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Londre, 26 (A.A.)' - Kanada kraliyet ha. 
va kuvvetlerine ait ilk hava filosu lngilterenin 
şimali garbisinde bir limana gelmiş ve derhal 
İngilterenin cenubunda bulunan üssün-e hareket 
etmiştir. Bu filo mevcudunun kaç kişiden iba ... 
ret olduğu gizli tutulmaktadır. 
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1~ra siyasi mahtellerine göre 
s (Q) v V ~-t~o -~ -r-ö lfi1 

1i.Q ırlküycey~ 
N ınrıı lÜı ©l ©l lhl ©iD ~O~ rr ü 
;kkındaki haberler Alman pro-

1 agandasının tam bir icadıdır 
~~ın o verde Müttefikler hangi vaziyette 
~~~n~~!~s Sov~etlerle harbe girebilir? 
~ ttı >"o ~ "8i2 I · l.ı0ıulrn, .?6 (A.A.) - Dlplo- J taarruz suretile mUdahale ni 
'" )~~~! c!iye 'te matbuat matlk mahfillerde beyan olun. yeti erini tekziıl etmektedir. 
~'ııııııd-ıt·~Ytt'u er)M'at eden duğuno. göre, Sovycllerin TUr- Bu iki vaziyet şudur· 
~ bı~>-_-ıı 1 t?ıu11 z. . a~uat kiyeye mUdahalelcri hakkın · 
~f~~ llt ~d{Ye~ hır mad. daki haberler, Alman propa - ~ - ;ıtus : Alman ittifakı~ı~ 
'-it •t,; lıt~~ıli heı-eler:ı? şu veya gandasıııın tam bir icaclı ola. mlittefıklerın mentaatlerını 
•i) bit~ dü vakıt konuıu- rak kendisini göstermektedir. ciddi mahiyette ha~eldar ede_ 
lıi,jt hııdııd e ri~;~.vaziyeti mü. Alman propagandası, buuu, cck surette işlemesı. 
~ ~'•irı· ~"ıırı ı,~1 2arnan hür. meteorolojik şernittcn doğan 2 - l<"'inlA.ndiya fhtilUının 
~"-l'kıtı 1

11•tet?ı kıraz daha gc- muhabere gUçlUklerinin sebep betere doğru inkişaf etmesi. 
~'d "eı~~İJ~.~ f tr muharri. olduğu hnbcrsizliğo ·ye aynı (Deı·amı 5 incide) 
S, ~ki -·"'te .. ~ ... a t bugünkü zamanda 'l'Urkiycnin son za -
~ddj:'-thuat ~en. dahi Tür. manlarda, evvelden ihbar et _ ,. ............... _ ...... , ............. , 
~ "i~a kaıkı urrıyeti yok mcden bUtUn memlekette "tch iv · 1 H • • 
~~~ar\'~ l'ü~'k'k. !"<•l ve lilrn vaziyeti" ilAnını mUmkUn f ekıl er eyetının J 
~ ~~ . h, .. da" nıı~I~ men- kılan ahktı.m kabul tmiş bulun- • i 
,~.lıi~ ta bltind . a degıldir. masına dayanarak yapmıştır. l dü k •• t ı t 
~~~~lede e .. hi.r &aute, baı- Aynı diplomatik mahfille - f n U op an iSi 
'.~ ~ lehirı\lrııver-1ite idare. rin kanaatine göre, böyle bir ı· 
dilcı~.hit ıı!~~ Yaptığı yılda rnUdahalenin meşk{l.k netice - Ankara, 26 (A. 
~~'ili t~et ~Y içirmekten sini bilen nuslnr, MUttefikle - A.) _ İcra Vekilleri 
~ı.~~ °"'irıee ~-·~ istihfaf e- rln bu mıntakaya yardım kı - heyetı" bugun·· •aat 
~~~~~.l'ektö., Uilllsi kızı§trr. lalarının her gUn daha ziyade o • 

v~ . lr'ı1ı~~il Bilsel'i fazlalaşması sebeblle muvaf - i 16.30 da Başvekalet- ı 
~, ola.~'İli y krı kastederek fakıyet şansları sıfıra dUşen • te toplanmış ve saat 
(\..... ... ~,,, d 0 .~~r; Maarif bir harekdt için ilk teşebbüse İ 
~~ s.l'ı ta u e_dıaı~i Yazıyor. kendileri geçmi:recektir. l 20 ye kadar müzake-
~~ ticıd~Yeı;.::"e~ııtenin b.ir Dl~er taraf~an ~alAhiyettar i rede bulunmuştur. J 
'd.ıı_,; ~ct.>'•l'lrı 

1 
•. gazetenın mahfıller müttefiklerin aşa - f....,.,.,.,,.,.,,.,,.,,.,.,,.,,..,,,,..,·.,, .... , 

t.~ ki k ~i~ıfe kılıkh ğtdaki iki vaziyet müstesna 
~~u~1 it...:. >--.. ve ~· baılıyor: ----------------
S ı~t''b·agyannhaaıl 89 sene evv 1 
'1~~ ta~hir ~de Üniveı-site e 

,:oqe ~-ııe .. ""'• rekt ·· h 

~::~~t~:.y;E .. ;! Bir Türk gazetecisinin 
11..:~:~tt"'" ~ hirj 
ı.""~ ., lrııai J.f ·~e lıtanbul 1 
i;ı ~ lıİdd?ıı' ~~;:ıet Onat'a, 
\ok,~ e~. - her 

