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Her Yerde !5 Kuru' 

ngiliz Tayyareleri Heligoland ·adasında 
yet Rusya isveçe

1 

Alman Gemilerini 
n teminat verdi Bombardıma,; Ettiler 

Rus 
r ması Moskovada telaş uyan ırdı .. I . d t tt•ı us erıne av e e ı er 

i 1 Londr&, 28 ( A.A.) - Resmen ha- ı 
t ber verlldiğiM göre, İngiliz tayyare

leri &alı - çarşamba gecesi, Heligo -
land yakınında harb gemilerini bom
balamıştır. Hava Nezaretinin bir te.'I>· 

1 

l'tn ~1'irl6rinden biri RU3 bombardtmanındıan sonra 

~vyet Şimal denizi Amirali Kuznet zov tayyare 
, ile Mufmanska hareket. etti 
ba"k"":"'"'"'"'ı"'"'"'ı'"ı ........ :·- Stokholnı, 23 (Hususi) - Sovyetl71;rilen haberler Moskovada va Bertin 
Q u pe ro e rı rin Stokholm §efircsi, bugün lsveç de endişo uyandırmaktadır. 
~ • hükumetine, Moskova hükumeti na· Daily Telegraph gazetesi, diplomasi 

1 mma, Rusynnın lsveç hakkında mü- mch~filinin_ ls~andinavyada.k:i vaziy&-
,~yayı petrolsüz bırakma - tccavizane bir fikri olmadığı hakkın· tin silratlo ınkışafına muntazır olduk~ 
~ ~n muka\·emetioi kırmak da teminat vermiştir. larını haber vermektedir. 

~ tesiri düşUnUlüooo lnglliz Donanmaı ı Bertin \'e Mo~- Şimal Buzden.lzi So\1·et Jl'Uoea 
~ l'e ile Fransaoın Rus ııet- koYada 7e1Rş Uyandırdı Kumandanı Munwuıslc'ta 

tnesclesini cld(li surette Londra, 23 (A.A.) - Pctsamo a- Londra, 23 (A.A.) - lskandinav-
p karar vermiş çıklarında İngiliz deniz kuvvetlerinin yadaki İngiliz muhabirlerin ekserisi, 

..-;.ınetmek zaruret 
dolaştığına dair ecnebi kaynaklardan [Sonu 1 i~] 

llği bu hususta diyor ki: 
"Salı gecesi, hattA çarşamba sa -

babı tayyarelerimiz Heligoland kör -
fezi üzerinde çok faaliyet göstermiş -
ler ve ada yalanında gördükleri harb 

[Bonu 3 anci«i.6] 

Uydurma bir 
Haberin tekzibi 
Şark hududlarımızda 

asker tahşit ediyormuşuz 
Moskova, 23 (A.A.) - Stefani 

ajansı bildiriyor; 
Sovyet filosu organı, Türkiyede 

yapılan askeri hazırlıklan tebarill 
ettirerek Türkiyenin yarım milyon 
as1·c..; seferber ettiğini, bunlardan 
~:50 bininin Ttlrk - Sovyet hududu 
boyunca tahşid edildiğini yazmak. 
tadır. 

Bundan maada Türkiye, hudud 
yakınında hangarlar inşa ettirmiş 
olup bu hangulard&, yeni olmak 
üzere 500 tane 1ngili.z, Fransıs ve 
Amerikan tayyaresi bulunmakta -
dır. 

Anadolu ajansımn notn: 
Anadolu ajansı bu haberin kaı

tiyen aslı Olmadığını beyana me -
zundur . 

Milli Korunma 
~btie, ' -~ x~ Alman hus dudJa{'( ~nnde. yakın \'e 

Develide 
zelzelenin 

tahriball 

'Karadeniz 
Sovyet 

donanması 

-------------------------------------
Kanunu 
heyeti ~~~yan eden harbde 

~~ ~.toUenlen· birini oynıyan 
\1A..;~:~~lbaşına muazzam bir me 
\ ~ etmemesi imkan haricinde 
~ika, Avrupa kıtasında iki 
\ ~lıl._ tnemlekel hududlnrı Uzerin· 
~~ ~benm tabii bir surette ce- • • •• •• 80 \ltı..et?nesine imkan bul~nsaydı 37 kışı. oldu, o 
\~ka me.qelelere ehemmıyet ve-
'~ Ve harbin talil bu normal hayvan telef oldu 
"-'ıerın inkişafına muallak bu-

b~lt. Fakat şimdi görUlüyor ki Kayseri, 23 (A.A.) - Dün sabah 
~ ~ için de mevcud istihkamlar Develi felaket mınta.kasında tayyare 
'~ faalıyeti kökünden baltalıya- ~ lstikşafı ya~~nlmış, b~ m~teakıb 
\ ~:·~e kuvvetli birer engel teş- ı Kayseri valısı, bcraberınde aJansı -
:\ ~Otlat. Şu halde, harb ne su-: mızın muhabiri oldu~ ~alde, zelzele 
~.~<:ek? Muharebeler nerede veısahasına hareket etmıştır. 
~~e vukua gelecek? Zelzelenin Develi ~azası kö!l.erinde 
~bu auaılere cevab aranırken, yapmış olduğu tahnbatın bilançosu 
~ l>etrol kuyularına takılıyor şudur: 
~~a tevakkufa mecbur oluyor. [Sonu 3 üncü aayfada] 
~ lt-a, bir sinir harbinde, bir yıp- :•·---

~ ~e bi~ın hale sokmak har~i?- Fırtına şıddetle 
~~ 1 ll'l\iessir bir rol oynıyabılir. 
~ ~ ınuh~ olduğu pctrolil te· Devam ediyor 
~ 'eınıyecek olursa mağlflb ol-
ı..."'hı ektir. Fakat bu ı>,etrolti elde Ege, Marmara ve Karadenizde bir 

\>e e tlasıl mani olmalı ki Rusya kaç gün evvel başlıyan eiddetli fır
\.ı. ~ l'a Cizll müttefikidir; Ruman- tına dUn de bütün şiddetle devam 
·""tU:11tı.nın kurbanlanndan biri etmiştir. Bu scbeble vapur seferleri 
tt.": ~h ~e bulunmnlda beraber, bu tamamen inkıtaa uğramıştır. Ege, 
·~~e ~keyı ve tehdidi geciktirmek Mn.rmnra ve IUırndcnizdeki mahfuz 
t:~ endi elile Almanyaya petrol limanlara sığınan vnpurlar yollanna 

K o o r din as yon -
ilk • • 

ıçtımaını yaptı 
--------------------------------------------Ankara, 23 (A.A.) - Mim korun- Ankara, 23 (A.A.) - Bugün Baş-
ına kanununa göre teşkili icab eden vekil Dr. Refik Süydnrr.ın riy ... s~tinde 
Başvekilet merkez bUrosunun umumi koordinasyon hcyctı ılk içti:naını Y·ll 
k!tibliğine Siyasal Bilgiler okulu mış, milli korunma kn•ıunl!.11& r.aza • 
profesörlerinden ve 1ş Bankası mali ran merkez bürosunun tc{Jklline vı 
tedkik bürosu mildUrU Hazım Atıf I aşağıdaki meselelerin icra vekilleri 
Kuyucak tayin odilmi.§tir. ' [Sonu 7 i:."'idc] 

SON DAKiKA: 

"Yeni Sabah" gazetecilik hizmetini yaparken 
harb haberlerini aldıOı husust tertibat ile 
okuyucularma bir gUn evvel vermek imkan
larım bulmuştur. 

Bir A~n mecmuasının Yaw.s ue Karedmıme1ti en kudretli Fin cebhcsinde Garb cebhesinde 
8ooyet gemm Pari87«:ıycı - Kom mu na ile yaptığı mukayeae ------· ·------

Pari , 23 (Hususi) - li'inlandiya Paris 23 (Hususi) - Sar'e. mlica 

Berfin balon mu uçuruyor yoksa ccbheswde ':nziyat deği memiştir. \Tir şark.ve garb nun~aıannda mu-
' Ruslar, Karch berzahında, Camara, ayyen hır topçu a~ının ka.ydedil • 

h k • L f • • tı• J d • ? Taipala, Mosik gölil üzerinde ve diğer mesi müstesna, keşif ve devriye faa~ 
Q lRQ e mi 13 ne. #! tyor • muhtelif muıtnknlarda taarruzlarda Uyeti hnricinde cebhedo ehommiyetll 

Yazan : A. Cemaleddin Saracoğlu bulunmu§larclır. Ruslar her tarafta bir hadise zuhur etmemigtir. 
~ektedir. devam edememişlerdir. 

gazetelerinden birinin ma- Evvelki gUn Mudanya postasını Evvelki akşam Paris ve Bcrlinı mühim ve bilyilk manevralardan son-
(Sonu 5 inci sayfada) yapmak için Marmaraya açılan ve radyoları Sovyetlerln Kara-ıra Sivastopola avdet etmiş olduğunu,, 

tardedHcrck bir çok tank kaybetmiş- Alman tayyarcle~ Frnnsanın gark 
lerdir. Bununla beraber Vipuriye on mıntakalannda 5 llA 6 kere keşif u
kilometre m~<ıafedc küçük Vouimi a- çı•vlannda bulunmurılardır. Her iki 

&u..e)1a<lahl4 YALÇIN (Sonu S UncU aa,fumwa) deniz donanmal&rlDın "uzun süren rSonu 7 incid~l (Sotıu ~ ünoilM] l~ 1 ~] 
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YAZ.AN .ı f anSl 
TEFRiKA NO: 35 Kopenhag kon ~çt ·~ 

A si er Hali( e ordularının Konyaya 
geleceğini ilan ediyorlardı 

Halkevlerinin 
8 inci ylldönümü 

Beyoğlu halkının\Memba· sularının 
iman tazyikinin gt tJtrillİ' 
tığı ~imal meınltke ·,et ,11 

Ekmek derd.i lslahı meselesi 
iı;inde bıllunduğu miişkül '~tt1lrtJ· 
euUmle bv~ ile Norv~ln rl ri~~-e* 
hldarına, muhs.rib de,·Jetlc bfidiöit' 
ettirf'omecllği artık Altına.ti< vğt ıJt 

. Fakat onlar db. kemküm edi- \ camiini çevreli yen ihanet dalgalan, y b .. .. k . l F l . k t D h• t -V k .. ~ 1-. • t silr. tamamlle meydanJı çıle eJıtıtl' 
h tablannı tenvir edeeek de- biribiri ardııla camiin duvarlarına arın uyu merasını e ınncı arın şır e ya- a 1 iye e w.etının s- sırat1a Ifo~nhnP konferıı.ııst t.tiııdt 

yor, mıı a · ·· d .ı-~ ~ ~ 
recede açık ve kat't bir malfıınat ve- çarp.ıy~r •. çar~ıyor, fakat, b.ır gun ev~ bütün Halk evlerin e parak ekmek kalitesini 1 dikini müteakip talimat- ıniycUi hlr siyasi toplanJJlıı .. 
remiyorlardı İçlerinden biri: velki gıbı dagılmıyor ve hıç de gen k k b d kl .. l • . • k göriinmoktedir. 1"J ıı.ıll' 

- Dic'Ter . erlere olduğu gibi Ak- dönmüyordu. Bahtsız cami, d~e utlanaca . . az u arı soy en1yor name merıyete gırece İSYoç, Norveç ve Daninıa; btl tor 
"ehir veo n:na da adamlar saldık şeriatçilerin ~lan altında uğul- Yann Halkevlerinin 8 inci yıldönil- f.stanbulda mevcud fırıncıların epey İstanbul Belediyesi bundan bir rnhhasla.ruun J\openJuıgdsıl ~ 
emme, daha çoğundan da bir haber a- 1 d&yor, TUrklüğUn cidden kalır~~ müd~r. ~u ~~~~~betle. lstanbulda bir mü~detten~ri. sem~ ~t arala- ~?ddet ev;el memba sulannın ıslelıı lantılan bu Uç devletin.' _li00~ğr'f 
lamadık. Yalnız, Karaağaç ile Bey-ıolan ve fakat yardımsız k~lan muda ve Türkiyenın butun §ehir kasaba ve nnda bırlcşereı· ~.ırketler vucude g~ ıçın bir talimatname hazırlamışb. Şe- FjnlRndiy:ının isökHU .. ıı:~.n tılr t' 
~ebir ve Eğirdirdekilerin de silaha fileri de yeis ve tzbrab içınde kıvra- nahiyelerinde büyük merasim yapıla tlrdikleri malfundur. Bu şirketlerm hir Meclisinden çıkan bu talimatname tığı bir sırada daha 1ıuyııl< 
sarıldıklarını ve hükiımeti dil§ürüp 

1 
nıyor ve uğunuyorlardı. cakbr. Her Halkevi yapılacak mera- hedefi aralarındaki rekabeti kaldıra- tasdik olunmak üzere Nafıa ve Dahi- hf'mmJyet iktisab etmektf'clir· llfl1 

idareyi ele almak üzere olduklarını · • • • sime aid geniş i>ir program hazırla- rak Belediyece tayin edilecek narhın liye Vekaletlerine gönderilmiş ve Na- F11hakika, konferansın ruı.~ir dr 
gelen telgraflardan anladık. Eh... Konyanın Delibaş. tarafından bası- m.ıştır. Her Halkevindeki merasim~ dununda ekmek satmamaktır. Bu su fıa Vekaleti talimatnameyi tasdik ~t- şimal memleketlerinin artı1' si Jıi· 
Yalvaç, lbradi, Akseki, Manavgat, lacağmı, o sırada vıl§.yet mektubcu- Ankara Halkevi e.alonunda Ba~vekıl retle tablakar ve bakkalln.ı:a da bu mişti. Öğrendiğimize göre Dahllıye nüm noktasına gt'ldlldcrl si~'tl 11,rı
Alıl.iye, tsparta, Seydişehir falan gibi su bulunan Kazım Bey (1), İstasyon Refik Sayda.m tarafından venlecek narh mucibince satışları temın etmek Vekaleti talimatname hakknu:la bir diselr.rin ha.rşısmda.ki 1ıattı ı11 fi' 
yerlerin de elleri kulağındadır hani. telgrafhanesile, karargflhı Afyonka- bir konferans radyo ile dinlendi~ten gayesi de istihdaf edilmi6tir. kaç ihtinı.z; kayıd dermeyan etmiş ve kr.tlerine amll olacak vaıuılıı 

Diyor, fakat, belli ki söyledikleri- rahisarmda bulunan kolordu k~man- sonra başlanacaktır. lstanbuldakı 11 Ancak bu şirketlerin aralarında re- bunlar hakkında Belediye tarafından mildir. 1111plı" 
ne kendi de inanamıyordu. danı Fahreddin Beye yav~rl . yu~başı Halkevi bugüne a.id geniş programlar kabet olmadığından ekmek kaliteleri temirini istemişti. Şimal m<'.m~ketleri ıııurtl 

Fesadcılar başbaşa vermiş bir hay- Hayri Bey vasıtasile (2) bıldirmış ~e hazırlamışlardır. O gün her Halke - zamanla bozulmuş ve bilhassa Beyoğ- Belediye bu husus4ı. Dahiliye Ve- n : ~~ 
li düşünmüşlerdi. Nihayet, Nikola - şehrin mUdafaBl için kuvvet ve talı- vinde Halkevlerinin 8 senelik faali - !undaki bazı semtler halkı haklı ola- kaleti tarafından sorulan suaJlere lli- 1 - Halihazır harbinin ." ~-of 
nın teklifini kabul etmişlerdi. Del- mat istemişti. Fakat, bu muhabere yetleri hakkında konferanslar verile- rak şikayete başlamışlardır. zumlu olan cevablan vermiştir. Bu i· mem1ekeUeri hakkında orf;n)l lr1• 
JaJlar bağırtılacak, halifenin dost ve öyle sö~lcnil_di~ gi~~·. ~k de k.~lay- cek, .temsil kolla:ı tarafından muhte- ~on günlerde un fiyatlnnnın çuva- tibarln Dahiliye Vekaleti de bir kaç doğu mühim ve hayati nıcse ~ ~· 
müttefikleri tarafından, Konyaya ca temın edılmış dcgıldi. Çtlnku, o lif pıyesler temsıl olunacaktır. Iıntln 15. 2C' kuruşa kadar bir düşük .. J d t li tn . t d"' 2 - Büyük zararlara o~ıç:ı.~ 

.. ·ıa·V· ı-....:ı- · difer idaresi vıı • ' gune m ar a ma ameyı as ıK e- ,_ c._ 1 deıu:t w ... .J 
yardım için kuvvetler gonderı ıgı zaman wuu şımen ~- ~ lük olduğu halde ekmek fiyatları hl- d kf ... maaunna. amil bu mın.n .JI'~ 
ilan olunacaktı. bancı bir @irket elinde idi: lstasyo~ Jl.A ARıFTE ı ıa 10 kuru~ 10 paradan satılmakta- ece . ır. . . .. .. S - Finlandiya harbi Jll~ 

Bu suretle yeisleri giderilen ve mem~rluklarında da k~ııen. ga.~ı dır,. Alakadar makamlann bu husus- . Talımatname. bu ~dıklerı mutea- ve nihayet harbin ba.şlangıriı•ıJl; i' 
Umidlendirilen Konya halkının cesa- mUslımler bulunmakta ıdı. Hıç şu~- Hukuk faki:'ltesi kütüb- ta veni tedbirler alması muhtemeldir. kıb derhal menyete gırecektir. Bu i· ri husule gelen ,.e hen<llle Jl ·$ti' 
retlerini arttıracak tedbirler alına • hesiz ki, memleketin asayişine aıd ~ • '"""'"~ tibarla Belediye memba sulan sahih- sos fçtinıai ve Jktısadi meseıeJctl 
cak bir taraftan da isyan ittifakına 1olan bu çok ehemmiyetli haberin is- hanesi ıslah ediliyor 1 terine talimatnamenin memba suları nuşmak niyetindt'dlrlf~r. 111ıııı,-
dahil bulunan_şehir ve kasabalara da, tasyon memurlarından gizli tutul - İstanbul Üniversitesi Hukuk Fa - IKTISAD iŞLERi t hakkında.ki bütUn hususatının tatbiki Halbuki bu nımrunede b \lt!t 

