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lngiliz tayyareleri. Berlin üzerinde 
~/manya Sumner Wellesel Finler mühi m 
Yeni s~ih teklifi~de sıkıntısı çekiyor 

.. 

1 Gmb oebı.e..iııd'6 bir lıalHJ il4fi topı'"ıı Fmn.m C!imhu•relai tetkik ettikte11 BOllrıJ 

llgilizler Almanların son günler 
~;rE-ıµ~a yeniden dört tahtelbahir 

"~l(~~~iklerini söylüyorlar 
' . ' 1 
ırnaı kon« te·r· ·a' "sı Londra, 27 (Hususi) - Dün dör- ettirememişlerdir. İngiliz tayyareleri, . · 11 1 düncü ?efa olmak ~er~ İngiliz tay- Kiel, Viyana ve Bohemya üzerinde de 

,• / yarelerı Almanya uzermde keşif u- uçmuşlardır . 
.,lı:ğet ..... , : ..,. ' ~. ~ . .1 çuşlan yapmışlar ve Berlinin bütün Batan Tahtel~ahirler 
~· &~}etler hül<wneti dü- planlarını almağa muvaffak olmuş • Londra, 27 (Hususı) - Son hafta 
~bftı~Ct· baş~ğı Finlandiya !ardır. Bu keşif u~uşları esna.eında zarfında ikisi İngilizler ve bir tanesi 
lbtet ~ u~radıg1 zorluklardan Alm hl b. uk .. Fransızlar tarafından olmak üzere 3 
~etle . !J ta şimdilik şimaJ mem ~~a ç ır m avemet goster- tahtelbahir daha batırılmıştır. 
'e)e l"lJlde dalıa başka hir mc- memıştır. Yalnız Kolonya ve Dusel- Almany.amn Sulh Şartları 
lavıx. ~amağa k!!rar vermişse dorfda hava da.fi toplan ateş açmış- Roma, 27 (A.A.) - Daily Tele~ 
"'~ile Norveç bir müddet da.- larsa da İngiliz tayyarelerine isabet [Sonu S de] 
~Ur~~ ,ala.bileceklerdir. Yoksa VV'..,~~vxxx.xx:xxx:xx~..vv~ 
~llb.tn ti. !la.yılıdır. Rwıya !)im.al r 
' e &çık denize cıkmak arzu-

ltıağtQ.b olacaktır. Hitler, Rumanyadan 
alacağı maddelere 
mukabil hududlarını 
garanti edecekmiş 

\' 

1, : llüseyin Cahid YALÇIN 
'\'e ~--:::;========== 

Ilı!..~ le~' Norveç ve Danimarka dev-
t..~g~rt Hariciye Nazırları Ko -, 
~IQlıar toplandılar, konuştular ve .. 
t>ıı~ı • Bu gibi merasimde neşro-
~' Uç lkıutad resmi tebliğe naza -
~~ "e ~ernleket NflZlrları Finlan • 
~ %-. ~ ~a menelesini görüşmüş-
' ~illa~ 2amanda aradaki ihtila
t...~ .. ?ldiyanın istiklalini muhafa-
""Q' • 8Ulb te 1~ea· . ?U bir hal suretine r~p-
ı. ~ii .. 1llıi şıddctlc arzu ettiltlerini 
~ bı ~erdi 
'tıırlıı.rat k r. Sonra, kendi arzulari-

1_~lC!r<iir alın.akta olduklarını tefid 
>~4illc~ . . 1 

~ ~~~a'V)'a memleketleri Harıci
~~a tUrr?nın içtimnlarından daha 
J.ı,"tı. k· u bir netice çıkabileceğini 
~~ar:S0 aklından geçirmiyordu. 
~-~~d~~arııan netice t~min edi-

&°ÖtUı: de elıemmıyetsizdir. 
Uyor ki İskandinavya 

lllı.e fSono t> incide) 
yı. Cahid YALÇIN 

Londra, 27 lA. A.) - "Daily 
Express,. gazetesinin muhabiri 26 
şubatta Bükreşe gelmesi beklenen 
Clodius'un gayri muayyen bir za.. 
mana. kadar bu ziyaretini tehir 
ettiğini bildirmektedir. 

Bunun sebebi Alm8llyaya Ru -
manyadan daha çok miktarda pet
rol, buğday ve iptidai maddeler 
sevkini temin için tanzim edilen 
geniş bir programı müzakere et
mek üzere Clodius'un Romadan 

Berline gitmiş olmasıdır. Bu sev· 
kiyata mukabil Almanya, Ruman-

yanın hududunu uzun müddet için 
garanti edecektir. Bundan başka. 

Almanya, Ruma.nya ile komşuları
nın kısa vadeli ademi tecavüz mi
sakları akdetmeleri için ta.vıur 
sutta bulunacaktır. 

Rwnanyanın Alnıanyaya bilha.s-
sa fazla miktarda petrol ihraç et
mesine ehemmiyet verilmektedir. 

Diğer cihetten Rumanyanın iki 
milyon ki§ilik ordusundan bir mil
yonwıu terhis ederek bu bir mil -

yon kişinin zirai işlerle uğraşması· 
nı temin etmeğe uğraşılmaktadır. 

Ruslar burasını düşürmek için 
seferber etmişler 200,000 kişi 

Helsinki, 27 (A.A.) - Finla.ndiya 
resmi tebliği: 
Düşman Viborgun cenubun.daki a-

dalara ve Kareli berzahının merke • 
zine taarnızda devam etmiştir. Ağır 

zayiatla t.ardedilmiş ise de muharebe 
devam etmektedir. 

Taipale nehri üzerinde düşmanın 

11iddetll bir hücumu hareket nokta -
sına kadar tardedilnıiştir. 

Ladoga. gölünlln şimalinde P}iddetli 
topçu faaliyeti olmuştur. 

Kuhmod& düşmanın müteaddit sı- ' 
ğınağı ta.hrib edilmiştir. 

Petsamonun cenubunda düşm.an 

kıtaatı bütün gün taarruzlarda bu • 
!un.muştur. Finlandiya kıtaatı Na.nt· 
ziye doğru çekilmiştir. 

Diğer mıntakalarda Finlandiya 
nıllfrezeleri muvaffakiyetli pusu harb 
leri yapmışlardır. 

Sovyet Tebliği 

1 Moskova, 21 (A.A.) - ~ningra.d 
erkanılıarbiye dairesinin 26 şubat 

[Sonu ~ de] Vipuri ~ri 
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Boksör Melihin ı ''le Temps,, gazete~ine göre 
Ameridaki = 

Muvaffakiyeti Rusya Kafkasyada 
-···-Golden Gloves turnuva-

sında şampiyon oltiu 
bir harekete g~çer mi? 

r - ***-..-z ' 
1 

Sovyet Rusyadan, Kafkasyanın zaf ından 
ve Sovyet Rusya boyunduruğu 'la zorla 
tahammül edan devletleri parçahyarak 
istifade etmek lazımdır. 

Son posta ile gelmış olan 25 şubat da Rus kuvvetlerinin temerküzü "~ 
tarihli "Le Temps,, gazetesi yazıyor: Sovyet resmi matbuatının Türkiycyı..: 

• Londra tarafından verilen bir ta- karşı hasmane tavrı gibi bazı ala _ 
kım ha~rler ~ldukç~ heye~an uyan- metler, bu intıbaı teyid edecek gibi 
dıraıı hır mahıyet gostermıştir. görünmektedir. 

"Yalun ve O~arkta Sovyet Rus Halihazırda içinde bulunula.o şe • 
yanın. taa~rruzi b~ harekette bulun - r nit dahilinde. böyll· gcnis mikyasta. 
ma.sı ımkanı İngiltere tarafından na- taarruz projelerinin Rusya tarafın _ 
zarı dikkate alınmııkta ve.. Kafkas- dan tahakkuk ettirilebilmesi futinıali 
~da tazyik b~eketleri, bu mıntaka.- var ~~ [ Smm s ünciL de) 

~- 5iii 

lm''!!!!Zmetan 
Melih Ga~b Çc~~esindc j Fi~ Cebhcsind~e 

(Yazısı 6 irıcl sayfa1mzda] Kayde deger bir hadise olmamış • Finler, dün 17 Rus tayya~esi J.il. 
tır. İki taraftan bazı keşif kollan şilrmllşlerdir. Rus taa1Tl12lan 23 şu· 

1111111~1111 .... WIWIM-.ııı~RıııAA çarpışmı~lardır. Bunlardan bir Al • battan itibaren hayli zayıflamıştır. 
1A1 1 • ı • • • man keşıf kolu ateş arasına dti.şilrü- Rus havacılığı şimal cebhesinde e -m an ar o 9m1 e rl m 1z1 lerek püskürtülmüştür. hemmiyetli istikşaf uçuşları yapmış-

Hava kuvvetleri giinlük vazifeleri- tır. Fin sporcu ve kayakçtlanndan 

Ve rm •ı y o rl ar ni başarmışlardır. bir grup, Rusların arkalarına muvaf-
Dün gece en büyük faaliyet hava.- fakiyetli bir hücum yapmı§lardır. 

D • Ih • • d da olmuştur. Viborg dehşetli bir ateş altında 
enıza gemımız e bulAlmau ;;atlan Uzerin~e ~stik~fta dır. Finler müstahkem mavkilerin: 

açık denizlerde batmış Usl u~an d.~51.~ :U~a.r ~1:1 s~~men den birini terkederck gerilemek meo 
Alman tezgiihlanndn inşa edilen 63 ertme on~~ ş ed~. 1

1~: -·· ılır kkıotez buriyetinde kalmışlardır. Bu gerile • 

1 

,, ayy:ıresının uş ugu a nda- .· b' · h' · 
Karadeniz tipi 3500 tonluk Doğu, E- ki Alman iddiası doğru değild' ~L'.j ır ncat ma ıyetınden ziyade sev 
ğemen ve Savaş vapurlaıının artık Al k 'f t 1 . ır: . .. kulceyş1 bakımdan lüzumlu görülnil.1§ 

_. . . . . . • man eşı ayyare erı de buyuk tür 
meml:kehmıze getırılmesı ımkanı ~l 1 bir faaliyet göstennişlcrdir. ~·~~~~~~~-.............. -
madıgı anl:ışılnııştır. Bunu nazarı ı- Akşam ve O'ece şimal . d - · · · - . -- . :::::s 
tibara alan Miinakalat Vekaleti bu mal mıntakn.l~rile Paris\~l~g~-şdı - r1 esıne kril9:rşı f~li!ete .geçmiştir. A • 

LS 
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.. cüde] oesın e arın ve memıştir. Zira Paris halla 
onu 101 alarm i5areti veıi1n:ıi~tir. Dün akşam dafi toplar faaliyete geçer geçmea 

hava ~aft toplan ıkı Alman tayya- sığınaklara girmektedir . .. - ...... ~ ... ,,.. ~ ~~ .... - .. '< .... -

' 
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Şi~li Nahiyesinden: :Nnbd~tıı~ 
bağlı ocaklara kayıdlı ıı.rkn t>D~J.I 
aralarında mevcud sa.nıift1i ııftıılie 
lıklan kuvvetlendirmek ve tecl~~ 
m.lzin faaliyetini arttıra.cıı.~ ıtaft1 0 
ler baklanda fikir teatiSi 1~ 94 
ha7Jrla.mak maksadile 3 ~1 toPı~ı'~ 
pazar günU saat 15 de bit :ıf1P te 
tı yapılacaktır. Bütün azal 
rifleri. =· ~ RESİM VE FOTOÔ~ ~ 
Gtst - Şişli Halkeviıı~: vo {O' 

evimiz salonunda. bir rcs~ef gilJl 
toğraf sergisi açılnıl!itır. ,e?PcJ 
saat 15 den 20 ye kadar 
serbesttir. 

h 
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Avam Kamarasında 

Çörçil deniz harbi 
akkında söz söyledi 
'· 27 (A.A.) - Avam Ka - ni gösterdiğim zaman, yUzlerce va· 

111.._.' bUttln mebualann tid -j purlan babnldıfı ve binlerce kendi 
a...__~ arasında bahriye nazı- ı denlsciterinln öldilrtildtıgU zaman -
~~' beyanatta bulunarak dan ziyade mülkWi.t çıkarıyorlar. 

ilk dört ayı içinde en az M 1 Binaenaleyh 1ngilz hUkillnetinin bU
~ denizaıtısının yani Alman ! tUn bunlardan usanmaya başlamış 
~ tı lnevcudunun yarısının batı· olmasına hayret etmemek lhımdır. 
s;lduğunu söylemiş ve bu ayni ı Bizzat ben de artık bıkmaya başla -
~ i~lnde Almanyanın ondan dım, Şunu tereddüdsüz olarak kay -
~ ~ltıyı hizmete koyabilmiş 

1 
dedeyim ki, bitaraflara. aid mukave

"Si;ll hiç zannetmediğini ili ve ! lelerin tefsirinde bizim rehberimiz 
Sc" hukukt ukalalık değil insani müta • 
~ IU müteakıben bitaraflara lee.lar hakim olmalıdır.,, 
... ~k şöyle demiştir: Churcillin bu sözleri fevkalade al-
·~. kendilerine vazifeleri - kı§lanmıştır. 
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lngiliz tayyareleri· 
8erlin üzerinde 

YB1'1 8ASA.a 

''Le ,,,.. · ı empa ,, gazete•ıne göre 

Propagandanın kuvveti R K f k Cumhurreisimizin 
T eşekkorleri ~=~:::::: usya a asyada 

!Jlhmlbr. Ba llll.hıa, ee btlyök tay- b• h k ? Ankara, 27 (A.A.) - Riyaseti-
yare bombalarından, ea korlnnlo ır are ete geçer mı• e cümhur Umumt Kltibliğinden: 
tehlrU ~ daha mileaalr ve Reislcilmhur Jamet fıı&ıü, Halk 
daha kunetll olduğunda u1ak evlerinin llektzinci yıld&ıilmU mU-
kJmse ıtüphe eanemekt.edlr. lluha- (Bq tarafı 1 incide] (zımnında tedbirler alınası daha muh- nuebetlle Balknleri ve Parti mu-
rib millet.lel'la MCleae ndyolan ,._. Cesim Sovyet Rusya arazisinin b.a- temeldir. messillerinden aldıkları kutlama 
satasile düayanm. her dilinde yap- dudlan dahilinde gec;en 19yler hak • Bu sebebden Finlandiyadaki mu - bağlılık duygulannı bildiren tel -
tıklan aeşrlyaa dlalemek. propa- kında gayet az bir m&ınmata sahibjvaffakiyetsizlikleıin ilk netice&i, tah gra.flardan çok mütehassis olarak 
ganda 8ilihına ,·erilen büyük e - olunduğu Vt'; mahaltt hldiseleri der • min oluııduğu gibi, Sovyet Rwıyanın kendilerine tefekkür ve muvaffa
hMnmlY1'tl göstıe.rmeğ8 kitkllr. hal umumileştirmekteıı çekinilmek ccnub komşuları olan Rumanya, Tür kiyet temennilerinin ibliğına A -

