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BÜVOK FELAKETİN ZAYİATI ARTIYOR 
Yolları karla örtülü olduğu için haber alınamıyan bir 
cok köylerin tamamile ankaz haline geldiği öğrenildi , 

ZELZELE DEVAM EDiYOR 

Erzincan ve Giresundan 
dün de felaketzede geldi 
~ALMANYA SOVYETLERI HARBE Ya r a 1 ı I ar 

SOROKLIYEBILECEK MI ? d a b u g o " 
m;..... .:::r:=- ~ ':=:::'·~~-_...,_ .. ~ gelecek 
Finlandiyaya karıı, .A im anlardan biraz yardım 
c6rme/ı makahilinJe, Sovyetlerin kend:ainden ı;olc 
daha !1'iyade AlmanY11>'0 layda•ı dokunacak olan 
l;öyle bir maceraya atı~ma•ı, /ngilter• ue Fran•0 

ile harp etmek iıtem•1 ff•phelidir. 

E: baa, 7 (A. A.) - Erbaaya 
memur cdi:en Samsun vali mua
vini, Samsun Halkevinden on bir 
kisilik bir vardım hevet yle Er
baa va Relmiş, derh:ıl •ardım ko
mit.tsr kuru"ara ıaşe i•kan, eş
ya tevzii, ankaz kaldırma işlerin i 
tanzhııe başlanırusıır. 

=-"'== 
(Arka.«ı 5 inci sayjad.a) Yazan : Abidin Daver 

~~~~~---------- ~ 

Harbin asıl mihrakını teşkil 
eden garp cepheıJnde, hatta d~~ 
nizlerde ve havalarda, ehe~· 
yetil faaliyetler görülmeıııesı
ne rağmen, harbin gizli diplo • 
masi cephesinde, büyük çalıı;ııt~
lar var. Diplomasinin baş vazı
fc.si, kendi tarafına maddi yar -

1 . ''zah' 1-~ te-dımcı ar, munevı mu 11' ~ 
ınin etmek olduğuna göre, bunu, 
tabii görmek !azını gelir. .. • 

Diplomasi faaliyetleri, son r'° 
!erde biisbütün arttı. Mesela, 

' ya· 
1 Almanya Sovyet RUS 

- ' .. fklC-

1 
1 

yı kendisile beraber, mutte 1 

re karşı, harbe sürüklemeğe ça- 1 

!ışıyor. 
:ı _ Almanya, Skandinav d•".-

d .1 Beıçı
lctlerini ve Hallan a ı e bi-
kayı Alınan kafasına göre, 1:.,.f
taraOığa, yani kend>Sıne b. si
tar, müttefiklere aleyhtar kır is-

takib. · bar etıne yaset ıne ıe . ti adı 
tıyor ki, böyle bir sıy&l!erıJ' lik• 
•bitarafıık> de~il, ctatn r 
tir. . _ _,, dan, 

3 _ Almanya, Danıının~a. 
Sovyctlcrin Baltık devletlcrın ·~i 
den tmein ettiği gibi şimal ~-~~;ri 
kıyılarında, deniz ve hava 11 

kıralamak istiyor. b" 
4 _Almanya, İtalyayı_büS ~: 

tün elden kaçırmamak ıçııı, 1 
zami gayreti sarledıyor. 91!v-

5 - ltalya, zahiren, yaln~. ıa
yet Rusyaya karşı, fakat ayn~eıu 
nıanda, hem Almanyaya, lkaP
Sovyet Rusyaya kaTşı, Ba .. fu-

. . ve nu !arda kendi vazı) ctını a • . · 111ac -zunu muhafaza etmek ıçı~ . iş-
ristanla müzakerelere gırışoı 
tir. . bıııda 

6 - Sovyet Rusya da, ıca .. rki
ı,.rck Romanyaya gerek '.l'~ ıte· 
yeye ve onlarıa beraber nı~ere, 
fıklere karşı kullanm~k ualıŞ • 
Bulgari•tanı elde etnııye ç 
makladıı. 

1 . e • 
Bir gün hava anlaşınası, ibi 

lesi gün ticaret anlaşması !an 
ı>erdelcrin arkasında oynak i
P_oıitika oyun1arını gönıtefl1C fi. 
çın kör olmak lazımdır •• se_n sa
leıni kör, herkesi ser>em pıı 
nırsın?• :ıtusya 

7 - Almanya, Sovyet k)aş
ile Japonyayı biribirine y• g 
tırıp anlaştırmak için e!i~deD e. 
len gayreli sarfctmektedır· . . 

Papalıkia İtalya arasında~. mli. 
noscbetler, Amerikanın faa ıye. 
ti gibi, bugün ikinci derecede e
hemmiyeti haiz politil..;ı hareket. 
lerini bir tarafa hıraı..ırsıık bn • 

Fnlerin en mühim diplomasi 
.'8"1leleri, şu yukarıda sıralaılı
gııı:ıız Yedi maddeye inhisar eder. 
Yall.ırrıanya, Sovyet Rusya,. ital-

Ve Japonyanın biribirJerıle ve 1 
~•iter kuçük devletlerle y•plık
zarı tcıııaslar, müzakerelere, ba
aUn tehdit derecı:sine çıka~ fa-
1 • :eUere, tabiatiıe müttefi~ler 
ı,,8 •Yıt birer seyirci vuiyetınde 
halnııyorlar· onlar da kendi cep-

ele · ' Bö' 1 ••nden çalışmaktadırl•r· y-
t ece, harbin askeri ccphesin_de 

d
0 P•ar susarken siyasi cepbesın
e d' b" r·b· 1Plomatlıır, politikacıl111' ı-D ••!erile çarpışıp duruyo~I~~· 

ın aha tiyade gizli ve göze _gorun· 

Feldketzeae bir ıtı.tıru,,:.. 
ayakkabı qiydiriliyor 

e, ol~n diplomasi harbioın ve
receği bütün neticeleri, kat'iy -
Yetıe kestirıniye imkan yoktur. 
l'ukorıda sıraladı"ını~ yedl 

llladden;n yedisini de bir ınaka
(Arkası 5 inci sa11fııda) 

ABİDİN Dı\ VER 
------~-===~--~~--~~~~~~~· 

Felaketzedelere yardım maçları 
.... .., .. . "' ... 

Galatasaray dün Fe
neri 2. O mağlup etti 

'™'-'·il ta F rbahce kaleıı1 önünde alınmış bir enstantane -.._ maç n, ene . 
/ 5 inci •oyfamu.dıı Eır•f Şefılı ue 
Adı .. ıll AJıın'ın ya~ılıırını hulacalı•ını~.J 

EUylik feltkete 9ahlt olan Erzincan ve Giresunlu felAketzade yurdda,ıarımız latanbulda 

1
izmir biiyUk tehlike geçirdi 

• 

'Şiddetli bora müthiş tahribat yap-
tı. Şehrin bazı yerlerini sellerbastı 
Yardım seferberliği devam ediyor 

Bütün yurdda mühim 
miktarda para toplandı 

!Fırtına durdu, fakat 
sular daha çekilmedi 

Dün İzmir vapuru ile Giresun ve 
Orduya eşya, yiyecek gönderildi 

Pazar olmasına rai'men dünkü 
tatil ııününde de sehrimizin her 
semtinde vardım ça:ışınalarına 
devam olunmuştur. 

Vilayetteki büyük komite 
de dün ök.eden sonra toplantısı
na devam etmiştir. 

6 ııün içinde •arım milyon li
rayı ııeçen İstanbulluların teber
nıunun yakında 1 milyon lirayı 
da bulacai!ı anlasımnktadır. 

Şehrimizdeki doktorlardan 
bazıları ııönüll. ü olarak folaket 
mıntakasına ~ilmek arzusunu iz
har etmislerdir. 

DÜN BiR İMDAT VAPURU 
DAHA GôNDERİLDİ 

Sehrimizde toplanan esva:ar -
dan mühim bir kısmı ile kızıla
vın hazırlattıilı mühım miktar
da çadır ve malzeme dün ak-

(Arkası 5 inci sayfada) 

Sovyetler dün altı Fin 
1 tayyaresi düşürdüler 1 

Finlandiyalılar 11 tank, 2 top 30 
kamyon aldıklarını bildiriyorla; 

Dünya patinaj ş~mpiyonu Birker Vesinius 
Lagodo gölü Şimal cephesinde şehit oldu 

Helsinld. 7 (A. A.) - Finlan
diya teblil!i: Kareli berzahında, 
aksama doğru topcu faaliyeti kav
dedilmislir. 

Dol(u hududunda Raate ie Su-

ornosa'lrni &Tasında muharebe
ler devam etll'l('ktedir. Finler iki 
tank tahrip et.mL' ve bir tank al
mışlardı=. 

(Arkası 3 üncü sayfada) 

İzmir, 7 (A. A.) - Dünkü müt- 1 
hiş vaitmur sehir için büyük bir ı' 
felaket doinırabilecek safhalar 
ııöslerdikten sonra kesilmiştir. 
Cenup rüzııan da durmuş ve ha-

va soğumustur. Yağmur esna· 
sında bora halinde patlıvan ce
nup fırtınası şehrin en sağlam bi
nallarını adeta sarsıyordu. Yait· 

(Arkası 5 inci sayfada) 

Tırhan karaya oturdu 
Vapurun yolcuları 
Etrüsk' e nakledildi 

t 

• • • 

Alanya sabillcrınde karııya oturan Tırhan vapurn 

Deniz Yollan ldar.e:,inln Tır- ı kenderuna müteveccihen hareket 
han vapuru fırtına vuzunden ev- etmis bulunan Tırhanın içinde 
velki ııece Alanya sularında ka- 200 den fazla yolcu ile mühim 
rava otuı:.m~şt~r. miktarda ticari esva bulunmak· 

Salı ,Runu limanımızdan İs- tadır. (Arkası 5 inci sayfada) 



BOYOK TARiHT ROMAN : 67 .... " 

GE Ç OSMAN 
··ur DirlCl ......... ' ~~~C'~!·~ ın1111 1İ•:ı;cl 

:ıJ.ihjJ.u :::ı ıi3JJ 

Yazıı: M. Sami Karayel rilmesi isteni- '.( modern garaj 
Hariçten geti- rı B_l_d .. ~~. Belediye geni e e ıye me- , 

murları teka- ( 
Şeyh efendinin,, bütün arzusu Hose- len mani/ atura·! gapfırı.qor 

ki ile biran evvel buluşmaktı Fransa ve ltalyadan mal i! Üt kanunu 
Arap, Şeyhtn dokunaklı söz- ı rett.e 1tusur etme~ çalışmıştı. almak kabil olmadı Kanun bugünlerde 

İzmir belediyesinden pro
je ve plan'ar islenildi leri karşısında titremiş\;. Ne ya- Arap, Şeyhi, buyur etti. Ab-

pacağını, ne söyliyeceğinl şaşır- dülkadir efendi, tespihi elinde va- İtalya ve Fransadan şetı. mecliste müzakere Mahalle aralarında garajların 
mıstı.. vas. yavaş harem dairesinden içeri rimize mühim miktarda ma- ) 1 kaldırılmasını bir , Garaj buhra-

Abdülkadir efendi. neler söylü- girdi. Hanım Sultanın bulundu- nifatura eşyası getirmek üze- edilecek 1 nı. nının taki" edeceıiini an.lıyan 
yordu. Bu, söylediklerinin hiç ~ odaya dojin.:ldu. Kapı önün- re Avrupaya gitmis olan man:- Belediye reisi istanbulunu muh-
bir sini ne ramazanda vaaz ve- de nöbet bekliyen nevcivan kal- faturacılardan bazıları dün sa- Belediye memurlan l~in telif verlerinde büyük ve mo-

h 1 d d a f 1 b 1 da b. or·· tu,·· Şeyh hnz:rlanıı.ıg· mı ~liı"•"'ım.u •Te-cen oca ar an ve ne e sn- Y1 a ar, aş arın ırer · b;;hki eksprae şehrimize dön- ' ...,. de:-n <Şehir Garaı·ıar .. lııia et-
h .. · ef -'"· · -'·- e'e di · k · !ardı. kaüt kanunu• pro1"esi bu:riin· umayun ımam en....,.,rın...,.. ~ n yı ~-şı.amış mu· «ı~rdır· . , ~ ti,.,,._... k la t t • 
•··t . ı· N h Şe h r d" H k " ~ terde Büyük i\-lılıct Meclısinc _,,.~,.,ı arar ş ınnıs ı.. 
.,.ı ınemıı; ı. i ayet; Y e en ı, ase ı Bunlar, mal getirmek hususun- i •Sehir Ga .-aj laru ndan biı· inci· ı 

Arap, sofrayı Şeyhin önünden Sultanın odasına ııirdi. Can daki teşebbüslerinin simdilik ne- lı sevk olunarak hemen mii.za - si BeyoJilu semtinde yapılacak-
kaldırdı. Belki, bir kahve ister Bahşa ayakta duruyordu.. t cesiz kaldııiını; ezcümle Fran- 1 keresine başlanacaktır. tır 
di d Öğrendiğimize göre gerek · 

ye, sor u: Seyh e!end!, içeri girer l(ir- sada pamuıia hükumet~ vaziyet , Bu garajlar 4J.i katlı olacak ve j 
-Efend . Hazretleri,kahveem- mez tavazula elini uz.attL Öp- edfoniş bulu.nulmas .. ı. ııe. bebiyı.e lı şehrimizdeki ve gerek diğer otomobiller ;c.otobüsl~r. kamyon· 

reder misiniz?. mek istedi. Abdüdkadir efendi, Frı:nsız fabrıkatorlerının; harı- ı ı :~j~· ve kasa . 7daki .~:~:'il lar hususi asansörlerle katlara ! 
Şeyh, Arabın bu, teklifi üzeri- müsa t davrandı . Şeyhin gergin ce manifatura satzınıvacaklarını \1 d e 'J'e mbemur :uın1k ., - çıkart!ıl) indirilcceklerdir. 1 

rıe olduğu yerden doğruldu. Sol ve, adaleli elini penbe dudakla- söylediklerini bcvan etmkı.erd r. 1\( Ba~ ~en h~ ye~; . a:un ;•:; Mcm.eketimizde ilk modern 1 
ayal!ını altına aldı, salt ayağını rına götürüp öptü ve, alnına koy- Maruf bir F:ıansız fabrikası da. '( e e ye ızınc erın e • .. • c$ehir Garai ı • İzmir Belediyesin- 1 
dikio yerleştikten sonra: du. 2000 topa mukabil ancak şimdi \( sene çalışmayanlana telrnut ı ce hazırlandığın<lım bu garajın 1 

- Ehli tarik miikeyyefat.a mey- Şeyh efendiyi, bir sedire otur- 10 top manilatur.a verebileceğim; f olu~mamalan kararlaştınl - proje ve planlan tetkik edi:mek 

1
ı 

letmez_ tan Can Ba.hşa, kutbu zaman ad· istenilen 2000 topu i~ : ancak l se- • mış ır. ı üzere istenilmis buhmmaktı:.-
- ·····• dettiıii keramet:ü Şeyhin ka=şı- nede teslim edebileceıiıni bildir- Yalnız; 25 senede~ .11z ~alı- dır. 1 
- Onların mükeyyefatı :tik - sında ayakta kalmıstı. mistir. şan memıı:lar; kendılıklerın - 1 ooo---

riı celildir._. dedi , Yine dün ırel'enlerin a:ılattık- ~en beledıyelerden aynlmak , a.ı •• N AK A _ 
Haremal!ası, söyliyeceğine, söy- Kurnaz Abdülkad·r efendi, !arına göre. İtalyan fabri.katör:e- ısterlerse; buoluı." t.er a~ ay- '_-_U _ _ t._ E 

ledii(inc nadim olmuştu_ Arap, harem al!asının. hanımı üzerin- . ri; Türkiyt:den pamuk almadıkça ~arından. . k~ılen miktar j 
kendini toparladıktan sonr.a: de virmi dört saattir tesir yaptı- man fatura eşyası satanııyac.ak- yuzde 2 faız.ıle ıade olunacak- sfanbul · Bt:rlin hava 

- Efendi hazretleri, Sultan Jiını sezmişti. J.arın.ı •· ı · 1 eli hr f ! 
hanım. sizi görmek isterler_ de- Cünkü; Can Bahsa. hM; te İs- soy emış er r. ' T~bütlük panısı için de her se 1 r eri 
di.. tanbula lt<!liP ka:şılaştığı l!ibi de- BELE D I ya ı1 l belediye memurundan; işe b8'· İstanbul ile Berlin ara s ındaki 
Şeyh mukabele etti: 11. idi. Çok mütevazı görünüyor- ladı,b aydan itibaren Z av: ma- hava nakliyatı yapan Lufthanza 
- Eyvallah!_ du. Hürmeti haddinden fazla H 1 I ,.· aşınuı yüzde 10 u ve mütea- bir Alman tayyare şirkıctı; son 
Şeyh efendinin, bütün arzusu idi. izmetci erin muaye- kip aylarda da yüzde 5 j kesi- r frna hava dc> .-:ıysiyl(' 10 ııünd·~ n-

ve düşüncesi gürol Haseki ile bir Şeyh istifini bozmadı. Hanım ne.feri bao:lıyor !.'.· lecektir. , beri faalivetiııi tı. til etmiştir 
an evnl karsı karşıya ııelmekti. Sultana teveccüh ederek: " Beledive memurlan!'ın (ok 

1 ArtP; Şeyhin Eyvallclı.ı üreri- - Buyurunuz efendim .. dedi Bekdiye müstahdemin şubesi 1 lehine olan bu yeni kanuna L l r AN 
ne haremi hümayuna seyirtti. Haseki; Şeyhin emri üzerine müdiirlii~ü yeni .vıl münasebe- · göre belediyelerde ve beledi- - - •- -
Sultı.n hanıma, keyfiyeti bildir- oturdu. Can Bahşa, efendisi o- tiyle tekmil süt nine, uşak ve yeler bankasında fiilen zs se- y • d 1 k 

·· lan Padişa:ıın karsısında bi:e ne.-Plı!ın.ış bulunanlırrdan mo-di hizmetçileri kontrol ve sıhhi mu-I enı a ga ıran 
Can Bah$a. aoruvordu: bu derece ezilip büzülmüyor- ayeneden J?~çirecektir. Bu mu- seli asli maaslan 150 lira ol-,- yaptırı'.ıyor 
- Ağam, Şeyh ne vakit kalktı? d ayenelere martta baslanacaktır. ı larm; tckaütlüklerinde her ay 
_ Epeyce oluyor Sultanım!_ U- Mu.ayeneye gelmesi icabeden ellerine 154 lira,· asli maa•lan Kadıköy sahilinde Havdarpa-

Nihayet o. bir padisah idi. Fa- b k bil ... 1 · • •· •· d k " dal k - Demek ~k az uyudu.. u a müstah=m erin sayısı 15 linı olanlara da her av "O şa onun e ı < ga ıran . a a-
,_ kat, Şeyh efendi. her nedense 8500 " t 1 k · b" dal k Üç saat kadar bir şey_ ü geçmektedir. lira tebüt pa,ası ge~ecektir. mu o ara yenı L· • ga ıran. 

So vüre~ azim ve ililıi bir korku ..._ ' insası için mahallind- tetkil<ler - nra.. lm 000--- • < 

- Abdest a;dı. Seccadeye o- sa ıstL MAARI F vaııı.ımaktadır. Bu cda!ga kıran• 
tu"Up dua eyledi. Harem ağasının ve carivelerin Al d f savc , ind" Kadıköy sahilleri az. 

_ Ka'ıvnltı verdiniz mi?. söylediklerine göre, Abdü.kadir yardım sandı~! manyanın eniz a e- gın lodos havalarda dalgalardan 
_ Verdik ama, hiç bir şey ye- efendi keramet sahibi bir zattL j .._esi geldi muhafaza edilmlı; olacaktır. 

medi. Can Bahşa; oturduktan sonra; İstanbul muallimleri ile Ma- 'I 0000---

- Ne divorsun?. Şeyhe teveccüh ederek: arif mensuplarından öh>n.erin ai- 1 Alırumyanm Ankara elçC!""'. f KOH OM 1 
_ Sultanım, b ' raz süt - Safa geldiniz Şeyh efendi.. le'.erine yardım sandıi(ına 30 ya- deniz ateşeşi Amiral Fon Maruitz 

Zemzem aldL 0 '···dar- ictl şını geçmiş az.alarm v-eniden ka· dün sabahki ekspresle Berlinden lhtikarla mu-cadele 
'"" - ce~;Pve~~i; Abdülkadir efendi, bul olunmaması hakkındaki san- l(elmiş ve Ankarayı dönmüştür. 

- Buyur etm~diıı mi?.. dıkça verilen son bir karar Mu- d ? 
- Aman Sultanım, ne diyor- - Eyvallah Sult.anım!_ al.imler arasında dedikodu d<>- Von Papen eğişiyor mu 

su.mu:?. Buyur ettim, fakat; çok Şeyh, hem tesbih cekiyor ve ı kurmuştur. Bu kara-ra itiraz e- Dünkü pasta ile $ehrimize ıre-
'1İiır cevaplar aldım_ hem de ııöz!erini önüne dikmiş denler: şehrimizdeki muallimle- len Ekseksior ııa:ııetesinin verdi-

- Ne gibi?.. bakıyordu. Bir ke:e dahi olsun ! rin büyük bir ekseriyetinin 30 y.r iti bir habere göre, halen Ber:in-
- Ehli din ve ehlJ tarik az Hasekinin yüzüne tevecrüh etme-' sını coktan geçmis olduklaırını de bulunmakta olan Almanyanın 

yerler .. On'arm gıdası a$kı ila- mi"'i. so··yıemek•· ve esasen her o··"'m 1 F p 
h ·dir B !ar •• "" •u Ankara büyük e çisi on apen 1 

• uyurdu ·· Can Bahsa, ne konuşacal!ını şa- vukuunda aza::·ardan 25 kuruş gi- de~tirilerek Roma sefir.iğine t> 

Şehrimizde hala ihtikar Yaı>
maıta çalıı;an müesseseler hakkın
da mıntaka Ticaret Müdürlüii;ü 
ta-rafından ıriz.J kontröl ve ta
kioler icra olunmaktadır. 

Bu suretle son hafta içinde 
tutulan zabıt varakahm ihtikar 
komisyonunun vannki toplan
tısına vıeri ·.?::ekt;r. - ······ şırmıştı. Ne süyleme.i.vdi. Şeyh bi az bir para alındığını, yaş iler- yin olw:ıacaktır I 

- Daha son.-a da, hayvanlar efendi de bir .vandan dudakları !edik~ ömür de kıs•ldıl!ından; K O k d ld ı ============ 
çok ver. ded. oynıyarak zikred yor ve tesbih ası1 ilerisinde buiunanıa.:m bu az:m iri ün ge i Kasa ha be te 

- Allah. Afa<ıh!.. çekiyordu. sandıktan aileleri icin ümit bek- Trı;kya Umum Müfettişi Gene- r &" 
- Kah ve ikram etmek iste- li b · ıe kl · · b t k 

d Kurnaz Abdülkadir efendı·, bu ye ı ce erını eyan e me te- ral Kazım Dirik dün sabahki 
im; Onun için de a_ğır bir ce- diri 

vap verd '. haliyle Sultanı dört beş dakika er. konvansiyoml'.e Edirneden şeh-
N - kendi ile mesgu! etmek ve bu rimize gelmi~tir. 

- e soyledi?.. suretle nefsi le.ikinde bulunmak MÜTEFERRiK Umum Müf~ttis İstanbulda 1 
- Ehli tarik mükevvefata mey- 1 

!etmez, nefislerine hakimdirler. istiyordu. gün kalacal!ını ve müteakiben E-
Buyurdular. Nitek m; Şeyh efendi, bu ro- 8Jlgaristandaki Türkler dirneve döneceğini k<'.ndisiyle gö- ı 

- Başka; lünde muvaffak o:muştu. rüsen gazetecilere söylemiştir. ı 

1 
Sofva elçi'.iğimizin teşebbüsle- 1 b · 

- Sultanım'ın, ırörmek istedik- Can Bahşa; beş dakika süren ri neıicesinde Bulgarkristand·n ste.n ul•lzm:r fefefGn 
derini aTzettim .. Buna karşı da: bu sükut anında kalbi carp~clc şehrimize iltica ed2 n B~Iı:arist b 
Eyvallah'.. valnız Şeyhe teveccüh etti. Ve o- .. T .. kl . d haltı ozufdu 

nın munevver ur crın ~ n mu-
Dıye cevap verdi. nunla manen meşgul old:ı. allim Baki Cemalin refıkası Ay- İstanbul - İzmir a.-arında tele-

* Şehrimizde düiffin ve nişan 
cemiyetlerinin yalnız bir gün 
devam eıkbilece~i. bunların otel 
veya eale"ılı salonlarda da yapı
labileceği ve 5 a:abadan fa7la 
da düğün alayı olabileceı'ii dün 
Belediyece şubelere tamim olun
mustur. 

