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iltere, Sovyet 
'-lsyay·a _harp 

etmeli midir? 
Yazan: LOYD CQRÇ 

"Pg,;D hu çok mühim makaleai,ilk defa olarak Haber aazeteainde efkirıumumi
~~Qad:· •• lnailiz arazetelerinde yann Qett'Olunacak bu yazının iktihaa ve tercüme hak

~a·)'i 3 ncü aay.famızda bulacakmn•z~ 

ERZiNCAN 
YENiDEN 

KURULUYOR 

Finlandiyanın askeri yardım fal 
bini İsveç hükumeti reddetti 

.......... 1'1 (A:A.) - JUtzall .. S&okbolm, 17 (AA.) - ~ 
janemdaD plen malblata gGn Da· Hanacm.un beJU&tile allkadal' allı: 
*arka. ~ ve Homıg baı1cl1'9 rak aiyul mabttllerde !neç btıkQmelı 
mısırları &ğlebl ihtimal Kopenbqd& t1ıı1D FIDllDdlyaya yardılD ~ 
1Ubalm 24 Oncll ve 23 inci cDnl•rl tarzı hareketinde hiçbir detfflkllk 
toplanacaklardır. (DeYldni 8 idada) 

Dün batırılan Alman 
tahtelbahirlerl üçü buldu 

Görin' gin nutkunda '' yıldırım 
harbi,, nden ba;ısedemeyiıi 
dikkate değer görülüyor' 



.. .. .. .. 
E 

Yazan: OTERO. ( 35) Tercüme eden: V. G. 

Tel<rar Monte Karloya gitmeye karar vermiştim. 
Fakat muvakkaten, adeta oraya bir tecrübe ol
mak üzere, Paristeki kumar masalarının etrafın
da yer almaya başlamış tun. 

"Oteronun dünyada en büyüle 
zıevki kumardır. Rulet masasrnın 
fınldağı onun için.morfin müptela 
smın şırınga iğnesi gibidir. Kcn -
disinin Parlse geldibri ve tekrar 
sah~e çalı~ya başladığı ha -
beri Monte Karloda büyük bir 
memnuniyetle karşılanmıs. orada 

Bir gün "Foli Berjer.,deki arka· 
daşlarımdan Jak bana bir İngiliz 
ahbabını tanıttı. Kırmızı saçlı, kır 
mızı suratlı bir adam olan bu ln· 
giliz biraz tuhafıma gitmişti. O 
gittikten sonra Jaka: 

- Ne acaip bir adam senin ~ 
Ingilizl dedim. 

- Belki, dedi. Fakat çok ıen· 
gin. 

- Sahi mi? 

artisti tanı) anların hepsj kendisi -
ni bUyQk bir sabmnzlıkla beklemi. 
ye başlamışlardır •.. 

• ''Büyük sanatkar Otero un son - Hem ne kadar zengin bilsen! 

' 

9enelerde geçirdiği aşk maceraları 
romanlara mevzu olacak kadar 

\ meraklıdır. Bir sene içinde, hattA 
o aenenin yalnız kış mevsimi için· 
de. Amerikalı bir milyonerle, bir 
Alman asilzadesile, Romanyanm 
meşhur zenginlerile ve nihayet Rus 
Prensi Peterle a~ ha)'atı )'2şamı5 
olan Otero bugün kendisini yalım 
sanat aşkına terketmi~ bulunuyor. 

'"Kendisinin en son A~ığı ve en 
adtlc dostu olan Prens Peterle 
hepsinden uzun bi: mfiddet nasıl 
yaşadığına Otero da bizzat hayret 
~edir. Kendisine Prensi niçin 
tercih ettiğini ve ondan arnlmayı 
dOşünQp düşünmediğini sordukta
n zaman Otero §ti cevabı \-ermiş

tir: 
"Prensi niçin sevd®mi ve ken. 

d1Jile yaşamayı niçin istediğimi 

ben de bilmiyonun. Bu mesele 
hakkında hiç bir fı.krim yok. Bu -
nu dOşQnüp şu veya bu şekilde 

cevap vereceğim güne kadar bera • 
ber ya~ryacağun." 

''Fakat prens, onun bu tercihi 
yapmasına vakit bırakmamış, bir 
rDn birdenbire Rusyaya hareket 
ederek onu Pariste cs.ld dostu olan 
aanatin kucağına terketmiştir. 

Paristeki "eski dostum,, herhal· 
de beni kendi reylme bıraksalardı 
prense tercih edeceğim b~ı: şey de
ğildi. Zira bu "dost., bana çalış· 

madan, yorulmadan para getirmi· 
yordu. Bununla beraber, Foli 
Berjerle çok iyi bit·mukavele yap
rm~tnn, kazancım birkaç gecelik 
Monte Karlo eğlencesine yetecek 
kadar çoktu ve, gazetenin benim 
hakknndaki yazısında Monte Kar
lodan bahsedişi o eski dostu da 
tekrar aklının getirrni~ti. 

Tekrar l\1onte Karloya gitmeye 
karar vermiştim. Fakat muvakka· 
ten, Meta ora)'a bir tecrübe ol· 
mak üzere, Paristeki kumar ma· 
sal.arının etrafında yer almaya 
baslamıştun. 

Parisin kumarhaneleri herhalde 
Monte Karlo ile yanş ediyordu: 
Eldeki bütün paralar bir iki ge<:P.
nJn içinde uçtu gitti \e nstelik de 
borçlandım· .• Bereket versin, hızır 
gibi imdadıma gene prens Peter 
yetişti: Moskovadan izin almış, 
beni görmeye gelmişti. Borçlarımı 
ödedikten başka, kumar için avuç 
avuç para da verdi. Fakat onlan 
da kaybettikten sonra Peter Mos· 
ko\'Sdan tekrar bir emir aldı, ge· 
ne Paristen hareket etti. 

Bu seferki emir de sahi miydi? 
yoksa benim korkunç kumar mas
ra flanmdan iirktüj:;>ii için mi kaç-

' mıştı, orasını anlayamadım .• 
• • • 

Bu soğuk fakat zengin lngiliz 
bana pek hararetli davranıyordu· 

Bir akşam Jak tiyatroda bana 
ondan bahsediyordu. 

- Ingilizin çok hoşuna gitmiş· 
sin, dedi. 

Odadaki bir arkadaş: 
- Hangi İngiliz? dedi. Tomp

&Oll mu? 
- Evet. 
- Bravo, Karolina! Turnayı 

gözünden \"Wmuşsun, desene! Gil· 
ze1 bir adam değildir ama. insanı 
korkutacak derecede mnthi, bir 
çeıveti var •. 

Ertesi gün yemekte Tompsonla 
beraberdim. Soğuk bir adamdı a· 
ma, benim yanımda hararetleni· 
yordu. Uzun uzun anlattı. Saat iki 
oldu. Ben kalkmak i.:tcdim· 

- Ne var? dedi. lşin mi var.? 
- Evet, dedim. Tiyatro mUdil· 

rQ ile gö~im. 40 bin franklık 
bir avans alacağım. Terzime bor 
cum var, oraya vereceğim. 

Otur dedi. Kırk bin franga 
ihtiyacın varsa ben veririm. Yal· 
ruz, o mukaveledtn vazgeçecek· 
sin, bu akşam beraber Londraya 
gideceğiz. 

- Kabil değil, dedim· 
-Neden? 
- Her gece "Foli Berjer,.de ou· 

nuyorum. 
- Ben orada kazandıklarını da 

veririm, dedi. 
lngilizin elinden kurtulmanın 

i.mk!nı roktu. Ben ne söylersem 
hemen cevabını yetiştiriyordu. . 

- Peki, dedim. Yalnız, telefon 
edeyim de gelmiyeceğimi söyliyC4 
yim. Nahak yere beklemesinler. 

- Et, dedi. 
Telefona gittim. Evvel! terzimi 

buldum. 
- Size borcum falan yok, de

dim· Fakat §imdi derhal 40 bin 
dolarlık bir fatura yapacaksrnız. 

Biraz sonra gelip parayı verece· 
ğim. Anladınız mı? 

Sonra tiyatroya telefon ettim. 
Oradaki ahbablanmdan Marşaru 
buldum: 

- Benim hasta olduğumu ve 

bir hafta gelemircceğimi söyler
sin, dedim. Mukavele icabı ver
mem lazımgelen 50 bin frangı bir 
hafta sonra tiyatroda tekrar oyna· 
maya ba~ladığım zaman yerece
ğim. 

işler kararlaştmlan plful dahi· 
linde cereyan etti. Londrada 
Tompsonla bir haf ta geçirdim. Bir 
hafta sonra gene Parise gelrlik. O 
zaman: 

- Ben gene ti)'Stroda çah~ca· 
ğım, dedim. 

(Devnmı var) 

ı: AKŞAM pos'f_~_, 
Salaihi v• N~,nvat M~1 

Hasan Rasim ~ 
/DARE EVİ ı ıstanııul ~--

Ekspres karlara 
saplandı 

Bu yüzden 1 O saat ge
cilane ile ak§ama 

gel ecele 
A vnıpndıı. hUküm sUrcn ~ddcUJ 

ktf )'UzUndcn bugUnkU semplon eluı
prcsi on saat kadar gcclkm~Ur. 

Bu sabah aıı.at 7 ,20 de DChrimize 
varması icap eden ekspres, ancak 
on bire doğru hududumu7.a gtrebJI. 
ml§tlr. Trc.nln akşıı.m Uzcrl gelmesi 
bckl6nlyor. Bu kadıır gceikmcye se
bcb trc.nJn bJlhıı.ssa Yugoslavyada 
karlara aaplanmıı olduğu blldlrillyor. 

Konvıı.nıılyoncl son kar tırlınasm· 
dan evvel yola cıkmqı olduğu için 
83At ısckizdc gclecekU. 

Fakııt blr lllar§andlz katarının Is· 
tuyonlardA fazla kalarak yolu kapa. 
mııaı dolayıaile bir buçlİk saat geç 
olarak gelebUmlşUr. 

Bu JIUUllıuıcllz, banllyö trenlcrinJJJ 
de lntJzam.mı bozmuş, d6rt banliyö 
treni yolln.rda bir saate yakın bckle
Uldlğinden birçok memurlar \"e tale
beler cehre vaktlnde inememişlerdir 

Parlsten Suriyeye gönderilmekte o
lan lokomoUtlerden lklsl marşandlze 
bağlı olıırnk lsttuıbulıı geUrflmi§Ur. 

lld Fransız mak1nlaUn nemreU al 
tmda olan ve Avnıpadan geçerken 
her lhUınale kar§ı 1§8 yaramaz bir 
halde bulunması lc;ln ban lasımlan 

aöktıldUğU söylenen bu makineler bu· 
gün Toroa eksprcaJle Halebe aevkc
dlleceklerdlr. 

Bir şirketle amele 
arasındaki ihtilat 
Dün hakem heyetinde 

halledildi 
ı, kanununa uygun olarak kurulan 

he.kem heyeU kanunun tatbikine b::ı.§· 

!andığı zıunandıınberl dün vilAyette 
toplıuımıo ve ltWuıt doğtrmenclllk 
ofrkeUlo gUndellkçS l§çllorl arumda 
çıltan lhUlıı.tı teUdk etınl§Ur. Bu içU. 
ı:nacta eldı: edilen neticeler gazetelere 
yanlış aklıctmi§tlr. Heyet, lkt taraf 
murahhasl.D.nnı dinledikten sonra 1h· 
tllıı.tm sulh yoluyla halledllmost için 
to.vasautta bulunm113tur. 

Gerek §1rket. gerek amele heyetin 
bu tcşcbbUsUnU 1~1 kar§Iladıkla· 

nndruı ameJc.nln lateklcrl kısmen 

kabul edilmek atırctile mesele noU
celcndlrllmlşUr. 1actıerin vaziyetleri 
esnslı surette inccJcnmlş, \'e hayat pa. 
hatılığmın arttığını llcrl &Urcrek yap. 
tıklan zam talepleri varit görUlme· 
m~tır. 

Esatıen etrket, ııs Ura ücretle hlz· 
mete aldığı bu ~çUerln kazançlarına, 
muhtelJ! zamanlarda ehllyeUerlne 
göre zam yaptığım. kendllcrlnden 
memnun olmakla beraber yeni blr 
um lcraama §lrketln vaziycU mllsa. 
ll bulunmadıguu blldlrmi§ttr. 

Amele, bu izahat Uzerine zam tate
ğfnden vazgeçmtolerdlr. 

Şirket, aylıkçı lfçllerlne, hut&lık 

halinde on gllnlUk yevmtyeler1nl tam 
olarak vermektedir. 

Bunun gUndellkçl ameleye de te§· 
miline ve l§ t.allmatnamestne llAve e
dllmeslne Jal:- istek heyetçe de muvıı. 
fık g6rülmUştUr. 

Ha.kem heyetinin tavsiyut Uzerlne 
11irket bunu kabul ettiğinden ortada 
hiçbir ihWo.t kalınn.mıştır. 

Askere davet 
Fııtlh aakerllk oubeslndcnt 
llJç askcrllk etmemi~ 316.83• (da· 

hll) doğumlu gayri IB!ı\m erntttuı go· 
çen celplerde sevk artığı kalıınlarla, 

yoklama ko.çaklığınclıı.n muameleler! 
tckemmW eden ve balınya gayrlLsl!tm 
erattan (marangoz) (demirci) (Stvıı· 

cı) (dıvarcı) (hn;arcı) (betoncu) s&• 

naUarma aşina o?anlann kayıUarmı 
tesblt etllmıck Uzere hemen gubemı. 
ze mUracaat etmeleri ııruı olunur. 

·eu YIL ORDUMUZA iLTiHAK 
EDEN GENÇ SUBAYLAR 

Dün An karada zafer abidesine 
çelenk 

yemin ettiler 
merasimle 

koydular ve 
Ankara, 16 (A. A.) - Harp o

kulunun 1940 senesi mezunlarmm 
subaylığa nasb töreni buglln ya
pılmıştrr. Genç subaylanmız öğle
den önce önlerinde mmka olduğu 
halde Ulus meydanına gelerek za.. 
fer anrtma btr çelenk koymuşlar
dtr, Havanın mUsandesizliğine ve 
vağnıurlu olmnsma ra~en ka~ab:ı-
1ık bir haJk kUtlesi Ulus meydo.nı. 
n· ntrafını çcvrclemitı bulunuyor
du. Subaylarm, mrzıkantn tştlrakl
le söylenen istiklal marşını mUte
nl:lp genç bir subay meımn olan 
' ' -beler ndına heyecanlı bir hita
bede bu1unmWJ ve bunu müteakip 
c:!e Harb okulu maJ1it söyl nm~tir. 

Ulus meydanmdnld hu m<>nıcimi 
mUteaklp subaylnnnm okula dön. 
mtlşler ve sa:-t 13 dl" de gene; 
subaylarımızdan bir grup Ata
tllrk'Un Etnor,rnfya mflzesfndekf 
muva.kkat kabrini zfvaret ederek 
bir çelenk kovınt113lar ve Ebedi 
~C'f'in huzurunda eğilmlşterdfr. 

mekteb fiçüncUııU Abdüssamed'e B. 
M. Meclisi rcl:sl Abdülhalik Renda 
tarafrndan birer altm Mat veril
miştir. 

'Mektebin blrlnclsl o!an utef· 
-"n Durmt!'JaY ok"l "il.§ klltUğ'Une 
106 nCI çiviyi çaknuştır. 

Harb okulu aancağı meraslınle 
sıılona gctlrllmiş ve okııl alay ku
mandanı kurmay albay B<>h7.nd 
J{öker genç aub:ıvları yemin etme. 
ğe çağrrm13 ve bu dnvct füı:erlne 
rmtP ırrup tahlif merasim! yapıl. 
m~ttr. 

Bunı'lan sonra merasime nlha\'ct 
vcrilm!D ve haztrlanan bllföde da· 
vctlller izaz olunmuetardrr. 

Hasta bir polis 
memuru 

Sıı.at 14 de harb okulunda ya. 
~ulan yemin mersslmlndc ite BUylllı Hastaneler arasında do

lata dolaıa ölmüt 
'fillet Meclisi Relsl AbdUlhatllt 
Renda. Basvr1••• ..... ~ """"ik ~.faydam, 
•r:: MU~afaa Veklll G"'?l"ıo:>l Na-
"1 Tın~·. DahllfvEI "'"'-il, Fntk Öz- Aallye altmcı ceza mahkemulnde 
trok, Hariciye Veldtf ~l!krll $1'r<>. vetat.a aebeb1yd vermek tddlaalle 
co&lu. Nafia V.-ldl! r.P,,c:rnt Ali dört doktor muhakeme edilmektedir. 
Fuat Cebesoy, Manrlf Vektll Ha- İddiaya göre, vahim vaziyette oldu· 
san Ali Yücel llo BllyUk erkAnı. fu blldirilerclt Gureba tıutaneaine 
harbiye ve mf!U mOda!aa crkAnı, gönderilen Hikmet adında bir polta 
hizmette ve mütekait ordu men- memuru ''asabı buhran geçiriyor,, 
sublan, matbuat mdmesslllerl ve kaydlle emnw asabiye haıt.aneaıne. 
klllabalık bir davetli klltlesi hazır oradan da "&alili sanlık vardır,. de
bulunmuştur. nllerek Cerrahpqa tıaataneııuıe yot-

Oktıl'un konterana salonunda lanmış, fakat orada da bo~ yatak bu. 
yapılan bu t8rcne fstlk1AJ marşı ıunmndığından kabuı edllememtı ve 
Ue bsşlanmış ve ilk olarak kUrsU- hasta memur da bu kapı kapı dola§· 
ye gelen harb o'· • • kumnndnn' oıadan sonra vefat ebnlıtır. Bunun 
T ;general Ömer Erdemer geıır llzerlne Gureba. hastanesinde nöbetçi 
subaylara muvaftı,ı.ktyet tr.ne:rıni bıılu1!PI doktor Celtu ve Cemal, em· 
Crlf n ve ordu içinde kenc!H,.rfoe ran ıuıııbtye bastanesl doktorlanndan 
dO~cn yüksek · .zifclerl V.ah eden Cevdet ve Cerrahpqa nöbetçi dokto
blr nutuk trnd eyl~<ıtir. Dr. ru Galip mahkemeye vcrllmlşlerdlr. 
Binba§t Galib Göl::er de bir nutuk DUnkU celsede ş:ı.hlt olarak dinlenen 
irnd cylf'.'mi' ve gen~ subaylar adı. Cerrahraııa bııııdoktoru Esat., bot 
l' - "lr.ıtteğmen Orhan dA Jı-.··cc=:. • yııtak bulunm11ymca buta kabul e. 
lı bir hitahede bulunmuştur. dllomlyeceb'1nl, doktorlarm vazttcle-

n"-•ı rnüteaklp
0 

mak A~(ll'"l b' rlnl )'8ptıklan kana&UndC Olduğunu 
!incilikle c;ıkan topçu nr•r-1Tm('rı' ı •öylemııı ve muhakeme b8%1 ıab1tleı1n 
T'lurmWiıW t P mek!-b Udn~isi ni•m. celbi ı~n bılşka bir güne bı:raktlrntf· 
ııe asteğmeni Mnh:t!'ut Mlth<tt v" tır. 

