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1 azyiki Karşısında 
Finler Çekiliyorlar 
Sovyetler 53 Mukavemet Noktasım Daha 

Aldılar, Stokholmdeki Kanaate Göre, Vaziyeti 

Ancak Fevkalbeşer Bir Gayret Kurtarabilir 
_ _ Lonara 16 (HusuSi) - f. .. in-ı •li• ır.aJsvc~in vazbetini tasrih 

Salla cephcsl11de çarpışan meıhur /Jlr ırm kagakçı8l 1 d ' kl g- •• ettiği bildirIJmrşnr. 
~n anın, saY! ço u u ve ~u- tc;vcç Başvekili lşarc! olunan nut-

------------. ------------------ı hımmat bollugu karşısında hıs- kunda, İskandinavya devletleri ara· 

Yan Yana· Kral Karol ısettiği şiddetli tazyik günden sındaki h:ş:fki mesa!ni~1 .ancak bita
güne artmaktadır Finlanda bu rafü~ temıne ve istıklv~1 konımrya 

. . . · . _ ' matuf olduğunu, askeri bir koalisyo-1 

Konan da 
tazrıkı hafıfletmek ıçın komşu- nun bnhis mevzuu olmadığını söyle. 

Y su Isveçe müracaat etmiş ve o- miştl. 
nun askeri kuvvetler göndere- Fm1~nda, lsveçc bu )'o1da müra.. 

FinJandanın Karan 
BayFaklar. G·ıdecek rek kendisine yardım etmesini caat etmekle, a~ker .. ihtiyacı~da bu. 

. ...._ . . F k 
1
. h""k" lunduğunu açıkça gostermiştır. 

ıs~emıştır. • a at, sveç u u-

Yazan: :sadri ERTEM 

L ondradan gelen haberler, Lon.. 
8ln dra Sertrl Tcvlik Rüştü Ara. 
ask ~~ale harbinde ölen İngiliz 
ğı, e: en nbidcsinc bir Türk hayra.. 
d" _bı.r de bir levha koyduğunu bil. 
b ırıyorlar. Ayni zamanda Sefirlmlz 
leu. .:rn~rashn münnsebctile şu cünıle~ 

rı soylemi.crtir· 
"l{ • . 

h"nd ahı-amanlık ve insnnlık tari-
l~n ;" knhr:unnnlnr yctlştinniş 0-
. tırk ınJlleti knhramanlan da. 
~~a te nıef tuniyetJc takdir etmiş. 
&i~ l li!e nılUetim namına ölen İn· 
ba 

2 e~ hatıralarını t-lıi7. için 
F.rYl"n6unt getirdim. Onn İngiliz \"e 
._ anındann bayrakları ara.c;ına 
""•iı}·orun:ı. 

Belgrat, 16 (A.A.) _ Romanya meti bitaraflığını muhafazaya 
gençlik reisinin Romayı ziyareti mü. devam edeceğini bildirmiş ve 
nasebetile Vrcme gazetesi, Rom;ınya Finlandaya askeri kuvvetler 
Kralı Karolün de yaktnda Romayı - d · · k bul t işt" • 
ziyaret edeceğini yazmaktadır. gon ermeyı a. e mem rr. 
Diğer taraftan İtnlya ile Romanya 

atılsındaki ınübndol~ erttirmak ü
zere müznkercye girişmek icin bir 
İtalyan tkarct heyctioin yakında 
Bükreşe gideceği habc:- verilmekte* 
dir. 

* Bükreş. 16 (A.A.) ..::. MaJiye 'Nıızı-

İsYeçin Re.~mi Tebliği 

FinlA.nda Hariciye Nazın :Mister 
Tanncr, bu mesele etrafında müzake. 
relerde bulunmak üzere gc.-çen Salı 
günü Stokholme gelmiş ve İsvcı; hü
klımcti erkanı fle müteaddit görüş. 
mclerde bulumnuştur. Nihayet İs\·eç 
hükfuneti, bugün bir tebliğ nesrede
rck vaziyeti apaçık anlatmıştır. 

Son nltnan haberlere göre, Fin.. 
Iandanın, bugünkü miişkü1 vaziyet
ten kurtulmak için garp devletlerine 
miirncant ederek Milletler Cemiyeti 
misakı dairesinde askeri yardım isti
yeceği bildirilmektedir. ı.~ınlımda, bu 
yardımı istemek hakkını haizdir. 
Müttefikler bu yardımı yapmak is
tedikleri tnkdirde gönderecekleri a!"

keri kuYvetlcrin İsveçten geçmeleri 
lazım gelecektir. İsveçin buna karşı 
alacağı vaziyetin maMyeti mnli:m ol. 
mamakla beraber Milletler Cemiyc. 
ti misakının 16 ncı maddesi bu kuv. 
vetlerin İsveçten geçmesini temin et. 
mektedir . 

* 

Son lıaf lalar icinde Kareliue sevkedüen Fin toocuları 

HARP OKULUNDA 
Genç Suhaylcirımıza 
Dün Büyük Merasimle 
Diplomaları Verildi 

Toplantıda Meclis Reisi, Ba§vekil, Vekiller; 

Ve Askeri Erkan Hazır Bulundular 

YaSözleıiıni bitirirken Gelibolo 
la ltJnadasındıı yntnn knhraman
_!'8 artık biriblrlcrimitle döviis-

n Constantinesco, bfiyiik bir ihtimal 
ile bu ayın 21 inde Sofyaya gidecek
tir. İyi haber alan mahfillerde Bel. 
grat konfernnsmdan sonra yapılacak 
olnn bu ziyaret alaka ile karşıhn

makta ve iki memleket arasında ikb. 
sadi bir işbirliği temin edileceği ü. 
mit olunmaktadır. 

Bu tebliğe göre, Finler tarafın
dan istenen bfüiln insnni ~·ardım· 
lar gösterilmiş, fakat Finlandamn 
askeri yardım istemesi üzerine Fin 
Hariciye Nazın Tanner'e İsv~ç 
Başvekilinin 11 Klnunu.<ıanide irat 
ettiği nutkun bu mseleyi tenvir et.. 

Diğer taraftan Stokholmde çıkan 
Aftenbladet gazetsi şu haberi vermek 
tcdir: 

J\nkara, 16 (TAN Muhabirinden) -Harp Okulunun 1940 
senesi mezunlarına bugün büyük ve parlak merasimle diploma
lan tevzi edilmiştir. Bu münasebetle Harp Okulunda yapılan 
toplantıda, Büyük Millet Meclisi Reisi Abdülhalik Renda, Baş-

••uyec w . • • 

tA..t- cgırnızi söylemekle onları 
....... u; edebf11-• 
R" ı- ı.rıı:.,, 

(Sonu Sa. 6 Sü: 4) 

lin ~~i~ Arasın Çanakltalede ölenle-
t 'nln ~ esine.koyduğu Türk bayrağı. 
bir d. ade ettiği manayı sadece basit 
l>Olit:loması nezaketi ve yahut bir 
l~r bat tezahürü gibi teHUcki eden. 
'1i aya dü~rler. 23 sene evvel Jö
~~nd ve bu yolda ölenlerin lbidesi 
ıene~k e Y~ tutan Türk bayrağı, 23 
haJtk 1 dunya htıdiselerinin seyri 
gör:rn ında bir işaret noktası vazifesini 
tin •. 1ı:_kle beraber müstakil bir mille
Yet]? u~ ve hnyat hakkındaki şahsf
~lti ı, tnustakil görüşünü de tebarüz 

Bufgarislanln Harici 
Siyaseti .Degişmiyor 

t"tncktcd,ir 23 • 
glin sene evvel niçin dövüştük? Bu. 
sıtadncden bayraklar bir snfta ve bir 

a duruy }:- or. 
den ger ~adiscleri hislerin objektifin. 
hun geçırcrck tetkik cdcet>k olursak, 
ı·uıse~~~la .iznh edemeyiz. Beşeri mü· 
betle herı, hırslar, kinler, mubab-

· lvan·_Popof, Hariciye 
Nezaretine Getirildi 

r, atta n~ldar izah edemez. Be-
(Sonu; Sn: 6; Sil :n 

Mapno, Aşdması 
imkansız Bir Settir 

Köseivanof ve . . 
Yeni Kurulan 

Eski Dahiliye Nazın Nedef 

FUof Kabinesine Girmediler 
Sofya, 16 (Husufil l\1uhabiri

miz bildiriyor) - Başvekalete 

Jıe l"~ıı_~ız hükumetinin daveti üurl. memur edilen Bogdan Filof, ka
lı &Jınoyn giden Tiirk matbuat binesini bugün teşkil etmiş ve 
-~~eti birkaç güne kadar şehrimize yeni kaÖine azalnn, öğleden ev
Cah~! ~eeektir. Heyet reisi Hiiseyin \•el Kral tarafından kabul edil-
~·r s alçın, diln akşam Paris rad. . l d' 
İrı•tı Unda bir nutuk süyli~ ere fi. :ci:\wrct mış er ır. . 
h hal arını kı!'iacn anl f.~1 ·CD". Eski Ba~vekil Kösei\'ano!la, Dahi-
d~~uslaki tafsilat alt~· ( littzdaı ,M;:~azın Nede! yeni kabineye gir-

. ;). . ~lcrdir. Buna mukabil Ziraat 

~: ' 

Nazın Bagnyanof ve diğer bütü1 
nazırlar mevkilerini muhafaza etmiş 
lerdir. Hariciye Nezaretine Bulgaris 
tarun Belgrnt Elçlııi f van Popof. Da 
hillycye eski Demiryollnn Nanı: 
Gabrovski, Demiryo11an NezarctiIM 
de noter Gornnof ızetirilmişlerdir. 

Yeni Ba!}rckilin beynnalı 
Yeni BnşvE>kil Filof, matbuat mü 

messiller.ine beyanatta bulunarak de 
miştir ki: 

(Sonu S:ı, 8 Sü: 1) Kral Majeste Bori1' 

vekil Dr. Refik Saydam, ~Milli Müdafaa Vekili General Naci 
Tınaz, Dahiliye V~kili Faik Öztrak, ı. 
Hariciye Vekili Şükrü Saracoğhı, 
Nafıa Vekili General Ali Fuat Cebe. , .... ~ ,.,. . ··: .. 
soy, Manrif Vekili Hasan Ali Yücel 
ile .Büyjik Erklinıharbiye ve Milli 
Müdafaa erkanı muvaıı.a! ve müte-
kait ordu mensupları, matbuat mü. 
messiHeri ve kalabalık bir davetli 
kütlesi hazır bulunmuşlard1r. 

Okulun konferans salonunda yapı. 
lan bu merasime İstlkliıl marşı ile 
başlanmış ve ilk olaraıı; kürsüye ge
len Harp Okulu Kumandanı Tuğge. 
ncral Ömer Erdem~r, genç subaylara 
muvaffakıyet tem~nni eden ve ordu 
ic,inde kendilcr!nc düşen yiiksek va
zifeleri izah eden oır nutuk söyle. 
miş•ir. Bunu Dr. BinbaŞl Galip Gö. 
keıin nutku takip ~tml' ve daha so:ı-

j r:ı. genç subsylnrımız namınn asteğ
~ men Orhan da heyecanlı bir hitabede 
bul.un muştur. 

Bunu müteakJp. mektepten birin. 
cilikle çıkan touçu astc~rmenı Dur. 
m11~ay ile mektep ik=ncisi piyade aı--

1 
teğmeni Mahmut Mıthat ve mrktE'p 
üçüncüsü Abdussamcde de B. M. 

1 Meclisi Reisi A bdii1halik Renda tara
! fından birer altın ~at verilmiştir. 

1 

Mektebin birincisi olnn astcğm<.n 
Durmuşay. okul yaş kütüğüne 106 
ıncr çjviyi çakmıştır. 

Merasimin bu safhnc;mda Ha!"p O. 
kulu sancnğı merasimle salona (.!eti· 
rilmiş ve okul alay kumnndnnı KuT. 
may Albay Behznt Kök~r. genç su. 
baylnrı yemin etmiye çağırmıştır. Bu 

(Sonu Sn. 6 Sü: 6) 

EN SON DAKiKA 

IJondra, l 6 (Hususi) - Garp 
cephesini zi •aret etmekte olan 
Hıtrbiye Na7.1n Oii\'er Stanley hu 
gün heyanntta bulunarrık hu har
bi kafi zafere götiirmek i~in her 
feılakirJıF.ın göuı aJınacıığını söy
lemi~ \•c AlmanyRnın sPnelerdco
beri lmrmakla meşgul oldu~u 
harp nıckaniznıa~ını henüz (aali
~·etc gedrmedi(!ini, bu mc-kıınizma
~·ı Coaliyete geçiro>iti zaman. ono 
en kati mnlta,·t:metin gösterile<:c
ğini söylemi~fir. 

• İııgilterenin l\fı.sırda'ki Başku-
mandım1 Gr.nerııl Va\'f'] de hugün 
J\ahire TBd~·o!<>He beyanatta b11hı. 
narak müt4efiklerin t'8Tı>t~ 01cJ11. 

ğu gihi şarkta da birleşik nldulc. 
lannı, \'e ordıılonnın tek bir fi"· 
ıhı tcskil eW{:rini. Gen,.ral Vl"'"• 
gandın Mısın -ıh·arrtinin hu bir. 
lik alimetleriod~n biri olduğunu 
söylemi~tir. 

• İsveç, Norveç ve Danimarka TI'a-
rir.i:ve NazırJan, Almam·anın hi. 
tarnflara karşı hattı l;nn•kt>tini 
tetkik ederek bir karar \'<'rm<'k 
iiıcre toplanınıya karar ''erınİ'!· 
1erdir. 



z 

17 - 2 • 1940 ===== 

Yazan: Merhumun Oğfu Dr. Kamil Yazgıç 

Bu "Sen Kalemini e 
emleketi Cehaletten 

Kurtarmıya Hizmet Et,, 

Mu e 

Polis memurlannd:m Hlkrnet, zn. 
bıta doktorundan aldığı. kara c;;-,"r 
hastalığına müptelii. olduğu ve as:bi 
buhran geçirdi(; hakkvıd::ıki raporla 
bir otomobile binerek Gurnba hcısto
hnnesine gitmiştir. İddiaya göre. nö. 
betçi doktor Celfıl ve Cemal hastayı 
otomobilde> muayene etmişler ve gör. 
dük1eri lüzum üzerine Hikmeti, em
razı akliye ve asabiye hı>stahonesine 
gundcrmiflrrdir. Hasta derhal Ba· 

Vali JJluavi11inin riyaseli11deki hakem komitesi 

vam diy 
Şehrimizde yapılmakta olan bit 

mucadelesi umumıleştirilmiştir. Ya
pılan araştırmalarda bir çok bitli şa
hıs görülmüş ve bunlar bulundukları 
s~mtlerdeki hamamldra sevkedilmış. 
tır. Bf'lediye bu mücade'ryi başı.r -
mak için adam başına beş kuruş ha. 
z:ıam parasını vererek hitlılerl Be
ş1ktnş, Beyoğlu, Eyiip. Üsküdar J<'a· 
tih sem~Jerindeki hamıımlard ~ö~der. 
mektedır. Ayrıca PJbise ve çamaşır. 
ları. da ütüliyecek ütü makineleri 
kullanılmaktadır. Be'kii.r odalarında, 
beknrların yattıkları hanlarda fakir 
mahallelerin baraka ve kü;ük evle
rinde de araştırmalar yapılmaktadır. 
Mevsim hasebile bitin kapalı yerler. 
dca kalmakta olması ve nakliye vası.. 
ttılQJ"ında kalarak siravetintn kolay 
olması llazarı dikkate alınarak bu gi
bi vasıtalal':ın ınk sık temfzlettfrH
mesine itina edil celrtir. 

-9- amele ve şirket murahhasları birarada 
1 

"- Vaziyeti görüyorsun: Senin 
zeka ve ferasetin, işin nereye vn. 
rabileceğini kestirmene müsaittir. 
Bunu bildiğim için, sana bu bu. 
susta fazla söz söylemeyi lüzumsuz 
sayıyorum. 

meslek hayatına i:Jair, bir yığın ha. 
tırayln dolu. Kimisine bizzat şahit 
old.u~rum, kımisini kendisirıdc:ı d!n. 
ledığim bu acı, tatlı veya garip ha
tı:a.~an,. kendimle birlikte yokluğa 
goturmıye kıyamadım. Daha doğ. 
nısu, o hatıralan bu sütunlara ge. 
çirmeyi, memleketin irfan ve mat. 
buat tarihine karşı eda edilmesi 
zaruri bir vazüe bildim. Simdi ba. 
prmıya çnlıştı~rım iş te, bu vazi
:!eden ibarettir. 

kırköye gitmiş, JlÖJ}etçi doktor Cev. 
dete muavene olmuştur. Nöbetçi dok
tor hastnda bariz blr sarılık görerek 
derhal Ccrrahpaşa hastahanesine sev 
kPtmi!"tir. Bunun iizerine Hikmet, 

nAyet a e ·ı si Toplan 1 

Değirmen Amele i ile 
Şirket Aras nda Çıkan 

htila ı HaJletti 

Beni tehlikeli bir insan sayan 
Padişahın, bana akın bulu:-ıanlar 
hakkında vereceği hüküm ae iyi 
olmıyacaktır. O takdirde, benim 
b8§Ima getirilecek her felakete on
lar da ortak edı1ecektlr. Fakat bL. 
lirsin ~ ben, başkalarının berıim 
yüzümden, ve hele haksız '.Ve>re 
mağdur olmalannı is~mem. v~ is. 
terim kl, benimle berııb-er onlnr de 
yaıunasmlar. Zaten, §U zavallı va. 
tan.la, kaç tane okuyan, yazan ve 
düşünen insan var? Bu sayılı a. 
damlardan bir kaç tanesi de be. 
nimle birlikte, evhamlı bir pa,dişa
hm kinine kurban giderse, bundan 
duyacağım auıp, beni mezarımda 
bile rahat bırakmaz. Bunun içindir 
ki, artık sizlerden, senden, hepi. 
nizden aynlmak mecburiyetini du. 
yuyorum. Senin elinde, parl:ık bir 
istikbal vaadeden kuvvetli bir ka. 
lem var. Bu kalemi, kınında unutu. 
lan keskin bir silah gıbl körletme .. 
Bu temlz milletin, esaretten, ve 
her türlü sefaletten kurtulabilme
si, ev.haletten kurtulmasına bağlı. 
dır. 

Sen, kaleminle, ba memleketi 
cehaletten kurtarnuya, ne kadnr 
hizmet edebilirsen, bu talisiz va
tana karşı borçlarını o derece öde. 
miş sayılırsın. Bu millet, bugün, 
daha i.c;imlerlni bile duymadığı ni. 
metlerin hasretini çekmektedir: 
Cehalet, biçarelerin dimağını, af
yon gibi uyuşturmuş.. Hürriyet, 
adalet, müsavat ve hakkın ne ol. 
duğunu, kimlerden istenileceğ1ni, 
nasıl alınacağını bilmiyorlar. Bu 
sürüyü bir kaç insafsız çobanın e
linden, ve şerrinden kurtarmak, 
bir vatan vazifesidir. Bu vazife de, 
semin gibi, düşünen, duyan ve bi
len vatandnşlann vazifesidir. Bu 
topraklarda yaşıyan temiz ve iyi 
:insanlar, her nimete kavuşturulrnı. 
ya layıktırlar. Onları mahrumiyet
lerinden kurtarmıya çalışmak uğ. 
runda icap ederse ölUm~ göze al
mak bile, çok yerinde, hatta çok 
küçük bir fcdnklirhktıt'. Senden. 
ve senin gibi münevver gençler. 
<ien bu !edakiirlığı bekliyoruz!" 

M Ithat Paşa, Ahmet Mithst 
Efendiye verdi&ri bu vasi. 

yete bcnziyen nasihatleri göz yaş.. 
ları içinde bitirdi. O günden son. 
radır ki, Ahmet Mlthat Efendi, bu 
müessir sözlerden aldığı kuvv<?tli 
ilhamla, şahsiyetini tek başına kur
manın yolunu tuttu. 

Ve o günden sonradır ki, Ahmet 
Mithat Efendi, tam yarım asır sü. 
ren mntbuat hayatına intisap et
miştir. 