* Yeşil.ay gençlik şubes' bu ayın 
22 sinde vereceği çayı i>elzele fe
litlı:eti dolayısiyle tehir etmiştir. - Buyur et öyle ise., Ben, ha- Seyh, duasını bitinnis gibi ı· şe de dün Fi.ibeden şehrimize fon muhaberatı evv".ki günkü 

zı~ml_ta h hemen ellerini havaya kaldırdı: ı?elmişti:. siodç Lli yaf murlar ve sey!iip do- * Türk Ginekoloji kurumu ye-
u n anım; basını bir ovalı Uzun, uzun Arapca bir şey,u Bu Bav.ın kendisiyle tıörüşen layısivle bo:ulmustur. Tamir i- ni idare heyet ' seciminde birbci 

Sam kumaşiyle baı:tlamıştı. Sac- okudu ve: gazeteciiere 3 avdrnberi Bulı:a- çin fa.aliyde gecilmistir reislii!e Doktor Mahmut Ata, i-
l rı örtülü idi. Bas örtüsü bu. - Allah! ristanda Türklere k:ırşı tazyik ---O•OO>--- kinci reisliil:e Asım Onur ve Ha-
~:~sma .. k~~a pek YBT1 .aşmış1ı. Min· ı n·verek, Sultan hanımın :vü- siyasetinden vaz l'eçi,ıJij!ini, an- B 1 1 di İhsan, Grnel sekret.erli)!e Nu-

n yuzu. gamze ı yanakiarı, .. ·' narva iŞl'cre SEvkedilen Türklerin İr ame ~ VİnÇ e ri Süleyman 'ntih.ap olunmUŞ-
duru oenbe d d ki · . zune ve etr.ıu.ı.ıa doğru n&fes s.a- ... 

· u 2 an. ırı ve d ~ terhis o·unduklarını ve Ankara yaralandı tur. 
yakıcı gözleri basına örttiiıtü 1- vur u. rad .. osunu dinleme ya.saöının * Hamamlarda oeceleri yatıl -
~kıı· ve oyalı ku Artık. Şeyh efendinı·n vazı·~ ~ "' ~~ · masın sargısı ·~ kal"·rı.ldı"ını so-· · Iemı·s ve· Anadoluh'sarında naz fabrı· ka k i•inde bır" av nibı· e d k ti delti•misti. $imdi de. keskı"n "' ~ • · · "' - mr.sı yasa olduğu halde bazı ha-
' "' m Y ana cı - • - cFakat buna ra'~en bu··tu-n sında •al ~an T00ko··pnı··ı·· M t mıs zulmet•-ı· nura b • d gözlerini bir mecnun nbi Sultan ~" ' ' ·• .... u ura mamcılarm, k.apılar:nı kapamak 

'"'" oJ(Uyor u. "' Türkler anavatana gitmek isti- balya kaldırırken vincin kolu l 
H~k;, harem ağasının. Şeyh hanımın ııcizlerine dikıruş derin- varlar. Ancak, Bule:ar bükü- ·boşanıru.~. l~ından ve ağzından suretile içeride gizlice müşte -

hakkında tclkinlcrivle büsbütün den, derine bakıyordu. meti izin VeTmem<0ktedir.• yaralan~tcr. Yaralı nürmme rileri sabahlattıklan anlaşılmış-
ba~ka kaıba l!irmiştl Setriav- (Arkası VaT) Demiştir. Iınstahanesine kalclrılmıı;tır. tır. 
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Jan bedbahttı. Muztarip yarı 
tıvkuda kabus icinde kıvranıyor, 
sovlememenin hüsranını ve u
zaklardan. meçhul dcrinlikler
<lcn dört nala ııelen büyük bir 
fe.aketin yakınlaştığını hlssedi
vordu.. 

Saatler ııeçti.. Karanlık, dep
rentisiz orduyeri, henüz isimsiz 
fakat korkunç bir şeyin ağırlığı 
.altında ezikn fena gecenin taz
yiki ile sank i boğulmuştu. Bir 
gölı:ıe seli ortasından bir şey fır
lıyor, görünmeyen bir çadı:dan 
bir horultu duyuluyordu. Bun
ları anlaşılmaz gürültüler takip 
edivordu. Bir at kişncm<?Si, bir 
kılıç mırtısı, b r serserinin ko
şusu: tehditkar ihtizazlar çıka
m aielıidc ı:ürültusü. 

Birdenbire, kantinlerin yanın
da kuvvetli bir ısık göründü· 
Manga dizileri avdın!andı, sıra~ 
lanan siliılı çatkıları. toplar, tü
fekler. dm dik nöbetçi.er bu ani 
aydınlıkta meydana cıktı. İki 
l!Ündcnberi şeflerin IY.k!edij\i 
Belford.an Mülhuuı karşılaşmak 
icin geldikleri Prusva'.ılar mıydı? 
Ateş, kıvılcımlar sacarak sön
dü. Lube ile Lapulun .vakmak 
için saatlerce uJ!rastıklan yaş o
dunkr nihayet çıra I! bi tutuş
muştu. 

Bu kuvvet.! ışıktan korkan 
J an da acele ile çadırdan çıktı; 
Az kalsın bir dirse!(iM dayan
mıı; bakan Morh:e çarııacaktL 
Gece gene karardı, iki .Oanı bi
rihirlerlDdeıı b.ru ötede yalıt-

ı lar. Artık görünürde. bir ölünün 
bas ucunda yanan ·kandile benzi· 
yen çiftlikteki penc<?reye ışık ve· 
ren mumun aydınlığından başka 
bir şey yoktu. Aca b.a saat kaç
tı? .. İki, belki de üc olmuştu. 
Çift! kte, Genelkurmay uvuma
roıştı. Ancak sigara ve içki ile 
s.abahlam.ab dayanan general 
Burgcn - Dcföyün farfaracı sesi 
duvuiuyord.u. Yeni tel l(raflar 
geliyordu; Isler çatallaşmış ola
caktı, emirberler tclüşlı, tc: aşlı 
koşuşuyorlardı. Tepinmeler, kü
fürler hatta son nefes gibi bir 
hırıltı işitiliyordu . Ne olmuştu? 
Kasvet ve vorgunluktan hanp 
düsen orduyerin n üstünde so
ıiuk bir rüzııar esti. 

Jan ve Moris. hızla yanların
d>n geçen uzun ve zayıf gö lg~
nin AlLay Vinöy o l duğunu t.anı
dı : ar. Yanında a:-slan kafalı, 
sisnıan binbası Buros vardı. Ka
bus icinde duyulan sözlerini, ya
rım, zapt ve raptsı.z cümleler k<>
nusu.vorlaTdı. 

- Bal da gel'yor ... Birinci fır
kavı bozmuslar .. On iki sa.at dö
j!üşii!miiş Bütün ordıı ric'at e-

diyor .. 
A-·bayın gölgesi durdu, inee, 

mazbut, çevik ve çabuk ilerliyen 
baska bir ı?ölııeye seslendi: 

- Sen misin Boduan? 
- Ben m Albayım! 
- Sorma dostum, Mak-Mahon, 

F'rösvillerdc, Frosar Spicırende 
maalüp oldu. Fayi ikisinin 
arasında faydasız, kımıldanamaz 
b':-r hale getirildi. Fröşvillerde 

bütün bir orduya karşı b "r ko
lordu vardı. .. Boze:una uğradılar, 
pacik başladı, Fransanın yolları 
açülı. 

Hıçkırıklarla boiiuluyordu; Bir 
k.ac kelime daha duyuldu. Her 
gölgeler karan· ıkta kayboldu. 

:Moris bütün benliği titriyerek 
yerinden fırlayıp kalktı: 

- Aman Yarabbi! d.ye keke
ledi. 

Bund an başka söz bulamıyor, 
J an da, kalbi donmuş mırıldanı
yordu: 

- Kötü kader! Biraz daha 
kuvveti oldaklarını söyliyen o 
akrab=ın hakkı varmış. 

'.Mor s çileden cıkmıs, onu ııırt
.1.a.klıyabifudi. Prusyalılar Fr.an-

sızl::rdan kuvvetli! İste bu .ııuru
runu kan.atıyordu. Jaıı sakin ve 
inatçı ilave etti: 

- Ama zarar .vok .. İnsan bir 
tokat yedi diye teshm olmaz_ 
Her şeye ra.,ğmen vükJenmel'yiz. 

Karşılarına u~un bır surat di
kildL Bu paHı;suna sarılmış 
duran Roşa idi. S·ıra.Uar. bura
dan ı'elen gürültü:er, bozgunun 
rüzgar ııibi esen nefesi onu uy
kusundan uyandırmıştL Sordu, 
anlamak istedi. 

G:lclükle anlıvabildikten son
ra boş çocuk ııözlerini korku 
ile acarak yerinden fırladı. 

On kereden fazla, üst üste tek
rarladı: 

- Yenildin mi? Nasıl? Nedı!n! 
Geceyi ağır la:ştıran bu bozgu

nun kasveti id ·• Şimdi doltuda 
gün ağarıyordu; Bulanık, şüphe
li bir .ııündü, uyuklıyan çadır
ların üstünde beliriyor ve çadır
lard::.n birinde horlıyan Lube, 
Lapu]. ~uto ve Paşın saırı surat
ları ııörünüyordu. Uzak .ııölden 
vük9elen ku:-um rengi sisler ara
sında bir matem günü al!arıyor
dı.ı.. 

I 4r/c.a.n l>QT) 

EDEBİYAT 

Hasis davranmak 
doğru değildir ! 

Yazan: Selami izzet Sedes 
Yeni edebiyat cereyan!, eski 

Li cereyanın oksülamelidir. 
Fransada Pozıtiviznıa ile Natü
ralizma uzun zaman edebiyata 
hak.im oldu ve ni!ıayet bu haki
miyet ağır gcımiye başladı bu 
iki mektep ağır bir yük şeklini 
aldı. Brunetıcre, P. Bourget, J. 
Lemaitre, A. France gibi muhar
rirler kendıkrine güre edebiyatı 
bu bikiıniyetin yükündeıı kur
tarmağa ta~ladılar. 

Fransa Natüralizıııa ile Poziti
viznıa devirlerini, kıt zekiı.ı, kısa 
görüşlü olmakla ittıham etti. O 
n.evıTJ.erin yarı nıünevvcr mu ... 
harrırlt:ri, hayatın iç yü:Lü.nü an .. 
cak madaı baıunıdan görebilmiş
ler; ruhu inccliyecek Liabiıiyette 
olmadıklarından maddeye sap
lanıp kahnı~lardı. 
Bcşcriyetın asırlar boyanca 

üstünde ça!ııtığı, ha.ıle uğraş
tıgı, belki de hıçoir zam•n halle
demiycecği as:ı b.r davayı güt
tükltri, madnedeıı ziyade ve lil
ak•I madde kadar ruha da ehem
miyet verdikleri, edebiyata yük
sek fikir kattıluarı için Br un e
t.ere ve arkaJa~Lırına dört el ile 
sarıldııar; onl:ırdan sonra anarşi 
başgöstcrdi. J.<ransa nıuharrır 
buıtri• DJ içi&dc kı\.·randığ1nı mey
dana koyılu. Gençltr iyıyi ve gıi
z1.1 .. i butınak için çırpınıyor',ur, 
dunyanın dört bucagn.a baş\.'u .. 
ruyorlar, y·abancı caebiy atlar • 
O.an istı::;.nc ediJorlardı . Yaban
cı edebiyata mct2 k •arılan devir
ler - bu merak ne kadar yerin
de ne kauar mtşru, ne kadar fay
dalı olursa clsun - ııı.ıli edcbıya
tın zafa ui,raJığı devıı-Jcrdir. 

Framanın bu zül d.-·rinde şi
mal eııetı.ı ~tı Fransız edebiya
tını boyunduruğu altına nldı. 
Şimal etlcbıyatı biribmlc hiç ıı
lı.ka>ı oımıy an iki a.ı :cı edcb.i
yattır. Biri Rus eı!ebiyatıtlır; 
Un1anizıııa ve Sosyalızma idcal.a 
güder. O!eki 1'ooneç cdebiyau
rur; sözün tam nıanasile ferdi -
yLtçidir. 6u •ırııl•rda bir.deli
tın rönesansı ba~gosterdi ve 
Fransız edebiy·atı bu biribirlc -
rine taban tabana zıt teorılule 
kt-şııı ... cş ıçıncıe kalJı. 

lSüyük edetiyat eserleri mu -
ayy ,ı ı ,Jıir cereyanın mahsulü
dur. Fransız edebiyatın1ia böyle 
bir cereyan kalnıaıruştı; eser çık· 
mıycrdu. fuk.i edebıyatlar ro -
mantrıdi, realistti; o devirlerin 
edebiyatı is:?, ne ne ol:.luğunu bi· 
lıyorıı.u, ne de ne ounak i&ted.iği
ni. lliulll.:rrirler karilerlıı rabıta
İar1.01 kaybetnıi.ş.lerdi; oku3anla· 
rıo sayısı çoğalmış, bu sayı art
tıkça zevklu de değişmişti. Ne 
yapacağını, kime ve nasıl hitap 
edeceğini şaşıran muharrir ar -
tık üsıüb<ı, şekle, romanda tek
niğe, lllllnzumede vezin ve ka
f.ıyeye ~hcwnıiyet vermiyor, or
taya eser diye acalp şeyler tıkı
yordu. 

Bu kcşnıeke~e, Anarşiye, üs
lupsuzluğa ve fikirsizliğe nfüa
yct vLrcn BenanJır: F.rans.ıtda 
İdealizma doğmağa başladı. Bu 
kelimeyi muayyen ıne!hmnu -
nun çerçevesinde bırakmayıp 
vüs'atlandırır ve şünıuılenolirir
sek, 1890 dan sonra başlayan co
reyana idealizına cereyanı de -
menin doJ;ru oldu~ kanaat 
getiririz. 

Her edebiyat her hangi bir fel
sefenin mevlududuz; herhangi 
b:r felsefeden mülhemdir. Natü
ralizma, Taine'nin metotlarile 

tSTANBULDA ------
GAZETELER 

İstanbul piyasası, gazete ile 
doldu. Her gün bir yenisi çı
kıyor. Fakat, kari, ban;:isinl 
alıp okumak lazım geldiğini 
pek iyi takdir ediyor. Şimdiye 
kadar sabahları çıkan bir yeni 
refikimiz, tekrar, akşamları 
intişara başl.anu$.. Sebebini 
50rduk. Şo cevabı verdiler: 

- Büyük bir gürültü '"' 
•Varda. diyerek, Nizametlin 
Nazit'in gelmekte olduğunu 
gördük. Heoıcu yerimizi ona 
lerkettik. 

Mi Z A U 

MEVZULARI 

Son Telgraf'ın Ahmet &. 
ufu okuyucular arasında gü
zel ve kuvvetli esprileri ile 
tıınınmış bir arkadaştır. Gcçeıı 
gün bir mecliste sordular: 

l 
beslendi, İdealizm de Renaıı 
felsefesinden doğdu ve Renanın 
dini akidelerini de kendine göre 
benimseyip, kih ona benzer ve 
kilı ayrı yolda mUitisizmayı da 
içine kattı. 

Fransız edebiyatının anlattı -
iımız buhran şafhası bizim bu
günkü ıedebiyatımızın haline 
çok benzer. Divan edebiyatı A
rap ve Acem felsefesinin Dlllh· 
su..ıüdür. Edebiyatı cedide Taine 
ile Renan felsefeierinin arasın -
da kalanların melez hissiyatla
rının memleketimize yarım akis
lerinden doğmuştur. Bugün tam 
bir anu•i içindeyiz. Yarınki co
reyaııın hangi felsefenin mevlu
du oıacağını tahmin etmek güç
tür. Dıırkheinı ile Frend arasın
da bocalıyor gibiyiz. 

Ancak büyük bir kusurwuuz, 
bir hatamız var. Edebiyatımız -
dan bahsettiğimiz uman çok ha
sis davranıyoruz. Bır kere tam 
bir salıihiyetle edel.iyattan ko -
nw;mak için, Büyük HHptcıı 
sonra intı~ etmış olan butÜJl 
eserleri okuıııllf omıaJ. şarttır. 
!>onra da müelliflerinin adlar101 
u.ııutıuamak liazınıgelir.Aranuz .. 
da yirmi 'Senc).Jenberi yazılml'I 
olan eserlerin hepsini okwııuş 
oıan Li.nıse vu mı, yok mu? Bil
miyorum amma, edebiyatı eedi· 
de ıi•t•tları ile Falıh. Yakup, Rii· 
:,en devrinden sr;ınrakilere omuz 
silkip dudak büı<tüğümüz mu • 
hakı.;aktır. Eğ::r Fraıısada biziızı 
yaptığımızı yapmış olsaydı mu
baJ<kak ki, o da o keşmekeş ve 
anarşiden kurtulaı=z.ıı: :Maurice 
l\Iaetcrlinck için yaptığı rek.lim 
bize örnek olmandır. 

Fransa muharrir k.ıtıığı içinde 
bunaldığını itiraf ettiôii devir -
!erde foealizoıa adı verdiği cere
yan başlarken yiiz elli isme sa
rıldı ve genç bir muharr:.Z Mau
rice Maetcrlinck • Princesse !\'la .. 
leiııe• adlı eserini yazdığı gün, 
adını zafer bayrağı gıbi kullan· 
dı ve bütün dünyaya şöyle hay
kırdı: •Dikkat! Fransada bır Slıa
kespeue doğdu! •. • 

Fransa.ı:.ın avaz avaz reklamı
nı yaptığı bu eser, Shakespcare'in 
Hamlet'ınden, Mocbetb'ındeıı, 
Kral Lear'indeıı •fırtına• sındaıı 
parçalar alınıp vücude getiril • 
uıiş fena bir Shake.peare kopye
sinden Laşka bir şey değiıdi. 

Bizde bunun tamamile aksi 
yapılıyor. Mesela llüseyin Cahit 
YalÇU1'1 soruyorlar; Yeni romaıı• 
cılarıınızdan kimler var? 
Düşünüyor, tqı:ııyor, yııtku

nuyor ve meseli: Sabahaddin AU 
fena değiı! Diyor. 

Refik Halide ,oruyorsur.uz: 
- Hikıiyecilerimizden kimler 
var? O da tıpkı Hüseyin Cahit 
gibi elini ş•kağına koyuyor, de
rin bir düşünceye dalıyor ve ni
hayet: Sait Faik diyor. Amma 
henüz olmamış. Ve bu kadarla 
kalsa gene iyi; f:ıket daha da ile
ri bir hüküm veriyor: Ve olmı
yacaktır da! Diyor. 

Edbiyat bahislerinde isim sa
yarken hasis davranmak doğru 
değildir. Cömert olalım. Biz ne 
kadar cömert davranırsak da•• 
ranalım, saydığımız isimler ara
sında ayakta kalacak kudreti 
gö~terenlcr kalır, diğerleri Fraıı,. 
sada olduğu gibi kaybolur gider. 
Fakat cömert davranmanın bir 
faydası olur: Gençler gayrete 
gelirler. 

SELAMİ İZZET SEDES 

- Me»zularını daha ziyade 
nereden bulup çıkarırsın, ml
zah mulıarririiği çok ~ç.. 
Şu cevabı verdi: 
- Bütün günlük gazetcleriıı 

ciddi ve siyasi yazılarını ba
fından sonuna kadar clikkaU.. 
okurum. Ve o kadar. 

YAÖ!\IUR 

YAÖIYOB MU?. 

Dışarıda, bardaktan boşanır
casına yağmur Y~ğıyordu. Bir 
arkadaş da sokağa çıkmak ü
zere idi. Bu 5ırada odaya ~ 
ref Şefik girdL 

Odadakiler sordu: 
- Yağmur şiddetli mi?. 
Cevap verdi: 

- Adamına göre .• 
- Bu ne demek?. 
- Benim bütçedckiler için 

~ic!ıletle yağıyor. Başkalar101 
bilmeın.. 

A. şEKIP 
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topçu muharebeler •. oluyor m~ii~:~c;et~:~:ee:~~:;;:'pek Alman denizaltı gemileri gibi Alman maynleri mendir ve Rumen 
azı müstesna olmak üzere pek h k k 
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raaıı·yetı• aza ı tetelli fevkalade... Yazan: Abidin Daver Ajansı bildirvor· 
,.. ı l\Innzaralar: Çekmcce>indc el- Katolik bayramını tes'it etmek 

masları oldut•ıınıı sö}.·liJen ve b- tında ve kafı·ıe halın" de scyır e- üzere cumartesi sabahı ve. U 
Tayyarelerin 
Bir Alman tayyaresi dün İngil

tere sahillerine hücum etti 
Paı "'· 7 (A.A.) - 7 Kanunu· 

•ar.i teblıği: 
Cephenin muhtelif noktalann

da keşif kolları faaliyeti olmuş
tıur. Blie.s şarkınds.ki mıntak~~ 
gBcenin ilk saatlerınde .ikı 1 _ 
topçusu oldukça şiddetli ateş te 
ati etmişlerdir. AJ"an· 

Faris, 7 (A.A.) - Havas 
sı askeri vaziyet Jıa,kk;nda şu ma-
lumatı veriyor: iki taraf 

Gnrp cephesinde, her . 
keı;ü kollarının müsademelef 
ve mevzii birkaç topçu a..teş~ e, 
ancak ihlal edilen bir sükun .~
küm sürmektedir. Fransız keşı 
rr.üfrezcleri birkaç esir alml3 • 
!ardır. ı 

Blies mıntakasında, Alın~ 
topçusu, gece, hiçbir sebeP yo • 

ken oldukça şiddctli bir ateş aç· 
mışt.r. Fransız topçusu bU ate
şe derhal mukabelede bu}unmuş 
ve bir saat kadar mevzii bir mü
sademe devam etmiştir, 

Y a;bancı kaynaklardan gelen 
baz_~ haberler hillıfına cephed~ 
ezcıunıe Moselle'in şark.ID~~ki 
mıntakada mühim hiçbir nıusa
deıne olmamı.ştır. 

Tayyare faaliyeti hemen he
men hiç mesabesindedir. Alman
ların ll2ak keşü tayyareleri. şark 
mıntakas:nda, Alman ve fran • 
sız cephesi üı;tünde uçmuşlardır. 

Londra, 7 (A.A.) _ Bir Al • 
ınan tayyaresi Shetland adaları 
~Zerinde görülmüı; ise de tnııı
lız tayyarelerinin derhal hava
lanın.ası üzerine uzaklaı;ınıştır. 

Hore Belisha'nın istifası 

İngiltere siyaseti ve harp hattı hareketi 
üzerinde hiç bir tesir yapmıyacak 

Londr.a, 7 (A. A.) - Hore :se--ı 
Iisha'nın :istüasivle hasıl olan~~ 
yecan pazar gazetelerini . şu 1 ii· 
noktai nazarı serdetmelerıne m 
ni ohnamaktadır. 

ı - İstifanın İngilterenin u~u
ıni siyaseti ve harp hattı hare e
ti üzerinde hiç bir tesiri o:'1I!lya
caktır. 

2 - Belisha'nın eseri masun 
kalacaktır. 

Gazeteler, nazırın senası.nı yaP
makta ve yaptığı islahatm ehetn" 
miyetini tebarüz ettirmektedır
ler. Keza ııazeteler bu istifanın 
hıi'kın meçhulü olan bazı zorluk· 
lar veya şahsi kifayetsizlikler~~ 
ileri sek'lde izah edileıniyecel(iIJ.1 
.bildiriyorlar. 

Sllnday Dispatch, Qember1!-yn'i 
:f!arbiye nezaretini, vaziie•'nı sa-
1ihiveti ve kifayetle gören .. ~': 
nazll'dan niçin gerı almış old..,.u 
nu alenen bildirme.ile davet et
mektect r. 

Gazeteye nazaran bu husus
ta sarih bir beyanatı~ mevcut ?1-
m · ı ·nın aınası nazırın azli sebcP erı ' 
m~l!ette uyandırdıf!.ı heyecanın 
aşıka,, ınahzurl'1rından daha kuv
vetli olduğu zehabını basıl e
der. 

