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Metaksas'ın Nutku 
• 

Mannerheim Hattına "Yerde Sürünüp Sulh 
Yapılan Taarruz içinde Y aşamağa 

Bir Netice ve-rmedi Harbi Tercih Ederiz!,, 

~ Fin topçul.arı, hava ddlü toplarını faaUyete geçirmek üzere · 

BELGRATT A 1 A}"ovg et 1 'ebliği Bazı 
Gördüklerim lstilıkô.mların işgal 
Ve işittiklerim EdildiğiniBildiriyor 

Yazan: M. Zekeriya SERTEL 

Belrrad. 1 B alkaıı devletleri içinde vazi-
yeti en nazik olanlardan biri 

de Romanyadır. Belgrada Bükreşten 
,gelen Romanyalı gazetecilerden, Ro.. 
manyanın vaziyeti hakkında malO.
Jnat almıya çalıpyonız.Beni, Roman
yanın vaziyetini en iyi bildiği zanne. 
dilen bir Romanyalı gazeteci ile ta
nl§tınyorlar. 

FiNLER,. SÜRATLE YARDIM BEKLiYORLAR 
Londra, 9 (Hususi) ·- Finlandadan gelen son haberlere 

göre, Sovyetlerin, Mannerheiın hattına yaptıkları taarruzlar de
vanı etmektedir. Sovyet tebliğinde, Summa mıntakasındaki bir 
kıs~. topçu istihkan;ılannın işgal edildiği bildirildiği halde, Fin 
tebligınde Mannerheiın hattına yapılan bütün taarruzların 
durdurulduğu ve hattın muvaffakı.. 

Balkanl ı lar 

Arasındaki 

Bağlar Sıkıdır 
~ 

"Harbe Sürüklensek Bile 
/ 

Bu Badireden Herkesin 

Hürmetini İstiyebilecek 

insanlar Gibi Çıkacağız .. 
Atina, 9 (A.A.) - Atina a-

jansı bildiriyor: Başvekil 1\1e- _ 
taksas dün öaleden sonra Bel- Yunan Başvekili, Balkan Hariciye Nazırları ile birarada 

' o ' 
grat ve Selanikten Atinaya dön- ı-

ınüş ve halk tarafından büyükı f •r#'(Jnsız Parla.Amentosun-"a 
tezahürlerle karşılanmıştır. ._ U 

B. Metaksas, Selanikten hareket 
etmeden evvel, Selanik Belediyesi 
tarafından şerefine verilen ziyafet. 
te, Belediye Reisinin sözlerine ceva. 
\Jı:n ı a~ t!t.Llgı bır nutukta ezcp.mıe 
demiştir ki: 

.. Çetin zamanlar geçiriyoruz. Ba
zı anlar oldu ki harp badiresine sü. 
rüklenmek tehlikesi üzerimize çök. 
m~ş bulundu. Bizi kurtaran, başı ône 
eğik yaşamaktan ise başı dimdik öl. 
mek kararımız olmuştur. Sonuna ka. 
d~ harpten masun kalabileceğiz de. 
mıyorum. Bunu arzu ediyorum ve 
bunun için bütün gayretlerimi sarfa 
devam edeceğim. Fakat yalnız şura. 
sıru teyit edebilirim ki, badireye sü. 
rüklenmekten masun kalamazsak bL 
le, bu badireden herkesin hürmetini 
istiyebilecek insanlar gibi çıkaca
ğız. Çünkü bizzat biz, şeref ve hay. 
siyete tam olarak hürmet ediyoruz. 
Çünkü yerde sürünerek sulh halinde 
kalacak isek, buna, sulhte kalmama. 

(Sonu Sa. 6 Sü: 4) 

2 Gizli Celse Aktedildi 
Gestaponun Faaliyeti 
Etrafında Görüşüldü 

Daladier Diyor ki : 11 Maneviyatım121 Bozmak 

için Çıkardan Şayialar Beyhude Olacaktır 11 

Faris, 9 (Hususi) - Fransız Parlamentosu, bugün iki gizli 
celse akdetmiş, harbin sevk ve idaresi ve umumi siyaset hak
kındaki muhtelif istizahlar görüşülmüştür. Bu münasebetle 
söz alan Daladier, bu istizahlann derhal görüşülmesini iste
miş ve Gestapo ajanlarının Fransadaki faaliyetinden bahsede-
rek demiştir ki: 

· - Bu zata fstediklerhı!zt sorunuz 
lo sizi tenvir edebilir, diyorlar. ' 
. Bu zat, Bükreş gazetelerinden bi. 
rinin müdürüdür. Zeki, neşeli bir a
dam: 

- Romanyanm vaziyeti hizi hayli 
meraka düşürüyor, diyorum. Son 
günlerde petrol istihsalAtmı idare et· 
mek üzere vücude getirilen yeni te. 
fekkill etrafında bir çok dedikodufar 
V8;1'. Hakikat nedir? Rom~nyada va-

yetle müdafaa edildiği kaydedilmek- l 
te, hattın en zayıf noktası sayılan 11 1' M · • f 
Summada da vaziyetin Sovyetler le-f a arı 
hine bir inkişaf göstermediğine işa. Vekili, Burada 

Yaptığı Son Tetkiklere 
Dair izahat Verdi 

ret edilmektedir. , 
Acil gardım i8teniyor 

Bununla beraber Finlandada bulu. 
rıan Danimarkalı gazete muhabirle. 
ri, Finlerin yeni Sovyet taarruzları. 
na mukavemet im.kanlan hakkında 
gıttikçe büyük bir bedbinlik göster. 
rnekte ve Finlerin kazandıkları mu.. 
zafferiyetlere rağmen, süratle mü. 
him miktarda yardım görmedikleri 
takdirde mukavemet edemiyecek bir 
hale geleceklerini tebarüz ettirmek

"HükUmet, orduda, katiyen lü-1. 
zumsuz ~ir teşevvüş ıhclas edebilecek B •1 r z· ı ra a t 
olan şayıaların zuhuruna müsaade 
etmiyecektir. Maginot'nun öte tara
fında malum olmalıdır ki, sinelerden 
örülen duvarı yıkmak kabil olmadığı 
için memleketin maneviyatını harap 
etmek maksadile çıkarıla:ı şayialar, 
beyhude olacaktır.,. 

Daladier, bunu müteakip son a
raştırmalar esnasında ele geçirilen 

AICitı Fabrikası 

Kurulacak 
ziyet nasıldır? ( 
Muhatabım gülüyor: · 
- Propaganda. hep propaganda. 

diyor. Bükreşe gelseniz .~öreceğiııiz 
n:anzara şudur: Herkes ~en, herkes 
hayatından memnun. Lokantalar ka. 
pılarına kadar dolu. Barlar, sinema
lar, bütün eğlence yerleri hayattan 
zevk almak istiyenleri alamıyacak 
kadar faaliyet içindedir. Soknklarda 
neşeli insanlardan başka bir şey gö
remezsiniz. Yani Bükreşte ve Ro. 
manyada biz harp bavasınr duymu
yoruz. Bilakis geniş mikyasta iş ya. 
p1yoruz. Servetin ve refahın eşiğinde 
bulunuyoruz. İşler süratle inkişaf et
m ektedir. 

Gülüşüyoruz. . 
- Bu anlattıklarınız bize dış tarafı 

gösteriyor, diyorum. Biraz da içini 
anlatınız. 

tedirler. 
Finlandadan dönen İngiliz aniele 

Partisi reislerinden Noel Barter de, 
Finlandanın süratle yardım bekledi. 
ğini ve kendisine mutlak surette ya. 
pılması lazım gelen yardımın hava 
hücumlarına karşı koyacak silfilılar 
olduğunu söylemiştir. 

'Bir Stokholm haberinde de ecne. 
bi memleketlerden ve bilhassa tngil. 
tereden Finlandaya gelen tayyarele. 

(Sonu Sa. 6 Sü: 5) 

•• •••••••••••••••••••••••••• • 
Belgrat Konseyinden f 

Alinan Neticeler ! o vakit muhatabım ciddileşiyor ve 
anlatıyor: Yazan : Aka Gündüz i 

- Günün meselesi petrol mesele- Balkan K • . t 1 

1 

'd ' d" Belk ' Al • onsevının op an. 
sı ır, ıyor. ı man.urın son tısı dolayıs"l B. 1 d 'd · · ı k · · ı e e gra a gı en 
zamanlarda hızı petro verme ıçın 1 hususi muhab' . . Ak G'· 
ı k 1 . ·· ·· ·· 1 k ırımız a un. 
.1 _ıştırma arının ıçyuzunuh a:ı ama düzün bu dikkate de~er maka. 
lShyorsunuz. Bu mesele ~rıçte ak. lesini nünün ] ı . ••t 

t . . "b . h ' lı ' l d v•ldi ... mese e erı su u. se tıği gı ı va ım ır mese e egı r. ımuzda bula ks i 1 ·u f · . ah ' ca ınız. ngı z matbuatmın te sır ve ız et- .,. 
(Sonu Sa, 6 Sü: ' ·' ,, ...... • • • • •• •• • • • • • • • 

Üniversitelilerin Kitap Derdi Hallediliyor, 

Terimlerin Tanzimi için Faaliyete Geçilecek 

Vekil, dün Maarif Müdürlüğünde gazetecüerle göri!.şürken 
(Yazısı altıncı sayfamızdadır) 

ve Fransadaki Ges~apo ajanlarına Zira"ı Levaz"ım.at Almak 
mahsus olan Gestapo tarafından ter. u 

tip edilip Fransız zabıtasının ehem. 
miyeti, Daladier'nin nüfuz ve kudre. 
ti vesaire gibi bazı meseleler hakınn
da sualleri ihtiva eden sorgu kfığıdını 
okumuş ve "istizahlara derhal cevap 

1 vereceğiz,, demiştir. 

l Celsenin başında müzakerelerin 
! gizli yapılmasını isteyen Blum sin 
almıştır. Rey toplanmLş ve 227 ~-e 
karşı 262 rey ile gizli komite karan 
kabul edilmiştir. Umumi localar ve 
matbuat locası tahliye edilmiştir. 

(Sonu Sa. 6 Sü: 6) 

Amerika, Avrupaya 

Yakında Siyasi Bir · 

Müşahit Gönderiyor 
Londraı 9 (Hususi) - Roosevelt . 

Italya, Fransa, İngiltere ve Alınan. 
yadaki vaziyeti tetkik etmek ve Ha. 
riciye Nazırı Kordel Hul'e bu hu. 
susta bir rapor vermek üzere, Hari 
ciye Müsteşarı Wells'i bu memleket. 
lere göndereceğini söylemiştir. 
Wells, şubatın 17 sinde hareket ede
cek ve doğruca İtalyaya gidecektir. 

. · Üzere Londraya Bir 

Heyet Gidiyor 
Ankara, 9 (Tan Muhabirinden) :::;: 

İngiltere ile yapılan ıun t icari ve ik.. 
tısadi anlaşma neticesi olarak Ziraat 
Vekfileti takriben altı yüz bin Inilliz 
lirası kıymetinde ziraat ve mücadele 
alat ve edevatı mubayaa etnuye ka.. 

rar vermiştir. 

Bu maksatla kombinalar kurumu 
m üdürü Necati Toker. devlet ziraat 
işletmeleri kurumu meclisı ıdı:ıre rei
si Cem.il Tilaberden müteşekktl he. 
yet buradan Londray& hareket etmiş 
tir. 

Heyet bu mübay-aadan başka trak· 
tör, pullult ve sair z!raat a tat ve e
devatı ımaJ etmek !izere Ankarııda 
kurulmasına karar vet iler. fabrikaya 
ait makınelerin de mübayaası ıçin 

temaslarda bulunacaktır. 
Bu fabrika memJ~ketimizin her tiir 

lü zirai ihtiyaçlanru karşılayaeıak ka
biliyette olacaktır. 



Yazan·. "''erhumun Og"'lu Dr K"' ·ı Y 1V1 • .amı azgıc; 

At Kainçılanarak insan 
• 

da Tokatlanarak 
Yürütülür Oğlum 

BiRiNCi KISl\IJN HULXsASI 

Kendisini görenlerin, ya mütekait 
bir pehlivan, yahut da düşkün bir 
mirasyedi zannedecekler! Ahmet Mlt
hat e!endi merhu.m, günün birinde 
henuz 16 yn:;ındn bulunan oğlu - şim. 
dl doktorluk yapıın - Ynzgıç ile sokağa 
çı:kmış, tcsadü!en Uzunçarşıdan ge
çerlerken köhne bl,r dükkAnın önün
de gayd ihtiyar! duran Mlthat efen_ 
dinin gözleri dolu dolu olmuı. Bu hal 
çocutunun nazarı dikkatini celbet
miı, vaı.lyetl öjrenmek iıtemlt. Ah
met Mithat efendi, civarda bir kahve
ye oturarak, ojluna herıeyi olduğu gi
bi anlatmakta bir beis ıörmemlı ve 
söylemde başlamıştır: 

"- Babam ve annem Kafkas mu.. 
haclrlerindendir. Annem bekAr ça
maşırı diker, babam bunları cami ka
pılarında ve pazar yerlerinde satardı. 
Bana bir şey alamazlardı. Ben haıan 
ve yaramaz bir çocuktum. Bütün ma
halle çocuklarını döver, mahalle hal
kını hergün bir sureUe iz'ao- ederdim. 
Nihayet mahalleli babamll çıkıştılar. 
O da beni bu dükkAna bojazı toklu. 
tuna çırak verdi ve benim dükkAnda 
çalışmıya mecbur kalmam için evdeki 
yiyeceğıml kesti. Ben bir lokma ·ek
mek için hcrgun yalınayak, başıka

bak, kar, yağmur, bora altında incecik 
bir gömlekle t.A Boğazkesenden kal
kıp Uzunçarşıya kadar gelirdim. 

DukkAndakl vazifem, dükkAna ve 
ustanın evine bol bol su taşımak, her 
fkı tarafın nbdcsthanelerinf temizle
mek, ustanın eSYalarını eve taşımak, 
vakit buldukça ustanın işine yardım 
etmek ve hergun bir veya birkaç de. 
fa da dayak yemekti." 

Ahmet Mithat efendi ayni kahvede 
oğluna hayatını anlatmıya devam edi

yordu: 
"-Vallahi, neredeyse ümidi ke

seceğim ... Çünkü, adnm ol<.ıcnğa 
benzemiyor!,, 

Derdi. Bu ziyaretl<?rin .gecesin
de ben, bir fasıl da, evde ve ba. 
bamdan dayak yerdim. 

O kadar dayağa nı:.ısıl katlandığı
ma hala şaşarım. Ustanın evine gJ. 
derdim. Karısı: 

- Nerede kaldın .. Ben sana bu 
gün için erken gel demedim miy
di!,. der, döverdi. O evde bir sürü 
iş görüp dükkana dönerdim. Usta: 

··Ben sana evde faz:la kalma ... 
Çabuk don!,, demedim mi?,, der, 
döverdi. Kendi evimde de, muhte
lif vesilelerle babamdan yediğim 

dayakların haddi hesabı yoktu. 
Yalnız anacığım, bana, bütün bu 

dayakların acısını avutan sıcak bir 
şefkat gösterir, çocuk okşamayı bir 
liıübalilik, bir "yüz göz oluş,, sa
yan babamdan gizli, beni öper, 
sever, hazan da, yine babamdap 
gizli olarak karnımı doyururdu. 

Yavaş yavaş, attarhğı da öğren
mıye başlamıştım. Attarlık o dev. 
rin, nazik ve mühim sanatlerınden 
biriydi. O zamanlar, İstanbulda, 
eczahane, ve doktor, yok deniJe
cek kadar azdı ve Attarlar, hem ec
zacının, hem de doktorun işini gö. 
nirlerdi. 

Ben de yavaş yavaş baharatın i
simlerini, fiyatlarını, tarzı istimal. 
lerini oğrenmiştim. Hatta, •stanın 
dukkimı bana bırakıp, Ycnicami
de namaz kılmıya veya, Merkeze. 
fendide vaaz dinlemiye g:ttiği sı
ralarda gelen müşterilerin 8ertle
rini dınler, onlara ilaçlşr sata::-. 
dım. Ustam da, artık bir nebze in· 
safa, merhamete gelmiş olacak ki, 
dükkanın gündelik hasılatı yirmi 
kuruşu buldukça bana bir kuruş 
bahşiş :verm·ye başlamıştı. 

Bu kuruşun arttırdığı bir he. • 
vesle, ben attarlığa iyıce merak
landım. Ve yavaş yavaş o i~te ih
tısas kesbettim. Hatta, o kadar ki, 
tunç havanda, misk· anberden, 
safrandan, karanfilden ve saire
den yaptığım hususi kuvvet ma
cunlan, bütün 1stanbulda rağbet 
ve şöhret kazandL 

Saraylardan, vezirlerin konakla. 
rında paşaların kahyalan ayağına 
kadar gelirler, efendileri için ma
cun alırlardı. 

Bu sayede onlardan da, bol bol 
bahşif alırdım. Hatta, bazı günler 
115tamdan miktarım gWediğim 

• 

bu yüklü bahşişler, dfütkanın bır 
günlük karını aşardı!,, 

Babam, bana bı.itün bunları 
anlattığı gün, sözlerini, hiç unut.. 
madığım şu cümlesile bitirmişti: 

"- Galiba at kamçılana kamçı
lana, insan da tokatlana tokatlana 
yürütülüyor oğlum. Bana, ezilmek
ten, sefaletten, cehaletten kurtul
mak arzusu, bunların acısını çek
mek verdi. Eğer çok ezilmeseydim, 
belki kurtulmak ihtiyacını o de. 
rece şiddetle duymn. ve bir attar 
Çırağı olarak kalır, giderdim. Bu
nun içindir ki, o gördüğün dükkan. 
daki ilk ustamı, daima derin ve çok 
samimi bir minnetle anarım. O bel
ki, bilerek, belki de öilmiyerek. bn
na, hayatımın en büyük dersini 
verdi. Onun suratımda şaklayan 
tokatları, mağrur ruhnmu kamçıla
dı. Ve ben, o kamçılardan aldığım 
hız saye11lnde, cehaletin dimdik yo
kuşupu çıkmak imkanını buldum.,, 

Ben, babamdan bunları dinle. 
dikten sonra, masum bir tedaile, 
o saraylardan. konaklardan isteni-

. len, vezirler, paşalar tarafından ka. 
pışıh:n kuvvet macunlarını hatır
lamış, ve onun sözlerile hiç müna
sebeti olmıyan şu su:ıll soruver
miştim: 
"- Babacığım .. Ne olursun? Şu 

meşhur kuvvet macununun terki
bini bana da öğretsene? Belki ih. 
tiyarlık zamanımda lazrm olur.,, 

Babam, o gün, kalın, uzun par
maklaril~ kulaklarımı yakilbınış, 
ve: 

•• Sem ..-.plu ... ı...,l,,.nın r.ııolr:1n 
oğlu sen\, demiş. sonra da ciddlle. 
şerek fil sozleri ilave etmişti: 
"- En tesirli kuvvet macunu, 

sefalettir: Ben, onu ~eke çeke kuv
vetlendim!,, • 

Babam, "Menfa,, isimli ese-
rinde, okuma. yazma öğre

nişinin garip macerasını anlatırken 
diyor ki: 
"- Artık, peştemal kuşanmış, 

kalfalığa terfi etmış, yi.iz kuruş ta 
aylığa kavuşmuştum. Fakat neden
se, içimde, garip ve manevi bir aç
lık vardı. 

Ötede beride, gazete, kitap oku
yan insanlara. rast5e!dikçe, içim, 
yenilmez bir hevesle doluyor, yu. 
züm garip bir utançla kızarıyor

du. Okuyup yazan insanların, biz 
cahillerden büsbütün başka bir a
lemde yaşadıklarına inanıyordum. 
Onların ellerindeki gazetelere, ki
taplara acıklı bir iştahla bakıyor
dum. Düşünuyordum ki, okuyup, 
yazma bilenler, beni zaman zaman 
rahatsız eden bir çok suallerin ce. 
vaplarını bulıfbilecek, v~ya vere
bilecek vaziyetteydiler. Ben onla
rın bu mazhariyetlerine imreniyor, 
ve hiçbir şey bilmiyen bir insan 
olduğumu düşününce, kendimi, ın
sanlar arasında dolaşan hayvanla. 
ra benzetmenin acı.sile eziliyordum. 

Ah. ne ~lurdu? Bir gün ben de 
okuma, yazma öğrent:bilseydim? 