Bu elll yılın sonunda, etrafına 
toplanan yavrularına: 

- Gözüm açık gitmiyor. Mithat 
Paşaya verdiğim sözü tuttum. Gön. 
litmden dilerim ki, vatanımın mü. 
barek toprağına ekmiye çnlıştığım 
irfan tohumlarının meyvalerım 
toplayacak olan Yatandaş1arım. 
hurriyete, kemale, saadete ve ııda
lete kavuştukları gün, bu naçiz hız. 
metlcarlarını da, benim onlara kar. 
şı beslediğim hislere benziyen duy. 
gularla yad etsinler!,, diyerek e
bediyete göçen Ahmet Mithat E
fendi, yüzlerce eserin müellifi ve 
mütercimidir. Gazeteler çıkarnn~. 
çC'şit çeşit mücadelelere girişmış, 
menfaya sürülmüş ve tohlikeli mcs. 
leginin her turlü cehsrnı çekmiş. 
tir. Bu hareketli ömrün mhlil ve 
tenkidini yapmak, hele Ahmet 
l\1ithat Efendinin eserleri hakkın
da, leh•c ve aleyhte mütnlealar 
yürütmek, benim kudret ve saltı. 
hiyetirn'n dışmda kalcın bir i~tlr. 
Ben, alelade bir köje doktoruyum. 
Bunun iç ndir ki, işin bu cihetini, 
erbabına bırakmak mecburiyetin. 
devim Fakat hafızam, bab:ımın 

Bir gfin, babamdan, gazeteci. 
lik hakkındaki telakkileri. 

nf öğrenmek istemiştim Ömrünün 
elli senesini, gazete<:iliğe hasretmiş 
bir insanın ağzından mesleğı hak. 
kında neler düşündüğünü öğren. 
mck, hemen herkes tarafından 
gösterileceğini umduğum bir ar
zudur. Bunun içindir ki, meslek 
hayatına ve hususi hayatına ait 
hatıralarının naklfne başlamadan 
evvel, babamın, bu suale vcrd!ği 
cevabı yazmak istiyorum. Sualim, 
onu hiç düşündürmemişti· 

"- Bence, demişti, gazetecilik, 
her bakımdan tehlikeli ve hı?r ha. 
kımdan zararlı bir meslektir. Bu 
meslekte muvaffakıyete kavuşa. 
bilmek için bol istidat, bol para, 
bol kuvvet, bol cesaret, bol snbır 
ve bol bilgi sahibi olmak şarttır. 
Ben, bu mesleği. bir bakımdan, 
tıpkı denize benzetirim: Nasıl bo. 
ğulmayı göze almıyan insan, yiiz. 
mesini öğrenemezse, sürlinmeyi. 
ve sQrUlmeyi goze alamıynn ınson 
da, yazmasını öğrenemez! 

Her meslekte old1J~u gibi bu 
meslekte de bellibaşlı muvaffakı
yet sırlarından birisi de, küçük, 
büyük, bilaistisna hiçbir fırsatı ka
çırmamaktır. 

Mesela, bir müddet evvel, peşi. 
me bir hnfiye musallat etmişhrdi. 
Bu adamtn vazifesi, gece gündüz, 
benim peşimden koşmak, harckfı.. 
tımı adım adım takip etmekti. Fa. 
kat, pek usta olmıyan biçare ha
fiye, bu işi yapnuya memur bu. 
lunduğunu benden gizliyemNnişti. 
Karh k1 gecelerinde, bu adamca. 
j;rı.zın benim yüzümden çektikleri. 
ni, hala - snnki mesulü benmişim 
gibi - garip bir vicdan azabı <lu. 
yarak hatırlarım. Ben bir misa!ır. 
liğe giderdim. Saatlerce otunır. 
dum. Dışarıya çıkınca onu peşim. 
de bulurdum. O zaman, bcn·m Et

cak bir odada, dostlarla sohbet e
derek geçirdiğin uzun saatl.?r znr
f ında, onun ne yaptığım, o karlı, 
soğuk havada nasıl, nerede barın. 
dığını düşünürdüm. Bunu düsün
mek te,-o gece duyduğum keyfi ba. 
na haram ederdi. 

Hatta, emin ol, bazğı, soğuk 
gee(!lerde, sadece onun - ya. 
ni hafiycmin • rahatsız olacağını 
düşünerek verilmiş sözlerimi unu. 
tur, kendimi bir dost ziyaretinden, 
vya bir eğlence aleminden mah
rum ederdim. Galiba biçare ya 
sofu bir adamcağızdı, yahut ta yap 
tığı ağır vazife mukabilinde, pek 
az para kazanıyordu. Çünkü yine 
o karlı ve soğuk havalarda, ben ne 
zaman bir meyhaneye girsem, iç. 
tiğim rakı burnumdan gelirdi. 
çrınkü o içeriye girmez, ve mey
hane kapısı önünde, bir aşağı bir 
yukarı dolaşırdı. Ben meyhane ca. 
nundnn, onun iki kat olmuş ve tit
reyen gölgesini gördükce, rahat e. 
demez, bazan, kad?himi yarıda bı.. 
rakarak çıkardım. Bir gece kafam
da bir ışık yandı ve kendı kendi.. 
me: 

.. _ Mfthat. dedim. Sen çok bu
dala bir adamsın. Peşinde hiçbir 
iş görmeden, hiçbir işe yaramadan 
dolaşan bir adam var. Halbuki, bu 
adamın elinde bulunan im.ltfınlar. 
dan istifade etmek, senin için ka
çırılmıyacak bir fırs11ttır. Ne du
ruyorsun? Çağırsan, konuşsan, an. 
laşsan ya'!., Bunlan düşündi.iğüm 
ırada. bir lokantada bulunuyor. 

dum. O da bermutat. sokakta do. 
lnşmnktaydı. Garsonu çağırarak, 

onu gösterdim \"e: 
(Devamı var) 

Cerrahpa.şaya müracarıt etmis. fakat 
hastahanede boş yatak olmadığı içm 
nöbetçi dol;ttor Galip, hastayı kabul 
edememiştir. Polis Hikmet te bir kaç 
gün sonra ölmüş, hadise adliyeye ı'l
tikal etmiş ve ölüme sebebiyetten 
maznun olarak 6 mcı ceza mahkeme.. 
sine sevkediien 3 hastahanenin dört 
nöbetçi doktorunun muhakemelerine 
dün başlanmıştır. 

Dünkü celsede dinlen n c:ahitlcr -.. 
den Cerrahpaşa hastahanesi sertabi. 
bi Esat şunları söyll?mi!-itir: 
''- Talimatnameye göre. hastaba

ne>de boş yatak olmazs:ı hasta kabul 
edilmez. Ancak nni vakalar için her 
serviste birer boş yat ık bulundııru. 
lur ve bu gibi hnllerde hasta kabul 
edilir. Polis Hikmetin bize müracaat 
ettiği gün 320 wrıe ncel~ müdahale. 
yi icap ettlren v11ka J(eJmi~ti. Ayni 
zamanda bu hastanın lınst.:ılıj!ı da biz
ce tesbit ve teşhis edilmış değildir. 

fttihnt Dei!irmcncilik ŞirJwtiyle bu ş:rkctin dei:rirmcnlcrincle ~n1ışan 
ı:ımcfo ve ustalar nrı:sıııdn <:•lmn jhtilfif, diin, VnU Mua\•lni Hüdai Karata
b~nııı riyasot'ndc tc~cltl~m cclcn hakem heyeti marifetiyle hallcdilıni<>tir. 
Şırkctlc mıwJc orasındaki iht!lfı~ yc\'nıiyc:lcrin arttırılmak i'iteniimemcsi 
\.f' hastalanan mnclcyc huk!hn:ım:ı.sından zuhur etmiştir. Bu iht laf iizc. 
rınc amele nıurnhhnsfarr ''iirı,rt•b miiracaat ederek şirketin ~on ·ıaman
l~rda fozla ld1r cHi,i:inden hahi ),. yevmiyelerine zam yapılmasının ve 
hır de h:ıstıılık dol:ıyıs'ylc c;alısaınıynea ameleye 15 gün miiddctle IJa· 
kılmosınrn teminini rlra l'fmi!:lt'!rdir. V'llyetin ta siyesi üzerine amele hn 
nı~~r:ıc:ıati ·r~•<'t n<>zdinde r<·~nıi hir surette tekrar etınl lerdir. Şirkt•t hu 
murnrn:ıte ı nl-!ıncn nmdcnin nn.tıı:unu i 'nf etmeyince, Ticaret l{anunu 
ınuc·hiııcc iki tnrnf umralılıa!'!· rmın l tll' i~le hnkem heyetine rniir:ıcant 

• <'f1111?k 7.ıtrurctl hfünJ (\lmustur. Bu &UJ:c'le toplanan Jınkem heyeti dün 
hem amele murnhhaslarım. tı.cm de ~irket murahhaslarını (iinlcınistir 
Nctircdl' f>irket hasın olan rnnaslı ve vcvmh•eJi bu.'tiln mü~t hd · ~ • .,, " ,, ,. a eınınıne, 

lıı'.st:ılıkl:ırı ı•smı•:ıııda 1;) giin için yarım vcvmi~·csi ,.erilmr.sini lmlml f't· 

mış. ~nurnhhnslnr ıla \'t•vnıi~ clore znm yapılınası falcbin<ll•n \'tıZg"1çnwk 
sureiıyle ilıt ! lfı{ lın llı•di1mi~li r 

Gazi Köprüsü Tamirah Bılli 
Gazi köprüsünde tahta kaldırım 

tamiratı nihayet bulmuştur. Köprü, 
yeniden bir mani zuhur etmezse pa
zartesinden itibaren nakil vasıtalan
na açılacaktır. Belediye köpriidM her 
nevi nakil vnsıtnlarınm geçebileceği
ni kararlaştırmıştır. Bunun "çin, 16 
metre genişliğinde bulunan köprü 
sathı renkli boya ile üç kısma te!rık 
edilecektir. Köprünün ortası beygir 
ve el ara balanna, iki yanlar motörlü 
vasıtalara tahsis edıll)'listfr. Yolcular 
da köprüniin trotuvarlarındun gelip, 
geçeceklerdir. MuhtPmel kazalara ma 
ni olmak için köprünün üç yerinde 
de ge~itler yapılacaktır . 

'J'retuvarlann İnşası 
Belediye. tramvay idaresi taraf'1n. 

dan yaptırılacak caddt:?lerdeki trotu. 

Gurnbadaki doktorlar hastayı snrs. 
mamak için otomobilde muayene et
miş olabilirler.Her doktor hastayı mu 
ayerıcden sonra mütaleasını bılcfirır. 
Bu esasa göre, doktor CehillP Cema. 
lin b11 trıdalıj1ıtısyon bulup 'Bak.ırku.. 
ye göndermelerinde gavrl tabiilik 
yoktur. Asabi buhran uzvi bir hasta
lıktan geliyorsa o hasta:ım esas has. 
tahğını tedavi ile mükellef olan has
tnhaneye yatırılması icap eder. Me. 
seıa, kendisinde tifod11n mütevell •t 
asap bozuklu~ru görlilran bir hasta Ba
kırköye gönderilmez, tifonun teda·ıı
si için ait olduğu hastaharcye sevke
dllir. Fakat o hastah:ıoecle boş yatak 
yoksa. hast~nın yatırılması tnlik edi
lir. O gün de hastah,ınenıizde boş 
yatak yoktu. Ayni zamanda bize ge. 
len hastann, elindeki tezkereye göre 
değil, tarafımızdan muayenesi sonun. 
da kar§ılaşacnğ·mız vnziyetP. göre ka
bul edf'rb:. Doktorlardan Cemal. Ce. 
liil ve Galibin hastalıl!m vahim oldu
ğu kanaatine varmadıkları için ec;ns. 
h bir konsi.iltasyon ve muayeneye lü. 
zum görmediklerine kaniiz ... 

varların da idare tarnfından yaptın). 
Lcdoz. Limcnda masını kararlaştırmUihr Vali ve B<>. 

Muhakeme diğer şahitlerin celbi 
için başka güne bırakılmıştır. Seya
hattan avdet ettiği takdırde gE>lecc.k 
celsede doktor Mazhnr O,,man da şa. 
bit sıfatile dinlenecektir. 

Bir Davacı Ilaklnnda 
Takibat Yapılıyor 

Yeni Postahane nrkaı.ında Beyker 
hanı civarından geçmekte olan ba
lıkçı Vehbi, hanın avlusuna bırakıl. 
mış pis kôğıt parçalarını lüzumsuz 
zannederek balık sarmait ::izere alır. 
ken kôğıtçı Mordahay tarnfmdan ya
kalattJrılmtş ve dün :nülevves Hğıt. 
larla beraber adliyeye teslim edil.nış
tir. Sultannhmet üçüncü sulh ceza 
mahkemesi hırsızlık suçu gömıiyerek 
balıkçı Vehbi hakkında beraet kara. 
n vermiş ve manzarası dahi pek iğ. 
renç olan kağıtlarla ke~e kağıdı ya
pıp sattığını söyUyen Morclahayı tec. 
ziye için, çalındığı iddia edilen kiı

ğıtlarla birlikte müddeiumumiliğe 
scvketmiştir. Mordahayın beledıye 
talimatnamesine göre tecziye edıle. 
ceği anlaşılmaktadır. 

Tecziyesi istenildi 

-ı---=---=;;.:.::;;~~::::'..,;;-:.:;:.~:._::~~~~!_J lorıivo roial ""i~- ,,., .. 1 S Ol ~ giderek, bu trot.uvarları'1 ln~a tanh. 
rlJ.~Q ara ., e ep OJ !erini tesbit etmek Üze~ toptanan kO 

Akdeniz ve Marmarada lodos fırtı
nası devam etmektedir. Dün sabah 
snat beıo:te fırtına limanda da tesiri. 
ni göstermiş ve bu yüzden köpni1c>r 
açıl?mamıştır. Liman rcisliı,ti, fırtı
nalı havalarda da knprüıerin a::ıla
bilmesi i~in tertibat 11 mıştı~ Bu hu
susta romorkörlcrdcn istifade edile. 
cektir. 

Fırtına yüziinden dcnlzy,,llarınm 

Sus vapuru Marmarad·ı Gc>mlik li
manına uğrayamamı.:;tır. Anafa:1.a 
vapuru da Mersine gitmek için İz. 
mirden kalkamamış ve harekct;ni 
tehir etmiştir. 

F1rtına sırac:ında Haliçte bir ~u 
kayığı ip'ni koprrarak snhilden ayrıl. 
rnış ve gümrük memurları tsra~ın

dan deniz ortns•nda b0ş olar:ık bu -
lunmuştur. Kayık Deniz Küçük N:ık. 
liyat Cemiyetine aittir ve 4526 nu
maralıdır. 

Diğer taraftan Knndenizde esmek 
te olan şiddetli şimal riizgannın da 
fırtına halinde devam etmekte oldu. 
ğu bildirilmektedir. 

• 
İzmir, 18 (A.A.) - Dün bilhassa öğle

den sonra Ege denizinde ve Akdenlzdc 
çok şlddetll bir lodos fırtınnsı hükilm sür
müştür. Fırtına b:ızı servi nğaçlannı de
virmiştir. DUn gelmesi brklenen Etrllsk 
vapuru gclemcmlşUr. Bugün rüzgl'ı:- d!ls
tüğü iı;ln denlz stıkinleşrnlşilr. Etrüskiın 

de bugün yoluna dcvnm ederek, limnnı
mızıı gelme.<ıl bekleniyor. 

Taşovada Tütün Va7Jyeti 
Erbaa (TAN) - Tokat, Niksar ve 

Erbaa mu1takalannda tiiti.inlerin 
demet ve denk yapılması hızla de. 
vam etmektedir. 

Müstahsil, zelzele felaketinin de 
inzinrnmile çok daralmıstır. Inhisar. 
lar idaresinin, tütün mübayaası hak
kında bir tedbir alınış olduğu he! 
nüz görülmemiştir, yalnız tütün za. 
yiatı tesbit olunmaktadır. 

Türk Hava kurumunun 16 .ncı yıl 
dönümü münasebetde dün muhtelif 
yerlerde konferanslar verilmiştir Hıı 
nrad: Hava kurumu müdiirü Yusuf 
Rıza tarnfından da .Eminönü t.alke. 
vindc bir konferans verilmıstır. Yu. 
suf Rıza Kurumun i'k defa olnrak 
(Tiirk Ta ·yare Cemiv..e!U ic:milc ku
rulduğu 16 şubat l925 tarihinden bu 
güne kadar gösterdiei faaliyeti izah 
etmiştir. Kurum mÜ':fürti bu müddet 
zarfında Milli Müdafaa Vekaletine 
yapılan nakdi y:-rdımdan başka 2195 
gencin paraşütçü olıırak yetistirildi
ğini, halen kurumun e!ınde 265 pla. 
nörle 27 tayyare bulıınduğunu, Eti. 
mesutta da bütiin modern tesisatı ha
vi bir imalathane kurulmakta oldu. 
P,ı.ınu. mektcplerlm•7.de 395 mualli
min tayyrıre modelciliği için çahşuk. 
larını anlatmıştır. Konforans, hüytlk 
bir aliıka ile dinlenmış ve kurumun 
faaliyeti takdir ile karşılanmıştır. 

misyona iştirak etmiştir. 

Mimarların Müracnati 
Mimarlar birliği 3J[ıkodur makam

lara müracaat ederek be!ed•yenin. ın. 
şaat ruhsatmımelerıne muhalü hare
ket eden mimarları bır sene müddet. 
le çalışmaktan menetnıesinin doğru 
olmadığını bildirmiş ve şikılyet et
mıştir. Halbuki beledıye, ~e>hir mec
lisinden geçen ınş:ırıt talimatn:une::i. 
le kendisine böyle bir hak verilmiş 
bulunduğunu ve şehir estetığı nok
tasından belediyenın her an bu hak
kını istimal etmıye mecbur olduğunu 
bildırmektedir. 

Prostun Cevabı 
Prost. Haydarpaşa kôprlistle Adli. 

ye sarayı ınsnatı dolayısile Adhye 
Vekaleti tarafından yapılon ltirazlo
ra verilecek cevapları hazırlamıştır. 
Prost, bu husustaki raporunu bir haf
taya kadar verecektir. 

İngiliz l\Iütehassısm Tetkikleri 
İnhisarlar Vekilinin Tetkikleri Şehrimize gelen Ingilterenin şark 

. . .. ., lisanları mütehassısı ve Ttirk dostu 
Şehrımızde bulunan Gumruk ve , H M B t memıeketimizin kill .• 

İ hı l V k·ı· R "f K d · d" · · ur on, n sar ar e ı ı aı ara enız, un ı· h t kından aliikadar ed"'-
b h .. "k b 'd· ı··w" . ur aya mı ya ... -

sa a .~umru aşmu ur ugune gı. cek mevzular üzerinde tetkikler yap. 
dcrek oğleye. ~ada~ ora~a meşgul ~~- maktadır. 
~uştur. V?kılın rıyas~t·nde bır mu- Burton sinemalarımızda gösteril.. 
durler ı~_p.nntısı yapı.mıştır. mek üzere getirilen ilmi ve iktısadi 

Vekil oglcden sonra sant 15 e ka. filmlerden başka nıeitteplerımizdc 
dar inhisarlar umum müdür!fığünde terbiye, biyoloji ve bnni mevzulara 
ır eşgul olmı.ş ve bu saatten sonra ait filmlerin gösterilme~i ;çin bu 
Cibali fabrikasına giderek tetkikler- filmlerden bir çoklarını Londradan 
de bulunmuştur. getirtecektir. Türkçeyi güzel bir şive 

Vekil salı gününe kadar Ş'?hrimfz. fle gôriişen Burton bir muharririmi-
de kalacaktır. ze, şehrimizde ingilizcernn çok ileri 

Riiştii Tah1iye Edildi 
Tünelbaşmda Lutful1nh apartma

nında iki kişinin ölümü ile netıcclc
nen cinayet tahkikatı sırasında neza
ret altına alınan apartman kapu•ısı 

Neşet oğlu Rüştü dün tahliye edil
miştir. 

gittiğini ve mckteplerınizde ingıliz. 
ceve ehemmiyet verilmesinın çok ı
le;i gittiğini ve mekteplerimizde in. 
gilizceye ehemmiyet verilmesinin ye. 
rinde bir tedbir olduğunu '>ovlı>miş, 
\'e talebenin meramlarını dnlatacak 
kadar mgilizce ~onişebildiklerıni 
takdirle anlatmıştır. 