Gazete diyor ki: 
•Bütün hakikatin bil'nnıesi am

me menfaati icabındandır. Çem
beı-Iavn kendisini sevk eden se
:"Pleri 'olduğu gibi, açılı: ve sa-
ıh olarak sa·-ınalıdır.• 

Graf Speenin 
karşılığı 

Almanya İngiltereye 
karşı taarruza geçiyor 

\İngilterede vesi
ka usulü başladı 

Londna, 7 (A. .A.) -:. Sun~ 
Disoatch gazetesıne gore. A
man filosunun baş kurnandafnıfon 
mira! Reader admi!'al Gra 
Spee'nin intikamı için 1ng !te~:: 
ye karşı büyük mikyasta bır 
niz taarruzu hazırlamak!_adır:İiit· 

Yazının muharririne J!O~e, çı
ler Alman filosunun Kı:el den ru· 
karak Hti istikamette bır ta~rine 
za gecmek üzere şimal denız 
sevketmel!e karar vermiştir. are-

1 - !nııiliz filosunu ınuh reti· 
beve kabule icbar et~ek {~osu· 
le ki bu takdirde İnıııl z . ı e za
na denizlerdeki hiikimiyetı~evlit 
rar verecek derecede hasat r 
edebilecei!ini ümit etmektf ~k 

2 - Mümkün o:dui!~ ka !ar iliz 
tica.""\ gemisi tahribi ıç~ .n:Om
şeh 'r, liman ve sahiJlerıt1l 
bardıman etmek suretıle. aran 

Muharrir, Almanlara na~o!lu
İn "iliz harp mevcudunun ye
l!unu bilhassa kavdediİvor.~~ ·sa
ni mavn tarlalarının nııı ~es'e 
hillerini İskocvadan D?du {!,unu 
kadar himaye etmekte o. U 

b !diriyor. 

Hangisi doğru 
Fransa Romanın ha
berini tekzib ediyor 

Roma, 7 (A.A.) - Paristı; neş
redilen yarı resmi bir deklaras
vuna nazaran Fransa ancak~
Şağıdaki şartlarla sulh müı• • 
relerm~ .lıaşhyabilecektır. 

1 - Avusturya, Çckoslova:kya, , 
ve Polonyan.n is!ikliilL 

2 - Hitler ile arkadaşlarının 
sulh müz.akereleri haricinde kal. 
nıası. 

Paris, 7 (AA) - İtalyan .mat. 
buatının bahsettiği barış muza. 
kerelerinin ilk şartları hakkın. 
da Havas tarafıııdan 6orulan 
•uallere ceval>~n salahiyetli Fran 
sız mahfilleri hu hususta resını 
bir teb:i~Jt vukubulmu:; oldıı. 
ı':unu tek.zıp eylemi.!;icrdir. 

İaşe Nazırı bu pıüna
sebetle nutuk söyledi 
~ndra, 7 (A.A.) - fıışe ~.azı-

1'1 ?>ıorrison, halkı yarın ıner ı_ye
te girecek ol.an vesika usulune 
hazırlamak üzere dün a~aın rad-' 
YOda bir nutuk söy lcınişti~. i. 

l'i azır, ezcümle demıştır k · 
V esı1ta usulüne tabi tu lulacak 
Olan maddeleri deniz aşırı mem· 
leketlerden istediğimiz kadar te
darik edebiliriz. Fakat bı.mlan~· 
llakJj mühim paraya 11e bu-ço 
Vapura muhtaçtır. :ıı:aıbukı . bu 
raraya ve bu vapızrıara teshha~ 
çın, ham madde nakli ıçın ihtı 
~.acımız mevcuttur. BLln8. bına-

n bazı yiyecek maddelerını ve
Silta usulüne tabi tutınai!a kart a_r 
Vel'(jik. Bu maddelerin evzıı 
haJtkaniyet dairesinde yapılma
sı, icap eder ki, bunu ancak vesı-
ŞeVkıJ.de tatbik edecej!iz. d e.k 

esika usulü asla kıtlık _em 
~<!ğildir. Tekrar ediyorum ip, ıh
tıyacımız olan bütÜ.n eşyayı te
d~rik edebilecei?iz. vesika usu
hınü 1914 de olduğu gıbi hal~ın 
lnağaza önlerinde bekle~esıne 
kat'iyyen meydan 11ermıyecek 
Şekild tatbik edece{!,iz, 

--0----

Portekizde 
Birçok insan ve 

hayvan öldü 
Lizbon, 7 (AA) _ Portekiz

de son günler zarfında havai.ar 
bozuJmuştur. Simendıfer naklı
Yatı durmuş birçok ınıntakalar 
v~ hava ıne;danlan sular al~ın 
da kalmış ve hava münakalatı 
da bu yüzden imkansız hale g~l
tniştir. İnsan ve hayvanca m~
hinı zayiat kaydcdiJmektedır. 
Dağlık mıntakada bırJunan kurt
lar vadilere inmişlerdir· Münf~rit 
bir lokomotif •Dura• nehrıne 
Yuvarlanmışr içinde ııuıunan a
teşçi ile mühendis bOkuimuşlar
dır, 

Yalnız Tage mıntakaSmda 800 
kişi meskensiz kaJınıştır. 

"' Deniz harbinin dört aylık ı ,_ K J K 
,. 

" 

arkasında, o zamana göre hayli 1• k den mu·· ttefı"k «eını.' erı"nc bıtaraf- a birlikte buraya ge.-:-ıı ra a-ançosunu gözden geçirirse şu "' ı k ı k ., cazip entarisi, hırka..ı, fistanı bu- !ara saldırma~ı daha kolay bul- ro , garda Basve i Tatare~ o ı e 

1 
neticeye varırız: Alınanların de- "' M·ıı· M""d f G ı T 

~ MACAR STA N lunan bir hatunun e\·inde o ka- nizaltı harbine, mayn harbine ve maktadırlar. Bu sebeple muha- ı ı. u a aa nazırı cnera e-
der küiüstür saç mangalın Br21 korsan harbine ral!men. İngiliz riplerin zayiatı azaldıl!ı ha:de odoresko. di,!tcr nazıdar w ma-
endam ~tmesi biraz tuhaf ... Böy- halli ~mur ve mümessiller ta-

- Fransız donanması denize ha- bitaraflarınki ~g· alm,.tır; İngi- f d k ı t K ı le bir evde, böyle bir külüstür ,~ .., ra ın an arşı anmış ır. a a • 
1 VE ITALYA ', saç mangal yerine bir pirinç kimdir ve bu dört aylık tecrübe- lizler, Birinciteşrinde, Eylülde- balık b.T ha.-k kütlesi tar~fından 

ve nazaran, vaziyet, çokluk de- ki zaviat'.'1nnın nısfı kadar "cmi k ı Kr ı k·ı· ı · mangal lılzuudı. - . "' arsı anan a ı ıseve ge mıs gişmeden, harbin sonuna kadar, kavbetmislerdir. İkinciteşrinde- k t tar f d 
Manzaraların kalam hi• de bu ~kilde de,·am edecektı"ı·. . ve rahipler ve ı aat a ın an 

i ' = ki İnmliz uı.ı·iatı, Birinciteşrinin- k ı k ' · · fena deg"iL.. Yalnı:ı duvarlara ~· arşı anara an anevı merasım-
DENİZALTI HARBr· kinin üçte ikisi kadardır. Buna d h b ı u tur· 

C k daha başka, zemine daha uygwı e azır u unm Ş • 

ı. a DO - ese y ,.: levhalar asılabilirdi. Meseli: Bu satırların yazıldığı saate mukabil, bilaraflar, harbin ikin· Kral, ekailiyet mümessilleri -
1J k dar d · · h b. · d .. t ci ayında (yani Biıinciteşrinde) k dan b' t k •Bu da ae•er yahu!• cİlahi, a ' enıza..tı ar ının or ııin nut un sonra ır nu u 11-------------ıı • ' ık h la h kk d · Eyl(ı;'Clekinden bir bu 0 uk defa li k .. • d · t· k sen saadetle ınü•erref kıl bu ha- ay ı ası sı a ın a yenı ' söv ·yere ezcumıe emış ır ı: •• } " k t ' k t'' ak ı d"lm d. fazla zayiat vc=:sıerdir. Har- Pr h D · te da m U a a ı neyi!• Filan aibi.. a 1 r· am ar neşre ı e ı; out \"e nıyes r arasın 

• Fakat sona~ zaı·fın~a Alman de- bin üçüncü ayındaki bitaraf za- B b t kJ a ak bas 

devam ediyor 
Venedik, 7 (AA.) - Dün öğ

leden sonra Kont Ciano ile Kont 
Csaky arasında yapılan mülakat 
saat 18,30 da nihayet bulmuş- . 
tur. İçtima salonundan çıkar • 
ken iki Nazır gazetecilere beya
natta bulunarak görüşmelerin 
pek samimi bir hava içinde ce
reyan ettiğini ve aralarında fi
kir ve his itibarile ve iki mem
leket arasında da siyasi kanaat 
itibarile tam bir birlik mevcut 
olduJlunu büyük bir memnuniyet 
le müşahede ettiklerini söyle " 
mişlerdir. 

Nazırlar bu sabah tekrar g(). 
rüşmüşlerdir. 

CİANONUN BEYANATI 
Budapeşte, 7 (A.A.) - Kont 

Ciano tarafından Venedikte Kont 
Csaky ile ilk mülakatını müte
akip yapılan beyanat burada bü
tün mahfillerde Wyük bir mem
nuniyetle karşılanmıştır. 
Macraistanın şimdi medeniyeti 

tehdit eden karanlık kuvvetlere 
karşı Avrupayı müdafaa etmek 
için her zamandan ziyade İtal
ya ile birlikte çalışacağı burada 
teyit edilmektedir, 

AMERİKADAKİ TEFSİRLER 
ıNevyork, 7 (AA.) - Macaris

tan ve İtalya Ha.rii:iye Nazırları 
arasındaki görüşmelerin ehem -
miyetini tebarüz ettiren cN ev -
york Times. gazetesi İtalya ile 
Macaris!an tarafından takip edi
len siyasetin Bal.kanlarda bir 
sergüzeşte ı;ıirişmemesi için Rus
yaya bir ihtar mahiyetinde oldu
ğunu ilave eylemektedir. 

Japon kabinesi 

Abe kabinesi yakın
da değisecek 

Tokyo, 7 (A. A.) - İyi haber 
&ıan mahfillıerin Jaoon d»hili va
ziyeti hakkında söylediklerine 
göre, Abe kabinesinin akibeti 
hakkında ittihaz edilecek karar, 
en ıı;ec kanunusani ortasında w
rilecektir. 

Bahriye nazırı Yoşida dün, Abe 
ile yantığı uzun bir mülakatta 
Başvekile git gide artan muhale
fet karşısında kabinenin ha;i ha
zırdaki vaziyetini nasıl gördüğü
nü sormuştur. 

Artistler ve rolleri: ' " · esara va opra nıııa v • 
nizaltı gemileri büyük bir faali- vıatı ise ikinci avına nazaran iki tıiıım zaman, Romanvava ilhak 

Hl\)'nıllah Efendi .. Birçok yer· yet gösteremediklerini biliyo- mis.i fazladır. edilmiş bi: memlekette de~!. e-
lerde çok iyi, pek az yerlerde az ruz. Çünkü batan ticaret gemi- Harbin dördüncü ayı olan Bi- zeldenberi Moldav toprağı olmu~ 
~{;;ci karısı: Konuşma, hal !erinin ça_ğu, denizaltı gemileri- rincikanundaki zayiat listeleri ve öyle kalac3k olan bir mem;e-
ve tavırda l'yı· .• Fakat makiyajda nin torpil; topu ile deı-tıl, maynle nesredildiiıi zaman, asağı yuka- 'kt'tte bulundultıımu hh;Ati!"'"I. 

b t ışl d Alman d · " rı ayni vaziyet ve ayni nisbetler- Bes b · · · b akt • aelin olan kızından daha cazip, a m ar ır. enızahı 1 k ara ya mı>z sının ır ıııı 
• gemil-eriııin sayıca azaldığı, faa- e arşılasacalhmızı tahmin et- eserler, Besarabvanın czeldenbe-
daha güzel, daha ııenç... liyetlerinin azalmasından saraha- mek yanlış o:maz. ri Rumen toprağı oldu/nınu ııös· 

Gelin olan: kız: Anasm " ten anlaşılmaktadır. İngiıizler- MAYN HARBİ termektedir. Ve öyle de kala-
daıı daha kaynana ... Bereket ki, le Fransızlar şimdiye kadar, 45 Alınanların denizaltı harbinin ca.ktır. Ekai.ivet müınessilleri-
sırtında gelin elbisesi var. Buna denizaltı ııemisi batırdıklarını sökmemesi üzerine müracaat et- nin halisane sözleri din ve di~Je-
daha yaşlıca roller verilirse da· söylüyorlar. Bunun 35 - 36 ta.- tikleri mavn harbi de, ümit ettik- rini muhafaza e'm<'kle beraber, 
ha iyi olacak... nesi İngili~ler, 14 • 15 tanesini leri muvaffakıyeti vermemiş, İn- Rumen bütünlül!ünün mü~cmm'm 

Remzi, yani piyesin birinci de Fransızlar batırmışLardır. Al- giltereyi ma{?;up vaziy-ete düşür- eczası olduklarını isbat etmiştir. 
kahramanı: manların harbiıı başında 65 de- mekten çok uzak kalmışt.r. Mık- mem:eketin bir:ici bu hudutların 

Kılık, kıyafet, makiyaj mil - nizaltı gemileı·i vardı. Alman natıslı maynin bütün esrarı mey- asla ihlô.J edi!miı-ecel!ini temin 
kemmel .. Bazı sahnelerde kendi- tersanelerinin 0 vakittenberi ge- dana cıkml'. ona göre mÜ€ssir eden b'r zamandır Ban:ı hita-
ıi de fena değil.. Fakat bazı sah- çen dört ay içiııde, ne kadar de- tedbirler alınmıştır. Bu maynle- beden sözlt'r. düşmanın ebedi-
nelerde de bizim küihanbeylerin niza:ltı gemisi var» •1<!.a.rı meçhul- rin ancak sığ sularda işe yara- ven Rumen ol~cak olan bu mu-
rolüne girmiş bir (Ronıeo mu - dür. Gerçi, Almanlar, her gün yacağı en.aşılmıştır. İkincitcş- kaddes l.DPraita asla ayak bas-
kallidt)... bir denizaltı gemisi yaptıklarını riıı ayındaki İngiliz zayiatının masına müsaadr etmiyece1< olan 

Hayrullah Efendinin ikinci ka- ;ddia ediyorlarsa da. buna ina- yarısından fazlası bu maynler mem'.eketin sarsıhnaz birliğini 
.. .. d im Faka k isbat etmistir. rısı, yani piyesin Reınziden son- nılamaz. Çünkü, dört avda. vuzun en o uştur; t m• -

rak.i en mühim kahramanı: bir denizaltı gemisi yapılamaz. ıuıtısil ınavnlerin bais olduğu 
Siması bana pek te yabancı Almanların harbin ilk günlerin- zararların umumi yekununa na-

gelmiyen bu san'atkiir, hemen de inşasına başladıkları tahmin zar.an, yine bitaraf;ur, İn~;Jiz-
her cihetten, piyesin en muvaf- edilen yeni denizaltı gemileri en !erden fazla mütee.ssir olmuşlJ.r-
fak oyuncusu idi diyebilirim. az, 6 - 8 ay sonu, hazır olmağa dır. Mayn yüzünden umumi za-

Zanpara rolünü yapan: ba<lıyabilirler. Almanların hal'- yiatın ücte ikisi, bitdr~flaı>:ı ait-
Biı:az daha çalışırsa daha ı:eli- bin başından 1940 senesi başlan- tir. Filvaki harbin üçüncü avın-

şeceği anlaşılan bu çocuk da gıcına kadar 400 denizaltı gemi- da mayn yüzünden bitarafların 
filmdeki rolünü hemen hak.kile sini kızağa koydukları yolunda- gördükleri zayiat İngi:iz zayia-
Ve tamamile becermiş gibidir. ki iddialar, propaııanda mahiye- tından iki misli fazladır 

Hasta olan küçük kıza gelin · tinden ileri geçemez. Şimdilik Böyece harbin üçüncü avında-
ce: denizS:tı gemilerinin Aaa.liyeti ki ticaret gemilerinin - hangi si-

Bu işe pek hevesli olan bu genç çok azaldığına göre, Almanların 18.hla olursa olsun - bütün za-
kızcağız, ayni zamanda bu işe her halde, uğradıkları zayiatı da- yiatı mukayese edilince görülür 
hayli da istidatlı ... Nedir ki, henüz hi telô.fi edemedikleri meydanda- ki bilaraflann kabiliyeti muha-
pek genç, pek tecrübesiz .. Eğer iyi dır. Ahnan radyosu, bir kaç riplerinkinden üctc bir fazladır . 
bir rejisör tarafından, iyi ve u- gün evvel, şimdiye kadar Al- İn.ı?i~tere, harbe girerken 21 mil-
zunca çalıştırılacak olursa, tabii manların denizaltı gemisi, mayn, 1 yon tonluk tıc;;ıı~L ,gc:ınısınc :ı.a-
yetişecektir. Ta&parçasındaki korsan harbi ve hava hücumla- hipti. Üç avdaki İnııiliz zayiatı 
(Hasta kız) rolünde kendini, Ho· riyle bitaraf ve İngiliz 800,000 340,000 tondur. Almanlardan i.lt-
livudun herhangi bir (Genç kız) tonluk ticaret gemisi batırdıkla- tinaım ve yeni gemiler inşası su-
rolünü oynıyan herhangi bir yıl- rını iddia etti. Bu rakamın, bi.r retivle !ngi.izlcr 289,000 tonluk 
dızına benzetıuiye özeniyor gi- hayli mübalagalı olduğuna şüp- gemi elde etmişler, böylece haki-
bi idi.• he yoktur; Fakat do,ıtru olarak ki zayiatları 60.000 tondan ibaret 

Gelelim 111evlevl tekkesine: k.abul etsek dahi, Almanların kabnıştır. Harbin üc ayı zarfın-
Piyeste olmadığı halde filmi lehine kuvvetli bir mana ifade da batırılan 1000 tona mukabil, 

bir kat daha canlandırmak, renk- etmez. Çünkü 800,000 tonluk za- İn.l(iliz limanlarına 110,000 tonluk 
lendirmek, güzelleştirmek için yiat, Büyük Harpte, şiddetli de- gemi girmiştir. İkinciteşrin a-
sonradan ilave edilmiş olan bu nizaltı harbinin ancak bir avlık yında, her batan 1000 tona mu-
neyli, kudümlü, l\1evlevi tekkesi tahribatına muadildir. kabil. İngLiz limaıılanna 250,000 
cidden pek parlaktL Fakat ora· Görülüyorki bu harbin ilk dört ton gemi girip çıkınıştır, 
da (Mevlev~ tekkesi) değil, belki ayında _ ileri sürülen rakam Harbin 4 üncü avı olan Birin-
(Rufai) (Sadi) (Kadiri) tekkesi doğru olsa dahi - 800 bin ton- cikanundaki resmi ı>akamlar neş-
gidcrdi. Çünkü Hayruilah Efen- luk eemi batırılmış ohnası, büvük redılınce, bu ayın blançosunda 
di tipindeki adamlar J\.levlevi bir şev de.ltildir. Hem de 800 bin b~vük dekisiklik:er ohnadıi!ını 
tekkesine hiç gitmez, belki, de- tonluk zayiat, yalnız denizaitı gorece,l!ız. Şunu da ilave edelim: 
diğim öteki tekkelere giderdi. gemileriyle değil, maynlıer, kor- Almanların 20 Birincikanun 1939 
Sonra Hayrullah Efendi, o kıya- san gemileri ve tayyarelerle el- a kadar uıhadıkları ticaret gemi-
fet'J" l\'~,,ııevi tekksinin sema- de edilmi.ı;tir. 1917 nisan ayının si zayiatı, 139,423 tonluk 23 mün-
hanesine girip şeyhin elini öpe- her türlü zayiatı l milyon 175 tehir ve 88,218 tonluk 19 tane 
mezdi. tondur. 7.aptedilmis gemi olmak üzere 

Hüiasa itibarile diyebilirim ki Mu··hı"m bı"r nokta daha· r-~-n 227 641 
· d. k d k' ~"" • tonluk 42 gemidir. Fakat (Taşparçası) şım ıye a ar 1 harpte Ahnan deniz silahları bi-

T k f ·ı ·ı· "'"n" muvaffak ol daha 800 bin tondan fazla Alman ür ı mcı ı,;ı ın · taraf.ardan ziyade düsman gemi-
muşlanndan biridir. si batırdarken bu harpte, daha ııerıiisi, bitaraf limanlarda, ayni 

OS!llAN CEMAL KAYGILI cok bitaraf ııemileri batırmakta- akibeti beklemektedirler. Al-

Baltık matbuatı ve 
iskandinavya 

Riga, 7 (A.A.) Baltık memle
ketleri matbuatı Skandinavya 
memleketlerinin vaziyetini dik
katle takip etmekte ve İsveçin 
şimal Ma-ginot hattı ile İsveçte 
bir milis teşkilatı vücude geti
rilmesi keyfiyetine uzun maka
leler tahsis etmektedirler. 

Hollanda deniz tica-
retinde buhran 

Aınsterdam, 7 (A.A.) - Hol
landa deniz t.caretini ş:ddetie 
müteessir eden buhran dolayı -
sile Hollanda - Amerıka seyri -
sefain kumpanyası, 28000 tonluk 
Statendam vapurunu teçhiza -
tından tecrit etmiye karar ver -
miştir. Bu vapur Nevyork hat
tında işlemekte idi. 

Hollandada yapılan 
casusluk 

Amsterdam, 7 (A.A.) - Askeri 
ünüorma kaçakçılığı ile alakadar 
olan casusluk meselesi hakkın
da hükumet<;e yapJan tetkikat 
neticesinde Amsterdam askeri 
mıntakası memurlarından beş 
kişi işten çıkarılmıştır. 

bitaraflık komisyonu 
Şili, Santiaııo'su, 7 (A.A.) -

Dün, Amerika büyük elçisi ile 
Hariciye Nazırı Panama konfe
ransının teı;kil ettiği bitaraflık 
komisyonunun içtimaı hakkında 
görüşmüşlerdir. Komisyonun 15 
Kanunusanide Rio de Janeiro'da 
toplanacağı bildirilmektrdır 

= 
dırlar. İşte bir misal: manya hesabına nakledilirken ---

17 Bi."incikanundan 23 Birinci- yakalanan maı:ar bir milvon to- Küçük haberler ' ' . . - : ',~~" . ·. -·~ 

, Si Y A&ı--. VAZI YE-T ~ 
; ..... •tt.:..."'.a.'r.5. 

CEPHELERDEKİ 

VAZİYET 

Garp cephesilc Finlandlya 
cephelerindeki harpte esaslı 
değişiklik kaydeden hareket
leri tetkik, tasvir edecek va
ziyette bulunmamaktayız. 

MA YN HARBİNİN 

VERDİGl NETİCE . - -- --
İngilteze ve Fransanın Al • 

manya aleyhine tatbik eyle • 
diklerl şiddetli abluka ve ik· 
tısadi harp yüzünden Deniz • 
yollarilc getlrHen gıda mad
delerinin yii%de 45 kısmı, bu 
yoldan yapılan Alman ibra -
catının tamamı durmuştu. Bu
na mukabil Almanların tatbik 
eyledikleri mayn ve tahtelba
hir harbi silAhlarile son haf· 
taya kadar İngilterenin 526169 
ton 134 gemisi batmlmıştır. 
Ayni tarzda Fransanın 6471>0 
ton 12 ve bitarafların %58209 
ton 78 gemisi batmıştır. Alman 
ya dahi 128689 ton 18 gemi 

1 

kaybetm;,.tir. Aynca bitaraf. 
Iırrm 180,000 ton hacminde ba
tan gemilerinin bu listeye it
hali icap ediyor. İngiltereden 
verilen bu haberleri, Alman 
meınbeları yalanlamamışlar • 
du. Doifuluğu anlaşılıyor. 

B0Y0KFELA.KETİN 

AKİSLERİ 

Anadolunun bir kısım vili· 
yetleriude, kasaba ve köyle -
rindeki şiddetli Eelzele fela -
keti, telefat, tahribat bugünkü 
muhariplerde debil oldnğ'u 
halde bütün ecnebi meml<ket
lerde resmi teessürleri. yar • 
dımları is bat eylemişti. Dünya
daki bütün memleketlerde din 
ve milliyet farkları olmaksızın 
tauınmış şııhıslann, zenginl&
rin, fabrikatörlerin dahi yar • 
dımları. Amerikada yardıın 
komiteleri teşkill , Türk mil • 
Jetinin ve Türkiye Cumhur!. 
yetinin kazaunıış olduğu bü
yjik sempatiye dahi bir delil 
olarak gösterilebilir. 

