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Balkan Antanb konseyinin Şarki Galiçyada 
1 d .. .. .. 1 k? Alman kıtal arı 

top 8DtJSJD 8 De gorUŞU eCC Tass ajansının tekzibine rağmen Romanya 

B l d d '' S [ k hududuna mücavir bqlıca tehirlere tanklarla e gra ra yosu: ansasyone a- mücehhez Alman kıtalan geldiği bildiriliyor 

rarlar verilmesi beklenemez,, diyor 
Belgrad radyosuna göre Konsey umumi vaziyeti 
ve Balkanlarda sulhün kuvvetlenmesi imkanlarını 

tedkik etmekle iktifa edecektir 
---~-=====-==--=-===--=ı Demokrasilerin 

ahldki eaaleti 
Harp, bir takını 8flrl menfaa.tlerl, 

490ymayan iştihaıan meydana çık&l'
JIJ&kla kalmadı. Bu ihtiras kargaşalı-
11 ortasında asrın en büyük haldıra.tr 
ıeri~den biri meydana çıktı. Harbin 
Jletıcesi ne olw"Sa olsun, daha şimdi
den, insanlık, bazı siy~ ve içtimai 
akıdelerin ne derece bAtıl oıdutunu 
anlamış, halk kitlelerinin gözleri 
önünde parlatılan yaldızlı ideallerin 
sahteUği anlaşılmıştır. Bizce, ahWd 
bakımdan haı bin en büyük kazancı 
bu olacaktır. 

Harbe giren devletler içinde, tatbik 
ettikleri siyasi ve içtimai idare sistem
lerini dünyaya nümune diye göste
renler vardı. Bunlarda.n bazısı, dar 
milliyet hislerini geniş beferiyet lele. 
aline feda eden beynelmilel kadrolar 
kurmak iddiasında idiler. tnsanhiJn 
refahı, saadeti, milletler araauıda sulli 
ve ahenk, llın1n ve ablAtnn terakldst 
bu siyasi, içtima!, iktisadt mezhebin 
dünyaca kabulüne bağlı idi. Kapita
lizm denilen veba hastalığı ile demok
rasi adı verilen çürütücü illet, cemi
yetleri kenıirlyor, lnsanları esir ediyor, 
milletleri birbirine boğazlatıyordu. Bu 
cehennem ortasında, biri kızıl, blrt 
kara iki . yeni .peygamberin dini çıktı, 
acılar içinde inleyen beşeriyete güzel 
cennetlerin tatlı lıülyalannı vaadettt. 

Buna aldananlar yok değildi Ko
m~~tlikle faşistliği, yahut Nazllill 
(ik sı de aynı şeydir) harbin, sefale
tin, ~.çlığın, müsavatsızlığın tek ça
resi diye gösteren şeytanca propagan
dalar bazı muhitlerde elverişli saha
lar buluyordu. Demokrat rejimlerde
ki buhranlar buna yardım etti. 

Fa.kat, ahlAkı'. tefessüh etmiş de
tnokrasiler yeryüzünde devamlı bir 
Sulhun çarelerini ararken, birdenbire 
ne gördük? 

Yıllardır cinsanlar kardeştir>, 
«dünya amelesi birle~lzf > gibi insa
ni, beynelmilelci felsefelerle beslen. 
~ reJf.nılerln altından koyu bir mil
liyet ve empertY&lizm ruhu fışkırdı. 
Dw'Up dururken silAha sarılıp, ülke
leri kana ~Y&dılar, günahı olmayan 
tnsanları ö!~ürdfller, hür yaşamaktan 
ba.şka dilegı olmayan cemıyetleri ken
dilerine esir etmeye ~rlar. 

Her siyasl ve içtimai idare tarzı bir 
felsefeden çıkar. Felsefe, wnunıı ma.. 
nasında, nihayet bir hareket tanı, 
dünyayı görüş tarzı demektiı: l'erd
ler için olduğu gibi, milletler için de, 
bilerek bilmeyerek, muğlak veya ba
ait bir felsefeye dayanmak mecburiye
ti vardır. 

DemoKrasilerln temeli olan felsefe, 
insanlık tarihinin derinliklerine kök 
aalmış, asırlarca süren tecrübelerden 
kuvvet almış, en çeşitli cemiyetlerde 
birbirine benzeyen bir ruh hAieti, bir 
düşünce usulii, bir hareket tarzı ya
ratmış bir felsefedir. Bundan dolayı, 
demokrasi mefhumu, demokrasi reji· 
mi hiç bir t erdin, hiç bir filozofun, 

Necmeddln Sadak 
(Devamı 6 ıncı sahifede}, 

Jielcrta4 29 (A.A.) - Balkan aıı
ıantı konaeylnin &ıilmüzdeld içtimaı 
hakkında ~slratta bulunan Pol!Uka 
gazetesi, konaeyin heyeti umumiyeal 
itlbar1le Balkanlar vazlyettnt ted1dk 
edeceğini ve mflsalemet yolu ile ihtt
Wlan izaleye çalışarak bu sureUe 
Balkan - Tuna memleketlerinin bazı 
mutalebelerlni tatmine hld1m olaca
ğını bildirmektedir. 

Belprd 29 (A.A.) - (Havas): 1 
lll 4 şubat arasuıda Be1gra4da top. 

lanaca.k olan Balkan deYleUert Jron
feruuıda Yugoslav vaziyetinin fU 
olacağı anlaşılmaktadıt: 

Balkan devletlerinin bltaraılJlım 
idame için en uygun çare, Bulgam. 
tan ve Macaristan da d&hll olmak 
üzere bütün Balkan mletlerl arrr 
llDda karfılıkh garanti ve hatt& ı. 
amız halinde askeı1 muaftllet kaJ
dlle bir blok tefldl edilmesi olacattm 
l'akat böyle bir blokun teşk1ll flmdi-

(Dftxımı 4 ilncil ıaldfede) 

Petrol hakkında Reuter 
ajansının bir tebliği 

Romanya, ticari vaziyeti itibarile Almanya ile 
mübadelenin kendisi için hayati ehemmiyeti 

haiz oldufunu bildirdi 

ltalya, Rumen petrolleri hakkında 
Berlinde teşebbüste bulundu 
Londra 29 - Reutor ajansı fU tebli

ii nqretmiıtir: Romanya petrolleri bak.
kında aon günlerde yalan yanlıt haber· 
ler nefredilmiftir. Hatta müttefiklerle 
Romanya arasındaki münasebetlerin ke· 
aildijinden bile bahsedilmittir. Bu ha· 
ber Londrada tekzip edilmittir. Vaziyet 
ıudur: 

Almanlar, harp dolayısile muhtaç ~1-
duklan petrolü azami miktarda alabil
mek igin Roman7a üzerinde tazyikler 
7apbUflardar. RomaQJ'a da bir petrol 
lı:.omiaerJiii ihdas etmiftir. Romanyada· 
itil • s>etrol menbalarmın çoiu F raııaız ve 
nlıi)q aermayeaile itliyor. Bunun için 

rniltteflkler diitmana fazla petrol veril· 
meaine mukavemet edeceklerdir. 

Romanya müttefiklerin yapılacak 
P~tr~l .•evki)'atuua kar1pnayacaiım bil· 
dırmııtir. Fakat ticari vazi7eti itibarile 
Alll\anya ile mübadelenin kendisi iç1o 
hay~ti. ehemmiyeti haiz oldufunu illve 
etmıttır: ~ütte.fiklerin Romanyaıya kar· 
fi tehdıtkar hır vaziyet aldıktan dol· 
ru değildir. 

Doktor Clodiuı Romaya 
niçin aitti? 

Rumen petrolleri aünUn meaeleeiai 
tetkil etmekte devam ecli7or. Pan. • Soiı 

arazeteainin Roma muhabiri, bu meHI .. 
ye dair arazeteaine gönderdiii uzun blf 
mektupta di)'or ki: 

Alman Hariciye Nezareti iktaaad fU• 
beei ıefi doktor Clodiua dün ak,am Ro
ma;ya ıelmittir. Mumaile)'lı İtalyan ik· 
baad erkinile temaslarda bulunacakbr. 
Siea&ied batbnı inta etmit olan Alawa 
milh•dia Todtun Roman7aya M7Üatl 
Roınanyanm AlmaQJ'adan prmekte ol
duiu taz;yik, doktor cıocm.- R~ 

(Devamı 6 tnc.ı ıaM/flÜ). 

.. Akka•Iera 

Kapatmak kdli tlefil 
İhttlir yapanlum mfl IHHI .. 

kapatılıyor. Fakat muhteldılw ini 
tedbire bl1Jk altmdan ......... Zira 
tleaftt yamhaneyle, dfllrN.... m11-

b71ed değlldir. F.I alfmd•n, ,.ımt 
b8fka bir flnna ile, yahut ..... -
man yapacaklanm ,_. ,..,........ 

Muhtekiri lndunea ba,tt bir pua 
Cl° 71111111, bapt. ... _. pll'JllllllE 
dulltlnoek M•nınt& 

....,,.. 29 - s-ti Galu.da ... 
__,,,_ baltlm koatrol .._ Almee ................................... 
1er fb.-iDe T ... .ı.n. bir tllWll neent
...... T.wilde d~or ldı ....... ----~ .. ... 
_.._.icıiD ....... ....... 
T ... aJanema ..ı...,_ .,... ... ,rö. 
ş.ti GaJioJa topraJdarmda .... ... 
..w uhid Yen aıkm yoklar. Sowı• 
1- BWtiii iJe Almaıııp .,._,lekj iri 
komtuluknüoa......._biwa...,_ 
lardan birine ait lotutm cliier ......,. 
lebtte hmeti mffmLm delldir.• 
s... 29 (A.A.) - Caliçyada Al

man btaab bulunduiu Almanya Ye SoT· 
yetler Birliii tarahndan inkar edilmek
te iae de. National Zeitunaun Bükr.,. 
teki muhabiri emin kaynaklardan alcb· 
iı malOmata atfen bunu ta)'id edecek 
vaziyette olduiunu bildirmektedir. 

Muhabir diyor ki: 
Alman müfrezeleri Rom&n7a.JI o.. 

nup Caliç7au vuatuile .Alman7a>-• 

bailqu dezniı7olunu itıal etmekte • 
duktaa Htb LYova ve GaJiwadaıa fto.. 
manp budaclana mücavir olan batbca 
tehirlerin• taaklarla mücehhez kUYYetll 
Alman kıtalan da ıelmittir . 

Galiçyadald Almanlar Al-
manyaya naklediliyorlar 
..... 29 (AA) - Wolhyn ve C... 

~adaki Alınan ekalliyetlerinin Alman· 
yqa nakli iti ~itmek üzeredir. Nakledi-
lenlerin yekGnu 160,000 clir. . 

Almanya politikasını 
deiiftirecek mi? 

Loadn 29 (A.A.) - Sunday 0-. 
patch ıazeteeinin diplomatik muhabiri 
;yuıırorı l.tihbaratmuza nazaran HitJe. 
rin milpvirlerinden baulan. Rua • Al
man ltbirliii beklenen neticeleri • .,..... 
dili takdirde Roma • S.lin .. Tobo 
mihYeriDİD ibyau içJn yeni bir ~ 
earfetmeie Filbreri tepik eylemektedir• 
ler. 

Komintern aleyhinde yeni 
bir blok teşkil edilecek 

_. Almanya bu bloka ılmmıyacakmış 
Sovyetler Balkanlara inmeğe kalkarsa 
Japonyanın ltalya ile Macaristana 
yardım etmesinden bahsediliyor 

Londra 29 - Bud&Pettede bulun
makta olan Dally Mail muharriri 
Ward Price'e göre bu memJebtte top. 
lanmış olan Japon diplomatıan kon· 
f~ komintern aleyhindeki mJpJa 
yeniden tamir ve iaWı etmek çarele
rini araştıracaktır. 

Japon d1pJomatlannın. SovyeUertn 
nflfulannı Baltanıara teflDll etmele 
kaUnf'l'al&n halinde İtalya ve lılaca.. 
ı18taDa prek kuneUe, gerek tebdJd 
11e p.ıdım etmesi için tendi h,QkQmet.. 
ıertne yapacakları tekllf.leıt de .... 
:tere edecekleri söylenmektedir. 

Tokyo 29 (A.A.) - BudapeftedeD 
A8ah1 gazeteaine blldirll1yor: Japon 
aeftrlerinln içtimamdan enel yapılan 
mühim bir mruAkat esnaamda mm 
C1ano Japonya.nın Roma aeftı1 .Amau
ya yeni bir komintren aleyhıan blok 

t.fı4Jdllnt teklif etmlfUr. Almanya ba 
bloka alınmıyacattır. 

Japon aefirleri Bükrete 
eidiyorlar 

~te 29 - Hetfoi Haggel p
zeteal, Japon diplomatları anunnda 
Budapeftede attectnmtt olan konfe
rablm aona erd1lini yazı,or ve di
yor ki: 

cKoDferanata mürakere ecınmtt o
lan huauslar baldnnda hfç bir ftl1 

mzmamıftu. Japon diplomatıannm 
derhal •tir bulmıduklan memleketle
re avdet etmlyerek Biltrefe gidecelde
rl haber alınmıftır.> 

Edebiyatta Yeni -
Eski meselesi 

Şair Necip Fazıl Kuakü
reğiıı bir mektubu 

Bugün "9flncl l&hlfemtrde 

... ........................................................................................... . 
1 '

. ,n ' ) r ~ ,.....,_, -.;-
• !. 

Yarabbi!... il.adem ki b&Da ptjlDgo Çlbmyor, but 
lmUUld& '* ., Dlalp et de 6mrQm oldukça geç1Deyiml ••• 



Sahife 2 

( Diin Geceki ve 
Son dakika 

Fi.nler dün 17 Sovyet 
tayyaresi düşürdüler 

Sovyet tayyareleri bir hastaneye 
bombalar attılar, 20 hasta öldü 

Belsinki 30 - Resmt tebliğe göre Sovyet tanareleri dün asker! mahiyeti 
olmıyan Fin şehirler!ne taarruz etmJflerdir. 12 Sovyet tayyaresinin düşürüldü· 
lü resmen tesbit edilmiştir. Diğer beş tayyarenin daha düşürüldüğü kuvvetle 
aannediliyor. Bu suretle dü§tinlJen tanareıenıı mlktan on yediyi bulmakta
dır. 

Sovyet tayyareleri Aboya'da bir haatahaneye bombalar atmışlar, 20 hasta 
~lmüştür. Bundan b~ka SO sivil ölmtl§tür, 80 yaralı vardır. Borguvada 4 ö~ü, 
10 yaralı vardır. 

Almanlar Polonyada 18 
bin sivil öldürmüşler 

Polonya hUkOmeti bir beyaz kitap neşretti 
Londra 30 - Pariste Polonya hWdlıneti tara.tından bir Beyaz kitap net

redilmiştir. Bu kitapta, Almanların Polonyada sivil ahaliyi öldürdükleri ye 
bunların sayısının 18,000 e baliğ olduğu kaydedilmektedir. 

lngiltere Kralı, /ngiliz 
harbiye reisini 

orduları erkanı 
kabul etti 

Londra 30 - Kral Jorj Bukingam sarayında, İngiliz orduları 
reisini kabul etmiştir. 

erkanıharp 

Japonya, 21 Almanın serbes bırakıl
masını İngiltereden istiyecekmiş 

Londra 30 - Asama Maru vapuru hldiıcai hakkındaki Japon protestosuna 
lngiltere hükumeti tarafından verilen cevap, İngiliz: sefiri ile Hariciye Nazın araaın
da yapılacak görüşmeden ıonra netrcdileeektir, 

Tokyo 30 - Japonya, Asama Maruda tevkif edilen 21 Almanın ıerbes bırakıl
masını lngiltereden istiyecektir. lngilterenin vereceii cevabın yarın neırolunacağ\ 
tahmin ediliyor. 

Yunan heyeti Belgrada gidiyor 
Atina 30 - Balkan antantı konferansına iştirak edecek Yunan heyeti ya

rın akşam buradan Be1grada hareket edecektir. 

lsveç Amerlkadan 30 milyon dolarlık 
istikraz akdediyor 

Nevyork 30 - İsveç hüktlıneti m11ll müdafaa için 30 milyon dolarlık bir ts~ 
ttkraz akdi için müzakerede bulunuyor. Alınacak para, İsveçin Amerikaya ih· 
racatı arttırılmak sur~tile ödenecektir. 

Çekoslovakya nisandan itibaren 
Alman ticaret sistemi içine giriyor 

Belgrad 30 - Alruanya, Çekoslovakya ile mevcud anlaşmaların 1 nisan
dan itibaren hükümsüz kalacağını ve Çekyanm Alman ticaret sistemi içine gi
receğ1ni Balkan devletlerine blld.irmiftU'. Almanya Balkan devletlerini Çek.ya 
ne yeni anlaşmalar yaprnağa davet etmektedir. 

B. Daladier söylüyor: 
"Almanyanın bütün dünyaya tahakküm 
etmek istediği tahakkuk etmiştir. Fakat 
o hu tahakküm cinneti altında ezilecektir,, 

Paria 29 - Baıvekil B. Daladier bu 
akşam aaat 20 de radyoda Fransız h.al
Juna hitaben bir nutuk 11öylemiştir. B. 
Daladier nutkuna ıöyle başlamııtır: 

- Bet aylık harpten 11onra Almanya
nın dünyaya tahakküm etmek · i.tediği 
tahakkuk et•iştir. Almanya, bir bun 
milletleri mağlup etmekle kalmallllfhr. 
Bunları tarihlerinden ve kültürlerinden 
de mahrum etmek iatiyor. İn11anlu oman 
nazarında hayvan ıürüsü gibidir. Bütün 
aervetlerini alıyor. Bu tahakküm altın
da binlerce şehir ve kasaba, milyonlar
ca halk sefalet çekiyor. Avusturya, Bo
hemya, Moravya, Slovakya, Polonya 
bugün ıefnlet memleketleri oldu. Fakat 
her millete mensup insanlan ezen Al
manya bu tahakküm cinneti altında czi. 
lecektir. 

B. Daladier bundan ıonra nazi pro
pag ndasından bahsederek de demi,ıir 
Jd: 

- Düşman bizi biribirimize katmak 
istiyor. Kah bizi İngiltereden ayırmağa 
k5.h itimadımızı aarsmağa çal111yor. Bu 
propagauda cephedeki kahramanlara 
değil, cephe gerisindekilere tcvecci.ilı 
ediyor. Fakat Lu mesai hiçbir netice 
vermiyecektir. Alman maddi kuvveti 
n1uthıı1tir. Almanya uzun müddettenbe-

ri etaiz. yağsızdı. Top yapıyor. Uzun 
müddettenberi insan hürriyetini kaldır
dı. Ameleyi hup malzemeai imali için 
çalJ§tırıyor. Buna karşı veeaitimizi artır
maldıiımız ve geridekilerin fedak&.r
lık.la çalıımuı l&zımdır. Bu müthif mü
cadeleden muzaffer çıkacağız. Fakat 
aillh zaferinden daha büyük bir z:afer 
kazanmaklığımız lazımdır. Bu da insan 
1'ilrriy~tini ve ıerefini temin etmektir. 

Alanya açıklarında bir 
Yunan vapuru batb 

İzmir 29 (A.A.) - Bir Yunan va
puru Alanya açıklannda fırtınanın 
tesirtıe kayalara çarparak batmış ve 
Alanyaya iltica eden kaptan ile 6 tay. 
tası Etrüsk vapurile şehrimize gelıniş
Ur. Yunan konsolosluğu bu kazazede
lerin memleketlerine avdetlerini temin 
~tir. 

Japonyada miihim bir 
tren kazası 

Tokyo 29 (A..A) - Bu aabah o. .. 
b dvarmda çok feci bir tren kaz.atı 
olmuetur. Alınan ilk haberlere 1ıöro. 200 
~ ft l 00 ;yaralı yardır, 

30 KAnunusani 1940 ---- -------

Ba Sabahki Haberler .J 
Maarif Vekili 

Lfanbulda bir hafta kadar 
kalacak 

lıfa&ı1.f Vetıll B. Hasan - Ali Yücel, dtın 
fll)ırtm1zdek1 maarif mClesseselertnde met
pl ohnuftu,r. Vekil. Abahleyin :ınaarlf 
mtıd1lr111Jüne gelml§, mQdür B. Tevttk Kut 
l1ıl dller t1lltür müfettiflerlnden muhtellf 
maarif meaeleleri hakkında. izaha.t almıf
tır. Maa.r11' Veklll, öğleden sonra bir mü~ 
det daha maarl! müdürlüğünde mef811). 
olmU§, aaat ıs da İstanbul üniversitesine 
cJ.tm.1fttr, 

Vek11, üniversitede rektör B. Cemil Bil· 
118lden, kurulaca.lı: ünlversltelller birlllti, 
tedrisat Te kltapla.r hakkında izahat al
Jn]ftır. Vekil, buradaki tedklklerinl bitir· 
dikten eonra İstanbU.l kız lisesinde çalıf
mala.nna. devam eden edebiyat komi.syo
nunun içtimaına. iştirak et~tlr. B. Haaan 
Ali Yücel'in, §ehrlnıizdekl tedklklert btr 
ha.tt kadar devam edecektir. Diin, kendl· 
.ını ıören gazetecilere ıu kısa beyanatta. 
bulunmuştur: 

. cMemleket dahillndeki seyahatimin in· 
tlbalannı, gerek hiikfımete, gerekse me.s
letdqlarıma blldirdlnı. Yeniden söylenecek 
bir fCY yoktur. İstanbula bugün geldim. 
Bir hafta kadar kalarak muhtelif maarif 
meeeleleri üzerinde tedkikler yapaca~. 
Neticede, efkAnumumiyeye arzedllecek bil 
feY olursa sizi tenvir ederim. Şimdiki mal
de yeni yıl maarif bütçesinl, bütçeye ald 
teferruatı gözden geçlrmekteylm. İslAm 
Ansiltloped1sln1 soruyorsunuz. Şüphe yok 
ki Ansiklopedi hazırlanacaktır. Şimdiki 
halde birinci cild hazırdır. Üniversitedeki 
arkada.şlar ne görüştükten sonra mesaimiz 
hakkında size malumat verebilirim. Söz
lerimi bitirmeden önce, intibalanmdan 
çok memnun olduğumu söylemeliyim.» 

