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orveç r1ıüttefikle.re karşı 
çıkça cep h e rıı i a ı d ı ? 

• 

ınci mucize 
Rblukava cağmen.,,.ıK·~t~~~~;d;ı 
ALMANYADA YAPILA~ BiR VAPUR NORVEÇLiLER .. T~R~FIN~AN. MÜFREZELERi 1 

VE NORVEÇ BAYRAGI ALTINDA AMERIKAYA GOTURULMUŞ 1 Hududumuzu 1 0~acak mı' 
~'ıan· ' 
t~ '.HASAN KUMÇAYI 

. dihlıla 
~ilde Ma l.adoga gölü· 
~ .... • nnerhaym hnt-

ı ~ n O L~ V/ le=' Ç '.~.~!,~}0ş("~·~ğil!~~-u ~ ~ ~ J::ınsı tcblıg <'diyor: 
ltnlyan Stcfani ajansı, Sovyct 

"'1 ,..."1trnek .. 
~ Ylptığı ı,· uzcr~ kızı· 

tıkta ır taa.nı.ızu a-
.ı_llliir..ı_._ tı baıka 18 000 k"ı ,... . """ep L-• • -
:ı 1

1rrıh.a_ :-ıutün bir fırka-
• "" tr' ettıle.r A. 

• 
1
1 ~•ilat L._· Janılarm 

tı QUYiik "" ıon muzaf-
~ 'ıla. fİiJ>he ~ernıniyeti hak
~,.,~ ıralanıyor. Fa-

~~Ylenen sonra tehlikede 
~?-~ Mannerhaym 

'- , km-tarılmı§ olu. 
""-~ha •• .. -~ .. n~" t" nı~h evet'' cevabı-
liıı.:~liııd 'in değil; Lado
.:~ıİll L etl Yapılan tazyik

t" ~~af ı\t.:..._°"', bu edilmiş ol-
11 ~ .._da ınuvaffalu. 

\~ "~trint'1 hattının mü
...:_ l~trlcti ol~ _ mü.~ı.;r ve 
~ -...=t ~ı· acagı fuphesiz
~ ~~~ cephesinde ya
~-~ hj kınldığtna dair 
>ot~ ~la.~ haber yoktur. 

' -~ ı:ı • taarruzlannn 
~ ettıkleri anlaıılr-

lı..~etl....:._ F' ı· . 
~ ~ı \ı-.i -·"" ın andı • 
~teltnilcte z olduklan fai-

. laQiı~ ~"de~ ne de fedaknr
'tt ~lllııd adette ve mal· 

lh.. • adil" K f' . 
~lllıt • ey ıyctın 

, l-'Qı,h - hud ~alebcsinin dc-
·ı°"""'diya.l~la vardır. Onu:ı 
~ h ':Jn kurtuluş 

~~dnt-ılar;rı~tcn gelecek 
ı , ~ 'ndll Ye~ u ~ardırnla. 

• kı ~ "'dıl", şrnesındc ara· 
'h .. ~"el ı._ 
·-~~ SOÔ~riçten Finlan· 

tıı il eheın..._ · tayyarenin bu 
flıla.._ Q\a t. ""'<lllYeti ' k• • 

~r.ıın. ~Ya~ı ın ar edı-
•!ct,et. §ı rn·~~le hava lıü- Finlanıli~·aıla. !':m ·:r~t tayyatl'lcrlııiıı bomhardrmanlarile ı;ıkan yan~ın-
~ hizlll u afaa.nın mu. l:ırı önıliimırk için itf:ı.iyr.nin sıklığı sular çok kl're donmaldıı. 'ı· 

~ (])e et eder, Faz.la Jııırabclcr bu7.larla l•aııl:ınarak böyle ınımıA'\ralar meydana 

1• nı varnı 4üncu""dc) ~clnwl,feılir 
~----~--=----------------------=..:._--

İs yere Yardım etmemeğe Viborga taarruz 

t) eç "kalbi parçala- Fran~~!:~r~!~l~anlar 
. ~l\·I a

1
Qra. k,, karar ve rd İ Finlandiyaya gönüllü 

• ~ '1 k gidjyorlar 

lnıanya ~1ırde ayni z~manda Rusy~ ~e g.~·::· h.!~'1.-re F!~~0ndi~~:ı~~ 
1 e harbe gırme'' zar uı•"ı ıı·nış Kareli CE'phrsinde ileti mevzilr.ri-'\ ni knybettiktcn sonra tehlikeli 

bir \'aziyetc düşen \'iborg ı;;ehri
nln ccnahlanna yapılmakta olem 
şiddetli So\·yet taamızunu dur. 
durmağa muvaffak olmuşlardır. 
Sovyctlcrin 54- üncü fırkası Kuh
mo'dıı, 164 üncü fırkası da Kite- , 
lada fena vaz.i,> ettedirlcr. 

(Ya7l11 4 Ünr:üdel 

Hclsinki ahalisi <lün bUtün gü
nU sığınaklarda geçirmiş, şehirde 
altı defa tehlike işareti verilmiş
tir. Sovyct pnra.aütçlileri şehir ci. 
varına \'C bilhass:l şehrin garbma 
inmişlerdir. Bunların çoğu öldü
rülmiiş. üı;ü esir alınmıştır. 

Şehrin üzcrindo 80 lnyyarc çok 
yüksekten uçmuştur. 

ı•aris, 21 (A. A.) - Lö Jurnal 
Fransada mukim binlerce ltnlya
nın Garibaldi lejyonuna ginnekto 

(Devamı 4 üncüde) 

Her vatandaşın 
askerlik vaziyetı 
Nüfus cüzdanlarında 
kaydedilmiş bulunacak 

(Yftz111 4 üncüde), 

K 1 
• · ı · . müfrczrlcrinin Kafkasya - Tilrlc 

U rt a r 1 an 1 n g 1 1 Z e S 1 r hududunu geçtiklerine, Türk mn-

- ~frmi~~~nı~~~r::;1i:r scb;~!~~:~i~~~~ • • • d · • • d • ' ve fakat Türklerle Ruslar nrarın-
1 e r 1 n 1 n 1 a es 1 n 1 1 ste 1 da mUsntlcme olmadığına dair ls-

• tanbul mahrecilc bir haber !'ay-

Londra, 21 - Başvekil Çem· 
berlayn, dün Avam Kamarasında 
Altmark vapuru hadisesi etrafın. 
ıia beyanatta bulunmuştur: 

Başvekil, 300 İngilizi kurtara.~ 
İngiliz bahriycsini meclisin alkış
ları arasında tebcil ettikten son· 
"<1., Norveç başvekilinin mebusan 
'lleclisindeki beyaııatma cevap 
ıcrmiş ve demiştir ki: 
''- Şunu kaydetmek mecburi · 

uetindeyim ki, Norveç hükiımeti. 
rıin hareketi daha doğrusu hare -
ketsizliği bidayette zannetmiş ol· 
duğumdan da daha anlaşılmaz 
bir mahiyd arzetmektedir. Öyk 
tahmin ediyorduk ki, Norveç ma· 
kamııtı Altma:-kı rıu:ıvene etmis. 

lcrdir ve biz bu muayenenin ge -
mide esirler bulunduğunu farke -
demiyecek derecede fena yapıl • 
mış olduğundan şikayet etmiştik. 

mıştır. 
Tas ajansı bu hnberi uydurma 

ve marazi tavsü cylcmeğe salılbi
yettnrdır. 

Anadolu ajansının notu: 
Anadolu ajansı, Ankara mah'ı.. 

filinin de Tns'm bu tekzibine işti
rak ettiğini istihbar eylemiştir. 

Halbuki şimdi öğreniyoruz ki, 
Norveç makamatı Altmarkt hiç 
bir muayeneye tabi tutmamışlar • 
dır." 

Çemberlayn, Norveç tezini şöy Başvekilın rıyase-
le hulasa etmiştir: 

"Altmark bir harp gemisi.ldir ve tı• nde bı· r heyet 
Alman devletinin bayrağını taşı • 

maktadır. Bu şerait altında mcz- teşk ·ıı edı"ldı 
kur gemi cebren muayeneye tabi 

tutulamazdı." ve şu mukabelede 1 Milli korunma kanunu-
bulunmuştur. • 

''- Bu böyle de olsa, madem.. nun tatbıkatı 
(Devamı 4 üncüde) (\'azısı 4 ünrüde) 

.. 

ı•in nskerlr.rinln knrlar ara!lömcfa ı:örUrm11!'!1rk lc;in 
ı;nrb rr.ıılıesiııdekl karlı ha,·ıı lar tlola:,,s\!e Jn;.:;i!i1. 
biiylc kı~·aret d<'ğiştirmlı; Lir tngifü askeri •.• 

ünlforntnlar iizrrf•ıc bcynz elbiseler glyrnelC'rlnl 
ru.!<:crlcri do t:ıl,!id l'fnı~ğc bar;;l:unıslnrdır. 1şte 

• 
Orta şarktaki İngiliz 

kuvvetleri Bir Nokta 
başkumandanı 

• 
General Vavel 
F ılistine gttti 

General Avustralyalı 
kıtaları teftiş etti 

Kudüs, 21 (A.A.) - '"' : ta 
şarl ' 'd İngiliz kuvvetlerinin baş 
kumandanı Gen-cral Vavel Mısır· 
dan buraya gelmistir. General Fi. 
listindeki İngiliz kıtalarının ku -
mandanı ve bu memlekette bulu • 
nan Avustralya kıtalann11 ku -
mandam tarafından karşılanmış. 
hr. General Vavel kıtalan ve 
Avustralyalıların kamplarını tef· 
tiş ettikten sonra bu kıtalarda 
gördüğü intizam ve yüksek ma -
neviyattan dolayı memnuniyeti -
ni bildirmiştir. (Garp cephesi ha. 
rekatma Jair lt:l~ı·tJlaı· 3 Ünı.:Ü 
ıayfanuzdadır.) 

................................ 

Türkiye'de fesli erkek ve 
, .. ,... peçeli kt dm kaldı mı? 

11111 TVllUI 

-------------·--,,--____ .. ___ --- ·---
::.ı:.----------------·---=-~.::~..:.:-..:.:.::.--

lı lmb Tllll 
"'""''~· ... .::. 

~u reslını:elu f<'sli crl•cl,lcria \ c ııeçcli kn<lın. 

l:uınA tnglfö: gazetelerinde Türk tlitününü reklüm 
· çiıı :. apılnıış olılu~ııu gördük 'c hnyrc t et tık. 
.'c kendi kc•n Umlzc: 

- A<'ah:ı tn~tıizlcrc Türkleri fe,..'-l:r. ve peçe. 
";. o!:ınık tnıııtm:ıl• mümklin t!cğil miılir'?,, 

Dedik. 
J~ğcr fes , .e pf'~c Türklerin Orta Asra dai;

l;ırınd:ııı ~elirıJiklcri fjcylerden ols:ırdı belki bu 
ılost \ 'C miiltcfik memlcl.ct snmı.tkiırl:ırımn da 
!n~ilizlcre l'llrklcrl daimn fesli \C PC!:Cll ~östcr· 
mclcrinclc hir maz<'rrt noktası lıulunahlllr(ıt: fn
kat tıırilıl ııek yeni olan fr sin 'e p~~enln l,nJkıı;ın
Jan on beş, ) innl sene ~cçtli:ri halde yine Tür1ı1. 
rc~ i , ... Tlirlderl mııtlnlia ff'!'ı "" pece ile t:ı.M ir 
dıııe l,tekl zarureti, ı.luğrnsu, bh TJı·l.!ı·r anlıya· 
nııyoruz. • • 



2 R A B E ~- Abam t>ostan ~ŞUBAT 

Yazan: OTERO. ( 39) Tercüme eden: V. G. Yumurta fiyatını 
düşürenler 

"Kont Zaleki,, yalan ~öylüyordu .. Acaba kontlu· 
ğu da ~ahtc r .. -ıiydi? O karşımda konuşurken ben 
bunları düşünüyordum. Haklarında kanuni ta

kibat yapılacak - Madam Otero. dedi, sizinle 
bi· zat görüşm~k istiyor .. 

- Nerde? dı ye sordum. Niç;n o· 
damda iken haber v.ermcdiniı? 

Otel l:atil)i: 
- Burada yok. dedi. Kend· · ni 

kabul edip ctnıiyeceğinizi EOrchı . 

Sizden cevap alırsa gelecekmiş. 

Bu adamın kim olduğunu merak 
etmi~tim. B~nimle görüşmek için 
C\'\ elden mi! aadc almaya niçin 
lüzum ;ö:-üyordu? 

- Kim? diye sordum. 
- Bilmiyorum. dedi. Yalnız. 

c:izden muvahl.c revap alırsak, tele 
fo-ı PdCc"?:1""1•'P J"l' ...,'IMı ı bıraktı· 

- O halde icmı:ni söylemiştir. 

- Hayır, ic;mini söylemooi. 
Hatta sordu&rurn halde söyk.,.. • . . 
ten çekindi. Yalnız "bu numaraya 
telefon edersiniz, kafi.. dedi \'C 

numarayı bıraka.-ak gitti· 
- Peki, dedim. Kendisini ya· 

nn öğle vakti lmbul edebileceğimi 
bildirin ... 

Ertesi gün, öğ1e nze.; gayet gü· 
zel elbiselerimden birini giydim. 
Odamı düzelttim ve meçhOl misa· 
!irimi beklemeye başladım. 

Tam on ikide kapmm zili çal
dı. 

Heyecandan titriyordum. Fakat 
acele etmedim. Kapıyı kendim a· 
çacağun için. hemen koşmam pek 
yal'lçtk almıyacak ve itibarımı 
düşürecekti. 

Misafiri kapıda biraz !X?kl~ttim 
\•e ikinci bir defa çalmak üı.ere eli 
"İ le giderken kapıyr actım· 
Karşımda uzun boylu, sarışın. 

.ırnuzı suratlı tam Alman tipin· 
le bir genç dun ~· :-du. 
Ba~ından şapkasını, elinden el

ıı, enini pkararak içeri girdi. Eli
ı 1i uzattım: 

- Kont Zaleki di;·e kendisini 
takdim ederek elimi öptü. Salona 
aldrm ve zi;'Cll'etinin maksadından 
başlıyarak bir takını §eyler anlattı 
ve beni sevdiği bahsinde karar kıl· 
dı. 

Çok güzel konu§urordu. Ilk ön
ce pek hoşuma gitmediği halde 
konuştukça kendisine ısınıyordum. 

Eski bir asilzadenin bir tek oğ· 
luymuş.. Pek büyük bir serveti 
olduğu halde hayattan ıevk al· 
rnıyormuş .. Zira kendisinin aradı· 
ğı aşla hiçbir zaman bulamamış.. 
Sef ahet ve kumar füemlerinden net 
ret edermiş .. Bundan evvelki Ber
line gelişimde tcrnsillerimde beni 
gördüğü zaman pek h~una git. 
mişim.. Fakat benimle tanı~mak 
için vesile bu'nmamış .. V.s. V.s .. 

