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B 2 nci maddesinin sara-
iz Balkanların düşüncemize göre, hati dairesinde icra Ve-

Balkanlarda işler yalnız Bnlkanhların killeri Heyetince kararlaş-
i!rzusuna göre yürür, yapacakları şey· tırdmış ve 19/2/1940 ta-· 

Başvekil Altmark meselesi 
leri onlar hiç kimseye danışmak lüzu- rihında yüksek tasdika 

iktiran eylemiş olmakla, 
fllunu duymadan kendi aralarında ka- sözü geçen kanunun bu 
l'arıaştlrırlar. tarihten itibaren tatbi- hakkında izahat verdi 
'~ kine başlandığı il3n olunur. 
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t~iyeye karşı İtalyanın aldı- 54 •• •• R f k 
b gı tavır ve vaziyet hfilfı nor· u n c u us 1 r as 1 \ ır §ekle girmemiştir. İki rnem- • 
~ında esaslı bir dostluk mi· 

~~M~2§~~~~~i inhizama uğratıldı 
~. .i~esi Cihan 

~ .rafından 
uvvetinl 
ıyordu. 

ile kar· 
ımza.lama

i İtalyayı da 
tb.. ""t111 zun müddet İtalyan 
~rt TUrkiyeye hücum ettiler. & tnUıaıcereleri ~·masında birçok 
~ 'ne uğradık. Ynlnız Hat.ayın 
~ 'eye iadesi İtalyanlar için ma • 
~ ~ ahlaki bakımdan bir fayda 
~ltiğini gördük. ÇUnkU bu mU· 
~le nıilletlerin haklarmdtı.n ve 
~rı bahsetmek o.kıllenna geldi. 

t. 1 lyan siye.seti asırdide oy
ince~ik nnanesin! bh-az ele 

~ "-lrnanıar gibi kaba kaba. h~
~ lıl Ve hiddetler göstermekte hiç 

Sovyet kıtaları ancak hava 
yolile iaşe edilebiliyor 

• 

Fin çocuklan ziraat seferberliOinde 

- . 

in giltere esirleri 
iade etmiyecek 

Londra, 20 (A.A.) - Bugiln A -
vam Kamarasında Başvekil Çember
lain, Alman Altmark vapuru hadise
si hakkında beyanatta bulunmuştur. 

Başvekil 300 lngilizi kurtaran İn· 
giliz bahriyesini meclisin alkışlan a
rasında tebcil ettikten sonra, Norveç 
başvekilinin mebusan meclisindeki 
beyanatına ccvab vermiş ve demiş • 
tir ki: 
Şunu kaydetmek mecburiyetind&

yiın ki, Norveç hükumetinin hareketi 
daha doğrusu hareketsizliği bidayet
te zannetmiş olduğumdan da daha an 
laşılmaz bir mahiyet arz.etmektedir. 
Öyle tahmin. ediyorduk ki, Norveg 
makamatı Aftmaı·kı muayene etmiş
lerdir vo biz bu mua}'encniıı gemide 
esirler bulunduğunu farkedcmiyccek 
derecede fena yapılmış olduğundan 
hulasa etmi§tir· 

:Haloukı şundı t•..,re.ıııyoruı: kı, Nor 
veç makamatı Altmarkı hiç bir mu
ayeneye tabi tutmamışlardır. 

1 Soııu I 1111 ı ay/ada l Chnmberlain 
eııfaati olmıyncağını takdir etti. 

~a bUkumeti Türklere karşı zorla, 
' Ve Şiddetle bir şey yapılamıya

. takdir edince, beyhude tahrik-

.. 
' 'P!!? 

7 ı 

~~':('ıncyi münasib gördü. Böy
h akıa beraber, İtalyanlar, için 
atta hazan açık açık, TUrk a • 

141 t'ı bir siyaşet takib ederler. t-
~ \UZ neşrlyatı· 
~ 11ıaya · _ e~halan· 

tn • e · ~lşa, bil • 
~a~ndıar ~ı; mftrıaso • 

ve-1tal~n;*l~ ~tl;fi a
!btP.."IDÜpaferet · ve -reiabet 
~~ ,knniı~t.i 1tasil olur. 

ıı~~· :BQ.lkaı1~ . kav!l?llerin her· 
~'Udn:hz c;ölc nüik bir kelime 
~~i, lJayıi'hah bir ses çıkar

lıa; .lliliı-ler. Fakat Türklere karşı 
ıt ' tı.~lannda bile, dalma, bir 

it\ lılt değilse de, bir muhalefet 
~evcuddur. 
4tııaıı konferansı münasebetile t

\ ç 11.rın bu hissiyatı bUtün bütUn 
fh.1111.rı>tı. il Olornale d'ltalia'nın 
~arı 2 şubat tarihile aldığı bir 

... 

~il\ııaıneye bakılacak olursa, Tür- Fin Kayakçı mUtıw.elert 
la "e ltaıyarun Balkanlarda yap- . 

~" lediklerl şeyler ayndır. Helsinkl, 20 (A. A.) - La.doga ğtne bir delil addedilemez. Henüz buılunmakta ve afır zayıata dil~ ~l -
~arııı~ 1 h 1 cebhesinde kazanılan zafer, bu mm- havalide bulunan fırkalardan bir 'maktadır. Bu fırkalardan birin.in 1x ~ek . "1 an aşmaya ma a ver- . . . . . . . . 

~ 
ıçın açık olarak söyliyelim ki takadaki muharebelenn sona erdi • kaçı mUşkut bı.c vazıyet ıçınde bu • (Sonıı 7 incide) 