..-~~ '' ,.,,, •), -.... "'-" ~' ' ' .. _.t,L ... ,_' 1 "'' ~·· • ,r~ Nt' •, 
• , ... , ~ '"" •• •• .-. '.t •. • .,_.,, • .,, ,-. • • 'T"?o#'-1 J. - :ı:; ' .... • • :"• '• • •• • • .4 T A K v 1 M tt·s-="';;~u· · ,.~ .• .,. -~ ":~1',.,....~ .. e · -~· ··e·ft}v~ .. ···A t·· P · · ı ·,ı;, .. -.ı ı . • . ,. .. '" . ,r· "·<' " ·'. 
·• ' '""1 "A.. " ' . · y: ... ,.. • · • r · " · • ı 
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8. - Sadri Ertemin son ~ıkan e.erl

nln adı nedir ve tıeden bahıeder? 

C. - Sadri Ertemin son çıkan eseri 
"Avrupnnın iskeleti,, dlr, Bu kitap Av
rupanın R6ncsanstruıbcri geçirdiği te
kfımüliln lktısııdi unsurlıınnı tahlil et-

mcltlcdlr. Bu kitap b:ıkkında hususi SÜ· 

tunumu:ııde ıfohn fn7Jıı mıılônınt veril-

mcktcdlr. 
8. - Ouvr ile Kale arası kas; 1 nglllı 

rnllldlrf 

C. - 22 Jngfllz mflldlr. 
ol K KAT: Bu s!ltunlnrda cevabı iste-

nilen sualler sarih adresi ve okunaklı 
imzayı ihtiva etmelidir. Böyle olmıyan 
<:Uall"re ccvııp vcrllmı-z. 

17 Şubat 1940 
CUMARTESİ 

2 ncl ay 
Arabi: ı358 
Muharrem: 8 

Gün: 29 

G!lpcş: G.54 - Öğle: 
İkindi: l!\ 23 - Akşam: 
Yatsı : 19~5 - fmsak: 

" 

Kasım: 102 
Ru'TII' 135"> 

Şubııt· 4 
12 28 
17.411 

5.14 

İdare ettiği otomobille Merkez ttıh • 
tım hanı istikametinde giderken ti
careti bahriye binası önünde Niko is
minde bir adamn, Hatice adında yaşlı 
bir kadına ve Orhan çocuğa çarpa
rak ilk ikisinin ölümüne ve çocuğun 
da yaralanmasrna sebep olmaktan 
maznun şoför İsa Aksoyun muhake. 
mesine dün devam edilmiş, müddcf
umumi şoförün Rıhtım caddesinde 
45 kilometre süratle gittığini söyli
verek cezalandırılmusını istemiştır.

1 İsa itirazda bulunmuş. muhakeme ka-
rar için başka güne bıraktlmıştır. •-----------------------------• 
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Yazarı: Ömer Rıza DOCRUL 

F inlnndn harbi gün geçtikçe da. 
. ha vahim safhalara giriyor. 

Fınlanda H · · 
• •• •• v nrıcıye Nazırının, sayı 

üstunlu üne karşı gelmek i in is. 
'eçten a kcri ··d h ç . ınu n nle talep eyle. 
me ı, fnknt bunu temine mtt\'nffak 
olamnmn ı F·ınl d . n nnın snyı ve tcç. 
~ı!zat ü t ·n1 •Vu knrşı ında hissetti. 
gı sıkıntının '\: e kar ıhı tığı buhranın 

fc!dı~mmi.~ etini tebarüz cttirmcü-c kti. 
l ır Dv o 

• • • 
1 er taraftan Sovyet kuvvet. 

lerı, şıddctli hamlelerine devam et. 
ınekt . ' 0 Uannerheim hattını mü. 
tcmndı)en dö\m ktc '\;C yıkm:ıktn. 
dır. 

b 
N etiee tıl ba~ton mnllımdu. Gerri 

u n t' ~ , e ıceye henliz varılmamıştır. 
1 .aka.t onun gecikmek ylizünden de. 
ğişnuycce i ayet nrihtir. Bugiinkü 
mesele, bu netice değildir. Bu neti. 
ccden onrn Avrupımın Şimalinde 
ne olnca 'hdır. Ac bn bu sahadn harp 
son. bulacak '\;C Avropanın bu böl. 
gcsı suUıc kavus:ıcak mı, l oksa 
harp dev m edip gidecek mi? 
k is! andin:ıvya de\ letlerl, lıarlıi 
j ~ndi memleketlerine sıçratmamak 
~. n ellerinden geleni ~ npıyorlnr ,.e 

0 'lece harpten korunmayı umu'.\' r. 
l~r. Bu de, 1 tler, sırf bu endi~ ile 
Fınfondayn yalnız in nnf ,yardnnlnr. 
da bulundular yo 1;:ılnız gönüllii o. 
larak harp ~ttnek istiyenlerin harbe 
lrnnşrn»ıoıt1a ınii o:ıde ettiler. 
h Ac.n a b1.1 kilde hareket etmekle 
nr~ı 1,endı J udut1arına kadar getir. 

:ınc..-e yardım nu etmiş oldular? 
Yok a lınrp uğrunda İskandinav. 

Yalı bir kurh .. n vermekle, İskandi. 
na\Tl anın di ver kısımlarını kW'tar. 
nuş nu oldı lar? 

Bütiin bu suallerin cevabını, ya. 
kında öı,rrcneceğiz. 

*' lrındistan Meselesi : 

Geçenlerde de anlatmı.,tık. Ilin. 
distan meselesi, ekseriyet tc~kil e. 
den Hind tlarln muazzam bir ekıılli. 
Yet t 1,:1 eden müshunanlar ara ın. 
daki ihtilufüır ) i.aünden hallodile. 
ıniyor. 

Hindulann eksriyetini temsil e. 
den milli kongre, mft'slilnınnlar nn. 
zarında, kendilerini temsil etmiycn 
bir heyettir. Onun i~in bu heyet, 
Bindistnn müslümanlarınm clavnsi. 
..._ un: ..u UJ. ıu.u.-... 

Uindi tanın miili lideri Gnndi. 
llint miislümnnlannın bu vaziyeti 
~ınalanna karşı d:ıhiyane bir hattı 

arekct tuttu ve Hindulcnn miimcs. 
si.li savılan Hint kongresinin hnşma 
hır müslihnnn getirdi. Bu müslümnn 
''l\I l~ ,.. ev ana Ebul Kelam Azad,, tır. Yal 
~ız 1!indistan içinde değil, bütün is. 
am nlcıninde bü ilk ve muhtereın 
:~ şöhreti olan Mc\ lfına Azad, Hin. 
ıstan davası uğrunda, Gandiden 

:ahi geri kalmıyan hizmetlerde bu. 
u~~us ve onu bugünkü safhasına 
~~tırnıc" e ~ardım etmiştir. Onun 
gı~ı, :muhterem bir şahsiyetin Hint 
~ıli kongre ine riyaset etmesi, bel. 
~ de :rnli lum:ınların milli kongreye 
ıtırnat gö termelcrine sebep olur. 
Belki bu \ aziyet tc, Uindistan me. 
~elesinin hallini temin eder. Fakat 
1evliina Azad'ın milli kongre başı. 

:na gelıncsi, Hindistan meselesinden 
8Yrı ol:ın Hindistan müsliim:ınlnrı 
ll'leselesini lınllctmcz. B •iki bu mc. 
selenin h llini talik ile kalır. 

Fakat Ganc'Unin, bu ırada bütün 
lündistnnın birliğini tebarilL ettir. 
llıck için milli kongrcn·n hasına bir 
llıUslilmnnı getirme I, onun geniş 
kafalılığının ve sil asi dclıusının can. 
it bir ah'd.d' 1:::::::- ı ı ı r. 

VI elles Bugün 

Hareket Ediyor 
'1aşington, 16 (A.A) - Wellcs, 

~evyorka hareketinden evvel Hull 
1 e goril musttir. Wellc yarın Rcx 
Vapuru ıle Ncvyorktruı Romaya ha. 
:re ... et ed c ktir. 

Türk • İngiliz ve 

Fransız Anlaşmaları 
. Londra, 16 (A.A.l - 3 Şubatta 
1mzaianan es s Turk - İn iliz ticaret 
<ınlasına ına zeyil olar. ayni tarih. 
tc inız 1 nmı olan T rk - İngiliz 
l'nunznm g r ntl anla m mın metni 
be redilm tır. 

l3u z yil anl şma, bil !!Sa eşyanın 
Ve nıevcut borçların ted yesinde ta
kip olunacak usule ::ı.ittir. .. 
1
. ~ari , 16 (AA) - l'w bımm mcr ... 

1 h riciyc enciımeni, Türkiye ile 
Suı,.ye ar mda ar zi meselelerine 
rn t allik 23 haz·ran anl masmı tns. 
dik €den kanun layıh ı için de ra· 
~ortör olar k Bıbie'yı t y n eylemiş. 
tir. 

Erzincan 
Yeniden 

Kuruluyor 

Harap Olan Köylerin Cle 
Tekrar Temelleri Atılıyor 

Erzincan, 16 (A.A.) - Eski Erzi~ 
can şehrinin Şimalinde askeri orta 
okuldan itibaren Şimale doğru olan 
Trabzon şosesi üzerinde yeni Erzin. 
can şehrinin kurulmasına başlan. 
nustır. 

Havanın muhale! etine ve yerde 
20 santim kadar kar bulunmasına 
rağmen, işçilerle iş başında bulu
nanların azmi, inşaatın devamına 
mani olamamaktadır. 

İstanbulda Nuri Demirdağ fabri
kasında hazır1anan portatif evlerden 
yirırii adedi gelmiştir. Bunların da ev 
yelce hazırlanan muntazam ve snğ. 
lam temeller üzerine kunılniasına 
başlanmıştır. Diğer yirmi ev de yol. 
da bulunmakta olup, gelir gelmez: 
bunlar da kurulacaktır. Bundan baş. 
ka K1Zılnv hesabma on beş gün zar
fında vilayette 30 dü.ltkan Ye 10 ev 
yapılmış ve bu suretle şehrimizde 
ufak ta olsa, bir piyasa tesis ediL 
miştir. Vilayetçe alınan tertibatla 
100 baraka ev daha yapılmak üzere 
bulunuyor. 

Bu hafta içinde Erzincana en yn. 
kın köy olan ve harcketiarzda tama.. 
men yıkılan Yalnızbağ köyünün de 
temelleri açılacak ve köylüye ev ya.. 
pılmasına başlanacaktır. Diğer yı. 
kılan köylerin ihyası için vilayetçe 
aynca tertibat ahnmaktadır. Yapı. 
lan evler ve dükkanlar muntazaman 
bir p~n dairesinde yapılmakta, ge
lişi güzel inşaata müsaad edilme
mektedir. 

Vali vekili Hilmi Balcı, felaket. 
zede halka yapılan yardımlarla biz. 

lngilizler Bir Alman 
·Denizaltısını Batırdı 

da Mütemadi Almanlar Protestolara Rağmen . 
Bitaraflara Ait Gemileri Batırmaya O.evam Ediyor 

Londra, 16 (Hususi) - lngiliz hava kuvvetlerine 
mensup blr tayyarenin bugün bir Alman tahtelbahi. 
ri:ıi daha r.atı: ciığı anlaşılmaktadır. Haber tahakkuk 
ederse, lngilizler son yedi günde altı tahtelbahir ba. 
tırmış olurlar. 

Bugün de Alınan tahtelbahirlcrl bi:ıer tonluk iki 
Danimarka 'ııpurunu onnr dakika fasıla ile torpilJc
mişlerdir. Danimarka hükumetinin ŞastinR Mersik 
adlı vapurunun batırılmasını protesto ettiği hab<lr 
alınmıştır. Norveç hükumeti ise, bin tonluk Bisk adlı 
vapurunun tal!rılması dolayısile de Berlini protcrto 
etmiş ve bn suretle protestolarının sayısı üçe var. 
mıştır.Norvcç denizcileri bugün verdikleri bir prote!. 
to karannda şunları söylüyorlar: 

"Birliğimı;.e mensup nzadnn, içinde ruüdafnasız 

denizcileri katlc•tmeyi bir şeref sayan b·ı ınıllete ait 
hamule bulunan gemilerde ~-0.lışmama\armı talep 
ec!ebiliriz.,, 

Bitaraf devletler ve Almanya 
Fakat bütün bu protestoların Holandaya gösteri. 

len mukabele ile karsılanacağı aniaşılıyor. Alman 
istihbarat Büıo!:u, Holandanın protestosuna mukabil 
Alnıanyanm muhasım devletler sularınd.\ gordüğü 
her bitaraf gemiyi batırmıya hakkı o!duğunu söyle. 
miş ve bu tehdit büttin bitarafları alakadar et:rniştir. 
Amerıka Hariciye Nazırı, Alman aJansının beya

natını resmi mahiyette saymndığl ve Almanyanın 
At!lerik~a işaratta bulunmadığını söyli~ erek, Ame
rlltanın bu telıdiae uıak:' asrm;roo:o[ıını göstermiştir. 

Fransız donanmasırun yardımlan 
Fransız donanmasının Kanadalıları In~ıltcrcyc ge. 

tlrrnek, Avustralya ve Yeni Zelnndarlan Mısıra nsker 

nakletmek hususundaki yardunlan bugün anlaşıl. 
makta, bundan başka bu donanmanın Akdenizde as
keri nakliyata nezaret hususunda büytik yararlıklar 
gösterdiği ilf&vc olunmaktadır. 

/ngiliz bahriyelileri11in nümayişleri 
Graf Von Spee ile yapılan muharebeye iştırak e. 

den 300 den faıla lngiliz bahriyelisi bugün Plimut 
limanında bfr yürüyüş yapmışlar ve hajk tarahncl n 
§iddetlc aJkışlanmışlar, daha sonra belediye daırc
ııincJc izaz o!unmuşlardır. 

/ ngüiz ordusunun mevcudu artıyor 
17 şubatta orduda hizmet etmek üzere 2f>O bin kfşi 

askerlık şubelerine müracaat edecektir. rngiliz ordt:
suoun mevcudu bir sene içinde iki misline çıkmı tır. 
Sonkanun 19;:1!) da 600 bin kişiden ibare: olan Ingiliz 
ordusu sonkanun 1940 da bir milyon 250 bın kış yi 
bulmuştur 

Amerikanın Paris Sefirinin intıbalan 
Nevyork, 16 \A.A.) - Frce Press gazetesinin Det. 

roit muhabiı i bildiriyor: 
Hükuır.etle temas etmek üzere Vaşlngtona gden 

Amerikarun Par.US Büyük Elçisi Bullitt, bazı dostla
rına Avrupa harbi hakkındaki intıbalarını söylemiş. 
tir. Sefirin kane.atine göre, lngiliz adaları hnrbi her 
türlü hava hücumuna karşı koyabilecek vaziyettedir 

Messerschmıdt avcı tayyareleri lüzumu kadar yn. 
kacak, tahDlil edemediklerinden lngiltere uzerindc. 
uçan Alman bombardıman tayyarelerine refakat e· 
dememekte ve bu yüzden nazi bombardıman tayya. 
releri seri lngiliı: avcı tayyarelerinin pcnçesıne duş. 
mekteeirler. 

zat meşgul olmakta ve her gün in- ( 
şaatı takip ve tetkik ederek kısa bir Eden, lngiltereye Hareket Ederken . Yon Papen'in 
zamanda yeni şehri meydana getir. 

Roma 

mek için azami mesai sarfeylemek. 11 d • d• Ell!:ı·ı .... ·ıne 
fp,fü· s ra e ıyoruz .. e ı 3 11 

Halk büyük Türk milletinin ve Londra, 16 (lfosust) - Dominyon· tn olduğunu bildirmiştir. 
Cümhuriyet hükılmetinin acil ve de.. tar Nazırı Eden Filistindeki Avus. Jfısır Veliahdiııin sözleri 
vamlı yardımlarından çok mütehas- · · 
sis ve minnettardır. tralya kıtaatının teftişini bitırmış ve Veliaht Prens Mehmet Ali, Bal-

tayyare ile Kahircye dönmüş ve ora- kanların ve Şarkın maruz bulundıı-
Ziledeki luuarat dan Loııdraya hareket etmiştir. ğu tehditler hakkında matbuat mü. 

Zile, 16 (A.A.) - Bu çarşamba Hareketinden önce, Mısır gazete. mesillerine öeyanatta bulunarak 
günü sant 15 de Zilede vukubulan cilerine dominyon kıtaatının ahiren Şark cephesi kumandanlığını büyük 
zelzele Iğdır nahiyesinde daha şid- harekat sahnesine ;muvasalatı hak. bir salahiyetle idare etmekte olan 
detle hissedilmiş ve bu yüzden Kor- kında tefslratta liulunarak, müttefik General Weygand'ı hararetli bir li· 
vansaray köyündeki k'Agtr yatılı il. milletlerin yalnız Avustralya ve Ye· sanla meth ve sena etmiştir. 
kokul binası içerisinde tedrisat ya- ni Zelandanın teşriki mesaisi dola- Prens, şöyle demiştir: 
pılamıyacak derecede hasara uğra- yısiyle değil, dostluk ve dürüstlük Wcygand'ın askeri meziyetleri ve 
rruştır. Bundan başka, Çayır köyün. hissiyatını takdire imkan bulduğu 

1 

teyakkuzu, kendisine itimadı olan 
de de yeniden bazı evler yıkılmı~ Mısırın da teşriki mesaisinden dola. şark için sükiın ve asudelik garanti-
tır. İnsanca zayint yoktur. yı itimatlarının bir kat daha artmak !eridir. 

ğeri luUz olmaz.,, 

lhtiman Varmış 
Londra, 16 {A.A.) - Daily Te. 

legraph gazetesinin Roma muhabırl. 
ne göre, Von Papen'in MaC".kensen'in 
yerine Almanyanın Roma sefirliğine 
tayin edilmesi muht.,.mel bulunmak
tadır. Cenubi Tirol'd:?ki Almanların 
memleketlerine gönderilmeleri hak
kındaki itilafın tatbikinde zuhur c. 
den !btilaflar üzerine Mnckensen'iıı 
pek yakında geri çağırılacağı söylen. 
mektedir. 

w 
'Amerika Hariciyeıinin, daimi müateıarı Mister 
Sumner Welles'i Avrupaya göndermeğe ve vazi
yeti tahkik ettlrmeğe karar oermeai üzerine Av
rupada sıdk ıözleri bir hayli kuvvet buldu 
Londra gazetel.erinden Sunday Express diyor ki: 

•• Dcyli Telgraf gazetesinin diplomat muhabiri yazıyor: 
"Romanya, yeni bb peh'ol ofisi viicude getirmekteki 
maksadı hakkmda müttefik hükumetler tarafından 

sorulan suallere <"evap yermiştir. Bu ce\•ap, Romonyn 
sefiri tarafından Lord Balifaksa, hafta içinde takdim 
oıuna,.aktrr. 

Bir aralık, Romanyanın şiddetli Alman tazyiki dofoyt· 
siyle bütün petrol mahsulünü Almanyaya vermekten 
ba~ka bir çare bulamadığı şayi olmuştu. Bunun iizeri· 
ne ıniitteli.lder de vaziyeti anlamak lüzumunu hisset. 
m·şıerdi. 

ifK 
Birbirlerini 

Ö~dürmCiş!er ... 
Yazan: B. FELEK 

J nsanlnnn, öteden beri c.inai Ta• 
kalara karşı bir zanHarı var· 

dır. Hakiki olsun, hayali olsun. Onun 
için cina) etler, gazetelerm birinci 
nevi ha\ ndislcri arasında ~ec alır. 

Bir iki gün ev'\;cl, Beyoi;lunda Tü. 
ncl eh armda bir kndrnln bu erkeğin 
hayatlnrma mnl olan bir :ıabıta va. 
kası da gerek şekli, gerek tarzı vuku· 
unn dair yüri.itülen muhakenlC bala· 
mından çok calibi dikkat. 