Kontu evvern otuz. otuz ~ş 
yaşlarında k2dar vnr zannetmiş
tim. Halbuki konuştukça onun da· 
ha genç olduğunu farkettim: Yir
mi yedi yirmi sekiz ya5lannda an· 
cak vardı. 

Yalnız, konuşurken bir ~ye dik· 
kat ettim: 

1 fayatı hakkında malfunat ver· 
mektcn çekiniyordu. Hatta, nere· 
r# oturduğunu, nelerle memul o!· 
duğunu anlatırken dilinin dolaştı · 

ğını, söylediklerinin biribirinc uy· 
madığını görüyordum. Sonra ba· 

na, yalan söylediği hakkında da· 
ha kuvvetli bir §ilphe gelmeye baş
ladı· 

"Kont Zalcld .. yalan söylüyor
du.- Acaba ' kontluğu da sahte 
miydi? 

O karşımda konuşurken ben 
bunları düşünüyordum. 

Fakat bana yalan söylemeye neye 
lüzum görüyordu? Zengin değil de 
zenginlik t.as!ıyorsa foyası yakında 
herhalde • boş k~ini cebinden 
çıkardığı vakit • derhal meydana 
çıkacaktı. 

O halde bu esrarengiz adam, 
hüviyetini saklamakta veya, sahte 
hil\''İyet takınmakta başka bir se
bebten lüzum görQyordu. Bu da 
ne olabilirdi? 

O zengin Ingilizle hfilft alakam 
bulunsaydı, bunu da onun tarafın
dan gönderilmiş bir hurnsi gizlı 

po~ is zannedebilirdim. Halbuki 
Tompson beniı:nle t.amamilc alaka
sını kesmişti ve artık beni arama· 
dığı, hatta dü~ünmediği rnuhak· 
kaktı. 

llılllhlm Uırnç m.addclcrlmizden bl. 
rl olan yumurtalarımızın harlçtckJ 
tlyaUannı •.1U11Urmeğe çruıııan bazı 

kimseler bulunduğu anlagılmıı ve talı· 
klluıta ~1.an.ını§tır. 

Sııodardizruıyon do~e çok iyi 
evsafta bulunan yumurtalarımız 1-
taıyan plynaıılarında rnklpslzdlr. Fi· 
ycıUar ltalya Jçin 750 Urctc kadar 
yUkaelmlfken, bazı vatan~ıarm ara 
larmda ltaıyaya b1r mümessil gön· 
dererek yalnız kendlleriı:ıden yumur
ta nlmdığı tekdirde fiynUarı kırmak 
lekllrlndc lıulunmuşlnr ve bunun nl' 
Uces1 olıınıl< nyaUar 640 Urcte kadar 
dU,reilştür. Bu haber piyasada hayret 
ve lnf141 ile karşılanmııı ve reamt ma 
kamlar işe el koymuşlardır. Bu bu 
susta lt.nlyııya dtl§ük fiyat tekli! e · 
den muhabcrat kopyelert de yakalan· 
mıgtcr. Uaklnrmdo. Jtanunl to.klbnı 

yapılacaktır. 

Dört mımara 
ceza verıldi 

Bunlar birer sene işten 

menedilecekler 
O halde bu "Kont Zaleki .. kim· 

.. ? Neciydi? Ne arıyordu? Benden 1ı:ııar projeleri hllAtma li yapan 
dlirt mJmnr ve kııl!o.ya belediyece 

ne istiyordu? blrer s~nc l§t.en men ccuıaı verllml§· 

Bunlara cevap vcrcmiyordwn. ur. 
Bununla beraber, Zaleki}; hakiki Bunlardan h!rl CUınngfrde Güneşll 

b. l ookakta 9 metre gcnı,,1tğtndc bir cad· 
• •.. .. .. deye ,... ı ev yap.ın ,.. m AAU • 
ır kont olarak da kabu etmeme 1 8 .. _tı "-'eh 1 ···-"a 

ımka.n yoktu. ÇünkO butun hali, dır ve bu usuıstız Jnı.ıanta g!!z yuman 
etvan sözlerine y Jan! diye hay· 1 Deyogıu ten memuru Tc,'flğc i§t.en eı 
km~·ordu· çckUrllml§Ur. Bu blnanm QçUncO ka.. 

Bir gfuı, hiç unutmam, gene 
otele gelmi~ti. öteden beriden konu 
§UYOrduk. Bana ecdadından bah· 
setrneye başladı ve rözle böylece, 
~resini çıkararak, asaletinin de
recesini ve ailesinin tariht mevkii· 
ni tesbit ettirmek istirordu. 

- Dedelerimden biri Kırım har-
binde büyük zafer kazaMırştı, 
dedi. 

Derhal: 
- Siz Rus musunuz? diye sor

dum. 
- Evet. dedi. Rusyarun en a· 

ilzade bir ailesinden geliroruı 
Halbuki bana daha evvel kendi· 

sini J\Ur.an, bir kere de Leh ola· 
rak tanıtmıştı. Bir kere babasının 
kont olduğunu. başka bir sefer, ba· 
ron olduğunu söylemişti. Bir gün: 

- Lchistanda büyük malikfine
lt:rfm var. diyordu. 

Başka bir gUn Vestfalyadaki şa· 
tolanndan bahfıediyordu. Hele 
serveti efsaneden ibaretti \."e bunu 
isbat etmek lçin cebinden bol para 
dolu bir cOzdarun çıktı~ını bir ke· 
re olsun gön'ne(ljm-

BununJa beraber, kendisinden 
ayrılamıyordum. hatta ek~ri za· 
man ben onu görmcrc gidiyordum. 
BerJindeki büyillc otellerden birin· 
de yatıp kalkıyordu. 1-:kscriya ak· 
famlan otelin lokanta ında bera· 
ber yemek yiyorduk. Kcndisi!e 
Berlinin birçok kibar birahane, 
bar ve tiyatr · ~ ına girdik çıktık: 
fakat onun bir kere olsun birisine 
ra. tgelıp konu~tuğu veya selfım· 
lnştığım gömıedim, AsilzadP bir 
Almanın • hattft bir Hus veya Leh 
:ı:::ilzadesinin • koca Berlindc bir 
tek tanıdığı olmaz mıydı? 

(Oe\'amı rnr) 

u yıktırıla.cnkb:r. Bunlardan tk1DelBI 
ICıırtuluşta .Pıı.hayot knıta. UcüncllaO 
U:ınöb hanında mimar Sarafyan ve 
dl5rdUncllsll Galat.ada Agop hanında 
yUkaok fen adamı 1ııt.ep:ındzr. Dt~r 

sene igtcn rnenedllmlşlerdlr. 

Balkanlarda 
ı~üthiş kış 

Trakyada su baakını 
tehlikesi zail oldu 

llugfinkil konvanslyoocl treni 
lanı ''nktlndc. ekspres bir snet k:ı· 
ıl:ır rö lnrla gelebilmiştir. 
Avrupnnıo her torofında ,.e Bal 

kanlarda şlddclli knr fırtınası hü· 
kllm ı.Crmekle beraber, bu )'llZdl·n 
tren hnltmın kapnnmamosı için çok 
sıkı tedbirler nlındıaındnn bundan 
ııonra da trenlerin dnha tlynıh: 

seclkmeyeceilf temin edıliyor. 
Son ynğmurlnr csnnsındn Tnıkyu 

da çukur )erleri sular basmıştı. 

Folt:ıt dündenbcri yağmurun koro 
çevrilmesi teslrlle tchlil:eli bir '"a· 
tiycl kolm:ımışlır. 

----o----
Türk- Yunan anla§ınası 

bir ay daha uzabldı 
Tfirk. \'ugoslov af~ıon satış anlaş· 

mnsltc scccnlerdc bir oy uzatıl:ın 

Türk • \'unnn klirill8 anlaşması 
birer n)' daha tcmdıt edilmiştir. 

Köy enGtitiileri teşkilatı 
hazırlanıyor 

Köy nı ekleplerinin ınuolllm ihtl· 
)'ncını k :ırşılıımıtk üzere oçılocok o
lıııı köy ('nı;tillılcrin1n ll'şkiltltı lıak · 

kınclııkl konı111 ıırolcsi :'>lonrlf n·kiı· 

l eline~ h:ııırlıınnrak Meclise ''eril· 
nıi~tır. ı :n'ililülcr nlsnnd:ı Cnalı_\eh• 

1oıcçcccl.lerliır. Bunlar. muhtelif ,·i· 
l:iycllcrıle 12 ı :ı nc o1ocıık ,.e '.!01)0 
t :ıkhc nlııınrııklır. Köy ıncktcp!l'· · 
rinde \'O:tı(ı- ı:l'ln·cck olan munllim 
lcr. kl,v ırı c klC'pleri n l hcş sııııCıı 

çıkııra ıı yeni tedrisat rejifine gö· 
r' Hliştlri lcceklerdir. 

Bir adam kömürden zehirlenerek 
öldü ve yatagıyle berabar yandı 

Dün gece Darphanede ve bu 
sabah da bir üs'üpü fabrikasında 

yangın çıkh 
Evvelki sece Oskiıdarda Keçede

de malıallc~iııde Gündönümü cad· 
desinde feci bir hAdlse olıntı)t bir 
adam )'Unmalt aurctlle ölınüştOr. 

Dün sabah cadde Oıcrlnde olan 
yııııgın yerındcn seçenler meydan· 
dakl bir su mahzeninden duroan 
çıkrııtını ,.e yanık bir ~t kokusu· 
ııuı1 ctrnfrı yayıhlıJlını 1ıörınü:5ler 

,.e derhal mahzene ı;itlerek hlidi~e· 
nfn mahiyelinı anlamak 1 temlş· 
ferdir. 

Mnhzcnt girildiği zaman ~erde 
lıulıııı:ın ,.e ıılevlcr içinde y:ınmıık· 
tn olan bir ot minder liıcrlnde ÖIL

!d berisi tutuşmuş bir adamın )'OD· 

mııkta olduRu s6rülruüştür. 
Derhal polise ve llCaiye)'e bııber 

verilmiş , .• ateş r.öndürülmüştUr. 

f<':.ıkot alevler lçinrle kalmış olan 
adamın öld~O anlaşılmı, ,.e ynpı· 
lan muayene ,.e tahkikatın da htıdi· 
se kurbanının Zonguldaklı 310 do· 
ğumlu Hfise)"ln o~u K4zım olduğu 
teshil edilmiştir. , 

Kllzımın akşam ısınmak üzere 
mahzende ynktıAı kömllrdcn zehir
lenerek kendini kaybeltl~ ve bu 
holde ftstGnde yattığı ot mlnderlc 
beraber yandığı enla$ılmıştır. 

YlRMI DÖRT SAA'l'TE tlQ 
YANGIN 

Olln gece ve bu sabrıh $ehrlmlıde 

Türk - İngiliz 
ticareti 

Bir lngiliz heyeti daha 
geldi ve Ankaraya 

gitti 
lngillılerle yııptı{hmıı yeni Uco· 

ret anlaşması meriyete slrmlştlr. 

Bunun teslrlle bir cok İnJıllfı ınn 
csscseleri plyn~nlorrmııla temas:ı 

ı;lrınek fiıere tl.!şcbbüslere girişmiş· 

terdir. 

l>aco tut11ŞJDaınndan Dç 111ncın ol· 
ınuştur. 

1 - lsUkllll cadd~inde bulunan 
Beler otelinin baca:u ıutU$JUU" •e 
caddeden duman Ye at~er çıktıAı 
nı görenler tıırofındon derhal ıt!o· 

iyeye hııbcr \·erilmlştlr. Bereket 
vaktinde yetişilerclı yanıım söndü· 
rüJmüştar. 

2 - Olin gece saat 23 de Sultan· 
ııhmcttekI l>nrpb:ıne binasının ilıln

cl katındaki soba boruları tnan 
tahtolarını tutuştunnuş, ııece bekti 
lcrı derhııl itfaiyeye hııber vermiş· 
lerdir. \'elişen llfoiye tavanın bir· 
kısmı yandıktan sonra atql ısön 

d ilrru Dşl llr. 
Yangının gece ;eç vakit otmas.ı 

yQıünden Darphane binası tehlikr 
geçirmiştir. 

3 - Bu sabah kOçükpaurda 1· 
nıarel sokaAında 12 numaralı Kara· 
denizli K!rull ve Adnana alt llstOpu 
fabrikasında yangın çıkmıştır. Falı 
rikanın pamuk ardiyesinde yalap 
kalkan Kayserili Hasan oAJu Salih 
bu sabah saat altıda elıode gaı 
lllmbası olduğu halde alt kata in· 
mek istemiş takat yere dllşerelı pa
muklar birdenbire lşllal etmiştir 
Yetişen itfaiye ııOclUkle yangınt 
söndllrmllştür. Pamuk ardiyesinin 
bir kısmı yanmıştır. 

Küçük Sehir 
Haberleri 

• Belediye t.eftle heyetine yeni· 
den dört mtliettlŞ aluıacakUr. 
Yilkeek tıı.hsll ~örm ~ lt.lınseler ~ 
nı.smda 7 martta bir imUbaD ya. 
ptla.cnk tır. 

• lkt.ısa.t vekAleU, lzmıt ikinci 
kağıt vo sellUloa fabrik.a.s.t lnpa. 
tının sUrnUeııdlrilmcslne karar 
vermiştir, İkinci kıalm ~aatın l· 
balesi derhal yapılnca.ktır. 

Uu mllessMf'lcrln milmC5..1'1llerln· • lhtikü.rlıı. mUcadele komisyonu 
den üç kişilik bir heyet Jstnnbula dilo toplanarak jilet ihtikA.rmı 
gelml!) 'l"C kısa bir mll<idc-t kıılılık · tetkik etmiş ve jilet imal vo ilha· 
t :ı n r.onra ı\ nknrnyn gitmiştir. ldtçılnnnı c!inlcmişUr. 