Koçuk Sehir 
Haberleri 

toplantılar yapılarak lrutlulanmq. 
tır. 

* Adliye Vekili FethJ Okyar bu· 
gün Aydından lzmire varacaktır. 
Vekil lzmlrdc bir hafta kadar ka. 
!arak tetkikler yapacaktır. 

* Maarif vckfi.letl, para.su; yatılı 
* lzm1r belediyesi lzm1r rehberi talebenin ha.staJıklnn ilerledikten 

adlı bir eser hazırlamaktadır. Bu sonra prcvantoryomlara gönderil
kitab zlyaretçinln kimsenin delfı. diğini ö~renmiş ve bu talebenin 
letlne Uıtlyaç duymadan gebri bil- sıkı bir muayeneden geçirilerek 
tUn hususlyetlerlle tanıyabllmesi hastalıklı görülenlerin tatil bek· 
ic;ln lktıza r.den her tnrlU malQ· lenmeden prcvantoryomlara 8eV~ 
matı ihtiva edecektir. nt tanılın etmiştir. 

* lzmirde Sinekli mmtakasında. * Deri lhracatçılan aralarmda 
kt heyelan yUzilnden inkttaa uğra- bir ihracat birliği kurmnğa karar 
ml.IJ olan Vezir ve Omnanağa sula. "ermlslerdlr. 
rmın mecrolnrındaki tamirat VP. "" Liman reisi Refik Münakale 
temizleme ameliyesi ikmal edilmlş Vekaletinin daveti üzerine Ankara. 
ve şehre su verJlmL'Jtlr. ya gftmi~tir. 

* Son tktısadi anla~malnrın tü- * Gazi köprUsU pazartesi gtlnU 
tUn piyasasında husule getirdiği nakil vasıtalarına ac;ılacaktır. Ara. 
müspet tesirler sayesinde Akhl· b:ı.lar köprllnUn ortruımdnn, motör
sar mmtakası tUtünlerl kô.milen lil vamtalar bu yolun sağ ve so-
satılrruşhr. lun(lan gidip geleceklerdlr. 

* Kızılay Beyoğlu kaza şube!!! * Diln bir !talynn vapuruyla 
kongresi 24.2-1910 cumartesi gü. şehrimize mllhim mtktarda klm~'e
nU saat 15 de 'ube merkezinde ,1 ecza, bova. kii.ğrt, makine ve ak· 
toplanacaktır. samı, la'!tlk eşya, elektrik tevazı. 

* Tllrk Hava Kurumunun 16 n- mı ve sair eııvn gelmiştir. 
er yıldönUmU dlln yurdun her tn- • thracat dolavrıııı., Rnsnm ffat-
ra.fmda olduğu gibi şehrimizde de lan yükselmeğe b~larnıştır. 
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KULAB 
AJANSI 

Londra - Bu hatta lçtnde ııJ1J 
dan Ruıtyaya, mWıtm 
bakır ihraç oıunmu,tuf• . . . ""' 

Locıclra - Vlad1mlr MayakO 
mı.ı lılekaika Uınanı :e4 
dan mo!lbdoıııt yUklU ol 
Vladivoataka mutevecclll"' 
ket etmlfUr. _,,.ı 

Ruayaya yapılıua aıat-". 

baasa San Fedrod&D "' 
sarp aahili Uınıuııaraıd'-1' 
maktadır. 

• • • 
&opaıbac - sut adası ~ 

&lqam saat altıdaıı lU~ 
den faı:la Alınn.ıı w'/ 
uçar&k faaliyette tMıl 
h&be1' verilmektedir. ... ~ 

Boma - Bohemya ve Mor*~ 
mea hayvanatı yeU,tuP" .ı 
murta~ hUkQıııe~ 

mecbur edllmlşle.rdlr· 

• • • 
Loadra - lngtllz kom 

mUhtm bir kısmı FtnJe~ 
lan aenpaWertnı gcsıe ~ 

FınlAncUya ordusuna gOD.rr•-.. 
zılıııak tçtn mnracaat ' 
dtr. 

• • • 
Londra - Almanların 

on dört maklneııtutek 
yeni bir Up bomtıardtı:ıı-:, 
re& lnşa etmekte oJdUJtl 

Dilmıour. I 
Tayyarentn ağirlll'J s& 

lacakU~ ~ 
SUraU saatte 8~ ıdl;; 

mUretteb:ıtı on ki§ldell i 
lwıacak tır. 

• • • 
Siya.il mahtlllerfJldell 

dllğne göre AJmanranl" 
•• ıctırl fon şuıen~. 
Dr. RJltcre terkcdecel' 

Şulenbergln tstll~.,.,... 
olan, Alman hariciye 
Rlbentroptur. t 

Montcvldeoda ne%4rc , 
bulunan Grat Spee ıııııt' il' 
dan bir çoğu hava>'~ 
&llyaya ceçmeğe mu 

mu:;ıardı:. ~ 
Bunlar, tt&lya ese 

manyaya avdet etınel' 
dirler. 

Antalyada bşP~ 
kooperatifi ~ 

.. -1rstl 
Antalya, 16 - aw rlil' 

len hissedarlardan ~e J'ıf 
elçisi Hamdi Arpağ ı e

1 li meb-.ısu Fuat V~~ ti 
mebusu Ruşeni Baki· r f. 
mebusu Rifat vard•ıı~'~ 
mebusu Arif Baytın. A it~ 
busu Numan Aksoyurı ti 
ve vali Fuat Batur~'?: ıco"ıı' 
de toplanan bahçccılı ·ıııP 
heyeti umumiyesi içt\ıııl 
rerek eski idare he>'eJ<I~ 1 
den seçmiş ve aıüte:iııe 
klilbünde azalar şere 

yafctv~;I 

İnhisarlar ~e~ıl 
tetkiklet• ~ 

Gllmrllk ve tnhlsar1-',~! 
[{aradoniz dün g0rnrtl1<1~..;. 
ter yapm~ mUteakltıeıl toP1 
dUrlertnuı tıttraktle ~ "-1 
Vekil öğleden 90ora t•tı~
mc§gul oımuo, cıtıaı~,-. 
yaret etm!ııtlr. Rall_ ·--
kadu' tıetJd)dar!Dıe tJllY-
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Summa' da mühim 
azı mevzileri ter

ke mecbur oldular 
Sovvetler beher sırasında 1 O şer 

lon;uk 10 tank bulunan 7 şer sıralı 
saflarla hücuma geçiyorlar 

Londra, 17 - Finl:ındiyadan 
gelen haberlerden Sovyetlerin 
muazzam kuvvetlerle in-'..an zayi· 
atını hiçe sayarak yaptıkları pek 
şiddetli taarruzltr yüzünden Ffn· 
lerin vaziyetinin müşkülleşmiş ol· 
duğu anla§Ilmaktadır. Bununla 
beraber Deyli Telegraf ve Tayms 
gazetelerinin askeri muharrirleri 
Summa mınt:ıkasında Finlerin 
vaziyeti mü~kül olmakla beraber 
tehlikeli olmadığı kanaatindedir· 
ler. Bu muharrirlere göre Rus • 
lar bu cephede her n.:: pahas:na 
olursa olsun zilferi elde etmeğe 
gayret edeceklerdir. Şimdi ecre· 
yan etmekte olan muharebe, belki 
kati bir mahiyeti haiz o?acaktır. 
Fakat Finlerin muvaf!akıyetli bir 
mukabil taarruza geçmeleri ihtl· 
mali de vardır. 

da kahramanca mukavemet et • 
mişlerdir. 

FiN ASKERi D iN LENE· 
MlYOR 

Finlerin, as.Xerlerinc milnave
be ile istirahat imk:Anı verecek &· 

dette adamlan olduğu takdirde, 
Sovyetlerin bütün hücumlarına 
mukavemet edebilecekleri kana -
ati mevcuttur. 

Finlandiya mak&mlan 44 ya • 
tmdaki erkekleri de silah altına 
ça ğmnışlardır. 

43 yaşındakiler çarp.mba günO 
çağırılmışlardı. 

YARIM TONLUK BOM· 
BALAR 

• 40 Sovyet tayyaresi diln Ulu 
gölü üzerindeki Kajaani fChrlni 
bombardıman etmi~tir. Atılan 
bombalar içinde yarım tonluk 
bombalarla yangın bombaları var 
dır. 
• Finlandiya avcı tayyareleri 

Sovyet bombardıman tayyareleri 
için gittikçe daha korkunç bir 
bale gelmektedirler. 13 şubatta 
17, 14 §Ubatta da gene 17, ıs ıu· 
batta 8 yani 72 saat zarfında 42 
Sovyet tayyaresi düşürülmliştlir. 
Bu parlak netice ile Finlandiya 
sernalannda yabancı memleket • 
!erden gelen tayyarelerin gözilk· 
mesi arasında bir mUnasebct gö
rülmektedir. 

FiN TEBLICI 
Dünkü Fin tebliği tudur: 
••Kareli berzahın-da düşmanın 

hilcumları devam etmiştir. Muo
la gölü ile Vuoksi nehri arasında 
iki noktada düşman Fin ileri mev 
ı:ilerine girmeye muvaffak olmuş· 
tur. Ba~ka yerlerdeki hücumla.r 
püskilrtUlmü~tlir. 

Ladoga gölilnUn doğu-şimalin
de adalar ve aahil üzerinde Sov· 
yet hilcumlan kaydedilmiştir. Fin 
landiyalılar bir mevzi zaptetmiı· 
lerdir. Düımanın uyiatı çok mil· 
himdir. 

Kuhmo bölgesinde, Sovyet 
müfrezeleri etrafındaki çember 
gittikçe kapanmaktadır. 

Fin avcı tayyareleri muhtelif 
muharebeler yapmış, diğer tayya· 
reler de düşman kıtaatile cephe 
gerisindeki garları bombardıman 
ederek yangın çıkarmışlardır. 

Sovyet tayyareleri bUylik bir 
faaliyet aarfetmiştir. Sovyetler, 
hücumlara müzaheret ve Fin ih· 
tlvatlarını bombardıman etmek 
için Kareli berzahı üzerine 500 
tayyare göndermişlerdir. Sekiz 
Sovyet tayyaret;f muhaıkkak ola· 
rak ve iki tayyare de muhtemel 
olarak düşürülmüştür." 

Deyli Telegraf gazetesi, Finle
rin cephaneleri bitmek tehlikesi· 
m: maruz bulunduğunu Sovyetlc
rin ise harp malzemelerinin git
tikçe arttığını ve asıl tehlikenin 
burada olduğunu il4ve eylemek· 
tedir. 

SON VAZIYET 
Gelen s.on hnberlcre göre Sov

yet taarruzunun tazyiki .. önUnd.e 
Finler Taipale ~e lncla bolgelen· 
nin bazı ileri mevzilerini terke 
mecbur olmuşlardır. Fakat, bun
lar o kadar ileri mevzilerdir ki, 
tahliyeleri Mannerhaym hattı· 
nın vaziyetinde biç bir deği~ik • 
lik vücude getirmemektedir. 

Rus taarruzu dün ve evvelki 
gün en ~iddetll teklini almıştır. 
insan ve malzeme israfı hiç bir 

Fransa cephes:nde büyük 
muharebeler olmPsı beklenmiyor 
Almanlar daha ziyade ingil
tereye karşı şiddetli askeri 
hareketlerde bulunacakmış 

zaman bu kadar korkunç olma · Pnris, 17 - l){ln garp ccphe-
ıinde AlırıAnlar ke~ll mil!rezeleri-

tTlrşıtr. B 
En iyi Kızıl Ordu askerlerin • le faaliyette bulunmu~lardır. u 

den mUtcşekkil Kafkas süvarile • müfrczelerden biri Fransızların 
rinin buz üzerindeki hUcumu ko· mayn tarlasına dütmüt ve milhim 
laylıkla pilsl:ürtülmüştUr. zayiat vermiştir. lki tarafın toy 

Şi:ndi süvariler ve atlar unk· çu faaliyeti de olmu~tur. 
tan görlililr bir hedef halinde buz INGIL TEREYE KARŞI 
(lzerinde yatmaktadır. Bir Kopenhaf: gazetesinin Ber 

Siberya kıtaatına gelince, bu lın muhabiri, tngiltereye kafll 
kıtaat büyük bir hayal inkisarı denizaltı harbinin tiddetlenmek 
tevlit etmi§tir. Ü%cre oldufunu yazıyor. Fakat 

lsve~ ga.ı:etelcrinin muhabirle • ıCMral Fon Meç'in bunu teyit e. 
ri, diyorlar ki: ''Bjorkö Finlandi· den makalesinin hangi gazete· 
va körfezinin buzlan üstilnde ya· el. intişar etmlt olduiunu tasrih 
tan binlerce ceset, büyük tank ve etmiyor. 
hücum arabalarının enkazı ile Alın.an generali batı cephcsln· 
dramatik bir manzara arzctmek· de kanlı muharebeler vuku bula· 
tedir.,, cağına inanmamakta ve eflcArru.. 

Sovyetlerin, bu bilyWc israf~ mumlyeyi bizzat tngiltereye kar· 
tesirini hissetmekte olduktan bıl. şı kUçilk fakat 1iddctli bir harbe 
dirilmekte ve hücumlara aynı hazırlamaktadır. 
tempo ile devam edip edcmiye • ZEHiRLi CAZA KARŞI. .. 
cekleri suale değer &:örülmekte • Avam kamarasında Almanlann 
dir. yeni bir zehirli gaz kullanması 

FiNLERiN ÇEKILMECE ihtimaline dair sorulan bir suale 
MECBUR OLDUKLARI cevaben nuır Andenon demit· 

YERLER dr ~: 
Summada ve b:rzahm diğer '"- Eğer, rannettlffim gibi ar-

bazı noktalarında da hUcumlar seniür idrojcnden bahıetmek is. 
vaki olmuştur. Buralarda Finler tiyorsanız bu gazın evsafı uzun 
ıcok mUhim bazı mevzileri terke zamandanbcri alakadar kimyager 
mecbur kaldıklarını teslim et • lercc ma!Umdur ve bugün halk 
mektedirler. Bununla beraber tarafından kullanılan maskeler 
Finler bir kaç ayd:ı.nberi hazır • bu gaza karşı halkı koruyacak 
!anmakta olan yeni mildafaa me-ı mahiyettedir. BinaenaleY.h başka 
zilerine yerleşebileceklerdir. Sov- tedbirlere mllracuta lüzum gör· 
vet kuvvetlerinin Summava hA · milyorum . ., 
ki::n oldukları kabul edilebtıirst PARlSTEKI AMERiKAN 
de tamamen i~gal icin harbin mil· SEFlRtNIN TAHMiNLERi 
dafilere müsait telakki edilmekte Nevyork, 16 (A.A.) - Free 
olan ikinci .aflıasını da karşıla • Preas gazetesinin Detroit'daki 
mak mecburiyetindedirler. muhabiri bildiriyor: 

HÜCUMLARIN DEHŞETi HilkOmetle temas etmek Uzere 
Summa taarruzu esnasında ha · Vaşingtona gelen Amerikanın 

zır bulunan bir müşahit, Rusla Pariı büyilk elçisi B. Bullitt bazı 
rın geniş bir madeni kütle halln· dostlarına Avrupa harbi hakkın· 
de Finlandiya hatlan istjkameti· dadaki intibalannı söylemi~tir. 
ne atıldıklarını bildiriyor. Tank Sefirin kanaatine göre, İngiliz 
!ar beheri 10 tanktan mlit~kkit adları harpte her tUrlU hava bil· 
7 sıra lizerinc tesekkUl etmiş sağ eumuna k&rfl koyabilecek vazi· 
lam bir blok halinde ilerliyordu. yettcdir. 
ln~nın kendilerine doğru ilerle. Mesıerachmidt avcı tayyarelc
ycn bu dalgaya mukavemet şöyle . ri lüzumu kadar yakacak. tahmil 
dursun, görmeve dahi tahammlıt j edemediklerinden İngiltere U.ze
etmesl için çelikten ainirlerl ol • rinde uçak Alman bombardıman 
illa& iıcç ... ~ iM& ~ ~ nrlalrilt us wM• 

tc ve bu yüzden naz1 bombardr 
man tayyareleri seri ln-giliz avcı 
tayyrelerinin pe."lçesine dlişmek. 
tedirler. 

Sefir, nazi. dmamdarlarmm 
Maiir.o hattını delmcğe teıcbbila 
için bir milyon insan feda etmeğe 
aınade iıeler de Alman başku • 
mandanlığının buna muhalefet et" 
tiğini illve eylemiştir. 

DON DE iKi ALMAN TAH. 
TELBAHIRI BATIRILDI 
Londra, l 7 - Bir İngiliz tor· 

pldo muhribi diln iki Alman de
nizaltısını tahrip etmiştir. 

Normal teamlil, denizaltılan 
batınldığı zaman derhal tebliğ c· 
dilmemesidir. Fakat bir kafileye 
hücum ederlerken batırılan bu iki 
deni::altı ıc!n lstinai bir tcJUlde 
hareket edilmiştir. 

llA1AN CEMILER 
ı 000 ton hacmindeki Bisp "

purunun Norvcçe ait kömürü yük 
lil olduğu halde bir lngiliz lima· 
nından ayrıldığı tarihtenberi or • 
tadan kayb:>lmuş olduğu haber 
verilmektedir. 16 kişiden ienret 
olan milrettebatın telef olmasın· 
dan korkulmaktadır. 

