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' l\IG iL TEREVEHiNDiSTAN'd a · 
et a r b e i n d i r i ı e c e k . rn i ş! 

4 (A.A.} - "Havas Ajansınqap,,: La Stampa'nın 
~biri, Sovyetlerin Finlandiyaya kartı yapmıı oldulc

n ve hasıl etmiş olduğu beynelmilel akislerin Rusya 
~7ayı biribirine dıııha sıkı bir surette bağlamaktan batka 
'- Veremiycceğini yazmaktadll". 

hıete, Almanya ile Rusyanın Hindistandan ln&'İltereye 

•··············•·•······•·······•••••···················· ·····•·• 
.karfı müıterek bir harekete gececekleri hakkrnda Berlinde mu· için Rusyanın ortaya çıkarmı~ olduğu ihtilafm Almanya ile Rusy~ 
sirrane deveran eden bir f8yİndan bahsetmektedir. Y1 yekdiğerine daha sıkı bir surette bağlayacağını anlamııtır ve 

esrarengiz Sovyet Camiasına karşı en fazla itimatsızlık gösteren 

L St d. k" kimseler, lngiJtereye Hindistanda bir darbe indirmek irin mü .. terek . • ampa, ıycıt: l: :ı' :I' 

bir hareket icrası hakkında Berlindc musirrane deveran etmekte 
"Bütün dünya, daha büyük bir bahri muhtariyet elde etmek a!M t:ıyialan her halde iıitmi.§lerdir.,,, 

l rn o c§.1 ifil <dl n y <§l lfi1 o n s lUI o h t eşe lb. lb lYı 1:1 

~üıne Moskova . cev©lp 
verme<dlö 

~ 

.Japon ıliplomıttln.n SlrkP<•l lsta..~ynnun'1A ----~İl-·~rc:::tcn sonr ı 

nlardagezinli Yunanistanın 
an iki Japon Ankara 
diplomatı 1 · · 

le.. tehrimize ıreldi- . . e ç 1 s 1 . 
, Ankaraya Atinad:ı kral tarafın-
tidiyorlal" dan kabul edildi 

(l'azmı 3 üncüde) (~an S üncüde) 

anya Romanyamn benzin 
•auonlarım ·iade etmedi 
'car hududunda Almanların 

mühim tahşidat 
yaptıklarr bildiriliyor 

(Ya.zw fı üncüde) 

~elgrat Bankası 
~Udürü şehri mizde 
l'~Ugoslavya ve ltalya bizimle 
~ıcaretıerini arttırmak istiyorlar 

Finler maqn 

Kron§tad, 
Sovyet filosu 

Bu. şer ait alhnda Kızı lordu ite 
işbirliği yapamıycak vaziyette 

" Finl~ndiya herşeyi 
kaybedeöil i r, fakat 

. . I " ' şere ını as a . ,, 
~ Fin ordusu Başkumandanı bir 

nutkunda böyle söyledi 
Fin mukavemeti 

şiddetle devam ediyor. 
Parls. 4 (A. A.) - Petit Parl· "Muhasamatın başladığı 1 kinu. 

sien gazetesinin Finlandiya körle· nuevvel günil, Hangö önUnde de. 
zindeki hususi muhabiri Edmond niz çarpışmları olmuştur. Finlan • 
Demaitre, askeri vaziyet hakkında diya sahil bataryaları, bir Sovyet 
şu mal Um.atı vermektedir: (De\·unı 4 llncllde) 

Finlandiyadan sonra Romanyadan 
Basarabya · 

· mmtakası istenecekmiş ! · 
Yabancı gazeteler Sovyetlerin 
planlarına dair • ifşaat. da 

bulunuyorlar 
Loadra. s (A. A.) - Sunday DU temlıı eyledi.il fU 1ftaatta bu• 

Oilpatch gazetesinin diplomatik lunmalctadır: rı.4., 
tiııd Yanın tanmnu1 ma. ile cıgara kağıdı fabrikatörU muharriri Sovyetler birli;:;inin Av-

1\ıerı Belgrad bankası Honfi Evgedcn mürekkep bir rupada tahakkuk ettirmek istediği 
Sovyetlerce nihayet blr kaç haf· 

t& içinde bitecek olan i'lnlandiya 

(l>trnms 4 hdl .. ). tkıandr; Bugoyeviç (DeTamı ' llnctlde) hedefler hakkmda mevwk oldufu. 

il 

1 

• • 

~-- F1n milis ukerlerlnden bir grup... -- r----rı 1 "'it ----.---

Amerika Sovyetlerle 
münasebatı kesecek mi ? 
Vaıinırton, 4 (A.A.) - Sovyet Rusya ile diplomasi münasebet

lerinin kesilmesi içinCumhur riyaseti dairesi üzerinde yapılan 
bir çok tazyikler dotayısiylc Ruzvelt, bir kaç gün-e kadar bu bap. 
tak kararını bildirmek hakkını muhafaza etmekte olduğunu söy-
lemiıtir. · 

Ayandan Norris, Sovyet Ruıya ile ihtilaf hallcıdilmcdikçe 

Finlandiyaya borçlarının tediyesi için bir moratoryom verilmesini 
t eklif etmiştir. 

Belçika üzerinde yabancı tayyareler 
B rüksel, 4 (A.A.) - Dün bir takım ecnebi tayyareler., Belçi. 

Jcanm sahil mmtakalan va ve Hainant üzerinde uçmuşlardır. Tay
yare dafii toplar, ateş açmışlar ve Belçikanm avcı tayya~eleri ha
valanDUftıt". 

Küçücük· Finlandiya muazzam . 
Rus ordusunu uzun 

müddet uğraştnabilir 
(Yamı 6 incide)' . 



ı 

Düşündüğüm gibi: _ ... __________________ _ 

Çocukları Kurtarma Yurdu 
büyütülecekmiş 

Bir .zamanlar "faydasızlığı anlaşıldığı içinJ.,. "Çocuklan kur. 
tarma yurdu,. denilen içtimai bir müessesenin dağıtılmış olduğunu 
ve talebelerinin DarüUicezeye yollanıldığmı duymuş ve büyük bir 
esef hissetmiştik.. 

Bu teessüffimüze sebep hemen hemen doğduğu gündenbcri 
adını adım mesai ve inkişafını takip ettiğimiz bu müessesenin, eriş
tiği muvaffakıyetli vak'alan yakından b i 1 m e m i z, talebe· 
Jetinden bir çoğunu, yurda ilk girdikleri zamanla üzerinden bir 
müddet geçtikten sonTa ahHiklarında hasıl olmuş bulunan hayırlı 
değişikliği görmüş olmamış, cemiyetin· muzır bir ciyfesi gibi 
daha minimini yaşta kaldırımların, köprü altlannm en kötü ahlak· 
sızlıklariyle malut otan bu menfi varlıkların, bu yurtta gördükleri 
terbiye ile nasıl cemiyete müsbet birer varlık olarak avdet ettikleri
ne şahit bulunmamızdır. 

Dünkü gazetelerde; haberimiz olmadan bir müdı:lettenberi ye
niden faaliyete geçmiş olması icap eden Çocuktan Kurtarma Yur· 
dunun tevsiine karar verildiğini büyük bir memnuniyetle okuduk. 
Şimdiki bina ihtiyaca kafi gelm~diği için büyük bir binaya nakledil
mesi mutasavver olan yurdun 'ıtadrOiu da genişlctiliyormuş .. 

Hakkında yapılan bir sürü dedikodulara rağmen muvaffakı

yeti bizce teslim edilmiş olan yurdun eski talimatnamesi de değişti
riliyormuş. 

Yeni talimatnamenin de eskisi kadar muvaffakıyetli olmasını 
ve yurdun yeni faaliyetinin eski faaliyeti gibi içtimd baktmdan bi
rer büyük kazanç olan müsbet neticeler elde etmesini temenni e
derken, aynca da ayni şekilde bir çocukları kurtarma yurdunun, kız 
çocuktan için de açılmasın1, kız çocuklarının da kaldınmlarda sü
rilnmekten, şunun bunun hesabına ıdilencilik etmekten ve nihayet 
en genç yaşlarında sefaletin ve :ıhlaksızlığın en derin uçurumlanna 
yuvarlanmı;.ktan kurtaracak bir içtimaı müessesenin kurulmasır.ı ne 
kadar istediğimizi ifadelendirmeğe gayret ediyoruz. 

Vakıt 
Bugfin Sadrl Ertem imzaBnıı ta. · 

şıyan başmakalede kilçtlk devlet· 
lerin hak davalnrmdan bahsedil 
mektedir. Muharrir, son scnelcroP. 
hal:kin mann.m kuvvet halinde ifa
de edilmek ve bu esasa gl5re A vnı. 
pa harftnsmm yeniden çlzflm(>k is· 
tenlldiğini kavdederek hüyük hnrb 
sonraı::ı senelerinden ve mlllctl.er 
cemfvetinln yıkılıcmıda.n babsC't. 
mckte ve buı?llnkD vnzivcte geçe
r~k Almanyanm yeni bir cephe 
dahıı açmamak icln bitamflTk hu_ 
kukunu şöyle böyle mulıafa7,a edJ· 
yor g8rllndUğilnU, fakat mevcut 
şartların deği._~cst takdirinde ktl. 
çllk devletlerden bft'('oP,unun ortn
dan kaldınlabneeef,inf, buna m!nf 
olmalt için kUçllk devletlerin sulha 
korumak Uzere aralarında sıla bir 
ittifak sistemine geçmelerini tav_ 
siye ediyor ve böyle bir "İstnd~J 
bloku" nun ayni zamanda yarmki 
milletler cemlyetlnJn çekirdeği ol· 
mo.smt istiyor. 

Yeni Sabah 
HUseyin Cahid Yalçm, ''Alman. 

ya ile Rusya arasında" başhklı 
mnkalcsinde, harbdcn evvel Al· 
manya ile Sovyetler arasında yapı.. 
lan nnlaşmanm ştlmul ve mahiye
t! hakkında görlllen tefsir ve tah-
minleri hatırlatarak Polonyıı pay
laşm::ı.smda ve onu takip eden Le. 
tonya, Estonya ve I,itvanyanm 
Sovyet nUfuzu altına almmasmda 
ı.·c böylece Baltıkta askerl Usler 
kurulmasında Almanyanm hlidise
lcrl evvelden bilen bir adam alaka. 
mzlıih ile tP.cclll eden bareketinl 
anlatmaktadır. 

Suat DERViŞ 

nnı lş!lret ederek Almr nl rın Fin
landJyanm Sovyetler tnnı.fmdan is. 
tilAsmı da. evelden kabul etm.lş ve 
Balttkta. hii.kim ve mutlnk bir 
Sovyet nUfuz ve kudretinin tesisi
ne boyun eğmiş göründilklerini, 
bu vakalarnı tevalisi üzerine zL 
hinlerin tabii olarak işlemekte 
devam edeceğini ve :1-ine "acnba 
Ahnan • Rus anlaşması bunlardan 
ibaret midir?,. sualinin sonılacağı
nt yazmaktadır. Hüseyin Cahid 
Yalc;nı, kuvvetlileri iııtiU\ teşeb • 
bUslerlnden alıkoyabilecek ne gibi 
mülii.hnzalar olabileceğine akıJ .er
dirmenin pek zor olduğunu, çünkil 
milletler arası mfinasebetler -
de sözUn, taahbUdUn, ademi 
tecavüz mlsa.kmm, hasılı hiçbir şe_ 
yin ahlA.kt kıymeti kalmadığına 
berkesin g8züyle görerek inandığı
nı, bu manevt ve ahlii.kt millliha. 
zalar ortad8ll knlkmca, kuvvetten 
başka bir hak knbul edllmevlnce 
fırsat dllştllkç'e kUt!Uk milletlerin 
canma kıymamı mA.nl kalmadığını 
yararak me.kaleslni al\yle bitiriyor: 

"Yarm İsveç ve Norveç toprnk
larmdnn patlryarak Moskova etra· 
fmdaki bftkac;: nskeri aldürecek blr 
top mermisinin İsveç ve Norveç Is. 
tUA.srna meydan açması da Alman
Rus anlaşması kine dabilse buna 
hiç havrct etmeğe hak yoktur. Fn. 
kat, ittifak yalnız bundan mı iba
ret! Bunun Balkanlara taalluk o
d en bir kısmı yok mu?,. 

Cumhuriyet 

H A BE R - Aham Postam 4 BtR!!'TC!gp_~~U~ 

··zavallı Necdet,, 
ınuharriri 

Saffet Nezihi dün vefat 
etti 

Mcrlıum Saffet "Nezihi 

Hemen her eclebiynt meraklısı

nın okumuş olduğu "Zavallı Nec
det,, rom:ınının muharriri Snrret 
Nezihi d!in Bak1rkö:rfindc vefat et
miştir. 

Merhumun ccn:ızcsl bu snbnh kal· 
dırılmış ve Dııkırköydeki :ıile mc
z:ırlıf:lına sömülmüştür. Kendisine 
rahmet, ailesine de teselli dileriz. 

--o---

Milli Şef 
Dün at yarışlarını 

seyrettiler 
MJJli Şef İsmet İnönü, dün An

karnda, lpodromdn yapılan sonba
har at yarışlarını şereflendirmiş, 

koşuları seyretmişlerdir. 
--o---

Sokakta bayılan kadın 
Dün I~oroküyden geçen gene bir 
kadın, birdenbire, yere düşerek 
ba:rılmış, hemen ç:ıl!rılan sıhhi im· 
dol otomobHi ile Beyoğlu hastane· 
sine knldırılmıştır. 
Kadın kendisine gelemediğinden 

kim olduğu anl:ışılamıımıştır. 
-0---

T eliallığı belediye 
idare edecek 

Belediye, emlak alım sallm işle
r! Ozcrlnde yaptı§ı tetkikleri bitir
mek üzeredir. Yııkıncln tellal namı 
altında çalış:ın mutııvussıllar orla
don kal';oenk ,.c hu işi belediye ya
p:ıcaktır. 

--<>---
Ortamekteplerin 

müzakere zamanları 
Ortamekteıılerde öğleden sonra 

bir buçuk s:ıat süren müuıkere za· 
manı, fasılasız devam eden 45 şer 
dnkik:ılık iki müzakere saati haline 
setirllmiştlr. 

Bu müz:ıkerelerde \'azife alacak 
muallimlere her müzakere s:ı:ıti i
çin ayd:ı iki lira '"erlleccktir. 

rin hayırlı bir muvaffakıyet olaca· 
ğını tebarüz ettirmektedir. 

Tan 

Uf }§Rab~ 
Başvekil Zonguldak kömür 

havzasında tetkiklerine başladı 

AKŞAM posT_:"" 
Sahibi ve Ncşriqat MÜ• 

Hasen Rasim ~ 
İDARE .EVİ: ısıantııl Aıık~;.,,.-• 
1'1111& ltı1ut1 lsıuhl 214 T119rıl ı4rl• 2387:1 

Yazı qlerl telefonu : 24370 
idare - : 2()335 
ilin • • · ..,.ı..,.. 
TL-il!dH llıb llrtıll iÇii .,. ,.,.,. ... 

dU;SlUr Pnll aıtııiiu f111l'rcıı ., • I 
Jtbll •c;ır ,.,., ~ ••• ı •••••••••••• ART'-,o.Fl • 

işletme idareleri mümessillerinin 
ıştirakile dün bir toplanfa yaptldı 

1 ABONE Ş ceıo" : 
• htlıp 16.oO "" ı &a.,ll'lı t.110 Kr. ıı.tı • J 
1 8 &7blı. 4.15 .. ..ıs • 
1 1 •Yhlı: 2.ollO " 1.'.IS ,,, 

• 1 .. ,.ıııı. ,, ------

·-------- ____..-/ 
Türk Dil Kurumunun 
çıkardığı kitaplar 

Ankorıı, 3 (A.A.) - Türk dil ku
rumu genel sekreterliğinden bildi· 
rilmektcdir: 

.Kurumumuzun çıkardıiıı kitap ve 
helletcnler, satış merkezimiz olan 
lsl:ınbulda Ankar:ı cnddesindc G2 
numnr:ıda Hilmi kitabevinde ve n
cenlelerindc sııtılm:ıktadır. 

Dilimizin en eski yadiSiU"larını 

içinde loplayan eski 'fürk yazılnn 
eserinin ikinci cildi de bastırılm1ş
lır. O~rctmen Hüseyin .Namık Or
kun tarafından toplnnmııkt:ı olan 
bu eserin her iki cildi Hilmi kita
bevinde bulunabilir. 

Eserin fiçüncfı cildi de yakında 
basının verllecektir. 

Dükkan camlarını 
kıran sarhoş 

Arzühalci İsmail, ev,·elki gece 
snrhoş bir holde Sult:ınahmette lü· 
tüncü Arifin dükkanına gelmiş, 
cıgara alırken her nedense kızmış 
vo dükkünın camlarını kırmış, çcr
çevelcı·inl yere indirmiştir. 

Sultanahmel fiçlincü sulh ecza 
mahkemesine verilen İsmail tevkif 
edilmiştir. 

