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5 KURU$ GONLOK SiYASi HALK GAZETESi 

BU KUPONU SAKLAYINIZ 
"TAN" m vtml kitap sel"'ilerfnt a1mak lc-tn hu \fun"ntı 
•akJaymız. On b~ kuponla ancak bir sen kitap 

a)11!ıittr~1niz 15 kupon eetirf'n4' htr oııeri kitan· 

İstanbulda 250. Posta he 300 Kuruşa Verilir. 

Balkanlarda Barışı Muhafaza 
için Türkiye ile Bulgaristan 
Bitaraflığa Riayet Edecekler 
Balkanları 
ispanya 

Vaziyetine 
Getirtmiyelim 

l'cızan: M. Zekeriya SERTEL 

Mussolininin büyük davası kim
bu _ seye meçhul değildir. O eski 
tıı Yük Roma imparatorluğunu kur. 
ta ak hulyasmdadır. Harp sonrası t. 
td:a_sı, yahut Mussolini İtalyası, bü
ltr ltnparatorluk 1talyasıclır. İtalya 

alının bile bir sıf.ı.tı imparatordur. 
'Y'en.i İtalyan imparatorluğunun 

~Uhayyel hudutlan geni§tit .. ~;"' .. tt 
"l.ltika Mıc•- ..... -·J'"u.u.1 bir AlSmı, 
'ba!Jtan)ar, yeni Roma impar:ıtorlu-
~uıı sınırlan içindedir. Mussolinf, 
ile buYllk hulyasını Habeşistan1 işgal 

Geçen yıl llükre,te toplanan .l\.onsey ıçtımm münmebetıyle 
Hariciye Vekilimiz, M~hul Asker cı:,iJuıne ~elenk koyar/un 

RalkanlarJuSigasi 

F aal~qet Yine Çoğaldı 
tahakkuk ettirmiye başladı. 1s

' l'la.ııyadaki dahili kavgadan istifade 

~derek Orf;..iIDI ve bu vesile ile Cebe- Balkan A t 1 Kral Karol ile ~ ~ larığı elde etmiye teşebbüs etti. Al. ft an 1 
h anya ile akdettiği çelik ittifakın Kon • B D f N • p p ı ·· a::efi de bu imparatorluğu hakikat seyı u e a aıp rens o un 
):x:ı asına çıkarmak için kuvvetli bir Ehemm·ıyett•ıd·ır Go·· ru·· cmelerı· 
lt esnede sahip olmaktı. Akdenizi bir S 
te~;an gölü haline getirecek, İngil· Londra, 13 (Hususi) - Ti- Belgrat, 13 (A.A.) - Dün hu-
\? ve Fransayı bu denizlerden ko.. mes'in İstanbul muhabiri Balkan dutta Vraaz civarında Kral Ka
~ acak, Balkanlara da bak~n olacaktı. 
/·kat Alınan müttefiki ondan evvel Antanb Konseyinin Şubat bat' rol ile Yugoslavya Naibi Prena 
h <ıvrandL Avrupa üzerinde Alman larmda yapacağı toplantılardan Pol arumda bir mülakat" yapıl-
ı egenıonyasını kurmak hulyasile Po. bahsederek diyor ki: IDifbr • 

... orıyayı işgale teşebbüs ~tti ve dün- •Balkan Antantı konseyinin Del. Kral Karola Prens Michel re. 
,,ay. b gün.k" - h be -'tiikıe~ u muazzam ar su- gratta toplanmıya davet edilmesi an. fakat e?'lekte idi. İki devlet reisi 

O . tant azası aras~da ciddi bir nynhlt bundan sonra Stara Morovizo civa-
flrdı da~~adan ftıbaren. İtalya P· bulunmadığını ifade eder. Anlaşılan rındaki şatoya gitmişlerrJir. 
hve · ~u~un h~lyalan hır anda yıkı- Yugoslavy~ ~oplantlnın vukuuna bi. Prens Paul'ün maiyetinde YuJ?os. 
ğ l'rnıştı. İngiltere ve Fransa bo. raz muhalif ıdi. Fakat diğer antant lavya başvekili ile nazırlardan Sui
~ılarına kadar silahlanmış, Akdeni- azasının, hiç olmazss antantı ölme- tui ve Mostantinovıç bulunmakta idi. 
d \1a~yet etmişti Türkiye de Ak. miş göstermek için toplantının yapıl. o 
enııuı Ih · ı · " ind llt su ve emnıyetın garantı ması uzer e ısrar etmeleri üzerine Bükreş, 13 (A.A.) _ Rador ajansı 

le tn~ almak üzere müttefiklerle bir. Yugoslavya da buna muvafakat et- bildiriyor: 
ı~~ıştı. Akdeniz bir an içinde bir miştir. Kral Karol ile Yugoslavva naibi 

Yan gölü olmaktan çıkıv~rmişti. Hakikatte bu defald fçtfmaın bir Prens Paul arasında bir mülikat vu. 
(Sonu Sa: 6. Sil: 1) (Sonu; Sa: 6; Sü: 5) (Sonu Sa: 6, Sil: &t 
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Heyetimiz 
Sofy~dan 

Şehrimize 
Hareket Etti 

--0--

Ka-raılenWle Giresun önlerinde şiddetli fırtınadan bir görünüp 

; Menemencioğlu Kral ve 
1 

Dciyanılmıyacak 
Derecede Soğuk 
Devam Ediyor Başvekil ile Görüştü 

Sofya, 13 (A.A.) - Kral dün 
öğleden ıoilJ'a Türkiye Hariciye 

v ekileti umumi Katibi Numan B ile r d s k o·· 1 1 . s Art MenP.~n...:-şıo&&&" kabuı ebnit- ..:a an ar a oğu tan en erın ayısı ıyor, 

tir. Şehirlere ve Köyf ere Kurt Sürüleri iniyor 
Bulgar Ajansının bildirdiğine gö.. 

re, Türkiye Hariciye UmumJ Katibi Soğuklar her tarafta bütün şiddetile devam etmektedir. 
Bilyük Elçi Numan Menemencioğlu Balkanlarda kışın gittikçe şiddetlendiği görülmektedir. Hem 
bu sabah Başvekil ve Harlciy~ Na. deniz ve hem de kara nakliyatının tamamen durmasından kor
zın B. Köseivanofu ziyareı ederek kulmaktadır. Kar her an fazlalaşarak yollan kapamakta, gu·· n
müla.katta bulunmuştur. 

Başvekil Köseivanof, Menemenci- lerdenberi sürüp giden fırtına deniz nakliyatına imkan bırak:-
oğlunun yaptığı ziyareti, akşam üze- mamaktadır. Bir haftaya yakın bir zamandanberi Karadenizi 
ri Türkiye sefaretine giderek 'ade et- coşturan şimal fırtınası devam etmektedir. Vapurlar müteaddit 
miştir. (Sonu; Sa: R; Sil: 5) iskelelere uğramamakta, bu yüzden ticaret eşyaları iske-

__ F_e_l_a.A_k_e_t--M--1 n_t_a_k_a __ l_a_r_ı_n_a--ı~~=~:~u b;:ı~~:~:U\!~:ıu~:::n: 
mak tehlikesine maruz ?ulurunakta, 
İnebolu iskelesine günlerdenberi va. 
pur uğramarr.aktadır. Ankarada ba. 

Ş •dd tt • K K ki d raret sıfırın altında 20 dereceye ka· 

! e 1 ış, ıza a a :~~a~~;ü~a::ı:~~:;a1~7:i:d~u~!:. 
Y d Z ı 

dctli bir şimal rüzgaril~ kar şiddetini 

ar )mı Or a Ştlrıyor arttırmıştır. Şarki Karahisar ve ha· 
valisinde dayanılmıyaca~ soğuk oldu. 
ğu haber alınmıştır. 

Mareşal Çakmak Sıvastan Erzincana Gitti _Adrıyatik sahillerınd<> şiddetli bir 
fırtına başlamış. mi.makala~ durmuş

tur. Yolda bulunan vapurlar limanla. 
ra sığınmışlardır. Venedik kanal!an 
buz tutmaktadır. Yugoslavyada so.. 
ğuktan bir kaç insanın nldüğü haber 
verilmektedir. Holandrıd; Rhin neh. 
ri üzerinde seyrüsefer yapı:amamak· 
tadır. Çünkü nehir donmuştur. 

Yunanistanda da so~uklar şiddet· 
lenmektedir. Bazı nııntaka!arrl.;ı tren 
jişliyememektedir. Atina -. ~:rlin eks. 
•presi de hareket edememı~tır . l Şehirlere inen kurt sürüleri 
, Dün şehrimize ~elen kc.mvansiyo-
1 ne] treni 15 saat Yugoslavyada bek. 
1 lemek mecburiyetinde kalrmştır. 
j Tren memurlarile yolcuların anlat. 
, tıklarına göre, Yugosıavyada ölenler 
1 çoğalmaktadır. 

Kurt sürüleri Sofy:ı clvanndatd 
köylere kadar inmışler ve kayak spo. 

F elôket mıntakannclan ıelırimize gelenlerden bir grup ru yapan iki kişiyi parçalamışlardır. 
YAZAN : 1 F . Çakmak b il S Burgaz kasabası civarında da bir 

Sı 13 (TAN Muhabırm. · Mareşa evzı ug n ı. . . . vas, - . h k t . . kurt hır adamı yem1stır Bulııarısta· YUSUF ZİYA ORTAÇ den) - Zeliele mıntakasındaki vastanMEhrzınl~lana iare e ;Jtrnıştir. nın cenubunda soltuk sıfırın altında 
. dun u te ı yer ere gı en d . b lm 

Milli Şefimizin hayatı, hakiki ve milli bir ~alı~e kızakl~l~ ~ar ... e- lelaketzedeler 
27 ereceyı ~so~!tU:~! 11 ~n· !l 

şeref, bir kahramanlık destanıdır. esı, so~ gun ~r ~- yag:ın Ankara, 13 (TAN Muhabirin. 

B b- ""k kalır Jık d t ] b• karlar hasebıle, muşkülleşmış- den) - Düne kadar Malatyaya gelen ............._~~~~_,._.... 
u uyu aman es anı, o gun ır ti H t" ı·· rd hayvan .. . d . . . . . .. r. er ur u ya un - yaralı ve sıhhatte zelzele fel!ketze.. 

n?Sır, uy~u hır memlek~t şaırı, ve hakiki larla yapılması daha münasip _oı~ca. deleri 533 tür. Bunlardan 43 ü ağır 
hır sanatkar olan Yusuf Zıya Ortacın kale- ğı, felaket mmtakalarmdan b1ldiril- yaralı olduğundan Diyarbakrra gön.. 
minde, en müşkülpesent vatandaşlann bile mektedir. Hergün yirmişer hayvan- derilmişlerdir. Malatyada tedavileri 
'derin bir edebi, ve milli bir haz duyarak oku- lık mekkareler belediye .tar~mdan ikmal edilen 110 yaralı da arzularıy. 

.. ytıcaklan kudretli bir eser kemaline kavuş- f~liıketze~elere yardım iç.n gonde - le başka viliyetlerdek:i tanıdıklarına 
muştur. Bunun içindir ki, bu eserin "TAN,, rilmektedir. gitmi~lerdir. 125 yaralı Malatyada 
sütUcında inf h ı bekli _ Suşehrine tayyarelerle yardım e.. tedavı olunmaktadır. 258 felaketze-

1 -- I akışarahaklıaşdamlarasını yen dildiği veya edileceği hakkındaki de de Malatyada iskAn edilmiş ve 
"" er, sa anm ta ır • · 1 .,, 9 - ..,. .t~ -. " • h.aıberler burada alakadarlarca tek. her oeylen temin o unmuştur. 

Müttefik Tayyareleri 
Almanya Üzerinde 
f nJ?iliz ve Fran~1z tayynrc-1rri diin 

Almanya tiz~rine yeni ve mfıhim hir 
akın yapmışlardır. Ta,ryarel«>r Bo
hemya, Moravya ve hatta Avnstur. 
ya iizerlnde u('mlts1ar. Vivanıtva he. 
yannameler atnuslardır. Rnna ait 
tafsilat Udtneü ııavfam17.dRd1r. 

l9llfl 1111 ?Thtl('rtt •• .._... 1 tA>raan.rrtrtttrv- - ...._ - - - - - ~ - - r. · I k dır . (Sonu SL 8 Sil. 4) --~~__.......MPıWl8.Q..._..J.-~•ıu~LıUWWUJUG• zıpounma_ta . • ~ ........ 
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Sekiz Yazıya Bir 
Ce ap, Veya, Bir 

• K ı ş ı... uş ••• 
Yazan: NACI SADULLAH 

Azizim, Etem İzzet Benice, 
Anknradnki dostlarımın söyle. 

diklerine güre, benim Erzincan seya. 
hatine çıktığımı öğrenir öğrenmez, 
tıpkı bekçisiz küy bulan fırsatçı 
mahlfıklar gibi, naçiz ismime di le. 
rini geçirmi , ve kemali i tahin ge
mirmi durmu sun. 

"İkdam,, ceridesinin bir köşesine 
kurulmu , "A. Şekip,, imza ını, ;tır· 
tık bir peçe gibi yüziinc örtmü . ve 
kar ına do, Ifonyo i yanında yesil 
bayrak tn ımı , Kubilôy cimwetine 
kirli parmağını olonu , ve ''Ağrı,, 
şakileri ne el altından ~ardım yeti • 
tirmis softalardan biri i olan mc • 
hur, mnhut "Hafız Nuri Efendi .. yi 
oturtmuş, hemen hergün heni çekiş. 
tirmissin: Sana, benden ne i tcdiğini 
soracak değilim: Çünkü, seni, böyle 
acı hir suale cevap vermiye mecbur 
bırakıp ta, bugün içinde bulundu. 
ğundnn daha mü kül bir vnzh·cte 
sokn•ak i temem. Fnknt. itirnf ~de. 
~İm ki dlinkü ·azını hnvretle oku. 
dum: Çünkii. Necip Fazılın vn iliği
ni, 'e J1amiliğini sana verdiklerini 
bilmiyordum. Dün, o delikanlıdan 
hah edrken: 
"- Ilfö iik edip,, sıfatını do hnr

camr ın. Hani, mahalle arnlnrındn, 
--oyun icabı- biribirlerine "Paşa 
rütbesi veren çoluk. çocuk vordı;'. 
Ben, bizim caddede, biribirlcrine, 
bol keseden: 

"- Edip ... Şair .•. Dalıi!., puvc i 
bağı ln·an nhsivct tnslnklnrı~ k, ~ bu 
çocuklar arasında bariz bir benzeyiş 
sezi~orum. 

Askerlikte, "1\lirnlnv., üniforması 
takan onbaşı,•ı dh nnıhnrlıe çekerler. 
TabolH•tte, cerrahın i ini giirmiye 
kalkı on iifürükçii ·ii hapse soknr. 
lar. Ticarette, sermaye inin kaldı. 
ramıyacnğı kadar hüviik islere ka. 
rı anlardan hesap sorulur. Ve ınic;nl. 
]eri coğoltmıYn liizum görmeden ilft
\'C cde,im ki. hemen her me lektc, 
en yiik ek iinvana, riitheve. moka. 
nrn sahip olmanın -iyi, k<Hü- bir 
takım sartlnn. u ulleri \•nrltır. Bizim 
caddede ise, " nir", "edin", VPVO 

"d.lıi.. ıfatınn sahip olmak, \'iik
sckknldınmdan, ~tıte eref mndol
:roc;r satın nlınoktnn kola\ dır. Fakat, 
sahte pasaport, sahte para, ve •a sah. 
te ~iiviyet \araka ı ta nan insan, 
ee ınde bulunan hu metaların "kalp .. 
oldu unu hiç bir znmnn unutmaz. ve 
onJnrı d ima. dikkat, itinn. ve ihti. 
Tnzla 1 ullnnır. Yalnız "edip,, vPvn 
"sair .. f.ln\ nını, tnkınn sac, vahut 
iilrcti bıyık gibi tnkınmts olanlardır 
ki, ahte n·ıyclerini dorhnl benim~i. 
'.\ orlnr. Ve nz nHnondo haki! nfcn 
"edip", \ Cl a hakikaf<'n ' nir" olduk. 
lnrma inanarak. gQ.rip bir nahvet 
pe:\dnlıhvorlnr. Ve bu suretle ortn. 
da. ellerine verilen dev avnnlnrın. 
dnn gözlrrini Al ırıp tn, hnkikati gi\
reıni en bir çok ciicelcr füriivor. Hnl 
huki, bu suretle tiire •en her "dicc,. 
ile birlikte, hlz. manlescf, tohuma 
1 cmı hir 1 tidnt kn:vhedi:voruz: 
Çfinkii nhbnp methivcJ<'riyle ımn
ran. ve 18 ync;ında "biiviik nir., 21 
. ·a n(1 'bih iik edip'', 2:; 'nsındn 
"h 

0

İ) ük dil hi", 'e otuz yoc;ıncla "h!i. 
yük prof~rir,, keoıilen hu zivon ol. 
mus vatandn lar, istidatlarını \O o. 
filenk cnerjivi, ve ihtirn ı rln • kn\'. 
lıcd"l orl r: Zaten bunun irin dci:,ril 
m"dir ki, buqün 7. mnne genç) ri, he. 
nfiz olgunluk çnğıno ha mnnns olan 
bu genç dôlıileri. ayakta durnml\·n· 
cak derecede ihtiynrlnmı snnıyor
Jar? 

l\f.c elu, senin bu Necip rfızılm, 
Behçet Kemale nisbeten "iyi oir", 
"CelUlettin ı:zine .. ve nishcten iyi 
pives muharriri, "İsmet Hulıi~. \'C 

ni beten. i) i fıkracı. \'C "Peri<te Ce. 
151 .. e nic;bctcn i~i hikôyccitlir. Ji'o. 
kat kendisine, senin gibi "bih iik e. 
dip,. diyenlerin merhametsizce tel. 
kinlerine knprlmnk gafletine dii tii. 
la"ü içindir ki. ka\•u tujhı havali irti. 
fam tatlı hararetiyle, bir kar yığını 
ızibi. crivip gev e'.\ iverdi. 

Simdi kendisini. "Refik Hnlit" ten 
fic;Hln bir n·c;ir, "Snbnhnttin Ali,, den 
~ üksck bir hikfınri, "Nnzım Hik
met,, ten ~ iik ek bir piyes muhnrri
ri, ve sair sanıyor. Ve -miibaliiğa 
etmedi w imden eınin ol- ikide bir: 
"- Peyami Safn benim mukalli. 

dimdir! .. kabilinden iddiular savu. 
nıvor. nunun içindir ki. onn karst 
vakti) le du\ durumuz takdir, iimit. 
sevgi, hatta saygının ) erini, hazin 
bir merhamet dolduruyor! 

f in garip tarafı. -tek, tiik te o). 
sa- sizin hlribirinize ynzdı~ınız mu. 
tcknbil methiyelere aldananlar, ve 
inananlar da var. 

Mesela, ben, bir ortamektcp tale. 
he ine, ve bir lokanta gar onuna 
ra tladım ki, biri i, seni mücadeleci 
bir hnsmuhnrrir... Necip Fazılı da, 
-"Florin h Necip Ffizıl .. olarak ta. 
nıdrğı halde- N·ızım Hikmetin iis
tnrh ... snnıvordu. Ve bittabi, ikisi de, 
sizlerde. Pal ansız bir deha vchme
dhordu. 

Meselô. iki gfin C'\'Vel, Nedhin, 
-"cer~e,•e . ütununda çıkan gifı. 
delik fıkrnlorının kitap haline solr 1 

. -----·· 

Muhacirhanedeki felaketzedeler iskan edilmek üzere 
hazırlanan evlere götürülürlerher. 