Noter tebligatı da P. T. T. 
vaaıtaıile yapılacak 

Ankara 29 (Telefonla) - Adli tebligatı 
cibl noter tebligatının da posta ve telgraf 
idaresi vasıtasile yapılması ı~zım geleceği 
Adliye Vekaletince al!kadarlara blldlril· 
mlotir. 

Ankara 29 (Telefonla) - Noter kanunu 
mucibince tanzimi lcab eden noter nizam
namesi hazırlanmıştır. Tedkik edilmek 
üzere bugünlerde Devlet §firasına verile
cektir. 

Barolar Haysiyet divanı 
bugün toplamyor 

Ankara 29 (Telefonla) Barolar· hay-
siyet divanı yarın (bugün) temyiz mahke
mesi birinci reisinin başkanlı~ı altında 
topls.nar:ı.k avukatların alacnkları ve\Alet 
UcrctıerUP. mesleki stgortalıı.rı h:ıklonda. 
İstanbul barosunca hazırlanmış olan pro
Jelerl gfüüşmeğe_E_aş~a.caktır. 

Memlekete girecek ölçü, 
tartı ve aletler 

Ankara 29 (Telefonla) - Memlekete ge
tirilecek ölçü, tartı ve aletlerin yalnız 
Ankara, İstanbul, İzmir, Mersin, Samsun, 
Trabzon. Zonguldak ve İskenderun gfün
k"ilklerinden geçirilmesi Vekiller heyetince 
k.ararlaştınlmış=-t_ır_. __ _ 

Türk bayrağı albıia girecek 
vapurlar 

Ankara 29 (Telefonla) - Türk bayrağı 
altına girecek vapurlar hakkındaki nizam
nameyi tad.llen yeni bir nizamname hazır
lanmll'j, bugünden itibaren merlyete ko-
nulmuştur. __ 

Buğday ihracatımn müraka· 
besine dair nizamname 

Ankara 29 (Telefonla) - Ticaret VekA.
leti tarafından hazırlanan buğday ihraca
tının müra.kabesine dair nizamname Ve
tıner heyetinin tastikinden geçm.tştir. Bu
ıünkü Resmt Gazete ile neşrolunan bu 
nizamname önümüzdeki temmuzun 15 in
den itibaren meriyetc girecektir. 

Yumurta, üzüm, fındık ve 
palamut ihracatı 

Ankara 29 (Telefonla) - Yumurta, çe
kirdeksiz üzüm, palamut ve fmdık ihraca
tının mürakabesine dair olan nizamname
lere aşağıdaki maddelerin eklenmesi ve
tıner heyetince kararlaşmıştır. 

cMemleket içinde ve dışında harb hali, 
seferberlik ve seferberliğe hazırlık veya 
tabii A.fetıer gibi mücbir sebepler altında 
mezkil.r nlzamnamelerde yazılı tolerans 
hadlerini iki misline kadar arttırmağa ıve 
ambalaja müteallik hükümlerin tatbikin
de hal icabına göre karar almağa Ticaret 
Vekaleti aal~hlyetlldir.11 
Adı geçen nizamnamelere eklenen bu 

madde yarından itibaren merlyete konul
maktadır. 

Akdedilecek Türk· Yunan 
ticaret anlaşması 

Ankara 29 <Telefonla) - Yunan btiyük 
elçisi B. Refall bugün Ticaret Veklll B. 
Nazmi Topçuoğlunu ziyaret ederek bil'. 
müddet görüşmüştür. Bu görüşme esna
aında. dost memleket ile aktedeceğinılz ye
ni ticaret anla.şması etrafında burada. ya
pılmakta olan müzakerelerin de mevzuu
bahs edildiği anlaşı.l~ktadır. 

Zelzele ıahaıındaki hasadı 
Ziraat Vekaleti yapacak 
Aııkara 29 (Telefonla) - Ziraat VekA.letı 

eon zelzeleden hasara u~yan yerlerln 
sertyat vaziyetini tedldk etttrmete ka
rar ıvermişt1r. Bu maksatla o yerlere izam 
edilecek mütehassı.9 memur1ar a.ynı mm.an
da hasad için alınacak tedblrlert de tes
blt edeceklerdir. 

Zelzeleden hasara. uğnya.n yerlerdeki 
hasad felA.ketzedelere blr yardım olmak 
msksa.d!le Zira.at VekAletl ta:a.tında:ıı :y.
~. 

lngilterede yeni hcirp leva
zımı fabrikaları açılıyor 

Muharebenin yeni harekat sahalanna intikal 
etmesi ihtimaline karşı tedbir allnıyor 

Londra 29 - İngiltereyi ziyaret eden 
l'ransız harp muhabirleri, bütün haf
tayı İngiltere etrafında seyahat et-
melde geçirmişlerdir. Muhabirler, as
keri tallın merkezlerini, hava ve deniz 
Ualerilı.i, harp imaıa.thanelerini ziyaret 
etmişler ve İngilterenin sarfetmekte 
olduğu gayretlerin. yalnız müdafaayı 
istihdaf etmekle kalmadığını, ayni za
manda büyük Britanya imparatorlu
tunun taarruz vasıtalanru da inkişaf 
ettirmeğe matuf bulunduğunu görüp 
anlamışlardır. 

Harbiye nezaretine yapılan bir ziya
ret esnasında gönüllü kaydetmek ve as· 
tere almak suretile ordu efradının te
darikine aid muza.At usul kendilerine 
izah edilmiştir. Haziran, teşrinievvel 
ve k!ııunuevvel aylarında askere alın
mış olan sırufiarla şimdiden altı yüz 
yirmi bin kişilik bir kuvvet vücude ge. 
tirilmiştir. Şimdi siWı altına alınacak 

olan sınıf ile iki yüz bin kişilik bir kuv
vet daha elde edilmiş olacaktır. Mart 
ayı nihayetinde silAh altında bir mil
yon iki yüz bin kişi bulunacak ve 1940 
senesi nihayetinde ordu mevcudu, ild 
milyon b~ yüz bin kişiye baliğ olacak
tır. 

45 milyon liralık kredi sayesinde ye
niden 20 fabrika vücude getirilecektir. 
Harbin başlangıcındanberi 300 f abri
ka ihdas veya tahvil edilmiş ve top 
imalA.tı 50 ila 400 nisbetinde artmış
br. 

Gazete muhabirleri, bahriye tezgah
larını ziyaret ettikleri esnada nukna
tisll Alınan mayninin bundan böyle hig 
bir tesiri olamıyacağını öğrenmişlerdir . 
Muhabirler, bugün B. Burgin ile Sir 
John Reith ve Fransız askeri heyeti 
reisi general Lelong tarafından kabul 
edileceklerdir. Muhabirler, müteakiben 
Vickers bombardıman tayyareleri ima
lathanelerini ziyaret edeceklerdir. 

Muhabirlerin intibaı, İngilterenin 
büyük ve çetin bir muharebeye hazır
lanmakta olduğu merkezindedir. İn
giltere, muharebenin yeni harekat sa
halarına intikal etmesinden tevellüd 
edebilecek bütün sürprizleri evvelden 
gözönünde tutmaktadır. İngiltere, harp 
malzemesi imalatını misli görülmemi~ 
bir şekilde arttırmakta, ordu efradının 
talimlerini itina ile yapmakta, kadro
ların antrenmanlarını faaliyetle temin 
eylemektedir. 

Sovyetlerin çevir 
hareketi yarılmış 

e 

Ladoga gölünün şimalinde şiddetli 
muharebeler cere,yan ettiği bildiriliyor 

Helsi.oki 29 (A.A.) - 29 k&.nunu
aani Finlandiya tebliği: Ladoga gölünün 
riınalinde ıiddetli muharebeler vuku
bulmuştur. Finler yalnız bütün Rus hü
cumlarını püskürtmekle kalmamı§, ay• 
ni zamanda Rusların bazı istinat nokta
larını dd işgal etmişlerdir. 

Ruslar 800 ölü ve 1 60 esir vermiş
lerdiı. Finler 4 hücum arabası, 4 top, 
15 mitralyöz ve birçok ıilah zaptetmiı
lerdir. 

Aittojokide Rusların çevirme hare· 
keti yarılmış, düşman 550 ölü vermif
tir. 

Kareli berzahında ve diğer bölgeler
de sükunet kaydedilmiştir. 

Helıinki 29 (AA.) - Dün oldukça 
mühim bir Sovyet filosu cenup Finlan
diyaaı üzerinden uçarak sahilde bulunan 
iki köyde 40 kilometre içeride bulunan 
Artjervi üzerine bomba atmıılardır. Mü
him haıar yoktur. 

Şimalde Kuhmo ıchri bombardıman 
edilmiş, birkaç yangın zuhur etmiıtir. 

Bir sahil ıehrinde Sovyet tayyareleri 
on kadar bomba ile aivil halkı ateşe tut
muş ve birkaç evde yangın çıkarmışlar
dır. Tayyareler· ayni zamanda Fince be
yannameler de atmışlarsa da beyanna-

İngiliz - Yunan 
ticaret itilafı 

İnglitere fazla mikdarda 
Yunan mahaulab satın alacak 

Loodra 29 (A.A.) - T'unca gazete
sinin diplomasi muhabiri, yakında ak
dedilmiş olan ve müttefiklerin i.ktısadi 
harpte elde etmiş oldukları bir muvaf
fakiyet telakki olunan İngiliz • Yunan 
ticaret itilafı hakkında bazı malOmat 
ve izahat vermektedir. 

Harp hali dolayısile bu itilafa müteal
lik tafsilat neıredilmemiştir. Fakat ilci 
memleketin Yunan borcunun -40 il& 100 
niıbetinde tediye edilmesini tabu} et
miş olduldan zannolunmaktadır. Bu 
tesviye sureti, İngiliz - Yunan ticareti
nin geniş mikyasta inkişaf etmesine 
medar olacaktır. İngiltere, fazla mik
tarda Yunan mahsulatı ve bilhana tü
tün aabn alacaktır. 

Times gazetesi, bu itilahn ıark cenu
bu A vrupada müttefiklerin iktısadi cep
hesini takviye etmekte olduğunu ve Tür
k.iye ile mün' akid itilafı itmam etmekte 
J>ulunduğunu yazmaktadır. 

lnegölde bir kadın yandı 
İnegöl 29 (A.A.) - Burada çıkan 

bir yangın neticesinde bir kadın ya.n
mıJtır. 

melerin atıldığı köyün lisanı İsveçcedir. 

Danimarka 5000 muhacir içiu 
ev hazırladı 

Londra 29 - Danimarka, Finlıin
dlya hükfunetine müracaatla Fin 
muhacirler için 5000 ev hazırladıgını, 
icaq ederse gönderilecek Finlerin bu
rada bannabilecelrJerini bildirmiştir. 

Finlandiya hükumeti teşekkür etmiş 
ve şimdilik buna lüzum olmadığı ce
vabını vermiştir. 

Sovyetlerin Finlandiya bak
landa düşünceleri 

Londra 29 - Tallindcıı Stokholm 
gazetelerine bildiıiliyor: Alınan ha
berlere göre Stalin ve arkadaşlaıı, 

Finlandiya hakkında düşüncelerini 

değiştirmişlerdir. Evvelce bıırada 
Sovyetler Birliğ'ine tiıbi bir hühtimet 
tesisi düşünülüyordu. Şimdi bundan 
vazgeçmişlerdir. FinlAndiya işgal edi
lince burası müstemleke haline ko
nacak ve Finler başka yere na.kledi
leceklerdir. 

Polonya Cümhur 
reisinin beyanatı 

cAlmanyarun yıkılması 
Sovyetleri de hezimete 

uğratacaktır» 

Londra 29 - Polonya Cümhurre
isi Racziewicz Fransada Polonya or
dusu nezdindeki Daily Telegraph gaze
tesinin muhabirine beyanatta bulu
narak Almanyanın mağlftbiyetile Po· 
lonyanın ihyası bir zaman meselesin
den ibaret olduğunu söylemiştir. Po
lonyanın Sovyetıerin !§gali altında bu
lunan kısmının akibeti hakkında soru. 
lan suale cevaben Polonya cümhurrei
Bi demiftir ki: 

«Alman mağlt1biyetinden sonra Rwr 
lar Polonyada duramazlar. Kendi ınem .. 
leketlerinde zuhur edecek gaileler on
lara sil!h kuvvetlle ecnebi toprakların
da barınmak imkarunı venniyecektir. 
Almanyanın yıkılması Rusları da he
zimete uğratacaktır. Alrnanyamn çal
dığı erazi bir kerre ellmtze geçdiktcn 
10nra Ruslaıın işgal ettikleri nunta
kalan da istirdat edeceğiz.» 
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Propaganda silahını 
aleyhimize çevirtemeyizl 

Harbin bÖyle türlüsü görülmüş şey 
değil... Toplar susuyor, tayyareler 
hangarlarında: duruyor, milyonlarca 
asker siperlerde bekJiyor. Fakat 
propaganda makineleri geceli gün
aiizlü işliyor. Radyolar, gazeteler, el 
altından telldnler için milyonlarca 
para ııarcanıyor. 

ortalığa ha~ olan düşünce şu: . 
Bugünün harbı cephelerde silfilı kul· 
ıanınaktan ziyade diğer tarafın sini· 
rini bozmak, bitaraflara sesini duyur· 
mak, davasını haldı göstermek sureti· 
le )ca:z:anıla~?ecektir. Eskiden yeni bir 
öldürücü sılii.h bulacağız diye kafala
rını yoranlar, bugün muvaffakiyeti 
yeni b~ r~dyo progt"amı tertib etmek· 
te yeDl bır telkin vasıtası icad etmek· 
ı: arıyorlar. Müdafaa siliUılan ara· 

1;ında karşı tarafın radyosuna ot tı
kamak faaltyeti en büyük yer alıyor. 
Bu propaganda mücadeleleri arasında 
ber nıillet, yabancı gazetecileri bir sefir 
kadar aı.a~a v~ saygı ile karşılıyor, 
vaıifclerını gonnelerini kolaylaştırı
yor, kendilerini dost haline getirmek 
için her çareye başvuruyor. 

itiraf e~m_e~ lazımdır ki, biz dünya.. 
ııın bu v ~dı~ne henüz ayak uydur· 
JJ1UŞ ~e~ız. Ilkbaharda Yakın şarkın 
bir hadıse merkezi olabileceği düşiin· 
cesile, dünyanın büyük ajanslan ve 
gazeteleri meınleketimize muhabirler 
göndermişlerdir. Bunlara kolaylık 
göstenneği, kendilerinde memleket 
ııak~n~~ sevgi ve saygı uyandınnağt, 
bug_unkü mücadele ölçülerile belli baş• 
Jı bır kıymet saymamız lazımdır. Ne 
... .11re ki hi b. ~- ç ır devlet dairesi bunu ken· 
dine is ed' . . , ınınıyor. Aksme olarak 
muhtelif dairelerin kendilerine aid me
s~leler hakkındaki fazla gayreti yii· 
zunden muhabirler müşkülattan müş· 
külata sürükleniyor. Bugünkü dün
yanın çok tesirli bir kuvvetini temsil 
eden bu adamlar bize dost olacak yer· 
de bu yüzden memleketimiz hakkında 
yanlış fikirler peyda ediyorlar ve ha
rice yanlış tanıtacak bir unsur olmak 
istidadını gösteriyorlar. 
, Bugünlerde yakından gördüğüm 

bazı hadiseler var ki, noksanımızı iyi· 
ce belli edecek bir mahiyettedir. 
Amerikada çıkan Time ve Life haftalık 
mecmualan Türkiyeye Avrupa büro
lannm şefini ve dünyanın en sanat
kar gazete fotografcısı diye milletler 
arası şöhreti olan bir muharriri gön. 
dermişlerdir. Time haftalık bir gaze
te sıfatile dünya yüzünde yeni bir çı· 
ğır açmıştır. Az zamanda temin etti· 
ği karla Nevyorkta kırk katlı bir bina 
kurmuştur. Life de resimli mecmua 
sahas~da .yeni bir çığır açmış ve haf· 
tada uç milyon gibi bir satış hımin et
miştir. Aınerika ballanın üçte biri bu 
mecmuayı görür. Resim yazıdan cok 
koıay tesiı· yaptığı için Life ~ec
muasındaıı kuvvetli bir neşir ve tel· 
kin vasıtası tasavvur etmek güçtür. 

Bu mecıriuanm mümessilleri mem
leketimize ge1ince evvela gümrükte 
m_iişkülata uğruyorlar. Resim çekmek 
içın getirdikleri ampuller mıkdarca 
çok görülüyor, alıkonuluyor. Halbuki 
her resim çekişte bunlardan bir tane 
yok edilir. Life kalite aradığı için her 
mevzuu beş, on defa çeker. Geçen gün 
Hariciye Vekilimizin resmi çekilirken 
on, on beş resim aldılar. Bir okadar 
ampul yaktılar Gu·· nr·· ~ .. tl . ı ugun gayre 
belki de hazine menfaati öl,.üsil k 
1 . b" ~=- "$ e ço 
yı ır şeyuu-. Fakat memleket ölçüsl-

le, her halde çok zararlıdır. 
Bundan sonra Amerikalı muhabir-

......,. Avrupa harbile beraber renkli 
kitap neşriyatı da başladı bay .Amca. .• 

- ---
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Nakil vasıtaları dezenfekte edilecek 

Sıhhiye müdürlllöU yeni bir temizlik mücadelesine girişiyor 
Şehrimizde ıon günlerde maatteessüf 

birkaç tifüs vakasına tesadüf edilmiştir. 
Dün ebedi istirahatgahına terkedilen 
gazeteci arkada~ımız İzzet Muhiddin de 
bu menhus hastalığın kurbanı olmuştur. 
Ancak İzzet Muhiddinin ölümüne sebe
biyet veren mikrobu, Erzincan felak.et
zedelerinden aldığı hakkındaki neşriyatı 
alakadar makamlar, tekzip etmekte, İz
zet Muhiddinin bu mikrobu Yakacık· 
tan aldığını ileri sürmektedirler. Het no 
olursa olsun İstanbulda tifüs vakası gÖ· 
rülmüştür. Nitekim, vilayet sıhhiye mü
dürü B. Ali Rıza da dünkü gazetelerde 
çıkan beyanatında Yakacık ve Beşik· 
taşta tifüs vakalarına tesadüf edildiğini 
ve icap eden tedbirlerin alındığını söyle
mişti. 

Tifüs vakalan üzerine sıhhiye mü· 
dürlüğü dün bazı tedbirler daha alınış· 
hr. Şimendifer, tramvay, vapur, otobU. 
gibi nakliye vasıtalarını sıkı surette te· 
mizlemek için dün alakadarlara tebligat 
yapılmı~tır. 

Bu tebligata göre şehir içinde, işliyen 
otobüsler, şimdilik haftada iki gün son 

Erzincandan dün 
de 8 kişi geldi 

Teberrüat dün 975,400 liraya 
baliğ oldu 

Dün şehrimizdeki Kızılay şubelerine ya • 
pılan teberrüat ile :felaketzedeler menfaa
tine İstanbul halkının verdiği para yekü· 
nu 975.400 lira 84 kuruşa baliğ olmuştur. 

Dün de Erzincan ve he:va.llsinden seklz 
kişi daha. gelmiş, bunlar Kadıköyünde 
tutulan evlere yerleştirilmişlerdir. Vekli
letten vilayete gelen emirlere göre Erzin
can vilayeti memurlarından olup da. yenl 
memuriyetlere tav~'l edilenlerin yol mas
rafları Kızılay tarafından ödenecektir. 