Zonguldnk, 3 (A.A.) - B:ışvekfl 

Dr. Hefik Saydam bugün lmr:ıdnkJ 
tetkiklerine b:ışl:ımıştır. Saat 9 dn 
refııkntinde İküs:ıt vekili Hüsnü 
Çakır ,.e Rana Tarhan oldu~ hal
de Parti merkezinde llııvza işletme 
idareleri mümessillerinin iştirnkile 
dürt snat süren bir toplantı yap-
mıştır. 

0Ale yemeği partide yenilmiş ve 
müteakiben Zonguldak Ye Kozhıdıı
ki mndcn ocakl:ırı ve tcsi~:ıl1 ,.e 
bilhnss:ı amele meskenleri görül· 
müştlir. 

DnŞ\·ekll akşam üzeri memleket 
b:ıstnnesinl ..,.e nı:ıden mühendis
leri birliğini ziyaret etmiştir. 

İNHiSARLAR VEKtr.t 
ANTAKYADA 

:RatJala da~: 

V . ı· ı·nsit ezın ı vez 
I ··~~ 

MİZAH gnzetclerinl ıçtc~ 
duğu.m yoktur: Jfl>' 

lı .. ı -zı erÇekteıı ı: o§, guze so er, g ~· ~ • 
fıkralar bulunabileceğini eJlSO oO-
mi'-"orwn. Fakat her ned sar· 

.J ·-•~·or· · ,,r 
lan alıru:ı.k hatırmııı geJ.W>J UJ<ttı":. 
lece benim için uydurulSll J1 • >~ 
den de çoğunu kaçırIYotuJll İc ~ 
oluyor, çllnkU kendi kendlıtı 
edip g(llmeyi sever.im. dıl ~ 
Akbabanın son sayfcSill gııst€~ 

knrlkıı.türilmU bir arkndali a1uı:or 
Hiç de fena değil! Hele -~nlll US: 

Antnkya, 3 <A.A.) - Dllndenberi söze bayıldnn: Ben bir~ tJ. 
şehrimizde bulunan snmrük ve in- tüne c;:ıkmu~. tepiniyoruıtı ..;,,ıı. ~ 
hisarlar vekili Raif Karndeniz şere- raftan: "Gördün mU bnŞ~" ıııcJ~. 
fi ne beledi:rc tarnfındnn hlr ziynfct teri? D!ln beğendiğim şii~.rtJ J 
verilmiştir. bir mısraı mevzun, Ud ırw"~: ... 

Dün s:ıbah vihiyct makamında kafiyeli imiş!" gibi bir şeYIC::ır•iO' 
memurları kabul ,eden vekil halka yorum. Yani Akbabanın kU;Jvl~ 
mümkün olduğu kadar müşfik mua- cnsn benim vezinli, kafiye~~ 
mele yapılmnsını, knnunlann dni· den hoşlandığnnı, bu h,,~cttıt. ~ .... 
ma )'11muşnk t:ırafiarmı tavsiye e· in d ös ğimi" "ddi ewr ~ 
derek mühim dlrekUflcr nrdlkten ~ t~ 1:!nndU~:: k~~ 
sonra mubaraza taburunun kaiıır- pek de haksız değil. ~n ı;:ı~ 
gôhını, kışlayı zlynrel ctmi' ve hu• da gerçekten altıka ile o ,erır 
dudun şark kısmındaki gümrükleri ellrlerin en bUyUk ~ ,_ 
tetkik etmek üzere şehrimizden ay· naznnla yazılııuş geylet··· ; ~ 

Metresini döven adam nlmıştır. Evet, divanlara ba>'1~J?t 
h hl-~- ld Vekil Reyhnniye • Kınkban yolu f"' · Nedlm'in birçok ın- - P 

apse ma KWD o u ile İskcnderuna gtdecek orada da ı nın. y,ııY' -
d t 1 • hayranlıkla okurum; ·._:tflJ ..ı& 

Kilçükpazar :ı o uran me resınc tetkiklerde bulunduktan sonra A· mal'in §llrleri de bana ~\'~~ 
tekrar beraber oıurınaJnrını teklif dnnaya geçecektir. bUyUk zevkleri tattınn~' ettll'f 
eden ve knbul etmeyince kendisini -o-- ll ve kafiyeli s5zden nefte-_1..ıet ,_ 
bir hayli döven sabıkalı Nuri adın· söylenemez. Fakıı.t gen!i~e;;-~ 
da birisi Sullannlıınet üçilncO sulh Fazla mesai nizamna- rnsmda vezinli çürden ~u A 

ceza mnlıkemesi tarafından } ay 11 • bl• ..., d•td• lan! k bir ı · .1JI" 
mesı te ıg e ı ı mış o ara arşı ..ı OJ>'-"' 

gün hapse mnhkum edilmiştir. ğnn var· "tira.f edeyiIXI ~ "P':. 
Devlet ŞQr:ısı tımıfından hazırın- ' 

1 ~1: ".'d# -<>-
1 

ı• yazılnnnı okumadan e .. f#l'"J 
Bir deli ortalığı altüst nan rozıa mesai nizamnames a ... lnnn iyi olmasına pe .. So .• !İt 

k:ıd:ırlnra tebliB edilmiş Ur. yok!,, diye dUşllnUyoruJll·n\I ~ 
etti Fnzla mesai fe\•kalade hallerde §in hüJanUn haksız olduğU UflP ;.J 

Tophanede otur:ın vo nkıl hıı.st:ı- İktisat vekületinin müsaadeslle ya- yor değilim: mevzun § &,clO f~ 
tığına mübtela bulunan lbrabim a- pılacak, fazla mesai sanlleri istinat yalnrz güzel değil, fcvk1l\,bn ~ 
dında birisi, evvelki nkşnm Iley- ettikleri sebcblcrden başka hususal olması kabildir. Buna ~~ıeıı~!ıer 
oAlundn berber soknE;ındnn geçer- için kullanılmıy:ıcnktır. gün serbest nazımla ııv.bll~...4 
ken birdenbire buhrnn gelmiş ve Fazla saat için verilen ücret nor- lrlerin çoğu bir yığın klİ "~:,~ 
önüne gelene s:ıldırınağ:ı bnşlıımış· mal çıılışmn ücretinden yüzde 25-50 le doludur. Bazı gençle! ~--
tJr. nisbeUndc fazla olacnklır. bin yıllık manasızlıkl.sfl eti p-I": 

Halk korkudan kacıımn(;a baş- --o- kafiyesiz şilrle söyledi1d ~0-o, 
ınmış, lbrahiın de eline geçirdiği Hayırlı bir te!lekkül bir yenilik yaptıklıırtnı !.ıı: ! 
bfr demir p:ırç:ısı ile kendilerini ~ Evet, blltiln bunlar doı;-- "'-
kov:ılııma~:ı bıışlaınıştır. Yorgl n· Memleketimizde henüz IA· buna rağmen... _,:..rıı el~; 
dında bir uncu kncamıynrak lbra- yikile beniruscunıemiş olan arı ve Vezinli ve kafiyeli şıudlt el l 
hlmin eline dilşmüş ve delinin ba- kümes hayvanlarının son zamanlar zel ve yeni olması knb~ bil'~ 
şma vurduğu demirle derin bir yn. da zengin Avrupa memleketlerinde fakat çok zo!.dur. Çil·fdeil ~; 
rn almıfhr. ziraat ve ticaret sahasında göster· mnnın yenlliginl, esk eJC ~ef1 

Nihayet etrnft:ın yetişenler İhra- diği inkişaf gözönüne al~narnk kalıplar içine dökebU~(lıt· tılf 
hlmi ynknlıyarnk akıl hastanesine, memleketimizde de bu küçük ve bllyUk sanatkarların ~ ~~.ıı f 
Yorıd~i de Beyoğlu hası:ınesine knl mütevazi bayv:ınl:ırın bol kazanç- ke.s bir Yo.hya Kctn ~Pff' 
ılırmışlardır. ı:ırındnn istıradc edilmek üzere Paul Valery olamaz. BU ~J~, 

--o-- Ankarnda çalışan "Arı ve kümes irlerimiz arMmda vcz%lğer~6~ 
Ankarada fakir hayvnnlan yetiştirme ccıniyetl,, riayet edip de yine de si ~ 

memleketin muhtelif yerlerinde ler vermiş olanların ~ep gibi e~ 
talebelere yardım d:ımızlık yumurı:ı, tavuk istnsyon-· kalma kalıplan oıduğıl enişte~ 

• A k · lıırı ··e arılıklar tes"ısı" lo bu ' 'oidnki etmemişler, onlıın ~ .. bid ":I 
M . Sertel ''N" · b • n ·ara yardım sevenler cemı- • " lı 1 rdır ı t v<> ~& 

. Zekenya. , ıcın ar. . ki il y . h. 1 k" me.~"'ın·ın kö'-•lcre kndıır teşmili için ça şmış a . ş e adfl.dl rı~~ 
bediyorlar?,. başlıklı makalesinde, Yf'lı,, Cv\·el g n cnışc ırı c ·ı .,.. " ~ Taranc1'nm, Ahmet .nıo:;tfl. tıı•~.6 
Almanyanm, yıkılmak Uzere oldu- JI:ılk Partisi bin:ısındn toplıınmış, maliyete geçtlfli memnuniyelle ö~- nnr'ın şiirleri: onlar ~ı~~ b~~ 
ğuna ktcıl bulunduğu !ngillz impa· ilkmektepte okuyan fakir talebeler rcnilmişlir.. . . . miz hece vezni değildir• ırı~,İ' 
ratorluğunun harabeleri tızerinde için yün kazak ve kaşkol örmüşler- Memlckelım!z ıcın de. f~ylzh ve Cahit Sıtkr Tarancı uıil~ 
muazzam ve yeni bir imparator - tlir. mesut neticeler vereceliını umdu- hece vezninde yeni ıınJt " 

Muharrir. Sovyetlerin Ffntnndf
yn Uz,.rlnde harekete geçmelerinde 
de Almanlnrm yine yeni bir ı:ıev 
karşısındıı kalmamış insanlara mah 
sus bir Ulknytlıkla seyirci knldıkla. 

Iuk kurmak gayesile harbettiğinl Toplantıyn B:ıynn İnönii de şe- ğumuz bu mesai ve teşebbüsle bil· mıştır... ~ll ~ 
kaydederek togflterenin harb ga - ref vermişler ve kadınlarımızla bir- tün vatand:ışl:ınn nlfık:ıdar olmnla- Zaten yenJ şUrlerin 1' ~~,, 
yclerini tetl:ik eylemektedir. ilkte yün örmüşlertlir. rını dileriz • 1 kafiyeli olanlarmı eVVC gil'_"-1;1 

•~rnl!i1ll11nrınr~rnüliill™1!llll~llll * ••n•a .. ımmLmmı:mrnınmn tlE~TJı~m ..... ::.ı:~:y:111veaoı;:~JI' 
nm kapısı.nı açmağa davranırken lip km dağa kaldırırlarsa hen 1 - Bu iş beş yüz liradan aşağı koşuyordu. Arkasından iki cana· s8yleyorum. Mustaf• 1'~ 

Yunus Nadi, bugUnkU makale. 
!linde dış tic:ıretlmizdeki yeni faa
liveti tetkik etmc>ktedJr. Muharrir. 
Ticaret Vekili Nazmi Topçuo~lu. 
nun cumartesi akşamı rndyodnkl 
hitabesinden bahsederrk dış tlca· 
ret LıJerlmlzin yilrüyllşUnll anlat· 
makta, Arnerikayla ticaretimizin 
lnkiı::nfı için alman yeni tedbirli'. 

Yazan: Nezihe MUHiDDiN 
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Gene o iri yan insan azmanı 

hepsinin tarafmdıın: 
- Dünyada sizi bıralmuyaca. 

ğız- dedi • Bizim misafirimizsiniz. 
Yiyip içmeği düsünmeyin.. Tam 
bir hafta bir yere kımıldayamaz· 
sınız! 

Bu iltifatlardan! sonra çekilip 
gittiler. 

Tam üç gün tabla tabla gelen 
yemek!eri yediler. Rahat rahat 
oyunlarım oynadılar ve bolb~l al. 
kışlandılar. Uçüncil aklj(lm, Zey: 
nep yeni öğrendiği bir kantoyu bi· 
tirip sevinçle şimdi İhsan Naci 
ile ~ber yattıktan hususi oda-

içerden kaim bir ses duyarak dur karışmam!.. kurtarmaz ki beyim .. Belki de az var kovalıyormuş gibi beyni yal· Sotilvcn:ı vezin!ldlr. fe'\1~ııo: ıt" 
du ve kulak verdi: Bu kalın seste korkunç bir teh. söyledim. ruz kurtulmak hissile işlerne.'<tey. j Sevmedıın mi? Onu ediJXı :;Jt 'I 

d . d - k V 1 ·· l Al d"ı Bu sonsuz karanlık sessizliğin şilr saydı~ı s?yletn .,.eJ Kalın erkek sesi konuşuyordu: ıt \'ardı. Zeynep oraya üşup a- - arsın atı yuz o sun.. . nınması !çın ehnıden o .,..ı,. 
_ Kati haber aldrm. Ziziyi ka- lacaktı. lhsan Nacinin cevabını sana şimdiden yansını .• Şu yüz.. içinde küçük bir yıtı~~ı dkuyu

1
dnca dar çalıştım. • ... ~ııııJIJ ~~ 

çınnağa karar vermişler! Sen şim- bekledi: şu yüz elli, yüz seksen iki yüz.. kendini 'bir çalılıgın ıçıne a mp Serbest nazımla 1 - ıci.tf)"' 
di kızı hazırla birader. Ben kapı- - Jandarmalara müracaat e- Oldu mu üç yüz? atıyor; kanayan etleri sızlıyarak rl evvelft. rnuhabbetl~t~ 

d · T etrafı dinliyor, yalnız olduğuna ~· çllnkll onlarda bgu~..ı VV' ya bir araba gönderdim, bekliyor. erım. - amam. d nlyı anyan bir ı:air ~ 
Bindir içine gönder! - Sen bana bak İhsan bey! Bu Ihsan Nacinin sesinde sonsuz ~min o!unca san şifonlar biraz a- nı çok: ötekiler de bU ib C 

lhsan Naci: laflan bırakalım.. Sana düp~düz bir sevinç dalgalanıyordu. ha parçalanmış, ve sızan kanla- az. ı-11 ,_1~ 
içimi dökeyim .• Ben bu kıza gön- - Yarısı da kız çiftliğe ayak ra bula~mış olarak tekrar kosma- :Nurol 

- Nasıl o1ur? • diye cevap ve· 
riyordu • Nereye göndereyim? 

- Bizim çiftli~e .. Orası emin· 
dir .. Hiç kimse farkına varmaz 
Siz ele hemen eşyalarınızı top!a
yıp kamyona t:ner haydi yalla'ı' 

- Zizi burada mı kalacak? 
- Burada kalacak! Benim çift 

;~imde! 

- O zaman biz mahvolduk de. 
mektir •• Zizi giderse bu kumpan· 
ya beş para etmez. 

