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Sovyet gazetes1nin haber verdiğine göre 

MERİKA HARBE GİRECEK 

ı:sir cdil<'n 

J .. 
So,-yct n~kcr ye 7abitlr.rinr rtnl!-ın~ l y'acla ı:ok l~i m uam<'lC r.;lilıncktcdir. Reı;;lmdo 

bir J<ia ha!-tfabalcı<'ı ile rsir hir Ru., za' ilini giirüyor.ounıız .•• 

Amerika Japonya ile 

ihtilaflarını 
halletti 

Mannerhavm hattını iki taraftan 
çevirmek isteyen Sovyet 
taarruzları püskürtüldü 

İngiltere Finlandiyaya mühim miktarda harp 
malzemesi gönderdi 

Kızı lordunun yıldönümü 
olduğu için 

lngiltere sahillerinde 
-hava harpleri oluyor 

Heyel~;dk~erkunç ~ugün biiqük ~ir 
bir şekıl aldı taarruz beklenıgor 

Alman tayyareleri balıkçı gemilerine 
hücum etti 

Acil tedbirler alınması 
bekleniyor 

iki Alman tayyaresi düşürüldü 
Gi:irdcıı, 22 (Husl~sl l'ttulıablrlmlL. 

den ) - Burada başlayan heyel!n 
gittikçe artmakta \'e korkunç bir ve
Jdldo ilerlemektedir. Kaymakamlık 

tehlikeli vaziyete giren evleri mUle • 
madiyen tahllye ettirmektedir. Hcyt._ 
H'ın bugUnkU ;ıekllde devam ederse 
Gördes! ba§ka bir sahaya nakletmek 
z:ıruretl hasıl olncaktn-. Acil tedbir -
lcr alınması beklenmektedir. 

Lundra, 211 ,A.A.) - Krnllyct hava 
kuırveUerine mensup tayyareler dUn 
cenubu ıarkt sahili açığında ırllAh 

sesleri !§iterek denize açılmışlardır. 

Tayya.rell!r bir mUddct sonra, tah • 
nıin edildiğine ;-öre, Alman layya. • 
relerine hUcum edip geri pU.skUrt _ 
tUkten sMra avdet etmişlerdir. Du. 
yulan silUı seslerinin ''apurlara yer
leştirilen tayyaı·e da!il toplarımn a · 
te~indcn ileri geldiği zannedilmekte • 
dir. 

J)ÜŞÜRÜLE~ AL.'1AN 
'l'A l'YARELF.Hl 

Loııdra, 23 (A.A.) - lJUn d~Uru. 
len iki Alman tayaresinden biri Şimal 
Denizinde :~ortumberland anhillerinln 
ıo mil açığında gBrülcrek lngfliz ta) 

yarelerl tara.!ından 30 mJlllk bir nıc • 
aatcde bulutlar arasında t:aklp •edil • 
dikten sonra tahrip edllınl:ılir. Atı • 
lan kurşunlarla delik deşik olan tay • 
yare tepcU.StU denize dUşmilştUr. 

"'Henkel'' markalı olun diğer tay. 
yare ise :akoç sahiline dUşmUşlt..ıı• 

'•Spiltlres" UpUldeki >tayyarelerin ta. 
kibine ugro.yan Alman tayyo.resl m >
törUnde husUlc gelen bir Arıza. dola· 
yıslle yere inmiştir • .M.Urettebatı c • 
sir olmadan evvel tayyareyi yakmııı. 
tır. 

nm B AU KÇI GEl\1181 BATııtlLDI 
Londra, %3 (<\ .A.) - ncsmen bil· 

dlrfldiglnc ı;-Bre, Fifşayr adındaki mU. 
scllMı balıkçı gemisi, Alman tayya _ 
releri tarafından batınlmıştır. lkl za... 
bit ile 19 tayfa l<ayıptır. Sağ olarak 
yalnız bir ki§i kalmış olduğu söyle • 
nlyor. 

H ÜCUMA UGRAYAX D1GER 
GEMİLE!\ LUJA."'\'A oormü 

Londra, 23 (A .A.) - Solon adında· 
ki mUscll'\h balıkçı gemisi, Alman 
tayyarelerinin taarruzuna ıtığTallll§ .• 
tır. Ancak dll§man pUskUrtUlmU§ ve 
Solon Umana dönmü~tilr. 

Londra, 23 (A. A.) - "Gar· 
do", "Em ula tor" ve "Kristal,. 
isimlerinde üç b;.Jıkçı gemisi dün 
limana gelmiştir. Bu gemilerin 

müretebatı Alman tayyarelerinin 
mitralyöz ateşine maruz kaldıkla 
rını beyan etmişlerdir. 

''Akuba" isminıdc silahlı bir ba· 
lıkçr gemisi, dü man tayyareleri· 
ne ate§ açarak kaçırtmıştır. 

1\orlrnnı: bir h"y"'lun:ı tı~rıyan Giirılesttn bir ~i)ri.i nii~ ... 

Macaristanda 
Yeni milll müdafaa 

tedbirleri alınıyor 
Mühim bir kararname neşredildi 

Bııdape~te, 23 (A. A.) - Resmi Öğrenildiğine gönı bugünlerde 
corlde bir kararname neşrctmiı.ı- hlikfımet, hiçbir Macar amelenin 
tir. Bu kararname normal kuvvet- bu sene ecnebi memlekellerde ı:i
Jerin kifayetsizliği halinde milli 
müdafaa için mecburi hizmet ih- rai i~Jcrde çalışmamasına karar 
das etmektedir. Bundan başka ka.- vermiştir. Halbuki a~clenin bu 
rarnamcdc kadınların gönUIIU biz. suretle çalı:şmalart son :ıeneletde 

B a 1kan1 arda kar m_ct_ıe_n_· _dc_d_erı_>_Iş_o_ı_un_m_a_k_tn_d_ır_ .• __ a_de_t_h_a_li_n_i _nı_m_rıı_t_ı. ____ --= 

fırtınaları 1Kad1köq f ırzncıları 
Bu yüzden trenler dört 

saat gecikerek geldi 
Ünlvcrsltenln sömestr tatili dola • 

yısl.!e memleketlerine gltmi§ olan di§

çl mektebi Bulgar talebelerinden dört 
ı.ı,mıc ilk kıtflle l.iııgllnlıll l:onvan.sl • 
yonrl treııllc fClıriııılztı gclmL!)tlr. 

,(Devamı 4 Ünçüde), 

Nizamnamesi, aralarında rekabete imkan bırak
mıyan ağır hükümlerle dolu bir şirket kurdular 

Bunun gayesi de halkı 
nıemnun etmekmiş! 

..( Y uuı 2 incide). . 

Roma, 23 - Moskovada çıkan 
Pravda gazetesi yaZidıfı bir ma · 
kalede Amerikanın Avrupa har· 
bine iştirak edeceğini kaydetmek· 
t edir. Sovyet gazetesinin tahmi· 

nine göre Amerikanın harbe iş" 
tiraki l 9<\0 • 1941 senesinde vuku 
bulacaktır. 

Diğer taraftan Tokyodan gelen 
( Devamı 4 ünciid .. ) 

FIRTINAOAN VAPUR SEFERLERi 
TAMAMEN DURDU 

Telgraf ve telefon muha beratı kısmen inkıtaa 
uğradı. Karadenize çıkacak vapurlar Boğazda 

birikti 

Acımusluk sokağında kısmen vıkllan iki 
büyük duvar tehlikeli bir vazıyet yarattı 

Karadeniz, Marmara ve Ege de
nizlerinde §iddetli frrtrna hail de
,·am etmektedir. Vapur ııeferleri 

· ~amamen durmuştur. Limanlara 
sığınmış olan vapurlar henüz ha
rPket edememişlerdir. 

ıı ç.. Karadenize Kalkan "Kara. 
dC'niz" vapuru hal8 Beyltoıı: önl~
rindcı beklemektedir. Ke.radcnlze 
hiçbir \'apur çıkamamaktadır. Bil
yükdere önleri birçok Türk ve ec
nebi vapurlanyla doludur. lzmir -
den limanımı.za gelirken Bozcaa • 

(Devamı 4 üm:üde) 
DUnkü Mudanya ve Karadeniz 

:sc·erleı~ yan:la'llamrştı-. Diin saat 
----~------------------------------------------

Londrada 
infil8klar 

• 
ye.nı 

oldu 
Şimdiye kadar 13 kişi öldü; 

300 kişi yaralandı 
I .ondra, 23 (A. A ,) - Cumhuriyetçi lrlanda ordusu mensupla. 

rınm yapmıj olduklan auikasUer, dün geceki infilfı.klar hariç ol.m&lı: 
üzere, 7 kişınin hayatma mal olmuş -.·c 137 kiainin yaralnııma.sına 
sebebiyet vermi§tir. Geçen ağustos nyında l~ovcntri'do 5 kiııi ölm~ 
ve 100 kişi yaralanm~tır. Londrada Kings l{ros'da bir kişi öhnUıı, 35 
kişi yaralanmıştır. Mıınçcsterde bir kişi ölmüetilr. 

Dün geceki infilak, Londra'nın lam merkezinde vukua gelmlııtir. 
Bir kadınla bir poli!ı memurunun ve bir ııoförUn sıhhi vaz'ycllcri cn
di§e tevlid etmektedir. 

Barnes ve Rlşard adındaki iki İrlandalının idnml • • 'llldanbc:ıri ln
giltcrede yapılan suikastler serisinin ikincisi başlamış demektir. 

Birinci infilak, Marbl Aran'<la ufnk bir klübcyi yıkmış. daha şid
detli olan ikinci infılaksn, birnz sonra birkaç yüz metre ötede 00-
ford Stıitle vukua gelmiştir. 

Ortalığın karanlık içinde olmasına rağmen yardım işleri süratlc 
tanzim edilmektedir. Ceman 12 kişi yaralanmış ve hastaneye knldı
rılmrştır. 

Bu lnfihiklar vukua geldiği sırada Bclfast'ın nna caddcleriııd"ı:ı 
birinde bir pencereden atılan bomba, bir kahvede miilüm h-.sarata 
sebebiyet ''ermiştir. Fakat yaralı yoktur. 

İngiliz tayyarelerinin keşif uçuşlan 
J.ıınJı2'. ~S ( A. A.) - Hnv::ı 4ılcri 111.'7.Ltr'• li, cY"vc•lki gt'ec İngi. 

llz tayyarelerinin yenidı.:n Avusturya ve B0hemya iizeı :nı.:ı:: l~c~lf u
~uşlıı.11 yarmış oldukl,ıınnı bildi.nnckteöjr. 
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Yazan: OTERO. ( 41 J Tercüme eden: V. Ç. 

İspanyada genç bir adam, teklifini reddettiğim 
iç~ birdenbl:re tabancasını çekmiş, evvela bana· 
sonra kendisine ate:ı etmişti. Kur§un benim sol 

·kolumu sıyırarak geçti. Fakat onun kalbini deldi 

O zam:ın gözlerim, üzerine dü· 
şe..'1 \'azıfcyi yapmaya baş!amı~lar· 
dı: Ağlıyordum. Sanki onun beni. 
böyle sert bir şekild~ yanından 

kovma ına "'Ül~'ISir olmu~tum da 
kendimi tutamamış. sokakta. her· 
kese karşı ağlıyordwn .. 

Bird~n. karşıdan bir tramvayın 
geldi&rini gordüm. Zaleld vatma· 
mn yanında ayakta duruyordu· 
Beni gördü ve herhalde ağladığımı 
farketti. 

Fakat bu ğözya~lanmm sahteli· 
ğini her zamanki gibi, gene anla· 
dığı muhakl:aktı. Yalnız, her za· 
mankinden farklı olarak, bu sefer. 
ilk defa o arak, onlara inanmış 

görünmek lüzumunu hissetmedi \'e 

ben, ilk defa olarak. rolümde mu· 
vaf!ak olamadım .. 

Bu perde de böyle kapandı .. 

x 

Hayatımın geçmi~ maceralan 
arasında unuttuklamn, her halde 
hatırladıklanmdan daha çok. Baş 
döndürücü bir süratie maceradan 
maceraya sürüklendiğim gen~lik 
günlerinde diyebilirim ki, in1:anın 
hayatta görmesi m:imkün olan her 
hadiseyi gördüm, her vakaya şa -
hit oldum veya e!ı:c;erisini bizzat 
yaşadım· 

Fakat bütün bu maceralann 
merkezini a~ teşkil ediyordu ve 
gerek ben, gerek benim hayatıma 
uzaktan veya yakından karışmış 

olanlarla bir aşk girdabı iiçnde sü· 
rükleniyorduk. Zengin ~şıklar mı 
görmedim! Toy çocuklar mı gör
medim! Bu aşk girdabına her na
sılsa aynğı kayarak düsmüş ihti
yarlar mı görmedim! Kendisini, 
hatta beni öldürmeye kalkanlar 
mı olmadı! 

ispanyada bulunduğum sırada 

~enç bir adam, teklifini reddetti -
ğim için, birdenbire tabancasını 

çekmiş, ewelfi bana, sonra kendi
ne at~ etmişti. Kurşun benim sol 
kolumu sıyırarak geçti. Fakat o
nun kalbini delmişti. 

Romanyada iken bir Roman -
yalı benim yüzümden birile dü -
el!oya tutuşmuş ve ağır yaralan -
n;uştı. 

\rıkont Şenedol isminde bir asil
zade, unvanına mukabil parası ol
madığı ve bu yüzden beni eline 
geçiremediği için kendisini öldür
mQştü. 

Bunları, tehlikeli maceralara 

lü planlar çiziyor, kimisi doğru -
dan doğru}•a ve çılgınca bir ma -
ceraya girişiyor, bazıları benimle 
kavgaya !calkıyor, kadınvari düel
lo ediyordu ... 

içlerinde en z .rarsıztan incileri· 
mi, elmaslarımı, mücevherlerimi 
çalmaya t.eşeLıbüs edenlerdi. Bun -
!ar aşk gibi bir ihtirasla değil, pa
ra veya süs ihtiyac ile hareket e
den zavalhlardı ki. bana )'apabi -
lecekleri zarar Jlihayet bir a~rkı -
rnın hediyelerini çalmaktı, ki bu 
da ancak onda biri nişbetinde ka
lırdı· .. 

