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Viborg 
dayanıyor·! 
f inlerin yenr mev

zileri kuvvetli •. 
Sovyetlerin tayyare 
zayiatı ~00 Ü bulClu 

Helıinki, 28 (A.A.) - Sov -
yetler Viborgu · tazyika tievam 
etmektedirler. Fin mukavemeti -
nin en zayıf noktaaını keıfetmek 
maksadile hiicumlar mümkün "Ol
duiu ka.dar ıeniı bir cephede 
yapılmaktadır. ~ücumlu bilhaı -
sa Viborg körfezindeki müatah -
kem ~tara ve Vuokscm civarın.. 
da Salmenkaitaya kadar uzanan 
biltün cephe hattmda yapılmak -
tli=ltt. ( 

· Vi~u...-ı ilcibeti bu m~:tt'!bc 
ye batlı:iıı·. Finler mul.-avtmct 
etmekte v,. Ruslar milhim mık -
tarda insan ve malzeme kaybet -
mektedirler. _, 

• 26 Şubat günü 18 Sovyet tankı 

--:-----...--~RuzveltinmumessHi 
Alman tayyıftlerl Şimal Denbfmlekl faatlybtt~~ ınra.'4ntaa .slli,hıız 
fener gemilerine de ·taarruz ediyorlar. Bir lngHh mecmnsmdan 

· ahtrğimız bu resim böyle bir hücumu tu\ir ediyor .•. ~ 

tahrip edlimiıtir. . 
. Mübaligalı bir nikbinlije ka • 

(Devamı 4 üncüde) 

Balkan şampiyonalarına giren 
takımlarımızdan daha kuvvetli -
dir. Aralarında beynelmilel mü-
sabakalara iştirak etmiş meşhur 
güreşçilerimizden Deluka, Mogul 
yak, Merkus, Çuka ve tvaniç de 
bulunmaktadır. Bunlardan Mcr -
kus 66 kiloda birçok muvaffakı -
yetler elde etmiştir. diğerleri de 
çok ehemmiyetli elemanlardır. 
Balkan şampiyonası müsabakala _ 
nnı kazanacağımıu kuvvetle u -
muyoruz. 

Müsab1kaların doıt Türkiye 
topraklarında yapılmasından son 
derese memnunuz." 

Yugoslav güreşçileri istasyon. 
dan mihmandarlarile birlikte !doğ
ruca Tokatlıyan oteline gitmit -
lerdir. 

Şampiyonaya girecek Romen 
ve Yqnan güreşçileri de yannlri 
trenle gelereltlerdir. 

Beri in 
gol unda 
Paris ve Londrayı da 

ziyaretten sonra tekrar 

Neison· zırhhsı -
i :mayna çarpmış 
1 . • 
ri ara ta.mir edilince lia-

diıe İf§a edildi · • · 
Londra, 281- 1nii}iz bahriye 

Romaya uirıyacak nazın Çörc;il dUn avam kamara.-
O hı~ı s .ıncllde) !ında verdiği. i.aahat csna.amda 

~elaon. isimli lngiijz zırhlısının ge
------------1 ~en ilkkanunda qir pıarna ç_arya----- - -- = ; rak hasarıı. ı•ğram"ış. olduğunu, if . 
..._.- ;a etmiştir. J3u haber uzun mild-e Ç ayJ 1 k aet .gizli ~uj.u1?1u~tur. F~kat artık 

~emi tamir ~dijmış, oldug~ ve, y ... 

1 
!·ında tekrar: h~ete g!receği içjrl m a aş ar )rıa.am,d" majızur görUlmemiştir. 

Tevzi günlerini göste
ren liste son sayfamızda 

SONOAklAA~ 

Bahriye nazırı fngilterenin bu 
harbde büyük topajda iki harb 
gemisi kaybet-tiğini, bunıı. mukabil 

(Devamı 4 üncüde) 

· ı ng iliz tayyarelerin in 
Kil kanalına akını 

Londra. 28 (A. A.) - Kil lta.na1ı üzerinden uçan tayyarelerdc,ı 
birine kumanda eden 23 ya.ııında Avustralyalı bir zabit, avdetle, ya
pılan akınm gidib gelme altı ıaat eilrdilğünü beyan etmiştir. 

Zabit, aefcrin umumiyetle pek aakin geçtiğini ilave etmiştir. 
Dilşman topraklannın tııtUnde bile tayyarelerin karşılaştığı yeglnc 
mukavemet kendilerini talube uira•;an projektörler olmuştur. Kayda 
değer yegane hadise Hellgoland clvarmda vullua gelmiştir. Burada 
Alınan bataryalan tayyarelerden birine kU1ı eiddetli bir ateş açmış
sa da tayyare salimen U.Une diSnmU§tür. 

108 bin çuval pirinç denizde 
I.ondra, 28 (A. A.) - Dün bk- kaza neticesinde Bingale'de Cli it. 

tagong limanında batan 5316 tonluk "Golcondra" ismindeki İngiliz ı:i 
lepinin vaktinde yüzdürülemememnden ve hamulesinin kurtanlamama· 
smdan korkulmaktadır. Gemide 108 bin suval pirinç bulunmaktaydı. 

Kaza üstüne kaza 
'\·lgo, 28 (A. A.) - tçlnde 21 kifl bulunan bir sandal Barnosa 

bumu civarında batm~tır. 21 caet Sr.lıjengo nahiyesine getirilmipe 
de wnazelf'rin nakledildiği odanın do~emeai çökmü~ vn ölülf'ri hekli
yen • kili yaralanm1'ltr. 

· Kömür navlunu tesbit edildi 
Hazırlanan resmi tarife,n~vlunların gelişi güzel 

arttınlmıumın önüne geçecek 
• J • 

(Yuaı ı tnclcle) 

Kral· Pozol'un maceraları 
"AFRODiT ,, müellifi Piyer Luiz'in 

. . 
meşhur· bir edebi eser inin adıdır 

~ . 

HABER bu güzel romanı iki güne kadar 
tefrikaya ba§lıyacaktır 

' 
. . . . . . . . . 
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Yazan: o·fERO. 1 ercüme eden: 

Piryevskinin Pariste karısı vardı ve Petrograda 
geldiği zaman benimle, ondan gizli olarak ya§ı• 
yordu. : 

Bu adam son zamanlarda bizim 
eve de gidip gelmeye başlamıştı. 
Halindeki acaip!ik gözümden kaç
mı~ dttildi. Evin içinde, vazolara, 
kıymetli eşyaiara haris bir gözle 
baktığını, hele mücevherlerimin 
~ısında, ihtirasının kabardı~mı 
antadnn. 
Karyolanın altında "'B., markalı 

mendili bulunca, o gece odama gi· 
mı hırsızın Borozof olduğuna hf ı; 
&üphan kalmamıştı. 

Hi.ımetçilerime en1ir verdim, 
l>ildiklere haber gönderdim Boro· 
aofu arattım. Petrogradda değildi. 
Bilenler: 

- Birkaç gün evvetine 1·adar 
Jörmüştük, fakat bugQnlerde gö· 
~üyor, diyorlardı. 

1 Uç dört gün sonra Borozof ken· 
disi geldi. Hadiseyi duyduğunu ve 
lftilteessir old~u söyledi: 
• - Burda yoktwn, bir gün evvel 

MosJcoyaya gitmiştim, diyordu. 
lueün geldim· 

ŞQpbeleıim tahakkuk etmi~. 
. iYalım, delil e!de edebilmek için 
Fli'nsız konsoloslu • l·atibi Freva· 
la mflracaat ettim. Freval da ogiln 
Moskovadan gelmişti. Boroıofu 
&örüp gömıediğini sordum. Gör 
dOm. dedi. Mosko\'Clya geldiği za· 
man ben de oradaydım. Fakat si· 
sin söylediğiniz gün değil, ondan 
"J>ir gün evvel, yani hidisenin erte· 
ai sabahı Petrograddan hareket et· 
mi§ti. 

- Tamam! dedim. E\'c giren 
lmm oydu. 

O zaman Freval: 
- Amanı dedi. Sus.. Benden 

l>a,ka sakın kimseye söyleme! 
-Neden? 
- Neden. olacak! Herifin ailesi 

müthiı nüfuz sahibi. Büyük adam· 
Ja.rdan birçok tarudıklan var. Her 
kes inanmakla beraber, hatt! suçu 
bu kadar aşikar olduğu halde, tut· 
turamazsın. Üstelik sen kabahatli 
pkarsm.. 

Fravelle bunlan konuşup geldi· 
1im zaman, evde Piryevskiyi bul· 
dum. ç.ektiğim telgraf üzerine ha· 
ber almı~ ve o da o günkü trenle 
gelmişti. EvveIA otele indiği i~in, 
kendisini ancak Boroıof dan ve 
Frevalden sonra gönnek kabil ol· 
m:.ıstu. HMiseyi kendisine anlat· 
tını. Bana: 

- Geçmi' olsun, dedi. Sonra na· 
ıe etti: 

- Trende benim de ba~ 
bir vaka geçti: Yanımda taşıdığım 
tenin minyatürün, para çantam Ye 
altın saatim ç3lındı, dedi. 

Derhal: 
- Yanında kim vardı? diye 

eordum. 
- Borozof vardı, dedi. 
-Tamam! de:iim. O çalmıştır.! 
Priyevski güldü: 
- Ne münasebeti dedi. Siz ka· 

dınJar hep böyle, boş yere §Üphe-
lenirsiniz .. 

- PekAIA. dedim ve ısrar etme
dim. HAdise de böylece kapandı. 

• • • 
Petrograddaki yaz tiyatrosu ile 

mukave!em bitmişti. Parise dön· 

mmı lAzımdı. Pin•evski bırakını· 

;ordu: 
- Gitme, diyordu, kaıanacaltn 

parayı ben Ycririm. 
Piryevskiyi çok seviyordum ve 

ben de a}'Tilmak istemiyordum. 
Fakat sanat hayatımı da terkede
meroim. Bunu Piryevskiye anlat· 
tun ve: 

- Ben nasıl &eninle Fransa.dan 
Rusyaya geldim. dedim. Bu 1efer 
de sen benimle beraber Parise gel. 

Piryevskinin Pariste karısı var
dı ve Pettograda geldiği zaman be· 
nimle, ondan gizli olarak yaşıyor
du. Kansından çok korktuğunu. 
benimle olan macerası meydana 
çıkacak diye ödü koptulunu da 
anlamıştım. Bir akpmki kavga· 
IDll esnasında: 

- Yazıktar olsun sana! dedim. 
Kadının boyundurulu altına gir
mişsin, istedilin bir §e)i yapama· 
yorsun· Seven adam ba~ bir ka· 
dmm tahakkümilnO kabul edebilir 
mi? 

BOUln bunlara ~. Piryevr 
ki. benimle beraber Parise gelme
ye bir tilrltl karar vemniyordu. 

Ben. Fransaya dönmeye kati 
kararımı vermiştim. O da, ben 
Rusyadan ayrılıncaya kadar be
nimle beraber Petrogradda kal· 
ma)ıt karar \oemıi§ti. Hamhldan· 
mı yapıyordum ve hemen her ak· 
şam kavga ediyorduk. 

En aon akpm kavplann en 
müthiıini yaptık ve Adeta Od d(lş
man gibi biribirlmiıe menfur ke
limeler söyledik. Bir saçsaça. bq
bap ~llmiz kalmıştı. 

Ertesi sabah o Moskovaya ~ 
ket edecekti. Ben de Parise gitmek 
ilzere Petrograddan aynlacaktım. 

Birdenbire beklenen muciıe ol· 
du: 

Biribirimiıe fena sözler ~yler· 
ken. ha~ çevirip biribirimiJin 
yüzilne bakmıyor, Meta bundan 
korkuyorduk. Bu, belki, utançtan 
gelen bir histi. Fakat, biribirimizin 
yüzüne baktığmuz; ıaman, yumu· 
§ayacağımııdan korktuğumuz da 
muhakaklI· 

Birdenbire, nasıl oldu bilmiyo
rum, gözgöıe geldik ve ikimiz de 
sanki bir yıldmm darbesine u~rn· 
mı§ gibi, birdenbire değiştik. Göz· 
!erimiz, dillerimizin söylediğini 
tekzip ediyor, kalbimizin sevgısı 

onlarda daha iyi bir ifade buluyor
du. 

Gözlerimiz ya~ararak biribiri:rj· 
zin kollarına atıldık ve Piryevski 
beni göğsünde uzun U%Un SJkar 
ken: 

- Geliyorum, Nina, diyordu, 
seninle beraber Parise g!tiyorum. 
Parise değil, dünyanın öbür ucuna 
kadar bile gitsen seni bırakmam .. 

Ertesi sabah, biri §arka. biri 
garba ayrılacak olan yollarımız 

birleşmiş, tren ikimizi beraber gar· 
ba doğru götürmC')·e ba,'amı~tı 

Arkamda kalan Rusyaya ıtlayc:ı. 

bir tebessUmle bakıyor, en son d:ı· 
kikada beni sevdiğimden ayırmaya 
teşeb~üs eden talii peşimden, acr 
içinde, çırpınır görüyordum. 

( Devaıru nr) 
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: Milli Şef 
lzmir Be~ediye Reisini 

kabul ettı ler 
Ankaraya gtt.fniQ olan İzmir be

lediye rcfal Behçet Uz Rel.skum· 
hur lamel 1nönU tarafından kabul 
edilmiştir. tır.Jr belediye reisi Mil
ıt Şefe lzmirillerin taziıfl '\'O Jşti
yakl&nnl arzetml.~ ve hmlri şe
reflendirmeleri laUı hamında bulun 
muştur. Milli Şef, lleh~ct Uz'u ve 
refikasını :,·emeğe alıko)ınnlt su -
retile iltifatta bulunmu.,tur. 
1mıır beledi;rc rekıi, belediyeyi 

ve fuan allkadar ede:ı muhtelit 
meseleler Uzcrlnde veklletlerle 
temaslar yapml§tır. İzmir vilAyet 
mecli.ııinl t.cnuıDen An.karaya git • 
~ olan heyet de hugUn b.~\·ekil 
tarafmda.n kabul edilecektir. 

Ankara. 27 (A. A.> - Rlyasotl 
cumhur umu.nıl k.ft.t.ipUğindcn: 

Rcfalcumhur lsmet lnönll, Hal
tevlerlnin aeklzinci yıldönUmU mil
naaebeWe Halkevleri ve parti mtı
meeslllerlnden aldıklan kutlama 
ve baflılıt duygulannı bildiren 
telgraflardan çok mUtehasaia ola
rak kenclllerine teşekkür ve mu
Yaffakıyet temennilerinin iblAğt • 
na Anadola ajanamı memur ct
miflerdlr. 

