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Vedi sene Hizmet maskesi takan 
uzatıldı 

Bulgaristan da Balkan sulhunu 
llluhafaza esasına dayanan bir 

siyaset takip edecek 

~ Belgradda 
~k~ Hariciye Vekilimi-

Omür zin mühim beyanatı 

Varsa meydana çıkarı-
lıp . cezalandırılmalıdır 

havıamızm 
ltınan ihtiyacı 

Belgrad, S _ Balkan Antantı 

konl!eji diln ild içtima yapmı~tır. 

Balkan Antantının her zamankin
den sağlam olduğu görUlmU3 ve r 

Çilhane 'köyünde 
· F elAketzedelere · ait eşya 

Nasıl dağıtılmış! 
'f!~an: HASAN KUMÇAYI 

,_.ı..._ :lilllet Zon }.l-"- k.. .. iJti ~•riJıd : . gu u.11: omul' 
~ ~IYorıd e ııtah~at miktannı 
~ 1Sirı tü ~· beı nulyona çıkar. 
~· t~lcıı: tedbirler dü§ÜnÜr. 
~'_1! •hı de Zonguldak lima.: 
la..~ l>ir t kkapandığmı, içeriye 
!c0~);.citn e _gcrnj girebildiğini, 
~ r huh l'ncntlekettc yeni bir 

ı\ntantm yçdi aene daha: temdld 
edileceği Anlaşılmıştır. Çünlı:U An-
t&nta dahil devletlerden hiçbiri 
çekilmek arzusu göstermemiştir. 

Bu vaziyette Antant yedi sene -
lij bir müddet için temdld edilmiş 
demektir. . 

Yunan Ba~vekilinin 
beyanatı 

Yunan B~vekili Metale.su ilk 
i!}timadan çıkarken &azetccilere 
denıistir ki: 

\'e ken:t~~ çıkacağmı okuyo. :._;' Ereau 1 aı;endirnize: - Şimdiye kadar Balkan an
tıeJ:d, lirna - Zonguldak hav. ta.I\tmm hiçbir konferanl!IIlda, bu 
tc.ıı bü-, Yah:aııJ~k yüzünden ıe. defald içUmaa iştirak edenlerde 

darı fa.ıı t ~ır buçuk milyon görülen tam fikir birliği görtllme-
l ko ·· · (l> ınur aevkcdıle- ..nıiştir.,, 

Su "';~·b;h : dö~
0

İam~;;t 
ı~~ndrada _yaşadık! 

hir ,~a..dıenelerdenberi görülmiyen çok kesif 
11 enizde tamamen ve Karada k11men l<a nıünakalab durdurdu 

t rşıda ve Boğazda otu-
~rııa~ gelemediği için bu 
, ah ıstanbul tenhalaşmıştı 

Bir kaymakam ay ağında çarık gece gün
düz köyler.i 'dolaşır'ken küçücük bir memur 
felaket%edeleri aaatlerce mesafeden aya· 
ğına çağırıyor 

Onbeş gün yol çavuş
:. luğu yapan Vali 

Zelıcle sahasında 700 nU!wılu İnın ancak 11ırtmda götUrecefi ka
r bir · köye,. fellkctten 27 gUn ge- dar b~r ağırlık haddinde olablllr
~çinoeye kadar, iki kilo ekmek, di. Fa.kat bunun yanında §11 muh
:cıört kilo bulgur ve hep bunlara ~emtıl fedat adam derecesinde in• 
benzer miktarlarda yardım yapıl- san · kalblerlnin çoğalmamısrnı 
~ıpına dair Haberde çıkan yazı- gö~ek istemek .do tabit idf. ı,u. 
nıız{ "temennimiz zelzele s~hala- yazışrmrzın eebebı buydu. 

''.:rm~ Bahacddin .. AJC,Yh köyü :vazl. · • Güzel bir misal 
yetınde b~ka koy olmamasıdır,, , 

t <4Je bitirmiştik. • Fedakar ve çalışkan bir idut 
BÜnu yazmaktan maksadının: adammm neler yapabileceğine m 

'!el~kctiu duyulduğu andan ba§lı- .kuWetli misal Siva.em Hafik kaJ".&'o 
yarak yardım için seferber olan sı kaymakamıdır. İsmini dahi bil
bütün milli teşkilatın muva!fakı- mcdJğimlz bu zat köy köy dolq;. 
yet1erini örtmek olmadığını söyle- mış, köylilye mümkün mertebe 

"'lllCk fazladır. Bahaeddin §Cyh kö. yardımda bulunm~. hattA cebin
·yu kendisilc münasebet tesisine den para vererek yevmiye ile a,.;. 

f tabiat kuvvetlerinin en son müsa- dam çalıştırıp yol açtırmıştır. A

1 
~rvum Jlaflk kaT.aınna :tabi İp•!lt! nııh!yealıtiıı 4:; hnnC'll ~~ lıcı 1ıreyfüıd~ bir f 

felAkctzedcyo ~-erilen pant:ı.lon .•• 

(Bu pantaıonu aldığını ı6yllyen köylünün fam! ve adresi ile pantalon bl&dı 
mahfuzdur. Bu rennl, ancak bir Tlcdanaız trrsat bulup pantalonu bir iyisi 

ile defiııtirırtı, olab!Ur diye ko.xuyonız.Yoksa bu da yardım eııyası arasından 
almıp bile bile g<Sndcrllmlşsa bunu çıkanp verebilen bir adam elbette gene 
varlığmda.n bir parçll vermiş de.mektlr. Ama Biz: dlyccckslnlz: ki bu pruıta.
lonu kim ycnlsllc değiştirmişse o da bir tclA.ketzededcn farklı de~lmlıı!) 

ado ettiği bir köy olabilirdi. Bu nadolu köylüsü ne temiz yürekli, 
yai'drm da belki bir tek !edat ada- (Denmı 6 mcıda) 

Balkanlarda Sovyet istilasına 

manı olmak hususunda 

1 rıaden tetkik ve arama enstitüsüne bir müracaat: . 
İtalya ile müttefikler 
arasında görüş birliği 

Londradaki İtalyan elçisi İngiliz 
Hariciye Nazırile görüştü 

~ ... 
~den k!IP?U 

d n hareket4fiıtemlyen i\l<ay npurlnnndan ıı.ı .. ı ... 
. (l'amıı 2 incide) 

Petrol 
akıyornıuş ! 

Maden tetkik ve arama enıtitsüne bir müracaat: 

'' Eğer şarhmı kabul ederseniz 
petrolun yerilM gösteririm ! ,, 

' •. (l'azısı 6 acıda) 

ı . .oıı<lr11, 3 (.\.A.) - H:\\aı.: nR mani olmıı.k arzusu Uzertnde mllt· 
Siyasi mahfıllcrdcn \erilen malfl· tc!i.klcrlc İtalyanlar arasında mut&b&. 

mala ı;ore, ltaly11n bUyUk clı;ısl nıuı kat vardır. 
Uanıni ile Lord Halffııks araamda Bununla beraber bilhuea Balk&a-
dltn vukubulan mUltkatta mUl:tıleme !ara taallQk eden .Alman styaaeti m., 
mcvıuunu B:ılkan mesel~! teşkil et· selesinde ltalyanın vaziyeti, karanlik 
mittir. Baatıanlnln!n ziyareti İtalyan oldutu gibi dU1'Uncclerlnl de kavra-
bUkQwetlnln Belgrrı.d konfeıaıı.sına mille mU.,kWdUr. 
karşı gtl terdıgl al!l:ayıı. ddı dlr. Bal l P.oma ile mllttefik hUkQmet mer. 
kanlardll ılyr..st nokta! na7.ardnn hltn-. kezleri arasındıı. dlplomş.Uk temular 
ra.tlr'ın muhafaza \'C bir Rua lstll~sı. vulyctl tcn\·lr edemcmJ~tir • 
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illi şarkımı söyleyip oyunumu tamamladıktan 
sonra bir taraftan bir alkı§ koptu, bir taraftan 

bir ıslık ..• Şaıırmf!tım. 

O zamana kadar, hakikaten, gelml~Urn ve arada geçen o macera
kmn içeri hwıııhk m<\kşadile gir - lı hayatı ldetı unutmu, gibiydim. 
dlğlni ıo:annediyordum. :Vazife alıp kendimi tekrar 6ahne

Halbuki, odaya girer girmez, de bulduğum dakika hayatımın 
kocamı peri~ l)ir halde karşım- en mesut anlarından birini yaşa· 
da bulduın. dnn. Şarla söylCil}ck, raksetmek 
Kın onun ön(inde tokatlamıya ve alkış toplqmak benim için A· 

ba,Iıyarak: deta bir sarho§luktu ve hayatta 
_ Söyle kaltak! diye haykır • beni bundan başka rnesteclecek bir 

dıın. Ne isin var senin burada?.. §CY yold.u. 
Kız çığlık atarak bağıra bağıra Kristalpalas'a "Ecnebiler mahfi· 

a~ı ·or, kocam onu elimden kur- li.,nin milda~nileri sık stlc gcli· 

t ti cy w 1 0 du . yordu. Eksen ak~ Augusto da 
annaga ça ışıy r · beni alkışlıyanlar arasında bulu-
Niha~~t ~ltü~"Ü duyan otel nuyordu. Oyundan sonra beraber 

halkı bizım daıreye k<>shJ. Bu a • çıkıyor "Ecnebiler mahfili ne gi· 
rada garsonlar km elimden J..-ur - d. duk, " 

ıyor 

tardılar. Metrdotel: Tiyatrodan başka, orada da 
- Kızın ne kabahati var, di - herkesin hayran bakışlan ile karşı-

yordu. Kabahat kocanızın· ~ıyordum Ye birçok kimseler a-
Hakikaten kabahat kocamındı. rasmda münakasa ve kıskan~hk 

Guglielmo kendini müdafaa ede • mevzuu olmuştum. 
miyecek vaziyetteydi. Çünkü suç Etrafımda dönenler arasında sa· 
Us.tünde yakalanı;ıştı: Bununla ~ın bir genç vardı. Marsilyanın 
beraber, beni teskin edeceğini ''e en zengin ailelerinden birinin oğlu 
yola getireceğini sanıyordu. Fa - olan bu gencin güzel bir metresi 
kat artık kfifi idi. Daha fazla ta- vardı. Felicia ismindeki bu kadın 
hammnl edemezdim. Zira, Monte beni kendine rakip hissediyor ve 
Karloya geldiğimiz gündenberi ne zaman karşılaşsak diledik bakı· 
beni ihmale ba~lamıştt. Hatta, et· yordu. Halbuki dostunun bütün 
rafımda dönüp dolaşan erkeklere teşebbüslerini reddetmiştim ve ka· 
ehemmiyet vermiyor, bi!akis beni dmı klskandıracak hiçbir ~Y yap· 
ba~mdan savmak için onları tC3 - mamı~ Esasen, henüz yalnız 
vı'k eder r,ibi görünü~·ordu· esmer İspanyol gençlerinden hoşla· 

Karar ''ermiştim: myorduın ve sarışınlar beni hi' a-
Artık biran bile Guglielrno ile lM<adar etmiyordu. 

~ıyamazdım. Bir akşam Kristalpalasta gene 
Fakat ne yapaı:aktnn? Tanıma- oyunlarımdan birine çıkınıştnn· 

(1ığmı, hatta lisanım bile pek az Tiyatro, her gece olduğu gıöi o 
bildiğim bir memlekette yapaya!• gece de hmcahmç kalabalıktı. 
ruz kalmıştnn. Fikir danışacak, tık ~rkmıı söyleyip oyunt.İmu 
yardım istiyecck bir tek tanıdığım tamamladıktan sonra bir taraftan 

yoktu· bir aUo, koptu, bir taraftan bir 
Bunu d(Şinürken aklıma Mar- JSlık. .. 

silyadaki ma<iaın Lennina geldi ve Saşımuştnn. Sahnede ıslığa tu
ertesi sabah doğruca Marsilyaya tuıduğumu hiç hatırlamıyordum. 
hareket etmiştim. O akşam da böyle bir tahkire uğn· 

Marsilyada madam Lemıina be yacağmı aklımdan bile geçmemişti 
ni bQyük bir hararetle karşıladı. ve buna bir sebeb göremiyordum. 
Kendisine bütün başundan geçen- Esasen, bir tarafm alk15ladığına 
Ieri anlattun. Kadıncağız bana ti· göre, oyunumda bir rnuvaffakiyet· 
~trolarda bir iş bulmayı vaadet- sizlik mevzuubahs olamaroı .. 
ti. Fakat evvela. fransızcamı ilert• Bununla beraber, şaşkınlıkla 
letmek ve fransızca şarkı söylemek sahneden içeri kaçtım ve ikinci 
lfizmıdı. Bunun için, diğer bir çok numara için sahneye çıknuyacağı· 
talebelerile beraber, bana da ders mı tiyatro rejisörüne söyledim· 

venneye baş1adı. Rejisör yaşlı bir adamdı. Beni 

Bu müddet zarfında madam çok severdi ve madam Lermina 
I.:ermina vasrtasile bir kadın tam- vasrtasile tanıdıktan sonra da ti
mıştnn. Bu kadın İspanyolca da yatroya beni 0 almıştı. 
biliyordu. Bunun için daha iyi o da neden dolayı ıslığa tutul· 
anlaşıyorduk. duğumu bir türlü arilayamıyordu. 

Bir gün bu kadın bana A~ Fakat: 
Herero isminde bir İspanyol genci· _ Aldırma kızım, bunda bir ka
ni tanrtb· Daha ilk görüşmemizde sit var, diyordu. Sen, hiç ehemmi· 
:Auğusto ile derhal dost o!duk ve yet verme ve çık, ikinci numaranı 
ayrılırken: yap ... Görfiyomm ya, alkışhyanlar 

_Ara sıra sizi davet etsem be- da var. Düşmanlarının ıslıklan 
nimle gelir misiniz? diye sordu. hayranlarının alkıştan arasında 

- Maalmemnuniye! dedim. du~lmaz bile. 

Akşamlan beraber çıkıyor ve Hakikaten, bilhassa en gazel 
ekseriya "Ecnebiler mahfili,, deni- f spanyal rakıslanndan ibaret olan 
len klübe gidiyorduk . ikinci numaramın sonunda ilkin· 

Bu esnada madam Lerminadan den daha büyük bir alkış turanı 
aldığım dersler de bltmisti. Kadın koptu· Fakat dfişman taraf da ıs
vaadini tuttu ve beni aldı Marsil· lıklanru arttmnıştı. 
yadaki Kristalpalas tiyatrosuna Perde, sanki ölümün üzerine ka· 
götürdü. panıyordu. Bitkin bir halde içeri 

Barselonadaki Kristalpalastan girdim ... 
sonra Marsilyanm Krlstalpalasma (Devamı var) 

Ebedi e·fin 
hatırası 

Bursada ziyaret yıldö
nümünde merasim 

yapıldı 
ISlı 3 (Illlli t) - Atattü'kllı:I 

Bureayı son z1yaretlcr1nln yıldönUmU 
olD.ıı evvelki gUn bu ziyaretin laymetll 
h&tırasmı anmak için §Chriml:z:de 
muhtelit toplaı:ıblnr yııpılını;ıtır. 

CUnıhurlyet meydanında hBJkcvl.
niD tert.ıp eltil;'i ve 10 binlerce halkın 
~Uraldle yapılmış oıo.ıı. toplantıda 

kllrsUye gelen nafia fen memuru 
Turgut, Atlitur"ktln BurE:ıyı son defa 
ziynrcUcrt daldkasmdn Ebed! Şeftn 

ayılk baırtıld.an yere bnkmn.ltla mera
sl.me b:ı~lana.cağım bildirmiş ve bir 
anda bUtUn başlc.r o nokbıya çı:ıvril

mJştir. Derin bir hu~ içinde Atanın 
ıw.z. hntmım ruulııu§ ve 1st1k1M mar

tı çalmım;tır. 

Bunu takiben kürstıye gelen vllAyet 
Parti reisi Nurettin l!IUnUn aziz batı. 
ra.smı Ytı§atan çok heyecanlı bir hita
bede bulunmuştur. 

izmirde şi detli 
yağmurlar 

Heyelan mıntakasında 
büyük zararlardan 

korkuluyor 
tzmır, a - DUn ıı:ılxıhtnnberi yağ

ınurıu geçen bava bir 1k1 det& oJddet-
11 ııağnnaklar halını a.lmıg ve bazı 
yerlerde seller husule gelıniııtlr. Bu 
yağmurun Sinekli heyeIAıı m.mtaka· 
mıd3 zarar vermesinden korkuluyor. 
Beledlye dUD heyelD.n mmtakasmda 
100 den fazla ıımele flc büyllk bir fa. 
allyet earfetmi§ ve tazın su SIZan yer 
tere borular ve künkler koyarak su
yun a.kmasmı temine çııltşmıştrr. 

ş. &rnıılıınr S - lk1 gün evvel 
otddetll tn1.ma yUzilnden karla ka· 
p~ olan Giren geçld1nin açılma.
mıa çalışılmaktadır. 

I acar artist akını 
Bu sabah da 16 kadın 

artist geldi 
Genç ve güzel Macar kadın ar. 

tistlerinin akıru devam ediyor. 
Bu sabahki konvansiyonelle 

de en altı kişilik bir kafile gel. 
miştir. Ekserisi ingilizce ve al. 
mancayı ana dili gibi konuşan 
Macar artistleri buraya gelme. 
den evvel bir müddet Bulgari• • 
tanda kaldıklarım, lstanbulda 
daha ziyaide transit vaziyetinde 
bulunduklarrnı, umdukları gibi a. 
laka ile karşılanmazlarsa burada 
on günden fazla dumııyarak Mı.. 
sıra gideceklerini, gerek Macaris. 
tan, gerek Bulgaristanda hiila 
çok şiddetli soğuklar hl.ikilin sür. 
düğünü söylemişlerdir. 

Daha bir çok Macar artistleri 
bunlar gibi şarl: turnesine hazır. 
lanmaktn olduklarından yakın. 
fda gelmeleri bekleniyor. 

Macaristandaki artistlerin ya. 
nsına yakın kısnu yahudidir. Ya. 
hudilerin yolculuğu yasak edilme. 
si bunların memleket dışına çık. 
malarına imkan bırakmadığından 
sadece hakiki Macar ırkından o. 
lan artistler gelebilmektedir. Bu 
sebeple, yUzlerce artist seyyaha. 
te çıkmasına rağmen Macaris -
tanda artist bolluğu devam et • 
ınektedir. 

Bu sabah dört saat 
Londrada yaşadık ! 

İstanbulda senelerdenberi görülmiyen çok keıif 
bir &İs deniı:de ama men ve karada kısmen 

münakalatı durdurdu 

DUn gece sabaha doğrj.ı İ&tanbulu 
senelerdenberi gl:SrUlmemlş derecede 
kesit b!r sis kaplamı§ \"e deniz nakli· 
yaunı tamıı.mllc lnkıta.a u~~tır. 

