL.Yani 1n-
1h. let alabiZ.ceğini söyle - gi!tereye vaki olacak lıııcıımlarda 

'l..l?ıııde0'1ıeç .. üsıı.ııdrn ve ~mal icabında garp ceplıes.nd<ki lnq;lız 
•~e •dedoqusen _kuvvetlen mu- filolarına ~lma .. ları karşılama~ 

Q filol bılınek uzere de Alman emrıni Lo?!drıı "crel· 'ı•dı Ilarbın 
ııqQııı cı,,nın taksimatını kıt - oidn11et•ndek bu ıa< ,, ıat sonra-
o~h. <ırının isimlen!e bildir - dan .deijiştirildi. Garµ c µlıes.ndeki 

_tty'lıcu. /uqüiz h.a-ı:a huı 1•(rı , ,, k.ı nıan· 
~eıı.l'İ ~,,mızın iki taraf hava dcmlıijı lııq !iz gaı p ( erlıcsı kara 
\ ~lıltııı nın mukaylsesiııi daha kuvvetlerı başkumandanı Lord 

ı!,, 1lı .~<lPabılmeleri için bu- Gord'a t•erildi. Ve Brilaııııa ada
ıııqcı tuttefiklerin lıavacılıijı !arnmı avcı filolarile bombardı -

lı~ 0 Pluca malumat vere - maoı filoları bu suretle qaıpteki -
'ı ttefikler; 1 terden ayrılmış oldu. Bugün Bri

b, b<lfl n haı·a filoları mu- tanııa deniz ve hava ütl~ri .ıe ya
~ ıı adıcjı zaman, garp cep· pılaıı Alman hücumlarına muka: 
~cıl( e1(·1nqiltere adalarında bele eden lngi!iz kııvııcılc'i c'oij: 

1 1 büyük kuma aıırı!- (Devamı 3 üncü sahifede) 

tep 2 inci drne !Jlcbeleri sabah
leyin saat 10 da Bey•zıt Cunıhu
riyet meydanındn toplanmı~lardır. 

Me ·danı çevreliyeıı kesif bir 
halkın i~tirak etliği bıırad•ki me
rasime şehir baudosunun çaldığı 1 
isti.ki~! nıaı·sı ile başlanmış ve ta
lebeler bando ile beraber hep bir ı 
ağızdan milli marsıınızı söylemiş- 1 

!erdir. Bu ara meyd:ındaki dir•ğe 
ai:ır ai{ır ş_aulı ba~·rağınıız (ekilip 
hiirmctle sel1imlnnnııştır. 

Bundan sonra \'&]i muavini Ha· 
lilk ve ilk nıekf Pp 'oksııl ~oruk -
Jaı·ı yarduu birliği adına "ehir 
mt.~clisi azasından ınu:ılliın Ah .. 
met Halit, çocuk esirgeme kurumu 

(Devamı~ uı>eü sahıfede) 

İngiliz sahillerine 
bombalar atıldı 

Bir kısım Alman ti.yyareleri de bomba at
maksızın Paris civarında uçuşlar yaptılar 

Londra 23 (Hususi)- Almanlar, 
Mozel nehrinin Alm:ın sahillerin
de birçok iskeleler inşa etmişler
dir. Almanlar, bu iskelelerin do
ıniryolJarındaki münakale yükü
nü hafifletecej'[ini ve nehir müna
kalatını da arttıracağını şöylü -
yorlar. 

Lüksenburg makamları da, hu
dut boyunca muntazam fasılalarla 
sivri demirlerden ve betondan ma
nialar inşa etnıişlerdir. 

BELÇİKA ÜZERİNDE DE 
YABANCI TAYYARELER 

Brüksıl 23 (A.A.)- l\lilli müda
faa nezareti, cufchateou üzerin .. 
deki tayyare uçuşlarından ve o
rada vukua gelmiş olan hadisler
den ayrı olarak birçok ecnebi tay
yrelerin dün BcJç:ka arazisinin bi· 
taraflığını ihlfıl etmiş olduklarını 
bildirmektedir. Bu tayyarelerden 
ikisitıin Alınan olduğu anla~ıl -

mıştır. Tayyare dafii toplar, müte
addit defalar faaliyete geçmiştir. 
İNGİLTERENİN CENUBUNA 

BOl\IBALAR ATILDI 
Londra 23 (A.A.)- Alman tay

yarelerinin dün akşam İngiltere
nin cenup sahilleri üzerind<ı uçuş
lar yapDlllj oldukları haber veril
mektedir. Mitralyöz sesleri işitil· 
mi- ve bomba infilaklerının ne
ticesi olması muhtemel bulunan 
büyük alevler görülmüştür. 

Londra 22- Amerika Cumhur
reisi Rıızveltin Corcya hükumeti 
dahilinde bir şehirde Kanada hü
kfımeti Başvekili ile görüşeceği 
bildiriliyor. 

Paris 23 (Hususi)- Alman tay
yareleri dün Parise kadar gelmek 
teşebbüsünde bulunınıışlardır. 

Tayyareler Paris cİ\·anna ka
dar "ddikten sonra başka bir is· 
!ikamet alarak dönmüşlerdir. 
Bomba atmamışlardır. 

') iZ Ki • 
Hediyeli Atk, Heyecan 

ve Entrika Romanı 

Hırsızı bulana: 1 
Kıymetli bir fotoğraf ma

kinesi veriyoruz. ----·- ----
Yazan: İ.skendcr F. Sertelli 

Yeni tc!"rikıımızdan bir 
kaç satır: 

• ... Sedad o gün Fenerhah~ed'n dönerken, Ca· 
lıidenin yalnız gözlerini scçobilıni t'. Beyaz şa 

pkasmın altında parıldayan bir çift siyah göz ... 
İşte o kadar. Sedadın kufasında yalnız bu bir 
çili siyah gözün izi vardı. Cılgıq, sarhoş deli
kanlı bundan başka bir şe~ lıat:rlamanıasına 
ra!men onu delior seviyordu. . . ilh ... • 

Yakında: SON TELGRA.F'ta bekleyiniz! 

Lood.ra 23 (Husu•i) - Oslo CE1P
iıı:sioıde fuıırdkiı\lt.a lbulun<l!b İngiliz, 
.Fren= ve N\'.)l"\·.ıç kuvvııtieri, 

N=veç dahı.lıır.ıde sür';ıklc üorli -
iYl<rrek bu ııru.~ıre gdıııuı;l.:cdir. 
Bu kıwveo~lc·r O,;.!o ilı.: Tromlhcirn 
ıar<l6lrlıda vU:.rnu lbclı.lenen <.kl. va• 
dl~ Tıuhaırcıh:t:.ine i~ir..:'.ık ed'C'C(.5c ... 
J.enlir. 
Baeı haıl:u.flıeıl'<ı ı:;örc. Troııdhe -

!iıın'deki Alman kuvı:et!eri ciddi 
!bir t-frı<Lt a·';tında bulunırnal<ıladır. 

Henüz t<>yirl ecilllm{ycın b'r ha
lbere göre, İn.gilızk,r Haımar'ı tLk
ırar A'lma~fa:ıdan geı; aJ.mıslardır. 
;a.ı.ı lhalb rı . .Llrtiy&'l~a t.elakkı etmek 
""'7.ım .g:fim.Gd<> berabE"ı-, İngiliz 
lkuvvı.lll<ır. 11:ır.D<'1Mı ve alnr mal -
12l€1me<lerih;ı Hma.. ~:lhrinin sahll -
ıl!inlle /bulunduğu Uio:ssa ııölü -
ınüıı şiım::ı.lmcıi' Norwç kuvvetUJ., -
rtiJ], iıılib:ıı!ı i.er.ıin e m~.,ı,ırd;r. 

Ammaır.far ren~u şarki stıl'ıil n
l:h."11 80 k;Jr.notre mc~::L de An<laJs. 
na demiryolunun 201k>IBına paa-aşiit-
1".-!e 2:SI~ :r fnd 'l'M"ok !kesmek •stı&
m ıılıe'l'.9e <le gl'I' 1D hsJOOrlere ~e, 
bu ırmr>tabd a daoınta Narırc;çlile -
dn eJi~ •buluroııalQ'!OOır. 

'J'rondh~.'ım t' ',)İıcsir.de de İnl(ilfrı: 
've NolV<'Ç ıkuvveU::eıi bu schw dof!
ru cenuıııtnn vP sarktım r~:m0k
ted r. Tro.,dtlı.tim 'dı.k 70 b'.n nü!u
ınmı vansmtlım fazlası t~'tl'ye roil
atıiştir. 

Bu şehr n simalinde de Alman ve 
İını(iJiz kuvvc<11leri arasında bia: 
rnulhat' be olımuş, Almanlar çekil -
mlşt'ir. Tmndiheiım ş.hr'i ve h.aJcl 

(Devanıı 3 üncü sahifede) 
:11Uttefiklerin tamamile kapadığı Trondbeim fiyonınun kuş bakışı 

bir görünüşü 

ON DAKİKA 
Uzakşarkta harbe Amerika 

sürüklenmek vaziyetinde .... 
( Yazısı ve diğer telgraflar 3 üncü sahifede) 

1 KISACA 1 
Hangi karar saati: 
Bir Roma gazetesi, İtalyanın ar

tan kuvvetinden uzun uzadıya 
bahsettikten sonra şöyle diyor: 

•-Fakat hayatı sahası deijişme • 
miştir. Kapıları yabancı bir dev· 
!etin işgalinde bulunan bir de • 
nizd), kapah Jtalyan kudN:tbı4 
uygun olarak yayılmak imkanın
dan mahrumdur. Karar saati, git
gide daha yaklaş111or .. • 

İtalyan gazetesinin değişmedi
ğini söylediği •hayat sahası• ma
,ilmdur. A.kdenizin kapıla;rı d.ıı 
Ce belüttarık, Süveyş, Çanakkale
dir. 

Bizim mahutla, 
- Acep bu İtalyan ceridesi ne 

demek isterT. 
Diye görü,üyorduk da, bana 

şöyle dedi: 
- Hakikaten ben de h•le ~ 

ckarar saati gi tıtide daha yaklaşı
yor... lakırdısınd:ın birşey anlı

yaınadım. Acaba yayılma imka -
nından n1ahrun1 olduğunu nazara 
alarak Akdrniz adalarını, şimali 
Afrika, '.\1ısır, Şark Akdenizi hul
yalarını terketınenin isabetli ka
rannı vcrınl k ve kendi şimaline 
doğru yayılmak saati ıni; yoksa 
çizmel\İn dışına fırlamak için Ak
deniz kap,larına sıçramarun saati 

·1 nu .• 
Ben, mabuda sadece şu cevabı 

verdim: 
- Yazı, her ili manaya ve her 

iki tehiııe de uygun düşmüyor 
dej'il... 

Bilmem, siz ne dersiniz?. 
•• 

ÇERÇEVE ---- --
Köy enstitüleri 

• Dün, Tanzimattanbcri ilk de
fa olarak, heybesine bütün 
mevcudünü doldurup köye git
mek kararını veren yeni Türk 
maarüinin hamlesini, bu ham
led<ki azametli manayı ve bu 
balıle etrafmdoki akisleri öl~ü
ye vurmak istedinı. Bugün de, 
bu hanılcnin kanun (C'rçevesin .. 
de ifaddendirdiği sistem kıy
meti üzerinde konuşmak i.ste
rinı: 

Köy muallim ordusunu ye
tiştirmek ve pratik bilgi &ilillı
larile köylüyü ordulaştırmak 
fikri, maarif tatbik sahasında 
ilk defa olarak müphem bir 
nazariye ve emel olmaktan çı
kıyor; yollan ve çareleri teshil 
edilnıis maddi bir tertip, yani 
apaydınlık bir sistenı örgüsü 
halinde, iş ve düşünce ufkumu
zu süslüyor. 

Tanzimattanbcri unıunıi kal
kınma hartketimizin baş eksiği 
ve Batı üstünlüğünün biricik 
hikınet i olan si~teı 1, ş:ıh~i, nıilli 
ve mlistakil sistem, }'ine hu iş 
şubesinde n ilk defa olarak, 
orijinal bir görüş ,.c tath.k de
i· ri ifade ctnıcktcdir. 

Kö)· enstitüleri darnsının ka
nun çerçevesindeki ifudcsi, fa
raza (Aşar vergisi cibayet usul
leri kanunu) gibi kuru ve ölü 
hükümleri d<ğil, iş ve fikir cep· 
besile bütün ve yeni bir ma
arif ideolocyasını haykırmakla. 

Bu ideolocya \'e sistemin ru
hu: 

Köylüyü, şehirlerin mabdııt 

\'asıtalarile kalkındırmak gibi, 
imkansızlık ifad, eden hır vıi· 
J.inıe Jolile dci!il de, kendi .çin· 
den ve l"'cnd.i kendisine kı.lkın
dırmak... 'l'ıpkı, bau tesirsiz 
müstahzarlar la et-zan .. lcrUcn 
kendiler ııc erkcl<lilı mı~ an in
sanları, dışardaıı kimya 'asıta
larilc d<'gil de, içc-rjdcn iiL hhn
yeı.rini harekele getirrrck kur
tarmak gibi. .. 