- Sen bilirsin! İstersen al be
raber yola çık! Yarı yolda çe\·ri· 

lümü kaptırdım. Ne yapsan onu basar basmaz hazır •. Haydi.vere· ğa ba~lıyordu. k··~ 
ben bir karış buradan uzakla5tır. lini .. Ama bir kancıklık yaparsan Bu deli koşu~ sabahın ilk ışık. Mecidiye 0 ıaıı• 11 ' Al h . ·n P ,,~ mam! İ}'isi mi gel uyuşalım se- vay haline senin! lanna kadar devam cttı. aca astanesını . ).g. ol'' 
ninle.. karanlıkta biraz daha k~tuktan Mccidiyeköyündeki ~ırıııe•" ,ı'I 
İhsanın gülümsediği sesinden Zeynep vurulmuş gibi yere ka. sonra dermanı kesildi, nefesi tı- hnstnncnin planını l0fJ1lıı:e t> fi' 

belliydi. Zeynep bu sinsi gülüşQn paklamrkcn bir deli hızıyla bir- kanarak yolun kenarma dizilstü Valter h~günlerde ş~~~srJ 1;11"' 
manasını çok iyi tanırdı! denöire fırladı. İki ilç basamak çöktü.. Kalkmağa davrandı. Fa· l c?.k• ~y~ı zamanda d ııııı:ı 

d · rak k d k ı~at artık bir zerre kuvveti kalm1· 1 kuklttcsının pHlnını ıı - Nasıl uyu~mak? mer ivenı atlaya apı an çı · - en. ır. 
- Ben zenginim .• Sana istedi- tı ve koşmajta başladı. Karanlık· mıştı. Yüzükoyun boylu boyunca -o--- ;ıııV 

ğin kadar para veririm.. tarda koşuyor ..• koşuyordu. Arka. yolun ortasına doğru kapandı, Serseri ıne.yıı ~· 
- Mesela? smda o meşhur san şifondan tu- kaldı. Doğan güneşin ilk san ~ık. edildi 1~rı; 
- Istedig-in kadar dedim Y<J. valeti vardı. Ayaklan sürçerek, lan param parça kanlı sarı şifon K d 1 d'" ı,.neııda .1t'.10fc1 

.. .. • • arn en z v a .. ·n ııı . 
Sen söyle bakalım. Mat sahibi elbisesinin tülleri öteye beriye lann ustunde gezımyordu. görülen serseri wıı. ·ırııışıır· 
sensin! takılarak hiç durup dinlenmeden (l>evamı var) Jıınmuş ve tahrip cd• 
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iddetli ablu anın 
&tbikine başlandı 

1 

~~ 
rıı Plllıı seyahat etmek ve bil 

'"-rıı~arip rnemlckellcrc men 
'ı.bt ere binmek, bütün Ameri· 
itıı i•na Yasak edilmiştir. Vn· 
~eknın )"akın şark konso 
~kai talimat göndermiştir. 

da 1 ada geçen sene hükumet 
~ Q lslirn!Uk olunan petrol 

~·aınrının nctı!lı <lu,•o n: ar1 . 
ıq8t nıctalıb:ıt yüksek ınııhkc· 

. ~lldan ittifakla reddolun· ı 
U hGküm katidir tenı~·izi 

' • t ıı1 

'•es ~e kanunuevvel tnrihlcrindl' 
t •10Plnnacak olan Baltık 
b~:h hariciye n:ııırJarı konfe· 

assn nbloka ile nU\knd:ır 
"( ,~:r! ekonomi mcsclclcrinı 
~tir. 

