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Almanya ile 
askeri bir 

~Uhlarda ve 
lihinlerde 
Disiplin 

aONLOK SiYASi HALK GAZETESi 

---
Rusya arasında 

İngiliz ve Macar 
gönüllüleri 
Finlandiya yolunda • 

ış birliği mi? 
blıı • İsveç hududu, 12 (A.A.) -

" 'Wvyet kumandanlığı bUtün kara ve 
*" l nna bvvetlerini Man'nerheim hattı· 

~ ...... --..-"'-'. . na karşı ~d etmektedir. 
Taipala mıntalcasında Sovyet piya

de kıtalarlle tankları topçunun hima .. 
yesi altında mütemadiyen taamız et

} r.ıcktedirler. Topı;u, bUtUn Ca.relie 

" berzahı cebhesinde durmadan ateş et-
mekte ve Sovyet tayyareleri Fin kuv 
vetlerinin gerilerini bombalamakta • 
d rlar. MUşahidlerin söylediklerine gö 

1 
t.er gibi türlü türlü: re Sovyet kumandanlığı Kızılordunun 

~'G~tııs eski şu mahu11 kuruluşunun yıldönümU olan 23 şu-
~~llb'ilel'in hUküm sür- battan evvel her ne pahıı.sına olursa 
~~- değil fikir ve ol.Sun bir netice elde etmeğe çalışmak 

değil hükfı- tadır. 
· etmek, b 1 F"ın kumandanlığı Sununa cebhe • 

ll,,lill8ı1!1. ek yani bir isinde 11 şubata kadar Fin kıtalarının 
lm(d,llll cezasına i &ral ettikleri mevzileri muhafaza et-

~DJ~~' t.enkil e- 11llf.'l<te olduklarını kativetle beyan et· 
'l>CŞeriyet t- nuştir. 

bııitbiş . rdt>.n do, tufanla?dn.n lyi haber alnn mahfı"1lerde eöylen-
t>ır felllkct değil midir'! i dlğine göre Carelie berzahında gene-

~ Jra! Mereskovun kumandasında faa-
..__""' · lfU-Jts& Oahld y )LÇIN liyette bulunan yedinci Rus ordusu-
.-- l'a :::::::::::::: nun ilç kolordudan mUrckkeb olduğu 
~ :sız.tarın ittihaz ettikleri ba· emin bir membadan öğrenilmiştir. Bu 
li'ta tedbirler büyük blr dikkat Uç kolordu 12 piyade fırkası, 4 ağır 
t.r.~ de tuiulmağa liyıktır. tank livası, 3 orta ağırlıkta tank kı-
.~ tt gazetclcnnde gördüğümüz tasım.lan mUrckkebdir. Fırka topçu 
d "e rnlitaıealani göre. karşı· · ..+l"rin" 240 mifün;.trelik 18 ~op-
1~°"~: I.. vazıyet mUşalıede e- tan murekkeb ordu topçu kuvvetleri 