Her gün okumak, başka başka y?.
ni yeni şeyler okumak, doyulacak 
zevk miydi? 
Dükkanımızın yanındaki dükka

nın sahibi, Hacı İbrahim adında, 
kırmızı sakallı, sevimli bir ihtiyar. 
dı. Ne zaman, dükkanının önüm.len 
geçsem, onu, ya bir gazete sayfa
sına, yahut ta, kalın bir kitaba gö. 
mülmüş bir halde görürdüm. Be
ni imrendiren okumak zevkini bol 
bol tadan bahtiyarlardan olduğu a. 
şikilrdı. Bir gün, yalnız bulunduğu 
sırada yanına girdim. Ve kızara bo
zara: 
"- Efendi amca, dedim, benim 

~izden Çok büyük bir ricam var.,, 
O merakla yüzüme bakarken, bi

riktirdiğim cesaretimi tüketmemi.. 
ye çalışarak illve ettim: 

"- Çok istediğim halde, bugü
ne kadar, okuma yazma öğrene. 
medim: Cahil kaldım. Fakat, he
nüz çok genç olduğumu düşünerek 
bir gün, bu hevesime kavuşa.bile. 
ceğimi sanıyorum. 

(Dennu ftl) 

KOM UR 
Vapurları 

~za.lıyor 
Kömür havzasından körr.ür naklE.

den vapurlarda navlunların bir bu
çuk liradan dört liraya çıkarılması i
le doğan vaziyet devam etmektedır 

Bunun en belli başlı sebebi olarak, 
kömür nakliyatı yapan vapurların 
azalmış olması ileri sürülmektedir. 
Filhakika bu vapur1ardan dört tane. 
si Fransızlar tarafından kiralanmış
tır. Müttefikler vapurlarımızı kirala
mak için iyi fiyat vcrmekte.ltrlcr. 

4000 tonluk bir vapur için, müret
tebat maaşları haric olmak üzere ge
minin bütün masraflarını kendi ü. 
zerlerine almak şartile günde bin li
ra vermktedirler. Son olarak kirala
nan İnal vapurile kiralanan vapurla
rın adedi beşe çıkmıştır. 

Bu vapur da yine ayni şekilde gün
de 600 liraya kiralanmıştır. 

Vapurların bir kısmının da bu şe. 
kilde kiralanmış olması. zaruretten 
istifade eden armatörleri kömür nav
lunlarını indirmemekte ısrara scv
ketmektedir. 

lngiltereye Gülyağı Gönderildi 

Almanlar Konserve 
Almak ·istiyorlar 

Fransa ve f ngiltereden başka bitaraf memleketlerin hepsine ihracat 
de,•am etmektedir. Bu sene ilk defa olarak İngiltere ve lsviçreye gül· 
yağr ıönderilmiştir. 

İhracat için taleplerin artması \.e Almanya ile ticari mlihadcl,.ye baş
lanılacağı haherleri üzerine pi~·a:;alarımızda faaliyet artmıştır. Almanya 
firmaları teneke ıöndererek takaı. suretile küllivetli miktarda bahk ve 
sebze konservesi almak istediklerini konsel'vacıl~rımıza hildirmi::ilerdir. 

Arpa ihracatı için verilen miı:!-aade üzerine arpa satışları har1tcetlen
miştir. Dahili ihtiyaç için :ılınaı·ak on beş bin ton arpanın borsa şeraiti 
dahilinde Haydarpaşa teslimi kilosu 5.35 ve Mersin teslimi 5,5 ve Sam. 
sun teslimi 5,10 kuruştan satın alınması kararlaştırılmıştır. 

Kahveler Sala Çıkarılamadı 

Kahveciler şirketi mt>clisi diin bir toplantı yaparak kahvr fiyatlan ile 
getirilecek kahveler hakkında görüşmelerde bulunmuştur. Ziraat Ban- , 
kasının getirttiği kahvelerin konşimentosu hala gelmediğinden on beş 
bin çuval kahve hili mavnalarda istalya vererek beklemektedir. Ru 
kahvelerin daha ne kadar zaman mavnalarda kalacağı nıaltlm değildir. 
Fakat gün geçtikçe masraf artmaktadır. Hattl getirilen kahvelerin bo 
yüzden kaça mal olacağı bile hesap edilemiyecek bir şekil almıştır. Ru 
kahvelerin tevzii daha bir hafta gecikecek olursa piyasadaki kahve fi· 
yatlannın yUkseleceti tahmin edilmektedir. 

Belediye Kooperatifi 

Senelik Toplantısını 

Neden Yapamıyor? 

Felaketzedeler için 

lstanbulun Yardımı 

.1.013, 154 Lirayı Buldu 

Beş Çocuk 
Bir Muallimi 

Soydular 
Abdülmuttalip, İhsı:ın, Ali, tsmail, 

ve Hüseyin adlarında her biri 18 - !!O 
yaş arasında beş delikanlı geçen gün 
Karagümrükte dolaşırlarken Bahke. 
sirde muallim Fahri ismind~ bir zata 
rastlamışlardır. Muallım ~ocuklar-

dan Abdlılmuttalibe yaklaşarak an
nesinin ş"ehitlikteki mezarını zıyaret 
edeceğini söylemiş ve Şehitliğe nere
den gidileceğini sormuştur. Nihayet 
oraya kadar birlikte gıdilmesi karar
laştırılmış, Abdülmuttalip kendisin. 
den biraz uzakta bulunan diğer dört 
arkadaşının yanına yaklaşarak onTar
la bazı şeyler konuşmu~ ve sonra 
Fahri ile birlikte Edirnekapıya git. 
mişlerdir. Çocuk, muallimi, Şehitlik 
yerine başka tarafa doğru götürmiif 
ve tenha bir yere geldikleri zaınan. 
Fahri ile mücadeleye başlallllflır. 
Tam dört çocuk ta meydana çıkmır 
lar ve Fahriyi adamakıllı dövdükten 
sonra, soymuşlardır. 

Beş parasız ve üstıl bap perfpn 
bir }\ale gelen muallimi bu kıyafette 
ilk gören bir yol amelesi olmu" ço
cuklar hemen kaçmışlarsa da bJJ 
müddet sonra yakalanarak adliyeye 
verilmişlerdir. 

Alakadarların söylediklerine naza
ran, armatörler bütün vapurlarını 
çok karlı bir iş olarak müttefiklne 
kiralamak istiyorlar, fakat şimdilik 
bu mümkün olamıyor. Çünkü, bun
lar, belli başlı kömür sarfedcn mües
seselerin senelik kömür ihtiyaçlarım İstanbul Belediye kooperatifi mü. 
temin etmek üzere kontratlcl bağlan- dürlüğü, kooperatifin hr.saplannı 
mışlardır. Yoksa gemilerın mühim 1 tetkik eden heyetin mesaisinı bitir. 
bir kısmı bu suretle kiralanıverecek rliği hakkında dünkü nüshamızda çı • 
ve kömür nakliyatı büsbütün sekte- kan bir yazı dolayısile bize vaziveti 
ye uğrayacaktır. izah eden bir mektup göndermiŞtir. 

Son günlerde felaketzede mıntaka
lar için verilen paralarl!l İstanbulun 
şimdiye kadar yaptığı nakdi yardım 
miktan 1.013.154 liraya baliğ ol. 
muştur. 

Beş çocuk dün sorgu hAklmll~ 
tevkif edilmiş, yol kesmek, dövmek 
ve gazbetmek suçlarından ikinci ağıl 
ceza mahkemesine verilmişlerdir. 

Ekspresin Makinisti Düştü 
Dün sabah Sirkeciye gelen Avru. 

pa ekspresinin makiniı:sti Floryadl 
trenden düşmüş, tren bir müddet 
kendi kendine yürüdükten sonra a
teşçi Osman tarafından Yeşilköyde 
makas başında durdurulabilmiştir. 

8 Ura yerine 18 lira Bu mektupta, deniliyor ki: 

Belçikada Brüksel üniversitesi iç
timaiyat profesörü Deşan da felA. 
ketzedeler için iki sterlin teberru el· 
miş ve bu para dün Kıztlay cemiye
tine teslim edilmiştir. 

Zelzele mıntakasında tetkik 
Türk mimarları birliğinden mimar 

Bekir İhsan, zelzelenin, muhtelif 
malzeme ile yapılan inşaat üzerin-

Romanya bandıralı Karmcnsilva 
vapurile Ceneveye gönderılen 1700 
ton ihracat malının tonu sekiz lira
dan pazarlık edildiği halde kumpan
ya navlunun tonuna 18 lira ödenme. 
dikçe mallan Cenevedeki tüccara 
teslim edemiyeceğini lllakadar tücca
ra bildirmiştir. Vapurun Maltaya gO
turulerek yirmı iki gun oraaa Kou
trol için beltletlldll\ bu ftyat farkına 
sebep gösterilmektedir. Tüccarlar u
sulsüz olan bu muameleden dolayı 

vapur kumpanlaraınr prote~to etmiş, 
alakadar makamlara ~ikayette bulun
muşlardır. 

"Me\'ZUUbahs edilen terzihanenin faali
yetini tatil etmesi veya gazoz fabrikasının 
kapanması, her ticari mOess~ede olduğu 
gibi sene başlarında lttlhıız edilmesine 10-
zum g~rOlen bazı tedbirlerden başka bir 
şey değildir. KAr ve zarar veya müşteri ol
maması. bunların knpnnmııııına Amil ol
madığı gibi terzihane makastan t.c-ırafın

dan herhangi bir hacl7. vazettirilmesi gibi 
.bir fiilde de. hıılıınulm•un•abr ~:~~ :_esirleri hakkmda tetkikat yap-

Kaza saat 9.40 da olmuştur. Ma
kinist Mehmet Savaş Florya geçidin
den geçerken kömürlük kapağını a~·-
rr.ak istemiş, bu esnarla muv.:ızenesi
ni kaybetmiş ve trenden füşmüştür . 
lan ateşçi Osm cfa· bu-ha~yrgor
memiştir. 

Tırhan havuza girdi 
Kazazede Tırhan vapur:ı Haliçte 

havuza alınmış ve du:ı fen heyetleri 
tarafından muayene edilmiştir. 

Tırhan vapurunu tamir edebilmek 
için icap eden saç levhatarıiı burada 
bulunamadığı ve şimdilik yabancı 
memleketlerden getirilmesine de im
kan görülemediği malumdur. 

Alelumum vapurların ~amirlerinde 
kullanılan saç levhalar üzerinde de 
buhran çıktığı haber verilmektedir. 
11albuki tıcaret gemilerimizin hemen 
onda dokuzu çok eski oldukları için 
liman fen heyeti, bunların her sene 
tamirlerine ihtiyaç göstermi~ ve her 
vapur da bir kısım saçlar her sene 
yenilenir. Bu sene, harp dolayısile 
saç levha gelmediğinden vapur ta. 
mirlerlnde mü§külata tesadüf edil
mektedir. 

Vaziyetin bu şekilde devamı takdi. 
rinde, kısa bir zaman sonra bir çok 
vapurların, tamirsizlik yüziinden St?

ferden menedilmeleri zarureti hasıl 
olacağı anlaşılmaktadır. 

Dün ıabahki Bi• 
Dün sabah ta Boğaziçinin yukarı 

kısımlarında kesü sis olmuştur. Bey
koz ve Kavaklardan ilk ve ikinci pos
taları yapar\ vapurlar iskelelerclt:n 
kalkamamışlar ve Yenimahallede'l 
ilk vapur 7.25 te kalkabilmiştir. Ye
niköyden İstanbul tarvfına doğru o. 
lan kısımda vapurlar muntazam işle
miştir. 

~tifln orta'klanna ve yurddasla
nna dahJI nAft olabilmesi tc:ln toplu ve 
ciddi işlerle uğraşması ve bu yolda esaslı 
ı;alışması hakkında ittihaz edilen bir ka
rar. mücssesatı mezkCırenln kapatılmasının 
ye~fıne mucip sebebini teşkil eder. Diğer 
müessesatın kapanması ise varidi hatır de
i!tildir, bilAkis bunların tevsii ve daha fay
dalı olmaları tein teşebbüslere geçilmiş 

bulunulmaktadır. Belediyenin kooperatif
ten alacağı olıın bir parayı. mevzuubahoı 
şekilde tahsile kalkıştıih ancak ı;ıazeteler
den öğrenilmiştir. Haddizatında böyle blr 
hareket vAkl değildir." 

Umumi heyet toplantısının marl 
içinde yapılacağı da bu mektupta ay
nca tasrih edilmektedir. 

Diğer taraftan, dünkü yazıda bah. 
si geçen gazoz fabrikası sahipleri de 
vaziyeti tavzih maksadile gönderdik
leri mektupta diyorlar ki: 

"İmalathanemi~ noter mukaveleneme
sile Belediye Kooperatifi ile istirak etmiş 
ve mam01Atımızın kooperalff kanalı ile 
satılması, hasıl olacak k4nn yüzde 40 ı 

kooperatl!e, yilzde 60 ı bize alt olmak Ilze

re taksimi kararlaşmıştı. Kooperatif ida
resi, ümit ettiği neticeyi alamadıltından 
bahsederek idare meclisi karan ile fma

lAthaneden el çekmek lüzumunu hissetti. 
Fak:ıt, fabrika tatili faaliyet etmedi. Ko
operatif idaresi ile aramızdaki rabıta res
men katedilmi~ değil~ir." 

TAN: Halbuki, kooperatif müdür
lüğünün yukanki tavzihe rağmen, 
vaziyet bizim yazdığımız tekildedir. 
Kooperatif, müşteri bulamadığı için 
terzihaneyi kapatmış. gazoz fabrika
sını da tesisat masrafının hemen ya-
nsile bir zata devretmek "IUretile a
lakasını kesmiştir. Hatta lokanta da 
ayni vaziyete düşmek üzeredir. Do-

kuz aydanberl kooperatifin hesapla
rını tetkik eden murakıpların hazır. 
ladıklan raporlar da, bu neticeyi 

derllmişti 

İşten l\lenedilen :Mimarlar Osman işini bitirip te etrafına ba. 

Çarşıkapıda Yenikule sokağında kındığı zaman makinisti yerinde go
yeni inşa edilen bir binaya, ruhsat- rememiş, lokomotiften bir başka ye
name hilafına olarak bir kat ilave re geçmek imkanı olm3dığı için de 

bir kazanın vukuunu derhal idrak 
ettiğinden dolayı mimar Mehmet A- etmiş, ve hemen makineye geçip bir 
li, Şehremininde Cami sokağında müddettenberi kendi kendine yoluna 
ruhsatiyeye muhalif inşaat yapan devam eden ve Yeşilköy makası ba. 
kalfa Hüsniı, Taksimde Cümhuriyet şına yaklaşmakta olan treni durdur
Lamartin caddeleri kö~sinde nıh. . • . muştur. 
satiye hılafına inşaat yapan mımar B d k' · t M hme 

d C 
un an sonra ma ınıs e • 

Gorbona, Şehzadebaşın a emal Pa- b 1 k e-. . . . , , din aranmasına aş anmış ve azaz 
şa mahallesının Fey~ıy~ caddesınae de makinist Florya geçidinde bay
ru.~satn~meye mu~ahf ınşaat .. ya?an gın bir halde bulunmuştur. Tren Ye. 
~uhendıs Sayo bır sene. n:ıudde.tle şilköyden İstanbula yedek makinist 
ınşaat yapmaktan menedılm•şlerdır. Ali tarafından getirilmiştir. Makinıst 

Şehir Meclisi Toplanhsı 
Şehir meclisi dün de toplanmıştır. 

Dünkü içtimada, azadan Şere!et.tinin 
Kartalda Ebülhüda köşkünün köy 
yatı okulu ittihaz ı>dilmt:k üzere is
timlak edilmesi ve bunun için bütçe
ye tahsisat konulması hakkındaki 

takriri ile bu kazaya bağlı ba~ı köy
lere su getirilmesi, bazı köylerin de 
su yollarının tamir edilmesi hakkın
daki takriri okunarak makama ha-

vale edilmiştir. Bundan sonra oku
nan bazı teklüler, alakadar encümen 
lere gönderildikten sonra topl.ın!ıya 
nihayet verilmiştir. 

~östermektedirler. Kooperatifin ka
nuni senelik heyeti umumiye içtL 
maının yapılamaması ve bugüoe ka. 
dar tehir edilmesi iki meselenin 
heyeti umumiyeye intikal ettirilip, 
uzun münakaşalara meydan veril
memesi için. ıslahı imkanlarını araş. 
tırmak içindir. 

. 

Mehmet ifadesinde gözleri kanrarak 
düştüğünü söylemiştir. 

Bir Köylü, Kansını Öldürdü 
Adana - Kiiçük Çıldırım köyij, 

ne bağlı Hiiseyin Hacılı çiftliği a· 
melesinden Gazi, kansı Cenneti, 
ayni çiftlik amelesinden Gaziantep
li Mustafa ile beraber yakalamış ve 
karısını tabanca ile öldürmüştür. Ga
zi tevkif edilmiş, 4 çocuğu kimsesiz 
kalmıştır. 

Mardinde Kanlı Bir Kavga 

Kadın Hamamlarını 

Belediye Ebeleri 

Teffiı Edecekler 

SUAL CEVAP 

Mardin - Nişkin mahallesinden 
Şakir Hüseyin, Sabri Hasan, Ahmet, 
Mahmut ve Ferhan adında yedi kişi 
birbirleri aleyhinde şikayette bulun
muşlar, mahkemede barışmışlarsa da 
dışarıda tekrar kavgaya başlamışlar 
ve hükumete şikayet etmemek şar
tile ölünceye kadar çarpışacaklanna 
yemin etmişleruir. Evine gidip han
çerini alan mahallenin meydanına 
gelmiş ve bir hançerleşmedir başla
mıştır. Polisler bunları güç ayırmış
tır. Dördü ağır surette yaralanmış 
ve hastahaneye kaldırılmıştır. 

Kadm hamamlannın, içerisine gt. 
rilemiyecek kadar gayri sıhht olduk
tan yapılan fikayetlerden anlaıılm,ı
tır. 

8 - Akıehlrln Tuzlukçu nahlynl 
nUfuı memuru olan alabeylm iki Mne 
evvel" dellftlrllmlt. nereye glttlllnl bll· 
mlyorum, naaıl va nerıdan ISlrıneblll· 

rlm! 
C - Afabeyfnizln •ki adresini yaza.. 

rak ıimdi nere'7• tayin edilmif oldutunu 
nütua umum mQdürlütQnden 80n1DUZ. 

• 
S - Yunm Nadln1ıı 907adı ned1rT 
c - "Nadi., dir. 

• 

kitap var mıdır? 

C - Doktor Fikret Kanadın Şatranc 
Kılavuzu lıimll ve yüz kuruısa satılan 
bir kitabı vardır. 

• 
8 - TıvhldlefWlr gazeteelnde Bohor 

Habip 1ım1nde bir M uaevl muharrlrllk 
ıtmlı midir? 

C - Gazetenin sahibi Bay Velltten 
sorduk, TevhldfefkArda böyle bir zatın 

muharrirlik etmedllinl ve böyle bir 
zııb Uınımııdıltınt sayledi. 

Belediye müfettiperinin bura!an 
teftlı etmeleri mümkün olmadığın- ! 
dan belediye ebelerinin bu hamamla- j 
n müfettiş sallhiyeti ile teftiş edip, I 
temiz olmıyanların tecziye edilmesi 
için zabıt varakas1 tutm:tlan karar. [ 
laştırılmı~ ve bu karar alakadar De- ._ ___________________________ _. 

lediye ebelerine bildirilmiıtir. 

T A K v 1 M 
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1 BUGÜN 
Finlanda Harbi 

Yazan: Omu Rıza DOGRUL 

F inlanda harbinin mühim bir 
döniim noktasına vardığını 

gösteren alfuııetler var. Dünkü Sov. 
yet tebJiğinr göre, Sovyct kuvvetle. 
ri Karelya berzahında milhim bil' 
ınuvalfaki1et kazanmış ve Suma 
bölgesinde müstahkem bir mıntaka
yı işgal rtmiştir. İşgal olunan mm. 
takanın topçu techizatını ha,·i sekiz 
beton istihkam bulunduğu da aynca 
tasrih ediliyor. 

Buna mukabil Fin tebliğleri he.. 
nüz bir şey söylemiyor, fakat Fin 
makamatı, bu muvaffakiyetin, l\1an. 
nerheim hattını ''armak mahiyetin. 
de olmadığını, hatta cephede bir ge. 
dik dahi açılmadığını anlatıyor. 