lııah altındaki 
fhemur lar 

&la 1 • f rını nasıl a}t\CC.1t• 
~ij.~rı tamim edildi 

ıııı \1e manevra için silalı 
il\ınanh>-':1 muayyen as· 
t hizmetlerini bitirdiklerı 
erhisleri geciken Yedek su· 

~~~e bedelli efradın maa~lan 
.. "il<! alakadarlara bir tamim 

lır. Buna göre silah altına 
-n.atın maaş veya ücretleri 

0lduktan daire veya mü· 
ree tamam olar:ık verile-

~! \'" . tal" . . k ta .. rıp ım 1çın n ya 
tıan memurlarla 6 ay hita· 

~~this edilmiyenlere altı 
"len sonra terhiclerine ka· 
aş namile bir şey verilmi· 

ı ,ltrhislerini müteakip mah 
lllan memuriyetlerine baş 
;
1 &Ünden itib:ıren maa~la 
~ tediye edilecektir . 

lil}. 
I~ 1 ziyaretten sonra 

1 
anlarda qezinti 

lPan iki Japon 
di~lomatı 

l şehrimize geldi
er, Anlmraya 

Ilı gidiyorlar 
~ liddettenberi Balkanlarda 
:ı .. ~a bulunan Japon diplo· 
.:'illan lnomata ve Shigena· 
.:~ Konvansiyonel treni· 
~ '4<til §ehrimize gelmişler 
' lıı ca Parkotele gitmi~lerdir. 
~ata, kendisile görüşen 
~ rimize hüviyetini ve 

is tla seyahat ettiğini söy
~ ~tneıniş ve muhtelif su. 
~t esrarengiz bir tavırla 
\j :reıt kısaca şu cevaplan 
~ r. 

~~kanlardan evvel Berlini 
~ tik. Daha evvel Roma· 
~Orduk. Bir gezinti tur· 

Nıl ık. Bu akşam Arikaraya ' ... ~ttlarına göre bir müddet 
trede kalmış olan Jap:>n 

~arı, Mısır ve Avrupada· 

lngiliz tayyareleri 
Alman donanmasına 

baskın yaptılar 
Garp cephesinde dün bu 
harbin en sakin günüydü 

Paris, 4 - Garp cephesinde dlln 
mUhim bir hareket olmam~tır. 

Esnscn bir nydanbc.ri sükfınct de • 
vam etmekte olduğu Rbin ile Mo
scllc arasındaki cephede dUn mu· 
hasematm başından beri gegcn 
gUnlerin en sakini ol:nu§tur. Hava. 
!arda da aynı sUkunet müşahede 

olunmuştur. 

SUk\tneti hatta devriye kollarının 
mutat çarpışmaları bile ihlal ctme
rnlştlr. Devriye kolları fa.n.Iiyet g5s· 
lermişlerse de aralarmdn çarpışma 
olmamıştır. . 

Kaydedilecek yegane hadise Al 
man topçusunun Sarrebruck'un ce
nup ve Bitclıe'nln şimal mmtakalıı.. 
rma tevcih etıni~ olduğu ate§idir. 
Diğer her tarafta silkiınet tam 

ve mutlaktır. 
Havalarda, cepheler Uzcıinde az 

keşif faaliyeti olmustur. Bittabi 
cephe gerileri k~üleri ise çok daha 
nz olmuştur. Bir kaç Alman tayya
resi Frnnsanm §arkı üzerinde uç • 
muşsa da fazla gerilere gitmemiş
tir. Fransız n.vcı tayyareleri de yük· 

selmiş ise de karşdllfillla vuku buL 
mamlfflır. 

AJmao donanmasına 
hücum 
Londro, 4 - Mlihlm bir İngiliz 

bombardıman tayynre filosu dUn 
Heligoland civarında Alman barb 
gemilerine tnarnız etmiştir. BU • 
yük bombalar hedeflerine isabet 
eylemiştir. 

İngiliz tayyareler· rasladıkln.n 

bir Alman avcı tayyaresini dUşUr. 
mU§ler ve kft.mllen üslerine dön -
mUşlerdir. 

Almanlar bu hUcuınu itiraf, fa· 
kn.t bir netice verıned4,""1ni iddia et.. 
mektedirler. 

Deniz :Je harekat 
Şimal depizinde devriye gezen 

İngiliz tayyareleri diin deniz sat
hında bir Alman denizaltısı ya. 
kalayarak batırmışlardır. 

İngilizlerin son günlerde ba
tırdıklan Alınan tahtelbahirleri
nin sayısı beşi bulmuştur. 

Cenubi Afrika bava kuv
vetlerine mensup bir tayyare, sa· 
hilden 80 mil açıkta, içinde Al -
man tayfa bulunduğu söylenen 
Vatussi gemisini görmli§ ve is
tikamet değiştirerek bir İngiliz 
limanına doğru gitmesi emrini 
vermiştir. Alman gemiciler ge. 
miyi tutuşturmuşlar ve filikalara 
binerek gemiden ayrılmışlardır. 
Alevler gemiyi tahrip etmekte· 
dir. Alman tayfa, bilfilıare filika
lardan alınmıştır. 

ingilterede amirallıktan bildi· 
rildiğine göre, son günlerin deniz 
harekatı neticesinde esir ddilen 
Alman denizaltı mürettebatı dUn 

gece bir iskoçya limanma çıka. 

nlmıştır. 

Fransız Transatlantik kum · 
panyrsma ait Floride vapuru 
bir mayna çarpmış ise de Fra."1· 
sız sahilin'Cle karaya oturnuya 
muvaffak olmuştur. ikı ölü var
dır. 

Şiddetli abluka başladı 
Londra. 4 - Alman ihracat 

mallarının açık denizlerde mU
saderesin-e dair İngiltere ve 
Fransa tarafından verilen kara. 
nn tatbikatına ıdün gece yarı -
sından itibaren fiilen başlan -
mıştır. 

Bitarafları tazyik 
Almanya tarafmdjlll bitaraflara 

karşı açılan yeni ve şiddetli mü
ca'dele dolayısiyle H'>landada en
dişe gittikçe artmaktadır. 

Berlinde Alman ha:ıciye ne• 
zaretinde bitaraf diplomatlara ve 
gazetecilere israrla deniliyor ki, 
''Almanya bitaraflann geçen 
bUyük harpte ittihaz ettikleri 
battı hareketle bu sefer iktifa e· 
demez. Almanya daha kuvvetli 
ve kudretlidir ve bitaraflık hak· 

kmdaki kendi görüşlerini kabul 
ettire~k vaziyettedir. Bitarafla. 
nn Fransız - İngiliz ablukasına 
ka?§ı faal bir surette vaziyet al. 
ması Uizımdtr. Buna fiilen muha· 
lef et etmeleri zaruridir.,, 

İsveçin protestosu 
Diğer taraftan mayn harbi

ne karşı İsveçin yaptığı protes
toya Almanyanm cevabı dün 
Stokholma tevdi olunmuştur. 

Almany:ı. İsveç h:ikumeti ta· 
rafından müdafaa edilen dava • 
nm hiç bir vakit hatta 1914 • 18 
harbinde bile Almanya tarafın

dan tanınmamiş olduğu noktai 
nazannı muhafaza eylemektedir. 

isveçte 
ihtiyatlar silah altına 

alındı 
Stokholm, 3 ( A.A.) - Isveç 

hükfuneti, birkaç ihtiyat sınıfını 

sil~h altına almıştır. • 
Gazeteler, Isveçin silii.h altına 

çaffirdığı ihtiyatların bilhassa 
Gotland adasında ve sahil istih. 
kfunlarında tecemmü ettiğini yazı· 
yorlar. 

Mülkiye mektebinin 
tesis yıldönümü 

Mülkiye mektebinin bugün ku· 
ruluş yıldönümüdür. Bu müna· 
sebetle mektepte merasim yapıla. 
cak ve gece Parkotelde bir çay 
verilecektir. 

Fin meselesinin akisleri 

Almanya 
Finlandiya meselesi 

yüzünden 

Sovyetıer i pro-
testo etmiş 

Stalin bu protestoya ce
vap bile vermemiş 
umdra, 4 - Vaşingtondan ge

len haberlere gö;e .Bırleşık Ame
rikanın, sivil ahali ile açık şehir. 
!erin bombardımanını takbih et· 
tiğini unutmamaları, ve bunu bıl· 
hassa silfilı ve tayyare siparişi al· 
dıkları zaman hatırlamaları lü· 
ıwnu Amerika cumhurreisi tara
imdan, bütün Amerıka fabrikala· 
nna tavsiye edilmiştir. Fabrikalar 
sipariş sahibinin kım olduğunu, 

dikkatle araşUracakJardır. Bu tav
siye Ruzvelt ile hariciye nazın 
Cordel Hull arasında kısa bir is· 
tişareden sonra radyo ile neşredil· 
miştir. 

.Fil§.ndiya hükQmeti, açık §C9 

birlerin ve sivil ahalinin bombar
dıman edilmemesi tavsiyesinde 
buluruna::ıından dolayı Ruzvelte 
ıararetle teşekkür et:nesini Ame· 

rika elçisinden rica etmiştir. A· 
ıncrika cusnhWTeisinin notasına 
verilecek tahriri cevap hazırlan. 
maktadır. 

Salfıhiyettar mahafilde söylen· 
diğine göre, Mosl:ovaya da gönde· 
rilmis olan ayni notaya cevap o· 
!arak, Sovyetler birliği, notanın 

adresi yanlış yazıldığını. çünkü 
SoV}·etlerin bu gibi bombardı· 
maıı'ar yapmadıklarını Molotof 
vasıl!~le Tas ajansına bildirmek.. 
le iktifa etmiştir. Bu, bir cevap 
değildir. Cumhurreisinin notasını 
yanlış adrese gönderilip gönderil· 
mediğini Finlilndiyada, Sovyet 
bombalarile ölen sivillerin dullari
le yetimlerine sormak ic.abed.erl 

Danımarkada nümayış 
Kopenlıag, S (A. A.) - Danl· 

marka ilniversitesl talebesi bugün 
Finl.ındiya Pl<,,1llg-i öuUnde muhab. 
bet te2ahllratı yapmışbr. 

Al manvanı a protestosu 
Amstenıam, S (A. A.) - İyi 

bir kaynaktan haber verildiğine 

göre, Sovyetler Kızıl orduya Fin. 
landiya.yı lstf!ô. emrini verdikleri 
zamuı, Almnnya Moskovada eid • 
deUI protestoda bulunmuştur. Sta. 
tin, eevab vermekten imtina et -
mfştir. Bu vaziyet. Bertin hfiküme· 
ti için yeni bir hayal inldsan ol • 
mu§tur. Hitlerin mesai arkadaşları 
arasında eiddetll kavgalar cereyan 

et.mlştlr. Uysal bir adam sayılan 

general von Brauçlç bile, bu defa, 
fon Ribbentropun siyasetini Hit· 
lerln huzurunda tenkit etmf.3tir. 
Fakat nskeri mahafilde, SovycUe_ 
rin garbe doğru inmelerinden da
ha fenasma intizar edilmektedir. 
Buna, Almanlarm Finlandiya.hla -
ra Rus boyunduruğundan kurtul • 
malan için yardnn ettikleri günle
rin hatırası da inzmıam eylemek. 
tcdir. 

Alman bahriyesinde endişe da-

- 40-

Kurt Larsenin, çocukluğu 
gemilerde dayak yemek, 
hakarete u~ramak ve 
· ı~ ırapia geçmişti 

- .Nasıl oluyor da dünyada bu· 
yük eserler meydana getirmedı. 

niz? Sız kudrette bir adam istedı· 
ği kadar yükseklere çıkabilirdı. 

Vicdanınız, yahut da ahlak se, ·.ı 
tabiileriniz, insiyaklarmız olma· 
dığı için dünyaya hükmedebilir, 
onu avucunuzun içine alırdınız. 
Halbuki siz, artık zeval ve ölüme 
ba~langıç te~kil e<1 • • hayatınızın 
zirvesinde J..-aranlık ve süfli bir 
me\·cudiyet geçi~iyor, kadınların 
boş gururları ve süslenmek mera·~
ları uğruna varlığınızı deniz hay
vanlan avlamağa vakfetmiş bulu· 
nuyorsunuz. Kendi tabirinizce do· 
muz hayatının en süflisini suru. 
yorsunuz. Bütün o §ayanı hayret 
kuvvet ve kudretinizle neden bir 
şey vücuda getirmediniz? Neden 
'bir şey yapmadınız? Sizi alıkoya
cak, daha doğrusu alıkoyabileceK 
hiçbir §CY yoktu. Neyiniz eksikti? 
Hırs ve emeliniz mi? Iğfal~ta mı 
kapıldınız? Sebeb neydi? Söyle
yin sebeb neydi? 

Sözlerimin daha başlangıcın· 

da gözlerini kaldırmış. sükfrnetle 
bana bakmağa ba5lamıştı. Sözleri. 
mi bitirince nefessiz, korh'U ile ona 
bakakalmıştım. Biran durdu. San· 
ki Mreden ba~ıyacağıru bilmiyor 
gibiydi. Sonra cevap verdi: 

- Haınp. dedi, sen çiftçinin hi
ka.yesi ni biliyor musun? Çiftçinin 
biri ekin ekmeğe gitmis, saçtığı 
tohumlarfö.n kiml taşlık yerlere 
düşmüş, · mi dikenlerin arasına 
düşmüş. Taşlık yerlere düşen to· 
humlar hemen filizlenmişler, lakin 
kökleri derin toprakta olmadığı f. 
çin güneş onları kavurmuş. mah· 
sul veremeden solup gitmişler. Di· 
kenlerin arasına düşenlerse diken· 
ler tarafından boğulmuşlar. 

- Sonra? diye sordum. 

Aksilenmeğc başlamıştı: 
- Sonras.ı var mı? dedi. lşte 

ben o tohumlardan biriydim. 
Başım yaptığı cetvelin üzerine 

iğerek çalışmağa başladı. lşlmi 
bitirmiş Ye gitmek Uzere kapıyı 

açmıştım ki arkamdan seslendi: 

- Hamp, Norveç haritasının 

garp sahiline bakarsan orada 
Romsdal Fiyordu denilen bir gi. 
rinti görürsün. Ben işte o su par
çasının yüz mil berisinde doğdum 
Aslen Danimarkalıyım. Anam, 
babam Danimarkahydılar. Garp 
sahilindeki o soI:ruk toprak parça· 
sına nasıl geldiler bilmiyorum. I· 
şin ondan başka esrarengiz tarah 
yok. Fakir ve cahildiler. Fakir ve 

·c.ahil ecdaddan geliyorlardı. Denız 
rençberleri idiler. Onlar. trp'cr e<:
datlarmm yaptıkları gibi oğulları 
nı dalgalara ekiyorlardı. Söylene· 
cek başka bir ~Y kalmadı. 

ha faZladrr. Amiral Reader donnn 
masrnm elinden giden şimal deni· 
zinden sonra, Baltık denizinin de 
BolşevlklC11crck Alr,.,ı..'l doıı..,nn''\E' 

na kapaiımnsmdıµı korkmaktadır. 
Alman hllkfunetl, ordu, donanma 
ve halkın, bu Finlandiya işinde 

kendisine muhalif oldu[hınu hisset 
mektc ve bu kanaat onu çok dU • 
eUndUrmektedir. 

ltiraz ettim: 
- Nasıl kalmadı? dedim, bu 

söyledikleriniz beni h--ftfi derecede 
aydınlatmadı ki. 

Sesi birdenbire haşinleşmişti: 
- Daha ne anlatayım? diye 

sordu. Bir çocuğun acınacak hali· 
ni mi? Günün üç öğününde glda 
olarak yenen balığı mı? Daha e· 
meklediğim andan~ri büyüklerle 
balığa çıktıi;;'lmı mı? Birer birer 
açık deniz ameleliğine gidip bir 
daha dönmiyen kardeşlerimi mi? 
Daha okuma yazmam yokken, on 
}'aşında sahil gemilerinden birin.. 
de kamarot oluşumu mu? Tekme 
ve tokatın söz yerine geçtiği za· 
manlarda bana reva görülen mu· 
ameleyi mi? Yegfule ruhi duygula· 
nmın korku, nefret ve ıstırabtan 

ibaret oluşunu mu? Hayır, bunla.. 
n hatırlamak dahi istemiyorum. 
Hatta. §imdi, onları dü~ündüğüm 
şu anda bile tecennün edecek gibi 
oluyorum. Öyle kaptanlara hiz• 
met ettim ki büyüdüğüm, kuvvet• 
lendiğim valdt onlan bilamerha
met gebertirdim. Geçenlerde mem 
leketime döndüi:tfun vakit bu kap • 
tanlardan anc.ak bir tanesini sa~ 
buldum.Benim çocukluğumda o i· 
kinci kaptandı. Onu öyle bir hal· 
de bıraktırm ki o artık bir daha 
yürüyemiyecek. 

- Nasıl oluyor da hiç mekte"' 
bin eşiğinden içeri adım atmadı~ 
mz halde Spencer ve Darvinln 
eserlerini okuyabildiniz? Okuma 
yazmayı nasıl öğrendiniz? 

- lngiliz tüccar vapurlarında. 
On iki ya5ındayken kamarottum. 
On altı yaşında tayfa oldum. Oıı 
yedi yaşında usta tayfaydım. Nr 
hayetsiz bir hırs ve emelim vardı. 
O nisbette de yalnızdım. Kimse" 
den uf ak bir yardım veya sempa· 
ti görmedim. Seyrüsefer, riyaJiyc_ 
edebiyat vesaireyi hep kendi iten.. 
dime öğrendim. Bu kadar kafa 
~·ormam sanki neye yaradı ki? 
Dediğin gibi zevale, ve ölüme bar 
langıç teşkil eden hayatımın zir
\'csinde sadece bir gemi kaptanıır 
dan ba§ka bir şey değilim. l~te. 
köküm olmadığı için güneş çıkın.. 
c.a yandım, kavruldum. 

- Tarih ikbale yükselmiş eSir
lerden de bahseder, dedim. 

Büyük bir ciddiyetle: 
- Tarih ikbale yükselen esir 

terin eline geçen fırsatlardan da 
bahseder, dedi. tnsan fırsatı ya· 
ratamaz ki. Büyük adamların yap 
tıklan yegfine §eY fırsat ellerine 
geçtiği zaman onu tanımak, on. 
dan istifadeyi bilmektir. Mesell 
Korsikah fırsatı gördü ve ondan 
istifade etmesini bildi. Ben de 
Korsikalı kadar büyük hQlyalar 
kurdum. Fırsat bana da gelseydi 
onu ben de tanıyacak, ben de ka· 
çırmıyacaktım. Fakat o fırsat bir 
türlü gelmedi. Dikenler büyüyerek 
beni boğdular. Hamp, şimdi sen 
'>eni kendi kardeşim hariç olmak 
üzere herkesten daha iyi bitiyor
sun. 

(Denmı var) 

\e~ letnaslan hakkında söz 
tti len bilhassa çekinmiş vP 

JqDr:ın lıakıondaki suallere yal· 
~ . hariciyesi erkıinından 

lir ifade etmekle mukabele S <O> N MACIERAlbARI: 37 
Yunanistanın 

Ankara elçisi 
~· 

lialkevi gençleri 
'ltıı h Şilede 
~lıı.ı~alkevj tiyatro şubesi Sile 
~ti e da\"elf fiıerlne 2 Unu· 
b fııe ~ına_rtesl sünil 18 kişilik 

, h~~~l 11lınde Şileye bir turne 
,~kC:.' \"e nyni Silnün nkşnmı 
~ ~•) 1 ııln temsil salonunda 
't ~lltı~dlı eseri temsil etmiş 