HA111iT NURİ mMAK 

kanuna kadar bir hafta zarfında nu geçmiştir. Bu şartlar altın- ~-n -" 
18,000 tonluk 18 ııemi batırılmış- da Almanyanın müttdiklerin de-
tır. Bunlardan 6,581 tonluk, 10 · hlik. · 
tanesi İnııiliz, müt.ebakisi de ruz ımıv-etiııi ihlw edebihne-
11,419 ton}uk 8 tane bitaraf ge- si mümkün de~ildir; Yalnız izrar 
midir. Şunu da ilave edelim ki edebilir, o kadar. 
ayni hafta zarfında Alman tica.- ABiDiN DAVER 
ret filosu 32,565 tonluk gemi za- Bay Muzaffer Baştaymaz'a; 
yi etmistir. Bunların bir kısım 
kendi kendini batırmış, bir kıs- ~ektubunuza milii ve şahsi 
mı da müttefiklerin eline g~ fel~ketler dolayısile gec; cevap 
mi~ir. venyorum. Mazur görmenizi ri-

ca ederim. !nııC tere Jle Fransa, denizaltı 
·ı · 1. .. d Almanların harp zırhlılan, 

gemı erıy..., muca ele eden harp İngüizlerin 35,000 tonluk Nelson 
gemilerinin ve yardımcı gemile- h 
rin harbin baslanıncmdaki mev- zır lıla:rile boy ölçüşemez. Bu -

günkü alış İıletlerinin mükem • 
cudunu üç mis:i arttırmış ve bir meliyeti karşısında hedefin bil· 
çak yeni denizaltı avcısını da yüklüjiü, küçüklüğü mevzuuba· 
tezgaha kovmuştur. Bunlar 1940 his değildir. Bu iki sınıf gemi 

8
• 

da hizmete dahil olıacaklardır. raswdaki muharebeyi İngiliz Nel-ı 
Fakat İngilizler bunu da kili son kazanır. Çünkü topları daha 
görmemişler, 2000 ticaret gem1- büyük, zırhı daha kalındır, 
sini topla teçhiz etme.ıte başla- Yeni zırhlılarda, tayyare bom-
mış1ardır. Bu silahların içinde baları da nazan itlbare alınarak 
152 lik toplar da vardır. Ticaret çifte zırh güverte yapılmakta -
vanurlarının toola teçhizi ikmal dır. Büyük harp gemilerinin 
edRmek üzeredir, muhtelif lasımlanna :ı:ırhlı ve 

Kafile usulü ile seyahat, o ka- zırhsız olmalanna göre, 10! lik· 
d:ır müessir olmuştur ki harbin ten ltib..reıı her ~aptald toplann 
üç!incü ayı sonunda Alman de- mermileri tesir eder: fakat uıl 
nlzaltıfan bunlardan 750 gemide l müessir mermiler 201 liktcn iti-
l ııemi batınıbiJsınislerdir. Bu baren 405 life kadar olan ağu 
yüzdendir ki Alınan dıenizaltı ge- toplarm menıiileridir, 
m.ileri, müsel.l&h, m~faza al- A. D. 

"* Bir mayııe carparak batan 
cEda• i6mindeki lngiliz mayn ta
rama vapuru mürettebatından al
tı k!•i İn,.ilteren n sark sahilin· 
de bir liınam. çıkarılmıştır * lnPilt€re Deniz Ticaret Neza
reti Amerikadım cem'an 34.850 
tonluk a:tı vapur satm almıştır. 
*İki Holıanda tayvaresinin yere 
düşerek parçalandıitı haber ve
rJmektedir. 
* Bernde dolasan bir şAyia_va 
göre, •Liht.enstein• _Prensı Fın
Jandiva ordusuna. gonüllu vazıl
maya karar vermistir. . * Mf.ıa.nda Tokyo - Roma sefen• 
ni va"'1n • Yamato• i. m ndcki 
iki motörlü Janon tayyaresının 
mürettebatı Romadan Mılana 
?ehni<rtir. Japon tayyarecileri 
.Mil>an civarındaki tayyare fabri
kalarını gezeceklerdir. * Belçikada Ton~s istikaır.e • 
tinde hareket eden askeri bir tre
nin vagonu ateş almıştır. B 'r 
askerle altı bevRir ağır !lU!ette 
yaralanmıs. bir asker k.a.yboJ.. 
muştur. * Simali Çindeki !ngilız kuvvet
leri kumandanı İn.l(iliz mıntaka
larının büyük bir kısmının Tien
ts'n'e avdeti üzerine cHonkon.ır• 
ıı. ıdtmistir 
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Geçen asırlarda 1 HA:~·~~~~N~ 1 Avrupa devletleri 
k "' f b ·k ı rn ••• • ar;asındaki ihtila lar ag"' Iİ a rl a arlffilZ · Kışın çamur yazın 

tozdan geçilmiyen Nazizm, Komünizm ve Faşizm'in dini 
tesirler karşısındaki vaziyetleri İlk kağıt fabrikamız 17 40 sene

sinde Y alovada kurulmuştur 
) a zan : Z İYA ŞAK İ R 

vn beş gündenberi milletimizi 
en ci..Cl teessurı€r iç,nde bırakan 
zalim tabiat hadiselerinin ıahri
bat. arasında, (lzmit) teki biricik 
ve mınımın cik kaitıl fabrikamı
zın da küçük bır tehlike geçirme
sı, matbuat meruruplarına hayli 
e • .dışe verdi. 

Bu endişe, hizumsuz değildir. 
Çunkii, kaim yoksuıtluğuna ma
ruz kaldığunı.ı: şu zamanca bu 
bıricik ve miniınıni fabrika, 
matbuat bayatJnıza çok büyük 
lıızmetıer iia etrnektedır. Ve bu 
sayede, bir bay li fikir amelesi, 
işsiz ve aç kalırud< iehlikesini 
ııeç.ştırmektecıir ... Bunun içindır 
ki, bu tek fabrik.aınıza her türlü 
iuetten selamet ve masuniyet 
temenni etmek, her matbuat 
mensubu için tabii bir vaziie
dır. 

Biz, bu vazifeyi hatırlarken, 
rtarihimize de kı.>a bir göz gez -
dırdili. Geçmiş asırlardaki kıi -
ğıt fabrikaıanmız hakkındaki 
malümat;, şöylece hülasa edebil
dik. 

Memleketimrzde ilk kağıt fab
rikası, (1153 - 174()1 tarihinde 
(Yaıova) da kuruluyor. Bunu .va
pan da, - Türk mg.baacılığına 
pir ve rehber olan - meşhur (lb
rahim Müteferrika) ... 

1675 de ~1acaristanın (Folı.ıı
juvar) ~ehrjnde doğan .. 18 ya -
şında iken, Türk <ıkıncılan tarJ
Jından esir edilerek İstanbula 
s;et.rilip, esir pazannda, kıymet-
6ız bir eşya gibi pek az bir para -
ya satılan .. Kaba ve zalim bir 
adamın eline düşerek uzun za
man sefilane bir haıdt· yasıyan. 
Fakat, ihtida ederek esaret ha
yatından kurtulur kurtulmaz ze
iı:iisı, i'i.!(üzarlı'<ı v lıccerikiilığı 

sayesinde bugünkü matbaac.lı -
ğımızın temeıini kuran ve t<ıri
hunizde unutulmaz bir nam bı
rakan (İbrahim Mwte!errikaı, 
kağıt fabrikatörlüğüne şöyle 
tıa•lı or. 

O zaman henüz dcvıet memu- ı 
riyetıne girmeyip ~adece (Mat
baacı) olduğu için kcnd sine (bas
macı İbrahını) denıli~or. Bas - I 
macı İbrahim, ikt.sadi bit' hare
ket yapmak istiyor. :\fatbaasmda 
kuliand'i!• k5.1tı.Jarı burada yap
mıya karar veriyor. (Yalova) da 
çıftlıği olan (Türkmen ağası Ha
cı MusWa ağa) Le ar.fo~ı.vor. 
(Frenki . ı dan (Üstat kağıtçı
forJ ı:c;ı. ti yor. Çiftliğın değir -
men ocagmda, (.Karhane) deni
k bir t.ıbrika tesis ediyor. Böy
lece, memleketımizd, ılk kağtt 
f.brıkru;ı vücude geliyor. 

Sonra, una.at başlıyor. Fakat, 
IJ(' !l"ü:;kJliı.t ve ne iptidai şerait 
ıçinde. l\.1:c'hazimızin ve:;di.~i 
n aıumata nazaran, Jstanbulun 
es"ıcı yahudiiennd~n. okkası se
k.zer ;>araya kidi pa0avralar top
lanıvor Bu paçavraı.~. evvela 
bııyü KJplar i~ln<ll' v.kanıyor. 
hl~'< ıslaıc, tunç d:bcklerde dö
vuıuyor. Adeta, \ oğurt kıvamına 
,g~• üiliyor. Bu yoğuıt bir müd
<l<' halile bırakılıyor. Bur.un ü
L .nde bir köpük hasıl oluyor. 
fü.ı köpük alınıp Lçılarua sakla
n:yor ... Işte bu. yapılacak kiii(ı
dın ıptidai maddesidir. 

r-.~l:ıt yapılacağ, zaman, Lçı -
la. ar:i ,;.optikler, geniş kaplara 
k"~.ıluyor. ~hı ile kRI"::(.ırılıyor. 
llu sefer de. (Yoi(urt ayranı mi
s.ı • bir cevher) husule geJıyor. 
ll cevher. - yapılacak k;ig.dın 
eu'ad.na gore büyük ve yahut 
J<~çuk kaı,pıar ıçine döKülı.i ·or. 
.iL ...,ı . .,ıarııı altı, ga;ı ncc tel 
s, ..::e~ı.ır . .5ular, Our "'ı :-;.uzuhi~ 
}~ .. Td1< uzerınd(' beyaz ve zar 
ı:·~ bı. tabaka kalıyor. l~tı• bu, 
( Ka t•tı tır. 

ttu ıslak Kagıı., aha ve keçeler 
uzcrınc a ınıyor Orada suyımu 
bu.,lıutün çe uyor. Elyafı, daha 
z •. JOe s.klaşwor. O zaman, bü
) u" bır oaav a baştan başo geril
m;ıı olan sır ,klann üzenne ça
m~ır gıbı as lıvor. Tamamile 
kurutu_uyor Bövıecc, kuru kii -
ı(lt dde L'<lilıyor. 

Amelı3 at bitti mi?. Hayır. Ka
gıt hcnıiz peK iptidaı şekildE!dir 
Bu t>aldc, onun üzerıne yazı ya
zılın k mt:mk\Jn d~'{ildır. Şu 
halde? .. 

Te!:rar amel.yat başlıyor.. O 
k a k t, bir mahlül içine ba
tırılıyo •. Bu mahlul, külli ·etli 
mııı:taıd" (şap) ile koyun, keçi, 
ök :iz a} aKlaı .nı kavnatı.lmas·cı
da .• hJsıl o:Jn (Jl'.Ç& bUvu) nd.:ın 

mürekkeptir. Kiığ>t, bu kaynar 
mahlüle de batınl.p çıkzrudtl<
>tan sonra iel<rar kurutuluyor. 
Kuvvetli tunç mengeneden ge -
çıriliyor. Böytlece, amelıyata hi
tam veriliyor. 

l\le'hazimiz karışık bir ifade ilıe 
bu malumatı verdikten sonra, 
bahsi şu cümlelerle bitiriyor: 

(Devleii OsmaniY.ede, evvel 
kağıt kiırhanesi idi. Jyevm var
dır. Allahütaala, zeval ve keder
den emin eyliye). 

Diyor. 
Bu kağ>t fabrikatörleri, ken

di kağıt1acın:n tanınması için bir 
firma da kullanıyorlar. Her ka
ğıt tabakasının bir köşesine -Ya
lovanın o devirdeki adı olan -
(Yalakabadı ismi ile fabrikanın 
tesis tarihinden mürekkep bır 
damga basmayı da unutmuyor -
lar. 

O tarihe kadar memleketimiz
de kullanılan kağıtlar, kamilen 
(Frenkistan) dan geliyor. Bu 
(Kefere malı) arasında en mruk
bul ve mergup olanını da, (As
lan damga) lı kaıht teşkil edi -
yor. Fakat Yalova kiığıdı piya
saya çık.ar çıkmaz, Türkler ara
sında büyük bir rağbet kazanı
yor. K.tapıar, gazcleıer bu ka
ğıda basıııyor. Devlet daireleri
le halle arasında bu kağıt ku.la
n.l.ıyor. 

Ancak .. Yerli kağıdın bir mah
zuru var. Yapılan sıkı cendere 
ameliya,lanna rağmen, mesa -
matı seyrek kalıyor. Yazı yazı -
hrken, üzerinde mürekkep ya
yılıyor ... Llkin, bunun da kola
yı bulu.nuyor. Yazı yazır.aoan 
evvel, mühre denilen bir deniz 
hayvamn.n kabıİğu kağıdın üze
rine sıkı sıkı süruıüyor. Kiığıt. 
fıdetiı cilalanıyor. Böylece, mü
rekkebin yayılma mahzurunun 
da önü alın•yor. 

* Fakat .. Bu ilk kagıt fabrika -
mızın hayatı uzun sürmuyor. 
:Mütesebt>ıslerinın, bu fani aün
yadan bırer bırer göçüp ~itmesi 
üzerine, fabrika da sönüp gidi
yor. Meydan, yine (Frenkiı>tanı 
kiıgı.laı:ına kalıyot'. 

Aradan epeyce zaman geçiyor 
Memıekette, büyük mikyasta 
inkı.Jp hazcrl,klarıına girişen 
(3 ünoü Sellin), b.ri (Eyüp) ile 
(Alıbey köyü) a.rasındakı dere
nin sahilinde, digeri de (Beykozı 
da Hünkar iskeıesi deoiğimiz 
yerde iki fabrika yapumasını 
eınrediYQr. Birinci fabrika, mu
vaffakıyetle i-;liyor. Haıta, bu 
muvaffakıyet semeresı olarak 
oraya (Kagıthanc) ismi verili -
yor. İkinci fabrıkanın i:;ıerı de 
Iena gitıruyor. Avrupa kiiğJ,lari
le mükemmel bır ı-ekabet ba' 
gösteriyor. Fakat bu rekabette'. 
ucuzluk ve nefaset ıtibarile Av
rupa malları galebe çalıyor. 3 un. 
cü Selimin hazin iıkibetinden 1 
sonra hamisiz kalan fabrikalar 
da, kapanıyor :VIeydan yine, 
(Frenkı.sı.an) dan gelen (Kefere 
kağıtları) na kalıyor. 

* Aradan,y ıne seneler geçti ... 
Nihayet,ll64 senesınde, (Duzoğ
lu Karabet) ile (Hoca Karabet) 
ı.jntı.nae ıki vaLanaaş tarafın -
Ç,ın (lzmir)de, o asrın tekemmü
.atını haiz bir fabrika tesis edil
di. Ve buna da (Esericedit) adı 
vcrild,. • 

Escriccdıt fabrı.·osı sadece ki
tap ve mektup kiığıdı yapmakla 
kalmıyordu. O >:aman henüz te
Ş('kkü ! ede ıı Rt•ıı idaresine, ban
drol kiığıJları, paketler içın mu
kavva, ambalaj kağıdı v,;, saire 
de yapıyordu. 

Bir mÜ<ldet, bu fabrikanın ı~
Jeri de iyi gitti. Fakat, iki büyük 
tehlJc~, fabrikanın hayatını teh
dit etm~kteydi. Evvela, veresi
ye satışlar, sermaycdaxları zaif
la'ltı. Sonra da A\'nıpanııı kuv
vetli fabrikalarının kiığıl fial -
ların_<Ja vaı:tıkları büyük tenzi
lat, eseı·i cedit kagıt fabrikasına, 
kahir bir darbe indirdi ... Müte
'ebbisler, fervat ettiler. Hükü
metten, himaye istediler. Fakat, 
dertlerini kimseye dinletemedi· 

ler, NihaVf't iflas [eliıketi karşı

sında. boyu' el!dileı·. 

* 2 nci Sultan Hamit. tahta çık
tığı zaman memlekette yine ba· 
Z! iktısadı kımıldanma eserleri 

bir sokak 
L<ilelide azimk<ir sokağın

da Marmara apartmanında 
oturan okııyucıılarımızdmı 
K. Demirel gönderdiqi bir 
mektupta şöyU! bir dilekte 
bulunuyor: 

.Lalelide Azimkiır soka
ğı kışın çamurdan, yazın 
tozdan geçilmez bir halde
dir. 
Yenikapıva giden Musta-

fa Kemal Caddesinin. U.- ıı 
Jeli cihetinde be,li başlı bir 
kolu olan Azimkiır sokağı 
bu mevsimde adeta bir ça
mur deryası halindedir. Bu 
sokakta oturanlar müteaddit 1 
defalar muhtelif makam
lara müracaatta bulundu
larsa da bir netice e;de edi
lemedi. 

Bu dileıtin nazarı itiba:·a 
alınarak hiç olmazsa bir ar
navut kaldırımı yapılarak 
bu sokak halkının çamur 
deryasından kurtulmaları
na delaletinizi rica ede
rim.:ı 

İ lan edi ! diği halde ™ 

bulunamıyan köy. "'~' 
lü ayakkabıları 
Şilenin Kalealtı köyün- [ 

den H i.iseııin Ôztosun bi- J 
ze qönderdi!ii bir mektup-
ta şö11le diJIOT: ~ 

•Dört sekrdiı· ~azete· W 
!erde görerek İstaııbula ge- ~ 
lip arıyorum. Fakat bir tür-
lü bulamıyorum. Bu nedir 
bilir misiniz? Sümerbank 
köylüler icin yerli mallar f!. 
pazarlarında 190 kuruşa is- ~ 
karpin ve 230 kuruşa fotin ~ 
satıldığını ilim ediyor. Fa- ~ 
kat Kadıköyünden başla - ı~ 
yıo bütün İstanbulu ara
dım. bövle bir şev vok! Var ~· 
amma Galatada kundura- ~ 
cılarda ve fiyatı 400 kuruş!. ~ 

Köylüler icin ucuz avakka- ~ 
kabı vaoıl'rnıvorsa ilan edi- ı!l' 
lerek bizler kalkıp vola çık- X 
mava, ma,raf etmege mec- ~ 
bur edilmeli değil mi- ı l. 

• ? "' vız.. ~ 
~ 

Okuyucumuzun hakkı var. ili 
Bazı kondu. acıların bu a- ~ 
yakkabrlardan kö,·lü fiya- ~ 

tına tedarik ederek pahalı- ı; 

va satmal!a kalkışmış ol- ~ 
ıruLarı muhtemeldir Bun- ' , 
dan baska yerli mallar pa
zarlarında bu konduralar- ~ 
dan neden bulunmadıgıııı f, 
bilmiv~ruz. A:akadarlar bu f 
noktayı tenvir ederlerse köY- "f 
lüve hiz'Tlet etmış olurlar ... 

E} üpte bahariye ~i 
~ 

caddesi karanlık ~ 

~ 
~ 

lı 

İmzasını okuyamadıi!ımız 
bir mektupta; İstanbulun 
muhtelif semtlerine konu
lan veni elektrık lambala
rından bahs~diıe; ek Eyüp
te Baha•ivP Coddesinin u
nutulmuş oldugu, fabrı

kalara çidrn bu yoldan her 
aün sabah ak~an1 y.;z!crct" 
,.e bınlerce amele ve yolcu 
~ectib ve geçenlerin bas -

M 
~i 
Hl 

tıkları veri görmediklC'riıı
den çamur iı·inde kaldık
ları vazıl!'Tiakta ve• ~ehrin 

yenideıı muhtelif vederin~ 
t kılac<l~ı gazetelerde oku
nan 2000 lambadan on ta
nesinin bu yoJa asılması is-

~ 

~i#-_:~:~::~ı~_:_~.Lr-L-j#§-.kr.LT-E~: 
zuhur etti. u~,. m,,tcşebb.isıler 
ortaya Çikhlar. Beykozdaki cam 
ve kiıgıt fabrikalarını hüküınet
ten .satın alarak işletmek için fa
aliyete ba~ladılar 

Llıkiıı, artık Türki',;eyi bir sü
lük g1bi emmiye alJ.'lmış olan Av
rupa fabrikatörleri derhal ts -
tanbula adamlar koşturdular. Sa
ray adamlarına keseler dolusu 
alt;nlar sundular. Ne yapıp ya
parak, bu fabrikalann i~lemesi
ne mani oldular. 

Cumhuriyet devrine kadar, va
ziyet böylece kaldı. Ve bu devir
de yapılan b>rçok fabrikalar a
rasında, bir kağıt fabrikasının 
kurulmasıda ihmal olunmadı ... 
Su kiıl(ıt yoksuMuğu zamanında 

anlıyoruz ki, bu küçük fabrika -
nın kwulması, büyük bir nimet 
olmuştur Bugünkü ihtiyacı ta
maınile karşılamak mümkün ol
masa bile, hiç olmazsa m<ııtbua
tunız, kaJ\ıtsızlık yüzünden blis
bütün felce uğramak tehlikesin
den kurtulmu~ur. 

ZIYA ~AKIR 

YAZAN : Hamit Nuri Irmak 
İnsan kütlelerinin bilgileri -

nin, k'Üıtürünün, ik.ısadi ıhtiyaç
larilc, ~timai sevıyeıeriniıı, bıl
hassa 25 senedenberi ileri ve te
lakkiler.nin karışık, çapraşık bu
lunmad ğı asırlarda, oıni mahi
ycıte muharebeler, akidelere da
yanan harpıer olmuştu. 

Akide veya din harpleri, 2000 
seneye yaklaşan hmsıiyanlıgın 
zunurunaan sonraki asırJaraa 

vııKubwmu:;tu. leKtepıeroe o
kuyan şimaıki gençuK ıle, dıp -
lomaıannı aımış, iş haya.ına a· 
tılm.ş bugünkü nesil, d,n muha
rebeleı;inı, orta çag tarıhi, engı
zısyon mahkemeıerin~ günah 
çıkarmak, lnauıgencc'leri l:'a -
pa.ı.arın maddi saıtanaLJarını, ma
nevi hüklımranıı-k cı.evrelf'rıni, 
salhaiarını umumi tarzoa bııır, 
anıar. Yıne 1 ~:>5 sene evvelin -
den sonra ve isıiımıyetin zuınurt
le başııyan akide harpleri, bugu
ne kaa:;.r Arapıarta mesAun ılıa

hallerde mevcut kaoııc ıhtila! -
!ar. dahi ayni tarzda bilinmek -
tedir. 

Hırıdıı.tanda ıçıno<' buluncıu.ı::u 
muz yıııaroa d;:hı !erdi, yahut u
fak grupıar hnıınoc oısa dahı, 

ayni ırktan in:.dnların, ısliimuk, 
l\ıecüsillk dinıer., .::ıeki ayrılık
lar hasebilc ıhtııaııara, muırn -
teleıerc devanı ey ıeöıKıeri gorU.l- . 
mektedir. Muhtclıt ırı<ıaroa, mil-ı 
lcuerue se·vıye. anıayı~ ıark.ları, 
uym_yan dereceler.;.eKi bugunkı.i 
tarzında kalciıkça, ak.de ihtiıiıi
larını, dini hısıcrın ınzımam ey
leoıği mücaatıcıcri, mlıkatcleıc-
rı umumi tarihin kayıt ve tcspıt 
e_ylıyt-ceğine ı.;üphe oıu:n.a.maz. 

Bir hafta kadar evvel Papa 12 
nci Pie'nın ti5 kadar maiyetı ill, 
llaiya Kralı ve lmparatoru Ma
jcs.e Vıktor Emanu<·J'ı, Vatıkaııa 
yaptığı ziyareti iade maksadııe 
Homaya ,geımc.si, 20 nci asr.n 
şartlar.na, teliıkkilerıne göre. 
<!in veya akide lıarbı cereyanla
rının umumi tarzda, geni:; mık
yasta tetkikine yol açtı. O su -
re.le kı, İr.~.ltt'rcııcn •Daıly 
News, Daily 1'eıegraph• gibi ga
zetelerile F'ransanın ·Actıon 
Française, Le Temps, M(ltin• gi
bi gc.zctclerinin bu hu~uslarna 
mühim esasları, gt'niş pliınları 

ıhtiva eden mütaleaları, düşun
celerı, görüldü. Bu gazete!cr, 
Avrupa medeniyetinın müdafa
asının şimoi Romaya İı<çlığın ı 
bile söylüyorlar. Papanın Rorr a 
ziJ arcli, Bırle.şık Amerika Cu~ı
hur Reisi Mr. Roosevelt'in Papa 
ve Haham 1başıya mesajları, n1u
recaatlar , hıristiyanlığın tar -
kallerile, Museviliğın dini mu
messilleri arasında akide müca· 
delesi hususunda .bırlikler hu - ı 
sule ~:l' ırümc·!'ıtıe çalışuması, Na
zı Alnıarya, K.,münist Rusya 
karşısınoa faşist l!alyanııı da rla
hıl olacü~. umumi \'e müttehit 
b;r nıücı:.dele ha,.,,ketının başla
mas.n, tetkıkc yol a~lı. Dünya -
d.ıkı vahudıler veya ,;ıonhte Jcş
kilfıtın en bü.} ÜK n!tımess;li1 rc
isı D•·. Voifmaıııı'ın lngiltcredcn 
Amerikaya g;tmekte oldugu, Bir
le~i;,: Amerıka Cumhur Rcisı ta-
1afından kabul edill'ceği bildıril· 
dı. Sıliıh ambargosunun demok
ra. İngiltere, Fransa lehine kal
dırılmasın. ı Amerika milletle -
rinı harb" ı:;tirakı: katlar sürük -
liyeccğııı, söyliycrek itirazlarda. 
bulunan bir k•s.m demokratlar
la. muhali! fırkavı tc~kıi eden 
Cumhuriyetçilerin yeııı müca -
delekrc başhdıkları anla~ıldı. 