"Afrodit,, yüzünden 
açtlan davalar 

Dün üç gazete müdür· 
leri muhakeme edildi 
"Atrodlt,. d&vuı mll.n&MbeUle yu. 

dJklan muhte.ıJt )'Ull&rd&zı dolayı 

Alq&m, Tan ve 8oD Te1Cf'&f pateıe
rt aepiy&t mQdUıierile muh&n1rtert 
ale)'blne mOddelumıımntırçe ~ 
matbuat kaııwıwıa muhalefet davaları 
Dm muhakemeleri dUD bafl&mlftır. 
Bwıl&rd&D ( V&·NC) im&&alle çıkan 

J'UIDlD mahkeme kararlan hakkmda 
mlltaıea be)"&D eder mahiyette görW
dillQ tddias1le Alq&m pzeteaı netri 
,at mlldllrtı Şevöet ve muh&rrtr V&· 
1A NareddlA aleyhtııe açılan d&va 8 
1Dcl ullye ceza mahkemcsindo tıeU· 
celenmi§Ur. Jı1Qddelumum1 tecziye 
taıoblndo bulunmut, hAk1m bun& t;tl· 
rak et.mıyerek beraot karan vormf§. 
ttr. 
Altıncı uıı,,.. cuadA bakılan Tan 

DCfriyat mOdUrQ Halil LQttl ve mu· 
b&rrir Sabiha Zekeriya. aleyhlndoki 
davada Sabih& Zekeriya )'&Ztamm 
mahkeme arr. karanııı t.enkid ve bu 
yolda mUtalea dermeyanı mahiyetin· 
de olmadığuıı, sadeco A!rodil CJıCrtnln 
pedagoji 11e aWt&aı buJwıınaWIJ yo
lunda pbst mlltale4Smdan ibaret ol. 
duğu:ıu IÖJleml~r. liUddeiwnuml bu 
ml\dataaları pyanı kabul görmiY•· 
rek tecziye ta.ıcbiode bulunmu§, mu· 
hakeme 2 marta k&lml§tır. 

Son Telgraf gazetea.lııdo Burhan 
Cevat mllatea.r imza.ile çıkan fıkra· 
dan dolayı açılan davaya 8 Uıe\ aaUye 
cczAda b&lulmt§, neertyat mU<1UrU 
Et.em lzzct Benice HBuı1:wı CA1v&t., 
mnatear tmzulle mevıouutı&:ıa yuıyı 
o gün kend.JainlD yudığmı 116yleıııl.§, 
buııwı mahkeme k&raruu Unkld ve 
bu yolda mUtalea değil, aadoce profo. 
eörlertn raporlanndan tıaıuetUgini 

a6ylemi~Ur. Muhakeme, Burhan Ce· 
vadm Etem lzzetln mnatear lrnzaaı 
olup olmadıgtnm tahldkl tçln baııka 
güne klllmıftır. 

Dün akf8.11ll<İ yangın 
Dün ak§am H&.mcıla.rdıı., Yağ Wrn. 

lesi Çardak caddealndo 71 numaralı 
tUccar Şahaba. alt ardiyeden yu.ngm 
çık~ ve llfalyc tarafından aro.ye· 
nin bir kısmı yanJıktan sonra a;jndll· 
rWmll§tUr. Ardiyede 2 bin çuval cc· 
vla, 8 bin bof yeni çuval Ye iki b1ıı 
kadar da be>§ sepet vardı. Bu mı:ı.llar 
dan bir kıamı yaıımı~tır. Ardlye ka· 
patı ve l~rlde kimse olmndığı Sll'a· 
da yan~ çıkmrıtır. Yangının 8Che 

bl mec;bCtldUr, atılan s!gnradan çıJ:tı. 

ğt tabmln edllınekledir. 

ingilterede Türk mah
·sullerine rağbet arttı 
Bu sabah ekspresle bir Fransız otomobil fabrika. 
sı mümeııili ile İngiliz sanayi müme3sillcrinden 

üç kişilik bir heyet geldi 
Belediye ta.ra!ından İstanbul • 

aa işletilecek otobüalerin satı:ı 
alınması i~in açılan münakasa 
Avrupada biiylik bir alaka ile kar 
!ılannuştır. 

Milna.kasaya girmek isteyen 
Frasız Röno otomobil fabrikabn 
mümessili bu sabahki ıscmplon 
eksprcsile şehrimize gelmiştir. 

Miim:ssil, işi tetkik maksadile 
geldiğini, ancak belddiye ile te -
mastan sonra bir karar vercbile • 
cc~ini, Fra.ım% müesseselerinin, 
harbe rağmen, Türk firmalarının 
ıipari~lcrini yerine getirmese ha
tır olduklannı söylemiştir. 

Bundan başka memleketimize 
bilhassa makine ve demir malze -
me idhal etmek lsteycn İngiliz 
tana}; mümessillerinden üç kişi -
lik bir heyet ve Karabük fabri -
kalan için çağırılan bir çelik mü
tclıaasrsı bugilnkU ekspresin yol. 
cutan arasındadır. 

Londrada kuma~ mütehassısı 
olarak tabıilini tamamlayan bir 
Tilrk genci de ekspresle gelmiı 
ve bir muharririmize şunları 

.söylemiştir: 
- İhtisasır.ıı yapmak üzere ç.a

lı~trğun İngiliz müesseselerinde 
s-ok iyi muam: le göı:t'Jiim. Her ne
\•i kumaş yapabilmek için Jazım
gclen tatbikltı büyük bir sem • 
pati ile gösterdiler. İngilizleri, 
Türkiye mahsulatını istihtake a · 
lıştırmak için çok esaslı tedbir -
ler alınmıştır. Bu maksatla tütün 
]erimiz, fmdık, üzüm ve incirleri· 
miz hakkmd;ı büyük duvar il:ln. 
lan vlkude getirilmiştir. 

Bu cıf:şlcr derhal tesirini gös • 
tcrmiı, İngilizlerin ekserisi tatlı· 
larında T:Urkiyc fındık, üzüm ve 
incirlerinl kullanmağa başlamış -
lardır. 

Türk mahsullerini tertih et 
mek İngiltere ve bilhassa Lond
rat.la bir moda haline ~lmiştlr. 
Daha evvel İngiliz ordusu için 
kabul edilen tütünlerimlzin halk 
arasınd:ı yarılmasına doğru ilk 
adım olarak bütün İngiliz ıigara. 
lannın harmanlarma yüzde 10 
nisbctinde Türk mahsulil katıl • 
masına karar verilmiştir. 

Kömür navlunu tesbit edildi 
Hazırlanan resmi tarife, navlunların gelİ§İ güzel 

artbnlmasmın önüne geçecek 
Münakale vek&letlnln daveU Uzerl· 

ne Ankıırnya Gitmif olan lnlanbuJ 
mmt.aka liman rcls1 Refik Ayantur 
bu a&bah tehrlmlzo dönm.U§tUr. On 
bCf güne ya.kın blr zamnndanberl An· 
karada bulunan llman rclsl Tllrk su· 
lan C:ab.Ulndo l~llyen eflcplerllı ıı.av

lun QcrcUcrinl t.csblt ~lle mcıgul ol· 
mU§tur. 

Bllhaasa eon za.tnanlıırda bir çok 
DUcplcrimlzh\ mUtteflkler tD.ra!mdıuı 
kiralanması ve Zorı~dak llııuı.nmm 
denWerln getlrdlğt kumlarla ltupan. 

·ıtey ... ıısnı, b~ndan sonra. Zonguldak· 
tan bUlUn l:ıkclalcre almacak ton ba 
ıma nav1un OcreU ııudur: 

Zongulda~:tan 1stanbula :r.?3 kuru§. 
Zonguldn.ktan Derinceye kadar 235 
kuruş, Zonguldııktan 1zmtre 2~ ku· 
ruş, Zonguldakt.aıı Jıler&lne 323 kUnıJ. 

Zonguldaktan Samsuna 273 kuruf. 
Hiçbir vapur bundıın sonra yul«ırt· 

kl flyntlar(!fa ıazıa . navlı.ın .µı:raU a ., 
l:unryacaktır. VcWet böylelikle nak 
lıyal UcreU2rmdo gell~gtlzcl · hareket 
edllmesirıtn önUne ı;eçmlftlr. 

ma.sı yü%Unden navlun tıyaUarı çok ------------
ytlkaelm~tt.~·nlce ton ~rna lili·200 
kunJJ arumda Zonguldaklan ochri· 
mızo kömUr tqmırken &On gQnlerde 
bu miktar 400 kuruşa klldar çıkını§ 
"·• plyu&da. blr ltömUr pa,balılq.'tt baf-
lam~. ' 

Eskldenbcri armatörlerin arada sı 
rada muhtelif ııebcblcrle navlun !lyat· 
larmı y1lkaeltUklerln1 ı;Oren MUnaka· 
la vekA.letl bu lşln kaU aurcttc 6nUnP 
geçmek lsteml!J ve ao.hlllerlml3 arn 
amd&kt nakliyat tçln bir rcaml tarife 
bazırlamlft.lr. lfto 1li gUndcnberl An 
karada bir ko~on bu l~lc u~· 
mı,tır. Komisyonun tesblt etUği ta• 

Küçük Sehir 
tlaberleri • 

* Pruılf konınma lş1er".nde halk 
ekiplerinin !ııaliycte geçirilmeleri 
kararla§Ynlştır. Ya.kında. gaz ara.· 
ma, enkaz kaldırma, imdadı sıh • 
hl ve irtibat c-kipleri de faaliyete 
bqlıyacaklardır. 

* Ziraat bankası besnbrna Bl • 
pariş ed"len kahveler<len 15 bl.:ı 
çuvallık ikinci parti de dUn llxna.
ntmrza gclınlştir. 

* Yapı ve yollar kanununa mu. 
hn.llf inşaata göz yumdukları iddl
aslle OskUdar, Eminönü ve Kadı
klly fen memurlan hakkmda tah· 
ki.kat yapılmaktadır. 

+ Muvakkııt TUrk • Alınan Uca. 
•:et anlaşması hilkUmlerlndcn istt
fade cdllcrck dün Almnnynya 100 
bin liralık tUtnn ihraç olunmuştur. 

* Sümerbank bUyük blr yedek 

Malul subay ve erat ije 
şehit yetimlerini davet 
&otktaı ~kerlik fUbel!llndcn: 
Şubemizde l:ayıUı blltunum malQl 

subay ve erat lle oehlt )·otlmlerinln 
senelik yoklamalarını yaptırmak Q. 

zere l mart 9~0 tarihlnde.n 31 mart 
910 tarihine kn.dar ikişer adet veat. 
kalık totoğnı.f ile nlltwı hQvlyct cllz· 
danı, resmi senet ve ikramiye tevzi 
cllzda:ıları ile pazarte31, çarp.mba 
ve cuma gUnlcrt §Ubcye mllr&caat et· 
melen llAn olunur. 

lleUer vo tamlrat fabrikw kur. 
mak Uzcre tetkikler yapmaktadır. 

* Dlln 8 vapurla ltmannnrza kUJ. 
Uyctll miktarda ithaJM emtl:ısı 

gelmlşUr. Bunlar ara.sında radyo 
ve aksamı, tıbbi ve k'mycvt ecza, 
boya, elektrik malzemesi, cam ~. 
ya, demir, mcLSucat, otomobll ak
samı vardır. 
· * Piye.sarım açtldığmdr..n bu fi.. 
na kadnr Muğla ve AhC·öy mmta
kalarında 3 milyon kilo, Mildstn 
bir milyon GC-0 bin kilo, Bodrumda 
510 bin kllo, Fe~hiyedc 300 bin ki
lo tiltUn satılmrştır. 

Fethiye vo Bodrumda f! :\lılma
d!k tütün kalmıınm;tır. Muğla \·c 
"1ilasta pek az tUtUn kn!nnşur. 

.. lzmlrin yeni sivil ha 'la mey. 
danmm Borno\'ll ch·armdıı Hacrlar 
me\'kiinde kurulma!': tnl.:arrilr et
mL'.}tlr. Ankaradnn giden bir mUte
hassıs, meydan yerinde tetklklcr 
yımmnktadrr. 

* Em'nö:ıU Halke\1nln muhtcliC 
komltclerlnfn aeçlmleri 7-14 lınrt 
arasında yapılacaktır. 

KUMA/il D4N 
41.01~1 Bv 
TeHf)/T Mi/\ 
TvBu vze: 
~ıN/; İ H.S'IN 
L-9 S "1iMl • 

DE N 
H 4 Ylff ı fıı//),,,,. 
t:NIJ/+E-YE 

J)ii.Ş Af Ü.Ş
J) CJ 
~ 

28 

--
Türk va purlo 

ı:arıca 
ç kamıvacaKlar 
S h . . d ki ar • e r ... mız e bit 
fara bu husust:l

1
, 

gebne01,_ 
Anltımı.c!an \'crtıeıı bit .. 

re, Türk gcmllerlnl.n ceD' rJ 
gltme!erlnln ancak JlU~ '(Jt 
ado Uo olab!:ecc'-1 ,,o tı6_::..0 # 
o:an g emllerin de ınus>r" 
det lı;lndc geriye dll:ıJ!l~ r 
n iı;ln aUıkadarıara e~~ 
blldlrllmJ~Ur • . Gene atnl tı'I 
tanbulda liman relııllff~ 
ve ~er a!D.kadar rııllft 
slllertnden mürekkeP b~ 
kuru·arak hance gtdsCC 
mUaan.de i,Ile ug"rıı.,a1~ 

Fakat bu sabah Jcel> ~ 
cut ettiğimiz §Chrtıııiıd 
ıar büyle b!r haberden 
malQmaUan olmadı~~' 
dlr. Blzznt Uman reislfo tll' J 
kllde bir emir gelmenıl~ ..... : ,J 

Jılaamatlh muttetlldeı~ 
unert kar~ııımdıı bUtQJS ıl'. 
vapurlarını kiraya vetsl'~ 
larmdan bu oekllde bit 
ğt rivayetleri bir rııUd~ııl 
yulmak:ıydı. ÇünkU ~. 
ve bil ha.asa Zongul ıısl' 'iİ 
tquımasmoa \·ıı.pur ~ 
ıstne tıaş·anml§tı. su ~ 
otUCI takdirde gQnllD b 
nakUya~ yapacak bir tt' 
mryacağı ı:nWıakkak g -il' 
aebeblerle vckMeUo tı6 
vermiş olması tabii 

' Yalnız ben Uz bu husus" 
ra eınir gelmcdlğt sli11 

Bulgar ss~ 
Bu akşam )t.ıJ 

gidiyot~ 
DUn ~ehrlmize gel, 

vcrdi!":rfmfz yeni Bul~ 
K'ror bu ak!iam ~' ~ 
cekUr. Bu mUnase 4 tercUmefllnl aşağı)._ 

s. mror 47 ya3ııı 
silini İstanbuldıı. ~!41 
Sofya üniversltCll>'"' 
hukuk fakUllcelndeXl 
tur. tf.I 

Siyad hayata ~ 
"''le atılmıştır. 1921 tf 
şova Bulgar se!ste 
tayin olunmuştur. ~ 

Or:ıda iki .sene 
1 
~ 

mlllctler cemiyetfnS~ 
We birlUtte r.ön-de ~; 
müteakip 924 ile 930~~~ 
r·a scfar~tlndo btJŞ tl'tl. 
mll'tır. 9. 30 elan os:veJ' ,J 
dar soryada Afili ~'!" 
tahdidi teslibııt dcıetıt' 
kanı olarak ~alıŞlllıŞ ' 11' 

TUrkh·c elçill@tl~ 
evvel Budapcştc ı;c 
lunuyordu. 