Ui~cr tanıfton AnknnıJıııı ı!ônıın • ltaly~ ı.nndıralı b!r \•apurla 
jl!inü hııhcr vcnlllUmiı lnglllı tn dUn Şl'hrim'ı:e tahta eşya. kr.rbon 
Ulncillcr heyeti hurndokl ıemıısln· !::Ağıdı, cam 1ftmb:ı, demir eşya, 
rını hltirmlştlr. mruıtnr eşya, elektri~ malzcmcsl, 

• . 
1 

kimyevi cczn, fotogrA.f kağıdı. 
Heyet hlr lkı gılne kııuar ı\lln:ı· mıı'due nksıımı mdvo malzemesi 

llıın s~lcn Yunan t!Jtiinrüh>rlleo hir ~~ıuk m;nsu~t •• ;s.nıuı, otomobii 
l~kıe \ un:ınl.,lnnn hıırckct crtccck· ı malze-mcsJ geL"Tlişjr. 
tır. · • Toprok mnlısuller! ofisi dlln 

lnglllı.lrr. orı.lııl ırınııı tii•!in ilıti· 
1 

Bolçl!mya iki buçuk mJlyon kilo 
yııcıntn mühim blr kı<oınını Balkan buğdgy Eatmr.ştrr. 
l:ır vo bUh:ıss:ı Tilrkfycden temin • Adan~da zengin tanınmış bnzı 
etmene katı suretıt." kar.ırl:ı ştırnıış zevatın evine parn tnlebini ve ak
lardır. Bu tOtünlcrın Liran c,·\·cl iıl halde lıayatnım tehiikedc oldu· 
ln~iltcrcye sc"kl için h:ızırlıkl nrJ ğunıı hildircn tehdJd mektunlan 
ı.a 5ınnmıştır. göndermek euç~ndıın muha.kem~ 

edilen NrzT!liYl' O!"as adında bir 1 
genç kız iki s ene hap e mahkum 
cd lmiQtlr. "Afrodit,, yüzünden 

bir davn clapn açddı • Anl:ara Kızılay umumi mcr. 
k e·:lncc M. Kcnınl,\c1ıada soylıib 

"Mrodit i~in i n ranlıiyc!i., lırı~· foli\kc!hıe uı'trıya.nlara :yapllıı.n 
lıl..lı dunldi başıııokıılesind ı•n ıl..ıl.ı · ' yardım yckünu 50 hin liraya haliğ 
Yl "Cumhuriyet,. goıctcsl :ılc;o. hine olmustur. 
müdrlrlıımuınillkçc lıfr dava c!ıılı •ı • Amasy:ı oolcdi~ e rlvasetin! 
nçılınış \"C kel riyct AAU·teııin ncı;ı i intilmb edilen Burr"Ill Beşok'un 
yol nıiiılürilııe tcbllfı ulunıııu~tur. lstlfosı üz<'rine bcle?diye mcc!lsl 
llııııunl::ı "rıınıhtıri}"rt., ı:<ıı7. etcsl :ı· rcl.ql'ğlne izadan Şevket B3c:m 
lcylılne a çılan ıtııvolorın :ıdcıll ii ı; ü ııeçilıni"' t 'r. 

bulmuştur. '" Hl!O ent e.rı:a'Jyoruı.1 lzmir fu -
arını ziyaret maks:ıdilc Yl!onnis· 

ZA Yt - ~üfus klı;(ıdıını 'c :ıs· hrnu n gcl<'C<'k mübrd.illere Ylzc 
!: erlik ''i:;ll"rnıı zıı~ 1 <'ilim. Yeni i · vcrilm,.Ei kabul cdllı:ılş ve koyfı. 

i nln•·:ığı.ntlrıoı ('ı;klsinlıt 

:;oktur. 
hlıl:nır. yt't 1zmir bel'.Xliy~sinc tchPğ olun. 

13~4 frmll11tlü llasaıı cıy!u Em{ıı 

f)ıırı ı 0 11 

:nustur. Bunlar l'.ld ıkları b11 ,viz 0 i. 
le lz.~ılrden aonrn lstanbulıı aa zı. 
yaret edcbiiccrıklcrc!J:-. 

@ıMDİ 
İHSAl'll 4 
S4ı·M·GÜC. , 
/~ LER,'N/ 
u·A1ı'DLE R,-. 
NıN FcV
KiNDE BJJ. 
Ş~1RMı~. 

(. 4Qı>ı ...• 

Fraıuadall 

Her av 3 va 
manifatura gel. 
Tacirlerimizden;, 
mı bu sabah d'',I. 

Frnosadan manlfıturt 
0 "dt 

llrlmek Ozere Parlse 11 ~· 
rtmizden bir kısmı bUS611 

lon ekspreslle şehrlnı_lı~ 
lerdir. Bunların vcrdık ıe 
göre, Fransız fııbrlkalıırl ıı/, 
lan temııslar tam bir '~.,rı 
netlcelenınış. rabrikal•~ 
ya orduya alt işlerle rıı riııl' 
la beraber Türk ıııcirle 
ri~lerioi kabul etmel• 
dır. 

Yakında ilk bllyük "I' 
parli!i lıir h.alyan ,.apııı111 
\ 'C bunu müteakip bet ee'~, 
üç npur qya ıönde~ 

~ 1 

ispanya ile ti 
İspanya Ue yeni tic•rtl 

sı benilz yapılmamış~ır'.e,ııı' 
tlahill barbintlen berı ";.a' 
·et işlerine bu aebeble 
lannmamıştır. 

Maamafib İspanyol ) ı/ 
memleketlml1le lş yapın~ ............. _ 
cok tqebbüslere ıııirlşl~ 
yakında )'eni ticaret aıı _.. ___ _,_ 

ıakcrclcrlne girişilmesi ... 
fspan)'o memlekctiıni:ıdP
yumurta almak lsti)'Or• ~ 

8uglln pi)'asalarımızı t rl 
lsliyen bir lspanyol ıacl ıf,' 
siyonclle lstanbula scJııt d' 
pan)·anıa Avru(.a tıarblO .,?' 
bltar:ıflık vaı:lyctlnl itli> 
hll surette karar verırılŞ • 
Pnlaşmanın )'apılmasıo• 
rnca~ı umuluyor. ~ 

ev - ' 

Halkevlerinin 
yılı ol 

Ualke,·lcrini n kurutııfl"oı 
ıi nci rıldönUnıü, runıcıııı 0110 

0 ıere, 6ııilmllzdeki p:ıı:ır.~r· 
menı!limle l:utlulnn:ıcnl: 1ı.e• 
bütün ıı :ı rtl hln:ıl:ırı, b

1
\ 1r1J 

halk odalıırı hnyrnmn iş 11el 
CCk \'C nıcı Mime parti S~c( J 
vekili Bıışvokll doktor dtll 

damın • Ankara balkC':ı~ 
ile verılt-cck bir nutkl ..ı ~ 

lkC'°' cnktır. Halen 373 hl! ıı 
25 şubııtıa yeniden 146 

halk odası nçılncaktır. 

,.,. 
l onıJm - Hemen bO.~ıo~ıı' 

Leh deniz ticııret :8'ıtıJ 
kil eden 90 gc:ınl. ıc ~~ 
zinden flrnr ct.Ille d' 
olmU!jlnrdır. 1~ 
Hilt tofiklerin llillı.ııı ıııOt 
lunnn bu ge:nil~1~· h~sabm:ı çalışncs\; de 

&rnn - Göbels. gorlll1)l 
ran bir toplantıdı'· t 
körü )törüne it.i~ı ~ 
bir gaflet olaCllb-

Ur. ))it jll~ 
Tolryo - Rmıya. ~ )-t.ıı41 karşılamak içtıı. b~ 

generale, Fin ccP 
re ve~tlr. reJ!J': 
\-RZ.lfe alan gene ti 
dana çıkması asJ<e t,tt'· e 
hayret uyandrrıt11ş e'' d;I 
nn son "tcını:tleııı ııllol 
rülmUe olduklıu'I ıll ıd 
du. ftdr 

=tc,')'orlc - Burada ıtt~~.ıı 
kış hUkllm snrıııe ,ı,-ıııııı;~ 
Tini yUzUndon d\'U ıı 
ıal.:ır neticesin r. 
mü~U~ ~ , 

Loıulra - DUndcnbC ıtlı~ 
nln mllbim şch~~r* 

1 k-fti:'lıir buhrımı b 
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~nnerhaym hattı arkadan çev-·i 
ılnıek tehlikesinden kurttıldu 

Sarı Çizmeli 
H~ t Av I ımme ga . ... 

N J·: ;:iiz~l ıl<'i:il mi; İstanbulun asfalt cliikill<>n sokakları. llava.-

iki Sovqet fırkası 
mağlii.p edildi· 

İngiliz harbiye 
bütçesi gizli 

tutulacak 

hr biraz y:uımsa~ınc.:ı. a~fnltm lrnlalanmıB, ütülenmiş ı;lbl 

m<>~·ılaııa çıkan temiz "imuM in"'an::ı. Jıo~ bir rnlıaflık, lıir efendilik inti
baı '<'rlyor. Adeta sok:ıklannıızın bazı lan smokin ı;i~nıı, gibi. Halbuki 
nl' tamamiyle yaz ;elıni5, ne de ca.dılclcrimiz tamamilc asfaltlanmış
tır. t .. tanhııl caddeleri ba5t.an bıı~:ı ıısfalt olduğu zaman, o Marmara. 
)·a atılmı5 koca bir çöp tencli<'.si ma.117.arası Yerm 1st.anbul sokaklarmm 
bird<>nbire nckndar a!-il bir yüz alnrağı ~imcliılen ~örUliiyor • 

. \ncak, ı;<'I ~<'lı·lim, Jıenüı ılnh:ı ~·az gclmed<'n, lunalann daha 
bir ild gün kuru ~itnwı.,i iizcrine, lıu canım a..sfalflnr üzerlnıle o no 
toz toıır:ık lmsır~alamlır öyle? .. 

Ilir otomobil gf'çmiye dursun. Ilonıba ntılmıs gibi ortalığı bir 
toz toıır:ık bulutu knplayl\'criyor. Sovyetler mıtralyöz kurşunu işlemiyen 

zırhh tayyareler kullanmağa başladılar 
Bir haftada 86 bin ton
luk 20 vapur batırıldı 

Ilu esrarenı:iz toz toprak asfaltlar ü"tünc ncre<fon fışkmJ"or! 
hayrettir. GÖrifüiyor ki asfalt ıla ı .. tanbnlu lıu ezeli puclrrumıdan 
lcurtaramıyaraktır. 

Xe olur, ı:u eadılelcrimiıl yıkamak. gürül giirül ~·ıkamak, her ,::e
ce gıcır gıcır yıkamak için lazımı;<'len fenni ksi ·:ıt ıfa. yapılsa! Da 
himmet cfo ~iistcrilsc? ... 

Londra, 21 - Finlandiyadan 
gelen son haberlere göre Finler 
Ladoga cephesinde 18 inci Sov
yct fırkasını imha ettikter. sonra 
iki muvaffakıyet daha kazanmış. 
}ardır. 54 üncü ve 164 üncü Sov· 
yet fırkaları da büyük bir mağlu
biyete uğratılmışlardır. 164 üncü 
Sovyet fırkası muhasara edilmiş 
vaziyettedir. Bu fırkanın iaşesi -
ni Sovyetler tayyarelerle temin 
etmeğe çalışıyorlar. 

54 üncü Sovyet fırkası Kuh -
moda hezimete uğratılmıştır. Fin. 
ler bu muvaHakıyetten sonra 
Mannerhayma takviye kıtaları 
göndermek imkanını elde etmiş -
lcrdir. 

ARKADAN ÇEVRiLMEK 
TEHLtKESl KALMADI 

Kareli berzahındaki vaziyete 
gelince, Finler burada gerileye -
rek yeni mevzilerine çekilmiş bu
lunuyorlar. 

Sovyet yüksek kumanda heye· 
ti Summa mıntakasında yapılan 
taarruzun Ladoga cephhesin-deki 
Fin tazyıkını azaltacağını ümit 
etmişti. Fakat bu ümit, boşa çık. 
mış, Finler La::logada zafer üs -
tüne zafer kazanmışlardır. 

Bugün mevzubahs olan şey 
Mannerhaym hattının gösterece -
ği mukavemettir. Çünkü bu hattı 
müdafaa eden Finlandiya kuvvet
lerinin Rus fırkaları tarafından 
arkadan çevrilebilmesi tehlikesi 
Finlerin Ladogadaki zaferleri sa -
yesin':ie ortadan kalkmıştır. · 

Dün Kareli cephesinde Sovyet 
kıtaları yeni mevzilerinde bulu -
nan Finlerle temasa geçerek Ke· 
mcre istasyonuna taarruz etmiş -
lcrdir. 

Vusksi ile Finlandiya körfezi 
arasırı!1a Sovyet tazyiki hafifle -
miştir. Sovyetlcr, §İmdi bütün 
kuvvetlerile Taipale mıntakası -
na yüklenmektedirler. 

Sovyet kıtaları herhalde La -
doga cephesini hafifletmek mak -
sadile Taipale mıntakasında ye ~ 
niden şiddetle taarruza geçmişler 
se de bu taarruz şimdiye kadar 
Kareli cephesinde yapılan hare -
kat ka:::lar §iddetli olmamıştır. 

Taipale mıntakasında Sovyet 
tankları yalnız başlarına harekete 
geçmişlerdir. Piyade kıt.alan bu 
tankları takip etmemişlerdir. 

Ladogada 18 inci Sovyet fır -
kasının imhası pek dikkate şayan 
hadisedir. Çünkü Fin kıtaları a -
detçe pek zayıf, her Finlandiyalı
nın kar§ısında en aşağı 70 Rus 
bulunduğu mübalağaya kapılma -
ıdan söylenilebilir. 

Finlandiya başkumandanlığı 
tarafından bildirildiğine göre: 

18 inci Rus fırkası bir kaç gün
denberi iaşe üslerinden tecrit e
dilmiş bulunuyordu. Karların i • 
çine gömülmüJ olan Ruslar atla -
rının son kırıntılarını yiyorlardı. 
Finlandiya kayakçıları mütema -
diyen bunlara hücum ediyor ve 
telefat ver:iiriyordu. Finlandiya 
kayakçılarından tek bir müfreze 
on kişi kaybctmiye mukabil 300 
Rusu öldürmüş ve 160 esir al -
mıştır. Esirler arasında yüksek 
rütbeli bir de subay vardır. 

Tayyare faaliyetine gelince, 
Sovyet tayyarecileri son zaman -
larda talim görmüşe benziyorlar. 
Rusların tayyare hücumlan çok 

Japon ıa·yyareleri 
Çindeki Franıız demir

yolunu gene 
bombaladılar 

Tokyo, 20 (A. A.) - Domei a
jarun, Japon tayyarelerile gemile
rinin Yunnan demiryolunu diln 
tekrar bomba.rdnnan ettiklerini 
bildirmektedir. Demiryolu ve bir 
köprü Mong Teseu bölgesinde ha.. 
sara uğramı§tır. Japon tayyarele
ri salimen üslerine dönmü§lerdir. 

l'rana bUy11k elçhıt, Yunnan de. 
miryolunun Japon tayyareleri ta -
rafından bombardımanını ıırotesto 

eden bir nota <laha. vermiştir. 

daha metodlu tarzda tertip edil -
mekteclir. 

Diğer taraftan Rus lıombarclı -
man tayyareleri son bir kaç gün
denberi çelik levhalarla muhafaza 
e:lilınektedir. Bu levhalar Finlan 
diya tayyarecilerinin mukabelesi
ni müşkiilleştiriyor. Bir Finlan -
diyalı tayyareci 800 kurşun attığı 
halde bu çelik levhayı delememiş 
ve nihayet Rus tayyaresini dü -
şürmek için aşağıdan ateş etmek 
mecburiyetinde kalmıştır. 