Vnl·n şu: 
Bilmem hangi apartın>anın bod

rwn kntmda bir od:ıda gırtlağı kesi· 
lerck öldürülmüş bir kndm bulmuş
lar. Al ni npartımanın kapısında da 
yine gutla rındnn kcsilmış, fakat 
karnında 12 yarası olan bir erkek 
bulmu la!". O dn ölü. 
Ynpılnn tetkikntta bu iki adamın 

nyııi bıçnklıı öldürüldüğü anla~ılnııf 
ve bütlin incclcıneler neticesinde 
bunlarm biribirlcriui öldiırdükleri 
sabit olmuş. 
Tahk0katı yapnnlara, ihtıı.aslan

na, mcharetle~ine, zekavetlerlnc di· 
yeceğimiz ;) ok aınmn ayni bıçakla 
iki adamın biribirin1 öldürmesi bi. 
raz acayip bir şey değil mı? 

Dilsilniin bir kere! Bunlaı-dan bl· 
risi evvela diğerini öldürecek. Sonrı 
bıçağı ölmil~ olana verecek. Ölen • 
dnm dirilip, kendini ,,.uranı öldür
dükten sonra tekrar vefat edece' 
Ayni bıçakla iki adamın birij8 
öldürmesi için bnska seldi \ana 
kahil dei:ril. Buna da insan gı. ua. 
nır. Bu iddia, Nasrettin Hocamn ... 
dılığında: 
"- Bu adam kulnğımı ısırdı. Ih 

ye mi.iracaat edene, maznunun: 
- l{ulağını kendisi ısırdı. Diye 

cevap vermesine benziyor. 
B

0

zdcki hadisatı cürmi)e ve cina
ilenin zabıtnnuzca n~ıl takip, intas: 
ve tenvir edildiğini mütalaa etmiı 
den-ilim. Fakat gazetelerin uhıta 
mcmhalarmdnn alarak verd 0 kleri 
tafsil ıtta l>U gibi cinayet ,·akalan· 
nın tnhkikinde yeni ve fenni usuller 
tatbik edildi ini is

0

tınedim. 
Halb ki, bizde bir aralık parmak 

izleri ve air polis yen'lil<leri ~ubeled 
nçılmı tt. Bunlar ne oldu? 

Cinnyct fıleti olarak bulunan bı
çağın iizerindeki parmak izleri tet.. 
kik edileli mi? Yoksa bu şube sade· 
ce bir kolcm halinde kırta iye ile mi 
meşgul? 

Tfıriz kin sö~ lediğ'm :r.annedilme.. 
sin. Bil"kis, maksadım bu gibi esrar 
ile örtülü hadiselerin ten,•ir

0

nde or· 
1ayn atılnn tarzı hallerin ıniimkiln 

olduf:rıı kadar mantıki ve inanılır 
şeyler olması ve bii~ lece zabıta tah
kikatına karşı hnlkta ku~ctli bir 
itimat uyanmasıdır. 

Amma bu sefer ga:ı:etelerde lntiıar 
eden °ki kişinin ayni bıçakla biribl. 
rini öldiirmesi hiknycsi, doğrusu pek 
ayakta durur şey dcğ

0

ldir. Umuyo· 
rum ki; bu tarzı hal bizim arkadaı
lann Jıaynllınnclcrinde bulcluklan bir 
fanteziden ibaretfr de po1isin buldu. 
ğu belki de tahkikatı i knl etmemek 
için bize 'erilmemiştir. 

Yahudiler Yine 

Tehcir Ediliyor-
Bern, 16 (A.A.) - Berlinden Nene 

Zurcher Zeintug'a bildiriliyor: 
12 13 şubat gecesi, Stcttin'deld 

bütün yahudilcr tcı·kif, mesken'eri 
işgal ve ailelerine o gwce içinde meç
hul bir semte müteveccihen yola çık· 
mnk üzere hazırlanm:ı!arı ihtar edil
miştir. 

Haklarında bu tedbir ittihaz edil
miş olan eşhas, bütün mobilya, para 
ve ~ahsi e i)'alarmı terketmek mec
buriyetinde kalmışlardır. Yalnız Al
yans yüzükleri ile cep saatlerini gö-

"Amerika, harbin ciddiyetle başlamasından ev
vel, /ngiltere üe Frama ve Almanyanın barl.f· 
nıalarına taraftardır. Amerika bu golila, bütün 
bitarallar namına aöz aöyliyebilecek bir vazi. 
yettedir. Çünkü bütün bUaraflar da iktuadı 
lıayatlarının altil8t okluğunu, bazılan da bütün 
siyasi varlıklannı kaybetmek tehlikesile kar~ı
laştıklarını görüyorlar. Gerçi bitaraflar, teca
vüzün önüne geçilmesini istiyorlar. Fakat har
bin durmasım daha fok fazla istiyorlar. 
"blisler lVelles hazırlık8ız gelmiyor. Almanya 
daha evvel yoklanmış, zemin hazırlanmış ve Av
rupanın diğer merkezlerinde de ayni ~ekilde ha
reket edilmi§, bu memleketlerden alınan cevap
lar üzerine Mililer R001Jevelt, Mister JVelles'' 
göndermenin faydalı olacağını anlamıştır. 

• 

Şayet Rnmanya. Almanyanın Balkanlara tahnkkfün 
İt'İn takip cttitf ı:iyasete mukll\·emetten vnzgernti~se, 
miittcfiklcr de, on ay evvel Romanyaya karşı takibe ka. 
rar \'erdikleri siynseti tatb'k hususunda ısrar r.tmiye
ceklerdi. Fakat Bilkre,, verdiği cevabın miittefiklcri 
yüzde l iiz tatmin edeceğine inanmaktadır., 

* I ngllterenin en tanınmlf a8keri mütehalfBıBla-
rından Liddel Hart yazdığı bir yazıda harp va
zİyeti hakkında ıunlan söylüyor: 

l türmelerine miısaı:ıde edl~iştir. Ban 
kalarda hesnp'arı olanlarla gayrimen
kul arazi ahıpleri, bunl rdan feragat 
etmekte olduklarını mubcyym birer 
vesika imza etmiye mecbur tutulmuş 
lardır. 

''Fakat lngilterede aıdh müzakeresine karşı ge. 
lecek güçlükler vardır. Çünkü hftkim olan kana
at, sürekli sıdhün aMak Almanyayı siüıhtan 

tecrit Ue mümkün olacağı merkezindedir. 
"Almanyada ise Nazistler, BUl.hün ancak Alman• 
ya tarafından dikte edllmeal ldzım geldiğine 
inamyorlar. 

"Harpten mabat, aulli 1'e emniyete kavllfmali
tır. Sıdh, emniyeti ü 11t1ğlamlamaz3a ~bir ~ 

''Harp dleminde bir inkılap yapacak geni bir si
ldh keıfolunmazaa, karada kati bir lıarp vuku 
bıdmıuacaktır. 

Onun için bu harp de, geçen harp gibi, iktısadi 
kuvvetle kazanılacaktır. Hattli. iktuJadi kuvvet, 
daha büyük bir rol oynıyacaktır. Bir kere mü
cadele son derece ıiddetU ve son derece güç ola .. 
eak, müttefikler, Alman11anın iktısadi kuvvetle
rini yıpratmak ifin, bndi kuvvetlerini mütema
diyen arttıracaklar ve ancak bu sayede sonltn
da lıarbl kazanaeaklarthr.,, 

Diğer taraftan yakında Danzig, Ko 
erningsberg ve şımali Almanyanın 

diğer şehirl rlndeki vı:ıhudilcrin de 
tehcir cdıl cekleri söylenmektedir. 

Ayni gazete, Boh ınya ve Morav
yadaki Alman prot ktorunun yeni 
bir cm rnnme nesreder k ) ahud 1 rın 
iş etmekte oldukları müesses0 le:in 
başında knlm,.,larını mcnetmi tır. Bu 
müesseseler, Arienlere tevdı edilecek 
tir. 

Aydın Mebusu Mümtaz 
Kaynak Öldü 

Antalya, 16 (Tan J\ruhabirl'ldenl-

"-------------------------.... ----------------------------------------------------------------------------------------- Aydın mebusu Mümtaz Kaynak b~ S?iin burada kalb sektesinden öldü. 



TYATRO: 

HALA O MEKTUP ••• 
G ünlük gazetelerden birinin ilk mış. Böyle bir muarız ile ne yapabi-

sayfasında, itinalı dizilmiş lirsin? Hiç. 
çerçeveler içinde bir ilan gördüm: "4 -- Şayet senden biraz daha fazla 
"Sellı.mi İzzet Sedes Tan gazetes·ne bilgisi ve tecrübesi olan birine tesa.. 
cevap ver.yor - oğlum İ?zet Scdese düf edersen onun ikazından müteeS
mektup ... Ondan sonra bir S. Sedes sir olma. "Vay. O kim oluyor? .. De
daha. "Eyvah! Dedim bütün Sedes me. İhtarını güzel telilkkı et. Ondan 
:kabilesi silfıh altında!., İç s:ıyfayı çe- istifade et. Hatta feyiz almrva ealıs. 
Virince aklım başıma geldi. Biraz fe-ı ayıp değildir. Bahusus iliın bahsin. 
tahlandım. Muhterem meslekdnşım de: "El elden üstündür, arşa varın
bana söylemek istediği ~yleri oğlu. cayadek,. derler. 
na hıtap suretiyle söylüyor. Eski e_, "5 - Kimseyi kıskanma ve ken
debiyatta bunun şimdi hatırıma gel- dini büyük görme. Eskiler: "Hak ol 
miyen bir adı vardır Avam arasında ki Hüda merteb,.ni evlive ali. dP. 
buna: "Kızım sana sövlüvorum ı.teli. misler. Babacı~ın ma~lesef bu hata
nim sen anla!,, derler. Fakat çok ya- lara düştü . Kendisine bir <Sarsey) 
zık ki benim böyle hrtap edecek ev- süsii verevim derken tivatroların 
lidım yok. (Ulunay) kabilesinin ku- muvazzaf alkıscısı veya ıslrkçısı va. 
rumuş bir dalıdır. Bir yeğenim GtiL ziyetine indi. İstivorki kendisi· işareti 
deren Mazal var; onun da hiç bir za- verince herkes ellerini çırpsın. Olur 
man küçük İzzet Sedes kndar taham- mu ya? 
mülü yok. Lafını da esirgemez: "Da- "8 - Tiyatro pek cıPnl~ ve derin
yı sen bunamışsın . Bunları bırak ta dir. Tetk k. İ!:1er, PÖrı?Ü ister. Pari 
fU vazüemi tashih et. Dikteden ivi Suvar ile Diman~ İllfü::tre'den tıvat
numara alayım.,, diyecek. bozuJac·a- ro öğrenilmez. Gitmeli. görmeli, u. 
ltm. Düşündüm, taşındım, ben de zun müddet kalmalı. 
muhterem muarızımın oğluna hıtap "7 - Bir münaka~ada hek kllza
ederim, dedim. Babasını kızdırdrmc;a nabilmek için fihristlerden kitap ve 
oğlu ile de aram açılmadı ya. İşte mecmua ismi kopya etmekle iktifa 
mektubum: eyleme. Oku ve bilhassa e;ör. 

Küçük İzzet Sedese Mektup "8 - Hele bu sekizinci nasihatimi 
"Yavrum, ~ulağına küpe yap: Sayet bir gün ge. 
"Seninle daha tanı d F k t lır de Allah sakla~ın sen de gazeteci 

şma ım. a a 1 . Ali h , 
1evgill babacığının mektuhunun "bu o ursan ve yıne a saKlasın sev-

SPOR 

TAN Kupası 

Maçlarına Buqün , 

Devam Edilecek 1 
1 

Tan kupası mektepliler futbol 1 
şampiyonasına bugün Şeref ve Tak
sim stadlarında devam edileeektir. 
T~ksi~ s~dında saat 14 de Yüce I 

Ülku - Şışlı Terakki, 15,10 da Ga.. 
latasaray - Hayriye, Şeref stadında 1 
da saat 14 de Pertevniyal - Erkek ı 
Muallim, 15.10 da Vefa • İstanbul 
Lisesi karşıla~caklardır. Beyoğlu 1 
Halkevi salonunda da mektepliler 1 
voleybol şampiyonasına devam cdi
lcek ve Darüşşafaka _ Işık. İstiklal. 
Kabataş, S.inat - Taksim oynıyacak
tır. 

Balkan Kroa müsabaluıaı 
24 martta Heybelide yapılacak o. 

lan birinci Balkan kros miisabaka
larma iştirak edeceklerini Bulgaris· 
tan, Yunanistan ve Yugoslavya fe. 
derasyonlan federasyonumuza biL 
dinnişlerdir. Romanyanın da bu mü
sabakaya iştirak edeceği şüphesiz 
addedilmektedir. Evvelce de yazdı
ğımız veçhile bu yanşa her millet I 
dört müsabık sokabilecek, fakat b1Jn. 
!ardan yalnız üç ilk gelenle?ri, sayı 
hesabına idhal edilecektir. 

Balkan güreıleri 

, ............................................ ~ 
1 Bugün J.1;.!.~.~ R~•• ve İ P E K 

.oaş roıae : 'l'URKIYENH~ en ouyuk JUt'l'lSU 

ER T U G R U L· MUHSiN 
Seans saatlerine dikkat : 

9 da 
9 da 

BUGON her iki sinemada saat: 12. - 2. - 4.15 _, 6.30 ve 
YARIN : IPEK'te saat ıo. - 12. - 2. - 4.15 - 6.30 ve 

1'1ELEK'te saat 11. - 2. - 4.15 - 6.30 ve 9 da , ....................................... .,, 
önümüzdeki Pazartesi Akşamından itibaren 

S A RAY SiNEMASI 
Alevler içinde bulunan bir şehrin velvelesi arasında müthiş bir aşk 

Romanını tasvir eden ve 

DOROTHY LAMOUR'ıın 

LEW 

A ş 

Bütün güzelliğini parlatan ve 

A.YRE S ve L İ O NEL ATWILI.:i 
ile beraber yaratılan Fransızca sözlü 

K FIRTINASI 

l?Z'!'d'·' ANKARA RADYOSU 
Türkiye 
Türkiye 

T. AP. 

RadyodifU7.von Postaları 
Radyo~n Ankılra Radyosu 
Dalga Uz.unluğu 

31.7 m 
• 1848 m 

9485 Kes. 
IR2 Kes 

20 1tw. 
120 Kw 

Cumartesi, 17. 2. 1 940 
13.30 Program ve Memleket saat ayarı. 

13.35 Ajans ve Meteoroloji haberleri. 
13.50 Türk Müziği. Çalanlar: Fahire P'er
san. Vecihe, Refik Fcrsan. Okuyan: Mil· 
zeyyen Sunar. 1 - BnyaU Araban p~re
vi, 2 - Rahmi Bey - Bayat! Araban ~ar
kı: (Bana ne oldu değlştJ şimdi lı111Jm), 

3 - Lemi - 'Aayntl Araban şarkı: <Baka-

1 
•a:z hüsnün güvenme anına), 4 - SPdettin 
Kaynak - Rayatt Araban şarkı: (Ömrll
mQn neşesiz ıteçU baharı), 5 - Bavat! 
Araban tfirkil: (Ey serenler. serenler), 
6 - Fahire Fersan: Kemence •aksimi. 
7 - Lemi - Usşak şarkı: (Ruhumda bul
dum vecdi visali), 8 - Şevki Bey - Us· 
şak sarkı: <Kim<;eler ıtelmez), 9 - Sup
hi Ziya - Uş~ak şarkı: (Dökülmüs zam
bak gibi). 

14 30 MOzik: RlyasetlcOmhttr Bandosu 
(Şef: İhııan Künçer), 1 - C. Wolts<'hll<'h: 
Marş, 2 - Francis Popy: Şark Suit'I, 3 -
Alexandre Georges: Tarass - Boulba. 4 -
Paul Lincke· Kukoknma - Estapn ('Enter
mezzo). 15.15 - 15.30 Konuşma {Kadın 
saati). 

18.00 Program ve Memleket sant ayan, 
8.05 M!b:lk· Rndyo caz orkestrası, 18.40 

K bnu ma (Yurt bilgisi ve sevgisi), 18.55 
S~st sant , 19.10 Memleket saat ayarı. 
Ajans ""' 14eteorolojf haberleri, 19.30 
Türk Mü~ğı. Calenlar: Hnkkı Derman, 
Şerif içli, Hasan Gur, Hamdı Tokay. 

1 - Okuy•n: S.tlte TOk•lf, 

gün sana duru edebivattan bahsede: gili ~a?ar.ı~ın gibi bir tıvatro mli
cek değilim,, cümlcsi.yle b=ı.şladığını n~kk 1.?1 ?.lurs~~ sakın evla~mı "On 
görünce bu nevi ekzersize alışık ol- t!. rduncu Luı Asn .. na K:ıhkaha 
duğunu tahmin ederek u mektubu. Asrı,, deme. Sonra bütün dünyayı 
~-u yazıyorum. Ne şekilde, ne kıb:ıl- kahk~ha~ar? boğar, " bab'ln gibi sen 
talduğunu da bilmiyorum. Belk' de Yırmıncı Asn Kahkaha Asrı,, 

3 Martta tstanbulda yapılması ka· 
rarlaşmış olan altıncı Balkan güreş 
şampiyonasına Yugoslavya, Roman. 
ya ve Yunanistan giıreşçileri iştirak 
edeceklerdir. Ancak bu güreşçilerin 
müsabakayı tertip eden federasyona 
ait olan seyahat masraflarını gönder. 
mek için serbest döviz müsaadesi 
alınamamıştır. Eğer federasyonlar. 
memleketlerinde harcadıkları para
yı burada kendilerine ödememizi ka
bul ederlerse müsabakalar yapılabL 
lecektir. 

Filmini takdim edecektir. Yaşanmış bir Dram olan ve büyük Mi
zanseni bulunan bu filimde : Bir kadının en feci saatlerini Müthiş 

ihtiraslarını gözlerin iz önünde canlanacaktır. ,..._ ______________ , 1 - Refik Fersan - Hicaz şarla: (Gil· 
ıel sana gönül verdim), 2 - Hamdi To
kay - Hicaz şarkı: (Şu dağlar ulu dağ
lar), 3 - Nasibin Mehmet - HlcazkAr 
şarkı: (Görmezsem eğer sevdiceğim). 4 -
SuzinAk şarkı: (Ey nice dağlar başında). 

dü;ınnur topu gibi yumuk yumuk ya~arsın. 
1 

.. 

~ ~"lu!1; fakat ne ş:ışılacak bi- 9 - E:r'ekdar art st1°re h~rmet 
nV ,,_.. ~ "!.· ~illere destan oloc.-Rk e~. Bu .~~tıst Pe:uz Hanım .dahi olsa. 
1 ~ l ~ ~ var ynvrum. De- Zıra butun. Pa~ıste her miı~asebetle 

r · ;\yle sütun sütun hakkında sıtayışler yapılan Ivet Gil-
""ün ömürle.. ber Fransızlann Peruz Hanımından 
urarak riya. baska bir !=:ey de~ildir. 

_. __ .c::ri bu sabır ve "10 - Ded.~im gibi sav,.t tiyatro. 
.. uıJ görseler ,;imdiden sa- yu ~eversen bilhassa Molvfc-7'1 cok 

,ı.Jalay Lama) gibi tarikatlcrinin tetkik et. Onu, yalnız halkı ~uldür
en vüksek payesini verirler. Hele ba. mek icin eser yazan bil' müelliften 
bamn tavır ve hareketini hiç be. haska bir nazarla gör. Mnlyeri s:ma 
ğenmcdim. Senin gibi zekasının in- daha ziyade tanıtmak IC'in ayrıca bir 
kişafı tamamen tabiate terkedilmcsi risale yazmak isterim. Dos?um ~ünü
IAznn ""'len b ir cocuğa kn,.!':ı bu dere. nü bilsem bu ufak hediyemi o giin 
ce insafsızlık olur mu? Ona bakar- için hazırlardım. 
san benim harektim de doğru değil. * 
Zira hergün kıymetli bal'ıacrğından "İşte yavrum bu naı;ihatler:mle 
dinledi~in parlak fikirler kafi deitil- amil olursan hayada herkesin hür. 
mis gibi bir de minimini buına ben mn•nt cetbedersbl 'Ben b•b 1ti ~en• 
'eıa olacağım. Fakat emi!l ol. Bu ilk kızdırdım, bunun farkındavım. Fa-

e son mektubumdur. Bu kadat> şeye kat ne yapavım? Senin kadar taham
:tahammül ettin, buna da tahammül mül edemedim. 
,et. Şimdi yavrum evveıa sana ufak "Yalnız bu Me .senirı ıribi bir ma-
t>ir muascrct dersi verevim: sumun ne ~ünahı var? Öfkenin yıldt. 