Saat alt.Jda bnşlıyan sts, J>arada bile 
anat yediye doğru bc!i on adıı:1 llcrlsl 
gtırllnemlyccek kndar kcs:.ı!ct peyda 
etmiş, şehrimiz Meta ı,op.,r:nyıı. dön· 
muş, tı·amvıı.y, otobUs, otomobil ve 
diğer bOtün nakil vasıtaları seferleri 
m~l>W ta maruz kalarak intizamm.ı 
kaybetmiştir, 

Anadolu yaknamda \<O Bo~azll;fndc 

oturan memurlar sis dolaywUe yola 
çıka.madrklaruıdan bu sabah dovairdo 
ve hnttA. Ucaretbıı.nelerde bir tenha.. 
lık göze çarpıyordu. 

Ana.doludan trenle gelenler. Toros 
eksprc&lncblnocektrnmitAvrupayw 
cuıan, binlerce halk ııaaUerce vnpur 
iakel~lcrlnd.., sisin ııçılmasmı beWe
mJolcrdir. Beş ao.at aUrc.n sisin 7.ıı.rar
lan yalnız bu kadarla da kalDJJlDlll, 
Uman dahilinde Ucnrt eııyaya alt tab
ınn ve tahliye Jşlcrinl de muvııltkaten 
durdurmuştur. Bu iıılere ancak .eaııt 

oı:ıbirdeıı sonra ba§lanab!lml§tlr. 
Ankarada:ı gelen po:ıta, evrak ve 

mektuplan vakUnde yerlerine yellf
Bls tren ec!orlttlne de tesir etmıı tı.rmek için ela rağmen saat dokuz. 

ilk banliyö trcnlerl rötar!& •efor ya- da Haydarpa.;adan kalkan posta mo

pAbll.m1~lcrdir. tlJrU deıılzde dolqa dola§a bin mU;,· 

Bunlar, b!r Jıar.aya meydan venn .. 
mek lçln çok yavq scvltedlllyor, te
oerlerlnl yakıyorlar, ıuk sık kl~kson

larml çalıyorlıırdı. 

S1a luu'ada saat aekizde Ju.ıımım da- klUA.Ua yoluna devam edebilml~tlr. 
ğılanik hafWeml§, fakat l.lm8'1. bo- Bu moUlrUn her ı:ama.n 20 da.klka
ıtaztçt ve Marm.arada bUtUn kesateu- da yaptığı Haydarpqa - KöprU ııcfer1 
b gözgözU göremlyecek baldo sabah bu vaziyetten dolayı 4~ dakika .ııUr. 
. aat altı buçuktan ona kadar devam mil§, motörU.Q ,Kızkulcslııe çarpma.mı& 
atm.JjUr. Saat ondan sonra alıı ilk ke. u kalınJo, mütemadiyen dUdllk ç&la
illaleUnl luıybetmckle beraber ıene rak tınUnde bulunan bir yolcu mo
b1r kaç metre Uerla1nl "östermlyecek tlJrlle blrllkte gayet yavq yoluna d&
vıWyeUnl .muhafaza ederek u.at OD• 'l'alJl ederek köprüye gelebllm1it1r. 
b1nıı kadar "·apur ııeterlerlne lmkAn 81B yuz1lnden b1r kaza olup olma· 
bına.kmamııtil'. dığ'J hakkmda heııUz Umanda maıtt. 
Bu yUzden Dcnlzyollan 6,20 de yaps- mat yoktur. 

laD ilk Kadıköy .eterlndeD AIOD1'a n&ldl BugUn K&rl'LdenJz •e Akdenf:z:dcn 
yatı tama.mile keamı,,tır. ~lmeııl beklenen vapurlarm, m JÜ· 

Şlrketuıayrtyeııln e,M de köprlldeD Zllnden gec.lkUgt anlaşılmıştır. 
BoBaziı;Ine kn.lkao n.puna Kabe.tat& Ba&t on bire doğru yakm aahlller 
kadar gtdebtlmlı, Boğazdan ldSprU,ye Hte.rlerine ~lanmt§, l.ekelelerde blrt
b&reket eden ilk vapur da Bebekte t1'en blııleree 'balkı 8Uratıe -'tlal<lltm 

Jtalmı§tir. ıl!lubtellt h&Uara birkaç vapur btn1cn 
Bal1ç .e.pıırtarmm ll&bah Befert.rt tahrik edlllı:ı1ştli'. ..... 

yapııamamıgtır. Blr kazaya me)'d.Ul Sille beraber h&ft &ç1DJ§ n hararet 
vermemek lı;ID mten ene! yola çr• dereceıd 1' e kadar yükaeımtoUr. Ha
kan gemllere bulundukla.n yerlerde n lodoa ve durgun olarak devam et.-
durmaları lı;lD emir •erllml§t1J'. mektedtr. 

Küçül< Sehir 
Hah erleri 

• B1rkec1 tramvay durağı yanmda
ld binaların LııUmJAk ınwıuıelelerl 

bltml§ ve b1nıılara kAğıtlar yaplftml• 
mak suretilo bu muamele aahlplcrüı9 
ihbar edllml§Ur. Binalar yakma& ~· 
kılacak ve gar blha8t meyd11Da _çtkao 
caktır. 

• lstanbul tınnıarmd& •vvelkl ,... 
ce sabaha karıı yapıla.D bir tef#§ ııe
Ucesfnde y11%len:e kDo nokaan ekmek 
mtıaadero edllmtı:ı, birçok tırmlara 

muhtelit noksanlardan dolayı ceza 
•er1Im1§t.lr. 

• Belediye reis muavini LQt.n Ak· 
soy, dUn bahçeler ve temtzıık mUdUr. 
lerlle beraber Ayaspa§{\y& giderek 
yapılacak bnhçe yerini, Dolmabl!Jıçe
deki yol fnşantmı tetkik etml§tlr. 

• Yeni petrol Limited ŞlrkoU tanı.
tmd:ın Romanyaya afp:ı~ edilen Uk 
parti petrol §chrlmlze gcımt~Ur. 

bora dUn §4!lu'lm1M dOı:ımQ§tQ.r. lft. 
dQ.r Ankarada lngUtereye aiparif e
dilecek ıı vapur mesclestıe de meıgul 
olmuotur. 

• 1atanbulda bulunduğu anl&§llan 
Buğazlıyan Sorgu hAklml EmlD Bal
t&oğlunun Acilen İstanbul mUddeiu. 
mumUlğlne mUracaaU lstemnektedlr. 

• Ziraat bankuı mutettlılerlnden 

Muhalıı Baç ve Gut liaeai b&§mua
vtn.l Mehmet CeıtılotUn Ticaret vaki,.. 
lQU tefti§ heyeti kadrosundaki mUD· 
hallere t&yiD edilm!§lerdir. 

• Yapağı 1hracatmm mUrakabeat 
h&kkmdald yeni nizamname merlyete 
gtrqıi§tir. 

• Profesör Mustgnon dlhı .Ankara 
balkevlnde büyük ve mümtaz btr k&· 
latal•k h11%Unınd& ''Selçuki Türkle
rinin Bağdada duhulll,, mevzulu kon
fenuı.smı vermtotlr. Konferansı mUte· 
akıp Frıuw:z bUyUk elçfillinde bUyük 
Alim ıeretıne blr cay dyateti tertip 
edllm~Ur. 

• BU1'rcı;te1d ticaret mumesslllmlz 
NeJat Siret dUn &ıehrimize getmt:ı ve 

Giresun tacirlerinin ~am Ankaraya gitm~tır. 
toplantısı • Almanya ne Ankarada tmzala:ıı-

• Kız meslek muallim mekteplerin 
den mezun stajye~lerden d'era a&aU 
28 den az olıüılar, mlleta.kll1en okut· 
tuklnn 28 aaa.U dolduruncaya bdar, 
geri kalan aaaUerde, denı zUmreloril• 
alft.kalı mualllmlerle derae glr'meğe 

mecbur tutulacaklardır. 

Glresun, 2 (A.A.) - DUn vali ~ olan 1,:S mJlyon liralık muvakkat 
Muhtnr Akmıınm başkanlığında Gire- ve gayrimuayyen mtlddetll TUrk - Al· 
sun ticaret odıısJ salonunda ihracat mn.-ı ticaret anıaema:ımm karJihkll 
tacirleri bir toplantı yapmrı,ılar bu mUbartc.le lcıymetlnin 22 milyon llraya 
toplantıda Ucru1 ve mttsadt i§lcrlml- çıkanlmnsı için bazı tcşobbllsler ya• 
ztn bugQnkU fcapıan haltkmda mUzn- pıldığı haber verilmektedir. 
kerelerde bulunarak kararlar &lmı§· • .Ankara.ya gitmiş olan Denlzyolla 

1 n umum mUdUrU tbrahlın l{emnl Bay· lardıt. 

• Ankara ytuuıek ııra.at enautCsll 
kayakçılarından bir kanıe tnudaga 
hareket etmtşJerdlr. 

• Açık bulwıan Amuya beledl19 
relsllğino azadan Hllrrem Begok ee
çDmloUr. 

• Tamirat dolayulle Ayupap.dan 
nakil vasıtaıarmm geçınelert pazar 
akşamına kadar menedllmJ§t1r. 
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· Düşündüğ'üm gili: 

Cemiyetimizi ve inkılabımızı . . 
Kareıı cephesin 

, Sovyetler bu harbin 
•ddetli taarruzunu y 

ileri götürecek mani'vela 
ancak materyalizmdir 

Yazan : Suat Derviş 

Bir arahk vaziyetleri müşkülleşen 

Finler bu taarruzu da 
a k i m b ı r a k tı 1 a r 

Fin mevzilerine karşı ıevkedilen Sibirya ta
burunun imha edildiği teyit olunuyor 

Lond~ 3- Fi.nJandiya-da Sov. 
yctlerin Kareli berzahında Sum
ma mıntakasında yaptıktan çok 
ticidctli taarruzlarının da akim kal 
dığı gelen haberlerden anlaşılıyor. 
Bu taarruzlarda Sovyet kuman. 
danı general Stern yeni bir tabi. 
ye tatbik etmiştir. 

Rus başkumandanlığı muhL 
rcbcyc tankların gerisinden yapı. 
lan hilcum dalgalarilc başlamıg, 
miltealdben bu usul akim kalınca, 
hlicum arabalarile takviye ettiği 
piyadeyi ileri ıürmü§tür. 

Rus kumanda heyeti, diln, as.. 
kcr, ailah ve mitralyö~ yüklü 
muazzam zırhlı ku.aklar ıef crber 
etmiı ve bunlan arkadan gelen 
hücum arabalarile takviye eyle . 
mi§tir. Bu ç.elik duvar mühim pi. 
yade kuvvetlerini himaye etmü. 
te idi. 

Ayn: zamanda 170 Sovyet bom 
bardıma.n ve avcı tayyaresi de Fin 
hatlarına hücum etmigtir. Daha 
başlangıçta Sovyet ti>ııçularuun 
atcıi Summa mıntakasında teki
ıüf ctmiı .e Finler o mıntakaya 
derhal takviye kıtal.arı eöndcr • 
mişlerdir. 

S9vyetler IOl1 derecede şiddet. 
li bir mukavemetle karşılaşmıf • 
lardrr. Bununla beraber Finler, 
hlicum arabalarının aunl bir sis 
perdesi arkasından taarruz etme. 
lcrl dolayısile ateşlerini teksif et. 
mekte çok müşkülata uğramıı
lardrr. 

orduıunun biltiln eayretlerlne 
rağmen taaruz. akamete uğranu1-
tır. 

Evvelki gün yapılan muharc • 
belerde Finler Sovyetlerde.n 120 
mitralyöz ve bir aahra topu al . 
mıt ve 4 hlicum arabası tahrip et
mlşle~r. 

Fin mevzilerine ltar~ı ileri sü. 
rUlen Sibirya taburunun imha e. 
dildiği teyit edilmektedir. Ta • 
bur mecvudunun yarısı biçilmiş 
ve diğer yarısı da esir ve yaralı 
olarak kaybolmU§tur. 

Tayyare faaliyeti 
Dün Helainkide üç defa hava 

tehlikeli ipreti verilrni§tir. Bun. 
lardan ilki gece yansından u aon 
ra. ikincisi aaat 13 te, UçüncU.ü 
çok kısa sürmek prtile aaat 14 
te vcrilmittir. Dün Sovyetlerln 
bna faaliyeti bir gün evvelkin • 
den çok daha fiddetli olmuştur. 

Fi.nlandiyanın cenubunda yirmi 
kadar mevki bombardıman ediJ • 
nıif, bilhassa, biç bir askerl be. 
defi ihtiva etmiyen münfrlt kasa. 
batar bombalanmıştır. Dün mil • 
hiaı miktarda Sovyet kuvvetleri, 
LAponyanm merkezi olan Rova • 
nieniyi bombardıman ctrni~ler . 
dir. Hasarat pek cU.rldir. İlk ge. 
len haberlere göre sivil ahaliden 
iki kişi ölmüt ve yedi kiş.i yara. 
.lamnı§trr. 

Sovyet teb!iği 
Bu taarruz, 1üphesiz Kareli 

ceph~nde fimdiyc kadar yapı. Moskon, 2 (A.A.) - Lenin. 
lan taarruzların en !iddetliaidir. ırat askeri nımtakası genel kur. 
Saatlerce süren anudane muha. mayının tebliği: 
rcbcler olmuştur. Ruslar, mühim 1 ıubatta, karada biç bir mil • 
kuvvetler tahpt etmlı olduktan hiın hldiıe olmamıştır. Sovyet 
için Finler gittikçe kuvvetli mUf. hava kuvvetleri keşif uçuştan 
rezelere kar~ıkoymak mecburiye. yapımı ve aakcd hedefleri bom • 
tinde kalmııtardır. Muharebeler I bardıman etmiştir. Uç 'dilpnan tay 
gece de devam etmiıtir. Sovyet yarcsi dü§ürülmilştür. 

Zarada zelzele 
genidenlıasaryaptı 

Yunanistanda yapllan teberrular 
üç mil yon drahmiyi buldu 

Ankara, 3 - Dlln ve evvelki 
gün memleketin muhtcllI yerle
rinde hafi! zelzeleler olm\lfltur. 
Zam.dan başka yerde ha.sar \"O 

hiçbir yerde nllfusça zayiat yok
tur. Zara.da zelzele ild defa olnı~ 
ve Uçer llaniyc sUrmllşUlr. Kasa -
bada. geçen zelzeleden zarar gör. 
mll§ binalardan blrkn~ı ile Kaplan 
köyUnde 20 ev yıkılnuştrr. 

Teberıular 

Ankara, S - Zelzele felfıketze. 
delcırl için t eberrulnr devam edi
yor. Ankarada l{ızılııy umumi 
merkezine eubatın birinci ı;U.nU 
aqanuna kadar t.e.tılim edllmi' o
lan teberru paralarınm yektlnu 
3,537,942 lirayı bulmuştur. 

İstanbulun ıelzelo !elAketzede
lerlno yaptığı para )'ardımınm ye
kQnu dün ak~ kadar, 991.5~ 
liraya halii olmU1tur. 

Afyon villyet merkez! evvelki 
gtlne kadar 9.107 Ura teberru ey
lem.Jş, 5COO parçada:ı !azla eşya 
glh\dermiıtir. Gıda maddesi teber. 
nıat da mUhlm bir .miktara va.r
nırutD'. 

Çorumda yapılan para teberru· 
atı ıı.ı21 liradır. Memurlarm ma.. 
aşlarmdan tcrkettlkterl yüzde on
larnı baliğ olan mtktan bu ye -
llidan hıırl~. 

Kon,.. yjll,f.et.b:Wa lli>tıiı teı.-

ruat miktarı 47.41-t liradır. Bwı • 
dan başka Koııya vilayetinde 
32043 po.rça eşya ile 733-!G kilo 
muhtelif yiyecek msddct1l topln.n. 
mlfjtrr. 

Ama.syanm Ezine nahiyesinde
ki felaket.T.edelere tevzi edilmek 
11.ıere dlliı Aınasyadan 268 parça 
yatak eşyaslle 2810 kilo muhtelif 
yiyecek ve ikl sandık 5ekcr gön
derllmlştlr. 

Men:l!on kazamndnn felAket.ze. 
deler için gönderllmi!.J ola.ıı 160 
puça )-.tak ve 867 parça giyecek 
cşyasile 1 O s.dcd ev cşy:ıs1 evvel. 
kl gUn Amasyaya golm~tlr. 

Yuı:ıaniıtaoda tebcrrular 

Atına. ı (A. A.) - Gazeteler 
Anadolu zebeleti felaketzedeleri 
lçln açtlmı~ olan mllll tanenin dör
dUncü Jbtesini n~rctmektedir. 
Umum! yckn.o Uç milyon drahmi· 
ye vannl1}Ur, Teberruat devam et
mektedir. 

Zarahların tepkkllıil 

Zan, 1 (A. A.) - Suıebrinde. 
ki yardrm ltini bltlrerelc avdet e
den Amerikan yardım grupu re
isi Dr. &put oeJırlmb Kwlay 
ıubeslno :ıoo Ura teberru etml§tir. 
Hayırsever Dr. Spart'o. kasaba na
mma t.,Uktlr olu.ur,. 

r 
Garp cephesinde 

sükOnet var 
Pa.ı·J.,, 8 - Garb cephesinde 

dUn mUhim bir hAdise olmamıştır. 
Yecl Zclıındanm UçUncU defa 

olarak gönderdiği askeri kıtaat 
dUıı İngiltereye varm..ış ve karaya 
çıkmıştır. 

Kışın şiddeti dolayısile bqka 
ıamaııa tehir edilen a.skcrt izinler 
verilmeğe başlanmıştır. tık izinli 
grupu bava müsait olduğu takdir
de bugiln Fransadaı:ı İngiltereye 
gidecektir. 

Blrkaç gUn evvel Atlantlkte bir 
Alman denlza.ltı gemisi tara!mdan 
batırılan Elcnl Statoa lsm.lndeki 
Yunan vapurunun mUrettcbatın
dan kurtulmuş olan 20 klşf dlln 
İrlanda ııa.hillerlne çıkmıştır. Bun
larm arasından. kaptan da dahil 
olmak Ozere 6 kişi ağır hasta ola
rak hastruıeye yatırılmıştır. 

İsveç bandıralı Fram vapuru bir 
infi!Ak neticesinde. oimal denizin· 
de batmıştır. MUrettebattan 19 Jd. 
kişi kayıptır. Beş kişi . kurtarıla • 
rak !skoçya sahiline çıka.nlmrıtı:r. 

.Edebt ncsll kavguı, o J[svpya gtrleenlerin, hatt! eleb!l(llarmm 
dilinde blrlbirlne bUsbütlın nykın ve zıd mahiyet alır gibi oluyor. Ede
blyatm genç n eslinin eskiler aleyhine yaptığı mUcndelenln eaki tefck.ı 

kUr ve ııannt tcl.A.kkilerlne karşı açılmt' bir MV8.f olması lcııb eder. 
Ancak böyle blr hareket edebiyatımu. ve cemiyetimiz için faydalı Ye 
vtırlmli olabllir. 