Ahone ve Sliepner isminde Ud 
Danimarka vapuru diln erken ln
gilterenin şark e;abili açıkların
da torpillenmiştir. Ahone'den 6 
kişi ve Sleipnerden de 6 ıı yolcu 
olmak lizere 12 kişi kurtanlmıı· 
tır. 
NORVEÇ GEMlCILERININ 

PROTESTOSU 
Norveç ticaret filosunun kap· 

tan ve mürettebatlan cemiyeti 
dUn Osloda Norveç hariciye na. 
zınna gönderdikleri bir karar su· 
retinde Songa ve Onid vapurlarr
nın torpillenmC$Ü\İ ve aandallara 
binen mUrettebatın Abr.an tayya· 
releri tarafından bombardırran c. 
dilmesini protesto etmi~lerdir. 

Karar suretinde mukabele bll· 
misil derpiş edilmekte ve ucüm· 
le şöyle denilmektedir: 

"Birliğimize mensup azadan 
içinde müdafaasız denizcileri kat· 
letmeyt §Cref sayan bu millete ait 
hamule bulunan gemilerde ç4 
llllWıÜlnlll Ulılp ed41Mlldı • 

lngiltere lmM·•· 
Sovget Rusya'ga 
Bugün harp illin 

etmeli midir? 

B
u hatta. bttaratıar tıattm tdL 

BütUn Avrnpa devletleri, bl. 
t.ııraf devleUllrı.D ~ararlarını 

bUyUk bir alAka, baltCı beye. 
can lçltıd• bekllyorlarc1ı. Şimal Wta. 
raf memlekeUert, hattı hareketlerini 
ve nlyeUcrinl ınatbuııUa ve vckllleı1· 

n.i.n tradetUldcrl nutuklarla bildirdi. 
ıer. Balkan devleUert blr ltonacy tı&.. 

llııde toplanarak ınllstakbel styueUert 
bakkmda C'örUotWcr. 
GörUyorwı ki, ıerek fimal •• ı•· 

rek oenuptaklleı 1 •'Harp tıarlcl"' kal. 
mayı ıtddcUe anıu ediyorlar. 

Harbin etrafa atrayel etmutnl 
hiç bir devlet katı.Yen an:u etmemek. 
tedlr. 

Umum! barbe l~Urak etmlı bulunu 
ve pmdl bitaraf olan devleUer bar • 

blD ne kıtdar feci bir ıey olduğunu 

çok ıyt hatırlamaktadırlar. 191' de, 
kaU bir eurette bit.arat kalmı~ olan 
devl"tler ancak vaztyeUer1nl kurla • 

neşriyatta bÜlw:unaktadır. Ct'lrçQ. 
bltıırat devleUım: uıUlle!lk devlı:Uı:rla 

:•ıwında vu.ıyel &lmala.ruu tekllt el .. 
ınlşUJ. 

BU.arat devleUer, mlllleıı ,,.. madct.. 
ıe.o, bu k11U tııt.anı.tııklan dulay..U. 
aıkıntı çekmektedirler. lnglll.ere ya • 
nında yer aldıklıın t.ak.Urde daha .._ 

rarıı çıluıcnklannı aöylUyorlar. 
Aylarca evvııl, l~aret etmJı ofdu • 

ğum gibi, 1'"1nler Sovyet:ere k&l'fı ana .. 
V!i.fakıyetle karoı koyrnnMa devasa 
eder.er ve laveç ciddi btr yardımda 
tulunmaz.sa ke.nıil hakkuıda ~)'U'I& 

olmnz. 
Flulertıı kahramanca dOvtltım•l•rt • 

nt bUtUn dUny"\ takdirle kar1ılıyor0 
Flıılerln her ınuva.tıı.kıyeUI • bunlar 
,.ıttıkçe artmakt.ııdır • bütUn lnet 
balkı taratından sevinç avıu:elerll• 

karşılanmıı.ktadır. HUkQmet bu cer&. 
ıt tahtında daha ne kadar aamaa 
bit.arat kalabilecektir. 

lıısUtere n......,. rabtlmlıılerdlr. On• 
lar bile UH4 baro 
bl.Dden UcareUert 
eektcye Uğraınak 

aureUle mUteeaslr 
o.lmUflardır. 

Yazan: N devleU Fınlere 

yardımda bulum ... 
yorıar. llk parU 
aıııuı.ıar gönderildi. LOYD GORÇ 

Harbe aUrUklenmlf olanlar lM te. 
ııa haldı hlrpalanmış~dl. Sırbı.atıın. 

Bıılçika, Ywıanı.ta.ıı, TUrldy• va Ro
m&nya bnrplen Ak.at çıkmııılanlı. 

Bu devıeuer yabaııCJ çizmeler al. 
tmda,, eanayl me.rkwert bombalarla 
lmlıa adHdi. tehlrlert bomba yağ'mu.. 
runa tutuldu. Evlen yıluldı, vatan • 
da,olan katlolundu. 
Bwıuıı tekerrllr edeccğtnl ~ • 

dUkçe b.&klı bı.r endişeye dUşmekte • 
dirler. Muharip devlet tarıı.lma geç. 
memek lçlD ellerlııdeD ıcıen ber seyl 
yapacakl&rdır. 

B&lkan devleUer1, aralarmda bal • 
t.edlleoek toprall davaıan bulunduğu 
b&.lde muharip devıeuer kar;ıaında 

k&U blr btt.a.rııtlık atyaaeU Laklp eı.

meğ• karar verml§lerdlr. 
Sutgarilt.an ve Jılacart.lt.&D Romaa. 

yadaki &razl taıeplertn.ı ela.ha mu.aa.ıt 

b1r &&m&D& talik etml.flen11r. 
B:&lgart.l.&D ve lıılacart.t&Dm top • 

rak t.aleplerlnJ ne valdl yapacaltla • 
na.s katıyeU• teıblt etmek kabil do
&'lldlr. Sultı beklenecek de, davalannı 
ınubartp devleUerin bir koııferansm • 
da ııw ıörUşecekler? BeW olma.&. 

KUÇ'tlk devleUer de, bUyUk devlet. 
ler stbl bu bu.austa blrtblrlertn• ıu.. 

mal etmemektedirler. Romanya. • • 
mlD bir eulb arzu edlyoraa kom,ula. 
rtle p.buk aaıaıına.u mentaaU lcabL. 
dır. 

Geçen barblD nlhayıtlDde Tuna • 
niatan •• Romanya. bUyUk b1J' hata.o 
da bulunarak Bulgartatanm hudut 
ta.ah1bl t.eklttınJ reddetmişlerdir. Bu. 
nun cuıUceet olarak Bulıarlar merıt.
.a devletlerle anlaşmağ'a mecbur oldu. 

Sırblatao •• lılacarl3taa çok fena 
btr n.zt,yct.e dUteeeklerd1. Onlan 
bu wa.ztyeu.eıı kurtaran Almanya. 
A'IUSturya we TUrklyenl.D umumi 
harpten magıop olarak çıkmaları.na 

eebep oldu. 
Romanya o valut Ruaya •• ltaıya-• 

ya ıuveneblllrdl. Busun RuBlarııı 

Bulgarlara MmpaU ıöaterdiklert ıö • 
rWUyor. 

ltaıya ı.. lıılacartataıi •• Bulgarla. 
tana biç blr zaman barp llfuı etml. 
yecekUr. çtınkU bu iki Balkıın devlo
UnlD beaaplan Romanya Uedir. 

lt&lyaıun Btı.lkanlarla altkadar oL 
muuım başlıca eebeb1 RU3larm Bal • 

ka.ıılara, yazıl cenubu şarkı Avrupa. 
ya lDmelertne mAnl olmaktır. 

Almaııya.nın Bıılkaıı devletleı1De 

nutwı etmeal meaeleılne ıeıınce: 

ltalya, Alman elevletinln Halkan • 
larda ekonomik taa!l)'etle bulunınıL

auıa söz yumacaktır. Fakat ltoman. 
ya ve YugoeJavya Qzcrtnde bir blkt. 
mlye\ teala etmealne, yani bu devlet· 
lere Almaııya taarruz ederse ltalya 
UıUIAya uğraml§ olan devleUerlD yar. 
dımına k~acaktır. 

Şimal bltarat devletlertııe C'CllDce: 
Ticaret ıemllerlniıı batırılmaamı 

her halde hOf görmemektedirler ve 

lülleUer Cemi) .. • 
U bu.ııu aylarca evvel vıı.a.4 •LmlfU. 

lngillz ba~11eklll. Finle,.. daba il. 
1&b göndereceCUU vaaJet.ml§Ur. 

Ceçenlcrıle, Parı..te mUtt.:tlk d" • 

leUeı1ıı yUkack h&rp kon.ııe)1 lçU~ • 
uıda yardımların daha tuta ve •U • 
raUe yapılmuuıa luua.r verllmlgUr. 

Illr çok nutuz.Ju nuı.htlller bwıua 

blr an evvel yapılmuuıı arzu ed.lygr. 
lar. ?duva!tak olunduğu lakdlrde. 
harbin bUtUn •afahatı değişebilir. 

Bunu gayet Jyl blllyonl2 kJ. bam 
amı!lar na.d Almanyaııı Ue harp d .. 
mektense, Bol~evlk Ruııya Ue haı.rbel • 
meyi terclh edıırler. 8Utl1A cSevleUer. 
komllnlı!t rejimine. FID barbl ~UA
dcın, aııtlpaU duymaktadırlar. 

KomUtılwıln aosyal tehlike.. b• 
;rercıe hiaaolunuyor. Ge~n peroemtıe 

ba§vekll. Lrad etUg1 nutkunda, Rı.ıe. 

ların Fınlere kar;ı rııuvaltııkıyet.a1a 

&Jge uğradığuıı ve Jilııle"!> katıra • 
aıaııca mu.ıa.taada bulunduklaıw 

ka,rdedlnc• uzun w:wı a.J~lıwda. 
ı•·ranaa bUkOmeU, keııcıı memleke • 

Undo komUnl:ı:.rue ka~ı mUc&dcle aç • 
anıvtır. K.omunlz.ml kökUndu .oı.. 

ızıek tçlD Du.I metoUaruu t&Uıi.k e& • 

mektedlr. ~ 

Komlllllst partUtnl &l.fvetmı.,u.. 

KomUnl.ııl mebwııarlDJ meclUıtıı.ıı a. "' 
kat ederek onları her bıı.n1:;I tıir de.,_ 
tel mUeuesesinde faaliyetten mene&. 
mııur. Buılarl.DJ bııpae atm~tır. 

Bu hatta başı SOV)'el setarethAn• 
atnl e.raştırmı~ ve SovyeUerlıı bu "9-
aUe ile ıöndermlş oldukları prolıM • 
toyu reddetml§Ur. 

Jı'raıı.sada IJlr oııytaya '°"· ftuala. 
rm A.Jwaııyıı.ya bU~um etmeler1 awJr.. 
temel rörUlmektedir. 

lilr f&yt&ya göre de. lngtıten bO • 
kQmeU azal&n böyle b1r projeJI 
UıUmal daWllnde görmektedirler. 

lnglllz!er, UU9 ıcnealnde bolşevı.. 

mı mahvetmek lçlıı ıllAhll bir l.ef•b .. 
bUıe glrlşllml§ olduğunu wıutmamlf. 

tardır. Ne yazık ki bu teşebtıUıı filli,. 
yata geçmcıııl~tl. O ıamankl Rua o,.. 
duıu c;ok kötU bir balde idi. Bug\l.A 
de iyi org11nlze cdllmlo değildir. Fa • 
kal 1919 ıcncalndekllılıı ıUptıNia W. 
tevkln<ledlr. 

Ruııyaya cenupt.aıı n clmaldeıı bet' 
bangı bir taa .. ruz. Alnıa.nya Ue daha 
aıkı teşrlkJ mesai etmulııe aetıep ol&. 
caktır. O vakı\ Husyada Alman org"
ıuu.ayonu t.atblk olunacak ,,. bu Uol
ıevlk dc \•let bugilnkU vazlyeUııdea Oll 

defıı. daha kudreU1 olacakur. 
Nazlsme karşı mUcadelede bulundu • 
gumuz bu sıralarda, 1919 da Y•vııaa 
1.efebbUaU tekrar ~tmek manuız oıur. 

HO.dlaelerın ıeyrlnl dikkatle takip 
etmekten başka lılr ıey yapaııu,ya. 

cağız. 

Ruayaya ıımdl 1111.ıııharp etmek bir 
cinnet olur. Yapıldığı taltdlrde, ba..-, 
lnglllere ve Fransanın ınenfaatıert 

bulunan Aııyaya alrnyet edcrelıı coll 
kötU neticeler vereblllr. 

bULUn aempaUlerlnJ (t't.nl•,.. bealtımek -------------
tedlrler. 

Almanya F'\ıı harbine karışma 

dıgı lçln lııkaııdinav devleUerlle Al. 
ınan devleU aro..sında b&leıı biç bir 
kavga mevcut değil 

GemllerlnlD batırıımeama Ye adam· 
larıoın telet oımuına karşı hiç bir 

ıey yapamıyorlar. Zira gemlleı1 harp 
aahaaın& dahli olan elen.izlerde nakli 

yatta bulwıuyor. 
Leh1atanın u~ı§ olduğu vazıyet 

btl& gö.z.lerlnlla OnUDdedlr. Çur 
çlllD teklltın• yanaşrnama.Jaruuı 

baııhca .. bep budur. lakandina• p 
......_. MM çıuplla tMllA alıqblaııle 

Romanya 
Krah 

• Yakında Romayı 
ziyaret edecek 

Belgra4, it (AA.) - Roman,. 
gençlik relaiıılD Romayı ıı1yareU ma. 
nuebeUI• Vrem• sueteat, Romanya 
kralı KarolllD de yakmda ROlllılıfl il. 

.rant r c • ,.... r-·H•• 
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Parisin zeoci yıldızı tekrar 
sinemaya başladı 

Uç dört sene ... vvel ~hrimize 
de gelmiş ofan Pari in mc~hur 
zenci müzikhol yıldızı Jozcfin Ba
ker birkaç film çevirmi~. fakat 
bunlar pek tutulmadıE:rı için ken
disine bir daha sinemada rol ve
rilmemişti· Zenci yıldız şimdi tek
rar sincrna;:a başlamı~tır. 

Çevirmekte oldui;;ru yeni filmin
de Jozefin bir kab3re yıldızı ro
lnnü temc:il etmektedir. Filmde 
birkaç şarkı da söyliyeccktir. KC'n
disile beraber oymyacak diğer ar
tic:tler Lüc:iyen Barn, Satil~Pen . 

Fabr, 1\li~lin Presi ve Margi;ritf 
Pierridir. · 

Jozefin Baker malOm olduğu ü
zere Amerikadan gclmi5tir. Vaktile 
Amerikaya götürülmü5 olan zen
cileri:ı ahfadından ve Amerikanın 
Sen Lui ~ehrindendir. Oradan, an
nesinden dayak yemek iı;terncdi

li için yirmi sene kadar evvel ka!:'" 
mıştır. Bunun garip bir hikayesi 
de vardır: 

Jozcfinin annec:i dul kalmıştı. 
Çoq.ıklannı geçindirmek için çalış 
mak mecburiyetinde idi ve .bina
enaleyh çocuklarım "dayakla ter
biye,, ctmeğe her zaman 'akti ol
mıyorclu. Ç'.-Ocuklar dayağı hak et
tikleri zaman bunu çetele tutmak 
wretile bir yer~ kaydediyor, işa

retler çoğalınca dayağı boş bir za
manında birden atıyordu· Jozefin 
i:ıôyle annesinin boş bir zamarun
öa bir gün pek çok dayak yemi5 
ve korkarak ilk fırsatta kaçmıştır. 

O zaman on yaşındaydı. Mace
ralı bir hayattan sonra 1926 da 
bir trupta ''görl,, sıfatile Parise 
gelmiştir. Bu sırada Paris tiyat
rolarından birinde temsil edilecek 
öir zenci revüsU için zenci bir yıl
dız aranmış, Jozefin bcğeni'miş, 

halk ela onu beğenince şöhrete ka
vuşmu;:tur. 

]ozc/in nakcr 

Çe\•irdıği ilk fılnun ismi ''Zuzu,, 
dur. Bu filmdeki oyun arkada~t 

o zaman tamnmıyan fakat sonra
dan meşhur olan Jan Gabendir. 

lkinci filmi olan ''Prenses Tam 
Tam,, da oyun arkadaşı, Alber 
Prejandır. Ayni filmdeki diğer bir 
oyun arkadaşı da matmazel Ot
man isimli, ilk ·rolüna çıkan bir 
kızcağızdı. Bu kız sonradan şim
diki meşhur yıldız \'iviyan Ro
mansdır. 

Babası İspanyol, annesi zenci, 
büyük annesi Amerika yerlisi yani 
kırmızı derili olan Jozefin Baker 
beraber film çevirdiği yeni artist
lere uğur mu getiriyor dersiniz? 

~~ nutun lstanbul hnlltını nH\lmdar eden bir film! 

Şimdlyo luıdar hiçbir benzeri gö11terllmcm1' emsalıııl7. e:ı.hf'Ser 

Slnomıı. tcknlğtnln en son barfkalıı.n ve en son icadı 

BAY TIKIN!mnı' 
YILDIZLAR DiY ARINDA !i 

Bıışroldo: IInJtlld Day Tekin fHmlnhı kahramanı 

BU STER CRABBE'in en son filmi 

menı.ltlılarm k03ttlrdokları 

ZA FRANSIZCA 
SOZLU 

Şaheserini görünüz . 
• F..n mUosslr :ışlc ronuıılarmm mtıh~m bir aay!UJ._ 

Bir kadın hayatı ... Bir artist hayatı ... Rlr a.~J; man7.Ul'lıcııl ... 

ruı-eten: FO!l:S JURNAL son dllnya ve harp haberleri 

fnrzan hiç umm:ıdığı bir sırada ve 1 Hakikaten i.>una büyük bir ihtimal 
.} ine hJç ummndJğı bir hlldise ile kar. vardı. Çünkü Albn Aslanı aramaya 
şı:aştı: ilk ba.,ıadıği zaman mağarada kar_ 

Or ::-.ıılı l:tallçesinden ayrıldıktan şılaştığı adamlar d:ı Altın Aslanı ıı.. 

sonrn, sık ağaçlar al\mda dola,ıyor- rıyoı-lardı. 

du. Altın aslıının sırrını bulmak ilk Ozamıı.n Tarznnm aklına blr şey 

zamanlar lcendlslne pek ltolay gibi geldi: 
geldlğl halde, şimdi bunun m~kW Sakm bu adamlar d:ı ötekilerin ar_ 
Lir iş olduğunu dU§Unmeye başla_ kndn§t olmasın? 

mıştı: liatU\ daha kun·cuı bir ilıtlmnl de 
- Nereden bulacağım? vardı: 

- Nasıl bulacağını? diye dU~UnU. Sakın bunlar onların rakibi olma.-
yordu. sm? 