!et ~a ile ray üzerinde hareket eden 3 deniz 
1ı.. 1 llıUd n Propagandasına karşı mil· topu ilave edilmiştir. Bu kuvvetler 
t~ İedbafa.a için Fransa hükumeti 300.000 kişi ve takriben 1000 tank o-
d llıcıe nltlcr almaktadır. Harbin arl- • tarak tahmin edilmektedir . 
~ııbı:tı "e ~redUen bir kararname or- Bakuda petrol nakleden vagonlal' İyi haber alan mahfellcrde ilave e· 
~~~~it~ alkı? ruhu üzerinde muzir Londra, 12 (A.A.) - Times gazo- lunmakta olduklarını, Odesa, Mario- d~ldiğine göre Fin kıtala.rının adcdce 
Ilı '. l~rfıı apa~ııccek mahiyetteki ha- tesinin Belgrad muhabiri, bir çok Al- pol ve Vorossisk'de bir takım lstih- zayıflığı Mare.~ Mannerheim'i kuv-
°''ti lir. l.'ıı.:~rıııe karşı ceza tayin et- man mühendislerin.in Ukraynada bu· (Sonu :ı inci &a)1adA) vetll bir mukabil taarruza geçmekten 
~ ltıttn,ak at Fransızlar manevi kuv· ~':(;t:XXXXX:XXXX ve harb mıntakasının başka bir nok-
ltı ~ hıu Yollannın çok tenevvü et- •• " tasında bir şaşırtmıı hareketi yap -
~f:Orlnr.Mektublar,tUrlUtür- RUZVEL TIN TEŞEBBUSU maktan meneylemcktedir. 

-'hılpıaf: r.E.lııCt ...... ... El ıı..a 

T'ELD'O!ll' ı .,... 

Her Yerde 8 Kuru' , 

It'fn as!cerlcrl siperde 

Fin Hariciye Nazmnm beyanah 
"Her taraftan yardım 

başladık, harbe aonuna 
gayretle devam edeceğiz,, 

" ., gormege 
kadar 

~ g.it_edcn başka düşman Fin kıtatan mevzii ilerlemelerle ik-

~ r~ ~~;ı~;:r: ou•• nya matbuatında tifa ~:::~i:rDnm Kurşunu Londra, 12 <Hususi) - Finlandi- ı etmıştir : 
a~~· .... c ~dır-: Mesela, gızh Kullanıyorlar ya Hariciye Nazın dün bir beyanatta - Dünyanın her tarafından .>'aı- -
~ ~'!Jle b · bir koinünist bir Londra. 12 (Hususi) _ Finlandf- bulunarak, Uçüncü bir devletin Rus- dun gormeğc b:ışladık. Sonun:ı kadar 

,'t~~gele tesa~~ ~bi, öy- mu•• h ı• m a k ı• s 1 er ya pt 1 yada bulunan bir Amerikalı gazete- ya ile Finlandiya arasında sulh tekli· mücadele edeceğiz ve hiçbir zamarı 
~ ~liy b'tıa serdcdcbılır, oylc bir cinin müşahedesine nazaran bu son finde bulunduğunu katı surette tek-1 bize zorla kabul ettirılecck biı sulhe 
\ )\~1 ~lr ki çok m"nhus tesir- _ _ f Sonu 7 inci sahifede] zib l'tmiş ve sözle. ine §<>yle devam razı olnuyacağız. 

~ ~"ad:ı. abtidiı'. I~ahvede, soltnk~ Al,.. k d 1 w il . . . h. lllllllllllUllllllllllllllllllllllllllll!llllllllll!lllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll;ıııııııtıııııııınııııımııııııııııııııııunımımıını 
~tın hurr.da ce:·~yan eden ko- a a ar ar e s zıyaretının ıç s d k. k 
~i"~,:~ı~:'.ı. ıı:z;:~~~:~ bir netice vermiyeceğini söylüyorlar Eden_ ~ısır da 0 n a I a : 
~"ahit y:an~~ bi~as~.~. yıkacak Verdiği bir nutukta 
~ ~kil et~~~ıli~;r. Soz~ ve ya- Anısterdaın, 12 (A.A.) - Alman Bitaraf gazetelerin Berlin muhablr· 
~~er deği ıgı sıl9.hlar el ıle tutu- matbuatı, Welles'in yakında yapacağı leri, Berlinde müşahede edilen ilk ak· nihai zaf eı: hakkındaki 
~ ~ biıa~~er. de .zarar vermek Avrupa seyaha.U hakkında şimdiye sülamelln, bekle11Udiğinden çok daha kanaatini teyid etti 
~ ~' ıgımız sılahlardan hiç kadar bir kelime yazmam.ıştır. ( Sonu 3 üncü sayfada ) 
~ ~U~O~d~~~h~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
~ ~tan Inukavemet vasıtalarını 
~ · etne muhafazaya ihtiyaç 

•a.t. il rı 
~ ~redil 
t~ · ~ı...ı.. en bir kararname "ha-
iM..~ "'11Yct· -~ ~l'a ını haiz olmamakla be-

Finlandiya davası Rusyayı 

Müttefiklerle çarpıştıracak mı? ~~~aleyhinde ecnebi bir dev 
~ il.~ ~ah~an te§ebbüslerini teshil 
~~de Ordunun ve halkın zih-
~ )ette l:ô fena bir tesir yapacak b 
~~di<Ue~lert, nutukları, feryad- 10 bin tonluk ir Norveç gemisi 
~ ~·ah ' Yazılan, varakaları, 
~~· Ud duvarillnlanıu,, me- battı, Londrada 4000 ilkmekteb 
Qj~i\ ~ v:~~teleıi hU~fımete böyle f alebeai Ortada yok 

herabe tnestnın lüzumunu tas-
~" ılU i r, bu kararnamenin çı- • 
~~le cab eden sebebl h kkın Londra, 12 (A. A.) - "Yorkshire 1 Bu takdit·de başlıca harekat sahası 
~ t<ı.ttı~ l~abe.t gözönUndee~uı:lma- Post,, ve "Leeds Mercury,, gazetele- şimale intikal etmi§ bulunacaktır. 
~l'i b ~Uecek olursa Amme hUr-· rinin askeri muhaıTirinin bildirdi - Bir Non·co Petrol Gemisi Battı 
~ili de aıorn.ından tehlikeli olabi- ğine göre nihayet mayısa kadar 50 Londra, 12 (A.A.) _ "Gallia., is • 

l'fJıt.Q..lrtıanıendiŞe ile dUşUnUyorlar. bin gönüllü Fin kıtalarile birlikte har- mindeki 9968 tonluk Norvt.>ç petrol ge 
~ '9 • ~11.t!a:nln esbabı mucibesi sa- bcdeccktir. misi dün sabah İngilterenin cenubu Eden 

e 'ntıtaı edll:n Qey eahsi bir fi- Muharrire göre müttefiklerin Fin- şarki sahili açığında bir mayne çarp- Süveyş, 12 (A.A.) _ Reuter ajan· 
ea gıbt gösterileD fakat landlyaya müdahalesi Almanya ile mışbr. İnfilakın f2iddeti sahildeki şe· sının hususi muhabiri bildiriyor: 

..:nu 5 lncl sayfada) Sovyetler Birliği arasında şüphesiz birde hissedilmiştir. Mnyn "Gallia,, . Geçen hafta sonunda Kahireye ge-
1'11 Cahid YALÇIN bir askeri ittifaka sebeb olacaktır. ( Sonu S Uneil sayfada ) [Sonu ~ füıcü ooy/ada] 

• 

Almanya Mora vyada tahşidat 
yapıyor - Alman ordusunda isyan 
hareketleri • Italya Brener geçidini 

tahkim ediyor 
[Gece yansından sonı:a aldığımız haberler ] 
Alman ordusunda G:ırb cebhcsinde bulunaa 
memnuniyetsizlik diğer kıtaat arnsında ela ho~· 

.Amsterd3.m, 12/ 13 (HUBusi) - Ho- nudsuzluk eserleri gl1zUkme~ 
landa hududuna 18 kilometre tcdir. 
mesafede General Eltıskoviç-
in kıtaatı arasıntla bUyük b!r Moravyada hazırhk 
kargaşalık çıkmı~ ve isyan Paris, 12113 (Hususi) - Alın n1 
hareketi, şiddetli tedbirler sa- Moravynd bi" .ı ~k ,.,.a • :ırıha~ 

· d nlril edilm' tir M ıı u:yu ııs •• erı 
ycsın e tc.~· ış · u: zırlıklar ynptıklan müşahede 
hasamatın bid:ıyetindcnben edilmekted' H lıkl 
Alman askerleri a.rcsın<la gö- k d b" hır. kazteır ... =ya 

.. 1 •-:-ı : • ın a ır are e 19"""'" e-
ruue.ıı rnc:nnun ycu.;u.uK so:ı d hl tt ld - b'lh 

1 d rt b lun er ma ye c o ugu, ı as-
zam:ın Ol' a a mış u u - b .. . . 

d O d b 1 b
. f sa tc aruz ettlnlmektedır. 

yor u. ra a u unan ir ır-

kıının G:ıliçyaya hareket et- Son bir emirle MoravyadakJ 
mesi emri gelince, memnuni- bnstahan.elcrde yatnk mik· 

tarının 1 marta lmdar behe-
yetsizlik isyan mahiyetini al- mchn.l 50.000 adedine çıkanl-
mış ve Alma':\ a.nkerleri ken-

ması istenmiştir . 
d.ilerlnl Galiçyaya sevkedecek 
zırhlı treni ateşlemışlcrdir. (Sonu S üncU sayfamızcla) 



..,.., 1 

il'-- -- - =----

~- . .. . 
·~'i: ...... · . .Yf'+•.: ... -

TEFRiKA NO: 24 

Silah ve tekbir &esleri bütün 
Konyayı inim inim inletiyordu 

YENi 8ABAB 

Tırhan kazasının 
Tahkikatı 

• 
Birleşik Amerik~ "e 

Avrupa işletl '# 
Almanyadaki Vapur- aırıeşik Amerika. ı\''fll~ 

Q K UY UCU rinde yeni baŞtall. ~cı:ı•~ 
larımızın akıbeti ğe başlamıştır. Bu St>fcrW 0 fıidr • J br da, lı.a.rhc ta.kaddilm ede ı.ıırı .,. 

Hem hepiniz, biliyorsunuz ki, biz o- ı - üten Hoca. bu nasıl söz, dedi. G . .-İ-d • d D J Y Q R K sel erde olduğu gibi a~ l~ t'f 
na bütün hükümet memurlarının bi- Çıdırdın mı yoksa? .. Bız kimiz ki vali emın?n atı ye ı ay a Taksitlerin verilmemesi zari \ "C bir t."tlum vUksek h ııl'jj' 
zimle birlik olduğun usöylemiş, onu tayin edelim. Bu iş yarın hallolunu - tamir edileceği Ben bu taksi parasını yüzünden yeni bir vaziyet lktısadi ııaa.?.rlyeı~re da)·ııııı;,_,-tı-
bu suretle ele geçirmiş ve teklifleri - nak. Eğer Vali Bey bize karşı aykırı dır. Bu :ırada. YnşJngt:oııdıınrJ..~ 
mize peki dedirmiştik. bir tavır takınır, karşı g-0lmeğe kal- söyl niyor neden vereyim? hadis oldu nnıı ild cereyan dlklmti ~tu #fi' 

Hainler, yaptıkları tedbirsizliği kınırsa, halkı toplayıp yeni bir vali Son fırtınalar esnasında karaya o- Kocam Hamzanın yevmiye ka- Almanyada yaptırılmakta olan Ka Iln cereyandan birisi, 6t · ~ .9 ~ 
anlamışlar, hayallerinde bclirmeğe seçtireceğiz içimizden. Elbette ki bu turs.ı:ı Tay~ar . ~P. Seyyar vapurl~ı zandığı ancak bir okka ekmekle radeniz tipi 5300 tonluk Egemen, tin mııh:ırib dtwlctlcrlc t? 3 iıid' 
yüz tutan encam ve 5..kibet karşısın- iş başsız dönmez. Hatta, yalnız va- tahkı~a~ 1~.e dıger v.apurla~~n vazı.~ geçinmekte ve Beşiktaşta Türk Ali , Savaş \'e 3500 tonluk Saban vapuru- dinde a~ğı yulmrı bir nıMRlcİ't 
da kıvranınağa başlamışlardı. Deli- liyi değil de, bizden yana olmıyan bü- yetler!nı go~en. ~cçırme~ uz~re Mu mahallesinin Camgöz sokağında ı· ıarının da inşaatlarının tamamlan- zi~·etinde olarali ve bu nıcı~ ıtt 
baş Mehmed, yapılacak teklifi reel - yük, kUçUk büttin memurları bile de- n~kalat Vek_filetı?ın. em.nle .. bır k~: kira ile bir odada barınmakta iken mak üzere olduğu orada bulunan he- rin vaziyetlerini "tcfüik ,.:ızlfı;cur. 
dettiği takdirde, girişilen isyandan l ğiştireceğiz. lmısyon teşkıl e~ılmtş ve du~den ıti- kocamın üç dört aydır hastalığı ve yetimiz tarafından alakadarlara bil- kellef Hariciye l\liist~şrl~rı ;~er kf 

arzu ollUlan netice alınamıyacak ve _ Bak li · · işini "Ok iyı· barcn mıntaka lıman merkezınde me çalışamaması bizi bütün bütün pe- dirilmiştir. Anup:ıya gondennc~m ır. tı'" 
, va yı seçım ... . . b 1 tı 1 ·iz ııııt 

muhakkak ki Konya yok yere kana dUşUn u Un.. d - u Kimsenin l saısıne aş amış ~. ri~anlığa ve hastama bir yumurta Yalnız son günlerde Krup fabrika- raftan Amcrika.lıla.r, bent 1 rlt boyanacaktı 
1

Kimbilir belki de bu bi d" m ~- k uzlm 
0~ • ş· di söy Komisyonun çalışmalarına iştirak ı almağa kudret bırakmıyacak bir sı tarafından ~ezgahlara verilen bir rici lmlmış lıiL<ır:ıf mcnııcı.ct e~ 

~ .... ebbUs ke.ndı"lerın· e pek pab:Uıya, l rbakıyalecegı b a az hlu ışee.t vımerdı"nı·z~. etmek üzere Ankaradan Münakale Ve ı• iktisadi konu~mafar 'c teııı~ ' 
"'S' e ım, ana ne zm k~l . b ··r ti" • . 

1 
k~l t mil hale getirmiştir. Belediye ve zabı- emirle inşaat çok yarnşlatılmıştır. ,.,.111 ~ 

hatt.A hayatlarına ma.l olacaktı. Ha- Se D rvi Bek" -1 ·le Deli ı:ı. etı aş mu et şı 1 e ve ·a e - tanın tahkikat evrakı elimde oldu- Bunun sebebi de şimdiye kadar öden yapmak için h:ırckete ı::·~ .ı 
brla~na gelen daha tilrlü tUrlü ma- - n, e. ş ır og u t. · - fettişlerinden Ali Rıza, Vekfı.let fen ğu halde hangi hastaneye başvur- ı mesi icabe<len taksitlerin verilmemiş miistnlcbel 5ulh ş:ı.rtlnrının 11~ jJı' 
~s ihtimallerle düşünme kabiliyet- baŞJ 1.~e~medı ka7ıı~aca!rv~~~~nn:o- heyetinden Behcet Cemal şehrimi · ı dumsa kabul ettiremedim. Nihayet olmasıdır. Evvelce Almanya ile ara- de olabileceğini ta) in c~ ıeıııe 
leri bilsbütün azalan fesadcılar, artık nu:a a ~ ~nun ~ era ni ona müs- ze gelmişlerdir. Bir kaç gündenberi bir hayır sahibinin delaletile has- mızda bir klering anla§ması mevcud miştir. . 

1
,e 

bocalamışlar, oldukları yerde, birer ca sını:ı:. ~ ıyac. n se - şehrimizde bulunan Münakalat Veka- tamı bir kaç gün evvel Yenibahçe- olduğundan taksitler malla ödenebi- Birleşik Amcrlknnın, ıınr~.b 
-taş gibi hissiz ve hareketsiz kalını§- teşar, Dervış Bekır oğlunu da .. yaver leti teftiş heyeti reisi Cemal de ~u de Guraba hastanesine yatırdım. liyordu. Fakat bu anlaşma geçen a - lerinde nüihinı bir ml·vhic ıJ'' 
Jardı. Y?Ptı~. Şun~ d~, ~n~tma:ıa~:y:e- komisyona dahildir. Komisyon ılk Devlet ve millete dua etmekte i - ğustos ayında nihayet bulduğundan lan hir zatı sırf sonclaj talıtJJl 

Bu esnada, toplantı yerine, Kadı yım kı, mer ezımız ayı ı v ır. olarak Tırhan tahkikatı ile meşgul 01 ken 7 şubat 910 çarsamba günil balen serbest dövizle ödenmesi icab her hangi resmi bir tcrnıı-<;ll Jll 
Hilmlnin biraderi Mustafa Remzi ve Yann, ortalık ışımadan hep orada top mağa başlanuştır. Evvelce vak'a ma bir taksi otomobilile hastamı has- etmektedir ki bu da hususi milsaa- nıeltsizin de olsa, A\•nıpa.yn ~-et' 
kereste tüccarı Mehmed efendilre de lanacağız. . . hallinde tetkikat yapan heyetin ra- tane cvıme göndermiş ve otomobil deye tabidir. Harb yüzünden vapur- mcsi şayanı dikknt lıir nı:ıJtı) .ı 
gelmişlerdi. Mustafa Remzi efendi, - Çelebi Efendi de gelecek mı kı poru klifi görülmediği ve kaptanla- parası 150 kuruşun da benden tah- lann buraya getirilmesi mümkiln ol- zctmekte<lir. Bu da göst~~)o~ 
biradrinden daha cerbezeli, becerikli oraya?.. rın da mesuliyeti kabul etmek isteme ~ilini şoföre emretmiştir. Hastayı madığmdan hükfunet böyle bir mü- şington, A\'nıp:ı vıuiyctının ~ 
ve biraz daha gözil ve özU pek bir - Tarikatçi Dede ile Hacı Mehme- dikleri müşahede edilmi§ olduğundan ' hodbchod hasturı , " atan ve tak- saade vcrmeğe llizuın görmemekte - c,c teferri.atım, çarpışan c_:~ ~ 
adamdı. Arkadaşlarının böyle çekil- di gönderdik ona da. Biraz m~nn kı- şimdiye kadar tesbit edilemiyen nok-ı si parasının tarafımdan ödenme- dir. Vapurları getirmek için lngilte- rın \'C mrnfııatlcrin muglil' ~ 
dikleri köşelerde sessiz ve ne§eSiz otu nn etmiş emme kulak venneyın. Gel- talann aydınlanmasına çalışılacak - sini emreden zat benim kudret ve re ve Almanya nezdinde yapılan te- ve müt.cmadiycn yer deh~ 'il 
ruşları, onda ciddi bir merak uyan - mezse zorla getiririz onu da. tır. Komisyon son zamanlarda hisse- ı kesemi acaba kendi kesesi gibi mi §ebbüsler henüz müslıet bir netice ka~ıc;ında, rereddüde diişrnu~ 
dınnış ve ne§e}i bir eda ile: - Ya, kumandan işini ne yaptı - dilmekte olan ve gemi tamiı:atında ' telakki ediyor? Demek ki bu a - vermemiştir. sebebden Birleş.ile Amerika ~ 

_ Ne oldunuz filen, diye haykır - mz!. · kullanılan saç buhranı, Zonguldak ı d f k h 1. d 1 vvvv..,...,...,,...., linde loetkikata girişrne'-·I, eli~ .. ril am ı ara a ın en an amıyor ve " ,,-~ 
mıştı. Böyle kötü kötü ne düştınüyor- Avni Bey mi" Yola geleceğini limanının vaziyeti, ve vapur kömu yahut hükumet ve mi1leti.n fıkara JIAARıFTE r sib btr hal çareMi olarak gö ,_f 
aunuz? Yoksa edecek Wınız mı kal- pe;-urrimuyoruz e~~e. ona da yarın bt_uhranı meselesini de tetkik edecek-, Yal naz bu şeldldeki Ante~ ,. 
madı ?.. Bak, ~n size iyi bir müjde bir b ... vuracagı-z. Kendi bilir artık. ır. . . halka karşı gösterdiği şefkat ve lıkmektep müdürleri· rcketi mevzuub:ıhis mernl~e ti. 

~ Dlğ taraf da b k gil evvel al~kanın derece ve kıymetini tak- -11~ ~ 
getirdim Delibaşı Mehmed Çumrayı Gece d b" evvel mUza er n ır aç n nı·n toplantısı müsbet bir alaka. uyandırrı· ... ~ • ' yansın an ıraz • h ı k k ~ k"l · 1 dir etmiyor. 150 kuruşu komşula -
basnıı~. buraya doğru yollanmış. Çum kere bitmiş, fesad bezirgAnlan sevine avuza a ınara . ızaga çe ı ~ış 0 an1 Un ilk aksül3.meU Deri sii ' 

Tı han vapuru bır fen heyetı tara nm iane toplamak suretile şoföre İstanbul ilk mekteb müdürleri bu- A-~· ra mUdilrü Kinıil de, işi istediğimiz - sevine evlerine gı"tmişlerdi. Ertesi gUn r ed·ım· . G .. • bilha.'>sa, sullı t,ıerine pi& 
f d t vermiş ve hastanelerin hasta ara- ·· t 14 d b" · · "lk ktebd ~ den daha ili bir surette allamış, pul- kızıl kanlara boyanacak olan bahtsız ın an. muayene ı ış ır. emınm ~ gun saa e ırmcı ı me e rette de olsa Amerikaom ,,,_,. 

larnış bizim Vnli Beye rok yaman bir ...... ı.ı k lıkl h" b" teknesınden başka ambarlarının da baları mevcutken bu doktorun toplanarak aylık mutad mesleki mü- ka..c. ısı· ndt-, bir Almaır-....... ıJ .J 
• • 10 ~· r, aran ara sarınmış, ıç ır _ w • ı • ~ •• fY 

telgraf yollamış şimdi haber aldım d h be . 1 11 h lk t hasara ugradıgı anlaşılmıştır. Gemı gayri insani hareketile beni izrar sahabelerini yapacaklardır. Cuma gü- şekilde ola.cağını Dahiliye 
' · şey en a n ° mıyan zava 1 8 a k 6 7 rf d ta · ed"le 1 etmesinden dolayı hayretler irin - tit Vali telgrafı alınca fena halde telAş- d ri bt ku d lmıcıtı Sokaklar anca - ay za ın a mır ı - 1 10 nil de orta mekteb, lise, muallim ve Frick'in lisanile ilfm etmiş ·_ • ..N · 

e n r uy ya a ·J • b"l k 2 3 .. b. l" ta . t ce kalmışlardır. Bugün bana ya - t IP"ı lanmış ve mektubcu vekili beyi yanı- ıssız, yalnız köpekler uykusuz ve hır- ı ece ve ~ Y~ ın ıra II}ıra sanat mektebleri müdürleri İstanbul Alman Dahiliye Nazırının ~ 'I 
na çağırmış. Bakalım ne edecekler. çın idi. Hisli hayvanlar kulaklannı di- ~ı sarfedılecektır. pılan bu muamele yarın başkası - kız lisesinde toplanacaktlardır. sinden, son günlenle dola..5nJlıJei"I 
Yanm saa~ ~~~-~· h_~funetin ~- kiyor, Kumköpril bağlannn doğru VILA. YET1 E : na yapılacağından hiç olmazsa di- • Bu toplantılarda konuşulan mevzu- ıa altında bulunan bazı meP ~ 
rar ve vazıyetiru ogrenınz. Ben, bı - dönilyor, havayı kokluyor, acı acı u- ğer fenalıklara mani olmak üzere lar yalnız mesleki olmakta ve iştir~ re muay,·en bir ekonomi ,·e ti 
zim polis Yakub ile hademe Ahmedin luyorlardı. Polis karakollannda da Bitli çocuklar tesbit bu mektubumun neşrini ve hüku- edenler için faydalı bulunmaktadır. matuf b~ı rivayetlerin rne'~uıı 
kulaklarını büktüm. Aldıksl~n haberi- göze çarpan bir tellş vardı. Memur - edilecek metin ve bilhassa bu işlerle pek --·•· solamıyacağı anlaşılmaktııtlıf· el 
teri .bana iletecekler. E... ız ne ett - ıar, kulaktan kirişte verilecek emri yakından alakadar olan Belediye Tarife komisyonu işe Vaziyet ı.ıu merkezde dc,·ıııı' ~ 
niz bakalım?.. bekliyor. bekçiler de kuşkuda sokak- lstanbul Vilayeti Sıhhiye MUdiırlU- reisi muhterem Lötfi Kırdarın tah ken ,.e Vaşington Avrul>a):a. ~ 
Uyuşuk fesadcılar, hep birden can- lan gözlilyordu. ğü bütün ilk mekteb, orta mekteb ve kikat yapmasını rica ederim. başhyor ni tekrar çevirirken Birlcşı1' el 

lanmış, dillenivermişlerdi. Mustafa •.. liselere birer tamim göndererek mek- Hamzanın kansı Müzeyyen Deniz nakliye vasıtalarının ücret kada Sovyet Rusya hakkınd~ ~ ~ 
Remzi, uğradığı sual. s:ığanağı karşı- Şehrin kenar mahallelerinde, ansı- teblerdeki bitli çoculdarın tesbit e - YENl SABAH - Aid makamla- tarifelerini tetkik ile tesbit edecek o- ha ziyade bu de\"letin ııleY~~~~.,.ı.-t' 
smda bunalmış, hangısıne cevab vere- 1 w b 1 ·ııı.'-l t dilmesini istemiştir Mekteb idareleri rııı bu hususta nazarı dı"kkatlennı· . C k . b .. 1s b 1 oere'.·anın uyruıdıı~ı da görii1P"".,. , .il -· . F k h zın pat amaga aş ıyan sı ı:uı ann a- · ı lan tari e omısyonu ugun tan u ·' o '"''1'j 
eegını şaşırmıştı. a at, mu atabla- A-· • h bi w d 1 bu çocukların bir an evvel temizlen - celb"dcrı·z. dir. Amerikan harici,·e işler•~(!" f'k" 1 . . . . d 1 tmı kırtıları, u::ıılenn ep r agız an a • '- Mıntaka Liman merkezinde toplana- " o:r~ 
nnın ı ır erını ıyıce ay ın a ş ve kb" 1 . w lt 1 K mesi için icab eden tedbirleri aldık - - caktır. gul bir takım a.van a.z:ı.laruuıı 
b'lh h · · d .. f"kl · t edd"d dıkları te ır enn ugu u arı onya- .. __ ...tıe~ 1 assa epsını uş u erı er u - rd B"T" halk t kl tan başka bu kabil çocukların ev ad - DENIZLERDI! : Rusya He diploma~i mÜJ\S"'~, 
den, bedbinlikten kurtarmıştı. yıd sarsfı ılyo - u. ku uknl tyla at arıEn- r""'lerini Sıhhat Müdürlügun· .. e bildire Komisyonda Mıntaka Ticaret MU - -~ 

Tüccard S d k K lf d an r amış, so a ara n ı mış ı. r- "" • kat'ına kadar gidecek baZI 'J 
- an a. ı , a aza e ve kekler, eaşkın ve tellşlı, oraya bura- cektir. Bir sandal bath dürlüğü ile Beledi~e ve ~akadar mU- dermeyan edilmesine rağtnt.ıl ~ 

Hacı Osm~ .Efendılerle diğer tıç beş ya koşuşuyor bir haber almağa uğ - Ağaçlandırma faaliyeti İnebolulu Salih reisin idaresindeki esscselerden de milmessıller buluna. mi mahiyette olarak bu111' ~...,. J 
ahbab da bwm dUkkinda {1] toplan- l rdı Kadı l kl k _ v·ı- t Zi t ,. •.. d .. l .. w •• K dık.. 22 tonluk Kamer motörü dün Yemiş caktır. Söylenildiğine göre komisyon edilmiy .... ...a1 Vaşington siY"'J 
dık Ef d" H tle . . k rdeşi Zi- raşıyor a . nar, çocu ar or ı aye raa aıu ur ugu a oy . ~ . """""""' ,-1~ ·H en dı azı; . : a Amm ku içinde sindikleri köşelerde titre§i- civarındaki hali arazinin ağaçlandı - ıle meyva hah arasında seyrederken Şirketi Hayriyenin bazı hatlarda tat bnttı hareketinde görülrıt d»" ~ 
~~ .~ -~· v: 1 ıç e. tıra, yor, alacakları musibet haberini bek- nlması için bir proğram yapmıştır. içinde iki yolcu bulunan Rızanın bik ettiği tarifelerde ehemmiyetli su- l 'alnaz Amerlkablar, Fbı)aıl~ 
ız sızın ?.1 .. ı . ş y~re pene yarış - leşiyorlardı. Bu proğrama nazaran Selimiye kış - 3258 numaralı sandalına çarparak ba rette tenzillt yapmak üzere kararlar selt:slnde Sovyet Rnsyaya 

madık. Butun ışlerı sagladık ve her- . . . . . • . . • . . .. . ki almaktadırl 4 
k b. ı.:-- t ladık H üztintU ile geçen ıntızar dakıkalan lası ctvan, Baglarba.şı tramvay tırmışbr. Müsademeyı muteakıb de - alacaktır. Bundan başka Haliç va _ ınev ar. J 

ese ırer uu.uıe ısmar · acı k · Kı ıklı çamı sahala ·1 · d""k .. l d 1 ·ı Neticede, Birle"'. ık "-eri"'°.~ Sabit, tellalları Unletecek, Bürban za- çok uzamadı. Delibaş Mehmedin şeh- mer ezı, s • .. ıca . n e, nıze o u ;n san a cı ı e yolcular et- purları ile limanda çalışan diğer de- ';T n.ıu tıe ~. 

d H M hmed H M staf 
.1 ri bastııTı haberi bir şimşek hızı ile Haydarpaşa, Erenkoy, Bostancı ıstas raftan yetişenler tarafından kurtarıl- . kl" tal U t tari ropa lşlerile mütemadi sure ',J, e ncı e , acı u a ı e- o· . nız na ıye vası arının ere - t.e .,e f 

Taşbaşlı Hoca, UzüntillU bir eda i- her yana yayılmış, yUrekler oynamış, yonlan cıvarları da ağaçlandırılacak· dığından insanca zayiat olmamıştır. feleri de iyice tetkik edilecektir. ~ul olduğunu göstermek eti' ..J 
le : herkes evlerine kapanmıştı. Silah ses- tır. .. .. . _ .. Mıntaka Liman reisliği hadise etra • _. _ hazır vaziyetinin ne istıksırte ffle'·ı 

Y t .k d" b ;;.,.,.d, H teri gı"ttikçe artıyor ve ağlaşmalar Ziraat MudurlUgu bundan başka fında tahkikata başlamıc:tır hll'duğunu ve muhtemel ak ..afi /. 
- e er gayrı , ıye a6......... er- ' 1s . A '..{ • Serseri bir mayin görUudU ~~··- 1112 

k . d -· . d ö 1 1 haykırışmalar ziyadeleşlyordu Tek - Londra - tanbul asfaltının vılayet D . I d f t da.ha ne gibi mınwuualart 
esın ne e ecegını sonra as y ers n. · . . . emz er e ır ma . . . . d ~ 

B. 1 l"likt bah tti H 
1 

bir sesleri bir kasırga uğultusu hızı hududu dahılindekı kısımlarına da a- I<aradcnızın Kandıra lımanı ıle Sa- liycbilooeğin.l ve esas l are 
ıraz evve va ı en se n. e e ğ dik - k . t· Birkar günd be . K d . d . . ibi hl zih 1 t t t"" ..1 

l t bak lım V l. k. . ta . t ve şiddetile hükiımet meydanına doğ- aç mege arar vennış ır. ~ en rı ara enız e Şı· rısu arasında serseri bir mayn görill- nmn ne g r n ye . 11"'.'ı, 
onu ana a · a 1 ımı yın e - Faal" · · •tt'k tt B .. ··k maiden Ege M d b' · b d h gl tarılC İ t• . ., nı yaklaşıyordu. o esnada, yer yer ıyetını gı ı çe ar ıran uyu . . • '"' ~e armara n cenu ı müş ve İstanbul Mıntaka Liman reis- rmı ve ıca ın a an ...uıl , 
ınMız · ·taf ·Re . k b" ta 

1 
tellAilar da bağnşmağa başlamıştı. dere meyva fidanlığı halka verdiği fi- u;tıkametten yıne fırtına başlamıştır. 

1
. •. b"ld .. 

1 
. ..+. ş· 1 .. • 1 de vi.ırtinmek iktiza eyıedl~A 

us a mzı şaş ın ır vıra: . . R d · tas d. - . 1• ıgme ı ırı mısr .. ır. ıma ruzgar an- 1 ıl h k fitti"' ..1 
Allahını, Peygamberini, Padişahını dan mıktarını her sepe bıraz daha art as~. ıs yonunun ver ıgı ma uma- . . . .. renmek iç n na.~ are ·e '
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[IJ Mustafa Remzi bira.dert Kadı seven ve emirlerine itaat eden müslü- tırmaktadır. Bilyükdere fidanlığı 939 ta gore fı~nanın şiddetlenmesi muh nın t~sı~ıle sü~ukle~~~kte. olan bu zımgeldiğlııJ bir plan dahllJ":e ~ 
Hilmi ile birlib.-te hakka1iye ticareti manian hUktımete çağınyorJardı. Mi- senesinde halka 22441 aded fidan tev- ~c~~l old~gundan Mıntakn Liman re- maynın ımha edilmesı ıçın Lıman mer için teclblrler almak nlyetl~. 
yapıyorlardı. Kapıcanıll ch'annda bu- narelerde, yanık seslerle salalar veri- zi etmiştir. ı ısl.ıgı. vazıycti alakndarlara tebliğ et- kezi bu mevkie bir tahrib müfrezesi ~no mUşahede ettirtmek 0~( 
gflrçe • 11 ır es oca na. dönmüş-
fü. İsyan hareketinin esasb mUUke-
releri hep bu mağazada yapılmıştır. 

,,. ' Yeni Sabah 
ABONE BEDELi -Tir kiye loftMt 

llNKLIK 1400 Kurut 1700 Kurut 
1 AVLIK f&o • ,.. .. • 1 AVLIK 400 • IOO • 
1 AVLU( 1IO • IOO • 

13 ŞUBAT 1940 SA Ll 

13~9 Muharrem 4 lSSı< .11.KAnua.•1 -
•on: 44 A.,: 2 Kuım: 98 -Xn11f Saat v •• ,,tt Saat 

11Une1 .>ti• ı ıkl ••• ıU• .. oııo lkln.ıı 

'- -l 20 7 49 

~~l~ 
ı 28 15 2lı 
ı- -A k,a. y Hılı v .... '-k --u 4cıil .1 'o - -u oc l ~2 19 11 5 19 

lunan mağazaan, billıassa o gttnerde liyor, bir taraftan da göğe doğru ha- vvvv mıştır. gönderecektir. Dr. neşıuı sı\"'~ 
ktc h' f sad ğı bre kurşun sıkılıyordu. B~LEDIY•D~' 1 =--'1-

Azgın sUrilsU de b:ı§lannda Deli - Turizm müdür 1 ü ğün ün 111lllllllil111111111111111111111111111111 l l il llll llllllllllll IUllllll lllllflllllllllllllllllllllll 1111111llf1111111111111111111111111111111111111111111il11111 lllllllllllllllll 
baş Mehmed ile Hacı Hasan, Hafız • • • · 

Ahmed, Molla Ali gibi uğursuzlar ol- f aalıyetı ş E H 1 R H A y A T 1 
duğu halde Aziziye caddesinden hü - .. ~~tanbul Belediy~i Turizm Müdür- ' 
kumet meydanına doğru, bir musibet lugil, lsta.nb~un ~1 manz~ra~a.ı: - . .Al 
seli gibi uğuldıyarak akıyor akıyor- na aid 60 çeşıd resım tabettirmıştir. I ııılllflfl'ıı-
du. Derviş Bekir oğl~ Mehrn~le Taş- Bu resimler Devlet Demiryolları 9 un lllllllllllllllllllllllllllllllllfllllllllllllllllll!lllllllllllfllllllf lllllllf llllllffllllllllllllllllllllllllfllllflt'f lflflfllf lllfllf lflllllllllllllllllllllllllllll1 ., 1 
başlı hoca, Delibaş Mehmedi Kayıklı cu İşletme t~aresine gönderilmiştir. Karga satışı Amerikada bir yerde -misalleri nUnU alamamış. Şu insan ogl~ 
kahvenin önünde karşılamışlar, kafi- ldar? bu _fotografları Avrupa hattına bizde de olur ya- sıçanlara karşı yaman oluyor. Ne yapsanıı 
leye katılmışlardı. Biraz sonra da hiç tahsıs edılen vagonlara asacak ve bu Dahili haberler sütununda oku- mücadele açmışlar, ora belediyesi yolunu buluyor vessellın. 
bir mukavemete maruz kalmadan bü- suretle İstanbulun Avrupada tanın- yacaksınız. ÜskUdarda bir karga bir sıçan getirene blr miktar para -~ • 
kfunet meydanına varmışlardı. Asi - masına yardım edecektir. ticareti başlamış ... Müteşebbisleri- veriyormue. Zamanla sıçanlar ua- FOTOCRAFH VEH RESl)f ~ 
ler, Delibaş Mebmedin atbğı hırçın SoOuk. haya depoları ni tebrik ederiz. Şehirdeki karga- lacağına çoğalıyor ve belediye gün Glst _ EmioonU BaZMvi,.oe"' ;! 
bir n!ra ile Vall konağına karşı he- talımatnamesl ların fazlalığını gören belediye den güne sıçan ölÜlerine daha fu-

0 
__ 1NYJğtfff of 

men mralanıp ·cebhe almışlar, kurş~n İstanbul soğuk bava deparları için halka bir hemşerilik vazifesi tev- la para veriyormuş. Bir de araştır- :! y~bat 9~~ da ~tôf f~,r· 
savurmağa başlamışlardı. Kuduruk - Belediye bir talimatname ha.zırlamak di etmiş ... Her vatandaşı bir kar- mışlar ve ne görmüşler biliyor mu- ~, il n ettsgim~.~n OF. iı' 
1 h l h d Udaf ga öldürmeğe mecbunnu~ .... Öldür- B k" 1 b ra ııe resim scrgıwnn ..ı>t1ftl ar ~ .o uyor, em e, ~ · aa e- tadır. Talimatnamenin ihzarı işinde sunuz... unun ur ı 1r iı;ı olduğu- Balkevıe . yıldö il töf'I: ,,,ı 
dllecegını sandıkları daircyı at~§e ~o- b_ütün miitehassıs kimselerin fikirle- miyenler de belediyeye muayyen nu gören halk .. evlerinde sıçanları yapılaca; !S/f/9~U:f1(1#1r gil:of 
ğuyorlardı. Fakat, korkuyor, bır tur- rı alınmaktadır. Bu itibarla dün de bir nakdi ceza verecekmiş... Uretmeğe başlamışlar ve bu yüzden '--rak 

1 
B ı.-- örCı !0 e • 

1U il I ~ t d · l d Şimdi başka yerlerde karga öl- k d"l · h 1 bi · vı ı mı§tır. u ıK.Jıe g ·ta" 
Çekin

er emekgahe bce
1
sare .b~ teeredmıydorüdar' ı. Belediyede bir toplantı yapılarak ha- O en ı erme ayır ı r ış çıkmış... raf veıya resim sergisine f§t_• ,. .. ~ 

gen e er gı ı ı ı talim tn · h dürenler, sküdara getirip öldüre- B" · bel a· · d~ '- ,., ... 
1 

d - zır anan a amenm ana atları ızım e ıyemız wıa akıllı mck arzusunda olan amatv 
0 

jq 
ç n e, oldukları yerde kıvranıyorlar- tcsbit olunmuştur. Talimatname zeyl miyenlere satıyorlnrmı§... Aıa... çıkmış. Karga getirene para veri- d 1- 1.....: ı t~ ;-; . j.. 
dı . . aşı.unn eserwn1h ı;t• 1 

· ola~ ~lcdiye Zabıtası talımatna - Bu hadise bize başka bir vak'ayı yor. Getirmiyenden alıyor ... Fakat perşembe ak§amına 1xıda! ·r. 
'DetJamı '001'] lmesıne ılave olunacaktır. hatırlattı. bu aksi muamele dahi, ticaretin ö- t evdi edebilecekleri bildıf'1.1ı 

,_. 
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UZAKŞARKTA 

Çankayşek dünyaya 
bir hitabede bulundu 

c==~i~~~~~·~~:-:J 
Türkiye Polonyadan da 

acizmiş f •• 

A iman guet.elerl bir fırsatını 
dtişttrUp Türk matbnatınm 

kendilerine hücum ettiklerinden da
lma şlklyet ederler. Halbuki Türk 
gazetelt\rinin yaptı.klan &eY, 88deae 
emirle hareket eden, aldıklan taJi.. 
ma.t üzerine kalem ve fikir yllrtttea 
N :\zl matbua.tına sade bir mukabe
leden ibarettir. 

Finlandiya davası Rusyayı 
müttefiklerle çarpıştıracak mı ? 

~' 

Hariciye vekilimizin 
Gafenkuya cevabı 
9 Şubattan itibaren Türkiyeye 

intikal eden Balkan Antantı kon
seyi riya.setinin Hariciye Vekilı· 
miz Şükrü Saracoğluna geçme::ıi 
münasebetile, Rumen Haıiciye 

Nazın Gafenkudan gelen telgrafı 
dünkü nilsha.mızda neşretnıiştik. 

Bu telgrafa Hariciye Vekilimiz a
şağıdaki ceva.bı vermiştir: Cunk· ·-·4

·---

\r'J> il ıng, 12 (A.A.) - Vang-Şing- Tanaka muhtırası ve mevzuu ba -
~el ~9JaponJar a~ıuda 30 kanunu his anla§mada çok parlak ~de 
~beti 39 da aktedilen anlaşma mü- meydana çıkan Ja.ponyanın hali hazır 
~ ırn/e'. generaı Çank Kay Şek, siyaseti Çinin siyasi, askeri ve ilrti
~ tı~ etıı:e ve dost devletlere hita- sa.di tam bir nüfuı. altına alınması de
it denı etti~ mesajda hullsaten ui)y- mcktir. Japon militaristleri, iktidar 

~altı ektedır: mevkiinde kaldıkları müddetçe, Ja-
Jarı..... nlarcıa, Vang _ Şing _ Vey ile ponyanın taarruz ve fütuhat siyaseti 

rvular a-ft· d • . . kt" 
'batı ·"'6lnd.a, Çin - Japon mü • egışmıyece ~r.. . . . 
"ıek llln esa.a noktalarını dlizelt - Yalnız kendimız ıçın değil, Japon-
.ıı~ hususunda aktedilen gizli anla~ yanın, bütiliı milletlere şamil olan 
~ 'iJ."tJ llletni, geçen ki.nunusaninin muazzam ihtiraslarına karşı çarpışı-
lt lnde lion - K da redild. yoruz. 
1 .. ~<>llıltıtan d g ong neş ı. Çin Kuvvetlerinin \'eni Bir Zaferi 
'(il Van , g an tardedilen vatan ha- Çu k. 12 (A.A ) _ Çin kuv-
k g ın akdetti • · b ı n ıng, · 
~ bir htUc gı u an aşmanın vetleri a.skert bir mevki olan Şanlingi 

Mesela Almanyayı idare eden e~ 
serlyet fırka.'iının resmi n8şiri ef
karhğım ya paa "VölkJscher Beo
bacht.er,. ~a.zetesinde bundan bil' 
müddet ewel Türk liğar bir mer· 
keb veyahud katır olarak ta.sl-ir e
dilmiştir. Bu galiz karikatüre karp 
ba.5ta "Yeni Sabah., buhınmak ın.e. 
re bazı refiklerimiz tabii icab eden 
cevabı verdik. 

Ne yapacaktık! Bu f'.§ek şaka.'Jı
na e~·vallah deyip geçecek değildik 
ya! .. 

Tıpkı Ka.ragöz oyununda F...sk.icl 
Mlo;onun Kara.göze hem ''Urup hem 
de: ~ b .. ınU olmamakla beraber, tekrar ~gal etmek suretile Japonla

lıotıYa..n i. ınanası vardır. O da., Ja - rın ileri hareketini Kvangsi cenubun
~ tn' Verdiği teminat ne olursa da durdurmuştur. Japon kıtaatı, Şan 
lııt..,.:: anevt tutuhat siyasetinin, ling'in işgaline milncer olan mukabile 
~ derisindeki lekeler nasıl si- Çin taarruzu esnasında cel'eyan eden 
'-t .ı, • öylece değişmediğini, biz- şiddetli muharebelerde 2000 ölU ver· 
'::ıYanın ağzından teyit etmiş miştir. Japonlar C("nubu garbi istika-

- Ne \"Unıyorsun! .. diye ağl~ 
m.ısı ~ihi Alman gazeteleri de ha
zan tM,ynelmilcl ne-ıs.ket ,.e terbiye 
hududunu aşan bir şiddetli" bizk-re 
hem hücum ediyorlar, hl'm de hu 
hücumları def i!:in yapılan n~

ya.ttan mii~toki ~örlinilyorla.r. 

İngliis gemileri dellize mayin döküyorlar 

metinde çekilmişlerdir. 

GazetecÜ.~T~iz Majino 
nıüdaf aa hattında 

~ ~~~~~~-----· 
~.Yet. 12 {A.A.) - Türk matbuat p~ında mı1.ıkala.rı olduğu halde selim 

'
1
' C!tbheyi ziyaret etmek üzere raslrnesini ifa etmiş ve misafirlere 

"' ' .-babı Paristen a.ynlmıt earab ikram edilm~tir. 
~·· akyam sa.at ıo de payıtahta Ma.ginot hattının azameti kareı -
•ıibat\1§~~· Türk matbuat heyeti, 9 sında Tiirk heyetinin bütün azası gi-

tun·· bi fevkalade miitehıuısis olım mezkur 
'ijbat•~ . ıı ordular mıntakasını, 10 -. s heyet rcifli ,öyle deıniştir : 
~, b.ı. lra.sbouı·g'u ziyaret etmi§ 
-..~ "Bu hat, Meta bir fabrika .. zaferi· iti' ben Magınot hattının en nizin fabrikası .. 
~ ıtlevzilcrinden birini ziyaret ıı uubatta bir çok tedafüi mevziler 

~ ıncvzide bir müfreze ba- ziyaret edilmişfa. 

~ Uı\'clt'in !!!.~!!'!!~~~~~~~-~-

• tşebbüsü Cümhurreisimiz Milli 
'3.İieatd . ( Bastar.ıfı 1 incide ) Mudaf aa Vekaletinde ~~o hır mahiyette olduğunu kay-
)~lrrı:· Bu ilk aksülameli, ihti - Ankara, l2 (A.A.) - Reisicümhur 
~te lr sükut takib etmiştir. İsmet lnönti bugün öğleden sonra 

11\'"~e göre, Bcrlindeki bitaraf Milli Müdafaa Vekilefuıe gitmişler ve 
\j. ~l\}{~~r, ~azilerin, bir zaf eseri gi- Vekil GcnıaraJ NıLCi Tına.zın yanında 
~ g··' edılebilccek mevsimsiz bir geç vakte l<a.dar kalmışlardır. 
,~stermekten tevakki ettikleri l:miiiiiiiiliiiiiiliiiiiaiiiiiiiiiiiiliiil~liiiliiiiiliiiiiiiiiiiiliil 
s~ dedirler. 

:~ fa:er Weııes'in, Berlinde ~ok na- Son dakika : 
'ca~t hararet.siz bir şekilde kar- < Baş tarafı ı .ncid~ 1 

t .. _ . ~ anlaşılıyor. 
""'gQıı o Sovyet Karadeniz filosu 

l.otı<Ir ~telerinin Tefsirleri 
'letı a, 12 \A.A.) _ Londra ga _ kumandamnm nutku 
~~~ Aınerika Cümhurreisi Roo - • Londra, l2/l3 < Hususi ) - Kara • 
~--~l~~beYnelmilel vaziyet hakkın- deniz filosu kumandanı Mos-
~~ .;cıat toplayıp bu hususta ken- kovada verdiği bir nutukta: 
~ ~ 1l' rapor vermesi için B. Sum- Rus donanmasının Karade-
11\4ı eUea•· A nizde herhangi bir düşman 
t~~lillJı.d,.1-:' vnıpaya göndermek hareketine karşı koyabilece -