~ 
rlerlin - Alrnall e~ 1 

da bulunan dol< j3~! 
nı, Amcrlkanıtl ct'rP' J, 
tav:-mutu ile e ~ 
nıı~lardır. riJI• 

nerlin - Sovyet16 ce) 
şı olan muY~aft 
Göbels ta.raftıı ~e 
kin umwnlYC· .1. 
ba.5l:ınmıştır. vıı~,,; 

Am!itercl:ı.m - ~ I 
mnnlar içinde ı\Jjll'1 
Leh çeteleri. wt'·J 
nna hUcunı e g)tl 
h:ılde bırpıııaııı 
ıncktedirler. ~ 

3:ırlln - Altrnııf)?°' Vf: 
nlrlenen wuet t~" 
mlral Rf'derr. · 

ı ı:ıı:mm aura.tl 
!'9t.m11tlr. 
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Londra, :?8 - Finllndlyııdan gelen ı kısadır \'C blne.enalcyh dnha kolay. 
haberlere J;'Öre Viborı; üzerine Sov· ca mUda!aa edilebilir. 
yet tazyiki her aaat biraz daha art. Gece çok geç vakit gelen habcricr, 
maktadır. Finlerin Bjorködcn en mUhlm malze· dl. Vo.e~ıf ıç Şehir bomboıtur. Fakllt kalenin ü- meyi tahliyeye muva!!ak olduklarını 
zerinde Finllndlya bıı.yuğı dalgalan- teyit eylemekteılir. ÇıkarılmıyRn mal 
makta de\'am ediyor. Vlborg fChri zeme tahrip edilml§tir. Tahliye o ka. 
Bjorkeenin Ruslar tarııfından işgali· dar ı;-izll yapılmı§ttr ki, Ruslar boş 
ne rağmen mUdafaa edllebllecek va.. lstihkAmları bombar<lımana devam 
ziyetted!r. Ancak Ruslar bir çok fır- etmi:şlcrdir. 

····-·························-··············· .. ········································•·•······· 

iki Alman tahtelba
hiri daha batırtldı 

, . -, 
ÖLÜMDEN KORKMAYAN! i 

KANUNDAN YILMAYAN 
Amerikayı dehşetler içinde ' 
bırakan Gangsterlerin hayatı. 

katarla Kotka ve Freder!ksham Uze- Ruslar, merkezi kısmı tamamen 
rine yürümeye hazırlanıyorlar. Daha 
ıılmalden Sakkijearvl H:r.erine perva
neli kızaklarını aaldırrnışlardır. Fln
IAııdlyalılar bu mevkii de tahliye et
mişlerdir. 

Kareli berzahındakl yrni FinlAııdi-
y& mUda!aa hattı eskisinden daha 

Ruzveltin mümessili 

Berlin 
gol unda 
Paria ve Londrayı da 

ziyaretten ıonra tekrar 
Romaya uğrıyacak 
Londra, 28 - Romada M usoli· 

ni ve Kont Ciyano ile görüşen A
merika hariciye müsteşarı Vels 
dün gece Romadan ayrılmıştır. 
Müşstcpr, İıviçrede Zürihte A -
merika sefirile görü~ecek ve Stüt· 
ı:ard yolite Berline gidecektir. 

V els Romadan hareketinden 
evvel İngiliz ve Fran!ız sefirlerile 
görüşmüştür. Şerefine Romada
lci Alman ıefiri bir ziyafet ver -
miştir. 

V elı Amerika gazetecilerine 
beyanatında vazifesinin Avrupa 
politikasının içyüzü hakkında 
ıondaj yapmak oldufunu bildir • 
miştir. 

Roma siyasi mahfilleri, V elsin 
bu ziyaretinin müsbct neticeler 
vereceği ümidinin yerinde oldu -
ğu fikrindedirler. 

V els, Bertin, Pariı ve Lond -
rayı ziyaretten sonra Amerikaya 
dönmeden M usolini ile tekrar 
mülaki olması muhtemel olduğu· 
nu ihsas eylemiştir. 

Velsin Berlinde yapacafı mü -
zakcreler sırasm:ia Almanyanın 
Amerika büyük elçisi Diekttofun 
tekrar vazifesi başına dönmesi ve 
Bcrline de yeni bir Amerikan 
büyük elçisinin tayini görüşüle -
tektir. 

Papa nezdindeki mümessil 
Roma, 28 - Amerikanın papa· 

lık nezdindeki fevkalade sefiri 
Taylor dün papa tarafından me -
raıimle kabul edilmiştir. Papa 
sefirle yarım ~at kadar görüş -
müş.Taylor, reisicumhur Ruz • 
veltin el yazııiie yazılmış mek -
tubunu papaya tevdi eylemiştir. 
Mektup, Taylorun papalık nez -
dinde şahsi mümessil olarak ta • 
Yin edildiğini bildirmektedir. 

Papa, Ruzveltin phsi saadeti 
ve Amerika milletinin refahı için 
temennilerde bulunmuş ve: 

"Ruzvelti yakından tanıdım, 
kendisine karşı büyük hürmetim 
vardır" '<iemi,tir. 

Ruzvelt üçüncü d.efa 
Curnhurreisi olacak mı? 

Londra, 28 - .A merik.ada öte.uen
berl riayet edllen blr ananeye gBre 
bir Relılcumhur UçUncU defa olarak 
lnUhllp edl\emu. Bu ananenin terk
edlletetı ve Ruzveltln Uçüncü defa 
0 Iaral( namutlifln! koyacatı anl11.4ıl. 
tnıı.ktadır. Falcat buna muhalefet e
denı~r de yok değlldlr, 

harabe ha'ino gelmiş olan \'lborı;a 

doğru yolu açmağa tcveııııti\ için en 
az 200 bln ki~I yığmı;,lardır. 

Uzak şimalde 
Sovyetıer uzak şimalde Peb;amo 

mıntaltıısında da l.Aarruza ~eçmlşlcr
dlr. Finler bu 'f!hrin cenubundaki 
müstahkem mevkllt>re çeklldlklerinl 
bildlrlyorlıı.r. 

Ç örçil Alman yanın tahtelbahir filosu 
nun yarısını kaybettiğini söylüyor 

Tayyare faaliyeti 
Dün Helslnki Uzerhıde yüzden !az

la So,·yet tayyaresi uc;mu~lıır. On 
yedi Sovyet tayyareıııi dUşilrülmU~tür. 
Bombardımanlarda birçok kimseler 
olmUştür. 

Fin resmi teblıği 

DilnkU Fin tebliği §Udur: 
"PU~man Vibor~un cenubunılıtki 

a\lalardn ve Karel! bcrzahmın merkc· 
zlne taarruzda devam etmlgtlr. Ağır 
zıı.ylatla tnrdedllmlşsc da muharebe 
devam etmektedir. 

Taipale nehri Uzerlnde düşmanın 

~iddetll blr hücumu hareket noktası. 
na kadar tardedllnıi~tlr. 

Ladoga go!UnUn glmo.lindc §iddetli 
topçu !aıı.llyeti olmuştur. 

retsamonun cenubunda dU~man kı
taatı bUtUn gün taarruzlarda bulun
muştur. Finltl,ndiyn kıtaatı Nantziyc 
doğru ı;ekilml§tir. 

Diğer lmntakalarda 1''lnllındly 

mU!rezclerl muva!!aldyeUI pusu harp 
!eri yapmışlardır . ., 

Ricalin sebebi ııedır ? 
Finler J\:&reli berzahındaki ricalle· 

rlnln mühimmat ve top nokııanındıı.n 
ileri geldiğini bildiriyorlar. Finler ~u 
izahatı vcrlyorln r: 

KUi derecede harp malzemesine 
sahip olmadığımız için bütün berzahı 
kaybetmemiz çok bUyUlt bir facia ola. 
ca~tır. Gerçi, bize harp malzemesi 
\•eritmiştir, takat bizim ihtiyacımız
dan çok az ve lıtediğlmlzdcn çok az 
miktarda ... Bize, top ve mllhlmmat 
verilsin, berzahta mukavemet ederiz. 
Çete harbi yapabileceğimiz §&rk cep
he:ılnde kMI derece!le a.,kerimlz var
dır. l<'akat, Berzahta mukavemet et. 
Mek ve düşmanı bir ateş §lddetile dur 
durmak lA.zımdır. Alaca!< topumuz 
bulunmayınca. elbette geri çekilece· 
ğl7# Halen berzahtaki vazlyetlmlzln 
parll'!k olmadığını ltıra.f etmek gerek 
tir. Düşman cephe hattını etrafımız
da o kadar ilerletli ki, ona blr destek 
için Knlslahtlden Naykl gölUne ve 
Kanarııdan Moullann gö\Une kadar 
ger!lemeğc mecbur olduk. 

Par!-., 28 - Garb cephesinde 
dün büyük hıırekıU olmamıştır. 
Evvelki gece en btlylik faaliyet 
hıw:ıdn olmuştur. Alman hatları 
üzerinde i.;;tikşafta bulunan Fran
sız tayyareleri salimen üslerine 
dönmüşlerdir. "Potcr. 63" t1lyya
rc5iniıı düstüğü hakkındaki Alman 
iddiası doğru de~ildir. 

Alman kPı;if tayyareleri de bli
)'lik bir faaliyet göstermişlerdir. 
Akşam ve gcıcc şimal ve doğu - şi
.rnal mıntaknlnrile Paris bölgesin
de alnrm işareti verilmiştir. E\·
velki nk!"am hava dafi topları iki 
Alman tayyaresine karşı faaliyete 
t:C'Çmiştir. Alarm \'erilmemişlir. 

Zira Parish halkı dafi toplar fnali
yetcı geçer geçmez sığınaklara gir
mPktedir. 

Bıınn mukabil snh:ıha karııı a -
lnrm verilmi~tir. Filhııkika Alman 
tayyarelerinden müteşekkil bir 
grup Fransız topraklarına girmek
teydi. Tayyarelf~r tardedilmlşsc de 
bir tanesi Parlsc doi:nı ilerlemelc 
istemiş ve derhal tehlike işareti 
vc-rilmiştir. Bu ıılarm yeni yılın 

ilk tehlike işareti olmuştur. 

lngıliz tayyarelerinin 
faaliyeti 

İngiliz tayy:ueleri de dün Heli
goland körfezinde muvaffakıyetli 
bir keşif uçuşu yapmışlardır. Bu 
tayyarelerden biri üssüne döne -
memiııtir. 

Dün saat on üçte 1 ngiltere Mhil
leri açıklarında bir tayyare tara
fından bir Alman tayyaresi düııü
rülmüştür. 

Batırılan gemiler 

I.ondra.. 28 - Dün Fransızlar 
tarafından iki Alman tahtclbahiri 
batırılmıştır. 

Vigo açıklannda balan f!lpanyol 
vapurunun bir Alman tahtclbahiri 
tarafından batırıldığı teeyylid et -
mektcdir. Bu tahtelbahirin, ayni 
havalide bir Yunan \'apurunu ba
tıran tahtelbahir olması muhle -
meldir. 

Dün 5936 tonluk Morison isimli 
!ngilir., Holanda bandıralı lda va-

.A11i!!t~lllırnmıııımııımıın \'.\T.\"··~ ASL.\S J<OJW\'UCl'l,\Rl m11111nımmınnıu~m1ın~~ 
fjJ'" Jlııdulların Ç~llk l\lüdatill'rl... ~ 

.Memleketin Demir RPlu;ll<'rl.... '";:;: 
= 

3 HARBiYELi~ 

ımrları batmıştır. Buenosayres i
s:mli İsveç vapunı da bir Alman 
gC?misi tarafından znptcdilerck 
Bremen limanına götürülmüştür. 

ÇörçiJin nutku 

Bahriye nazırı Çörçil dlin avam 
kamarasında beyanatta bulunarak 
harbin ilk dört ayı içinde en az 35 
Alman deniz altısının yani Alman 
denizaltı mevcudunun yarısının 

b:ıtıolmış olduğunu söylemiş ve bu 
ayni mliddet içinde Almanyanın 
ondnn fazla denizaltıyı hizmete 
koyabilmiş olduğunu hiç zannet -
mediğini iliıve etmiştir. 

Çörçil miitc:ı.kibrn hitaraflara 
hitab ederek şöyle demiştir: 

"- Bitaraflar, kendilerine va
zifelerini gö~terdiğim zaman, yüz
lerce vapurları batırıldığı ve bin
lercr kendi denizcilerinin <ildürül
düğü zamandan ziyade müşkülat 
çıkarıyorlar. Binaenaleyh İngiliz 

hlikümetinln bütün bunlardan u -
ııaruna)'a başlamış olmasına hayret 
etmemek lazımdır. Bi1.znl ben de 
arlık bıkmaya başladım. Şunu te
reddütsüz olarak kaydedcvim ki, 
bitaraflara ait mukavelelerin tPf
slrinde bizim rehberimiz hukuki 
uknlnlık değil. in'3ani mütalcal:ır 
hakim" olmalıdır.,. 

Baş rollerde: Büyük artist 

Richard Dix ve 
Lucille Bali 

Vahşetin sonsuz intikamı 
Kahramanlığın en şanlı 

zaferleri. 

BUGÜN 
Matinelerden itibaren. 

AlKAZAR 
1 sineınaı:anda 
-Başhyor-

~Wıl~. rn~ ~ ı mart cum~ gününde~itibaren IB .~ 1 ~ 
~ TUı{KlYENIN EN GUZEL SESLi SAN'ATKARI 

HAMiYET ÜCESES 
J)t\ğrrll s:ınatli!ırlarımıı. 