Propaganda artık bugün Neza- li.zımgeldiği gözönünde tutularak kiye ve tranı, Rus kuvvetlerinin blr nadolu Ajansını memur etmişler
retJerle ıan, edilmektedir. Bu Ne- müsbet olan noktalan elde tutmak teşebbüsüne karşı muhafaza etmek 19di_·_r·------------= 

zaretleriu emlrlerillde binlerce m&- zaruridir. · olmuştur. Al d o k• • 
mur ~akta.dır. Bir de\'let, gös Halihazırda, Ruslar Finlandiyaya M:üsbet olan ikinci bir hadise, ev- manya a 10 iŞi 
koyduğu memlekete her şeyden ev- otuz fırkadan fazla bir kuvvet sev- veli Galiçyada, sonra Ukraynada ve 
,.el, Ol'Mllll zehirlemek maksadlle k~tmi§lerd~r. Bu rakkam üze~nd~n nihayet, Şar~i Kafkas~anın ıx:tro~ idama mahkom edildi 
propaganda memurlan gönderir. dort tanesı tamamlle imha edılmı3, mıntakasına gıden mıntakasının ımti 
Bunlar vasıtasile memleketJn içini iki veya ile; fırka da ciddi surette za- dadında, Alman unsur:annın mevcu- Kopenhag, 27 (A.A.) - National 
hulandınr. Çıkarttığı ~ neşrettir- yiata uğra'mıştır. diyetidir. Rus demiryolu şebekesinin Tidende gazetesinin Berlin muhabi -
diği yazılarla. halkın manevi kuv - İki aydanberi Mannerheim hat - açık kifayetsizliği önünde Almanlar, rine göre, yeni Alman kanununun 
vetinl bozar. Cebhe gerisini zayıf- tına karşı Rusların mükerrer ve Sovyet müttefiklerinden, Bahri ·Ha - tatbikindenberi Almanyada karan -
latlr V8 neticede Bira orduya ~ - neticesiz kalan taarnızlan, şüphesiz zer petrolünün ve Ukrayna buğday.l lıkta hırsızlık, kasden yangın çıkar-
1.in~ o artık i~inl -:ok kolay yapa- gayet ağıra mal olmuştur. Hattl ]arının Almanyaya doğru nakli ida- !ma ve sabotaj su<:larından dolayı 100 
bilir. Finlerin ilk müdafaa hatlarından bir resini elde etmişlerdir. ı kişi idama mahktim edilmi~tir. 

Onun i~in ht-r okuduğunuz ,,eye kısmını terketmelerine müncer olan Burada, müttefiklerin dikkatini ·•·----
inanmayı~. Kulağınt7.a faslldanan ve beş gün süren yeni muharebeyi çekmeğe değer bir vaziyet vardır ; Ruzveltin teftişleri 
sözleri asli ayni hakikat şeklinde müteakib Rus kıtalan mühim zayiat zira, Sovyet Rusya servet membala- p 

27 
(A . ·r 

telakki etmeyin. Gerek yabancı bir vermişlerdir. Herkes bu mıntakada nnın Almanlar tarafından işletilme- . . anama, A.A.) - Pası ık de· 
memleketin kuv\•et ve kudretin • ölen askerlerin on binlerce miktarın. si meselesi inkişaf eder ve bu bir ha- 1ızınd_e bi~ .. cevelan .. yapmakta olan 
den bahMhltn, &erek harb sebebl4'- da olduğunu biliyor. Zapt veya tah- kikat haline girerse, Almanyanın ab- p menka umhur~JSJ B. Roo:ıe\·elt, 
ri hakkında tenlddlerde bulunsun, rib edilen tanklara gelince, bunların Jukasını temin için sarfedilen muaz - ~ma k~alı ~udafaa. ~ertibatını 
ı:erekse memleketin lktı.~i haya- da miktan çok fazladır. 7.am mesai s?fıra müncer olmuş olur. teftış etmiştır ... Cumhı~rreısı yarın 88 

[ .. __ •--t ı in ı.:ıı--] · --•. te k 'be St tt t ı · ı B tı hakkında bedbinlik izhar etsin, Bu :ebebden, iki buçuk aydanberi Bu kadar ciddi mahzurla.n berta- bah Babaya donecektir. B. RO<»>e-
~ ....-. ı CKm ve mu a ı n u gra yo ı e er- lf · · d abat tti w • T\ ~ l ~ n&etesinin Roma muhabiri line · d kt' hu cins adamların yüzde doksanı imha edilen veya çok zayıf bir hale 1 raf için askeri noktadan müttefikler ve ın ıçın . e. sey . . e g~ ısca a 

~la ltalyayı zı·yareti mUnase : Rogım ec
27
e ı(rA. A ) S W 

1 
bilerek yahud bllmlyerek bu ecaebl gelen Rus fırkalarının adedini yirmi ne gibi vasıtalara maliktir? tık bir sedaecekkru~azörüııe ıkı ~~hnb r~f ~kat 

~" a, · · - ummer e • flAh :ki tleri 1 .. ı ... nb . . v • •• ded. . . tir. Panama Cumhurreısı B 
•1tingt il Ro arasındaki les A .k t 11 . . k b 1 ~ n man • e o mu~ r. kadar takdır etmek hıç te mübaliğa çare gözonUn ır. Finlandiya muka- ~ ...__ ~-· on e ma men an gnze ec ennı a u Am .. .. u_ı~ -~• , yılın t• So t R ti Boyd, B. Rooseveıte kanal yolunda 

aı..:~beU · b. · · 1 tm· t· ~ gozmnlRu ~mı. sa az. veme ı - vye usyanın e ne so - ' 
-S::~e eı·~ n· nışanes~ 0 - e ışır. A.. CIUIALEDDIN SARAC00Ll1 Bu büyük harb vahidlerinin yerle- kulan bir iğnedir. Bu iğne bütün uz_IChristobale kadar refakat erecektır 

Amerıkanm Habeş mıp~- B. Welles, muhasamatın tatili hak ·-· - .. --·-·-··-·-·-...... rine başkalarının 'kames· tamire viyette bir fievre tevlid e'tmektedir 1 Roosevelt oradan deniz tariktle, doğ 
u bukukan tanımağı tacıllk d il k ı · A , 1 1

• • d - · -...~ muhtemel bulund u 1? a ~. za ~re er cer~yan edıp et.. imanlar uemllarimlzl jmuhtaç tankların nakli, nihayet harb ,Moskova bu abseden kurtulmak için ru an .dogru~a Florıdada P~nsaco . 
t..~·· uğun mıyecegı sualıne menfı cevab vermış malzemeleri gıda maddel . .hzan fevkallde büyük gayretler sarf t - laya gıdecektir . 

..,na atfen beyan etmekte- ti • en ı e 
~ r. . . . vermlynr'~r ve nakli Sovyet demiryolu şebekesi- ! mektedir. Finlandiyanın nihayetW - ... --

L--- tar fd N Chr . 
1 

. B. Welles, B. Mussolını ve Cıano V 111 ne muazzam bir külfet tahmil ede. emirde ezilmemesini temin eylemek SUveyf kanah kumpanya 
~ a an ews onıc eın ile yapbgı- ·· ·· 1 d ltal ı t h 111 t,.l ltlubabiri şu haberi veriyor: . . gor~e er en .ve ya - [Baş tarafı 1 incide] cek mahiyettedir. müttefiklere aiddir, zira bu hal, Sov- sınm a v t sermayesi S "-1ümat ~lmakta olan maha -Jda kendisıne gösterilen g~l m~. - vapurları teselHlm almak bere bıaı- Halbuki, yolların fena vaziyeti ve yet rejimi için bir zafer olacak onu, Londra, 27 (A.A.) _ lskenderiye 
~ \"eriten haberlere göre B. Hit· ı m~ledeu Ç~~ memnun ol.dugu~u bı~dir d~ 9 ay önce Hamburga ~tmiş olan d~~ryolu 36bekesi.nin fena ~şlemesi b~. n~ticeeiz teşebbU~ doğurduğu : muhtelit mahkemesi, Süveyş kanalı 
ttıı,.~ l'leı.ıes·e bir "sulh planı,, tevdi mış ve millikatın ken~ı v.azıfesi. ıç.ln mürette~t ve f~. heyetle~i~ mem- m~te~asslSI~ ~mdan ~eyıd ~. muşküllerden kurtarmaga yanyacak- kumpanyasının, tahvilAt sermayesi 
~ bıuhtemeldir. Bu plan muci- çok faydalı olduğunu ıl~\e. etmı§tır. lekete donmelennı ~re~ıştir. . mış bı~ hakıkatti~ .. U~k bır h~reka~ tır. 

1
faizini altın esası Uzeıinden tediye St llfak bir Polonya vücude geti- .B: Wellce, Berlin, Parıs .~e Lon~ra . ~u ı:ebebl~ bu ~eyetımız~en beş kı- sahnesınd.e te~bbus edilecek bır yem İkinci çare, 0 kadar zor bir eekil- etmesi lcab eylediğine karar \•ermiş

Bohemya ve 'Moravyaya Y1 zıyaretten son~. ~merıkaya don- ş~lık bır kaf~le dün ~a~ahkı K~nvan- taarru~ ~~d~lık kat'i olarak berta - de keşfedilemiyecek gibi görünmek • ti.r. Bu haber maU mehafllde bllyUk 
"et ,, .

1 
k . t•dai dd ı meden B. Muasohnı ıle tekrar mtt - sıyonel tremle şehrımıze gelmışler - raf edilmelidır. tedir Kafkas petrollen· ve Ukrayna 1 bır hayret uyandırmı .. tır Kaldı ki 

~ ., .. erı ece , ıp ı ma e-'liki olm _ . · ..., · • S bıtlstemlekeler Almanya için j ~· ~uhtemel oldugunu ıh • dir. ~len kafile şunlardan milrek - Sovyet . idarecilerinin ~averaikaf - buğdaylarına Almanyanın Karade • cumartesi günü mUddeiumumi kağu'h 
~dairesinde tevr:i olunacak ve sas eylemıştır. ke~ır: . . .. k~s ga.rnızo~larını takvıye etmeleri lnizde şimal sahilleri imtidadınca . frnnk esası Uzerlnden tediye lehinde 
~ tahdid edilecektir. 1 · Welles, gece yarısı Romadan Ber- MUhendıs Rahmı, guverte lostro • şuphesız dogrudur. Fakat bu kuvvet naklederek elde etm•ine mini ol - talebde bulunmuatu. Mahkemenin kı 
S lnulıabir, bu planın haliha • lıne h~ket etmiştir: ı.sviçreden ge- mos~. Oe~an, makine . lostromo~u lerin .~en_ıerkUz~Un sebebi ~ mak için, Sovyet Rusyanın bu mm- rarı yalnız t ahvilat hakkında tatbik 
\ Utt lakandinav devleti tarafın- ~rken bır kaç saat ıstırahat edecek Şükru, telsı.z m~~uru ~h ve. elektrı.k : veya Türkıy~ye bır taarruz .~e~ıyeti 

1 

takanın 7.i.fından, bugün Sovyet bo- I ~dilecekse de hisse seMdlorinE' ,.e 
\h._ 'Uınaı Norve<: ve Danimarka tir. memuru Nıyazıdır. Digerlen de hır olması hakıkate uygun duşmüyor. yunduruğuna zorla tahammUJ e . JUlsanslara. da tef!mile intizar edil • 
\~ tetkik edilmekte olduğunu 1 Pariste Tehlike İşareti kaç giln içinde şehrimize dönecekler- Suriyede Fransız ve Mısırda İngiliz den devletleri ayıran ve iyi raptedil- mektcdir. 
\ı..."': iki devletin bu plana saha.bet i Paris, 2T (A.A.) - Bu sabah sa· dir. kuvvetlerinin mevcudiyetine şüphe - miyen perçinleri parçalamağa çalışa- 1 . 
~ Olduklannı ili.ve etmektedir. at 4,25 de Paris nuntakasında tehli- Şimdiye kadar cereyan eden mu - siz agih olan Moskovanın cesim Rus rak, istifade eylemek llzımdır. ı mat. depolarını bombardıman etnnş • 
~~ beraber muhabir, bu pli- ke i§areti verilmiş ve tehlikenin zail haberat neticesinde Almanlar bu va- ı topraklannın cenub hududlarının ci- Bu da Karadeniz meselesinin göe- lerd~r. . . A 
\ıı.... "'_ellea'in ltalyada yapacağı gö • olduğu tam bir saat sonra bildiril • purları teslim etmeğe hazır oldukla· ı varında büyük bir tebdid altında bu-ı termekte devam ettiği ehemmiyeti te- Finlandıya tayyarel~~ı harek.at sa-
~ tllnasında mUzakere edile- mi&tir. rını bildirmişler, fakat denizlerde 1 lunan petrol, ınıntakasını himaye barüz ettirmektedir. h~ında ve memleket ıçınde mütead ~ 
\; L.~ııetınektedir. Zira İtalyan- Ordre guetesi iki Alman tayya - mevcud olan tehlikeli vaziyetlerden 1 n' H•- dıd hava nıuhar~~ıe:,ı .yap.~ı~~r. 1' 
~ ~ bazı · · ' d 1 yı k ı k h h · bi F• ı •• h • t k t k• 1 Sovvet tayvaresı dilşurülmuştür. ~' rda her türlü sulh taar- r~ının 26 şubat ~kşamı Paris üze . o a vu ua ?e ece er ~gı r ın er mu ımma Si ın ısı çe ıyor ar Duşmanı~ biiyük hava filoları hir 
~ a....... bulunmak tasavvurqndan rınde uçmui4 oldugunu yazmaktadır kazadan mesulıyet kabul etmıyecek- . . . . 

:--.ıt gö .. ktedi 
1 

j . •. • · lerini ilave etmişlerdir. Münakalat ---- çok Finlandıya şehırlerınt bombardı-
~~ tnuh ~me r eı:· . .Bu gazete, payıtaht~n uzerıne gel Vekaleti bunun için vanurlann şim-j (Baş tarafı 1 incide] jsahib olmadığımız için bütün ber1.a- man etmiştir. ÖlUlerin yekunu henüz 
~~in abır, . İtalyan dıplom.ası 1 mış olan .. bir tayyarenın derhal tay- dilik getirilmesini mah;urlu görmüş- tarihli tepliği: hı kaybewemiz çok bUyUk bir facia belli değildir. l.S Amenkanın sarfetmek - yare dafiı toptann at,.şine tutulmuş t"" ı Garelie berzahında Sovyet kıtala- 1 ktı Ge · b . h b malzem Viborg'da ı.'UJ•ik Artnor 
,. ı...:--. faaliyet neticesinde ortaya 1 ve geri dönmüş olduğunu ilave et • urA. 