-'°' r·ar '40l.l karannı, sUtunlanna, b ~ Par ğini söylemiştir. au:y 'l' Şekilde geçirmektedirler. 
~~\,;' elegraph diyor ki: ltalyada askeri hazırlık 

·~ Jljk :a . ~ ~e . rıtanya ve Fransa, Birle- Londra, 12/ 13 (Hususi) - Mussolinl 
llll bit tıkanın büyük nüfuzunu, sa- bugün harb meclisi içtimaınıı 
~fikirle tasdik etmektedirler. riyaset etmiştir. Bu içtimada 

"Vüllilsdu~r Beobachtor., in e~k 
ı;akasının lberinden daha bir ay 
~(·Çml'dl'n Bcrlindc çıkan "Der Mon 
t:a.g,. , 29 iktncikanun 940 tarihli 
~ayı-.ında "Ti.irkiyt•tlen fedakarlık 
hıf.eniyor,, h~lığı altında hir slirii 
ukalalık \'e herztwckiUik f"ttikteu 

mPcbur r,dccck olursa ancak o za
man istihfaf ,.<ı istihkar f'dilen ıs 
milyon Tlirlüin nelere• muktedir ol
duğu me~ dana çıkar. 

Bizim hildi~imiz hir şoy \'arsa o 
da höylc mana~ız w ~'t'rsiz tahkir 

"'e tt"ı;ytnerlc Nazi matbuatının Al
man menfaatlerine h('rhaldc hiz. 

met etmf'diği, lüzumsuz yere kalb 
kırıp düşman kazandığıdır. Halbu
ki hugünkü elim va~iyetinde Al -
manyanın düşmana df'.ğil, dosta 
hatta sadece bitarafa ihtiyacı var
dır. \ ~ i'oııa:Uınhurreisi, sulbü tesiı; et- İtalyan askeri kuvvetinin art-

i'arclı UU arama projesinde, bü- tırılmasına ehemmiyet veril- "Der Montag,, in §ayanı hayret "°' ltuınıza gUvenebilir. diği bilhası:;a işaret edilmek- bir hoppahkla istihfaf (•ftiw biz 
ıı, ~~erinin Mütalealan tedir. Diğer taraftan İtalya- Türklerle müttefik bulunması sa-

~.ı, ı..~~ (A..A.) _ Welles'in göre- nın Avusturya - İtalya budu- ye8indedir ki, İmparatorluk Alman 
~ d ''-ktnd dundaki Brenner geçidini de Y&81 1914 Cihan Harbinde dört se- Garib armalar 
~ ıi'ol": a Matin gazetesi, §ÖY· tahkim ettiği ilave edilmek- ne mukavemet edebilmişti. Baka-

~ln' tedir. hm eski mutterıkl Türkleri heğen- u nvan, nişan, anna l<:in gösten1en alika \'e 
"Qo Şe.... giziiyeceğt, iade edeceği me.''İl il.itler Alman'-·asında henüz sönmemi!) 

,, Yokt miyen, istihfaf ve tahkir eden bu- " .,, 
~~ buı ur. Fransanın cesareti E_J a.ı J gtlnktl Abnanya ayni düşmanlara bili.kis alevlenmiı; gibi görünmektedir. Fllhaklks ln-
~~ bıııı~up da tahlisi lAzııngelen cıen ırıısıraa giliz tayyareleri tara.tından düşürülen bir çok Alman 
'°'t'lı... ~ t ne kadal' müddet mukavemet ede-
),., ~ ı>ı e yoktur. B. Welles'in bombardonan tayyarelerinin anna \'eya kelinıeler 
~~-~~~ekle iktifa etmiyerek M- (Raştan.fı I inci sayfamızda" bllecekf Bu gidişle o müddetin ya- taşıdığı göriibnU~tür. Bunlardan bir tanesi, içinde 
~ '\r lyana ve Prague'a ve bil- len dominyonlar nazın B. Eden, Ye- nsını bulabilirse öpsün, ba§ına koy- bir ~iye ile bir kılıcın çapraşık olarak durduğu 
'~ ~vaya kadar temdid ede- ni Zelandalı askerleri nakleden bir atıa. bir anna ıa.,ıyor<lu. Bu da, Almaııya ile İngilterenin 

~ ~~ ediyoruz. gemiyi ziyaretle kral tarafından, k,en. A. CBJIALEDDIN SARACOGLU mütekabil vaziyetleri hakkında açık bir ima idi. Bu-

bı~~t1h_ •1~teaı, b•pnakaleeinde, dllerine, hoe geldiniz demi§ ve kraJ,. na cevab olmak üzere, lngilb pilot.lan, tayyarelerinin 
-~ ~ qı Vazifesinin sadece mafil- dan getirdiği bir mesajı takdis et • r-H••--•H•H•H•_ .............. \ kanadlan üzerine bir siipUrge resmi yaptımayı ka -

ilk • • z M • R rarlaştırmışlardır. 
'-.~ . tnahiyetlnde oldufunu mljtir. Bu münasebetle irad ettiği 1 1 1 
'1~ bir nutukta. nihai zafere olan itimaı- K H K 
~ "~~ Gt.ıeteıerlnln MUtaıe&Jan dını teyid etmiştir. EN TER NAS YONA L f U AR 1 NA Fransız ve İngitiz tayyarecileri 
,~1ltt 'tlt n, 12 

(A..A.) - Gazeteler • ff AZ 1 R LAN f N 1 Z F ransız Ha\'a Nazın Guy la Chambre, bir hafta 
k. t.....-ı_ .. eı:n.Uriyetinl Avnıpada sul Dahiliye Nazırı Frick'in son nutku ! ' ;"«) ~<.U... • x ewel cebhede }'ranslz ve İngiliz tayyarooile-
~'tlr ~. ta1a~~ bir te""bbüs ma- muhariblertn siWıla.n ellerinden bı- ı. 20 AuUSTOS-20 EYLÜL ~ ~ ~ ~ ..,.. .rile birlikte yem(lk yiyordu. Ziyaf efuı sonuna dol;;rru 
~ )e 'tltUtefı etmemektedirler aD rakmak istemediklerini göstermekte- İ 1 9 4 o nazır, konuşmakta olduğu Frans12 sübayırun üst dilğ-
~-~;~ttar ikan verilen ltimad dir. Esasen Beyaz Saray muhiti Roo- 1 nıesiniıı, lngillz tayyarecilerinin kullandıktan düğ -
~ lngWa ve Fransız sevellın bu hususta hiçbir hayale ka- \. .. , _ ....... ---.............. ı melerden olduğunun farkına \'a.nnı§tı. Etrafına ba-

tefslrleri ve Alm.&DJa pılmadıgmı beyan etmektedir. l lan<'a B. Guy la Chamhrf", sofrada bolunu büttlu 

1-~kselans Bay Gaft>nlm 
Balkan Antantının statüsü mu

cibince Antantm .daimi konseyi 
riyasetini üzerime almakta bulun
duğıım anda göndermek liıtfunda 
bulundukla11 çok dostane telgraf. 
tan dolayı ekselanslarına ham. -
retle teşekkür ederim. Bu müııa

. sebctle b!· na düşen ilk vazife, ki 
bunu en büyük mcmnumyetle yı:ıp 
mağa mU.saraat cdiyoı um. Ekse
lanslarına, riyasetini7.in güç dev
resi esnasında, en yiiksck otorite 
ve en feyizli teyakkuz ile yaptı
ğınız yüksek idareden dolayı An
tantın azası devletlerin derin min 
nett.arlığını bildirmektir. Balkan 
mıııtaknsının sulh ve sükunu lıak-

1 kuıdaki müşterek eınelimizin (i -

nümüzdeki sene içinde her nokt.a-

ı 
dan tatmin edilmiş olmasını ve · 
Belgrad toplantımız esnasında 

Balkan ailesi azası arasında kar
şılıklı bir anlayış zihniyeti ile te-
yid edilmiş bulunan tesanüdün 
milletlerimize imanla kendilerim 
vermekten fariğ olmadıkları re
fahı getirmesini bütün kalbimle 
temenni eylerim. 

Şükrü Sanıcoğlu _...,__ ______ ..-,_. ........ _..'"'8----·~ 

Fransız sUbayla.n.nın ayni düğmeleri t.qıdığmı \'C miı 
teka.bilen İngilhJerin de ayui ıtekilde Fransızların 
düğmelerinden taktıklannı görmüştür. Na.zır bunun 
sebebini sorunca, her iki filo siibaylannın Almanyo
run ka~'i mağlubiyetine kadar bu düğmeleri taşımak 
için yemin etmiş olduklanm öğrenmift.ir. O vakit, 
Hağ kalanlu toplanacak ve düğmeleri .karşılıldı t.eatJ 
edooekJerdir. 

Bunun nizaınnaınelere uynıamasıru& rağmen, Na
zır, hakikati halde müttefik ha\·a ordula.nn.uı sıkı i,_ 
birliğini gösteren düğme teat.isine ses Çlkannamıştu. 

H X X 

f ngiliz mavi ve beyaz kitabları 
• 1 ngiJterede me&ııur bir romanın tirajı 25000 t 

gcrmczken, "muhasamatın açalmasına kad!ll' 
Alman - I·ofonya mlinaa3betJerine müteallik., hadi -
sclerd€>n bahseden man kitabdan, 565 bin nüsha r;a

tılmıştır. Beyaz kit.ahlara gelince, Sir Newll Hender
son'un nihai raponı 300 b1n ve "Alma.nyPdakl Al -
manlanu man:"& kaldıkbn muameleler,. hakkındaki 
ese1 de 377000 nüsha 'l&hlmıştu. Bu rallkarnla.r, 1u
gillzlcrln harbe da.lr eserlere kar§ı ne kadar ~ 
hlr alAka göeterdiklerlıal itıaı'et etmektedir. 
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Hastalık seyrini 
takib ediyor! 

..ı ADVO 
p~~ 

13/2/1940 SALI 
12.30 Program ve memleket saat 

ayarı. 