Birdenbire uzaktnn bir takım ıes- Tım~an bunları dU;;Unllrkcn adam_ 
ler duydu. lar onun bulundu/;'ll eğncm nltına 

Bir nlay insan geliyordu... Fakat gelmişlerdi. :Hu, sılt yapraklı, çadır 

henUz görUnmUyorlardı; yalnız ses- gibi bir ağaç olduğu için, onun nl. 
lcrl ı:ıtillyordu. tında otı;rm:ıya Jmrar \'erdikleri an. 

Tarzan: !aşılıyordu. 

Para 
Vezneden• mna.şım nlmıştr. Sayma_ 

dan cebine koydu. Veznedar: 
- Say bir kere, dedi. lnsan sokak. 

ta pnra bulsa yine saymalı. 
Memur Ce\·ap verıli : 

- Sokakta para bulbam elbet ııa. 

yarım. Kaç pare. olduğunu öğreneyim 
diye. 

Yumurta 
:Mektepte mu:ılllm çocuğa ııordu: 

- Yumurtn nedir. o~lum? 
Çocult cevap verdi: 
- Bilinmez l<i ! 
- Nasıl blllnmcz? ! 
- Öyle ya: Ancak civciv çıktık-

tan sonra anlarız. Tavuk mu, horoz 
mu! 

Yaş 
Küçillc Çetin çolc bilmt, lılr çocuk_ 

tu. Bir ı;iln bnbnsı: 
- ıocs de doğmuş bir !<imse huglln 

kaç ya~mdad·r? diye sordu. 
Çetin cevap verdi: 
- Adamına göre. 
- Neden? 
- Öyle ya, o tarihte doğanı\1 ka.. 

dm veya erkek olr.rn.sma göre y&§ı 
değişir. 

• 

Şubat Bilmecesi 
Size bu ay daha eğlenceli bir bil. 

,mece soruyoruz. Bunu da yapmak 1. 
'çın belkl biraz uğrQ.Bacaksınız! Fa
kat size o kadar eğlenceli \'akıt gc
çlrteCekUr ki. 

lşte bllmeccmiz: - nu gelenler acaba kimler? diye Oturdular konıı§mnya başladılar. 
b k k U k d Elinize donlno tnglarım alm ve a ma zere en yükse nğs.çlar an Tarzıuı, ağacın Uz,.rlndc gUrUıtU yap-
birine çılttr. O zaman gelenleri gör_ mamaya çalı;."\rıık, l:endisine rahat onları dört k!S.n bir t"klldc yanyana 
dU: bir yer seçti ve aşağıdan görUnme_ toplayın. Fakat o tıckilde yanyana 

Bunlar bir alay adamdı. Fakat, yecelc şcltlldc oturdu. Onlnrı dinli. koya.cnksınız ki, sıraları sağdan sola 
"Ordu. veya yukardnn ~ağ"ıya topladığınız 

yak,lll§lıklnrı zaman !arketU: Halle- ., 
rinde vııhşUere, yamyamlara benzer Adamlar şöyle konuşuyorlardı: zaman hep :; gelecek. 
bir tara! yoktu. Dnha ziyade, ma.sal. - Her halde bu tarafa gelmiştir. Birinciye bir kol saati, lklnclye bir 
lardakl krrkharamllere benziyorlar- - Belll olmaz. Belki de öbtlr ta. J dolma kalem, UçUncUye gUzel h!r kl-
dı. raftan çıkmıştır. tap, lklyUzUneUyc kadar muhtelif he-

- Zannetmem. Olııa olıı:ı. buralar- "diyeler. Aslanlarla çarpışmış bir adam o_ 
lan Tarzıı.n, her halde bunlardan kor. 
kncnlt değildi. Fakat onların hallerini 
bir tuhıı.f bulduğu için, ağaçtan in. 
memeyi ve onlar ~ kendisini g<lrm&
tllğl. halde gözetmeyi tercih etli. 

Böyle yapmakta da çok l.ııabct et. 
ml~tl ... 

Adamlarm haldkaten çok ııUphell 
bir hali vardr. Y&\'4§ yavaş yUrUyor. 
lar, etrafa bir ı:ıı~y arqtırır gibi bakı. 
yorlnrdr. 

Tarzan kentll kendine: 

- Acaba ne arıyorlar? dedi
Sonra gülümseyerek nıı.vı ıttl: 

- Her halde beni aramıyorlar ..• 
O zaman nltlına geldi: 
- Sakın bunlar da Altın Aslam a

rnmasmlar!? 

da olacak. 
Bekleyelim, bu taraflarda de_ il A B E R 

ğilso bUe her halde gellr. ÇOCUK SA \'FASI 
- Geleceği no ma!um! Olur da 

gelmez, ormnm.J:ı yer yolc değil ya! 1 Bilmece kuponu 
(ArkDsı h:ırtaya) 17 SUBAT - 1940 ·---------· ~.,.-....~~.,.-....~~--.,.-....~~.,.-....~.,.-....--.,.-........,....-.....- -

öğretmen - En fazla elmas nerede bulunur? 
Çocuklar - Emniyet sandığın-da, efendim. 

Başrolde:.TURKJYENIN en büyük ARTiSTi 1 
~~1FlUJ<@1~lUJIL MUG=O~DN 

Seans saatlerine dikkat 1 
llt'GON l.ıcr lk1 ı;lııt'.waW. ıs.-ıut: ı·: . • ~. - t.ı:; - il.Sil \-C t ıı. a:e 

YAl~Il\: ıı•f.ır..•te ~t 10 - ı!. ı. - 4.15 • 6,so ve 8 ca JJ 
1 

n il il MELF:K'to MLlt 11, - 2, - ·1.11> - 6.30 \'(J l) dı\ ~il lli~W~lfü~.!lll!llll~J ~ 

Tahmin kabiliyeUOİ' 
kuvvetli ıni?~ 

Aşağıdaki r;unllcrc (tab~e 
le müracaat etmemek şat -.P 
vap verebilir mlıllniz? ce~ 
bilirseniz dikknt ve whDl~, 
nızın kuvvetli olduğunu id 
bilir.:inlz. Fakat ilç d~lci~~ 
sunllerin hepsine ccvnP ' 
manız şarttır: nıufd 

- Bir ciı;arnnm uzu 
dir? ~ ııı 

- Bir iskambil kngtdDl 
luğu kaç santimC'tredir? ~ 

- Haber'in bir sayfnS 
nedir? ~ 

- Mercliv<'D basn.maltla 
tat yüksekliği? lılİ~ı 

- Bir masanın yiikSC 
- 42 numnr:l bir a~~i.l'~ 

uzunluğu kaç .s:ıntimeU: 
Biz cevap verelim. sıı 

k d• eli ~ • • pl$1'JS en ı ver gınız ccvn . ~ 

yese ederek hakkınızdai<l 
kendiniz veriniz. . ttf 

Bir cigarn 6,5 san~e J; 
luğundadır. Bir iska.mbıl _,.,., • ..,,,u 

uzunluğu S santimetre, 
bir sayfa.sının boyu 51 s~ 
merdiven basamnklartntıl ;:ı 
liği 17 sanfünetre, mas:;, 
scltliği 70 santimetre• tiJll 
ayakkabmm boyu 28 ssn 
Bunları tJf 

biliyor mus\l~ 
* lngilteredo scn~~e J; 

yon fincan çay içi!digı tıı~ 
mk hesaplanmıştır. Şu ~ • ~ 
re, nüfus başmn en ço 
memleket İngilteredir. r.P 

+:· Senede bütiin dilnY ~ 
idarelerince nakil ve te~ 
mektupların adedi 12 ~J 
Bunlardan 8 milyarı ~· 
mllyarı fransızca, 220 1 
talyanca, 120 milyonu ~e 
24 milyonu portcktzccdif~ 

+:· Kaç numara ayakk8 

nizi bilntiyorc-...anız a) 
yunu ölçüp buna yn.rrsınJ r/ 
niz. Çıkan rakam ınındU 
marasıdır. Misal: 

28+H==•2 
* Norveçte Bergen ~ 

kilise tamamiyle J11.t! 
yapılmıştır. Bin kişi 
yüklükte olan bu killSe IJl 
rm su ge.çmez bir bale 11 olmasından dolıı.y1 y~.:;, 
da.n mUteessir olm~ .ıJ 

* İtalyanca. yunancll, 
kaca, !sveç, portekiz, ,,4 
sanlarrnın alfabelerinde"· 
dır. Holanda. ve Aiınııll 
da 26, ispanyolcada. ~~ 
ve gilrcicede 38, ~·~ 
50 harf bulunur. ııabef 9' 
harfler 202, çincede iS8 
tir , 

:A.ıağıdaki reslınde 
,parçayı öyle bir şcldld~ Jı 
niz ki, mnJiskill bir ••'1' 
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ş~dih· - 96 - S6 7ılın1 'uıışıler arasındıı geçfrmış bir Alman ~yyahı 

da, a:vcıİ~ ıniktar da fİ§ek ele geçirmeliydim. Bu 
b~illlen 

2 
r'b ?1~rdivenine girmem icap etmesine 

Jura devrinde hayvan ve nebatlann bugünkü nis
betlerine nazaran 50-1 O O misline kadar büyÜk 
yetişmelerinde en büyük amil arzda hamızı kar
bonun ve kircçin son derece kesif bir halde bu-

Nakleden: Cevat Tevfik ENSON 
1tlden k:r d.1

1
r 1~ değildi. Onların burnunun di

, n 1 er ... ıne duyurmadan iki kutu fişe~ al-
Geç bir saatte çıkan ve okuyu- r cani arkada.şile karşı karşrya k~ 

cula.nna en son havadisleri yetlg· nuşuyorlardr: 

.\nrdzkl lllaga muvaffak oldum. 
~bir g~ güverteye hüm- J tilin, lrudn bu bilfiil ilk tecrübem· 
~ ~~ırn ki b ~ t~ı~~· Öyle ça- di. Onlann belki iki dakikada yap
f~~Ylere h' ün}e itibarile böy- tıklarım ben ancak yinni dakika-
'V\l b' ıç elverj r . 

. ıtap, kı . ş 1 olmıyan da becerebildim ama sonunda bu-
~VenJere ~1g~verteye çıkan .na da muvaffak oldum ve dümen 
t~~in sert Kt ' yorgunluktan küreğin~ elime alarak kıç tarafa o
tı.ı.ıtı ı:zanctr. Kız 1f tala:ının ilze- turdum· Rüzgar yelkeni doldurdu-
~ , .... ı.·t ard~ım de vo- ğu srrada· 

.. ~ .. Q.11.l böı ... " . 
ht.ı 1tın tabUk : e ?ınlenırdı. O- - Japonya tam karşnnıza dü-
l:._>'~rdı•- 0 endıne geleceg"'ini (üyor dedim .""alt ..... ,. nu 0 . "' ' · 
~ Kurt Larse .vazıyctte hıra- - Hamfri Van Veyden, siz ce-
ll. 'Sır:. Bize sila}ı nın kamarasına sur bir adamsınız. 

ır rnaVZ<!rl b?a lfu:ım olacak- - Asıl cesur ben değilim sizsi-
l}'dırn. l<u~ ır av tilfeği aşır- niz. 

~t Cevap aı~t'Sene .seslendim Ghostu son defa görebilmek için 
•, altkaktı, tünk~ım. Uyumadığı ikimiz de ayni anda başlanmm 
\' tallanl)'Ord u başı ha.la sağa arkaya çevirdik. Alçak teknesi bir 

~~Vası;a kapıu. . dalga ile yava~ yavaş yükselerek 
'llle hsılda~"J ~erken kendı öbür tarafa yattı, bağlı dümeni 

': /\.i1aba
1
s:n mı. suyun tazyikile gıcırdadı; yclken-

J~i bir nıi~rladık iblisi leri karanlıkta hayal meyal görü-
~~iydinı 

13
tar da fişek ele nüyordu. Sonra, yavaş yavaş orta

~"eninc g: u d~, avcılann dan silindi ve kitranlık denizin üs· 
~ n tor b'ırr~em ıcap etmesine tünde kendi kendimize kaldık. 
dll}ı ı.ınUrı dib;r ıs değildi. Onların • • • 

b ~dan i:ıen, kendilerine KISIM - XXVII 
'!ar ~Vaffak 01~ kutu fişek alma- Ortalık ağarmağa başladı, hava 
'a~·aıt lırdı ed:, um. Zaten o ka- soğuk ve kapalıydı. Kuvvetli bir 
~, ~!ıni d ı~orlardı ki benim rüzgarla sıkı orsa gidiyorduk. Pus-

'Sı.ı . u:nnalanna imkan la rotamızın doğru olduğunu gös-

lunmasıydı. 

Bu !skele~ katiyen bi.r insan 1 hayvanın da muayyen bir tipinin 
Iskeletı olduguna, hele tımsah a- yaşamış olması lazımgelir. 

damın da bunun canlısı bulundu- o takd' d d · b"t"' . . ..... . · ır e o evnn u un ne· 
ğunu ıma etmek ıstcdıgıne ka- b 1 . . _ 
naat getirdikten sonra duyduğum at_ ar ve hayvanları gıbı, arzın u-
hayret ve meraka nihayet olamı- zennde gayet ~l .~ay~t unsurla_rı 
yacağı herhalde takdir ecrlebTr bulunması " buyuk bır hararetın 

Henüz insanlık bu cüssedı 1 
•
1 

: hüküm sürmesi neticesinde, insan 
' em 1 · k ed' 

sanlar yaşadığından haberdar bile ve ~ymun arın mtiştc~~ .. c dı 
değildi. Vakıa nazari olarak böyle ya? ınsanın da gayet buyuk olma-

b.rtak ··t 1 1 ·ı · .. ··ı ·· sı ıcap eder. ı ·rm mu a ea ar ı en suru muş 
tür; tabakat ilminde (Jura devri) 
denilen ikinci zamanda 30-40 met-
re boyunda memeli hayvanlann 
yaşadığı ma!Om bulunmaktadır. 

Fakat o devirde arz üzerinde in
san yaşamış olacağı pek düşünül
müş değildi. 

insanın yeryüzünde görünüşü 

klasik olarak ta (4) üncü zaman
dan başlamaktadır. Daha cesur 
alimler üçüncü zamanda cumudi
yeler devrinden evvel de yeryü
zünde insan bulunduğunu iddia et· 
mişlerdir. 

Tufan ise cümudiyelerin bir ne
ticesi olarak izah edilir. Halbuki 
tufanın cümudiyelerle hiç bir ala
kası olmıyacağı anlaşıldıktan son
ra insanı daha evvelki zamanlar
da aramak lhımgelir. 

Jura devrinde hay·van ve nebat
lann bugünkü nisbetlerine naza· 
ran 50-100 misline kadar büyük 
yetişmelerinde en büyük amil arz
da hamızı karbonun ve kirecin 
son derece kesif bir halde bulun
masıydı. Ondan dolayıdır ki mah
!Qkatm kemik kısımları son derece 
büyüyebiliyorlardı. Işte bugün ya· 
şıran memeli hayvanların insan
da dahil olarak bağırsaklarının 

boylan nazarı itibara alınırsa her 
mahlOkun evvelce ne kadar bü· 
yük cüssede oldukları, sonradan 
kemik krsımlannın küçülmesi yü· 
zünden barsaklannm ne kadar 
kendi üstüne katlanmak mecburi
retinde kaldığı anlaşılabilir. 

~ıı de bitrn..... teriyordu. Ellerimde kalın yün el
' , itıd· "lJl.len sonra mesele di\'enler olmasına rağmen parmak 
~~ bir '::!e. _geliyordu. Bu !anının uçları soğuktan sızlamağa Fakat arzın üzerinde gerek ne-
~ .1• Sana ıçın kolay bir i~ başlamıştı. Ayaklarım da ıstırap bat ve gerek hayvanların bir daha ' 

Bugün karnımızdaki bağırsak

lar yedi metre uzunluğundadır. 

Fakat tıpkt evvelce büyilk bir 
cüsse içinde · geiilrniş haldeyken 
~nradanbu cüs..c:enin daralmasile 
basılıp sıkıştırılmış gibi bugün bu 
uzunluktaki bağırsaklarımız ancak 
yarım metre boşluğa sıkışmak me:: 
buriyetinde kalmıştır. 

~~Plttj ke~~ güverteye bağla: verecek kadar üşüyordu.O kadar hiçbir zaman olamıyacakları kadar 
(t."i azı C\'Vcla. ik~~ sonra maka- ki güneş çıksın diye hep içimden muazzam nisbetlerde yetiştikleri, 
~d~~ek ~ bınni,, SQnra öte- dua ediyordum. muazzam canavarların yaşadıkta-
~~~ \'e tl\ak ndaıı parmaklıktan Hemen önümde, sandalın di- n ikinci zamanda da insanın ya-
~ \it kuıı araları gene rnüna. binde Mod yatıyordu. Hiç olmaz. şadığını kabul etmek haylı güç bir 
ltn.,, lı:" C\nar-.1. m led' Keza cigv erlerimiz ayni hale ma-
•• -:~Klıl'tlizn <lK onu su seviye- sa o ilşümüyordu, çünkü hem al- ese ır. 
o'.duıtl~~\>e l'~~ü~eklerin, islcar- tında, hem üstünde kat kat batta.. Bununla beraber maymun ve ruz kalmş hissini verirler. 
~ t:ı~~ı tesb' enın de yerlerinde niyeler vardı. En üstteki battani- insanların müşterek ce<lleri olan Zira ciğerlerimiz açılacak olur
~ıetj:ıaal!ard~ı-~ttikten sonra yeyi gece onun başına doğru çek- hayvan arz üze:in~e .. yaşıyorduy- sa bir fil göğsüne sığacak hale ge· 
~ i:~.ıen Sık <lJ\l su kaplanın miştim. Onun için yüzünü göre· ~· muh~~ kı but~n hayvan lirler- Hiç şüphesiz ceddimiz olan 
~trleşurcı:rak bizim san- miyordum. Battaniyelerin altında , zwnrelen gıb~v~eın:lı hayvanla- memeli hayvan ilk sudan çıkıp ka
~ 'llt 0I<iı.ığu Gemide dokuz sade vücudunun ~kli görünüyor- rm zuhur ettigı devırde bu malı- rada yaşamağa başladığı zaman 
~J~ l'e~göre suyumuz bi- du. Açık kumral saçlannın bir kıs lQk da yaşamaktaydı. bugün akciğer halini almış uzvu· 
~ Rörctek .' hem de sofra mı da dışardaydı ve aralarında Bu itibarla gayet büyük meme- muz ancak tek gi~lı ve hava ile 
~0 ltadar tı. Maarnafih ya- parlayan çiğ tanelerile incilenmiş- li ha~arm muazzam canavar: dolup boşanan büyük ve incecik 
~ ltnı ki tok YİYecek ve eşya lerdi. lar halınde yaşadıkları (Jura)ı bir tulwndan ibaretti. 
>n<ınd0e ~ S<>r~ §Öyle dursun, (Dnan .,.,.) devrinde insan ve maymunların (De'Yftml var) 

M_ . latalttı Uzumundan fazla mü~ ceddi olan yan insan J 
~~~. 