1 1 
H b . . n istihkimlarıntahribine devam et 

0
• aca .1 r .. t" rçfı,ak ızet b. ~r ·hı· e- Stokholm 27 (AA ) _ Nya Dag-.. --.ı bir sulh 

1
A k kted· man ar am urga gıden heyetı • • sı verı mış ır, a ızım ı ıyacı - . • · · 

l old - ~ anının daçı ması me ır. mize iyi muumele etmisler ayni za - . mişlerdir. Düşman mukabil taarruza mızdan çok az ve istediğimizden çok licht Allehanda gazetesinin Finlan . 
ugu mutaleasın bu - ------------ ' ·· · · ... d. bh · b b. · ~~ old kl b . f ı · . manda karışık vaziyetlerin diimlece- geçmeğe teşebbuı etmif 188 de agır az miktarda. Bize, top ve miihimmat ıya ce esı mu a ırınden telefonla 

~ .. AL u arını Ayalnız u işde ransız mec ısınde ği zamana kadar vapurlarımızı mu_ ı zayiatla tardedilmiştir. Bu mukabil verilsin, berzahda mukavemet ede - aldığı bir haberde Viborg cebbesin -
~ -uer ve malumat almaktan · . . taarruzı b. · d dU ....._ · . • deki Rus tazyı'ki · h t d h · Olan w ll , . hafaza cdeceklerını bildirmişlerdir. arın ırın e şmanın an19 nz. Halen berzahdakı vazıyetlmizin mn er saa a a zı-
t..:_~~ p e es den zıyade Myro~ Sansor hakkın da Karadeniz tipinde olan bu vapurlar ı tankı tahrib olunmU§, bunlardan parlak olmadığını itiraf etmek gerek- yade arttığı btldirllmektedir. . 
~ +~!*~! .. muvafbfalk odlabkı- gibi Etrüsk tipindeki Salon vapunı ı üçü Sovyet kıtalan tarafından zap • ı tir. Düşman cebhe hattını etrafımız- Finlandiya makamatı şehir civarı· 
~ &..,_ wuımın etmekte u un u - •1 ı· h ~....ıı:ı-: ... :- da k nı tahll tti ı..u "-'-hl bo bo -..._ ""Çnıı t k . S IZ8 da Almanyilda kalmış ve hepsine bir ı --.:;~W&· o adar ilerletti ki, ona bir deetek ye e rm 9' ... r. ~ r m ~ · 
~elt e me tedir. .. . .. den Alman bayrağı çekilmiştir. Alman mütemmim mallımata göre için Kaislahtiden Nayki gölüne ve tur. Fakat ~alenin U,.erfnde ll'inlan -
~ bı Du(eye Gönderdıgı Paris, 27 (A.A.) - Mebusan mec- 1 Karadeniz tipindeki vapurların be- 24. şubattaki tebliğde. zikredilen ga- Kanara'dan Muollaan gölUne kadar di~a ba~agı dalga~anmakta dev11m 
~~ Mesaj . lisinde, sansür istizahlarının müza- heri 2 milyon liraya mal olmus ve naımden başka 8ovyet kıtaları Koi- gerilmeğe mecbur olduk. ı edıyor. Vıborg tehrı Bjorkcenin Ru~-
' ~ ~ 27 <A:.A.) - Dıplomasl keresi sonu~da _?a.la~ier beyanatta bunların ücer taksiti Almanlara . ve . v_ist~ adasında !.-;; i bet~n .top~u i~ : RWtlar \'Iipuri Civarında 1ar taraf~ndan işgalin~ rağm~n mii -
~ lr'lllaor seveltin ~ell~s t.arafm- bulunarak sıyası fıkırlerin matbuat- ırilmiljtir. Bu vaziyet üzerine hükfı _ tıhkamı olmak uzerc 25 ıstıhkam, ıkı H ıs· k. 27 (AA) _ 26 dafaa edılebil~k ''nzıyettedır. An -
' ~ altnlye ~vdı edilmış olan ta tamamile serbest olarak çıkması metimiz vapurların son taksitini ver kule kasem.atı, 4 silah ve yiyecek akşa:.;-nHı,l . k.d · ·İt· k tc~~t cak Rusıa: hır çok fırkalarla Kotkı 
~· ~ ellde bır mektub olduğu- için sansür mUdilrlUğüne derhal e • ' miyeccktir Esasen şimdiye kadar deposu, 10.000 obüs ve 5 milyondan . ti e= ~· e ~l 1 

t e~ı~· d 
1 

e ve Fredcnksham üzerine yüriimege 
~~ka ReisicUmhurunun bu 1 mir vereceğini söylemiştir. bu taksitl~r Alman yaya kliring yoli- fazla mermi zaptctmişlcrdir . ışare ~er'k" 13

. ı~ · d ~: ' 1 1~ e ya- ı hazırlanıyorlar. Daha şimdiden Sak· 
tı...--.; Duçeye dostlu~ hissiya-1 Rusva ile Bulgaristan lıe ve malla ödenmekte idi. Halbuki Ur lsinki Czeriıule Sovyet Tay~·areleri ~~ ~t.'. ı ıncısın e uç çeyr saat lkijearvi üzerine pervaneli kızaklamu 
. ..._ etmekte bulundugunu be 1 H 1 · k. 27 (AA) B ·· H ı surmuş ur. saldırm••1A-d Fi l d. ı 1 -

4....."" • ar asanda vapur seferi rl geçen ağustos ayında sona ermiş o- . : sı.n ı, . .' . ugun e - Vipuri e itnıi olan Havas . - ı "9"U. ır. n an .•Ya ı ar uıu 
~ ........ ıın...ı._ ~. • • 8 lan Alman ticaret ani masından sınkı cıvannda yuzden fazla Sovyet y ~ . i . .. .. aJan mevkii tahliye etmişlerdir. 
ııı..- L ~il. bu vesikamn Wel - Moskova, 2! (A.A.} - Mart ba • · . aş . .. . tayyaresi dü ürülmü tür. sının muhab~n, şehrın buyük çapta Finler Björkö'yti Tahfü·o Ettilc 
:"it ~eltin tahsi mümessili ola- §ında Rusya ıle Bulgaristan arasın- ı 6?nra .. taksıtin. ı_nal yerme pe~ın ~o - İyi membaşdan al~nan malUın ta topların ateşı altında bulunduğunu Stokholm, 27 (A.A ) _:_ Gec r ok 

.....__~ · . . ı da muntazam vapur seferleri b ıı- l vızlc ödenmesı ıcab etmektcdır ki bu .. . . . a ve Sovyet ordusunun şehre 15-20 k!- • · .e ~ 
\~&ıltı ~ izam edilmiı ol ktı aş şekil bizim için .zararlı görülmekte _ gore Fin dafı topları bır çok Sovyet l t rk b. esaf k dar geç vakit gelen haberler, Fınleriıı 
..._~ l..ı_ k bulunmakta olduğunu ı yaca r. d·ır tayyaresi düşmüştür. di~~e .rehıbe ır m k ey~ a gel • Björköden en mUhim malzemevi ts.h-
.~ "'il' • Saantte 16 ·ı ·· · ı · ı gını a r verme tedir · ~S runa beyanatı mutazam mı suı:ati o an ve 350 Vekalet Almanlarla muhaberata F1nlantliyanın Vaziyeti . . .. · _ !iyeye muvaffak olduklannı teyid tY 
~ kla beraber teşrifat ka- yolcu alabilen Svaneti.a va~u~ Ode~ devam etmektedir. tık fırsatta bu va Londra, 27 (A.A.) - Finlandiya- lknıcı ~~aa Hatta Daha Sağlam lemektedir. . Çıkanlanuyan malzcm• 
"~öre kaleme ~lınmış bulun- !Vama • 1s~?ul • ~re gıdış ve do- purların memleketimize etirilmesi _ nın Londradaki salahiyettar bir me- Hela~ı, 27_ (~A.) - Kareli ber- tahrib ed!lmiftır. Ts.hliye o kadar 
~. \Ye ehncktedırler. I ntlş eeferlerını on gunde yapacak · !ne çalışılacaktır. g munı, İskandinav memleketinin Rus- zahında~ ~enı Fınlandiya mtldafaa gizli yapı.mqtır ki, Ruslar bo9 lstih-
~~ '.ltoınanın Sözü tır. w • Diğer taraftan haber aldı v mıza Finlandiya harbinde tava88ut teklifi- hattı eskl8lllden daha ~ ve bi - kimlan bombardımana devam etmiş 
~ ı..!!. (A.A ) _ B Summer 1 Malftm oldugu üzere Moskova -1 .. h bd 1 Al nl gı ne hazır olduktan hakkındaki Stok- naenaleyh daha kolayca mudafaa • lerdir. 

:"CUJı • · 1 Sofia ta t . ~ore ar en evve ma ara ısmar I dil bir R 1 \ı.:.~ ~ Amerika sefaretinde I mun zam ayyare seferlen ladığımız denizaltılardan birinin in _ h?lm haberini tefsir ederek demiştir e ı~. . . us ar: merkezi k1Smı tamamen ha 
~ "-t ıiYafetinden evvel bir geçenlerde başlamıştır. l şaatı bitmiş. fakat harbin başlama - ı ki: . Helsıngın Sanılat g.~tesi ~ ta- rabe haline gebniı olan Vüpuı·iye 
~ 8aa- kadar İngiliz BilyUk El- Memlekette tUtUn satışları sını milteakib bu denizaltı mUsadere l ~andiya, sulh akdine eli.n ima- aı:uzun~ yavaşlar ~bı old~~ ve doğru yolu açmağa tevessül tçln en 
~ ~ercy Lorrabıe ve ziya - Muğla, 27 (A.A.) - Piyasanın a-' edilerek sefere çıkanlmıştır. Fakat d~ır. Tavassut her hangi taraftan Fınlandiyalılarm yeoı ~~erm~ az 200 bin kişi yığmJşiardır. ,tl. S:- Fransız Büyük El - çıldığından bu Ana kadar Muğla ve gemi ilk seferinden dönmemiş vukua g~ırse gelsin kabul edeceğiz. Yeter Ru~ taarruzlannı dÜfDl&ll ıçın. a~r &rlbdn mdcletl 
t~ Poncet ile husust su- ~iköy ınıntakalarında 3 milyon kilo 1 gelen bir iştial yilziinden ba~ştır. k~: ötedent>eı:i istediğimiz şerefli sul- za~ı~tla daha kolayca tardedebıldik- Londra, 27 (A.A.) - Kopcnhag· 

~""' Oetur. Milista bir milyon 600 bin kilo Bod- hu elde edelım. lennı yazmaktadır. dan "Daily Telegraph t · 
~'111. bn ...... _ , B F. . R T •- . . F . ,, razc esme '-.._ "'ıı .u...,114 Elçisi ve Bayaıı nımda :SlO bin kilo, Fethiyede 300 y I d t kifl u zat, ınlandiyalılan, Kareli us ayyareı..,rwın aaliyeti bildiriliyor: 
~bit- . 11efarette B. Wellea bin kilo tütün satılmıştır. z ug:s;vya 8 ev er ~rzahında ric'ate mecbur eden 19yin1 Helsinki, 27 (A.A.) - Batkuman- Sovyet. Fin ihtilaf da bi ta 
~~ liYafet Yermielerdir. Fethiye ve Bodnıında satılmadık . agre , (A.A.) ~ ~6 ~asyona: ınsan. noksanı değil, mühimmat ve ' danhğm bir tebliğine göre, Finlandl. autta bulunmak üze ın~ vaa· 
~ ~~ Dı°"""Nili Zurichde tlltün ketmam•ftır. Muğla ve Miliada listb ~r:t t~v~f ~lnıiştir. . Eski top fı~~~ı oldu~u söyliyerek fU ya hava kuvvetleri ketif UÇUflann - rafından yapılan te~ ıı:.W ta . 

-7Wl U.rfle ıörlloecek pek u tütUD kaJm11tır me usa an bın ıle bir gazetecı mev sözlen ılave etmıttir: dan maada dilfman hatlanmn ook hUkUın f reddi . . va 
• kutlar arasında bulunmaktadır. Kafi derecede harb malzemesine 1 gerilerinde hava ,;~ .. ıa..:-: ühim e ınce Bcrlınde hiddet 

_ ....v& &111 ve m • ve hayret uyandınnq;tır. 



11&.Jf•: • YENi 8ABAR 

Kış muharebeleri 

Sev· mli v ! kıvrak sesli 
ın,perio Argentına 



1~ YENi SABAR 

ALKAN ŞAMPiYONASI 
ttlerasim ve müsabaka programı hazır
landı Balkan güreş ekipleri ge!iyorlar 
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lips, Petnaıot>, 
Parikoınisos. 

' 

ı Yug·oşlav takımı; Pavas, VJehos -
lav, İvan, Roınos, Aleksandr, Sveto-
zar, Ccfo. 

Rumen takımı ınalCun olmadığı gi
bi Rumenlerin geleceği hakkında da 
henüz bir hal>er yoktur-

hyfa : ~ 
• 

TUr~,. ıc .... tren : U-OsntN cAHtD Y~ --
Mezheb uğruna 
bilmeleri lazım 

dövüfenlerin 
gelen şeyler 

----- -
-142 -

Fakat bunun hiç bir fay-

dası yoktur. Şimdi bir emri vaki 
mevzuu buhsolmaktadır. Bizim Al
man kavmimizi bugünkü vaziyetin
den çıkarmak istiycn kimseler fi -
lan ve falan şey mevcud olmasay
dı ne kadar güzel olurdu diye kafa 
patlatacak değildirler. Onlar fiili
yatta mevcud olan şcyın nasıl iz~e 
edilebileceğini ara!Jtırmak ve tayin 
etmek ıne\·kiindedirler. Fakat en 
cehennemi miisamahasızlıklıt dola 
bir mezheb ancak ona karşı aynt 
ruhu çıkaı an, ayni şiddetli irade 
ile mücadde eden ve ayrıca içinde 
halis ve hakikate mutlak surette 
uygun bir fikir taşıyan mezheb ta
ra fıııdan parçalanacaktır. 

