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ooGu VE CENUP AVRUPASINDA SULH VE 
BELGRADDA 

VERiLEN 
KARARLAR . EMNİYET MUHAFAZA EDİLECEK 

("' . . . • ,,, ,,, . . ,, ,,, • ... .. ... .. "' 'V' ... ..... , 

way .. i •ulhu muhafaza ve mıit•lıabil emniyet 

olan bir ittifalı wetiriyorlardı da ondan, 

Yazan: Abidin Da.ver 
Türkiye, Harp başamadan dört 

ay evvel, 1939 mayısında lngil -
tere ile, ayni senenin haziranın
da da Fransa ile bir anlaşma yap
tı. Türk • İngiliz ittifakının te -
uıel atıldığı gündcnberi de Al • 
manya, Türkiyeye karşı açıkça 
cephe aldı. Nazi Şeflerinin, emir
lerine göre yazı yazan Alman mat
buatı, bir Alman Nazırının ida· 
re ettii:i Alman propagandası ve 
Alman radyosu aleyhimizde şid
detli neı;riyata ba~ladılar; bu • 
ıııınla da kalmadılar, Türkiyenin 
!cinde dahi Türkiyeye karşı pro· 
paıcaııda yapmak cür'etini gös • 
terdiler. Nazi Nazırlarının idare 
ettikleri Alman sanayii, Alman 
tacirleri de, Alman vapur kum· 
panyaları da ayni yolu tuttular. 
Alınanya ile hududumuz olma • 
dığı ve binaenaleyh Almanlara 
karşı kullanılmıvacağı aşikar ol
masına rağmen, Alnıanya ve 
Çekoslovakyaya ısmarlanmış si
lilhlarımızı vermediler; lokomo
tiflerimizi, vagonlarımızı ver .. 
mediler. İnsası ikmal edilmiş ve 
denize çıkmak üzere olan Batıray 
denizaltı gemimizi harpten 15 
~n evvel müsadere ettiler. İs -
taobulda, Haliçte inşa etmekte 
oldukları denizaltı gemilerimi -
zin Almanyadan gelen bazı kı· 
sımlarını, İtalyan \'e Bulgar li · 
manlarına ıcönderdiler. Bu de • 
nizaltı gemilerimizin yapılma -
aını durdurmak için her çareye, 
hatta umumi l:YCV yaptrrmağa bi
le bsvurdularsa da gördiikleri a
ziınkiirlık karşısında, işe devam
dan başka yol bulamadılar. Al • 
man vapurları İstanbula kadar 
getirdikleri Türk tacirlerine ait 
parası ödenmiş n1alları Bulgar 
limanlarına çıkardılar ve 'J;ürk 
tacirlerini ziyana soktular. Bu 

bizi ele ı:eçirerek istediği yolda, 
istediği şekilde ylirütecekti. Bu 
itibarla bitaraf da kalsaydık, bir 
kaç ay içinde ister istemez Al· 
manyanın kucaf:ına düşecektik. 
Alnıanyanın ınüttcfiki ve oyun
cai(ı haline geldikten soorıı da, 
yine 1914 de olduğu gibi, ergeç 
IMrbe miiduhnle ettirilecektik. 
Çünkü, Türki}enin siyasi, coğra
fi ve sevkulceyşi vazi)·eti, Al • 
manvnnın istediği gibi, harbin 
yakın ve orta şarka yayılmasını 
temine çok müsaittir. Almanya, 
1914 deki gibi Türkiyeyi, boğaz
lnrı İngilizlerle Fransızlara ka· 
patınıya icbar edecek, Roman -
yayı çi~iyerek Balkanlara ve 
kara, cenize inecek, İstanbul bo
ğazından atlayıp Irak, Suriye -
ye, hatta Mısıra taarruz edecek
ti; İngilterenin Hindistan yolu· 
nu tf!..hdidc kalkışacaktı. Bunun 
için 1914-18 de olduğu gibi, Türk 
ordusunu, Tiirk knnını kullana
caktı. Mu';affak olacak mıydı? 
Hayır olamıyacaktı; fakat mes'e
le, muvoffak olup olmamakta 
değil, Türkiye gibi bir mütte· 
fik kazanmakta ve bu nıütte · -
fik sayesinde, İngiltereyi bil -
hassa Irak petrolleri, Siiveyş ka· 
nalı, Hindistan ~·olu gibi can da· 
marlarından tehdit edl"l"ek şar • 
ka büyük kuvvetler tahsis et -
miye mecbur eylemekte idi. Bü
yük Harpte, yalnız İngilizler, 
Türkiye cephelerine 2.550,000 as
ker sevketmisler ve 262,604 kişi 
zayiat verınişll"l", milyonlarca İn
giliz lirası harcamışlardır. 1917 
nihayetinde, garp cephesinin en 
buhranlı zamanlarında Türki -
ye cephelerinde 880,000 İngiliz 
askeri haTp ediyor ve bn kuv -

(.1rkası .1 ;;..,e;; satıfada) 
ABİDİN DA VER 

vapurlardaki gazete kağıtlarını ' --------
da vermiyerek akıllarınca Türk 
ınatbuatını kağıtsız bırakıp sus· 
turmak istediler. IIüliisa, Alman
ya, daha harpten evvel, İngil -
tere ve Fransa ile sırf kendi yük
sek milli menfaatlerini düşiine
rek Almanyaya karsı bile olnıı
Yan tedafüi bir ittifak akdetti
i(i için, Türkiyeye ildeta düşman 
tnuamelesi yapmıya başlamıştır. 
Almanyayı böyle yapmıya sev

keden sebep nedir? Bnnu tahlil 
edelim, Türkiye, İngiltere ve 
Fransa ile dost olur olmaz, Al -
tnanyaya kar~ı hasım bir cephe 
alınanııştır ki, Almanyanın da 
lDukabelede bulnnmakta haklı ol· 
duloınu kabul edelim. 
~manya, 1914-18 harbinde ol

duJl'U gibi, bu harpte de Türkiye 
ile ittifak etmek istemiyordu bu 
ll_ıii!tefiki elinden kaçırdığı için 
••nirlenmiş ve bize karşı, işte bu 
\•heple husumet göstermiye baş
ı::ınL~tır, Gerçi, Almanlar, res
r~11 Ve ıahiren Türkiyenin bita
ist kalnıasından başka bir şey 
Bnı•:tııedJklcrini söylemiyorlar 
kü Ilı~~ bu, laftan ibarettir. Çün-
u '. 'l'urkive inailtere ve Fl'aıısa e ıtr · h S&yd •fak etmeyip de bitaraf kal· 
~ak ı, Almanyanın elinde oyun· 
ya ;!.mı~a mahkfundn. Alman-
7S'. . Ul'kıve ihTacatının yüzde 
&ad!nı satın almak suretile iktı· 
dl hlkJ~ıza. ha.kimdi. Bu iktısa
nü t ınıyetı, sıyasi tahakkümü
lana e:;n İçin bir iüet olarak kul-

e ve 1914 de olduiu Kibi, 

- '-1 B gil. rI -

~ ~AVIF'A 

Sel6r i izzet Sedes, 
Kemal Koçer, Osman 
Cemal, Ht '!tit Nuri, A. 
Şekip, Ad ne n Akın, 
Faik Be r cm en' in 
yazılarından başka 

isken der F ah;eddin'in 

~O<Clb!Jll< 

Köşesini, bugün neşre 

ba şlcıdığımız her kadın 

ve genç kızın zevkle 

takıp edeceği 
1 

Nazan S. ~edes'in 1 
EV-~4DlıV-AJODA 

Sütunlarını 5 inci say-

famızda bulacaksınız 

• 
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Balkan 
tehdit 

devletlerinin kat'i bitaraflığı karşısında, 
ve tazyikin faydasız olduğu meydana çıktı , 

Saracoğlu ve Metaksas ~=~~ Almanya Balkanlardan 
Belgraddan ayrı I d ı I ar ~~!~;;~~:~:~~i=ti~~a~;d~~ ı garbe dönmiye mecbur 
Hariciye Vekilimiz Sofyada Bul

gar Başvekili ile görüşecek 

Daiml Konsey azasının sa -
mimi ve itimat verici bir Jıa~ 
va içinde yaptıkları görüş te
atisi aşağıdaki hususların itti
fakla miişahede ve tetkikine 
imkan vermiştir: 

1 Bir Bulgar hey, eti 11 şubatta Bel. 
· gradda müzakerelere başlıyor 

1 - Dört devletin doğu - ce
nnp A\TUpasında banş, nizam 
ve emniyetin muhafazasındaki 
müşterek n1enfaatleri, 

2 - Dört devletin, Avnıpa
mn bu kısmını harpten koru
mak için bugünkü ihtilaf kar
ışısındaki vaziyetlerini muha
faza suretile tamamen mus
lihane olan siyasetlerine de • 
vam hususundaki kat'l karar
lan, 
S - Dört devletin hiçbir kim
senin aleyhine müteveccih ol
mıyan Antantta birleşmiş kal
mak ve aralarından herbirinin 

\ 

hak, istiklal ve milli toprak -

1 

!arının korunmasına miişterek (. 
(Arkası 3 üncü sayfada) ....... ~.~~:..ı.Jo~~---......... """""'"""""'--......... ~ "' .~ 

Harici.ye Vekilimiz Romanya seyahatinde Meçhul Asker iibtdesinde.1----------
Be!grad 4 (1KDAM muhabi- ?on ekspresiyle Belgraddan ay>-

ri Telefonİa bildiriyor) - Balıkan ırılmı.şür. Ayni tren.le Yun.aniS' 
Antantı konseyine işlirıık eden tan Başvekili Metaksas ve Ro
haıriciye vekilimiz Şükrü Sara- ımanya Hariciye nazın Gafen-
eağ'iııı bu ıı;cce saat 23 de Seınp- (Arka•• 3 üncü sayfa.da) 

• LA 
Sovyet taarruzları 
, şiddetle devam ediyor 

On üç Sovyet tayyaresi düşürüldü 
IHelsiniki, 4 (A.A.) - Ladoga 

gölünün şimaoindeki Sovyet taz
yioki devam etmekte ise de hafif
aemiştir. 

Fintler Kitte1uomas ve jio Mo-

nehmi mı.ııtaJralarında mukabil 
taarruzda bulunuY'Orlar. 
Sum.ma'nın cenubundaki Rus 

hiicuıınu filen püskü.rtühmüştıür. 
(Arkası 3 ünc!i. sayfada) 

Büyük taarruza hazırhk 
Almanya yedi sınıfı 
daha seferber ediyor 

Dominyonl47- Narın Eden 

EDEN'IN 
NUTKU 
"Büyük kuvvetimiz 
büyük hürriyeti1niz
den doğmaktadır ,, 

Lon<lra, 4 (A.A.) - Dömin
vonları nazırı Eden Stratfordaı 
söyledil!i bir nutu!kta Büyük Bri
ta;,yava karşı Göbels'in alaylan
nı ve Hitıler'in hakaretlerini red

Aıınsterdam, 4 (A.A.) - 1897 • 
1904 Alınan ihtiyat sınıflanııın 
silah altına davet edihrtlş oldu
~ Maasbodc gazetesinin Alman 
cephesi muhabiri tarafından biDI-

dir~ektedir. Bu muhabir, di- detıtiMen sonıra mali mükelleti
ller ib.tiyat sınıflarına mensup bar '!'!tl·ıere temas eylemiş ve bu mü
zı efradın da seferber edilaniş ol-

1 
kelelfiyetlerin yarısının verııi'.el'-

dulıiıarmı iJAve etmektedir. le kaoatıılacai(ıru bi)dirmiştir. 
(Arkası 3 üncü sayfada) (Arka.n 3 üncü sayfada) 

Londra, 4 (Husust) - Balltaıı 
konseyi irtimaları ha:lokıncla mü-

talea serdeden siyasi malıfi!ler, 
Almanyamn Balkanlarda ve bil
hassa Romanyadaki faaliyetini 
hatITlatarak diyorlar ki: 

Balkan ilronseyi toplantıların· 

da 'fl" l:tefikan kabul edilen iktı.
sadi bit3'1'ailık •!<.'.lrarı Alıınan teh
ditlerine ceva~hr. Alrnanyanın 
iktısadi vaziyeti Ba]kanlarda taz
yik icrasiyle düzelemez bilakis 
fena neticeler verebilir. 

(Arkası 3 iincü sayfada) 

Birçok yerlerde şiddetli 
sarsıntılar devam ediyor 
Felaketzedelere 

Ankara, 4 (iKDAM muhabirin
den) - Buxaya "e!en haberiere 
göre, felaket mıntakasında sar
sıntılar devam etmekıtedir. Nik
sar, Zara, Suşehri ve Erzincan 

yapılan yardım 
da yeni zelzeleler olmuş, evvel
ce hasara ul!rıyan evlerin bir 
kısmı yıkılanıştır. Diğer taraf
tan felaketzedelere yapılan yar-

(Arkaın 3 üncü sayfada) 

Eminönü ve T aks.imin 
müstakbel şekilleri 

1 
1 
• 

lıtanbul 
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Universitede lngiltere ile 

Avusturya davası Osmanlı impa
ratorluğu iÇin ebedi dava olmuştur 

Yetmiş köde 
açılacak oku
ma odaları 
Bunlardan başka kütüp

haneler kurulacak 

yapılan ticaret 
hararetleniyor 
İngiliz fabrikatörleri 
ve tacirleri temasa \ 

Maarif vekili 
şeref ine çay 

Rektörün verdiği çayda 

profesörler de bulundu Lala Mehmet ~; Kuyucu 
Mırr<ıJ. paş;ı, Tiryaki Hasan pa.
ş l{ibi ·ı tidar sahibi vezirlerin 
o srraı!a ordımun başında bulun
:ır, brı az ve çok ise düzgünlük 
vemıişti. .. 

Fawt: istifademizin en bu -
ğiı facaristanda ve Erdül<le le
hi .,izde ve Avustucyalıı1M aley
hl'ldc ola.Tak vaki ohm tebeddülü 
er..aro..n hasıl ol'mustur. 

O vakıtlcr, Avusturya hi>kıi -
me>ti Cızvitlerin Galata.da entri
lka aevirmderllııe &mil olın~ 

tıu .. 
Yalım, dolan, söroen .ve ·ahitten 

I1'İl ı'.ıl, kati, ~mhn huınr.,ıında 
Vr:Y'lllla ve Prag devlet idareleri 
yanşa Ç?k-mıs.J.:ırdı. Kıucl:a ye
n<mediideri Türkleri entrilt.ılaır
b vere mmak istiyoclel'dı. 

HE.biııbırrg Haned::nn Erdül, va
ni Trans:ilvanya ve Macaristan 
kıt aWına göz dikmişlerd'i. Her 
ikisi de bu devl'e1ilıcrm nÜ{\nU!Ja 
gl:rmi~tL 

Yalnız harp halinde değil, 
sulh halinde bile bir sürü riif
s;tJcr oralarckın eksik olmazdı. 
Ahaliyi osmaruı hüh-ümeti aley
ltine t:alt~·itı: ile u~~ışm.şlı:trdı. 