·'' ,·e bir an evvel harekete geçmeleri IU- ması icab ediyordu. kültesi kütüphanesini ıslah ve takvi- İh il ni tebliğ edecektir. meseleler, o dereef! luırış.... ,.. ti1 

zumu telgraflanacaktı. Mektubcu Kizım bey, bu hususta ye etmek üzere Fakültede bir komis- racat m~ arımızın Diğer taraftan Belediye kendi elin- bita.rafhklanıiı her vesile ı ... &J 
İşte, Hacı Ali ile doktor lpokrat, cidden t~dire ?eğer bir dirayet velyon teşkil edilmiştir. Komisyon bir standardızasyonu · . de bulunan Hamidiye suyunun ıslahı harb wkua gehnernasine çııJ w;çiiJ 

veliren bu kararlan Delibn§a bildir- fetanet göstermışti. Muhaberede, va- kaç gündenberi faaliyete başlamıştır. İhracat mallarımıZln iyi bir suret- için de esaslı tedbirler alacaktır. muhafaza eylemek istiyeıı ır ıı'" 
mek fcsadbaşılan hemen faaliyete zifesi itibarile ezberinde bulunan kol- --- t ta d d. ed"I k h · t 1 devletler ı~ın ö.~le .... prn.ş1k b d·ıdtlfo • . . . . e s n ar 11.e ı ere ance sa ı - Hamidiye memba suyu için birisi ::.· ._,_ 
geçirmek vazifesini deruhde etmişler, ordu şıfresını kullanmak suretıle, BELEDiYEDE 1 .h . 1 d T .. k 1 Beşiktaş ve diğeri Şişli olmak üzere hiyet arzedlyor ki, dBha şlrJ1 J<lallıll 
. d g·rı·şm·ışlerdi Delı"bnaı bu defa haberi hem yabancı kulaklardan sağ- ması cı an pıyasa arın n ur ma - btı konferans1n ne.u··-'f'lri Jıl1 ~. 
ışe e 1 

• ~ ' l "k • l • • • l 1 1 h. t · · b. t · d "k" 1 tr 1 yapılacaktıl'lı w \JCJ da doktor İpikrat yumuşatmıştı. Tür lamağa ve hem de vakit ve zamanile stimla l Ş erını tesrı ant e ıne gaye ıyı ır esır uyan ır- 1 ı mocıcrn san a nikbin hlr kann.at göstertn"!: ol' 
lü tilrlil ve pek tatlı viı.dlerle Alaed- alakadar makama ulştınnağa mu - etmek için imış ır. . Bek ~ ıe gayri sıhhi olma.~ı dolayı- niil istediği halde, mantik r--
din tepesine yollamı!jtı . .Bozguncular vaffak olmuştu. Fakat. kumandan . . A • • • Son aylar zarfında Amerıka. Itaı - sile l{ırkçeşme suyunun şehir dahilin mo~·or. or'.t( 

d ·ı b k 1 •-tb·k k beyın" Afyonkara.hisanndan altı saat lstanbulda ıstimlak ışlennın yavaş ya, Fransa ve Holanda ticaret mü - deki tevziini yasak etmişti. Bu yasa- izi d ·e N .il a verı en u arar rı.n '4 ı a o - . . .. . \T 1. 8 1 d"ye Reisi Zira, şim:ıl. den n e ' \l:ııv 
'"'1 1 dı ··-- 1·lıkta olan bir yerde vazifede gıtmesı uzerıne a 1 ve c e 1 messillerimizden alakadarlara tebrik gay ragm· en halkın bu sudan kaçak su •tt"kÇ6 .,. .... muR ar ULilA b ted sahillerindeki vaziyet gı ' .. ·ıii,ot· 

B. ·b·~ · · .: · k 1 t ııAıı bulunması muhabereyı· gu··çıeştinniş doktor ı .. iıtfi Kırdar yeniden azı · lcr gclmiırtir Türk maları bu memle- rette istüade ettigı·· ve bazı hamam- g,·1·,. bir muamma h•lı"ncle goril ı.-"''tı ırı ırı uzerıne Çl an an e a ar ' ' b" 1 . ı k b . f d hılmış. "'$ • ..,, n ,,;p· 
taraf taraf yine feryada başlamış _ ımektubcu beye, makine başında sa- ır er ~ m~ mec unyc ı~ e \ ketlerde enziyade itimad ile ara.nan- cıların da bu suyu kullandıkları tes- BugtinlcU deniz harbinde ıııtt Jl,cıı' 
!ardı. •ıatlnrcn cevab beklemek gibi, bilhas- tır. lstı~lnk mu_amelelerı~de kola~ • lnnn başını.la gelmektedir. bit olunmuştur. taraflardan zlva<le zımır ~örcıı1 ı;o 

· .. ·· · . · lık ve surat tcmın etmek uzere ve ıs- • • ·d r 
-. J?hli İ~lfun~ .müjdele~ olsun! ... sa 0 gunku vazıyetU:, çok .bUylik hır timlült kanununun çerçeveleri dahilin lhracdt için kolaylık Belc>diye ~alkın sıhhatine muzir o- lt>ket1er, şimal menılf'kf'lflcrı ·riJ.l' 

Sevgılı halıfemızın, padişahımızın azab ve .ıztırab çektirmiştı. jd b fonnaı·teler bulmak üzere bir Bazı tiiccarlar ıhracal için vaktin- lan bu suyu ıçmekten tamamen mene- işe giriı mrdikleri tnkdir<lr., ctlJ~rtl~ 
·· · · ı d ı tl · ·· d Fahreddıtı e azı 1 nhstı muttefıklcrı o an eve erın gon er- · . .. . k . . l"<>k'l edilmiştir de vagon bulamadıklanndan malları debilmck için bir kanuna lüzum his- deki ticaret eşyasmı Ye ın _1_ıcdt" 
· · d k tl · K Kumandan bey tabıi gorUlmesı om ıs~ on "" ı · ki t k e 111., diklcrı yar ım uvve erı onyamıza . b ed b" ' h 

11 
.. Komisyor:a Vali muavini Halük Ni- uzun müddet ambarlarda knlmaktn setmektedir. Rtı kanunun çıknrılmnsı nereye , .e rne sn. nca ,. 

varmak üzeredir' ıca en ve ır ny uzun suren - b . . . h""k" t .. ım· t• t-elder<llr" -t' ··· b" t hh d b had Belediye reis muavinleri, istim- ve u sebeble taahhtidlerini yerine ge ıçın u ume e muracaat e ış ır. · Ji ) .. . re . .. 1 • d 1 A ır ce ur an sonra, ceva ını ver- · Bövle bir ,·azivf'tfo yapıl~ ç1t 
- .Mumın .. nn ~oz en ay m... - miı:ıti. Cebheden kuvvet ayırıp gön- lii.k miidürü, Beyoğlu ve Eminönü kay tirememektedirler, Bunu nazarı iti - ,...,__. • - • • · 1 ,·c 1 Jaeddın camıındekilerin kuvvet ve "' k 1 d h"ldi 1 K · y bu . t•J H gf\ne ha.reket., hita.r:ıflıldn.rın ı-rıtd 

. .. . . dermek vakte ınütevekkıf olduğun · nın nm arı a ı r e.r. omıs on bam alan r<ısmı makamlar tticcara bir a ) IZJ r ~f.tt ticaret Ye ynsayış}arın1 "r' • 
:ud~U~ıb~~k:;::ı~ı:ı::~:!ıkk~~ dan bahs Be, ilk kuvvet olmak Uze- günden itibaren faaliyete başlamış ·,kolaylık olmak üzere ihracata ama- , • • • ktıy\•etıerinP. dııyn;nrak tcıniıttıı~ıt 
rr:tı:.nHcpsi de ama,p dilemeğe ha- :e: ~olordu karargahı muhafız bölü- br. . • • de malları bulunanlara birer vesika T v . f edı 1 lemck ,.e siffihla bu bitaraflığı 

d All hı ı peygamberini seven ğUnUn, alb s::ı.at zarfında yola çıka- Taksım gazinosu şırketı vermektedir. Harice mal satacak tüc- . . .. . tırınaktır • 
zır ır. a n ' • 1 v •• 1 · ti b" "b" . . . · 1 k · · On beş yınnı gun kadnr evvel bır • Jııt'11 
hal.f · emrine itaat eden mUmin- rı acagını soy emış ve ırı ın ar · Taksım gazmosunu, ış etme ıçın carlar Ticaı·et Odasına sevkiyatını ya ı~akat huna da mıl\'affnk 0 

1 enın d - d ·ı v. tab·- 1 k"I 0 b" r lık gece yansından sonra Bcyazıdda 
1 . Delibaş Mehmed. Ağa son yar- ınca gon erı c.-ccgı ıı o an ten ı teşkili kararlaştırılan 1l ın ıra pacağı gün·i t b"t ed k b. k .. . . · . , . yorlar. , fi"' 
en v ' kuvvetlerinin Konyaya vürudüne ka- anonim airketin bütün muameleleri . t es 

1 
ere ır aç gun Tavşantaşındakı evıne gıreıek eskı n·

1
x.,..r 4·:ır"'ft ..... , Ru"' 1aı.rılil ,,, ,1 

dıma çagınyor!.. d h . Ud f . . al . ·.1 evvel mlıraca~t edeeekler ve bir va- metrusi Ferihayı bıçakla müteaddid ı; '"' .., ....... "' .. . . . . ıes· ar, şe nn m a aası ıçın ınması ıkmal olunmuı:ıtur. ı . Ja.ndlyada r.ltti!q:~ aitr b:ı'""'~.~ 
Bu fcryadla~ y~ıdd~n . ~yı bır ır icab eden tedbirleri de, ayrı ayn bil-ı Hazırlanan mukavele noterliğe tas- gon. vesıkası alacaklardır. Bu ve>.sika 

1 
y~rlerinden yaralıyarak öldüren, Fe- kcnitiltrine do~-rn gelmek fqfiıı"tıtl" 

yapmıştı. Geldıgı bıldınlen yardım dirmişti. d"k tti .1 . f Ş"rkct ve cemiyetle- ile ıhracat.çılar istedikleri gün mal 1 rıhayla beraber yatmakta olan dostu dadır. Bu devletlt'r, Finlerin ııtr"'' 
kuvvetleri, kızıl asilerle tereddUcllü Bu acı haber kolordu karargahın- ı ~d krı mış ımr.u.cı.ıbı"nce muk~velenin sevkedebileceklerdir. Aliyi de muhtelif yerlerinden yara· J1l J .. 

afili . 1 d şa.hl dırmıır • re aı anun b d" . de geri ~ktımelerinln, ştmnl ~.g-
g en c~ an ın_ruş, d v an..: da, cidden büyük "bir teeosür ve infi- tktısad Vekaletince tasdik ve tescili Keçi kılı sahşı ılıyan ve u sırada ken ısı de yara - Jel<d~rini ağır hir tehUlct' ıtııt1't 11• 
tı. Ataeddın tepesme ognı yınc u- 1 d t B ta k d 1 • .. t .. .. .. famm Malatyalı kahveci Hızınn ya - le• 
y 1 1 k 1 b 1 t N k a uyan ırmış ı. aş uman an o· lazım oldııgundan ktısad Muduru İhracatı serbest bırak1l:ın keçi kılı . . . .. . Y. ahOf'ttğinl de blll,,•orlar. Fıt 1.ı • ..ıı-
gu tu u a ın nr aş amı§ ı. e yazı k ·· b··t·· b"tl . 1 . k . . . . . . rala.n ıyıleşmış du:;. Sultanahmed bı- bi ,,iJV. . . ;;. ·ıu f f d . ı;na uzere u un za 1 er, ışga cı uv Saffet Se:.en tasdık ve tescıl ışını ık- satışları hararetle devam etmektedir . . ' . . JA.hiyettar makamlar<lnn clfl ııı 
kı,. c~mıyc sıoına~ ~ı şere e aı - vetlere karşı, büyilk bir fedakarlık mal etme1<e üzere pazartesi günü An_ıt . .. . : rıncı sulh ueıa mahkemesıne verile· di~ne "'Öre, bunlar , Almanyaıııll 
Jerının de ateşlerı gıttikçe zayıflı - ve feragatle tesisine çalıAmakta ol- k ·a kt· - talyadan bu maddl'mız uzenne yem rek sorgusu yapılmıştır. r.• ,. 

d ÇUnk.. bh 1 · ___ , s araya gı ece ır. t ı bl 1 t A .. .. dahaleslnden korkuyorlar. -rtıet' 
yor u. u, ce ane erı ıu.ö.1IDlŞ, duklan eebhenin geri · d k a e er yapı mış ır. ncak butun Hızır, bu cinayeti §Öyle anlatmış- ı 1 
döğüşccek halleri de pek kalmamıştı. \'e knhbcce koparılan ~ı: i:'"an8;'1~~~ Bu yıl etle_r ucuz olaca Türkiye piyasalannda bıı maddenin tır: Ru su~tlP., ştmal mern c dt ıır 

T b da 1 b. · d Y · ş İstanbul et pıyasası bu sene geçen :50 60 b" k"J 1 k .. 'i b" y; • ö~·Je hlr dairel fa.s ide Jç.ersfrt rırt' 
h lkam tau esnba ' mc uknl un kırı b~ manlan? ~a~r almalan ve bu vnzi- senenin bu aylarına nisbetle çok dil- -t l ~n ı oluk cu~l . ır stonu kal - Ftrı~ayla bir müddet metres ya- Junuyor ki, buJM!an kurtutnııı1'1 .. ~ f.q-

a ın assu unu gıcı ıyaca ır yetten ıstıfa.deye kulkışmahı.rı ihti- .. . mt!1 ır n mem c t>t ı ıtıyncı bundan §8.dık. Ferıhanın yaptığı yemeklerden terini bir kf"re dahtt tetlilk' iç .. 
rol oynamıcı.tı O da birkaç becen·kı· . l" . d"" .. U b şuktUr. Bunun sebebı Anadoludan k f 1 d A 1 . . . . . 

lıi • ' ı ma mı uşun yor, aza ve ızbrab i- .. . . . k 1 <·o aza ır. s ~crı ımalalta kullanı- zehırlendım ve hastahaneye kaldırıl- pt'nhnğda t:opJanıyorlar. 
1
...,,t 

tı--llfı.l çıkarıp bağırtmıf}tı. çinde çırpınıyorlardı. Bundan başka kullıyetlı mıktarda hayv::ın sev 0 un· ı ıan keçi kıllarının yeni kırkım mev- dım. Hastahaneden çıktıktan sonra ıı ,,. 
masıdır Yalnız, İsveç, Norv~ Yf'! uıı. .1llc1' 

- Duyduk duymadık demeyin ey kolordu zabitlerinden birçoklarının An d. 1 d k d.. .. d simine de 5 ay gibi uzun bir müddet beni eve almadı ve ayrıldı. Vak'a ge- kn, kun•f"tle Vfl admle te,.·ı<l r.<''""' 
.. . 1 1 M·ıı· .1 . ·leı . K d b a o u a uzn mcvcu unun e ~ . . fi''" 

mumın er... ı ıcı erın başlanndan laı erı onya a ulunuyor ve pek f 1 lm d 1 .1 b k oldugu dllşünülür,;e keçi kılı ihraca- cesı benı eve çağırmıştı. Gece gidip bir bitaraflık ~tya..~tfne d1\,11ıt ıııil' 
jandarma kumandanı Halil bey de tabü olarak bu da ayrıca bir merak 1 aza~ as~ 

0

1 ay~~\.: d u sen~ . u~- tının tahdid cdıl~csi memleket men eve girdim. Ortalık karanlıktı. Lfun- clıklan tal<dlrde hu foplantııtııfl d*' j' 
biraz evvel vuruldu, cesedi yoklandı. ve endişeyi mucib oluyordu. 1 a~ın v. °:c ;.u. ~ı • r ad ~ .. rımı:~ faati bakımından lüzumlu görülmek: banın niçin yanmadığını sordum. bet hlr netice ~J.:Jemfyeoeklrrl •

1
. 

O da sünnetsiz v_e gA.vurmuş meğer!.. Fnka= bUt~ ~u endişeler,. hiç de ~nc::~:~~r~rının a uşecegı tedir. , "~~ yok,. d~i.. ~irderı~ire bir gü- şikurdır. Dr. Reşad s~ 
lnanmıyanlar, hük~met meydanına uzun surnıemıştı. l"llrcklerı yurd • . • Harbı m .. t k"b 

40 
k rultiı oldu; bırısı uzerime' hücum et- rı 'c 

gitsin, gözleri ile görsiinlcr!.. sevgisi, vazife hissi ile çırpınan za - Mımar Valterm mukavelesı ~ ea ı uruşa satılan ti. Onunla vuruşluk. Hiç bir şey gör- keme, hakkında tevkif ks.rn 
Bu ilan, kaynıyan fesadı kabart - bitleriınfa, hemen karargaha koşmuş Mecidiye_köyünde yapılnca~ hasta - mallar bug~n 92 - 9~ kuruş arasında 1 müyordum. Ne olduğunu ve ne yap- miştir. yal.{1~:. 

mağa ve kabından taşırmağa kafi !ardı. Kumandan Fahreddin Bey, hiç hanenin pla.mnı hazırlıyan mımar Val muamele gormektedır. Hariçten 120 ıtığımı bilmiyorum. . !lı~ınn muhakemesine. e bll 
gelmişU. Gereği gibi şahlandınlan ta- de me.y~s değildi. Fakat, teessUrU zi- ter ~~ı. 7.aman~a has.ta~anenin daimi kuruşa kadar talebler vardır. Hızırın sorgusundan sonra, mah- ıkıncı ağır ceza mahkcmcsınd 
assub artık kuduzlaşmışb. Altleddin yade ıdı. Acı acı glilUyor ve: BOTVlsının suretı tanzımı hakkında da lllflflllllllflllllllll'llflll!Jlflllllll nacaktır. ~lll I _ _ ~ ı --:- Çok yazık onlara. Daha hafta- bir ~!'oje hazırlamak~dır. . 

