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Süveyşe gelen kltaatın kumandanı 
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tine gitmi§ler ve vekil J:"eneral j çuk saat müddetle vaz.iycti tetkik 
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Naci Tmazm yanında '°eç vakte i etmiştir. 

Un u kadar kalmı§lardır. ı T . t . . R uh 

'~tirna; ~ M 1 s 11· H g e 1 e n ordu de rha ı ................................................. .,..., .. ı:az~;:~. ~":ı".:.ıd.~-
sıl\d b basıret sa.ha- F' I"' d • 500 
:~\:r~~:!"'i~:fE:~~-yakın şarktaki muhtelif ın an ıyaya 
v.:~a~:~~~AN KuMçMı ı!ar nizonla ra sevk edildi tayyare gönderiliyor 
~ıın~'k~~\let m<'ruurları İ{'ln . Ed . tk ' Sovyetlerin tazyiki Kareli ve Summa 
lı,~llııun \ıc~· ~dilmic; olan t('}mlit enın nu u: 
~:i ~c:~=~:Jc~::nw:~~ıu~::ct~~ı;~ Prag ve Varşovada Cephelerinde SOn derece Şİddetlendİ 
~etıt<'ı.kllii.t ıınızlleki içtimai b:ısi- cereyan eden 

r ı· ını11 k 
arı.. ı. ~u b .~o .anını h:ıtırn 
lıırıı ı\:ı. uı111 :ıhıs uz<'ıinclc Vfı - Xiı 
bu " bııı1111 ilP. f ... manıl'n nvni fi. 

1 
~ clerd lıı~~.0rtız. \ r1 ık bi7.d<' ii • 

lt anı ı:ctnı~ne p:ırırıak b:ıc;mA . 
h Cııı hl ~ hr. 1 

Facialar 
Şimdi başka hükumet 

~ . merkezlerini tehdit 
· ediyor 
' Londra. 13 - Harbiye nezareti· 

,~·~:ı.taı, ~c ~l lc geliyor ki bu ı ... 1 l 
hı.._ lr ı., d~e~ lmdar ~irlrt, J.an l 
'I; ttı~ıtıl, gıt lir. Eh1l'n C\ \ t • ~ 
lııtıı-z ı~ ( 1 ı.Uı-r hu isi 1 ın•ı • 
dar bı ı:'ı "11 """'e fle umun • ı 
~ :(' l( 'Jn 1 l'lini bir uer<'ce~ e J,n-

nin bir tebliğinde, Avustralya \'C ' 

rnı ıc-rc!ir. n:le d~- """"""''~ 
..-..-..; 

r l •ıaıetııl~cı:-!c .surette b;rço:, 1 

. ( Drv .. .,... 4 iinrü..ı .. ı l\lı ır mbn) )arından bir ~rop lnı:lliz miil<'bl\Mlıılarmdan ders alırla.rkta ... 

Yeni Zelanda kıtatmm orta şar· 
ka gelmeğe ve mürettep mahalle· 

( Devamı 4 Üncüde) 

etdar11 kanlar içinde 
Sokağa fırladı 

Ç ,~sfaltta on kanlı ayak izi bıraktıktan sonra düşüp öldü 
l'<.t " Gen ıgı apartmanın zemin katında da\ Eıki ÇekosiovakY.ada 

· e boğazı kesik bir kadın cesedile karşılaşıldı Almanlar tah-
cs şidat yapıyor 

1\raldul· sokaldn ılii-,iip öldüğii yerde ... 

! Pariı, 13 - Alman hududun· 

l dan bitaraf memleketlere gelen 
hab:rlere göre Slovakyada mühim 

askeri sevkiyat vardır. Buraya 
birçok Almar. askeri gelmi§tİr. 

Sevkiyat dolayısilc yolcu trenle· 
rinin seferleri durmuştur. 

Hazırlıkların yakında bir ha· 
rekcte işaret eder mahiyette oldu· 
ğu, bilhassa tebarüz: ettirilmekte· 
dir. Son bir emirle Moravyadaki 
hastahanelerde yatak mil:tannın 
1 marta kadar behemehal 50,000 
adedine çıkarılması istenmiştir. 

,. .......................................... , 
rmı biriktirenler, mQkemmel bir l.i H ~~~0!!~!.Y~~~~~.!I 

olan kapıcı birşey bilmediğini söyliyor t" .. :~;~:~~~!:;~~:;::.::~:dır. 
.( Y azııı ~ üncüde l 

Bir }'in lie.~if kolu 

Londra, ıs - Finl!ndiyada Sovyet . 
!erin hUcumları dlln §İmdiye kndnr 
görlllmemlş bir §iddelte olmuştur. 

Tazyll< gitgide artmaktadır. Finler 
mukavemet etmekte ' 'e dUşmanları· 
na ağır zayiat verdirmektedirler. 

Roma radyosunun verdiği haberle· 
re göre donmuş olan Ladoga S'OlilnU 
geçmcğe teşebbüs eden motıırIU blr 
Sovyet mU!rezesi, Finlerin top ateşi. 
le buzları kırmaları üzerine gölde bo-
''U)muşlur. 

Sovyet tazyiki bilhnssa. Summa 
cephesindedir. Ancak dün on beş ki
lometre genişliğinde olan bu cephe· 
de Sovyeller 30·150 kişilik küçük 
ınU!rezelere hücum etmekte, bunları 
l:IO §Cr tankla ye çok şldllelli bom 
lıardımanlaı la himaye ctmel<tedirler. 

Muharebeyi maraşal Voroşilof'un 
bizzat idare ettiği haber veril' 
mektedir. 

500 Tayyare 
P.arl , ı 3 - Hol anda ,.c Danlmnr· 

ka mcnbalanndan '\'e rilen bir bııbcre 
gi:ırc mUttefıkler pek :rnl.ın(la Fin· 
ıa,nd.iyaya 400 tayyare gönderecekler 
dlr. ltalya da 100 tayyare gbndcrc· 
cektir. :Finllındlya ha \"a lru' ve ti eri 
böylece son sistem GOO tayyare llo 

tak\1ye edilmiş olacaktır. 

Sovyetlerm çevirme 
hareketlerı 
Jlclsinkl. 13 (A. A.) - 12 şubat 

tarihinde Kareli cephesinde cere. 
yan eden muharebeler, evvelki 
gUnkU milcadelclerdcn çok daha 
~iddelli olmuştur. 

Ruslar, hattı harbe mühim milc
tarda tank sevkctmişlerdir. Bun

lardan bazılarının hacmi 70 tona 
baliğ olmaktaydr. 

(Devamı 4 üncüde) 

Son Dakika 
Sovyetler 3 2 istih
kam zaptetmişler 

Mcskova, 13 (A.A.) - Sovyct 
resmi tebliği, Kareli Berzahında 
betonarme ı 2 topçu kıtası dahil 
olmak üzere 32 müdafaa istihka: 
mının zaptcdilmiş olduğunu bil" 
dirmektedir. 

"KIZILAYIN SiSTEMATiK 
ÇALIŞMALARI HER TURLÜ 

TAKDIRiN FEVKiNDESiR,. 
lngiliz Generali Did zelzele 

sahalannda yiyecek darlığı 
kalmadığını söyliyor 

(l:"azl!lı S UncUde) 
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Sovyetlerin N G h 
iDARE EVİ: ıstaııııııı AaQra ~ 

iksar ve ümüş a· -5:.~"~-:fi" lenden biraz ötedeki bir masada oturuyorlardı. 
)erhal yerimden kalkarak herifin suratına bir 
okat aşkettim. 

Yabancı 

memleketlerdeki 

Teknisyenlerini 
çağırmaları üzerine 

d . 1 1 1 :!:...;..-·-~~ ne e. yenı ze ze e er .. :::.;.;.-~.;i. 
Nilıaret h·i oldum \'e o çılgın· 

:a ellence geceleri t~rnr başladı. 
Gene hiç unutmam. Bir gece 

~arıılesko isminde bir ndamm ter. 
ip ettiği eğlencedeydi. Dükreşteki 
rkıh k:ıh\C' :-den birinde çalr~n 

İe\'al isminde bir kula tanı-:· 
tnn. O gece Nargilcskonun eğ

encesine onu <la götnrdfun. Nargi· 
eskonun arknda~larmdan Guido 
asko isminde bir genç, bir aralık, 
ııcağızı tahkir eden bir söz sar. 
etti. Konu511r1arken, arkadaJan· 
a: 
- Şu kıza da bak! kendini bir 
atab zannediyor. Kının kırım 
mtma"ından geçilmiyor! dediği. 
i i,ittim. 
Benden biraz otedcki bir masa· 

a oturuyorlardı· Derhal rerim· 
n kalkarak herifin suratına bir 

okat a:JketUml 
Adam ne) e utrradıi:,rım ~mlı. 
ir kadından tokat yemi' olmanın 
erdili utanç bir taraftan, yediği 
okatm sebebini anlayamamak, 
ir taraftan, hem şakın, hem hkl· 
etli bir halde bana bakıyordu. 

endisine tokatm acısı ile beraber 
bebini de anlattım: 
- Bir kadının arkasından söz 
ylemenin cezası ck-seriya böyle 

bir tokat yemt!dir, dedim. 
Guido Vaslm tokatın maddi acı· 

mdan ıiyadc onu yemiş olmanın 
evt acısına dayanamıyacak bir 

1KJ31Mı, Bana karp, tabir, elini 
ldıramaz.dı. Ulradılı bu haka. 

etin mesulO olarak. beni bQtOn bu 
yete tam§tırmıt olan Rleder

dilelloya çafırdı. 
Omrilmde hiç görmediğim ve 

Bar sahibi, ne yapacağım şaşr· 
mı~t.ı. Zira ''husucü temsillerinde 
b:lhJtssa benim numaralarımla pa· 
ra kazanacağını bcnım tdupumda· 
l:i arti tler de kabul ctmiyecckti. 

Bunu dilsfinen Monto bano. yal 
vardı, yakardı, nıha}et kabul et· 
tim, fakat bir şartla: 

Husuc:l tem ill<'re çıkacak olan 
arti"-tlerimin Clcretini ben 
\·erecektim, yalnız bunlara muka· 
bil Montow~n :ı.ynca para ala· 
caktım. Montos bunda belld be
nim kendisinden fazla kar edece· 
ğimi nnlamakla beraber kabul et· 
ti. 

O sıra1arda, yeni bir ,ıa] nuına· 

rası icat eden Anna Tredane Mos· 
ko\'ada idi \"e bize rakip bir sar· 
kılı gazinoda yaptığı numarala:-fa 
müthi~ alkış topluyordu. 

Bunu haber alınca Monto m 
biraz cam c:1kılmı~tı. Kendi ine: 

- Meral· etmeyin, dedim. Ben 
hafta ıçinde onun hal.kından geli· 

Sovyet Rusyada 
bulunan 

Ecnebı teknisyenler 
de dönmeğe başlaaı 

Ba§ka yerlere mürettep olan f elnketzedelerden : ABON,~...,. ŞAR~t_.A 1 
1 a. ... ı~ tJIO tlr. llAO KA 1 

latan bula gelip yardım iıtiyenler de var ı • .,.,. uı • •·2• • J 1 •• ,... a.a. • ...:ra • 

Kendiler ine felaketzede süsü 1 =~~~~fı;'::-;-.-:::~- , 
veren beş kişi yakalandı ı·-

ı\ılkara. 13 - oeır.n haberJeTO Bunıua. diğerleri groı devamlı Hamallar 
;öre, Nlksarda 10.2-94() gUnU ıa· sur tte yardnn edilip edllıniyece· .. • • • 
lt 12.45 ve 12.55 de ikişer sarJyo i;1 Ankaradıın sorulmW!lur. AlmL Dun eakı ıdare heyetW 
sUrr-.n hafif, 19.45 do 20 saniyeUk cak covnbıı göre muamele yapıla- den bir kİ§İyİ bile 

lAblstJuun Almnn nr tara.tından 'ilddetli olmnk üzere Uç zelzele ol- caklır. • d d"I 
ı, ali tlı:orln \'nrpQ\'B 11cf1.nıUmlze mUJtur. DUn sabah aaat 3 de gil· Dikkate çarpan bir nokta da yeni en &eçme 1 er 
lltl eden Polonynlı tnclrlcnl n Elaig rlHtUIU olarak !!lddotU blr yn sar- ııudur: MU~tlfıp yerleri lstanbul Hıunallo.r comlyeU ~nelik ııe1'd 
Şor zeı:ccal ve dört çocuğ\lyla b!rllkt~ smtıst daha duyulmuttur. Hasar haricinde olduğu halde kendilikle- uınum.1,ye toplantm dün yapılınfl ~ • 
bugünkü kon,·nnslyonel trrnlle ıı hrf }'oktur. rlndPn ııııehrlm.lz~ gelen l>O kadu çok bararcUl olmu§tur. Çok katabf' 
rulze gelmlııtır. GllmUşhnnode O\"'\rclki gece bl· felAketzede villıvete başvumrak lık olan ve yüzlerce bamalm ceıııl· 

Bu Polonyalı allc, s yııtıallnl Urk rl hnflf \'e blri §lddetllce olır.ak U. yıırdım lsteml§lerdir. Bunlara ıuı· yet b!Dasmm merdivenlerinde ve 6'-
pıı.aaportUe ynpnıı vo memleketimize ı zc iti zolıelc olmUJtur. <'tik mUrelteb ycı lr-rinde b:ılulabl· nünde blrlkmeslnJ intaç eden bU tol" , 
yerle m ge karar \•ermiştir. Dlln ana.t 12 de t> saniye devam loceğindP.n kondllerlno tayin olu. lanbda cemiyet idare heyetine ;1-

E. Şor, Lehlstanda lKtlaaJI tıuhran eden amudi bir %elzcle daha o1 • nan mmtakalnra gitmeleri ta\•alye deUe bUcum ccUlrnl§, eanafın baJ<kıod' 
hUkUm stlrdllğUnU, bu yüzden orn- muştur. Hasıı.nıt yoktur. olunmu,tur. üyaa uğraW~t. l§lerin ,.e murac--'' 
('l&ltl bUtUn TUr tlcrln hicrete hazır ŞEJmt~ôZY. Ot:J,E,"'I; Diğer taraftan felılket mmtaka- !arın battan savma cevaplarla gr 
lanmt\kta olduklannı lıtr muh11rrtrl. l'EJ .. AJtrrtEDEI.m larile alAlta.sı olmııl,P da kondile- ç~Urlldigtnt aöyıtyenler oınıuıt.ııl 
rnııe all)len1ı~ur. tine fcl!lı:et.zede eUsü veren beş CcmiyeUn yeni yıl bUlçest 6 ~lJl 11,. 