Bugün herkes bizimkine nisbet
le çok daha hür olan eski zam~n 
dünyasında Hıristiyanlığın ilk ma
nevi tedhişi ortaya çıkarmış oldu
ğunu müşahede edebilir. Fakat o 
devirdenberi dünyanın bu icbarın 
hükmü ve icabı altında yaşaması 
keyfiyetine karşı kimse bir şey 
yapamaz. İcbar ancak icbar ile, 
tedhiş ancak tedhiş ile parçalanır. 
Ancak o zamandır ki yeni bir rejim 
kurmak kabil olur. ~iy<ısi 1ıarti1cr 
karşı7ıkh fecla'k/irlıl.:7arla u~laşma

ğa meyyalılider. Felsefi mc~heb

ler i.se oslci. Ilotta si.!ıosi pertiler 
nw<11T:.larilc <mla§ll'lar. Felsefi 
me~Jıcbler kcııdi1cı :ııi L~iy.ılıti Utiıı 

ederler. Siyasi partiler de başlan
gıçta l.em<'n daimrı müslebid ve 
münhasır bir tahakki.iınc erişmek 
niyetini beslerler. Filen yahud fa
lan frh~efi mezhebe karşı bir de-
receye kadar bir tem:ıyi.il gösterir
ler. Fakat programlarının varlığt 

onları hakiki bir frlscfi mezhebin 
müdafaasının icab ettiği kahra
manlıktan mahrum bırakır. Onla-
rm uzluı;ııcı i radclcn etr3 flnrınn 
ktiçUk ve zayıf ruhları toplar. Bu 
gibi kimselerle bir hac:Iılar ı:;cf<'ri 

idare edilemez. Bu suretle çok ke
re erkenden o acınacak kiiçUlclUk
leri içinde mahsur kalırlar. Müca-

. 
nına iman maddeRi hizmetini gö-
rebilecek sarih, ve kahha.ı bir şe• 
kil vermesi de 11.l.zımdır. Sadece 

bir ~iyasi partinin prognımı ya
kındaki intih:ı.batın mu,·affnkiyet
le nihayet bulmaı:ıına yarıyacak 

bir reçineden başka bir şey olma
dığı halde felsefi bir mezhebin 
programı müesses düzene karşı, 
mevcud bir vaziyete karşı, hayat 
hakkında ameli bir telakkiye k:ırşı 
bir harb ilanı mahiyet ve kıymetini 
haizdir. 

Afaama.fih, mezheb uğrunda mü
cadele edenlerin hepsinin tama· 
men işden haberdar edilmelerine 
yahud hareket şefinin düşüncelc- · 
rinin hepsine doğru bir surette va
kıf olmalarına lüzum yoktur. Asıl 
lazım olan şey onların mikdarı 

mahdud fakat ehemmiyetleri ziya
de birkaç esaslı prensipi sarih su
rette öğrenmeleridir. Böyle ohın
ca, o prensiplerle ilelebed me!Jbu 
hale gelirler, partilerinin ve mez

heblerinin zaferi zaruri olduğuna 
kanaat getirirler. Bir asker de bü
yük şeflerin planlarına kp.rışmaz. 
Nasıl a."keri sert bir disipline, da
vasının haklı ve galebesi elzem 

bulunduğu ve nefsini tamamen bu 
gayeye vakfetmesi liizımgeldiği ka-

naatine alıştırmak lazım ise bliyük 
bir istikbale namzet!, en metin bir 

iradeden müzaharct görür. Büyük 
çapta bir hnreket taraftarları da 
böyle olmalıdır. 

Bütiin neferleri birer general o
lan bir ordu, hepsi de general isti
dad ve lrnbiJiyctlcrine malik olsalar 
bile ne İ§C yarar? Bunun gibi, sırf 
"mümtaz ve güzide,. kimscleıi ce-

medecek bir parti bir mezhebin mü 
dafaası uğrunda ne fayda. temin e-

debiHr? Hayır, alelade neferlere 
de ihtiyaç vardır. Böyle olmazsa 
dahili bir disiplin elde etmeğe im
kan bulunmaz. 

Bit te~kfüit, mahiyeti itibarile, 
ancak zeki Ye yükRck emir ve ku
manda ile payidar olabilir. Buna 
daha ziyade hissiyatm rehberlik 
ettiği bir kütle hiwıet etmek icab 

eyler. Zeki oldukları kıı.dar da ik
tidarlı iki yüz kişiden müreklceb 
bir heyet, zaman ile, nihayet daha 

az kabiliyetli yüz ıioksan adanı ile 
yüksek terbiye ve tahsilli on kişi
den mtirckkeb bir heyetten daha 
zor sevk ve idare edilebilir bir ha.
le gelir. 

Sosyal demokrasi bu halden hü
yük bir istifade temin etmiştir. 
Halk tabakasına men.sub olup as
kerlik hizm~tinden yeni kurtulmuş 
bulunan hadsiz lıcsabsız insanlar 
üzerine hakimiyetini te~mil izi 
onlRra ordu disiplini kadar sıkı 
hir disiplin tahmil eyledi. Sosyal 
denıolu"Mi ter:kil&tıııda. da zabitler 
\'t' nefer!cr Yardır. Alman anı.elesi, 
askerliği terkediııce, nefer, Yahudi 
münevver ise zabit oluyordu. Sen
dika müst:ı.hdcmlorl hemen hemen 
kü<;Uk zabitlere muadil bir lıcyd 
vüeude getiriyorlardı. Sizin burju
va7in!ze her zamnn baş silktiren 

::;ey - ya.-ıi yalnız cah il denilen küt;. 
lelerin Mar!;:sçılığ·a girmeleri key
fiyeti - hakiltatte marksçılığm 
muvaffakiyetinin ilk şartını vilcu-

de getiriyordu. Burjuva partileri 

o yeknesak münevverlikleri içinde 
disiplinslı: ve bir fiil ve harC;kete 
geçmekten ! ciz bir kUtle vücude 

getirdikleri halde Markıs~ılık, daha 

az münevver bir insan n1alzcmesi 
ile, mücahid bir ordu teşkH edi -

yordu ve bu ordu vaktilo .Alman 

zabitlerine nasıl körUkörUrıo itani 
etmişlerse şimdi de Yahudi ~ofe 

itaat gösteriyordu. Paikoloji m~ 
lerile hiçbir zanıan ciddt "ur~tte 
meşgul olunmamış olan A~nuuı. hur 
juvazisi, kendisini bu iJbi şeyle -

rin dununda görerek, bu fHıt \'!lzL· 

yetin derin mtı.nasını ve Mır.:imi 
tehlikesini anlamak için bu v~ka 
da k§.fi derecede uzun bir .• ücM~t 

teemmül ve mUlthazayı eb.iUll te
lakki etmedi. l Deı.vm,~ tıurj 



YENi 8ABa 
• 

Uşakta bağcılık 1 Yüksek döviz getiren 
---

Çok inkişaf etti ihraç maddelerimiz 
Uşak (Husus\) - Kazamızda bağ- HUktı.metimiz memlekete yüksek 

cılık ve meyvacılık son yıllar içinde dövlz getiren bavJ maddelerim~~n • '. . K.AR_.tı'8L 
bUyilk bir inkisaf göstermiştir. Uşak ihracatını nıuvakkat bir zaman ıçın No: 102 YAZAN : M. Sonu • 

' 3000 t ·şı· ş· d"lik yalnız susam >.rço l<• 
Bir hikiye 

da mevcud bağ miktarı halen men~ mı . 1~· un 
1 

k b"l"ha- Baş pehlivanlık müsabakalannın jbir ses çıkıyordu. Fakat; . \ıasıllt 
dönümü aşmı~ bulunuyor. _Bunun ve ~1:_tlk ıçın olan bu ara~ ~i~me- ikinci gUnti Aliço; meydana geldi. zan dibine gelmiş dikilmlsıtı. 

ah vede oturuyorduk. Sigara l hayretim arttı ve şa~tım kaldım. 2700 dönümü Amerikan c;u~ugundun r~ dıgcr mad~elere d~ı~ş:;dıli-ımıza. Desteye, kUçUk ortaya., bUyiik orta- bekliyordu. Ptf'• K dumanlan etrafı kaplamıştı. Zira va.ka kahramanının karşıı;ına yetiştirilmi · ve geçen mevsım sakat- sı muhtemeldır. Ha t"ftik 0 u ya finale kalan pehlivanlaı·m gilreşe- Nihayet mesele aydınlandı. çı\'· 
Yazan : Oktay 

f i · b" d ı z çıkıyor ve · · ı 1 göre ihracatı menedilen ı ve s - df Alı· r-0'-'ll Blardo ve tavla şakırtıları etra ı n- 50 yaglarrnoa ır ca a 
0 

Sl7. ilztim a ınmışt1r. . . . V k~l ı· ay- rek mUsabaktı.lo.rını ayırd etmişler . her şeyi kavramıştı. '>. " 

1 

pı.1 
tel~ \ fırlı'-'Ot' şapka - - .. - .. te ·1 samlar ıçtn 'l'icaret e u e ı mu .. . edi B . ed"kl . d dolı&Y letiyordu. zavallı genç aş a " • Bag \'e bahçecıhge karşı go. rı en 

1 
. b ed ek bu fi-} Sıra basaltı gur:eşler:me g . u, gara getım1 ı erın en ~ •t · ek kaçıyordu • k yen bır fiyat tes it ec ve • ~ . . 

1 
. Al'kad~ııma sôrdwn : sını PlU osunu gtyer . . . · bu alaka karsısında kayma amımız _ .

1 
t yapılmamak şar gilre§ler de bitti. Şımdı, b~pelı h-nn- lstıyorlardı. 

_ Yahu hani sen evlenecektin, ne EyYah .. ne fena, ıçıme bır ~urd Ziraat Veklleti ne?.dinde teş bbils • yattan aşagı ı ı.raca t 
1 

. a mu·· ... ., lık müsabakalarına baslanacnktı. Vnli Memişe hitaben: le 0ıoı l aılele tile tekrar harıce sa ı masm rxo.· ~ ha 
oldu? dU.~tU. Acaba kibar ve :ı.cng 11 

• terde bulunarak Vekaletin Bursa, . j Seyirciler arasında kaynaşm&lar - Pehli\ an, hiç bByle nıılıt 
- Vazg""'tim, dedi. 

1 

rin kıiları böyle mi? Tarsus \'e Küta.hva fındıklanndan ade edccektır. _ . olttyordu Her kafadan bir· ses çıkı· mu? Öyle ise meydana cıJnuaı "':ı. :ı. d b fen • · B k d "" t"ft"k yapagı ıhra- · . _ Neden? Aman yarabbi. .. Yn 
1
'fura ey . • muhtelif cins meyva fidanı temın ey- u arar un 1 ı ve 1 yordu dm? deyince Memış: 

1 

es 
- Korkudan, dedi. lki gliıı kadnr dinin kızı da evde kalnuş, çirkın, temek suretile halkın bu husustaki cnt birliğinin l?plantı~ın?8 An~~~-a: Ali~o; sakin idi. Yamnda bulunan - Ne bıleyim ben, böyle ~= JıfÇ 

bu i[ic niyetim vardı , amma şimdi ar- kart biriyse... • . çalışmalarına büyük mikyasta yar - dan telef?nla bıld~rll?,'~~tır. Toplara GümülcUne ağalarından biri: ğınr paşam! Baş aeltına gU ~Şi.Jll' 
tk yok. Şimdi kendimi hikayedekı kahra- dımlardıı bulunmuştur. 1 tıdn Vekalet emrı butun tüccar _ Pehlıvan.. Memiş çıkacak mı olınazsa yüz lirayı kurtarırdıD'l·· 

- Sebeb? .. Bu kadar az bir zaman manın yerine koyuyorunt. Annem~e, Di<Tcr taraftan bel·'<iiyemız de ka- bildirilmiB ve ih~cnt? m.Usande ~u - acaba 1 di meteliksiz gele<'eğiz .. dedi. dll'°t.C 
irinde ne için fıkrini değıştirdin .. · babamla gidıyonız. ıurnd beyfendı .• b 

0 

t · · · büviik bir faali- nuncaya kadar hıç bır tilc{'.ann n • oı·yo sordu. Aliço cevnb verdi: Pn.~'\ bunun üzerine Aliçoyu ıdı· ~ A k r sa :ımızı eşcır ıçın " . k tl 1 satma tekli , rre 
- Dur anla tavım, dedi. E\'velki de bir iltifat ... Gırla. z sonra e ı- yet (Yöstermektcdir. Bugün kasaba • r~ç memle e ere ma . eJI - - isterse çıksın! . . eyledi. Aliço, sııl!nna, sallcnıı " 

gün annem ve b~bamla Mtmı.d lx:y- me haııım teşrif ediyorlar. Ve ken- mızı~ hemen bir <'ok caddeleri ile bir fınde bulunmıyacaklannn dnır e- - Ben zannetmiyorum.. Hiç oralarda değildi. 
b.. ·ık k'" k ı·ı · t kd. edivorlar Bu kart - rinden taahhüdnamelcı· alınmıştır. . . . .. . .b. \ r 

1
. .. 

1 
. 

1 
d . fendinin Erenköyündeki uyu oş · < ı erını a . ım • · . . kısım bos sahalar tamnmcn aga~lan· .. _ Çıkarsa, Sılıvrı gurcşı gı ı yap- a ı , soze ms a ı. hlİ'11ll 

!erine gidecektik. Sebebini biliyor · kazma dışli , Sl\"ri ~uı:ınl~ı .?ırı ... Ben dırılını. tır. Diğer tarafdan clnn ~·n~ılan top • marn! .. ı..eŞini ortada bırakırım. _ Pehlfrnn, b:ık .~emiş pe 
sun. Beni ıurnd beyfondinin kıziylc koltuğum içinde buzulnmşun.ı. _Aca • Halkta öriilen ağaç scvgısini art- lantıda müteh.assı~lur tıfttk ve ~a : 1 - Çıogarı yapnmıyacaklar galiba .. ne diyor!.. 1<ef11E 

evlendirmek istiyorlardı. ba ne yapardım o zaman, hıkayede- tnmnk ;.'l"'eılı"'a \'e meyvacıhğa ~pakçılann fıkırlen alınmış ve sem - Yapsmlar .. işle ben buradayım. - A b~ p~·ım! Bt•rası mahıtolt11 Babam: ki gibi fırlar şapkayı, . paltoyu .. a .. lır d, 1 '~ 
0
d 1A k 1 dırmak mahsul zamanının ya1daşınası hııse- _ "-'el"i mi? Bu işl<'r hakimle h:ı t~ 

d k halkı ala zıya e a a a an · d • · · · · • · J sı _ Ogwlum elin artık ekmek tuttu, kaçar mıydım? Buz gıb ter 
0 

u • . · b ıed· bile hükumetin her iki maddemıze e _ B"'n hammal deg~ilim, pchliva - pa"':ı.ın ! l "'te meydnn yeri .. orıı maksadıle kavm:ıkam ve e ıyo u "'" .., -ı: • 
dedi. Evlenebilirsin.. yordum. Ben ne yapardım o zaman.. . . . . .. • . ;r • , me va yenı mahreçler bularak ihracata m • b lğn, dedi mizler bu i i.. dedi. f• 

Annem de onun fikıindeydi: Muhıı it kak ki kaçamazdım. Aman ne reısının ıştıı akılc baı:ıla~ 1 
\ .e y 's:ıade edilmesi etrafında temenniler nı~er:er~. 'ı(~ı Me;nisin Qıkmasını va Vali Alicoyıı haklı göriiyordU· 

_ Ölmeden evvel torunlarımızı ok fena ... Bir yancl"l.11 dn seviniyor i<~im· fidaı:lnrını k~~u7a 1ceı~~·etı 1~ap~:~ izhar edilmiştir. Bu vaziyeti Veka • Alic-.o ile giireşmesini arzulayoıdu. knt 'M~mişin Yöriik Alinin on P8dl 
cayalın1 di'-'ordu. den "Ynşa ey Abdullah lhsnn .Şen • oldugu son ır op an l"a .. ln k Jete şifahen anlntmak \'C her iki mad- d "b" d nı. c;ız mevdnndan cekilmelerinc , 
s " giinünli a••aç bııvı-amı g mu o aı a .