1 lllllfllfflllllllllllflJlf llllllllf lflllf fllllllHlllllllllllJllfffllllltlf lllf lllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllfllllllfll/lll 
f:. sı bıle olmadı, bütün eşrafını getir • Dıger tnrafqm mımar Valter ıle • • s b h 

1 

dik. Cebhcnln her yanını gezdirdik. Belediye arasında imzalanacak muka- A y A T ı a D~_manın vaziyetini, kendi vaziyeti- vele •de Daimi Enclimene sevkolun • 
==--=-=-=:::::ıı:::=---==---=-: ~izı a~ ayn gösterdik, hepsine, muştur. 1 !1 

.A.DONE BEDELl ıcab ~ttiği kadar m~ u~at da verdik. Modadaki heye 1 an 111111111111~~~1!111111111111111 il .1111~11111111 fll llllllllllf llllllllllllllllUll 1111111111111111111111111111111111111111111111111111 lllllflllll lllllll lllllll 1111111 Jllllllllllllfl., 

tENELIK 

6 AYLIK 
S AYLIK 
1 AYLIK 

TOrktyo Hattii, karşımızdakılenn öyle propa- Birkaç gündenberi Kadıköy kayma l\adıko) Halkevin<len. Bet;lkmş Jlalkevinclen· dan itibaren Hcilk · 'komite sCf4 
ganda edildiği gibi, halife ordusu ol- kamlığı hududları dahilinde ve Moda H~lkevleri~in yıldönilmü bayra- 1 - İstiklal Ma.r§ı . mi yap laca v da ·em . iz şıılJC~ 

1400 Kurue 2700 Kurut mayıp düşman ordusu oldugun· u ö _ . .• . . mı munasebetıle haıııfanan progı·am. . ı gnı n 6'VtTn rıtı 
7&o • 1460 • •• • • • g. cıvannda mevzıı mahıyette bır heye- ' ' . 2 - B~vekil Refik Saydam ta- nn~ koyıdlı bulunatı ~la ıfl' 
400 

·150 
600 
800 

• 
• 

rup anlnma.Jannı temın ıçın kendıle- lan olduğu belediyeye ihbar edilmiş- 1 - 21/2/1940 cumartooı saat rafınd Ank H . giln . tt Halke • tlo bıtlı 
rini ileri siperlere lradnr götürdük. tir Belediye derhal heuetı fenniyeden 15.45 de GUzel Sanatlar birliği res· ·1 kank f ·ara alkevınde ve- --1-ay1~~ le vıtı 
B h k ti 1 .. . . . . J 1 1 . .. rı eee on cransın radyo ile din- moıun 7~ o ımur . 
. azı are e. er e uzerı?1~ze. cel~t - salahiyettar bir kaç ınülıendis.i vaka sa~ arının. e:ser erındeı~ ınurekkcb lenmosi • • • t 

: _24 ŞUBAT lt40 Cumarteai tırdJ~mfz düşman ateşmı bıle gds _ mahallinde tetkikat yaptırmak üzere r~ım se~gısı açılma toreni. Ser - .. stJ,LI 
· t3S9 Muharrem IS t355 rt .Şubatll terd~k. . göndermiştir. ~ Beled.ı?'e ~arş~sınd~ eski bcle - 3 - Halkevlerinin çocuğu (§iir) !,5 §'"bat 1940 pazar gü_nıı ~ 

55 Dıyor, bırden gazablanıyor hı"1m y 1 t tk"k t ti . d h dıye tahsıl daıresındedır. 4: - Halkevlerinin milli vazife- 14 de evimiz salcmunda bı!" ~lift~ 
ıın: Ar: 2 Kasım : 109 .. . . . ' yo.&&• apı an e 1 a ne cesm e eye- 25/2/ 9 . . !eri ve bir senelik ç ı ( ...... · · ,..,...1,.,.,.kt S · bır '"" 

ıı-~'------11 f1şkırnn gozlermı Konya ıstikametine lanın siklet mer1iezlnin Modada Dev- 2 - 1 40 Evımız salonun- a ışması söy- .,.,, gı81. wy ......... ,,. ır. ergı 
Ecaıd Saat Y-.ıatt Saat çevıriyoı ve ilave ediyordu: ri k y d 1d ğ .. rUlmUştU da saat 14.45 de toplantı. lcv) müddctlG halka açıktır. Jİ 

ye so ngın a 0 u u go r. 3 B kir 5 - l{omıcr Halkcvi Müzik kolu Ziyaret saatleri 9dan 1~ ye, 
[Devamı oor] Heyelan neticesinde buradan geçen - aşve . ın .r~dyoda nutku tnrnfındaıl . 

4 - Halkevı reısını·n konuc:ı <kn 16 '"'· kadardır 45 havagazı ve terkos boruları patla - • ·~ması Q- • at > 
(1) Şimdi Konya mebusu olan mı.~. 5 - Saat 16 da fotograf sergisi- 6 - Tipi ııiyesi. Halkevi Göste- !5/ ! / 1940 tJaUJr gürıii. 80. ,,ıır 

K,ı: o·· eı nin a"ıhc:ıı rit kolu tarafından. de E'IJimizin açılma yıldonumd ,. , 
uzun ur · Beled" d hal · b ed tedb" 1 · "" :.. · 111"" ıye er ıca en ır erı 6 eo- t 16 15 d . ""'""'e'·-t:ıe • ttc t~erı 1 
(~) llalen ordu. müfettişi General al.mı<>+•... B clvn.rdak" b" k . - ı.;mU • c resım sergisi- • • • ,_, vv • aynı saa vı ot ,.> 

o.r.:-aao:a::--~c--:..........;;J...:~.-:! Fal aa· il..... u ı ır aç evın nin umuma açılışı ru.simi yapı'laoak ~ gaocsi sa 1861 
ıre ın. tahliyesine lllzum görülmektedir. 7 - Saat 20.30 da konser. Bakırl<öy Hnlke\'indon: de evimi~ salonun.da llir k(Jlt: .. , 

' mart 19h0 oo.zar günit 8aat on- veri~cektir, Davetiy• şerl>es' ,. 



, . 

~raf Speenln galib eri Londr8da 
~üyük meraslmle karşılandı 
l!u münasebet e Çörçil 

~~·.2S ~'!ı-~~uk verdi 
~ ~ lato.syonuna Exeter ve 
~d :ı\1&törlen za.bitan ve mtlret· 
' te.ı an Ve silA.hendazlarda.n 760 
'f illi§ Ve kesif bir halk kütlesl 
~ h~ue alkıelanmıetııı. 
~Pcenın ga.libleri, merasim ü

&lıtı le ~ruvazörlerin bandoları 
ıq\ ak Uzere bir geçid resmi yap 

1
e \Ve.stminster köprüsüne git
::._ Bundun sonra yollarına. 
fı..,u· ll:n 1Şle.r ve ayııi tezahUratla 
~ IŞlnrdır. 

ılı l!er nihıı.yet Guildhall'a var
t r. Orada şerefleıinc Churclll 
r>tnini Lord tarofından bir 

ti \ferilıniştir. 
!d/'afette Churcill bir nutuk ..4Gm'tA' 
iı:ıl'ek bu harbde İngiltere bah-rl~~~.,~:! 
t aooo kişi feda ettiğini fa- ~~{:}jf&fdl 
~ ~enizlerde İngiliz bahri -
~ i~ırn olduğunu söylemiş ve 

j kı. 
''\a~ . 
~da Ve Exterin kahramanlıkla-

'll~ tl Vo silfıhendazlanndan 760 
&ıra bekliyorıar.,, Churclıill 

~~ınen. eu gar·ve·eumen. Alman 
ticari münasebetleri • 

/) 
;· Klodius yine Biikreşe geldi. 
of Yada Dobruca mesele i de 

rllNI 8ABAa 

37 kişi öldD, 800 
Hayvan telef oldu 

(Baş taraft 1 inci say/ad.al 
Sarsıntmm GiddetD oldufu Soysal

lı, Sendermeke, Kıı:ık ve Kulpak köy

lngiliz Tayyareleri 
Heligoland adasında 

leri tamamen, clvannda bulunan dl- [Baş taroft 1 inci sayfada] anla~1amıyan diğeri batmı~tır. Tu -
ğer köyaer kısmen hasara uğramıştır. gemilerini bombardıman et.mJ.Glerdh'. tuşan gemiye imdad etmek ilzere bir 
&rsmtmm kısa fasılalarla. uzun za.- Sahil bataryaları w harb gemileri t&hllsiyg vapuru çağınlmıo iee de 
ma.n devam etmesi köylünün eYlerlni tayyarelerin ateşine muk&bea& etmif- tahllsiyo vak'a mahalline geldiği za... 
başaltmasıne. fıl'l!8.t 'fel"diğtndeın za.yi- lerdir. 0~ Alman harb ta.yyareei, tay İnan ateş esa.eec s&ıdürtllmUet;U. Y&
at u olmuo, bütün mıntakada 81 kili yarelerimfzden birine ateş açmışsa. da rinde yapıla.ıı bir iki ufak tamirden 
ölmtl3, 800 hayvan telef olmuetw. muvaffaktyetli bir netice alamamı1- aonra Aka.bahara vapunı yoluna d&

Sarsınb etmasında Eroeyişt:en bir tır. Alman tayyarolertnden birinin dil vam edebllmlşt1r. 
kaç kaya. parÇMtnuı yuvariandılı şUrllldüğil .ıamıedillyor. Tayyareleri • .Akabahanuım ka.ptıam. kendisine 
görillmt}atUıl. mizden. .hiçbirisi hasara uğramamıo - refakat eden diğer bir No:rveQ va.

Develi kaza merkezinde sekiz f!1'f tır. Bir lugilfz tayyaresinin Ussüne puruıum bombalanıp derhal battığını 
yıkılmış, bazı evlerin duvarları çat - avdet etmemesi havanın çok tena ol- t&hl~siye kaptanına söylemiştir. Dl· 
lamı§, posta.ha.ne ve maliye dairesi ma.sına atfedilmektedir.,, ğer va.puron tayfa.sı aranılmaktadır. 
ile orta okul binasında büyük çat • Ko.rodenizdeld Sovyet Gemileri Moollsl KmU A.k-tedilcll 
laklıklar hasıl olmuştur. Postahane "Oslerlne Döudüler Londra. 23 (A. A.) - Kral, dün 
çadıra nakledilmiş ve orta okul ted- Moskova, 23 (A.A.) _ Reuter a. sarayda hususi bir meclisi krall ak-
risatı tatil edilmiştir. jansı bildiriyor: ı detmiştir. 

Develi hal~m evlerini u:rkederek Sivastopoldan alınan ' bir telgrafta B. C~~berla~n ile Dahi?~ .. Nazı· 
çadırlara çıktığını gören vali, bu sar- Karadenizdeki Sovyet filosunun u _ n, harbın ıdareeıne mUteallık bir çok 
ı.ıııntının Erzincan, sahasındaki zelze- zun manevralardan sonra üslerine suallere cevab vermişlerdir. 
lenin buralara kadar yayılan ihtizar.ı döndükleri bildirilmektedir. B. Chamberlain, bilhassa Finlandi· 
olduğunu aöyliyerek halkın evlerine Deniz kumanda heyetine göre, ma- yaya giden İngiliz gönUllülerinin hlz
dBnnıelerini ve blribirlerini korkut - nevralar tam bir muvaffakiyetle bit- 1 met zamanında duçar olacakları has
mamaJarını tavsiye ederek silkfınet miştir. Manevralara iştirak eden ge- l talıklardan kendilerine tahsis edlle
telkin etmiştir. milerin üçte ikisinin tamamen yeni ve cek pansiyon meselesinde muntazam 

Enkaz kaldırma, eşya çıkarma işi son zamanlarda inşa edilmiş olduğu ordu efradı ile mlisavi muamele gö-
kısmen bnşanlmı§.. vilayet Kızılay şu söylenmektedir. l remiyeceklerini beyan etmiştir. 
~ine un, ekm~k vesair gıda madde- Sahil muhafaza gemilerile tayyare- ! . Dahiliye N~ı da azası ask~ k~y 
len yollanmış, lüzumu kadar paraka- ler de manevralara iştirak etmişler • dı bürolarına gıderek askerlerı hız-
za merkezine bırakılmıştır. dir. mete girmekten imtinaa sevkeden 

Evleri kfımilen yıkılan köyliller vi- ttah'an Kömürüne Konacak "Sulh cemiyetlerinin faaliyetine kar-
layet merkezinden yapılan yardımla • Ambargo ş~ alın~cak tedbirle_:in hUk~etç~ t:et 
geceden evvel tamamen çadırlara yer Roma, 23 (A.A.) _İtalyanın Lon- 1kik edılmckte oldugunu soylemıştir. 
leştirilmlşttr. Açıkta. kimse bırakıl - dra sefiri B. Bastianini, İngiltere hü- l Dahiliye Nazın, İngilterenin muhtelif 
mamıştır. kftmetinin İngiliz _İtalyan miinaseba mıntaka.lannda nezaret altında bulun 

Felaketzedeleri yerlest.irilmi.ş olduk tı ile sıkı surette allkadar olan me. durulmakta ol:ı.n Almanlarla Avus -
ları çadırlaruıda ıdyaret eden vali Şe- seleler ve bilhassa Almanyanın ablu- turyalılann vaziyetlerini tetkik için 
flk Soyer, Cümhuriyet hüldimetinin kası çerçevesi dahilinde ttalynya gön· istişari komisyonlar ihdaB edilmiş ol
hüsnü tedbiriyle hayvan ve eşya za.- derilecek Alman kömürüne vazedile- 1 duğunu ilave etmiştir. 
yiatının, yıkılan evlerin eskisinden cek ambargo meselesi hakkındaki 1 Bir Alms.n Tayyaresi Dü~ürüldü 
daha iyi bir şekilde yerine konulaca- noktai na?.annı İtalyan hUkt'.\metine Londra, 23 (A.A.) - Dün d~ürü
ğından emin ve müsterih olmalarını bildirmek Uzere Romay: gelmiştir. len iki Alman tayyaresinden biri şi-
söyliyerek köylüyti tatmin ve teselli Malum olduğu veçhile İngiltere, 1- mal denizinde Northumberland sahil· 
etmişlerdir. • talyaya ihtiyacatı zaruri olan kömil- l~nin 10 mil a~ığında görülerek 1~ -

Gece yarısına kadar felaket saha- rlln yansını deniz yolile Almanyadan gılız tayyarelen t:ırafından 30 millık 
sında dolaşılmış, bUtün köylülerin yer ithal e~ekte olan İtalya hakkında bh' mesafede bulutlar arasında takib 
leştirildiği gözle görülerek altı.kadar- rUçhan esasına müstenid muamele edildikten sonra tahrib edilmi§tir. A-

Tn Üz ak ere ediliyormuş lara bugünün iş tertibleri hakkında tatbikini kabul etmişti. tılan kurşunlarla delik deşik olan tay 
• • ' direktifler verildikten sonra Kayseri- G b Cebh sJ d V • . t yare tepeüstü denize dtişmliştür. 
~ "ıtra, • • . .. .. .. . ye dönmüşlerdir. . a.r c 

0 
e ıwye.. . "Heinkel,, markah olan diğer tay -

N~ 23 ( Hususı ) - Rumen terilen dostluk tezahurunun Bulgans Geoe sarsıntı olmamıştır. . Parıs, 23 (A.A.) - ~~va duzeldi· yare ise İskoç sahiline düşmUştür. 

1 

.,,. : . 

Halkevleri 
B izde Balkevleri, Cfünhuriyet 

devrinin ba.'hb&§ına iftihara 
değer bir e96ridir. Sayılan her yıl 
~ğnlan n memlekeUn en ücrn kı
yılanııa kadar yayılan bu lcültiir 
mllesseselerinln kıymet \"e ehemmi
yetini İ.}i anlıyabllnıek için, bir an 
Halkevleriniıı mevcnd olmadığını dü 
tünmek kafidir. 

Blroe genrlerl klilsil< melrteb sı -
ralan lın.riclnde bir araya toplayan. 
onla.nn kWttlrlerinJ, sanat zevkleri
ni yttkselten, sosyal hayatı inkişaf 
etti.ren ba.~tca lıJçblr nıüesse e olımı· 
dığındnn bu büyük ilıtlynç ne şe. 

ldlde tatmin edilebilir, ne şcliildt 

kıırşılanablllrdl? 

Ha.l.ke\'lerlnin bu bnlmndan yapt. 
ğı himıct <'ldden çok büyiild;lir. Bu 
nıllessesenln, lnımlduğu gihıdenbcrl 
gayasine en t-0k yaldaşnıa ı \'e blr 
gtin bile tel'akkuf etmeden in~af 
l'olundn ilerlemesi, onun ne lmdar 
bUyllk bir ihtiyaca lcarşıhk wrdiği
nJ lfade eden CD. büyük t .. tıattır. 

Yann, Ilalke,·lerinin, 8 inci yılını 
idrak edlyonı7.. Biitiin lnn'letini, 
milletin yaratıcı kudretinden alan 
Ilalkc,·lf'..rinin, inkf~f seyri hepimi
ze ~e,inç ve iftihar ,·erecek bir man 
zara göstermiyor mu? .. 

Biiyük ımm Şefin, fırsat <Ifü,tiilc
çe, Hallrnvlerinln ehemmiyetini te
btuiiz ettiren nutukları bu millet mil 
esscselerlnt> vereceğimiz kıymetin 

mahiyetini bize izah etmel<tedir. 

Orası, gencin, irrkılah<'ının, yeti • 
şen Tiirk ne linin kültilr ve yüksel
me b~iğidir. Hnlkevl~rl biittin va -
tandaşların teklifsiz toplanıp dero
lc~cekleri, memleket clavalannı ko
nuşabilecekleri ~·erlerdlr. 

Jinlkevlerl, yeni kurulan Jnulretn 
Türkiy<mln eleman ocağıdır. 