Sanat doğu!J şartları ve o.milleri bııkımmdan olduğu gibi pye ft 
vuifeel bakmımdan da lı:tlmal bir _hüviyet tqır. Ccmlyet hudutlaıt 
qmda mUC'crret bir sanat tasavvur ocll.lc.meı. 

Böyle olunca bugünkü ncaD mtlııakaşa8t hangi edebi meetcttn, 
hangi ed.ibln bugUnkU edebiyatımızda ve cem.Jyetimlzde terakkiyi ve 
ileriyi tems.11 ettiğini tesbit etrafında toplanmalıydL ~te bu itibarla 
bh §U kanasle varıyoruz kl, mllnaka.ısa yanlış yolda yürlimektedlr. 

Cumhuriyeti kurmuş, saltanat, derebeylik ve klerlkallmıle he
aaplnşmıa olıı.n cemiyeUınlz için llmımlu ve onu ileriye göUlrebilecek 
aaruıt ve te!ekkllr hiç §Üphesh Jd ldeallzm temeli Qzerinde yüksel~ 
mez. Kemalist inlullbı maddeciliği uyesinde lnkılfıpçı, l!ik ve halk
çı olabilml§U. Cemiyetimizi ve inkılAbnnızı bundan sonra da Ue.rt 
&ötUrecek olan manivell ancak ınateryalt%lD olabillr. BlltUn insanlık 
ölçüıUnde geriliğin bayraktarlığınJ yapan idealizme biz. artık cemi~ 
yet ve sanat telAkklleıimlzde yer veremeyiz. Sanat. edebiyat ve te. . 
fek..kUrde yenilik için çalışanlano nıhçu ve aa.nat lçin sanat taraftarı... 
rile beraber eskiliğe karı;ı mücadele etmeleri doğrusu ya gUlUnç °" 
luyor. Bo~ ve değel'81z oldukları lddia edilen ya.oh edib ve mUtefek-4 
kirlerlo hesaplafUl&k isterken, genç kafalarda dıı olsa haldkf eUi "8 

mUrtecl zihniyete ya.rdnn etmek. onun temel atmasına lmkln hamı.. 
mak bbce çok btlyük bir h&ta olur. 

SVAT DERVİŞ 

Fin kadınlarının 
as.'<erlik teşkilQ.ti. 

• 
sevgı Fin kadınlart askerlere 

mektupları yazarak onlar~n 

arttırıyorlar k uvveimaneviyelerini 
Geçenlerde FtıılAndtyadıuı mehrim.L 

ze geldığini haber verdlS-lmtz. ıtmaı 
1'Urk.lerl.udeıı prutesör Zakir K&<Ur1. 

nJa re!lko.aı §ali' Bayan 8ami)'e 11 • 
fet, Finlerin aon za!erlorinlle ve Ru.1-
lara ka.r§ı glddeW muk.ıı.vçmeUeriD • 
<la ~ıca llmlllcrden olan k&dııı U 

kerllk teşkllMı hakkında bir muha.t• 
drimlze ıu mal<unatı verml§Urı 

- Fin kadmlarmm askeri t.eoJdll
tı çok kuvvetlidir. Bu te~kil&ta. a • 
muml harpten aonr& Fiıılft.nd1,yaıun 

Lltıklt.ı harbinde l'inlc.rle. berabar 
Rwılanı. ka.ı'§ı koyun l.sveçll ka4&D 
Lotta.nm 1:3m1 verilmJ§Ur. 

• Lottaya gireD blnlerce bdmlarm 
kllllUlndanı. yine kendi aralarında 

yo~miş olan kadm blntıafl Faıuı.h1lr. 
Bir çok yübck alle kadmlan tefld • 
ıt.ta dahil olmu§la.rd.ır. Bunlar ııs .. 
oUUU olarak çalışıyorlar. Askerlerbl 
giyecek ve yfycce1clcrlnl ha.zırlarlar; 

dlk!şlerinl dikerler; bunlara ade
ta askerlerin ruhu dcnUebUlr. Asker. 
ferln her tUrlU ihUyaçlarma bakar • 
tar. A.sker1 nl.znmlııra ve muam. • 
hılero tAbldlrler. BUtUn lmlr ve kıı. 
mlllldanlan da kadmlarda.n aeçllmlf • 
Ur. Asker elbisesi giyerler. SOn u,.. 

manlardıı Lottaıardan harbe glı'eııler 

ve dU§man kureunlle ölenler az deglL 
<llr. Lotta kadııılanı:ım en ml1hl.m 
lılzmeUerlndcn biri de ıerek cepbı • 
de, gerek cepbo gertalnde yaptıklan 
&'enli propagandalardır. 

nn kadınlan sayıca çok tl.9tt1D dtıo
man kuvveUeri karvısmdl\ geaç FlD 
ukerlerlnln lruvveimaneviyelertıd 

yUQck tutmak için dlkkate pyan 
çarelere baş vurmU§lardır. Genç FlD 
kı.zlan. biç tanımadıktan ukerleN 
ınUtemadlyen sevgi mektuplan ya&ı• 
yorlar. Ruhlarmı okpyacak, maneY1 
ku .. -veUerinl arttıracak cUmlelerle 
onları dll§manı yeıunege le§Yik edl -
yorlar; 

Harp, FlnlAndlyanm katı zatertıe 

ncUcclcndlktcn ıonra birlikte ne ka. 
dıır mesut olacaklannı ifade ediyor. 
lar. • Askerler de bunlara memnunt • 
yeUe cenp vererek mektuplqıyor • 
lar; böylGCe memleket bağlan daha 
ziyado kuvvetleniyor. 

Bundan bqka kadmlar, meçbuJ u. 
kcrlere hediyeler gönderiyorlar. Va • 
zlyetl mUsalt olan her kadm, biç ta· 
nımadığl bir askere hediye ,oluyor. 
Bunların uker 11.zerlııde ne kadar 
mtıutlr oldU"1Du lAha l~ n.r 
mıf 

Bama, btlt1ln l'!D kadm '" battA 
kUçttıt knJarmm ba§lıc& meogulfyet. 
ledDdoa tat de ceplıed9 sar»'f&D • 

keklerin donm•muı için yUıı fa.ıi.1.1& 
•• çonı.p örmektir. Bu aureUe lbl.l ,. 
yaçtaıı çok fazla yUıı.IU coya tewuı. 

9d.llı11ğiıı.deo askerler c:ephe ge.rt.aW.e: 
.. ArUk bae yUıılU ıeyler cıegu. çlko.. 
lata, ,eker gönderl.nl" diye melr.t.up
lar yagdırmağa bqlıuw§lardır. 

HuJQaa, F1n kaclııilan, uıt,rlen 

,.vkle dövQomete 11evketmek içi.o eL. 

lerlııden geleni yapıyorlar. Ve m\I • 
Ya.fak oluyorlar. · 

no aak,,rlerinln dtl§man kadar 
mWılm o~"n ıtddeW quaa da mu • 
kavemet edebilmeleri buDd&a Jlerl 
geliyor. 

Halbuki ulr e<!lleıı Rua ukerteıt .. 
ntn ayaklarında çorap 79riiıe· paça•~ 

ra1ar görWUyor. 
J'lnler, bıa perlpa kıyatetU ftu.I 

ukerlerinl gar•.,ce. hayre\ lçlııde 

lralarak: Bunlar mı b1%1m bafımıp 

gelmek. efendi olmak latlyorlar 1 eli· 
)'Oflar. Rua aakerlui, Wnia ettüe 
rtymef• ve 1,)1 yemete ancak eaSı ol. 
dukta.n eonra k&VU§&blldlklertnı llÖ1-
lıı,yortar. 

l'lnler, Ru.I eahierlne çok t,s ma
all"el.. lyoıııor. HattA tayyarr'erlle 
l'tll topraklarına lllen beaa Rua pDoL. 
lan GldUrWeceldertııJ sanııederken 

kendilerine .ı~ara lkraırı edlllnce pek 
~rınıJlar, e\' --·1 al&'an.1an aehlrll 
anarak t.ereddU"~ '" 'lıma~ıerdlr. 

Bam eslrlerm ~ yaralı 
oldukları oaaan dikkati oelbetm.lf • 
Ur. B<ın&lwıc:a., zorla barbe eevk lçln 
ll&blUert tarafmdan arkalarından &o 

tef edlld!BlDl. bU auretıe .fa.ra&anc11k.. 
ıa:ruu lf&<le ebn1Jlerd1r. 

l'uıllııdlyada 21 )'afmdalı 80 ,.. • 
f1D& kaaar ukerllk mecburiyeU l&o • 
nu1ın~tur. i'akat ak aakall.ı b1r çok 
lhuyar Ftn erkekleri ıönUUU olara.k 
ukwt te§ldlt.ta glrmlflerdlr. 

1'lıı çocuklan &raaında söoWUl aaı
lw1 \efkUU yapılDUflır. 18 yqma 
&eleııJere l1lAb Verill)'OI.. her paur 
sUııU köyhıre Y&rmcay& kadar ilet 
tarafta ukert talimler yapıt.ıyor. 

Fiıılertn aon aözU ıudur: 
'"Dll.fman &ııcak aon ukerlerfmtrlu 

ceaedinl çiğnemek ıarWe ınemlcket1 

alabUlrl ÖlUm veya kurtulu,t" 
Harbe ragmea kadm, erkel& .JClttlll 

l'tnler neşelerin' kaybetmeml§lerdlr 
ll'lııllndlyada ıözyqma teaadUI dil. 
mez. Fln erkegi çok ealtin, mUteYua, 
adeta mahcup görUnU)or. J'akat «m 
18W& teoebJ.aU karpıanda d11Dyanm 

eıı cesur lnaııntanndaD oldufUDU. 
kudr.tı•rlDID pa,amı:a balundutunu 
tııb&t etmı,Ur. t,te lınlertn b&Jdld 
hUvtyeUertn! bu hldlM orta,ra p .. 
lanmtt&r~ ..U.lı&Uc. 

J\ııJAndlyanm blr huauatyeti de 1111 
fpla olm&wuıdlr. KMJııa, erkek ber., 
h• aabıılllan yedide.o ak.pm aı•-yc 

kadar I§ ~mdad.ır. 16 )'~m& .... , .. 

çucuklar ber bıau.ata MrbeatUr'-1 
bat~ aevgtıertnde bUe.-

l'lııler, tem1Zllk tubarlle TQrkl .. 
hılzerler. K-.dmlan c1a apora pels 
ııpıırakhd.ırlar, Her evCie DmlMtılskall 
bia1klet vardır. 

nıııer. c:ok thtlyatklı' tnaDl&r4ıır. 

Bir lııa&Dı iyice t.aıwııayınca ~ 
etmu.ter. 

Harpten ~el ıece b&yaUan tı* 
eğlenceli idi. · Şimdi yalna aı.ııeınaıar 

açıktır. Ti)'atrolar kapıı.tWUfllr. Çtıa
kU arU.Uer «pbede<1U' ve ~ 
bopJIDJf gibidir; 

1'1nl•r, TUrklerl çok Ml'tyorlar W 
mııa.ua.aı kudretlerini takdir .cıtyor. 
ıar. Pal&tea ve balık FlıılerlD miDI 
,yemekleridir. SUUU kahve eD tı* 

~vdllderl lçk.ld1r., 

Fin hUkllmetl, halkın vitamin L 
tsyacmı temiD için, memlekette 19 • 
tl§meyeD bUtUD meyva. ve acb&el• 
den gümrük almayarü bwı.1.atıa pL. 
mesln! lı.olaylqtırauıtır. 

Bwum lçl.ıı ber mevsimde mum 
varıncaya kadar ber ıe1 bulwuır. 

B~tm paramızla %0..20 kurll§a bir kt.. 
lo muz alınabilir. Yumurta pek bol
dur. lnglltere, Almanya n diğer 

koı:nıu memleketlere pek !Ula lbnt 
edıldlgi halde üç buçuk ku.r:uf& dal. 
ma t.ec1arik edllebilfr. KooperautçlUll 
pek Dcrledlğlnden lhUklr yoktur, 
~ orta b&lll, her &Umreı:ıl.ı:ı kem. 
eli vazlyeUerine cöre kooperatlflerı 

Tarc11r. Hırau.ııta teaadUt edilmedi • 
flndeo bJlbuaa kOylerd• herkea evi 

ol.İl kapı•uu kllltlemet• lllz.um g~ 
mu. Eabıta yakalan, daha &tyad• 
~nra.dan gelen ecnebllerde ">'• buıı 
ıarııı tuyadlarına allf&lll&rd& 1orwu 
yor. 

oı.ııertD ueuıı:ıutu 1'a1dmıda ı,; 

tıkır verımk lı;ID fU kadar 9«1yU,. • 
cettm: 

'° ııuru;. kadar J'&taealr .,., ""1. 
m.aJı kabndtr. LQka ayılat\lccek bQ 
yük, konforlu otellerde, banyo Ye 

t..hln dahli olduCU llMde tıcnı bir ... 
aadaUııanWr ... 



Uvfli!svWM 
335 kilometre 

uzunluğunda film! 
Türkiyede yapdan filmler ne_ 

den, istenilği kadar iyi olmu _ 
yor? Bunun sebepleri arasında en 
başta gelenler henüz bu işin a_ 
ccmisi olmaklığımız, birinci st. 
nrf rejisör, birinci aktör ve bi
rinci sınıf teknisyen bulunmama_ 
sr ise de en mühim sebep fazla 
para sarfedecek vaziyette olma
maTnizdır. Rejisörün bizde bir 
sahneyi beğenmiyerek ikinci de. 
fa çevirtmesi bile büyük bir: lüks 
sayılır. Duna mukabil bakınız A
inerikada film nasıl bol bol har. 
canryor: 

Anna Bellanın ''Süveyş Fe
daileri,, filmi için tam 335 kilo. 
metre kurdele harcanmıştır. "iyi 
eğlendik" filminin sinemada gös
terilmesi ancak bir saat sürüyor. 
Halbuki stüdyoda çevrilen filmin 
hepsi gösterilse filmi yirmi sa.. 
atte bile seyredip sonuna gele -
mezsiniz. "Ormanlar hakimi" fil. 
mi için renkli olarak 69165 metre
lik film çevrilmiş, bunun ancak 
3200 metrelik kısmı kullanılmı~ 
tır. 

Sesli sinema, film kurdelesi is. 
rafmr arttırmıştır. Stfü:Jyoda ufa. 
cık bir gürültü, birsinin· öksürme. 
si çevrilen sahneyi berbat etme.. 
ğe kafidir. Harici sahnelerde ise 
bu tehlike daha fazladır ve en bL 
rinci düşman sesli film çevrilir • 
ken tesadüfen bir tayyare geçme.; 
sidir, 

Bu yüzden Holivut civarında 
bir adam zen~ olmanm yolu. 
nu tutmuştur. Bu adamın bir göl 
kenarında evi vardır. Göl civa • 
nnda film çcvirmeğe giden sine. 
macılar oldu bu kıçtan motörlü 
sandalına atlayarak hemen gez
meğe çrktniktadir. Filmin çevri. 
lebilinesi ~ gürliltünün kesil • 
meııi lazım geldiğinden sinema. 
ctlar bu adanm gezintisinden vaz
t;eçirmek üzere kendisine sık srk 

para vermeğe mecbur kalmakta. 
dırlar. 

Yirminci asırda bir nevi hara
ca kesmek olan bu ticaret gayet 
karlx olarak devam edip gitmek. 
tedir. 

Şarl Buaye 
Fransız sinema şir

ketlerini kızdırdı 
Fransız gazeteleri Şart Buaye 

(Charles Boyer) ye şiddetli hü
cum ediyorlar. Bunun sebebi şu-
dur: 

Şarl Buaye harp ba§ladığı sıra. 
larda "Korsan" ismile bir film çe
virmekte idi. Harp patlayınca ar_ 
tist diğer bazı arkadaşlarile bera. 
ber askere alın~ış, bu yüzden 
film yarıda kalmıştır. 

Filmi yapanlar askeri makam. 
tar nezdinde teşebbüslerde bulu
narak artistler için izin almağa 
muvaffak olmuşlar, bu arada Şarl 
Buaye terhis edilmiş ve serbest 
kahnca Holivuda hareket ı:tmiş.. 
tir. 

Filme milyonlarca frank ser • 
maye yatırmış ve o zamana ka. 
dar yüz binlerce frank masraf 
yapmış olan sinema şirk~ti bu 
yüzden çok zarar görmüştür ve 
film de Şarl Buaye'siz tamamla. 
uamıyacağı için yarım kalmış • 
tır. 

Spenıer Treıi 
Jan Gabene hayran! 

Büyük Amerikan sinema aktö_ 
rü Spenser Tresi (Spencer Tra. 
ey) Fransız sinema aktörü Jan 
Gabon (J can Gabin) in sanat 
kudretine hayrandır. Amerikada 
yeni gösterilmekte olan "Son bu. 
se" (fransızca ismile sisli rıhtım) 

filmini görünce Fransız artistine. 
bir telgraf göndererek onu teb • 
rik etmiştir. 

• . ımmmmımııMınrır...,. sınema aleminin Mırıarca hörm.eue .,.... llllllllllllW• 
· selamlıfacağı bir 1'Ah~er ~ 

Ye Para.rnunt fllm r!irketinin 1940 eenesl süper filmi 

OTEL EMPERY AL 
~ 
~ 

1 
~ 

'lla.rlea Dltrichin :ra.ldbesi İSA MİRANDA • Kudretli n güzel ~ 
il& artist RAY M.ILLAND'm ~ 

l
ili Fransızca sözlü harikası ~ ~ 

BUyilk hArbin en derin heyecanını... Haya.tın sonsuz aşkını... eıırı 

Kahramanhğm en p.nlı .ı:ateırlnl Y&§atan emsalsiz film il 

1 Bugün LALE Sinemasında il 
Programa ilave: ~ 

~ 
1 - Dünyanın gözü n ~ PABMIUNT JURNAL g 

li 
2 - RENKLİ M1Kt VALT ·»İS!-."'EY ~ 

~ 

~111mıın~~..... Bn~n saat 1 ve ~.30 da. ucuz nuı.ttneler ...... ~~illlll!llllmıım• 

Şen Sözler 
Numara! 

Uç aylık yok· 
lamalardan son· 
ra Çetinin kar· 
nesi pek dolgun 
değildi. Babası: 

mara alamadın? 

- Niye ders· 
!erinde iyi nu· 
diye soı:l:iu. 

Çetin: 
- Arkada kal4ım da ondan, 

baba, dedi. İyi numaraları hep 
ön sıra<lakiler kaptılar ... 
Doğru söze ne denir? 
iki çocuk arasında: 
- Ağabeyim evlendi. 

Ya; kiminle? 
Bir kadınla. 
Tabii bir kadınlı. evlene· 

cek. 
Sen hiç erkekle evleneni gön· 

dün mü? 
- Gördüm ya! 
-Kim? 
- Ablam bir erkekle evlendi. 