Fakat, clm::.c, mücevher gibi 
maddi şeyler değil de, bir a~k 

büyük bir loskaµçlık saikasile ha· 
reket eden kadınların ne kadaı 
korkunç şeyler olduğunu çok iyi 
anlamı~ttm· Kadınların bazan ne 
yırtıcı bir hayvan kesilebilecekle -
rini de öğrenmiştim. 

Bu hisler içinde hazan kendim
den ve sürdüğüm hayattan nefret 
ediyor, insanın samimi dost ve 
temiz his bulabileceği bir muhite 
çekilmek, sakin bir hayat sürme -
ğe başlamak i liyordum. 

Fakat hayat vidalı bir çiviye 
~er: Bir kere yivine girdi mi 
sonuna kadar o istikamette gide • 
rektir. Beni hakikaten reven bazı 
erkekler oldu. Bunlar benim gü -
7e1Jiğimi seviyorlar, sürdü~ ha
yattan, düşmüş bulunduğum sevi -
yeden nefret ediyorlardı. Birinin 
bana: 

- Değiş Nina, değiş, diye ıs

rar ettiğini, adeta )'alvardığını 
hal~ hatırlarım. Değiş, derdi. Gü • 
zelsin, çok güzelsin, hattA benim 
için en güze] kadrnsm. Fakat, ma
alesef yüzüne söylemeğe mecbu • 
rum, iyi değilsin, huylarını w.·e
bilec.eğim bir kadın değilsin.·. De
b'İŞ, iyi bir kadın ol, btlı de mesut 
olurum, sen de mesut olursun ... " 

Söylediklerini o dakika için, bir 
çocuk saflığı ile dinlerdim. O 2n· 
da ben de onun istedii:ri gibi bir 
kadın olmayı ne kadar arzu eder -
·dim!. 

Fakat elimde mi? 
''Onun istediği gibi, iyi olayım" 

derken beynimin içinden bin hir 
şeytanlık geçer, onun aradığı sa -
mimiyet yerine ben yine sahte ve 
)-alan sözlerle mukabele ederdim. 

Nina. bir İspanyol çingenesi • 
nin kın olan Nina samimiyetten, 
dQrilstlükte:n ne anlar! 

ancak birer misal olarak sayıyo - • • • 
rum. Maceralarım bu derece kor- Berlinden Londraya gelmiş ve 
kunç bir şekil almaya başladığı za- oradaki büyük bir tiyatroda ça -
manlar hayatımın bütün ne~ni Jışmağa başlamı~tım. 
kaybediyordwn. Etrafmu sıkıntılı Jngilizler, memleketlerinde ilk 
bir hava kaplamış, Mbus içinde defa olarak karşılaştığım insan -
~zyor gibi geliyordu. Adeta ken- tardı. Amerlkalılan istisna eder -
di kendimd~ korkuyordum· sem. ki tabii etmek Uizım, İngiliz. 

IJ AB E 'R - A~m Post11t 

. . 

:-Haber· . ' . . . . . "' 

Yer:ıi grip 
·ihtilatıarı 

Tehlikeli burun ve 
hançere iltihaplan 

çoğaldı 
Mevslm icabı pehrimizde hastaların 

mWılm bir kısmını soğuk algmlığ. 

yüzünden ~ezle ve grlpe tutulanla:r 

l ~~n~~~~l?rın!~~!~e~!~~~ 
mıyan ağır hükümlerle dolu bir şirket kurdular 

Bunun gayesi de ·halkı · 
memnun etmekmiş! 

teşkil etmekt.e:llr. Grlp vakalarile Şehrimizin birçok semtlerinde 
ala.kadar bazı doktorlardan lSğrcndl· olduğu gibi Kadıköy civarı cl<
ğimize göre, bu ııe;ıe l!ast.aııguı Ytl.P. mekçllerlnin de arala.r,mda bir şlr
tığı tht.iltıtlar arasında en ziyade ket kurmak suretlle blrleşmeleri 
boğuZ ve burun Utl.baplo.n gözo p&rp. bazı şikAyetlQre yol açmıştır. 
maktadır. Hatta. grlpln, tıançerede Bilhassa,. bl..i:'lilt yapılmadan ev
sebcp olduğu iltihaplar bazaD dl!ten vel perakende satıcılara verilen 
zıınııedllecek kadar kuvvew gllrW • ve halkın ayağına kadar ekmek gö. 
mckte ve ilk muayenede haat.aıığm tnrülmcslnl temin eden ondalığm 
~hlsinde güçlllğe ugranılmakta.dır kaldırılı:na.sı halkm ekmek tedarik 
Böyle birçok vak:al&rm ilk te§hfa hl l etme&nl güçleştirmiştir; deniliyor. 
Hl.tına olarak dl!teri olmadıgı ve grlp Ondatıktan ma.hrum kalan hak -
ten ileri geldiği tehakkuk etmlgUr. kıı.llanp bir kmmı bu parayı halk-

Satılmak suretlle şirketten ayn. 
lacak !rrınlıırm şirketçe sa.tma.h -
nabilmesi i~in de bir mıı.dde konu
muııtur. 

Şirket idare heyeti azalarm11 
vapur, tramvay, tren ve telefon 
masrafı olarak ayda otu~r Ura 
verilecektir. 

BUtlln bu bUkUmlere rağmen 
şirketin t.eşck.kUl sebeblerinl an
latan maddede birliğin -halkı mem. 
trnn ct."nPk ınll.luıadUe kurulduğu L 
fade ediliyor! .. 

Bund:ın ba§ka, bu scııekJ gr!pln b.lı tan çıkarmak sur.etilc eknıck sat
hususiyetl de bazı vakalarda burun tıklarmdan belediyenin bu lşo mU
iCinde.lti küçük damarları pıı.Uatacah dahnlesi bekleniyor. 

Bn keyrtlsr e.ltmda ekmek işine 
veri!Pn ıstikamettcn, bilhassa ro -
kabeto imkAn btrakılmamuından 
halkm memnun olacağını söyll -
venlcr şfmdllik sadece fırm sahfb
lcri oldu~a ı::öre, beledlvenln bu 
vaziyet karşısında yapacağı yega. · 
ne mllsnet işin b1r an evvel ekmek 
fabrikalarmı kurmak olat"ağı \•e 
halkı hakikaten memnun etmek, 
şfkAyetıcrin önilne geçmek için 
bundan başka ~are bulunmadığı 
kanaati umumidir. 

kadar §lddetll iltllınplan mucip olma. 
eıdır. 

Buı;Uıılerde hııstancıere murıı.caat 
~dcnlcr arasmda ehemmtyeUl ve de • 
\'ıımlı burun kaı:uımo.sı vakalanıuı 

tcsıı.dU! edilmesinin sebebi budur; 
acniltyor. 

ihracabn fazlalığından 

tf ububat hyatları 
yükseldi 

llubub:ıt !lyaUan yük&Clmeğe 

bll.§llimı§tır. Bu yüksclij yalnız dış 
piyasalarda değil, Jç piyasamızda da 
mevcuttur. Bunun se.bcbl bu madde • 
ler lhraoatmm günden g\lne artması 
ve acvkJyatm dovamlı blr ~ekli alma. 
sıdır. Dlln yaln.ı:ı §ehrlmlzden ttaıya
ya ıoo bin kilo mercimek yollanmlf. 
tir. ttaıya ile Fraıısaya !aaulye lhra.. 
catı aylard&Dberl bUyUk parUler ha • 
Unde devam etmektedir. Bu yüzden 
balkırı. b~ca gıclaamı teşkn ed:m 
hubılbat. !lyaUan bakkallarda çok 
ytlkııelml~Ur. Mcvs.im1n en çok ls -
~lh!Ak m.ıiddealn1 .~~l fden taeul • 
ye ve merclmek rekoltealnln ıuzumun 
dıılı tazı.o. tıa!ltlcmeslnde9 end!§o c • 
dllmcktcdlr. 

Ankara, Sivas 
ve Muğlada 

Muhtelif fasılalarla 
zelzeleler kaydedildi 
Ankarn, 2! (A.A.) - Bugün aa.at 

O dan lUbaren Ankara.da kısa !aaıla.. 
larla bh1blrlnl takip eden müteaddit 
yer sarsmtılıı.rı olmll§tur. 

Dunlardıuı saat U,22 de ol.a.nı ol -
dukça kuvveUtydl. 

* Sh-u, n (A.A.) - DUn saat 
14,lG de gehrlmizde altı Mniyc ııUre.n 
oldukça glddeW bir zelzele kaydedil -
ml§lir. Ha.sar yoktur. 

* Muğla, D (A.A.) - Bu sabah 
saat üçte lkJ defa haftf zelzele olmu19 
tur. Haaar ve zarar yoktur. 

MUOLANIN FELAKETZEDELERE 
YABDIMI 

Mutia, 2ı (4.A.) - VllA.yettmız _ 
den timdlye kadar Erzincan !ell -
ketzcdeleri tçln 23.082 Ura para ya.r
dunında bulunulduğu glbl 3460 parça 
eşya ile 2dı teneke de kavurma. g!Sn. 
derllml§tlr. 

Şirkete giren fırıncıların ayrıl
mamclarını \'e blrl"ğe karşı roka. 
bet hnrokctine girl.ş.-nemclcrlni te. 
min için nlzamnamcslne çok ağır 
bUkUmler konulmuştur. 
Fırmmı, muvazaalr surette aha

ra devredecek ortaklar zarar ola
rak şirkete 1500 liralık t.nmı!nat 
\-ermeğe mecbur tutulmuştur. Şir
ketin devamı mllddetince Rf'rikler
den herlıangi bfrl yeni fırın yaptı. 
ra.mıyaca.ktır. Şirkete fmn kapat -
nuı.k e"\lahlyeti de vorilmlştlr. Bir
liğe ı:ircn ftrmcılarm şirket harl
clndcn un tedarik etmeleri yıuınk 
edi.lmlştir. Buna muga;.ir hareket 
ll'""'acaktrr. Tekerrilrilnde, tazminat 
admı verdikleri ceza iki - tleli ola
caktır. 

Ortaklar, şirketle alll.krun olmı. 
van fırınlardan ekmek altp satar. 
hırsa her ekmek için 20 kun.15 taı
minata tAbi tutulacaklardır. 

Küçük Sehir 
Haberleri 

Karadeniz fındık 
piyasası tekrar canlandı 

Gltt.sun, %! - Birkaç gllndenberi 
hlc blT muamele olmıyan tmdık bor 
sasmda bugUn fındık tanm satış ko
operııU!leri bl.rlfğt tarafından 38 ku. 
ruş on parodıuı 18 ton fındık lçl, 17 
kuruştan 67 ton kabuktu tombul fm. 
dık \'e 14 kuruştan 18 ton kabuklu 
sivri !mdık satın alınmış olduğwıdan 
Karadeniz; fmctlt plynMsı yeniden 
ca.nlnnmıştır. 

n çoğalmıştır. Halen tehrlmlzde mu .• 
ltayyed -4000 araba \"ardır. 

* Edl.nekapı • Saray yolunun Na
fıa VokAletlnce yn.ptınlmakta oldugu 
mallllndur. Bu yolun mebdei olan E. 
dlmekııpı - Topçular yolunu aa be • 
Jediye parke otıını.k yaptıracaktır 

* Un !1yatıan 603 ku~tan 6Sf Hadnnkl5y - Çntal~ - ÇerkMköy 
b.-Unı§& dll§mn,tür. Narh komtııyonu · yolu da yapılma!(tadir. 

Uk topl.a.nt.ısmda ekmek !lyaUannda * Üniversite taıebestni hitabete a. 
tcı:ızilAt yapacaktır. l~tırmak için tetkikler yapılmakta • 

* Tilrk • İa\'OÇ Ucaret a.nlqm.uı dır. Bir program hazırlanacak. hat
ycni bir anıa~m& yapılmcaya kadar t.anm muayyen bÜJllerlndc talebe 
temdit edl.lm.lfUr. toplantıları yapılacıı.ktır. 

t:· ıa kadar ev ve apartman aoyaı:ı * Bqlannda muallimleri oldutu 
Koço adı.odak.l hırm:ı dün adliyeye halde bir tetkik gezisi. yapmakta ole,n 
\'eril.mi;ı ve tevkil olımm~tur. Yüksek Ziraat EnstltUsU son amı! 

* Şehre.mininde ark&da§ı Sedadı talebeleri Hataydan Antaljııya gel • 
öldtiren 17 )'Bfmdaki katU Cahldln ınişlerclir. Talebeler aehirde bulunduk 
dün lklnct a&tr ceza mahkemesinde lan müddctço zlral vo tarlhl tcUdk • 
mllddelumumı tara!mda.ıı l8 .sene ter yapmışlar ve turfanda sebze ye ,. 
hapla cnaımıı mll.lteliim 4ts lncl Uştirlcilerl lle çiftçilerle faydalı gö. 
madde ile cer-aıandınlmuı lst.enmif • ıilşmelcrdc bulunmuşlardır. 
Ur. Muhakeme karara kalmı~tir. * Bütün reamı ve yarı reaml daire * TUtlln müatahaillcrinln dllekJert. 
ve müeueaelerde tcahln va.sıtaınn n1 tetkik etmek Uzere lnhlsa.rlar U • 
l6 • 2o dereceyi geçm1yeceJc tekilde mum müdUrlUğU tnratındıuı gönderi· 
ayarlaı:ıacak ve mahrukat maaratmA len Maı'mara havzaaı tetkik §Cfl Ek. 
efemı:n!Yet vertıecekUr. ın.el &lçe.n Buraaya reımtıttr. 
* Antalya vallal Fuat Baturay te. Bu rnllıı&Sf!hotle halk pa.rtiat vilA.. 

kaUde 88Vlıedllmlft1r. yet merkezinde tütün mUstahsUlert-
* Taht&dp mamul aUı araba " n1n tşttra.klle yapılan toplantıda partJ 

cla.rabuı imal eden mtleacMlerden vUAyet ve kaza b.eyetleri ile müat.ah. 
muharrik ku\-vetl bcg beygtri geçml- sillerdcn bazıları oda haZır buluı:unu,. 
yenlerin de maktu vergiye bağlan • lardır. Ekmel Se!çen, bllhaıu tütün 
mım kararlqtınlmı~tır. ı-ekoltes.ı hakkındaki mu.tahsil dl • 

+; Nev§Obir kazaaı beled1yesi yeni !eklerini ve tUtün plyasaaı hakkında 
blr hastane ~uma karar vermiştir. ztlrra lehiııde almmuı icap eden ted.. 
Bll,ytlk bir lhUyacı kal'fllayacak olan bir Uzcrlndo konuşmuş ve bazı tav • 
bu tOŞ!bbtlatı-n bafka §imdiye kadar ıılyelerdo bulunmU§tur. 