Yann kuthyn.cağımız sekizinci yı· 
im clıemmi)'et! bize rnUstnJd>eJ Tür

kiyenfn inkıl:\bcı şn.hsiyctlerinI ye -
tlştirmesi balnnundıuı kı)'TI1Ctlidir Ye 
senrler ğeçtfüç.e hu kıymet te nrta
<'.aMı r. t' '~ bıu 11: ~onstantineSkunun ~of- ı:wda bilhassa takdir edilmekte oldu ğin?en, cebhede ber ıkı taraf f~al "Spitftres,, tipindeki tayyarelerin tn-

,~b U.naugu sırada, Bulgar nca- gunu sayleml§tir. F İ ş·dd ti d• keşıf uçusları yapmışlarsa da mu • kibine uğnyan Alman tayyaresi mo- 1\IURAD SERTO{a,u 
~~)~ca ~eselesi .tı.wrind~ dete .. Petrol Meselesi ır ına 1 e en 1 sademe olmamı~tır. Her _iki taı:w~ töründe husule gelen bir fınza dol:ı· ::====:=::=:=:=::=::=:=::=::::::::=::= 
~3~ ~ tıacagı bildirilmektedir. Bükreo, 23 (Husus!) - Rumanya ( 8 ta f 1 . .de ) harb tayyarelerı, çob:ınköpeklen gı· ı yıslle yere inmiştir MUretteb tı . İ . d A d d 
İ1..e ~tıı~eaindenberi ilk defa olmak hUkfuneti klınyevt bir çok maddelerin müh' tchl'keJ aş r~ 1 !~Clrak bi, keşif tayyaresl slirillerini muha- olmada evvel t . . k a tıosır zmır e ve y ın a 
~ :-'6ar· tan . . . ım ı . er geçıren ıua az faz 00. lardı n ayyareyı ya ·mış r . 
~ tiyar 18 ı hır Rumen devlet ihracını menetmiştlr. vapuru diln yine Marmaraya açılını§ a ıyor . Fransız Meclisinin Finlandivava zelzele oldu 

~~a et etmiş bulunmaktadır. Diğer taraftan Almnnya, Rwnen fakat şiddetli da.l.,.alar k ısında Almanlar, Fransanın şarkında en Mllzaheretl • • 
• 23 ( lüne bil tık bir h · b arş ltı l d !zmir, 23 (A.A.) - Dün sabah sa 

~ b •• A.A.) - Bulgar Maliye petro Y e emmıyet at • Ahırkapıdan biraz açıldıktan sonra aza uzun uçuş yapmış ar ır. Paris, 23 (A.A.) - Mebusan mec-
'->OJıl r f tm ktedi 1n at 5 de, 5,50 de ve 6,45 de Tired~ 

e )., 0 dUn akşam Rumanya e 6 r. geri dönmUş ve limanda demirlemiş- giliz tayyareleri, geçen gtlnlere liai, Finlandiyayı müttefikan takdir b ·~a~ıı K d garbdan şarka doğru orta şiddette 
>~il' al{ ~nstantinesk~ eere - ı Mütehassıslnnn ündelerine nru:a - tir. Antalya vapuru da Adalar açık - paz~ran aha az faaliyet göstermiş- ve tekrim ederek hükCımeti bir "Fin- üç zelzele olmuştur. Bayındırda da 

,-t ~:~ :a §arn zıyafeti vermıştlr. Zl- ran Almanya Rumanyadan ben.dn a- !arından geri dönmüstür. Karadeniz lerdır. landiyaya yardım milli gUnü ihdası- 6 45 d · 
~ ı,,. . .,~fJVekil ve diğer na.zırlar da 1 lamadığı takdirde tayya.relerini uçur postasını yapacak ~lan Karadeniz Karada, keşif kolları cUz'i faali - na davet eden bir teklif kab~l etmiı:>· 5,50 de ve . e ıkişer saniye süre:ı 
L '"· b~"lltn ı b 1 d iki zelzele olmuştur. Hasar yoktur. 
1~ "'l>Jl! uş ardır. mak lmkft.nlarından mahrumdur. vapuru dUn de Beykozda demirli yette u unmu§lar ır. tir. 
'~14 bıtof irad ettiği nutukta yeni Bu scbebden dolayı, Romada İtalya kalmış ve Bog-az harı'cı·ne çıkmamış Sarre'in şarkında şiddetli topçu a- ====_....... ,.,. =: - · --~- ~ A:nhmlr. 

~ttL. - ........................................ . 
~ ~ '4ll milletlere endişeli ve ile ticaret mÜ7..akeratı yapan doktor tır. Karadenizdc fırtına büsbütün teşi olmuşsa da fozla mühim bir neti- I • • • Aydın, 23 (A.A.) - Diln sabah Ay 
~~a~tier y~ttığı şu sız:ı-da Klodius bu mUzakeratı !arıda bıraka- şiddetlenmiş olduğundan Büyükdere ce verm~iştl_r~ . 1 1 Z M 1 R dında biri saat 5 de siddctli, ikincisi 
, lllllll Ükflmeti tarafından gös - rak tekrar BUkrO§e dönmü.şt:Ur. önünde bir çok vapur demirlemiştir. Umumıyet ıtıbanle Alman kıta - 6 da hafif, üçüncüsü de 6.45 de ol-

lllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllflllllllllllllllf llllllllllllllllllllllllllUIU Bu gemiler havanın açılmasını bekle- atının va~yetle~ değişmemiştir. EN TER NAS YONA l f U AR 1 HA dukça şiddetli olmak üzere üç sarsın-s D k • k mektedirler. Bartın seferini yapan Norv~ Gemllen Taarruza Uğradılar • HAZ 1RlAN1N1 Z tı olmufitur. · 

On a 1 a 1 Ülgen ve Seyyar vapurları fırtına Londra, 23 (A.A.) - Dün, lngil - 5 ' Bu yer sarsıntıları civar köylerde 
1 yüzünden gelememişlerdir. Karabi- terenin şark sahili açığında iki Nor - İ 20 A<lUSTOS- 20 EYLOL hissedilmiş Erbeylideki incir tanın 

!!~!'!!!!~~!!~~!!!!~~!!!!~!!!!~ ga postası da dün yapılamamıştır. veç va~u~u Alman bomb~dıman tay- 1 1 9 4 o kooperatifinin duvarı çatlamı§ ve 

~ ep esın e arp ephesınde yapmış ve Trakyadaki bazı telefon Bunlardan biri 1524 tonluk Aka - \ bir knç evin bacaları yıkılmış ve Si • 

f • C h . d 

1 

G C . Fırtına. karada da bazı tahribat yarelerının taaruıruna ugramıştır. ! yine Ereyli ve Smırtekke köylerinde 

f ~ q [Baş tarah ı lnclde] {na., tarafı 1 iaclde) ve telgraf haUannı boz.muştur. Bu badra va.punı tutuşmuş, hen Uz is.mi .... , .... •u .... -·----·•
1 

vnlan dökillrnüştUr. 
t' ~~. llt.eyıenıeğe muvaffak olm~ J tarafta da fotoğraf uçuşlan ve avcı sebeble m~abcrat bir müddet iç~ . 
, ~1~~ tayyarelerinin faaliyeti kaydedilmiş- inkıta.a ugramı§ fakat htıtlar tamır "~iii~~,-,~~~~ 
~ l:; Od.a \'aziyot henüz. belli de • ' Ur. edil?i~inden normal vaziyet avdet 

;· ~~~a . .. 1 İngiliz tayyareleri, İngiltere sahil- etmıştır. 
\~cı lölunün eimali earkisinde leri civarında iki Alman tayyaresi 

,, ~lthtııı ltua. kıtaıan muhasara e- d.ü§ürmUşlerdtr. Bir kaç gündenberi Çocuk tiyatrosu kad-
Sı:-eı ~ edilmi§l~dir. . . Alınan faaliyeti sarih surette artma rosu tasdik edildi 

~ ti'~ '1lt h .. ,.Yyareıerı 40 ila 50 lık temayUIU göstermektedir. Ank 23 (AA ) H be ld 

!
,. ~;'% ""llıde bUyUk bir faaliyet an:, · · -:-- a r 8 ı-

ıt11aı~~ir. Bu arelerden on 1 . . ğımıza göre, Çocuk Esırgeme Kuru • İngiliz askerleri ve evlenmek işi ı ı '\~tı~Uştür. t;f~er Rus kuv- ng1'te.rede komümstler mu g~el merkezi idare heyeti ço - . . . 
ili '~ l{lZJ.lord 1 dönU u hezımete ul)radılar cuk tiyatrosu kadrosunu tasdik et - F ransadalu tngıUz Jutalanndald bır~k askerler 
1 ;~1<! ttle bUyük':ıun ıa: :ı. Londra, 23 (A. A.) _ Evvelce de miştlr. Çocuk tiyatrosu temsil heye- genç Fransız luzlarile nişanlanını~lardır. Fa.-

L~ ~.bekleme~ ld ~za gd t.ahmln edildlği veçhlle amele fırkası tine seçilenlerin bir kısmı Hn.lkevleri kat hcnUz ev1enme faslı lıaşlamanuııtır. 
t .~ı;ı hı.rıcı- alm 1 ~- u ann an namzedi Halla Lains West H . t• elemanlarından ve hemen hepsi lise Otoriteler evlenme isini «'-SYlk etmemektedirler. 
\ ~a b ış aı.uır. " - am ın ı- ben . ed . .. z· t ili h J • i - -ı------ i k d 
~ taal'ı Uzlnıı il lnd k hab dairesinde Silvertown mıntak • veya zerı orta t rısat muessese- ıra. ng z eyeti seferly~ın n ıuz.n.ııuuwu<'.S , a m-
~~ llusıa.razer ağı~ :yi~~ sında bUyUk bir ekseriyetle intihabae- lerl m~!11~nndand~~· .. ~~yatron~ taruı mevcudiyetini kabt!l etmcıneldcdir. 
~,,... t. 't'aipal tak d dilmistir. tam teşkıla.tile teessusu uç senelık Bu sebelxJen, eı;er ~bedeld bir ~ker gene bir 
~rı1ı'""" 11{· 8 mm aaın a, b" grnml t h kkuk · ·ı k 
~la~"'llt-t aı 1 fırka yeniden takviye Amele fırkas. ının bu muvaffakiyeti, ~r pr? a a a etti~ı eco - Fransız kızı Ue edeni~. geno kadın cebhe mıntnka-
~~~la"-3_ara.ıc taarruzlarını tek - kendi muhitlerinin de Urnidleri fevkJn- tır. Bır taraf dan b~ hazırlık çalış- sını terketmeğe davet edileceği gibi, hatta, İngilte -
~~ ıı "'lt"'~"llr, Burada t"_,,....,, .. eden d d" K Un. t ed" . - malan yapılırken diğer taraftan da ren gitmek mccburfvetinde bile kalacaktlr 

ıııı • vetı ........ -- e ı. om ıs namz ının ugramış ö n a • ..:ı k' . . • ol • 

t, bı~ er &ayiata bakmamıı:ılar old w .... --:_ t b . tih b ilın n mıu.ue ı mart ayı ıçınde Ulus ve İngiliz askerforlle n!Rn.nlaiıan Fransız kızlnn 
'l~.., ~ ÔlU o,; ugu n~e, u ın a ın m ey- Sus 1 1 b" 1 d ,· 1 ır- ' 
~ ~1.1ı1tt vernılşlcrdlr. yiz vasfıdır. . 6 n~a arı ına arın a te~ı>ıl er harbin hitamına. kuıdar bekliyeoeklerini söykmişler -
~ f)0 glıetes . . verilmesme de başlanacaktır. Tiyatro dlr. 
~ ~ ~et ıa . inin muhabırme . ıenenln dört ayında memleketin muh· ~ . . . 

. k_ b~ Yia.tı hakkında Mos - tevlid etmektedir. Dün Londradaki tel·f 1 . d t ili k Bununla beraber resmı hır ~lyetin, askerlerm 
~~~eli ...... ~\'ayetler dolaşmakta- Fin elçisinin de söylediği gibi "Rus x Uı yUzder eker~n e emk 8 delrhyapatcab' ve evlenmekten ziyade ha:ıırlamna.kta olan büyük mü -
ft,ı~St\nk~hı d ·ıı t' b h b" • t . un m l sene en \lSUS ına- -~ J f • a· A JiU.;.a .. 1 • • ~t- .-"VCJO n a Uç hafta iç~ - mı e ı u ar ı ıs ememıştir,,. Elçi leşecektir T. t "Ik caıue e en ilşllnınelerf ı.zımge ~ beyan ettiğini 
~ \> • ll~r (Pl:_tsıu veriı~ı;;.ı söylenmek- bir Amerikalı gazetecinin, bir tem.er- ısına y~dr rt · ~Y~ dronuntaı ay- btr Fransız gazet.csl blldirmekt.edir. · 

tıı.ı .• "''411 binı ""'6' • ara a.ı repe uan ıçın e nınmı§ 
~~ ~l "ası erce yaralı gelmek kUz kampında hapsedilen bır Rus muharrirleıimizin hazırladıklan pi· H R il 

~ hı, .... ·~ taıarının tikdanı do- tayyare subayına, bu harbın scbebıerl yesıerıe garb çocuk u:ratrosu edebi- T K d ki. h 
in.~ daha akl "'tUr hnkkı da rd w 1 n "b ayyare a ın na ıya \ lbı~ uz ara go - n 60 ugu sua e, us su a- yatının güzel önıeklerinden tercüıne-

~;:,ll~ oı::ktur. Yarahlaruı yınm "size doğrusunu söylemek 15. - ler vardır. Ayrıca çocuklara mahsus K . L. M. Dolanda H~va Naldiynt Şirketi Avnı
~ ~ d.._ nakl~ bunlar ~ayvan ~ bunun hak~da en ufak .~i.r konserler ve resitaller de yapılacak- p:.ı ile Avu tralya orasında. yeni bir ha\a se-
~a lmektedir. Bu fikrnn bile yok,, diye cevab verdıgı- l tır. Çocuk tiyatrosunda kilçüklere feri küşa.d eylemelc ilzeredlr. ı~akat hu yeni ha.va so--

dP.rfn bir teessür ni de beyan etmiitir. mahsus bir dans kursu. ~lacaktır. feri oldukça garlb bir bu.. ... u...U·et. a.rzetmekt.edir: Bu 

şirketin tayyareleri ad~e on ikişer lmdın yoku ta
şı:'\ nc::ı.khr. Iferelcet merkezi, Nn.poli oln.<'.aldu. Yal
nız lmdm yolcular Pnriste, binecekleri tayyarenin lm 
mandam \'e mtlrett.ebntı farafındnn karşılanacaldar 
ve Paristen Na.poliye, k~dilcıini A''lısturalyaya gö
türecek bu adamlarla birlikte seyahat edeceklerdir. 
İlk seyahat iç.in serbest olan mel'ldleriıı yüzde ellisi 
daha ı;;inıdiılen tutulmuştur. 

Bir ders 

A ıtnın.rk lıA.disesl lıaJ•kmtla AlnıanJarm göster 
dlği heyecan ve gnzctclertn ynpbklan hli -

cum1nr ka.rşısuıda İngilizler bir "aka anlatır.:ıkta -
dır : 

İngiliz hafif )(l'U\'azörJcrinin taldhl uolayısilo 
Grar Von Spee, lUontelidco limDJima iltica edince, 
kumnndn.n Langsdorff'un ilk i~lerinden birisi, gemi
sinde mahpus olan İngiliz siiba) Itırını ~np a§ağı
da.td sözleri söylcmesJ olınuitur: "Efendiler, IUonte
vldcodn., yn.ııl bitaraf sularda bulunuyoruz. Bunun 
if.\ln, serbestsiniz, Graf Von Spce'>i ne zaniıuı ister
seniz terkedcbilirsinh." 

~t.e bunu hatırlatan. tnglllzler, yeni hAdlseden 
Abnan hemserilerine bu dersin ne gibi bir hattı ha.
raket taklb ettireoe4:fn1 sormaktadırlar. 



YENi SABAH • 

Hangi tarife, hangi 
belediye korkusu? 

ı.tanbulun can eller 2 komifi 

lsmall DUmbUllU • Şevki Şakrak'fn 
Bqtan bap k&bk•balarla dolu 
ClHANşOMuL MASAL 

MEMi 
TüRKÇE SÖZLÜ • TORKÇE ŞARKILI 

GarUlmemie bUytlk muvaffakiyeUerle devam ediyor. Memleketimizin 
en tanınmıe musiki lliıtadlan ve en iyi okuyuculannın tertib ettikleri 

musiki kısını 11eyircileri gaeyediyor. 

TAKSiM SittEMASlttDA 
BugQn aat 1 ve 2.30 da tenzillUı matineler. 

AADVq 
P1t9.S~ ------· --

!4/2/9'0 CUmartesl 
13.30 Program ve memleket saat 

ayan. 
13.35 Ajans ve meteoroloji haber

leri. 

13.50 Türk mllziği. 
ÇaJanJtı1: v eclhe, Fahire Fenıu, 

Refik Fersan, Reşad Erer. • 
Okuyanlar: Muzaffer nkar, Kelek 

Tokgöz. 

14.30 Müzik. 

Mahallelere da w ıtllan 

iki gündenberi LALE Salonlarını 
En tatlı kahkahalar, en canlı takdirlerle dolduran 

Dünyanın en tatlı sesli yıldı-. 
GINGEA AOGEA 

Amerikanın en sevimli artisti JAMES STEWART'lll 

A TEŞLJ KADIN 
Fransızca sözlU filmi 

Haftaların .. ayların .. hatta senelerin unutturamıyacağı bir 
Doya doya gillmek, kana kana eğlenmek fınıatmı ka 
Programa illve 1) Dünyanın cözt1 ve kulafı paramunt 

en son haberler. 

2 - RENKLi M 1 K 1 Walt 
e•nslar : 12 - 2 - 4.15 Bugün saat 1 ve 2.30 da tensilltlı matineler. 

.._ __ 6.30 ve 9 da __ .. •---• Bugün mevsimin 8 Uncu Fransız Süper ftlmi 

,--- Be~ o jlunda 
1 FRANSIZ TİYATROSUNDA 

FevkJl8de mUsamere 
27 Şubat 1940 sah gtiaü 

akşamı saat ~ lrmi bacukta 
Çocuk oyunları, cocu.k şarkıları, 
puklar tarafından caz konseri, 
Şehir Tiyatrosu artistleri Bedia, 
HAzım. V asfi,•ta.raf ından temsil, 
monologlar, Eminönü Halkevi 
temsil kolu tarafından komedi, 

Gregor ve arkada§lan. 

DON KAZAKLARl'NI 
görmek ve boş iki saat geçırmek için mutlaka A 

SÜMER SiNEMASIN 
gidiniz. Milyonlara malolmua V9 Çarlık Rusyasımn göz k ,,at!# 
lllks ve ihtişamını ve z.amanımımı Paris hayatını tasVfr 
şaheserin ha§ rollerinde: ~ 

Cebelüttank Casusu ROGER DVCJll"'~ 
Kahramanı 

Ve =:!.ınıı::• V E R A K O R E M 
CHARLES V ANEL ve DON KAZAKLARI TEGANNi 

İlaveten: EKLER JUR.ı.~AL son dünya ve harb ~ 
Bugün saat 1 ve 2.30 da hınzllltıı maım.ı.r. 
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Askerlik hizmetini gören g nç 
vatandaşlık hakkını alabilecektir 
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caktır. Yeni vatandaş, t·emaate ve 
devlete ~adık lrnlacağına yemin e
decektir. Bu diploma ccmaatın bii-
tün azalarını hirlcştır('rı bır rabı

ta teşkil eder. Muhlelıf sosyal sı

nıfları ayıran hc>ndc>ği doldunır. 