~~ ba.,~an birer birer 

tü:ıen bir gazete, o gece, esrnren -
giz bir cinayetin tüyler ürpertici 
tafsilıitmı veriyordu: ''Meııhur 
ressam Sadi, ko.rısmı öldürdü." 
Bu, fevkalade bir havadisti. Eğ -
lence yerlerinden çıkan halk bir an 
içinde gazeteleri kapıştı. 

Memleketin en değerli re~srunla. 
rından birini teşkil eden bu saniıt
knrm işlediği cinayet herkesi zi -
yade!lile heyecanlandırmıştı. Ga -
zetenin verdiği tafsilata göre, E -
renköyde,bliyilk bir köııkte oturan 
Bay Sadi sokaktan gelir gelmez 
mutfağa girmiş ,.e eline geçirdiği 
bllyilk bir bıçakla canavarcasına 

hücum ettiği karısını müteaddit 
yerinden bıçaklryarak öldürmU§ .. 

Bay Sadi, iyi ahlakile herkese 
kendisini sevdirmişti. Yalntz resim 
yapmazdı. Onun polis romanları 

da pt>k büyük bir rağbet görmUştU. 
Karısını çok severdi. Acaba yazdı. 
ğrkanh vaknlarm tcsirilc mi bunu 
yapmI§h. Yoksa .. Kansı tarafın -
dan aldatıldığını mı anlamıştı!.. 
Bunların hiç birisi varid olnmazdr. 
ÇünkU. köşkteki uşak ve hizmetçi
lerin ifadelerinden rcssa.mlA. kan -
sının çok asude bir hayat geçirdik. 
leri ve hanımın kocasına karşı bü
yük bir sadakat beslediği anlaşıl -
mıştı. Vakıa, arada sırada her ne 
kadar kan koca arasında ufak te -
fek münakaşalar oluyorsa da, 
Bunlar bir cinayet husule getire _ 
cc.k kadar mühim aeyler sayı
lrunazdı. 

O halde cinayete M"}>(ob olan 
hadtSe nC'ydi ? .. Hizmetçiler, ressıı.
mm, cinayetten sonra bUyUk bir 
telaşla, elinde kanlı brçağı olduğu 
halde: 

- Ben öldürdüm! Ben öldUr -
düm !. diyerC'k. m~rdh·cndcn indi
ğini görmüşlerdi. 

Bu vaziyet karsısında ~m 
bir fikri sabitle eve geldiği açık<;'\ 
:ınlnşrhyordıı. Fakat ahhablan, o • 
nun bn cinayeti işliyebilmesi için 
muhakkak surette delirdiğini ileri 
sUrUyorlardr. 

Betbaht re~~amm mtMafaamnı 
C'n bUyUk ceza avukatı Uzerlne al
mıştı. Ressam, 8\"Ukatın en M.ml
mt nr'ımdaşlarmdan biriydi. Avu
kat, bu işlerde büyUk bir tecrübe
ye sahih olmakla beraber, arkada. 
ı:ımm Lcılcdiği bu cinayetP. bir tUr
lii akıl erdirC'miyordu. Fakat bu 
muamma\"I bir an evvel hallede -
bilmek için bir otomobile a.tlıyarak 
haplshanenin yolunu tutma.ğa. ka
rar vPrdl. Birkac dakika Mnra da 

·,.,.-:l:l'te ~asa 
~ l'e tıktı 1:'1dan bir tayfa 
U."llst ayd*. O Bı~ rüzgfu-altı ta
~ ..ı 11 larat ' bır müddet rüz-
ı.. \llltcı Iııda Yürü 

istanbulda barometrenin değişmeleri 
~~ da u. 'Yüztı dü ve tek- Yazan: Dr. G. A. ~. R.,~~ <>tada ~ft:ra, arkası 
tııı..!:1da!ın i . hır IJlüddet bek-
~tını. l\ ~~ne töıncl ek • Istanbulda hava taryttmın ~ fazlaca hoşlandıklannı İstanbullu olmayanlar hep iddia et-
Urtr.d!_ ki a.:~un öyle ~lı :: deniz kenarında ve aynı arz dere· mişlerdir. Bu da, belki, sık değişmekle beraber vasati olarak 
~ &Q~ ~10d da onun sesini işi- ceainde bulunan yerlerink:inden yüksekçe kalan hava tazyıkından ileri gelse gerektir. 
t ~ts· \erteye k hemen yüzüko- yilkaek olmasındaki faydaları Daha mühim tesir kan damarlanmızdaki tazyık üzerinde 

1 ~"afa ~.l'atıYordapanrnı~tı, ve ha- geçen gün yazmıştnn. Burada olur. Kan akciğerler vasıtasilc daima hava ile temasta bu. 
""ll ıç Q" U. Adam b. . hava tazy:rlnnm göze çarpan bir lunduğu için havanm tazyıkı değişince kan ilkin tazyık mü· 
~ ~ onrnCd. ızım 
l ~t ~ra &etincıi ı. Bi:az durduk- hususiyeti de srk ırk değişmesidir. vazenesini kaybeder. Fakat kendisini çabuk te>playarak hava· 
a~el\ etle bast • seslı sesli esne- Mesela şubat ayı içinde baro- daki tazyıkrn ahengine çabuk uyar. Onun için havadaki taz· 
d l!ıtlta kaybold~rafa yürüyerek metrenin bir gün 742 ye kadar yık azalınca kanın tazyıkı da azalır, çoğalmcada çoğalır. 
l( ~- ~ <l , • indiği, bir başka gün 778 e ka- Ancak böyle çabuk uyuşmak yalnız kana mahsustur. 

llj.:. '7\lıı"" CUtiltada sa • ... ~ ·o. onu t ndalı yükle- dar çıktığı olur. Bu kadar sık ve Ondan ba§ka nesiçler onun gibi değillerdir. Kanın tazyıkt a-
~a ~ôtlu lla <ıınaınen suya in- bu kadar çok değişme, İstanbul zabnca onu ihata eden damarlar uyuşacakları yerde, fırsat· 
;ırıııe 

0 
alırken ~aklıktan aşmp arzında bulunan ba}ka deniz ke- tan istifade ederek, aksine gerilirler, kan üzerine tazyıklarını 

rı ~ kactar '"-CUtlanmız biri- narlarında görülmez. Bu da !stanbula nisbctle çok şimalde arttırırlar. Neticede havadaki tazyık azalınca, damarların 
'~t ~.,,,, l-°akla§?nıc;tı kı" ''se- bulunan iklimlerin hassasıdır. İstanbul iklimini şimal iklimleri· tazyıkı artar. Bundan dolayı istanbul iklimi hava tazyıkının 
lh. Uilr... . sen· .. .~ ltı:~. lan ı SCvi~·orum. !,, ne benzeten sebep, §Üphesiz, boğazdır. Boğazdan sık sık ge. sık sık değişmesi sebebilc damarlarmdaki tansiyon fazla 
~ı .~~. l:tı el' . kendımı zor çen ve biribirinin aksine rüzgarların tesirile burada baromet- olanlara iyi gelmez. · 

,... ~rı.ı 11'llin · · d k k d - · · ! d ~ "ırı li 'lllne .. . ıçındeyken re e sı sı egışır. nsanın vücu u Uzerindeki ciltle hava arasında daima 
t ~U~ ilıtıfr1 Va nıhayet sen de Hava tazyıkmın böyle sık sık değişmesinin ilk ve en temas olduğundan barometrenin değişmesi cilt üzerine de 
.ıı llar:~dtırn 1:>~ Veyden!,, diye mühim tesiri sempatik sinirlerinin muvazenesini bozmaktır. tesir eder. Barometre diişünce cilt gerilir ve yayılır. Yalnız 
ı ı. ··ıqı.1 • oır ı· 

"'!) 'lltrıı"' ı~'lna t e ımıe gemi· Vücudumuzdaki uzuvların işlemesini bu sinirler tanzün etti- havaya doğru gerilse bir şey değil, içeriye doğru da gerilir 
~d~ i~ ?nu ~unarak öte- ği için onların muvazenesi bozulunca bütün uzuvların i§i de ve altındaki uzuvların üzerine daha fazla tazyık yapar. İçe· 
t'\ıt lıar~ı dırıve . Ucaklam15 ve az çok bozulur. Bundan dolayıdır ki İstanbulda ahalinin sıh· riden damarların. dışarıdan cildin tazyıkile uz uvların hepsi 
bı.ı \'er(j;etinı ~rnı~tim. O anda batinin daima bir örnek olduğunu kimse iddia edemez. En zi- sıkışırlar: Göze çarpan alfimef, barometre düştüğü vakit 

\ı.ı\\ . a tkata 5.deta bir gu- yade göze çarpan bozukluk midede olur. Bir gün düzgün, erte!i gelen nefesdarlığı ..... 
:ı. ~1~:ı~tterı (! ay ev-.ıeı bende gün mozuk... Bir gün inkıbaz, ertesi gün ishal... Fakat barometrenin değişmelerinden en ziyade mütees· 
""ka ""ttla,.. er >oktu t 

1 
~darı •ı <>,.erek h · Barometre değişmelerinin mühim bir tesiri de gebe ha- sir olan kalptir. Havanın tazyık derecesine tabi olarak bir 

t!' e ~U San(lal emen onun yanların üzerinde olduğuna bu yakın zamanlarda çok dikkat açılıp bir kapanan damarların hepsi nihayet kalbe bağiı 
'll n h k ç ~atladım. Om- edilmiştir. Barometre birdenl:ire değişip de fazla dlişün:e oldı.:ğundan kalp bu kadar sık tebeddüle dayanamaz. Bozu 

1 
! lı~'lı<1\ kurc-~~i .t~m. buna annesinin karnmdaki çocuğun düşmek tehlikesi artar. lur. İstanbulluların çok yürek sancısı çekmelerinin bir sebebi 

1 

1 
\~ '>' • e"ı ıs!rnrmoz- Bir tesir de hormon çıkaran guddeler üzerinde: Havaaa- de budur. Hele fırtınalı havalarda ... 

~n /r ha~ 1i gayret ki tazyık azalınca hormonlar artar. gerek vücudun, gerek Z'!· • Görüyorsunuz ki bizim güzel tstanbulı.:muz, havanın sık 
1 

ınu,~1."andah Ghost- ~ l:anın faaliyeti çoğalır. Tazyık çeğalınca da, tabii, ~ksine o· sık dcğişmeı;indcn dolayı damarlar ve yürekler için pek +e 

1 
E' ı: ·~~ t?ldum. Şim- ~ hır ... 1stanlıulluların ve şimdiki lstanbullulardan pek çok önce, münasip bir ildim sayılmaz. 

• b 1 ·ı'l 1• l1(ırnenci- E~ki Bizaıı11lıların faaliyeti sevme.1iklerini, r:ılın t etmekten G. A. 
ır Y •lk 

~1.ı~ <lefaıa:n n~.~1 ç~.k: ... rv..,..,.,,. .. ..,,.,,..-~ .... , .. ,,'V'f' .........,,.. .,~T""P••v•v....,~~v•••••••••••••••••••••••••••••••••.......,,VVYv.v• ••••••••••••• 
ouımu~· 

- Sadi!. .. Sen ki kamu delice 
sc,·erdın, ona nasıl kıyabildin ?

Cani, bir çocuk gibi ağlıyn.nık 
eevab verdi: 

- Kanını çok, hattA pek çok 
"CYcrdim ve hii.la da se,'iyonım: 
nC' c:ırc ki. onu öldürdüm ... 

Bir an gözlerini bir noktaya di
kerek daldı, sonra ... sayıklar gibi 
derin bir sesle konu§masma devam 
etti: 

- Evet.. O artık yaşamıyor. O • 
liln,ı ne tuhaf bir ııey. Daha doğm.. 
su anlnşılmaz bir m11ru'J1ma .. Ölenin 
bütün fenalığy silinir. h-iliği, in~ 
mn hnt.ırına yalnız iyiliği gelir. O.. 
len adnm nckadar haşin olsa dah!, 
öldükten sonra mütemadiyen Bize 
gülümser. 

Avukat sordu: 
- Acaba karmız sizi aldabml 

olmasın? .. 
- Hayır, böyle bir 1ıey yok. Son 

zamanlarda aramızda çok bUyillC 
bir geçimsizlik başgöstermişti. Bu 
geçimsizlik. kıskançlıktan ile~ 
gelmiyordu. ÇünkU sevişiyorduk.. 
Karım her şeye behanc buluyor " 
du. Size hu vaziyeti nasıl tarif e.. 
deyim, bilmem ki. O, daha doğrusu 
bir tenkld hastahğma tutulmu~ 
Yürümeme, oturmama, konuşma • 
mA., velhasıl her hareketimo ~ 
kusur buluyordu. Karnnm bu mil~ 
temadi tenkldlerinden kurtulm.d 
için kendimi mUtcmadiyen kont.rol 
ediyordum. Onun hoşuna gitmJye • 
cek en küçük bir hareketim saat • 
lercc devam eden mUnaka.şal8l'l1 
sebeb oluyordu. Az çok resim ya.. 
pıyordum. Ne bileyim ben, §Öyle 
böyle bir şöhret sahibiyim. o. bu 
~öhreti kendi sayesinde temin ede
bildiğimi ortaya atarak ispata kal~ 
kışırdı. Nihayet onun çenesi yol"tt4 
lur, benim halim kalmaz, banerr • 
dık. İşte bu yüzden hayatım daima 
bi:- zehirlenmeyle geçip gidiyoı'du. 

Avukat ciddi bir taYır alarak 111 
sözleri söyledi: 

- Aile haya.tinda. bu gfbl u!U.. 
tclelıc mUnak~nlar, tenkidler hfi. 
bir zaman eksilt olmaz. Bunların, 
işlediğiniz cinayetin sebebi olarak 
kabul edilebileceğine imkan '·ere
blllyor muswı? 

Katil eevab veıdi: 
- Çok ha.kmml%. Anlattığml 

şeyler beni a.•da affett.ireme2. Çimo 
kil ben l)ir katilim. Faknt §Urasım 
iyi bilin ki, ben bir cinayet işleme.. 
ğe karar vermiş bir adam doğll • 
dim. Bu fikir banA. Ant olarak get~ 
di. Önüne geçmek kat'f surette 
imk5.nsızdr. HattA, bu bir fikir de-
ğil, adetl bir emirdl. İşte ben d• 
o emre itaat ederek öldürdüm. O 
anda, siz de benim yerimde olsay .. 
dmrz ayni harekette bulunurdunuz. 

Kırık aandalyenhı nzerlne çöke. 
rek sözlerine devam etti: 

- Evet, o gUnU i:;iee hat.ırlıvo. 
rum. Karımla }ine lürumsuz mu~""' 
kaşalar yaparak hayattan bezgin 
bir halde evden çıkmıştım. Gerilen 
fısabımr sakinleı;ıtlrmek için bir 
hayli yürüdüm. Hava kararml§t?. 
Kendimde büyük bir bedbinlik 
hissediyordum. Hayattan usanan 
bir adamın halile, her şeyden bi -
gAnc bir surette yoluma devam 
ediyordum. İşte tam o sırada kor
kunç bir gürültüyle gecenln aükQ. 
netini parçalryan bir tren gec;U. 

Katil, bu cümle)i büyük bir ~ 
Hl.., içinde te19.ffuz etmişU. Birçok 
katmerin ağıtlarından bUyilk bir 
ustalıkla 18.f almasını bilen avuka
tın yüzünde eeytani bir tebessüm 
belirmişti. Demek katil ltirnflarma 
başlıyordu. Avukat t~krar sözllne 
devam eden katili bUyük bir dlk -
katle dinledi: 

- Evet, gecenin z:f.!iri karanlı~ 
kadar kara ve y1rtıcr eesler çıka
ran meş'um bir tren geçti. Ben, 
yalnız lokomotifin önünde ce"':şct 
saçan bir krzıllıklrı ynn" '1 V" derin 
bir yarayı nndrrnn bir fenPr gör. 
mUştüm. Jlu kızıllık biiviidlikc;e 
bUviirlil ,.e nihavet blit iin ı> zame.

tlle önümden geçerek gözlerimi 
kamac::trran bir kan leke.si halini 
aldı. Arlık her t" ra fı kızıl tröıil -
''ordurı . Evet, nereye bakcı:ım, o 
kızıl lckf"yi görüvordum. lc::te, o 
zaman cinayet fikri bf'vni.ml kur -
rnlnmnr;a bnııladr: K:ırnn gözUmUn 
önüne geldi. Zıd düşUnceleriyle be
ni cbcdi:'\-'Y<'n betbaht edebileceğini 
d üııündüm ve o andan itibaren ka. 
nmm iizerinde de o kızıl lekeyi 
ı::örmcğe başladım . Biraz sonra le
kenin yerinde mütemadiyen kana
yan Lir yara peyda olmu~u. Blr
knç saat P-\'\'el nl:lnndan blle geç
mlyen bu cinayet artık 5nUne gt>. 