Düşmüş ! 
Tavşan kurbağaya. rnstgeldi. LAt!

fe olııun cliye sordu: 
- Sen hayatında. hiç dliştün mü? 
- Çok! :Mesel! dün akşam ... Ak_ 

şama kadar dolaşmıştrm. Dil~til~üm 

zaman tam altı saat kendime gele . 
medim. 

- Yıı., o halde çok canın yanmış -
tır ... 

- Hayrr, biHUds. bir yerden düş_ 

medim ki! Yorgun düştüm, uyudum. 

l\1iki bisiklette 
lll.ki ile arkadaşı bisiklette 

yorlardı. Bir aralık M!kf: 
- Yoruldun mu? diye sordu. 
öteki cevap vereli: 
- Hayır, yorulmadım. Sen! 

gidi-

- Yoruldum. ÇUnkU ben pedıı.llan, 
bbllclet hızh gitmesin diye geri ge-
ri çeviriyorum. 

Yanlış anlamış! 
ördek amca hiddetle otıuna 

du: 
ıor. 

- Dün mektebin damına çıkmI§Sm 
öfretmenln .ııöylcdi. Doğru mu? 

- Evet, baba, çıktım. 
- Pekl neye çıktın? 
- Öfretmen: "Mektepte en yukan 

dereceye kim çıkar.sa mUklfat Tere. 
ğinı" deml§tJ de ... 

Şubat Bilmecesi 
Slze bu a.y daha eğlenceli bir bU-

mcce soruyoruz. Bunu da yapmak l. 
çln belki biraZ uğraııacaksm1z ! Fa
kat ııl.ze o kadar eğlcncell va.kıt ge
çlrtecektlr ki. 

lşte bilmecemiz: 
Elinize domino taşlarını alm Te 

onlıı.rı dört köşe bir ~ekilde yany&na 
toplayın. Fakat o §ekilde ya.uyana 
koyacaksınız ki, sıraları sağdan sola 
veya yukardan aşağ"tya toplaılığrnız 

zaman hep 10 gelecek. 
Birinciye blr kol ıaati, ikinciye bir 

dolma kalem, UçUncilye gUzel pir ki· 
tap, lldyUztlncUye kndar muhtelit he-
diyeler. 

HABER 
ÇOCUK SAYFASI 
Bilmece kuponu 

3 ŞUBAT - 1940 ··--·-

"' 

Altın Aslanın Peşinde 
Bu ha.!ta size Tarzanın altın Mlan 

peşindeki maceraııınm en mera.klı ta • 
ra!ınr anlatıyoruz: 

Tarzan, ormanda. :ıslanı bulmıı.I< l _ 
çin çok dolaştı. ı-~akat nihayet i.~tedi
~inl elde etti ve altın aslanın bütün 
tılı!lmmr ve .sırrını öğreneli. 
Bakın Tıırzan buna nasıl muva! • 

fak oldu; 
Cesur delikanlı ormanda gldcrl<en 

şliyle dUşUnilyordu: 

- Aslan öbür tarafa do~ru kaçtı. 
Fakat bu ormana &clecc~l mulıak _ 
kale. Eğer ben onu aı ltnsmdan ko • 
vıı.lııyacak olurııam yaknlıyamam. Ö~ 

nlinü kestirecek olurum muhakkak 
elime geçer ... 

Hakikaten de öyle oldu. 
Uzun süren bir araştırmadan ve 

beklemeden sonra Tarzanaradığını 

birdenbire karşısında buldu. Fakat 
hayret! 

kuzu haline g"lrdl ve kadının yanma 
gr • •rek durdu. Fak11t ı;özlcri yine a_ 
lcv gtbl parıld ıya ek bakıyor ve a.. 
deta, Tarzanm en ufak bir hareketi 
Uzcrlne, üs tüne atıla.cak gibi du,ru -
yordu. 

ilcrleill ve 
seram ve ı erek l :cndl:ılni tanıttı: 

- nen Tarzıın .. 
Kaclın, gülümsiyerek clinl uzattı 

ve: 
Ben ormnnlar kraliçeli Suna, 

df'di. 
Tarz~ n cevap verdi: 
- Te~dckür ccl,..rlm. Sizi tıımdrğı. 

ma memnu.t oldum. Fakat, §U yam_ 
ruzda.ki arkada~ıııı:r.r da tanımak is -
terdim. 

Kraliçe giildil: 
- Zannedersem t:rnıyorsur.uz, de· 

dl: Altın a.oılan. 
Tarzan da glildü: 
- Evet, tanıyorum, fakat sırrını Bu, narin vücutlu, uzun boylu blr 

kaclmdı ve elinde uzu=ı bir ip tutu • , bjlmiyorum. Tıl:mnlı l it' ha~·van ol _ 

Aslan, bir kadmla beraberdi... 

yordu. 
Tıı.rzan evvelA.: 
''Acaba lcadm aslanı bu ipe bağ-

la.mı~ da öj·le mi tutuyor?'' diye dü. 
ııUndU. 

Fakat ha.yır! 
Aslan l<admın elindeki ipe bıığll 

değildi. LA.kin onun yanıbaşmda. ku
zu gibi duruyordu. 

dı.:;-unu söyl"yorlar. H:nüz bu ıırrrı: 

çözemP.dinı ve ... . •. .,r i.,.-reneme • 
dikçe de, :ıUphet iz, onu tanımı~ sıı.yı • 
lamam. 

t Kraliçe Suna çok w • ı bir k&dmdı 
ve şakıı.la"a:rak l · -ıı~maktan zevk 
a~yordu: 

- I'ckilft, dedi. Madem ki b1z te-
sadliCen biriblrimlzle tanışlı!< ve bu 

• Tarzan, bUyilk bir cesaretle onla· ımretle kim 0 1du,!;n.:.nuzu ö~rcndlk, 

r. ı yanma yakla§tI. • bırakalım, alh as' ınm da ı;ırrmı yi. 
Onu, kadından evvel aslan gördU ne llfH böyle bir tesadU! flğrotsinl 

ve müthiş bir gürUltU ile kükreyerek 
Uzerine aWmak istedi. 

O zaman kadın dundü· baktr ve 
Tarzanı gördü. Aslanın, onun üzeri • 
· • atılmak lııtediğlnl anlayarak: 

- Dur, altın~ diye seslendi: 
Altın aıılan, hemen, tekrar uslu blr 

Kadmın bu 7'1•1 ce 1
·1 Tarzanın 

ho~una. gftm .;ti. Fakat, o da altın. 

a~. kalır nu, derhal cevap verdi: 
- !yi ııma, · -,,edersem ı.izln as-

lan benimle tanrşr.ı~."" tı:nrz;ı:tll et -
miyor ... 

(Devamı vıu) 

Ne Garip Şeyter ••• 

İngiltere ne :ı~111: g 
· et· harbe gır . .p 

!ngilizlerin ıne§hUr 'fB) r 
• )ı~ 

sinin bir karii, çın ıı!# 
(1839 _ 1842) !ngııtcrc " 

t :ora 
harplere dair garip bir ._tlan 
kat ederek bunu gazcte>-e

1
st- btt' 

ı.. ı, 
Harbin son senesine ı1l "·ilca 

seneyi gösteren rakaıtııı~r ..: 
1 t ·ı alı 

(15) ilave edilirse 1g5 ~ }'~ b 
bu Hind iııynnının tarill tst 
58) gösterir. ~tlt1 

1858 bu senenin re.l<ll .. ~ ı:_d .r "ll'I c 
kOnu olan 22 yi nıve t tt..:,, 

b!~~ .... 
senesi, yani Mısxr nsr ~tti 
81) tnrilıi bulunur. A>"'

1 h 
ınc!iycye devam cdelirtı :. ı'' rılc 

Transval muharebclcrı Saati 
1899, (1809-1902) .• ı }'crrıc 

Büyilk harp 1902 llıişt, 
(lOH • 19) lt a •• ,....n 

1919 20= J039 uı · 
ıııır •ı 

Tcsııdüf barip dcg-il llt i 
d~ 
d . 

Günün ansikloP~
1 

Alman tayyare 
- Alma.n harp tan·ıı~ 

lcmda. ma!Cımatıntz? :sııtı 
bombardıman tayyareleri 

ne bıliyorsı.:ııuz ! ~ 

l: 1100 lıeygır lmV\'etiı1 ! 
Wrle mücehhez ''YunııcrS ııJ 
yareleri 500 kilogram l>O~ 
saatte vasati 350 ki10tıl8 t 

ıı~ 800 kilometre mesa!e 1Jİ 

Geçen eylllldc AlmnnlM 
lip tayya rt;ier!c Polo!1Yıı 
perişan etmi~lcrdi. .uı:fl 

2; 1400 kilo bomba > tl' 
vasat! 420 kilometre ııUt~ 11• 

zak mesafe l ·mbardıoısll p. 
rl "Yunı.ters 88'' tayyarclt 

ı t 
3: Evsafı aşa~ı yuk&I" ,_, 

vcl ııaydtklarımıza. bc:oıe> 
kel" tipi tayyareler. ti 

4: Dorniye 17-2 tayare1
' 

tikleri mesafe itibarile ı:ı~ıı+ 
saydığtmız modellerden 
evsafta tayyarelerdir. _ı:ıııd,ı 
bombardıman tayyareleri.il f1 
tayyareler mevcud\J' rl''3 

2~00 dür. ~ 
tlf 

- Alman avcı tayyıı.r ~O 
l: ''Messerşmit 109'' 10~ 

kuvvetinde bir motorla ııı jj 
SUratıeri 510 klloınett"': , ... o .. 
top!arx vo U\i~cr mıtra, 

dır. 
0 

2: "Hc>nkcl 112" huııd~ 
ıuodc>le müşabih evsattııdrf· 
3: "Mcsserşmit 110 .. 2.ıoVJıll 

vctiııde iki nıotörle ınuce P~ 
r11.ti 1530 kllorectrcdlr· 
relerin silb.hları iki top .;c 
ralyözdUr. !' 

\''' Birinci sını! Alman a ı 

t, a. 
l'ılıtı 

"'i 
birin 
llıa.dı 
'aa.t 
t•t 
hk, 
<!ahi 
tı\ır 

.s 
l'i\ti 
~~, 
tın 

lııiı 
birı 
Olu 
!>atı 
ta 
•ttı 

:;. Hayvnıılar şelı.irdı:, iıı•mnlar lilr. 

lardu.! - Bizim bildiğimiz hayvanlar 
ekseriya şehrin dı~ında yaşar, in • 
aanlar da §ehrin içinde. Yollar ve 
caddeler insanlar içindir. Hayvanla _ 

ört• • lerinin adedi rivayete !! ıeo'! 

·ve daha bir ı;ok demir ve tahta par_ - Alman keşif tayrn_rt p 
- Uzak mesafeler i!:111 l 

H11yv11n bunları yiyecek diye yut - satl 360 ltllomctre silr&LIC ! 

blllyor musunuz? lki tane l<oca koca 
gemi demiri v~ uzun zinctrlcri, par_ 
ç·aıanmış bir sandal, iki büyUk direk 

rm buralarda dolaşmnsı ekseri yer • 
lerde yasaktır. 

Halbuki l._anadada bir gehir vardır. 
Orada hayı.•anların l<ırlarda dolaşmo.ııı 
yasaktır. Şehrin billiln yollart ve 
cıtdclelerl onlara verilmi§ti.r. Buna 
mukabil insanlar biltlin glin tarla • 

ı muş oıo.c::tk. .. metro mesafe katedebııetı ( 
'!- Gültlüren ot, - Akdenizde İtalya glrllk ikişer motörle ııı 

"Dorniyc 11" ler dol<U:ı; 13 fi' 
!tadar yüksclebilmel\ ttldlr· 

ile 1''ransıı. aı·asında bir ada v&rdır: 
Sardunya atlası. Bu adada yetişen bir 
ot vardır. !smlno Sardunya. otu der-

. iti • 
ratıeri kA!I olmadığı ıÇ •" ,,,., 

ler. Bu ot yenir, fakat lezzeti o ka. yavaş yavaıı "Dornıyc ~ ~ 

dar tuhııt ve buruktur ki, imı:ın ye. releri iJ.rnmc eilllmekteılır• ..,, 
11\rda, kırlarda çalı.şırlar, ancak ak • ...cw dikten ::ıcınra yUzUnll buruşturur ve lcrin :ıilratleri 4.10 kilOw 1 ) 11amlan evlerine dönüp yatarlar. 11Gc .. a.dcla gi.ilC'r' gibi bir vaziyet alır. Yal. "Henkcl 70" ve "He v .i• 

Orada hayvanların kırlarda gez • ruz ,bu gülüş o liadar tuhaftır ki, tayarelcrin si.ira.tlerl :;şatt~1'J 
' DİK KAT D l K KAT ı mesinln ya..,a.I< edilişinin sebebi var - onu görenler sahiden kahkalın.larla metredir. M.otörlerf 800 ı:ıc., 

•~mı ,wmıı S A' R A v··· sı·nemas d I nıı~ıııı~ımııııımıııııııınııoo• :~~a~~~e~~:r:an~::ı~k~~;ıya tarla - gü~:e~:ı:c:i:~r~~:;nız otu yiyen de- , vc~~!:~;.~r!~i~c:şı~i~~c e:~:t ~ 
=f,E! 1 n a 1 zarar verirler. o cebir halkı hayvan- .... il ı' ,,. 6 il, aynı 7.amandn bültin etrafında _ lct'i mecmuu 1200 a· r. ltP 

1--CEGöst.eBrllmekteEoıanLmUenhninTen TbüyükAmuRvaffııkılyettKY& r cen maükemsmeluııınesseriu .. ~aarıre §oehrlareakkabpualmmua:.: buna en iyi bir kiler de gUlmliş oluyor. - Alman deniz tayyar;ıı61 
" " tıf. Iiı,ın gün~ dııha ynkm! - Tu- - 1500 beygir kuv'·et 1 ' 

1'e * Mide de,i;ril, ıı.ubar? - Ballnanrn lha.r değil mi? Kıştn, hava soğuk ol • nıotörle mUcchhez "H'efl rıc1 
. ııcdı 

ne lcadar bUyUk bir hayvan olduğunu cluğu halde, gtinc~ dünyamıza yaz - 330 kilometre .silr:ı.tın ~ 

1 
bilirsiniz. Fakat §imdiye kad11.r, aca: d~n dJlıa yakın bir mesafeye ,ı:ellr! kilo bomba taştrlıı.r. Bili )!• 

ORlJtNAL FRANSIZCA NÜSHASI FiLMtNtN ba onun bilyüklilğlinü hiç gözlerinL '!nı1!tn evveı:.: mesafe 1<11.tedebilir]cr· .. ıı.rc 
SON ÜÇ GÜNÜNDEN JSTiF ADE EDİNİZ. • zin önünde c11.nlandu:abilcliniz mi? M:ıdeın bUnır'Ş dünyaya daha ya • maynları denize bu tıl)) 

P:ı7'lrU>si al•~ammdan Jtiba.ren: MÜSTESNA OLARAK Fransız Size bu husul!ltıı., bir tlkir vermek kın, harnnın dah:ı ıııcıı.I< olnıası ıa. mı~lardır. . 0 ~ 

5
• ı - yeni hl l · b la 

1 
tır 1 için ~unu ııöylemek kA.fidlr: zımgelir, §eklinde düşünür. Bunlardan bruıka üç tıP A' 1 ınemacı ıgmm r ~a ıeo;fnne aş nıu:~' Geçenlerde Okyanus adalarından Fakat işin aslı öyle değildir. Zira, yaresl daha vardır: ••Blo!J'l·•(I,., 

l 
IF.!!!. na an IA\ n e ~ d6 @\ ~ O.n @ IA\ ;:~';":.:":..~~:·.,::;:,~;; ';:~~::: ~.:~:"•·;:ru:~:.:."".:~~·~:n;;; .. ~;~::·~:.:: .. ~;;~::.~~ 

-= ~ ~ U U lb Q . , ~ U U rıp baktıkları zaman neler buldular. ııntnıaz! de 300 dür. ~ , 
!! \"lCTORrR~NCl:.:N-MADELE1NE OZERAY ve LOU1S JOUVET tarafm<lan h&rikuJii.dc birliSS S • • • 

1 tnrz(l& y:ıra.t~.J:ı~ Ye Yene<lik serglsin<lc ikinci biiyük ınükiifatr kıı7.Rnmış olan 1.ıi~yük, calibi.. -~llillll!!llll~ BU GuN T A K s i M Sinemasında 
-~ --dJkkat n f'm~QfSİZ bir filmdir,.. mıııııııııııııı11mııııııım11aım11B•• f1'i ~~VVVVVV~V'v' ~ ~ 

• ı~~im~ııımrn ~~n ~••ı•mıı:ımırnııım111nııınım!m~nıııoo~~ıımmrüıiı1111mm11mııımııı~ıııııııım11mı~»m~ıı111ın111~1ınmmm~~ımmrımiımı~ııımaım ili ~ 

Kuclrcfinin en büyük hıı.rika8ı, on binlcrc.e kişi MP1"tı,I 

~ liı'3' i . ~ E u;;öi!1 lJJ G O N l Sinema dünyasının en parlak 2 ;rıl<lızr ~ 

I M_ ELEK j F R E DE R tf M A R C H 1 
l ·-·~.~~.~~~~~J J O A N B E N E T T 

ri~lr.nclirecekler, nefi<t Ye A"öriilmcmi$ bir me\"7.uun ZE', ·kini yarıı.taolthırdır. 

Hayatı, Haksızlığa isyan .. , 
ı;uıtil 

.1J~yel~n: 1':KJ,ER ,llJRNAJ, ve iki kı,.ınılıl.: tUrlq;e söı.lil 

Bu~ ıal\t 1 '1'e 2.SO da. tenzllAth halk matineleri. •• 
r.~~ l~llıııt• i•ıi,e olartık: M. G. M. DlJ.:_\,"YA \O ııon muharebe lıınıu~ 
lJi·-~; !lı ~ nıı~iin sant 12.-15 ve ~.30 da. frnzilath halk matlnt"kri. ~---- , ,, ' " • • : , . ~ . , " ,•;r ı: , • ' ' 1 _ t ,' ı,, 11 I 1 : : ,', ı:, ~~~m~rnıımı~nı1111111ooıımmıı~ımrnıım~mıımııımm, 
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tof Kolomb'un 

nıurtasına Doğru ••• 

At/antikte vapur, 
et! giilleşle yarış eder 
11)..p 

EOnebl temasları 
organ.ize etme işi 

IG. Saray-Beşiktaş 
yarın karşılaşıyor 

ıı•r Yazan: V asli Rıza Zobu 
c~ " - 31 -'-'rt1t3a 

~tla.ntik "~ilkrinden ay'rılrp 
!ıtri, her denızıne açıldığımızdan
~ca sa sab~h yataktan kal -
ti ah atıerıınizi "bir saat" ge
~'n blroruz. İlerlcıdikçe, gerile -

t~taıı:?0Iculuk ı. 
~tkın .. uı1~ 11Nevyork arasındaki liıııdcki r.rı saat olduğunu e -
1ttinden .. ~ Bankası' nın not def· 
tttj alın °~renıniştim. Ama, bu 
h.Paca - a ışini N evyorka çıkınca 

tı1c g.~2 sanırdım. 
s~atirrıT~~~eri çok yadırgadım. 
hıııe-· . ~~eltmemiştim. Akşam 
llıı' 1 gını "·k· d " d' ·1 ~ 
1 ş erdi 1 ""' ız e ıye ı an et· 
.~ancak Ialbuki, benim saatim-
biaipJi do~uzda gonk vurdu .. 