Vaziyetin ne merkezde olduğu bir. 
/kaç gün içinde tavazzuh edecektir. 

Garp cephesindeki muharebelere 
tfştirak etmek üzere hazrlanan Polon. 
ya1ı kuvvetlere mensup askerlerin 
Finlandaya yardım için hareket et. 

ıtikleri dün ısrar ile bildiriliyor, fa. 
lkat bu kuvvetin ölçüsü hakkında bir 

l ~y söylanemiyor, yalnız Amerika. 
dan gelen ve çoğu makine mühendi. 

isi olan Polonyalıların hep Finlanda. 
l~a gittikleri anlatılıyordu. 
h. Mister Chamberlain de dünkfi not. 
1 a:unda İngilterenin Finlandaya yar. 
duna devam ettiğini ve yardımların 
tesiri görüldüğiinü anlatmış, bir ha. 
bere göre müttefiklerin harp konse. 

l 7İ de bu meseleyi tetkik ederek ka. 
rar vermiştir. 

Finlandanın, İsveç gibi şimal dev. 
lletlerindcn yardım gördüğü, gönüL 
llü kafilelerinin mütemadiyen cep. 
lheye gittiği, hergünkü telgraflar a.. 
!'asında göze çarpmaktadır. 

Fakat bütün bu yardımlar Finlan.. 
danın muka\•emetini temadi ettir~
bilir mi? Yahut daha açık bir ifade 
ile, bütün hu yardımlar Finlandavı 
feci bil' inhidamdan koruyabilir mi? 

Geçenlerde Finlandayı ziyaret e. 
derek ı?'eri dönen İn,2'iliz heyeti er. 
kanından biri bu suaUere cevap ver. 
ınek kasdile şu mealde sözleri söyle. 
mişti: 

~'- Sovyet Birliği, Finlandaya 
karşı bütün kuvvetini kullanamaz. 
Ancak kuvvetinin beşte birini kulla. 
bahilir. Çünki.i kuvvetinin beşte dör. 

~iin .. u .• ~.&:c:.r •• !ı.\19afılıtrj~el'·~klrn~aie 
l<arşr kullanmak mecburiyetindedir. 
Sovyetler Finlandaya karsı kuvvet. 
lerinin ancak beşte birini ~kullanabi. 
leceklerine göre, Finlanda miihinı 
}'ardımlar gördiiğü takdirde muka. 
\·emete devam edebilir. Çiinkü yeni 
fenni vasıtalar sayı farkını ortadan 
kaldıracak tesirdcdir." 

Fakat bu mütaleaJar da Finlanda 
lnukavemeti hesabına miisbet bir 
lnahi:vette değildir. Çünkü Sovyet 
llirliğinin heşte biri de, Finlanda:va 
ttisbetle, büyük bir üsti.inliik teşkil 
eder. Finlamlanın kullanacağı mo. 
dern vasıtaların tıpkısı karsı tarafın 
da elinde bulunuyor. O beşte birin 
dayandığı kaynaklar ise, karşı tara. 
fın kaynaklarile ölçülenıiyecck de. 
l'ecede zengin ve iistiindiir. 

Vaziyet bu merkezde olduğu icin 
ltinl'l :la mukavemetinin uzun mÜd. 
det de\·am edeceği zannedilmez. Bu. 
nunla beraber bu mukavemetin tak. 
Vil·esi için imkan dahilinde olan her 
~eyin yapıldığı göze çarpıyor. Bunun 
bctice üzerindeki tesiri, buzlann çö. 
'tülmesi ve kış mevsiminin geçmesi 
'lizerine kolaylıkla anlaşılacaktır. 

Geçenlerde de söylediğimiz gibi, 
~:zici çokluk karşısında ezllmeğe 
ttıahki1m bir azlık olduğunu bilen 
İ"in milletinin gösterdiği kahraman. 
~a mukavemet, hu milletin şerefli 
hir sulhe ve şerefli bir hayata 13yık 
~lduğunu bütün dünyaya göstermiş. 
tir. 

llitarafhk Başka Başka 
, Tefsirlere Uğruyor 

Stokholm, 9 (A.A.) - İsve(" Harl. 
tiye Nazın Günther, söylediği bir 
lıutukta "bitaraflığı,, İngiltere, Fran.. 
·~ve Almanyanın ayrı suretlerle tef. 
gj_r ettiklerinden bahseyliyerck de. 
lbiştir ki: 

"Ne vaatler, ne de tehditler İsveçi 
bitaraflığını muhafaza hususundaki 
~Zlninden döndürebilir. Her seyden 
t;rvel bitaraflığımızı her türlü aske
li vasıtalarla müdafaaya hazır bu
ltınmamız lazımdır. İsveçin işgal et
tiği nazik coğrafi vaziyet dolayısile 
\endimizi yüksek bir müdafaa halin
de bulundurmak ve hazırlıklarımıza 
gilratıe devam etmek mecburiyetin-

i ele";., 
~-... r 

--0-
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AMERİKA 
Sovyet Rusya İle 
Münasebatını 
Kesmiyecek 

Vaşington, 9 (A.A.) - Diplomasi 
mahaiili, Hull'ün Sovyetlerle olan 
diplomasi münasebetleri hakkında
ki mektubun esbabı mucibesinin aşa
ğıdaki mülahazalar olduğunu beyan 
etmektedirler: 

1 - Amerikada komünizm aley
hindeki hissiyatın mütemadiyen ar
tan bir kuvvet halini alması, 

2 - İdarenin cümhuriyetçi mu
halefet fırkasının dahili siyasete 
müteallik gayelere varmak için bu 
hissiyatı istismar etmesine müsaade 
etmemek arzusu, 

3 - Amerika hükö.metinin bu 
baptaki hattı hareketini bir kere da. 
ha tarü etmek arzusu, 

Vanderberg, Sovyetlerin diploma. 
si münasebetlerinin kesilmesini is-

11 ariciye Veküimiz, Ankara istasyonunda kendisini karşılayanlar arasında 

temekle ezcümle, Roosevelti Sovyet 
Rusya ile Birleşik Amerika araslll
daki gerginlikten makable şamil O

lacak şekilde mesul kılmak suretile 
müşarünileyhi fena bir mevkie sok. 
mağı istihdaf etmektedir. 

lngilte·re Kralı Askeril ORGENERAL 
Wey9and 

Amerika hükumeti, Sovyetlerin 
tanınması anında Litvinof tarafın. 
dan yapılmış olan vaadlerin tutulma. 
mış olduğunu kabul ve teslim etmek. 
le beraber münasebatın kat'ı keyfi. 
yetinin halihazırda faydasından zi_ 
yade mahzuru olacağı mütaleasmda.. 

Bulunuyor ~~~~!~~~)Zil~!~!. 
----------------------------------

Teftişlerde 
Fransızlar, 

Harp 

Almanyamn Yüksek 

Malzemesi Yaptığını 

Mi~tarda Yeni 

Yazıyorlar 
dır. Londra, 9 (A.A.) - Gece Londra- ı mindeki motörlü gemi, 200 yolcuyu 

Moskovada Amerika sefirinin bu. dan gelen Kraliçe Elisabeth, İngil- hamil olduğu halde sefer ederken bir 
lunması, Hariciye Nezaretinin elinde terenin garbında bir seyahata çıka- maniaya çarpmış ve istimdat işaret
emin bir istihbar membaı bulunma. cak olan Kral George'a mülaki ol- leri vermiştir. Fakat bilahare kendi 
sına, icabında bir nebze nüfuzunu is.. muştur. vesaiti ile yoluna devam ederek Dub-
tirnal etmesine medar olmaktadır. Kral, dün bir fırkayı teftiş etmiş, lin'e vasıl olmuştur. 

Hariciye Nezareti, müttefiklerin ve Vestland tayyare fabrik:ılarını gez • 
Moskova ile olan münasebatı hak- miştir. Günün ilk kısmı deniz ticaret Alman tayyareleri fn~liz !ahilkr! 
kındaki efkan umumiyelerindeki ta_ filosuna tahsis edilmıştir. Saat 11 dt açığında, müteaddit niccar gemilerini 
havvülleri dikkatle takip etmekte. hükümdarlar Bristol'a gelmişler ve bombardıman etmişler ve İngiliz tay 
dir. Zira icraatında müttefik1erin ic. Avustralyadan soğuk et. tereyağı ve yarelerinin geldiğini .;örünce kaç1nış. 
raatı ile bir nevi müvazat gözetmek yün yüklü olarak gelP.n bir vapurun !ardır. Hiçbir gemi batmamıştır. 
arzusundadır. tahliyesinde hazır bulunmuştu:. Almanya lıazırlamyor 

Siyasi mahafil, Sovyetlerle olan Uzun seyahatlerden sonra Bristol'a Fransadaki askeri muharrirlerin 
diplomasi münasebetlerinin kesiL gelen bazı ticaret vapurlarının k::ıp- büyük bir kısmı beş aylık harpten 
RJP<:hı\n ~nvvPtlpT'i F infan<lav::ı k::ıT'Cl + ... .... ı n-•-..l-- ...:~--1- 1-~ .... ,.,, .. d .. ,.,,. hı"•- .:>VUl dKl vazıyet ııaKkın<la ve l' 'ransız 
arp ı anrna sevKedebı ecegıne işaret kümdarlara takdim edilmiştir. Bu 

etmektedl·rıer ordusunun vaziyetine dair mühim 
· kaptanlardan biri Graf Von Spee ile 

Bo··yıe b" iht" l" t h kk k makaleler nesretmektedirler. Bu a. ır ıma ın a a u u İngiliz harp gemileri arasında mu. 
t kd' · d R lt h 1 rada Petit Parisicn'de General De-a ırın e ooseve • mu arip ere harebe olurken Buerıus • Aires'cc 
kar~ı bitaraflık kanununu tatbik eL bulunmakta idi. Kralice bu muzaf- benev diyor ki: 
mek mecburiyetinde kalacak ve bin_ "Hitler son nutkunda. müttefikler 

t . A ik h ··k· feriyetten takdirle bahsetmiştir. Şe. harp imalatlarını hızlattıklarından. 
ne ıce mer a u umetinin Finlan h" d h Ik · "l'h ıt lı 
d d t · · · • ır e a ve yem sı a a ına a nan beri Almanyanın da vakit kaybetme-

aya _yar nnı. ~şcı 19ın sarfet~ekte efrat hükümdarları alkışlamıştır. Öğ-
oldugu mesaısme nihayet verılmi~ (l d h''k'' d 

1 
n . t 

1
,.. diğini bildirmiş ve şimdi müthiş tec_ 

olacaktır. e en sonra u um a~ ar urıs o un hizata malik bulunduğunu ilave et-
muazzam tayyare fabrıkalarını zıya- miştir. Bu iddiaların ne birine, ne de 

Matbuat Heyeti 
Cepheye Gitti 

ret etmişlerdir. ötekisine itiraz edilemez. Düşmam a. 
Batan gemiler şağı görmek hatasına düşemeyiz. 

Amirallik dairesi, bir kaç gün ev- Hatta biz öyle zannediyoruz ki, AL 
vel Şimal denizinde batan Sphinx a- manyanın son imalat gayreti yalnız 
dındaki mayin arama gemisi müret. miktarı değil kaliteyi de istihdaf ey. 

Paris, 9 <A.A.) - Türk gazeteleri tebatrndan telef olanlarrn adedi 54 lemiştir. Almanyanın İspanya har
müdürleri heyeti bu sabahı Ordular olduğunu bildirmektedir. binde pek de temayüz edemiyen 
mıntakasma harekP.t etmiştir. Pazar Diğer taraftan Lady Connauglit a- tanklarından daha iyi tanklar yap. 
akşamı Parise döneceklerdir. -.

4 
dındaki ve iki bin üç yüz ton hac. mış olduğunu sanıyoruz. Dahası da 

sonra Fransa evinde General Vey. 
gand şerefine eski muharipler tara
fmdan bir kabul resmi tertip olun. 
muştur. 

Geceleyin Fransız elçiliğinde bir 
ziyafet verilmiş ve ba ziyafette Ge
neral Veygand, Mısır Başvekili, A
yan ve mebusan reislerı, Büyl.ilt .Bd
tanya ve Türkiye elc;ilerile İngilız 
kuvvetleri kumandanı General Vavel 
ve yüksek Fransız ve !ng;liz subay. 
ları hazır bulunmuşlardır. 

Japonya Amerika ya Meydan 
Okumaya Hazırmış 

Tokyo, 9 (A.A.) - Amerika Aya. 
nı Hariciye Encümeninin, Çine 20 
milyon dolar kredi açılmasını tasvip 
etmesi, Japon gazeteleri tarafından 

şiddetli neşriyata mevzu teşkil et. 
mektedır. Bu gazeteler, Amerika 
hakkında çok enerjik bir vaziyet a
lınmasını istemekte ve Japonyanın 
meydan okumağa hazır olduğunu 

c;öylemektedirler. 

var. Almanya müstahkem hatları 
yarrnk için çok kuvvetli yeni tipte 
tanklar da yapmışa benziyor. 
Diğer taraftan İngilizler fevkala

de müsellah yeni Alman tayyareleri 
mfüşahede etmişlerdir. Bu tayyare. 
lerde silahlar ve mühim kısımlar 
zırhlarla muhafaza altına alınmıştır. 
Bu tertibatta, İspanya harbinde de 
tezahür eden Alman düşüncesinin a
lametlerini görebiliriz. Alınanların 
hedefi harp tayyareleri ile kara or. 
dularına, piyade ve hatta topçuya 
karşı harekete geçmektir." 

H A D i. S E L E R i N.. i Ç Y UZ Ü, 
1\fadam Taboufs yazıyor. 
Von Ribbentrop, İtalya Başvekili Sinyor Mussolin~ye 
hususi l.'lçiler göndererek, nazizm lehinde hayırhahlık 
gösterilmediği takdirde. Führerin İtalyada rakip biı 
rejime miizalıaret mecburiyetinde kalmasından balı. 

sederek, İtalyavı Almanya lehinde kazanmak için te. 
şchlıiisler hazırlamaktadır. 

Hitler, İtalyan sosyetesinde yapılan propagandanın 
şiddetlcııdirilnıe!'ilni emretmiştir. Bu propagandayı ya. 

panlar içinde asker olanlar, hücum kıtasına ve Gesta. 
poya mensup olanlar, geri çağnlmış ve bunlann yeri. 
ne kadıular, ticaret mümessilleri, sivil mühendisler, 
"neşe yolile kuV\et,, teşkilatı mümessilleri gönderil. 
miştlr. 

* Nazistler Balkanlara, kuvvet kullanarak müda. 
haleyi katiyen istemiyorlar. 
Geçen Sonkanunun 26 sında Bitler, erkdnıhar .. 
biyesile ve sair müşavirlerUe Balkan meselesini 
görüşmüş ve vaziyeti, aldığı son iki rapora göre 
tetkik etmiştir. 
Raporların biri topçu General Profesör Becher
dendi ve Almanyanın silô.h istihsali bakımından 
aksaklıklarını anlatıyordu. Bu rapora göre, "Or
dunun müteharrik kuvvetleri iyidir ve klif i de
recede silahl.ıdır. ihtiyat kuvvetleri kô.fidir. Fa. 
kat Almanyanın zayiatı artarsa, tJillih istihsali 
kô.fi gelmez. Hatta bugünkü ihtiyat sillih ve ma
teryel, Almanyamn bütün kuvvetlerini ha.rekete 

rapor, Bıılkanlnra karşı açılacak harbin tehlikelerın. 

den bahsediyordu. Bu rapora göre Almanya, Roman. 
yaya girecek oJursa. müttefiklerin nıüzaharetlni Jıaiz 

olan müsellib mukavemet ilekarşılaşacakbr. Onun 
kin, burada Hitler tarafından tasavvur olunan kuv\'e
tin iiç mislini kullanmak icap ediyor. Bu da Almanya. 
Jun bütün askeri vaziyetini sarsabilir. 

Rapor, şa ~özJe-rlP bitiyordu: ''Balkanlann hnı?iinkii si. 
yasi ''aziyeti. Almanyaya muvakkat bir mühlet ver. 
mcktedir-

* Her Hitler silaJı istihsalinin kafi olmadığım işi-
tir işitmez: 
"Bugünden 1911 senesinin ilkbC1lıarrna kadar 
lıarbi idareye yaramıyan hiçbir şey, bir düğme 
dahi imal olunmıyacaktır,, demiştir. 

~ * 
RalkanlaTa gelince- ffitler, harbe glrmedP.n. BaTJmnla. 
rın hiç olmazsa iki nıemleketinden istediği imtiyazlan 
koparar~~m söylemiştir 

Ertesi giin, İtalya ile anla!jıma bir emrivaki oJdu. 

Fiyatlarda Ucuzluk 

Yazan: 8. FELl 

Fiyatlar diiştü diyorlar. :N 
den düştü? Diye sormay 

Allah kimseyi düşürmesin! Fiy 
bile düşmesi bizim gibi milrüvveı 
hibi yiğitlerin hoşuna gitmiyor. () 
için onun da düşmesine imkan 
miyoruz. Ne diyelim! ruhum1 
alicenaplık var. 

i Lakin biitün gayretlerimize 
men fiyatların düştüğünden hah~ 
yorlar. Ben şahsen farkında deg 
Ama gazeteler p"rinçte iki, yı 

beş, nohutta bir kuruş, kuzuda 
koyunda beş kuru~ düşüklük oldı 
nu söylüyorlar. Yirmi kuruşa sai 
pirincin şimdi otuz sekiz kuruşa 
tılması bir düşüklük değildir 
kırka satılmadığı için de iki kı 
düşmüş diye müteselli olabiliriz. 

Buna şükredelim ve birlikte 
N asreddin Hoca fıkrasını hatır 
lım: 

Hoca merhumun komşula~ 
bir fakir köylü varmış ki; iki ~ 
ğu bir kansı ile bir tek od~aa 
bir keçici ile bir ineğini de kulü 
yanındaki ahırcıkta barmd · • 

Fazlaca sıcak yapan bir yaz 
simi, adamcağız o kadar bun 
ki; bu sıkışık vaziyete bir çare 
mak için her derde deva bul 
söylenen Nasreddin Hocaya 
caata karar vermiş ve gitmiş, d 
n.i anlatmış, Hoca sormuş: 

- Pek mi sıkıbyorsunuz? · 
- Ne söylersin Hocam! Bir 

iki çocuk, bir bizim ev uşağı. 
can bir küçük odada bu sıcak 
lıyacağız. Şuna bir çare. 

- Öyle ise yann akşam keçi 
daya al! 

- Aman Hocam! 
- Oğlum! Ya beni dinler, öv 

rimi tutarsın. Yahut bana bir 
müracaat etmezsin! 

Hocanm bu kat'i cevabı flz 
köylü ~ekilmiş gitmiş ve nasihat 
cibince o geceden itibaren keçi 
odaya alıp yatmış. 

İki giin sonra hoca köylüye r 
dığı zaman sormuş: 

- Nasıl! Dediğimi yaptin mı? 
- Yaptım hocam! 
- Rahat ettiniz mi~ 
- Ne gezer! Daha beter oldu 
- Öyleyse bu akşam... İne 

odaya al da iki gün sonra bana 

Kiiylü evine dönmüş. O gee 
itibaren ineği de odaya alnm;lar 
bii hayat bir cehennem olmuş. 
biri de gözlerini kırpmamıstır. 
cuklar ağlamış, keçi bağırm;~, 
de böğiirmüş, velhasıl berbat ol; 
lar. 

İki gün sonra köylü hocaya ge 
zaman uykusuzluktan bitap ha 
miş. Hoca bermutat: 

- Ne haber? Diye ııornıuş. 

- Bittik hocam? Artık dayan 
halde değiliz. 

- Ya!!? Demek pek sıkıştımz 
- Sorma ağam, sorma! Ama 

ze bir rare! 

- Öyle ise bu akşam keçiyi 
ra koy! 

Köylü hemen hocanın dediğini 
mış ve ertesi gün Hocaya gidip: 

- Aman hocam Allah razı ol 
Biraz gözümüz açıldı! Diye tc~c 
etmiş. Hoca: 

- Bu akşam ineği de ahıra al 
Tavsiyesinde bulunmuş. Köylü 

şarak evine dönmüş ve derhal i 
de ahıra geçirmiş. Bundan iki 
sonra Hoca köylü~·e rastgelmiş 

- Nasılsınız bakalım? Diye 
muş: 

- Var ol Hocam! Şİmdi rah 
Artık! Uykumuz da yerine ~eldi, 
batımız da! Diye memnuniyet be 
etmi,. 