Fakat, etrafıma yalnız erk$ • ler pek uzaktan tanıdığım bir mil· . 
ler değil, kadınlar da can slkıcı Jetti ve onlan be.nim indimde yal -
bir hal almıştı. Onların kıskanç - nız Tompson temsil ediyordu. 
lıklan, hasedleri, gıptalan ile, hat Fakat Londrada, bütün lngiliz
tfi daha ileri giderek suikastlarile • !erin Tompson gibi olmadığını 
birçok kadınlann etrafımda kuyu gördüm ve içlerinde bir çok sıcak 
kazdıklarını görüyordum. Kimisi kanlı kimselere rastgeldim· 

Milli korunma kanunu· 
nun tatbikatı 
hazır lıldarı 

elektrik t.eslaatı, a.aı1 mezbaha, yeni Ptyaaa açılmlf ve milbayaata bq. 
bir Çarfl ve bir park yaptırılarak .ıaıımI§tir. 
Nevşehir lemine uygun bir halde ye- * Bursa vUAyet meclisi azalan blr 

Milli konmma kanununun tntbl • nllenmlşttr. mllddettenberl raha.taız bulunan va -
katı için AnkaradakJ tqkllAt hcnUz * K.ıımyonlarm taş?dıklan ~ »!-lk llyt evinde g{yarct etmlglerdlr. 
ikmal edilmodiğlnden cıohrlmlzdekl mlktarmm tahdidine l<n.ra.r ver11mlt • Bu mtlnaaebetle vll&.yet bUtçesl Q _ 

alO.kadıır ınnka.mlara tebligat yııpıl • Ur. Dunların fazla ytllt almaları as • zerinde konu~malar yııpılmt§ vl!O.ye. 
mamıştır. Bununla. beraber nl!kntı fnlt yonarın bozulma.mı& 1ebep ol • tin blr yıllık mesal.slnln programa 
da.lrelerdo kanunun emrctt.!ğt busu • maktadır. toplam:ıl§ tekil Uzerlnde tetldkle.rde 
s1yetler bakkmd& ınalt'ımat top!amak * Bt':ya.zıt kulea!nln M senelik kl>e. bıılunulmUf ve '-·ı arada Kar&cabey 
surctlle i.h%aı1 faatıyette bulunmak • ıuau olan Mehmet 40 lira ınaaşla bolazmm temaıenmesl ve bu ovala -

aşıklarımı elimden almak için tür (De,·amı \·ar) 

KlTOK~lYA t:ON. 
ı]>t:RDl~JM ~HME. 
Dl T~NIR..MISINI~ 

Sı~~ -

tadırlnr. tekııUt edllmlşUr. n lllllnnn tahrlbatmclan koruyacak 
Yeni lhrncat btrllklerlnln kunıllilll· . * Eenzln !lyatlannm yükaeimesl tedbirlerin bir an evvel almmuı lı;trı 

wı için de hnzırlı.ktara bıı§lanmıştır. ncUce.tı:ıde !ııtanbulda y1lk arabala • icap ederı. kararlar verllmll§lr. 

kuA1JlND'IN 
<;oK ıssız.. YER~ 
LcRD~ 1G"Ö2<:Ü 
OLAJ;!IJ 1( Gö "1 .. 
Dt::RDiGi AH-

MEDi N 4KI- 1 

B c r.l°/tl IJE >I, 
ENPi$E 
cDiYO~· 

Dt.J 
.~ 

Doğrl!, , 
Değil ,,ıı 

Karakollarda 
cezası makbuııl 

lsnıi \'e adresi bi.JCt 
olan bir elektrikçi~ y 
dün gazetemize ınu ~ 
rek, bazı dairelerde . ı· a 

. eeillP ' küın süren kırtasıY ,. oııı. 
yeti yüzünden geçird~' 

tı'• rip vaka}'I anlat.nUŞ : 
Bu vatanda~ın1ıı. • 

·· n:n,:ıft~ ne gorc, g~en y-

h.ı \ 'apurla Çubuklu>''~r 
\'e iskeleye çıkarı,erı ' 

~a· atlamak suçile Y _,ktj 
Suç saat on bir bu~ .... -. 
miştir. Yolcu, der~~ 
götürtilcrek kendısı~ 
dıği suçun ~sı. o f. 
ıki lira ıstenmı~tır. f 
olan yolcu, yakıt ı.ıı 

1 
mck için bu paraY1_ t 

\'ermek istemiş. ıaı-s 
kolda para c:ezasııt3 . 
ma;,bw: olmadığı jlerl 
rek öğleden sonra bi~ 
müracaat eunesi bil~ 

' Bu söz üzerine ş~ 
bibi saat on ikiye do~ 
koldan ayrılıyor. T:ı> 
zamanda tekrar rn~ 
yor- Fakat yine rrıak \'I 
d~ c.evabı veriliyor' 
fa elektrikçi; işindet1 
den alıkonularak 
olan yere götüriilecd' 
ediliyor. Nihayet blJl ' 
sarında makbuz >'' 
ö~'t'enilerek yolcu 0~t 
kediliyor ve an~ ~r' 
rani ak§3111 üzcrı P""ı-1" 
na. mahsus makbtlZ 
\"erileblliyor. . ·e. 

Küçük bir bcledn ~ 
lem.iş diye bir vatafl~ 
le sabahtan akşaJll3 ~ 
atlarc.1 karakol k3rV ~ 

• )'llt'" 
tırmağı \'e ona 1~ 

1 
J;~ 

ği mühim bir zanıa.~~ 
tirmeği hiç doğrıl tfıt 
ruz. Suç işlenen )re ı11 
!unda makbuz yo1'5'1 dı ı; 
kat bir makbUZ ı&1 ~ t •1 ... \•e> .~d 
ra tahsil edilebı ı. ıııPll" 
alınarak biiahat3 ~ 
darik oluııd~~n. ~1eJ 
cezası kcsiJcbıltrdi·.erııı~ 
yolcuya makbUZ \ ~tı 
fuzuli bir vapur sc> ~ 
tırmağa hiç t~~ 
kırtasiyeciliğe d e1' '' 
yere vakıt kaybet!ll ,., 
tirmek, aıa.tcada.r tl~ 
atfedilen iskelere 

8
bir • 

çundan daha ağır $~· 
ğil midir?- J-1:aJd;1; 11 ' 
sızıltılan rnucıp 

hallerin t.~e~~-e' 
\ermemek ıçın . rerıill 
dürlüğü \'e belediJi>-o~ 
alması icap ede! ~I 

Doğrıı Jesv. 
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,kandinav_ devletleri 
ı~ konferans aktediyor 
bırı Yarattığı vahim meseleler, bitaraf gemilere yapılpıi 

Did deniz harbi konu~ulacak 
Muharip memleketlere gidecek ticaret gemilerine 

'·~~ada HARP GEMiLERiNiN REFAKAT 
~. Y:p~~2:deleri- ETMESİ ISTENiYOR 
ardınııard \~ . an 

~ Yışıe bahsetti 
ili~ oı, 22 (ı\ 

ıt ~, __ •• "·> - n .. 
l\ ~e f ı· .oyter: 
~· lltığı se e akc>ti :rnmta
ır bi(! l'ahatten d" , l.ond oncn 
lhııa raya gelmiş-

f:deı ta "erdi ~ · 
• <?re }·:ı .... gı beyanatta 
ır ~ "'"Iln i . 

~al'rl..__ Yreueri t çın .. Yapr. 
k~ oll:'aıı c>baruz et

b:ı~~'lıl t iza'3yonundan 
\i~l~l- eşkilatından si

.11:, btı \."."' "e demişti k' · "'lhist r ı . 
eııııl'aPnıı:şt e, sonsuz fe. 
~~· ıara ır. Bu gayret-
. edi!nır k\'e .ziyan, ~ 
~ e te geciknıi • 

~eti ... 'l'iırlı: 
"~ ~anılarının 

ıı ?ıı.:ıı~taltaı da, fel8.ke
~ ~~eli ~ ihyasına 
~~}?dır lnTürkiyeye gCSn 
~lt~ıbet. ~liz Yardon • 

~I'! U ltoınıt~ '\'e İngiliz
~~thıe, sı~n!n arzu ve 

1Jı bir -.. 1Zlnin vazi • 
~l'.lıa tarzda bu rnm. 

sart'olunacak _ 

KoıK'nhıı~. 22 (A. A.) - Poli
tiken gazetmıinin verdiği haberle
re göre İsveç, Norveç ve Danimar
ka hariciye nazırlarının Kopenhag
da yapacakları konferans önümüz.. 
dcld cuma günü top1anacak ve 48 
saat devam edecektir. Konferan. 
sm ruznamesinde aşağıdaki mese
leler vardır: 

1 - Harbin şimal bitaraf mem
leketlerinde yarattığı vahim me
seleler. 

2 - :Müthiş surette devam eden 
deniz harbi. 

3 - Şimalde kardeş millete 
karşı yaprlan harb. 

4 - Ekonomi siyaseti, bu har
bin bidayetindenberi çıkan diğer 
meseleler. Görüşmelerin hedefini 
bitaraf memleketlerin karşılaştık
ları güçlilkleri izale etmek veya. 
but hafilletmek için mUşterek 
hattı hareket ta)ini teşkil eyliye
cektir. 

Görüşmelerin neticesi hakkında 
pazartesi gilnU bir teb1iğ neşredi
lecektir. 

Konferanstan müsbet bir 
netice alınabilecek mi ? 
Stokholm, 22 (A. A.) - İsveç 

Non·eç Ye 'Danimarka hariciye na
ıırlarmtn aktCdecek1eri konferan
sa, bütUn lskandinavyada gittikçe 
fazlalaşan bir ehemmiyet atfolun
maktadır. Bu konferansta bilhassa 
bitaraf gemilere karşı yapılan de. 
niz harbinin görüşUleceği söylen
mektedir. 

Bu meseleyi mevzubahs eden 
Dagcns Nayder gazetesi diyor ki: 
.. "Bu konferans, bugünkü ııera

it karşrsında alman ufak bir ted
birdir. Fakat bu konferansta mils
pct bir neticeye varmamızı müm
kUn kılacağından büyük ilmidi.ntlz 
vardrr. 

Bitaraflar, bitaraflık hakkmdaki 
kn.nunlarm Almanlar tarafından 
yapılan tefsirlerini hiçbir zaman 
kabul edemezler. Bitaraflar, mu. 
baribleıin yaptıkları deniz harbi -
ne karşr bitaraf bir cephe tesis 
etmelidirler. İskandinavya efkarı
umumiyesini en ziyade .sinirlendi
ren cihet, gemilerinden bir tanesi
nin hnber verilmeden batrrılması 
takdirinde protesto eden bir bita
r::f memleketin bu hareketi ile bi
taraflığını ihlal etmekte olduğu 
hakkındaki Alman noktai nazarı • 
drr. 

Bütün lsveç gazeteleri, böyle 
bir bitaraf memleketin protesto 
etmediği takdirdo bitaraflığından 
uza.kl~trğmı bildiren hariciye na -
zırı Gunter'in bcyanatrm tasvib 
eylemektedir. 

Bir protesto 
Stokholm, 22 (A. A.) - Deniz. 

ciler birliği idare heyeti, k abul 
ettiği bir karar suretinde, yapıl
makta olan §iddetli deniz harbini 
protesto etmiş '\'e hUkO.metten 
muharib memleketlere gitmekte 
olan ticaret gemilerine harb ge. 
nıilcrinin refakat ettirilmesini ta
lcb eylemiştir. 

Beş gün dalgalar arasında 
çırpındıktan sonra 

BATIRILAN NORVEÇ VAPURU 
TAYFALARI KURTARILDI 

l..omlra, 22 (A. A.) - 2.ı76 ton 
hacmindeki ve Stistad adındaki 
Norveç vapuru mürettebatı, bir 
mavna içinde beş gün ş:oeçirdikten 
sonra tamamile bitkin bir halde 
lrlandanın bir limanında. karaya 
çıkanlmrşlardrr. 

Bu vapur. geçen pcrşrmhc günü 
Atln.'l okyanusunda torpillcnm~lir. 

Vapurun kaptanı ile mürettebatın
dan 12 kişi kayıptır. 

Bundan başka İskoçyanm başka 
bir limnnına. 4927 ton hacmindeki 
ve Sangstad adındaki motörlü Nor 
vcç vapunından 28 kazazede çr • 
karılmıştır. Bu vapur, gcç<'n p3. 
zar ~ünü torpillenmiştir. Miirette
bat, bir İngiliz harb gemisi tara -
frndan kurtarılmıştır. 

Rusya Finlandiya ile ıneşgul oldukça 

ALMANYA HARP YAPACAK 
VAZiYETTE DEGiLMiŞ ! 

Koııcnha;:, 22 (,\. A .) - Ber
lingskc Tidende, Berlinden istih
bar ediyor : 

Alman mahafilinin Sovyct Rus
ya ile Almanya arasrnda bir ta. 
\'assut teklifinde bulunmak anının 
hulülüne hükmetmekte oldukları 
rivnyet olunmaktadil'. Zira Rusya, 

son muvaffnkıye>tlcri üze>rinc pres
tijini iade etmiştir. Rusyn. askeri 
bakımdan Finlandiya ile meşgul 

ve bu yil7.d<'n iktısadi noktai na. 
?:arcbtn birçok masarifc giriftar ol
dukça. Almanyanın harbctmesinc 
imkan yoktur. 

Almanyaya gidecek 
ilk petrol hamulesi 

Bakudan Köstenceye geldi 
l..ondra, 22 (A. A.) - Deyli Te

legraf gazetesinin Bükreş muha
birinin bildirdiğine göre Bakfıdan 
ilk işlı-nmcmiş petrol hamulesi, bu 
gün Köatenceye gelm16tir. Bu iş -

lenmemiş petrol, Polesti'de Al
manların kontrolu altında bulunan 
petrol 1.asfiyehanelerinc gidecek • 
tir. 