~~. İntiz ne nayetkar vapurda bu 
-ıı.... anısızlık!'' d" d " .. <! ~ .. ı. lvt: ıyc uşun -

e, akş aaınafih, ortalık güneşli 
lllrnadı·~rn. olduğunun farkına va

g1 1 • 
b· ~ Clnekt çın, in'San acıkmıyor. 
lrınc k den sonra, gecenin on 

llıadı. G~ ar bekledim: Grup ol· 
' 0 21 . aat ~ec . erırnden uyku akıyor , 
taf aydcnın on biri; ama her ta
~altacak '0lık.. Güneş, yüzümü 
t ahiJindc k~dar kızgın .. Bu şerait 
1lır ıno gece uykusu" na ya-s . 
ti '1!'\ki g .. 
k Ştilcr. 13 uncşle vapur yarışa gi· 
.°ıuı,0r atınak irin biri önden 

tı • .. :ı: 
ıı de • gozden kacırma111ak i· 

ıtq 1 Vap • a·' suratı ur arkasından otuz iki 

0;rıcriıe ~ onu kovalıyor. Biri • 
p UYorsa ~~".eleşecekler diye, ne 
atlı:~>"o ızım uykunun başına 

ta r ..• '\'at 
._ Yatan . sı namazından ıon-
~ cı_ d~kı rnüslümanlar, gibi, 
'la~ a ortalık aydınlrkken 

-~layın~"b ld .. 
İki t saat ~ ~·· Vapur gun
h &aat al rn~ gen alıyor; ben 
oın:ı Yeınc~~a?ım ... Böylelikle a.ı.. 
r atağı ..... I: ı aı birar. erken yemiş 
ıııc1 '" a rna -c gi.i • yatagrma da vak-

n kararınca yatacağını. 
\. . .. 

~"lele] 
t tc . c ntühim r. Arkadaş ha • 

fıtıd tirdi· K.iba a " · r yolcular taM. 
llıcrika1zY~at eden, genç bir A -
~dil bi 1Ploınat varmış. Avru· 
ht r tetkik l"tı.chruı ı seyahati yaprp, 
dı~taıı ıı eı siyası vaziyeti anla. 
l>or... Otıra ın-lek t• ı..:ı •• •• 

. 
yüzünden harbe giren bir çok 
devletlerin günahsız insanları da 
rahata kavuşsun!" 

• • • 
Amam ben de ne kabus g

0

eçir. 
dim... Deli diplomat 1 Rahat ve 
huzurumu kaçırttı... Beş gün 
sonra harp 1 Sen gel de onu be. 

nim külahıma anlat!. Nerede bu 
bolluk .. Ortalıkta bu parasızlık, 

Almanyada bu açlık varken, har· 

bin çıkmasına imkan var mı?. 
Dilimi bunlar?. Haydi ''deli'' 
diyelim. Yanlış bir halt edip 
gülleyi savurduklarını farzede. 
lim .. Böyle, yokluk içinde çıka. 
cak bir harbin ömrü :de nihayet 
be~ altı aydır.. Et, ekmek, yağ 

yerine gülle mi yiyecekler?. O, 
biraz demirden leblebi olmaz mı? .. 

Bu düşüncelerle yüreğime bi· 
raz su serpildi... 

Akşam yemeği haberini veren 
gongun sesini duyunca kendimi 
sofraya attım .. Harp lafından ka. 
çan iştihanu, sulh hülyasiyle ge· 
ri döndürmüşken, hemen birkaç 
lokma yemek yiyeyim ... 

VASFI RIZA ZOBU 

) 

d ·«ıuı .. Sa ....... e ıne uonu -
. lı.lcça ı. 10nlarm birinde, ol - Kadm - Ama tuhafsınız, da· 
ır~ .ıı.alabaı k . 

- İtalyan karikatürü -

etilli 1 hır grupa, nutuk hA ilanıil!k etmeden harekete ge· 
-..... A.,r ı .. Demiş ki: çiyorsunuz. 

ht, Yİ.İtd Upa~a gördüğüm vazi - Erkek - Şimc!i büyük devlet" 
~d }'a ''e])yüz tehlikelidir. Al • ler bile ilanıharpııiz harekete ge· 

<>Ja anz· " h Yl llih ~~ tncselesindcn çiyorlar. Bu kadar geri fikirli ol-
'1-t> ila ayet beş gün" sonra mayın. 
'1 a, n edecektir t.. 

taıı.. canına ı A 
&ıl .. lY 1 belayı otur a-

Son ocnebl temaslarında gözU
müze çarpan mühim noksanlardan 
biri de organize etme ~in sa
katlığıdır. 

Herhangi bir memleketten bir
kaç ecnebi mutavassrtm yardımı 
ile getirilen takımlar Ankara ve 
İstanbuldaki maçlarından sonra 
ekseriya şehrimizde bir hafta da
ha kalıyorlar. Bir hafta uzayan 
beklemeden sonra üı.knnlar iki 
zayıf ekiple karşıla31yor ve 500 ü 
bile aşmıyan bir seyirci kalabalığı 
önünde A vrupanm ~öhret yapmış 

bir takımı, tıpkı kedinin fareyle 
oynaması gibi, alaylt, eğlenceli 
bi rmaçtan sonra ecnebi takınır 

Yarın 
li~< 

yapılacak 
maçları 

Beden Terbiyesi lstanbul Böl· 
ıesi Ba§kanlığından: 

4 • 2 - 940 tarihinde yapılacak 
maçlar. 

TAKSIM STADI: 
Silleymaniye • !st. Spor, Saat 

ll,30 Hakem: Şazi Tezcan yan 
hakem; Fikre( Kayral - Ziya Ku· 
yumlu; 

Fener • Altmtug ıwı.at 13,30 
hakem: Halit Ezgü yan hakem: 
Muhtar - Müeyyet Güredin; 

Galatasaray • Beşiktaş 15,30 
hakem: Adnan Akın yan hakem: 
Şazi Tezcan • Halit Ezgü ; 

ŞEREF STADI: 
Şi~li · Kale saat 10 hakem: 

Buri Bütün yan hakem : Sami 
Asla • Hakkı Erte ; 
Beyoğluspor - Galataspor 11,45 

hakem: Refik Top yan hakem: 
Halit özer - Rahmi Atasayar; 

Y. Davutpaşa • Feneryılmu 
13,30 hakem: Necdet Gezen yan 
hakem: Halit Üzer· Sabahattin; 

Karagümrük - Anad~lu 15,30 
hakem: Bahaettin Uluöz yan ha· 
kem: Fahrettin Somer • Sadık 
Ceyli; 

FENER STADI: 
Beykoı: • Hil~l 13,30 hakem: 

Ahmet Adem yan hakem: Ne§et 

Şarman - Selami Akal : 
Vfa - Topkapt 15,30 hakeuı: 

Tarrk Özerengin yan hakem: 
Sami Duransoy - Ihsan Bayrı; 

!miyane tabirile (bir çuval gol) 
atryor. 

Ecnebi taknnla.n getirmekten 
maksat istifade olduğuna. göre, bu 
~ekllde yapılacak temaslardan is
tifadenin ne olduğunu, çok düşiln
memize rağmen anhyamadık. Bu 
bize organize işlerinin zayıf ve §u
nun bunun elinde olduğunu göste
riyor. 

Halbuki birçok bürolar ve geniş 
teşkilatla faaliyete g~mi~ olan 
Beden Terbiyesi Genel Direktör
liiğü niçin bir organizasyon büro
su kurm.a.m1Ştır! 
Takmı. Ankaradan atanbula. ge

lip de haftalarca lııtiraha.t edece
ği yerde, oradan hmire geçip bir
maç yapamaz mıydı! Bu hareket, 

.mem.l~kette körUklenmek ihtiya. -
cmda ol&ll apor hareketleri için 
gtlıel bir ba§langıç teşkil etmez 
miydi! 

Haklı olarak istiyoruz: 
Beden terbiyem dimtörlüğü 

bir de organizasyon büroeu kurup 
arada.ki mutave.ssrtlan kaldıra -
ra.k ecnebt taknnları getirmek ~i
ne tam bri çeki dlizen. vermelidir. 

Sert · oyun yüzünden 

iki oyuncu 
cezalandırıldı 
~n hafta oynanan İstanbul 

Iiseei ile Sanat mektebi arasm. 
da.ki maçta hakemin müsabaka. 
yt tatil etmesine sebebiyet ve. 
recek derE!cede sert ve favullü 
oynayan Sanat mektebinden 
Haydarla Adnan 940-94:1 den 
seneleri zarfında mektepler ara.. 
sın.da yapılacak bütün spor ha. 
reketlerine iştirakten menedil _ 
mişlerdir. 

-0--

Pentalton birincilikleri 
baılıyor 

Beden IJ"emiyeıi Genel Direk.. 
törlüğü htanbul Atletizm Ajan. 
lığından: 

15.2.940 Salı gU.m1 aut ı 7 de 
durarak uzun atlama ve gülle at· 
ma ile Beyoğlu Halkevinde Spor 
salonunda başlryacaktır. 

8.2-940 Per~nbe gU:nü aut 
18 de B. J. K. Salonunda yilk&ek 
atlama; 

11.2.940 Puar günii eu.t 10 
da Kollej salonunda kOfUlar ya· 
ı:-Iacaktır. 

Lik maçlarının ikinci devresinde Beşlktq bu sene, b&§ mevkii ıoraı 
Ga.lat.uaray - Be§iktq yarın Takaim etmesine rağınen pek parlak bir man-
•taduıda karııl~ıyorlar. ura arzetmJyor. 

Bitmek Uz:ere olan lik maçl&rmdan tk1 hatta. evvel merkez muha.ctm.. 
tehir edilmi§ ola.n Fenerbahçe - Be- leri Sabrinln de bacağı kınldıktaıı 

§lkta§ karıııqma.ıımı bir kenara bı- sonra, bo§al&n bu mevkU müdafaanın 
!!akacak olurııak, maç ikinci dev- lUz:umlu bir elemanı ile örtmeğe uğ
.ııenin mUbim bir k&r§tlaşnaazdır. Fa,. raşan siyah - beyazlıların mUda!a.ala
~at bu ehemmiyet, (acaba hangi ta. rr, bu maçtan ııay:mz sıyrılacak kada.r 
k.ım ka.zanacak?) Lııtıtııam cUmlesl· kuvvetli değildir. MUda.taamn a?&Dta. 
ıain doğurduğu meraktan ileri geli- jz, Galata.saray muhaclınierl.Q.l.n ekh. 
~or. Yokııa, ııu takım kazanırta bir riya tutan bozuk oyununa rastıamui· 
derece yUkııelecek; bu takım kazanır· le meydana çıkacaktır. 
a, ıampiyon ol&cak ıeklinde bir va,. Hücum hatlarının karııımd& aat-
ZllyeUe kattı kar§ıya deflllz. laın bir hat vardır: Galatasaray mil· 

Galatasaray ka.zanııa da, kaybetae da.taası .• 
~e yuJyetinde mUhim. bir defiılkllk Şu halde yt.rmkl oyun Uzerlnde .ı 
Qımıyacaktrr. Beşiktaş da öyle... Fa· mühim roıu Galatasaray muhaclm
lqat Bqiktq kaybettiği takdirde, llk lerl oynıyacaktır. Hücum battı bozuk 
~mpiyonluğundaki yerini muhafau. blr gUnUne ruUarııa, yUk müdafaaya 
etmek için dJfer müa&balcalarım ka· binecek ve herha.lde çelin bir çekfıme 
$Ilmak mecburiyetinde olaca.ktır. aeyredecetf.z. Aksi tıaide, d&lma taze 
qnutmamaıı ki bu mUsaba.kalann 1- n çevik kalabilecek bir G&latuaray 
çf nde Fenerb&hçe karı:ıılqma.sı d11. teh mnda.taası haıınn tarafa pek göz aç. 
llkelidir. brmu:. Neticeyi. bugtinldl n.zt;rette 

!Binaena.leyh Beı:ılkt&f yarmk1 maçı 'ft normal l&.rtlar dıı.blltnde Gtı.lata· 

t4b1t kazanmak ı~ oymyaeaktır. saray lehine g~rmek IA.zmıdır. Faka.t 
q..ıatuaray iM, birinci devredeki 1-0 Be~ da daima (Beklenllmeyen 
l'tt mı.ğltl.blyetin acmnı çıkarma.ta ıeyl ya.pan bir takmı) olduğımu ka
•lıı Jyl bir reT&nJ maçı yapma.ta çalı- bul etmek mecbur:lyetJndeyiz. 
ıacaktır. 

tıte ma.çm ehemmiyeti de puvan 
c.ıtııetıııdeıı :ıriyade bu noktadadır. 

Gala.tuaray IOD zama.nlıı.rda en lıruT 
Tftl.l takım olduğunu bl?'Çok oyun· 
I~rla lsbat etın!§tlr. 

Erkek mektepler 
Atletizm heyeti 

toplanıyor 
Erkek mektepleri kır koşula. 

n lik heyeti pazartesi günü sa~ 
at 16,30 da Maarif müdürlüğün. 
de toplanarak aym 18 inde ya. 
pıtlaca.k koşula.nn esaslarını tes. 
bit edeceklerdir. 

-<>-
Atletizm heyeti 

toplanamadı 
Dün 3kşaın toplanaca~nı haber 

verdiğimiz kız mektepleri atletizm 
heyetleri ekseriyet olmadığından 
toplanamam1~ardır . 

--<>--
Güre§ müsabakalan 
Pazar günü Şenbahçede ma.nıf 

TUrk güreşçileri arasında mUsa -
bakalar yapilacakbr, 

Saat 13 de başlıyacak olan mU
•ba.kalarda Molla. Ali Ahmet, 
Gnnenli Kara Hüseyin, Mnılyim, 
Foma.k Mustafa. gilreşeceklerdir. 

Futbol Ajanı 

Niçin çekildi ? 

\,!'. ~vukat Abdullah Gtlı -

hti!a ettiği haberuıi dün verdiği· 
miz htanbul !utbol ajanı Abdullahm 
istifa.aın& 11beb, ya.mı oyn.anıı.c.e.k G&· 
lata.saray - Betikte.§ maçı yUztlnden 
çıkan 1htlll!t.Ir. ' 

l\~rilca?10ıtrıat bu.. Hem de 
~u bilini t. 'Yarı İngiliz: sayılır. 
/\da.... .Y~k de ki 1..!t k ı 1\ .. ,, ıııy t . m uu.ece 
~ ."ru.Paya a~ Yazıyeti tetkik için 
tıı ,,.. Cltnıiş. 'Yanılacak de -

liapt 

Çok • 
pıpo yaş~tao 

Birinci devrede hU5Ul1 bir anla,ma 
ile T&kmimdekl maçla.nnı: Şeref at&· 
dm.d& yapan Ga.l&tu&ray • Beılktaı 
UdDCI karfilafmayı Ta.Ulı'ıı atadm.d& 
y.p..-alrlar n huılat tamamtı• Gala· 
tuara,a kal.ae&ktı:. Halbuki bu at&d· 
da biuest olan GUnl!I§ hiçbir t&&Uyet 
purmeden, d&h& doğrusu ortaklık 
vaz:ltf,linl yapmadan Ga.lata.H.r&:ym 
temJD etU#i haa:ı:lat& o~ olı.ıprdu. 

'olta.kıar:~tuk 1 Demek, Ncvyork 
}'ı·a'alt gcte ak dimi kolumu sallı-
ırvd r en A en b' • vrupanın §ima· '':Y h ır top g· ~ at içi Pathyacak .. Aya 

.
1
1bi; bu ~ hazırlanan mermi 

ı crliy .... ,_ durmadan ıüratle 
~at ~"e.,. ; bü .. ' 
v alı:. l{"l tun dünyayı dola -
tıııd "' aklan-. . . 

c14- .• 1Yara1t e ·:··~zı~ dıbınden 
ı_. gu bir g çıp, tnunasip gör-
"'t b·· :Yerde . . 
~ UtUn tih lŞtial edecek. Bel 

lla e haıtct;:r1ı kanla boyayacak! 
h }'di bir ,1ın de yola çıktım! 

n,h .. ilkılsı.zlık • 
t "%.. ettım · dün· a tı ur tıcun k , 
ija c 'lardx l 1 a adar uzanmak 
"ille ~im~ ~n böyle ı:aman
hu ll\cli .• Alın otcsinc bile geç -
rtıa l>aha.nct drrabbi,. bu uzak, 
ıaı ileler ıreı Y~., kitnbilir başr 

tı .. Cıceltt Al . 
,,.;_ lettıile · · 1?lan denı -
~"le l"· rı, hu a k 
Ya u~~ . çr denizlerde 
b Pt~: 'lu . • hır kahramanlık 
attr~ ~ A.'ınerilı: ' · 

ba}'ra .. alt .. liay<ii an gemisini 
~,_ gttı.ı aça bun~r da harp 

~.. l:i Cak .. y 011 ka 
()tı u fren lt . ar pana-
}'~ Para }>ok. ellerınde, cepte 
}' e dota}a ' ~aç, •efil, serseri • 

t bir ı tagıın °N .. h · 
fa.brilc oka.ntacıa b. ı ayetinde 
da.r ilda atncıe ulaşıkçı, ya bir 
Arı <leva.ttı cd ... Barbin ne ka
(S ı]c Aı~l cceğini kim bilir' 
}'lett arrn da · 

lı .rse, ~ }'anılma ba ~l 
lf?ı l \' , \'J.\d g I 

~akı . ... u Alrn tte ldua: "Alla-
arın an kuıı 

aç " ı artık bi . arının er • 
e Yok tir! Benim gibi 

şın öksürmezler. 

nitüntın aleyhinde .c>yliyeıler · 
pek çoktur. Bir kere göğee doku .. 
nur. Orası tüpheeiz. İnsan hafif 
bir göğü• nezlesine tutuldtığu 

vakıt bile tütünden rahatsız olur.• 
C1g-ara dumanını ta içeriye kadar 
çekip sonrada burunlarından du;.. 
manmt çıkaranların hem.en hepsi 
yaz, kıt öksürürler... Fakat gö. 
ğüs nezlesine ~tulduklan nman· 
lar da, tütilnün dumanmı içeriye .. 
çelcıneden, her gün lbir kıaç paket 
cıgara içenler n-c yum, ne de la. ~ 

. . Tütün mideye dokunur c Ona da fUpbe yok. En iyi delili 
ilk cıgaralarını içmeğe heves ·~en gençlere derhal bulantı 
gelml'si. Fakat cıgaraya alşmıı olanlardan bir çoğunım bun. 
dan dolayı iştahları azalmadığı! gibi, bilhassa pipo içenlerin 
yemeğe pek ziyade iıtah hiS&ettikleri methurdur. Dem~k ki 

ı alışıklık mescle!i. · 
Bir riva~tc göre2 tütün C:ıaınarlardaki t&n•iyonu arttı

rır. F'akat bu rivayet de, damarlarındaki tansiyonları fazla 
olanlardan çoğunun cıgara içtiklerinden olsa gerek. Çünkü 
tütünu bxraktıkta.n ton:ra tanıiy.on fazlalığı yine devam eder. 