(Llıtfrn sa~ fayı ı:e' irin iz) 



• • ·sovyetlerin muvaff akiyetleri f'nler için bir 
fela et derecesinde görülmüyor 

Ballrılan Alman 
tahtelbahirleri 

Lonclra, 11 (A.A.) - Bir Alman 
trı.htelba.hlrl fftııal denizinde bum
bardnnan edilml§ ve bUyUlt blr lhU. 
maile batınıaııotır. ll&dlııe f(!ylo oı. 

muştur: 

(B"ştıu·nfı 1 incide) 
haiz değildir. Çünkü bu mevziler 
her iki cenahta da Finl'!ri.n ateşi 
altında bulunmakta ve Sovyetler 
kendilerini bu ateşe karşı kafi de· 
rec;edc muhafaza edememektedir· 
lcr. 

:Fin havn kuvvetle-i I."I'h":nt· 
tan Kareli berza1'ına giden şi · 
mend:fer hattım "İdd< tlc boxrbar
dıman etmektedir. Son gelen ha
berlere göre Fin hava kuvvetleri 
bir çok is!asyonl .. rda y-:ngrn çı· 
karmağa muvaffak o1mu~tur. Ta· 
arruza iştirclc eden kuvvetlerin 
akıbeti tamamiyle bu hatta bağlı 
olduğu için bu hava akınlarmm 
chem:r.iyeti pek büyüktür. 

Askeri Fin mahfillerinde ha -
kim olan kanaate ~öre, Fin hare· 

katı esnasında Sovyetler, tankla· 
nnm yüzde yirmisini kaybetmiş· 
lerdir. 

SOVYET TEBLICI 
1':1oskova, 17 (A.A.) - Lenm

grat erkanıharbiye dniresinin 16 
şubat tarihli ıesmi tebliği: 

Sovyct kıtalan Kareli cephe -
sinde harekata muvaffakıyetle 
devam etmektedirler. Düşman 
mukabil taarruza l?Cçmeğe teşeb· 
büs etmiş ise de ağır zayiatla ge
ri püskürtiilmüı:tür. 16 şubatta 
Sovvet krtalan dü~manm 22 mü· 
dafaa lstibkamım zaptetmişler • 

ı:l'.r.. Bunların ara!lllnda topta mil· 
cehhez iki çelik kale vardır. 

Yedi gündenberi devam eden 
taarruz esnasında düşman Sov • 
yet kıtalan tarafından işgal e· 

"se·vanof Bulgaris.anda 
nede kalamıyor? 

( Bnştarafı' 1 incide) ' leketin idaresindeki tet~kkı1erlne 
Stv ASET DEGJŞMİl."ECEK daima i.Ştirak etmiş bulunuyo -

· Röyter ajansının Sofynd1n rı.m. 
ISğrendiğlnc göre ''Bulgnristanm Yeni hariciye naZlrı tvan Po-
dahill ve haric! siyasetinde hiçbir pofun da evvelki Başvekil ve ha 
değişiklllt olmryacağı sEylcnUmek. riciye nazırı Köseivanofun şahsi 
tedlr. dostu bulunması ve Köseivancf 

Bu slyn.set komşu memleketler- tarafından takip edilen harlct si-
le anlayış duygusuna dayan- yasette kendisinin kıymetli bir • 
makta devem edecek ve Bulgari.s. mesai arkadaşı olması, bu siyase
tnn blltUn bllyllk devletlerle iyi tin ist.ildxıl için de değişmez ka-
mUnasebat idame eyliyecektir. lacağına işarettir. 

Bulgarlqtnnm keza kat1 bir bl- Yeni kabin'Cllin siyasetini sa-
taraflık taklb etmeğe ve Bnlkım- dece bir kaç kelime ile hulasa et
Jarda sulhUn muhafrwı.sma ~.alış. mek icap ederse ıunu söyleye • 
maıfa devam eyliyeceğl lldve olun. bilirim ki. bu siyaset istikbalde 
maktadır.,, de bir bar11 ve bitaraflık siyaseti, 

YENi BAŞVEKIUN 
BEYANATI 

Yeni Başvekil Profesör Filof mat 
buata aşağıdaki beyanatta bu -
lunmuştur: 

''- Mnjcste kral eski Başvekil 
Kö~eivanofun sıhhi sebeplerdcn
dola}'l vazifesinden afvı hakkın· 
dald talebini kabul ettikten son-
ra yeni kabineyi teşkiJe bcnl me· 
mur buyurmuşlardır. 

Bir kaç küçük istisna ile ev
velki kubinenin şeklini muhafaza 
ctm::kte olan bu kabinenin istik· 
bal:ie de Köseivanof kabineleri 
tarafından takip edilen dahili ve 
harici siyasetten aynlmıyacağı • 
nı kaydederim. Mnjeste kral ta• 
rafınd:ln lciyasetli bir surette il -
ham edilmiş olan bu siyasetin 
tatbikinde, kendisine uzun zaman 
en sa.mimi dostluk bağlarile mer
but bulunduğum Köseivanofla 
daha evvel bir mliddet teşriki 
mesai etmiş bulunmakla şerefyap 
olduğum gibi Köseivanofun mem 

bir dahili huzur ve milli birlik si· 
ya.seti, bir iktısadt kalkınma ve 
kültürel terakki siyaseti olacak • 
tır. 

Bu siyaset, Bulgar milletinin 
hissiyatına ve arzusuna tamamen 
uy~undur ve devlet reisinin iti • 
madına ve lfitfuna mazhar olarak 
riyasetile şeref duyduğum hlikQ· 
metin bütün gayretlerini bu isti· 
kamette sarfedeceğini bilhassa 
kaydeylemek isterim. 

H ükQmctin blltiln ihtimamlan, 
şimdiye kadar olduğu gibi, 
yilksek şefi majeste kralın şahsı 
etrafında gıkı bir surette birleş -
miş olan Bulgaristanm asude re· 
(ahı için çalı!}makta devam ede • 
cek olan milletin selameti ufruna 
masruf olacaktır.,, 

Bulgar meclisi gelecek cumar. 
tesi g\inü toplanacaktır. Eski 
Başvekil Köseivano!un Bulgaris· 
tanda kalnuyarak ltalyada San 
Remoya gideceği haber verilmek
te ve bu p.yanı dikkat görülmek
tedir. 

Erzincan yeniden kuruluyor 
(Baıtarnfı 1 incide) t ma!Qmata göre menıer 32 b1ıı k1şty1 

Bu hatta. lçlndc Erzlnca.ııa en ya.. geçmektedir. Yaralılar da dokuz btn
km klly olnD vo harelıeUarzda tama- den fazladır. En:tncaııcıa 1M70 lllU, 
men yıkılan Ylllmzbnğ köyUDUn de 
temellcrl açılacak ve kl5y1Uye ev YJ1• 
pılınaama başlanacaktır. Diğer yıJu. 

lan kllylerln Uıyası için vlltlyetçe ay. 
nen te'rtlbat almmnktndtr. Yapılan 

e\•ler ve dUkltt\nlnr muntazam bir 
plAD dairesinde yapılmakta, gelişi 

güzel ~:ıata mUsaade edilmemekte
dir. 

Vali vckW Hilmi Balcı, fclı\ketzede 
halka ynpılan ynrdımlıırla bizzat me~ 
gul olmakta ve hergUn ln,.cııı.ntı takip 
ve tetkik ederek kıBa blr zn.manda 
yeni §Chrl zneyd:ı.na geUrnıck iı;:in 

azamı mesai sarfcylcmektedlr. 
Hnlk bUyük Türk mlllcUnln ve 

cumhuriyet hUkümeUnln tıcll ve de
vamlı yardmılarmdnn cok mUtchnssls 
ve minnettardır. 

Korkunç rakamlar 
Ankanı, 17 - Bllyük zelzeledeld 

aayiata dair gelerek toplanan en son 

çilmiyeeek bir zaruret hııllnl aı. 
mıştı. Netcklm ... 

Bundan sonra olan biteni nnlat
mağn lUzum görmUyorum. Kati • 
Ilın. Fakat, mUcrim değilim. Çünkü, 
bu cinayete bir telkin h!i.cllicsi se
bcb olmugtur. 

Kntll rcssrun ağlamıığa başlıya.. 
r&k e5zlerinl eöyle bitirdi: 

- Kabahat bende değil, trende. 
Avukat, hapl.ıbane luıpısmdnn ÇI 

karken. nrkndıışmı, ispatı 1mk/uı,.. 
m: olarak telkin hAdlseslle hA.ldm
lerln ellndan kurtaranuyo.cağıru 
dU§Unerek katllln delll.i4iııi iddi& -
ya Qr&r ve.nnJati 

ill 7 yaroJı vardır. 

Zilede Ça11amba gtınkU 
%elzelenin hua.rlaıı 
Zile. 16 (A. A.) - 14-2-940 

Çnıı;amba gllnll eant 15 de Zilcde 
vukubulan zelzele Iğdır nahiye
sinde daha şlddctll hlsscdllml6 ve 
bu yUzdcn Kervansaray köyünde
ki kArgir yatılı ilk okul biruı.sı l 
~ersinde tedrisat yn.pılnnuyacak 
derecede hnsarn uğrnm~t7. Bun 
dan başka Çayrr livUnde de yenl
den bazı evler yılalmıatır. lnaa.n· 
c:ı ::!l~ iat yoktur. 

General Dit gitti 
Anndoludaki bUyUk zr·'zcle fe-

19.ketzedelerl ir;ln Tilrk • İngiliz 
komlt<'Si nnmma yapılan yaı;dıın
ln.r hnkkmda bir mO 1d,.Uenberl 
memleketimizde teınnsb.rda bu
lunan general Dld dlln nkşamld 
semplon ekspreslle İngiltereye ha
reket e~Ur. 

F el!ketzedeler menfaatine 
konser 
Kodll9, 17 (Radyo) - Erzincan 

r;clzcleslnde feltıkcto uğnyan TQrkJe. 
re yardım makaadlle radyomuz tara
tmdan Ud kon er terUp edilmiştir. 

KudQ:ı yUksck komlsc.rlnln manm1 
himayem altında olan bu konserlerdcu 
Wd 21 tubat ça?'§ambıı günll, Udncl· 
a1 do 23 fllbat cuma günü vcrllecek
Ur. Bu koa.ııerler BBC (hıgillz re.dyo 
blrllği)nln Türkiye zet:ı:c!e !e'l\.lf .. tz~. 

deleri ınenf&&Une terUp ettt:t kon· 
..... .n.w. dahlldlr. 

dilen istihkamlarda 420 m[tral • 
yöz terketmi.,tir. 
Diğer ıruntakalarda keşif milf

rezeleri faaliyeti olmuş ve piya· 
d~ kıtalan arasmda ateş tcnti c -
dilmiştir. Sovyet hava kuvvetleri 
dils'11an kıtalannı ve askeri he • 
defleri muvaffakıyetle bombar -
dıman etmişlerdir. Hava muhare· 
heleri esnasında beş düşman tay
yaresi düşUrülmüştür. 

JNGlLJZ GöNOU .. tlLERINE 
MOSAADE 

Sahil muha!ıızn. tcşklltıt:rııa men8Up 
kraliyet ho.va kuvvcUerlnln pUoUıı.· 

rmdo.n bir! su üstUndc b!r Alman to..h· 
tclbnhirl görmU§tllr. Tahtelbahir bıy. 
yurc kend1sinc wıcak yanın millik 
blr mesafeye kadar yaltlQ!jtılttan llOD• 

m alclı\cele batmağa çalıfmı:şt.ır. 

Pilot tahtelbahlrln P"..rlskopu by
bolmıı.k üzere iken bo,nıbıı.larmı at· 
mı:ştır. Bomb3l1U'dan lklsi tam ponıı 
kopun önllne dU§lllU§tllr. Suyun Us· 
tUndo genlıı yağ lekeleri ve hava kn· 

fJondra, 17 (A.A.) - fnıriliz burcıklan hasıl olmuştur. Tııyyare U· 

gönüllülerine Finlnndiyada harp zun bir uman tahtclbahlrln battığı 
etmek imkanını veren kraliyet s:ı.hayı kontrol etml:ı falmt tıı.htelbıı . 
kararnamesi, dün gece imza edil- blrtn IT.lne teıı.:ıdllf r.tmemlştlr. 

miştir. Bu kararname şubat tnri. • uir günde ıkı tahtetbahn 
hini taşımaktadır. 

1.ondra, 17 (,\.A.J - Bir gUnde lkf 
(SGvyet - Fin harbine dair 

daha evvel gelen telgraflar 3 ün· 
CÜ şayfamızdıY.111".) 

Afrodit davası 
Meşhur Afrod1t romanı tercU

mesinden çıkan mOstebcen n~rl
yat davasına buglln szınt on ikiye 
doğru bakılmıştır. 

Bu davayla meşgul olan yedin
ci asliye ceza mahkemesi salonu 
dnr olduğundan umumi nllikn kar. 
ş:sında. dlnleylcllcre fıızla yer ve
rebilmek için a&'lrceza ma.hkemetd 
salonu mu\ııkkıı.ten bu davaya 
tahsis olunmU§tu. 

Korldorları dolduran yllzlerce 
meraklı samllnln ekserisln1 Unlver
sltell gençler teşkil ediyordu. 
Bunlar ıırnsmda birçok kWa.r da 
\'ardı. 

Mııhkeme salonu açılmca. adeti 
heyecandan bir et-1 halinde olan bu 
knlaba.lığm salona doğru ırtıratle 
aktığı görllldU. 

Yer bulamıyanlarm bir tnmı.ı 
koridorda kalnıağa mecbur oldu • 
l.ıır. 

Bu defa iddia maka.mmda, mlld. 
dclumuml Hikmet Onat yerine 

Alman tııht.clbalılrlnl halıran hn.l'p 
gemlııltıln Antilop lsınlndc bir destro
yer olduğ-J reıımen bildlı11melttedlr. 

"Yıldırım harbı,, suya 
. düştü 

Aını.terdrun 17 ( A.A.) - Göringln 
nutkunda kullandığı llsanm clddcye· 
U bitaraf mtlşah!Ucrln nazarı dlkka
Unl colbetml§tlr. M~cınhiUcr bllhaasa 
GiSringln "yıldırım harbf,,ndcn balı. 

&etmediğine ~nnıt cylemcktcdlrlcr. 
:llubode gazetesi bu hususta diyor 

ki: 

''Almanya muhasara altmda bulu· 
nan bir kaleye benziyor. .Mıı.Nı§al 

zııLerdcn emtı:ı bulunduğunu .ııöylUyor. 

Fa.kat Almanyanm dllşmanı d!züatU 
dU§llrecek olan blr yıldınm harbi 
yo.pınağı tahayyül eWği r.ıımruı ıı.rbk 
katı 11Urette geçmlıtır. Almanya an· 
cıı.k düşmanın zayıf noktuma ta.ar· 
ruz edebWr. Bu nokta herhalde garp 
cephesi değildir. 

(Fm.ıısa, l.Dglltere • Almanya bar· 
blııe da1r daha evvcJ celcıa tolp-atlaz 
a 11nc0 aytamızdadlr) 

Hadiselerin 
tefsiri 

m u:ı.vinlerinden 1ıwuı bulunuyor • ( Bıı,tanh t incide) 
du. DubaJde dünktt ısaymıızda de. 

Davaya mevzu olan eserin Maa.- dlğf mlz ~hl Bu1gari5tanda olan bil. 
rif Vekaleti talim ve terbiye bo- ldtmet de{;rfşlkllğl Balkanlann 11olhU 
yeti tarafrndno tetkiki için vekl- ile aJAkah ınemle!ietıer lı;ln ~k 
Jete ynzılan tezkereye henUz ce- manalı bir işarettir. Bu lşaretbı 
vab gelmediği anl8.1Jildığmdan mu. gösterdiği istikamet üzerinde el. 
taleası sonılnn m0dde1umum!, bu birliği llo harekete geçmek BAI
husust.a.ki mllzekkercnln tekJdlnl kan Antantmı teşkil eden mcmle. 
istedi. Hdklın de bu isteği kabul 

1 
ketler için bogtlnUn en mUhlm btr 

ederek muhakemeyi 24 Şubat Cu- işldlr. 
ma.rtesi gilnU saat ona bıraktı. HASAN KUMÇAVI 

Hariciye n&zulan içtimaı 
(Baştarnfı 1 ine.ide) 1 FİN OUIDIURR!:f~INtN 

mndığı beyan edllmektcdlr. BEYANATI 
tsvec ve Ftnltuıd!y& hUkümetlerl Parls, 16 (A. A.) _ Matin ga-

arasmda vukubuJan gör~melerde ta- zeteal, FinlAndiyadald husu'!I mu. 
veç bükQmctlnin otmdlye kadar oldu. habirinin rei.slcumhur Kalllo ile 
ğu gibi Flnllındlyaya kendiliğinden ynptığı mlllikatı neşrctmektedir. 
yardım prerudpln1 terkodemtyeceği FlnlAndJya reisicumhuru bu mU.. 
aa.rn:hat.en ~tır. l!katmda deınlştir k1: 

Siya.al mahfillerde basıl olan kana
ate göre İBYeçin §imdik! tarzı hare
ketinden lnhlmf etmesı gerek kendi. 
sı. gerekse FlnlAııdiya tçl.ıı vahim 
lhUlAUar tevllt edecektir. 

tsveçln Flnltuıdlyayt BUlh akdine 
çalışın.nğa ~vik etUğine dart matbu. 
atta çıkan )•azılar to..ma.mlyle aaıl· 

ııızôır. Umumi kanaate göre yakın bir 
L!ıllkbalde göntıl!U aevklya.tuım art
m8.81 bekJeneblllr. 

Yardım talebi ne zaman• 
yapıldı? 
Stoldıolm, lG (A. A.) - Afton

bladet gnzctcsl yazıyor: 
FinüuıdJya hUkümetl artık yal. 

ruz b
0

a.şma mukavemet cdemlyece
ğinl ve iki lsveç fırkasına ihtiyacı 
olduğunu, yahut da batı devlctle
rino milraea.ıı.t ederek yardmı is. 
temek mecburiyetinde kalacnğıru 
bilclirml~ Ur. 

Gnzete ilave ediyor: 
"Aksi takdirde, Finl!ndlya ken

di menfnatlerint olduğu kndar lR. 
\·cçln menfaatlerini de mllteossir 
edebilecek şıırtlarln barı,,ı istemek 
mecburiyetinde kalacaktır ... 