fıı- ~- "-~ d, •ı <>lan b. ne. '-l ·~,1 ""••tıda. _ır g2'Ze. 
~ 1 

L_ :t - i · 7'" Yme hak. 
~ ~ ett "'lluYo-.. Çtnı \,otaltmak 

11!"~ lıu~teıi :tih .N~ırintrna 
~~~ ~:t!:tİ~i nı~~~e karş~ 
\..;>et "-tı d'Vic~n h ~a rengı 
1tı:!'d, 'dJj) 1r~İldi.... ~ITİyeti. 
lı..' ~ tıtnirı gınıız cum. 

'iıı- I)~ h" <>toriteain" .. 
~cı- . ~· it' ~ 1 u-

~ ~..:- bql ıf, diiect·~· r . hak. 
el t.....~tİaj """Yor. ıgı ııbi it. 
... ı.:llf,a.::_l\e L_ 
~"it -....~ qrıı ·· · -,.. ' :•~1ı~ İ ka.da~n~~rıite gi
' ~ •lul> a

0
Ian hi ... 1• eOcai ile 

~ S .._ f~ ıkın.. 1 1nı ocağı. 
t: ~ld' edilnı • ve eğlence 
~İtı· tı~ l'lll>ılm ıyecek ve s~ 
:'11 .• \i). ll1t a·· ıyacak h" • -
~. ·~· llliid<>yltnıiy 1· ır nıev. 
J il._ ı t ~· e •rn· 'k· 
~ .. ;~ltıl tfıir •unıurrı. ' ı ı::ı. 
dj,~ıı L '~er •tnıiyeı· •Ye tariz.. 

~
I L ~d 11\de L• ını Ve k 
"ti!• llt •l oıle lclı. en-

~ ı~ \ıit ı?hirıde d ınde ol. 
~. ~'lU ı~lrı h~lahı deği~ ~Öylcn. 
>. t11 ll !t \'atını n va
t,~~~ "efirıj - v~ hayatın. 
f"'tıı· ~il lllUrı.-ıt hıç bir &Ün 
't::·•~ l'·· ......_ il "!aaı 
~~ b.; llt-k e ttirıe hlevzuu 
ıı.:~~· l'ıda ~hke ""!18:net et. 
L°"ll ,.1<ıııi h \ı,. İti lltesının ada
._ ıı.'.tıı il.. 11 :.-.ı; t • tnataızhk se 
'lı ·"'' ~ d' oır a ~ -

,.,... il~ •>-elim k' gızdan red >, l t'• l'ıt.ı· 1 ""-k -1 411 tı"~.., "•t; ku ..... sat da-
~- .. ~~u., el~ .. Yuda ay ... ."11 •"ıt ı •• , tyvı-_h ... 
•li tf~'t-k~11 YehrniyJ,.' ay ltuyu. 
~ t 11 •ı'°t ·· - kova 

) • f:; "r- )ı t''L Uttij d.. Yl a. 
' "~ <>"te uıen ve 

t'ld· l'°"u}.ı_ Paııldar .. 
•'" ""Ilı ıo-. cliy~ 8lna ay da 
<ı>c" llda.nın har 

<lJnı 5 incide ı, 

Londra ~eyahati 

Tcfriknm17Tn entcı~snn l'C~imlerin<lcn 

Per embe azetemizde 

' • Ormanlar armmılla dıişnurnı gözleyen bir Fin acuriyes! 1 

Viipuri şehri 
h~rabeye döndü 
Finler Koivisto adasını 

da tahliye ettiler 
Kayserideki 

zelzele 
Şimdiye kadar 
417 bina yıkıldı 
Kayseri, f6 ( A.A.) - Kayse

riye bağlı Develi ka1.a merkezi
le civarındaki köylerde sarsıntı 
!asılalı bir surette devam et • 
mektedir. 

Dün sabah Kayseri valisi Şe. 
fik Soycr beraberinde parti mü
fettişi Hilmi Çoruh olduğu hal. 
de fcUıket mmtakasına gitmiş. 
lerdir. (Dct'nmı 5 inrirle) ,-------, 

Okuyucularımıza 
yeni hizmetimiz 

10 kitabı 25 
kuruşa veri yor uz 
Neşrettiğimiz kupon

ları toplamakla 

KütlYıpOııane
r'il~zde 1Faydah 
~e merakh 
l9>Dır seriye 
saınttp oDall?>D· 

on ırsn ifil nz 
Kuponları taşradan top· 

lnyanlar bunları posta ile 
gönderebilirler; takat ki
taplarının da kendilerine 
gene posta ile gönderilme 
sini isterlerse posta \"0 ta 
ahhUt Ucretl olarak ayrıcıı 
25 kuruş göndermclidirlcı 
L>IJHiAT: 

Kuponlar on beş gUn 
devam cde>c,.,Jdlr. 

1 so·vYETLER 
Murmansk'ta kütle halin

gaptılar de tevki/at 
(Ya.zısı 5 incide) 

Iskand 

K<?Pc'1hag, 26 (A.A.) - 1s 
kandına\'ya memleketleri hariciye· 
nazırları konferansı neticesinde 
dün gece aşağıdaki tebliğ neşredil
miştir: 

Danimarka, .Xorveç ve İs\'eç 
hariciye nazırları bugün Kopen· 
hagd~ toplanmışlardır. üç harici
ye nazın Finlandiya hariciye nazı· 
rı ile Izlanda başvekillerine birer 
mesaj göndcnnişlerdir. 

Bu ilk toplantı esnasında hkan 
dinavya memleketlerinin, Finlan· 
diyanm istiklalini muhafaza eder 
bir sulhcfı. hal suretine raptedilmc· 
sini ~iddetle arzu eylediğini teba
rüz cttinnişlcrdir· 

Üç hariciye nazırı, memleketle
rinin bitaraflık siyasetini müttefi· 
kan yeniden teyit ~tmişler ve bu 
memleketlerin bu hattı hareketi i· 
ki muharip taraftan birisinin ic 
ra ettiği tesir altma almış olduk· 
ları iddiasını reddeylemişlerdir. 

lskandinavya memleketleri, bü
tün devletlerle münasebetlerinde 
bu siyaseti, müstakil bir surette 

1 Günlerin Peşinden: 

Sabiha Zekeriya 
Sertef in isteği 
Sabiha Zekeriya Sertel, Ad -

liyo Yekillne hitaben "Tıın" 
da yazdığı bir açık mektupta 
µıntbuat suçlarını muhakeme 
etmek Jçin hususi bir mahke. 
ıne teşkilini istiyor. Tabii. hu. 
susi mahkemeler olnuyacıı.k; o 
baldo ncrcdo? lstanbulda mı? 
Ankarnd.& mı? Bir kaç gazete
ci kendilerini de alftklM.lar eden 
bir ıner.ıu iizcrintle konuşur -
kcn içlerinden biri şöyle <lcdi: 

- Bayan Sertel, tatlı lınyal. 
lcri bırnk1p hakikati ele alsa 
gnzctedlcr için <lalın ameli bir 
hizmet olur. nugüıikü matbu. 
at, kanuuunn güre, bir gll7.cto
rıin ynlnız çıktıi;,rı yerde değil, 
her te\'zi olunan ycrrlc aleyhi· 
ne da,·a açılnhllir. lstanhul<la 
çıknn biı• gazcto ı>nhiblnln de 
mcsclfl l\:nı·s mahkemesine gi • 
rcrck kendini ınfülAfaıı. etme. 
<öi liızımı:clir . . Aynı zamanda 
on yerde dll\'I\ aÇ'ıhnış olduğu-
1111 fnrzediniu Yn on parçnyıı. 
al·rıl mnlıımıız, ya kcnılinizl 
ıniidnfnn için <lniıni scynhnt 
hnllnclc olmalısınız. · 

~----..-.--..... --~ ve seyyanen takip etmek niyetinde· 
dir. 

Bir gazetecili adalet naıııı • 
na hele böyle on parça olmak. 
tan kurtaralım; onclan sonra 
hu~n!o;i mulı~eml" diişfmellw. 

HASAN l\:UMÇA YI 

• 
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AyltlrdanMri dc .. ·ıım ediyor. $1 sebepsiz ve tesadüfi bir hadise 

Ku.'ı TürMerin Kaflmsyndan hn.. değildir. Se~plerini lıuaca izah 
rekete geçeceklCl'i, kfıh Sovyetle. edelim: 
rin Tfa:kiycd::n b:ızı taleplerde 1 - Türk mılleti lbllyanm ve 
bı:lnn~cağı ileri ai'.C"jlüyor. Bu iki Alma.nyanın bir ainir harbi ihdas 
bnşlı, yoni Türkiye ile Sovye>Jeri etme!: ve bnttii daha ileri gidelim 
lmr~ı lmrpya ko;,'l'll&k. iki tıırnhn Ş."'.l~t Türk • SoYyct harbi BÇ 
sinirini bozmak davnııını giiderı mnlda büyük menfn'ltl=i olduğu 
propnr:an!la, dikkııt edilccel: olur· nu açıkça bilmektedir. 
aa rndyo!arn intiknl cbneden §Öy. Almanya harbi Sovyetlerin ıırr 
le h:r geyr takip etmektedir: bıu yiiklemcWe bütün mü:ı'riiliıL 

l t:ılr.ın cnzctclerinlıı bir K.ııhi. t.o.n kurtulmnk ve knt'i neticeyi 
re muhabiri vardır. Bu muhabir Sovyctlcrin mal, cnn fcdnktırlığı· 
durmnz, oturmaz, Ü~·'!':ımeden bir na bağlamak istiyor. Bunun ma. 
sürü hnberlel' icat eder. Bu haber nası udur: 
hep lr:ılt, Filistin ve Suriyedelıi Kapitalizmi lmm:ok, eıınpcaya 
rnüttcfilc kuvvetlerle al3kadardrr. lizmi ~i. ebr.dı isteyen Almnn. 
Müttefik kuvvetlerin &Ju'.i pet- ya bu :znfe:-iıU, davosmm tnm zıd. 
rollerine snldxacn,rını, Türk as. dı ile kazanmnk istiyor. 
ltcl"!crinin Koflmsyndan ileri ha. 1 Türkiyeyi tarkta b:C hnrbc tu. 
rc!<et cereceğini bildirir. tupmıı görmdc isteyenler de 

Bu hnbcr Romnda veyahut 1- Türklerin böyle bir llllrbe glnniı 
truyruun hcrhnngi bir ltö~si:ıdc · olmalanndan kendi hesanlanm 
tcJ1 kisvesine büründüğü gür. büvü~c fnydnlar umuyorlar. 
Rcrna radyosu dile gelir ve ondnn Bu fayl!alar bn;hn?an besnbmo 
ruıl:len Alnınn gnzetcleri ve rad. düıünülcbil!ı:, falıat Türkiye için 
yol 1:1 faaliyete geçerler. Haber, böyle bir ao.va yersizdir. Çünkü 
artılı dü.nynyı dola§ır. Çeşit, çqit Tiil-k milleti istiMiılin hududunu 
şekil nlır. HCl' radyo ınerlıczi~ auThun haı-ple ittisal peyda ettiği 
memfokcti:ı o günkü siyasi tan. noktayı ancak kendi hawuiyel 
dansına göre bir hüviyet ilitiaap ve manb[.rı ile tayin eder. 
eder. Şarkta bir harp oJııın. Türkiye 

Diğer taraftan Alman gazete- lngiltcrc, Fransa bu harpte mq· 
leri Türk cMn umum.İyesi:ıdc guJ olsun ve bu harbi tahrik e. 
tnzyik ynpm:ılc için Sovyetlerin denler bu hrc-bin ka!'§ısmda ynt 
Türlôyeden yapncağı talcplcc.de., nız seyirci kalımlar ve kuvveti<!· 
bahscdt:rler. Bu h~ber de neıro. rini her gü:ı bimz daha arttırsın. 
Junduğu gün Bcrlin radyosunun lar. 
diline dütcr, ltalynn gazeteleri Türk mil!etinin aklı aelimi bu 
hnvadisi istismar cl..""r. Kah bu manbk kllr§ısmda gülıneğe bile 
vesile ile Sovyctlcrc b:r çda§ ya. tenezzül etmez. 
pnr; kah ortnlığı knnşt cmak için Son 7.anınr..larda Kafwuıyada 
i,i biraz daha muğlak bir Jule olduğu bildirilen müsa-Jen:der si. 
soknr. air harbinin aon hııddine kadn: 

Sonra baknrsm.ız bir gün ıimaJ. götürülmek İstendjğine yeni bir 
den Rusyanın, ~nuptnn Türkiye. misaldir. 
nin yürüyeceğini ileri süren pro. il - Türk rnillcti uurludur ve 
pacnnda haberleri b:r ynzıc!a aen- bu §Uurunda kılı larlaa yaran bir 
tetik bir mahiyet nlır. Bu yazı hassasiyete sahivtir. Türk mitle. 
artd< <iöne dolııta wtün dünya tinin istiklal ve aulh bnkkmdııki 
mcml:::kctln:iıün bprsmı çalar. kararlrC'ı ~cerrd fi!ıirlen!cn İ· 

Cnknrsınız bir Fransız :;azete. baret b.ği1dir. Yirmi acnelilc bir 
l\jnde, l::ir lngiliz gıızetesind~, bir maziye maliktir. Ve bütün detny
sknninnv gazete inde nynı ha. la.n taayy\in ctnıiıtir. Bu taayyün 

l:cr! eden hudutkr. harbin ve sulhun 
Ynlnız §U farkla ki, muharipler hadutlandır. Bu ib1xırla Türfc 

ve bittrelar nmzmda prC>J?agım• aulleti lıncliselcci ıuurlu bir ıtu. 
eh hcl'xrleri küçük nüans -Earl:la. rette mütalea etmekte ve telkin. 
n ile bir kaleden bir k lcve n•ılıuı lere kartı gayet. hnklı bir ıu. 
futbol topu gibi dolaşır el· ,... •. rette sükunet ve serin kMhlıkla 

Bu haberlerin intiıanı r ":dı. mr.'mbcle etmektedir. 
ğı r,ünd~beri koyduğunrJ2 tq- Bu §Bl'tlar içinde Türk mill::ti. 
his bunlarm bir "Sinir hv:-bi" ni nin bir sinir harbin•de bozgun 
kazanma!c dawsına clayandığmı vermesini isteve:ıler buna hiç h"r 
işaret etmclc o!muıtur. Zartım"a muvaffak olnınıyacakl:u--

Türkiye bu sinir harbinde nmğ. dJJ'. 
lup o!mnmışhr. Mağlup olnmma. SADRI ERTEM 

!Bic', i i Kcıfda: 

urdular, ko u 
, kalktılar 

Dnnimnrka, İsveç vo Norveç 
hariciye nazırlarının Kopenbag 
dn yaptıkları içtlmaın neticesi 
bize yeni bir şey öğretmiyor. 
Şimal devletlerinin verdikleıi 
karara göre, bir dnha Altmnrk 
hMlseslne benzer \'azlyetlertn 
zuhuruna meydan vcrllmlye _ 
cek, yani icabında bu devletler 
bitaraflıklarrnı mUdnfaa eyli • 
yecek, bitaraflığın verdiği im. 
ka.nıar dnlreslnde ynrdım edl -
lccok, eğer rivayet edildiği gi
bi Sovyetlerle Fininndlya ara
sında Almanynnın tavassut e • 
dccel,'1 tahakkuk ederse Pin -
JAndlyanın lstlklflJI mahfuz 
kalmak şartllo bir sulh akdl i
çin bu de\•lctler de çalışacak. 

Hulfisa İran şairinin dediği: 
0N1şestend, kilftcncl, \'C bcr

hn.stend" 
Oturdulnr, konuşt.ular, kalk

tılar ! 
Feleğin keşfettiği 
hakikat 

"Tan" ın Feleği yen.I bir bn. 
klknt keşfetmiş: Bizim mcm • 
lekette eşya !lyntlnrı insanın 
yaşına benziyor; bir adamın 
ynşı bir kere arttıktan sonrn 
nasıl cksllmczse eşya flynt1arı 
da bir kere yükseldikten son. 
ra bir daha dUşmUyor. Fnkat 
bundan daha garip olan elbet 
a: Aleln.de yeşil ot diye kim. 

E<e ~~ bakmak isteme. 
Uğl rspannk ekmekten çok pa· 

l k • 2 kilo 

Bu takdirde "Ntı.nl azlz" dedl 
ğlmlz ekmeğe artık başka bir 
sıfat bulmak lcnp ediyor. 

Seyyar 
çalgıcılar 

Seyyar satıcıların artık bl -
rlnci srnır caddelerde çalgı çnL 
maları ya.sak olncnk. Bu mcm
nulyeU koyanlar ne dUı;ıUn · 
mUşler bilmiyoruz. Tramvay . 
ların, otomobillerin gllrUlttile. 
rl, <;irkin sesli satıcıların fer · 
Yatları bu caddeleri doldurur. 
ken bir keman, bir 11\tnrna, bir 
zurna, hattA bir dUdllk sesi ıa. 
rarlı değil, belki de faydalıdır 
Ruhlara kasvet veren gUrUltU 
lere mUeande edip do o kasve
te blrnz neşe katabilecek ees 
lrl yasak etmek doğru mudur? 

Gazi köprüsünün 
muvakkat kabulü 

Gazi köprUsUnlln muvnk.kat 
kabulilnll vapmnk üure bir he.. 
yet teşekkill ctmir.tir. Bu hevet 
belediye fen hevetl mUdUrU Nu. 
rlnin rlyn~..etinde Nafia Vekale
ti könrlller mlidlirll Kemal, mil. 
naka18.t Vekaleti Denizvollan 
idaresi bova mllteha~..ıslanndan 
Hikmet, elektrik idaresinden 
mllliPndis Refik. makine mil
bendisl ı .. utfi ne belediye kıiprlL 
lcr mUdUrU Galipten mUteF,ek -
kildir. Hcvet köprünUn muka • 
vele. e-artnamc ve izahna.."':leleri. 

• bil~ ra kö..,rU i.i.. 

Genç bir hırsız 
yakalandı 

Fihri bir aparbmam 
nasıl soyqu? 

ZO:ıbıta memurları genç bir 
hırsız yakalamı§lardır. Aldığı • 
mız maltlmata gaı~e. Galata.da 
BUyUk Yazıcı sokağında 64 nU
maralı apartımanm dokuz nu • 
maralı dairesinde oturan Al -
man tcbııasmdan Ya.kobun bir 
aydan beri b!r çok kıymetli e.5-
vası çalınmaktadır. Yiizilkler, 
altm saat. para ve sair mücev_ 
berat bu a.rada.dir. Keyfıvetten 
zabıta haberdar edilmiş. evde 
vapılan muayenede bunun ha -
"içten giren bir hırsız ta.ra!m. 
:lan vapıldığı anlaşılmıştrr. 

Bunun Ur.erine zabrta memur
ları na.zar gUnU Yakopla ailesL 
nl evden uzaltlartmnışlo.r. ken
dileri bliyiik salonda sa t:hn -
'Ylışlnrdrr. O giln saat ~e doğ
ru dairenin zil! gayet şiddetli 
'"alınmış, bir sa.at ronrn zil yine 
acı o.cı çalınmış, lc;eriden ses 
"'tkmavmca birisi fi~li ıı.nahtar. 
ta dairenin kamsını · nç.ın içeri 
~rmiş, odaları dola.E'allış, açık
ta bir şey bulamayınca salona 
~iştir. Hırsız salona trirince 
zabıta memurlarını ka.rşısmda 
bulmuştur. Henllz 17 ya§ında 
bulunnn hırsız Şemsettin oğlu 
Fahridir. Son bir av zarfında 
buradan çaldıkları eŞyayı mey
dana çıka.rm~. daireye Y nkob 
ailesi içeride bulunmadığı sıra. 
da girdiğini itiraf etmiştir • . 

Yıldızda fidanlık tesis 
edilecek 

İdarel hususiye tarafından 
~\'tı.htane civarında bir fidanlık 
tes=sı düşünülmektedir. Bunun 
için bütçevc yeniden tahsisat 
konulacaktır. 

Bundan başka· Yıldız s:ırayı 
bahçeleri de b!rer fidanlık hali. 
ne getirilecektir. Sarny binası 
belediye tarafından mllli emlak 
idaresinden nlmacalıtır. Bu hu. 
<Justa görilşmeler dcv:un etmek. 
tedir. 

Sucukların boyanması 
yuak 

Son on iki av zarfında !stan· 
bul ldmyıı.h:ıncsinc 128.35 gıda 
nlimune.si gönderilmiş, bunlar -
dan 1612 si bozuk çıkmıştır. 

Bu arada mıcuklnrm ekseri. 
\•etle boyalı oldukları görillmilş.. 
tUr. Boyanma i~i son zamanlar· 
ela beledivecc yasak edildiğin -
den sucuk yapanlar sucukln.rm 
üzerindeki b:trsakları boya.maya 
ba.slnmışln.rdır. Amiller aynı u. 
ma.nua Sıhhat Vekaletine de mU. 
racaat ederek barsaklann bo -
vanma.sma milsaade edilmesini 
istemişlerse de bu mUracruıt ka
bul olunmamıştır. 

Yol inşaatı için 600.000 
lira konuyor 

Bcledive fen hcvcti MO büt
çeslDe yol inşaatı için 600 bin il. 
ra koymaldndır. Bu nara ile ya. 
'lılacak yollar tesbit edilmekte.. 
diı-. 

nu seneden itibaren Ist:ınbu -
lun noksan kalan k:ınaliza.syo:n 
inşaatma da başla.nacaktır. 

Kömürden zel1irlenen 
hamamcı 

Ke.snnpa.şada. belediyeye ait 
hnlk hamamında müstahdem 
5!1 yruunda Aslan dün sabah o. 
dasında ölil olarak bulunmuş • 
tur. Aslanın ırncelcyin bir m:-.n.. 
~al dolusu lrömüril iyice yak -
mııd:ın içerive alclılYJ ve kömU. 
rUn neşretti ~rf zeh •rli g'n.21 ardrut 
öldilöii nnla!Jılmıflt:r. Ce~di 
morı::-n kaldırılm:ı;ttr. 

Şubeye davet 

r 
ca e an 

yan t•
aşm· s 

Piyasada çok iyi kartılandı 

Yakında lialgadan ticaret 
heyetleri bel'-lenigor 

Türk - ltalvan ticaret anlaş. 
masmm Romada resmen irrıza . 
lanma.sı ha.beıi piyasada bilyilk 
bir memnuniyet uyandırmış . 
tır. 

R':>madan r.elen haberlere gö
re. R.nfo.~ma 800 milvon liretlik 
mübıdelc e~asma davanmaltta. 
dır. 1ta1vanlnr bize demir cıı~·n. 
mn.mUl demir. man:I:ı.tura ve 
haro doJavısile di~er mcm e~et. 
terden te:hrik cd:-m~~iı?imiz 
bir cok mal7.emeyi verecekler. 
rnuk:ı.b'lindc bb:dc.'l ham mnd . 
deler. pamuk ve hnrcla deMir a-

'acakla.rdır. Ma!'..ifatura ve de
mir tUccarlan ttalvan fobrlka
rilı- temaslarda bulunmak üre. 
re 1ta1yava lıevetler gönderrne
:;e hnztrlanmıı.kt.ıdır. Yakında 

ttalwıd.&n: da muhtelif tlcrrct 
heyetleri aelrncsl l-c!c1emre1·te -
1Jr. T~ruıcn bazı 1talvan fabri • 
1<a'!trile naha evvelden an'a'!J! . 
mış, bunlar nn1ncınıa imzalanır 
ln•zalrırımaz Tiirkive~re c:Je!"'lfr ve 
'n-ırılf:ı.t•1ra e~vaları gBndere -
"ekler;"J eöv1pm1~1erdir. s:mdl • 
ım ınallann yo~:ı ~ıkarılacağı 
h"b"r ve:-!•mc'ct:"dfr. 

Vapur .. cı etlerinde tenzila 
yapılamıyac k mı ? 

Hal'ç ş!rke i tenzilat değH, 
zam· istiyor 

Şirketi Hayriye ve Haliç lda- sesinin BeDelerdenberi başka şir 
relerlle Umanda işlcvcn ltUçUk ket tarafından tatbik edilmekte 
merakibin yenJ tarifelerini tes... olan ticretlere zam talep etmesi 
bit etmek Uz.ere 1stanbu1 mınta- a1.alar ara<Jrnda ha rret uyan • 
ka liman relsli~nde tonlıuıan dırm1,ııtrr. Haliç idaresi zarar 
komisyon bazı kararlar vermiş. ettiğini fiyatlara zam lst."mek 
tir. Bu kararlar arasında sivil için seben P"östermektedlr. Hal -
zabrtanın Haliç ve Şirketi Hay. buld fh·atlarm ucuzlatılarak 
riya vapurlarında iln:formalı bug-Un otobüslerle sevnhat eden 
zabitan ~bi tenzilattan istifade yo!cularm vanurlara binmeleri
etmesi de vardır. Sivil 1..abitn.n nl temin snreti!e idarcn'n varı. 
~imdiye ka.dar t.nm bilet nlma • datı ru-ttmlabflC'CC[ti dahn doğ -
~a mecbur tutulu}·ottlıL ~imdi - ru: <ri>rülmel-t.adir. • 
den s::ınra hllvivet varaka n.rmı .eırımu .Ha. ... Tlye ldq.rcsin.in 
göstcre.rek tenzilflttan istifade frs!<iidar bilet iicrtlerinin !ndl _ 
edeceklerdir. rll'l'le-.ı hemen bfltl1n azalar ta.. 

Diıfor ta.raftan Half11 idare.si rtıfmdan muvn.fık görülmekte -
bucijnkil bilet ücretlerine um dlr. 
istemiştir. Halbuki esasen Ha.. Ankarada b1ılunan Uman re. 
Uç vapurlarmın bilet Ucrctleri isi Refik döndllkten &ır;ra ko -
paha!ı görülmektedir. Tabiati!e misvon derhal toolanacak ve bu 
zaı:n yanılması imkansızdır. hııc:,.o;ta son karnrlarmı vere • 
Bilhassa bir belediye mUcssc - cc ·tir. 

ay eli • c 
Karısını on altı yerinden 

bıçakfayıp öldürdü 
Evw.lki sabah 10,30 da, Fener

yolu, lhlamur mevkiinde bir cina. 
yet olmuştur. 

Clt13ycti y~pan, Kast:ı.-r.onu vi· 
Jayeti Araç kazasına merbut Tav 
şanlı köyünden Mehmet oğlu 30 
yaşlannda Yakup Topuzdur. ö· 
len kadın ise, d8rt sene beraber 
yaşadığı 20 yaşlarında Tevfik kı· 
zı Fatmadır. 

Muharririmizin vak'a yerinde 
yaptığı tahkikata göre hadise §U 

§Ckilde cereyan etmişti:-. 

Bundan dört sene evvel, Araı;· 
ta, Fatma ve Yııkup beraber ya· 
prnağa başlıyorlar. 

Orada değirmencilikle meşgul 

olan Yakup, Fatmayı b:rabcrine 
alarak geçen sene ramazanda ta· 
tanbula gidiyor ve Kızıltoprakta 
57 sayılı kahve dükkanını işlet· 
meğc başlıyor. 

Bir ay evveline kırda.r, Yakup, 
F a t m a y ı ve ölen dört 

Fatma, Setamiçe§Jnede, Mazhar 
beyin evinde on be§ gUndenbcri 
hizmetçilik yapan annesini ziya· 
ret etmek için Kadıköyünden ara· 
baya biniyor. Kızıltoprakta, kah· 
venin lSnilnden geçerken Yakup 
görüyor, derhal orada bulunan 
bir arabaya atlayarak F!tmayı ı.ı· 
kibe koyuluyor. 

Ihlamur tramvay istasyonunun 
ilerisinde yeti,erek, Fatmanrn a· 
rnbasuu durduruyor ve metresin: 
inmesini söylüyor. 

Fatma onu ter~Uyor: buna 
hiddetlenen Ya.kup cebir.den bı~.a 
ğıru çıkardığr gibi kndını tam on 
alu yerinden . b:çaklıyor. Hal'.t 
Yakubu kovaJıyorsada, katil bç· 
m:ığa muvaffak oluyor. 

Yaralı Fatma, orada bulunan 
hususi bir otomobUle Haydarpa· 
~ hastahanesine kaldınlmış. Fa· 
kat aldığı yaralar neUc~inde öL 
mUştar. 

:Cet1oğlu retli as1urrUk şube-
s-bıclcn: aylık çocu.ğunu gayet güzel ge· 

940 yılı ikramiyesinin tabak. çindirmektcdir. 

-~ 
u ~' l 

,- · - ıel, 

Radyo nuzda~~adair 
şarkı o tumaQ Mn(I~ 

Yazan: H ikmel ôı 

E vvelJd gün pa:ı:ard1· rıdf 
~· d n soıır8 ~~ yemegın e oll'1 

tas)' 
yu açarak, kendi is ··r!; t1l 
dinlemek istedi:ıı. 'fUşlıf",.ısı · 
~ati gel:ii. Faalı;.1~~g511" >'~ 
once mutat olan '7w ~ 

·r yordu... di; 11' el~ 
Aman ne güzef şe~ rısğlll 1.9 

nun ağır ağır, en ~atı btııııiıı'~c~ 
en zarif incelik len .r~ 0rdıl- ., ,r· 
güzel viiz gibi sind•:1>' bııtl~ 
di kcndb:ıe "eh, dedı=:ı~. ~ 
kacı dalı .,.elecek 3r .ir el .ı r 

•• b Ud~ ~v 
lir ne k.::,Jar daha rrı iJ11'h -"" 

'kCC ,v. 
tır. Aynı hava gittl ıerelt fl~tp 
derel:, derinleşip ln.ce sırıl 
salsiz bir zevk Aıuuka ,~ 
çık:cağız 1" . . de şıı~ır 

Fakat grizgab bıtı~r ı.ı:ı~ il" 
ra girişildiği zaın3tl 1• but ~,I, 
tir l:optu 1 Kad•n erke· ş'r~p 
ne:ıleler, okudu~la~eııdi ~ ~f. 
mannsınclan ziynae. c1' ıs ti' 
nin cevahirini gös!ert!,d•ıı 
larmış gibi, hep bır aı.· til 
ğırmağa başladılar. d';.Jııf ısı~ 
Eğer o manzarayı .~:~ .~ııı· 

§.!kilde gözönUne ge.t; &etı~~ 
sem, ancak şöyle tarı ıtıt bil' ~ 
Asabi bir in:mı ... oolg f\\'ııçl',, I 

tUyü yığını önündc-;iatdlrı~ tiıl 
b;.ı yığına daldırıp . ·oe d 
leri alıyor ve alabitdığt ~' 
tarafa saçıyor. ~r~~ 

Bizde heyet halin~eıtst ~ dr 
le::diği zaman ne dc:Ptıt .~ l
b5ylc oluyor. Seneler . 11cr~ 
ği§memiş bir itiyatt_Jfi, ~s ,ıl'. ~ 
deta blribirinln s~s:~i<selt P1 ( 
istermi~ gibi daha_ >'~ıer l~;, r 
lerden bağırıp n-:ığı1l 11uı~1ı;ır ~" 
yor; başını l:aldırıP ··ıır~ ,r~ 
bi şakıycr; hülasa: . ııe 11,1 ~ 
re maşallah; ne se7 • s6&> 
takdirini beklercesıııe ...ı 
havkınyor. sesi ~ 
Nağme merakı ve ıct•ıl' f'd

göstcrmek l Bu i~l ~ tllfl~. ti., 
l::n zaaf aenelcrdir sJlcİ~, ııt" 
lcıme:r.iştir. Fakat ınıı eıer' f".,, 
yo mikrofonu Ö!l~e r~111e;ı~f 
neL"l1ilcl kulağa ırışttebe f ~lf 
bu garip zaaflar:ı gıı ,rıcıl• tı'~~ 
usul ve temkini ile ~el< ~· } 
leyeccğimizi Umit e rt:ıl3~ef ,; 
mızdır ıanınm. O ~ tlt· de '.<J 
rn'.!ksatla bcstelerrfl'l1~1 ıfıı ııı:-J 
rinin rnnkamı, bir. ş;e ~r f,'~ 
gerektir. Güfteıerın e9· -~tıVP. 
anklıdrr. Gfü:el !>lr 5 iitı'l~ıı' Nı 
ma'1alara kendı ~e. " ~_,, 
nisbct yapacnğı Y~ 
mek yolunu ı:rr:.ış • 
hizmetini görmeli.dır· ' 

• Jeıılft!r.ı 
Ankaraya. ~,1iJ1i ~!~ 
Belediye re!s 111udiir11 

Yenal i!e iktısat ~· 
Ankara ya gitmh;l ~ cJI 

-.o- ı~ıı t•' 
Bir çocuk ba.J tt\1&~~ 

y cşlldlrekte su_rıı~ıtl<!:ııl'"~ 
sind~ Me1rese soı,s. r> uıı !•' 
maralı evde otu~f O_A~ 
o~lu 2 ya'}mdn O ne 1'f1',. O·»' 
da ovna.rken tır.erl ·ıııı1Stcl':eır 
sulye tenceresi d~{ -)'e_:~ 
ym vUcudu muh,...ta.)1 lı"5"' , 
c1en vnnmıf!'tır. o~-
kaldmlmL~tır. ~v,.~,t 

1ttı 
y;,.._; .,... ' f"~ l 
-- , , • ·- ı'I ş~:~ıi 

.• te> ~ 
Nümune kÖfİ1 ~.o:~ 

uııe ff> f~ 
IV,nyada bir ntlJJS ~dY' tP'°' P' 

gctı.nneı~ Uzare ~bl ~ rJl ~ <' 
kil bir grup t rııtııı rŞl' !r" 
z:!de kŞ!yat ynpı.13 uıııl'tit• "t 
ııarıtn·an tanz'Cl ed 

1 

ÇS's~tı't 
~ Sah ıs 
- 27 Su~ .ı•• 
~ fil cı'11 

k.una ~c:a.s olmnk ti?.ere §~hit ye. Ukin, HUse}>io isminde biri 
timlC!ile ma.lUl subay ,.e eratııı Fatma ile muarefe peyda edin-e 
# ~nclık ~oklamal:!'r.lla 4 mnrt ı . . _ .. 
940 o:ızartesi (TllnUndcn it•ba _ 1 vaziyet d.egı§ıyor, mutblş kıskanç 

Hadiseye vaziyet ctmit olan 
Kadıköy müi:klumumisi Bay 
Nnzif tahkikatı ikmal etmi~tir. 
Kntil dil.-ı a.kp:n llzcri yakalan. 
mıştır. 1 

:::;,. ~ -ı ,~r· ' 
<(- 11 Mutııırrt ı:ı 

fl 
~ ı.:ncılfl 1 

1 V 
ren b:ışlan.ncaktn-. Bu scbep!e olan Yal:up bir kavga neticesin· 
Bevoı!lu P.Skcrlil< şubesine ka- de Fct:ruıyı bıçakla sırtından ya 
vıth bUtün ~"hit vet1m!ninin 4 ralıyor. 

1 ~I 1 
ingİltereye 10 bin ton r-----,.,JıllC '' -" jf .1 

ld 1 \ııklllt'I Va..Ull ' fll' a>' 
marttan 1!l nırrta .. rnalU.I eratın 
15 m«ı.rüan ?.5 marta ve ma'ıil Fatma Kızıltoprak polis mer· 
subavlarm d:ı 25 marttan 31 kezine giderek ;ikayct ediyt-r ve 
marta kad-ır nüfus cliztla.:ıları. mesele Kadıköy muhakeıne$ine 

