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Rus -Fin harbi 
Rusların fası/asız devam eden 
./!f!cumları tamamile püskürtüldü 

t~~!,~~~~!!!q' S YET ZAYiATI 
~» -ı GD o o o··Lu·· ~· g\in İsvl'Ç ile 'orveç aktıse-
itq IQ eıı b ... .Jt Ut\' iye \'e emrine ' 
~ t ;derek FinlamUyn~ o. birkaç ____ ....,. __ _ 
Q!JablJl kisilik bir inıdad kuvveti 

t'q ~ıı; olsalardı So\ yet teca vii -
... ~nı lı:nhrdı 'f' Finlandiya ile 
~r ls\(~ \'C Noneç te kur
~ du. Onlar lıu en basit ve ip
~ atcı1 , .e lı.<ışirct tcdhirlcrinde 
~-.., ctnıeleriolıı cezusını mem -
~ . - adığuıı 

Sovyetl r Kızı/ordunun yıldönO.mü 
olan bugün hiç olmazaa Vipuri 
şehrine girmek istiyorlardı 

Londra, 22 (Hususi) - Sovyel kı-ı gıcındanberi Sovyet zayiatının asgari 
taları yarın Kızılordunun yıldönümün 60,000 e baliğ olduğunu söylemiştir. 
de hiç olmazsa Vipuri şehrine girmiş Fin Resmi Tebliği 

· olmak için çok şiddetli hücumlarda Helsinki, 22 (A.A.) - 22 şubat 
bulunmuş, fakat bu hUcumlann hepsi Finlandiya tebliği: 

~•'idi muvaffakiyetsizlikle neticelenmiştir. Dün Ruslar Kareli berzahında ve 
Bugün bir mll.şahid, harbin başlan. Sonu S üncü say/adil] 

Alman tahtelbahir/eri yeni 
ticaret gemileri batırdılar 

Sovyet donanmasının 
Karadeniz manevrası 

Tayyare ve yeni cüzütamların 
iştirak ettiği manevralar bitti 

... r 

• 

._.o'"'Yetierin en modern gemilerinden Çervcno Ukranya kruvazörii. G9M t-00 olan bu geml ıs santimetrelik lfi 
top taşımnkta<lır. Sü.rati 80 mildir. 

Dün akşam Berlin ve Parla radyoları ~ hava
disi vermlşlerdir: 

ler ve donanmaya yeni iltihak edt.>n So\'yet h'-rsan ·lt•· 
rinde in a edilmi;1 yeni harb gemllert .de iştirak et -

uıişt.ir. Yeni Sovyet gemilerinin miktarı nınmwralara 
istiral< eden gemilerin licte ikisini teşıdl elmf'ltto 
idi. 

Kara.denizde uzun stireıı biiyil.k ve mühim ma • 
Df'\'l'tlhırdan soura Sovyet donanması Sh·astopoln 
dönmüştür. Bu mane\ ralara ayni zamanda tayyare-

Rumen r~aliye 
Nazırı Sofyada 
Sofya, 22 (A.A.) - Rumanya Ma

liye Nazın B. Constantinescu, Bulgar 
\taliye Nazırı Bojilofun H.138 tcşrini
ıani.sinde Btikreşe yaptığı ziyareti i
ıde maksadile bu sabah saat 9 da 
'ofyaya gelmiş ve istasyonda Maliye 
~a.zırı Bojilof· ile Ziraat Nazırı Bag
ıanof ve Balkan Antantı devletleri 
1çileri tarafından karşılanmıştır. 

---~ ....... ..--- -

Giresunda fındık 
Piyasası canlandı 
Giresun, 22 {A.A.) - Bir kaç gün

denbcri hiç bir muamele olmıyan 
fındık borsasında bugün fındık ta
rım satış kooperatifleri birliği tara.
fından 38 kuruş on paradan 13 ton 
fındık içi, 17 kuruştan 67 ton kabuk
lu tombul fındık v.e 14 kuruştan 18 
ton kabuklu sivri fındık sabn alın • 
mış olduğundan Karadeniz fındık 

piyasası yenıden canlanmıştır. 

---···---

Fırbna 

Rüzgarlar 
üli •<-

muş 

müthiş! 

s 
a 

•• y:r s 
uğrattı 

Bir çok vapurlar limanlara iltica ettiler 
veya teahhurla geldiler 

Karadeniz, Ege ve Marmarada bir ra birdenbire §iddetlenmif ve rUz • 
kaç gUndenberi devam etmekte olan garların sürati saniyede ıı metreyi 
fırtına evvelki gece snat 20 den son- geçmiştir. (Sonu 7 nclde) 

• • •• r ur 
cinayet 

rtici bir 
davası 
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Garb demokrasileı1 
yapbkları abluk.3~111 

Dt!libaş artık teskin edilemiyecek Katil Cahidin· 1 Tif i ihr t . rr ·. i d" n Ü ::=·~.~;::~ 
derecede kızmıştı Tecziyesi istendi heyet·ıumum·ıye ·ıçtim 1 s11er1. ~::t:=:d;,·'~~~ 

Geçen hafta bir gece, Şehremi - karşı yapt.ıklan sessiz sn .,1~ 
Yakub, DelibaŞln karşısında ezi-ı - Ha.yır ağam .. diye bağırdı. Ka- ninde arkada§; Sedadı bıçakla yara- yük tazyike harbin b~Bıııııtle dt' 

lip büz\Uüyor, suallerine bir türlü ra haber değil hayırlı müjdeler ge- uyarak öldüren katilden sa~ıka:ı .ıs --· ld V olcluğu gibi büyük bir şıdde 
cevnb VC1"€'.miyordu. 'tirdim cenabına. . . . yaşında Cahidin muhakemesıne ıkın- Yeni idare hey ti seçimi yapı 1 vam etmektedirler. •• IJlll'tf 

_ ülen, nirde halk?.. - Di bakalım ne ımı§ mUJdele- ci ağır ceza mahkemesinde dtin de- baz kararlar ahndl İngiltere ile Fnuısa. 1ıa5 # 
_ rin ?.. vam edilmiştir. Müddeiumumi mua- . •. . . k Ş afeddin Alem- düstri, maliye, ekonoınL ~:ır ~ 

•.. ·~e~·ab alamayınca büsbütün Hacı Ali, ağaya doğru biraz daha vini Turgud hadisenin mahiyetini an- .. Tiftik ve Yapa~ İhracat Bırllgı tihab~ta. geçılere • er. . . kar§ı yaJ>ıla.n ve harbe ın~ idi, 
. Aigal '. , tüfegı··nin namlusunu ilerledi. Sevinçli bir sesle: latıp dinlenilen "''hidJerle Cahidin dun saat 14 de Ticaret Odası salon- dar, h.erım Akdar, Nun ~ozık, N~f~ surette gı"risemiyecek ,·e~~etlf~ 
sın r enı}or, ı · ba.cılann ..,..... · Özalp Bahri Kınacı Ömer Maliki, •· 1' 

ha.tabının bamna dürterek sua- - Kirkor ve Nıkola çor ' Sedatlı öldiirdüğU.nün sabit olduğunu- lannda toplanarak heyeti umumıye • . • .. ~ak Ki Se k' ettiremiyecck veçhile ,.11, .-ııı.- r 
mu o·· . -. l~ l size . · · t · Mehmed Alı Yayın, a no, r ıs taJlrı- , .• 
lini tekrarlıyordu: dedı. Çok se aman var · söylemiş, hareketine uyan Türk ce- ıçtiınaını yapmış ır. Zck". Ülk 1 lıırpalamağa matuf bir . ffı"' 

. ·tm y . d dursun sel6.mlan çı - . d . .. . _ .... h .. bir Tulukyan a1..a.lıklara, ve aı ere bluki'~ _ Ülen sana diyom, ışı eyon - enn e za kanununun 448 incı mad esme go- Bırligin teşekkulu enuz sene- M taf d .. k.bl'klere scç'ılm;g.. larak tavsif ettikleri a 
H 1 ··jdeyı· ver baka- ed d . • . . • d us a a ınura ı ı ~ u~'e .,..._" 

mu? .. Hani halk .. nirde?... ;;. fıtlann. ee eu mu re ce~~8:11dırı~ası~~.a~cak, S a ın yı doldurmadıgı ıçm azalar arasına lerdir. yeti,·A\TUpa.da, \'C eze ııu fll"7 
_ Hepsi camım çevresınde ~o~~· lım. . . h _ kendisını tahnk ettıgının ve yaşının bu toplantının yapılıp yapılmaması T \ t d Ti t Vekaletinden yada mühlik tc lrlerlnl göstı 

.. d" d mı soy B sabah ıkı yandan da a. . . . ... Und tutul • • op nn ı a care b 1 . _JJ 
- Ne biliyon, gor un e · ı --: u . • nn Padi ah efen- da ceza veril_ır~en gozon e - mevzuu ihtilafı mucib oldugundan ha bir komiser de hazır bulunmuştur. aş amıştır. ~; 

lüyon bunu?~. • 1 ~r~ıl~ri g~ldı ~nla . ~lan :evletler, masını istemıştır. . . .. dise Ticaret Vekaletine aksetmiş ve lçtimad~. yapağı için bir rapor 0 • Londra ile Paris, bU·stiııflll p 
- Gdrmege ne ~a~et a jam. d'.mızın mu~tefı~l~:ı asker gönderi - Muhakeme, karar ıçın başka gune Vekalet te bu toplantının yapılma- kunmuş ve ihtiyaç nisbetinde bir stok stst.emi başlıca lh1 unsurs ı ~çıtı 

Halk tck~ır alıyor, sıla.hlar pa ayıp bızllere yarb m yı: çorbacılar söyle bırakılmıştır. sını istemiştir. yapılarak mUtebakisinin ihracına mü tinnektedirlcr: En·cla Wl pı~ 
duruyor ışte yor armış ura ... , ' ..,...,.....,.....,.,. -· . • knrflı kuvvetli bir kontrol re ~F_ 

·d U Gı't de bi ag·aya da korkmasın artık, diyorlar. POLJST'ro. Toplantıda evvelfı Birligın faaliyet saade edilmesinin muvafık olacagı ne tın• ır- , 
- Başınız a pa asın. .Q. d .. k.be ki . . ıriyen de, Alman ihraca '""~ 

. • edd' te · · Koca Kon Kendisine böyle bir sUrU korkak raporu okun u ve mutea ı n es ticesıne varılmıştır. milel pazarlarda felce oğrı'l ... 
gör hele Alkla kınd peksınmı.1 Ulen To- içinde korkaklık atfedilmesi, ağa - D k l idare heyeti ibra edilerek yeni seçi - ı Tiftik ihracının lngiltcreden başka yanın ho ı o a arcı . ' . ün ya a anan . . . . mumi bir ticaret slynsetf. , ,;., 
pu mpu hin ki§i yok ornda. Onun da nın onuruna dokunım.ıştu. b~ı~~: eroinciler me geçıldı. .. da diğer memleketlere de ihrac edil· Birinci unsur, yani kontto 1'~ 

köyJU kaşlarını çattı. Elindeki, her ın Bu arada idare heyeti azaları uze- mesi için tedbırler alınması temen - lesi, denizlere hfildmfyet ~~;ıİ f 
ya~:ıibaş, a'ruk teskin edilemiyecek §ede kıvranan ağalara doğru uzattı Necmi ile Apostol _adında ikı er~in rinde de bazı münakaşalar cereyan nisinde bulunuldu... . . . İngiltere ile Fransanın iS"P'.V"~ f 
bir şiddetle kızmıştı J{onyalılara. Jve: • . . satıcısının Taksim cıvarında gezdık- etmiş ve nihayet, Ticaret Vekaletinin Bu toplantıyı muteakib yem ıdare cereyan ediyor. İkinci un~~ .... ~ 
tsyıi..n e3Dnsında Konyada bulunmak - Aha bu ağalara ver ~ 0 .m~J- Ieri yerde eroin sattıkları 7,abı~~~ tasvib ettiği söylenen bir namzed lis- heyeti derhal ilk toplantısını yapmış- si mkya ta bir mali fed~J' 
bedbahtlığında kalanlar arasında pek ideyi .. diye bir nara a~. _Y~len gul- haber alınnııe, alınan tertibatla, ıkısı tcsinin. ortaya konulması üzerine in- tır. ayni zamanda knrşılıkh pıcn l 
meşhur olan kn.rarını vermişti. Hal~ sUn, ytirekler~~n pası s~Iınsın, ~e yan de, yedi paket eroin satarken suç üs- www vvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvwww~~~ min eden anla malarla elde 
kı, Alaeddin camiine sığınan vnli ve dan geldiklennı söyl.~yıver barı. Ben tünde yakalanmı§lardır. Bunlar, sat- JIA.ARıFTE 1 MA.flKEMELERDE: mek yoluna girmektedir. • .. ~1' 
diğer hükflmet memurlarına karşı ne korkar, ne de böyle martavalla- tıklan eroinleri meşhur sabıkalı Gür Bundan dolayıdır ki geı;tr ~ 
gazablandınp harekete getirmek !· ra kulak asar ve kanarım. . . ı cü Yusufdan aldıklarını söylemişler, Talim Taburuna devam 19 hırsızhk yapan ve daha İngiliz Abluka Nazırı, A,'&Jll tP~ 
çin, şehird~ içilen meşhur qayırbagı Delibaş ln~nm~~akta hak~ı ı~ı. Gürcü Yusuf da ayni şekilde alınan etmiyen Üniversite ilk defa yakalanan Niko rnsında, Ahnanye.nm mtış1'til ~t 
suyıına vah tarafından zehır atıldı- Haber, tamamıle duzme ve hakıka~m tertib U beş lık bir paket e- t k'f d"ld. ziyete girdiğini gösterf'D bit~ 
ğını ilan ettirmek istemişti. Bu hile aksi idi. O sabah gizli fesad heyetine . . a a, ~anı . d tal besi ev 1 8 1 1 sa.retlerin \'UlmhulduğwıdaD ~ .. :J 
ile halkı ayaklandıracağını Umid e- gelen haberciler, Afyonkarahisann - roını satark~ cli~ınU meşhud halın e nruvcrsitenin 1 inci sınıfına. bu se- ÇengelköylU Niko adında 18 yaşın- mlı:t n bunu isba.t edecek , 
di;ordu. Bu da halk üzc~nde umdu- dan, iki makineli tUfekli bir ~iya_d~ yak~anmış, uzennde yapılan arama- ne kaydolunup ta henüz Üniversite d~. ~~r hırsızın Kadı~öy, Ortaköy, göstermiştir. _J 
ğu tesiri yapmadığı takdirde SUY_U ha taburu ve Uç milli mUf~ ile ı~ı da. bır paket .da~a eroin bulunmuş ve Talim taburu tarafından tescil e<lil -1 Kuçukpazar, Çengelkoy ve ~ala ta Halihazırda İngilizleri~ .':,;I' 
kikaten zehirliyeceğini ~~ ~:ı .?e cebel topundan miire~~ep ~ır .• ~ıb müsadere edılmış_tir. . . . memiş bazı talebeler mevcuddur. 1semtlerinde bir çok_ evi s~ydugu a:ı- lar, mevcua sistemlerin ıyı ~ 
ateşe verip köye gi~ccegın~ -~~lu - j kuvvetinin Konyaya gonder~digı, ıs- Bundan başka Yemşehı~e ~ışne 'Üniversite Talim Taburu bu kabil !aşılarak yakalandıgını bır kaç gun kilde işlemesine rağmen, aı;:;e I 
yordu. Hal ve tavrıle _ dedıgım b~ yanın, kolordu k~a~~an~ı~ tara - sokağında oturan Mu~d o~lu. Öm~ talebelerin, tabura kayıd müddetinin evvel yazmıştık. Koço, ve Şerafeddin kubulacak ve Alrnaııları ıed dl ş 
defa hakikaten yapacagını da sezdı- fından Ankaraya bıldırıldıği ve alel- rin de eroin sattığı ögrerulmış, bır nihayetlenmesi dolayısile artık kay- namlarile de tanındığı anlaşılan Ni- tirebilecek bazı mahzurhıJ111 bit,.;. 
riyordu koca habi.~. . . . acele yola çıkaı:lan bu kuvve_t~ paket eroin satarken cürmümcşhud dolunamıyacaklarını, binaenaleyh as- ko ınü<ldeiumumiliğe verilmiş, sor - nliru! geçmek ve Berllnin lıl!ı ",!. 

Delibaşı~ ~u n:udhış ~e~~ıdı ve baş~a .~aha t~~~ıl kıtalar~ ~kı~e h~linde. yakalanmıştır. Bunların ad- keri kamplara giremiyeccklerini Ü - gusu yapılmış, muhtelif yerlerde 19 hile bitaraf de\'lctlerden 11~ ~;J 
halktan muhım bır .e~s~rıydm tepe- tc~C'übu~ edıldı?ı _haberlerını getır - !iyeye verilmişlerdir. niversite Re:ktörlüğüne tebliğ etmiş· j ev, apartman ve dükkana girerek ler ithal edememcs.lni teınııı 
ye gitmemek ve mıllıcılerle harbct- mışlcrdı. Bu gıilı heyette bulunan B" t old""n çı' tı tir para gu"'müş takımları mücevherat için de u~ra.~aktadırJnr. -"'~ 

.. d'kl · · t l h b · · t ır ramvay Y u ' · • • thP'~ 
memck hususunda gostPr ı en ına Kemal Subhucze • a erm, ısyanı er li · · · Bu t lcbcler üniversite imtihanla- ve muhtelif eşya. çaldıgı· nı itiraf et - Bu hususta Alrnanyaya · ·t. f: 

d · yılı e- t'b 'd d 1 ld v gı'b' bil 1011 numaralı vatman a§ımın ı- 1 ili•' '"' ve israr karşısın a, ısyanın AA • ı ve ı are e en ere o ugu ı - . . .. Ak tr - nnda muvaffak bile ols~lar askeri miştir. bulunan bltarnf devlet er b'ır"' 
b .. 'ilk b' ı o"'ku ve yeıse d' ·1 · h Ik b suretle heyeca- daresındekı Ortakoy - saray aın d n " lebaRılnrı, u~ ır t ' ın mesı, a ın u .. derslcrdm not alamıyacaklarından sı N.k d" d" d" .. h.k. rılahilirler: Bu devletler e ııı" 

düşmi\. lerdi. Bu işe giristiklerine na getirilmesi ve alelacele yapıla - vnyının arka arabası dun sabah E- nıflarında ibka olunacaklardır .•. ı 0 ~n . or uncu sorgu a ım- mı İngiliz _ Fransız abtu1'ıı5~""" 
hinlerrc rlP.fn nedamet etmişlerdi. cak bir teşkilat ile, tedib kuvvetleri- minönU ile Bahçekapı arasında yol - . ~ı1?1ne ver~lmı§, SUGlannı. burada da sir sahasına dahil bulunno Jtlı;; )ll 
Koca zorbanın.huzurunda kıvranıyor, nin önlenmesi lüzumunu ileri sür - dan çıkmış, tramvay beş on dakika ekt pi rd teverrüm 1~~af ctmış, sor.gu~ .mtiteakıb tev- ketlerdlr ki, bunlar, AtmnnYll~ / 
titresiyor bir taraftan da biribirleri müstü. · kadar yoldan kalmış ve tekrar yola eden talebe derhal kifıne karar verılmıştir. men herhangi bh' madde 1hf1l~~ 
ıle af,17 dalMı yapıyorlnrdı. Orada' Fakat, 0 sırada bu fesad meclisin- konarak sefere devam etmi§tir. tedavi ettirilecek ~ ml~·ecek vazlyett.t'Alrltr. »:

1
,1, 

T:" • ' ı · d Kimya fakültesine fazla Jı .. IJ .~ hazır bulunan Rum Vt' ı!.rrnenı pa- J,.. bulunanlardan biri, bu mUtaleayı GbrUnmez ka:za stanbul ortamekteb ve liselenn e sulh halinde Aln nyanm it (jrt• .'.J 
pazlnn da delibaşın . ayağına kapa- beğenmemişti. Mikdan ne olursa ol- Balatta oturan mryako kızı 61 teverrüm eden bazı talebenin mekteb- t-lebe alınacak 3!l2 sini temin ettiklerine g ~6Y 
nıyorlardı. Suyu zehırlemek ve bil~ sun gelen tedib kuvvetinin halka ve yaşında Sofia ·dün Tahİnis cadde - !erdeki alakadar eşhas tarafından gös İstanbul Üniversitesi Kimya Fakül mantar ilk madde baJanıınCl~11 a-i ~ 
hassa m<'mleketi ~akmak tasavvu- bilhassa asi köylülere bildirilmesini . d k d .. şerck diz kapağı terilen lakaydi yüzünden hnstalık bir tesi teçhizatının azlığı dolayısile bu ~~ miihim bir mahnıınJYetc /) ~ 
runaan vazgecml'si için, yana yakıla tehlikeli görmüştü. Asilere katılan ~n t" g~ e~p~a hastahanesine hayli ilerledikten sonra Maarü Ve- fakülteye az miktarda talebe alındığı olmnktndırlar. tktnm gnıP ~ti 
yalvarıyor, hüngür hüngür ağlıyor- halkın korkup hizmetten çekilecekle- k 

1~~ mı(, şt rn kAJeti tarafından organize edilen pre- talebe tarafından eskiden beri şikA.yet mantara lthaJltının %42 slJJ 
la~ı. Delibaş: ba~.m.~y~rdu bile yil7.-lrini, kuvayi milliyeye taraftar olan- a ırı mı ır.Y 'vanto1?'oma g~n~erildikleri nazarı mevzuu olarak ileriye sürülmektedir. etmekt.edirler. ~ ıl, 
lenne. O, polıs muclunı Y~kuba: ~ı: !arın da bu haberden cesaret alıp A- angın ~ dikkatı celbetmıştır. öğrendiğimize göre bu sene Kimya İ§te, abluka devam edt.r, 1Jll ~ 
yun vali tarafından ~ı.rlendığim 18.eddin camiindekilere iltihak ede - Beyoğlu~da Bozkurd. so~~nda ı Maarif Vekaleti orta tedrisat mü- Fakültesine talib olup ta P. c. N. 11• trol lşlerkea Londnı. ile F~ 'J 
söylüyor, halkın heme? ıntikama ~a- ceklerini ve bilhassa, Delibaş ile ya- Madam Nıgorkolaya aıd .ilu katlı dürlüğü bunun üzerine bütün leyll nıfinda ders gören talebeler Maarif 4% yt de Alına.olarua elin• ~ -
vet edilmesini emredıyordu. Tellal- nındaki köylülerin hemen Konyayı kargir evin zemin katındaki yatak mekteblere bir tamim yaparak okullvekaletine müracaat ederek alınacak mek lr.fn otra§maktadır. f' tıO I 
lar yine mahallelere dağılıyor, avaz terk ile köylerine gideceklerini söyle- odasında soba bacn,:>1n~~n .. yangın direktörlerinin bu noktaya son dere- talebe miktarının fazlal&.§hnlmasını I§ de gtlç olmaktadır. Zirıı ::I;~ 
avaz bağırıyorlardı. miş ve bu haberin gizlenmesini iste- çıkmış, derhal söndürüimuştur. ce itina etmelerini bildirmi.,tir. . . 

1 
rd V k!l tal bel . bu badele ya kantdan vuJnıbll 

O esnada, Hacı Ali adında bir yo: mişU. • • • Okul direktörleri mekteb doktor - ıstemış e tr. e et e . erın ynlıud da. Baltık denlzln~ell 
b l d kt tpokrat da gelmialer H Al. T b 1 ·ı · .. d" •·· . .. K 1 ta .1 k k ttt müracaattni tetkik etınektedır. f az a o or . . . ~ • ncı ı, &6 aş ının ı en sur ugu Denizyollan idaresının asımpaşa- an vası sı e eı sı muayene a - . . . maktadır. Bu cihetten ,ti 
bu matemli meclise gırmışler~ı .. Ha- tehlik!"li ihtimalleri birer birer ka- daki havuzlar fabrikasının 3 numa- recek ve bir hastalık zuhurunda o ta- Bu ıtibarla ~ımy~ Fakülteeıne a - memleketlf'lrlnfn vaziyeti diJ'1' J 
cı Ali, o gün yine toplanan gizlı :e- bul ve tasdik etmekle beraber, gelen rah atölyenin de işçi tulumları tutu- !ebeyi tatil mevsimini beklemeden hna:ak t~l~benı~ mıktarı~ı te~~~ e- yandrr. ııt1"'-
qad he\.•etinden delibaş Mehmed aga- tedlb kuvvetlerinin halktan saklanma! k ·u · el' derhal prevantoryorna sevkedecek - debılmek ıçııı J{ımya Fakultesını iUlt Mea .. J:ı. No--AL' tn· .. nıı J;ll'",J 
• J •• • ' • • • • şarak yangın çı mış, ı aıye g ın- . . •JV"' • •")Jt• :ıs .. ' ~tt".J 
ya bazı muhım haberler getırmıştı. sını mi\nııslb bulmamı§, bılhassa, o 1 f b 'k 't"l d.. rü tir. ve teçhıznt noktasından takvıye et - altında bulunurken laç.,çln '-· • .. 1.u dUıfün" I ceye kadar a n a vesaı ı e on - k . 1 b db' 1 1 • ..; fı ıf Fakat, aganın ateş pusıı.. r 'o u günkü gösterdikleri kayıdsızlığı gi- j • .• . ' Ayrıca he:rhangi bir sebeb dolayı - me ıç n azı tc ır er a ınacaktır. ya ne olu ttcarf!t mftbadtlf"" ~ 
görünce o da.' d~ktor !pokrat da bi- 'ı dermek, mücadele ve müdafaaya mec ,. rülmuştUr. • • • sile haata olan talebelerin tedavisini Buna aid tahsisat üniversite bUtçe - t.amamDe eski halinde ı;eyre~~l 
rer kenara sınm!şlcrdı. bur otıne.k için tedib kuvvetlerinin . ik _ dd . d tehir eden mekteb müdürleri mesul !sindeki muhtelif fasıllardan temin e- Dr. ıte~P. ~~f.(f-A~~ı 

Bu iki hainin çekine çekine gelif~· ,geldiğini anlatmak, ayrıca da halkın Harbı~cde Val onagı ca :sın e tutulacaklardır. dilecektir. (Sonu 7 lncl~d~ 
lerini, bir tarafa çekilişlerini gören Umid ve cesaretlerini arttırmak icab Malmıbınin mutasamf oldugu 67 . , lllmııll' 
Delibaş, ateş fıskıran bakışları ile, edeceğini söylemiş ve buna bir çare numaralı evin ikinci katında Eliza- lllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllılllllllllfllılllllllllUlllllllllllllll!lllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll 
ikisinin de yüzlerini kızartbktan dUşUnUlmesi tekli~i~de b~unmuştu. mn odasındaki .s~badan yan~~ çı~ - • H y A T ı 
sonra: Nikola ·Samarcıdıs, ikı fesadcının mış, derhal yetışılerck söndUrUlmUş-

- 'Olen beri bak.. diye seslendi. fikirlerini de beğenmemişti. Konya Wr. -~ 
SllklUm pUklUm ne çekildin o yana. üzerine gelen millici kuvvetlerin ilan • • • ırllllll' 
Yoksa, §Om ağzın yine kara haber- edilmesini, halkı büsbütün sindirip Şişlide operatör Raif sokağında lllflllllllllllllllllllllllll'lllllll111llllllllllllllllllllllllf lllflllllllllfllllllllll!llllllllllllllllllllllllllllll 1111111111111111111111111111111111111111111111111 ~ 
lerle mi dolu?.. sındıracağı ve isyancılardan soğuttu- Osmanın 19 numaralı ahşab evinde Şeyhin kerameti matlub hasıl olur, hem de hiç bir Gelmek arm eden yurdd~°i 

Ha~ı Ali, bu iltifatta~ cesan:t al- racağı ve. edilmeme:3ini de, o gtinkwü Ust katta Karabetin odasındak~ so - Bir gazete nazarı dikkatimizi minnet altına giri~miş olmaz. zın davetiyelerini Ev bil \ 
~ı. Bırnz yaltaklandı ve. kayıdsızlıgı daha zıyade nrttıraca?ı hadan yangın çıkmış, etrafa sıraye- celbetmeseydi, hnberimiz bile ol- Beyoğlu Halkevınden: almaları rica olunur. 

11 
.~'' 1 ~ 

~akımlann~an .uzun uzadıya tec;ıkı~ tine meydan verilmeden söndürül - mıyacaktı. Meğer ~tem t~t Be- Sosyal yardım eubemizin komite 1 - GUndUz saat 14 ~ 

h ı ıle, bu §ckıllerı daha fazla tehlıkelı mliştUr. nice kendi gnzctesınde kendi kul- seçim mUddeti 24 rıubat 940 tart- tören vi o! ~ 
bııluyordu. Ahaliyi endişe ve tered- ·• • • landığı bir namı müstearla kendi hinde hitam bulacaktır. Komite 864 a) lstiklAl m8.r'lı Halk• )\~ 
dUclde~ kurtarmak, onlarda m~c~- Kasımpa.~ada Yahyakft.hya mahal - kendini methetmiş. "Etem lzz~t çimi yapılmak Uzere mezktir şube traaı. \'e]cl~ ~ 

ABONE BEDEl...t defo hıs v~ a~ulan uyandı~~ ıçın, lesinde Karanlıkçeşme çıkmazında milli r~ma~cılığımızın ve ~azetecı- azalarının 1 mart 940 cuma günü b) S...yın a:rıeı Bao~~n·yec~ 
herhalde Umıd ve cesaretlerını arttı- 56 numaralı evde oturan 66 yaçında liğimizın bır gurur kaynagıdır,, di- saat 18.30 da Evimizin Tepebaşın- zin .Ankarır.da söylı ~l 

TOrıttye .......,. racak tedbirler alınmasını tercih ve H f . soba etrafına koyduğu ça- ye yazmış. daki merkez binasında yapılacak nutkun dinlenmesi· gt.b • 
SENELiK 1400 Kuruı 1700 Kurut tavsiye ediyordu. Bir teklif olarak a ızenın b' k 

1 1 t "Dan! Dan! Dan! Saat biri vur- toplantıya teşriflerini rica Pderiz. c) Söylev. Halkevi reisi .A-
ni i bul d 1 maşırlar sıçrıyan ır ıvı cım a u- . . . . . . Levend 

6 AYLIK 7&o ıı 1~ • da, halife n mUtte!ik unan ev et km d h 
1 

.. du şahesennın mUbdıı olan büyük 
11 

ııı: n 

ı AYLIK 400 ıı eoo ıı ler tarafından yardımcı kuvvetler gön t~":uş, yangı~ çı . ış, t'er a so: - ro~ancımızm ayni zamanda bUyük Kadıköy Kızılay kaza t;ubesiııdtm O) Şiirler. Halkevj azııI~:.-11 r 
t AYLIK 1w ıı 800 • derildiğini ilin etmek ve bu suretle dın:ulerek. etr a sıraye ıne mey an bir gazeteci olduğu da bu kurn~ d) Konaer, Halkavi "1"Jcell'"'11~ 

23 ŞUBAT 1'40 C UM A !halkı cesaretlendirmek tedbirini ileri venlmcmıştir. ca hareket tarzından belli. Madem- davet: Şubcmizln yıllık toplaııhsı Törenden sonra EvfnıJZd8 ~ 
O b. k d b 1 d 25 ~ubat 94-0 pa7.nl' gilnU saat 10,SO :ıı:-ı ~ 

13S9Muhar: ... !nl4 1 t3S' .Şubat 14 lsilrüyordu. IU ır a m u un u ki kendisini hiç kimse nı~t?e:m.i - da Kadıltöy BalJmv.i Uzerlndeld şu- lan'"? ~atör fot<>ıs·- ( 
_ 1-. Kirkor Şi§manyan da., bu tedbiri Fatih medreselerinin harab olan yor, b~uharrirler kendısını cıd- sergilen açılacaktır. 11~ 

53 "' 1 ...- 108 be merl<ezinde yapılacağından mulı- d ı:ııv 
aon: "'1 =-~ .aı..ıurım 1 lçok muvafık buluyor, A 1'""'hir ve Il- kısmında, samanlar Uzerinde, dilenci di bir başmuharrir, romancılar kuv 2 - Gooe saat (20) 8 

~ t:erem azanın te§rlflerl rica oltwur. ~ 
l:ııaıtl Sa .t 1 Y .. &atl Satıl gın taraflarında hazırlanan isyanın kıyafetli ve hüviyeti anlnşılamıyan, vetli bir romancı, gazeteciler iyi re: . 0rJW 

------ - - hemen tahriki sure tile, gelen tedib tahminen 45 y8.6larında bir kadın ölü bir gazeteci, fıkracılar bir fıkracı ~ ,:~ a) lstik!Al marşı HnJke"1 
~ ~ ~ ~ kuvvetJerinin iki ateş arasına alına- olarnk bulunmuştur. Belediye dok - ve nihnyct muhasebeciler rakamdan Emin<hıll Halkev4nd.cn: U:~sı . ıat1 

bileceğini mtitalea ile, o havalideki toru tarafından yapılan muayenede, aıılıyan bir hesab adamı olarak ta- Halkevi yıldön!lmU şerefine 25 b) Şıırler Halkevı aıs t(.lsı 
.. vauı • 1< "' v 1 eleba§ılann tcşebbtis ve vaziyetleri kalb sektesinden öldüğü anlaşılmış - nımıyorlar, o halde yapılacak şey şubnt 940 pazar gUnU ve gecesi E- c) l{onıror Ilalkevi orkcS 11~e -;o: 1 .:al 11 14 17 52 19 2? 5 06 hakkında fesadcılardan malfırnat is-Jtır. Bu kadının hüviyeti tahkik edil- ancak böyle kendi kendini methet- vimizde yapılacak toplulukların ç) Temsil (Şerlat9""-81) 

.fl...eomM .... _ _.._.....,_...;_-.ı-b.ı:::ır::ıaoıa! 1 tiyordu. <Devamı var) mektedir. melrten ibarettir. Böylelikle hem programı aeağıya çıka.nlmıştır. Köeterlt oube&i. 
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[ ::-:~-~~ ~H~~~:·J Dün iki tane- Alman l 

1 

ls\reç, Danimarka Ve 
No veç Ha iciye 

to ıyor 

Harbin bit raf şimal memle et eri de 
yarattığı meseleler etkik e ilecek 

~t l\ol>enhag, 22 (A.A.) _ Politik: gazetesinin verdiği haberlere göre 
~ ~ ~orveç ve Danimarka. Hariciye Nazırlarının Kopenlmgda yapacak
"~ttr 01lf erans önümüzdeki cuma gtlnü toplamıcak '\'e 48 saat devam ede-
, · Ronferansııı ruznamesinde aşağıdaki meseleler vardır: 

~e~ ': liarbin f]imal bitaraf memle- 1 mektedir. Bu meseleyi mevzu~ ~ah-
2 etinde Yıı.rattığı vahim meseleler. seden Dagens Nyhedcr gazetesı dıyor 
~' 1tUthi§ surette devam eden [ki : 
a lıarbı. ''Bu konferans, bugünkü şerait kar 

tatıı2' %nalda kardeş millete karşı şısında alınan ufak bir tedb~r; f ~-
~"lttı harb kat bu konferansın mUsbet bır neti-
t ' ~ · . . . bu b b' ceye varmamızı mümkün kılacağın • " . onomı sıyaseti, ar ın . . . . 
~ 'etit::denb . .... tr diğ- mesele- dan büyilk Umıdiıniz vardır. 
. en ~wı er Bitaraflar, bitaraflık hakkındaki 
Calilş kanunlann Almanlar tara.fındruı Y~ 

rı:elerin hedefıni bitar~f m~~ pılan tefsirlerini hiçbir zaman kabul 
~ ttJ:n kar§llaştıklan .giiçll!klen ı- edemezler. Bitaraflar, muhariblerin 
~~k veye.hud hafıfle~e~ için yaptıktan deniz harbine kaişı bitaraf 
1 e~u hattı hareketin tayını te§· bir cebhe tesis etmelidirler. lskandi
CiJ,cekur. navya efkanumumiyesini en ziyade S .elerin netice.c;i hakkında pa sinirlendiren cihet, gemilerinaen bir 

l;ı., &Unu bir tebliğ ne.c~ecek- tanesinin haber verilmeden batırıl -

1{0 ması takdirinde protesto ede~ bir ~-
Sl;) llfernn Hakkında Ya:T.Ilar taraf memleketin bu hareketi ile bi-

teç "~0lın, 22 (A.A.) _ !svcç, Nor 1 taraflığını ihlal etmekte olduğu hak
~ b·banun:ı.rka Hariciye Nazırla- ' kındaki Alman noktai n~n~. . 
~ ~ il' ka~ Ç'ilne kadar aktedecek- Bütün .İsveç gazetelorı, böyle hır 
Ca ~~eransa, bütün İskandinavya- vmyette bir bitaraf memleketin pro
lttoı tıkÇe fazlalaşan bir ehemmiyet testo etmediği takdirde bitaraflığın

~aktadır. Bu konferansta bil dan uzaklaştığını bildiren Hariciye 
'~ 1ı. 'lara.r gemilere karşı yapılan 

1 

Nazın Gunther'in beyanatını tasvib 
a.rbinin görilşUleceği söylen - eylemekted.ır.,, 
-
us - • n ha • 

1 
\~ C~aş tarafı 1 inci sayfada] 11895 doğumlular silah altına çağın!
~~ \'~eJıubunda Kamara istikame- mış~r. Bu d~uml~r, 28 şubatta as
~~ıı. 1Ya Oksi ve Taipala nehirleri kertik şubelenne muracaat edecekler-i\~ h.u di 1 ' UR «.ı teaddid taarruzlardn bu- r'. . . . .. w 

~ ~~~t'dır. Dilu bütün g~-e devam ·ı lngılterenın Finlandıyaya Gönderdiği 
ti, ~!in~?lra bu taarruzlar pilskür - llarb 1'1nl7.emesi 

~ t!.~, · 1 Londra, 22 (A.A.) - Reuter: ·~ ~ 2.()~rın. Taipalı:ıdaki za~iat - lngiltereden Finlandiyaya aşağı-
~ ~ ele ~ır. Ladoganın f!mah şar- daki harb malzemesi gönderilmiş -
~I '-IQ~ .~~nlandiyalılar, d\~anın tir: · 
; ~&.lıtı ~ını Ztı.ptetm~lcrdir. Ve 300 1 144 tn.yynre, 150 tank dAfi topu, 

c l rle ~~~rdır. Ladoga gölU sıı:hil- 1 20 bin tank mayni, 50 bin el bomba
~ itrıııU:tn~n. ~llteaddid ıa.şe 

1 

sı, 25 obüs topu, 100 seri makineli tü
~1'kl!r edılnuştir. fek 24 tayyare dil.fi topu 30 siper 
~ b~ıntnkalarda kaydedilecek I top~, 6 tonluk 4 tank, 6 'pusluk 12 
.'llllaııd.i §ey olmamış~r: top, siper havan topu. 
~ı.ıl ~a .tayyarelen bır çok Rus Toplarla birlikte mebzul cebhane 'il f::ını. lnl.4Vaffakiyetle bom - de yolJanmıştır. 
et~e 1~şlel! ve yapılan. ~~h~- Aynca, lngiltereden Finlandiyaya 

t li.ir. ovyet tayyaresı ş - mühim miktarda gaz maskesi, çadır, 
~ dü6UrüJ ı:.. 1 ul tem 1 elbise, askeri telefon malzemeyi ve 
~ bildiri) ın~ cı m8.8l ~ ~ d"~ sıhhi malzeme ile ilaç da gitmi§tir. 

il!1\l en 3 tayya.renın e u- .. • • ._ ..... .._. ._._..._...__ ... ~ 

,~~~k ;::: . . Veni zelzeleler oldu 
l.ıli'lıtl .. <A.A.) - Rcuter a3an ( Bas tarafı 1 .ıncide J ~ -"'IQ.ıı 8.t,dıya muhabiri yazıyor: 

\.. ~~· etheiın hattını cenahları- Bunlardan saat 14,22 de olanı ol-
~~< lt'ttıeıc ii .. ~ .1 . •··raftan iler dukça kuvvetli idi. ııu ~re ı tı ı..u - • 

Tan muharrireaine 
ikinci ders 

''Tan,, gnzetesl.a.lıı "Görlijler,, 
köşesi muharriresl Dayan Sabiha 
Zekeriya Sertel dilnkö yazısmda 
ma.Jıud "Afrodlt,, davası dedikodu
larının bulandırdığı ltukuk derya-
sında, fırsattan billstJfade, öz men
faati namına balık avcılığı yap. 
makta ve kendisini itidale davet 
için verdiğimiz hayırlıahane nasi
bntlerl unutmuş gibi davraııın.a.kta
dır. 