Almıınyıı.dan kıı.ça.n Çek gençlerin- Son gOnJerde ~Jule mmtakala· ltl!!f yak la.'Unlf ve polise teslim o- olanLk t.eablt cdlldlkten sonra )-eııl 
den mt\rekkep 28 ki IUk btr kafile do rından gelen memur ellelerilc bir· lunmuştur. idare hoyeU seçimi yapılmı;Jtır. Gff 
Btı.lkanlarcln bir müddet kaldıktan ilkte şehıimlz:e yerle1'tirllcn felA· Şehrimizdeki bütll., fel~kP z-rle- vakte kadar l!IUren HÇ!mde eski td&I' 
11onra Yunanistan yoJu~1n bugün gel 

rirn. m~tır. 
Hakikaten öyle oldu: Anna Diğer taraftan Sovyct nusyanın 

lcetıedelerln mikd:ın (1300) n !ere elbise! ve palto dağrtıldtfı btıyeUndcn hiç biri yeıılden ııeç!lflll' 
bulmuştur, haldeı bazı klivlii fcl!ketıedclerin ıni§Ur • .NcUceckı yeni idare hcyetlıı' 

Bunlar:ı ikinci nylrk inşc b deli peimUrdo kıynfotlerlc dolaşmakta ıwıtarm ecı;:lldlği aıüatılmı§llr: SU• 
olarak nllfua be.şınıı. dokuzar lira oldukları nazan dikkati cclbctmiş. ıeynıan. Jıluslala Cebeci, Hau.n G6_. Tredanenin k8'.'alya ile yaptığı ı ecnebi memlckcUerdel<I teknlııyen Jı· 

numarayı ben tek ba~ıma yaptım çilerlnl geri catmııası uıerJnc Bov· 
ve ondan sonra 0 kabaranm bı.itün yet Rwıyadn ı.ıuıunan bir kısım ce. 

üste ·ı · b! • b k tme nebi teknisyenler de m nıJckcUcriııı 
m ~ n e..."'J :ıım ara a ·ın C • dönmcJe 1ıa,1aını !ardır. Bunlar nra· 
ye ba,ladr· smda olan Ud kanal mQbendial dUn 

Montos '°!< memnundu. Yeni ınilirlrnlzc gc!ınJşUr . .Burndıı.n Amerı
yeni ve çok zengin mil~teri'cr edin· kaya hareket edeceklerdir. 

mişti. Artistlerim hususi odalar· 
daki husu i temsillerine devam e· 
diyorlardı. Fakat ben ~imdiye ka· 
dar ·sahneden hariç hiçbir yerde 
oynamayı kabul etmemiştim. 

Bir ak§BD1 Mont08, ga)•et zen· 
gin ve itibarlı bir adamın geleceği· 
ni söyledi ve onun odasınd:ı bir iki 

At ve eşeklere 
n1aske ! 

lzmit baytar müdürü vi .. 
Ji.yet meclisine bir 

teklifte bulundu 

tevzi edilmiJ ve bUtnn ıaıı:rf lh. tJr. tUrk ve Necip. 
tlyadarı da t('mln olulUllufttur. Bunlarm nlbL .. ,. ve paltolıınnı 

Bundan başka zolzelı> mmtak:ı. satt.ıklarr anlnıjıldığmdnn kenıill~ -
tarı halkmda.n olup da !cWcet u- rinc tekrar eşya verllmivccektir. 
oasmdn lıtanbulda hulunanlardan Felı\.ketzedrJere alt tşt•rle meşgı,ıl 
vllAyctc mUracaat edenlere de e.y· olan \'ali muavlnJ H:ılllk 'lhlld hu 
ni ııekilde yardana başla.nrn1şlrr. nk~e.m Ankaraya gidecektir. 

ilk ve orta 
mekteplerde 

Erkek talebenin aaçları 
3 numara ile keıilecek 
lat.&:ıbul maarit mUdUrlllfü " ....... ._ ............ ~~ 

lngılizlerle bir 
mukavele imzalandı 

1 O bin ton üzüm daha 
alacaklar 

İngiliz - Türk ticaret 
anlaımuı 

Lood~ JJ (A • .\.) - Londrad' 
3 §UMU& akdclunan 1ııg!Uz • 'fUt' 
Uc:aret anıaımuı bugün bir ~ 
kitap hallnde nefre.dl mlfUr. 

10 §Uba.t.t& roerlyet.a girmeJCI' 
olan bu &DIBfm& 81 mart 19.U tartıı" 
ce kadu merlyett.a knlacak ve f.Pl"' 
ıa tarihinden Uç ay evvel !eahl nıtı"' 
olunmadığı t.AkdJrdo kend'llg1ncte' 
uzayıp gldecelıtir. 

Anıa.,m& mucibince, muteakJtıt:I' 
rapılacak lhraent takaıı muıımeıcsııı' 
tabl olaC4ktlr. 
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ovyet taarruzları 
Pek • 

1 şiddetıend 
Kareli cephesinde Garp cephesinde 

• Oü.n ıec 
ceaı 8 f e Stokholmde hararet 
lUr. 1~1rın altında 34 e dil§· 
bu de 8Cnc_denberi Stokholm 
~dedilın~ _ıııddetli bir soğuk 

300 bin kişi ve 1000 IFransı~:!:~k~Lmumi 
tank tahşid ettiler 
Finler adetçe az olduklanndan 

mevzıi ılerlemeler le ıkt ifa ediyorlar 

Seı lk ıştı. 
lld~ıa kralı dün birinci ordu 
iiçlincugeneraı Van Der Ve

raı de l{ ordu kumandanı gc. 
kab r

1
ahe ve erkanıharbiyc 

• Alın u etmiştir. 
etnıe~u nehirlerinde 11eyrüsc

için bi ıere romorkör müba
iitnu rUAlnıan heyeti Roter. 

• lte· § r. 
ıaıcu h 

defa 
1
rn ur Ruzveltin üçün-

,., o araıı: . . h ~ 
. --~liğini reuııc~m urluga 

t \'e k?Ymıyacağına dair 
\•e te:n1es.ı Uzerine Amerika 

,12llılıetu ~ nazırı Farley ken. 
ltoıııan gtnı koymuştur. 
a h· Ya ile Bohemya ve Mo-

1lrlaye i · tıılt ııı daresi arumdaki 
uaıneıeı . . . 

eıııirn erını tanzım e 
llaıırı ~eyi Romanya harici: 

· afenko di.ın imzalamış-

-~t 'lJ· .. ~. ı..; ~·oktan çıkan köprU me-
Uıı ta~ 1 Yazısında, Gazi kop-

t ıtıea.1,: Parkelerinin bir mem
l'llııUıı 1ı:ı Olduğunu kaydederek 
~or ~ hanıa ait muameleleri 
ı-ı.rdtıı' kSprUye döşenen parke 

tdittıı oderııtr tekerlekli vesait 
ıleıı le.ıı e r6re, gUnUn birinde 

' C~ k k, ağır veya ha!lf top. 
'•t 1 ~ llzıtngelirae ite yara-

l\ıı bir krederek ıöyle diyor: 
12~tkJı lara!ı §U ki köprU 

1 en tahta parkeler kendi 
t1!:, buııı n çıkmıı ağaç~r da 
ı~tt ar lthaJA.ta nit en haya· 
ıııı '4ıtı ltlıı ıncmleketin döviz 

lıtıt ., ltlnı~rde Franndan ge-
~P ~bu tahtalar pek çabuk 
.,, da Ya~rak yenileıeceği, her 

Ilı l'llıııe1t 
1 

Ct ınemJekeUere aipa-
4 'llıltur lzııngeleceği hiç dll~U-
ct~ • 

ut ltJc~n beton olarak yapıl-
? da '°n •tın!§ bir köprU nuıl 
b llıı 111 radan tahtaya çevril
ir tttı Veya bu makamı ıuaı e

~ "• ~Veya bir heyetin sadece 
loıı Yer1.rı.•u neUceai midir? Yok

lc lllıta ~ •onradan tahta ku11a
~&k tarının ıahsan bir ıey

llt ~nhut baıkalarını ka-
lı buethı au mu vardır? Daha 

1l'etı11 ıneydanda olan zarar-
ıııı<lir '> ~bebt •&dece bir atlı he-

ltı · 1.oıt.a. 
'ııta.tbı herhangi bir tara-

I..ondra, ıs - lo"'inlandiyadan 
~elen haberlere göre Sovyet ku
mandanlığı biltün kara ve ha va 
kuvvetlerini .Mannerhaym hattına 
ltarşı tah§id etmektedir. 

Taipala mıntakıuıında Sovyet pi. 
yade kıtalarile tankları topçunun 
himayesi altında mütemadiyen ta
arruz etmektedirler. Topçu. bütün 
Kareli berzahı cephesinde durma
dan ateş etmekte ve Sovyet tay
yareleri Fin kuvvetlerinin gerile • 
rini bombalarnaktadırlıır. J.IUııa
hidlerin söylediklerine göre Sov -
yet kumandanlığı kızılordu ku
rulu:unun yıldönümü olan 23 şu. 
battan en•el her ne paha,ına olur
aa olaun bir netice elde etmeğe 
çalıımaktadır. 

Kareli berzahında general Me
ı eekov'un kumandasında faaliyette 
bulunan yedinci Sovyet ordusunun 
Uç kolordudan mürekkeb olduğu 
emin bir menbadan öğrenilmi§tir. 

Bu üç kolordu 12 piyade fırkası, 
4 ağır tank livuı, 3 orta ağırlıkta 
tank lı:ıtasından mUrelı:kebdir. Fır
ka topçu kuvvetlerine 240 mili. 
metrelik 18 toptan mlirelı:keb or
du topçu kuvvetleri ile ray üze
rinde hareket eden 3 deniz topu 
ılave edilmiştir. Bu kuvvetler 300 
bin kişi ve takriben 1.000 tank o
larak tahmin edilmektedir. 

Fin kıtalarının adetçe zayıflığı 
Marc at Mannerhaynn kuvvetli bir 
•mukabil taarruza geçmekten ve 
harb mıntakuınm bqka bir nok. 
ta.ınnda bir 9a3ırtma hareketi 
yapmaktan meneylemektedir. 

Fin krtalan mevzii ilcrlemelcrlc 
iktüa etmektedirler. 

' FiN TEBl.t(;l 

Dünkü Fin resmi t<'lıliği ıtudur: 
"Kareli berzahında düıman hü

cumlarına ayni eiddetle devam et
mektedir. 

En ıiddetli .ta7.yik Summa mın
takasında olmuı} ve mUtt'addid düş. 
man fırkaları topçunun himayesin
de taarruz eylemiştir. 

Ayni zamanda düşman Muola
jarTI mıntalı:aaında da 1.50 tankın 
müzaheretile taanıızlarda bulun-41l'etı .,.,.., ! bir ıuııstımal fikri l'le -. r muştur. 

ınlaıı '<lly DliBman. Ladoga gölilnil ve Fin. 
ette llıtaı an:~ k1 bu noktanın lindiya körfezini kaplıyan buzla
h..~~tkık a :me.welenln ciddi nn üzerinden geçerek Finlandiya 
~ld.ır ve tahkikten geçirilme- körfezlnı ,.evirme,.•e t-ebbüs et-

\l&L '•.• " J ...... ·••qu mişııe de 'f."'inlandiya topçusu Sov-
llııu, ~ rıyet yet kıtaatını dağıtmııtır. 
1
')'e u~- bugllnkQ makalealnde DUnkü günde Rus zayiatı fev. 
t o•ıyan ' 

r ~kte<tı tıahanın imarından kalade ağır olmuştur. 72 düşman 
~1lket ~· >.!Uharrır bir tarar- tankı tahrib edilmiştir. 
ı.~'rt ~ &atııa Yardımlar ve ıı. Aitolkide 10 ve 11 ıubat günle
;c-ıı oı:-:1 •derken dlğer taraf- ri yapılan mü,ademel~rde düşman 
~ ' bııarı h kaaabalann yeniden 380 ölU vermi~tir. 
Ilı lkıltıer Y Uauııunda. 8111.kadarlar- Kuhmo mınta.kasında Finlindi-

lto1tı.Yı :ı~dıtıııı zikretmekte yalılar düşmanın milteaddid mev
tı .. ~etı tuıı.. ruz ettirmektedir: zilerlni ele geçirmişlerdir. Ruslar 

l''ıl ~ Pek rile azamı imkAn 500 kişi kaybetmiştir. 
~ tneıc:buk it görUlm~.lnl Ha\•nlarda, Finlandiya tayyare • 

eıı btıe 'tntz.de hUkQmet tet- !eri düşman kararglhlannı ve 
~oları ;: dotru, en iyi ve en müfrezelerini defaatle bombardı -

'&~)'"'aıt •lerebUeceğinl 1Up- man etmişlerdir.,. 
O tetJtn .. 