Bir gün içinde 

uç Alman 
· tayyaresı düşürüldü 

J,ondra, 22 (A. A.) - Hava iş
leri nezareti, bir düşman tayya
resinin bugün öğleden biraz son. 
rn. bir İngiliz tayyaresi tarafından 
İngilterenin şimal sahili açrklarm
da düşürülmüş olduğunu bildir
mektedir • 

Diğer tarAftan gene hava işleri 
nezareti, Hayn.kel sistemindeki iki 
Alman tayyaresinin ayni gün ö~
lcden sonra İngiliz avcı tayyare -
!eri tarafından düşürillmü~ oldu 
ğunu bildirmektedir. 

Garp cephesinde 
Paris, 22 ( A. A.) - 22 Şubat 

sabah tebliği: 
Mosel"in şarkında düşmanın bir 

hlicumu tardedilmiştir. Karakolla. 
rımıız iki Alman zabit vekil ini e
sir etmi§tir. 

Yeni Dalay-lama 
taç giydi 

DiN MEMNU1YET1NE 
RACMEN 

llk defa merasimde 
bir İngiliz heyeti 

bulundu 
J,aso;a, 22 (A. A.) - T ibet'te 

Budizm.in en yüksek reisi Dalay -
lama'nın t etviç merasimi, bugiln 
Lassa'da yaprlmrştrr. Buda'nın 13 
Uncü tenasUhü telakki edilen yeni 
Dalay - lama, bundan evvelki Da
lay - lama'nın ölümünil takip eden 
2-1 saat zarfında. doğmuş bulunan 
6 yaıJtnda bir Çinli köylü. çocuS'tı. 
dur. 

Yeni Dalay - lama, nltındn bir 
tahtrrevan içinde etrafında r ahib
ler olduğu halde. §ehlr civarında
ki sarayından Potala sarayına ge
tirilmiş ve orada taç giydirilerek 
biat yapılmrştrr. 

Bu merasime yabancılann işti • 
raki memnu ise de ilk defa olarak 
bir İngiliz heyetine merasimde bu. 
lunmak üzere mUsaade verilmlg -
tir. 

Fransada çahşan 
Çek ordusu 

Şeref bölüğüne bir 
flama hediye edildi 

Paris, 22 (,\. .\. ) - Çekoslo
v~:~ milli komitesi az:uımdım Çe
koslovakyanın Paris elçisi B. Os
ki, Fnnsanm cenubunda bir yerde 
kain Çek ordusu hazırlama kampı
nı ziyaret etmiştir. nu ziyaret es
nasında kendisini kampta Çek ge. 
ll<'rali Vist ile Fransız generalle
ri knnjılamı~tır. 

Fransız eski muhariblerinden• 
bir h<'yet, birinci Çt'k fırkasının 
şeref bölüğüne J.'ransız eski mu. 
hariblerinin Çek :ırkA<lııslarına bir 
hatrrası olmak üzere bir flama he
diye ctmh;lir. 

Almanyaya gidecek 
İtalyan ziraat ameleleri 

Rem, 22 (A. A.) - Almanya 
ile İtalya arasında birçok İtalyan 
ziraat amc>lcsinin Almanyaya gir. 
mclerine müteallik bir itilli.fname 
aktedilmiştir. 

Bakuda ışıkların 
söndürülmesi 
emredilmiş 

Roma. n.dyosu dUn geceki neşrlyl\
tında. Londradan aldığt bir habere 
aUen Mo11kova hUkümeUnln Baküda 
ı,şıkların söndUrUlme11I enırinl verdi. 
ginl blldlrmi~tlr. 
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j Balıkpazarı mı, n l 
Çamurpazarı mı r • 

B 1R okuyuru n ihayet dayanamıy:ırak bir nıcktubla gazeteye §1. 
kByct ediyor : Balıkpazarmm insan gcı;cmlyecek dt'r ccede ı:.a. 

rnur dcrya.. ... t halinde oluşundan ... 
Jla l•ilmten, h tanbulun r n ~a5ılnrak piif noktalanndan biri bo

dur. Bu Balıl.p:\7.arı İstanbul tarafının bir ne' i ' e belki yegane er. 
7ak anbarıdır. ı.,tanbul lialabalığınm en ı;ok ~i::tiği ~·er ora-;ıdır. Ba
hkpaıart, adeta ı-.okak scklindo bir trnmnydır denilebilir. 

ı:-ionra, ~ayet de küt ük, yani öyle San Çil.meli llimmet ağalarm 
• doj:;'1llnsmı bekliyecck kadar ;;:rniş JJir saha da df'ğll. 

Hal biiylcyken bura.c;;t ncdt'n Ilinımet Ağanın l'iarı Çi1.ınr.sl ı;amo
ra batacak bir hald(.'(lir, neden Jıalk bu Ualıkpa7.armda ta.mor balığı 1 
lıalinde yüur dunır, bilinemcT.. Gözükü;ror k i burasr Balıkpa.zan do. 
ğil, kalabalık ııazarulır, iğne boyu da bir ycrllir. Xcden bir ~ıcla 
düzeltilemez! 

Acaba. Pro<ıt planında. sıra. mı bekliyor'! 
Zan Ilı okuyueu ! Bu balıkpn.zanna. 
fırlattığın ~ika~·et mektubundan ry" tn ... IJ IJ.. .. /J.Ç 
meyu'I olma: <:11- .(.Juı.Nıı.ı 
Balık bllmE-7.se ha lik blllr! 
•••••••••••••••••••••••••• .-••••••••••••••••••••• .-................................. ==· 

Kafkas yanın 
siqasi coğraf qası 

S 
OVYET RIL-;ya Karcll ben.a
hından ve FinlAndlya üze
rinden garba, Baltık deni
zine ve Atlas Okyanusuna 

açılmak istediği gibi, iki a.strda fazla. 
bir zamandanberi de Ruıılar Ka!kruı 

be1'7.ahı vasıUı.sile mUsleman Alemine 
nasr11. kör!e:zlne ve Hind Okyanusun~ 
inmek lııtenıl~lerdlr. Fakat gaye.ısi 

arasındaki birlik burada durur ve 
:Finlandiya ile Ka!ka.syanm mukaye. 
11esine mikan kalmaz. 

Kafkas 111lılle11I §imali garptan, ce
nubu oarka, Toman volkanlk çamur
larından, Apkerana, Maykop petrol 
kuyularından, Grwıul ve BakQ petrol 
kuyularına kadar uzanarak Kafkas 
berzahınt kateder. Fakat blrçok çu
kur ve yUkııekllklere malik olan bu 
.silsile arazi ve halk bakımından gıss. 
terdiğl tahavvüller ile güzel karakte
rize edllml§ antropojeogra!lk bir mm
takaclır. 

Şimal yamaçlarının hareklta fev
ka!A.de müııalt oluşu Rusla.rı on seki. 
zlncl amrdanberi yayılmağa teşebbU.s 
ctmi,tı. Don stepleri ile Ka!kasya a
rıuıından hiçbir tabU mani mevcut de
ğildir .• Katkuyanın ııtmhl mmtakux 
oldukça mUtbit bir steptir. Çarlar 
Yajorog kazaklarını bu mmtakaya 
sevkelmlşlerdl. Fakat l\'.ubandan Ab. 
kaşlye kadar manzara değişir... Bu 
mıntaka. iptidai devirlerin ormanları 
ile kaplıdır, dağlar lrU!alarmı tama
men kaybetmişlerdir. Sahillerde hiç 
blr tabll mani, sığmak yoktur .. Bu
nun için Kuban petrollerinin sevk li· 
mam olan Novoraslıık dı,ş tesirlere ta. 
mamen açıktır. 

Bu mınlakadakl dağlar ve orman
lar Çerkes ve Abzahlarm Hu.a !§gali 
önUnden kaçmalan neticesi olarak 
hemen hemen gayrlmcskQndur. Ber
zahın merkezinde dağlar bUtun kud· 
retlerini gösterirler. Burası cumudl. 
ye memleketidir. Elbnı:r., Kazbek ve 
diğer be' tepenin lrtl!at bc,şbln metre
yi tecavUz eder. Ilu dağların şimal 

yamacıarı çok fakir, üç misil dahn 
reni§ olan cenup yamaçları lse her 
t UrlU güzellikler llc süslUdUr. 

Rusların bu mıntakaya girmiş ol
ınaları halkı oldukça dağıtın~ ve çar
lık Rusya ı.-afkasyanrn bu kııımına 
l:olayca hAklm olabilmek emeliyle 
"lladikafku ıehrini inşa etml§tl. Bol
ııe\'ikl!k bu ııehre girince yalnızca. §eh· 
ı in ismi değişmiş fakat gaye.si baki 
J :almqıtır. 

2379 metre irtifadaki Darla.l boğa

nndıı.n ı:-eçmek üzere GUrclstana gi
<~en askeri yol bu şehirden ba,,lamıık
t a ve Kuraya kadar uzanmakUı.dır. 
~larka doğru ilerledikçe dağların dil 
ve AdeUerlnl muhıı.Caza etmıı olan hal 
) .& meaken teşkil ettiği görü!Ur. Bu 
ıııntakalara yenilikler girememiştir. 
f;ark dağlarının merkezinde Osetıer 

!·aşamaktadır. Bunlar Rus hUkümeti· 
•ıe mertçe bağlanmış klmselerdlr. NI· 
.ekim bunlara Ka!kaııya.nın kapıcıla.. 
ı·x lıımi verilmiştir •. 

Terek yaylast Uzerinıle KabartUı.y-
1 ar oturmakta ve bunlar ba:tan a:a· 
f.ıya kadar fişeklerle dolu mantoları, 

Irak kabinesi 
Nuri Paşa Said 

tarafından kuruldu 
Bağ<ltul , 22 (A. A.) - X uri paşa 
Said yeni kabinc>yi teşkil etmiştir. 

Sofyada bir tayin 
Sofya. 22 (A. A.) - Atina. bü

yük elçisi Dimitar Şişmanof, hari
ciye nezart•ti genel sekreterliğine 
tayin edilmi5tir. 

kürk başlıkları ile ecnebI gözlerinde 
l~a!kıuılı tipini temsil etmektedirler. 
Üzeri siyah kiremitlerle kaph dört 
köııe kuleli kalelerle muhafaza edilen 
kasa.b:ılarmda y~amakta olan bu 
'JlüslUman halk sanki Mark ve Leıılıı 
dünyaya gelmemi§ yeni tormWler 
koymamış gllb kendi a.ıemlerinde ya .. 
ı:amaktadrrlar. Merkczt GUrclnatand& 
KeYsurlar yaşamaktadll'. Bunların he
men yanında yn,şıyan Çekçe.nler de 
hiçbir zamıın ecnebt idaresine boyun 
tfmeml§ blr millettir. 

Hazar deniziıı.l.ıı kızıl, yakıcı kum. 
Jar ile çevrllml,ş olan kenarlarında 

uzanan Dağatan yaylasmda Tat.arlar 
Ue lranWar yaşarlar. Ka!kMyada 
kUı;Uk kabileler hatt.t. klanlar yafa· 

makta iken, Kafkas altında, Azar. 
l>eycan, GUrciııtan \'O Ermcnlstandan 
mUteşekkll bir Sovyet Ru. cw:ııhurl· 
yeti mevcuttur. Du Sovyet Ru.a cum
huriyeti 1922 senesinde tee§kkUI et 
nı.lştir. 

Gürciııtan orta zamanlarda K.a.!ku.. 
yanın cenup yamaçlarında bUyUk bir 
devletti. On ikinci asrrda ise bUtUn 
Kafkas berzahına hUkmedlyor ve blr 
.Avrupa xnedenlyeU arzediyordu. 

Fakat bu mmUı.kanm mUda!auı 

mUşkUl olduğu için, YunanlrJır, Ro
ma!Jlar, mUslUmanlar ve nihayet R1.1.1-
lar bu memleketi tarihinin üçte lki
s!nde esaret altında. tutmuşlardır. Gür
clstanın son kralı on üçUncU Jorj, 
memleketlnl mUs!Umanlardan kurtar. 
ınak lı;ln 1799 senesinde Ruslara tee
llm olmuş ve .Aııadoluya doğTu uza
nan bu memleket o tarlhtenberl RWI· 
Jarın elinde kalmtştır. 
Diğer taraftan Karsa, Türklyeye ve 

Tebrlz ile lran yollarına hAldm bulu• 
nan Ermenlstan da Sovyet blrlltfn• 
dahli kUçUk bir cumhuriyettir. Erme
nlstan nU!usunun yUzdcı se'kaeıı ~11· 
nl Ermenller yüzde on be§lni de Gür• 
cUler ve Aza~bcycanlılar teıldl etmek 
tc<lir. Ti!lls ve BakQ ııehlrlcrl de bir 
derecede kııde.r Ermeni rıehrlclirler. 

Azarbeycan 1so blr petrol memleke· 
ti gibidir. Baldl memleketin bUtllD 
iktisadi hayatmı ~mln eder. NU!usu
nun yüzde. lıltmll be§l mll.lilUnı&ndir. 
Hu mU..lUroıı.ı:r hallC fevkallde faldtdlr. 
l<~akat unutmamalıdır ki bulunduk
ları mevki mUnasebctlle Avrupa ve 
Asya arasında bir köprü teııkil et
mektedirler. Tilis ve Rostor& uzanan 
dem ryolu Bakildan başlayıp Karade· 
nize kadar uzandığı gibi diğer tara!
tan da Buhara, TUrklııtan demiryolu. 
nun başlangıç noktasına da Kramıo

vodskdan deniz yoluyla bağlanmakta~ 
dır. Bu vaziyete göre Bakünun fev~ 

kala.de mUhlm blr me\'ki l~gal etmek 
te olduğu görülüyor. 

Ka!kaııya Rwıya iı;in mll.llüma.ıı &
lemine bir g~Ur. Siyasal cotraf1&· 
sı iki nokUı. Uzerfnde hülA.ıı& oıunabi• 

lir: 
1) Kafkasya Rus petrolunun tt~ta 

ikisini temin etmektedir. 
2) KaOtıısya isllm memleketlerine, 

Akdenl:r.e, Basra körfezine ve ıılh&• 
yet Hint Okyanusuna giden yolların 

~langıcıdrr. 

Romen maliye nazırı 
Sofyada 

Sorya, 22 (A. A .) - Romany& 
maliye nazırı B. Konstantinesku, 
Bulgar maliye nazm Bojilofun 

1938 teşrinisanisinde Bükreşe yap
tığı ziyareti inde maksadilc bu sa
bah sa.at 9 da Sofyaya gelmiş ve 
istasyonda maliye na:ı:trt Bojilof i
le ziraat nazın Bagrlnnof ve BaL 
kan Antantı devletleri elçileri ta
rafından knrşılanm?Ştil'. 