"1 - Birisi ile kalen, kalemen mü. rımlannm bana teveccüh etmnsi Ja. 
akasa eders"'n sakın hiddetlenme. zım gelirken arada senin saikalara 

J"ilhakika "Öfke baldan tatlıdır. .. siper olmanı anlamıyorum. 
qerler. fakat bunu nakzeden "hiddet "Aranızdaki sahneyi şöyle tasav. 
tle kalkan zararla oturur,, sözü de vur ediyorum: 
vardır. Unutma. 

"2 - Öfkclendı';ı$'n r "Çalışkan babacığın makalesini 
~ zaman enn yazmış; mektup sana hıtap edildlgi 

tözler söyleme. Kufilr, aczin silahı- cihetle: 
dır, mağhibiyct alametidir. Mantığın 
kal"§lsında acizlerini hissedenler mu
hataplarını tahkir ile SU!turmak is. 
terler. Benden ibret at Babacığına 
karşı hiç bir zaman fena lM sövleme
~im, dalına adına hürmetli hir keli
me ilive eyledim. Zira atnlanmız: 
°Kem söz sahibine döner., dcmMer. 

u3 - Bilmediğin bir me-selede inat 

"- İzzeti getirin! Diyor. 
"Seni getiriyorlar, delikli iskemle. 

ne oturtuyorlar. Bulamaçlı kaşığın 
elinde. O. gayet ciddi: 
"- Dinle! Diyor ve haşlıyor. Sen 

arada tasvip eder gibi ba~myorsun: 
"- Baba ... Lapa ... 

Evvelce iştiraklerini bildinn:ş o
lan Yugos1av takımı seyahat müsa.. 
adesi alamadığını bildirdi~indcn fe
der:ı<iyonumuz bu hususta da teşeb
büsata geçmiştir. 

Asbaşkan geldi 
Genel direktörlükle temas etmek 

üzere Ankaraya giden İstanbul böl
gesi Asbaşkanı Feridun dün Istanbtı
la dönmüştür. Asbaşkan kendisile 
~ ~ ....... -~ 
ya bütçe projesini aötürmek üzere 
gitti.ğ:ni ve projevi genel direktör. 
lüğe verdiğini, be:ediye tarafından 
beden terbiyesine verilen Sürpagop 
mezarlığındaki sahada ynpıh.cak ka
palı salonun inşaat ma!:raflannı but
ce nhıbetinde beoPn terbiyesinin ve.. 
receğini söylemiştir. 

DOKTOR ŞEFİK HÜSNÜ 
Evvelce Haseki hastanesi dahillye has- ! 

tahklar kısmı şefliğinde bulunmuş olan 
doktor Seflk HUsnil, uzun ııencler Bertin 
ve Parlste çnlıştıklan sonra geçenlerde 
memlekete gerl dönmfistil. Hauk hekiml
mlz:ln Nişanta§ında Vardıı apartımanında 

hasta kabulune başlad~ını okuyucuları

mız:a tebşir ederiz. 

Telefon : 8125'1 

nı kapa... Diye bağıracaksın. 
"Bunu bir an evvel yap yavrum. 

Şu mucizeyi göster de; sen de, ben 
de, bütün okuyucular da hep kurtu

................. , 
Mevzuu Harikulade •• 
Temsil Harikulade • • • 
Artistler Harikulade •• : 
Dublaj, Harikulade 

Bütün dünyayı dehşetle titret. 
miş ve ismi cihana şöhret salmış 

ŞER LOK 
HOLM S 

BASKERVİL 'in KÖPEGİ 
Türkçe Sözlü 

Korkunç ve Esrarengiz Cinayet 
Filmi 

ALEMDAR · MiLLi 
Slne.malannda 

Biltün tstanbulu yerinden 
oynattı. .............................................. " 

İ DİKKAT: İ 
ll3u Program uzatılmıyacağı 1 
l;çin son günlerinden istifade 
ı edtntz 1 
------·••••H•••••••••••-·-·--·-•• 

Ayrıca : 
Yirminci asrın en büyük hailesı 

SONSUZ AŞK .. _. ........................... ·-····----· 
1 1 j Bu Çarşambadan itibaren: 1 
İCEBEL0TTARIK CASUSU 1 
: : ...... -................. -........ ·---·· .... 
~ ................. j 

Kongreye Davet 
Kızılay Cemiyeti Beılkt•ı Kna ldal'e 

Heyetinden: Kaza ve kazamıza bağlı JU
belere kayıtlı bütiln Azanın 17 şubat cu
martesi ınnü saat 15 te toplanacak olan 

ÖLÜM 
Fincancılarda Mahmudiye hanın. 

da sabık Vasfi Ramiz gömlek fabrL 
kası şirketinden ve Münakalat Ve. 
kaleti Baş müfettişi Behçet Yalçın
dağın kardeşi ve Dilber Kardeşler 

\ 
ticarethanesinde memur Mehmet ve 
Mustafa Ramizin babalan 

1 
Omer Ramiz Başer 

16 • 2 - 040 tarihinde ansızın ve. 
fat etmiştir. Cenazesi buı;rünkü cu-
martesi günU saat ikide Nişantaşın. 
da Teşvikiye karakolu civarında 
Kuyulubostan sokağında 21 numa
rada Sirman apartımanından kaldı. 
nlarak tlsküdarda aile kabristanına 
defnedilecektir. 

Allah rahmet eylesin. 

20.10 Konusnıa (Gilniln meseleleri), 
20.25 Türk Müziği: Fasıl heyeti, 21.15 
Müzik: Kilçilk orkestra {Şef: Necip Aş
kın), 1 - Czernlk: Güzel sanatlar töreni 
(Uvertür), 2 - Rust: Sihirli Çanlar. 3 -
Herms Niel: Erlka (Barş), 4 - Gustav 
Llndner: Bagatel, 5 - Ferraris: Çigan 
sevgisi, 8 - Giovanni Carlys: Dülslneye 
serenad. 'I - joh. Strauss: Vals, 8 - Bah
helt: Bin gQzel efsane, 9 - Künneke: 
Dans sult'lnden Entermezzo. 

22.15 Memleket saat ayan, Ajıns haber
leri, Ziraat. Esham - TahvUAt, Kambl;ro
Nukut Borsası (Fiyat). 22.30 Konu$ma 
<Ecnebi dillerde - Yalnız Kısa - Datııa 
postasUe), 22.30 Müzik: Cazband (Pl.) 
(Saat 23.00 e kadar yalnız Uzun - t>alıa 

_ Ö L f~ M--~-~' postasfle), 23.25 - 23.30 Yarınki proaram 

Maliye memur ndan merhum 
Ahmet Tevfik Birken'ln kızı bahri. 
ye mirilivalanndan merhum Aru 
Paşa oğlu Yüzbaşı Arif Süyaranın 
eşi Gülhane muallim muavinlerin. 
den doktor Saip Birkenle Macit Bir. 
ken, Ehad Birken ve öğretmen Va. 
bide Birken'in hemşireleri Mualla 
Suyaran, genç yaşında kısa bir has
talıktan sonra rahmeti rahmana ka
vuşmuştur. Cenazesi Ferilföy k•b

~ATROLAR 
Şehir Tiyatroau 

t>ram Kısmında e O KADIN e 
Komedi Kısmında e OGLUMUZ • 

KONSE~VATUAR ORKESTRA~ 

1 

ristanına defnedilmiştir. 
~eF SEYFETTİN ASAL - Solist İHSAN 

BALKIR - 20 Şubat akşamı 21 de 
Mevla rahmet eyliye. ll'RANSIZ TiYATROSUNDA ,----·-----------, 

Bugün S A K A R y A Sinemasında 
İki büyük ve Görülmemiş Film birden 

AŞKIN öLüMO POLiS HAZIR OL 
Paris Operasında bütün 

baletlerinin iştirakile 
çevrilmiş bir filin. 

tme. Çünkü sonra kimse seninle 
münakaşa etmez. İnatçının biri bı
ağa makas demiş; suva batrnnışlar. 
ğulurken elini sudan çıkararak 
nnaklariyle makas isareti yap-

"Fakat bu böyle hergün devam e
decek olursa o pamuk yiııün bu ka
dar traşa tahammül edemiyecek, ni. 
hayet bir gün beş:kte konuşan Haz.. 
reti İsa '.l{ibi birden dile ~elerek: 
"- Baba ... Lapa ... Yapma ... Ağzı-

lalım.,, ULUNAY 1 kaza kongresinde bulunmaları ric3 olu-
nur. 

Bugün saat 1 ve 2.30 da 

Hissi müessir büyük 
bir macera ve 
zabıta filini. 

tenzilatlı matineler , _________________ , 
ısrarlarına ve ricalarına rağmen onu btr sanıye bile 
hastanın odasma sokmadı. Ben her giı=ı gidiyor, Meh
medi görüp ona haber getirıycrdum . .bir b'Un Müni. 
renin :rıca'ar.:na dayanamıyarak dayına onun iki da. 
kika için Mehmedin yanına girmesine .:nusaade et. 
mesi için yalvaracak oldum: 

- Ne olur Arü, bir dakikacık onu görsün! de. 
dim. 

Arifin o g-::inkü yüzünü ve gözleri!li ömrilm ol· 
dukça um~tmıyacağ:m. Sesı ıslık çalarak bağırdı: 

-- Sız hall bu facianın vahametini anlayamıynr. 
cunuz ~aliba .. Yirmi yaşında bir genç olan Mehme-
lin duygulan çok olgun bir adamınktlerden daha de. 
rın .. Ona işkence etmekten korkmuyor mwıunuı? 
Anlamıyor musunuz ki, bu çocuk Miınirey. yaşa. 
maktan da çok sevlyor ve ömrü oldukç3 ou acıvı 
göğsunde taşıyacak, ömrü oldukça §Üa ve teselli bu.. 
lamıy&cak .. Bunu an!amıyor musunuz sız'! U.ayır ne 
bugün ne de bundan sonra artık Munıre ile Mehmet 
.kar~ı karşıya gelmiyecekler, biribirıerini görmıye. 

celtlerdir. Boş yere bu hususta ne kenduıızi ne de t:-e
ni üzmeyiniz Anlaşıldı mı? 

Bu sozlerı soyıerken dayının yüzün1Jn aınıgı 
nıan:ı cvk korkunçtu. Kim bilir, yalnız kaldıkları bu 
uzur. gecelerde Mehmet ona neler soylen·J~. neler an
tatrYllŞ, ona his ve düşüncelerinden nasıl bir lisanla 
bahsetm'şti. Dayın gibi ciddi ve ağır başlı, batta bı. 
raz aa başkalanna kar~ likaytçe bır adamın kendi. 
sınden bir kaç yaş genç olan bir arkadaşuun bu ma. 
cerasını bu derece ehemmiyetle telakki etmesi ve 
valnız o günler için değil. istikbal içın bile onun bu 
duygusunun ciddiyetinden emin olarak bahsetmesi, 
bu sôylediği sözlere kendisin.in samimi .rurette inan. 

Yazan: MUAZZEZ TAHSiN BERKAND No. 30 
makta olduğuna de!alet ediyordu. 

lçimi büyük bir korku kaplamıştı. Hem annen. 
hem de Mehmet için telif ediyordum. Fakat bu kor
kularım yersizmifi çünkü on beş gün ölümle dirim 
arasında pençeleştikten sonra Mehmed:tı hastalığı 
ynvaf yavaş nekahat devresine girmiye 1aşladı ve bir 
ay sonra da babuı onu tebdili hava için Isvıçreye 
yolladL 

Adamcajtzın o kadar canı yanmlf, bir tanecik 
yavrusunu kaybetmek korkusu o kadar içine ıec;mif 
ki. oğlunu bu tehllkell mıntakadan uzaklaştllır uzak. 
ıa,tırmaz. Feneryolundaki köşkü de satıp allesini A. 
danaya nakletti ve bu suretle de Mustafa Beylerle 
aramızdaki münasebet büsbütün kesilmiş oldu. Yal. 
nız Arıfle Mehmet evveıa sık sık, sonra da fasılalı 
bir su"9tte mektuplqmakta devam ediyorlardı Fa. 
kat Arif. arkad111nm hıısuat hayatına dair kimseye 
bir s.ey eöylememekte ısrar ediyor, benim büyük bir 
alika ve tecesaiille sordutum sualleri bile cevapsız 
bırakıyordu. Mehmet. onun için, mukaddes blr me.
zu olınuştu. Ona kiımenin yaklaşmasını istemiyordu. 

Aradan bir sene geçtikten sonra Mehmedi.n ta. 
matnlle iyileşti~ni ve mühendislik tahsıll kin lnRr-

tE'reye gittiğin öğrendik. Birkaç yıl sonrn da hususi 
bir yatla seyahat etmekte olduğu haberi geldi. Ya. 
vq yavaş onun etrafındaki alika çerçevesi gev~iyoı, 
açılıyordu. Annen de ben de kendi hayatımıza. kendi 
saractimize dalmlf, bir kaç ay bizi hırpab.yan bu fe. 
ci vakayı unutmıya ba§lamı§tık. HattA dayın bile nn
dııı seyrek haberler alıyor, onun aduu nadiren aru. 
yordu. Hayatın tabii kaide ve kanunlan hükmünü 
yapıyor, her gün bizi biraz dıha maziden uzaklaştı.. 
nyoruu. Yalnn Feneryolundan, çocukluğumuzdan 

bahsederken üçümüzün de yüzümüz acılaşıyor gı;z. 

lerımızden bir bulut ~iyorc!u; fakat hiçbirlmız a4. 
zıma açıp o vakaya ait bir tek kellıne .;öyle.niye ce
saret edemiyorduk. 

Bllndan cm beş sene evvel babam bir lf t~ln A. 
danaya ııttıği vakıt eski komşusu ve dostu Mustafa 
Beyi görmüş. ondan Mehmedin mühendislik .!iplo. 
mum. aldılmı ve deıiizlerde kendi malı olan bir va. 
pura kaptanlık ettili.ııi ve hi1l evlenmediğim oŞen-
mİf-

O!ıdan sonra da seni tsvtçreye götürüp avdetta 
Viyam.dan geçen dayın bir akpm DÜyük bir gazın~ 
da onunla karşılaşmış, sanşm.şlar, öpıism'.işl".!r· Meh. 

met eskı samımıyet ve dostluğu ıle nepınuzı sormUJ. 
Annenın ve babanın arka arkaya öliımlerı ona pek 
dokur.ımuş, dayınJa bırlikte bu büyük felakete ağia. 
mış'aı ve iki gün Vıyanada beraber kalarak eskılcri 
konuşmuşlar; hatta Mehmet bazı ışıerındl.? dayına 

büyilk yardımlar etmış, onu bir çok müesseselere 
takdim etmış ve adeta istemiyerek birıbırlerinur.n 

ayrı.ımışlar .. O günden sonra da ondan haber alama
mıştık. Nerede olduğunu, ne yaptığını bilrnıyorduk .. 
Bir ,Un çıka geldi .. Sonrasını sen de benını kadar hı. 
Uycrsı.;n Ayşe ..• 

Kurşuni bir karanlık bahçenin dört kö~~~ni 
sar:r~ştı Yengemı artık yanımda bır karaltı gıbı gö
riiyorcıum. O bu acı aşk masalını ıteı:ıdısıne rruıhsus 
binlz müballığalı ve lüıumundan fazla trajik sözler. 
le uzu!l uzun anlatırken gözlerimi .Jndan ayırmadan. 
bir hareket yapmadan, bir tek kelime söy~emeden o. 
nu duı1emiştım. Fakat hikayenin 80nlarınıı doğru 
varlığımın bilmediğim gizli derinlikl~rınderı ii~ütücü 
bir sıraltlığın yükselerek beni sarmak, beni boğ:nak 
tstedı~ıni duyuyordum. Yengemin hıkAyes: bır saat 
kadar sürmüştü. Bu bir saat içinde dünva ~amamıle 
değişmış Ben başka. bamba,ka bır ·niSan nluvermış. 
tim Henüz ciddiyetinı ve derınliğinı ö~çemPdığim 
hır taJCım karışrk hislerin yavaş vavaş beni ıhata et.. 
tiğını bu hıslerin bana cok ıstırap vererek ır.ahıyette 
oldultlarmı anlıyor fakat bunları hl!ı.1Ü7 '{ati sekılde 
tahlil .Cemıyordum Acaip bir bu~r<1nla altüsttü:u. 
Btrka-: daldkadanberi yengem sustu~ halde ona C'e
vap ~recek kuvveti bulamadan ba.şımı. onun dizıe. 
rlne dayamış. yüzümü elbises'ının kıvrımlan arasına 
saklamıstım. 
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'I~AN 
ABONE 

Tilrklye 
BEDELi 

Ecnebi 

1400 -K" , 
750 .. Sene !900 Kr. 

400 • 
6 Ay 1500 .. 

150 • 
1 Ay 800 • 
1 A1 soo • 

MllleUerarası po.Fta ltUh d 
olınıyan a ına dahil 
bedeli mü:;rnıeketl:1' için abone 

uCt surasıyle 30, 
S.5 liradır Ab 16, 9, 

• one bedf:ll dl 
Adres delf Urm g>e$in r. 
Ceyap tein !eı- ek 26 kuruştur. 
f'Ul na tı.ıplara 10 kuruşluk 

aVe!!I lbJmdır. 

etut1:1numaı 
Sinemalarda Halk 

Sıkıntı Çekiyor 

Bir okuyncumur;, bazı sinemalar

tenkit dda krnstladığı nsulsüzlükleri 
1 e er en diyor iti: 

- Beledi · <a nı·· ter· ye, smenıalarda ayak-
• 11§ 1 bulunmasını menetmiştir, 
"' - Beledi · içilm . . ye •ınemalarda sigara 
3 esını nıenetıniştir. 

~cukl Beledi!e, 6 ya~ndan kftçillr 
~as k arın. .'•nemalara girmelerini· 

a etnırştir. 

Fakat 8 l ı ~ 
·şelerind~ a ?.nan doldngu halde, gi-
.cineı:n 

1 
nıutenıadiyen bilet satı!an 

a arım.12 vardır 
Bir çok · • 

!')\ın bir k-sın~ma sahipleri, salonhn-
)'a: oşesıne astıkları bir lavha-

" s· Jcsi; ıgatııı içmek ya~aktır!,, cüm· 
ile . 1 Yazmakla vazifelerinin bittii?i. 

ınanıyorlar t' k' - ." rin· ' ve ırya 1 nıuşterıle.. 
, .

1
1 kaybetmek korkusiyle sigara 

•ÇI ttıes• ' ·· · ' la ını gonnemczlıktcıı geliyor-
ı-y. 

Ve bir k · · fouıd ço sınemalanmızda da, 
~·u1ıuakta çocuk fer~·atlan bile du

aldada . ., 

;r: :~zce alakadarlann en kola:v başat:- .eceklcri iş, bu okuym~uınn:zu 
kknp etmektir. Fakat hu tekzilıin, 
~ llYucuları, yukarıya ynzdıklarımı. 
~.ın aksine inandırmıya yetebileceği. 
hİ hiç sanınıyoruz. 