Bizi demagoji ile, hatta aklına 
estiği zamanlar irticala itham edi
verirken kendisini "dünyayı girdiği 
çıkmazdan eıkarmak için hn.rcket.e 
ge~n biitilo dünya müt.efekkirlerl,, 
arasında sayan allame "Tan., mo
harriresi, alelfı ul c:apraşık ,.e sinsi 
üslubunun arlmsına gizlenerek di
yor ki: 

"Teşkilatı Esasiye Kanunu eş

hası tahkir etmemek, wnumi men
faatlerin haril'Jne çıkmamak şartile 
mümfkaşa· hürriyetini kabul eder. 
Fakat Matbuat J{anunu bir adama 
mUrteci demeyi ve bu yazıda irtica 
kokusu vardır demeyi bir cUrilm 
sayıyor. 11 

Diz yukn.ndnld satırlan gördük
t;eıı sonra Bayan Sahilıanın kencll 
nklınca gftya bizi ilıam sadedinde: 
''Yeni Sabah gazetesinin muharriri 
beynelmilel dünyada konuşulanları 
okumadığı için f n.rkında değildir.,, 
demesinin manfısını anladık. 

l'annya bin ~kür olsun ki Ba
yan Sabiha Zekeriya Sertclin oku
duğu "Beynelmilel dünyada. konu
sulan o ~yle.ri,, biz okumamışız. 
Demek ki, okumu§ olsaydık Mat
buat Kanununun cürüm say'digı 

bal\arcti Te.skilit.tt Esasiye Kanunu
nun da te<'rim ettibrini anlamaktan 
aciz kalQ.('.ak derecede zihnimiz ka.
nşacal<, kendinıizi ş~ıraea.k ve ne 
söyle~ğimJzL ne ya.zdıb'"lllllZl bll -
merı bir hale gf'lccekmi5iz. 

Şu halde miisaa.delerile Bayan 
Sabiha 7.ekeriya Sert.ele bu sefer 
de aklımızın erdiği, gücümüzün yet
tiği kadar Tiirk!;)e hocalığı yapa
cağız. Gc~en seferki pendnamemlz
de kendilerine memleket menfaati, 
yurdun se15.ml'ti namına bir kaç 
nasihat vermek istemitıtik, canlan 
sıkılmuı, lııııallah bu seferki Türk~ 
hocalığımıza ccJa1Jenmf'.z1cr ve yine 
zehir zemlw.relc hir yazı ile maka,.. 
bele buyurmazlar. 

Derse haşhyalım: 

Tetikilatı Esasiye Kanunu müna
kaşa. lıilrriJetini kabul cidiyor am
ma eşhası tahkir etmemek, umumi 
menfaatlerin haricine çıkmamak 
~rtile kn.lıul ediyor. 

Bu cilmJenin İstanbul Türkçesin-
de manası "bir kimseye hakaret 
,.e anımt-.nin menfaatini ihlAI etme
mek ~Ue yazı ynz:nıak serbest
tir.,, demektir. Laldn birisine sinsi 
,.e ça.1>ra..5ılc, bozguncu tabiyeyi keş
f edip önledi diye: 

- Mürtecisin! denildi mi o kim
seye hakaret <'tlilnıi§ \'e binaenaleyh 
bir cürüm i!'j1enmllj olu.r. 

Esasen hem Teşkilatı :Esasiye 
Kanununun, hem de l'tlntbua.t Ka
nununun cUrüm saydığı şe_vlcr de 
bunlardan hn~ka bir şey dt>ğildir. 

••• ~en Hus orduları, bu hare- Smısta 
r ~~ 8e 

1tılt~taf ettirememişlerdir. Sivas, 22 (A.A.) - Dün saat 14,15 Şayet "Görüsler,, muhaniresl: 
ın"'4 b;:~bı Yolların olmamasıdır. de 5ehrimizde altı s~ye süren olduk - l\fatbunt Kanuna, Teşkilatı 

~ .. w:.._ Esasiye Kanununun müsaade effi-01~ "'u 'lJ{.. nıotörlU kıtalar ancak ça §iddetli bir 1.elzele kaydedQ.miştir. 
\( 1>1. ği §eyleri bile menediyor ,.c bugiin 1 ı ,, a\4 takdirde, tanklannı, Hasar yoktur. 

~ttıe ,_e diğer sflnhlannı muvaf- l\luğlada memlekette istediğimizi yazamıyo-
l;_- ~uu nız! demel< istiyorsa. kendisine ıl\.~ltf 1 an.abiliyorlar. Muğla, 22 (A.A.) - Bu sabah saat ~ünkil "'.rnn,, da ~ıkan yazısının 

~t ·~ot~ lerın Bir l'cborrüü Uçte iki defa hafif zelzele olmuştur. lcldiasuu eerheden en celi hir delil 
11 t:Uer ~ 22 (A.A.) - B. John Hasar ve zarar yoktur. oldugu- OO\'abmı vereceıfu. ~ ""' ' ... ınıa di d . . e lrı.. '"\l.lltni n yaya yar un ıçın tngillz Generalinin I~onclnulakl c._ 

t~ ""·Ooo § olan Hoover komitesi- Sö 1 ri Biz Bayan Sabiha Zekeriya ~r-
1 ltıı•~ dolar vermiştir. z e . telin batın için "Beynelmilel dün-
'1 ~ı.,l'tlırnun :ı. .... ,.1 +. K.. .. Londra, 22 (A.A.) - Rcuter. yada Jrnnu-.ı.ılanları,, :\,ine okuma-'~ "Q l~ .a:.uı en .asv~ oyu "" 
ı. ~I 

0

~. 22 (A. A. So et Anadolu zelzele fclA.keti mıntaka- mI!f olalım amma acaba l<endileri 
~lt~ .. t!rt, li'in1 ... d" )S- t Rvy lanna yaptığı seyahatten dönen Ge- de bilntlyorlnr mı Jel, dünkü "Tan,, "d"~ ... n ıya - ovye us-

tayyaresi düşürüldü 
Alman 
ticaret 

tahtelbahir/eri yeni 
gemileri batırdılar 

Tehlikeli 

1 BHİ ~ !n~b~!l~! ~tanbııI: 
ı<laki resmi liselerden husm11 

liselere llofrn bir ta1ebe aJcını olur. 
PalBmut akım, usk-uınru nlnru, hl\m-

Londra, 22 (A.A.) - Hava İşleri vapurundan 28 kazazede çık~r~ş • si akını slhl luıtiyen mevsimini ~-
Nezareti, Heinkel si.stemindeki iki Al tır. Bu vapur, geçen pazar günü t~~- .,ınnıyan bu akının sebebi, Ü7.erinde 
man tayyaresinin bugün öğleden son- piHenmiştir. Mürettebat, bir İngılız dikkatle dunılmas1 icab edecek ka· 
ra İngiliz avcı tayyareleri tarafından harb gemisi tarnfından kurtanlmış- dar mühimdir. 
düşürülmüş olduğunu bildirmektedir. tır. Resmi li ·eJerclc yiizde doksan do 

:&lüttefiklerln Bir Un.ran Fransız Tebliği kuz tenlıeJlikleri, ya.hud de' anısız -
Paris, 22 (A.A.) - 1ntransigeant Paris 22 (A. A.) _ 22 şubat sa- lıldan yUzüııden fena notlarla do1u 

gazetesi, müttefiklerin bundan böy~e bah teb,li!H: karneler alan, böylelikle ~ınıfını geç-
Norveç karasularının Almanyanın ti- ell ~. kında dti§Illanın bir mek ümidini ka.ybeden talebe1er. eğer 
caret gemileri içfu güzergah teşkil~ .. Mos ~!:lm· ti Kar k Uan bir taksit ııarası tooarlI< edebilirler
mesine müsaade etmemeğe karar ver hucum~ 1 ı bı~t r. k·ı· ~ 0

• et- se derhal solu~rı.ı husu i llselerdc al-
mız iki A man za ı ve ı ını esır - . 

miş olduklarını yazmaktadır. . ' . makt.adırlar. Om.da hcrııedcnse bır 
Altmark hadisesi, Almanyanın §İ- mıştır. himaye hulnyorlar \'e eğer resmi li-

mal kutbu Okyanusunda ve şimal de- tlç HoJanda Gemisi Battı scde her clersten sıfırla iki numara 
nizinde mUttefiklerhı zarnnna olarak Amsterdam, 22 · (A.A.) - Holanda anısında not aldıysa, bu notlar hu-
ihlfil etmiş olduğu muvazeneyi yeni- ticaret filosu, dün 3 cüzütam kaybe~ susi liselerde son knıınat imtilıanla
den tesis için zaruri olan mukabelei mi~tir. rmdn Allnhm bir mucizesi eseri o
biimisillerde bulunmağa müttefiklere 1 4.000 ton hacmindeki Tara vapu- larak değişmekte '\'e o tcnbel, hiçbir 
salahiyet vermektedir. ı ru, bu vapur, Finisterre burnuna 60 ~yden haberi olmıyıın talebe, ken-

Batan Gemiler mil mesafede bir infiUik neticesinde dfslnin bile katiycn farkında olma-
Londra., 22 (A.A.) - 24:76 ton hac- batmıştır. dığı bir bilı,>i lm.ı.nıuırnl< dok~r, o-

mindeki ve Steistad adındaki Norveç 250 ton hacmindeki Petten romor- nar numara almaktru:lır. Ncüoodo 
vapuru mürettebatı, bir mavna için- köıii, şimal denizinde bir mayne çar- ancak bir Hrt dersten il~nlc ~nk 
de beş gün geçirdikten sonra tam~- para.k batmıştır. - suretile sınıfını geçm«'ge mmnffok 
mile bitkin bir halde İrlandamn bır 400 ton hacmindeki Alya vapuru, olmaktadır. 
limanında karaya çıkarılmışlardır. !sp yol sularında batmıştır. İşte bu alnnın sehebl de budur. 

Bu vapur, geçen perşenıbe günU 1 Ba.:dwı başka l1.800 ton hacmin- Bir talebede teııbelJfü, <'.eh~lct, bil- ' 
Atlas Okyanusunda torpillenmiştir. deki Den Haag sarnıç vapuru, Ame- gisi~lil~. '\"e haylazlık ku..rşılı~nuı ~
Vapurun kaptanı ile mUrettebatından rikadan elirken bir infil8.k neticesin- ra ıJe oıfonebllmeslnin kabıl ol~u~ 
12 kişi kayıb<iır. de batm~§tıı-. kanaatinin U~'anması kadar Iecı V~J 

Bundan başka İskoçyanın b~ka N olamaz. Zlra bundan ynlmz kendısl 
Bu vapur petrol hamuleslle e!W- d •. 1 . . d ·r :. ·ı • mlvet bir limanına 4927 ton hacmindeki ve ' . n egı , ıçm e \'azı e u..ıacaı..., ce . 

s gstad adırıdaki motörlü Noı-.;reg , Yorktan hareket etmiş olup bu ayı te mut.nzarrır olmnğa rr .. lıkfınıdur. 
an 20 sinde Rotterdama gelmesi beklen- Hayatta diplomalar, pullu kfığıdlar 

. tt te fu mektc idi. de,;ı, bilgi, ilim, çalı. ma para eder. 
tarak ft.hann .htirriye ne dd' ca.l' Den Haag ismini taşıyan bir tahli- Uir talebenin mel<tchdcıı, elinde ko-
etmem~k şar~e m~ha~·ye S ~l siye Randalı Ltzard yakmınd41 İngiliz camnn bir lifığıdla değil, knfa ında 
. ~ay~ Sabıha Ze erıy~' e. ne sahillerine düşmüştür. ilim, yüreğinde bii~;ik bir rntan SC\'-

ıstiyor. fikirlerin cerc •anla- Fran.c;ndaki Çek Lejtyonu gisi, çahşrna. aşkı, \'a:zife ,,e mesııli-
O isredtğl ' ~ 

1 

nt hlssile çıkması Jfııım<lır. 
nn propa.gandas!oı yapnbiL;in, ken Paris, 22 (A. A.) - Çekoslovak • nu suretle gnvrlmeşru bir şekilde 
di!öJi gibi düşilnmeyen \'e. bozguncu Milli Komitesi azasından Çekoslovak- sınıfını ge~mf'ğ;, mnktf'ılir olan bir 
telkinlere karşı koyan haldld mem- yanın Paris Elçisi B. Osuski, Fransa- ta1Pbenln yaJnız kendisine dl'~il, di
leket çocuklannıı, adalete hcsab nm cenubunda bir yerde kain Çek or- ğf'!r nrJmd;sJanna tla ~ok bliyUk fe-

vermeğ~. mecbur kn.J':ıa~~n~'lhüw- dusu hazırlanma kampını ziyaret et- n:ılığı dok;ınmalrtatlır. Çocukların 
- 1'furtccl ! Geri 

11
8 r · A: k miştir. Bu ziyaret esnasında kendisi- telkin altında lrolayhlda knlnbile~Jc-la.nm S!l\tnrahllsln. onra Ull. en- . . ~ 

1 b ilin ni kampta Çek generali Viest ile Fran lcrmı umıtmnmnlc lazımdır. n r ar. 
dlsin_e haldtettiği eeva ven ce sız generalJeri kn.r§Jlamışt.ır. k:ııda.,.ının böyle ııara ile suııfun geç-
solngu mnhkl'.menin kapısında al- ti~ini J!Ören arkadaşı çalışınal< hu-

Fransız eski muhariblerinden l:iir sın... susundnki azim ,·e se\'gicoinden çok Dünynnın hiçbir m mlelrntimle heyet, birinci Çek fırkasının şeref bö- ~yfor ka~·becler \'e hu tnlıii olmalc 
böyle acaylb bir hilrrlyet yoktur lilğüne Fransız eski muhariblerinin lftzıınclır. 
ve olamaz. Böyle bir hürriyetin, ne Çek arkadaşlarına. bir hatırası olmak ı~te J\lruı.rif VeJrulctinin bundan 
lst.cdiğini bllmiyen şımnnk bir ço- Uu-re bir flam!i hediye ctmi~tir. dola~·ı hu mesel~ üzerinde chemmi-
euğun hoppa kapris1eriude.n ne far- yetlc dumıası icab etmekwdir. Ve-

in kalır? Tıu"tün· knlct, lstnnhnl<la sene Jçlncle cidden Benu Matbuat Kanununda değiş- Bursa Ja 
uj meşru ,.e miicblr bir sebeb oJmadık-me.~i icah f':den sıkı maddeler var- • ~.a talebenin lıir resmi liseden diğer 

·dır. Lakin BaJan Snbllıa Zekeriya. pıyaaaaı acıldı resmi IİSC\'C nakl<'tmcsini nn.'iıl me-
Scrtel düşiinmüyor mu ki ''MU~ • nctmi. e, ayni şekilde tcleberun res-
el,, gibi en ağır bir ithamı ctiriim Bursa, 22 (A.A.) - Tütün müs • ı mi li clerclen hu td liscle~ naklet~ 
sa.ymı ... ~--•· b'ır ~ıatbuat Kanunu tahsı.llerinin dileklerini tetkik etmek 

·' ~ u wesiııi de kntiyen menetınt.lidir. Bu 
herkesten evvel sırça köşkte otu - üzere lnhisarlıır Umum MUdUrIUğil i~ iizerlnde ne kadar hnssaslyet gös-
ra.n "Tan,, eıla.ra. zarar verebilir. tarafından gö~dcrilen Marmara hav- t.erilir, lıu u i liseler bilhassa bu za-

Karşılıklı De§l"iyut mücadelemiz- zam tetkik şefi Ekmel Şelçen §ehri- ı , iyeden §ubat, mart '\!e nisan ayla-
de evvclA mahkemoye "Yeni Saı- mJ.ze gelmi§1:ir. .rıncla ne kadar ıkı surette tef~ten 
·balı,, değil "Tan,, bB§'\"llrmtJ&tn. Bu münasebetle huıfuı Halk Par- ge.çirilJrse Dlf,ndelrnte o kadu bU -
Halbuki kimseye miirt.eci demcm.lş, tisivilAyet merkezinde bUtUn mUs - yiik i)ilik ya.pılını olur. 
Millet l'tloollsinfn sahne teşkil etti- tahsillerinin iııtirakile yapılan top - 1\laa.maflh bıı ltJuunun tdmıil hn
ğt tariht bir müzakerenin zabıtla- lantıda Parti vilAyet ve kam heyet- susi li f"Jerc raol değildir. lstanbulila 
nnın nnc:ık bir kısmını neşlrle ik- lerile mttstabstJJerden bazJlan da j tedrisatı muntazam ve herne kadar 
tlfa etmı,tik. hazır bulunmU§larchr. Ekmel Selçıen, bir ticaret mti6ssesEıAf olsa blle b6 • Ka.r8ıstndaldntn ağmlı Ye elleri-
ni bağlayıp istediği lrndıır s<h'ii;> bilhassa tUfün rekolte.si hakı<ındaki 
Donkişotluk taslnmcığa kf'1am ,.e müstahsil di!~kleri ve tüttin piyasa
kıılem hürri)·cti değil ort.aoyunu sı hakkında zün'a lehine :.ı.hııması 
kabadayıhğı dcrfor. kab edeIJte<lbir üzerinde !wnuşmuş 

Büyle Amerilmnmri aca~ib hiir- Ve bazı tav8iyelcrde bulunmu~tur. 
riycti C'ennbı Hak mrnılcl<cflıniz~ ce milbayn.a.ta başlamıştır. 
den irnl< eylesin... Piyasa bugünden itibaren aı:~lmış 
A. OEIJ.ALET>DIN 8.4.R.AOOOW \•emUbayaata başlanııştır. . 

le · tir kin w gnyrimOŞl'u ka1.ançlara 
tenezzül cfmiyen hu ıı~ i liseJorimb; 
'"·ıırdır. Fnlmt mektelx•ilif.i sadcec 
iJir 1<azı:ı.u~· w~ il 1 addeden ve bu 
itiUarln bir nC\i ilim mubtekirleri 
sayılan bu ne,iden §ahıslar da ına
n1esef yok değildir. 