Urun ömür mütehaa«ısı doktor Hilflan'm kitabına bakar· 
sanız, tütün insanların ömrünü kısaltan .ebeblerden biridir. 
Çünkü tütün dişleri bozar, vücudu kurutur. benzi u.rartır, 
gözleri ve hafızayı bozar. Tütönün bU marifetleri ~ğx da 

vardrr. 
Ji'aklt tngilttrede UI09 yılında 107 y~ıında olduğu halde 

göçen Mis Nay adında kadma, uzun ömril n~ uyCde kazandı. 

ğını sormuşlar: 

Yaztn: Dr. G. A. 
- On iki yafmdanberi her gUn il:>r kaç defa doldurup 

~ti}im pipo aayesinde ccvabnu: yenı:q... İıtan'butda da 
· galiba doksanmldan 90IU'a. göçen • me1hur bir hekim, bir gün 
tütün aleyhinde bulunuılara: 

. - Tütün o bıdat zararh ~ ki beni ıekıen yaıµıa 
~dar ya~ttı!. De:miıti. Htt halde tütiintm ömril uze.tmak veya 
_kısaltmak tesiri olmasa cerntir. Tiltün içerek ~ç ıidenler 
çok olduğu gibi, tütiln içerek çok yap.yanlar da çoktur. En 
büyük ressamlardan Karo'nun &ekseri yaımda olduğu halde 
son gününe kadar ağzında pipo bulundufu ha1de çalııtrfı 

mcıhurdur, 

Tütünün urannı terkibindıe !bulunan nikotin maddeftıe 

atfederler. Halbuki tiltnn içil.inen ucu. lazannca nikotinler 
.nybolur. Nikotinle sehirlemneye hekimlik tarihinde yalnız 
bir miaal vardır: O da bir çolı:: tütUnlln terkibinde bulun&n 
nikotini toplayarak ka.ten humma içirett bir aldamın cinayeti 
vak•ası ... 

Tütünde bulunan nfkotinik uik maddenin P. P. vitamini. 
ni.n eııuı olduğu timdi meydana çıkmıttrr. Bundan dolayı 
o madde Pellagra •tmna den olmaktadır. 

Fakat den ol.an her ıeyin mutlaka iyi bir teY ol.matı 

l!zmı ~l.mff. En iyi bir den yeri™t ıöre rehfr olur. TütUn 
de C:Syle. Meaell göpünden, y\ireğinden lıuta olanlara zehir 
gibi tesir eder ... Dcmk ki adamına c&-. 

TütUn hiç içmemek tUphesis iyidir. Ttıtiln içmiyen 
dünyanın z:evklerirlden birinden mahrum kalmakla bf'raber, 
hiı; olma.na, taaamıf eder. 

Fakat tUtihı içmenin yolunu bilip te onu uru c&meden 
i~nlerl ayıplamaya da bir hak yoktur. TUtln .. ol•• keyf 

verici esteki maddcler•gibi delildir. 

Bunun Uzertne h&nl&tm k"Ddia!ne 
l&&lma.amı temiıı içtn G&lataaal'&y Şe
re; •tAl.l.uıda oynamak 1ııten:ıi11Ur. 

Ajan da eııuen fikııtüre uyan bu 
hanltetl kabul etmııtt.. 
Alacağı h1aeyl k&ybetm.mek ıctn 

derhal teeııbbüae geçen Glln8f klllbü, 
klilplcrln bir maçlarmı kendi aahal&
rında yapmalan hakltmdakl karara 
istinat ederek maçın T&Jmmde yapıl
nı 11.mu ıatemı,t:sr. 

Futbol a;7amnm Şerette, lldnct rei
sin Taksimde yapı:lmıumı latediği maç 
a rt.aya bir 1ht11At çık&rmJf n nlha· 
yet ajan Abdullah 1atıfa. etı:ııeğe mec· 
our kaımr,tır. 

Yerln1n en 11.:Yıkı olan Abdullııh bu 
surete, futbol ajmlıtmx terketrıii§ bu. 
luouyor. Yerine kimin getlrlllıcetf. 

henüz maltlm defildir. 

Beyoğlu Halkevinde 

~ ! voi;;b~r~~c~rı 
l Ru,un Beyogıu bal.kevtnde erkek 
J takımllll' araamda voleybol muııaba-

11 !t~:,,:a._:.-:: =:~ıa.rdır: 
.ıcrk~ JmJalllm tatıklll ea.&t ıs,30 

j ~ • Ticaret sa.at . 1' 
R&~ • Du11Haf&ka. sııat 14,30 

1 

; ALEMDAR sinemasında 
1 
1 1 - Cezair Sevdaları 

2 - Lorel - Hardi 
Hovardalıkta. 



Hizme maskesi takan soyucular Petrol akıqormuşl 
arsa cazalandırılmal!dır 

(Baş tarafı 1 inrlı!e) 
ne kadir bilir insandır. Hafik kay
mnknmmdnn bahsederlerken içleri 
titriyor: 
"- Allnh ondan razı olsun, di

yorlar. İki elimiz yanımıza gele
cek; kaymakam ayağında ça -
rık köylerbnlzl hep dolaştı. Her
kes onun gibi olsaydı .•• ,. 

Takdirsizlik 
Şimdi bu güzel misall bir b36ka 

hiidlseyle kanplaştıralmı: 
Reşadiye kazn.sma tabi Ortak8y 

35 hanelidir. Zelzele bu köyiln al
tını Ustfine getirmiş, bir tel: bina 
bırakmamış, köy yerle bir olmtı§
tur. Ölenler 85 kişidir. Enkaz al
tmdan 69 kl!Ji çıkıınlınışlır. Köy
de hayvanların yil?.dc dokean be
şi ölmüştür. Gene 35 hanelik olan 
Kuzgölcilk köyünde sağlam ola
rak ancak beş ev kalmı:şttr. 

Zelzelenin on birinci gilnil Re
şadiye kaznsmm Dutdibl karako
lunun kumandanı olan jandarma 
onbaŞTSI Eyüb köyijne geliyor ve 
köy bekçtsiııl yukarda bahsettiği
miz Ortaköy, Kuzgölcilk. Gilney. 
gölcilk ve !tuk köylerine gönderi
yor: 
"- Köy muhtarları gelip köy

lerinin vaziyetini, ölenleri kala.n
lan bildirsinler. Şayet muhtarlar 
ölmtlşlerse, ·yahut gelemiyecek 
haldeyseler başka erkekler, klSy
lerde erkek kalmamışsa bfrka~ 
kadm gelsin de· oralard& ne var 
ne yok öğrenelim . ., 

Onbaşı belki haber almak ifhıi 
tez elden bltirmelt için bir tedbir 
almış, birkaç köye nyn ayn gidip 
dolaşmayla çok r.am.an kaybebnek 
istemiyor diye hatıra gelir ya 1 

Fakat evvelA takdlrsWik llleJ'
i:Ianda. K6ylll cevab yolluyor: 
"- Bbı burada enkaz temısıe. 

meğe, aıen kalanlarmım anlama~ 
ga çalıştyonıs. Ana baba gQn11n
aeyiz. Sen ne diyorsun! Diıl!'rln 
tutuyor, hazır Eyüb klSyüne kadar 
gelmişsin; buraya da bir zahmet 
ediver.,, 

Onbaşı, bu aeta ild aıhhfye m&
murlle beraber geliyor. KlSylerln 
halini glSrllyor. Sıhhiye memurları 
yaralılara baktyorlar, hastane t -
davist gl>rmelerlnl zarurt buldul•
larmı tesbit ediyorlar ve dantı
yorlu. 

"- Re§adlycnin Çilhnne klJ.:. 
yilnde halka dağıtılmak Uzere 
gönderilen giyecek eşyasını. o 
klSyde tcv:ı:I il}inl fahriyen ve ha
miyeten üzerine nlan biri (bu a
damın ismi de bizde mahfuzdur) 
kendi eski giyecek eşynsilo değiş. 
tirmiş ve yenileri sırtına giymiş 

tir. Bon bunu göz.lerlmle gördüm.,, 
KUçüclik blr tal lıik halkın ynr

dan hiderini yaralıy:ın ve bir tek 
harekctile belki dedikoduler ya. 
ratmaya yol nçnn bu cliretkim 
meydann çıkarır: Ciiretk§.rı, yani 
ya bu fenalığr yapıın ve hizmeti 
m:ıske ya,P::ırnk soyuculuk eden 
vicdmıım:ı, yard:m kafilesine so
kulan sırt.lr.nr, yahut böyle lakır
dılar ortr.ya ntanlnn ... Dlı::e temin 
ediyorlar ki Hasan pek f!oğru a
damdır, yalan bilmez! 

Yol çavuşluğu yapan vali 
Zelzele mmtnlmcıındnkJ Ynlller

den birinin vekfUet emrine alın
ması dolayısllc o civar halkı ara
sında sıkan, fakat doğruluk dere
cesi hnkkında teminat veremlye
ceğimiz, b!r ~aylayı kaydedelim. 
Doğru olmasa bile, Milli Şef'ln 
tetkik seyahat.inin ne i;i bir tesiri 
kaldığını göstermesi baknnmdan 
dik.kate değer •.. 

Milll Şef teUtlk seyahati ıınıı.

smda bu valiye aonıyor ve arada 
§U mealde bir muhavere geçiyor: 

- Filan köyde za;iat var .mı? 
- Henüz haber gelmedi efen-

dim. 
- Ya filln kaza? 
- Oradan da haber alamadrk. 
- N a~nl olur? 
- Efendim çaresiz vaziyette 

kaldık. Yol yok, vesait yok. Kara 
loş bellmi:ı:i büküyor. 

- Yollardan araba lşlemlyonsa 
hayvan da geçemiyor ınu? 

- Evet, geçemlyor efendim. 
- !n.aan da geçemiyor mu T 
- lnaan geçebiliyor. 
- O halde neden köylere adam 

ve bunlarla erzak \'C saire gön
dermedlniı? 

Ve gene rivayete gl>re Milli 
Şef bu valiye emrediyor: 

- Yollan açtırmak Uzere der
hal adam çıkaracak. eiz de bu a
damların ba.şmda bir yol ~VU§u 
gibi yol açılıncaya kadar çalışa
ca.ksnnz. 

25 inci ~nü lff'len yardım Bu §ayiayı bize anlatanlar llAve 
~.. .s - ediyorlar: 

Biltün bu işler olduktan ve zel- - Vali filvnld on beş giln ça-
zele gfinllnlln üzerinden tam yirmi l~. On be§ gUn 80nrn bir rapor 
beş gün geçtikten sonra onbqt g&ıdermi5. Vekilct emrine almışı 
köylere mfijde salıyor: bu raporu mUtealdp olmus. 
"- Erzak geldi. Kl>ylerden a.. Yeni vali hakkmdaysa flöyle 

dam yollayın da Dutdibi kanık - diyorlar. 
lunda.n teslim alsmlar.,, "- Siirdden gelen yeni ''ali-

Ortaköy ve Kuzgölcllkden iki miz matııallah at~ gıöi çablityor. 
mutemed adam, ild hayvan nla- I Geldiği gündenberl hiç boş dur -
ra.k, Dutdibt'ne getiriyorlar. Eı·za- Jna.dı ve gezmedik köy brrnkmadI. 
la ve eşyayı nbp getJrerek bun. Allah onu bl.%lm b~ımı.za getiren. 
lar:r halka tevzi ediyorlar. den Ye ondan nzı olsun.,, 

Bakm bunlardan 35 hanelik 
Orta.k8ye dllşen mikdara: 

Hane başına 10-15 aded l: cıme 
eeker, hepsi 16 tek kalıp aabı..'!, 
5-6 çltt giyllcmiyecek derecede 
eski ayakkabı, hane bqma birer 
don ve birer g6mlekf 

Hepsi bundan ibaret. •• Xlnanu
sanlnln 24 UncU gllnllne kadar ya.. 
pılan yardım budur ve yaralılar
dan hastaneye katdmlmalan sıh. 
biye memurlarmca lfurumlu g8ril
lenlcr köylerde bırakılmtşt:ır, 

Hizmet mukesi takan 
ıoyucular 

Bu misali mesell Ha& b~ 
kammm harekett ne ka.r§ılqtm
nız. İçini% nasıl burkulur, Uztı1Ur-
8llnüz. Bir bqka misal, Kızılayu:ı. 
hUkftmeUn kendilerine gösterdiği 
itimadı - on binde bir bile olsa • 
sullstimal edenler olduğunu hatır
dan çıkarmayıp bu gibllerl mey
dana çıkarmak ve onl&n teehir e
dip cezalandırmak lllzumımu .ispat 
eder. 

FelAkctzedclerden biri duym.113: 
Reşadiye kaza.sının Tomara kö
ytlnden Tırmıkçı oğlu Haean de
mil ki: 

Fethi KARD~ 

Vali serbest döviz 
İstiyecek 

~nkaraya gitmiş olan vali LOt. 
fi Kııidar, belediyenin Elektrik, 
Tramvay ve sular idaresi gibi 
mile91eselerinin muhtaç oldukta. 
n malzenıeyi tedarik için 9 mil. 
yon liraya yakın serbest dövi2 
miltaadetıi isteyecektir. Bu par~ 
nm mühim bir kısmı ile Elektrik 
ve Tramvay idaresi için tel ile ray 
getirilecektir. 

Hüviyetini saklayan yol
cu bir fabrika 
mümesailiymiş 

Dlln §ehrtmJse geldlğlnl ve hllvfye
ttn1 aklamak btedttınl blld1rd1ğ1m1z 

ecneıı seyyah, ınsaflr kaldığı otele la
mlnl Hanrt ~ olarak yazdırmış ve 
bir İDg1llS fabrika mQmess111 oldu
ğunu, burada yedi ay kadar kalaca· 
ğm.t lfade etmıo, gazetecilcrln diğer 
bUtUn suallertnl cevapm: bırakarak 

aııcak 1kt gt1D .llODl'& gl>rQşe bileceği 

~klfndo multab<:tede bulunmuştur. 

Devlet Demiryolları ve Limanları 
işletme Umum idaresi ilanları 

Muhammen bedeli 28000 (YlrmlseJdz bbı) Ura olan (20000) yirmi
hin adet dar lıat kaym traversi 121211940 Pnr.arteal gUnU saat 15,30 
da kapalı sarf usullle Ankare.'da İdare bloB.llmda Mtm almacnktır. 

lln aı.t p'lllM iıitiyen!erlll 2100 (11d b1:ı yllz) lfralık muvakkat tc
mnat ile kanunun tayin ettiğ1 vesfkalan VC tekliflertnl &}'TU glln Sil· 

at H,30 a kadar Konıiayon Relı\llğhıe nrmelerl lhımdU". 
Şartnameler 140 (y1U krrk) kun.lf& Ankara. t:ı:mır, F.'\k~blr ''e 

Haydarpaşa veznelerinde satılmaktadır. (698) 

Haber aldığımı~ glSre tmıirli 
Bay Hıfzı Nalbantoğlu, İkttsat 
Vekaletine bir müracaatta bu. 
lunmuş ve müracaatı Maden Tet.. 
kik Arama Enstitüsüne gcvko • 
lunmuştur. 

Bay Nalbantoğlu bu müracaa.. 
tını teyit eden enstitüye de ayrı 
bir mektup yollamı§tır. 

'Bu rmktupta ezcümle denili • 
yor ki: 

"Petrol ararr:a tetkit: servisinin 
mesai prograımna dahil olan sa. 
balar Urfa, Mardin, Hmıs, Bas. 
bun, Berzat, Adnnaya mahsur 
kalmaktadır. Son zamanlarda 
(linyit) üzerinden sentetik ben. 
ı:in istihsali i~in s::>rfr mesaiye 
teşebbüs programı takip edili. 
yor. Adana. M:·rdin, Urfa, ha.va
lisinde yaprlrr:akt::ı olan petrol a.. 
raştırma faaliyetlerine gcrmi ve. 
rilen sondajlarının verifiye edil • 
mesine ramıık kalclıf,ı tel şir edil
mektedir. R ı müjdenin millete 
ya.kında \'eriimesinc imkfınrnı dU -
şündilkçc cidden mlitcsassle knl
maktayız. 

Bugünlerde yer sarsıntısı te. 
siriyle Sivas, I:rzincan, Mama. 
hatun, ve Ordu h:ıvalisiqde pet. 
rol indifaatına tc::a :iüf edill'l'.'esi 
kuvvetle muhemeldir. Petrolün 
zuhuru hareketi arz tahribatmı 
telafi edecek bir ına.l-ıiyet göste. 
reçeği şüphesiz bulunuyor. 

Fayda verip fayda almak iktı. 
sadın esaslı kaidelerindendir. Sa
ir madenler hakkmda maden nL 
zamnamesinin 32 inci maddesi 
mucit ve müteharrilere bir prim 
ve ihbariye vaadcdiyor. Fakat 
petrol meselesi ise bu kıyasa gir. 
miyecek mahiyette kanunt bir 
çehre arzediyor. Petroliin göster. 

Yumurta ihracı 
~eni tadilata göre 
nasıl yapılacak 

Yumurta ihraç nizamnamesi. 
nin muaddel yeni şekli meriycte 
girmiştir. 

Yeni taldilfitla ihraç olunacak 
yumurta1ar standart, natUrel ve 
sanayie mahsus yum9rtalar oL 
mak üzere esaslı iiç zümreye ay. 
rılmıştır. Standart yumurtalarda 
birinci nevi, ikinci nevi ve kon. 
scrvc, birinci neviler tam taze 
ve taze, kcnserveler A ve B va
sıfları altında sınıflandınlacak • 
tır. 

Natürel yumurtalar samanlı o. 
labilecektir. Sanayie mahsus yu. 
murtalarda dahi kırık, çatlak ve. 
ya bozuk bulunmıyncaktır. 

Standart yumurtalar ekstra. l. 
ri, otta ve ufak olarak dört ih • 
raç sırufma tefrik edilmiştir. 

Bu sene yumurta ihracatmus 
çok hararetli gitmektedir. İbra • 
cat yekUrıunun 939 da 2,5 milyon 
lirayı bulması gibi bu sene de 
daha yüksek olması ümidi kuv. 
vetlidir. 