Bu kıssadan hissemi7.i almak jı;: 
sek şu neticeye vanrız ki: Be 
görmeyen kötüye razı olmaz. 

Adliye Vekili Okya 

Konyaya Geldi 

geçirmeğe yetişmez.,, 

Von Rlbbentroı,.un, Balkanlardaki Alman sl.'firlerlne 
vcrdiğı yeni talimat ta, buna delalet ediyor. Bu tali. 
matın hulasası, Balkanlarda bir blok teşkiline mani 
olmak, ve kiiçiik devletlerin Almanya He iktısaden 

bağlanmanın faydalarını ileri sürmek. Bundan başka 
Alman:vanın Balkanlardaki bütiln emellerini mohnfa
%8 ettiği \"e her halde Adriyatiğe lnecdinf söylemek. 
Fakat İtalya ile mesele rıkarmamağa dikkat etmek ve 
Rerli,n ile Roma arasında blı antant kordiyaJ bulundu. 

ğunu J?i•stermek. 
Vali Bugün Geliyor Fakat Ralkanhlnr vaziyete vakıftırlar. Ve Mussoltni 

Konya, 9 (Tan Muhabirinden) 
Tetkik seyahatinde bulunan Ad 
Vekili Fethi Okyar, yanında r 
ve kerimesi olduğu halde ve mai 
erkanile birlikte bu geceki trenle 
deden şehrimize geldı. İstasyo 
merasimle ve kalabalık bir halk 
lesi tarafından karşılandı. Vekil 
rm adliye teşkilatını ve ceza e 
ziyaret edecek, sonra parti ve b 
diye tarafından şereflerin~ verile 
ziyafetten sonra pazar günü Beyş 
re gidecek, ayni günün akşamı, 
yon istikametinde tetkik seyaha 
devam etmek üzere buradan ay 
caktır. 

Ankara, 9 (TAN} - Vali Lutfi • Diğer rapor, Almanya erkinıharbiyeslndendl. Ve bu de, çok hünerli bir siyasidir. 

~dar 19~5 trenilc ~tanbulahar~u----------------------------------------------------------------------------------ı-----------------ıs;et 
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l Cf/K~:11tı•l Türk artistlerinin ve Türk fllimciliğinin en. güzel eseri 
Türk sinemacılığına en yüksek şeref mevkiini verdi 

lstanbulun en büyük MELEK ve i P E K 
Ankaranm en büyük y E N i ve H A L K 

lzmirin en büyük E L H A M R A 
Sf NEMALARINDA BiRDEN GÖSTERiLECEKTiR. 

F'ılınin birinci şeref temsili 14 şubat çarşamba akşamı 
Yalnız MELEK Sinemasında 

Bu mfü:amere için numaralı koltuklar bugünden itibaren MELEK kişesinde satılmaktadır. , .......... ._ ........ _____________ ..:n ____________ , 

~ ................................. ...: ..................... . 
BUGÜS 

MELEK 
Sinemasında 

Bütün Dünyanın Alkışladığı Bir O P E R A 
PUÇÇINI 'NİN ÖLMEZ ESERi 

MADAME 
BAŞ ROLLERDE.: 

BATERFLAY 
Milano Skalası ve Berlin Operası Baş Muganniyesi l\ıf A R İ A C E B O T A R. l 

ve Roma Operasının 120 kişilik me~hnr orkestrası J 
Filme iliive olarak RENICl.İ MİKİ MAUS, ve l'tIETRO .RJR.N'AL en 

'91!11••• ~n dünya havadisleri Bugün saat 12 45 ve 2 30 da tenzilatlı matine 
--w , ..................... ____ __ 

BUGÜN -

J 

TAKSIM SINEMASI 
Milyonlara mal olmuş, muazzam dekorlar arasında fevkalade bir figüran kütlesinin iştirakile 

korsanların hayat ve aşklarına dair çevrilmiş 

KORSA N iNTiKAM 
Deniz mtıharebelerl.- A.§k ve kahramanlık maceralarlle dolu emsalsiz film başlıyor. Baş Rollerde: 

ER O L L F L Y N N 'İn Avrupalı rakibi C l R O v ER A ı --. ı 
tıaveten Harp ve diinya bavadislcrt Bugün saat 1 ve 2.30 da tenzilatlı matineler 

___ , 
Türk Tiyatro Artistlerinden 

l\leşhur Bayan 

t.;EBİBE 
Bu Akşamdan itibaren 

NOVOTNI 'de 

11\j HALKEVLERlNDE: 
Fatih Halkevlnden: Evimizde lotogral 

amatörlerinin eserlerinden mürekkep ha
zırlanan (Birinci Fotograt Sergisi) Cu
martesi günü saat 15,30 da açılacaktır. A
çılma törenine arzu eden bütün yurddaş
lar ve evimiz flzalanıu çağırınz Sergi, 
25-2-940 Pazar gününe kadar her gün sa
at 10 dan 20 ye kadar isteyenin ziyareUne 
açıktır. 

J 

' ÇEMBERLITAŞ 
SİNEMASINDA 

Bu akşam 

Münir Nureddin 
KONSERİ 

Tel : 22513 

' 
Okuyacaktır. , ....................... , Halkevinde Konferanslar 

~ATROLAR 
oŞebir Tiyatroau 

Dram Kıaınuıda • O KADIN • 
1r""1llledi Kısmında e OGLUMUZ • 

ÇOCUK OYUNU 

Hallı Opereti 
e LA MA8 KOT . 

1 
Fatih Halkevlnden: Cumartesi günil sa:ıt 

8.30 da muharrir ve Profesör Suphi Nuri 
İleri tarafından "Bugünkü harpte Türk.i
yen!n gayeleri" mevzulu bir konferans ve
rilecekth'. Davetiyeler ev direktörlüğün· 

den alınabilir. 

• 
Betlktaı Halkevlnden: 
Fotograf ve resim serıtllerl 21 fUbat çar

şamba günü açılacaktır. 17 şubat cuma.r. 
tes.i f(inü akşamına kadar get.l.rllecek eser
ler kabul edilecektir. 

Durtfu.. Düşündü .. Biribirine uymıyan fi.kirlerle 
çarpıştığını gösteren hareketlerle kaşlarını çatıyor, 

gözlerini açıp kapıyor, ellerini biribıri içinde uğuş. 
turuyordu. 

T 
A 

N 

ı 

s 
GÜNAH ÇOCUGU . 

1 

n Son dünya haberleri 
e Bugün 2.30 ve 5.30 da 
m 

GÜZEL ESİRE 
a 
s Tamamen Renkli 

1 Pazar 11 de 15 Kuruş 

1 

ı• Bu Pazartesi Akşamı SARAY Sineması 

1 

Parisin büyük muzik · hollerinin muhteşem dekorları arasında geçen 
Hissi ve müessir 

, Z A Z A 
Fransızca sözlü büyük aşk filmini takdim<' edecektir. ' 

Baş Rollerde: 
CLAUDETTE COLBERT 

vo 
HERBERT MARSHALL 
BİB AKTRİSTİN HAYATI ... BİR KADIN KALBİ... 

D~nyanın bü~ün li.sanlann:ı tercü ne edilen ve Fransa Tiyatro aıe 
mınde fevkalade bır muvaffakiyet kazanmış olan bu şaheser, göz ka-

\, maştırıcı dekorlar arasında sinemaya çevr~iştir. a •wmai 

G~ 
336 Doğumluların 

Yoklaması 
Bakırk8y Aııkerllk Şubeılnden: 
ŞubemJze kayıtlı yerli ve yabancı 336 

doğumlulann ilk yoklamalarına 9 Şubat 
940 günü baslanarak 23 şubat 940 günO 
nihayet verilecektir. AlAkadar eratın nütus 
eüzdanJan \'e 4 kıta fotograflarile müra
caat etmeleri. .. 

Kadık!5y Askerlik Şubeı1nden: 
336 doıiumluların ilk yoklama başlan

gıcı 15.2-940 perşembe günüdür. Şube 

mıntakası dahilindeki mahallata mahsus 
cetveller ait bulundukbn mahalle mü
messillerine gönderilmiş ve müra<'aat gün
leri de tesbit edilmiştir. Her mahalle için 
tefrik e<lilen günlerde sözü geçen bu do
~umlu erler mahalle mümessillerile son 
nUmuncslne muvafık nüfus cüzdan ve in
ce kağıtl! üçer adet fotograflarını hami
len şubeye müracaat edeceklerdir. Milra
caat mahalli askerlik şube bimısıdır. 