Bu 'htifta:nn dn. J;ökU lro.zuımuh -
dır. MURAD SEUTOôr .. u 

~<».... ""!a 10 k.l fed neral Sfr Wfndham Dccds, Londraya da !.'•kan 0 yazı faraza hürriyet 
ş ~·qea ı ometre mesa e dö n .. tU.,. F' 1 d' k k 'htı'yacı il!J~l fSehri üzerinde bir ceve- nml.<9 •· -· memleketi olan Fransa.da dahi çık- ın an ıya VC aya l 
tı\jala ar . ve 100 kadar nüfusu Slr Windham, matbuata vcrdigı .~ mış olsaydı muharririnden bebe- anayc'delci J.'inlandiya konsolosu, mt-mleke· 

1 ! 
l l 

Şrrki Galiçyeda bazı hadiseJer 
~dir kôyUnU bombardıman ynnatta felAkeb:edclere yardım ıçın mehal bir lıesab sorulurdu. tinin Imyak ihtiyacının arttığını \'e kayıık 
~ ~ltöy, Ynnmalttadlr. Mos- yapılan miloRSir gayretleri tebarüz et Demek oluyor ki, su dakfüada. bnJwımndığmı, çünkü Lahti'Ri.n en btlytik fabrilmsı-
~ .. e~ eç sefiri hadiseyi pro- tirmiv, yardım organizasyonundan TürkiJ·ede hUrriyeti mutlaka diyarı nın bir bombardıman nf;ticesindc tahrlb edP.nıi~ oı-
11~~~t ~it. ' bilhassa Kız:ıla~ teşkila~n?an .sita- sayılım İs\'e~ Nor\•eç gibi şimal duğunu bildirmektedlr. Du seboMtt Finlore, rnevcud 
~ ~~ ~o.reıerı, 8000 ila 4000 yiele bahseylemıe ve demıştir kı: memleketleri do dahil olduğu hal- \'e istimal edilebilecek kay:ıkla.rın derhal gönderli -~· lol'ı.>~~tde uçuyordu. Bu tay- "- 'l'Urkfye, bu bahiste, sonsuz fe de, hi~hir ülkede rne\'cud olmıyan mesi isternnektedir. 

lııt ~ at?ru - '\le yangın çıkaran daldirlıklar yapmıştır. Bu gayretler bir l<ctam \'C kalem hürriyeti var- Finlandiynnın Holandaclnld konsolosu: "'Rı>oreu., 
\t , ~ §lnrdır. Bunların ekse- sayesinde, zarar ve ziyan, tamamile dır. Alıca~ bu hlirriyet. pek tabii o- lar, kullnnmndıh'lDIZ Jcaynlda~ Finhwdl~'rullll mt1da.-

''~ı.,,,_•t.ııcınıvuv. NUfusça za. tellifi edilmekte gecikmiyecckllr. !ilerine veriniz. Bunhın Rotteıidanıs'da antrepo"'.' h~· 
~ İngiltere, Tilrk mnkam1arının talebi tinin ve lngiliz - Türk yardım komi- lunan, Stokholm'de Bu"gen de flls ff.rnınsına. gt.>:ıde-l>:%.ı, 22 enı Celbler Uze:ine, zam&.nında, feH\kcte uğramış tesinin arzu ve tasl'ibleri üzerine, a- rlniz,, diye yazmaldooır. • 

' 1 b:.ltfun (-4l..A.) - Bugün Fin- mıntt.~taıarın ihyasına lüzumlu mal - razinin vaziyetine uygun bir tarzda. Daha. şimdiden bir çol' kay:..~ kayaJ:!:ı.nw, '°llı~tıl'-l et Jlı(rkezinde duvar- T.emeyi Tüı kiyeye göndcrmeğe hazır- bu mıntak:ıların ihynsına sarfoluna - işaret edilen malınUo götürmek veya &önüemı.ek Uze-
an .!ı&ıı•\rla 1894 ve dır. !ngll!z yardımları, Türk hUküme- caktır.,, -, karar ve~rd.ir. 

l l 
l 

1 

&rld GaU~yada, Dra.gou~1.clı havmlslnc1ekl pot- ~ 
rol DWJtalıasmda büyük bir ~ıPn znlmr 

etmftjtir. Bir Alman • So'-yet heyeti t&r.ıhndmı istih
sn.IAtma La&Ianan iki petrol kuyusu, Ee!rlz ~Jtıkn
berı alevler içlndcdlr. 

G. P. U. ve S. S. ajo.nln.n bu tr..s!satm neza.ro
t.lne memur edllmJ§)erdJ. Buna rağmen bcı kuyularda 
yn.pguı ~br. · 

· Diğer ta.ra.fian RUI PoJonyasroda, ~a 
sevkedllcn bazı sarmo wgonları esn.rengts 11111Ntt. 
dellnm~ tir. Daha bafka ftgOlllar da ~deoeklerf mft,

haU. v~ YIU'l yolda bybobıraıtup. 



Asri Topçuluk 
Dünyanın bu en kuwetli tahri~ vasıtasının 

geçirm.iş olduğu tekamül safhaları 
Yazan : Bahri ÖZDENİZ 

23/2/940 CUMA 
12.30 Program ve memleket saat 

ayan. 
12.35 Ajans ve meteoroloji haber· 

leri. A nnemin ölümünden sonra adet 
12.50 Türle müziği "Pi.,, • edindim. Sabahlan gazeteleri 
13.30/14.00 Müzik • Karışık prog- elime alır almaz ilk i§lm öltbn ilB.nla-

ram "Pl.,, . nnı okumak oluyor. 
18.00 Program ve memleket saat Dün sabahki gazetelerin birinde şu 

ayan. küçücük ilan nazarı dikkatimi celbet-
18.05 Türk müziği. Çalanlar: Fa- ti : 

bire Fersan, Cevdet Çağlar, Refik ..... dayısı ...... eni§te8i Ahmed Tev
Fersan, Fahri Kopuz. Okuyanlar: hid ErulU80y irtihali dari beka et -
Necmi Rıza Ahıskan, Semahat öz - miştir. Cenazesi öğle namazıtıı mü-

, denses. teakıb Bakırköy Çarşı camiinden 
18.50 Türk müziği - Oyun hava.lan. kaldırıl.arak aile makberesine def -

Sadi Yaver Ataman. nedüeoektir. Mevla rahmet eyliye. 1 

19.00 Serbest saat. . Yüreğim cız etti. Ahmed. Tevhidin 
19.10 Memleket saat ayarı, aJans ölümünü biz böyle, bir gazetenin 6 n-

ve meteoroloji haberleri. cı sayfasındaki ölü ilanından mı du- ~ 
19.25 Türk müziği. Çalanlar.: Cev- yacaktık ?. .,. ~ 

det Çağlar, Fahire Fersan, Refık Fe~ Sevgili okuyucularımın çoğunun yü JtzA, ıısl'! 
san, Fahri Kopuz. O~uyanla.r: Sadı zünde hayret alaimi, dud~ları~d~ -~~ Merhum Ahmed Tevhid ı:ruJ . 
Hoşses, Mefharet Sagnak. med Tevhid de kim? suali belirdigını [ .. .. twi11~ 

20.00 Konuşma "Milli kahramanlık görüyorum. bu husustaki ihtisası butu~·yor· 
menkıbeleri., . Hakları var. İçinizde bir kaç kişi lerin nazarı dikkatini celbe 1 Jltıııl ~ 

20.15 Temsil - Nef'i Yazan: Mitat müstesna merhumun kim olduğunu Hatta Hariciyede iken.!5t:Bde ol'J 
· · · ü · e musıt~ dJ'J' Tansuk. . bileniniz yoktur. zesının rıcası zerın ).P'J 

1 21.15 Konuşma - "Sihhat saatı,, · Sizleri fazla üzmeden söyliyeyim.. narak Manastır vilayetinde, . )ı'Jf 
21.30 Radyo orkestrası ''Şef - Dr. Ahmed Tevhid, kelimenin bütün ma- da, uzun bir tetkik seyaha.tısslf 

E. Praetorius,, . nasile Avrupai bir alim, dUnyanın sa- tan sonra M. Kemal Paşa k~y#t 
22.15 Memleket saat ayarı, a~a:ıs yılı meskftkat mütehassıslarından bi- giderek Lala Şahin Paşayı zı ~ 

haberleri, ziraat, esham - tahvılat ri idi... . miştir. ol~~ 
kambiyo - nukut borsası "Fiyat,, · İstanbul müzesi meskfıkat katalo- Rahmetlinin en büyük, e~fıJı~I (.· 

22.35 Müzik - Cazband "Pl.u · ğunun dördüncü kısmını yanlız başı- hizmeti İstanbul müzesi mcs etti~ ... 
23.25/ 23.30 Yarınki program ve na tertib etmiştir... _ taloğunun dördiincü kısmını !s ıeı.v 

kapanış. Diyebilirim ki Ahmed Tevhidin ih- ~~sidir. Türk. ta~hi hak.kın dol~ 
...... ,, .................................... tisasından istifade etmiyen Avrupa buatı çok derındır. Gezıp ıetıı 

Tenasül Hayatımız e:;e~ tarihçisi. meskukat mütehassısı, ar- yerlerdeki meskfıkatı, kita.~e _ .J 
ehlivukufa havale edlld• keolog nadir denilecek kadar azdır. ve nakışları hep topla~ıştıı· ttışı:, 
Forma forma çı~arak satılmakta Ahmed Tevhid Erzurum mektub- Tarih Enclimenindekı ça.JıŞclll ıı,~J 

olan "tenasül hayatımız,,. i.~imli ter- rusu Yusuz Ziya Beyin oğludur. 14 l Tarih Encümeni mecmuası~3 b~ etime eser müstehc~.n g?rulere~. bu Şaban 1285 "16 teşrinisani 1284,, se- retmiştir. Meskfıkıl.t hakkın :9f 
kitab hakkında m~ddeıumumılıkçe nesinde Erzurumda doğmuştur. kitabları vardır. . ·ıı.i1l l(i1 

f - Son sistem bir Fransız topu tahkikata başlandıgını yazmıştık. Babası, Erzurum Meclisi Vala mü- Rus Asarı Atika Cemıyetı gı{& 

T op imalatı ve topçuluk fenni \tebe dumandan tecride muvaffak ol-1 milerini bel kemiklerine dayıyarak Yapılan tetkikler sonunda bu kitabın fettişi Ahmed Tevhid Efendiden ders tığı hafriyata müze menı:urtl. ,:;1 
barutun icadile doğmuş; tec- muşlar ve buna da dumansız barut toplara koşturan kahramanlar ya - ehli vukuf tarafından•tetkikine ka:ar aldığı için çocuğuna hocasının adını gidip bir ay kadar Sorovıç cı' l 

eli 1 dı verilmiş ve ehli vukufa havale edi. l • vermiştir. Patle çiftliğinde kalıyor. .Aıı lı rlibelerle büyümüş ve bugi.inkü hey- ' "pottdre sans fumee" demişler r. şa~ş ar r. . ed 
1 

d 

0 

1j91 
yülai şeklini bulmuştur. Ve yine baruta büyük mikyasta Yıne 1~14 Harbı Um~mide ~a.:ı-- miştir. Eserin neşrine devam ı - Ahmed Tevhid mektebe başlamak Her kıymeti takdir c e pıJ r 

· . . . A .. d pamuk ve hamızı azot dahil olmak- ların Parıs halkına panık vermek ıçın mesine müsaade olunup olunmıyaca- cağına yani 7 yaşına kadar Erzurum- Ahmed Tevhidi unutmuyor •. 0. ıJf', Umumıyetle ateşlı sılahların vucu meydana getirdikleri ve 124 kilo - ğı, ehli vukuf raporundan sonra an- da kaldı. 1291 senesinde babası Er - den itibaren maarif müfettı~:~eJ~ bulmasına hadim olan barut ise bu- tadır. ı ı k · b d t db'rl alı üf' tti · T 'h EJıCVV-
.. . A . i 1 Bu suretle hazırlanmış dumansız metre mesafeye; nefsi Paris şehrine aşı aca ve ıca e en e ı er - zincana tayin olununca beraber geldi. haneler m e ... ~ı, arı .J 

gun ıınalatı harbıyc bakımından ger ı b ta da Fulmicoton= "Coton • ve civarına meımiler atan Krupp nacaktır. Orada 2 sene kadar yani 1293 e ka- zası olarak goruyoruz. 
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1""1 
kalmış. Çi.nliler t.:~afınd.an en evve~ p~:~re,, Pamuk barutu denmiştir. ! fabrikasının "Gross bertha,, - Şişman Hukuk Fakü.ltesi Hukuk dar mahalle mektebine gitti. Fakat ] . Nihayet bu ~~im ~d~~ !en te)11 
kcşf cdılmış ve bas> t tarzda kullaml Barutların son terkiblerine göre 1 berta. i'<"'ini. verdikl~ri g~yet uzun F e ise! e Sİ ders İ babaS> Erzincan dan Adanay.a, Ada- kıtabhaneler mufetbşlıgJD ,ıi 
mışt>.. . • kkıratlı = Ch!oratCe ve pikritli= Piç- menzıllı ve bıttabı omurlen pek az o- Hukuk Fakültesi Hukuk Felsefeoi nadan da Kastanwnuya naklı memu- , oluyor. . u 1

1 Yedmcı asır o~asına d~gru Yunan- ratee ki bu da "Nitrotoluene,, ve lan görülmemiş toplar kullanmışlar- profesörü R. Honig Üniversiteden is- riyet ettiği için mektebe gitmemeğe, ı Ahmed Tevhıd. Anadol~rnob~ ı 
lılar da yalnız el abı narıyede kulla- "Chlorate de potassi~;, dan mü - dır. ' . tifa etmişti. Bu itibarla fakültede babasından hususi ders almağa baıı- karış dolaıınıış, bılhass~a ti ıs"" 
nıfacak .kudretle sıyah barut ımal et- rekkeb bir halita ile nitratlı pamuk- ! Geçen harblerdeki eski istihkiim ve bu ders verilmiyordu. !adı. . \sene kadar kalarak bır y ff 
mışlerdır. .. .. . 'ı tan - "coton-nitre,, den "Oolloidales,, k~elerde~ büyük çaplı a~ı~ t~plar İkinci sömestrden itibaren bu der- . ~ihayet 1298 sen':9ın~e ~hme~ T~v 1 tika toplamı_ştır. .. tstatl~~ 9( 
~~cak 1~ uncu. asırda A \! rupnda nam yüksek kudrette dumansız ba - ı daıma sabıt olarak yerleştirılmış ve sin Edebiyat Fakültesi profesörlerin- hıdi Kastamonu rüşdıyesıne gırmış 1 .. 9~ senesınde m.illga. . derı18' I' 

lngılızler;. ılk talırıb vas.ıtası ve h.arb rut imal edilmektedir. yalnız mihverleri üzerinde mütehar - den Von Aster tarafından verilmesi buluyoruz. rülfü?unu isarı atıka mıid #.,1 
malzemesı olarak ıstimal edılen Her gün tahrib malzemesinin da- rik idiler. kararlaştınlmıştır. Memuriyet hayatı b11, bir yerde du- 1 Gabrıyel _ile Ah~ed Tev dı:ıt Jıı tf 
"güherçile, kükürt ve kömürden mü- ha fazla müessiriyeti matlub ve 1 Bugün asri topçulukta ayni ef - - ·- rulur mu? Babası Trabzona geliyor, rihine, Türk ilmme bu ka aflı.Jltfl 
rekkeb,, adl dumanlı siyah barutu makbul bulunduğundan muhteriler 

1 vahı nariye ise motörlü ve kudretli Modada heyeUln oldu tabii Ahmed Tevhid de beraber, Trab- ettiği halde pek a•. tanının ~· 
icad ve ağızdan dolma tabanca ve var kuvvetile meslektaşlarile hali nakil vasıtalarile ve raylar üzerinde Dün Kadıköyünde Moda burnunda zon rüşdiyefilne. · 1 behl mahviyetkilrlıgı ıdi. iil< ıJi"' jV 
kaval toplarda tatbik etınişler<\ir. müsabakadadırlar. Ve barutun kud- mobil hale getirilmiştir. Bu sayede bir heyel1in vukubulmuş, Moda bur- Fakat burada da rahat yok. Baba- .Ahmed ı:e;Md her .bUy··:ı«'' 1' ! 

Bilahare asid nitrikli= Nitratee reti fevkinde dinamiti icad etmiş- lüzumlu toplann cer ve nakillerinde nu caddesi mahsus derecede çatla • sını Sırrı Paşa azlettiriyor. Yusuf Zi- mu7evazı, alayışsız bır ~~ retcl~ 
ve kloratlı=Chlor~tee. v~sa.t kudret- lerdir. . . i sürati kamile elde edilmiştir. Ve me- mış, havagazi boruları eğrilmiştir. ya Bey !stanbula g~l.erek mesleğini j k.atıle ~eşgul olur, kendını ./ 
te barutlar keşfedilıniştır. Dinamitin terkibine de nıtro glı- kanizınalarında tadilat gören adi Heyelanın devam edip etmediğini tebdil edıp hukuk reısı olarak tekrar tırmezdı. . tı'J1Jjı8 ~ 

· · b t · l"tı .. l b' b ,,.,_ b d" .. 18 b ı Ahmed Tevhıd memleke hjf BugUn ıse aru ıma a oy e ır serin ile son derece iştial hassası u- ateşli toplar pneumatique ve auto- anlamak üzere belediye yollara işaret ua zona onuyor. sene u memu- . . . . tH " 
hali tekeınmüle getirilıniştir ki bır lunan huınzu silisyom - siliceuse deni- matique sistemlerle seri atışlı moto- koydurmuştur. riyette kalıyor. rmıır ıınııı. gı~ çok kıym• o/. 
terakki; cari .. ~~rblerdeki topç~. dü- ı ıen madde girmektedir. Ve bunla~ rize toplara yerlerini terketmişlerdir. Bir fen heyeti bugün heyelan ye- A:11~ed ~e~hid de Trab~n rüşdi - rihçı yetıştırmıştır. bUyilJc tir 
ellolanııda gorulen mubayyerülu - Antigel tabir edilen neviden yanı [Sonu 7 inci sayfada] rinde tetkikat yapacaktır. yesını pek ıyı derecede bitırtyor. Ga- Fakat ne yazık ki bu yıl< o14'>.; 
kul tesirlerle sabittir. lncimada mukavim dinamitler de latasaray sültanislne girerek 7 sene haya~.n so."lannda. IA.H l• 1~ 

Fatih Sultan Mehmedin eski Bi - mevcuddur. . okuyor ve mektebi yine pek iyi de- tlbar goster~~mı~tı~. eeaece ıJI 
zans şehri olan lstanbulumuzu. mu - Bu mevaddi m~tailenin hali. b - ~IU•lllllllHUJmJIHlll'ıUlllUUUOllDillllJIJIBWUUOOlillUlll!llllll/DllURl•llllHllmJ•H~~ recede bitiriyor. sine çelenk degıl, :•~:a~uıel" 
hasara ve fethettıklen 1453 tarihinde zır barblerinde oynadıkları mudhış 1 f!!!f!1 . • == Genç Galatasaray mezunu Hariciye adnm bile gönderm Y ~lf 
surlara karşı taş gülle alan bliyük ve tahribkiir roller de ordulann baş- 1 G o L G E M o s A B A K A M 1 z ~ Nezaretinin hem terctime odasına gi- resine ne diy_eı~? uyill< ~, 1 
tunç toplarından elimizde kalmış o- Iıca nakil vasıtaları, demiryolları i!riil ~ riyor hem de hukuk fakültesine de- Yazımı bıtirırken b fl tıif 
!anlarından birer adedi İngiliz .ve . 1- köprillerini ve geçidleri berhava et - ı ~ vam~ ba..,Iıyarak burayı da muvaffa- nin n~ hiirmetle anm;. 1'~,/. 
talyanlarca Osmanlı ~Ukfunetın~en mek; d~an n:ıu~a~!a ve taarruz ~ kiye!Je ikmal ediyor. !~!.~.~.?:~ ..................... , .. -:' f~ 
sa.~ alınarak mUzelenne nakledil - yollarına dınamıtlı lagam tuzakla~ ı . = Ahmed 'fevhid meşrutiyetten son- Valinin riyasetindeki .'~ ~ 
ml§tir. . . . . kurmak ve iştial ve lnfilAk kudretlen 51 Mü. aba ham ızı n hal • u re tı e ra istişare odasına giriyor, muavin DUn Vali ve Belediye ıı··~ ~ 

Ve ~~b~rnu f~brikası sa.hru:ıde büyük olan pikri.t gazlerile memlu = .. .. ~ olarak inkıI!ba kadar bu vazifede aseti altında İstanbul iJ1l_,n
1

Jtl"', 
kalan diger iki adedi de Askerı muze- mayn tarlalan tesis etmek ve yeraltı E3 Golge rnusaba.kamızı kazanan okuyucularımızı meydana çıkara.- -~ kalıyor. ~akkı da b . 