12.35 Ajans ve meteoroloji haber
leri. 

12.50 Tilrk müziği: Karışık prog • 
ram • 

Çalanlar: Cevdet Çağla, Fahri Ko
puz, İzzeddin Ökte, Hasan Gür, Ham 
di Tokay, ZUhtU Ba.rdakoğlu. 

Okuyanlar: Tahsin Karakuş, Safi
ye Tokay. 

Kara incinin 
alkıılc.mak 

takdirkar/arı 
icin hazırlanıyorfa< 

• 
Fransızların meşhur kadın artistle 13.30/14.00 Mtizik: Neşeli müzik 

Derken az daha O•• bu•• r du•• nyayı "Pi.,, rinden olan ve şehrimizde gördüğü-
18.00 Program ve memleket saat müz Jozephine Baker, yeniden sinema. 

ayarı. da oynıyacaktır. Bu sefer Jacqued d~ 

teker m eker boy l ı yaca ktı k... ~rn E.;:~r:~~~~~ ·:ıi... ~=~:1~~~:0:.u;:p:::-:: 
A .. d . geç arttıkça arttı. Başımı bir taraftan bir " Asabiyeci de ge- 1 19.10 Memleket saıı.ı. ayan, ajans ker şimdiye kadar iki film çevirmi~-
nJın eyıp - :;-::; ~~ P • • t' B ı da b' tan · "Zo · i r 1 _ tarafa çeviremez oldum. ~~ liyor: ve meteoroloji haberlen. ı. un ar n ır esı uzou,, ı-

m ye ım . nsan za Rahmetli anneciğimle kardeşim: ·~ _ Evet eliyor j 19.30 Türk müziği: Hacı Faik Be- di. Birinci rolü Jean Gabin ile birlik-
türreeden kurtulu - WA ' - Nevzad hanımın kedisine ben · k b k 1 k bt yin hatırasını taziz için merhumun te paylaşıyordu. Digv eri de "Princease yor da anjindcn ö- a a u a asa A 

1 
z:nıişsin, dıyc benimle şakalaşmak is- bir k b ku,lak l{or eserlerinden m~:ekkeb program. n· Tam _ Tam,, dır ki bu kordellda da 

lüyor. Anneciğimi / ltıyorlardı. R a ' kara radyosu kume ses ve saz heye- . . 
bu hastalık göfür- / Üstelik bir de uykusuzluk arız oldu ka.cak bir şey. ~ok. ı ti İdare eden: Mesud Cemil. partonen. Albert ~eJ~an ol~u~u .. 
dü. Geçen sene bu mu bana .. Uyuyabilirsen aşkolsun, e- Hastalık seynru ta 20.15 Konuşma "İktısad ve halk Jozephıne bu yem fılmde, İki aıle 
hastalıktan ben de ıcktriği söndürünce korkanın. Açın· kib (!diyor. saati.,. ! arasında karanlık bir rekabet mese~ 
yattım, az kaldı ölUyordum. Amelı- en bir tuhaf olunım. Gö7Jerimi kapa- Yine yeni reçeteler, yeni i!Uçlar, 20.30 Türk mUziği: Halil Bedii Yö- sinde,, mühim bir rol oynıyacak, Za-

yatla güç belA tatlı canımı kurtardım. y~ca. adeta iki şah~ oluyorum. Birim fazla olarak iki çcşid de ib'De... netk~ .. . 1 ru isminde müzikhol artisti vaziyetin-
Bakın. nasıl oldu, anla~yım: . dıgenmle kavga ediyor. Ateşse otuz Fakat bizde de a~ devam ediyor. ! Muzık: Radyo orkestrası Şef .i de bulunacaktır. Hatt5. Cenubi Ame-
Erzıncan hattının kuşad resmmden dokuz buçuk, kırkta berdevam. I<afam yastıktan kalkmak değil , kı· !Ha.san Alnar.,, ·'k d k f . • . . 

avdet eden Murad Sertoğlunu görmek Bir hafta sonra tekrar beni muaye- mıldamıyor, adeta başımın üstünde 22.15 lfemlekct saat ayarı, a~a~s 11 a. a eş etmış old~gu yenı bır d~~ 
için istasyona inmiştim. Beraberce is· ne eden doktor: 100 kHo\uk bir demir konmuş, yerim- hab~rlcri, ziraat, esham . ~hvılat, ı Rı . bıle lanse edecektır. Bu dansın ıs· 
tasyon büfesinde bir iki kadeh parlat- - Telıiş edilecek bir scy yok, de<li, der: kald\nnak veya beni doğrultmak kambiyo · Nukut borsası "Fıyat.,, mı Zumbadır. 
tık. Onlar İstanbula, ben eve gittik. a hastalık seyrini ta için mutlaka ya rahmetli annec•ği.m, 22.35 Müzik : Cazband "Pl.., "Bir Hücum Akşamı,, filminde sV 

Vücudümde bir kınklık, bir kınklık r~ :::?:; kib ediyor. Ben ynhud da kardeşim başımı tutuyor. 23.25/ 23.30 Yarınki program ve lyah renkli Fransız artistin arkadaı 
~ynumda bir tutukluk, bir ağrı, ke- ~ ı şimdi bir kaşe ile lar. kapanış. lan Saturnin Fabre Lueien . 
mıklerim sızım sızım sızlıyor. ~J J • .. .. . . ••-•••••••• .. ••••- • • •• .. --•••••••..... , ' Baraux, 

Ak 1 'b' d d 'saf' a· r ~ kctrn tohumu la- Boylece ateş duşmeksızın ve başım TEŞEKKÜR Gabnelle Dorziot Margeritte Pien-v • -
. _s gı ı ev e c mı ır. var... ır pası yazacagı· m yerinden kendi kendine kalkmaksızın " 'eh 11 p . 1 'eli~ A .. ,,,.,. .. phlne B-aker ,,/ 

aspınn aldım yemek yernedım ko-- · , .. . .ıuı e e ıes es r. yrıca gayet sc.' ov-. ,....-:. • ' ~~ H 20 gun geçıyor. Şırketi Hayriye Mübayaa ve Tamı- . ................................... ·-_.-
kild' .. apı yutar keten patik bir ··· ·· · ~ J hi ,. • rr 

ycB~ 
1 

ım. rd • .. t h 
1
'. Doktorların biri gelip bırı gidiyor ... rat Müdürü Asaf Akant'ın illulünden JOn promıyer O%ep ne ıo Sunun da cebmde • 

oy e eus pus otu ugumu goren o umu apasıru H . . h' . t - ıı·d .. 1 . . . yanında yer ala-- 1-ıır Bu genç artis varmış 1' . . epsının tcs ısı ayrı akat sözü bir: muteve ı teessur erımızı, cenaze- ~ · - fi' 
annecığim: . v. boynuna korsun. - H t ~k . ' . t k'b edi sinde hazır bulunmak, çelenk, telgraf tin ismi Georges Marchaldir. Cibalide biribirlerile kavga Jt1 

- Ne o, Faruk, dedi, hasta mı • Annecıgım: as a seyrını a 1 yor... k b .. d k til tadil . Ramazan oğlu Zekeriya ile ail9'1_;, 
.ıın ? - Doktor, dedi, keten tohumu, Nihayet bir gece mlltlıiş bir kriz ve n_ıe t~ gon erme su:ek ~ Bu fılm gayet neşeli, zevkli ve bir üzerlen· aranınca Zeken·yaıııP~'-~ 

. . . . ve bızlerı taltıf buyuran şır etı mez- k · . . . • 
- Hayır. pıslık termefor koyalım mı? geliyor bana, boynumda hır sanc.ı bır ~ . r . h . k . .

1 
ço mce nilktelen havt bi\' Fransız de bir paket eroin bulun.muş, 

- Hayır deme, hastasın sen, neren - Koyun sancı.. . kure ıdare mec ısı eyetı ıramı e filmidir k . . . · _,,t 
... . . . . . . v diğer zevatı muhteremeye ve bütün · nara adliyeye verılmıştır.~ 

Rğnyor söyle. Sıcak su kesesı ıyı geldı. Uyumu • Kıyametı koparıyorum ... öyle agrı • k d 
1 

k b 1 1 -:::;:::::;-r..,. 
d · - k Gec b' k" il .. - .. mesaı ar a aş arına arşı orç u o - , 

Kar eşım soze arıştı: §um. e ır ara- ı .. çuz doguran böyle ağn çekme. d - d . ıeess·· 1 .. h 1 11••••••••••••••••••••••llİ-...-: · lık d . . ugumuz ve crın ur enmız a· • 
- Aman anne, ııe ısrar cdıyorsun. uyan ım. Kal • nuştir... bil if · k. b ı .. · . . . k se e ayrı ayrı asına ım an u a -

Hasta olsaydı soylerdı. Bır şeycıği ıp dışarı çıkayım, Yalnız bizim ev degı·· ı , konu kom"U dı- · t "k ı d d' ·ı ma gımız ınınnc ve şu ran arımı -
yok.. .. e ım. . ayakta... zın kendilerine lütfu iblağına gazete-

- Yok, o hnsta olmasa böyle ses- Aman yarabbı 0 Sabahleyin alaca karnnlıkta, kar. · in yük6€k delaletlerini dileriz. 
i7,, sadası.z oturmaz, çenesi h .. di. ne? .. Başım knlk - * d . . d nı~-r·k ,.1 l'h Ak t . . . eşım cıvanmız a oturan doktor B. &"" ı ası: ~· e ı a an . 

- Belln bugün konuşmak lstc.tni - mıyor. yi getiriyor. Mahdumu : Reşad Aknnt. 
yor. Evet başım yns- K · · s··h ı· Ak t 

. . . .. tıkt k Ik Han· a mer k d'I erımesı : u ey a an - Bılmez gıbı soylemesene. O has- an a mıyor ı Y a e ı e· l{ b' d . K 1 T bk . . . ayın ıra erı: ema o aya. U: olmasa konuşmadan durnbilır mi bır tilrlil. cek bir şey yoktu 1 Biradeıleri : Sadi, Hayri, Ziya 
hıç.. . Çahştım, çab~ladım. Anlı, başımı Akant. 

Aman yarabbi boynum kal~ırarnıyorum, kaldıramıyorum ves Doktor beni şöy~e bir muayeneden 
selam. sonra : !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!~~~~~~~~!!!!':"'~ 

fena tutulmuş Aldı m1 beni.bir korku ... Ne oluyo- - Kaç gündür bu hal devam cdi. ha.stn.hanenin 
Anneciğimin hakkı vardı. VücudUm rum, acaba bana inme mi indi. yor? diye soruyor. götürüyor. 

deki sızı her an Bağırmak isj.edim. lmkünı yok. Se- - 22 gündür. iç içe geçen ılu odadan mürekkco 
· k B bir yer burası. Sabahki doktor, diğer 

artıyor, boynum sım çı mıtor. - u zamana kadnr aklınız nere-
t onkluyor, dilim, a Güçbel·fı· .. k. cndım .. i .. karyoladan aşağı deydi? iki operatör gelip beni muayene edi -

tı - yor. Sonra i~eriki odaya gidiyorlar. 
~~~ dnmngım lmruyor, yor, surune, surwıe salona çıkı - - ! .. 

yorum. _ BaJ?ka doktor gelmedi mi? Bf>.ni getiren baba dostu ile konuşma-
her tarafım ateş Rah ti' .• . k h _ Çook. ğa başlıyorlar : me ı annecıgımm uy usu a -

....,;;Oi;lf~µQl gibi yanıyordu . fif : - Ne ise. derhal operatör Ş. ile Operatörlerden biri: 
Derece koydum, ,_ Ne oluyor, ne var? boğ3.1cı Ş. ye konsültasyon yaptırın. 

.__..,..__.......,baktım, otuz dokuz Diye odasından fırlıyor. Beni o hal - Amma onlar, hastahane dolcto 
buçuk, inanmadım, silktim. Bir daha de görünce şaşırıyor. Kardeşime ses- ru, öğleden evvel muayenehanelerin· 
koydum. evet otuz dokuz buçuk. lE:niyor. de yokturlar. 

- Vrcl, diyor, derhal ameliyat i · 
cab ediyor. Ancak bunun için ailesi · 
nin muvafakatini almak lazım. Çün
kü ameliyat olursa %90 ölür, % 10 
kurtulur. Sabahleyin beni muayene eden dok- Ne ise tekrar beni yat.ağa götilrU· -- Vakit yok, resmi hastahaneye 

tor: ~orlar. götürün, derhal konsültasyon lazım.. Bay Hayrullah soruyor: 
- Kabakulak olmu§Sun, dedi, sa - Hastahk seyrini Resmi hastahaneye kiminle, nasıl 

cıa bir müshil, bir gargara, bir de gideceğim? Peder lstanbulda, birade-
merhem yazdım. MUshili al, merhemi takib ediyor rin böyle şeyler elinden gelmez, valde 
.silr, sık sık gargara yap, evden bir Ertesi gün gelen doktor : ihtiyar, bereket baba dostu kimya.ger 
kaç gün çıkma. - Hastalık seyrini talcib ediyor. Hayrullaha ... 

Dediğiniy aptım, bir &ihı. iki gtln, diyor, korkacak bir gey yok, Fakat Allah razı olsun. adamcağız beni 
Dç glln geçti. Ateş düpnez bir tUrlU ... bir kere de berayi ihtiyat asabiye mü sanp sarmalıyor, kafamı tutturarak 
üstelik boynumda.ki tutuklukla ağrı tehassısını çağıralım. otomobile bindiriyor. Cebeci Askeri 

- Ameliyat olma.z5a?. 
- Akşama kadar ölUr. 
Bıçakla kesilmiş gibi, boynumun 

ağrısı kesiliyor. İçime bir gariblik ÇÖ· 

kilyor. Canım ağlamak istiyor. 
Onlar konuşmalarına devam ediyot< 

lar .. 
(Sonu 7 acide ) 

Bir dakikalık bir zaf ı yüzünden bütün saadetini 
yıkan bir aile babasının romanı 

TÜRK ARTİSTLERiNİN ŞAHESE~IDI~ 

ERTU G RÔşi:'ro. ,MU H S i~ 
CAHi D E 

FERDi TAYFUR - NECLA NEViN " 
SUA VI · SAiD - GÜLSEREN 

İSTANBULDA iPEK. MELEfC 
ANKARADA YENİ ve HALI( 
IZ M İRDE ELHAMRA 

Sinemalarında Birden 
Filmi ilk şeref temsili yarın akşam saat 9 da MELEK 

sinemasında verilecektir. Bu mUsamere için numaralı kolt, 
MELEK gişesinde bugünden satılmaktadır. 

~~~-.:.J:- - ~ 
64 - Bunlar seni alakadar etmez. Ne bil istiyorsun? - Bugün kavuştuğun rahat ve zen DUşUndilm. Ne yapabilirdim ve ne istemekten kendimi alamacıııtı' ~ 

Ahmed bey bir bana, bir ona bakı· tsti~orsan de~hal .. ve açı_k1ça söyle. Çirkin çirkin güldü : gin hayatı ka.ybetmek ıstemezsin el - yapmalıydım? Nazif in üzerine atılma at kadar evvel geldim. Fa.kat~ f 
yordu. Anl~ılan Nazili, muhayyel Senı buraya kım gonderdi . - Susmaya mukabil, Senin her şe- bette! Çalışmadan, hiçbir iş görme- mak için kendimi zor tutuyordum. Bıı man kapıcısı Ahmed Beyin b 
kocamın bir arkadaşı filan zannetti. - Aman hanımefendi .. kendinizi yini biliyorum. Ahmed Beyin de seni den avuç dolusu para alıyorsun. Bu takdirde çıkacak rezalet üzerine evi meın.iş olduğunu söyledi. 
Bana dönerek: beyhude yere asabıyete knptınyorsu- ne şekilde tanıdığını öğrendim. Ah- paraları kimbilir, ne lüzumsuz, ne terketmem icnb ediyordu. Hoş,"bun- Yeniden sırıttı: 'rl 

_ Efendi ile konuşl'I'.ak istiyor n~z. Hayır, işin . içinde k~rlm~acak med B. gibi ticari iti harı na büyük e- s~çnıa 1ıeylcre ~rfe~yo:sun. H~lbu- dan pek çekindi~im, k~r~tuğum yok- _ MalCı.m ya, beyefendi e# ,J 
musun? diye sordu. Cevab vermeyi- b~~ şey yo~. Benı ~~raya hıç kım.se- bemmiyet verğeme mecbur olan bira· kı .. ba~a ~erecegm yı\z lıra. benı ç~k :U· Fa~at İsmail B~~ ıçın ~azırladı - lunurlarsa, hanımefendi i]e ~~ 
eimi evet manasına a~rak Na%ifi mi· gonderm~~ı. Kendı .Kendime gcldım.. dam, sabıkalı bir kaıluıla beraber ya- ~uşk~ ~~ ~evklden kurtaracak, bii: gım plan da s~ya. duşccekti. Bundan dalına. daha kolay ve daha ,eti 
rnıfir odasına davet etti. Ve bizi içe- - Sözu kısa . k~s! Gevezelikten şama.k istemez elbette. Hele bugün yUk hır ıyıhk yapmış olac:ıksın, Aynı sonra herhangı hır .~ırsat bularak o- yan eder. ~"-. 
ride yalnız bıraktıktan sonra dışan ho:1}anmam. Ne ıstiyorsun ? girmiş olduğun sosyete hayatında ha· zamanda bu rnhnlın da hıç bozulma- na sokulmak çok guç olaca~tı. Kulaklarımın yandığını 9 
çıktı. - Çok mütevazi bir rakkam. kiki mahiyetin öğrenilecek olursa çok dan devam edecek. Bu parayı alamaz Soğukkanlılığımı muhafaza ederek Kendimi tutabilmek için 
Yalnız kalınca Nazif bP.m dikkatle - O da ne demek? müşkül bir mevkide kaıır:?n B~ çok sam, 0 zaını:ıı ~ed Bcyd:n iste - sordwn: ediyordum. JJefl' 6' 

od:ı.yı slizmeğe hem de \conuşmağa - Daha açık konuşayım, biliyor- trınıdıkları~ kapı~arıru böyle bır lta- mck. ~ecburıyetin~e .kalaca~. On- - l.smail Bcym bundan haberi var . - İstediğin para henı çol<· -""" 
başladı : oun fabrikada kaç para aldığımı ..• Bo dına açmak ıstcmıyeceklerdır. dan ıstiyebilmek lçın ıse seru nereden mı ? , §ımdi veremem. _;~ 1" 

- Fethiye, pardon beyefendinin ğauma kadar da borç içindeyim. Çok Nazifin sözlerini hayretle dinliyor, tarudığımı nnlatmağa mecbur kalaca- - Yo~ hayır ... O, hiçbir şeyin far - Bu olmadı i§te. Bilın~ ~ 
IÖylediği gibi söyliyeyim Şermin ha- acil olarak yüz liraya ihtiyacım var. işin sonunun nereye varacağını bek· ğım. ":h~~ ~yin b.~ıan öğrenme- kında değil Bana sadece senden ve hiye Hanım, pardon şerıxı~ ~ 
o.ımcfendinin zevklerini tebrik etmek Bunun yansım derhal almam lizım. liyordum. O, benim sükUtumu he 1al- sl, sen.ın ıçın hiç te ıyı olmıyncak. senin Ahmed Beyin metresi olduğun- bu alacaklılar ne kadar ~etil" 
lzıro. Apartmanlannı çok iyi dÖ§e- Öbür yansı için ilıi üç gün bekllyebi- de korkuma vermiş olacaktı ki cure- Nazif avuçlannı uğuşturuyor, be- dan bahsetti. Ben de bunun üzeri.ne lar. Hemen bu akşam kendi!~ 
ınişler. liriın. tini daha ziyade urttınnaktaıı çek.in - nim korkmaını, ve kenrusine derhal ne kadar olsa beraber çalışmış oldu- lira vermezsem çok fena 0 ;-> 

,1=...ci3llnü kestim: - Bu parayı benden r:.eye muka· medi: istediii paı~.t.)'l öciememi ~ordL ~bir arkadaşaou d yuet .-.C (~ 
.,_ 

_,. 



ıtMO YENi SABAB 

Esad anlatıyor : 

Ruhlarda ve 
Zihinlerde 
Disiplin 

(Başmakaleden devam ) 

hakikatte düşman propagandası ta -
rafından verilmiş talimata tevafuk e· 
den ve alenen ortaya konması ordu
nun ve halkın manevi kuvvetini bo
zarak milli müdafaaya zarar vermek 
maksadına ibtina eden yalan sözler -
dir. 

F enerbahcenin 
' 

futbole nasıl 
sevimli 
merak 

oyuncusu 
sarmış? 