~ --- -~ 

BORSA 
9 - 2 - 940 

Londra 5.21 
Nevyork !30.19 
Paris 2.95 
Milano 6.6375 
Cenevre 29.1011 
Amstcrdam 69.3433 
Brüksel 21.8225 
Ati na 0.965 
Sotya 1.57875 
Madrld 13.1575 
Buda peşte 23.29 
Bükreş 0.965 

~~~~~ma a~:9~~:ı 
Stokbolm 30.8275 

ESHAM VE TAHVlLAT 
Ergani 19.88 

' Sıvas-Erzunım V 19.32 
Sıvas-Erzurum VI 19.20 1 

-~-" 
TEŞEKKÜR 

Bu hafta içinde birbirini mütca. 
kıp ebediyete intikal eden sevgili 

•••••••••••••••• -f Mi L L i ı~ 
•••••••••••••••• 

Gayet büyük nıasrallarla Süper 
Filin ve tabii renkli olarak çev
rilmiş olan 

Shirley Temple ·nin 
en son harikası 

KÜÇÜK 
PRENSES 

i görünüz. 
Ayrıca: 

Buıriinkü korkunç casus harp. 
lerini baştan başa yaşatan 

CASUS 
İNTİKAMI 

Müstesna programın son günleri 

" f ii:ei:iôA~·-: ..... ., 
t •............. 1 , '\ 

lsAKARYA 
Sinemasında 

CENUP POST ASI 
Görülmemiş yeni bir Fransız iilml 

Baş rollerde: 

PİERRE - RİCHARD 
WİLM • CIIARLES 

't1A1'JVT •·- TA1U:'l.T 'l"Tn.Tm _ 
Ayrıca; Büyük casusluk filmi. 

Vatan Bekçiliği 
Baş r ollerde: 

CONRAD NAGEL -
ELEANOR HUNT 

h~veten FOX JURNAL en son H:ırp 
ve dunya haberleri 

Bugün saat 1 "e 2.30 da tenzilAtlı 

matineler 

~------' anne ve babamızın gerek cenaze me.. V E F A T 
rasimine iştirak suretile ve gerekse . . , .. _ . . 
telgraf ve mektup ile, veya bizzat -~mm!et . Umunu~ e Mudurıyetı 
teşrif ederek derin acılarımızı pay. mutekaıtlerınden Bay Sadullah A
laşan ve bizleri tesliyeye şitaban 0_ katın kaynı valdesi, Lorens Tefak 
lan bütün akraba, chibba, dost ve Radyo şirketi sahibi Sadettin Sön
meslekdaşlarımıza ve hastalıkları es- mez ile Maarif Vekaleti miifettişj 
nasında mesleki vazife ve hazakat. Fethi İsfendiyaroğlunun Büyük ka • 

!erini esirgemiyen muhterem tıp ÜS- yınvaldeleri (Fatma Cenaniyar) ve
tadlan General doktor Tedik Sağ- fat etmiştir. Cenazesi bugün Sovana
lam ile, doktor Hasan Vasıf Somyü- ğa mahallesindeki konağından öğle· 
rt>k'e derin teşekkür ve minnettar. yin kaldırılarak namazı Beyaztt u
lıklanmızı arza muteber gazetenizin miinde kılınacak ve Eyüpsultandaki 
tavassutunu rica eyleriz. makberesine defnedilecektir. 

Doktor Zeki Nasır Darker Çok haynhab olan merhumeye Al-
Eczacı Hiiseyin Hilmi Barker lahın ralımP.tini dileriz. 

ANKARA RADYOSU 
Türkiye 

I Türkiye 
Radyodlüzyon Postalan 
Radyosu Ankara Radyosu 
Dalga Uzunluğu 

T. A. P. 31.7 m. '4611 Kes.. 20 ltw. 
1648 m. ~82 Kes 120 Kw. 

Cumartesi, 10. 2. 1940 
13.30 Program ve memltket saat ayan, 

13,35 Ajans ve meteoroloji haberleri 13 50 
Türk müziği. Çalanlar: Reşa~ Erer, 'R~en 
Kam, Fahri Kopuz, İzzettin Ökte. 

1 - Okuyan: Necml Rıza Alııskan: 
1 - Kemani Rıza: Hicaz şaro (Pek ce

facusun sana yoktur bedel), 2 - Suphl 
Ziya: Hicaz şarkı (Dilerim buse olup kal· 
mağı her an dudağında), 3 - Şevki Bey: 
Hicaz şarkı (Bir taraftan üzüyor gönlil· 
mü), 4 - Rıfat Bey: Hicaz şarkı (Sislen
di hava tarfı çemenzarı nem aldJ). 

2 - Okuyan: Semalıat Özdenses: 
1 - Bimcn Şen: Segah şarkJ (Sun da 

içsin yAr elinden), 2 - Segib şarkı (Sev. 
da okunur), 3 - Lemi: Uşşak şarkl (Seni 
arzu eder didelerim), 4 - Şemsettin ZiYa: 
Uşşak türkü (01 şflhi sefa perveri gör
düın), 5 - Uşşak türkü (Yürü dilber yü
rü ömrümün varı). 

14.30 Müzik: Riyasetl.cflmhur Bandosu 
(Şef: İhsan Künçer): 

1 - Gabriel Pares: Marş. 
2 - E. Rameau: Dardanus'den Rigan

don dansı. 
3 - A. B-Orodine: Prlncl Igor operasının 

uvertürü. 
4 - Maurice ~avel: Bolero. 
15.15 Konuşma (Kadın saail). 
18,00 Program ve memleket saat ayan, 
18,05 Müzik: Radyo caz orkestrası, 18,40 

Konuşma (Yurt bilgisi ve sevgisi), 18,55 
Serbest saat, 19,10 Memleket saat ayan, 
ajans ve meteoroloji haberleri, 19,30 Türk 
müziği: Kemençe ve kanun Ue saz eserleri, 
Kanun: Vecihe; Kemençe: Fahire Fersan. 
19,45 Türk müzi~i. Çalanlar: Ruşen Kam. 
Reşat Erer, Fahri Kopuz, İzzettin Ök!:e. 

1 - Okuyan: Radife Erten: 
l - Lemi: Sultaniyegih şarkı (Andı!t· 

ça geçen günleri), 2 - Yesari Asım: Sut.. 
taniyegnh şarkı (Biz Heybelide her gece 
mehtaba çıkardık), 4 - Uclt Eşref: Suzi .. 
nak şarkı (Günden güne efsun oluyor). 

2 - Okuyan: Sadi Hoıeee: 
l - Numan Ağa: Hüseyni aşiran şarkı 

(Bir mecliste ol yar ile buluştum), 2 -
Zeki Arü: Hüseyni eşiran şarkı (Başla
dJm feryada), 3 - Sacü Hoşse~ TQr!dl 
(Bağa girdim). 

20,10 Kcınu~ma (Günün meseleleri) 20,25 
Türk müziği: Fasıl heyeti, 21,15 Müzik: 
Küçük orkeı;tra (Şet: Necip Aşkın): 

1 - Kutsch: Macar marşı. 
2 - Drig_o~ Ar.lekenin milyonlan (Se-

renad). 
3 - Lehar: Şen Dul operetinden pot-

. 4 - Manntred: Karmençit.a (S"erenad}· 
5 - Kalman: Cambazhane prensesi o. 

peretinden potpuri. 
6 - J. Strauss: Sabah yapraklan (Vals) 

22,!5 Mer.,Jeket saat ayarı, ajans haber• 
leri; ziraat, esham - tahvilat, kambiyo ..ı 
nukut borsası (Fiyat), 22,30 Konuşma (Ec
nebı dillerle - Y:ılnız kısa dalga posta• 
sile), (Saat 23.00 e kadar yalnız uzun .. 
dalga postasile), 22,30 Müzik: Cazband PL 
23,25 - 23,30 Yarınki program ve kapanıs. 

Ecnebi İstaııyonlarnda 

Türkçe Neniyat 
L10ndra 31 ve 49 ınetre üzerinden saat 

18,55 de: Faris 40 metre üzerinden saat 
20.25 de; Roma 31 metre üzerinden ve orta 
dalgada Roma ikiden saat 21 de. 

İki Sabıkalı Tevkif Edildi 
Sabıkalılardan Suphi, Sirkecide 

vagonlardan kömür çalmak. yine sa• 
bıkalılardan Panayot Emniyet neza
retinden kaçmak suçlarile adliyeye 
verilmişler, Sultana!:ımet birinci sulh 
ceza mahkemesi kararile tevkil edil~ 
mişlerdir. 

- <.zordiın mü sen avukatı.. Canın varsa otu~ 
rna ~imdi. .. 

Gülüştük ve o gitmedi, akşam yemeğin3 ka!dı. 

- Bu güzel projemiz maalesef şimdilik yapıla
mıyacak yavrum. Ben yarın sabah Adanaya gidiyo
rum. Bır, bellC iki ay orada kalacağım. Yapılacak b:r 
Ç\lk işlenm var. Döndüğüm zaman eğer siz hila bu
rada iseniz n havalar güzelse beliti bir gün bu ge· 
zintiyi yaparız. 

Yazan: 'MUAZZEZ TAHSiN BERKAND No. 23 

Fakat aramJzda büyük bir bağın koptıığu belli idi. 
Bir türlü bir kaç gün evvelki tabiiliğimizi bulaını.., 
yorduk. DayJm bile durmadan ona gıdeceğinden 

bahsediyor, başka bir mevzu üzerinde konuşamıyor, 
her za.'1lau olduğu gibi şundan btından, bilhassa 
müşterek hatıralarından bahsetmiyordu. 

Dikkat ediyordum, Mehmet Bey, benim götle• 
rimden kaçıyor. bakışlarımızın çarpışmaması ıçın 

müteyakkız dMvranıyordu. Bense onu göz hapsinrle 
tutarak yüzünden geçen bin bir düşünceyi yakala· 
mak, bizden nıçın kaçtığını, neden ban:ı karşı değiş. 
tiğini c-nlamıya çalışıyordum. 

Bunları Eöylerken başlangıçta sert, batta dür:işt 
olan sesi S:ln.lara doğru yumuşadı, af istiyen bir a-\ 
henkle titredi. Bana gelince birdenbire soğuk bir su 
içine düş niı~üm gibi şaşırmıştım. Bir sey diyecek, 
ne olurs; olsun, nasıl olursa olsun bir iki kelim~ sôy. 
liyecek kuveti bulamıyor ve bu aczime öfkelenerek 
kendı kendimi yiyordum. Bereket versin ki, gözlf:ri 
önünde geçen bu gizli faciayı farketmıyecek: kadar 
sai Lir adam olan dayım söze karışarak vaziyeti kur. 
tardı. 

- AC:aııeya mı gidiyorsun? Böyle topsuz tüfek 
siz_. 

- Acele bir işim çıktı. 
- Ne işi bu böyle? 
- Bi:rırn portakal bahçelerindan blrine bir t~ 

cavuz olmuş ts ... 
- )::>k canım! Gel anlat şu işi baka1un:· 
- lJef!nıez birader, vazgeç, bir çoK mahkeme ve 

avukat patırdısı. 
- Iş mahkemeye düşmüşse bir kaç sene sürer, 

sen de o müddet içinde Adanada oturmaktan bıkar, 
tek.car yE>J.ıtenleri garba doğru açarsm. Biz; de seni 
ıw.cak ~·ine on sene sonra görü.rüı:, 

:,_ Hayır, bu defa artık memleketten uzaklaş

mamıya karar verdim. 
- Biz seni ve senin gibileri çok dinledik oğlum. 

Malfun ya. all§mış kudurmuştan beterd.ır derler. Bir 
defa gezmenın, yer değiştirmenin zevkini alıp göç~be 
hayatına alışı:r.ış olanlar bir daha o iptiladan kendi
lerinı zor kurtarırlar. Rahat ve konforlu bir evde 
yaşamak r.ıle onlan sıkar, her zaman içın gözleri u.. 
fuklarda dolaŞU', daha, daha uzaklardakı yenilikleri, 
tatılmamış zevkleri, görülmemiş köşeleri arar. 

- Hayır,, bu defa kararım katidir. Adanadan Is
tanbula avd~t edeceğim ve artık memleketten dı~arı 
çıkmıyacağım. Senin dediğin yenilikler beni cezbet. 
miyor, tekrar göcebe hayatına avdet etmek cesare
tini kendimde bulamıyorum. 

iki erkek konuşuyorlar, konuşuyorlardı. Bana 
gelince, biraz ötedeki masa üstünde iş işliyen yenge
min yanınA oturmuş, o gelmeden evvel örmekte ol· 
duğum bltizu tekrar elime alıp onunla meşgul oluyor 
görünmek istemiştim. Hakikatte onların sözlerinin 
bir tek kelimesini kaçırmıyor, helecanımı belli et.a.e
mek için bir söz söylemiye korkuyordum. 

·::::: Demek yarın sabah. gidiyors!lll Mehmet! 

Il"i? 

:-- Evet. size vedaa geldim. 
- Akşam yemeğini bizimle bc.nsU'ÇJ, 3-eı.::uu aegtl 

- Kabil de.ğiL 
:- N çın? 
~Gitmeden evvel bazı kimseleri görmek istiyo. 

rum. 
- Sucan bir mazeret bu.. Vallahi dinlemem. 

Artık bu kadarı fazla.. Değil mi. hanım% 
Yengem başını kaldırdı: 
- Ben de akşam yemeğini beraber yeriz diye . 

scviniyorc!um. 
TE:hfu:t:nm yaklaştığını hissettiğimden kendimi 

hazırlamıştım. Dayımın arkadaşını alıkoymak için 
en son çare olarak benim yardımımı istiyeceğini bi. 
liyordum r.ıtekim öyle oldu. 

- Ayşe yalvarırsa mutlaka kalır, onun sözün. 
den dışarı çıkama%. 

- Başımı kaldırdım, sakin görünme!t istiyen 
bir tavırla ona baktım. 

- Amıralin de bu son geceyi bizim1e beraber 
geçirmekter. memnun olacağını ümit ediyoru~ 

D&yım, katmerli bir kahkaha attı: 

Dediğim gibi o benimle darğın olmadığını her 
halile belli ediyordu, fakat bana karşı, büyük bir 
adamın çvk genç bir kıza karşı takındığı müşfik ve 
uzak biı tavu almağı münasip görmüştü. Niçin? 
Işte ben bunu anlamak istiyor, bunun için üzüliıyor. 
dum. Aı-ıımızcla.ki yakınlığı birdenbire açan ve tmnu 
derin bir uçu:-umla ayırmak istiyen bu adamın ba.. 
şının ıçinder. nasıl düşünceler geçmişti? Yoksa beni, 
kendisile meşgul olmıya değmiyen bir luz mı ad-ie
diyordu ı.rtık·~ Yoksa o sarışın kadın? .. Acaoa onu 
beraber götürecek mi idi? 

Yemek yenmiş, kahveler içilmiş, gece ilerle
mişti. Ben hala beynimin içini bu sonsuz düşünct.ler 
ve suallerle dıdiklemekte devam ediyordum. 

Mükalemenin durduğunu. kimsenfo fazla konu
şacak biı: şey bulmadığını gören yengem ortalığı can. 
!andırmak ıçın radyo çalmak istedi. 

{Devam1 varl 
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Milletleraraaı poırta ittihadına dahil 
olnu:ran memleketler için abone 
bedell mQdJet ıurasiyle 10. 111, t. 
S.5 liradır. Abone bedeli oeaındir 
Adres dellştirmek ili lı:u~tur. 
Cevap için mektuplara 10 lı:unışluk 
ı:ıul 11Aves1 l!lzımdır 

GÜNÜN MESELELER& 

Belgrat 

Konferansmdan 

Alınan Neticeler 
Yazan: Aka Gündüz 

B in bir çeıit ihtimallerle dolu 
olacaiı sanılan Belp-ad kon. 

ıferansının heyecanlı ıünleri geçip 
ıaflk6n ıeri dönünce vaziyeti dalıa 
~trafiı mütalea etmek kabil oluyor. 

Birçok entrikalar dönmedi değil, 
lclöndil. Fakat konferans işine başla
lYJP bilindiil sibi bitirince ıörüldü 
1d hiçbir 'aylun ihtimal o masada yer 
bulamUIUftır. 

Bu toplanmanın mahiyetindeki 
mtljterek samimilik ve itüf aklı fi. 
kirlu bbe birçok .pylerbı ciddi bir 
tekilde karar altına al.uulıiım öjret
ti: 

1 - Sulh uğrunda birlik; 
2 - SulhO. bozacak her hareketi 

def. için birlik; 
3 - Komşularla ve başka dev. 

!etlerle iyi geçinmek için birlik; 
4 - Balkanlararuı işlerin daha 

geni§ mikyasta görüşülebileceğine 
dair açılan yolda hüsnü niyet birliği; 

5 - Balkanlar arasındaki irtibat 
ve münasebetleri devam ettirmek ve 
geıililetmek için birlik; 

6 - lktısadi ve ticari bir anlaşma 
ve nizam koymak için birlik; 

7 - Balkan hudutlarının ve BaL 
kan işlerinin ancak Balkanlılar ara. 
sında halledileceğine dair birlik; 

8 - Sormadan gelebilecek herhan
gi bir harbi oldutu 8ibi kabul et. 
mekle beraber gelmemesine son de
rece çalışmak için birlik. 

Bualua • hiçbir tahlile tabi tut. 
mndan • öyle bir göz atmak bile a. 
hoan neticelerin Jıe kadar mühim 
ve hayati oldufunu ıöstermeğe ka
fidir. 

Bu sekiz esas noktanın yedisi sulh 
isteyen Balkanlann manhkı seyrin. 
deki lcaplardır. TabUdlr. Fakat bir 
nokta vardır ki ilk defa ve bu şe. 
kilde ıörüşülilp karan bağlanmıştır. 
O da bir ikbsadl ve ticari anlaşma 
ve nizamın kurulması noktasıdır, 

Anlatmalara dayanarak yflrilmi
yen bir iktuat ve ticaret aistemı sa. 
kattır. 

Bunun içindir ki Balkanlılar bir. 
birinin lhtiyaçlan üzerine müstenit 
hlr mflbadele nizamı kmmaia çalı. 
pcaklardır ve buna da vakit geçir. 
meden Balkan antantı ekonomi kon
seyinin eline .ereceklerdir. Bu hu. 
•asta lhun -plen kananlar, talimat. 
nameler, usuller bir aa evvel hazır. 
lu_.:aktır. 

Dlf alıcılar bakında bi~k nua. 
d,..ler, rivayetler, alzJer ortaya çı. 
kıyor. Sanılıyor ki cbt piyasa pek 
mllkemıneldir de Balkanlar bu ai. 
meti anhy8JIU7orlar. MeaelA sırası 
selsin ıelmealn bat müfteri olarak 
Almanya ıösterlllyor. Fakat Alman. 
)'aDln alıt veJ'if buaUMUlda nasıl bir 
;rot takip ettijinden bahseden yok. 
Hakikat ıudur ki Abnanya bugün ik.. 
tı..t n ticaret alatemlerine uygun 
bir 1'0lda yilrilmilyor. İstediği mab 
alıvor, parasını ya vermiyor, ya ve. 
remlyor, yahut vermek istemiyor. 
Parumı vermeie kalkıpa ıu mal 
111'JUD çıkmadı, bu mal mostrasına 
benzemiyor diye birçok müşküller 
{lkanp karatla,mıı fiyatlarda bile 
temlllt yapıyor· Slparlf mahalline 
8itmlt olan bir malın da geriye geti. 
rilmeal sor delil de imklnsız oluyor. 
Mübadele iti de dllrilstlüie aykın 
haller alıyor. Vermesi lizım ıelen 
maddeler ve mamailler yerine tutu. 
yor bozuk radyo maldnelerile mo. 
cluı ıeçmif dikit makiDf'leri limon 
auyu çıkaracak hırdavat ,eyler gön. 
deriyor. 

Bu yüzden Balkanlar lktısadiya. 
tında ıittikçe ıenitlemek istidadı 
sösteren bir alzaımıslık peyda olu.. 
yor. Biz bunlan söylemekle Alman-
1anın biraz zorbabia benzlyen açık. 
gözlük ılstemini tenkit etmek iste.. 
miyorm. Nasıl bir sistem takip erler. 
ae etsin o kendi bileeeii ittir. Al
nıanya~ bir misal olarak kaydettik. 
Maksadımız Balkanlann iktısadiya. 
tında bir nizamın ne kadar lilzumlu 
olduğunu ıöstermektlr. Yoksa Al
nıanlarn Balkanlardaki ferdi ticaret 
muameleleri hiç de pkancı değildir. 
Fakat büyük bir iktısat sahası için 

Sinemanın bir kültür vasıtası olan kıymeti nedir? Bu sualin cevabını araıtıran 

muharrir, bu yazıda sinemayı alakadar eden muhtelif meseleleri tetkik ediyor : 

o o o 

Sinemaya H ikim 
Olan Kuvvetler 

B ütün dünyad.a, en zenginin-
den en fakirine kadar bü

tün insanları kendine çeken sine
manın, bir ktiltılr vasıtası olarak 
kıymeti nedir? 

Bu sualin cevabını verebilmek 
için, film tekniğinin mekanizm.ısı
na nüfuz etmek, sinemayı alaka. 
dar eden muhtelif meseleleri tet
kik etmek lazımdır. 

Evvela, sinemanın çok kısa bir 
tarihçesini yapalım: 

tiç bin sene, belki daha fazla bir 
hayata malik olan tiyatroytt naza. 
ran sinemanın ancak kırk senelik 
bir hayatı vardır ki, bunun on beş 
senesi, yolunu aramakla geçmiştir. 

1895 senesi Paris!e halka arze
dilen film, Lumiere fabrikasından 
amelenin çıkışını gösteriyordu. 
Gülünç bir vakayı temsil eden 
• 18 metre uzunluğunda ve iki 
dakika devam eden - diğer bir film 
de, ilaveten gösterilmişti. 

1908 senesi Pariste, Mesina zel. 
zelesine ait bir film çevrildi. Bu 
devirde, sinema salon tarının zifiri 
karanlığı, yankesiciler ve yangın 
tehlikesi halkın sinemaya o kadar 
yaklaştırmıyordu. 

Ayni senede, tiyatro sinemaya 
karıştı. Komedi Fransez artistle. 
rinden Albert Lambert ve Robin. 
ne, Le Bargy, bir film çevirdiler. 

Bundan sonra, (tsanın Hayatı) 
gibi dini mevzulu filmleri, polis 
ve hafiye romanlanndan adapte e
dilmif fılmleri, Rigadin'in komik 
fihnlerlni görüyoruz. 

1920 senesine doğru sinema tek
niği tekemmül etti. Bu, muazzam 
vaz'ı sahneler, müthiş masri.flar 
devridir. 

(1920 - 1928) seneleri, sinema. 
nın azami inkişaf devresidir. Bil. 
hassa Şarlo'nun (Şarlo Asker), 
(Altına Hücum) filmleri, büyük 
şöhret ve muvaffakıyet kazandı. 
lar. 

Fakat sessiz sinema, 32 yaşında, 
yani sesli sinema doğduğu gün öl. 
müş sayılır. İlk sesli sinemanın 
büyük eseri, zencilerin hayatın~ 
ait olan Halleluja filmidir. 

Bugün hemen bütün Avrupa 
memleketlerinden, birçok 

Amerika memleketlerinde, Asya.. 
nın ve Afrikanın bazı memleketle. 
rinde film çevrilmektedir. 

1933 senesi dünya film istlhsalAtı 

2.100 ü bulmustur. Kemiyet bakımın
dan Japonya 750 filmle en başta gel
mektedir. Amerikanın 700 dür. 

Amerlkada Film sanayii Fox, Metro, 
Paramount gibl muazzam ılrkeUeri~ 
filın tr&Uerinln elindedir. 

Amerika sinema sanayii 250.000 insan 
kullanmaktadır. Amerikada slnema sa
naytlne yatınlmıı olan para 2 milyar 
dolan bulmaktadır. Dünyada mevcut 
52,000 sinema salonundan 18.000 t A· 
merlka Birleşik Devletlerlndedir. 1938 
senesi, Amerikadaki sinemaların va. 
ridatı 1 milyar dolardır. 

Sinema dünyayı o kadar sarmış, sl
nema artlsUeri o kadar büyük söhret 