~~~ resmi .sen~Uerl: ra.J?Orlan, ! intikal c-:iiyor. 
iltün lkranu~cSJ:•c a•t ~cu7ilıı~ - Dört avlık c:oc:ul:lart bu esnad.-. 
'an ve beş adet foto.~raflarılc · .. "'. 
blr!lkte bPmlTJ'> mllrl).l'sıntlnrı h:lstalılı:tan olilyor. 

. üzüm satı ı c;;ıneşın t S9 l'" ı' (f '~ 
Dlln 250 bin liralık ihracat oL ıtııAmı• · 6 s1 ~ t$ v 

mus, bllha..c;sa Fransa, lnciltere 0,?to ı2 27 ~ " ~ , J 
t l "' S2 O o0 ı1 l!'f 

1 
ol ve tnlyaya mtlbtm miktarda · l~JndJ ... ı , , 1 

'V!ycce!< ve hububat ı:rön<lerllmiş.. Ak§am 17 57 1 sı ı ~ 
tir. 1n~liz ticaret mllmessillcri· Yatsı 19 25 

1 
o4 

6 

le An!•~ ra.d.a '.'ı'l!.Dllsn görti..,.~e • 1nııı.'llt 5 oO 
11 

le:r sonunda. ln~ltereve yeniden ı '------~ 
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rakki göstumiştir. 1850 senesin
de ticaret filosu (300.000) ton i. 
ken umumi harbe kadar 1.500.000 
tona çıkmış; fakat 1914 - 1918 
harbi Norveç deniz ticaret filosu. 
nun yüzde "49 nisbetinde zayıf. 
lamasına sebebiyet vermi~. Fakat 
armatörler bu felaketten ıonra 

yeni bir gayret ile gemilerini en 
modern şekilde yeniden inşa et. 
mişlerdir. 

1930 senesi sonunda 3.884.000 
ton olan Norveç ticaret filosu 
1938 de 4.614.000 tona çıkmıştır. 
Bugün Norveç .deniz ticaret filo
su, Fransa, İngiltere ve Holanda.
nınkinden fazladır. 

Norveç ticaret gemilerinde ça
lışanların yekunu elli bindir. 
Memleketin serveti gemilerin ~e. 
tirdikleri kardır. 

Bu kadar geniş deniZ' ticaret 
filosuna malik olan bu memleke. 
tin deniz harp filosunun da aynı 
nisbcttc kuvvetli olması icabeder. 
di. Halbuki Norveç donanması 
dünyanın en küçük donanmala· 
rından biridir. Taarruz etmek 
şöyle dunun sahillerini güçlükle 
muhafaza ctmeğe yararlar. 

Norveç donarım.asının en bil. 
yük gemileri 1897 senesinden 
kalmış dört eski zırhlıdır. Bun
lardan Edisvold ve Norj 3645 ton 
ağırlığında, Fordenskjold ve Ha. 
rald Halfarg ise 3380 ton ağırlı. 
ğındal:iırlar. Bunların ııüratleri i7 
mili geçmez. İlk ikisi, ikişer 21 
lik, altı on beşlik, diğer ikisi de 
iki~er yirmi birlik ve altı on ikilik 
topla mücehhezdirler. 

Norveç donanmasının hafif ge. 
rnileri daha modern iseler de ha
kiki bir ticaret filosunu müdafaa 
etmeğe kafi değildir. 

Bunlar 1913, 1909 ve 1908 se. 
nelerinde inşa edilmiş olan Frol, 
Gram, ve Drang isimli üç torpi
klo muhribinden mürekkeptir. 
Her birinin sürati saatte 24 mil. 
dir. Altı tane 7,6 sant1metre1ik 
top ve üçer tane 45,6 santimetre. 
lik torpil kovanı ile mücehhezdir
lc'r. Ağırlıkları '468 tondur. 

Bundan•maada Norveç donan
masında üç tane birinci sınıf ve 
200 tonluk modern torpido var
dır. 1918 inpatı olan bu gemiler 
dö-1er tane 45,6 lık torpil kova
nı ile mücehhezdirler. lkinci ıı. 
nıf torp~dolar yirmi iki tanedir. 
Mecmu ağırlıklan 1618 tondur. 
1896 ile 1912 seneleri arasında 
in}Cl edilmiş olan bu ~emilerirr a. 
ğırlıkları '45 ton ile 94 ton arasın
da mütebavvildir. 

Norveç donanmasında dokuz 
denizaltı gemisi bulunmaktadır. 
Bunların altısı on ıene kadar ev· 
vel iıaıa edilmiştir. Mecmu ağır
lıktan 3270 tondur. Her biri dör
der tane '45,6 lık torpil kovanı ile 
mü~hhezdirler. Su yüzündeki 
ağırlıkları '420, cialı1taki ise 545 
tondur. 

Diğer üç denizaltı gemisi iııe 
1913 den kalmadır, bunlar da 

üçer tane torpil kovan1 ile mü. 
cehhczdirler. 

Bunlardan maada ayrıca birkaç 
muavin gemi ide vardır. 

Norveç deniz kuvvetlerinin ki. 
fayetsizliğini takdir etmiş ve 

(Devam• 6 ıncıda) 
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Fransızça Tan gaze
tesinin bir makalesi · 

ffcl?ll. 
Hayvanları himaye 

meselesi 
Geçenlerde dost ve müttcfiki

miZ' İngilterenin hayvanları hi • 
maye eden cemiyeti, büyük .ıelze· 
lede sakatlanan hayvanlara yar
dım elini uzattı. Bu havadisi ga
zeteleı:':ie okudufum va.kıt içim 
sızlamıştı. Niçin mi? Sebebini o 
günlerde anlatmak istiyordum. 
Fakat bir türlü bu mevzua gele· 
memiştim. 

Sovyetler lrana karşı bir 
taarruza hazırlanıyormuş Bugün belediyenin yeniden bil· 

mem kaç bin kedi ve kaç bin kö
pek itlaf ettirdiğini okuduktan 
sonra tahammül edemedim. Ga· 
zete, öldürülen hayvanların ra -
kamlarını verdikten sonra bu işle 
meşgul bir zatın beyanatını da i· 
lave ediyordu. Aklun:ia kalan fU: 

23 ŞuhAt 19-tO tarihli fr&n'\17:
<'& J,ö Tan ~B.7t'l<>c,lnln Londr" 
hu'lu.,i muhabiri blldlriJor: 

"Sovyet Ru11yanın yakın ve or
t.a şarka bir taarruı. hareketi yap. 
mak imk.inlım 1nt:ilter<'de dü§ii
ııülmf'ktedir. Ruslar bu harekat. 
tan lcaznnacakl:uı muYaffakıyet -
lerle .Finlandiyadaki muvaffakı -
yetııi7.liklerini telafi etmek istiye. 
ceklcrdir. Kafka.c;lardan yapılan 
tazyik ve askeri tah~idat, nihayet 
Sovvet resmt matbuatının Türki
yey~ karşı muhasım bir vaziyet 
alma.'lı gibi i~arctler bu his..'li teyid 
edı>r mahiyettedir. 

HenUz teyid olunmıyan bir ha
bere göre Sovyet Rusya. geç<'n 
teşrinievvel ayında inkıtaa uğra
mış olan mü7.akcrclcre yeniden 
başlamak üzere Türkiyeye müra
caatta bulunacaktır. Ancak bu bir 
sulh mancvra.cıı değil, faknt .F'in. 
landiyalılara ka~ı olduğu gibi bir 
harb ~ebebi bulmak \•asıwı ola
caktır. 

Ayni zamanda Ruslar lrana kar
şı da harekette bulunmaktadırlar. 
Bu dl\ Moekov:ının petrol cihetin
den rengin bir memlekete karşı il
hak al'7.usu beslediğini göstermek. 
tedir. 

Londra mahafilinde İngiltere ve 
Franııanın yakın ve orta şarkta, 
Bolşeviklerin Türkiye ve !ran Ü· 
Z'erinden cenuba doğru şiddetli bir 
işgal hareketine kıuışı almış olduk
ları tedbirlerin yerinde olduğu 
kabul edilmektedir. Çilnkü Sovyet 
Rusyanın baharda böyle bir taar
ru7.da bulunmasından şüphelenil
mektedir. 

Almanya, Zigf rid hattını yapan. 
!ardan Dr. Tod'u, Rusyanın Türki
ye ve İran hududundaki istihkam
lannı teftiş ve takviye etmek ü
zere Sovyet Ru.syaya göndermiş
tir. Buna mukabil bu iki devlet de 
Sovyet Rusyanm muhtemel bir ta. 
amızuna karşı mUdafaa tertibatı 
almışlardır. 

İngilizce Niyuz Kronikl gazetc
ıine Moekovadan bildirildiğine gö
re, Ru.syadaki kanaat, Rusyanın 
yakın şarkta İngiltere ve Fransa
nın müdahalesine maruz kalacağı 
merkt-zindcdir 

Diğer taraftan 22 Şubat 940 ta
rihli fransıı.ca Lontransijan gazc. 
tesi de bu mesele hakkında aşağı
da.ki malümatı vermektedir: 

''Petrol harbi kııt'ileşmekte ve 
Sovyetlerin şarktaki tazyikleri 
artmaktadır. 

~lmanyanrn şarka doğru siya -
seti muayycn bir plan dahilinde 
tatbik olunmaktadır. Bunun için 
de Almanya Rusyadan istifade e
dilerek Bağdad yolunun açılması -
na bakmaktadır. Bütün bunlar 
Sovyet kıtalarmın Kafk:uıla~ 
tahrıit edilmesi ve kızıl matbuatla 
radyonun Türkiye ve İran hakkm. 
da kullandıkları lisanı faaha kafi
dir. 

Londra gazeteleri Sovyetıcrin 
cenuha doğru ilk hareketlerinin 
hedefi 1ran olacağını dilı,Unmekte
dirler. Deyli Herald ga7.eteııine e
min menbıı.lardan gelen haberlere 

göre Türkiyenin şıı.rk Ye lranın şi
mal hudutlnrmn tahşiJ:\l yapılmış 
olduğu gibi Gilrclstırn ve Ermenlı:ı. 
t:ıncln da büyük mikyasta tevkifat 
yapılmıştır, 

İr:ln 7.engin petrol kuyularilc 
nusyanm birinci hedefidir ve P.us 
radyo ''e matbuatının kullanmaktn 

oldu~u lisan Rus • Fin harbinden 
evvel Rusların Finllndivahlara 
karşı kullanmış oldukları · lis:ınm 
a\'nidir. 
• NOT: Ankarada salahiyettar 
ınAhafil bu kııbil netriyahn san. 
saıyonel haber vermek gayl"etin. 
den doiduiu kanaatindedir. 

Romen petrol komiserliği 
nasıl ihdas olundu? 

"Belediye her köpek kuyruğu i .. 
çin on kuruş veriyormuş. Fakat 
halk ne köpek, ne de kedi itla • 
fında harekete geçmiyormuı ... 

Geçmez elbet. Çünkü Türle. 

Köylüyü petrolsüz bulan Tata resko 
böyle bir teşekküle lüzum görmüş 

Avrupa medeni milletlerinin çok 
sonralan kurduğu himayei hay
vanat cemiyetlerini her milletten 
evvel kendi içtimai bünyesinde 
kökleştirmişti. Bugün bile ak • 
şamlan Balıkpazarına uğnyarak 
aldığı on kuru~luk ciğeri sokak 
kedilerine dağıtan, kanadı kırık 
bir güvercini evine götürüp bes.. 
liyenler, tedavi edenler var .. Bu

Fransızca Parisuvar gazetesi. 
nin hususi surette Romanyaya 
yolladığı muhabiri yazıyor: 

Bükre}ten çıktık, Ploesti pet. 
rol sahasına giden yolun üzerin. 
deyiz. Müthiş bir kar her tarafı 
kaplamış. Şoförüm: 

- Londrayı Bağdada bağhyan 
bu yolun açılmasın1 bekliyorlar .. 
diyor. 

Londra - Bağdat.. Almanların 
şarka doğru siyasetlerinin geçit 
yolu .. Almanlar bunu Berlin • 
Bağdat yapmak istiyorlar. Bu yol 
petrol sahasından geçtiği için 
harp yoludur. 