Sayfa: 5 

Ttirlqıe:re ceTtrea : u·OSP.:YlN CAlllD Y ALÇIM --- -

" Kangren olmuş bir beden miifek
kirenin şa~aaaile hiç de daha 

güzel bir hale g~l~mez.,, 
-127-

Bu hakikati müdrik bulunan ırk
Ç• devlet terbiye sahasmilaki ,.azi. 
f esiııin dimağlara ilmi tulumba 
t!nrhclerile sokmaktan ibaret oldu
ğu zannına diiı;miyttektir. Muva -
fık yetiştirme usullerile tamamen 
~lim bedenler eMe etıneğe gayret 
gösterecektir. Fikri melekelerle 
i!)tigal va.zjfet>i ildnei safda gele
c.ektir. FaJmf bunda ela f'D esash 
~aye karal<teriıı terbiyesi ve bil
hassa irade kuv\'etinin \'e karar 
vt·rme kabili~ etinin inki'>afı ola
caktır. Ayui ı.nmanda ~ençler ef
al ve harekfttiarmın me:tuli~ etini 
tetaretle kabul ctmeğe de alıshn
lacakbr • .A-.d tahı;il t.n sonrn ı.;ele

cektir. 
Irkçı de\'let şu prensipten yola 

çıkaca)<tll' İlmi hiilfürii mcbadi -
deıı lha.r t olan, fakat hf'dcni selim, 
l•c.ınıldı-ri n::ımuslu \.'e nuıtin bulu -
nan, hir harar almasını sc\"f'n, ira
de kunt•tile ınii<>.ehhez ol:ın bir a
danı milli t•emuat ic:in, fikri nıev
Mheleri ne olursa olsun, hir malfıl

dc-n daha taydalıdıT'. Fizil< bakım
dan miltcreddi, iradeleri zayıf, kor
k:ıkca bir sulhçülük tarafdarı i.
lımlcrdcn mürekkeb bir kavim hiç 
bir zaman ccnnctlık olamaz. Hatta 
l>u yeryüzünde bile hayatını temin 
f'ciemcz. Mukadderatın bızc :ıçtığl 

çrtin muharebelerde en az bilenin 
mağlüb olması nadirdir 

Mağliıb daima bilgilerinden en 
nı merdane kararlar istihra<; eden 
\'C bunları pek fena smctte tatbik 
<'yliycn kimselerdır. 

Husılı, fizik ile maneviyat ara
sında bir ahenk mevcucl olmak li-
7Jmdır Gangreıı olmuş hir lıeden 
u1\ifcl•hirenin şa~sı ile hiç te da
ha gii'l.('I hir hult• A•·lemez. Hattfı. 

cnerjiltnnin fıkdanı yU.ıünden ka
r:.ırsız v" korkak olmağa mnhUtm 
Jru!:lurlu doğmuş yahud malfıl kim
E'-<'lcrc gayet tam bir fikri terbiye 
vcrınPk haksız olur. Yunanlıların 
tssawur etmiş oldukları güzellik 
iclealını ölmez bir hale sokan şey 
C'ıı muhte~cm fizik giiıellikli mti· 
frkkırcııin p:ırlaklığı ve ruhun ne
cabeti ile harikalı bir surette bir
lesmcsıdir. 

MolLkc'11in: ''Şans ancrık liyaka
tm arkası sıra yürür,, yolundaki 
sözii doğnı iso, şüphe yok ki beden 

ile müfokltire arasındaki münase
bC'tler hakkında da doı;>Tudur. 8e
Jim bir müfekkire umumiyetle an
cok selim bir beden dahilind<' ıın
kin olur. 

Binaenaleyh, bedeni gürbüz yap
r.ıak ırkcı bir devlette ferdlerin işi 
oeğildir. BÜ en evvel ana babaya 

taallük eden yalnız ikinci ve tiçiln· 
cii derecede vatandaşların heyeti 
r.ıecmunsına aid bulunan bir me-

sele de değildir. Bu devletin tem
:;il ve himaye ettiği kavmin bekası 
i~in bir zarurettir. Nasıl tahsiie ta
alhik eden hususlarda devlet ferdin 
ttrbest karar vermesi hakkına bi
raz tecavüz ederse ve ona cemaa-
tin hukukunu karşı çıkarınıa ve 
çocuğu, ana babasının arzusuna e
ht:mmiyet vermeden, mecburi tah
ı;ile tabi tutarsa, ırkçı devlet de, 
daha bilyük bir nisbCtte olmak U
zere, milletin muhafaz.asını alaka-

dar eden meselelerde ferdi erin ce
haletlerine yahud anlıyamamazlık· 
l:ırına karşı kendi otoritesini galib 
kılmalıdır. Terbiye sahasındaki ic-

raatını o surette teşkil ve tanzim 
etmelidir ki gençlerin bedenleri, en 
küçük yaştan itibaren, takib edil-

DJekte <'lan gayeye doğru temayül 
f:tsin ve sonra muhtaç olacaklan 
metaneti kazansınlar. Bilhassa, bir 

kış bahçesinde gibi bilyilnıüş bir 
nesil yetiştirmemeğe itina' etmeli • 
.iir. 

Bu terbıye \'e fakat sıhhat işi ip

tida genç anneler üzerinde tesir 

) apmn.lıclır. Be.~ on senelik bir gay

ret doğumlan tamamen asiptik ha
la sokmak netice~ini elde etmeğe 

kifi g-eJmiştir; nifasi humma vak.a 
hın son derece nadirleşmiştir. Has

t.1bnkıcıların ve bizzat anaların 
krbiyeleri esaslı surette temin e
Giilrse. c;ocuklara, ilk senelerden 

itibaren, Mnraki neşvünümalara 
gayet iyi şartlar içinde vukun. ge
l<'cek surette ihtimam ve itina gös
termek imkan dairesine giı'ccektir. 

Irkçı bir devlette, mekteh !izik 
tt'mrinlere !Şimdikine nazarnn fev
kalade c.;ok vakit lal1sis ed~ktir. 

Genç dimağları lüzumsuz bir yiik 
ile haddinden !azla doldurmağo. ha. 

cet yoktur. Tecrübe bize öğretlyot 
ı. i onlar hatırlarında yalnız Pat'!a 

r-arça şeyler muhafaza ediyorlar. 
Bundan ba.'}ka, öğrendiklerinin e
~ıı.cılı taraflnrı zihinlerinde kah:aı -

~ or; ikinci derecede istifade edtle
n.E'z teferrüat kalıyor. 1' ılh&kika, 
genç bir çocuk kendisine adeta tık-

lım tıklım doldurulmuş mevzıılar 

::ırasında makul ve muhakemeli bir 
r.yıklama ameliyesi yapmaktan a-
dzdir. Bugün yapıldığı gibi, orta 
l":ıt>kteblerin haftalık prograın.ımn 

iki kısa saatini jimnastiğe tahsk 

etmek ve hele buraya devamı ta
lebeler için ihtiyari kılmak sırf fik
ri terbiye bakımından bile ağır bir 

hata irtikab etmek olur. Bir genç 
adamın hiç olmazsa sabah, akNm, 

her türlil jimnastik ve ~por nevile
rinde, birer saati fizik temrinlere 

tahsis edilmeden bir günü geçme
melidir. Bilhassa bir sporu, boksu, 
Jı7c ihmaJ etmeğe gelmez. Halbuki 

bu spor bir sürii g{'ıya "ırkçı,, Jar 
nazarında anif ve amiyane bir şey
dir. Bu husuı:ıta "kültürlil,, 1111lhit
lerde ne kadar yanlış fikir ve mü-

t nleaların intişar etmiş olduğa ta
suvvur edilemez. Delikanlı eskrim 
ôğrensin, sonra znnıanını dUello et
mekle geçirsin, işte bu tabii ve 

ıııuhtercm göriilüyor da boks bebe
ınehul anif oluyor! Niçin? bunun 
kndar kavgacılık ruhunu inkişaf 

l"ttiren, :şimEck kadar seri kararlar 
vcrmeğc IUzum göstP-ren \'e bede
ııc celik yumu§akhğlnı ve sertnği-

:,i veren hiçbir spor yoktur. Gc.'1ç
ler için, bir fikir ihtilafından doğ
muş bir kavgayı yumrukla ha.1Jet-

rıel< iyice bilenmiş iki kılıç ile hal
letmekten daha anif değildir. Hü
cuma uğramış bir adamın, mUte
cavizleri yumruklarile de!etmesi 
kaç1p ta ı>olisi imdadına çağınna
~ından daha zelilane değildir. 

Fakat herşeyden cvve1 genç v• 
bedence hastalıksıı bir adam clar
belere tahammül etmeyi öğrenme-

lidir. Bu premup, tabii, bizim. mü· 
ft>kkire şampiyeınlarına bir vall,şİ· 
Y<' layık gibi gelecektir. Fakat ırk· 
çı devletin rolü sulhçU "eetlıete, 

terden ve fizik bakımından müte· 
rffidi insanlardan mürekkeb bir ko
loniyi terbiye etmek değildir. O.un 
beşeriyet hakkında beslediği ideal 

hayal, tip olarak muhterem ~Ok 
turjuayı, faziletli ihtiyar km ka· 

bul etmemiştir. Onun tipi merdee 
ve mağrur bir enerji sahibi erkek· 

ler, dünyaya gerçekçi insanlaJ' ge· 
t1rmeğe kabiliyetli kadınlardır. 

İgte bunun için, spor yaJııız ferdi 
ku~·etli, mahir ve cUretli yapma
ğa mahsus değildir, onu sertıeg,Jtir
ınesi ve mihnetlere, mağlfıbiyetle
n> tahammuı etmcğe alıslnn hale 
getirmesi de lhınıclır. -

Eğer bizim mlinevverlerimiziıı bü 
tün üstün sınıfları yalnız münasib 
ve mümtaz şeyleri öğrenmemiş te 
bunun ycnne boksu öğrenmiş olsa

lardı pezevenkler, asker kaçakları 
v~ buna benzer ayak takımları ta
rafından yapılmış bir ihtilale ma

hal olamazdı. ÇünkU bu ihtilij. mu 
vaf fakiyctini faillerinin cesaret ve 
cUretkarlığına değil devleti idare 

edenlerin ve onun mesul şefleri o
lanların korkakça ve acınacak bir 
surette kararsızlıklarına borçludu!'. 

<J>.YMH YW), 



Sayfa : 8 

Bir Rüyanın· Günahı 
Yazan : M . Reşad 

YENİ S ABAH y 

Üsküdarda karga Karabük fabrikaları 
ticareti haşladı müdürü şehrimizde 
Muzır hayvanlarla mücadele ka.nu- Karabilİc demir ve çelik fabrikala-

nu ve buna. bağlı talimatnameye na- rı umum müdürü, General Seyfi Ak
zaran kargaların fazla bulunduğu koç şehrimize gelerek bazı tetkikler
mahallerde herkes bir karga öldür- de bulunmağa başla.ım!Jlır. 
mek mecburıyetindedir. İstanbul vili.- Umum müdür Mıntuka Ticaret Mü 
yeti bu tamimin icabatının tatbikini dirile görüşmüşti.ir. Şehrimizde bu
ÜskUdar kazasında ilan etmiştir. Bu lunduğu müddet zarfında demir ve 

Yorgun ve ölgün sanlıkları hasta-ı alkole tercih .:~mişti. . sebeble bütün Üsküdar halkı asgari relik limited şirketi, demir fabrika-
nın loş odasına dolan güneş, ufukta Onu evlendıgım zaman da sevmıyor birer karga öldürmek mecburiyetin- törleri, demir ithalfLtçıları ve tacırleri 
son bir defa daha parladıktan sonra dum. Sonra da. sevemedim. Hayatı dedir. Halbuki Osküdarda halkın ke- ile görüşerek ihtiyaçlar etrafında bazı 
görünmez oldu. Alevli bir kor gibi ya- sadece kalb penceresinden g~r~~ğüm sif bulunduğu mıntakalarda silah notlar tesbit edecektir. Karabük fab 
n:ı.n kızıl bulutlar yavaş yavaş söndü- çağlarda hayalimde kalr~ış bırısı var kullanarak karga öldürmek müşkül- rikası mart içinde döküm için kula
ler. Şimdi semada sadece külrenginde dı. Hep onu~la meşguld~m'. B~banın dür. Bu itibarla bu mıntakalarda otu- nılan Pik dcmır ıstihsaline başlıya · 1 

bulutlar kalmıştı. Bahçenin gittikçe sık sık evimızde topladıgı ıçkı mec- ran halk ceza vermek mecburiyetin- caktır. Bu istihsaliit yakın bir 7.3 -

koyula tan karanlıklarma dalan uecla: lısl~rine baznn "o,, da ge!ıyordu. t Ek de kalmaktadır. Bu vaziyet bir nevi manda. ihtıyacı karş1ladıktan başka 1 

- Anne elektriği yakayım, hava serı geceler baban sızar kalırdı . şte kaı ga tıcaretıne sebeb olmaktadır. ihrac edilebilecek bir vaziyete gele • 
iyice karardı, dedi. böyle gecelerden birinde yarım k~I· Mesela başka mıntakalarda karga öl- cekt.İr. 

Bitmiş ve erimiş hasta kadının ku- mış sevtlayı tamamlamak ~rzusıle düı en bir çok kimseler bunları Üskü- ı vvvv""'"""""'"""l"/'o,,/V">/V'VVvv""""'"""" 

ru elleri kıpırdar gibi oldu: kavrulduk. Ço~ mücadel~ cttım. Fa- darda halka satmakta bu suretle ce- MAllKEMELERD~ 
1 

- Hayır ya.vnm ! Böyle daha iyi. kat 0 ak&am nıza~t . ve glmah korku- zadan kurtulmalarına sebeb olmak-
dedi. Karanlık: sana anlatacaklarımın ları cok zayıf ''c acız kaldılar: Onun- tadır Üsküdar halkı vilayete müra- Bir katil davası 
beliti pasını da sürUkler. Annenin yi.i- i:ı bir riiya gördük. O g:ct;:nın uzak caat ~derck bu komik vaziyetin dil - Kağıdhanede, Subaşı denilen mev-
zünü hayalinde hep sevdiğin gibi ya- rüyasından "sen .. ca~lı ?1r hatır~ o- zeltilmesini ıstiyecektir. kide, ağıla koyun koymak yüzünden 
şatabilmen için her şeyi karanlıkta larak kalmasaydın şımdı her şey 1 u- VVVVVVVVVVV'v~ aralarmda çıkan kavgada. Klhya Ni-
anlatınam lazım .. Karanlık; kötülük- r.utabilirdim. POLiSTE: yazi ile Cevadı tabanca ile öldüren 
lcrin anası olduğu gibi bazan da me- - Ne diyorsun anne? demek be - çoban Arnavud Şabanın muhakeme-
zandır. Sabahleyin bu karanlıklarla nim babam!! Tavandan dökülen sine diln birinci ağır ceza mahkeme-
beni ve herşeyi kaybettiğiıı zaman bel - Sus Necla .. bundan sonra sana. SIValarla yaralanmış sinde devam edilmiştir. 
ki, nefretini de ölmüş bulacaksın.. kızım derneğe de ulanıyorum .. şimdi Pangaltıda Şaır Nıgar Mk:ığında Müddeiumumi Ubeyd iddiasını ser 1 

Doğu mektubu : 

Erzurumdakl Batpazan ayni 
zamanda bir hastallk yeridir 

Belediyenin na;;rı dikkatini cef~ 
ed .. riz. O ·,1daki eşy.aları Eıhhatı 
umumiye namına etilderı gt.çir~in 

..,.,,.-:, 

~ ... 

- Oof anne! Yine tuhaf tuhaf ko- ~enden sadece bir insan olarak mü- İspanyol apartımanında oturan Av · delmiş, Şabanın suçunun şahidlerin 1 

nuşmağn. başladın. Doktorun söyle- saad~, mer~amet diliyo~~- Ne o- ram karısı Ra."el yatakta yatarkmı I şehadetlerile sabit olduğundan, ceza 
diklerini sen de işinUin. Yakında a- lur bır dakıka daha benı aglamad~n tavandan dökülen sıvalarla yüzünden kanununn 4.50 ci maddesie göre idam 
yağa kalkacaksın işte!. din~e! :Ağla.mak; .gözyaşları hiç .bır ve muhtelif yerlerinden yaralanmış - cezasile cezalandırılmasını, ancak o - Erıurum (Hususi) - Şehrimizde 

El'Zllnımdu hir man7.ara 

D . k 1 . b' tu··rıu- kı şeyı erıtemıyor kı. Hattk kalbimız - rd B d 
emınce meca sız ve ır • . . . • .. tır. Yaralı kadının tedavisi yapılmış- )enlerin de kendisini tahrik ettikleri- bir (Bat meydanı) va ır. u mey an 

_ Şu hale nazaran, bt>lediyedefl 
niçin Utü istemiyorı;unuz? e d h .,A 11 . gu··rlu'"kle deki zehırı, acıyı bıle .. ege!' boyle ol- k b' d "b tti ııır amıyaıı ası..unın e erı ~ . . . 1 tır. nin göz öntinde tutulmasını istemiş- aşağı, yu arı ır çarşı an ı are r. k lktı N la .. 1 . . ıslaklığını masaydı senelcrdenberı gı~lıce ka - y I d" • k 

1 
b 

a : d ec kgloz erkı~ı~ b eg- bime akıttığ'ım göz ya~laı 1 bütün ic ara anmış tir. Dedelerimizden ya ıgar a an u pa- vardıramıyoruz. _ ııJ 
annesın en sa ama ıçın aşım - . . .. .. . 1., ş· d' Şoför Hasıının idaresindeki 1857 Şaban müdafaasını yaparak Niyazi zar yeri, her gün snbahleyin erken- ' _ Bu meydanda. alınış olduguıı !"' d . K Jler dalgalı kum-1 saçlar sızılarımı sılıp supurdi.i. Nec a. ım 1 b. Be tta k ı ·· ·1 kad •r d ı turıY0 ı. uru e ... .. h k k ff numaralı tak.~ı otomo ıl yazı n ı·ıe Ce"adın kôndisini öldilrmek iste- den başlama ~uı·etı e og ~ye h bu kirli eşyaları nere e yı :a 

fıeY - lstıyoruz, amma bır ııe ı 

il . d d 1 t sana 2una ımın en or unç en a e- • ... B d t . t 
zcrm e o aşı. ~ .. 1. • . 1 .ft ~"hzadeye giderken Cerrahpaşada o- Caalivetle devam eder. ura a ıcare sunuz? ~ dilmez tarafını soy ıyecegıın .. ıayaw. '"" diklerini ve ncf~ini müdafaa için bu • Y 

vrum ı Bak sen de aghvor turan Niyazinın 6 yaşındaki kızı Şem- eden esnafların ekscnsı seyyar alış _ E"lcrımı'zdc vıkattırıyoıw.. - a · . . J - heniiz sen de sadece kalb penceresin- işi yaptığını söylemiştir. t • J c<; 
sun. Demek; hıslerın dok~orlardan den baktıc;.ın çag·ıarda olduP-ıın için; sigüle çarparak kaşından yaralamış, h k k . . b k .. verişçilerden maduddur. Ayrıca o u- _ Hastalıklarııı ev halkınıza g 

sası b 1 t> •· ~- yaralı kız Haseki hastahanesine kal- Mu a eme, arar ıçın, aş a gune rakçı tabir edılerı dükkan salıibleri . k uz 1 çok daha e . ı_ ve şa.5maz ır an ~yı- en çok şimdi kırılacak ve beni belki b k ı t mesındeıı kor muyor musun · §ı varmış. Nıçın hıçlarıyorsun Nec- de cbcd'ıyen affetmı'"•eceksı·n.. "o, dırılmış Hasan yakalanmıştır. ıra ı mış ır. 1 de çoktur. ,. vorııt 
J ' p it h · · -· - Nasıl lcorkmuyoruz, kor.-.u~ ıa.? Çoktandır beklediğim öltim benim kimdi? diye sorma! "O,. beş sene e~- Bu soğu kta denize düşmüş .. _a o ırsızı . Bu meydanı, faah~~ıte tgcçtıf? za - amma ne vapalım maı§ct mesclest 

için bir nimet bir kurtuluş .olacak .. vel öldü. "O,, geçen sene nitı<>nlandı- Ad . k lesinden vapura binmek i\- Dün, uzerındekı palto ve ceketın maıı sı>yretmck. ha ı ca en, ınsana • · . t \'eJ'C 
sen m~su 0 

aca ve er ~eyı u~u a- ğın Ce\'detin babası idi.. zere koşan Paşa a çe şışe a n asın · b h"d' k d ldım d 1 k h 
t "r"· a ıs e b h . f b ·k ' halile mütenasib olma.dıg-ı görülerek çok şevler ö<Yretıyor, bununla bera - Bu ufak konuşmaya mhaye 

ca.k bır yaştasın. On sekız yaş. Bu . . . . 17 d z-e · ka.- yolda polis tarafından çevrilen Fuad ber bir çok ta acı ve koı kunç a ıse· re ora an ayrı · ,,
1