Tahrikat nd:OO'ii isyanlar va
ki olur, rüesall:ın biri teferrüt 
eder, ahlilinin gözüne girer. nü
fuz ve kuv,et kesbedcr. Başıoo 
kuvv<>t, topllıyarak Osma'l>lı dev !e
tine salardı. Avusturyıa liibcu
meti dtmrn:ıdan bu dola:plııı;n çe
vir :Ui.. 

E er, Osmıuılı hükı'.ımeti, bu 
ruesadaıı birini elde ederse A vus.
tur)'3hlar hemen bu T<"isi zeh · -
'letirler veyahut katletti:rirlerdi. 

Nihayet; Mıacarist::ıır>da ve Er
dülde A VUQbır)'3llın aleyhine ga
ikyuru efkfır hasıl oldu. 

Vaktiyle Fatihm hebası İkin,
ci Murat devrre<le bizim Wah a
ikımlarıruıı şidd&t voe dehşeti ak
süliımeli mucip olara.k mahut 
Y a;ı HO!t'/Qdi mevdan:a getrrdi
ği J<ibi, bu defaki Av~ 
müfsitleri dahi bizim lehimize 
.»arak bir akaülfunel husule ge
tirdi. 

Zırpcifya ~ B aıturi Hanedanına 
ımcnsup olan prens Boçkay dahi 
Yan Hıv-,.adinin aksine geçti. 
Avusturyayı ti1ıretmiye baştaıdı. 

Lala Mehmet p~~ ile Kuyu• 
cu Murat paşanın en büyük mıa
nfetleri bu halı tı:ıkdir etmiye 
ırr.uktedir olma1aırıdı:r. 

İstm>bıilun ve sarayın takdi:r
lori haricinde olarak bu sayede 
Lı görmiye muvaffak olmuşlar -
dlr. 

1 

Nihayet, Avusturya, entr:ikar 
l!.:ı;rı ıneticesinin kendi aleyhine 
dili:ıdüğfuıii görünce sulha t.a:lip 
o1du. Mfuıa:lrereve ııirisildi. Yillı:r 
sekten dem vurdu. Biz yanaş -
rnadık. Yavaş, yıı:wş A vustur
yalrJaT mülivem<-•t \''Üzüı:ıii göı>
terorek tekıw mıiz~ V'lr 
nastılar. Kuvucu :Murat paşa, 
Budiıı kadıSı Hi.'bil efendi tem
kin ve metaneti bozmadılar. is
raf e1'tiler. Müzakereler bu se
beoten senelerce bir netice ver
medL 

İşte, bu müzakeratı sıJllıiye ile 
noticesi buhman (Sitva) ıınu> 
hed<'Sine münasebırtı hariciyemiz 
ilibaTiyle biT nokta.i inkıJip naza
riyle bakılabilir. 

O va.kite kadar Babıali böyle 
'"a.rsilikh müzakerelerde btilun
mıudı. Ka:rsısındakini mevıkice 
muadil bir devleti müstakile ta-

nmıazdı. Daiıma muzaffer olan 
!IIA!rciihlem bulunıan devleti Os
m=iyc en yU.1<sck düşı:r,:anılıaır 
bile: 

- Pwişalun lUtuf ve inayetine 
!iltica e"..mek, 

Seklinde iş ~vı:r ederdi. Mü
ııakereye me.'1''.,. olan sefir ve 
'!!:.ttl'<llıha ifadcieri ni adi rica 
ve iltimas makamında tutardı.. 
Osmanlı Podisahlaııı ve murah

haslan .tanzim olunan suJlınaıme
vi murahlrasa göstermek. anın i1e 
bilittıfak imz:ı.lıımak cihetine g1t
ırnez,;erdi. 

Y aıuıız, lutfu mahsusu .pıadi.
:;ahi nıakmnuıda feıım;.,nı ta.;ti.r 
olunurdu. 

Bu femıam padisahide sulh 
şarl:!arı yazfudır. Buna kimse i
tiraz cdcme7Jd:i. Bu b>r rutfu 
mah::uslıu. 

Kral.a, İmparatora t.a'kdim <r 
lunm:tk uzere clüsmanı muralıha

fer:!!lan verili:r, Yabııt bir 
cavuş veya mUteforrika ile mı>
hıa. · e gönderilir i:di. 

Ahitn:ımeyi hılmilıcn gidip ge

İstanbulun 70 köyünde açı- Üniversiıte rektörü B. Cemil 
lıacak olan .okuıma Oda!Wı• nda başladılar \ ! Bili;el şelıriımiroe bulunmaikta 
cBu.;,W<Jcöy ikütüph3'llesi. tesis ' İngifüJlierle yaıpiliın yeni ti- 1 J ~1an Maarif Veki.Jırıriz B. Hasan 
oa.uımaısı kara:rlaı tırunı.şlıır. caıret a.~ası üwrine piya- 1 Ali Yüu~J: şerefine aün akşam bir , 

Vilayet 'k.öyciiJü,'k b~ Hal- sail:ırımıızla 4emaslara giri:;- . ca
8
y ziyafeti vermiştir. 

ikevlcri bu kütüphanelere çeşit- mesi lbehle.ııen İngiliz fabrika- ~ ı aat 17 de verilen bıı ziyıa.fet-
li ımev;,ular üzerinde !kitaplar ha-1' lan mllınessirrerinden miırck-

1 
te profesörlıer ve doçcıntlerTe be

zılaıımya başloonı.şlardır. Köy ' kep bir heyet dünkü ekspres- ,) ıraber Fakülte müme.;.,;iweri haı-
eğ>tmen:eri bu l üWphanelerden ·' de Şthrimize gel!ıniştir. ı' = bulunmıış]aı-dır, 
aılıacaıkbrı kitapları ,Okuma O- ı) Sirke<:i gao:ından doğı ;ıca 
dalan. m:La gc'Ce!C'ri loplruıaeak j) Pa:roktelc giden bu heyetin har 1 ~_ l_Y_B 
ofan köylli1'cri.nıize yüksek se&- \ şmd.a İngilf.ercnin tanınmış Eb 
le dkuyacakla.rdıır. ·. lb~nayicikriııden müheı:>cllli Rus e Naciye niçin 6 se-
Diğer taraftan İstımbul köyle- i bukmmaıkt&d!n-. hk ld 

rim!Pk; gt'nç köy <ü kız,;.,rımıza \ Ros, h"t'OOisile görii~oo '.ıir neye ma Om o u 
dikiş, na:kış ve biçki, terzilik gi- 1 ımıharririmize, hü:'ctıimetle te- ,: I Haseki hast.ruı.aın~i asio>tanla
i:>i hem kendilerine ve hem del"/ masta bu!lıunm:ık üzere ek- ) .-ından Mehmet Aliyi tabanca 
aılelen~<! köyloı ıne ia_yUa;la m&- 1 şaım An'karaya gideceginoi, l:;u ) ı ile @düren Ebe Naci yenin mu
lUm.at \'C san'atla:rı ö1trctımek ü- " husustaki görüsmeler nclicL- '.: 1'akcme .. ı Arıkarada Ağı:r ceza 
zere de !roylerde cBıçki, diki<; '" }emneden yaı:ıılıııcaık eşya mü- : ımahkıemcsinde görülmüş ve yedi : 
nakış ve terzilik ku..~arı• açı." l badeJesi hırlcinııda izahat ver- '1 sa.:ııt sürn.üştür. 
ıması da k.aroırla!;tınlını.ştu·. Bu 1 (ırn k inlkarısız o:duğuınu. iki , ı Nacıye mahkemede Ali ile 
Jrurslara gen{' kôyhi 'lcachr<laırı da ( doot moml<>kct tica:ri milı:ıase- ola.n mLinasebek erini meıışein -
dev=ı edob:Iecckti. ', bct'E'. inin çok geı:Uşlcmesi ı,( den neticesıne kadar tı>fsila\iylc 

Kurslar paırasızdır. rr111htcınel bu1undıuiıunu söy- anı aMmştır. Bu11un (izerine tıb-
\ l'C'miştir. i ıbı a&i dokltor Belıeet diıılcnmiı;-
\. İngiliz heyetile bi11l'i'kte Lor.- ,, t.ir. Mumad Y şöyle de-rnıştır: ler ı: ·' ha.Jn fen=nııı mü.'lr B ı; L t, O• y IE 

derce 1an llberi ol:ınad•ğı gö- _ ---- • _ 
rü Jexel:m ış vukıuatıtan kh. 

Ö''ıc ausma.ıla k.c.ırşı kaıışıya 
sıilh yapnııık iç oturup looin~
malk, dlişman s;\lh dii cldeTllıde 
bulumna'lc, olmadığı :tıaıkrliııde 
müza:kereyi uue.>tım le ııôriilınemiş 
işitilmemfş şeylu:'1end.. 

Ne haddine; O;;man!ı ı:ıadi,ıah
lan mımarebe edatı.er. Düşm;m
b:rmm ikıaf36UU ezer !er, yahut 
aına:na düşürürler, ve netkede 
bir fc..'una:ı ile bl!.amüzkere ve 
ı;amata işi hailedeıderıdi. 

Devlet zayıfl.Qdıkça, iş.hı reır 
gi de değiştıi:. On seneden:beri 
'bi:r A WlSlurya iie sulh müzalkere. 
si 1 ıilill'de >ml1mu1uyordtL 
Kanuıni S ıileyan.-m devrinde 

Yavuz ve li\atih devirleı:ind:e hat
,U; Üçünoü Murat devrinden ev
vel yıacz;ı]an ~şöyle 
eiimleleır bu'iııuıniu: 

- Her daim ~ cien 
padişah cihanın, mağliıı:ı ve mağ
fereU sa.h.>rıoeye 1.ııto A V'llB\uey'a 

(N cmce) '<e Ahnan lkeferesi ça
se:rma JıQtf dlla:-a'k ihııaııı bızJ.u'
dı.:ğ\ı ... 

&•!ol' .e ~ bl!e Wi\ıı
'IJU4'du. Alıuaoye ve Ramıa l!mua
raiorlıJAu ll!Jlllllll'larlyie ~ 
bulurum A VU09lıu:::ya JarıcilııTa bu 
ıt.a:hıJ-J,1fcri hem lıabtil .... fb' hem 

Mecidiye köyü 
hastahanesi 

\ dradıın gelen Türk tacirlerin- ı - Maklüı.dc 2 kuq;un y;ı,rası 
\ den Kemal Ka ede, İngiliz pi- i varoı:r. Bu ku.: şunların 25 - 40 
i yasaların::n Tiirlclcnle iş yap- il S.'1IIÜ.'1ıet.ı'l'lik ınıesafrden a'lıldı
mıyU memıııuniyetie hıl!ZlT ot- ) /tmı tahmin ettik. Mazrnın ile 

11<!ocıciyc köyUıııdc- in.,.a otıtj,. ' du.<nhı.nı, <te-,eblriiS!erinL"l ce>k ıına!kLu run arasıoJ.a hiç bir mıi-
rilecc.ıı: e>lan 1000 ya-;:a,klı yeni , iyi kırr01laıı.c!ıi(ı,u., ta:k.as yoliyle i oo;,aa olmamıştır. Yalnız Nacı-
cŞehir b&sıa ımesi. nin plıinları lngiltered ·n kamyon ve ot<r )"'nin Mehmet Alinin boga:zına 
evvelki gün Nafta Vekaletine bih> getirilmesi temin o-ıundtır sa;-ıldıftına ve onu bogına'.< ıstc-
göndcrilniştir. ğıınu. alınacak malllara muika- dil{ine dair olan idoi= bu ta-

Bu plUnlar Vekwet tarafından bil İngiltereve iptidai madde 1 a.rıruzıın maddı asarını göreme-
~et:!cııi<: o'uner ~ şehrimize yol- g:lruc!ocıri'ıcbil€ceğini ifade et- : dil>'im için bu mesele ha'kkıında 

· t' bir rnıü.talea serdine iımkAn bı-lanacalct.ır. mtŞ il'. 
!MBll'.1.lll 15 inde; olmadığı tak- 1: Bazı İngiliz fabri:k.:ılaıJ'I, sa- rakmamalırtadır. 

dirde 1 ıusanda hııs',;ahanooiıı nayi maddeleri J(Öndermek i- Bu un üzerine maznunun a-
ffişaatı için büyillc bir münaJ<a,- ' ,in paımulc istemislerdir. \"ukatlı;rn: .Naciyenin boğazında 
sa açıl:acakt.ı.r. İngiliz E:3Jla'yicibri dün aık- o Sll'ada bir tülbenıt sarılı o1d ğur 

saımki ekspres~ Anka.raya git- ; nu ve bu ti.t.benclin iı bı:rakrn.ıya 
Fırınlarda yapılan misle!'dir. ı mani olu'P olmıyacağuu sorımuş-

teftişler '-~11!!!!!!!!!1!'_!!!'~!!<•-'!!ı!l-'-.~""""'"""'rl ~r~uale de dllktor Behçet: 
Son birk,aç gün içinde BEiledi- - Anısızın okit>ğundaıı dolnyı 

yece fıı:rınlıınlıa ani teftişler Y6- MÜTEFERRiK h;Wıkaten Naciyeni.n lıoynııııda 
p>lmrşlll'. o vakit tülbent vardı. Ve bu tül-

Bil'hassa geceleri ve sabah.le- lrakın Paris Konsolosu bent ~ddi bir ize mani oLabi-
yiıı erkoııden )'Ql>iWı teftişler J:ir. Demiııtir. 
netioeslocl<> blnlet'Ce «il<> bo:ouk. şe'ırimizde Müteakiben iddia makamı söz 
ve eksik ekmek: buluneırak mü- İır-.Jkm Pa.ris koosoloou Mahııruı:t almı.ş Naciyenin 448 inci madrle-
sa:;ere oiırımıtL?lır. Paç.am dünlcii ekspr~e şelrimi- ye göre cezalanıciınhnasrnı is -

p;r.er taraltan cekmelclik tmllll!'> .,-'-ı" tir '-'•"'-. ~ ze ,,wm ş . ~· .... "" 
ım !mnlardaııı. başka yerlerde Bay l.l'.ahımıt, Avrupaıda har- Son a1arak Naıciyenin de a.\feh• 
!kd1IJMJdıııp kullaınılmaıdt~ me- be rğrnen şayam hayırot biır sü- ım..t N'iyi lrendisine olan 500 li-
relesiı de BelediyEce ehamniyet- ıkfuıe1: mevcut oldu~ F:ranr o-a borcu ve bu parayı alabilirıek 
re ıtah1<ik olurım6llktadl<'. sau:ıı tama.mile normal bir hal- iıc;in ta.kip ettiğini yoksa o zaıman 

de bulıunduğunu, halkın neş'esi- çoktan Mehmet A.ıidon nefret 
'!lİ kaybetmediğini ooy1!omistir. ettiğine· dai!r olan müdafaamnın de süıt dökıınıü.ş kedi giıbi dbr- L I M A N 

ilaırclı. 