kazanmıı\ardır ki, Valentlno'nun tabu
tunun önU."lden on binlerce insan geç
miştir. Greta Garbonun bazan bir hat
ta içinde 15.000 dt>.n fazla mektup aldı_ 
tı olmuıtur. Holl'.J ut hergün, dünyanın 
her tarafına. hususi makinelerle artist
lerin imzalan konan binlerce totograf 
göndermektedir. 

Sinemanın az zamanda bu ka. 
dar büyük ve görülmemiş bir ala-

ferdi işler kili görülebilir mi? -ı 
İşte bu maksatladır ki Balkanlılar 

hiç olmazsa kendi kar§ıhkh ihtiyaç. 
lan için milşterek bir usul ve nizam 
kurmaia azmetmişlerdir. 

Bulgarlannki gibi henüz tamamen 
hallolunmak imkinı bulunamıyan 
siyasi i§lere gelince; bunlan da, da. 
ha geni' dn,nnebilmek fınatını ve. 
recek zamana bırakmak dojru olur. 
Nitekim de böyle olmuttur. 

Ve bu konferansın getirdiği ni. 
metlerin en birincisi tudur ki bir ta. 
kam yerlerde konferans akabinde bu 
balın çözülüp dafılıvereeeii zanno. 
luna dururken billkla daha satlam, 
daha temiz ve daha kuvvetli olarak 
ortaya çıkmı,tır. Hayal inkisanna 
uğrayanlara bir şey denilemez, ıa. 
dece ıu denilebilir ki biz Balkanlılar 
ve sulbü sevenlu bundan memnu. 
nuz. 

YAZAN: 

Sadrettin Celal Antel 
ka uyandırmasının sebebi nedir? 
Halk, neden, giyece~inden ve yi
yeceğinden keserek sinemalara akın 
etmektedir? 

Bu sualin cevabını vermek o kadar 
güç değılrllr. 

Hayatın yeknasaklı~ndan, sıkıntıla

nndan usanan lnsanlar, daha güzel ve 
daha pnrlak ve zengin bir hayatı, ha
yalen olsun yaşamak, günün dertlerini 
ve (izüntillerini unutmak, avunmak içln 
sinemaya gidiyorlar. 

Bılf il duyamadıklan zevkleri ve he
yecanlan duymak, her cinsten tema.. 
yüllerini hiç olmaZ!a ideal pltında tat
min etmek arzuslle sinemaya akın edi
yorlar. 

Film ttkcarlan, kllltarsüz yahut kal
W.rü mahdut olan geniş halk kiltlelerl
nin basit ve ip'\1at ze\•klerine ve te.. 
mayüllerlne hitap edecek mahiyette, göz 
knmaştırnn. havretlerde bırakan, gö
rülmemiş sahneleri ve hayatlan can
landıran, benliklerini kuvvetli heye
canlarla sarsan Ben - Hur ve Napolyon 
gibi zengin ve muhteşem filmler mey. 
dana getirmektedirler. Yalnız Napolvon 
filmine 40 000 figuranın iştirak etUğt 

söylenmektedir. 

Sinema sahipleri, halkı sinema. 
Ya celbetmek için, sinema salonla. 
nnı da, gittikçe daha güzelleştir. 
mekte, daha cazip bir hale sok. 
maktadırlar. Pariste 1927 senesi 
acıtan Paramount sinema salonu 
2.000 seyirci alacak kııdar biivük. 
tür. İçinde 5000 elektrik lambası 
varoır. 

Bundan baska sinemalı:ırda hal. 
ka, zengin varvete numaraları da 
gösterilmektedir. 

Tarihini ve coğrafvasın1 kısa. 
ca gözden ızeçirdiğimiz sine

ma hakkında, birbirine tamamen 
zıt iki nokta! nazar, iki hüküm 
mevcuttur. 

Anatole France, daha başlan
gıçta. sinemayı tel'in etmişti 

"Sinema. en kötü halk idealini 
maddileştirm~ktedir. Bu. dünya. 
nın sonu değil, medeniyetin sonu. 
dur.,, 

Rene Doumic'e göre sinema, 
"Barbarlr~a doğru, endişe verici 
bir dönüştür.,, 

Bazı kimseler, Rolivut stüdyo.. 
lannı, bir tarafından canlı do~uz 
giren, öbür tarafından jambon çı. 
kan Şikago mezbahalanna benzet.. 
mektedırler. Sinemada domuz, sa. 
nat eseridir, senaryodur; jambon 
da meydana gelen filmdir. 

Fakat bir kısım mütefekkf rler 
de, birinci telikkinin tamamen ak
sine olarak, sinemayı, yeni bir ar
tistik hayatın başlangıcı olarak 
seliunlamaktadırlar. 

Bunlardan Andre Maurois, sine. 
ma hak.kında §U hükmü vermek. 
ted"r: 

"Katedrallerden, Chan~ons de 
Gestes'lerdenberi ilk defa olarak, 
hakikaten halkçı b7 sanat karşı. 
sında buhmuyoruz . ., 

Bu ikı ayrı teüıkkiyi, bu iki zıt 
aksülameli, bir taraftan sinemanın 
gençliği ile, diğer cihetten ve biJ· 
hassa sinemada. mahiyetleri bıi•
bütün b~ka olan muhtelif üç un
surun • fikir ve sana• unsuru, tek. 
nik unsur, ticari unsur - müdaha
lesile izah edebiliriz. 

Bu iki zıt telakkiden han~sl
nin hakikate uygun olduğunu an. 
lamak, sinemanın mahiyetini, hü.. 
viyetini ve kültür vasıtası olarak 
kıymeti hakkında isabetli bir hü. 
küm verebilmek için, - başlarken 

söylediğim gibi - bu iiç mühim :ın
surun sinema sanayiindeki oynadık 
lan rolleri tebarüz ettirmek icap e. 
der. 

Bir filmin nasıl meydana geldiği. 
ni kısaca tetkik edelim: 

Evvela, filme esas teşkil ~~cek 
olan mevzuun. eserin intihabı me. 
selesi vardır. Bu intihap, sinema
nın hitap etdği halkın, muhtelif 
muhitlerde ve memleketlerde ya· 
şıyan halk kütlelerinin haleti ruhi
yeleri, temayülleri, zevkleri gözö
nünde bulundurularak. daha evvel 
gösterilen filmlerin muvaffakıyst 

dereceleri muhtelif neviden film. 
lerin pıyasadaki miktarı hesap e. 
dilerek yapılır. İntihap edilecek e
ser, evvela bu bakımdan tahlil e
dilir. Bu ilk tahlil, mucibi mem
nuniyet netice verdiği takdirde, e. 
ser kabul edilir. 

Bundan sonra, o eseri derecele. 
mek, ona tahmini bir kıymet tak. 
dir etmek lazımdır. Çünkü, artist· 
ler, eserin mahiyet ve kıymetine 
göre seçileceklerdır. • 
Diğer cihetten, bir filmın mey

dana gelmesi için sarfedilecek pa
ranın miktar~ da, o eserin artisti. 
nin kıymetinin derecesıne. ayni za. 
manda, halkın o esere karşı gö;;_ 
termesi muhtemel olan rağbete 

bağlıdır. 
Mevzu. eser seçildikten sonra 

Senarist işe başlar. Esere, sinema 
tekniğine göre, şekil veren muha
vereleri yazan, Senaristtir. Başlı
ca, fiç kişi. senaristle beraber. fil
min meydana gelme.sı için çal~ır. 
lar. 

Directeur de la producUon 1 mi ve
rilen insan, erkAnıharbiye reisi mahl
yetinl!edir. Faaliyetin umumi pH\nını 
hazırlar, işi sevk ve idare eder, netice
lendirir. O, meydana getirilecek eserin 
heyeti umumlyeaf, artistik ve mall te
vazünü hakkında vAzıh bir görüşü mu
hafaza etmele mecburdur. Fılmln m!.1-
vaffald;reti bakımından mühim bulduğu 
bazı ıeyler için fazla para sarfetmek, 
diğer yerlerden kısmnk, bılhassa umu
miyetle masrafları tahdit etmek onun 
vazifesi ve sa\Ahıyetl dahilindedir. 

Sahne vAzıı = metteur en scene'in 
vazifesi. mevzudan Azami istifade etmek, 
filmin mükemmel bir tesir yapmasını 

milmkün kılacak tarzda sahneleri tertl~ 
etmektir. 

O, bazan iki zıd temayül arasında 
kalabilir: Bütün mtınaslle yüksek blr 
sanat eseri yaratmak; halkın hoşuna !fi· 
den, fakat sanat kıymeti eksik blr film 
meydana getirmek. Maalesef ekseriya 
- aşağıda izah edeceğimiz sebepler ve 
tesirler dolayısile • ikinci temayül isti
kametinde hareket eder. Sahne vfıziliği, 
büyük bir yaratıcılık, genfş bir muhay
yele, yüksek bir sanat zevki isteyen 
mOhim bir vazifedir. Decoupeur'ün va
zifesi, orijinal senaryoyu, kAltıt üzerin
de, fotografı alınacak bir hale getir
mektir. 

Bunlardan başka, müzisyen. de. 
koratör, kostümcü, makıyajcı .. E
seri tamamlayacak ve süsliyecek
lerdir. 

Senaryo hazır olmuştur. Bu, 
kalın bir defterdir ki, için

de, mevzu küçük parçalara • ınu. 
tavassıt bir film için 400 parça • 
ayrılmıştır. Burada, her şey tarif, 
tasvir ve izah edilmektedir. Şahıs. 
ların isimleri, karakterleri ve ha
reketleri, muhavereler, musiki kı
sımları ..• 

Bu artistik, edebi senaryo yapıl. 
dıktan sonra filmin teknik senar
yosu. yani icra planı hazırlanır. 
Burada personelden, artıstlcrdcn, 
film.in çekileceği yerlerden, bir ke. 
lime ile maddi ve manevi şartlar, 
ve imkanlardan azami istifade et
mek için, tablolar, şemalar ve gra· 
filelerle izahat tesbit edilir. 

Bu iflerin hepsi bittikten sonra 
sıra operatöre gelmştir. Operatör 
sadece bir fotoğrafçı değildir. Işığı 
tanzim eden, eserin ruhuna uygun 
suni bir gölge ve ışık atmosferi ya· 
ratan. artistlerin fotojenilermden 
azsmi istifade eden adamdU". 

Filmde rol alacak artistlerin se. 
çilmesi, daima çok mühim ve na
zik bir meseledir. Filmın muvaffa. 
kıyeti için artistlerin karakterleri. 
le rollerin mahiyetleri, artistlerin 
kıymet ve f(>hretlerile rollerin e
hemmiyetleri arasında bab'?tJi bir 
muvazene ve ahenk tesisı llzımdll'. 

Artık her şey hazırlanmıştır. hff' 
kes yerli yerindedir: mm çevrile
cektir. Faaliyetin hu nfhasındR va. 
ziyete yegane hakim. ve mes!ıl o
lan şahsiyet, sahne vlzıı (metteur 
en scene) dir. 

Bu çok mühim ve nazl1' vazife, )11k. 

•k bir sanat ruhundan bafka ayni za-

manda, coşkun ve ceblr11, kaU ve eUs
tlkl, otoriter ve m\1$amahakflr olmak 
ıibi çok z.ıd vasıfların mevcudiyetini 
ister. 

Sahne vAzıı, senarlsUere, metinlerde 
bazı rötuşlar yapmalarını ilham eder, 
bütün artlstlerın şevk ve heyecan için
de çalışmalnrını temın eder. Esere ruh 
ve şahsiyet veren, kendi damgasını vu
ran, sahne vtızııd·r. Bunlardan baıılan 
o kadar tltızdırler kl, bir sahneyi hazan 
yedi, sekiz defa ve muhtPlif yerlere 
konmuş mOteaddit makinelerle çektirir_ 
ler ve bunların arasından en çok mu
vaffak olanı seçerler. 

Bu sahnelerin alınması esnımnda mü
hendıs, foto elektrik sellüllerı arasından. 
sesleri pclıkOle sevkeder. 
Fılmler alındıkça laboratuarda 

develope edılir ve stüdyoda tetkik 
ve kontrol olunur 2500 metrelik 
bir film için, bazan 30 000 metre 
fılm ç,.kmek icap etmektedir. 

Bu iş te bittikten sonra. ftlınln 
montajı yapılır. Bu. pelıkiılleri a. 
yırmak. iyilerini seçmek, ferıaları.. 
nı atmak, muhtelif parçalan bir. 
le~t'rmek. yerli yerine koymak a. 
meliyesidir. 

Bu iş için montör ile sahne \•anı 
beraber çalışırlar: Filmi bir kitap 
gibi, basından sonuna kadar, b ir. 
çok defakr çevirirler, keserler, ya
pı trrırlar. 

Bütün parcalar kı:ıti olarak yerli 
yerine konduktan. resim, ses. ve 
musiki ıynchroniser edild;kten 
sonra hususi bir nuıkine ile film. 
lerin altlarına izahatlar var.ılır. 

Bu suretle tamamlanan film ta. 
boratuara, oradan fabrikaya giin.. 
derilir Fabrikada filmin p!yas11vsı 
çıkanlacak olan kopyaları - fil. 
min elı .. mmivetinc göre 100 veya 
200 nüsha olarak - hazırlanır. 

Bir filmin meydana gelmesi icin 
tahminen altı ay kadar bir zama. 
na ihtiyaç vardır. 

LJ zun ve ltinıııı bir sanat ve 
teknik faaliyeti mahsulü o. 

lan filmler meydana geldikten son
ra, bir ticaret madden olarak pi· 
yasaya çıkarılır. 

Filmlerin alıcılraı, 3inema sahip. 
leridir. Onlar, muht!lif şirketler 
tarafından kendiJerıne arzedilmiş 

yüzlerce film arasından. kendi mü~ 
terilerinin zevklerine en uygun o.. 
lanlarını seçerler. 

Fakat bu seçmevl, ancak kendi 
sinemalarında göste:-dikleri film. 
lerden temin ettikleri hasılatlan 

mukayese ederek yapan sinemacı. 
lar, halkın umumi temayüllerinden 
film piyasasının vaziyetinden ha
berdar değildirler. 

Bunun içindir ki, film istihsalci. 
leri ile sinemacılar arasındaki mu.. 
tavassıt vazifesini gören (d stribu. 
tion), tevzi teşkilatları, sınemacı.. 
lara bu hususta rehberlik etmek. 
tedir. Bu teşkilatların büroları: 
Fişler, tablolar, dıyağramlar ve 
grafikler, prospektüsler, sipariş 
bonoıarile doludur. Bu te~kilatlar, 
piyasayı tanımak, bütün dünyaya 
tevzi ettikleri ve edecekleri film
lerin mukadderatlarını biıtün saf. 
halarında takip edebilmek ıçin hü. 
tün bu vesikalara muhtaçtırlar. 

İşte burada, - yukıırda tetkik et. 
tiğimiz sanat ve teknik unsurundan 
sonra - üçüncü mühim unsur olan 
tıcaret mudahalesi ıle Jtar~laşıyo. 
ruz. 

Bu tevzi teşkilAt, mahiyeti icabı 
olarak.hem filmlerin satııı üzerine 
müessirdir, hem de film istihsali
ni kontrol ederek sinemanın mu· 
kadderatı üzerine hikiııı bir .. azi
yete gelmiştir. 

Bu teşkılatın mekanizmasını gös
terelim: 

Tevzi teşkilatı film fabrikatö
ründen bir film aldığı zaman yap. 
bğı ilk iş. ona bir kıymet takdir 
etmek, onun satılış kabilly\;tıni tah. 
min etmektir. Sonra. mubulif p
kilde ilinlarla sinema sahiplerini 
alikadar etrniye. filme birçok milf
teriler bulmıya çalışır. 

Tevzi bürosu, bu ilk yoklama. 
sondaj faaliyetinden sonra rasyo
nel bir sürüm planı hazırlar. O fil
mı alması muhtemel olan müesıe. 
selerin nevilerini ve miktarlarını 
ve filmin yer değiştirme sırasım 
tayin eder. Filmın ehemmiyeti ile 

M•!lfi!i.~ 
Çocuk TlyatroMarı 

.ıtc. 'l.t.t:? 
Yac:m: Sabiha Zelıerİl'O ~erte/ 

D tlnkil ıazeteler, Çocuk F.sir
ıeme Derne;inin çocuk tiyat

rosa tesisine karar verdığini, ba 
tiyatroda oynanacak eserleri ha
zırlamak üzere bir heyetin teşekkül 
ettiiini haber verdiler. Şimdiye ka· 
dar ihmal edilen bir htiyaca ce\•ap 
vermesi, çocuklann sanat zevkini 
yükseltmesi itibarile takdire liylk 
bu tqebbilstin bilhassa Çocuk Esir. 
ıeme Kurumu tarafından yapılması 
şükranla karşılanacak bir harekettir. 

Tiyatro, çocuklann edebi ze,;kinl. 
sanat zevkini yükseltmede roman
Vakaları, hadiseleri müşahhas b·r ıe. 
kilde görmenin, çocuiun ruhu üze
rinde yaptığı, çocuğun yaratıcı kabL 
liyetini, hayal hassalarını kuvvetlen. 
dirmekteki tes"ri çok biiyiıktiır. Ço. 
cuk tiyatrolarını profesyonel san'at. 
karların oynaması, ÇOC"tıklara sanat 
terbiyesi vermekte amil olncnğt gibi, 
bu tiyatroların bizzat Çöcuklar tara. 
fından oynanması daha büyük fay. 
dalar temin eder. 

Çocuk, bu eserleri b'zut tem. 
sil edince, vakııilan ve hadiseleri 
hakiki hayatta yaşar iİbi \'BŞJ,iacajl 
için daha kuvvetle duyar ve anlar. 
Bu itibarla bu tiyatrolarda ço' ukla· 
ra da tenısiJ imkanlan verilmesi te
menniye la3 ıktJr. 

Profesyonel artic;tler tarafından 
temsil edilecek pi;:; eslerin hu gayeye 
kuvvetle hizmet edeceği şüphesizdir. 
Fakat çocuk sahnenin haricinde an
cak seyirci mevkiinde kalacağl için 
alakası da daha zayır olur. Çı>cukla· 
ra sanat zevkini profesyonel artist. 
]erin vermesi doğru olmakla bera. 
ber, çocuklardan miite.;ekkit tenısil 

heyetleri teşkili suretile bu iki şek· 
1i de ayni zamanda tatbik miimkOn
dür. Çocuklnnn ~anat kahilivetlerini 
arttırmak nök aliındıın, çocuk tiyat· 
rolarında ÇOC"ukların o~naması esu 
ve gaye~re rok daha U~ l{UD dıi'?cr. 

Çocuk tiyatrolannda giiz öniinde 
tutulacak miihim meseJ<'lerdcn biri 
de eser meselesidir. Bugün Ş hir 
tiyatro unun oynadığı modern ve;, a 
klAsik eserleri mua\yen seviyedeki 
çocuklar anlasa bile 12 ile 16 Yasın
daki ~ocukların anlad ğı icldia edil~ 
mez. Bu itibarla tiya ro lıcyefinin 
kabul ett'ji Karrıgöı; \'C kuklııı o' un• 
lanna başlama{ ı ri çok isalıetlidir. 

Fakat karagöz ve kukla vunl11nn. 
dan gayri, çocuklar için taınamile 
ayn bir tiyatro edehi~ ati rnevdana 
ıetfrmek lizırr -fır. E lrgeme Kuru. 
munun tevkil ettiği heyet te. şüphe. 
siz bunu teınine çalışacaktır Bu sa. 
hada telif eserler hazırla<ıak bile. 
Garp edebiyatından \"&reste kalam• 
yız. Buradan alacağımrz es rlerclen. 
• bir zihni~ et farkı kendini ,r:o!ltermn 
se • istifade edebiliriz. Talim ve terhL 
;e heyetinin mektep tiyatrosunda 
kabul ettiği tez, tem~il ed'len eser. 
lerde aşk bulunmanıasıdır. Cinsi ter. 
biye bakımından bu yanhş olmakb 
beraber, bugün bir vakıadır. J:;sir~ 
me Kurumu ve bu eserleri ha7.ırlıya. 
cak olan heyet te. hu noktada ısraı 
edecekse, Garp edebiyatından fazlı 
istifade edemez. yahut eserlerin ko. 
lunu, kanadını kırıp üstündeki Garı 
elb'sesinin üstüne bir Şark külibı 
giydirip, repertuaMna ge~irir. Yalnu 
telif eserlerle de bu işi başaracalL 
mn:a kani delilim. 

Çocuk E"irgf'me Knrnmunun hı 
husustaki fik'rlerini bilmemekle be. 
raber, esasında çok favdıth ve iti. 
zumlu bir iti başarmıya teşebbü' et 
ti ti için tebrike liyıkhr. Muvaffal 

1 :ım~ı temenni ederiz. 

mütenasip bir ilin büt~si hazır. 
lar Duvar. gazete eJ ilanları yap
tırır ve en nihayet filmin ilk defa 
gösterileceği sinemayı tesbit e<Wr. 
Bunun çok ehemmıyeU v~rdır. 
Çünkü. filmin ilk defa gösterilıfL 
nin ve y•r değiftirme sırasının. fil
min muvaffakıyeti Ozeri.nde mii
bbn bir rol oynadığı görülmiiştür. 

Tevzi bürolan, ayni zamanda, 
sinemacılarının faaliyetlerini de 
kontrol ederler, onlara. filmin mu. 
vaffakıyetini temin edecek telkin. 
lerde bulunurlar. 

Bu izahattan anta~hvor ki. tev. 
zi teşkilatlan, f ilmlerın satışlan 
ve muvaffakıyetleri üzerine büyük 
~asta müessir olmaktadırlar 
ve bu bakımdan hem film istihsaL 
cilerlnl. hem de ıinemacılan ya. 
kından allkadar etmektedirler. 

Tevzi teşkilAtlan. bu hususi va
ziyetlerinden dolayı, ftlm istihsa.. 
lini de kontrol etmekte ve hatta 
bu istihsale fiili bir surette müda. 
hale ve iştirak eylemektedirJer. 

Filhakika, film istihsalcilerinln 
~ok paraya lhtivaçlan vardır Ben. 
Bur gibi bir film, ıs milyon fran
ga mal olmU§tur. Amerikada 60 

(Devamı 7 incide) 
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BELGRAT.TA Maarif Vekili Burada 
Gördükler.im Y a'ptığı Son T ~tkiklere 
.. Ve lsittiklerim D . 1 h t v' d. 

(Batı 1 incide) aır za a er ı 
:mek istedikleri gibi, Romanyanın, 

Almanya ile anlaştığı mAnasını da 
1azammun etmez. Mesele basit tir. BL 
liyorsunuz ki, harp başlamadan ev
vel biz Almanya ile bir iktısadi an
laşma yaptık. Bu anlaşma mucibince 
Almanyaya her . gün muayyen mik. 
tarda petrol vermeyi vaadetmiştik. 
.Biz muhtelif sebeplerle bu vaadimi
%İ tutamadık. Evvela dahili istihlak 
ıarth. Bir Çokları ihtiyaçlarından faz. 
1a petrol biriktirdiler. Yollar kapan
dı. Zaten petrol istihsalinin mühim 