Yüksek Petrol Komi.erliii 
Nasıl Doidu 

Bükreşteki yüksek petrol ko. 
miserliği yeni bir te~kkii)dür. 
Bükrcşte söylendiğine göre bu 
komiserliğin teşkiline sebep ga. 
ri p bir hadisedir: 

Geçen kanunuevvel ayı iptida. 
larında Başvekil Mösyö Tatares
ko, Bükovin mıntakasında bir 
seyahat yaparken, akşam olunca 
küçük bir kasabada tevakkuf et. 
miş. Gece henüz bastırıyormuş .. 
Caddeler tamamen karanlık imiş. 
Yalnız kasabanın küçük misafir
hanesinde zayıf bir ı~ık seziliyor. 
muş .. 

Mösyö Tataresko kasabada bu 
kadar az ışık olması sebebini sor. 
muş ve şu cevabı almış: 

dan dahilde kullanacak petrol kal. gün 1stanbulda kedi sevenlerin 
mamıştı. adedini tesbit etmek mümkün ol· 

İ sa yalnıZ' belediye değil, himayei 
şte bunun üzerine bir petrol hayvanat cemiyeti bile hayretler 

yüksek komiserliği teşkil oluna- içinde kalacak ve belki vazifesi • 
rak ihracatı şekle ıokmağa ka_ ni yapamadığı için yerinde bir 
rar verilmiş. hicab duyacaktır. Bu cemiyet için 

Böyle küçük bir hikayeden do- fazla bir şey söylemek istemiyo -
ğan petrol yüksek komiserliği fa_ rum.Zira ne derece bir ıükut için· 
aliyete başlamıştır. de olduğ-unu pek iyi biliyorum. 

Komiser Profesör Geron Neta Neler yazılmıştrr, bu cemiyet için 
bütün Rı>men vekilleri gibi resmt neler.. Fakat bir tanesine olsun . 
üniforma taşımaktadır. sevap vermek lüzumunu duyma. 

Romanya böyle bir komiserlik mıştır. 
ihdas etmekle hem siyasi. iktısa.. Maksadım, uzun uzun tenkit 
dını tanzim etmiş olacak, hem de satırları yazmak değildir. Halkın 
bitaraflığını muhafaza için bir ih- köpek kuyruklarını on kuruş 
tiyat tedbiri almış olacaktır. mukabilinı:ie niçin belediyeye e-ö· 

Burada görüştüğüm salahiyet- türüp teslim etmediğine hayret 
li bir zat: edenlere, Türkün bayvanlan ae. 

- Bu şekiHe bir komiserlik ven, hayvanları himaye eden bir 
ihdas etmemiz, Alman· tazyikine millet olduğunu hatırlatmak is -
daha müe"ir bir §&kilde muka.. 'tedim. Tarihte pek çok mi!o&l 
vemet etmemize müsaade etmiş- vardır •. Vaktile bu hususta bir 
tir .. dedi. hayli vasika da toplamı1tım. Fa· 

iktuadi varlıklarının kontro.. Jcat merhum B. Santur'da !kalm?f· 
lünü komiserliklere veren Ro. ti. 
manyada daha başka komiserlik- Üçüncü· Murad devrinde latan.. 
ler ihdası da kabildir. Nitekim ik- bul kadısı.na yazılan bir hilkQn1de 
tısat nazın Mösyö Angelcsko "lagar ve ukat ve nalsız; Te· 
komiserliğin açılış merasiminde merleri harap beygir ve katırlara 
söylemiş olduğu nutukta bundan tahammütlcrinden fazla yük vu· 
maada toprak mahsulleri ve ma- rulduğundan'' bunun menedilmi§ 
den komiserlikleri kurmak fikrin- olduğu bildiriliyordu. Vaktile u· 
de olduklarını da bildirmiştir. mumi mahallerde - cami, medre· 

Bu vaziyete göre Romanyada ıe, çeşme, kervansaray ıibi - gü· 
petrol komiserliği ihdas edilmek. vercinler tünemesi için hususi 
teki gayenin Almanlara serbestçe yerler yapılırdı. Şimdi, kuşun tü· 
petrol satmak için değil, fakat nemesi ihtimali bulunan yerlere 

- Bir aydanberi bir tek ıclamU memleket iktısadını korumağa sivri çiviler çakılı olduğunu hay-
petrolümüz yok. matuf oV:iuğu anlaşılmaktadır. retle görüyoruz. 

Bu cevap Romen Başvekilinin Romenler yakın şark siyasetin. Bütün bunlarla İstanbul kedi 
hayretini mucip olmuş .. Bu kadar de ve Avrupa harbindeki rolleri. ve köpekle doldurulsun demek 
çok petrol istihsal eden bir mem_ nin ehemmiyetini takdir etmek. istemiyorum. Bu, bir an bite ak· 
lekette köylüye verilecek petrol tedirler. (L1İtfen sahifeyi çeviriniz) 
bulunama~ın... .. .. / · 

Bunun uzerıne Mosyo Tatares- G •• •• d •• •• d •• k 
k~ i.~in ÜZ'e.rind.e d~ruyor ve bazı o r u p u şun u ç e 
buyuk şchırlerın hıç stoku kal. 
mamış olduğunu, diğer bazı şe
hirlerin de ancak üç günlük pet. 
rolleri kaldığını öğreniyor. 

Buna sebep petrol kuyularında 
istihsadin azalmış olması değildi. 
İstihsal eskisi kadar idi. Fakat 
muharip memleketlere satılan 
petrol miktarı artmış olduğun. 

Bir bela daha! 
1;1·:1.incau fclAketinin ağırlığı altmua hen.üz inlerken, 

lıem orta Aııadoluda, hem "Görde~" glhl Akdeniz luyılarma 
yakın )erlerde b&';k& bclı\lar belirdi. "Jo~rclyaş'' eteklerinde 
zelzele, ''Gördes" do toı•rak J..aymııı.;ı ,-ar. 

Trakyada açılacak yeni Halkevleri 
Toprak J.:ayma~ı da i!;ıkencell bir zelzclcd.ir. Iliri biramla, 

öteki pa.\·a~ )'l\\ a~ yıknr. ••J<;rcıyaş" dan gi.iniin birinde daha. 
başk.a ı;;eyler <le beklenebilir. 

Marifet, bu beklenen, belkilel'iıı hudutları i~indo yaşı. 
yan ş('yleri önceden ke~tirmek ,.e ona göre hazırlanmaktır. 

Bu sene altı yer
de yeni tıinalar 

yap.1lacak , 
1:'.J• (H A muh bi • • . .. F 
.ı;;.<ıırne, ususı a nmız.. r • 

den) - Geçen ıene Kırklareli, [· "'' .. ""~-'*""' 
Babaeski, Gelibolu, Biıa ve Ye. 
nicede modern birer halkevi bina-
sı inşa edilmişti; halkın ve Halk 
:Partisinin mü~terek yardımlariy. 
le yaptırılan bu binaların bir kıs• 
ını açılmı~tır. Diğerleri ide mef-

.. .......,..~ 

. ( 

ruşat vesaire gibi noku.nlarmı 
tamamlıyarak yakında açılacak. 
lardır. 

'retti ynptlan Ktrklare1i halkcvi bitUıSı 

Öğrendiğime ~öre bu ıene de 
aynı §artlar altında Uzunköprü, 
Lüleburgaz-, Çorlu, Malkara, Ça
nakkale ve Ayancık merkezlerin. 
de de modern birer halkevi bina. 

sınm inşası kararlaştırılmış ve 
Ankaradan planları da gelmiştir. 

Diğer taraftan aıhhi ve inzibati 
,_artları haiz olmıyan Çorlu, Ba
baeski, Ke§an ve Çanakkalenin 

Yenice kazalarındaki ealci ceza 
evleri yerine modern birer ceza 
evinin inşası adliye vekaletince 
kararla~tırılmış ve alakadar ma. 
kamlara biklirilmi§tir. 

"};rzin<·an'' ın yeniden knrulmağa bııı;landığını müjdeli· 
yenler, bize bu kuruhı';', lı:mgl sistemin temellerlno dayandı. 
ğını söyleme<Iiler. nuralurrnm tarih i~indek.i manzarası ada. 
ıııa çok ibret ,·erebilir. Ulrknç asırda Jo.:aç tclAkct 1ıetirild1? 
Bunların neticeleri ne oldu? 

llirlncl .Erzinca.nla son ı..:rz.in(·nn arnsındnkl yapı ayrılıjı 
nedir'! Yeni~inin tarzı ııe olacaktır?. 

}llç blrbinl bilmiyoruz. Duyduğumur.a. gi>re, ~imdilik ti
' isiz, geçnıo tahtalardan birer kat.h e\'ler yapılıyormuş. Bu 
doğru i (', sıfırm altında yirmi, yirmi l><'~ derecelik bir ''lk· 
Hm" de böyle e\·lerln ömrü, faydası ne olabilir'! 

Zelzele, tutan gibi dünyanın bir k('rc uğrayacağı belA.. 
lıırdnıı değildir. Hele toprağın altında !'-inlrll, co':'kun, kay. 
ıuık damarlar \'arım., titreyı, her zımıan beklenir. 

Yeni ı..:rzin<·anları, Tokatları ii) le knrmalıyı:r., Jd k:1ya. 
met kOJlSA da, Onlar devrilmesin, dünyanın gÖÇÜ~Üniİ arakta 
kar~ı lasın. 

ncnlm mimari ve zelzele hakkında küklü hir 1'lkrim yok. 
llüti.in söyle<Uklerim, gelecekteki herhangi bir tehlikeyi &ö
ğüıdlyebllecek slpcırll hlr yapı tarzını ö:r.leyişiınden<lir. 

l ş llaşınclakiler, elbette bu noktaları dii';'i.indiiler ve on. 
dan ~onra karar ,·enliler. lilmbllir,.bclki de ~u tahtndan )"A.. 

ıuhm Jtec;:mc e\·ler, yarınki zelz<'ley~ knrşı miistahk.cnı ~ehlr
lerin miilıendls \'C nıiınarlnrma nınhsuı;; çıtlı';'lll& kuliibeleridtr. 

HAKKI SÜHA GEZGt.:\ 
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DF~KOVND!~ 
e yok 'l illi y : Yazan:t!f}!itıl 

Serbes! !aşamak on Ingiliz kızının -- .~v,,en'._~::A~- ~~ 
ır.ın Birdenbire dumıaia mecbur MatYQt Jı:D1 tti· lJll 

Babası!ın 32 hin başından geçenler ~~~:..;':';~~~ ~10 ""ıJI ~ıyor. diıııf1ğmda ınup'1cm ge çalışa.r ci~ ! :frangını ça~mış . · · kelimeler kar&if.aşl)'tlrd~.Herkes - .Ya. ~ ~tll 
Parimn oldukça: iyı n.Uclenn- gibi yapmak, her.kes gıbı e~en- frnnkla nele:" _ ... 9'c fı!"' tf-.1 

den birinin oğlu olan on a.ltJ ya.. mek ve çocuk yetiştirmemek!.. ; _ o bir ~ ~ '1• 

~ki Roj Pol harp başladık_ Hap·ıstianeden nasıl man·ıku''rlu" çıkmışlar "· Fcknt bu otomobil yıı?mmm mi~ de prensieı: --~ ten soma. ebeveyni ile birlikte geçmesini beklerken kendisinde Zaten s::ıbahieyiıl ~ 
Droy ks.sabasma yerleşmişti. evveli bir tcred~ sonra bir mi tim. Bir bU 

Roje Pol kendisini mesJJ!- his.. zaaf, bir. ~lik hissetmeğe bo.f bol yeter· .. 
setmediğfnden, babasına aıt pa- Harp :patladı w, zaman J\1. ~k fe.rı..-ı idi. liı.hanalt çorba~ söylem~t~ çalıştılar .. Bir iki ay başladı. M.a.rya.ıım itimatlı güler GUiıiinÜD bfitiitl~ 
nuım mühim bir ~ elde manya.da. muht.elif kiıruielcrin pata.tcs1 ve ne oldukları belir - Mnrn. höc.rede kü<:ük konserler yüzü hayaline j!e]di. Bundan son ni ~"'-~ ~ 
ettikten sonra. kaçmagı \-e ken.. yanında. muhtelif ~bcplerle bu- siz diğer sebzelerle .siyah ekmek ,-ermeıfo başlamışlardı.. Anne - ra. her ikisi de dikkatli dın.Tanrp ~ n~ -?'ttiı'!illJ. ıı,it: _ _J 
di Al ;nde ~~ağı dUşfinü luna.n 0 .. k-..:ı"r t .. Mliz kw AL \·erivorlardı. Hepimi% aynı ha- leri Mi Bravn. ise maıı.ikürcü A el · ini nı. De ısı '.-..11 ? 

em " - "' ™ .u'Cu J "'-•- .ı..1 ........... k ı·dı· •• Ale''·r·ı yanında. olduı'Y·nn_ beşınci evlidm g mesma m stl oturdukiıırw· ~ 
yordu. " manlar tnıııfmdnn beş ny müd- va.sa höcre;e ka.pa.u"""'"w - ~ ı:.- olamazlar mzydr? Gen5 adaM saklama.da.D s.nlll t 

Bu asi ruhlu evlat geçenlerd detle hap3edildiktcn sonra niha- Vakit öldürmek için. diğer malı. dan bo§ l"akitlt"rinde henimi1..e başka <;ocnk yaomıyacagma. ye·- ""'~·· ...,,T n~ 
roba aımesinin evde bulllll- yet mübadele suretilc memle- klimlarm c;oranla.rını: :ı,-a.mnmağa. manikür yapar ve böylece 7.!t - min ederek tekrar istasvona.dcit ;;u~! aJ~ ~il. 
nıa.~dan. istifade ederek ketlerine dönnıck im.karum et. talip olduk .. Her hafta seksen marı 01dürüroü. ru döndü \"C treni karırmama.k ı-.c: 1• \1~1 ~ ,_iıı! 
32.000 frangı bir çımt.aya k~Y: de edebilmi~rcli'r. Bu genç kız- çift corap tamir edbrordt11..-.• Hn- Onun. için hapisanedcn çıktr. için adımlarım mklaştırdı. Pari· ... - Hn.? ~f1X!Pfl sJ ~ • 
nuJ3 ve evden kaçarak Parım lnr ma.hou.sluk devrelerinde µisanenin en bü,"Ük :f.beliketi lEıma .. I ıfze•~kaDll~" hmepuin~~:~m~~nk.. •in fuhuş alemlerine üşib;en bu -ııey:! ~anı ~~ 
boylamıştır. başlarından ge~ olanları §()y talıt.a.kuruları ve diğer nşe.rat • • ev.;.., ı.ıı.LA. aey;ın gececi halkı artJk görmek nsı. ına ıklatl 
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Rojc Pol plinmm tam olması le hikaye etmektedirler: idi... J çim.izde en büyilk f elik eti istemiyordu l.stasv~a tam Yak emız. tnvı. ~,, ~:i ~ 
j.~in !~ e.rkada.sı. Azı:dre ve Ro.. _ Ust.üstc allı hauisa.nc de- !çimiıilo iki çocuk vardı. . !?"el"irmiş olan 1\lis \·uli idi. Mis tinde yeti~i~ kendini hlr v:u?Ona Unı '-"a. sU_,trs. ... n1' ~ ~~ 
Je Giloya. da vazıyeü haber ver. ğiştirdik.. Hensiride de aynı re- Bunlar da serbest btrakılmadık.. \·uli on senedenberi fne-ilteredc d t::ı.bildt Ve S&nki vil"udu _ nlarelc onl zaııtl~"' 
mi§, en ~yüğü !>ll altı _yaşında. J-İm vardı. Bilh!t'!Sa. yem.ekleri lın için dans etme~e ve şarkı oturnı;ıkt:ı. olan b:r AlManla n~ ~uyduthı fena arzudan yı - cumur. "-a:::~rıı' 
olan bu Uç haylAz Pariste bU- n.iı;anlannuştr. AJma.ıı delikanlı Imnma.k istivormuş v.ibi. batjmı hassa he. ~r ~ 
l1161IIlLslardır. Bir müddet rah~t k k hastalanmış oldusrundan Al- pencereden dı§a:rı uzatarak. ta nTım .otı_n~,:!,.., ae " 

ha.yat ~ıar •. Pol b!l' K a m çı 1 ı er e nıanvada bir sanıttorvoma ~eti- Janvile kadar. gecerıin so~ "",:ını1;m. ~,'tlf11l~ 
lmt yeni elbıse yaptırmış, hır rilmis, nüm.niısı Mis Vuli de av. rlVP.ıinnı "'illünü \"Urdu. nız dıverek ~ıı ~i sıı_ ~ 
tabanca. ve bir çok kul'§Ull al - ıu sanatorvomda kalmr~tı. Ham Gece saat on biri yirmi ge. Elite ksıff:' <tf. ~~ ... 
mış; bir milddet soııra ise saça.. oa.Uıı.vmca. Almanlar ~tis Vuiiyi i M orman b:u;mdaki ni işaret et.mi dr1',..efl.11 t~ 
yak ~ynlmış. iki haylaz ~vlcri.. k . ... . . . r . k ni§a.D.lısmm yanından nl:ırak iifvh:onıa ~\'on arn.sında bU- • örler Ü~ ne~~ j..lıtfı ~" 
ne ~onmfişler ve ~?1 Rc:ıc ?c ir kadın daya yedı ilini 1 erı sürere hapse atmr<:Tar .. Alman genci de luna.n k~ük köprüde duru:\-or. h~lunuVfll"l~~.;~ V tİ 
rr.urda. çaJışn:a.k ~ Pans, :i ke<lcrinden ölmü.c:.. Çocuklarmı uwtmu.<: ~ ,·an1a.. di o~ıı.n ~oııuı:tc bet! 
;Bordo .. ekspresine ~- kocasından ayrılmak ı·sıedı· Bu gen~ kızların bir coklart rma hizmetc;ivi btraknwıb. Her kertı~ t"'~~· 