Son lktısadi Anlaşma 
Memnuniyet Uyandırdı 
Son Günlerde Benzin Fiyatları Yükseldi, Fakat 

Henüz Resmi Bir Tebliğ Y apdmış Değirdjr 
İngiltere ve Fransanm memleketimize yirmi beş milyon 

sterlinlik kredi açmaları ve piyasadan mal mübayaası için on 
beş milyon sterlin tahsis etmeleri haberi piyasamızda büyük bir 
memnuniyet uyandırmıştır. Almanya ile iş yapanlar bu kararın 
mevkii fiile çıktığı gün Türkiye için yeni bir iktısadi ufkun 

AN -

T opkapı civarında oturan 
lakirlere erzak verilirken 

POLiSTE: 

Beı Kişi Ordürmüş. 

Yine Beraet istiyor 
Çatalcada Öcünnü köyü civarında. 

ki tarlalan sürmek vüzünden muha. 
cirlerle Kahya ailesi arasında çıkan 
bir kavgada Hüseyin Kahya beş kişı. 
yi öldürmüş ve babası Ali Kahya bu 
işte müşevvik, kardeşi Hasan Kahya 
da yardımcı olarak kendisile beraber 
mahkemeye verilmişlerdi. Birincı a. 
wrceza mahkemesi müddeiumumisi. 
Hüseyin Kıihyanın idamını ve babası 
ile kardeşinin beraetini istemişti 
Hasan Kiıhvanm dün müdafaası ya. 
pılmış, avukatı müddeiumuminin i
dam talebinin reddedilmesini ve be. 

1 
açılmış olacağını1 işarçt etmektedir. raet kararı verilmMi,.,i ic:temistir. 

masını tıpkı benim gibi gnrlıı hu. ler. Almanyanın ötedenberi T'Lirki- Kaleci Nccdctin l\lulıakemcsi 
lan- Suat Dervi c verdii!i lfrr ceva. yeden topladığı her ceşit maddeyi 
hını okudum. O, bu cevabındn: komşularına serbest dövizle satarak Demirspor • Galntasarav macında 
"- Suat Deni , beni, mnrokcn harp icin nltın hirjktirdiği meydana hakem T~rıkı dövn;ı>k sucil~ mnhke. 

bir koltugva oturttuktan onra, güzel çıkmıştır. Balkanlar iktısadt yoıunuu meve verılen kalPCı Nı>cdet•n muha. 
d Al k 1 1 1 keme ıne uu .. J .... tl' ... ı.t4c1-- ~"H"" reza 

elleriyle boğmak istiyor!,, ~- . maı:ıyaya apatı ~ıs o ması mahkc>mesinde devam edilmiştir 
Demi . Bundan da belli ki. gnfil Turkıy?. pıya'l~larrnın .do~rudnn <loğ. Dünki.i celsC'de avukat Sami N:izım 

Suat Dervi , Necipte, nde ''clcha., ruya duı:ıya pı~·asalnrıle karı::ıhışma. ahit sıfatile dinlrrımistir. Sami Na. 
değil, o "deha,. ile miitenasip bir sını te~ın ~tmıc; bulunuvor. _Fransız zım ifadesinde Tarıkın G. sarayı ııa. 
''servet. bile \'ehm<'tmiş. Ben. Neci. ve İnRıliz fınnalarile temas ıc:;ln tel. lip çıkarmak icln oyunun bac:ından 
hin cernbmı okm up, bu hükmü ve. ızrafla m~~nbcr 1 re bn lanmt ır. itibaren tarafgirlik vaptlğ nı. Demir. 
rince, kendi kendime: !3':1 ha~ta_ tçınde .Fransa ve İn~ilterc spcırluların en ufak harekPt]eri yü. 
"- Zo\'ollı Suat Derviş ... demi . !çın. buyuk partılerde mal .ılınncağı zünd<'n son rlt>rf'CC' sinirli hareket et. 

tltn ... Meteliksiz Necip Fimldan hn • emın olunmaktadır. tiğini ~övlc>d'ktM sonra d0mi~tir ki· 
ka 'boğacuk,, adam hulnmadın mı?., Benzin fiyatları yükseldi "- O J?Ün sRhıııfoki hararet dere. 
Neyse ... İlk ve son defa olarak ynp. S .. . . cesi 40 ton fazla idi. Demirsporlular 
tığım bu basit, fol at doğru tahlili. 0~ gunl~rde ~e.~zı~. ~!yatların?a hakemin aleyhlerindP hıırf'ket edisı. 
\C nknyı bırnkalım da, gelelim sa. da _yuksek.Iı)t gorulmustur. :Şeş lıt. ne slnirlcnivorlard1. Gnlatasanıv o. 
na... J rkelik bcnzın ızaJonu 76 kurus ıkcn 83 vuncularından biri hir nen~lhdtı fut. 

BT k" "Af d"t .. 1" uruc:a yükseltilmiştir. Satıcılar bu hol tonunu Pline alarnk kaleci Nec. 
d b! 'h'~rsun ,·ı, r~ 1 

.. '' ısıın •.c. teretftiün hükumetin mfü:aad<'silc d t k""f <>tt"g·· · dk" k d l 
e ı ır ~a 1cscr, mustehccndır,. ld ;-. 'dd" t kt d" 1 Al. e c u r ı ını ora R ı !lr a as n. 

denilerek mahkemeye verildi. Ev. vapı ı .. ı~ı 1 ıa e me P ır er 8
1
• rımnan i~ittim Nt>rnPtirı hu küfiir ii. 

ık . •. • h'b" b 1 1 • kadar daırclcrden y:mtıjtımız tahk - .. erı·ne vaotı<n har"ket h"kem T"'rı. \ e 1 gun, cnın n 1 1 U Ull( U(!l.111 k t .. b k ) h •• t f' « Foo• r r " "J'kd . b . a a ~ore u ma nm ara Pnuz er ı k N .J t• h . . k - nm., gazete ı, u escrın, mahke. h kk d b" t bl"W 1 t ın ecue ı nvun nrırı cı Armasınıı 
h d f . a ın a ır e ıg yap1 mamış ır. b ld N _, t t k k t me uzurun n, mP-shur pro c or ve F" t .. k 

1 
. d i 1 se en o u .• ecıır> R ımın ap nnı 

, k l\f 1 E k ıva vu se mesı.ne ıs p vııc;ıı arın ld ,,:. . . h k d h . · 
il\ u nt n ıtnut .sat Boz ur( tara. ..k 11 . b .. t .1 kt d" o UJ:U ıcın. P Pm en cwun arıcı 
fından mlidnfnn edildiğini ynzdı, yu sc s1 sp eo l?OS ~rı "': c ır. Pclilisinin sebehini c;ordu. Tarık Nec. 
Halbuki. iiğrPnesin ki, hu cscı·i mnh· ltalyadan ıthalat deti omurnndan itti e<"det ilr Tarık 
kem ede miidafno eden n\ ukat, Mah- İtalyadan mal Hhal etmrk icin kavea ettiler ve Tarık da Necdete 
mut ~sat değil, Mahmut Fc;odın... Romnvn gitmiş olan tüccarlarımız. vurdu." 
tersidir: Y~ni Fsat Mahmuttur .. Ve dan ikisi s hrimize dönmüşler<lir Davacı avukatı. bu ifade üzerim• 
roma~eı ~· at M~hmut, bu d~vndn Tüc<'arlar İttılyadn ihracat m::ılları bir şey sôylememis. kaleci Nccd<'tin 
yaptrgı mııdafaa ılc. anıkatlwu dn f lçjn çok sıkı tedbirler alındığını ve dava vekili Suat Tahsin de ifadeyi 
bno:;l::ıını bulun.~nk~adır. 1talvnnın C'koncımi vaziyPtinin dahili kabul etmiştir. 

Fnlrnt, gel gor kı, ben, u sntırln. istihlak maddelerinin idareli olarak Mahkeme. j!ecen celsede tnlep edi. 
rı da, dUnkii "İkdam,, gazetesinde 0 • kullanılmasını icap ettirdiğini söv- len evrakın tekidine karnr yerml~ ve 
kudum: lcmişlcrdir. İtalyadn ~iyccek eşyanın diıva bac:ka güne hırakılmı<;tır. 
"- Gençler, eski muharrirlerin n- azalmış oldul"!u ve kumRslarla dii'!er Eskisehir Ilanishancsinden 

tılma mı, onların yerlerine kendile. mensucatın yüzde 25 • 35 nisbetinde Kimse Kaçmamı~ 
rlnin oturtulmalorrnı 1 tiyorlarmı ! pahalıla t•lrı ı:öylenivor. Eskisehir l\fiiddciıımumili~inıfon: 
Halbuki, biz, onların yerlerine, kim- Buğday vaziyeti 7.1.940 tarihli nüshanızın ikinci 
leri oturtalım? Haltı, muharrir E at sayfasının birinci sütununda <Bir 
Mahmut Karakurtla. avukat l\fah. Son hafta içinde gerek zelzele hapishane ka,,al?ı tstanbuldn tutul. 

t E t B k t hi ıh. · d mıntakasından, gerekse kış dolayısi. " mu a oı ur u r ırın en ayı- du) başlıklı yazıda on beş sene ağır 
ramı~an muharrirleri mi?,, le yolların kapalı bulunmasından do. hapse mahkum izzet adında bir şah. 

layı piyasamıza ıtetirilen buftdavlar 
Ben. hu suali çok yerinde hulu- azalmıştır. Toprak Mahsulleri Ofisi sın Eskişehir cezaevinden ka<'mtş ol. 

rum. Fnkat blrnz evvel de hiJdirdi. du"'u yazılmış ise de vilayetimiz ce. kendi silolarından değirmenlerin ih- E; 
i?im gibi, Afr<>dit davasının. P\ ukat zaevinden bu namda bir mahkumun 

tiyacını temin etmekte ve piyasada Mahmut E at Bozkurt tarafından firarı hadisesinin vukun gelmemis ol. 
d f 1 buğday sıkıntısı hissedilmemektedir. mii a an o unduğunu yazan, \'C mu. duğu ve işte bir yanlışlık bulundugwu 

h . Piyasaya çıkarılan buğdayların civar 
arrır E nt l\fnhınnt Knrakurtun. o anlaşılmakla keyfiyetin tashihan d r vilayetlere gönderlldijti doğru değil. 
nvnyı mlidn na ederek avukatlığa dlr. Ancak bazı un tüccarları civnr neşrini savgılarımla rica ederim. 

basladıA-ındnn hnhrrdnr hulunmıyan Bir Ev Yandı 
~·l~~fmc muharrir de ... maale ef sen. :::i~fr1:~t~~n ş~~~e i~l~d~ö~t;~: Dün akşam saat 15,50 de Cibalide 

samıza tüccar namına 755 ton bu~- Üsküplü caddesinde kunduracı Meh. 
Bnnun içindir ki, sana bir dnha day, 290 ton arpa. 145 ton Mısır ge. mede ait 93 numaralı ahşaµ evde 

tavsiye edC'rim: İkide birde. kendile. tirilmiş ve satılmıştır. Arpa fiyatla- yangın çıkmış, binanın üst katı yan. 
rine clostlnk teminntı verdiğin kim. rı 6,5 kuruşa yükselmiştir. dıktan sonra söndürülmüştür. 
selerle uğrnsacnl!"ına, zovnllı f?"ft7C. 

tenle nğras da, altına imza attığın 
"notlar.. ı;iitununa okuyucularının 
verecekleri "not'', daima, de\•irdiğin 
enmlarla mlite.nasip bir "sıfır,, olma· 
sın! 

Evet Etemclj?im ... Ne "sıfır numa
ra .. al, ne de, "sıfır numara,, ol .. 

Bu ikinci nasihatimin sebebi de, 
benden bnhsedl'rken ku11andığın ar. 
go lisanıdır. Eğer, henden, arasıra · 
ce\'aU almak istiyorsan, softa "Ha. 
fıı Nuri .. nin bozuk ağzıyla konuş. 
ma: Çiinkü ayni seviyeye, -bütün 
tevazuuma rağmen- inemem. 
Eğer "biedebane,, hir lisan kullan. 

madıı:rını iddfoya kalkı ırsnn, hunun 
aksini isnat etmek için sana. hiç ağ. 
zandan dii Unnediğin şu kaba sıfat. 
lnrı da hirer misal olarak -utnna 
sıkıla- hatırlatabilirim: 

S U. ··A L . C E V· A· P 
S - 939 Nevyork enternasyonal ser• 

glelnde yaptırdıi!ımız çtıme lca9 llraya 
mal olmuıtur7 Sergideki TOrk pavyo· 
nu için sarfettlğlmlz paranın tutarı ne. 
dlr7 

C - Çeşme 18 bin dolara mal ol
muştur. Serı:t için bütün mnsrafuruz 
250 bin dolardır. 

• 8 - Serbest bir meslek ıahltıl olmak 
için masaj sanatı tahsll etmek istiyorum. 
Tıp fakUlteslnde b5yle bir dera var mı• 
dır ve tahıll mUddetl ne kadardır? O· 
rada yoksa nereye müracaat etmeliyim? 

C - Tıp fakültesinde böyle bir denı 
yoktur. Huru~ hastıınelf'rde m c;a1 yıı-

pan hastabakıcılar vardır. Onlara mü· 
racaat ediniz. Size bu sanati öğretmeleri 
mümkündür. 

• 
S - Ortamektep ve lise •~'eb .. lerl si· 

yasetle meıgul olmalı mı, r n· .alı mı? 

C - Ortamektep ve lise ı.. ' 'elerinln 
siyasetle, siyaııl cereyanlarla alAkadar 
Dlmalan hem doğru değildir, hem de bu 
işle meşgul olabilmelerine yaşları ve id
rAkleri müsait de~Uldlr. Çağlan !:iğren

mek çağıdır. Okumak, tahsillerine de
vam edebilmek için sadece dersleri ile 
meşgul olmaları lftzımdrr. Siyasetle uğ
raşmak devri hatt.A ÜnivcrsJteyi bitirip 
bilfiil hnvnta eirc:Hkt<'n ı:onrn bı>slar. "- Serseri. .. Tufeyli ..• ve... odun 

kafalı herif! ... ,. '•-------------------------------

l1ttanbula srelmiş olan lelaketzeclelerfn evlere iıkatıı: 
Muhacirler, evlerinin önünde 

Istanbulun Yardımı Bi 
Milyon Liraya Yaklaş 

Muhacirhanedeki Felaketzedeler Dün 

Kiralanan Evlere Yerleştirildiler 
İstanbulda, zelzele felaketzedeleri için, teberrüata dev 

edilmektedir. Cuma günü akşamına kadar, son bir gün zarf 
da kazalarda toplanan paralar Kızılay veznesine yatınlınıştı! 
38085 liradan ibaret olan bu yekfınla İstanbulun şimdiye kad 
topladığı para 819.725 lira 70 kuruşa baliğ olmuştur. 

Cuma günkü ve cumartesi günkü 500 Faruk Atam 
taahhüdat bu yekundan hariçtir. Bu 1025 20 Lokantncıle.r Cemiyeti 
taahhüdatla beraber dünkü tebcrrü. 500 Leon Fintz 
at yekunu da ithal edilecek olursa ye. :ıooo H. F. PH. F. Rcentsma Firma 
kun 900 bin liraya yaklaşacaktır. TürkJye Eksper ve Mürakabe 
Dün öğleye kadar birçok mektepler rosu. 
""' h".?1 AAh~lar da Kızılay şubeleri. 3000 Atn Atabek 
ne muracaatıa para ve t:::ıS a • '-U'-.u .... 

750 0
- -•· fcnencfynrl ldborı:ıtuvan 

ünde bulunmuşlardır. Bu arada E. cvaz ve şerı.h.ı. 
yüp kazasındaki ormnn muhafaza 500 Selimznde AbdUlharnlt ve m 
böluğü zabitan ve neferleri de ara. mu 
larında para toplamı lardır. Dün. bıı 500 Güstnv K.ru.n 
bölükteki zabitan namına 197 lira ıooo Blô.mentnl 
56 kıırus. neferler namına da 195 li. 1200 Doklar Safra blrnderıer 
ra 80 kuruş Kızılay şubesine yatırıl. 1000 KarakJn Atnmyan 
mıştır. 700 Hayim Miskctyan 

Radyolin sahipleri de evvelce ver. ıooo Yataklı vagonlar şirketi 
miş oldukları 500 liralık ianeyi 1750 800 Nihat Tornuın 
liraya iblağ etmişlerdir. 1000 Karabet pamuk ve oğlu 

Bomontideki 44 üncü ilkmektep ıooo Ottaş şirketi 
talebesi, aralarında 9375 kuruş top. 1220 S:ıpan Civa 
lamışlardır. Bu para. milli yardım 2000 Brod 
komitesine verilmiştir. 2000 Moris Van 

Yaptırılan portatif evler 2000 Leon Naum 
500 Abdullah Hüsrev 

Erzincanda kurulmak üzere hiiku. 2000 Nesim Mlzrahi 
met tarafından Nuri Demirağ fabri. 1750 İlyas Boyar 
kasında yaptırılan portatif evlerden 
yirmi tanesi dördüncü umumi mü. 
fettislik emrine tahsis edilecektir. Diyarbalnrda Bir Memur 
Portatif evlerin mukavemeti bildiği. Öldürüldü 
miz nhşap e':'ler mu_k~vem~tin~cdi~'. Divarbakır. (TAN) _ Muhab 
Ve bunların ıl~ par~ısı bugun bıtmı~ memurlarından Mahir. bir kac ll 
ol.n<'aktır. Nun Demırn~ bu evleri hu 1 daşı:vle beraber ~ezmive giderıc 
kun;et ?esabına yapmakta olduğunu 1 bir musevi tarafından kalbine soP 
bıldırmıştir. nan bıcakla öldüri.ilmüştür Cintı 

F claketzedeler yerleştirildi tin sebebi henüz meçhuldür. J{f 
Sirkecideki misafirhanede misa. tutulmuştur. 

fir edilen felaketzedeler icin icap e. 
den evler tedarik cclilmistir Evlerin 
soba ve kbmürleri de dün temin e
dilmiş ve bu evlerin büyüklüğüne 
EtÖre her birine ikişer, üçer aile yer. 
leştirilmiştir. Bu felaketzedelere ait 
eşyaların tasınmasına Antalya am. 
barı cahşm1ştır. 

Dün gelen muhacirler 
Dün akşam, Sıvastan yeniden 85 

kişilik bir felfıketzede kafilesi şehri. 
mize gelmiştir. Bu felaketzedeler. 
vilayetce hazırlanmış otellere yer. 
lcştirilm işlerdir. 

Yeni imdat heyetleri 
Zelzele mıntakalarında hastalık 

başladığı hakkında alınan haberler 
üzerine İstanbul milli yardım komi. 
tesi tarafındnn bu mıntakalara yeni. 
den üç sıhhi imdat hevcti t?Önderil
mesine karar verilmiştir. Bu heyet. 
lerd<'n birisi Şişli çocuk hastanesi o. 
peratör muavini İsmail Zühtü. dahi. 
liye asistanı Ömer Feyzi ve bir has. 
tabakıcı. ikinci heyet Haseki hasta. 
nesi operatör muavini Galip Kıcı. 
man, dahiliye asistanı Füruzan. bir 
hastabakıcı. ücüneü heyet Haydar. 
pasa Nümune hastanesi operatör mu. 
avini İsmail Hakkı ile dahiliye asis
tanı ve bir hastabakıcıdan ibarettir 
Heyetler yarın şehrimizden hareket 
edeceklerdir. Ayrıca bu heyetlere 
lüzumu kadar barınma eşyasile ilaç. 
lar ve tedavi vasıtalan da verilecek. 
tir . 