\c IJ~ı ana L.ıı..iı· ı.:.rulında, 
köy muallim ini ko. ·de • ulara , 
köye bitişik ka.,alıadu l cti~tıre
relı., yine köye '" koy ha~ atma 
katışhı4lrak, ona köy .1.a,'ı alı

nın unsurları içinde ıx (alı im· 
kinları ,·ererek, keudisinı baş• 
ka kö:yJülcrc sirayet ettiı·uıc~ini 
tenıin ctru k... Böylect• fikri, 
rulu, J.(·thnai ve ı h.(ı,adı ~artla
rile, kö~·lU~ c kendi İ('İılll ·n \C 

kendi '~ısıtalarile kalkuınıa i .. 
radc,iııı uşılaınak, köylüyü 
bizatıiıı d.ı\ ranmı~ a sevk tıu'"k. 

İste (Uıe . belde) den koyc 
gidecek \C köyden belde~· ı:e
lecek. kar~ılıklı '° hakıkı d .,·a 
iorıntı ııi ! 

B,ı) uk fikrin yu""" olaıı bel
de, hu 'ahada ilk d<fa olarak 
vep) eni b ı i tasarlı~abilmi~ 
\'e bunu insanca, ustiin 'C" ha
kiki sarllarile insanra ~erçc -
\cirmi tir. 

RU3 uk hlidi~cnin ıntin1e~sil .. 
lrri, belli başlı bir fikre r·e in
kılap imkanını verenJ tahay· 
yüz hassası temin ~dcıi İsmet 
İnönü, \•e o fikrin İ!S(iSi Hasan 
Ali Yüccl'dir. 
NECİP FAZD.. KlSAKÖIU:K 
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İYİLII" ET lEK 

TA tAFTARLARJ. 

&. hJl~aıi.: ... ı:ın , . :ıim me.rıle-
, ·ıın ıde, ı;ıu Felemenk 
hı ~tam o~chı. Fd men!<.erin 
'E- ıuu ,tanda bir kısun .aırazis;, var. 
Ş li, k,x!aman dev Jetler a.ra • 
• da bır par&ttk, bir çekişmedir 
b:ı ,ıa-ıl ve s-i.L·üp ~i.W~. 
Burasını kını llıimaye;ine ala -

ca~, burasını kim müdafaa edıe
ccl<?. 

Faloat Fclcrnenk henüz vefat 
etr:'cm ~•ir ki, ortada paylaı;;ıl.acak 
bir irası 'bul'llllSun !. 

ö .ıeden, mirasına göz kondu
l(UI' . hisseden ad:mıı ıztırabını 
dü <ih:<in., 

H. rkcs ôyiliık etıınek tara.ttarı, 
herkt-S, baışkalarnıa hımaye, yaor
dıın.- J.:nllarını açmak taraftan!. 

Dticva, i viler yürüsuyu hı.inne
tine d ıruyor, clcr1ör ya!. 

DFLİ PÖSTEKİ 

SAYAR GİBİ... 

Amcrfra!darı.n garabeti, baızan, 
i~~anı şaşırtacak dete<:eyi bulu -
yoc AllaJı Seüımet versin, a:kıJl&. 
n ~ kaııtQ yukıanda olanları bir 
bQvlıdir. Bk Amermı.!• da, bir 
baıuak suda kaç damla lbuhındu
~ n=aık etmtş, birer birer 
sıay~ış .. 

Adamda, Eyiüp robn ~!. 
Faıkat, lbu lk.adarJa bi:ırni:y..,r. 

Ayni adam, iki ton saman içine 
Gt.11.nı blr iğneyi buh,., çıkarmış .. 

Dcli p&.tı.ıki saıym _Rbı derler 
ya. işte, ta kendisi!. 

SİNİRLENMEÖE 

İMKAN YOK! 

Her l(iin intiş:ıc elmes± lazım 
~! ı ken; mı.iretf' .ere, ımuhar -
nrlcre zahmet olmasın, diye, an-
c . haftada b'ır ilci defa çıkan bir 
-ı:wıJük (!) gazete var .. Geçenler-

1 
de, zUlıuır.aıt «~ ttısJ!;a çık. 
tıgı bir yevmi .K.t.işannda, arka
cia:;ı mız Rcş&t Fevmye çatan bir 
fıkr:ıcı!k neşretmiş ... Fakat, böy
le blr yazının çıktığından herkes 
,ıı'.io!:M. bittıal:ıi aııkadaşunız da ha -
bcrdar olm:umıs.. 

Aradan a;ııcaJı: birkaç J?Ün ~ 
tik ten sarıca, böyle bir yazıdan 
lc;;erdar olan arl<adaışımıza, si • - -

Şch ir ınEC.lishıin, vıeııi zabrtai 
belediye taliınat.oomesini muza
kere cdeııken, kabul ebtıijti mad -
delerden bini de sokaklarda do
laşan nayvanl.a-ra a!i'lıti!". z.erzcva.t
cı, sütcti, ve saire gibi .eyy.a<r ,,.,,_ 
tıcılar, apartımanla.fiı, evlerle 
a ,ı.ş,-eriş ederkıen, ,ayvaınlıarmı 
baş boş bıro.lonıyat Ja.r ... Mcselii 
z~rzıtdi-ı, tarelt~ is~ 
aıpartımanın .kıap.. mda:ki hızrne1r 
çrnye veva bayan.. 'ıcxlı1ken, hay -
vanı ne ya:paoak? Ü111U da bera • 
ber mi Sıi,.-w,:Liyecek? O takdi:rde 
hayvan. ;:aya kald1ruının üstü':"' 
çıkmış olur ki, bu hal, daha rooı
rııasE!lııE'tsi zd ir. 

En iyisi, bu gibi hayvan sahibi 
Se\-Yar CS'llafın yedekıçjtik vazif&
S-'>i ı::örecek birer muı.Wıı alın.a
lan! .. 
Şaka bertaraf!. 
Kıenıdt karnını, ha>yvanınm .kııl'

nw aıır dıoyın-oyor, b .. de 11111»

V'in ay-lığr versin! 
Güzel.. Ejier, .k.abul edilen o 

·maddıe Whilt ~. ilJeD, 
bilek~ keserim. 

KADIN ÇORABI 

VE BİR 'fF..KLİ:F 

Kadı:n çorapl':l:n mEGe'9oi, ~
nıün mühhn mevzııılan arasına 
ı;rdi. İm QeŞit çorap yapıl.acaik.. 
Biri evde, biri sok.aolcta giyilecek. 
Biri ınce. biri kal.an ala=k! Fakat 

bu üpltt, hili tes!»t ed1.e -
mecil. Miitehassısla<", alickadarlıac, 
ildıısa tıcıl.:ır, fabrika tör lcr • tet
k" k edıp ciuruyoclar. Henüz bil: 
dtamr va;femedi!. 

Fleloi amma. bu işi, neden bic 
!kere de 'baıyenlaM sornıuyoırlıaır?. 
Bu mesele as-.:l onlan alikadar et
m:ıyoc mu?. Onlar, pokili, nasıl 

Q'.>N!P ötü~ bilirlıer. 
AHMET RAUF 

Yeni bir polise hakaret davası 
Y eıııi lb'';r hakaret davası dün as-1 bilin ,..,Jcian Q:ık: lmcsind.e şiıd.dl ıtl.e 

!Ne 8 ilıoi ceza mah.~ımesinde ısrar elır:n.'.i$ir. 
nı tıcelendirlliıniŞ lir. ı Bu suro'f• ı açı.la:ı ırrıünaık;ı;şada iş 

Bu d~v·anıı:~ nı<ıızmınu. Çolak '[ h~~~ t:.-~ ... 'ş ve Har.rri tevi<'if 
HE11yıti adında ·bir dıır. Ha~· 15 ed . .lrıtl(llıir. 

.. ' ?.fohkoın. dün vıroi.ii(i ikara.-la 
~ı·ıı. kadar evvel cu artc;: f('-' - Çolııik Ha:,-r JJ n poJ;.,:-ı hakaret dar 
o.,~ ~ıd.a: br bırahıı,ıede , v<ısı.nı sah.'t ı?iinmüş ve ık: ndsine 

ıçcı1: t ı 'CTllYe Eı!.Tn<!l::ıpı 2 ay h,14fs 50 Hr.a P..""rn ını:ası VCT· 
,: ı kr .:n.., ıt mum·.:ııı Zukı ı:=~ ~ 

' ;a b:ıl;..i ı 1 et~ c..l.aı!ı b I" 
ı iş.::.?' 'e Hayr•)~ h:i-

ıı.: ın st>ılt b:ır :ı:ını.a: . . . 1 
c Bu cf..amdıil s :.nı anı; got;rcI;? 

Yo .i.ı. m bakıle:• voı-sıı:n ar-~ı• 1 
D } sövhımı'""ştir. Hayri, hemen 

J, :et edcc'~ırn! cevaıben. bi ir- ' 
ırf:pJ de koorılser ıııııuwlın( o!oıno-

Anc-:ık; cıımauıtesi ~ui S..rkeci 
ıSt y..n: ,,,ja i9tasvon, ı:ıolıs loorni
ser: .Ncc:cı 1lıe bı.r şd ır ır . .ısında 
vırlru.1 ~.o miiı!r.!!Sı.l .O.:r nı.karet 
lrii.d::ıdesimı • olıdu.ğu ı:IDi, bu vak
ayı:. da ma.211lUDOC <J,~ı.•il; kcrni.3.ır 
mu.ırv nıt Zo1cirıhı vazife hn.ııdııdıınu 
t c.wüz eckn mü.dah<tle \•e lüzum
suz haıl ,.e 00.-eklt.Jıe s iJ:><>.p okıp 

Yazan: lskende.r f. SERTELLi,. 

lKüÇÜKHABERLERI 
* Mısı.ra giden atıletlermıizden 

maniai!J. :knştJda FJ.Jk ı mcl, ~ 
da Zu ;a. .Ilalkan m1mrlarını da Ju
raırak 1 inci olrouşlanLr. Diğerleri 
de parlak ®-eceler al.ını~lardır. * İ.sıkcnderunda evvelki gün ya
pı.lan tahriri nüfoo!iı burada 12 
bin 827 kişi bulunduğu ve <illıak
tan sonra .İskıcnderun nüfusunun 
5172 kişi arttığı anlı!§ı.lımı.şttT. * Ham ve abluka zaruıret,; kar
şısında hariçten mal getireıned.H<
leninden d<>l.a(l7ı taahhütlerini ifa 
ed>eıniY€n müteahhitlere baıdeıına 
1ltaret oda<>mca verilecek olan ve
siıl<n.ların esaslarını kımırlaştıc -
m.ı;ık il.zere yarın oda mecli9i top-
13Dlacaktır. * Balcrköy va.kıflar ;daresi sa
:wk tabsildarl.:ııııınd:m iİl"cnıh:im 
Haık:kı 158 liralık bir zimmet ve 
fılıtilasından dolayı 5 sene 4 ay 5 
gün ~ır hapse .ınahküm olurunuş-
1ıuT. 

* Vali ve Belediye Reisi Lütfi 
KıJ.Jı:>r Dal.ma-l:ô.hçe si.adının 19 
ıma:yısta temelatma mera«i.=in 
yapılacağını, şehir hastarufsi ün -
ış<ıatı ile beraber bu stıad için de cın.. 
mir tedarik edilm:Jcte olduğun -
dan irı<;aatın gcd:kmiyeceğini söy
l>emi<t.ir. * Dün An..--ckılu ajanS'I taraf:n.
daıı gazcıtelere verilen yooi lben.
zi~ \"e petrol faıtıannda ajamsca 
lbir ~ anlışlü vapılıp, mot<>rın fi
.adhrL~ :ktlo ba.":.ına. '\-.ıpılan zam
ıır. • v,97 kuı u.ş 'eg;.., 0,:!7 kuru.ş ol
dugu ,:nbş, mıştır. 

H~ ''' t .;: (ltı ;.ğ; de tesıbit <>-
1.. du!:!1lndan anulr.;..tu:e. Hayri.
pin ce=ını tıruınameıı oı '.~dan kaıl
dtRnı~ ve •kı ınd:S ınri derhal ı.-ırbcst 
ıbır,Jl.::m~:..ıır. 

- Bu r.ıöbotç:k>rle uyu.şama<lın 
mı? 

- Kabm •>ı'..d<i kö.;ıkün tapu -

BflR ÇİÇE 
sunu t~klıf ,'.r.)ın de .. Bana gülıdü-

1 ler. OıU:ıırı h;çoir·şeyJıe tatıımn e-
l dtıma:r mı. . 

- Semm .. Seni de ~ dü -
şüıti ü:lei"? l)emak sen de bodrum
da. malılbue1ıurı ~"Okl.a!l:berı .. 

Y~vaışc:a S ımihiın yanına sokırl
du: 
~Yahu, oeı'ri ve Selmayı arıyor

duk. Bir çocuk beni koıl'ese koy
du .. Burava kadar ı?i'1:ird .. 

- K•mnıı;ı Kı-vath <,X>Cllk mu? 
- E\ t. İs.IJelede raıs~ 

01'3. 

tı:r 
Berri de huraya diiş\lren o piç

i 
- Sclrr.ad:ıcı lıir h:ıber var mı? 
s t. h 1ç:ıı. çekti: 1 

- - Lvtlt. Her gün scsni duyu-
yt ~ lt ... 

- y ~ <kırne:t?. 
Yah dıamek de i.lf mı? 

A; n hlr..ı • inıdeyi:z. Zavoallıyıa bu
~u · Q'll:; i~..,..nce yzpıyıork. 
O c.:ı .fuı(üı lüzıdok; kat a yaıtıyoır. 

Pcı'ln N.ı::; l düşmüş ıbu ha<v· 
dut, l!i ,ıı el ? 