ttltıl Uevvet 939 paınr SllnQ 
Şllr 

At'nada kral tarafın· 
dan kabul edildi 

Atina, 3 - Bir hafta kadar 
evvel buraya gelmiş olan Yuna
nistnanın Ankara elçisi M. Rafa· 
el dün kral Majeste Jorj tara~ 
dan kabul edilmiştir. 

Elçi bugünlerde Ankaraya ha
reket edecektir. Seyehatinin husu· 
d mahi}•ette olduıunu sôylerniştir. 



Htt?ı<,ttrı'!1. 

Alman yanın abluka kararına mukabelesi Oçüncü u':'umi Miifetti, 
Amst..d-.n, 4 - Almanyanın bugünden itibaren müttefik. Tahsın Uzer 

in tarafından lhracatına vazedilen ablokaya karşı nasıl bir mu· 
ka'beiebılmısil tedbiri alacağı heni.ız belli değildir. Maamafih, Hit

ler, bırınci Napolyon gibi hareket ederek İngiltereyi abloka ha
linde ılan etmesi beklenmektedir. Bu maksatla, Almanya, mayn 
ve denizaltı harbini şiddetlendirecektir. Almanya, bitaraf memle. 
kctlcrden g e m i 1 e r i n i n İngiliz kontrdüna tebai· 
yet etmemelerini ve 1 ngiliz harp gemileri tarafından durmak içi.1 

atılacak ihtar toplarını da dinlememelerini talep edecektir. Al· 
m:ınya, 1n-giltereye gidecek bütün bitaraf ticaret gemilerini ba · 
tırncaktır. 

Bugiinden itibaren Alman ihracat emtiasma karşı tatbik e· 
dilen am::ıargo, Berlin hükfımetini. 45 milyon İngiliz liralık bir 
dövizdw lJ"ahrum edecektir . - -

L ır ışvec ma yne çarptı vapuru 
Sto:.:-ıolm, 4 ( A.A.) - Alman istihbarat bürosu, Hartlepool

den Malmocye kömiir nakletm~kte olan Rudolph adındaki İsveç 

vapurunun Nevcastle'in şimali şarkisinde İngiliz sahillerinde bir 
mayna çarpmış ol:luğunu haber vermektedir . 

23 kişiden ibaret olan mürettebatı. tahlisiye sandallarına bin-

mişlerdir. 

Bir Alman kruvazörü yaralandı 
Lont!.-a. 3 - Bir İngiliz hava filosu Heligoland adasında Al. 

man f:losuna hücum ettiği zaman, hücuma uğraya., Alman harp ge· 
mileri arasında iki kruvazör vardı. Bu kruvazörlerden bir:ne isa
betler olmuştur. İngiliz hava filo kumandanı, bombalar attıktan 

sonra büyük dumanlar müşahede ettiğini beyan etmiştir. 
Müsellah bir İngiliz balıkçı gemisi, iki Alman tahtelbahirini 

batırmıı.ıtır. 

Belgrad Bankası 
Müdürü şehrimizde 

( Cı:ş tarafı 1 incitlc) 

heyet bu sabahki sepmlon eks
presiyle şehrimize gelmiş ve 
doğruca .Parkotele gitmiştir. 

Yugoslav maliyecisi bir mu
harririmize şunları söylemiştir-

yapmak için çok müsait bir va· 
ziyettedir. Evvelce Almanya ile 
yapılan işleri İtalya ile yapabile
ceğiz. İtalyan malları, Alman 
piyasalarının kapanması üzerine 
dünyanın her tarafında rağbet 

bulduğun.dan çok kıyme•lermiş. 
tir. 

!taly:ın1ar, demir malzeme ve 
makinede dahil olduğu halde 
eskiden Almanyadan getirilen bü. 

öldü 
Cenazesi yarın 

Maçkadan kaldırılacak 

Birkaç aydanberi şehrimizde te
davi altında bulunan Üçüncü 
Umumi l'\Hıfettiş Tahsin Uzer dün 
vefat etmiştir. 

Krrmetli idare a·lamımızrn ce
nazesi yarın Ma~ka:la "D~ry:ı., a
partımanmdaki katın:lail kal:iırı

lacak.namazı Teşvikiye camiinde 
kılındıktan sonra Asri mezarlığa 

drfnedilecektir. 
Merhuma Allahtan rahmet di· 

ler, acı içinrle bulunan 
taziyetlerimizi sunarız. 

aile:;ine 

Homanvanın benzin 
vagonları 

Cernauli, 4 (ı\.A.) - Altın ve 
döviz olarak Almanyadan pek 
yük.,;ek transit rü umu istenile::e
ğine dair bir şayia dev~ran etm!!:;:
tedıı. 

Bundan ba5ka Romanya 'leınir
yolları. idaresi, iki bin ikı yüz 
benzin vagonunun iki aydanberi 
Almanyada kalması \'e mükerrer 
taleblere ra~men bir tc!;: vago;ıun 
bile geri gelmemesi meselesi ile 
de fc\'kalade meşgul olmaktadır 

Macaristan yo.ile mi? 
Biikrcş, 3 ( A.A.) - A!manlaı 

:\1acar hududunda mühim tah~i· 

datta bulunuyorlar. Slovakyada 
tah~it edilen Alman kuvvetlerinin 
karargtıhı Karpat Ukrayna•u hu
dudu civarındaki Frosofda bulun· 
maktadır. 

Sulh hakimlerinin 
salahiyetleri 

"- Türkiye ile iktısadi müna
sebetlerimiz, henüz istediğimiz 

kadar genişlemiş değildir. Bu 
hususta İstanbul piyasasında 

bir haftaya kadar tetkikat yap -
tıktan sonra Merkez Bankasiyle 
de temasta bulugacağrz; iki ıdost 
ve komşu memleket arasında 

ticareti arttırmak için çalışaca • 
ğız. Knaatimizce buna vaziyet 
müsaittir. Bilhassa ticaret işle· 

rinde mühim rolü olan banka 
muamelelerini iki memleketin 
menfaatlerine daha uygun bir 
hale getirmeğe gayret edece
ğiz. Çok iyi neticeler elde ede
ceğimizi omuyoruz. Buradaki işi
mizi tamamladıktan sonra icab 
ederse Ankaraya da gideceğiz. 
Türkiyenin cıgara kağıdı ihtiya. 
cım da temin edecek vaziyette· 
yiz. 

Haber aldığımıza göre, adliye 
tün mamulatı bjıc vercbU;c;~e,le-. vekaleti biri aulh hlkimlerinln 
rini söylediler. salahiyetini ge~letmek hakkında 

Diğer taraftan bir müddet
tenberi İtalyada bulunan idhalat 
tacirlerimizden İhsan Mermerci 
bu sabahki ekspresle gelmiş ve 
muharririmize demiştir ki: 

- İtalya memleketimizle iş 

Ancak işlerin normal hale gel- olmak Uzere iki milhim lCanun la. 
mesi için İtalyanın bizden 4 

milyon liralık mal atmak sureti· 
le blokaj vaziyetini düzeltmesi 
icap ediyor. Bazı mahsullerin ih. 
racı memnu olmakla beraber ser
best elan mallarımızh bu ihtiyaç 
k.uşıHmabilecek ve İtalyan fab

yihası haiırlam!§tır. Bu kanunlar 
encümenlerden geçerek kabul e • 
dilmiştir. Bu günlerde meclise 
sevkedileceklerdir. Maksat, muha
kemelerin çabuk neticelenmesini 
temindir. 

rikaıarıyle yeni işlere girişmeğ~ sayesinde ticaret bakımınl:ian bü
böyıece zemin haz,.·:an-mış ola- yük ~ir inkaşafa mazhar olması, 
caktır. İtalya seyahati bana ti. Almıtn piyasalarının mü~terilc

cari miir.asel•etler hiı•1::nın lan rının mühim bir kısmın..- ele 
büyük ümitler ver.ni:;tir. Bu çegirmekte olmasıdır. 
memleket çok sakin bir haldedir. B~ıgfa1 semplon ek~prcsi, Prag 
Har paleyhtarıdır. Askerlerin bir ve Ber:in vagonlarınııı yeti~'e • 
kısmı terhis olunmuştur. Yolda meme:ıi yüzünden ar.~ak iki va
geçtiğim bitaraf memleketlerde gonla gelebilmiştir. 
bir harp hazırlığına şahit olma· Fı aııSil ile yaptığımız yeni ti
dım. Bulgaristan da sükunet caret a:.laşma:;ından istifade ede
içintledir.,, rek piyasamızla temas etmek ıs. 

İtalyadad gelen yolcuların en teyen mühim bir Fransız mtiesse 
çok dikkatlerine ilişen nokta, bu 1 sesi mümessili de bugünkü eks· 

~ Yükaekkaldınmch 4'hlnıı~ I ~ .J \ memleketin bitaraflık siyaseti presin yolcuları arasmdadır. 
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Besarabya 
meselesi 

Finlandiya harbi 
Şi::fdetli muharebeler ~ 
Dün hudut mıntakatarıoda s(fl' (Ba.' :arafı 1 incide) 

(Bat tarafı 1 inci sayfada) 
torpido muhribini batırmağa ve 

harekatı akabinde Stalin şu he. Kirov kruvazörünü mühim surette J U" ve detli muharebeler o m :, ıştıt'• 
defleri tahakkuk ettinncğe çalıııa
caktır: 

hasara uğratmağa 
muştur. 

muvaffak ol· yeller mühim zayiata u::;ratJlf·ııltp' 
•· de 1 

Ladoga gölünün şimaıın daııl" 
Cuma günü gecesi, hariciye halk 

komiseri Molotov, Tanin hükume. 

1 _ Balkanlarda harekete ge. 
çerı~k Romanyadan Basarabyayı 

almak. 
2 - İsveç ve Norveçe karşı ha

reketlerde bulunarak .Baltık'ın 

mutlak kontrolunu ve keza Şimal 
denizinde bir liman elde etmek. 

diya kıtaatı, yü!;:sek kU~~;iIJllİf 
ğın planı mucibince gerı ç -"~Ilı 

tile muhaberat tesis ederek, Ki. !erdir. Sovyet kıtaaunın hare-r ~ 
rov kruvazörünün tamir edilmek pek batidir ve Finlandiyal~laıerdi'' 
üzere Talline girmesine müsaade çok So\'Yet tankı zaptetrnıŞ tJll 
istemiştir. Bunun üzerine sabahın - 1 3.-:arııB 

Finlandiyalılar mu 1 
,,,

11
.
1
r"eO 

3 - İlkbaharda yeni hareketlere 
tevessül eyliyerek niifuzunu Bal· 
kanlarda tevsi eylemek. 

üçüne doğru, 4 Estonya romorkö· 1\ " 

rü denize açılarak tamamile isti - ba~ında Potsamodan .~ rüieri <fC 

maiden çıkmış vaziyette bulunan tahrip etmiş oldukları koP guıdill'• 
Kirov kruvazörünü limana getir • binaları tamir etme'de m:Ş \'lretJe
mişlerdir. Murmam;kdan gelen ~ ~· Fransız gazetelerine göre 

Paris, ~ (A. A.) - Havas ajan. 
sı bildiriyor: 

~ .. akııtl 
Sovyetlerin, yeni elde ettikleri rin bir ihraç teşeb!:>u_su diY' ıtır 

Baltık memleketleri Uslerinde bu. mı~hr. l\1aamafih Fıntan b:l# 
"Le petit Joumal" muharriri 

diyor ki: 
lunan cüzütamlart, Kronştada dö· 
nememektedir. Çünkü Finlandiya -
lılar Leningradm önünü marnlar. 
la kapamışlardır. Finlandiyalılar 

ayni zamanda ellerinde bulunan 
bütün denizaltı gemilerini do .se

mandanlığı yeni taarrUZ 

!erini beklemektedir. t>eri 'fi 
Muhasematın başından #,• 

Sovvet ta'-·ayresi diişürülrn ııır 
• J •• ü!l 

l\timatra civarında but rı~ 
Sovyct hava filosu imha 

01111:ırı da 
h'·c;t1!1'1 

"Finlandiyaya vaki olan taarru· 
zun al tında herhalde başka mak. 
satl:ı.r gizlidir. Stalin, şimali şarki 
hudutlarını bir kere emniyet altı
na aldıktan sonra, acaba Avrupa 
cenubu şarkisinde, bir harokete 
teşebbüs edecek midir? Bu farazi
ye daha sonra tahakkuk edecek. 
tir.,. 

tur. Rusların tank .. u .. firıil".: 
filosu- Karelide püskürtülmuştilf·ı. I' 

nun, karadan hareket etmekte o. diyahların mükemmel ta!I 

ferber etmişlerdir. 
Bu şerait altında Rus 

lan kızılordu ile iş birliği yapabiL topları vardır. 

"Oeuvre" gazetesinde Tabouis, 
Finlandiya ile Rusya arasındaki 

hudud tashihlerinden sonra Mos -
kovanın taarruzunu orta Avrupa.. 
ya doğru ylirütmck emeline düşe
cl"ğini kaydetmekte ve Finlandiya 
muhasematı bittikten sonra, istih
daf edilir gibi görünen milletin 
Romanya olduğunu söylemektedir. 

Bu muharrir diyor ki: "Mosko • 
vanın Romanyaya ilhakını hiçbir 
zaman tanımadığı Basarabyayı ge. 
ri istemesi ihtimali vardır. Rusya.. 
nm Romanya istikametinde yapa -
cağı tazyikin bir Alman siyasi ve 
iktısadi şantajından müzaheret gör 
mesl ve Almanyanm, bu L,te, Sov· 
yetlcre az çok istekle yardımcı 

şeklinde hareket etmesi ihtimali 
de, endi~e mevzuu teşkil eyle -
mektedir . ., 

Italyaya g6re 
ı· Roma, 3 (A. A.) - Observa. 
tore Romano gazetesi, Finlandiya
nm istilismm, A vnıpanm şimalin
de ve cenubu şarktsinde bolşeviz· 
mi tesis etmek maksadile Sovyet • 
!er tarafından tasarlanan şümulİü 
bir planın ancak bir parçasını teş. 
kll ettiğini yazmaktadır. 

Observatore Romano, Sovyetlcr 
birliğinin Balkanlardaki yeni siya
setine başlamakta gecikmiyeceği 

tahminini )'Ürtitüyor. 

.Şimenc.ifer münakaJi'ı 
Cemautt, 3 (A. A.) - Oraseni 

hudut istasyonunda yapİlan uzun 
mü1.ıikerelerden sonra Romen ve 
Rus heyetleri arasında bugün Cer
nauti demiryolunun tekrar müna
kalata açılması hakkında bir an • 
laşma imzalanmıştır. Her gün an. 
cak 5 tren işliyecektir. Transit eş
ya gece naklolunacaktır. 

Yolcu ve hatta posta nakliyatı 
yapılmıyacak tır. 

R usyaya kaçan casuslar 
Cemautl. 3 (A. A.) - Roman· 

ya milli müdafaasını alakadar e· 
den malumıttı hamil Uç kişi Cotin 
civarında Dniestcr nehrini geçe • 
rek Rusyaya kar,mak üzereyken 
yakalanmıştır. Bunlardan biri mez 
kur ma!Umatı Cernautideki bir a • 
vukattan aldığını söylemiştir. Bu 
avukat da tevkif edilm~tir. 

mesl pek de mllm.kiln değildir. Bu 
ise Finlandiyalıların ııan.slarmı cid 
di surette arttırmaktadır. 

Şurası gittikçe aşikar bir mahl· 
yet alıyor ki Finlandiyalıların mu· 
ka\'Cmetini kırabilmek için Ru.slar 
geniş askeri harekatta bulunmak 
mecburiyetile karşıla.şacaktı. Fin • 
landiyaya yUrüyilş ve Helsinkiye 
giriş askeri bir tenezzühe benze • 
memrktedir. 

Suln teıebbüsü 
lle/$inki, 4 ( A.A.J - Finlandi· 

ya hükfımetinin şimdiki ihtilafın 

muslihane bir surette halli çarele

rini aramak için yapmış olduğu 

teklife Moskovadan henüz cevap 
alınamamıştır. Siyasi mahafil, bu 
teşebbüsün muvaffakiyetle netice
lenmesi ümidinin pek zayıf oldu
ğu mütaleasındadır. 

B1.1ı mahafij, tielsi~i htµf \itneti 
tarafından yapılan teklifin Fin· 
lıinöiyanin daili{a ) müiakereye a. 
made bulunduğunun bir delili ol· 
duğunu ve Rusyanın bu teklifi 
kabulden imtioa etmesi takdirin· 
de bundan mütevellit bütün me
suliyeti üzerine almış olduğunu 

beyan etmektedirler. 

Finlan:fiyanm Ruzvelte 
ceva >ı 
Vaşington, 4 ( A.A.) - Finlan

di)'a hükfımeti, Ruzvelte hasım 
ta1af da ayni veç~lile hareket et· 
tiği takdird:! Fin!fu:iiyanın sivil 
ahaliyi ve açık şe:1irleri b:>mbar. 
dıman etmiyeceğini bildirmiştir. 

Finlandiya hükumetinin bu ka· 
rarı, Ruzveltin 30 teşrinisani ta· 
rihli notasına cevaben ve Finlan· 
diyanın Vaşington sefiri vasıtasi
le iblağ edilmiştir • 

Dün bombardıman 
yapılmadı 
Paris, 4 - Dün Finlandiyada 

askeri harekat devam etme!de be
raber ve havanın güzel olm:rnna 
rağmen Sovyet tayyareleri bom
bardıman faaliyetind~ bulun:n:ı

mışlardır. B.:>m'!:>ardıma:ıların ke· 
silmesi Almanların ve Sovret e!çi
lik memurlarının vapura binmesi 
yüzündendir. Finlandiyanın en. 
dlistri merkezlerine, limanlara ve 
tayyare meydanlarına karşı şid

detli hava hareketlerinin vukuu 
beklenmektejir. Sovyetlerin Fin· 
18.ndiyaya karşı tahşidatı devam 
ediyor. 

Fakat Finlii.ndiya bundan as!a 
Alınan gizli siyasi polisinin §efi ürkmüş değildir ve general Man· 

Himmler'in eşi bayan Himmler 
nerheim subaylara hitaben söyle-

Nazi erkanının 
refikaları hep ecne 
bi memleketlerde 

ecnebi memleketlerine seyahate 
diği bir nutukta demiştir ki: 

çıkmış bulunuyor. Roma radyosu 
kendisinin İtalyada bulunduğunu "- Finlandiya her şeyi kaybe· 
bildirmiştir. Madam Himmlcr bü • debilir. Fakat şerefini asla!,, 

yük Alman ricallerinin eşleri için· Ruslar hayrette 
de ecnebi memleketine seyahate A-;keri harekat hakkında dün 
çıkmış olan beşine! kadındır. Ma. ~ece re-;mi hiçbir tebliğ ne~redil· 
dam Göbcla ve madam Göring ıs. memi~tir. Ruslann Finla.:ıdiyalı. 
viçrede bulunmaktadırlar. Madam !ar tarafından gösterilen şiddetli 
fon Ribbentrop Brezilyaya müte • m'1k:ıvemet karşısında hayrette 
\"eccihen yo!a ~rkmf1 lmJmnryor. ka'dıkları anla~ılıyor. Finli~diya 

M:ı.dam La baron fon Ncurath'da ordusu mifüemm'!l te:hizata m:ı· 