~t -.erın netlcele- Harekat sahasında hava faali -
l'!!t'tı. :ı bekliyoruz. .Mesele- yeti fevkallde ıiddetli olmuştur. 
e~'ltket llna.1taıaaına lmkAn Kızıl hava kuvvetlerinin faaliyeti 
llb,1_- "ı:ııu1111a&haınızıa •ıkı all- cephe mıntakuma inhisar etmiş
ltr~ v,~•ıntzın bu •afhada tir. Finlandiyalılar düşmanın altı 

"ttı1t ~n~ rnaıamat ve mu- tayyuesini düşUrmilşlerdir. Bun • 
~ili SOiur.,. etnıeaı elbette çok 1 dan başka Uç tayyareye de zayi 
~ -~ olmuş nazarile bakılabilir.,, 
ıllıt;ıle ~t y 1 BOMBARDIMAN 
'-l:ıcı. l'd4ı d1.a 8 çuı, ''Ruhlarda 
01-u.~>'le :ıın.. batlıklı ma

~r to Yor: 1-. • o rite 
S>ııat hortlaın r Clbt tUrlU tUrıu 

"• t'U}u 11 ••kı ıu h t lıltllll llılel'ln ma u 
t be •lteuercıe h ktim aUr. 

tlllı ~ ttıııek deg-ıı fikir ve 

Sôvyet tayyareleri dün akşam 

Viborg Uzerine bombRlar atmışlar 
ve şehri iki saat elektriksiz bırak
mışlardır. 

Şehir ayni zamanda uzun men-
7.İlli toplarla da bombardıman e
dilmiştir. l''" lcıcı ,~ detıı hUkOmetın 

ııı..1c di.ıı.ıeınek elt, bir ecnebi 
lJı bı.ı, 1r1._ Yanı bir gazete SO\TET TEBI.1Gt 

r' il -'11 Ctıa.t 
.c l'e111'1\1 ddeuı ten na. kadar MO!'kon, 12 (A. A.) - Sovyet 

ıı de • er ı.., __ . kil Mtllyor. t bı· - .. 
• •lıt ~Yet f in ı e ıgı. 

l tl'tıı anlardan d ç zelzele- Cephelerde lı:eıtif kolu hareket. 
nıtdır?,, a nıUthlı lır teri ve bazı noktalarda topçu faa-

liyeti olmuıtur. 

Ladoga gölünün şimalinde kU
çük piyade müfrezeleri arasında 
çarpışmalar dHam etmiştir. 

l\:arelı berzahında topçu faali
yeti ve bunu mütı:akip piyade eli. 
zütamları arasında çarpışmalar 
olmuş ve bu çarpışmalar nPtice -
sinde dlişman geri püskürtülmüş 
ve Sovyet ileri kıtaatı sekizi 
beton ve topla mücehhez olmak 
Ü7.ere 16 mUdır!aa istihkamını iş
gal etmiştir. 

Sovyet ham kuvvetleri istikşaf 
ve bombardıman uçuştan yapmış
tır. 

İNGİLTERE \'E f'RA.NSAD.\.N 
GÜ:SÜLLÜI.ER 

Pari", 13 - 150 Macar gönüllü. 
sU tam teçhizatla Fransadan Fin
landiyaya harekı:t etmiştir. Fin
landiya ordusuna giren beş bin 
bıgiliz gönüllüsünün 200 kişilik ilk 
kafilesi pek yakında Finlandiyaya 
doğru anavatandan hareket ede -
ceklcrdir. 

Bazı lngiliz gazetelerinin aske. 
ri muharrirlerinln yazdıihna göre. 
nihayet mayısa kadar 50.000 gö
nüllü Fin kıtalariyle birlikte har
bedecektir. 

Muharrire göre müttE'fiklerin 
Finliındiyaya müdahalesi Almanya 
ıle Sovyetler birliği arasında ıüp
hesiz bir uker.f ittifaka sebeb ola. 
caktır. Bu takdirde başlıca hare
kAt sahası şimale intikal etmiş bu
lunacaktır. 

AmerikRdaki Finlandiyaya yar
dım komitC'si birer dolarlık )ar. 
dımlardan terekküp etmek üzere 
bir milyon dolardan fazla para 
toplamıştır. 

karargaha gitti 
Paris. 13 - Garb ce1ıhesindc 

dün mühim bir hadise olmamış
tır. Almanltırın Fransız ileri k~ra
kollarından birine ya plıkları taar
ruz geıi püskürtülmüştür. Ayrıca 
karı;ılıklı topçu atl'şi olmuştur. 

Daladyenin ziyaretı 
Fransız milli müdafaa meclisi 

reisi ve harbiye nazırı Daladye 
yanında askeri kalemi müdürü ol. 
duğu halde dün sabah genC'ral Ga
mölen'in umumi karargahına git-
mıştir. · 

Daladye orada, şimali şarki 
cephesi kumandanı ile ordu grup
ları ve ordu kumandanlarının da 
iştirak ettiği toplantıya riyaset 
etmiştir. 

Batan gemiler 
J..ondra, 13 - 5827 ton hacmin. 

deki Belçika bayrağını hiLmil 
Flandr \'apuru, lngiltercnin cenu
bu şarki sahilleri yakininde bat -
mış, tayfası kurtartlmıııtır. 

Sof~ adan bildirildiğine göre Tin
tı:rn Abcy isimli İngiliz şilepindc 
bir infilak olmuştur. İnfilak huğ • 
day yliklü olan vapurda Burgazdan 
gelirken vukubulmuştur. Buğda • 
yın tahmili esnasında Burgazda 
vapura bir bomba konduğu tahki
kat neticesinde anlaşılmıştır. Bu 
suikastin komUnistler tarafından 
tertih edildiği söylenmektedir. 

Londralı 4000 ilkmektep 
talebesi kayıp ! 

LOndra, 12 (A.A.) - Londranın 

ilk mektepleri talebealnden ,.000 ta
lebeyQ kaybolmuş naz.ariıc. lıakıl111ak
tıldl1'. Bu mektepler, Edmontos ma
halle.sindeki mektcplerdir. Bunların 

mC\·cudu harbin ba§langıcınila 13 bin
di. Bunların bUyUk bir kısmı, kılyle . 
re dağıtıınııştı. içlerinden yedi bini, 
tckıar mekteplerine dönmUşlerse de 
dort bin talebeden hiçbir haber yok
tur. Tahliye komiteleri arll§tırmalara 
başlanıışlarılır. 

Amerikanın sulh 
teşebbüsü veAimanya 
B erlin zaaf telakki edileceğı end işe 

fazla alaka göstermiyor 
Anııtterdam, 12 (A. A.) - Al- Deyli Telegraf ise diyor ki: 

man matbuatı, Velles'in yakında ı "Büyük Britanya ve Fransa Bir
yapacağı Avrupa 11eyahati hak- leşik Amerikanın bUyük nüfuzunu, 
kında şimdiye kadar bir kelime samimi bir fikirle tasdik etmekte
yazmamıştır. dirlcr ve bu nüfuzun A vrupada 

Bitaraf gazetelerin Bertin mu. tesir icra ettiğini görmekle bahti
habirleri, Berlinde müşahede e- yardırlar. Müttefiklerin siyruıeti 
dilen ilk ak,Ulamelln, beklenildi - Amerikada, dünya sulhünU temin 
ğindcn çok daha müsait bir mahi- edecek yegane yol olarak teliıkki 
yette olduğunu kaydediyorlar. Bu edildiğine eminiz. 
ilk ak!ülamell. ihtiyatkar bir sil - Amerika cumhurreisi, sulbü le-
ktıt takip etmiştir. sis etmek yollarını arama proje • 

Rö •tere göre, Berlindeki bita. sinde. bütün ~·ardımımıza gilvene
raf müşahitler, nazilerin, bir zaaf bilir." 
eseri gibi telakki edilebilecek mev- AMBARGO TARAFTARLARI 
ahruıiz bir alaka göstermekten te
vakki etlikleri kanaatindedirler. 

Sumer Velles'in, Berlinde çok 
nazik, fakat hararetsiz bir ısekilde 
kal'lılanacağı anlaşılıyor. 

INCILIZ GAZETELERiNiN 
NEŞRiYATI 

Londra, 12 (A. A.) - Londra 
gazeteleri, Amerika eumhurreisi 
Ruzvelt'in, beynelmilel vaziyet 
hakkında malümat toplayıp bu hu
susta kendisine bir rapor vermesi 
için Sumer Velles'i Avrupaya gön
dermek hususundaki karannı, sil. 

Yaşfn;.'1on, 12 (A. A.) - Ayan 
hasından Moris, hükumet tarafın
dan Jponyaya ve Ruııyaya harb 
tayyP.releri gönderilmesinde tat
bik Pttiği mant>vi ambargonun bu 
memleketlere se\'kolunacak bütün 
e§.raya tatbikmı istemiştir. 

Hariciye enrümeni reisi Pitman 
bu teklifi tasvib etmekle beraber 
daha ileri gitmekte ve Rusya ve 
Japonyaya gönderilecek eşyaya 

kanuni ambargo konulursa daha 
müessir olacağını beyan et~kte
dir. 

tunlanna, göze çarpar şekilde ge- 336 doğumlular 
çirmektedirler. .. I 

Taymi.s diyor ki: çagrı ıyor 
''Sumer Velles Londra ve Pa- r.minönU yabıulcı Aa. 9ubrıılnden: 

nsto çok iyi ka!lılanacağına emin 336 doğumlu yabancı eratın ilk 
olabilir. Kendisine, vazifesini ifa yoklamaları 12.2-940 tarihinden lllba
hususunda yardım etmek üzere e- ren yapılmata başltı-nacak ve hergUn 
limlzden geleni yaptcağız. Zira öğleye kadar kaytt muameleal yapı
müttefikler kanidirler ki. bütün laeııktır. Dört fotoğraf bir ikamet ııe
\'akıa'lann bitaraf bir şekilde tet- ı nedi ve yeni yazılı nUfuı hUvlyet cUz. 
kiki, da\·alnrına, hnhangi bir avu. ılanlle blılfütc şubeye nıUracaat ct-
kaltan daha mUfid olacaklır.,, melen lilzumu illn olunur. 
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Yazan: H. OALKILIÇ 

G \Zt;Tt:um ı:ü3 le bir habu 'crıliler: Ü:.küdar lıalkı ı... 

f 
tan bul mehııslarıııa müracaat t·tlcrdt \ aııur ücrotlcrinlo 

lndı. ı.me,..iııi bteıni!)ler. 

Uiğcr taraftan dl•rıiı. tarifı• konıi ... yonu ) aııac·ağ'ı 3 ıllık toıılan
lı!>mda biilün yiık H yoku tarifeler ini ) l'ni ba~taı1 giiztlcn g~i- ı 
recı·k 'ı• irab ederse ürrellcrdc tııdili•t yııııacak. 

Jc·ab ederse• tabiri tuhaf dı·ğil mi·? Iluııurı kah etli~lııi, nilıa. 

yet, Ü:.kildar halkı dahi ısö~·hi3or. 

llt>rhaltlc bu tabir miimkıiıı olursa :;;t•l,lindc olarak. 

Hakikat lsll'nirsc. guguklu saat gllıi tr.l,rarla3111 <lururduk 
ki nwmlcl•etlmlzde miinakalat fiatı hay:ıt ııahalılı~'lnın haşlıca a
milldir. llatti& ti<-arl't yalnıı ınünal,:ılit fiatı üstünde o.rnıyan bir 
hiulisedir. Bir malın fiat mı ııuinaJ,alfıt ta~ iıı eder. Iluııdan dola. 
yıdır ı.ı hlitün riharı, modrm ticarı•tk, ha3 ret 'erecek mliııal,alat 
urıuluğu yaratnııı:tır. 

~h:dr. nakil Urrr.tleri gerek halk için, gerek tirarrt için ucuz
dur ıli~ C'<'.f'k kim çıkabilir~ ... 

Hayatı uru7.llltnıak içi ı miirınkııliıt fiatlarını azami lnılinnrnin 
şart oltlıı~ıınıı tekrar C'tmcl>tc Csküdar halkı) la beraber olmamak 
ehlen g('lf'me7 • 
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" KIZILAYI N SiSTEMATiK 
ÇALIŞMALARI HER TORLO 

TAKDIRiN FEVKiNDESiR,, 
lngil iz Generali Did zelzele 
sahalarında yiyecek darlığı 

kalmad ığ ı n ı söyliyor . 
Ankara, 13 - İngiliz • Türk 

yardım komitesi namına Anado
luda zelzele mıntakalannda yap· 
tığı tetkik seyahatinden dönmüş 
olan İngiliz generali (Deeds) 
Did dün ba§vekil tarafından ka -
bul etmiş, cece rodyoda intibala· 
rını Türkç: olarak anlatmıştır. 