Bu, · .bir ha:.Ydut çe-
r, aız z<r u:cnıcrı E. de cı1ımok 
r ~ a l.izrn. Yılmazın gö.. 
iş de l bt.. 

- IJ \• onunla bcr'lliber ~ 
m..;; . Bı•5bır.mizi Jcar,00.'t'k. 

- Y ılınaz bu ıel\1i ::.>lıni:;"Or mu? 
- Ha.vır. O, isire.bde son va -

1 - Kı:k yıi bu.r<>d.ı J.·~lacaık dıe-

puru bo1'lyordu. Ben de hicaz eV'
vel vapurdan ~ bir lnyıduıdun 
nereye gııdeceR.ıni Ö/:reı>ınek için, 
ıxı:~, al~h:1$1nda <bl"'i>f'.\"<>l'Cium. 

- Yılmaz s.ını nıeden getfrdi 
Ku:ııguncu'l(<ı? .. Bu t....-l!flard.a onu 
ş~eyıe diışü:ron 1·eı.i ·bil- hil.dise 
mı v ac.1c;h? 

- Hayır. Hooiı>e faıan yuk. Sen 
Or1taci.,,_. kay:balunoa, ılx-n tel<işa 

düd...m. Polise h:ıib o· vcr.-fttn .. Yıl
ıma;z ~M •.. K<J>l.:ırnışt.ıııki köşk'le <>
danı 3r~:,ıtm:lı.. Rcı~rmm 
cdh i sal= .br.· ';'."imiş b:,,. mek-
1up bu , .ı. Bu '11~-tnıı:>!.ı>. &'1m.a S<>

nı K .:;<uP.C~'1 Çııı;:lr,yordu. 

- Denek ki o ınııcHuılıu rcılıdö -
şaıniınımin cıibirı.ck unutım~ 
ha? ... 

- Elvot. İl;:Jlıeot okınutı- Yoksa ,zi.. 
m buhn::ık ıkııbi.l ol'rruyaca.ktı. 

- Ney.o yaıraa-? Kancı.it= se
s.mi ~zakltan ıduyuıyur ve muııtarip 
dluıvor..::ın. Keş!....., o mekıtufou a}ırıa
sa>ydıırn da lbu fe.lflktıt bıışım a gel
meseı'.'<i" .• 

- Buradan kuro~lıınak ı;.ar.ale • 
rine ~büs elıı:ııedioı IT'L? 

-~ çok z:sllm. Gimdittl 
başJıııw.a iki IJOOetçi ~ say
:;!"''100 eidt'WW:. 

ğiL.z YJ. Ben sabaJıları sütlü k.a
kaıc.:nu r,ımed.ın Würıim bllraıda. 

Sarn:..'ı güldü: 
- Şjmdi, sil'. fü !mkoo yerine he-

zaren sopam le s=-bıııh lan dayak 
~aJtısı var. İnsıwı, her şeye t.d
l\ cen ahşı•vor. Bacr"ld2•.'"!Ill, sl:llt:ı.m, 
amını\aırmı dayaklt.an oosJTl~ı. 

- Ne d>'l'Orsun .. Dayak fuslı da 
var d~n.e?! .. 

- Evet. H ı:b d:ı re hazin b:ır 
hıl. Hü=nda-n, hica1Jkfırd•n. ni
ha.vıı:nfıton d:ıha cazip fa.Wlar .. 

- Alayı bırak canım! Selımayı 
ııörıncıcf.n mi? 

- İl\: ır--.ceyi :bi. odilda g <ı;ırdiık. 
- lıh. 11-:! mu.tk - ~! Demek 

karıcıgını ı<Ö .. chl'..ı.. ..• 
- Alia·lı oövle göı Ci.?ıneyi k lm

scyc n.as•P \ ~ııı. Il.ıydut'.:ır be
ni ·baıi!layıp oaının bir klloesine: 
'hır 'Jblar. S,llin;ı da lııcydut re'si
" n .k.ovnu 'la bağlı obrak ymı -
~"rdu. Mel'un herif bu ~a.hnenin 
ızıtr ~ln.ı !' :c. ı <'e~:Jl.ı.rdi lbana. 

- 'ray :rl""ak ... '" D ~k ~im-
dıi Selm:ıct'' r >VU t ~t: İn koy-
Il ( .. ~'yo:r, O\ ırrı ? 

- Evm. Ifor f d"liıce ftşı\: ol
muş s .ınm:wa 

- N eroen tan ıış er.'" • 

- y~ çay'lruııda ı?Ö11mÜŞ. 
İngifu zaıb'ıtinin fod ::ıJ .. ap~r
tıın..'""}!!ıııdan kıl"\! 'lllt.>. 

- Z:Mıllı kı:zca:Jızın ı.ıli!ıi de 

ay·ye 
vsimi 

Açık kalan çukurlar 
Mü, ıx-!er V".::ya halknnız ta -

rafında•n su, e:okt.ıt..k, kanal tzas - \ 
yun, hav••,gazi veyd sair hususlnr 1 

i<:in rokaıd:ırda açılıp kendi.len ta-
.raıfında;ı. ıp3blan çu,{·~: \"e &ıa-
ca:arın J?l."..lşi gü"* l kapatıldığı g;;.. 
rü?ım iiştü:r. 

Belediyıe t'".sliiH hazirandan it:
ba:oo bu çuk!.11" ve bacaların İl<r 
tarafta yalnız lıeled ye tarafınd<l'I! 
llı;apaıtıhbileccğini kararh;;tırıp 
dün tcıkm l şu>bebre bi.[dirmiştir. 

Bu kıaıpaana m.asırfı iQ:n beı}ıdiyt! 
lbütıçe~b1,ı 30 bin l:ra lkomıılıınuşt:ur. 
Y aıl!nuz, i!xj!edi:ıre kaıpıama amıtiiı
dıe; masraıf mı b'ilahaTe haı!ktıan vıeı 
miies::c9;.il'C'rden tatıeil ed:.ı:rl<fu. 

23 Nisan 1920 
Buuün 23 Nisan.. 23 Nisanın 

asıl manası, Çocuk Boyramı olu
şunda değildir. 23 Nisanın bü • 
tün malıiy< tini, 1920 senesinde, 
ayni günde, Türkiye BüJiik Mil
let 1 Ieclisinin Ankarnda açılışını 
izah eder. O gün, ilk defa, bu 
memlekette hakimiyet millet ve
killerine geçıni~ bulunuyordu. 

Binaenaleyh, 23 Nİ<I n, milli 
hakimiyetin millete geçtiği bü
yük günün yıldönlimü olmaşı i
tibarile ';,,analı ve mühimdir. 

Dcnıokras.i.nin tenıeli 23 Nisan 
1920 de atılmıştır. Bu, bizim için 
bü_. ük bir bayramdır. 

B"OrulAN CEVAT 

Çorap 
Maarif Vek.iiletinin yeni bir ta

mimi vanlı: Bü~ mektep ta
lebesiıte yerli ıııallnd$D yapılmq 
elbise ve saire tedariki bildirili • 

yordu. b" L'~'- d ka Bııııa benser ır -....e e ' 
dm çoraplarıdır. Muhakkak olan 
şu: Kadın çorapları, bacaklan 
örien bir ihtiyaç halinden çık • 
mıs bir lüks, bir süa vasıtası ol
mu;tıır. On lira ile bir lira ara· 
smda satılan kadın çoraplannın, 
bu fiat tehalüfünün sebebi, bu 
maddeyi vücude getiren malze
menm cins vıe kalite6inin intiha
bında, lüksü istihdaf eden fik • 
rin hiıkim oluşudur. 

Şirudi, bu işi basitleşlirnu k, bu 
suretle, iptidai ve ham madde te
minini daha kolay ve ekonomik 
bi.- mecrav a sevketmek kararı ü
zeri.ide -;alr.~ılıyor. 
Kadınlarımızın zarif olmak id

dia ve emellerinin aleyhinde de
ğiliz. Bilakis, bu, içtimai fayda • 
!ar dahi temin eder. Fakat, bu 
yoldaki iddialar, aile ~?t<;elerine 1 
ve ıocmleket ekunomısıne zarar 
ika tdecek mahiyette olunca, ay
ni fikri müdafaa edenler safından ı 
ayrılırız. 

Maarif Vekaletinin, bütün ço
cuklarımıza yerli mallarından el
b:se ynptırlınak icin verdiği em~, 1 
jıanaatltrimizin devktin umumı 
kanaatlerine de tetabuk ettiğini 
gösterir. 

Herhalde, israf denecek tarzda 
sarfedecek bol paralı millet de
ğiliz. 

REŞAT FEYZİ 

30 çingene toplandı 
Z'D'",,';)Lf.a ~'-'- · ~ '1ra!nrınd.a doı.ışa.-

rak d ~ ı. ın '' fırsat buldukca ta
v.uık ve sa.reyi ~n 30 ık do:r Çın
ı:ıaıe ıkal nı top!amı.şt11-. 

OL.-ıeııı.i'er>n ~·ne; bir ıh:Jde 
'bı...\.t.ı;. J türı.ı:;malru-ı haırü·kmdak!. 
Daıhiılııyc Vı ı:cllı-ltlrun emri ımıucı
bin°" hıınlım- diiier Q.ngı.ır.~m 
iskan o;lurulı.olcl:arı )JC:Tleıe ı(Önde
niılecek:lerd'ir. 

-<100--

İaşe bedeli kesildi 
Vali muavıin.leri ve <•ıruüyet mü

dürü emrinde bulıun:ıır, rnili;.t;ı,h -
dam mn hor yıl. lbehiiıyroe · :ı$I b:>
'ciek verilıın>dkte .di. Mıt>raıflıardan 
yaıpılill!Qlk tasarı-uf dolay:ısilıe, 3600 
1:iıro ıtuıban bu paranın b~n 
ilt.ı;ooren ~-cı'.ı'Jrnı"" ırniIDa5iıp gö -
ırülm'iŞ'.ür. Kayın~ konai<lan
mrı f.cfuŞ. .çin de b<tı<kma bell..d:ir 
yl<:c. para ver llııniyı.ıcelııt.ir. 

--00~ 

6 bin liraya bedel 
J).Laçkada Bron.z sok.aj(ı kaldırım-

1aorın da paııke olarak: y.apıliması 
karaır'~hr. 

Bu işe 6000 lira sarf.cılunac~ 
\"I:!" önürnü7Jd.Ski ayın 10 uııdan HL- "\ 
baren f<ı:ıl.iyete .geçi~.c-L<.t ır. 

-0---

İtf aiyecilere mükafat 
ŞehrJır..;m i:<' ~ml:u-da fulıa

ıkilrhğı J!Örill.cı ık alan i.tfa>ycci .. 
ı1eri t.."'SVi.lt iç-:n; ibunl""'1 verilıınek>
ıle olan p;:ro mükafatının. a~tm1-
rn;ısı karar'~ırıtnıştır. 

Bu rnaıks;"•.Jıa 3}1tila.nı 2000 l5ra 
3000 liraya çtkarıılımışl:.U-. Diğer ta

GOr üz 
ÇOCU 

Yarın her ailenin iştirak 
edebileceği mükafatlı 
müsabaka yapılacak 
Çocuk ~aıne loıı.ıuınınIIUl 

2tl ııi"1m çocuk haı:trıısı .... l:ı:eyıraıı:rıı 

mi.i:ııasebatilıe ıllTti;p eıtııı:ğ; (Gürtıüz 
~) :ınıiiGalıaılııam y ıırm Y"'P>la -
caık!tı:r. v.., bu müsııllıaL'<aya hıe:r a
iae; y.arat çocuğ.llıe i.şbr.ai< edıecEif,ı
'l<!Cdk.tic. Müsabdlrorun pro,l?T.alllım 
y~: 

1 - 5 a,yılı!ktan. 1 yıışına kadar 
dla:nl.ar. 

2 - 1 yaışından 3 yaşına kadal" 
olaııla.r. 

3 - 3 y~.n<lan 7 yaşma kadac 
ol.anlıa.r. 

a - Mi.i.."llJba.kalar~ Çocuk ınü
Ml:OOSlliı Dr. AL Şü.kırü Şa\~nıın 
ı:ıeıis.t ~: ıııltmda y ;ı:pılacakıtır. 

b - M ~isa'IJak21tlan soıı.ııa tl.r inci, 
fı!cirıci üçüncü gel ın güıbüz çı:> -
c~.a M>cbycler •-er.ii.:relktir. 

c - Mıisoooka :haşlama:ırlan 
evvel Dr. A Şüıkrü rarafllldan 
(çoculk b:ı!kımı) tı.ıılrkınrla bİ'r ıkcııı
ferans verlleo:ıkıtiır. Müs:ıbaıkadan 
ııonra aı:ıır:ıt'j n- b:r müsamere il'lr'
~ p edilmiştir. 

Ilç bir ıkayda ti'll:ıi O\mad.ln her 
an.ne, yet:~ irulği l(ilıiXiz çocuğunu 
alarak 24 n san yarınki ~ 
gün ö saaıt onda &'.'r"'<>?:hında. Frnn
s:ıız t;yatırosu saloımna gelınalıcı:ir. 

SaJıcına .,U.mclı; i<ı"n biır sıkıntı V\1 

mü"<.külat yu!<ltur. 
CJo<,uldarını müsabdk~ sokao

cak annelerin çocul:!Mının nüfus 
ile." ;ıı.1:'.--ını da b ırallMıimııde gc -
u... rı 15.zı:mdıır. 