Bu gibi hare\<etlcr, YP.hudi ve 
dünya Germa,·edarlığı ile, muha· 
rip büvük ciemokrat devletlerin, 
muhtelif dinler reislerinin Nazi 
Almanya, komünist Rusya aley
hinde esasen mevcut ittihatları
nın ıeşkiliıtlı, mümkün olursa !i· 
li mücadele safhalarına kalp e
dilmesine yol açmak arzularını 
ifade eyler. 

Sovyetlerin Finlandiyuya hü
cuma, harbe başlamalan, mcz -
kür itlihad;n, dağıııık. münfl! -
rit tarzda faaliyetini, Fin muha
riplerine yardımla~ını intaç eyle
mişti. Ne olacak? Nazari olarak 
kıırulan tl\erkür . birlik cephesi, 
fili ve umumi mücadeleye ku -
dar ilerletilebilecek mi? Diğer 
bir tabirle. buı;inkü muharebe, 
Nazi Almanyay~1 komünist Rus
yaya karşı akide harbi şeklinr 
fili bı · •arzdJ <;('\'l'ilebilec('k 

'? mı .. 
Romada Kirinal sarayında P<l

pahııı Kral ik gönismeleôndc. 
gc<,;eıı asırda Papalı~.n maddi 
saltanat'n~ h'tam vercı İtalva 
hükı'.i'Tlctı ilp mt'vcut küsk'inlü . 

ğiin, 1929 daki Lateran muahede
sıle oldukça izaie edilen ihtila -
fın dah<.1 kuvvetli tarzda berta -
raf edildiği anlaşılmaktadır. Bu
nuni~ beraber mez:kür müliıkat
ta, sıyasi ve içtimai Italyanın şe
fi, faşizmin banisı, reısi M. Mu
solininın bulunmadığ• da bıldi
rilmişti. O halde neler yapıldı, ne 
g.bı neticeler elde edildı? Diye
bııüiz kı, l'apalıj\ın manevi .hü
kumeti ile, l.aıyanın manevi hü
küm<iarlıgı aras.nda daha kuv - 1ı veııı bırıık, tesanüt husule geti· 
rikll. Bu j{eyfıyet, mekteplerin- 1 
Ol' K..atoıık dınının ıçı..ımaı usuı
lerıne, hıris.ıyanlığın ku•tÜr e
saslarına, rejıminae, ıdaTesinde 
mcv kı verilmiyen. esas temin et
mıyen l'tazızm gıbı, !4 aşız.me aa
hı Vatikanın besledığ: husumeti, 
kini izale edemez. Araıorınaaki 1 
ihtilaf. dahı c<zrı surettı: haıle 
).. rırıyamaz 

- O halde, Vaı.kan, Papalık; hı
rıstiyanııgın, katolı.<lığııı. dinın 

esaslarını, an'aneıı?rJ~. ta.ınnmen 
yıkan komünizm<, ::X,vyet Rus· 
yaya kar~. barn;maz oaııni düş
mandır. Hırıstiyanlıl; d.nını, ka
tolıkıi({ı tanıyan. fakat onun aki
dclerı yerıne hnaı ideoıojilerı
ni koyan, taıbik ccıcn Jlıazızm ve 
faşizme kar~ı da yine Papalık 
dor.t değiJd,r, dargımıır. mug -
berdir Demokrasıye kar0 ı ıse 
daha yok.n dosttuJ', çünku 17.ı9 
buyük ılıtiliııin<;len sonra Fran
sanın, daha evvel İngıhcrc ae
ınok.rasi.sınin dın ile dünyayı a
yırmaıarına ragmı:n, meK.cple· 
rinOt.', kfu.ti.ır i~u·rınde, yeni ne
sıU~ı-e tc!kinatıarcta hırıstiya~ ~ 

1 
!ık ve katoliKıiğin um:>tıcr.r.c 
ır.ühırn mt\'kiler verdiklerıııı tJk 
dır eylemekteoir. Sayılan :viız. ı 
binlerı geçen katolik rahıpkrın, 
rahibelerin düııvanı.ı her tara
f~naa, buhassa mll:;. .. cmlckelerın
dt lngiltl·r~ \'~ Fransa Jıüklıınet
leri, sıyasi, idari içtımal teş1'ı.t<l· 
tı tarafnıua.n ko!ay 1ıKıar1 1 hın1a
yeleri görmrkte oıdukıarıııı anla
maktadır. 

Yıne Papalık, Bırle~ik Ame -
rika hükümctine karşı da, de 
mokrat büyük dtvıetler s.ra 
sırıda dosttur, müzahiı·air H .rı'· 
tıyan w prote>tan Am~rıKa hıı· 

kUmetınin, rahinleTe, rahiot·lc· 
re, hırisiivanıık dıninin yayıl

mas nı. rr.üoafaasınj teınin hu.::iu· 
suncia ııöstertiığ'ı, himayclLre, yar 
d.mlara l'apaiı'.<, Vatıkan ınüle· 

şekkirdir, 

O halcie ııc yapılacak'? Şıındı
kı harp, Naz. Almanyaya, Sov
yet Rusya,·a, komunızmt' kar
şı akide harbine, tunumi, toplu, 
mütlehi,, mütesanit halde, fili 
tarzda çcvrilebiıecek mı'' 

Bu suallere müsbet, kat'i ce
vaplaı· verılemcz. Papalığır, ba
zı dtvlet reislerinin, Yahudi ve 
düm" rcrmayedarlıgının pliınla
rın.n fılıyat sahasınaa tatbik mev 
kllne konabileccgıne dair ciddi, 
e;,aslı hükümlere ise asla daya. 
nılamaz, demekte tereddüt edc
mey .z. Çünkü 1939 harbi, 1914 -
1918 umumı harbi ı:ibi menfaat 
harbidir. Divebıliriz ki, bu defa
ki harbın m'enfaat sahası, umumi 
harptekine nisbetle daha geniş
tir. Zahiri cephesi din harbi o
lan geçen asırlardaki muhare -
belerir 1.'Joların., gayelcrllıi ise 
hak:kat halcı,. yine derebeyleri
nın. hükümdarların, kumandan
ların. fatihlerin takip eyledikleri 
menfaatler. istismar laı· teşkil 
eylemekte idi. Din, salikleri olan • 
milletlerin, muhariplerin miica
delc kabiliyetlerini, isteklerini 
kuvvetlendirmek hususunda bir 
vas;ta halinde kullanılmıştır. 

Bu sebepledir ki, Kralın Vati
k<ını, Papanın Kırinal sarayını 
ziyaretile ~·apılan görüıımele -
rin, Faşist Italya siyasetini, ~im· 
diki içtimai ve siyasi cephesin
den çevirecei(ine, büyük demok
rat devktlerle bilhassa Nazi Al· 
manya aleyhine müttehit hare· 
kete geçireceğine. dair inanma
ların, yazmaların, söylemelerin 
yerinde bir düoünce olamıyacağı
nı bilmek iktizn eyler. 

Vatikanın gazete~i· Osserva -
torl' Romana• daki neşriyat gibi 
kardinaller, evekler, piskopo.slar 
dahi radyo ile verdikleri konfe
ranslarda, A'vrupa medeniyeti· 
nin, kültlirünün, hıristiyanlığın 
muhafazası lüzumunu tekrarla
maktadırlar. Faşist italya, Nazi 
Almanya, demokrat Amerika, 
İngiltere, Fransa gibi esasta bu 
dü~üncderin taraftarlandırlar 
Fa' at aralarindak1 büyük men· 
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T slihat yarışı ve 
ateş üstünlüğü 

.Atef ü•tünliiitü, lıütün vaHfları it ibarile müsavi 

iki muhasım orduda, ancak hcrek et harp lerinde 

rol oynıyalıilir. 

Yazan: lmekli General l'-.em.ıl 1 oçer 
Büyük harbe bir teslihat yarı

şından sonra .l(İrilmişti. Silah 
Uıbrikaları ateş üstünlüğü elde 
eJneK stiyen ikı büyük komşu 
memlekette de ~eceli gündüz.Ü 
Çctus~ırı"mıs ve ordwarın, bir kaç 
ayda kat'i neticeye isal edilece
"ine kanaat beslenen bir harp 
içın, hazırlanmış olduğu zanne
diliyordu. A.man ordusu, harp 
önü talim ve terb.yesinde. tali
mnamelerine c.lerı ! neye mal 
olursa o1Bun! • ihtarını geçirmiş
ti. Mütearrız ordu, pişigahına 
dikilen kaleleri 42 J:klerle de
vireceğıne inanmıştı ve hakı
kat halde Belçika kaleleri. biri
birı ardınca bu mühip ateşler 
a..hnda ezildı ve düştü. 
Genıs cepheli bir ihata, Galye

ninın mukabil tesebbüsü ile a
kamete ut:<radı ve artık yeneme
yen bir ordu tutunacafn bir hat
ta tooraktan da kU\·vet alarak, 
saplandı, kaldı ve mukadderatı
nı beklemek mecburivetine düş
tü .. 

Her iki muhasım da mütalea
larını haya.e bina etmişlerdi. 
Mevzi harbı basladıirı anda or
dunun bel kemiğ ni teşkil eden 
topçunun cephanesi kalmamış 
l!'ibivdi. At<>ş desteii,ine dayan
mayınca pivadenin tesebbüse 
I! ri$mesi muhaldi. Alınan fab
ı· kalan ve hemen bütün ciha
nın menbalarından kuvvet alan 
müttefiklerin san'at müesscse
leıi doymıvan oburdu. topcu s Ja
hını besleınek icin ralısıvorlar
dı. Her makine, her is <'ri, durma
dan islivordıı. Harp :çınd·· hazırla
nan !opçu silfıhı miktarı. h:ırb<.' gi· 
r('rkcn elde buhını.nın en az altı 
misliııc bali)lrli. Bir harp ic n 
hazıı<:anmıs olan cephane, 918 
mevdaıı muharebclerindeu biri
nin bile iht varını karsılıvamı
yordu! 

Garbin bu sarfiyatı baş dön
düriicüdtir. Bu mikyas1 havnli
ne sıi!dıramıynn Çar ordusu. her 
varma teşebbüsüne çeki!m(·kle 
cevap veriyordu. Bruhmiiller 
sark yıırmalarına tahsis. ~ttiği 
k'taplarında •tooçu haııı-~ığın
dan sonra Rus bataryaları hicret 
edip cekilirlerdi.• divor. Tobo
li vl! Witonitz bir kac saat deva-n 
eden bu- külle atesivle dü:;mÜ>tü. 
Almanlar topcu ateşleı himave
sind(' Sto<.':rod'u ~e\·C'rkcn bir 
Gondol sevahati vaomışlardı. Rus 
kaleleri, müstahkem köprıi bas
ları olun" fakat az rlovamlı top
cu atcslerivlc sükut P<livorlardı. 
Bu cephC'lerdcki bazı harekata 
bizzat da istirak etm<'k, n<' bü-
rik a~ti! • 

Biivük Harbin vcTd'ği en büyük 
~ers. topcu. kütle istihdamlarını j 
oı:ıretmesı ıdı. 2 kilometrc im
tidadı olan bir tümen ceph~sin
de 300 den fazla too bulunduğu
da 1c1örülmüstü. Almanlar. bir 
ko ordu topçusunun dak'kada 
67 ton ~lik fıskır<ıcağını hesap 1 

ediyorlar .. Majino müstahkem 
bölı!esini \'Ücude ııetirenler. her 
ı;evdcn önce. Fransız kanını ko
rumak istemislerctir. Seddül
bahir cephemizi" 10 b'n zayiat
la kapanan !!Ünlerini hatırlarım. 
Henüz mekt('p sıral:rrında iken, 
sevkülceys muallimimiz vo.vaş 
sesk: Can.ikkale. karadan teh
dit edi lebih,. demişti. E,•et, 
karaları da müstahkem bir Ça
nakkale. valnıı düşmana mezar 
olabilirdi. Siliıh tesirinin bu de
rece korkunç bulunduğu bir de
virde, tahkimata en büyük e
hemmiyeti vermek kat'i bir za
ruret hükmüne girdi. Eğer, 
Finlıındiva, Kareli berzahını tah
k'm l'tmemiş olsavdı. nğınakla-

faat ihtilafları, zı<ldiyetleri uçu
rumları manevi usullerle berta
raf olunamaz. A)manya Nazileri 
j(ibi, İtalya faşistlerinin de, aki
de itibarile hasım oldukları ko
münist Rusya ile, büyük demok
rat devletlerle birlik yerine, dün
ya servetlerini, milletlcıin1 istis
mar ve ellerine geçirmek husu -
sunda şimdiki harpte uızlaşamı -
yacakları iddia olunamaz. esas
lı, müspet delillerle sönlencmez. 

.Şimdiki harpten sonra Nazizm, 
Faşizm ile Komünizm bir \'e müt
tehit kalacaklar mı? Bu cihet, 
ayrı bir mevzudur. Diyebiliriz 
ki, Nazizm, Komtinizm gibi, Fa
şizm dahi varın husule gelebile
cek ihtimallerı, neticeleri şimdi 
fazla hesaplamağ'a lüzum gör -
memektcdirler. 

HAMİT NURj IR.\IAK 

---
nnı kolayca yaptıkları bu cep
hede R uslar muvaffakıyeLer el
de edebilirlerdi. Müttefikıerin 
dört avlık zayiat listesini 2özden 
ııecirenler, Maiinoda muharebe
nin cereyan eLm ş oıduğuna bel
ki de inanmıyacaklardır. Bu hat, 
yalnız Fransız kanını korumadı, 
müttefiklere diledikleri zamanı 
kazandırdı. 

Bu metin sed karsısında ates 
üstünlüğünün de kıymeti kalma
mıştır. İngiliz ordusu, •Man. 
dan sonra, Alman müdafaa ceP
hesin kan dökerek ııeriye itmek 
istivordu. Halbuki bu cephe 
eun geçlikçe teknikten kuvvet 
alıvordu. Hatta İn$liz tankla
rı da dökülüo doluvorlardı. Bu 
sabit:;ik ioindt>ki mevzii oynak
lıklar neticevi alamadı. Mane
viyata indirilen d<ırbe, düşma
na sulh şartlarını dikte ettirm ş
ti. Bu suretle. silah kuvvetinin 
ve ate< iistünlii~ünün kesin !<>

mıçta müessir olamıyacagı daha 
Bü .. ük Harpte anlas1-mıs:ı. Bu
günkü vaziyet de bundan it-
rettir. Majinonun veva Ncstuv
all'ın muhtt'lif mıntakalarında 
açılacak bre>lerden vürünerek 
bir mevdan muharebesinde ne
ticenin elde edilebilecegini kes
tiren vok I! bidir. 

Fin ordusu, çok iyi kul:.ondıAı 
si:aha her zaman v~vvetcsi miktar 
da sahip olursa, Fin. topraklan
nın isuali cok rllr olac: .... '-<tır. 
Güvenilen tankların F·n makine
li silahları karsısında tt'l>C'lenrli-

ini her giin g~;crı habi.rle; bil
diriyor. 

Rus tavvarel<•ıinden bir çogu
nun diişlirülmesi de bu silahla
rın mnharetle kııllanıldığın.ı isa· 
!X'ttir. 

Ates tistiinlui(u. bütün v•sı!
ları itibari\~~c müsavi iki muha
sım orduda, ancak hareket harp
lerinde, rol oyıııvabilir. Fi11le,
rın vıkılacak mamur<.>Ter

4 ncle·n 
de bir korkuou \oktur. f'in ara
zisi oımanlarla siis!cnmiştır. Bu 
arazi örtüleri F'n h~ukiı:ı. ı l?ı~
kr ve be,ler en ı•üKsc!t har.ekf't ve 
manevra kabil'vetine malik fın 
ordusunun ateş ustünlü~ünu d< 
bu s.:ıveclc> muh.ırclx."'' mihrak 
nok!alarında yapacagı sıklet mt•r
kezivle temin edecccı şüphesiz
dir. Bir çok vasıfüır bakımın
dan Fin o,<lusu . avı ustün:uıtii
nü de karşılıvabilecektir. Btitün 
bu nıütalealara raıtmrn. Frıınsız 
eeneralı Here hak vererek. _ge
" \'t' açık sınırlarında Finl(T·n 
her naldt• silah kuvvetini mad
deten kar'llam<ıları Jıizım gele
cefiiıt: de .unutmamak ba,;iret
karlık olur, divcbılir m. Sov
yet ordusu tcpedcm tırnaii:a mü
c-ehhezdir ve dünyanın en bü
"ük bir ordusudur. Bir ordu ki, 
Polonvaya karşı l!O tiinıe •• ufak 
Baltık devletlerine karsı da 
700 bin kişi tahsis etti. Er gt>ç 
ha~ınnı saydıracak bir kudret 
gösten-eektir. Dünkü ajanslar 
Fin Curnhtırrcisinin. ad<-di tefev~ 
vuka i~arct etti{!'ni ve t::ıkvive 
bir! k.larine lüzum ~österdigini 
bildiriyorlardı. Rus ordusunun 
ikmal kavnaklarına gel'ncc, hu
dutsuzdur. 

Büvük Harpten sonra Britan
yadaki tetkiklerimiz sırasında 
haro idnde kurulan çalıştırıla~ 
bir çok silah ve cephane fabri
kalarının kaoalı oldu/!unu ~ör
müştük, son resmi bevanat. silah 
ve cephane hazırlıklarındaki mik
yasın gecen harptekinin on 
misli oldui!unu mevdana kovu
vor. $imdilik •at var, mevdan 
voktur .. diyoruz, fakat, yarın? 

K EMAL KOÇER 

~AGLI" 
Tifo 

En ziyade pis sulıırla yıkanmış 
salata, marul, ten' gihi sebzevat, 
ve meyvalardan gCl;er. En ziyade 
gençlerle zaıfl~ri avlar. Hastalık 
hafif bir baş ağn.;ı kirıklık is
ti} ,sızhk, ishal, bu~n kan~;._ 
sil~ başlar. Hararet yükselir. Vü
cutta, qöğüs ve karında kırmızı 
lekeler olur. Bu üç hafta sürer. 

Tedavisi hastalık bağu·saklar
da olduğundan hastaya kat'iy • 
yen ekn1ek \·t:'rmcmcli. .::)ü:., et 
suyu, yumurıa sansı ile besle -
meli . Temiz ve havadar bir oda
da yahrmalı. Y<ıkalar.rr.nına;, içir 
kaynatılmış su •çmek. bütü'1 seb
zeleri Vt' meyvaları iyi, yı 1{a "ntık 

laz•'Y!<:l . 



F enerbahçe gene yenildi1 

Nasıl oynadılar? 
F.Bahçeyi kökünden tashih etmek 
lazım geldiği bir daha belli oldu 

1 YAZAN: EŞREF ŞEFiK 1 
Dünkü oyunda Galatasarayın f m~k üzere diyelim ki, eski fener 

haylı eksik kadro ile 1''encrbah· muhadınieri yeni arı..;.daıılatı • 
(eyı yenmesıne Lazı t'ener ta· ı nın Çalışına tarzlarını kolııyla't' 
ra.ıarıa:n da şaşıraılar. bu son tıracaJı. kadar onlara .t.ışaJDadı· 
haitalar nedense san lacivert ta· larİ)"' 
raftarlarına da, oyuııcwarı gıbı, un Fener hücum hottında 

1 ' OfDIYan es'·' ..,;;K li "" . ı.eh•· bır tevckitül ge dı. meh 1 1 
.. .., .~eş "'Y.&%1 " 

Galata.araya yenildiklerine f8Ş len~ ıucuıu hallı iç;nnen bes· 
mıvorıar, kızamıyorı•-r, 5<0bepıe· Ye muhtaç olan bır oyoncu , ıa oısayıı b ·· rinı uzun boylu araştırınayor r. C . 1• u mazeret biraz ı;u ııo-
1\Jazeret dahi bulnıaga çalışma • u.rurdü, 
)'O'J'tar .Yalnız senelerdeoberi de· ?-tıyıui bwıdan üç dört sene 
vaın eden aiışkaııU.la nıa~a geli· evvel. Ankarada oynarken de 
yor tar ve son l aıtaların aıışkan· muavın !:atlından gu:ıeı ve o;-u· 
lıguo mağlubiyete 5'lS çıli.arJila· :un~ uygun verilmiş her pası 
cUın slaayumdan çıkıp gıdıy~r- da hır teıılı::e olan futbolciilU • 
lar. Tualtarlardaki bu teslun1 • endi, .. ! 
)'etı bazı oyuncularda da 1ark rü ~ol _atanıadığı zamanlarda su~ . 
etmiye başladık. ş erı ve şiıtıtrıle karşı tarafı ı~ 

}'ener içın hayli tehlikeli olan ~a~ •dcrek arkadaşlarına uı~•-
bu hııleti ruh:yeyi şöylece işaret e .ır-saıı..., bıraktıracak ıı.aıuli • 
ellikten sonra •!\asıl oynadııar1• ;u~ı _varaı. l:ani her hücuınd• va· 
bahsu.e geçebiıirım. .. ~•ni Yapahuen btr kJ>aID48 

Nasıl oynaduar·! Banu izah e· gorıuııudıi. Haydi, hücuın bal· 
c!ebııınek ıçın evvel.ı, dünkıi o)U· ~:il bırıbırine al.şanıadıiıını 1'.ı· 
ııa nazaran, hangi ölçü ile! iki U· ' •lLıı. dıyclinı. h:ncrJI en 
rafı ıartnıak niyetinde oldui:U • uygun taraıı olan hal tı~tt.ıııuı 
mu ı;oylıyeyinı: ~ıcuıerı rıestcı.ıtıntuıesJJJe na· 

UUJlli.ü maç, ne Fenerbahçe : bır kulp bulalım~-. 
ııip ue de Galat:ısuayın bırııı~ı llucunı ve muaviıı battı bu 
sınıi cyuniumdan bıri degıldı. h~!ne goriınen }'ener taıııuııııın 
Sahanın çamuru havanın balı de :;'Udafa:ı. tarafı da akı<ıyor. ııun· 
ihtimal oyunun derecesi üstl'n· , an evveU..ı maçlarda da gorouk; 
de tesir ediyordu. }'akat _ı:ayri ~ .;.rJ;;yenıo en iyi kaıec.sı olan 
müsait havalarda oynanan ba%1 !hat b.Je kendıne ve önundcJu 
maçlar ayarına da dün iki taraf ar>.adaslarına kar.ıı eski ıtınıadı· 
ela yaJdaşamadL Galalasarııyın ~1 buıaııuyor. en umuıJJUYan 
mutat oyunlarının fevkine ç"'8· oşelere lastık gibi uza)'l"ercn 
ınamas.ı..ın başlıca sebebini, oyu· t~rs ~Yakta yakalandıgı zanıan· 
ııunun daha fazıasını ortaya koY· 1"" bıie şaşılacak bir hacıyatına~
mak mecburiyetini duymaınlŞ ol· ~.ıkla ŞÜUeri tutan Cihatu• .ıahl 
masında bulabiliriz. 