Yeni Teberrüler 
500 Menıışe Slton ve Şilr. 
500 Rober Ovadya Kandl:yotl ve Biraderi 

1000 Karadl'niz Orman tş. Ltd. T. A. Ş. 
1000 A. Naki Ercnyol Mühendis 
1000 A. Naki Erenyoldan İktısadi ve Sa

nayi Ticaret İsletme T. A. Ş 

--o-

Fakirlere Erzak Verileli 
Topkapı Fukaraperver hayır ıt1 

esses<'sinde dün. müessis doktor lİ 
lip Hakkının ölümünün ÜC'Üncü < 
dönümü dolavısile (250\ fakir aiJe 
erzak tevzi edilmiştir. Fakirlere biti 
kilo pirine. şeker. soğan. sadeyağ.: 
bun. natates vesaire verilmistir P 

eiin de on beşer kilo kömür tevı1 

dil<'cektir. 
Tevziatı müteakip Topkapıda }. 

met pnşa camilnde merhum doktoı1 
ruhu için bir mevlUt okunmuştur. 

Yeni Bir Resim Sergisi 
H)36 da Güzel Sanatlar AkadP~ 

sinin muhtelif şubc>lerinde vapıl 
ıslahat1 miitcakip üç sene\H{ nıe' 
netİ<'C'sinin nac;ıl bir inki~af huc:ı' 
qetirdrninl anlamak üzere Akııdr 
müdürlüi!il talebenin Ü<' senelik Jt1 
telif eserlerinden m\irekk n bir f 
c;im ve gravür sergisi acmr:ıi?o krıf 
vermistir. Bu serızl 16.1 ~40 Sn 11 
nü saat 15 de acıla<'ak ve on !!1( 
müddetle sabahlan saat 10 dan 16 
kadar herkese açık bulunduruıac 
tır. 

T A K v 1 M 
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Ô N 1 
lsviçreG'lin 
liazırllğı ! 

l'Qzan: Omer Rızırı DOCRUL 
İngiliz ve 
Fransız J sviçreden gelen haberler, bu 

l memleketin tepeden tırnağa 
adar silahlandlğını ve bütün kuv

ketterini toplıyarak her ihtimale 
~tşı hazırlandrO.ını bildiriyor. ts. 

hıçrenin silahla~maktan maksadı, 
kiarbe iştirak etmek değildir. Bili-

s, bitaraflığını korumak ve gnfü av 

Tayyarelerinin 
Muvaffakıyetleri 

1~1~rnıunaktır. İsviçre hiikünıeti, eli 
Hitler, Zigfride 

Sığınarak Sovyetlere 

51 ah tutar bütün yurtdaşla!'1 ı1ilah 
altına davet etmiş \'e bütün hudutla. ' 
tını tahkim etmiştir. Gerçi İ5vicre 
0!d~su, yanın milyondan fazla de. , 
iildır. Fakat bu kuvvetin miidn!aa 
~deceği memlE'ket, miidafaaya son .Hücumu Tasarlıyormuş 
er~ce elverişlidir. Dar yollar, dağ 

ieçıtleri, göller, nehirler, müdafaayı Londra, 13 (A.A. l - Harbin başla-
ltoıaylaştırdığı gibi büyük sayıb has. masındanberi yapılan en büyük ha. 
~1!1 bu sayı üstünlüğünden büyiik 1 

va keşfi, İngiliz tayyareleri tarafın· 
~tıfad 1 t • tm · • · 1 
bıaltt e er emın e esıne manı 0~ dan başarılmıştır. Keşif, Almanya 

adır. .. · d 1 İn ·ı· ts · l'l bfl 1 t • 'kl"ll uzerın e yapı mış ve gı tz tayya--. vıçre ı er, rr ye ve ıstı a e.. . . • 
li.?e bağlı insanlar olduktan için, reler! Avusturya, .. B~hemya. şımalı 

TAN 3 

tifK 
Yeniler 
Eskiler 

Yazan: 

e 

El F"ELEK 

B lr takım ~eneler; orta \'e ileri 
yaşlı edipltre: 

- Artık siz cekilin! Yerinize biz 
gt-relim! Di:vorlarmıo:. 

Ben, ne o l?'ençlerd .. n . ne dP yerle. 
rine göz dikilen ediolerdrn rılmııdı. 
ğım idn iicüncü ve hitaraf ... ir şaJııs 
olarak bu bapta laf edebilirim 

Her ' 'eni, eskivc diismandıı. Her 
genç, y~şhya ha~;mdır. 

Simdi '.\'anımda olan bir ınka-':l't 
bana bu~ünkii orta vaşh edi!•ler.:f "ll 

hazılarının \'aktİ\'le Cenan !':~·habet. 
tin merhuma da hu cesit hir ..,ticum· 
da buJnnduklarrnı hatırlıufığını c:öv
ledi. Benre, yeninin eskivi istihlılf 

, etmesi de pek tabiidir. Yı-ıhıı7. bun. 

l 
larm kullandıklan usul fena! 

Bir arfama apn<'ık; 
- Çekil de yerine ben J!eln,»im! 

1 
Dt'mek biraz a<'ayip oluyor. Bu lıa. 
reket tramvayda a~·akta ~e~·ahat e. 
den birisinin, oturanlara musallat o
lup: 

Çok oturdunuz: kalkın. hiraz 
da hen oturayım! Demesi kadar a. 
b~tir. 

lı.ul'tiyet ve i~tiklallerini tehdit ede- garbı Almanyası uı:ennd.? uçmuş ve 
)e~ her harekete karşı bütiln varlık- bütün tayyareler üslerine dönmüş. ! 
~:~tle mu.k~bele edc~ekleri muh.ak. ]erdir. Keşif hareketm.ı.n Fransadan ı 
}l r. o~ yuz sen!' ~v~el ~iman im- mı. lngiltereden mi başladıpı gizli 
t aratorlugunun hakımıyetınden kur. 1 .. t . ~ Fin kayakçı kıtaları muvallakı)'etli bu akından sonra çadırlaruıda Ü.tirahat ediyorlar Sinemada bile film bitmeden kim. 

seyi yerinden kaldıraman11mz. 

Finlandalıları 
illan İsviçreliler için en mukaddes tutu maktadır. Dun bir ngılız tay- ı 

•nane, hürriyet ve istiklaldir. Ve o. yaresi, İskoçya sahltlerincle, bir Al· s ti 
~to:ı için, takat fevkinde sayılacak man tayyaresini dü~ürmüştür. o vy e ar 
t~~~~1ar!.'k. göstererk hiirriy~t .~·e Is- Almanlar son iki gün zarfında ba- ~ ' 
ıife erını korumayı, en buyü.k. va- zı İngiliz tayyarelermi düşürdiikleri. 

~::::7· · · ~;:::.:::;;:;:::::: Almanlarla Korkutuyor 
ı İngiliz tayyarele:i Heligo!snd ü· l ngiliz askeri mütelıa~!nslan. Fin. 

kllndahla:-1n gösterdikleri parlak ınu. zerinde uçuşlar yaptıklan sırada döıt 
avemete ve kazandıkları askeri Alman muhribine tesadüf etmi!ler, 

~uvaffakıyetlere rağmen neticeden ve bunlara bombalar atmıı:lardrr. 
lııkbin olmadıklannı sak1amıyorlu. Bombalar muhripler:! yaltın yerlere 
ns u nı.i1tehas•mıların tel3kkisine t?Öre, t 
.. ovyetlerin İlkbahara kadar büyiik düşmü' ve ngiliz tayyareleri bi~blr 
~çüde bir taarruza girişmeleri muh- hasara uğramadan geri dönmüııtür. 

ıneı değildir. (Taymis) in askeri Dün Fransız tayyarelerı de Alman 
b'ıütehassrsı diyor ki: "fl) - So\•. tayyarelerine parlak bir zafer ka

Salla Cephesine iki Taraf da 
Takviye Kuvvetleri Gönderiyor 

l'etler, yorulan askerlerinin yerine zandılar. Bu arada dört Fran!C'ız tay- Londra, 13 (Hususi) - Finhmda. FinlerJP ~""'~·~•ı ... ..; .. "'~pnıeye taı-viye 
teni askerler koymak imkanını ha- yaresi 12 Alman tayyaresi il• \uı•r"":' nan __ , _ •• _....__ ·~4C ~uı~. ;:)OVyct kıtalan göndermekle meşgul olduk. 
• dfrler. (2) - Finler, bahara kadar _ ._,,, ... ~ ve uç trnn'.ln tayyaredm tayyareleri bugün Cenubi Finlanda lan anlaşrlıyor. 
aıarnf yardırnl. q;:-· b::-· .. k"'-:""ı" t: .. ___. •.. ·h .... ııme oıan en uyu ıst. düşürmiye muvaffak olmuştur. şehirlerini bombardıman etmis ve bu İsveç muhabirlerine göre. Salla 
adeden mahrum kalacaklardır. ÇUn. Batan ve bombalanan vapurlar arada yangın bombaları da atmıştır. cephesine 40 .000 kisilik mümtaz Sov. 

12 kanunusanide Ukta ve Repola 
istikametinde keşif faaliyetleri ol
muştur. Petrozavodsk istikametinde 
piyade musademeleri vuku bulmuş. 
tur. 

Muharrirlik. gazete<'ilik ve edfp. 
ilk aleminde de mesleki kuv,ıf"tini 
henüz muh1tf'aza etmekte olan kalem 
o;ahinleri lafla, palavra ile ortadan 
çekilm(.'zler. 

Şairlik, edin1ik, muharrirlik anı 
ve talebe tiihldir. Vazı~ı nkttnAn ka· 
rii olan ve kendisi az çok bir talebe 
cevap veren h,.r kalem :va..ar. Zorla 
vaZT piyacuından kovulmaz. Hatlı' 
için de kimse k.imscnlo yazısını oku. 
maz. 

On1ann yerlnt tutmak lstfyenler 
de ~azete sa:\'falarmda hu odamla.. 
rın isimlerini kara Ji!ltelere geçir • 
mt-kle maksatlarına erl'mnler. 

Mutlaka onlar da şimdi ver]erini 
tutmak istedikleri adamlarm yap. 
tıkları J?ihi meslei!in ilk kndemele. 
rlnden haşla;\'IP istitfatfarının mfüıa. 
ade!li nishetinde mukadder olan \•e
re kadar ynva$ ya,·a~ yiik"ele<-eklert 
hul!'iin hir, ;\'arın beş, $fclcrek sene 
elli kari fonlamak suretlvlt- aheste 
nheste ver tutacakları'fr. Rö\·le o1ur-

kil kı~ Cenubi Finlandada ilç. Şimal Bu y u"zden bı'rkaç yerde yanrrınlar 1 • 
; 1•11 .... ::ı,uıQ dört a:v daha devam e. 932 tonluk Pitevines vapuru York- ~ yet kıta an. yani iki fırka sevkedil. Kareli berzahında keşif faaliyet. "8 bu Alemde verlec;t-bilirler. yoko;a: 

er. Fınler hu miiddet T:arfında Sov. shire açıklarında iki düşman tayya. olmuştur. Yirmi kisinin de öldü~tı mistir. Üçüncü bir fırkanın hesaba 
htJ i ! leri ve hafif topçu ateşi kaydedil. 
t er yurt arından çıkarırlarsa, ne. resi tarafından bor:.ıbardıman edil _ anlaşılıyor. Helsingfors da bugün t:atılamıyacak derecede hırpalandığı 

- Biz eskileri istemeyiz. Onlan 
atıp :verine biz ~eçmrliyi7! dh.'e nara 
almak. ı?a .vel .. Tine varmak irin seçi. 
lehilecek yolların en kötüsü ve en 
çıkmazıdır. 

e:ıı almak ve yeniden te•kı'l"tf k miştir. Sovyet hava kuvvetJcri ke!:if t · ' a anma mlş ve ateş alınıştt.t. yeni yılda birinci defa olarak bom. anlasılmaktadrr. »' ~in vakit bulurlar. l\.llihimmat me· uçuşlarında bulunmuştur. 
~lesl, Finlandawn en rnilhlm mese. Grimsby ismindeki balıkçı g~ml.st, barc!ıman edilmiştir. Bombardıman Salladak! Fin tAblyesi de Snumo. 
esidir.,. evvelki gün ŞJmal denizinde Alman sırasında kablolar bozulmu~ ve an. salmide oldu~u gibi Sovyet kıtaları. Sulh te,ebbü3leri etrafında 

i Rı$ln devamı mffddetince kardan tayyareleri tarafından bombarclıınan cak Stokholma bağlı olnn bir tE'k nın iase üslerlle olan irtibatlarım Amııterdam, 13 (A.A.) - BerJJnden bu-
stifade eden Finlert karlann erimesi edildikten sonra batmıştır. kablo kalmıştır. Bu yüzden bugiin kesmeye matuftur. Hava volu ile dP rıııya gelen tıon hııberlcre 2öre Almanya. 
llıerJ b · ük İn ·ı· F' ] d d k h b f t Fin • Sovyet harbinin nihayet hulmasını 

Ht-m bnnu istemk. ''biz kendi kcn. 
dlmb:e miimkiin d<'ii! sİ7.in verinizi 
alam"·acai!'ız. Bari bunu hı•rhanı:ri 
bir k~vvet temin etsin,, demektir ki 
bu da aczi itiraflı!', 

ne en uy" imtiyazı kaybede. gı ız Lucida "emisi hir mayine ın an a an ço az a er 8 ınmış ır. Sovyet kıtalan ııı:>lmistir. Sovyet bas ' ki b şimdi daha ziyade arzu etmektedir. 
~ er ve o zaman Sovvet kuvvetle. çarparak İngilterenin ı::imall ~arki a. Salla cephesinin takviyesi kumandanlı<r1 Sallada bi-r hPzim<>te 

tın' • • .. " Bunun sebebi, Flnlıındaya yaoılan bey-
ın tazyikini bütün ağırhğı ile ı.: •• çıklarmda batmıştır. s n d her ne ptıhasına olursa olsun ma· nı' Sedecekleı:du. a a a harbin devam ettiği ve nelmllel yardımın Avrupa harbi sııhne!i. 

Danimarka Hariciye Ne:a.reti bil- olmak istiyor. nf Batı Avrupa sahnesine yııyncak mııhl· 
o 

~a_~.!!__!\Joskova nu? 

1 
Sovyct radyolan, balyaya kaı-şı 

~ dd:tü neşriyat yapmakta ve itaya. e: Fınlanda mukavemetini organize 
d lllekle itham ederek Alman:vanın 
.: 4:h nihayet Roma veya Moskovayı 
t ~ıh etmek mecburiyetinde kala-
11s•nı anlatmaktadır. 

ta .\lrnanyanın bu vaziyette kaldıfı 
t ~an ne yapacağı henüz belli değil. 
d~· at İtalyanın Finlandaya g 'jp:der
d 1 tayyare ve miihimmatı yolda 
l\:rdurması, Almanyanın şimdilik 
l4l 0s~ovayı, mihver arkadaşlığına 

ı-cıh ettiğini gösteriyor. 
lr .\Iınanyanm diğer taraftan Mos. 
t ova~ ile Romayı barıştırmak için uğ. 
11.ştıgı da söyleniyor. 

tı Pakat Moskova ile Roma radyola. 
\> nın neşriyatı, bu teşebbüsün fayda 
ermediğini göstermektedir. 

k O halde, Berlinln Romayı nu. Mos· 
b olvJ~Yı mı tercih edeceği yakında 
~ ı olacaktır. 

~~==========~======== 

diriyor: • yette olma!i!ı ve Sovyet - Fin harbinin 
harriri (Finlandayn yardım) bnslığ.11 o·v f f l Sovv. etler Birlill 11e Almanya anımndald Meçhul tayyarel~r tarafından g J. · ll!er tara tan . svec tt~7""tP eri 
altında neşrettiği bit makaleci~ diyor T ticari münasebetler! müteesair el.mesJ en-

kincikanun gecesi Daniınarka.nın Ro- ki: ,ahti istasyonu hava bombardtm:m. dleesldlr. 
moc adası üzerine atılan üç bomba· • lan Üzerine sükt'Jta mecbur oldu~u Kölnlııce Zeltun( ı?azeteıılnln bu m~ele 
nın fngilterede imal edilmiş otd114u Eğer Moskova hfıkumeti. Finlan· bir zamandanberi Sovvet r;ınvoo;unun hııkkında stokholmdıın alArıık ne5rettH!i 

yapılan tahkikattan anlaştlmıştır Bu da harekatınca di.işttiğü vaziyeti biiviik bir faaliyet gösterdiğini kay. b!r haberde Finlanda ne Sovntler Blrllıti 
nun üzerine hadLcıe. İngiltere hükli- ıslah edemez ise Hitleriu Göring pla- detmekfrdirler. SovyPt m"'<;:lilan a. arasında bir barış tavassutundıın bahsedil-

mekte ve e:ı:cümle şöyle denilmektedir: 
m.e. ti_ nezdinde prot.e~•o edilmiş ve b. -~. 1nını tekrar alarak Zigfird hattına sı- "~sında Fin lere h_akiki bir u H.ımatom 

- - Mesut Danimarka. İsveç ve hattı\ Fln-
hukumet 10 iklncil~~nunda vcrdıgı ğınarak birdenbire Sovyetler Birli-· ı da vardı Bu ultımatomda Fıt'ler ·18 landa mahfillerinde, Fin - Sovyet mOza-
cevapta, bom.baların İngiliz mamuta. ! ğine dönmesinden korkulm<:ıktadır. saatte silahlarını teslim etmei?e d::ı. kerelerine komşu bir devletin tavassutlle 
tından olduğu isbat edildl~i tnkdirde ' Bu suretle Hitler bir tlşla iki kuş vet edilmekte. aksJ takdirde Alman. tekrar başJanmaıun zamanı olduğu kayde

tazminat vermeği kabul ettiğini bil. vurmuş olacaktır. Evvel,\ kolny kol c;y larm Finleri ezmek üzere yarduna dilmektedir. 
dlrmlştlr. çıkarılamıyncağı muazzam toprakları geleceği bildirilmekte idi. Bu beyanat, Hltterin açıktan açılta ta-

H • l • • vassut teklifinde bulunmak tasa\'Vurunda 
ıt enn Yem tasavvura ele geçirecek ve sonra da İtalyayı Sovyetlerin son tebliği ı olduğu hakkındaki f&)'lnlara dayanmakta-

Tribune de Geneve'in siyasi ınu. tatmin etmiş olacaktır. Son Sovyet tebliği bervechi atidlr: dır. 
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Meclis Çarşcunbayg 1 

kış Tatm Yapacak 'ı 

zanmıf bulunduğu için bu Jela Ja bütün askeri 
kuvvetlerin idare .. inin onun eline verilmeaı ısten
mektedir. işte bütün bu aebepler H1:Jr Beliıanın 
kabineden çekilmeaini icap ettirmıştır. 

~·:A~kara, 13 (Tan Muhabirind~n)-
1.ıyuk Millet Meclisi, öniimüzde.id 

Pazartesi ve çarşamba gUn!erl topla· 
bacaktır. 
koÇ~rşamba günkil tçttmada, lhtikan ı 
k kurıden yok edecek olan iktısadı 

0
rurna kanunu layihası mtizakere ı' 

~lunacaktır. Bundan sonra Meclis, 
ayranı ve kış tatiH yapacaktır. 