lbir kısmı da İngiliz "ve Fransız ser
mayelerile işliyen ~irketlerin elinde 
bu~unuyordu. Bütün bu sebeplerle 
biz Almanyaya karşı taahhüdümü:ııü 
ifa edemedik. Bunun üzerine son 
ıgünlerde Almanlar bizi taahhüdümü. 
!'Zil ifaya davet ettiler. Bunu yapabil· 
mek için bütün petrol istihsal ve is
"tihlakini hükumetin kontrolii altına 
almak ihtiyacı vardı. Bu ihtiyaç ile 
Jıükı.imet petrol istihsal ve istihlılıini 
bir elden idare etmek üzere bir te-

şekkül vücude getirdi. Bu tedbirler, 
"tamamen dahili bir uıesele idi. Bunu 
izam etmekte mana yoktu. Fakat İn
giliz ve Fransız sermaye~i ile işliyen 
'1e petrol istihsalinin yarıdan fazlası. 

"lla sahip bulunan. kumpanyalar bu 
kontrolden hoşlanmadılar. Bunun ü-
2erine İngiliz ve Frans!Z matbuatın. 
da bir feryattır koptu. Bu feryadın 
sebebi bu tedbirin önüne geçmek ve 
serbestçe işliyebilmeyi temin etmek
ti. Yoksa, Almanya ile Romanya a-

Şehrimizde bulunmakta ola:e Maa. 
rü Vekili Hasan Ali Yücel, dün tet
kiklerine devam etmi~tir. Vekil, diın 
öğleden evvel maarü ıdaresinde meş
g:11 olmuş, maarif umumi müfettişle. 
rınden, yapmış oldukları teftişler ve 
tetkikle: hakkınd~ izahat almıştır. 
Hasan Ali Yücel, öğleden sonra ken
disini ziyaret eden bir muharririrru. 
zin sorduğu muhtelif sualler üzerine 
şu beyanatta bulunmuştur: 
"- On iki gündenberi, bilhassa İs

tanbul üniversitesinin muhtelif fa
kültelerinde, klinikleri, enstitüleri ve 
laboratuvarları yakından gördüm, 
bazı derslerde bulundum. Umumi o
larak edindiğim kanaat şudur: 

İstanbul üniversitest, gerek tedri.. 
sat,~ gerek ilmi araştırma vı; çalışma
lar bakımından arzu edilen mükem
mellik derecesine varmak için büyük 
bir gayret sarfetmcktedir. Her gün 
bir evvelkinden daha iyi denecek 
vaziyettedir. Hususile talebenin, sa. 
bah derslerinden. çok erken gelmek 
zahmetine bile katlanarak büyük bir 
ihtimam ve alaka ile vazifelerine bağ 
lı olduklarını, sevinerek görmüş bu
lunuyorum: 

Şahsan talebe ile yapmış ~lduğum 
temaslarda, matbuata da aksettiği 

veçhile üniversitede okuyan büyiik 
kütlenin ana ihtiyaçları bir kaç nok
tada toplanıyor. Bunlardan birisi. 
Tıp fakültesinin tahsilin bitimine doğ 
ru staj zamanlarının azltğ1d1t". Mev
cut prqgramlarda bazı hafifletmeler 
yapar~k Tıp tahsilinin verimini te
min eden bu pratik görme ve alışma 
d~vresini uzatmak takarrur etmiş.. 

rasında yeni bir anlaşma bahis mev. 

%UU değildir. tir,Oniversitenin kitap derdi 
- Rc~manya için bir harp, bir te

ıe:avüz tehlikesi görüyor musunuz? 
- Katiyen. Bu t~avüz nereden 

gelebilir? Almanlar, biz taahhütleri. 
mizi üa edebildikçe ve lfa edebllmek 
için, bugünkü vaziyetin devamında 
menfaattardırlar. Romanyarun pet
rol, kereste, hububat gibi kaynakla-
rından ancak sulh içinde istüa0 le e. 
ıdebilirler. Romanyaya karşı bir te
cavüz vukuunda derlul petrol kuyu. 
lan berhava edilecek. ve düşmanın 
bu kuy.ulardan istifade etmesine im
kan bırakılmıyacaktır. Bunu Alman· 
lar da pek ala bilirler. Bu sebe?le biz 
bir Alman taarruzunu varit görmü. 
JOruZ. 

Sovyetler tarafından bir taarruzu 
da pek varit telakki etmiyoruz. Mos
kova hiçbir tecavüz niyeti bı:?slemedi
ği hakkında Romanyaya müteaddit 
defalar garanti vermiştir. Bu sebep
le harp tehlikesi kendilığindcn zan 
oluyor, demektir. 
Muhatabımın yüzüne tekrar eski 

"Deşesi avdet ediyor: 
- Ve onun için, diyor, biz yaşıyo

ruz, eğleniyoruz. iş yapıyoruz ve 
zengin olmıya çalışıyoruz.. 

Ne bahtiyar insanlar! 

Japonya - Ameril{a' 
l\Iünasebatı Etrafµıda 

Vaşington, 9 (A.A.) - Japon Diet 
Meclisinin müzakereleri ile 9 devlet 
muahedesininJaponya tarafından tek 
taraflı olarak feshi ihtimallE'ri hak. 
kında Aritanın beyanatı, siyasi mah
fillerde büyük bir süklınetle karşı. 
lanmıştır. 

Ayni mahafilde hakim olan kana
ate göre, bazı Japon mebuslarının 
aykırı sözlerile tehd'itleri Amerika 
hükumetinin Uzak Şark meselesine 
~arşı tarn hareketinde bir değişik. 
lik husule getiremiyecektir. • · 

İkinci mesele kitap nıeselesidir. 
Bundan bir sene önce üniversite tek. 
tötlüğüne vekillikçe verilmiş direktif 
ler arasında üniversitenill bütün fa
kültelerinde manüel lütaplar hazırlat 
tırilıp basılmadıkça travaylar, hariç 
olmak üzere diğer neşnyaiın tehiri 
meselesi de vardı.'Buoun fiili n~tice. 
si hasıl olmuştur. 1938 - 39 ders yılın 
da kitabı tamam olan 180 ders var
ken bu yıl 224 dersin kitapları basıl
mıştır. 36 dersin k\tahı de. kısmen 
basılmıştır. Bunlaıp. tamamlamak i
çin Maarif matbaası kifayet etmedi
ği takdirde mevcut usuller dahilinde 
diğer hususi matbaalara verilerek, 
bunların tabılarının ikmali hakkında 
üniversite rektörlüğüne icap eden e
mirler vet'ilmiştir. 14 kitap yazılı ve 
hazırdır. Bunlar yakında basılacak. 
tır. 

Kitabı olmıyan dersler 36 dır. Bunların 
da ayni nlsbet iÖzi5nünde tutulunca hazır-. 

lanıp bastırılması yakın bir zaman işi

dir. Şurasını da söyllyeyim ki bütün bu 
manüeller tamam olsa da Üniversitenin 
kitap işi bitmiş sayılamaz. Başka ve ileri 
memlt'ketlerde çok zengin Uim kitapları
nı ihtiva eden kütüphaneler bulunduğu 

halde daima talebe notları neşredilir. Mu
allimler kt'ndi noUarını tabederler. Çünkü 
Üniversite mevcut ve a;abit bir takım bil
giler veren yer değildir. Yenf çalışma Ye 
tetkikler de dalma talebeye intikal etti
rilmelidir. Bilhassa biz hen(lz ilmin her 
şubesinde, bütün mefhumları karşılıyacak 
klişeleri te!lbit etmediğimiz için bu ihti
yaç daha barizdir. 
Diğer taraftan tarih, edebiyat ve edebi

yat tarihi eibl henUz ilmi usullerle tedvin 
edilmeml:ı olan mevzularda bir el ldta
bının klAsik çerçevesine tedrisatı sığdıra
cak halde deiillı.. Bu itibarla biraz önce 
arzettiiim şekilde kitap meselesini hal
letmiş olsak bile Üniversite tedrisatını bu
nunla Jktlla ettirmeğe imkan yoktur. Bu
nun içindir ki her Üniversite talebesi bir 
ecnebi dlllnl, derslerini takip edecek şe
k.ilde ôğrenmeıte mecburdur. Bu meleke 
elde edilmedikçe bir veya iki kitabın hu
dudu dahilinde kalarak Üniversit.er bir 
tedrisat mümkün olamaz. 

rı11ın -- TAN Ga:retf!tSİ rnf! Yeni çalışma vasıtaları 
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E ----ı : ehemmiyetle gözönünde bulu.nduru
§ J • i f t• ,. 400 S: lacak noktadır. O da tedrisat ve ted. 
- ınc say a san ımı E risata esas olan tetkikleri imkAn niş~ 
S 2 ı • • 250 : I betinde memleket realitesine çekmek 
5 3 

1 
• 

1 
· 200 E tir. Hadiseler, mesela Erzincan mın-

- J 00 E: 1 takasındaki büyük zelzele gibi arıi 
C 4 ' ' 1 

6
n E 1 vakıalar bize Türk ilminin, Tilrk re-

E: iç sayfalarda • v 5 alitesi üstünde çalışıp işleınesini hak 
§ Son sayfa • !19 c lı· olarak göstermektedir. - c Jeoloji ~tıtüsilnü aezerken bu kilrsil-
§ Dikkat: E yü legal eden profff3r arkadaş.una Tür-

=----
:: ı - ı 1antim~ ga2etenin ine~ .. -: yazı.sile 2 satırdır. E 

E k.iyenin jeolojik haritasını ·yapmak için 
çalı.şılıp çaLıs.ılmadıiını sordwn. 'üniver
sitenin ten fakültesindeki bu şube, edebi
yat takillteslndeki cografya şubesi, Anka
radaki maden arama enstıtnsü, Nafia Ve
ldleti au iıleri da1tetrl, yüksek ziraat ens
tittlaü jeolo31 fUbesl kendi allkl merkez
lerine iöre bu me~da çalıornaktadırlar 
Bu kısmi çalı.şnıalann bir araya ıetıril
meal ve ıent.eainin yapılması ı;uretile jeo
lojik. haritamızı vücude ıetirmemiz müm
ldm ola~ilecekilr. Bunu ilmin, en 7akm 
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E tek sütunu üıeruıe nesap- E 
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rea!Jte olan kendi memleketimiz üstünde 
işlememiz lüzumuna canlı bir misal olmak 
U.zere söyledim. Diğer sahalarda da vaziyet 
aynidir. 

İstanbul üniversites~n henüz ça
lışma vasıtaları tamamlanmış uir hal
de değildir. Kimya enstitüsünde gör
düğümüz vaziyet bu kanaatimi tak. 
viye etmiştir. Her yıl, talebesi büyük 
nisbette artan bu müessesemizin dü
ne nazaran noksan tarafları ihmal e
dilse bile yeni ihtiyaçların doğa
cağı muhakkaktır. Biz bunu tabii ve 
memnunıyeti mucip görmekteyiz. 
Cümhuriyet hükumeti son yıllarda 
yalnız inşaat için bu müesseseye i!ö 
milyon liradan fazla b.ir tahsisat ver
miştir. Bugünkü ihtiyaçları karşıla
mak için üç milyon lbı daha 1§.zım. 
dır. İmkanların azamisinden istifade 
edilerek bu paralan da vermek su. 
retile mevcut noksanları ceste ceste 
tamamlatmak yolunrl1:1yız. Kısac!l ve 
üniversiteye dair sözlerimizi bitlr
mek için diyebiliriz ki, İstanbul üni
versitesi tekamül yolundadır. Eksik
lerini tamamlamak kudretindedir. 

Ortamektep • Lise kitapları 
Orta lkul ve lise kitaplarına ge

lınce, umumiyetle orta ve lise okul 
kitapları hakkında alakalı muallim
lerin, mürettip yanlışhklarr!la varın
cıya kadar gördükleri noksanlıkla=ı 
ve iyi buldukları cihPtleri bir rapor 
halinde hazırlamaları kendilerinden 
rica edilmiştir. Bunlar yavaş yavaş 
Vekalete gelmiye başlamtşhr. Yakın
da tamam olacaktır. Salahiyetli ilim 
adamlarına bu raporları vererek miiş 
terek olan ve olmıyan noktai nazar. 
lan tesbit ettirip es~slı görüşler bu 
suretle meydana çık.;ırıldıktan sonra, 
icap eden ve lüzumlu görülen tadiller 
yapılacaktır. Lise, ~debiyat ve orta 
okul okuma kitaplan daha 3Clıil ted
birleri istilzam ettiklni için bildiği
niz veçhile bir komı.syon.:ı verilmiş

tir. Bu komisyon mesaisinı ancak 
son hafta içinde bltirmi!?tir. Talim ve 
terbiye heyeti verilen bu raporlarla 
meşguldür. Kendim h~ni.iz görmedi
ğim için size katt bir fikir söyliye. 
miyeceğim. 

llkmektep kitapları 
İlk mektep kitapbrmda, müddeti 

bitmiş olanlarını musabakaya koy. 
muştuk. Bazılarının müsabaka neti. 
celeri alınmıştır. Elde mevcut kanun 
hükümlerine göre teşkil edilmiş olan 
tetkpc heyetlerinin verdikleri rapor
lar, maalesef müsabakaya iştirak et
miş olan kitapların mevcutlardan da
ha iyi olmadığını gösterdi. Biz müc:ıa
baka sistemine muallimlerimizi alış. 
tırmak ve bu yoldan kıymetli mile!. 
lifler yetişmesine imkan vermek için 
bu kitapları yeniden miisaba~nya koy 
makla beraber, mevcutları 1slah et. 
mek suretile çocuklarımızın eline bu 
günkünden daha iyi bir kitap vermi
ye çalışıyoruz. 

Gramer terimler! tesbit edildi. Her şey
den önce bu cihet bir neticeye bağlanma
dıkça, hikfıyelhal filmaz1 gibi tfıblrlerle 

!(Tamer öğretmeğe lmkfın olmadığı. mey
danda bulunduğu için işe buradan başla
dık. Müsabakaya konup yaptırılacak ki
taplarda mlişterek esasların bulunmasını 
temin etmek için de gramerle meşgul ıır
kadaşlarımı;r.a bir rehber hazırlattırdılt. 

Zahiren pek basit gibi görünen bu ilk ha
?:ırlıklar yapılmadıkça ayni sistem içinde 
mektep kitabı vücude getirilemezdi. Vilki 
olan gecikme şümmettedarik lş yapmamak 
ve metodlu çalışmak ıztırarmdan doğmuıs
tur. Tahrir vazifeleri için yapılan Umim 
gibl, bu arzettl~m hazırlıkları da bir ara
ya getirerek gramer işini sallrn bir suret
te halletmek kabil olacaktır." 

Terimler ve eski ~stılahlar 
Maarü Vekili, beyanatının bu nok

tasında, muharririmizin, orta tedrL 
satta talebeye öğretilen terimlerle, 
yüksek tedrisatta kullanılan eski ıs
tılahların biribirini tutmamasından 
doğan vaziyet hakkında Vekaletin 
noktai nazarı üzerindekı sualine de 
şu cevabı vermiştir: 

"- Şimdiye kadar tesbit edilmii 
olan terimler orta tahsil derslerini ve 
kitaplarını karşılamak üzere tertip 
ve tesbit edilmiştir. Haklı olarak sor. 
duğunuz veçhile bu terimleri okumı. 
ya alışmış olan talebe üniversite ve. 
ya diğer yüksek tahsıl müesseseleri
ne girdikleri zaman eski şekildeki te
rimlerle karşılaşıyor ve bir ikilik ha
sıl olmuş oluyor. Bu defaki ziyaret
lerimde de ayni mahzuru görerek ü. 
niversitede terim meselesini tanzim 
etmeık üzere çalışmalara başlanması. 
nı rektörden rica ettim. Önümüzdeki 
sömestr başında muhtelif ilim şuht-
lerinden ayrılacak-ıatlarla muhteli.f 
heyetler teşkil edilecek ve bir tezada 
düşülmemek için bu heyetler arasın
da koordinasyon yapılabilmek üzere 
esaslı bir teşekkül vücude getirile-

Metaksasın 
Nutku 

(Başı 1 incide) 
yı tercih ediyoruz. Şimdiye kadar 
bize şerait değil, fakat Allah yardım 
etti ıse bu yardıma layık olduğumuz 
için etti. 

Belgrat muvaf fakı yeti 
"Belgraddaki faaliyetimiz, muvaf

fakiyetle tetevvüç eyledi. Bu muvaf_ 
fakiyet, benim muvaffakiyetim de. 

Finler Dal/anıyorlar 

Mannerhaim Hattına 
Yapılan Son Taarruz 
Bir Netice Vermedi 

ğildir, bu muvaffakiyet bütün Bal- (Başı 1 ıncidc) 
kan devletlerinin mümessillerinin rin tesirini göstermeğe başladığı. 
muvaffakiyetidir. Çünkü bizler isbat Sovyet hava kuvvetlerinin son gün. 
ettik ki. milletlerimiz ayrı ayrı dahi lerde faaliyetlerini tahdit ettikleri 
olsa,· gerek cografi ve iktısadi ba: bildiriliyor. 
kımdan, gerek tarih bakımından bir Sovyet resmi tebliği 
kül teşkil ediyoruz. Çünkü Balkan Leningrad askeri mıntakası Ge-
devletlerinin, asırlardanberi süren nelkurmayının son tebliği şudur: 
müşterek bir tarihi ve müşterek bir "Cephenin muhtelif bölıeletinde keşti 
medeniyeti vardır. Bağlarımız, Bel- faaliyeti olmuştur. Son günler zarfında 
gradda daha ziyade sıkılaşmıştır. Kareli berzahında devam eden piyade ileri 
Hiçbir diğer devlete fenalık yapmak, kıtaatı çarpışmaları neticesinde, Sovyet 
kimseyi rahatsız etmek istemiyoruz kıtaları, Summa bölgesinde Hotinen müs
Bilakis Balkan antantına iştirak et. tahkem mıntakasını işgal etmiştir. !şgal 
miyen Balkan devletlerine ve Tuna 1 edilen mıntaka topçu techizatını havi se
havzası devletlerine kapımızı açık kiz beton istlhkAmdır. 
bulunduruyoruz. Bu suretle sıkı bir "Sovyet kıtaları, Ladoga gölil ile su
halde bağlı olarak, fırtnayı karşıla- vantojarvi arasındaki bölgede de, topçu 
mağa ve sulhe müzaheret etmeğe, techizatını hAvi bei beton istihkam iı;gal 
fakat ayni zamanda milli mevcudL eylemiştir. 
yetimize ve milli istiklalimize daima "Dü~man her iki yerde de büyük zayl-
hürmet edilmesini talep eylemeğe ata uğratılmıştm 
karar vermiş bulunuyoruz." "Sovyet hava kuvvetleri askerl hedef-

Yugoslav ordusu leri muva!lakiyeUc bombardıman etmış-

Belgrad, 9 (A.A.) - General Bo- Ur." 
goljub İliç, Yugoslav ordusunun u. 
mumi müfettiş muavinliğine tayin 
edilmiştir. Ordu umumi müfettişli. 
ğinin Prens Paul'ün uhdesinde bu
lunduğu malumdur. 

Finlerin resmi tebliği 
Finlandalıların tebliği şudur: 
"Kareli berzahında Summa mıntakasın

daki tazyik şiddetini kaybetmiştir. İki hü
cum tardedilmlş ve dört Sovyet tankı tah-

Şimdiki avhal içinde yapılan bu 
mühim tayin, Yugoslav zimamdar
larının milli müdafaayı azami emni. 
yet altına almak hususundaki arzu. 
larını göstermektedir. 

---0---

Ilasta Kıyafetine Giren 
Gestapo Ajanları 

Anısterdam, 9 <A.A.) - Havas A
jansı bildiriyor: Alman sivil hekiin
leri, gıda noksanından veya yiyecek 
maddelerinin kötülüğünden müte
vellit hastalık teşhisleri koymaktan 
menedilmişlerdir. Gestapo aianları 

hasta kıyafetine girerek. doktorları 

kontrol etmektedirler. Birc:ok Al
manlar doktorlara müracaatla, erzak 
vesikalannda yazılı olanlardan faz
la gıdaya ihtiyç gösteren rejim ra. 
porları almak istemişlerdir. Alman 
matbuatı, bütün bu taleplerin red
dedildiğini yazmaktadır. 

Almanyada AmelP. 
Buhranı Var 

Faris. 9 (A.A.) - Polonyanın AL 
man işgali altrnda bulunan kısmın
da Alman makamları nisana kadar 
Almanyaya bir milyon Polonyalı zL 
raat amelesinin nakledilmesine ka-
rar vermiştir. ~ 

Frankfurter Zeitung•a göre. bu 
tedbir, 1940 senesinde memleketin 
zirai mahsulAtını arttırmak gayesile 
alınmıstrr. Zirai istihsalat amPlesiz
lik yüzünden ciddi surette azalmak 
tehlikesine maruzdur. 

rlp olunmuştur .. 6 ve 7 şubat tarihlerinde
ki taarruza topçu kuvvetleri, tanklar ve 
tayyarelerle birçok Sovyet fırkalan işti

rak etmiştir. Sovyetlerin zayiatı, bin kişl 

kadar tahmin edilmektedir. 
"Ladoga gölUnün şimali şarkisinde Fin

landa k ıtaa tı , bütün taarruz.lan tarclet
mişlerdir. Bu kıtaat, Kubmo istikametin
de mevzilerini ıslah etmişler ve Suomus
salmide bir müfrezeyi püskürterek mühim 
miktarda malzeme elde etmişlerdir. 

"7 Şubat tarihinde Flnlanda tayyarele
ri, birçok Sovyet kollarını ve otomobil de
polarını bombardıman etmişlerdir. Sov
yetlerln avcı tayyareleri, Finlanda kıteatı
na karşı mitralyöz atesi açmışlar ve mem
leket dahilinde birçok kasabaları bom
bardıman etmiıılerdir. 

"Eksperler, Ladoga gölünün şimali :ıar

kisinde ve Kumbo mmtakasında vaziyetin 
memnuniyete şnyan olduğunu kaydetmek
tedirler. Sovyet kıtaab, tedrici surette eri
mektedir. İyi malumat almakta olan ma
hafil, cepheden pek uzak olan Sorta-Val
la-Uleaborg demiryolu üzerinde kfün I<a
jaanide Sovyet kıtaatının mevcut olduğu 
haberini tekzip etmektedirler. Bu haberin 
bu noktanın Sovyet tayyareleri tarafından 
bombardıman edilmesi üzerine ortaya çık
mı:ı olduğu tahmin edilmektedir." 

o 
Reutere Brükselden gelen bfr ha. 

herde, vaktile Ma:c.norheim hattının 
inşaatına iştirak etmiş olan mütekait 
General Badoux'nün, Belçikadan 
Finlandaya hareket ettiği bildiriL 