1 
azı hucumlarda koltuk deynek· 

İhtimal vasat bir tenopo ile blTıle kcışma.k ve atlamak ıotıyen 
ve rahat bir isapla maçı idar• •r hal var. 
etmiş olmalan keJllilıeri için 0a· Bırer birer arılatılınası pek u-
ha hayulı olur. tıııı sürecek daha bırçok sebep· 

Gayri tabii bir hız içinde bi· ~e~ıe J< enerbahçe takımı b_ırkaç 
kiyellerini .kaybedecek telaşlJ• Sdır eski kıvamını bir tüılu bu· 
c!üşınediler. laııuyor, 

Fenerbahçeye geliııce: Bu umumi aksaklıJıııı esasi~ 
Tıalumınuı i.skeletini haflatar· Anııli oıarak eski sisteıninİ yenı 

tlanberi düzeltemiyen sarı !ıici· aldığı oyu.,c~lar dolay15ile bırak· 
vertWer, oyuncularının malı'.'ıDI IDaı:ı mecbur kalıuı Feoırbah • 
klaslarına hiç uymayan bir ıekil· Ç~ııııı Yeni oyuncularına göre ye· 
de çabalayıp durdular. llt bir oyun tarzını baaınaınış ol· 

Bir zamanlar pek ayarlı an· &nasında aramalıdır zanıııııd:ı • 
l:ışmaaırıa rakip ka~ye kadar I· f,Inı. '.raluının uıaddi isıeJel•le a· 
ııen Fener hücum hatt.uıın pJ.S: diikadar olan bu meseleyi halı";. 
larındm eser göremedik. JlayÜ~ m:rkeıı, F.nerbahç~ için çok le · 
dıyelım ki, Fener mühacioılcrı · eU gö·rerck yazımın ba~ında 
arasına son sene karlljan bazı e- ışaret ettiğim, Sarı laciverdin ma 
lem:nların oyun tarzları esasen nevı iskeıetine glrıneğe başla . • 
ölçiuıi paslara dayanan bir tarZ Yaıı •tevekkül ve k.-liıniY•t. mLk· 

1 rob.. ·caP e-
de'·'•dir. Fakat f,rsalları'.an go '. d ~nu da teslim etmek ı 
ci. 1 !erile istifade ettirilnt•ıerı er kanaatindeyim. 
lazuııgele" o cins oyuncuları da köı~nlara göre; Fener t.._ıomı:.:, 
iş•etemedıkr. t • h;; ı.lUı.den tashih etmek u.ıım · 

Bir illnci mazeret icat • ....,,,ıinü \•e-rebiliriz. 
~c==....;===============;::::;=---=:,,~~~~;;~---~=== 

Anadolu tren 
seferleri 

Ank ) Görülen ara, 7 (A, A. -
13 

lı· 
lüzum üzerine Eskişeltlr • Er~in· 
kesir, Ankara - A<lana "e. r tn 
can - Erzurum arasında ıs !Y1e
yolcu t:enlerinin işletme ıı.u:azı 1 
rinden 5/1/940 dan itibaren 
dei!işik.ikler yapı;mıstır. 

11 
A· 

Buna nazaran, Ankarada 2 45 
da.naya giden her ızün saat 1e,;,a 
de hareket eden tren. bad ve 
yalnız cureartesi, pazar, 5311 .,e 
ııerşembe günleri Ankaradan per· 
cuına:rtesl, pazartesi. salı ve ı:ıa· 
şembe gün!eri de Adıınadan 
ııel:el edecektir. re-
Erzirıcandan Erzuruına lı 3 te

ket eden trenler cuma, paz•~. 
si ve <;Z!şamba l"iınlcri, Erııı ve 
dan Erzincana da c·Jma. pa~.r 
sah l!tin'.eri hareket edece~~-

Erzurum - ç..tinkava • kisi 
rınn ara!llndaki katarlar es te 
l!ibi haftwa iki defa işlemek 
devam e<kceklerdir. 

Eski•ehird·'.!ll Bıiıkesire V(l Ba; 
lıkesirden Eskisehlre harekete~ n 
tren1"'r kar8lıkh olarak hafi• a 
Üc defa valnız pazar. salı ve pe~ 
şem~ günleri bar ket cyliyece -
lerdir. 

Haren Küt2.hva • Balıkesir hat-
tmın Değirimsaz • Mezitlcr is
~svonları arasında yolda arıza 
bulunduj(undan son iş'ara kadar 
Balıkesir - Dei!irlmsaz arasında 
'*;YTiV!lefer vapılmı\·acak ve Es· 
k:isehird~n Balıkesir istikametın -
de hareket edecek olan trenle: 1 

eğirimsazc!a!l Esk.işehire döne • 
cekkıd.ir. 

Sovyetler altı 
tayyare düşürdü 

(Baş tarafı 1 ;11cide) 1 
di Funtusanla bölgesinde. Fınl~n-

Yalılar Sovyet kıtalar! tara m· 
dan lerkcdilen bir seyyar hasta· 
~e ele geçirmiş ve dj,roanı ta-
3 1be devam ederek 11 ıank. 2 top 
O kaınyc;n ve mühim miktarda 

l11''h u iınmat zaptetmis:erdir· , 
liavanın berraklığı doıavısıv· 

le, Sovyet tayyareleri finla.ndi· 
tll1l.ın t;!ldez_ ve ş.imaJinde faa· 

Yet gostermışlerdir. Bazı mar 
haller bombardıman ediJınistir. 

Fin avcı tavyare:cri ve dafı 
b~t~valan 8 diisınan ıayyaresı 
d~Urnıüşlerdir. İki tavyare da
~ düşürülmüşse de bunların he-

Uz ankazı bulunamanııStır: 
I\eap:J.a'nı.n şarkında Fınler 

Sovyet erazisinde kırJc kilomet
re ilerlemişlerdir. 

Moskova, 7 (A. A.) - S~~et 
tebJiöi· Mühim riç bir hadise 
0lıııam.ıştır. Sov~et tavyarele
;~askeri hedefler üzerine ıaa..-nız· 
""'da bulunmuşlardır. Bır ha· 
'.~ harbinde 6 Fin tavYaresi dü· 
ŞUJ;iilmüstür. · 

Amsterdam. 7 (A. A.) - Te_
legraf ga2letesinin Kooen~I! m~
habiri cMurınansk. deııur yolu· 
nun bir cok noktalarda F~ kı· 
talan tarafından hasara uııratıl-
dılhnı bl~dirmektedir. _ 

lielsinkl, 7 (A .A. )- Dunya 
Patinaj sür'at şampivonu Bırker 
Vasenius, LaJoga göİil &iJDal ceı>
h~ ölıJıüştiU-. 

~a S©ıır©ıy 

2 ... ©> ~aDülğ) 
Oyunu Fener oy· 
nadı Galatasaray 

kazandı 

Y.ı•an: Adna:ı Akın 

Erzincan ve havalisi feliıket
zcae.u..rı .1.çin ıs ~anow oöıge:ı.ınce 
yec .. L.ue ~.r 1'.<..rarıa ur"ıp oıu -
nan y ar..ıım maç.arına o.un de 
'ıa.A.sım s.aUır .. oa n~vanın ya -
.R'->•ı cı.m..ır,.ısına ve şıd • 
cıt•u bir bO_ı:uıo;a raı;men devam 
~.umii ve bc.ı..ıaJl h.;.>.ı.n .:>aşJ._~yan 

maç.ar ahŞa!D.a .Kaaar 1o1r ını.ı -
:oam ıç.ncıe oynan!Il!şı.r. J:lu maç
ür111 nıç .şi.ıpııtsız. en mun .. mi o-
1;:..n ve ı•<i ez~ıı raı<ıbin ıı<ı haf· 
ta evvel ~~ı1a.şrr .. au.rınaa net .. -
ceı;ın uaıa.....,.ıray ıenıne ~I ı;ıt
n;e.ıne ragıı.~n statta O.ört beş 
hını a•arı ı..uyu;< ·oır ka;a,,oaııgı 
y.ııc •Oplamı~.L Bır ~n evvel 
yapılan rna~ta eıoe eoııen beş
yuı: ıiralıl< tıas.ıaLa mu1<aoil bi.I· 
g..,n ı·, IJU J.ıra bır var.oat eıoe e
c.um~li ki, c.,.u surttıe ıkl gunıuk 
saıı hasııat ~~UJ !.raya baug O!· 
ınuştu. 

::.:.ı-a günün son maçına geldi
ği zaman mc.raAult.rua sao1r.sız
J.ilt ·ı>tı..:ı..::u~.un artmı~tı. 

Saat la de laK.nuar sahaya çık· 
t: k..arı zaman şu .b.o<>roıuuu nıu
baıaza eaıy<ırlardı. 

(,.aıa:tli:;aray ; Usman - Faruk, 
.3al,m - L:e1al, l.nvcr, MW>a -
bu1<:nd, Boduri, Gümlliz. Eşfak, 
be'1ıi. 

~ eneııbahçe: Ci.'ıat - Fazıl, 
Faruk -- Omer, &at, Reşat -
Basri, Orhan, Melih, Alı Kıza, 
K . .I! ıkret. 

Hai:.·m Ahmet Ademin idare
sinde oyuna } enerlller başıaciı -
lar. Çoç soğuk esen rüzgara kar
~ı oyn&maıarına rağmen .l!'ener
ııler oyunu Gaiatasaray Jıalesi
suıe indi.nniyc muvaiiak olarak 

· tazyike lbaşlad.lar. • 
J: 4.1erliıerın la inci dakikaya 

ka<lar ı;ü:ren bu miıteakip bil • 
cumıan hiçbir semere vereme
den ovun zevklı ve oldukça da 
süratli oynanmağa başı.a<lı. Fe· 
nerbahçenıer hucum ha.lann -
dan tı:r nc<ice alabilmek için 
Alı füzayı çıkarara1< yer.ne eskı 
Gıineşli Niyazıyi aldılar. 

lıa inci cıa ... ..,;adan itibaren Ga· 
latasaray kencıisıni tazy u\.len sı
yırarak mukabil hücumlara baş
Jaduar V<e ovun biraz da çamu
run tesirile sertleşm"k ı.>tıııau.· 
nı gö.:;ıucıı. 

Ga•at:.saray hücumlan Fene
rin en akıllı oynıyaıı o:;uncusu 
l! ; at ile l.ihat \arafınoan tev
kil <!diıirken Fenerl.u~r yine nis
bı b.i.r tı.a:Kını..; et tes.sJ.ne mu .. 
valtat( 01._; .... ,ar lı"'akat beş bece
rıksız forun y ı vana geıme.:;in
oen cıoıa.vı bu ııaku hakur,ıyet-
11.. .. ln..n sem .... resıni alamıyordu. 

.,., ınci aakikac!a ortadan tcpu 
kapan lıcı.uı.a,, .. 1o1.1; J.1 u ... nQIJ..Gtı.411 
a~ı. ~' lt.'r.aı.u.!..ı.C..t! ~ıJ.~U L.L • ..c .. Jı;U -

.ıe ı o.r nıar~Jonla !tur ,araı. Bunu 
ınuttQk4p 1eıın ve hasrı munak
kaı< oıror ı;o1 iırsatı kaçırdıı<tan 
sonra oıritcı a ... vre .r~r.~rın aa
ha hiıkım oynamasına raıımen 
.ııoisuz oıaraıt -oı.ıı. 
l.Kl.ı•CI lJ.t:VRE • 

lı< .. !.ci a~vreye Gaktasaray • 
lılar ba.şıaoı. bu .cu.ıınua .ı-·".ıer
bahçe taıcmınaa uıa.- bır tco.ıa. 
yaı<m'• ·'· } azıı çııunış Ali hıza 
beıte ltayalı hata au:.mıştı. 

hu o.:vrede ruzgarın ı.ıa yard:
mı ıJe oynıyan .r ener murıacım
lerın.n gol çıkaracakları beı<!e
n.~ "en ve Fer .• r taı<ımı yine ilk 
ıınıarcia daha fazla rakıoıni sı
kıştır.rken bir türıii go-ı yapma
f,a muv::.ifak olamıyordu. Oyun 
ckserıya Galatasaray n:üdaıaa
sı ör.ucde oynanırı<en orıa<ıan 
ı;ıyrıt;.n bir Galalasaray hucu • 
munda ~fakın at.ıgı ani b.r •ü
tü Cihat yine ııüzel b;r plo~ -
jonla önlecii. 

Devrenin 6 ncı dakikasında 
Gündüzd n sol açık Bü,enı:le 
geçen topu güzzl b.r vuru~la Fe
ner kalesine yollıyan Gala.aı;a
ray sol açıgın:n şütü Fenerli Fa
ruıtun ayağ:na çarparak Cihadı 
şaş•rttı ve Galatasaraylılar bu 
suretle ilk say !arını kazandılar. 

17 inci dakikada Fenen.ill'.'rin 
hücumur.dan kurtulan top Ga
latasaraylı Gündüze geçti. Gün
düzün bir iki vi.ıcut çalımından 
sonra ~faka #<Önderdiği pası ~
fak Cihatla karşı karşıya bulun
duğu bir sırada güzel bir vu· 
ırusla tekrar sayıya Q:°Vlrerek 
takımın:n f•incı golünu yaptı. 
m.ühim maçta bu ~ekild~ 2--0 Fe
nerin ınaıfüihıYetile IOll& erdL 

Zelzele devam 
ediyor 
(Baş tarafı l incide) 

30 yataklı biı revir kurula.:ak 
yara•iırrın tedı.viler ·ne başlan -
dıl(ı gibi 2~ u ğır yanh da Sam -
sun hastanesinf l(Önderi!miştir. 
iHükUme t bı ·as1ntn ve ın.rıdarma 
dairesinin saglam olduitu anla
sıldı . Memurlar bur.ada vazife
ler.ne başlamışlardır. Ana cad
delerdeki ankaz temizlenmekte 
ve bir i• üzerinde ellfaer kişilik 
müteaddit ekinler devaniı ola -
rak çalıs:naktadır. 

Baraka inşaati devam ediyor. 
Yüz barakanın insaatı ikmal edil
mek üzeredir. Erbaa merlcezin· 
de halk tamamen cadır;ara yer -
lıestir .. lmiştir. Acıkta kimse kal· 
mamasma büyük bir ehemmiy-:ı t ı 
verilmektedir. 53 köyde de işler 
teskilat:andırılmıs ve avni suret
te faaliyete ı?ecirilmi.stir. 

DÜN GELENLER 
Karadenizdeki azııın iırlmalırr· 

dan dolayı 2 l!iin:ük biı· teahhür· 
den sonra limanımıza dün sa· 
bah saat 9 bucukta gelebilen 
•Dumlupınar. Yaııuru Galata rıh
tım:nda pek kalabalık bir halk 
kütlesi tarafından karşılanmı.ş • 
tır. 

Bu vanur:a Ordu. Giresun ye 
bava:isinden gelenler çoktur. 

Bunla:· in sa malzemesi ve 
bilhassa ccivi• voklu.ihı yüzün
den felaket mıntakalarında hlht· 
sız v.atandaslara baraka yapılınıı-
sının a..-iktiifni sövlemiş'.erdir. 1 

Bu yolcuların anl.attıklanna ııö
re, Ordu ve Giresunda bazı vic
dansız ve sefil ruhlu muhtekir· 
lcr; iztt:'l!D ve yoksu!1uk ir.:n
de solrukta inli"en zelzele ~liı
ketv.:deleri icin 1 k"lo adi çiviye 
90 kuru· istemek 2ibi ııörü'ımc
mi• bir 'nsafsızhlia kallusın.ak13'l1 
bile cekinmemislcrdir. 

Bu iki viliıvet hemen İstan
bul komit;.•ine mf.racaatla cci· 
vio 'stcdi;;inden dün aksam ha
reket eden •İzmir• vapuriy:e mü
him miktarda rivi de yoll.anıruş
tır. 

Dün ı:ıelen bazı votcut:mn an
lattıklarına !löre. halk ıı.erek Gi· 
resun ve "erekse civarında çadır
larda, b:!.rak:O:·arda ve açıkla vat
makta ve evlerine girmej!e b"r 
türlü cesaret edememektedir. 

Fatsada 'k iazla tahribat ol
duitu haber ahnmıstır. Evlerin 
co"u tamamen yıkı:mıştır. Fat
sa karakolunun üzıerinde bulu -
nan büvük toorak parçası kop • 
mus voe bir cok binaları toı:ıra.k 
altında bırakarak mühim tele
fata sebep olmustur. Fat~ pos
tane binası ile resmi bütün dl· 
i:oe.er yıkılmıslır. Bu yüzden 
muhabere de kesilm"ştir. 
DÜNKÜ TRENLE ŞEHRİMİZE 

GELENLER 
Dünkü Erzincan trenivle sehrl

mize müteaddit felf.kclzede da
ha ııelm.stir. Fakat bunların a
rasında mühim yaralı yoktur. 

Dii?er taraftan akşam )!elen fe
laketzede:Oerden 137 si Havda.-
na•a otellerinde gecevi ııeçirmis
lerdir. Bunl:ını kamilen veni el
bise ve cama•ır veri~ist·r. 
Kadıköyündeki bir ilkmektı>p 

binas•nın; bu kabil olamadıi!ı 
takdirde boş olan cHavdarpasa 
Erk: !< lisesi• nin üst k!lırun fe
laketwdele:e tahsis O:unınası ; •• 
tel':'lişti~. 

Ö/irEn 1iitimire göre, bu ııece 
sabaha )<arsı: olmadığı takdirde 1 
erkend€n Havdaroa~ava veni ve 
mühim bir v;:rali kafilesi daha 
'!eleccktir. Schr "mizd~ki felakıat-ı 
zede:ere bildiri!C.:ii!ine göre. bu 
tren dwı s:o.bah Ankarava var • 
mış ve saat 11 dı~ İstanbula mü· · 
teveccihen hareket etmiştir. 

Zile. 7 (A .A.) - Dün aksam 
Zilıede biri saat 9,20 de hafif ve 
dil!eri de buııün saat 10.45 de üç 
sanive sür"n ve ıri!rültU ' le ka
rı•ık oldukça şiddetli bir zelzele 
obnu•lur. 

$arkikarahisar, 7 (A. A.) -
Evvelisi aksam burada iki ha· 
fif :oelzele kavdcdilınişlT. 

Anl<"ra. 7 IA. A.) - Bu sabah 
İzmirde 2,40 da harif bir zelzele 
o'.mu•tur. Dün ak<am 19,45 do~ 
de s~hrimizde hafif bir zelzıele 
kavdedilmislr. 

Evvelki aksam ve dün sabah 
Berınmada üç defa zelzele ol-
mus!ur. ...,_ __ 

---oou 

Londra, Paris ve Brük
sel arasında it;!af 
Bfüksel, 7 (A.A.) - Harp ka

çağı adde-dilen bazı ınadde:ler 
hakk.nda Londra, Pcris ve .Bziik
sel arasında kısmi yeni bir ilılaf 
hfuiıl olnıu$tur. Bu maddelerin 
1ı~,·eti umumiyesi i:ibarile bir 
it:ıüf tzmini için müzakerelere 
devam edilmektedir, 

iki vapur çarpıştı 
Brüksel, 7 (A.A.) - •Folkes _ 

ton.a l;it.rnek üzere Ostend'den 
hareket cde'll cPrens Charles• is
mindeki posta vapuru Dunkerk 1 
açıklarında •Pairon Blor• ismin
deki Fransız vapuru ile çarpış
mıştır. Fransız vapuru cid<li ha- ı 
sara u~ramı.;, posta VBll'Unl ise ı 
Osten'e dönm~tür. 1 

___ SAYVA ~ 5i 

Alma~ya Sovyetleri har-lYordım sefer0er

b ·· .. ki.. b"I k . ? liği devam edi7 • a suru uye 1 ece mı • şanı cİzmir~Bı:a:::,~~; ı'i'::ı:~~l-
(Baş tarafı l incide) 

lede tahlile iınkim görmüyoruz. 
Bunların her birinden, zamanı 
geldikçe ayrıca bahsetmek üze
re, bngün, yalnız Almanya ile 
~ovyct Ruııyanın a.-alanndaki 
onlaşmayı ve te:saniıuu, b4r le>'" 

kerı ıhııak haline sokup soka • 
mıyac .. klarını tetkik etmek isti· 
;roruz. 

Aunanya, Sovyet Rusya ile 
geçen Ağustosta, evvela bir ik· 
tısadi anla.,nu, arkaı.ı:ndan da, 
bir ııde~i k.:avüz pak.it imza
ladıktan ve her iki devlet Lehls· 
tanı taksime karar verdikten son 
r~dır ki Almanıar, İngiltere ve 
1' ransanın ikaz ve ihtarlarına ku· 
lak asmadan harbe ~ek cür'e
tioi .ı:öslerdiler. Harp patladığı 
zaman, İngiltere ile Fransa, Al
man • Sovyct ademi tecavüz pak· 
tının arkasmda askeri bir ittııak 
me"cut olup olmadığını bi.i.ıci • 
yorlardı. ISuı:.a rağmen, oıılar dıı, 
hesaplırını yaptıtar; bu arad;ı, 
Sovyet Rusyanm Almanya ile 
müttefik olm:ısı ihlimalini de 
dü~ündüıer ve icabında her ild 
de•·letle de çarpışınayı göze al • 
dırara.1< Aı.maı;)'aya &.ırp u.an et· 
lılcr. ~ovy~t Rusya, Alman • Leh 
lıarbirun 17 inci guı:ü, Lchi.t.n 
ya.ı,masına iştiriut etti; fakat 
haroe gırmekle beraber bita:raI 
kalaca:ı.ını da söyledi. Bun""'1 
sonra l>ovyet Ji.usyanın tıı.k,;p eı
lıgı i•~ aset şöy.e olmuştur: 

Almanyaya müzahir gorüıı -
meı., } ransa ve lngJlenye süz 
ve propaganda saha.ında miite
macı1lCD hücum etnc.klc }- ~~ ... 
bcr, bütün siyasi ve U:..cri (aa. 

liyetlermı.ıe, ı.cp Aııı.<hıy";" ....r· 
şı ç::.llŞm<I<. 

Lu çajışmaları iÖYle hiillisa e· 
debiliriz: 

1 - Lehi •.&Dl işgal ederken 
Almanya ile Roma.uya arasına 
gırmek ve Alıruıııyaya Karade
ni• yolunu kapf mak, 

2 - Küçlik Ballık devletlerin· 
don, yal012 Almanyaya kaı.j.ı 
kullanıJabJecek kara, deniz ve 
ha • .ı üskri elde etmek, 

3 - Finlandiya ve Botni kör • 
fe:ııerine tanıaın.le bakim ola
rak Alman nüfuzunu şimali ve 
şarki Battıktan uzaklaştırma 
içın Finlanıliyaya hakim olıL:.· 
1.•> çalL•mak, 

Sovyet Rı.:.>ya birinci ve ikinci 
hedeflerine kolayca ulaşmış, il· 
çüncü cayeye do~ru yü.lirken 
küçük fakat kahraman Fın mii· 
lctiııin çelik irad~~ne çarparok 
sendclenıiştir. Atıtıan.)·aı. "\., Sov
yetlerin bu sendeley~indcn mem 
nun olduklarına ş:.iphe yoktur. 
Çünkü t...liııanların, vaktiıe istik
lo.Llli temin için yardım ctnı~, 
oıo.ukları bu mcmJe ... etin, Sov ... 
yet 1'usyanın elıne ge(mesinden 
zararları varJu, faydaları yok • 
tur. Son vı:ti)elten lLLer de için 
için memnundur; çünkü, Al • 
man • Sovyet müıasebetlerinde 
şimdiye kadar, daha ziyade, Sta
lm bilim iken bundan sonra i<en
disinin hü-'illetmesi imki.nı be
lırın:.Ştir. Almanya, So"yet Rus
yanın Finlaııcliyaı:a ujiradığı ilk 
nıağlüb;yellen ve muttefikkr;n 
l'ın'lnJıyaya açıl.tan açığa yar~ 
dını karr;_ vern1iş oımalarından 
bıt:stifadc .kendine çekerek müt· 
tefıklerle muharip vaziyetine so
kabileceği ümidine kapılmı~tır. 

Bu arada, şunu da ilave edelim 
ki, Sovyet Rusya, Romanyadan 
şi::nall buz denizine kadu, bü • 
tün faaliyetlerinde, hep Alınan
yadan ı;;'Clecek bir tehlikeye kar
şı tedbirler aldığı cibi, Alman· 
yada, Sovyet Rusyaya kaıı;ı pek 
emin olmadığını gösteren bazı 
Jııı-rkectlerde bulunmuştur. Bun
ların en mühimmi, Ro:.uınyadan 
aldığı petrole ve saireye muka
bil.)tunıenlerin vaktile Çekoslo
vakya sil.ah iabriknlanna ısmar
ladıkları siUılıları, alcıaecle Ro
manyaya teslim elmiş oiıu.ısıdu. 

İngiliz ve Türk matbı.atınc!.a 
inti ·r eden ve meydana çıktı;';'l 
için Alın~ları da, Sovyetıeri de \ 
k.zdı,ın bır haberde, Alma.uya, 
Romanyaya Besarabya hududun-' 
da bir Sigfrid hattı vücu:le ge
tirmek içın !hım gc-len maıze
mcyi vermeyi teklif <.imiştir: de-
nihyordu. ' 

Bu haber, hiç de yala" olmadı
ğı, içindir ki, o k;..dar şiddet ve 
inlıaıle karşılanmıştı. Almanya, 
So"yel Rusyanın kendi başma 
liomanyayı ve Balkanları istila 
etmesine asla taraftar değildir. 