Yapılan tahminlere göre, Fin -
landiya ü::erinden 600 Sovyet tay 
yaresi uçmuş ve bunlardan 20 si 
düşürijlmüştür. 

Finlandiya hava kuvvetleri ıde 
Sovyet kolları ve tecemmülerine 
karşı muvaffakıyetli bombardı -
man uçuşları yapmışlardır. Altı 
Sovyet tayyaresi düşürülmüştür. 
Diğer altı tayyarenin de düşürül
müş olması muhtemeldir. 

Paris, 21 - Garp cephesin:le 
Almanların Nied"nin doğusunda 
yaptığı bir baskın akim kalmış -
tır. U:ph~nin diğer kısımlarında 
az faaliyet kaydedilmi~tir. 

Denizlerde 
Londra, 21 - İngiliz bahriye

si Alman denizaltılarına karşl 
takibatı şiddetlendirmektedir. Al
man denizaltılarının seyrisefain 
yollan civarınua durmaları gün 
geçtikçe zorlaşmaktadır. 

Geçen hafta dört Alman deni
zaltısı batırılmıştır. Diğer iki de
zaltının da batmış olması muhte
meldir. 

Bahriye nezareti, geçen hafta 
zarfındaki zayiat yekununun 86 
bin 77 tonu bulduğunu ve böyle
ce harbin başlangıcındanberi ti -
caret vapurlarının bir hafta zar -
fında uğradığr en büyük zayiat 
olduğunu bildirmekte"Jir. 

Batan bu vapurların beşi 1n -
giliz, on beşi bitaraftır. Batan 
İngiliz vapurlarının tonajı 39276 
dır. 

Tayyare hücumları 
12 Alman bombardıman tayya

Y eni kabineyi eski har- resinin evvelki gün şimal deni -
biye nazırlarından zinde bir balıkçı gemisi grupunu 

Irak kabinesi 
istifa etti 

mitralyöz ateşi altına aldığı ha
Reşit Ceylani kuracak ber verilmektedir. Bir İngiliz 
Bağdnd, 20 (A. A.) - Nuri harp g-emisinin hadise mahalline 

Paşa Said kabinesi gece istifasını gitmesi üzerine Alman tayyarele
\'ermiştir. Kral istifayı kal.nl ede- ri uzaklaşmışlardır. 
rck başvekilden yeni kabinenin Bu akının hasara ve insanca 
teşekklilünc kadar cari işleri gör- zayiata sebep olmadığı malum de 
mesini rica etmiştir. ğildir. 

1stlfa eden başvek11 Nuri paşa, Dün Alman bombardıman tay-
1938 ki'ınunue\"\'clindcnberi ikti- yareleri Şimal Denizinde Norfolk 
dar mevk.iinde bulunuyordu. Tiencılhire, Suffolk ve Northum-

Şimdlk.i harbde, İngiltere He o. bcr1and sahilleri açıklarında ge -
lan muahede mucibince, ittihaz et- milcre taarruz etmişlerdir. 
ml3 olduğu hattı hareketi bütün lngiliz harbiye bütçesi 
memleket ittifakla tnsvib etmişti. 

Yeni kabinenin bu gece Reşid Harbiye bütçesi Avam Kama-
Ali Ccylani tarafmdan teşkil edi- rasında ilk defa olarak gizli celse· 
leceği haber Yerilmektedir. de müzakere edilecektir. 
Hcşld Ali Ccylfıni evvelce baş- Bundan başka, bütçe hakkında 

vekillik yapmış ve 1933 de istifa toptan bir rakam verilmiyecektir. 
etmişti. 936 yılında. Yasini paşa Yalnız teferrüata ait rakamlar 
kabinesinde dahiliye nazırı olarak zikredilecektir. Bunun iki sebebi 
bulunmuş ve o kabineyle birlikte vardır: Bir kere masraf yekun _ 
siyasi hayattan ~ekilmişti. tarı harbin göstereceği inkişafa 

Nuri Said paşanın böyle ani o- bağlıdır. Ve bundan başka bu -
lara~ i<3tifasm~ sebebi hakkında • günkü şartlar icinde bütçe mik -
henüz buradakı Irak kon.soloslu. tarını zikr~tmek memleket men -
ğunda malümat yoktur. faatlerine aykındır. 

•mııı~ııı~ıı~ıımııı~ınmıı~ııımımmmııı~mm~mım111111111111111••11moo...,111mmııım • 
BU AKŞAM MELEK'te ~ 

DOoJ~"'" '" tAUı ""'' Ba,;ıonu 1 
NELSON EDDV -

VIRJiNA BRUCE - LtONEL BARRYMORE 
Anırrl.ka Hürriyet vo btililı\U uğnında on blnkrc.c kişinin aU-,11 nıU

c.aıll"lcleri arasında 

NEFJS BiR AŞK MACERASI 1J 

ALEV ŞARKISll 
1 Filme ım,·o olaruk JUF.TUO JURNAL - BALKAN antıuıtı konfo. I 

rnnın \'f' f'n ımn dllnya ve harp havadisleri, 
Dikkat: Bu &'(ICO için loca knlnuunı,tır. Numaralı koltuklar bııc-Un 

aabahtan ltlbarC'n aldınlablllr. Telefon: 40868 

• ı~mooooınımrııınıınnım~~ooıınıw~oonıı•~m. • 

Vaknf. doğru; insanları ~·ıka.nmı. 
yan bir . <'hrin sokaklarını ~,kry:ı.
<'ak bu sarı çizmeli Ilimmct ağa 
da kim? ... 

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

Duı;las Ye Martin tiıılcıint1e bomtı.T<lım:ın tayyareleri 

içinde Amerikanın 1940 senesi 
Müttefiklere 

Göndereceği 

'• 

1 alJgareler 
.., 

J.oldıld ,.e Yot Silfor..ki Uplcrinılc bombardıman tayyareterf... 

A VRUPADA harp altı ay· üzere, Almanyamn ve müttefilt. 
danberi devam etmekte - terin tayyare kuvvetini mukayeeo 

dir. Almanlar hava üstü.'11üğünü edersek şu neticeyi elde etmi§ o. 
hala muhafaza etmektedir. De- luruz: 
nizde hakimiyet ise bariz bir üs- ALMANYA : 
tünlükle müttefiklerin elindedir. Harbetmeğe hazır' 
Amerikanın müttefiklere gön- İhtiyat olarak 

dereceği tayyarelerin, harpte oy· Yekun 
nıyacakları çok büyük rol gözö - Aylrk artışı 
nüne alınırsa bunlann tip ve sa- FRANSA : 
yısım yazmak her halde okuyu - Harbetmeğe hazır 
cularımız için enteresan olacak - ihtiyat olarak 
tır. Yekun 
Bombardıman tayyPceleri: Aylık artışı 

Duglas tipi 1000 Tane JNGIL TERE : 

9300 
7100 

16.400 
1.200 

2.800 
800 

3.600 
350 

Martin tipi 480 ,, Harbetmeğe hazır 5.000 
Lokhid tipi 810 ,, ihtiyat olarak 4.000 
Horth American tipi 200 ,, Yekun 9.000 
Vot Sikorski tipi 340 ,, Aylık artışı 900 
Yekiın 2830 Almanların müttefiklere ilstUn 
Keşif tayyaresi: 700 Tane olduklan bu rakamlar neticesin· 

Büyük bombardıman: de de görülmekte!dir. Fakat yakın 
Deniz tayyaresi 350 Tane bir zaman içinde ve '.Amerikanın 

Avcı tayyaresi: yardımı ile müttefikler yalnız 
Kurtis tipinde 950 Tane muvazeneyi temin değil, hatta 
Bel tipin::le 200 ,, geçebileceklerdir. Zira Almanya 
Valti tipinde 200 ,, iptidai madde sıkıntısile karşılaş-
Ripablik tipinde ı 00 ,, mış bulunacaktır. Fakat şunu da 
Brüster tipinde 240 ,, bilmelidir ki, İngiliz devleti Mal· 
Grumman tipinde 100 ,, ta1::la, Cebelüttarıkta, Mısırda, 
Yekun 1430 Hindistanda, Arabistanda ve da -

Demek 531 O tane harp tayya· ha bir çok yerlerde tayyare filo • 
resi gönderilecektir.. lan bulundurmak mecburiyetin -

Ayrıca harp edecek kabiliyeti dedir. 
haiz 2685 tane talim ve mektep Fransızların da, şimali Afrika, 
tayyaresi. Bununla yekun 7995 e Suriye, Asyada tayyare filoları 
çıkacaktır. bulundurmaları lazımdır. 
Amerikanın müttefiklere gön - Almanyanm vaziyeti ise böyle 

dereceği tayyareler dahil olmak t:Ieğildir. 
Bu muvazenesizliği ancak A " 

•]mııımııııııııınıımııııııııımıooıı~ıı~ımıı~nı~ıım~mmmıı~ııın~nıııooııı~mııım~nı~mıııiııı11 M~m111111100ınm~~ımw~ımm~~ııı~ıı"~ııııııı~ij~ru~ımmmıoomın~ .. • 
~ 6 asır .ııoııra ilim ve frnnln t'R ıJon terakkiyatı ı:-ö.ııh'- ~ 

merikanın göndereceği tayyare -
ler bertaraf edebilecektir. 

Müttefikler ilkbahara kadar 
Amerikadan 2.010 tane tayyare 
almış bulunacaklardır. 1940 sene
si nihayetine kadar da 3.300 tane 
daha gönderilecektir. 

rl"cek ki, Arzdan Ziihal yıldr7.lna ıw.yahat, Zllhal yıl- ij 
dı:ı:ındakl lnsanlarm, ba.mbqka mf'd11ııly!'tlerl ,.c ~ 

BAY ... TEKiNI 
"YILDIZLAR DiVARINDA,, 
Büyllk maceralar Dl&<'eruı filminde görl'(',ek \'O hay. 
ret edf'CC'kalnlz. Ba,rollerde: Hakiki Bay TC'kin filmi-

Amerikanın yardımı yalnız 
tayyareden ibaret kalmıyacaktır. 

Sekiz yüze yakın muallim pi .. 
lot - tayyareci yetiştirmek için -
müttefiklerin hizmetine geçecek
lerdir. 
Almanyanın galibiyeti elde et

mek şansı zayıf bir ihtimalle ha
va üstiinlüğünü kaybetmediği 
bir zamanda, yani ilkbaharda ta· 
arruza geçmesile mümkün olabi -
lir, Aksi takdirde. havalarda da 
hakimiyet müttefiklerin olacak -
tır. - ( Layf) dan 



Orveç, 1nuttefi '<- ere karşı 
a ça cephe i aldı ? 

(Baf tarafı 1 incide) 
ki Attms.rk Bergcnde Norveç ka· 
ı:a sularında telsizini kullanmı§ • 
tır. Norvcçin bitar:ıflığl ihlal e .. 

· dilmi§tir. Norve%in derhal iemi· 
ye muhtelit bir Alman • Norveç 
ınubaf aıa kıtası ikame etmesi l!
%Utleglirdi. Bu suretle genüdc e • 
!.ir olup olmadığının araştırılması 
imkanı hasıl olur~u. Norveç meı· 
1rllr vapurda c ir olduğ\mu bil -
rnediğini iddia ediyor. Fakat böy 
le bir araştırma yapsaydı bunu 
oğrenirdi. 

Esasen bundan dört hafta ev • 
vel İngiliz hükumeti Alm.nrk va· 
puru hakkında bir rapor neşret • 
miş ve bu rapor bütün gazeteler 
de çıknuşur. M~kQr raporda Alt 

Başvekilin 
rıyas inde bir 

heyet teşkil etlildi 
Ankua. 21 - Milli Korunınn 

Kanunu ile keııdWnc tevdi cC!ilen 
T&Zlfe ve :ılAbiyeUcri ta.tb!ka ka· 
:ra: ırermlş olan VckiU~ Heyeti 
keyfiyeti ajansla ilan et' ·· !.en ııon. 
ra bir temere ile BUy{lk ıfillet 
.Meclisine bildirmiştir. 

Bu. kanun hUkUmleıi dalreııinde 
lcra Vekilleri Heyeti tarafından 
verllecek kararları bnm-lamak ve 
aldkadar vekaletler .ara:!:nd i1' 
birliğini temin etmek üzere b:ışv -
kilin riyasetinde maliye, millt mU
da!aa., ticaret, iktısat, münak:ılnt 
ve ziraat vekillerlnd!!..'1 m , b 
koordinasyon h ct1 d.. t ~ı 
Junmu.ştur. 

BaıvekUletfo tebliği 
Ankara, 20 (A. A.) - .Ba; 

llletten tebliğ edilmiştir:" 
.3780 numamtJ MilU ır:orıı~l'l 

Kanununun ta.tbikı 2 .ncl maddeci.. 
n1ıı sarahat! dalteıôndo tem Vekil· 
lerl Heyetince kararlaştmlm13 ve 
1~2-1940 tarihlnde )'fiklek tudi
ka fktıran eylemtş ol::ııt.la6, 6ÖZÜ 
~en kariunun bu tarihten ftıha. 
ren ta.tbikma ba.§landığı :OAn olu
nur. 

Ad ~iye Vekili 
Buglin Manisadan 
Somaya gidiyor 

Manisa, 20 - Adliye Vekili 
Fethi Okyar bugün saat 12 '°'"' 
1m:ıirden Manisaya gclmi; ~·e vi
Uyet hududu~a vali Faik Tu -

'' rel, General Tevfik öğe, ı>arti 
;reisi, Cumhuriyet müddeiumll!J]i· 
.e,i ,.e emniyet mUdüril ttrafmdın 
br§ılarunışlardır. Vilayet hudu • 
klıından itibaren giizergibtald ff; • 
tasyonlarda olduğu p.ibi Manisa 
istısyonunda da ınUlkl ve askeri 
~ıkfuı ile kalabalık b!.r halk J...ilt
Ieııi tarafmdan karşılanan vekil. 

· Partiyi, Halkevini ve adlive ınü
, ~ssesatmı ıiygrd ctmi§tir .. Vekil, 
yarm (bµı:Uo) Somaya gi~cek -
tir. 

Zelzeleler devam 
ediyor 

J\ııbra. 21 - 'Muhtelif yerler
C!o zelzeleler devam ediyor. Puar 
gecesi Amasyada uat 23,SO lda, 

. o1dutça şiddetli bir sarsıntı ot -
muş ve evvelce kısmen hasara uğ 
rayan binalardr.n bir ev yıkılmış· 
tır. 

Dün de Gümtipuıne.. •ı r.c· 
~ iki aniye devam e ·e:l t .. ~di 
ve saat 12,5 geçe üç saniye &üren 
orta pddetli iki zc!~e!c olmu tur, 
li~sıır yo"ktur. 

Pazar günü akşamı &a~t 20,20 
de Erbaada beı saniye ıllren şid· 
dctli bir ze1zelc olmuştur. 