1 
d '" . Nihayet. cazgır kazrın ı ın en '-"'ble r 

Bunlar beni kandırdılar. O akşam soy .. diyordl.m. Benı bu h e le duşmek . 1° . · il k 1 ·ye demizin stok durwnlnrı ı c unya pı- meydana uğradı. Davul zumnlnn ~us kalbi razı olmayordu. Bu se~ 
üzeri Erenköyline gidecektik. ten kurtardın. tesbkı~ ely edın~s ve ot g ~ı aza, na ı~iı· yasasındaki vaziyetlerini ijifohen i - turdu. \7(' bağırdı : liçoyn mUldyim bir eda ile: ıaıı. 

Elbl·.,,.,ler u··tı"ilenmeve, vnkalar ko- Ann m çağırıyordu: _ ": oy.er ckıcr ~·u. an asıkn den az zah etmek üzere birlik a1.alarından _ Peh~i\'~n Yörük Ali hııstıl ..... 
"" J J- - ngaç dıkere vetışınccye a ar mu - . . . . . .. 

1 
_.
1 

. - Başa, gUre.~ec('klcr meydana! , c:eJ1l•·"' 
lalanmaya başladı. O gUn telaştan kü - Haydi oğlum gıdecegız, ha

7
.lr· f d:I k t 1 kaı·ar ıkı kışının Ankaraya gonc cı 1 mesme Alıço oldug·u vPrdc so.vunımığa bas mış Memiş yalnız knlmış ... ~ .1J~ ha azasınn ı : a ey emcsıne . . " • ()diı 1

1 çük ga:r.ete mUvezzinin kapının ara - lan.. . \'ermistir. karar verllmıştır. lndı. Derhal klcıb ·tıni avugına geçir- gtircs tutmak istemiyor. 
lığından atmış olduğu Yeni Sabah'ı Artık kaı an vermıştım. Evlenmı· Bny Mehmcd Ali ve Şcrafeddfnuen dı. Uzun hilali göml<>ğının eteklerini bir ı arra Jıarçlık versin .. diY0,r· e.1· bl·1.- okumaya "akı' t bulamamı~:tım. "-'ecektin1. Çıkıp babama ve ıınneme Il tediye ile bagcılnr cemiyeti el U kk b 1 b h t "r Aıı · ı d T h ı ~·· b ı· vbc ·· 

c • sı " •· m re e o aıı u eye y .. m • toplnyıp beline sardı. Bir gözı e c - e ey .• 7umme e o · Elbı·seıer· iltu·· ıenıncı·yc kadar şuna he...u·,·ı so"'yledim. Şaşt.Jlar. ısı r et • bil'lioö-i yaparak ağaç · bayramı gUnu h k d kt ' • k b"' 
·~ - karaya arc et e ece ır. k .. .,. .. 11 dibine !!'elcecklerı o-özetliyor- kn ! Zımı · vermem pa~rım '··· - 'd ı b b dikılecek fidanların teminine çalış - .,.....,. ~· " b\~rrd?ımöz' haetapyaı:,'i ~~:~t~i~::1::ta~: tll~ ~a;ıııx:y~;.: bi; r~::~t ômriindc maktadır. Bu maksadla tzmir, Bur - Toplantıda göıilşiilen en miılıim <111 . Halhuki kazan dipıııc Jdmsc·<'ikler - Güııahtıı· bu adamhıra ?. ·ııll 

,, J" d d nova ,.e ziı·aal mektcbı fidanlıkla . noktalardan biri de bir kilosuna 150 çıkmunrn;tı. Çiinkü dananın ku\'nıt;'lı _ A be, pa~ın. onları ıorlı~ıi' hı.ddetı·, batan geıniler, Kafkasvada bulamazsın, e 
1
• • k ·b· ··h· b" cıo·· ,,,·z aetir~n h ı · .ı · J 1 ·1,·ııtı 

" B k "tt l t a rınd:ın binlL"rce fidun sipariş edil- ııı nş gı 1 mu ım il' " ~ pa a 1 ıuı. ını \'nı · be? .. Bıraksınlıu· pe ı 
tahiiidat, flan filan .. günlük şeyler, en :

8 !11
Y

1 vıı~up gı 1111
• •• ş 0 zı· bu maddelerimizin tngıltere, Aıneri- Yöri.ik Alı. akşamdan <lıyarc ol • be! 

bunlar artık bana mühim gelmiyordu. zim 
0 hıkuye bcnı hu hnle du~mektcıı miştir. ka, ~!acsilya gibi diinya piyasalarına mu. tıı. ~·cnıı halde lıa>talıınnıış ateş _ Olur mu : ııt? 

Neyse beşinci sayfadaki hikaye kurtardı . İnebolu Avcılar KlübU ar?.edilmcylp bu piyasalımı ııaroran içinde yanlıyordu . _ Ben on J>arn vermem adrınırı 
sUtununn bir göz atınca oaoırdım: Sordum : lopf anlı Si lk i misli fiyatla milbayanda bulun · Ortada kala kala bm<.1 Mem •• kal- _ ... , , IJI! 

"Evleniyorum,, ba§lıklı bir hika- - Murad bo~,n kızının ismi ne İnebolu, (Hususi\ - 21 çarRam- mak ıstiyen uiğer h:ızı memleketlere mıştı. Kel Mcmiş de ı ·m plif tarafı- 1 - 'fehey! Meydan burac,tzclll 
ye vardı. Ne tuhaf _anki tam benim idi 

7 
ba gecesi tnebolu Avcılar klilbü so- ele ilıı acata mli'saade roilnıPsinin nn knçıyordu . Ağulrııı ''n~ıtMile vali 

Uzerime yazılmış gibi... 1 - 7..annedersh~m }.ö!uaedll~! ( 9 nelik kongresini yapmak üzere u . ınllmkiin olup olmarlığıdır. pa!?a.va mi\rac,ıat elmi~t ı . lstediğı şu - . . . . . . . aıl11I' 
lmzaya baktım "Abdullah İhsan - Sen onu ıç g rnı ın m · Memiş i.slL·rse alsın parac 

N cd .. ece"'im yahu? mumi heyeti toplamışt1r. Yoklama~ı ~ idi: heııteıı r>cı"arn be! · Şensoy,.. Pek tanımadım amma, dur - er e gor b ··· /KTISAD iŞLERI Alıı o ısteı~:c. ödtild<'n b.ına bır '.J 

c.:unu blr okuyayım dedim. 1 _ Haa .. Bu Mualla Murad olacak. müteakib ekseriyeti tamme olduğun· 1 Ve ~ıenıışe de diinerck: . di· 
~ dı H d d k uı·· d ·r,..,·ınde arılmıı:: 1 llfi.\' \'{'I sın .. UL'n de giiı l..'.:.tcn vazgc • N d " "'cdınl' Okumağa başladım. Bırader öyle O kız dün gece nişanlan . em e an ongre us u aı ~ v - talya ile ticaret - A be kızan! " ır 1\1 • dıl. 
h"°uma gı"ttı· ki ... Tam benim hika- bir mbitle ... Çok güzel bir kızdır ... ve uzun, hararetli münakaşalardan çerim.. Jencisi gibi meyılanlardıı dıknır 
v-~ t ı ·ı · ı t k 1 lan Halbııkı ~lemi. in bu suretle hak Yen-ı·ı anlatıyordu. HeınUz 23 yLŞında ... Vah dostum vah. sonra y.ap.ılan. intiha.bda. T. ahlr Zira.,- ta ya ı e ımza anan pro o o' nır~un be! .. 

ttaı l ··ki\ 1 t• mcnıleketi tnlebı clo.:: ru dcibldı Ort •• drı hll' bnfi Lakin en sonra okuduğum şu keli- Ne fırsat kaçırmışsın. atçi reıH ıntilıab edilmi§tir. Tebn6 sonra ya nı un ı · ", , . 
t k ld b. d h h . ed ff k. ı · ed miulen mal mlibaı.·:uı edecek tüccar- pchli\·anlık para s ı \'a rdı. Meydaııd:ı me canımı sıktı •·Devamı var,, . Dostum şaş ı ·a ı ve ır a a ı- er, muva a ıyct er teıuenuı e - J 

w i tti lnrıııa aimdiden külliyetli miktarda bulunuyoı du. H·•.,nııııa karşı cıkıp Tam da en halecanlı yerinde k~il- kaye okumıyacagma yem n e · riz. ~ 

pirınıi tevziine başl:ıdığı haber ahn· hakkı ne ise mm ımlııb olmnlıyclı. miştl. Yani ,·nkaıun kahramanı an- [ ] Çorluda maili inhıdam evler mrntır. Büyük İtalyan sanayi firma- .femiş. Yüıiik Alinin tı 
1 

t llanınası 
nesi ve Ayşe hnııım isimli bir kadın- Askerlik işleri Çorlu 25 (Hususi) - Çorlu bele- tarından şehrimizdeki alakadarlara dolayısile <;ıvgarı kaybetmiş oldu· 
la beraber zengin \'e kibar ailenin diyesi belediye hududları içinde ma- Lckliflcr de,·am etmckk'dır. ğıından hk' olına7_ 3 

blr ha hane ılc b:r 
bh icik kızını lstemiyc gidiyorlardı. •

1 
ili inhid:ım oldukları bolodiye fen he- kaç paı a kurtarmak ı stı yordu. 

Bu hikaye çok hoşuma gitti.. Şim- 1 an yetinin raporile sabit, yıkılmağa yüz TUtün piyasası sağlam Vali p~$.ı, Mcmi<:i hıızııruna cağlnı-
<.ti kendi kem.lime hikayenin sonunu tutmuş ve fakat halen kullanılmak- Ege mınt aka<:ınd:t ki ı üt Un s.'ltış - rak sordu: 

kestirmiye uğraşıyordum. Malül sübay ve erat ta olan evleri tahliye ettirerek yıktır- lal'I hararetle dı;:va 1 ctınckte<.1ir. Şim - Pelılh·arı, mcyd.ı:ı:ı çık111adan 
Elbiseler ütülenmiıı, biz de gıyin- şeh ·ıd yetı• m ler"ı n i mağa başlamıştır. diye kadar 31 milyon kilo tütiin sa- , 

k d pay alamazsm ... mlş hazırlanmıştık. Tam npı an çı- ••• tılmışbı. Bu miktnı ın 30 milyon ki- . 
1 1 

k ı f d. ld şubeye davet . Meınıs tl'Vrl ec ıyorc u· kıyordu .... Te e on zırr.. ıye ~a 1
• ~ Çorlu belediye zabıtası altı ay i . losu ıhracatı:ı tüccarı t ! t.arafından, • · 

Babam açtı. Ticarethaneden acelo Beşiktaş askerlik şubcainde kayıd- çinde seyrfü:efere, temizliğe riayet, mUtebakisi de ve rli fabrikalar tara- - Pa.<:aın. bu a dtlfll "Alı o .. her 
cnğınyorlannış. .. Çok Jüz~lu bir Iı bilumum malül silbay ve erat ile vezin ve mağşuş ekmek yapmak ,.o- fındaıı ıuübnvn; etlılmistir. Kara de· 1 ye rde böyle m('ydanı kc~ ıyor, bi7. bc-

şeyrniş. şehld yetimlerinin senellk yoklama· 1 saire gibi muhtelif eekillerde beledi- niz mmtakas;ndakı sııtıı-ılar dn 3 mil· I dıı~·~yn gür~:11•1H ?lt1.~·o~ u~ .. ~Nli. . 
Babanı: lar~nı. ynptı_rmak Uzere 1 mart 1940 j ye yasaklarına riRyet etmiyen 811 es yon kiloyu bulmuştur·. Bıı mikt.1rın \ Klı paşa. ışın ıçyt11 ıı.ıı bılrılcdı • 
- Yarın gideıiz, dedi. t.arıhınden 31 mart 940 talihine ka- nafı para cezasın~ çarptırmıştır. 2.5 milyon kilosu tüccar tarafından ği irın ccvab n.:reıncdi . ı\gulaı cbr. bi· 
Biz de tekrar aoyunduk. dar ikişer aded vesikalık fotoğrafla _. _ satın alınmıştJr. Fiyatlar normal va- risi kı. bu 2~a Sıroz lio • '.ı • ınd,ın Cl ... 