-.(l--

* • Taymis'in Roma muhabiri İtalyanm siyaseti baklanda 

Bu ~ender -Doğru..;u kim olduk
larını bilmİ\•orı•m- hiç değilse ta. 
hia tten örnek alsrl" lar. 

Her canlı mahhik . dol!ar. cocuk.. 
hrk. 1?enclik. orta va'§l•Jık \'e ihth·ar. 
hk devri gedrlr ..;e öliir. O mnhlit
kun havalfaki rolii hu devrelerde 
iistiine aldığı vazüclerin mahiyetine 
g-öre değişir. 

Bir ~t>nl' nPhlh•nn, bir vııo:h pf'hlİ· 
varıa iisfiindiir. Bir yac:h hoca. hir 
yaslı doktor, bir :vao;h alim bir ya<ıla 
muharrir bir ''aslı edip daima bu 
mesJ,.klrrin delikanh ummrlartna fa. 
iktfr. (Tabii bu mukayesele,ri her iki 
"e!lilde de normal kıvmetler hnlun. 
dujhma ıröre yap1vornmJ unnfıılma
mahdır ki: İMan denilen mıthlukta 
dimağ kırk yaşından sonra tam ke. 
malini buluyor. Ve lntivartndıkca 
bütiin diier li?:a kn~..;odıkı halde di· 
mni? tekemmüliinde devam ediyor. 

Onun kin edip, muhıtrrir ve ıra• 
zetecl ~ibl faaliyeti dimağdan ırelen 
unsurlara: 

- Sen fhffvarladın! Demek 'fılr 
kusur atfetmek kastivle olsa dahi, 
k"mal isnat eden hir hıtap sa~·&hr ve 
<;Üphesiz onların daha fR7la verleri. 
nl' verleoım.-t .. rine de !llehep ,,Jıır. 
~imdi ıre!elim isin <ıaka tnrıtfıno: 
E~er bu S?enclerin istt>ğ'I kahul e. 

tlilirse mıttbuııtta bir nevi tahdidi ,in 
olarak demektir. Bari arka1'ıı-.lar 
irinde a~ızda bulunanlar. \'ao;:Jormı 
kiirü1t«if'lt-r de ilk tensikatta kadro 
harici kalmasalar, 

Londrada, Havdnarlc derıilcn hah
~ede umumi h~tipler vardır. Baı;a. 
mııklt hir kiirsüye cıkan herkes lif 
eder. Runlar1n irlnde haı;ına bi" ki. 
şi toplamı!ll olanJora karşı dört kişi• 
ve ~Ö7 dinlefemiyenler de bulunur. 

Matbuatta da mevdan genistir. 

Polonyada Gizli Tcşlcilit 
Varmış 

. \Yiino, 13 (A.A.) Pov lsminr taş·yan 
~Zli bir Polonya talebe teşekkülünün 

lngiltere Harbiye Nazırı Hor Belişamn ictilan 
dolGyıaile henüz birçolı dedikodular yapılmakta• 
dır. Bütün bu dedikoduları dört eaasa irca etmek 
mümkündür. Dirinci•i, Miste' Hor Belifanın Ya
hutli olman ve lngiliz: muhafazakarlarının bu sı
rada aralarında bir Y ahudinin bu kadar mühim 
bir mevkide yer almasını istememeleri. lkincisı, 
Mi.ter Hor Belipntn bekar olması. Hor B~lişanın 
bekar olmtuı lngillerede gerek Almanyanın kul· 
landığı bütün kadın ca•usların, gerek bütün gÜ· 
zel kadınlann bu adam etrafında toplanması do
layuile onun ağzından az çok bir lal kaçması ih
timali nazan dikkate alınmııtır. Üçüncüsü, ff,.,r 
Deli.fanın orduyu demokratlaşhrmasıdır. Daha 
önce, tahsil görmüf zevat ile tahsil görmemişle
rin terli.i birtakım meraşime tabi ıdı. Hor Belıfa 
bu mera:imi kaldırarak terli meselesini müsavi
leştirmif 11e bu yü:zclen de fngiliz muhalazakô.,.. 
lannın hofnutıuzluğu ile kar,ılaşmıştır. Dördün· 
cüıii, lngili:z hükUınetinin bütün askeri kuvvetle
rin kumandasını Mister Churchill ~linde topla· 
mak iıtemuülir. 

yazdığı uzun bir yazıda hulasaten diyor ki: ·•ita1va, 
Iıiç olm:n.s:ı yeni bir takım metalip ile ortaya çıkmak 
it:in ii~t ü~ lnıçuk senelik bir hazırltk d~vresi istemiş 
ve bu !mrefüı Hııbe~ ve İspanya harplerinde yaptığı 
Isı ih lfıkleri te13fi etmeyi düşünmüştü. Onun için hal. 
vanm Cilıutl, Tunus ve Süveyş Kanalı hakk1nda ileri 
;iirdüğii n•Ptalibin bu müddetten evvel tekrar ortayıa 
atılması bcklenrr.ez. Hatta, Kont Cianonun son nut
kundan nnla"illdı!ına göre, İtalya kendini bir Balkan 
Blnkunun başında göstererek Sovyetleri tahrik etm~k 
niveHnde değildir Buna rağmen, İtalya. Akdrnizdekı 
,.~'.':İ'.\ tini •tli7eftmek azmindedir. Çünkü f n~ifü - l. 
talynn anlaşmasına rağmen kendisini bu denizde mah. 
pus !!aymaktadır ••. 

Eskilere hiirum etmek ve onlnrın 
Vf'rlerini almak istivenler aıft>di şu 
<rffnJerıle Jphll'J.ıımt hir hııvti Rrtan 
<ra.,Ptelerde Tiirk<"e hifenlerfn nn hvn
ltilt'<"ri?'i c:PkiJıfe TH .. krt- vı>-.•lnr Vl'7.. 

'"'~'JI l-AdA!:'"'Rr t.t,ı1n pH:l,ln .. ; .... ;ı,f 
e.<ikilc.tden daha il'i yaııyorlarsa der. 

l 'ıal kal~halık on~arır ta .. Rrına ı?t'· 

JJ 
~Pr nuık.,at ta hasıl otur. Bağırıp 
l"aiırm&ya ne mahal efendim! 

t
. erkezinde yap•lan araştırmalar ne. 
ıc · lı: esınde, bu cemıyetin Alman ma. 
arnıarrna karşı isyanlar hazırlnmak 

~aye~ile tesis edildıgi anlnşılmışttt . 
di':_tniyet. merkezi Var~ovada olan ve 

?er Polonya şehirlerindt? faal ko. 
lrıiteıeri bulunan geni§ bir teşkllltm 
"1besi idl 

ChUTchül g~en harpte ile kendini gödermiş bir 
fahıiyel olduğu ıJe bu mTf!!lle halkın itimaJrnı ka-

T::wrnis, biltün bunları anlattıktan sonn diyor ki: 
"K~nt Ciano İtalya ile daha mesut bir Avrupa mu. 
k:ııtfderahn1n t'!lelP yürüdüiünü anlatmak istemiştir. 

O fla~de göze göriinmiyen bir takım inkişaflar olmadı· 
~ı takdirde, İtalyanın bugilnkO va:dyetlni muhafaza 
etm4!.s1 beklenir. halyan1n mfisellah bir mildahaley• 
Jü7ur.ı görmesi veya görmemesi onun son bu tesviye 
ııekli hakkındaki fikrini deği:ı;tinniyecektir.,. 

Memleketin Qç milli cemiyetine ayni 
zamanda yardım fırsatı her zaman ele 
g~ez. Kurban bayramından l~tifade 

ederek kurban derilerimizi Türk tıava 
Kurumuna verelim. 

• 
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E N 

BUGÜN 

Bir Komedi Buj 
Münasebet ile 

Uzun Sqzün Kısası 
' 

Şehir Tiyatrosunun dram ve ko- daki tekke s~nesi nedir? Yalnız Mol 
medi kısımlarının bu &efer~d yerin hedefi, sadece halkı gülciürmek 

progt"amları ayrı ayrı binalarda oy- değil, insanların mahiyetiJ11 ı..eşrih e. 
nanan Gran Ginıol programını \a- derek onları mümkün olduğu kadar 
tırlatıyor. Dram kısmında en hazmı gülünç bir şekle iôkmaktır. 

Tan Kupası 
Maçları 

TAN Ktıfla!!'l mekteolfler futbol 
şamoiyonastna dün Seref ve Taksim 
statJarında devıım edildi. Seref stn
dında TSlk - İstiklal, Ticaret - İs
tanbul Liseleri, Taksim stadında da 
Galatasaray - Erkek Muallim. ~;c:Ji 
Terakki - Sanat karsılnstılar. Sıra 
ile mnrl:ırın nl"ticelerlni veriyoruz. 
TAKSİ 1 STAnJNDA: 
Şic:li Terakki ile Sanat karstlandr

lar. Her iki takım tam kadro ile sa
hava cıktılar. Birinci devre tamami. 
le Sanatın hôkimivcti altmda ı?ecti 
ve 1 - O Sanat ı?alip bitirdt. İkinci 
devrPde avni hakimiveti idame etti. 
ren Sanat 2 uol daha kavn"dı>rek- sa. 
hadan 3 - O galin ayrıldılar. 

* fkinci mac G:ılata-ıarnv - Erkek 
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Sinemasında 
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ŞERLOK HOLMES ( Baskerviller'in Köpeği) 

2 •• 3 Palavracılar Polis Hafiyesi 
Ayrıca: GRAF SPEE Zırhlısının Montevideoda infilakı ve batışı 

ŞERLOK HOLMES 12.30 - 3.10 - 6.- 3 PALAVRACILAR 11.- -- 2.-4 45 - 1 5:eanslar: 
Suare 8.40 ta 2 film birden 

#9 ................ l ....................... --. ... .-ı ............ ~ 

VEDAD 
ÜMMÜ güzel Şarkın • 

sesı: en 

Y ANll< 
ESiR& 

GÜLSÜM 

Türkçe Sözlü Arapça Şarkılı 

güç kliısiklerden bir piyesin uyuşuk. Komedi Fransazde Robert. de 
luğunu ko~di kısmında >ynan CU. Fler'in A. dö Kayave'nin eserleri oy
zun sözün kısası) tamamen giderecek nanır. Odeon'da Kurtlın"in eserleri 
bir mahiyettedir. Ne yazık ki bu iki pek çok verilir. Halk. bu piyesleri 
piyesı bir akşamda seyretmiye im- lezzetle seyreder ve güler. Fakat gül 
kim yok. (Uzun söziin kısası)ııda gü. meyi intaç eden vasıtalar arasında 

lüyoruz, zaten bu komedı 13uf'un se- kocaman farklar vardır (Uzun sÖ
bebi vücudü de bu'.lur. Fakat acaba zün kısası)nda en hoşa giden sahne . 
bu kafi midir Halkımız bundan hoş- , şüphesiz. seyyar tiyatro kumpanyası 
lanabilir. Yalnız sık sık böyle piye~ müdürünün memelik takı.ır:ık saçaklı 
ler vermekle balkı dalına şaklaban- kısa fistanla dan:setmcsı oldu. K. Ha. 
hkla güldürmiye nıecbur etmek, yine san da böyle fistan giyerek meme ye
o halkın seviyesini mahdut bir daire rine iki tane elma ~okarak (Dudular 
ile çevirmek değil midir? da neler var? Fal bak=rıakta hüner 

1\1ualli.m ıırcısındn oldıı J? .... ldhinP na ...._ 
.,.:ır:ın <'OK kuvvetli olan Galahıc;aray, .. ••••••••••••••ımıi••••ı•••••••••••••••••••••••-r 
~irin<'i deVT'c 2 Pol k:ıvrl,.tti fk:n<.'l 
.fpvredP ıırlca arkav:ı 6 gol vıımın Ga Bütün İstanbul Beğeniyor. Niçin? 

(Uzun sözün kısası) tahlile değrtü. var) kantosuna ç1ka•dı. Buna o za
yecek kadar ehemmiyetsiz bir eser- man nasıl gülmüş isek şimdi de oyle 
dir. Zaten bu, piye.;in sonunda da gülüyoruz. Eğer halkın gülm.:?k ihti
aöyleniyor: yacı nazan dikkate ahn•yorsa. bunu 

- Ne sen, ne ben, ne de piyes var. hiç olmazsa gülünçlü~ sahasın.lan çı. 
Burada üç saat eğlendirilecek, güldü. karalım. Şehir Tiyatrosu, sanat~iır 
rülecelt ba1k var! husüsunda - zannedildiği k:ıclar • fa_ 

Biz. Şehir Tiyatrosunun komedi kir değildir Artistlerin hemen he
kısmmın bu zihniyetten çıkni:mnı l.S- men büyük ekseriyce vazifelerini 
tiyoruz. On. on beş sene içinde her müdrik değerli sanatkarlardır Hatta 
feYi değişen bir memlekette halkı içlerir.~e sanat semasının f'D fırtın~lı 
daima Eyüp oyuncağı ile eğlenen bir fezalannda süzülebiieeek kadar kuv
çocuk seviyesinde tutmak biç doğru veUilerini gördüm. Onlan, kafes g;bi 
değil. Bu, çocukların bile oyuncakla- piyeslerin bunaltıcı darlıklarına k3-
nnın kabiliyetlerine, yaşlanna f.Orc pamak günahtır. 
intihap edildiği bir asırda hala ı\alkı Uzun sözün kısası olarak: 
tulüat kumpanyaları tuhaflL'<larına - Ne sen. ne ben. ne de piyes var. 
bağlamak değil midir' Tuluat kum- yalnız eğlendirilecek halk var, de
panyalarında da (Uzun sözün kısasıl miyeceğim. 
na benziyen tuhaflıklar vardı. Mese- -- Sen, ben. piyes, sahne her 1cy, 
ıa küçük hanım fena bir haber alın- her şey var. Bahusus sovtarılıklarla 
ca düşer, bayılır. Ev halkı, uşak ro. güldürülmemesi

1 
icap eden bir halk 

lünü yapan komiğe: var. 
_ Doktoru çağır! ı:J,iye bağlnşırlar. Şehir tly11tros~ı. \lilhassa tiyatro • 

o da bütün clddiyctile diz çökerek, nun hir mektep olduğunu u:ıutma-
elinf şakağına koyarak: malıdır. 

Doktor ne için nabzmu aldın ele 
13yle. 

Şarkısını çağırmıya başlardı. Kah· 

Neli Ulunay 

lata-ı:ır;ı,,lılar marı 8 - O gibi büyük Güzel Eser REŞAT NURİ GÜNTEKİN 
'l.ı;,. r .. -ı.1::ı lrı>.,.::ı,.,n•1ıır. 

c:r.nP"'" C:TAnn.ml\: Güzel Reji FARUK KENÇ 
Evvelıl r..,k ilP fc;tiktal kaI'Sllnstı Güzel Temsil: SUAVİ, NEVZAT, SENİYE, MÜRVET, 

lar. SE>re! Stadında ilk ov•ın &rl"rPn c:pnenlıı c::>nınivonu Işık ile İstiklal ve Sair yüzlerce figüran, rakkase ve dervişler 
.... ı:ıc:•nda oldu. Güzel Mevzu : Güldüren, ağlatan aile faciası 

Ovurı rnk 7.PvkH nM11 Blr!nri rlev- T A 
.. P k;! .. .,ılıkJ• l-ı;t""mlnrl:ı ve P'Olsüz o-
ı,. .. ı:ı'k O - O bPral-ıı>rr knnandı. 

Tidncf dP"'l'"n" T.-ılı; duraun tstik 
1~1 nahıı rı-nlı idi Fnlrnt P'"'len fırsat 
1:ırdan ;stifadP ~den Tc:•k iki {!ol kav 

ş 
ASI 

'°'"~""l"k macı 2 - O kazanmıya mu. p A R vaffak oldu. 

* 
Bu stı:ıtt~ ikinci °'"'" f.,tı>,.l.•11 -

Törarct Liı;eleri arasında vaoıldı. 
Birine-! devre O - O heraberc ve 

.... ttt .. vazirı bir c:,.kHde l!Prti. 
İkinci n"'vrede Ticıı ...... tin en ivi o 

vun<"nsu F.krem hRlr"'m tarafındar 
nvunnıın ctkRrılmıstı T1rı:ıret cok ca
lıst1 . dah;ı zivade tNIRfüi bir ovun 
rıvnadı . Ve m11vRffnk ta old••lar 
1\fac ta O - O beraberlikte netice
',.. ... ,:r; 

Mektepliler "':>leybol maçları 
Maarıf spor komitc:ıi tn .. !lf,nrt<ı"" 

tertin edilı:>n volcvbol marlıı-ı"tM dii"' 
Bevo~lu Halkevi salonunda devam 
.. dilmMlr. 

Kah:ıtas. Danisc:ıfRkavı 15 - 13 
15-7 Pertevrh•:ıl HRvdyevl 15-2 
15-10 ViirP Ülkü. Vefayı 15-10 
15-4 15-4. 

Bolh:ı7.ir.i Havnsırnı:ıs:ı'Vl 15-11 
10-15. 15-8 maj?lup et.flcr. 

İne-ilizler Bir Sovvet 
Gemisini Tuttular 

TAKSİM SINEMASINDA 
~ ..................................... , 

Bugün SARAY Sinemas~nda 

Neşe ve sevimliliği ile bütün seyircileri gaşyeden 

YAŞA YC s li v 
Fransızca sözlü, hareketli, parlak ve cazib komedide 

ROBERT 
l\1 O N T G O M ER Y 

ve ROSALİNE 
RUSSEL 

nin emsalsiz muvaffakı yetlerinf gidip görünüz. 
ııaveten: FOX JURNAL son dünya haberleri. 

Hususi tabında: G RAF von SPEE'nin infilakı ve batışı 
Bugün saat 11 ve 1 de tenzilatlı matineler ..................................... .,,, 

ffirkive Radvodifiizyon 
ffirkiye Raıh-osu Ankara 

Dalı?& Uuınlu!n 

1648 m. 182 Kes. 120 
T. A. P. 31.7 m. 9465 Kes. 20 

Pazar, 14. 1. 1940 
12.30 Program ve memleket saat 

12,35 Ajans ve meteoroloji haberleri, 
Tilrk mfizlıti· S~llmlş saz eserleri. p 
ve türküler. Calanlar: Fahire Fersan. 
tik Fer~an, Reşat Erer. Serlf İçli. Ok 
tar: Müzeyyen Sennr. Sndl Hoşııes, r. 
Tokgöz. 13,30 Müzik: Küçük orkestra 
Necip Aşkın): 

1 - Nlemann: Carlston <Dans). 
2 - Lcopold: Cigan fantezisi. 
3 - İtalo Azzonf: MelodJ. 
4 - Hanns Löhr: Bilyilk Vals. 

ve orkestra için). 
6 - Tschalkowsky: Milletler sufU. 
7 - Hanns Schmidt: İnciler (Vals)• 
1800 Program ve-memleket saat a 

ç· ~-k "'"·1~· Radyo caz orkestrası. 1 
ocu saa , ll:ı.i>J u~.- . •Aıtt 1 

Memleket s::ıat ayan, ajans ve met 
haberleri. I0.3n Tilrk mfü·Jl?I· Calrı 

Fahire Fersan, R.§at Erer, Refik p 
'>erir t<;ıı . 

1 - Okuyan• 8amıhat ÖZdeftaetı: 

1 - Uşşak pe$I'evt, 2 - Lemi: TJ 
şarkı CGilnler geçiyor), 3 - KlArnet 
rü: Uşşak ş:ırkı (Gezer dolaşırsın), 4 
Artakl: Uşsak şarkı (Sevdama yak1n 
5 - Lemi: Uşşak şarkı (Neler çektlnı 
ler c:ınan elinden). 

ve getirerken içine aksırmak, par. 
mağını evin küçük hanımının yanu 
jına sürerek yalamak her oyunda 
tekrar edilen tuhaflıklar idl. 