Bundan başka felaket mıntakasındaki 
ailesi efradını getirmek ve enkaz altında· 
ki eşyasını kurtarmak isteyen felaketzede
lerden yalnız aile reislerinin bir defa.ya. 
mahsus olmak üzere gidip gelme yol mas• 
raflarının verilmesi emredllm1ştlr. 

Deri için akreditif veriliyor 
Takas limltet şirketi, derici ve köseleci

lerc de ithalat için akrediti:f vermeğe baş· 
lanrnıtır. Deri fiatlerinde, normale doğru 
bir iniş vardır. Küçük baş hayvan derileri 
ithaline ehemmiyet verilmektedir. Daha. 
ziyade Kanada.dan ithal edilecek bu gibi 
deriler için, akreditif de verilmektedir. Bu 
gibi deriler geldiği takdirde iskarpin ve 
kadın ayakkabılannın ucuzlıyacağı şüphe
siz addedilmektedir. 
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ler, çektikleri resimlerin memleke
timizi modern tarafından göstere
cek resimler olup olmadığı balamın· 
dan, kontrol edilmek istenilmişlerdil'. 
lstanbul zabıtası, resimlerin nega· 
tiflerini görmek arzusunu göstermiş
tir. Amerikada çıkacak bir mecmua· 
da memleketimizi fena ve geri göste
recek resim bulunmamasını temine ça.. 
lışmak elbette iyi bir düşüncedir. Fakat 
tatbikatta maksadı temin edecek yol 
bu değildir. Yegane tesirli çare, mu
habirlere memleketimizi sevdhmek ve 
kendilerini buradan dost göndermek· 
tir. Ancak o zaman bizim aleyhimize 
yazı çıkmaması temin edilebilir. Yok· 
sa negatifleri kontrol etmek suretile 
hiç bir fayda elde edilemez. 
Dünyanın dört elle sanldığı propa· 

ganda silahına karşı bu derece müs· 
tağni olamayız. Hele kullanmasını 

bilmemek yüzünden onu aleyhimize 
patlatmak büsbütün facia olur. 

(VA. N\1) 

seferlerini yapıp da garajlarına çekilme.. 
den evvel tebhirhaneye uğrayacaklar, 
bunlar tebhirhanede dezenfekte edile
ceklerdir. Tramvaylar, vapurlar, trenler 
de kendi müesseseleri tarafından ayni 
suretle temizleneceklerdir. 

Dezenfekte edilen bu nakil vasıtala· 
rının camlarına dezenfekte edildikleri 
tarihleri gösteren birer yafta yapıııtmla
caktır. Otomobiller şimdilik dezenfekte 
edilrniyeceklerdir. Ancak hıı.stahanelere 
hasta nakleden otomobiller, hastayı hı· 
raktıktan sonra hastanelerde dezenfekte 
edilmeden serbes bırakılmayacaklardır. 

Bundan başka bit temizleme itlerine 
dünden itibaren bir kat daha ehemmi
yet verilmiştir. Sıhhiye müdUrlüğ{l, bir 
bit arama hekimi tavzif etmitti. Bu he.. 
kim, şimdiye kadar Beyo~lu ve Emin· 
önü kazalarında bekar odalarında. han
larda, kahvelerde kirli iruıanlan arqtır
makta, bunları hamamlara ıevk: ile eı• 
yalarını tebhir ettirmekte idi 

Dünden itibaren bu hekim Fatih n 
BC§iktaş kazalarında da tetkiklere bq
lamışbr. Yoksul ve üstü bqı kirli in-

Karilerimizin 
~ektupları 

Galatada tramvay ve 
otobüs ihtiyacı 

Akşamlan Karaköyden 17 ile 19 ara
sında. tramvaya binmek im.k:Ansızdır. 
Karaköyde kışın soğuk ve yatmurlu 
havalarda kadın, çoluk çocuk birçok 
k:lnıselerin saatlerce tramvay bekledli'· 
lerlni görmek hakikaten acınacak blr 
haldir. Acaba Eminönünden oldutu 
gibi Karaköyden de a:qamla.n araba 
kaldırmak imklinı yok mudur? Yok.sa, 
Karaköyle Taksim veya Şişli arasında. 
otobüs l.şleUlemez mi? 
Halkın menfaati namına. akşamlan 

bir memur göndererek balkın bu feci 
halini görerek buna bir çare bulunma.· 
sını sayın belediyemizden dllertz. 

F. Arel 

Kömür ihtiyacı 
Kömür tacirleri eski fiatle 
aatamıyacaklarını bildirdiler. 

Zonguldaktan kömür taşıyan vapurlar 
harice işlemeğe başladıklanndan 1stanbu
lun sömlkok ihtiyacı küçük ve&it ve mav· 
nalarla tedarik edilmektedir. Ancak bun· 
lar, Karadenizdek.1 fırtına. dolayıslle Ka
ra.denize çıkmağa nazla.ndıklanndan va.· 
purların ton başına 9 kuruş aldıkla.n nak
liye ücretini 60 kuruşa çıka~lıı.rdır. KG
mür tacirleri bundan şlü.yet etmioler ve 
Beldiyeye müracaat ederek eski fiatle kö· 
mür satamıyacaklarını bildirm.lşlerdlr. Be· 
ledlye, vaziyeti mahallinde tedkllc ediyor. 
İstanbulda şimdi 1000 ton sömikok vardır. 

Beyoğlu Belediye dairesinin altındaki 
mağazanın kapatılmasına. karar veı1.lm11· 
tir. Belediye, Beyoğlundakl sömikok satı· 
şını biri Beyoğlu, diğeri Panga.ltıda. olmak 
üzere iki kömür deposuna. terketmeğe ks.· 
rar vermiştir. 

Tramvay ücretleri 
Tramvay idaresi tarafından uzun mesa

:felerdek.1 tramvay ücretlerine zanı yapıl
ması, buna mukabil kısa mesafelerde in· 
dlrtlmesi düşünülmiiş ve blıı ücret taritesl 
hazırlanmıştı. Tarife Belediye relsl B. L~tfl 
Kırdara takdim edilmiştir. Tramvay !da- . 
resinin ücretlere zam yapma.sının dotı'u 
olmadığım kaydetmiştlk. Va.11 ve Belediye 
reis:lnin bu zammı kabul etnılyeceği mu· 
hakkak addedilmektedir. 

Beşiktaş ile Taksim arasında ~eyen 

otobüs :fiatlerlnin indirilmesi hak.km.do.ki 
karar da dalınt encümene göndertlm.f.ştlr. .. 

sanlar, Sirkecide bir hamamda mecca• 
nen yıkatbnlmaktadırlar. 

Belediye, biri Balatta, diğeri Kasım· 
paşada olmak üzere iki halk hamanu 
daha tesis etmiştir. Ancak birçok kim
seler, elbiselerinin etüv makinesinden bo· 
zulduğunu düşünerek elbiselerini tebhir· 
haneye vermekte tereddüt etmektedir
ler. Bunu nazarı dikkate alan belediye 
sıhhiye müdürlüğü tebhir makinesine gi· 
recek eşyaların muntazam bir halde 
tathir edilmesi için elbise askıları sipariş 
etmiştir. Elbise ve çamaşırlar bu askı· 
lara uılarak tebhir e<lilecektir. 

Geçen kanunuevvel ayı içinde yalnız 
Eminönü kazasında 25 bin parça eşya 
ve çamagır tathir edilmiştir. 

Bundan başka mahalle aralarında do· 
l~an eskicilerin de faaliyetine nihayet 
verilmesi faydalı gihülmüştür. Eski eı· 
yasını satmak, istiyenler için muayyen 
merkezler tesis edilecek, buraya satılan 
eski çamaşır ve eşyalar fenni surette te
mizlenecektir. Bu maksadla talimatna• 
meye bir kayıt ilave edilecektir. 

Tabakları kim 
kırmış? 

Cin ve peri masalının hakikati 
meydana çıktı 

Dün sabahki bir re:fikimlz, Çengelköyde 
cinli, perlli bir evden bahs~tmekte idi. Bu 
hadise hakkında dün bir muharririmizin 
yaptığı tahkik.at ve zabıtanın elde ettiği 
netice şudur: 

Çengelköyde Yalı caddesinde bayım Şa.-
ziyeye aid iki bölüklü büyük bir ev vardır. 
Bayan Şaziye bundan bir müddet evvel; 
düştüğü biraz sıkıntılı hal dolayısile evin 
yan bölüğünü Ahmed isminde birine sat
mıştır. Bundan üç dört ay evvel, Ahmed 
evin di~er bölüğünü de kendisine satma
sını bayan Şaziyeden istemişse de kadın 
buna razı olmamıştır. 

Bundan tam üç ay evvel, evln muhte· 
lif yerlerinden gelen tıkırtılar ve bu arada 
kınlan bazı tabaklar, bayan Şaziyeyi huy
landırdığı için mahalli zabıtasına baş vur
mut ve zabıta da tahkikata girişince, ta
baklann Ahmedin oğlu tarafından kırıl· 
dığını tesbit etmiş ve çocuğu mahkemeye 
vermiştir. Yapılan muhakemede bu çocu
ğun ehliyeti cezaiyeyi haiz olmaması dola
yısUe ceza verilmemiş ve velisine teslimi
ne karar verilerek bu kabil harekette de
vam etmemesi babasına da ihtar edilm1şt1r. 

Bu işin üç ay evvel geçen iç yüzü de 
bundan ibarettir. ------
Belediye imar müdürlüğü 

kadrosunu genişletiyor 
940 bütçeslle Belediye imar müdürlüğü 

kadrosunun genişletileceğini ve müdürlü
ğün üç şubeye taksim edileceğini yazmış
tık. Takarrür eden şekle göre şehircilik şu
besi müdürlüğüne harita müdürü B. Ga.
llp Bilgin, muamelat ve tatbikat şubesi 
müdürlüğüne B. İbrahim Bulug, proje şu
besi müdürlüğüne de mimar B. Rükneddin 
tayin edileceklerdir. Ayrıca bir de müdüı 
muavinllğl ihdas edilecek, harita şubesi 
muamelatı da. şehircilik şu'oeslnce görüle· 
cektir. 

Dün 300 bin liralık ihracat 
yapıldı 

Dün, yeniden 300 bin liralık ihracat ya.
pılm§ı.tır. Dünkü ihracat arasında Yuna· 
nistan ve İtalya.ya balık, İnglltereye fın
dık, tittik, keçi kılı, keten, dan, Fransaya 
kendir, Romanyaya kuru meyva sevkıyatı 
da vardır. 

ltalyaya giden ticari heyeti
miz döndü 

İtalyada bazı ticari temaslarda bulun
mak ve bilhassa demir sanayll üurine si· 
pa..rişler vermek üzere bir müddet evvel 
Romaya gitmiş olan beş kişiden mürekkep 
bir ticaret heyetimiz dünkü ekspresle §eh· 
r1mlıe dönmı:,tür. 

Bay Amca ve renkli kitaplar! .• 

· · · Eylülden bugüne kadar oeya.s 1 
kitap çıktı ..• 

... Mavi kitap çıktı ... 

1 

Şimdi de Hol1andalılar turuncu 
kitap neşrediyorlarımş! ... Anlaşılıyor 

l .ki renklerin siyasi nıana.ıan da varı ... 

Bozkurt isimli bir mecmu:ı, edebi ve iç
timai bir mecmua hallnde neşredilmek 
üzere imtiyaz alındığı halde siyasi Beşri
yatta bulunmak ve memlekette sınıfları 
biriblrleri aleyhine tahrik mahiyetinde 
yazılar neşretmek suçundan dol:ı.yı vilayet 
tarafından toplattırılmış ve müddeiumu
milik, mecmuanın sahibi B. Kızılsu ve neş
riyat müdürü Dr. B. Vefik Vassaf aleyhleı:l
ne dava açarak asliye ikinci ceza mahke
mesine vermiştir. 

Dünkü celsede mahkeme tarafından eh
livukuf olarak seçilen mebus muharrir B. 
Hüseyin Cahid, mahkeme azasından B. 
Ömer!n niyabeti altında ve mecmua neş
riyat müdürünün vekili avukat B. Mah
mudun huzurile tedkikat yapmıştır. Mec
muanın muhteviyatınuı hakikaten siyasi 
olup olmadığı ve mecmuada neşredilen 
1tTürk köylüsü,. başlıklı yazının memleket
te sınıfları yekdiğeri aleyhine tahrik ma
hiyetinde bulunup bulunmadığı tedkilt 
edilmiş, ehlivukuf' raporunu mahkemeye 
vermiştir. Raporun tedkik.i için muhakeme 
başka güne bırakılmıştır. 

Bir kız kaçırma muhakemesi 
Erenköyünde Muhsine adında bir kızı 

tabanca ile tehdid ederek kaçırmağa te
şebbüsten maznun Rauf adında b1r de
likanlının cürmümeşhud kanununa tevfi
kan ve mevkufen muhakemesine dün ikin
ci ağır ceza. mahkemesinde başlanmıştır. 
İddiaya nazaran Rauf dört sene kadar ev
vel Muhslneyl sevnıL,, kendisini takibe baş
lamış, bir kaç defa evlenmek istemişse de 
kızın babası bu teklifleri reddetmiştir. 

RauI bundan üç gün evvel otomobil ile 
Erenköyünde Muhsinenin geçeceği bir 
yolda gizlenip beklemiş, biraz sonra kız-_ 
cağız oradan geçerken önüne çıkarak 
tabancasını çeklp kızı zorla kaçırm.ağa 
kalkışmıştır. Muhsinenin ba~ırmasını du
yaı1lar yetişerek kızcağızı Raufun elinden 
zorlukla kurtarıp o civarda bir kahveye 
götürmüşlerdir. Rauf bu defa da tabanca. 
ile kahveye hücuma kalkışmıştır. Vak& 
yerine gelen polisler kendisini yakalamış
lardır. Rauf, hak.kında tahkikat yapılarak 
cürmümeşhud kanununa tevfikan lkinc1 
ağır ceza mahkemesine verilmiştir. 

Dün yapılan muhakemede maznun Rauf, 
hakimin suallerine karşı cevap vcremlye
ceği.ni söyliyerek kendisinin hasta ve şuu
runun bozuk olduğwıu, bu yüzden ne yaP
tığını bilmediğini söyliyerek tıbbı adilde 
müşahede altına aldırılmasını istemiştir. 

Dinlenen şahidler vakayı yukarıda yaz
dığımız şekilde anlatmışlardır. Mahkeme, 
Raufun evveli\ adliye doktoruna muayene 
ettirilmesine ve bu muayene neticesinde 
lüzum görülürse tıbbı adilde müşahede al
tına aldırılmasına karar vermiştir. Muha
keme başka güne bırakılmıştır. 

Bir kadına sarkıntılık eden 
biri 15 gün hapse mahkUm 

oldu 
Küçükp:ı.zar civarından geçen Emine 

adında evli bir kadına sarkıntılığa lmlkı-
. şan Sallh adında biri dün Sultanahnıed 

birinci sulh ceza mahkemesinde muhake
me edilmiştir. Sallhin suçu sabit olduğun
dan on beş glin hapsine, elli lira para ce-
za.sı ödemesine karar verilmiş ve mahke
mede tevkif edilmiştir. 

Gazi köprüsünün parkeleri 
Gazi köprüsüne döşenen parke tahtalar 

yerinden oynadığı için Belediye ile köp
rüyü yapan müteahhld ıırasmda bir ihti
lat çıkmıştı. Müteahhld yeniden masraf 
yapıp tahtalan yerlerlne koymağı kabul 
etmediğinden ınahkt-me kararile nıühendlıı 
mektebi profesörlerinden B. Bürhaneddin, 
B. Fikri ve B. Sadeddinden mürekkep bir 
heyet huzurunda. tesbiU delim yapılmıştıt. 
Heyetin verdi~i karara göre 1050 lira sar
file tahtalar yeniden döşenecek ve bu pa· 
ra Belediyece s:ı.rfedilerek müteahhidin 
em bin lir:ılık temlnat akçesinden kesile
cektir. 

Bundan sonra Nafia Vt:kaletindcn bir 
köprü, Münakale Vekaletinden de bir bo· 
ya mütehassısının iştlrakile köprünün mu
vakkat kabulü yapılacak ve köprüden on 
beş gün sonra 11akllye vasıtalarının geç
melerine müsaade edilecektir. 

Emniyet müdürlüğünde yeni 
tayinler 

Evvelce İstanbul emniyet altıncı şube 
müdürü iken Kocaeli emniyet müdürlüğü
ne tayin edilen B. Faik yeniden İstanbul 
altıncı şube mü.dürlü~e. Arapkir kayma.
kamı B. Emin Istanbul emniyet dördüncil 
şube müdürlüğüne, dördüncü şube müdü
rü B. Taceddin de Kocaeli emniyet mü· 
cliirlüğüne tayin edllnılşlerdlr. Bunlar a7 
başında yeni vazifelerine başlıyacaklardır • 

B. A. - Zannetmem, öyle olsaydı 
bütün politika kitaplan bukalemuıı 
renklerde çıkardı! ... 

• 



Balkan Antantı konseyinin 
toplant ısmda neler · görüşülecek? 

{Bı ti__,. 1 W ..wfedeJ l 
lk milmt1ln oJmıutığl ati tehllkeB-
d.tr de. 

İmttnllZd1I'! Maca.ristanla Buıp.. 
rtstanın Romanya Ye Yuplavyaya, 
karşı olan tadil istekleri lebebile. Teh
llkelldir: Zira, Romanya, YunaniBtaD 
" Türldyentn muhariblerd.en bir grup
la sıla balları vardır ve bunla.nn ~ 
rakile btt blok tepil1 Bertin ve ~ 
kovada ken~ aleyhjne mütevec
elh addedilebilir. 

Buna binaen, Yugoslavya ricaltnfn 
kanaatine göret Balkan konferansı
nın ilk hedefi Balkanlar arasında bil 
yaklaşmaya mAn1 olan engelleri or
tadan kaldırmak olmalıdır. Diğer ta
ratdan konferansa iştirak eden dev
letlerin muharlbler hakkında kat1 
b!ta.ratlıltlannı tesbit etmeleri fcab 
edecektir. Bununla bera.bert Belıradt 
yalnız Balkanlarda değil, ayni ~ 

manda Ana.dolu ve Akdenizde de men· 
faatleri olan Türkiyenin İngiltere ve 
Fransa ile an18'masını muhafaza ede
bileceğini te8Um etmekte, fakat ta,.. 
mamen Balkanlı olan diğer devletle
rin Ttlrldyenin misalini takib etme
meleri Jca.b edeceği kanaatini gösteI""' 
mektedir. 

Roma 29 - Dün akşam Belgrad 
radyosu, Balkan antantı konseyinin 
içtimaı hak.kında. yarı resm1 blr teb
llğ neşretmiştir. Bu tebliğde denili
yor ki: 

c:Antantın bu içtimaında, diğer rop· 
lantılarda olduğu gibi, dört devlet 
Balkan devletlerinin bitaraflığı üzeri
ne dayanan sulh arzularını ve gün
den güne daha samimi bir mahiyet 
alan işbirliğini yeniden teyid edecek
lerdir. Balkan .milletlerinin hürriyet 
ve istiklaline müstenid olan Balkan 
yarım adasındaki bugünkü vaziyetin 
baka ve istikrarı, Balkan antantının 
başlıca hedefi olarak kalmaktadır. 

İtalyanın Balkan antantı ile Bal
kanlarda sulhti idame etmek ve Bal
kanlnn bugünkü harpten uzak tutmak 
gib. c~aslı meselelerde teşriki mesaı hu
susundaki arzusu, Balkan antantırun 
gayelerine tamamlle uygun düşüyor. 

Balkan antantına. dahil olan devlet
ler, komşu devletler arasındaki ihtı. 
liıflan hal ve fasletmeğe ve Şarkt 

Avrnpa devletleri evelemlrde Roman
ya ile Macaristan ve saniyen Roman
ya ile Bulgaristan arasında uzla.şma
yı temine matuf gayretleri teveccüh ve 
muhebbet ile takip ediyorlar. Haricl 
siyaseti için komşularile dostluğu temel 
ittihaz etmiş olan Yugoslavya, bunu te-

min icin bütün gayretler! sarfediyor. Bu, 
esasen kendi menf aa.tleri 1cabmda.ndır. 
Maama.tlh Yugoslavya, bam meselelel'
dc nezaketin lcap ettirdiği şeyi de 
müdriktir. (radyonun bu lrumu 1'1tl-

1'wwıctşttr.) Balkan antantı konseyi, 
direkt bir tehlike altında toplanmadığı 
dhet.Je muayyen bir gayeye matuf ted
birler almayacak, umum1 va.ztyeti .,.. 
A-mıpanın şark cephesinde sulhu ı. 
tnmu' ettirecek tmkAnlan tedkik ile 
iktifa edecek, ve harbin a.skeri meae
lelerle ayni plAna soktuğu ikt1sadt 
~lerle de meşgul olacaktır. 