ıtaıbıı'ki, :oo def.aiı:i A~a Dün sabahki 
mfualııereleri Osmanlı İmpara -
ıııorluPım es'ki kudret ve aza,. 
metinin }'erinde ~'- ...:ı. "-· -

SİS 

~---gos-
teriyardu. 
A~, hın<; al:cy.mı.-. 

dı. Halbuki, ı:ıeçerı devir o k&
d::ıır ıwtk da de~ 

Nihayet, aldtolıunım l'll'Ubade 
dahi iki lwrwıu devlet ~ 
Aldtleri mutad alan mukavele 

Lim2nda dün sabah kesif bir 
sis~. &ı:ı.t beş buQU:kta 
başhv.an sis bilh= saat OOkıuz 
Slilal41'ında ço.k ke.>afe.t peyda et
miş, Boğaz ve Ada vapu<I"!arı 
pek güçlü'k.'e işlcnişlerdir. Sis 
öğleye kooar devam elmiş ve 
ancak on ikide azıcimış'lır. 

~e arz ook bcnz~ dldu. E K. O H OM 1 
Buna sebep satvetimize arız olan 
zeval idi 

* AVUl!ltur:ye.dıavooı, Osmanlt İın-
-parotorl~ için ezeli ve ebedi 
·bir aava o:hıA.w;ılur. Bu devletle 
ilk ınüzakerei~ Damat İbrahim 
l)llŞa Murat paşa ile ~ası ıMeh
met efendiyi ırxrumhhas JıayiD eıb
ams dlınakla bas1ııdı. 
A~~tu 

ıtekliflıeıde bulı.ındırlw: 
(Arlaı3ı var) 

Havlu ve örtüdokuma
cılarının müracaatı 

Şebri:mime haWıı, kaıryola ör
itülri ve hamam tıdrnnı dolruyan 
__,al:karlar Ticaret Odasına mü,. 
ıracaatta bulurnnuşlaro:ı, 

Buruaır; son dokuma ~ 
dizasyonunun hu mamu!lita da 
~i isteme1otedirler. Talep 
Trearat Odası ıtarafıından .telik;;k 
obımaktaiır. 

fM. Paoçacı, Haleı:ı kıon.solcısluj(u- akabinde muhakeme ~yeti mü-
:ne .tayini dolayısi.·e buradan tran.- zaGcereye çekilmiş ve gece saat 
s!t geçerek Toros ekspresile Su,. 22,5 da k:a:r3l' biJrli:rilımşti:r. 
ıciyeye gidecektir. Bu karaıra göre, N adyeııin bu. 

POL ı• 

İki otomobil carpışiı 
Evvelki gece saat birde kôprü 

üııerindc iJti olömobil çarpım:; -
Ur. 

Karal<öyden Emlnönüne doğru 
gidon şoför Mustafa oğlu Fehmi
nin idı>ı-esintleki 1863 numaran 
otomobil Le karşı .\:>raftan gelen 
şoför Anderyanın i<lareGindeki 
2433 numaralı aı:abaı köprü °"' 
ıtasııında blribidıerile karşıl~
lar ve ~ar~dıI. Fehmi -
cm 1863 numaralı o1xmıobHi ö.ıı 
.kııtmuından ohemııni yelli suır;,tt.ı 

hasara t' ğramış, diğer otomobilin ı 
ise yalnız sağ çanıu:t iııı(U ezil -
anjştir. Şoför Ande!'Yanın eh]j,. 
yeteiz olıı:hıRu ~tır. 

~ her nıe ika.dar ta:ımmüden 
yap~ığı sa.bit ohnuş:;a da dokto
run 500 liravı alın !lmç:masını ha
fifletici bir sebep olarak gocli1': -
m.ış ve ceza kantmwıun 448 in
ci maddesindeki 18 sene say= 
cezası 6 senevıe indirilerek Na
ciye mahkfun ed'ilmiştir. 

Afrodit davasına bugün 
devam edilecek 

·Afırodit. isimli '!'Omanın müs
tehcen okiuğu iddia.siyle müddtıi
uınumilik tarafından açılan da
vaya bugü:ı saat 16 da Asliye 7 
nci ce?,a mahkemesinde devam <r 
lıunacıtlctır. 

Bugünkü celsede; mezkfır cse
ıri tetkik eden ehil v,ıı.ktıf heye
tinin raporu <jJoul:Wup tetkik <r 
.:lunacamtll'. 

IKDAM'IN Edebi T frikası ıiiiliii...,.. ee erlerin ya~a ettikleri küçük 
çiftliğe götürdü. Para kazanmak 
hırsile köylü bir tezı<ah kurmuş, 
bir fıçı da bevaz şarap acmıştı. 
Kapını.n Önünde bardağı kırk pa
raya şarap satıyordu. Üç gün -
denberi tuttuğu Alsaslı sarışın 
dev de hizmet ediyordu. 

,ııen - Deföyün yok yere sualler 
sordui7u, yemek yerken hiç çe
kinmeden yanında içini döktü
ğü dev ciissc'ı kumral Alsa&tı. 
ortadan yok olmuştu. D~likanh 
arka tarafta açık buldukları bir 
ıpencercden at lam uı olacaktı. Ci
van taradılar, o koca adam du
man pibi savrulup kaybolmuştu. 

saplık eden Fuşar hem koyu pin-
1i, hem de çok aksi bir ihtiyar
dı; buna rağmen kıza bakmayı 
taahhüt etti; çalışırsa istikbali 
müeınmcndi. Ve pek tabii ola
rak baıba Fuşar da evin oğlu ile 
hizmetçi seviştiler. dilvi.n un iki 
yaşındayken Oııore on altı ya
şındaydı; Silviıı on altıya gelin
ce Oııo::-e yirmisine geldi. Piyan.
koda kazanacak numarayı alır 
ı<ıbi, SılYin ile evlcnmiye karar 
verdi. Oıcore nadir bulunur dü
rüst erkeklerdendi, aklı başın
da, durmuş oturmuş ·bir gençti. 
S,Jvin ile ara1armda hiçbir sey 
geQmed:, yalnız arpa ambarında 
uzun uzun ôpüşürlerdi. 

===BOZGUN 

Topc;;Uların intizamını bir ke- ı 
r daha bcj!endi. Durı.u; noktası 
h i tanzım edi!miııti, altı top, ar
k larınds cephane anı bırlaıi le 
muntazam sırnlanmıştı. Daha ge-

ati:ır. tanyerino dönmü$ler 
k tvorlan:iL Onoreyi kolayca 
buldu. 

Moris ııe1diki zaman uyan -
olan topç.. r kahve içiynr -

la ı. Topun onünde oturan A
dol!la, topun gerisinde oturan 
Lui kavJ(a ediyorlardı. 

Üç senedenberi bir topta çalı
sı-lar, çok iyi geçinirler, fakat 
vemekte muhakkak anlaşamaz -
f1.:.r1ı. Daha o oLm • 
dın kurar, aııgaı;'aya ftidar eor
bava bak~ı, bu sJ: ;ıı 
bir şef edaaile iki atla meşgul 

lurdıı. Ancak Lui esmer ve zaif
tı, korkunç bır iştihası vardı; u
zun boy!u, sa~ Ad<llfun keyfi
ne gi)re yemek alnı."6Hla taham
;mül edemezdi. O sabah kahveyi 
'Pisire..'l Lui, he?5ini Adolf içti 
diye kızıYQrdU, kavga bu yüzden 
çıktL Barıştırdılar. 

Onore her ı:abah uyanır uyan
maz topunun başına ııider, gözü
nün önünde sildirirdi. Moris gör
di:ğü zaman gene topunun yanı
na gitmiş, ona hayran hayran ba
kıyordu. 

- Jfoş geldin! 106 ıncın.ın ci
varda oldıı§:unu biliyordum. Re
milk!en mektup aldun, dün ben 
de aşaıtı inecektim.. Gel sarap 
!r,1elim. 
~ bıls>n}:ıs- diye oı:ıu g&- 1 

Onore Mo~ kadeh tokus -
turu.rkcn birdeı bire gözü ada
ma ilis!i. Biran şaşalayıp kala
kaldL Sonra bir küfür savurdu: 

- Golyat! 
A;ıldı, ııırtlağına sanlın:ak is

tedi. Köylü ııene yağmaya uğ
nyacağından korkup ııeri çekil
di, kapıyı kapadı. Biraz herkes 
şaşkına döndü, orada bulunan 
bütiın eıV.cr kapıya hücum etti, 
Onore haykırıyordu: 

- Açınız!... Açınız kapıyı! ... 
Bu casustur ... Casustur diyorum 

. t 
sıze .... 

Artık Morisin şüphesi kal -
m:ınıış tı. Moriı; Mulhuxda delil 
bııl!.unaınadıjiı için serbest bıra
kılan adamı tanıdı. Bu adanı da 
şaitı Golyattı. 

Nihayet köylü J<.aı>ıyı açınıya 
ı:azı olduktan sonra, bütün çift
l:ijti aı:adılar; )lece General Bur -

Moris, kapıldığı teessürle her 
şeyi arkada,lara anlatıp onları ai
le hususatİna karı~trcmasın di
ye Oooroyi bir köı;cye çekti. 

- Herifi seve seve gırtlaklı- 1 

ya.:aktun, .. Aldığım mektuptan 
sonra ona hınc!m artmıştı. .. 

Çittl.J(in biraz ÖIE"sinde, bir a
hırın eşiğine oturmuşlardı. On<r 
re me.<lu'ıu 11'1.orise verdi. [ 

Onore Fuşar ile Si'vin Moran
jın se\•daları basit bir ask nıace
ras. y 'ı. Silvin insana muti ba
kan ııüzel gözlü esmer bir kız -
dı. Rokur fabrikalarından birin
de amelelik eden annesini küçük 
yaşta kaybetmişti. Her doğurt -
tuğu kadının yoksul kalan ço -
c~nu benimsemekten çekin -
ıniyen doktor Dalişan akıl etti, 
kızı baba Fuşarın yuıuıa verili. 
Yirmi köy dolaşarak seyvar ka-

Fakat baba.sına Silvin ile ev
leneceğini söy !ediği zaman, ih
tiyar inat etti, fena halde kızdı 
ve evlenmek için evve1 iı kendi
sini öldürmesi ·ıazllJl,((e!dil!ini söy
ledi; kızı da, birbirlerinden bı
karlar ve evlenmekten vazge -
çerler diye aJalroydu. İki sene da
ha iki genç deli gibi seviştiler, 
birbirlerini arzuladılar f>akat el
leri ellerine değmedi. Nihayet 
baba oğuJ şiddetli bir kavı;ıa et-
tiler. (Arkası var) 

5 - ŞUBAT 1940 

EDEBİYAT • 
• • • • • . . . .,,.. 
Bizde edip 

yetişmiyor mu? 
Yazan: Selgmi İzzet Sedes 

İngilterede romana 1578 de 
rastla.-ız. Grin, Lodj, Naş, Diloni, 
Dekker İngilterenin o zrunanki 
romancı ve hikfıyecileridir. İn
giltere 1578 den 1620 ) e kadar 
belli başlı beş ediıı yetiştirmiş 
olmakla öğünür. 

F'l'ansnda romana 1673 de rast
larız. 17 nci asırda romanı ihmal 
eden klasikler arasında yalnız 
La Fayet bir tek roman yazdı: 
•Princesse de Cleves = Klev 
prensesi.• Buna mukabil 18 inci 
asır roman asrı oldu. 1700 den 
sonra Fransnda Lesaj, Marivo, 
rahıp Prevo, Vulter, Didro, Russo 
yetişti, 

Almany:ula, İtalyada, İspan
yada da 18 inci asırda romanı, 
hikayeyi, çol, daha evvel de ro
manı ve hikaye nüvelerini bulu
ruz. 

l\:lanzum hikiiyelcrinıizle ge -
ne manzum hail; masallarını bir 
tarnfa bırakırsak, bizde romana 
1875 de raslarız. Ahmet Mitbııt 
Efcr~di. Sami Paşa zade Sezai 
Be~" !Uua•Jiııı Naci 1875 den 1887 
:ye kado:.r "Jk romanlaTımızı ver~ 
diler. Roman •·e hikaye bala -
mınde.~ garp bi7.llen hiç de~ilse 
iki buruk asır ileridir, o devirler
de yeliştirdii:>i ediplerde biitiin 
dünyaya dal budak sarmış, bir · 
çok memleketlerin fikriyatına 
hakim olmu~lardır. 

Grin ile Lod.i. Şekspirin şalı -
sında beyndmilel olmuşlardır; 
Şck-;pir •l<ış n1:1salı• nın ınc,·zu
unıı Grin'dcn, ·Siz nasıl isterse -
niz• kon1edisinin 1nevzuunu 
Lodj'daıı almıştrr. Bugiiıı Fran
sada I.ia Fayeti tnnırnıyan, hia
kal •Klcv prensesi• nin n1evzuu
nu anlatamıyacnk t"k edebiyat 
sever kişi .vokt -r. 1700 den son
raki hdmlcre gelince, onları hii· 
tün cih~n ınü...,evverlcri tanır. 

Ahmet Millıat Ffcudi, Sami 
Paşa zade Sezai Ilcy, Muallim 
Naciye ise: •Baki kalan bu kub
bede bir hoş sada imiş ... • demek 
bile güçtür, rünkü edebiyat ile
ttıimizde aksi sadalarının tek he
ccsile adları var. Onlar için söy
lenecek söz ancak şudur: •Ken
dileri gitti, isimleri yadigir kal-

dı!• \ 
Bunun sebelıi? Bu sehebi izah 

etmek hi<; de basit olmamakla be
raber Dekarl'tan sllır almak 
tehlikesini göze alıp - basit şekil
de de izah edebiliriz: İngiltere 
1578 den 1~25 e kadar romancı 
ve hikayecilerini sayarken ara
ya bir isim dah.a sokuyor: Bcy
kın. Bu isim bUtiin cilıan edebi
yat tnrihlcrinc ge('nıiştir. Eks -
pcriınnutalizı11a'n1n m~todunu 
bulan miitdekkirdir. •Fikir e -
dinmek için hadisatı takip et -

. mek liızımgelir• diyen ve bu sö
zünii mototlaştmııış olan Bey -
kındır. 

Fran,ada J,n Fnyct der!<en, 
sanki Volt r, Monte:kiö, Russo 
kafi değilmiş gibi, kar:;ımızda 

• 

KAPI KAPI • 

DOLAŞIYOR 

Zelzele Erzincanı ve on bir 
Tiirk ilini harabeye çevirdik
ten sonra yer yer dolaştı. He
men hemen yoklamadıiı Türk 
şehri kalmadı. 
Şimdi Selanik'e gitmiş, ora

yı da sall:ınuş ve 25 Yunan va
tandasııun canına kıymış. 

Bizim Nanemolla ile bu ııa
rip ve şayanı dikkat tabiat cil
vesini konuşuyorduk da: 

- Bu sefer azrail yer dep
rentisi kılığına girdi vo hali 
seyahatte .. 

Dedi. Bana hak vererek: 
- Kapı kapı ve komşu Iuım

şu dolaşıyor!. 
Dedi ve .. İlave etti: 
- Bari Erzincan'da Sclanik

te dola0ncaii;ıııa su Ziıı;lritlerde 
Majinolarda dolassa da harbi 
kolaylaştırsa ve neliC""ine YM'
dım cts!!! 

Hicbir dostumuz üstüne a
lınmasın ve gücenmesin am• 
ma, bir bakıma göre de Nan& 
mollanın temeunisi yabana a· 
tılır dilek dei:<il. Hakikaten, 
Majino ve Zi~frit insan kudreti 
ile sarsılmaz birer kale halin
de kaldık~a civardaki küçük 
bitaraflar her gün sinir zelz<>
lcsine uğramaktan kurtulamı
yacaklırr! 