Sevgilisini Dava Etmiyor 
Sev~ilisinin l'Özünü kör etmekten 

suçlu Hasanın muhakemesine ikinci 
ağırceza mahkemesinde başlanmıştır. 

Melıihat. Hasanla dört sene metres 
hayatı sürdiikten sonra ayrılmı!'I, u. 
zun bir müddat sonra Hasana Galata. 
da rastlıyarak tekrar konusmağa baş. 
lamıştır. Mevhafiede beraber ictik
ten sonra vedala!m1ıslarsa da Hasan. 
Melahati evine kadar takip ctmh:: ve 
beraber kalmRih istPmistir. Melahnt 
buna ltfraz f'(lincP Hasan yerden al. 
d:~ı bir taq Melahntin basınn atmıc: 
ve tas Metahatin gözüne rastlıynrak 
kör etmfc:tir. 

;;>anghav 13 (A.A.I - tngiliz de
niz kuvvetleri. Hongkonıı civarında. 
Sovyetlerin 2500 ton~ul{ Salenı:ta şile. 
bini yakalıvarak Hongkong limanı

na sevketmlş1erdir. Vapur, bo liman
da muavene edilecektir 

~ ............................ __ BUGÜN 

S .A K AR YA ' da 
İstanbulda görülmcmı~ oüyük 
bir film: Şen \'P. şuh bir Fransız 

.. 
- 2 - Okuyan: N~cml Rız:a Ahıskaft: 

Bununla Komedi Buf'ların aley
hinde bulunduğumuz zannolu..'lmasın. 
Avrupada bu tarz piyesler veren ti
yatrolar vardır. Fakat bizde olduğu 
gibi tiyatro, topu topu iki tanecik de. 
ğildir. Memleketin Komendi Franse
z'i demek olan bir sahnede mesela 
Kurtlin'i seve seve seyredcbilirız. 
Kurtlln de bizi her halde (Uzun SÖ

zün kısası) ndan dah3 fazla güldürü. 
hem de dü~dürerek güldürür. 

(Uzun sözün ktsası) nda vaka
'18 güynüyoruz, eşhasm şaklaban)ı. 
ğına gülüyoruz. Sünnet lüğünler;n

de kaf alanna şakşırlak giyip 'ıcp hır 
ağızdan: •Oldu da bitti maşallah! İ
yi olur inşallah!• diye tepinen &Jy. 
tanlar da gülünçtür, fakat bu çeşit 
komikliğe artık gülünmemesi 18.zhn 
gelen bir seviyede bulunmak istiyo. 

ruz. 
ıf. Hasan Efendin~n bomu yok gi

bi idi. Başı da keldi. Bunu gören ap. 

tal uşak: 
- Al Bunun bumu yok be. Başı 

da kelmi§ yahu! dediği zaman. ta•a. 
tin bu haksızlığına kimse isyan et
mez. herkes kahkahayı basordı. 'l'u
lüat kumpanyaları artistlerinden 
Kanbur Mehmedin köy düğününde 
kanbunınu kabartarak güreş etme. 
sine herkes gülerdi: zavallı mallıliin 
artistlı'k sermayesi, sırtında.ki çek -

mecesinden ibarettL 
Yalnız orta oyununda kavuklu ro. 

lünü kendisi De beraber götüren 
merhum Hamdiyi gördüm ki, bütün 
sanatini kendi dehasına (bu kellmeyı 
kullanabilirim) medyun idi. Çehresi
ne ifham ettireceği manaları, hatta 
hafif bir boya tabakas1 ile bile set. 
retmekten adeta korkardı. Ost tarafı. 
kaşlannı. bıyik yerlerini mantar si
yahı ne boyayarak kafalanna kova 
l:adar fes gıyen soytarılardan ibaret

tir. 
Komedi Fransez'de ve yahLtt ikin· 

ci Fransız tiyatrosu addedilen Odeon 
da gülünç piyesler oynanmaz mı? 
Molyerln eserleri halkı güldürmez 
mi? Hatta içlerinde Buf tarzında sah. 
neler yok pıudur? ElbettP. vardır. 
Burjuva jantlom (Asalet budalası)n-

fil mı 
İngiliz ırem!leri. Uzak SRrk kara 

sularında ilk defa obrnk bir vabancı 
~enıiyi tevkif ve k.>ntrol etmektedır

ler. 

MACERA KADINLARI 
(Aristokratlar klü bü; 

VtvlANE ROMA.NCE ELVIRf~ 
POPESCU. ARMAı\ BERN -lRI 

f:uçlu Hasan. Melahatle rnkı i<"tik. 
terini. fakat evine kadar takip etme
diğini ve hadiseden haberi olmadığı. 
nı sövlemiştir. 

Kör olan Melahat de "Davacı de
~ilim .. demiş. müddeiumumi baz1 sa. 
hitlerln dinlenmPsini istPmis, muh:ı. 
keme başka güne kalmıştır. 

-<>--

Kongreye Davet 
Türkiye Eczacılar Cemiye•!nden: 

Cemiyetimizin yıllık umumi kongre· 
si 27 kanunusani cumartesi günü saat 
14 te Cağaloğlunda Et•ba odası sal<' 
nunda yapılacaktır. Büt;:\n meslek 
daşların gelmeleri rica olunur. 

Kadın Hekimleri Toplantısı 
Türk Glnekologi Kurumu. son top

lantısıfu Dr. Ahmet Asım Onurun 
başkanlığında yapmıştır Bu celsede 
Orhan Tahsin, rahim içinden çı!c.ar
dığı yabancı bir cismi fIÖ!':termiş, Nu
ri Süleyman, Hadi Ihsan Gediz muh. 
telif mevzuları an1atmışlar bu mev. 
zular üzerine, Prof. General Refik' 
Munir. Prof. Kenan Tevfik Sezenel. 
Dr. Şükrü Fazıl Ilkel, Dr. Leontiya· 
dis söz almışlardır. 

YENi NESRIYAT: 
---·-------'-

HUKUKl'IKI MAKALE. Oç KONFE· 
RANS - Hukuk lımlnl Yayma Kurumu 
Başkanı Refik Sevket İncenin birkaç etil
dOnden ibaret nnt blr kitaptır. 

MILLETL"'RIN HUKUKi HAYATI SE. 
R1S1ND~N TÜRKiYE - Hukuk tımlni 
Yayma Kurumu, Parts Rukulı: Fakfiltesl 
Profe~llrlertndf'n H Uvy - tnlmann ile 
R Mlrklne ,.. Guetzevltch'in ldare.<ıl altın
da cıkmak olan ve ılmdlye kadar Fran
sa, İspanya Cckoslovakya. Romanya. ls
vlçre ve Belçika devletlerine alt cllUerl 
intişar eden "Mllletlerln Hukuk1 Bııyatı" 
serisine memle'ketlmh:I de !mve etmek ls
temlı ve bu serinin yedinclslnl teşkil et.. 
mek Q:ıere "TOrklye,, yt de Parlste fran
sızca olarRk neşrettlrmelte muvaffak ol
muşlır. Kurum, türkçesinl de neşretmil
tlr. 

-·--
~~mc;11mfo Tiitün Pi"~cmsı 
Samcıun. 13 rA.A.l - 23 birincik3. 

nun 939 da acılan Sam~un tütün pi
vac;Mınd:ı satıc;l:ır h:ırnrr>tle devam 
etmPktı>dir. Fiyatlar 94 ile 143 ara
sındadır. 

IKücük Memleket Haherleri 1 

ANTALYA DA: 

Şarampolda bir yanl"'ln r.-ıkmıs. it
faive ve pol:sin yar.dımile hemen 
<söndürüldiiğündcn zarar 200 lirayı 
11eMnı>mtc:t.ir. 

GELIBOLUOA: 
Yeni Halkevi ile hiild'ımPt konnV.ı. 

n•n in.,ı:ıah bWrilmPk üze'!'f'dir Lf. 
mRrıdRki eskf dükkanlar kaldırılarak 
~enis bir cnrlrlP ve eüzel bir mevdan 
arılmıc:f.ır Sıhhi bir mezbaha da inşa 
edilmic;tlr. 

VOZGATTA: 

45 bin lira sarfilı> vanılan vali ko
nallından sonra hük\ımet konı:ı~1 in
saah da b;tirilmPk üzeredir Birkac 
oark vaoılmıstır. Bu sene icindP aü-
7.Pl bir c:+Rnvom vanılmasına ralısıla. 
<'Aktır Ü<' kazana birer se1C>ktör evi 
ile icahınna orhımc>kten itti!ıaz enilf'.

1 hilecek ilkmekten binalan. Yerkpy. 
de de nııhlvp müdürü evi yapılmıştır. 

DENiZLiDE: 
Halkevi reic;i. kövC'iilük kolu aza-

Günün hadıselerilc alakadar 
büyük bir film 

Denizaltı Avcı Gemisi 
(Fransız<.'a sözlü) 

RtCHARD GREE.V -
GEORGES BANCROFT ile 

Denizaltı harbinin bu~ı.in ht?yc. 
canını yaşatacaktır. 2 •ıüyük ve 
güzel film birden... İlaveten: 
Foks Jurnal son dünya havadis. 

leri ve GRAF von SPEE'!lin infilakı ve batışı. Bugün sııat 11 ve 

1 de tenzilatlı matineler , _____________________ , 
Bugün SUMER Sinemasında 

VERDİ'nin ilahi musikisini.. Oper al.arın ihtişamı.. Şayanı hayret mi. 
zanseni ve orkestras1 .. SCALA de MİLAN'ın en güzel eserleri .. 

VERDİ ve AŞKLARI 
Fransızca sözlü ve musikili şaheseri yaratanlar: 

BENJAMINO . GIGLI - MARIA CEBOTARI 
( S C ALA de M İL A N ) dan 

Bu filmde: SCALA de MİLAN'ın hakiki sahnesini görecek ve -rnu. 
VATORE - TRAVİATA - AİDA vesair parçalar oynayacaktır. 

İliveten: Ekler Jurnal son dünya haberleri. Bugün saa! 11 ve 1 de 
tenzilatlı matineler 

c;fle beraber. 1700 nüfuslu Karcı kö. , ..._ 
vüne e:itmistir Yolda. köylünün yap. -.w•••••••••••••-ı••••••••ı•• .. 
tıliı bir könrü merasimle acılmıc;, bir •--------------., Ö L Ü M 
-iii?erinln temeli atılm•stır. Kövde dP 1 T 1 y AT R O LA R 
nkuma odası merasimle açılmıs. hac:. Burdur viliyet encümeni daimi 
tı:ılı:ır nar11<:1z mııavene edilmiş. iy; ____ _ 
ipek bnr,..ei uc;ııllPri haloll-11ııfa izahat azası doktor Cevdet Akın ve inşaat 
ve köylüye yarıyacak öğütler veril. Şehir Tiyatrosu müteahhitlerinden mühendb Ke-

. f TEPEBA$1 • O R A M ., Kl9MIND~ 1 . 
mıs ır. Bugün saat 15,30 da, akeam 20.so da mal Akının annelen Fatma Akın ve. 

Kurban bayramında Türk Hava Ku. 
romuna yapacağımız yardımlann tuta
n. Kwlay, Cocuk F..slrgeme Kurumu ve 
Hava Kurumu arasında taksim f!dllccek 
ve en mQbrem memleket llıtlyaçlanna 
~ arcanacaktır. 

BAl'.AT BİR RtiYJJ>m fat etmiştir. 
Komedı Kısmı hti1ı:11l cıdd~ln& 

Buglln saat 15,30 da, akş.;m 20,30 da 
• SÖZÜN Kl8ASI • 

Halk Opereti 
Bu aksam cın da 

ZOZO Dalmula e ŞiRiN TEYZE 1 

Cenazesi bugün saat ':>n bir buçuk

ta Beyoğlu hastahanesinden kaldırı

lıp Feriköy camiinde namaZ1 kılına. 

ra.k Feriköy mezarlığına delnedile
eektir. 

1 

1 - Haşim Bey: Hicazkftr şarkı ( 
ta seher ben zaril zarım), 2 - Asa 
Hatibi: Hicnzkftr şarkı (Yok hlltırım 

müdara bir yana), 3 - LCıtfl Bey: 
cazkfır şarkı (Sana noldu gönill). 4 -
sen Kam: Hica:r.kAr şarkı (Bir nevclva 
Asııbu r:ındır), !'i - HicazkAr saz sern 

20, 15 Konuşma <Türk tarihinden 
talar) 20,30 Türk mOzl~i· H:ılk tOrkO 
{İnebolulu Sarı Recep), 20,45 TOrlı: 

ziği: Fasıl hcyeU {Karışık program). 21' 
Miizik: Piyanolu kuartet, No. 1, sol mi 
Çalanlar: Cemal Reslt. Orhan Borar. 
Bcrküren, Enver Kak1C1. 21,40 M 
Cazband <Pi.), 22,15 Memleket saat 
n, ajrıns haberleri, ziraat. esham • tali 
15t. kambiyo - nukut borsası (Fiyat). 
Ajans spor !:ervisi, 22,40 Miizlk· caz 
(Pi.), 23,25 - 23,30 Yarınki program 
kapanış. 

- Senelcrdenheri biiyük kud
retlerini hize göstermiyen ... 

- Aylardanlleri ~inema perde
lerini siislcmiyen .•• 

- Haftalardanheri eörUlmiyeıt 

en büvük KOMEDİ... 
Holivud'un en yüksek yıldız· 

ları. en sevimli artistleri · 

Katherine Hepbum • 

GARY GRANT 'ın 

Şahane filmleri 

KAPLAN 
KRALiÇE 

Bu kahkahadan kalb1erl yo
ran... Giilmekten insanı ağla
tan... Bütün ülkelere neş'e ve 
cıaadet aşıhvan işbu film 

Buıün 

LALE 
Stnema!ltnda 

tlaveten: En son dünya habt>r, 
!eri METRO JURNAL. Renkli 

MİKİ WALT DISNEY 

Bugün saat 11 ve 1 de tenzilatlı 
ha1k mAtinl"1Pri 



14 Sonkfuıu!l 940 

~~AN 
ABONE BEDELi 

TOrlcıye Ecnebi 
~ 

1400 Kr. 1 Sene !800 Kr. 
150 • S Ay 1600 " 
400 • 1 Ay 800 • 

~ • t Ay 800 • 

!ı(llletterarası po~ta tttlhadını dahil 
01.ınıyan memleketler lçin abone 
becıeu müddet surasiyle 30, tG. 9. 
a,s liradır. Abone bedeli oeşindir 
ı\drea değiştirmek 25 lru~tur. 
Cevap lçin mektuplara 10 lcurueluk 
Pul llırıvesı 14.zımdır. 

tJ1mıı:•:mnaw 
Bir Şükran 
Borcumuz 
T AN'ın tava,.sutu ile tertip olu· 

d nan dördüncü konser de, Ka· 
h~~~~iinde, "Süreyya,, sinema<ıında, 
llYuk bir muvaffakıyetle verildi 

"S kı.Yrnetli ve faziletli sanatkarımız 
~ afiye,, nin llbamiyle, ve bizim ta. 
1 assutumuzla hazırlanan bu kon!'ler. 
her, zelzele felaketzedelerine iki bin 
deş Yüz liradan fazla para temin e. 
kierek neticelenmiştir. Bunun içindir 
ıtı' bugün, Kızılayın başta Safiye ol-
d ak üzere, bu konserlere iştirak e. 

11i11 .bütün sanatkarlara gönderdiği 
b·'nı teşekküre, gazetemiz, samimi 
dır tnemnuniyetle tercüman olmakta. 

11 
ır: ftu konserlerin bu muvaffaklyetll 

~ticeyi vermesi için, "TAN .• la bir· 
ll te, Alemdar nahiyesi, ve Kadıköy 
1,_alkevi de, biiyük bir gayretle ça· 
'llltl\ışla.r, yorulmuşlards.r. 
J .l'a~imdeki Kristal gazinosunun 
/,1 Yurekli sahibi Bay Mahmut Ham. 
e 1 Anlar, her üç konserde de, -mü. 
~s1resinin boş kalmasından miitea: ıt nıühim zaran göze alarak
h hnesindeki sanatkarlardan hemen 
ll\epsinin, bu vazifeye kosmalarına 
ll\:nıııuoiyetle müsamahada, hatta 
it tız~erette bulunmuştur. Onun, 
f ~~dı müessesesinde, yine :ıelzele 
)'~'kkebedcleri menfaatine, bir bil
d u konser daha hazırladıpnı 
~' ınemnuniyet1e haber alddc. 

TAN,, m konserleri hakkındaki 
~n sözlerimizi söylemeden evvel, 
llaYtnetli bestekar "Sadettin Kay. 
lll k,: tan ~ükran ve takdirle bah~ct
L eyı de bir vazife biliriz: ÇU..kB. 
•ınlkuı en çok sevdiği, ve !IÖylediği 
rrkıiarı yaratmak mazhariyetine 
~ nvuşmuş bulunan üstat bestekar 
tt adetun Kaynak, bu konserler mü· 
le asebetiyle, ne tükenmez bir sanat 
l> llYnağı olduğunu bir dl'fa daha is· 
~t, etmiş, ve şair Yu~uf Ziya Or
v ç ı~ gazetemizde okuduğunuz yeni 
de guzel şürini, bir tek gecenin için. h:' Yüre~ ~arsıcı bir f~r:v~t h~linde 
tıı;telemıştır. Kuvvetlı hır şaır ta
tc· ından ya71Jan, kuvvetli bir beste. 
g'ar tarafından bestelenen, ve miies.. ok ses)i sanatkar Snfiye tn"afından 
L·~nan bu ağıt, Erzincan faciasının 
'ttıa r, ve dumanı iistiinde dehsctini, 
c 'll~ayyilelerde olanca azametiyle 
,,~n .andırnu'1, ve konser snlonlarrnı 
... ontil • ~ fl l •-· t 

1 
sısmogra armı (at a~an uır 

'l.~ ze)e gibi sarsmış, dinleyicileri. ET. 
'fl•~tanı ic;inden, yakından görmüş 
a ~nda!!!lar gibi, hı~kntmıştır. 

() l'ane bu arada, "Ladanyi Kadın 
~k~trası., nın feragatini de, ~nmi· 
lı hır şükran ve teceııısüsle anmak, 
li orcunmzdur. Bu iyi vldanh, sevim
Şe ~e sanatkar Macar kızları, hu be. 
likJ 3:ardrma iştirak arzusunu kendi. 
~o etinden izhar etmişler. ve her ile; 

1111~5~re de, -ağıl' enstrümanlannın 
d.. lı:ve ticretini bile fakir keselerin. 
"ll "d' ek liiıtı 0 ıyer -, ıa:vni samimi teha. 

....._ e l:oşmuşlardır. Sanatlarını, 
~a Ve hem bu :vardıma kosuo, hem de 
~ir!J'•~a mecb.ur bulunduklan va. 
l\i erıne yehşel'ek, ve bu suretle 
lerlorucu işin külfetini ayni .reee
tıi e Yilklenerck- sıhhatlerini, ya-
1telegane servetlerini Erzincan fel~· 
tadledeleri uğrunda ortava kovan 
tll ".':'YI kızlan, bi:ıe, beşeri feragatin 
bt. rzel niimunelerinden birini ver. 
be':ı e!', ve temiz milletlerine kaTşı 
~ ediğimiz ezeli yakınlık duuıınıla. 
•ını t . •• ,.. 
~l 

1 
azeliyen bir hatıra daha yarat. ltaJ ardır. Ve biz. bu Macar musikisi 

~kk·r .Y?muşak hatıranın da müte. 