Sivrisinek mücadelesi 
S im'.zdı.• }ıl~<r ytl munt.ızaman 

)'.: ·ım ııl<1ba ol~n Sivris.nek ve 'liir
fu m jca<LC'lc~i icinı bu yıl da be-le
ıdive bı.it~'-'Sine bcl ıdıy-e h•:sap (ş

Jt.>ri m'idürlüğünce 20 bin llra loo 
ınıulnnuştur. 

Fa.kat taısisnt azhı ğı d<Jılıayısle 
ıoc ıOOiye re sliiti ıma.kaıını w daı

imi enciirrıen •bu tahsisatı kfını"1.en 
ıbüıtıçııden çııka-mu.şlıır. 

Postacıların kıyafeti 
Pot;:a, ~.a:f ve ıı..llıeı:on ıQa.re... 

o;ı.nde çe.!1ŞQJ1 n1iiWzzi, odacı, hat 
ıbaıkıcı, 1J.ıig,r::ıfçı .ı;llbi müst:ah.dun
ler ~ ymıi lkıyaf ıt nümunı:ileri 
<teSl:ııit olunmuştur. 

Önüırnüzcforo; ayıda dağıtıılıacak 
o'.La.n bu veni elbis:•ler ın yakailia.rm
dıa. ve kasketllerinıdıe Jıcır kısım için 
aıyorı, hususi l:şar<ıt wı a;l;iım\ r.ılıeır 
de buiımacallcıtır. 

İngiltereden pamuklu 
mensucat mübayaası 

Pam ';.! u 'l'lensuc.ııt ~1<: üzere 
İn,; 'r.ıt>vı~ gden facc:ıTl!arımız -
da '1 ıbir :Os.nı ı bw;üııkü A vııup>a 
oks:>re... r'Dnırı.ısJı:mi;r. BunJıa.r 
Iİ.n ,;... r ı' - ;)..lls ıed:!ıen pamuk -
lu mensuc m yakmda m!ımkJkc• 
rtirrnı~ ~ 1 r--.:-"'mi \.'O piv '.'SJ.~v.a tcs'.ır 
n.::.lh'.I.ec.[f::.:Cıi s5)<J<'mişleni r. J:taı. 
'.V'°'•ıd'm pamUl""" ı menısucat çimdi -
l:i.k aJınımıam alttadır. 

ırafltan bütçe imk&ıısızlığ:ı do.La~ - --------------
ııı'ie bu yı 1 ifai}ı kadroouınun ~ 

kıı(>ırılmaJ.can ıaçılımış dam.ek! O niııltlllrnı.blıne iıınktm buılu!llarna>-
haYJe SeJınaıyı İn,giili:z.ler de an - ı ımıştır. 

* Roman.va ile ticaret miilake
re]ori yapmak üzere bir heyeti .. 
mCıı: Billcreşe gidecektir. 

:yıorhr.. - --

- Şüphesiz arWö• l.ar. Acaba bu •--------------------------, 
son r.<açınlın:ı foids.liİ.ndc de ·ben• 
den mi ~iioı:lhelcndiler demin? 

- Zanne!ım:am çünk.ü köşke İn
~rdcn hi<ç k ım&ı .gehoocii. 

- O ıl>alde kap.J!.m C'ım, haydut 
&!ctıbi lamyor .. 

- Nıerdoo anl2Chn bunu? 
- Çünkü, Reoep. k:ııpilı<ın Cım'e 

Ca.""Tilıcaı:Lın .lek-fon olmıı;. Ve Sel
m:.vı ıt.).'ıafona gctıirnn \S.. Ciını'ıe:•: 

B?ni ı>rı<ma aırlık. Ben bir haydut I 
reis nin kı:ı.rısı o!ı:hııın ! 
DedıNm''· Biziım.iköşkü ar31llUŞ-

lar. Serıln haber.m yakınını!. ! 
.. -· Be1ki olrubihr. B.Jn te~ .vıe j 

he..,ıec::nını<lan kJn~sıeyı ıgo:ı.:.:unı -
1 yoı um. N·ıı:wet sc-ııi bll'rarla bu.l

dunı.. 
- Sev din d..-ınıck?! 
- El.l!;ıl:ıte 81'..'V'ir:diıın. Ya canına 

Jm·s.ı.crdı .. Ne yqxıroik? 
- Kul'tukıNUJ<. Koske: canıma 

kıvs:ıi<lr:iı, Celal! Bu i<ıkence')-e ta
h . .,.-,,.,,u. eo..: rivor. Ba?.an ki>n.di 
ıztır21!"~ u 'Ulll'Y10nuın .. Sebrıaıııııl 
f '!""':lıt( du5<lukca t yl~m ür .. 
per·yor. 

O ırcc:e., ilki aırk:ıocl-<. h2vdutaTin 
ev '"!< boch.>md.:ı .1crce ko-
nu .u ır .. Dert.leşl.fa!r. 

C.C.ii: 
Blzi Yılmazd.."'!l ıb~a kimse 

lku --ıı.ız. 
D", rdu. 5€ın!'h iiııniıdsizdi: 

N c re d yse o da •bura.ya dü,. 
şec ... ! •.. Sen meraık ıtı"tle aız.irim! 

Avrupa Harbinin Yeni Meseleleri 

•• Bismark zamanına gore fark 
İngiliz matbuatı için Alma.o • 

yanın komşuları bitarafların ala
cağı vaziyet harp başladı başlı· 
yalı her günün münakaşa mev • 
~uu olduğunu söylemeğc !iizwn 
yok. Bu vesile ile yazılan yazıla· 
rın, tarihten gıdirilen misallerle 
kuvvetlenen mütaleaların ayrıca 
kıymeti vardır. Kiiçük bitarafia
rın kendilerini harbe. girmekten 
korumak için saydıkları delillere 
karşı İngilizlerin verdiği cevap
lar şöyle hulasa edilebilir: 

1- Küçük devletler varlıkla -
rını bü) tikler arasmd~ nıüva
zenı ye borçludurlar; 

2- Bundan coJ;'l:afya itibarile 
kürük huıhfüar arasına girmiş 
ola~ milletleri kendi varlıklarını 
korumak, ist ikliile sahip olmak İ· 
cin giri~tikkri mücadelelerin, o 
İnilletlerin gösterdikleri kahra • 
nıanlık.laTm kıymeti olmadığı ma
nası çıkmaz; 

3 - F"kat Avrupanuı Alman
yaya komşu küçük devleılerin 
siyasi bünyeleri kurulurken ve 

ondan sonra da İngilterenin yar
dımından hiçbir Zat'lan ınilst:ığııf 
kıılamamışlardır; 

ternıesi yeni değildir: 11-feşbıır 
Bismark daha 1865 de bir gün 
Holanda elçisi ile konuşurken 
şöyle demiş: 

- Doğrusu Holandaya sahip 
olmak isteriz; fakat daha ziyade 
onun zengin ınüstemlekelerini cl
de etmek için. Y.inc ayni Bis -
mark, Prusyayı Danim.arkaya, 
Avusturyaya taarruz ettirdiği za. 
man küçük milletlerin hakkı ol
mıyacağını söylemekte tereddüt 
etmi)·ordu. Fakat Bismark ileri
de bir gün İngiltere ile karşılaş
maktan çekini.-ordu. 

İnı?ilterenin kuvveti denizde 
idi. Fakat denize hakiın olmanın 
tesir ve neticelerini Bisnıark he
sap ediyordu. Bismarkı çok beğe
nen ve onu taklit etmek istiyen 
şimdiki Alman devlet reisi ise 
İnı:iltereyi hiçe saymak istemiş
tir. Yanlış hesap. 

Bugünkü v•kayio gelince; har
lbin ge~ireceği safhalar sonuında 
müttefiklerin galebesi üzerine 
Avrupa1·a verilecek yeni şekilde 
küçük devletlerin bnknku her su
retle korunmak İngoiltıre ile Fran
sanın harp gayelerinden en mü
hiınmini teşkil ediyor. 

Tunada elllniY 
-oıuıtl 

Yaııaa: AJIMET Ş . 
konıiS 

Beynelmilel Tuna • ıiıll 
geçen gün 6dg~atla ır:~ ,1 
rek Tıınada emnıyet r1~r . r kar• .kında elıemn11yet 1 ·anı 
mi&trr. Bu kırrarJann ·~yo 
anlamak için Tuna k?~~ıd•' 
mahiyetini bilmek ıaı 'yr · 
na'nın be~rnelınilt l \'tliZ1 ., 

ziın eden iki ~ooı is.yor irİ;e 
bunlar, ekserıya bır 
trrılmaınalıdır: 1111 

1- Kırım harbiuiıı soıı 
hedesı. zalanan Paris nıua 01ınd 

2- 6üyük harbin 50 

zalanan muah deler.. 
1
,, 

Bunların b" riuci!~le ""ll 
•• •rC ,:J Viyanada olmak uı< ıınır.t 

rupa komisyonun ]\;uru 11 ır 
tarı 0 •· komisyonun nza .' t:ııı O 

büyük Tuna dedetı 0 

. 1 • A,·ustıırY"' ımpar.ator ugu. · r ·ne ı 
İngilter" ve Kırmı h5 _ ,dı. 
eden Sardun)a devlet~ dolj 
yanın istihal~.si olın• ıdıı
italya komisyona azıı 0 Jc 

1. ahedc5 manya, Der ın mu • tfl 
un:ni elde ettikten son;n,şlı 
miyetli Tuna devlet.' 0

• b" t 
• . dı :;ır rile koıııısyona gır • )'ııg · 

onun ·~tihales~ ~la•'. ıııı."'° 
da komisyona ıştırak e ı: 
manlı iınparatorlııı:uıı~:ıııı d 
de varisleri olan bu~· el<t' 
lerinln komisyona _gır~~ et 
maıılı iınparatorluı:uıı ıotl 
deınekli. Çünkü imı>•\11• 
na devleti olmaktan çı ı;ıı 

İkinci ınuah•deye g~ • ..ıe 
daha dogrusu, b. r nıun dit' 
büyük harbi nihayetlcıt .~ 

· ·d· Bu "'
11 

ahcdeler scr•sı ır. 's'foo 
le Avrupa Tuna k0"' 1

1·1ı· ayrı, bir •en tc:ııa ~ ~ı~dıı. 6 
misYonu te~kıl ed.)O ,.,ds 
n1i3von Tunanın Al111911 . ., 

• . 60"" 
sel rind n basl:şarnk ~ı• 
' . """" Ibraı..le kadar uıan.an .. ;cıp~ 
nal acmak ve Jüıunı g?

1 
ıııo . ·r~·· e .• isleri ;yapınak vazı ıı.;..>"" 'fl''" 

olacaktı. Ayni zamanda p• 
liıhtan tecrit ediliyordll· in~\ 
silahtan t. er it nıcsclc~'~d,.lı' 
ya ve Avustuı·J'a bak 1 ııı~ 
kümleri, yalnız Tunaı·~i<''' 
d • ·1d· :t;lb Oder ve • · egı ı. c, elr 
bi Alınan nehirleri de 5

1 edi1 

açılmış ve siliıbtan tectı ·1ıb vı . 
Almanya A\"ustur)"•· tli ~ 

tikten sonra ehcının:~ f bJl 
na devleti olduilu. gi1"'f.;ş. ı 
hası· nazarıycsıllJ ur r ~ 
Tuna üzeri.ııde tehlike 1 

olarak peyda olıuru,tıır. 
50 

Fakat harp çıktık!Jl"tı' 1 · se ~ maııJ anın Tuna ~ya ıııı'""' 
istihaleye girm~tır . .ı\ dl 

• ·011110 •-< rupa Tuna koınıs) ·b'',.. 
Fakat bu komisyonla "ııeıo 
mıya pek yanaşmı:vot· j>l !"~ 
lel Tuna komisyoıtuıııı dıl ~ 
maktadır. Hulasası ~ıı ,,.o 

·ık "" ·ı manya Ttmada ı .. ]tll1 
kendisi tarafından s<•) • ~· 

. k·-•c>"' istiJor. Tunaya ıu~ · 
nıak istemiyor. . Jırf'. 