~k ===:=.::-=-:;.;,_=-================================================================ ~ 'l'ur anantimiz budur. Balkan -

~~~~:~-::=~irg~!~:. Fransız Parlamentosu 60 Komünisti! Rus ajansının 

Heyetimiz avdet etti 

GI. lzzeddin \talışlar ve Hüseyin 
Cahid Yalç mn g zer em ize sözleri 
Ho rbin Balkanlara &irayet etmesi 

ihtimalini varid görmüyoruz 

~a i§aret etmek istediğimiz nokta M b 1 kt ı k f tt 1 B • I k • b • ,~·:.ın:::~:.~~~: 8 US U an IS 3 8 ır e ZI 1 •. ~-
~ ~ ~enfaat fikrinden tama • • Bu tekzibe Ankara Dtın ll'bılmlze avdet eden guetecnertm!ll ve orgeneral 
la..~' ~ hır aşk ve alAka duyarak l •1 • b h • • d • /t h b • • lzzeddln Çalışlar Parlste 
~et alkan!arda bir sulh ve ahenk ngı ız a rıye•ı enıza ı ar ını mehafili de iştirak ediyor -
~ ~ek ıçin uğraşır gibi görün - •d' J f d • k d • Mosk 20 (A A.) _ T j Fransa hUldlmetinln daveti üzeri· nil kabul gordUk. Majino hattını e. 

\ tı~ ltıesidir. İtalyan gazeteleri- Şl uef en trmeye arar Vt!T 1 tebliğ e':;~r: . assa ansı ne garb cebhesindcki Majino hat~ saslı ~uret~ tetkik etmek imkanuu 
>, fj~l ~~b.run heyeti mecmuasın - . . .. görmeğe giden Türk matbuat heyeti buldugum ıçm fevkalfıde memnunum. 
l!~ bır ınnna çıkıyor ki İtalya- Parlsı 20 (A.A.) - Mebusan mec- Denizaltı Harbi Şiddetleniyor İtal~a~ Stefaru uJans~ Sovyet müf- erkanından bazılarile emekli General Bu mükemmel müdafaa hattJ asker . 
~ lçi .. btılarda bir takım işler gör- lisi 60 komünist mebusun mebusluk- ı Londra, 20 (A.A.) _ lngiliz bah· re~ek~ Kafka.~ya Türk khududunu İzzeddin Çalışlar dün sabahki Semp- lik bakımından son derece kıymetli. 
lh,,~ı.ıı il' ta . . geçti lerıne, Türk ma amatının . . 

1 
eh . . d .. n

0 
dir 

.ı'~r raftan bir vazife tevdi tan düşUriilmelerine karar vermiş • riycsi Alman denizaltılarına karşı . bcbl . . t . . . Uf lon ekspresı ı e § rımıze onm~ • . 
l' t11 · tiuhtelif B Ik d letle • · 1 · • • • gcçı!1 se cnnı cııvır ıçın m reze- ı di General harb vaziyeti haklnnda eo-~ı ... : herb· . n. an ev tir. Bu mebuslar Alman • Sovyet takıbatı şıddetlcndırmektedir. Al· ter gönderdiğine ve fakat Türklerle er r. _ . ~. ri b" .. 

1 11 
b . ti 

~:'"l'ilJ. 1rınn ayn 'e..yrı mUnnse • . . . ı . . . . Çok <iegerli ve nsne ır mutehas- ru an sua ere şu ceva ı vermış r : 
~'Q 6he burnunu sokmak, kimisine paktını takbıh ctmenıışlerdi. man denızaltılarının seynsefaın yol- ~uslar .arasında milsndc~c ol~adı- sıs olan gt:.neral kendisile görüşen "- Bence asıl h nrb başlamış de. 
~etmek, kimisine nasihatler Filvaki bazı mebuslar Moskova ile le.rı civarında durmaları gün g~tik· gına daır İstanbul mahrccıle bır ha- matbuat mümessillerine şunları söy. ğildir. Şimdilik harbin Balkanlara si· 

"e hepstne birden yol göster- alii.kalarını kestiklerini ilan etmiş • çe zorlaşmaktadır. bcr yaymıştır. .. .. lemiştlr: rayet edeceğini Umid etmiyorum.,, 
(S.nu 5 incide) lerdi. Fnkat bunlar bu kararı pek Geçen hafta dört Alman denizal- [Sonu 8 mıcu sayfada } " - Fransa seyahatinden gayet iyl Gazetemizin başmuharriri Hüseyin 

'11\laeJia ()abld YALÇIN geç vermiş telakki cdilmislerdir. (Sonu 3 aı1cü sayfada] intıbalnrla cfönüyoruz. Fevkalade hUs (Sonu S Uııcü sayfamızda) . . ·~- - ., 
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• 
YAZAN~ 1-

TEFRIKA NO: 32 Altmark mes~ 

A ltmark hidJse8I, ~ 

Delibaş biraz okşanınca yumuşadı iş Bankası 100 · Şehrimize gelen biy-~~ ,-ı 
oturduğu yerde kabardı Talebe okutacak Nazarıdikkati celb Çek mültecileri ~=~:.~~ 

İt Bank l.zel tak d a Ed k d d Almanyadan kaçmağa muvaffak bir çok noktai ~ 
Fikri Efendi, o gün kendine birkaç ne idelim ki? •. Gönderdiğim~ adam· nasız bab=z z:a:ıa: 7~ fe::tzaecl; ece er ece e ,olan 28 Çek genci diln sabahki Kon- sebeb olmaktadır. 

arkad~ ed~nmek Uzere, esaretten ge- ları? k~aaı içn. kurdugun .. ceb- yavrunun her türlü masrafını deruh- vansiyonel trenile şehrimize gelmiş · lngiliz harb sefineler~ 
len z~bıtlerın topl~ca otut'duklan kah he~ın ~en~_ıne duvar yapacak, ot:~- de ederek İstanbulda okutmağa ka • Memlekete Alman lcrdir. Yunanistan tarikile lstanbula nnın, Altma.rk Alınall 
velen gezerken, Mıralay Esad Bey de, lerın yilregıne cesaret sala.ca.k ~egil- rar vermiştir. Bu karar üzerine tş gelen bu gençler buradan Suriye ta- me\·cud yüzlerce 1ngiliZ ""' 
bu yurdsever gencin, feragat ve fe- dik a. O kadar çağırttık, çıgıttık Bankası muhtelif mekteblerle temas Ak b 1 d rikile Fransaya gidecekler ve orada- kurtarmak üzere, Nol°\'fÇ 
dakarlığını, aylarca çek~ği ~b "._0 gelmedi!~, geleul~ de sinciil~ ~e etmiş, nihayet DarUşşaf aka ile bu hu f n 1 aş a 1 ki Çek lejiyonunda yer alacaklardır. lannda bazı lıarekett.e b cı.sd 
ıztırab bahasına elde edıp getırdiği sızdılar ışte. Ne diyelr.'. ve ne ıdelım susta anlaşmıştır. Zelzele mıntaka - Mülteciler kendilerile görüşen bir Avnıpanın bn Dllllt;akaSUI uı.-' 
malumatı Anado!!1;.a bildirmişti. ağam. Se? söyle. _Hem bizi bu. halde sından şimdıye kadar gelen talebenin Son günlerde lstanbula akın etme- muharıirimize aşağıdaki şayanı dik· leketlerle, luırb halinde ':.. bit' 

.. .. . bı~ı.p .~ı.tmek, bılmem ~h ~= ~ miktarı 35 dir. Bunlar peyderpey ge- ğe başlıyan ecnebi artistler fazlalaş - kat sözleri söylemişlerdir. glliz \'e Almanlar arasın p~ 
Bahtsız Konya,. ~ ~ece ~oru~emış bayıgıtlıgıne, şanına ve şo re Y len talebelerle ikmal edilecektir. maktadır. Bundan başka tüccar ol • "- Çekyada hayat tahammill e - kım hadiselerin vukuUIU't t ,,,,,.., .• 

nice acıklıkla.z:a. ışıtılmemış nıce al • ı kşır ~ı ?.. . vvvv duklarını söyliyen bir çok Almanlr dilmez bir şekil almıştır. Bizim gibi notalsnnm devlet hükiıJne e 6"' 
çaklıklara şahıd olmuştu. Sokaklarda Delıbaş, okşanıp koltu.klanınca bı- BLLEDIYLDI! t da lstanbula gelmektedir. Bu akın bir çok gençler ve kadınlar fırsat bul leri arasında dolaşmasına~ 
iğrenç naralar savrulmuş, evler ba- raz ~uşadı, yav~l&dı. ~e~ıe s· . bilhassa. Almanya ile parafe edilen 5 dukça kaçmaktadırlar. Halen 300000 yısHe dünya matbuatın~ ~ 
aılmış, dükkanlar kırılmış~. 1 kuruldugu bat sedırd~ şöyl~ b • ınema fıyatları ayın milyonluk son anlaşmadan sonra baş den fazla Çek Balknnlann muhtelif ya.si veya hususi ,.e hat edt' 1 

Yalnız mal ve para değil, ırz _ve mılda~. Karşısıncia: dız ~~kilp e~. ve 27 sinde İndiriliyor lamıştır. Halbuki bu muvakkat antaş- 1 memleketlerine kaçmağa muvaffak insani prell'siplere istinad "-' 
namus yağması da olmuştu. Nıce bel baghyanlara, bırer koşeye -buz~- . . . . - raf maile mübadele edilecek mallar gayet olmuşlardır. Bunlar arasında eski Çe- ayyen yazılann çıkmasanıa 

ı . 1 k" 1 "lm' · k ı be ıu · · · ·ı ı a gururlu bır Beledıye ıktısat mUdUrlüğU ta m d . .6 ge ın er ır etı ış, nıce ız ar r- P ıçın çın ag ıyan ar ' . . · azdır Bundan başka evvelce Alman- koslovak ordusunda mühim mevkiler u. .. .. de,,.-
b d ed·ı · ti 1n ı k .. l'" tavı la baktı baktı nihayet sırrayıp dan hazırlanan tenzılii.tlı sınema tan- · 1 B h ~~ h eket h~ .J a ı mış · san ı ve mus u • r ' ' ~ . . . · ya ile iş yapan firmalar esasen an • işgal etmiş generaller de vardır. n ususw.. ar ,.oJ.,. i 
manlık hla ve mefhumları çiğnen- kalktı. Sakin bir eda ile: ı felen 27 şubattan ıtibaren menyet . . . t . .. . . . . . -· nan devletlerin muayyen ._..a.,,,. 

. . .. . . . G"tm kten mevkiine girecektir. Bu itibarla sine- ga3manlannı ıkmal etmış oldukların- stikbalden urnıdımızı kesmış degı- i iP., ,J 
mıştı. Yapılan şenaatler,. gosterılen - Pekı Wen, dedı. ı e ~ . .. . .. • .. dan memlekette Alman tüccarları i- ı liz, sonuna kadar mücadelemize de - da.o, dayandıklan prens p 11'.-
vahşetlerle yer gök titretilmiş ve geçtim emme, dliştiniln taşının da sız macılar ıktı&at mudilrlugu tarafından . . . -- yatta., nazariyatta kuV'·etU ~ 
. . . • ' . . .1 •.. b" 1 bak 1 kendilerine tebliğ edilen tenzilatlı fi . çın yenı ve geniş bır iş sahası mev· ı vam edecegız.,, d • dil 
ınletılmışti. Konyanın bazı soyswı eş- deyın ne ıdı ecegını ı Y0 • a ım~ .. . . · cud olamıyacağı muhakkaktır. Gelen mültecilerin ekserisi Oniver- lerin üstünde bulun uğU 
rafı o gece &.silerin azgın elebaşıla- Fesad başılann yUzlen gtilmege yatlar uzcnnden tesbıt edeceklerı . . u dır. Ve neticede 1ngilte~ ile 
n n:. yer yer ziyafetler tertib etmış" • '-•lamıa, fakat. ağı. zlan bir türlU a- yeni tarifelerini ayın 27 sine kadar site ta_lebesıdir. _B~gUn Sunyeyekmlar- . Al ·ı N l""eÇ 

"<T WQ9 "" Beled" tk d MUd"" I" ... ti teveccıhen şehnmızden ayrılaca - ve yme manya 1 e 
0 r-_ 

Jerd. Sazlı ve sözlü, davullu ve zur- c;ılamamıştı. Hepsi de, ıkınıyor.sıkı- ıye tısa ur ugune ge • da.ki konuşmalar, menfi "' 
nalı, mahbublu ve yosmalı işret sof- nıyor yüreklerindeki zehirleri bir tür rip tasdik ettirmek mecburiyetinde- MAHKEMELERDE : ~ '" bet bir şekilde tezahiir ede dl' 
ralan ba§lnda oeriat hidimlerinlıı. lU dıp.n dökemiyorlardı. Delibaş, ce- dlrler. Sinemacılık diğer ta.raftan Ak • 1 h• /XT/SAD iŞLERi Mesele bu noktada değil • 
hilafet muc:ınidlerinln gazalarını vab alamayınca yine eomurttu. Ufla· Vali ve Belediye Reisi doktor Llıtfi şam gazetesı a ey ın· 1 

Bu hadise, şimal menıl 
tebrik eylemişler, salaha kadar gtll- dı, pufladı ve nihayet bağırdı. j Kırd~n zi~t ederek yeni tenzilatnt de açılan dava Milli korunma kanunu deki umumi vaziyetin gaY 
müş ve eğlenmişlerdi. - Al&.eddin camiini yıkalım mı kendılertnı mutazamr edecetini ve Vail NOredd" tı d Afrodit • • h 1 k 1 olduğuM ve ezcümle 

Yerli zorbaların başlan da o ge- bunlam başına. Hadi tez cevab ve- lktısad MüdUrltığQ tarafından bu 
1 

. 
1 

ın ~ra. n : b" fık ıçtn azır 1 yapı ıyor kinin lsveç ve Norveç 
ce yine bir yerde toplanmışİar, bir rin hele bana?.. . !tenzilat yapılırken davet olunmadık- mese esıne ad ~la . yazı .

1
.k ırd • İhtikar komitesi diln Mıntaka Tica- dokça kuvvetli bir t.ellr .-

' 1 sö 1. k ik. tte bul radan dolayı müddeıumumı ı çe ava t ""dUrl" ... d to 1 rak _....,,. 
aralık güniln kahramanı Delibaş Şaka değildi bu. Koca deli, bir ka- annı Y ıyere ş aye unmuş. .. . . . re mu ugun e P ana mesa- veya eylemek ı.tedip.i 
Mehm~i de çağırtıp aralanna al • ya se~ği ile başına çarpan bu mi1U tardır. Vali tktısad MUdUı'lüğüne bu nın ~ararı uzer_ınde milessır olacak isine devam etmiş ve Vekiller Heyeti tedlr. 'f;i 
mıflardı. Alaeddin tepesinde, cami- mukavemeti kırmak için camii yık- hususda tetikikat yaptırmaktadır. mahiyette neş~ıyat suçun~ açılan kararile tatbik mevldine giren milli Nitekim İsveç kralı ....-.:..;.ı I 

. . . . . davaya dUn ashye sekizincı ceza mah tkt dı k nıına kanununun aehnm· ı·z d P'.~ 
inde toplanan. mıllet milcahid ve mağı bıle göze almıştı. Habıa ruhu o Vali dUn Çatalcaya gitti . .. .. 1~ .0 .. ;-: evvel, Naailar meclW"-~...ıt~ 
hMimlerlnln topyekfm imhalan çare- derece kararmı3, kin ve gazabını o Vali ve Belediye Reisi Doktor Lfıt- kemesı~de b_?-Şlan~ıştır. Dunku cel- dekı tatbıketı etrafında goruşmel~ lediği bir nutialda. ...ıa ~ ... l'ı 
terini araştırıyorlardı. kadar kabarmıştı. O sırada, fesad fi Kırdar dün yanında Vali muavini seci~ Vail _Nured~:.. ~~IŞeuıu;u:· ıfa~ 1' de bulunmuştur. . k"ld t leketinln bltu"ithğı ~ 

Delibaş Mehmedln gündtlzkü kız • başıları da birer birer dillenmi3ler- HalQk N"h d P . b l d i?u hal- ten n neşnyat mu uru v e o- Kanunun mUsbet bır şe ı e ta • mUşküta.t ç.eld;iğfnİ, ~ _,.,,, 
gınlığı geçmemle, hele, biraz fazla- di. Herbiri birer fikir ileri sürmüş- d baz teı tka "k tepeyı ukunU Uo Ça • ya celbname gönderilip tebliğ yapıl- bik edilerek kolaylıkla kontrol edile- ve diplomasi lisanı ile SalSfJllW"~....l 

e ı ı a yapma zere - • b k b"l . . . uhtel"f "thal~t dd .... ~. ca aldığı anzorotun tesirile bUsbiltiln lerdi Kimi camiin yıkılmasını mu- tal "t · t" v ı· k t t • madıgı anlaşıldıgmdan cet çı ar • 1 mesı ıçın m ı ı a ma e- bcı.mış ve bu arada ba:ıı ., . , caya gı mış ır. a ı a şam s an- 1 . . . · ır·· 
girretleşlp çirkefleşmişti. Muhat.ah- vafık bulmuyor, dört yanından ku- bula dönmUştür. tılıb mahkemeye getirilmesi için mu- lennın satış v~ maliyet fıyatlan tes- de tazyikinin mevzun ba.hs0 
)arını acı sözlerle hırpalıyor, bilhassa şatılıp hariçten yiyecek ve içecek te- İ t b I B I dİ . MU hakeme gelecek haftaya bır:ı.kıl.mıi· bit edilmektedır. da t.ebariiz ettirmiştir. ı': 
Konya halkını türtll tUrlU isnadlarla darik etmek imkaw bırakılmamasını s an u 8 e yası . • tır. Yeni kanunun resmen tatbik mev- Demek oluyor ki, son ~~ 
karalıyordu ve yakasını ısırarak· ve bu suretle içeridekilerin zorlanıp fettiş kadrosunu takvıye T h d k" . ti kiine girmesi kısa bir zamanda piya - harbinden, ve daha ziyad()alde, vP'..JI 

· . d. op ane e ı emaye n d . . .. t kti" c . h"" il":• 
- TUh, tUh ölen, diyordu. Görme- aman diye haykırtılmasını tavsıye e ıyor h k . sa a tesınnı gos ercce r. ezaı u- letlerile Almanya. arasın · ~•..ıt 1 

dim ömrlimde sizin gibi ôtel: ve Ur· ediyordu. Kimi de, bunun uzun süre- lstanbÜl belediyesi müfettiş kad- mu a emesı kümlerin gayet şiddetli bir surette ol- başlam:ısmdanberl bitarsfl~~ 
kek adamlar be. Bizim yayla avratla- ceğini, işin bir an evvel halli icabetti- rosunu teksif etmek için yeniden 4 Geçenlerde Tophanede bir kahve- ması şımdiden bazı muhtekirleri sin zerinde bir takım faaliyetle~ -1 
n kadar da yürek pekliği yokmu~ ya ğini söylüyor, neye mal olur ise ol • müfettiş almağa karar verilmıştir. de b~r ~ina_yet işlenmişti. Emin .adın- ~ d~rm~ş ve bir ?.ok it~allt maddeleri· dilen bu memlel<etlcr lızerin ti;! 
sizde. Bir avuç adamın sa.vur.:h:gu sun, yapılacak hUcwnlarla camiin Müfettişliğe talıb olacaklar için mar- da bır ıtfaıye çavuşu mernJeketı olan nın fıyatları duşmege başlamıetır. yik gittik~e arttıran bir ıs 
Uç be§ kurşunun karşısında yüzgeri zaptedilmesini ve millicilerin birer tın 7 sinde bir imtihan açılacaktır. Geliboluya gitmek üzere bankada !ngiltereye tiftik ve yapağı gösoonni~tir. ~' 
ettiniz, üstelik bizimkileri de savaş- birer tepelenip ezilmsini mllnasib bu- imtihanda sorulacak sualler tesblt bulunan 300 lirasını aldıktan sonra ihracah A1tmark hadisesi, bu ~~.dt·' 
tan dedirkin edip bezdirdiniz. Hak- luyordu. Bir çoklar bu tklife taraf· olunmuştur. 'tmtihan sualleri şu mev· para Uzerinde olduğu halde kahveye Son dört beş gün zarfında tngil • zıuni haddini işaret etıneokt'~ 
lan da var bizim mollaların ya. Ne tar oluyor, halkı ne yapıp yapıp a- zulardan seçilmiştir. Hukuk, iktısad, gitmiş, orada, Abbas ve Mehmed a- tereye tiftik ihracatı durmuştur. Bu- vt.~ müşki.il bir vaziyet 1'~ 
diye, sizin çin kan döküp can ver - yaklandırmağı, hatti, kendleri de bir devlet ve belediyeleri alakadar eden dında iki sab!kalı kendisine kumar nun sebebi evvelce gönderilmiş olan kalmıştır. Zira, bu hfulise)1, '· 
sin. Bu işi böyle sökmez ağalar. Ya- likte olmak Uzere tepeye ve camiye mali meseleler, belediyclrln §ahsiye- oynamalarını teklif etmişler, Emin stokların henüz elden çıkarılmamış siyasetinin geniş bir ma.n~~ltil '! 
nı biltUn ahaliyi ayaklandırıp elbir- saldırmağı kabul ediyor ve bunun ti hükmiyeleri ve kazai salahiyetleri. bunu kabul etmeyince Abbas elinde olduğu tahmin edilmektedir. istediği aıılaşılmaktatlır. Ç~J 
liği ile camiye saldırmak gerek. Ve iÇin kat'i sözler veriyorlardı. şehirci gözile belediyecilik ve beledi- bır sandalye, Mehmed de bir bıçakla Yapak piyasası canlı bir tekil al • z1 resmi meh:U'ili, a.,ağl ~,..;, 
ilA.a, ben takımı tayfayı toplar, ya- Söz söyliyenler, teklif yapanlar yeciliğin maksad ve gayeleri alınacak Eminin üzerine yUrUmUşlerdir. Emin mıştır. Yerli fabrikalarımız mUba • hadisenin, Almanya.ya ci\"111' __.," 
nn köy yolunu tutarım. Kuru bafı· çoğalmış, fesad müzakeresi uzadıkç~ müfettişleri 200 - 250 lira maaş veri- de bıçakla onlann Uzerine saldırmış, yuta devam etmektedirler. memleketleri Almaa D1lhve~P"'""-_..,. 
nıza kalın ve yapacağınızı gayrik uzamışti. Yeni yeni mevzular bulu- lecektir. Mehmedi öldürmüş, Abbaaı da yara- Diğer taraftan Sovyetler de mevcut meğe veyahud da esaslı ..,,.J 
kendiniz yapın. nup çkanlmıştı. Cihada davet edilip Valinin tedkik lerl lamı9br. ltoklan tetkik etmektedirler. Bu va- u.rlh bir şekilde düşmanı _,,, 

cın ırıcı bir eda ve titrek bir ada 
ile: 

- Ağam, dedi. Böyle eözlerle bal-
nmızı delmek, yüreğimizi deşmek re-
va mı ki. Ne kusur ve günahımız var 
bizim bu f§de. TelllJ çıfırbıı dedin 
yer yer ve lvaz Avaz bqırttık, adam 
dedin, civar köyleredek haberci aaı-
dık. Top, tnfek, oebhane dedin, yol-
ladık, eh, kudretimidn yettift kadar 
eent de, adamlannı da bir bir tolla-
dık velhuıl, her dedillzıl ve dilefbıl 
yerine getirmeğe aavqtık. Bqta 

~ .... 

Yeni Sabah 
ABONE ama.ı -Tlrt.tye ._... 

HNELIK 1400 Kurut 1700 Kurue 
1 AYLlt( 7IO • 14IO • 
1 AYLJK 400 • IOO • 
1 AYLIK 150 • IOO • 
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Zorbacılar, hep somurtmutlar, bat de gelmiyenlerin, halka ibret olmak Vali veBeledi e Reisi L(itfi Kırdar Eminin muh~kemea_ine ikinci ~r ziyete göre piyaaadan mal mUbayaa- matuf bir karışık vazlyetlll ·JJ. 
lan önlerinde kara kara dUşUnUyor· üzere, sığınıp saklandıktan yerlerin ... n k y iderek kazan sıh ceza mahkemeamde diln devam edil- mnda bulunmak 18tiyecekleri zaııııe- demesi oldnğuno Deri siirll~~~~ 

~ ı da lı öldUrülm ı · tek .... ,, .. p u:auna g ın • mit vekili Ali Şevket müdafaasını · lardı. Hiç brinde ağız açmak Deliba- .. apı arn ası P e en - bat, ol i et ali . eril • dilmektedlr. Bn sebebden Altmark 
p cevab vermek' töyle d~ yeri• lifi ortaya atlmıftı. Delibq hazre~ y ' emn y ve m ye işi e yaparak, müvekkilinin mUdafaa.i nefa _ ........ _ .. •-•••• .. ,........ kl İngllb mah~oslannuı bit ~ 
rinden kıpırdıyamıyorlardı m'ıe. Bir lerl, yine oell!dlanmış, lvu l.vaz ba- allkadar olmuetur. . . . 'halinde bu iti işlediğini söylemiştir. Zorla ırza geçmenin kruvazörü mürettebata ~ 
aralık içlerinden biri çekine çekina ğırmıştı. Lfitfi Kırdar emnıyet iflenn~ çok Mahkeme. vak'a mahallinde. Eml- neticesi kurtanhnası işinin geniş ~, 
başını' kaldırdı. Merhamet dilenir - lçinzde böyleleri n.r da ne diye ~ b_ulmue ve 8:1lka~arlan. tebnk et- ilin bunların elinden kaçıp kurtulma- Geçen yaz aonlanna doğru, meh • bir hareket başlangıcının IJll""" 
gibi muhatabının yUzUne baktı. A • sağ bırakıyonuz Ulen. Kimmiş bu 1 mi§tır. Sıhhat ıole"":1e ge~ın~ Eyüp ıı imkanının mevcud olup olmadığı- tablı bir gecede Anadoluhisannda ~ğı görlinmekt.edir. 6'1 

d imansızlar, hele diyin isbnlerini deıkazasına bağlı .Ramı nahı~esı hal nın anlaşılması için yeniden bir kegif gezmeye çıkan ikisi kadın ilcisi erkek Dl·. Reşad s.4,..r,11 
birer birer kendi elimle dUreytmlkının doktorsu.z.ıuk dolayısıle yaptık- yapılmasına karar vermiştir l ak üzere dö k" "d Şeb" ~A/',_,..,..~.,. 

lan fik"i.yeti muhik görerek .._jE:yUp · 0 m rt ışı en, ıme ile Pi"" 
~!:zrlnl~e. .., aahibl ıatasmı doktorlanndan biriılin buraya gön . E"srar satlyormuf b~r ı:ç:a_en~ çı~tıkıan sı~da, Ma Dün gece Oarbhanada J 

' .derilmeeini emretmiştir. Beyoğlunda Yenişehirde meşhur hır a n dıger bır genç sahilde Şe- fd 1' d .. Ofdft ~ 
toph:r~~~adı Ell~· = :: Vali ve Belediye Reisi Lfttfi Kır • sabıkalı Hasan oğlu Tali.tin esrar himeyi bıçakla teh~id ve -~~kip götü- .. o u Ye Sun ur ~;; r . . dar Rami • Eyüp ve Rami • Edime- sattığı h&ber alınmış, tertibat alına- rerek ırzına tecavüz _ettıgınd~ do- Dun ~ece, Darbhanede P'I. 

yarak. kapı yollannm da tamir ve ıslahını k "k" tark k layı yakalanarak adlıyeye verılmiş- doğru bır yangın olmuştut~;J 
- Hangi birini .ayliyelim atam al&kadarlara emretmiştir ;a ' 1 ı -~~a esrar sa 

6 
en ya a • ti. Mahirin mevkuf olarak cereyan yetişen itfaiye tarafından b ~, 

bu dlulzlerln dedi. Aha bir llt1rUsU vvvvvvvvvvvvvvv~' anmışb uıerı aranınca. paket daha eden muhakemesi ikinci ağır ceza diirWen yangın, çinkograf!'da JaıJ 
Sultaniye mektebinde oturup duru- D•NIZURD• 1 esrar ulunmuştur. Evınde yapılan mahkemesinde tamamlanmııtır. soba borusunun tutuşmasıJlO""""" 
yorl&r. DOıı, cihada çatırmak için&· aramada da bir miktar esrar bulun- Malıir, suçu sabit görilldilğ11nden sule gelmiştir. ~ 
,.ı.Janna tadar g!Wm de, etmedk- Karaya oturan vapur- muş, ~lt .. esrarlarla beraber adil- iki sene on bir ay hapse mahldlm.. Yangından hiçbir ~.~ 
ler.tnl komadılır bana. ların tahkikah yeye verilmi~. dilmiştir. gelmemiştir. Tahkikat Y~ 

~.:.':,~ =~:: böitt~: Son fırtınalarda karaya oturan llllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllUlllllllUllllllllllllllJlllllllllllllllllllllllllllllllllllllf lnllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllldlllll"" 

ttt~ Söyle Wen iaimlerini eunlann? :::ı::~~~:aı~~ = Ş E H ı• R H A Y A T 1 
- Balanndan baş hademe Ahmed teşkil edilmiş olan komisyon faali - , ::di ~!!'t:.~:~mı:::!;b!: 1;!~ ~tin~::v:ı~=~~Ko:: lllllllllllllllllllllllllflllllllllllllllllllllllllllllllllllHllllllllHlll!lllllllllllllrllfllfllHllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll'lılll111 1'1"'1""8'! 

ylm ağam. yeni bir şekil verilmiştir. RESlM ~ FOTOG~F SER- Beyo#lu Balkevi""81ı: 1cuJc Pakflltesi doçentleri"':;~ 
Delibafuı korkunç eeei, gürler gibi Bir kaç gU.ne kadar tahkikat tama- GlSl ~ B~ 8 '!"kevinden: l - 81pbat19 .. 0 per,embe gf&- Baaeyin Naili taraftndlJ" ıs' 

yine yilkseldl: men ikmal ~ilerek btiyük bir rapor- Be~ ~al~ ~ nü 80at 18.30 da E'V'imiritı Tepebo- ve cım,ıettn tçt,mai bak'~~ 
-Tes getirin IU dinaüderi bana. la JılUnakal&t Vekl.letine an.edile- av_ıUıcak reaım ve fotograf 88Tgiaı ftnda/d aerka biwıtıcla doktor Atwa ~tŞQn 19 uncu osır ~f" 
O emıw kereateci Mehmed, acık· cektir. için BS/!/l9,+0 .~ma gütı ~ B. BMaeyin Kenan Tunakan lora. mGelliflmi» mewul" ?J'f' 

h bir 1 _ 1. .. --. muıa kadar getırilecek eaerl«' kıG- ,._;1,._ "'Mek nına oorilecektfr • ..f 
tavır .. aöze _.'9.... Sultani Demirtaf motoru tehlike mu eailec6ktır ,.,_. ~b" mektebUmle,,... • 1'ull"' 

mektebine gitmek tbere ayaklanan atlath · M tahlil.., mewıııuado miilMna bir ! - Tilrkiye aattal "'~ 1 
Molla ömer ile.ağanın adamlanndan . . . il • kon/era.ns 1'6rilecektir. mezunlan cemiyeti tarafı~ 
Sultaniyeli Hacı Mehmedi önliyerek Demırtaş ısmınde 50 ton hacmin- TOPLANTI - Kıztlay Beyoğlu ! _ H ke8 lebU'r ttb edilen aeri kon/e'f(I gtt'_"._ 

_ Nafile hiç yormayın kendinizi. de~i mot?r Köst~nceden kutu keres- Kaza rubesinden: er ge • dördüncüsü, 23/!/940 aumDifJ" $1' 
Kaçtılar onlar. tesı yUklıyerek lımammıza g ·lmektc · Kas:ıa §Ubemicln 1940 yalı "°""" R H aaat "18,, de dol,ior nıı'°'1 9" 