Bir sol.ak sitpurilc'lisiı kendisinj 
yabancı bır dcuwtm 1.-ralı olmal.;
tan ise lm Rcıch'm vatandaşı ol
duğımclmı dokıyı daha şerefli his
set melidir. 

l' atandaş:n hakları yal><mcmrn 
haklw rna galıb<lir. Rcich'm ,<ıalıi

bı ve siııııoı ıı odur. Fakat yUksck 
bir derece birtakım vazıfcler de tah 
mil eder. Namussuz ve karaktersiz 

bır adam, alelüdc bır cani, memle
ketınc karşı katil bit kimı:.e ilh. 
her zaman bu şereften mahrum bı· 
rakılabilır. O zaman, ressontıssant 
lar clereeC'sıne diişcrleı. 

C.enç Alm.ın kadını "ı esHor -
1 issant .. rlerC'cesınc düşer !er. Genç 
Alman "n:ssortıssant. dır. Ancak 

f>ÖHDONCO RAB 

Şalı~yr t l't Dcvlttrn 

lrkçt 1 cl6.ld.tsı 

Nasyonal - . osyahst ırkçı dev
letın esaslı gayesi dcvlctiıı temeli 
ou111lann terbiye ve 11rn1ıafa~a.-rrn
da7l ibar~t isr, ırl.-111 11ttS1tr/,orını 

sırf ırk unsuru olduklarından dola
yı teş\'İk, terbiye ve ameli hayat 
için ihtar ile iktifa etmemelidir. 

Teşkilatını bu iş ıle &henkli bir ha
le !!!okması da elzemdır. 

mek. ırk prensıpıni biltün cJhaıışt\
mullitğu ıçind teslim ve knbul et
mek, mantıknn ferdin kendisine 

has kıymetini hesabu katmayı ıca.b 
eyler. lnsanlnrn nasıl mensub ol . 

dukları ırklara gore ayrı ayn kıy
met veriyorsak, cemaat dahilın. 
de de ferdlere karşı ayni suretle 
davranmak lazımdır. 

Bir knvım diğer kavmin ayni 
değildir. Bir cemaatin icınde de bir 
kafa diğer kafanın aynı olamaz. 
Terkib unsurları ayni kana aidcllr-

Jcr, fakat teferruatta bin türJU in
ce farklar gösterirler. 

Bu müteadfcyi kabul etmek, ip
tida, birtakım inceliklere kalkmak
sızın, cemaat içinde yüksek diye 
tanınmış unsurları teşvik etmeyi 
ve bunların sayılarını çoğaltmağa 
çalışmayı istilzam eder. 

Bu en kolay bir meseledir. Çün
kü hemen hemen mekanik sorette 
vaz ve halledilebilir. Kalabalık 

içinde gerçekten bUyük bir fikir 
kıymeti hniz kafaları tanıyarak 

yüksek müf ekkirelerin hakları o

lan hisseyi kendilerine ayırmak ve, 
bilhassa, millet için en istifadeli 
olacak kimseyi bulmak daha zor
dur. Kıymet ve ehliyetin bu se
çilmesi artık mekanik vnsıtaJarla 
vukua gelemez. Her gün mütema
di bir gayret sarf etmeden bunu 
yapmağa imkan yoktur. 

Kütle 1uılindeki demokratik fik,. 
ri bertata/ ederek bu diinyayı en 
iyi 1roumc yani yii1,sek ferdlere 
vermcğe meyleden bir mezlıcb, 

m.mıt1kmı bu kavim dahilinde ayni 
ari.stolaatik prensipe hareketleri
ni uydurmak ve emir ve 1cımıanda
y1, 11iifuz ve tosiri en iyi· kajalıım 
vennek ioob eder. Bu mezhebJ ck
sc.iyct fikrini tenıcl olarak k<ıbul 
edecek yerde bıı surctl.c şa.1ıs!yet 

iizerine bina kurar. 

Bugün, nasyonal sosyalist bir 
ırkçı devletin ve diğer devletlere 
karşı gerek servet ve fuka.ralik a
rasında dahü ü.dilfıne bir muvazene 
temini suretile gerek iktısadi pro-

C'essus' du nsnğı sınıflara daha ge
niş bir hak tnnımnk yahud daha 
muttasıfa.ııe yahu<l dnha iyi tevzi 

cdilmış ücretler kabul etmek sure
tile daha iyi bir iktısadi teşkilata 
snhib olmak gibi sırf maddi bir 
farktan başka hemen hemen hiç-

bir fark irac etmemesi liizımgclc
ceğini zanneden bir kimse çok ge
ride kalmış bir adamdır \'e bizim 

mezhebimiz hakkında l)üçUciik bir 
fikre bile malik değildir. Bu bah
settiğimiz şeylerın hiçbiri bir dai
milik, yahud btiyUklilk vasfı ar
zetınez. Btı kaclnr sathi bir vasfı 

haiz ıslahat ile iktifa edecek bir 
kavim kavimler arasındaki cihan
ştimul mücadelelerde muzaffer ol-

ınnk içın ufacık bir şansa bıle malilt 
olamaz. Dcnıhclc ettiği kudsf vazi
fede, maaınafıh. esasen munsi -

fane olan. bu miisavatçıhk ıslaha
lınclan başka bJr şey görmiyen bir 

hareket, bir muhıti derin SlU'ette 
ıslah keyfıyeti mevzuu bahsolau -

ğu zaman. art.ık kudret ve miıessi
riyete malik olamaz. Bütün io-aa.
tı nıhayet, sathi şeylere münhasır 

kalır. Halka bugUıı ımıztn.rib oldu
ğumuz :ı:afJara lmrşı - adeta, ar-

7.usuna r ağıncn, diyeceğim - zafe
ri temin edecek teşkilatı veremez. 

Onu daha iyi anlamak için, iıt

san kültürünün inkişafının menşe

lerine ve hakiki sebeblerinc ~ine 
bır göz gezdirmek ihtimal ki fayda
lı olur. 

Onu hayvandan ayır4n ilk adım 
ınsanın icada doğru attığı adım 

olmuştur. Bu adım, başlangıçta. 

istimali hayat mUcaddcsini daha 

rahat yahud sadece milmkün ha
le sokacak hile ve kurmnylıkların 
keşfinden ıbaret olmuştur. 

Ga.yet iptidai bu ilk icadlar fer

din hissesini sarih surette bedahat 

mcvkiine belki çıkaramazlar. Çün

kü mUteakib nesiller nnzanndn, ve 
evleviyetle bugUnkU insan naza.nn-

da, bu icatlar ancak kollektif zeka
nın tezahürleri gibi görünürler. Nn

sıl ki insanın, hayvanın mfü~alıede 
edebileceği bazı hile ve kurnazlıklar 

da artık gözlerine nncnk mUktCS€ b 

Yakıa gibi ma.nzur olur. Onl.:ı.nn 

ilk sebeblerini tesbitten aciz bulun

duğu içint "scvkitnbiiye müste -
nid,, usulloı- vasfını takmakla ik
tifa eder. 

[Devamı var] 
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k 
_ rı ~~~J'~~' _ Vali paşadan gelen zabtiye şu em- - Ben, pes etmem.. urrııı· 

0 uyucu ri verdi:· Diye bağırıyordu. Dnvullar, z ~ 
- 3 - YUksak kadm saçları _ Paşa, sizi istiyor haydi yürü - lar tekrar vurmağa başladı. }.. 

- Arbk hiç ötemiyecek, aman!. j - liayır bunu yapamam! dedi. modası yün.. . 
1 
olmağa da yüz tutmu§tu ..... celetE 

Allah benim soyumdan hiç birini kuş O halde Allaha ısmarladık arka • Bır zamanlar, 17 nci asırda kadın Aliço derhal dikilerek mukubele Aliço, dalgındı. Derin duşiill. e, s· 
olmnk felaketine uğratmasın, ynzın da.şım !.. lar saçlarını çok yüksek ve adeta ko- etti: dalmıştı. Çopurun yUzUne, eııerın 
bir iki defa clk, cik .. sonra kış ge - Kırlangıç u(!tu. Kızcağız göı.lerile caman bir bohça şeklinde tararlar- - A be ne oluyoruz! Vali pa§a yaklarına dikkat ediyordu. ö 1eııı 
lince haydi öbür dünyaya!.. mahzunane onu takib etti. dı. Bu modanın çıkmasına sebeb şu ne istiyor? Bırakın şu kadıncazı ne Ve içinden kendi kendine 5 'i 

Fare: Kuş: imiş: O zaman krallık olan Fransa- söyliyecekse söylesin.. yordu: denJ111' 
- İşte beğendiğim bir sö:ı:. haki- _ Küviy! Küviy! .. diye öterek u- da on dördUncU "Louis,, nin hUküın- Uf dinlemiycn zabtiyenin göğsü- - A be, bu oğla.ncaz ben 

katen kışın bunlar ne yapabilirler, zaklnştı; gözden kayboldu. darlığı sırasında saray kadınlarından ne dayanarak: hal.. ol· 
yazın yem biriktirmek akıllarına bile Parmak kız ~cuk mahzwıdu. Ara- Düşes dö Fontanj kralla beraber atla l - A be, zorla mı götüreceksin be? Aliço, Çopuru ezdiğine pişlllaJl elı· 
gelmemiştir ki! .. d~y~ tasdik etti. Jdan aylar geçti. Tarlada yeniden buğ gezerken rüzgar kadının saçla.nnı u- Bağırdı. Elile de davul zurnalara du. Onu daha ziyade ezip yok ~tıılı.ıı· 
Pa~.ak kız sesını çıka":?.an:1ştı. daylnr yetiştı ve büyüdü. Bir gün çuruyor, kadını rahatsız ediyormuş. işaret ederek: ten vazgeçti. Çarçabuk ycnJJlcge 

Fakat otekiler uzaklaşınca egıldı, ku fare: Kadın da saçlarını başının üstünde - Susun be çingeneler.. rar verdi. . olltJJl 
şun tüylerini ayırarak kapalı gözle- • . "~ . .. .. tophyarnk paça ~ağı ile bağ·~J.Ş. Diye bağırdı. Güllüye dönerek: Güreş tekrar başlarken /Jı~ıed1ğı 
rini öptü. ; "'i ~z d~elld~.' a:k d~ğüd~unu ya- Kralın yanında böyle acayib yüksek - Gel bre GUIIU, söyle bakulım ne Çopura dönerek şunları sÖY 

- Belki bu zavallı hayvan yazın pa ım e 1
' rnste k e en 1 senınle saçlı bir kadının dolnştığıııı görendi- söyliyeceksen be? dedi. görüldü: z,etı· 

dinlediğim 'ku§lardan biridir.. diye ~v~em~ek istiyor. Haydi hazırlan ba- tkincikünuıı bulmacamızı doğru çö- ğer saray kadınlan onu taklid etmiş- Gilllü, Aliçonun yanına usuletle - Çopur istersen yağımızı tıı 
düşUndU. a ım... k .... k k 1 nda ler ve kibar kadınların yüksek saç 1sokuldu Elini ağzına kapadı Ve ga- yelim., ıtl 

Köstebek davetlilerini misafir oda- Zavallı kız çıkrık başına oturup zen uçu ~ uyuc~ ~n~ arası taşımaları moda olmuş. yet mahrem bir şey söylUyo~uş gl- Çop~r inadcı olduğu için basJll1~ı. 
ı"pl"k b"'k b kaJd D"rt ·· yapılan tasnıfte bınncılıgı kazanıp ' adl· P' sına götürdü. Fare ile ikisi uyudu -

lar. Fakat parmak kız gUndüzleri u
yumaya alışmamıştı. Samanlardan 
bir örtü yaptı, götUrilp kuşwı üstüne 
örttü. Sonra: 

- Allahaısmarladık. Güneşte ısın 

dığım ve çiçeklerle oynadığım zaman
ki §arkilerin için teşekkür ederim, gU 
zel ku§I .. diye kuşun baeını göğstine 
bastırdı. Fakut birden irkildl. Elinin 
altmda bir şey kımıldamıştı. Dikkat 
etti. Kueun kalbi atıyordu. Hayvan
cık ölmemiş, soğuktan uyuşmuştu. 
Şimdi ısınınca yavaş yavaş canlanı -
verdi. 

Sonbaharda kırlangıçlar hicret e
derler. Fakat içlerinden bazıları ge
cikir, soğuk bastırınca yere dUşer -
ler. Kar onların mezarları olur. 

Parmak kız titriyordu. BUtUn ce
saretini topladı. Kuşun et.rafına sa
manlar yığdı. Eve koşarak kendlne 
yorgan vnzif csini görel1 nnne yapra
ğını getirdi. Onunla kU§wı baŞllll 

sardı. Ertesi gece eline bir ağaç çü
rüğü alarak kuşun yanına geldi. Hay
vancık gözlerini biraz aralık ederek 
bu hafif aydınlığa. baktı. Sonra: 

- Teşekkür ederim, aziz çocuk, 
dedi. Yavaş yavaş kuvvetimin yerine 
geldiğini duyuyorum. Ah bir kere 
gilne§e kavuşabilsern! .. Parmak kız 
cevab verdi: 

- Fakat dışarısı soğuk. Her taraf 
kar içinde, burada yat ben sana ba
karım. 

Kırlangıça. avuçlarile su taşıyarak 
lçirdı. Kuşcağız biraz canlanınca uçar 
ken nasıl bir dikenli çalıya çarparak 
kanadından yaralandığını anlattı. Za 
vallı ondan sonra uçamamış ve arka
daşlarile sıcak memleketlere gideme
mi§li. Nihayet soğuk bir rüzgfi.r onu 
yere sermişti. Ondan sonrasını hatır
lamıyor. Hatta bu yer altındaki deh
lize nasıl geldiğini bile bilmiyordu. 

Zavallı kırlangıç bütün kıe köste
beğin yuvasında kaldı. Parmak kız 
onu iyı etti. Blribirlerile dost oldu -
lar. Fare ile köstebek hiç bir eeyden 
§Üphe bile etmem.işlerdi. Eğer farkı
na varsalar şüphesiz kırlangıçııı hali 
pek fena olurdu. 

İlkbahar giineşi ortalığı ısıtmaya 
başlayınca kırlangıç parmak kıza ve
da etti. Kız tavandaki deliği bUyUttU. 
İçeriye parlak bir aydınlık doldu. 
Kırlangıç ayrılmazdan evvel parmak 
kıza beraber gitmeyi arzu edip etme
diğini sordu. İsterse onu sırbna ala
cak ve ormana kadar uçuracaktı. 

Parmak kız tarla faresinin ettiği iyi
liğe karşı böyle bir harekette bulun
mak istemiyordu. 

1 u meye m:c ur 1• 0 o- . .. . Ayyaş balaklar . bi vaziyet aldıktan sonra, şunları fı- bu, müsamahasına kulak usın 
rUmcek de onun ıçln kumaş dokuyor- masa saatını kazanan kuçUk (Pıye- Amerıkada Nevyork balıkçıları ağ- sıldadı. !akis teı s ccvab verdi: 
lardı. Her akşam köstebek geliyordu. reta Kayçay) ın babası, Kurtuluş larında büyük bır balık yakalamış _ - Aslanım. ezme yazıktır .. yalnız - İstersen sen tazle? . ~ il 

Yaz geçip güneşin şiddeti azalınca dökme fabrikası usta baş.ısı Bay Ke- !ardır. Bu balık ölü olarnk ağa takıl- benim oğlum değil, senin de oğlun - AJiço evevlki gibi değildı .. ~uııı 
düğün olacaktı. Parmak kız her sa - mal Kayçay idaremize müracaat ede- mıştır. Balığın ölümUne sebeb ise boş dur .. dedi. şamıştı. Sözlerini tekrar etu: 
bah gilneş doğarken ve akşamlan ba- rek 0 saatte mektebde bulunan küçük bir bira şişesıni yutmak isterken şişe- Aliço, GU!lüııün bu lfıflan ilzerine - T~le yağını haydi!. 
tarken yuvanın önilnc çıkıyor rilzgar k h d' . . ldı b" nin tamamile gırtlağından geçemiye- şaşırarak, yilksek sesle: - Luzum yok ... 

• o uyucumuzun e ıyesını a ve ı- A be d' b ., B t zeı· w• b ı 
buğdayları yatırdığı zaman mavi gö- . . . . . rek hayvanı boğmuş olmasıdır. - • ne ıyorsun e:. - en a ıyecegım o .•• 

.. . ze sevımlı yavrusunun bır resmını A "b b" .. 1 Bağırdı. GUllU, tekrar pehlivanın - Git sen tazele ben istelllcıı' .. 
ğU gormıye çalışıyordu. o 7.aman hep d' B' d - . k" ili k cayı ır go w W• • b d' T k tutll> . . . ver ı. ız f! şırm uç t o uyucumu-

7 
• kulagına cgıl€.rck: Dıye ceva ver ı. e rar . 1, 

ormanı, çıçeklen ve klrlangıçla gıt - . . . tl ııeşı'r ve 'Y ugoslavyadakı Bosnahersekte _ Aman aslanım s 6 , Çopur se- cakları sıradl Aliço alta vatJJ1n1' • zun resmını mcmnunıye e "P 1 dl b b" .. 1 u ·· • · • J t_.-1, · edd tt"ği · · el' d k opovapo a ı ucayı ır go var- ~-meyı r e 1 ıçın ın en açan d . lihl' 1 " nin piçindir Ezme kolla onu sana lfı- tiyeıı Çopurun kisbctindcn tll 
saadetini dUşünUyordu. Sonbahar hnyatta :uma ta . ı 0 rnasını ve dır .. ~u gölün mevsimıne göre s~ları zım olur .. d.edi. ' ayağa kaldırmak istedi. . • 
geldi. Cihu hazırlanmıştı. Fare: memlekete hayırlı bır evlad olarak ye çekılır, yatağı kurur sonrA yenıden Al' d . 1 d B' ··ıAh _ Fakat ç pur kalkmadan aJUil ı: . w , . . ··ıu ıço, uı a a ı. ır an mu a aza o . eS 

[Bonu oor] Cici Anne tişmesini temenni.ediyoruz. gelmege başlar. Y~z. mevsı:rı.1. go n dan sonra. GUlliiye: dı. Aliço kemaneye geçti. L[ıklfl 

iki ın Muzibi leri 

ı - Emekli kaptan bahçede oturmuş gazetesini okuyor, b!zim iki 
afacan da birlbirinin omuruna çıkmış, en üstteki başına bır vazo 
oturtmuu muvazene cambazlığı yaparak oynayorlnrdı. 