Bu cndise iledir kı !ti 1 

Tuna komisvonu Uelgrt' 'J'll~ 
etti. Ve ittifakı ara il•i.,;o 1 

r;ııde emniyet , .• asJ) ·ıı ı 
. • . d t dl:>irUr> ı• ıcın ıcap c en c .,ıır 

sına !.arar \"e•di. B~:/~ t;ı~ 
tadan ehcrnmiyetlı_ '\ ıeld 
manyanın herhangı bdıJ:lo r 
nii önlemek kin alın ıcıl · 

' d<' ,,ı. karara !~tirak ~~c? de ctı ,_ 
sında hır tesanut ıf• 3 ,i,tl~ 
nıada Yugoslav~ a. l\l.::lL' tıll''r 
manya ve Bulgarist:ın ,fılld ı 
lllUS \.'C dört rlc\"!Cf t~f~ ilt' 
pılan teklif ittifakı ·~·wr~·.ı 
d ·1ı . t" K a ııııı 11'" e ı nış ır. arar . :ık t 

sa ve İtalvanın i~tır 
dirilı,;ektcdir. . d< ~ 

Tuna kararı üzc~~ı 0,~ı •' 
devletler, yalnız. ~ 1 criPd ~.; 
nelmilcl ,·azivelı uz · ı\1 ., 

• ('"llJ;.~ ·I>: 
m'ş değillerdir. u 1 ti •' •' 
nın 1939 $Cncsinden j'ti~~~ I• 
duğu şarkı istiHi P';; pel1' 

sında Tuna artık b ;dıf• ~· 
bir poJitikaıım ifade• d~1ı~'~ 

1914 harbinin ~on::.n bil 1 ı> 
manva ile Macarısl b~ 1"1 
raııs masası başın:~r nı'f ,İı 
selesinden ba~ka. _ 1:.rrııi '.:, i 
rinde anlaşabıl~ıkblillik dfc l 
mıyoruz. Ke;,;alık ·ııer< ı,c, 
ara.ında rtalya, Jn~111 d~Pıf·' 
sa Slreza konfcr"\ ~o~tı • 
lnştıklan bir nıesc e ~,,,~~ JI' 
bir nehir olmaktan rıJ<i~iıll~ 
küçiik her devlet;- 0td t~I· 
atinin hangi tara 1 ~ 0Jıı11" 
ret eden bir seıııb• -

ı-----~ıarıJJ 
Deniz kaıs 

yardıı:JJi'kı' 
Bir .aıı:nor..öL"Ler ~; ..r 

olunması Qin ı;1'JI' ı; 
_,, vaP3 

son :>ır <toı>Jaı.... ' 
b:r r "Y' ıı scÇP /\ . f 
:reee-k.lcrdir. 13irll!ı;~r ,.~ . .ı 
mıınes "·' g&;ı • ' , 1:.ıY 

_,.,ı 1 . 
lku uıııda ıkaz<l'Z"" 

kıri.~ h r :.~de' 
im a!llöırl ı: 1:, ·.jı ., 

(Df''l.'an11 v.u) 
4- Bu küçük komşuları yut • 

mak 1ci.ıı Alnıanyarun iştiha gös· ALİ KEMAL SUN!1AN yapac-..kt.ır. 
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SON TELGRAF'tıt tarihi terrlkuıj_, , 47 

r , eri Uz k Şark'ta harbe 
s ··, üklenmek vaziyetinde .. 

~ . 
.qt ?;t;:,n 23 (A.A.) - Bahri t:ıhrn.n _ıcı,yo,ıım. Japonya'va kaa:- (etle uza.şmalar 'fapılması tekli • 
' a 1'clJS.i 'lllu.lVl!l Aıınrra. Ta- IJl tıek hı r.uz.a muh"'1' "" ,ı:ımek fini kri sürm~tur. 
' ;.,.:\"an cl..w. h<.. eye en • vaziye1ı:tıde k..'ll!m:mıız ı<:abcder. Amira tau.ssiq, sözlerine şu su-
~ ğıdJ!ti beyana<t.ta j • , , • _ ~ retle devam etm1$tir: 
~ ur· Hat,p. Fransa, ingııtere ve Ho- Harp, bir dcnız muharebesi şek-
~. \'lZlveİ, ili Zinde olacaktır. Bız Japonyayı ıs-

lar ihata edildi 
(l IDe1 ııabif•d•n dt'Y&DI) 

l'ler ll'ara:fmdan sanlınış blr ha.ide • 
dir. 

N ar'Aik mınıta.ka.sında ve daha şi
.ınalklc bu ~U:llo...«. üç bi>ı :k' şi.J.iık bir 
A~ımın kı.1.'.:ısııı:a b Jkuvve esir edil
ım'ış n.ı.?:.ı.r:i' lbakı1abllir. 

ALTI KOLORDU DAIIA 
GÖNDERiLECEK 

Londra 23 (Hususi) - Fiıılandi
ya için hazırlanan altı kolordu 
daha No-rvçe gönderilecektir. 
NARVİK"TEKl ALMANLAR 

1 
(ıkarılan müttefik kuvvetlt!S!in ha- ' 
rekatı ınnvaff:ıkiyetle inkişaf et
mektedir. Norv01;te şimdiye kadar 
yi.izden fazla Alınan tayyaresi dü
şürülmüştür. Trondheim her taraf
tan muhasara edilmiştir, Buradaki 
Alman ku\'Vetleri miqkül vaziye
te düşmüştür. 

SEYYAR HASTANELER 

_ Y azııalar : ._ 
llkeıı F. SERTELLİ Cevdet Retit YULARKIRAN . 

Yunan Çeteleri artık yerli Rumlar~ 
GÖl'l'DERİLİYOR d t k0 I "ti d .., b 1 1 d 

. Stokholın 23 (Ilussi)- Norveçe 8 eş ) 8 80 Jrmaga aş amJŞ ar 1 

.., k landamn Amerikaya yardım 1:t- ,~ . "b J ..._ L zı açı. ç:ı t ı!:ıd:ıt e1:nY'•K- ti..ı cd-.mıyeceğimiz gı i aponya 
~ ~ şa 1wt.ıkı; v:ıziyo:t n dr.t- mdı:_.'i ve büyük Okyanustaki iis-, da Amerika1ıı stıtıi edemez. Fakat 

Y\i,;, t',en C..iiJU"llsı ~. u.h - !erinden Amerilum 9=i!eriıı.n Japonya, Filip nleri istila11a teşeb-

Sto/.:holm 23 ( A.A.) - Dageııs 
Nyther, müttefiklerin kıtaatı ile 
Norı,eçli/.:rin Narı:iJ;'de bııluııan 
Almaıı!an Çember io;ine almış ol
duklanm bidimıcktcdir. 

Isve( ve Finlanili) adan seyyar has
tanelel" gönderilmektedir. Finlan
diyadan 100 yataklı ilk hastane fa 
aliyete ı:eçmi tiT. Amerikalılar da 
seyyar hastaneler gönderecekler
dir. 

İstidatlarına, cesaret ve kabili
yetlerine göre tefrik edilerek ba
zılarına yataklık, kimisine eöz • 
cülük, postacılık yaptırıldığı gibi 
İYi numara alanlara da arasıra 
faal çete vazifeleri verilirdi. Bun
ların seciyeleri uzun uzun tecrii.· 
he edildik.ten sonra, muayyen za. 
mJnlarda hususi yerlerde talim 
ve terbiye görürlerdi, 

mağa başlamışlardı. Her f,oyde 
ticaretle mC'igul olan Rumlar. çe
telere yataklık ediyorlardı. Bı n
lann bütün hedefleri Bulgarların 
Makedonyaya salıip olmamala " 
rından iJıarct iken, bilihare ,,~ ... 
kedonyayı kendileri ben;msemiş
lerdi (2) a~;~;•ub;~~;lciii/a8~Yk:~ iç;~ulh~~~~ e<l::h7~ uzun 

il,,, ~iirldet bozulmıyacağını söylüyor 
' ı· 1~~3 ( ~1.A.) - r»ı•.ıar Baş- Bizı.m m:-ınlekeUmiz de harbe ceqimi~ ümit etfü·ecek kıtı•ı:etli 
• rrı:,ıo" vilüuctlerde uaµtıı}ı sürüklenecek. mi? Hc,,imızin önün- sebepler t'anbr. Kar'iı ıen kaniinı 

esasında köu1i1ere lıita- de m;J•emad uen sorulan suai bu- ve surasını kaud 'debılırını /,.:, bı-
•ı:ı[tiigi nııtıık'ta demiştir ki: dur. zim sulhumun.n hl<il ed:leeeqı 

ı,,.,, Ji ~~ dünya feci lı.ıidisel.er ge. A '"İZ köylüler, .~izi temin ede • ewliscsrni ı•erecek h cbir ~art ve 
~ 'ldıı •r sırada, Bizler Bulga - ı bili>iın ki. ualnız Bulgaristanda \ hıid se m t'etı• edcjıldir" 

l!ıtıı ıulh ı•e bitarq(!ıJ; politi- deği, Bal·anarda da daha ıı ... --ı<n [ Başvekilin sözlen u ım ıı:-un 
11 ayrılmıyor•ız. mti.ddet sulhden istifade ed~bile- alkı.•lanm~tır. 

~ Paris'te gizli bir Komünist 
~"*t'.ı 23 (A.A.) - P;u zaıb .ar;ı,) anüh:.n hı:rp s:ı.ooıv:· Mıi :-ıs Ue - ıaırm hC"pSI d ::...il<cri m2'">kcney• 

teşkilatı 

~ !iı;lt • kil.1."ı n y- , .r!nd. mt. d<lit Y"l:J '~ varıdır. sevkrıcilm:~kı:ıdiır. 
~:.ır. Bu. ~ ıat 'ı ı 74 k.şi teo.,k.f ecı im .,.. M~vkuf-

h- Romanyada petrol tahdidatı yapılmamış 
!ıiİ~. 23 (A.A.)- Petrol. iş
"LJie llı.iserliği, dün akşam bir 
~ttin1,leşrederek dahili petrol ti-

111 bir takım tahdidata ta-

bi tutulmuş oldui\una dair mernlc- ı 
ket dahil .-e haricinde dewran e
den ~nyial=-rı tekzip ctmi~tiT. 

Bu tcblii>dc Roınan,~unın müs~ 

tchf'k!er! tahdidata tabi tııtrna,ı
na ı-rnhal lnr2krnı ·~cnk miktarda 
pctrele malik oldu~u ilan edil -
mektedir. 

~ caristandaki Amerikalıla dönmeleri bildirildi 
~ b:~ 23 (Hususi)- N~vyork- 1 tebaasına, gönderilen hususi mek- r yolları k.,ilmeden Amerikaya 

'e, ı.. aya gelen haberlere j .. 
"'""aristat>daki Amerikan tuplarla hunlar hcnuz muv.ısala dönmrleri tavsıye Cdilnı. t:r. 

Çocukların bayramı 
~ U lnol l&lıi!eden dn•m) 

~ ll;ı~ doktor Salim Ahmet 
~ ııa...;ı?e irat etr i !erdir. 
~~hen ilk okullar adına 
~'lıııd llıinde kü(·Ük bir mektepli 
~ aıı bir nutuk ve Eşber, 
'\'..~adlarında iki mektepli ta-

ıı .da şıirlcr söylen !ip ınc
llihayet verilmi tir. 

~ TAKSİMDE 
~ .. ~ıtta ayrılan b;r çocuk ve 
~ t.~?eti saat 11 buçukta Tak
i, \fı~IU"ryet abideı;ine gide -
ı,/ııııı;tl'e merasimle bir çelenk 
~it a_~dır. Bu sırada Halkev
~~ t011:'ı:~r t"-'ekküller taı-.ıfın
~ ııı~ •rılen çelenkler de Tak-
1,~ı ij~~danına getiri!ıni~ ve mey'*- lu~uran kesif bir tal.ehe ve 
ıı..lıı 3'i lesinin iştirıılile istiklal 
"'1!0, Ylenerek abideye konul• 
Qlııı. 

~l~~ sonra kur~mlar mü -
~ 1.ltı,;l"i ~e talebeler tarafından 
"İt~· SoyJenip abide etrafın • 

~· . ~:t r smi yapdmıstır. 

1>1c \~ ER YERLERDE 

'~ı~rı tekmil ilk ıııektcpler
'l,;,_~3 ~i ere muallimleri tarafın
(' san bayranıının mana ve ) 

~eti anatılmışlır. !Uüteaki-

ben talebeler parasız sinemalara 
götiirülmü~lerdir. Eminönü Halk
C''i tarafından l\larnıara s."nen1a -
sında saat 10 da 20()0 çoeu;;a hedi
... elcr vcrilıni~tir. 

Csküdar, Bt~i"kta~ Ka,tıköy, E
yün Fatih \'C Bü.vükadada da sa
at 10 buçukta to;.lanılıp merasim , 
~·apılmı<lır. Falih Ilulkevi tarafın- ı 
dan 3000 çocu~a şd..er ver'lmi~tir. 
Beyoğlu llalkevi de 104 çocuğa el
bise ve a~akkabı vermiştir. 

Saat 11 dç inkılap ıniiz~sinde, 
saat 14 de de çocuk kiilüpban~sin
de birer sergi açılnu~tır. Saray -
burnu parkında bugiin ve yarın 
akşama kadar bando \·nlııı muh • 
ldif eğlenceler yapılmaktadır. Bu 
gün saat 15 de :\faks mharda bir 
çocuk balosu, Frnns.11. tiyatro~un

da d~ büyük bir müsamere wril
mektcdir. Bu "ece tekmil lblkcv· 
lerinde de nıerashn '\artlır. 

ÜSKÜDARDAI{İ TÖ&F.N 

Cocuk \'e hakiıniyrti ıniJliyc 
hayr~mı Üsküdarda da fe,·kalfıdc 
canlı bir surette kut!ulaıımıştır. 
Sabalılevin iskele mı~·dıınında on 
he' ilk mektebin lalelıesi \"e kesif 
bir halk kütlesi toplanmıslı. Cura
da merasimi Üskiidar kaymakamı 

~an: Rahmi Y AGIZ 

IBalkanlar için bir 
plan mı? 

(1 inci r:;ı.hücd~n de•am) 

Bu mehafile ııa:aran, Alman~a 

Macaristanm muva{akti ıle Ro -
nıan.ya üzeri1ıe yüritdiığii. zanıan, 

İtalya da Yugos!av;.ıayı cmÜ.•'l
lcilı lıimaye• si altına alacaktır. 