• 1\: 
a harbe girecek "~!~~i~~~ey~!!~sı ' DEVELi AZAS ~O 1 i Zf 

raporu geldi, muhake- 7 K b . e 'LE 
(Ba~ tarafı 1 incide) 

ıb iberle~ göre, Japon hükUmeti 
n~rettiği rcsm1 bir tebliğde Çin 
hakkımla Amerika ile Japonya 
arasında mevcut biltün· ihtilafların 
f:al ve fasledilmiş olduğunu bit· 
ôlrmelrtc:!dir. 

lıırı ve diğer ııll!hlnrnu !tLlk.lyeU DalıllU'e na.ın da azası aa:ker ika.,;· meye yann devam J 
kUUım.abWyorlar. dl bUrolarma giderek aakerlcrl h1z • • 5 6 •• 1 • • 2 2 1 t t eul 

tki sınıf daha silah mete girmC'kten imtina& acvkeden edilecek . 1 OaU, yara 1 es ll 
''Sulh Ce.mlyeUcrl" nln uallyetlne Yedincl a:ıllyc ceza mahkemesinin 

altına alındı kaqp almııcak t.cdblrlertn hllkt\m tçe kıı.ran Uzcı1ne ''Mrodlt" tercnmc ro. Ankara, 22 - Kayserini."l De· bildirilmektedir. !d 

• * 
nelSfnkl, 2! (A.A.) - 2.2 Şubat 

111lı1Andlya tebllği: 

DUıı RW!lnr Kareli berubmda \'e 
\"lburg cenubunıfn Kamnnı. hrtlka.me
tinde Viya Osk1 ve Talpale nehirleri 
1b:erlnde mUteaddlt taarruzlarda bu -
Jımm~Inrdı'r. DUn bUtUn gece devam 

llclslnltl, %2 (A..:'\..) - Dugiln Fın· 
llndiya hUkO.meU merkezlndc duvıır_ 
lııra yapı:tJ:ı!an nruııarla 189l ve 
1895 doğumlular stll\b Altına ı;ağınl -
m~tır. Bu doğumlular, .28 §Ub:ı.tta as. 
kerllk §Ubelt>rlne mUrncaat edecekler
dir. 

tetkik edilmekte olduğunu s ~l~. ı:manını te1kik edem 'Milli Talim \ e 
tir. Da.hlliye nıızırı, ın.tltcrenlu :mub Terbf.yc hcycUntn verdiği rapor .Ma
~eUf mmtnkalıırm<Sa nezaret &ltm(ta art! Vek!letl tarafından ~lmize 

bUlundunılmııkta olan Alm:ı.nlarla töndcrllml~tlr. "Airodlt" davaınnm 

AYUSturynlI1arm vnztyetıcrln! tetkfk muhakememno -yamı nbnh ııaat ıo 
fcln 1Attp:ı1 .komlayonlar lhdn:ı cdJt • da 3"C(tl.ncl ~ <ıem m3hkememn • 

veli kaı:asmda vuku bulan ıcl:ı:cle fa!llhh surette 0 I' -~~ 
hakkında mUtemmim malumat evlerinden ı:aç~ıe 
gelmiştir. Bin;ok evlerin ve bazı: bilmiştir. Bu sıırt ~ ....:z'=""~ 
r~smi dairelerin de duvarları teh· ı da üç ki~i kalın~~.r:141 
Jıkeli ısu~tte çatlıımı_§tır. Kaza Scndercm:ke l.-fi:rr 
merkcrl ile 7 klSyünde tes.bit edi· bat fazladır. 

mi' otduettnu 1111.~ c~h'. de devam od!leccktır. İddia ve mUda. lc.a ölü miktarı S6 dır. 22 ağır . ası of'J 
yaralı vardır. Kayseriden :yiyecek Develı ka'; 1i L"'<GlLTEitE FUlLA...'lDIY.A"l"A 

IL\RP 1 l~JT.Sl (lÖ:NDERDt 
BUCON BıR SOVYET 

!aa edllebUdlği takdirde ynrmld ccl. 
ııede mahkemenln h:ı.nır vcrmC3l mub giyecek ve ilaç gönderildiği biJ· duvarları tehbl<\.s~ 

dirfünektcdir. 1!'ış, ~ataha;e ~ıir!d LQndm, 2% (A.A..) - Röy:tcr: 
lııgilt.ercden Ji'inlAD.dlyaya a.~dıı

W bArp malzemc81 günderllmivUr! 

TAARRUZU BEKLENiYOR temeldir. ' 
Kayseri, 2Z - Zcl:ı:elenin bil· lı varıyete gır ru~· tttkten sonra bu ta.nrruzıar plls!dlr. 

tUlmUDtur. Ru.slıı.rın yalnız Talpalıı.dn 
ld za:ytaUıın 2.000 dlr. Lc.doganm §1. 

..mail §nrkisinde FilılAndlyalılar, d~ • 
maıu:n bir mevziini zaptetmlı;ılerdlr ve 
~ e31r ~!ardır. Ladoga gBlQ 
Ahlllerlnde d~s.nm müteaddit il\· 

ffl kollan 1mlın cdllmiştlr. 
DJtcr mmtakalarda kaydedilecek 

.ımUhlm blr §CY olmam!§tll". 
FlnlAndlya tayyareleri RU3 tceem • 

mWcrlnl muvatfakıyeUe bombardı -
man e~ler ~·e yapılıı.n muharebe • 
lerde 18 So-n-ct tayyaresi dUJUrül -
ınu.atnr. 

DUn dUştırUlmU§ olınıım muhtemel 
olduğu blldlı1lCD 3 tayyarenin de dll· 
,ft1r1.lldUğil tabakkult etml§tir. 

Mannerhaym hathnın 
cenahlan çevrilemiyor 
Lıondm, 22 ( A.A.) - RöytC'l' ajan. 

amm Flnl..o\nfilya muhabiri yazıyor: 
ldtüıncı'lıaym lııı.Wnı cenıılılıı.raaı1 

ı;tmrmek O.Zere ikl taraftan Derle -
mü ıatcyen Rus ordUlan, bu hare • 
keUertnt inkl§af ettire:::nemlflerdir. 
Bunun .sebebi yo1lann olmamıısıdır~ 
Çll.nktı büyük mousrın 'krtalıır mı-:ıı. 

~nar olduğu taltfilrde. tanktan, top-

144' tnyyare, 160 tıwk dafU tapu, 
20 bln tank ma.yıu, 60 bin el ıbomba.sl, 
25 obüs topu. ıoo • maldnalrtU!ek, 
24 taY,Ynrc dafil topu, 30 siper topu, 
6 tonluk 4 tank, 6 pwıluk 12 top, 10 
8.lper havan topu. 

'l'oplıµ-la .birlikte mehzUl cephnne 
C1cı ıyollanmıştır. 

Ayrıc:ı, lngl.ltcreden !FlnlQ.ndlynya 
mühim mlktnrda gaz maskesi, tadır, 
elbise, askcrl telefon mal:cmcsl ve 
mhhl mtılzcmc ile ilaç da;Sit.mı.,tlr. 

Ft?lo"LA~DIYA YA GIDl'1..._. t~Gtı.tz 

Gô?oıı"ULLULEl?t 

Londnı., %3 (A.A.) - Kral, dlln sa. 
rayda husu:31 bir meclis\ lcralt &kdet
ml.§Ur. 

Çemberla.yıı ııc dahiliye nazırı, har. 
bln Sdnreslne mllte:ı.Ulk birçok ıual • 
lerc CC\''llP \ c."ml;ılerdir. 

Çemberlnyn, bllhcuısa FhılD.niliyıı. -
ya pden lngll!z g&ıDDDlcrlnln hl% -
met zıımanmda dU~r olacnkl:ın hı!Jı_ 
talıklardan kendflerlne ta.hm• edile -
cek pa.nsiyon meııelcslnt'le muntazam 
ordu e!radI llc mtımn1 munmelo gö • 
remlyeceklerlnl beyan 4ltml_gUr. 

Paris, 23 - Stokholmdan gc· 
len haberlere göre, Manncrhaym 
hattına karşı bliyük Rus taanızu 
başlamak üzeredir. 13üyül: taar· 
ruzun Sovyet ordusunun ya:Jönü· 
mü münasebetilc bugün 00._şlaına· 
sı muhtemeldir. Finler ham- 'bir 
\'Uiyctte olup icabcden tedbirleri 
almışlardır. Bazı haberlere göre, 
Ruslar, Vipuri şehrinden bir 
yerde 14, diğer bir yerde 7 kilo· 
metre uzakta bulunuyorlar. İsveç 
gnzetclcrine göre Sovyetlcr Kare· 
Ii muharebelerinde 60,000 ı:ayiat 
vermişlerdir. 

fiOY"'"::T TF.nrAr.t ;-r:; GOtm 
YA?:fl':ET 

::'\loSkorn. 23 (A • .ı\.) - :22 şu. 
bo.t tarihli Lcningrad tebliği: • 

Mllhim hiçbir hfldlse olmanı trr. 
Kareli ben.alımda Sov}-et '.kıta!'l.b, 
dilşmanı pUsk.lirtmllşlcr ve 21 mn.s.
te~ıtcm mevki işgal etmişlerdir. 
Bunların 15 i betonanne top~ J:s. 
tihkfimlandtr. • 

Son derece sicl.detıi ola.n kar fır
t't:'.;.!lt, baV'a !aaliyeUerlnin istik
F"'.. uçııc;tarına inhisar etmesini 
muob olnnıştur. 

Komedi Fransez 
direktörü geldi 

Komedi Frnnsez tiyntrosn direk
t.6rlerlnden M. Veyi Rossetl dUn. 
kU ekspresle Poristeıı gelmiş ve 
akşam trcnlle .Anknrnya gitmi§tir. 

F ırtınad n vapur 
seferler· durd~ 

l3u tfyntro :mlldiirUniln memleke. 
Umizi ziyareti yakmdn gelecek o
ıım Fnınsiz tiyn.tro ıhrtiztleri gru
punun bumda ve Jmknnı.da verc
.ceklerl temsillerle alAka.de.rdır. 
.Artistler bu temsilleri tamamladık
tan nra Suıiyeye ~ :ve 

(B tarafı 1 incide) 1 sun iki tarafmdaki rluvarlardnn 
<1::,;ıl. ğman "Kat!~" ,])Unt bu bir kısmt tamamen yıktl.nitŞ, çeri 
:sabn.ha krı.d:ır hareket .edeme~ • kalan kısmı da ufak bir .sallantt 
.ti. Evvelki :gece limanımızdan nyn yağmurla yıkılacak bir hal 

:aı-k <>rdulan Jtfn hazrrla~ıklar.ı 
,progmmlan tatbik .edeceklerdir. 
Grup beraberiııde dekor tertiba~ 
m da. getlmıektedir. 

u hah ıki iman 
e eti eldi 

( B tarafı 1 incide) 
sundan c1alıa bll,yük .olarJl.k yedi va-
gonla ıre trc:ı1n ıazıa. agırı~ )1lzlln· 
de.il ancıık iki lokomoU!lc çckllobil _ 
ıru,,ttr. V.aganlarm ekserl.!1 DcrliD ırro 
P.r4g e.rnbnla.rıdır. Ekaprealıı Alman 
~uları .aramıda iki Ucnrct heyeU 
de vardır. 

Bunlardan biri U_o WtUn mllesse:ıc. 
mUm~Idlr. Diğeri de Ut! .hnlı 

t&driııdm mürckkı:ptlr. 

.lieyetlc.r, ,Yen! tuılıııının dolayı.sile 

.Alm&zıya hesıı.bmn mal toplnmak ıU. 
)'eWe .seyahate s:ıktıklermı söylQ -

1'0rl&r. 
.Bwllardan ~ktı. konvcnalyonel 

de 1k1 Almmı J, adrunı ge~Ur. 
.Nc)'lo m~S'Ul .olacaklnn hcntız ma -
liUD değildir. 

lrıgilterenlD .Allna elen.iz a.te~ , 
ild l)ovyet kuriyesi de J>ugünkU "'l:a
prestıı )"Olculnn aramıdadcr. 

Bandırmayn .knllmrak Ahırknmdaı> 
ileri gidemiyen ve orada demlrli
~·en ..Antalya vnpıını bu &balı gerl 
dönerek Tophane nhtnnma yana.§· 
~tır. 

Bartın post.asım !"npmnkta <Olan 
01-:cn Wlpuru :Amasra.da Jr .. ' ... :rc:t.lr. 

Bu saba' saat .30 da :Klı.r.ıbiga
dan ge'lmesi .beklenen Seyyar va
punı ıgelt'JDcmiıstir. Yıarm gelme.si 
mubtemt"lclir. Bugün r .. ~eıür.e. 
Mudnnyaya ve diğer hııtlnm llina
:nmmdnn knlkmnsı icab cd~ 'rn • 

purbırm ıhn.reket edc-ri,-ecekkrl 
s:mıhnaktadır. :Ynlım alln ı:eccı 
Kn:nıd-• Cumhurlv-et r.ıpun:ı 
iimanmıttn gel bifmi~tir. Y nnm· 
tnebotu~e11 sonra müthiş bir <•rlT 
nay :rakalanmI.Ş \~e buralarda .&J

ğmacnk liman olıruı.dıf;mdtuı .mec
buren yoluna devam e4erck Boğn
z::ı Jı:s<tır ~bilmiştir. V:apur bir
çok defalar tclılikcll vaziyetlere 
dilşmil~, dalgalar ka._ptnn ltöprUsli. 
ne bdar yilkselmiştir. 

Dlin gece Slrkecl açıklı:ı.rındn .sa.. 
hibslı: V'e mnv.i boyalı bir bnlıkçı 
eandalı bulunmM, tah.kiknta baş • 
lanmr§tır. 

SUJK O. •?\"DA 

!l'EID.tKE \'AR ..• 

Fırtınanm karada da. bazı tah -
nöııtı olmuııtur. Ankara caaclcsin
de Acnnuslllk soknğından Çiftesa
l"l\Ylnr lınlıı;csine ,Gıkllan aar yoxu-

rUın15trr. Duvarm alt tarafmm }'ilk 
arn:balarmm durduğu lllr yer ı01 -
ması ~·e bu civardan gelip g~ 
Jc.rin !azla .Jnılwuruısı dolayıailc .a.. 
lakadarlnrm bu ıduvnrlan derhal 
tetkik ettirerek tChllkeyi izale 
etmesi liıı:ttııdır. 