• Hasta Son kudl·etını sarfetnuştı da amele yaşın a ıuer. ayagı 
1 

d . .. .. b .-..ın Jıll" 
bir genç kız için ne demek? Kahka- _ . • . .. k d . d.. .. etraftan yeti- ' adında birisi bunları nereden aldığı tere şahid kalmaktan da gerı urmu- Çok basıt gonıncıı u mesç" :ı;I< 
halı fırtınalar, köpüklii çağhyanlar, zorlıkl~. ka~dırddı~ı ~~lerı seb~sıbz~ !h0t~- y.n1ra k be.nı?.e .1 tauşmuş, ttugu· halde sorulunca v~purla Sarı yerden gel .1 yor. Bir gündü, bu meydanı gezmcğe katte; üzerinde gilnlcrc<> dutulila\i-ganın uzerıne uştu asa ı ır ı ı- şı ere ır mı t r su yu , d "k 1 l 1 b' 1 • w hiç ş p 
dçekli şen bahçeler hunların hepsi • . :· . 1 .. k 1 t d . ed'J k .. Be- diğini ve "apur köprüye yanaşınca, gitmiştım. Mey an omuz omuzu so · mese e en en ırı o nugııırn rsıs 
bu ya.sın bu genç kızlık çağının sade- Jaç ıle ~nrsı!an Necla bır dşey er soy- u~~r~ m~, he av.ı ~ ~~ı ı:~;ır tayfaların kamnrasında bunların aı::ı- miy~cck deı·ccede kalabalık bir insan etmemcliyizdir. Bu suretle, habCI gıı 

. d 1 :r..• k t hazan lcmck ıstedı. Fakat tıkan ı. yog u as a anesıne a r . k""tl ·ı d 1 d U bıı· rnu··ddct l k l lıarı .. ·ı bir sari hasta ı ce bırer parçası ır ar. .c a a . . . • ıı olduğunu görüp çaldığını söylemiş- u esı e o uy u. zun o ara ıer "' · ı.ı· 
bu çiçekli bahçede kanadı kopmuş bir Dışarıda g~ce ıyıce ?a.stırmıştı. Kamyonla çarpışm~ş . tir. Fuad. hakkında tutulan zabıtla bu meydandan ayrılmııdığım halde, yakalanan bir aile efradının hnY~ıı· 
kelebek görünmez ruzgarlarla şaş - Hasta odası bır mezar gıbı karan - Osmanbeyden Pangaltıya ~ogru ?1t dlin Sultanahmed birinci sulh ceza meydan asla kalabalığını azaltmamış nı dlişünmckle beraber aynca da •• 1'1 
kın ve beyhude çırpınır. Kah yerde tıktı.' :en~re kenarlanncla dolaş~.n me~te olan '·atman ~Ir_nası~ ıdaresın- , mahkemesine verilmiş, mahkemede tı . Bir tarafdan geliniyor, diğer ta- nış, biliş, konu. komşusunun da; ı 
.. .. ek kah U""rak fakat her an sessızlık, gozyaşlarına karışmış u- dekı 139 numaralı Şışl~ - Tünel tram- 1 so-ylemiştlr· raftan gidiliyordu. Yalnız nazarı betlerini naznrd:ııı kaçımıaınnl '11b, suruner ....., · · k 'k h k ki d ' · · k t ·a f" H f şun arı · · ·ı 

1 k .. 1 k .. "k mLdsız ve csı ıç ırı arın ınme- vayı aynı Lstı ame e gı en şo or ı - dikkati celbeden bir şık vardı; gelen- övle zaman göreceğiz ki bır aı e. . . biraz daha solara ve o ere suru - .. b kl' d 3946 1 1 
_ Benim, yerim yurdum, işim gii- J nıl 

d k . 1 k sım e ıvor u. zının idaresindeki numara ı <am lerin eli dolu; gidenlerınki boştu. Ne- aile değil; icabında bin ailedir, 
knen bu kana sız ve ren ·sız var 

1 

; .......... : ................................ yona çarpmış, ikisi de hasara uğra · elim, param pulum yoktur. Sarıyer- ler getiriliyor? Bunlnrı ayrı ayrı say- ki'ımetimizin sarfettiği bu kndr.t tı~ nihayet bir "·erde siikfın bulur \'C u- T · d "I 1. d 
1 

ı· d \1 k'' Jır 
J amır e I 8 0 p O IS mış, vatman yakalanmıştır. en vapura gc ıyor um. apur op- makı ·mka~nsızdır. Yatal< takımından davi 7.ahmetine raü-tnen sari hasta ıd nutulur. Yalnız onun koptuğu yeşil T r ı k n· 11 

Esrar taşıyormuş rüye yanaştı. ay a ann amarasın· tutunuz dn ir çamaşıra varınca va lnrın fazlalastıg·ına hayretle ş l ıt' bir dal parçası, terkettiği bir hayal merkezleri d b it ·ı ı. t d d .. J • g 
Sarıyerde Osman oğJu Eyilbün üze da a u pn ° ı e ceı-:c, uruyor u. kndar her şey .. bu eşyalar meydana olacağız. Acaba neden selıebını bahçesi vardır ki 

0 
her zaman yaşar. Ekserisinin lıarab olduğu görülen b Benim ele iizcrimcie gömlekten başka · ? 

ve unutulmaz. _Eğer .~n ıı_ayatta ya- [)Olis merkez ve mevkileri binalarmın rinde bir miktnr esrar bulıınmuş, u- . kt y d A k 
1 

getirilir getirilmez hiç bir merasıme müyor· ve aramıyoruz. .. ııl 
b ı d gü h ı nu Kadir adında birinden aldığını söy bır şey yo u anım _n. n ara ı tabi tutulmadan doğrudan doğruya Veremden, tifodan, hatta cu~ • payalnız ~U:a 1 

sey ım na ım < a esash surette tamiri kararlaşbnlınış, 1 . !' d' d k 1 k ' k' . b' Hümımeddin adında bır arkadaşım r eclT d Aı d k "J b'r ııı 
bernbc_r_ s .. urı..ı.k_l·e· r, ceza_mı sadece Alla- bu 'ış 'ıç·ın 'ıcab eden tahsı·sat temı·n e- emış, \.S ır e ya a ananı ı ısı ır- d 0 b 1 ld S b tellfıla tes ıın ı ıyor u. ·a arı ço gibi pis bır hastalıktan o en ı _,.ı 

11 d dl" ·ım· 1 d" _ var ı. un arı a ı . • onr-a ana . d T IUi.l b 
1 

h _ 
1 

.... 
1 1

eve hın buyuklugune sıgınarak bck.ler- dilerek muhteljf kazalarda 25 bina . en a ıyeye verı ış er ır. verdi. B~n de, ceketim ve paltom ol- geçmıy~r u. e u eşb~a afrık. a~ç. sanın yatagı, ça~~ş.m e suru nb e;Ş. d
. Fakat hayat öyle tuhaf ve ın Yaralanan çocuk öldü • . . . .haraç dıyerek herhangı ır a ıre -.:e· bu rneı.·dana getırıhyor, halk u • tm. . , . .. • - nın tamiri tamamlanmıştır. 26 tane- madıgı ıçın sırtıma gıydım. Yolda b 

1 
b' . f J • • .. .. B ıııı f ı ki N zamsız Ve guna

hkar ta a· k .. l s ıta ahmed yahud da orada u unan ır esna a ynvı ahuak evıne goturuyor. u sa s z · 
1 

- sinin de tamirleri bitmek üzeredir. ır aç gun evve u n ca- yakaladılar J st" 
rafları·, yekdig-erine her şeyden çok . mı'ı· avlusunda top oynarlarken ara- . · . . . ihale ediliyordu. Çok tehlikeli olan ve reket acaba bu hüdiscniıı yegane 

B d b k d 1 A Hakım Reşıd, bu ıfadesınden son- . . . . . b k . . . . d 111•· daha kuvvetli, çok daha devamlı bağ- duln Kan a: a Y1.enı enk~abp~ an - Jarında "tkan kavgada arkadaşı 18 . . hoşa gıtmıyen bu halın neticesı™ e beblcrinden bırısmı teşkıl e er fı 
ının .. ra yerı ve yurdu olmayan Fuadın k 1 d - d h ı . 1 · t bil ' lnrla düğümlenmiş .. öldükten sonra ~a 0 

u taavagıl po ıs tmev Bıı kınask_ d yaşlarında ve Akbıytktn Değirmen ' T k . . lenıeye sabrım ama ıgı ıçın er a etmez mı soruyoruz? şın u d' 
benden ayrılmıyacak olan bu bağlar; ınşaatı. marn anmış ır. . a ır oy e sokağında 1 numarada oturan Vahi.i tevkı ıne arar vermıştır. oroda oturakçı tık yapan bir tanışa belediye ütü parasını da aldığı h~~ıtı 
beni oyle korkutuyoı ki. Bana öyle o_sm~~ı~e ve Pangaltıda Sılahşor ~ev oglu Sıtkı tarafından çakı ile karnın- Bir hırsız yakalandı yaklaşarak sordum. ütü kullnııı asıdır. Made~ki . ııtiı"· 

. k' b 1 .. 1. b·ı· kıle.n omaları da tamamlanmak uze- - - 1 d b ı · k k 
11 

ak r cdılmıŞ gelıyor ı un arı sana soy ıye ı ır - . dan yaralandıgını yazdıgımız Refet a- Sultanahmedde Yusufun ahırından - Arka aş: uraya ge en gıyece u nnnı· tan sar ınazar .. ııı 
ıem biraz olsun acılanm dinmiş ola- redır. dındakı çocuk, kaldırıldığı Cerrahpa- çuval ve mu~amba çalan ve Çember- ve yatacak gibı eşyalar belediyece Resim niçin alınıyor '? Buna bir ıur 
rak gozlerimi kapıyacağım. Lakin Önümüzdeki sene içersinde. bütün şa hastahanesinde dün ölmiiştür. lita.oıda hamal Jbrahimin iki teker - ütüye tabi tutulmuyor mu? akıl erdırcmiyoruz. 
ıoyliyebilmek; itiraf edebılmek için polis merkezlerinin yeni kabul edilen Cesedi mııayeno eden adliye doklo- Jc!tH yük arobasını çe.larak parçala - - Hayır, üç dört senedir bu mey- Bı> şöyle !alımın ediyoruz. Jlıı f 
kendimde hillfı da hu bir kuvvet hala tipte büyük ve modern binalar inşa ru ~alih Ha.sim, liliim sebebinin tayi- yır satarken ynkrılanun. bimekan ta-1 dandu alış verişle meşgulüm. Ya bir sım ütü paraaı olarak alındığın• si. 
daha JJir cesaret bulamıyoıum. edilerek buraya nakilleri için tedbir- ni için morga knldırılmasına !Uzum kıınından subıkıılı Rcceb dün ~ult.an- defa yalıud da iki defa iitü yapıldı - belediye bilmiyor veyahu<l da ts.!',

0

(. 

- Anneciğim sen kendini boşu bo- ler alınmaktadır. göstermiştir. ahmed birinci sulh ceza mahkeme -1 ğına. şnlıid olmuştum. Baska bilemı- sal olmadığı için Utü getirternı] tıe' 
ıuna üzüyorsun. Bak! rengin bile gün Sıtkı yakalanmıştır, bu gün sorgu- sinde tevkif edilmiştit'. yorum. Bu düşünceyi kabul etmekle ber3 t>tll 
den gUne pembeleşiyor. Hele gözle- Halka ar azi tevziatı su yapılacaktır. _ Burada satılan eşyalaı·dan, ıı._~ Utü parasının alınmadığını d.a ~·aY' 
rin bu akşam o kadar canlı ve renk- Çorlu (Hususi) - 939 da inşa ve Otomobil çar ptr --- - Jedıyc kaç kuruş ı·esim alıyor ? etsek yine bu meydanın bır il~ ıı" 
li ki! • 940 senesinde de iskan edilen Kara- Amatör şoför Hayim Viktorun ida- tTtZAR _ Yüzde dört buçuk kuruş. muhakkak surette ihtiyacı o!dugılııı· 

- Hayır yavrum. Her alev ve her sinit göçmen köyil halkına iskan fen resindeki 518 numaralı hususi otomo· Yazımızuı çokluğundan "[(el .1- _ Bu dört buçuk kuruşun niçin inkar etmemeliyiM~· B~: .~alnız ~~e-
zayıf alev bile söneceğine yakın bir- memurları tarafından toprak talimat- bil, Fatih tramvay durağı yanında, li<,--u ile Sultan Azi-=,, ic/Til;asım l:o- l ahndığına vakıf mısınız':' rum h~lkın.ın degıl, ~~tu_n ~~ sı;1 
den parlar. Sonu; her şeyin sonu da- namesine göre arazi tevziine ve zi- İbrahim kızı 20 yaşında Gülen! çar- yamadık. Okuyııcıılarımı::dmı ö-:ür- _Evet, bu <lort buçuk kuruşun iki tin selametıne en bUyuk amıldır. 
ima böyle biter. Babanı biliyorsun, raat i.lltından da pulluk vesaire ve- parak yaralamış, şoför yakalanmış, Zer clileri::. 

1 

buçuğu tclla!iye, biri damga biri de lemek bi1 .. den temini onlardan. 
alkolik bir adamdı .. beni her zaman rilmeğe başlanmıştır. Güler tedavi altına alınmıştır -••• - Utü parası nam ile alınmaktadır. Muhlis Sa~~ 

w -··· ZiiA' 41 ~ 8!-----~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~---...--w~=~a~~~~~~~~~~--~~~~~~~~~--:": t, 
İki başka şahid, ayni şahsın yine Pol yine sakin ve sakit bu şehade- nete inkıliib etti. Hcrkesde bir me - kanunuevvel giinü saat 18.15 de J<• 

birinci mevki bekleme salonunda ti dinledi ... Kafasını önUndeki masa- rak.. bakalım şu di!nyanın meşhur Jetmiş olmakla itham ediyorlar. ,,.. 
derbedôrce dola.~bğını söyliyerek po- dan kaldırdı. Tuhaf bir şey olmuş gi- eczacısı avukat Asthur neler yu- Müsruıde ederseniz iki mDdaf .. tl•. 
lis memurunun sözlerini sağlamladı- gi, şahidlerin hallerine güldU. Sonra murtlıyacak ve şu alenen katil olan hidi ikame edeceğim. Bunlar kB ~ 
lar. Fakat bunlarhakimi tenvir et - da avukatın kulağına bir şeyler fısıl- adamı nasıl müdafaa edecekti? Her- dildiği söylenen meşhur vilyaııll"\rıl• 
mek ve Pol'i mahkQm etmek bakı • dadı. Tefrika No; 9 keste belli belirsiz bir heyeean uyan- vet meşhur müteveffa, maktul .ğilo mından bir hatve da.ha ileri giderek Ben her hareketten bir mana çı -

1 
lb' ~ b yamı... Ayni saatler zarfında d .... 

çıktı. O zaman onun bu merdmegriz- bitte namus, hay~iyet ve faziletle şöh mıştı. Benim bile rn ım atmaga aş- ~ " dediler ki: karmak için azami dikkat ve gayre- p 
1 

· ertesı· gu"n de deg·ı·ı ı·kı' gu··n soıır liğıni kibarlığını, herkes ile temas ret saldığı ) azılıyor. Ve böyle bir a- lıımıştı. Lakın o yınc sakındi, yine • ... iJet'• - O gün saat 18.15 de bu adam timi sarf ediyordum. Polün, avukatın, değil .... Muhterem, kah im ve 3ur :;SJ" 
kürklü, astragan kalpaklı bir zaUe hakimin, şahidlerin yüzleri mimikle- etmek ıstemeyişine atfetmi§tık. Hal- damın nasıl olup da katil olduğu bir sessiz ve sükfıti, yıne lşkayd ve dal - tam aJtı gün sonr~ ayın 

16 
sıu~:ı, ülı' 

karşılaştı... ri beni fena. halde alakadar ediyor • buki ~eğerse ka_tıl o~du~~ ve viccl~- türlü izah cdilemıyoıdu ... Vladivos • gın etrafına bakıyordu. Arthur aya- pa.sağlam, diri, canlı olarak gord 
Hakim sordu: du. !çime bir kurd duş·· mü~tü. Bu me- ~~ı~. ilzermd~ agır bır yük tnşıdı.gı tok .mi.ı.~deıumumılığı, meslcğın ıca . ğa kalktı . Sözlerinin tesirini iyice 

:.- 1 d ı k ed 1 d - · t d . 1 . . - 1 !erini söyliyeceklerdir... ]ltJliıJ _ 
0 

zat bu mu idi 
1 

selenin, şahidlerin anlattıkları kadar ıçın oy e sessız sa asız ınre et ı - ıettır ıgı resmıye ı : ~nutaraı: ... tartabılme c ıçın · sagına so una, sa- Bu sözlerin tesirini elbet tfl ~ 
Şahidler, Pol'fa yilzllne baktılar, basit olmadığına inanmağa başla- yormuş... ~lahkemeden her hruıgı. bı~ yanlışıı- miine, jüriye baktı. Avukatlara malı- edersiniz .. Eğer bu şehadet. 0dO~ JOnra ikisi de ayni cevabı verdi: rwştım. Bu sözler de sarfedildikten sonra, ga meydan. ;erılmemesı ıçın azami sus olan tarzda şöyle bir durdu. Bir ise, 

0 
ana kadar sarfedilcn bütibl dııft 

_ Evet bn idi. Derken mahkeme salonuna Ritz mübaşır başka şahid ça:lmnadı. Ar- dikkat ve ıtınanın sarfı lfızımgeldi • facia aktiırü tavrilc söze başladı ... !erin, verilen blitün ifadelerin baı; ııet: 
Ve ilave ettiler. otelinin kapıcısı geldi. tık şahidlerin istimaı keyfiyeti niha- ğini de ihtn:. ediyord~. Haki~ ~e jü- Tuhaf şey ... En mühim anda müda - aşağıya kadar yani~ olması jc~ 

111
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Bir müddet beraber görü§ü"p ko - Onlar da diğer şahidlerin sözlerini yete ermişti. rıl~r, bu ~uzekl~ere.~ın ı~c~~ını pek faanın bütün ciddiyeti ile ele alınma- mez mi? .. Bu sözler ortalıkta bır 
nutıtular. Biribirlerine sanki mahrem itmam ettiler. Mahkeme reisi, suçlu hakkında begenmedıler... Sanuın guldu... sı icabedcn bir zamanda avukat yine fak t · · tı 

:.- esın yap . uŞiiP' bir şeyler söylüyorlarmış gibi, gayet - Evet dediler. işte bu bay ... On Vladlvostok milddeiumumiliğinden Bu sırada reıs ... Çekici ile masaya ağzının kenarile konuşuyordu. Bu a- Mahkeme reisi bir müdd•t d ~ ıl#' 
tedbirli hareket ediyorlar ve biribir- kıinunuevvelde otelimize geldi. İçeri gelen tezkerenin okunmasını söyledi. vurdu, hnlkı sükiıta davet etti ve: dam, bliyük davalarda ateş kesilen dü durdu. Halk da elle tutul•"' jllleV 

• !erinin burunlanna giriyorlardı. Son- girerken sırtında knlın bir pelerini Bu tezkerede Polün, Vladivostok- - Söz sırası sizindir bay avukat hitabetini acaba ne günler için sak- recede bir merak ve hayret al 
ra beraberce dışan çıkblar, hangi ls- vardı. Kimse ile temasa geçmeden, ta gayet mlihlm bir kllrk tic:ıret dedi. Müdafa:unzı yaııınız... lıyordu ?. gilzUktU. ) 
tikamete gittiklerini görmedik. tıpkı bir suçlu gibi, doğruca odasına müessesinin reisi bulunduğu, o mu -1 Uğultu birdenbirl.! derin bir süku- - Bizi Vilyanı ısmınde bir zatı on ( ı>e,·anıı "-' 

ı_ 



.,13 lftu lMe TBHI SAS.&• 

!!•r aan bır r1por1aı licari mübadc- Sovvetlerin 
liastalık seyrini leyi temin için taarruzlanla ~~~.!.~!,,, kararı 

k b d Bir İtalyan heyeti dum tureunu kullanDllflardır. ta le e ı• yor Rus Cebheslnde Askeri Vaziyet 
şehrimize geliyor Londra., 12 (A.A.) - Muharebenin 

Yeni Tllrk - İtalyan ticaret anl34- bütlln cebheye sirayet etmiş bulun -
(Ba~tnrafı 4 iineti s:ıyfada) ı Rahmetli anneciğim gelmiş .• ağla • ması hükümleri dahilinde memleke- dufru Ma.nnerheim hattında, şimdiye 

::. A_Jne~yat ne vakit yapılacak? ~ışım .. bunların hiçbirini bil.~yor~. timizden külliyetli miktarda müba - kadar, askeri eheınmiyı>ti haiz her -
Cötu ~ınıdı, hemen (. ........ ) . ~d~ ıyi o~.dum çıktım. Sonradan o~endı~. yaatta bulunmak üzere b~ !tal - hangi bir gedik açılmış değiJnir. 
ltı rtin [Not: Hasta.hanenın ısmını 123 gun hastahanede yattım .. ölmedım ..yan sanayi firmalarından bazılannın Sovyetlerin Leningradla muvasala 
ta~SUs.Y~mıyorum.] B. Ş. nin has- Anjin olmuşum ... Beyneladale iltihab mümessillerinin şehrimize geleceği Jarı son derece bozulmuştur. F11haki-

esıdır. yapmış ... Doktorlar yanlışlıkla kaba- haber alınmıştır. Diğer tarafdan bir ka, Finlandiya harbi yalnız Suruma 
lar~u defa doktorlar yanıma geliyor- kulak teşhisi koy~_:ık iltihab~ old~- müddet evvel ltalyadan mübayaatta cebhcsine münhasır iken Sovyet kıta-

ınuşlar. Cerahat cıgcrlere dogru yu- bulwımak üzere Romaya giden ma- atının demiryolu tarikile gıda madde 
~ık bir ameliyat lazım ıiimüş .. Ameliyatt:ı tam 450 gram nifaturacılar o zaman müsbet bir ne- jıeri ve mühimmat tedarilt etmeleri 
'Say ş d . .. cerahat çıkmış. Eger son do~tor gel- tice alamamışlardı. Son anlaşmadan mümkündü. Şimdi vnziyet büsbütün 
- ICa~de:~ıkl~ · size ufak bir mcscymiş, ben : . . . . 