N·eticede Trnsitvanva M acarista
ııa, Basarabya Sovııetlcre bıra -
kılacak. İtalya SU$1' limanından 
.Ma.cari.Jtana mahr~q ver(cektir. A!
mar,;a Balkanla~da ara::i dat''!St 
gütnıiyecelr, {a1'at Ball:an ikt"sad.i
yatında umumi ııezaret hııkkıııı 

mıthafaza edecektir. ...... , ..•...•.•...•.. .. ' 
İh•an kısa bi ıı· ıabe ile açtı .-c o
n.ı tatibcn Poı ti başkaııı ve tr.ii· 
tcadd;ı genç mcklcp\'l<'r 2~ l'i<a- l 
nın hu.sus;, etini tl~barilz c:!iı·cn 
nutuklar •ö~·leın'~lırdir. 

hk<'lc meyd:mınd~ıı hor ket e
den tören kafilM' saat orı hird(' Do
ğ::l'ıcıl:.r n1cytl:ınına g .. im· - \'C o-
rada şehir baıu!ostınun i~lirnki ile 
nıuazzanı teznhüratta hulunu.1 -
nıus, hitubel~r 'rat olunmuş \'e 
saa1 on ıkidc törene nihayet ve -
rilmi~tir. 

mil yakl~mışlardır. 
ALMA. 1LAR TEDA Ci VAZİ

YETTE KALACAKLARMIŞ 
P::rb 23 (1Jus11,i)- Almanların 

Bcr"rn. Trondjlırim ve Oslt>rln hn
lun::ın ku\·vetleri arasında hır jr
lıc"ll t,.,-J, etmekten snrfınazar et
likleri :zannedilmektedir. 

Al aaıılar t~dafiii \0 azi3 tite ka
laca' !ar.fır. 

l,ondra 2:: (Husu i) r>oncçe 

A~ker GözUe 
Ce heler 

(1 iJ~ri lillıiftde'l devam) 

rudan dorıruu.ı l3rıta1n/a ;.ı.,~.:ı.rıııa 
nıensuptur. Fr'lnsız fı,olarının. Aı-. 
11ı.an üsl(rine uapılcn tıaskın 1aırlıı. 
isimleri pcçmeıııiş o(man da qarp 
ha0 ·a fi'olarile B>'itanı;a Jiloları 
jaaı y t ·alıalarının ayrıl nıış ol
ma ndan-1ır. 

Aiıruı.nıardan Nor ·e, tist.:ın '", 
Şımal dcnL "nde ve in,,· ı ,aiıi!
lennde dii.şiiriilen tayyc cı.raen 
anl~!dıilına qöre, Alman ha"a 
mar.ı;allıqı uç büyuk {ilo.~unu 
Norveç harek/itınn "e in:ııtereue 

1
. 

karşı kµllanmaktadır. Alnıanııa
nııı hava kuvvetleri esasen dörde 
ayrılmııtır. Demek, fma.lde ·he
nüz ateşe qirmiyen bir garp fi • 
losu kalmıştır. . 

Akla yakın bir tahmiııle diycbi
l:·riz ki, Alman hava kuvvetlerinin 
hiç olmazsa yarısı şimale tahsis 
olunmuştur. Şimal harekatında ise 
Almaııların nekadar muvaffak o
labildikleri malumdur. 

Garp cephesindeki bütün Fran
sız ve İngi!ız filolarının yardımı
na ihtiyaç hası! olmadan sırf Bri
tanyaııa ait lıilolarla fngi!izlerin 
gördüqii 4lfr de meydaııdadır. 
Yakında Amcrikaya sipariş e

dilen en son .<ristem korku~ tay
yarder gelecektir. Gelecek tauya
relcTin e1'safı Avrııpada yapılan
lardan ~ok üsWııdiir. Bu hususta ı 
bir fik r verm< k ü:eı·e, oı son sis
tc ın Aımarı avcı ta11yarelerinin sa-ı 
atte ancak '6Q o'~ 5SU cıiıı:'lini 
ha!bul:;. LOCl{IJED marka Anıeri.' 
l:ı..n bo!nbcrri nan ıau.varı;l -roı·n 
sn• 't 0 64~ 1.. • -.. 're yaptıklamıı 
sö11liyelim. 

OSLONUN ŞİMALİNDE 
ŞİDDETLİ MUIIAREBELER 

Paris 23 (llu<usi)- Oslonun 70 
' kilonıdre şimalinde ınüttdikleıie 

Almanlar arasında ~iddelli muha
rebeler olmaktadır. Bu cepheye 
kamyonlarla mütemadiyen asker 
naklu!lmekledir. 

llamardaki Almanların iislcrile 
:ıW.kaları kc0 'l!niştir. Almanlar sa
hildeki Grom şehr"ni tahliye et· 
m1Şlertllr. Heı:ra kalesi hala mu
kavemet etmektedir. 

üyük 
.,, 
un 

Bu (eteler efradı iyice yet~t.ik
ten sonra, reislerinin kendilerine 
ımahrem olarak vereceği muay
yen .-azifeler alarak yaparlar ve 
sanki hkbir şey yapmamış gibi 
de ertesi günii sakin halka karı
şarak işleri ba~larına giderlerdi. 
Bir vak'a ihdas edileceği zaman 
kousoloshane ve melrepo!iıhane 
planı çizer, iştirak ed ccklcr rii· 
esa tarafından teshil edil.r. Çe
tenin teşkili için hnlu~aealdarı 
mahal, silahları•ı tC\"Zİ edileceği. 
~·er tayin edTr ve ona göre ken
diltrine talimat verıli·d .. l\lcşlıu.r 

(Başm:ıkaledcn d~\·am) eetc re;,; kaptan Diike çetesine 
nıcnsup iken yakalanan ikı şaki· 

llfus(nfa Kemalin bayraktarlığı nin i.slicv:ıbma alı zabıt ,·arakası 
altında iliin etme "ııin yıldonümü- bunların tarzı bar<k t" hakkı d 
d .. 2·ı • d ll" . d . d" e ı n a 

ur .. • ı~on a m' 1 ıra enm ı- e aslı bir fikir .-erebilir (1). 
ı?.aıntZnr, ınanı, ısyanı \'C TUrk ı 

kanıntlakı bii}uk miJld CC\bcrinın Yunan çeteleri faaliyete 
her Wrlii ~art allında d-hi istik - • 
hale doğru akışını hakimiyet ve geçınce ... 
irtika.n! ti, inaııiyet 'e hayatiyeti, Sercz jandarma kumandanı bir 
şuur ve bütünliiğü vardır. akşam f?C(" vakit muta arrı!lığ:ı 

Bunun ıçindir ki, 23 Nisan 1920 sü,·le bir ihbar yapıyor: (Vesik;ı: 
Cumhuriyet bayramından ünce ve 2P' 
Cwnlıuriyet bayr:ımından sonr:ı •0.."Çen. '37.ar gÜ'lti Protonun 
Türkün bağlanaca~ı en btiyiik ana nezdinde ot mr bir ikıcş~le bir-
bayramdır. Eğer, 2.l Ni,an olma . k:ı" Rum, Arab.-.cı ınahallesiııden 
saydı ve o gün milli irade kendi ı:e.;'erek Alibı>y köyi.ine ırtmış.ler 
bayrağını Ankara kaJe,iniıı bur;;- ve omdaıki bıtkkal Sotirinin dük-
ları üzerine çekip: kfuıwda toplanıl"·~lardır. Esasen 

- Ben bütün milli hüviyetimle mıE"Zkur bakkal da-ima Rum eşki- 1 

varım ve., buradayım .. , yas:nı dükkamnıa kabul Ye ken- 1 

Dememiş bulunsaydı bugün ne di}erune yardım etmekte ve Rum 
biz elurdu.k, ne Tiirkiy~, ne de o k~ i.se bu e~t Yll. a srk sık BuI-
nun Cumbnriyeti. Bunun içindir garlar aleyiıınde vaz ve MSih:ıttıe 
iti her Türkün 23 Nisanı bildiğin- / bulumn.a..<ta olduğundan mer.k.u-
dcn daha h·i bilmesi, ondaki ıınWl tz.kibine baslan.ın.ış ve ken-
moa:ızam hayatiyet, 'ltllll" ve dilen şehre sabalıa kru:şı avdet 
milli dinamizmi daha ge -
niş bir idrak ölçüsü içinde etmislerdir. Bu adaınlann sl>vil 
kavraması ve yirmi üç Nisanı ta- menıurkı.r vasıtasilıe gündüzleri de 
rihten öncrye varan büyiik Türk takiıp ve t•rassut edilnesi husu ... 
imparatorluklan mazisi ile bebe- suruı: müsw.-ıe bu_ llrulınaaı rica 
mehal tarihten sonraya kalacnlt ok ıur forman.• 
büyük Türk Cumhuriyetinin var- Yukarıdaki tezkereden de anla-
lığı arasında tanı bir .. nasü bade!- şılı.-or ki, Yunan çeteleri artık 

kiil ettikten sonra, •ık sık Screze 
ıtid)p gclmeğe başlamıştı. 

(Pt'Tonya) cemiyetinin Se.rezde 
oturan birinci reisi doktor YanJ 
Karaca, ikinci reisi de Sotiralıi 
idi. 

CenıiJ·etin veznedarı Yani Ka
rabelıi yaman bir adamdL Şchir<k 
ve köylerde her Rumun cemiyete 
girmesine çalı.şıyor, ayni zamanda 
allık taahhütlerin; munt:ızam ıaı.. 
sil Ptınekte büyiik bir meharet 
gösteriyordu. Cemiyetin herşey ... 
den ziyad;ı, süphe yok ki paraya 
ilıtyacı vardı. Cemiyet, katibi Pa
limer ,.e veznedar Yani Karabell
nın yardımile bu para)'ı topla • 
makta ,.;iclük çekmiyordu. 

Yan· Karahrl~ gcrçel;ıten ibe
Ifılı bir adamdı. Hangi Rum ZCA

giııine: «Falanca glin su kadar pa
ra ver.,.,eksin. Cemiyetin bu pa
raya ihtiyacı vardır. \rerıncz..ı..;en, 
sen bilirsin!.• dr-rse, istPdiği pa
ran derhal ve kolayca tah•il o
derdi. 

(De.anu var) 1 

(2) Yun.ı?n çetesi re Ie•ı en 
Du.kn l>ı.r beyanname nen 
şu sözler :razıl•aır. ·M..Ji._ ~ ı,ya-
d .k;; )erliler n suratı .z. 
l'<'n:.l,;kri, ce111?leıj, burı:ı , -.>&-
kı.şl;:::-ı tamam!!<• e&<ı Y1<, ı J,,._ 
~ine meooup olduğu!'~ g k""lncz 
mı"? Böyle bir millet Bu.l;ıarhra 
iı:lıet olur ve onların d:llk knnu· 
ş11rsıa, budıal nasJ affediLr? Hay
di vat.aru:ı.,..ıar, bcroi <liınl -ı, .. ,: 
l\~c<lonya, Yunaıılı1"x ıır. Bu.1-
g~•Ian burad;ın defetme içu lı~~ 
men birleşlruz ,~ tı<. .. :.ı•' h<crıııbcr 
ok.ınuz.• 

Serezde teşr klıül eden (Peron
ya. cemiyeti ınüe. sisi~ unıunı Rum 
ınckteplcri müictti~i bulunan (Sa
r00>) adh bir konıilacıydı. J{cndisi 
ekseriya Sdanikte oınnır!reu, son 
aylarda yani bu cemiyet ı~şcı.,. 

l\lüddeiumumillğe davet 
İstan.buJ.cla :buhıııdu.ıtu a ·' ·lan 

!Mucur C. mü<kk>iu<ıı UıIDU: Cc'a
ITrodfo Cel:asın hemen -ıcmll:! ve-

mevt. gc~iti ve yeniden kuruluş, 't.aıı.zı_ müracaat c--1m
1
csi. 

milli hakimiyete, milli iradeye ka- ---------- ı--------------
y<Tli Rumları da teşkilatlandır-

vuşus günü olduğunu tanıması Iıi- (1) - Ves:ıka: 31 - Bu zabıt 
zm1dır. varakası Yedi hüyüık saJııfC'den B<:yoğlu dört.tincü 11!.h hukuk 

ibmrctfü. o sırada s~rezde yaka.- lh5dciınlıiğin<lıen: 
Çc.euk bayramının bugiine bağ- lan.an iki RU'Ill çc tccıs:aün çok 

Ianışmdaltl •Ata'tiirk sırrı• dahi mühim itiraflar.ile doludur. Bu 'l:fJ/6/936 "tıa:-i.h.iıııd!~ Ş ; Ç')Cuk 
Türk vatanının istikbali olan ço - adamlar vakaıyı de v~.::cc, Ma- lh~ öl-en $,'"Vkı: Bar.;ıı.sın 
rıığa im brikuliıde mazi3 i, bu ana lredonyada Bulgar kon:.tacılari!.e ıe:-. resine m3hkıeımcc. c-1 k.onu.la-
giinii. dalıa iyi tanıtmı~·a, benim- caı-p:;mık üzere faaliyete ı:<-'çtik- rak :r.cm.i tesfıyesrı-.o karar v-ril-

A m-r<kadaıı miittefiklac ge • 
lecek d qer marl·ı:'ır ara ınd "IJ<'· 
ni C,ırti,s.'ler saatte 600 k"lometre 
·:c Ai>"crba.s'lar 690 k'lometre ııa
pıuoriar. B'ınlar da müttefikler 
filol<F'na ilııhak ~d·nce şimdiden' 
ne vazi;ıettc b1ılundnc~u nıalt1m o
lan Almrıı ha1Ja kuı:ı.>dlerinrn ha.. 
Iinı bir d iişün m.e1i... . 

setı;ııye yarar olması içindir. Milli leı:ıini mü.ı~t"ıı: huzurunda it.İt- ;pUŞt.r. ilin ~lhirulen başlıını.aik 
< naniyet ve müselsel milli ıııııci- raf etm4lerdi.:r. fuıtoıre alaaık \"erecek ve •a.ir su--
Zl'lerin1ize analık ve şahikahk e- ....... ,,,.. _c_,,_,.._,.ı_-11__ bir ·- --'-
d b L·· . k Bu ist:ntak arasınd- o•l.j fui~ 1 ru...., ''"'"''"'"'"'"--ın . ay ı.,,..~ en u ,,uyıi günün yıh'iinümün- m ...... ~ lu 
de Atatürkün ebedi hatırasını ta- tako: •Bizim h.ükümetJ.c alı.şveri- I 'B;Y?ğ . dö~ünoü sulh h~ 

· d k şi.m:i.z yoktur. B<z cFeronya. oe- M_1
1<. lmlil!.m. ' m_uııac_ aaıt (l!ıınelcri. zız e er en onunla birlikte ve onu iirld:ıtıindıe ~ 1 

a.narak tek.rarlrunnlıyız: miyeti hesabına çalışıyoruz ve m , mııracaaıt etımıyerı er 
Bulgarlara Malmdonyooa i.stlklal iıaık;lmıda bnuınu mrdeıı.inin 561, 

- Ne mutlu, Türkiim .. diyene. vemıemek için, kanımızın son 669 u.ncu maddeleri hüki.iımleri 
ETEM İZZET BENİCE dan:lıısına kada.- da çalış~, ıt:<ıtlhiık ediecoi!'i ıitan ohıınur .. 