Buna, ancak beraberce hareket 
etmek şartile razı olabilir; Ta ki, 
Roma.;ıyadan ve Balkanlardan te
min ettiği pdrol, ham madde ve 
erzak yardıın.larmdan malınım 
kalmasın. 
Alnıanyanm Sovyet Rusyayı 

l.cndhii ile beraber hatbe Lürü.k· 
lcmek istediği muhnkkaUır; çün 
kü bundan bir hayli menfaat te
min eder: 

1 - İngiltere ve Framaya kar
ı;ı carııte, tek başına harp etme ı 
nln maddJ ve manc:vt tazyikle
tindcn kurtulur., 

2 - Alman - Rus ordularının 
müşterek.en hareket ettıkleri tak 
d..r.-c, k•;<anacakları muvaffakı· 
yetlerden nıaddeteıı ve miı.neıa 
ıstıfaJe eder. 

3 - Kızılorduyu İran ve Irak 
petrolleri ve Hindistan üzerine 
sevkederek l.ngi.tere ve Fransa
nın garp le l..endisine karşı yap -
lığı ve bilhassa 1940 da yapaca
ğı taz)'iki hafifletir. (Büyük Harp 
te k.ı.şın ba.şınd.a, silahsız ve eep
hıL .. ·sıx Turk ordu.sunll haroe 
siırukliyerek Kafkıısyada, Irakta, 
Süveyş boyunda yeni cephelu 
tesisine ve kendi üzerindeki tu· 
yık.in azalmasına muvaffak oıJu· 
ğu gibi,) 

4 - Nihayet, Sovyet ıtm;:~ 
büyük b,r harbe siırükleM"-• 
Almanyanın arkasında bir telui· 
ke de/tıl; onun yıınında bir ;yar
clııııcı olur. 

işte bu sebepler dolayısile
dir kı, Sovyct Rusya, Alınanya
nın }anın<İa harbe girerse ~ari
lerin ekn1eğine yalnız ter~yait 
dc.ğil; ayni zaın• oda liavyar da 
sürmüş olur. 1' al"1t Sovyet Rus· 
ya, kışın olmazsa yıuın D18g•UP 

edebılc~c:;ini tahmin ettiği, ki.ı· 
çiık • iıılıındiyaya karşı, Alman
ya kendisine biraz yardım ede
cek diye kı; vvetli lngiltcre ve 
Fransa ile büyük ve çetin bir 
harbi .ı:öze ald;.rır mı? Stailnin, 
şimdiye kadarki siya•eli, •davu
lu başknlarına çaldırıp parsayı 
kendisi toplamak• polıtikası idi. 
Frenkler, buna <Kestaneleri a· 
tr.şten başkasına çıkutmııi<• der
ler. Finlandiyada kestanelc-ri, 
bizzat ke11dis.nin ateşten çıka.r
mağa tı,ebbüs ederek ellerini 
yakması bir hata olmuş; bu ba
ta, kestane çıkaracak el bulun
mamasmd:ıa ileri gelmiştir. 

l'ıı.ı.laı:di)·ıı harbi, Sovyet Rus
ya}·• idare cdeıı.iere, K=Jurdu -
nun :zaaflarını ı:österdiği gibi, 
bir ı;ün So"yetltrle harp etmesi 
muhtemel bulunan büviik kü<ük 
bütün m:llellcrin maneviyatım 
da kuvntıen~miştır . .ısu vıuua, 
Sovyetleri, keneli.Itri bir taarru
za uğrar,.a: ıkça harbe girme • 
mek prcnsip!erine sadakate sevk 
etmi~ olsa gerektir. Bu itibarla 
Ru>yanııı, A,l.manlPrın yanında, 
1ng.]terc ve Fraıı.a)·a kar•ı harp 
dmek i. tiyeceği ş:ipheiidir. 

ABİDİN DAVER 

İzmir büyük 
tehlike geçirdi 

(Baş tarafı 1 incide) 
ınurun doihırduiZu seJer bazı cad
de6i ve çan;Uarı kaıılamış tram
vav.arın aeferl1'rini kesmiş, li· 
l'!am yollarını paUatm1ştır. Bazı 
ve.:lerde vuka:rı mahallelerden 
selin git.. :·diai molozlar laiZımları 
tamamen tıkadii!ından buralar
da sokaklarda biriken sel suları· 
nın irtifaı 40 santimi buhnustur. 

!cinde insan bulunmıyan bir 
ev yıkılmıştır. Bundan başka ba
zı ev'lertn duvar ve baca!arı da 
vaemurun şid<letinden yıkı.lmış
tır. Yahboyınıda da birçok evk!rin 
alt katlarını su basınıstır. Düşen 
vıldınınJardan biri Karşıyaka 
istasyonu civarında ativ:e gec
mekte olan Ahmet adında birine 
isabet ederek atı öldürmüş sahi
bine bir ~ey olmamı.ştır. 

Diyarbakır, 7 (A. A.) - Altı 
hucuk metre vükselmiş olan Dic
le nehri alcalmağa baslamıs oldu· 
i!undan tasma tehlikesi bertaraf 
ohınmuştur. Batman çayı üze
rinde tren köprüsü insaat amele
sinden bir adada mahsur kalan 
kırk amele ile kayıkcılar tama -
men kurtarılmı~'.a.rdır. 

Tırhan karaya 
oturdu 
(B~ tarafı 1 incide) 

Kaza haberi alınır alınmaz 
Alemdar tah:isiye gemisi liman~
n;ıızdan Alanvava hareket etmiş
tır Alemdar ancak bugün ha
dise mahalline varabilecektir. 
K~ZAZ~DE YOLCULAP. ET
RÜSK VAPURUNA ALINDILAR 

Dün aksam clman mütemmim 
malumata ııöre, Tırhan Alanva 
ya 12 mil mesafede bir kayalık 
üzerine oturmustur. 

Dün telsizle cEtrüsk• vapuruna 
emir verilerek Tırhaı:ıdaki 200 kü
sur TOleunun alınması bildirll
mistir. Etrü•kten dün ııece ida· 
reye ııelen bir telsizle de kaza
zede vapurun yolcularının tama
men alınılıı;ı haber veri.:miştir. 
Tırhandaki Mersin volculannı; 

Etrüsk Alanvava cıkaracak1ır. 
Dil!Pr yolcular ise: isterlerse b
tanbır a <lönebileCt"klerdir. 

İzmir, 7 <A. A.) - Mersin - İs
h.nbul ve İstanbul - Mersin ooo
talarını yapmakta olruı Etrüsk ve 
Erzurum vanurlarının dün li
manımıza. ııelmt>..l.eri l.1z;un ieli
yorw> 

mızdan Giresun ve O;duva ~ön
derilm~ tir. 
Bunların arasınd~ Furd rum • 

panvası tarafından tebcrrıi olu· 
nan 2 büyük ve -veni kamyonla 
r.ıüteadd; t kamvon ambalaj tah· 
ta:arı da bulwvnaktadır. 
BİR ECZACI HEYET! Gİ'ITI 
Di/:tt taraftan sehrını.izd..>Jl 5 

kisilik bir Eczact ekini de dün ak· 
samki tren!e Arık.araya haı>eket 
etmiştir. Bu trenle muhtelif mal
zeme ve eşya da volıamnıştır. 
RESMİ LİSTELERİN NESRİ 

İSTENİYOR 
Sehrimizde ve di{(er muhtelif 

mahallerde oturup da 21elze.<e mın
takasmda ana. baba, kardeş ve sa
ire gıbi en yakınlan ve akraba· 
!:an bulunan bin.erce k.i$i henüz 
bunların iıkibetlerinden kat'i bir 
haber alamadıklarından büyiılt 
bir eııdise ve teessür icinde bu
<unmaktadırlar. 

Bu zavallılardan pek çoıtu. her 
ııelen tren ve vaour için lıı:r ııun 
Hayda.roasa narivl:e Galata ve 
Tonhane rıhtım.arına e=kenden 
dolup ız.eç vakitlere kadar bek
lesmektedirler. Erzincan ve ha
vali.sine demir yotıarında bilet ke
si:mesi ve o:.aıarı ile sur·atli. 
.muntazam telgraf muhaberatı 
olmaması bunla.an vaziyet.erini 
bi.isbütü.ı müşküliestirmi.ştir. Bu 
münasebetle vi'.avete ve Anka
raya müracaat eckn müteaddit 
kimwler hükUnıct vasılasile yakın 
ve uzak akrabafarının hayat ve
va meuıatlarından haberdar o
.luıını.!larını ıı;öz yaş:arı içinde 
yalvanm~rdır. 

Ga:ııetemize ve ııazeterere b8' 
vuran pek çok kımseltt de ayni 
arzuyu tckrarAı.ınışlardir. 
Vatandaşlan uzun teessür ve 

heyecan içinde bırakmamak 
ıçın; zelzeleden kurtulan veya 
yaralı olarak cıkan vatandaşların. 
isi:ırueri ile bunların h&ngi şehir
lere ve ya ha..1a.nelere sevkolun
dultlan hakkında her gün Ai~ 
vasıtas yle liste neşrt beklen • 
mektedir. 

YURTIA YARDIM 
Ankara, 7 (A. A.) - Hareketi· 

L"'Z fe.~ketzedelerirıe yardım için 
teı:ekkul etmiş olan Miui Yar
dım Komitelıeri tarafından dün 
a kşınıuı kadar kabul ediien pa· 
ra, eşya ve erzak teberrüatı ile 
Kızılay kurumu ve bu kurumun 
sevk merkezlerine ya;)ll.an para. 
ve esva sevkiy;..:.ı hakkında al
ınış olrluji;umuı; haberlere naza• 
ran İsı:ıarlada pa.:ıa teberrüat& 
8.600 1 raya varmış ve ikinci par
ti O::arak 3.000 parca eşya Kızı.• 
lav Sivas sevk merkezine ııön.. ı 
derilmiştlr. İsoadada merkezde
ki teberrüat vekıinu ise 12.758 
lirava varmı;;tır. 

. lspartarun kaza ve nclıi:ııoe!e
rındeki teberrüat miktanna ııel n
ce, Şarki Ka.raa{(açta 368, Avv• 
cılrta 640, Ei:ridirdP ı .674, Geçi. 
burluda 250 lira loDJallnll41ır. 

Te.kirda~da merkezde para ıe.. 
~rruatı 7.295 Ira, eşya teber-
rwıtı da 3.825 parçadır. 

Konyada teberrüat 16.000, An
talyada 10.2t>8. İzmirde 69.753 J.i.. 
raya varmıştır, 

.. Denizlin'n kabul etti.il:! teber
ruat miktarı 11.442 liradır 
Divarbakırda 12.873 lira iopi.an

:ını.'<lır. 

Zonııu!dakta. 7.23 parça eşya 1 
toplandıııı gıbı yeniden bir çok 
p.ara teberrüatı da kabul olunmut
tur. 

Mardinde yapılmış o~n ~ 
tıeberrüatınd:ın ewelce Kızılay 
kurumu emrine ııöoderilm ş o
lan 2,100 liraya ilaveten yeniden 
2.300 lira toplanmıştır. 
Avıntabın n:ı:a yardımı 27.447 

1"!. varınııı ve bu kısın 1 sev kedi!
~ bu\un~ 2.565 parça eşya 
ıle 12.702 kılo yiyecek toplanmış. 
tır. 

. Safrırnl:ıolunun teberrüatı 8.600 
;!radır · Bu kazamız ikinci parti 
olarak da 3.0CJ parça eşya ~ön-
dermlştir. ' 

Yozııadın merkez teberrüatL 
2.6~0 IL-a, Boi(aı.lıyan kazasının 
ise 500 liradır. Bunların ~ın
da olarak Yozgattan şlrndi}e ka· 
dar 2.400 parça eşya de 15.000 
kilo I:ulgur ~ 500 tira del!erin• 
de kuru fasulve ııönderllmistır. 
Emirdağda ise, 3.445 lira ile bir 

rok ıriyecek <'lira ve ında maddesi 
teberruu kabul edilmJş bulunu • 
yor. 

---O•OO--

Polonyalılara yardım 
birliği 

Pariıı, 7 (A.A.) - Eski Ameri
ka Reisi Cumhuru Bay Herber~ 
Huverfin müzaheret etmekte ol
duğu Amerika Polonyal.lı:.n bir
liği, harp fccayiinden müteessir 
olmuş olan Polonyalı halka yar. 
dun etmek maksadilc Am ' k 
~zlh . mm 1 açı ı.e ınesai hır· ı· ,,. cakt ı,.ı yapa-

ır. 

Polonya hükfımeti erkanında. 
~eneral Haller'in riyasetindeki 
hır bevet, bu maksatı. yagında 
Amerik.ıya. cideceklir, 
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Halk sürüleri, kafire halinde hep 
(Rafi)in etrafına toplanıyorlar 

Harunürreşide artık bütün ız
tırap ve azaplaiını unutmak için 
tek yol, tek çare kalı)'Ordu; Harp. 

Evvelce Horasan valisi Alı bin 
İsadan ve Semarkantlı genç (Ra· 
fi) den bahsetmiştik. 

Bu Rafi ayartarak aldığı Yah· 
yanın karm yüzünden yalnız 
bir •aşk kahramanı• değil .. Bir 
harp kahramanı da o.muştu .. 
Harunürreş.din Horasan vali· 

sine gönderoiği emir, onun tev· 
kiiini, merl<tbe ters bindirile • 
rek rezil edı.lınesini ve sevgili· 
~innı de em.den alınmasını a· 
mirdi. 

Fakat Rafi bu emri haber alın· 
ca derhal etrafına hır sürü taraf· 
tar topladı. Halk esasen Hora • 
san vafüi Ali bin İsancn zulmün· 
den şi.lr.ayet.çi idi. işte Rafi bu 
vaıı.yet.en istifade etti. 
Başına topladığı kuvvetle Ho

rasan vali,ine ve dolay~ile Bağ· 
dada başkaldırdı. İsyan etti. 
Artık <>k yaydan çıkmıştı. 
IIalk süriııeri, kalıle halinde 

hep (Rafıı ın etraf.na toplanı • 
yor:.ar ve onun kuvvetlerini ço
Aaltıyorlardı. 

H.urunıurre it lbu gaileyi ha
ber aıınca .aoıi ilk iş oıarak .:ie· 
rnerkant isyanını tc(J.p emrıni 
Aıı bın İsaya, yani horasan va· 
lısinc Jıavaıe etti. 

Ali bin l , babl!Sının adını 
:taşı~ an oglunu oa yan.r.a aı~ra!t 
ı:nunun iı.r .kuvvc:.e !:ı<:merl<.::n
da yuruou.. 

O .. :la~ (.Rafi) .;i kend:..lnc 
:rakıp göruyo~ ve ondan hınç al-
a.ak is.iyordu. ı 

~ akat Horasan vaLsinin kuv
vetıerı SemcrAantıı ınt:ıa.cının 
kuvve~lerine mcı.ğlllp o ... duıar. 
hatta Alı b.n İsa b-u harpte ken- ı 
dı oğunu bıle ·kay:oetu. raınız 1 
.kay betmck.e kaımaaı. Asiler tto
rasana da hucum etLı.er. Aıinin 1 

sa • .ı) mı yağmaıadılar. Tarıb.n 
J,.ayoına gore 1 oıuz l:ı.n kEre otuz 
bın oırnem) aJ<.çeyi gasbey leoi -
ler. 

Bu ha.her Harunürre~idin kula-
ğına geldı. 1 

tıaııteye ayni zamanda Alnin 
hem zu1munaen hem ne iaare
'1zllğınaen tekrar balısediıoı. 

Harun, ar.rk ALn.n muoafaa 
eduect"< hır taraıı kalrnaaıgını 
anıamıştı. Dernal azıi lu.rarını 
verdi. 
• Jo'akat Halifenin nıosihat.çileri 
ona şoyle aeailer: 

- 'ıa EmiruımUminin .. Bu işi 
evvelce e.mek guc.;.li. Alı bın 
L.a bugün J:ıı.rçoK mal ve servet 
.sahibıa.r. Maıyt-.inae de kenoi
&.n~ tiıbi bir ,hay il ka.abalığ. var
cuı. Onu azıetmek .. lsyana sev
ke.rnek demek O•Ur. Bır taraf
tan (haf.) ın ısyanı iıe meşgul , 
iken CJ • .l(er taraıtan başımıza cır 
" (loni lsaı _ıta.l.sı çıkarrnıya
lım .• 

Loy le söy liyenlerin ha·kları 
vardı. 

l.ğer o s.racia Ali bin İsanın 
azu ııiın edilmtı olsaydı Arabis
tıın.n lıa:;ına aı;k yüzundcn isyan 
lxıyrağını çeken (Raf.) den da
ha bcskın bır gaı.le muhakkak 
çıkardı. 

lıarunürrE~it, k-eudh;ine nasi
•ı3t edenlerin sözlerini makul 1 
tuld..ı. Ordunun maruf kuman
danlarından (Herseme) yi yanı-
na çağ.rdı. 1 

-Sana, dedi, çok mühim bir 1 
vu.fe ve çok mühim b:r sır tev
di edeceğim. E~er bu sorrı ifşa 
edersen ve eğer bu vazifEyi ifa 
cylerrıezsen kendini daha şim-

e~ maktul bil. EEasen verece-

\ ' ~r<.n:L.iya !._ <.l-..ir 
Buyük adamlardan, üçüncü o- ı 

lar k ·Hmiyeti kabul eoen (Amr 
;\;ni As1 a gelinC'e .. Bu zat, (A • 
rap diıhi'eri) arru;ında sayvlıyor 
ve hal'.€dfa""iyen en mühim iş
lerde or.un reyine müracaat edi· 
Hyorou. 

kim vazife ile tevdıi edeceğim 
ur birib;rJcri ile alakalıdır. Ben 
şimdi seni Horasana vali tayin 
ediyorum. Ancak bu tayin keyfi. 
yetim Hora:;an valisi Ali ışitecek 
olursa derhal asi olur. Sen Hora
sana gideceksin. Hem de yan.na 
kuvvetli bir asker fırkası ala • 
rak gideceksin. Sözde seni ben 
Aliye (Rafi) ile yaptığı harpte 
muavenete yolluyorum. Ve Ho
ra.sana yakl~ırken sen de Aliyi' 
bu yolda haber yollıyacaksın, 
V ak·aki Alinin yanına gidecek· 
sin. O zaman onu hemn tutup 
muhkem bağlıyacaksın ve ondan 
bütün müsııirnanlı.~.n b;ık.kmı 
alacaksın .. (Taberi tarihi: Cilt 3 
sayfa: 510) 
Harunürreşit bu emri Herse

meye verdikten sonra planının 
muvaj'f,ok olması ve gizli emri -
nin meydana çıkmaması içın hal
kı toplıy arak aleni bir h-ü tbe 
irat etti. 

Bu hutbede Semer.kanda, Ali 
bin Isanın yardımına Rafii te -
dip için Herseme'yi yollıyacağı
ru bildiı-dı. 

Böylece vaziyeti Horasan vali
sinin kulağına daha €'VVel is:ıl et
t:rmeK ve or,un şüp!:e:crini çek
memek ga; c~- ne t:ü p etti. 

Hcrse:!l"eye cte· 
- Ordu .ı; nden kendi beğene

ceğin ve aeçeeeğin yır.mı bin ki
şiyı al .• 

En:rini vudı. 
Soıora ciör. mektup aroı. 

Bu mektup.·ro.n l:ı rı Hora -
san vaıu;i Aı, ci.ı haya hiıaGen
di. 

•Senin yardımına Hersemeyi 
gönder: ·orurn. Gr.unla biruk o
larak asi Rafiin hı:kkından ı:.eii
niz• diy<ırdu. 

ik:no; mektup, Hcrserneye :ı-ro-1 
rasan vilaye.ir.in vu.ldığin1 na
t..k beraaı. 

lJçüncü mektup, Horzsana gi
decek or:iuya her ne olursa ol
sun Hersemc:-ye mutlak surette 
itaa.i b:Jdirivordu. 

Dördiir.cü mc,tup ise yine Ali 
bin İsaya r.• tap ed.yor ve vila
yet umururu Hen>tmeye tes;imi 
emrcd.yorciu. 

Bu sonuncu mektupta Emirül
mün:inin şöyle yazır.ıı;t•; 

• Ya Ali bin İsa .. Ya zaniye 
oğlu .. ..>ana benim ettiğ:m ihsan 
şudur ki, ben seı:ıi, çobanlıktan 
em;ıre;~ ~ıka:dım. K.oca Horasan 1 
v:laye.cnı sana verdım. Cemı ve- J 

zirıe: senin iç.n bu i~e varamaz 
dediler. Ben onların bu sözlerine ' 
de iltifat etmedin:. Senden bu 
kadaı- n!me:e Ş'iıkür bu mudur 
ki, Müslümanlara cevrcttin. 1U
ayanm gönlünü yıktın. Halkın 

ytlzünü bencien çevırttin. Şimdi 
Herscme'yi gönderdim ki, seni 
ba{:Lya, n:?.,!•nı ala, nrnhase*ni 1 
göre. Halktan ne almış isen sen

d~n istırtla> ed~ ... Seni. halk ile ı 
yuzleş.ıre. Senaen kimın hakkı 
çıkarsa ala .. Bmacnaley h ubdtn· ! 

deki emareti hemen Hersemeye 
devret. O ne derse itaat et ..• 

•• aı-wr.ürreşit bu m"°l:tupl.arı, 

mubteviyatlarını bildird.lı.ten 

sonra Hersen:eye vcrc.i. 
Herseme de yirm. bin kişilik 

kuvvetle yola çıktı. 

b·'··•hJ•; i... ~"''· l\~rıyat Direktörü. 
A. hA(;l: Baoılclıiı nr: SON TJ::L
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tan (Allah) He onun (Resul) ü
ne iman eLmiş.i. 

Bütün akıl ve iz'an sahipleri, 
art:k putpen:stı:ğin zeval ve in
hidıima yüz tuttuğunu görüyor· 
)ar .. İsJamiyetin, önür.e geçilmez 
b.r sel _gibi her taraf. ,sti..iı ede
ceğine büküm veriyorlardı. Amr, ciddi'n bir akıl ve zekiı 

hzzine.s' idi. Öyle zamanlar ol -
rnu>tu ki, bir tek sözle Kureyş 

kabilesini büyük felaketlerden 
kur armış.. Yine bir tek sözle, 
butün kabileleri biril:irine dü -
şurerfk Arabıstan çö:Jerini km! 
kanlara .boyamıştı ... Ebü 3üfyan · 
erı bunaldığ. zaman ona koş-uyar, 
e ır.üşkiıl vaziyetlerde ondan 
medet umuyordu. İşte, artık o 
da cansız taş ve ağaç parçaların
dan alakasını kesmiş .. yerleııi ve 
gökleri, taşlan \'C ağaçları yara-

* MÜSLÜMANLARIN, HIRİSTİ-
YANLARLA İLK MUHAREBESİ 

Bu sıra<la, mühim bir hadise 
zuhura ı.eldi. İslamiyo:, yine bü
yük bir tehlike geç.rdi. 

Re&ulü Ekrem Efendimiz, es
habı kiramdan (Haris bln Ezdiı 
ye bir mektU'P vererek, (Sefir) 
srlatile (Basra) ha.Jôr.ine gön
dermişti. Bu isliım sefiri Suriye 
mıntakawndan geçerken, (Mu te) 

Yeni K itaplar 

Kanı.at Kitap evinin 
yeni k .' a _>ları 

Kanaat K>tabcv" irfan haya· 
tırnıza büyük hizmeti dokunan 
bir müessesedir. A\lf\lpa harbi
nın husuıe ı:etırdij!i kağıt buhra
nına rağmen, faaliyetini durdur
mamış ve son zamanlarda b:r 
çok yeni eserler basmıştır. Bun
lardan bazılarını Q$ağıya kayde
diyoruz: 
Aşıklar Yolunun Yolcıılan: Ha

lit Fahri Ozansoy'un romanı; Fi· 
yatı 75 kuruş. 

Gider Avale: Aka Gündüz'ün 
romanı; Fivatı 75 kuruş. 

Beyaz Semsiyeli; Ercüment 
Ekrem Talu'nun romanı; Fiyatı 
125 kuruş. 

Avrupanm İekeleti; An.kara 
Kütüphanesinin tar h serisinden 
15 incı kitap, Yazan; Sadri Er
tem. Fiyatı 100 kuruş. 

Mevlana: Ankara Kütüphane
sinin J(enclik serisinden 34 üncü 
kitap. Yazan: Asaf Halet Çele
bi. Fiyatı 75 kuruş. 

Talebeye '.Mua!9<'ret Usulleri: 
Avni kütüphanenin 31 inci kc
tabı: Yazan Samih Nafiz Tansu. 