Bu konferanstan sansasyonel karar
lar beklenemez. Zira bu konf era.nsa 
büıtın Balkan devletleri iştirAk etmi
yorlar. Balkan antantı, başka devlet
ler aleyhine müteveccih olduğu h.iss1· 
n1 verebilecek bloklann teşkiline mü
aaid değildir. Antant, mesaisini imkA.
nın çerçevesine ve mevcud kadroya 
inhisar ettirmek emellndedir. 

Timea'in bir makalesi 
Ttmes gazetesinin Balkan muhab1.ri 

Anka.raya yaptığı bir ziyaretten son
ra TQrk1ye hakkına uzun bir makale 
ya~ır. Muhabir Moskova müzake
relerini ve aldbetlnl uzun uzadıya izah 
ettikten sonra bugün Türkiyenin Sov
yetıer ile münasebeti ancak cımüsteki
mane:. olarak tevsi! olunabileceğini 

kaydetmiştir. 

Muhabir Balkan federasyonu tasav
vurunun neticelenmemesi Anschluss 
ve Sudet işlerinden ve İtalyanın Ar
navutluk siyasetinden ve Yugoslavya
run bir nevi bitaraflık yoluna sevke
dllmesinden ileri geldiğini izah et
tikten sonra bu ahval ve şerait altın
da Türklyenin Balkanları karışıklık

tan uzakla§tıracak ve tecavüzden ko
ruyacak gayesine matu! her hangi 
siya.::eti ben1msed1~ni yazmıştır. 

Muhabir Berlln - Roma mihveri 
gev~p yerine Berlin - Moskova mih
verinin kurulması üzerine İtalyanın 
siyasetini değiştirmiş olup bolşevik 

tehdidi karşısında Balkanlı devletlerin 
arasında tesanüdün muhafazasını ve 
mevcud nizağlann izalesini iltizam 
ettiğini ve bu itibarla Türkiye ile İtal
yanın siyasetleri otomatik olarak te
tabuk eylediğini ve bu suretle iki dev
let arasında matbuat mütarekesi ya
pıldığını yazmıştır. 

İngiliz muhabirine göre Türkiye ile 
İtalya arasındaki münasebatın bir kat 
daha iyile.şmesi; Türkiyenin garpteki 
müttetlklerile İtalyanın arasındaki 
müna.seba.tın salAh bulmasına bağlı 

bulunmaktadır. 

Egede zirai tedkikler 
A.ııb.ra 29 (A.A.) - Zirai tetkiklerde 

bulunma.le üzere refaka.tlerindek.1 müte
husı:ııtarla bugün şehrtm1ze gelen ztraa.t 
umum müdürü Abidin Ege, burada.ki ted
kikler1n1 müteakip yaptığı beyanatta 111-
raat n tütüncülüğü daim.1 bir ln~ıı! gös
te.nnetie olan Akhisar'ı ziyaretinden mem
nun oldutunu ve görülen bu inkişafın a:rt
maa yolunda bütün tedbirlerin alınmış 
oldutunu ııöylemlft.1r. 

Abidin Ete buradan Mani.saya. dönmüş
tür. 

önümüzdeki oum& ıttnttn.dm itibaren: 

TAKSiM sinemasında 
Mevsimin en heyecanlı ve binlerce tlfln1n iftlrtk:ile yapılını.ş en büyük film 

BEN Bffi PRANGA KA~AGIYIM 
Türkçe sözlü ve şarkılı 

VEDAD Filminin IOll rtınıer1nden istifa.de ediniz. 
Yalnız 1ıç gün kaldı. 

,~--· ŞEHZADEBAŞI -------- OEDİKPAŞA ---,~ 

TURAN AZAK 
Sinemalarında 

Yarlnk1 çarşamba iUnünden itibaren meşhur romancı 

Şair REŞAD NURl'nin şaheseri 

1-TAŞ PARÇASI 
propama il&ve&en 

2 - D A L G 1 N A D A M komik 
1 - Memleketlmhdn kıymetli 111cıwnJenndan 

TOPKAPI SARAVD 

Sinema kurmak lstiyenlere: 
l,ıek bir Mmlt• yazla ve qhk .mema acele aanlıktır. Talip olanlar Sir-

kecide Güliatan otdi sahibine mG.raca •t e • 
iiiiıı ................ ... 

AKŞAM 

KÜÇÜK HABERLER: 
* Kartalda B. İbsa.nın evinde yıkılmak 

Ü2lere olan bir servi ağacını kest.ırnıesl sn.
lalldne ıctbllt edlldlA'f halde teblljle riayet 
edllmedlğlndan Bel6dlyenin ağacı kestlr
dıli n bu mtınasebetıe çıka.o hadl.9e 1lze
ı1ne mahkemeye müracaat edlldiği yazıl
DUfb. Verilen malümata göre bu yold& 
'4ıbllp.t y&pılmamıştır. Ve hadise hakkın
da B. Ihsan tarafından mahkemeye milra.
caat edtlmiftit. 

* BelediJ'e SOO tona ilft.'l"'eten toprak ofisi 
tarafından 160 ton dalın buğday teminlnl 
T1ca.ret Vek.A.letlnden isteml§tir. 

* M1lll sanayi birliQi umum! heyeti dün 
toplanacaktı. Ekseriyet olmadığından ıop
laniı 8 şuba.t perşembe ıünü 15,30 a ıaııt 
edilın1f t1r. 

* Kadı.köy orta mektebi talebesinden 
Nedim iımılnde bir genç, dün, Kadıköyden 
yapurla İ&tanbula geçerken bir aralık mu
'fUene.slnl kaybederek denize düşmtL,, va
pur durdurularak çocuk kurtarılmak is
tanml§Se de muvaffak olunamamıştır. AJI 
5anra. Nedimln cesedi deniz üzerinde bu
hmmuştur. 

* Bir hafta evvel otomobille Çarşıkapı 
caddesinden ıeçerken İzak adında birine 
çarparak ölümüne sebebiyet verdikten 
aonra ita.çan şoför Ali Fehmi dün yakala
narak ndllyeye verilmiştir. Ali Fehmi Sul
tanahmcd birinci sulh ceza. nıahkemesinde 
sorguya çek.ilmiş ve tevklf edilmiştir. 

* Fatihte Sinanağa mahallesinde otu
ran Hasan ile karısı Emine; bir maltıza. 
kömür lı:oyup yakarak odalarına. a~
lar, az sonra zehirlenme altıimi gösterdik
lerinden komşuları tarafından haberdar 
edilen zabıta ta.rafından hastaneye kal
dınlını.şla.rd.ır. 

* Osınan isminde blrt. evvelki gece son 
det'eee sa.rhot bir halde Fatih caddesinde 
nara atarak umumun istirahatini selbet
titlnden polis tarafından yakalanarak 
m&ht:omeye ver1Jmiştir. 

* Yedikulede oturan Ko.stantın adında 
bırt, Bahaeddi.nln kahvesine sarhoş olarak 
eelm.1f, Di."l\itri adında. birile kavgaya tu
tll§arak altalta üstüste dövüşürlerken ka.h-
venln camlarını kırmışlardır. Bu sırada 
Koıttantin bileklerinden de yaralandığı ci
hetle polis tarafından tedavi altına. a.lın
DU§Ur. 

* Vatman İsmallin idaresindeki 2236 
num.ara.lı Fatih - Harbiye tramvay arabası, 
dün a.Qam. üzeri, Perapalas önlerinden 
geçerken Lazartnin 678 ptaka. numaralı 

otomoblllle çarpışmıştır. Çarpışma netice
sinde Uzarinin yanında bulunan Dlmitrl 
yaralandığından hastaneye kaldınlmıştır. 

* Alanya civarında karaya. oturan Tır
ha.n 'Vll.puru, bugün izmirden ıımanımız" 
gelecek ve derhal havuzla.nacaktır. Tır
han, dün, bütün gün Çıı.nar.kalede bekle
ıuiitlr. 

* Beşiktaş Halkcvinden: Evimizde yal
ıwı orta olrul seklzlncl sınır kız talebesi 
için matematik, fizik, kimya, İngilizce 
kuralan açılmıştır. Derslere 3 şubat 1940 
cumartesi gününden itibaren ba..şlanacak
tır. Bu :,1nıfla.rdak.i kız çocuklanmıun her 
rtbı 1dare memurluğumuza müracaat ede
rek tayıtıanru yaptırmaları llzımdır. 

30 KA.nunusani 1940 

Oniversifede zelzele hakkında 
bir konferans verildi 

Dünyada bir sene zarfında 80 bin zelzele 
olmaktadır, arz m'/J.temadiyen sallanıyor 

Profesör Himid Nat"ız Pamir konferansını verirken 

Dün üniversite konferans salonunda 
jeoloji profesörü s: Hamid Nafiz Pa
mir tarafından zelzele hak.kında ııayımı 
dikkat bir konferans verilmiııtir. Profe
ıör konferansına başlamadan evvel zel-
zelenin tamamen jeolojik bir hadise ol
duğunu, güneşin, yıldızların bu bahiste 
hiçbir alakı>.sı bulunmadığını ve zelzele
yı evvelden tesbit etmenin henüz hiçbir 
euretle mümkün olamadığını kaydettik
ten sonra hulaseten ıunları söylemiştir: 

Zelzele tabii sebepler alhnda ve men
ıeini arzın dahilinden alan her nevi yer 
earaıntılarınm heyeti mecmuasıdır. Zel
zele insan duyguları için anidir. Fakat 
haıısaa aletlere bakılacak olursa bu ha
diıenin yavnıı yavat sük\ın bulduğunu 
ıörürüz. Zelzele ya volkanik olur ki bu 
indifalardan husule gelir yahut arz da
hilindeki çöküntüler sebebile yer ıaraı
lır. Bu iki nevi zelzele mevziidir. Zel
zelelerin yüzde doksanı tektoniktir. Bu 
da arzın henüz tabii teşekkülabnı ta
mamlanmamış nuntakalarında kııır ta
bakasının gerilmesi ve bu tabakaların 
çatlayıp kırılma.sile huaule geliT. 

Bu gerginliği arzın dağlarını doğuran 
Ye &.:araların çökmeaini intaç eden yan 
tazyikler vücuda getirir. Zelzeleler yal
nız memleketimize mahsus değildir: A
merika, ltalya, Japonya, Balkanlar, Yu
nanistan hep bu tabii hadiseye maruz
clurlar. 

Dünyada zelzeleler nadir hadiseler sa
yılmamalıdır. Bir sene zarfında bütün kü
rede vukua gelen zelzelelerin miktarı 
80 hine vanr. Bu hesapla dünyada bir 
uatte 9 zelzele oluyor demelc.tir. Arz 
mütemadiyen sallanıyor. Fakat bu zel
zeleler arzın her tarafına müsavi suret
te taksim edilmiı değildir. Mesel! Tok
yoda dört günde bir, Korentte günde 

4 defa zelzele olur. Bu zelzele hattına 
isabet eden mmtakalar istikrar bulunca
ya kadar sarsılacaktır. İnsanlar tabiat
le mücadele halindedirler ve en korkunç 
zelzeleler dahi insanları yıldırmamı,. 
bilakis buralarda yeni mamureler ya
ratmıı,lardır. Tabiatın yıkamayacağı bir 
tek kuvvet varsa o da insan iradesidir. 

Keman resitali 

ZİR KİN 
6 Şubat salı akşamı saat 21 de 

Fransız tiyatrosunda 

Piyanoda: Margrit Zirkin 
Proğramda: Vitali, Mozartt Lalot 

Szymanovski ve saire. 
••• 

Biletler resital günü sabahtan iti
baren Fransız tiyatrosu gişelerinden 
tedarik edilebilir. 

••• 
Şehir tiyatrosunun bütün hasılatını fe

laketzedelere tahsis ettiği büyük müsa
mert~si 5 ıubat pazartesi akşamı ilk defa 
olarak: 

PEMBE SOKAK 46 No. 
Yazan: M. Feridun 

Önümüzdeki 
Perşembe akşamı iPEK Sinemasında Harikul

ade Programdır 

Arslan - Kaplan - Timsah - Fil - Gergedan - Müthiş 
Yılanlar gibi hakiki olarak hiçbir filimde görülmesi 
kabil olmayan 10 binlerce vahşi hayvan ve dünyanın 
en meşhur avcıları esrar ve macera ülkesi olan Afri-

kada akla Hayret ve dehşet verecek binbir 
Muazzam Sahneyle dolu - -

~ Vahşi 

~Ayrıca: 
(TÜRKÇE SÔZLÜ) 

kabileler arasına diiımiiı Avrupalı bir kızın 
korkunç maceraları 

INCILIZ OONANMASI VAZiFE BASINOA (TUrkçe sözlU) 

sezonun... Dünyanın ... S1nemanın en büyük aşk .•• ihUraa ... ••heyecan 
J'llmt... Paramunt firket.totn 19"0 senesi p.heserl 

Ji:srarengiz i:sA MİRANDA - Kudretli RAY MİLLAND Sinema. dQn.yasında badJ.leler 
J'1U"t.tan ... Sinema lleminde eanlar, 4eretler lca.zanan ... Muazzam h9.rika. Bu Pergem.be 

...Bl!lllBml!l-DSillmiır:ll# akşamından lıtbııren LALE SiNEMASINDA ________ ,, 



POLiTİKA ___ _ 
lngiliz - Japon ihtilafı 

Yeni A't'l'tlp& harbi LebJstan ve Ffnlindiya Jibl mahdud sahalar lld;fma 

.ıDecek ola Ablob "9 mukabil abtolta faaliyetine münhasır bulunuyor. Bu 
11111 Ja.b1 OJrhwhara yahut yas mnsbnlne bdar devam edecektir. 

Pabt ablGb harbi e saman da ~ kaybedecek değildir. BUAklls 
..U dyacle ıenltl11eceldlr. 7Ateıı ...,...en JMltön Atlu Okyanusuna ve Ak· 
...- J&yıhmftır. Son ıUnJerde .BtiJÜ ~-da abloka faaliyetine .ıme 
91JnUftllr· Almanya kendisinin ~tft mtitellkl ctenilecek kadar dostu bolunan 
llloY)'etler vasıtaslle bi\türı Uzak Şark ve 'bah118U11 Japonya \le Amerika ile ttcarl 
münasebaüa bulunup Atıu ve Ilind OkyaQlllkft imerinden tedarik edemedifl 
bam mSddelerl timdi bu )1mi yol De temhı etmefe çahwor. 

iııglltere Almanyaıun bu yeni mımasala yolunu )lıietmek üzere ablokayı 
Büyük O~USUn fimaline n Japon aüJanmD önüne bd.P.r f.etm.il etti. İn· 
stıts ımıvazorlert ilk faaliyet olarak lohJde AJmanyaya cllnınek üzere Al· 

.-an ba}ıriyellleri bulunan Asma Mani 1ım>tndMf Japon transatıAııtiğiııl dur
duJ'UP Almanları esir ahm.flardır. 

Japonya İngUterenm bu battkettnl Wr hakaret ,,. pnıstijine btr teca
riS saydığından İngiltereye pddetll ldr nota ftl"ln.lt ft mezkdr gemiden alı
nan A1ınan1a.rın ladeslııi ve bir daha Japon qpurlaımın durdurulma.ınasını 
tırternJştir. İngiltere Avnıptada bdylk bir harbe girmle bulunduğundan Ja
penya ile bozuşarak kalay ve kauçuk pbl m mfthlm ham maddelerin başlıca 
.. eınbal olan MaJaka yarımadaıra De JllndW.m tehlfkeye maruz bırakmafa 
taraftar defild.tr. 

BUJl~ ~ln 1nıtıtere ceı-abmda ,.ına hüakt noJdadan hareketini mtt
.ıafaa etmiştir. Japonya tse bukukt noktadan da PMWnt haklı (Örüp İng1llz 
_,ablnl Ufl buJınanuştır. Bir taraftan ~ llJmtumak J.çhı Şanghay
'90 ııareket eden btr fngills ttanl9UADUibd JapGQ haıp pmlleri tevkif f:t.. 
odfltll'dir · İ§ln içinden nasıl çıkılacalt maltm 4eltJdh:. F. K. 

General Deeds dün 
akşcim Ankaraya gitti 

General "Türkçeyi çok seviyorum. Güzel 
diyor diller çabuk unutulmaz,, 

T~r~ • İnailiz yardım heyetinin m~ 
meaeılı Brigadier general Sir Wyndham 
Deeda, refakatinde mihmandarı doktor 
Rem~ Gönenç olduğu halde düıı ak
tarnki ekıprcsle Ankaraya gtimittir. 

. General Deeds, hareketinden evvel 
hır muharririmize ıu beyanatta bulun
muştur: 

«- Türkryedeki zelzele dolayıaile 
felaketzedelere yardım etmek için Tütlı. 
dostu olan İngiliz hükumeti tarafından 
memleketini;t;e gönderildim. Derhal zel
zele ınıntakalannı görmek üzere oıı ak· 
tam Ankaraya gidiyorum. Büyük Britan
yada Türkiyeye yardım edilmek üzere 
Lord Lloyd ile Türk sefiri B. Tevfik 
Rüştü Arasın müıareketi ile bir Türk • 
İngiliz yardım komitcai tefekkül etmif· 
tir. Bundan baoka İngiliz hükfuneti ta
rafından 25 bin İngiliz lirası verilmif~ 
tir. Lord Lloydun, bu hususta İngiliz 
halkına hitabı pek büyük samimiyetle 
karşılanmış, halk geni~ ":'ik.yasta teber
rüe baılamıştır. Ben lngıltereden ayrıl
madan önce The limca' in açtığı iane 
liatesinin 1 5 bin ıterlinge vardığını bili
yorum. Bu gayri resmt iane devam et
mektedir. 

Hükumet, 25 bin İngiliz lirasından 
maada 3 5 bin kişiyi giydirecek melbu
aat, bbbi ecza ve birçok e1Ya gönder
mittir. Bunların bir kısmı benden evvel 
ıelmiıti. Bir kısmı benimle geldi, diier 
mühim bir kıamı da benden sonra ırele-
eek olan profeaör T ohn Garatan~ ile 

aıönderilecektir. 
Profaör, Boiazkeeendeki hafriyatta 

Türk tarihine hizmet etmit. Türk tarih 
kurumu tarafından takdir edilmifti. 

Bana 1relince, ben de Türkiyede hiz
met etmif bir adamım. 1 9 1 1 den 
1914 ıenesine kadar Dahiliye Nezare
tinde jandarma ve mülkiye müfettifl 
olarak Sunada bulundum. Bursa dün
yanın en ııüzcl yerlerindendir. 1912, 13 
Balkan harbi ıenelerinde Çatalcada ln-
1riliz S.libiahmerinde ç.alı§tım. 250,000 
Rumeli muhacirini iakan ettik. Bu sırada 
Hindiatandan Emtr Ali, f ngilteredeki 
Hind mfüılümanlar cemiyeti namına bi
ı:e mühim miktarda e»"a göndermi~tir. 

1 5 senedir mütekaidim. Türkçeyi çok 
eniyorum. Nuıl oluyor da J 5 seııedir 
Türkçeyi unutmadığımı soruyorsunuz. 
Güzel diller böyledir. Fazla olarak, 15 
senedir ben, bir Türk gazetesinin abo
nesiyim de. 

- Biraz da dünya ahvalinden bah
ıedelim: 

- Bugünden yarına ne olacağını kim
ıe kestiremez. Dünya birçok sürprizlerle 
doludur. Baovekil B. Chamberlain bile, 
yarını bildiğini iddia edemez.> 

Sir Deeds, dün, vilayeti, İstanbul ku
mandanlığını, K.mlay hem§ire mektebi
ni ı:iyaret etmittir. Mütekait general, 
hemıire mektebini çok beğenmif, Lon
dradaki emsali derecesinde modern bul
duiunu idare ve tedris erkanına ıöyli
yerek kendilerini tebrik etmiftir. 

izzet Muhiddin'in cenazesi merasimle kaldınldı 
r 

Cumartesi ıfuıÜ aramızdan ebediyen 
la.a enç ııazeteci ve ıporcu arkada

ayn z ı!et Muhiddin Apakın. ~azesi 
fDU . I La}dınlınlftır· Sır lfUn ev-clüa merumı e ır. • f 

. r'-:O:.alo wlundakr esna ce-•• ı evanden .__. i ld ıl cenaze 
miyetleri hastaneeine ka 1.r an porcu 
~ı- b' d azetecı ve s 
aıuı aaat on ır e 1 .w dostlarının 
arkadqlarile aile ve dıger tl 

b. eınaa e çı-
lftlrak ettiği kalabalık ır c t ca 
karılarak tabutu omuzlarda Beyazı • 

.. ..t .. "] .. " C ını'de cenaze ınııne go uru mu§tur. a 
namazı kılındıktan ıonra tabut, c~naz~ 
nakliye otomobiline konmuş ve bır~o. 
otomobil ve otobüslerle merasime ıştı· 
rak eden dost ve arkadaşları tarafınd.~n 
Eyiıpteki aile makberesine aötürülmuı· 
tür. 