Kemani NECA Ti TOKYAY 

~ı~onrnt Feyzi Arslangil 
'o nrlmdıı.,brı 

~evoiiun~o BEl Salon
larında 

DiNLEYECEKSiNiZ 
1 ~a.J.ln bir nmııil.i 7.arll \ e ncr.ih olnrnl• ~ııltıız BEl,l~H s:ı.Jonuııda 

huluıı:ıhillr. 
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HO.dis·.elerin Ereğli havzasmda is müke11e· Sovyet Rusya Bomonti fabrika 

~~~~ ~~ =~ 1,.:=.:>ü- Bu!~!~i!imü~~ı!~~y~ti~~afb~~!~~ar ~~!~ı~nni ç ~~~:=~ r 1 , .... :~~:!.~~~~.~ .. r ~'~~ ~.~~ 
ır.crine kurulmuş bir kal.;< r.ıcd<c. alacaklardır. Karnrnamenin mühim hükümlerini Mllli mücadele r.amanındn. Knrarıc. ne e\·veı imtiyaz ınUdd•'ll lıitcrek 1 )uı:rıatı otmııdı ını a 
~idir; knsaba.nın Kepez t~ins • nlz :ıahille.tinde.n $o,-yct R.ul'lyaya. gl· fct.lcdllmi. olan Homontı 51rl=:elln~ I~rJ:I ıri<rt na1'1:~ 
~*'n .olan Üıt tanılan araziniıt neşre dıyoruz den e&ki Poııtol!I nuuıtaruıd&tı mftrek- rıit bira fahrflr.a:sınrn hUlt<ımct .tara- lhanı;i bir t~ s1 

'.'1.'Nİytılİoe gör.e it.malıdır.Heye - k ·•- ") E nıak surctile cı·lor ıle l lll uu- l~cp 29 lti§illk bir kafile dlln :ı.lr.§t\ro fından sntmetmeo11ğlna dair nerriYf'I m:.ıru '-·apatıflr. ~ 
Htwla c.otc ••tees ~ mcıu · lil- ı .\ıt nJ·u, -• (fhı-.u~ı - •• Arnnct;}';.ı. l"apıırlle Od~cları llm:ını. ., ı 1111""-
ıd •• a • m~ak :- fl'Ü 1 reğli haYznsmdaki lstih nHltiıı malan knnun mucibince v_ ıl yaplııyor. cnıtını öpcnmı 'eııı' 
rnl~-~=~ ·-..ı~ ga.'~ zun._ • .ıırttınlınnsı kin lll'r<'tli iş mU- edilirler. nıa:a. gc'ml~tlr. Bu ~bah aa bir gazete ayni m•s. dtk. 1'1ıkat. g11ı('t.....s 

cam --ennuıc .arazınuı mey • n r· t t ı . F -ıı kv ·ı - Eıınlar limnnınıız<lım trıırn..t olara\: ledt?n bllhse<lcrelt ıabrilmnm N tın lince~!: ka'1M .?J. ,f>" 
·•~ ••• :....-811 n·1-L-•-- a••Lı·. f• - t .f' ı• ı.rC" 1 es. RJ, '•l'<"g • m.t r K c n d i 1 e r i n c ıs mük~llı::· !:'ec:nıh.ler ,.c hı s,tbnh saat ıon buQ\ı"a _ .... ıı 
'" ..... - ... .._,,_. -• Ü h ,, lı t iri ı ;. i ı .. · · b t1luıma."11 h&klundah'i müuılterdleuo • ·"·H........-"- . b" d .. 1 .. k ,_ ba .. H\ zuıı;rnun ır t:n J" r it. ı ı- . . al .1 ,.1 1 d h . ..._11 • ı1 "' ..,. !ft.ml'"'ft" r.e &cunc..,... 

ıtt ~u nıs ı uz U ~sa nın o. dn I, ha\Zlldl\ istlh~nlm tanzi- f1ycti t ınu CQl en er a llJ ""'oru nynı \"tlpu tı nn?,,.- 1.: 9
''"' ncUcdeuOlğint. e\"\'ll'lce isten en be· mUmk n oırnzıdl· _,.j 

11•lt<iMft ı-eçen çaya y.akln!nM:a 1 ıııl kok stokları te&.ıtsi ,.e buıı· ı 't• ınllnnvt>b<'li ç:ılıştıklnrrna dir. _ .. tMtn yıımmn bir arıla'1lıa ·yapıldığı- ~..:.ı 
•eiarar kaybolur. Bun.da ikinci 1nı:ın surı•tf tenii \ I' tc·ıbC'öeu gorc iki s.ıuıfn .ayrı.Jıl'. naırni so,·yet Husyıı. bu kabil mıtuıı Rum- nı. lıazn'lanruı nıukavelcnln lm~lıın· lolalümatına 
hiryalftliÇ'haflı:ır. Amzininhu va- ~ıtited:ı,1! "erııuı~·<'nln' \eril- surette i ba"rnda hulıırınıalt ı lar: mcmk:l'l.tt<11 ı·tk~rınııl•t.n oldu· molc üz<:\re.oldu&;unı.ı bııtHhn ~ka. ~~!~;ın::,.c 

1 ~iy,lti ~danm ..daha ziyade ya• 'lllCSi hnl:lu~ıdu koordlna:::.yon i\z~rc ··elbcdilcnlrr blrinr·i fH· ı· {;un~nn ~:n Yımnrııstann gidecek- ıbfikQmet1e tnUz:akr.rdere tııhsan rnb- hl. haberi otrn!I~~ 
.gen J'"gırnurJaı-.an }·er altmila top. :lt<'yet,.iııfrı ll:kl!f l'tii"i kararhl' mra, c\İğPrlcırl IJ\'ln<:İ sınıfa tln lcrdır. rlkıı sahibinin gfri~tığlnl 3-nıı:ıycır. t 

fonmak imkanı~~. ~·~cu rerJcr- 1 Ye· killer He_ etinin dfinkU i;lt- ıuı sayılır. • c·;vvcl~ fUllll işaıPt côdlm ki llo Oeı;en!erdt' ~aıc~ 
de !bo6ule .seldı~nı ~Ol~Jyor •. ı moındn ~urUşlıhntıs "\ c 'l>nr.ı ta- Birin c i sınıfa Jtı.hıl olan· inhi.sarın fıçı sarap1an .ınonti ta1nik3st dr ıırk tc ait ıoıooau. 1 m l'ıa'kkındn. '1>4'; ( • 
Bu~a -~aoer Gord~ekı dillerle nıcı·i~"'t'te l.rmuhıı:ılnrı lardnıı aylıkla c~ılıstırılaulura • TIU gtit'C, f:ibrih-a \'l::ıhıbl diye bir lıfll bWJrhır velc il 'ft& 

hıey~lan renı hır~ deiildır. ö- ta \0 lp '" lrnlıtıl oluıınıustur. l lktısat \'t~kfılctiııcc. diğcrı:rı çıkıyor mevcut elamaz. ihtiy•cmm .IJJ~ 
lo4e.n'her'ı ~n 7~n kasabı._. Hu (]ört l:rnraı· hU!!l!rıhU RE>sıııi ne Zonguldnk mıntnka ı lla.l ŞirM:t t!Mlfij'C hallntlc oldu#ııtrd1ın nh;lcU\ıne:ri yol t# 
ondcn ~uh~k .. re~,ande ya bl çıgı Ga7.ctcrlf' neşrcclfiını!Jtir I ""• t nıUdllrlU.ı;.iinctı nlı<1eu lcl.ı- İnhisufar idaresinin fıçı şa - bUtUn nmıımeıautc ta~ıyo mC'muro fılımaoağmt k~,,., 

l t 1 da on e r.:1nlcrırun piuaııaya ı":rknrılması rrı.. 1 ,_, ... du ;ı.ı- ö ..,.:ı ~,--~nı en ço 'm u er pey o mt•i· ı~·· U 1 l L 1 . k 1.• 1 1• 1.ıı·. .1•. c· 5 -....· il' :t ,,. meo;ıı c;.,,.., •.• , :. .. ~ .. e ... re. ,,,., 
t u. 11~ c··d··ı. M. ..ı __ ı· '-011\ r ıa";qıı;ıııt.a ut ıı · ıgııt yapı ır. c ıgni. ı .ın :ı 1• hwmsunclal~i hazlrlıkl:ı.r bitiril - ·•""fl'·.ı1- ı· wr. n.- a u u,. ınarc ~• . I 1 ö iBu llB.ba.b gfü Ur.-~\ırıliz fabrı\rn de daha evı l!V>"' pr 
!ı._ bi . . . . • , cdHe(·eJc iiı r0tll i mUkcllefı- 111tn da.bil oJ.ııılnrıı ' Y esası ı:ıe.k iluredir. • ~ 
~:ı- r.~a:'ıkn~na~ .. ının •. ya~:sı~:ı Jeti bokkwdaki l.:ıraı· e •ısla· ı llzer4nd~ıı tıınziro 1(1Jlen Jlste- clit'ektöriJ, aat!lnılma haberini ~y.lt e· le ltnrşılamal< 
.-:ı.u1r _..,ra ıçerame gomlhli'US , ı ıı •ı 1 1 . 

1 
k \· . r 1 . Fıs.ı ile satı.ş.Jar.a ay 1.:-a~ı::clan 

. ld .. 1 b'li ltt S - rıuı ı (ı ı· yo1ı.ırı : !{:re SÖTC rn~·mn nr1.1 ;.ı ı. ıa H· ~tihaun ıb:a~lanmlll muhtc;r.ddir. 
0 "f•: .c~ e~. ' r . • d ~n 1 K ö ru ii ı· i.slıhsaliıı{ nıcnı yc.Jerdc mııhtyc nıüdtlrleri. ık<iy- Djlcr taraitan inhlı.arın i&e 
s~nc.cr ,._. ucl eye 8_!1 cı;.crı a :ı Jc~tct1n ıJıu·, "'"• rıııJ t.,ıııiııı.: lcrÜE" ııınbtnrla:r Ye Hıtiyar hl.'-zırouc n1uo unıtyt:ıruu. • ...... • "' . f .ı1 b Jl t l 1 @rı:ıpla.rJ ~rfiy~tıncla chcmttıi 

au ~ ~·~mcktCD .ın.ıt.kı.aili· J,flfl l>lr dCl'Ol'CClC! hulunclur- ~etlen 1.a:rn .. JU. l\ll -~ . e ~:r D yedi bir artı kaydcd.ilıncktcdir. 
nvz, vur enn u c.a ı.ı;ra ı:;ı ı • · - · . il ·I il" r:::. d . b d • • d mnk gıl\ eı;lvl<' r:ı·e;:ll ],önıiir l ınnumıın !:,rut"lıliP.<·ct;ı lıır ~~re 
ite ~ birtknb. , , ' hn\ zn ı iı~iu Ucretli i; Jniik<'ii· talikı ,.c mutat usu cı c •ını 

::"L~nrn'bu· '~~..ı ~ıcua ~t· 1 föcll ~ is ELihili"Ll;·. 1 f:ıurctiylc )Q\lllıl'. Matbuat umum müdürü 
h11J ıuH' -ast ORni>Ul&Jnl .a.Jlı« • ' v • J • el ••' ' L•·- v__.__ '--- _ _._r ı..-...:ı::. B i r i n c i mnddc<lc \'n..:ılı C <! l p lıste enn e mu.,cı· 
nıaa .... -· -ız """""',-" "",._nııı - deiiıiyor 
•nTlkilerden farkı tahripkar bir fı:; mlike!IPfl)l'ti 7.on•;ul<lal, \'i- lcf~ıı aclı. lıul!ıısıııın ndı,_soy.adı. 
!Mlzde gibi büytik Lir felaket ı~rcti nlıaliımıd<'rı l,ömUr t.ıo- doı:;um tnrlhı. bulundug~ 'llft- Anlmnıclmı verilen ınalümat& ı;ö· 
tdtlinde olma:!!dtr. Gördes mm! l'ilıclo .tz cok ç-a lı~ ın ıtı olun ' c•- yet. lmw. nnhlre "\·e ~~~·i1. h~ıı · re, matbuat uru um mU\1llrl\it;U te;}lti· 
m\iudelede bqtnn ba§a yanını§. ya iıu i~lcrdc .,,;slı~ıntıyı fıd t c· ı ,gl tal'IbJCJ·dc ,.o hang! ıış ) erın- ı~tmdıı bazı cleği_:ll\lil<loer yaptla~k
ıtr. Yirmi )'d" yapdan akı yedi dınmiş nilelerc mensup oluıı de ı1c lcadnr mUddct ı~ltı I~ bu- tır. ııatbuııt umunı mtıaarıı 'S111Jm 
ıriz ewia döru~ üçü 'heyelan sn- ~alırnıa y::ıt ıua gclrni tııılu· ı tsı~tla hn.ıır lrnhmncn:;ı J:;IJ t~- Türk 'Ti klrd3#1 vallll,~J>Q tayın edıı. 
tltaıı dahilinde ı.dunuyor. On.ın JHm .\·eytt lıiı· lıfı• i le uıe~gul ı·ilır. . ımc.ld.'Cdlr. 
için imlliden heyelan vaziyc!İ olm1yanlnı·lu diğer viH\yctler Kcndılcı·:ne is mükcllefi-
ff.nni .-.ette ~tkik eCLff..r.e'k eıas- halkından maden t lc>r1ndc ınc- yeti t:ihmıl edilcnlcıin ııth
lr'bir brar •lmai• mtiyaç vard:r. s~I '~ bllgilcrlndcıı i1:ı1.Hade c- ·ıı i , o;:fyatlcri F.ııı:ığli könıü ı' 

- ~icdir o ~l~irrliı\n\ır."!' 

Milli ımü~le esnaamda Cör. dılclıılccc>k ihtisas .erbabı saıı- haunsc sıığ'lık teşldlı\lı tnl'lt· 
GCS ~d*taa ao.ra ,.. a....ıa - lkar ·f1 t:>f'İ t>ilflmum vatan- fındnn t,C'shıt o1ullJ,lr. 

Fırtınanın lzmir.de se
beb olduğu zararlar 

- .""'.... Hilt ıtıir sl•Haitı ·'ildlll 
::-ını. ( 'u,ııs otdııi,11 iı;in iıl."lm ı•ttil-. 

- Fra.nl!Jz ırarllnlttı rU -

Falaka 
rın llüke.-t~ t.nfancla ya· <hı lnra tatbik olunur. L j s t e ı·c r umunri;"t'tle &n fırtımuıııı lı:mir \·e müllı ,. 
-~~t ctüt;ü~ilmüıtü. Fakat. b~ KöınUr ,~lcıi tııbirlııe hrn za mi ay culıştnn. \'C! b\r .ay istiı·a· j l:attn ~ebelı Ôld~u .zararlar ~nk-
416~ ıfuliyata pçetncmıJlı. clnhl1inde l,ömllr istıhı:m1l nnw .hat esası Uzeı-ındcD tcrtl'p olu- j lnDda cClen :malumata ı&öıe .l'oça
~ ılai.diaesinin ~ a...ldrğ! ldl ve tahmfline ftmil olan bUCı- ııur. ÇnlışanJ.arJU. ltiynUarr ye da ?tGküm~~ b.intı~m :·e~pk ev. 
tdlte sir.e. o :u..11 ~ tıMalar mum lıfzınot1eı1c 1\oli Y-0' Mrl- JW:·ıorlmlcıki i Ulısal v:ı.ziretlı:ı- 1erın sn~;;: ''e kı.rcmıtlerı u~u.~ .lhtiısap aiafıı (etiki de\·,,in •le
yi_. -"i analar iiaeıiaCle yapıl~ ket im.H maden direklerinin ,,,1 ...;;z"uUnde tuLulnrak JUıuJn ~amlnn kınlmış_tlr. Bazı ~oytin ı.ı.- dip 'JJ'ciai} ııqta hlle .)-apt.Jilııı 

,. ~~ v - •- d ...ıı teı-r t ı anlayınr..a .sütçünün t:ıh:ınlanna malda .,..n dahi olu büyük 1tir kesilmesi Ye .unkU gibi iı;Jc-r dC' ,.,, lhti,·nca göre hu rolld!Jc.tlo· saçwrı. m:,. DUF, b' ... ve e,e. 
" J f t t ,. h "- .... ... elti .sopa ~bna'k c~ t«Zi;re 