Dost İngiliz generali ezcümle 
şun lan söylemiştir: 

··- Yirmi beş sene evvel, 
Trablus • garb henüz Osmanlı 
idaresi altında iken jandarma 
yüzbaşısı rütlıesile Aydın ve 
Konya vilayetlerini. 1913 tarihin· 
de de, mülkiye müfettişi olarak 
bir çok diğer vilayeilerini gezmiş 
t-lmak hasebilc güzel yurdunuzu 
ve sizi çok iyi tanıyorum. Muba
lağaııız diyebilirim ki, ömrümün 
en güzel günlerini geçirdiğim 
Türkiycye tekrar gelmek fırsatı" 
na nail olduğumdan dolayı son 
derece memnun oldum. Maalesef 
bu ziyaretim müessif bir hadise· 
ye tesadüf etti. 

Türkiyenin duçar olduğu bü· 
yük felaket ingilterenin her ta· 
rafında derin alaka ve teessür u -
yandırdı. Feliket karşısında Türk 
hükfımetile Türk milletinin gös 
terdiği tenanüd ve faaliyet ayrıca 
hayranlık ve takdirle karşılandı. 

Londra büyük elçiniz Dr. Tcv· 
fik Rüstü Aras'ın himayesi ve 
Lt-rd Loyd'un riyaseti altındaki İn 
giliz yardım hey'eti, Türk mill~
tine sempatimizi bildirmek ve 
mevcut müşkülata rağmen yar · 
dımda bulunmak üzere ihtiyaçlar 
hakkında fikir edinmek maksadi· 
le beni buraya gönderdi. Ankara· 
da Başvekil sayın Dr. Refik Say· 
dam ve Kızılay erkanile görüş
tükten sonra Şemsi Gönençle bir· 
likte zelzele mıntakasına hareket 
ettim. 

Felc'iketin şiddetini anlayabil · 
mek için vaziyeti yerin<le görmek 
lazımdır. Erzincanda gördüğüm 
felaket manzarasını ömrümün so-
nuna kadar unutmayacağım. Di· 
ğer kasaba ve kövlerde de vazi· 
yet yabana atılacak gibi değildir. 
Bu küçük yerlerde felaket nisbe· 
ten çok büyükttir. Nazarı dikka
timi celbeden mesele, her tara,fta 
ölenlere nispeten yaralıların az 
oluşudur. 

En yiiksek memurlardan en 
küçüğiine kadar, herkes vazifesi· 
ni yapmış. büvük fedakarlıklar 
göstermiştir. Büyük felaketten 
sonra tekerrür eden yeni bir zeı· 
zele neticesinde Besi köyündıs 
bir çok evlerin yıkıldığını. 3 ölü. 
15 yaralı bulunduğunu haber a· 
lan vali derhal felaket mahallinr 
hareket etmiş, altı saat at üzerin 
de seyahat ederek imdada yetiş 
miş, icab eden tedbirlefi almış 
tır. 

Sivas valisi de şiddetli soğu~a 
rağmen 14 gün zarfmdd 51 köyü 

at ve kızak üzerinde gezerek, ilk 
yardımları temine çalışmışur. 

Yeni Tokat Valisi bizzat fela
ketzedelerle meşgul olmu§. Sam· 
sun valisi de felakete uğraya:ı 
vatandaşlara ilk yardımı bizzat 
yapmıştır. Amasyadan hareket 
eden yardım ekipi beş saat zar · 
fmdil felaketzedelerin yard1mın3 
yetişmi~tir. 

Yeni rejimin genç valileri, es· 
ki rejimin valileri gibi sıcak o· 
dalnnda oturarak emir verme· 
mişler, bizzat vazife başına kot · 
muşlardır. Bu vaziyet yüksek 
memurlara inhisar etmemiş. bü · 
tün millet, hatta mahpuslar bile 
tedbir ittihazında cesaret ve ma· 
baret göstermişlerdir. 
Aınlan tedbirlerde ihç bir kusur 

ve teahhur olmadığına bizzat şa· 
hidim. Devlet teşkilatına mensup 
her ferd fedakarlıktan geri kal • 
mıyarak, doktorlar, hastabakrcı • 
lar ve ahiren vücuda getirilen 
köy sağlık korucuları nazarı dik" 
kat celbeden gayretler sarfederek 
büyük muvaffakıyetler elde et • 
mişlerdir. Yiyecek darlığı olma· 
dığı. giyecek darlığının da dahiı · 
den ve hariçten yapılan yardım · 
larla temini için mümkün olan 
çarelere baş vurulduğunu gör • 
düm. 

Bilhassa Kızılayın sistematik 
çalışmaları her türlü takdirin fev· 
kindedir. Etimes'uttaki Kızılay 
depolarının muntazam çalışmala· 
rını, Sivastaki Kızılay hastahane· 
sinin intizamlarının pek mükem· 
mel olduğunu zikretmeden geçe · 
miyeceğim. 
Mübalağasız oları3k söyliyebili

rim ki, Kızılay, her zaman olduğu 
gibi, bilhassa son bir iki ay zar • 
fındaki muvaffakıyetlerile bütün 
dünyada şöhret kazanmış bir ce 
miyet olduğunu ispat etmiştir. 
Böyle bir cemiyete malik olduğu· 
nuzdan dolayı cidden iftihar ede· 
bilirsiniz. 

lngiltereden gönderilen yardım 
eşyasının her tarafta dağıtıldığını 
görmekle memnun oldum. Bun· 
dan sonraki yardımlarımızın da 
Kızılay tarafından lazım gelen 
yerlere dağıtılacağından emin o · 
larak ayrılıyorum. 

Son olarak üç noktayı tebarüz 
ettirmek istiyorum: 

1 - Felaketten sonra sağ ka 
lan kövlüler metanet ve faaliyet· 
lerini kaybctmemis ve normal o 
!arak işlerine devam etmektedir 
lcr. 

2 - Devlet daha modenr köy· 
Jer ve evler yapacak. köyleri da· 
ha emin yerlere naklede~k. vel· 
hasıl numune köylerle asri çiftlik 
ler vücude getirilecektir. 

3 - Banıt ve arkadaşlanma 
karşı gösterilen fevkaJade hüsnü 
kabulden dolayı derin teşekkür· 
lerimi sunarım." 



i._Briıil!llmımm 
Süvegşe gelen kıtaalın 

kumandanı 1 ürkiqeqe karşı 
sempatiqi tebarüz ettirdi 

Bulgar T i~aret 
Nazın 

Belgradda Prens Pol 
tarafından kabul edildi • R<>lgrad, 13 (.\. A.) Bulgar 
ticaret ve sanayi naıın Zagorfun 
naib prens :Pol tarafından kabu. 

( Baştın-afı 1 incide) 
rme sc,·kcdilıne'c lıa)andıkJarı bil 
clirilmd tç.dir. 

l~s~n<l:~ p~r~~~l:ıc gli~u Ilind_b:an 1 d:ın ;ı. tiril~cek ve \':mıaJ:ı Bal . 1ü müna<1ehetilc kcndi.<>ine Yugo
' azıretı ~oru~ulecektır· Hancı ye knıılardan gcc:nıek suretllc Alman- ı!lavya tacı niş:ınınrn bidııci ·rUtbc-
müı;le~;ın llindbtanda fc\ka;Mc yara hönderilecelıtir. si Vl!rilmi§tir. Ticaret ve sanayl 

K"IT\AT :.\IER.\ ' 1;\ILE 
1' \HŞU,t\ ;\'Dl 

rnziyet ilanına ait layihanın tasn- Rununh hcraber, ayni muhnbir, odaları ile koopcıralif fedcro.syo-

Sil\ eyştcn alımın haberlere ~ii· 

ıc, 1\\-u,,tralyalı 'e Yeni ZclancJa
lr kıtalaıdan murehkcp İngiliz im· 
paratorluk ordusu, dün mütracklil 

bini hti~·ccektir. lliikümct tarafın· Bulgar dcmirrolları id.ıırcsinin kft- nu ,.e I3elgraddaki Yugosla\• • 
dan füın olunan fc,·kalade \'azİ· fi nıiktnrda sarnıç \'llrionları bu. 1 Bul~:ır birliği dlin saat 13 te Bul. 
ret ti ay<fan li1zla "Ürer~e parliı· lunmamuıundan dolayı bu planın 1 gıır iktı.~~di hcy~ti şe~Mine bir c~-
rnentonun ta \"ibi zaruridir. müııkülata te~ııdü! edeceği müta. le yemcgı YNnuşlcr<lır. 

ı;emi[crlc, lııgiliz donanma..,ınrn hi· YAJ!N.\DA AL~fANLAEt PETf!OL 

tıl<ıyc-i altında \"C \\u-tr;ılya h~\\:l DEPOLAnı YAPACAKLArt 

kun etleri refakati rıde "'ÜH'" "' ı ı o • J :• .ouı rn, 1.~ - Alman milhcn-
ı·m~ asalat etmı-..tir. 1 dislerini:l Kafkaı;ra<la \'e <ligcr 

h.ı.taat. t::c{en hafla :-.·onund~ ~azı. nnnta~larda So\·y.,tı~rc is -
"tıretı mah:-usada Londradan ta}· tıhkanılar ınııa ettirdiklerini h:ı.

~ arc ile Süvey~ hareket" dmi:: o· ber vcrc. .. 1 Ta.rl\lis g;ızclıJsinin Bel
·ın dominyonlar nazın Eden. 1 n· grnı.l mıılıobiı'i emtianın <lemiıyo~ 
..,ilterenin l\h"rr <:cfiri, gencrru !ile Kafkasyndıın Alma.nyay:ı mık-
\ravcl 'e cfü~cr bazı ze,:ıt tarafı.· linl ·· ··ı, ·· k··ı·t \1 c c goru ~n mu~ ·u a ın .ı man~ j 
lan karşılarunr~tır· yaıırıı I~aı-adcni:>. .\'Olilc ~ opı!aıı 

EDENtN HlTABESt nakliyatı ısl:ıh ic:in s:ufctrnckt~ 

1ngilt~renin ~1mr sefiri kıt:ı-11:1 [ old~ı~u mesaiden aııla ılmaıcla ol. 
ı,ralın bır mesa3ım okumu~. J:..den dugurıu ;>azmaktarlır. 
i .,.. hükı1met namına "ho5 -geldiniz,. ~ıırktaki Alman deni:ı: h:ülal'm

dcıni.;ıtir. Eden lngiJiz hükümeti daıı birin" mt'ı2sub bii,\'Ük bir me
namma· kıtaata bir hitabede bu- mur, Xo,·rosaisk'ten Odcsa,\·a buğ
lunmu~ \e ezcümle ~unları :;<)y!c· clııy nnklini teı-hil makım<lile scy-
mi~tir: ri!>efain i~lrıfoi t:ı.nz!m etmek üze. 

"- Ku'v'\Ctle tahakküm et· re Odesaya gclm.iı;tir. Bu bu~day. 
mck kar§Nnda mfu...."'ldcle her !ar, Odesa'dan §imeııdifcrlcrlc Al-
mcmlekct için, rc;:ırafi vaziyeti ne manyaya sevkcılilecektir. 
olursa olsun hep birdir. Sürük Eı.ı,nda.n ba..f}ka bitt.nlrun Alırı;ın 
Britanya milletlerinin tam birliği mühendisleri Bul"":ıristan<la kı1in 
zaferin garantisi ve yeni bir fite- Varna'yn gelmişlenlir. Orada. 9000 
min teminatıdır. tan petrol istiab edecek bir de. 

Prag ile Varşovada cereyan eden po inı-::ı ctmekt..cdirlcı·. 
facialar §imdi de diğer hükfımet Ilu ııetrol. fü•niz yolilc Batum-

ıru-ıkcz1erini tehdit OOiyor. 

le:ısınr serclctmcktcdir. Bulgarislanın Belirn.Ci elçisi Po· 
ROMANYA TAHKl)ı{ATI pof S3:ıt 17 de sefıtret ~alonlarm-

l'l\ri!". 18 - Romnnyn hültiıme- da Bul~nr - Yugoıılıw iktıs;ıt oda. 
ti lıııdutlarıncln \"licuda gefir.tnck- sımn ihdaeı miinarcbctjle bir ka

te olduğu milıııt..nhkcnı hntlarm sü- ı bul rcs~i tcırllb ctml&lir. 
rntlo tnmamlanm3sı idn büYUk bir llerasımdc başla Zagorof ol
:;ayı•ct s:ırfctmcktNli~. r.~nıanya mnk üzt're Dnlgar h<'Y"ti azasm-

~nzcteleri bn hususta ı-ıu maluma. 
lt \"Priyoı Yar: 

"Tahkimnt, iki ara bdar t;ı. 

mamen ikm;;.l edilıni!. ot.-raktır. 

00 tüıı hududd:ı ~izli blr volkan 

ın::ım:arası nrzcden ~eniş mayn 

tarlıı[nrı vücuda gctirilmiı;tir. 

Tanklara kııreı 16 metre grnj,?

lilde ve t metre derinlikte uzun 
çukurlar kazılnır~tır. Tehlike anm: 
da nrlıirlerin mecralarını <leı;Jc:tire

rek bu çukurlan doldurmalarz için 
icab edC'n hr>r ne\'İ tertibat alın. 
mrştır ... 