YUNUS EMRE 

MESELESİ 

Yunus Enı1'6 • Aşık Paşa 
bİrmi$ de kimse farinnda d~ 

La Briiyeri, Bualoyu, Fenölonu 
da ll'Örürüz. Bu sıraoa •tahakkuk 
etmeden hiçbir şeye dojiru na -
zarile bakmamak; daima basit
ten mü):'ekkebe gitmek• diistu
nnı ortaya koyan Dekart da bize 
seliım verir. 

Buna mukabil biz Ahmet Mil
hıtt, Sezai, Naci isimlerile b.,,,.
ber kimleri sayabiliyoruz? Te
lemaln hem yanlış, hem noksan 
tercüme eden Yusuf Kamil P.
şa; Molyerdeu bir Cl>Cr adapte 
eden Ali Bey, Russo'dan bir şey
ler getiren Sait Bey. 

- F..fendim nerede eskiler?~ 
Eski devirlerde ue büyük adam• 
!ar yetiştirdik, halbuki bugün 
nerede o eski romancılar, hikıi • 
yeciler, edipler! 

Diye bugünü bakİT ı;ıörüp ha9-
rct çektikleri dün, ta 1887 ye ka
dar, bize garbi yarım yamalak 
getiren üç beş kişiden iba•<>ttir. 

1887 den sonra •Serveıitü • 
nun• yaui •Edebiyatıcedide• baş.
lıytır, Romanın en sağlpm teme
linı atan Sami Paşa zade Sezai 
Beydir. •Sn-giizeşt• yeniden ba
sılmalıdır. Halit Ziya Uşşaklıgil 
de, Sezai Beyin attığı temeli ıs
lah ve tadil ederek roman bina
sını yükselten ediptir. Ondan 
sonra l\iehmet Rauf gelir. Rauf
tan sonra Sn[feti Ziyayı, ondan 
sonra da - lfalk romancısı ola -
rak - Hüseyin Rahmi Gürpırıan 
buluyoruz. Hü>eyin Cahit Yalçı
na rc.ııancı den1ek :\ anlı~tır. «llaı
yal içinde• llalit Ziyadan kopyo 
edilıniı; bir uzıın hikaye bir nu
vcldir. Hüseyin Cahidi hikayeci 
olwak yiıdetnıeli ve Ahmet Hik
meti ondan ev •el saymalıdır. 
Cahit ı:arbi ben· msediici i~in hi
kayelerinde yalnız ve yalnız 
kendi iç dı yg"Ulanmızı tasvir et
miştir; Ahmet Hikmette ise şark 
ile garbin içiınizde nnstl çar • 
pıştı,C.ıuı ve ~arbin nasıl jzmih4 

lale u~radığı.nı görüri.iz. 
İste bugün her nedense: • E'

kilc'l', eskiler, ne varsa eskilerde 
vardı, bugiin arlık yetişmiyor 
diye feryat edilen devirde de üt 
beş is;mdes başkasına tesadilf e
demiyoruz. 

O devirkrde bir de Frans&ya 
göz ayalıın: Fransa ne O.lemde 
idi? 

Staeli, Şatobrianı. Balzakı, Sa
nı, Standali, Floberi, Zola),, Do
dayi, Gookurlnrı, A. Fransı, Mo
passanı, Lotiyi, Burjeyi - yazmak
la bitiremi)·cccj\imiz buı:ün hep
si beynelmilel birer kıymet t& 
lôkki edilen ediplerinin eserle -
rini orlaya koyuyordu ve bun -
!arla beraber- Brilntler ne yaz
mış? Sent-Böv oo söylemiş? Rö
nan ne fikir yüriitmüş diye bi1-
tüıı medeni diinya kulak kabar
tıyor, alakadar oluyor:lu. 

İngiltcrede Vels ve Şov gibi 
jki isimle öğünıneyi kafi bulu

( Arkası 6 ncı sayfada) 
SELAMİ İZZET SEDES 

ğilmiş. Şimdi bunun ispatına 
çahı;anlar var. 

Peyami Safa da bu milnas&
betle bir van yazmış. 

Bizim Nanemolla ile de bu 
bahsi konuşuyo.rduk da: 

- A.. Canım Peyami ne di
ye hu bahse karıeır., 

Dedi, ilave etti: 

- O Yunus Emre, Peyaml
ninki Yunus Nadidir. Her Yu
nıu'u ne diye bir Yunus sa -
nıyor! Hamdolsun zamanı -
nuzda Yunus, bir Yunus, pir 
Yunus amma, bu Yunus baş
ka Yunus., 

ARAYAN 

MEVLASINI DA-

Yedi sekiz yıldır, bnyuna 
petrol arar dururuz. Şimdi de 
Adana civarında aranıyor. Pet
rol mütehassısının adı: 

- Eyüp, 
Adamcağız durmadan din -

lenmeden Van .. demiyor, ilik
kari.. demiyoır, Dimyal. demi
yor aranıp duruyor. 

Bizim Naııemullanııı da dik
katini celbetmiş olacak ki: 

- Arayan mevlayı da, ııet • 
rolu da bulur .. 

Dedi ve., Sözünü şöyle bj • 
tirdi: 

Uzun zaman bir muayyen 
şeyi anyanlar i(in •Allah Eyüp 
nbn• versin, diye dna edilir. 
Bu miitebassısın adı esasen 
•Eyüp• olduicunn ııöre bu t&
menniye de ihtiya<; yok. 

A. ŞEK.İl 
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ya A manyaya! Heyelan 
t .. t . Hızlandı le gos erı or hmir, 4 ~A.A.) .~Sinekli he-

yelaıu ev,.elki güıııdenberı ya
ğan yaıı,muı1l.aruı tesiriyle !ek
rnr baş)amıs ve hı:ıJ!amnı.ştı.r. 

YP•"lan tetkiklere göre heyelan 
bu 1.arızda devam ederek olursa 

Alman -İran alışverişi Sovyet 
Rusya üzerinden yapılacak 
Moslrova, 4 (A.A.) - Hav~: 

Öürenildigine göre, Sovyet hu
lklıııneti irana 11i<ieeek olan Alıman 
emtı.ısımn Sovyetler Birliğinden 
~est olarak e:er;mesine muva,. 
fakat etmistir. 

Almanya tarafından satın alı

nacak İran ma.!la:rı da Alman ma· 
Jı ~ela~i edilecek ve bu sıııretle 

serbest transitten istifade edecek
tir. 

İran Aınanyayıa kara yolundan 
deri, pamuk, ham keten vt muh
temel dlarak hayvan vernbilir. 
İran petırclü üzerindeki İngi

liz nüfuzu sebebiyle Almanyamn 
İrandan netrol tedarik edebilece
ği zannedil:memekted.ir. 

Valinin Ankara temasları 
Ankara, 4 (İKDAM Muhabi

rinden) - Istanbul Val isi ve Be
:1.ediye Reisi Dr. Lütfi Kırdar Na
f;a, Maliye Vekalellerilı! evkaf 
umum müdür'.üğünde Istanbul 
belediyesinin muhtelif işleri hak
kında temaslanna deyam etmek-
tedir. . 
Yapilğun tahkikata ııöre, Is -

tanbul matbuatının, Eminönü 
meydanı ile Taksim meydanının 
tanzimini.n gecikmekte olduğu -
nu ileri sürerek, bu işlerin sürün
cemede ka 'dığJldan şikayet yol
lu neşriyıatlarında lüzumsuz bir 
teliiş göstermektedirler. 

istan-bul belediyesinin Emi -
nönü meydanında derhal yapa -
cak hiçbir işi yoktur. Ancak bir 
iki kaldırrmla, bir iki röliüj ya
pılacaktır ki, bunlar da havala
rın yağmurlu ııitmesi yüzünden 
teahhüre uğranu,tır. Yenicami 
kemerinin ön kısmına da evkaf 
bir du,•ar örmiye başlamıştır. 
Meydanın taüzimi ve Prost pla
nına göre ııüzellestiri hııesi zaman 
işidir. Beş' sen<'! k pl.?ın tatbıke 
konup, Balıkpazan istimlaki baş
lanp o civardaki b'na'ar yıkıl -
dıktan, meydan Unl·.:ıpanına ka
dar açı 'dık~n sonra Eminönüne 
nihai şekil \'eri!C'ccktir. 

Taksime ııelince: Kı;lanın yı
kılmasına mart sonuı'.da başla -
nacaktır. Taksim bahçesinin ön 
kısmındaki köşede bulur.an Da~
cılık klübü binasını.. Hkı'ması 
için de mimar Rüknett •nin İzr-cir
den İstanbula dönmesi beklen -
mektedir. Rfrknett:n 1);ıgünle.ı.de 
şehrinize avdet edince binar1n 
J:cşfini yapac:ık \'e bina yıktırı
lacak, o kısım da far.zim edilip 
bahceve kalbolu~acaktır. 

Dr. Lütfi Kırdar, Taksire kış'a
sı yerinin ta..-ozim pliımnı :'fafıa 
Vekıiletine t·errr.L;t:r. Bu plana 
göre bugünkü kışlanın ba~langı
cından Taksim bahçesinin baş
langıcına kadar uzanacak olan sa-, 
ha cok güzel bil' manzara ııöste
recektir. Şimdilik iıbiden:n yeri
ni değiştirmek-ten sarfınazar e
di'mistir. Kıola vıkıld.i<tan son
ra. cadde üstüne, ara'larında ye
ş'l sahalar bırak:lmak üzere Hal
ke\'i, klüp, sehir otelı vapılac<>k, 
arka tarafada, aral..ınr.da ye il 
sahalar bırakılarak. apartıman
lar yapılmasına izin ı·erilecek
tir. Bu yerin orta:Jı Yani bugün 
stadvom oian kıs:m, ikl vanı çi
men ve çiçek tarhları ile süs'ü 

bir gezinti yeri haline ı;ıetirile -
cek ve Tak6imden, abide kaTşı
smda basl>Yan bu gezill!li yeri 
Taksim bahçesile birleşecek, bah 
çeye ııeniş mermer merdivenler
le ini'ecektir. Bu gezinti yerin
den araba, otomobil ııecmiyecek
tir. 

Dokt<ır LUtfi Kırdar tiyatro 
meselesini de k.at'i şekilde hallet
miştir. İlk yapılan tiyatro pı.'Oje
si Tepebası sahasına uygun gel
:memiş, sorıra yapılan projede de 
sahne kısmı çok yüksek yapıldı
,iiından, Prost böyle bir binanın 
Tepebaşında yapılmasına muva: 
fakat etmemiştir. Ayldrdanben 
Şehir Tiyatrosu için muvafık bir 
yer aramakua meşgu[ olan Dr. 
Lütfi Kırdar nihayet Tozkoparan
dan Beyoglu be'ed'ye şubesine 
ııiden caddenin sajlındaki ııazi -
nonun yerini muvafık bulmuş, 
P.rost da buna muvafakwt etmiş
tir. Bu sahadaki gazino binası ev
kafa ait oldu~undan, Llılfi Kır
dar binayı satın almak için ev
kaf umum müdılrlüiiü ile ııörüş
müstür. Bu sahanın solundaki 
- Kuledibine ııklen yo'.un kena
rındaki kürük eder h!imlak edi
lecek, o yol ~et!.şli.1,.-ec1.;•k ve ti
yatro binası güı~l b~r n~evdanın 
ortasında kal•caktu·. 

İstanbul belediyesı Sehir Ti -
,-atrosunun planını yaptırmak 

uzere, dünyanın en tanınmış ti
yatro mimarlarından bir Fran -
sız mımarını davet etmiştır. Mi
mar buııünlcrde şehrinize ı;ıele
cektir. 

Dr. Lütfi Kırdar. senelerden
bcri İstanbul belediyesinin büt -
çesiP.de müh.m bir boşluk açan 
bcr ;ı~ra mese:esin: de h:ı'letır.ek 
üzered'r. Sene!erdcnbcri İstan
bul belediyesinin maliı-eve bo.rcu f 
\'ardır. Buna mukabil beledive
nizde maliyeden a.Iacak'ıdır. Fa
k:ıt ser.elerdenberi İstanbul be
ledi -esi maliveye yüz binlerce li
ra faiz ı-erir. 

Lü:r; Ktrdlr :Ylaliye Vekiı'eti 
ile bu nıesclc\·i ı:rörüsn1üş ve bir 
hal caresi bulur.muştur Maliye
nin alacağı ile, beledivenizin a-
1aca~ı 1!".ahsup edilecek. beledi
ye borctan ve her sene \'ÜZ bin -
!erce l'ra faiz vermekten kurtu
lacaktır. 

Dr. Lü~i Kırdann pazartesi 
veya salı ııünü İstanbub hare
ket etmesı muhterreldir 

Almanyanın vaziyeti 
(Baıtaraft l incide) j 

AYni mahfi:lerin bcy.:ın etti~i
ne ıiöre 4 Ba.ll;an dev.lcıi Bu ı:ıa
rısta.n ve .r;[acrıri.:.tan ht.:kU.n-.-c::tle· 
riyle de anlasarak Bı1 kanl:rlar a
rasında bir ekonomik ittıfak \' p
ımak fikrindedirler. Almanya -
nın istifadesi Balkan devlelfl-erı
n.n •nüşkii<'ıta u~rat.-ıcak sekilde 
()muyacaklır. Bu \'aziyele göre, 
Almanya Balkanların kat'i bita
rar:ı~ı karsısır-.da ııartx! döntr.ek 
mecbuıivetinde kalmıştır. 

. Belgrad, 4 (A.A.) - Royter 
Aıansının Be!grad<bki muhabıri
":·n tı~b<'r aldığına ~öre. Bulgar 
tıcarct nazırının isli ğinde bir 
BuJgar heyeti 11 şubatta Bel
grada gelerek böloe ticaret me
sel~si hakkında mfrzakerelere gı
rı<ecektir. Bu mesele Balkan 
lkon(e:a'ısuıda da me\'Zubahsol
mu.ştur. Müte:ıkiben bir Yuııo.s
la,, ticaret heyeti Scf\''l.)'a ııide
cektır, 

Jl:lman hüküınetinin davetı ü
zenne Berlin'e ~idecek olan Yu
gos ıav ticaret heyetinin hareketi 
15 şubata talik edtkniştir. 
. Roma, 4 (A.A.) _ D. N. B. A
ıansı bıldıriyor: 

T Yue:oslav ve Rumen Hariciye 
Naz:r!arınm nutuklarından istin
taç edildiği veçhile Balkan mem- , 
leketlerinin barış azimleri ve Ro-[ 
manyanın Macaristan ve Bulga-

ristd.n ile olan müP.ascbetl•'r 'lin 
muslihane bir surette halli ' 1 ı
su !taiyada büyük bir memırnnı
·•et hfıs:l etmiştir. 

Pn is, 4 (A.A.) - Fraıuz gaze
tc'er ,, ·n Bclgrada .'?Öllrierd:kl~ 
!eri ~ususi ır.uhabirlerin'n va,ı
larır.dan anla;ılıyor ki, müşte -
rek ır.e::laatleri keı;di istiklalle
rini korumak olan dört Ba 'kan 
de,•letı arasrnda anla>ma elde e
dilmı. ir. 