·· r s ht··ı,·iyet cu"'zdanı r" mi senedi 5· 1 t ·ıı:· zı" vctı"nı· muhafa"a etmel•tcdı·r. Hu·· • mil Bt>y idı. Alu.;oyu Ol lıh.ılıl oldu · Annem hiddetle söylendi durdu. nu u • '" • ınemacı ar enzı al ıçm " .. • 
\'C ikramiye tev7.i cüzdanları ile pa -' kfımetimizin aldığı miı:.bet tedbiı· - ğundıw nlC':><'leyı şu ~ .ıı eti • kıı\ ıı Murad beyfendilcre y nn gidecek- mühlet istiyorlar tf 

lik. Ben buna sevinmiştim. Yarın zartesi, çaı~ambn ve cuma giinleri İstanbul s:nemacıları dün \'ali ve Ieı sayesinde tiitün piyasası bu sene e ı: 
be .. t trnelen· ı· ıan olu CF!:,ıvet istikraı·Jı bir \•aziyet takib el- - Pa~nm, hcı ı> hll\·aı ı bır a:·J;a-hı.ka'-'enin sonunu ögı· ·enir ve öyle flll ye murncaa e · Bel"dı"ye Reısı· dok•.oı· J .. t.ıtfı' I"'ıı·daı·ı "'' J 

J "" mlştir. daşla meydan.ı çıkar. 1 'cm ı~ de, Yiı· 
giderdim. Bakalım ne olacaktı! Gece nur. ziyaret cd.!rek tenzilat için verilen dik Aliyi aı kad:ı .• . Y3paı ,ıl< meydn . 
rüyamda hep onunla meşgul oldum. 1 mühletin daha 15 gün uzatılmasını Arpa geldi na çıkmıştır. Yöı ük Ali hasll!J&:Hmş 
Hikayedeki kahramanın karşısına f atsanm imarı için bele- rica etınışlerclir. Vali ve Relediye Re· Son günler 7.arfında Trakya ile A- br. Meydana Gıkacak hald " dcğiluiı. 
güzel bir kız çıkıyor, vo ikisi evleni- diyemize müracaat edildi isi vaziyeti Daimi Enciimene havale nndolunun diğer ba?.J mıntaknların . Bu suretle hakkını l:aybctmiş b·ıhı
yorlardı. Son Erzincan zelzelesi csmasında etmıştir. Daimi Encümen daha beş dan kUlliyetli miktarda arpa geJcliğin- nuyor .. l\fcmiş hu.nnıı :la yalnız kal • 

Sabah .. erkenden kalkmıştım. Az. harab olan Fntsanın bir imar planını gün tcmdidı kabul etmistir. den piyasada 5 para kadar bir dU - mıştır. Çlinl:ü ·öı üğün hnsını Mı.;-
sonra çocuk ga1.eteyi getirdi. hazırlamak Uzere İstanbul Belediyesi Diğer tnrafta.n öğrendiğimize gö • şiiklilk baş göı~terıoiştil'. Huna sebeb miş idi. Bıı scbcUL· tek kal:.!ığınd:.:ııı 

Telişla açtım. Hnh i§le "Evleniyo- lmar MlidUrIUğüne bir müracaat va-, re sinemacılar Ankarayn bir heyet ele ihracat için vapur bulunamaması dolayı Alico ıl t: gtireşmcl: ı tcnıiyor. 
rum,, burada, bakalım ne olacak?.. ı ki olmuıtur. Belediye Vll7.iyeti tetkik göndererek yapılan tenzilatın fazla j \'C külliyetli miktnrdnki ıııevrudata ö<lüldcn pay istiyoı· .. d:...dı. 

Ve okumaya başladım. Okudukt.a edecektir. • olduğunu iddia edeceklerdir. göre taleblerin azalmış olmasıdır. Mesele çntallaşmışu. Her l:rfarlan 

- . . . . .. . il' 
- A be ahretlik! Hepten ııvu<: 

otur meydana be!.. '.lc:l1" 

rnve iJ('ri geri söylc-nme~c h, ot' 

eh. Vali p:ışn , a~alaı Aliç~y~ kl~İ ıcıı 
tardı. Lakın herıf haklı ıdı. 

bu sC>y gelmezd.. J • 

rt••· Nıhayet vı:ıli paşa, krırnrını ,e ,
211

-t 
- l\!cmis oğlum. giirc~ip &ylc ~v 

o l .ı bilil'siıı? On para veı miy.oı ırcıı . 
1emis trıhammi.il cdemcclı . .A 1 

yn dünerl'k : d:t 1111 
- A h susak! .. Yol parası 

VC'rın ı voı~u n be?. 

fJC')~·ıwe, Alıc o hiddetli hidıietli:cıl 
P!eıı l:el ! .. Nı:deıı lıcı !:!allll1:ı 

ffi 1Li ll1 lJc ? .. 

ısJl1 
- N,ı ıl çızgaru koyaı· n1 

be? .. 

- Yorük Ali has ta olnıfl53 cı 
Ü .·Hislt :;ıi rcsL•rc-k bt·n i ortcıda :~111ıJ 
kaı ıp paracnzlan alncak nıı) 
be? ... 

- ······· el • 
-- Tehey ! .. Çıkaı ldsb ti. Al , 1111 

cazına kc.~küli.i, çık nıeyd<uıa ,.ere. 

sana yol harçlığı be! declı. r•" 
\'e, p:ı. anın yanından a)'fıl~~ 

meydana yi.irütlii. Da\•ul, ıurtl 
ir ffı't vere>rek : 

• 1 

- Haydi, cıııgenclı>r vuı'lUl ·· J 
~' (Dı;ıcı11ıt v 
~ 

-=y JC~ 
bir zaman l{nopf ile Rol'ıct t.;oıı bir Bwılaı lakJid elmasları bulUP ııı.t 

İhtiyar adam hldlseyf gözümlln ö- - Hadi, dedi. Sen bulamıyacaksın 
nüne büUin tafsilA.tile yaydıktan son- bari ben anlatayım. 
ra, biraz durdu. Muhakememi adım adım taklb et. 

- Hadi bakayım, dedi. Söyle hır- Kemikli tınıaklannın içi kir ve pis-
sız kim? lik dolmuş, panna.Jdannı kaldırdı. 

- O serseri mi? - Şibmanda mUoovherlerin mev - Tefrika No ~ 24 
- Belki .. faka.t neye istinaden cud olduğunu kim biliyordu T rahat rahat bu mücevherler çalına- _ Fakat.. 

onun hırsız olduğunu söylüyorsun... - Birinci mUhlm nokta, dod.i: biUr miydi? Simdi sen burada bana F k tı k t k 
ı d ğı · in k · '1:1., ıa ş· Kn f .• - a n , ma a ı yo ... Bekle .. Nasıl ça ı ı nı, ıs me anızmamnı - ~,rve • ıpman, sonra op , bir sual soraeaksııl. 

serseri ~imdi Uçüncü noktaya temas edi . anlatabilir mtsln 7 sonra Robertson ve nihayet _ .Müfetli" Howard dive<.-cksin, ~· 
1 _ Sen anlattın mı? h " J yorunı .• , ıpmanın evinde 2.5 bin n-

..:.._ Benim anlattıklarım bu hilkm! i::~yar adam yine kır.dl. Şipmanın uyutulmuş olması ihtlma- gillz liralık mücevherat olduğu hal
lini derpiş etti. Vo sordu, fakat orta-• de Knopfun evinden aşınlan mti • vermek için kAfl mi T. - Nlcln, dedi, eu serseri herife k k dı 

N bil' da ne klorofonn o usu var , ne de cevheri r hep sahte ve kıymetsiz ~ey-Bilmem... up1anıp kalıyorsun... 8 ıyorsun Şipman uyutulmuş olmaktan şikiiyet !er ... 
- Hele bir dü&Un... ki o herlnn haberi vardı ...• O ahı ve- ediyordu Sonra bak mühim bir me- . 

· rlt muamelelerinde orada mıydı?. · . İhtiyar artık hararetle anlatıyor, 
Ben bıraz dtlşUndttm. Hani derae sele daha \'ar. Şıpman uykusunun ve bir tnraftan da dUğUınle ,. ,·· .. _ 

kalkan hocanın eordüğu suallerin - Hakkınız var7. 

1 

çok hafif olduğunu israr ;le iddia e- d 
8

. ct·· c1·· .. k 11 çozu 
Cr.'abını bflmedfğ için, dilaUnür gibi - Şimdi gelelim ikinci noktaya: diyor. Şu halde odasınıt bunu uyut- rcr \ı ~ or uncu no ~ daha ka-
yapan haylu talebeler Vardı!\ Herif Bu mUoevherler mutlaka, Şlpman u - ma.k için giren birls.t onu mutlaka ıyor ' u.na ~e sen ne c e tahkikat 
beni o hale soktu. Oözlerlle A.detA yur.kea aşınimıt, Ş!pmanın uykusu uyruıdıracaktı. Bu da olmamış. Şu yapan tec~belı polis efendiler dik
manyatize ediyordu. An.dan dakika- hafif, ıu halde bu 11.t muhakkak ıru. vaziyete göre orr..ada tek bir ihtimal lmt ctJnedıier. 
lardan uzun. saniyeler geçti. O bir rette uyutuımuo ol&ca.k. Bunun haf- var. ŞJpman daha yatağa girmeden O nedir? 
bardak p.rllbı yuvarladı, almu kol- ka garesl yok. Aksi takdirde oebln- ağır ağır tesir ~e" blr milnevvtm ile - Bak dinle .. bütün bu hadiseler 
lanna sUdI. bir iki dUğUm çözdü. den anaktarlar alınır ve kasa açılır, uyutulmuş. ....,. tahkikat safhaları esnasında hiç 

ı rada bulunmauı. Holıeı t~on rı1t:yuıı n - 1 :nmukta fe\·lcnladc mahir ıns.'IJ1 ıc• 
da olduğu r,Hmaıı lfoopl Brighteıııcln lıı . Oııuıı içııı birdc.·n yiize ka'dsf s0r 
idi. Knopf meydanda olduğu zamau nıım ki, Brezilya elmaslRl'l diYe

1 
te 

da Hob~rtson ya gripten, ya nc-zledcn 

1 

dükleri metular da snhte ıdi. :N~ışfl 
yahud da zatürriedeıı yntıyorıfa . Ba- kim som·aclan mcydnun çıkıırd1·aııet 
şı boğazı sarılı yoıganın nitındn lit- Fransız elına~l:ırı da Uyle ~aııtc 1, ıll' 
rcyip duruyordu. Şimdi herhalde \'a-ı \'C onların anlaşılmasına iınl,ıiıt ~,tJ 
ziyl!ti nazaı larınızdn biraz daha tıl\·· timnl yoktu. Elmaslar o kndıır " 
vazzuh etmiştır. uıklid c<'lilınişlerdi. ıd11 ıc· 

Bence davanın halli çul.im·: Brezilya elmaslarının sahte 0 

Iki şerik h:ı.ydud cllerındeld ufak l~rına kuvvetli bir delil de şu: tt 

ve herhalde gnyrinıe ru bir suretle 
1 Kııopr bunları Şipmanm nıllğ8.ı 

1 kazanılmış ufak bir sermuycnin or- sında satmıyor. Gece evine gctır 
1 talığı adamnkı!lı 'urm ğn kalkıyor- B·ı· 

1 11 1 
k .k · •ast pe ltf) 

yor. ı ıra n c e e trı ZI) et; 
lar. Bir mliddct için bıribirlcrinc kar- clnr kuvvcUi olm:su vlsun, gUrı rJtl' 
sı etrafı aldatacak hir suretle pat - yası gibı değildir. Hele mUcevtı1e el" 
roıı hizmctkfırlık oyunu oynuyorlar. J 
Gö. ı · C!f k · üst"lik, buıılar sofrada b:ı).' . .., ıcl1 z. erme ~ pınanı estirıyorlar, ve ıw 

onun otuı·duğu mahallede bir ev tutu- şarab ıçmişlcrdir. Ve yine Jr ~.ı >'g.pıP 
yorlar. Biraz dalın ileri g!r]iyo:lnr, Knopf o akşamki yenıekte ne ğt"' 
Şipm:ı.na itimad telkin etmek için o- yapıp, Şipmanın şarnh btrd~f'ıJf' 
nunla namus dairesinde ufak tefek malfun mUsemmlm lllçtan koytıt.ıııd 
işler clc> \. pıyorlar. [Def}(1'111 
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~·IUllAT 11M 

~üz inşaata 
..... . ...... .,..,, 

( Bulgar elçisi şehrimize geldi 1 1 Afrodit yüzünden 
...,._ __________ , ı açılan davalar Göz yuman 

Fen memurları 

Voleyhol MaçJan: 

Kız liaeleri 
Hususi Liselerin 
Teftişi 

ara. ı n da · ısttanbul hususi lise ve orta mel?-
A kşa m gazetesi Bugün Çapa l{ız l\luaJiim mekte -ı teblerini esaslı surette teftiş etmek' 

li~'-k d beraat etti binde 11 haftadanberi bUyUk bir in- Uzere Maarif Vekaleti tarafından şeh 
~ ın a Belediyece . ~ tizam içerisinde devam eden voıey-ırimize gönderilmesi kararıa~tınıan 
tahkikat yapılmıya ~eşbur Afro~~ davns~n __ do~r - bol maçlarına devam olunacaktır. teftis komisyonunun bugünlerde gel-

d~ .d~valann uç tanesı dun ruyet llk maç: Kız Muallim - lnönU mek ınesi beklenmektedir. 
So .. başlandı edılmıştir. . . . . . tcblıleri arasında yapılacaktır. öğrendiğimize göre son sene zar. 

n günlerde muhtelif mıntakalar- Bunlardan bıri ~slıye sekızıncı ce- Kız Muallım mektebi şimdiye'"'ka- fında hususi liselenn vaziyetlerinde 
Yapılan proje harici inşaat yüzün zada :'fılfı Nureddin v? ~evket Rado dar Şişli Terakki, Çamlıca, Bogaziçi, görülen bazı yolsuz harekPtler yU -
it ~lcdiye tarafından yapılan tef- aleyhıne açılan da.va •1~ 1 • lstiklil, Erenköy ile yaptığı beş maç- zünden Maarif Vekiileti bu mekteb · 
r neticesinde bir çok fen memur- .Bu davada gerek Vii.la, gerek Rado tan Çamlıca müstesna diğerlerini ka- lerde çok c;;;aslı tefti ler yapmaja ve 

~·ıtn bu inşaata göz yumdukları müdafaalarını yap~ı§lar, yazılan 7 nmış ve turnuvanın en teknık ve kat'i tedbirler almatia karar vermi~-
e 1 edilmiştir. fıkranın ~~hkemenın_ ıcnra~1a. zerre kuvvetli takımlarından bıridir. tnö- I ur. 
dUnlardan Üsküdar fen memurla- ~dar /~1~1 • tlm·a~ı~~ı soylıyC'rek nü ise en az maç yapmıJ takım olmak D'-er taraftan bazı nlfıkadarlnr a-i liul(ısi, Eminönü fen memur - raet erını 15 emış er ır. .. . itibarile şimdiye kadar İstanbul, İs - rasındn şayi olnn haberlere göre, Ma 

arı N(..>cdet ve Sezai, Ktı.dıköy Mahkeme yazıda karar uzerıne t~ tiltlal Cümhurrvel Çamlıca ile dört arif Vek leti hususi lisel · ı ı·-. ed k .. tal b .. • J • en re m ı 
llıeınurl:ı.rından Kamil vazifele - ~~1:. dece V~~ N~a ~~- cyan goşreı~e- maçtan İstanbul, Çamlıcaya mağlüb sclcıc kalbctınek tasavvurundndır. 
i~ SUiıstimal suçile Belediye He - ..:ıı~-ı 11.Urşılıyanlarik bir araaa ıgın en a a ur_ ın ve ev :et olm11 diğerlerini kazanmıştır. tıd ta- Mn maf"h tatbikat noktas nd n bir 