--------7---------------- demiştir. (26349) 

Donanın; Geliyor 

Sllrını, harı> zt'nginini yedi yer· 
den temennalarla ddkavulıça se
lamlıyarak i~ki ile lıaşba~a hı • 
raktı. Ku)üpten fırladı. Hiı- fayto
na alladı, Taksime doğ;.-u uzak -
!aştı. Gözden kayboldu. 

""" 

şthiın 
Şe..,k;t 

~~h 

sultan 
beyle 

bir kaç defa bu 
münakaşalara da 

yüzden 
girişti -

*"~~ade_ . başını salladı .. 
~ ti)~ c•k•lınce, masnnın ba-
~ doldeıı harp zengini bfr ka -

1
111, llrdu, bunu çekerken sö-

~- ~11. 1 . 
.~' h~e >akalrın Sarım .. Nıısıl 
~~ dan uzaklaı;tımıağa se· 

~ • ~<>sn.adan ivi Lir intikam 
•to· ' ~~ Je lı.ızırladın mı? 

~~ 1\ Q "iııuun Pa.şam.. 1 
hı, ~4• şöyle tam i't<diğim 1 
ı~ ••he l b :--.q, b-. o sun u .. 

i ~~ld .. 
... · ı~tııı,. u: 
·~ s· huynrıııaym beye;en
• ~u~u urı~ kulunuz lütfen 

\, •ti İ;brdugunuz tevettühata 
~•tııı k_1 için uğrunuzda ca
. lı;ıirje len bile çekinmoz. 

\ıı! 1 ne ı;rrı Sarım bilirim .. Peki, 
~ · 

8 1l•nak ta~avvumnda -
~~'nı . t·L ~ ; ı~ce lı:r se le yarını sa· 
."'ı ij' (1 tldcnd •İnin kulağına bir 
~· ı'~lerk •dı. Bayramzade bun
~i .•. s.ııı en başını tasvipkar bir 
~~ 'tıle~ılor, kiih hayretten göz

ıq ıu;•k çigned'ği lokmayı 
t:._tıı sel ~lor,. kah karşısınd~k.i 
-~~ bir ·~ll•t ni takdir eden 

'lll~ y eb
1
!'8"ümie kafasıw 

3l ıındırıyord11;-

sarım; anlatmasına son verince 
Bayraınzade ilave etti: 

- Bu akşamdan tezi yok, işe 
haşlıy•lım. Sen hazır mL'<n? 

- llazırım velinimetim!. 
- S:r~ye ihtiyacın var mı? 
Sarım boynunu büklü, yarım 

r.ğızla: 

- Eh, yok gibi bit"!jey efendjm! 
Dedi.. 

Bayramzade iç cebinden çıkar
c11•~l s!~kin bir cüzdandan iki tane 
beş vüz liralık booknot seçti. Bun
ları S3rıma uzattL I!ave etti: 

- Al su parayı .. Yanında bu • 
!unsun. Ani masraflar icap eder
se sıkışıp kalma. Bu işin müm • 
kün olduğu kachır çabuk netice
lenmesini istiyorum, Hiçbir şey
den korkma, çekiume! Yalnız in
direceğimiz darbenin çok deh • 
şetli olmasını temin et. Ne za • 
ınan heni göreceksin? 

Sanın, iki büklüm olm~tn. E
fend'isiıı.e ~vap yetiı;tird.i: 

- Yarın akşam ilk icraatımm 
ıı,ıetiresini hakipe~e arzede • . ' rım .. 

- Güzel .. Y-ıne beni bu:ıada bu
lursun! Haydi, uiurlar olsuıı .. 

-5-

Şehime sul anın yemini 
Beşiktaşla Ortaköy arasındaki 

sahil kısınını kaplıyan Fer'iye sa
raylarından Şehime Sultanın da-

1 iresinde tuhaf bir vaziyet vardı. 
Dört gündür dairesine kapana

rak hiç k;ınse ile tek lakırdı hile 
etmiyen Saltanın kederi bii3 ük • 
tü. 

Çok sevdiği, üzerine titrediği 1 

kot:ası bekim miralay Şevket, bir 
kaç ayılır Sultana karşı soğuk dav
ranıyor, aradabir, gece saraya uğ. 
rıyarak dışarda kalıyordu. 

Şehime Sullaıı birkaç defa bu 
yüzden Ş<:.-ket Beyle hafif tntip 
münaka•alara da giristi. Fakat, 

ı' genç hekim her dcfasmda: 
- Sultanım, ne yapayım işle

rim o kadar çok, o kadar mühim 
ki .. Vaziyet de malum. Harpt.eyiz. 
Düşman tahlelbahirleri Boğazidn
de cirit oynuyor, ta.vyareler tepe
nıizde fır dönüyorlar. Vatan hiz
meti nii,ı:unda buna ben katlanı - l 

Bin FİLMDE: BEŞ ASIRLIK TARİH .... , 
xuı. LOUIS, XIV LOUIS, xv LOUIS, İHTİLAL, İIUPA

RATORLl'K, III NAPLYON, SACHA GUITRY - .JACQUE
LINE DF.LUBAC - LUCINE BARROUX - .JEAN COQUELIN -
JEAN"NE BOITEL ve diğer 20 Fransız vıldızı tarafından f•v· 

kalilde bir tarzda yaratılan 

ŞANZELİZE 
Şaheserini bu Perşembe akşanundan itibaren 

SARAY Sinemasında 
Görecek ve dünyanın en güzel, en ihtiraslı ve siyasi aşıkane 

tarihi gözleriniz önünde canlanacaktır. 

Diinyanın zevkine doyamıyacağı ... Nes'esine kananuyacağı 
Büyük Hnfla yaklaşıyor. 

Şarkılariyle bütün gönülleri mesteden, dansljl>'İ:yle bütün insan. 
lan çıldırtan 

FRED ASTAİRE Eğlence yerJerinin baş döndüren güzel
likleri arasında yarattığı en soo ve en neş'eli filmi 

DANSIN ZAFERİ 
FRED AST AIRE ve JOAN 

... 
• 

anettil:im gibi .. Vazife!. " 

, yorum .. Sultanımdan bir gece u- 1 
zak kalmanın beni ne kadar üz-ı 
düğünü vallahi bilmezsin amnıa FONTA/NE 

Tekerlemelerile atlatmağa mu- I Perşembe akşamından itibaren LALE 
~fak olmuştu. ;.. .. liildlli!it::ıı;:;•mı:ı:ıı:ı:m .. _ıımıım .. •ımı-mmaıı:-

(l)evıı.ını vaz.l 

Sinemasmdn 

' Seyhan Vilayeti Daimi Encümeninden: 

1 

1 - Adanad:i yeruden yapüıc:ıık olan (58233) hra (371 kuruş keşi! 
bed-ifti on declıanali ilik okul :ınşaatot:wı (30000) liica (01) k:un.ışluk 

' it; ~ zarl suret:iJ.e eksil'tııneye kmuln-.ışlıır. 
2 - Eksiltrre 940 S'41csi nıaytsmın iıki.nci perşembe günü saat do

kınıda viliıyet da&nıi encii.mmiındıe yaıpılacaıktır. 
3 - İstıiyetier bu işe aı± keşif C"W"akını görme'k ü:ıırore nafıa mü

dürlüğüne ıooracaoat edebilir. 
4 - İst"ek!iler.iın (2250} llira naw.alkkat temirılat vemı<>leri '~ •·.hliveıt 

vuıllrnsı alahilıınel.eri içRı evvelce ya~ iır:ışırata mı.ı.Juı.bil aldı kİan 
evrnkı müsbit.elerini d.ilela;e-leııine baf{lama!k suretile ikindı maıdded.e 
yaızılı .(!'Ü.rıdlen sekiz gün evvel vüayet.e. müracaat etmeleri lazımdır. 

P<Ba ile gönıcft-ilen tEOtli1leri.n d., zıadı iyice kapa.tılmış olacaktıır. 
Post>adıa olacak g<:cilıımt•ler kabul edHlmez. (3050) 

• YARIN AKŞAM 
2 SAAT EGLENCrE MELEK 
Zevk Neş'e ve Kahkaha Sinemasında 

ZOGORT MiLYONER 
İhtişamlı ve zengin sahneler iç~risinde geçen nefis bir film 

Baş rollerde: JANET GAYNOR-PAUL~ TIE GODDAHD 

DOUGLAS F AIRBANK JR. 
Aynca: ME'l'RO JURNAL ea son dünya ve harp ha•·adi,leri 
Numarııl:ı biletler bugünden aldırılır. Tel. 40868 

• 
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Pirinç. Unu - Mercimek - Bezelya - Yulaf 
~e uir H HLB4.T UNLARI Kuvvet kaynağıdır. 

ÇAPAMA KA MÜSTAHZARATi 
M. Nuri ÇAPA Kurulut tarihi 1915 

Ziraat V ckaletinden : 

öantd-
Santonini havi olan bu bisküvi 

Herkes billı- çocnklar ta:rafmcbın alınması ~ kolay mü
essir bir müstahzardır. 

BARSAK SOLUCANLARINA 
Karşı gayet tesirlidir. Banak ııolncanlannm büyükittde küçük
lerde ..,hep olaeaiı tehlikeler gözönüne alınarak solucan hasta· 
lıklannda bunu kullanmalan faidelid.ir. He.lı:imlerimize ve bal
kmına tavsiye edilen bu müstıılıur her eczanede bulunur. 

KUTUSU 20 KURUŞTUR. 
Sdıhı.lt 'Vekaletinin miisaadesini haizdir. Reçete ile satılır. 

Güzel 
Olmak 

için 
Her pydea enel 

eıbhatli ve parlak bir 
tene, lek .. iz ve dil.z· 
fln bir cilde aaliit 
olmak lizımdır. 

KREM 
PERTEV 

Sizin de cildinizi 
gOzelleştirir, gudde· 

mınııeuııı:msDlllnıuımnm mımıııııımm ınıınıını 
TÜRKiYE CUMHURIYE rl 

Ziraat Bankası 
~ !erini bealıyerck can· 

laadırır. 
~ 
§ 40 senelik bir tecrübe mahsulü olan KREM PERTEV tertip 1 
!Si. w. yapılış tarzındaki incelik dolayısiyle, tenin fazla yağlan-

Kuruluş Tarihi: 18R8 ~ ınasına mani olur. Yağsız olarak husu!ri tüp ve vazolarda sa-
Sermayeııi: 100,000,000 Türk Lirı:ısı ~ tılır. 

Şube ve Ajans adedi: 265 :ı ~~~~~~~~~~~;::::::::::: Zirai ve itcari her nevi banka muameleleri = .111 ----

ıs 
"'"""°""'W'I':~~......,.,,,......,.,, ... ,- = 1 

~ e:I Y·ENi HAYAT 
1 - V\?tcBleıt ihtiTaeı için Vel<Alet binasında ~im '8l'tile t!O 1ıoo -

= = = Tiiırlkı ıyat., ır ~ şöbn.ıt 
~ btiıan hıı!ktJkl ve esas YENİ ~ söni'lcdk lı:ıömiirü aç>lk eksilıme ile sa.tın alıııocaktll'. 

2 - 60 ~ eömikdlrım mubamm.en bedle4, 1500 liıra w muıvak1c.at 
tmı.iııaıt 112 1ir1l 50 lııla'uştur. 

3 - Eksi!l!me 29/4/940 tarihlııe miisariif pazarı!tlri günü saat 15 de 
~ llııtzn alıma la:mıisya.ında }'Qll'lle.calı:. 

4 - KAilnürun te!tmi ewab şaı<!n~e sanııh8*ıe:n yazıiıdl!'. Şariıııa-
me )ewzmı ıınıiid~ ı;ıanısız dlıeınlk veril:i:r. .2745. 