Dedi. DönUp Delibaşa hftab etti: iken yolda fırtınaya tutulmuş ve bat- gresi f4/!/ 1940 cumartesi gümi Eminönü Halkevinden : eım Zafir y enerde11 taraf~<" 
- DUn ben de gittim yan1anna, mak tehlikesi geçirmiştir. Motör iki 8Qilt 15 de Beyoğlunda Parmakkıa,,.. Evimizin Oağaloğlundakt &alo- rilcccktir. Mevzuu "Sine""> ~ 

hepsini sraladım karşıma onlan a • gun dalgalarla boğuşmuş ve hamule- pıda 18tiklı'i.l oaddesinde 65 numa- .unda: hi bünyemiz,, dir. . . dlJv'~ 
ğam. sini denize atmak suretile kurtularak ralı Emgen apartmanındaki 1aıza 1 - !!/2/1940 perşembe güna· Bu konferunaW.r "1" 

(Devamı var) limanımıza gelmiştir. tMr'ke.rinde tcplanooakt., aaat n11.30.., da Vniveraite Ha- !'Oktur. 



YENi SABA.B .. ,,. s' 

Bir taarruz halinde 

olanda yurdunu adım 
dıın müdafaa edecek 
~landa orduları Başkumandanı vaziyete 
n.. hakim olduklarını söylüyor 
~el, 20 (Hususi) - "Sou,, gazetesinin hususi :muhabirine, sefer 

olan Holanda ordusu ba5kumandanı General Van Toorts Tot 
··~ ' lernleketimizin herhangi bir ihlaline karşı koymağa kat'i suret-

"aat Verdik.,, dedikten sonra ilave etmiştir : 
1 nda hür ve müstakildir ve öyle kalacaktır. Tecavüz takdirinde 

~lın~~iz derhal vaki olrnıyacaktır. Adım adım mu~a~eı~1et c~ecc· 
~ ~~teaddid müdafaa hatlarımız vardır. Sulara hakımız; bı.r .. an 
b koprüler, yollar, kanallar, bor şey havaya uçncakbr. Küçuk, 

lııe Utün Holandalılar, "Yerimde duracağım,. ~özüııe sadık kalacak~ar
: ordu, ağır zayiata duçar olmadan mudafaa hatlarımıza gıre-

.,, 

~liye Vekili Fethi Irak Kabinesi 
~ar Manisada istifa etti 
~· 20 (A.A.) -Adliye Vekili Bağdad, 20 (A.A.) - Nuri Paşa 
k.k'iar bugün saat 12 de lzmir,Said kabinesi istifa etmiştir. Naib, 
~aya gelmiş ve vilayet hu - Başvckildcn diri işlerin görülmesini 

Vali Faik Turel, Genemi istemiştir. Yeni kabinenin Reşid Ali 
Öge, Parti reisi Kenan Çapan, Gailani tarafından teşkil edileceği 

11
/'et müddeiumumisi ve em- zannolunmaktadır. 

~diir~. tarafından karşı.l~n - • • 
· ~ılayet hududundan ıtıba- Meksıkada bır komplo 

&l"bj rgahtaki istasyonlarda oldu-
\ ıtanisa istasyonunda da mül- meydana çıkarıldı 
:ke~ erkan ile kalabalık bir Meksika, 20 (A.A.) - Bir komplo 
Lı.~esı tarafından karşılanan meydana çıkarılmış ve "Altın göm -
~"<iSYondan doğruca parti bi - !ekliler,, in şefi bu komploya dahil 
titınişler ve bu ara.da parti ve olmak töhmetile zan altına alınmış -

idare heyeti azalarını kabul tır. 
~l~~d~r .• İzmirden. i~bar?n Suikasdciler şimdiki Meksika re -

1 ~ kılı ıle ~elen par~ müfettışi jimini devirmek maksadile hareket 1 
~ıyar Goker partı ve Halke- etmekte idiler. 5 kişi tevkif edilmiş 

l.f··' Fethi Okyara takdim et- ise de reisicüınhur Cardenasın emrile 
Ut~kiben Vekil Halkevi~ bilahare serbest bırakılmışlardır. 

etrnış ve vali konağında vali 
~···---• ı. n verilen öğle yemeğinde bu Gadı·z 

"'rdır ~ taştı 
~ ~ -· .. • • İzmir, 20 (A.A.) - Son yağmurla-

tl kral tarafından rın Menemen ve Bergama ovalarında 

k . . su taşmalarına sebebiyet verdiği gö-
~ abu} cdıldı rülmüştür. Gediz ve Gakir çay suları 
~ a •. 20 (A.A.) - B. Eden dün mezru araziyi istili etmiştir. Sular rhz Rralı tarafından kabul, bazı yerlerde şosenin üzerinden geç -

r. rnektedir. 
~e dün akşam Harbiye Na-

' . Oliver Stanleyi de kabul et- Siyasal Bilgiler okulu 

K ıymetll muharrir arkadaşt
ınız Vali Nureddin bizim 

evvelki günkü (Bira buhranı mı, 
Cinnet buhranı) mı serlevhalı has
bihalimi7.e "Akşam., ga7.etesindeki 
k~lnde kendisine has ince \'e za
rif nüktelerle dolu bir fıkraslle iti
raz ediyor. 

Giizfde gazeteci, nıenuubalüs 

fıkrasında, bir gazetenin bira buh
ranı meselesini diline <lolanıa.sı do
Iayısile bizim: 

"Şu nazik zamanda İnhisar icla
re i bira istihsalini fa.zlala!)tırmıık 
iı:in Bomonti fahrl.ka1'tnt ~hn ala
maz ya! •. Bütün cihanın \'ar kuv
\Ctile silahlandığı bir dc\'irde lıira 
diişltünleri yaz sıcakların<la hirasız 
kalmasınlar diye ı;-.okt.an eski -
yen te Is ma rafını hir kaç 
defa çıkanuış ecnebi bir mil -
e seseyi satırı alınal a teşcb -
lılis etmek, memlekette bira huhra
nından daha miihim bir lmhraııuı, 
bir cinnet buhranının başlamış ol
duğunu ishat eder. Bira se\·cnler 
istedikleri kadar bira bulamazlarsa 
az bira içerler. azını da bulamazlar
sa nefis memba sularımız yazın en 
ala cins birayı ara hnaz ... dememizi 
hir lokma ile bir hırkaya ey\'allah 
diyen kanaat erbabının görüşlPri
ne mut.ahık hulmaktatlır. 

Muhterem muarızımız da t.eslim 
etmek insafını esirgemf'!Zler ki: 

- Nazik günler yaşıyoruz, eski 
bir fabrikayı satın alnınk için yUz 
binlerce, lıelkl de milyonlarca lira
mızı aman sokağa atımyalım ! ... 

İkaz !eryadile: 
- }~lhiseıniz mi eski<li? Dünya

nın bu halinde elbise düşünülür 

mü? Vur yamayı ... Giy ... Hatta ya
masız bile partal partal dola.5SSJ1 
ne çıkar? .. Yolunda zelilime hir te
vekkül arasında da~lar kadar fark 
\arılır .... 

*** 
Kıymetli arkadaşımızın görüşii -

nii te,·sik için sıraladığı m.isallerin 
başka türltilerinl ]\aziyenin aksini 
hıbat sadedinde zikrd.nıt•k peki.la 
miimkUndür. l\lcsela sizi cnndan se
ven yakın bir dostunu~: 

- Aman azlzim, eliyor, Ki.şif 

Beyden haber alclım. Ya.kanı bir 

otomobil merakına kaı)tınuış, eline 
avucuna geçeni lstanhuhın en son 
modf'I arab:ısı benim olac.ak diye 
har vunıp harman savuruyormuş. 
sun. r ~ t ----- talebeleri Ad anada. 

~ ~~')a b I d" . t" Adana, 20 (A. A.) - Tetkık ve Halbuki sen haha.dan kalma beş 
r"~ "' e e ıye rıya~e '. spor teması yapmak üzere şehrimi-! on kunış iradınla.. kalemin~lt"n al<lı-

lngiliz bahriyesi denizaltı harbini 
şiddetlendirmeye karar verdi 

f Bas tarafı 1 inci sa11fad" çesi Avam Kamarasında ilk defa o-
tısı batırılmıştır. Diğer iki denizaltı- larak gizli celsede mti?..akere edile -
nın da batmış olması muhtemeldir. ' cektir. 

Almanlar Balıkçı Gemilerini ı Bundan başka, büdce hakkında 
AteŞ(" Tutuyor toptan bir rakam verilmiyecektir. 

Londra, 20 (A. A.) - 12 Alman Bunun iki sebebi vardır. Bir kere 
bombardıman tayyaresinin diln şi - masraf yekunları harbin göstereceği 
mal denizinde bir balıkçı gemisi gnı- inkişafa bağlıdır ve sonra bugünkü 
punu mitralyöz at~i altına aldığı şartlar içinde büdce miktarını zikret
haber verilmektedir. Bir İngiliz harb mck memleket menfaatlerine aykı - ı 
gemisinin hadise mahalline gitmesi rıdır. 

üzerine Alman tayyaı·eleri uzaklaş - Fransız l'ehllği ı 
mışlardır. Paris, 20 (A.A.) - 19 şubat tarihli 

1 Bu akınııı hasara ve insanca 7..ayi- Fransız aksam h:nb tebliği: 
ata sebeb olup olmadığı malum de • Sarre'in garbinde bir dü.cıman müf 
ğildir. rezesi ileri karakollarımızdan birine 

İngilizlerin Ticaret Gemilerinin girmeğe teşebbüs etmiş ise de zayi-
Za~iatı atla geri pUskiirtülmüştilr. 

Londra, 20 (A.A.) - Bahriye ne- Rhin sahıllerinde Kasematlar ara-
zareti, geçen hafta zarfındaki zayiat sında ate teati edilınistir. 
yekfuıunun "86.077,, , harbin başlan- Pctı·ol Gemi i Emperyal 
gıcındanberi ticaret vapurlarının bir Londra, 20 (A.A.) - Şimali At -
hafta zarfında uğradığı en büyük !antikte bir Alman tahtelbahiri tara-
zayiat olduğunu bildirmektedir. fından torpillenerek ikiye ayrılan 

İngiliz HarhlJe Uiitçesi İngiliz petrol gemisinin 6.022 tonluk 
Londra, 20 (A.A.) - Harbiye büd- Empecyal olduğu aıılaşılmıştır. 

Rus ajansının 
Bir tekzibi 

Heyetim·z 
Avdet etti 

( Hat tarafı 1 Jnclde J ı Ba~ ta afı 1 inci soy/ada] 
Tass ajansı bu haberi uydurma ve Cahid Yalçın da intıbalannı şöyle an

marazi tavsif eylemeğe sal&hiyettar- !atmıştır: 
dır. 

Anadolu ajansının notu: 
Anadolu ajansı, Ankara mehafili -

nin de Tassın bu tekzibine iştirak et
tiğini istihbar eylemiştir. 

"- Fransayı ziyaret intıbalarımız 
gayet iyidir. Fransızları çok kuvvetli 

ve neşeli bulduk. Majino hatbnın ge

çilmesine imkan olmadığı kanaati u
mumidir. Fransada herkes harbi mut 

Bir gemi battı tefiklerin kazanacağına kani olduğun 

. Madrid,, 2? (~:A.) :- İspanyol a - dan gayet rahattırlar. Fransada ftde- j 
Jansının bı~dır?ıgın~ gore. 2140 tonluk ta kendi memleketimizde seyahat e - ı 
Banderas ısmındekı Danımarka va - der gibi gezdik. Bütün askeri tesisat 

puru Villano burnuna. . ıo. ~lome~e ve teçhizatı bize gösterdıler. Balkan
mesafede bulunurken bır ıştıal neti - 1 k. b. . t d' ş· d'l'k ar sa ın ır vazıye te ır. ım ı ı 
cesinde evvelki gün birdenbire bat - . . w 

t G · · 2g k' 'lik u tt b harbın Balkanlara geçmıyeceğini zan 
mış ır. emının ışı m re c a-
tından 22 si boğulmuştur. ııcdiyorum.,, 

Kastamonu ve 
Gün1üşhanede 
Zelzeleler oldu 

---···---
Müddeiumumi 
Cumhuriyet gazetesi 
Aleyhine dava açtı 

Kastamonu, 20 (A.A.) - Dün gece _Dünkü "Cumhuriyet,, gazetesinde, 
saat 23 de beş saniye kadar devam "Yunus Nadi., imzasile ve "Afrodit,, 

eden orta şiddette amudi bir zelzele davası dolayısile yazılan ba.~akale-I 
hissedilmiştir. Hasar yoktur. den dolayı, diin, İstanbul Cümhuri -

B ir \'atandaş anlatıyor: 
"Z50 ~i Türkkuşunda mu

allim olmak için miisahaknya ginl~k. 
Müsahalm ııetfoesinde on ki~i lın -
zundıl<. Kursa de\ anı ct1ik. lfrpinıiz 
Türkkuşunda muallim okluk. Oç ~e
ne nımı.llimlik 3 aptım. Sonra ı,eJMli 
arzumla istifa ettim. Şimcli İnhisar
larda memurum.,, 

Bir vat:tında ın Ttirk cmalarının 

bt'ltçisi olan Tüı·kku~wın ha~ ntı ıı 

,·ermesi \'e bu mukaddes İ"-İ kendine 
meslek edınmesi kndnr giizı>l bir şey 
\'ar mı? Uelc bu \'atruula.')ın 2."">0 ta

libin arasmdn. imtihanla derece ala
ral: ltmuyüz ctm l, kcnclisi lml\lnn· 
dakl sempatimizi biisbütün arttıran 
bir saiktir. Fakat bu 'a1andaş bil 
Jmç sene .. onra J.tendi a.rzuslle '\e lıi~ 
bir mücbir sebebin tesirile olmıya -
ralc asıl me leğini terkedcrek İnhi
sarlar idaresinin bilmf'!ın lıanı,.ri şu

besine katih olu~ or. 
Ilu \'ntandaşm hattı hareketi ~an

lı~tır. 

.Malisadım asla İnhi arlar<la. nıt•
mur olmanın fena bir şey olduğunu 
söylf'Jnek desıilclir. Her is gibi hu da 
temJz, ~iiz('J \e sf'refJi bir işdir. Fa
kat Türklmsu mu::ıliimli&i ~o.pan bir 
vatandaşın, sırf kendi arzu u ;. 'i
ziiııden bu rnesle~ini bımlmmk ln
Jıi ar ınt>ınurhığıınu tercih etmesi 
sa'·at bir işclir. Çtin di: 

Yurclun miidaf ıasında gülderinıi7.ı 
müdafaa Ptdecek elemanhra en 7.İ~ n.· 
de ihtiyacımız v:ırdır. Bu sahada 
hem de muallim olan bir fenlin, bü
tün bilgisini, tecriibesinl ~'anda hı· 

rakarak her vntanda5m yapalıile · 
oeğl bir katibllbri tercih etmesi her 
şeyden e\'vel ) unl menfaati ltilısri
Ie l erln<lc olnlı\ an bir harekettir. 
~iadem ki bu mesleği se\'miyordu, 
hu y\ik~k meslf'~e karşı içinde, kal
binde hususi bir s<wgi beslenıi:ror
du - ciinkü me leği kendi arzusile 
h·rkct:Uğini itiraf ediyor - niçin im
tihanlara girdi~ Niçin suallf're ke.n
<lisinclen helin de ini kadar farklı ce
''ahlar ''erdiği icin ınüsahaka~, lm
zannmıyan başka hir at~li vatanda
f'tn körfenmesiuc sc~b oldn ! O hu 
mti~abal<alara glrmeseytü, buı;üo 

Türldru unda onun ~·erinde bnı;:kn 

bir vatanda:; vcızif e almıs olacal• \ "C 

nıe-.Jcğini yan yolda terlcetnıi~ er.e~i 
i<;in ynnl kenclisincleıı pek çok isti
f ncleler odecektl. 

l~te, onun ufak hir kaprisi bu ha
zin netioeyi <loğurmustur. Onun, 
sevınecliği bir mesleğe r.,ririsi, hug-iin 
ha\'a ordumuzda miilıim hir elema-\' ~ ~O (A.~.) - Beledıye rı- ze gelen siyasal bilgiler okulu genç- b'111 nın.a.5ınJa do tn düı;mıana rnuh

\.~as!ı~.ab ~ılen Hu:em B~o: leri dün Atatürk heykeline mera - taç olmadan gül gihi geçinip !,rfdi -
\' uzenne beledıyc rnecl~sı simle bir çelenk koyarak Ebedi Şefin yordun. Ynpma bira.der, dme kar-

lıa.dan Şevket Bacın seçıl- manevi huzunında eg~ilmişlerdı'r. • • • yet Milddeiunmmiliği, gazetenin ne§-
dcşim ! Bu israfm sonu gelmez. Bi- riyat müdürü aleyhine Tilrk Ceza ka-

mn el< ik olması ncticc.<;ini '\Cnnis
tJr. Bu suretle istemediği halde yur
da fenalık etmiştir. 

l ı Gençler bundan sonra eski eserler zim glhilf•rin tııksi arahalan nele- Gümüşhane, 20 (A.A.) - Bugün nununun 482 ve 273 üncU maddeleri-
~. - • - mUzesini gezmişler . ~e. öğleden rine yetm«>z!.. saat S.lO geçe iki saniye devam eden ne göre hakaret ve memura vazife _ kemir etmesin! 

Temenni edelim ki hu bir daha te-

S:"enın harici ticareit sonra da Adana muhtehti ıle yaptık - Siz hu hayırhahane ikaza omuz amud ve saat 12 yi 5 geçe 3 saniye sli- den mlitevellid hakaret suçlarile da- MURAD SER'!'OaJ U 
, 20 (A.A.) _ İngilterenin l.arı futbol maçını bire karşı iki sayı silkiyor: 

1 k l d ren orta §iddetli iki zelzele olmuştur. va açmıştır. Bu davaya, Asliye Al -
b~tıda ticareti hakkında neş· 1 

e azanmış ar ır. - Bu nf" mi kinane dli!;linüş! -·- tıncı ceza mahkemesinde bugUnlerde Vilnoda Leh talebe-
iı. __ ır istatistik cedveline naza. Siyasal Bilgiler okulu gençleri tet- cm·abını Yeri~'orsunıl7.. A\TUJıada, 
;..'"l\lit, ihracattan 60 milyon kiklerine devam etmek üzere Adana- Amerfüa<la bakkal çırnldarının bile Japon tayyarelerinin başlanacaktır. Sinin tezahürzstl 

kadar fazladır. dan so~ra Mersine ve Hataya gide - hususi otomohilleri varm15. Iler b b d I Kaunas, 20 (A.A.) - Wilnodakı 
f.. fal')( ceklerdır. memur <laire ·ne kendi araba...-;ile Om ar 1man1 ı ki vapur çarpışb Polonya lisesi talebesinin Litvanya \ ~ı- ~eçen sene ayni devrede I _ _ _ 

1 
•• b 

1 
•. 

"'tnıı l' dd · d TU k F gider, gelirmis. . Yahu! ~u: "Bir Tokyo, 2ü (A.A.) - Domei ajansı, Londra, 20 (A.A.) - Durban'dan alcy.hinde .. teza ıuratta u unıua.sı u. -Yon ster ıng ra esın e r - ransız yardım paktı "' 
lokma, bir hırka ... ,, düsturunu bı - Japon tayyarelerile gemılerinin Yun- bildirildiğine göre, "Cheldale,, ismin zerıne Hukunıet ~a~amları lısenın 

La • • - Cemtieysectiı'I Aekdvı"ladmı' da rakalım. Bak modern harhlere!.... n·ın demiryolunu dün tekrar bombar- deki İngiliz ticaret vapuru "Greysto- bir çok dcrshanelennı ~apatmışlar ve 
'lf\I 1 . .. bu suretle 200 talebenın derslere de-" • d h b Herifler yı&kın<la süngü hücumuna dımım ettıklerini bildirmektedir. De- ke Ca.ste,. vapurıle musadenıe ederek tmel . ıı. • 

1 1 
rd qn anın ar Ce 20 (H ") t ·ı· vam e erme manı o muşa ır. nevre, ususı - ngı ız ve bile hususi otomobillerile kalkacak- b Ch ld l k t ·1 ·· 

h T .. k h"'k. tl .1 h f'k miryolu ve bir köprü Mong Teseu atmıştır. e a e ap anı e muret- HUkfımet makamlan, mezkO.r ta . azırhğı ur u ume erı e em ı ir olarak 1 
tt.ı ruanı 20 ( A) - H" ~ - Fransız hükumeti, Ankarada 19 teş- ar.... bölgesinde hasara uğramıştır. Japon tebatından 16 kişi kaybolmuştur. !ebeler hakkında adıt takibatta bu • 
'«lUt • A. · uku . . . . Baba dostunuz boynunu hiikii - tayyareleri salimen üslerine dönmüş- Vapurun mürettebatından 18 kişi 

1 

ıunmak hakkını muhafaza etmekte -ti) tnüdafaa ·ç· parla.ın t _ nnıevvel 1939 tarıhınde aktedilen ve 
~l"o f'l ~ ıntah . alen ° imzalanan 'Nirk - Fransız - İngiliz mti \erdir. 1 kurtarılmıştır. dirler. 

b. .r n ı onn sısat mış- t k b'l d . . . 
"il 11 2 . e a ı yar ım muahedesını Mılletler 

4 buçuk rnılyonu hava Cemiyetine kaydettirmiştir. 
' Yani ha\•a defi toplan ve -~ 

l'ler .. __ . • 13 ·1 \ tııuha '-QSISı, mı yonu tay - Fuara gelecek 
~ ~:"Yaası ve bir buçuk milyonu Ü b d "l I . . . 
~ .. ve bilhassa mayn gemi- m a 1 arın vızesı 

itin sarfedilecektir. , İzmir, 20 (A._A.) - 1940 enternas-
h yonal fuarını zıyaret maksadile Yu • 
'l -·-"'llıanyada petrol nanistandan gelecek mübadillere vi-

' l'll . ze verilmesi kabul edilmiş ve keyfi-
~"~. 20 eselası yet belediyeye tebliğ olunmuştur. 
\."l 'letn(A.A.} .- Rumanyada Bunlar aldıkları bu vize ile İzmirden 
''· l!· Yeni bır safha arz6t • sonra 1stanbulu da ziyaret edebile -
>ıı~lt Ukfunet tayyarelere mab- ceklerdir. MUnakalat Vekaletince 
~ ~~ gazolinin ihracı· evvelki sene olduğu gibi bu sene de 

~~ tir. 1940 İzmir enternasyonal fuan için 

t:C>f a.ı·- seri halinde posta pulu yaptırılmak-
~" 20 Qraddan ayrddı tadır. Gümrük ve İnhisarlar Vekale-

~ l' (.l\..A_) - Yeni Hariciye ti bu sene de fuarda satılacak inhi
\~ 1: l>opof, evvelce orta elçi sar maddeleri üzerine 194-0 İzmir en-

-·~ ~dan bu gün Sotya- ternasyonal fuarı ibaresi yazılması· 
tta. karar vermiştir. 

atalar söziini.in de zikri miimklin -
dUr. 

*** 
~ayın Va-Nii'nun 7.arif niih-teli 

tarizlerine rağnwn biz hala eski 

göriiş ( ! ) noktanu7.da ısrar , .e şu 

tehlikeli anlarda memlekette mu -
hayyel bir hira buhranını gidcnnek 
için hazif1(>mlzden toplu hir ]>ara 

çıkmasının alnl kan bir iş olmadı -
ğını tekrar edeceğiz. 
~. OBM ALEDDIN SARACOGW 

Seferber edilen 
parlamento azaları 

•ı ngiliz gazete~ri. geç-enlerde, halihazırda ne ka
dar Avam Iiamarası azasnıın askrde bulumtu

,;.u hakkında malfımat '\'cnnişlertlir. Bu malümata 
;öro 615 mehust.an 89 u askere gitıui tir. 

Bunlardan 8 tanesi bahriye hizmetinde, 17 ta
nesi tayyarecilikte \'e 64: ta.nesi kara ordusunda hu
lumnaktadır. Bu mebusların askerlik sahasında.ki 
dereceleri neferlikten ta yarbay rütbesine kadar u -
zannınktadır. 

Fransadıı. ise gerek lsUverck \'e gerekse yaşları 

1 
dolu.yısile Mkero alınan pa.rhınwnto :ızaın:ımn ~i~
tan hakkında resmen bir liste teı;kıl edilmemı~tir. 

Fakat bunlann miktarının yüz kadar olduğu bilin -
mektedir. 

IC X X 

Fransızların Sarı kitabı 

F ransız hiikiımeti.nin Almanya ile harbe teknd
<llim eden g\inlerdekl siy:.Si konu~alan ve 

notalan ihtiva eyliyen bir san ldtab ne§rettiği hatır
lardadır. Bu 8arı kitab büyük bir ali.ka. uyandınnıa
hr ,.e a..5R~rt yulCa.rı S00,000 nusha basılmıştır. 

Bu kitab .ı bazı memleketlerde şimdiye kadar 
şu miktarda satılmışhr: 

İngilterede 26827, Belçikada 15700, İs\~ 
14598, Rumaa.,·aila suna. Türk)l·ede 2084, Jh.eaıi&
tancla lU.7. Lüksembur&da 838 ade<ldir. 



AH FETHiYE, BEN SENiN /ÇIN 
KANL/BJCAK CEKERIM ! · 

' ' 
Cürmümeşhud Mahkemesi bugün 
çok kalabalık, üç doksan altılık 

deviren aslan hesab veriyor! 

1stanbulun en_ ferah, en geniş, en modern ses ve projcksiY011 

makineleriyle mücedde<J 

Ç EM BE R L 1 TAŞ Sineması 
Bugün matinelerden itib" ren 

2 büyük ve fevkalade film takdim ediyoı. ~ 
1 - Fransız filmciliğmin en kudretli ve herkes tarafından se'i 

sanatkarlardan : 
,JOSSELİNE GAEL ve LARQUEY'in 

temsil ettikleri 

Yarının Kadınları 
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YENi SABAB 

Balkanlarda 
Türkiye ve İtalya 

Spor ve centilmenlik j> Macar Uyyıeşt 

gelmek 

(Başmakaleden devam) 
mek ister gibi bir hali var. Adeta Bal
kanlı devletlerin bir vasisi gibi bir 
rol oynamak istiyor; bir nevi yüksek 
hakemlik tavrı takmıyor; işi yüksek
ten tutarak Balkanlarda her an ve 
dakikada her yerde hazır ve nazının! 
demege çalışıyor. 

Spor sahalarında vukua gelen 
dövüşmeler hakkında birkaç söz 

takımı 

İıtİ)'Or 
Jnlen Macar liğin.de birinci Eğer İtalya hakikaten kendisinde 

olan Kispeşt Ue &yni puvana böyıe bir kabiliyet ve böyle bir vazife 
ak 

8
Por deyince belki bazı kiinselerin 1 yafetinde gördükçe ayni derecede a- malik falmt ikinci vaziyette bu- tevehhüm ediyorsa, bugünkü Balkan 

h..~ hoş ve faydalı bir meşgaleden zab duymaktayız. Junan Uypeşt fuıool takımı İs.- realitesine nazaran onun bu hali kar-
~ka şeyler gelir. Halbuki medeni Geçenlerde kavgalara se~biyet ve- tanbulda 4, 5 ve 7 ııiBan t.a.rih- şısında La Fontain'in bir hikayesin -
ııı adamın spord~ anlıyacağı ilk ren bir zümreden bahsetmiş ve artık lerindc birer maç yapmayı Gaı- deki "Mouche de la coche,, i hatır • 

e.fbtun centilmenliktir. bunların önüne geçmek zamanı gel - lat.a.saray klübüne ve bölge \lamamak kabil değildir. İtalyanın 
SPorcunun asil olduğunu söyler du- j diğini işaret etmiştim. Bugün -~aşk~ merkezine yazdığı bir mektub- Balkanlarda kendisinin zannettiği gi-
~. Fakat bunu söylerken misal bir zümreden daha bahsedece~~ ~ la teklif etmiştir. Dün akşam 1 bi ne bir ehemmiyeti vardır, ne bir 
!0~tı:nek için de sıkıntı çekersek bu bunu teşkil edenler de en az bınncı- bölge merkezinde toplanan Ga- nüfuz ve tesiri. 
· a ilk olarak kendimizin inanmamız ler kadar suçludurlar. lat.asara.y ve Fenerbahçe mu- İtalya Balkanlarda blok istemiyor-
~eab edecektir. Çok şükür ki bu hu - Evet, sahalarda yumruk, tokat a- rahhasları bu teklifi tetkik et-- muş; iki taraflı anlaşmalar istiyor -
,,~ta nıüsbet misaller her zaman, tan, durup dururken karşısın?a oynı- mişlerdir. Ga.Jat.asa.ray teklifi muş. Türkiye, Balkan . bloku yap -

Porcu centilmendir diyenlerin ez- yanı tekmeliyerek oyunu çı~an esas itibarile kabul etmekle be- mağa çalışıyormuş. Çok iyi sözler am-
bere konuşmadıkları~; is bat eder. çıkaran, seyircileri stada geldiklenne raber bu işi Ff'ncrbahçe ile müş ma acaba, 1talyaya biz şöyle bir şey 
~Ünyauın en namdar sporcuların- pişman eden kabadayılardan başka. t.erek yapmayı şart koşm~ yapacağız, ne dersiniz? diye bir soran 
a... tenisçi Tildeni hep biliriz. Şimdi bir de sinsiler vardır. b. . . .. dır. olmuş mu? Balkanlılar bir şey yapa-
'l'lltu b kmış la b ük' k t · Bunlar yeknazarda ınncı zumre- ı Dundan başka milli küme ı caklan zaman İtalyadan izin almak . ıra o n u y se enıs- balı tli · ·· ükm zı 
tıt.ıiıı b" .. . . dekiler kadar ka a goz e er. fi){sttirü heniiz ya.pdmamış ol- lüzumunu hiçbir zaman akıllarından l'n.~1 uyük bır şampıyona m_ açında Zı'ra hareketlen· gizli'dir. Tek.meyı· gız· -' lk ·· .. b' · 
.~ flb \ duğmııda.n Macarlann teklif et.. bile ge<;irmiyorlar. Be i gunun ıruı-~ etnı..i Va.ziy:tte ?lmasma ~a:e~·~ li atarlar, hakemi sollarına alıp yan- tikleri tarihlerde bu iki klübii- de bir blok yaparlar; belki karşılıklı 
teQa ~.! oldugu bır avantaJı e ı e ı larındaki oyunculara sağ dirsek vu- müzün maçı bolnnup bulunm~ anlaşmalar imza ederler; belki dah~ 
~o e<..1Uesi meşhurdur. Güzel bir Dra ı hatta küfür bile ederler. HU- başka bı'r hareket tarzı düşünürler. Çekme~ h ı Tild · t rur ar, dığı malfun değildir. Bölge mer 
~ı.~ . ge azır_anan .enın opu ıa~s." onla.ren favuliin de, hilenin de F~ 1·at bu··tu''ıı bunları İtalya istedigı··, 11\!bs k ld dı ~ ı..:.ı ı ı 1 ·• kezi teklifi genci direkt,örfüğe ~ ~. ı.z a ır gına ŞULW.1 o an ar b' t kniw. d -
"Utp •• ır e gı var ır. a.r.ıetmi~ olduğımdan oradan ge İtalya münasib gördügü veya lsrar ıııu ,ısınd~ki oy~c~~un . yer~ duş ı "Hiç olmazsa hakemden (}~~iniyor- lecck cevaba göre hareket e- ettiği için değil, kendi menfaatleri, 
~ § 

0
ldugunu gorduklerı vakıt sp~. - lar., diye bunların cihiim1ennı hafif- dilcooJitir. kendi akıllnrı emir ve icab ettiği i<;in 