BugUn Stokholmde neşredilen 
bir remn! tebliı'.t İsveç hUkOmeti
nin doğrudan doğnıya askeri ynr
donda. bulunması için Fin hUkOmc
tl tarafından yapılan talebi reddet. 
Uğinl bildirmektedir. 

Bu tebliğde blldirlldiğfne gl>re, 
Finlündiyaya yardım mesele.si 13 
şubn.tta FinUindlya hariciye nazın 
Ta.nner ile İsveç başvekili ve hıı.rl
clye no.zırlıı.n arMmda vu.kubulıı.n 
görilş:meler es.naAmda ilerl aUrUl.. 
mllşt.Ur • 

••- FinlAnd.lya kat'fyyen haca.
let.aver bir aulba razı ol.nuyacak. 
ttr. Yaslara ve harabelere rağmen 
Fin milletinin maneviyatı IW'Bıl· 
maz bir vufyettedir. FinlindJya, 
Bolşevlzmln genişlemesine mAnl 
olmak için elinden geleni yapacak. 
trr. Fransa gibi, FhılAndJya da 
kendi istikJ!U ve demokrasinin i
dRJnesi ve zaferi >çiL. çarpışmakta
dır.,, 

tSVEÇE NAKLEDİLENLER 

Stokholm, 16 (A. A.) - Fin
lô.ndlyadan 4000 çocuk ve h8.mlle 
kadm gelmiş ve İsveç aileleri nez. 
dinde misafir edilmlştir. 

Bir mebusumuz vefat 
etti 

Aydın mebusu MUmtu Kaynak 
Antalyada. vefat etmiştir. 

POLiSTE: 
erntıRmUU111U1t111Mmuın:nnı ... 

Tramvaydan atlayınca 
parmaklan ezildi 

Akbıyıkta oturan ııs ya.şlarmda 
Bilrluuıeddln adında bir çocuk diln 
Divanyolunda tramvaydnn atlar
ken dll~Uş. aynk parmaklan ez.il. 
mişUr. Yııralı Şfııli çocıı..: :'ıa.st.ane
slıi.e kaldırtlmışt.Ir. 

KALB SEKTESt"'l>.1'.:N 
Ka.dıltlSyUnde RizaP3Şl\da Tllrk

gilcü sokağında 20 numn.rada otu
ran 70 ya.şlannda Manol öUn Os. 
nwıağa !mnı ônUnde kalp 9Ckte. 
sbı4eıı dllimlll ... mmu.ınr. 

Fransada bir casu n 

kurşuna dizildi e 
Parts,"1'7 (A. A.) - DUşmanın lehlndo casu.sluk ya~~ 

Fransız asker! mahkemeleri tarafından idama mahkftm edil 
semburglu Jan KUlm kurşuna dWlm~tlr. cıı b:i 

Sen c Uvaz departmanı prefceJ t.ara!.mdan diln neşredil ~ ı(. 
mlrnamede komünist partlslnln eiyo.setinl alenen rcdde.uneğl ~ 
yen 11 bclcdiye meclisi basmm ba.kla.nnda.n iskat edildl 
mektedir. cJtl~ 

Macar medisi soğuklardan tatil e 
nudnpe<Jtc, 17 (A. A:) - Son günlerde çok miktarda >~ 

l:ır ytızUndcn milnalmlütm. bUyUk müşkUifı.tla temin edileb~ 
ytslle mebuslar parlamento içtimalarmd:l hazır bulunamnnı 
Bu vuJyet nazarı 1Ubara ıilinarak iı;ıtimalar gayrimuayyen bir 
tehir e-iJlmlşUr. 

Baltıkta feribotlar mahsur kaldı ıı 
Stokholm, J7 (A. A.) - h\·cı:le Almanya :ırasrnda 111 

tomin eden feribotlar iki gilnden beri buzların içinde mahS~ 
tır. Bunlann mUrettebatma tayyareler vıısrtn.sile yiyecek 
ınekt~dı,. • 

Romanyada harici ticaret nezareti 
IUlkreı;, 17 (A. A.) - Kral tara.fmd:ııı neşredilen bir it 

il<! bir hruici tiearet nezareti ihdas cdlhnJ§tir. Petrol umııın clJD 
llği yeni nezaretin serv\5lerlndcn birini te~kil edecektir. Bu~ 
ka milli iklı.c;at nezaretinin ihracatla aWta.dar bUtlln 8eJ"Vlı51 
Ucnret n~aretlne bağlruıaeal:tır. . .--ıd 

Yeni nczarMi"l başına hariciye nezaretinin !ktmat daır-
1\ristu getirilecektir. 

Fon Papen 
Ankaradan Romnya ta
yini şayialan tekzip 

ediliyor 
LÖndra, 16 ( A.A.) - DeyU Tel· 

ı;ra.l gazetesinin Roma. mulıablrl.Ue 

göre Alnııuıyo.nıo Ankara bUyUk el· 

çl.Bi fon Papcniıı fon Makenzcnlıı yo. 
rlııo Almıuıyarun Roma ac!lrllğine 

tayin eclll:nesl muhtemel bulunmak· 
tadır. Ecnebi Tiroldald Almantaruı 

ınemlekeUerlne göoderilmclert Jıak. 

kındald iWMm tatblkiDde zuhur e
den lbtllt\!lar Uzertne Makenuuıtn 

pek yo.kmda gen cağnlacagı .lliylen· 
mcktedir. 

• • • 
Bu habertn doğru olup olmadığını 

tah.k1k lçln bu aabah müracaat etUğl· 
m1z Alman konsolosluğu, fan Pape· 
n1n bir lkJ gUD burada kaldıktan 

ao.nra Ankaraya döneco#inf, kendisi· 
nln Roma elçı.tgine nakledlleceğlne 

d41r rnalQmat mevcut olmadJğmı ve 
esasen böyle bir de~kllğe thUmaJ 
verllmediğtnl blldlrmektedir. 

Konııoloaluk, Deyll Telgraf pzete
alııln bu baberinl gWUnı;: buluyor ve 
ton Papcnln burada Bcrlinden gele. 
cck malümatı be~ledlğtnl Ulve edl· 
yor. Fakat bahscdilcn mıılümatm De 
olduğu ve büyük elçlnln neden bura· 
da beltlemcğe lüzum gördUğü henll& 
belli değildir. 

Parti teşkilatında 
teftişler 

Akhisv, 16 - İzmir mmtakası, 
parti müfettişi Galip Bahtiyar, 
mebusumuz Rıdvan Nafizle bcra.. 
her şehrimize gelmişlerdir. 

Parti ve halkevi tcşkilAtını 
teftiş eden miifetti§. buradan 
Kırkağaca gitmiştir. 

T alehe kasketleri 
ve disiplin 

Lise müdürleri dilekle
rini teabit ettiler 

!ıfaarl! vekt.leUnln gördUğU lQzum 
Uzerlne letanbul lise vo ortamektep
lerUc, muallim, .ııaıı.at ve meslek mek· 
teplcrl mUdürlerl lfü toplanWannı 
dilli lltanbul kız llaeslnde yapml§lıır, 
mektcplemlzin bug1lnkU lbUyaçlıı.rı 

ve talebe vazlyeU Uzerlııcle bazı dl. 
tekleri tesblt etmııılcrdlr. Ru.znamcyt 
te§kll eden bu dilekler mUtealdp fçU· 
mada mUzakore edilecek ve bir rapor 
halinde vekAlete blld!rllccekUr. 

.MUdUrler, mekteplerde lnzıb:Lt ve 
disiplin meııelestn.1n esaslı ockllde hal· 
ledilmesf !Uzumu üzerinde dunnu§lar, 
vaz1les1n1 yapmıyaıı velilerden veli!.· 
yet hakkının alm.masmı, bUtUn tale· 
bcn1n muhakkak kasket g!ymeğe 

mecbur tutulmalarm.r, hariçte daha 
lyi aeçllebllmeler! lçln her mektebin 
ayn birer kaskeU olmaam1, dera ae. 
ne1:1l içinde tudiknamo verme ~l.n.ln 

bnZı kayıtlara to..bl tutulmıuımt 1.ste.
ml§lordlr. 

ZAYİ 
Pnsaportumla ikamet tezkeremi 

zayi etilin. Bu defa yeniden pasa
port almış olduğumdan ve n.anıet 
tezkeresine ait muameleyi d0 lta 
edeceğimden e!!kl iknmet tezkere.. 
slnln hlllanü k.almaclığmı il&.n ede
rim. 

8 mm Jlalrcdfl MC§1'11tlyet Cad 
dN.fnde 120 /11 nomarıuta So
Ylyet f.ebaa.<ımdan: 

'1arb'a Sto....,_ 

• 

Amer ixa Harici 
Müsteşarı 

Bugün Nevyork~t 
rupaya hare 

ediyor ,, 
Lonc!ra, 11 - Ayrupadt ~ 

aoyahaU yapacak olaıı ;..ra• r" 
clye mU.ste§an Vellea bu~~ 
tan Reka vapurlle ruı.rctet~ 
evvelA Romayı zfyaret ed rJI' 

llUstCF Vaşingtond&JJ 
harekeUnden evvel barlc:ıı' 
görll§mll§tllr. 
J4Usteşarm Holaııd&Jt d> 

edeceği haber verW,yor. 
Tluı 

Eden Filistindeıı 
döndü 

Lond- 17 - tn-tli• · .J ·..., f;'il·sfJ". 
yontar nazın Eden F 11':J 
giln kaldıktan sonra uf/· 
Kahireye dönmilştür. 

Eden, Mısırdan hJl't 
önce, Mısır gazetecilertı;e 
yon krtaatının ahiren b Jı 
hasına muvasalatı ,ıı 
tef siratta bulunarak• t~ 
milletlerin yaln1z A '"'!~ 
Yeni Zelandanm teşrı ) ~ 
dolayısile değil, dost~" 
rüstlilk hissiyatını tak ~ 
bulduğu Mısırın da • !ııl,ı 
saisinden dolayı ıtı ol 
bir kat daha artmalcta 
bildirmiştir. -----
Amerikadan 686 

geldi #!ı 
Bir müddet evvel .ı\JJlıı ~~" 

pari§ e~ olan 686 p~ 
Amerikan bandıralı ı.Jtoıi _;9ıl1 • p.tı•· 
lcpile limanımıza getı~ 

Iicrblrile ancak beŞ JıW 
çıkabileceği derecede ııJ'• :~ 
kuvvetli olan bu katrr1ure)'"· 
kalı Kovboylardan JJl 
kafile m uha!ııza altınr:ış 
maktadır. 

Katırlarm karaya 
epeyce gUç olmu:(.'.ı1'• 

~ • 
Dört Macar artiıU 

geldi ~ 
Macar kadm artiSt1e U -.; ~rı. 

kişillk bir kafile bugnııl' ~e~ 
siyonelle gclmi§tir. / ~~ 

-----o----- il 
ih Sllit '~ıı. 

Doktor Sal ıclı ~ 
merasim yııP'ııi' 

Otuz M.D.eyt muteca'·J.J1~ l~ 
danborl ııehrtmlz tıası..ant ol"°~ ., 
ytık hizmetler lfa etınlŞ ıııO"',I 
hutanesl gllz hasta.tıld~ i'",,f 
cı doktor Sallh SaldlJl• .,. 
mal ettlğlnden teJtaUt 41)1' ."/. 

ı;:eldllot mUıwıebeUI• ~~ ~ 
hastancslndo merasını ~ııl 

KıymeW blr glS~ 
valimiz doktor ı.attt ~~ 
lekeUn birçok tan~ ~ 
ve hastane menaupl ~ " 
lundugu merulmdo 6~& 
tuz aezıeUk blzmetterl t ·r.,; 
dlrle anılmıo. bu ınodd:., fi'~ 
laMOO hasta muaye!l• ts 
tfli " 6258 gös aıı:ıeıU--.,.. 'f"_,ı/ 
ve birçok kıymeW geı:>clJC.,ıı"" 
ğ1 tebar11% etUrllmlş ,,. \)it J,I 

,b
0

ra olarak m~P 

~ 



6ı\ t 1 
v~ Stof e.<oıomo'un 

flıYttasına tü o~r u .•• 

nizin bu yazhk cilvesi lngiliz 
evıeu Dibi otur aklı vapuru 
h.hta parçasına döndürdü 

• 
-33 -

llhı lıert gibı . Yazan: V asli Rı z.a Zobı.ı 
Be.Ya.hat büyük bir va 1 Dün sabahtanberl, asansörJeı 
bır ety .. c~k cidden çok ıe inıp çııtıuı şlk, ılıtiyu.ı vt: gt.:uç 

da eıı:rt at tallın yaı Juı.d.ıolur, can.havliyle, §im.di pu·-: 
l!ll de,.. ....... U B~ Uibaycu g•·l· ·'.. st ... gıbı basamaklan dörder dörder 
\, ~. flltına Unde e.n bu,; uı-. ıı.Llayıp tuvb.h:l kapılarına ko~u. 
lkıa, v Ya lutulmamaı. yurlar •.. Merdiveıı başları, csk. 

ıı..... apUr Yalpaın b . 
titın -ua,8allan • t:n 1''ransız saraylanıun ıı.bdesthant.: 

ll:.i eı .. BoyJe t:nası da hoı;ıu ıcu.l edıiınec.ien evvelki ha.lıuc 
a~ 8ebebten ~anlaı'\i:. Jondil! 

lzlııt 1~1~ lUıunısuz ~bt..'de Evet; vı:.pur sanki bir dağ .. A 
~elsi ır nı nıa dt.:nızde zelzt:le var .. Hmu 
<.:c.kıını Y~lculıınn °1 • işitiriz: Baz.ı ha.reketia.rzlar oy. 

Ilı aYlnda esı.. Vapunt 
bo~uı ... _ bıuıncğe de, Ze\ it: şiddetlı olurmuş ki dağlar da 
tı~ -.ıan:ıaaı i · yanamaz, çuUar patlar hunlı:-

d;~· ~az on.!:• karu.ı tıaş olurmuş .. Kiliu Meri dağı du 
--.ı karı da, havı; ;. ı • • b ak 
gelirdi? !~cabğı ki.mm aynı (J,A! ete ugrıyııc , ortasın. 

q.qırı, dan ayrılıp da~uıverccck galibb. 
6\. • aşıma gE: "ita Rahatsız olmadım ders .... m ya. Ph ı>iı- _ bin,.,,_o~} b" lan soylemış olurum .. Bir kım.: 
do ~tık. ilk ır gecede va i~tiha ıle yemek yemedim.. :t.t. 
e ~ Ohn. d gecenin Ze\ ten bu karışık manzara kar§ı. 

11lehta ın gi\ıı. Deniz Us. smda insnndn iştilıa mı kaıır ·. 
p bir da . seken geuu, 

Onrı~' 
0 

kika bile yalruL BUyük vavurıarw ~la.utısı ıü.ı 
.. "'illi aba d çüklcrdc.o daha bulanU vcricı o · a oğrusu. 
~ ~C:tıç ~l~anuştık .. o . luyor. 

Sitııı:ı Diı bır gclindı Ortalıkta eşten dosttan kinıSt 
ete ı:ı1.1rnu · 
b •• ~tıi. g~k ş tellerle i.şl\!n. de kalmadı. Herl:es şifayı kn. 
~~ ~b~n denize ka. marasında arıyor .. Sırtüstü yat 

f~ onu ç" Ydi .. Ona bas mnk, saUantıya karşı dayan. 
il... hu~'Ult ~ememek i~ın ma.k içın, en güzel ço.re galiba .. 

l>.. ır itina gösteri. Ben onu da yapamadım; sıkıl 
"'14tll.tı dım .• Yazı yazmak, kitap oku. 

t-; t~e on mak imkanı da kalınıyor! tahı.a. 
'lha.veı un Pe.slni takı]J ravalll oynarken okuyup yazıuı 
h;!!J.n ita l!abaha karşı, zı mı? Hüıusa, yolculuğun en fela. 

~~Uonu ~:~u oıru., ketli giluü .. Şaka değil, dcnızın 
ıt~ \ı ne~iıı Uk .. Eb\!Cii bu yazlık cilvesi, lngillz impara 
"il y,, ~%- nr~ızdan 1 ct4lp "le~ ~ hıssçdince. tor uğu gibi oturaklı olan vapıı. 

~41t.' oııları k kaınaraıarımız.'.! ru, Atla.ntik denizi üstUndc nu 
•0~· ~llra endi hallerine 0 1 tahta parçasına çevirdi .• 

~4tu: ~. b~ Yaptılar; bil Vasfi R. ZOBU 

bıı ın Yqclllar uyunıuştuk. 
~ tct..ı ' ertesi gu·· . '• ~ ""ille JU 

'J 
i.lfll.u gene hazırlan. 

G ~ ı Onların • 
~Utıı .. ~ tııel:lli adeti hi~ 
iti l'a~Jt g Yordu .. Her a 

4\Jt ~Yor-ıa:cıcrtnde aYuı 
Ş;ı,~ •• 
~la Yeı:ne~· 

Yec .. r.ı_ heı..ı·0ı gonkunu sa 
"~ lcilYo d • 
~ Qttalık r Uk., yemek 
~~1::ıe b kararacak 

değiı ~lıYacak di 
ı:ı11a b' ama ta 1 ye .. 

. 1."" ıt r~ m ycmt:k 
~eıa ~ .... ~ a başladı. A. 
l. ilk d:~ ... Yel d ;;.· . Co onrn .ı;. ebır. 

tbCllı.ı..tı e6e başlamas 
jYo~' llıtaz. ilk kaşığındakı 

VAK 1 T 

1940 Cep 
Almanağı 
Uükcmnıcl bir tak\·lm, her a~ 
mürıl<·nnt cdllchllet·ek güzel 
bir ı·chhcr: na ı,ıııyfulıl• hu AJ 

mnnn!;ın nynh yalnız 
10 knnıştur. 

Her kitapçıda ve gazete 
bayilerinde bulunur 

n AB! R - Ak.-m Puıt .. 

lll-~-•-t_w_ıA_a_,.w.ct.._tt 
Ev elbisesi 

Film arti~tleri istedik'erini ya· 
parlar. lşte Karo! Lombar da e\ 
kıyafeti olarak pijamanın yerine 
~u bol eteğı koymuştur. Bu bol 
kloş etek a}•ak bileklerine kadaı 

düşmektedir. Uslündekl jaket df' 
bir pijama jaketi gibi giyilmekte-

Bluzlar 

dir. 
Siz de Tilrkovaz rengi }'ltmu~al; 

ve parlak dradan böyle bir ev el 
bisesi yapabilirsiniz! Ostündekı 
·aket istediğiniz zaman koyu reni< 
yünlüden kısa etek üc:tGne giyi!erek 
Jı~rda da kullanılabilir • . 