Genç Yatta ölümile hepimizi büyük te
e.eüre sarkeden İzzetin cenaı:eei göz 
Yatlan araaında defnedilmittir. Cenaze
ıre .muhtelif yerlerden gönderilen çclenk
lerın adedi Yirmiden fazla idi. 

lı bankaaının lakenderun 
ıubeai 

Haber aldığırnıu. ıöre İf bankııaının te
sis ettıtı iskenderun çubesi bu senenJn mat'
tın~a açılacaktır. Yeni şubenin müdürlütü
ne Iş bankasının emekli ve tanınmış me
murlanndan bay Münir tayin dilmlttlr 

B&y Münir İskenderuna giderek oo.n'ıca 
için blr milnaslp blna kiralamış ve banka.
nın orpnizasYoDuna bqlamı§tır. 

Edebiyatta yeni - eski meselesi 
Şair .Necip Fazıl Kısakürek davanın 

esasını izah ediyor 
" BiJ.yük harp aonrası nealinin öndnde, herhangi bir nesil iddiasına 
girifebilecek~ yalınayak, bafıkabak herhangi hir teşebbüae izin yoktur,, 

Edebiyatta yeni - eski münaka..
ortaya bir nesil davası çıkardı. F• 
bt ileri ıriirüJen iddialar yeni nesil 
ile eski nesli katı ınırette ayırmaktan 
uak. görünüyor. Yazdıfı müteaddid 
J1lZl}arla nesil davası merinde ısrarla 
dunuı ve ismi bu son miinakaşaya da 
mk sık kanşan kıymetli pir Necip 
Fazıl Kısakiil'ek:'ln gerek edebiyatta 
tasfiye meselesi, gerek nesil davası 
hakkında fikirlerini öğrenmek iste
miftlk. Ankarada bulunan güzide şair 
bu bahlıı etıııtmda arkadaşımız Şev
ket Radoya fU şayanı dikkat mektu. 
bu göndenniştlr: 

Yepyeni bir ıaye uğrunda harekete 
8eçmek iatiyen yepyeni bir ordu tasav
YlU' edelim. Kafuı yeni, ruhu yeilİ, disip
lini )'eni, tewkili.tı yeni, teçhizatı yeni, 
talim ve terbiyai yeni ve aaire ... 

Bu ordu, merkezinde bir eser inoa edil
mek Usere, yabancı bir toprak çevresine 
saz koymuıtur. Onu zaptetmcei lizım. 
Bu toprak çevree~ aslında kof, bayat, 
çürük bir devletin kuvvetsiz ordusu 
elinde. Fakat kuvvetsiz ordunun bazı 
avantajları var. Bir takım tabiat engel
leri, çöller, bataklıklar, kayalıklar ... Bun
lar, onu her hangi bir taarruza karıı ko
ruyor. 

Yeni orduya ne dü§er) 
En ince kurmay hesaplarile planlarını 

yapıp, bütün bu engelleri yenecek şid
det ve kıymette bir hareket tertip et
mek 1 

Bu hareket de, bütün bir dava, bütün 
bir bilgi, bütün bir mimari itidir. Viyana 
önlerinde, Kanuni' nin geni§ planlı sefc?
lerinden sonra, bir de muhteris vezir Ka
ra Mustafa ordularının boy gösterişi gibi, 
aıla günübirlik Ye faydasız nümayioler 
tarafından becerilemiyecek, belki de 
harcanacak bir işi 

İşte, yeni ordl.! li.urmayına mensup bir
kaç ıahıs, davanın esas planı üzerinda 
yıllardanberi manevralar tertip ve me
ıelcler tatbik ederken, sadece bu taa~
ruz havasının doğurduğu, beslediği ve 
büyüttüğü birkaç çocuk, heyecanR gelip 
de bellerindeki mantar tabancalarını çe
ker ve ayni düşmana karşı (hat, hutl) 
etmeğe başlarsa, dava sahipleri derhal 
araya girmeğe ve (hat, hutl) çuları ya 
derhal tensik, ya derhal tasfiye etmeğe 
mecburdur. 

Son zamanlarda bir gazetede, açıkgöz 
pzetcci antrenörlüğü alhnda ve gangs~ 
ter ıivesile sahneye konulan edebi tas
fiye hareketini, işte ben bu mahiyette 
sörüyorum. 

Fr kat ıatıh üzerindeki bu zahiri ma· 
hiyetin bir de iç yüzü var. Hakikaten 
Türk ıanat ve fikir dünyası, henü.: kıy
met hükümlerini merasimle Beyazıt ku
lesine çekemediği yeni ve hakikt bir 1T>er
haleye girmiş ve bu giriş hadiseai, ortaya 
1 O ıenedenberi koıkoca bir nesil davası 
çıkarm11tır. 

Ba,ıboıluk ve bilgi.aizlik yüzünden ken
dilerini ilk hamlede acınacak hale sokan 
meçhul ta.fiyeciler, ıüphcaiz ki bu aza
metli davanın, cemiyet hamuru içinde 
phıatan ıahıaa kayıcı ihtibaslarile dolu, 
birer tedkik mevzuudur. Onlar, dillerinin 
altında bir türlü çözemedikleri bir ukde 
y{iı:ünden tepiniyor ve nebati sesler çı· 
ltanyorlar. Onları ıimdilik birer varlık 
olarak değil de, davayı, muvakk~t ço· 
cuk ıuursuzluğu içinde, ihtar edici birer 
ifaret cihazı diye tefsir etmek lazımdır. 
Büyük kaya blokları yuvarlanmaya ba§
lamadan, etraflarındaki çörçöpün hare~ 
kete geçmesi gibi, onları, kendilerinden 
çok evvelki bir hamle hazırladı. 

Nitekim, Yatları ancak birkaç senelilı; 
farklarla benim Yllf seviyem etrafında 
aıeainen, Said Faik, Abid.in Din o, Nail V 
aibi neail menıuplarım, gerek mahud 
ıazetedeki ifadelerile, gerek ondan son· 
raki çevik ve düzgün hareketlerile mcae
lenin hakikt plinını ıezmifler, işi nara 
eafhaaından ıentez çerçeveeine .ntikal et
tirmioler, böylece basit bir ihtibaı hıçk.ı
niının altındaki büyük illeti, laboratuar 
muuına oturtmaya doğru, güzel bir te
tebbüee kalkmıtlardır. Bir ıabah gazete• 
tinde, aaydıiım ilimlerden, bir zümre 
pemına ikilinin iınzaımı taftY8D Ye U• 
batulak hatlarla bir tarih ölçüaü vaze' de& 
yuı da, meeoleye akeetm.if ciddiyetten 
lk &rnektir. 

Gelelim İfİn ruhuna: 
rılı.akika, Tlirk eanat Ye fi.kir dtinya

lllWl azametli bir neeil davuı var. 
Bu neeil davaıının en kıea hatlarla ifa

d•i: 
Muhtelif ferdi ve içtimai tekevvunler

den aonra, ana dilimiz öı: türkçe. temel 
Ye kluik &let mevkiine seçer geçmez, 
7alnız ük defa 6z türkçe konuşmUf ol· 
maktan bqka marifet1eri olmıy.ın aana.t~ 
kir milaveddelerl bir tarafa, bu llcte ilk 
defa kalite ve dava aıetimıit olan. 7.,ı.n 

Necip Fazıl .Kısakürek 

en fazla 28 - 40 arasında toplu bir züm
re vardır ki, ncail mefhumunun en bariz 
farikaları altında, tam 1 O senedir bir ay
nlık ve iıtiklil belirtmektedir. 

Hemen bildirmeliyim ki nesıl deııilen 
muğdil vakıa, bnsit yaş çerçevesıne ınğa
bilecek bir hadise değil. Fakat muayyen 
ferd kutupları ve içtimai vakıalar elinde 
tefekkür ve tahassüı seviyesi muayyen 
dCfrecelere yükselir ve o derecelerin do· 
ğurucu ve yetiıtirici hassaları, ortaya 
muayyen bir idrak muhiti çıkarırsa, ne· 
sil vakıası kendi °kendisine meydana gel
miı demr:ktir. O takdirde o nesil men
ıupları, kendilerini kemiyet ölçüsile belir
tecek bir takını sosyal doğum tP.rihlerı 
bulmakta da zahmet çekmezler. Şu kndar 
ki, keyfiyet ölçüııile, kendilerini 6eçmiş 
zaman ve merhalelerde vadetmi, her ııa· 
nat ve fikir adamını nesillerinden say11.bi
lecekleri gibi, yaşça nesillcrinderı olan 
birçok ietidadsızı da kapı dışarı ed !bilir· 
ler. 

Bundan tam 7 yıl evvel, bugün içlr:
rinden Abidin Dino ve Bedri Ralımi gi 
bi iki kuvvetli sanatkar fışkırtan (D) 
grupu, ilk resim ıergisini benim bir kon· 
feransımla açmak istemişti. (Beklenen 
sanatkar) başlığı altında verdiğim ko•ıfe:
ransı, üç beş resim merakluıile, neslimin 
fikir ve hayat dolu beş on sanatkarı din
ledi. Konferanı, (0) grupunun resim ıer· 
giıi vctıileaile nesil problemimizi ortaya 
koyan bir dava yazısından başka bir fey 

değildi. Daha ıonra birkaç yerde tekrar 
edilen ve (Ağaç) mecmuaıında çıkan 
(Beklenen ıanatki.r) yazısında, bir (T ~ 
rih hükmü - Hiıtorique) elde ctmeğc ça
lı~mııtım. O günden itibaren her gün 
biraz daha inandığım ve (Manzaralar), 
(Abdülhak Hamid ve dola)·ıaile), 

(Tilrk sanat ve fikir baıyatı üzerinde ta ... 
laklar), (Neelimizin kıymctlendirilme"i) 
ilimli seri yazılanmda mütemadiyen in• 
kipf ettinneğe çabaladığım bu ölçü, kı
Hca ıudur: 

1 - Türk sanatkar ve entellektüel ti
pi. Osmanlı imparatorluğunun kuruluşun• 
dan Tanzimat günlerine kadar, kendi za• 
ınan ve mekanı içinde ve kendisine göre. 
içtimat, ferdt, bedii ve mavercıi kıyme~ 
ölçülerine ermiş, halis ve gerçek bir şöh
siyet ve kemal örneğidir. 

2 - En ıathi bir taklid planında veı 
küçük politikacı elinde bir kopyl\ hare
keti olarak başlıyan T anzimatt.l.1 sonra. 
Türk ıanatkar ve entellektücl tipi, mün
ferid ve nadir birkaç doğu§ müstesna, 
topluluk ifadesi içinde, müflis ve perİ~an 
bir muvazaac.ıdır. Ne maziyi bilir. ne hali 
anlar, ne iatHcbali duyar! 

3 - Bütün dünyada zelzeleli bir çıkıt 
bllfJ olan Umumi Hnrbin iğneli fıçıSlnda 
yetifen nesil (bizim nesil), getire getire 
Öz Türk ve öz türkçe ıuurundan ba<ıka 
hiçbir şey getirmemiş olan bir evvelki ve 
be§ evvelki nesillere nazaran, 1arkla rnrp 
arasındaki mahsup muamelesini tn kö
künden kavrıyabilmiş; kafasına da""·• 
mesele ve sentezi, ruhuna da ıztırap, 
humma ve samimiliği ilk defa olarak uşı· 
lıyabilmiş biricik nesildir. 

Hüküm: 
Cümhuriyet inkılabının sanat ve fikir 

kadroıunu, eski bir tabirle (ağyarını ma
ni efradını cami) olarak bu ncail teşkil et• 
meli; ortalıktaki korkunç zevksızlik ve 
anlayışsızlık bataklıklarında yemiş veı en 
ve ayni bataklıklar yüzüsuyu hünnelina 
bazı muvaffakıyetler kaydeden adilik 
molozları, bu neslin silindiri altınd-ı, taA• 
fiye değil, tesviye edilmelidir. Hul&.sa 
neslim, bütün hıymet hükümlerile oıanat 
ve fikir borsasını ele geçirme!i, kendi<ıini 
akademi) eştirmelidir. 

Yukarıda söylediğim gibi, l:endı:1!n
den evvelki devreler içinde yeti~miş kn
lite örnekleri, bu neslin sadece ve tıade
ce baş taçlandır. 

Misaller: 
Füzuli ile Şeyh Galip arasındaki bü

yük kolu takiben, Tanzimat sonrası ıtk 
kalite örneği Abdülhak Hamid; ilk l.a
kilci Türk romancıları Yakup ı<ıldri, Hü· 
seyin Rahmi, Halide Edip; müstakil ~is
tem sahibi veya değil, ilk Türk tefekl.ür 
hamlesi Ziya Gökalp; davasına inanan 
inansın, inanınıyan inanmasın, davn &a• 

hibi ilk Türk §airi Mehmed Akif; yalnız 
pli.atik ve fantezik kadroda bir-.:r kıyrtı~t 
olan Ahmed Ha§im, Yahya Kemal ....... 
Bitti. 

İcab ettiği takdirde üzerinde kitaplar
ca konuşmaya amade olarak ben. tek 
el.imle içinde iddia ediyorum ki, neslime 
gelinciye kadar, Tanz.İmat sonrasına :ıit 
bu isimler dışındaki şöhretlerden her bi
ri, oiirde, romanda, piyeste, hikayede, ve 
doğrudan doğruya saf tefekkürde, paşa 
elbisesile dola§an cücelerden b4şka bir 
ıey değildir. Ama tarihi bir teke\•vün 
içinde, cücelerin ve amelelerin d~ işi ol
duğu.na göre onlar, pekala edebiyat ta
rihinin ikinci planında gerdeğe gırebilir· 
ler. 

Bana her iki cepheyi birden tanıyanlar 
cevap venin: 

(Sully Prudhomme) ve (Fr-ınçoia 
Cop') dııında, Tevfik Fikret ve alayı .•• 

(Devamı 7 nci sahifede) 

(GÜN o N AN si KL·o PEDiSi] 
On yed6 meşllıuu11r ~~ma 
Mebus ve muharrir Sadri Ertem, Vak.it 

pzetesinde «Ne&il kavgası. serlivhaaı al
tında t1k.1r :ve sanat yazılan yazıyor. AlA.
kayla, istifadeyle okuyoruz. Ancak beş on 
satır içinde geçen beş on metahir isminde 
bazı tertip hatalan olmuş. Bunlan do~
rulturuz. 

Ballean diye yazılan 181m Bolleau'dur. 
(1636 - 1711 arasında yaşamış bir Fran.sıs 
f&ir ve münekkidi.) 

Racin, Racine'dlr. 0639 - 1699 arasında 
Ja.şamıf mqhur Fransız f&ir ve trajedi 
mtıewn, bt.s, dla.alnu cllye tanına.) 

L4 Roehcfaucrnld, L& Rochefoucauld'dür. 
(1611 - ıeeo aruında Jaş&m.14 ve kör olup 
cMa.xl.ınu. diye blr uer yasan 1l'ranlıS 
asllsadeal) 

Maillere. Moll~re'dlr. (1622 - 18'73 an.-
1mda yap.mı§ manıf Fransız muhaniJ.', 
IDlaabçı ve komedi mnenuı.> 

Bacan, Ba.con'dur. (1561 - 1626 araaında 
J&fUllf bir tnıuız siyasi ve fllozotu ki, 
tecrttbt nımıerm eaamu :ıı:urmuttur.) 

Cevvantes, Cerva.ntea'dlr. 1547 - 1818 
arasında Y'&f&Illlt b1r İspanyol müeWfl k.11 
Don K~'un mQeWtldlr.) 

Monteaqueu, Montesquleu'dür. (1689 -
1'166 araaında Y1Lf1Ulllf meşhur Fransız mil
.Ut! ve mö.tefeWri lı:i, düşünceleri Fraıuız 
lnkılAbı üzerinde mtıessır ol.muştur.) 

vaıtare, Voltalre'dir. U694 - 1778 ara-

mıda ya.şaı:nış meşhur Fransız §alr ve 
nblrt ki kll1se taassubu ile mücadelesi biz,. 
de dlnslzllğine alem olmuştur.> 

Rouscau, Rousseau'dur. (1712 - 1777 ara
amda yaşamış meşhur Fransız filozof ve 
muharriri ki tabiate avdet nokta! nazan
nı telkin etmiştir. Fransız ink.ılA.bı üzeri
ne müessirdir.) 

Buttan, Buffon'dur. (1707 - 1788 de ya.
l&Dllf blr Fran.sıZ tabilyatçısı ve llimi.) 

Dioterot, Dlderot'dur. (1713 - 1784 nra, .. 
IUlda yaşamı.ş Fransız filozofu. muharrll' 
Ye münekkidi ki, ansiklopedinin banileri 
araaındadır. On sekizinci asır felsefe:ıinta 
en yüksek mümessillerindendlr.) 

Blamarcha.la, Beaumarcha!s'dlr. (1732 .. 
1199 arasında ye.şe.ı:nış Fransız muharriri 
tı, operalan mefbur Ol.mU4tur.) 

Bolzac, Balzac'dır. (1799 - 1850 arasında 
J'lıfl.lDlŞ meşhur Fransız romancm.) 

Lla Martine, Lama.rtine'dir. (1780 - 1861 
araaında yqamış meşhur Fransız pir, IJl
Jut ve tarthçisl k1 aeklz clld Osmanlı ta
rihi de yazm!ftır.) 

Byson, Byron'dur. (1788 - 182f arasında 
J'&O&IIl14 meşhur İngiliz şairi.) 

HeoJel, Heırel'dlr. (1770 - 1831 arasında. 
~ış Alman filozofu ki Alınan fikriya
tının inkişafında müessir olmuştur.) 

Sermonto.t, Lermontof'dur. (181{ - 1841 
ara.sında yaşamJ.i Rus şairi.) 



Sahife e 

Yeni zelzeleler 
Niksarda bir iki ev yıkıldı, 

insanca zayiat yoktur 
İsparta 29 CA.A.) - Şehrlmizde blrl 1&

bah saıı.t 3 de, biri de bugün saat 14 ü 15 
ıeçe lkl zelzele olmuştur. Zelzele fazla 
arsıntı yaptığındıı.n biltün halk binalar
dan dışarıya firlamıştır. HMarat ve za
yiat yoktur. 

İnegöl 29 (A.AJ - Dün saat 13.SO da 
İnegölde birbirini takiben üç zelzele ol
muştur. Hasar yoktur. 

Niksar 29 (A.A.) - Evvelkl gün saat 11,45 
de Niksarda üç saniye süren hafit, dün sa
bah da ikiye beş kala 10 saniye süren şid
detli bir zelzele kaydedllmi;tlr. Bit lk.l &T 
yıkılmış, insanca zayiat yoktur. 

Erbaa 29 CA.A.) - Dün sabah Erbaada 6 
saniye süren çok şlddetlJ bir zelzele olmuş
tur. Fakat, zayiat yoktur. 
Gümüşane 29 CA.A.) - Dün ıece Gümii

şanede hafit bir zelzele olmuştur. Hasar 
yoktur. 

Amasya 29 CA.A.> - Son 24 saat zarfında. 
Amasyada muhtelit saatlerde f deta. yer 
sa.rsıntısı hJssedllmJştir. Hasar yoktur. 

r eberrüat umumi yekunu 
3,337, 770 lira 

Ankara 29 - Zelzele felAketzedelerlne 
yardım için memleketin her tarafından 
para, yiyecek ve giyecek tcberrüatına de
vam olunmıı.ktadır. Dün akşam& kadar 
Kızılay merkezine yatınlan para 207,988 
lira 61 kuruştur. 24 numaralı liste muhte
viyatı olıı.n 3,129,782 lira 23 kuruşla umu-

Demokrasilerin 
ahlaki esaleti 

(B~tarafı 1 inci sahifede) 

hattft. başlı başına hiç bir cemiyetin 
ne icadı ne de malıdır. Demokrasi, in· 
sanlık tarihinin doğurduğu müşterek 
bir mefhumdur, sadece medeniyetin 
malıdır. Bunun için dt' hassaten ah
lftkidir. 

Demokrasinin yerine geçmek iddi
asında bulunan moda. rejimler ise, 
ya ferdi düşüncelerin mahsulüdür, 

' yahut bazı muayyen cemiyetlerin, 
muayyen devrelerinde husust şartlar
dan çıkmış muvakkat çarelerdir. Bun
dan dolayı ahlaki vasıflan geçici ve 
değişici bir yaldız ciladır. Komünist
Ilğin de, faşist yahud naziliğin de 
insanlık tefekkür ve ahlAk tarihinde, 
geriye doğru derin izleri vardır. Zira 
bu rejimlerin felsefesi ferdi, husust, 
yani hodbindir. Ortaya attıklan si
yasi, içtimai naslar, akideler, kaideler 
suni ve sahtedir. Zamanın icaplarına 
göre döner, kendi kendini JnkAr eder; 
bazan beynelmilelci bazan ırkçı kesl· 
lir, işlerine gelince sulhçü, gelmezse 
emperiyalist olur. 