11 
eftışıyesine verılmişlerdir. Hak 

1 

~adonun bcractleı ıne karar vermış- raf arasında bir mukayese yapacak hayli mtifikül olan bu tasav ~ur ted . 
da tahkıkat yapılacaktır. Diğer Dost Bulgar hükumetinin Ankara messillerine şunları söylemiştir: tır. olursak İn niı her ne kadar eçen rici bir surette tatbik olunacaktır. 
~ Uı projeye muhalif inşaat su. büyük elçisi M. Sava Kirof dün saat "- 27 senelik bir ayrılıktan sonra Etem İzzet aleyhine. hafta Çanılıc ya karşı Muvaffaki - M rif Vek"leti lıusuı-ıi m ktcbler 

r: ktid rda mimar Kemal Erman onda Sirkeci garına muvasalat eden tekrar Türkiyeye geldiğime fevkalfı- aç 1 n d~ a yetli bir oyun oyn::ımış ıse de Kız Mu- lınltkmdn \'ereceği bu mtihim ve ı ati 
~ latada Nurhanda mimar Aram Se~plon ekşpresile şehrimize gelmiş d~ m.emnun~ı. ~ana ?u. ~ü~sck va- İkinci d va y ne asliye sekizinci a lı'll m"' bı C' k d ı belki k r rdruı cvv 1 tefti ler y n mü -

tbamyan birer sene sanat ıcra- ve ıstasyonda Bulgar konsolosu, Bul- zıfcnm tcvcılı cdılmcsını ıftıhar ve- cez.ı.da nuı han Ce\ ad müstear ismi- ondan daha fazla teknik bir takım fcttıf-llcrin raporlar nı beki ye<: k ve 
rı rn nolunmu~lardır. gar kolonis! ile şehrimizdeki es - rici bır vaziyet ve biiyük bir şeref te- 1 ' ., n Etem İzzet nle} hine açılan olması itıbarile ka?.anmak ıhtimali bu hu ... u ta onların noktai nau.rını 

IJ ---- ki Türk arkadaşları ve İstanbul Iakld ederim. Yeni vazifeme başla _ da\•adır. çok nzdır. Normal olarak bu 11 çı as tutacaktır. 
h~.ED/YJ!) : matbuat miimessillerile diğer alfıka - mak iizere yarın akşam Ankaraya gi- Etem izzet Son Tclgrnfta Bi.irhan Kız Muallim mektebinin kaz::ı.nması ~ 
r ıdar z~vat_ t~ra~ı~~::ı..rı karşıJ~mıştJr. diyorum. C('rnd im . ile ya dıffeı "L~er biz ü- lfızımdır. 
'llıh B l di esi muha... Sefıre ıkı kuçuk mekteblı Bulgnı· Tiirkive ile Bulaaristnn ar::ı.sındaki niversite profesorlerımn yerlerinde llmıci maç: Ereni öy - Bo;:nzic:i a-

•\;be . :l kızı . b~rcr biik_et çi~ek vererek "hoş dostluk ·gayet ku:vcUidir. Bu dost- \ d ' ., d ı fıl ns 1 d : B z ehli rasındu yapılacak güniin cıı he yeean-
me m uruna ış en lgeldınız .. denıışlerdır. ı w d 1 . d" . ı·· f . . b'' hibrc olan ünivrrsite prof('SÖrleri ye- lı maçıdır. 
1 1 ı· ·ıd· uguıı ata zıya c lll .ışa 1 ıçm u - J{ a·ır t t b l e çe { ırı ı Bu hararetli itıtikbalden fevkalade tiin lmvvetim?e çalışnca<Yım. Ankara- r'nde olaydık, r> ahk<'memn bu knra- ~ ı . )\/~ an ı ı, an u., ?am · 

~nbuı Belediyesi Fatih şubesi mUtehassis olan Sava Kirof kendisini ya gittikten sonra gaze;ccilt~rıe daha rı karşısında ı tifa <.'derdik, diyordu. lıca, .ı~tıklal. l~ız l\1unllım, Şıslı Tc -
~be memurlarından Tahsine karşılıyanlara ayrı ayrı t~ekkür el- t afl ... ·· k .. 1 .. 1. kl Mi.iddeiunıumi b·ı v·ı~ıvı m'lhkrme rakkı ıle ynptıgı altı maçtan Ifandil-

a a· 

Halen tcdnviildc bulunmakta olan 
eski nil;:cl on paralıklar 15 - 20 güne 
kadar tamamen kaldırılacaktır. Ma-1 e r ı goı uşmc mum tun o .ıca ır . ., · r ç l r M ll' . 

ı .... ~n lüzum üzerine işden el çek. miş ve İstnnbula ayak bastığı anda; , . . . . nin kararıııı tenkid mahiyetindt• gör. ı. ;nm ıca, "ız \la ını mektcbıne 
.. 

111
" '27 

1 
G 

1 
d k Sefır ıstasyonda kcndısını karşılı- d". .. .. 1 1 mac"rJt~ıb olıııu"' dı· ;. .... rleı·ı·nı· k liye Vekaleti yeni on p.1ralıklann 

y ve Belediye müfettişleri ta_ ı sene ev\·e a atasa.rayın a o u - . ugunu, suç u arın matbuat kamı - • b =ır o" azanmış-llda d - al 
1 1 1 

k . 
1 

yanlara veda ettıklen sonra l3ulga.r 27 3r:: • • • •• tır sarı bronzdan ve deliksiz olarak imal 
ı..·. n hazırlanan dosyasile birlik -ı ugu sır ana arka< aşı etmış o - b • k , lo n1· ... ..,r· .· 1 k nunun - .. ) wcı maddelerınc gorc . - . . . A e•":lılmesı·ııı· mu"afık go··rınu··ş ve Darb-"''Udct d - b d 1 ·ı k 1 - ::ış om;o sunun ı.,_. u ı o ara . . . . . Bo('T•ızıçı. lstıklfil s·şr T kk' ~ • 

r.. ciumumilig'e verilmiştı·r. ugu azı ost arn e arşı nştıgın - tcczıycsını ıstcdı. t:ı• • • • • .':ı. ı ı cı'U ı, 1 "dil lU w.. • • • \Ji~ M k d k' 'k t • ı •t t J{ l\ ıı (' h ıanc mu r gune eJnır vmmıştır. 
"\!?ldig-imize göre Tahsin 65 inci dan fevkaliido memnun olduğunu ifa- aç. a_ a ı 1 ame ga una _ gım __ ış ır. Etem İzzet Benice bu fıkrndn mah ız ı .lıı_a. ını, ıın~ urıyct. Camlıca, 

ıı:ı .. ı. El b h f d - ı.,,. d ıı ı - 1 Yeni pa.ralnnn ilk dökümüne dün ı. ~teb ögr~ etmenlerinin nisan ma de etmiştir. çının 11 a ta sonuna ogru ıtımad kem<.'nin karnrını tenkid eder hır şey "an ı ı ı c yaptıgı _atı maçtan tur-ıarı 1 1 1 1 darbhnnede bnşlanmıştır. Şimdilik 
~~. n.a aid 115 lira için mutemed: Bulgar sefiri diin istasyonda ken- mektubunu Cümhurn'ısimizc takdim olmaclığını, ·bu yazıclan dolayı dava- nıımnın eı~ <uvvct ı tn nm a:ı oı_a~ aclcd basılmasına kurar 
~~tıın imzasını taklid ederek iki disile görilşcn İstanbul matbuat mli- ledcceği tahmın edılmckt.edır. yı profesörlcl'in açabileceğini, suçlu Kız 1-!u~ıllım,_ Çamlıt•u ve ı ... ımdıllı ~~~il;::~~~n 

a <:ek hazırlamış ve paraları ban .._._...... avukatı ise H:onvalrnın Afrodit'ıı bcra ye_ ~n .hı_b. d_ıg<•r tnkı_mlnra galıb gel I :. · 
4 n alrnıştır. f . . et etmesi bir faciadır başlıldı yazı- mısti~-. Şımdı bu vaz~yc~~ gerek E- 1 "'"e-

lıtıan k 1 eneryo!u cınayetı D v z l ~ 1 nın bulunduğu kitab, adliye i:iııünde rcıılwy ve gerek Bo•,;-azıçı takımları' . Se~~eri mayrıla~ 
. onso osu. Valiyi . . .. .. bangır bangır satıldıt7ı halde hile yaptıkları altı . ma<;lan iiç tanesini .. Bı_~·-~:ıç ~~ evvel Karn~cnızde g?· 

\ıaı· zıyaret etil . [Ba.ş tarafı~ ıncide] (Baştarafı ·1 nncu sayf•t<h) mahkeme kararına tesir etmediı!ine tıırmıvanııı birinci, jJ,irıci ve iiçi.incü nıldugu bıldırılen scrserı maynın 
\. d~· Ve ~-elediye Reisi Lütii Kır. yaşındakı masımı _kızu~ıa ıftim 1...-di - mileri b~ıılnnıı t~kibindcn kolny<'a güre bu yazının da mahkeme k;·a • olacak takımlarına karşı kaybetmiş- imha edilmesi _iç~n gönderilen müf · 
~ Un Vılayette kendisini ziyaret yor, kanıma knn ısterım.,, kurtulabılcceklcrdır. rına tesir etmemesi lfızımuır demiş- lcrdir. Drmek bunlaı· bdki dördiin • reze avdet etmıştır. 

A.hnan konsolosunu kabul et - Saadetten sonra dinlenilen maktul Bu sc>bebden, Almanyanın. tez- Ur. . ciiliik ve brsiııcilik i<'in çııhşacnklear- Yn" 'an bütün araştrmalara rnğ · 
e n ~unu mütealHb Vali ve Bele- Fn~unın ~blası 25 yaşında Ayşe de giihlarında bulunruı ve Schannhorst Mahkeme Biirhan Cevadın Etem tz dır. Ercnköyiin dördii ıcii olması için men L.ı mayn bulunamumıstır. 
li ı.eısi Lütfi J{ırdar Nafıa Ve _ nynı şeylerı anlattı. Yalnız şuııu il:i- tıpınden ve frı kal ıtahn biiyiik h:ıciııı- zct olup olnıadı«ının müddeiumumi A bu maçı ve buııcbn ı:;onmln CUmhu - Diğer tarafdan diin sabah Ayancık 
l' tarafından inşa olunan Bebek· ve etti: de olan ve ~~80 nıılınıelrclik 8 topa liktcn somlınasına ve duru' manın 21yct ve fnc'.i ıli ile olaıı mnçlarmı mıı· limnnındnn verilen bir haberde bu 

a e Yolunu teftiş etmiş .ve yolun - Kardeşim Ynkubdnn ayrıldık -ımalik bulunauık 35000 tonluk üç 29 . ubat tanhıne talikıne karar \er- lıukkak knıannınsı lflzımdu·. Bu ilı- mıntakadn da ı;crseri bir mayn gö · 
trı e\l'\lel bitirilmesi için bazı ted- tnn 3 gün ı:mnra 1',cncryolu ist.asyo • zırhlısının bır an evvel bitirilmesi di. ıt· '11 dn, C;('r •vı c ılı~mı l:ır i e • 0 0 ri.ilmü.<> ve muhafua albna alınını§ 
~·alınnıasını tC'Ilsib etmiştir. nundn cnişt<·m Yakuba rastladım. Ce için az:ımi ın(>Sai ı:;aıfrtınesıniıı s:ıi- S b .h -Ple . _ 1 •h" ihtimal dahilincicdir dcnilebilır. Bo· olduğu öğrenilmiştir. Mlifreze tnra-
lılcirlikuyu mezarlıljı binden bcyrız srıph hir bıçak çıkardı. ki anlaşılır. a 1 a, e ıva c e}J me (:ınzkinin ırlnliindi olması u.:iıı bu fından bulunaınıyaıı ma.ynin dalga-

il Ve ben adamın bunııııln nnasıııı bcl-1 Buna ka.rşı da miitlt>"'iklcr de hare- 1 rı da\: a mı\l'I bundaıı sonra geçen ~t·nc ~am- lar tcsirile Ayancık sahillerine sü 
~!etliye R yo arı_ . ~ . ll'dm, dedi. Ve bıç ıgı lcfth'1da ~ur:ıl'ak kett• gl'<.;nıiş bir haldedirler. li'ilhakika 1lc'İJH'ii. d:t ~ine Afrodit_ hal~- f ., ı olnn 't t'lnbıtl Lısesıı, v dn- riiklcndiği tahmin edilmektedir. 
>.dun cls Munvını Lutfı Ak · tekrar cebiııl' ı:;oktıı. F"- . · I· . d t· .,r:{lOCI t 1 k kında Sabıhn Zckcrıyaııın yuzdıgı bır ha sonrn chı lııönii ile olnn m·ıı·hn • I • d • 
ı. Yanında Beledi e Mezarlık- • . . - ' 1 .nısız aı ort .uıc •• ;.ı Ol\ u . f k d d . . ( " ( 1 n n 
oqlict·u· .. .. Y . .. Hadıscnın val<ı oldıır'u arabayı kul lngıltere d. be t e .,5000 , dö t 1 rn un olayı açılan dava ıdı. nın hepsini imzanmış olnıası lfö~ımdır. I 

ru Suleyman ve rnırnar Ruk · c ş nn "' \e r B d ı <l 'dd. k • F d • edil A k n ol - . . lanıın arabucı Rıım da vuku.yı şu şe- tane de 40000 tonluk hat cmisi in a u a\Ul a a ı ıa ma aım suç- Simdıye kadar yaptığı maçlarda da- ener e tamır en za gemı 
rııf~ dugu halde Zıncırlıkuyu kilde anlattı: l 

1 
t 

1
. 

1 
g § ıuhrın M' 1· at k"nununun 27 ve 35 ima tcmkki <'tli<Tini !'Ö~tl'r<'n bu tn sinde çalışan amele Rnsımla Meh · 

L ı;ına giderek m 1 gt- • • C' nıe< ec ır er. · · l J 1 · ·b · · · • ' '. · k 1 ı,1ale ezar ı n ıçın · _ Pazar giinii ölen kadın Yoğurt- < "' . . . . ıııcı mac < <' crı mucı ıncc teczıyclerını kımırı bu t:iirprizı yapmak ihtımali mccl bır uc ın meselesinden biribir -
'' Cdılecek yolları· tetkik et d b · · " - · 1.l,,J ı:ıenosıııın ılk altı aylnnndaln t · .. ı ı ·ı J· • t · 1 M h cd I' "'t. ' • çu an ar:ı ama bındı. Selaınıç\'~ıne - . . ıs erıı. ıı · de vardır. Muhıklwk olan bir nok • crı c ,avga c mış er e m ... a 
~ . .. " rısalclcrc bakılat·ak olursn. bu sefı- s J 1 ··a r l 1 d ;;,. d k l ~tı(). ye ~ıtmck U7.C'rc p·ız.'lrhk cttı. Ihla • .. .. .. . • ~uç u ar mu a na arını yapmıslar ta var ise dl' Bo -nziçi takımı haki _ sımı yara a ı6.n an ya a anmı~tır. 