SOVYET KARADF.NlZ FiLOSU 
l<.W,;lANDANIN:rN NUTKU 

1 on:lr:ı. 1 ;ı - Karadeniz fUosu 
i:ıımandıını Moskovada verdigi b}r 
nutıı!tta Ru3 donanmaarnrn Knra

denizde herhangi bir d~man hare
ketine kar.şr koyalıilec:"ğini .sö3 le
mi5tir. 

cfan maada hariciye nazırı :Mıırko 
v!ç, ticat<'t nazırı AndrPı;, harici

ye nnzırr mıı:ı vini ~miljaniç, :-iik
SP.k mcnıurlııı, Yugoshıv birliğinin 

nıa:ı;ı, .sıy:u;el ve ~dcbiyat ml\h(E•l· 
!erine men~ub dnha birı-ok klmse

ll'r hnzır bulunmtnjl:ırdır. 

Hadiselerin 
tefsiri 

( Ba,tarafı 1 incid'l ). 
5e11 Yallt"e hal)kalannm tf<'rUbt'le· 
rinden ı .. tifade edC'rck harf'kck 
gcçm<>ktir. j 

)ft~eın iı;tc l'wıaniıdan... r.u 
do~t w müttefik mC?mlelictln hükiı. 
mi'!( N'J<.i J\f{.tP.ks:is iktiıhr nıeYki
hıe ~('('('r gt"'meı: ilahili !"l~·l\.-.ct 
nokta~mdan ilk drfa rl<' altlı~'l 

.Mil}onlarc::ı İnsanl:mn hürriret 
'c istiklalini tehöit eden nazizmi 
yrkmak \'C yeni .bir akın kurmak 
;çin harbe girm!ş bulunuyoruz ... 

Arnstralyalı ,-e Y<'ni Z.elan<lah 
,ıtaat btt hitabeyi §iddetle alkıfla· 

\!lıŞiardır. 

Finl§ndiyaya 500 
tayyare gönderiliyor 

1 mc ... ele bu içtimai basiret lıti oldiı. 
,. ~ -ı·unan g:u:<.'fo)Ptindo ,;ördiiğ;i· 
ınöı: nct-rlyata giir<• az ıunan i. 
çlıute bu istlk:ı.mette birı:ok mu~ 
'"affaloyl'!tlt'r kua.ndr. 

l"vnan dMtlarmn11n mnnnunl. 
yet 'e minnetle ıft.ma.n ıruıuuı ha.11-
M'JttJkfori bu mu,·affalop•tıer ne
lerdir? Bunu nçıkç:1 kenrlill'!rlndf'll 
.,.nap öi;rtnt'hilirh:. Orada i~hnıU 
basiret nıunuıa yapılan ka.nunla..rı 
tf'tkik P.df'bilirJz. K~dt memlcke
limi1A., bunların ,ta.tbl~ \mUnla· 
nnı arı)'abilirh: , .e herhalde kt'ndi 
ihtha.elarımızl\ Jtörc bir ırekll bq. 
la biliriz. 

KUJ\IANDANIN 1\tl:Kı\BELE· 
st ve TÜRK DOSTLVCU 

Kıtaatm kumandanı general Frfr 
bcrg, Edenin nutkuna ce\ aben 
kısa bir hitabede tmlunmu~. A· 
\ u tralytt 'Ve Yeni Ze1an<lanm ln
gilır. i mparcıtorluğuna b;{ğlılık ,.e 
f>adakatini bir defa daha teb:ırüı 
ettimıjş, lngillereyc olduğu kadar 

. Fran aya karsı bcslediklf>ri mu· 
habbeti anlatmı~ \"e sözlerini zel· 
ze!c felaketine maruz kalau Tiir· 
kiyeye naklederek derin Ecmpatifr 
ni izhar erlemi~, Türkün samimi 
bir dost olduğunu söylemiştir. 

Bundan ~onra Yeni 7..elanda ,.t 
.\ vustralyalı kıtaat yakın ~rkta 
kendilerim.• tahsic; edilen garnizon· 
lara SC\'kodilmişkrdir. 
lTlNDlSTANl>A FE\'K/\LADE 

Vı\ZfYET 

T.()f:dra, 13 - lngiliı parrnmen· 

(&.ştarafı l incide) 
r..uslaı:. Vibor' ~('hr.i,ni ele geçir

m<>k için Manncrh<\ym bntto11 ~·ar. 
mak mnkMdHe nevmidane gayret
ler s:ırCPtmt-ktcdiı :er. 

Rusların ellerinrle bulunan bti

tün tayymelcr. lıalih:ızııd:ı. J.-an~- 1 
1I cephesinde tahaş~üd etmiştir. 

P..uelaım taz~ iki hilh3.»Sa Sum

ma nuntalrn.,mdn şiddetli olmttK. 
tur. ll'inillııdiya rr.aha!ilindo hali • 

lrn.zır<la Mnnnerhayın hattına k:tr§ı 

y:ıpıl:ın ~ırek~tın bizı'lt Mar<'!ial 
Voro~ilof 1.t.u ufmdan i<larc edil
mekte olduğu knn:ıati kuvYet bul-
makt.adır. ~imdiki lııırekatın e-$ki 
harckita nv:ıır:ı.n Nık geniş olquı
sr bu suretle izah edilmektec1ir. 