1 
·n koJlmı-- 1 mize deniz ve kara yollarile ancak kanallarile düşman istihkamlarını ı cak olan tasnifler yapılmaktadır. Bugün gölgelerio esaslarını göste- Memuriyetleri esnasında Ahmed 

1 
. b? k ~ı ış etonplanJJllş~ti· ~ b. · 'hkA- b' · H · B · li '-- · eli B li te b ır.. kta k · ·ı · d - ·- çın ır omısyon .... ıı J r ır ıstı cı.w za ıtı ayn eym ma- atmaktır. ren sa.eyı neşre yoruz. u s ye a-.ra - n ·aç go ge;l ı ogru § Tevhid bütUn boııı zamanlanm tarihi . bel .:u ·s mtıa•·. 9v l 

·f ·ı k · · b h · 17 000 E!!I buld ğun · d --1 • bilirs. · · .,.. bak ti ı ı -'-'-- E! -s mısyona ewye reı rfill r n etı e na !ettirilen e erı . ! Bugünkii. Harbkte Kadar ~ 0 uzu sız e ı..uuya ınız. u usa anın ne <'es maA Lı.a. e eserlerle meskiıkat ve ibidelerin v y ı li · · Halillt ~ k 'l - l - d k' ta 'hA b.. .. tu • - ·r dil ktl - , , e- ena va muavını . ı o agır ıgın a ı rı ı uyük nç KuUanılagelen Toplar: ~-- ı an e ece r. 5 sika.lann tetkikine hasrediyor. ok _ b' l bel d" müdürleri 
1 l ı ı .. ö .. d h ı - h İM e a ır ço c e ıye ;, namı arı e yevm muz_e nun ~ ay- Kaval "yivsiz., yivli dag, sa :a - TABtnl S ALAR ~ dar ki daha pek genç yaşında iken mişt!r. ~ 

ret ve takdirle s.eyredilmektedır. seyyar; mantelli ve <;emberli adı ve El ı _Atatürk, 2 _ İnönü, a _ Fevzi Çakmak, 4, _ Milat "" ~ ~ 
Bugün barııt ımatatı - Üç kısma seri ateşli toplar; obüs - abusier ve h Paşa, 5 _ Yavuz Selim, 6 _ Mahmud Şevket Paşa, 7 _ Timur- ~ • 

ayrılmaktadır. Harb barutu, av ba - havan nwrtier ve ağır toplardan mu- c::ıı lenk, 8 - Fatih Mehmed, 9 - Barbaros Hayreddin 10 - 'I'iryaki ! TAKSIM sı·neması 
rutu Ave maden ocaklarında kullanı- hasara, kale ve elektrilcle mütehar- e Hasan Paşa, ıı _ Büyük Reşid Paşa, 12 _ Köprülü Meh:med - . 

lan ~a_ğam barutud~. Bun.lard~n av rik seri ateşli sahil, gemi ~e müs- ~ Paşa, 13 - Alemdar Mustafa Paşa, 14 - Gazi Osman Paşa, 1~ ~ Telefon : « 43191 ., 
ve /iıgam barutları ılk keşiflerınden- tahkem müdafaa hatlanndakı toplar "'" Cengiz Han. ""' B •• d "fb 2 • 
beri bazı tadiliitıa tarihi ııekillerini iken yeniden tayyarelere karşı dl.fi ~ ABlDELER l§l ugun en 1 1 aren. ncı •je~ 
muhafaza etmektedirler. topları vücude getirilmi~ ve zırhlı § 1 s ita h d c .. 2 Ank Cünıh . 4 • b"d . 1 Haftası başlayan ve görenlerce takdir ed• Ak• uh . .. ::= - u na me amıı, - ara unyeı.. a ı esı, ~ La ın m arebe barutu esrarengız tanklar ve hucum şarlarına da muh- 9 3 Ed' S 

1
. . .. 

4 
K At tilrk . b.d . 

5 
Kı 1,r.e tt " et h talı ··ı . - - ırne e ımıye camn, - onya a a 1 esı - z- E3 ru··rp'J sure e m aınorp ose,. avvu • telıf çaplarda toplar konulmuştur. 5 kulesi 6 - Sam.sun Atatürk abidesi 7 - Beyazıt Ya gı kul · 1 

lere uğramıştır. Ahiren Almanlar; büyük avcı tay- ~ g s'. G''kmed 
9 

İst b' uld A f n ~ lOesı, si J'' -;t 1 d . .. ;;::;;;;;., - ıvas o rese, - an a yaso ya canın, - ::::; 
0
•• r1 tl Topların atış arın a sıyah barut- yarelerini mitralyözlerden başka ku- § İz - Atat" k Ab'd . 

11 
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1 
R lih' 
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B ;;;:; S P 

1 h sul t . diki . k . . . . = mır ur a ı esı, - an u ume ısarı, - ursa. = 
1
, İJ ann u e ge ır erı esıf du - çilk çapta toplarla da techız etmış - =-= y ·ı ·. 13 G l ta k l . 14 t t b l T k . Ab' . = 1 r~• b k . . f .. . := eşı camı. - a a u esı, - s an u a sım l! ıdesı, ~ şa nıan ta a aluı ı nışancı e radın ru- lerdır. ı;;;;:;;; 

15 
_ ! t b l n· k·ı·t ·:; 

ti h · ı ld kl d b . ==ı s an u ı ı ı aş. •fi ye ne aı o u arın an u mahzu- Harblerımizde öyle cevherlı top - E:i , taız 'Jl1"' 
ru izale ve hem topÇu mevzilerini çularınuz görülmüştür ki katır sırt- ~ MUHARRiRLER l E filmini her halde görüp çok beğt;necekfl 
düşmarıın kolayca keşfetmesini set- lannda da«Iara nakledilecek Cebel s 1 - Hüseyin Cahid, 2 - Abdülhak Hamid, 3 - Tevfik Filt- --

.,, § ret, 4 - Namık Kemal, 5 - Mehmed Emin, 6 - Ahmed Rasim ffi o 1 d retmek mühim bir nokta teşkil edi- toplaımı icabında omuzlayıp tepelere §3 .. . . .· .. . ' § ynayan ar arasın a 
yordu. Bu y üzden topçuluk · kimya çıkarmışlardır. Böyle babayiğit as- = 7 - Huseyı~ Rahmı, ~ - Zıya Gokalp, D ~ ~eşad Nuıı, 10 - i§ • • . "" d" 
doktorları bu cins barutun terkiba- kerlerimiz de her zaman m~vcuddur. = Mehmed Akif, 

11
. - Zıya Pa~, 12 - Halıd Zıya, 13 - Şinasi, ~ ısmaıl ou·· ,

1
nbu·· ııu·· _ Şevkı· Şakragı p tına "ccllulose denı'len yanı· n b tı D" d b' zaf "b'd . 1 k :::::: 14 - Faruk Nafız, 15 - Falih Rıfkı. § ı ,, e a n unya a ır er a ı esı o ara ===. -

kısmı ~ulbisini teşkil eden maddeler anılan Çanakkale muharebesinde de al 1 • ' ' 1 • 1 lifJ 
ıcanştır11araı:r barutu mumkün mer • sahn bataryaıanmızın en ağır mer-l "'41UJlUllllllllllUIDU111llllmJBUIWllBallUlllllIDlll1llıill.UIDıllWlilUIUılll!UWllllJl~ :HI'ı!illJIOW!ill11WıllllUll!!~llll:ü' kz'l~~~~i:s3 göreceksiniz .. 



Yeni bir safha mı?1 

ATLETLERi Z::::: 
Mukaddes vadinizi 

sakın hatırınızdan 

myfa: rJ 

Bir idealin kıymetini iatihf af 
etmekten çekinilmelidir 

-137-
Biz herşcyin kemal mertebesine 

\'armış olacağı bir devreyi tevlide 
muvaffak olahilecc~mize inanacak 
kadar safdil değiliz. Takat bu biıJ 
mevcudiyetini mü~alıede ettih'İmiz 
tasavvurl:.ır aleyhinde mücadele et.
mel<, :ıanarımız:ı galebe çalmak Ye 
ideale doğru 3 \irümel< \'ecibesinden 
\'azgcçircmn .. Acı realite bizim fii
tiihatl:ırınuza pek ~ok secller !:Rke
ccldlr. Fakat i~te asıl bunun için
dir ki insan nihai gayeye doğru i
lerlemeğe tcşebbiis etmelidir. Mu
\'affaldyct~izlildcr onu tcsebbiisün
den mzge~irmemcliclir. Nasıl ki ba 
zan hata yapı~·orlar di~·e mahke -
meler lmldınlmaz. llcr zaman has
talıld:ır bulunur diye doldorlnr kıı.
baha tli göriilınez. 

Bir idealin kıymetini istihfaf et
mekten çekinmelidir. Bugün bu hu
suı:ıta cesaret.sizlık gösterecek bir 
kimseye, vnktile askerlik etmişler -
se, öyle bir zamanı hatırlatacağım 
ki kahramanlığı bir iclC'al tarafın

dan ilham cdilmis hareket sebcble
rinde ne kadar kuvvet bulunduğu
mı gayet kanaat verici bir surette 
isbat etmişti. Çünkü insanlar ken
dilerini öliime atıyorlar idiyse bu 
her günkii ekmek cndişesile değil
di, vatan a!3kı içindi, vatanın bil -
yiiklilğUne iman uğurunda idi, mil
letin fjercf ve namusu mevzuu bah
solduğ11 hissinden (lolnyı idi. An -
cak Alman kavmi bu ideali terke
dcrck inkılabın verdiği maddi saa
det vfıdlerine kapıldı~rı. torbasını 

ele almak için silahını attığı zaman 
dır ki dünya cennetine girecek yer
de bütiin cihanın istihkarından ve 
biitiin cihanın sefaletinden mürek
kcb bir arafa gömüldü. 

1~te bunıın içindir ki simdiki Re
alic;t Cümhuriyet hesablnrına dal
mıs kimsdcre karşı İdealist hlr 
JMch'ın yiikseleceğinc imanı karşı 

koymalıdır. 

ÜÇÜNCÜ BAB 

Deı·lctin Tebaaları l'e 
Vataııdaşlar 

Umumiy1Jtle, bugün yanlış ola
rak devlet namı verilen siyasi te
şekkül ancak iki türlU insan tanır: 
Vatandaşlar ve yabancılar. Vatan
daşlar. tevellüdleri yahud bir ııa
türalizasyon kfığ-ıdı dolayısile sivil 
hukuka malik olan kimselerdir. 
Yabancılar da roslm bir devJct 
içinde ayni haklara nail olan kim
selerdir. Bu ikj sabit tnkım ::ıra

sında, ötede bcrıde serpilmiş bir 
haine, Jıemailos <l"nilen kimseler 
bulunmaktadır. Bunlar elyevm 
mcvcud devletlerden hiçbirine men 
sub olmak şerefinden mahrum bu
lunan ve binaenaleyh hiçbir y rde 
sivil hukuka malik olmıyan in
sanlardır. 

Bıı haklara malik olmak içın, 

her şeyden evvel. yukarıda denil
diği gibi. bir devletin hudLıdları 
dahilinde doğmus olmak lazınıdır. 
Bu işde ırk yahud ırk bakımından 
akrabalık hiçbir rol oynamaz. 
VaktHe bir Alman hımayesi altın
daki topraklarda yaşıyan ve şimdi 
Almanyada ikamet eden bir zenci 
de dünyaya "Alman vatandaşı,, o· 
lan bir çocuk getirir. Ayni şerait 
altında. her Yahudinin, Lehlinin, 
Afrikalının yahud Asyalının ço -
cuğu da, başka hiçbir muameleye 
hacet kalmadan. Alman ,·atnndnşı 
ilün edilebilir. 
Doğum yerı dolayısile bahşedi

len, "naturalisation,, dan b~ka. 

sonradan istihsal olunabilen bir 
"naturalisation,. vardır. Mesela. 
,rı:ını.zed1 imkan derecesinde. ne 
bir hırsız olmalıdır, ne bir peze
venk. Siyaset bakımındnn da şüp
heli olmamalıdır: yani bu hususta 
zararsız bir nptnl olmak Jcab eder. 
Hasılı, vatandaşi olacağı devletin 
inncsıne muhtaç bir halde bulun
mamalıdır. Bizim realist devrimiz. 
de bunun mikyası, bittabi, yeni 
vatanına nalcdi birtakım feda • 
karlıklar tahmil etmemek üemek
tir. Eğer namzed gayet yerinde, 
fıia bir mükellef olabilecek gibi fse 
bu onun lcin gayet faydalı bir me-

ziyet teşkil eder ve bugün "natu
ralisation,, u daha çabuk elde et
mesine imkftn verir. 

BUttin bu işlerde ırk meselesinin 
hiçbir dahli yoktur. 

Bir devlet dahilinde vatandaşlık 
hakkını iktisab etmek için takib 
edilecek hattı hareket mesela bir 
otomobilciler klübüne kabul edil
mek için riayet edilecek hattı ha
reketten farklı değildir. Namzed 
istidasını verir, istida tedkik olu
nur, hakkında muvafık rey beyan 
edilir. Soııra, bir gün, vatandaş 

olduğunu bildiren bir ihbarname 
:\_lır ve bu varaka kendisine pek 
mi?.ahi bir ııekilde verilmektedir: 
Filhakika, o zamana kadar bir 
kafiri olabilen namzede: "İşte 
buna binaen, badema Almansı

nız!,, denilir. 
Bu tılsımlı değnek darbesini 

devlet reisi vuruyor. Bir mabu -
dun icradan nciz kalacağı bir isti
hale bu memur parace1se tarafın
dan bir lahzada yapılıyor. Mongo
listandan gelmiş sefil bir 1sHıv, bir 
fırça darbesile, hakiki "Alman,, n 
tebdil olunuyor. 

Bu yeni vatandaşın hangi ırka 
mensub olduğunu anlamağa ehem
miyet verilmedikten başka, fizik 
sihhat vaziyetini bile tetkik 
zahmeti ihtiyar olunmayor. Bu 
şahıs, istediği ka.dnr frengilinin 
tahribatına maruz kalrmş olsun, 
yukarıda dediğimiz gibi, mali ba
kımdan bir yük yahud siyasi kay
nağı itibarile bir tehlike teşkil et
memek şnrtile, modern bir devlet
te bir vatandaş sıfatile iyi lmbul 
göreceğine emin bulunabilir. 

Işte devletler namını taşıyan si
yasi teşekküller sonra hakkından 

, gelmekte zahmet çektikleritoksin
. lerini bu suretle kendi bedenleri -
ne sokuyorlar. 

Bir vatandaşı bir yabancıdan 

ay1rd eden diğer bir şey de vatan
daşm bütün amme vazifelerine 
serbest bir surette girebilmesi, 
askerlik hizmetini yapmış olması 
\'C intihabata faal yahud pasif su
rette iştirak edebilmesidir. Bunlar 
her hıısusta birer imtiyazdırlar. 

ÇUnkU ferdi hukuk ve şahsi bUrri
yctler bahsinde, yabancı da ayni 
himayeden istifade l<lebilir. Hatt.A 
çok kere bu daha müessir bir hi
maye olur. Herhalde, bugün Al
man cümhuriyeti dahilinde mcvcud 
olan vaziyet budur. 

Bütün bunların söylenmesinden 
memnun olmadıklarını biliyorum. 
Fakat bizim çağdaş sivil hukuku
muz kadar mantıksız, hatta bu ka
ılar tam çılgınca bir şey bulnbil -
mek zordur. Devrimizde bir mem
leket vardır ki orada hiç olmazsa 
devletin roJU hakkında daha iyi 
bir telakkiden mülhem olınu§, muh 
terızane bazı teşebbüsler müşahe

de edilebilir. Bu memleket., tabii, 
bizim model Alman cümhuriyeti
mız değildir. Burası Birleşik - A
merika devletleridir ki, hiç olmaz
sa kısmen, akılsız nasihatlerine i
taat etmeğe çalışıyor. Sıhhatlan 

bozuk olan muhacirlerin kendi top 
raklanna girmelerine mUsa.ade et
memekle, bazı ırkların mümessiJ
Jcrlni "naturalisation,, hakkından 
milstcsna tutmakla devletin ırkçı 

tel8kkisine biraz yaklaşıyorlar. 
lr1u;ı devlet nli!usunu Uç .kısma 

ayınr: Vatandaşlar, devlet tebaala· 
ıı "yahud ressortissant,, ve yaban
cılar. 

Prensip olarak, tevellild ancak 
rnssortissa-1ıt vasfını bahşeder. Bu 
vasıf, yalruz başına, bir 8.mme hiz
metine girebilmek, siynsi faaliyete, 
mesel&. intihabata, iııtirnk etmelc 
hakkını vermez. Her "rcssortis
sant,, için ırkını ve milliyetini doğ
nı bir surette göstermek §arttır. 
Her zaman, ressortissant vnsfm -
dan ve.zgcçer~k nüfusu kendisıle 
ayni mılllyettcıı bulunan meml -
kette vatandaş olmnk kendisinın 
nrzu-una bağlı bulunur. Bir ecnclıi 
il,.. bir ''res ortissant,, arasındaki 

yegane iarh birindsinin diğer b r 
de\ let tebaası olmasından ibaret~ 

ı .tJmnmı var] 
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------ - EvlA.dına bir şey olduğu yok ki! 1 Güllü, paşanın bu lafları uzerı 
Bclmadan Süheyl!yn... 'olur musunuz? İşlrim çok iyi... le- Hük" t 1• t b• b •• ı t k•t d - Paşam, daha ne olacak.. ezip ağhya.rak: ııeıı 
Sevgili §ekerim. Sorma ne kadar tanbulda otururuz. Senede bir iki ay · ume craa 101 ır roşur 8 en 1 e en duruyor ... ÖldUrecek evladımı.. - Paşam, bırakın meydana 

Yazan : SELİM FİRUZ 

mesudum. Dünyanın en ihmalci ka- 1 yazın, bir ay kışın seyahat ederiz. • ı ı · • t k• b 11 . ..., • - k t d• tı Vali paşa, güreşten anlamadığı gideyim. .. ııe-
dını olduğum halde bak sana uzun 1 Yılbaşını da nerede istcrserseniz ora- Jr mua ımın a 1 8 ıqı ma sa ne lf f . için Aliçonun yava.e yavaş mağliib - Olamaz .. güreşe kinıso nıud~ 
uzun yazıyorum. Elbet sen §İmdi dü- da geçiririz'! l '1tmcden Çopuru yediğinin farkında le etmiyecek .. karar böyle!. dedi· . 
6Ünür, bu deli kız nlçin mesuddur, 1 Aman ne güzel teklif ... Tabii bu 1 değildi: .. GUUU, bu emir üzerine gayr~ ~~~ 
dersin değil mi? Hiç meraklanma §e- fırsatı kaçırmak istemedim. Ancak Gtillü aglıynrak: yrui kendini meydana atmak ı~ 
kerim. Hemen söyliyeyim. Çünkü ben biribirimizi iyice tanımamız lJizımdı. - Paşam, ocağına dilştüm.. evla- Fakat muhafız zabtiyeler çingene 
c ·Ieniyorum. - Ben, dedim. Dulum. dıını öldllrllyor... knrısı~ı tutarak saftan dışan attılar .. 