KUçük haylaz va.zıyeti kurtar- vüklıek Alman aiieJeri yanuldn ak§a.m Ma.työvü istikbal i~ixı o- :re'· dnı l{a.vbe tıt1ell1 et'°',,J, 
mış olduğundan memnun bir da.drlık :-.-anmakta idiler. rnva ~inerdi. BaT.ıı.n ikiz 0- dn.dmı ih':~ :ıJll ~ 
~ lokanta. vagonunda. yeme- ğullannr da beraber alırdı. ~ köhne de"'l~o~ıaı 1'J 
J?;llll verken •Y?II tren?e ~ M ah keme b 1 ra km 1 yor s p o r gece vaktin geç olmasına :rag-_ bir ~n1·dıı_'". o ~ı~ cl:mekte olan ıki polis müfettL men' sevdiği adamı kn.rşılamıtk rı.3.atı11de 1"'· e ~ 't!'JI. ~ 
ı:prun nazarı dikkatini ce~bet - - - - --- --. ar~ yenemiverek yalnız ,.ııraı!'lq, bir 1ct\ ıtı ve t#I 
mtş ve memurlar kc:ıdisfaın hü.. Kır koşusu g-elmişti. Simdi köprliniln geniş b!r cif rini?_~ ısffl' lf(I ı.1yet va;a~~m~ !30rmuşla.rdrr. Mis Varen isminde bir ka.dm de tam dört kere yüzümü kam.. ve alçak korkuiu7tn.& oturmuf!, Gene a~e :r;ıı.ı:ı ,.t". r ~ 
~ huvıyetinı .. ısbat edecek mahkemeye müracaat ederek çılböld~u..·ktan eonra. sigarayı ikiye beklivor. Etrafmd:ı. boC!t.ıcu bir _.,traf ı.~1lerff u~'~r~ 
hiç ~lr kfi..ğıt ~osteremeıniş !e kocasından ayrılmak istiyor; u1m sessizlik hükUm sürüvor-. Çrt mene ~~-~le t.""~ 
~ arandığı zaman otuz lbm sebeo olarak ta şimdiye kadar Hakim kadmt haklı lb u.. Bedeı& Terbiy68i atletizm fn. yok, havat eseri yok. Yalnız u... de 1ıövle ~;1~tiı~•;,. ..1 
frank bu}unmuştur .. Bunun üre- koc!!..!mda.n kamçı ile ye- yor: clera.symnuıdan: zakta, p:ı.viyomm ufak lambası, nm~:ıerte. 1 qi~~4'1.-1":41 
rlne vazıyet.anlaşıl~fl·· :e:ayıaz diği dayaklara artık ta.hammUl - Her halde iyi hesaplaya· Tlirkiye kır koşu.su birincili- ormanm siyah rizgileri arıısmda deE'l""'"':'n ~ ~· t ~ 
çocuk a.il~me teslım edilmek edemiyeccgini ilave ediyor. ğ~rdu. Normal vaziyette de- ği 3 mart pa.z:a.r gUnU Heybeli- bir kIVIlcnn gibi panldıyor. sev~ mı te;r

0 
ıe!'4',.,.-.,ı 

UEre tevkıf olunmuştur. Kocnm, ks.nsmı knmçıladığL. de ya.odaca.ktır. B.rd b" P . tarafından ni h'IT tın~ ~/. 
Radyo vasıtasile nı inkar etmiycr. Hatta kanst Diyor, ve~ BU&li soruyor: Atletlerin \"e ~da isimleri bo~\ ~ir 1~1~5işitildL Tren dt bittabi da~~i. ~~ 

"zdi ru herkesin anünde kamçılıyn.. - Sir Mister Varen ile evlen.. va.zıiı hakemlerin 3 mart pazar 1!11 tifi be d suller atmnb ~.,tft .,,~"J 
ı vaç rak baya.tını kaı:ruımakta. oldu- mezden evvel de bu numarayı ~ Heybelide 13,30 da kal • gelıyor. ~~~~ n ya.z ~- mavı nE'..k r,e~1 ,.: ı 

hfiı.tng Sta.ndar guetesinin ğunu söylfiyor. birlikte yapmakta idiniz.. Evle. kan Yapura yetL5Jllclcrl rica. O- manlıırı gorundu.- ~ ~ d~!- mira da h01' ?;J 
Montre:ı.l'deki muha.birlnin bil- FillıaJdka Mister Va.ren. lamı nirken mann: kalacahnız vazi - Iunur. ka .~eçmd Mcden, Maty~ ~o;ü~ nar-ın.,..ta. "~!11 f)Aw; 
dirdiğine göre hnlen İngiltere - çıh bir artisttir. Çalıştığı tiyat- yeti dllşlinmeniz IazınıdL Şimdi Adil Giray. Fünıza.n Tekil, zenn e arvam aya rı rlerilmee?e tav1;: ~~ 
de bulunan Ka.nadalı asker'[ kt- rodt. yaptı~ numara bir kırbaç ne '4iiye miltccuir gör U.nUyorsu- Rıza.. Cemil Uzun~u. Semih Ierken bu!du... _ "1 • 1a&r bir ine1'Ü,...~ 
talarm birin çaVUJ}l k eden darbulle kansmın ab.mda. tut.. nuz? Tllrkdoğa.n, Taha. Cemal Venç. -b Gel~,beno:v~e ~1 : Hn~b':ııki. ni unutmuı;. rrı ·ş""''1',. 
Kanadalı Fransız ŞATJ Şövalye tuğa sigarayı ikiye bölmektir. Ve hAkim kamçılı artistin L Bakır, H. Gilteli, Ali BeSiın, sa a.hlcym,. ım .ıcı_n ra a JZ larmı 1cavbetınir.'~ 
Ka.na.dalı F.rruısızmatmazel Kes- Genç kadın su :iddiada bulu- bazı kereler hedefini şaşrrabitc. Garbis. Sadık. Mufa.hham El- olmamanı nca. etmıştim ... N:ısıl, sey fl'!vlr.,Iidf! b ltı' 
net ne evlenmek mtlsaadesinl al- cıeğini kabul ediyor; kadının OO- men. Tureut Öztufan, Faik ö. buralarda bu sant yan~ ol- ıi · altında ks.Sl ~ 
ımştır • .Ancn.k İngiltercde bu - nuyo~eyfi yerinde olmadı~ zıı_ s:uıma. talebini reddedivor.. nem, Reşat Erte, Naci·Aljn, Yu.. maktan korlrrn~ın mı· du. ,.1'~ "!a.ııt 
lunnn askerin evlenmek Uz.ere mantar. işi azrtıyor \'C bilhass:ı. - Mis Varen artık yeııidcn kam EUf Bo~lu. Neriman Tekil, Marvan ~ldil. . Marvan so~~~Y-.Av-. 
Kana.daya gitmesi mtimkün ola.. sı..?ra.trma vuruyor. ("..ok canımı çılınacak demektir. Bunun da Fikri Çıpa, CeYdet J{jrman. - Gece bu kadar 113.k '-e gil; Madıu:n US ~~ 
:mıya.c:ıt'Dldan 1>1.ı izdiv ç telsiz IVO!'· Bir kere 1938 senesin- adı kamçılı Be\"1tidir belki.. zelken neden korkacakmışım · da - .... 1 Antonet' ~ ~ 

rtnsile yapıla.ca.1.-t.ır. 1 • 1 • b k Hem de seni bir an evvel ku.. ındi ~r.Uk bit,; (Y . 
KA.MdaJr kuvvetler y:ınmda Kar fırtınası Çayda ı· kı· çocuk ngı iZ o s ca.kia.makw U!P_.re. b~~a bulun. ~nci evlidrnl Jl!..111'f bulunan kntolik papaz telsizle mtımı 1?;({enınedin mı. . ~ rdUJll- ı;..Ai. .Jİ 

yapili.cak izdivaç mernsimiırln şamp·ıyonu Bu SOZ gen~ adamda. derm ~n BO knttlŞ ~~"" 
hiç bir no!tsanı lraunnmıyaca - Ü Ü d b ""uldU bir k~r btraktı. Pariste e-erlr- yacı yo .. ıOJef ğm:ı V& bu yeni usul cvJcnıncnin y z n en oy cliv.i o i~re11c, o buh~!t daki - Mef{er k~}C 'f' 
tama.men sağlam o)fı.cnğııu bil - T omi Far neden t e rhis katardan . utandı. E."1nı kollan muttasıl "'""'- , 
dirmiştir Balıkesir - Edremit yolu Balı'ke&ir - Kemalpa.şa kus.. olundu arasına nldı ,.e onuntn en sa.f, wş. ~ 

Fa.kat 
0

1ngı"liz mUlkt memur. 1-- d smm Parsa. köyUndc fecl bir ka- 1 en in.qani nusevi teati etti. Her Matvö: 
0 
oııl~ J 

Ja.n a.ynı kanaatte değildirler.. KAPaD 
1 za. ol.mu.~ ild ki§i boğulmuştur. nctlterenin her kategoride fk~si de könrünün rrenil! kork~ . -: Her ~ ~.- fJ 

Bu şekilde 1939 hnrbi, telsiz da~!;_kue~ekte ~~ ~~~ Köy halkından Halil Sümbül ==~~i ~~~~i !:,: lW!11Ila oturdular. Matyo ool bır dılenn~ m (~ 
va.sıtasilo izdivaç gibi yeni bir ~·a.&il 'l>" yanında. karısı Ümmühan ve da nefes ala.rak: . . lı, dedi. 
moda çxkmruının sebebiyet ,.er. tmnlardan eeJuimfz ve mülba. kıu 1,5 yqmd& Ha.ticeyi ala - sm milnakaşa mevzuu olmuş.. - Oh! Ne güzel hava, dıye ft-
nıia olu~. kn.tmda bir ha.yli zararlar ol- rak köyüne gitmek ibıero araba. tur. Bir mebu..c; İnciliz hava rın- sılrl~dı. . . 

G.. I L... t · muştur ile Kemalpaşadan hareket et - zm Sir Kingsley Vud'a, şampl- B·r an v cdıninde kaldılar 
o 8 uga çesı . Bilha".ssa. Balıkesir Edremit yon Tomi Far'm ne miiııasebeUe Son;a Matvö günllnü nasıl ~rW: 

lngilizce Deyll Meyl gn.zete.sı yolunun Bilyük Şapçı mevkii ~:·yaimurlardan Kcmalpa. _ askerliğe varamaz kaydiJe biz - diğini anlDttı. Mnryanın halisa.. 
60ll ~erde çok kullanılmakta fa.zla yağan karla. kA.milcn kL şa çayının suları taşmıştı. Ara.. metten çıkanlmış olduğunu sor- ne bir alaka. ile sorduklnrma 
olan kelimelerin Alınan ı>ropa. pa.nıruştır. ba çaydan gecerken sular ara. - muş~ hava. naz:rı da şu ceva- samimiyetle cevap \.-erebilmek - 1 
gan<ia nazırı doktor Göbelsin Bu yüzden EdremiUc münn. baya girmiş, Ummühanla küçük bt '-ermiştir: tc..ıı son derece memnun oluyor-
l:Qgatindc ifade .etmekte olduk - kale kesilmiştir. Dün \'C evvel- Haticeyi alarak götürmüştür. - Tomi Far tıbbt mua.vene - du. 
lan manalara ışnret etmekte - ki günler Edrentltten şehrimL den ~rilmiş \"e sıhhatinin ye- _ Havır Bo<::enler davet.imi-
dir_; bu IQ~atc göre b:ızı kelime. ze ~imek Uzerc hareket eden Ü=h=la.n ~~ r:ınde ~lmadığr ~örülerek asker. ze celcmh:ecek'er. Bilivorsun 
ler~ manalatı: . yolcu otobilsleri de yolda kal- köyü altmda bulunmuştur. Yav- lıkten ıhraç olunmuştu::. ya. Konstans bizi hic bir za • 

BıtaJ:af: - Nazı reJunıne Dttşlardır. b Bwıda.n son.ra bt,r dıger me. man rok sevmedi. Küçük Mo _ 
aenıpatu;i olan ınemleketler.. Yolun ar.ılması için şehrimiz.. runun cesedi ulunamamıştır. bus aynı Tonu Far m yakmda. nsleri ba~larmd<ı.Tl mnz;tarip .. 
:&"'ayda. (beyne~ilel) - <'!_il§tıla.- den \"C FAlremitten imdat kuv- v~ılaca~ olan .70 bin Tilrk lira- Dolı:toc Butan orada idi_ Yine 
mn hareketim azaltm~a. ye vetler:i gönderilmi~r. kaymakamı Ramiz bütün köylere lr ıkr.unıveli bır ma~ nasıl o- 1 doi{urnlar hakkında mftnakaAA _ 
Rannı. hareke~ni .~şaf ettır~ .__,_ _ _ tebligat yapmııtır. Bundan böyle lup ta dövü~biiece~ni ~ca tar oldu. Sonra nnlntmm ... Mo- 1 
mek içm vazedılmı~ brr ce heli Köy kahveleri saat bütiin köy kah~leri gece uat 23 ba:a. nazın bu suale do!-,rnıdan ranilar gelecekler ... Ah! Bilsen 
harp etme sanatı d~:· 23 te kapana,. .. k de kapanacaktır. dogru}'3. cevan vcnnemiş, an~ veni auarttmanlarım göstermek 

~.(Karasular) -:- Nazı gemi -... Çok yerinde olan bu karar, a.Skerı doktorl~ muayenf!5ın.. ten ne kadar 7.evk ahvorlar. Bwı 
lennın sulara hfikım oldukl:ırı Buna, (Hususi) - Vilayetin köylerde janl!!arma ve aaetı!c me· d~ 80!1rn ?;<>mı ~r:!11 ~7rhıs e.. tarın da zengin olavnn derken 
ibir emniyet mm?Jtast·: . köy kahveleri hakkında yaptığı murlan tarafından ehemmiyetle ~ılnıesıne tuzum s:oı:ıımuş oldu. büvük bir halt i~Uveceklerinden 
Kontr~l (Denizler ıçın.) ~ tamimin tatbikt için Mudanya takip edilecektir. gunu tekrar e~~. korkuvorum. Ha! Az. kals:m U-

Mayn dokmek, fener gemllennı _._,_. nutacakttm. Evsabibile görli$ _ == ~~1 t~ia~ Adana atletleri tüm. Ottınm tamir edilmesine 
ctnıek. e mı Y 27 - 2 - 940 Salı §ehrimize geliyor razı old\L Görsen ne müthiş 

el t nft<•t band .. .., 0 __ ,_, A..ı-- .. bir konakları var. Ben girerken Finlandiynh - Hıı.rp yapm:ı. - l.2.30: Prw.nun '-c memı :e .,._ <PL> 2S_::S/.-.S : YanuJU pro. uc.wıa - Sevban bölge antre. o.deta flS..'l..."lladmı 
r eeven vahşi bir kabile. • .asarı, 12.SS: AJaııa vo Meteoroloji g-ram ve kapan?§. nörü Cevat niblan'm beraberin~ l _ M m ald 

1 
~ · . ? 

lhlii.I etmek - Varlığı it.in h&be:ıerı, 12.SO: TUrk Uzi!l; O nı- de üc kişilik atlet hcveti . aaş 1 m c egıl mı· 
ynelmllcl kanunlam karuı mü 31 n: ıwı~a F..rU!l, ı:ı.so11.•.oo: ?.Iıi- Tiyatro ve .sinemalar Tütkive birinciliklerine ~ra.k dedi. Ev t. . 

lede bulunan Alman.yaya .ılk: Ra.ru mtWk: en.) ıs.oo Pro- ,F.ııtR 'J1YATIWSU için bir iki güne kadar fstanbu- 1 - e evet müstcnh ol . . 
rakip olmak. gram. ve memleket saat ayan. ıs.o:; l& hareket etmek ilr.eredir. . - Ben her z:ı.mn.n mfisteri -

Plebisit - Katycdllmck, tek- Mllı.ik : ooo mCWği <PL> 18.40: Ko- Te~=:n41;~0~: ij Ge<-.en :vıı Türkiye vilavetleri =· J= ~a.k tefek 1!?~:~ 
si! kamplarına yollanmak kor • n:.ıpı CÇittçtııın aaaU). ı&..1\5: Ser. 0 x A n 1 • arasında 14 üncil S?elen. koşuCU- Nnstl &şenin~ rafso?1·~"""4-tki .. 
kusu altında.. büyük bir vat.an.. bcst s:ıat. l0.10: Memleket 8'Ult •>·a - Ianmmn bu yıI daha ivi neti _ ., 

7 
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daş kütlesini Führerlcrlni alku;- rı. Ajans ve met.eoroıoJI haberleri. ---<>-- celer alacaklan umumi bir ka- m~i~ ~ al~ı 1~Ikı zlyafe:tf ge. 
lama.ğa. cebretmek için siya.si 19.30: Tllrk l.1Uz.IQ1: Klluıik prognım. HALK On;:aı;ıj naat halindedir. c e n ac.mrsm ye e.. 
bir vasrt.a.. - (Pari Suvar) .Ankara radyosu lttlme ses ,.e eaz he- ~-aci Kökdemir pey halecan çektım. 

lrma gelmez. Fakat hayvanları it· 
laf halktan istenmesin. Beledivc, 
başrbo§, serseri köpek ve kemkri 
toplıyabilir. Buna. ancak. cSha· 
bt kc:h! uykusuna td:ılan hLtn."lyci 
hayvanat cemiyeti uyandığı va -
kıt. hay.anlan kendi himaycmıc 
almak aurctile mini ola.bilir. 