Evvelki gece s.aat 2.S de Kasta~ 
monuda beş snnlye ka!d9.r deva."D 
eden orta şiddette amu • bir :ı:e!.. 
~ete hisscdilmi~tir. Hasar yok • 
tur. 

mark vapurunda lngiiiz esirler. best mürur hrıkkındfln istifade et· 
bulun'::iuğu kaydolumnuştur. Bu nesine mAni olamıyacağırıı l:ay -
raoordan 6ı>nra naJ>ıJ olur da Nor detmişlcrdir." 
veÇ hükumeti vapurda esir oldu- Al.MANLAIUN 10D1A ve 
ğunu bilmediği iddiasını ileri ~ü- 'f. /SlRLEJtl 
rebilir? Berlin, 21 (A.A.) - ~·ıırı rcsıni 

Norveç makamatı, Alman filo· lıir merulımlıın lıih.llrıldiğinç göre, 
sunun Norveç karasularını nasıl Çerubcrlııyo tarafından Nonece ):ı· 
kullandığına tama.mile big1ine kal pılan hncOınlorın Jo.ısı;;ıns Fjordun
mı~tır. • da vukubqlaıı Jngillı taı:ırruzunun 

İngiliz hükfimetinin mütalaası tıilhnssn ı;jyul bir J4aksıılla yopıl · 
şudur ki, Alman harp gemisinin dıüını meydana çıkor<lıAl siyasi 
~eçmcsine itira-: etmeyen Norveç wah(ellctde söylcuıuektcdir. Uu 
Başvekili Kohtun hnttt hareketi mahfellere söre, 1nsillerc NorY~tin 
bitaraf karasularının Alman filo- bıtarnrhAını cebren ih1ü1 etmek su· 
su tarafından suiistimal etmesini rcliylc bu memleketi bitaraflıklan 
meşru lnlarken bu, tngilterc hli· ııyırmak istemiştir. lngillerc bnşvc
ktımctinin katiyen kabul edemi • .kili .Korvccle ynphğı mil11akofDYı 
yeceği bir vaziyet ihdas eder. hukuku dü\·chn me\'cul olmıJ.·ıın 

İngiliz harp gemileri Norveç nhkamıwı istinat cttinnckledir. 
makamatmın üç rcd cevabırldan Çcmberlnynın Korveti /limon harp 
sonradır ki harekete gc~i§ler • gemilerine mildolıale etmekle il· 
dir. Eğer böyle hareket etmemiş ham etmesi lnelltercnin şlnıdı oçık· 
olsalardı Altmark gemisinin At • ca bitnraClıırın yardımmı temin el· 
manyaya doğru hiç müşktll:lt mek isleıu:slndcn ilcrl selmektedir. 
görmeksizin yoluna devam etme· ŞAYANI DlKKAT UlR H.1.DlSE 
sine Norveç tarafından müsaade Nevyork, 21 (A.A.J - Nol'!\'ctln 
edilecekti." lngiliz nbluknsından 1uırıulması l· 

NORVECIN GARiP BiR ı:In, Alnıanyaya yaptı~ kofoylıklanı 
TALEBi misal olmak ür.cre "Skondinavya,, 

tngiliz rcsml mahfilleri, Nor • ismindeki petroJ \0 apurunuo Anıcri· 
veç ve f ngilterc hUkC'tmetlerinin t.aya teslimi keyfiyeti zikrcdilmck
Altmark hadisc:sile ortaya çıkan tcdir. Atmım)arla tnşn edilmiş olan 
meseleyi tetkik etmekte olduk • bu 'apur Norveç bJ)Tn#ı atlında 
larını bildiriyorlar. ııtlııntikten ıermcğe muv11mık ol· 

Bununl beraber 1ngiliz hükQ • muştur. 
"Ncvyork \'orld Tel~ıım., gnzc· metinin fngiliz esirlerinir. iadesi 

hakkmd:ı Norveç tarafından ya • tesi bu humsta aşa~ıda.kl tafı>illtı 
pılan talebi derhal reiddettiği vermektedir: 
k d · kted. Hamburg tezgfılı1armdan birinde 

ay edllme ır. inp edilmlş otan bu petrol vapıı. 
NORVE";J Ç ,BERLAYN'~ :rıı kanunwıa.ni sonunda bu llı:u.n-

Ç,EYA 1 dan h:ıreket ederek Danimarluı 
O o. 21 !AA) - Dün Çem· sab .. !cri.li tnklhan ~-apt ~ tcbll -

berJ. yn tarafınd n irad edilmiş keli b·r fl.<'. vı;ı.batten sonra Oşlp'ya 
ol m. tu1

: h~kkında Telencı:n gçlmjı tJr. Vepur tforveetc ~nyde
üro'ımn bir muhabirine beya - dildi!rtcn sonra Norve<;li mUr~tte

natt" bul an N rveç hariciye b:lt tuafmfu!.n ~e-;'1·orka r, vkedil. 
nazın Koht §-Oyle demi tir: mı tir', Vapur ~cdi'd'f.Uıe g6t'(' 

"- 193' v~ ı 939 senelerinde tngiltercr. ~ ·~'lL"ldE-n do!aşmak 
ingiltcre iic yapılan örü~rr.e!er ?etiyle 14 ~bP.tta NP-'"""!'kn gel
csnasmdıı harp gemilerinin Nor. miştlr. "Skandinııv~a .. 20 şubatt:ı 
vcç kara ıulanndan geçmeleri na· Nevyorktan Port - Artur'a hs.re
rarSycsi tekrar tetkik edilmiştir. ket etmiştir." 
Yeni ahkam, muharip de\<letler • Bir Amerikan k tmT)anvnm tara. 
den birine ait bir harp gemisinin fmdan Almanyeya sipariş .edil 
Norveç kara sularında istediği ka bu vrıpur 10 bm tonlu'ktur. 
dar seyrüsefer etmek hakkına ,-z· . d 
malik ol~_?ğunu nauk bulunmak· eyllnburnun a 
tadır. Dıgcr taraftan Altmark · 
bir ıınuavi,n harp gemisi olduğun- heyelan 
dnn horp gemilerinin sahip olduk 
llar:ı hakka malikti -ve herh~mgi T I b b h . . 
bir teftife t!bi tutulamazdı/' · ren er u sa a tan Jtı· 

Koht, netice olarak, şöyle de - haren kayan kısımdan 
miştir: 
''- Norveç hükC'imeti, ne ıta • ağır geçiyor 

oıf tan gelirse gelsin, hiç bir tı..z- Zeyfüıburnu istasvonu y.cl:ı -
yik önlinde serlüru etmiyeceL:tir. nında, havaların yağışlı gitmesi 
Böyle pir hal vukuunda Norveç yüı:i.in;:lcn toprı:ıklar kay,ı;uş ve 
hilldimeti. di~er bilGmum ahval • h::ınliyi:i tren rolu için tch],ir.eli 
de oldnğu ~·r.i, hulntku düvel b.· b;r v.azi;-et yaratmı~tır. .Bı.ıgü:l 
va?:line tevfikan hareket edecektir. banliyö trenleri, toprak kayı;1ına 
İnıi{iliz bahriye eksnerlcri t"" • yaklaştığı ıaman .elinde bayrak 
fmdan ıimza edilmiş .olan \: r k buhtnan bir memur tarafından 
herhangi b!r gemide hJırp eairle • yavaş :seyre dav~t edilınUtcdir. 
ri bulunmasının bu geminin vazi· Tc!dlir alınmır;tır. Bu mahzur ön· 
ğ'Ct.rıj deği§tirmi}•Ceeği.ni 'VC &:r- lenecektir. 

Almanga-Holanda 
hududu kapatıldı 
Horanda üzerinde uçan bir Atman 

tayyaresine ateş edildi 
La Jlauc, 21 (J\..ıU - Bir Almnn 

ln)•,Yarcsl, dün öğleden «onnı Jlo• 
l:ında tıraıisinde klıin l.eeu•;ardcn 
ilıerinde u<;nıuşlur. Dıı lnY}'orc, lıir 

HolenıJn hava filosu tarııfuıd:ın tn• 
klp cdllnıiş ve filo, Alman ıan-n· 

reslrie karşı ateş nt.n:ııştır. Dunun il· 
zerine Almnn 1:ı~ ynrcst bltnrnf nrn· 
ı:iyl tcrkclmiıtlir. 

1 ~ Jr vatandaşın 
askerhk vazi ~e~i 

Ba'lvekruetten vekAletlerc ve ve. 

Paris 21 - Öğrenildiğine göre, 
Alm:ınyn, Holnnda hududnnOa lıaıı 

lecllıirler almakl:ıdır. Bu cftnıleden 

olarak Almnnyn • llol:ında hudurhı 
k:ıpanmıştır. Alman 1mdut muhnfız 
l:ırı hiç kimseyj hudullnn sc,ırme• 
mektcdirlcr. nu lcdhirin cbebi 
ınc ,lılılaür. 

Esir ,erle iskamb il 
o 1nadığı için . 

Menemen ve Ber;am krıleti dt1l de wwn n!Akadar ııubc 
ovalarını sular bastı ve d.'ılre1cre mühim bir tıim.im &6nde

rlln:ı1§tir. 

Almnnyc.ci~ bir asker 4 
8eneye mahkfun oldu 
P=.ris. :t - Berlind fic kJm 

idam edilmiştir. Eunlarm 'kim ol· 
duklnrı ı:e ımı:lsrı 6 ~rcnllemı:ınlş
tir. Kolonya {iehrlndcı de gece hır. 
mltf,.a tc~c.bbUs <'den iki genç: id:ıın 
eczasma çarplınlrruştır. 

İzmir, 20 (A.A.) - Son yağ • Bu truı1mde memur, mua!lim w 
murlann Menemen ve Bcrgan".- 11sk rl '.ya . Jakl taLbc \e digcr mU· 
-.lan.nda •u taşmalanna aebc • <: ~ ·ı:;an hcrtıanrt bir e;ıbsm 
bfyet ftrdifi görülmü~fir. Gedü nsker ıK vazi./eUcrln1ıı bUvlyet ctız
-.e Oaldr ~y eutan mezru araziyi I dc.nlanııa kaydetUrm~e mecbur tu. 
istill etml§tlr. Sular bazı yerler- tulm.ıı.brr, bu emre rJayet etmlyenler 
de §OScnin üzerinden geçmekte ... hnl':ktnd:.ı knnunl tatil:ıo.t yapılmtı.ST 
dir~ ' ı bflılirilıxıe tedlr 

Bir Alman .as~erlnln Polon1:alı 
bir c tr 1le ukambn o~-nndrğı g5-
rll1.mli!i, Alman ankeri dört ~ne 
.obr haJIBC m:ıhkflm ednm~Ur. 

Köpelc: ve kedi 
mücadelesi 

Ku~ruk başına 
JO lcuruş 

Verildiği halde halk bu 
işe rağbet etmiyor 
Şehrimizin bm:ı mah:ıllclerjndc 

köylerden gelen köpekler görül
ıneL:tedir. Belerllye 1cmi.ılik işleri 

ınficlürlüğüne bu huiustn yapılan 
m'lra~nt ve ;iki.retler üzerine n
rıışhrmalar artbrılm~tır. 

Temizlik işleri mü<lürlüğü, bazı 
· . .ıscler.in rSCTf. ~ö~kJeri zehir· 

lcmeWeu lmrtannak jçin ak :ımıı 
kadar snkltımnlan yüzünden bunla· 
n lnkipte g~ lüklcre u~ramııktodır. 
n·:ı:un icln köpek mücadelesinin 
geceleri de )apılması kıırnrlaştırıl

mıştır. 

Tc .• 1izlik işl"'-· müdürJj_!;ünc gö· 
re. mütemadi mücadeleye r:ığmrn 
bir cok köpek görülen mınlakalnr 
·cyo:ıu, :Osküdnr ve J3e)·koıdur. 

Ayda 1500 kncJar k~pck öldürül· 
n1ek1edir. D~ıudan b:.,!iıa kedi ıun· 
cııdelesjne de • cmmlyet vermyı:ır. 
Fakat kc·•·•er: ı lutulma:u daha Sllt' 
olru"'sı ve evlere dııbıı kola> lı1'1a 
"ıldanmııl:ırı yfiıilnden n~ <'! :ıncıık 
400 kadar kedl ()ldürfileblliyor. 

,...,ceıı sene uırfında şebrimiıde 
1~,970 köpek ve fS,077 kedi öldü-
rülm!iştilr. 

Öldürülecek her 'ke<li ye J.;Gpc~ j
~in kuynık brı : ~ 10 kuru~·~·erilme 
sine rıığn n bal~.::ın bu rnllcndclc
yc iştirnk eden g~rülrnemcsl, b!Hl· 
kls hay~·anJarın himaye edilmesi, 
kö)'Jc.·dcn • • co]( bn~ıbo~ kfipckfo
rln hersnn gelmekte dev(lJll ctmcşl 
dofayısne mUc. ·,.•~tir., tnm ranıh· 
man alınmıısına 1m.k4n .bulunıımu· 
mnklndır, 
BundıD flaıka tdıli~eleri clolnyı· 

sile köpek öldürme l]Jemuru tednri· 
kin ·e de cu~1'iklere, tesadüf edil· 
mektedir. Ac kalan k'öpeklerln köy· 
!erden tstanLaJ11 .akıD etmelerinin 
önüne geçmek şuretile işl csas1ndan 
ve • .ökfü · .. rı halletmek kin teşcb
J.>üslcrc ıirt,nrolşllr. 

Sovyel - Fin harbi 
(Bq tarafı 1 incide) 

.-e Fi.-ılAndJyada barbetuıok a.:rzu· 
ıunda bulunmakta olduklarsııı yaz.. 
mo.kUldn'. Yakında 5'ranlado.n ilk 

rinlere yardım etmemeOB 
kalbi parçalanarak karar 

. ilfl' ' L.>ndra, '21 (A.A.) - LoJtc1radılı:i 1 etme)Jte TC tı~eP. 11ıt ıınlühi~·eıtar Skıındinnyı;ıhlar mo- ı!rtlfade ederek .': t• 
::ıfili,. şiı;ın~ h:::·fımcll~rinın efklı~ı dım eylt'mckıedır •c 
umumıyc . .:rı tamamnyale hemflkır 1SVEC KJULINL~ 

Jarnk PJnlfırıdiyoya yap,Jnn y:ırdı· {,JJ. 
mo ,. !eee devam etmek d~~il, ay- Stot.:1ıolnı. 10 ,,cı· 
ı. ı uınıanda }>u yardımı nrltırmnk kralı, nnırler O'.-"'. 
ır :nınıoda oJuul.J:u-uu beyan et· nalını yaptıktan p 
ıuektedirlcr. FinlAndlyıının isledi- l.ıcn bir beyıınııaıııe~ 
~t veçhile nçıkt~ bir müdabnlede Kral bu b<:Y'nna rl 
bulu11ma,kıan iıııthı;ı edil,nıçşj ~u fJnJGodlYDDJD ıı~eşffl 
suretle izab cdiJmcktcc!lr: Bö7le tıfr nl rcd<Jetm~Jnl .~ r ~ 
nçık müdahale yapıltlıılı takdirde tekrar ıderc1' dı~~,-t 
Almnny:tnın dcrhııJ harckctt geç- "Mc.ıulekctlınl fJ 
mesl korku u vardır. Almanya, Pin• den ınc.şum ıwrptt b 
nus ihtilPfında (hakçm) ro)ilnü Qu kadar dışnrti;) ~ ~tır 
O)'l)amak 'f'e bu suretle Rusyayı Al· may.ı knll l·a.zHeW ~lllıj 
mon mllzaheretine ruuhtııç bir Ya· rum.,, •Jd1,ıi ıs ... ~ 
rl~·eıe sokmok istcınckıcdir. Hııllıu· Krru sdetoe fJI stP ""'111 
kl şlmol mcmlekı:Ucrlnln ncık~ clCı•mana f;Jrfl b ııı.ı Sı 
mlldohalede bulunmolorı, A1ınnnya• rio kıırd~I r bJlııl•" 
don btı rolfi nez'cdceektJr. l kdir "e hR>•rall ,11 

A')'tıt mahııfil, tsveçln acık mOdı· t1ikt~n ı<»nra. tıve 
balede bulunmım takdirinde At· muhtelit mreııırlfcıı 
mnnyaııın yapııc~ı muknbil hare• lhnı, f•kııı Finllll ~ 
ketin FinUlndiyn l~ln tok \'-nblm dof;nıdan doğrıı)'• ee' 
eki !er tevlit edecel!lnl ilhe eyle· m' f nüıar Jıdentif 
mektedirler. tedır. 