~~ '7erdiği bu en kıymetli ve en gu- !etmek, aldanmak demektir. Çünki.\ yaparlar. Türkiyenin Balkanlarda ve 
n haslete hayran olmuşlardı. Tilden tokat, tekme atılmaınna, oyunda kav- Balk·m mis:;kına dahil devletler ara-

~aıltıaçı kaybetti, fakat ondan bu gü.'l ga çıkmasına hakiki sebeb bunlardır. Fatih Halkevinin sında r~m hoca~~ etmek, b.a~a ~eç -
ıı.~z bir klas tenis~isi diye değil, Hakemden gizlenen bir tekme, onu mek, nu!uz sahibı olmak gıbı hülya-
~ zamanda tam bir centilmen diye yiyene kafi bir tesir yapmıştır. Üste- k k k U lardan c;ok uzaktır. Tiirkiye de diğer 

eediyonız. lik bunu seyirciler de görmüşti.ir ve 50 a OŞUS Balkan devletleri arnsında bir devlet-
~ı:~Porcunun ilk kaz.anması icab e - mufritler hemen "Sen de vur,, diye Fatih Halkevi Spor Komitesi bir tir. Onlarla tam mtlsavi bir vaziyet
l'ıı~ bir maç değil, fakat böyle bir ka- bağırmışlar, o da, dönüp, hakeme, a- sokak koşusu t.ertib etmiştir. 25 ŞU· tcdir. Hep bir arada müşterek men
"'t(!rdir. yıba filan bakmadan tokatı patlat - bat pazar sabahı yapılacak olan bu faatin icab ettiği tedbirleri müşterek 

f,1~~rU sporcularımız içinde öyle bir mıştır. müsabaka Saraçhane başındaki Hal- bir surette ittihaz etmekten ba.şka 
~i <ı0lcü tanırım ki girdiği her maçta Bu fena hadiseler tistüste gelmeğe kevi binası önünden başbyacak, Hor- bir gayesi yoktur. Yalnız Türkiyedc 
~:.lekıne hedefi haline gelmiştir. Bil başladtğıi~in endi~lerimiz günden gü. hor caddesinden Aksaraya inilecek, oeğil sair Balkanlı devletlnde de ayni 
Ilı lfün !utbolcillerin içinde hemen he- ne a.rtlyor. Hakikatte temiz olan Türk Aksa raydan Topkapıya, oradan da hissiyat hüküm sürdüğünden d0Jay1-
I' f:tı en kuvvetli bir vücude ve bün- spor~~l~ğun~ y~ü~e ~y]e karala- Sur haricine Ç0ıkılarak Edirnekapıya dı,,r ki Balkan misakı alt~ seı~edenbe~i 
eye sahib olan bn gencin bütiln bun ~ surlilmesıne hıçbır :vıcd~ taham- ve Saraçhane başına dönülec~ktir. devam etmiştir. Yoksa ıç~er~d~_n ~ı-
~l'a r ~ W• tm k h mill edemez. Hele spor ışlennm devlet Fatih Halkevi birinciye bır kupa, rinin diğerlerine karşı bır ustünluk ~ agmen degıl kavga e e , a- .. k b . aı~·-~ · d. -. b · k 
·~llldo. b' .'h b'l ldı- ·· mura a esı uıw. gır ıg. u zaman- ikinci ve Uçüncüye birer madalya, iddiası bulunsaydı mı::-ınk <;o hın par-dL · "n ır ı tar ı e a gıru gorme- .. f" h h k tı rl · 
"iti. da boyle men ı ru ve a.re e e n dördüncU ve beşinciye de bırer atlet çalanırdı. . 

() . . . . teruiz spor muhitinde yeri kalmaıruş- fanilası verecektir. Kaydolunmak i- Yukancia bahsettığııııiz telgraf. "1-
'l/e onun gıbı bır çok yüksek ka- tır ·· t ı k 

~te . · . · .. . .. .. . .., çin cumn akşamına kadar her ~ talyıı olmadan yahııd ta yaya al"$1., 
~;.. riı sporcularımız var. İftihar e- "Kabahat o1ende mı, oldurende mı.,, 2 ile 8 arasında Halkevi idare mildtir- Bafüanlarüa hiç bir fiey yapılıımaz.,, ".Yoruz - -

t.' · . fehvasın~a burada suç, yumrugu a- lüğüne müracaat etmek kafidir. ciimlesile bitiyor. .. .. . .. 
~ altat bır yanda da maçlarda çı • tandan zıyade attırandadır. Bu kış her hafta. bir kros kantri ve- Biz Balkanlıların dm;uncemıze go-

ll hadiselerin scbeblerini sporcu kı- Fiinıza.n Tekil ya sokak koşusu yapılmışbr. Fatih re, Ball<anlarda işler yalnız Balkan-

vvv... ~ Halkevi de bu faaliyete iştirak et - lılann arzusuna göre yi.irür, yapacak-
\ t b 1 •• b k 1 mektedir. Bu koşunun bir hususiyeti ları şeyleri onlar hiç kimfle.ye ~amş-Vol O musa a a arı de tamamiıe müptediler arasında ce- mak 1Uzumumı duymadan kendi ara-ey reyan edeceğidir. Sivrilmiş atletleri - larmda kararlnştırırl:ır. Ev1:t, ltalya-

miz Türkiye birinci1iğine kır koşul&- ya karşı bir şey yapılmaz. Fakat baş

~ h tı• . af h da rile hazırlanmakta oldukl.arından so- ka herhangi bir devlete karşı da bir ~n arare ) s a kak koşusuna girmemektedirler. Bu şey yapılmaz. Balkanhr yalnız müt~-
atletlerimiz şunlardır: cavize karşı, kim olursa olsun. kendı-

-~ Rwı., HUseyin, Artan, Osman, Rem- lerini mHdafa:ı etmeyi düşiiııürler. 
~Qmpiyonluk en kUVVt!fli ihtimal ı.i. Vlaclınfr, Manisa, İzak, Suad, Ha- ' Hiisc•yiu Cahitl YAi-ÇIN _ 

l k Ç l cl d bibAş, S~redn,. ~erlih: 
1 

t ta .... _ Balkan gOreş müsabakaları ,.a am ıca a ır agı a ısım en yazı ı zeva IUl.-

0 Q kem olarak w ıınaktadır. T. C. Ba.şvekillf"t BNft>n Tf:rhiy~si 
lo • Adil Giray~:;::li Moran, Ömer Be- Genel Dircktörfüılü Orga.niz:u;;~·on ko-~ hattadanberi kız liseleri arasın- klacaldarı muhakkü.ktır. . F'' T k 'l N . T~1,;1 · miksinden: 

~- ~t' . 1 k üh- sını, uruzan e ı , enman ~ 
0 .~ eyan eden voleybol maçları so~ Bu~ ya~ı a~~ . en .m 1m maç Çeralı t. Bakır, Receb OkAn, Garbis. 6 ncı Balkan güreşleri 2 ma~ 9.~ 

ta, ;anıı haftasını yaşamaktadır. Zi Kandillı - Bog~~t~ı ı.ısel~n ara.smda o- R bi tarihinden it.ibaren ba8lıyarak iıç gun 
~~ 0ku.z hafta.da yapılan maçların la.caktır. Kandılh şımdıye kadar E - ug maçı devam edecektir. 
~lııij~si.ı:ı.e göre hem.en hemen her ta- renköy, Cümhuriyet, Çamlıca, Şişli . Galata~aray sporcuları aralarında Bu müsabaka!al'a; fPvhalMe bir 
h~t' l\ kuvveti a.n.laşılmış olduğundan Terakkj ile dört maç yapmış, bunlar- bır Rugbı ta~ımı yapmayı ka.rarla.~tır vnziy<>t tehaddfüı etmediği takdirde 1 

g~l ~~çtan evvel hangi talouun galib dan yalnız Çamlıcaya mağh1b olmue, mışlardır. Boyle~e Gala~ara~, ya - Rumanya, Yunnniı:ıtan, Yugoslavya 
l·,,~gi %80 ihtimal ile tayin edile- diğerlerinde ise hep galib gelmJştir. bancısı bulundugu~ıu~ guzel bır spo- ve TUrltiye milli takımları iştirn.k e-
~,t'du. Bu bakımdan takımlar iki Boğaziçi ise: İstiklU.l: Şişli Teı·a.kki, nı daha m<'mlC'ketımıze soknm$ ola- ı deceklerdir. 

l{ ayrılmaktadır: . , Kız Muallim, CUmhunyet, Çamlıca caktır. . Muhterem spor sever halkııuızııı bu 
l{ ıı.v,,etll ve zayıf ôlanlar. He beş maç yapmış, Kız Muallim ve Ancak ~aı.n~ bır takımın m~ç Y~· mü~abakaları rnha.t takib C'debilme· 

~eıı.\r\>etij takımlar a.nunnda fevka- Çamlıcaya mağlftb olmuş ve diğerle- P~Y~?agı ıçı~ en az .başkn bır klü- leri için her tiirli.i tedbirler ittihaz <'
~~bir sürpriz olmadığı takdirde rtne de galib gelmiştir. bUmü.zün de bır Rugbı takımı ~~p ~ dilmiş ve 1stanbulun en geniş sine-
~a~;ea için şampjyon olmak muhak Boğaziçi geçen hafta da Çamlıcaya ~ası ~ahud .sarı kı~ızılılann ıkıncı ması olan Çemb<>rlitAS:; ~ineması an 
' :· İkinciliğe gelince bu maçlar karşı oynamış olduğu güzel oyunu tut bır ekıp teşkıl ctnıelerı de meşruttur. gaje edilmiştir. 
kı\cli aftasına kadar devam edecek turmağa muvaffak olursa. galib gel - . . ~lüsabakalara: 
~ r. İkinciliğe daha ziyade nam - mek ihtimali çok fazladır. rının rahatc;ızlığı dolayısile iki hafta- 2 mart 940 cum~i günil saat 
~ 0~8.rak gözüken Kız Muallim ve Kandilü ise Çamlıcaya karşı oy - dır maçlara iştirak edemiyen Şişli 14,30 da başlanacak, 
~a d:ill.t liselerinin biribirlerile olan narken kuvve! maneviyelerinin çabuk Terakki lisesinden vaziyeti sorduk ve 3 Mart 94.0 pazar gi.lnil saat 14 de 
~rJ~~ son haftalara tesadüf etmek klnldıklan görUldtiğünden bu cihete Kaptanları da dahil olduğu halde üç devam edilecek. 
t~~ · ~Unun galibi ikinci olmayı da dikkat ederek ayni haleti ruhiye te- oyuncularının rahatsız olduklannı ve 4 mart 940 pazartesi akşamı saat 
tlııııd.t\~ı etmiş sayılmıyor. Zira bun- sirinde kalmamak ve p~ yapmak şar mavcud~ az olan_ talebe arasında da 20 de final müsabakaları icra edilerek 
~~ ı~~a her iki takunın İstanbul tile n~rmal şerait dairesinde bu maçı yedeklerı .. o~madıgın?an bu ~8!ta da d:rece ~lan!ara müka.f atlan tevzi e
llıııı~i esue de maçları vardır. Demek kazanmalan icab eder. Aksi takdirde ma~lara. ıştırak e~ıy~~!e~~. v~ bu 1 dilecektir. 
~ ta1i0~rtıak için Kız Muallim, Kandil- ikinciliği Kız Muallim mektebine bı. vazıyetten. ~~ ~fa.ar:! ~üdurl.ugunu ha j Bu mUs:ıbakalarm biletleri 20 şu • 
~ rı blllin lstanbul lisesini de yerı - rakmış olurlar. b.crdar cttıgını bıldırmı~lerdir .. ~u va:; bat 940 tarihinden itibaren sinema gi-
t y11 ltnası ı~'"-dır Geçen sene "'""' +._, • ç lı İn" .. zıyet karşısında Erenkoy de digerlen şelerinde satılacaktır tıı vll\l.tı ~ • ..,.._.- J.K1ncı maç: am ca - onu arasın . . .. . 
-~o ll11 bu iki mekteb galibini yen- dadır. Şimdiye kadar Cümhuriyet, gıbı maçı hukmen kazanmış olacak - Fiyatlar: . 
~~ tı.~1 

ise ortaya iki tane ikinci- Kız Muallim, Şişli Terakki, Kandilli, tır. Birinci sınıf loca 500 kuru~ 
~~i:'l(\tll:ııed takım çıkaracaktır. Bu İstanbul Kız Lisesi, Eren.köy, Boğazi- Voleybol maçları İkinci sınıf loca 300 kuruş, 
\llıcı oı~ §~Indiden hangi tak~n i - çi liseleril~ yaptığı yedi maçı da ka- İstanbul Voleybol • Basketbol A H.u~us~ mcvk! ·:No. lu., 150 kuruş, 
~r. Ctlgını kestırınek çok guç ola- zanan Çamlıcanın biiyUk bir sürpriz janlığından: Bırıncı mevkı ' No. lu,, 100 kuruş, 
~~ · olmadığı takdirde bunu da kazanma- Bölge Ajanlığı tarafından tertib e- Duhuliye "No. sız,, 50 kuruş. 

~Qı. "~c;~an sonra Kandilli, Kız mu sı tabiidir. İnönüne gelince yaptığı tiç dilecek voJcylıol teşvik müs:ıbakaları ................................... : .... ·:: .. 
~~ltlar stanbul liselerinin derece a.-lmaçtan İstanbul Kız Lisesine mağ- hak!unda görüsülmek i.izcre alakadar Doktor Şefık Husnu 
~~lıclllıl 

1 

%90 ihtimal dahillncfo ve liib, İstiklal ve Cümhuriyete üç sette klüp ve takım murahhaslarının 23/2/ H~stn kabulUne başladığı haber a-
>~ ~ıı11U80nra da. Erenköy, Boğaziçi galib gelm.i§tir. 910 cuma günü akşamı saat 18 de lınn t N' taş d Ah ed Be 
~ ~~li ;e dn.lıa sonra da Cümhuri- . Son. maç: Erenköy - Şişli Terakki Bölge merkezinde bulunnıala.n rica o-ı 1: 1~· ışan ın a m Y 

erakkt \•e İstikli.lin derece lisclerı arasında olacaktır. Oyuncula- ıunur. laokagı, No. 42. Tel: 81257 
1 

Eğer Büyük Harbcle kudretli 
bir şef olaaydı askerin kanı 

beyhude akmazdı 
-135-

Devletin bu istikamette tedbirler 
almasını istilzam edecek başka bir 
scbeb de vardır: Fikri muhitler 
b!zde o kadar kapalı ve o kadar 
taş kesilınişlerdir ki aşağı sınıflar· 
la hiçbir canlı irtibattan eser kal
m;ımışt.ır. Sırf kendi nefislerine bu 
bağlılık iki bakımdan meşumdur: 
1ptida, bu mihitler halk kütlesin_e 
can veren fikirlere 'fe hislere ya -
hancı kalıyorlar. Çok uzun zaman
clanberi onunla teması kaybetmi§ 
(llduklan için artık. halkın psikolo
jisıni anlıyaınıyorl:ır. Ona kar§l ta
mamen ya hancı olmuşlardır. Sanı
yen, bu yüksek sınıflarda icab e -
den irade. kuvveti yoktur. Çünkü 
burada kmrvcti da.ima zeka kültü
rünün k.1palı bir smıf ve tabaka 
vasfıuı verdiği muhitlerde kültür
~.fü. kalmış halk kiitJesine nazaran 
ıiaima daha zayıf olmuştur. 

Allah bilir ki ilmi kliltür biz Al· 
manlarda biç bir Z<ıman eksik ol
mamıştır. F'aka.t bu bizi bir karar 
vermek kabiliyetinden daha malı -
rum bir b:ıle sokmu~tur. Mesela, 
rlevlet adamlarımız fıkri mevhibc
lerile ne kadar parlaôılnrsa fiili ha
reketle.ri okadnr chemmiyetsb~ ol
mu~tur. Cihan Harbi esnasında, si
yasi hazırlık ve teknik teçhizat bi7.i 
idare edenlerin dimağlcın pek az 
liültilrlii olduğundan uolayı değil, 

bilakis ~eflerimizin fa.ıla l<iilUitlö, 
bilgi ve :-.. eka ile tıklım tıklım dolu 
fakat selim scvldtabıilP.rden mnh -
rum, her ı iir rn l'nerjiderı ve her 
türlü cüretten mrnk adamla.ı· ol -
mala nnılau dolayı g-ayrikiifi kalmış
tır. Kavmimiz i<;in, tam Reich'ın 
ış:ınoolyt•8i bir fi1o:ır.of ve işe yara -
maz bir adanı olduğu esnad:ı ha -
vat ve mematı mevzuu bahıc>ol:ın bir 
km·gaya nlılmağa mahl<unı bulun
ması rıwşum bir mukadderat te1?kil 
etti. ı•~ftcr bır Bcthman - Hollweg 
yerın<! şef olnrak daha enerjik bir 
halk adamına mnlik bulunsaydık o 
hnldr <1renarliye neferınin kahra
man kanı boş yere akmıy:ıcaktı. 

Bunıın gibi, şeflerimizin sırf müf
rJt btr fikırdlil<tcn ibarc't bulunan 
yükselt tahsilleri teşrinisani ihtila
lini ytı pını~ oln n rl'zillerin en iyi 
mllttefikleri oldu. Ru münevver sı
nıf keu<lisine 1 evdi E>dilmis olan mil
li hazıneyı tamamen harekete getire 
t:ck yerdt• gayet. ın~yub bir surette 
ihtiya1 halincif' ~aı<1ı'yarak başkala
rmın zaferi için elzem bulunan sarl
ları tahakkuk C'ttirdiler. 

Ru nokt:ırla katolik kilisesi mi~l 
ve modc•l hizmetini gördüler. Pa -
pazlannm bekarhkları, rühban he
ye:t ini kendi ferdleri anısından top
hmuğn imkan b1rakmadığı için, 
mutıasıl halk kutleıü arasından ye· 
ni yeni aza toplamağa mecbur olur. 
Hır Mlc ki~i bu hrnrnsUı ~karlığın 

ehl'mıniyetini .takdir edemiyorlar. 
H<ıihuki bıı kadar e~ki bir mllesse
senin o inanılmaz canlılığını buna 
atfetmek lii7undır. 

Çünkü kiliS(' memurlannın o mu
azzam orduı;unu hiç fasıla verme -
den halkın en nşağı ta.b~kaları a -
r.ı.sından topladığı için yalnız halk 
hissiyatının havasile sevkitabiiye 
mUstenid ittibatını idame etmez, 
halk kütlesinde daimi surette bu 
derecede mevcud bulunacak canlılık 
ve enerji yekfınunu da kendisine 
temin eyler. Bu muazzam uzviyetin 
o hayret Yerici gençliği, fikri uy
sallığı ve çelik irade-si yalnız bun
dan ileri gelir. 

lrkçı de\ let tarafından kabul l'

dilccck tedris sistemi kiil tiirfü '"' -
mfiarın aşağı sınıflardan gden 
yeni lrnn hissesilc rnr temadi suret,.. 
t~ yenileşmclcrine itina etnıek la
ı.ımdır. Devlet, ahalinin heyeti u -
mumiyesi içinden, t:ılıiat tarafın -
dan iyi mevhibelerle teçh'z edildik
leri göze çnrpan insan malzemesini 
çekip almak ve onu bütiln cemaatin 
fevkinde kullanmak üzere, gayet i
tina ile ve kılı kırk yn.rarcasına bir 
ıstıfa yapmak vazifösile mükellef
tir. Devletin ve devlet makamları -
nın vücudlerinin hikmeti bazı sı -

nıflara gelir temin etmek değildir, 
Kendilerine terettüb eden işleri 
görmektir. Fakat bu ancak devle -
tin bu işleri görmek için ik:tidarb 
ve enerjik §ahsiyetleri bir sistem 
dairesinde yetiştirmesi şartile müıll 
kün olur. Bu prensip yalnız amme 
hizmetleri için doğru değildir. Her 
sahada millete verilmet-ti icab eden 
ahlfild veclıeye de şamildir. Biı' 

kavmin büyüklüğü şu planın mti. ~ 
kemmeliyetinin neticesidir: İnsan 
faaliyetinin blitün sahalarında en 
kabiliyetli dimağlnn yetiı:tirmek ve 
onları cemaatin hizmetinde bulun
durmak. Fıtri me\·hibeleri mi:isavi 
kıymett.e iki kavim biribirlerile ra
kib ha.ide hulundnkla.rı zaman, 1 -
~inde en iyi me\'lıibclerle mücehlıcs 
insanların umumi \'c nhffıki ida:n'iyi 
enerinde bulundurdukları ka\im ga 
lib g.-lecektir ve hifüumeti ban sı
mnar j~jn bir yrmliliten ibaret bn
lunan, efradın<Jo.n herbirinin fıtri 
kabDiyetleıine f'hrmmjyet vcrilmi ~ 
\'en kavbn ise mağlüh ola<>.ald ... 
· Vakıa, böyle bir ıslahat bizim 
!"ıimdiki sosyetemize birdenbire im
kansl% gibi görünür. Bize, derlıal, 
itiraz makamında denecektir ki 
yiiksek bir memurun sevgili oğlmı
dan adi bir runele alınası istenemez. 
Çünkü ana babası da amele olan 
başka bir genç ona nisbetle ame
leliğe daha çok müstaid olacaktır. 
Bu itiraz şimdi el işlerinin kıymeti 
hakkında beslenen fikir itibaril<ı 

haklı ol:ı bilir. Bundan dolayıdır ki 
ırkçı devlet çalışma fikrini takdir 
için biitGn bütün başka bir prensip
ten hareket etmek lazımdır. Girişe
"e~i f.erhiye iı:-ine asırJar<>a mtlddet 
tahsis eylemek i.cab t>t.se bile, ei&

mani çah~mayı istilıl~ar etmekten 
ibaret olan haksızlığa nihayet ver
m«'liclir. Fcrd hnkkında ~a.lısma cin
sine göre değil, husule getircliği 

m:ı.ddeıün kf'\•fh et ve cin.~ine göre 
htikiim nrm~yİ kendiı;ıine prensip 
olarak l<a.bul ~tmelidir. 

Satır hesabile yazı yazan en alı
nı.ak bir muharririn sırf kalem ile 
çabştığııı.dan dolayı en zeki müte
hassıs mekanisyen bir ameledon zi
yade değerli göriildüğü bir devrede 
bu prensip pek gayrimakul zanno
hmur. Yukarıda da söyledik, bu 
yanlı!j hükiim eşyanın keyfiyetin · 
den inbin..<ı t>tmiyor: Bu vaktile mev 
C'Uci o!mıy:ın bir terbiyenin sun'i 
bir mahsıılii<liir. Rlyevm içinde bu
lunduğumuz tııbiat hilnfı devlet, 
zamanımızın materyalist inhitabna 
mümeyyiz vasıf teşkil eden umumi 
\'e marnz.i hadiselerden biridir. 

Her çalışmanın kıymeti özü iti -
bnrıle ~iftedir: Tamamen maddi ve 
ideal. Mad<ti kıymet bir <;alışmanın 
!'!<>~yal hayat için haiz olabileceği 
ehemmiyete. ameli ehemmiyete ta
bidir. Herhangi bir çalışmanın mah 
sulüniin doğrudan doğruya yabud 
dolayısi!e müfid olabileceği va
tımdaşlann sayısı ne kadar çok o -
Jursa onun maddi kıymetine de o 
kadar çok ehemmiyet atfetmek la
zımdır. Bu takdir tarzı bariz ifa
desini ferdin çalwmasına mukabil 
aldığı maddi ücrette bulur. Bu sırf 
maddi kıymete mukabil ideal bir 
kıymet vardır. 1deal kıymet çalış
ma mahsulUnUn maddi bakımdan 
takdir edilmiş ehemmiyetine tabi 
değildir, haddizatindeki lüzumuna 
tabidir. Bir kacJın maddi faydası -
nın bir rençperin her giinkü işinin 
arzettiği faydadan üstün olacağı 
muhakkaktır. Fakat yine ayni de
recede muhakkaktır ki rençper fa. 
rafından cemaate üa edilen hakir 
hizmetlerde cemaat için bir icadın 
ifa etti~ti çok dalrn göze çarpan hiz
metler kadar elzemdirler. Maddi ba 
kımdan, cemaat için bir ferdin me
salııinin temsil ettiği kıymet arasın
da bir fark gözetilebilir ve bu fark 
ücret nisbetile ifade olunabilir. Fa
kat. ideal bakımdan ça.lış:ı.n kimse
lerden Iıcrbirinin meslekleri ne o
lurs:ı olsun, elinden geldiği kadar 
mükemmel surette ifa ettiği iş ayni 
plan üzerinde toplanmak liizımdır. 

(Dtwa.ını var) 
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Yazan : Necla MARAŞ 
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Köyceğizin bir çiftliğini 
hükUmet satın alıyor 

'T 

; ... ~KEL ALIC:O i~~ 
·~~ LTA A.1. 

ı'BL No: 95 y AZA.N : M. Sama KıtRA 
Çiftliği devlet' işletme ziraat Peşrev yaparken birdenbire dura· çalarım kurtardı. Hatta, boyund"ı~! 

kurumu ı·ş/etecek lıyan Çopur, ayak başparmağının a· ile mukabele etmeğe bile tcneızu 
lstanbulun işgal altında geçirdiği odasından gelen seslere kulak verdi. rasına taşı sıkıştırdı. medi. . ·ıc·nci 

zamanların daha başlangıcı idi. Ha - Bu ev sahibinin ayda yılda bir gelen --:-:---. . . . Çopurun tablatini bilenler, hemen Çopurun kuvvetli ve şiddetlı ı "'~ne 
vada ciğerlerin teneffüsnU güçleşti - ve zaptiye memurlarından olan er - Muğla (Hususi) - Ta Mısır Hıdi- vazıyetlennı tetkı~. etm~ tı_zere bu ellerile yüzlerini kapıyarak secdey~ hamlesi de suya düşmüştü. Çımı • 
ren yabancı ağırlığı hakim, kalblerde kek kardeşi idi. Sesi bol bir neşe ile vi Bay Abbas Hilminin icar ettiği kuruma mensub Sılıfke ~~ftl~ mU • yatmışlardı. asabileşmiştl. Genç kanı başına 81fa 
senelerin yıprattığı bir bezginlik var. doluyor. mmandanberi. muhtelif ellere geçen dUrU, kurum hukuk muşavırlnden Çünkü; ayağına geçirdiği taşı mu- ramı.ştı. İhtiyar hasmının, koJayiık a 
Burası karanlığın, çamurun, sefaletin - Bu yüzden ne kadar ihsan göre- Köyceğiz kazamız dahilinde bulunan mUrekkeb bir heyet ve bu heyete r:r hakkak seyirciler üzerine fırlatacak- hamlelerini çözmesinin sırlarını dJ.fl 
en iyi anlaştığı O'sküdann dar bir ceğimi düşünsene diyordu. Hem içle- Dalaman çütliği nihayet devlet zira- fakat eden ;uıtalya tapu. m~:ı: tı. • keşfedememişti. ,tııı· 
sokağı. Yuvarlak kafeslerden bazan rinde sentn kiracının ni5anhsı da var at iş~~tme kurumu ta.rafından satını beraber Muglaya gelerek Uç ~ . Çopur, taşı fırlattı. Kaz.:ı.n dibinde Aliço; sa.kin duı·uvoı'du. onııs, ıı' 
isli bir idare ışığı sızıyor, bazan ök- mış. Toplandıkları yeri bilmiyoruz alınmak üzeredir. Hayli maceralar, kikatta bulundular ve hasıl ettikten bulunan cazgırın sarığına yapıştı. cuma girmemişti. Hatta, tek b 
sürüklü bir çocuğu çekiştiren yırtık, amma bu akşam Orhan raporlannı geçiren ve bir şahıe.lara istismar sa.- kanaa~i ~~vi ra~rla kurum t4kil~ Herkes bu hareket karşısında zevk- hamle bile yapmiyordu. . 
çarşaflı bir kad~ köşeyi dönüyor. teslim edecekmiş. Hem evrak çok hası bile olan ve feyyaz toprakla - tına bıldırilmek üzere tekrar. Anka-- le gülilyordu. Aliço, sa.kindi, peşrevi- Kurnaz eski kurt olan Aliço, ]laSı 
Zaman zaman acı bir dildüğü takib kıymetli .. Pervin daha fazla dinliye- rından, mümbit yerlerinden hakkile raya gittiler. .. , . nı yapıyordu. mmın kuvvet ve ustalık dcrect\erııı 
eden sert bir çizme gUrtlltUsU, sonra medi. Parmaklarının arasında a~ - istifa.de edilmiycn bu çifUiğin böyle Bu rn~ra gore son ve ~t t bır Aliçonu:ı ıdw'.gllll olması tehlikeliy- ölçüyordu. • 
sokağın başına kadar gelip içeri gir- biyetle buruşturduğu kdğlda hüzun- ciddi ve devlet müzaharetine mazhar karar verılerek tapu ve ferag. mua- di. o, herhangi bir basma. karşı sa· Güreşe hangi taraftan girdiğıı s1~ : nıeğe tenezzi.ll etmiyen uzun pelerin- le baktı. Boğazına kadar gelen öksU- olm~ bir kurum tarafından satını m.ele.s_i. yap.ıl~~tan sonra ~te_Ier kin ve dıı;,ilnceli olursa muhakkak h JJl t."l 

f d k - 1 ~ d tı raıye ~ lı mı, sollu mu güreştiğini, a 
1 

rı· 
li kalkık yakalı sarhoş bir tWyan rUğUnU mendilile tıkıyarak durdur- alınması her halde memnuniyeti mu- çı tlıgın e 1 a at ve e ~va. . zı gaddarnne hareket edeceğine delalet rindeki ustalık ve kuvvet derece e 
Polisi... du. Ne yapması lAzımdı. Mevzuu bah ı cib bir harekettir. ve makineler Dalaman çü. tlı.ğine nak- ederdı·. 

ni ölçüyordu. 
Pervin yüzüne kadar çektiği yor - solan yalnız vefasız nişanlısının aş- Vaktile bil' çiftlikten fuzuli istıs- ledilecek ve. ziraat mevsımı geçme - Altlı erenler ı:ıXyle konuşuyorlardı: ,el'· 

d d h ı b 1 kln.rdır """' tık hamlede çingenenin notunu .. e ganı usulca araladı. Demiııdenberi kı de.ı;.tl vatanının ft.tisi idi. Bunu mar etmek istiyenler aleyhine '"id - en er a ışe a.ş .ıyaca . · - Bu herif ringeneyi hırpalıya - tlı • 61 ~ H u ı tt d -:r mişti. Çopur fevkalft.de kuvve 11• başım örgüsüne eğmiş bitirmek için ancak bir dakika dUsUndU. Sonra ka- detli neşriyat yapan gazetemiz bu .ey~ n tan~ ı şu u~da .kl. cak!.. hallı bir pehlivan olduğu halde ust 
uğraşan annesi gözleri kapanarak pıda asılı duran annesinin eski çar- vaziyetten en çok memnun olmuştur. Çıfthk mUmbıt, mahsu .r. ı ım _ Çabuk yenmiyecek, ezecek .. 
elindeki çorabın son sırasını tamam- ı şafını telfı.şla. giyerek tahta merdi • Son vaziyet hakknda en ealahiye~ ~rtl~rı muvafık v? ~er şe~ mtikem· - Zavallı çingeneye yazık oldu. ğı azdı. ltıl. 
lıyordu. Genç kız ateşli başnı bir an venleri hafif bir ri.izgar gibi bir anda •~r bı·r makam olan valimize b<>a vu- mel.dır. Yalnız büylik bır noksan~ Aklı az erip tarafgirlik edenler de: Çopur, sinirlenmişti. Hasmının aıııı 