NlY A7.l AHMET 

y U, ldare eden: YelR.lt Cemil. 20.lG 
Ko:ııUfmn: (İktisat. ,-e hukulıc aaaU) 
20.30: Türk mUziği: lııce BU taaıı, 

Okuyan TalWn I~, 21.lli Koıı· 

ac;r tAkd!ml : Halil BedU ~öaetken, 
llOr.!lt: Radyo orkeatruı (Şef: H. 
Ferit Alııar) 2:?.15: lırlemlekct 1&&t 
ayan. Ajau b&berler\; Z1raat.. ~ 
ham - TahvllAt, Kambiyo - Nukut 
boransı (Flynt). 22.21>: :r.rnztk: Cılz-

Bu akp.m 9 da 
Zozo pa1111asıa 
(t}~ Ktıyunını) 

--<>-
ALEMDAR Sineması 

1 - Cebelüttank 
Casusu 

2 -·Kaçakçılar 

Sivas J a ndarma 
kumandanı öldü 

Sinı, (Hususi) - Su~ri ve 
Koyulhisar zeb:ele mmtakalarrn -
da tefti~ çıkan vali Akif tyido • 
ğaıı ile birlikte giden vilayetimi• 
japdarma kumandanı Aınn Var· 

1 chır lir köye yaylr ile gi<lcrkcn 

kalp sel..-tcsinden vefat ctmişitr. 
Cenazesi şehrimize getirilmiş, 

Adanaya gömülmek üzere uğur. 
lantm§tır. Vazife tchidi kuman • 
d:ın çok temi% bir insandı. Dü -
rüst çalıımasile herke&e kendi • 
sini &evdirmişti. Vakitsiz o1ilmü 
muhitte büyüle bir acı bıraknuı
tır. 



~----------a l Fe!ak~l~edeler l 
h ıçın 

.. udu dun da .' bir R=~::~~y::!'ı~ti( )}d Dün Amerikan bandıralı Ex.. \( af a a ha 1 ya yor ~i~i:~~~t~ala~r~;~ı ~e~ 
miştir. Bunlar arasında rönL 

İ) · ~en malzemesi. foto malz~mesl. 
(} kbnvevi ecz:ı, demir ve c-elik eş. 

~,~ .. tedbir ne maksatla alınıyor? :~~;::~~~~~;.~ 
u "'il b:ı.ndırah Tra.nsilvanya vn.uuri. 

~ e ~!e.r~~"'-.) - İtimat e- nl tahUveye Amade bulunmall J 'e de fe?aketzcde!er için t?"önde. 
Q . ., ~ 11.tan ö .J rilen mUhlm miktarda muhte . 
-~·I ııı~-dQ lıı:ıaıı ~renlldt • lc;ln emir almışlardır. 1ng·ı11 ere l!f cinste e-;ya gelmi~tlr. Yine 
"tı~U~t~lltJ c Ya l>animar. Vanlmarkaya bitişik mrnta aynı vanurla t?elcn e~ya!ar ara-
tr r ~f4t ha~nubundn bh kada 10 bin Danlmarltalı sa Balkanlılann bütün sınd'\ <;ay ve Hindlstancevlzi de 

Ilı t Ct tııı b 1 lnşa etmek kindir. Bunların ekserisi yu 1 vardır. 
• ~ brbe 14 ~t hududun karıda zikredilen mıntakadc yumurtalarını aabn 
• .{ n r kıs ın 16 kilo. bulunmnktadırJar. Londra, 26 (A.A.) - Devli Vanan ı""'racafçılar 

-t ~.~ıa1~tıllıı1 11rıı 1 nı kaplıya Danimarka mahfilleri Al Skeç ga~tesi, İngiltere hüku • ., ~ U 
."t ~ ~ bu bcırafi>er en manya tarafından alınan bu metinin Romanvn, Yugoslavya, Yaoa.k ihracat tUccarlan ya. 
~ l'11oı:ııet hat hududu tedbirin Alfnanyanın şlmdikı M'.acar!stan ve Bulgaristandan Jale ihracatının ser~st bıra~;:ıL 

ıı ~~a ~~ıı.,b11re nıesafedl· 'hududu katı addeylemeslndeıı yumurta almak üzere bir şir - ma.sı ic:ln hükumet nezdinde te· 
~~ Ua a~ar rg rnevkünin mUte\'ellit olduğu kanaatinde ltct vilcucla getirdiğini yazmak. şebbUslerde bulunmıı..Ta karar 
: t ~a,1 teııı uıanacnktır. dlrler. tadır. vermiglerdfr. Bunun için Buglln 

11~ tn h~ıı;~Udatan batı\ Dlt;er bir faraziyeye göre i Şirket bu memleketlerin ih terde Ankarava bir heyet gön . 
b t ın~bQ ll\·\'e~ln sakinler se. bu tedbir şimalden yapıl raç edebilece~ bütün yumurta. der!lecektir. 
~ lll Rö • başkumnn ması muhtemel bir fngllfz !arı satın alarak Almanyaya Bu sabah sn!lt 10 da tiftik vr 

V 
''tat l'dUğU takdir 1••ransız lstllrtsına karşı thtlya sevkedilmelerine mani olacak - vapak ihracatcıları birli~ bir 

' ?atfında evleri· ti tedbir mahiyetindedir. tır. toplantı yaparak An1rnravn ~Bn 
ı ı\ Bu tedbir, avnı zamanda es. derflecek heyeti seçeceklerdir. 

~ • h • ki Polonyadan vapılan yumurta 

lJ r 1 Ş e r 1 U • ithalfıtmm yer: ne kaim olacak 
>ı &..-1 ve lnı;iliz piyasasında yumurta 

\~hey e d b d Ü ~!:~~~~,. düşmesine yardım 
~s c1ıc.~ < • Japonya 

c1 t ~dt ~) - Bu aa-ı Berzahın garbına dlişmanm 
?~(.!;;, , ~-~~ ,~t ıo.ıs den vaki taarruzları ağır zayiatla Avrupa harbine asla 
c ~Al ~ ~~ ~ en alarm veril. püskUrttllmuştür. kanşmıyacalc 
tı1' r ~-. ~t ~Yöı ate§i ve Salmenkaikada dUşmanm bir Tokyo, ~6 ( A.A.) _ Domei 

~ ·~~ ~- Caleri i§itilmi;· taarruzu da tardolunmuştur. :ıiansı blldirivor: 
!f.J ._~be :-"l(a Ladoga gölilnlin şimalinde · 1 ,ıı<lı t, tc .ıYli_Puri gehrinin gün sükQ.netle l?CÇmiştir. Bu sabahki ea.zetec ler konfe. 
e ı ~~.;;· \'ı~,,"Olldüfü bildiril. Kuhmo mmta!casmda, dUşmn rar.sında har!cive nezaretinin 
,~..dl ıı~.ı.'ll Jı...~ı; . 1 • mUme~sili Japcnyanm Avrqpa 
\Y:4ı ·• ""'ldc ~ Yalnı.z bir. nm bir istınat noktası e e geçı· :1arbinde muhasamatın ba~lan -
~ : °llih <s (.\ "ıştu. rllm!ş ve bir düşman bölilğü dıı. 'nCmd::ı.nberi mutlak surette ria-

~· .ı ,\lııj Ot~·ıı~ ..\..) - Müıu- ğıtılmıştır. . ~· d 1 d h 1 si 
ffr~·ı ' l'&a;oı.:" Yitıe tehlik:;,. CeT>henin diğer yerlerindt vct ettı~ı a em mU a a e va. 

i}.
f'! \...~. )!lCkt.c, fakat Vı.· Finl.andiya.lıların lehine devriye :Jetini takibe devam edeceğini 

1~;:1Qt .. arı:: te1·rar tasrih evlemiı::ıtir. 
~ fer ha 111indcn geçen faahvetlerı olmuştur. Sovyetlerle yanılan ekonomik 

t.f'~ .~c;., ttıı:ıın bu ıch Dlin Finlandiya. tayyarecileri 'l'lUzakerelere E"elh.ce, mümessil 
~~·'I s; ıq"t Ch~iyetini 11. dUşmnn hatlan ~erilerinde bom. her şeyin memnunft·etl mucin 
ibd 'l!H ~ı.; ~· hıı ~ltllıektedirlcr • bardunnn ve ke~lf uc;uşla.rı yap bir ~ckilde yolunda nitınckte oL 

<(ıl ~J ~~ •~!ı..ı dar u~ k • mışlardır. 1 ..ı:... ·1~ tmi ı· 
~~a ~ ~~ ·~ laptcttn6rğaştı tan MUteadd!t hava muharebeleri U-;unıu 1 ave e ~ ır. 

~ ı,,~~~~t.~::d~eke;~: ~~UŞ ve dilşman tardedilmiş. Amerikanın bılaraf-
.- t< ~~dır. aseaı •· Düşmanın bombardıman etti. I J 
~ ~ ~ı.>~~tlcr V • • ,..._,..:· ği eehirler araıımda Kusamo, 8f a no ası 
~ ~~ "'n::'lllın b otvuto wuu I{jani ve Solkano da vardır. 
~~ ·~ ~ne !121~rı~ va. Beş dilşman tavyaresi düşürül. Va~i.;ıgton, 26 (A.A.) - Siya. 
~~ \.. -,~ tlltıcı.U l'llbvıUcrınder. mU§t.Ur. st mabafildcn öğrenildiğine göre 

p, q~ ~> ttcdirıc ulundu~ l."cnl t~lb sefiri Helslnkidt Amerika hariciye nezareti elçilik-
,P ~ ~\ ~~t l'~ Heıslnld, 26 (A.A.) _ tngl: len vasıtaslyle bitaraf '\kvletler" 

ııf~f~ ~:'!ltı}.~ <~.) _Lenin· terenin yeni Finlluıdiyn el~h;ı bir muhtıra tedi et:niştir Bu muh ·? ~Ktt: ~aının 25 •ubat Gordon Verker buraya gekıi~. tıra harp b!ttikten sonra enter. 
?;t ;') "'ltu,_. :ıı tir. nasyor.al bir ekonomi sistemi ku. 
1' ~t tı~ıqa"'l(fa 18 tubattan Sefir. lngilterenin l•'ln1An - ,~ci~~~sı ve silahsızlanma hakkın-

~~~:ııı~ıu inkişaf et. dlyay1 kurtcırmnk lçio tuydalı Harkive nazın Hullun da be 
..dl 41 \.~ b:~. tlc:atc devam blr surette hareket edl!,·eği _u. . 

1s.f!"). ~t ~.... mldlnde olduğunu söyleruiı;Ur. yan ettiği U.,.ere Amerika taricivc 
ti" l~ aı~ ·• h nezareti, sulh teessils eder et. 

J 1 ~".:Utı· "<ltı:ı,,_ •vıohsı, Jaup Hcl.siııkl, 2U (A.A.) - AL b _.ti"' ~~ ""'l.U.itt ~~gölleri ara~ tonbla.det gazetesinıu •rnll!n m:z u meselelerin hallini kolay rr ~ ""<qı laştırmak ilzere şimdiden onlann 
( t ~~~liyc Ctı':atja nth. deki muhabiri yazıyor: nzerine bitarafüır•n nazan dikka 

lo Lh ll'lt ~le Moıa müs. .Murwanek civarında lngili.. tini ce!ebtmektcdir. 
"ll~c lsabasmı. Vi- oaı p gewuerinin wevcutJıyeti· 

~ ~ 0111 tre cenubunda uin blr mukabil ıbtilAl tevlit Bulgar elcisi bugün 
~t :•l'anı.ıUıertnde l:Ain eaeceğl nakluuda ~yıaıaı uoı geliyor 

t ~~ d tıu, Juhannes wes1 Uzerıno Murwansk.da kUt Sof11a, f6 ( A.A.) - Bulwaris 
)~\I~ ~~iryoıu llıerin. le nallnde tevkifat yapııwış tanın yeni Ank::ıra e1c:!si Sava 
'la ta l';l1t. lıtaayonunu tir. r{irof but?Un vazifesi başına git· 

ı.. ~a !ltba .t>ovyct matbuatı şlmatdt: ln mek fi.zere Sof,rh.dan cksoresle 
~~~ini t tarihlerinde giUı gemileri mevcut •Jldugl '1arel•et etmi~tir. 

tlc,. n rn tarbinde ve aakluuda bir kellwe bı!o yaz· bt:ısvonda krnl namır.A mil 
~ a trı strlalinde sahile mamakta, buua mukaoh 'i'Uı -avfr SbMeT)Of ile hnrlri,·e na 

~ ~t 13 lsr~"Yet kıtaları ıdyeniu nıüdafaa nazu·lıkları mı Popof. Tür'dye clçili;n er . 
'~lttıta 1 lctitnrnı lşvaı na dair şuyıaıarn m.ühlm bıı ·-µnı tarafından selamlanmış _ 

l tlıııc tın 41 tanesi yer nyırmaktadır. tır. 
-~ lg t beton kateler· lılutıabiro nazaran bu hal, ------------
t~~ •ıı~ ::>ovyct bUkumetinln şııunlclekı 

~.~~ ~ ~p{: !tadat Sovvet rnziyetlni c;ok \"a1lim olarak 

1 ~~ tı~lc Urla tnUcehbcz telllkkl etmekte olduğuna mu. 
1l ~"<11\ler:ı~ere 475 istih. hakkak lHr delildir. 

~
ı: .... a ı.. ır. 
'ti ... q,,,, Hclsinkl, 26 (A.A.) - Fiıı 

Lon ra sivasi 
mahf ellerıne göre 

( ba~ taratt ı iııddeJ 

ır safın o yer de 
namı vok mu1 

(B~ tarafı 1 inc«de) 
bd'.ô de bu neıriynt ''Afrodit ua 
aıl olsa kurtuJacıı!<; lari k· .-tar. 
mıı clnnk kn~rrunanlığmın min
netini t:>plıyalım." demek için ya. 
pılma!ıta clsun; hepsini hoı göre. 
lim; fakat ne gariptir ki hem )'İn 
bu kad:ır doludiz~in n!Şriynt )'a· 

pılryor; hem ser.ıra c!a Tür!riyo!t' 
matbuat bürr;yc:tinin kafi ob-.adı.. 
ğını iddia e:l:mlcr aynı pzctcleı 
ve aynı kalemi(&" oluyor! 

H:ı.b:ıki b::uün Türlciyede öylt 
bir mat~uat hürriyeti vı:.r ki bıınu 
A vrupanrıı hemen hiç bir memle. 
kctiııdo göremiyoruz. Sovyetler 
Birliği, Almanya, ltalya, lapan
yıı, Portekiz ve bJta.ı Balkanlar 
esaaen ö!edenbcri diktatörlü!< ida.. 
"'esi altında bir matbu.at rejimiae 
t.ıağlı idi. Y ecano serbest mat • 
buat yalnız 1ngilterc ile Frama
da k··lmışb. Bu defo harp zarurc. 
ti ile lngiliz ve Fransız matbuatı 
üzerine de sansür kondu. Böyle 
bir vaziyette adeta hürriyet ve 
serbeatinin bir gembclü gihi ka. 
lan Cumhuriyet Türkiyeaindc 
matbuat hürriyeti yek, yahut Wı
fi değil c:ıemck en bııfif bir tab;..·:, 
baafsızhk oln:az mı? 

Bir gazete::lin küçük veya bü 
yük bir devlet ~murunun her. 
hanrti b'r muruncleıini tenkit et
mclc, münakaşaya koymrık taWcı 
dır. Böyle r.ı:r rnemura kızan biı 
muharrir bu hiddetini teskin içir. 
o ~:nura kar§ı en afır f ··yatlar. 
da, ithamlarda bulun'lb"lir. Nasd 
ki bulunanl:ır da oluyor. Fııkat 
bu türlü tıC§rİ}•nb yar:tıktan son
ra dahi yine o gazetenin "Türtd 
vede matb·'nt hürriyeti lı:lıfi de 
ğill" cHre fcrynt etmesi doğru 
rn•ıdur? 

lıt~nen h:',--:-lyet midir, ''ndcmi 
mesul:yct" mi? 

ASIM U~ 

<a~serıde~u 2e:zelE 
(Bu~ taralı 1 ımıtte J 

S- VAKfT 27 ŞUBAT J 940 

Sakar ya sularmdan· e ektrik 
isti~Si 1 edilecek 

Po~atlı civarında büyük bir baraj 
ver ildi ınşasına karar 

Ankara, 2G (Husus;) - Na. • mUlhakatındakl fabrikalara 
fıa VektlJetJ Ankara ve civarı- ve bUtün mUesseseJere ihtiyaç .. 
ur ucuz ve bol miktarda elek- lan olan elektriği temin ede· 
trik enerjisine kavuşturacak bilecetltir. 
bir baraj inşasına karar ver .. Yapılan llk hsnplara gl5re, 
mtştir. llk tetkikler neticesin. buradan elde edilecek elektri
de bu barajın Polatlıya 18 ki - ğin kilo\·atı azami iki kuruşa 
lometre mesafede bulunan ! \'eritecektir. 
Ç:ığlıyancık ndile tanılan me\"· Vektlletı;:e bu husustaki son. 
:tide yapılabileceğini göster. dajlara devam edilmektedir. 
rolştlr. Bu barnJ Salrnryanın Bu işlerle meşgul olmak Uzere 
sularını blrlktlrecek, istihsal lsvecten bir mUtcbassıs da 
- dilecek enerji ile Ankara \'e getirilecektir • . -----

taarit Vekala\ınin qüzel bir kararı 

Her talebenın esaslı 
bir dosyası bulunacak 

Ankııra, ::u (A.A.) - Habeı 
.Lldığıwıza göre, Maarif Vekil . 
ılt;t ortn oltul ve llseleı·le öğ . 
retmen okullarında okuyuıı 
talebe Jc;fn bJr talebe dosyus. 
yaptırmıştır. Orta tahsil baya 
tuıa giren her tnlebc iı;:ln tu. 
tulacnlc olan bu dosyalar okul 
idarelerince muntnzanıan tu . 
tulacalt ve talebe bir okuldnrı 
ötekine nakledlldli;i takdlrdı 
,;ittiği okula aynen gönderile· 
cek ve yUksek tahsil sınıfla 
rına geçen talebnler!n dosya. 
ınrı da girdikleri yüksek tnh. 
sll müesseselerine aynen dev
,·olunacaktır. 