8 
•tıyız. 

'- eyoğlu Halkevf Korosunda eab. te:' . keseleri fakir, fakat yürekleri 
Wit gııı gençlere karşı duyduğumuz 
tıli ~anı da, zaten bundan evvelki 
~· alanmızda tebarüz ettirmiştik. 
~ •hayet, bu konserlerde. kıymetli 
ita •tkar Safiyeye refakat eden ar. 
ltl daşlannm, yani, bestekar ve ke
l' eııçed Aleko'nun, pi:vanist ve udi 
il or~onun, Klarnet Şükrünün, sa-
. ıı.~karlara has feragat ve gayretle. 
~ de, ayni derecede samimiyetle 
e ~eşekkiirle anıyoruz. 

da Vikıa, böyle bir felaket kar,ısın· 
"i 3:&tdıma koşmak, herkes için, be
fe~ız için, bir lutuf değil, bir vazi. 
dl ~"· Fakat, bu vazifelerini, -ken 

88 
•ktidarlanna nisheten fedakarlık 

ı Yılabilecek bir şekilde-- başaran. 
t~ra. karşı şükran ve takdir duymak 
iç: •~inci bir vazife ıııavılır. Bunun 
":ndır ki, bugün, "TAN", kendi ta. 
le 5:,utu ile tertip olunan bu konser· 
le rın, unıduğ'undan daha hayırlı bir 
t illere vermesini, gayret ve fora· 
tılltleıiyle temin eden bu ~anatklirla. 
~ h«:I' birine karşı teşekkür va7.ife. 
'1!t hır defa daha ödemiş bulttnma. 

&anı.inıt huzurunu duymaktadır. 

Haftan on 

Biraz Tarih, 
Teselli 

Biraz 

ttf Cf41 !i?fCj15; ! j iti 
B 2 Vitamininin 
Eksikliğinden ... 
Çocuklarda, bir, iki yaşında 

başhyan ve dört, beş yaşın
da daha ziyade belli olan miizmin 
bir ishal hastalığı vardır. Ba7.lla· 
nnda birdenbire şiddetlenir. bazı. eu yıl, etrafımızda harabe ve . 

ümitsizlikten başka bir şey 
görmüyorum. 

Belki de cesaretimizi kaybetme
meliyiz; fakat öyle zorlu zamanlar 
yaşıyoruz ki, böylesi pek nadir o
larak görülmüştür ve şüphesiz bir 
daha da görülmiyccektir. 

İngiliz imparatorluğunu hiç bir 
tedbir kati bir inhizamdan ~urta
ramaz. 

Sınaat, ticaret, ziraat baknnm. 
dan zerre kadar ümit yok. 

Bu harp, sonu nasıl biterse bit. 
sin, her halde .ırzııı mahvoluşuna 

başlangı.çtır. 

Allaha şükrederim ki, hazırla· 
nan inkırazın sonunu görmekten 
beni muhafaza buyuracak! 

okuyuculanm, şu biribirl ar· 
kasına sıralgdığım şiddetle, 

dehşetle bedbin sözlere bakarak 
hüvlyetimde, kanaatimde, meslek 
ve meşrebimde ttiyler ürpertici b ·r 
değişiklik hasıl olduğuna inanacak. 
lnr ve "hayatında hayli müşkül de. 
virler geçirdiği halde ümit ve ne
şesini kaybetmiyen bu muharrir 
de, işte, nihayet dünyayı kapkara 
görmiye başladı, yazık .. ,, diye, o
labilir ki, hayıflanacaklardır. :Fa· 
kat hemen haber vereyim ki 1azı
mm başına dizdiğim o altt korkunç 
cümlenin hiçbiri benim fikrim, be. 
nim sözüm, benim şu asra, şu za
mana ait bir mütalea ve kararım 
değildir. Benden kıyas kabul etmi. 
yecek derecede mi.thtm, çok şöhret. 
li, pek ciddi adamların, kralların, 
lordların, başvekillerin, başkuman.. 
danlann, taht, nüiuz. kalem ve 
kılıç sahiı:>lerinin sözleri, hukÜI!t'. 
!eridir. 

Birincisini meşhur lngı1iz hU: 
kumet reı-;i Willhm Pitt 

1783 tarihinde söylemış .. Yan Dıl
mekle beraber Jinoe ~raka düş
tüın. Kendi kendime ''acaba, dedim. 
İngiltere o sene büyük hir zelzele, 
bir harp, bir kasırga, adayı altüst 
eden bir felaket mi geçirmişti ,, 
Açtım kitapları, tarihleri, tercümei 
halleri.. Hayır, bunıı o kasavetli 
sözü söyleten sadece dahili bir ta. 
kını karışıkça işler; parlamE:nto, 
kabine, kral arasında husule gelen 

hiçten meseleler imiş. Konağının 
penceresinden piposunu tüttürerek 
etrafına baktığı zamau ne bir yı
kık dam, ne bir yaralı '!dam gö
rüyormuş; bilak:ıs Londra büyü. 
yor, millet üreyor, altın türeyor. 
muş! Filvaki Pitt, Napolyonun 
Austerlitz zaferini idrak ederek 

Fransa aleyhindeki siyasetinin 
fena darbelerine uğt'amış, üziil· 
müştü; lfildn bu vaka o sözden çok 
sonra, 1805 de olmuştu, yani bed
binlikte fazla ac~le etmiş, zaten 
Wellington ile Nelsoıı da arkadan 
yetişerek Britanyayı en kudretli 
düşmanından kolaycacık temizle
ınistL 

Romancı ve maa

rifçi Reşat Nuri 

gö-

riişüne göre Afro

dit nasıl olmalı?. 

_ı _~_a_z_a_n_: _R_e_f_ik_fl __ al_id_, 
ı kinci gamlı, bezg ın söz, Fran-

ra krallarından Louis Phi. 
lippe'indir ve 1840 senesine aittir. 
Acaba kral o ytl tahtını mı kay
betmişti; yoksa memleketini baş.. 

tanbaşa sel basmış, taun sarmı7, 

düşman çiğnemiş, en aşağı çekir. 
ge mi kaplamıştı? Yoo, aksine bazı 
kıyamlar o sene bastırılmış, RuL 
kastlardan da yine o sırada kur
tulmuştu; gül gibi geçinip gidiyor, 
keyfine bakıyordu dencmezd; ama 
herhangi bir hükümdardan daha 
endişeli bir vaziyette de sayılamaz
dı. 

Üçüncüsünü söyliyen Lo,·d 
Shaftesbury, dördüncüsünü 

söyliyen adile Disraell sanile Lord 
Beaconsfield'dir. 1848 ve 1849 se
nelerinde... Artık iki lordun, bi
rer sene ara ile sarfettikleri bu ka· 
ranlık, ümit kıran sözler'? bakarak 
İngilterenin o. yıllarda yıkıcı. ya. 
kıcı, yer yarılıp yerin dibine so. 
kucu müthiş bir M<!t, bir beliyye, 
bir kanlı ihtilal, hem cıosyal, hem 
siyasal bir sarsıntılı inkılap geçir. 
diğine hükmetmemek mümkün de· 
ğil! Shaftesbury'yi herkes tanı
maz ama mühim bir şahsiyetti, tam 
manasile insandı, İngiltcredc tı

marhane:erin ıslah· na ·~alışmış . fab. 
rikalarda amelenin refahı mesele
lerile uğraşmış, haW\ o ıısırda iş 

saatini günde on saat~ indirmek i
çin ömrünün sonun;ı kadar didin. 
miş, nefes tüketmışti. Bakınız. iş. 

te bu adam tam yli.z kırk sene c·vvel 
İngiliz imparatorluğunu, 'kemdi ak· 
lınca, kati bir çöküntüyP. uğrat

mıştı. Şimdi, şu günlerde de tıpla 

nazi makulesi yeni rejimlerin ver· 
dikleri boş hüküm nevinden ... 

Haydi diyelim ki, bu zat fazla in

sanlık sever, ri.kkath. hisli idi; de

l1leri ve ameleyi düşünmesinden 
belli ... Lakin Disraelı gibi İngilte. 
re kraliçesine Hindistan imparato. 
riçeliği tacmı giydmniş, Mısır Hl... 
d.ivinin Süveyş kımalı tahvillerıni 
devlet hazinesine indirmiş, Türki
yeye el uzatarak Rus Çarın. küp
lere bindirmiş, kudretli, sert bir. 
politikacıya, "Vivian Grey., gibi 
hiciv ve hücumla dolu mühim ro. 
manlar müellifi o yüksek ve kes
kin muharrire ümitsizlik veren hA. 
dise ne idi? Bir incir çekirdeği dol. 
durmıyacak olan gündeliK, basit 
parlamento işleri! 

Beşinci fikir, her halde içinde 
bulunduğumuz harbe daJr 

bugünkü bir adamın fikridir, bizim 

. ~-·· 
: ~AKl5l 

de fikrim.ize uygundur,, demekte 
acele etmeyiniz. O, filvaki. bir harp 
esnasında söylendı. oldukça da ye
nidir; ama ne 1939, ne de 1914 Ci
han Savaşlarını kastediyor. Hani
ya Prusya ile Fransa arasında, 

başlamasile bitmesi bir olan 1870 
harbi olmuştu; bir harp ki, ondan 
sonra kopmuş silah.u ihtilafa ba. 
kınca "Garp Cephesind.:? SiikOnet 
Var,, dedirtecek mahıyette bir şey
di; mağlup ordular çorap söküğü 
gibi, önüne geçilameden kaçıp git. 
miş, galipler ise boru çalarak köy 
düğününe gider gibı oynaya, sıç. 
raya ilerlemişti; işte zamane mu. 
harriri Farelle'e o şeametlı knnoa· 
ti verdiren. dünyanın sonu geldi· 
ğine inandıran vaka sadece ild 
komşu devletin. başka hiçbir mem. 
leket ve milletin kılı rıynamadan 

aralarında yaptıkları bu basit C4..nk· 
ten ibaretti. 

5 on cümleye gelince o, N apol. 
yonu ezerek "Demir dı.ik,, 

lakabını kazanmış meşhur Welling .. 
ton'a aittir ve bu itibarla da bili>. 
bütün manalı, kıymetli. ehemmi.. 
yetlidir. Ayrıca, nice zaferlerden 
sonra, ölüme yaklaştığı sırada söy
lenmiş olmasını d:ı itibara !1.hnız, 

dünyanın çoktan battığına ve bu 
satırları şimdi başka bir küre üze
rinde, ikinci gelişinizde cinlerle 
muhabere ederek öğrenmiş olma. 
nıza zorla inanmanız lazım gelir! 

O halde? 
O halde dünya hiçbir zaman kitn 

se için iyi, güzel, ümit verici ol
mamıştır. Evet ama son yirmi beş 
sene kadar da fena oldn muydu? 
Tarihleri kanştırınız. kırk asırlık 

dünya tercümei halinde saadet 
devreleri devede kulak, İstanbulun 
yangın yerlerindeki ateşten kurtul
muş tek tük evler kabilinden kalır. 
Bugün harpler daha şümullü ve 
nüfus ti.ıketicl .. Fakat eskiden de 
vebalar, koleralar ve kıtlıklar var .. 
dı, milyonlan kırar geçerdi. Mu. 
hasaralar sonunda halk kılıçtan ge
çirilir, insan kelleierınden kule
ler kurulurdu; aynen. esir düşenler 
satılll', şairler ve alimler yad il. 
lerde, nadan kims.?lere Jtulluk, kö
lelik ederdi. Yine zelzelo:ıler olur. 
volkanlar püskürür, yerden kay. 
nar sular fışkırır, gö~.<ten kızgın taş. 
lar dökülür, nehirler taşar, şehirler 
batar, mamureler yanardı Elinize 
bir tarih kitabı alınız, felB.ketli se
nelere kara, sudetlilerine mavi 
kalemle birer işaret koyunuz ve 
yekunlannı yapınız, dünyanın fo
yası meydana çıkar! 

Meşhur üStat Th

rahim Çallı'nın 

görüşüne göre 

Afrodit nasıl ol

malı?. 

Zaten arz böyle A.nzalar geçirme- larında yavaş yavaş çoğalır. Ço. 
cuk yediğini, içtiğini hazmedemez . mış bile olsaydı insanın h'.lkati i.. 

cabı yine rahat yüziı görmek mü
yesser olamazdı; ı:nademkı sevdik. 
!erimizin ve kendimizin ölümü ib.. 
timalile en mesut dakikafanmız bı. 
le mütemadiyen endiŞ<! ve eza için
de geçmiye mahkumdur ... Hem ra
hat yataklarında kendi ~cellerile 

{ ölenlerin sayısı, her halde. kazaya. 
belaya uğramış olanlardan daha 
fazladır; bunlar saadetle mi yaşa. 
dılar ve mesut mu öldüler·: İnsan. 
hi~bir felakete uğramadığı zaman 
bile hiçten sebeplerlP. yine dünya
yı başına zindan etmive muv:ı(fak 
olan tek acaip mahluktur. Başka 
hayvanlar, bu itibarla bizden man
tıklı ve karlıdırlar. tn-.anm baş bu. 
susiyeti de şudur: Şikayetcilik ... 
Elinizdeki ı:tazeteye bakır.ız: Bir 

· maksat ve bir mecburiyetle yaptığı 
tasvipleri. bir yana koyarsanız say. 
falarının dörtte ücü şikayettir. Mek 
tep çaj!ındaki körpe çocuğunuzu 

gündelik hayatı hakkında dinlı>yi
niz: Bir beğenirse on sızlanır! 

1. şte bu hılkatımizJn kabiledir 
ki, musahabemin başına koy

duğum cümleler muhtelif tarihler. 
de çeşit çeşit insanlar tara:mdan 
söylenmiş, yazılnıış, toplanmış 

kitaba geçmiş ve ısıtılıp ısıtılıp iki
de bir meydana konmuştur. İnsan, 
vahşi hayvanlardan fazla zalimdir. 
karşısındakini parçaltyamadığı za. 
man hiç olmazsa bedbin !ıkirler sa
vurarak ruhunu zedelemek, mane
viyatını kırmak yolunu hulur. Bil· 
tün o şeamctU. kasavetli sözler, doğ 
rudan doğruya dünyanın fenalığın
dan değil. insan ruhunun ~şaret et. 
tiğim kötü haletinden doğmadır. 

Bereket ki bu balt>t. bu gönül ez
ginliği çoğu defa yatı yapmacık ve 
geçicidir . Onları söyleyenler, erte. 
si günü yine, bir aralık bay:ıtı tatlı, 
arzı eğlenceli bulmu~lardır. Hiç 
şüphe yok, Pitt, l 78'J deki sözü:ıü 
söyledikten sonra, hatta •el.ki yıl 
tamam olmadan etrafında bahset. 
tiği harabe ve ümitsizlik manzara.. 
sının silindiğini görmüş. kaç kere, 
"oh, ömür ne tatlı şey ve dünyıı. ne 
cennet!,, demiştir. Louis Philippe 
fikrini ertesi günü değişti:'miş, ra
hat bir nyku, iyi bir yemek, hoş 
bir hazım arkasrndan. sarayının 

balkonuna çıkıp Parise gfü atar
ken şöyle mırıJd3n.mıştır "Hayat 
bir zevktir ve benim devr•m cihan 
için bir saadettir!., 

Bedbin Lorda gelince parl3... 

mentoda delile~ hakk:nda 
istediği bir kanunu kabul ettirdiği 
akşam, evvelce verdiğı kati hiık
mü uutmuş, İngiliz imparatorluğu
nun dünya durdukça baki kalaca.. 
ğına inanarak Kraliçe Viktorya 
şerefine kadehini boşaltmıştır. Dis. 
raell ise muhalefet mevkiinde iken 
kapkara gördüğü sınaat, ticaret, zi -
raat meselelerini, himmetile yolu
na koyduğu tevclıhümüne kapıla• 
rak kainatı pembe. bütün ışleri tı.. 
kırında. binaenaleyn hayatı zevıcli 
bulmuştur. Wellington hepsınden 
mesut bir an yaşadı: Hazırlanan 
inkırazın sonunu görmeden. tam 
beş, on dakika evvel. Allahın çanı
nı aldığına, sırf kendi hakkıT>da 
böyle bir lutufta bulunduğuna ba.. 
karak sevgili kullardan olduğuna 
inanıp ahrete emniyetle y0llandı. 
Halbuki şimdi o inkırazın hala vu. 
ku bulmadığına bakarak aldandı~ 
na ve aldatıldığına kızması icap e
der. Zaten. mutlaka ızelecek olan 
Azraili davete hacet var 'Tltydı?Bek 
lenilen inkırazdan çok evvel onun 
geleceğini anlamadığı için Vaterlo 
muzafferi gözümılen clüşmiişttir. 

Bu asırdaki kadar parlflk fen ve 
makine terakkilerine rağmen lodo
su poyraza çevirmek iktidarını bile 
elde edem.iyen t:>eserivet. Jünyavı 
olduğu gibi kabule mecbur olsa 
gerektir. 

yaşamak o kadaf' zevkli bir 
g e y d i r ıd. insan '>ir 8-

şık gibi, her münasabetsizli~inı hl. 
çe sayarak. hatta güzel bularak o
nu kusurları. kabahatleri. ezası ve 
cefası ile kabul edıyor. çıldırasıya 
seviyor, . dünyayı da bu 1.ubabbe. 

o!ur. Fakat arada sırada ishAl ke. 
silir, çocuk hastalıktan kurtuldu 
derken tekrar haşlar. Çıkan mad
delerin su gibi ve yeşil olmaması 
~ocuklarm daha zi~·:ıde tutulduk· 
lan başka hastalıktan bunu avtrt 
ettirir. Çocuk giinde iki defa . dört 
defa yumuşak. san yahut hii.shü. 
tün U('ık renkte, fena ]<okulu, l':ığ. 
h, hulasık maddeler <'•karır. 

Hastalık pek a71thğı vakit c;o. 
cuğun iştahı kesilirse de. hafifle· 
diği vakit, aksine. iştahı pek ziya. 
de artal' ..• Zavallı. beslenemediği. 
ni. heslenmi;ve ihtiyacını aç gözlü 
olmasi:vle helli eder. 

Bir taraftan da c;ocnğun karnı 
büyiir: Kimisinde kaskatı olur. ü. 
:ıerine vurulunca ıriim eiim eder. 
Kimisinde yumuşak, iki tarata 
doJ!ru sarkık. 

Beslenemiven çocuk, tabii. bil
yüyemez. Kolunun, bacaklarının 
inceliği karnının biiviiklüğüne 
karsı ~öze çarpar:.; Sıskn cOl'tık, 
derlel', zaten sıska C(\Cttlı-lıır r:?ibi 
çabuk terler, çabuk üşür. Yürüme
si e-ec kalır. hazrsı ,.ııtıılr+:ın J.:Je 
kalkamaz. Bu hastalıkta kemikle. 
ri çarpık olan çocuklar d:ı çok
+111'. Ru 7avaJh <'ocukfara hazı he
kimler "barsak ciit'e!'li .. derlel'. 

Bu cocuk kendi haline htrakıhr. 
sa dahn türlii tiirlü hastalıklara tu
tulur. Vücudii beslenem•T"en !llı .. ka 
cocuh bulasık hastalıkların her 
türliisii <'ahnk velir. 