tıata if1enmit dd.a~ ,kabul et· dalı.ildir. ri "O"altmak ·yeyn azaltronl{ oıı c.s:ı;ıı ~ "'a areu vız;ıuş~ .. r: 
nl4!k lazırodw. &.sün riaıe Gir. Kenclileuinc iş miikcllcfr 1 sur;Ule tlc,ğ\l!'ıtl·mcıc lkttsat Çc.,o;mıed~ ~k .telefon . dh~lden cdi1l~~c kal't'..ı' ,·ernü. ti. Süt.çil 

d~ .,.. • ....- ile;Jmrp liar- yeti bılmail edilenler saylcri· l'.ckA.kU.Pnltlh1yrt1Hlir. ~-ı~ JJrla ~le :e )töylerJe_ te. m~ .AJın&u ~.abbi' "-C~"IU ?.cı 
~· W yer Clem6ti l .. k 11 r- t · t: ı~on muhabc:ıalı inJcttaa Lıgra· ,.. • .,. 

!!"9 JJ-;'"''1! ~ • r. n ın ı.ık1l'lıU Ucı-eU ·ttnl nlı~·ıa r. ş m u - .c c ı Y c ı n c a· :mıııciı· .Ala4;tltl ııtıhi mde de bir' ı .All:ılum! Een clU sopaya nruııl lıı.-
Müelline a;,ı~ fen .-damı..: !Bu ıücı· u 'r 11ttıı;:.ıt Veka!etiu· 1ıi olma~ üı.cr.e Zousuldak ,3. •JOk ıı~a~laı· devril~r. · ı .lııuuıID ~. 
)~~Al l&bü bu ~-da ec <Cm ahııe sr5re ta;blt ei'lil ·n ]:1y ~i .dahilinde l(lanıt .cd.llei1 · Cellad onu yakaladı, s· klanru 
"9~ -.lVık ~ ..... lfet.ce· norm'81 tıcrı..-ılefldir. .Jlunlttı ın JkillUl'Jl<ırin 'kü~·Jcrlıltlokl :ıird 0 f.a.faj[a;-a ~. Siit{;ü Jcor.kuaan 
4e hukumetçe ona~ 'IMi' karar ic;tiınni yaNlım ~alın. ındnk\ ~bUitf!nl ds.J..el'l Zira.al \~c1dı.IL.... F · 1 bayıımalc .clerecele.ıi.ı:ıe .gclznif]cen 
'-eri!e~ktir. •. ~ #ak ':e ıırti kel.lefi,r.etlcrl d>C oorl ünce tan~ı .olunur. e. neryo u hirdan ~füJtırln.c lıla.numad.t. Jfü~"a 

.lir.iın ibu huıuıt.a •~en usoHeJ"e ıt.Q.hidir. Ucr le ietllı- • ıru ,ıöril)'Olliu? ceııat onun )j:i ta-
di~er l>İl' ri~ ... , vardll"'! bu lrnk hil!IH çn.Iışmu ile meşrut- 1 Kömür müstahıillerı .sa· cı' nayet.t nıdığı hiri.<fi.ycli. Bu t~dliftmı iıı-
cı. heyelan do1ayııitc bo~ltdan tıır. Knnunt ta:tillerdcu lstifo- b§ birliii ktiracaklar 1 ı Lifa.de edemez ;miydi'! 
eM-.den aç.akta h~cak!•ra. zcl. ac '(lden1crle ınUıınvclıc sureti· ı . .. ,. - hk d FıatldadJ: · . . 
J:elc uın~ lclaketzedc- l.c çııtır-;ın1l 11s111Unc tabi olnn- Aı kara. 2? (~lt~ı) -F.ı;~- ma eme e --Amruı Jtar.do;un rnc.rhamr.t. 
l•.r hakkmda yapu:Liı zjbj mad- )ardan tstirah.ıı.t halln<l bulu- ı 1!. hav1.3.S1. 'komurlerı ~tış blrh- neni <lö\'.lneğc cli.n ~~ ''sı;aca.k'? sun. 
dı. >:~~ bulunubnasının te. nanlara s:ıa1ışınn0ıkhırı mtıd- &~. lo."'kih __ 1ia.klcırrllalci ltarıu::' J>aza.r ssbahı F~·ol.tmıla metref'I - Ne ynpa),m '? Va7.lfe bu! 
mınıdır. Zra ezasen halıcılıkla dctler içln iicrct verilmez. g-orc. E-re~lı .ha~ındald 'kö- JT,at.Jna}'l ara.b& )!jindıı bre~lıya.rıı.I: - E~~l' SOM.}J ayaklanma olt· 
.ıeçinen CÖl'deılb, ~ o,,, Ken<lilerinc i.r:: Jııükellf'!fi. mür. m~~sılle_n bu lt.:arm ..öldür:e.ıı .Araı::tı Xakubun mt'§bu<J ınıı; · ~r Jtihi yavuQ4 vururEan ana 
yıldmberi hu a.anatin tamamen . . • ~ ııe~wı tarıhmden ıtibaren . r ıay tar ı.anununa gön: dUn Jldrıd ~r ce- ,j'irıııi ltu~ var. 
nıuatta.1 iuUe ııeJmeıi üzerine tü - it.}.<!U t.a.kmıl cdll.cıılt:rl<' bu icinde 8-.l satış öitrlğıi teŞkı1 ..e. - Yapamam ıafl.~m tehlı'k~.}ıe 
thcıiiliik J1Pıyarlardı. Ancak bu mlikellil'tiyctin tatbllt.iııe nıe- dlp statüsünü lktısnt :VeK:alet;j_ za .rıahkcme!rindc muh:ıkcmeslne ı..a,. gire?"! · -
s~e kıt iranaat geç.inip ıidi· mu ı· etlilec~k ııl~ulnr-Oan. H· ııe t:ısdilnı.ttir.meğe .mecburdur. ıanllU§tsr. -- Elli kuru!I v~m.• \ ün. 

la dt. Bu iiitün &atı§mda ack s.ı1twr l"C -.rterııı llstcm 1J·- lar. lstihsn.1 edncn kömtırler dıı- Pürt .tencdeubl.!ri lıercı.ber ~~l ~ Nam1 om,;.. ~e.m id! 
~~ 1.1 ~ •-i...b. B tii;at 'Ycltalcthıt·c hazı.rJn.nanık hili \'C harici niyaaalaTB satı~ m<:trcsi Fatmllyı :ıe yerindco lm;a'kla· _ "V:;ı .. '--o: ven·nm· ~ 
'\.Orıı;ro::IJ er~urare- r. U 11 •o:ır n f V 1.r.1 ti •ö . •w· • • B k 1 il ku Ukem ô ltad .n .... :ırnn.ı. _.., • ...., ı80N'a !he,relMI. ~ Ji 1ı!~ü1.1~ nu .o .. H e. ue S 11- bırlı~ ıua!"lfotıJe. aatıhr. u .a- J.u.ı oa.n a P ma e e. ırıa - Peld. 'Fdltat 'Slfttl)I yedi'.ı:çe 
il...!.. 1 _ L .11.. • • ·adi,. ,. . dcrllıı. Luulaı don .) etl('k J>U- ı:ar.m ncşrJ tar.ıbıoden ~tış bır. lıtı.~r.ı:ıl: ıc:ın yah•atdığuu. nıdı!edi- bag~ırma;pı unııtma 1 I 
""iT llHDD IUU'll IÇlft Cl l ı.>ır f'CJn J I l lQ""G I } ·-· • • ,,,.,,.,, w ~- )' t..;.. ....,, • .u&<nl -ıtul · > b • gi • alnufbr HIY o aıı ar 1 llllllllll'l\ 1 rn- liPnın faaliyete ~ayacngı ı.A- ınce ne jli! -cı•nl uı..ım..,,,..&... .....,~ e- Odlit :kolltınnı ı!l\e.clı. SO}J<l\l 

ren '" • nunıına göre ve 1ktı ·at nı Mil- :ri1ıc '.kadar nı.iiat:ah$illerin bö - -mı§tir. ~ı ııa.ıımer diıil~. mu- ~'Ye koluna ilımwa gcnl.ı-
HASAN KUMÇA Yi Ji Mfülıı fna 'Vckft.te11crinre Hin f'n.tJşlru ı ~reğli 1<ömfu-lerl 1ta1teme ba...<11:11. -ı1me 'Jrot~ır. bit- A'ia -cizdirdikten 80m'a hıdll. 

wUstcr~ken tetkik ..., o koordi- i~lelruc ic.lnresi tarafmdan ~dat'e 
0 

ı.ıanı~ glhi •vapıp ,·ırva13ce 
.nns~«>n lıeretinr.c tasdik oluıı- edilir. vurd~. · • 

Nelson zırhlısı ttkmektep muaııimtm· ~;aı·ru fdülde kaJlaıı ini· i 
V ·, b org dayan 1 yor f• nİn müktesep haklan Vft tor, etit.çi de ~e etlib:Den:.i :i-

l8a0 tarafı ı inade) 
nknıda. modem bet nrlllnun lıi7..
mete giroce~-UU söylmı· !ir. 

Bir tahle!bahir daha battı 
C>Na., .2il - l3ir Alman .talıte1-

lltM.trl lbııal J>enh:ind• bir Norveç 
t5earet o;emisine ç::ırparak hasara 
ı.tgraml§ ve b&tmıstır. Tlea..-oet ge. 
JHisi do haaara qğranu,.,~ da yo-
1ınıı~ &"'Vll.ftl ..edebllmi!ltir. 

(Jbrl,e dllir di,icr .llaberter :i 
~ii M~ faıunı'ltw.lır.) 

Yeni 10 paralıklar 
basılacak 

TaıkvUlde bulunan uikr-1 llJ pa. 
~ yalanda :taldırilueakttr. 
Etmlann yorine hrvnz yeni on ps
reıtklu çrka.rılacaktır. On paralı\.. 
lvm. JDlktan l :SO milyon .8ded oJtt. 
o6tır. Darplaane idarca hı&.m'llk
IM& hutl.anulbr. 

Belediye hazine borçla· 
nndan lrurtuluyor 
~ bclt~eıWWı lıaı.ine;e üç 

--~ .... U.IOOlıılı:ıH
,,._ 1r&dar aJaellımn 1r11ı;ıtıılı: sııy:r-
lıı.ra'k mltftabftq tbııL _yııprtlllM! hu..k. 

~ 1ılmıe. Jt,rtJıal'l humammı
l ,. T~hnd• llecUl!C "'t'rfl,...ce'ktlr. 

(Baş taıafı 1 incicle) 
pılmacı.n halihazı,rda Finler tara.. 
frnden :iıgal edilmekte olan mev
zilerin bundan evvelki ~evzilcr
lden daha iyi ıtah'kim ~tlilmiJ olClu. 
ğu -ve arazinin v.az.iye:ti ilk :Man
nerhaynı hattına nuaran müda -
filcr icin .daha istifadeli .olduğu 
ıidclia edilebilir. 

.iRi.ttlindiyaldar )'alnız .iş~al et
tikleri istüıkamlardan ıldolayı <le· 
ğil, son zamanlarda a1dtk1an top
lar clolayaaile de SovyeUerin top. 
~u ateşine kar§t daha iyi korun -
mus bir vaziyettedirler. 

Fin1indiyalı1ar ~artık yal
aıız şahsi meziyetlerine güven .. 
mekte.n kurtuJmtı§lardır. Ellerin
-de bulunan :malzeme kendilerine 
cskis'"mden daha iyi bir tekilde mu 
.kaı.·:::r.ct e::mek .imk.5.nmı ~rmek
tedir. 

llk İsveç gönüllü kıtaları i -
mat cephesine BCV.kcdilmi~tir. Kü
~Uk bir Norveç müfrezesi İ!!WÇ 
kıtalamıa iltihak ctmistir. . ~ 

500 Tayyare 
Heltillki. 28 - Finlandiya m.a· 

kıunatına göre, ..harbin biı:iay:rtin
deo huıtine .kadar hau dafii ba· 
taryaları tarafından veyahut VU· 

.kubulan hava muh.arcbelcrin<le 
500 S<wyet tayyarul (lü,Uriilmtl! 
tiir. 

l 5lİll her mpıa~'l ~·e;ifte ~1·- 1 -H ... ı"'!.:.I 
terfı1eri du. .Klrll: dokm!mcu ~"l ~ ıbö;;- ınmpıet ~' 

Je ~n a:ıınra ı1:an1 ellinci eopa- T.iml. ılriisiik --~ 
\'w bur.al kaınmu ilk 1cümat l'! >'~ 7-&1DU vaveyli~ r balıtı'! ~ ~eli,.~ 

Moskov~ 28 (A.A.) - Leoin
grad cı-JWıılıa.rbiyc daireainin 27 
şubat tarihli tebliği: 

Kareli be.r..z:alıında Sov:Yet kıta
Jarı düJDWUJl :mü.stal>kem muıta -
ka6uu ~·arara.k 9 u betonlu t~ 
ıistihlWnı olmak üzere 13 :iıatih • 
kim iKal -ctmişkrdir. 

Cephenin diğer mmtakalaımda 
mühim bir hadise ctreyan e-tme -
:miıtir. 

Sovyct hava kuvvetleri muhte
lif mıntalularda dÜfllWl ~ 
aıkeri hedefleri uwvafi.akryetk 
bombardıman etmiılcrdir. Hava 
muharebeleri esnasında 6 dü~man 
tayyaresi clü§Ürütmü§tür. 

Stalin Lenincrada 
gİtmiı 

Bugünkü postayla gelen 'ingüiz
ce neyli Tclogmf ~ ~talL 
ııin Moskowıdan Lcnlngı-ad& sft· 
mi.s olduğunu haber vermektedir. 
Bu gazeteye glSrc bu gidi~ flti ~a. 
retle halı edilmektedir: 

Stıılin 'hareUtı biızat iid&re et
mek nn;usımdadır -weya Viboq 
dlietüğU r.a.rnan bu şclıre, Ye.lrtiyle 
Bitlerin Viyana '\'O Pragdn ya.ptığı 
;rfbl, rıwza.ffor blr kumandan !rff• 
tile girmek istanektcllli. 

(SOTYet. Fin harbine dai" dıa-
Jıa .....ı .ı- telwntA.r 3 heW 
cv{_~ı~aclır.) · 

muaDimkrlnUı ıdeırt eelUlde ibir ~ Cellat bu sefer sope.), varkvYveti- • - katili~ 
kı1l .qme»rinl J<abııt ct.mi,U. BJr :ıo ve huWAteıu vumuştu.. :;c-a ;;...ıli 
.kJlllJl\ :mıa&lllmler. fl8ki Jwlwıa. gbre C~ıa. bit.m!1JU. Slikü doğrulun1.:a aynı 
bıs ,.-c mllddc:tkı:UJ .dQldurmaktadır. hiddetle sö~iendi: 
.BımJarm kıdfmıleriDia .ayılıp ~ - 1Scn tıiör.lirulc böyle mi tlu. 
<mı~ barem kaııwıımu ilk tatın'l:. runnın ! 
eden v.ta.~Umiz Maarlt mUdllrluıutı· - Sösiimae liurmadıru w. nan
ce :Wa&r.if ve'kUe.tl.QdQ Mır'Ulıou.f&.Ur. !ror? 1'ır1t 4'0kıl~ defa eop& ile a -
VeUJet ım ııuzsuıa tetkikat p._pan~ ~ar.mı -ya'lnn o'badım. Öyle de
ltanı.rnn l>Udtnıııotir. Karanı. ~üı~. i"l 11\i? 
muaturalerln ı;eçtrdikle.ri mtıddetlet - Evet uma, •llinc.i ~l* ~ 
mUküssep lıtı.k o18J"ak tııınınmakt..drr. - iK:lliDci a>pay.t malunıs ö:;1c 
Kı<!cm mMflet1nl ddiduranıar J..edl c · · bı.zlt '\'DJ'dııtn. Otek:ilerJ. .rnUbyc. 

ııe dp evvelki IW·k dokuz .ııoı- i