TELGRAF \ '.E TJ~OX 
UHABEEA.71 ılilSlf&"\" 
ll\'K:lrAA IJGRADJ 

Tt,akyadald telgtll!, telefon di
rcltlerlntn bir JmmII :fırt:madmı 
devrildiğinden ha.Uar arızaya. ıuğnı-
1JUŞtlr. 

Te1gmf hntlarmdiki nrmılar 
aaııa iiynöc dnhiH küÇtllı: mcr1tC%· 
lcrc aittir. Bu 'Jlı1:iat1a Trakyanm 
başlıca yerleri ve A\TUpa Ue tel
graf muhaberelerine devam edile
bilmektedir. Fakat Avnıpı:ı. ile te. 
tfo:ı muhabc.rcler:i iiiln gece snat 
l':idenberi tnmamile kesilm.l§tir. 
Fırtnm denm elpıekte olmasına 
rağmen telefon hatlarmdald bo
zuklukJarın trunlıinc uğra§tlıyor • 

Bu bnUnrm ne :zaman a~lcce
ği henl"- malımı ~dir. 

Anadolu cihetinde fırtına en zi • 
T:ı.dc Geyve boğtu:t ıUe ümit ara· 
smdn teııinm göStcnniş ve n yQ.z. 
acn dUn -gece 1mlhabereler in'krtaa 
nğranmısa dn '83balıa .aoğru bat ita. 
mir ~crek mtilınberelcr ~ımld~ 
tcinin olunmuştur. 

Balkanlarda 
kar fırım s ltalqanın Londra 

da (Baı tarafı t :incide) 
Bu taıcbelerllı verdlklad Wılıata 
&1ı, Bulgarlst:ınd:ı. çok -§lddelll 60 -

.ğUk1ar ve .kar fırtmaıan JıUkUm 

.allrmcktcdlr. 
Blllını;sa cenup taratlllda ıto;'llkla.r 

çok tahribata ııcbcp olmu,, bir metre 
ynkm ytıbekttırte karm yd!mr 1m. 

;pazı.arak b:ızJ köylerle lrUbat kc.:ll • 

·ıa · ya ön erilecek 
hak 'U1dak~ ~St.~sna" 

J an k ·· ürlerı 

a ıt l<a1dırılıvor 
~. iHnttA karı r demiryollannı Tinm1t, ~ ı( .. .) - İt::ı:lyanın 
da bir müddet knpam~tır. Fakat as. Lonur:ı miı; B. 'BııstiıuıJni, lngil. 
kert kuvveUl?l'ln ynrdımile bu vazlyc- tere lhlikümetinin lnr;lliz - ltalyan 
Un tehlikeli bir eıekll almıuımm önU· münnsebatı D S'' mrette alfı.kıı.-
12C gcçllmf§tlr. dm" Ol:m m '.JClClcr :m lbilhasu Al-

Bu sabah Yugoalıı.vyn \'e Yunani3. manya'mn nblukaSI çcrçe-re.si rüabl
tandan gelen yolcular da glddetll .so. Jinfl: ltall'8).'tl gönd ilecek Al. 
ı-tikla.rdan b:ıhsediyor1ar. . mnn kümilriinc \'~Ccek nmb:ır

Blr Yunaıilı ve blr 'Bulgar taclr de rro meselesi hnkkındakl 'lllOittninn -
ctıı:ı1rD 'konvamılymıCllıı yolculan z!ltınl İtalyan lıttkfnnetinc 'bildir -

mmmd:tdrr. mck Dıcre Ro:""a\-:ı gelmiştir.. 

~ konvarui1yoncl ve cksprcıı :Ma1ftm olduğu vec;"ı.ne -"tf(lfı>'""'· 
trenleri, ~'dll:ırm mOşkUr.tln aç:lıı.l:ll - ttalyayn 'lhtiyacatı r.anırl oıan tt>
meai yUzllnllen cnk Mrt llWLt rii - mUrün yansını deniz 'Yf)lile lfhrd 
tarla gclebilınl§lerdlr. etmckte.-0lall it.nJya hnklmıda J!'Ür.-

han es- · ı ~lt muamele 
.tnlhllrnu kabul Dt:nılitl. 

lngi:: "'~(' ,, .. , ..... ~,..f;. ı.-n~..,

""l.lie$s.ir.lyclin1 JWeldar clmekei7Jn 
bu muamclcnln t<'mdidi ınJı:il.nı ol. 
.,,Q•Nh mlJtalen"mdnaıt. 

İyi mn1Umat 'Olmak'ta -olan maba
fil, Uç gün P.mnada kalacak olan 
B. Bnstianinin bu mcsele.nln ho.lli. 
12e mliteallik bazı 'tcliliflerl Londra 
bbbıe!inc tevdi etmesi ve haliha
"ZirdA Romadıı ıbulunmakta 'Ohm lJ:n
gifi:ı: mUb3yaat toml~yo:numm ita
rekctlni tehir ctmerl mtiht.emel 
oldu~"Wlu beyan -0bnclctcdirlc>r. 

Aydında pamuk 
satışları için 

?aınuk kooperatif-

hasa Develi kazası ve köylerinde ça-Jıdnra naHcd ' 
tesirini gösterdiği an1a ılmal.-ta • halde roeoıurızr 
dır. Eu karaya bağıb Sosyale §tyorl:Jr. , 
yün-le enkaz altında kalan ölil Kayseri valisi ~ 
ve yaral lann çıkarılmasına de • smda icao eden t 

lerı l<uruluyor 
vam olunmaktadır. la meş,,.uJdlir. A~ 

Şirndiy~ kadar 50 nlü ve 22 va· b"nnm"l':lrma çıı1 
ralı çıkanlmıştır. Yıkılan evlerin ralılıır dn tcda\"i 
300 ü gcr.tlci tahmin ol m- ·ta· h .... tclı::ı.nc1cre ~ 
dtr. Develi b-n!lmtn Re .. ndive (Z l•cl"ye dn!r M 

mahallesinde birçok ev yıbldlğl 2 icıci ımyfnnı.zc!'1P" 

A~ ııın. ~ - Son yıllarda pa.muk 
Zlraatlnin fcVktatdc ~ tıtmesl 
scbcbllo bllha.mı malısutUn l'!a~ i~lt>
rln.l eııaslı blr te§kllll.ta bağlamak ib
Uyııc.ını gören mUstaWdllcr \1l:ı~U • 
mlzde .Pıımuk kooperatlflerl teııklllDc 
lın§:IUlll§ln.rdrr. 

Bu karamı Wblkııtı netice& olarak 
l"ı.ıçarl~ Aydw, ve Dalama ptuDuk 
:salı;i kooperaUtler.l kurulmı.ı.§ \"O or -
taklar t&ra!mdıın ca:ıa mukavelena • 
mele.rl imuı.ınnmıotu. YJJD.ye.UD dlger 
bfr çok laUlwıJ mezkczluinde de bu 
nenden koopcraWlel' te:Jklll 1'111 çıılı. 
ı-ıımakfadJr. 

.IUuğıa, %ı - Gcgen AiCJıeki kursta 
;yoUBtirilcn 30 ~tmcna ilAvetcn ıw 
rewı ıı.çıl8C&k olan kıımlnr 1,ın <:ı.11A

yet ımtmcn '° ~tmcn namzcd1 rscç!l. 
:ı:n~tlr. 

Tokatta ha va tehlikesi 
kursları 

Toka\, n - Hava telıl1kcainc Jut.r~ 
lJl ~ 'korıınma ıeın Toknt beleat _ 
;resince açrlmıı olan gaz arama ve 
temizleme ve itfaiye yardımcı luını -
ları dUn sona ermljtir. Ayrn:a 1ta:::ı.
lardlm :\'C clvar vll!.YeUcrde:ı ceıen 

u 
A vrupaya pazar günü 

Salı günü 
temaslarına 

Romn., 23 ( • A.) - 'B. Sumer 
Vcl!ı'ln pazar gtlnü Napoır~ gel
mesi beklenilmektedir. lyi nınm
nmt a1mnkt olan mabafilc gön' 
mum:ıfleyn. Romada nncak iki gUn 
k.: ~ak, ve B. ~usolbıjye mruAlrl 
olacaktir. B. Velıı, salı gilnU Bcr
Unc gidecektir. 

Am erıkan talebe 
vurdu 

ıcktpıtrle baJ1s:a ma1ıBus C111nak 'Uze:rn • • 
lklnd blr kura daha ~- ' idare ~lerıne bakmak 

için bir profesör geldi 
Leyli meccani talebeye Ameıikmım tanm~ pedagoji 

yapılan muamele ilimlerinden ıırofes&- Cennt bu.
gilnkll semplon ekııpresile ıehrlmi. 
ze gelmiştir. 

Mn.n.rır VekAleU, leyU meccani ta_ 
lebelerin dlğ'er taıcboterdıın :tarkh 
muıuneJey.> ttıbl tutularak izzetine _ 
Claletiııln .reııclıle ~dilme.mest Jçln mck 
lepkrc ibl:r tamım ctınde~. Bu 
emre aykırı hareket eden mektepler 
hnkkmdn vekru~ ıt&hldk1ı.t yaptla • 
cnktır. 

.Amerikalı profesör. hük!ımetçc merkcd bu~ 
kapatılan eski Ameriltan genç bin lira ,gönd~ 

K:ızılay yıllık 
toplanbsına davet 

Şubemizin yıllık toplantısı 25 
şubat 1940 pazar günü ısa.at :ıo.so 
lda Kadıköy Halkevi üzerindeki 

ubc .merkezinde yapılacağından 
muhterem ıu:anın tcpifleri cic.a 
~lunur. 

Plaka bor~ları 
bağlandı 

talcsite 

Otomoblldlertn 'bu senc:u :pl!kıı 
UcrctlcrJnl ödemeleri t;ınrtlle .mUtera • 
klm _pl~a borçlarınm taksitlere ~it 
lanmıım bcledlyecc kabul cdilınlştlr. 

OtcbU.çüteriıı bem:in fi}'Btmuı yük -
rtıdmest lb:eıinc bcledJ_ye resmi olara'k 
Wmaıı j'Uzdc mum tenzııı tnıeplc:rl 
rc(ldcdil~tlr. 

---<>--
Eminönü Halkevinde 

pazar günü yapılacak 
meraslırı 

Eminönü Halkevinden: 

bristiyanlar cem iyet.i bfna1tnda fkJ 1 
iıafta evvel oçılan ıtal o yurdu 
\"C dershaneleri işlerlle meşgul o
lacnktır. Bn yurdun yine Amerika
lılar tnraf'ından idare edilmekle 

1 mraber fa.aliyetlne mllsaade edil • 
ımiyen cemi} tle 8llkam obnadığı 
'tomin ediliyor. 

Kadıköyünde heyelan 
Son ya:murlıı.nn tcstrlle dlln Ka. 

dtk/tyilndc Modada gocuk bahı;esl ci· 
ı·armdo. bir .hcyelAn olmu~ toprak 
J'Iğınlan yola do~ Jle.rl~Ur. He 
;;'Cltmm :ı:ı:ıahlycU .nnla~k llzem 
muhtdl! ycr.clere SJ&rcUer Jconmu,:ı • 
it.ur. 

Muallimlerin iadem 
zamları 

Orta ~t mutılllmlerindcıı 

zam C'fSren' .;.; bu haltlan 1"Crllc.me • 
mı,,U. Uaarlt Ve1c1Uett blltı;eye ycnı 

tahmsat koydılğund!lD mdillk 80 ıı. 
raya terfi edm1erln zamı ı:ı verile • 
ı:cktlr. 'Diğer c!ctteclcre ter.ı eden 
ter lr,;ln tahsl:i:ıt ıu·anmaktadır. 

PQf,iSTE: 
11111111ıııınm111111"1lllmııımımıınıı 

Altı ki~ilik bir aile 
Halkcvlcri yılciönümü şerefine 

25/2/940 pazar günü -:ı.·.c gecesi 
.evimizde yap~l&cak :toplantılar.ı:n peynirden zehirlendi 
.programı a: agıya ~ıkanlmıştır. 

.Gelmek a:zu ~e~ yur~Jarı· ı ""ün ılOSküdnrda G 1tirJi!!k r...i. ni. 
.mızın ôavdıyelcnm eT huroesun· • 
dan almaları rica "1unur. 1c yedikleri peynırden zelılr1en-

l - Gündüz saat 14,45 de: ~·-''V ve h:ı.stnneyc 'kıı.ldmlını~· 
Tören. A - tstiklalt'!'!arşt, Halke· :hırdır. 
:vi orkestrası. B - Savın Genel 1 ÜskUd.,rda 'FM•' • •· lskele cad
Bn§kanvikilimizin A1lkarada öy· (ieflin:!e ~ :r--.. "'An o•· --. :i\{eh
livecekleri nutkun dinlenmesi. met A1tpmar ı'!nn -t-ı+o-n:b !1 B~lık
C - Söylev, Halkevi Reisi AF.ah ıı:--- . , bir ,m,.,.~-"""n h'r kilo 
Sırn Lcvrna. Ç - Şiirler, Hal· 
kcvi halan. 1D _ lKonsu. naı· jpeYDÜ' ~ ve evine götürerek 
kevi orkestrası. ''emişleTftir. P'1lknt bir nıUddct 

Törenden- sonra evimi:ı:de ha· r,onra peyniri y\ycn .Hüsniye, Ser. 
:zırtanzın aıtı'!ltör fotograf e :r~ -vııt. 1mıan, IZI;-a "~ "EnUin .;§iô:l~tli 
sim -sergileri açılacaktır. sancılarla knTanm.ağa bqlamış • 

2 - ~cc saat 20 de müsame· 
re: _ İst'iklfil ımar.ıp. :ı nlkc!rl lar -ve -gelen aoktorlar tara'f'mdan 
orla:&trası • .B _ Şiirler~ rlalkevi zehltlenatklcrl anlaştlarnlt 'hast3-
azaları. C - Konser, HalkC1.'i 1 neye kaldırılmı§lardır. P.eynlıin -
orkestrası. D - Temsil (Şeriat; lındıb dükkAn hakkında tahkikat 
çası) :Halkevi ı::östcrit şubesi. y::ıpılmnl.-tadrr. . . 