Fakat talihi olup ta bulaşık baş
ka bir hastalığa tutnlm"ıfan yata. 
ğ'ında kalan çocuk hüluı? yasına 
ı?elince kenıfi .. inıfe inanılmıyacak 
bir hal eöriilür: İshal kPndj k_.ndi· 
ne kesilir. Cocukluihmda yediğ-inl 
hazmedemh·en genç ham<'n her
şe~·i ha7.meder. Bundan dolavı süp.. 
hesiz vUcudii de biraz gelişir. hitaz 
uzar. Ancak pek az. Cot'tıklukta 
barsak cüresi genc;Jii!inde ve ol
gun yaqınrla ifa van cifre knhr. 

Bir de erkrkJik ve kadınlık t~ 
l'Bfından CÜt'elik... BMı'\t tam er. 
kek veya tam kaffın olur, fakat 
çoeu ~ cihetten halsi?: kalır. Ço
euklueıında barsak cÜt'esi krz ise 
sonradan anne olamı:.masınm se
hehi helli oJamıu:sa da coctık er. 
kek olun('a hiiluğ yasrndn ishaMen 
kurtulmllkla kannnt etmeli evlen-. ' mıve kalkışmamalıdır ... 

Yakrn :ramn"lara kadar ~Phebl 
bilinmiven hu ha-.tahl!ın çoc11!!-t1n 
tnifaıııında B 2 vitamıninin ek<iik
HiYinden ileri P-Pldiii şimdi ö{!re. 
nilmi-.tir, Vf'difrimiz :v<-meklcrin 
terkihindf' btılırnnn ;vairlan ve şe
ker olank m:ufrfelt>l"İ viicmf P ynrı
yarak hale ~etirmt>k idn h1.1 vita. 
mine lii7.um vardır. Onun irin R 2 
vffAminini ,rı.dalan ıt1'aıııtnda bula
mıvan roruk ne vaiHa"rJan. ne de 

I !:ıkPI' olacak maddelerden istüade 
L ebilil'. 

te tek ve zaruri sahne olduğu için 
beğenıyor. Sızlanmasına dırlan· 
masma bakmayınız, onlar rışk cı1-
vesidir. "Hem ağlarım. hem gi
derim,, fıkrasındaki Jibi görenek 
ve gösteriş icabıdır, hem söylenir, 
hem de, Azrail ile oduncu '1ikaye
sinde olduğu gibi "şu yükü sırtıma 
vuruver,, deyip yoluna devam e. 
der. 

(Ko Vadis?) roman;nda bir ta. 
raftan Roma yanar, öbtir taraftan 
veba etrafı kaplat, diğer tarafta 
halk çıra yerine tutuşturulup bir 
kısmı da kaplanlara yem olarak 
fırlatılırken yine güzeJ Liji ıle yi. 
ğit Vinisiüs alev, illet zulüm içın· 
de sevişiyorlardı. Helaku ordusu 
Bağdadı çevirdiği smıda Ş.:ıt kena
rında elbette yine dudak dudağa 

gelenler ve para istif edenler var. 
dı. (Pompei'nin Son Giinleri) bir 
aşk macerasını nakleder. Seven 
katlanır ve katlaaaa yaşar: kimse
yi ve hiçbir şeyi sevmeseniz bile 
kendinizi seversiniz. 

Ben de bilirim, dünya Engürü 
armudu gibi loppadan yutulan bir 
nesne değildir: daha fazla keçi boy • 
nuzuna benzer. Fakat her h11lde i. 
çinden bir damla bal çı!c:ırabilirsı
niz. Asıl tuhafı bu balı en tJkkalı 
yutanlar dünyaya - makalemin baf 
langıcında sıralanan <;Özler nevın
den ~ en fazla zehır saçan!a·dır. 

Si:ı bunlara aldmnayınız keçt 
boynuzunuzu çiğnemivP bakınız! 
Şu son nikbin cümle ne tn~liz 

Başvekilinin. ne Fransa k!"almın, 

ne Vaterlo fatihinin. ne deliler ıor
dunundur: ömrü bir miskal lıal l. 
çin bir okka odun vemekle ıec-en 
sizin gibi az nasıpli bir adamındır. 

Benimdir. 



-
Balkanları 

is an ya 
Vaziyetine 
Getirtmiyelim 

Dayanılmıyacak Bir 
Derecede Soğuklar 

Devam Ediyor 
(Başı, 1 incide) 

Artık Şimali Afrikadan, Tunus ve 
Ko ik dan bahsetmek imkanı kal
m mı tı. Roma kabuğuna çekilmiş, 

sc ini kısmış, pusuda fırsat gc:izetli
yen bir avcı vaziyetinde beklemeyi 
tercih etmek mecburiyetinde knl.mış
t1. Almanyn ile itt f kını bozsa bü
tun hul) ahırına veda etm k mecbu
riyetinde kalacaktı. Almanya ile be
raber harbe girse perişan olacaktı. 
Du undulcr, ta ındılar, nihaJ et sulh 
masasında s lerini duyur. bilmek u
mıdile gayri muhasım vaziyette kal
mayı en mumısip siya et olarak ka
bul ettiler. 

(Başı 1 incide) 
Trakyada da soğuk pek çoktur ve 

!stnnbula kara nakliyatı tamamen 
durmuştur. Edirne ile civarında da 
nakliyat kızaklarla yapılmaktadır. 

ita/ya ve ispanyayı soiiuk 

dalgası kapladı 

Madrid, 13 (A.A.) - Kar fırtına
ları ve dolu ile birlikt ~ bir soğuk dal
gası bütün İspanyayı 'rnplamıştır. 
Havaların fenalığı yuzündcn bilhas
sa Valencia'da mulıim hasarat husu
le gelmiştir. 

Roma, 13 (A.A.) - Kıs yüzünden 
bütün trenler Milfınoya bliyilk teah
hurla gelmektedir. Oriyant Fkspres 
21 saat gecikmiş, semplon ekspres i
se dün hiç gelmemistir. 

İtalya, imparator1uJ.c emellerindr>n 9 
vazgeçmiş de ildi. Fakat eski 350 tonluk Julia motörü Trapani. 

Boma imp r torlugunun Akdeniz den Viareg io'ya giderken fırtına yii
havzasındaki hudutlarını tesis im-1 zünden kayaya çnrpmış ve oturmuş
Jcanı kalmayınca gozlerini Balkaula- tur. İçindekilerden dokuz kişi bogul
ra çevirdi. Balkanlardn Sovyet, Al- mu tur. Vapur, 8"lrduny1ya kadcır 
man ve İngiliz 'menfaatleri biribirile süruklenmiş, orada bulunmuştur. 
çarpı yordu. Balk n devi tleri hor Mi.ırettebattan bir kişi kurtulınuş
giın bir istila tehlikt- ın" maruz bu- tur. 

lunuyorlardı. Dun Balkanları kor- iz.mirde fırtınanın tahribatı 
kutan Alm n tehlil.esi yerine ı::on za- İzmir, 13 (A.A.) E,, \'C Akdl'nizde 
rnanlarda b'r de Sovy t h.:hlikcs. baş- simdiye kadar misli pek az hutırla
gostermi ti. İ P nyuda gi'ıya kom·ı- nan bir poyraz fırtınaM nüküm .ır
nızme karşı harp etmi, ol::ın Roma mcktedir. Jorya dlı Yun n vapuru 
Jçin faa iy te ge m k fm; tı k nd ni izmirden hareketindniı sonra yoluna 
go ~ermi _ti· R?ma, ~alknnların Sov- devam imkanını bulamıyarak FoC'n
yetıze edılmc~ıne mu and" edemezdi. ya iltica etmi . Sanlorını:> adınd ki 
A_rn vutlu u ı al e~er k ~alk n ar'l dig r bir Yunnn , puru d<ı yoldan 
gır n İtaly , Yu o avyay da b~ra-Jgcri doncrck t krar lim nımı~a gc'l
'bcrine .. lmıştı. Balk nlar. İtalya ıçın miştir. Afyon treni de dun ı l nat 
en tab ~ nufuz mıntaka ı ıclı ve İtalya te hhurla b h yı;ı.hd şehrimize va
ci in Tuna ve Balkanı rdan b c:ka h'I- ti olabllmişt"r. 
tyat sahası kalmamı tı. O halde Tuna pun çok iddetli bir riiz "rb ya
'Ve B ikan memlekctler'nd faaliyete ğ n kar İz ir iç nd tutm mı c;a da 

e mek ve bu hay t h mı b şka
larına kaptırmam k l zımdı. butun civar da ları k planıı tır. Gc

den) - Diçle nehrinin taşması gün
den güne artmaktadır. Buradan ya
rım saat uzaktaki Kavis köyü sular 
altında kalmıştır. Zayiat yoktur. Di
ğer kc:iylerden haber alınamamıştır. 

Tırhan kurtanlamıyor 
Alanya civarında karnya oturan 

Tırhan vapurunun kurtarılması için 
çalışmalara devam edilmektedir. A
lemdar tahlisiyesi geminin oturduğu 
kayaların muhim bir kısmını kırmış 
ise de vapuru yüzdürmek henüz ır.ü n 
kün olamamıştır. Dun başlayan şid
detli lodos fırtınası kurtarma ameli
yesini güçleştirmektedir. 

Çanakkalcde karaya oturan İtı:ıJ
yan bandırnlı Arkova vapuru kendi 
vnsıtalarile kurtulmuştur. 

Fırtınanın limanımızdaki 
zararları 

Egede şiddetli bir poyraz fırtınası 
ba ladığr dun limanımızdaki denizci
lere bildirilmiştir. Knradenizc dün 
de şilepler açılamamışlnr, yalnız Dc
nizyolları fda~sinln Cüınhur:yet va
puru yoluna devam etmi tir. Dün 
sefer yapmak i.ızre Um nımızdan kaL 
kan yegane vapur Cümhuı'1yet ve li
manımıza gelen de Ülqcn vapurudur 

Ali, Hu eyin ve İhsan kardeşlerin 
8 tonluk İh aniye ınc 0rıl Mehmet 
kaptanın idaresinde Töphan<.'ye gL 
derken makinesi bozulmuş ve sularo 
knpılmı tır. Bu esnııda D nlzyollnr.
nın Of motörü sürPtl~ İhsan ye mo
torune bindirmiş \'e motoru ikivc 
bc:ilmü tur. Motordn b·ı·unan tııyfa. 
mü ndeme e"'nasın':ia Of motc:iri.ine 
atı mış, Mehmet kaptan denize dü~
mti t r. Knptan 15 d kikn kadar :-u
da bocaladıktan SODrt Of Motorii ta

rafından kurtarılmı~tır Of motör:ır.
dc bulunan Kızılny 1 ait 10~ sand:k 
çivı batmı:.tır. 

ce yarı ı hava nçmış V" f'Ok s rt hır 
Vaziyet tc bir çolt ba'<ınıdan ftal. soğuk hul,um ürnı ' ha lamı tır. Bandırmadan lı n"nınttz~ pe1en 

,..VD) a umıt verec k Ş rtlar ıhtivn e- Bir kaç UQdür dev m eden y - Antalya vapuru .:la Yesitkc y açıkla
diyordu. AlI]lanya, kendi ine ith lfı- murların İzmir vil\~ etı içinde yap- rında sulara kapılmış b'r sandal ic:<'
tının yuzdc 20 ini temin eden Bal· tığı uır rlar h k ( n len malu- ris nde ist'mdat eden ıki k i OL mı.ış 
lk nların So\ı:etıer tarafından i ga. tnata gore, yolların ek eri i ya ınur- ve bunları kurtarmı tır :::>•ırsun ve 
line pek c n ve gdniıl ·en razı de ·ı- dan az çok bôtulmuş ve ~ crkl'z ka- Mehml't adlarında olan kaz:ızrd<'lcr 
ıdi. Balkan devl tl~ri Sovyet tchlıke- zasile Urla, Şerefh·sn", KeM lpaşa Ahırkapıdan Heybe'iye sandalla g•t
sme karşı kendılerıne uzatılacak hı>r kazalarında mahsul eh-mmiyetli za- mek isterken sulara kapılmış oJduk-
:yardım elini şukranl sıkmıyn hazır 1 rar gormuştıir. larını soy lem islerdir. 
bulunuyorlardı. İn rllt r. d B lk n- Menemende yedi bin \'e Foçnda R th •1 ··d.. .. .. .. l • 
Jara Sovy t ve Almnnl rın inmesine . • asa ane " u urunun soz erı 

bb . h . beş hın dekar mezrua~ ile yıne Fo- Bu seneki c:iddetli s"gnklar hakkın-

~ordu. 
ın nl olacak her t usu oş gor.ı- . . d k 1 .. t 1 :r 

• çada ıkı bın e ar ıenuz op anma. da Kandilli rasathane i müduru Pıo. 

İtalya bu mii it hova i inde ev-
vela Tunl meml kctl rind n i

~ bn ladı İlk Sovyet tehd'di altın
da bulunan Macııri t nl.ı b'r nnl s
ma kd'ne t şebbüs etti Bu anlaşmn 
Romanyn ve Yugo lnvyayı dn iç'ne 
olacak, ve Balkanl ... rd ı :Ik mudafon 
!hattını vücude gelir~cekti. 

İt ly n gnz tel rinin n sr·yatına 
ıbakılır a, Macarist nl İtalya aras n
<laki konu malar b r a kcri ittifaka 
müncer olmak istidadını h-ıı.,dır Mu
ıcaristan bir hücuma u rar a İtalya, 
derhal askeri yardıma koşacaktı ... 
Yugoslavya da İtnlyan askerlerinin 
.kendi topraklannd.:ın geçmesine mü
ısaade edecektir. T.ıbıJ Macar hudu
dunda başlıyacak harp, Homanya ve 
Yugoslnvyaya da c;irayc~ cdec K ve 
bu suretle Balkan'ara da yayılacnk
'f.ır. 

Görülüyor ki, manzan İspanyada
kinin aynidir. Tuna ve aalkan mr>m
Jeketlerı İ panyada. olduğu gibi, bol-

cvizm ile f şizmin harp sahası ola
ııcaktır. Bu harpte Sovye;; ve İtalyan 
ıaskcrlcri kendi topraklarmdc. degil, 
Tuna ve Balkan mnmlcketlerınde do
vü ceklerdir. Ve sonunda kim k&
.zanırsa Tuna ve B !kanlar onun ha
'Yat sahası veyn nufuz mıntakası o
l c ktır. Harp bitine y2 kadar Tuna 
ve Balkan ehirleri harap olacak, Tu
na ve Balkan rn mlcketlerinin ma
sum halkı harbin bütun elem ve ıs
tıraplarını çekecektir. 

İ te Venedık mulakatında hazır
lanan dram budur. Ve Tuna ve Bal
kan memleketleri bilere!t veya bil
miyerek, istiyerek veya istemiyerek 
kendileri için hazırlanan bc:iyle bir 
faciaya yardım etmektedir.~ 

Bizim senclerdenberi ileri sürdii
ğümuz, üzermdc durdu&>'Umuz 

dava şudur: 
Tuna ve Balkan devletleri, kendi 

toprakları üzerinde emelleri olduğu
m& itiraf ve ilim etmiş bulunan, ve 

mı pamuk zarara uğramıstır. ı fcsör Fatin şu izahatı verm ~dedir: 
Denizli, 13 (A.A.) - T)jn s:ı.bcıh u-Son zamanlardal,i na va de ~i-

sckizde ba h:ıyan kar saat 20 ye kn- ş klikleri yckd'g rint? mcrfıut ol. !Ji

dar devam etmiştir. }kr 'araf kaı lo l nr. D"inyanın bazı 'ar fl rı?d!l fov-
. k k 1 1 w r. t · · kalade s c klık, b zı ycrlcrrncJc fcv-örtülu ve arın ·a m ıgı ;,ı snn ımı . • 

kalade so uk, ruz tar, yagmur. kar 
geçm·ştir. olabilir. HL'r halde bu son h:di ek-

Samsunda kar yağıyor rin sebebi vardır v 0 nrzın donme-
Samsun, 13 (A A.) - İki gunden- sinden ileri gelen hava d pr" .. yonları 

beri şehrimize iddetle kar yu mak- su cereyanlarındaki rlegişıkliklcr ve 
tadır. Kara ve deniz nıuvosalası bir güneşin tesirleri akb gelebilir.,, 
hnftad nberi kcsilmi~ bulunmakta- ---o-

dır. Vilayet iç'nde t lgraf nıuhctbe- Alman • Sovyct 
ratı normal halini almıştır. Kara rcıs- İktısadi l\lcsclelcri 
tatarının fırtınaya ra ıncn vnktınde 
yct'şmeleri temin olunmu tur. 

Unyeye iltica eden vapurlardan ilk 

defa posta ve yolcuların dışarı çtka

rılması temın edılmi..,tir. 

Dicle hôla taşıyo1 
Diyarbakır, 13 (Tun Munabirin-

bu mıntakayı kcncll!erl ·'in bir nü
fuz mmtakası veya hayat rahası ola
rak kabul etmiş ol n büyiik ve em
peryalist devletlerin hiçbirinden yar
dım beklememclidtrler. Ne Almany:ı, 
ne Sovyet Rusya, ne de İtalya Tuntı 
ve Balkan mcmleketlcrinir. do tu ve 
muttcfiki olamaz. 

Tuna ve Balkan memleketleri ken

di topraklarının komunizm ve fa
şizm kavgasına harp sahası olmasına 
musaade etmemelidirler. Macanstnn, 
Romanya, Yugoslavya. Bulg:ıric;tnn, 

Turkiye, Yunanistandnn mUrekk p 
muazzam bir Tuna bloku butun bu 
emperyalist ve istıta emellerini dur. 
durmıya, Balkanlarda sulh ve em
niyeti muhafazaya muktedirdir ve 
kafidir 

Tehlike çanı çalmıştır. Birleşelim 
ve kendimizi kendimiz müdafaa ede. 
lim. Aramızdaki kiiçü~ hudut ve top
rak davalarına bir an evvel nihayet 
verelim. Umarız ki, Belgra.ddn topla
nacak Balkan Antantı Konseyi bu 
tehlikeyi görecek ve bu büyük birli
ğin temel taşını atac!lktır. 

Brüksel, 13 (A.A ) - Belçika A
jansının Berlinden öğrcndigine gbre, 
Almanyanın iktısadi meselcier mu
rahhası Ritter, evvelce soyl0ndiğinin 
hıliifına olarak, Mosltovayrı donmiye
cektir. Muallakta bulunan meseleler 
Berlindc halledilecektir. 

4 Aylık Bilanço 
Paris, 13 (A.A.) - Bahriye Nazın 

Campinchi, harbin ilk dört ayı zar
fında Fransa Bahriyesinin faaliyeti 
hakkında Havas Ajansının muhabi
rin yaptığı beyanatta eıcümle de
miştir ki: 

Milli bahriyemiz şimdiy kndar 10 
Almnn denizaltısı batırmış, 622.000 
ton kaçak eşya yakalamış, 239 tica
ret gemisi kontrol etmiştir. 

VEFAT 
Eski Dariilaceze l\tiidür ve Serta. 

hiplerinden sabık E ki.,ehir Sıhhat 
1\fiidiirii Doktor Nazmi Bilgin R<'ya
zıt Mithat Paşa cadde i Hasan Sabri 
apartırnanmdaki dairesinde rahmeti 
rahmana kavuşmu tur. :Merhum 
hiirri •et için çalışmış 1ttihat ve 
Terakkinin ilk azalarmdandır. Mek. 
tehi Tıbbiyeden alınarak Fiıı:ana nef
yolunmuştur. Cenazesi hugiln ikindi 
namnzını müt<'akıp Beyazıt camiin. 
den kaldırılarak Edirnckapısındaki 
Şehitliğe dcfnolunacaktu. Cenabı 
Haktan mağfiret dileriz. 