ls tnnbulda.n kalkıp da Anka.raya İki kere evlendiğimi sakladım. Yal .. Nihayet, p~~nın yanında bulunan Güllü, ağlıya, sızlıya tekrar l<~ 
gelirken seninle Haydarpaşa. istas- mz bir tanesini söyledim. Ve kocam- ağalarından bın: dibine geldi. !ki gözü, iki çeşıne a.g 
yonunda lli."11.n boylu konU§llluştuk. la geçinemcmi§ olmanın saiklerini de - Paşam, Allço Çopuru yenmi - yor ve şu suretle söyleniyordu· 
Sen bana evlenmenin faydalanndan anlattım. Bnnn yerden göğe kadar yor .. istese yenecek fakat, ezerek o- • _ Bu herif öldürecek oğJu[l)u! .. 
bahs diyor , saadetini tarif etmekle hak verdi. O da açık olmak lUzumu- nun pehlivanlığını körletmek istiyor. Tam bu sırada. Aliçonun çııprııı:J 
bitircmıyordun. Kocanı tanımadığım nu hissetmiş olacaktı ki.. Kadıncağız bunu rica etmek istiyor. girdiği görüldU Ço beş on a.d1111 

v' sen de bir münasib vaziyet ihdas - Belma hanım, dedi. Ben dul - Yn... Ulkin, pekala gtireşiyorlar. geri geri gittil~ten P=~ gUç 11~ 
ederek onu bana tnnıtmadığın için, değil, eYliyim. Ancak karımdan ay · Çopur da.ha alta bile düşmedi. ile hasmının önüne sıyrıh~ dil.şebild1 
kendisi hakkında hiçbir fikrim yol{ - nlmağa kat't surette ka rar venniş - Paşam, i~ başka ... Bu Aliçonwı Gil imdi al b lamı§tl· po-
tu. Daha doğrusu kocan haklnnda da bulunuyorum. Ve izah etti: kurnazlığı, bu adam, hasımlarını ~ reş, § tta aş ,t\liçOı 
.?rkekler hakkında besİediğim kn- Knnsı gdrgüsUzmliş... Düşünüş - yaktan biçer ve bitirir ... Sonra. leşini muzuna bir g1.lrcş oluyordu. nııeY" 
naatten başka türlU değildi. leri itibarile aralarında büyük fark- altına alır ... Orada da snatlarea men- hasmını altına alır almaz ketn ·deei· 

Ben o gün sana evlenmek istemedi- lar varmış ... Pasaklı imiş .. hassas de- geneden geçirdikten sonra ~Hlb geçti. Ve hasmının göğsüne, [l)~ ,a 
ğimi tclcrar ediyor ve yalnızlığımın ğilmiş ... Halbuki bütün bunların aksi ed ded' ' ' ne, bağırsaklarına doğru gergtn 
bijznünü çalışarak tclfi.fi edeceğimi yani mukabil meziyetler bende var- ~~ll p~ aymıetı. Ellerini oğuş • öldürUcü masajlarına başladı. ol 
;öyliıyordum. Şimdiye kadar iki ke- mış.. turarak: Bu hali gören Gtillü, bağınıra}{ U • 
re evlendim. İkisinden de rezaletle ay Müstakbel kocam eskiden fakirmiş - Desenize bu ihtiyar yaman bir duğu yerden meydana atıldı. GUU uııe 
rıldım. Hayatımı birleştirdiğim in - sonra zengin olm~. Halbuki kansı Erzuromdan umumi bir göriln\itJ adam!.. n~ bu hareketi. fı~ olmuştu. ön 
sanlar kadrimi bılmediler, onun için tahsilsiz olduğu için bu yeni hayata - Ne diyorsunuz paşam? .. Bu a- kımse geçememişti. sS• 
bir UçüncU tecrübeye kalkı§mak be- intibak edememiş, sonradan görme- .. Erzu~, (Husus~) .- B~r k~(dır. Dülger ~emleket ve millete göz- dam çok bilgiçtir. G~IU, meydanaw fırlar fı~l~0 • 
nım için cinnet olurdu. Gardaki is • nin birisi olmuş ve kendisini mabcub gundenben memleketimızde bır dedı- lcnnde zemın ve zamcı.na uyan bir a- _ Peki amma, böyle yapmaktan zabtiyeler de oldugu yerden ı.n . 
ranmın sebebi de bu idi. ediyormuş. Üstelik de çirkinmiş... kod~dur çıktı. Bu dedikodu bil~assa damdır. Bu risalenin memleket ve ne çıkar? .. Boşuna kendini yoruyor tc gelmişti. Lak~n, GUBU oğlunun Y" 

Şimdi fikrimi tamamile değiştirm~ 1şte böyle §ekerim. Şimdi benden cahıl tnbaka arasında daha zıyade millet aşkile yazıldığını kabul etmiş demek değil mi? Bir an evvel hnsmı- nına gelebilmişti. 1': 
bulunuyorum. Sana diyorum ya, çok söz a)dı, 1stanbula dönünce derhal alevimsi bir hal aldı. olursak, bu gazetelerdeki yazıları ne nı mağlflb edip yorgunluktan kurtul- Güllü, Aliçonun üzerine ntıJntıl 
me.:;udum. Kim bilır, talihim belki de boı=,ıanacaklar. Zaten çocukları falan Lise yardımcı öğretmenlerinden suretle tefsir edebiliriz? mak da.hn hayırlı olmaz mı? -: ~ım, bırak oğlum~? ~ıtJ 
bu üçüncü koca ile açılacak.. da yokmuş. Sonra da biz evlcnece - Bahadır Dülger, sekiz sayfalık bir ri- Binaenaleyh bu risalenin çıkanı _ - Böyle amma paşam; bu ada - . Dı~e bagırı.nca, neye ugradloeyi 

Evet, ne diyordum? Artık fikrimi ğiz ne dersin. Yanımda olsaydın sale çıkardı. Bu risalenin metni hü- masındaki gaye ne olaailir? Bu su- mın yegane inadı, karı:;ısına çıkan b.~ıe~ıyen Ahçvo; derhal ~cnınfl ıı.lt: 
değiştirdim, çünkU zihnimi altUst e- boynuma atılır, beni sever, öper .. a- lnsa itibarile: İki Uç senedenberi, 1 d a.k b bili' . . pehlivanı tevbe ettirmek, kendinden çozdu. Ve oldugu yerden doğrUl~ 
d bi . ·ı to. Kib . a e e anc şu ceva ı vere nz . d b' - Ne o Güllü? Ne istiyorsun·" 

en nsı e nıştım. ar, zengın ferin Belma iyi ettin şu herifi o devlet hesabına şehrimizde inşa edil- "Takib edilen herhangi bir gaye ve yıl ırmak, vUcudden dtl{ji.irerek ır v · · 
bir ndrun. İçtimai mevkii benimkin - mendebur kadının elinden kurtardın mekte olan ve hatta inşası tamamlan- . daha meydana çıkamıyaca.k hale sok- -:- Bırak oglumu aslanım. ,.;ttJ.llfl. 
den yUksck o da benim gibı' -·lilı'k d rcı· b 1 b' al f 1 1 w hedefe varmak maksadıle halkı ken- m-'·tı GUllU, şaşkın hale gelmiş or;· 

... UY e ın. mış u unan ın arın az a ıgını ve . . .. IU\ r. . 
derdleri çekmiş ve ~ aksime ka- Şimdi sen müstakbel kocamın is- fanteziliğini tenkidden ibarettir. Ele ~.sıne ıswmdırnıa.k,,. Bu cevaba'.. soz - Ya?.. hıtaben: .. . di pC' 
nsı onu mcsud edememış, Ankarada mini merak ediyorsundur. Hadi söy- geçen bu risalelere halkça bir ehem- soyleme~ hakkımız çoktur'. Çünk~ - Evet paşam!. - Çopu~, ~ırak gurcşı .. haY 
işlerini tnkib için bulunuyor. liyeyim. miyet atfediliyor ve dôlayısile bunu bu gayeyı her vatandaş takıb edebı- - Peki amma; Çopurdan sonra. tu- et.! .. Öp elını .. d~i. . ·s · 

Bundan bir ay evvel, çalıetığım ban - Şeref... Mütcahhid Şeref 1mre. yazanın hakikt bir vatanperver ol- lir. Yalnız böyle gülünç bir cebheden tacağı adamlar olacak. . Bu sırada zabtıyeler de yeti~;;ıı 
kaya geldi. Bulunduğum servisde şef- Seni öper kucaklarım şekerim. duğuna hükmediliyordu. ytirümenin maksadı temine kafi gele- - Onları çnbuk yener ... Ve, onlar ti. Kadını. yakapaça dışarı ataca 
le görüştü, eski kayıdları aramak IA- BEL'Jlf A Halk bu vatandaşa 0 zaman için miyeceği kanaatindeyiz. Maahaza bir dan korkmaz. Hatttı., hiç kimseden.. sırada Alıço seslendi: ]lı)'or 
r;ımgeliyo.rmuş, şef onu bana takdim Belma mektubunun cevabını uzun hakikt bir vatanperver demekte pek vatandaş sıfatile kendisine muvaffa - - Allah, Allah!. -:;-- A be, durun bakalım ne 

0 

etti: müddet bekledi. Bir gUn bir telgraf te haksı:r: değildi. ÇUnkU bu risalede kiyetler dilemekten de geri kalmak - Böyle ~anı!: be... . . • . jydİt 
- Beyefendinin, dedi, muamelesi- geldi. Süheylfıdandı. halkın bUtUn ihtiyaçları nazara alın- istemeyiz. Yeter ki işin içersinde hUs- - :1'?~e~kelı deği~, bu ~amın na- .~abtıyalc~, hıç .laf d.ınlerle~ ın ocıı1' 

ni taklb ediniz ve neticeyi bir iki "Memnun ol, kocam Şereften ay - mış ve ruhu gUzel bir şekilde okşan- nUniyet bulunsun. . mını ışıtınm ... Hatta padışahımız e- GullU, zab~ıyelenn elinde bır ç 
güne kadar bana bildiriniz. nldım. Belki sen bahtiyar olursun,, mışb. !luhlis Savcı fendfmiz hazretlerinin de huzurlann- narası gibı naralar atarak: ğı· 

Eski kayıdları aramak zor idi ... diyordu. B h d DUl 938 1 d E ................... - ...................... ela birçok güreşler yapmışlar. - Bırakın beni.. aslanımın kul
3 

B
. d d v a a ır ger yı ın a rzu - - Ev t na bı·r QAY so"ylı'ycc~""' cUyordU· 

Fnkat kı.bar ad""' b""" ı. .. ~ı o ka ıraz utan ım amma, ogrusu bu O J e pnanm !W"' t.::"'o""• ı .._. ...."" ~o • rumda intişar e~mekte olan Doğu ga- JI TEFERR K ı _ Sonra ~her ·ned d Aliro ilerliyerek zabti elerin JtO · 
dar iyi muamele ediyordu ki, blitUn izdivaçtan vnzgeçmedim. zeteslnde fıkracı bulunuyordu. O za- ' v ense saray an :w .. • ~ • ıtf111C' 
eziyetleri unutturuyordu. .. ..................... "-... •:·~· ......... manlarda yazmış olduğu fıkraları, Alman Radyosunun uza.klaştınlmı§ oldugunu da işitmiş- lan arasında olan Güllü~ bır ll 

Nihayet üç dört gün sonra, istedi_ Köy mekteplerı ıçln · .· . • . • tim. de ellerln?e~ aldı. Ve bagırdı. e!· 
ğini buldum. Fevkalade me - • i ı.ı.x t 1 halkın ~ısmı azamı belkı okumam!§ uydurma hır haberı - Böyledir paşrun!.. - Ne ıstiyorsunuz kadından b 

mnun ol gezıc u!:lre men er ve belkı de okuyup unutmuştur Bu- . · . .. · .. · " 
du .. ve o ak§am beraber yemek ye- önümüzdeki nisan ayı başından i- . · Dün sabah Berlin radyosu; bir - Pekı ne yapalım öyle ise.. Bırakın ne soylıyccekse soylcsın · . ,1 

. . tckl'f . w nunla beraber bır çokları da unut - "dd t l K" t d 2180 k' A s gu" t><:ı' • d' D" b v dı B h ı· .. ,,., ,1V' memızı ı etti. Dogrusu kabul et- tibaren muhtelif vilayetlerde açıla _ 
1 

mu e evve os ence en , ı- - na ı, r~sı ayııınız, ıyor. ıye agır . u a ı gor~ c1' 
mekte tereddtid etmedim, kibar, zen- ca.k Köy Eğitnıen namzedlerini yetiş- muş ardır. . . . şllik Polonyalı ve Çek yahudi - Ayırabilir miyiz? paşa, derhal bir znbtiye göndef~1• 
gin, iyi bir adam. Hem sana bir eey tirmek üzere kurs bittikten sonra da Erzuruma modem bır sınema bı .• mültecilerinden bir kafileyi Filistine - Hayır paşam; ayıramayız... kadını, znbtiycleıin elinden nlıll 
söyliyeyim mi? Ben biliyorsun bir eğitmenlerin çalışacakları köylerde nası .Ulzımdır, Erzurum konforlu b~r götüren Sadıkzade Aslana aid 3500 An~~k, oğlu. pes eder ve meydandan Güllü, daha hala bağırıyordu: 'lt· 

iki senedir tam mfuınsile kavalyesiz ezic' b ö t l'k k. ti otel ıster, Erzurumda. ~7.e çarpar bır tonluk Sakarya vapurunun Akdeniz çekılır .. dedı. - Bırakın beni, aslanımın kUlllg 
kalmıştım. Tuvaletle bir akşam ye • f . ı a~l ğre. men ı ri'apm~ 1

: ~en apartımnn yUkselmehdır ve daha ba- de İngilizler tarafından tevkif edil - Paşa Güllüye dönerek: na söyliyeceklerim var J 

meğine gitmek, mantomu tutturmak, neı::k:; ~esçi::cee:;:g-re~!::nı:r ~r:~ zı lbunlZannara beednzer hUlasB~~ haDvıuı·· fık- diğini bildirmiştir. Bu habere ilave- - Kp.dın, bak ne diyo~lar ... Oğlun Çingene kansının k~cası, oidll~ 
~"'mp rl k · h lk · ra ar. ersem aıw.uır ger . . pes ederse olurmuı:: bu 1c:r y rd f 1 t K .Alı·roP 
r- anya ısmn ama 'zengın a m larjla ah tıklan müddetçe 50 lira Uc- - ten vapurla bırlıkte kaptanın da mev . ~ !ıl" e :11 ıramış ı. ansı, '.O 

arasına karışmak, yenemediğim ar - "t alç O.:ıardı imzasını ta.sıyordu. Bunlardan bah 1 kuf olduğu söylenilmiştir - Etsın Paşam!.. kulagına ııe söyliyccekti. cJC 
ıulnnmdı. re a~ .r. sedilirken halkın ihtiyaçları hiçte nk- . . 

1 
. .' ... - - Ya etmezse?. Bu kan deli mi olmuştu? Ne 

Hiç olmazsa, dedim. Bir tek ak _ Mualhmlerm kıdem zammı la gelmemişti ve gelemezdi de. ÇUn- . Snhıbı A13 an · k:Udısıle go.~ - Ben söylersem eder paşam!. mek istiyordu. o da meydana geıııı" 
Asli maaşları 30 lira olan bütün kti o gu"nler.de ; Bahadır Dülger er - bı~ ~rkado.şımıza dun şunları soyle · Deyince, paşa bu işlerden anlıyan ğe tevessUl etti. 

ıam bu içimde kalmış olan hevet!le- ...+ .,,ı 
rimi tatmin ederim. orta mekteb ve lise muallimlerinin kanı hUkCımetle bu binaların karşı - mı~~ır: .. . . _ ağaya: Fakat znbtiycler derhal ıneyd:w 

BulU§tuk... Biraz y~ek yedik. yeni barem kanunu mucibince kıdem sındn temel atma nutku vermekten "- Boyle bır vazıyetten malftma- - Ağam, söylesin bu kadın. çeviı-mişlcrdi. Kimsecikleri sa1ı.,V" 
zamlarının derhal verilmesi Hwmdır. ve bu binal"rı medhüsena ctmekten ı tımız yok.tur. V~purumuzun. kapta- - GUreşi durdurmak Hl.zım. Hal - miuorlardı. 

Görsen ne güzel komplemanlar yapı- " d dU ld - b J 
yordu. Mutlaka Avrupa görmüş bir Bu itibarla Maarif Müdürlüğü bu ka- kendisini bir türlü geri alamamıştı. nın an.. n a ıgımız son ır habe~: buki kıran kırana olduj;'U için dur- Çingene herifi bağırıp durdu: . 
dam. O kadar ince Fransız nffkte- bil muallimlerin bir listesini hazırla- Neden alamamıştı? Neden bu bina • d~ ~u.gun Ya~adan hareket edeccgı duramayız. Ya Çopur anasını dinle- - Çopur oğlumdur .. ben de fllcJ 

leri yapıyord.ı ki, hayret edersin... mağa başla.mıatır. Bu liste Maarif lan o zamanlar Erzuruma çok gör - bıldı:ilmektedır. Esasen yo~cu~arın meyip pes etmezse, sonra haklı ola.- dana gideceğim. 
Kendisine meclub olmamak imkan - Vekaletine gönderilecektir. memi~i? Şimdi neden çok görUyor hepsı mun~ pa~poı;.u. ha~ul ol- rak Aliço, pehlivanı nefeslendirdiniz, Dinliyen oıniadı. Çopur yerde dı.J~ 

--·- . ' duklanndan böyle bır hadısenın VU· diye kızar. yordu. Hiç ses ıkarnıı •ordU· l'ş; 
ıız. Nihayet biraz içtikten sonra, Yangm ve ne tenkld edıyor. Bu suallere cevab kua gelmesi muhtemel derrildir Bu _ D gruw dedi b. . ç ) .. derd1 

baklayı ağzından k d k t b . k 1 d . " . o .. . ır zabtiye daha meydana gon 
çı ar ı. Beşiktaşta Yenlmahallede Duru verme· gaye asıt ve o ay ır. Zıra haberin uydurma olduğu muhakkak- Ve Güllüye dönerek· Karş lan ti 1 . . tti· 

- Belmn hn.nım, dedi. Sizi beğen- sokağında Tevfik Bilgiye aid 19 nu- risale mevcud olmakla beraber yaz - tır. Vapurda bulunan 2180 yolcu bir _'Kadın bizim ynp~rAüı b' Al~ na '?e .rme erını ~mrc e f(ll 
d" sevi B" 

1 
bank d b • .........,,,.ınız ır ıço sessızdı. Yalnız çıngeıı ıı..lı 

ı~ ve yorum. oy e alarda maralı ev e - aca kurumlarının tu- mış olduğu fıkraları ta§ıyan Doğu.ga hafta evvel Ynfaya çıkarılmışlardır. şey yok ... Oğlun pes ederse ne aıa, rısmın ne demek istedi i anlefl1 
e:ıyet ~ekerek ~ışmak size ı:eva de- tue~asından. yangın çıkını§, derhal ~teleri de ortada? ka.ybolm~ değil- Vapur~uz buradan Mersine uğn - etmezse ne sen ve ne de biz bu f§C istiyordu. ğin 
ğıl ... Bılmem benıınle evlenmıye razı yetışilerek söndUrtllmUştUr. dır. Bu vaziyet göstenyor kı ·, Baha. yarak lımanımıza dönecektir kancınmnyız . .,.f'l • .,, 'lıl'-..... .. [Deootnı il'" 

• 



YENi 8ABAB 

Fırt.na müt~iş ! 
S p O R Asker köşesi BELED/YZDZ r VlLA YET1 E : 

Rüzgirlar seyrüseferi 
müş "ta uğrat ı 

Ceza görecek Asri topçuluk Taksim kışlasının yıkıl- inşasına baŞlanan iki 
(Ba!'tarafı 4 uncü sayfada) ması tehir edildi mühim şose Olan sporcular Bununla beraber hlll en asri ordu - Belediyenin marttan itibaren Tak- Nafia Vekaleti lstanbulla Trakya 

. larda. kısmen topların topkefi!anlar& sim kışlasını yıkmağa b~lıyaca~rını arasındaki ana cadde ve şoselerin ye
BeMn Terbiyesi lstanlrul Bölge8t _ çektirilmesinden vazgeçilmemi§tir. yazmıştık. Bu karar Taksim kı§la - ni başdan tamamen tamir ve ısla -

Başka~lıgıııda1ı: .. Yine eskiden büyük çaplı, uzun sında muhtelif binalarda müstecirlere hından başka yeniden iki miilıim şo-
Aşagıda adları ve soy adlan, k.lup- t br- edil · b ta 'h k d · · · b d b' ··dd t 

leri ve bölge sicil sayılan yazılı bu • menzilli toplar yalnız zırhlılara; bo- eukıg b'mış1 ve tauhl' rı e a ar.t~t- se ı~d ıçı~ un an ılır m
1
u d ~ 

1 
. . . . .. ğaz ve sahil bataryalarına tahsis e- t ları ına arı ıye etmclerı ıs- evvel etu ler ~aptınnış ve azır a ıgı 

lunan sporcu ar ı§tirak ettıklen mu- te · t" · ı ·· · b ıı .. ti 
dak

. . . dilmişken bugün karada dahi ayni nmış ı. proJe er uzcrıne u yo an sura e 
. . .. .. . sabakalar ı suı hareketlennden . . ı tti ek üz ··t hl dl 

b ( Ba~t:ı.rafı 1 ıncıde) Sarayburnuna kadar sürüklenmış- d 1 G 1 0 . ktö" l"kten tecz· müessır vasıtaaln kullanmak ı.aru - Halbuki Beledıye Taksım stadyo - nşa e rm ere mu ea ıı ere 
ou SCb bl d ·zı d b l · V · dad tal b' .. · oa.yı ene ıre ru ı - · haval tın' t" 

'Putlar e eh en
1 
ı. C: e h~ unedan vak- tır.. ap1~run ım tö' 

1 
. e ı uzerıhn.e yeleri müddetleri tayin edilinceye reti hasıl olmuştur. munda maçların devam etme:3ı d ve Bu e e

1 
ış ır. . .. 