~ale~<"f, okoyucumtnıın isaret 
ıtttiği noktalar, bazı sinemalar; gi. 
~-~'iten, emniyet duy abilmemize im· 
d' it bmıkmnnmkt:ıdrr; Çföıkü had-
uı~~ fazla müşteri ile dolduııulruı 

-O sı~e 1 d .. tırd "tna ar a, ıçılen sigaralann art· 
iirk,~gı Yangın tehlikesi, her insanı 
bil' •ltehilecek derecede biiyiiktür. Ve 
Ju .. }·angın çıkbğ1 takdirde, kaeıp 

... Lld b'] ~ ka a ı rnek, hemen lıcmen iın. 
da~~lzdır. O s inemalarrn !llalonların. 
58

;;. 1 ga~ri nizami k:ılabalı~ın, ve ya· 
........ 

1
8 ragnıen icilen shrar:ıhırdan sav· 

.... an d · 
kad urnanlann sıhhi bakımdan ne 
lüz:r zararh olduğunu da sciylemiye 

ın Yoktur sanırız. 
Bunun · · • rine ): 1 ~ındır ki, bu noktalar üze-

hıey-j ab~kadarlarm dikkatlel'ini !ek. 
• ır vazife tanıdık? 

* General Did 'in 

Giizeı Sözleri 
Z~lıele f ı~ . t 

de teski} eed~ketıne ka~ 
1 
ng~te~e-

Ci>nd • .
1 

ı en, ve roem eketımıze 
s41ya~~~· en heyetin reisi General Dit, 
su.nd ınden sonra, An rnra radyo· 
lere ~~eınpatik bir Türkçe He Tfük
dertt . a~ta bulundu. Açık kalpli, ve 
işitti ~~lrnıze aşina blr dost ağ-.zınılau 
tesj~•nıb: sözlerin bizdeki manevi 
bir tn ~~k derin, \'e çok lr.st:lll edici 
lllUıt~ uyetteydi. Generalin, ı:eLıde 
li sü d~ .. hakkında onıunıiyet)e ile· 
bir h ... ~gu n1ütalaala.r, bi:ıim için. 
KÖtiil~~. a noktadan da ı•hemmiyeni 
hede u. Bu nokta, hiidiselet'i mü~n
arıed;'·~ h_u müşahde1eı-i tct'kip. 've 
llti\taı~ e.kı metottut. General Dit'in 
hlek .nt~ları, bir mes<"lev1, etüt et. 

- ıs ıy l . . . .. . .. 
llektir• en er ıçm ne guzel bır or· 

* Eski :Eserlerin Nakli İşi : 
~~1t eserleri, yeni ha'!'flerimize ~e
nıldıh te .. ~~7.an müşkiililta rastlıı-

ll gorlllmetkedir. 
lUıtıl'l • • b" J • • $lılij h ı~·n, ır tr.e.ns ~rıpsıvon u. 

Sİtes· ~\uı~uğunu, İstanbul Üniver. 
ğeru' ;!ebıyat Fakültesi Dekanr de· 
anlatın rofe.<ıör Hamit, gazetecilere 

ış. 

d~ tski e~erle-rin veni harfl<>r~ naklin 
~.,,~:aihhd~ti muh~aza için böyle bir 

hyaç vardı. 
R'lb ttıet~ı ~sa Gerph müsteşriklerin 

transh~ nakilde kullandıktan 
si id' •J>syon usulü, tamamen şah. 
Şek'I~ Ualbuki metinlerin müsahhas 
) .. 

1 e naklinin fayda yerine "zarar-
"" Ve d' ~ • ' t
1 
.... 1 •• r •gınc şüphe yoktur. Bulunruı 
''<.UUU 'I • llı.ah' 1 nıı olmasını ve umumi bir 

\• ıyet almasını bekliyoruz Maarif 
k~kal :ıeti, hu mest'leyi haU~tmckle 
la
u turüınüze c~ddcn hizmet cimi~ 

G caktır. ~ 

• 

Muharrir, bu yazıda sinemanm kliltür vasıtası olarak kıymetini tetkik ediyor ve şu 

neticeye varıyor: Sinema, bugün efimizde mevcut en kuvvetli bir halk terbiyesi 

bu kültürün hizmetine koyabilmektedir. • 
srnemayı 

• • ·---------------------' 

K··ıt•• u ur Hizmetinde 
Geçen m:ıkalemizde muhtelif 

meselelerini tetkik ettiğimiz 
sinemanın, kültür vasıtası olmak 
itibariyle kıymeti nedir?. 

Fakat evvela, kültür nedir? .. 
Kültür, dar manasında, tabiat 

ve cemiyet hadiseleri hakkında 
kazanılan malumatın heveti mec
muasıdır. Fa.kat bu bilgil~r, kültü
rün, elzem fakat gayrikafi olan 
şartlarıdır. 1 

Kültür --daha geniş manasm. 
da -beşeriyetin asırlar esnasınd:t 
yarattığı kıymetleri, sanat ~·e tek. 
nik eserlerini anlamayı ve bun
L:ı.rdan zevk almayı; hayata, be~ 
ri hadiselere doğru mana verm;yi 
ve kıymet takdir etmeyi müm
kün kılan ruhi olgunluktur. 

Bu bakımdan sinema, kültürün 
hiımetine konmuş bir teknik mi
dir? .. 

Sinemanın, insanın, tabiat vece
miyet hadiseleri hakkında g<>rüşü. 
nü, bilgisini arttırmıya hizmet et
tiği muhakkakur. Hatta bunu, ha
zan, kitaplardan daha iyi, daha 
müşahhas ve daha alaJt3 verici su
rette yapmaktadır. 

Bütün documantairH, terbiyevi 
ve tedrisi mahiyetteki filmler. 
Bunlar bize hayvanların, nebatl.arın 
hayatlan, yeryüzünde yaşry:.m 
muhtelif kavimlerin yaşayı.ş tarz
l:ın, çivi VE"ya otomobil gibi istila.
de ettiğimiz nıasnııattn imal safha. 
ları, kahve, çay gibi kullandığımız 
maddelerin iStihsal tarzlan hak
kında ~k canlı ve başka vasrtalar. 
la kazanılması pek güç olan ma
lümat vermektedir. 

Sinema, (ralenti--ağıTlnşhı ma), 
(acceMre - Çabuklaştırma) ve 
(Grossissenıent - büyütme) pro
sedeleri sayesinde, binlerce insana 
ayni zurnanda -gözle gö:ülm i. 
yen- mikroplan ve hücreleri gös
termekte; billurlaşma, böceklerin 
istihaleleri, safahatı gözle takip e
dilemiyen bazı böceklerin cok sür. 
atli hareketleri, bir silah ~ermisi
nin mahreki... gibi fizıki, kimyevi, 
hayati hadiselerin . tctkikhi müm
kün kılmaktadır . 

p edagojik mabiyett~ olan bu 
nevi filmlerdıın başka., ak

tüalite filmleıi, ba!tA bazan büyük 
temaşa filmleri de bızi, yeryuxu. 
nün • Kutuplardan HRttı üstüvaya 
kadar • bütün coğrafi mıntRk::ua
rile t~mas ettirmek, beşer tarihi. 
nin en mühim vakalannı ve devir
lerini gözlerimizin önünde can
landırmak suretile tarih ve coğ
rafya bilgilerimizi çoğaltmakta, 

görüş ve tefekkür ufkumuzu gc. 
nişletmektedir. 

Fakat maalesef, tabiat Ye cemi. 
yet hayatına ait canlı vesikalan 
gözlerimizin önüne koyan ve isti
fademize aneden bu neviden film.. 
lerin sinemalarda pek istisnai ola
rnk yer aldıklarını görmekteyi:ı:. 

Sinemacılar bu hareketlerini 
mazur göstermek içln, halkın bu 
nevi filmler~ karşı rağbet göster. 
mediklerini ileri sürmektedirler. 

Bu mazeret kabul edilemez; 
çünkü halk, - büyük temaşa film
leri için yapıldığı gihi • iyi tertip 
ve tanzim edilmiş ve ilanlarla a!a
kaları ceJp ve talu·ik edilmiş olmak 
şartile, hayvanların, nebaiıarm, 
muhtelif ırklara mensup insanların 
şayanı hayret ve esrarengiz hayat. 
larile alakadar olmaktadırlar; A. 
merikarun keşfi, l"ransız ihtilali, 
İstiklfil Savaş1 gibi büyük tarih vR
kalarının safhalarını, Şopen, Bet. 
hofen gibi büyük sanatlcirlarvı ha
yatlarını heyecanla takip etmekte. 
dirler. 

S_inemanın, geniş ha!lc. kütlele
rinin, tabiatin sırlarma, sanatın ö!. 
mez eserlerinin güzelliklerine nü. 
fuz etmelerini mümkün kılan ha
rikulade bir kültür vasıta,:;ı oldu<'r-.ı CI 

muhakkaktır. 

Bütün medeniyet devirlerinin öl. 
mez büyük sanat eserlerinin; tab. 
loların, heykellerin, mimari abide. 
lerinin, sinemalarda halka göste. 
rihnesi ve bunların mahiyet ve 
kıymetlerinin izah edilmesi sure. 
tile umumi kültür seviycsım, 

• mektepten başka bir vasıta ile • 
yükseltmek mümkündür. 

Bu faaliyetin, mektgpJcrden baş. 
laması, bilhassa liselere konması· 
nı zaruri bulduğumuz (Sanat Ta. 

Sinema 
YAZAN: 

~adrettin Celiıl Antel 
rihi) derslerinde sinemadan pek 
geniş mikyasta istifnde edılmesi 
lazımdır. 

Sinemanın sanat kıym~ti: Sine. 
manın sanat kıymeti var mıdır? 
Sanat eserini, tabiat ve;va sanayi 
eserlerinden ayıran vası!lar sine
mada mevcut mudur? 

Evvela, sanat nedir? .• 
Sanatın mahiyetini. ba:n müte. 

fokkirlerin tariflerinden 1,;ıkarahm: 
• Sanat, ne herkese y~şadtğı 

küçük veya büyük heyecanları 
hatırlatan Kodak makine~i, ne de 
Kuk seyahat acentesidir. 

• S·mat, tabiatin sade taklidi 
değildir, şahsi tefsir ve ifadesidir. 

• Sanat, bir mizaç aı·asından 
görülen tabiattir. 

• Sanat, tabiate ilave olunan 
insandır. 

• Sanat, tabiate bir ş:y il~vc 
eden arfüıt tarafından tasvvvur e
dilen ve tahakkuk ettirilen yeni 
bir şeniye.Uir, bir fikir ve tahay
yül mahsulüdür. 

e İnsan tarafından. t:lb::ıt ka. 
nunlariyle beraber fikri bt' şer ka
nunlanna da tabi olan, sun'i bir 
alemin yarn tılmasıdıt. 

Bunun içindir ki, meseli\ mahke
m e zabıtlarmm steno'Jrafive edil
mesi, edebi bir sanat .., ese;i değH. 
dir; fakat bir davanm mevzuu, b ir 
unatkar muhayyilesi için bir ro. 
man, bir dram, bir tablo mevzuu 
teşkil edebilir. 

Son bir tarif olmak üzere: Sa. 
nat, şeniyet w:ı.surl.annın - hacim
ler, heyecanlar, sesler • iradi bır 

tertip ve nium dairesinde seçil. 
mesi ve birlc15tiriJmesidir.. • 

Sandkar, fıtri mizaç ve istida. 
dma göre, şeniyctin bir cephesine 
doğru teveccüh eder ve bunu, mu. 
ayyen bir teknikle ifade eder. Res
sam, renkleri; m~ikiı;ıinas ııesleri 
kıymetlendirir. Heykeltraş ve mi. 
mar, hatlardan ve hacimlerden ı~
tifade eder. 

Herhangi bir sanat eserinde, 
mevzuu ve sanat tekniğini ayır. 

ma.k lazımdır. Mevzu bizde his~i 
bir reaksiyon tevlit eder; şekil, ı:a. 
na~ tekiniği bize estetik heyecan 
verir. 

s inemanm, ,en;yetin kopya~ 
olan fotoğraf tekniğine sıkı 

bir surette bağlı olması dolayısile, 
u.nat kıyıni'!tl. inkar edil..nc.ktedir. 

Fakat yukarda izah ettiğim gibi1 

her sanat eseri bir tekniğe bağlı
dır ve bu teknik vasıtasile ifade e. 
dilir, tahakkuk eder. Yeni samı!. 
tekniklerinin meydana çıkması, 

muhtelif sanat şubelerind-2 vmul
maz inkişaflara yol açmıştll'. 

Betonarme tekniğinin meydana 
çıkması mimari eserlerine, pek çok 
imkanlar temin etmiştir. Mermeri 
işlemek tekniği, heykcltr~lara b;r 
çok incelikleri ifade etmek imka.. 
nını vermiştir. 

Yağlı boyanın kullanılması, 14 
üncü ve 15 inci asırlarda, ressam
ların çalışma tarılarını değiştir
miştir. Fotoğraf tekniğin;n teka
mülü de, ycııi bir sanat şubesi o
lan sinemayı mümkün kılmıştır. 

Esasen fotoğrafta en mühim 
rol, objektüte değildir. Objektif, 
manzaraları tecrit eden, rüyet za. 
viyesini seçen ve prespektifi mU
balagalandıran fotoğrafçının irade
si altında şeniyeti kayıt ve tes
bit eder. Yani fotoğrafçı da şeni. 
yeti sadece kopye etmekle kal.mı. 
yor, az çok bir sanatkar gibi tef. 
sir ve ifade ediyor, demektir. Bu
nun içindir ki, sinema da bir sanat 
eseridir. 

Sinema, dramatik ve romantik 
sanattan ayrılır. 

Tiyatro, bütün teşebbüslerine 
rağmen, aksiyonu Z!lO'landa ve me
kanda sıkışttrmak mecburiyetinde 
dir. Halbuki, sinema. nmana ve 

mE'kana hakimdir. 
Dramatik sanatın vasıfhnndan 

biri, bdagattir, sözün ahenk ve 
bf>lagatidir. Sinem::l, hayallerin, 
manzaraların ahenk ve belagati ü. 
zerine müessestir. 

İhtimal film ile roman arasında 
d:ıha -ıiyadc bir ben~eyiş '\'ardır. 
Roman bize vakalan, bütün mu. 
fassaliyeti ile, geniş sahneler ha. 
linde zamanda ve mekiıııda tasvir 
edebilir. Fakat kitapta,"hayali yı;.
hut hissi telkin ed<.?n kelimedir; 
filmde, kelimeyi del!nleştirmeği, 

hisse nüfuz etmcği mümkün kılan, 
hayal ve tasvirdir . 

Edebiyat, iç hayatı daha iyi tah. 
lil eder; fakat sinema daha ~iddetli 
ihsaslar verir. , 

s :nema ve ferdi psikolnji: Sine
ma, beşeri hisleri, hiç olmazsa bun
lann en umumi ve asli olanlarını, 
tiyatrodan daha kuvvetl~ ifade e· 
der. Tiyatro, sözlerin belligati sa
yesinde hislerin tahlilin1 mümkün 
kılar ve tiyatroda büyütülmüs.. mü· 
ba lii~a1andmJmıs hare~etl~rden, 
jestlel"den istifade cJilır. His'e
rine kapılnuyan fakat sanatına 
hakim olan bir aktör. ekseriya, 
rolünün heyecanına kapılan bir 
alt.törden daha \ Ok mılvaiiak ol
maktadır. Ağlamıyan 3kti'it·. ağlı
yan aktörden daha iyi rolünü ya
par. 

Sinema. iç hayatı • tivatrova n:l. ı 
zaran - doğrudan doğ:-ı:;.ya v~ daha · 
kuvvetli nkscttire~ilir. Sinema, 
çehrenin belagati üı:erir.e müste
nittir. Sinemada. ~ktörün düşün. 
mesi, yüzünUn dü~üncesine göre 
şekil alması, üadelenmesi kafidir; 
gerisini objektü temin eder. 
Sinemanın başhmgtcında han 

hatalara düşülmüştür: Geniş :ıı.a. 
reketler, ağlamalar, patetik vazi~ 
yetlerden istifade edi!mek isten
mi§tir. Halbuki çok hareketli çeh
relerin rx-rde üı.erinde istenibn 
tesiri yapmadıjtı görulmiiştür. 

Sinema, bilakis. ~ç hayatı mey. 
dana çıkaran, hafif bir tebessüm, 
kaçıcı bir bakış. bir dudak bükme
si, bir elin takallüsü gibi en küçük 
teferruattan, bunların sessiz bela
gatinden istifade eder. 

Tiyatroda, eksik, suni, caU söz.. 
lerin, ariyet şahsiyetl~rl ifade et. 
mP'>i güçtür. 

Sinemada bir bakıs, kitcük bir 
hareket, bizi, insanlıı;ın ruhlarına 
doğrudan doV-Uya ve ?colaylıkla 
nüfuz ettirmektedir. Sessiz sine
manın kıymeti, bühasc;a Şarlo gibi 
dahi artistlerin muvaffakıyeti bun
dan ileri gelmektedir. 

Sinema., ayni zamanda, insania. 
rın gayri şuurlarını da ifode eder. 

Bu bakımdan sinema. şu::ı.ıl11 bir 
tahlili icap ettiren sözün hakim 
bir r:ol oynadığı tiyatro<fa'l daha 
ziyade, insan ruhunun derinlikle. 
rine inebilir. 

Sinema bize. Jstisnat maratl bir 
gayri şuuru değil, belki herke~tc 

mevcut olan gayri c:ıuur!l 1 insanla
rın ekc;eriva kendilerinin de fnr. 
kında olm;dıklan gizli büyük ar
zuları bize gösterir. 

Sinema ve i~timai terbi:ve: Geniş 
halk kütleleri İçin çok kuvvetJi b:r 
bilgi ve sanat terbiyesi ruhi tahlil 
vasrtası olduğunu ~ördüğümüz si
nema, halkın .içtimai ve siyasi ter
biyesi bakımından da büyük bir 
rol oynam1ya namzettir. 

Hemi Focillon (Garp Hnatı) is
mindeki kitabında diyor ki: 

" - Gı.tik ::aoat Avrupada çabuk :ra
;rılm.1ştır; cilnkii o zaman mim::ırl, bQ.
tün hıristlyanlar için müşterek blr li
sandı. Sinema da - 1~1% - bugOnlrll 
insanlar i<"in müşterek bir llsandtr. 

Diğer cihetten Elie Faure de şun 
lan yazıyor: 

"... Sinema,. Orta ı:amantann hıris
tiyan mimnrlı;inin bütün karakterleri
ne maliktir. Sinema da onun gibi ano-

n,-me'dir, onun gibi, fü::ınının umumf
liği. ile, her memlekette, her cınsten 
ve her yaşta seyircilere hıtap etmek
tedir. Onun gibi, abideleri in<:a etmt!k 
için, ferdin imkan ve iklidarl:ırım a
~an kaynnklara \'e va~ıtalara mür<ıc:ıat 
etmektedir. Onun gibi, doğrudan dog
ruya bütün :ıihinh'!re hitap e<'lehilmek: 
için, olduk("a basit ve umumi hislerdC'n 
istifade eder. Sint:-ma da eserlerim mey 
dana getiı·mek kin, ayni neviden va
Jııtalara müracaat etmektedir, yaıı.i bir
çok sanatlerin lştireklne muhtaçtır. 

Katedrallerin meytlıına gelmesi için: 
Taşçılar, duvarcılar, cammlar, kurşun
cular, demirciler, tezyln:ıtr,ılar, m imar
lar ı;alıQtığı gibi, sinemi\ ~erlerinin ta
hakkuku için de; komümcüler, de'to
r.ı.törler, elckt rLiı:iler, !ırtoğra!çılar, 

maldnb:tler, rejisörler, alttörler, figü

ranlar çalışmaktadırlar. 
Netice: sinemanın fıbldeleri, kütle

lere hitap eden kollekiif eserlerdir. 
Bu eserler, bazan kütlelerin le!tiri altın

da kAlmak.la beraber, onların üzerin
de de çolt müessi.rdirler. 