A1mnııyA, tsTeç ile FinlAndl7• ı· Kral diyor ki: 
nısında "" Botni körfezinde derhal ''Meseleyj bir .~1' 
"1ıhr1 münoko!Altt vııdyel edt!cek- ctllkten sonra şıııı~ 
lir. Halbuki ho münnkaJrıt FinlAn· ıetliltbnlı batıı b• 

111 dlytının iaşesini, gönüllOlerin ıvc tlmekliğimiıt lôJJ 
harp mnlıenıesinln naklini temin f>im pnrcalanıra" ~ 
eden en iyi vıısılodır. Finlftndlyn Aksi tekdirde l pı 
dcmlr)•ollnrının ceıklı,ı. ts~cc de· yaya kartı delil •1 ı 
mlryollnrımnklnln oynı dealldir. )ilk dcvlctkre k.erfl ~' 
Fazla olıırnk A1mooye, fsvec.e kR~ı Jenmek gibi ı>nr0•11 f' doğrudon doRnıyo harekele ılrl~e· tnını~ kalııhflecdt i;i 
rek bu memleketi f'inltındlyaya k•· Oıerlme atamortt ":itı'! 
ln:ıt \0 e mfihlmmat ıe•;kdrnemc{;e le harbe glrdlill 11 

icb:u- edecektir. ;roya bugiln yaptılt 
Hallhu.ırda muhtc.1if sebeblcrden :rmmıyacakıır. 

1 dolayı Almanya, dnha ez IUlCıfglrlJ MJUeUmln beıt1acoıı 
blr hath hareket takibini tercih taSTlp cdeeelJlrıl 

Büyük sanayici Tis5 
Gizli · vazife , 

Alman sanayiine ımerikan f 
rinden sarma ve ı min etmek 

mUhlm knfilc hareket edeccktlr. . . 

1 

,_ ~ 
nu bfile, ~erce f teJyandım mu. Pansuva.r gazetes~ yazıyor: Bu nrctw , 1 
rekkeb :0laca.ktır Bir mllddct mm· Atmanyam.n en btiyilk aerma • mıye !Jo,.ıı 41" ......,~ 
ra bee ilA altı bin ttaıyanm Fren- :yedar1anndan trritz Tisaen'in sulhUn blr aıı "f·~ 
sade.il htıroket cdt.ccği ta.bmln o1un- ı Hitler aleyhine Jtitiftnı Ye tnm
maktadır Ancak bu miktar nrlıJ,. dan do1ayı Alrn.-'lnyadan kaçarak 
caktır. zirn Amerikadüi tt'.aı~-u. 1svi~reye yerleştt~lnl bUtfiıı ga • 
tar arasmcla ı:önUnn kayded_lhnelc- zctclu yazdı. Bitler reJhııl aley
ti f"ln bth1lk lbir T>TOTIPrranıfa ve.- bine geçerek Atmanyıdan kaç • 
mlmaktadır. Flnlnndiradn nıUsta- m~ olan bu sruuı.yicfnin Hitlerln 
kU 1bfr lt:ılyan frrkıu;ı teşkil e.d!Je. ltib!nnı düştireçek şeyler yap • 
eck ve bu fırka., kendi bayn#ı '\'e makta o1mazuıdan g6ya muğber 
Gnribalcll fojiyonu kumnndruıı mı. olen Almanlann onu Alman ta -
aıiHo lfarnlini'oin emri nltında biiyetlnden ihraç t:tmlt olduğu 
bıırbcdecelrt.ir. da aynı §ekilde gautelerde gö • 

Bu :r.at. to.krlbcn üç ba!ta oonra rUldU. 
genç o:"'lu il.o Nrlikte gfüıUOUtcrl· Her meseleyi basit ~3rtn1cr vı 
ee iltihak ed<>ecktir. ı b:ıstt tarafından rnUtalaa ~enler 

v. için bu h!disevi olduğU gibi ve 
Sovyet teblızı 1 ~8ylcndi~i 11ettl16o kabul · .etmek 
!fo J\O\·a, 21 (A.. A.) - Le· mesele değildir. Fakat bizim deV9 

nlugrad erkanıhnrbiycsinln 20 ıu· rlmir.de yani dfmyanın her b!r ta• 
bnt tebliği: rnf ında sayısız gizli kuvvetlerin 

Kareli berzahında Sovyetlerin en şiddetli şekilde biriblrleril~ 
tlulrruz-J ink[f:ıf etmekte devam mücadcJeve ı>"ir~iği bu devt .. dc bir 

• cylemiııt.ir. Sovyct krtıw.t.ı, l{.o'u ıı. zamanler Hitlcrin en bOyük hami 
ı to f.\f!hir :vo kn.lcsini l.,gal ctrnir. si ve det;tcği olan ve o z:am3nl"r 

J r, l<oivOO.O f?.rı.rosırl•,mı dflc;r.:uuı.. Almanyada Hitter hnekctinin en 
d.au tathir c<lerC'k mühim miktar· başlıe.'\ taraftarb"rmfuın hiıi butu. 
dn ga.ruı.im elde cyleıni.~krdir. nan Tjssen'0

t\ btrdcnö.re kencU 
Ce.nhonln diğer mıntakal:ırmda e!!erilc birlikte bizı11t 'kur&u?tu 

ınUhiın Jtiçbir hadlsz olmam· tır. W ı·c,;i-ı:in eley1'ine geçmesi ho-
Sovyet tayyıırelerl, dfüpnan ıuta. 1ay1ılıls hıı.kil::at 01nra1~ kabul e • 

.. tını ,.c askeri hcdetıerini ş11dct!C) dilecek bif' .,akıa &eğildir. 
, .... muvı:ffnkzycUe bombardmıaıı Bunun lcar~ısında tercddilt et· 
ctrnı.şlcr~ır. Hava muharebcleıinde :nek ve bu ıiş!n hakO .. -atlni cra • 
kır!< ·edi Fin tayyareı::l dll'lUrliL- mak ica°" eder. ÇUnl:'ü bu tıadect 
mU.'3lür. o;özlerl b:>yamak için bir gösteri; 

Hadiselerin 
www = :ıt-- - iM* 

le/siri 
(ll•! QI~ 1 inc.id.) 

olarak f','b.r.neriıeym hattnu leh· 
wd eden taarruz kuvvet!l.:ri:-ir, 
crka 'a:ı mü:ıüilitını üa ltc:ebi~ 
lir. Bununla beraber FinlAniiyn~ 
l.luın aa!rcrl!ktcn i.sti::ıa ~ilmi~ 
o.lan ıe&-adı da aiJ.Ah nltıııa c;ağır~ 
ma,an benüz cephedeki inınn o. .. 
dcdinin h"cum eden L-ur1ı•tler 
krır;ısınf.aki zı-.ııf mı CÜdcrİyDr. 
itte Finliındiyc'ı!u "dn c.-ı n:ü r 

him cndi~c roktr_şı budur. Bu fC" 
nüt nltınc'a "rıeab:ı ilcinci r.ıuc:i%f' 
d:>ğacak mı?'' bunu öniirnür.d"ki 
hatta j~in~e belki ıuılıımı:k mü:n~ 
!tün oLıcaktır. 

HASAN KUMÇAYI 

de -olabilir ve Th:-tıen dairna At , 
m<ınya ve Hjtler le1ıine ça'ı~tr'ken 
guya kendisi Alr.nanya jle bo • 
zusmuş görünebilir. 

ÇünkU Tissen Almanya ile bo • 
ı:uştuktnn ~onra şimdi Amerika • 
ya Pittsburga ritmektedir. 

Orada &nerlkı snnaylcllcrilc 
tem'l!'a ~:çec:e!.tir. Bitler tarafta· 
rı olarak tımman bir ıoatmviddr..n 
daha fazla Hitlere alevhtar bir 
!jahsiyetin bu ten,as1arda muvaf. 
fakıvet ka~?nacağı mulıa~kak gö· 
ıünmıoktedir. 

Hitlerin maksadı Unitcd Stecl 
Corporetlcn Te rr.üma&ili t:ribi sos· 
:rctclere yalnız Tisıcn mU~IUC· 
lerin-e detil Atmanyanın bugünk l.l 
-rejime rauhallf unnykilerlnin de 
i 1erlne i tirı1tint temine uğrat • 
maktrr. 

Bu suret1e AmenKınm ~ 1tuv· 
vetli sanavi grup!arı Alman tr&t 
leriııtn lnki~af1 iı;in çalr~m~ ola.. 
cnk1ardır. 
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~ - 98 - l5 "lını ••tı,tır• "'" .ıı.ıı. eu ,.,k, 111'\;fıı•dı ı .. ra,ınoi• 
İti ıc: heınen klaaik çizgilerini, İnce kat- Bugün o mağaralar kiunilen mahvolmuş olsalar 

~eıcu ~rengi gözler.mi hiç bir §ey çirkin- aa.uı gayet esıri bir kıta oJan Hındıntanaa arazi 
• rıele 0 gözler öyle berrak öyle şa- kaymalo.nndan böylece yeraltma kayını§ büyük 

hane ve aakindi ki. ormanlar kalını§ olabilir. 
~.~ bir '-- Hel ~ ·· · 

1."\ll011 \'t ı...._ •J<t}ian~la fır· ı tekrar sandalın dibine yaydı n · e mat;aranın otesıne berisine 
'«illa d" ıo. "'QJ de d yığılmış oıan ınsan kemikleri ora 111.kat ument •uzelce ı.anzun ettıkten sonıa ban& 
llıh. etıneg·e b 

0 
da lazln durmaıun fil•ibetı hakkın· ·~ klırf>A;_ a~ıa· dônerek: 

d~11 bağ ay~p tes _ Haydi bakalım, dedi, şimJ ı da p~ nikbin bir tikir de veıe 
sonra \'e epeyce Uğ· yatacaksınıı ve öğle yem..!ğUJe ka meıdi. . . 

rll oıllla.ksııı~daı .b<:nim yar· daı uyuyacak::.ınız. ~yru zamanda tı~sab adamır 
r ~ tı~e ~ :stecıığim ıst.ıka· _ ~ nca eaerım, diye 0 ka 

1 

gızli bır del~kten .m<!ga.arun dışın: 
1'.. ar-. ~adı. Ara sıra daı srar etu k •. ,. ... "'" 1 .,ıkmış olabıleczği de aklıma geldı 

·~na k ı ı ıı.aa .... m.'-Uw o FT. • • •. ğ d d 
sal>a: .. açı;'Or, yahut duru. Onun güz.eJ el.enle ya Lığı ~ı ıçın surate ma ara an ışarı 

~ llda g:ı oluyor, lakin yata«a gıreıken denn bır ~ .. l\ çrktım. Ve hemen koşarak mağara 
'llfdll. kenQj kendıne duyci"wn. Onun vailJ mum"'-'"ııı run etrafıru dolaştım· 
~::ı:ı_.ı ... .u N ~ la "ba l d" 
li• . .--1 kabvaı~ oıan suıtCınet sankt battanıye.eıe • ~ e. m36~ay ırti. ll 0 an 1 

~ claha etıncliyiz. de- sııımi!':tı. Vücudumu tatıı ve hiıl· s~ bır delık, ne de tımsah adam 
'illi tvveı .,; .. · · ~ Jan eSer yoktu 

Z. -. ıyıce gı· yaıı oır uyuj.ıkluk ba. arn.en onu;, 
1 

~ • 

Ye kı, ... _ k'-'" kıırc. • b d 1 .r.ı. k Faımt nıagaranın dışına çıktık 
;:""'ıaşıncı '"" -:;WU ır cnız Muı ·urşuııı 1 •• 

"k tni bit &öın an yapıl· btr gök ile çe; ı;eve;enen sevımlı tan so~a en ~.ı.i hayret ettığım 
• ,doıcllzınıu ·t lck .çıka:uım. ovfl] }'ilzünü, iri kahverengı gozle. ~y, ~·u.~ agaçla~m ar?~ndaı 
aıluıda kaı şu ki saat.eıce mıı goruyo.dum. bır türlü semayı goremeyışım o 

~ ~ löını sa içine su gt:Çiı Gözlerimı açınca hemen saatime du. ~ . 
ıt~ u tğı ona gıydır- ba.\tun. Saat birdı. 1 amam yedı Orman koyu bir golg~.ik demle 
"er taç~ lak kasket yeri· saat uywnu§tuml o da yedi saat cck derecede l~ sayılabılırdi· Ya~ ı 
ti~ 8u ~a~}'acak bir dumen tutmuştu! Oiımeru onuı. aydınlıkU. Fakat b~a rağm~ı 
ka ~rde :iketın Yanlan elinden alırken onun uğuo:an par· gayet uzun ve tep~en a:ıeta kuh 

11_ P~. kUlakJa.mu ve mak arıru güçlükle a;tım.ı. o ka be gibi bitişmiş ~a~ların arasın· 
"4 ""1 ~. Ona bu 1·- da "'k ·· ·· - rd O ' · ı~ wıt Yakı • ~pa· dar yorulmuştu kı ye.mden kımıl gv go: w1mu}·o u. va:m 
~~ ailıtıııt•· Onunki dı} acak mecı.i ka nıamı tı. Ht: hakikaten ~ilpheye düştüm. Bi ı 

kJa 1r
1 
rıııdU. ~den kaybet men iskotayı gev§-te.ek onu kal· yera:tı o~manı içinde mi}·dim? Bu 

ili~ çizgtlerin?~ hemen dı:dım ve battanircle:in a:a..lma 1 pek milm!~llndil. 
Y tir . Ve rengi 