1 
b 

1 
S 

llıaJıt seya at erıııı le ır ere yetişen ıman mo r erı vapuru sa ı- k d U bak 1 • ti kte Zira ölüm saçan harb makinelerini futbol mevsiminin en hararetli ev- yo lardan bırısı stau u - a-
't>._uz limanlara sıgu mışlardır. le çarparak parçalanmak tehlikesin- eda ~ır .~ sad. Ta arabı·c; ışı ra n me- muvaffakiyetle karşılamak ve esbabı relerinde bulunulması hasebile kışla- ray şosesidir ki 1.5 milyon liraya iha-
"'VVelk" bah 8 5 d r d k rta 1 h ı tl l k n ı mış er ır. e 10 0 unur. · ·· · ed l ecn · · lhal · ·· · 1 llıını,,.dan ı ~a dırmasaat ·~ ek ~~a - ~ u rmd ış ar bve_

1 
a a 

1
arda çe e- Beşiktaş kulübünden 74 Fevzi !müdafaayı temin etmek ancak bu ka- nın yıkılmasını bır muddet tehır e- e .. t ı ;:1~~~r. .. deydı.w:ızbe.rıne "la an 

har an ya gıtme uzere re şaman ıraya ag amış ar ır. U bil çok kudretli silahlarla kabil ola- cektir. Bu itıbarla müstecirler bele- mu ea ın gon er ıgı ır mu ıen-
~kc~ eden Marakaz vapurunun Rize limanına bağlı 16 tonluk Al- E ~.an kul'"bli d 1045 Se feddi lcağı tahakkuk etmiştir. diyeye müracaat ederek kendilerinin clis heyeti 3osc üz.erinde son tetkik -
lrdıg t hl'k ı· · ı · d" ··ı t·· ·· f d k"" il yup u n en y n l · · ktad '-~ 1 · 1 kU . ı e ı e ı vnzıyet en un· gu mo oru ırtına esnasın a opr - P . Mojiııot ve Sicgfried Maıınerhei de kıfllanın yıkılmadığı müddetçe ennı yapma ır. ıo un ınşasına 

au lltishanıızda yazmıştık. Vapur sa- den Halice girerken köprü dubasına Tak~ı~ y . ldı kul'"b'" d ve Carol müstahkem h~tlarında old: işlerine devam etmelerine mtlsaade nisandan ıtibaren başlanacaktır. Di -
erce ..... 1 b . cıa· . ul a sım enıyı z u un en . - 1 1 tanb 1 H d .. Ç ~ n~armarnda dalgalara o - çarpmış ve makıne ıresıne s ar 2001 D"k K 1 ğu gibi.. uzun menzilli ve seri ateş- olunmasını ıstcmişlerdır. Belediye ger yo s u - a ırnkoy - atal-

~k Uktan sonra gece s:ı.at 22.15 de hücum etmiştir. Motör kendi vesai- •
1 
k" ı . ra.n . ı ıçyan k li topların derecei tefevvuk ve faiki- bu talebi kabul etmiştir. ca - Çerkesköy yoludur ki bunun in-

tar r d'" k d . l ti! k rt ı k . tt ı· h mcı eğıtmen ursu d "400 b' ı· ih ı ı llıııı . ımanımıza onerc emır e - e u u ara vazıye en ımanı a- •. • . . . . . yetıeri her an teslim edilmelidir. Şoförlerin talebini beledi e şası a , ın ıray:ı. a e o un-
ı..:ttr. Fırtına esn:Jsrnda vapurda bcrdar etmiştir. Şirketi Hayriyeye ait Egılmen Kursunun lkıncısının yıne .. .. • Y muştur. Bu yolun bir kısnu l tan -
"lllı•~,,.. . - .. ç Ik"" Und · b"d , ti d Duşmana uzak mesafeden mınta- kabul etmedı . . ta "'1"4<1 yolcuların hemen hcpsı has- şamandıralarda bagh bulunan ıkt enge oy e nısan 1 a~e n e a- . .. . . a bul - Londrn yoluna mil\•a.zı ol~rak 
ttıılanarak bulunduklan yerlere yat - motör dalgaların tesirile batmak ü- çılması hakkında bir tasavvur mev • kaı mublıke,, haz.ırlıyan bu CJderasa 1stanbul şoförler cemiyeti bundan inşa olunacak ve inşasına ı ııi anda 
~!ardır. Vapur limanımıza geldik- zere iken hariçten görülmüş ve ro- cud olduğunu yazmıştık. namlılnra m~kabele edece~ kudrette bir müddet evvel belediyeye müraca- başlanacakUr. 
~~sonra da yolcular dışarı çıkamı - morkörlcr gönderilerek bu motörler Bu hususta tetkikat yapmak üzere uzun mcsafel_ı top!~~ malık olnıı~an at ederek şoförlerden alınan % 10 ~ 
~"qk sabaha kadar içeride kalmış- kurtarılmıştır. Genel Direktörlük Umumi Katibi Ce- kıtalnnn zayıatı büyük ve miinevıya- plaka resminin tenzılıni istemişti. DENIZLERDE : 

l'dır. • Şirketi Hayriyenin 35 numaralı mal şehrimizde bulunmaktadır. ı tı b~zuk olur. Bcledıye bu taleb1. tetkık etmiştir. .., • 
~rtınanın şiddetinden Marakazın lşgüzar motörü gece geç vakit Kız- An~k kurs bütçesi .~se~ istişare -~ınnen:ı-1ey~ı bugünakU topçuluk en Bu vaı;~at 939 belediye büdcesindc Bogazda tank akırı var 
lab eanı1an kırılmış, gemide bardak kulesi açıklarından geçerken fcryad- h~yetı . taraf~ndan h:nuz tetkık ve tas mut~kamıl bır aske.~ı sım~tır.. v.e 60 _hın lıra ola~k tesbıt edilmiş ol - Son fırtınalar yiiziinden hu sene 
8a->ak ve cam eşyadan hiç bir şey lar duymuş ve içinde ikı kişi bulu - dık edılmcmış oldugundan, bu husus- ~p ımalatı da en muterakkı devresı- dugundan ve plaka resminin tenzilin, olduğu gibi bu sene de lstanbul lı -
~!~ kalmamıştır. Dalgalar vapu- nan bir sandalın suların tesirile sil- ta kat'I bir karar verilmiş d~ldir. nı yaşamaktadır. . d~ ~lediye btidcesı milteessir ola- ma.nını milthiş bir balık akını kap -
Jaı.ı ~v:rtesinde bulwıan bazı eşya- rüklendiğini görerek kurta:rnışbr. IStanbul futbol aıan- Top lı~~l Eden Beyne_lmtlel Ba.ş- cagı cıhetl~ şımdılık bunun mlimkün lamış ve tipi ile karışık §iddetli d l-
tilr ı.ilrükliyerek denize götürmüş - Fırtına şiddetinden dün Galata köp- I ğ d . lıca fabnkal.ar şunl.ardır. olamıyucngını tesbıt ederek bu ka - gaların tesirile sersemliyen Tor'k 

' rüsü açılamamıştır. Mıntaka liman 1 in an · Krupp, A:rnstrong, Maxtm, ı:ar- rnn şoförler cemiyetine tebliğ etmiş- sürlileri dün Boğazın yukan kısım • 
~ Antalya Vapum reisliğine bağlı müesseselerden henüz 25/2/940 tarihinde yapılacak maçlar dcnfcld, Paı:rans, Skoda ve Whıte - tir. larından köprüye kadar olan sahil -

fıı.a. VVelki akşam saat 20 de Bandır- fırtınanın tahribatı hakkında müs - Taksim stadı: oorth. ~ Diğer tarafdan şoförlerin eskiden- lerdc karaya vurmuşlardır. Baygın 
ı ttı 'la ikinci postayı yapmak üzere bet malumat gelmemiştir. Fırtınada Beyoğluspor - Galatagençlcr, saat 1 Top~ vakti ?a~da bütün milletler- berı birikmiş bir çok veı gi borçları bir halde suyun üstüne çıkan balıkla-
\'a at!ırnızdan hnreket eden Antalya bazı kazaların vukua geldiği melhuz- 11,30 1 ce selam ve ıhtıram toplarının en - vardır. n halk sopalar, kancalar. sepetlerle 
~lltu da limanımızdan çıkar çık _ dur. Kurtuluş :-- ~eylerbeyi saat 13,30 dahtın~ ve bayram şenliklerinin ila- Belediye bıınlnnn muayyen tak _ otplamıştır. Bilhassa. Bebek-Arnavut-
)\ t Alarmarada şiddetli bir fırtına Silleymanıye - Vefa, saat 15,30 nına hızmet eder. sitlerle ödenmesini ltabul etmiştir. köy, Büyükdere ve Yeniköy sahilleri 
"4~tuımuş ve bilyük dalgalar ara - Tu··yıer ürperıı·cı· bı"r Şeref stadı: Top; va~ti seferde ise ilk ateşi a· Ancak borcunu bu şekilde taksite bağ bu §ekilde torik sürt.ileri ile dolmuş -
~ bir müddet bocaladıktan sonra Da~udpaşa.-:- Feneryılmaz, saat 10 çan ve mulıacimlerin mancviyatuıı Jıyacak şoförlere, §Oförler cemiyeti tur. 
llı.~tkapı açıklarında geriye dön- cı·nayet davası Eyup - Şışli, saat 11,45 yükselten en mükemmel sila.h vazife- kefil olacaktır. Sahillerde en büyük torikler 5 -15 
dı~e ~~manda demirlemiştir. Ban- Altı.ntuğ - Beykoz, saat l3,30 sini görür. T kuruş arasında elden ele satılmıştır. 'k dun akşam geç vakte kadar . . . Beşıktaş - lst. Spor, saat 15,30 Candan temenni edehm kı bundan onajından fazla yUk Bü fırsattan istifade eden İtalyan ve 

et edememiştir [Baş tarafı 1 ıtıcı scıyfadl! ı Fener stadı· sonra pathyacak toplar sevinç ve taşı an kamyonlar y b ık ·1 · k··ır tr ·k 

1 ~'ivelkı" ·· t .12 d !zm· d Katil, Nevzad adında bir gençtir. Galatasaray. - Hilal saat 13 30 o:u-nlik müJ"deleri olsun unan a ı çı gemı en u ıye ı mı · ııııan gun saa e ır en s·ı . K k.. .. 
1 

d" K • , ~· ... lstanbulda ve lstanbuldan muhte - tarda balık almışlardır Bunlara satı· 
ıa .... -·ırnıza. hareket eden Dcnizyol • ""ı enın ervan oyunc en ır. arısına Fenerbahçe - Topkapı, saat 15,30 Eski Topçu Harbiyesi Fransızca. lit istikametlerde eşya sevkiyatı ua- 1 "k · · · 0 •• .. · 
.ı"lllltı. ~ . . tasallutundan şüphe ettiği köy muh- ., an torı lenn çıftı 6 kuruş uzerın · 
ıL... • nadeş vapuru yolda şıddetlı H X Mtıallimi pan kamyonların tonajlanndan fazla d 1 ·· ·· t · Dil 1 ta ...:ııız .. . . . . tarı Ahmed Cevdeti, bir gece, kendi en muame e gormuş ur. n s n · 
'le gu YlizUnden tehlıkeler geçınnış evi d t"f -·

1 
.. 
1
d.. .. b d İstanbul Mekt.eblcrl Vol~ybol ve Fahri özdeniz yük aldıklan ve bu vaziyetin bütün bul sahillerinde yüz binlerce balık 

'v çliikıe Bozcaadaya iltica etmiş- n e, av 1~ ':.gı e 0 urmuş, un an Futbol l.ig heyetinden: ' yolları bilhassa asfalt yollan boz - avlanmıştır. 
apurdan gelen bir telsizden dün so~ra kda, ocagı ya~m~ş, _muhtarı .. 0 - !~/2/ 1940 Cıtmartesi Yapılacak dukları belediye tarafından tesbit e-

~ r:ı_ g ç vakte kadar hareket' cde-l~~g~· 0:~u:t~.k Bıraz s?nkra, 
1 

mut- Futbol Maçları dilmiştir. Bu itıbarla tonaJındnn fazla 
h:~gi anlaşılmıştır. ış dır e a 0 usu cvı .. ap amış, Taksim stadı: eşya alan kamyon sahih ve şoförle -
~un D"'bah saat 8 de Ayvalıktan ccse_ , cızırdıyarak, alevler ıçınde yan S h k . . Ce · · 1 d 1 .,... a a omıscrı: vad Tiniç nnın ceza an ırı ması jçin belediye 
4 n rnıza ı!C'lmesi icab eden Bar- maga b~l~m~ştı~. Fakat, ale~lcr 0 Vefa - YucaiilkU lisesi, saat 14. 1 2 ı 4 zabıtası talimntnamcsıne bir madde 

"aPuru şiddetli fırtına yüzünden kadar buyumlistür ki, ocaktakı ku_ - Boğaziçi - Şişli Terakki Lisesi, 11 1 T ilave olunacaktır. 
etıni tehir etmiştir. rumlar tutuşmuş, \'e ba<'a yanmaga saat 15,10 '}""----:---:--ı=-,.--:--~-:--:--:---J 

k~l'ad . f . . cd başlamıştır. Nevzad, muhtarı burada S f St:: d • • 1 Un fi} a farı düşüyor 
'<llıtr enız re erınde? a-çdet ~ yakıp yok edemiyeceğini anlamış, ce- '.:>ere a .ı. . 3 1 lstanbul beleclıyesi iktısnd müdür-

1 t~ap~ ~aradenııde fırtına ıle sedi ocaktan çıkarmı§, bacayı ve ce- S~a komıserı: Ha~ Ragıb Yalım ~ • Jüğünün Borsa miidUrlüğUnden aldı-
t bır mUcndeleden sonra alb d" ... ı· · .. -tu .. k .. Bolgc Sanat Mektcbı - Ticaret Li- ,,... 

f l'öt 1 se ı sonuurmuş, go rup ıra gom- . 14 6 • son resmi rakamlara nn7.aran ls-
altat . ar a hmanımıza gelebilmiş, mü tUr. ı sesı, saat . 

l}ıdd ş ı p · 1 tanbuldn un fiyatları düşmektedir. tu13t . -~tli lodos limanın ~çini d_e Çok geçmeden i~ anlasılmış, Nev- . e~tevnı:ya Lisesi - Darüşşafaka 
lıa.ıd ettigınden saatlerce uğraştıgı d k 

1 
':>' • 

1 
J .. ısesı, saat 15,10. Son günlerde bu dü üklük çuval ba-

\> e Gaı ta za ya a anmış, yarı yanmış ces~ ! 4/!/ 940 C eına on lrnruş kadardır. lkbsad mü_ 
. ~ece . a rıhtımına yanaşamamış gömüldUğiı yerden çıkarılmış, katil, 1 umartesi Yapıl.acak dürlliğii un fiyatlan bıraz daha düş-
ll'liyeYi Salıpazarı açıklannda. de - suçunu oldugu- 'bi itırnf etmiştir. - Vole1Jbol. Maçları 

la11n
1 

tek geçirmiştir. Vapur yolcu- İşte d.. h~k. h k &yoglu Halkc\ı salonunda: tUğU takdirde ekmek fiyatlarında 
ı.. n .. .. ' un a ım uzuruna çı an S h . . derhal tenz1·ııı.t yap kt ·ıı~lt· •Omorkorlerle çıkarılması k t'l b k fld' J a n komıserı: Muhta.r Emre. · 1a a<',a ır. 

11 an lin olmadığından vapur yolcu- b a ~ au ~· 1 dır ve avanın mevzuu Hayriye - Işık Lisesi, saat 14. SOLDAN SAGA : Bu düşüklüğe Toprak :Mahsulleri 
YIQı~_ cak sabah saat 8.30 da rıhtıma uKctic·ıı va ka ır. d d tt·· . Galatasaray - İstiklal Lisesı, sa- Ofisi tarafından lstanbula ucuz fi -

---.. ·---
Bulgaristanda bir tayin 
Sofya, 22 jA.A.) - Atina büyük 

elçisi Dimi tar Şişman of, hariciye. 
nezareti genel sekreterliğine tayin 
edilmiştir. 