Dtl.E~LEft 

Çok çocukl 
Yil nılacal< 

ÇOk 1:0CUklU e!J 
yapmakla olduğll 
ne§rlyatunı:z oz.e~ 
cuklu blr ıe.nadnll ~ 

"Dört erkek ve 
b1 bir 8DD.ymL 

lilmU§tur. Znrtırt't 
gfbl tazla çocUklll 

dDeoc~v m~ 
'Uitcde .olru~~. ~er 
4eytm? ... 

Bu Jlll'..lttu mı G' 
yoc Qenı;urun ~ 

V.u venctı 1çtl ~ot 
tı1r ııstıe!ıl ne mtırS p 
dır. Tahkikat yııpıl I' 
kAlettcn almacal' /,il 
muıuncleye ko~ 

:PIT!l ... 
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VA TUZU 

du insan kafası canlıydı. Orada geçirdiğim ıaı· 
.. antıgı tarir ec.em~m. Zira yemişi caiilı inaan baş. 
olan ağaç dünya yüzünde görülmüt ıeylerdeı. 

değilai1 • 
~ esmekte berdevamdı. 

Biz de Ml~ yaşıyorduk ·<içüncü 
günün akşamı rüzgar §iddetini art. 
urdL Sandalın başı bir aalgaya 
saplandı ve tekrar çıktığı wkıı 
içeriye dehşetli sular doldu. Deli 
sibi su boşaltmağa başladım. içe 
ri dolan suyun yükile sandaj <• 
ka:iar ağırlaşmış ve yüzme kabilı· 
yetinden o kadar kaybetmışti kı 

tkinci bir dalganın da sol.u{.ru içer · 

de alacağı kuvvetle mı?lhuıdu; bu 
ıse bizim ::;0nwnuz demekti. San · 
daldaki suyu bo~lttığım zamai 
Modun üzerindeki brandayı a ıp 
ba~ tarafa kaporta vaziyetinde ka. 
patmağa mecbur oldum. Bunda d& 
çok isabet etmişim· Çünkü ondarı 
sonra gelen dalgalardan çoğu 

brandadan tekrar denize dökül · 
meğe başladılar. 

Modun vazı yeti yürekler acısı} · 

dı. Dudaklan masnıavi, yü::ü km· 
ş.wıi kesilmişti. Sandalın dibinde 
oturup duruyordu. Çektiği ıztıra. 

bın şiddeti yüzünden okunuyordu. 
Buna rağmen gözleri bana yine 
cesaretle bakıyor, ağzından hfıla 
cesaret verici kelimeler dökülüyor 
du. 

Fırtına her haX!c o gece azami 
şiddetini bulmu, olmalıydı. Maa· 
mafih ben bunun pek farkında 
olamadım. Kıç taraf ta biı müddet 
uyuyakalmıştım. Dördüncil günün 
sabahı gözümüzü güneşli bir gQ -

ne açtık. Rilıgfu çok azalmış, de· 
niz d.urulmağa başlamıştı· Gün~ 
ne kadar hoştul Onun tatlı sıcak. 
lığında vücutlamnızı ısıtuk ve tıp-

Gövdı?sinden ve yapraklarından 
ldeta şınldıyarak ~an ruya par· 
.nağımı dokundum. :ı:su su ilik d"" 
nılecek derecede sıcaktı. 

Hayret ettim. Acaba bu ağacın 
Jıbınde sıcak hır lll4:lden suyu mu 
uş!mmaktaydı.? Ağacın dibindt 
lx)>·le sıcak bir maden suyu ola 
t>ılir \."e tıskiye •gıbı ağacın ta lt' 

.>e3ine kadar fıı;.kırabilirdi. 
Pek merak ve hayret ettiğim 

için ağacın ü::erinden sızan bu su· 
ya parmağımı dc::.undurup yala 
Jım. Su tatlıydı. 

Bütün yeryüzündeki maden su· 
la:ı içinde şekerli denilecek derece 
tatlı bir su hıç bi:miyorum. 

Esasen ağacın dibini muayem 
t:ltığim zaman akan suların husuh 
getirdiğı çamurdan başka hcrhang 
kaynayan bir su gö:emedim. Bu 
ılk zannettiğim gibi yerden kay· 
nayan bir maden suyu değildi· 

Bilfil<is a~acın kendisi böyle bı . 

su. mütemadiyen sızan bir su salı 
vermekteydi. 

Bu şekil bir ağacı son derect 
garip bulduğum için ağacı ıyıet 

gözden geçirmek mecburiyetinı 

duydum. Fakat başımı ağacın te 
~ine doğru kaldırır kaldmnaı 
son derece hayrete düştüm. 

Çünkü ağacın tepesinde kalıı. 

bir dala, üzerinde insan başı olaJ'\ 
teke•lck şeklinde bir cisim geçiril 
mişti. 

Sanki dala, üstünde kabartma 
bir insan ba31 bulunan bir tahli i 
~·e simidi asılmış gibiydi? Bu ba· 
saçtan ve sakallan uzaıİu~ bir bar 
tı. Biraz daha dikkat edince bu 

kı fırtınadan sonra canlanıp orta· başın saç ve ~akalları arasından 
ya çıkan böcekler, haşarat gibı fıldır fıldır gözlerle bana bakmak· 
canlanıp kımıldaşmağa baş'.adık. ta olduğunu hayretle gördüm. 
Yüzümüz tekrar güldü, yine lali· Demek bu insan kafası canlıydı 
feler etmeğe başladık, nikbin ke • Orada geçirdiğim şaşkınlığı tari. 
3ildik. Halbuki \'a.ziyetimiz bilft • • euneye imkAn yoktur. 
kis vahamet kesbetmişti. Japon . Zira yemişi canlı insan başı olar 
yadan, Ghosf tan ayrıldığımız ge · bir ağaç dünya yüzünde görülmfü 
cekinden daha uzakta bulunuyor· şeylerden değildi! 
duk. Arz \'e tuı deirelerimizi ist" Ağaçtaki bu insan kafasına bn 
ancak uzak bir tahminle biliyor • i~retlcr yaptım. Başın \•ahşi bi • 
dum. gülüşle bana gülmekte o~du~nu 

(Devamı nr) gördüm. 

Güreş. milli takımımız 
Yarın akşam yapılacak seçmelerde 

kati şeklini alacak 
Altmcı Balkan gilttşlerlne lşU- ı 61 kilo: Yaşar Erkan, CelAl, Suad. 

rak edecek olan milli takıma nam- 66 kilo: Yaşar Doğu, Yusuf Aslan. 
ıet olarak seçilen on beş ı..Urcşçi 72 k.Jlo: Celll Atik, Kandemir. 
a.ra.ımıda ynrm Mat 17 de Beyoğ. 79 kilo: Merelnll Ahmet. Adnan, 
lu Halkevi salonunda mlJll takı- Vahid. 87 k.Jlo: BUyUk Mustafa. 
mm kat'I kadrosu tesblt edilmek Mehmet Demirkaya. Ağır sıklet: 
U.z:ero blr seçme yapılacaktır. Bu Mehmet Çoban, Samsunlu Ahmet. 
seçme mUMbakıun netlceatnae da
ha ziya.de form vaziyetleri S(>ı 
dolduran gilre§ilcr milll takmın ay. 
rdaca.klardrr. Seçmeler eu gUreg.. 

Mektepliler arasındaki 
müsabakalar 

çiler anı.smda olacakttt: Mektebler arasmdakl lllıc ~la.. 
66 kilo: KllçUk HUseyln, Kenan. rma cumartcsl gllntl Taks'.m ve 

Pazar gÜnÜ yapılacak ~:~. aahatarmda devam edile· 

lik maçlan Şeref atadmda: BISlge Sanat • 
Tüslm atadı: Ticaret. Saat u. Pertevniyal • 
Beyoğluspor • Galntagen~ler, Darilıışafaka. Saat: 15.10 •• 

Kurtuluş _ Be~lerbeyi, Sllleyma • Taksim ırtadmda: Vefa - Yllce-
nlye • Vefa. O!kU. Saat 14. Boğaz!.~ • ŞitU Te-
Şeref atadı: rakkf. Saat: 15.10. 
Davutpaşa • Feneryılmaz. Ey{lb Mekteblllcr voleybol maçlnrma 

~iş1L Altmt:uğ • Beykoa.. Befiktq. da Beyo~la Ha1kevi salonunda 
İ8t. spor. 1 devam edilecektir. Karşı!n.pcak 

Fener atadı: takımlar 1UDlardır: Hayriye • ı. 
Galatuaray • SUAL :Fuarb:ıh - ıık llaesl, Galataa&ray • 1ttlkW ll· 

.. "'~ ..a. ~•!eten""' u.ıı&. . 

Demek bu insan başı hakikate 
.::anhydı ve beni görüyor. i~etl 
. uru anlıyordu· 

Bu, beni adeta yerimde don 
Jurdu. 

Hakikaten esrarlı ve afyon gil 
uyuşturucu kokular n~reden a 
~açların bulunduğu bir orm~:ı~ 

mı düşmüştüm? Ve bir sarhoş o 
.arak hayaletler mi görüyordum 
Yoksa bana hakikaten vahşi biı 

Hindli gibi cinler mi görüruneyc 
llaşlamışu? 

Kendimi biraz toparlar toparla· 
maz hemen bu garip ağaca çık · 
mak \·e bu ağaca bağlanmış canlı 
ınsan başını yakından görmek me. 
rakına kapılmı~tım. Hemen ağa 

::a tınnanmağa baş'..admı. 

Fakat aJtaan gerek gö\'tlesj, ge · 
,ek bütün dallan ve yapraklan 
yapışkan bir su ile ıslanmı~ bu 
lunduğu için tuttuğum yer kayı • 
yor, biı türlü ağaca tırmanamı · 
yordum. 

Sazan !OD derece kuvvet sarfto
jerek ağacın yansına tırmandı · 
ğım halde birdenbire ellerim ıs -
lak ve yapış.lcan dallardan kurtulu· 
veriyor, tekrar gerisin geriye a • 
laçtan a~ kayıyordum. 

Bu güç'.Ok beni hiddetlendir • 
meğe başladı. O ..-akıt yere sıçra· 
dım· Bu ağaca çıkmağa katiyen az 
metmiştim. Ağacın tepesinden sar· 
kan ve sarmaşıf,ra benzeyen inetı 

fallan belime sardım. Bu ~ekildc 
tırmarunağa başladım. 

Muvaffak da oldum. 

Gördü[.tüm garip insan başı a • 
~racın dördüncü çatalında idi. O · 
.·aya kadar bin güçlükle tırmana 
}ildim. 

Fakat tam dördUncil çatala gel· 
hğinl zaman hayrett=n dona kal • 
lığımı ıtiraf ederim. 

Zira da.ın ucundaki ~ı artık 
, akından görüyordum. Bu, wn 
Jer<n acayip bir şeydi. 

Ağacın ileriye uzanmış olan ka. 
ın dalına bir insan vücudu halka 
~ı bi sarılmış, bu vücudun ayakla 
n biribirine ve ağacın dalına kay 
namış bulunuyordu· O şekilde ki 
.,anki bu adam bu ağaçtan bitmi~ 
dbiydi. 
Adamın yalnız başı serbestti. 
Ben onun bulunduğu yere yak 

ıaştığım sırada bu adamın başmı 
tistünde ayaklarından yapışık bu· 
ıunduğu "dala e~diğini ve ağımı 
bu da!m ısmlmış bir yerine dayı . 
yarak ağacın suyunu emmekte ol· 
iuğunu görmüştüm. Demek ki, tnı 
ayaklanndan ağaca yapışık adam 
ağacın nusg dediğimiz suyunu e 
nerek yaşamaktaydı! 

Ben onun bulunduğu dala yak· 
aştığım zaman bu ağaç adamı 

yaprakların hışırtısını işitir işit · 
mez başım derhal kaldırıp bana 
c!oğru döndürdü. Beni görOnet 
hayretle bakmağa başladı. 

Bu at.iç adamı o kadar milthi~ 
hayret etmişti ki, $ç eme tmt 

dudakları kalm bir nasırla örtül • 
müş iri ağzını bir kan~ açıp. iri 
~imsiyah gözlerilc öylcoe baka kal 
mıştı. 

Benlm hissetti~m hayretse bu 
ağaç adamının hayretinden hiç de 
1şağı değildi. 

B'1 nw1 bir insandı? 
w.v.ım ..,, 

İ)i pydin1mf3 bir eoeak1a blr • 
Ukte dolaşmak annelerin ura.fe • 

t1nJ bir tat daha artuv. Zarif ol -
ma~ hevesi olan gene: t,ir anne -

1 

Ş i FA 
Bulmuş 

A G R 1 
Bay J. O. C. Y an1orı 

Ekseriya okuyoruz. Tedavi glt" 
ren ilaçlar varmi~ fakat, ALLr 
COCK yakısından bahsedilince. 
kat'iyen mübatağa değildir. Bir 
zat akşam tatbik ettiği blr 
ALLCOCK yakısı, bir gece zar
fında tesirini göstererek ve do
vamtı sıcaklık tevlit ederek ağrı,. 
van mahalli teskin etmi~tir. 

ALLCOCK, Romatizma. Lum
bago, Siyatik. delikli Al.l.COClt 
·ıakılariylc şifnyap olmuşlardır • 

ALLCOCK yakılannın tevlit 
~ttiği ırhht sıcaklık, OTOMATiK 
BİR MASAJ gibi hemen ağnvaft 
verin etrafını kaplar. ALLCOCl( 
yakılanndaki Kırmızı daire •• 
Kartal resimli markasına dikkat 
ediniz. Ecı:andcrde 27 buçuk 
kuru tur. 

nln bUtlln ihtimamı kendislııe ı&s- Usttlne kareli )'Unlllden 11antraçll 
terlp eocuğuııun kryafetlnl ihmal bir eomlzet, lf1clvert kadife Ue ya. 
etmesi biç de doğru defildb'; ka.aı ınsıenml3 dUğmclerl yaptlm11 

Bunun içln 10 • H yaşında bir , oları lAclvert ve knlm bir kumao • 
kız c:ocutu olan beı- aD.neDiD yak • tan bir manto. 
ı~an bahan d~Up kUçtı.k imla· Takımın blnzu hava umunca gl-
nna öyle bir kr)'atet yapmalanıu 
tavslye ederiz. 