Fa!o::at, orta z;ım:m mimarlsl, bir ima
nın ilhamı altında meyd!na geldiği 

halde sinema, bir idealin estetik ifade
sine asla tekabUl etmemektedir. Ne
den! Çilnkil sinema, matbuat gibi, rad
yo gibi, iş ve siyaset adamlarının elin
de bir kazanç ve hakim!yet vasıtası

dır.,, 

Filhakika sinema, kiltlE'Jeri ha
rekete getirmek, heyecanlandır
mak, sürüklemek busu~unda. se
yircileri nisbeten mandut ve anla. 
sılması daha güç olan tiyatrodan 
daha büyük bir kudrete maliktir. 
KollektH ıstırapları ve ümitleri 
çok kuvvetle gösteren sinema, yük
sek idea1lerin hfametinc koyabıle. 
ceğimiz harikulade bir tekniktır. 
Fakat maalesef buglin sinema, ha. 
yat ve cemiyet hakkında yanlrş fi. 
kirler vermekte. muzır telkinlerde 
bulunmakta, temiz ve sağlam bir 
kültüre uygun olmıvan bil~ler ve 
ihtiraslar kazandırmaktadır. 

içtimai hayatın muMet:f me. 
selelerine temas eden film

lerin miktarı pek mahduttur. Hat
ta bu mahiyette olan bazı f ilmlcr
de mesela Kiog Vidor'un (Xotı·e 

pain quotidien - günlük ekmeği. 
miı:) filmi üzerin.de yapılıin tetkik
lerden anlaşılımştır ki, bu filmde 
asıl içtimai mevzua ayrılan k.ıs:m, 
filinin heyeti umumiyesinin % 25 
ini geçrıemektedir. Bu filmi seyre
den haL ta, asıl mevzuu değil, bu 
filmde hakim mevkii alan aşk en. 
trikalarım, iki kadın arasrr.daki re
kabeti hatırlamaktadır. 

Filhakika. filmlerin büyük ekse
riyetinde, tamamiyle maddi bir 
hayat ideali, psra ve lüks ideali 
hakimdir. 

Büyük muvaffakıyet kazanmış 
olan filmlerin kahramanları, ha. 
yatlarında fikri ve içtimai endişe
ler yer tutmıyan, işsiz giıçsüz, tu
feyli insanlardır. 

·vakalar, ekseriya zengin ve 
lüks muhitlerde cereyan etmekte. 
dir. Böyle göz kamaştırıcı nıuhıt
lerin içinde geçen hayatın cazibe 
ve füsununa kapılan halk, billı.as
sa kadınlar, bu hayatın hasret ve 
iştiyak1 ne için için y:rnmaktc:1dtT'. 
lar ve bu hayatla tam bir tezat teş.. 
ki1 eden her günkü h;ı.yatları. kcn.. 
dilerini günden güne bedbinliğe ve 
sukuta sürüklemektedir. 

Filmlerde, servet, ekseriya. f.e.. 
sadü.flerin, entrikalaTın neticesi ka. 
zanılmıştır. Muvaffa:c:ıyette rol oy. 
nıyan karakter. zeka ve sav vasıf. 
lan. normal hayatta hakimiyetini 
istedi~imiz vasıflar değildir. 

Filmlerde, perestiş edilen tipler, 
kuvvetli iş adamı. meşum kadın 
tipleri gibi, normal bir cemiyette 
yer almaması lazım gelen marazi 
tiplerdir. 

Umumi netice olarak diyebiliriz 
ki, sinema, bugün "!lirnizde mevcut 
en kuvvetli bir halk terbiye~i va. 
srtasıdır. Bütün mesele, sinemayı. 
bu kültürün hiz!Jlaline koymaktır. 

1 Portekiz Vapurundaki 

Almanlar Tutuldu 

Liibon, 18 (A.A.) - Afrikadakl 
Portekiz müstemlekelerinden gelen 
Portekizin, Colonial vapuru yolda 
İngiliz ve Fransız harp gemileri ta. 

rafından tevkif edilmiş ve vapurda 
bulunan alh Alman götürülmüştür. 

TA N-S 

Sinema Edebiyatı 
11. '2. 49 

Yazan: Sabiha Zekeriya Sertel 

Asrnnızm en çok tekamül eden 
müesseselerinden biri de si. 

nemadır. Sinemanın temin ettiği 
terbiyevi kültürel faydalar yaninda 
zararlannın da epeyce olduğu inkar 
edilemez. }'akat sinema)arın etrafın
da teessüs etmiş bir sinema edebiya· 
tı vardır ki, bunun iizerindc dUt'. 
mak tazım. Bugün İs tan buldR, yerli, 
ecnebi en çok satış yapan mecmua
lar sinema mecnıualar~dır. Gençli
ğin, kadınlann ekseriyeti bu mec
mualann karilcdcHrler: l\lcmle~et
te yeni edebi, fikri cereyanlar yarat
mayı düşünen gt:nç neslin, dayandı. 
ğı u dayanacağı bu gencliğin ekse
riyeti ne Tiirkiyede, ne Avrupadaki 
klasik ve modern edebiyat, sanat, 
Him adamlarım tanımazlar. Veya e
debiyat tarihinde ve mektepte oku. 
duldan rnaliımat çerçcYesi dahi1inde 
tanırlar. Rugiin edebi hayatta. iikir 
hayatında tebellür eden simaları ta
mnıadıklan gibi, cereyanlardan da 
habersizdirler. Fakat sinema yıldız· 
larmın hayatlarını, en küçük' teier
riıat.a kadar bilirler. Bu gencin oda· 
sının dnvannda ne bir A;vnşta)inin, 
ne de bir Maksim Gorkimn resmi 
vardU', fakat sinema yıldı:r.larının 
kadın erkE'k portreleri odasının en 
büyilk silsünü teşkil eder. 

Sinema edebiyahnm en çok tesir 
altında bımktıi;rı çocuklar orta \"e li· 
se talebesidir. Bn çocuklar arasında 
yapılacak k\içük bir tetkik bunların 
ders haricinde bu sinema mecmua. 
Janndan ~nyri bir şey okwnadı!darl· 
nı veya küçük bir ekalliyetin oku· 
makta olduğunu gt;sterecektiı. Sine. 
ma edebiyatiyle yetişmiş bir nesil· 
den ne bckliyebiliriz? 

Yeni yetişen nesillerin kültür se
viyelerini mektepten ziya-le mektep 
harici okuma, tetkik, araştıruın yük. 
selteceğine göre, bir nesli höyle tica· 
ret n:ıak~adiyle çıkarılan, çocukların 
kafasına Jşık vermek şöy!e dursun. 
bilakis bu genç zekalan kaı-anlığın 
en müthi~i içinde körleten bu edebi· 
yata ne lüzum var? 

Demokrasi çerçevesi i~lnde hiç biı 
mecmuanın neşri mene.dilemez. Fa. 
kat çocuklhnıuu.ı bunlnTın tcsh·in.· 
den kurtarmak i~in ne yapalım? 

Bu yeni bir mevzu d~IJ.k. Bu 
sahada ~ok söylendi, çok yazıldı. Fa
kat çocuklar üurinde yüzde yüı 
menfi tesir yapan bu edebiyata kar • 
şı hiç bir cephe ahnnıadı. Bence bu· 
nun önüne geçmek için kullanaca· 
ğımn. en kuvvetli silAb, maarifin, 
mekteplerin, gazeto]erin, miinevver .. 
lerin açacağı kuvvetli bu Kam• 
pangne'dir. Bu mecmualan t~·if e
den öyle bir cereyan yaratm.abyııı 
ki, çocuk menedilmedlği '.lalde bun .. 
lnn okumanın bir geıiHk alameti ol
duğunu anlıyabilmeJidir. 

Şimdiye kadar gösterilen mfüıa
mnha bu edebiyatın n1abi1diğine yü .. 
riim~ine, ve saman gibi b~r nesil ye
ti~mesine hizmet etmiştir. Bu neslin 
içinde çok yiiksek ı:ekiıJar olabilir. 
fakat biz bir ekalliyeti değil, bütün 
bir nesli kurtarmak vazi(esivle mü
kellefiz. Gençlerin ruhuna sı;~ema e
debiyatının verdi~ heyecanı, elet 
biz edebi hareketler, edebi cereyan· 
lar, sanat zevki ile veremezsek, on· 
ları bu edebiyatın tesirinden kurtar. 
manuza imkin yoktU!'. 

Felaketzedelere 

Yeni Yardımlar ' 
Galata~ray spor klübii fel!ketze. 

delere, futbol turnuvas?na iştirak ile 
yaptığı yardımdan sonra, klüp toka· 
tinde tertip ettiği b'lı,ketbol turnu
vastnın hasılatı olan 37 lira 72 kuru~tı 
gazetemiz delaletile Kmlaya tevdi 
etmiştir. Bu para ile beraber yine ga
zetemiz namına İş Bankasına Ba· 
yan Gülcenan tarafından tevdi edi. 
len 50 lira, ve ayrıca ismini bildirmi· 
yen bir zat tarafından verilen 1 Jira 
bugün Kı:r.ılny merkezine 799 numa· 
ralı makbuz mukabilinde 88 rra 72 
kuruş yatıTılmıştır. 

Erbaa f eldketzedelerine yardım 
Erbaa (TAN) - Zelzele feliketze. 

deleri için Samsundan bilhassa kon. 
serve, şeker, un, reçel. kereste irsa. 
!atı devam ediyor. Bunların çoğu koy 
fere gönderilmektedir. 

Aynen köylülere WOO kilo tohum· 
luk buğday da dağıtılnuştır. 

Tokattan buraya bir fen heyeti 
gelmiş, zelzeleden arta kalan binala. 
n ve arazinin vaziyetini tetkik etmiş. 
tir. 

Tamirat ve yeni insMt için, mak~· 
da ve kannna uygun bir !orınıi1 bu. 
lun:ımadığı anlaşıhvor. Bu ·olda ıı· 
zun zaman kaybedilmeme.;i beklcnil. 
mektcd!r. 
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YEN! NEŞRlY AT : 

Orta Avrupa İle Balkan 
A vrupasınm İttihadı Ye 

Çckoslovakyanın Rolü 
D. J. To~eviç tarRfından yazılan bu e

ser, ~·1~eyin C:ıhit Yalçının bir mukad
:eme ını .d~ ihtiva edrek, kitap halinde 
eşr~ştır. Etrafına t:ı~ak istiyen 

c::nenlik te ll tesine karşı, Orta Avru
p Ue Balkan A vrupasının blrleşm~si lü
zumunu tavsiye etl'T'rkte. bu yolda Çekos
lovakyanın oynıyabılecegi rolü de anlat
maktadır. 

• 
yeni Türkiyenin Şairleri 

Sllvc Mayopoulos tarafından yazılmış 
ve Se nlkte M Ih 
d o o kütüphanesi tarafın-

n ne redilm ir T" k d . . hind · ur • e ebıyatı tarı-
TıırkcnA kı. ca bahsetmckterur. Eserde 
ma ' t r

1
ao 'c Fnrs edebiyatı karşıiaştır-

ce ve l Ttlık ı h . . 
tarih' t ' . <' çel r1 celvelı, Türk 

1 _ce velı gibi, kıymetli etudlerin nc
tfo lerı de vardır. Daha sonra, 1919 -
1939 arasına ·sı • rül a 1 mlc.ri ve eserleri sık gö-

en 24 ş:ı.ır·mizin hal tercümelerinden 
ve eserlerinden bah edilmektedir. Yu-
nanlı okuyu ul b • 
lerlmt i c ara u kltabıle genç şair-
"Y . z t nıtmış olan muharrir, eimdi de 

enı Tük' . " 
bulda }! r ıyen~n Şcıirleri., kitabı, İstan-

aşet Kutuplıanesinde de bulun
maktadır. 

- * 
fk Ikbsadi Yürüyüş 

:vıs tısadt Yürüyüş mecmuasının 5 inct sa-
1 zengin nıilnderecatla intişar etti. Bu 

soyıda Muhittin Birgenin (Para sahipleri-
7~r iş sahası), Profesör Şükrü Baban'ın 
~~ eeburi harp tasarrufu), Prof. Ömer Ce-

. Sarc'ın (Nüfusumuzda erkek kadın 
nısbeti), Roufi Manyasın (Otelcilik ve 
g(Harsonluk mektebi), Nusret Köymenin 

nrpte • t · zıraa ), Server Somuncuoğlunun 
(lthalM ekspertizinde hatalar) İb ahi 
KuUutan . ' r m 
İsnı t ın (Iptidal madde olarak: Ağaç), 

l e Alkanın (Bilançoya bakarak açı
acak kred'yt ta . ) 
raı kr . 1 yın , Aslan Tufanın (Zl-
(Ftes· edıyı arttırmalıyız), İhap HulCısinin 
(L.,.~:nıe reklam yapmak), Selim Cavidin 

ı11.or fabrı·k ) Bun ası , mevzulu yazıları vardır. 
b dan başka: Cihan matbuatından iktı-

aslar, muhasebede bazı hesapların mah
rem tutulması, on beş günlük piyasa lhttra 
~~u, esnaf sayfası, bibliyografya', milU 
t~Iit nm,a kanununun tam metni ve muh-

ha Jerler vardır. Tavsiye ederiz. 

KÖYDEKi DOST - Burhan Cahit Mor
kaya.nın bu isimli romanı kitap halinde 
intişar etmiştir. 

MALiYE MECMUASI - Vekalet tara
fından üç ayda bir neşrolunan bu mec
:ınuanın 13 Uncü sayısı çıkmıstır. 

ARKITEKT (Mimar) - 105 ve 106 ncı 
sayıları bir arada inti:ıar etmiştir. 

YENi ADAM - 268 inci sayısı, her za

nıankl gibi dolgun münderecatla neşredil
bnş • 

" YENİ çm:TI 
KUAJ.UTA FİZİGİ 
ve Felsefi ehemmiyeti 
Yazan : Refik Fenmen 
Naşiri : Akha Ankara 

40 Kuru:: ..._. ____ ~, 
Çocuk Kütüphanesi 

:Müsameresi 
R:·ç·~ ~. K. Emln!SnD Kazasından: Çocuk 
S utuphaneieri menfaatine 20 Şubat 19'10 
alı ak§anu Bcyoğlunda Fransız Tlyatro
~a vereceğimiz müsnmere mecburi bir 
:c eple bir hafta sonrasına, yani 27 Şu
S at 1940 Salı ak§amına tehir edilmiştir. 

8Yln dııveUilerlmize arzı malUnıat cdl
Yoruz. 

~KEVLER1NDE: 1}, ·z..~ 
1 
ÜıkDdar Halkevlnden: Pazar günn saat 

5.ao da Evimiz salonunda Erkek Muallim 
:ı:n.eıttebi öğretmenlerinden Fevzi Selen 
tarafından (Çocuk ruhu ve terbiyesi) 
~evzuıu bir konferans verilecektir. Her-

es gelebilir. 

• F' t• :r a •h Halkevindon: Mu~t hafta konfe-
lllıslarının 21 incisi 17 - 2 - 1940 Cumar
~ günü saat 20.30 da "B lend Necdet 
.. telli,, tarafından verilecektir. Mevzu 
l)Fı an~ız edebiyatında _11 _ inci asır,, dır. 
b.avetıyeler Ev Dircktorlu linden alına

tl!r. 

o 
l'!cyoğlu Halkcvlnden: Şubat ayı içinde 

~irnizde açılacak olan amatörlere mah
Stıs rcsım sergisine i~tirak edeceklerin 
~erlerini nihayet 20 Şubat 940 tarihine 

.adar Evimize teslim etmelerini nca ede
liz. 

• Ş ş~!)ll Halkevlndcn: 25 Şubat pazar günü 
lşij llalkevinde amaförlere mahsus bir 

~CSirn ve fotograf sergisi a ı1 caktır. Teş-
ir Cdilecck re im ve .fotogra lan olanlar 

1.afsllfıt almak üzere bu haf zarfındn sa
at 18 ctcn 20 ye kadar Şişli H kevine mil
l'acaat etmclidirler. Telefon 81224. 

~KERLİ!( iŞLERi : 
----.. ··---ı 

Askere Davet 
F:'atlh Askerlik ııubeslnden: Hiç askerlik 

etmemiş 316 - 334 (dahil) doğumlu gay
rı isIAm erattan geçen celplerde sevk ar
tığı kalanlarla, yoklama kaçaklığından 
muameleleri tekemmill eden ve bakfıya 
l:llyrf islam erattan (Marangoz). (Demir
el), (Sıvacı), (Duvarcı), (Hızarcı), (Be
toncu) sanatlarine fıııine olanl:ırm kayıt
lannı tesbit ettirmek üzere hemen şube
llıize mür::ıcaat etmeleri. 

YEDİKULE 

iplik Fabrikası 
Türk Anonim Şirketinden : 
Şirketimiz esas mu.kavelenamesl

nin 24 ncü maddesine tevfikan his
sedarlar umumi hey'eti, aşağıda ya. 
zılı ruznamedeki maddeleri müzake. 
re etmek üzere 20 Mart 1940 tari. 
hine müsa~if Çarşamba günü saat 
10.30 da lstanbulda Yenipostahane 
arkasında Hanımeli sokağında İstan. 
bul Hanındaki İdare Merkezinde sU
reti adiyede toplanacağından, laa.. 
kal l O hisse senedine sahip olan his.. 
sedarlar Umumi hey'et içtimaında 
hazır bulunmak hakkını haizdir. 

Umumi hey'et İçtimaında asaleten 
veya vekaleten hazır bulunmak is. 
tiyen hissedarlann, hamil oldukları 
hisse senetlerini veya bu senetlerin 
İstanbulda her hangi bir Bankaya 
tevdi edilmiş olduğunu natık vesika.. 
larını içtima gününden bir hafta ev. 
vel Şirketin İdare Merkezine tevdi 
etmeleri icap eder. 

.Müzakere Ruznamesi : 
1 - İdare Meclisi ve Mürakıp 

Raporlannın okunması, 
2 - 1939 senesi bilanço ve hesa. 

batının tetkik ve tasvibi ve İdare 
Meclisi ve mürakibinin ibrası 

3 - İdare Meclisinin ka~ sure. 
ti tevzii hakkındaki teklifinin tas. 
vibi, 

4 - İdare Meclisi azalığından çı.. 
kan iki zatın tekrar intihaplan ve. 
ya tebdilleri 

İdare Meclisi 

İSTANBUL 
Küçük İstikrazat Sandığı 
Tiirk Anonim Şirketinin 

Hissedarlar Umumi Hcy'etinin se
nelik adi içtimaı 20 Mart 1940 ta.. 
rihine müsadif Çarşamba günü saat 
14.30 da Şirketin Merkezinde Gala. 
tada, eski Banka sokağında Sen Pi. 
yer Hanında 12 numaralı Dairesin. 
de aktedileceği ve esas mukavelesi... 
nin 24 ncü maddesi mucibince ge
rek asaleten ve gerek vekaleten ıa. 
akal 50 Hisseye malik olup Toplan
tıya istirak etmek arzusunda bulu
nan Hissedarların içtima gününden 
10 gün evvel usulü dairesinde hisse 
senetlerini Şirketin Merkezine depo 
etmeleri nan olunur. 

Ruznamei Müzakerat :· 
1 - İdare Meclisi Raporu, 
2 - Murakıplar Raporu, 

3 - 1939 senesi Bilançosunun ve 
Kar ve Zarar hesabının tasdiki ve 
İdare Meclisinin ibrası, • 4 - Hissedarlara bir temettü tev-
zii, 

5 - Sene zarfında İdare Meclisi 
azalığına tayin edilmiş olan Henri 
Soriano'nun azalığının tasdiki, 

6 - İdare Meclisine, müddetleri 
hitam bulan 2 azanın intihabı, 

Hey'eti Umumiyede gerek asale. 
ten ve gerek Vekaleten bulunacak 
her bir hissedann 10 dan ziyade re
yi olamıyacaktır. 

İstanbul İkinci İflas Memarluğon
dnn: Müflis tuhafiyeci ve Taksimde 
ikamet eden Moris Ruso hakkındaki 
ülasın kaldırılmasına İstanbul Bi. 
rinci Ticaret Mahkemesince karar 
verildiği ilan olunur. (24490) 

Merkez Bankasından: 
15/2/940 tarihli TAN gazetesin

de çıkan ve 10 Şubat 940 tarihli va. 
ziyeti gösteren listemizin pasii kıs
mında ihtiyat akçesi (4.217.134.25) 
olacak iken, sehven (4.271.134.25) 
olarak yazılmıştır. Tashih olunur. 