Adliye vekili bir tetkik 
seyahatine çılayor 

~ldliye vekili bugünlerde mem. 
leket içinde bir seyahate çıka • 
caktır. Vekilin Kayseri, Niğde, 
Ulukışla, Afyon, İsparta, Bur. 
dur, Dinar, Nazilli, Aydın, tzmlr, 
Manisa, Balıkesir, Kütahya ve 
Eskişehirdc tetkiklerde buluna • 
cağı haber verilmektedir. 

Kaymakamlar arasm<Ia 
nakil ve tayinler 

Erdek kaymnkamı Feridun Ka 
lecik kaymakamlığına, Ragıp Sa. 
vaş İmroza, ihsan Azak Erdeğe, 
Sivrice kaymakamr Bozdağma 
Burçka ltaymakamı Fahrettin D. 
gına, Alaettin Turgutluya, cmnL 
yet müdürlerinden Edip Pazar. 
cığa, ve hukuk mczunlarmda.n A. 
dil Onaran Burçkaya tayin eıdil. 
mişlerdir. 

İdaresizliği görülen Siirt em. 
niyet müdürü Kemal Alyanak 
vekalet emrine alınmıştır. 

Kürk tacirleri bugünkü 
ekspresle döndüler 

tngllterc ile yeni ticari l'nlııı1malar 
yapılmıı..ııı üzerine Londrnyıı. giden 
kürk tacirlerinden roUrcklwp bir he
yet bu sabahki ckspre.'!le cfonnınştür. 

Bu tacirler, 1nglltercde çol> 1)1 kıı.. 

but gördılklerlnt, tceşbbUslcri dostane 
ve mU.r:ıalt surette kargılnndığmı, ya· 
kmd3 l:Urlt slp:u1~cnne l.ı:ı.şlannblle

ceğlnl söylerr:ılşlcrdlr. 

l\:arabUl\' ~,.tık 'o demir tnbr!lcalan 
için çnğrılruı nıUhcnılmlcrd n dört 
klşlllk bir g-nıp da lnıı;Uuktt ekspres· 
le E"Clenle.r a.rıu;wctndrr. 

diği bu istisnai teldJdendtr Jd pet. 
rolün ihbariyesini tesbit etmeye 
kanunen lmkin glSrmedikr ve 
prim me$eleainde Vekiller Heye. 
tinin kararım ... , çıkmasını ileri 
sürdüler. Sair madenlerin vazi . 
yeti petrole kabili layu te13kki 
edilmiyor. Keyfiyeti Vekalete 
arzetmeye lüzum gördfiler,. 

Bu !delilleri size ar.zetmckten 
muradını, bu tebligatın yapıtına. 
sına dern.Iet buyurmanızı ricadan 
ibarettir.,. 

Bu mektubun tarihi 27-12-
1939 olduğun:ı göre §İmdiye ka. 
dar su petroiün j&tisnai vaziY,eti 
dol:ıyrsile hususi bir kasiflik mil.. 
kafatı tahsisi ci~ıeti hallolunmu§ 
ise veya hal şeklini Nalbantoğlu 
kabul etmişse Nalbantoğlu san 
çizmesini giyip (akan petrol) 
rehberliğine çıkmış ola-;aktır. He 
men dua edelim: 

Yolculuk bo~a ç.'kınaya t He. 
nilz rnUkfifat tarafı hallolunma • 
mrc:sa bu defa da memba buhın • 
masıl\3 ve membaın ela zenginlik 
dere~sine f?Öre biz kendi hesa • 
bımıza bol bol vaitte bulunmayı 
kabul ediyoruz ... Bu yalnız pctro. 
lü bulma:ıın ikramiyesi olmaz; 
yıllardır umurr.i menfaat mesele.. 
leri üzerinde ha,.bi çalı!ia.n Nal. 
bantoğluna da dolavrnilc bir mlL 
kafat olur. Yalnız Maden Tetkik 
Arama enstitUsiinün nğır aldığı . 
na bakılırsa Nalbantoğlunun pet. 
rol akıyor dediği yerde bir ıerap 
olduğµna kani ıclemdı;tir. 

Fakat adamakla mal tükene • 
cek değil ya: Mahmut ljıftıya 
bir anlaşma yolunu bulup (Hay. 
di göster bakalım 1) demekte ne. 
ye gec~eli? .. 

Adliye Sarayı 
Vekalet Pro~t planının 

tadilini istiyor 
Adllye vekAlct1 Ue belediye arum. 

da btr 1hUilt çıkımotrr. tmar plb.ma 
göre. Sultanahmette Adliye as.rayı bl· 
naemın önlUıde 15 metrelik btr cadde 
bulunmaııı !Uımdır. Jialbukl bu ,.._ 
nl§ligt temin Jçln baptatiane arauı 
kAt1 gelmemekte ve .ııa.raym aığdınla,. 
b1lme!!l için Binblrdlrek taratmdaıı 

bir nıilyon liralık laUml!k yapılmaaı 
icap etmektedir. Vek&let 15 metrelik 

cadde açıldığı takdlrde dahi Flruzağa 
camllnln caddenin ortasında kalaca
ğım, ahenksızllk olacafmı bDdlrere'k 
imar ptAnmm Prost tar&fmd&n ttı.dl. 

llnl lstemektedlr. 

40 kişilik bir ÇeJC 
kafilesi daha geldi 

J\!manyadan kaçan Çeklerden 
mürekkep 40 kişilik bir mfilteci 
kafilesi bu sabahki konvansiyonel 
ile ve müıterek bir Fransız pasa. 
portuyla gelmiıkrdir. 

Burada bsa bir müddet kaldık. 
tan sonra Franaaya gidecekler • 
dir. 

Kafilenin baımkia eski bir Çek 
generali bulunmaktadır. Yugos • 
tavyalı Türklerden sekiz kişilik 
bir muhacir ailesi de konvansiyo. 
nelden çı~tır. 

Hadiselerin 
tefsiri 

(Bq tarafı 1 incide) 
mezse maden kuyulartndan kö. 
mür iıtihaalibm üç, beı milyo. 
na çıkarmak neye yarar?" • 

Diyoruz. 
Maalesef milli dertlerimizden 

biri memleket meıelelerinde zney. 
cut ihtiyacı gözlcrirr.izle gördü. 
iümüz halJe çak defa yapılacak 
iı hakkında bir türlü karar vere. 
memeldir. 

Ereğli - Zonguldak hanaaın. 
da dört, be§ milyon ton kömür 
sevkine müsait olacak ıekilde bir 
limana kati ihtiyaç bugüu değil, 
ıe:ıelet"denberi anlaşılrnıı bir ha. 
kiknttir. Fakat bu limanın Çatal. 
ağzında nu, Zonguldakta nu, yok. 
lll Ereğlide mi yapılma11 l&zım. 
geldiği meselesi bir türlü halle. 
dilemedi, gitti. Dört, beı ıene 
içinc?e bir kömür lirnanmın ya. 
pılı:cağı yer tayin edilemezse mu. 
az7.am kömür meselesinin kendisi 
naıırl hallooilebilir? 

Biz Türkler bu lıtt!imiz.le ka. 
pnlı n1trn hazineleri arasında ft. 
rahktan inlcye:n zavnllılara ne 
kadar benziyonız! 

Huaıı K:umçayı 

Sovyetler paraşütle 
asker indirdiler 

Helıft:ıki, 3 (A.A.) - }iinlandJya başkumandanlılı ,.., 
(lt .. ,.n 

" "Düşman dUn Kareli berz:ıhında Summa mıntakasmdaki 
landiya mevzilerine karp bUyUk çapta toplarla pek fiddctlJ bit 
teı açmış'tll'. Berzahm diğer auntakalarmda da topc;u faaUycd 
muştur. Sovyetler, diln tayyareler vaıııtasile memleket dahillll' 
bir çok devriyeler indirmişlerdir. Bu devriyeleri teıkil eden 
lerin hepsi telef veya esir edilmiştir. · 

Ladoga .gCSIUnUn prkında düşman, Finladiyalılann ellıtdf 
lunan amalara hücum etmiştir. Diğer mmtakalarda i§U& dcğef 
!ey yoktur. 

Finlandiya avcı tayyareterile topçuw tarafından S d 
tayyaresi düşürillmüştür.,, 

(Sovyet - Fin harbine dair daha evvel alınan telgrafla! ' 
cU aahifemizdedir.) · 

'Belgradda tam görüş birliği 
Belgrat, 3 (A.A.) - Havas: 
Markovi~ ve Gafenko bu akpm Markoviç tarafından 

cek olan z;iyaf etin sonunda btrer nutuk ısöyliyeceklerdir. 
1ki hariciye naunnın bu nutukJarile konferans me&alsi 

kında bazı izahat vermelerine intizar edilmektedir. 
lyi haber alan mahfillerde beyan edildiğine göre konfett' 

ım baş1a:ıgıcındanbcri tam bir görÜ!J birliği kaydedilmiştir. 

Fransada bir kağıt fabrikası yandı ut' 
Epinal, 3 (A.A.) - Vcsges dağları mmtakasuıdaki b ~ ()._ ı 

bir kSğtt fabrikası bir yangın neticesinde tamamen harap oltnU9 ı:.'41Uari 

Bir haftada bir İngiliz vapuru battı ı' ~aı d 
Loadc-a. 3 (A.A.) - 29 Sonk!nunda biten ha~ta içinde.b

1
i.r ~ a\'ctl 

İngiliz vapuru batmıştır. Bu vapur 1523 tonluk 'Bat.tangtıa ttİ Stirg 
''Oregon" isminde bir İngiliz vap~runun ba~~na daı~ . ~· .Al _., 
menabiinden verilen haber, aal!hiycttar İngılu malıfillen~e 
tiyetle tekzip edilmektedir. 

740 kilometre süratinde ~vcı tayyaresi 
Nevyork, 3 (A.A.) - Kuvvetli ve sert yeni tip bir avcı t 

yaresi İn§a edilmiştir. Bu tayyarenin 37 milimetrelik bir to~ 
mitralyözü. 1000 beygir kuvvetinde bir motörü vardır. Ta1r 
aa.atte 400 mil (740 kilometre) nüratle uçmaktadır. 

Balkan Konseyi 
<Bat tarafı 1 IDdde) 

" Yugoslav Hanciye 
Nazınoın beyanab 
Yugoslavya hariciye nazırı ~ 

koviç gazetecilere beyanatmda 
demiştir ki: 
"- Tuna ve Balkan devletle

ri, tamamne mUstaltll olduktan 
sonra Avrupanm cenubu §arktsln
de sıkı bir sulh hilkUm ıUrebilir. 
Balkan antantmm içtimaı Tuna. 
Balkanlar ve Akdenizde ıulhtln 
kuvvetlenmesine hlmıet edecek -
Ur. 

Hariciye Vekilimizin 
beyanatı 
Tilrkiye Hariciye Vekili ŞUkrU 

~oğlu, Katlmerlnl gazetesine 
beyanatta bulunarak demiştir k1: 

••- Bulgaristan biz.l er gibi Bal
kanlarda ııulhiln muhafazası emel 
ve azmindedir. Türkiye ile Yuna
ıılatan harici siyasetlerinin gaye 
ve hedefleri de mUşterektlr. 

Sulh için çalışıyoruz. Eğer aul· 
ha bir tecavüz vaki olursa mll§
terekeıı mUdafaa edeceğiz. Me
takeaa ile görüşmem.iz !;ok eam1mJ 
olmQftur.,, 

' • •• 
BelptML 1 (A. A.) - Myter 

aja.ıumım h119U8t muhabfrlne g~ 
re, Belgrada gelen bqlıea murah. 
has.tar.. Bulgaristan vaziyet1nln, 
&ikan antantı konferanamm te • 
melini teekll ettlğl kanaatındedlr
ler. 

Umum! tellkkiye g~re, ırulhUn 
muhataııun hUIUSllD.da Bulgaıis-

Çıldırmış iki felaketze
de şehrimize getirildi 
Şark1 Aııa.doludald büytık zelzele 

mıa.mıd.a fUunJDU k&ybetm!f olan 
ıtrslncanlı iki zanllı teltketzede buo 

gUnkU trenle ıehrimlze getlrllm1§1er
d1t. 

Bunla.rm bfrl eıs yqmd.a fhUyar bir 
kadmdtr. Diğeri on aekb ya§IDda • bir 
gençtir. Bitkin bir halde olan iki fe. 
llketzede sedye ile npura konulm\lf 
ve !ıtanbula geçirilerek BakD'kOy em· 

razı akliye ııastanesine kal~
tır. 

Tifüs mücadelesi 
Ti!Use karşı mücadele tedbirlerine 

biltUn §iddetfle devam ediliyor. Sıh-

Almanya da 

Birkaç cephane!~ 
intilAk etti 

Bern. , (A. A.) - Dthl ~ 
saat bire doğnı Blle'do l~ "'.~ 
metre kadar makta Baden ~ 
ainden relen bir lnfllAk ıeai -" 
yulmuş, mUtealdbeıı bir yfl1' 
glSrillm11şUlr. fi/, 

Alman maınmat, Alman "':J 
raklarmda muhtelif m~ 
depolarmm fnfllAk ett1ll -' 
vermektedir. 

hiye mUdUrlUğtlnden aldığımız mald- Yeni yıl bütçesi 
mata gl5re evvelki gQn Kumıpapda • ~ 
görülen vakadan aonra yeni bir vaks lf:s.llye vekAleU 940 bütçesi ~ 
olmamıştır. lıltlarmr bitJrmek üzeredir. Yeni t 

VaU mus.vinl HalOlt Nihat, alman 'ı çenln 270 m.Jlyonu bulacağı ~ 
ınla tedbirlerle bMtaıııtm durdurul. dllmektedlr. BUtçe ~ martta 
muı oldutunu ıöylemlfUr. Millet Mecll•lne veıilecektlr. 
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tiıudı~hınınt dıuıyaow en e!ltı uıwıoları araauıda 

(lM1rm ı Efdal NOOA.M - 120 - faıan; '- tJuıch 

ıl - 85 -
8b llWU UHl~ıler arasında ıcçırmış bır Alman senabı 

~~güverteye av çifteleri ve fitek aancWdarİ· 
'lardr. lier birinin elinde aynca bir de mav

ı. lia!ıwu!ci fok avcılığında sandala ma v-

- lıte bu ormandan, sah ip! diye mırıldandı. Ge
celeri inaanm tüylerini ü rperlen korkw1ç hayvan 

sesleri işitiliyor! 

~er pek nadir ahvalde a lınırclı. - Gördüm, sahih, gördüm!. 
leı - Gördlln mü? Pcld, nasıl ~Y· 

· 
31M XXV ·ı· · H b" . . ı·ncıe b'· l ? sabah - r l ı~~:. er ınnın c J aynca :u er 

lıaııa • kahvaltıda Kurt de mavzer vardı. Fok avcılığm<la - Korkunç, korkunç! Sahib! 
e:~ SOrdu: sandala mavzer pek nadir ahv:ılde Korkunç! 
\ evveı .. ede d' . 'an V guvert Y ınız. al ınırdı· Çünkü uzak Wr mesafe- - Nasıl, ne biçim şeyler bun -
, dllratı eyden'. vaziy~t nasıl? den \'Urulan fok balığı, sandal ya· lar? Tarif et. 

en r_nerdıven agzmdan runa gidinceye kadar hemen da· - Tarif edilemez bir şey, 5a -

: iüneş huzmesine ba· ima dibe batar ve kürkü de alına hib! 

ı\çtk, <iecr mazdr. Halbuki §İmdi her avcının Tarif edilemez bir ~yl 
· f:ter ~·.rüzgar garptan elinde bir mavzer ve ranmda da - Geceleyin mi gôrdOn? 
bi: Luızın tahmini doğ· bol ceph::l''e bulunuyordu. Mace· - Eveti 
:: sonra şiddetlenecek. donianm garptan fızerimiıe d9i' _ Bir tane mi? Bir kaçı bir 

er..~·-ı~eue basını salladı: 
Si:ı:?urıerde sis var mı? ru yaklaşan dumanı büyüdükçe yerde mi? 
~ve . 1 ona memnun amtmalarla baktyoı - Birkaç tane! Oh! Sahibt Mn• 

i kesit . ~ırnaıi garbi ıstika· lardı. hiş şeyleri 
· sıs kümelerile kaplı· Beş sandal da denize indirilerek - Canım, nasıl mnthiş! tnsan 

~ia~ti artmıştı: bir gün evvel olduğu gibi ~imal is· cıek1inde mi, hayvan ~klinde mi? 
'niadan ne haber? tikametinde yelpaze gibi ufka a· - tnsana da. hayvana da ben-
toıı o:ıaı edi. çıldılar. Bir müddet merakla onla· '7.İyorlar, ı;ahib! Korkunç gözler; 
en bö Cınıat hoşuna gitme- n seyrettim, lfilcin hallerinde, hare· vnrt Yüzleri uzun. <ia~ faresi yüı{i 

bir ~~e ,sukutu hayale uğ· ketlerinde hiçbir fevkaladelik gö· o'ibi uıun! Duclaklan yok gilıi 
Iih bu Ur,ü anlayarnadun. rünmüyordu. Yelken indiriyorlar. 1i,lerl dı-:amıt fufamıı;! Bir ka • 

iııı ;u öğrenmekte pek fok vuruyorlar, tekrar yelken çekr rt1 inmtnlar! Obl Belki bunlar in· 
~ · ıraz sonra güverte· rek her zamanki gibi )'Ollanna ~n1ardıt 
~" l:>~ gCirüncını Ses' . 'fldi devam ediyorlardı. Mac:edonla bu _Bir kart'f fn!lanlar mı? 

ftJa~. d'ı nin ~ g~iu:ı . sefer de dünkü manevrayı tekrar- - Eveti Bir kftTTS bovunda! A· 
r J a\'cı! Yerek Yerinden fırla· ladı. Gene sandallannr bizim san vakJan var mı yok mu belli de -
~ llrın karn dallanmmn önilnde denize indir· ~1. sahıbt Yuvarlanarak ytirüyor-

' !ll ..... 11- arasına gitti. dı", gene av sahamızı kesti. Rahat 
_.., "'t;1411 01~-1. ' lk ıar. Ve vım \'1C!r kayrıaşryorlaı 

lfl"" • ....<U\ 
1 ayn kah· rahat avlanabtlmek içı"n on oort *" B YiYOrlardı. t)mtanm içinde. Oh, korkunç 5a • 

~ h~~rle ben önümfu:deki sandal epeyce geniı bir deniz sa· 'ıih. kOT'kutıç ... 
ı.._, -~n h hası ister· Macedonla bizim san· Cavadi sonra kalın dudaklanm 
"'lll""' 1 emen hiç el sür-

biı;bi~"'~ Yerine endi~i en· dallanmmn önünn tamamen ka· korkuyla sarkrtrp uzaktaki simsi· 
laııta ı:tıııe bakıştık ve ara· padıktan sonra şimali ~rld istika yah ormana dehşet dolu gözlerle 

It,~lınecıen kolayca nO- metine açılarak sandallanrun kalan bakarak: • 
ı: ~~ ~ Larsenın sesini din· kısmını da o istikamette denize - Geceleri de bura.lan rahat de-

' .. ~· Onun konuşması yaydı. lil ya.. Şu ormandan doğru kor-
a\'cııa-rdü_ SözünQ bitirdiği (Devamı var) 1 kunç feryatlar lşitiliyort 

r sevi 
~att.ı_ nç nidalarile oı-
~ ;:· Aradaki bölme
~ f:ıı._ &aylediğinl anlaya· 
,~t bu söylediği ney-

~!tıiruPek h<>şuna gitmiş. 
' \'ahşi n~ nidaları 
\'S· 

i~ h. .. _ 
1 Pattrdılardan tay-

1,..:_ ~ına · 
ı:ı::11 deni . çağn)dığını, ve 
~ıaııhnı ıc indirilmek üzere 

be . anlıyordum. Mod 
' ~ı~~~ güverteye çıktı. 