2 - Yaramaz komşu çocuğu boş durur mu ya 7 Elindeki topu vazoya 
nişanladı ve fırlattı, vazo da emekli kaptanın kafasında parçalandı. 

3 - Bu muzibliği iki afacanın yaptığına zahıb olan emekli kaptan 
onları adamakıllı ıslattı. 

4 - HakBiz yere dayak yiyen iki afacan yaramaz komşu çocuğundan 
intikam almıya karar verdiler ve o gün eve gelmiş olan canlı is
takoı.lardan birisini iri bir kavanoza attılar. 

5 - Ve kavanozu bahçeye taşıyıp kumbaralarından çıkardıklan para
yı, niean talimi ynpıyormuş gibi kavanoza atmıya başladılar. Ya
rnmaz komşu çocuğu iki afacana ikinci bir oyun oynamak için 
onların para ile oynadıklarını bayan teyzeye haber verdiler. 

6 - Yaramaz komşu çocuğu iki afacan bu sefer bayan teyzeden da
ynk yerken paraları almak için elini kavanoza sokunca cezasını 
bulmuş oldu. 

su~ k~:Uyuı:ca koyllller g~!un Y~ - - Haydi sen git yerine .. üziilme .. kisi gib masajlamıyordu. doğ· 
tagına oteben ekerler ve g~I yem • dedi. Çopur, bir J<al baskı ile kalkıP s· 
den doluncıya kadar mahsulü toplar- GüllU Çopura bağırıyordu : rulmnk istcdise de muvaffak 01n;ıı· 
lar. - Oğlum pes et!.. dı. Aliço kemanede duruyordu. J' ·ştı 

ŞUBAT Bul ı acası 
Nihayet. Çopur olduğu yerden fır- vanın bu hali herkese garib g:1rı1~95' 

ladı. Ve ana ının pes et sözlerine hid- Biraz e\·evl öldUl'csiye tuttuğU 
detlc mukabele etti. mımn şimdi başında bekliyordU·dll . 

- Bı e dC>li mi oldun s<'n? Ben, Herkes kulaktan kulağa fısıl 
pes eder miyim be? mağa başladı: 

Diye bağırdı . Ve, anac:ını meydan- - Çiııgene karısı, 

dan kovmak iizcre kolundan tutup ğınıı söyledi. 
atmak inledi. Bunıın üzerine Aliço - Muhakkak oğlunu 
müdahale ecler<'k : için piç olduğunu itiraf etti. ., 

- Çopur. onana el siirme !.. - Yoksa Aliço durur mu bÖYle · 
Diyerel~. Çopuru bir t.."l.rafa çekti. - Var bu işte bir bit yeniği. el 

Çopur bağırıyordu. GüllU, ihtiyar cazgırın ynnıııs ~d.9 
Bre knrlm, hiç b!>n pes eder miyim? mişti. Ifocası da beraberdi. -yo 
Nihayet vah paşa meydana gel- kavga ederek gelmişlerdi. i. 

meğe mecbur oldu. Aliçoya hitaben: Çingene herifi kansına söylcıt 
- Pehlivan ne var, ne oluyoruz? yordu: . 1111· 
- Bir şey yok paşam!. Siz rahat- - Bre çingene ne söyledın pc 

1 sız olmnyınız!. Biz hallettik işi.. dedi., vnnın kulağına.. ı;ııııs 
Vali paşa. Aliçonun .söz dinleme • - Ne söyledimse söylcdiın, 

mezliğine fena hnlde içerlemişti. ne?.. oe.:ıı 
Zahtiye gönderdiği halde gelmemişti. - A be kara kahbc! Ben l< 

Cengiz 1•üçül~ 1car..l .... ini dövm•t(>. ~ -... 80 ra. AliC'o kim oluvordu ki, ken- değil miyim? 1,e 
tiff. · · ımc:.ı oırn arıyor, f alcal 0 balı- di kendin€' i!? halledebiliyordu. Paşa, - Haydi oradan maşa surntlı 
çe11i11 bir tarcı/rna stJk1mın ı.ştır. Oııu , k "f' 

Ka$;1annı çatarn : rı ···· d • 
siz bııwbilir misini::f A b ç "'........ ~1 rn r? Pehlivan, işi bız halletmeliyiz, - e opur 1.1\:nım og u 

Bulmac~yı çözen küçük okuyucu- dedi. mi? Neden sornuyacağım be?.. ~ı 
lnr bulmacayı kcsıp bir kağıda yapış- Aliço, hiç bu lafın altında kalır Gi.illü kocasının son sözleri:1ı;t 
tırdıktan ve kagıdın albııa da oku- mıydı., Derhaı elini kisbetinin kasna- zacağı yerde kahkahayı bil 
naklı bir şekilde ısim ve adresini ğına sokarak döndü. Ve: Herif Deli oluyordu. Jcll 
yazdıktan sonra bunu bir zarfa ko- - A be paşam! Bu iş pehlivan isi Nihayet cazgır araya gircrele 
yup zarfın Üi".erıne "Yeni Sabah,. ga- SC'n hnlle lemczsin bunu?. - gayı .. ~~stır~ı. ihtiyar ~şi ani:~& 
zetesi bulmaca mcmuı luğuna • lstan- Deyince, Vali pa.şa: Gulhı, Alıçonun kulngına n tı'' 
bul,. yazarak bize ~ônderirler. HC'r şt>yi hnlletnıeğe ben ami- dadığının farkında idi. Bu iştcıt ııe-
Şayed zarf yapıştırılmaz da açık rim .. dedi. berdar olmıyan yalnız Çingene 

gönderilirse 30 paralık posta pulu Fnknt, Aliço buna da güzel bir cc- dfi i.di. . 'Jdl dılr 
kafi gelır. vnb oturttu: Alıço, kemanede hırka~ dak1 btfll~· 
Doğru çözen kiiçük okuyucuları- - Peki be paşam!. öyle ise biz clukwlan sonra, ~puru ehnden 

mıza şubat sonunda ynpacagımız ta&- çekilelim meydandan, gel sen güreş ma.ga karar verdı. ti clı'' 
nif neticesinde terbiyevi ve eğlenceli hepten! dedi. Çopur, bir kol baskısı harek.C ~ 
hediyeler vereceğiz. Pa.,a, Aliçoya söyliyecek söz bu- ha yapmıştı. Aliço, kemaneY1 

Arzu edenler zarfa küçük resimle- lamamıştı. Zabtiyclere şu emri verdi: rek hasmını boşalttı. tı' 
rini de koysunlar. Şayed bulmacayı - Boşaltın meydanı. Çopur bundan istifade ederelC 9· 
doğru çözmtişlerse hediye kazansın- Zabtiyeler derhal meydanı boşalttı- men ayağa kalktı. !ki pchllvı:ın fl)(· 
lar, kazanmasınlar resimlerini basa- lar. GUl!Uyii ortadan sürtikliyerek ta biribirlerile knraılaşmış oıdıılll) 
cağız. ™ attılar. Zale!_l Çopur: ())p,\'anı•/ 

Onwı için de içeri nasıl gir • evi gezdiler. Hırsıılığın nasıl yapıl-ı 
diklerini, beni uyandırmadan ka - dığını tesbit etmeğe çalıştılar ve şu

-- ~ 
Onlara kapıyı ihtiyar bir hizmetçi de bir dalavcrn olacak diye do ),.ı· 

kadın açtı. l\Iisafir odnsına oturttu. :ıUp duruyordum. Bana mektubll ot" 
Biraz sonrn yanlarına gelince bu se- mış olan Cellins isminde bir dol>t t • aaya anahtarlun nasıl uydurduklarını nu mUanhede ettiler. 

bir türlU anlamadım. Benim uykum Barik; evden içeriye, bahçedeki 
ia hafiftir ha ... Hem de çok hafiftir. camlı kapıdan girmi§, canun birini 
Bir rUzglr 1.§lese, ufak bir tıkırdı ol- kesmie kolunu oradan sokmuş ve Tefrika No : 20 
ıa derh.al uyanı~m. kapı~n sUcgüsünU. çekmiş. tan aşağı arıyorlar fakat hiç bir ne- Şipman ile Knopf arasındaki ti-

Bu sözler Uzenne tahkikatı yapan- Poll8 mem~rlnrı: .. . ı tice çıkmıyor. curl muameleye vakıf olmuş ve bu 
ar kasayı muayene etmialer ve ha- - Hizme~ılerlnız bu mucevherlerı 

1 

. . ' 
' -s ' ldığı b"li 1 'd'., Ben şunu d ilave edeyim ki kcrek suretle her Jkısını de sovmuştu. 

kikaten _kasanın ~erinde ~n ufa~ b1.r sa~7y: bir ~~~l ~:::ı~:~;::n ı · mem~rl~r ve gerek tahkikat a~irleri Şimdi b~r nokta,,; da
0

ha tebarüz 
wr eseı:ıne tesadüf etmemışler 'e. yı- i an. 1 kendılerınden beklenen, aı ama vazi- ettirmek lazım. Hırsız, Knopfu, Şlp-
ne tesbıt etml§ler ki, kasa kendi a- Ş pm · . fesini mükemmel yapmışlardır. Fakat mandan daha yakın tanıyor onun 
nahtarilo açılmıştır - Hayır demış .. Bunwıla beraber . . . . . ~ , . 

· ok muhtelemdir ki, sofra hizmetin- ah kafaları bır ışlcseydı. hasta ~ır kardcşı olduguııu bilıyor. 
O sırada komiser Şipmana sonnuo: ~e bulunan kadın, bizim Knopf ile Nihayet şu mUtalea.yı yi.irüttüler: Bu ismı kullanıyordu. 
- Sizi klorform ile uyutmuş 01 • konu§tuklarımızı kapının arkamndan Hırsız işe evv~la Şipmanın 26 nu - Şlmdi şu anlattığım delillerden 

masınlar.. . dinlcmig olsun. maralı evinde b3.."lnmı , ondan sonra başka ortada tek bir ize tek bir delile 
- lmkfuıı yok .. sabahleyin yatak- - Hizmetçicrinizin eşyalarını ara- da Knopfun hanesine dilbul ederek de tesadüf edilmiyor. 

tan kalkarken gayet hafif uyandım. maklığımıuı. mUsade eder misiniz... yapacagını yapmış .. belki bütün bun- Bu tahkikatın yapıldığı zamanda 
Üzerimde ne kırıklık vardı, ne de n- - Niçin müsaade etmiyeyim? Hem lar doğru idi, fakat hadisenin esrarı sabahın saat onu olmuştu ... Memur
fırlık. Üstelik odada hiç koku da zannediyorum ki onlar da mfuıi ol • yine bir tUrlü çözülemiyordu. Me • lar Şipmanın evini terkettilcr ve 22 
yoktu. Halbuki klorformün çok pis mazlıı.r. Hiç birinin kendisinden şUp- rak edilen nokta şu idi: Hırsız nasıl numuradaki Knopfun evine gittiler. 
kokması icab eder. hesi yoktur. olup da bu mücevherlerin Şipmanda Knopf henüz kardeşinin yanında.o 

Bunun üzerine polis müfettişleri Bunun üzerine memurlar evi bas- olduğunu öğrenmi§ti ve yine nereden gelmemişti. 

~: ~ ne ben, ne de karde.5im tanı {ll' 
- Mister Knopf gelmiş dedi. Ben duk. Tabii benimle bir ınevıtl ·ıc • 

sizinle meşgul olurken o da avdet rinde tatsız bir eekilde aıaY e: t,tr 
etmiş, yemek odasında biraz bir §CY- leri için, canım sıkıldı. Bu saba _,,1 • ler yiyor. ı;v-

ne. bindim ve derhal Londr~Y8 e1'8ı· 
Biraz beklediler. Knopf bwıların dım. İçimde herhangi bir ınunııS ıttı< 

yanına çıktı. . . k nd!l 
sızlıkle karşılaşacağım hnk ı 

Verilen izahata g?re adnmı şu vetli bir hissikablelvuku vnrd1• ı;< 
yolda tasvir etmek lazım: Şiı;ıman, M t , "g~~ııı 
kuvvetli bir zat. Yuhudi lchcesile ko- u. ~edim Robertson u k ııırsı' 
nuşuyor. Üstelik fevk:ılMe nazik .. tip entaris ıle sokağa fırlıynra uŞ llııf 
Yahudi tipi... yakasına yapıf1all zat,, üeiltıil ~~ğ' 

O da şu sözleri söyledi... ta, sesi kısılmı§ gözleri ,k1ıil 
- Brighton'n li:adar boşuboşwıa gibi bir vaziyette buldum. el~ 

·~ditı:l• 
gittiğimi anludım. Meğer bir tuzağa Hırsızlığı da ondan Öt>·~ 
dUşUrUlmUsfun. Bizim biraderi şlın- ya bnşıma yıkıldı. ııdd' 
diyo kadar hiç bu kadar iyi v~ sıh • İtiraf edeyim ki, manen ve ~eııd1 

hntU görmemiştim. Oraya kadar ten fena halde sarsıldım. JiAll 

gitmi§ olduğwna bu bakımdan mem- mi toplıyabilmlş değiliJn. t.ı0<l 
ııun oldum. Diğer taraf tan işin için- [Devam• 



• 
'l'.llNI SA•&• 

Hergun bir röportaj Karadenizde Adanada emsalsiz bi:r ş i F A 

f , Donanm'ası ·ı ~h ı· Sovyet cinayetin muhakemesi Bulm~ş 
k k ? ( Bqtamfı 1 inchle ) A (İ R 1 e r usu • bildirdiler. Ayni membalara göre bu yaraladığı kadın ölmeyince Or.U llay J. O. C. ı·azıyor: 

manevralara tayyarelerle donanma- • Eberiya okuyoruz. Tedavi gören 
.. .. ) .. ·1. d geçtim diye tramvay ya yeni iltihak etmiı olan Sovyet ter- hastahanede tekraT bıcaklıyan ilaçlar varmış, fakat, ALLCOCK y:ı· ile !Buştarafı 4 uncu saJfada •~ı ı 0 

• ım .. .. .. .. • sanclerinde in§a edilmiıı yeni vahidi • kısındm l>ıhııedilmc.: l<atiyen müba· 
rbere sormuşlar: sızı üç on pnraya goturur mu. harbler de iştirak et.mil ve bu yeni k t ·ı A J d fı t uyandırdı ıağa değildir Bir .zat akşam tatbik 

::: Sa~~m ·~. ~ı, k~ tru'. Bu nuınbğ:' .ak&n •ular dururdu. harb gemı1erinin miktan manevrala- Q f aana Q ne re ettip bir Aİ.li:ıocK yakısı, bir ge-~· Önunc duşunce görursün, de - Fakat ben ym~. ndi. ra iştiralc eden gemJlerin üçte ikisini _ • . • • ce zadtııda -..;nı göstererek ve ış. - Ya, beledıye, dem.ekten ke teşkil etmekte İmifl. Adanada emaale!z hır cinayet 1 ve metre11J .sa;ıııeyı de 9 yenndm de- devıı.nılı •ıcaklılt l<>vlôd ederek ağrı • ..,ıı.~ de vakit gelince göreceğim, gö mi alamadım, yn Beledıye bunu ha· B" .blrierile uhanl> iki millet P•· Adana, 20 (Hususi lluhabirimiz • lik deşik ederek firar ediyor. yan mahalli teskin etmiştir:. 
t,tı.rıı amma, gel de bekle... ber alırsa.·:· . b·- .ıa:: d ~ 'Ukandaki telsiz den) _Dün ıığırceza mahkemesi sa- iki gün sonra. •. ALLCOCK, Romatizma, Lumba· 

""1 •liıııde saat, dakikaları ~yıy~ : : - Beledı~ buna ne .k";ır kı, ~ ~~: ~ ':m.!k llzım gelirse: !onunu dolduran k...ıf dinleyici lı:üt· Memleket hastahanesınde .. yatan ğo, Siyatik, deliltli ALLCOCK yakı· 
'> . On ikiye beş var, on ılnye ili zım vergıt~n o mu. veııyor . :ura~A'. "S etleri K denizde inşa ettik· / lesi tüyle.- ürpertici bir cinayetin ~ yaralı llaiıru>yı yokl•m- meç· lariyle şifayab olmuşlardır. ~· . . ?"1• bir lımonata ıç, ·~ .. an .. ,.,,:''"enı .::.u:"uzun sliren mühim safahab arasında dehşat içerisinde hul bir Dyarctçı. gelıyor: Bu .m<?Çh'.'11 ALLCOCK yakı.1.ırının tevlid ettiği tı ıkı... ıkiye kadar burada otur. Butun muş ~ . g . Si ' kalmışlardır. ziyaretçı {Jafcrdır ve S111meyı zıya - hhl kl·lr OTOMATİK BlR MA· ~t te ·ı bö 1 ol bizim patron pek ve buyti bır manevradan sonra · il rı~ı .. 