k ..... - d O d su basmasıdır Are.zı cumsuz ve mildaf aada durduğuıı . ona doğru kaldırdı. Sonra yine bitn.b indi. Bahçekapısından karanlı ara- rarak malfunat istedik değerli vali- var. ır. a · _ şu çingene, Aliçoyu bugün mey- ıe y 
}nsdığın üzerine bıraktı. Halsiz hal- lığa saptı. Kuru bir ayaz ciğerlere miz basmuharririmize IJU beyanatta ~-kız ay su ~tın~a kalıyor. Bunun dandan çıkanI'Sa bravo ona!.. istüade ederek Uçüncü bir hanı ·t(!ı 
siz. işliyor saçaklarda ugu· ultulıır yapan " ıçın in bat vazıyetı azalıyor. ç·· kil parak hasmına çapraz budnınn gıdı 

bulunmuştur: S l 1 ı t k ka allan l:lL' - Muhakkak çıkaracak!.. un Fakat; bu hamlesinde de çöziıl 
- Anne su dedi. Kadın bardağı fırtına havagazi fenerlerini sarsıyor- . ·-· . u arı ısa ı e me • n -..- • çok kavi! "1 

kızına uzatırken onun dağınık san du. Karanlık yolda su birikintileri top l. - Dalaman çıftlıgı devlet Zltaat makla işe başlıyacakl~rdır. . - Yetişir bu, Aliçonun başpehli- Nihayet. on dakikalık güreş ba§lnJI ~ 
saçlarını okşuyordu. lanmıştı. Genç kız ufak bir UrkUntU işletme kurumu ta:arı~~an satın a- Bw·a.da yapılacak zıraat Amerıkan cında beş altı şıddetli hamle ~ap 'lf 

· d d d. ı · · · ~...ı lınmak Uzeredlr. ÇıftUgın pazarlığı usulü son &istem makinelerle yapıla- vanlığı artık!.. Çopurun dereccsıni hasmı tayın - Pervin biraz uyudun mu kızım? ge<:ırme en uvar ıp ermı sıper ı...·ue· 1 ak üz di _ Yetişir yn: ortalığı kuruttu bu 
k bi Üdd t u ·· d.. o ha kesilmiş ve sa.tın a nm ere r. caktır takdir eylemişti. _., - Bilmem, Orhan ne zaman gele- re uzun r m e Y ru u. r - Fi 360 400 b. 11 d · herif!.. lP' 

cek anne. Genç kadının nemli gözle- nın cebhesi karanlık iki katlı ahşab 'ı ·~tının · ın. m ~sın a En ziyade pirinç, yonca. çayır, mı- Cazgır, başına taşı yiyince glile- Kurnaz kurd, on dakika sonra; ğıı 
:rinden koyu bir bulut geçti. Başını evinin önünde durdu. Sonra yanın - kesı.leceğt ihtimal dahtlındedır.. sır, pamuk ~rl?de çalışılacaktır. rek: mını yukarıdan, aşağıdan budsJll& 
duvarda ağır darbelerle isliyen saate daki tahta kapıyı iterek loş bir av- Zıraat lş!etme Kurumu Çıfteler Biraz da su ışlenle uğraşmak mev- - Güllii, oğlun beni ~Iıyor.. b~ladı. . ıc•· 
çevirdi. ~ j ıuya girdi.. Hırkasının cebine acele çiftliğindeki ~kilatıru Dalamana. zuu _bahistir: . . . . _ Haklı değil mi?.. Elense ve tıı·panlnrla çingeneY1 ıc· 

- Biraz uyu Pervin dedi. Orhan ile soktuğu kA.ğıd parçasına iki satır naklederek çalışmak tasavvurunda.- . E~er. tetk~ heyetınm karzlusu gıbı - Ne yaptım ona, kız?.. idesinden oynatmış ve bu güreŞlitllet· 
ancak bir iki saate kadar gelebilir. karaladı. 7~min katının kirli bir ışık dır. çıftlik ışlemege muvaffa 0 ursa ~ _ Daha ne yapacaksın"?.. Söyle- tiği ile ne yapacağını Aliço bel 
Sesi boşuna bir yalvarışla titriyor- sızan bulanık camından içeri doğru Çütliğin vvJyet, inbat kuvv~i, n~vi 250 - 300 ~in. füa_ arasında 88.fi diklerini kulağm duymadı mı? nüşti. J.• 
du. Yataktaki genç kız onun sözle- uzattı. Bir An kAğldın oradan alın • iklim eartlan, su ve mal-eme vesaıre kar bırakması ıhtima.li vardır. _ Doğru değil mi? On dakik~lık hücum esnnsındıı1 tıt" 
rlni daha du;"liladan dalmıştı.. dığtnı ve hafif konuşmaların yUk - _..._.-..-•• +- _ Doğru anın; o, babnsıyle alay llçonun sakın duruşundan aldanıııı ş 

Orhan ÜskUdardaki kuvayi milliye scldiğini hissettikten sonra yine ~el- Adananın zı·ral 1 Nı·g\J dede Halkevi ediyorsun zannetti. ve Çopurun salışlanndan hcyeen~. 
istihbaratında çalışıyordu. Pervin diğt karanlıklara daldı. O gece ıs - 1 _ Öyle!.. , gelenler biribirlerile !'U yolda. k011 

nisanlısını böyle ağır ve tehlikeli bir ti~barat servisinin toplantısı Orhanın vazı·yetı• çahşmal.arı Güllünün kocası lafa atJldı: şuyorlardı: ı: 
'raziyette gördükçe her ftn biraz d&- evınde olmuş fa~at pencereden-~- - Beğenemediniz mi benı? - Aferin çingeneye. hiç yılJlll}~9: 
ha helecanı artarak yolunu bekler, tılan \'e tehllkeyı h~ber veren kagıdı Adana _ Ziraat Veklletı Ziraat Niğde (Husust) - Halkevımız bu Cazgır cevap verdi: - Aliço; kendisini idare ctnıel< 1 

onun şerefli bir fedakarlıkla başardı- ~ldıktan sonra hepsı teker teker d~- wnumi müfettişlerinden Bay Selım sene açtığı A ve B dershanelerinde - Neden beğenmiyeceğun, gör. tiyor .. çingeneden çekindi. ıc 
ğı işinde muvaffak olması için dai- gılmış Orhan kumandanın evine go- Herkmen Adana umum ziraat ve Uç aylık çalışmalarında 300 kadın ve medin mi neler söyledim? - Çingene muhakkak benzctcee 
ma dua ederdi. Annesi genç yaşında tu:m.ek tizere yanına aldığı evra~ı istihsal vaziyetini tetkik etmek Uze- , erkek talebe~ . m~ke~el denecek - Bravo sana, cazgır .. Eğer, Ço- jhtiyarı... ·çift 
dul kalmış bir şehid karısı idi. Per- lyı hır yere sakhyarak od8.Slna çekti- re dUn şehrimize gelmiştir. derecede yetıştırmış bır duruma gel- pur muvaffak olursa sana bol bedi· - Aliço; işi berabere dökme!< 1 

vin onun bütiln istikbalini doldura- mi!iti. _ . . . . Bay SOlim Herlmıenin yapacağı bu miştir. Bir ay sonra diploma alacak yeler vereceğim. miidnfna gUreşi yapıyor. 
cak yegf1ne istinadgA.hı olmuştu. U- K~lı~ınkJ s~J.Jgu;. b~:b:ıle ~a~; tetkikat neticesinde tanzim edeceği olan bu gcnçlcı·, Halkevıııin göster- - Ne gibi hcdıye, anlıyalım! (Demmı \·ar) 

mumf harbin başlarında önce yaralı, na~tıo s?l ad .. a anp u~u .. ır gbaonh raporla Adananın zirat vaziyetini ve diği öz ala!canın minnettarı ve bu - Kısrak sütü.. .. ......................................... . 
. istırahati e onen crvrnı ıse sa - kudsi çatının aşıladığı manm.i duy- G · 1 '/ 

sonra §ehıd haberi gelen babasının . . raıı- da ğı bi iıtihsal kudretini vek~lete a.rzedecek - iıze ··· Dörtyol kazası ve Hata 
acısilc fazla meşgul olmağa vakit leyın cvınk 1 in ydaUmn adUzgın ayab ld r ve bu suretle Ad~na çiftc;isi için bel- gunun birer havarisi olmuşlardır. Gilliti, cazgıra eornyordu: 
k l d b k b. h b. b" . tik taşa ta ı mış uzanmış u u- Hn.ngı'sine sorulsa mutlaka cahil b:ı- 1 U·.J· 1 1 1 b .. d vı·ı.ı:::yetı" a ma an aş a ır ar ın ır ıs - d 

1 
k ki d ki yeni yeni bir ınkişaf yolu ac;ılmış - ..-uı: nası o aca < u gureş er- o 

ı"'l d"·vU .. ti k k 1 fk • . A~"ın ~n so u yana arın a . balannda gonnedikleri alaka ve şef-1 sı·n? Ad D"" t 1 H , ")'il ilııa· 
tı o şun n o u arı u u sarmış, • olacaktır . ana - or yo un nw- "' 

büyu .. k afetin sarartU!h benizler daha izler bıra~arak topraga geçen bir . .. . kati Halkevı.nde gordUklerınden mem - Şimdi bir şey söyliycmcm!.. kı dola.yısile Seyhan villiyeUniil t~,. 
. im d p b. 1 f vU kan şerldı sızmıştı... Umwnt Mufettış Bay Selım Herk- nun ve mUftehirdirler. 19"" 

yerme ge e en ervın n zayı - d d · l · ti d 1 - Noden? kilatında vuku bulan değişikliği ){ 
cudU yatağa esir .olmuştu. llk devre- .......................................... mleevncbUru emtmeyeanı·staasyoanırleancrnıı., mnilmcaunee- ~a.pk~ılık \e \,'İ(,ı"t•lzmkc;ilik .K.·nr.411 - Bir kere tutuşsunl:\r .. Dört beş yılı nüfuı; ı:ırıyımı neticelerine iııt'.bfl . 
. i b.ti b" t•·b kü·ı·· . . Urlada zeytincilik faaliyeti Bır müddet evvel ır Sepet ve d k.k . ...ı • ı ıçı!l 

ı;ın ı ren, ır u er oz gcçırıyor- artıyor çiftliğini fidanlıkları ve Ziraat Li- . . . a ı a geçsın, onuan sonra. ne o :ı.- ettirmek ve bu suretle bu sene . 
ou. Orhanın önünde daima saklamak Urlada.n yazılıyor: sesini de' gezeceklerdir Çıçek .. m~kt1ebınde /ahsı\ gormuş ve c:ı.ğır.ı söylerim san_a !.: Dedı: de yapılacak nUfus ı:;aymında.n ııl~:ı 
istediği öksürüklerini güç zaptcder, Urla. merkezinde 1/2/1940 tarihin- • 1 . · • buradan ıp oma n mış 0 an genç ve Pefjrefler bıtmıştı. lkı taraf cak netice ile mukayese imkfı.nlıı. 

11
• 

~aima ona fazla ve ağır gelmeden çc- den 15/2/1940 tarihine kadar devam Eskı zmır tamamıle münevver bayanlardan .. Nebıle Du- hclii.llaştıktan sonra, kapıştılar. İlle hazırlamak üzere vilayetimizin ·~rfl 
kinirdi. Saat kesik bir darbe ilo on eden bir zeytincilik kursu açılmıştır. meydana çıkacak r~, •. ~~hrımıze gelere~ H~lkevi~e .~l hamleyi Çopur yaptı. günkü teşkilatına göre tanzim edı . .f{l 
buçuğu vurdu. Uzaktan u~ğa bir Kasabanın muhtelif şose kenarlan İzmir - Türk Tarih kurumu baş- bırhgı ya~rnış ve ı~etıce ıtıbarılc uç Çopur·ın bu hamlesi ani ve çok 14 parça istatistik umum müdlifhl . 
kaç köpek havlaması sessizliği dol - ile içmeler aşıhğıfida 410 ağaç fennf kanlığ, eski İzmir hafriyatına. büyUk aylık ~cdns de~r~ı ol~r~ bır "şapka 1 şiddellı oldu. Dnh·ı ilk elde hasmına tarnfından vilayetimize göndcrılJll' 
durdu. Pervin ba.şnı yatağından kal· olarak budatılnuştır. Kursa iştirak ehemmiyet atfetmektedir. Kurum ve sun f ve tabu çıçekç~lık_,, kursu a- ,· birdenbire ~aprnza girmiştı. tir. . 
dırdı. Yanındaki kerevetin üstünde eden yirmi zeytinci ile birlikte Urla başkanlığından şehrimizdeki -alaka- çılmasına karar_ verilmış~ır. üç ~n Fakat; Çopurun çapraza girmesi 1 Tetkikatın yalnız ka~uıı mucibı~~ 
oturan annesi pencereye dayanmı~ örnek fidanlığında 26 aşılanmanın darlara gelen bir mektubda eski tz- evvel yapılan ılımlar netıccslnde bır ile olduğu yerde kalması bir oldu. yapılan değişikliğe inhisar ettirıl !'' 

Ö 1 kal tı mı·r hufı·ı·yatına kurumun yardım rok genç kadın ve kızlarımız kayda Ç. .. 1. . . • . . k". . . 1 . d k" 1 - . ·ı,ııJdC Y ece uyumuş mı§ · fenni dikim şekilleri Ziraat Vekaleti .. )1 • • •• Unku: A ıço çıngcnenııı anı ve şıd- mesı, oy ısım erın c ı c eQ"JŞI • . n· 
Genç kız döşeme tahtalarında gü - mıntaka zeytin bakım fen memuru etmek istediği bildirilmiş, ikmali için hücum e~n~ı~lerdır. Guzel sanatl~ı- detli çapra.zın'ı bir hamlede karşıladı. le muhtarlıklarda vukubuİan tıı~ıl~ 

rültü çıkarmamağa gayret ederek B. Nevzad Ylmaz tarafından göste- neye ihtiyaç olduğu sorulmuştur. mı~a~ bırısı olan şapkacılık ~e çı - Ve, söküp attı. · tın na1.urı dikkate alınması tasrılı 
k d . . D . . Kurum başkanlığı, icabederse 1zmi- çekçılık kursuna halkımızın goster -

1 
dilmiştir. 

masaya a ar gıtti. emın annesınin rilmiş, geceleri Halkevi binasında hal· re profesör ve mimarlar göndereoo- diği.alaka bilhassa kayda şayıındır. Aliçonun harekat~ şahcserdı. hti· 
telfi.şla göze sakladığı zarfı çıkardı. ka açık olarak zeytincilik dersleri ve- yarın fevkalfi.de kudrete sahip oldu- ti.J 
lılektubu açtı, okuma.ğa ba,eladı. o~ rilmiştir. Ku.raa iştirak eden zeytin- ğini de bildirmiştir. için azami gayret ve faaliyetle çalış- ğu görlilmüştü Bir kişi vapurdan dÜŞ 
han nişanlısına hitaben yazdığı sa- cilerin umumf bilgileri arttırılmış, mu Nigdede Halkevleri yıldö- maktadırlar. Zaten bunu idrak eden Cazgır, bu hareketler karşısında Köprü - Haydarpaşa postusınt ~~ 
tırlarda aşağı yukarı §()yle diyordu: hite 7,eytinciliğe karşı derin bir alA.ka nUmU hazırhkları halk, yıldönUmünU hasretle bekle - derhal fikirlcndi. Aliçoy~ numarası- mak üzere dün sabah köprudcP 
"Pervin artık biribirimize bağlı ola- uyandırılmıştır. · Niğde (Husust) - Halkevlerinin mektedir. Halkevimizin genç ve de- nı verdi. Herif belf. idi. reket eden Burgaz vapunı sar11Y

0 
rak yaşamamız imkansızla{;ltı. Onun Yapılan denemede 12 zeytinci kura 8 inci yıldönUmil münasebetile geh- ğerli reisi yıldö~Umilnün çok canl~ ve Çopur, ne oldtt~'llnU şaşırmıştı. ı burnu açıklarına geldiği valut yoıc,ıı 
için iyilikle ayrılalım. Sana saadet ta muvaffak olarak ehliyet almış -ı rimiz ve ~ülhakatı ~alkevlerinde man~ı bir şekı~de kutlanması ıçin ~prazının bir cl?e çözükli~ğünü gö-pardan biri denize düşmüş ve bll>'!y• 
\ "C sıhhat'" temenni ederim.,, Genç kız lardır. Urla kazaınnda budama işle-1 hummalı bır çalışma goze çarpmak- enerJik ve çok. tıtiz çalışmalarına. de- runce, hasmına çıft paça bır<ien dal· ı bir hu.ide kurt.atılarak hasl8hn11 

1 
• 

olduğu yerde bir kaç defa sallandı. rlni kure görmll.ş ustalar yapmakta- tadır. vam etmektedır. Bu faaliyet cidden dı. kaldırılmıştır. !{azaya uğrıyan '1° 
Eonra birdenbire aşağı ev sahibinin dır. Gençler müsamere ve konserler takdiri mucibdir. .Aliço: bndıynrnk bir humle<le pa· cuııun ili' ıyctı t ~ .., .. l -. 

LfU'Ugüzaf bol, marifet din -
liyeni meraktan çıldırtacak mev
ıu bulmak, bu da bende bol... Onun 
için beni ararsın... Nitekim demin 
geldin. Ve sağına soluna bakındın 

gözlerin beni görmeyince bayağı mü
t eessir oldun. 

- Nereden bildin? 
- Şarob kadehini birdenbire de-

virdik .. Bu canı sıkılan adamlara has 
bir harekettir. Bak dikkat et, keyfi 
yerinde olan adam arkasından ko -
vahyorlamıış gibi içki içmez, lkinci
ai, seni temin ederim ki, gazetede bir 
makaleyi ba§dan aşağıya kadar doğ
ru dürüst okumamışaındır.· Gözlerin 
hem sütunların üzerinde, hem de et
rafda. dolaşıyordu. Belli ki birisini 
bekliyordun ... Burada bu meyhane
de bu kÖ§ede benden başka kimi bek
liyebilirdin ? .. 
Baktım adamla münakaşa etmek 

uzun mesele. Hakkı da vardı. Bu ka
d&r müdekkik olmak ne fena. şeydi. 

Şimdi ben karşısında her hareketimi 
hesablamak mecburiyetini duyuyor
dum. Adeti röntgen şuaları altındaki 
bir hastanın hali .. nihayet sözünü 
tasdik ettim. 

- Evet dedim. Seninle şöyle bir 
yarenlik etmeğe geldim. 

li 
Tefrika No : 17 

Birdenbire, ve durup dunırkeıı ceb- O devam etti: 
Birdenbire sözi.lnü değiatirdi, gar- !erini karıştırdı. Cüzdanından bir l'fr _ Bakın, bakın dedi, evlerin arka-

sonu çağırdı, şarabını ısmarladı. sim çıkardı. Ontime fırlattı. sındaki bahçecikler de hep biribiri -
- Azizim dedi. lnsa.n sebze yani - Şu resme iyi ba.kın dedi. Rasim Din eşi, ayni en ve ayni boyda, üst~ 

y~illik rejimi yapmalı, bak ben beti Filimor akaretlerin.in [ •] arka ta- ilk hepsinin de vec;heei ayni çıkmaza 
hıç sevmem, şarab, meyva. ve se ze 
ile taayyüş ederim. Bundan dolayı da rafı ... Bu arka trafdan insan hl9 bir bakıya~. . . . 
kendimi fevkalade hafif bulurum. yere gidemez. Çünkü orası bir çılv Şimdi str..e bu çıkmazın resmını 
Şiz de öyle yapın.. maz sokaktır ve çıkmaza (Adem - çi?.eyim: 

- Ben de fazla et yemem. Havva) çıkmazı elerler. İhtiyar oturdu, ve kalemle dUnkU 
- Oh, oh ... Oh ... Zaten sizİl.ı akıl- Ben resme dikkatle baktım, sonra nllshamızda g1Mıterdiğiml7. krokiyi 

lı bir adam olduğunuz · surat.ınızdan da nazarlanmı adamın yilzline atfet- çizdi. 
belli. tim. KA.nunusaninin 15 inde 'i&ba.ha 

Elindeki sicimi masanın üzerine karşı Ust tarafdald çıkmaz sokak -
bıraktı. Biraz haşlanml§ iıı .. ıe.nak [•] Bizim B61ikta.§dak-i Akaret- tan D. 87 numaralı taharri memuru 
getirtti ve ağzını §apırdata şapırdata Zer glbi 1ıep ayni mflesscscnin biri - ileride karanlıkta Ustü başı bozuk 
yedi. bitine bc1ıziyen ev1erlnden mflrek1oeb bir serserinin ilerlediğini gördU. Ha-

Böylece on dakika daha gecti. bir mahalle. linrlE'n şüphelendi. Çünkü adam ay 

ışığından kaçıyor. duvarlann gölge· ı 
sine sığınarak ilerliyordu. D. 37 onu 
taldb etti. İlerde 22 numaralı evin 
önünde bir a.dam gecelik entarisi ile 
dı§arı fırladı ve serserinm üzerine 
çullandı. Bir taraftan da bangır ban
gır haykırıyordu: 

- Anlat bakalım. 
Gecclildı ad:ım titrıyord~ı. . 5' 
- Eve pencereden girmış. kll 11U 

daki mücevherleri soymuş. usl~ı • 
lfıtfen arayın. belki mUcevhcı ıer 
zerindedir. · 

- Mücevherler senin mı 1 1tıf. 
oı 

- Hırsız! ... Hırsız. Şu herifi ya . - Hayır Bay Knopfun ben rl ı 
kalıyacak kimse yok rnu ! Yetişin ... mutemediyim. BUtUn ınüccvl·C 
lmdadı .. diye haykırıyordu. bana tevdi edilmisti." 

D. 37 müdahale etti. Adamı gec~ 

1 

- Knopf nerede? 
lik entarili adamın elinden aldı - Burada yok. ,.(6 

• • J f1L 
B bal k d e b ğ d - Hırszlığı bunun yapt•gın 

- ~ ı ur, n a ınp uru . den biliyorsun? d""' 
w~r ~w-
• - Pencereden atlarken g gıt 

- Nasıl bağırdım mahvoldum. arkasından koştum. ileriye J<iLÇU fll • 

Herif haydi.. ti, sonra buradan geçerken ytılt9 

- Bağırma... dım, Uzerlne çullandım. ·ul ~ 
- Bağırırım. Onu koyuvermeyln, sizi nıes 
D. 37 kızmıştı. derim.. dl 

Jc}B • 
- işte t.utuyoııım. Mıllctı uyan - Memur - Bir aralık dur& ( pır 

dırma, meramını nnlat. - Söyleyin dedi mösyö J{noP 
- Bunu .irnyuvem~iyeceksiniz de- rede? r] 

ğil ·-, (Deııam• "'° mı. 
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54 Rus fırkası •• uncu •• 

inhizama uğratıldı 

HergUn bir röportaj 

Ah Fethiye ben senin 
için kanllbıçak 

k . ' 

Chamberlain' ın 
eyanat 

~1illt Korunma 
Kanununun Metnini 
Neşrediyoruz 

\ı • '~::ı11t.arafı 1 inci ~ayfamızdıı lkala.rı tarafından arkadan çevrile- çe erım . .. .. 
;:Yeti §imdi tamamile imha edil - bılmesi tehlikesi ortadan kalkını§tır. (Başta.ra.fı 4 uncude) 
batı 0lan 18 inci fırkanın vaziyetini Helsinki, 20 (A.A.) - Mühim mik- Peki, sonra? • 
~e:ıi~la~akta?1r. Üslerle muv_asal~ tarda Fin kuvvetleri Mareşal Man • - Sonra, ulan k~ dedi. Ha· 
fıa lllış oldugundan kıtaların ıa.şesı nerheim'ın kumandası altında, Sov - berin var mı? Fethıye 100 kocaya 
~ Y0 lile temin edilmektedir. . yet tazyikinin en kuvvetli olacağı tah varsa yUz birinci ben olacağım. 

Stırn "Yet y\lksek kumanda heyeti min edilen Viipun önünde tahaşşüd _ Peki, sonra? 
r-~:a ınıntnkasında. yapı~an. taar • etmektedirler. Bu müddet zarfında _ Sonra, ben de gittim. 
~1ı.. Ladoga cebhesındekı Fın taz- Fin hava kuvvetleri hemen ınkıtasız p k' b Ah ed polis'--e kü· 

lll!:ıı 1 - • "d tm' a+i • - e ı, u m ' n:ı-tak aza tacagını ümı e ı,.,.... olarak Sovyet cebhesınin gensındekı filr t . 

l•at bu Umid, boşa çıktı. yollan ve şimc.-ıdifer hatlarını bom • e ~ı§! .. 

-5-
Şu kadar ki 56 ve 59 uncu wad • 

delere tevfikan verilen hükmün be
deli mahküma aid olmak ve fakat 
25 lirayı geçmemek şartile n~ri mec 
buridir. 

Madde 64 - Bu kanunla kendile
rine verilen \"azife ve saHüıiyetleri 
suiistimal etmek suretile suç işliyen
lcr hakkında Türk ceza kanunile di-

8 in · S · h b d kt d" 1 - Bllmıyorum. Pek . cı ovyet fırkasının ım ası ar ıman etme e ır er. . . . Bu kanuna göre tavzıf olunan me· 
lıı : 1

kkatc şayan bir hadisedir. Çün Finler 10(' kamyonluk bir Sovyet - P~kı,. sen de yenne gıt, Bekçı mur ve müstahdemlerın bu kanunun 

ğer kanunlarda muayyen olan ceza
lar iki kat olarak hükmolwıur. 

l~ ın kıtalnn adedce pek zayıf dı, kolunu imha etmışler ve motörlli bır Ahmedı çagınn. . _ ı tatbiki dolnyısile işledikleri suçlar ·, 
b 1;1nianctiyahnın karşısında en aşa livayı ağır zayiatla hezımete uğrat - Bekçi Ahmedin şehadetı .. k.?tU .. ~~- dan dolayı haklarında yaplhıf'n • ce 
~ ~ Rus bulunduğu mübalağaya ka· mışlardır. Yeniden 9 Sovyet tayyare- li~ ve k~~ıs?~in .~~ı~~ ~-uf ur ettigı· zai takiblerde memurin ınuhaken-a 

adan söylenilebilir. sı düşürülmüştür. nı kulagıle ışıttıgmı soyluyor. tına dair kanun hükümlerı tatbik O· 

tt;~vyc~ kıtalan her halde Ladoga Rus Teblibi Ahmed, bu sozü duyar duymaz ye- lunamaz. 

'tıa.•ee~ını hafifletmek maksadıle Ta- Moskova, 20 (A.A.) _ Leningrad rınden fırlıyarak: . . . I Vali ve valı mua\rinleri ve kayma· 
laa nııntakasında yemden şıddetle Erkanıharbiye daıresınin 19 şubat ta 1 - Efendlm. dıyor, ben kendimı kamlar ikincı fıkra hükmföıden miis· 
'llı~uıa geçmişler ise de bu taarruz rihli tcblic7i: müdafaa.dan acizim. Abokat tutaca- ~ tesnadır. 
P;ı, 'Ye kadar Carelie cebhesinde ya· C ı· bb h d Sovyet taarru- ğun. 1 1 Madde 65 - Bu kanunun tatbiki-""'ll ha k~ "dd tr 1 ış are ıe erza ın a 
~~. re at kadar şı c ı 0 

marn - zu muvaffakiyetle devam etmektedir. Hapisha n 8 den LOrd Gort lngıliz ordu unu teftiş ediror le ta\•zif edilenler /kanunun tatbıki-
'l'aıp 1 ta k Müstahkem Bjorkoe mıntakasında alınan dersler ( na.5tarafı ı incide ) dünda cereyan eden muharebeyi an .1 ni temin maksadile gerek aJııkc.dar-

~l'ı l'a~ e mıntakasmda Sovyet n Sovyet kıtaları düşmanı ricate icbar . Çemoerlayn, Norveç tezini şöyle ıatmış ve evvela fngiliz harb gemıle- lam. ve gerek iiçiincü şahıslara aıd 
tı"ıerd_ıuz ~lanna harek;te ı:~ ederek Jihaunesin 3 kilometre gar • Kanunda sarahat var. ~~ denır .. hulasa etmiş: rinin Norveç makamlarının protes · ticarethane imalaUıane depo, ma 
~rı tak

1

.~ Pıyad~ kıta~arı u n - binde kain Rio · Aari adasile Lahte· Mahkeme avuk~.t tutm3:?ı ıçın maz · "Altmark bir barb gemisidir ve tosu üzerine geri çekildiklerini tasrih ğazn., antrc~o vesair her türlü idhar 
l!a\'aı etınemışlerdı:. e~m~ki ad~sını ve is~yon.unu ve~~- nuna 24 saat ~ühlet veııyor ve dava Alman devletinin bayragını ~ımak~ ıe:miştir. Fakat gemiler ~ngilt~re ı.ıü- erlerinde arama talebinde buluna-

lah""· akınlanna gelınce, yapılan hı! şımendıfcr hattı Uzerınde kaın 21 şubata talık olunuyor. tadır Bu şerait altında mezkur gemı kumetinden aldıkları talımat uzerıne Y_ . · 
1 

k 
1 

d 
ıl~ "11tıler ·· Fi ı diya Uzerin · . . · · H · · d ş:ı.n çıkıyoruz Mahke · . . . . . bılece.klcrı gıbı yapı acn arama a.r a ~ 600 e gore 

1 

n an . HupoJolkı ıstasyonunu ışgaJ etmışlcr· epımız ı . · cebren muayeneye tabi tutulamaz- gene gelnuşlerdır. lngılız bahrıyelı- kendileri de hazır bulunabılırler. 
~ık Sovyet tayyaresı uçmuş ve dir. Cebhenin diğer mıntakalannda 1 meden evvel Ahmede nasıhat veren dı ve şu mukabelede bulunmuştur: !erinin "Altmark .. a çıkmaları üzerine 

1 1 
. 

'<ll"dan 20 · d"" ·· ili üştür · ah t l k dm· " Arama ve zabıt muame e erı umu· ~ sı uşur m · kayda değer bir değişiklik olmamış· sıy man ° u a · "Bu böyle de olsa, mademkı Alt - bir muharebe başlamıştır. . .. .. . . . 
•hı .. _ •· ~ ~ y d nAkU •or · d.. ftMı d' ··ro·· ··? 24 mı hukunıler daıresınde ıcra olunur. ~ya Hala ar ım ~ ' . tır. Sovye.t ~ava kuvvetlen u~a~ın - -~~ ıyor, go un mu· sa mark Bergende Norveç karas~ları?da lngiltcre sefirine tevdi edilen pro -

~tık~~· 20 (A.A.) Fin~~~!a kuvvetl~rını ve askeri he~efle~nı şıd- at muhleti kopıı:dın .. Y~rm da has- telsizini kullanmıştır. Norveçıo bıta- testo notasmd:ı.n bahseden Koht, Madde 66 - 56, 59 ve 64 üncü 
~ • etı namına Londrada soz soy- detle bombardıman etmışlerdir. Ha· ta olup rapor gondenrsın. 1ş uzar. rafhğı ihlal edilmiştir. Norveçin der· ' demiştır ki: maddede yazılı suçlardan dolayı ya· 
~ı.ı~~i ~alahiye!tar _bir zat, Reuter va m~h~:e.~-~eri .~~.asında 14 Fin tay ahkflmı umumi!eye . kalır.. Ondan hal gemiye muhteüt b~r Alman-Nor~ .. _ Norveç küçük bir memleket • pilacak olan son tahkikat mevkufen 
lıııı.... tıne aşagıdakı beyanatta bu· yaresı duşurulmuştur. sonra Allah kerım. veç muhafaza kıt.ası ıkarne etmesı tir. tıeri sürdügu··· bir talebi askeri icra edilir . 

... qUŞtu · rdi · · 'd . B k .. l .. ~" r · tsveç Kralınm Beyannamesi Ahmed cevab ve : lazım gelırdı. Bu suretle gemı e esır kuvvete istinad ettiremez. Fakat hak- Madde 67 - u anunun şumu U· 