Pelit Parisien'e göre, dün ak
şam Öğrenilmiştir ki. Romanya 
Haricıı-e Nazın Gafcnko dii'er 
Balkan memleketleri Haricive Na 
zırlari'e yaptıitı n-oktai nazar te
atisinden fe,·blade memnundur. 
Ve Gafrnko elde edilen netice
lerin bütı.in ümitler:n fe,·!dnde ol
duğunu söy!iyeeek kadar '.!eri 
j!i.tı;ni.ştır. 

3ofraaa Bulııur Ba.,veki!i Kö
sei,·ar.of ile y<>ptıı?;ı konuşmalar 

hakkında Sa.raco,iilunun verdiği 
izahat. d~ha dün o kadar çetin 
bir manzora arzeden Bulgar me
selelerinin artık günün meselesi 
olmaktan çıkmış bulunduj!una 
konferansı ikna etmiştir. 

Macari.>tan hususunda iŞı'er o 
kadar iler:emiş ,görünüyorsa da

1 

1talva ve YuRoslavyanın tavas -
sutları pek yakında semereler ve
receği ümit edilmektedir. 

rak bir ayda dört me<t.re yeb
mis santiıın kadar kaytınış ola
ca.kıtır. Beledi~ amelesi Vezir 
ve Osman~a sulaTının ana ·bo
rusunu ııaıa tamire muvaffaık 
o.lama.ını•lardır. Bu.gün de ça
hsına.lara d1>vam edileooktLr. Bu 
borunun tamiri ikmal edilme
d~H:çe şehrin sıı ihti"acının ber
t~f edilmesi kabil değildir. 

Eden~in nutuku 
(Baş tarafı l inci sayfada) 

Eden Büyük Bıritanyanın ne 
için harbcttiğini hatırlathkLa.n 
sonra sulh hedeflerini tasrih ey
lemiş ve DominyoOOai'ın hür ol
anak haJ<kının bir Temzi oldui!u
nu beyan etmiştir. 

Nazıtt', Dominyonların sa.rfet
:mokte olduğu muazzam ,gayreti 
kavdederek Büyük Britanya 1m
oaratıoruuihmun hür milletlerden 
milrekkıe-, bir camia olduğunu 
ve as~'ı llmvveti,nin de işte bun.
dan ileri "eldiğini söy'lemiş ve 
demistir ki: 

cOrtada hiç bir cebir ve şid

""' oktur. Gecen haırptenberi 
Büyıi.ik Dominyonların ana yas:>
ları daha sarih olarak ta•yln edıl
'11" ··tir. Büvüık Iruvvetimiz büyük 
ilıürrivetimizden doğmaktadır .• 

---o---

Saracoğla Belg
raddan ayrıldı 

(Baştarafı l incide) 
ko da men~lıoi<eiılerine ha!ild<et 
e~miŞlerdir. ıMisafü nazırlar gar· 
da Ba.,,vekil, Hariciye NazllJl ve 
·bir4'Qk zevat ~ara.fın<l.an mera-
si!m.lıe uğw1i~Hmrışlardır. . 

Hariciye Vekilimiz Saraco,ııtu 
Sofyada tevaıkkuf ederek B"!-
gar Baweki.li Köseivanofla bır 
.ı.e,., daha. "örü<ecektir. 

4 • AZJRIN BEYANATI 
Resmi tehli,Qin neşrınden son

ra, dört Haricıye Nazırı ma;tbu
at mümessillerine beyan.atta bu
luıumuşlardıır. 

Gafenko tebliıTe ilave edecek 
bir :,ey olmadığını bildirmi:;, fa
kat Sansasyonel şayiaların, de -
recelerin kat'i ve sükun ve tam 
lıir anlaşma içın<le çalı,tıkları 
salona asla nüfuz etmemiş 0 1du
ğunu kaydeylemiştir. 

3aracoi(lu, birliğin banisi olan 
Kral Alel\sandr ile Reısicumhur 
Atatürkün hatıralarını yadeyle
dikten sonrıı demiştir ki: 

Evvelce k'ii.s.k ve islahı ımkiın
sız karııaşaük ocagı olan Balkan
lar halen yarının endişelerile iş
ke,,ce içinde olan dünyaya, mem
:b--: L:etle:inıizi ve ır.ı illetlcrimizi 
JıuUıazırdaki ihtitafın imtihan
uırn.uan uza.1< ve muaf tutacak 
dlıan basiret, rnu\•azene, tesanüt, 
birlik ve teyakkuz örnegı \'e!'
meıktedir. 

'Metaksas: cTaın tesanüt ve sı
kı iş berJ berliğimiz s1yesincle 
A'·moar.ın bu kösesir.de banşın 
tamameıı k·ıruııacağma kat'i ka
naatUl1 \rardır ... Demiştir. 
Nihayc~ M21.'k0\·iç de. ~lındiki 

ıct ;r::tdl v~rdiirt neticeıerı:n Bal
l;;3nlarda ve Tuna ha\':!3.5lnda 
hJ.discleriıı rr.üst.akbel inkL;afı 
için i1:tYT:h tesirli o:.acagına ka
ni bult .. ldu•'unu kaydeyiedikten 

Gonrt.t detni ;tir ki: 
. Bölcenıi,de bı•rı~ın muhafa

zası \'~~ oütün B:ıll:an de\•let!eri 
arJsmda iş berabo.Uği için ı>la.n 
me~;,ıi5inin ne kadJ.r mühim ol
duğunu herkes takdir edcbiie
cektir 

Büyük taarruza 
hazırlık 

(Baş tarafı 1 inci sa•ıfada) 
Ayni muh::ıbire nazaran Al

rnanyada kadınların kızılhaç teş
k:ilatına aluımal•ıın için vapıU
makt<i oıa.n i.ıoliyet artmıştır. 
VC' Almanyada bütün nıah~filde 
cınüteca\'izlere kar>ı Yakında bir 
taarruz icra edi eee~inden b:ıh
sedihnelctedir. 

Kışlıalar talim görmüş olln 
mevou.tlaruu ceılheve se,Tketmek
te ve boş kalan yerler silah a ltv
ııa alınan fütiyaıt efradı ile dol
durulmaılotadıx. 

Londra, 4 (A.A.) - Yorkshire 
sahili açığında bir ba"\kçı gemi
sine taarruza tesebbüs eden Hein.. 
kEi! tipi üç AJı:nan bombardı.ınrın 
tayyıa.resi İnı;ıiliz avcı tayyareleri 
•.oıı:afından düsüriilmüştür. 

1 KD A M 

r~ğ<u-ı 
Bahar değil, yaz geldi! 

Ne idi o İstanbulun dünkü sı
cağı yahu? Hele, öğleden sonra, 
ikindiye doj\'ru, baktım ki, yol • 
lıırda terliyen terliyene, pufla -
yan pulllayano.. Ayalillırmdaki 
lastikleri, yollarda çıkanp öteye 
beriye bırakan bırakana .. Sucu, 
şerbetçi dil.kkfınlarının önünde: 

-Ooh! 
Diye hararet .söndüren söndü· 

rene idi. Bir aralık, ayağımdaki 
lastikleri çıkarıp ben de yoldaki 
açık dükkanlLrdao birine ema -
not bırakarak kendimi bunlar
dan kurtardım aıruna dün, o sı· 
cak havada benim en fuzuli yü
küm, sırtımdaki palto idi. Vakıa, 
la•liklerle birlikte palto}U da 
çıkarıp oraya bırakmak nkluna 
gelmedi değil, fakat, henüz zem· 
berinin sonlarına doğru, öyle 
zemheri zürafası, yahut dlittiirü 
leyla ıı-ibi ceketle dolaşmayı da 
pek onuruma yediremediğim i
çin bunu yapamadım, mübareki 
sırtımdan çıkarıp koluma alarak 
öylece dolaştım. Ej\'er, dlin orta
lık yaş ve çamurlu olma>a idi 
öylece dolaştun. Eğer, dün orta
nice zamandır hasret kalmış ol· 
duğu kırlara doğru akına baş -
!ardı. Vakıa, şehrin bazı kır yol
ları ve bazı dış kahvelerinin ön
leri pek boş değildi. Fakat ne 
kadar olsa ortalığın yaşlığı v.e 
çamurluluğu yine ekseriyeti sı
nema kapılarHe şehrin bilyilk 
kıraatlıanelerine yıkmıştı. istan
bulun, kış ortasındaki dlinkü sı
cağ"ı, baharı değil, ideta yazı an· 
dırı:vordu. Fakat diinkil, o nıev
sim~iz sıcaktan sonra hava bir de 
poyrazlıyarak, bele yıldıza, kara
yeJ~ çevrilecek olursa titreme 
gerdan, yeniden bin beş yiize çı· 
karak demektir. 

OSMAN CEMAL KAYGILI 

Fransa S. Rusya sefiri 
Moskovadan ayrıldı 

Moskova, 4 (A.A.) - Fransar 
nm Moskova büviik elçisi Nag
giar me~ıınen Fransaya hare

ket etımiştir. Büyük elçi Odesa 
ve İstanbul] yolu ile gitme'ktediır. 

Katolik talebe birliği 
Faris, 4 (A.A.) - Beynel.rni>

lel katolik talebe bırliği lbugün 
A\'ustu:ryalı, Çek, Leh, Slova;k ve 
Fin t.alebe;ıin hatıa-sını taziz mak
s1diyle bir ayin tertip etmiştir. 

Finlandiyada 
(Baş tarafı 1 inci sayfada) 

Havada, Sovyet :ayva.releri bil
hassa Sortovala ve Kupioda si
vil: balkın bombardımanına de
vam etmektedir. 

1-2 ~bat gecesi 13 Sovyet ta}~ 
)'aresi dü~ü11i.iimü~tür. 

Stokholm, 4 (A.A.) - Swens
ka Dagb!adet'in Finlandiya hu
dudundaki muhabiri, Rusların 
uğramış oldukları muvaffakıyet
sizliğe rağmen KııTe!i Berzahın
da taarruz1 arını tecdit etmiş ol
duklarını ve ecnebi müşahitlerin 
General Stcrn'in Manncrheim 
hattını yarmak ümidini muha
faza ı:dip etmediği Yeyahut nü -
fusça zayiu ta ehcmıni.\·et vcrrni
yerek tecrübelerine devam edip 
etmiyeceği sualini irat etmekte 
bulundukların; bildirmektedir 

Bu muhabir, Finlandiya asker
lerinin pek mükemmel o'an mane
vi kuvveterinder. derin bir hay. 
ranlıkla bahsctmelwtedir. 

Ayni gazetenin başka bır mu
habiri, Soumosa'mi'de mağlup ol
mus olan 44 üncü Rus fırkasına 
mensup zabitlerle görüsmü~tür. 
Bu muhabir, yük>ek rütbede bi~ 
Rus zabitinin beyanatını naklet
mektedir. Bu zabit, mensup ol -
dujlu kıt'anın b!'~ kış harbi için 
el7.em olan te:;kılat ve teçhızat -
tan tamamivle mahrum oldu~u
nu sövlemiştir. 

Resmi tebliğ 
(BaJ'arafı l incide) 

b'r surette nigehbaıı olmak hu
su .... ,1ndaki a~i<J1leri, 

1 _ Kau1c;u dc\·lctler!(' kar
şı\ klı aıılavıs ruhu dahilinde 
d sHuk nıiina.•e!ıclleri id:ıme 
,. , inkjs:ıf cttirın~k hususun -
daki sanıimi arzuları, 

1 

r, _ Dilhass:ı Antant dahi -
f:nde ticer't mübadelelerini 

. a~t:rnıak sur\'.!li!e Balkan de\•
l?!!eri ar:ısmdnki ekonomik 
b;ıj?ların n1iiken1n!i"l bir b:-tle 
getirilmesi lüzuınu. 

G _ Dört Hariciye Nazırı, 
paktın 9 Şi•bal nıo tarihinden 
itibaren 7 senel;k yeni bir dev
re için uza~ılı~asını kararlaş -
tırımslardır. 

7 - Dört Hariciye N aıırı, 
cinimi bır.,,•sin Şubat 1941 de 
yaptlaca'- ohn ı:elecek içtima
ına kodor nr11orında sıkı te. 
rna~ın .ı:hafaz:ı.~ına karar ver
ml~1rrı?:r. 

Belgr a c::I. 1:opia:rı.tıiarı ı 

Cincar Markoviç ve -
Gafenko'nun nutku 

------, 
1 Markoııiç diyorki: Bugü.n. mus~ihane gayretle- f 

k d tlc•ler verdiği;ıi rimi:ı:in şimdiye a ar ıyı ne ~ • L eörebilmekle bahtiyar bulunuyoruz 

Belıırad, 4 (İKDAM Muhabi
rinden) - Dıin akşam saat 20,30 
da Yuııoslavy.ı Ha.riciye Naz;rı 
B. Cincar Markoviç, Balkan An
tantı Hariciye Nazırları şerefine 
Belgrad orduevinde bi.r akı;am 
ziyafeti veııdlğini bildirrnlı;tım. 

Ziyafetin sonlarına dol\ru Mar
koviç bir nutuk söyliyerek ez -
cümle demiştir ki: 

Do,;t Balkan Antantı mem -
leketlerinin mümtaz mümessil
lerini Yuııuslav hükümet mer -
kezinde derin bir memnuniyetle 
selamlıyorum. Bu konferans, 
Balkan. Antantı Pak!ının Bel,grad
da parafe edildi~i tarihin tam al
tuıcı yıldönümü ~ününe te.sa -
düf etmekte ve bu mes'ut te~a
düf bize Antantın hayırlı faaliye
tinin müstakim hattuıı müşahe
de ve Balkanlarda barış ve mus
lihane teşriki mesainin bu kıy
metli wısuruna sadık kalmak hu· 
susundaki kat'i azmimizi tespit 
vesilesini vermektedır. 