yine ecnebi memleketlerinde se • 1 liktir. Bilha.;<;a her 11 tüfe!de bir 
yahatte bulunuyor. tmitralyöz vardır. 

Kadın pilot ;_ 
lklsinki üzerinde uçarakJ(efl f 

!arı mitralyöz ateşine tutar.et lif 
çen gün dü~ürülen bir ~\?rıde ti 
yaresinin mürettebatı ıçt 
de kadın pilot bulunınu:tur; 5if. 

Bir müddet evvel ıtab 3~ ~eııf 
riş edilen 15 avcı tayyaresın 
sı Helsinkive gelmi~tir. ... ;' • ~ ,, .. ~....& 

Cumartesi günü bir il~ 9Jff 
harebesi neticesinde i1'

1 da 1' 
. ,. Ik. . ·ıvarın • ı~ 

tayyaresı a Jaervı c r ~ 
re inmeğe mecbur oımıı5tll ~ fiil' .... .. 
kineler hasara uğramarnı~ştif· P 
landiyahların eline geÇrn~ ~ 
ğer bir tayyare de Karelı i'
meydanlarından birine ~urt'' 
mecbur olmu5tur. Tayyare~~ 
tebatı yere inerken beY31 ...ıir· 

. ed'lmic:ltı" sallamıc:lar ve esır ı • 
~ 

Helsinkinin tabliy•~ / 
IIelsinki şehrinin tablİ ~ Ç 

kunet ve itidal içinde d 
mektedir. . 1~' 

Ecnebi elçilikler kend1 1~ rının tahliyesile me~gul 0 

dır. "'' Don:ıu vapuruna dürt .1~ 
sonra 700 Alman, Rus elÇI,~~ 
40 memuru, 5-10 lta1Y311 ,pr 
Estonyah binmi~tir. Vapııf 
hareket etmi~tir . 

Sulh bşeb'Jü•Ü .,,o~ 
Londra, 4 - Finlandi>;, tJt' 

dünyanın hayranlığını use jj~ 
hyan bir kahramanlıkla ~ 
kar31 mukavemette de"aJtl ~ ~ 
Bununla beraber Finl~; 
çil teşebbüslerini de b Jı~~ 
ğildir. Dün Finlandiya >"'pi>~ 
Moskovaya yeni teklifler '/P., 
Rus - Finlandiya ibtilAfı:P~ 
hane bir tesviye ta~ 
devamı kararlaştırm!Ştıl' ~ 

Finlandiya maslaba ..,,;o . "" ,. 
yapmakta olan Js"e~uı IJ1if' 
elç;isine Rus hükfımetiJılıl t:.ııı ~ 
relere tekrar başlanıak iS 1' u" , 
mediğini istimzaç eyıeıneuste 1'11,1-
Kremlin nezdinde te§ebb iltl1et1 
lunmasını Finlandiya bil1' 

ca eylemiştir. 

Millet!er cerriyetine 

müracaat et~ 
Finlandiya hüküınet1 dii ;-.Jll 

raftan milletler ceıxılYetlıı>U'IP'· 
katipliğine, Cenevredeki ~ ~~. 
vasıtasiyle bir not~ ve~ı ~,. 
leketin taarruza. ugrad IS)'ıe 

:ı .... 1e e mi§tir. Notada eze ... - eti' 
nilmektcdir: ~ .d' 

"Ilinaenaleyh, biikClJJle ıııcl _,-~ 
rile, paktın 11 inci ve 15 

pl6)-IP ~ 
desi mucibince derhal k~etıııf r 
asamblenin içtima& d~ ıc~..; 
teca\0 Üzü durdurma~ iç:ıı:o' _. 
den bütün tedbirle.rill rf~ eft" 
konseyden istemeni%! 

• • • rım... nsertı' d 
Finlandiyanm tateb1 ee~ıt. 

mumt katiplik mıııetıer ~ 
konseyini 9 ilkkanunda ,.e iÇ~ 
blcji de ı 1 ilkkanunda 

oavct etmiştir. 
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h:ı.)ret etti::.ımt Ye 

tC!~;-l"'i .. " • 
o ~· soyletl.m. 

CC\'llb 

r. ıiın d 
ıt' lla . C\am etti: 
tr Otğrt hanenin dış lmpısı ı<ıı.· 

lıtı ıll. Avluıla klreselcr yol<· 
; ). l"erı. g· • . . 

'q~t ırııı ı,:ıl:abılırtll. 

~ latd:ı.n biri~ le ı;örii~. 
~ ~ l~tc mils:ı.ade tczke. 
~~ e bana knpmın neden a
~ na dair sllrııtlc t&hldkat 
bı neticesini billUrin. 

rektörü simdJ U'\'nn<lırncn -. . 

l(a. akinleş1i: 

~ır ... ~.üzumıı yok. JH~ le 
'iıııa lll unlinılc cczalnm se -
~k istemem. Yalnız gözü _ 

1 demek istedim. 
eti 
~~ nı Yerine ~ctlrdlm. 
~Jlıs t Ynpınc:ı t·a~ırdık: So. 

lıa 1' tnüJfızimin lddlıısı lıl
ttıİ!tll:ılıyfü. Kapıcı ile müna. 

· O, kapıyı, p:ıııııs Vilon"' 
~ sonra nn:ıht:ırla l<:ıpa _ 
~"atlar iddia ediyordu. Bu-

"nbcr l:irint'i mü!U1Jmln 
tabı:ııı:ın iı;eri girdiği de 
ktı. 

~e ı· 
ıızmeUnıle ümtrlcrime 

bı Olduğundan mundclcyl 
~ "eki He hallcdC'bllirdim: 

1~1nlıkla l;npıyı lmııamn~ı 
0laenl•lı. fü·nılisini aııır -

~llaıla mülüzlm llaynı. mev-
11'1'1.da ııap:ıs IAilon~ bulu. 
~o-. • ... ,e:-;lndc bir mahzur ol. 

1
1 liill·lcdi;;lnılc:ı nöbetı;i ~nr 
~· b:: ınc, ımr &lan. Defrc • 

11<'resının lmpı mı bir l•c. 
·~tı. 

~Ilı aı;ılılı'"h zıı.man. nrkası
tll' olan ııap:ısı gördüğiinli 
~· \"atağın önünde otur • 
.\ı.urıa konuşuyor bir \'nzi 
·~ . L' l'akat mc\ kufu y:ıtalıtn 

, ' !:Ür:!.ü öntimlc paıı:ıs 

bıı ~ lldan sonra hiicrenln ö. 
aYrılınadığım sö;ylüyor. 

'dakuı.u bcı;ı gl"ÇC birinci 

"> ~!':ırııı, garlliyanı ı,:nf;trırı· 
arak knpıyı nı;mı5. 

~ garlliyıı.nı l!crel< elin
~ li nlııı15. l'l'ııind<.>n gelen 

'10nı:; He lıcrnber ilerler -
'trq. tana dönüp sert bir ta • 

etını". 
~ ~· 

ı..'-aıııyı gözümün önünde 
~ u:ikaymı 
>."'tırı • 

~·rı. ~·anıı:<lıın dönüşte nıU· 
\·a.' binanm kapı ıncl:ı lmr
ıı c kl'nılisinc yaptı~ım t:ıh. 

411 ,<ıtı<'elerinl bildirdim. ifa-

~~' ~il) C'I l;ummcl'iıı \"n7.lfC ine 'J" 11~"ttna emin misiniı? 
ı c kadar 'azifcsinılo bir 

fıc~0';1_edlğlnı CC\ nbmı ver· 
ula, yarın görüı,ıürüz.,, 

lııı 
~ltı e ıl15 kapıya kadar re. 

' dı:· I>apas l.ölongun pe • 
'ıı arı ı;ıldı. Sa.at tam do. 

'~~<ısilordu. 
hu h rne\"kuf Bian, D<.>frc

~r .... 
lıde ~"ını bo' bulıluk. Yata 

1 h' '•r adam varmış hissini 
k ?iekilıle tanzim edil • 

İmza: Röhm 

• * • 
~~te 
ı-u· ~t~n askeri hapishane. 

, ijla ihUy:ıt millaziml Metz· 
'leası: 

ll.ın 
~lıı elyc, m de\'nm et. 

'~ .. tahldlıatının neticeleri 
~ea~'°kUnı 'ermrk huna ımş

\'lttıl.'t' hııpishıım• idaresinin 
t~l •~ hatı .. lndo ı:u noktala· 

lltagı lüzumlu gtirmrktc. 

~ 1\ • 
lıt 0 ronten merkez ku· 
\~;11~ H Jı:ızirnn J!ll5 t:ı. 
~lq ıl:ğlın r:ıporı!ıı. hücre im
i lııı~ıli ldlitlcrln d::.h:ı ml1-

1,h J{lt'rle ıleğl .. tirilmesi m. 
"rnrniyctıe i<ı:ıret rtml)" 

,. ~~. 
ııı t 

11ktc·ı;rin mı 5 t:ırihincle 
lı-ıı" ap0 ttlaysn. m<-' Jmfl:ırla 
~ııt arasınd:ıl.I lmnoşmıı. • 

tıııu i!;in Jıaplshanrdc 

H X B E R - Akşam Pottua 5 

Küçücük Finlandiya muazzam 
Xakleden: Fethi KARDEŞ 

modem bir 1Jyarct ~ıılonu yapıl -
masmı i .. temiştlm. 

Eu i:;.ler için mukteıi tahsisat ı;-1· 

falıcn mütcaddid defalar ,.e en 
<,on defa 1 lllıkiinun 1915 de rcd. 
lkılilı1i. 

ifa~ ~ıı.rdiyan Riilım ) im1i be;:; 

1 

senedir hapbhanelerde çalı makta 
dır, slcU:i temizdir. I\.cndhi imti • 
sal nümunesi teı,kil eılcbllecelı bir 
miist:ıhdem~ir. 

Hınııı~ııınc.la dünyanın en eski insanları arasında 

-66- Yazan: L. Busch 

J5 yılını rntışiler ara,.ınıla geçirmi~ bir Alman seyyahı 

2 iraz sonra her biri garip kıyafetlere 
gi,. n1iş bir ha ide 
Zavallı e:-kck!er! 

Kadın hakimiyeti altında haki
katen esirlere, cılı::, bi-;are, süne· 
pcleşmiş e3irlere benziyorlardı. 

Birer kuzu gibi se3siz ve mütevek· 
kil tavırlarla ka:iınm hicI-l~tle ho· 
murdanarak V;!di~i e.nirle:-e ta'>i 
oluyor, aile reisi kadının hiç şüp· 
hesiz kı3.l;:an~ıkları erl•e!• misafi
rine be:ki ist:!m~:•~izin yem~• ta· 
~ıyorlardı. B;,ı aralı'{ g·ıyet nrır. 

rakat Z:!n::iye ya'.nn d~rc::d;: ga· 
yet esmP.r olan bir tan~si elimle 
raıunakta olan gayet garip 'bir a· 
ğaç kökünü getirip Cuhinin önü
ne bıraktı. 

önümüze geldiler 
tir! Benim köpekler (yani erkek
ler!) düğün gecelerinde bu mu· 
kaddes buhurdanı ortaya çıkarır· 
lar! 

Rus ordusunu uzun 
müddet uğraşfnabilir 

Finler, bugün 30 hrkahk mükem111e~ 
bir orduya sahip bulunmaktad rlar 

P.öhm, ayın :?G ıncı gilnU gecesi 
s:ı.rhos olunaenk derecede içki içil
mcclii!ini c:erefi Ü7:erinc krııin ede· 
rrlı sö,·lüyor. S1i7.iine hıanı:rorum. 

Kapıcı r.ıımmcl n7Jfrşinn" bir 
adama bcnzemelilN1ir. 'Kcnı~lst ma. 
i••<'fi...ırlC' ancal< bir!rnç haftadan • 
hrri hulıınilııaıımlan hnldunıl:ı fn7. 
in hir ~e,· söYlivcm<-m. 

Gnrdh·!ln dıMi lıir nılnmdır, fa. 

kat Z"ldisı ort:ıdnn n'5ai'.:"1ılır. 

• * • 

İstihbarat zabiti mülfi.zim Şmi· 
tin mütnlcası: 

"llnynı ılcnilcn c;:ıh.,ın, papa~ 

I.ölon~ hlhiyetine bürlinerek h:ı _ 
pishan('yc ~irlliği z:ıman gardiyan 
tarın s:ırho;) olduğu aı-lkarılır. H:ı

plslı:ıncnin çöı> Imfularınd:ı muhtr. 
lir nc,·i i ... pırtolu içkiye :ıit on iki 
l·mdar boş şise \'C yirmi knıl:ı r da 
bo'5 lıira ~i~<·sl buldul<. 

Jfa~ g-:ırdiy:ın nöhm'ün \'87iyeti: 
1 - içki fı'emini tertlb rdcn o

dur. 
Z - Hadise sırnc;md:ı <ıarhoo;.tu. 

f\npırı Bummel şu ifaclcyl \erdi: 
''Caş ı:ardiyan, bir zabitin ka • 

p·yı r.çık lıulclu~no sii~·n~·errk br. 
ni fahl,ir ('tfİ~i 7amnn kf'nıli .. ilc 
miinal•:ış:ı:r:ı ~iri .. mrl< ı .. t...meılim, 
çiinkii c;:ırlıo5tu. Bu sebeblc süyle
dildcrinin ıloğru oldut:runa bile J • 
n:ınmaılım.,, 

3 - )fe.,'ullyetl Üz<'rindcn at
mak iı:in mülemadi~·cn yalım söy· 
lcmckkrlir. 

4 _ lf:ıymclen ~iıphı"lrnmeı.I liı. 

7ımdı. 111'1<.' onu iç<'rclc hulıhıldnn 
n• iiv! .. ıJri l"'ihi kapınm a<:ık olma 
clı~rnı ö~r('nrlilıtcn ~;oora biiyle 
y:ınm:ı ... ı cn tabii hareketti. 

Bu a~aç kökü tepesi oyulmuş. 
adeta bır lamba biçiminde bodur 
bir köktü. Oyulmuş olan tep~sinc 
bazı ağ'l~ ka':ıukları ve otlar kon· 
mu~tu. Bu otlar yan.makta ve et· 
rafa gayet acaip garip, acı bir ko· 
ku ne5retmekteydi. 

1-.forak ettim. Cuhiye bunu gö:> 
tererek sordum: 

- Bu nedir Cuhi? 

Cuhi gayet sırna51k ve mani· 
dar bir ~ülü5le gü!dü. Gözlerini 
bazı reklam saatlerindeki Arap 
kadınlar gibi iki tarafa oynata oy· 
nata a~zınt 5apırdattı. 

- Bu mu dedi, tütsü! 
- Ne tütsüsü? 
- Aşk tütsüsü! 
- Vay canına! 

Halbuki bu aşk tütsü~ü. müsa
ade buyrulursa. yanmış tezek ko· 
kusile bazı yerlerde gördüğüm ve 
ko!msuna bir türlü ahş:ımadı).tım 

kurutulmuş domuz ödünün yan· 
masmdan hasıl olan kokuya ben· 
ziyordu!.. Acaba bu t~itsü, buza· 
\allı erkek!erin a~1c C::>)kunlukla· 
nm kesmek için mi yakılan bir 
şeydi? Zira bu koku olsa olsa 
inı:anda kadına karşı ebedi bir 

Gayriihtiyari gülmeye başla-

dım. 

Demek bu bo:iur kadının za,·al· 
lı köp:?k1eri benim gibi bir yaban· 
cı köpeğin o gece misafir kalışını 
bu ş~kilde anlamı5lar ve hemen 
(gelin tütsüsünü) yakı\'ermişler· 

eli!. 
Cuhi bana karşısında ağaç dal· 

!arından bir yer hazırlamı5tı. Ora· 
yı gö~tcrerek: 

- Gel otur bakalım, yabancı! 
de<li. 

Ünümüze dizilmiş yiyeceklerin 
karşı1'ma karşı karşıya oturduk. 

Fakat za\•allı erkekler. yemekle 
ri ta~ıdıktan \'e ziyafet wfrasmı 
hazırladıktan sonra her biri bir ta 
rafa çekilmiş, gayet müteessir, 
mahzun bir şekilde birer ağaç di
bine oturarak bize melal meh'.11 
bakmağa ba5la.ım~lardı ! Erkekle· 
rin bu mazlum \'aziyctleri. 
bayağı benim sinirime dokundu. 

Cuhiye : 
- Bu adamlar niçin böyle da

rıldılar. Niye onlar da yemeğe 

gelmiyorlar? diye sordum. Cuhi 
dalgınlığına gelmiş gibi birdenbi
re: 

.._ Ha! diye başını arkaya çe
virdi. Ellerini biribfrine vurdu: 

- Ağaç biberi suratlı herifler! 
diye bağırdı. Ne durdunuz? \'ay 
maymun tabanlı herifler vay! Ha 
di bakalım, kalkın cultaya! 

Zavallı adamlar Cuhinin bu em· 
ri üzerine re.rlerinden fırladılar. 

Biraz sonra her biri garip kıya
fetlere girmiş bir hald'! önümüze 
geldiler. 

Son üç dört günün hadiseleri 
bütün bakıştan Finlandiya üze
rinde topladı. Adeta Avrupa top· 
raklarında, bilhassa denizlerde 
cereyan eden korkunç hadiseler 
ikir.ci plan-da kaldı, giinün ko
nu~ma mevzuu Rus - Fin çarpı_ş
ması oldu. 

Me:nlcketlerini ve istiklalleri
ni koruma maksadiyle silaha sa. 
rılmış olan Finlandiyamn hare
keti dolayısiyle bugünkü Fin 
ordu ve donanmasının kuvveti 
hakkında okuyucularımıza kısa 

bir fikir ve:-meği bunun için fay
dalı gördük. 

Topraklarının mühim bir kts. 
mı göllerle örtülü olan Finlandi
ya topraklarının mesahası, bu 
göller de dahil olmak üzere 
388.000 kilometre murabbaıdır. 

Küçük bir toprak parçası üze
rinde bulunan Fin hükumetinin 
uzun bir hududu vardır: 3.015 
kilometre .. Bu uzun sınırın 536 
kilometresi İsveçle, 913 kilomet
resi Norveçle ve 1,566 kilometre· 
si de Sovyet Rusya iledir. Bugün 
Finlandiya or'dusu bu 1.566 kilo. 
metrelik hudut üzerinde Rus 
kuvvetleriyle çarpışmaktadır. 

?Bu memleketin deniz hududu 
hayli uzun bir sahadadır. Fin -
landiya sahilleri 1.648 kilometre 
imtidat eder. 

Cihan harbinden sonra istikla
lini kazanmış olan Finlandiya hü
kumetinin teşkilatı esasiye ka
nununca cumhurreisi sulh zama
nında Fin ordusunun başkuman
danıdır. Harp halinde bu salibi -
yeti seçeceği bir generale tevdi 
eder. Başkumandan doğrudan 

doğruya cumhurreisi emrindedir. 
Ve ona karşı mesuldür. Teklif: Kcnıli,J dh·anıh:ırbc \'C -

rilmnJidlr. nefret \'erebilir! Bir tanesinin elinde boynu~dan Memleket müdafaasına taalluk 
eden bütün meselelerin halli 
için gene cumhurreisinin reisliği 
altınıda altı azadan mürekkep 
yüksek şurai askeri vardır. 

llapishnne miiılüriinün nzlnti: Cuhi b::nim burnumu tıkamak garip ve kaim bir düdük diğer 
Cuno mütnlea ômlrlı>rime düo;.er. 

(Devamı var) 

istcdil!imi görünce şaştı: birinin elinde ağaç kütüğünden o· 
- Bizde buna (Tahura - Cam· J yulmuş uzun bir darbuka yardır. 

hu) derler ki (gelin ağ:ıcı) demek (Devamı var) 

. . . -~ .. \ . . 
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Karnımızda ki mikroplar 
Mikroplardan pek kor 

karız, onlardan sakınmak için 
elimizden geleni yaparız ama 
ne yaı:•'.ak bü~bütün kurtula· 
mayız. Yeni doğan çocuk ilk 
nefes alınca havadan ağzrna 

mikroplar girmeğe başlar. Ço· 
cuğun sütlü ağzı mikropların 
çoğalmasına da müsait oldu

ğundan mikroplar orada ço· 
ğalmakta kusur etmezler. 
Çocuğun dişleri çıkmaya 

başlayınca dişlerle etlerin a· 
rasında v~ bir de havasız yaşayan mikroplar orada öremiyc 
başlar ... 

· Bereket versin ki insanın ağzı onların hepsini sağlam br 
rakmaz, bir çoklarını da telef ct:ier. Vücudda mikroplara karşı 
tabii mücadele daha insanın ağzında başlar. Biribirimize laf 
yeti~tirmek için çene çalarken ağzı:nızın içi:ıde geçen bu mü· 
cadcleyi seyretmek mümkün olsaydı hayretten çenemiz 
kili denirdi .. 

Mücadele şiddetli olmakla beraber ağızdaki mikroplarrn 
hepsi telef olmazlar. Neticede şu olur ki, ağızdan mideye gi· 
den her lokmanm bir miligramlık parçasında elli bin kadar 
mikr-:>p saymak müm'.<iindi.ir. Mikrop ilminde erbab olanlar o 
mikrop1arın cinslerini ve her cinsten ne kadar bulunduğunu 

hile ayırt ederler. 
Mikropların en kuvvetli düşmant midemizdir. Sağlam 

mide orada mikrop bulunmasına hiç tahammül edemez.. Ye· 
mekleri hazmetmek için çıkardığı ekşi madde mikropları da 