'ri.. •ll\ sonra B"led' R ·s M ı . nc!C'rdcn ucunun, vanı 17 l:ru111nusa - hk 1 1 . . b • 1 1 '111 l' 
1
• • c ıye eı 1 - muru gcçtıkteıı sonra ınıısamba pcr· . . . . ·. . . . ma eme suç u ar 111 sa ucası o up o · kalen lıcr tukım için tehlikeli bır rn-

11 ... al\sıın _ Dolm bahç y 1 il- . . . . " nısınde, dcnızc ındırılen "Rıclıelıcu . d - H ı·ı LA tf' · 1 h . • -.ue . a e 0 u deyı nralıynrak ıkıdP bırne dı·~arı ba- . . . .".' m,ı ıgını, a ı u ının evvc ce ma kıh olnıuslur. Jl;<Ter hu hafta ınrfın- KaragUmrUk stadı Beden 
"<l.. ınşa olunacak k v K • . . 21 şubatta ve 3 mayısta dcnıze ındırı- kf'. ld - b' ı· . .. ~ ' "' G ~~ ara . par ı e a kıyordu. Fencryolunda ıdık. Bırdcn - .. •. . .. . dm o ıı~ı ır ır"'.ı p.ıra eczasını ve- da guzel <;alışmış ısc bu maçı lcaımn- 1 erbiyesi eneı irektbr-
ıı..·l~k 

01 
ha ıskelcsi karşısında is - bire kadın: i len hıng Gcorge,, 'e Prınce _orwa- rip vermedıt•1nin müddeiumumilikten m"'H tabının C'lttn bılır I rhnldl' E- lüğüne t erl<edildi 

.~ Unan b ı t tk'k d k les .. zırhlıları, 1-1 şubat ve 1 nısanda . 1 . · ,· 1-1 d'l . . . \..: leqb· sa narı e ı e ere - Ah kocam! rlıy(' lıır çıglık ko· . . . . . soru ması ıçııı tn. ı t e ı mıştır. n•ııköy ve Bo"aıı:iı·i t:ılnmlan ara - 1 .. b 1 I3 l d' . K· . E 
~ itler alınmasını kararla tır .. .. . dcnıze ındırılen "Brnmark,, ve "Von 

1 
S b'h . Z k . . . 0 

st.an u c e ıyesı ,ıvanın "n • 
• !? - pardı. Arkama dondum. Arabaya hır T" 't.z .1 b. 1.kt . . b'l a ı a € rıyanm ıklncı sıııdn yapılacak maçın <;ok helecanlı cUnıeni Kaıurrümrilk stadını 25 se 

~ d U d _ .. .. ırpı ,,, ı c ır ı e servıse gıre ı c-1 
1 

1 -· h k , z:ı n • '"I a amın u a ıgını gord~ını. Bu :ıncım ceklerdir. d,. v Si o a~agı mu a lta.~tır. . _ l ne ıııti<ldcllt Beden Terbiyesi Genel 
~ı-.ı. helalar yapılacak Ynkııbdıı . !<adının hnlındcn bundan . Sabiha Zckcriyanın Tan ga?..etesin- Son maC": Şımdıyc kadar hıç mag· Dırektlirliig-üne terkolunm · k -
~ -..ııye u 

1 
. .. 1 k 'T • • t d·-· Bıındruı dolayıdır ltı, Fnı.nsızbrl:ı lCb 1 1 Ç· . . . asını ·• 

l"i11 ı. su ve nıznmatına gore rnr lugu Vl ıs eme ıı,'1 anlaşılıyor -
1 

. . . A • de yazdığı bir fıkradan dolayı mUd- 1 0 marnış 0 an .ımlıca ılc şımdı- rarlaştırnıu::tır. Karar yarınki c--hir 
ti..., ll&.labaı k ahali . d halkın 1 A b· y d d k d' . . ngılızleı l.ıu yanşda tekrar hakım y, kı !ar l ·ç ,. rb 'I . t kı::.• ~ .~~1 ı m erın e < u. rn .ı ı ur urup en ısını aşa- . . . . deiumumilikcc Sabiha Zcl·eriva ve c '< 11 ga 1 ge mcmış st' •u Meclisi it·limaına sev koluna •aktır Ilı k . - . d' d' k mevkılerını muhafaza etmış buluna- ' • 1. 1 d ,. c · 

I' • atşılamak Uzere umumi gı m ır ım. te rar nrahayn atladım. . Halil Lütfi aleyhine matbuat kanu- tn .ım an arasın a yapılacaktır·. 
~. lt}Dn ed'l . . b t k A b Ü... rrl n· J b' . caklardır. Çamı . Tu l d . Willl küme talimatnamesı· .,_ ı mesı ıca e me te _ ra ayı H ı uyo um. oır< rn ırc ı . .. . . • n n 111 87 ve ! .,ci maddeleri dclfı- • ıca. rnuvanın ı crı V<! yap- • 
"'llltat çcrdc bir çığlık koptu. Arkama dönüp Bu. suretle. g?s.terılcn harıkulı_ dt· lctilc bir dava daha ikame edilmiş _ tığı sekiz maçı da knzanmış Vl' bııt,rfin Klüp murahhasları ve genel ui . 
~l'd '$ehrin bazı semtlerinde bu b~ktım. Bu Yakub elinde kocaman mesaı, lınt g~mısının muh~r~bc f.ı~~- tir. Bugünkü vaziyete göre afroditin ~c son maçını yaparak şampiyonlu- rektörliiktcn Saimin iştira.kile bay · 

tı!!I' ':;1 rtıevcud olmadığı için o bır bıçak, ltndım bıç::ıklayıp duruyor· l~nn.~a başlıca ~ınsuru tcş.cıl ettıgı- doğurduğu dava bililııc;osu şudur: ıb'Unu resmen tahakkuk cttırerec.'Ckt ir. rnmda şehrimizde yapılmış olan iç . 
, "ı:l;ı. d alkı ihtiyaçlarını yan sokak du. Arabayı durdurdum. lmdad diye nı gostt>rınektcdır. 17 Evvelki vekün lstikhll ise yaptığı altı maçı da timada milli kllme talimatnamesinin 

111,fet.ınektedirler. Bu semtlerin bağırdım. Yoldan gC'çcnlcrdcn kım;;c Bu noktadan, l<'ransızlann da <;a - ı Valfını, .. aetile neticelenen kaybetmiş tunıuvamn sonuncusu ol- esaslı surette değiştirildiğini ancak 
>·~I' 

01
da Raraköydcn Tophaneye aldırış etmedi. Ben amb:ıdaıı inip lışmaları dikkate şayandır. 1860 da dava imasına rnğmcn rakibleri ar: sında bunun genel direktörlüğün tasdikm-

~ ~dan kısım gelmektedir. Bu u- kendimi topnrlııyıncayn knclnr Yakub miihendis "Dupııy de Lörne,, in inşa 16 Yekunu .. en mıınta.znrn ve en sportmen bır ta- dan sonra mer'iyete gire(!eğini yaz-
~ h:de çalışan esnaf ve iş sa. işini bitirmiş, kadı~ı.ı 1~ -15 yerinden etliği "~!~ine .. ile Fransadn doğan ı T:ı.n ga?.eteai aleyhine dün açı km~ olmak_ i~i~arile her cihetten her- mışbk. Genel direktörlük bu kere 

ı ~· la Yoksuzluğundan Topha • bıçnklrunıs, kaçıp h'ltmrnti. hat gemısı, seksen sene zarfında. ha- lan dava kesın takdınnı kazanmurt.ır. bu tnllmatnarne projesini tasdik et-
~ ~~~e kadar gitmek mecburiye- . Rı7~d~ı t>onra diğ~r ~al~ıdlC'r dC' rikulfıde bir inkişaf göstermiştir. 17 Yekun 1 l~t~kl.fıl takımı , "g~l~biyct k_adar miştir. Binaenaleyh bu sene milli 
~~ bıaktadır. Bu kadar uzun dınlcnılmış, vaktın gecıkmesındcn do Zamanımızda bu hnrb ~wfinelcri maglubıyet de şcreflıdır. Elvcrır ki kUme maçlarının daha cn.7jb, organı • 
1-l'ı:la e~e gidemiyenler de yan 80 layı muhakeme talik cdilmıstir. bir muharib kuvvettir. Mesela Fran- rafı bir buçuk milyar franga baliğ gaye spor yapmak ve ııpoı1mcnce znsyonunun da daha teknik olacağı 

\;_ l>tı ihtiyaçlarını defettiklerin • szlann "Dunkerque., sini ele alalım. olmuştur. bariz bır timsaliclır. S. C. muhakkaktır. 
~ı~e~~ekf halkı bizar ed~k ~~~!zyolları Umuın .. Mü.: Bu gemi 26000 ton hacminde olup Fakat 35000 tonluk Richelien =--============== 
~~ ll'ı Un husu~e ge~mektedır. d ' fU An kararlan rlon iu y~lnız zırhları 11000 ton siklctiııde- zırhlısı ile daha muazzu.mc.lır. Bu zırh- 1 ta. ~ıediahaııe sakınlennden ba- Bir mUddet evvel Ankaraya git. dır.110.00() beygir kuvvetinde olan lı ~2.mily~n ~·evmiyeyj temsil ede- n isarlar lJ. Müdürlü.f'W.ündcn J 
~a btr Yeye müracaat ederek miş olan Devlet Denizyollan İ§lct _ makineleri saatte 31 mil (yani 55 ki· cektır. lkı mılyar franga rnaJolacak- ~ 
~~lettı· helA. temin edilmesini Is- mesi Umum Müdürü İbrahim Kemal lomctre) ile seyrctnıcsıne miisaacle tır. . ır••------------------m!lll---•-••••~ 

~I ır. Baybora dün şehrimize dönmüştür. etmektedir. 6300 ton mazot naklecle- ~O kılometre mes_afeye oo_o kiloluk l - ldarcmiz için muhtelif eb'atta "323,653,. M3 kereste pazarlıkla 
A '-'~l\l~r . Umum müdür dün idarede müdür rck hiç bir iskeleye uğramadan 40700 ovbeuls

5
le
2
r a~~n 380 ~ılı~etre.lık ~ topu satın alınacal<Ur. t \\lttı ... IUtU ı ı 1 mılırnetrclık fo top 1 b d Il - Pazarlık 29/ Il 940 perşembe günü saat 16 da Kabataştaki 

ııtı arı~ n a ıyor ar ve şefleri toplamış ve idarenin takib kilometre mesafeye gidebilmektedir. k'k i·k ı e ır a- Levazım ve MUb:ıyaat şubesi alım komisyonunda yapılacaktır. 
~111l'oı:ı: Ue son olarnk imzalanan edeceği faaliyet etrafında direktifler Esas toplarının 3:10 milinıetrclik 8 

1 
; \ ateş kudreti 2·164•000 franga III - FJb'at listesi hergUn adı geçen şubeden alınabilir. 

•·~·~ttcı,,1tahk muvakkat ticaret an vermiştir. parçası her 20 saniyede, 40 kilometre mtoan ~ alca~~r. Zırhlı ~ısı~l~n l5000 ıv ıs klil 1 k · in ta · ~ 
t.,,.,~.llttı "'tl sonra Almanlar tüttin Kerestec·ııerde yangın mesafeye 560 kilogramlık 8 obiis, k'l sıktetını bula~ak, ıçensınde 170 "Cn - te erin pazarı ıç yın o unan gUn ve saatte sözU ge-
~~ ~~a-ı 'dk'kd 13 . ıomereum~u~da~~~ 700 ~=~~~k~o~~~-~~~n~a~g~lm~cl~c~n~·-~~~~~~~~~~~~~~~··~ı~4~~~·~·~ 
t! -v E!td' -..ı. anınızda faaliyete Dün akşam saat 18 1 d K" yanı a ı a a .440 kılogrnmlık k"l . • lil'tııt ıt. . su ann a u - çelik endaht ctmektcdi ı ometrclık de kablolar uulunacak • ,

1 
, 

t. "-lrna çUkpaza.rda Kerestecılerde 13/73 nu - . . . r. . tır. 31 mil raddesinde olacak sürati- Askeri F brlkalar Satın Alma Komisyonu ua:ııarı 
l:ı .. titUtı . n firmalarından Rcs • maralı bir katlı kıirgir Hüsameddine 150 mılımetrelık 16 topu, dcnız ni 155 000 b . 1ru ti temi ed ~1 \r Vırketi h ti 'd · hed fi · 18000 t · cygır vve n e- ~~••••••11r••ı~~.J1B•••••m•••••••-= ~l'~ orı l<u eye 1 3;1"0 azaa aid kabuklu ceviz ardiyesınde yan - e _ennc me re ve kara he- C'ek, 4 tayyaresi olacak ve mürette- 150 ton mnzot almn.cal<. 

lırnu rt Veukel lnhısarlnra gın çıkmı§tır. deflerıne de 17000 metre mesafeden batını da l500 F hah . 1 . . ı.~,ı ll'ı MUdilı Ad H l t 1 t d b'l ekt d' ... .. ransız nye ısı Tahmin edilen bedeli "23.670,, lira olan 150 ton mazot Askeri Fab-
~' a ı.~un . · nan a e v.aktinde yetisen itfaiye 10 çuval a eşe e ı m e ır. ••farettebatı 1300 teşkı'l edecektı·r. 'kal U ı.•··d .. 1 .. k ~ ~ rı ~ m~ J>J.U ur ugu mcr ez saunnJma komisyonunca 4/3 940 pa-
~ nıUddet görUşmUş - cevız, 100 - 150 kadar boş sepet ya.n- kı ıdır. ~c dcnızde altmış günlük yi- Bununla da görülüyor ki, "Dun _ zartcsı gunu sa t 14,30 ~~ pazarlıkla ihale edilecektir. Şartname parasız 

t- aldı dıktan sonra yangını söndürmü.5tür. ycccklcrı zırhlının depolarında yer- kcrque tipinde ild ve "Richelie.n ti- olarak komısyon n v n ır. Talıblerin muvakkat temınat olan "1775 
~~:ı.tl'ı rnıza göre Almnnlar Eşya 1500 liraya 'Onyon sigorta leşti ·1 ı ti B · ·· · d d ·· " lira "25,, kuruş v - ~J rıu lı kanunun 2 ve 3. maddelerindeki ves~: 
~ ıı tutun . . . . . rı ~ ş r. u gemının ınşaaı uç pın e e uç hat gemisi neticede ikle k_omi~yoncu olma ı' laı ! ve bu i§le alakadar tüccardan olduklan-

buıUtunak s~oklarmdaıı mil - kumpanyasw~ sıgorWı ıdı. Talıkı - sene. mu~_ad~e 8000 amelenin çalış- Fransızları 11 milyar frang sarfına na daır Ticaret Odn..•n vesı.knsıle mezkfir gün ve saatte komis:rona ımir:ı-
uıttmektedJrler. kat devam ediyor. ..maaıle murnkUn olınUI ve ınşaat mas- mecbur edecektir. caatlan. "14l6 

" 
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