Fakat bu içtimaın memleket -
!erimiz için olan tarihi k.ymet~ 
buııWı bütün Avrupa devletleri
nin içinde olan tarıhi kıymeti, 
bugün bütün Avrupa dev!etleri
nin içinde bulundukları vahim 
ve hemen hemen feci ahval ve 
şerait dolayısile bır kat daha art· 
maktadır. Avrupanın en buyük 
milletlerinden üçü seyri henüz 
derp'ş cdilemiyen ağır bir mü -
se!lah ihtilafa girmiş bulunu -
yorlar. 4te bilhassa bu ahval ve 
şerait içinde, Balkan Antantı 
devletlerine, milletlerini mazide 
çok ıstırap çektikleri haide de 
hiç bir şey beklemiyccekleri ye
ni harp musabctlerinden koru -
mak için iki kat ihtiyatlı da\•ran
mak ve pek çok basiretli hare
ket etmek vazife,i terettüp et
rr.ekteciir. Daha harp başlar baş
lamaz, Balkan Antantı hükümet
leri bir tek şartla bitaraf kalmak 
arzularını açıkça izhar etmi~ler -
dir. Bu tek şart şudur: Hadisele
rin seyri bütünlüklerini ve istik-
1§.ller:ni tehlikeye düşürmemeli
dir. Buııün muslihne ~ayretleri
mizin simdiye !LJıdar iyi neticeler 
verdiğini ı;ıörebilmekıe b1thtiyar 
bulunuyoruz. İstikbale de ayni 
nikbinlikle bakıyoruz. Balkanlar 
hiçbir taraftan tehdit edilmen.ek
tedir. Balkan mil1etlerinin hali
sane ve dürüst hattı ha·reketi her
kes tarafından hakkile takdir e
dilmiş ve hürmete mazhar olmuş
tur. 
Şurasını bilhassa memnuniyet

le ilave etmeliyim ki, pakt dı -
şında ·bulunan iki Ba'kan \'e Tu
na memleketinin, Bulııaristanla 
Macaristanın, hattı hareketi de 
Balkan Antantı de\•letlerinin 
muslihane siyasetine UYl!Ull ol
muştur. Bu hal kun·et'i bir te
sanüt hissinın, Balkanlarda ve 
Tuna havzasında yaşıyan bü -
tün milletlerin mes'ut istikbal -
!eri için nihayet cie,·amlı şartlar 
yaratacağı hakkındaki samimi 
3.rzunun yerinde 01duğunu AÖS -
!ermektedir. Keza İtalyada, har
bin daha ba$lan!!ıcında ittihaz et
tiği ihtiyatlı •ııayri muhariplik• 
hattı hareketile doğu cenup Av
rupası barışının :nuh&fazasu a 
yaptı/tı vardundan dolayı bütün 
minnettarlığımıza layik bulun
maktadır. 

Daimi Konseyın şimdiki top
lantısının ,-azifesı, Balkan An
tantı memleketlerinin, karşılık
lı tesri ki mesai ve en sıkı temas 
dahilınde, buııü.ne kadar tatbik 
edilen barış ve uzlaşma siyase -
tine devam hususundaki kat'i ka
rarlarıııı tazelemektir. Bu iti -
bar'a. Balkan memleketleri ara
sındaki ekonomik teşriki mesai
nin de. sadece buııünün imtihan
larına daha kolaylıkla karşı ko: 
ya bilmek için deı?;il . . fakat ayn~ 
zamanda bu sıkı ıe·rıkı mesaının 
istikbalde mi!le~lerimi~ıiı da.ima 
artan refahına hadım oınıası ıçın, 
en tcsir!ı bir tarzda inkişaf et -
mesi arzuva şayandır. Balkan An
tntı memleketleri tarafından 
takip edilen siyaset şimdiki harp
te en nazik bir devrenin zorluk
larım yenmiş bulunuyor. İstik

balde de Balkan 1ardan her Tür
lü harp ~ehlikesini uzaklaştırabi
lecek yegane siyaset budur. Bıı 
suretle, Blilkan millet1eri, hıı.rbi 

mevzı. bITalanaJ!a hizmet ede -
rek, avn:. z,manda Avrupada sul
hün bir an önce av<;eline çalış -
makta ve insanlığı tamiri imkan
sız bir fetaketten muhafaza için 

dünyanın salahiyetLı ~·ı1c ..... 
tarafmdan yapılan butun as.! ,e
şebbüsleri kolaylaştırmaktad:r -
lar.• 

B. Cincar l\ı1arkoviçin nutkuna 
mukabele eden Romaııya Hari -
cive Nazırı B. Gafenko, Yuııos
lavya Nazı.r!ara gösterilen güzel 
kabulden dolayı teşekkür ettik
ten ve aza milletlerin en yük.sek 
menfaatlerini temsil eden Kon
seyin dostluk ve tam itimat ha
vası icinde toplandığını kaydey
ledikten sonra demiştir ki: 

Barış arzumuzu, bölgemizin 
Karadenizden Adriyatij!e, kar -
patlardan Yunanistanın cenup 
burunlarma kadar bütür. gen iş
liği irin sarih bir surette bildir
dik. Kimseye zarar \'ermiyen ve 
umumi menfaate h'zmet eden 
bu bitara lığa bizzat bizim ria
yet ettil!imiz kadar halisane bir 
suret•e ha<kaları tarafından da 
riayet edileceğini ümit eylemek 
hakkımızdır. 
Nazır müteakjben Ba'kan mil

letlerinin barosa ola" bal!lılıkla
rını kaydetmiş ve bu ,,·illetlerin 
birçok Avrupa memkket'er.nin 
endi5elerıni payJ.asmakta ve teh
likede olan kl\·metlerin tahrip e
dilmesinin Avrupa medeniyeti
nin mü•terek mirasını pek ziya
de fakirleştireceğln; acı bir su -
rette hissetmekte olduklarım ila. 
ve ey!emi_,;tir. 
Gafeııko. Antant;n bazı ;ıI<m~u 

de\'letlerın aleyhıne müteveccih 
olduitu lıakkındaki itlıamlan red
detmis. müteakiben Bulgar hü
kümetile o;an temaslarına temas 
ederek bu hükümctin Balkan ca
miasının direktif ve menfaatleri
ne riayet arzusunu bılhassa kay
devlemis bulll'!ldui(u.'lu bildirmiş 
ve demiştir ki: 

Bulııar hükumetinin bu sözle
ri bizi barış gününe yaklaştır -
makta ve An!antunız ı;ıibi bir an
tantın geniş'emiş çerçevesi dahi
linde komşularla bütün münase
betlerin dostane bir surette hal
ledi!t:bileceği hakıkındaki kanaa
timizi teyit evlernektedir. 

B. Gafenko Macart,tandan bah
sederek şöyle demiştir: 

Tuna barı.şı Balkan barışının 

komSUıS'lıdur ve dört Bai:ıkan 
memleketini bir gn.ıp içinde top
lamış buııunan uzlasma ve .Yak
laşma siyasetinin başka mes'ut 
neticelere de namzet olduğunu 
haklı olarak takdir et.mekte bu
lunuvQrsunuz. Buna binaen, Ma-
caris!anla itimat verici münase
betlerin inkisafına P'ÖSt~rdiginiz 

ail<ikayı hicbir zaman giılemedı -
niz. Biliyorsunuz ki, bu hll3llS

.ta daırna mutabılı ve sıkı bu su· 
~ette bir.e;;miş bulunuvoruz. 

Gafenko, mıntaka\'İ anlaşma 

çerçevesi icindc komşu memle -
ketlerle dostane bir mukarenet 
kin icabeden formüllerin bu
lıunabileee~i kanaat:n, ız!ıar et
ımiş ve Balkan Antantının ken
disine kar:;ı gösterilen an ayış 
zihniyetinden müteh:ıssis b:.ılun

duğur.ıu ehemmiyetle ";cayd~yle
miş ve demi:;tir ki: 

~işte bunun içinUir ki sulh, 
nizam ve eınnıvet hu.;u.-undaki 
emellerimize ;,.üzaheret eden 
İtalyanın dostça har~·ketuıin sı
yasi ve mane\~i kıımetını tan:a· 
ımivle takdir ediyoruz" Bu •U· 
retle İtalya kendisini bıze. bağlı: 

enf. aab.ıerin ehemmıvetını )raıı m 
tebarüz ettirmış oluyor 

Gafenko, Balkan mılletlerinin 
gecmişteki ooılarını, mı.icadelele
rini kahramanlık menkibolerini 
hatırlattıktan sonra sözlerine şöy
le devanı etıınişlir; 

,Her biriıınizin mi !li müdataa 
vasıtalarının hazırlanmasına ve 
inkişaf etıınesine veı"Cliği ~r· m
miyet Antantıınızın m'.işk ek 
menfaatlerine olduğu kadar An
ıtantınıızın a~tan nüfuzuna da 
hizmet etmektedir. Artan bu 
nüfuz her birim:zin emnıyetini 
ve sulhu takviy~ etmektedr. 

Japonya ile merkezi 
Çin arasında anlaşma 
Şanghay, 4 (A.A.) - Japonya 

ile merkez! Çin hükumetı ara
sında yapıilan anlıı.$!nanın muh· 

t · ~ nizli tıutıulıınakladır. evıyaı.u. eı. • • 
Ancak bilmen bır şey vaırsa o 

da şanıı-k.ay-şek kalıdıkça Çin
dehl Japon kuvvetlerinin geri 
aıumıası ıınevznu.bahis değildir. 

SAYFA - S 

Nicin, ingiltere ve 
1 

Fransa ile ittifakı 
t rcih ettik ? 

(Ba,-maka!cde>ı mabat) 
r, Alman ordularının kar· 
da bulunmuyordu. 

Aln1anya, işte hö)·le bır nıut 
tefiki elinden kaçırdığı 'çin, Tü 
kiyeve düşman olınu~tıır, 

Dil eceksiııiz ki, yeni ıni.ittc "' 
fiklel'imiz, İngiltere ile f>'ran,•a· 
da, 'l'ürkiyenin kaı·a gQzleri içiQ 
Ont(nla mütt•fik olnıaıni$lardır 
ya, onlarda, :cabında, 'l'lirkiye -
nin bütiin kuvv('tlerindcn isti~ 
fade emelde ha ittifakı iınzn
laını~lardır. Doı1ru an1nı:ı, ar3 .. 
da, ~öyle ınühiıu bir !urk ,·ar. A 
ınaııya, bizi, n1utlaka tu"'rruzi biı 
h~rhe sürükliyecekti. Çünkü Bal 
kanları, yakın sarkı karıştırmak 
ve İnıf.ltere ile Frassa:vı bir şark 
cenhesi açmıya mecbur et~k 
istİ\'ecekti. İngiltere ile Fransa 
ise: şarkta statükonun devamı· 
na taraftardırlar. Onların harbin 
Balkanlar ve yakın :-arka bulaş. 
masından faydalan )'Ok, zararla· 
n vardır. oı{Jar, Türkiyeıı:n Bal
kanlarda, Boğazlarda ..e yakın 
serkta, bir sulh 8.ınili olinasını ve 
statükoyu muhafaza etıı•esini is· 
tiyorlaı:. Bizin1le yaptıkları itti
fakın ga}·esi tamamile tedfüidir 
\·e dünyanuı bu kısnııuda barışın 
n1üdaf~a ,.c ınıo.hafaza;jıd:r. Bun 
dan ötc•İ. Alman propaıı:und:ıs~
nın uvdurdukları masallardan ı
baretİir. İngiltere ile Frnn>a. Tür· 
kiycnin mevcudivctindl:'n ,.c kuv 
v~tleriadca, taar~~zi bir harp ~· 
mili olarak değ-il; İnl{iliz ba~rı
yesinde •Flect in heinıı:• denılen 
«Donanmanın varlığı ile denize 
hakim olmak. scvkulceni diye 
tarif edebileceğimiz bir tarzda, 
istifade etmek istiyorlar: yanı 
Türkiye bulunduğu muıtakada, 
b:ırı ın muhafızı olarak dura • 
cak ve ancak ~ulhü bozanlar o .. 
hırsa, o vakit harbe ııirerektir. 
İnııiltere ve Fransasın, yakın 
şarkta ve Balkanlarda, Türkiye
nin yalnız ,·arlıjtı ile sulhü ve 
sükı'.ınu muhafaza snkulceyşini 
takip ettiklerinin en büyük delili, 
ittifak muahedenaınesine TilTki· 
yenin, Sovyet Rusynya karşı, hiç 
bir harekette bulunmıyarağına 
dair sarih bir madde koydurma
sıııa razı olmalarıdır. Ankara mu 
ahcdesi imzalandığı zanıan, Al
man:va ile Sovyet Kusva arasln
da, bir adcnıi tecavüz paktından 
başka, bir ittifak muahedesinin 
mevcut olduğu da söyleniyordu. 
Bu rivayetlere t·e şüphelere ra/!:· 
men, İm:iltere ile Fransa, Ank~
ra ıiiuahcdcsi muciblnre, TUrkı
yenin So\·yet Rusya ile harp et· 
miye n1ecbur kalmanıası esasını 
kabul elliler ve bunu yapmakla 
da, vakın şarkta taınamile teda· 
fiil bir e:aye takip ettiklrrini ve 
Tiirki~·cni~ harp ederek kan dö· 
kerek değil, silahı elinde. sadece 
vnrlıJh ile sulhc muhafızlık et • 
mesini kafi bulduklarıııı göster· 
diler. 

İste TilTkh'eye de İngiliz - Fra~· 
sız ittifakını kabul ettiren en ınil• 
him sebep budur. Bili:vorduk \18 

bilivoruz ki, Almanya ile ittifak 
etmeden bitaraf kaldığımız tak· 
dirde dahi, mütecaviz bir harbe 
sürüklenmemiz mukarrer ve mu• 
kadderdir. Bili~·orduk 'e biliyo
ruz ki İnııillere •·e Fransa ile 
ittifak' rdince kuvvetlerimizi ba· 
tışın muhafazasına tahsis ede • 
ceiiı: \~c teca\'üze u;:..Yaınedıkra, 
yahutta etrafınuzda . .ıılh, la -
· a ınaruz buJunnl:ldıkc~, arruz 1 • t' d 
harbe girmrk mec >urı' e ın e 
kalnu~·scağlz. . . .. ~ 

Fikriınizi daha ı:vı hulasa ede~ 
lim· Alnıaıı~·a ile ittifak eder -
sek· bu, ıaarruzi bir iıtifak ola
c~ktı: İn::tiltere ve Fransa ile 
ittifakımız ise tedafiii hir ittifak. 
tır. Bitaraf kaldığım17 t·kdirde, 
ya Alınan.ranın kucağına atıla -
cak; yahut da yardımcısız bir hal. 
de. tecavüze uj(rıyacaktık. 

İngilteTe ve Fransa ilr ittifak, 
Türkiyeden harp dei!il sulh isle
diği ve Türkiye bir taarruza uit· 
rad:ğı takdirde, bu iki de,·let o
nun yardımına koşacakları için· 
dir ki, bu ittifakı tercih etlik. 

Bu ittifak. bize, sulh •·e enıni
yet getirmiştir; Almonya, ken
disi ile bcrabtt b!r tecavüz haT· 
bine ~irişmek. yahutta yaln!L ve 
zaif kalıp da tecavüze uil:rıını~k 
isten1ediğinıiz icin. bizi affcf!\tn. 

ABİDiN DA VER 

Zelzel 
(Baştarafı l incide) 

dını faaiyeıi Jı.araretıru muhafa. 
za etmektedir. Yard•m. fa&J1ıyett hakkında çık:ırr1an ;;ayıa axuı 

asıl.sız 0~ anlaştlmış1ır. 
s. Ka.rmtis:ır, 4 (A.A.) - Bu. 

sabah saa.t 4 de burada zararsız 
hafif bir ver sarsıntısı olrnı.tş!ııu.. 
Dün aksamdanbcri ba.;ilamış ol<l.Q 
kar fır.tınası devam eylemekte.. 
dir. 