1
d.. ek ak sı sıca J.A:t 

O, "a!n ?•kınıyorum... n er ye u'."" . .. tir va.stopola dönmll§lcrdir.,, der, işini - İddia makamını ba.<ımuavin Şeref ret~. •. -~ o uım m - SAJ gıl>i hemen ağrıyan yerin etra· 

~iye haklı. - Haklısın, zal<n ben otıırııuya- çın en çı ~· .h. Şükrü Esen işgal ediyorlarldı. Aza.. f Nefes alamıyacak kadar vücudü • ki Kınııızı daire ..., Kıırtn! rcsimll 
len gıden yok.. çabulr sermayeyı kedıye yükle · . d k Gökmen, nyaset makan:ını A~.med sadile gelmiştir. · l fmı kaplar. ALLCOCK yakılannda-

~•lıorrir arkadaş davayı kı.ybetti. cağım. _ . k Bu _haberı. okud~k~; so":"~ zı ın· !ar Kenan Kalbsuz ve Tovfik İ•:;i. nün 9 yerinden derin Yaralar açılım• markasına dikkat ediniz. Eczaneler· d....-lısad Müdiirlüğü o tekzibi gön • Hesabı gordUm, oradan da çı ~- de dogaca.~ ılk sua : ~vy_c 0~~~- 1 İki süngü arasında getin!en katil olan zavallı Saime ziyaretçislsinin de 
27 

buçuk kuruştur. 
-''ltlekte haklı imiş. Şef garsonu ahb~b:m olan başka_ bir lar~mızın oz. tezgfı_hların a ~n~ ~t 1 

- Cafer korku ve nefret uyıı n<lıran ba- Cafer olduğunu ilk görüşte teşhis e- 2'-IB~~l!J~~:J:z.l 
O ne?.. çalgılı gazinoya gıttiın. Yanına gıde- len bu. yenı . gc'.mler. hangılerıdir ve kışlarla samilne ve h< yeti lıll kımeye derek şahin gönnüıı yavru kuşlar gi· 1 ;o ..'.'.'1ııı boylu bir garson, sahnenin rek oturdum. Hoşbeşten sonra: bu yen.ı gemıterm mıktan ne kndar- nıwırlar fırlattı ... Giizleri"in içtndeil bi feryada başlıyor. Faknt Caferi" Kat•ıJ ÇOCUk 
•-~dnki uzun demire levha ası • - Ahbabım, dedım, Allah~ıw:a dır?.,, ıstifi!amı olur. ışıl ışıl yanan çılgın ve kuduz alev - büylik saldırma bıçağı Saimcnin tek· 
r. ne~ir ~u.? Hi~bir g~no Bel~ıyenın Evvela şu n~kta~ _tebarüz ettir - leri !ışkınyordu. rar 6 yerine girip ,çıkıyor ve bedbaht M hk A d ~•Uaka varyete yapacaklar dn oy tarifesını tatbık etınıyor, tarıfede 10 mek 11\zundır kı İngılız, Fo'°ansız, Al- Haccrin nam! öJJlirül'lı!ğünü ve Saime azrailin eline adeta parçalan· 3 Um 0 U 

'Cak oyunun ismi ilan ediliyor yazılıysa l:S alıyorlar, 12 den sonra man denız salnamelen alelumum Sov- eo-: · d 
1

5 · de 
1 
~ ,,.,. ... c:. b'ır halde tevdi ediliyor: Firara On gün kadar evvel bir gece, Şeh· l\:, :- • · • · ·· te · · ı · · cr-c1.1menuı c yenn n nası Ul • _ • , ~tlc okuyorum: ikıncı bır .konsomasyona muş nyı yet denız kuvvetlerı hakkı~da tan: v: ça.kladığını 44 §ahi-iden dinledikten teşebbüs eden haydud yet~en hade- remininde, Fındık:zade .eamii yanın-

- . . mec?ur edıyor~ar. Belediye buralan,sahi malümntın ~d~ ~l~ed.1~ sonra müUıiş Jladiseyi k~s.ıuı şöyle meler ve hasta bakıcılar tarafındau daki arsada, arkadaşı on yedi ya · 
Saat 12 den ~ ıklncı kon- teftiş etmez mı? kaydetmekte sankı agız bırlıgı etmiş- hulasa edebiliriz: mÜ§killiUa yakalanmı§br. şında Sedadı bıçakla öldüren 18 ya-Soına...,yon mecburidir, mulıt.e - _ Bazı, bazı eder. lerdir. Bununla beraber bu salname-

1939 1 
E l"l 

18 1 
~ t•f b. H .. viycti tetJrik edilen katilin l93u ~ \'e katilden sabıkalı Cahidin l'ern m ·· terllerlml7.e teknır bir 1 d 1m· 1 1 d b" yı ı... !..V u • ..a ı ır ge- u · w 

Ul' _ Ey... er en en son ge ış o an arın an ır · .. . 1 da da sevcli<'H digw er bir metre.Ei muhakemesine dün de ikinci agır ceza Bey içmeleri lüzumunu hatırlata· B 1 a· f" tlara bakmaz ki tane.si der Kı: .. Wuv ,..,... .. ~ 1 , •• '-'~·· ce. Adananın Oymakl~ koyunde !{ısa.- yı ın o . . d d ecı·ım· re-ı..·d 
- c c ıye ıya ' . . 1 . ld · cıK ıa.uı~Q.Q ......... - - - • ,., "··ı:-"vi nP hemen hemen eynı fecaa~ mahkemesın e evam ı ış, vwaı •ız. gelir, müst&hdeınmin eıbh•t ullZ<llınl· yetlenn denız k~vvet en .°. en g<?Çı· zurumun Hıuıankale kazamnın Sana- le ""'ur<ıı.g. · .... • üda.faasını yapllll§ ve karar veril· 

~ Mtidüriyet olup olmadığını, tasdikli tarife bulu- ril.!rck tecdid edılmış vahıdı harbler- . k .... d 
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doğumlu &lman edilerek cezasını çektigı tesliif~lll 

1

m.,. . . 
~d F . h 1 1 i . HilkUm ver nup bulunmadığını sorar. . den terekküb ediyor~u. 1~3? yılından ~er 0::1 C:er, Saıme v~ Saimenin yor. Bütün adi hu~ -~efsin~-~ c~ _c3!1~d mildafaasıu ...... "' . ~ı... - • eyzı a < ı mış, Sonnı sonra bir hayli yem vahıdı harbler Hacerl f ı- r 'k-Ldan kıyor meden Cafer insan.lıgın ıgrendıgı bır miştir · b" . ""ı.e acele etmişim. Kabahat bende. - So .•. k Ik "d tezgaha konuldu ise de bunların ev- anası e_ a '. ı . . çı - ... --barlık kuklasıdır. Zira geçen Ee-1 - Ben daha on sekiz yaşımı ıt~.r-

t• · · · - nra, a ar gt er. lar Cafer Saıroe ık gııyrınıeşru §e- ~ ' . üf kilt"" -·· d beni büyuk ~-anı saa ım gl en dunışl .. k . - Ya bir Belediye İktısa.d müfet- .safı ve hakiki sayısı 18.yıkile maliim 1 kilde birl~mektc<lir Eve giderler • ne de esrar .kaçakçılığından 2 ay meAım ~ .. 1 us O ugunak~ım başımda 
·<>on ar masa arı o aşara yenı ·r d -·ıdi M h agıw dak· yeni ge- ~· · ı. ...... ...,A;lm·., .. · ka.ydetmı:;uer. gece aı-ı-ı 1 l tişi gelip bir §eY içer de tan eye mu- egı r. aa aza aş ı ken aralarında çıkan bir dil kavgası ~ ı!l'-ır. - -· . u· bilmiyorum. 1.::~ er a ıyor ar. W• • • "rilrs ., il . t aha konulmuş olduklan . . tahkiki . . duruş- degıldi. Ne yap gımı ~ benim masama da geldiler. hatif hareket ettigınızı gö e. m enn ezg . uh k §iddetleniyor ve sabıkalı katil Qıfer t Bazı cihet,enn . ~çın Bizim arkamımru1 gelen başka bir 

...._ G .. remcz hemen hemen katiyetle m akka • v ek =---..: ··teaddi.d 5 marta talile edilm.iştir. 
:Ne emrediyorsunuz? -

0 

·• tır· bıçagını çeker ~~·l;.n ~u.. .. ima tf A han adam vardı. Ben bıçağı ona sallamış-
' lçtik ya... - Neden?. · yerlerinden bıçaldıyarak olJuruyor Yuat Y tım. 
•' o saat 12 den evveldi. Şimdi _ Sen de çocuk gibi lif söylemese- Eenebl TczWilılanla Yapılan Bundan soın:a mahkeme .ıuı:arını 
~t 12. ne ... Biz tekmil BeJe?i~~ m~ettişle- . 1tal~ada in~ ve 1939 yı~ı~da tes- l 1 T k "/ "' 1 M "/["' h vermi§, ceza kanununun 448 ıncı mad 'Anıma, ben 11,5 da içtim. rint tanını, onla~n btnsı ge!ınce, h: hm edılen (Taşkend) muhnbı, Ad iye ye l ı I ı orunma desi mucibince ıs sene hapse mah • 

:ı· ~'.~e yapalım, akşamdan teşrife- sab puslalnrına fıyatları tarıfeye go- 1934 yılında teslim ·edilen beheri Balı esı·rcle kanunu kfım etmiştir. Ancak, tahl'ikt:~ bu 
<linız. re yazarız. (900) tonilatoluk iki topçeker. cezanın tlçte biri, yaşdan da ıkı se-
'12 ye on kala gelsem, 12 den - Ya müşt<>rilerin bcsab pustala· Sovyel Tezgilhlarmda Yapılan Balıkesir, 23 (A.A.) - Adliye Ve- ( lbşfar.ıfı ı lacide) nesi indirilmiş, evvelee Şükrü adın • ı::- Yine ikinci bir şay içecek mly· rını kontrol edecek olurtarsn? . Beheri (120?-0J tonluk (2) tane tay kili Fethi Okyar dün Manis•dan "'.'11- heyetinin tasvibine anana karar ver- da birini öldlirdllğiinden dolayı da 

? - Ne münasebet .. 25 senedir bu yare an~ gemıaı; rımize gclıniş ve fatasyooda merasını- mi§tir: bir buçuk· sene ilive olunarak nebc• 
''.!'abli, tarife. hayattayım. Şimdiye kadar böyle Be- Beben (8()00) tonluk (4) tane ye- le karşıtanınışbr. Akşam şerefine Be-

1 
_ Ereğli kömür havzasında iş itibarile on bir sene albay ağır hap· 

el ' Nasıı olur? lediye müfettişine rastlamadım. Hem ni kruvazör; tediye tarafından Şehir klübü::ıde bir mUkeJlefiyeti se, mUebbcdcn iimmc hizmetlerinden 
eli Q'1ııon haınrcevab: ağzını bayıra aç. Bu söylediğin Bele- (Tıışkend) sınıfı mlltcaddld deetro- ziynfet verilmiştir. Fetlıi Okynr ad· 

2 
_ KömÜr sabş işlerinin tanzi • "\cmnuiycte ve 6000 kuruş mnhkeme 

>;;Tünelden Takslme ikinci mevki diye müfettişlerinden birinin akl~a yerler; . !iye dnireleıini teftiş eylemektedir. mi için hirlik teşkili, barcı OOcmcğe mahkiını edilmiştir. 
1• >ay liç on paradır. Halbuki stad gelirse Beyağtunda ceza vermlyen bır . Beben (700) tonluk (15) tane tor· . • 1 3 _ Havzadn kömUr işlebncsinin Cahid, mahkemeden çıkarken ııs:ı· ~Şişliye de beş buçuktur. Tak· tek gazino kalmaz. pıd~?o.'.; .. •. . . • santimetrelik ~op taşır ve remnını a- kontrolü ve istihııal malzemesinin bi ve gııyri tabii holler göstcrmış, 
ti· B~~k ve .kuçuk ~ır hayli denizaltı şağıya dercctüğimız Sovyet!erın (Pa- ihtiyaca göre işletmeler arasında saçma sapan söylenmiş: 

vyet 
d··n t 

usy v~çe 

minat verdi 
gem~s~ ve bır hayli topçe~~, ~ayn 1 riskaya • Kommun~! l~ı etrafında tevzii, Ben adam öldiirmedim. Aklımı 
gcmısı, m~yn tarayıcı gemısı, hucum daireler çizebilr. (Sura.ti fazladır de- 4 _ Kok kömürü istihsal ve satı- ı kaybettim. Kendim teslim oldum .. 
botu vcs:ııre. . A mek olacak). . l §ının tevhidi gibi sözler söyliyerclc salondan çı • 

1937 yılında Sovyet Rusya sılfilıla- Sovyetlerin (Panskaya - Komınu- karılmıştır. 
nn tahdidi hakkında Büyük Britanya na) hattı harb zırhlılanna gelince bu C ·· ·· t nİ etmiş 
ile bir anlaşma. yapmıştı. Bu anlaşma gemi (28) yaşındadır ve (23000) to- UTUm _as . . ---···---

• sonunda Sovyet Rusya yeniden şu ge- nilato mai rnahrecinde yani {Yavuz) Abanozda Mcdıhn adında bır ka • 
~ !;._ ( Bae tarafı J nclde ) ı ne girdiklerine dair olan haberler, mileri yapacaktı: • ha.emin dedir. (12) tane (30.5) san ti- dınn kendisile beraber .. yaş~malilnı 
' i,">I ıı.__ •• nizi Sovyct filosu kuman Helsinkiden kat'i surette tekzib edil· Beheri (35000) touluk (2) zırhlı; metrelik to~ taşır. J,l;.ktn okadar eski ~klif ve kabul etmem~ı il~e teh: İzmir, 23 (A.A.) - Gazeteler Kuş 

\'.'."-mira! Kuzentzovun tayyare ile mektedır. Beheri (8000) tonluk (7) kruva - ve denize gayrlmütehammildir ki hat. dıd eden Ceınıt nteyh?'e Medıha .ta adası dağlarında bu sene birçok kap. 
\ı~ll'lanska gittiğini haber vermek - Stokholrn, 23 (A.A.) - Finlandi- zör; ta Baltık denizine seferden bile lciz- rafınoan :ı.çıla_n teh?ıd ve ~ılın lan türediğini ve bunlardan bir ka-
~ler. ya resmi tebliğine göre, Kareli ber - Beheri (12000) tonluk (2) tayyare dir.,, arkadaşı lsmaıl alcyhıne açılan kavga çının avcılar tamfından öldürüldüğü-1.~Y Mail gazetesinin Stokholm zahında demiryolu boyunca ilerliyen gemisi; Kom~ulıı.rıınızm Karadeniz KavveUerl çı_karmak ve eve taarruz davalnnna nü yazıyorlar. 

Kuşa dasında kaplanlar 
türedi 

~birine göre, Amiral donanmaya Sovyct kıtalan Viipuriye 13 kilomet- Beheri (3000) tonluk (6) de6tro- Bütün bu tahminleri bir tarafa bl.- dun aslıye altıncı ceza mahke~e • 
\...'_denize harekete hazır bulunmak re mesafeye varmışlardır. yer; rakarak hakiki olarak bildiğimiz şey ainde bakılmıştır: . Dava~. ~e<!ıb~, 
"4l'l \'erıni§tir. Bu tebliğ, Fin kıtalarının Manner- Beheri (700) ila (1800) tonluk (6) bu~ün Sovyet Rusya komşumuzun mahk~~e, Cemı~t~ ~endısmı teh~d ~h: Jlarb Gemilerinin Hedefi heim hattının yeni mevzileri llzerinde torpidobot; Karadenizde: Bir tane batb harb ebnedıgın~, k"'.'dısın.ın. kızgınlık,. ~lokholm, 23 (A.A.) - Aftonbla· bnngi noktaya çekildiklerini gösteren Beheri (200) tonluk (25) denizalb zırhlısı, (St.,lin) isminde (9000) ton· da~a açtıgıoı soylemı~r. Bunu~ ü -
~ ~llıetesinin Moskova muhabiri, ilk reami iş' andır. Sovyet kıtaln.nnın gemisi; luk bir tayyare gemisi; (Krasny zenne, ma~~eme, Me.~ı~a ale~~ı~e 
~li~e Komiseri Kuznetzovun tay· vardıkları en derin nokta Summ.anın Beheri (500) tonluk (12) denizaltı Kavkas) isminde (8030) tonluk bir mahkemeyı. ışgal ve curum tasnıı su
~: ile Murmanska hareket ettiğini gnrbinde ve bu şehre bir miktar me- gemisi; ağır kruvazör; Uç hafif kruvazör; çU;"dan tak_ıbat yapılına~ına ve Ce • 
~l'iYor. Sovyetlerin bütün kutub safededlr. Sovyetler bu bölgede ta • Beheri (1010) tonluk (12) denizaltı (:S} muhrib; (2) yeni torpidobot; mılle 1smaıl h.akkındakı davaya da 

d
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' .. "qq,, • ,ı;. A d ı b 1 dıkl d be · b'" · · . . . d B t k hukuku umunuye namına devam c · ''l'rlası fanlıyete geçmebe anın e- arI"\lz anna aş n ann an n u- gemısı; (10) denızaltı gcrnısı var ır. u e • . . 
jjıt" ~ yUk insan ve malzeme zayiatı ınuka- Beheri ( 450) tonluk ( 4) mayn ge- neler haricinde tezgaha konulmuş o- d~lmesıne ~a~ vererek muhakeme-

~o civarında ansızın İngili_z: bilinde 8 kilometre fle 17 kilometre gemisi; . lan birkaç vahidi harbin ikmal edilip Y!, başka b.ır güne bırakmıştır. 