Halihazırda a ... kcri müşalıidler 

ma.haffünde me\·zubalıs olan mes~. 
le, l<'inlandiyahtarın mukavemete 
devam edeb:Jip 00.emiyecelderindPn 
zlyad~ Ru51.arın u~radıklan ağır 

~~~~~~---~~~~~----~~~~~ f :~ı~::~~··Ll~fllUAn;: kLudreEtli ı\l'tdMI<·•• ... :-" 

~ be akşamı e bekliyorlar 1 
fR GABY MORLAY Lucıen Baroux : 
~ELVIRE POPESCO BETTY STOCKFELD.1 
~= Marguerıte Moreno ANDRE LEFOR il 
- · ve ERIC Von S. TROHEIM'ın 

1
~ 

. )"iU:at tTklarr 

; ouVARLAR ARKASINDA 
--:-_ rı:ın~rr. -.incmııcılığma hİİ3-iik hir •lf!'\'lr hnurlrulı, ~ 
~ f'rllTI'il?. ~311'1\hnn sonc;,ız bir ~ere{ kn7.andH"<fT ~ 

• ' 1'~1111-lillll&l!llll~lllUlll!U1~ınııll~Jll~~;- · 

!! ıı,...-.SAKARVA ~HtemBilffdB~ • 
~ 15 Şubat per§mbe ak§ıanı sut 9 d~n itibaren · 

P AUL MORAND'ın me~hur eseri 

·:-:-=-:--:: A Ş K 1 N 
OL OM O - - - --

(La Mort Du Cygne) filmi baılıyor. 
,_.. ._... .... SERGE LIFAR \'e OP&l'alU'Jt lııa9 clM•iiJ!ii 

:== Y VE TT E C HAL 1V1 NE lclareaifttWô °""* 1-Jeti ..• 
f'I CHOPlN, DEBUSSY ve SAINT -SAEN~'nn ~· Bü-
2.~ iiiit mıııiki ~ damı fiJıni ... 8ir ı~'at eıeri ... letanbuld.ıı 
W IMJ~!ml@!RlllllftBB ilk defa oluak .. 

znyiata rağmeıı müt{>madiyen c~p.. 

ht?ye yeni fırkalar s~v)tf'dip e

demlye>ceklcri me<:elc.<ıidir. Sumrrıa 

mıntakasından ııonr:ı en :ı;iya.dc 

şiddetli hücumlara maruz kalm13 

olan mıntalrn Muılajaen·i ile 
\"uksin anısında kAln ol"n n1mta

kadır. 

Ruslar im mıntakarla harb hııt· 

trna 150 tank scvkotmişler \'e 

)fanncrhaym haltını c;cvirmeğe ~·e .. 
niden tcııchblls eylemi11lerclir. Pa.
kat Finlündiyalıların I<ole\'i.~t Ye 

Vjoerke'ye yeleştin:n\§ oldukları 

kuvvelli bataryalar Sovyetlerin 
bütün tcscbbilslerini felce uğıat-

rru.;tır. 

Bombardımanlar 
Oslo, 13 (A.A.) - Norek Tc· 

legram Büro, Kiken'den istihbar 
ediyor: 

Nantsideki Fin mevzilerine. 
Rus bombardıman tayyareleri ta· 
rafından §iddetli hi.icumlar yapıt· 
mı~tır Fakat bu hücum1ınn netice 
lerini takdir etm.ele henüz imkin 
yoktur. Son günlerde fa.ıla mik · 
tarda kar yağdlğındm bu mrnq· 
kadaki harekat bafiflemiJtir. Ka· 
nn kalınlığı ı metreyi bulmuş · 
tur. 
TAHRiP EDiLEN TANKLAR 

Hebinki, lJ (A.A.) - FinLin· 
diya kumandanhfının bir tebli • 
~inde bildirildiğine göre Sumına 
mınta.lasında Sovy.et taarruzu 
son günlerde utnuıtır. 

Biitün cephelerde dünkü Sov · 
yet nyiatr 4000 ölü olarak tııhmfo 
edilm~ktedir. Bundan mada 7 3 
tank tahrip edilmittir. 

( SO\~·ot - Ffıı Juu1ıiM &ıfr d.ıı.u 

~~'\'l'I alman haberler :; Ü111:ii 

mııul~ır.) 

Alman ordusunda. hoı
nutauzluk alametleri 

Londra, 13 - Alman ordusun· 
da hoşnuteuzluk alimetlcri belir· 
mcğe batJ.amtttır. Hollanda hu· 
dudunda GaJiçyaya UTltedilen 
askırler &itmek 1-tememiJler ve 
askeri trenin hırneti arraam~ 
bir sırhh vaıonund.t yansın sık· 
nuıtbr. Fa.da takiUt altnımamrt· 
tır. 

llı\.S,\X' KU~IÇ.\YJ 
~------

ltalyanın hazırhğı 
. (Bc::ştarafı. l incide) 

hirinin V('rÔİ~ malfımat.a. göre bu 
içtimadaki mü1akeral 1talynnm 
askori leçhiz:ılına dairdir. 

Söylendifinc göre. İtalya, Avus
turya ile İtalyo. e.rasmda. Brenncr 
hududunda. tahl{inıat yapmaktadır. 

Lük.aenıburgda çahEj.8.ll İtalyan 
işçiler ttruya~·a. lıareknt etmeğe 
başhmu~lari:lır. Bu hareketi.-ı. husu-
5i maJ'laSJ olmadığı, iktısacli vnıi. 
yettcki güçlükten ileri geldiği 
söyleniyor. 

Bır Alman taciri 
Tavuk ve piliç almak 
Ü.zere şehrimize geldi 
Avrupa.da hüküm sürmekte o· 

lan şiddetti kış yüzünden bugün 
kü Semplon ekı>presi dört saat 
röt:.atta gelebilmi§tir. 

Türkiyedcn külliyetli miktar· 
da tavuk ve piliç satın almak is• 
tiyen bir Alman müessesesi mü· 
mesili de bugünkü trenin yotcu· 

lan araaındadır. 
Fakat şimdilik tavuk ihracatr" 

na müsaade edilmediğinden bu 
~ş adamının eli boş döneceği zan· 
nediliyor. 

Elmas fiyatları neden 
yükıeldi? 

Elmas rıyatlannm yUkııeldlği yıızıl
m1~tı. Kuyumcular bunun iki ııebeb
ten llcri g~ld.lğlni ııGylenıl§lerdir. Bun 
tardan biri seterber halde buluna.ıı 

ve dünyanm en mUkcmmel lşlenmq 
taıtannı ihrac eden Holanda ve Belçi
kııda aanatkArlo.rm BilAh altına atın. 
ıtllf olma.lan, ild1lci8i, her harp de•· 
nııinde olduğu rtbi, eline para geçi· 
ren bas:ılarmm bunu hemen eimua 
ve altma yat.Irmalanclır. 

o-----;..; 

Adliye vekili Afyona 
gitti 

K~ U (AA.) - Adliye vellilJ 
V.tAI Olcyaı' reta.QUerizıdeJd sevat• 
la birlikte Kmlyamn görü!ocelc 7er-
1ertnt gemıfş ve akl}lm Atyo1uı hare• 
ket eyt,,.mi~tir. · . . ' . 

Alman:arla Sovyetler arasm~~ 
yeni bir anlaşma- imza edildco 

. . ı \\da 
,,/oskoı·a, JJ (11.A-) ı l şubatta hır Alman - Sovyd tıcate 

ikti~at anlaı;ması imza edilıui~tir. 
Bu hususta neşredilen tebliğde kaydedildiğine göre bu ~~}\ 

28-9-939 da l\folotof ile rnn Ribt':-trop arasında teati edilen ırı . ...... 
l:ır<la izhar edilen iki hükumetin eşya mübadelesi için bir jkt i. 
program tanzimi hususundaki arzularına tevafuk etmektedir. _J O 

Anlaşmaya naz:ır:ın SoYyetler birlijinden Almanyaya İ~j -..... 
m~dekr Ye Almanyadan Sovyetl;;r birliğine ıu.nat mahsulat~· 
dilecd\tir. Mübackle edilecek malların seviye;i ilk sene içinde bill ~ 
harpten sonra mübadele edilen malların seı.·iyes'ini tecavüz d· a:r 
İki taraf ileride mübadeleleri daha ziyade arttırmak tasawuruı,d 'iş 
.Anla~ı:ıa _Mik~ian "? $o\;•etler birliğinin Bedin ticaret mU t,~ 
Barbarın ıle Rıtter Şnure tarafın dan imza edilmi,tir. ,;, 

Al~anyadaki köpel~ lere ia,e vesikası .. ~Cı 
Berlm, 13 r.1.A.) - Av köpekleri \'e körleTe refakat eden }>o ~ aıeı 

krın bc~lemnc$İ için hususi vesikalar ihdas edilmiştir. Bu ve,-,İ bo 
mukahilind" ~ünde 250 ırflm buğday alınabilmektedir· ıı:%. 

İngilte:ede et istihlaki _tahdit edil~cek . ~;i 
L<md111, ı., ( A.A.) - ta~ nezarctı et satışının vesıka usuıurıt c 

lıi tutu'ma~rna müteallik olan pl~n mucibince büyük otel ve 101· liıı 
Jara \"erilecek etlerin mikt.an normal zamanki miktarın yüzde ııl ~du 
ni<.bctinde olaca~mı bildirme.ktedir. · 

Bir Norveç vapuru battı 
Os/(l, 1 :J (.'4..A.) - Amffikadan Liverpula ~itmekte oları 

ton hacmil)d!1d ,.e _Nidailho1m ad mdaki Norveç bayrağını harıı' 
puruıı müc('hhezknnc V-3.purun b:ıtmıs olduğunu bildiren pir tel 
gd.mi~tir, !\fürettcbaiın kaffesi Q:. lo limanma meMUl) b<Jşka bif 
tmafından kurtarılmıstır. 

:\'idarholın'un mayna çarptı~I veyahut torp;llcndil:ri mn10111 
dir. 

Belçik~da bir benzin çalma hadisesi 
Eıillml, 13 (.1.A·) - \"crrhıxle bir ordunun zararına 

r~ılma hMisc~i çıkını;-tır. Uç asker tevkif edilmiştir. 
Amerika Alaskada tayyare üssü yapaca1' 
Fo~inglon, 13 ( ıl.A..) - Handye nazın Vadring Al~--kada 

e,li!e~ek olan iki h:n·a füsJntin planlarını bildirmektedir. 
Bu ü~Icrden biri Ansra&:e'de diğeri Fe}·rbanks'da rapılac.aktıJ'. 

Feyrbanks üs3Ü için 940 :-e~i bütçesine 4 milyon dolarlı1' 
~i~at konmu~tur, Birkaç aya kadar inşaata başlanacaktır. Bu iİ!' 
tim '1.1\u~::ırı için kullarulaca.ktır· 

Orkad adaları üz~rinde Alman tayyar 
Lctıdra, ı:; f A.A.) - Dün i!d Alman tayyaresi Orkad ad.alııı1 

,-annda görülınü~ltir. ' 
Tehlike İ!;ar<'ti verilmiş ''c me!•tcp çocukları evlerine gönde!! 

tir. 
Tanarcler hi;;bir bomba atırıamı~lar 

mi~dir. 

GIRTLAGI KESiLEN ADAM 
Eııı;iin i~~lt'!Yl' do~ru Dcyoğhında 

Tilnel başında .korktmç ve tnyler 
ürpertici bir cinayet olmuı:tur. 
Mahiyeti hcnür. çok ı'lsral·engiz o
lan bu cinayetin kurba.nlaı T, biri 
kı!ldm olmak Uzel'f', iki kl.tidir. 
Kalilln kim olduğu da saat on üç 
bu~uğa kadar öğrenilmiş değildi. 

Cinayet tünelin Beyoğlu ucun· 
da M~tro hantnm köc:ıo teşkil etti
ği ve. bir tarafı Yüksekkaldnıma 
çtl<A.n T cetveli şeklindeki l'IO. 

kakta olmuştur. İlmi Erkinıharb 
sokağı olan bu sokakta tam Met
ro hanının kapısı karşısında olan 
11 numaralı L~tfullah apartıll'lla
mnın zemin katı bu k..,rlcunı; cina-
yete dekor terkil etmiştir. 

Saat on bir buçukta sokaktan 
g~enler müthif ve tüyler ürperti
ci bir nıanu.Mlyla karoıltı.§mıslar. 
dır: 

pRrtımaı:unm z~ı:ııln luLlma ırı 
d.!r. 

Burada ciunyetin ı.ut bıµı!le 
lS§ılınıştrr. zr ... ıln katında çt~ 
gibl bir yerde kurul~ karyo~ 
ne boğazından k ll ·~ bir 1< 
makta.Ju ; ölruU~tU1 • 

Derhal tahkıkata. başlan01ı~· 
lu müddeiumumtsi ve ad'lye 
cinayet mahalll.ue gelmt~ıcr~ir· 

Ôl1!nlerd4t."l birisi otuz Y 
Srvulı İbral\'"1 oğlu ;ı::a.ııı 
biridir. Li\ttullııh apartmı~ 
Ilalllln hcmşrrısi olM kıı.pıCJY. 
rako'a gôt!lr:l'.mU§Wr. J{apTC~ 
gey bilmediği.nl iddb. etmc)(t 

öten kadının hüviyeti Bf.at: ~ 
buı;uf;,. J.ı.a,dar öğrcpUemeuui 
ktkat devam etmektedir. 

Apartmanın z:cmin katııtd' 
iğri ve her tarafı kan içlrı&e 

ıı'' yük bir bxçak bulunrnuşt . 
Ltltfulll\h 6pa.rtıınaıımdan gırtla.ılı 

keailntf.§ bir adam çıkmıJ, kanlan aka 
aka ve sendeliyerek dört \:ıcı metre Çok essarengiz ola.-ı bil 'd 
kadar ilerteınıo ve birden yere dil~- hadiseeine dair öğledeıı "'"' 
rek hemen ölmU§tür. 

1 

d dil k maı.rı. "SotJ 
İlk §&§kınlık a.nı geçtikten sonra e e e.ee umat . 

vAkııyx göı·enler .. emen polise kot· ka" rcfikimiıde tafsil!tıte 
mU§lar, gelen me.ınurlıı.r Ltltfullah a.· cektir. 

Yugoslav elçisi bu Nevyork • BergeJ1 ~ 
sabah geldi yolu 

Balkan antantı konseyjnin top. Amerika.da bulunnısl';, 
lıınttlan münaeebctile geçenlerde Skandinav nıemlcketıeri 11 

Ilclgrada giden Yugoslavyanm yeti, Nevyork ile Bergell ı 
Ankımı. biiyük el't;i~i Dr. hya. Şi- pek yakxnda. bava seferıeıil' 
roerıtoviç bugünkü semp!oıı eks· lanacağnıı bildirmiştir. ~J 
prcslle ~çhrimize gcl.m.i~tir. lerde bilyUk de:tlz ta'YY~ 

Elçi, Sirkeci garnıda başkonso- la.nılacak ve kutub yolu 
los IIaci Corciyeviç ve koıuıo106luk Iecektir. ...-/ 
erkinı te.rafmdan karşılanmUJtır. o 

Etçi bu ~am Ankaraya. gide. Kanada mnunıİ 
cektir. öldü 
Münih tehri işaret me-
murlan aydınlabldı 

Münihte şehrin en mühim beş 
iltisak noktaszna civa lılmbalamıın 
aydınlattığı ifa.ret m®ıurla.n ika. • 
:ıııe edilmi§tir. Bu li.m.balar ancak 
polisin üzerindeki hususi elbiseyi 
tenvir ve aksettirmtltedir. 

Yugosla vyanın Pariı 
elçisi 

PW, 13 (A.A.) - Harieiye 
ınüstep.n Şıınpötiye dö Rib. 
Yugoslavyanm Pari• elçisini ka· 
bul ctmiıııtir . 

Londra, 13 -
banyo dairesinde, ayağl...d 
yere düıen Kanada ~ 
Lord Tweedmuir. te(Sr: 
duğu hastahanede vefa,t 

er..-/ 
Cenubi Amerilcad: 

nlan Ainıaııl 
Berlin, 13 (A.A-) #ı 

Afrlkada buluna.rı ve • 
evvel Triy~tede tcarl~ 
500 Alınan Ber!~def' 
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b-:_ rı~ l I ar Kuvvet ı e ıy e ogazıma yapışmış ve 
t a. e erinin hafif bir kı mıldanı§iyJe boYııumu 

3f> )'tlıııı ' .... ~ıh:r ıarııı.mıhı !ıt'Çtrnıı~ bıı Almao .. ey)'ııhı 

Omrümde böyle bir mah !ilk görmcmİ§tİm. Bu ba. 