mektedir. 

Muallimlerin silah altına alınma. 

~~ktir:. Ta~?ir ede~sinız ~i, orta tahsil 1 dan kurtarmak için Emirgan orta 
ıçın dort ıla beş bın kelıme arasında mektebinin bir şubesi halinde, yeni. 
oynayan terim işi, bunun fevkindeki den alınacak talebelerle açılmış bir 
ilim şubelerinde yüksek bir yekuna mektep mahiyetinde olmamak şartile 
baliğ olacaktır. Mesainin özlü olabil- Sarıyerde, İstanbul Parti oaşkanı ar. 
mesi için fazla emt?ğe ve o nisbettE: kadaşım Fikret Sılay ile birlikte tet
zamana ihtiyaç olduğu nıeydanı.la- kikler yaptık. Mektep olabilecek bi-
dır. nalarr tesbit ettik. Maarif müdürlü-

Kütüplıanelerin tanzimi ğü usulü dairesinde sıhhat ve diğer 
Memleketin muhtelif yerlerinde bakımlardan al~kadarlara yaphraca

mevcut kütüphaneleri intizamlı bir ğı tetkiklerinin neticesini vekilliğe 
hale sokmak için yaptırdtğımız teftiş bildirdikten sonra bu husustaki kati 
ler bize her şeyden önce bu yerler.n, kararirnızı vereceğiz. 
maddi taraflarından başlamağı telkin Ayni vaziyet Pendikte ve Kartalda 
etti. Temiz, oturulabilır ve okumak i- da vardır. Kartal ahalisi güzel bir or. 
çin lazım gelen kon.foru temin et- ta okul binası vücude getirmişlerdir. 
rnek zaruri olduğunu gördük. Gerek Pendikteki çocuklan mevcut mek • 
kemiyet ve gerek keyfiyet itibarıle tepleri muhafaza ederek yeni bir ta
kü tüphane bakımından birinci dere- lim heyetine ihtiyaç olmaksızın bu 
cede mühim olan 1stanbulda bu nok- yeni binada bir orta mektep şubesi 
tanin teminine başlanmıştır. l!muroi açılması üzerindeyiz. Bunun hakkın
kütüphane bugün başka memleket- da da kati kararı, ıfün oraya gidt.>n 
}erdeki emsalinden farksız bir inti. müfetti~ arkadaşlarımın verdikleri 
zamdadır, o hale getirilmiştir. Böyle raporu gördükten sonr:ı. vereceğim. 
olmıyanlar da sıkı tefti1 ve muraka- Yeni / sUim Ansiklopedisi 
be ile bu vaziyete sokulmak yolun- tslfım Ansiklopedisinin birinci cil-
dadır. di bitmiştir. Kontrolü yapılmaktadır. 

Kütüphaneler için ikinci mesele, Tercümeler kontrol heyetinin, Lirer 
kataloğlarının ilm! ıısullerle ~apıl- birer ve satır satır gözünden geç
ması ve tasnifin bu suretle vücude mekte, gerek tercüme ve gerekse i. 
getirilmesidir. fade bakımından hatalar ve ih:naller 

Bunun için de lazım gelen emirler varsa tesbit olunmaktadır. Bu vesile 
verilmiş ve tertibat alı:ımı;?tır. ile muhtelif maddeler içerisinde bazı 

lstanbulun mektep ihtiyacı 1 yanlışliklar da meydana çlkarılıyor-
tstanbulda yeni okul açmaı:dan ön- ki bunlar zeyil olarak, nnsiklopedi

ce, mevcut okulları, topladığı talebe- nin neşri bittikten sonra, kitabın so
nin bulunduğu semte göre ayarla. nuna k'\1ulacaktır. Bu ameliye de 
mak. ve çocukların · geltp gitmesini bitince redaksiyon heyeti bunları bi· 
kolaylaştırmak llztmdır. Mesel! E- rer birer gözden geçirecek, kati şek
mirghı orta mektebiııde Kavaklar- linl. tesbit edecek ve fasikül şeklinde 
dan, karşı sahilin muhtelif iskelele- neşredilmek üzere taba verllttektir. 
rindcn gelen ehemmiyetli miktarda Ecnebi kelimelerin yazılış şek1llerl 
çocuk olduğu gibi Rumeli sahilindE'n de tesbit olunmuştur.,, 
Fındıklı kı:z: lisesine giden çocukları- Hasan Ali Yücel bu akşamki t.ren-
mız da vardır. Bunları yol sıkıntısın- le Ankaraya dönecektir. 

lan dolayısile Finlanda, lsveç ve 
Norveçten 100,000 talebeyi okut abL 
lecek "miktarda muallim gönderil. 
mesin1 istemiştir. 

Cenubi Afrika Kızılhaçı, İsveç hü_ 
kt1metinden Finlandalı yaralı ve ma_ 
lullerin lsveçe nakledilmeler ine me
dar olacak teşrii tedbirler almasını 

istemiştir. 

Son sistem malzeme ile mücehhez 
bir İsveç itfaiye müfrezesi Sovyet 
bombardımanları yüzünden çıkan 
yangınları söndürme işlerinde kul. 
lanılmak üzere !sveçten Finlandaya 
gitmiştir. Pek yakında başka müfre. 
zeler de sevkedilecektir. 

Frtıusız 

Parlamentosu 
Gizli Toplantısı 

Gizli celseyi 
neşredilmiştir: 

,/ 

(Başı 1 incide) 
müteakı:p, şu tebliğ 

Mebusan Meclisi bugün iki gizli 
celse akdetmiştir. Milli müdafaanın 
tanzimine hasredilen müzakereler, 
etraflı mün~kaşalara mevzu teşkil 
~tmiş ve bu münakaşalar en ufak bir 
hadise olmadan basiretkar bir yurt. 
severlik ve Fransaya has v ifakla 
meşbu bir ittüak duygusu içinde ce. 
reyan etmiştir. Yarın müzakerata de.. 
vam edilecektir. 

* Bu suretle Fransız parlAmentosu 
20 senedenberi ilk defa olarak gizli 
bir celse aktetmiş 0luyor. Bu celsede 
hükumete itimat meselesinin görü .. 
şülmediği, çünki, Daladier hükume
tinin esasen tam bir itimada mazhar 
bulunduğu tasrih edilmektedir. 

1 ngiliz I şçi Partisinin 
Neşrettiği beyanname 

Londra, 9 (A.A.) - İngiliz işçi 
partisi, harp hedeflen ve salh şart. 
hırı hakkında aşağıdaki bayanname
yi neşretmiştir: 

"İşçi part isi nazi taarruzu karşı. 
sında m üttefiklere tamamile m üza
hirclir. Çünkü harbi esarete tercih e
der.,, 

"İşçi partisi şu kamıattedir ki, an
cak Almanya Çek ve Polonya mil
letlerine hürriyetlerini iade ettiği ve 
Çekoslovakya ve Polonyı:ıdaki asker 
ve polislerini geri aldığı takdirde 
müttefikler Almanya ile sulh müza.. 
kerelerine girişmelidir. Avusturya 
milleti, Almanya ile beraber kalıp 
kalmak istemediğini serbestçe beyan 
edebilmelidir. Alman milleti de dahil 
olmak üzere bütün milletlerin haklı 
menfaatlerinin korunulacağına dair 
Alman milletine teminat verilecek. 
tir." 

Fransaya da hitap eden bu beyan
namede deniliyor ki: 

"Her türlü Alman tecavüzüne mu
kavemet etmek için iki milletimiz 
yalnız muayyen bir devr~ için birle§
mekle kalmamalı, t!bedi olarak kar• 
deşli'k etmelidir." 

Bu beyaname Alman milletine de 
şöyle hitap etmektedir: 

"Alman yanın imhasını !stihdaf e
den ve hariçten gelecek olan her tii.r
lü tecavüze muarız bulunuyoruz. Si. 
zi medeni milletler camiası içine ala. 
rak muslihane teşriki mesaiyi büt .. .in 
kalbimizle arzu ediyoruz. Menfur na. 
zi rejimi devrilmeden evvel aramız
da sulh yapmak ümidi katiyen ola· 
maz." 

Nihayet işçi partisi Alman - Sov· 
yet paktını tenkit etmekte ve Finlan. 
daya karşı yapılan Sovyet taarruzu. 
nu takbih eylemektedir. ,-

TA"' 
Matbaası 

Kitap, gazete, mecmua ve 

her türlü tabı, cilt ve klişe 

itleri yapılır. 

TAN Matbaaar - latanbul 

Telefon: 24310 
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BugDn Şeref ve Taksim Statlarında "TAN 
Kupası 11 Mektepliler Maçına Devam Edilecek 

.......... , 
mıı,_. mal .oJaıf ftlmler • var. 
dil'. 

Ral>akl holreJv, film lltlhDL 
cDertne, filmlerin evvelden tama. 
mile kelirlJemlyen lnuvattakıyet. 
Jertne iatlnaden para ftl'Dlezler, 
Allam blr tJcare\ pranUsl ister. 
ı.. 

İtte tevzi tefklJAtlan, banda • 
ft1m iltibulcllerbdn ,ardımnıa 
-kOfU' ve buan, liliD murafmm 
~ '75 ini karplıyan bit garanti 
verirler. Bu suretle de, onların ha. 
kiki ve mu feriki olurlar. 

Fakat tevzi tefkilltı. ,_pbklan 
bu yardıma mukabil, tUa iatlha.. 
Unfn muhtelif safha1arma müda. 
hale etmek haklnm kazqırlar. 
Mi1elllflmn ft llldedn, arttatle. 
rlft leçfhn ... tenlrJOftUD tanzL 
mine mCldatıale ederler Artistlerin 
doant ~ bllcllitm leln, 
muvaffakıyet! ve bfnnetlce verL 
mi muhakkak olan bir- utlltl da. 
ha u Jnefliur, fakat role CJOk daha 
uygun olan, o ro11l çok daha mu. 
vaffakıyetle yapwk .olan diler 
bir artfate tercih ederler 

itte ıörillflyor ld; ""' tefklllt. 
lan, bu vaziyetleri dolapBe ala&. 
mama mubddaabm MJdmdlr. 
ıer ve ....-, '1'tlltlD "'1dp 
tına ............ 

Undekl kollıls7on taratmdn 8Clk .amme a.dDe _. sbnanhr. 
Bu ... llrmek ~ 120 llnhk aaankbt tllnlbt Ye ha•nın IQfa ~ 

il Y..00. birlikte *8IJtnw ıDntl -tine bdlır ......,... mlnaafllll -
Bu ... alt pı1Dam ........................... ~. (ili) 

* * * •uhenıma W.U toOO 1ln olan l.aıkomcııllf ban .,. bun bonJlll'lm ~ 
..... ıublul 1*ıtla' lM-IMO CmDa fllnl .at (il)" oa bette 11Qda11ı .. ıdi 
Gar blnua dabWn4*1 1t~ taratmdaD llapah Dl'! -.dile atm a1mlloa._ 

Bu tee lll'IMlr ~ JOO Url1ak illllYltbt "8llnatı bııumm .,.,_ _.. 
vtllblarJa t.ldl&rtnl muhtevi llrlllnDI Qld dn l8at (lf) Cll dllde lrldll' ~ 
mlQoD ............ ~·Wt ....... 

Bu ... , ........... kamllf'ondan -- ot.nk ~ 
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TAN 

BAŞ, DIŞ, ·- NEZLE; 
GRiP, ROMATiZMA 
NEVRALJi 
KIRIKLIK 

BiR 

ve bütün ağnlarımzı 

derhal keser. 
Lüzumunda günde 

ı Kaşe AllnabiDf 

··1,... . .. ~ -~ . :;, ..... : . .. ,..._'_ . .;,.· . . . . - ·. . . "* 

- 8en de lfomsülarım gibi gayet öarlalı bli 

nılı veren avnı amoullaıdan sstrn aım~f( 

ısrırorum. 

PUDRA l 
Tecrübesi Karşısında Sabah, öğle ve akşam her yemek-

1 o.o oo' len sonra günde 3 defa dişlerinizi 
-Anladım. veni T-UNGSRAM iiiPTO-N 

•ln.ouııarını •nu .edl'Jlorsunuz. .. 
AD ~I 

it reti 

·t..cıe~ 
iM. &ot_ ~IJı(t 

; S ·"'t.-A ' JQ B 0 [. 

'
~ 'A t'll K ~ B ~--- ; Z M ., 

6JJ .......................................... ,~ , , .................... ,~ 
Anadolulu bir Tilrkün tesis ettiği Ticarethanenin de 

tBJıreti hiltiln dOııyayı kaplıyabilir. İşte sise en ırfizel bir misal: 

HAC 1 BEK i R 
-~ Muhiddin Bacı Bekir Şeker ve Lolrumlannm 
Mlıuetl memlekettmizde olduğu kadar Avrupa ve ~merikada dahi 

iştihar etmiştir. 

.ALI MUHiDDiN HACI BEKİR 
TİCARETHANELERİ 

Merked: Bahçekapu Şubeleri: Beyoğlu, Karaköy, Kadıköy 

-

İnhisarlar Umum Müdürlüğü . Uônları ., . . .. 

J - Şartnamesi \te eb'ad listesi mucibince 1000 M3 sandıklık tam boy tahta 
ııum-ltkla aatuı alınacaktır. 

il - Pazarlık 19-11-940 pazartesi günü saat 15 de ı~tanbulda Kabata~a le
ftZDn ve mtlbayaat şubesindeki alım komisyonunda yapılacaktır. 

ın - Şartname ve listeler her gün sözü geçen şube veznesinden ve İz:mlr, An
bn.. Samsun başmQdtldilklerlnden 220 kuruş mukabilinde alınabilir. 

IV - Pazarlığa işUrak etmek isteyenler muayyen gün ve saatte % 7,5 güven
ine paralarlle veya banka teJI\inat mektuplarile ve diğer kanuni vesaikle adı geçen 
komisyona ıelmelerl. 

Y - Kereste, sil olarak da tesllm eıiqebillr. (643) 

ADEMİ İKTİDAR 
va BIELCllEV91EK~iQiNE 

Tabletleri he,. eczanede bulunur 
tPoata kutusu 1255) Galata. latanbul 

................................................. --
lstanbul Emniyet Sandığı Direktörlüğünden : 
939/645 

Emniyet SandıOını borçTu ll10 Bay Tcııun vıırlılerlne llln yoTlle tebTiii 
İdriıı oğlu Bay Tosun, Beyoğlu Feriköy birinci kısım mahallesi Rum kilisesi arka 

sokak eski 51, yeni 43 numaralı KAgir bir evin tamamını birinci derecede ipotek 
ıt>stererek 23.11-935 tarihlnde 22646 hesap numarasile sandığımızdan aldığı 

(1000) lira borcu 26-8-939 tarihJne kadar ödemediğinden faiz, komisyona ve ma
ıarffJ ile beraber borç (779) lira 50 kuruşa varmıştır. Bu sebeple 3202 numaralı 
kanun mucibince hakkında icra takibi başlanmak üzere tanzim olunan ihbarname 
borçlunun mukavelenamede gösterdiği ikametgAhına gönderilmiş ise de borçlu 
Bay Tosunun merhun hanede öldüğü an !aşılmış ve tebliğ yapılamamıştır. Mez
k<ır kanunun •5 inci maddesi ve.tat halin de tebligatın ilAn suretile yapılmasnu 

l.mirdir. Borçlu ölü Tosun mlraııçılan işbu UAn tarihinden itibaren bir bu
çuk ay içinde Sandığımıza müracaatla mu rislerlnin borcunu ödeme-Jerl veya kanu
nen kabule şayan bir itirazları var ise bildirmeleri JAz;ımdır. Mirasçılar ipoteği 
kurtarnıazlar veyahut başlıyan takibi usul dairesinde durdurmazlarsa ipotekli gay. 
ıi menkul mezkılı kanuna göre Sandıkqa satılacaktır. Bu clheUer a!Akadarlarca bi
linip ona göre hareket edilınek ve her birine ayrı ayrı ihbarname tebllği makamına 
kaim olmak üzere keyfiyet ilAn olunur. (1019) 

Düzce Belediyesinden 
Düzce belediyesi sinema binası 1 mart 940 dan 28 Şubat 94ı tarlhtne kadar fk.l 

sene müddetle icara veriL'Tlck Ozere senevi 120 lira muhanunen icar bedeli üzerin
den on beş günlük ~ık arttırmaya konm ustur. 

Taliplerin 26-2.940 paz.ı.rteıd günü saat 14 de temlnatıarlyle birlikte Dilzce be-
lediye encUmenine gelmeleri. (1045) 

Tuvaletinizi yaparken 
Pudra altına dalına 

E TEV 
sürünüz. Pudrayı sımsıkı tutar 
ve akmasına mani olur. Yağlı 

ve yağsız olan tüp ve vazoları 

vardır. , _______ ..., 
AVUKATIN KiTABi 

A. HAYDAR ÖZKENT 

Büyük 860 Sahife 200 Kuruş 

Her Kitapçıda bulunur. ._ _______ , 
Dr. HAFIZ CEMAL 

Daha 
Genç ve 
daha aevimli 
görünmenize 
yarayan kat'i Bugün ba 

BiR TECRÜBE TECRÜBE 
Pudra aleminde yi yapınız.. 
yeni, cazip ve son 

bir keşif.- CiLDt GÖZELLEŞTİ. 

REN şayanı hayret ve yeni bir un· 
sur, şimdi lpekU elekten geçirilmiş 

en ince bir pudra ile müdekkikane 
bir tarzda kanştınlınıştır ki bu H • 

yede cilde bir parlaklık ve yeni bir 

hayat verir. Esmer ve çirkin bir ten. 

gençliğin tahii renkleriyle güzelle · 
şir. Fazla olarak terkibindeki şavanı 

hayret bir unsur olan "Krema köpü. 

ğü" imtiyazlı usulü sayesinde iki 

misli fazla zaman sabit durur. 

HAKİKATEN FEvKALADE BİR 

1 

TEl{LİF yüzünüzün bir tarafmt 

''Krema köpüğü,. havi Tokalon pud. 
rası ile ve diğer tarafım da herhangi 
bir pudra ile pudralayuuz. Şayet 

"Krema köpüğü" havi pudra i1e 

pudraladığınız taraf diğer tarafa na· 

zaran daha taze, daha genç ve daha 

cazip görünmüyorsa aldığınız Toka· 

lon pudrasının parasını iade ederiz. 
Pazardan maada saat (14.30 dan TOKALON pudrasının fevkalade 

18 e Salı, Cumartesi 12 ye kadar fı. rağbet bulan yeni 10 rengj vardn. 
karaya. Divanyolu No. 104. 

ESKİ ve 
SİYATİK 

YENİ ROMATİZMA, 
- OMUZ .. ARKA -

BEL - DİZ - KALÇA ve 
Soğuk algınlıklarından ileri 

gelen şiddetli ağrılannı 

TESKİN ve İZALE EDER. 

İstanbul Erkek Lisesi Müdürlüğünden: 
Lisemiz bahçesindeki Marangozhane bi nasının tamirab., keııfl mucibince on gün 

mOddetle açık eksiltmeye konmuştur. Me zkO.r tamiratın eksiltmesi 21-Şubat-1940 
Çarşamba günü saat 14 de İstanbul Liseler Muhasebeciliğinde komis;ron .:>dasında 
yapılacaktır. Yapılacak işin muhammen bedeli (771) lira (93) kuruş olup muvak
kat teminat akçesi (58) liradır. 

Bu iş hakkında yapılan kroki ve şartname, lisede her gün görülebilir. fııtekllle
rln, resmt direlerde bu gibi tamiratı yaptı ğına dair alınmış vesika ile Ticaret oda
sının 1940 yıh vesika veya ruhsat unvan tezkeresi ve teminat makbuzlarile birlik-
te belgelerini alıp belli gün ve saatte komisyona müraC'.aatları. (958) 

Diş Macun ile 

iN 
Fırçalamalısınız. 

Çün·kü: 
Bir defa fırçalamakla dişler temiz.o 

lenmiş olmaz. Ağız guddelerinin ve 
dahili uzuvların mütemadi ifrazatı; 

dışardan mütemadiy'?n alınan ecnebi 

madeler, mikroplar, yemek. ic;ki, si• 
gara vesaire, dişlere, diş etlerine bin 

bir ınikrob aşılar, 8.n.zalar husule 

getirir. Bunlar birike birike nihayet 
dişlerde çürüme, etlerde iltihaplar 

başlar. Artık felaketi önlemek V& 

durdurmak güçtür. 

Vaktinde ihtiyah 

elden bırakmıyarak 

dişlerinizi 

Sabah'- öğle ve akşam lier yemekten aonra 

günde 3 defa 

RADYOLIN'le 
~Fırçalayınız. 

o(,.., • ,,. - • • . .... ..... ... . • ı ' 1 r _. - - .... 

~-•• 1940 elmaslı ve pırlantalı Singer saat modeli 

, Kapalı vaziyette 

No. 82/ A 182 l:.mm.ıs ve 11 Pırlantalı 500 lira 
:.... EMSALLERİ GİBİ ON BEŞ SENE GARANTİLİDm .._ 

Adrese Dikkat: SİNGER SAAT MAC.AZASI - İstanbul Eminönü. 

............................................ 
Devlet Hava Yollan Umum Müdürlüğünden . 

l - İdaremiz için kapalı zarf usulile bir adet yolcu otobüsü mübayaa edile ... 
cektir. 

2 - Muhammen kıymeti 5000 lira olup muvakkat teminatı 375 liradır, 
3 - İhale 26-2.940 pazartesi günü saat 11 de Ankara Devlet Havayolları mey

danında kfilıı umwn müdürlük bin asında toplanacak korn.!syon taratından 
icra edilecektir. 

4 - Bu işe ait 1enn1 ve hususi şartnamelerle mukavele projelerini Havayollan 
umum müdürlüğünden alınabilir. 

5 - İhaleye iştirak edecek taliplerin teklif mektuplarını Devlet Havayollan 
Umum müdürlilk binasında teşekk:ül edecek komisyon reisliğine ihale saa

tinden bir saat evvel vermeleri 1ı1zı mdır. Postada vaki teahhür kabul e-
dilmez. (10!9) 

1 s tanbuı · _ Be,_ediyesi ilanları · . 
Dalml encümenin 30-1-940 tarihli ve 910/753 sayılı kararına tevfikan 1 Şubat 

940 tarihinden 31 Mart 940 tarihine kadar, sömikokun şehrimizde, Zonguldaktan 
doğrudan doğruya kömi.ir getirten tüccarın deporunda vasıta üzerinde teslim edil.. 
mek ıartile, toptan ve perakende ton satıs !iatırun (22) lira (80) kunış olarak 
tesblt edildiği ilan olunur. (1074) 

İstanbul Orman Ç. Müdürlüğünden: 
1 - Kartal kazasında hudutları §artnamede yazılı Çakıroğlu tundabfı devlet 

ormanından 6720 kental tunda çalısının altı ay içinde kesilip ormandan çıkarılması 
15 gün müddetle açık arttırmaya konulmuştur. 

2 - Arttırma 21-2-940 tarihine müsacill çarşamba günü saat 15 de icra edile-
cektir. 

3 - Funda çalısının beher kentalinin muhammen bedeli 5 kurustur. 
4 - Muvakkat teminat 25 lira 20 kuruştur. 
8 - Şartname ve mukavelename projelerini görmek isteyenler bu müddet fdn-

de İstanbul orman müdfulüğüne müracaat edebilirler. (915) ~ 