BlOz moda!! p~k tuttu. CünkQ ' nt tAmnnd8 dUz elyalt bir et~klı 
gUnUn her e.:uıUnde giyiUyorlar. öğleden sonra giyildiği gibi bol 

?-\ti~! dil'o~a?f~ctindc idı 
~ ilıl g.. gtbıydi 

•••••••••••••~ Aynı blCtzu fan' ·zi bir ttıyyör al - tafta bir etekle giyilince de pek 
tında bir öğleden sonra çayında kı. zarü bir gece tuval.eti olur. 

Yle dı1t 'b oYliye,,;-
~ Q.aydi ,,uıı, önce t. 
ltıı anda canırn dedik 
ıı~? Dııru:Y~ bozanıığu: 

\\>llt? C~tıj bo Uf'Urken bcr
~t(j Hıo..n ~kta ne ma. 
<1q tlcı- 8UlhUn 

l.: ~ hile b e kasteck'TI 
t Wtıcu !l:ıatnış~ ~-~dar insaf. 

t ~~ k~ktu -ıuırı 
~ ~'~ ~!'dUncu k~ daha· tiddet 
~~'ct ~kU ~ğı içmek. 
l-.~ Q oınıad erın hiç bin. 

Yal),_ o~"'· ı ... lşte b 
lıı~ "l!ttıı- q'll!' kJ \' u dak1. 
~!\.. ~0... ltolltu :Pllrda bir 
vı:aır~ • .. u "'- · <\.Osk 

,j -~ ~!eri .. oca Yt!· 
W' '~ l'tı.~llııa dö dokutmuş biı 

~hı~ kı.ı - !l:ıuat~~U. :r'ektUk. 
%ı~<rılt ~ g~ ..... - hır halde 
1 ~ ~ çutillc d :sonlar da san °" •., b~r tş., Nered . bire e ısı 

"'ii r döktuecek 

As/,eri 
Kamus 

Herkese lazım olan 
mühım eser 

Veni çıktı 
~be yen: VAKiT Kitabevi 

...... a. ......... ... 
Or. Necaettm Atasagun 

Sabıııııarı K.30 11 kııılıır; ukwrl' 
hırı J 7 den ~onn l.Alf'll l'a\ yurı 
o\p. l>oırt• ı, No 17 dl' ho~lalnrını 
knhııl l'ıfrr f7 t'lt'/on ~:i95:. ı 

'.,. .. V e ••••••ıı 

l(itA.l(ır matbaası 
tQ:P. kısmını yeniden 

~'111 d. ltit'tı> e ıp açmıştır 
"t~hiJ~ rnecrnua, gazete baıar. 

r rıarnına dizği i leri alır. 

sa blr ipek etekle, akşam uzun bir lll - Siyah dantelden yapılmış 
etekle giyilerek üç muhtelif elbl· ola n bu bH'ız P-lrafı fcstone olan 
ae yerinde kullanmak mlimkUn - saten bandlarlıı. sUslcnmektedir. 
dUr. Bu bh1ı siyah. lacivert, kahvcren-

Restm altJ gi veya flldl~i rengi dantelden ya· 
1 - Vual d6 suvndan yapılmra pılnbilir. Fil .Jı;I rengi dantelden 

olan şu blüz bilzgU\erle sUslenmlş • yapıldığı takdirde bandhır isten! . 
Ur. Tayyör altına giyilebileceği lirse kendi renginde fakat altına 
gibi kendi renginde bir etekle be. gfyllE.'cek etekler siyahsa tercihan 
raber de çayda hatta uzun bir e • siynh Mtenden yopilmolı. Böy!P 
tekle akşam yemeğinde giyilebilir. vaprlırea ~ok daha güzel olur. 

II - Brokarttan yapılmış olan Başka renkle rde ise bandlann ken· 
şu ceket durumundaki blüz bl.r ka dJ renginde ııatenden ynpılma.sı 
dlfe tayyör içine pek yaraşır. Ay· daha güzel olur. 

~--~----------------~ 

1 

Devlet Demiryollart ve Limanlan 
işletme Umum idaresi ilanları 

Muhammen bedeli 1650 Ura olan 30 00 kilo tutkal lUl.940 .alı cUDU ııaaı 

(10.SO) on buçukta Haydarpaşada gar b1na..ı dahlllndekJ koml.syo:ı tarafın· 
d&tı &çık ekalltme uauıııe eatın alınacaktır. 

Bu ~e girmek ıauycnlerin 128 Urahk muvakkat temlnat ve kanunun ta· 
)1D ettiği veaa.lkie birlikte ek.llltme ıu.ııu aaatuıe kadar ltomayona mllr&· 
caaUo.n IAzımdır. 

Bu 1.§e ait aartnameler komtayondan p&l'UIS olarak dağıtrlmaktadır. 
(1267) 

r----------------1--E 
Ankara Caddesinin en işlek yerlnde 

Kiralık dükkan 
Vakıt Matbaası idaresine müracaat 

p , 4"'iı,.-- ~... .... : • fi.. • • 1 • ..,. 

TabU Çfoek bııh~lerlnd('n ~ılmnfan f'ıft:lnsfıırta yapılmtl 

il.ulun~ ıı.lıir \'" tıaan!llurı kocrUt.cı c'1lıılz. 

OEl'ObU: EMlNONV t:ııılAk Uaııkuaı ~ısuıda. 

' 

ŞUBELER!: Beyoglu Şehir Komedi Uyatrosu karvı.sında, Şlşll o.m&n· 
bey Suna gaztnosu alUDda ve bUtUn YerU Mo.lln.r Pw:arlarlle bu m&· 

ğazada satılır. 

. • .. . ,............... . ' ı:. •' l,...-. ··- 1 • • • , , • 

ın ·hisarlar umum 
müdürlüğünden: 

Cloel lıllk&an lluh. lk'dl'U 3 'JJI 'J'toııolnatı r:kıılltmıe 

Nlhayetalz ~erit 4000 adet 111 
Kereste mubtelll ebatta 400 M3 

" .. .. 
fl§O ambalAJ ltl.tıdl 

1042 " 
30.000 Kg. 111' 

Lir• Kr. Lll'll li.r. f"k.11 --.& 

1831 60 137,36 Açık ek. ı• 

Puarlılı 15 
- - .. ı~.• 

•OM> - ao,,TIS Açık ek, 11 

ı - Şartname Ye kereste eb'adı llstelert mucibince yukarda ya&all a .... 
lem eşya btzaıarınc'.a göıtertlen uııullt'rle ekalltnu•)I• konmuvtur. 

ıı - a.tubammen beJellerl, muvakkat t.emwauan, elıLliltme ... uert .e. 
alarmda yazılıdu'. 

nı - Ekalllme ı-ffi-940 cuma gUnO Kabataşta levuım n muba,.. 
at 9ubeslndeltl alım koml.9yununcıa y;ıpılncaktır. 

rv - Şartname ve kereste eb'at ll ııtelert, otıe amball!.J kl!.ğıdı nftm• 
oe81 her gtln eözU g~en tubeden para.sız ct.J.ınabllecegl gibi oertt nUmun..& 

de görUlebtur. 
V - lıteklllertıı ekstltme lçtn t.aytn olunan gt1D •• eaaUerde )'tlzd• 7,1 

(Uvenme paraıarıle birlikte mez.kOr komlııyuna geımeıen.. 
vı - Kereste 111! olarak ta teallm olunablllr. ı 1009) 

' 

lstanbul Belediyesi 
ilanı arı 

• 

0&11 köprUıU 19·2· 940 pU4rt.caı ıunuııoe.n &Ubar.ın o.&k1l •aaıl&larma 

cıçılmıı,ıur. Yalnu: ' 
Beygirle çekilen ve el ile aıUrUlcn arabalara köprünUn orta kıamaıda b9f 

metnı eninde ve iki tarafı ~rltlvarı boyalı bir kısım ayrılmıştır. 

Beygirle çekı:en veya el ile ıUıillcn arabalar bu kıııımdıı.n geçeceklerdir. 
Yaya kaldınmlanna bitişik olo.n sağ ve sol kıaımlar da ya.lna mutörlll 

ıu-abalııra ayrılmıştır. ı 1269 

PLA..'\'Ş 85 

a die Keule (Hammel. 
keule) 

a dle Keule {Katbskea-' 

b der RUcken 
c dle Brust und der 

Bauch 

d der Bug 
e der Hnls 
f der Kop! 

4. A: daa Knlb (lleftrt daa 
das Kalbncıscb, den 

K:ılhsbrate.n) 

B Das l!!lchl•chten 

1. A: der Scblichter 

(Schlachter. Mt't~er, 
Fleischer, Fleischhauer) 

a der Schl&chtha.nuner 

t. A: daa Schlachtvleh (eln 

le) 
b dıuı Nleren.stUclt 
c der Rllckeıı 
d der Kanım 

e de r Hala 
f der Kopf (Knlbskopt) 
g der Baucb 

b dlc Brust (Kalbl-
bnıst) 

1 de r Bug 

h die Bnıst 

1 der FuB 

Stllck Vleh i e1n OchaeJ 

a dle Schlachtm~ke 

b der Scblagbotı.ea 

\ 

S. A: der Schllichtergehllfe 

(mltunter dez Viehhl.D .. 
ler) · • 



8 H A B E R - 'Akşam PMtast 

Bıçakların en ucuzu ve en iyisidir. 10 adedi 25 Kuruş . 
Hasan deposu Bahçekapı, 

Beyoğlu, Beyazıt, Kadıköy, 

i~edu? 
l1a41u.ı, 

Ba~~*f 

t·~·. tabit evde hangisinin sOzU geçiyorsa ot Fakat 
[eninde sonunda, gerek teknik yenilikler, gerekse 
fiat ve tediyatta kolaylık bakımından tercihe değen 
1940 modeli Philips radyolarında karar kılacaklardır. 

Tip 480 . A: Yt'di t-Ö-;i/~( ıi,... 
clrn glirr'! dört muıaaf lambalı, 

her dalgayı alır, lruı:t'tli bir ahi· 

u, 13·8 mt'tre kısa dalga ıahası. 
'W)• 

=_{Ok ırk bir mahfa:a: = 

Beyoğlu 
lJsküdar, 

tramvay durağı karşısında. Şubeleri: Ankara, Karak 
lzmir - Kemeraltı, Eskişehir istiklal caddesi No. 32A 

NEDEN 
Bütün mütehassıs diş tabibleri 

RADYO • 
1 

diş macununu tavsiye eclirorlnr? ÇUnkU: 

RADYOL.N 
Dişleri beyazlatır. Diş etlerini 

kuvvetlendirir. 

çürümesine mani olur. 

Ağız kokularını 

defeder 

Snbah, Öğle ve Akşam ner 
yemekten sonra gUnde 

Uç defa fırcalayınız. 

MuhteJif 1 aersilenlen 
18 diploma, 24 altın 

madalya 
kazanmı§hT. 

ı=~~----
BAŞ 

DIŞ 

SOaUK 
ALGINLICI· 

· daima kullanmız. D-i$- MACUN 
• 1le di§lerinizi mutlaka fırçalayınız . Fiatı 15 kuruıtııf• 

Tecrübe ediniz. ----· 
ŞElltn Tt'YATROSU 
Tepeb!ı~r Dram Krsmı 

Al nm 20.30 da 
HALK OPERETi 

J 
lç n dr, BASUR MEMELERİNDE, Basur memelerlnbt her ttlrUl 

Bu akşam 9 da 

o liADIN ı,ebl~blcl Hor Jlor ıltihaplannda. cerahatlenml' fl5tttIIerde, k&n&Jall butı:r memele.. 

~ou~~a~~::~~ \1 · rlnln tedavisinde REKTA patı ~lfayı temin eder. • • • 
Komedi kısmı: GUndUz U te. Ço· 

cuk oyunu. Akşam 20.30 da 
ocı,mrnz 

PLA..'\"Ş 85 

c SchlOchtcrgo,. te (!lchlachtgerate) 

1. A: dle SchuBmaske 
a der Schullbolzen 

. A: die (elektrische) 
BcUiubunr;ı;umge 

a druı Stromkabcl 

• A: der Schlnchthammer 

. A: die Schlacbtkcule 

~. A: dle Schlachthacke 

(der Bolzenhammer, die 

Hackenboıiterolle) 

6. A: da.s Schalchtmesııcr 

(Schl!ichtcr-, Fleischer

messer) 

D Dlo Schwelne!!Jchıachthalle ( des Schla
cht:hnu5 > 

• A: der SchHichter 
(Fleir.chcr) bcim. 
Ausschlac~tcn (Zcrle
gen) des g schlııchtctcn 
Schwclıı.s J 

602 

-· 

1

3. \: dle Aufbllngevorrlch

tung (Sprcizc) 

4. A: dlc Laufkatzc 

T1carethaııeleı1 

. .. .......................... .. tstanbnl - KaraklJy - Kadıköy - Beyoflo 
:::::::::-::::·:ı:::::::::::::n:!!ftE·=-ı•ffrnHillila~:m:-.:::::!!~~ ·············=········ .... ········ . . . .. ..:;; ....... :.11.a:• 

17 - 2 - 940 Cumartesi 

13,30 Program ve memleket aaat 
ayarı. 13,35 Ajans ve meteoroloji ha. 
berleri, 13,50 Türk mUziğl: Çalanlar: 
Fnhlre Fersnn, Vecihe, Re!lk Ii'ersnn. 
Okuyan: :Müzeyyen Sennr. 14,80 MU. 
zlk: RlyaseUcumhur orkestrruır 15 -
15,30: Konuşma: (Kadın santıı, 

18 Program ve memleket saııt ,ayarı. 

18,5 :MUzlk: Radyo caz orlteslrnsı 

18,40 Konuşma (yurt bilgisi ve sevgi 
si), 18,55 Serbest snat, 1!.l,10 Memle
ket saat ayarı, ajank ve meteoroloji 
haberleri, 19,30 Türk mUzlğl: Çalım. 
lar: Hakkr Derman, Şerit İçli, Hasan 
Gür Hamdi Tokay. 1 - Okuyan: Sa... 
flyc Tokay, Mustata Çağlıır, 20,10 
Konuşma (GUnUn meseleleri), 20,25 
TOrk rnUzlği: Fasıl heyeU, 21,15 MU • 
zik: KUçUk orkeslra (Şet: Necip A§· 
kın), 22,115 Memleket sant ayan, a. 
jıuuı haberleri, ziraat, e.shn.m, tah -
\•lltı.t, kambiyo, nukut borsasr (!!yat) 
22,30 Konu§ma (Ecnebi dillerde • 
Yaln~ kısa dalga postaslle, 22,30 
MUzlk: Cazband (l'l.) (Snat 23 e 
kad::ır yalnız uzun dalga posta.sile) 
23,25 • 23,30 Ynnnkl program ve' kn.. 
panrş. 

ALEMDARsinemasında 
1 - Şarlok Holmes 
2 - Sonsuz Aşk 

p•Dr. Kemal OZSAN--. 

1 
Urolog Operatör Beyoğlu ls· ı 
tiklal caddesi 380 numarnlı 
Ohnnyan aoartmanı Bursa 
Pn?'\1"1 iistii. Tel: 4.1.2.35 .......... ~ ............ .. 

.................................... .... ... .. ... ·······-············ 

\.,KURTULUŞ .. 1r T o R Ki ve: 
81 ~~ 1R;:N~~~ış Şeker fabrikal 

MODlRESI: ANONiM ŞiRKETiNDEN: 
BAYAN PAPAZYAN 

Haftada dört gün kadınlara 

günde üçer saat Fransız usulile 
biçki ve dikiş dersi tedris edilir ve 
4 ayda Maarifçe musacldak diplo
ma verilir. Feriköy Tepeüstü 116 
• 'o. Papazyan apartımam. 

~,;, 
Şirketimiz namma bir sene zarfında memlekete ithal ti> 

tUn makine, nIAt, ı;eker ve.ııa1r fptlda.l maddelerin gUmrtıklcrd~ 
!erinin yapılmaııı ve bunların aym zamanda tabrfüalannıtz& g 
Işl bir müteahhide verilecektir. ;' 

Kapalr zarfla yapılacak teklifler ı mart 1940 cuma gtınll d" 
şc kadar !ştn.nbulda Balıçekapıd:ı Taşhıında Şirket nurosUtı 
dilecek tir. ,.)> 

lsteklller, gartnameyl parasız olarak yukardakl adresten 

• •1m11•m.-11mm1.-~ 

IHer anne, baba bilme/idi~ 
Et ve Rcbzclcrin iyi co plşmcmt'sfndcn, meyYalarm güzelce yıkannıaıtl~t"~ 

içilen sulnnn temiz TC ııınf olmnmn!':tndnn hfi•al olım so Incan dediğimiz bnr.;ıt1' et"tl' 
en nııızir hay,·anlnr<lır. Bunlar; inco bnrsnğın iç znrı na. ynı>tşnrnk TC )(tıtl Jİ 
~ cU~lr \"O iirerlcr. }•;kscrl yeti o ~ocnklnrda hıılnnnr. 1'"t .,1 

IJnlsizllk, knn ·ız hk. J·nrm nğrıları, knrm şt•;mclcrl, bnnın, JJl• tı'°J 
~mması, J..,hnl, ohurlıık, · hnş fli)nrucsi, snlyn. akması, snr'nyR benzer s:ntr 
gece korkuları, görıncclo ,.o işitmede boznklnk... Ilcp bu kurtlnrın tcsırıdlr· 

Bir kutu n 
t " Bu kurtların en birinci devasıdır. Büyük ve küçüklere enınh'e 

itimatla verilir. Her çocuk seve· seve yer. 1/.~ 50 
DJKKAT: J{ ullnn dıkt nn 2 ı sn.at soııra solıı"nn dfışmezsc c:ocuğnnuzdtl- ıııtl 

ohnıtdığma Hlnıat cdhıtz. Sılılrnt \ ekftlctlntn resmi nıii snndt! lrıl tınlztllr. 'l'tl~~ı~""'" 
kntnln:rın içinde yaz.ıluhr. li'fyntı her ccznhnncık 2~1 lrnru,tur. (SAN'.l'A) i!':nııno .. .................................. .-~ 