Bu harp, demokrasi ahlakının sağ
lamlığı kadar asilliğini ispat etti: 
Hiç değişmeyen, hak ve hün-iyet na
mına cidnle atılan bir ahlak. Onun 
muarızı ve münekkidi geçinen türedi 

·doktrinlerin ele iflasını kaydetti: Hak
ka, hürriyete, istiklale riayet etme
yen, kanlı hodbin menfaat" sistemle
ri ... 

Necmeddin Sadak 

m1 yekfuı 3,337,'170 Ura M turuoa baUI 
olmuş demettir. 

Erbaada zarar Ye ziyan 
2 milyon lirayı buluyor 

Erbaa (Akıam) - Erbaa kasabasile 
köylerinin maddi zararı 2 milyon lirayı 
geçmektedir. Kasaba ve köylerde tütün 
zayiatı 215 bin kiloyu bulmu~tur ki r ... 
koltenin yiizde onu zıyaya uğramıı de
mektir. 

l-Iavalar değişti. Eski ıiddetinde •o· 
ğuk yapmamakla beraber her gün iki 
üç defa zelzele olmaktadır. 

Merkez ve köylerde enkaz kaldırma 
işleri hızla devam etmektedir. İstanbul· 
dan gelen mütehanıa 5 itfaiyenin neza· 
reti altında 5 ekip teşekkill ettirilmlt. 
bunlar yıkılmıı binaların enkazlarını kal· 
dırmak, yıkılma tehlikesi gösteren bina· 
lan yıkmak, caddeleri açmak için hum• 
malı bir faaliyet içindedir. 

İaıe ve iskAn işleri yoluna girmiştir. 
Kızılay, felaketzedelere sıcak .;orba ver• 
diği gibi, ıeker, çak, zeytin, peynir, bul
gur, sabun gibi lüzumlu maddeleri do 
tevzi etmektedir. Kızılay idare heyetin
den başkan Cemal Varol, doktor Ahmed 
Baray, doktor Halet Çoruh büyük hiz
metler ifa etmi~lerdir. 

l Petrol hakkında Reuter 
ajansanın bir tebliği 

('Bqtarafı 1 inci aahifede) 
ziyareti ile alakadar görünüyor. Ro· 
manya bundan birkaç gün evvel akde
dilen iktısadi bir anla_şma ile Almanya· 
ya günde 6, 000 ton petrol vermeği ta
ahhüt etmiıtir. 

Halbuki şimdiye kadar Romanya. 
günde ancak dört bin ton petrol veri
yordu. İtalya, 22 mayıs tarihli paktın 
hükümleri mucibince bu mesele hakkın
da bir ittişare yapılması için derhal Bet"• 
linde bir teıebbilste bulunmuıtur. Dok· 
tor Clodius bu teşebbü• neticesi olarak 
mı Romaya geliyor) Mumaileyh Rumen 
petrolleri hakkında Alman noktai n.,. 
zarını İtalyaya en iyi izah edebilecek 
ve Rumen petrollerinin baılıca müıteri
si olan İtalyanın muhtemel mütalaa ve 
itirazlarını dinleyecek bir vaziyettedir • 
Romanyanın 9 36 senesinde petrol 

ihracatı 4,5 milyon tond~r. Geçen •ene 
Rumen petrol ihracatı 6 milyon istihsa
lata mukabil 4 milyon tondan ibaretti. 
Romanyanın petrol ihrac ettiği baılıca 
memleketler şunlardır: 

Memleket 1938 tonajı 1939 tonajı 
Almanya <Avusturya, 999,847 1,200,000 
Çekoslovakya dahil) 
İtalya 
İngiltere 
Fransa 
Macaristan 
Belçika 
Yugoslavya 
Dlğer memleketler 

Şimdi Almanya, 
talepte bulunuyor: 

565,535 650,000 
572,910 600,000 
330,28( 250,000 
198,076 180,(){}() 
120.089 170.000 
143,156 150,000 

1,564,864 1,050,00() 
Romanyadan ıu iki 

1 - Geçen sene akdedilen Alman • 
Rumen ticaret itilafında zikredildiği 
veçhile senede bir buçuk milyon ton 
petrol almak. 

2 - Bazı Rumen tasfiyehanelerini 
ve bilhassa Petrol Block tasfiyehanesini 
Galiçya ve belki de Kafkas petrollerini 
tasfiye etmek için kendisine tahsis et
mek. 

uzak içinde Tu ak 
Tefrika No. 50 

Müşterileıin bir çoğu da çinko tez. 
gahın başında ayakta çakıştınyordu. 

Ilir gürültü, bir duman. 
Bu meyhanede bilhassa lld ahbap 

vardı ki hepsinden daha bıçkındı. 
Genç kız içeri girince birbirlerini dir
seklerile dürttüler. Ağız, burun tşa. 
reti yaparak komiklikler yaptılar. 

- Ne parça bel 
- Bir içim su, ulant 
Zavallı Şermin, meyhanede bir ild 

adım attıktan sonra, daha fazla iler
liyemecli. Kime hitap edeceğini bile
miyordu. 
Mintanının kollarını sıvamış, ce

ketsiz, iri yan, boğa biçimi bir oğlan 
Şernıine yaklaştı: 

- Ne istiyorsunuz? - diye sordu. 
_. Saat geç. Her yer kapandı .. . 

Biraz ekmek alacağım... Hasta için .. . 
Sizde varsa bana satınız ... Hem, me
ze için yumurtalarıruz, peyniriniz 
falan da olduğunu gördüm ... Onlar
dan da b:rnz veriniz. 

- Paket mi yapılacak? 
- Evet. 
- Pekflla küçük hll.nım. 
Garson hem iş görüyor, hem de bu 

Nakleden : (V4 • Na), 

kıza hayretle, hayranlıkla bak:ıyord\L 
Buraya arasıra başka kadınlar da 
gelirler, mermer masaların başında 
hovardalarla oturup çaıru,tınrlardı. 

Fakat o, hiç birine benzemiyordu. 
Meyhanecinin oğlu, büyük bir ~ 

halükle, istenenlerin hepsini paket 
halinde sardı, sarmaladı. On tane 
hazırlop yumurtayı, bir kilo ekmeği, 
yüz dirhem peyniri hazırladı 

-Kaça? 

- Yetmiş beş kuruş. 

Cebinden acemice bir hareketle 
beşlik llralan çıkardı. İçinden bir ta.
nesini uzattı. Bu tomar, deminki 1k1 
ahbap çaVUŞUn dikkatlnl celbetti. 

Garson bunlann hırslı hırslı bakı.ş
tıklannı görerek haince bir nazarla 
onları yıldınınlar gibi yerlerinde dur· 
durdu. 

Ayni zamanda, genç kıza, gayet 
yavaş bir sesle sordu: 

- Nereye gidiyorsunuz? Uzağa. nu? 
- Hayır, pek değil 
- Çabuk! .. . Koşa. koşa gidiniz .•• 

Hem de tenha. yollardan geçmeyin ..• 
Dikkat ... 
Şermin çıktJ. 

AKŞAM 

Türk.Jye RadyodifiO:yon rostaıan 
Ankara radyosu 31.1 metre kıA 4alıa 

P<>Stasile her sün yapılmakta. olan ecnebi 
dillerde baborler neşriyatı procramı: 

traııca 
Ara~· 
Elence 

Birinci servis İkinci aervts 
Saat 1%.00 Saat 1'7,31 

• 12.15 • 1'7 .45 
• 13.45 • 18.45 

Fl'anS1%C& 

Bal&'&rC& 
• U.00 • U.ot 
• ıu• • 18.JO 

SALI l0/1/940 

TÜRKİYE SAATİLB 
12,30 Program ve memleket saat ayan, 

12,35 Ajans ve meteoroloji haberleri, 12,50 
Türk müziği: Çalanlar: Vecihe, Fahire Fer
san, Rflk Fersan, Okuyan: Muzaffer İlkar, 
1- Art! bey • Nihavent şarkı: <Benim gön
lüm taldı sende>, 2- Faruk Arıtl - Nihavent 
şartı CEy şlirl Ha.hl dağıtan kız), 3- Osman 
Nihat - Hlcazktlr ş::ırkı: (Şu zayıf iöRsüm 
içinde), 4- Rakım - Hicazkar şarkı: <Bek
lecilm fecre kadar>, 5- HlcazkA.r şarkı: Cİz
mlrln 1ç1nde vurdular beni), 6- Vecihe: Ka
nun taksimi, 7- Sadettin Kaynak - Neveser 
şarkı: (Hicranla harap oldu da>, 8· Osman 
Nihat - Nihavent şnrk.ı: CYlne aşkı bana 
düdağınla sun), 9. Nihavent şarla: <Kız sen 
geldin Çerkcşden), 10- Saz semaisi, 13.30-
14 Miızlk: Karışık hatif müzik <Pl.) 

· 18 Program ve memleket saat ayan, 18.05 
Müzik: Cazband (Pl.), 18,40 Konuşma: (Çlf
çlnin saati), 18,55 Serbes saat, 19,10 Mem
leket s:ı.n.t ayarı, ajans ve meteoroloji ha
berleri, 19,30 Türic müzıtı: Klasik prog
ram, Hacı Arıt beyin hatırasını tAziz lçln 
merhumun eserlerlnden mürekkep prog
ram, Ankara radyosu küme ses ve saz heye
ti, idare eden: Msut Cemll, 20,15 Konuşma 
(lktlsat saati), 20,30 Türk müziği: Fasıl he
yeti, 21,15 Konser takdimi: Halil Bedii Yö
netken, Müzik: Radyo orkestrası (Şet; Dr. 
E. Praetorlus), l· J. Brahms: Akademik tö
ren uvertürü, 2- A. Dvorak: İkinci senro
nl, re minör, 22,15 Memleket saat ayan, 
Ajans haberleri, ziraat, esham - tahvllat, 
kambiyo - nukud borsası ctiat), 22,35 MÜ· 
zik: Cnzband CPU, 23,25-23,30 Yarınki 
program ve kapanış. 

1 Ankara Borsası 1 

Erganl 

29 İkinci.kanun 1940 
ESHAM ve TAHVİLAT 

Sıvas - Erzurum ll 
PARA ve ÇEKLER 

1 Sterlin 
100 Dolar 
100 Frank 
100 Liret 
100 İsviçre P'r. 
100 Florin 
100 Rayşmark 
100 Belga 
100 Drahmi 
100 LeT& 

100 Çoka,,lovat Jtı 
100 Pezeta 
100 Zlotl 
100 Pengo 
1ao Ley 
100 Dlııar 
100 Yen 
100 tneç P'r. 
100 RubJ• 

19.75 
19.15 

'S{apaDlf 
5.24: 

130.19 
2.4911 
6.675 

29.2022 
G9.5875 

22.11 
0.97 
1.5875 

13.435 

23.425 
0.97 
3.0825 

30.9• 
31.0970 

*Kız mektepleri voleybol lig heyetinden: 
31/ 1/ 1940 çarşamba günll yapılacak voley
bol maçlan: Saha Komiseri: Şehime öz
demir. 

Boğaziçi L. - Cilmhurlyet L. Sn.at 15 ha
kem: A. Kunter, Inönü L. - İstiklll ı.. 
sac.t 15,30, hakem: A. Kunter, Çamlıca L. -
Erenköy L. saat 16, hakem A. Kunter. 

* Beden Terbiyesi İstanbul Bölgesi baş
kanlığından: Beden Terbiyesi Eğitmen 
kurslUldan mezun ve muhtelit bölgelere 
tayin olunan EğttmenlerJn harcırah ve ay
lıkları gt'lmlştlr. Bir an evvel Bölge mer
kezine müracaatları lüzumu tebliğ olunur. 

İki alıbap çavuşlardan biıi sokağa 
çıkarak etrafı tedkik etti. Zavallı kı
zın gittiği istikameti kestirdi. 
Boğa boyunlu garson ona yaklaşıp 

ihtar makamında: 
- Ahbap!. .. Şayet bu kızın başına 

bir kaza gelirse kimin getirdiğini bi
len var ... Haberin olsun ... Zavallının 
evinde ekmek yokmuş da onun için 
gelmiş ... 

Öbür serseri, tezh!hın üzerine bir 
yumruk indirip bardaklan, çanaklan 
şangırdattı. 

Korkunç bir nazarla bakıp dehşet
li fakat kısık bir sesle: 

- Ulan kft.rata ... • dedi. - Sen bi
zim işimize ne karışıyorsun?... Hem 
insanın karşısına sermayesiz ticaret 
çıkarsa mırın kınn eder m.1?... El· 
bette yapacağımızı yaparız. 

- Gö'lünü açı ... Hapishaneyi boy-
larsın. 

- Polise mi haber verirsin, 
- Yahut kendim temizlerim senli 
Genç kız, karanlık sokakta kay· 

bolmuştu. Cesur olma.sına rağmen 

gecenin bu rutubetli saatinde ve al
dı~ telkin altında hafi!ce titriyordu. 
:Ana yollardan mümkün mertebe ay~ 
nlmamağa çabalıyordu. 

Öyle hızlı yürümüştü ki, biran du
rup net es almak istedi. İşte o zaman 
kulağının dibinde kısık bir Se3 ıalık 
g1bJ. öttüe 
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İSLAM T ARİ HiNDE 

Türk kahramanları 
Tefrika No. 38 Yazan: lskender Fahreddin 

Şeyh Said Ayıenin sevincini görünce T ahiri öldürtmekten 
vazgeçmiıti, onu nasıl cezalandıracağım kendi de bilmiyordu 

Maryana buradan kurtulmak lçin Tahlr
le anlıı.şmaktan daha. iyi blr fırsat bula
mazdı. 

Ertesi gün Tabirin yanına gfüt: 
- Sırtında çok çürük var. 
- Ne kadar dayak yediğimi aırtımdakl 

berelerden anlıyabilirsin! 
- Neden inad ediyorsun? Şeyhi bir ta

kım planlarla kandınp buradan kurtulma
nın yolunu arasan olmaz mı? 

- Ben yalan söyliyemem ... 
- Casuslar herşeye katlanırlar. Eğer bu-

ralara bir iş görmek için geldlnse, vazife
ni yapmıyorsun demektir! 

Tahir, genç kadının gözünün lc;ine baktı: 
- Sen kimsin? 
- Hamenin gözdesi Maryana .... 
- Burada ne işin var? 
- Ben de senin g1bl buralarda dolaşır-

ken, Şeyh Saidln adamlarınm eline düş
tüm. 

- Kadınlar kocalarını dt'ğiştlrrek he-r 
yerde rahat yaşıyabilırlcr. Dün halifenin 
gözdesi idin. Bugün de Şeyh Saldin. Fakat 
ben bir erkeğim... Senin yaptıf;ını yapa
mam. 

- Şimdi iş değişti. Sen kadınsın.. . Den 
erkek. Bana yardım edersen, seni kaçıra
bilirim! 

Tabirin alnından serin ter ciaminları dö
külmeğe başladı: 

- Beni kaçırabilir misin? 
- Evet. E(:ı· benim dediklerimi yapar-

san ... 
- Beni aldatmıyorsan, söz veriyorum ... 

Y:ıpac:ığım. 
Maryana arknda duran atları göstererek: 
- Ben gece yarısına doğru, şu gördli· 

!;ün atların başında olacağım. Eline bir kü
çük hançer vereceğim. Bununla kendi ipini 
keser kurtulursun! Fnkat, beni bırnkıp gi
dersen, arkandan baguırım .. Nöbet.çıler kar
gılarla derhal sent öldürürler. 

Dedi, Tahir söz verdi: 
- Yemin ederim, bu iyiliğini tırr 7-'\man 

canımla ödemeğe bazının. Başka bir dile
ğin varsa söyle .... 

Maryana ctrnfına bakındıktan sonra, ya-
vaşça fısıldadı: 

- Şeyh Said! öldürebilir misin? 
Tahir birdenbire titredi... 
- Bunu yapmak isterim amma .. 
- Neden düşünüyorsun? Bütün Arabist.a-

nı böyle bir f\sinin elinden kurtarmış ola
caksın! 

- Tereddüd etmiyorum. Çok hayırlı bir 
iş göreceğimden de eminim. Fakat, ben onu 
öldürmeğe muvaffak olabilir miyim? Be
nim başımda nöbetçiler ve onun kapısında 
gözcüler dola~ıyorlar. 

- Ben onların hepsini uyuturum. 
Gece buluşmak üzere ayrıldılar. 
Maryana bu planları kurarken, kamış ka-

fe~ler içinde kükreyen aslanları daima göz 
önünde bulunduruyor ve karşıla.5::ıcağı teh
likeleri tahmin ediyordu. 

O akşam şeyh Sıı.id, Maryanayı yemcte 
çağırdı: 

- Ne yaptın bakalım bugün .. neler konut
tun Tah lrle? 

Maryana şeyhe söyllyecek yalanları gün
düzden hazırlamıştı: 

- Tahir çok esrarengiz bir adamdır, di
ye söze başladı - onun esrarı sizi de ala
kadar t'diyor. Tahlrl biraz yakından tanımış 
olsaydınız. onu öldürmek değil, sırtına bir 
kamçı bile vurduraınazdınız. 

- Niçin? İçimize kadar girmek isteyen 
h:ı.Ilfcııin bu casusuna merhamet edecek 
miyim sanıyorsun? 

- Hayır. O, halifenin z::ıblt!erlndendfr. 
Fakat, halifenin casusu değildir. Tahir bu 
civara hususi blr iş için gelm~tlr. Onun 
casu:lukla alakası yoktur. Ve o, size bir fe
nalık yapamaz. 

- Neden yapama7.? Buna in::ınnıak için 
benim ölfimümü mü bkliyeceksln? 

- İşin iç yüzü sizin blldlğlnlzdcn tama-

- Kımıldama. 

Bu emir üzerine, znvallı Şermın, 

çivilenmlşcesine yerinde kaldı. Tepe
den tırnağa k~ar titredi. Ah şu es
nada, ftlicenap hamisinin teklifini 
kabul etmediğine öyle pişmandı ki... 
Lakin iş işten geçmiş bulunuyordu. 

Başını kaldınp baktı ve maruz kal
dığı tehlfüenin ru:ametini biranda. 
kavradı. Kasımpaşa sırtlannın bu 
kısmını gayet iyi hlllyordu. Bağırsa, 
çağırsa nafileydi. Kim kime!. .. 

Sesini cesurJaştıınıağa çalışarak: 
- Ne istiyorsunuz? • diye sordu. 
Külhanbeyleıin büyüğü alay etti; 

arkadaşına dönerek: 

-.. İşitiyor musun, ahbap? • dedi. -
Küçük gaco ne istediğimizi soruyor ... 
Hmm? ... Bu kadar kıyak bir kızdan 
ne istenir ulan?... Nah şurada bir 
harabe var ... Oracığa kadar uzanıve
relim ... Söyliyecck iki çift sözümüz 
var ... 

Bir adım attı. 
Şermin geriledi. 
- Yaklaşmayın ... Yoksa cİmda.t! • 

diye haykınnm. 
Serseıinin keyfi arttı. 
- Haykınrsın da kim gelir sam

yorsun, cnai! 
Soygunculann kiiçüğü: 

mile başka türlüdür. Tahir buraya Ay~eyt 
öldürmek tçln gelmiş ... 

Kabile reisi birdenbire şaşırdı. 
- Ne diyorsun Maryana? Tahlr, benlm 

biricik gözdem! neden öldürmek istiyor? 
Maryana soğukkanlılığını muhafaza edi

yordu: 
- Çünkü, dedi, Ayşe, Tabirin kardeşi 

imli. Onu, sizin gözdenlz olarak görmeğe 
tahammül edemiyormuş. Eğer Ayşeyi nlkAb 
la almış olsaydınız, kendisinde böyle bir in
tikam duygusu bellrmiyecekmlş. O, Ayşeyi 
öldürmekle kabllesinin ve ailesinin şerefi
ni korumuş olacakmış. 
Şeyh Said yerinde oturamadı: 
- Neler söylüyorsun, Maryana? Ayşe 

şimdiye kadar bana bir erkek kardeşi ol
duğundan bahsetmcmLştı. 

- Belki sizden saklamıştır. Fakat Tahir 
bu sırn çok iyi biliyor: cBen ondan ve allem
den ayrılıp Şııına geldiğim zaman Ayşe üç 
yaşında bir çocuktu. Beni hatırlayamaz.• 
diyor. 
Şeyh Said şiddetle ellerini blriblrlne vu

rarak, cariyelerinden birine: 
- Ayşeye haber ver.. çabuk gelsin bu

raya. 
Diye seslencU. 

Maryana bir gün evvel Ayşeden 'bu hi
kayeyi dinlemişti. Ayşe, çok küçükken ken
disinin bir erkek kardeşi olduğunu, fakat 
büyüdükten sonra onu göremediğini Mar
yanaya söylemişti. 

İşte, ~taryana, bütün çizdiği plO.nl:m bu 
esas üzerine hnzırlnmış bulunuyordu. 