TAN 

Şiddetli Kıştan 
Kızakla da 

Yardım Zorlaştı 

Balkanlarda Siyas 
Faaliyet Yine Çoğal 

(Başı 1 incide) • ---o-- -0--

Dün gece Kayseri istasyonuna fe- Balkan Antantı 
lfiket mıntakasından 220 yurtdaş va- 1 Kral Karol 

Naip Prens Po 
~örü$meler 

sıl olmuştur. Bunlardan 43 Ü Kaysc- K • B D fa 
ride kalmış ve yerleştirilmiştır. Di- onseyı U e 
ğerleri, iaşeleri temin edildikten ve Ehemmiyetlidir 
yaralılarının müdavatı yap1ldıktan 

sonra mürettep mahallerine doğru (Başı 1 incide) (Başı 1 in 
yola devam etmişlerdir. Kayseride ehemmiyeti mahsusası vardır. Çün- kubulduğu hakkındaki haber 
107 yaralı daha beklenilmektedir. kit Balkan paktı Balkan devletlerin- lahiyettar kaynaktan kati olar 
84 yaralı da Kayseriden daha ileriye den biri tarafından fcsholunınazsa zip edilmektedir. 
gönderilecektir. 1946 senesine kadar kcndiliğindeıı /talyanın noktai naza 

Dün Adanaya da kırk !elfı.kctzede devam edecektir. Huzname lı<.'nüz Roma, 13 (A.A.) - Reuter 
daha getirilmiş ve yerleştiri1miştir. hazırlanmamıştır. Fikir ihtilafları resmi Relazfoni İnternation::ı 

Bursaya, evvelce gelen 93 felfıket ciddiyetle bertarnf edilmediği tak- . 
- muasında intişar eden bır m 

zedcden başka on üç Erzincanlı daha dirde içtima, yalnız resmi mahıyetı ezcümle şöyle dcnilmP-ktcdir 
gelmiştir. Bunların hepsi yerleştiril. haiz olacaktır. Bununla beraber Bal- Romanın Sovyetler Birliğine 
miş ve her şeyleri temin olunmuş- kan antantı kliisik!erdekı foneks gi- ne mütcarrız maksatları. ne de 
tur bi, süratle canlanmak için hayret 1 d F k t R n asıl · an var ır. a a oı a. n 

Bir kafile de Diyarbakıra varını~- verici kabiliyeti haızdir. yada alicanabane v~ menfaat 
tır. Bunların içinde, kendi gibi mu- Diğer taraftan Atinadan bildiril- den ari olarak nizamın 'l'lUh 

nllim olan eşini kaybetmiş bulunan diğine göre, Yunanistnn resmi mnh- na hizmet etmişse şimdi de 
Gazi İlkmektebi Başmuallimi Nus- filleri konseyin bu defaki içtimaına Tuna havzasında, gerekse 
ret te vardır. Nusretin bir ayrığı kı. büyük bir ehemmiyet vermektedir. yarım adasında nizamıo muhn 
rılmıştır. ler. Konseye Başvekil Metaksasın na azmrtmiştir. 
Adapazarına gidenler, evlero ve o. bizzat iştirak edeceği haber veril- Bu siyaset, henüz muallnkt 

tellere yerleştirilmiştir. mektcdir. ihti]{ıfların vaktinde ve hakk 
Konyaya gidenler Diğer taraftan Yugoslav Avala a- ve anlayış hissi dairesinde halt' 

Konya, 13 (TAN Muhabirinden) - jansı Belgraddan şu haberi veriyor: tilzam etmektedir. İşte ;uıl 
Felaketzedelerden Vehbi Tekin, esi. Avala ajansı salahiyettar mahaf'I. muhtelif Balkan memleketler 
Vehime Güngör, Emine Yakın. Ka- den haber alıyor ki, 2, 3, ve 4 şubat sında yaklaşmayı arzu ve tes 
vaoglu, Nurettin, Ali Kavuklu. İs- tarihlerinde Bclgradda Balkan an- mesinin sebebi budur. 
mail Kavuklu, emekli yüzbaşı Şerif tantı daimi konseyinin yapaca 'tı top- Almanyanın hazırlıkları 
şehrimize geldiler. lantı esnasında, Romanya, Türkiye, :Uındra, 13 (AA.) _ Ne\• Ch 

Kocası Malatya hastan<.'sintle ölen Yugoslavya ve Yunanistan Hariciye g ~etesınln blldlrd "ine göre n zile 
Emine Ökür çocuğile fstnnbula, Yu. Nazırları umumiyetle entern;ısyonai baharda birkaç cephede blrd n la 
sur Atasoy ve karısı, baldızı Bursa- vaziyet hakkında ve bilhassa kendi geçmek ÜZC'rC büyuk bir fa llyctlc 

Jandıkl rı Almanyadan Budap" teyc 
ya geçmi )erdir. · memleketlerini ainkadar cd<-n işler h ~rıe~den nnl ılmaktadır. 

Tecil K"nunu üzerinde noktai nazar teatilerinde Slo\ k hil umeU ı5 m rla k d r 
Zelz le mıntakalarınd ki ceza bulunacaklardır. geniş mlky sUı nakliyata tahammill 

ı B l B ık ] k tl cck bir hale getırm 1 için Alman mahkümlariylc tevkif mtizckkcrn!eri u top antı, a an meme c e-
makaml rınd n emir almı tır. Dağ y 

nin tecili hakkındaki kanun dtin vi. rinin şimdiki müscllfıh Avrupa ihtl- nı temizi mck ıç 
0 

imdiden kar m 
lôyete tebliğ edilmiştir. Konura gö. liıfının dışında kalmak n!'zulat"ını bir ıerl gönd r ll'T'işUr. K prlllcrın o•ga 
re, zelzele mıntaka ınd ki cc a evle- tere d ha teyit etmek ve Avrupanın ton nğırlığında malzemcn·n geç 
rinde olup ta bu evlerin zclzPlc yü- bu kısmında sulhiin idamesine yeni milt<'h mmil bir h le e r lm 1 i 'n 
tünden • kılması üzerine digcr sc. bir yardımda bulunmak fırsatını v~- hendi lcr tayin edllmi tir. Ki.ıc;ilk Kn 

larda M ,.ar hududund Dcnec r:'v rı 
hirlerc iltica etmiş bulunan mah- eccktir. mınl k d t h idat y pıl.ııı ta1ır. ş 
kuml r. bu hususta ikinci bir kanun ye kdnr buraja tnkrlbcn bir fırkn 
çıkıncı va kadar serbesttirler Heyetimiz gônd rilmiştir. 

Dost'arımı-ın varc!ımlan Yugoslav Erkanıharbiye 
Anknra 13 Tan M 1 birlnd n) -

Br'tis J<" ons il reh:i l odt Loit yarın 
biitün Britanya 1mmıratorluğu haL 
kına hita!Jen. Anadolu hareketiarz 
feHıketi dfllavtcıile muavenet mevzuu 
tizcriPdr İııı:(liz radvolarilc bir hıta. 
bede bu'unııcakt1r Bu nec;riyat Titr. 
kive S$1ati ile 13 fi5 de 13 mctre 97, 
16 m. 86 ilı>. akc:am vine Tli kiye sa. 
ati 11° 18 ?5 de 31 metre 55 lfl m. li2 
ve l6 m R4 ilP vp saat 20 25 de de 25 
metre 53 ve 19 m. 66 ile. 

Amerika hliviik elclWi btiviik el-
cil'k mt>mıırlarlle Am<.'rikan koloni. 
c;ind n reı·k,., 7f'df'1 re bir yardım 0-

larcık bu d fa <hı 115 lira ile fi dolar 
teberrii <'yJP<likJPrini mım komite.' rL 
vac:<>finC' hi1dirm · tir. İsvirr<'den de 
f InJ.r"b~C'l r ic'n milli knm'tı-ve 10 
bin İsvicre franE?ı giinderilmistir 

Belcikalılann kralın riyasetinde 
bir komıte kurarak folaket7.C'c.feleri-
miz icin yardımda bulunmı:'l·a te-:r>b. 
büs etmesi derin bir sempati uynn
dırmı~tır. 

T eberrü yekunu kabarıyor 
Ankara, 13 (Tan Muhabirinden) -

Zelzele felfıketzed .... Jeri içirı evvelki 
ak ama kadar toplanan iane 1 mil
yon 508 bin 729 lira 91 kuruşa bali;i: 
olmuc:tur. Yalnız evvelki niin veril. 
miş olan para. 124 bin 848 lira 6 ku
rustur Norvecte Oslo civarında Son. 
dika köy mektebi çocukları da bir 
miktar iane göndermişlerdir. 

Diverbak•rda, Kızılay ve>:mesine 
teslim edilen tcberrünt miktnrı 13 
bin lirnyı bulmu~ur. Memurların 

maaşlarından ''erdikleri yiizde mu
ayvM miktar bundan haricUr. M<.'k
teplcrde de talebe kendilii?inden iane 
vermektedir. 

Yeni zelzeleler 

of; aıı 

Haı ek et Etli 
(Başı 1 incide' 

Bu görüşmelerden sonra aşnğıclaki 
resmi tebliğ matbuata verilmi.tir. 

Resmi tebliğ 
"Bulgari fan Bnş\ <.>kili \'e Hari

ci~ e Nozırı ile Türkiye Hariciye 
umumi kiıtibi ara ında :rnpılnn 

mm: 1 at, 18 le rinie\\ el Hl2:> tıı

rihli Tlirk - Bulgnr munlıede inin 
scml'rl'sİ olan samimi dostlul'..'lm 
illkisaf ını tekrar kavt ve isnrct \ c 
iki m"nılı•ketin Bnlknnlardn harı
sın m uhafaznc;ı ve Hulgnr hiikiı
mcti tnrnfındtın ilan erlih•n hitn
rafl ğın korunması hakkındnki 

noktni nıınırlarımn tam mutalıa

katını tc~idc vesile olmushır. 

Miilnknt. hıındnn haşka. 'fiirk vc 
Bulror hiik(ınıctlcri tnrafınclan 

nıiistcrck h1uluttnn kıtAat ın gni n
lrnması hakkında ittihaz edilen 
tedbirlerin iki memleket arasında 
mevcut itimadıa' er dostluk si:vn
sctinin yeni hir tezahiiriinii tc .. kil 
cylemls olduğunu da müşalıcde \'C 

te hite imkan vennistir. 

Ra"slif:i 

Belgrad, 13 (A.A.) - Gen~al 
ter Kospo, erkanı harbiye reısli 

tayin edilmiştir. General, Bel 
müstahkem mevki kumandanı idi 
kumandanlığa eski nazırlardan 

diç tayin edilmiştir. 
Yugoslav yada I talya11lar 

Tı icslc. 13 (A.A.) - Şimdiye kadar 
goslavyada Bo nas '"BY c varında Mo 
llani Po toncl kogab ında y am17 
345 İtalyan dı•rı İtal) ya donmü tür. 
kasııb da otur n di er İtalyanı r da 
kında m mle etkr ne doncceklcrdır. 

Sovyet - Bulgar anlaşması 
ehemmiyeti 

Sofya, 13 (A.A.) - Havas: 
gar - Sovyet muah desinin haric 
imza edilen bir ekonoıniıt nlnşm 

lbin kilogram Sovyet pam:.ığu 
Bulgar fabrikaları tarafından i 
haline getirilmesini derpiş etme 
dir. Bu iplik, Sovyct kumaş fab 
larında kullanılacaktır. 

Bulgar hükumetinin tahmin 
göre, bu muamele 40 bin Bulgar 
melcsine iş temin edecektir. 

dığım Ekselans Köselvanof tara 
dan burada bana gösterilen hiisnil 
hulden dolayı bilhassa miune 

Nihayet, Tiirk hiiki'ımetinin rım. 

• BulO"aristnnın hftarafhğmn riayet 
lliltiin gar.eteler, Eksclİln!I Me hakkındaki kararının ve Bulgnr 

hiikfünctinin hu bitarafh(,'ln kati mcncioğlunun ziyareti hnkkındıı 
surette muhafar.ası hu usıındnki zun makaleler yazmaktadır ve g 
kararının. iki memleket tal"afındnn tafsilfıt vermektedirler. 
takip cdilt>n sivasetin ve nrnla- Menemencioğlu şerefine ziya/ 
rındaki l~·i koınc;uluk miinnsehct- İngiltere elçisi akşam l\foııeme 
lcrinin icaplarına taınnm~n uygun oğlu şerefine bir ziyafet vermiştir 
oldul,ru mlişahcde ve tesbit edil. Saat 13.30 da Belçikanın So 
mi tir." elçisi ve Bayon Motto, elçilik sal 

M enemencioğlunun beyanatı larında Menemencioghı şerefine 
ziyafet vermişlerdir. Ziy r t Ba!;\ 

Mütcakıben matbuat mümcssille-
kil Köseivanofla l\'lenem cıoğlu Ankara 13 'Tan Mllhabı·r·ındnn) rini kabul eden Mt-nemc<.'iogwh. ga-

' '" - refakat eden şahsiyetler, kordıplo 
Trnbzonda şiddetli iki zelzele olmuş. zetecilere vfıki beyanatında demıştır tik azasından bnzılan ve di er s:ı 
birincisi 2.15 de bnc:lamış iki saniye ki: siyetler hazır bulunmu Jard r. 
sürmüş, ikincisi 2.50 de ve 30 saniye - Sofyadaki ikametim bana. iki 
devam etmiştir. Hasar yoktur. memleket ara ındaki miina cbctlc- Heyetimiz Sofyadan ayrıldı 

Samsunda l 7.10 da beş san; ye. A- rin en sıkı dostluk cer~evcsi i<:indc 1 Bu akşam saat 21.21) de l\Jenenı 
masyada 16 da ve 2.45 de oldukça inki. af etmekte olduğu intibamı cioğlu ile yanındaki zev'lt eksprc 
şiddetli zelzele olmuştur. vermistir. Hakkımda gösterilen ka. Ankaraya hareket etmişlerdir. l\ 

Gümüshanede de biri şiddetlice. bul, iki memleket milnasebetıerin- nemencioğlu garda kralın hir mU 
tkisi hafü olmak üzere üç defa yer de mutat olduğu veçhile çok c;amimi messili, Başvekil ve Hariciye naz 
sarsıntısı olmuştur. Hasarat yoktur. idi. Sofyadaki ikametimden çok Köseivanof. lngiltere. Fransa, Yug 
Los An;elosta fiddetli zelzele memnunum ve Tiirkiyc n~ Bıdgaris. lavya, Romanya ve Belçika elçıl 

Losanjelos, 13 (A.A.) - Burana tş.n arasında iki milleti alakadar eden ve Yunan maslahıttJ,rilznn tarafınd 
şiddetli bir zelzele hissedilmiştir. bütün meseleler hakkında tam bir selamlanmıştır. Türkiye elçisi Be 
Halk sokaklara dökülmüştür. Hasarı anlayış mevcut olduğuna kani bulu- ker ve bütün Türk elçlliğı memurlll 
yoktur. nuyorurn. Unutulmaz hatırasını taşı- istasyonda bulunmakta idi. 
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llbmetlAlıe ve ltVpabe ~Qr 
ederim. 
Y.ıa pnç ha iltifatla elütrllc

lenm!ftl: ,.,w. ~ ..,_ 
kırdı: 

- Patalftru11a!a, '* .., 4elD. 
ftrlfemfz 191lerlf 

Bestesiz fWıt tenmttlm eden 
Jımod•ft .w ..... ~-: 

- ır.t.at1nnah. bir fll1 4ell1. 
'ftZffaall ...... y .... ...ı ... 
!eJıt! 

1'ttnt• '-"•• ...... -"'· .... kilU.,,. laa7Jardıı protesto 
etti: 

- Catr111. ya• ft!'ft1 ""19"tttı 
ll!'H! dellt, onlar. a8dn 'bapda, 
ltlt't'lmlnde l&fl•h1 

. .. .u devam ettlt 
;... Y .. ftl"DI .ıertnfll ..... 

tell1. ............... lllUrl. 
.... llylmtr .., .. , 

ltfMIDNMn W ~ ... 

tpllll ~· ........... lıay. 
Wntle~Tr·•·- ..... 
hadm 1ttP M'batn 1*11Qft1flt lft. ..._.,.,..... ... .........,. ..... ,..:.,. mM•-- .... ~ 
tendn o1m.d& ltlltftdet" ftiıftdt. al. 

KAIELIRI 

BAŞ, DIŞ~ ... 

JNaLI, GRiP, ROMATiZMA; SoGUKALGINLIGI, 
SiNiR AGRI ve SIZILARINI derhal keser. . 

İcabında günde 3 k11tt aluur. 

OSMANLI BANKASI 
31 A1ustos 1939 Tarihindeki Vaziyet 

:AKTiF. PASiF. 

m.. 1e111Uırfnln Menmesf f8. 
.-.mit olan kılllU 
.caicla vt Benkelarcla bulunan 

lsterUn Ş. P. -
1.000.000 - -

o.ralar 6.807.401 9 1 
ltıaa vadeD awas1ar ve ı'fiporlar 961.252 1 '1 8 
Tabsü olunacak senetler 4.506.977 10 2 
Cüzdanda bulunan kıymetler 2.360.'i3G ' -
Borch: cart hesaplar 'l.855.309 'I t 
Rehin mukabilinde anaaJar 3.355.409 ' 8 
!tabu! yoluyla borçlulır 469 144 14 10 
Gayn menkul mallar n mobU,a 195 812 1 ti 
Muıeterrik 87 .878 8 6 -

29.899.721 3 1 

K1Q'tllla '",,.,.rı• oldqtu _.... oluam 
AIM'al MuralabM 

•• 
Omamf Muhaaeh $ell 
G. DBLLA SUDDA 

.......... - -
Sermaye 10.000.000 - -
Bıeıfa muetbhace Ql'l1aa llaU,al 
lkc:ett ı.-~- - -
TecusriW. bala•a banknotlar 121.lM 1 1 
GOrllltülünct.e &leneclk _.... 
le ve vadeli MUtleı 
Alankb cart h•plar 
Vadel1 bonolar ve can lamap11r 
Kabuller 
lıtüıeferrik 

111.m 
ıaeı.nı 
ı.en.aat 

180141 
138.318 

" -ıa ı 

10 1 
ı• 10 
ı ., 

- -18.888.721 1 • 
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lstanbal Elektrik. Tramvay ve Tünel 

l,ı.ı .. 1er1 J.tiicllrliiilr.cla t 
• 

ırvaıdrsa;f temtnat 1 V,V~ liradır. 
3 - Eksiltme 4. 3. 1940 paıartesl gana saat. ıs de ~ 
ltan binasının beşinci katında toplanacak olan Arttırma ve 
Eksiltme Komisyonunda yapılacaktır. ' ,.._ • •att ~ tdarmin ~ 14ttdtlılti 
ihldeD teclarik ediJebtliı\l 
S - Teklif mektuplarmın şartnamedeki tarifat daiııesin 
le hazırlanarak saat 14 de kadar 1 ııci kattaki Komisyon 
atiplillne imza mukabilinde verilmiş bulunması IAzundır 

(10861) 1-'2 

MiLLi PiYANGO iDARESiNDEN: 
Biletlerin lptallndt lı:ullartdma ~ anWııellf büyi.klükte USOUJ 

adet Zımba Makinası ahrıacaktır . 
Şerait ve wsaf1 hakkında tafıillt almak ve teklif yal)malr ltttyente;. 

rfn en •~ 25. l 940 tarihine k•dar An.karada. Milli Piyango td.,..,,,e. 
lttanbtalda TQhanında Mlql Piyan~ Burosuna müracaat etmeJetl. 
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