~ltl«rdlr. Maarif nıtMUrH\fU bu n. p bana ıfada pata WT'medipni 
~~ olıın muaııtmıen te:.ıtıll 'e 11a
teler.lrtl J:uuıırlam'46a. baftaınl)tt'r. 

Sovret L~ük elçi.i 
Ankaradan geldi 

Sovyct büyült elçisi Tet't!DÜ1'fıf 
bu ubabki .Anllıdohı ebpresik: An· 
1rama1l !!~rlmiıc ge!m.ietir. 

Belediye müdürleri 
döndüler 

.Rtr~ aüu evwıl .Aıllw'aya gicı.ı 
belediye 1'91• mua'ftfti ftıftat '" 1k&at 
mtl4Dr1I W lıııa ..ı.llJd e:11mpr8111• 

~~ .Mnm1l'!1~!'. , 

an11"'tftn dil~! 
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tlcfı l - 104 -
~ "tu~:,!irnde tutarak kapsüle aai elimdeki 

d · ~eyaz bir duman çıktı, aoıira elim· 
~ e kağıdın ucu alevlendi. 

san daha . . . Demek oluyordu ki bu eh-arda gördüm. O, uzaklarda birdenbire 
\a~tı Yetı . ıyı, dedim. ç.ek· ı bize muvakkat bir ıa.man tencere cüzamın en mütnı~ nevııedne ya 1 .aissettıği bir tehlikeyi kokıayan 

:ıtlış olrna~ı~ B~ ~na kadaı vazifesini gördü. Konserveleri ye kaıanmış oldukıarı nalde ya~ma.. ı>ir ağaç sansailna oe.ıziyordu. 
~ll:ıUrtu ha ahı hır mucize. dil çe boşalan tenekeleri mutfak ta "tduxıa:ını gördüğum ou,ınsan Adamın bu hali bana ha;•ret 

\'e kiirek vada, Yelken kul· işine ayırmak suretile kısa bir za· ta.ın yaşayabumelenndeki hikmel ıerdi. 

8 
. İsti :ınek ı>ek kolay manda epeyce yem~ kabımız ol· gene taoıatın buraya bal1şetmı. - Ne \.'ar? bir~ mi oldu? diye 

lirada k~ at~ ihtiyacın muştu. o.duğu bu harikuıaje ç:ıre saye ,ordum. 
kahve ıp dınlenrnelisin sinaeydı. Mağaradaki 50 sene baş 
Birike rengi gözleri duman°. Suyu ben karnattım· Kahveyi i· a~ağı ya~ıyan Duhlinin: 

ba'llnı on .~~lan &östcnnemek ae Mod pışirdi. O kahve:ıın tadını - Artık sen de cüzamlısm! de 
Sen· nune efdi. hıç uııutamryacağım! Ben de bir diği a!~ una gelmıştı. Şu halde beı 
11 ..... ~nıe gitn.6"''ı • kutu sığır konservesi açarak kızart d bu v ı.... ha ) d 
~· Sesi~~~ tcıcıh edece- tım. Kahvaltı o kadar mükemmel e agacın (auı yat ın aı. 
b-ıığı bir ''a~· tamamen sak· olmuştu ki ateşin etrafında işi o- ı;meliydım. o,ıı, J .\a,......~ . d Fa:rnt, tuıan Jtl:ınııannm ço!. 
• 141 sana b' ... 1'1 \ar ı. lanlara hıı; ya!nşmıyacak kadar u· 

le'.~ So , 'f':.,':-1- Ynrdım e:ie- zun oturarak ~teden bcdd~n ko· kurnaz olduklarını bildiğım ıçu 
tl'i-:~ but':!;'ıın ba~ına bir nuştuk. bu ad"UlUn beni bu sw-ctle ığ.alt 
·"rı? " a Yalnız r.asıt ka· ç.a.ıµ.ak bir tuza3a düşürillmesir 
il Adanın müteaddit korl:ımıdan den de korkrnaktaydım. 
a ~ i<lYet ihu . birinde bir kampa rastlıyacağrmıı- Olabilirdi ki kendisinin na3ırlı 
~ &ete'e .~aUı olacağım. dan cnıindim. Bcring dcrıizinde!;i afpyle cmdığini gö.zlcrim.le gördü 
~ aida,a g··d" <l~.nelıHeccğim' fok balığı )''ataklarının m:C1afaza ğüm bu ağ:ıcın suyu benim gibi a 

. ip dir.ıncseececiım. s~n bu- l altında olduğ.ınu iyi biliyordum. lışmamış bir adama bi akis en bü· 
:el( n tok isabetli r.ıod, beni herhangi muhtemel bir yük zehir gibi tesir edebilirdı 
ı. '"'~Ö;:'erirne bat· sukutu harale hazırla.'lla!{ için o a Maarnaiih ıçımde nihayet gereJ.; 

llica~ın Yuınu. k •tı. Bakı~ı calc, yeni bir fok yatağı k~1etmiş kendimı, gerek bir mezat ıçinde 
~erim, ri ~ tı. . o!manuı ihtımalir.i ileri sürdü. diri diri çürüdüğüml görtip unuta 

ca l'd~nm, de- ?.laama ih onun mane\;yatı da ma::!ığım havallı dilber Ptlinu \'t' 

aöıı .. ..: gayet yüksekti. Artık ... ·arma kor· biçare erkek kardeşini felrutetli l 
i . ~. Ô}·ie , Hi ki laUı bir sesle ku ile !::akmıyordu. kit>etlerinden kurta.mak i-ink!nını 

.ıııı \-e ba• l°t'ddetın .. k · · de buluşuma büyük bir 5e'.inr hisset sun '" ıçın .ğ· - Eğer senin faraziren do~ru s 
.tli~<ıtoo,··_,1~salladım. 1-1a· ıa , miştım· , , , " Ç1"W'Sa burada kışlamak için te· ~ d 

',",... ~-b ...... 
1 

• Bao:ı:nıa ,...... Zihnimde, agaç a anunm doğı L 
""ı •cı .. , " .... darik~ bulunmahyu., dedim. Er-
b·' fab

1
"" Sözler~ iladeye sö}'lediğinc, bu ağ:ıç SU)'UI}un cü 

llJ d ... ~u zakımız yetişrn~ ama fok balığı aı~. enbır.. \'affak olama- zam h;13taJrğına ı)'İ geldiğine ta 
l'L ~ı ~and"' &özlerinde bir ,,,,,_ istediğimi: kadar bo'.. Son!laharda rnamile kanaat g .. tirdikteiı sonra 
~ a:ı· ı \·e d .,... bu:adan gideceklerdir. Onun için · d d 1 ğ 

ld...... " avay1 kaybet- belım e :ıırna taşım un su mat 
, ~ C\rt•ı. şimdiden et tuzlama!ıyız. Sonra r. 1 ...ı. 

h, • 14 haYtr demek rasmı bu ab"3CUl su~ı.ı i e uo'd~ 
~, iki kulübe }'apmalı re denizin attı· ya karar \'erdim. Bit taraftan da 

sa ...... ~ .. jı odun Kıııntı'a:ım toplamaltyıı ağa;, adamını daha iyi isticvap 
'ita -...uı Yoıa ::ıar kaJdJ. 1''ok yağından ışık hususunda isti- l'debilmeye çalr~ırorduın. Ona ka: 

Adam tiAş!a başını çevirerek: 
- Galıba geliyo.Jar! Acaua .ııe 

J~uyoa dıye mırıldandı. 

- Kim &eliyor? 
- Onlar! 
- Sizın ka,Pile mi? 

- E\·et, tutan adamlarıt 
- Tui:ın adam.arı mı? 

Bu sual :ığzundan bfrdenbite 
ııalhi§ bir he:,ecanla ıırlarnıştı 

Ayakta durduğum ıslak ağacın 

;atalına, düşmemek için, kollanın· 
.a sıkı sıkıya sanldun. Ayni ıa· 
.nanda baı.ımı ağac:n palmiye şek· 
.ındeki su sızan ıslak dallan nra· 
.>ınJan uzatarak ben de uıal<ları 

,;ö,rueye sa\'3şıyordurn. Fakat ku' 
ann \.'e böcek'erin ıttrratlr vızıl· 

ulanndan baş'.:a ne bir ses işitcbih 
yor ne de bir şey gôrebiliyordum· 
O esnada hat! l>ir eli}·le alnın:ı da 
yanarak $cın dalından boşluğa 
joğru bır sansar vUcudunun dikli
jiyle uzanmış, gözlerini uıaklara 
büyük bir merakla dikmi§ olan a· 
lam birdenbire titredi. 

Bana döndü. Kan do'mu' ufak 
ı<ınnın gözleri birer tehlike işa · 
reti gibi )'<lnıp ~nuyorlardı. Be)'iU 

.ıasırh du:laklanm fena halde bu· 
• uşturup bir maymun gibi uzan· 

'1~~ Y~ınak ü.ıe.re fade edilip cdilemiyeceğini de bir §1 şüphemi gizlemeye hiç lüzun 
~~'ı a lıutwıduğu· denemeliyiz. -·er r!cl~. hakikat.m _ ed mı~tı. 
. ' t\r '-aya nuıuıa wn· mesktln değilse bir sürQ işimiz o- gom1 en: - Çok kalabalık bir halde geli· 

ilL.~~~ -~ lacak. Maamafih adada adam bu· - Peki 2m3, dedim, ben demir }'or1 Bu fe.ıal dı;?di. Pena ni)'ctleri 
~ ~r<>cd~ kaya.~ lacağmuzdan cmlnim. .bu ormanın i~inde b:.llunan bh ~-arı Ç.ünkü gizli gizli geliyorlar! 
~,~eJen lUn ne. ı· mağarada idim! O mağaranır - Gizli giz:i oıi? 

Clr.ı.~ ıı <log, ka>a dıvara Halbuki Mocfo .. tahmini doğru mahzeninde )'Ü%!ercc cüzamhlaı _ Evet .• Onlar d~ görc!Uk-
~~ ~l<ıvo.<f~Ya denııdcn gö- çıktı. Rüı.gAn kıç omuzlu~n yaşadığın gördüm! Eğ~r !'-Oyledı .erı zaman böyle gclirlerl 

b~· lr ~ hava ı ._ alarak sahtl boyunca gittik. Koy· ğin sözler doğru ise n,:ıen bu dl· Hem merak, hem de büy'tik bir 
.....:ırıa t<e,

4 
~patı l!ıkiu tarı dürbünle ara;ırdık. Ara sıra ıamlı za\-alhlara bu ar, .. cm suyun· heyecan içinde olmama ra~men 

"'~tı~llı. ~.:~l:a.CU\ satl ... a· karaya çıktık, lfil~in ınsan ernaresı · dan verip on!an kurt<ırmırorsu müstehzi hir gülüşle güldüm: 
11.:ı ~ ""'" uı-a d ne tesa::iUf etmedik. Yalnız "Gay· nuı? ıııh. l:eı ~ n ı maK • - Düşman herhalde ben olaca 

"'6e a. .. " ~ kencu k ret.. adasına ilk ayak basan i~ın Ax.... da ben" n h • d 1\ , -~ıadı . cn\llme &ıç a mı ım ş p .emı e. Jım! dedim. 

~llıa.ı L> rn. b:z olmadığımızı an arnakta zorlu\. ha anlamıbtı. Gene ~uldarn '"U"•~ 
1 1 Aıı..,. adan1ı uzun tırnaklmil .. 

bu '""ıaı c_ çekmedik· Bizimkinden iki koy i· doğru o acı, ·1~'11\un gü üşile gü '>-ö~ " 
• Q lltıe.ıc · ~rseınt dO·. ludaklanru 1taşıdı: 

lt,,,·~ı lteyh ı scı;·ıe~ öf· lerde, kum!ann ftzerinde bir ısan· _ Şüphe yok! dedi. 
· ~rı 1.ena " dal enkazı gördük. Bu. bir fok s..ın· - Ya" O cı1zamlı1:ır mahzenin. bır ıı.. <4tıı,:,~h 1: •ı~o...ıun ba Sonra, bir müddet tel!ş'ı t~lfi~h 
•• "'l':ilt 11or--;ı_&orÜJl'wJ. uy· daııyJ.ı. Sancak tarafında güçlüklt gördün de:nek? dedi. . Jüşündükten sonra heyecanla: 
"eilt u. oku.nabilen bir razı vardı: - Evet! gördüm! Mademki bı. _ Evet.· E~t .. Sizi hcrh3lde 
l~\'~ Oiciıı? No. 2 Gazel yazı;"Ordu. SaIY.!2· illetin elinizde bu kadar basit \'t naber almışlar! Yazık kurtulamı· 
ıı:C<ık ~'Ye tıa hn oraya çok eskiden geldiği görü· bitmez tükenmcı bir ıl~cı var .. Bu yacaksınt dedi. 

1\e p Ykırdım. Bir nüyordu. lçi kısmen kwnla d·)!· biçaro'ere ne diye bundan \'erip Ve kendi ırkına ne büyük bir 
n_ ı_ı,~,.,. 1 c d de onları kurtarını;·ors-Jnuı? 
"U!ı . ••• er· kini old"W."lu giılemi'--en bir reha· lıaı . dırt mu~u. Etrafındaki tahta kmkla.ı Ağtlç adamı. mini mini kr~· - ~ 
~llsin. ile at.ırıldanctı N çürüıl)ilş, siyah bir renk alım~tı mı~ gözlerini açtı: 'ilkle: 

'il.' ~"' l\ llrıut-~•~ e ka- Kıç ta.ralta paslaruruş, on iki nu· _ Onlara nu? d~di. Onlar.· Oh - Oh! hemen buradan kaı;ına-
.. ı-: ~ l>ır.ı- ... ~ iStiyo- · rd ' llt tlttldı kalı~ ikıuna . ma:a bir av tilfeği'e artık tanırımı onlar me undurlar! Unetlenmişle ırsın! diye bığı t. K..'lç! 1'lı 0<or· 
~\lrtı Veyi ha &et.iri· yacak bir hale gelmıı; biı av bı · dir! Onlar ülünceve ka:iar 0 a- kunç hayvanların clir.c dilşme! 

!-:... u Vardı,, tırlatma· .... ~ı buldum. J {em"'n ka.-! "qı ıru6 za}'l çekeceklerdir! Onlan hiç kim ... ~ 
~a ~ Qıetak se kurtararnıyacaktır! Fakat ağaç ad.ırnı benim ymm· 
tlraı ~ ltası~ dediın. Neşeli bir sesle: _ Niçm? Bu biçaıc!erin günah Jen bile kımıldamaôan, milthi~ biı 