Dosyada bir talebenin bU 
tun tahsll hayatı lmtidndıncı. 
halckrnda cereyan edecek bU 
tün idari m uameUltr, dersleri 
sınıf geçme vaziyeti ve dere .. 

cesi, disiplin YO sıhhnt durum 
!arını, okul idaresinin talebe 
bakkındald dlkltate şayan wll 
şabade ve bUkUmlerlni kayda. 
ınnbsus kısımlnr ,·ardır. 

llu suret.le bilhassa ilerle • 
miş sınıflara ve yUksek oltul • 
lara başka okullardan gelen 
talebe haltkında alAltadarla • 
rm derhal ve esnsh malUmat 
edinmeleri mUmkUn olnbllo • 
cektir. Bu dosya ile aynı zıı • 
ıuanda yeni talebe kaydeden 
her okulun talebenin geldiği 
okuta mnlilmat vermesi esası 
kabul edilmiş olduğundan şu 
ve bu şekilde izini lrnybederek 
eu;lclden okuduğu bir okuldan 
istenilen şcltilde kayıt cıkar -
mak imkClnı da önlenmiş ola .. 
caktır. 

Vels dün Musa • • 
ını 

, ile görüştü 
Muso:ini'ye Amerika Cun1hurreisinin 

oır mesajını vardı 
Roma, 26 (A.A.) - Sumner ları hakkındaki raporunu ol • 

V'els bu sabalı saat 10 dıı Kont : sunıo llk haftasında Ruzvelta 
t:iyano tnrafındnu kubul edıl- : verebilecek şekilde sUratle ik· 
uııştir. l.\IUlakat bir buçuk .>a· ı mal edecektir. 
.ı.t sUı·mUştUr. Vels, Avrupadaki ikameti 

Yeis, hul'lciyeden çıkarken 1 esnnsınJa söyllycceğl yesfıne 
yaptıt;ı beyanatta, Koııt Ciya. ; şeyin bir yerden diğer bir. yere 
no ııe göruşebildlgindeıı 1ııln. hareketi snatl olacağını bıldır. 
yı nıewnuo olduğunu ı:ıöyle • nılştlr. 
miş, "millO.kntımız çok sawiml Roma, 2G (A.A.) - Vcls bu. 
.:>ldu" demiştir. gil:ıkü mülakatı esnasında Muso. 

ıwuıa, ~o (A.A.) - Amerl- I liniye Amerika Rei.si~umhurıı 
ka hariciye wUstcşarı Suuıer Ruzveltin el yazısiyle bir mesajı. 
Vela yakında Amerikanın Ho- j nı tevdi etmiştir. 
ına büyük elçisi olduğu tıahle • Ro:na, 23 (A.A.) - Musolini 
uugUn saat 17 de ltalya bari: • Vcls mülakatı lir saat ıürmilJ
ciye nazırı Kont Ciyanouuu da tür. 
buzurile Musollni lle bh uıti • Amerika Reisicumhurunun mü. · 
,a.kat yapmıştır. messili gazetecikrc bugiln hiç bc-

Lon:Jra, 26 (A.A.) - Deyll ya:-ıatta b:.:lunrra·nı~trr. Bunlan 
Et{spres gazetesinin Roma ııı u yarın kabııl edecektir. 
tınblrlne göre, Roınaya uıuvıı- Rcrna, 2'.i (A.h.) - Vels salı 
salat eden Sumner Vela A\·ru. a1:şamı Bcrı:ne hare!;et edecektir. 
padakl seyahııtinl,barış im l>ün. 

Büyük bir lngiliz va
puru torpillendi ı~ı.-tlc~ııtıtatcaeltaleri cephe. umumi karnrg~Ju 1'ajala ii · 

~ "' • ili tında d.. k b ··''t tdlıh_ ,,e illik • uş- mlndekl lsveç asa as10m 
'h,lııı.;.'~ et erı hedef 8ovyet to.yyareleri tarat:ndaı. 
~ı\'':ta.rcbcı:'·1§1crdir. bombardımanı hnkkınJa aşa 

' ~~ rt esnasında ğıda~t malumatı \'Crmelttedil' 

Bu ikinci faraziyenin tabak 
kuk etmesi lcabedecek gibi 
görünUyorsa da aynı mahfille. 
rin kanaatine göre, FlnHindl . 
yalılar. knrlnrın ve buzların 
erımesine kadnr her halde tu. 
tuna.bileceklerdir. Bu devrede 
Ruslar kendileri için fayda! 
surette llerllyemfyeceklerdir 
Milttefilcler ise, o zaman, gö 
nUllU ve harp levazımı gec;lr 
meğl temin edecek vnzlyettc> 
bulunacah:lardır. 

Sarsmtıva uP.'nvan kövlerl bi. 
rer birer dolagarak felfı.ketzcde
leri cad·rlara yerleşme tarzları. 
nı tctk'~-t ve kendilerine givecek 
ve örtilnecek ve viyecek dai!ı . 
tılma işlerini tetkik ctm.iı>lerdir. 
Tevziat her a!levc bir c;adır ve. 
rilmek suret!le vapılmış ve bu- p 4 r..s, f6 ( A.A.) - 25 tarilı .. I denizaltısını bato-dığı za.nnedl • 
-nine karlar 475 radır da"'ttıl . li Alınan r.:?smi tebliği muhasa. !!yor. 
mıştır. nuının irin de 200 ça· :na.tın başından 20 şubata k:ıd:ır ---

-~~ ~ resı dUşUrUl. 23 Şubat akşamı Finl<:r. tn) 
\b.. ""'~· 6 ( A • yareler! Sodanklla ci varındı. 
·ı.:ıcı·-q "· ~-) - F' • :~ 1) vıbo • ın- karaya inmeğe mecbur olan 1 
~ 1 ııt t lt"dar rg .. rnıntaka. ki Sovyet mUlAzımmı esir et . 
~ ~~lıltav l!osterdikleri mışlordlr. lsticvapları esnasın 
:~~de ~ırıete nıftınen da bu iki tayyaro zabiti 21 şu 
~~~· Ciddi teUlkki e. bat ıı.30 da 30 Sovyet tayyu 
ı~~~t~ a ~u•lar resinin Murmanskdnn hareket 

~~~!- huıu çok mü- ettiğini söylemişlerdir. Bu 
Pt tı 'da bu n.~uglardır. tayyarelerden altırsı blra:z. son 

~,~~ ?ldc~ı Vuk takviyl' ra Murmanska dönmUş, dl · 
'~,,l\t. llbit t» Rlctdir, x. d 1 
~e ·ı t;- "'Ud ber!erl yollarına evan.& etm ş 

~ 9:~t~11larıa· :tıo cephe lerdir. Bu tayyarelerden ye 
ı:'ll\ f tlı:tcd!Vahl .. r.ı nelı jfsfnln Pajalaya doğru uçtuk 

~ ~ ıt.~aları ır. Bu cep ları ve oraya bomba nttıklar 
~ı.. ı.-;tıı~ı~t kl\t'i olaralr kontrol neticesinde meydanı :.'\ t" l' f'·1·C:.dlr. c;ıkmıe:tır. Esir zabitler men-~.~ ' 6 ( • .,. " 
,'il t.,.~lldi J\.c'\ ) sup oldukları filonun uc;uş. 111a 

l:~~,~~ t~bHii;' Bu. atlerlnl de sarahatle blldlrmlr 
~~b. · ... ~ oldukları i"in bu saatlerin Pa 

Yine aynı mahfliler, İskan 
dlnavya memleltetlerinln gö 
nUllU ge.,;lrmek ls;ln mUtterık 
lere yarı resmt surette bah 
şettlklerl kontenjan miktarını · 
fazlalaştıracalclarını Umlt et -
mektedlr. Diğer taraftan iyi 
menbalardan gelen bUtUn ra 
por!ar, tsveçln bitaraflık siya 
setini llAn etmesine rağmen 
insan ve malzeme ynrdımlnrı . 

~ .... 1.,, .. ,..... " 
~ .,,v., Jalayı bombardımnn eden tay nı çok fazla artnmak niyetin 

ta.hllyc yarelerln geotı~ı saate tevaruı.. de bulnndu~unu da teylt. et. -
~twı t.eablt edllmisUr. 1 mektedlr. 

iırm P.'elmesi beklenmektedir. 'llilttcfiklerin ve bitarafların İngiltere aleyhine 
Şimdiye kndar vıkılan evle . oir mil\:,on 819 bin 315 ton!lato: çalı, .. ,, 0 radyo merkezi 

"İn ~avısı 417 vi bulmuş. 100 ka va b:ıli~ olan 479 nar::a J:remı ~..... ,. .. 
dar ev de kısmen hasara uirra. 'mvbettiklerlni bildirmektedir. Londra, 2° (A.A.) - Dun tn. 
mısbr. Felal~ete u~ıvan köy . Hntbultl Fransız a.mirallı<Yın - giliz radyo ahizeleri. kcr:dine "ye. 
'erden ilc;c:inin rnzlJ.Ya vakm 0 1. ::a beyan olunduihtna göre 

0

düş.. ni lngil!z radyo istasy~nu" adım 
'"ası dola•nsile sıtma vautrrr· 'Tlanın hareketae batan miltte • veren b1r post<:nrn tngılterc ı:ley· 
iü~ün.ü'ere't p~k ya1{mda baqla· flit ve bitaraf t'carct va,,ur'arı. hinde yaptığı eşriyatı nlmı§lardn'. 
nacak olan veni fn~aatta l:ö•· ,m ndcdi 19 şubatıı kadar 319 Mühendisler bu po:tarun zayıf 
··erleriıı:n de.;i~tiril01esi ve in ve tonilatol:ın da bir milyon olduğunu ve Avrupa kıtasının u. 
'i3 tar7.b.n üzerinde tetkikler ~5 bln 129 dur. zak bir nokt:?sında bulunducunu 
'!a'>tmlması kararlac;tmlmır Londra. t6 ( A.A.) - lsve!'İn tesbit eylemişlerdir. 
bulunuvor. Develi merkezindl' .,antos \'aT)uru bugün şimal de- Posta müdürleri 
wleri vıkılan aileler de verleş. ,fıinde batmıştır. MürettebaL arasında 
<iritmifjt:r. tan ancak 12 khıi kurtulmu~tur. 

Kausari. !6 ( A.A.) - Dilr 10 kad:ır tavfa kavb'.Jlmtıatur. Ankıırıı, :!3 (Husu i) - An· 
"'ece 2310 da ~idcletli ve bu sa. · Lmıdra. 26 ( A.A. > _ tn~illz talya posta \"e telgraf mUdUrU 
?:ıh 4.35 de hnfif olmak fü:e.r<' ·moo toP'uk l.och Maddv vapu. llamcll Halit Zonguldağa, Çan
!ki zelzele daha olmu§tur. Ha - ru ı::lmalf Atlant!kte tomillen • kırı mudur~ Ahmet Alu_ncı 
'3:ır ,,o!;tur. 'niştir. Mürettebattan dört kişi ı Antalynya, Erzlncnn mUdürO 

ıırarcfte. fG ( A.A.) _ Bugür ·;ı.,...;ı.,ttir. Tayip Erdem Çankırıyn, Kas-
-nat 9.?5 te ~iri11ti1 11\ b=r ver 35 k'ı;ı bir tn~liz 'harp ~eml· tamonu mUdUr muavini Ihsan 
<ıa.rsmt.ısı olm~tur. Ha.sar yok.. J si tarafından kurtarılmıştır. 1 Hnsadcı Erzincan mUdUrlUC:U. 
tur.. Bu ~eminin mlltea.rnz Alıwuı c ne tayin edllmtşlerdir. 



BiR CEP SAATiNiN iÇiN
DEN GEÇiLEN YUVA 

H ALDl:N yazılıancden çı

kacağı sırada telefon 
caldı. 

- Alo? .. J{lm koIJ.uşuyor? 
- Bay Haldun orada mı? 
Bu bir kadın sesiydi. 
- Kimsiniz? 
- Kendisi orada mıdır efen. 

dim? On unla kon uşmnk Istı _ 
yorum. 

Haldun ısrar ediyordu ama, 
bu kadın sesinin kime alt ol -
duğuııu tanımıştı. Bu, Nazan
.dı. Daha ileri gltmlyerek: 

- Buyurun, dedi. Haldun 
benim! 

- Ha, sen misin Haldun? 
Ben de zaten tanımıştım. F'a. 
kat nasıl hareket edeceğini öğ_ 
renmek istiyordum ... Yazıha -
neden çıkmak Uzercsin değil 
nıi? .. Şimdi ne yapacaksın? 

- Hiç ... Her zamanki lokan
tada yemek yiyeceğim. 

- Seni orada görebilir mi _ 
yim? 

- Hay hay! 
Haldun telefonu kapadı. Bir 

an için gUIUmsedl. Nihayet ilk 
defa olnralt bu kadını ayağı _ 
na getiriyordu. Beraberce Uç 
ıene arkadaşlık ettikten sonra 
ayrıldığı Nazan, birtakım kap
rislere kapılarak aralarındaki 
açıklığı muhafaza etmiş, bu -
gUne kadar Haldunu arama _ 
mıştı. 

Haldun da işi inada blndire _ 
r&k daha doğrusu kendine zul
mederek Nazrnıın kapısını çal
mamıştı. 

Haldun, Nazanı seviyordu. 
\"azlı kışlı Uc gUzel yıl tçlnde 
tatlı gUnler geçirmişlerdi. Be_ 
raberce kırlarda, köy evlerin
de, denizde ve şehrin en civciv
li eğlence yerlerinde yaşamış.. 
lar, bu arada, blr!birlerfne kay 
naşmışlardı. 

• O tatlı günlerin ya.digArı 
bUyUcek bir album içinde mu_ 
hnfaza. ecltımckteydl. Beraber
ce ve arkadaşlarile birlikte 
çektikleri bUtUn fotoğraflar 

dum u içtikten sonra, gözleri 
ni hafifçe kapayarak, başını, 

tasdik makamında eğdi. 
- Belki öyle. 
Fakat Haldunun bu heye -

cansız hareketi, Xazanın için_ 
de birdenbire bir ateş yakmış_ 
tı. Bir kıskançlık, bir haysiyet 
ve kadın ruhunun anlaşılma -
yan bir sempati ateşi! Haldun 
ona karşı böyle bir tcrcddUdU 
nasıl gösterebiliyordu!? 

- Saatini versene Haldun, 
dedi. 

Haldun mUtereddit. 
- Ver diyorum! 
Çıkarıp verdi. 
Xazan hırsla saatin arka 

kapağını acmağa koyuldu. Ar
ka kapak çok sıkı olduğu için, 
Nazan, manlkUrlU ııenbe tır _ 
uaklarını kırarcasına açmağa 
çalışıyordu. Nlhayet nçmağn 
muvaffak oldu. 

J.<~akat hayret! 
tçersindc reı:ıluı yoktu! 
Haldun başını önUne eğdi. 

Ve Nazan sandalyesini geri çe. 
kip, elindeki saati yere atmak 
üzereymiş gibi bir vaziyet ala
rak: 

- Kırayım mı bunu şimdi? 
Kırayım mı?.. Ne yapayım? 

Söyle .. demek ki sana, benim 
resmimi buradan kopartacak 
bir kuvvet çıktı karşına? Söy
le .. ha? Kırayım mı? .. 

Haldun yalvarıyordu: 
- Yalvarırım sana. Nazan. 

Ona lllşme. Sonra sana anlatı _ 
rım. O saat babamın yadigArı_ 
dır. Ondan bana kalan yegAne 
aziz yadigAr. Otuz Uç senelik 
saattir Nazan! Baba yadlgft.rı. 