Tral>zon, 4 (A.A.) - Dün ıılt
şarn saat 14.5, 16.30 ve 18.15 de 
hafif olmak üzere 3 zelze.1'! kaıyı.. 
ıledilmiştir. Hasar Dialam~ı. • 
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BAHD~ll..ERD 

Kara ve hava kuvvetleri 
aras,ndaki münasebat 

1 [_~_u_DD_v_u_D _K __ o. Av A lb. A R 

Uzak muharebe!er, büyük filolarla bom• 
bardımanlar hakkında talimatı orduların 

mensı.ıp oldukları h.UkOmetler veırecek, 

bu çok mühim işi kemali ihtimam ile 
ara kumandanı idare edecektir 

Yazan: Emekli General Kemal Koçer 

Tayyare de, tank gibi yardım
cı l.ıır vasıta ve bir sılah olarak 
dnomu.-;Lu. Vasıfları bugünkü
nün çok dununda idi. Sür'ati 
u~uş siası, at<ş.,.,re karşı muka
vemeti, manevra ve yükselme 
kabı'iyeti azdı. Bu vasıta ile ha
valarda bir ateş siklet merkezi 
ileskil etmek düşünülemezdi. Bom-1 
ba taşıma imkaru da yok gibiydi. 
Buı!ü.nkü tayyare, tam manas.iıe 
mükemmel bir harp vasıtasıdır. 
Uçuş siası, va1ııız dü:;man sema
sında değil, J:ıütün Avrupaya 
şamildil·. Bir kaç ton bomba 
tasıyabilir, bir kaç makine.ıi tü
fek, ha•.ta makineli toplar'a mü
cehhezdir. O sebEole tayyarenin 
rolü, darillharp çerçevesind'e sı
kısmı.~ def(ildir. 

Dün.kil kesif vasıtası, şimdi 
harp kaynaklarını yakıp yıkmak, 
denizlerin mutlıak bir hakimi sa
yılan donanmalara ate~'er yağ
ciınnak, iz ve leke ha'inde bir 
nok:tıİ buıkıın d€ıniz&l·tılan te
pe 'emek, maynleri tesbit etmek 
yıldırım sür'a tini haiz yürüyüş 
kollarını, ha~ta muharebe vazi· 
yetindeki birlikleri tehdit, metin 
sığınalUırı tahrip etmek kudre
jini haizdir. En güzel bir keşif 
elemanıdır, kuvveti tesbit, a1ıeş 
>tevcih ve idaresini temin eder 
ve bir müdafaa manzumesinin 
her günkü mesaisini fotoğrafi
Jeriyle nazarda canlandırır. Kuv
vet taşıyabilir. Ceohe ıterileri
be kıuvvet indirebilir, bir şehri 
gazlıyabilir. 

Bu kudretiyle tayYare, baıılı 
başına bir sHahtır, çoktan <rii.ş· 
dünü isbat etımi<tir; Fakat en u
fak b!r düşman bölgesini işııal
den acizdir. Bu vazife, yine ka
ra ordusunun, daha doğrusu mu
harebenin bütün güçlüklerini e
zen ı:ıiyadenindir. 

Muharipler, hava kuv-cei1erine 
'büvük ümitler ooğ!amaktadır • 
il.ar ve bir gün, muharebe siklet 
merkezinin, buı:rünkü iztırari va
xivet yüzünden, havalırııa bile 
intikal edeceğine de inan.anlar 
hak kazanacaklardır. 

Heı· ay biııJ.~roo tayyare yapan 
vıc ısmarlıyan muhariplerin, ar· 
tık, şimdiki intizar ve ata'eti 
bırak.ırak, clüsman cephesi de
ırinliklerinden hedefler arıyacak- ı 
larıııı seziycr.'Uz. 

Bu mühim vazifeyi dcr'uhte 
edecek olan nıuazznm ve miihip 
ha va filolarının direk'.iılerini ne
reden alacaklarını bir kere da
ha aıt.aınak için eski Fransız 
H.a.rbiye Nazırı General Mm·enin 
Fransa toprağındaki lıa;-a kuv- 1 
vetleri kumanda münası•bet'eri · 
hakkrııdaki yazılır.ına göz gez,. 
dinnek kafidir. General· 

cİngiliz hava kuvvetleri (Ro
yai air Force) ın Kontinentale 
(Avı upa yakasına) geçirilen kıs· 
ıını, tamamiyle bu memleket 
crdu..:unun Fransadaki ku"''etl~ 
ri lrumandanının emrine veri!,
ııniştir. • Kararını maka 'esinin ilk 
satdarına gecirdikten sonra, bu
rada iki sebep buluyor: Askcıri 
ve siyasi. 

Gen€I'al, bütüıı ınen1ltl~etler ... 
de havacıların şiddetli arzuları
nı ileri •Ül'Cı~k i>;!ik!ıl.,, asık bu
luı c i.ehlik:"'l~i di,geltlerin
deu çok daha fazla .ı<öze aJan 
atesin ı:cncliğin kara .kumanda
ni fikir mutabaJ;atı yapmasın
daki zarmetleli tebarüz ettiri • 
yor. 

J Lıs.nüııiyet oahiı:ıltri aı·asında 
bütün anlaşaımamaz~ıkların hal
lcdi 'cbilecegini ve bu~un yurt
.SC\erlik icnblDnndım bulundu
j{u !H sO:-,rliy\-:n gcn..:.ral, vazife 
ve mc;ulıjc-tin 1ertibı lazım Q"e
lecegi n tiresine varı.var. 
U .... · ·nuhat bel , büvük fi'olar 

la bom\, dıman'ar lıa'<kında ta
linı:ıtı 'lluların mensup olduk
ları hü.klırnct~"l' vı'l ··cc-k, bıt 
(.'O· .11ühiın ü:~i ·ara. knn1andıaru 
i<l.orı> edec k•ir. 

Me 'u' neticeı e i\ ;al elınek 
mes'ulivetini b· kwn~ııd·anhk ta· 
za.mn:u'l eder. Hava teşcbbiisk
riniıı asıl hı·ncfi, kara kuvvet
lerini ı::a.veyc ıılas1ı•m~ktır. İn
~ibWrc hava ku\·vet'cri. diğer 
bir ço1< mernlcketkrdc olduğu 
~ibi, ;imdin kadar tedafüi ha
va kuvvetleri, kardcs kuvvet -
leı·Jc el ele miisterek hedefe k
veccülı edebilmek icin. Brit.an
ya scmasm<l<ı, dd ve tm·d vazi
fusi "'\ın ku,:t~e~ıer~ aneak uzak-

tan ve dolayısiyle iş ortaklığı 
edebilirlerdi. Müttefik hava fi
lolarının ilk ve en önemli vazi
resi, ayni kumanda altında top
lanan ordu'ann kat'i neticeyi el· 
de etmesine çaıJşmaktır. 

Hava kütle teşebbüsleri kara
nın.kilede hemfilıenk olmadıkça 
büyük semereler veremiveookt.ir. , 
Br>tıanya adası seması, harp ha
line gecildiği gündenberi mü
eırımendir. Düsman Wolarının 
faa:J.yet <laireleri adanın yakın 
kıyılarına kadar gen.işliyebilmiş
tir. Hava taarruzları karşısın
da en değc:•li hedefler, beri ya
kada, Almanyada ve Fransada
dır. An.ava1ıan filolarının cep
he harekatına yardımları ırru:ak 
muayyen had dahilinde o'abilir. 
Sür'ati anan diğer vasıf.:arı da 
vu.:cselen tayyareler nihayet ·bir 
ömür ile mukayyettir. Her iki 
muhasımın da kıuvvetlerini ölüm 
dirim gününe sakladıgını vakit 
vakit yapılan mevzii teşebbüs -
lerden anlıyoruz. 

Hava kuvvetlerinin alacağı he
defler, cepheyi alakadar eder-
ler, bu kuvvetlerin tesir saha· 
sı Heri hatlaxdan başlar ve düş
man memleketinin derin' iklerine 
doğru uzanır, Britanya ile Al
manya arasında aşılması zama
na ve bir çok malzemeye ve beıv 
zine mü1evakkıf bir deniz var
ken, Fı,ansada toplanan hava 
kuvvetleri hemen düşman mınta
kasında ve ötele-rinde müsait he
defler bulacaıklardır. Kuman • 
da makamı, her vaziyete müda
hale etmek üzere emrinde dar 
i:ma harekete ıııeçmiye amade 
filo'ar bucrruyıa mecburdur. Ge· 
neral Cart, bu emin münasebet 
ve merlnıtivetteıı istifade etmek 
için en güzel bir vaziyet elde 
etmiştir. Büyük Hm•bin baslan
_gıcında merbutiyet ve kumanda 
münasebetlerinin verdiği za· 
xarlar epey dersler nı:ı.hivetindc 
idi. 
Bır urdu ıtibi bir buıt.aryaıım 

da tayyareye muhtaç bulun<luğu 
her t~ra{ça ı:nalilmdur. İngiliz or
dusu hava kuvvet eri, anavatan 
ve müst;ımlcke'exe ·müı·etteptı. 
Buorün ltı.ı kuvvetler, anav.atana, 
Fı"ansay a ve donanmaya veril -
miştir. İngil.U tabiri veçhilf' 
.Ku~ttia::ııı~al kuvvet~ cephe ba.ş
ku:mandanlığı elin.de ve emrırı
dedi . Bir ~ok harplerde, ittifalı 
manzumeleri r:t~ a.snı<la baş gö:;
teren .-ınla~amaın~zlıklar, artık 
görü 'ıniyecelctir. 

Bugür.c kadar lt:daiüi bir bava 
hlyascli takip cJilıniş ve ufak 
nıe\'Cu H fi.olar tcun:unen aske
rı hedef.'- ·c tevcih olunmu.şlar ... 
dır. T=..1arruzi hava ~i-~aesı.i, m-enı
lekct sem~lac·mda hım bir em
ııiyc,t elde edilmtsirJeıı SO!li'll 

ıınümkündlir. i\füttcfıklerin, dün· 
ya kayııakfarına da baş vurarak, 
üstünlük kazanmak isteme!erin· 
deki scbEp, aıuyurda büyük za
rarlar vcrme<len, taarruz işini 
ba~rmaktıı-. Cepheleri hinteı~ 
laııdlar besler. Havanın asıl 
ı::aveyc götüren islck yollar aç
tığına inanan'arın biTincisi R"e
n.,,-:tl DouheL'dir. Ceplıder bu
günkü vazivf'!i a"!dıktan sonra 
bu fikri ok>ıyanların sayısı art
ırıu~tır. Bir memleketin :iJ<tısa. 
eli hayatına semalarından vuru
lan darbEler kanısında, sinirz 
kuvvetinin ne kadar rnli\lrlet de
v.:ım edeceğini i~tikbiıi göstere
cektir. Bir darbe. k! doijrudaıı 
do~ru~•a har1J kaynaklarına mit
teveccihti!". er. ııec cepheyi de 
sarsabili:·. Esasen va kın t .. :ih
te metin cephclerirı arkadan ge
len tazyik1 E'tl·l<~ :vıkıl<hiını isbat 
etmi~ i ~. 

!5!.. ·----

~ ~b=L ..... ı "• 
Sıtma 

Hararetin u '1\l ı, nabzır hız
lanma~ı ile »a her gün, yahut 
giin ""ırı, y.ahııt üç ~inde bir te· 
kcı rür <"den ve ıiibet w ret inde 
gö7iikflıı bir ha.::ıt;:ılıktır. 
Sıtmaya yablra.ıı bir kim•e 

de evvelfı. bir ti reme 'e ü<ime 
sonra kuru bir ı1ararcı arkasın
dan bir terleır.e görülür. 

Tedavisi: Sülfat dö kinindir. 
Hastalıii;ın şiddetine göre dokto
run tan!yesi ile hareket edilir. 

Avr p 
dliny 

ha bi ve 
deve leri 

Devam eden muharebenin genişlemesi, veya da

ha şiddetlenmesi yalnız siyaset ve askerlik adam

larının p 1ôn1 arı ile oluverecek bir iş değildir 
İngiltcrenin ·Teimes• ·Sun -

day Dispa1ch• ten başka cDaily 
Telgraph• ,ııibi diğer bazı gaze· 
telerinin, Fransa matbuatından 
,baz!..larının, bilhassa •Le Tems• 
in geçen ayın muhtelif günlerin· 
de siyasi ve askeri tetkiklere ait, 
sütunlarında neşrcyledikleri ya
zılarda, şimdiki harbin geniş -
!emesi elraiında muhtelif mü -
talealan yak;n ihtimaller sıra
smdıa tekrarladı.l<ları görüldü. 
havas ve Royter Ajanslarının 
bizzat veya mezkfır gazetelerin 
mütalealanna, siya.si bazı mah -
fellerin düşüncelerine istina1 ey
liyen>k, hürriyetin yayılmasının 
bır gün meselesi ve hadisesi ol
duğu hissini verecek surette neş
riyat yaptıkları anlaşıldı. Holan· 
da ve Belçikaya Alman ordusu
nun taarruz haberleı·i heye<:an 
verici ehemmiyetini kaybetti. 
Tuna yol uy la Balkanlaı'a Alınan 
ve Sovyet ordumını.ı tecavüzü 
haberleri arada, sırada tekrar -
lamyor. Yine ayni gazeteler ve 
kaynaklar, Suriyede, Irakta, di
ğer bir tabirle yak:n şarktan, or· 
ta şarka doğru General V cygand 
kumandasındaki Fransız, Gene
ral Vavel'in kumarula iy !ediği 
İnl(iliZ ordusunun askeri hazır
lıklarından bahsediyorlar. 

Berlin ile Moskovada radyo
lar, gazetelerle bu iki clevlete at
fedilen askeri mezkür taarruz 
haı·eketleri, arzuları red ve tek
zip olundu. Bu kadarla da kalm1-
yarak muka:bil tırrafın iddiaları
nı yeni bir takım tahrik. ex tar -
zıno.a bile tavsif ey ıediler. 

Vaziyet ne tarzdadır? Hakikat 
nelerden ibarettir? 

Şimdiki harbin hakiki 
gayelerine göre 

939 hıırbinin gayeleri; İngilte
re ve Fransa ile Almanya, sonra 
da Sovvet Rusya, müscl!ah l:ıita
rafiığına bugüne kıadaır muhafa>
za eden faşist İtalya da, bitaraf· 
lığını müttefik devletler lehine 
kullanan Bil'leşik Amerikada, bü
yük devletler arasında bulunan 
.Tapoııya da ayrı ve farklı dü -
şüncelere ı::öre tarif, izah edil -
mektedir. Bu dü~\inceleri bura· 
da ayrı, ayrı tetkik niyetinde de
ğiliz. Çünkü meselenin daha fay. 
dalı kısımlarile, safhalarile meş
"11 l olmayı faydaı buluyoruz. Bu· 
ıııınla bernber, büyük ve muha
rip müsellah bitaraf devletler a
ras;ncla olduj!u gibi, kiiçük hü
kumetler arasmda dahi büyiik
lerinkile bir, yahut onlarınkine 
mütcvecc:h, taraftarlar da var
d:r. Demek ki, 939 harbi, yalnız 
bugünkü muharip devletleri d~
ğil. büvük ve küçük .bitaraf hu· 
kü~ttleri de muhtelif gruplara 
avırmıstır. 
. Harp sahnesinde, Sovyetlerin 

Fmtand'iya ile yaptıkları muhar 
rcbeyi münferit bir hadise sayın
ca, Aımanyanın karşısında ln -
giltere ve Fransa vardır. Bu dev· 
letler kars;lıklı tarzda harp ha
lindedirler. Fakat bu muharip 
biiylik devletler yalnız abluka ve 
i ktısadi harp usullerile def.il, as
keri tarzda. erki\nıharbiye plan
lar,ııa, tfıbiyelerine, sevkulceyş 
usullerine göre de yekdiğerine e
zici. yıkıcı darbeler indirmek pla
nına göre geni~ mikyasta hazırlık 
!ara devam ediyorlar. Bu darbe
ler, nereden, ne tarzda olacak? 
Nas;[ olacak? Muhaı·iı)lere ta
raftar, teveccülıkar, gayeleri ay
ni vcva ayrı devletkrden hangi
leri bu harbe iştirak eyliyecek
ler? Bu cihetleri bugünden tah
min edebiliriz, fa.kat kestirme 
veya kat'i tarzda söyliyeroeyiz. 