şı insan başı, vücutlu bir timsah vücutiuna benzi

yen gar~p bir mahluktu. 

Zeytinler altında 
nasıl kıracağım anlatmıştı. Tercüme eden: $ lUJ al; ~ e rr VJ 1 Ş 

~'.J Kttrt ta 
~l ".' Atı rsen: . . ı olmamı, gibi okudu ,.e sonra mu· 
ikh .. r1i· ahtan pro3~U5rlerı ;·ok, havereyi daha az tauikeli bir mec· 
..J Oııa f • raya saptırdı. Bütiln bu müddet 
İ~j , istidadım: zar!ında oturarak onları dinledim. 

Karada timsah şimdiye kadar 
hiç gönnemiştim. Bu acaoo, §!m 

diye kadar hıç görmcdığimiz şekil · 

de gayet iri bir kertenkele miydi: 

ikiye bölürunü~ ki hayatı için la· 
c;ım olan bütün uzuvları "·ilcudwı 
öbür kı.mımtla herhalde s:ığiam o· 
ıarak kalmış:ardı· 

Kerden geliyordu. Annesi, ha· r - Benim bulu:un:.ış bir çocuk 
bası kimdi· Memlekette bunu bi· o!dı.:ğumu biliyorsun ya! de.."11işti· 
len yo~tu. Bu kız bulunmuş IJir -- Bana ne?_ ne olursan ol.. 
çocuktu. Onu dc::enin kenarına bir Ben s.?nin annen bacanl:ı değil SC"' 

;>ep2t içinde bırakmı~lardt. ninle sevi~iyorum. Sar:a aiclim. E· 
Simdi bağırsam ne olur? Bitişikten sarhoşların uğultulu pa· , -.... l-I 

Tabancamı çeke:-ek bu ıarip 
malı. Okun sürünerek kaçtığı çalı. 

hğm başına gittim. Ve çalılığw 

üstüne taşlar ataral~ hayvanın dı
şarı çıkmasını bekledim. Fakat 
hayVan bir türlü çıkmıyordu. O 
vakit çalıların altı.,da büyük bir 
yuva olduğuna \'e bu hayvamn o· 
raya kaçtığına hükmettim. 

Daha dikkatli bakınca adamın 
bu yarım çıplak vücudunu bir ne· 
vi eHb1.1ki a~aç kabuklarıle mu. 
şambaya sarar gibi sarmış oldu~ru
nu farkcttim. 

~:ı.b~hleyirı Filo • Kanallı adlı ğer ben bulunm:.?2 bir çocuk ol· 
fak_ır bır .k~dm on~ b~?1u~t~. B~- :.;aydım bcnim'.e evlenmez miydin. 
ledıye rcısl orıwı ısınım Ko.~:nba - EJD.:tte evlenirdim.. Fakat 
koym-:.ı~tu. Çocukken pek cici biı acaba annen beni i~tiyecek mi? 
şeydi. G~nç kızlığında harikulade - Annem her şeyi bi.iyor ve 
güze'.di. Ka:iınları yaban gülü gi· biz cvlenirs~k çok mesut olacaktır· 

• er ~Y mahvolur. Fakat siz tırdılan işitiliyordu. Korktuğum 
tj~~rdı~ınız anda ne olacağını da adamla sevdiğim kadın konu~tular 

illldu.niiz mil? konuştular. Sofra toplanmamıştı. 
~aha ben cevap vermeğe mey- Migriçin i~!erine bak~ ~yfa ~ 
' .. huımadan o roril kad k .. anlaşılan ba~taraf t.aki ıçkı ruemı· 

~I [" e. ar U\ . • • Yüzü buruşukluklar içindeydi. bi gibcl olan bu memlekette o biı • • • ~ e ıyte boğazıma yapışmış ve ne gıtmı~ti. 
ı. aıeıen· · h Kurt Larsen ... -a~::ır.1amn zirve~i· Falrnt yüzünde sa!cal yol<tu. Yü· t:ın~ydi. Bütün köy Koloınbayı Bir gün Kolomba bir zeytin 
"lıo . nın afif bir kmuldamşiy- " -r-· 
l!ıı t }nurnu nasıl kıracağını anlat- ne iriştiyse muhakkak o gayeye o zündeki buruşulduklarda.n henıen scviyo...-<lu. Kims:! ona soyu b~lirsiz :ığacımn gölgesine oturmuştu. An· 

lltıın~· Sonra boynumu bıraktı ve gece Yasd oldu. Ara sıra kendi dü- Son bir Ü..'llit olarak tabanca-
~·r ız de Macedonianın fenerlerini şüncelerimden ayrılarak onun söy- mı çalıların içine sokup ateş ettim. 

gözleri bile görüıunüyor<lu. diye fena muam~le etmiyordu. r.c.5i uza!:tan onu 0"ğrrdı: 
Kıvırcık saçları tepesinde ça· O kendisinj sep~tte bulan kadının - Kolc.'ll:aı 

üıı~ e koruıd 1 lcdiklerinl dinliyordum. Onun 'fnbanc..ının pat:amasmdan hasıl 
h U{, 

o'' {lıı f §ayanı dikkat zek~sınm, kuvvetli o'.an korkunç gürültü üzerine haki. 
c1urun içind~ytli. Yani bu ha:irlc kızı zannediyordu· Kolo:;~ dai· d~clğci~irsı:f si·g:nıel~e i~\;.orl~: 
onu gö:en ilk na::arda bir insan ma şen olan hiç~ir ~eye ı ~ctl~n· 

~I ':ırdu: se er ona ayni suali Mod hislerinJn tesiri altında kalmİştım. katen çahların altından demin göı 
-..... \' Onunki isyankar bir nthtu· Bir a· düğüm mahltlkun kafasını çıkar· 

miren bir kı~dı. Kendisi zeytin - Kimn .• :.ı bunlar? 
olabileceğini kativcn aklına getir· n·ı Onl " top!ayıcrydı. Bu güzel bir işti! Ze} ~ ı mıyonun.. ar sana 

,; ben b:ığınrsam, ne l-'a· ralık söz Miltonun LucHenlne. dığtnı görünce titredim. 
meı, bunun kertenkele azmanı ne. · . - d kendileri söyliyec:!kler.· 'nd b. h 11 - h'"k tin ağ:ıçiannın gölgelı kucagı Un-

11 ' ib'.isıne intikcl etti. Kurt Larsen Ztra ömrümde bö>·le bir mah· 
afıll ~ Arkada~hğınızrla.., o kadar Miltonun yarattııı o şahsiyeti öy· h1k gönnemi,tim. Bu ba~ insan 

tel tıa~ 0ru1n ki size bir ~Y ya- Je ince bir tahlilden g~irdi ki ken başı, vücudu bir timsah vücudunı:ı 

vı en ır ayvan ° < uguna u · yadan 0 kadar uza.1( ve 0 kadar sa. Biraz sonra Ko!omba kendisini 
mederdi. ah 

li • sizi incite.-nem. di boğulup kalmı~ dehasını bir de- benziyen garip bir mahltlktu, 
~r :man aöylerken sesinde öyle 1a daha isb:ıt ettj. Şim:ii o mev· Daha doğrusu vücudu boylu 
~t ~U~Jk ve öyle okşayıa ıudan konu5uyorlardı. Kurt Lar- böyuna yarım bir halde ikiye bcı-

eflk: vardı ki ldeta irkildim. sen: lilrJDU~ bir insandı. 

tın~ Söyle olmakla beraber sa- - O, ka>·bedilınl~ bir davayı Bir başa y;ıpı~ık tek el ve te.'< 
~di foayun ekmeyin, çünkü o takip ediyordu, diyordu, buna rağ bacaktan ibaret! Bu korkunç malı
flttıirı?Qe hemen Mlstcr Van Ve~ men Allahm ha,ŞJ.mti::<lcn kork· hik böylece yerlerde şürünerck. 

boynunu kıranın. muyordu. Cehenneme atılmı~. la hir timsah gibi, yürümekteydi. 
te'be O halde, dedim, m;s Brü5te- kin mağlQ.p olmamıştı. Tabancaruıı sesinden o kadar 
brs

1 
~:len iziıı. işlediği kac.iar ba· Allahın me'.eklerin<len üçte biri- korkmuştu ki müthiş irileşmiş göı-

n. ııl kendisiyle birlikte sürüklemiı· .erile yüzüme bakıyor. ycrirıdeıı 
ti. insanları Allaha kar§I isyana kımıldamıyor, fakat korkudan du· 
teşvik etti ve böylece gelmiş ve ge- daldan titriyordu. 
lecek bütün insan nesillerinin mil· Bu mahlilk bile ölmekten kor· 
him bir kısmını kendine ve ~ kuyordul Dehşetle tüylerim ürper~ 
henneme maletti. Neden cennetten mi~ bir halde tabancrum bu mah· 
kovulmu§tu? AJ'ah kadar c.esur ol· l~kun yüzüne çevirmiştim. Müt· 
ma:lığt için mi? Ondan daha az hiş surette ~şalamı~ olduğum i· 
nu mağrurdu? Emelleri daha mı çirı bir müddet ö)·lece, ne yap:ıc:ı
kısaydıl Hayır! Bin defa hayır! ğımı tasarhyamaı bif halde do 
Allah ondan daha kuvvetliydi, o .ıup kalc.l .. n. 
kadar. L1kin iblis hür bir ruhtu Sonra bu ~arip adam *ını aç
Onun için .ba;kasına p.lış.ınak bo tı \'e bana mit:.tekreh blr ses!e bir 

Filhakika bu yarıya b5lünmüş 
insan tek ayak üstünde duramadı· 
ğı için yerde sürünerek yilrüm~ye 
al15ffi.15, hatt! bu nevi yürüyüşte 
kertenkele gibi bir sürate dahi u
laşmıştı. Böyle bir mahlClkun, ya· 
n vücudu çalıların içinde. ölüm 
karşı!'mda tirtir titriyerek, müs.. 
tekreh bir insan sesi konu~arak 

bir şeyler an~atması adama bir rü· 
ya görüyorum hissini veriyor, in
sanın tüyl~riıü ~rtiyordu. 

Bu mahlQkun son derece garip. 
fakat biçare bir insan olduğunu 

anladıktan sonra tabancamı c.ebi· 
me koydum. Yanına yaklaştım· 

Garip mahlfıp hemen yüzünü 
uzatarak ayaklanrm öptfi. 

Aşağıdan yukarıya başmı kal
dırmış yilzüm! bakıyor ve yüzün· 
tle~d baruşuk1uklar bir kat daha 
çoğ:ılara t güli!.m~e.-neye çalıjıror
du. 

ğulmak demekti· Hilı olarak sıkın· şeyler söylemey~ ba~ad1. Ona: 
tı, ısurab çekmc~i rahat bir hlı- Bu garip .ıı.damın no dil üzerine - Hint dili bitmiyor musun~ 
ınetkArhğın vereceği saadete tercıh konu~tuğunu ve ne ~öı·lediğini an diye sordum. 
etti. Allaha hizmet etmek isteme- lamryordum. Tekrar koca <lilini ağzından 
dl. Hiç bir -~eye hizmet etmek is· Fakat t.ek sağ eliyle bana biı dışln çıkara çıkara, adeta bir dil· 
me:ii. O bir kukla ~ildi. Kendi şeyler tarit etmeye ça'ı~'11:?.kt:ı cıl· si.ı gibi, bir ~eyler sörledi. Her
bacak'armrn üstünde duruyordu duğunu anlıyordum. Bense ada. halde bi'mediğini söylem:!k fstiyo. 
O, başlı başına bir fert, bir şahsi· mı şimdi daha )'akmdan dikk~tl d•.ı. 

)'ettl. tetkik etmekle m:!~guldüm. I~aretle konu~aktan baııka ç.ı 
Mod Brüster kamarasına gitmek Bu ortasından boydan boya ve re olamıyaca~ını görüyordum 

üzere ayağa kalktığı sırada: bü~iik. b~r mahare~~e i'dye bölün- I Şüphesiz bu adam bir cüzamlıydr 
(Devamı var) J müş hır ınsandı. Vucudu o suretle (D ,.Bmı v:ı.r) 

-------- -· ------------

I kindi ki bütün gün bunların a'tm· g;,~·et P alı ~:.-y'.erle giyinmis iki 
da çalı~mak bir i~ten daha faıia yabancının k~ısmda buldu. Ya· 
bir ze\'!( sayılabilirdi. Kolomba diz tancı kadın genç kıza yaklaşarak: 
çö'.~üş bir vaziyette kendiliklerin· - Sen bizim kızımızsın, dedi. 
den dü:en veya dalları sallıyarak K.olomba, solgun bir çehre ile 
düşürülen zeytinleri toplarken u· arakta duran f'lkir dul kadına 

döndü. zakta tarlasında ça!ışan genç bir 
köylünün söylediği şarkıyı zevkle - Yanlışınız var .. İşte benim 
dinliyordu. Bu d~likanlı bu şarkı- anno.'11? 
Y1 l~olomb:ı için, onun kendisinı O zaman ihtiyar kadm: 
dinlediğini bildiği için söylerdi. - Hayır Kolomba ben senin 

O da kendisi gibi ter~edilmiş biı annen değilim, diye kekeledi, ben 
çocuktu. Onu bir tarlaya bırak seni bir sabah Porto - Pello çayı· 
nuşlardı. Bu tarlanın ismi Fiorel· nm kenarında buldınn. 
aydı. Ona da Fiorella ismini ver Genç kız yabancılara baktt .. 
mişlerdi. Qrşur, iyi yürekli, kuv· Zengindiler· Ve eğer onlarla gid~ 
vetli bir çocuktu. Herkese, gece cek olsa büyük ~ehirler, tasavvıır 
gündüz, her saatte yardım etmeğe etm~~e muhayyilesinin yetişme.. 
hizmet görmcğe amade idi· Ken· diği harikalar görecek ..• Küçücük 
disinin bulunmuş bir çocuk oldu- Korsika köyünden ba;ka bir §eY 
&rumı biliyordu. Bu ~eyden hiç u- bilmiytm, zeytin ağaçlannm serin 
tanmazdt. Ve bunu bilmiyenlore· gölgesinde iki büklüm olup zeytin 
"Ben g~ccnin ve rüıgann çocu~u toplamaktan başka zevk tatmıyan 
yum .. diye öğretirdi. genç kız için bu yeni hayat bir ma· 

Hakikaten onu rüzgarlı bir gece· sal gibi olabilirdi. 
do hulmuş1ardı. O sözünil böyle Zengin ve şık kadın ona Adeta 
bitirir: "Bir rezil herif olmaktan- yalvaran gözler'.e bakıyordu. An
r.a, te:-ke:.lilmiş bir çocuk olmağı neliği kapıya arkasını dayamrt 
tercih ederim.,. gözlerile ona tesir yapmamak için 

• • • b::ı..tcışlarmt tahtalara mıhlamıştı. 
işte m:ız!!eri ve aileleri meçhUI Kolomba her iki kadına baktı. An

olan bu iki çocu~n haratı böyl" neliğinin soluk yırtık elbiselerine 
yan yana ge;iyorclu. Biribirlerini \"e önlüğünün üstünde düğüm!en· 
seviyoda::::lı ve evlenecekleri me3ut miş nasırh çafak ellerine ve sonra 
günü be!<liyorlardı. Onlar biribir. sert bir ~e: 
ledı~c sÖZ vermişlerdi. Bir akşam - Benim asd annem sizsiniz? 
işleri bitti!:te.n sonra zeytinlerin al Denden utanıp da beni bir köpek 

d b 1 l d F . 'l yavrusu gibi dere kenarına bırak.. tın :ı i.1 u,Şmuş ar t. ıore. a: 
ınış olanlar ~nim için yalnız ya· 