1 
sonra memlekete külliyetli miktarda değiı:miştir. Sovyet kuvvetleri, evvel-

lttleliyat laz ım, . Y~~d söyliyeyim. ~ H~talık seyrı.~ı .. takıb edıyor, manifatura da ithali kabil olacağın- kinden çok da.ha geniş bir harekat 
(75) lira ım.1 .. Şımt Uı cnti (25·) lır' a edıyor dıye tahtalıkoyu boylıyacak - dan manifaturacılar yeni bir teşebbüs sahasına vnyılmış bulunduklarından ~· ame ıya ere , · 1 

tan, (25 ) lira Narkoz (25) lira mışım.. .. . yapacaklardır. bu vaziyet, demiryolile nakliyatta hu-
hernşir .. . ' h .,, Annem de böyle oldu. Boynu şış- ~ lunulmasını son derece güçlcştirınek içi e, gundc de (8) lırn hasta an ... ti doktorlar: •• · 

n Vereceksiniz Kabul ediyor musu- ' · ' T k f tedır. , 
ııuı? ' - Kab~ul~k •. dedıler. UC esrar ~Ş ~n Diğer t ar aftan, muharebe bütUn 

Stalin iki komisyon 
hazırhyor 

• 

.\!ılı .. Sonra dılı şıştı, tutuldu: • şiddetile devam etmektedir Hergün-.ı Yr ...,unuz ya., Hastahane ucre- A - ti ded"le · 
.. , "- ... _ . - gız roma zması, ı r. Bı"rı· o··ıdu··, bı·rı· yakalandı kü külliyetli zayiata rağmen kızıl -

. «CS.Sı.unın hayatından daha ehem- A bA h t zl k ded"l . ' p . s o·r l'ln1f. ·tc~ Y"'=1yor nıyetu... - sa 
1 

ra a 
51 ı ' ı er. • .., • la r tekrar taarruza geçmektedirler. arıs - ı ~·~ .<. ..,. ...,_ • 

~e vn l ., Hl lasa: dıgerı de kaçtı tn:ıd ve ısrarlanle Finlandiya kıtaa - Rus hududu 8 şubat: 
· pı ır. s lh1 ı I t. u ıo li'inlandiya ._ Peki k" d" AıTırlaştı. Hastahaneye kalktı. Bin Evvelki gün Bakırköyünde sahilde tının maneviyatını sarsacaklan ümidi-

' • pe ı, ıyorum. o· . b 1 d - .. . d ya karşı yapılan harekatın net i -
· • .eyi duyan rahmetli anneciği _ t ürlü teşhis koydular. Hiçbiri anjin bır ccscd u un ugunu ve uzenn. I! le böyle hareket ctmeltte olmaları va- cesiz kalmasının alcıslerilc ciddi 

ıı l'I n ıl bayılp a rıldığını uzun uza - demedi. Nihayet birisi iki gün evvel çıkan evraktan Sa~atyalı izzete aıd riddir. Faknt Finlandiyalılar kendile- surette m~gul olmaktadırlar. ~ e iıaha ha t y~ k Tahmin eder- anjin, dedi, bademciklerinden ameli- olduğunun anla.şıldıgını dün yazmış - rini mağlub telakki etmiyorlar ve git-
•ıtfı. ce 

0 

... yat lazım. Ameliyat yapıldı. Fakat tık . İzzctın kim olduğu tahkik edildi- gide artan yeııılmcz bir cesaretle vu- Dahıli plfın üzerinde kargaşalık -
~. !ar ve memnuniyetsizliklerin vü-·~ layet ben·ı [ .••. ] yurduna geç kaldı. Çünkü bu teşhis kanuncu- ği sırada, Bakırköyünde _Yenimahal- ru§ınağa devam ediyorlar. 

te~= B f b k d 1 cudc gelm".;inden , beynelmilel sa-"ı 4t'dılôr.. soydular. Amel'ıyat oda - ya kadar hastalık . ileri.emiş cerahat lede Sümerbank ez u rı asın a ça- . Devamlı y_ağan karlar şimal cebh. e-
" ll hada miihim aksillii.mellerin te -~ götürdüler. BıA esnadaki haleti kana karışmış septısemı başlamıştı. lışan ameleden Samatya~ı 28 yaşında sınde harekatı kısmen durdurmuş ıse 
~YCtni anlatmanın imkAnı yok. Ak Zavallı anneciğim anlaşılamıyan Hü.c;eyin oğlu İzzet oldugu, geçen cu- de Ladogn gölü şimalinde sava!j de- vellüd etmesinden endişe ediyor-

tıeler gelmiyor Yarabbi neler?. hastalıkların seyrine kurban gitti .. ve ma günü, günd_üzden hazırladı~ı _çu- vam etmektedir. Bu mıntakada 60 la~unun için, icab eden tedbirleri ~it. rrıektebe gı"ricnm, rocukken an- hakikaten hastalık seyrini takib etti.
1 
v'aıları çalmak iızere ka. yılda ve ıkı ar kamyonluk bir Sovyet kolu imha e-

-.,;ın v· ':t aldak zımnında Polit büro birisi ın kızıp benı· merdı'vene bag·lıya- Faruk Küçük kadaşile beraber fabrıka rıhtımına dilmiştir. 
l'alt b k h d Sovyet Rusyanın dahili meselele-dövdüğü... ·-· ....... _._ ............ ..: ......... ı;eldiği, pusu kuran e çi Me me. Son gUnlerde, harbde ölen 11 inci 

tı ldektebcle iken sevdiğim komşu kı- Alman mühendisleri Oruçla hamal Hasan t~r~ından gö- fırka kumandanı albay Borisoff, Pit· :·e!iı~~;;i dı~·in~~~e~~~~~Y~i~S:~ 
'• llonra ahiret korkusu .• , o o A rülünce, yakalanmamak ıçın kaçarken karanta adası açığınJaki harekata 

,.._>..,caba hakı'katen öbUr dün, ya var Kafkasy. ada ıstıhkam denize düştüğü ve boğularak öldüğü memur idi. Finlandiya! __ ııar, orada b.ir cude getirnıeğe karar vermiştir. 
""' J Birinci komisyonun reisi Sta -_:: Varsa ne yapanın ben?. İnşa edıyorlar anl~ılmıştır. zafer ~azandıklarıru ıla? etmekted!~: linın hususi sekreteri Molenkov- . 
eli~" :uaııa dua edeyim. Fakat şim· < R:ıştarafı 1 incide) İzzetle beraber ~ayıkl.a rı~~.ın.1.a :e-, ler. ~uş·~7t~ın : dm~vkıdı:_hte~ke:r dur ve burada Voroşilf, Andrief. 
hı ... "adar dua etmedim. O da bana klmlar inşa etmekte bulunduklanm

1
len Bakırköyün .. ?,1~nıye oyun ~nıganaım. ıza 0 usu mm · ı - Schvcrnik, Kalenin ve Gepeu şefi 

~a7.sa, diyorum. b Al ühendislerinin 18 yaşlncla Taşkoprulu Ahmed de ha- mektedır. Beria vardır. tı.~eliyat odasında doktorlar be • vKe fgkene azı ' t m.an m Batumda ı·a -1 dise gecesinde fabrika bekçisi tarafın Vlborg Bombardunan Edildi 
,~ g.. a asyaya gı mış ve . . . . - . İkinci komisyon da., Voro~ilov, 

..,,. : ., ,. 
Askerlik işleri ] 

DAVETLER 
Bm~ .Aak.erl.ik p.bcrindcn: 
1 - Deniz sınıfmdan 31C ili 334 

11dahil,, doğumlu ve fimdiye kadar 
askerlik yapmamış ceZ'.üı ve cezasız 
bekaya eratın tebdilihava vesair se • 
beblerle şimdiye kadar sevkleri geri 
kalını§ erat askere sevkolunacaklar
dır. 

2 - Bu eratın toplanma giinü 12 
1 şubat 940 pazartesı f,1.inüdür . I3u ee::.b 
de bedeli nakdi kanul e·Ulmiyecek -
tir. Toplanma gününde a.l'ikadar era
tın behemehal buhınmahn Han olu-
nur. 

1 

... 
Bevoğlu Yerli Askerlik 

den: 

j 1 - Her ne suretle olursa olsun 
muvazzaflık hizmetini yapmamış 
j 316 - 33 :1 "dahil,, doJ;'1lmlu <ieniz eratı 
bu defa askere sevkedilecektir. 

2 - Bu doğumlu erattan haric şu
be mıntnkasında bulunanların bulun
dukları mahallin askerlik şubesine 
derhal müracaatları . 

3 - Nakdi bedel kabul edilmiye · 
cektir. 

4 - Şubede toplanma günü 20 şu· 
bat 940 salı güniidiir. 

5 - Sevke tabi eratın namlarınrı 
aynca davet puslası da çıkarılmış· 
tır. 

6 - Çağınlan bu eratın tayin cdi · 
len günde nüfus hüviyet cüzclanlan 
ile birlikte şubeye gelmeleri ilan olu· 

••• l
nu. 

Be~~ Askerlik Şubc~ndcn: 
Şimdiye kadar askere çağınlmamı, 

veya çağlnldıkları halde herhangi 
kanuni bir sebeble geriye bırakılmıg 
veya şubeye gelmiyerck bekayada 
kalmış 316 doğumundan 334 (dahil) 
doğumuna kadar deniz erab sevke • 
dilecekJerdir. Derhal şubeye müra • 
caat etmeleri ve gelmiyenler hl\kkın· 
da kanuni tskibat yapılacağı ilin o
lunur. ~ orrılekleri giymiş, maskeleri yUz tihk" t ü de getirmeğe başlamış dan yakalanmış, dun adlıyeye veril • Helsın .. . , 12 (A.A.) - Sovyet tay· Mikoıan, muavini Stepanov, Ka-

•L lltı laknı1Q bir halde görilnce ben- ld amkl a v bc.uld' kted· miş, Sultanahmed Birinci Sulh Ceza 
1 
yareleri dün akşam Viborg üzerine 

~kof ~ o u annı ı ırme ır. ' b bal tm 1 h .. k. ganovıç. PDtcmkin ve Khrus - Giresunda fındık .\rıt ak attı. Muhabir, bu harbin de Almanya ile mahke~esin~e ~a~ılan sorgusu sonun, 0 mk .k~ ab ışkar v,e dışe n ı ı saat tchevc bulunmaktadır. Reisi de d 
'lrrıdan buz gibi terler boşandı: Rusya arasında Ukrayna, Kafkasy~ da t :vkıf edılmıştır. e e tr~ sız .ıra mış ar r . . Molotofchır. işleri f]Örüşü! ii 
~....-·~estim var, dedim. ve Karadenize şamil ve geniş bir as- At ned, dün yapılan sorgusunda Şehır aynı zamanda uzun ~e~ı!li Her iki komısyon nihai proje- Giresun, 12 (A.A.) - Ticaret Ve-
~ ~lll§ıreıer beni halaya götürdü - k • 'kt d" ·a al programı mev- şuniarı söylemiştir: toplarla da bombardıman edılmıştır. ı-ı·ni 15 şubata kadar Politbiiro- kaletinın emri üzerine dün saat 16 da ~: iÇe • . • • . erı ve 1 ısa ı ısg Finlandiya.ya Gidı•cek İngiliz ""' ~~ rı gırdım. Kapıyı silrmelediın. cud olduğunu isbat etmekte bulun - - Biz İzzetle beraber fabrikada .. . : .. . ya t evdi mecburiyetindedirler. vali Muhtar Akmanın reisliği altında 
~ ~u~~ dayadım. duğunu ilave etmektedir. çalışıyorduk . Cuma günü için "Evimi Gonullıılen Yola Çıktı Dahili reformlara müteallik di- ticaret odasında toplanan ihracat ta-

ttı~ )i .~yım. Arbk buradan çıkar Ayni muhabir, Rusya - Rumanya taşıyaca_ğım, gel sen de bana ya:d~m . Londra, 1~ ~A.A.) - Ne\~~~ Ch~- rcktifler bcrveçhiatidir: cirleri, ihracatçılar birliğinin fonua-
lO hıç · hududunda Dniestcr nehrinin Rusla- et.,, dedı . Beraber Samatyaya gıttık. mele gazetcsının haber vcrdıgıne go- 1) Ziraat sahasında, zürralar litesinin ikmaline kadar merkezi Gi· 

lia~:S-20 dakika geçiyor. Bay lra aid kıyısında yeni bir istihkam vil- Orada, biraz gezelim, diye beni bir re, Finlandiya ordusuna giren bel.! bin lehine daha fazla imtiyaı:lar. resun olmak üzere fındık tarım satı~ 
'pıbuı kapıyı vuruyor: lcude getirilmiş olduğunu haber ver- kayığa bindirdi. Yedikuleye doğru a-

1
tngiliz gönüllüsünün 200 kişilik ilk 2) Komünist hücrelerinin rolleri kooperatifleri birliği umum müdürü 

~e 0~~~~nık, ne ~ldun? mektedir. Hiç şüphesiz bu istihkam- çıldık. Y~iku~~~n: Ağa. Arif diye, kafik''" İ pek yakında Finlandiyaya fabrikada tahdid edilecektir. Şükrü Ulny, ticaret odası reisi Fahri 
'1n .~ · Ameliyat olmasını Jar Baku - Kief ve Odesa - Lwow de- tanımadıgım bırısını kayıga aldı. Yol- doğru anavatandan hareket edecek - Siyasi sahada, dığer komisyon Çakır it(' fındık ihracat firmaları mü 

~alt 18ternıyor ki... miryollarını himaye etmek için inşa da, iki sigara sardılar. Kendileri de lerdir. aş:ığıdaki direktifleri gözöniinde messilleı inden milrekkeb hır icra ko· 
~)o~ ne k~ar dursam nafile: çı- edilmektedir. Birinci hat, Finlandiya içtiler, bana da içirdiler. Meğer, içer· Macarlardan Da Oöniillüler Gidiyor tutacaktır : mitesiııi seçmişlerdir. Komite riyase-
~)orıa.;, Ameliyat masasına benı ya cebhesine harb malzemesi gönderil - ı sinde esrar varmış Ben sigarayı iç- Rouen 12 (AA)_1

50 
Macar aö- 1) Şimdilik Yakınşarkta ve As tine kooperatifler birliği umum mü-'or ' ellerim, ayaklarım kayış- mesine ikincisi de Almanyaya petrol, tikten sonra bir tuhaflaştım . Küreği .. 11.. .. 't t. h. . ti Fran de yada her türlli askeı·i harekattan düı ü Şükrü Ulay seçilmiştir. Trab-

o.,_-· • .. . . . • S k ·· ·· nu usu anı cç ıza n sa an zon ve tstunbulcla da birer şubesi bu· -~t6 . manganez ve bakır gonderilmesıne Arıf ç~kıyordu . aat, a. şanı ustu ye· , Finlandiyaya hareket etmiştır. feragat . 
...._ il r · tahsis edilecektir. di, sekız olmuştu: fabnkanın nhtımı . 2) Almanya ile askeri ittifak- Iınıacak olan bu komite dün akşam-~ eteıntire, diyor, fUDUD göğsUnU Diğer taraftan ayni muhabir, şun- na yanaştık . tızet bana : . .ıws Topçu Ateşi tan vazgeçmek. dan itiba ren faaliyete başlamış bulun 
~·h ..• . . lan ilave ediyor: ' - Haydi kenara çık ta. şu rıhtım- ~elsınkı, 12 (A.A.) - Summa ve 3) Bedin ile ıktısadi ifbirliği- maktadll". 

~fltlar art göğailnUn kılla.nnı ka- .. Almanya ya müteveccihen yola ÇJ- daki çuvallan al! dedi Meğer. oraya. Taıpala mıntakalannda Sovyet. topç~ ni genişletmek. M 1s1 r k r ah n; n bir 
~ karılmış olan trenlerde Rus toprağın- .. d" d fabrlkadan <:uvallar ta- kuvvetienıun ateşı bılhassa §ıddeth 4) Ecnebi matbuatta, Sovyet ... 

'-ile ~~rçaın ka~ar büyük bir fır- da kundakçılık yapılmış olduğu ha- ::~~F:~rlka bekçisi bunun farkına olmuştuc. Bütün kal~ler pek .kesif bir Rusyanın. üçüncü Reich'ın arka-ı ÇOCUqU Oluyor 
~ot lil ından göğsüme kadar ten ber verilmektedir.,. varmış. Elbet bunu buraya çıkaran ateşe ~aruz kalmış ıse de Fın muka- sından gitmek fıkrinı katiyen dil- Kahire, 12 (A.~.) - Kraliçe F~ 
~ ~~ bi rtlyorlar.. • • Muhabir, diyor ki: gece gelip alacaktır. diye hamalla be- vemetı kınlamamıştır. B~n~~la bera- şünmediği hakkında geniş bir , ridMin mart ayı sonunda dünyaya 
.. ~ tlatUnr dok~?r, agzınun, bumu- "Pratda ciddi bir membadan alı· raber pusuya yatmış. ber Rus topçusunun ateşı mu~ım tah· propaganda yapmak. bir çocuk getirmesi beklenilmektedir. 
~ ~· Ust~de Bulgar gayda- nan haberlere göre 20 ikincikinuna tzzet bana "c;uvallan al!,. diyince, ribat yapm19tır. So~~etler d~rt _kere !<"'in 1'ebliği - GümUşhanede zelzeleler 

(oyllrak~en bır §eY bulunan bir takaddüm eden hafta içinde bir çok _ Ben alamam, neden alacak mı- p~yade d..!1lgalarını hucum ettırmişler- Helsinkı, 12 (A.A.) - Kareli ber- Gümüşhane, 12 (A.A.) - Dün ge. 
' ~k d: Alman zabiti, zabit vekili ve efradı, şım? dedim. dır. zahında düşman hücumlarına ayni ee biri hafif ve biri şiddetlice olmak 

' ıyor. Rusyaya gitmek Uzere Bohemya ve _Sana bir lira veririm, dedi. _nk h~tlarda bulunan bi~ m~id şiddetle devam etmektedir. l uıere iki zelzele olmuştur. 
Ha bayıldım ı Moravya protektorasından aynlmış - d ku Fın zayıatuıın ehemmıyetsız oldugu- F..tt şiddetli tazyik Summa mınta - Bugün de saat 12 de 5 saniye de -

'h d b' k Kenara çıkacaktım. F.srar o n - b'l S 1 - . _ . 
f\_ ha baydıyorum lardır. O tan ten sonra a ır ço • . . d S lzz 1 nu, buna muka ı ovyet erın agır za kasında olmuş ve müteaddid düşman vam eden arnudı bır zelzele daha ol -~L b" 1 . t kt te k t dugu ıçın çıkama ım. onra, ete . • ad ki . .. t " 

8 
. 

llllYo"'·- Alman za ıt en pro e orayı r e - k k Bek .1 .. yıata ugr ı arını gormuş ur. Ulfırkaları topçunun hımayesinde taar- muştur. Hasar-at yoktur. b,, · ~. . di beraber rıhtıma çı tı . çı er uz.e- d b' F . 
1 

. . 
""tt • Mid allak b llak 1 mışler r. ' . . .. _ d""l B k d. . taarruz esnasın a ıı ın a ayının ruz eylemıştır. .Niksarda Zelzele 

~ltıı•ta em_ . . u _ 
0 

uyor. Diğer taraftan ayni muhabir, em- nmı.ze ~ur.~ u er. ent, en ımı,dor·~- zayiatı 11 ölü ve 14 yaralıdan ibaret- Ayni zamanda düşman Muolajarvi Niksar 12 (A.A.) - Niksarda ıt ~ sag elimın bagını ko - . . . afk d Al dakı köpruye attım. zzet te. enız . ' .... 
ı- in gibi k . tı banın demıryohle K asya an - f d k - U d' d tır. mıntakasmda da 150 tankın müzahe- şubat 940 gunu saat 12/ 45 ve 12/5~ ~lh.L. mas eyı a yorum. kl' d -rül .. k"ll tara ın an, ayıga a ıyorum ıye e .. .. .. . . . . 