Fakat kadın ruhunun karşı
sında ne durabilmiş!.. Nazan, 
etrafmdakllerin kendisine bak 
malarıno. bile kulak asmadan 
saati, 1uvarlak dizlerinin a -
rasından yere bıraktığı gibi, 
spor aynkknbısmın topuğile U
zerlne birkaç clcfa vurdu. Kı _ 
sık, donuk Ye madeni bir çıtırtı 
hasıl oldu. Sorır:ı. bir sUkunet! 

tıir araya getlr11lnce, kalın bir • 
cilt tutmuştu. l•'akat bundan Yemekten sonra bir patiseri-
Uç ay kadar evvel ''son defa ye gittiler, Haldunun saati, 
olmak üzere" ayrıldıkları za - Nazanın elindeydi. Nazan sa -
man, bUtUn o resimler yırtıl _ ati kulağına götUrclU. Haldun 
mıştı. Elle tutulabilecek bU _ sordu: 
tun hatıralar BldUrUlmUştU. - lşlemlyor değil mi artık? 
Yalnız bir tanesi kalmıştı, o ôldU! 
da ihtimal, tik hamlede hatır- Sonra Nazan, beyaz dişleri. 
larına gelmemişti: Haldunla nl inci gibi gösteren muzatfer 
Nazanın beraber çıkardıkları blr gUIUşle ve gözlerinde pek 
bir fotoğrafın kUcUcUk bir kop yeni bir aşkın ışıltıları yana _ 
yasını, Haldun, baba yadigArı rak, kendi beyaz bileğindeki 
cep saatinin arka kapağı içine saati kulağına götUrUp: 
yapıştırmıştı. Oracıkta o kU - - Fakat benimki işliyor! 
ttik resim, Haldunun Nnzana dedi. 
manevi bağlılığının bir vesi - l"ilhakika Nar.anın saati, o 
kası gibiydi... gUnden itibaren kıskançlıkla 

Nazan da bundan bir zevk uyanan kalbi gibi, işleyip git -
duyardı. Kendisinin bu erkeğe mekteydi. Bir baba yadig~rı i
karşı duygularının ne olduğu. çlndc kudsiyetlo saklanmakta 
pek anlaşılamamışsa da, onun, olan kUçUk bir fotoğrafını o -
kendisine bu kadar bağlı ol - radan çıkarmak cesaretini gös 
masr ı•lhayetslz lllr gurur ye teren Hnldunun bu hareketi. 
emniyet ,·esilesi teşkil ediyor _ onu ilk defa olarak kendine 
du. getirmiş; ihmal edilmenin a -

Nitekim bu akşam lokanta. cısını, hUsrnnını tattırmıştı. 
ya geldiği zaman dahi, içinde Kendisini sevmiş bir erkeğin 
nynı nihayetsiz gurur ve cm _ samimi aşkını, ilk defn olarak 
ııiyet vardı. Gerçi Hnldunu a - takdir otmek, tahlil etmek zn
rayıı.n kendisiydi. Fakat kal - rurctini duymuştu. 
ben şöyle diyordu: "Onun lıe. Bu kUçUk rulıl macera, Na
n! seYdiğlne yUzdc yUz cınl _ zanr, Halclunla evlenmeğe ka
nim. Ne zaman çağırsam, be - dar götUrclU. Ve ancak ilk ço. 
nim saçlarımı ve ellerimi öp- cukları olduğu sıralarda idi 
meğe hazırdır. Beni o kadar ki, bir kış akşamı sobanın o -
seyer. Saatinin içinde sakladı. dunları nar gibi tliş diş pırıl -
ğı resim, bunun en canlı deli- dar Ye çocuk, karyolasında mı_ 
li! .. Benden sonra kolunda bir şıl mışıl uyurken, Haldun, e -
kaç kadın gördUm ama, kal - llnden gazetesini bırakıp Na -
binde yatan benim ıışıkmdır. zaıım sarı saçlarını o1cşıynral-:: 
Kalbin o çok benzeyen saati _ anlattı: 
nin içinde benim hayalim ol _ - Saatin içindeki resmi çı. 
duğu gibi ... " lcarnn kimdi bilir ınisln Na -

· . • • • • • zan? .. Saatçi!.. Gün Un birin do 
--:- Öyle değil mi sevgilim? saatim durmuştu. Saatçiye gti-
Nnzan, Halduııuu karşı.,ııı - tllrerelc hıruktıııı. 1cap eden 

da oturmuş. dereden tepeden tamiri yapmasını isletllın. Er
bir h,lyli konuştuktan YC ye -ı lesi gUııll akşumı uğrayıp al • 
mP.kle birlikte bir şişe şarap clığım zaman saat tı1:ır tılor 
içilc1lkten sonra mevzuu, ikis i ı !'1llyorıl u. Borcu ın un tı" kaıla r 
arasındaki münasebete getir _ • . ıcıuğunu sordum. "Hiç" eledi. 
mişti. Onu <la şôylc nnlatıyor- ·Neden?" ... ÇUııkU saatte hiç 
du: bir tamir ynırnıamış. Ancak, L 

- Farzcdclim ki, bir trrn... çerslncleki resim, mnldııcye 
Bir istasyondan knlktıktnn dokunmnğa bnşladığınclnn ırc 
sonra aylarca ornya dönme - kn•lar ı~·i y:ııııf:lsll da t.cı hangi 
mlş. Şimdi yine uğruyor. l<'n - lılr znınanıla tlunnal{ ıııahztıru 
l,at beklenen yOlCU Olduğunu Olcluğundnn çıkar11~1111 Ye hüy 
bildiği ic;:in uğruyor. Orada bir lece saatin rahat işlediğini 
~·olcu beklP-diğinden emin ol _ söylı>di. KUçllk hir zar[ lc;:indc 
· :ısn, durmazdı hile ... Üyle de de rPsınl Plinw tutu ·turdu. O 
il mi sevglllm? IBlf"tlH~ii{ 

Skandinav memle-J 
ketlerinin vaziyeti 

(Baş tarafı j ünciide) 

1938 den itibaren yeni bir planın 
tatbikine başlamıştır. Bu plana 
göre Norveç donanmasına iki ta. 
ne 1.170 tonluk torpido muhribi, 
altı tane torpido. iki hücumbotu, 
bir denizaltı gemisi, iki mayn ge
misi iltihak edecektir. Ancak 
bunların mühim bir kısmı henüz 
tezgahtadır. Bazılarının da inşa_ 
sına başlanmamıştır bile. BAŞ, DtŞ 

ROMA TtZMA, NEVRALJ i, Norveç sahillerden gelecek 
tehlikeyi hissetmiş olduğu için 
1939 - 1940 bütçesi 32 milyon_ 
dan 48 milyon kurona çıkarıl. 
mıştır. Bundan maada 14 nisan 
1939 da donanma için 6 milyon 
700 bin kuron, sahil müdafaa top
ları için de bir milyon elli bin ku
ron kredi verilmiştir. 

ve bütün ağrılan derhal keser. Lüzumunda günde 3 kaşe aanabilir. 

Norveç hava kuvvetleri ise yal. 
mzca 92 tayyareden ibarettir. 

İsveç Bahriyesi 
İsveç harpten uzak kalmak ve 

bitaraflığını kat'i surette muha_ 
faza etmek isteyen memleketlerin 
başında gelir. Norveçten bile 
muslihane bir şekilde ayrılmış o
lan İsveç bitaraflığının muhafa_ 
zası için milletler cemiyetine bü_ 
yük bir itimat ile bağlanmış idi. 
Fakat bu teşekkülün müessir ol
madığını gören İsveç 1936 sen~
sinıden sonra askeri kudretini art
tırmağa eve bitaraflığını bizzat 
müdafaaya karar vermiştir. İşte 
onun için İsveç askeri varlıkları 
pek yeni bir kuvvet teşkil eder. 
On milyon iki yüz bin nüfu. 
sa malik olan İsveç sulh halinde 
yazın 35 bin , kışm ise on sekiz 
bin kişilik kuvvetli bir orduya sa
hiptir. isveçte askerlik müddeti 
17 5 gün ile 260 gün arasında de. 
ğişmektedir. 

Bu kuvvetler normal vaziyette 
dört fırka ve ayrıca iki kıtadan 
müteşekkildir. Bunlar!dan Nor
land kıtası bir fırka kadardır. 
Gotland kıtası ise biri piyade, di. 
ğ-cri topçu olmak üzere iki alay_ 
dan ibarettir. 

İsveçliler üç yüz tayyarelik bir 
hava programı hazırlamışlardır. 
Fakat ~imdilik ancak 78 tayyare
leri vardır. 
kabı halinde tsvcçin çıkaraca

ğı asker miktarı sekiz yüz binl:lir. 
Bunlardan yaln1Z beş yüz bini kı

sa devreli asker talimi görmüş
tür. 

Fakat İsveçin bugün malik ol
duğu silahlar ancak üç yüz bin 
ki§iye kifayet edecek vaziyette. 
dir. 

Bir harp halinde İsveç derhal 
dört fırkayı harekete geçirecek 
ve aynı zamanda altı fırkayı da 
hazırlamağa başlıyacaktır. Nor
land ve Gotland kıtaları mahalli 
mw:lafaa için oldukları yerlerde 
kalacaklardır. 

Rus - Fin harbinden sonra İs
veç ordusu mecburen silahlanmış 
ve Norland, Gotland kıtaları ile 
sahil müdafaa kuvvetleri takviye 
edilmişlerdir. 

Sahil müdafaasının kuvvetli o
luşu ve İsveç donanmasının kısa 
mesafede düşman donanmasına 
ve bilhassa nakliyat gemilerine 
müessir olabilmesi ve nihayet İs.. 
veçin müthiş iklimi ve bilhassa 
şimabdcn hiç bir kara yolu bulun. 
mayışı !sveçin müdafaasını ko
laylaştırmaktadır. 

İsveç donamasr, Norveç donan
masiylc birleştiği takdirde mec
mu kuvvetleri: 12 küçük .zrrhlı, 
4 kruvazör, 20 torpido muhribi, 
2i torpido, 25 tahtelbahir, 12 
hücumbotu, 10 mayn gemisi ve 
mutad muavin gemilerden ibaret 
l'lur. 

Bu kuvvetler İskandinav mem· 
leketlerinin bitaraflıklarınr koru
malarm:ı kifayet edecek vaziyet. 
tedir. 

Bilhassa Norveç bu bitaraflıj!ı
nı bozm:?dığr takdirde müttefik 
devletcr donanmasr acık sulard:ı 
Norveçi müdafaa edebilir. 

Fakat Altmark hadisesi vaziye
ti nazikleştirmi~ ve tn~ilizleri 
Norveçi daha sıkı bir ~öz hapsin
de bulundurmağa mecbur etmiş
tir .. 

M . A. 

ten geçmişti ... Lnkin h11 \:ızi · 
yetin SC'nrle hnstl ettiğ'i tP-~irl 
görtinro hekledlm ... Cerçi sen 
o tnrlht saati kınlrn. Fnlrnt b11 
hnrckctinlc yeni lılr f1n:ıdPtin 
kapısını açmış oldıın . Huı;Un • 
kU yıl\·nmızn o saatin i!:iııdeıı 
ger:tlk diyclıilfrinı ... C iiz!'l ı•I -
lP.riııi ,·erir mısın sevgıliın '? 
Doya doyıt öpeyim. 

Nazan. bir kuzu gllıi s<Jlrnln
rak fıs,ıldatlı: 

- Sus! .. Çocuk 11yannrn~111 ! 

• 

inhisarla r umum 
müdürlü ğ ün den: 

• 1 

I - İdaremiz için muhtellt eb':ıttıı. (323,653) M3 kereste pazarlıkla 

!!atın alınacaktır. 

Il - Pazarlık 29/II/ 940 Perşembe günü saat 16 da Kabatıı.ştakl Leva
zım ve MUbayaat Şubesi Alım T{omLsyonundn yapılacaktrr. 

ITI - Eb'at listesi her gün adı geçen şubeden alınabilir. 
IV - İsteklilerin pazarlık için tayin olunan giln ve saatte aBzü geçen 

komLsyona &elmeleri. (1488) 

* * * 
Miktarı l\luh. Be>d!!ll % 7,~ Temi. F.:kılltınenin eridi 

Lira Kr. Lira J{r. S:ı.-ıtl 

Sessl.z yazı maklncsl 6 Adet ıoso 

Bileme makinesi zım. 300 ,, 2040 
para t~ı ''50 takım" 

81.-
153.-

Açık Ek. H 

" 
14,30 

Kazaln kolası 5000 Kllo 
Soda 9°000 ,, 

2247 50 
392 40 

168.56 
29.43 " 

15 

" 
lG,30 

Lltapon "müteahhit" 
''hesabına" 884 ,, Pazarlık 16 
SUpürge bUyUk boy 3000 Adet "Müteahhit hesabına." ,, lG.30 

I - İdaremiz için yukarda cins ve miktarı yazılı 6 kalem e§ya satın 
alınacaktır, 

II - Eksiltme 13-m-94.0 ÇIU"§amba günü Kabataştakl Levazım ve 
Mübayaat aubesi alım komisyonunda yapılacaktır. 

m - Şartnameler her gUn aözU geçen ı.ıubedcn parasız olarak alınabl-

IV - tateklllerin ekmltme için tayin olunan gün ve saatte mezktlr ko
misyona gelmeleri. "1~01'' 

Nafıa Vekaletinden : 
1/3/94.0 tarihinde Cuma günü ıaat l~ de Ankarada Narla VekAletl bl· 

na.sı içinde Malzeme :MüdUrlUğü odasında toplanan malzeme eksiltme ko
mtayonunda ceman (2057.50) lira muhammen bcde!ll Ankara lstuyonunda 
vagon içinde teslim edilmek şartlle bütün malzemesi müteahhide alt dnmlr
den imal edllml§ olarak 170 adet kllômctre, 200 adet me)'!l ve 800 adet mUn. 
banl levhalarının açık eksiltme usullle eksiltmesi yapılacaktır. 

Eksiltme §artnamesl ve te!crruatı bedelsiz olarak Malzeme Müdürlü· 
ğünden alınablllr. 

Muvakkat teminat (154.31) liradır. 

lateklllerin muvakkat teminat ve şartnıı.mcmnde ya.zıh veıılkalarlll bir
likte mezkor gün ve saatte komisyonda hazır bulunma.lan lAzımdır. 

btanbul A"llye 9 uncu Hukuk HA. 
Jilmllğlnden: 

Mahkemenin do~ya No. su 39/2~3 
Bekir oğlu Sallh karısı bulunan l\:a

ıımıpaşa eııkl bayram yeri Tıı.hta Ga
zl sokak 4.0 No. da oturan Hatime 
aleyhine açtığı bo~anma davasının 

yapılan muhakemesi sonunda; dava 
olunan Hatime davacı Salibin nlkA.hlı 
!tansı iken da\"acı kanunu medeninin 
mer'iyetlnden akdem yani l3H tart -
hinde mczburcyl boşadığı ve tarafla
rın ayrıldığı mezbure de başka biri • 
sile C\·lendlği dinlenen §&bit Sabriye 
ve Ha.aan .Malanın §ehadetlıırile sabit 
olup ,.e mer'lyetl kanununun 8 inci 
maddesi mucibince mczkllr talt\k mu. 
teber bulunmuş olduğundan ltcyfiyc
tln nU!uıı kütUğUne tesciline 5/ 2/ !HO 
tarihinde karar ver1lml1} ve llAmın da 
bir nüshası mahkeme divanhanesine 
talik edllı.llğt ve mliddaaleyhin de iş

bu llllma tarihi ilA.ndan itibaren u; 
gUn zarfında !Uraz etmesi ıuzumu 

aksi takdirde hUkmUn kesbi katlyet 
edeceği telıliğ makıı.mma kaim olmak 
Ur.ere 11An olunur. 

VAKiT kitaqevi 
Dün 

No. 

11 
12 
13 
l4 

t ~ 

16 
17 
18 

19 

ve yarın tercüme 
külliyatı 

11 ·20 ôuncı ıcrı Kı 

Gorio baba ıoc 

Deliliğin psikolojisı 51.) 

tlxbalıar scllerı 7! 
Engerek düğiımU GC 
lll\Jlin ltillliyatı lD n 
Samimi Saadet 51 

lstatislilı 30 
Çocuk düııurt~n!er 6t 
tı~m ve fel~ere 3( 

Bu serinin flntı ~.3:l k"Jr•ştur 

ffrp!'linl altı.nlsrıı yüzde 20 lııkon 
to yapılır Kalan 4.24 ırnru.şur 

i ,21 kuruşu pC'şhı alınarak müte· 
h:ıld<ı.i ıtyd11 birer lir:ı öılenmel4 

''zerı> llt ta k~iı P \ırığlamr. 
.,., LP i !I V ... •o•>• _:ıuscıwuow• 

~ \111111: '1.'>111 ll."t 
llıı~ılılı~ı \l'r" ı· 11\/7 \l :ıttınnsı 

ilan 
9~0/7 

Sultanuhmet Utüncü Sulh Hukuk 
.'.\luhkr.mllflinden: 

Yakup, Asım ve Todorl Ye Damya.
nos ve Konca ve Oltç~y ve I;uba ve 
.Metodl ve 1svcton ve Kirkor ve So
fiya ve .MaUJya ve Vasilllti ve Osyan 
ve Mlhail ve Yu\"an ve Anna ve Naya 
ve Maliye Hazinesinin §aylan ve müş
tereken mutasarrıf oldukları hudut ve 
evsafı dosyasında mevcut tapu kayıt 
ve kc:lf raporu vaziyet zaptında ya. 
zılı lstnnbul Cnğaloğlundn Mollıı.tena
rl mahnllc.sindc Nurosmanlyc cadde -
sinde eski 17 ve 17 mükerrer \'il yeni 
27 - 27/ 1 numaralı !ınn ve mUşteml
lAlı ile eski 17 ve 17 mUltcrrer ve ye
ni 29 - 31 ve 31/ 1 numaralı iki dUk
kAnı olan hanm lzalcyl r;ıuyuu zımnın
da !uruhtu teknrrfir cderclc müzaye
deye ,·ıızolunınuglur. 

Heyeti umumlycııinin kıymeti mu -
hammlnesl ·\SOOO) sckl:r. bin liradır. 

birinci açık arttırması 28-J...-!140 ta
rihine milsadı! perşembe günU ııaat 

14 on dörtten on altıya kadar krn 
olunacaktır. Kıy:mcıtl muhamıncnesl -
nin yUzde yetmiş beşini bulduğu talc -
dirde o gün ihaleyi ltatlyesl yapıla • 
caklır. Bulnındığı lalıdlrde en son ar
tıranın Uııllıhüdü b:ıki kalmak Uzcre 
on beş gün müddetle temd;t eJılerek 
iltincl açık artırması 12 4 9!l0 ta -
rllılne mlls:ı.dlt cuma gUnU saat on 
dörtten on altıya kadar icra kıhQacnk 
ve o glln en çolt artırana ihale edile
cektir. ipotek sahllıl nlnc:ıklı\arla di
ğer alAimdarlnrın işbu gayrimenkul 
üzerindeki haklarını hususi!c fa~z ve 
masrafa dnlr o:an iddinlnrını cvralu 
müsbltclerilo yirmi gün içinde bildir
meleri Uızımdır. MUternkim bllOmum 
vergiler lıorçları nisbeUndc hlsscdar
ıam \ "e tcllı\llyc ve vakıflar kanunu 
mucllılncc verilmesi lazımgelc:ı 20 se
nelik tnviz bedeli ve ihale pulu ve 
tapu masrafları müşteriye aittir. Ar
tırma ~ıı.rtnamcsl i!)bU llAn tarihin -
den lllb:ıren ı:ınhkemc dh·anhan ... sinc 
tnlik kılmmııit:r. Talip olanların loy. 
nıctl muhammcnc.slnln yU::de yedi 
buçu~u nlsbctlndc pey nltçesinl ha -
nıllcn o gUn ve saatte lstanbul 01-
vanyolunctıı dalrcl m:ıhsus:ısında Sul
tanıı.hmet ÜçlincU Sulh Hukuk mıı.h

keme"I başktılllılne 940 7 numara ile 
mllrncnatınrı IHl.:ı olunur. (31522) 
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10 Senelik 
izdivaçtan 
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