Ayşe, Tabirin kardeşi olduğunu anlıya
cak olıırsıı.. onu her suretle himayeye çalı
şacak ve bu plilnla muhtemel tehlikelerin 
hepsi önlenmiş olacaktı. Maryana tütün 
kurnazlığını, biıtün zekasını bu işe hn.sret
mlştl. O, lıer ihtimali düşünerek tedbirler al
mıştı. 

Ayf}e gelince, şeyh Said ~ordu: 
- Senin bir erkek kardeşin var mıydı? 
- Evet. Küçükken böyle bir kardeşim ol-

duğunu söylerlerdi. Fakat iyice hatırlıy~ 
nuyorum. 

- Tahir buraya seni kaçırmak Jçin gel
miş .. Sen onun kardeşi iınlşslnl 
Ayşenln gözlerinin içi güldü: 
- Tahir benim kardeşim mı dediniz? Fa

kat ben onu yakından bir kere bile görme
dim. 

-- Hnniyn sana beru:iyt'n tarafları da 
yok değil. Bakışlarınız. konuşmalarınız, hat
tô. yurüyüşünüz insana kardeş olduğunu
zu hatırlatıyor. 

Ayşenlıı snflycU. bu dolaptnkl lncellk.lcrt 
anlamağa maniydi. Ayşe dalma zeki bir ka
dın gibi görünür, fakat, diğer cariyelerin 
keskin zekaları karşısında bir damla su gt
bi erlylvt'rdl. 
Şeyh Said, Ayşenin sevincini görünce, 

Tahlri öldürtmekten vaz geçti. Onu henüz 
ne yapacağını, nasıl cezalandıracağını ten
di de bilmiyordu. 

- O halde Tahir bir müddet znviycmlz
de kalsın... dedL 

* O akşv.m hazırlnndıklan halde kaçama-
dılar. 

Şeyh Saide o gün Medlneden yeni misa
firler gclnıl.şt1. 

Maryana, Tahlri tekrar gördü: 
- İşler yolunda. Merak etme. Ancak 

herkes ayaktadır. Bu gece kaçınağıı. JmlcAn 
yoktur. Esasen ölüm tehlikesi bertaraf edil
di. Şeyhin misafirleri gidlnce~·e kııd::ır bek
liyeliın. 

Tahir, .Maryananın fedakarlığını gördük
çe: 

- Bu kadar güzel ve akıllı bir kadını şeyb 
Said hiç bir zaman elinden kaçırmak iste
mez. Ben onunla buradnn kaçmağa muvat
!ak olursam, ne mutlu bana. 

(Arka'lı var) 

Öteki herif ileri atıldı. 
Fakat tam bu esnada, arka taraf

tan ayak sesleri duyuldu. 
Serserilerin elinde bıçak parıldı

yordu: 

- Senin cebinde para var ... Bili-
yoruz ... Haydi sökül bakalım ... Yok-
sa ... 

Ayak sesleri süratle yaklaşıyordu. 
Serserilerin irisi başını süraUe arka.. 
ya çevirdi. 

Bu hareket, mahvolmasına sebebi
yet verdi. Genç kız, meyhaneden çık
tıktıı.n sonra, yandaki sokakta bir de 
sütçünün açık olduğunu görmüş, 

oradan da geçer ayak süt almıştı. E
linde tuttuğu şişeyi bütün hıziyle 
herifin kafasına. yerleştirdi. 

Koca ser.Seri sendeledi. Gözü ka. 
rardı. Yüzünden kanlar aktı fakat 
düşmedi. 

Küçük serseri arkadaşının imdadı
na koştu. 

Vaziyet hakikaten güçtü. Genç kı· 
zın elindeki son silah olan şişe kınl
nııştı. Şimdi artık mahvoldugunu 
sandı. Ulkin bu müsavatsız kavganııı 
şekli birden bire değ!ş!verdi. 
Şimşek süratile, bir delikanlı orta

ya çıkıvermişti. Kavga eden üç kişi
nin arasına atı1clı. 

Yaralı: 

- Madem ki bu kadar namuslu
sun, hırçınsın, kaybedecek vaktimiz 
yok öyle bıldırcınım. ..• ' . ,(Arkası var) 
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Edebiyatta yeni -eski meselesi 
(Baş tarafı 1 imi ..ıdtede) 

(Bacon), (F~et) ve (Gu.tan ~ 
bon) dıtuıda, ruza T ovfik. s.ha T evfU.. 
Sehaheddin Süleyman, Abdullah c..dee 
Ye ala)'l.,, 
· (Concourt) biraderler ve (Paal Bov

set) dııında, Halid Ziya ve alayı ..• 
': e ~z tiirkçe nazım kaideleri ve ( yq}. 

ptıaatıon) çerçevesi c:htında, Orba::ı S.)'w 
fi. Yusuf Ziya Faruk Nafiı: n alayı ... 

Taklidde hile daima en &dt pli.oları 
eeçmekte ınahir olan bizden evvelki ka· 
demelere sora! . 

N d ım. 1 . ) ~·ere e (Racine) den (Baude aıre • 
cloııru bucak bucak açılan büyük ıfü "? 
~eredc (Balzac) tan (Proust) a doi· 

ru ıuvrıın k h kik. ıvrım inki11af eden a 1 ro-
ınan? .. 

~ered~ (Sainte Beuve) den (Alain) e 
dogru duğüın d ·· ~ ·· çözülen bedt 
hükwü) ugpm 

)
Nekreldc (Socratc) (Platon), (Ariato-

te 0 undan (B ' ) (freud) ve 
(H 'd • ergıon , . . 

eı cger) e d w • • çizgı motıfle· 
feD yükselt befekk~rr; ÇIZlll 

Ve hernen dönüp ilk hececi neıle so
ralım: 

N~~~dc ÖAz ınalıruz Yunus Emra. Kara
ca ıı an, tık Öm } 

Evet, hakiki •anate~e fikir çerçevesin
de ~}t~1'· kırnıldayış vagonluktan loko
~otı dı.~e .. geçi§, müs~crrılekelikten ietik
lale. onuş, bizim nesil kadromuz için
dedır. 

l~k~zk~I ~esil kadromuzun, cihana hakim 
te a ı erı V• • • d v b' amlede " ıçınde yaşa ı"ı .z~.aru, ~r 
b_ 1 "d 

1
.ruhuna aksettirebıldıgıne mı· 

pı, -~· ea ıst "e materyalist iki düşman 
~~lf~.1

1 esaıılı kaynagwın derhal hummasını 
vl il yaşad ~ ••ı k oW•d• J1 ıgı, çilesini bilfu çe ·tıgı ır. 

l
. ar~ s~~rası Ve Cümhuriyet devresi nes• 
ı. eoennı e . . "kl.lli ti J d b• n orıjinal ve ıstı a şar ar 

• tıhn da U ana kaynaklardan aldığı ve 
ru un a .. "h . d w • ı ı . "" ııyete ulaştır ıgı teaır er e 
lllf8. etti v d' Öy e etmekte devam e ıyor. 

en k 
1
(:1e bizim nesil, akla kara gibi, 

lel Fesle ın bir tezad içinde. Evet, bu böy
mak a at bu tezadı neslimizin Laah san
zad Veya neslimizden olup da bu te
Dll: ~~:ili etmekten kaçınmak, bence yal-

Q(ıınaklık olur. 
Bu tezad neslimizin, yekun ifadeaile 

Ve la.dece geniı nesil çerçevesi içinde. 
Jı:~'V'Veti, oerefi, k.ıymeti, haysiyetidir. Bi
Zlnı aramızda tezad varsa, meşhur (Ah
Dled Hqim. Yahya Kemal) geçimsizliii 
Kihi, nefsani ıebeplerden değil, kosko· 
ca birer dünya görüşünden gelen tezad
dır. Yoksa dava bakımından baş düş
manı olduğum, neslimin çocuğu ve mek· 
tep arkadaıım Nazım Hikmeti ben, ıah
aı ve nazrnındaki saf ıiir cevherile sev
diğimi burada ilan etmek isterim. 

Bizden evvelkiler, sadece fikirsizler 
sürüsüydü. Fikiraizlerin, hiç tezad olur 
mu aralarında} Yoklukta tezad aranır 
mı hiç} 

İıte neslimizin birkaç prototipi ara· 
mıdaki bu tezad, iti ııenif neail çerçeve
ainde ele alacak olursak, ilk defa nesli
mizin düıünmeie ve muhasebe etmeğe 
bqladıimı ifade ederi netice de zaafı
mızı değil, kuvvetimizi belirtir. 

Neslim bu zamana kadar asla vara
madığı üstün bir taktika icabı, ansı ara
•mdaki hırlaımayı bırakır da, bütün ku
tuplarile ~üıterek bir vahdet içinde. 
yek~ar~ ~ır nesil hücumuna geçer ve or
talı~ı hıçlik ve Yokluk süprüntülerinden 
temizlerae, o zaman makamına kurulur 
ve asıl davası olan içindeki tazada ııe· 
ç~~; onun kavgasını yapar. Hem de nasıl 
biliyor mll!inuz? 

T ~z~dını başta ve sonda, cesaret ve 
aıun~nuyetle avaz avaz haykırarak 1 ... 

Z~ra tekrar edeyim ki bu tezad, ayni 
04:91ın. k~rııhkh cephelerini yok etmek 
~m elı~ızde tuttuğumuz bu bir çih bom· 
oİd ~esı_l .bakımından ıadece kuvvotimız 

lk"gu.ıç~~: her şeyden evvel bizdeıı .:v
'Y~ •

1 hıçlıgın kafasına düşmelidir. Nesli· 
ınd hakim hüviyeti billurlaştıktan son· 
ra 1\ biribirimizin ba11ına 1 Neslimiz için· 
dk' "d ı· .. e ı ı ea ıst ve materyalist kaynaklan 
~urcalıyan iki düşman zümreden netice· 
·İ hangisi zafere ererse ersin ~esil ııö
~ el meydan bizim olacaktır • 

şte ben simd' 1. d · • · d k s 1 nes ım en, dağunklık 
ıçıNe:ır;i~~rk ~u vahdeti bekliyorum. 

. . . a rosunu teker t k t 
bıte gınşınckten çckindi<h .. ~ cfredee-
. (N f · ... mı ıtıra J• 

rıml.A 1 Fe skı emmahrc) düşkünlüğümüz 
ına um a at sara atsız olm kt k 
dimi kurtarmak için, iki zıd z~nu an . hn
iSmeklerile canlandıracak bir öl ü~;_ı aı ç .-;oya. 
cağım: 

Birinci zümre ruhçular, ikinci zümre 
maddeciler grupu." 

Her halde iki taraftan da, bellibaılı 
tanıdıklarınız olsa ge~ek: 

Bir cesaret ve saınınuy~t daha göıter-
k · t" rum Eğer benı JQtf en içlerine 

me ıs ıyo · d' .. . f d 
kabul ederseniz ken ı z~remı .. :r .. ferd 
aaymıyayım da, bütün dunya ~o~fş~mgz
le biribirimize zıd, fakat. n~sı ıd.ı esk e 
fimdilik beraber olmamız iktıza e en ar-
11 zümreyi ıahıslandırayunl l . 

Materyalist kaynaktan ge en er· 
N H"k t, Burhan Belge, Şev-

L.etc: S~rn ıs mde. Ertem Nail V, Saba-
• ureyya, a rı • 'd' o· 
"addin Ali, Suad Derviş, Abı ın ıno 
1Jhaıni Bekin. . ... il 

Bunlardan ba~ka bir de, dünya ~or:ı~ 
.tını tayin edemediği halde, neııli~ı~ 
.. f fiir ve fikir kalitesine yük!!elebılmq 
Wr ara :ziimre varı 

d-Jjlmi Ziya, Sabahaddin Rahmi. Ah· 

med Hamdi Taııpuu~r. Ahmed Kud.•i T e
'*'• Kemaledcün K&mi, Bedri Rahmi. 
Said Failu. 

Yalıwı: birkag prototipilo ııöıtermek il
tediilnı bu tirnelderdea eoma. i.çmd• 
Alç mm almadıiım bizim cepbo blqor. 
B.u mazur öriiraeniz, noeil luymedmld 
on k..&iıı m!:;uta ..,.ıdabcı kıymetleri 
bu oephede aramanızı ntirham edeeo--
iim. 

Hani töyle bir W vardır: 
- Biz 40 kifiyiz, biribirlmizi bilimi 
Davanın ceaaı, bence bundan ibaretl 

Gene bence. bu ana ölçüler d11ındaki her 
nesil llfı. Ilf ve cüzaf ... 

Netice: 
1 - Bir büyük harp sonraeı nesli var· 

dır ki, müıbet, menfi her k.ıymet. onun 
coıUt yekun hatlan içindedir. 

2 - Bir gün bu memlekette ha.kiki bir 
tenkid kurulursa, öz türkçeye bağlı mila· 
takbcl Türk edebiyatının, ıiirde, roman
da, piyate ve her ~eyde ilk klasiklerini 
bizim nesilde arıyacak ve bulacaktır. 

3 - Bu neıle bitiıik olup da, (arzu• 
yu umumi) üzerine hala lUbiyatına de
vam eden bazı pörsük ve çürük ıöhret• 
ler, topyekun bir hiçlikten ba§ka bir ter 
deiildir. 

4 - Büyük hup ıonra.eı neslinin önün
d~ her han&i bir nesil iddiasına airire
bilocek, yalın ayak, baıı kabak her ban· 
ci bir totebbüae izin yoktur. 

5 - İlk ve biricik halisiyet nesli olan 
Büyük harp ıonruı ncalinin umumi ne· 
sil ifadcailc kendiaini aaı:at ve .filür 
i.lemindeki iktidar makamına ııeçirebil~ 
mesi için, da.va mefhumunda muvakka
ten, nesil mefhumunda ebediyen birlq
mcai lizundır. 

6 - İlk ve biricik dava ve kalite neıli 
olan Büyük harp sonrası neslinin kendi 
içindeki tazadı açıia vunnası, za~f değil 
kuvvet, teferrüat değil esastır. 

Bence artık bundan böyle yapılaoak 
bir it kalmamııtır. Çalışmak ve eser ver• 
mekten ötürü 1 Türk cemiyetinde 40 ya
ıına kadar her münevver bizim nesilden 
olduiuna göre, okuyucumuzu ve taraf
tarımızı yetiştirmek, bunun için de bo
yuna eser vermek, gayemiz olmalı. Ha
kiki tasfiyenin biricik metodu da bu. 

.Baki uhuvvet f 
Necip Fazıl Kuakiirek 

Tuvaletinizi yaparken 
Pudra altına dalına 

KREM 
PERTEV 

sürünüz. Pudrayı sımsıkı tutar 
ve akmasına mani olur. Yağlı 

ve yağsız olan tüp ve 
vazoları vardır. 

İst. Beşinci icra memurlufundan: 939/4758 
Unt.apamnda Y~ll tulumba caddesi ho

ca Yakup sokak arabacılar sokağında ('1) 
No. ıu Arap Recep ağanın evinde müstecir 
iken halen ikametgA.lıı meçhul bulunan 
müvezzı Bekir Sıtln oğullarından Memduh. 
&lA.hatttn KA.mlle kira bedelinden borcu
nuz olan (111) lira. (11} kuruşun % 10 taz
minat ıve ıcra masrarue ve hacJz yolu Ue 
tahslll hakkında 30/9/93'7 tarihli 36/2616 
No. Iu haciz vesika.sına. mütedair aleyhiniz
de yaptığı ıcrai takip üzerine yukarda ya
sılı adreslnlzc ııönderllcn ödeme emrinin 
arkasına mübaşiri tarafından verilen meş
rubatta yukarda yazılı 1kametg1\hınızı 
terkettlğinlz ve yeni ikametgi\hınızı bilen 
olmndıtı kaydı görülmüş olmasına mebni 
zabıtaca adreııiniz t:ı.hl;ik eLtirılmlş ise de 
zabıtnııı verdiği cevapta mübaşirin verdiği 
meşruhatı müeyytd bulunmuştur. Teb
llğatm ilanen icrasını talep eden 
&lacaklının bu talebe göre muamele 
ifası için dosya meret makamına 
sevkedllmlş ve merci hi\kimllğince de 
20/12/939 tarih ve 39/893 No. altında. ve 
ödeme emrinin gazete ile ve blr ay müd
detle 1lıi.nen tebUğine karar veril~tir. HA· 
disenln şekli ve cereyanına ııöre: Işbu llft.n 
t...rihlııden itibaren bir ay içinde yukarda 
Yazılı borcu faiz ve masnı.fiarlle birlikte 
Ödemeniz luımdır. Borcun bir kısmına 
veyahut tamamına veyahut alacaklının ta
~at hakkına karşı bir itirazınız varsa gene 

u llan talihinden ıtlbaren bir ay içinde 
~lremıze müracaatla bildirmeniz n ya.-

ut itlrnzınızı tahriren göndermeniz l.Azıın 
oldu(;'\ı gib_i Y1:1e bu müddet içinde i. i K. 
nunun 7• üncu maddesine tevfikan malla.
~ hakkında snrlh beyanda bulunmanız 

b eder mallarınız hakkında beyanda bu
lunmadığınız takdirde kanunun '16 ıııcı 
maddesine göre ha.psen tazyik olunacağınız 
Cibl yanlış beyanda bulunduğunuz takdlrde 
ha~ısıe tecziye edllecejfiniz hUBusla.n tıöz 
enunde tutulmruc şartııe ödeme emrlnin 
tebllli makamına kaim olmak üzere keyfi
yet blr ay mUddetle tıA.n olunur. (M. 2286) 
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Soldan sata: 
1 - Buharlı gemi - Ceriha. 
2 - Ter81 pederinlzin haneıddlr. 
1 - Tersi kO§&n atletlerdir. 

9 lO 

4 - Bqına cH• gellrse coğrafya. tablosu
dur - Teshin et. 

6 - Ha.staıılt geçtikten sonra baf}ıyan 
devre - Nota. 

6 - İnadcı - Bamyanın bqL 
7 - Tersi Mısırda bir nehirdir - Anado

luda bir vilA.yet merkezL 
8 - Tersi posta paketidir - Tersi taşıma

dır. 

9 - Eğlenceli bir gece. 
10-- Başına 1101 gelirse erken değil - Ki-

41 - Sıdkının bqı. 
Yuk:ından aşağı: 

1 - Harabe zare. 
2 - Boş gezen - Deva. 
3 - Yazıhanelerde kullanılan bir nevi 

kola mark:ısı. 
4 - Nisyan eden - Kümes hayvanların

dan. 
5 - Tersi göçmendir - Gaganın ya.rm. 
6 - Tersi öğütülmüş hububattır - Tenbel

Uk. 
'1 - Bir yaşta bulunanlar - Tersi perldlr. 
8 - Tersi teshin vasıtalarındandır - Kim

.sesiz. 
9 - İçki sofrası. 
ıo - Su - Tersi patlayıcı bir maddedir. 

Geçen bulmacamızın halli 
Soldan sağa: 
1 - Uko, Mesall, 2 - Mıknatisll, 3 - U.s

kurabak, 4 - Raak, Blkar, 5 - Uk, Relri8e, 
6 - Buse, İyrll, 'l - Eyi, İsa., Le, 8-Lraş, 
Ser, 9 - Dubalar, 10 - Ek, Münasip. 

Yukandan aşatı: 
1 - Umurubelde, 2 - Kısa.kuyruk, 3 -

Okka, Biab, 4 - Nü.kre, Şam, 5 - Ma.r. Lil, 
6 - Etabllsman, 7 - Sibirya, Ra, 8 - Asa.
kir, 9- İlka.slle, 10 - L1. Relerip. 

CAFER F AHRI nin 
eserlerinden 

KUJ'Uf -YENİ HARFLERLE 
Sava, ve Poliı köpeji 
Tavuk hutalıklan 

Tavukları çok yumurtlatmak 
iç.in ne yedfrmeli ~ 
Ne zaman civciv çıkarmalı) 
Tavukçuiukta muvaffakiyetin 
um~ 

Tavukçuluktan naaıı para 
kazan~lır"? 

Nuıl taTU.k:çuluk yapılınalıdıd, 

F.SKt HARFLERLE 
Mufueal yeni tavukçuluk 
K,,çi be.aleme& usulü 
Av ve aalon köpekleri 

Sah, yeri: iKBAL 
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ZAYİ - Fatih malmiidürlflğü.nden al· 
makta olduğum tekaüt m.a.a~ı senedi ru
m1s11le cüroanmı ve ntlluz tezkeremi ka.7-
bettım. Yenilerini 9ıkaracatundan eskllerlıı 
hükmü yoktur. 
Mütekaht 8iivarl L mölidm Ymuf Ma!Zhar 

• SiNDE. 
ÇEKiLECEK 

Gayrimenkul satış ilanı 
lstanbul Emniyet Sandığı direktörlüğünden: 

Medlhanın 16340 hesap No. sile Saııdılımızdan aldılı (135:Jı liraya karşı birine! 
derecede ipotek edip vadesinde borcunu veımedllinden hakkında yaplla.n takip tlzerine 
1202 No. lı kanunun 48 cı maddesin1n matufu 40 cı maddesine göre satılması 
1cabeden Botaztçinde AnadoluhJsarı eski Hamam sokatı yeni Körfez caddesinde e:ı.k.l 10 
yeni 1/1. 1/2. 1/3. l/t. 1/5. 1/8. en yeni 15 No. lu lld masum suyun nısıf hissesini p.rnU 
Jtayden bet dlikkAnı olan (balen 4 dükkAndır) ma.a bahçe ab4ap sabllhanenin tamamı 
bir buçuk ay müddetle açık arttırmaya lronmuttur. Batış tapu sicil kaydına. göre ya
pılmaktadır. Arttırma.ya girmek isteyen (610) l1ra pey akçesi verecektir. 