1
: ın~ kaş· sararak ellerini ve kolla. ını uğJ~ Esmen tufan a::iamlannm nt-

ôyıe kirıı~tirern gözlerıni hıç turmağa baş!a:iım. Dı:rin bir neres ' şek tide .yaşıyabilece:d~ri ve yaşa 
ı 1tı, ~ ö ezdi. Hele o le ıçıru çc:.u ve oa~ııu bir rana 1 ma!a:-ı .a.zımgeleceğını taş devrı 

bu Yle §aha.ne ve düşürerek: insanlannı dilşünerek tahmin ede-
~ sıtada nı - O ka:iar yorgunum ki, de.:li biliriz. 
So-ı .. ~ bir Utattan bi~ F.::.kat sonra kcndıni toparladı Nasıl ki taş d~vrinde!d insanla 
~bu sa~. bıze ve doğruldu. Yapma bir şiddetle: m:ı~a.-alar içinde yaşamayı tercih 

L. '1-:~ l§ark14ga hır dal - Sakın beni azarlayım deme· etmişlerse taş devrinden daha csk 
~ ~ ~ ~n ~'ak_ala?'1ı yin, karı~am. diye haykırdı. olan bu insanların da elb~tte ma 
~ ~ 1\1 aldı tarak ıcenye KemaJ ciddiyetle sordum: ğaralarda yaşıyacakları aşikardır . 
~~ • O sırada - Yüzüm çok mu kızgın? Fakat mağa:a1arda ya§amak ta: 

~a fırı meşguldüm. Muayeneden sonra: devri için dahi düşünillecek biı 
\~iev§e~Y~ tam ıa· - Yook, dedi, sade biraz dar mesele:iir. Zira o devirlerde, eğe. 

t ~ d~ un. ~elken bu gm. bütün insanlar matraralarda y.ş. 
1 
g~ llb~di. Birkaç _ O halde samnnf bir yüz. yorlarsa şu cihet bir me:>~e teskı 

aılı}~ h~~ a:>nra Çünkü aynen içimde duydıı!,""umu etmez mi? 
ı-..0, ~leunak ~Ydum v' aksettiriyor. Siz ne kendinize, ne Yüzbinlerce, belki m!lyon1arca 
~lı:ıı ~. h!Ptli ı~ıne dön· de bana karşı doğru hareket etti- insanın sı~abil~~i ma"ğaraları l::u 
~ıı ıı..ı.§ı~·~ g~ dilmen niz. Şimdcn sonra size nasıl iti- insanlar nerede bulabilmişler-:ı 
' '""< clenizeilikrtrek: aut edebilirim? O zamanki arazi şekli sonradarı 
~~ . ten anla· Halinde pismanlık ,-ardı. Tıpkı pek çok d~ğişmiş bulunduğu içır. 

~ ~ ış görüyor, yar~ bır çocuk gibi: . " bu mağaralar kaybo:muş olabilir· 

ia İbctt raı - Bır daha yapmam, dedi. Söz ler. 
~~Öttbijj.. ~ Ol"ra!Irıa veriyorum. Fakat ta~ devri Jnsan1arımr 
1~Pu ·' dıl-e izah et· - Bana bir gemicinin kaptanı· mağaralarda yaşadıkları muhak· 

~ n~ • 
~~ a!ırı .n Y'ahut kıç na itaat ettiği gibi itaat ctmeğe kak olduğuna göre şu hW'.üm ven 

Jcıııı~ ir'sa_k gene benim söı veriyor musunuz? lebilir; o vakit dnnya ~1iZümie ga· 
s~lllı ıcap edecek. (Devamı ftl') yet büyük ve kat kat mağaralaı 

mt'vcuttu. BGtün insanların anca}, 
ou şekilde mağaralarda yaşamaSJ 
ımkanı olabilir. 

Bugü.n o mağ ralar kfunileı 

mahva.mu,. olsalar dahi gayet e_ 
l{t bir kıta olan Hirıdistanda a. a 
ıı kaymalarından böyl~ yeraltı 

na ka}'rntş büyük oımarılar ka:.rnı~ 
olabilır· 

Tufan insan1an da ta o vakit 
tenbcri böyle ye:altı orma:ılarıncı 
sığınmış olabilir. Bunları düşüne 
rek ormanda hayretle do aşma· 

~a. tepeleri birleşmcmis ağaçlar a. 
• am:ığa uğ:aştım. 

r .!.kat bütün bu gayretlerin 
boşu. a oldu. Gökü gö:mek kabi 
olmıyordu. O vakit hakikaten bi 
yeraltı ormanı r düşmüş olduğu· 

ma kati bir kanaat hasıl etmeyt 
l)aşladım. 

Şu halde böyle bir ormandaı 

Jışanya çıkmam da hemen hemeı 
imkunsız bir ı;ey o!acaktı. Bir te· 
sajafle ormanın metha ini bulma 
dıkça burada ebe:iiyen kalmaya 
mahkum o.abilirdim. Bu tehlikt' 
ise o sıra:la beni o kajar ko:kut· 
nuyordu. 

Çünkü eğer timsah a~amm be· 
ni düşürdüğü bu orman bir yeral· 
tı ormanı idiyse tufan adamlan 
nın bu ormanda oturduklarına hiç 
bir ~üphe olar..az:lı. Bu ise bcnırn 
idealimdi· 

\'elevki tufan adamlarının ara· 
·ında ebedi olarak kalıp gitmerr 
l :ılikesi o sa dahi bu insanları ya 
kından görmekten ba~a bir e..'lle· 
lim yoktu. Bu esrarengiz \'C hiç 
rüzgar esintisi olmıyan bu o:-ma 
na derin bir heyecan içinde bakı
nıp duruyordum. 

Ormanın kalın ve biribirine do· 
!anarak bir nebat mah~ri gfüi 
binlerce bötcl< ve kuş sesleri aca· 
ip, sihirli, uhrevi bir musiki gib' 
uzayıp gitmekteydi. lnsan bu or· 
manın koyu ve loş gö!ge'iği içinde 
asla meçhUI \ 'C esrarengiz insanlar 
ya~ıyan \'C kimbilir ne ö'üm tu· 
ıakları kurulmu5 olan bir füem ya· 
~dığmdan asla şüphelenemezdi. 

(De\-amı \'aJ') 

Kız mektepleri a,raauıda 

maçları yapı:ıyor 
Çapa kız mualllm mektebi kapııl 

JlmnasUk aalonundn, bugün saat 111 
30 dıı kız mektep!erl araamdakl vo
leybol mUsabakalanna devam edile 
cekUr. • 

BugUn yapılacak temaalarm • birin 
el lk lklııcil.ik ve UçUncWUk U.zerlndı 
bir tealri yoktur. 

Ancak §Urasuu da işaret edelim 
ki, oyunların derece Qzerlnde hlc;btı 

tcs1rl olma.sa bile, kız mektepl rl a . 
raamda bu maı;lardald temiz rekabet 
kar§ılagmıı.lara dalma yeni bir beye· 

can vermektedir. 
Onun için, bugtlDJrtl karpqmalar. 

da her zamanki sibt g1l%el ve cani 
gcçccc ktlr. 

RASTLADIKÇA - -

1 

;MMJll~~,~ - .-. - ~ ~ 

Ş i FA 
Bulmuş ... 

A G R 1 
B:ıy J. O. C. Yazıyor: 

Ekseriya okuyoruz. Tedavi ger 
ren ilaçlar varmıg fakat, ALL• 
COCK yakrsından bahsedilince, 

0

fat'iyen mübalfiğa değildir. Bir 
zat akşam tatbik ettiği bir 
ALLCOCK yakısı, bir gece zar
fında tesirini göstererek ve de
vamlı sıcaklık tevlit ederek ağrı. 
yan mahalli teskin ctm.i~tir. 

ALLCOCK. Romatizma, Lunr 
bago, Siyatik. delikli AU.COCIC 

alalariyle şifayap olmuşlardır. 
ALLCOCK yakılarının tevlit 

·ttiği sıhhi sıcaklık, OTOMATiK 
BİR MASAJ gibi hemen al!n~n 
yerin etrafım kaplar. ALLCOCK 
valalanndaki Kırmızı daire ve 
Kartal resimli markasına dikkat 
e:Jfn!z. Eczan~lerde 27 buçutc 
kuruştur. 

\ • 4 .... ·• - ~ .. 1\ •• .. 'l 

HA YREl,! •• 
Olmd11o~uz zaman lıa,freUmW )'Coenıedlk: 
Booen Terblyb.l Kğltmoa kunouuuı1 ilk mezunlaruıdaa bir ceJO 

lst:uıliul &ôlgeadnlll foto~fçılıiıoa tayin cdllııılşl 
llAyret ettik; çünkU böl;;eola fotoğrııfçılığıru yapabilmek ~ 

apor o~tmcn kw"9Wlda &abslle lil~um "1ır mıyw·ı.-
llayret etlik; ~ki Dölı;e fotoğrafçılığıyla.. apor eğitmcıı1Jll 

arasında ne 1.'1bJ bir mllnuebet varc.Jır, bllnılyoruz. 
Vf' )ine hayret ett.fü; •por eğitmem olmak Uzere mektebe glreo_ 

melrtobl spor c~tmcnJ o!:ırak btarco blr genç, ıw;ıJ olur da Böl;• 
rotoğnıf~ılığına l<abul eder! ... 

lns:ın hayatta her \-adfe)i yapmak mecbur1yetlle lmrşılaş:ıblJh'. 
Bu arııd~ istll\b:ı.llnJ filanca yotd:ı ha.zırlıynn bir kimse, hayatın blr 
cll\·csl olaral<, tas:ı\"\'Ur ettfı;t lstlltb:ıllu tı&ban tabana ZJddı ile karşı
laş:ıbillr. Fakat uzun aent-lcr tıb ta!ısll etmı., \'6 dol,tor çı.kmnk Uz.ere 
ol:ı.a bir ldm<ıeyl b:ı.ytar tayin etmek s'.ldooe tuhaflıktır. ÇünkU baytar 
olrn:ıl\ için. dolttorluk tahsll etmek lazım değildir. Onun da bilgisi, 
tahsili nyndrr, 

Cölı;cyo rotoğraf~ olacal< lnsanm <"~tınen 1..-ursunu blUmtcsl mi 
lazımdı! 

Tilrklyode eğitmene lbth-MS ol:ın mmtaka yok da gençle'? hölı;e 
foto;;ı-atcılıb'l mı yapacaklar! 

500 metre serbest yüz. 
mede yeni bir dünya 

re~coru kınldı ' 
Kopenhııg, 2ıl - Bııyn.n Rayn· 

hlld Hvegcr, 500 metre ııerbesı 

:> Uzmede, yeni blr dilnya rekoru 
tesis etr:ı'ştlr. Bu mesafede yine 
kcndl!lne alt olan rekoru, Belc;ika
lı Bayan Karoen geçenlerde 6 da· 
ldka 28.4 saniye ile kırmıştır. Ba
yan Hveger'in 5!'-0 metre serbest 
yllzmede tesis ett13l yeni rekor, 6 
dakika 27.4 snnivedJr. Bu euretln, 
200 ile 1609 metre arumdakl 
biltün dUnyn rekorlnn Bavan Hve. 
ger'e g~m'!J bulunmaktadU'. 

• • • 
Almanya • Danimarka 

tenia kar§ılaşmaaı 
Ilcrlln, 20 - 24 ve 25 şubatta 

Kopenhag'da Alman tenis şampi
)'onu He nner Henkel ile Danimar. 
ka ve İsveç knpalı kord tenJa 
şampiyonu Anker Ja.kob!en ara• 
sında bir karşılaşma yapılacaktır. 

DUnyanm en mükemmel kapalı 
koni tenis uampiyonlnrmd:ın blrl 
ohn Jakobsen'in Danlmnrka şam
piyonalarında Hcnkel'i üç sette 
mnğlüb etm.le olduğu hatırlarda • 
dır. 

i'ol\ırn dentı tabirle-

t~~~ ~ neticeyi 
tıı~--:. hı~ din! gitmedi. 

,·························-········································································ 

Bu lı:arşıl~malara. Henlı:cl'den. 
maada Göpferd ile I\'.oh ve Menzel 
de iştirak edecektir. l!cnzel'in her 
ne kadar kapalı kordda o kadar 
bllyllk ihtisası yoksa da, geçen yıl 
Almanya kapalı kord şampJ~·onaat• 
nı k.aıanmış olan bir 11porcudur. t~~ ki. entneden rQ· 

Soııra biç di l<ahvaıtıdan 
}'a <la ~-a~C?ınıecıen dil.. 

l>ttJtı UYursunuz 
~~ arı iibi nöbetle 

h ttr Qu lltı· 
IŞj ~ 

h.._~ ıı de · 
.~ llas11 n;.._ ~1rndi öğren!· 

'-il Clh ... ~ -gcete"; .... ; r---
~~ ~t ttr ." ... u. '-WU" 

bllt ~ ığınız vakit 
~ hiç dQ erıe tecrnbem 

t ~ defa ~Ürnnt'di . 
tı ~Otı, ... bayıc h. ntt. Om· 

ı.. lıaı . ~ . ır sandal 
'it bı, de beta 
~ ~ ~~ireneceğizl 
~~ ~ baş'adığr 

' ~~lliti llrtıdJ.ye ka· 
'~ '%\'al hctin baka· 
~ lllUthi t~ edelim. Bu 
~ bfr . S hır iştiha \"e-

\ıt bit l1ıı1ıtı 
~ ~tl ~e~'a~r ı>eksl· 
I\~ lô~n uza· 
~llıı~ ~"°!!iniz 
. t ~ \·eı. •. karafa Yok, de-
~ . %~~\>~ basıncaya 

ıtt ·ıutı n rn~..,-._ 
~ t.a .... ~·1l1 bir ıı;" wnuz. 

t>ı:t d~'~ladıJnan dak so
' tl.irk~rı d~si ronra 

~ ~ ~.~~ ba§iadı. 
~~~~itull'otdunı. ~bir hay

lı l't is ~·e kısa . Talebem 
~~ ~ ltcıı~i:n· . hır zaman. 
'~ ~~anlı ıstikcunette 

''t ~h ı:a~rlaınağı 
~~~ çkae~ 

'~ ltQ;~l'l ) 'i 'el ~ °"1lınuş o-
~~ hl?aktı. 
-~ Onları 

Altının istikbali sönükmüş ••• 
Amerikalılar, bUUln dllny:ıdaki al 

t.mııı yüzde al~ kendi banka.. 
ıa.ruwı malızenler;nc doldurdulötan 
sonra, şimdi taaa çek.ıneğe b31la • 
mı:ılar; A vnıpalılar blrW.rlerile bo. 
ğu3Qlakta devam ettikçe, altının üst 
tara!ı da, top ve tayyare lçln kre_ 
dlyi arttırmak llzere, nasıl olıııa A
mcrlknya tıışmncnk, dtyor1ıı.mı13, fa. 
kat altınm hepsi, belk.J de Avrupa.. 
lı bayanlıırm koUarmdnkJ gerçelc al. 
tından bllea'.kler de, Amcrlknh ol. 
duktan sonra bqka kimsede altm 

knlmıı.ymca altm mübadele vasıtam olmaktan çıkacak! O za.. 
man da Amerlkada top!anmış otan altmlar para etmlyecek ... 