KAYIP - 1927 - 1928 ders se
nesinde Üsküdar Toptaşı on beşlııci 
okuldan aldığım şahadetnameyi kay. 
betti.m. Yenisini alacağımdan eski
sinin hükmü yoktur. 

766 Hasan oğ1u Necati 

İstanbul Üçüncü icra Memurlu. 
ğtmdan: Mahpus olup paraya çev. 
rilmesinc karar verilen bir adet 80 
lira kıymetinde radyo ve bir adet 
çerçeveli ayna ve bir adet camlı teZ
gfı.h 20 - 2 • 940 T. salı günii saat 
11 den 12 ye kadar ve muhammen 
kıymetinin % 75 ini bulmadığı tak
dirde 22 • 2 - 940 perşembe günü 
ayni saatte Kantarcılarda Kantar. 
cılar caddesinde 90 No. lu kahveba.. 
ne önünde açık arttırma suretile 
satılacağı i18.n olunur. 

Tabii Çiçek bahçelerinden çıkarılan esanslarla yapılmış 
kolonyalar ve esans lan tecrübe ediniz. 

DEPOSU : Eminönü Emlak Bankası karşısında. 
Şubeleri: Beyoğlu Şehir Komedi tiyatrosu karşısında, Şişli Osman
bey Suna kazinosu altında ve bütün Yerli Mallar Pazarile her ma. 

,ğazada satılır. 

ipek, Dokuma, Büküm Fabrikaları Satışı 
Bursada Haınzabcy Demir'kapıdiı Yılmaz Dokuma, Büküm, ve t. 

pek fabrikalan ile binaları satılıktır. 

İPEK FABRİKASI 
60 mancılık (100 tonluk kadar kozahğı, amele odalan, daimi akar 

sulan ve saiTe) 

DOKUMA FABRİKASI 
1 Tezga.Jı Armürlü Ditri~ marka (4 mekikli). 
7 " 

,, 
" " (Çift mekikli) 

10 ,, Armü.rsüz " " (Çift mekikli) 

2 Devere " " 
(600 calık) 

2 Jakar makinesi Kullanılmamış 

1 Tavel makinesi " " (60 mancalıklı) 

BÜKÜM FABRİKASI 
9 Büküm makinesi Batelye marka (192 şer iyli) 
5 Tavel .. " .. (80 ner mancıhklı) 
2 Çiftane 

" 
,, ,., (60 ar E'Özltt) 

ı Bobin .. " 
,, (15 g3zlti) 

1 Masura ,. ,, ,, (20 gözJü) 
1 Masura ,, Şuvatyer ,, ( 6 gözlü) 
1 Masura ,, ,, 

" 
(20 gözlü) 

İşbu fabrikalar tam tcfcrrilatile birlikte işler vaziyette toptan ve. 
ya ayrı ayrı satılacaktır. Görmek ve almak isteyenlerin her gün saat 
H ten 17 ye kadar aşağıdaki adresimize müracaatlan. 

Hali tasflyede bulunan iki kolsuz Faik ve biraderleri Osm&n Etem 
Kollckti! Şirketi Tasfiye memuru: Avukat H. İbrahlın Haksal. Bursa; 

Kozahan - Telefon No. 277 

,•• '·' -~. .. .. ~~. ... '" • 'ı ' ' '·~· : •• , 

TURl<iYE CUMHURİYETİ 
ZiRAAT BANKASI 

Kurulut Tarihi: 1888 

Sermayesi : 100,000,000 Türli Lirası 
Şube ve Ajana adedi: 265 

Zira~ ve ticari her nevi banka muameleleri 1 

Para Biriktirenlere · 28,800 Lira 

iKRAMiYE VERiYOR 
Ziraat Bankasında kumbaralı ve ihbarsız tasarruf besaplannda en 

az 50 lirası bulunanlara senede 4 defa çekilecek kura ile aşai•daki 
pli.Da göre ikramiye dağıtılacaktır. 

4 Ade\. 1.000 Liralık. 4,000 Lira 

4 • 600 • Z,000 ' • 
c • 2so • ı,ooo • 

40 • 100 • 4,000 .. 
100 Iİ ·1 • 5.000 • 
120 • 40 • 4,800 • 
180 • ZO • S,!00 .. 

DIKKAT! Hesn13lanndakl paralar btr sene tçhıde 50 Undan aşa.IJ 
düşmiyenlere ikramiye çıktığı takdlrde % 20 fazlaıtyle verilecektlı. 
Kul'aJar senede .f defa, 1 EylôlJ 1 Birincikinuıı, 1 Mart ve 1 lluzıran 
tarihlerinde çekilecektir. 

T. 1$ BAMKASI 
1940 Küçük Cari Hesaplar 

iKRAMiYE PLANI 
Keıideler: l Şubat. J Mayu, J Ağustos, 1 İkincitepin 

tarihlerinde yapılacaktır. 

Kumbarah ve kumbıı.rasız hesaplarında en az elli lirası bulunanlar 
kuraya dahil edileceklerdir. , 

il 1940 IKRAMIYELERC .. ·-

1 Adet 2000 liralık = 2000. - Lira 

3 .. 1000 ,, c::= 3000.- b 

6 ,, 500 H s::= 3000.- :rıı 

12 ,, 250 ,, c::::: 3000.- ,, 
40 ,, 100 ,, ıı:::: 4000.-!. ,, 
75 .. 50 ,, c:::2 3750.-

" 
ı ı 

210 
" 

25 ,, c::::: 5250. - ,. 

Türkiye lş Bankasına para yattrmakla yalnız para blriktirınls 

<'lma:z avru zamanda taliinizi de denemiş olursunuz. 

~~-------··-------------------... -' 
DAVETNAME 

Hali Tasfiyede 
Şark Demiryolları Türk Anonim Şirketi 

---------
İstanbulda Hali Tasfiyede Şark Deıniryollan Türk 

keti hissedarları Sirkecide Şirketin Merkezi İdaresinde 
Martının 29 uncu günü saat 14 te alelade olarak içtima 
heyeti umumiyeye davet olunurlar. 

Ruznamei Müzakerat:' 

Anonim Şir. 
1940 senesi 
edecek olan 

1 - 1939 senesine ait LL\idatörlerin Raporu, 
2 - Mürakıp raporu, 
3 - 31 Kanunuevvel 1939 tarihinde kesilen Bilançonun tasdiki vi 

Likidatörler zimmetlerinin tebriycsi, 
4 - 1940 senesi için Mürakıp tayini ve bunlara verilecek tahsL. 

satın tesbiti. 
Esas Mukavelenamenin 49 uncu maddesi ahkamına tevfikan he. 

yeti umumiye gerek asaleten ve gerek vekfileten asgari 20 hisseye 
malik olan hissedarlardan mürekkeptir. 

Heyeti Umumiyenin beher azası asaleten gerekse vekAleten asga.. 
ri her 20 hisse için bir reye malik bulunmaktadır. Maarnafih 10 rey. 
den fazla reyi nefsine cemedemez. 

Reye hakkı olan hissedarlardan işbu alelade içtimaa iştirak etmesf.. 
ni arzu eden kimselerin, esas mukavelenamenin 54 üncil maddesine 
tevfikan nihayet gelecek 20 Mart 1940 t::ırihine kadar hisselerini a.. 
şağıda gösterilen yerlere tevdi etmeleri lazımdır: 

TÜRKİY~DE: İstanbulda, Sirk ~cide, Şirk'etin İdarci Merkeziyesi. 

AVUSTURYADA: Viyanada, Oesterreichische Kreditanstalt Wie.. 

ner Bankverein. 
BELÇİKADA: Brükselde, Namur sokağında, 48 Nwnarada "Socie. 

te Generale de Belgique,, Bankasında. 
HOLAA"DADA: Amsterdamda,MM. TEIXEffiA de MAITOS Mü-

essesesinde. 
FRANSADA: Pariste, 9 Boulva rd Malesherbes'de, R. de LUBER· 

SAC Müessesesinde. Pariste, Bd des Italiens, 16 Numarada "Banque 
Nationale pour le Commerce et l'lndustrie Bankasmd::ı 

İSVİÇREDE: Bale' de, MM. SP EISER;· GUTZWILLER ve Şsi· Mü-

essesesinde. Bale'de, BANQUE COMMERCIALE DE BALE, Müessese
sinde. Zurich, Bale, Geneve ve St - Gall'de, Kredi Süis, Müessesesinde. 

Hali Tasfiyede 
ŞARK DEI\JİRY OLLARI LİKİDATÖRLERt , ________________________ ___ 

TÜRKİYE 

ŞiŞE VE CAM FABRIKALARI 
ANONİM SOSYETESİNDEN : 

Şirketimiz 19/!/HO tarihinden itibaren asgari 200 liralık !!!İput,_ 
lere taalluk eden mallan Eminöniinde s~;ı:h Mehıned Geylani ma
hallesi LiJleci sokağında kain 22 numarah Yeni Ticaret hanının bi. 
rinci katında tesis eylediği tevzi deposundan sevke amade buluna
caktır. Sip~işler evvelce de olduğu gibi sosyetenin Galata Persem
"'" PR'7:t" l~ Hnmmn "1....lnri katında kain id~nl111l Jı•it'o<:nnrt:ı Jrnhul 

edilec~tir. mwews • 



s~:==::ı:::::::=======================================================:::=: ,.._ ................... ._ ................................... ~ 
Karışık ve nasıl yapıldığı belli olmıyan bayat çocuk gıdalarile 

Yavrunuzun sıhhatini tehlikeye koyarsınız. 

Allahın Yarattığı Gibi Saf ve Tabii Hububattan Yapılmış 

S A N 
ÖZLÜ UNLARI 

ÇOCUKLARINIZA 
Vitamin 

Kalori 

Kuvve1 

Kudret 

Sıhhat 

Nes'e 

Enerji 

Zeka 

YEDiRiNiZ. 
Pirinç 
Yulaf 
Buğday 

irmik 
Patates 
Mısır 

Türlü 
Mercimek 

Bezelya 
Badem 
Çavdar 
özü Dünyada 
Mevcud Çocuk 
gıdalarının en 

mükemmelidir. 

HASAN DEPOSU: Bahçekapı Beyoğlu Tramvay durağı karşısında 

'------------------------------------------1 

Alaturka ve alafrang .. ml\ , ----------------~ 
Mükemmel Herkesin Üzerinde lttif ak Ettiği Bir Hakikat 

Yemek, Tatlı Sabah, Ög"le, Akc~am Her Yemekten Sonra 
Pastalar kitabı " 

Yazan: FAHRİYE NEDiM 
Her eve lhım olan bu kitaJ). 

bine yakm yemek. tatlı. pasta
lar pisirmesini kolay surette ta
ril eder. 
Flatı: 100, ctldlisl 125 kuruş. 

Sahs yeri: 

İstanbul İnkılap Kitahevi 

PETROL NiZAM 
Saç bakımı 

Güzelliğin en birinci şartıdır. 

On beş senedenberi on binler 
ce kimse tarafından memnuni 
yetle kullanılmaktadır. 

KELEPiR 
Sultanhamamında maruf döner ke

bapçı dükkanı. Divanyolunda Sultan
ahmet 1 inci sulh hukuk mahkemt>
sinden 20 şubat salı günü saat 14 te 
satılıyor. 

Dr. HAFIZ CEMAL 
Pazardan maada saat '14.30 dan 

18 e Salı, Cumartesi 12 ye kadar fı. 
karaya Oivanyolu No. 104. 

Sahibi ve N .. rtyat M OdOrO H•llt t.0~1 

OÖAD0NC0. Gtreteelllk ve N~srlye• 
T. 1... Ş. BHıldı6ı yer TAN Mııtb .. eı 

Günde 3 Defa Kullanmak Şartile 

RADYOLİN 

Dişler.ınızi tertemiz, bembeyaz ve sapasağlam yapar. Yirminci asır 
kimyasının harikalarından biridir, denebilir. Kokusu güzel, lezzeti, 

hos. mikroolarn karsı t~siri vüzde yüzdür. 

~ ... .uıaıuuucıı uı~ıeruu cu ucu;l §er aıue ;:ııgona enırmış sayıuru11. 
SABAH, ÖGLE, AKŞAM HER YEMEKTE."'l SONRA GiİNDE 

3 DEFA DİŞLERİNİZİ FIRÇALAYINIZ. ................................ ,~ ....................................... ~ 
TÜRKİYE ' 

, ......................................... ;, 
TATLI, MjDENIN CILASIDIR! ! 

Fakat bu söz, ŞEKER FABRl~ALARI 111111111 il: 111111111 1111111111111111 111111111111 111111111111 111111111 

Gelişi güzel bütün tatlılar için söylenmiş değildir. 

ALI UHIDDIN HACIBEKIR 
TİCARETHANELERİ 

İstanbul - Karaköy - Kadıköy - Eeyoğlu 

'-------------------=------' 

ANONİM ŞİRKETİNDEN: 
Şirketimiz namına bir sene za r:fında memlekete ithal edilacck 

bütün makine, allıt, şeker vesair tptidai maddelerin gümrüklerde 
muamelelerinin yapılması ve bunların ayni zamanda fabrikalarımı. 
za gönderilmesi işi bir müteahhide verilecektir. 

Kapalı zarfla yapılacak teklifler l · ma.rt 1940 cuma günü saat on 
beşe kadar İstanbulda Bahçekapıda Taşhanda Şirket Bürosunda ka. 
bul edilecektir. İstekliler, şartnameyi parasız olarak yukarıdaki ad. 
resten alabilirler. 

lstanbul Emniyet Sandığı Direktörlüğünden: '---------------·---' 
Sandı:ımız borçlulannd::ın Osman oğlu Riza mlra!Çılıınna ilAn yollle son teb-

llğ: 

Murlsinlz sa!lığında 10385 hesap No. sile Sandığımızdan aldığı 2300 liraya 
karşı B~iktaşta (Beyoğlunda) TesvikJye mahallesinde Hacı Mansur sokak eski 
18 MU. yeni 36 No. lu bahçcll ev ile 20 No. lu arsayı birinci derecede ipotek et
miş idi. Vlıdesinde ödenmediğinden 30 - 5 - 938 tarihinde borç miktan 6084 lira 
57 kuruşa varmıştır. Bu sebeple ve 3202 No. lu kanun mucibince yapılan takip 
ve açık ıırttımıa neticesinde mezkür bah çel! ev ild bln dokuz yüt elll ve arsa 
1160 lira bedel kar§ılığında talibine muvakkaten ihale edilmiştir. İşbu UAn tnrl
hlnden itibaren bir ay içinde 938 - 1271 No. ile Sandtl!ımıza müracaatla borcu 
ödemediğiniz takdirde katı ihale karan verilmek üzere dosyanın icra h~klmlfifi
.ne tevdi olunacağı son ihbarname makamına kalın olmak üzere iltın olunur. 127,1 

İnhisarlar Adana Tütün Fabrikasından: 
I - İdare ihtiyacı için 235 metre mikabı sandıklık kereste alınacaktır. 
II - Alınacak kerestenin muhammen bedelı 9846 lira 50 kuruş ve muvakkat 

teminatı ise 738 lira 49 kuruştur. 

Eski~ehlrde Devlet Demlryollım çırak mektebi inşaatına ait ikmali nevakuı 

lşlerile sıhhi ve elektrik tesisatları kapalı zarf usulile ve vahidi fiyat üzerinden 
eksiltmeye konulmuştur. 

1 - Bu işin muhammen bedeli 165. 000 Liradır. 

2 - İstekliler: bu işe ait şartname vesair evrakı D. O. Yollannın Ankara, 
Sirkeci ve E.cıklşehlr veznelerinden (825) kuruıı mukabilinde alıı.bilirler. 

3 - Eksiltme 8 - 3 - 940 tarihinde Çarşamba g{lnil enat 16 da Ankarada D . 

D. Yollan yol dslreslnde toplanacak merkez 1 inci Koml~yonunca yapılacnktır. 
4 - Eksiltmeye ıtrebilmek için istek Ulerin teklif mektuplan ile birlikte aşa

j1da yazılı teminat Te vesaik.l ayni gün saat 15 e kadar Komisyon reisliğine ver-

melerl lAzımdır. 
A" 2490 sayılı kanun ahklmıno uygun 9500 Liralık muvakkat teminat, 
B" Bu kanunun tayin ettiği vesikalar, 

BAŞ, DIŞ, NEZLE, GRiP, RO· 
MATiZMA, Soğuk Algınhğı 

ve bütün ağrılannı derhal keser. Lüzumunda 
tıiinde 3 ka~e alınabilir. 

IlI - Kapalı uırt usulile yapılacak olnn işbu eksiltme ~ - 11 - 940 tarihin
den 21 • 11 - 940 tarihine kadar yirmi gUndilr. C" Bu iş için MünakalAt VekBJetinrt en verilmiş ehliyet vesikası. " ............................ ~ 

IV - Evsaf ve miktarını gösterir liste ile şartname her gün fabrikada mil
nakit komisyondan alınabilir. 

V - Kapalı zar!lıın 21 - 11 - 940 tnrlhlnc mfisadif cuma saat 14 de açılaca· 
~ırıdan talip qlonlar saat 13 e kadar tiat ve sair vesaiki muhtevi kapalı zarflarıru 

Ehliyet vesikası için ihale gilnilnden en az: sekiz g\ln evvel istida ile :\tün:ı.

luılı'it Veklıletine müracaat edilmesi lazım dır. 

5 - Şartnamelerde elektrik ve sıhhi tesisat malzemesinin piyasa mevcudu- 1 ~:~~!m~o~~ı!~~~~.~~ !!!!~~~i~!~ 
\ m tupla Malatya Mensucat Fabrıkası Müdürlüğüne müracaatları komisyona makbuz mukabilinde tevdi etmeleri llızımdır. (1213) na göre tedarik edileceği nazarı dikkate alınmıştır. (711) (1228) 

os MANLI BAN KASI 
)Ier türlü yanıklarıİ 
Kan çıbanlarını, 
Koltuk altı çıbanlarını 
Dolama, akneler, 
Ergenlikler, 
Traş yaralannı, 

Meme iltihaplarını ve 
Çatlakları, 

Çocukların ve büyüklerin her türlü deri iltihaplannı 

EN ERKEN vr.: EN EMİN TEDA vı 1'DER 
vt .OZA PATI, mikropların yaşamasına mani olur. 

ROMA TİZl\IA, BAŞ,. DİŞ, SİNİR ağrılan ve 

GRİP, NEZLE, SOCUK ALGINLIKLARI 

Derman ka.telerile derhal geçer, lcabmda günde 1 - 3 ıca.e alınır. 

' 

30 SONTEŞRIN 1939 

AK T J F 
lsterlio ş. P. 

lffss@ senetlerinin ödenmesf is-
tenmemiş olan kısmı 5.000.000 - . 

1 

' .{asada ve Bankalarda bulunan 
paralar 8.1137.673 15 3 
Kısa vadeli avanslar ve rôporlar l.165.02? 15 9 
fa.hı'!il olunacak senetler 5.067.140 10 

Cüzdanda bulunan kıymetler 2.366.313 12 7 
Borclt.: carı hesaplar 7.114.951 13 
Rehin mukabilinde avanslaJ 2.746.912 3 4 
Kabul yoluyla borçlular 687.179 9 5 
Gayn menkul mallar ve mobilya ,)q6.299 10 6 
Muteterrik 173.8ô!l 9 10 

33.085.369 19 8 

Kuyuda muvafık olduğu tasdik olunur 
Mes'ul Murahhas 

ıe 

UmumJ Muhasebe Şefi 
G. DELLA SUDDA 

TAR/HiNDEKi VAZIYET 

PAS 1 F 
İster tin Ş. P. 

Sermaye 10.000.000 
Sı2til mucibince ayrılan ihtiyat 
tkçesl 1.250 ooo -
Tea;.vülde bulunan banknotlar 340.~14 2 5 
GO r-tilc! i.ığünde ödenecek senet-
ter ve vadeli senetler 288.338 13 
Alacaklı cari hesaplar 18.799.112 10 5 
V;,deh bonolar ve carı hesaplar 1.25:l.946 4 8 
Kabuller ô87 179 9 5 
Mtiteferrik' 466.J7i3 19 9 

33.Jöo.Jb!I 19 8 

Tü.rlcfvf' Umum Mildürü 
Pli. GARELW 