,--

KENDİNE HAYRAN 
Çünkü tenine en uygun rengi bulmuş· 

İDEALiNE kavn~muştur 

~ HAYAT ~ lııiırdir. 
~ O dıa ABDÜL VAHİT TURAN 
== maııka.s:ıdı.r. Kalrveciler iQin 
:: n<'f is :olrum&rııruı: vaniır. 

wlcS-;.ı<>-.ı ~. adrese. diıkfkat: Galata Necatihey 

ıll~~~tt~r.~?~~~:;;·~oadciesi .. 1ııııııi·mN•om.m9m2mTm~m'21fmonıiiııiıı:m40mOm58İım .. ıımııı:ıııızııı!:llll!li;;aı:ıc:lllll::IEiB ..... r1' 
>f.J;i~~'~- ~;.:;~~~~ i 1 ııiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiôiiiôiiii' _________ _ 

lf:i' ~ Zührevi ..,, cUt hast.alıklan , ..... Göz Hekimi 

=ı D H •ö Dr. Murat Rami Aydın 
e r • ay f l ffi er 1 Beyoğlu • Pannakkapı, lınam 
~ Öğleden oonra. BeY•flu Afacamll sokak No. 2 Tel. 41553 
E!!, karfiısmda na~anbe7 aJ)&.l"tunan; Muayene ve her türlü göz . ı ~;;;N~o~-~!~3~T~e:l•:fo~n~f~l~35~8;;;;;;;;~·~~am~el~i~a~tı~f~ı~ka~ra~~a~p~n~ra~s~ız~d~ır~.: 

ı.:ru.;u...,~~iatl~~~~~~=-1 • .. i KAN ÇIBANLARI-ARPACIK-SlVILCE 
!§ Para biriktirenlere ~ TRAŞ YARALARl-AKNELER- DOLAMA 
~ 28,800 Lira İkramiye Veriyor : şlRPENÇE-PIYODERMIT-f:RGENLIK-

1 ==Ziraat Bankasuıda kumbaralı ve ihbarsız tasarruf hesaplarında en LER-HER TÜRLÜ Y ANıKLAR 
~ az 50 lirası bulunanlara senede 4 defa çekilecek kur'a ile aşağıdaki~ 
Eli plana göre ikramiye dağıtılacaktır. _ 
~ 4 adet LOOO Liralı} 4.000 Lira sa 
19 4 • 509 • Z.000 • ==: 
~ 4 • 250 • LOOO • e= 
5 40 • ıoo • •.ooo • = 
llE 100 • 50 • 5.000 • § 
Eil 120 • 40 • 4.800 • ~ 

~ 160 • 20 • 3.%00 • ~' 
~ • Dİ~KAT: Hesapların~aki pa~lar bir lll!ne içinde S? lira~ ~ 
==: aşal(l du.1mıyenlere ıkramiye çıkt"'1! takd:rde % 20 fazlnsıle verile- ;:;: 
~ cektir. Kur'alar senede 4 defa: 1 EylOI. 1 BirincikAnun, 1 Mart §! 

ı ve 1 Haz·ran tarihletmıde çekilecektir. 
·ı~ır.ıı O!Ul!ltlllnıınıı1 "' 11:ıw• •r·rııpıı• :•ıı''illlll"'l'"''"" ' ·· "'l'"l'lll"'llnım llioiıof,-'JiöıU IU ili ıı ıuılıi. •lrutiı. ı lol..ll. 111 Hl.1~ 1 .11,!ıt'ıılı ı ili J ili 1 uı 

Sahip ve neşiryatı idare edeu Başnıuharr.ıri 

ETEM İZZET BENİCE 

BMıldıtı yer: SON TELGRAF Matbaası 

v z 
Polivalan ve Polimikrobizen aşı 
MEME il TiHABLARINI ve ÇATLAK
LARI KONJOKTiVIT ŞARK ÇIBANLA 
RI KOLTUKAL Ti ÇIBANLARI v.s.v.s. 

Vi ROZAPATI EN ERKEN ve EN 
EMiN TEDA VI EDER 

• '<iralık ~\1 ıı11ı 
Heyoğlo Dördüııcıı S : 
Hukuk Hiikinıliğiıı~o ıl 

·n. roıo. ısirıe 11:ıılhı1"-'ll'.'...:c _.. 
iaımı:lmı dlü Raşeıle .ıı rt ~-~ 
ilJ P~ı z,aec S().'.!e • 
numaıruJı ev anuz:Jl)~d~ 
tile 27/4/940_ ~,-ibi<Jıe ııda ~
cumartırni gunu saet 0 ı<J)ril' 
r"'.Y'a wriılecelotir. ı,;ıtı <1e ,.
yulamda gootıeri!.eıı !(Un ,, ~ 
ı;ıtt., Beyo!\ hı dördUll~U ,9' 
iı ulruk hf>kNnli <>ine ın ~~• l'"ı . -0ı-Yl...-, 

oeo!mclıeri gijmıJ< ;stı"' id' 
)ç.ru!0k..k1"e müra<.'&at ~ 
IJfuı olmıuır. 26350 

Renksiz VP 

cansız 

saça 
elveda 

Petrol Niıtt~ 
k ,. 

Saclarınıza parlaklı ıt· 
lik verir, caz:benizi 'rt!Jf , Jef

•, ,nıı 
Kadastro Hakinılt9 ~ 

dC Ô / 
Ahlı~ mJıaı.ı. ""'' ı.ı ~ 

iskdesi caddecı nele 4:; ~0)1P','JI 
kanıda Lim.oııya ven-öC5 ıtP' 
Paına:yot ile avıni n>aP~ , 'i!İ 
PLallkliıye: -"" V.J. 

• .ı..:_ço.l I.;: und1.,;ncSI'_.. ~J 
•:S:<.elcısıi cı:ı<lJd.cs:aııdi . ~ ' .) • 
diilokarn nya.rısı sar ~ J'o'. 
VasillllO uhdıa;.O<le il<& ..e ~ 
len evla~l"rı L!ırnJ~ ~ 
ri.liliy\J geçmı.ş ,,_. S \';;ı.-ıı ıı>p 
ıtebaosı oklugu ha "" Jı<'i' ;;! 
.ası sıfahle mu,U ..ıı<~sl' ~ 
kili caiz &amı; ac•~ i~J:~ 
ıtroca yapı.lan tı>Sb ıt.ıı 11 dl~ 
ımes: ÜZ<>ı':ne icra kı~ ~ ~ 
m~ ııebiccsi.n.de .,,e~k.., td ..rJ v 

===========================================================================:====================================================::==========================I ıoa.,-rlıııu.nmüd<ll'll~~r·~~J1' 
- Muhakkak öyle.. Çünkü; Cem Sultan ve Süley- nuz •. İki saat sonra, sizleri gelip Aldanıp şövalyeler eline dü • ruQn toe:;l!)i~ nin iptalil~e ~;I'. 

No. 280-38 Yann: M. SAMİ KARAYEI. 

Çünkü, Cem sultan ve Süley~an bey Fransadan 
Macaristana geçeceklerine emin bulunuyorlardı 

Ahcı ve sair hİ'Zmetler için de 
müslüman esirlerinden adamlar 
ayırdılaru 

Ve Sultan Cemden hemen bn 
akşamdan hareket etın<sini rica 
eylediler. 

Cem şövalyelerin bo ısrarı üze. 
rine: 

- Adamlarımla on beş dakika 
mü"8k<re etmeme mös:ıade bu
;rıırunuz.. dedi. 

Dübosson, derhal: 
- Emredersiniz şehzadem .. 
Diye mukabele etti. Cem Su! • 

tan oldıığu ytrden )iiriidü. Sü • 
~ !Je)i alarak diğer bir o
~a çekildi ve şu yolda miizake· 

reye ba~ladılar. 
- Lala, şimdi ne yapacağız? 
- Israr edip bu akşamı atlat • 

nıak genk Sultanım. 
- Evet amma; herifler dinle

m;yor .• 
- Ne yapıp yapıp atlatmağa ça· 

lışınalı.. , 
- Yoksa, kaçacağımızı haber 

aldılar da mı bu aksamdan bizi 
çıkarmai(a çalışıyorlar?. 

- Olabilir Sultanım!. 
- Çünkü, çok mutabasbıs, ri-

yakar heri(Jer .. 
- Kaçacağınuzı haber 

sa bu akşamda.il bi:ı.i ycollaıaak is
tiyorlar-

- Sultan Beyazıdın geldiği man Bey Fransadan :Macaristana alacaklardır. şen Cem, timdi de aldanıp Fran- mma kaydı tes(I n\ııtJıl' ., ( 
doğru değil Sultanım. geçeceklerine şimdilik emin bulu- Dübosson ayağa kaktı ve şelı· sız Kralının avucuna düşüyordu. tloııoon kırk Lra av~ IJ\ ~ııri J 

- Bizi aşırmak istiyorlar. nuyorlardı. Eğer, Fransada biis· zadeyi sel3ınladıktan sonra yii - Cem, Fransız Kralı on birinci lllİll mürldeaaJeyihle .ııJ ı lC ~ıP'.. 
- Eğer hakikaten kaçacağun,,. bütün esir kalacaklannı lıilmit riidü, gitti. Lüiye itimat ediyordu. Önüne ge- ınna 16/3//940 tarihll<3;31" ıst!~ 

zı anladılar da böyle hareket edi- obalardı, Rodostan bir adım ileri Mesele lı:almamıştı. Artık yola lene itimat eden lın safdil deli- ıri:lmiş oJnıa!<la iıŞbU i1'1~ ~f 
yorlarsa bu gece ısrar edip bura· atmazlardL çıkmak icap ediyordu. Sultan Cem kanlı ille Osmanlı ülkesini ikiye ~ğ.mı z ted«l,:;;' ı(iill /I'~ 
da kalmamız beyhudedir. Cem Sultanla Süleyman Be • Süleyman Beye: ayırmak ve Padişah olup hüküm tlıen W:haren on ',,rac,-~'.ı' 

- Ya öyle deg"ilseT. yin müzakeresi ancak on be~ da. Lal b b ın ub-LL.L ııiirm·L · · h tü lii ,,..,.... kanun ~ı.na rrı" ~'~ ı9';r _ a, u er er m .......... .... ıçın er r aşa.,~ • niız akı;.; tai!<dirde ~ez:~ t" 
- O da var. kika sürmüştü. Çok geçmeden firar edeceğimizi anlamışlar .. Bu lara inebiliyordu. tat•;.,,.- k-~-'~ :, ~ 
- Ne yapalım? Dübossonun bulunduğu salona sebeple bizi bu gecenin sabahı bu· Dübosson, bir tarattan Sultan m~kai.m~ak iiı>"~ 
- Sonuna kadar ısrar edelim. geldiler. rada bırakmak istemiyorlar. Bi· Cemin hazırlıklarını görürken, di- nur. (940/l) 
- Evet, bu akşam kalmağa mu- Dübosson, mütereddit ve hay- • tara"-- d s it ...._, dı 

k .. naenaleyh, firanmız suya duş" • ger ,....., a o an -Jazı n 
vaffak olamazsak .. talihimize u- rctverici bir çehre ile şehzadeyi hh ı ·ı .. ak h l' 

miiş .demektir. Bir an evvel gı't· mura as arı e muz er.. a ın • 
seriz. karşıladı. de 'd:i Be t il Ih akd k 

- Bu heriflerin cebrine ne ile Cc.ın, kaşlarını çatarak: mek gerektir .. dedi. ı .: yazı e su etme 
mukabele edebiliriz?. _ Reis efendi, yarın akşam ha· Hazırlanmağa başladılar .. Cem leri~ ."'ti~hubulat giıekl'nderile.:ek 

1
sed fir· 

- Fazla ısrar gösterip herif • Sultanın Fransa Kralı On birinci m ap e m e meşgu il. 
reket etmemizi tekrarlarım .. Çün- D"b · da d Be !erle cenge girmek de muvafık Lüiye fevkalade itimadı vardı. u osson, aynı zaman a, · 

debiJdı'r, kil maiyetimden birçok kişiyi bu· dı bird b' Rod b •· Macar Kralı Korvetin yardımile yazı n en ıre oı;u as • 
rada bırakmamak ve memlekete kına ver-~den k rkıı rd - Herhalde kaçacağımızı an • Türkiyenin garp hudutlanna ge- =~·~ o yo u. 

Jıa ed 'kl · geçirmek icap ediyor. Bunlara B dın bab F tih ladı r. Ven ı i gemıci gidip lip oradan kardeşi Sultan Beya- eyazı ası a , zama. 
haber vet'di. Şövalyeler de işi yii- verilecek talimat var .. Hemen ha- zula i<ar1ı hareket edebilecekti. m hayatında Rodosu bir anıla do-
ze vurmamak için böyle bir ter- reketimiz mümkün olaıruyarak • nanınasile, onlwıile baskına uğ-
tip viicude getirmişlerdir. tır. dedi. Cem Sultanın ihtirası biz has- ratmamış mıydı? 

- Öyle .ise sabaha kadar da Diibosson, kat'i ve •on cevabını talık halinde idi. Düşünceleri ta- Bu sebeple, Cemi bir an evvel 
beklesek fayda yok . .' dedi. verdi: mamile bayağı ve hiçbir Türk - Fraıısaya aşırmak muvafıktı. Ay-

Son kararlan.. biraz daha ıs- - Şehzadem, imkin yok. .. Ka- ~uğunun yapamıyacağı derece ni zamanda da &yazıtla rahat 
ra. idi. Neticede muvaffak ola • ror kat'idir.. Hareket etmeniz ıa- adi idi. Babası Fatihin vücude ge. rahat sulh ;ııapacaktı. Cem,. Fransa , 
n. JZlarsa ileri gitmeyip hareketi zundır .. Ve bu son söziimiizdür. tirdiği fütuhatı ihtirasına 1wr • 
lı:abul eyJemrkti. Biz ı>imdi gidiyoruz. Hazır ..ıu- Dall etmdı; ı.tiJ'Orılu. <llevamı nr) 