I.Aclvert oayaktan atkılı bir et.ek 

ytımea. Yerine kareli ipek jerMe 
den yahut ılfirden, poplinden ya. 
pılan b~ka blCWa.r giyilir. .• 

Zarafetin yaşı yoktur 
Zarafetin yalım bir yqa kadar 

hak olduğunu iddia edenler, bentla 
pek gene: yqta olaıı klmaelcr ol • 
malıdır., 

Her YD.§ta, her kadmm u.rtf oL 
mak hakkıdır. Z:ırİ.fet için bir Yat 
tahdid edilemez. 

Fakat h&ldkf zarafet demek e • 
ıwıen yqına tipine ve yerine uy
gun giyinmek demektir. 

Bunun lçln, elu:antrik ve çok 
aUsJU giyinen on Aek1& yqınd:ık.l 

bir genç kız ne kadar kötü giyinir· 
ae, kırk beşfnl,geçrnlş olduğu halde 
hA1A bir gene: kız gibi gtyinen bir 
kadın da o kadar kôtU ve uvkaia 
g'ylnJyor demektir. 

... 

Hele eıu. elll beolne va.np da hl· 
li parlak renklere. fazla makyaja 
vo boyalı saçlara dilşkUn olan ka • 

dmlarm zarif olmasma lmkln yok· ı 
tur. metre ~"rm1 be ımnttm atmak la• 

Eli beG yaşma gelm)f bir t dın, ter • · 
eğer saçlarını oldu''U renkte bı • -------·----• 
ralnr. eğer ytlzUnUn boyasını o da 
temizlik olsun diye hafif bir pudra· 
ya kadıır lndirlnıe ve eğer lyt ku· 
maştan ağırbaşlı tallat gilsel dikil 
mlş sade ve koyu renk elbUıeler 

giyerse dnlma göze güzel görilntlr. 
Ve zara!etile gene: kadmlarm ara
emda da temaytlz eder. 

Kendisine ve giyinişine g&ster • 
d'ğt bu lhtimamdıın dolayı de kim
se onu ayıplamaz. hoppa ve [UlUnç 
bulmaz bUlklı takdir eder. 

Verdiğimiz ıu lkJ model yaşı 

fazla sUalO esvaplar giymek devri· 
nl geçm1a olan her bayana }'ÜlŞL 
caktır. 

1 - Kahverengi krep jorjetten 
yapılmtt olan bu model başlle vU· 

cutlan fazlaca ~anlam~ olan 
bayanlann vtlcudunu ince göster • 
mek mabadllc etnd edile!'e.k ya -
nılmış bir modeldir. 

90 santim enindeki bir kumaş • 
tan dört metre yirmi beş santim 
almak l!zmıdJT. Jiteıd için aek.aen 
!!Mtl.m enlndeJd bir kuına.ttıuı elli 

!lant:.r.t almalı tster. 
2 - Slyab krep blrmand!\n kor. 

sajı drnpe olan çok gtlzel bir mo • 
del daha fazla yaşla belleri talm
laşmrş olan bl\yanlara ya~tr. 

Bu elbiseyi yapm.U için 90 ean-
111& •tedeld Mr h=•IWI .. 

1940 modasının 

teferruab 

Sık kadınlar bu sene attındat1 

fantezi ve kocaman teı)·inat kulla

nırorlar. Ko)'U renk tayyör vt ~ 
biselerle altından klipsler, bilczlk 
ler takıldığı çok görülmektedir. 

· YQrek şek'inde altın madalyon

lu klipsler de bu sene JY'..1' modr 
dır. 

Dün siyah veyahut iki reni 
jerscdcn türbanlar rukası fileli 
şapkatann yerini aıma'ğa başln
mıştır· Bu tQrbanlar alından biru 
arkaya doğru atılmış gi)•iliyorlar. 

Almanca dersi 
Sen ve un HABER Metodlyla 

~t mutedil Oeretlr den almak ı .. 
teyenl~rin ··Almanca öf:retment., 
ısmin~ mektupla ıaıetcmuc mi 
racaatı. 

. .-~~~·-''"" .... .,~.~ .. . · .. ~·J.• •. ' 



IP•a 
23.2.1940 Cuma 

Ul.30/H.OO: Müzik: Knn,,ık pro~am 

(Pi.) 1 .00 Program ve m emleket aa.. 
a t ayarı, 1 .OS: Türk Müziği: Çalan
lar: F ahire I<"erıınn, Cc\•dct Çağla, He. 
rik r ernn, Fahri Kopuz. 1 - O!rnyac 
Necmi nıza Ahııılmn. 2 - Okuyan: 
Semaha t ôz.demıcıı. 18.M: Türk ı.ı:u . 

~iği· Oyun havalan, Sadi Ya\'er At&.. 
mnn. 19.00 : Serbest ı:aat. 19.10 : Mcm 
leket sıı.at ayarı, Ajnnıı \'e m eteoro
loji haberle r!, 19 2j: Ttirk Myzlği : 

Ç.alanlar: Cc\•det Çağla, Fahire Fer
ı:an, Hc! lk Fcrsım, Fa hri Kopuz.. ı -
Okuyan : Sadi Ho~aeıı, Mcfhar't Rağ
nak, 20.00 · l"onuşınn : (MllU kahra.. 
mantık menklbclcrl). 20.15: T emsil : 
Ncf'i Yauın Mithat Tanııuk. 21.1~: 
Konuııma : ( Sıhhat saatli . 21.30: MU. 
T.lk : RRdyo orkestrası (Şc! Dr. E . 
Praetorius ). 22.llJ : .Memleket ıaat 

ayan, Ajnnıı haberleri ; ziraat, Es
ham - Tahvl!M, Kambiyo - Nukut 
boraası, (Fiyat). 22.3S: MO:ılk: Caz
band (Pi.) 23.2:1/23.30: Yarınki pro. 
graı:n \•e kapanı§. 

----o----
Sinema ve tiyatrolar 

., P.:HtR TİYATROSU 

ii. Dram kLlmı: 

Akşam 20,30 da: 
O KADIN 

• • 
Komedi kuımı. Alqam: 20.30 da: 

HERKES Yıı.:RLt YERl~'"DE 

IL\LK OPER.ı::Tt 

Bu ak§am 9 da 

( LJCBLEBlCl) 

Yakında: 

t1Ç KUYUMCU 

ALEM O ARsinemasında 
1 - Cebelüttarık 

Casusu 
2 - Kaçakçılar 

Askeri 
Kamus 

Herkese lazım olan 
mühim eser 

\{eni çıktı 
Satıı ,ert: \AKJT KJtabevt 

.or. Kemal OZSAN-. 
Urolog Operatör Beyoilu Is· 
tildil caddesi 380 numaralı 
Ohanyan ftparlmanı Bursa 
Pa7.ım iiııtü. Tel: 4.1.2.35 .................. 

Dr. Ah~~"ı' ~~;~:nıu ,1 
Taksim • Talimhane Palas No. 4 

Pıı.ardın maada her ırOn 

saat 15 den sonra. Telefon 1111 :n ................... 
Dr. Necaettin Atasagun 

iY Ti 
Saçlara Fevkalade Bir Güzellik Verir 

/\ 

~ 
o - DO KiNiN HASAN 

n HASAN SAÇ S.\llUXU ,.e Şı\l\IPUAXJ,.\JU ıı;açlıırın 

clökiilınc lncı ıufml olur. Ayni znmnrnla snçlnrı 
.kunetlcndircrck fevkalilde bir JCtafct ,·erir. 

HASAN DEPOSU YENt ADRESt: 
Bahçekapı, Beyoğlu Tramvay durağı karşısında 

tç ve dll BASUR MEMELERİNDE, Buar memelertnht her ttlrltl 

iltibaplannda. cerahatlenmiş ft!lttlllerde, kanayan banr memele. 

rtnln teclaThdnde RDtTA pah ılfayı tenıın eder. 

Yüksek Oğretme~ Okulu Satınalma komisyonu 
Reisliği: 

Ctn.tl Mll<tan ttk temiıı&t Tahmin ttyatı 
Sadeyat (Urfa) 1200 kilo llT 00 UIO 

Yüksek öft'etmen okulunun mayıcı 19f0 ~nun& kadar ihtiyacı olan yu
karda miktar, beher kilo tahmin bedeli ve ilk teminatı yazılı aadeyafm 29 
~bat 940 pnı:embe gUnU ıaat on bir de açı:. ekslltmeııl yapılacaktır. 

Ekıılltrne lstanbul Erkek lisesi yanında. yUk~ek mektepler muhasebeci
liğinde toplanan okul koml.syonunca. yapılacaktır. 

lıtekllltrln ticaret odll.,.mrn yf'nl , ve.ıılkıı..ııı ve ilk teminat makbuzu lle 
birlikte belli glln ve ıaattesl:lzU geçen komisyonda bulunmaları: 

llk teminatı yatırmak ve §artnamt>yl görmrk lstıyenlerln yüluıek öğret
men okulu ldar,ıılne mUrnc:aalları. (1119) 

• 
EKZEMANIN b..ACIDIR 

Yara n çıbanl&rda lmllanılrr. fff'r e<'Z:ıne-de kutuıım :m kuruştur 
................. m ..................... .... 

lstanbul Defterdarlığından: 
llocapqa ınallJe §UbNl miilcellf'flerind('n ·llubyıır mahnlleııl ıı:n:unım 

h"> n SS .. . da Dlıt dokt-0nı bak ~Ji~·nkoy:ı.: 

Sabııtııarı l! .30 a kııdar; nk~ınıt.
ları 17 den !!On ra l.lllell Tayyart 
:\p. Ualre 2; ~o. 17 de ha~talarmı 
lcabul edı·r. {1 'tlr/on : ı:i953) 938 takvim yılı tıcart de!terlf'rinlzln bir ay içinde ibrazı 23- 12- 939 

•••••••••••••""' tarlhll İstanbul poııta ga:ı:eteııllcl!A.n edlldiğl halde bu davete icabet etme. 
• mr meniz dolayıslle tetkikine lmkAn hasıl olamayan 929 mail yılı vf'rglnlz iti_ 

1 

:ucwıaııHr.W-Ui:S::::l ":m:mlll raılan tetkik komisyonunun 7- 2- 940 gün ve 56G37 l!ayılı kararlle tasdik 
GöZ HEKtM edllml§Ur. 

Dr M l R · Keyfiyet M!l2 1&yılı kanunun 10 r · inci maddeleri mucibince teb'lğ 
il • ura amı yerl- 1 getmek Uzcre na.n olunur. (13!l3) 

ıt Avdın ! 

~ Be1oğıu . ! .:~!Jı, tmam P. ıp•••••••••••••••'• 
K sokağı No. 2 :'e:. 41553 ~ VAK 1 T b 
ı::::nec:::.-::::===r-=:::-.::::o.:::m:11 m at a as 1 

VAK iT 
1940 Cep 
Almanağı 

~lükcmnıcl hlr tıık\lnı, ht'r n~ 
m iirMnnt erlilehllf'<•ek giiz<'I 
bir rehber: ft 1 "'n) fnlık hu Al 

mnnnğ'ııı t'lyntı yıtlmz I 
ıo kuru,tıır. 

Her kitapçıda ve gazete 
hayitcrindc bulunur 

Kitap kısmını 
tanzim edip 

yeniden 
açmıştıı 

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

.......... Mit ................... .. 

p "Il ı 
Ankara Caddesinin en işlek yerınde 

A an 
Vakıt Matbaası ıdaresine müracaat 

ANiTESi~ 

BAŞ, DIŞ, NEZLE 
GRiP, ROMATiZ
MA, NEVRALJi 
KIRIKLIK 
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a~J ıJe bütün •· 
der hal keser· .. ,; 
Lüzumunda~~· 

· 3 Kaşe alına 

_T ____ ~--~-------1: 
VAKiT Kı'tabev·ı 1 1 " h 1 sa r 1 a r u .,, "'· 
Dün ve yarın tercüme 

külliyatı 
No. 41.50 5 cı ~n iV 
u Dö Profundh ~o 

l2 :.iimtin bukuk.l ve ıçılmaı 

mesele len 

43 Eflatwı 

44 G1.dı harpler 

n 
3~ 

75 
45 Disraeclinin hayatı ıoc 

16 Metafizik ardir? 2r 

47 Yent ııdıı.m n 
ıs irsiyetin teslrler1 n 
t 9 Politika felsefe& n 
W f..etetiY 2~ 

61f 

Bu !l~rln1n rıatı 610 kuruştur 

He psini alanlara ytizdt' 20 iskon. 

m Q d ürl üğ ündef1' 

('insi 

Nlhay,..tsl:ı: ~ı>rlt 4000 adet ılt 

l\cr e11te nıuhtelif t.bntta 400 M3 

~ 

--·--'!. )ftıh. Bfodtll m'/7 ~ 'f r 
Llrn Kr. Lira l(t• ,.,,v. 
ıs3ı so 13i.36 r~~ 

•• 1042 .. ,.c:a.-
Şlşt'l ambal~J klğıclı 30 ooo l\:g. elt 40~0 - 3r~.ı~ 

J<Brd~ 
1 - Şıırtnnme ve kere.eti? eb'adı llstelPri mucibince yu .tıı l'\' 

lem e~ya hl7.alarınl'a gösterilen uırullerle ekl!lllmcye konrııll• .e1' 

,ııt' ~· 
II - Muhammen beıJcllerl, mu\'akkııt teminatları, el< .; 

znlaruıda yazılıdır. fP" 
e 

ıe'°' III - Eksiltme 1-Ill- 940 cuma gUnU Kabat~ta 
\)• 

o~,, 
t C.e 

~ 
j'Y-~~~ 

nt şubesindeki alım komisyonunda yapılacaktır. 

ıv - Şartnıım@ ve kereste eb•at listeleri, §işe ,.rni te1'" 1 ı 
nesi her gUn sözü geçen oubeden paraaız o.lınnb!leccgi l 
de ı:-örUleblllr. e ' 

to yapılır. Kalan 4 .8~ kUr§un l v - !steklllerln° eksiltme ı-:ın tayin olunan ırU11 rt · 
t 8.~ lı:uru~u Pf'Şın alrnarak mUte gtl\'t>nnıe paml:ırllcıı ı,ırllklı• ınezkOr koın l:ıyon"' e nıdP 
baklı:I ayr!11 birer llr11 ~lenın<>k 

Uzer~ Uç tak.site bağlanır. Vl - Kereste si! olarol< ta tet!Unı olunallıtlr, 