l1l4ıı Uru daı · "°''ukJar- - Bak, kurtulmu.,tnr, dedim. lan ne dir? ;ükQnet içindf' gü!Omse;ip c!urdu-

~lll. ~ ~laJt ~:Çası topıa· Ukln bu söz' kendim de inan· - Bunlann günahları büyük. ~rumu görünce ron derece ha~·rete 
ı..n.~-ı.~ eıter, ...... d ~ ile k aı"" '_..a. Ço}\ bOyük! lüştü. . 
"l ··"11 .... ll ... en mamıştım. o umların ..... uua 
~ ilv tı~ğ~~ hır Yap· bembeyaz insan kemıklerinin ınev - Bu biçarelerin bu ka~ar bü - Ne o? Duru)·orsun? Kaçını· 
r~ ~ ba 1 aJdırrı · 8andrğm· cudiyetini Adeta hisscdıyordum yük günahları neymiş? yorsun? Tek ba~ma bu a:iamlann 
u 'tutUnu k · t allalıırını Modun kuweimaneviye3inı kır· Ağaç adamının yüzü gene kinlt eline düşmekten korkmıyor mu· 

lııı t ~ tltut So Uru bir kaya mamak için sandalı tekrar a;arak parlamıştı. Sanki bu insan' anı s 1! diye kekel~i. Eğer bana gü-
~,ıı:~n çı~ ka~ıü araştırmaya de\·am ettim. Ad.ırut• cüriımıe:inı o dahi hiçbir ıamaı venıyorsan,. sem bu kudurmuş. a· 

ırtıı. ~ oyd:.ırn Ş rak ba· cenup sahılinde kumsal )'('I''' affedemiyecekmiş gibi derin bı. 1 Jamlann ehnden kurtarmama ım-
ıı ~i'r Od ~ a · lrnctı her Öğleden !<>nra son burnu da döne· gayz ve nefretle yüzüme b:ıkıyor :!n yoktur! 

t:.~ tu•, tdii'ord. Çadırın ara. Ben h11'a donmuc:. bir gii'fic:.te 
.~-a ""ak k u. ~ğ rek kendi ko)'-umuza geldik. Ada· du. Yırtıcı bir sesle: • &l • ~ - " 

lı, \'\tr'aPSUle sa ıdı soı yı çepeçevre dolaşmıştık. Tahmi - Günahtan mı? diye mırıl ~üyordum. . 
'°flra. ~· Seyaı b~ tlimde- nime göre muhiti yirmi bq mildi dandı •• Günahla!"l- Onların gü - Ben mi? Hiç merak etme! e ' ~el{j k4~ı~~uınan geni~.iği ise iki mil ile bq mil ara· nahları analarını kan olarak alma :wrkınuyorum! dedim. 

'ı ~ ucu smda)''(h. Onun sahillerinde en az rnalandır! dedi· - Korkmuyor musun? .. Fakat 
() llrq\' tıcle &ı~Ya iki yüı bin fok balığı vardı. Ada· - Analanru mı? Siz de böylE bu adamlar sana türlü türlü işken· 
'() CUre ha tak: nm en mül'Ufi olduğu nokta c:c- bir !:.iet mı vardır? celer, korkunç işkenceler yapacak 
\tt~ ~~Ul<l~ıtdt. nu!>u garbi ucuydu. Bu yükseklik - Adet delil, vazife! arl 
~!ı;-di tdını. O llın ki ona §İmalı prki istikametine d~ru - Vazife mi? - Yapsınlar! Daha doğruru, 
lftr • .'<llr\ı ıaYıı aıtv ce- gitgide azalıyor ve o noktada de- - Evet!.. :uç merak etme, bana hiçbir §CY 

~)aı.-a,01t~ aı~lltlc ~fbes- nız.den birkaç kadem irtifaa kadas Tam bu sıradaydı ki anaç ada yapaınaztart 
%rcı tcl\'a3 'e d<>ğru it ıkle- iniyordu. Bizim küçük ko)''Uffiu· mı birdenbire dalın üzerinde or· - Fakat .. • 

't~lar~a ~ ... ~anıandrruerek ıun isti~asile. a:ianın bütün ko~· manın arka tarafına dcitru bir hor - Sen işi bana bırak! Yalnız. 
. lllıı~ıı: fıctrı bir ~· ları tedricen yükselen yanm mıt tum gibi uzandı- Merak ve h~ye benim senden bir ricam var •. Sen 
~t ot~\..ihti~ ~ı bir a~ e, ka:iar bir kara pan;asile çevriliyor. canla uzaklara bakmaya başladı . bunu yapabilir misin? 

~'l)l;ı ~ tı•şı ~ hic dQ .Y~ on1an sonra ötesi berisi yosunlar- Ada.mm ufacık kırm~zı. gözleri. Ağaç adamı heyecandan Adeta 
ltı:,-lttıl'tıı"tfl?ı ~~ ttın fn la örtülü kaya'ar ve m!ralar ıeli Adeta uzaklan seçmek ıstıyormu~ titri:,.·ordu. 

il~ "'antafih ap- yordu· Fo~< balıklan buralarda gü gibi, gayet büzü'müştO. - Nc::lir?- çabuk söyle.. )'3pa· 
ll.ılllll&ı ~ l ne~Uyoda.-dı. ı Beyaz ağaç ka~ halinde na· mı! dedi. 

ı ·. tPtıvama nr) sırlımııu~ d~arının ti4·cdiğioi ~O..-..-) 

Vo'eybo~da . 
Siyasal Bilgiler okulu 
Galatasarayı yendi 
Şehrimizde bulunan Siyasal Bil

giler okulu voleybol takrmı ikincl 
kal"l$ılaşmasını Gahıtaııaray lisesi 
t.aklmiyle yapmYştrr. 

Blr'ncl seti 17.1!5 Slyasnl bilgi • 
ler okulu, Utlncl seti 15 6 Galata· 
saray, Uc;ilncll seti de 14-15 Siyasal 
bilgiler okulu knzanml§tır. 

Mlı!a!lr takım yarın son karşı· 
la§Dla mı Boğaziçi lisesi talı:ımilr 
yapacaktır. 

Kız melctepleri Voley· 
bol müsabakalan 

Ku m~ktcblerl araYnda.k.i voley
bol karşı1~mnlanna lıagiln dt> 
Çapadaki kızı muallim mektebi 
jlmn"'stik P..alonunda devam edile· 
cektlr. 

Ynpılac:ık otan mllsabaknlıı 
şunlardır: 

lnönU • Kız muallim, Erenk6y • 
Boğazi~f, Çam!~ - lst'.kW. 

o--

9 

Bay J. O. C. Yazıyor: 

Ekseriya okuyoruz. Tedavi gö· 
ren ilaçlar varmış fakat. ALL· 
COCK yakrsından bahsedilince, 
kat'iyen mUbal~ğa değildir. nir 
zat akşam tatbik ettiği bir 
ALLCOCK yakısı. bir gece zar
fında tesirini göstererek •e dc-
vamlı sıcaklık tevlit ederek ağrı.. 
van mahalli teslrin etmi~tir. 

A Ll.COCK. Romatizma. Lunr 
bago, Siyatik, delikli At.J.COCK 
•;akı!ariylc şifayap olmuslardır. 

ALLCOCK vakılannın tevlit 
~ttiğl sıhhi srcaklıl:, OTOMATiK 
BİR MASAJ ~bi hemen ağnvan 
vuin etrafını kaplar. ALLCOCK 
vakılanndaki Kırmıır da.irc ve 
Kartal resimli markasına dikkat 
ediniz. Eczanelerde 27 buçuk 
kuruştur. 

Milli . GOREŞ TAKiMi SEÇiLOi 
Cumarteni ,Uall bqJryıeak olan 

Altıncı B'\lknn güreşleri fc;ln, dün 
de gUreş klübilnde yeni denemeler 
yapılmıştır. 61 kilo içfn Halil ile 
Suat 20 dakikalık blr karşılaşma 
yapmışlardır. 

Ed,rnede ·vanllan 
sokak koşusu 

Edirne, ( 11~ muAablrlmfr 
elen) - DUn hatltev!erinin ku· 
rulu.ş yıldönilmU mUnasebetne 
Edirne halkeı·f tarafmdan bir 
sokak koşusu tertip edilmiştir. 

Çok hevetnnla ta.kip olunan 
bu vanşa 30 da nf azla atlet i~· 
tırak etmiş \'C hepsi de 3000 
metreyi bitirmişlerdir. Koşu 
halkevi CinUnde ba.qJa.mıs ha.!ta. 
ne arkasmdan, erkek lisesinin 
önUndcn, tatanbul yolu cadde 
sinden umumi müfettişlik önün. 
den geçilerek hnlkevi ön.llnde 
sona erml~tir. Neticede F.dlmt 
blrlnciliğfnl elinde tutan Hasan 
ÖT..':üz birinci, Vahit ikinci. H:ı
lil Çekiç Uçilncü olmuşlardır. 

Kız mektepleri 
araımda voleybol 

müsabaaklan 
'Sdirne. fHıumsı mtlhabirimiz 

den) - Bir ka~ ba!tndrr devatr 
etmekte otan ktz n1cktepJerf a. 
rasrndaki Volevbol marlarına 
filin de Jt~lrne erkek lisesinir 
iimnl\.Stlk salonunda devam edil 
mf~f r. 
Akşam kız sanat okulu tale 

beteri ile F..dfrne lisesi ba.\•anla 
n al":'smda olan bu mtısa baka 
3-1~. ~15 p:bi fa1 kla netice
lenmiş ve liseli havanlar tan • 
fında.n kazanılmıştır. 

Galatasaray takımı 
Beyruta davet edildi 
Haber aldığımıza göre Galatıı 

ııarav futbol Pk!nl Beruta davPt c 
dUm~Ur. Futbol fedenıs,·onu ta -
ra!trıdan rnil.saadc' ed'ldl~I takdir
de GalatMarıı.y futbolcUJerl lik 
maçtan t:onund~ Uç mllsabakr 
yapmak n:ı:ere Benıta gidecekler 
dlr. Bu seyahat 15 gfin sfirecektlr 

Bahar futbol 
turnuvası 

Balkan gilre,lerl mllna!!ebetllc 
llk mıu:larmm tehir edilmem üze. 
rina, bu puar nbahı F'encrtıahçc, 
G!!'"'+ıuıı!lrav. Beşiktaş, Beyoğlu
l'"'Or takınılan aralarmda bııhar 
turnuvası na.m1 altmda huausi bir 
ka.,,•taııma vana<'ııklardır. 

Taksim stadında yapılacak olan 
bu musaba.katarda saat 9 da Fe
ncrba hçe ile B"'·oğluspor. 11 de de 
Galata.saray • B:?Şiktaf ta.kımlan 
karşıl~acaklardrr. 

Mektepliler arası lor 
koşulan 

Mektebtt>r arası kır koşularmm 
dördUncUsil bu pazar sab:thı. Ka
dıköyilnde ygralacaktır. 4000 met. 
re tlzerindt>n tesb"t edilen bu mn
sab:ık!l''a Fener st.a-imda bıt~lana
cak. Krvttonrak • Kavıoda~ yolu 
talı:IT> edilerek edl'"rck yine Fc 
nt>r+-~ 'tçe stadında nihayet bula. 
caktır. 

Milli gilf'et taktmı resmen teısblt 
ed'lmlş olmakla beraber bazr 
ınahzur1er göz6nUnde tutulnrak i
lln edilmemiı;Ur. Her ihtimale 
karşı bUtUn gUreşçUerhı idman fi. 
zerinde bulunnuuır lilzumuna kıı.. 
rar verilmiştir. 

~.;;._~~~~~~---

Cezalandırılan 
futbolcular 

Becfe,a Tcrbitte.~ lsta11b11? Mt. 
76.tt ba,.ıtk..rınlı;;ından: 

1 - "Bevn~ltts'X>r kJilbO aza• 
'a.rrııdan 1855 bötrre !ılcl1 !avt• 
ıı. KO"o Kondldla isti'rak etti~ 
'lir mfi0 abakadakf suihare1'-etfn. 
ıien dolavı ~net direktörlükten 
•ecz•ve müddeti tavin edilincevc 
'radar mU•ı:ı.hg.kalara iştirakten 
..,., .. .,edflwılı:ttir. 

2 - Takstm Yeni vıldtz km. 
Ml a7.ıı 1 .. nnda.n Tana.q Racopu. 
'°" (2032 sicil saVYhl f~tirak et• 
ti~ bir mfü~abakadnki ımih"re • 
'reti .. .:ı .... ., do111.vı böle-em;.,ce 28-
2-1940 tarihhv1en itibaren bir 
w mUddtle mUsabaıta bOykotu 
re.zast verilmi§tlr. Tebliğ olu .. 
,ur. · 

-~---
Boksör Melih Nevyork 

şampiyonu oldu 
Amerika.da bulunan kıymetll 

boks8rllmtlz Mc11h. birçok bokellr. 
!erin lşt.hıı.k ettiği Golden G!oves 
'mılndekt turnuV3ya clrerek yan 
orta sıklette biltiln r.ı.kirılerfnl yen• 
miş ve Nevyork şampiyonu ot. 
mu~tur. Kıymetll boksörümUıtı bıı 
munffaJuyetlnden dolayı tebrllı 
ederU. 

Askeri 
• 

/(amus 
Herkese lazım otan 

mühım eser 

Veni çıktı 

VAK iT 
1940 Cep 
Almanağı 

.rnkemmel hlr tak,·lm. h.r •1 
ınürac·nnt edtlchllec·ek 1tlizel 
bi r rehber: fil sll)'rahk ha AJ. 

manni!m nyah )'alnaz 
1 n knr11ştur. 

Her kitapçıda ve gazete 
bayilerinde bulunur 

Almanca dersi 
Sen vt asri HA BEN M ttodiyle 

• t mutedil li«:ı ttlıo den almak la
cvenlerin • Alnı~nta lSğrtunaıi., 

•smint mektupla ıaıcumuc mi 
SKUU. 
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.•mmmif: Beynelmilel NeW- York Sergisi; iffifıfüg;• 
··KURTULUŞ,, ~m Milli finna[anmız için hakiki bir imtihan oldu. 

ımALo ::r: 1 .... 
iii! MUHiDDiN 
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~HAC 1 BEK i R 
·c:· • ;. Hu lnıtihanı l'uı-k S."\rıll.Jİİ i~ln mm·arraklyctıc verdi~inılcn 

• lttlhar r.dcı-. 

u:: 

il 