Fiyatı 25 kuruş. 

Paul Cezanne: Ayni kütüpha
nenin 32 nci kitabı Yazan: Cris
tan L. Klinıısor. ceviren: Şerif Hu
lı'.isi, Fiyatı 30 kuruş. 

Yüz Sene Uyuyan Adam: Avni 
kütüphanenin 33 üncü kitabı; 
Yazan Henri Bernay, Çeviren: 
Muzaffer Nayir. Fiyatı 50 kuruş. 
Yaşamak San'atı: Ayni kütüp

hanenin 30 uncu kitabı: Yazan 
Andrc Maurois, Çeviren: L. C. 

Türk Saz Sairleri Antol<ı.iisi: 3 
üncü kitap, 17 nci asır saz şairlıeri; 
P.desör Fuat Köprülünün eseri. 
Fi··atı 30 kuruş. 

Türk Sn Ş:ıirlcri Antolojis: j 
4 ün:ü kit~P. Gevheri. Profesör 1 
F~t Kö!ll"ülü, Fiyatı 30 kuruş. 

İr.ssnl.ar Alcrnı; Yazan Faik 
Sabri Duran, 330 resmi. 4 levha 
ve 8 tzblovu lht'va rom bu e
ser. ver yüzünd<? Yiısavan ins:ın 
ı• ~ llerindcn llıhislir. Fiyatı 
150 ku.uştur. 

Simali Avrupa Hacitası: Fin
) ndi -a, İ 0kaw•inavya, Baltık, 
İnrrilt<re, Bele k1 V" }lolan:b ı 
'1Ö-tcrir. Fivatı 20 kurustur. 

Gam Cephesi Haritası: Fran
sa. A'.manya. Bt"1dka. Fe!ernc-nk. 
Lükeenbum ve isvicre hlldutbrı 
ile Majino ve Zigfrit rnü;tah kem J 
hatlıırını ~österir. Fiyatı 20 ku
r:ı•tur. 

T::kvirni Ragıp 1940: Bu takvi
min veni .... i::di~imi~ s~ncve ait 
olan rnvısı favda'.ı malumatı ve ; 
Viyanı.da b•sılm1" ııü"<'l bir Tür7 1 
}·'·-e haritasını ihtiva etmekte- 1 
d~ • 

Kanaat Kitabeı.-i kısı bir müd
det zarfında bastıl!ı bu eserlerden 
baska Üstad Hüsevin Cahidin cok 
kıvmetli yeni bir terceme coerini 
daha ba,makta olup yakında 
nesl'('<l('~e k tir. 

Krnaat Kitabevi sahibi 
fı·,as Bavarı. buhrana rai!rnen, 
ne<ir faalivetine devam yolund:ı 
k\ mu\•afflkıyetind<:n do:avı teb
rik ederiz. 

A 
.J 

A NK. R 
6• 2. 940 

1 s:erlin 
100 Do1ar 
l.ıO r n:. 
lJO Liret 
lJU l;viçre Fre. 
lvO 1' ior.n 
100 Rayişmark 
lvO Beiga 
100 Drahmi 
100 Leva 
100 Çek kronu 
lJO Peçeta 
100 Pecgo 

E>bam ve 
Erg:ni 

.Kapanıt 

5.24 
13J.J475 

:rnıo.; 

6.7o25 
[~.4375 

C9.!>675 

22.06'25 
0.97 
1.6025 

13.~65 
23.6~ 

tahvıliıt 
19.79 

mevk . ..r.de, Bizans '-Sl<erleri ta
rafından tevkif e<!d<li. Ve Bi -
zansl·ların .3uriye valisi ol.an 
(ı;iercölı in nczdine gönd~rildi. 

$;.:r.cil, Suriye ası!z~dz1eriıı -
dtndi. tOr.oooks) mezhcb.01ı ka
tul etmL~ ve Bizansl.lann hı.zrne
tine girm.şli. 

Bu adam, (Sefir, Hiıris)i bôz
zat .Sı. • .;V-.t> t.l~ı. Vaz..ie~inı öğ -
r':'nd~ Fakat Bizanslıiara ve Hı
rıı.iı.yan.ara tir nümayiş olsun 
diye, bedbaht (Har.s) i feca.çı
l:lcia ittiharn o::!erek, halk huzu
runda onun kafasını kcsı.irdi. 

Bu acı haber Medineye vas•I 
olduğu zamam, R~su-lü Ekrem E
Icndim:z son derecede mütees
sir oldu. Ve derhal, İslam ordu
sunun Eeferber olmasını emir 
buyurdu. 

(3 bin) kişilik b:r ordu teşek
kül etti. Resulü Ekrem Efendi -
miz bu ordunun kumandanlığ•nı 
kendi azatlı kölesi, (Zeyid bin 
Harise) ye verdi. Fakat, (Suri
ye) gibi uzak bir mınta.kaya gi
decek olan bu orduyu, büyük 
l:fr dikkatle teftiş ederken, bü
yük bir iht iyat gösterdi. Ordunun 

~ ..... ... - -- -
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Amerikalı gözüyle Tasfiye halinde bulunan 

Şirketi Ticariye, Sı
naiye ve Maliye T. A. Finlandiy a Şirketi 

Hissedarlar umumi heyeti, 
aşaRıdaki hususları görüşmek Ü· 
zere 16/2/940 tarihine rastiıyan 
Cuma günü saat 10.30 da Şirketin 
Galata Karamustafa sokak, Ho
vakinıyan han 4 üncü katta kain 
idare merkezinde adiyen topla
nacaktır. Şirket nizamnamesi 
mucibince en az yirmi hisse sene 
dine malik olanlar asaleten veya 
vekaleten müzakereye 1$tirak e
debilirler. 

Finlerde milli onur, 
milli namus demektir 

8 2 kanun Pazartesi 
12.30 Program, ve memleket sa

at ayarı, 12.35 Ajans ve meteo:o
ji haberleri, 12.50 Türk müzi)ti 1 
(pi.) 13.30/14.- Müzik; karışık 
hafif müzik (pi.) 

18.- Program, ve memleket 
ra)tmen dahil! tamamiyetlerin!, saat ayan, 18,05 Müzik: Radyo 

orkestrası, 18.40 Konuşma (Fu-
müftehir olduıkları şahsiyetleri- zuli hakkında), 18.55 Serbest sa- ' 
ni muhafaza yoilannı buldular. at, 19.10 memleket saat ayarı, 

•Bıı şimal memleketinin va • A ians ve meteoroloji haberleri, 
1anseverleri, sessiz, çetin ve gül- 19.30 Türk rnüz ği: Fasıl heyeti. 
mez hır halk.ır. Zaıiın bir iklime 20.15 Konuşma: (Pu;euluk), 20.30 
karşı mütemadi idamei rnevcu- Türk müziği: Karışık program, 
diyet mücadel~i tabiidir ki, in- 21.15 Müzik: Küçük orkestra (Şef 
sana hafifmeşreplik vermez. Ka· Necip Aşkın). 
dınlarında bile bir demir salabe-
t! vardır. 1 - Hans Löhr : Bavyera vals-

,:ıvıetanete olan iştiyaklan on- leri. 
1an büyük bir tahwnmüle sev- 2 - Brahrns : Macar Dansı, 
keder. Sauna denilen Fin ha· No. 8 
mamı buna bir misalciir. Altın- 3 - Franz Lehar ; Eva opere-
dan yakılan a'teşle iyice iı:ızdırıl- tinden Potpuri. 
mış büyük t.ış:arı muhtevi, ıxn- 4 - Waldernar Gibish : Çakır 

Finli!re dünyanın her tarafın
da ve biliıassa Birleş..k Arneri
kada büyük bir sempati gii&te • 
r.ımektcdır. Bu sempatıye en bü
yuk :rebep meşhur sporcu Nurıni- · 
nın rnemıcıı:eıi lehıne Amerika
da yaptı~ı müessir propaganaa, 
Finıandiyanın harp borçıarını 
santimi .hant.ımıne ödemesi ve 
F'ınıerin .amamile kendi halle -
r.nde demokrat bir mılıet olrna
sıcı.r. Thc ChrIBtıan !:><:.ence Mo
niton isimli Amerika m<crnua.sın
oa tam i.ı.r bene evvel çıkım, .ta
kat taarruza uğramış 1' inlanaa
ya Amerikanın sanki bugünkü 
b.mn;ıtısini ve ı.<0bcplerini çok 
ev-ıeldcn gös.eren b.r yazı:yı hu
lasa olarak ~aJııya terc:ürne edi

• ceresiz, çatısılll:lakı ufak bir a- · kevf'im (\'iyana şarkın). 
cıklık dışında her ta1'afı sım sı- 5 - Arno N aundorf : Arzu 

Hissedarların toplanma tarihin
den en az on gün evvel hisse se
netlerini Şirket"n idare merkezi
ne ve yahut mıL.i müesseselere 
tevdi ederek mukabiliniie ala
cakları makbuzu ibraz etmeleri 
iktiza eder. 

Ruzname 
1 - Tasfiye memuru ve rnüra

kip raporlarının okunması ve 
tasdiki. 

2 - 939 senesi bilançosunun 
tetkik ve tasdiki ve tasfiye me
murunun ~n muamelatından 
dolayı ibrası. 

3 - 940 senesi için mücakip 
int-habı. 

DOKTOR 
yoruz. 

·Bir Fini, memleketine verdi
jti ~.m olan ::ıuomi keıirnesmi 
sôyıorkcn ı~itn-.cııs.nizl O, bu ke
l.meye bütün ruhunu koyar. A
navatan .:iuomi onun ouşunce -
krmde, hareketıermde, ruyala
r.r.da daima m<vcuttur. 

•.l' aka .. ı.·ın valanscverliği ken
disJıi oyic- tarzJaroa tEoz.ruz e~
tır.r k~ v,arıp göriinür,1'in1cr bü-

u.ı: ev...t.ıan bıbe •. us (1) un 
.n:uzi,ği ın İ1s.rareLi .. şu rıar; 
atı. ... lı~ ko~uı.:rın, b .. l ~a cm -
saswı Pa«vo ı~ı.;.rmı .tr •• araun
Clan tem.su c.jı.ı..cu uz.un rr.t .... aıca 
_va 1~.1ar.n mW..h.ş rr.era~ı.s:o~r -
ı~ü . .bu ıAı eı.u~hWlJ.Uh u "ıart.a va-1 
tdnı ı:..r Lazy 1.-.tca cıı:>ıımuştur: 

1 

•Çarın ·b·u~un rr.iı~ı ull~ur:ce ... 
leri (.z.rr.iye \'C l1'ını.:rı .rtus1<:.ş ... 
t~ırr.a~a ~e~c-ooü.) c~tıği gun~c -
r1n <.~vc:.mınca, at:Lt;n: rr.l.:>aca -
kaıar kaıaoaııK bır ha.<.c top -
lanma;; ır.ncretı. rir.oen bır y -
c.ı ve bır 1' in ıçin C,.lifa aı:rbe 
vurmak youar!nuan 1J.r1 beyr.cl
rnLeı. yar~.ar.oa ı0ir rr.:iısaoaka 
k"-Zar.mak L 

•.du Karanlık itisaf günlerinde 
S:belius büyük b.r ~kıa Jo in 
t.urriye •i ıçın çah:,.ı. Onun bü
yi.ık (h 1~nianaia 1 ~arkısı ır.em -
k:Cetinin ruhunu ve eır.eLerini 
o kadar aç:kça üad~ etmiştı ki, 
F.n dinleyiclı~r:n va.ani tehev -
vürlerini kamç•lamıs ve çarLk 
za'cıtasının nihayet kendisini ic
rayı san'a~tcn ınenetınesini in -
tc~ eyl:mişti. 

•Bugün sayısı 6000 ve azası 
800\JuU o:an müstehlikler koope
ratifleri de Finlcre vatani gaye
kri, kuvvetlenmeyi, milli tesa
ı;llriü öi(re~mek hususunda ay
rı b:r amil olır.uş.ur. 

•Fin.erde vatamevcrlik ken -
dis:ni digcr garip bir tarzda da 
g0sterir. Bu kadar çok harplere 
sebep olan •milli onur., F:nler
ce rr.illi r.amuskôrbk manasına 

geLr. Borç alan para geri veril
ır.e!id:r. Finlanda Birleı;'k A -
rr.erikava sekiz buçuk milyon do
larhk harp borcundan bugüne 

kı kapalı, bir kulübe tasavvur (vals). 
ediniz. Çıplak bir ~'in bu taşlar . 22.15 Memleket saat ayan, A- Feyzi Ahmet Onaran 
üstüne, kendisi ve diğer Finler ians haberle:i; ziraat, esham -
sıcak buhar bulutlariyle kusatı- tahvilat, kambiyo - nukut bor-

Clldl7e ye zlihrevlye mtltehu~"' 

Paıar hariç her c ün sabahtan 
akşama kacbr lıncaya kadar, masrabalarla su sası (fiyat). 22.30 Müzik ; Oda 

atar. Hepsi bu bunaltıcı bava müziiH (pl.), 23.- Müzik: caz-
içinde raha·tca sırtüstü yatarlar band (pl.), 23.25/23.30 Yarınki 
ve ufak değneklerle derileri sız- I program ve kapanış. 

Adres~ Babıilll C'alatotiu 
yoku,u kö~eslnd• No. «S. Td. 2J89t 

layıncaya kadar biribi.lecine rna- -=========================sai yaparlar. Ondan sonra - e- I"' 
l!er ister~niz· on.arın bu boğucu ••••m.,.•••••••••••--·..11•••••S1•11!!!1 
ve bunaltıcı buhar bulu lınından 
rıkarak <en cıiUıklar la buzlu bir 
11ö._, veya bir kzr vı {<ınırun içine 
daldıklarını eöz önüne getiriniz. 
Fınier evlc;.inc en mc<lern tec
hizatı koydukları halde hamam 
tesisatını - ke;1dil.erin~ pek yu
mu<ak l'elec;:ği korkusivle - de
iiistirmekten umumiyetle ç-ekin
mi~!crdir. 

•Finlerin haklarında malumat 
vcrı:ken gururlandıkları Finlan
diya !'Ölü ve ormanlarının p:k 
ulvi bir manzarası va:dır. Fin
ler bu manzaralar kadar halkın 
yalnız vüzde birinin okuma yaz
ma bilmemesiyle de haklı ola
rok müftehirdirler. Halkın yüz
de doksanı. sihirli ve hecelen -
rnez bir dil ~lan Finceye anu
dane merbuttur. Üst tarafı İs
V"eÇCC konu!'llUlkla beraber da
ha az koyu Fin dE aildUer. 

Hükürnet merkezi ııcniş ve te
mizdir. Mimari modern. cür'et
kıir ve oriilnaldir. Bu sehrin 300 
bin halkı hinterl.anttaki dij!er 

O vl f O niz y ilan U. Müdürlüöündeq 
=-==-.. ---1 - Tem K:dıkciv iskele>1 da.ıilını.!..!..: büfe 13 K. sı;ni 19W ta-

rihinden i,ibaren 31 Mayıs 1940 payesine kad:ır acı'.t eksiltme su
retiyle kiraya verilec:?ktir 

2 - Dört buçuk aylık muhammen kira bedeli 634,50 lira olup 
muvakkat teminatı 47,58 Jiradı;-. 

3 - Eksiltme 15 K. S:ni 1940 tarihine rnüsadif paza,,ıesi günu 
saat 10,30 da Umum Müdürlük a ım .atım komi,yonunda y2pıla
caktır. 

4 - İsteklilerin >:ırtlan öğrenmek ıcin he•· guıı Abi1enıe lll~Jür· 
lüğüne eksiltme için yazılı gün ve saatte komisyona "t?lmde:i. 

(10889) 

İstanbul Levazım Amir~iğinden : 
2 No. lu Dikimevi terzi ve çadır kmmlımna gece ekibi için işçi 

alınacaktır. Bu ekip on beş günd~ bir giindüz ckibilc lehdilen ~alı
şacaktır. İsteklilerin a~ağıda yazı"ı vesailüc Tophanede 2. No. lu 
Diliimevi müdürlüğüne müracaa~ları. 

1 - İstida 
2 - Polisce musaddak hüsnilh•I varakası 
3 - Tifo aşı kağıdı (1074) (119) 

kardeşini ı?ibi fıtreten dC"mok- 1--------------------------
rattır. Burada tam bi:- sınıf fark-
sızlıi(ı vardır ve eTkeklerle ka- 1 
t~~:.ax arasında hiç bir fark yok- inhisarlar Umum Müdü r lü ~üı1d~n 
.Finler hiçbir zaman koyu vatan ~---••1ı-•ı••••••••••••••••111111111•m• 

severliklerini tecavüz at.eşile a-
IEvlememislerdir. Hic kimseye 
hükmetmek, hiç bir kimseyi si
yasal ve kültürel tahakkümleri 
altına almak dü<üncesinde del!il
dirler. Hüı: olmak, kendi halle
rine kalmak ve herkesi kendi ha
line bırakmak ... Suorni'nin um
deleri işte bunla..dır .• 

(1) Bu mil!l bestekar 1865 de 
~, ~ 1ı11.çtur. 

1 - Müfredat hstesı mucibince 26 kalem rnuhtdif NlıJovat le
vazımı paz:ırlıkı.ı satın alın~caktır. 

2 - Muhammen bedeli 525 Jira muvakkat teır.i:latı ;:!l.37 lirad.r 
3 - Pazarlık 10/1/940 ~arsa;nba gü:ıü saat 15 d~ Kabat şta 

levazım ve mübaya31 ~ube>indeki alım komısyonunda yapıla • 
caktır. 

4 - Müfredat ı:stesi her ııün sözü geçen şubeden parasız alı
nabilir. 

5 - İsteklilerin pazarlık için tayin edilen ııün ve saatte c 7,3 
güvenme paralariyle birlikte mezkıir komisyona gelmeleri. .5j, 

- ----
kadar beş mil yon dolarını öde- ı !!!!!!!!!!!!!!!!!'!"!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!'! 
diler. Gümrük muhafaza genel komutanlığı lstanbul 

.evazım amirI;ği satınalma komisyonundan 
ı - 3/1/940 günü eksiltmesine istekli çıkmıyan Muhafaza me

rnuur.:arına mahsus YiV cıf< kundura için 18/2. Kanun/940 peneırıbe 
günü saat 15 cie tekr.tr .,.e k-•P.llı zarfla eksiltmesi yapıl.acci<tır. 

•F.nlanda istiklali ancak yirmi 
küsür senedir. Fal·.~t Baltık ile 
arktik aras ndaki sahada yaşıyar. 
bu mütecanis millet kendisini 
daima ayrı bir ırk halinde gördü 
ve takriben yedi yüz sene İsveç
lücr;e b !eşik yaşadıkları halde 
daima F:n kaldı. Napoleon mu
Jıaceb<:leri sırasında Çı:rın ha -
~in .oar~i altına düştükr. Buna 

kumandanlarını bir araya toplı- ı 
yarak: 

- Kumandanınız, benim ev
lad;m ır.cs<l!i>esindc olan Zeyid l 
b.n Hariseciir... Şaye~ Zeyid, J 

muhar\.. bede şehit oıursa, onun 
yerıne Caicr bin Ehi Talip geçe
cekt.r .. O da şehit olursa, Abdul
lah b.n Revaha onu istJıliii edt
cekt:r. Eğer o da şehit olursa, 
müşavere edersiniz. En müna
sip bir zat: kumandanlık maka
mına geçirirsiniz. 

Dedi. 
İslam ordusu, süratle Suriye 

hududuna doğru ilerlemiye baş
ladı. Şerci), bunu haber alır al
maz, Rum ve hıristiy an Arap -
!ardan büyük bir ordu toplıya
rak İslam ordusunu 3urtye hu
dudunda (Vadiülkura) da kar
şıladı. 

İlk çarpışmada, İslam ordusu 
büyük bir galebe kazandı. Suri
ye ordusu dağıldı ... Fakat Şer
di, derhal kendisini toparla<lı. 

Sür'atle büyük bir kuvvet daha 
topladı. (Muan) da tekrar Müs
füman ordusunun karşısına da
yattı. 

A:.:t KERLIK U~LER I 

ASK.ERE DAVET 

Fatih Askerlik Şubesinden: 

Şimdiye kada; hiç askerlik et
memis 316 - 334 (dahi.) doğ. 
cezalı, eczasız ve geçen celpte 
namlarına davetiye gönderilen 
133~) doğ. (Topcu) sınıfına men
suı:ı erat sevkedi.eceklerindEn 
hemen şubeye müracaatları. 

Bu sefer, çok çetin ve kanlı 
bir harµ vukua geldi. Resulü Ek
rem Efendimizin tayin buyur -
dukları kumandanlar birer bi
rer şehadet mt'rtebesine erdi. İs
lam kumandanlan tarafından 
(Halid bin Velid) seç!lerek .ku
rnandan mevkiine geçirildi. 

Hal!d, son derece cesur ve harp 
işluinde cidden mahirdi ... Ku
mandan! k mevkiine geçer geç
mez, İslam ordusunu derhal mü
sa:t bir mevkie çekerek büyük 
bir meydan muharclıcsine mec
bur etti. 
İslam ordusu, çok müşkül bir 

vaziyette kalmıştı. On misli faik 
düşman kuvveti, bu küçük ordu
yu her taraftan ku~atmıştı ... Ha
lit, o gün emsalsiz bir kahra -
manl>k. gösterdi. Elinde do.kuz 
kılıç kırmak suretile düşmanla 
çarpışarak düşman çemberini 
yardı. Ordusunu, çöllere dof!ru 
çekerek, esir ve yahut kat Um 
tehlikesinden kurtardı. 

Resulü Ekrem Ef~dimiz, (Ha: 
lid) in bu büyük hizmetini tak
dir etti. Kend isine: 

2 - Nürnune ve şa~tnameleri komisyondadır. GörUl€bilir. 
3 - Muhammen bedeli •5187• ve ilk teminatı 390 ıiradır. 
4 - isteklilerin 2490 sayılı kanunun tarifatı dairesinde hazırlı· 

yacakl.arı teklif mektuplarını muayyen zamandan bir saat evveline 
kadar Gaı'.ata Mumhane caddesinde İbrahim Rifat hanınd3ki ko-
misyona vermeleri. cl54• 

(Allahın, dü~man üzerine çe- 1 
kiim:ş k'hcı) 
Unvanını verdi. 

* Bu muharebe, muhtel!'.f ıebep-
lerden dolayı çok mühımdi. 

Birincisi - İsliımlarla hıristi
yanlar arasında yapıl.an ilk harp
ti... İslamiyetin k.ymetini tak
dir eden ve bilhassa Resulü Ek
rem Ekndimize karşı büyük l:fr 
hürmet besliyen Bizans İmpa
ratoru (Herakliyos) eğer o es
nada yine Suriye mıntakasında 
·bulunmuş olsaydı, hiç şüphesiz 
ki, bu harp vukua gdmezdi. Har
be, (Şerci]) in düşüncesizliği ve 
bilhassa, hıristiyanların gözüne 
girmek için lüzumsuz bi.r nüma
yiş yapmak istemesi sebebiyet 
vermişti. 

İkincisi - Resulü Ekrem Efen
dimiz.. yalnız ehli isliıma değil, -
bütün insanlara karşı ne derece 
y\ik.sek şefkat hislerile mütehas
sis oldu.klar:nı bilhassa bu mu
harebede göstermişlHdi. Çünkü, 
pek çok sevdikleri (Haris) in, 
vazife uğurunda şehit olmasın
d<ın son derecede müteessir ol-

makla beraber, onun intikamı • 
nı almak için hazırlanan ordu 
hareket ederken, ordunun kar
şısına geçmiş .. Parlak bır hıit'be 
ile askerlerine vazüelerini izah 
eylerni•ti. 

Bu izah esnasında, bilhassa şu 
noktalar cal.bi dikkatli: 

1 - Bu harp, bir (hak davası) 
ndan ibaretlir. Buna binaen, bu 
dava uğurunda mücahitlerin 
gösterecekleri cesaret ve şeha
met eserlerinin mük8iat.nı, hiç 
şüphesiz ki, Cenabıhak, dünya 
ve ahirette vcrecektir, 

2 _ Mücahitler, galip geldik
leri takdirde, ancak düşmanları
nın umumi hazinesinden gani • 
met alabilecekler .. Muharip ol
m,yan halkın mal ve canına 
kat'iyyen göz dikmiyecekler .. E
linde silah bulunmıyan kimseli!' 
re bir damla bile gözyaşı dök • 
tfu.miyeceklerdir. 

Resulü Ekl'<m Effndimiz, hüı. 
belerine hitam verirken asker -
!erine bilhassa insaniyet ve fazi
let hislerini hatırlatt:ıaı:. 

(Arkası tıaT) 

t 