Bu Garra! dU~Unccslnln doğru olmak ihtimali bulunup bu.. 
Junmadığım kesUrmak, tabii bana dllşmcz. Fakat hayat ilmi ba.. 
kmmıd:ı.ıı dllı,ıUnll!Unee de altmtn ltıtlkball pek parlak glSrl1nmez. 

1nsanm ve canlı mahUıktarm terkibinde eu otm, kırk !lene. 
dmıbert UstUstc bu kadar tllrlll ıtırın madenler bulunduğu hal.. 
de altm madenJ bulunamamıştrr. Bundan eonra buluıunak lhtl.. 
mali de pek azdır. ÇUnkU altmm haynt lçln bir zehir olduğu, da.. 
ha mlkroplann yenJ k~fcdildiğl samandanbcrl b"llnir. Mikrop. 
tar, en ziyade sevdikleri gıdaların arasında bulunsalar bile, al. 
Undan bir knb içerisine konulunca tele! olurlar. 

Vakıa, nltmm hrıyah zehirlediği ö~nilmtzden çok llncekt 
zamanlarda, es.ki Slmlya llmJ adamlan bir taraftan toprnktn.D 
altm yapmnğa c;alrşırken. bir tanıftan da g~zlerlnJ altm hmıı 

bUı11m(lş nca~ip fikirli adamlar altından bayat fkshi çıkarmaya 
kalkşnışlardJ. Onlara uyan batkalan da altmı - cok defa 
haylıca altm sıırfedllerck kazanılan bir hastalık olduğa için -
tren~ye karşt ve - ba!t memleketlerde kraltarm eli deyince 
ft{fa bnJur, kibar bir bastaltlı:trr, diye telAkld olundu~ f,.fn -
ıTrnra hMt.nlığyna karşı llft.<: olarak ktılhı.nm~lardt. Kimim de 

Yazan: Cr. G. A. 
tirnlt guddcsioln güzellikle mUna.scbeU olduğuna dikkat eôerek 
\ "C altının ziynet verici bir maden olduğunu hesap ederek o gucL 
denin hnsta oinnlara nltındnn hnpla.r yutturmaya yahut kocalR.. 
n çokça altına sahip bulunan kibar bayıınlann arada sırada ge. 
clken mu:ıyyfln günlerini get.inrıek llzcre onlara altın suyu l. 
çlrirlcrdi. Bunlardan başka "Altın hummaaı,. denilen ve &ltm 
suyu içilince vücuda musallat olan ateşten istifade ederek milz _ 

mln h:ı.stalıklan geçirmek fikriyle altından llfı.ç içlrenler de o. 
turdu. 

Fakat altına bağlanan bu umutlarm hepsi boşa çıktı. Altm. 
dan llnç unutulup knlmıştı. Hele &ltmın bayatı zehirlediği anla. 
§ıldığ r vakıl hekimler altından korkmaya başlamışlardL 

Bununla beraber, bu yirmincl asrm batmda Almanyac\a 
meşhur beldm Erllh bayatı 12hlrllyen bazı maddelerin kimyaca 
teşzkklilllnU değiştirerek insan hayatını aehlrlemcden mikrop 
hayatını telef etme k usuJUııU bularak trcngt,ye karşı meşhur 

11Acını ortaya çıkardıktan sonra altm da ayni suretle verem 
hastal•ğma llAç olmak lizcre tekrar meydana çıktı. Daha eonra 
mUzmin romat'mıa hastal:ğınm verem hıust.alığiyle erlu milnL 
sebetlerinden dolayı altın romatizmaya da deva olmaya başladı. 

Ancak altının tedavi işlerinde yeniden gl5rdilğtl bu ftlbar o. 
nun l!tlkbnlt parlak olduğuna del&.let etmez. Şimdi bayat işle. 
rinde ma:lenlcrlıı değerleri gı:la!anmwn terkibine girerek vU • 
cudumuzdn gı5rdUklerl hizmete nisbetlcdlr. Altının vtlcudumu. 
zun t.erkiblnde yeri olmadığından insanın tabtt hayatı baknnm. 
da.n değeıi hiç yok demektir. Bir hastalık mlkrop1annı 

tele! etmek üzere ilaç olarak kullanılması onun b'r sehlr olmL 
ınndandrr. Hayata gıda olamryan bir madde ne olursa olsun o. 
nun ist ikbali parlak sayılamaz. 

Onun için, Amerikalı s:ırraflann korkutan bnsbntnn boşuna 
olsa gerektir. Hemen her memlekette lçerdckl a111 ı-erişlerde 

altmm yerini tutan klığtt beynelmilel mObadeteleN de "l!lrta .. 

tursa hakhdtr. J{fi.ğıdı terkip ed"n • "llUloz maddC"!'! hayata gı.. 

da olmamakla beraber, havat işlerinde pe!t !aydalıdtr. O. A. 

Beynelmilel binicililC 
müsabakaları mayısta 

yapılıyor 

Roma, 20 - Enternasyonal bl. 
nlcillk turnuva komitesi, her yıl 
ynrıılmakf# olan müsabakaların bıı 
yıl da ~7 illi ~ mavts tarihle rinde 
Villa '!=', rj!cs parkı~da yapılacağı .. 
nı blldirm.lştlr. 

halya • Macaristan 
flöre · ıcarşılaşması 

Roma, 20 - Mart eo:ıunda }'&e 

pılmıı.sı dcrp'' edilen İtalya • Mıı
carlstan flöre karıplaşmasmm 11 
mart tarihinde Budap~tcde lcra.sr 
takarrür etmlştlr. Bu karşılaşma.
lann hakemleri Almanyadan gele· 
ccktlr, 

Amerika planör relconı 
kirıldı 

Boenos • alres, ıo - Tanmınq 
plilnörcülcrdcn Helmut Tayhman, 
teşebblls ettiği bir plı\nBr uçuşun
da 8600 metreye yllltscleru mo • 
törsüz uçuştn yeni bir Amerika 
rekoru tesis elinışlir. 

Davet 
t .. tanbot \"Oleybol • ba .. ~tbol .. 

janlıl,'1nılnn: 

Bölge Ajanlığı tarafından tertlb 
edilecek voleybol teşvik musaba· 
kalan hakkında görilşlllmek ilseN 
atUadar klUb n takım muraıııı.. 
lannm 2.1 .2 940 Cuma akşamı .._ 
at 18 de Bölge merkealnd• bsı.
huımıtan ı1M olu.av. 
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Terkibinde IYOD, TANENveGLISERO FOSFAT 
KANSIZLIGA ueVEREME isti~a~ı olanlara ve SiNiR ~astalıtiarına tar~ı U 
HAS l N DEPOSU YENi ADRESi: BAHÇEKAPI~~~:l~u 

lı~ ~ BATERıE ıLE RADYDLARINI ~TılllAL 'I · 
21.2.1940 Çarşamba EDENLERİN NAZARI DiKKATiNE: 

13.30/14.00: Müzik: KUçUk Orkestra· 
(Şet: Necip Aşkın). 18.00 Program 
vo memleket saat ayarı, JS.05: Ttırk 
mll.zlğl: Fasıl heyeti, 18.55: Serbcııt 
saat, 19.10: Memleket saat ayarı. 

Ajans ve meteoroloji haberleri, l 9 ıo 
TOrk :Mllziğt: Piyasa şarkıları. Ça
lanlar: ll&kkt Derman, Şerif lçll, Hlı
aan GUr, Hamdi Tokay. Okuyanlar: 
Sadi Ho~ses, Saflyo Tokay. 20.15: 
Konu~ma (Dı§ politika hAdlselerl). 
20.30: Temsil: Bir eıwlz hlkdyes1. Yıı.. 
zan: Vahi öz. !?1.00: Serbest saat. 
21.10 Konu~ma (Haftaİık postıı. ku. 
tuBU). 21.30: Milzlk: Rlyruıetıeumhur 
Bandosu (Şet: İhsan Kllnçcr). 22.JG 
Memleket saat ayan, Ajans haberle
rl; ziraat, esham _ tnhvllAt. kambi
yo - nukut borıuuıı. (Fiyat). 22.35/ 
23.30: Yarınki p,rogram ve kapan~. 

Sinema ve tiyatrolar 
şımrn TtYATROSU 

ı Dram kısmı: 
f Akşam 20,30 da: 

O KA D L'IJ 

• • • 
Komedi kısmı: GUndUz l4ı te: Çocuk 

Oyunu. Gece 20.30 da: 
HERKES BtRBIRlllıı'E 

HALK OPERETi 
Bu a~am 9 dl\ 

(LF.81..EBICI ) 
Yakında: (Cc kıı. 

yumcu) Yazazı: 
Yusu! SUrUrt 

ALEMDARsinemasında 
1 - Cebelüttarık 

Casusu 
2 - Kaçakçılar 

Markalı yassı p illeri radyolar için en mükemmel pillerdir. 

Dünyanın en dayanıklı pilleridir. 

Z
Pilleri Avrupada çok rağbet görmektedir. 
Pilleri her çeşit fenerlere uyar. 
Pilleri her keseye elverişlidir. · 
Pillerini her yerde arayınız. 

Toptan Satış yeri : JAK DEKALO ve ŞOR. 
TAHTAKALE No. 51 

~ ............................. .. 

r----------------.... 
Ankara Caddesinin en işlek yerinde 

Kiralık dükkan 
Vakıt Matbaası idaresine müracaat 

BUGÜN· KUMBARAN IZA · ATACAGINIZ · 5 ·KURU) 

.-. -ı-. -
------------... -----""" -- - ---'"'4 -

YARtN·KURACAGINIZ ·EVİN· TEMELİDİR 
= ....ss:: !!!!-• 

T. C. 
ZiRAAT BANKASI 

o Lb 

BAŞ, DtŞ 
ROMATtZMA, 

NEZLE, GJlffı 
KIRIKLII' 

Ye bütün ağrıları derhal keser. Lüzumunda günde 3 ka~ alınabilir. 

··KURTULUŞ .. 
BIÇKf ve DiKiŞ 

DERSANESI 
MUD1HES1: 

BAYAN PAPAZYAN 
Haftada dört gün kadınlara 

günde üçer saat Frcınsız usulile 
biçki ve dikiş dersi tçciris edilir ve 
4 ayda Maarifçe musaddak diplo
ma verilir. Feriköy Tepeüstü 116 
No. Papazyan apartımanı. 

Askeri 
Kamus 

Herkese lazım olan 
mühim eser 

Yeni çıktı 
satı, .)eri : \'A KIT llltabevl 

p•Dr. Kemal OZSAN--. 

1 
Uroloı Operatör Beyoi lu lı· ı 
tikli ) caddesi 380 numaralı 
Oha nyan apart~anı Burea 
Pazan üıtü. T el: 4.1.2.35 ................. 
Or. Necaettin Atasagun 

Satı:ıh l arı 8.30 ı katlar; ak~uır
ları 17 d~n !IOnra LAieii Tavynrı 
-\ fl. Unire ı: No. 17 de lıa~ t a lnrı nı 

knlHl l eıln. f1 t lt frın : 1:19!.i:I) 

1' 
~ 

Baş, Diş, Romatizrıı' ~ 
Siyatik ve Kulun~ 

ağrılarını geçirir, gripe ve ıoğuk algınb 
§ı iyi bir ilaçtır. Günde 2-3 adet alınır· 

Sıhhat V ek&letinin nıhıatını haizdir. 

Oev1et Demiryoltan ve Li 
işletme Umum idaresi ili11 

'----------------~ ,.rl 
Muhammen bedell 23200 lira olan 80 ton ııllindlr yağ'J ~· 6' 

gUnU ıaat 15 de kapalı zarf uıulU ile Ankarada idare bin~~ 
llktt mezk~r gUn ve ııaatte komisyonda hazır bulunmaıarı 1 

cakttr. t , 
Bu l~e ı-rlmelc lıtlyenlerln 1740 liralık muvakkat tenıl11~,r 

tayin ettiği veelkaları ve tekll!lerlnl aynı gün ıı&at H de ıı 
reisliğine vermeleri JAzımdır. ~ 

Şartnameler parasız olarak Ankarada Mab:eml! dal~,ı.ıı 
f&d& TeıellUm ve Sevk ıefllğlnden dağıtılacıt'ktır. (1120) 

İstanbul Elektrik Tramvay ve Tünel lt
1 

Umum Müdürlüğünden ~ ,, 
~'f. 

1058 adet çıralı çam t&htuı O 2!!>'
0
• rl-1 

118 ,, K&dran • Ol!>'O' .a t 
" " o.os>'O·""ıı' 

5!1 ,, ,. ,. Kadr~n 0, O~ I 
l9S ,, ,, ,. Lata O ıs>' ·~~ 
380 ,, ,. .. Taht&at . o):ı.){ 0/. 

Yukarda miktar ebat, ve e\'sa!ı yuılı muhte!lt 5 }<stetll 
hkla 1&tm alınacaktır. ~ 

Pazarlık 29· 2.940 perıcmbe gUnü ııaat 115 de idarernlı - ,.JI 
1 .. oıııP" • han 5 incl katında toplanacak arttırma ve eksiltme :ıuım 8• ı 4 

tır. Bu l~e alt ıartnameler paruız oıara}< idarenin :Metrollı.Jl 
kl levazım mUdUrlU~Unden tedarik edilcbillr. (1182) 

Tahmin llk ıl 
bedell teminat _,,.ıl 

300,00 22,lSO Fatih yangın yerirıde M:ollaıeret ~ o8 ;ır 
ıılnan ııokafmda 181 inci adad• 1 ' .~ 
ve 149,06 M2. ııahalı arsa. ,.ıı,Y ..J 

25,00 1,87 Fatih yanı-m yerinde Mü!tüall ı:nall ,ı.ı' 
1a eokağında 19 uncu adada 12,0S ıf 
ıa lt§ ı. ,ıııd' 

300,00 22,50 Cağaloğlunda yanıkaaraylar cadde 
ev enkazm.nı. utııı. tP 

Tahmin bedeller! !le ilk tem!Aal mlktarl1.n yukarda ~~ 
ıc ar aa l!e bir parçıL ev enkazı satılmak 07..ere ayn ayn açı ıııd' 

muıtur. Şartnameler zabıt ve muarnılAt mUdUrlUfll )<ate~ 1"p1~ 
llıale 7-3 !HO ~~ıııoe ıcUnll aaat 1' te dı.lıııf t"tıcUrnendc rııoJI'' 
JIJ.rlerln ilk teminat ırıa.k ı.u.z veya mektupla t ile ille.le ,unu 
daimi encUrnende bulunmaları. (136tt: 