,...••••••.,,~ ...... .,••••••••••••YV•P•••••.....,""++'•••••W"••v•'J~,,.........,.. ...... ..._.....,..,...,.~.,••••••••••••••• bancr de~il, dü~manlamndır. Den 
onlarla gitmiyc::eğim. Onlar geldik 
!eri yere dönsünler.. dedi ve son· 
ra kulübenin kapısından çılgın 
bir rüzgAr gibi fır!ıyarak zeytin a· 
ğaçlanna doğru koştu. 

Islan bulun 
Yazan : O~. ~a ~D 

fstanbulun manzarasmdakf gilzcl. cfa Danimarkadakl Apenrad şehrine ben~er: Orada da hava faz.. 

!iğe hiç kimsenin cllycceğl yoktur. yiklnin bir yıl lçerslnde vasati derec~I, lstanbuldaklnc yakm 
Şehrin içerslne gireıı yabancılardan olarak, 76017 dir. 
baı:tlan vapurdan çıktıklarına piş. P.;mek ki İstanbul hav:ıom ta.zyl:t dnrccesl bakı:ınmd:ın bu. 
ma.n olurlarsa da latnnhulun ~a. lunJuğu yerin arz dr.rece~ilii pl·k nisbeteiz olarak bir §inıal iklL 
namdan görl1nU~U herkesi hayran mi aayılma.k Jaz.mıgclir • 
eder. Hele Boğn.zlçinin gtl.zelliğl a. Bu, 1stanbul için bir iyiliktir. ÇünkU bir yerde h:wa tazyiki 
sırlarcıwıberl "dillere destan,, ol. azalınca, yer yUzUndeki suların iç"nde yahut toprak er:ısında bu. 
muıtur. Onun için lstaııbul, sinir lu~an gazlar daha çabuk vo da.ln kolayca hav·•:un f~!nc $Ikıırak 
hastalıklanndan bazılarmın tedavi. havayı boz:ırhır ve havantn lçindo bulwıan nılkrob!ar için pek 
aluc yr.rıyacak bir · "güzel iklim,. &Uzel gıôa olurlar. Havanın t:ı.zyiki at31rnc71 o gr.zlarla beıılenen 
'3a.yılır. ınikroplar keyiflenirler ve ge>~~rrk soğalırbr. 

Fakat güzellikten başka ba.kon. Blllıassıı bir yerin iltllmi ı·utub:ıtıı clurs:ı havadcı.ki mikrop. 
lardao latarıbulun ıkllml acaba naaıldır? Esk.idon iklim şartla. lar d::ı. daha çok ve daha kuvvetli olur. Baııka hlr gün anlatncağ-11:;1 
nndan hept!ine birden "A.bu hava,, derlerdi ve İstanbul abu hrı. gibl 1stanbulun iklimi rutubetlidir. lfavıcım tR?:yild az olsaydı 
va baknnmdaıı da meI1Jleketln en Usttin yerlerinden biri sayı.. havada rutubetle beslenen r:n1kroptar yerd<'tı c;tkacak gazlarla da_ 
llrdl. Başka şehirlerde har hangi bir sebepteıı ba.rınanuyanlaJ' ha ziyade b~lenir ve lstanbulda mikroplu basta1ıklar daha çoğa. 
lstanbula gelmek tçln dalına abu hava sebeblııJ ileri atlrerJsrrlt, hrdı. 

Şimdi böyle toplan hllkllm verilemez. Bir yerin lldtm.iııi l!Ul. Yerden ç1kara't bııvayf dolduran gazlar yalnız mJkroplut 
lamak için hava şarllannı, sıcaklık derecelerint, rutubetlnl, e. beslemekle kalmadar, innnlarm nefes borularına da girerek 
lckt.riğlnJ, toprağını, gllneşU gılnlerint, bulutlarnıı ve ai.Blerinl kar.mıızt az çok zehirlerler. Demek kl tstanbulda bavanm vıısatt 
J:>ile birer birer tetkik etmek lbtmdrr, tazyik dercces.l daha at obaydı burada nefes bon.ılıı.rt h~talılt. 

İlsin havanm tazyiki dereceleri : lan ve onların nctlceslnde kanm zehirlenmesi daha ıiyade ola.. 
lstaııbulda vaktlle dokuz &ene içinde tutulan kayıtlara g8ro caktı. 

vasatı olarak bavanm taeyik derecesi klşın 762,8, ~bahıırıia Yine hava tazyikinin azalnıasf neticesinde yerden çıkan 
758, yaım 757, sonbaharda 761,4. bir sene içinde yaz ve kıg gazların teslrlle, kara humma gibi bula.cıık baslahklarm çoğal. 
dereceleri ara.smda en bUyUk fark da 5 derecedir, dığına dlkkıı.t ed.Jlm.iı,tir. Şu halde lstanbulda havanın taz~1k de. 

Deniı keı:ıaruıda bulunan bir eehrin ayn.t arz derecesi Uze. receslnln biraz Y':lksek olmaın da kam humma baknnmdan bL 
rinde ve denh kenarında bulunan başka şehirle~ bu ba.kmı~:ın dm lçln b!r iyiliktir, Burada t11zyik derecesi an dereccsilo mn. 
benzemtyecefi zannolunursa İstanbul hemen hemen ayni ımı · tcnasip Qleaydı kara.humma salgmlau daha çoll olacaktı. 

i dereceli Uzertnde ve denl:ıı kenarm~a bululll!ıs Napollye benzi". Eir de, bavadı-kl ta-y'k cer: -"''nin c·ct~ ..... fl'erl var. O 
E mea de gene dniz kenarında fa.kat ta on dört arz derecesi yu~n.r. r.un t-.,· .ı-r·- ı d" 1·~-1-11 htr r:-t\ne h-~r.._~.,•· r.m•rfAfr. 
••••eeee jt ••••••••••••• ,~--~·ilı·• * .. n o •f'?• ., ..• ••'! ., ·.~(Ô 0044 Oft•••••••••••••ıA•• ••• t* o .......... ••••••••• e O ••• 

••• 
Kolcrnba o ak~am kulfibesine 

f-iore!Ja ile hirlikte döndüğü za
rmn iki yabancı coktan gitm!şti. 

Kolomba anneliğinin önünde diz.. 
çö!•tU: 

- Fiorella ite ni~antandık biıf 
takdis et anneciğim! dedi. 

Ve dul ka1ın çat!al{ derili koca· 
man e~lerini iki gencin l:aşına gÖ'" 
türdü. Hıçkmkla:ın kestiği bir ses
le: 

- Beni mesut ettin Kolomba, 
Allah da seni Fiorella ile birlikte 
5mriinün l:(:ınuna kadar mesut et· 
sin çocuJ:rum.. diye mırıldandı. 

Kız meldepleri arasında 
yarın yapılacak voleybol 

müsabakalan 
J{ız mel<~p~erl voleybol ilk heye. 

thıd~ıı: 

14-Z-910 Çar,ş:ımba güntl yapıla~ 
voleybol maç!ıı.n: 

Baha komiseri: 11. Savcı. 
Ş1ş!l Terakki lisesi - !at. kız ll8ea:I. 

sıı:ı.t 15 de hakem No. ı.ıoran, Eren
köy lltcsi • mz Muallim mektebi. -.. 
at 15,SO da hakem No. J.ıoran: Bo~ 
z'çl lisesi • Çamlıca llaeal, aut ıa da 
hakem No. Koran. 
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Bütün Avrupa ve Ame
rikan parfümeri mamu

la tının Türkiyede 

HAKiKiSiNi 
EN UCUZ 
fiatlarla satan yegane 

müessesedir 

Hasan deposu yeni 
adresi 

Bahçekapı, Beyoğlu 
Tramvay durağı 

kar§ısında 

• '~ ı':r 1 • • .ı r "J '!· ; •· . .... . 1 ::. ', f. • • .. ! ~ ... ..: .. 

. ' 1SŞUBAT 1940 

aEJo 
HELiOS 

Lüks radyolar1nın piyasaya 
çıkarılacakları fanhtir 

Fevkalade evsafı ve lüks sınıfına mensup ahizeler oldukları halde, 
tanıtılmaları için, alelade radyoların fiyatına satılacaktır. 

Müessesafı 
İstanbul, Galata P. K. 

1400 Telefon. 44616 
• ;.. J 'ı. ~.. ' . . .. . • . . : . . • 1 

. "" r .. , . • ·,~ ' . , •· . .' .•: •, . 

llm'J!ll 
13 - 2 • 940 Salı . 

13,30 - 14 Müzik:' Ne§eli 
mUzik (Pl.) , 18 Program ve memle. 
ket sa.at ayarı, 18.5 Milzik oda müzL 
ği (PL), 18,40 Konuşma (Çiftçinin 
saati), 18,55 Serbest saat, 19,10 M em
leket saat ayarı, ajans ve meteorolo. 
jl haberleri, 19,30 Türk MUziği: Ha. 
cı Faik Beyin hatırasını taziz için 
merhumun eserlerinden mürekkep 
program. Ankara Radyosu küme ses 
ve saz heyeti. İdare eden: Mesut Ce
mli. 20,15 Konuşma '(!ktrsat ve hu
kuk saati), 20,30 Türk müziği: Fasıl 

heyeti, 21,15 Konser takdimi: Halil 
Bedii Yönetken, Müzik: Radyo Or _ 
kestrası (Şef: Hruıan Ferit Alnar ) , 
22.15 Memleket saat ayarr, ajans ha.. 
berleri, ziraat, e3ham, tahvilAt, kam.. 
biyo, nukut borsasr (fiyat), 22,35 
Cazba.nd (Pl.) 23,25 • 23,30 Yarınki 
proı;ram ve kapanr,. 

Tiyatro ve Sinemalar 

ŞEHİR TİYATROSU 

Dram krsmr: 
Akşam 9,30 da 

O KADI N 

HALK OPERETİ 
Bu akşam 9 da 

L AMAS K OT 

ALEM DAR sinemasında 

1 - Casus İntikamı 
2 - Küçük Prenses 

.mm1rm111m-= .... mm .. 
Dr. Necaettin Atasagun 

S:ıtıatılnrı 8.30 a kacl :ır; :ı k }:trtt. 

l :ır ı 17 den ~onrıı Uılt'l i T:ıyyan 

\p. l>aire :l; No. 17 ele l ı~ı~ l ıı l :ırıııı 
kalıu l eder. (Telefıın : 2:!0j3) 

ADEMİ İKTİDAR 
ve DltLClll:V8&Kl.iG.iNE 

Tabletleri her eczanede bulunur 
Pn•h kutusu 1255) Galat;a, lıtanbul 

' . :::::::::::&... .n:~::::mL.lli!DH:!i!ii~:. ·: a:-:ınn · • -

Hakiki bir tatlı ŞEHKARIDIR. 9g 
Ali Muhiddin Hacı Bekir 1 .ift: .... Merkezi: Bahçekııpt; Şubeleri : Beyoğlu, Karal,öy, Kadıköy. •ifü• 
1 n· h t s a r ı a ·r u m u m 

m a d ü . r ı ü.'ğ ü n den : 
Clnıl Miktarı 

Nihayetsiz şerit 4000 adet sif 
Kereste muhtelif eba tta 400 M3 

" n 
Şi§e ambal~j kağıdı 

104:2 .. 
30.000 Kg. sif 

Muh. Bedeli o/0 '7,5 T<'mlnatr Ekıılltmc 

Lira. Kr. Lira. Kr. !'.tekli saa.t 
1831 50 137,36 Açık ek. 14 

Pazarlık 15 
.. 15,30 

4050 - 303,75 Açık ek. 16 

I - Şartname ve kereste eb'adt listeleri mucibince yukarda y8.%Ilt 3 ka.
lem eşya hizalarmca gösterilen usullerle ek.9lltmeye konmuı:ıtur. 

II - M uhammen bedelleri, muvakkat teminatları, eksiltme saatleri hL 
zal a.nnda. yazılıdır. 

m - Eksiltme 1-ID- 940 cuma. günU Kabat~ta levazrm ve muba.ya.
at §ubesindeki almı komisyonunda yapılacaktır. 

IV - Şartname ve kereste eb•at llstelcri, :;işe ambalA.j kağıdı numu
nesi her gün sözü geçen şubeden parasız alınabileceği gibi şerit numunesi 
de görUlebillr. 

V - isteklilerin ekııiltme için tayin olunan gün ve saatlerde yilzde 7,5 
güvenme paralarile rir

1

lllıte mezkflr komisyona gelmeleri. 
'VI - Kereste si! olarak tıı. l~slim olunabilir. (1009) 

lıl1diiNiWCIJt&!SlliilDbWil11B:;sNR1ICllF.ll'Z'·ZIW•lll--·• p • .._ 
i! ııc::: :ın:aı:::::::::~:=:c:::::::::::::::u 

ii Göz HEKt Mt 1 Ankara Caddesinin en işlek yerinde 
ıi Dr. Murat Rami 

IJ Avdın !! ı• = •• . .. - ~ fi Beyoğlu • Par:r.~ıckaııı, İmam i: 
; sokağrNo.2~ ':'e:. 41 553 fi Ei .. 
~::::::.a:~::::::==::::~ı:=;::::.-m::::::u:: 

p•Dr. Kemal ÖZSAN-• 

1 
Uı·olog O peratör Beyoğlu Is· ~ 
tiklal caddesi 380 numaralı ~ 
Ohanyc>.n apartmanı Bursa ~ 
P:ı;-"n li~tii. Tel : 4.1.2.35 ~ 

lltC - ..... .. 
rı 41410; p N*** qy.. , 

Dr. A~;~'ı 
11

i;;~yu n 1 u ı 
l'ıık'lill • fılim hrıne P:ı l :ıs No 4 

l'nnrdnn nı:ı:ıd:ı her gil n 
sa:ıt ı;; den sonra. Tele fon: 401'.!/ ..................... 

Vakit Matbaası idaresine müracaat 
... w 

Yüksek Öğretmen Okulu Satınalma komisyonu 
Reisliği: 

Cinsi Milctarı llK teminat Tahmin fiyatı 
Sadeyağ (Urfa) ı200 kilo 117 00 130 

YUlaıek öğretmen okulunun m:ı.yı, 19{0 ııonun'1. kadar ihtiyacı olan yu
karda miktar, beher kllo ta.hml:ı boJeli ve ilk teminatı yazılı sade;;:e,ğm 29 
şubat 040 pcqıcmbc günü saat on hir de açıl' eksiltmcı; l yapılacaktır. 

Eksiltme 1sto.nbul Erkek lisesi yanmdıı. yüksek mektepler muhascbeci
li~icde toplanan okul konıisyonunca. yapılac'lklır. 

İsteklilerin Ucıı.rd odasınıcı )'t•ni y' ve:-.ik;ısı ve ilk teminat makbuzu ile 
hlr!lkle beli! glln ve .saıill<!.sil:.:U ı:-eı;ı•n l:urııl ::ıyunda lmlunımıl:ırı: 

· l lk teoıiııatı yıı.tıtmak ve şartnameyi görmd{ i:ıtl.vcıılerln yUk:ıek i.itret
men okulu itlarcsl..ne mUracaalları. (1119), 

BAS 
DiŞ 

NEZLE 
Roınatizma 

Nevralji 
Kır1khk 

ve bütün 
ağrıl~rınızı / 

derhal 
keser 

lüzumunda 

günde 3 ka
şe alınabilir. 

SABAH, OGLE ve AKŞAM her 
yemekten sonra günde 3 defa dişleri

nizi fırçalayınız. 

.. ·,, - ... • • ,·_,.,: .. . .. ' ,·r •. ı ·~ ., , ~:.; .... -~ "",ı .... ı~'. -- 1-ler türlü yanıkları, 
kan çıbanlarını, 
koltuk altı çibanlarını, 
dalına akneler, 
ergenlikler, 
traş yaralarını, 
m~me iltihaplarını ve 
çatlakları. 

Çocukların ve büyüklerin her türlü deri iltihaplarını EN ERKEN ve 
EN EMİN TEDA VI EDER 

Vİ ROZA PATl1Mikropların yaşamasına mani olur. 
.. i ................... . 1 .... ..... • .. • : • ... ,. ' ' ..... • ••••• 
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YARiN · KURACAG iNiZ;· ~VİN· TEMELİDİR 
.. = ·~·-

T. C. 
ZIR:AAT BANKASI 