~~~landiya hükumeti lsveçin Fin· Stokholm, 20 (A.A.) _İsveç kra- Ablacığım, "sen mektebe gidey- olup olmadığının araştırılması~ im • lsız yere kuvvete müracaat edilmesini ne giren suçların muhakemeleri bil· 
lııııl'tı~aya karşı aske~i !ardı?1da bu- ıı, Nazırlar meclisindeki beyanatını mişsin zorlu bir avukat olacakmış • kanı hası~ olurd~ Norv~ç m~:u~ ~a-ıprotesto edebilir ki bunu da yapmış- tün davalara takdimen rüyet ~lunuı 
l'i t.0 rtıak kararı~ı bıl?ı~mesın~enbe- yaptıktan sonra millete hitaben bir sın. p~rda. es.ır oıdu~.u bıl1:'1edıbını ıd- ! tır. Norveç cereyan eden hadise hak· ve talika zaruret hasıl olan ışelrde 
d l'lde ~.ra ;e Pans -~Ukumetlen nez- beyanname neşretmiştir. _ Mektebe gitmedi isem, hapisha- dia edıyor. Fak~.t-böy.le ~ır araştırma / kında hakikati bütün dünyay~ bil mücbir sebeb olmadıkça bir haftadan 
~t ıç bır teşebbuste bulunmamış- Kral bu beyannamede bükilmetin neye gittim, 2 sene yattım. Hapisha- yapsaydı bunu ogr<:1ırdı. 