MUU bankalamnızdan birirln teminat mektubu da kabul oltuıur. Blıikmlş bütün ver
illerle belediye resimleri ve vakı! icaresi ve ta.vız bedeli ve telliliye rüsumu borçluya. 
aittir. Arttırm;ı. şartnamesi 1/2:9~0 tarihinden itibaren teilk.lk etmek isteyenlere 
Sandık Hukuk Işlert ~ervısınde açık bulundurulacaktır. 'l'apu sicil kaydı ve sair lüzumlu 
izahat ta. prtnamede ve takip dosyasında vardır. Arttırmaya. girmiş olanlar, bunıan 
ıectk1k ederek satılığa ~ıkarıJan g:ıyrJmenkul hakkında her şeyi öğrenmiş ad ve 1Ubar 
olunuı-. Birinci arttuma. 21/3/040 tarihine müaadlf perşembe günü Cağaloğlundıı. kAln 
8andıtunızda saat 10 dan 12 ye kadar yapılacaktır. Mm :ı.kkat ihale yapıJabllmesl lı_.tn 

ıeklit edilecek bedelin tercihan alınması Icabeden gayrimenkul mükelle!iyetile Sandık 
alacağını tamamen ge~m.tş olması şarttır. Aksi takdirde son arttıranın taahhüdü b kJ 
kalmak prtue 5l•ı940 tarihine müsad!! cuma gi.ınü a.ynı mahalde ıve nynı saatte 
.an arttırması yapılacaktır. Bu arttırmada gayrimenkul en çok arttıranın üstünde bır.ı. 
kılacaktır. Hakları tapu liicillerile sabit olmıyan alA.kadarlar ve lrtifak hakkı sahip:ı:rı
nln bu haklarını ve husus!l~ faiz ve masarlfe datr iddialarını Hm tarihinden itibaren 
J1rmJ gün içinde evrakı müsbitelcrııe beraber dnlremlze bildirmeleri 1Azımdır. Du suretle 
haklarını bildirmemLJ oJanlatla haklan tapu siclllerlle sabıt olmıyanlar sauş bedelialn 
payla§masında.n harlç .kalırlar .. Daha fazla malftma.t almak lsteyenlertn 938/1632 dosya 
numarasile Sandığımız Hukuk Işleri servisine müracaat etmeleri lüzumu ilan olunur. 

A 

DiKKAT 
Emniyet Sandı~ı; Sandıktan alınan gayrimenkulü ipotek göstermek isteyenlere mu

ha.mmiıı1erimizin koymuş olduğu kıymetin 3 40 nı tecavüz etmemek üzere ihale be~e-
llniıı yansına kadar borç vermek suretlln kolaylık göstermektedl.r. (74-0) 

inhisarlar U. Müdürlüğünden: 
I - Şartname ve Dümunesi muclbince 160 top parşömen kağıdı açık eksııtme usullle 

satın alınacaktır. · 
n - Muhammen bedeli 1650 llrn muvakkat teminatı 123,75 liradır. 
ın - Eksiltme 31/1/9-!0 çarşamba günü saat 16 da Kabataşta levazım ve mübay at 

ıubesindeki alım komisyonunda. yaı>ılaco.k:tır. 
'IV - Şartname -ve nümune her gi:n :.özü geçen şubeden parasız alınabillr. 
V - lsteklllertn eksiltme için tayl11 olunan gün ve saatte % 7,5 güvenme paro.br!le 

birllkte mezkür komisyona gelmeleri ilan olunur. c64b 

lstanbul YUkcüler Cemiyetinden: 
26/ 1/l940 tarihinde Cemiyetimizin toplantısında ekseriyet hasıl olmadığın

dan 12 Şubat 1940 Pazartesi günü saat onda esnafımıZJn Sirkecide Mizanoğlu 

hanında Cemiyet merkezine gelmeleri illn olunur. 

Satıhk eşya 
Beyoi(u dördüncü aullı hukuk bikimliiinden: 

Terekeııine mahkemece el konula;ı ölü Avniye ait Beyoğlu Tünel .neydanı 
2 numarah saatçi dükkanında bulunan vitirin camlı tezgah, camlı dolap ve 
bir takım masalar açık arttırmıı sure-tile 31/1 /940 tarihinde saat 14 de ıatı
lacaktır. isteklilerin yukanda gösterilen gün ve saatte mahallinde hazır bu
lunmalan ilan olunur. 

Harp Akademisi Komutanlığından: 
Harp akademlslne yavıni üç Ura ücretle blr elektrikçi almA.caktır. Nafia Vek~letin

c!en tasdikli üçüncü de~ece ehliyetnameyi haJz olnınsı şarttır. 
Taliplerin 10 şubat 940 tarihine kadar YıJdızdıı. Harp akademisi komutanlıf,•urn. mü-

racaat eylemeleri. (417) 

İstanbul 3 üncü icra memurluğundan: 

Mukaddema Şehzadebaşında SCrezll so
katında 16 numarada mukim iken halen 
1kametgAhı meçhul bulunan Rau! Alanyalı.
ya.: Tesisatı elektrlkiye Türk anonim şirke
tinin 20/12/937 tarih ve 1546-51160 nuın~ 
raiı tesisat multa.velenamesi mucllıinco ziın
metlnizde müddeabih alacağı olan 37 lira. 
92 kuru.şun hacız yo111e tahsili hakkında. 

dairemize vaki müracaat ve takip üzerine 
bu auretlc berayt tebliğ tarafınıza gönde
rilen ödeme emrt 1.kametgA.hı hazınnızın 
meçhuliyeti haseblle tebliğ kılınamamıı ol-
d'DA'unda.n bu husustaki tebliğatın bir ay 
mdddetıe Ulnen tebl!ltlne 1cra hU:imltğin
ee karar veı:1lmt.ş olmakla tarihi 11!1.ndan 
ıtR:ıaren mtiddeti mezkü.re zarfında 39/2629 
dosya numaraslle mezkilr borcunuzu ver
med1tlnls veya. icranın tehlrini mllstelztm 
tanunt bir itiraz dermeyan etmediğiniz ve 
,ıne bu müddet zarfında borcunuza. yete· 
o.ek mal beyanmda bulunına.dığ:ınız veya ha.
kikata muha.lif beya.nda bulunduğunuz tak-
dirde hapsen tazyik ve cezalıındınlnca~nı.a
dan keyfiyet ma.11mıunuz olmak ve bu hu-
llU.Btakl ödeme emrinin ta.rafınma tebllll 
ınat.amına .ka1m bulunmalı:: üzere llAnen 
tetıı.tt olwıur. CM. 2286) 

Sultanahmed 1 inci sulh hukuk malıke
mcslndeıı: Fahriye va Cema.Jeddin ve Ce
ltı.leddln ve Mel!Uıat ve Nuriye \'e Saime ve 
Firdevs nam diğer Rabia ve Bahaeddin ve 
Şahabeddin ve Fatma ve İbrahim ve Allye
nln şayian ve müştereken muta.sam! ol
dultlan Istanbul Çelebioğlu Alaeddin ma
hallesinin Sultanahmam sokağında 486 kü
tük ve 396 ada ve 8 parsel ve eski 54-56 ve 
7enl 21 kapı numaralı 31,50 metro mur::ıb
baında üstünde salon ve taraçası bulunan 
Bultanhamamı Keba.bcısı namlle m:ı.ruf 
9'700 lira kıymeti muhammlnell kfırgir ma.
tazanın lzalel fUyuu zımnında füruhtu ta
karrür ederek icra kılınan açık arttırma 
neticesinde: Mezkür gayrl menkulün tama
nu (12255) llta bedel mukabilinde müşterl
aine ihalei b.tlyesl icra kılınmış ~ de be
~11 lhale teslimi vezne edilmediğinden iha-
lenin teshlle on b~ gün müddetle yeniden 
açık arttırmasra vazolunmu.ştur. Şartnamerı 
divanhaneye talik kılınmıştır, Satışı 20/l/9. J 
W.rihine müsadi! sah günü sruı.t 14 den 16 
ya kadar icra t:ı.ıınacağmdan talip olan· 
lann kıymeti muhammlnesinln CJb 7 ~ u nls
betinde pey a.tçes1n1 hAm1len o gfln ve sa
atte İstanbul Divanyolunda daire! malı
suaa.sında. Sultana.hmed 1 inci sulh hulrn"; 
m.ahkemsı ba§kltabetine 939/32 numara. fü: 
mttracaatıan llA.n olunur. CM. 2287) 
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ANi TESi.R 
BAŞ, DIŞ, NEZLE, GRiF' 

ROMATiZMA, SOGUK 
ALGINLl~I, KIRIKLIK. 

ve bütün aQnlannı derhal keser 
lüzumunda gilnde üç kate alinabilir. 

Mütekait Hesap memuru almacaktır. MAJiK SAC EKSiRi 
' 

Askeri Fabrikalar Umum Müdürlüğünden 
Mütekait bir askeri hesap memuruna. ihtiyaç vardır. İstekli olanların hal tercüme-

lerlle Umum müdürlüğe nıiıraCAatları. <692) 

.......... ililllli.'lli'*llliSE&m1ma .... 111111raıım:1 ..... ıa:r: .. lll!llb;:DllllBllmlmillm .. DZlllllmD1 

MODELCİ ve LOKOMOTİF 
TAMİRCİSİ ARANIYOR 

Türkiye Demir ve Celik fabrikaları 
' Müessesesi Müdürlüğünden: 

Birinci sınıf iki modelci ile, bir tecıiibeli Lokomotif tamir postaba.şı.sı 
alınacaktır. 

Tecrübe neticesinde gösterecekleri ehliyete göre 400 - 500 kuru.ş yevmiye 
verilecektir. 

1 İsteklilerin vesikalaıile birlikte 1/2/1940 tarihine kadar Karabük'
teki müessese müdürlüğüne müracaatları il!n olunur. • 

~. 

----soLJSIK 
AZSARFiYAt 

Saçlarınızı dökülmekten, kepeklenmek
ten korumak için muhakkak Malik sao 
ekslrini kullanınız. Derhal tes1rlnl görüt· 
sünüz. Saçlım büyütüı', köklere yeni ha· 
yat verlıl'. Bir tecrübeden sonra neticeye 
hayret edeceksiniz. 

r i'!· yo!~~!.lne.:!~h~! Beyoğlu Yıldız sineması karşısı tram
vay durağı Lekler Apt. Tel: 43924 

iıi111 ... mı1111mma. .. ma .......... 
Sahibi: :Necm.eddin Sadak 

· Umum neşriyat müdürü: Şevk.et R&cle 
Aksam l\Iatbaası 

30 Kanunusani 1940 

Oolmabahça Stadyumu inşaatı munakasa ilanı 
Beden Terbiyesi Genel Direktörlüğü İstanbul 

Bölgesi Baıkanlığından: 
1 - Y&pılacak lf: Dolmabahçede eski İ.stable.A.mJre binalarının bulunduğu sa.ha ne 

14,.apzı fabrlkasınuı b.lr hmn ataz111 tizertnde yeniden yapılacak olempik stadyomwı 
bfro:mum kArctr intaa.tı lle velektrtk, kalMUer sıhh1 tesisat işlen hariç• bura.da mevctı\ 

' binaların )'lkllmuı ve enkazının lraldın.Iması 1şldlr. 
t ..,... İhale §art.lan: Kapalı zıırf ruıullledlr. Ve vahidi fta.t iledir, İhale en mü.sa.it 

flat teklif eden firmaya yapılacaktır. 
3 - Kefl.r bedeJl, Bu işe ald ilk keşif bedeli 766.584,03 liradan ibaret olup muv~ 

temJnatı 34.450 Ura.dır. oB&tonarm.e demJrt a.yn.ca Beden Terblye&i Genel Dlrektörttıtl 
tarafından temin edilecek olvp onun flat.ı bu yek1lruı. d.ah1l del:lldlr. 

4 - İhale günü ve yerl: İho.le a Mart 1940 perşembe rünü saat on begte Beda. 
Terbiyesi İsta.nbul Bölge8intn Taksimde Ay Yıldw Apartım.1W1ının 3 oü katında kA.ia 
merkezinde icra edlleeettıt. 

5 - Bu i§e ald evrak ountardııı: 
a - H'll&Wd fenni oartnam.e 

- b - Futbol .ııahuı ve ko§'U pistıne a!d Ju.h.name 
c - Stadyum btnuuıa atd 1Zahnamo 
d - İlk kegl! htılAauı 
e - Bs.yındı?1ık l.flert ıenel ıartııameet 
f - Nafla Vek:llet1 yapı İflert umum! ~nnl tartnamMI 
g - Mukavelı. proJe.11 
h - Ek.slltnıe prtnamest 
ı - 20 parça plln ve proJe 

• 

6 - Münakasaya J.şttıi.11: etmek lsteytnle>: yukanda y&lllı evrakı Beden T~ 
istanbul Bölııesln.lo TWlmdE' Ay nıdıs apartım.anmdakl merkezinde mulı.uebe ~ 
25 llra. mukabWndıt ale.bllecekleıt gtbl ııoract.ldan her ıu.nıı blr hususta her saa ... 
on beş lle on sekiz arasında burada bulunac.ak M1ma.rlar ta.rafından kendllertııe ~ 
gelen izahat verilecektir. «812• 

Marmara Maden Türk Limited Şirketi 
Üçüncü ilan 

Marmara Maden Türk Limited Şirketi, İstanbul İkinci Ticaret mahke
mesi 12/4/39 tarih ve 37/704 numaralı ka.rarile feshedllmif oldufundan Ştr. 
ketten alacağı olanJann bir sene zarfında Galatada tJ'nyon ha.nında 64 - 6S 
numarada mukim Tasfiye memuru H~nri Kadlcce müracaatla alacaklamu 
isbat etmeleri ilin olunur. 

1 
Devlet Denizyolları 

müdürlüğü 
işletme umum 
ilanları 

1 - Adrasan koyunda karaya. düşen Sadıkzade vapuru açık arttırma su.retlle •• 
çıkarılmıştır. 

2 - Muhammen bedel 3730 lira olup muvakkat teminatı 279 Ura 76 kll?UftUJ. 
3 - Arttırma 9 şubat 1940 tarib1ne müsadif cuma günü saat 15 de umunı mftdü.rl~ 

Alım Satım komisyonunda yapılacaktu' . 
4 - İsteklilerin şartnameyi görmek için her giin malzeme müdürlü~e ve a.rttırma 

için de yazılı gün ve saatte komisyona. gelm~lerl (~Hl 

Devlet Demiryolları ve Limanları ı,ıetme 
Umum idaresi ilanları 

Muhammen bedeli 10050 Ura olan 730000 adet rakkamlı işaret çlvhıl 4/3/1940 pazar• 
tesl günü saat 15.30 da kapalı zarf usullle An.karada. idare binasında satın alınacaktır. 

Bu işe girmek isteyenlerin (821.25) liralık muvakkat teminat ile kanunun tayin cttl· 
ğ1 vesikaları ve tekliflerini aynı gftn saat 14.30a. kadar komisyon relsllğtne vermelen 
J.Azımdır. 

Şartnameler paıasız olarak Ankara.da Malzeme dairesinden, Haydarpaşada. Tesellüm 
ve sevk şetllğinden dağıtılacaktır. (435) 

Arifiye - Adapazarı hattınm b:r noktasından ba.şlamak ve Hendek, Düzce, Bolu, 
Gerededen geçmek ve Ismetpaşa istasyonunda nihayet bulmak üzere ys.pılacak demlryol 
etüt 1§1 knpatı zart usulile eksiltmeye kanulmuştur. 

1 - Eksiltme 15 Şubat 940 tar~h1ne tesadü! eden perşembe günü sa.at on be~to 
Vek3.letım1z demirycllar inşaat dalrestndeki eksiltme komisyonu odasında yapılacaktır. 

2 - Bu işin muhammen bedell yüz on lkl bin liradır. 
3 - Muvakkat teminatı altı bin sek.iz yüz elli liradır. 
4 - Mukavele projesi, eksiltme şaıtnamesi, Bayındırlık işleri genel şart,namesı umu

mi !enn1 şartname. lstlkşat hartta.n, S/V münhan1si A2 numaralı tipten mürekkep b.11 
takım münakasa evrakı beş yüz altmış kuruş mukabilinde denılryollat inşaat dairesin
den tedarik olunabllır. 

5 - Bu ekslltmeye girmek isteyenler her türlü referans ve diğer vesikalarını ve bu 
isttday:ı. bağı:ıy:ırak ek~ltme gününden en az eek1z gün evvel VekAletımlze vermek su
reW.e bu ışe glrebtlmek, içln b1r ehl!yet veslka.sı isteyecekler ve bu vesikayı münakasa 
evrakı lç1ne koyacaklardır. Eksiltme ta.rihtnden IA.ak:al sekiz gün evvel vertımemış ı.s
tldalar ve müracuutlar nazan dikkate almmıyacaktı.r. 

6 - Eksiltmeye girecekler 2490 numaralı arttırma, eksiltme ve ihale kanunu muol
btnce ibrazına mecbur oldukları evrak ve ve&ika.la.rını ve beflncl maddede izah olunan 
ehllyet veslkale.rtle muvakkat temtna.tı.annı ve tı.at teklifini havi ka.palı ve mühürHl 
zarflarını yine mezkf.ır 2490 numa.ral.ı kanunun ve eksiltme şartnamesinin t.arifati de.1-
restnde haırlayare.k 15/2/940 tarthinde sa.at on dörde kadar numaralı makbuz muka
bilinde demiryollım ln~aa t arttırma, eksiltme ve !bale komisyonu bqka.n~a tesllm 
etmiş olmalan lazımdır. c228:ıı t'399t 

1 Münakalat Vekaleti lstanbul 
Mıntaka Liman riyasetinden: 

Denizcilere ilan: 
İstanbul Beledlyesı, İstaınbul F.iektrik, Tramvay ve Tünel İşletmeleri Umum Mil

dürlüğünün Sa.ra.yburnu ile Salaf'11k arasına konm\lf olan yük.sek tevettD.rlfl dents
altı kablosunun tamir edJJmek üzt>re kaldırılacatı alA.kadal'lara blld1rtllr. 

ı Şubat 194<.I da başlıyacak: ve lb ıttn kadaJ) sürecek olan tam..ııı lfl tçln JcnlJanııa.
cak dubada am ulusal ~a.tetl!ır gect ve gündllz bulunıı.ca.lmr. Bu yerden rf!9t!Celt ge-
milerin dubanın ya.kınından ıı:e~menıelert denlY.cllere llA.n olunur. ('118) 

Gümrük Muhafaza Genel Komutanlığı Istanbul 
Levazım Amirliği satınalma komisyonundan: 

ı - Mazotla. çalışır 65 beygir kuvvetinde 4 dizel motörünllh 12/2/940 pazarteal 
günü saat 15 de kapalı zarfla ekslltmesl yapılacaktır. 

2 - Tasarlanmış tutan 17770 Un ve 11.k temlnatı da 1333 llııı.dır. Şartnameleıt 

komisyonda.dır. Alınabilir. 
3 - İstekliler kanuni vesikaları ve ilk tem1nat mektuplan veya vezne maltbus

lanru ha.vi kapalı zarflarını o gün saat tam 14 de kadar Galata. Mumhane cadd..eal 
İbrahim Rlfat Ha.n 2 kattaki komisyona getlrmelidll'ler. (575) 

P.T.T. Umum Müdürlüğünden: 
ı - İdare ihtiyacı için (9) adet posta. vagonu kapalı zarfla eksiltmeye çıkahlm.ışbf,. 
2 - Muhammen bedel (162162) nıuvaltkat teminat (9358,10) lira. olup eks1ltmeat 

6 Mart 940 çar}anıba günü saat H\ d:.ı Ankarada P. T. T. Umum müdürlük binasınd'.\kt 
satınalma komlsyouunda yapılacaktır. 

s - İstekliler muvakkat teminat makbuz veya banka. teminat mektublle kanunt 
sesaikt ve teklifi muhtevi kapalı zarflarını o gün saat (15) e kadar mezkftr komisyona 
vereceklerdir. 

4 - Şartmı.nıelcr Aııkarada P. T. T. Levazım İstanbulda P. T. T. Levazım ayniyu 
oubesi müdürlüklerinden 688 kuruş mukabilinde verilecektir. C260) (485) 