Tepebaşı dram 
kısmında 

Bu gece saat 20.30 d 

-O KADIN ... 
lstikW Cn.ddc inde Kor.:ındl 

Kısmında 

Bu gece saat 20,30 da 

JIEIUU'.8 YERLİ YERİNDE 1 .... ~an v rd k b"l . a , sa ın ve urgun ur. uvıye· t 14 30 1 - Kimseden sakırunıyan. " ti ·ı b ğd 1 'r~İt apu an §ehre çı a ı mı§- ti t b't d"Jd'kt hak· b a , . .iR a verı en u ay aıın ve jktısad 
'ı~ Dün akşam Karadenizden li- .. es ıl e ı t ı_ en sonra, ~ ı;;, d u Haydarpaşa - İstanbul Lise.cıi, sa- 2 - İsyan eden - Finlandıya Baş- müdür1Uğii tarafından dı§anya sev- ..--------------1 
~etv ita gelmesi beklenen Cilmhuri- ışı ~asilık~aptlıgını sorukyodr. ~ ı e, at 15. vekilinin ismi. kedlJmemesf için alınan tedbirlerin Ankı:ara B 
I> apuru d . aynı s une e, :7.erre a nr tıtreme- 3 ... 1 h b" ıt.-·ı Jd w u arsasının 111eıertı a muayyen saatte lımana . . .. .. ......... •••:ı•-.,. ..... - ....... __ .. - "" eş ur ır çayır. &mt o ugu zannohınmaktadır. 

tu. emiştir. den, hadıseyı şo~le anlatıyor: POLiTiKA • - Fransızca "imdad,, - Siyah. 
~u.n saat . - Ben askerdım. Burada yoktum. • • • 5 _ Kör. Ahşap evler oda oda 
~a~~~a har~~!e ~:~~ı~~=~an ::~ Mk uhtar::,Ce

1 
~·det, da~a bken burada ik:n Garb demokrasılerının 6 _ Parisde talebelerin ikamet et- kiraya verilmiyecek 

1ıı,~·'lr\I fırtın .. .. . arım ı•e ıımeye goz oymuş. Benım yaptıkları ablukanın tikleri sokağın ismi - Birden- Büyük ahMb binaların oda oda ki-
.t.~ne hır k a yuzunden harek. ctın.i gitmemi cana minnet bili'vor; karı- • • • 
fil t. a m ... F rt h f fled 1 J halıhazır tes bire. rnya verilmcsinı men için belediye "<lk..ı· ışur. 1 ına a ı ı- mın pe"'ine düşüyor· önce tatlıhkla ırı 
!!q~lır "~~e bugün saat 15 de kalka- muvaff~k olamayınc.a da zorbalıkla' (Baş tarafı 2 inci sayfada) 7 - Beyaz • Denızler arasında yol. zabıtai belediye ni?...ımnamesine bir 
~ı,A · .ııne du" t 1 d K d ' d" 11 tü 1 1 -• d 1 •. 8 - MUstahkcm yer • Bır renk. madde koymağa karar vermiştir 
1 ~ bi . • n saa e ara e- tehdidle karımı bnştnn çıkarıyor. Bu ır. a a >azı sa ı.uar a~ m nıu - . · 
l'llıal\ı~ı .. ~ave seferi yapmak ü~ere benim 'kulağıma vardı. Döndükten badelc<le bir tezayüd bile miişalıt'cle 9 - Tnvır • Bır ırk - Yol. 1 Buna sebeb oda oda kiraya verilen 
~~!atın <.\lan hareket eden Denız - sonra işi tahkik ettim. lşin doğru ol- edilmektedir. Diğ~r taraftan Dani - 10 - Ziraat - Bir oyun. e~lerde sık sık yangın zuhur etmesi-

l'l>..ı ın Karad . d B 1 ·ı B 1 · ,... dır l'ııi'<\(an ileri . enı~ vapuru a ey- duğunu anladım. mar m ı e u garıstan da Almanya- YUKARIDAN AŞAuI : · 
t'letrıı·ı:ıtı·r gıdemıyerek orada do- Köyde bir mekteb yapılıyordu. Mnk ya karşı ihracatını arttlrmış devlet- Son on sene 1ıırfında vuku bulan 
"' ~ -. 1 - Koyunun bir kısmı • Amba - ı 01. 40 b 

1 
vlltı l{a · . tebe kereste lazımdı. Cevdet bir gün ı~rden madndclur. Hundan baska ha- yangın arın o ı u gibi binalaı-da 
~ l>oata tadenıze saat 15 de muay- beni çağırıp ağaç kesmek üzere or _ zı devletlerin ele, mesela l\lac.~risfan 1 2 _ ~~·~m olmak _ Rusça "evet,,. zuhur ettiği için yeni zabıtai belediye 
ı... ... ltltıtn ~ Yapacak olan Tarı vtl - man(l yolladı. "Gece de orada kal.,, ile İtalyanın vaziyeti daha az sarih·! 3 _ lp _ Soğuk bir şey. nizrunnamesinde bu maddenin kon _ 

arelteti fırtına yuzun" .. den ded" y· b" f • dl k a·· .. d"" -·· .. tir. Ve lıo iki memleketin de abluka- masına zaruret hasıl olmuııtur. 
~ saat 1 ı. me ır esa ı uşun ugunu 4 _ Katiller vurulur. ~ 

lıı"-geden d'~5 e bırakılmıştır.. anladım. Gece ormandan döndüm. E- yı lnra<",ak mahiyette Berliut: yar - 5 - Doyurmak - Eski bir harfin --... _ 
tı:"U -ı.a onmekte olan Mersın va- limde rift.eyle odada saklandım. Biraz dım edeıni,receği aşikar görünmek - İki mayin görUndU 
.."ti1 •wı rrn ~ okunuşu. 
tli 2ltn1ını arada Tekirdağ limanına sonra, ahır kapısının açıldığını far - tedir. 6 _ Nefer. Karadenizin Lefke adnsınm şimal 
"te"rJe bı.ı :· li~va milsaid gıttiği tak- kettim. Cevdet, ahır kapısından içeri 7 _ fülid açılırken çıkan ses _ tarafında 15 mil mesafede bir mayin 
~~~k~ımanımıza gelmek üze- girmişti; bekledim. Çok geçmedi, bu- Bağlanır. göıiilmUş ve alakadar makamata 
~~~ l{arad:~ktir. Akd . d b lunduğum odanm kapısı açıldı; ka - 8 _ Bir nota _ Bir vilayetimiz. bildirilmiştir. Mıntaka Liman reis _ 
t~ "atıur z ve enız e u - ranlıkta, bir gölge, odaya girdi. Göz- 9 - Bir çiçek _ Başka yere götür- llği vaziyetten denie;cileri haberdıır 
'ıı ~ .\:nk larcian gelen telsizlere lerim kararmıştı. Elimdeki çiftenin etmiştir. Bundan b<H•ka Bog-azın gun·· 

tıtıa ara vap d .. ti te a· ~ 
tıq· • Aksu . . uru . on ş . ıre - tetiğini çektim. lşte, ondan sonra ne doğuşu poyraz cihetinde sahilden 6 
~t~le Saıns:ıdiete Rızede, G~~~su olduğunu bilmiyorum. mil açıkta ve 15 mil mesafede ilstU-
~~l:~?e ''il.· nda, Anafarta donuşte Ben, Cevdeti öldürdükten sonra 
d ~~ U\lŞer gUn röta ı kal vanc §eklinde bir cisim görülmüş 

22 Şubat 19'0 
I<isatlan Kapanış 

1 Sterlin 5.21-
100 Dolar 130.19 
100 Frank 2.95 
100 Liret 6.68 
100 lsv. Fr. 29.105 

Amsterdam 100 l<'lorin 69.1324 
Berlin 100 Rayişmark -. 
Brüksel 100 Belga 21.8225 
ı\.tina 100 Drahmi 0.965 
Sofya. 100 Leva 1.5825 
Prag 100 Çek kronu -. 
Madrid 100 Peçeta 13.36 
Varşova 100 Zloti -. 
Budapeşte 100 Pengö 23.415 
Bükre.5 100 Ley 0.6125 
Belgrad 100 Dinar 8,065 
Yokobama 100 Yen 31.045 
Stokholm 100 İsveç kr. 30.8275 
Moskova 100 Ruble -. 

ESHAM VE l'AllVtLAT 

TUrk borcu I pe§in 18.80 
Ergani 19.87 
Sivas - Erzurum 1 19.12 
Sivas - Erzurum VI 19.23 
Merkez Bankası peşin 108.-~ r. buınl r a,, . - yakmadım. Götürüp gömdüm. Sonra Karadenizde bulunan vapur kaptan-ı 

~!'~ Antaıyaa upınar vapuru gı • iş meydana çıktı ve beni yakaladılar. lannn vaziyet bildirilmiştir . 
.\] ltaınıı§] a, Etrüsk gidi§te 1z - YakUğım doğru değildir. '----------------' 
~ .. ~()a ardır. Bundan sonra mahkeme şahidleri duğu ve bu tazyikten kurtulmak 1 -
~~ lı.erha: ~~amlara şimdiye ka- dlnlcmeğe başladı. Şahidler, vakaya çln .h?~eyi ynpmn.yı düşilneooği de 
~t~ il-, lı)~n bır ka~ ha~eri. gelme- ~d bir ~ey bilmediklerini, yalnız bir bedihıdır. 

devanı anın w~ıddetlı bır su - sılft.h scsı duyduklannı söylüyorlardı. -~ 
llttl~ tebliğ ed.<:d~egı evvelce denizci- Mahl eme, bu i§de en ziyade ma- Almanyaya gıdecek ıtalyan 

l<) at.ı..ı hare~1;:1ış ~ld~~dan daha lum tı olması Jaz~m gelen katilin kn- işçil ri 
h:.tq ~rıa litn t edılm1stir. nsı Fehime ile dığer şahidlerln ça - Bern, 22 (A.A.) - Almanya ile 1-
~~ .. <ltaıa.ra anınıızda da ufak tefek ğırılm larını ve dinlenilmelerini lü - talya arasında bir çok İtalyan ziraat 
tıı \>oıııe.rtııcle ~be~ ~lmw tur. Orta- zumlu gördüğünden, bwıların çnğırıl amelesinin Almanyaya gınnelerine 

aııuı-u d enıırlı bulunan Ten- ması için muhakeme baska güne bı- müteallik bir itilafname akdedilmiş-
enıtmfuini taramı§ ve 

1 
rakıldı. t.1r 

P. T. T. Umum Müdürıüğünden: 
ı - ldnre lhtiyncı için 100 ton gazoyil pazarlıkla mUbayaa oluna

caktır. 

2 - Muhammen bedel 13320 lira, mmakkat teminat 999 lira olup 
pazarlık 4 Mart 94.0 P art i aat 16 da Ankarada P. T T Umumi Mu· 
dürlük bin cıı kt t mı.lma kem syonundn yapılncaktı~. · 

3 - l"t ~ııı r kkdt temınat makbuz veya banka teminat mek-
nunt ve arını h,a mı n mczkCır gün ve saatta o koıwsyona 

'~. nı go~-mc ü c:::-e dC' her gün mezkfır binada P. T T. Lev~ 
ı0une müracaat edeceklerdir. "talü .. m 
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NEVROZiN 
BAŞ, DIŞ, NEZLE, GRIP,R O· 
MA TIZMA, Soğuk Algınlık' 

ve bUtUn ağrllarını derhal keser. Lüzumunda 
günde 3 kaşe alınabilir. 

~ 
~========:..:=============== 

İstanbul C. müddeiumumiliğinden: ;. 
İstanbul mahkemeleri için açık eksiltme suretile mübayaa ~l~ 

40 aded dosya dolabıuın eksiltmesi için t.nym edilen 21 2 940 gU.P 
14 de talih çıkmamış oldUb'llnclan 10 gün milddctle uzatılmıştır. 

Mllhamınen bedel 2160, muYakkat teminat ta 162 liradır. 
Eksiltme 2/ 3 940 cumartesi günii saat 12 de İstanbul Ad}iye 

zım dairesinde yapılacaktır. İstekliler şartnameyi tatil gi\n!erı~de; 
ada her gün Adliye Levazım dairesinde görebilirler. lstcklı!enn t/ 

ve istenilen vesikalarla birlikte mezku~ gün ve ~attc Adliye l:fao 
dairesinde toplanacak sat1n alma komısyonuna muracaatları v~ ~01 , 
retinin müteahhide aid olduğu ilan olunur. 1 ' 

,lfllll~~-5~ T ü r kiye ~--~ 
Şişe ve Cam Fabrikal~rı 

Anonim Sosyetesinden : .. 
Şirke~iz 19 2 940 tarll!in~e.~ .!tih::ıren as~ari 200 l~ra!•:!' -:: .. 

rislert• taallıil< eden malları ı,mınonunıle Şeyh l\lehmed Ce~ Janl a.1-
haJle.si Utl x•i sol<ağm<ln. kain 22 ııımmralı Yeni Tic~rct hıuııntll dft" 
rinci katuıdıı tesi<> e~ ledi'ri te\'zl deılOSundan Sfl\'ke amade hulUJl 
racakhr. nıbl 

Sipari~ler t":\'\'elce de olduğu "'r\bi sosyetenin Galata P~ iJ'll 
JNWU"I tş hanının birinci katında kflin 1 tanbal hilrosunda tu• 

.. ______ ... __ cdilc~JdJr. • ~ 

lsatnbul Hava aktarma anbarı direktrlüğünde~ 
ı - lkinci i18..nına talih (!ıkmadığmdan bin eltı yüz kilo sığt~ gO' 

18225 kilo ekmeğin pazarlıkla üçüncü eksiltmesi 26 2/ 940 pazarl 
nil saat 1l de Yeşilköy Hava Aktarına ambarında vapılacaktıı·. 

2 - Etin muvakkat teminatı 50 lira, ekmeğin 150 liradır. ıığ• ; 
3 - tstekli~erin . §artnnmeyi gö~ek ilz~re her ~ ve pazar ~· 

ı-eceklerin mezkur gün ve saatte temmatlanle komısyonumuza 111 

~ı~- ---- "1418,, ~ 
İstanbul Hava aktarma a barı müdürlüğündeıı: 

1 - Hava birlikleı·i eratı için 200 aded nöbetçi muşambası atııı' 
caktır, . dş 1" 

2 - Pnz:ı.rlıkln. ihalesi 26 2/94.0 pazartesi güııU saat 11,30 .. 
şilköy Hava Aktarma ambarı satınalma komisyonunda yapılacak~· f' 

3 - İsteklilerin şart~am~ ve nümuney~ gorm.ek üzere. her .. ~~ ,.. 
zarlığa gireceklerin 270 lıra muvakkat tcmınatlarıle mezkur gun

17 attc komisyona mUracaatlan ~ 

.-Öksürenlere: Katran Hakkı Ekrem~ 
L. Hakkı Katran Pastilleri de vardır ~ 

l Yazım Am,rlıbl 1 .__A_sk_e_rı_i ~-----Satınalma ~omisto u ııa ları o A v E T ~ 
\stanbul 

1 Beyoğlu Yerli Ask--erlik şt' 
. Üç bin yUz .. al~ış ki~o .beyaz, ik~ den : ~ 

bın seksen dort kılo hft.kı veya gn Adları aşagı· da. yazılı vedek ~ ' 
• t)I. 

renk olmak Uzere beş bin iki yüz kırk ların askerlik muameleleri te , 
dört kilo yerli fabrikalar malu~atı dilmek üzere nüfus ve hü~Ye~ 

. . . . . tire alınacaktır. Pazarhkla cksılt • danlarile hemen şubeye ınura 
H endek sulh hukuk mahkcmeainden: jicrasına ve duruşması 14/3/~4? per- Konya A8lıye Hukuk Hdk"1mlığınde~. . . • .•. mesi 26/ 2/ 940 pazartesi gUnü .saat lan ilan olunur. ıJl~ 

Hendeğin Dereboğazı M. den ve 1 şembe gUnU saat 10 na talıkıne ve Konyanın Kuzgunkavak mahalle - tinın ıl~n~ tebh~e mahke~ece kıv 14.30 da Tophanede Lv. amirliğı sa- Levazım asteğmen Ali oğlu il 
balen 1zmitte Singer kumpanyası mU· karan mezkurun, hukuk ~ul~ mu- sinden Hasan kızı Ayşe tarafından rar verılmış old~gun~an mu~d~ • tınalma komisyonunda yapılacaktır.! Erzurum 322 (38058) • ,, 
mesaili Mehmed oğlu Osman vekili hakemeleri kanununun lil ıncı mad- Dolau Battallar mahallesinden Mus- ~e!h merkum~n ~~u ılln tanhınden Tahmin bedeli on beş bin dokuz yüz Piyade yUzbaşı Halil oğlu JI 
dava vekili Sefer Arutan ta.rafından desi mucibince ve 20 gUn mUddetle tafa oğlu Hasan aleyhine: Müşterek l ıtibaren on ~ .. ıçmde esas davaya doksan dört lira yirmi kuruş kat'I İstanbul 320 (31513) rıt 
yine Hendeğin Kemaliye M. den Mu· Uanıpa ka.ra'r verilmiş olduğundan hayatın tahmil ettiği vazifeleri yap- l ceva.b .verm:sı luzumu ve cevab ver- teminatı iki bin üç yüz doksan do - SUvnri teğmen Mustafa. oğlO 
kayidin Hamdi ve evlidlan Ahmed ve !keyfiyet tebliğ makamına kaim ol -ımamak maksadile ve muhik sebeb ~edıği takdırde nıuhakeme gUnU ta- kuz lira on üç kuruştur. Nümunesi zım Selanik 324 (39049) 'fJ~ 
Mehmed aleyhlerine ikame olunan mak üzere ilan olunur. D. N. 940/8 olmadığı halde kanuni müddeti mü- yın olunarak ~uhak~~ye ba.~ı_ıaca- komisyonda görUIUr. "663,, "1403,, Levaztm asteğmen HüseyiJl g) 
izalei 3üyu davasından dolayı M. a • ltecaviz bir zamandanberi birliği ter- ğı dava arz~ali sure~nın U:b!ıgı ma- • • • lnu oğlu Hasan Aziz 317 (3o5lij;' 
leyhlerden Mehmedin ikametgahının Or. Feyzı· Ahmed Onaran - kedecek kocam mUddeaaleyhin birli- kamına kaım olmak uzere ılan olu - . .. 1 Muhabere teğmen Mustafa 

h ı b b·1 arzuhal ;t,, d . . ihta k nur 200 kıto sut tozu alınacaktır. Pa - • ) ~ meç ul o maaı esa ı e sure- 6 e av et etmesının nna arar · _ ___ 1 kl •·-'ltm . 24121940 • • oğlu SUleyman 314 (18086 .ı 
· hk eli b ~-ı talik rltm~ı hakk d .k 1 da --- zar ı a eıuıı esı cumar ğl 111> tlnm ma eme van an_.ne OUd ve zıUırevi hastalıklar ve aw ın a ı ame o unan • . .. U t 11 d T h ed Le- Tabib ytizbaşı lsmail o u 

edilerek Yeni Sabah gazetesinin 141 Müt.ehas81SI . va üzerine mUddeaaleyh Hasan na.- Zührevi ve cilt hastalıklan tesı gun .sa~. e op an ~ Selanlk 313 t36072) . lf 
ikincikinun 940 tarih ve 612 sayılı Pazardan maada hergün sabah- i\mına gönderilen dava arzuhali sureti •• va?.ım lmırlıgı sa~n alma. komısyo: Tabib yUzbaşı lsak oğlu !4~ 
nlishasile ilanen yapılan tebligat U- tan akşama kadar. Ankara cad. merkumun gösterilen adreste olma- Dr. Hayri ÜmPr nund~ yapıla~aktu. T.ahmın bede~ı tanbul 313 (14765)~ 
serine ~uaö~den günde bi~t . vebeya Cağaloğlu yokuşu köşesi 43 No. dığı meenıhatla tebliğsiz olarak geri Öğleden sonra Beyoğlu Ağacamii 21 0(~ hberall~emırtıtatık30 .lıı adır. lsıteklll-ı Salıibı : A. uenlaıcddin S·~,~~ 
bir vekil g n ermek suretile ıca t Telefon·. nog99 çevrilmiş olduğundan davacının ta - enn ı eaa e omısyona geme e- N • t "d" .. ...1acid ı~:ı~ 

• •• • .c;..-) karşısındc No. 33 Telefon 41358 . .. eŞTıya mu urd : ., t>UP"" ~ 
atmedıgındcn gıyaben muhakemenın ılebile bu babdaki dava arzuhali sure- rı. 1408,, Basıl 1ı'?ı 3er: ~~ 

FOSFARSOL, Kanın en hayati kısmı olan kırmızı yuvarlacıklan t.azcliyerek ço;;aıtır. Tatlı iştah temin eder. Vüc:ude devamlı gençlik, dinçlik; 
rir. Sinirleri canlandırarak asabi buhranları, uykusuzluğu giderir. Muannid inkıbuzlardn, barsak tembelliğinde, 'rifo, Grip, ZatUrrieye, sı 
nekahetlerine, bel gevşekliği ve ademi iktidara ve kilo almakta şayanı hayret faideler temin eder. 

~ 
rosFARSOL'Un Diğer bütlln kuvvet §Urublarından üstünlüğü DEVA.\fLI BİR SURETTE KAN, KUVVET, lŞTlHA TEMİN ETMESİ ve 

kullananlarda bile tesirini derhal göstermesidir., 

Sıhhat Vekaletinin resmi müsaadesini ha.izdir. Her eczahanede bulunur. 