~ 

UHiDDiN HACI BEKiR • 
1 

1stnnlml - Beyoğlu - H:nr.ıl•liy - lin:Jıköy 
Toptan ı;l p=ı rişl,.rd" tf'nzfl:ıt yıı "11ıT ve tlr&reth:ınf'nin 

ınüracanı rdllmeııl rlcn olunur. 
m"rkr7.inc 

BiÇKi ve O\KIŞ 
DERSANESI 

~10Dlrmst: 
-·· BAYA!'\ PAPAZYAN 
§! Haf tada dört gün kadınlara 

1 
günde üçer saat Franc:rz usulile 

• hiçki \ 'C dikiş dersi lt'dris edilir Ye 

•.• 4 ayda ·ı~1aa1~if~ek muTsaddak dip
1
1
1
o;. 

e: ma vcrı ır. •crı ·öy epcüstü v 

ilff :\'o. Papazyan apartımam. ................. ~ 
:::::::ı::Jı:: ............... lbınldiyc caclılc i, nnhı;-ckııpı, t~tmıbul ~ . :::~·· ·····~· ........... . .or. Kemal ÖZSAN-. 

BAS 
·aiş 

NEZLE 
Romatizma 

Nevr,alji 
K1rıkhk 

ve bütün 
ağnlanntZ1 

derhal 
keser 

Muktedi r J>ir Kurşun knynakçıyn lhUyç.ç vardır. Ucrct iktidarına 

göre tc3bft edilecektir. TaUp lcrln 

Süıner Bank İstanbul Şubesine 1 im••m• .. Hemen mUracaatlan. 

Urolog Operatör Beyoğlu ls· ı 
tikliıl caddesi 380 numaralı 
Ohanya:ı apartmanı Bursa 
Pawrı i.i~t:i. ~el: 4.1.2.35 

Dr. Necaettın Atasagun 
Salı:ılıları ıs.:ıu a lrnd:ır; al.:~ıırv. 

tarı 17 den sonr:ı J.!llrll Tan·:ırt 

Ap. l>:ıire 2; Nu. 17 ıl~ ha~!:ıl:ırını 
knhul t•ılr.r. (1'ele/11n : 2:1!l:ı:\) 

liizumundtt 

ı;ünde 3 kt\· 

b·ı·r· şe alına 1 1 

.... • •• •: • 1 ; • 9t ' ., >• i • · ' ~ , • , .. • • • ' .. ~ • 1\ ı " , . · • o•ı .. 

dl' 
• F O S F A R S O L, Kanın en hayati kısmı olan kırmızı yuvarla cıld"rı tazeliyerel; çoğaltır. Tatlı İflah temin e·~lıl 

' ·d ı•· 
Vücude devamlı gençlik, dinçlik verir. Sinirleri canlandırarak asabi bulmınları, uykusuzluğu giderir. Muannı ~ 

bazlarcla, barsak temb.-!lliğinde, Tifo, Grip, Zatürrieye, Sıtma nek:lhatlcrinc, Bel gevıekliği ve ademi ikticl.arb 

kilo almakta şayani hayret faide lct" temin eder. ~1· 

F O S F A R S O L'ün diğer bütün kuvvet furublannd;ı.n üstünlüğü DEVAMLI BtR SURETTE KAN, l{lJVV 

lŞTIHA TEMiN ETMESi ve ilk kullnnanlnrda bile tesirini derhal göıtenneıidir •.• 

KAN, KUVVET ,iŞTiHA şurubu Sıhhat Veka:etinin resmi müsaadesıni haizdir. HER ECZANEDE BULUNUR 
. . . ,· .... ' . . ·•. . ' - ~ .. ' ....... ı' • • • - ...... • • ... • - • 1 • ,, • • . ~ . " . ' ,,.. ,. .. ' 

Devlet Dem;ryoİtarı ve Limanlarf 
işletme Umum idaresi ilanlan 

Muhammen bedeli 26500 llrn olan tlç aclet Rontgen cihazı ve teferruatı 
P/ 4/llHO Sah günU san.t 15 de kapalı zar! usulu Ue Ankarııda ldarc blna
mndn. satın nlmacaktır. 

Bu işe girmek iııtlycnlerin 1987,5 llrnlık muvakkat teminat ile kanunun 
tayin ettiği veslkalıırı· ve tckllfieıinl aynı gUn saat 14 uc kadar Komisyon 
Rcialitine '\'ermeleri IAzmıdır. 

Şartnameler 130 kuruşa Ankara 
maktadır. 

·~ 
28 • 2 - 940 Çarşa~ba 

l3.3D/ H.OO: Müzik: KUçUk orkestra, 
18.00: Program ve memleket aaat 
o.yan, ıs.o~: TUrk Müziği: Fa.ıııl he. 
yetı, lS.55: Serbest saat 19.10: Mcm. 
leket aaat aynrı, Ajan; ve meteoro
loji haberleri, 10.30 TUrk :MUzlğL 

20.15: Konuşmıı: (Dl§ pollUko. hldi
&eleri), 20.30: Temsil: Bir sukutu ha
yal, Yazan Ekrem Reşit, 21.00: Ser
best saat, 21.10: Konu:ma (Hn!tAhk 
posta. kutusu), 21.30: Mllzlk: Riya.. 
setlcumhur bandosu. 22.15: Memleket 
saat ayan, Ajans haberleri; ziraat, 
Esham - Tah\•110.t, Kambiyo - Nu. 
kut Dorsa~ıı (Fiyat). 22.35: :Mllzlk: 
CUband (Pi.) 23.25/23.30: Yarınki 
program ve kapanı§. 

• 
Tiyatro ve sinemalar 

5 Mm Salı akşamı 9 da Çembcrlltaş 
Sincmnsmlln Nu\'nrt .JllbllP-ııl 

1 - Şehlr Tiyatrosu Tara.tından 
(JJJndl tan Cevizi) 

ve HaydarpA.J!i& veznelerinde ıJalıl. 
. (1434) 

Bayanlara ve 
baylara kıymetli 

kumaşlar!.. 
Sultanhamamı yangınından kur

tulan kıymetli ipekli yünlü ku· 
ma~ar ve kazmirlcr. Si"orta tara· 
fından satılan bu kumaşlar Fin· 
cancılar Hızapa~a yoku~u ~ark 
han altında (25) numarada kryme 
tinden çok aı~ağı bir fiyatla rntıl

maktadır. Fırsattan i~tifadc cdi-
. ı 

nız ... 
-·----~~~~~~--~~~-

lı=ı=:::~:::~~-=~::~===1 !i Dr. Murat R. Aydın ~ 

I
Beyoğlu - Pannnkkapı, imam İ 
ıokak No: 2. Tel: 4.1553 i! 
Muayene ve her türlü göz 1 

;ameliyatı fıkara için p~rnsız .. 11 
n H 
mmr:a111 ı ı::::xmx-..:.-::-.::11:1c:aa 

istanbul a 'eled iyesi 
jlanıarı 

I~ 
1 

BATERıE ıLE RAOYOLARINI iSTıM~~ 
EDENLERiN NAZARI DiKKATiNE: 

lstimlltkln~ umumi men!aatlcrcı uygunluğ'u tasdik edilip kanunen 1175 l 
ıırn kıymet takdir edilmiş olan Beyazıt Camcı Ali mahallesinin KUpçUler 
çılcmazr sokağınd:ı 3 eski l yeni k11pı :5S4 ada 3:S pıı.rsel No. ıı ar3anın muta
sarrıfı olduğu tnpuca. bildirilen Naci ''C \"ahide Zlşnnın lkamctgtı.hı tesbit e
dilemediğinden 3710 No. lı kanunun 10 uncu maddeıılne tevfikan icap eden , 
tebllt varııkalarının bu gayrımcnkule, ~lcdlye dalreslne ve umuma mahsus •ı 
mahalline 20 gUn mUddctle talik edllcllğl Utı.n olunur. (1554) 

- ' V AKIT matbaası 
Kitap 
tanzim 

kısmını 
edip 

yeniden 
açmıştır 

Kitap, mecmua, gazete basar. 
Tabiler namına dizği işleri alır. 

.... • ... ), • • • • ( 1 -Yüksek Oğretmen Okulu Satınalma komisyo.nu 
Reisliği: 

Cinsi Miktarı Ilk teminat Tahmin fiyatı 
Sadeyağ (Urfa) 1200 kilo 117 OC' 130 

Yüksek ö!1'rctmen okulunun mnyıs 1940 sonuna kadar ihUyacı olan yu. 
knrd:ı. miktar, beher kilo tahmin bedell ve Uk teminatı yazılı sadeyağın 29 
şubat !MO perşembe gUnU saat on bir de açı;: ckslltmcsi yapılacaktır. 

Eksiltme 1stanbul Erltck lisesi yanında yUk11ck mektepler muhasebeci
liğinde toplanan okul ltomlsyonunca yapılacaktır . 

İsteklilerin ticaret oda.,ının yeni ~-· veıika91 ve llk teminat makbuzu ile 
birlikte belli gün ve saattesözU geçen koml11yonda bulunmaları: 

llk teminatı yatırmak ve ı;artnameyl görmek lsUyenlerln yüksek öğTet
men okulu idaresine mliracaatıan. (1119). 

Markalı y~ssı pilleri radyolar için en mükemmel pillcrdif· 

Dünyanın en dayanıklı pilleridir. 

Z 
Pilleri Avrupada çok rağbet görJ11 
Pilleri her çe§it fenerlere uyar. 
Pilleri her keseye elverişlidir. 
Pillerini her yerde arayınız. Ş~ 

Toptan Satış yeri : JAK DEKALO ve 
TAHTAKALE No. 51 

2 - Halk Opereti (Nuvarlm i§U.. 
rAklle) Leblcbfel llor llor Ağa 

3 - Varyete Numaralan: 
(TEL; 22513 Mart I 1940 ila .Mayıs: 1940 (3) aylık tekaüt ve yetim ·maaşları cetvell 

ŞT..llİR TIYATJtoSU 
Tcpeba§ı Drnm Kısmı: 
Akşam 20.30 da: 

O KADI:\. 

• • • 
Komedi kamı: GUnclUz 1' tc. Çocult 

oyunu. Akşam 20.30 da: 
Herkes Kendi Yerlndo 

H.AI.K OPERETİ 

Bu akş:ım saat 9 
c!a: Z?zo Dalmasla 

ALEMDAR 

(Vç Ku.) umcu) 
Ynznn: 

Yusuf SUrUrt 

Sineması 

1 - Cebelüttarık 
Casusu 

2 - Kaçakçılar 

rmı ·--... Çocuk Hekimi 

Dr. Ahmet Akkoyunlu 
Talulrn • l'tıllmhane Pal:ıs !\o. 4 

P\inrthtt ftlHt!ıı h~r ~Dn 
oıaat 1:1 rlrn ~onr:ı. Tl"lrfıırı• 4fll''7 

lstanbul Defterdarlığından: 
~ 

Eyüp, Fatih, Eminönü, Beyoğlu, Bcşikta!;, Oskiidıı.r, Kadıköy mal müdürlüklerinden mütekait, dul ve yetimlerin Mart 940 iliı. mayıs 940 (3) ayhk ma.aŞlgtıl1 

TAR1H1: 
4-3-940 Pazartesi 
5 " ,, Salı 
G ,, ,, Çarşamba 
7 ,, ,, Per§em be 
8 ,, ,, Cuma 
9 ,, ,, Cumartesi 

TAR1Hl: 

4-3-94:0 Pazartesi 
f5 ,. ,, ~ah 
G ,, ,, Ca.rf1amba 
7 ,, ,. Perı=embc 
8 ,, ,, Cuma 
V ,. ,. Cumartesi 

Be$iktaş malmüdiirlüğündcn: 
Mülkiye yetim Askeri yetim 
ve tekaütleri ve tekaütleri 

1-150 1-350 
J51-350 
~mı-500 
~01-650 
651-800 
soı- iıa 

:m1-100 
701-1000 

1001-1300 
1301-1600 
1601- iliı. 

ye günleri. .. 

Beyoğlu mal müdürlüğünden: 
Mülkiye vctim Askeri vetim 
Ye tekaütleri ve tckaütlcri 

1-200 l-250 
201-500 25L-800 
501-900 801-1500 
901-1200 1501-2250 

1201-1500 2251--.1000 
1501-1890 ~001-3780 

llskii<lar malmüdürliiğündcn 
:Vlülkiye ve.tim Askeri yetim 
ve tekaiitleri ve tekaiitlcri 

l-~00 1-600 
001-600 c01~1200 
601-900 1201-1800 
901~1200 1801-2400 

]201-lf>OO 2401-3000 
1501- ila 3001- ııa. 

Rminönii malmüdlirlü~ündcn: Kadıköy malmüdürlüğündcn: Fatih malmüdürlüğünden 
Mülkiye vctim Askeri yelim Mülki:.·e yC'lim Askeri velim mülkiye v~tim Askeri vctim 
ve tekaütleri ve tckaütleri ve tckaiitleri ve tckaütleri ve tekaütlcri \'C tekaütlcri 

1-400 1-500 1-250 
401-1000 GOl-1100 ?f>l-500 

1001-1100 1001-J600 5Cl-750 
1401-JSOO 1601-2100 751-1000 
1801-2200 2101-2600 1001-1250 
2201- ila 2601- ua 1251- iliı 

1-500 
501-1000 

1001-1500 
J501-2000 
2001-2500 
2501- Ha 

1-500 
f'>OL-1000 

1001-1500 
1501-2000 
2001-2500 
2501- il& 

1-500 
501-1000 

l001-1500 
1501-2000 
2001-2500 
2501- na. 

ğil ~ . .. ~ 
Eyüp malmüdUrlU ~ 

Mülkiye yetim ~~;O 
ve tekaütleri ve j/l 

1-40 :ıol~,.ı 
41-80 .z0ı"11 
s1-120 40ı4 
121~160 O!/" 
161- Ha 5 60V' 

O-
2 nci gifl! 

askerı 
1 inci cric,.. •e 

"'"~ t ..... \-... ve ıw t)' 
teıca.Utl 

3501--4~ 
4001-1~ 
4501~1'.": 
rı001--550~ 
~501-6()(! ' 
G001- jla ,fo 

1 - Zat maaşları sahiplerinin ınuavyen günlerde gişelere mii racaalla maaşlarını almaları li:.zımdır. Aksi 
\'erilecek tir. 

1 .ştt 
takdirde. iı:ıtihka kları umumi tcd ) &I 

cı1J 
de tekrar ~lanarak 1 - Tedivnt.a sabahleyin saat dokuzdan itibaren başlanacak ve 12 ye kadar devam edecektir. Ve öğleden sonra saat (13) 

yet bulucaktır. 
3 - Maaşlannr EmULk Bnnk:ı. sııvlan alacalc olan zat maaşları sahiplerinin ciizdanlarının mal mfüiürlüklcrincc vizesine Jiizum yoktur. Bunlar 

ruya bankaya müracaatın istik ıazatta bulunabileceklerdir. 

.. 111 
dogt 