- hazmeder gibi - eritiverir. Mide ekşisi yclunda ve iyi çrkar 
sa m:dede pek az, ehemmiyetsiz sayıda mikrop kalabilir, fa
kat iyi çıkmazsa, gene pek çok .. Onun için mideleri zayıf olup 
ta eı,şiyi az çıkaranlar, midede mikropların sebebinden çok 
geğirirler. 

Mide mikroplan hemen büsbütün telef ettiği için yemek-

Yazan: Dr. G. A. 
ler oradan ince barsağa gidince hiç mikropsuz . kalırlar. Kamı· 

mızın - mikrop bakımından • en temiz kısmı ince barsakların 
arasıdır. 

Fakat yemekler kalın barsağa varınca!... Orası dehşetli 
mikrop yatağ.:iır. İnce barsakta mikrop kalmadığı halde ye· 
mekler kalın barsağa varınca mikropların nasıl gelmiş olaca· 
ğma tlbii taaccüp etmezsiniz: insanın hava alan kapıları sa· 
dece ağız ve burun değildir. İnsan oğlu beş yaşına vardıktan 
sonra karnındaki mikroplann sayısı akıllara hayret verecek 
kadar büyük sayıda olur: 

Bir rivayete göre 485 milyar, bir rivayete göre daha çok, 
l 28 bilyon ... Mikrop saymak pek te koaly bir iş olmadığından 
iki rivayet arasında bu kadar ihtilaf olduğu için kusura bak· 
mamalısınız. Mikropların cinslerini ayırd etemek isteyenler, 
şimdilik 240 çeşit bulmuşlardır. O kadar mikrobun n-e kadar 
yer tutacağını merak edenler de insanın karnından çıkan 

maddelerin, suyu ayrıldıktan sonra, yarısı mikrop olduğunu 

hesap etmişlerdir. 
Bu sayılar hem et, hem sebze yeyen insanların karnında· 

ki mikroplardır. Yalnız sebzeyle, yahut çokça sebzeyle geçi· 
nenlerin karınlarında daha az bulunur. Sebzelerin kendileri 
daha az mikroplu, etlerin daha çok mikroplu olmalarından de
ğil, karnrmıza davetsiz misafir olarak gelen mikropların et 
yemeklerini tercih etmcelrinden ve et lokması bulunca keyif. 
lenerek daha ziyade döl bırakmalarıntan .... 

Buda pek tabii... İçtimai hayatta da davetsiz misafirler 
et lokması, mevsimine göre kuzu dolması, yahut hfndi kı~art· 
ması bulacaklarını umdukları sofralara daha ziyade rağbet 

gösterirler. Et yiyemiyen züğürt insanların evine misaC:r da· 
vet edilse bile isteyerek gitmez ... 

Karnınızdaki mikropların bu kadar çok sayıda olmasın
dan dolayı telaşa düşmemelisiniz. Bunlar hastalık mikropları 

değil, bizimle hoş geçinerek karnımızda ya~ayanlardır. Orada 

bizi rahatsız etmeden, biribirlerile cenkederek, biribirlerir.i 
de telef ederler. Hastalık mikroplan ba~ka. Bunlar karnımtza 
girince bizi telef etmeğe çalışırlar. 

" ' ' . -· - - . . . . . ... ,"' 

Finlandiya ordusunun hazeri 
mevcudu 3 piyade fırkası, 1 
süvari livası, 8 topiu alayı ve 1 
istihkam topçu ala} ı ile ı tanlı: 

taburundan ibarettir. 
Pi ·acle 'ırkalan: 3 alay piyade, 

2 alay sahnı tc pçusundan t er ek
küp eder. Bundan ba2ka h er a
layda lıarp köpeklerinden foaı et 
hir müfreze ile zırhlı oto:nobHl .ı 
d.:n ve tan·klardan müteşekkil Lir 
bölük vardır. Bu suretle 3 piya
de fırkasının hazeri mevn•clu 
13.000 neferle 500 subaydan 
ibarettir. Demek oluyor ki Fin
la:ı :iiyanrn hazeri piyade :uvveti 
3~ OCO neft·rden ibarettir. 

.r:rı: c;üvari livası 2 sü11a1: alayı, 
1 a·ı:' ta!.ıuru, bir irtibat bClüğün 
den ıb:ır~ttir. Haze:i mcvc~du 
2000 ndc;dir. 

Finlandiya ordusunda hazer• 
de sahil muhafaza bataryaları ve 
tayyare defi topları hariç olmak 
üzere muhtelif çapta 20 batarya 
top mevcuttur. 

Bütü:ı bu ral:amlar cemcdile• 
cek olursa Fin ordusunun tekmil 
kuvvetinin 40.000 insandan mil. 
rekkep olduğu meydana çıkar. 

Hazeri ordunun böyle zayıf 

görünmesine mukabil seferde 
Finlandiya ordusu oldukça kuv
vetli bir manzara göstereh'.lir. 
Çünkü Finlandiya askerlik mü -
kellefiyeti kanununa göre 17 ya
şından itibaren 55 yaşına kaöar 
her vatandaş askerlik mecburiye. 
ti ile mükelleftir. Fin orduıı:u 

her sene 26.000 vatan.c"aşı silah 
altına alır. Bir sene talim ve ter. 
biyeden sonra terhis eder. Fa . 
kat her sene üç sene evvel ter• 
his edilmiş askerler tekrar sitah 
altına çağrılarak 3 aylık bir ta
lim !devresi geçirir. Her üç sc· 
nede bir bu üç aylık hizmete çağ. 
rılış kırk yaşına kadar devam e-
der. 

İşte ancak bu usul sayesinde
dir ki henüz yirmi senelik müs
takil bir devlet olan Fin toprak
larında bugün askeri talim ve ter
biye görmüş yarım milyon va. 
tanda~ ilk hizmete çağrılış gü· 
nünde seferi Fin ordusunun bel· 
kemiğini teşkil etmek ilzere ha· 
zırdır. Finlandiya bu suretle bir 
seferberlikte tamamiyle müceh• 
hez 30 fırkayı bir arada topla. 
yabilecektir. 

Fakat Finlandiyanın seferi 
ordusu yalnız bundan ibaret de
ğildir. Hazerde Finlandiya 29 
askerlik mıntakasına taksim edil· 
miştir. Bu mıntakalarda ayrıca 

askerliği meslek haline getirmi1 

milis kıtaları da mevcuttur. 
l 938 de Milletler Cemiyetinin 

neşrettiği askeri salnameye göre 
bu milis kıtalann mevcudu 100 
binden az değildir. 

Demek oluyor ki küçücük 
Finlandiya bugün 620.000 kişilik 
bir ordu ile Rusya kuvvetlerine 
mukavemete çalışmaktadır. 

Vakıa bu odunun Rus ordu
suna kat'i bir galebe kazanacağı 

iddia edilemez. Fakat araziden 
ve göllerden istifade etmeği bi· 
len, memleketi müdafaa etmek 
azmiyle yüksek maneviyatiyle 
600 .000 ki§ilik bir ordunun, ara. 
zinin nıü:;aadesizliği yüzün:len 
büyük kuvvetlerle harbe girişe

miye:ek olan Rus ordusunu e
peyce müddet işgal edebileceğini 
:fü§ünır.ek pek te hatalı olmaz . 

Tütiin m~!--.,.ulü te~b:r 
e'lildi 

:\fcmlı·ketin her t:ır:ıfınıl:ıki tütüı . 

r.' oHr~i IP~Jıl f Pılllmişlir. 

'l'r:ıhzo:ı ''e l'ııl:ıllı:ınc mınt:ıka 
sın tl:ı lıu ~rrıe üç lmruk milyon ki· 
in liitliıı hlilı~aı c !ilm i ş. i\luğla tü• 
liiıılcrinılcn ilk lıin lınl~ a 31-36 

! kuruş :ırasınrl :ı s:ılılmıştır. 

• 

• 
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Londra, Teırinisani (Hususi) 
- Son hafta içinde Londralılann, 
harp haberlerinden geri kalan 
boş vakitlerini işgal eden bir kaç 
kahraman var. Bunl:ı.rdan biri 
(Mavi gözlil prenses). diğeri 

(Lordlar Kamarasının kaynata· 
sı), bir liçUncUsU de (Patinaj 
kraliçesi) dir. Şilphesiz ki, tn· 
giltereyi bugiln en fazla harap ve 
harpta aHikasr olan hadiseler 
meşgul etmeseydi (Patinaj kra. 
liçesi) günün baş kahramanı o· 
turdu. Fakat (Mavi gözHi pren· 
ses) de onun büyük rakibi sayı. 
la bilirdi. 

Bun<!an bir sene evvel Joyee 
Blencouve iıı:ninde bir kızla Si· 
yan prenslerinden Trengganulu 
Mahmudun evlenmesi gUnün 
ba§lıca dedikodusu olmuştu. 

(Haber) okuyuculan da bu de
dikodulu macerayı bu sütunlarda 
okumuş olduğunu her halde ha. 
tırlarlar. O zaman, bir İngiliz 

kızının bir Siyamlı ile evlenişi 

değil de, bir Siyamh prensin bir 
İngiliz kızım alması mesele ol· 
muştu ve memleketteki ağabeyi· 
il prensi, prenslikten çıkannış, 
yeni geline de prenses Unvanı 

venniyeceğini illln etmiıti. 

İşte şimdi Siya.mm Trenggamı 
prensi, karde§ini affetmi§ ve 
Londrab yengesini Trengganu 
prensesi olarak tammrıtır. Fakat 
ona kendisi bir isim taJmuı. onu 
prenses Putri Çahaya Mati dif11 
ilin ediyormuı ki bu da onlann 

•dilinde (Mavi gözlU prenses) 
manasına geliyor. 

Mavi gözlil yenge hanımdan 

.anra Lordlar Kamarasının ka. 
yınpederinc geçelinı: 

Geçenlerde Londn efktmı· 
mumiyeaini bir fılmin mUnaka· 
psı i§gal etti, Filmleri sanailr e
cen heyet bir filmin oynanmaaıM 
=üsaade etmiyor. Bunun &erine 
film firketinin mUdUrll ortaya 
$ıkıyor, heyetle şiddetli bir mU.. 
nakaşaya giriıiyor. Nihayet, tir· 
ketin hakkmı mUdafaa için mah· 
temeye mUraeaata karar veriyor. 
Kendisine avUkat tutmasını tav. 
liye ediyorlar. Fakat o: 

"Davamı ben kendim müda· 
ba ederimi.,. diyor. Fakat ln· 
gilterenin en salahiyetli film mU.. 
tehassıslarrndan biri olan bu za· 
tm davasına bir çok kiıi de işti· 
tirak ediyor ve nihayet meseleyi, 
mahkemeye dügmeden halledi. 
70rlar. 

Bu ate§ll mUcadelc .e miina· 
Jr:qacmın, her halde, genç bir 
adam olduğunu tahmin edersi • 
niz. Halbuki ,asırlık denebilecek 
lblr yaştadır ve Lordlar Kamara. 
sının kaynatası ismi verilen de bu 
nttır. 

Açık muhabere - -
Ankara Fişek Fabrikasında 

Bay Bedri Kuçaya: 

Yolladığmız mektupta bahset. 
tiklerini% tamamen haklıdır. Bü· 
tWı bu mah.zurlan biz de biliye. 
ruz. Fakat harp vaziyetinin do· 
ğurduğu imkansızlıklar b:ışka 

türlil hareket etmemize mani ol. 
maktadır. BugUnlerdc arZUJ1'\Jzu 
tamamen olmasa bile haftada 
bir iki kere yerine getlrmcğe ça· 
lıpcağı.z. 

ve koc:ısınm Lordluk ismini de· 
ğil, soyadını taşırdı. 

Kral beşinci George bu idete 
bir son veriyor. Bunun üzerine 
Lord Dunedin krala: 

d şıf 
Çalışkan bir arka • 

öldü ,,. ııiı' 
Yeni Türk gazeteci.1~1'~ 

leme hamlesine, t~rt!~dııtl~ 
dan büyük ve can 1 1ııJll11 9 
kunmuş arkadaştarı;~ııi tel 'I 
detin diln vefat ettı,.,ı ıcııd'~ 
le haber aldık. Bu ı;;nJl'lı; ,i ~ 
nüz otuz yaşını bu J!},.ıcı~ıt" 
kan bir sanatk~rdI· uşlll· r 
iki çocul~ snhibı olJ!l çc'"!tlC.ftl 
sız bir hastalığın v:~ l<&: 
battFrimiz bu ;?encı c, oltıl re 
ıı ilesine ''başları sat eYıc' 
dileriz. Tanrı rnhnıe 



ltJı ifil ık lüı ~ iP> © rr 
Qksim stadındaki kupa maçlarında 
F enerbalıçe Beyoğlusporu 1 - O, 
Qiatasaray Beşiktaşı 3 - O qendiler 
~hçe: 1 1 seyirci kalmalan Bcyoğlusporu 
il muhakkak blr beraberlikten mah-

ll3Por: O rum etti 

~~airn stadında 10.000 Oyun da Beyoğlusponın Fener 
~~ nde stad mecmuası· kaleslnl sıkıvtırdı~'I 'bir sırada so_ 
~,, .... ettiği turnuvaya baş na erdi. 
hQ rnucibince ilk oyun or: · Bcyoğluspor ara ..... l . ,9 e,_asaray: 3 '<tııı ndı. 

11 ~?nan Akının idar~ '!'.Je~ikt- .. 
~d l'llusabakaya iki takım 

o 
roıariylc iştirak etmiş 

~~e- Cihat • Frıl, Le. 
l't• • Hayati, Fikret 
u"' Boncuk ömcr, Me· 

Diln Taksim stadında gtlnUn en 
mühim karşılaşmalarından btrlnl 
de Galatasaray • Beşiktaş takını.. 

lan yaptılıır. Hakem Saminin da
veti Uzerine takımlar §U kadrolarla. •ı' Basri. 

ııapor: Caf'atino - Cive sahaya çıktılar 
B~ilrtnş: 

Gala tasa.ray: 

Osman • Faruk, Adnan • Musa, 
En\er. CcW • Salih&ddln, Eıtak, 
Cemli, Budurt, Seraflm. 

Oyuna Galatasaraylılar başladı· 
lar. Bcşiktaşltlarm mlldafaada kal 
mak istedikleri ilk dakikalarda an· 

laşılryor. Siyah • Beya.zltla.rm bu 
temayillll oyunun bAklmlyetinl mu 
cadeles!z olarak Galata.saraya kap· 
tırdı. 

• ~to • Cambaz, Eti yen 

0 ~ca, Çulafi, Ratklif l\lclınıet Ali - Tact. Farul• • Net'. -
·~,. Codorn. ınl, Bedii, llüsc3in - Rıdrnn, Sııb· 
Q anın tafsilatı: ri, Suldur, Şeref, E~ref. 
b :1 12,30 da Pcranın 
t : hücumu ile ovuna bas 
~t:.~-er .ınuhacimlerinin ke 8. Takımları , <ıcımlerlne ver~ii!i tor 

'"'}'a~a dolaşarak K. Filı 
•' :r:'ikretin ani olarak 

'< dcs Şut kale direğini ya- F enerbahçe B.: 
ll :Şarr cıktı. 20 inci da - -. • B 

4 
3 a - '·.ı.~a&aray: . ·~ }'atinin kalevc şandel. 

çq~. Çafatino güzel kur· 
1 Jınde bir Beyoğlu hü
İıı ~~ner kalesi karırtı, 

• cı defa yaptığı plon
•. ~hlikevi savuşturdu. 

t~•.ı . dakikada Farubun 
• t ~ı,ıc gönderdi iti topa 
l~.:ı~ yapan Çaf:ııtinos 
~·~ın önüne düşürdü 
l~~~e vuruşu Feneri ga. 

t.1, u:-dı. 

', . ~ i?t'•lan P"ra?rbr Fc 
t ·bni bir hayli sıl:ıştırdı· 

DUn Taksim stadında, Galata.sa
ray - Fenerbahçe B. takımları hu
susi bir milsabaka yapmL5lardrr. 

l1k devre Fenerbnhçe 2.0 gibi 

Fenerbahçe bir gol daha atarak 
Fencrbahçe bir gol daha yapnrnl: 
vnziyeti 3.0 yapmıştİr. Galatasa -
ray takımı gUzel bir oyunla 3-3 be 
rabcrc vnı:iycte kadar gelml§SC de 
son cb.kikalnrda Fenerba.hçe bir 
gol daha yaparak maçı 4-3 kazan. \>t ~S'ta bir gol \•,cama -

'ı: , ~\·re 1 - O Fenerin mıştır. 
~':! ne!i::ekndi. 

~~t~ct DEVRE 
lt"kı~ birinciye nazaran 
\~ 1• ~ldu. Mai71Ubiyctten 
"oiiı ıcın canla başla çalı . 
ili Usporlular ovunun bz 
~cllaren hfıkimiveti ek 
latıer kalesini bir hayli 

ı:a rEa d:ı, Cihadın güzel 
tşısınaa netice al:ıma· 

~t~~ikada Bnmbino topu 
~~ atarı\k boı kaleye r.ön 
~iğer oyuncuların 

~ölge kupası 
n1açları 

, l>or: 
''t!,p .. 
~-!toy· 

5 
3 

l:ı,ı_ l<•pt • • 
·.~ "• oı}:csi direktörlüğü 
~~1 •• lertıp edılen Bakırkö}' 

"11.I böl k .'a ge ·upası maçla· 

1~1• ~lk oyun Bahattin 
"ilo aresınde Arnavutköy 

11 r lakrmlan arasında 
r ı..k dakikalarda Arnavut 
'il. 

<ı l'i ı>enaltıdan olmak 
t~~oı l:aptılar. On dakika 
,• .. galıp vaziyete geçen 

1
l 1Ulcr Akınsporun da· 

, \·e 
l'a guzel oyunu kar§r 
~ naznadıkları için üç gol 

1rey; 3-2 m"ğlQp bitir. 

dev 
~~ rede 2 gol daha }'a· 

ll::>r sahadan 5·3 galip 

() "I 3 l' t: u: 
tL • 

() •1ısar: 2 
~ 1qı>:1n Rumelihisar He Ha 
·~ .. 1ınları arasında ve ha· 
.ı_ ı;.t. G:!zenin idaresinde 
~ıt:ı ~inci devreyi 2-1 biti
< ~&lu takımı ikinci dev. 
~ı{t bir oyun tutturmuş· 
~a~ ısar takımı ise penaltı 

~ rlik sayısını yaptı. Son 
a }} numelihi!;ar takımı 1 
ru~l'erck sahadan 3-2 ma~ 

Hcind ~d.'..mf: maçları 

Tehir edilen ikinci kUme maçla· 
nna dün Şeref st.ndmdn devam e. 
dilmiştir. 

KarngilmrUk Davutpaşnyt 4-1, 
Galatr.ı;por, Gnlata gençleri 1.0, A· 
nadoluhi~ar dn Fener Yılmazı 2-1 
mağlüb etmlşlerdir. 

Top hemen mütellıadiyen Beşik
taş yan sa.ha.smda oynanıyor. Si • 
yah • beyazlıların sağ hafı ve sağ 

beki çok serl oynuyorlar. Ga1atn
saray~ tehlikeli ini.ş1eri Beaiktaş 

kalesini zorluyor. 

Yedinci dakikada, Salflhaddlnin 
ortaladığı topu Cemll nefis blr de
plasmanla Buduriye geçirdi. Fa • 

kat Buduri bu güzel fırsatı kaçır. 
dr. 

On dördUncU dakikada Galatasa-
ray1ılar gilze1 bir iniş yaptılar. C.e 
mil, Faruk • Taci hattını adetli ya
rnrnk ilerledi ve kalecl)i aldntan 
bir §iltle lopu nğinra taktr. 

Beşikta~lılar bu gole mukabele 
etmek emeliyle heII:en hUcuma 
geçtiler, fakat çok güzel oynayan 
Gnlnt.'.l.Sarny haf hattından kurtu.. 
la.bilen toplan Adnan • Faruk mil 
d:ıfaası derhnl inde ediyor. 

Galatasaraylılar 26 mcı dakika -
da yine Cemilin hazırlndığt bir va
ziyetten istifade eden .Eşfağm a. 
yağıyla ikinci gplleril!i çıkardılar. 

Devrenin bundan soıııııki kısmı 