1 
dirmek için milletler cemiyetıne de fazla talik olunmaz. 

.. - di H k k Esasen bundan dort hafta evvel' ·· t cd b·ı· d.. fk:.n ~ . . Finlandiyanın askeri yardım talebini nede çok şeyler ogren m. u u me . . .. A • muracaa e 1 ır, unya e ıı u • Bu kanunun şümulüne giren suçlaı 
~ ter1~ta uğramış ve yorgun bır ha· reddetmesini tasvib eylediğini tekrar zunu bu ceza işlerini vallahi billahi lngılız hük~metı Altmark . vapuru murniycsinin de reyıni alır.,, ceza muhakemeleri usulü kanununun 
{ ı~ ~ış olan askerlerimiz adcdce çok ederek diyor ki: benim kadar bilmez. hakkınd~ -~ır rapor neşretmış ve bu Norveçin Londra. sefiri ile Lord 423 üncü maddesi mucibince tntil 
lı ır düşmana karşı koymaktadır. Faruk Küçiik rapor

4 
butun dgazeAtel lerdek çıkmıştdır. Ha.lifaks arasında vukubulnn müla - zamanında görülen acele işlerden sa· 

h tbb rt1alzemcmiz azdır. Bir çok defa "Memleketimi d~.nylaU~ alltdüs~ edkcn Mezkur rapor a tınar vapurun n kat hakkında Koht şunları söylemiş- 1 
r tn·t1 . 11 ı"stedik meşum harbdcn mum c n o ugu a- - İngiliz esirleri bulunduğu kaydolun· 

1 
• yı ır. k • zcmesı yo anmasını , • • d tt - d et edil tır· 

8 
B k d ı 

at IUzuınu miktarda gönderilmedi. dar dıııarıda bıı;akmaga çalışmayı tıgı yar ımı ar ırmaga av - muştur. Bu rapordan sonra nasıl o· ,; . . . . T Madde 6 - u anun a y~zı ı 
~eyr ti kat'i vazifem icabı addediyorum.,. mektedir. lur da Norveç hükumeti vapurda esir - 1ngılteı e harıcıye nazırı Nor- suçların t.akib ve muhakemelcrınde ~ 1 ıyet kıt.alarımızın vazıye 01 ve Altmarkı esaslı bir tetkikten 

,. ~lirrncktedir Kral adcdce faikiyeti kahir bir düş Rus Askerleri At Eti Yiyorlar olduğunu bilmediği iddiasını ileri ~n, . •. . . . . . mcşhud suçların muhakeme usulU 
h O;ı n1 b. ti. d 100 1 .. 1.k b. mana karşı harb etmekte olan Fin Hclsinkı, 20 (A.A.) - Finlandiya sürebilir? gcçınnedıgını ve bıtnra.flık \•nzıfesını hakkındakı 3005, 3498 ve 37-19 sayı-
... an ır g n e uşı ı ır • . . . . f tnıed· • · · ·· ı t 
d 

1 
la.ll<li .. • .. raf d U kardeşler hakkındaki büyük takdir başkunıandanlıgı tarafından bıldırıl· Norveç makamatı, Alman fılosu - 1 a e ıgmı soy emış ır,,. 1ı kanunlarda yazılı şartların mev • 

bir :t Cd~~ bo~u~ub.ta ~n an20~0 0~ ve hayranlığını ifade eyledikten son- diğine göre: nun Norveç kara sularını nasıl kul - ~{oh~ ~u husus:ıa hukuk~ düvel cudıyeti halinde mezkur kanunlar 1 <l.1.nıış:ı~. u a ır sn aya rn, tsveçin Finlandiyayn mııhtelif su- 18 inci Rus fırkası bir kaç günden !andığına tam amile bigane kalmış - kaıdesının ?~en_ ~?a~·et oldugunu e~- hiikmii tatbık olunur. 
I<'ıııı::-ııı . . retlerle yardıma çalıştığını, fnka't Fin beri iaşe üstlerinden tccrid edilmiş tır. veıc:e de bıldırdıg~nı. ha~ı~latmış ~e ALTINCI FASIL 

~:ttı \' dıynnın kurtulması ıcın se_m- landi anın tsveçten doğrudan doğru- bulunuyordu ... Karların içine gömUl. İngiliz hükümctinin mütalcası şu . lngılterenin bu şıkayelmın mı:hık ~ . .. .. 
fıı1ıYatc k~~stluk nutukların.ın _ycrm~ ya a:kcri bir yardıma intizar edemi· müş olan Ruslar atlannın son kırın- dur ki, Alman harb gemisinin geç · olmadığını~ ?crkesçe anlaşılacagmı Mııte/crrık lıul.".1ımlcr .. .. 
~ '" t.n , m olmalıdır . . :~nı, bıze ~s yeceğini bildirmektedir. tılarını yiyorlardı. Finlandiya kayak- mcsine itiraz etmiyen Norveç başvc- beyan etmıştır. Madde 69 - Bu kanunun hukum· 
d lilın yl~~rc, top ve muhımma~ gon- K 1 d' k.. çılan miltemndiyen bunlara hilcum e- kili B. Koh tun hattı hareketi bir ta· Koht, şu sözleri ilave etmiştir: leri dairesınde iUihnz edilecek karar '1ıu e ıdır B ane kadar mtitcad- ra ıyor 1 • r·ı ta 
~ taıebı · u . . ..... 1 1 - b" k dah t tk'k t diyor ve telefat verdiriyordu. Finlan- raf kara :sularının Alman ı osu - "- Almanlar iiç dört yüz esire ve muameleler hakkında kıızai rncr-ah er yaptık hıç bır tam ce- n ese eyı ır ere a e ı e - . ..f f d ·· t' ı tm · · meşru b. . 

alarn d ' t"kt . a· k d tak'b t diya kayakçılarından tek bır mu re· ra ııı an suııs ıma e esını köpeklerden daha fena ır şekılde cilerden tehiri icra ve tedbiri ihtiyati ~I a ık ı en sonra şım ıye a ~r ı e - - k b'J 300 k l k b 1 ·ıtere hüktımetinin fkl . . . 1 ·1 h"" "' eden· d'" · . . t· •. . h tt h k t· h f t ze on kişi kaybetmege mu a ı ı ar en u, ngı muamele ettı en ıçın ngı tere u • kararlan verilemez. ·'I~ ı unyanın vıcdanına ımanı- ıgımız a ı are e ı mu a aza e • - . . .. 60 . 1 k t'' k bul edemiyeceğ; bir va ~ . . d .. h k k d" 
1 

k ' 
~}'ıı hata devam ediyor Bu vicdanın mekliğimiz lfızım geldiğine kalbim Rusu oldürmuş ve : csk ır .. abmli~ştbı:. ~ ıty~lend :a · -~umc~nm .kcn ını uku u u~et~~: Madde 70 - Askerlik ve MiHi Mü-

tnad ...... · . Esirler arasında yukse nıt e ır zıye ı ı as er. ıdeferıne rıayet etme ten mus-& .. ı .. . . k 
1 (;)tıl ıF..~nn kaniiz. .. parçal~nara~ karar verdım. de sübay vardır. İngiliz harb gemileri Norveç ma • addettiği anlaşılmaktadır . ., . dafaa mı...kcllefıye:ı . anun a~nın, 

\.ll'lern:ndıya htikümeti namı~a soz Aksı takd~~de ls~eç, yalnız R~.s~~- Bir Müşahidin Blütaleası rkamatının üç red cevabından sonrn· Koht, netıce olnrak Norveç hü _ bu kanunun ( 41) ıncı maddcsınde 
~tıı..ııs ğe salahiyettar zat, nıhay~t ya karşı dcgıl aynı zaman~a .. buyuk A. _ Re . _ dır ki harekete geçmişlerdir. Eğer kümetinin daima bitaraflık mecbu _ yazılı muafiyet müstesna olmak üze.. 
~tıl!i ~da oturan ıo bin ltalyamn Fın devletlere karşı da harbe surüklen • Londra, 18 (A. ) . u.ter aJa.n. böyle hareket etmemiş olsalardı ri etlerine riayet ctmcğe gayr-et et- re diğer hükUmleri mahfuzdur. 
~ Y1t Ord ·· Ullü ı ek .b. b'" ük' b' t hl'k sının muhasamatın bıdayetindenben 

1 

. . . Al d - Y •ııtn.a· usuna gon yazı ması· m gı ı uy ır e ı eye maruz . . h t h Altmark geınısının manyaya ogru tiğini ve şimdiki bıtaraflığı ihlA.l hi· Madde 71 _ Bu kanun neşri tari-
~at~•klerini bildiren haberden ma· kalabilecektir. Bu mesuliyeti üzerime F.ı~landıyada bulunan Lusudrsı mud~ · hiç müşkülat görmeksizin yolwıa dise.si hakkında bütün memleketlerin hinden muteberdir. 

"itr ol d ;;.,..,, d blld" · ti ı b 1 h . hırı B. Vernou Morgan on aya on . N •n af dan • nın 16 .u.. a ırmış r. alamam ve svcç u suret e arbe gır .. .. devam etmesme orveç 14r ın efkanumumiyesi hükmünü verece • Madde 72 _ Bu kanun hüki.imlc-
lic~ Fln Tebliği diği takdirde, Finlandiyaya bu gün ~uştur. . •. b' k led Fi müsaade edilecekti. ğini beyan etmiştir. . · t tb'k icra vekillnri heyeti rnc-

~li?ıd 'tıki, 20 (A.A.) - Tnipale ti- yaptığı yardımı da yapamıyacaktır. M?rgan n~~etti~ ır ~: a e~ n Norveç - lngilb Müzakereleri Koht'ua beyanatından sonra mu- rını da 1 a SON · · 
~' 1aıı ~~iri çok büyük kuvvetlerle ya Milletimin beni anhyacağını ve tas· lan~~:.run mus:c~ en sı b~:. ve. /" Oslo, 20 (A.A.) - Storting mec • hafazakfırlar partisinin şefi Hambro mur ur. - -
'fut .,~ Uleaddid Sovyet taarruzları vib edeceofoi ümid ederim. ma ı ıyacı ~ ugu?u ı. ~rmış ır. lisinde "Altmark,. meselesi halckında Norveç milletinin hükflmetin tarzı k ı tetkik tm kte 

ı ~Yiatıa ta d dil ·ptir t> • " Pek yakında Finlandıyaya sıliih ve a· be tt b 1 an Koht ezcilmle . . .. . taya çı an mesc c~ ı e c 
ı. ı...ador.a . r c. mı:.-.. · . Fin Çocuklarının Zıraat Seferberliği dam gönderilmedigı·· takdirde Finlan- Y8:11a. a. u un harcketını protestosunu muttefıkan olduklanoı bildirı}orlar. "'tıd· ~ nın şımalı şarkısın de Fin - demıştır ki· . t" - · · ·· 

1 
· K h 

~e ·~a.lılar yenid dilsmanın birçok Helsinki, 20 (A.A.) - 19 şubatta diya kaybedileceMir. . b. N t • tasvıb et ıgını soy eınış ve o t ta - Bununla bernl ıı·ı İngiliz hUkflme-
~\l~ııni ele .en işi"' k bil Aboda sekiz kere tehlike işareti ve· Finlandiya tayyare ve bilhassa av- "- 14 §u~tta ır ~rveç orpı • rafından sllkfınetle ve bitarafane bir tinin lngiliz esiri~ r ınin iadesi hak . 

.,,1:°Uılaıı pı~eçkUrtmınn .. eri vd~ mu a tilmiştlr. Hasarat ehemmiyetsizdir. cı tayuaresi 'çok miktarda ilaç mü- ~osun.un zabıti .. Altmkaar ,, a bçık.rnnl k ~kılde yapılan beyanatın lngilterede kında Norver taı atından yapılan ta· 
ttın1 Wj uş er ır. J • • ıstemış ve vapurun ptanı u ta e- lngtr ·ıı · takdir ea· ğ 1' ~akk~ndiyalılar Kuhmoda yeni bir Ölen ve yaralanan yoktur. himrnal, hava defi topları, ilaç ve bil· bi kabul etmiştir. Harb gemileri tef- ve . ~ mı etınce ılece. 1 lehi derhal reddettiği kaydedilmek • 
~a.n·ı kaydeylemişlerdir. Di~er cihett:n M~şal ::-ıanner · hassa zatürrccye ka~şı .ilaç; fakat her tişten geçmek mecburiyetine tabi ol· ve .lngılız. m:ıxamlannın Norveçın tedir. . . 