Tepe başı dram 
kısmında 

Bu gece saat 20.30 dı 

O KADrN 

*** 
dnı c dıı nde Komot'li 

Kı mındn 

Gündüz saat 14 de 
ÇOCUK Ol'UNIJ .. •un gözükmesi, İngiliz gcmilen· arasında arazi kazanmış oluyorlar. Ilehcri (400) tonluk (6) mayn ı.,. hizmete girmiş olmalnn da muhte • Afrodıt. davas_ına bugUn ~~ov:\,.etler Birliğine karşı herhan- Finler yeni mevzilerinde kuvvetli o- rayıcı gemi; meldir. devam edılecek 

I.~ lııır.,kette bulunacağı zann~il- !arak teesstis etmiş olduktannı temin Beheri (2800) toniuk (6) denizalb Komşularımızın kelimenin tam ma Malatya mebusu Nnsuhl. ı;ıaydar A~~~~~iiiiiiiiiiii~-.. ''ilıe]{ıe beraber, Moskovada endışe etmekte iseler de Sovyetlerin Finleri 1 ana gemisi; nasile yeni denilecek gemıleri İtalya- tarafından fransı?.Cadan dilımıze çev ~mı tır. MOBkovOOa zanne; şiddette ~yik etti~.ı~? lişikiİ.rdır. Sov 1 Ve nihayet ( 22) tane seri bücum da yaptırdıkları ( 28Q5) ton tuk (Taş- rilcn Fransız. "eiliblednden Plyer ~~ e g6re, bu gemllerın hedefi yet tazyikı şimdi butun berzah geniş- botu. lkend) sınıfı muhriblerle yine İtalyan Louys'un esen A.frodıt,, ı bastıran 

Bu gece sa.at 20,30 da 
HERKi~ Yl'~rı.J: l':ERİNDE 

'atısk yolile Alman • Rus tica- llğincc yapılmıştır. Fakat, doğuda Yekunu <110) a varan bu yeni ge- deniz mühendislerinin nezaret ve di- Sühulet kUtUbhanesi sahibi S~lh 
lll!ni olmaktJr. Rusların gelen kuvvetlerini ileri sUr- milerden bir haylisinin tezgAha konul- rektifleri altında. inşa edilmiş olan Lütfi ile basan matbaacı Kena.n Dmç 

ot ltt Sovyetlerln Harekatı . dükleri Taipaln yakınında bu tazyik muş olduğu muhtemel görülebilir.,, • (7800) tonluk (Kirov) sınıfı Jrruva- man aleyhlne milste?cen. neıı~yat uı:e' ~nki, 23 (A.A.) - Vlipuri li- muvaffakiyet gösterememektedir. Bu Diğer Bir Rivayete Göre zörlerdir ve bu sıaıf gemilerden Ka- yapmak suçundan milddeıumwnıllk 
ı. 10 kilometre mesafede klin bölgedeki zayiabn geçen hafta 25000 Fransız deniz salnaınesinin (1940) radenizde ancak bir iki geminin mev- tarafından açılan davaya bugUn asli·ı 

:\ kada, harb gitgide şiddetlenmek olduğu söylenmektedir. yılı nüshasının yukarıdaki izahatına cud olabileceği de muhakke.ktır. Zira ye yedinci ceza mahkemesinde devam 
\::· Sovyet tayyareleri, bugUn bu Helsinki resmi tebliğinin mütebaki mukabil Ameriknda çıkan "Life,, ltalynnlıı.nn (Montekukuli) sınıfı knı edilecektir. 
~Ya sirayet dairesi geniş bom- kısmında şöyle denilmektedir: mecmuasının son posta ile gelen nU.· vazörlerinden ilham alınarak inşa e- Öğreıdiğiuıize göre, mahkeın~ 

:t- ~tnıışlnr ve teçhiuıtlı paraşüt- Berzahta düşman Unolnjcrvi ile hasında tesadüf en Sovyet Rusyanın dilmiş olan kruvazörden ancak ikisi- eserin rnilstehcen veya san'at ~ı o-K İııdirınişlerse de Vilpuriye va· Vuoskl arasında Kacmir demiryolu Karadenizdcki bahri kuvvetinden bah nin: (Kubişev) le (Sjovascndet) in Iup olmadıil> hakkında ~f Ve • 
~ !Şlardır. Kızılordunun bu gün istikametinde ve Taipalede hücumlar seden kısa bir yazı vardır. Karadettiz donanmasına aid olduğu kA.leti milli talim ve terbıye daire • ~~ girebilmek hususundaki te • da bulunmuş, püsklirttilmüştür. Düş- Bir Ameril·alı deniz mütehassısırun zikredilmekte ise de bu iki geminin ,sinde yapılan istizaha cevab veren ~ Uel'fnin yanlı§ çıktığı şimdi da- man Taipalede 2000 zayiat vermiştir. kaleminden çıkmış olan bu yazıda inşaatının hitam bulup hizmete gir - rapor gelm.i§tir. 
~tı~~akkak olarak görülmektedir. Pitkarnntada 200 arabayı ihtiva e- (Yavuz) l:ı komşularımızın Karade- miş olduklarına dair kat'i bir malfı. V N --

1
.d ·-b ki . 

ltı.~ebe Kareli cebhcsinin bütün1den muhtelif Sovyet i~c kollan tah- nizdeki (Pariskaya - Kommunn) a- mat yoktur. els apo 1 e e enıyor Tuvaletinizi yaparken 
Pudra altına daima ~t tı~ıınca ayni şiddetle devam et- rlb edilmiştir. dındaki sn.ffı harb zırhlıları arasında HüUisa deniz kuvvetlerini yeniden Roma, 23 (A. A.) - B. Summer 

~'<li•. Kızıllar Mıınnerheim batb·I Fin bombardıman tayyareleri ge- bir mukayese yapılmakta ve bu iki tensik ve ihyaya karar vermiş olan Wcllesin paznr günil Napoliye gel • ~ ~ Vnrkındnkl Talpala mıntaks 1 ce, gUndliz muharebe ebncktedir. Sov vahidi h...rbln resimlerinin nlbna §11 Sovyet konıBularımızın hiç olmazsa mesl beklenilmektedir. İyi malfunat alirlinU.. Pudrayı ımsıln tutar 
.d4' .,. Çbir kat'! netice elde edeme- yet tayyareleri de f• aliyetlcrine de • lznhnt dcrcedilmcktedlr: "Tiirklyentn füıradeııize nld olan donanmalarının almakta olnn mahafile göre muma • ve akmasına mlint olur. Yağlı 
.. .,cJI !la v 8000 ölU, ehemmiyetli mlk- 1 vam etmişlerdir. (Yav..ız) u 27 ya::;ındadır ve f'>.3000) t..enUz tamnmile inkişaf edip yeni in- ileyh, Romada ancak iki gün kula • 
te" rı •• lank v zırhlı kızak bırakmış-' Berzahta 440 • 50 tayyarelik Sa~·- tonilato nınimahrecindedir. Evvelce §aat programının tahakkuk etmemiş cn.k ve B. Mussoliniye mülaki ola _ ve yağsız olan tUp ve vazoları 

PERT v 
RE 

_'Q' vardır. ~ yet teşekkUllerl gördük. 13 Sovyet Almanln.nn (Goben) muharebe kru -ıolr!uğu kuvvetle tahmin edilebilir. .cıaktlr. B. Wclles, salı günü Berlinc İİ•m•••••mm•mıt•••••• 
t)dfl et kıtQiarının Koivista kalesi-tayyaresi dlişUrUlmüştUr. vazörU olan bu gemi (10) tane (28) ..t. OEll..J..LEDDIN SA..RA.OOGW !gidecektir. 
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BAŞ, DIŞ, NEZLE, 
GRiP, ROMATiZMA, 
NEVRALJi KIRIKLIK 

~. 

p bUtUn aftrıları derhal keser. Lüzumunda gUnde 3 kaşa ahnabllir 
IDlllllllll lll lllllll llllllllHll lllll llllllllllllllUlllllll"lllllllllllH lllllllllllllllllll llllllllllllllllllllllllUIUlllllllllllllUlllllUlllllHlllllllllllllllllllllllllllll 

ı 

SOLDAN SAÔA: 

Baş, diş, romatizma, siyatik ve kulunç 
•arılarını geçirir, grtpe ve aoOuk algınh01na kartı 

iyi bir lllçtır. OUnde 2 - 3 aded allnar 
8'hhat v••we.• nh··· h ...... 

l.L ............. 111 an. illa laııılsyonıı ilJnlın 1 
ıısooo mMN lpell lmwıt ........ 

Talunfıı edilen bedeli "31.600" lira olan 15000 metre ipek lrumq A. 
brf tabritaıar Umum MUdllrlqtl IMl'kM aatınalma komisyonunca 
19/2/19'0 peqembe ıtıntl aaat 1-i te puarlıkl& lbale edilecektir. Şartna
me "l., lira "88,, kurut mukabilinde komlsyoadaıı verilir. Talihlerin mu
va.kbt tanln•t olaıı 112812,, lira ''eo,, kurut ve Zl90 nıparalı kanunun 
2 ve 3 maddeleriııdMi yeee •k•• Jamıiayonou olmadıklarına ve bu itle all
bdar t8ccarden olduklarma dair "1'ic&ret Odui veısfkt••e mezk6r ıtm 
w aaatte komlaJoaa mlracaat1an. "1397,, 

DiKKATI 
tl0Ufll4t 

•• fena tenvirat. 

Yeni JUllGSRAM lf RIPTOM ampullarını 

lcuflannNtlc suretlle. aını para il• colf dalla 

bol ıtılı elde edecetlnl Patron. neden anla

lflalı lstemıwor r 
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PUV yerine MAKARNA lstanbi Llfllfll Amirlllf ı Gümrük ~u~a~~~a Genel Komut~nlığı Is~ 
yemek Hatetertnlzde Pllv Sıhnıhnı lomls onu llnlın bul Levazım Amırlıgı ~~bnalma Komısyonun '11 

yerine dalma 1 - Muhafua memurlan ıçın satın alınacak 20 tan~ kaputun 
1 - Herkes "endine isabet etme- y A y L A 3000 çift mahmuz milteahhid nam ı bat 940 sah gUnU saat 11 de pazarlığı yapılacaktır. 

llhıl later • Franıamca 
0

kemHr,, Marka ve heubma abnacalrtır. Pazarlıkla 2 - Tahmini tutan 280 Ura ft ilk teminatı 21 iiradır. 
2 - Dava açmak. . , kslltm • 26121940 n ............ ı .. il 3 - Nürnune kumaş komisyondadır. Görülebilir. 
3 - Elbiselere vurulur· Ajae1ıı Mu'•ffN•SIHI TERCiH EOı'lll e esı ~~ ~. 4 - İsteklilerin gün ve saatinde kanuni vesikaları ve ilk 

AM " saat lli de Tophanede Lv. imirliği makbuzlarile birlikte Galata Mumha.ue caddesi İbrahim Rıfat hail 
bir yeri. Bu takdl~de midenizi boz- satmalnıa komisyonunda yapılacak • kattaki komisyona gehneleri. "1405·· 

• - Zaman · Dağda bulunur. madan daha fazla gıda tır. Tahmin bedeli 1800 lira, ilk temi· 
5 _ tıave - Korkunç bir mahlrut. 1 1 k •• 

a mıt o aca BlnlZ. nab lM liradır. NUmunesi komisyon- ..ııııll.tl•••••••••• •••••••••• 8 - Şurubu güzel olur. ...-. 
1 -· Mevcud değil . Boşaıımıı a.. BUtUn bakkaliye mal)aza- da görtllttr. isteklilerin belli saatte ko i' 
s-~~;-Bir~~ ==============='=a=n=n=d=a=b=u=ıu=n=u=r=·=~~~·~~d ı : ~aşa~ahçe 
9 - Bir dayak Aleti. 1 

1 
• 

10 _~::~~~_Şark vil&yetlerin - · Diniz L1tazıı Satıam Komisyonu ı1tnıırı : :a~=~~a2;~;:~tır~~~ • Tug"" la Fabrı'kası · .. _____________________ .. _ saat 14: de Tophanede Lv. i.mirliği sa- • 
YUKARIDA NAŞAGI: 1 Den' +-...l.l.M.11......: ihtt ı..ı- cud •-A- . 

- ız """'Y"-\l.lftln yam .,,... mev ey-... ve p.rtnameeı mu- tmalma komisyonunda yapılacaktır. • 
1 - Bir yemek • Ceketin bir ina-

mı. 

2 - Yapmak - Bir sillh. 
3 - tıive etmek - Bir nota. 
' - Af dilemek - Zaman. 
G - Sual edatı - Aptal. 
1 - Benzer - TUtUn. 
T - Bir sanat. 
S - isim - Yine iaun - Bir spor. 
9 - Bir cins aran - Arab hizmetcJL 

lO - Gizli · Tahta. 

cibince tahmin edilen bedeli ''9980., lira olan Ud aded tonıa tezgiJıuıuı Tahmin bedeli 1600 lira, ilk teminatı • 
27 /2/940 tarihine raatlıyaıı alı gtlatl A&t 16 de Kuunpa1&da bulwwı De- 120 liradır. NUmune.i komisyonda • EskJdenberl büyük bir töb.reU olan bu m1UI rathrıne Ud __. 
.n~ Levazım sabnalma komiayoauncla açık ekalltmeet yapılacaktır. görWllr. "666,, "1349,, • denberl yeni ellerde ,ehrlmbJa ea sağlam•• ea revaeta,..... 

2 - llk t-n•nab ''748.liO., Ura olup evaf ve tartnameat her ıtm ... • kerpiç t.uğlalanıu imal etmekt.edlr. Her ani llltaat ..,._ oall .,_. 
-6r lı:omı.,...daıı 1f - dalılllndo ıılmablllr. · 2000 ııdod kar gözlüğü alınacak · ı • rilll ve ı.u.ı..u ......., lailayı-: 

~ ~ ı-::: ~-~.=::~arak .. :=~-=-~~:;=.~::. ! Paşabahçe Tuoıa Fabrlkasmdal 
yonunda yapılacaktır. Bedeli 600 li- • ._.. Ist b 1 D ft d ı v d ra ilk teminatı 45 liradır. NUmunesi • Tfıdarlk edebWniab. Tuğla almall l&dym -...ı uhl~ an u e er ar ıgın an: komiqonda görillt1r. (671) (144()) • bit' karar v~nneden evvel bir kere de Pe .. bü~ tatla ,....... 

8eaellk loar KllVakkM • • • • nıamuJitıDJ garmeıert meafaatlerl lktmauadwbr. ~ 
bedeli t-ııleet : Atağıda cinai ve mikdarı yazılı 

1

• yeri~ ıön~e '.~itleri olmıyaa lateldtlere. venaelllert 
Lira Lira Müddet ma.IZemelerin pazarlıkla eksiltmesi • Döm~ de gunderlleblUr. 

Kadıköytinde ZUhdilpaeada l'mer • 28/2/940 çarpmba günü saat 14 de •• Telefon: (30) dan (68) i arayma , 

bahçe mmdindekl Fenerbahçe ıu- Tophanede Lv. i.mirliği satınalma ······················-· A af.re mahplJinin wıelik ican 589 129 a komisyonunda yapılacakbr. İstekli- ======================~~ Kocamustafapqada Arabaca Beyazıt ::=.-= ·=~"':, ...ı. 80 3 1 
= ':!,';;;.;~ teminatlarile komi• or. lhHn Sami ıııı- Kiralık kal 

Botuiçinde Balta limanında Pire· 1 aded motopomp 15 beygir kuv- Öksürük Şurubu 
8Uju mevki.inde Dutluk namtle ma.- vetinde arabasile beraber l Fındıklıda cadde ~ 
ruf f hektar 41ar4CS metre JDUrab. 400 metre hortum 25 Mm. kutıımd.G. Öksürük ve nefes darlığı, boğ- Tramvay dun.'1 civarında il' 
baı aru:I. 135 36 1 16 çift otomatik rekor maca ve kızamık öksü.riilderi bUyilk, biri kUçllk Uç oda bU' ~ 
l'atih Takkeciler m•h•lleel Bayram- Jondan mllrekkeb ha·--.. , 
pqa aokatında on bir dönüm aru1 60 3 3 10 aded kremli yangın söndürme için pek tesirli iliçtır. ., .. - oJı1' 

Yukarda mevkileri yazılı gayrimenkuller hizalanndaki muhammen ı- makinesi Herke& kullanabilir. kos ve elektrik teala~~ 
car bedelleri ilFMinden kiraya verilmek üzere açık arttırmaya lr:onulmut- 19 ,, asakitl~ Y.angın söndürme · FatUı Sulh 

3 
ünca Hukuk ___ l&dld_m_· vi bir daire kiralıktırİ.erber .,1 

i 1 tur. m ıneeı tramvay caddeai.nde 
YEN NEŞR YAT Senelik tir& bedelleri üçer ay fasıla ile dört taksitte ve peşindir. thaJe 1 ,, 9 met.relik 3 parçadan 1'~n: EmrulJalıa müracaatlarL 

11 v M ÇooakJan lda H/3/940 tarihine mUsadif pe~be günü saat 14 de MilU Emllk MU -1 geçm itf . rd' 
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Fatıh Çarşamba Kovacıdede mahal I ~A 
eme e ama dürlUğtlnde mütetekkil komisyonda yapılacaktır. Talihlerin teminat mak-1 
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ittaı· e bal"!:~. me ıven leai Beyceğiz caddesi 9/11 numaralı :;::.========~::::;; Ooouk F.ıa\rpme Kurumu Genel bualarile mezldir gün ve uatta komisyona müracaatlan. "1429,, 1 1 " ye La.CIJ han f ed .. ,_ ________ ~ 

10 itfal kazın ede ve at en .'usulun tarihi • ~çocuk~~ h~~======================= '' su:oea_ ~ il~MW~n~ak~~~~ o Hf c 1 
meme ve mama çocnklan için D~ 1 20 " v_. b' iddi r a iZ 8 ma 
ati 6ftltleri annelere p&ruıa IÖD- b 1 1 " tehlike (canavar) düdüğü ~nılnn llır ay ~et d ayı veraset .edenle- ı ~=---~ 
&nnektedir. Arzu edelılertn ~ Devlet Demiryollan inlan (672> 0441) nn çay ıç 0 e mahkememır.e mu- Lokmall ~ 

• • • nıcaatlan aksi halde terekesinin ha- Oahlllye MUteh••~ı:d 
i'tDI Ank&rada Çocuk Eeirpme Ku- ·---------------·-----.. d vredi' ~ • r ıama Genel merkezine bildirmeleri Tevhit semerleri için 140 a tim zineye e ieeegi ilan olunur. DivanYol~ 
""dlr. ~~.a"!men bedeli ~ lira 0~ 1100 ~ muh~ eb'atta adi am- eninde 550 metre tiltelik bez :na. bası alınacaktır. Puarlıkla eksiltme- Muayene saatleri pazar~ 

balaJ aıcımı, 500 yumak 0,6 m/m lik bilet sicimi, 650 kilo muhtelif eb'atta caktır. Pazarlıkla eksUtm . 27121 . 2712 940 salı günü 
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d her gün 2,5 • f salı ve cUJIS ._ .... 
İngiliz sicimi, ve 500 kilo kalafat ipi 11/3/1940 pazartesi günü saat "11 esı 81 • aa. · a ild ta_.,.:. 
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Çocuk Bir Olbuchr 
~ (AbcUW&ak Hatnit) 
" Cowk Esirgeme Kurumu binlerce 
dbana kucağında U: y n bir ma • 
Nldlr. Yılda. btr lira vereruk üye 
Olmaa.ızı kururu &a) la.mı. dtl()r. 

on birde Haydarpaşa.da gar binası dabiUndeld komisyon tarafından k 940 sal~ ~U saat ~ de Tophanede Tophane_<le lst. Lv. amırliği satına!- satiahJan 9 • 11 hak ~ 
eksiltme ueullle satın alınacaktır. açı Lv. imırligı Sa. Al. Ko. da yapılacak- ma komısyonunda yapılacaktır. Hep- kabul olunur. T. Afi 

Bu işe girmek istiyenlerin 261 lira 25 kurutluk muvakkat teminat tır. Tahmin bedeli 6875 lira, ilk temi· sinıo tahmin bedeli yirrni iki bin bet ...-
ve kanunun tayin ettiği vesaikle birlikte eksiltme günü saatine kadar ko- natı 516 lira 62 kuruştur. NUmuoesi yüz lıra, ılk tenunatı bin altı yüz gek ~ 
.misyona miıracaatlan li.zımdır. Ko. da görülür. "668,, "1351,, sen yedi buçuk liradır. Şartnamesi Sahibi: A. Omıaltıcld10 ~ 

Bu ile aid şartnameler komiqcandaa parasız olarak dağıtılmaktadır. • • • ı komısyond9 görillilr. Nepiyat müdörti : lladd 
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"1447,, Bin bet yüz aded nöbetçi mWJ&m- '4667,, "181(),, B••Mıil 7W: ...... O 