Galatasaraym hafif bir D.stllnlüğü 

Ue fakat golsUz olarak geçti ve bl· 
rlncl devre de bu ,ekllde 2-0 Ga· 
lata.saray leh.iııe neticclendl 

.lKJ:NCt DEVRE: 

lkinci devrede Galatasaraym 
tazyik.l da.ha oJddetlenmf3ti Beşik. 
tq mlldafaaamm çok sert oyna • 
masma ve Şerefin de orta muavin 
yerinde müdafaaya iştirak etmeel
ne rağmen bu bukı gittikçe gid
dctlendl. 17 dakika lle 35 inci 
dakikalar arasında buna1tıcı bir 
şekil alan bu çemberden Beşiktaş. 
ltlar münhasıran şanslı olmak yü· 
zilnden kurtuldular. 

Devrenin 37 ind dakikasında 

Eşfak, UçUncll golll çıkardı. Bunun 
hemen akabinde Mehmet Alinin 
Serafime savurduğu kaadf yumruk 

yilzünden hakem Beşiktaş a.leyhl· 
ne bir penaltı verdi. Bu penaltıyı 
Buduri avta atmak suretile mUhim 
bir sayı frnatnu heba etti ve Ga
latasaraylılar sahadıın 3.0 galib 
çıktılar. 

Yugoslav futbol 
takımı geliyor 

Burada klüplerim.izle maç yap • 
,mak U.znre geleceğini evvelce haber 
ve.rdl..&fmiz Yugoslav futbol takımı 

ayın yedinci perşenbe gtınU konvaıı. 
siyonelle 1stanbula gelecektir. 

1940 Olimpiyhdı 
yapılamıyor 

Brüksel, S (A. A.) - Olimpl. 
yad oyunları beynelmilel komite.si 
reisi Kont de Baillelatam, 1940 o
Umpiynt oyunlarmm yaptlamıyaca· 
ğını ilan etmektedir, 
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q ~~Da u \S' u 

Ankara 
Mu~ıafız ıücü 

4 - o 

1 i k maçları 
5 - O , Mask espor da 

galip geldiler 
Ankara (Hususi) - Dün mü- t~leye yakın bı. mesafede bulu.. 

sait bir havada Muhafızgücü sa- ı nan Şabi:ı gay~ sıkı bir şiltle ta· 
hasında yapılan şampiyona maç. kııruna ilk gölü kazandırdı. 
lan futbol meraklılarına çok zevk Daha ilk dakikalarda yapılan 
li ve heyecanlı dakikalar yaşattı bu gol, Harbiyenin kuvvei mane· 

llk devre karşılaşmalarının 90' viyesini sarsmış fakat :Muhafm 
nuncusunu teşkil eden karşılaşma· bilakis teşvik etmişti. Büsbütün 
lar, kalabalık bir seyirci kütlesı açılan Muhaftzhlar yerden seri i· 
tarafından takip olundu. nis}erle sıkıştırmağa başladıktan 

Maakesp'lr: 4 Harbiye kalesine ~deta yerleşml~ 
..... ·• O bulunuyorlardı. Dığer taraftan, 
uneş: i\ğabeyleri tarafından ağrr bir 
ilk maçı, Maskespor • Güneş ta. mağlQbiyete u~ratılmak endişesi. 

kımlan yatpı. Bedrinin idaresinde le çalışan, \'e bütün gayretlerine 
başlayan ve Maskesporun mutlak rağmen CeHil ve Rızanın yapmı' 
bir hakimiyeti altında cereyan e- olduğu iki gole mani olamıyarak 
den maçın ilk devresi Ahmet, A· devreyi 3-0 mağlQp bitirdiler • 
dem ve Musanın yapmış aldukla. 
n birer golle 3-0 Güneşin aleyhi· 
ne neticelendi. 

İkinci devre, takımında ufak 
bir tadilatla sol haf Cevadı hücum 
hattına alarak oynuna b<iışlayan 

Maskespor, bu defa Gün~n sıkı 
bir müdafaa oyunu ile karşılaştı 
Hatta, Maskespor kalesini ?.aman 
zaman tehdit eden Güneş hücum· 
lan, müdafaanın yerinde müdaha. 
lesi olmamış olsaydı, golle netice
lenecekti. Fakat,. dakikalar ilerle
dikçe enerjisini kaybeden Güneş 
karşısında üsWnlüğünü yeniden 
tesis eden Maskespor Cevadın kay 
dettiği çok güzel bir golden sonra 
maçı 4-0 kazandı. 

Muhafızgdı: 
f arbiye: 

5 
o 

Bundan sonra sıra günün :i. 
him karşılaşmasını te~kil eden 
Muhafızgücü Harbiye maçına 

gelmişti •. Her iki takım da en kuv 
\'etli kadrolarile sahaya çıkmışlar 
dı. 

Oyun Harbiyenin gayet seri bir 
inişiyle başladı. 

. Muhahı takımında ilk defa oy· 
r.amasma rağmen çok muvaffak 
o!an Ekremin sürüklediği top Rr 
za vasıtasile Ş?hine geçti. Esasen 

P~Tl 

21. a 1Spatüllil ka.'ık 

21. F: la cuiller avec la spa· 

tule a 

21. t: the spoon with the spa
tula a 

21. A: der Löffel mit dem 

Sımtel a 

22. GAZOMETRE (gıııl:ırm 

muhafazası l~ln cihaz) 

a tıltaeı ile beraber cm· 
zlği 

b depo (gnıin kap1adıj;'I 
yerden çıkan m:ı.yiln 
geçtiği kab) 

c gnz tilbü (enhubesl) 

22. p: le g:ızomctrc (un ap. 
ııareil pour la conser
vation des gaz) 
a le tube avcc le bou

chon 
b le rcservoir (le vase 
d'cxpan~ion pour lP 11 
qulde a dcplnccr) 

c le tube n gaz 

2 t: the gasholder 
a tbe tuba \vftb the stop· 

per 
b the reservoir, or fun. 

ne1, of rcs,.,rve supply 

far fluld dJspJacement 

lkind devrenin başında, işi bi~ 
az gev§ek tutan Muhafız pek anr 
olan Harbiye hücumları kar§Isın· 
da bir müddet bocaladıktan sonra 
yavaş yavaş tekrar kendini topla. 
yarak, ilk devrede olduğu gibi mu 
kabil akmlarla, oyunu tekrar Har
biye nısıf sahasına nakle muvaf· 
fak oldu. Fakat. bu defa eskisin
den çok daha iyi çalışan Harbiye 
müdafaası, bilhassa merkez mu.. 
hacim Rrzayı marke ederek Mu-
hafız muhacimlerine gol fırsatı 

vermiyordu. Fakat, bugün, ikinci 
maçını oynayan sağaçtk Ekr~ 
yorgun olmasına rağmen, yaptığı 
mükemmel ortalayışlarla takımı· 

nın iki sayı daha çıkarmasına yar 
dun etti. Bu gollerden ilkini sıkı 
bir şütle yapan solaçık Turgut, 
ikincisini de vole bir şütle Harbi· 
ye ağlarına takmış olduğu topla 
takımına beşinci sayılı kazandır

mış bulunuyordu. 
5·0 gibi mağlQp bir vaziyet~ 

dOşen Harbiye, hiç olmazsa şeref 
sayısını yapabilmek için ranla 
başla harekete geçti. Fakat. Mu· 
haftzlılar, buna imkan bırakmıyan 
bir oyunla mukabelede bulunu. 
yarlar. Oyun bu neticeyi muhafa
za ederek sona erdi. 

n 

c the gas.plpe 

22. A: der Gaaometer ( efn 
Gasa ufbcwahrungsge· 
fliB) 

a der Tubus nilt dem 
Stöpsel 

b (das Reservoir} der 
Vorratsbehiilter !Ur 
die Vcrdıii.ngungsIIU.S· 

slgkeit 
c das Ga.srohr 

28. SCHtEtBU..'B KURU. 
TUCUSU (lınliicla, hava
sız yerde Jmrutmak için) 
(kurutmak ,.e ya kuru 
muhafaza için) 

a lı;ı' a hoşnltma maki_ 
ncslnc giden boru mus· 
luğu 

28. F: l'excicateur m. a vide 
de Schelbler (pour la 
dC' .. ~iration ou la conser. 
vation a SC'C) 

a le robinet communi· 
quant avec la pompe b. 
vide 

23. t: SchPfbler's vacuum de· 
siecntor (for deslccathıg 
[for dryfng] or keepUıg 
dry) 
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H X B E R - i\lişam Posf:ı~ 

Almanca dersi 
Seri ve asri HABER Mctodiyle 

ıe mutedil ücretle ders almak is 

1 Grip, Nezle, Nera!,;:, Baş. D~ş, Kırıkl!l_c, $oğuk Algı..Yllıklaı ı ve 
:eyenlerln "Almanca öğretmeni,, 

!smine mektupla gazetemize mü 
racaau • 

Sabah, öğle ve akşaTTI 
Her yemekten sonra mutlaka qünd• 
defa dişleri niçin temizlemek lazun • ... 1 k. :ı 

.ır ... t:"n ... rı te~ ın e~r . . 

lstanbul Elektrik TramıVaY. ve Tünel işletmeleri 
\ 

umum müdürlüğünden 

1 - Muhammen bedelleri 31000 ve i20 lira tutan 200000 litre adi 
ve 4000 litre oktanlı benzin kapalı 7:ırf usulilc s:ılın alııı:ıc:ıktır. 

2 - !lluv:ıkkat teminat ('.!3i9) Jirndır. 

3 - Eksi ilme 15·12-!>39 cuma ıii ııii s:ı:ıt Jj de Mclrolıan binasının 
beşinci k:ıtında toplanac:rk olan :ırtıı rma \'C eksiltme komisyonunda ya· 
pıl:ıcaktır. 

4 - Bu işe nit şnMn::ııncler icl:ı re veznesinden 159 kuruş muknhı

lindc tedarik edilebilir. 
5 - Tek lir mektuplarının şart namedeki t:ırir:ıt d:ıiresintlc hnzırlu

narak s::ı:ıt 14 e k:ıdnr 7 inci k:ıttaki komisyon l,utipliğiııc iııızn muk:ılıi

lindc verilmiş hulunın:ısı lfızııll(lır. (!l'90i) 

p -t 
V AKIT matbaas~ ~ 

kısmını yeniden Kitap 
tanzim edip açmıştır 

Kitap, mecmua, gazete basar. 
Tabiler namına dizği işleri alır. ............................... 

Tokat Vilayetinden 
1 - Tokat Turhal yolunun 244+277-244+927 kilometreleri 

arasındaki parke kaldırım ve beton turutvar in~atı ~afia 
vekaletince tasdikli (226!9) lira 13 kuruş keşif ve projele· 
rinc göre 20.12.939 tarihine rastlıyan çarşamba günü saat 
14 te umumi meclis salonunda eksiltmesi yapılmak üzere 
kapalı zarf usulile eksiltmeye konulmuştur. 

2 - !\Iuvakkat teminat 1698 lira 68 kurustur. 

3 - Eksiltmeye girmek istiyenlerin eksiltme için muayyen olan 
günden en az 8 gün evvel Tokat nafia müdürlüğünde mü· 
teşekkil ehliyet vesikası komisyonuna müracaatla vesika 
alması, ticaret odasında kayıtlı olduğunu gösterir diğer bir 
vesikayı da hamil bulunması lazımdır. 

4 - Teklif mektuplan isbu vesikalar ve muvakkat teminatın 
makbuz veya banka mektubile birlikte tarifatı kanuniye 
dairesinde eksiltme saatinden bir gaat evveline kad:ır ko· 
misyon reisliğine verilir ve mukabilinde makbuz alınır. 

5 - Yukarda yazılı olanların haricinde gönderilecek teklif 
mektuplan kabul edilmez. 

6 - Posta ile gönderilecek teklif mektuplannda teahhür vuku· 
bulduğu takdirde mesuliyet kabul edilmez. 

7 - Her nevi riısum, tellaliye, gazete ilfin ücretleri üzerine iha· 
le olunacağa aittir. 

8 - Daha ziyade bilgi edinmek istiyen, keşif, proje, fenni ve 
eksiltme şartnamelerini görmek arzu edenlerin daimi encü· 
mene müracaatları lüzumu ililn olunur. (9757) 

-------------- - - -··---·- - ---- ~·· ·--· 
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a tho cock for evacua
ting 

%3. A: der Scheiblcrsche 

V aku umc.xsikka tor 
(zum Trocknen ocler 

Trockenaufbcwahren) 
a der Evakuierungs· 
halın 

24. Kı\PSCI, (~anal,;) 

21. F: la capsulc 

24. f: the evapornting pan or 

bas in 

2.ı. A: die A bdampfschale 

25. S \CAYA!\ (potnlan 

ısıtmak için) 

2,;, 'F: le trianglc (pour le 

chauffögc dcs creuscts) 

25. İ: thc (wirc) tri:ıngle (for 

heat!ng crucibles) 

25. A: dns Dreicck (zum 

Erhitzcn von Tieo;cln) 

2G. T \KT1P. CiHAZI 

o. lmmi (ltornü) 

b ~'ll\ ıı ı:hk b Llon ( tc lti'ı
üf ctHrcn) 

8!fl 

\'il 

26. F: J'apparcil m. a distiller 

a la cornuo 
b le ballon rond (al. 

longc r., condenscur /il,) 

26. t: the distillation appa

ratus 

a. thc retort (thc alem· 
bic) 

b the round fiask (the 

roundbottomed flMk, 

the flask wlth round 

as rcclpient vessel or a, 

daptcr, as condenser 

recciver or eondcnser) 

26. A: der Dcstillierapparat 

a dic P.etorte 

b der Rundkolben (als 

Vorlııgc, Konden. 
sationsgefiiC) 

27. POT,\ PE:\St 

27. F: la pince a creusets 

27. t: thc crucible tongs 

27. A: dic Ticgelzange 

2s. nü{'mrnn nuxı st 
( aspirasyonla siiı.m~ 

i <:iıı) 

:ı c;ii:ı:~rç 

28. 1": l'cntonnoir m. de 

Ankara caddesinin en işlek, en muteber yerinde 

Kiralı dükkan 
V AKIT matbaası idaresine müracaat 

Nafıa Vekaletinden: 
9·12·193!) cumartesi giiııii s:ıal 11 <le Ankara<l:ı Xafia vekaleti bin:ısı 

içinde m:ılzl'ıııc miicliirliiğii oılu~ınd:ı loplaııan malzeme eksiltme konıis
) 0111111d11,l"itıınh11lda siiınrüklii ve nı lııjlı ol:ır:ık t:n:rnmcn lrnhnrlı ya· 
lıut t:ıın:ııııcıı mazollıı \·eyahut kısmen buharlı, kısmen ma1.0llu olarak 
tesllın 'Şarlllc :ıHH Ye yedeklerile bl.'r:ılıer hııharlı silindirin beheri 8500, 
\'C gene nlllt \'C yetleklerile heralıer mazotlu silindirin beheri 8:!50 lirıı, 

muhaınınen bedelli 10 aılct yol silinılirinin tabii olan sevk yollarının 
lıili'ıh:ıre görülecek lüzıını üırriııe ılc~iştirilıncsindcn miite\'ellit m:ısr:ır 
farklarının Yckfıll.'le ait ol:ıcağı hakkında y:ıpıl:ın tadilı'ıta pazarlık usu· 
!ile yeniden cksillmc5İ yapılac:ıklır. 

Eksiltme şarlnnmesi ,.e teferrüatı 42:; kuru~ bedelle malzeme mii
dürliif.:ündcn :ılıııabilir, 

;llıı,·akkat tc:minat: 
ı ~ıcklini n lıuharlı veya mar.ollu olarak teklif cdece~i silinılirlerin tıı 

tar bedeline naz:ıran 2190 :\o. lı kanunun 1G ıncı rn:ıtl<lesine göre ola· 
caklır. 

Çünkü Unutmayınız ki: 
B:ıkıınsızlıkt:ın çfıriircn 

di şlcrJ ıı,b:ıdeıııc ik, kızamık, 

enflocnza, ve h:ıtıfı z:ıtürrieye 
yol açlıkları, illih:ıp \':ıpnn 

diş ellcrile kiiklcrinıle mide 
humması, apandisit, ne\ ra"· 
teni, sıtma Ye roııııılizm:ı 

y:ıplıih feııııen anl.ışılrıııştır. 

Temiz ağız ve ım~l:ım dişler 
umumi viicut s:ıj:llığıııın en 

birinci ş:ırlı olınu~tur. Bin:ı· 
rn:ılcyh ıli~lerinizi h<'rı.:iin 

- l:i:ık:ıl 3 defa· (H:ıdyoliıı) 

c.li5 ın:ıcuııile fırçıılayurnk 

sıhh:ılinizi J(:ır:ınti rcldıilir· 

siniz. Bu sııre'I<' ıııikropl:ırı 

irnh:ı cclerek ılişleriııizi ko· 
ruınu5 olursunuz. 

B .. .. · l.k 1 l hh · · · kotııt• utun t : ı e ere car~a r , :-.t~n1zı 
Sabah, öğle ve akşam her yemekten son:-a 

günde 3 d<'fa dişlerinizi fırçalayınız. 

VAK 1 T 
~ 

Na.. Yaran •e TOrlı:çeyt tetfr~rn ıds sıf'; i 
1 Kader (\'oJterden) Asım lJa ::ıa 
2 Olimpiyad oyunları Vildan Aşi r ,O' 
3 Kıleran, Terr;ı,. esrarı ((jalopın'drn) G. V. 

1
1S 

4 Yugoslavya sey:ıhat notları Asım Us sı' 

5 Şark Ek<1pre'l1nde cinayet (Chrıstıe'<lcn) V. G. f' 
tJ Etrü-;k Vazosu (Prosper Meirme'den) Haydar Rlfat -
7 Her memlekette birl.:ac güıı (~luhtelif mıiellıflerdcn) pt -

~hmet Ekrem 311 -
S Son kornın (Fon l.üknerde'den) Fethi Kardeş 1ıt -
9 Kafkaoıı hıkayeleri (l\azbek'ten) Niyazı Ahmet s1I -

10 !fon Ehli~:ılıp muharebeleri (Kollins'ten) Ahmet Ekreı1S ' ' 
11 Futbol li.ııideleri Nüıhet Abbas ~ 

İslcl.lilcrin IDll\':Jkknl !l' ınİnat Ye S:trlnamrsinde ~·ar.ılı Yes:ıik ile bir 
likte ayni gün s:ı:ıt 11 de mrzklır J-omisyonda h:ızır bulunnı:ıl:ırı ltirnıı· ~------~a..---fll!lll#" ,. : -w~ ~~ <lır. ~99511) (liliO) 

• 

Büchner (pour la fil· 
tr.ation par aspiration) 

a le tamis filtrant 

28. İ: the fillerin~ flask (thc 

Buechner funnel; for 

filtering, filtrating, 
str:ılning, pcrcolating, 

for exhausting by suc. 

tion, filtering by means 

of a vacuum, filtrating at 
the pumps) 

a thc funnel with perfo· 

rated platc 

28. A: dic Nut.'\Che (der 
Biichnerhoichter; zı:m 

Fi!tern. Filtertiercn, 

Absaugen) 

a dns Filtcrsieb 

29. Il.\Y.\N 

mek, tahn etmek itin) 

29. F: le mortier 

a. le piton (pour le 

broyage) 

29. t: thc mortnr 

a. the pestle or pounder 

(for rubbing, pounding) 

29. A: dic Reibschalc (der 
(Mörser) 

a da.s Pistill (zum Rci. 

ben, Stampfcn) 

30. KRİSTAIJSUYı\R 

30. F: le cristallisoir 

30. İ: the crystallizing b:-tsin 

(thc crystallizing pan? 

o. hımın eli (<löğmck, ez· lı 30. A : dio Kristallisierschale 

5'27 • 

'"ü"' aya tt ro ı •' 
va snne~~ 
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