1 
rd b . . . .. . ~~~ı. .. nu'> Ellini tek bağlı • manyaya na ın e go en mu.ş u - . d'" t"" A ·r t k" ki . çekip ! Ladoga golunun şımalı şark1Sınde retıle taarruı. a a ulunmuştur. ı de ıkışer sanıye suren hafıf, 19/ 45 

~ ,. Urstelik i.ki d kto darar 1 tın Almanyanın Karadeniz yolıle ya- nıze t uşBu . nk le. d ure tzerıt · de Ruslar Aittojokı mıntakasında bir ke- Düşman, Ladoga gölünü ve Finlan- de 20 saniyelik şıdcletli olmak ifacre o o r ne o ur, akli tı lah 1 . rf tm kt sıvış ı . en ya a an ım, ze ın _ . .. f . . k 
1 

.. .. 
K.. · tutuy 1 8o ask . pılan n ya ıs çın sa e e e d . d b • ld - - - a· re daha taarruza geçmıslerse de mu· dıya kor ezını ap ıyan buzlann U- uç zelzele olmuştur. Dun sabah saat 
'"Cle "-·- - or ar. ora m eyı ld - "d l l akta oldu enız e ogu ugunu ogren ım . · d k Fi 1 d. · ·· ··ı - ı·· l k "dd l" b" ~ -"l'llunııa - üstün k _ o ugu mesaı en an aşı m - . . , . . vaffak olamamışlardır. zerın en geçere n an ıya mevzı- 3 de guru tu u o ara şı et ı ır ye. ll\.~lr: diyorıa &.gzımm e oya ğunu yazmaktadır. Bu ı~ndcsınden sonra. tellkıfıne ~a- Ladoga gölü üzerinde Rus kıtalan lerini çevirmeye teşebbüs etmişse de sarsıntısı daha duyulmuştuı·. ~Yleıa r. . 1 rar verılen Ahmed tevkıfhaneye gon- · d . t So k ~ ._ Çekın k i t . Şarktaki Alman denız hat arından . . . buzların üstünden bir kaç müfreze ge 

1 
Finlan ıya opçusu vyet kıtaatını Hasarat yo tur. 

ollra e s emıyonım. . . . k b' derılmıştır. .. .. d - tm tı ---------~---~ &:..11. Çekiyorum bınne mensub yükse ır memur, . çirmeğe teşebbüs etmişlerse de golun 1 agı ış r. 
~~· ··· Novor<>fliskten Ode:1aya b~ğda~ n~k- Kaçan Anf a'":.maktadır. · üstündeki dağınık küçük adalarda Dü_nkü günde Rus za~iatı fevkall- dü~~an karargahlarını ve müf~ • 

fh~. dinıı tutu km ek . ti lini tanzim maksadıle seyrısefaın ışle 168 d b . .• Of mevzi almıs olan Finler bu müfreze- ' de agır olmuştur. 72 duşman tankı lerını defaatla bombardıman etmış • 
"Ol, P çe em ıa yo • . sene en erı gor • .. . ed' l . . 

1 
a· 

~ rini tanzim etmek ilzere Odesaya gel· • leri geri püskürtmüşlerdir. tahrıb ı mıştır. er ır. 
~~llıek i8ti miştir. Bu buğdaylar, Odesadan şi • mıyen soğuklar 

8 
.. t T bliği Aitolkide 10 ve ıı şubat giinler.· Harekat sahasında hava faaliyeti 

~~etnek. .Yonun.. mendiferle Almanyaya sevkedilecek- stokholm, 12 (A.A.) - Dün gece ' O\)C e _ yapılan milsademelcrde düşman 38 fevkalade şiddetli olmuştur. Kızıl ha· 
;.~etne ıstiyor.. tir. Stokholmde derecei hararet sıfınn ~oskova. 12 <A.A.! - Cebhelerae ölü vermiştir. va kuvvetlerinin faaliyeti cebhe mın ~ .. k... Bundan başka bir takım Alman mU altında 34 e dtişmüstür. 168 seneden- keşıf kolu hare~etlc.n ve bazı nokta- Kuhmo mıntakasında Finlandiya- takasına inhisar etmiştir. Finlandi • 
~~: • • . hendisleri Bulgaristanda kain Varna- berl Stokholmde bu derece tiddetli larda topçu .~~.al~~etı . olm~ştur . .. .. l lılar düşmanın müteaddid mevzilerini Y.~lıl~~ d~1anın altı tayyaresini dil-
~~~ !uruııcu ~- ya gitmişlerdir. Orada 9000 ton pet- bir soğuk kaydedilmişti. . Ladoga .. gol unu~ şımalınde kuçuk •ele geçmişlerdir. Ruslar 500 kişi kay- şurınuşlcrdır. Bundıııı başka üç tay· 
'Ilı"'- bir renk &uyur. l . . b ed k b' d . tm k pıyade mufrezelerı arasında çarpış - betmiatir varcye de zayi olmuş naza.rile bakı • ın. -.. iU a ... kı ro ıstia ece ır epo ınşa e e - d . tJ v • 

"l'bL. ..,_ : tedirler · · malar evam etmış r . Havalarda, Finlandiya tayyareleri labilir. ~) ~ ... lnitllr kütür benleri . . . Cıhangır halkmm müracaall Kareli berzahında topçu faaliyeti - - - -._ ·~ - -~ ~ Wl' Bu petrol, denız yolıle Batumdan . . .. , .. 
YOl1nn 1&11a an ııuuolJm •. 1 k V d B Ik 1 Cihangır<lekı Ege bahçesı cıvarın- ve bunu müteakib piyade cuz ulamlal'l 

--Y getırı ece ve arna an, a an ar - . .. 
'- ~ aman d k t ' I Al .. da oturan halk Beledıyeye muracaat arasında çarpışma l a r olmuş ve bu ln. ~inıdt an geçme sure ı e manyaya gon h . 

8 1 
d ' af d . . , 

~~~b-~u~~e~ d~~ookti~ cderek 1~ ~1nın kc eh~l~ ~rf ~~ ~~~nı~ar n~c~nde d~~kngcrı 1 ~~!·:~Dmm•a~~--••a~a•••••~~~--~amd 
<\eı:ı<li · Qır lfı.vnıa B 1 berabc · 1 b" satın n ınara < par a ıne ı rag o - püsklirtülmüş ve Sovyet ılcn ·ıtaatJ 600 kuruş asli maaşlı Sultan S elim camii miiezzin ve kayyımlığı ile '1lı ~ ...... ine geldirF;rnn yapın. ·ık d B 1 ununDa . 11 r tdaynı . n:ıu ıakAı~: lunmasını 'istcmışlerdir. Beledıye va- sekiz beton ve t opla mücehhez olmak 450 kuruş asli maaşlı Küçük Ayasofya, Dibekli "namı diğeıi F...min Bey,, , 
h ~ cUını o • zaman ı uy· u gar emıryo an are~ının a..,ı . . .. .. . . · · Fatma Sultan ve Kcfevi camiler i müezzin ve kayyımlıklan ir:in 28 şubat ~'tl: e bu. miktarda sarnıc vagonları bulun - ziyeti tctkık etmektcdır. Muvnfık go- uzere 16 mudafaa ıstihkamı ışgal et- 940 çarşamba günü İstanbul Vakıflar Başmüdlirlüğünde mG.:ıabaka imtiha-

~ l }( mamasından dolayı bu pl " nın müş- rüldüğü takdirde burası küçük bir miştir. nı yapılacrğından tnlıb olanlnnn meikfır gilnden evvel i"tic'ia ile mür ca.-
1tn ~ok.~r, <l ı un.. yüriiyecek 1 M.il fıta t esadüf edeceği mütaleasım park haline ifrağ olunarak "Lfıtfi Sovyct hava kuvvetleri istikşaf ve atlan ve imt ihan g ünü s aa t 14 de Tevcih Encümeni odasında buluilll'a • 

lleıu sız götüıiiır.. serdetmektedir. Kırdar parkı,, t esmiye olunacaktır. bombardıman ucuşları yapmıştır. lan lüzumu iifın olunur. "1142., 

. -
Istanbul Vakıflar Direktörlüğü İlanları 



Şeker hastalıklarına ve diyabetlere ve zayıflamak lstiyenıere 
360 altm madalya ve nişanlarla dünyada etine tesadüf edllmiyen bUyUk mevkiler kazanan, blrlnclllGJ diplomalarla tasdik olunan 

H A S A N Glüten Mamulatı 
TazeliOi ve nefaseti ve sanat sahasmdaki mevkiini bilhassa Glüten miktarmm fazlahOı sebebile bUtUn piyasada ne kadar ecnebi GIUten mamulAll varsa siliP 

süpUrmUştur. Meşhur Fransız ve Yunan marka Glllten mamuUUı T.Urklyeye gelemez olmuşlardır. HASAN GIUten Makarnasmı, Şehriyesini, BiskUvitini, Un vesr 
iresini bUtUn müşteriler seve seve kullanmakta ve her şeye raOmen mutlaka HASAN markasını tercih etmektedirler. 

HASAN DE P-0 SU : Yeni adresi, Bahçekapı Beyoğlu tramvay durağı karşısmda 
- --~*· 15 ŞUBAT 1940 .-!~ ..... 

Lüks radyolarının piyasaya 
çıkarıiacakları tnrihdir. 

a :!!f o Fe\ k::ılf\d~ C\' fı ve füks mırına mensuh ahizeler oldukları halde, tanıbl
muları için, alcllldc radyola.rm fiahna satıl:ıcnkttr. 

HE L i o s n1üessesatı İstanbul, Galata p. K. 1400. Telefon: 44616 

RO ATIZ. A, BAŞ, DIŞ, Si IR AGRILARI ve 

GRiP, NEZLE, SOGUK ALGI 1LIKLARI 
Derman knşelerile derhal geçer, icabında günde ı - 3 kaşC:1 alınır. 

- ~ --- ----------- · ı---~llifiiU:ıimllll!lmlmA•.8%1. ~ı - Ôksüı·enlere: Katran Hakkı Ekram ~ 
istanbul levazım mırll~ı 
Satınalma r.onıisyonu i13nları Hakkı Katran Pastil eri d~ vardır ~ 

SOLDAN SACA : 
ı - Pnriste cııka.n bir gazete. 

BAŞ, DIŞ, NEZLE, GRiP, ROMATiZMA 
SOGUK ALGINLIGI 

Yinni dört ton keçi kılı müteahhid 
nanı ve hesabına 15/2/ 910 pcrşem -
be günü saat 14 de Tophanede İstan
bul Levazım ô.mirli,ği satın alma kG
misyonuııda açık eksiltme ile alma -
cakbr. Nümunesi koıuit;yonda görü
lür. İsteklilerin tcminatıarile belli 
saatte komisyona gelmeleri. "628., l 

••• 

2 - Yakar, bir mcyva. 
3 _ 1şlemiyen demir tutar, akşa- l 

mın tersi. _ 

3000 çift mahmuz mütcahhid nam 
ve hesabına alınacaklır. Pazarlıkla 
eksıltmesi 19/2/1040 pazart~i günü 
saat 14.30 da Tophanede Lv. amirli
ği satınalma komisyonunda yapıta · 
cnktır. Tnhmin bedeli 1800 lira ilk 
teminatı 135 liradır. Nümunesi ko -
misyonda görülür. lstnklilerin belli 
saatte komisyona gelmeleri. 

1 - Çok bilen. hır muhbir. ve bütün ag"' rılarını derhal keser. Lüzumunda 
5 - Bir crkok ısmi, boyun aksi. 

(1138) {647) 

~ = !~~~n:::1~~k harfi, levha, c· günde 3 kaşe alınabilir. Metris Topçu :;.ş• okulunun 12 ki- . 
ıektrik •:nhidi kı)•nsisi. lometrelik bir mesafe için bir buçuk 

8 _ Bir kadın ismi, faiz. ny müddetle 2 otobüs kiralanacaktır. 
9 -Bir harl, b~ harl, 

0 
ne ip- ·~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ Pazarhk~ eksUtm~i 14/2/940 ça~ 

reti, volkandan çıkar. lstanbul· Defterdar • ·' şa.mb:ı. günü saat 14 de Tophanede ' 

O ı t k 
Lv. !mirliği satınalma komisyonun· 

l - fJl'o.1. c me · ~ı ıl M kJ t •' t ıamrneu uva UL da yapılacaktır. Daha fazla tafsilat 
YUKARIDAN AŞACI : bedeli tt'miııat komisuondan alınabilir. lstaklileriıı 

Lira Linı. ~ 
1 - GUn,ıh çıkaran. ha}'Vanların teminatlnrile belli saatte komisyona 

İstanbul ceza ve tevkif e\rinde bulunan mekanik 
evi. tesisatlı iki tulumba 280 21 gelmeleri. (1139) (G48) 

2 - Tembellik. Beşiktaş C. H. P. binasında bilardo 70 6 
3 - Fotoğraf çekmek. Yukarıda yazıla iki tulumba ile bir bilardo hizalarında gösterilen mu· 
4 - Vazife, bina yapan. hammen bedeller üzerinden ayrı ayn satılmak üzere açık arttırmaya ko-
5 _ Geniş meydan, istikbal. ouJmuştur. Arttırma 29/ 2/ 940 perşembe günü saat 14 de Milli Emlak mü-
6 _ Bir erkek ismi, tok değil. dilrlüğünde toplanacak olan komisyonda yapılacaktır. Talihlerin yukarıda 

1 
_ Şchniş. yazılı muvakkat teminatla muayyen gün ve saatte komisyona müraca -

atları. "1114,, 
8 - Asılma, yevmiye ıle çalışan. 
9 - Cnn, asker, mnsdar edatı. 

10 - Bir ralckam, su verme. 

r epebaşı dram kısmında 
Bugün 15.30 da 

Bu gece saat 20.30 dl 

O KADIN .... 
t.tlkW Oa4de&lnde Komedi 

K•Mnmda 

, ............. PT?Caım ..... 1 ............... --.ı ........ . 1 Deniz Levazım Satmalma Komisyonu ilanla~ı 1 
~la.nnara Ossübahri K. Sa.tmalma Koınisyonuııdan: 

=:KMEK ILANI 
1 - Komutanlık emrindeki kara erlerinin senelik ihtiyaçlanndan 

850.000 kilo ekmek, kapalı zarf usulile eksiltmeye konulmuştur. 1 
2 - Eksiltmesi 14 şubat 940 çarşamba gUnU saat 15 de lzmitte ter- 1 
k dak" k · b. da 1 Tuvaletinizi yaparken 

sane apısın ı onu.sy~~n ~na~ yapılacaktır. Pudra altına dalına 
3 - Alınacak ekmegın bır kılosunun tahmin! fiyatı 10 kuruş 0 san-

tim olup ilk teminata 6406 lira 88 kuruştur. Bu işe aid şartname, Aııka- K R E M 
rada M. M. V. Levazım lmirliğinden. lstanbulda Kasımpaşada Dz. Lv. p ERTE V 
satmalma komisyonunda ve komisyonumuzdan 427 kuruş mukabilinde 
almabilir. slirtlnlb. Pudrayı sımsıkı tutar 

4 ...:__ Eksiltmeye iştirak edecek isteklilerin 2490 sayılı kanunun tarifatı ve akmasına mani olur. Yağlı 
h·ı b · ı l ld ve yağsız olan tüp ve vazolan veç ı e u 1JJ e al kadar o uklannı gösterir ticaret vesikalarını ve yuka-

vardır. 
nd& mikdarı yazıh ille teminat makbuz veya banka mektublannı havi ha- ~=========== 
zırlıyacaklan teklif mektublarını muayyen gtin ve saatten tam bir saat • ] 

evveline kadar komisyon başkanlı~. vermeleri. ( 650) o r •. Haf 1 z. ~kmc eanmHaelkim 
Marmara Cutib&hrf &. Satsnalma Komlsyoaundan: ..., 

Oz. EKMEK . ILANI Dahlllye MUtehaasusa 
Divanyolu 104 

1 - Komutanlık deniz erlerinin. senelik ihtiyaçları ııdnn ;,00.000 ek- Muayene matleri pazar hariç 
mek, kapalı zarf usulile eksiltmeye konulmllJjtur. her gün 2,5 · ~ salı ve cumartesi 

T. i S B A K Si 
1940 küçük cari hesabıar 

iKRAMiYE PLANI 
Keş ideler: 1 Şubat, 1 Mayıs, 1 Ağustos, 1 tkincit~rln 

tarihlerinde yapılacaktır. 

Kumbaralı oo kumbar~ız he8aplar:ında en az elli ltruı bulursofl1" 
kv.rayo. dahil odileceklerdw. 

Gündüz saat 14 de 
ÇOOUK OYUNU 
Gece saat 20.30 da 

2 - Eksiltmesi 14 şubat 940 çarşamba günü saat 16 da lzmitte t~ sabahları 9 - 11 hakiki fıkara .. .....u 
sa.ne kapısındaki komisyon binasında yapılacaktır. kabul olunur. T. 22393 Türkiyo iş Banka.!ına para yatırmakla yaltısz para birik~ 

OGLUMUZ 

Zührevi ve cilt hastalı.klan 

Dr. Hayri Ömer 
Öğleden sonra Beyoğlu Ağacamil 
karşısında No. 33 Telefon .U358 

3 - Alınacak ekmeğin bir kilosunun tahmin! fiyatı ıo kuruş 5 san- •----------- olma::; ayni zamanda taliin~ de denmnif oluraunua. 
tim olup ilk teminatı 3768 lira 75 kuruştur. Bu işe aid şartname, Ankara- ,. Or. Fevzi Ahmed Onaran - ~~~~~~~~~~~~~~~~~~#~ 
da M. M. V. Deniz levazım §Ubesi müdilrlilğünden, lstanbulda Kasımpa- 1 = ~ 
11ada Dz. ~vazım satınalma ko1!1isyonundan ve komisyonumuzdan 251 Cild 'c ziilıre\'İ hastalıklar 1 t b 1 K t 1 ğ kuruş mukabilinde alınabilir. Miitehassısı S an U Omu an 1 1 kurmayından : ~ 

4 - Eksiltmeye iştirak edecek isteklilerin 2490 sayılı kanunun tari- Ahı1·kap1da bulunan otomobil parkına bir ücretli kimyager esi,, 
fatı veçhile, bu işle alakadar olduklarını gösterir ticaret vesikalarını ve Pazardan maada hergiln sabah- ğından istekli olanların mezldlr park müdüriyetine müracaat eı::1 t0ıf·~ 
yukarıda mikdan gösterilen ilk teminat makbuz veya banka mektublan- tan akşama kadar. Ankara cad. olunur. ~ 
ııı havi"hazu'l acakla teklif kt blarmı · Cağaloğlu yokuşu kösesi 43 No. ıy n me u muayyen gU.n ve saatten tam Sahibi: Ahmet Cemaleddin SARAÇOGLU . _ _.ttl. 

l>ir saat evvelisıe kadar komisyon baikanlığma vermeleri. "651., Telefon: 23899 Neşriyat mlidürl\: Macit ÇETlN B11•"'1ta rerı MatbUl ~ 