-:...~ '~ne sokulmadan 

1~ ıçin onu baştaraf ta 

~ tayfalar d ~ • 
iifl' lci i~ıerı a öğrenmıo ola-

hQYUk b' ne, alakalannı gôs 

1 
.\\'Ctlar ~r CC\nhlıkla sanldı· 

dl 1 
8atıdıkJve~ye av çifteleri 

-_, &aYtitabit ~le tıktılar. O za· 

0 
,. bır vaziyet gözüme 

~ buı ~Q 1(0 11llae.rllttndell: 
\'Q aa.0 lıtlttnıııthıce 22-12-

lstanbul Emniyet Sandığı 
Direktörlüğünden: 

ı:mnt,yet eaııdığıu. borçlu H.,.ım kw Netlse var1.1ıertno llAıı oyluy1a 

sem tablif: • 
Kur1ıı.ln1z 23633 beap No. llDe ~ aldığı 180 Uraya k&rfl 

HUarevpaoada k.aaaplvu maballeelDirı eıtk1 Dibek camll yeDl Vat&Ddaf llO

luıgmda ukl ıa yeni 15 a Jen1 10 No. b klgir evi birinci derecede ipotek 
ıöstermı,U. Vadesiı.ıde ödemeclillDden M·938 tarlhlnde faiz ve komisyon 
ve diğer muratlarla beraber borç miktarı 219 Ura 6? kuru§a varmııtır. 

Bu aebeble ve 3202 No. b kanun mucibince yapılan takip ve açık arttır. 
ma neUCealnde UaerlDa muvakkat lbale yapılan mUftarlDln ihale bedeUııl 
nrmemealDden dolayı Emniyet Bandığı ııiz&mnamesiıılıı S9 uncu madd81i1 
mucibince yapılan arttmna net!celllDde mezko.r gayrlmenkul 1276 Ura bedel· 
le talibine muvakkaten ihale edllml§Ur. 

ltbu Dln tarlhlnl'!en tUbareD btr q tçlııde 938-W No. De aaııdı#Jııma 
mtı.racaatla borcu ödemedtgtıılz takdirde k&tt ihale karan verilmek Ozere 
daryanm icra M.klmllğtne tevdi ol1U1a.catı 900 lhbarD&me makamına kaim 
olmak 1lzoro UA.n olunur. (873) 

- Hangi ormf!l<lan? 
Cavadı 1il pençc:n gıbi iri ve es

mer elini uzatarak vadinin nihaye
tinde hakikaten korkunç bir man· 
ıarası olan ormanı gösteriyordu· 

- hte bu ormandan, sahip! eli· 
ye mırıldandı. Geceleri insanın tüy 
lerini ürperten korkunç hayvan 
sesleri işitiliyor! 

-Bu seslerin hayvan sesleri ol· 
duğuna emin misin? 

Cavadi başını şaşkın şaşkın iki 
tarafa sallıyarak: 

- Vallahi bilmem! .. Omr~ 
böyle hayvan ba~ası hiç i~it· 

memiştim! Herhalde şimdiye ka
dar görmediğimiz, i~itmediğimiz 

bir canavar olacak! dedi. 
Elimi Cavadinin omuzuna koy· 

dum: 
- Cavadi ! dedim. Şimdi velevki 

burası babanı yanm gövde halinde 
buldu~n yer olsa da, velevki id· 
dia ettiğin gibi hakikaten böyle 
korkunç canavar sesleri işitilse de 
demin gösterdiğin bu onnana ı:nut· 
laka girece~iz! 

Cavadinin birdenbire koca göv-
desi titredi. Boğuk bir Eesle: 

- Bu ormana mı gireceğiz.l 
- Evetl 
- Fakat, sahip. .. 
- Eakatı, makatı )'Okl Bu el-

zemdir! 
- Fakat niçin sahip? 
- Niçin mi? Çünldl burada 

bizim bildiğimizden başka türlü 
insanlar oturuyor! Korkma, zan· 
nettiğin gibi ne canavar, ne görül· 
memiş korkunç hayvanlar varı 

Cavadi hayretle: 

- insanlar mı? d~i. F'8k8t bfty 
le yerde, her insanın girdiği zaman 
yarıya bölilridüğü böyle bir yerdt 
insanlar nasıl otur.ır? 

- Bunlar tufan insanları Cava
di 1 ihtimal ı..; senin baban da bun 
lan anyor, bu insanları görmek 
istiyordu .. Fakat herhalde bir ihti· 
yatsızlığa kurban gitmi~ ol:ıcakl . 

Cavadi dehşetle yüzüme baka· 
rak: 

- Nasıl ihtiyatsızlık, sahip? 
dedi. Biz de ayni ihtiyatsızlı~a düş 
mez miyiz acaba? 

- Hayır, Cavadi? 
(De,~m1 nr) 

IX 

~r ~ lo lllUhl ııulll&ralı karar Ue 
eP". ~ he.ııı etı "eruen !atanbul-

f ~Un tı:ı~ 11Urııa.racıa Mehmet 
~ ~ tlıaıtereaı etug-ı konlcordA

h~. t 17 d lt.2.940 Ç8tJaruba 
• ~~~~ ~ Slrkecıpaıaa 1 Duma-

1 fl. DDIABÖR (mo~~l"Ö 
yavq J&Va§ harekete ge
tirme &eitlb&tı) 

(langanmen) .l!.1mıchat. 

ten (AnlMSen) dee E-

~ ~l~~ı:!.,~ğından aıa. 
~ '--.:ıa. ~dettlrınl§ OlanlD· 

1/ it~ t1ltı11n6 :: buı11nnıaıan ve 
~ lllac~ kaddtım eden on 

'il ~ la.re.tından 1b-

~ telk!k ....... 

d' ~ttl";tı~--İİİİİİiiiiii
:- '- l>ry ANGO 

~lir Gişesi 
~,~ ı•oataıuuıe 
()1\1~~ Teıeıon: •0021 

it UCUR 

ıo. F: le demarreur pour met. 
tre lentement le moteur 
en circuit (pour dema.r
rer) 

Jl'. ı: the starter for (atowly) 
switchlng on (ıtartlng) 
the electro • motor 

ıo. Aı der Anluser zum 

-

lektromotorıs 

11. ELEKTRm SiGORTA-
Si 

11. F: le ooupe. clrcuıt (~lec~ 
trlquo) 

11. t: the (electrlc) tuse 
( cut - out. eafety • fuge) 

11. A: die { elekt.mcbe) Si-

cbenınc 

'1 

Limon çiçekleri 

Kolonyasını 
JCallmwilar bndilerini rUitnu Ye lltl kolmlu limoe, 

portabl bahçelerinde 4olqt.ddarmı biıteClerler. 
Benzerine Avrupada bile tesadüf cdilemet. Hastalara 

hayat ve pfa veren. ainirlert teıkin oden, ruht utıraplatı 
azaltan bu meflıur kolonyaya ecnebiler bile tapıyor. Hayran 
ve meftun memleketlerine hediye olarak gönderiyorlar. 

Denebilir ki. l~iltcre, Fraııaa YC bütilıı yiikack millctloriA 
, kolonyalanna laiktir. 

Ankara Caddesinin · en işlek yerınde 

Kiralık· dükkAn 
Vakıt Matbaası idaresine müracaat 

6. SUCUULAftA KOSAN 
1.'AGLI DOMUZ ETLERL 
N1 PARÇALAMA MA. 
KtNESl 

6. F: ln mschl.ne il deccıupcı 
!es des de lıı.rd qui eıı
trent dans in fabricatlon 
do la chair a sauc!Me 

6. 1: the pork • fat cutter 
(for cuttlng the small 
dlce whlch are mixed 
with the aausage • meat) 

!5 .• \: dlo Spcckschneidem~ 
sch1ne. (zum Schneiden 
klelner WUrfol, dle als 
Grlebe.n in den Wnrst. 
telg llommen 

6 !\l~~ıtK TESTERF.St 
8. F': la sele b. os (une ıcie 

clrculaire) 
6. t: the bone • eawing mL 

chlııe (a clrcular saw) 

8. A: dle Knocbenslgo ( eine 
Krcissige) 

'1 . •::T r \ t)T'VGC 
'1 r: l'etal m. (le hac\ınlr) 
'1. t: the chopplng - board 
'7. A: die Fteischbank (Hack-

bank; Hackebank) 

1. rtı\7.nfA .!J.P.:11 YAtı
f.:\ n VE tŞKEMBE!.F.R 
iÇİN 

8 F: le ractotr, pour enleva 
Jes solca de porc et pour 
racler lea pa.oaea de ~e• 
(~ufa) 

8. t: the implement for ecra.
pl.ng off the plg !>ristles 
and scratchlng out thc ox 
stomach (in Gcrman 
"Kuhglocke", lit.. COW • 

bell) 
8. Aı dlo ·~uhgloc.ke" (zum 

A bschaben der Scbweine.. 
borsten und zum Aus-

15Cbaben des Rlnderma.
gena) 

9. SATIR 
9. F: le couperet (le ha

choir) 
9. t: the cleaver (the cbop~ 

per) 
9. A: dfo PllUze (BlltzP. du 

Hackemesaer) 

ıo. . SUCUGU, ETt tsr.F.IltE 
F1~1NI 

1 
JO. F: le rour l fumer 1• 

1 viırndes, lee a&uciMocıa, 
j 

~ 
ı! 

ete. 
• ?t> •tıdMön ( peldı 

pour •tn tuııı6) 
1 o. t ı th• ,.. ovtn.c •Pl"lft

tul 

-
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_._,, 
,~. ,_.,. ampulla 

bu asri fabrikada 
imal edilmekteclir. 

TUNGSRAM KRiPTON lambalarını 

temavUz ettiren parlalc ve beraz ısılt 

burada vazedllen vUksek randımanlı 

hususi makineler ve aıatı dal<llce ile 

lstlhsaıı l<abll olmustur. 

ilDUfl l-A -B ifl ~DfR LE fi iSTANBUL - ANKARM 

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

ESKt ve YENi ROMA TtZMA, LUMBAGO 
StY A TtK, OMUZ, ARKA, BEL, DiZ, KAL
ÇA ve soğuk algınlıklarından ileri gelen şid-

detli ağrıları teskin ve izale eder. ........................................ 

ıe. A: der Gaerlachtrofea 
a die Wunrt (zum Rlu

chern aufgehlngt) 

11. SUCUK DOLDURMA 
M.~KİNESt 

a doldurm.a honhıl 

ll. F: la machfne A rempllr 
les ııauclııse.! 
a l'entonnolr m. de rem
plfsııage 

11. t: the ııauııage - nııer: 

A the filler 
l 1. A: dle \'."urslf\illma~chine 

a der FUlltrichter 

H. St7cmt KAZANI 
U. Jl': la chau~N l aauel.uea 
l!. t: the nuıqe - boiler 
12. A: der Wurstlıte•el 

13. DELİKLİ KAŞIK (kep. 

~) 

ıs. F: l'ecumoire f. 
ıs. t: the skJmmer (the ııkim

mingspoon) 
ıs. A: der SchaumHSf!el 

H. TEKNE 
H. F: le baquet l m~lımgrr 
1 i. t: lhe mlxing • trough 
14. A: dio Mengmulde 

O Bu~h•n• ( •oOutm• te••••t• ere beraber > 
P'ı La chambre de ro•r•a•ratıon avec l'ln•-

l. 

1. 

tallatlon f' . pour ıa productıon du frold < ıe 
ı rlgorlt'IOre, part'ol• ıa 9lacl*r• > 1 r coıd 
9toraqe Chamber wlth coollng Plant A ı 

Der KOhlraum mit Kuhlanıage. 

~OGt.rrMA SY.RPA?loı'Tt-

il 
a dl,. Kllhlrtppe 

NI 
a lolıf 1 2. ET rARÇASI 

F: le ııerpenlin rC!rigerant (ıoiutma oda11ma, hıız. 

a l'a.ilctte /. ha.neye konmuş) 
1 . t : the cooling coU 

~ 
2 F : morc!"ll.UX m. de vinmfe 

• the coollng fins (ıuıpenduı dans 111 

ı. A: die KUhlschlange chambre de refrigeratlon) 

BM 

lstanbul Belediyesi 
ilanları 

,--........ --İlllllll ............ -•r 
Biçki ve Dikiş Vurdd 

Mü(jürü : Anna PeçaroP 
Selçuk Blçkl okulundan diplomalı ve 11.te ııı 

Maarltce musaddak diploma nrwr. 
1 

MektA-be pazardan başka h~rı-Un aaat 9 d .. , 
kAdar kayıt muamelesi yapılır. Adl1'.lfl: ~o f. 

Bostanbqı No. %3 l\lllnlpbey apart. dal~ 
800,00 48,00 llahmutpqa Jlunamm111 lıtra,.. ..,..rl1.mNl. 

41,00 1,08 BüJ'1lk~ekmecede HUl'U9\ idare malı '1 num&r&lı depo. 
Dersler 12 ııubatta bn§lıyacaktır . .................................... 

DUD kiraya Tlrilm1.1L 

Dr. Kemal OZSAN 
Yıllık kira muhammlnler1 n 1lk teminat 'mlktarlan yukarda yazılı lfler 

ayn ayn açık arttırmaya konulmuttur. ~artnameler nbıt Ti muamellt mU
dUrlOğtl kaleminde g-lSrUJeeekUr.thalı 12'-2-940 puartel'f g1lnll la.At 1' de 
datml encUmendı yapılacaktır. Taliplerin tık teminat makbuz vey11. m~ktup
larlle !halı g1lnU muayy~n 1&atte dalmt encUmendıı bulunmaları. (619) 

Urolos Operatör Beyoğlu lı· 
ti.idil caddesi 380 numaraıı 
Ohaııyan apartmanı Bursa 

p,. .... ,., üstü 
, .......... llml .... .. 

l'Lb1 M 

1. l: p&... ot -- (bttq 
up to be chilled) 

l. A: FlebchııtUeke (aum 

Ktlhlen aufgehi~) 

s. ll'OCP.:RRlT DUVAR 

a bmhanenln kapnıı 
1. Jl': l& paroi ~lante 

a l& porte de l& chambre 
de refrigeration 

ı. 1: the insulatlnl' wall 
a the door o! the eold 

atorage room 
s. A: die Isolationııwand 

a die TUre zum Kühl-
raum 

4. ET.EKTRIK MOTORO 
4. F: le moteur el~trique 
4. l: the electro - motor 
1. A: der Elektromotor 

l5. KOMrRF;SÖR 
a ~lllh Ye ~lllndlr kapa~rı 

~. F: le compre~ııeur 
" la cul:t'lıııe avec le cou. 

verele du cylindre 

:J. t: th~ compretı~r 
a thl! cylindtirlll top ••ith 

cylindrical lid 

5. A: der Kompr<"8Sôr (der 
Venllclıt~r) 

• tler z,·lirıdf'r!<ııpf ııılt 

Zylinderdcckcl 

1 

~ 
ıı 
1 

1 

1 
! 

L ldUEFE 
a mayi t.opla~ 

6. F: le conderuıateur 
a le collecteur de liqui<le 

8. 1: thc condenıııer (thc li
quefler) 
a the liquld - container 

6. A: der Kondensator (der 
Vcrflüssiger) 
a der Flüsslgkcita -

aarnmler 

7. EMNtl'ET SOPABI 
7. F: la soupape de detcnte 
7. t: the (pre.!sure) rcducing 

valve 
7. A: dM Redu7Jerventll 

8. F.VAPORAT,)R 
R ~r.rıllrntinl Pwlnoıı J 

8. F: l'evaporaleur m. 

a le ııerpcntin de l'cva

poratcur 
ıt 1: thc evaporator 

a the cwaporator coll 
8. A: der Vcrd:ımpfl'r 

a dic Verdampfr.rrchlan
ge 

9. KOX.rnLATOn <hm.: 

makln~I) 

O. F: iP congehtf'ur {lft. 

f:lacii-ı·ı>) 

9. 1: llıe icP - g!'nerator 
9. A: tler Eiserzeugcr 

18.00: Pro~am, ve ıneıııl 
ayan, 18.0:5 M:Uzik: RadYo 
trur, 18.(0: Konuıma (Yll~ 
SevglBl). 18.1>:5: Serbest ~ 
Memleket uat ayan, Aj•ıı';J 
orolojl ha~rlerl, 19.30: 1'11 ~ 
Çalanlar: Hakkı Derman. ;;I. 
!uetUn ökte. Okuyan: )f. ~ 
rmd&f, 19.4:5: Türk mtızıği~ 
!eri, Çalanlar: Hakkı ve~ 
1çll, lzzcttln Ökte, 20.00: ,.ıı 
ği: Adn.na tUrkUlerl, Adali • 
San Recep, 20.10: J{oııu:;~ 
meseleleri), 20.25: Türk ,,. 
tanlar: Vecihe, Cevdet l{O~ 
Kam, Reşat Erer. ı - O 
mahat ôzdenseB, Necmi ı:tıı'tt" 
21.l:S: MUzlk: KUçUk Orlıe.Sı ı~ 
Müzik: Kllı;Uk Qrkestrll, : ~IJ 
\ckct s:ıat ayan, Ajans ııs JC,~ 
raat, Esham • Tahvııtıt, 5o 
Nukut borsası (Fiyat)· 1~· 11 
ma (Ecnebi dillerde • )'•tılo9' 
dalga po5tasi'e), 22.30: ){ Y.'; 
bımd (Pi.) (Snat 23.00 e ı5.ıJ 
nı:r: Uzun _dalga postll-'lle~ 
iarınkl program, Ye k&P 
~ 

~rmtn 'fll'.4"' 
Tepcbaşı Vı1',0,0 

Bu akşn"1 oıı' 
() f{ • .\ 

• • • il 
Komedi kısmı; CUnı;lUI 1' 

0yUnn. Ak~:ım 20.30 ds: 

Şehir Tiyatrosuoılre'' 
hasıfatrnr fclakctıed~~ 
siıı ettiği hiiyük nı~ 
5 Şubat Pazartesi a 
defa olarak : 41 

PEMBE SOKAK 