~ııaıa:: bataryalarımız buz üzerinde heim ın teşebbusU Uzemıe Fin çocuk- şeyden evvel adam ıstıyor. madıkları için Norveç donanmasının tanhi vazıyetıne ~~r~ı ~~h~ anlayış- Londrada bildirildiğıne göre, Nor. 
l'ııiıtıı 11 

bir taarruzunu tardetmiş ve ları ve gençleri ziraatle meşgul ola- Finlandiyanın kurtulma şansını tec milmessili vapurun evrakını tedkik lı davranacakları umıdını ızhar ey • veçin vazifesi, Alman vapurunun 
lo'ın~a~ depolarını patlatmıştır. caklardır. Kız ve erkek olmak Uzere ~be edebilmesi iç.in en az ı.o?.O?O ki- etmekden b~ka bir §CY yapamazdı. ı:miştir." . .. ciddi bir surette tetkikinden sonra, 

~ollatı ndıya hava kuvvetleri dil.,,oman yaşları 9 ile 17 arasında olan takri- şıye, zaferden emın olması ıçın ıse en 15 ubatta Bergenin takriben yüz mil Stortıng mechsı, bu beyanatı mut- içinde silah ve esir bulunduğunu g& 
~ llluvve tecernmuıcrine karşı onlar- ben 150.000 Fin çocuğu için bir nevi az 200.000 kişiye ihtiyacı vardır· 1 şimalinde başka bir Norveç harb ge· tclikan tesvib ettikten sonra dağıl • rerek tevkif etmekte idi. 
~!atı 8.ffakiyetli bombardıman u • seferberlik ilan edilmiştir. Finler, dışardan ve ezcümle Ameri· misi de Altmarkı ziyaret etmek iste- mıştır. Kral Exeter kumandanını Kabul Etti 
~r~i %.~~.ıalardır. Alb dUşman tay Yaşlan 12 ile 17 arasında olan kız kadan gönderilen para yardımından miş ise de vapurun kaptanı evyelce Non·~ BaşvekiliniP Mütaleası 

20 
AA) _Kral Ex 

~"~ın -;Urülmü~-tUr. Diğer altı tay- ve erkek çocuklarına 100. metre mu. dolayı c;ok mütehassistirler. Ancak 'ıde bildirildiğı veçhile hakkına is . Lo d 20 (AA) ln T Lon~:~ U ( ~ d ~ l'. e~er 
~li.lt. e dllşmUş olması muhte - rabbaı genişliğinde bir arazi parçası bir Finlandiyalı buna içini çekerek: tinad ederek bu teklifi reddetmiştir. n ra, . · · - gı ız .res • kruvazorün n . an anı e ı a-
lıi "P k Ut h · · f k t k şk Bunun üzerine bu taJeb geri alınmış- mt mahfellen, Norveç ve lngıltere bul ederek kendısine hamam nişanını 

t n.,18 F tevdi edilecek ve çocuklar da bu ara-· e m e assısız, a a • e e tı hUk 4 • • AJtm k · had· il ı tevcih eylemiştir ırkası Daha lnhhama ziyl işleteceklerdir. 12 yaşından aşa- her banknot yerine bir adam gönde.re r.,, umctinın ar ıses e or· · 
~ Uğra<b - . · dedi Koht şunları ilft.ve etmiştir. t~ı lldra, 20 . . gı olan çocuklara 50 metre murabbaı bılselerai.,, . .. . . . 

~ ~rı b be <A.A.> - Helsınkiden genişliğinde bir arazi verilecektir. Rus zayiatının söylenildiği kadar - Altmark,. ın telsızını kullan • 11~0~ rlere göre Finlandiyalılar .. . 
1 1 

d • k ed 
1 

dığı haber alındığı zaman kendisine 
' 54 Uncu Sovyet fırkasını in lsveçte Finlandiya Lehine Beyanname mühım 0 up 0 . ma ıgını ~e~ . en er bunu yapmağa hakkı olmadığı ihtar 
Y{:tt a u~ ~- . 1 Stokholm 20 (AA } - Finlandi - var. Rıus zayıatının hakikı mıktannı edil . k +~~ ö .. d"l . ti ~ Qtı anı....,uıştır. Bu muvaffaki • • · , . mış ve apı.a.u zur ı emış r. 
~ttı h:~llı'a FiniandiyaWar Manner- yaya gidecek İsveç gönilllüleri teşki . ~.yin ~tmek lmk~nsızdır. Zıra, gerı "Altmark,, , Jeren açığında bulun-

~l:bıı1111ltna ~viye kuvvetlen gön- lfıtı reisi ile lsveçin müdahalesi taraf done~ıyecek .~~yctte ol~n her Rus duğu esnada lngilız tayyarclerınm 
~ Şlerdir. tarı bir çok kimseler Isveç gençliğine askerıne de olmuş nazanle bakmak o civarda dolaştığı öğrenilmıştir. ln-

Y~ l'ile-v ~ahında Finla..Yldiyalılar hitaben bir beyanname neşrederek icab ooer. ÇiınkU, Rusla.r yaralılarını gilizlerin Altınark hakkında esaslı 
~Uglln tUcre çekilmişlerdir. 1 mağlubiyeti İs •eç için bUyUk bir teh- kaldırmamaktadırlar. lmalUınat elde ettiklerıne şüphe yok • 

~lı.l!lıı-ı n:ıevzuu bahoo!an şey Man- like teşkil edecek olan Fin ordusu za- Finlandiya zayıabna gelınce, Rus· tur. Halbuki Norveç m"kamları va • 
~l:ltft h~~tın!.Il göstereceği muka .1 yiatının tamamlanmasını istemışler • larla Finler arasındaki zayiat nisbeti purda İngiliz esirleri bulundugundaıı 
~ ~~unltu bu hnttJ mUdafaa e-. dir. ıo a karşı ı dir. Tayyare zayiatı nis- haberdar değil idiler.,. 

diya kuvvetlerinin Rus rırj Beyannamede, hükümet, !sveçe yaplbeti ise 20 ye karşı 1 dir. Koht, bundan sonra Jocssıng fjor-

İstanbul Elektrik Tramvay ve Tünel işletmeleri 
umum müdürliiğünden: 

ı - MUteahhid Mehmed Ömer Dural tarafından taahhUd edilip tes· 
Um edilmeyen muhtelif kuturda ceman 3860 metre oluklu demir ayni 
fenni şartname dahilinde ve pazarlıkla satın alınacaktır. 

2 - Muvakkat teminat 340.28 liradır. 
3 - Eksiltme 11/3/940 pazartesi gtinU saat 15 de Metro han bina

sının 5 ınci katında topl~acak olan arttırma ve eksiltme komisyonunda 
yapılacaktır. 

4 - Bu ışe , ıd ..-artnameler idarenin levazım müdUrlUğünden p::ırn -
sız tedarik edilebaır. 

5 - lst,.klılerin kanuni vesikaları ve muvakkat tcm.inatiarı ile lll.D 
edılen gün ve saatte komisyonda hazır bulunmaln.n ''1277,, 
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HAS TIRA·Ş BIÇAGI 
Bıçakların en ucuzu ve en iyisidir. 10 adedi 25 Kuruş. 

Hasan depoau : Bahçekapı, 
Beyoğlu, BeyazıJ, Kadıköy, 

B~yoğlu tramvay durağı ltarfısınd~. 
Uak üdar, l zmir - Kem~raltı, Eskişehir 

Şubeleri: Ankara, Kara/ıÖ. 
- ist iklal caddesi No. 

================================================ 
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SOLDAN SACA : 
1 - Bır çiçek, hane. 
2 - Bir meyva, bir memleket. 
3 - Fena bir hastalık. 
4 - Dağlarda gizlenecek yerler, 

genişlik, keıa genişlık. 

5 - Küçük kabile. kendıni beğen· 
miş. 

6 - lnsan kemıklenoden bıri. 
7 - Geç değil, müzik yazısı. 
8 - Yerinde durmıyan su, cemi e· 

dab. 
9 - Bır zamir, rakkam. 

10 - Erkek, falcılık. 
YUKARIDAN AŞAGI : • 

1- Dikiş makinelerinde vardır, ba 
pmızın arkası. 

2 - Dervişlenn bir tahin, erkek. 
3 - Bir nehir, kırmızı kan. 
4 - tıave edilmek. 
:> - Vahşı havvanlann meskeni, 

örf. 
6 - lyı giyınm14, son. bir peypm 

ber. 
1 - Erkek, hücum, arabça .. au. •. 
8 - Beyaz olan. 
9 - Mükemmel, bır ot. 

' GR 1 p N 

Lüzumu ·1da glinde 3 kafe alınabılir. 
• .. ~': -~ ". '· ' . . . ~ : ~ .•• , - "l • : 

,~--~•ZONQULDAK•:----

freğll Kömürleri işletmesinden : 
MUesaeeemizin ışçi yemekhanelerinde bir senede sarfedilmek üzere 

mıktan aşağıda yazılı erzalca ihtiyaç vardır. Bu erzak Zonguldakta 
vapur veya vagon teslimi esası üzerine alınacak ve fak at bedeli usulü 
dairesmde ambanmızda muayene edilip tartıldıktan sonra ve bu tarb 
esası üzerine ödenecektir. Erzakın üçte biri ihaleden azami on bet 
gün sonra müessesemize teslim edilecek ve mütebakiai de azami üç 
ayı pc;miyecek faallalarla teaUm edilecektlt. 

MUteahhid taahhUdUnUn hüaall ifuuıı teminen ihale bedelinin 
~ 10 u niabetinde bir teminat verecek ve teminat, malın tamamen 
tesliminden sonra iade edilecektir. 

Matluba muvafık olmıyarak ambanmıa kadar getirilecek erza
kın ıadesinden mUtevellid masarif müteahhide aid olacaktır. Bu ta
ahhUd ıçln mukabil teldifler tetkik olunal>Wr. ihale 1 mart 1940 da 1 
aat 15 de Zonguldak müdüriyet.~ yapdaoalrtar. I 

Enakm mm !fwı 1111rtan 

Nohut 

Kavunna 
Sade yağ 

Zeytınyağ 

Faaulya 

Anadolu wı Bip ciDaleri (1 ve 2 
nevileri) 
İnek kawrm88l kemikaiz 
Taze Trabzon, Vakfıkebir ve 
Kars yağlan 
ı buc;uk azami 2 açıkh Ayvalık 
veya BUrhanıye birinci yemeklllr 
yağlan 

Rize, Çaf'8Dlba ve dahil ( cinaleri 
tombul, beyaz, barbunya) 

44000 kilo 
9000 ,, 

15600 n 

14500 " 

105500 " 

İstanbul Lerazım AmırUği ı 
Satma/mı r.omisyonu ilanları 
Dikim evlerinde bırıkmiş oları 

75.000 kilo yünlti kır.pıntıdan battani 
ye yaptırılacaktır. Pazarlıkla eksilt
mesi 22/2/940 perşembe günil saat 
H.30 da Tophanede Lv. Amirliği sa
tınalma komisyonunda yapılacaktır. 
!maliye ücreti tahmini bedeli 750 h· 
ra ilk teminatı :s6 lira 25 kuruştur. 
Battaniye nilmunesi komisyonda ve 
ve kırpmblar da dikim evlerinde gö-
rülür. (656) (1242) 

••• 
Kilo --·-S0.000 •a1ıeta 

23.250 Kösele 
Yukanda yuah ikı kalemm pazar

lıkla eksiltmesı 22/2 940 perşembe 
gtlnli aat 14 de Tophanede Is. L\•. 
Amirliği atınalma komısyonunda 

yap&lacaktır. Tahmin bedeli 135.300 
Ura ilk temınatı 8015 liradır. Nilmu· 
nelerı komısyonda gorillür lsteklı -
lerin bellı saatte komısyona gelmele-
ri. "657,. "'1243 .. 

••• 
Bulgur Karaman 4 Yıldız, Antep ve Talihlerin getireceklen nümune Ü· 

T. iS BANKA SI 
1940 küçük cari hesabla 

iKRAMiYE PLANI 
Ketideler: 1 Şubat, 1 Mayıs, 1 Ağuato., 1 tıdnciteerta 

tarihlerinde yapılacaktır. 

.Kwnbonalt w lnımbat"flBW lıeaopla"""4a et1 '" eıu U.... w.,,.....-: 
1ıılıroJICI "°"" ecUleoeJrlercftr. 

r~_.. 1940 iKRAMiYELERi .._.~ ---. 
1 Adet 2000 Liralık = 2000. - Lira 
3 " 10)0 " = 3000. - " 
6 " 500 " ;:= 3000. - " 

12 " 250 " = 3000. - " 
40 " 100 " = 40:0. - " 
75 " 50 " = 3750. - " 

210 " 25 ., = 5250. - " 
T epebaşı dram kısmında cıvartan 1 incı nevtıeri ııMOO •• 2nnden 90 u1 loo santim enınde 

Bugün 
15

.30 da OzUm kmir veya Antep razzaki 19000 ,, elli bın metre kaput bezi alınacaktır. 
Mercimek Sivas cinai makinaaas yeşil Pazarhkla eksdtmesı 26/2/940 pazar. 

Bu gece saat 20.30 dl mercımek 53500 ,, teai P.nil aaat 14 de Tophanede lst. 
O KADIN ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ LY. i.mirhği aabnalma komısyonun-

... 18TA'NBVL UMUll BAHÇIVAN " SEBZIOOI ıı:sNAn ODdYB • da yapılacaktır. Isteklilerm nilmune 
fdlrllJ CadclMillde Komedi TINJ>BN : ve temmaUarile belli saatte komia-

f'firlriye lı Bankaamo ,,ana yıcatl1"fllakla yaltM parw Mntlrfft"""'

olma:ı, aym amanda t.U.niri tle denemİf olw.tWIU. 

Gtlndüa: saat 1'l de 
ÇOOlJK. OYUNU 
Gece saat 20.30 da 

HF.1UCES YERLi YERiNE 

Cmıiyetimisin MMlik toplanb8UUD 3111/940 da yapılacağı evvelce yona gelmeleri. (6:>8) (1244) 

illn olunmut ise de o cUn çokluk olmadılmclaa talik edilmiftl. İkinci top- • • • 
luatınıa 26/2/IMO puan.i gilntl H • 1119 kadar Türbe civamıda EenaC 200 ton arpa ve yulaf alınacaktır. • • • 
Cemiyetleri lılerk• aaıonuada ,..ı1mua kararlqtanluuf 0 1c1utundan Pazarlıkla ek•iltmeai 23121940 cuma ıstanbul Emnıyet Sandıgv ı Dırektörlug~U 
kayıdb eenafımwn cUr.daalarile bh1ikte o gün onya gelmeleri illn olu· ıgtlail aaat H.30 da Tophanede Lv. 
aur. &mirliği abnalma komıayonunda ya- 939/152 

De • dU 1r·T A Ş Rıııume: 1 - lıfwıi raporunu w ._..,.tawa tetkiki. 2 _ "° pdacalrtır. Tahmin bedeli 12.MO ura . EnuU.r~ Sandığına borçlu ölü Bayan Ane Sldıka .-.rilllıtl~ 
mıren S 1 • • • bütQNPal• tudi'd, 1 - l(Qddetinl clolduraa mmf idare heyetinin eeçimi ilk teminab 93'1 lira .50 k~tur. yolileea~.!!g~Yte Sıdıka, Beşiktaf Abbuaga Veliefendizade 

tinin maellk Wi IC}timal H/3,ISMO ta· 9iiiiiiiiiiiiillllliiiilliiilllllllliiiiiiiiiiiiiiiiiliiiiiiiiill Şartname '" nUmunelen kollll8yoada 79 yeni 81 numaralı ahfap bir evin tamamım birinci derecede i 
ılhiade aat 18,80 da ZeJUabunl• "-iz •-·- ••fllıllll ,,._ .. 1118 illa gGrlllttr. (861) (1302) tererek 19/6/935 tarihinde 21584 heaab numarasile aan~ 
&mir eua fabrikumda içtima ede- .,. LllKlll .- ama,... 11111lari • • • 120 lira borcu 18 8/939 tarihine kadar ödemediğinden fala. k 

-.:::....... mtlakerat: M. M. eniz Merkez ~bnalma Oc; aded ancak J&pbnlacattar. ~um':.ıı ~un~~~ kU: ı:ır-:11f:i1°:!. 
Puarbkla ekailtmeei 22/2/940 per . tanırım olunan ihbarname borçlunun mukavelenamede göe · 

ı - lleclild idare ,...,._ Komisyonu Reisliğinden : eembe ıontı aat 15 de Tophanede Lv. glhuıa gönderilmiş i8e de borçlu Bayan Ane Sıdıkanın ll'HllPll'r'.ıi 
3 - llllralab raporu. ~.. llnllldra& era'•b 111a1e tar1W lmirtlft abaalma komisyonunda Mekteb aokağuıda mahalle imamanın eviade öldUğil anl•plmlf .e 
8 - BOADQO. &det a..a .. T. L. l'tlrk ._ yapıJacaktır. NUmuneai komisyonda yapılamamıştır. MezkOr kanunun 46 IDd maddem vefat lıaliDde 
' - Kedili Warere lntlhab edüen görülür. isteklilerin belli saatte ko • bn ilin aureWe yapılmasını Amirdir. Borçlu Bayan Ayoe Sıcbk& 

•anın tudlJd. 1 Ufki puluı)-a tesglba CU500 mi8yona gelmeleri .,
662 

,.
1303 

lan işbu ilin tarihinden itibaren bir buçuk ay içinde San~ 

5 
_ it@ aeneal w .. mUnlob ..... ..a. ı Torna t.aclht 8.000 , • .. .. caaUa murislerinin borcunu ödemeleri veya kaaunen kabule ~ .,,... -ı· ••• razlan Yarsa bildirmeleri lizundır. Mirucdar lpotegl k~ 

ili. 1 KUçtlk tonla t.elgllu :i.000 1'10UO 23/2/NO hud bqbyan taJtjbi usul daire8lode durdurmularu. ipotekli 
e _ lleyeti idarmia ilınlL 1 Blektrikli -nez ouma saat H 3000 çift mahmuz mtlteabhid nam mezkUI' kanuna göre Sandıkça •tılaeaktlr. Bu cihetler allk·..;-Aaırl9f" 

Kiralık kat 
l'llld•khda .W. Wllnde 

'l'ramftJ mantı dftnada ilmi 
bllJUk, bUt kDc;Uk lıQ oda bir -
Jcwdan mllrekkeb bavagua. tıer-
to. ft elettrik teai&atuu ~ 
vi btr daire kiralıktır. Taliblertn 
tramvay cwJdeainde berber Bay 
Emrullaha mUracaatlan. 

ZAYi 
Vefa orta mektebinden aJmıe ol -

autum •-•nrnemeta1 aayl ettim. Ye
Jdsini .......,en eeküdnin htllantl 
ıoJdllı'· 171 ,_ ......... 

delik IDOt&il 200 ve beaabuıa alınacaktır. Pazarlıkla linlp ona g(ire hareket edilmek ft herbirine ayn ayn ~ 
ı Vida tellllll UOO eksiltmesi 26/2/940 puarteai gUnll makamına kaim olmak üzere keyfiyet ilin oluur. 
ı _ Deais BlrllJdfırl lhtlJacı içla JUbrda clna 99 mittan palı tes- aut 15 de Tophanede Lv. &mirliği ==========-===========:;:::::~ 

clhlanD puarblda mUnaka•• 23 ş.bat NO tarlbine rutlıyan cuma gtl· sabaalma. komia>:°nunda yapılacak ... -------··----------••11111": 
au llUt 14 de Vekllet Wne91nda mtlt91ekkH komlaJOIUlllluada icra edile- tir.~ bedeli 1800 li~ ilk temi· lstanbul Belcdı·y· CSJ• ilan" lan 
cektlr. nab 135 liradır. NUmunesı komisyon-

2 _ Şartnaml8IDi görmek llltiJ8D)erbı ber glln Ye mllnakuaya gir- ~görülür. lsteklile~ belli ~tte ko ·--------------------"'=' met latlyenlerin de belli gün ve aaatt.e kanuni vealkalar ve 1708JS0 TUrk mısyona gelmeleri. 665.. 1348., Hocapaşa tramvQ caddesinde Mehmetpaşa sebili ve ~ 
lirallk ilk temln•tlarile birlikte komJayonda hw bulnnmalan. "1275,. • • • veribnek üzere temdiden açık artt&rniaya konulmuştur. Yıllık idır'. 

• • • 2000 aded kantarma müteabhid bamıneıAıi 300 lira ve ilk teminab 22 lira 50 kuruştur. Şartn&Dle 
ı - Tahmin edilen bedeli .. 33.600,, Ura olan l:SO ton kalın benzinin nam ve hesabına alınacaktır. Pazar • Muamelat MUdUrlUğU kaleminde görülecektir. lhale 5 3 940 

22 eubat 940 tarihine rastlıyan pel'l8Dlbe gUnll uat 11 de pazarlıkla ek· bkla eksiltmesi 27 /2/940 salı günü günü saat 14 de DaimJ Encümende yapılacaktır. Taliblerin ilk 
siltmeal yapalacaktır. saat 14 de Tophanede Lv. imirliği sa· makbuz veya mektublarile ihale gtlnü muayyen saatte DaiJl!I...._,_ 

2 - tık tanlnab '"2520 .. lira olup eartnamml bw gün Jromla)'ODda bnalma komisyonunda yapılacaktır. ~de!!!!!!bul!!!!n!!nm!!a!!J!!ın!!.!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!llll!!!! .. ~--~ 
"168,. kunlt bedel m11kıbilinde abnahiltr. Tahmin bedeli 1600 lira, ilk teminab • 

3 - lateklilerln 2490 aydı kanunda JUlb vwtlrle birlikte belli 120 liradır. Nümuneal Jıomiayoada 
CÜD ve aatte K""'IP'Pda hqlmyıp komtılJ.GDa mlracutlan. 111291.. aGrWUr. •eeee.. "1349 .. 

IUibl : Ahmet Cem•Jedclin SARAÇOGLU 
Nepip& mldld: llMit QB:'lJK .... ,.. JWI llatbmt1 