Defalarca tekrar edildi ki, şim
diki muhambe, tatal yahut top
vekiın b:r ha•rptir. O haldç mu
harip taraflardan biris; hasmı a
le; lılne lıarbl kaz;,nıııca, mağ
l(ıbun ikt;sadi ka\nnklanna, mev 
cudivt·tinc, si~ asi bün;, esine hft
kinı olacaktır. Bıı siizkrin diğer 
hir maııası da 0udur: Kazanan 
taraf, dünya serve:Jcrini de is
tedigi tarzda kullanacak, islis
ıncr eylivccektir. 
llarhin :ra:rdınası kcyfiycli ''e 

Meseleleri 
Devam eden ınui~arebeniı1 ~e

ni~lL:rr.esi, yayılması lftfl:ı, filü.n 
bir gnm siy~sel, ask('l lik adanı
hmnııı diişüncelerilc, plan !arile 
oluverC'Cck bir iş değildir, siya
si olduilu kadar, belki de daha 
fazla askeri biiyü!t uzun, dik -
katli hcsaoları icap ettiren mü-

Yazan : Hamit Nuri 

him meseledir, meseleler silsi -
lesine da.YSJimaktadır. Diğre ta
raftan, yine muharebenin yıı
yılınası keyfiyeti şimdi filen mu
harip olmıyan, büyük ve küçük 
devletlerin yalnız bugünü değil, 
bu hari:ı'.n son unda husul<! Rde
cek muhtemel vaziyetleri, hadi
seleri de bu arada çak etraflı 
hcsaplıyaa~,k hareketini isti! -
zam ettirmektedir. 

Keyfiveti bu esaslara göre in
celeyino(t, 1.np:ıterc ıvc F1ransa 
ile, Aımanva erkanıharbiy€leri
nin, Finlandiyadaki muharebe
de filen arlaşıldığı veçhile, geçil
mesi uzun haı·be, .büyük telefa
ta rağmen çok zor, belki de im
kansız olan Majino ve Z:gfrit 
hatlarından ·başka, yekdi,_ğcıine 
beklenen askeri darbeyi indir -
mek icin nerelerden, hangi isti
kamette büyük taarruz hareket
lerine başlıyacaklarını nasıl tes
pit edebiliriz? 

İngillere ve Fransa ordusu, Bel
çika ve Holanda yoluyla daha 
müsait sahadan Alıııanyaya as
keri hezimet darbesini indirmek 
plfu1:na göre mi haekete başlı
yacaık? Yoksa, Almanya cl'kfüııı
Jıarbiyesi bu yoldan ve şimal de
nizi sahillerine çıkarak, Fransa
va karadan, İnf!iltcreve hava • 
dan ve denizden kaıt'i darbe in
dirmek ı:ılanım mı iaıtbik cyliye
cek? Beklenebik'Cck bu muhte
mel ha.diseleıin hakikatini za -
man gösterecek, ispat eyliyecek
tir. 

Tuna yol.uyla Almanya ve Sov
yet!erin Balkanlara tecavüzü hak
kındaki haberler, tekr:;ı·Jannn 
mu.talealar üzerinde dahi dik -
katle durmalı: lazımdır. İngilte
re ve Fransa erkanıharbiyesi -
nin, Balkanlar ve Tun~ üzcıin
den Almanya ve Sovyetlcre ay· 
n ayrı, yahut ikisine birden, 
boğazlar ve Karndeniz yoluyla 
taarruzları dahi, askeri nakli

ya1taki zorlukl;:ır, milyonlarca 
miktarı ihtiva edecek muhtelif 
sınıflara mensup efradın kolayca 
ihraç ve tccemmüünü temin ede
•bilmek meseleleri, daha evvel İ
talya hükumetinin, Tuna ve Bal
kanlm daki bazı devletlerin müp· 
hem hareketleri yüzünden, bu 
tarzda taarruzi hareketlere baş
lıa;ım'.ıları keyfiyeti kestirme tarz
da söylenemez, miitalea edile -
mcz. 

Alrua.nya ile Sovyetlerin dahi 
gerek ayrı, ayrı gerekse birlikte 
Tuna yoluvla Balkanlara teca
vüzleri hususlar;nda dahi yine 
daha evvel İtal}•anın ve bu saha
daki her biri küçük, faka·t ayn 
gruplar halinde olsa dahi birle
şince büyük kuvvet ·ieşkil ede • 
cek memleketler kuvvetlerinin, 
İngiltere ve Fransanın mühim 
yardımlarının dahi hesaba ka. 
tılması icap eder. Harbin nciice
si, Almanyaca veya Sov~·etlerce 
Tuna yoluyla Balk:ı.nlar tecvüz
d.,.ki mcfruz bir muvaffaıkıytele 
tayin olunamaz. Bilakis, Balkan
lara Almanya veya Sovyetler 
taarnızunun, kendileri icın yoru
cu, yıprat:cı, başka hayati saha
laı·da ezici aksi tesirleri husule 
getireceğini, korkulu ihtilatlara 
sebep olacağını bu devletlerin si
yaset adamlarının, Erkılnıharbi~ 
ye heyetleriniı1 hesaplıyarak ha
reket ede~klerine ihtimal vere
biliriz. 
Almanvanın topçu ı(enerallerin

den Grosmann'ın şimdiki harbin 
başlamasına takaddüm edeon 938 
ağustosunun ilk iki haftası için. 
de Nazi Almanya aokeri mec -
n:ııasında nc:;rcvlı>dii!i mühim 
blr 'r azıda, İtaly~ıım Almnaya ile 
birlik!<: derhal İngiltere, Fran
sa :ilevhine harbe i;tirak edece
ği hesaplanıyor, Sovyet · Al -
ır.. ııva arasındaki 26 ağustos 938 
tarihli pakı imza cdilıııemis oldll· 
!!undan, Sovyct Ru.,ya hesaptan 
ha; iç iutuluyor, askeri hareka -
tın ba<lıyacak harpte en mü • 
hinı taarruz vr· mlidafaa sahası
nın ıımı> cephesinden baska Bal
ka:'lr.r, Akdeniz VL Afrika ola
cğı tespit ediliyordu. 2G gustos 
93~ tarihli Almanya - Sovyet 
Paktı, mezk(u· muharebe ve sev
kulceyş planlarının esaslarında 
değişiklik yapılmasına sehen ol· ı 

muştur. Bu hakikat ve keyfiyet, 
Balkanları, Akdenizi bugüne ka· 
dar harp sahası dışında bırak -
m .sdr. Bu vakıaların bi1hassa i
tııı; i run v~ız.tyeti, komünizmin 
Tuırn yoluyla Balkanlara yayıl
masına, genb;lemeöine Romanın 
muhaıek\i gıbı müteakip hadi
sıeler he,ıabile, muhaa-cbenin Bal
kdnteı-, Karadeniz ve Akdenıze 
yavi.lmasıııa cıaha kuvv2tli b:r 
mania teşkil etmekte bulundu • 
/!unu kaydedebiliriz. Yınc bu şu
re.le SuV> utlerın, bilhassa lngıl
tere ve Fransa ile yaptıgı itti
faka rağır.en, Türkiye Cıımhu
r'' e ... i hU.ı.\:wnet:nın, mezkür mu
ahede.ve merbut protokolün 2 n
ci n!lddd~Jinde ta;.ı:ih edil.dilli 
veçlıııe, kendilerine veya dov
y"Ct sosyd.st Cuımhurıyct.ıcıi 
ittihadına karşı miitecav.zane ve 
muhasım fikirleri besıemiy~n, 

ı:ılanalra asla malik olmıyan Tür
kiyeve karşı gerek Balkanlar, 
gerekse Kofkasya hudutlarımız 
yoluyla taarruz, tecavüz düşün· 
ceıeri buıunauf{unu1 müspcL deia
iıe, kuvvetli muhakemeye, aklı 

selime dayanmak sure.ile söyli
yemeyiz. Sovyetler dahi, IngJte
re '"'Fransa iıe yapugım~z mua
hedenin, esas ve ruhu itıbarıle 
SovyeLlere tecavi.izi, yahut Tür
kiye Cumhııriyetinin, herhangi 
suretle şark lıudLıllanmız, bo -
gazlaı', Karadoe:llz volu vası·Lasile 
başkaları,run Sovyetiere teca -
viizlerine vasıta olmak dii.}ünce
ler:nclen, maksatlarındaı1 kafiy
yen uzak buhmduf(unu şü,-:ıhe o
lunamaz ki, kabul VC' ta..~ık ey· 
!erler. 

Bunlar<lan ba.5ka, Sovyet!e -
riıı. cenubu şarki Avrupada, Şar
ki Akdı>nizde Türkiyenin istik -
lal ve mülki tamamiyeti ile, Bal· 
kanlarda ve Aoadoludaki siya
si müva1.enesinin, kaydeyledigi
mi.z gibi Sovyetlerc tecavi.izü 
kat'iyyen ka..>rt ve ist.i.hdaf cylr.
mıy,'rek kuvvet'endirilmesi ga
yesile ·Ankara muahedesinin im
za edilrli!(ini bildikkıine kaııiiz. 
Sovyetlerin ise, başka J;u·:nın Tür
kiyey-e tecavüderine işdrakc, ya
hut muhtemel tecavüa leri kıılay
laştırmı.va asla razı olmıyacak 
derc~ede ilerideki 3ovye.t nıena
fiini, si·vasi n1üvazerıcsini dahi 
düşünerek, h43aplıyarak, kiya
set ve basiret sahibi siyasd, aı;
kerlik adamlarına sahip olduk -
!arına hiçbir zaman şüphe ede
meyiz. 

Orta Asyu ve Hindisıana tecavüz 
hareketlerine nit şıı~·iafor 

Bunlardan başka, orta Asya ve 
iHind.istana, Alımıımva erkarnnm 
Sovyd eri tecavüze, büyük harp 
ve taarruz hareketlerine tcşv:k, 
ihzar eylemesi hususunda zaman, 
zaman verilen haberleri, yürütü
len !ikil'leri, ınütaleai'arı dahi la
yıklle tetkik ve muhakeme 1ü • 
zumu vardır. İranın geçilmesi 
zor da-11alrın<lan, Efganistaııın ta· 
rihi ıtecidi ile birlikte, yiı1e İra
nın sarp ııcı,:itlerinden, çöl'lerin
den HindL>lana, sonra Türkiye 
ile faydasız, neticesiz, ati itibari
le dahi Sovyet'ere fayda değil, 
çok zaı·arlar verecek muhası,ına
ya g:.ı•işerek, Irak ve Arabistan 
kumluklarına Sbvyet ordulaırı
nrn saldırına.>ı ı:f.13nlarının, Mos
.kovadaki siy asct, erkanıharp a
damları tarafından değil, Ber~in 
ile, Lond.ra ve Parisin bazı gaze
~ecileriııin, ihtimalki siyasi bir 
kısım :mahfeli.erin hay>alh:anıe.

~r,11de tertip ve rekrar edildiği 
ak'a, mantıka, muhakemeye, ha
kikate daha uy,ııun, ve doğru gel
mektedir. 

Bu sebeple, şimdiki harbin ce
nubu sarki Avrupa, orta Asya ci
hctlerinde genişlemesi, muhare
benin bu sahalara yayılıııast p!a!'
ları etrafında verilen haber:ıer 
üzerinde dikkat'e, ihtiyatla dur
mak lazım geldiğine kani bulu
nı.1voruz. 

İngiltere ve Fransa hükumet
lerinin, erkimıhaııbiye heyetle • 
riıliıı Suriye ile Iraktaki mevzuu 
bahs askeri tedbirlerinin dahi, 
İran ve Türkiye yoluyla, vası -
tasi'e Sovyetlere karşı b.ir teca
vüzü, ,taJıu:ruzu de.~il, muhtemel 
hareketlere karşı müdafaayı is· 
tihdaf eylediğini de ilave etmek· 
11.e ·bir hakikati ifade ev !emiş ol
duğumuz kanaatindeyiz. 

HAMİT NURİ IBM AK 
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Istanbulun eski ke-
man kralı da öldü 

Bütün musiki meraklılarını yayının peşi s:ra 

sürüklemiş olan bu adam bir alem yaratmıştır. 

Ya.~zan: Osman Cemal Kaygılı 
Ses kralı, şii:r kralı, futbol ı 

kralı, hatta limon, portakal kralı 
olur da hiç keman, ut kralı ol
maz mı? Bugün lstanbulun (Ke
Il'an Krah) kimdir bilıııiyorum. 
Buna kimi d '.vor (Novbar) dır, 
kimi divor (Necati) dir, kimi 
diyor (Sadi) dir. kimi diyor (bil
mem k'm) dir! Kim olursa ol -
sun, simdi o ciheti bırakalım ... 
Çü,,kü bıı.l!lin benim size anlata
cağım keman kral>, şimdiki İs
tanbulun ve>ıvan keman kralla
rından biri değil; dünkü istan -
bulım lic avdır toorak alt·nda 
yatan en maruf kemanc·sıdır. Bir 
Zamanlar koca İstanbulun bütün 
musiki meraklılarını, yavınm 
pe>i sıra sürüklem:s olan bu a· 
dam, o zamanlar, alaturka mu
siki snzcıları araı;ında. cleVrine 
göre f!crc 0 kten bir merhale ol
muş, bir a1en1 ynratmı!'. yaman 
·bir san'at adamıydı. 

Bir zamanlar. istanbulda ke
man ve kemani denince ·varsa 
da o idi, yoksa dn ... Haniya, mu
siki nıerakl•sı kütleyi, onun ka
dar kuvvetli olarak, pes'nden 
sürükliven o zamanın '.kinci bir 
so7er-desi yok ı•ibiydi. Fenerdeki 
Kılburnu ~a7i,1rıı.;undan tutun, 
SeJızadrba,ı, Divanvolu ve Be
yoğlumın en maruf alat~~k.? ı:ıu· 
siki yerleri heP onunla ovunur, 
onun kend:si ve takımı nerede 
calıırsa ora<ı İ;tanbulun en ıtöz
de ve en ileride musiki merak
lıları ile dolar, tasardı. Hele ya
zın o ve 01lun en seçnıe, en eş
siz. menentsiz takımı hangi say
five hanPi mesirede ise onun 
per~stişkarı olan ve ekser:si 
yüksek tabakava mensup b·JIU· 
İıan kadın, erkek yüzlerce mus~
ki sever hen oraya ıık·n ederdL 
Onun oorusunun, lstaııbulda en 
kvvvetli öttüğü zamanlarda en 
seçme ve en eşsiz takımı da şöy
le idi: 
Kem~nçeci Vasi!.. . Udi Mısırlı 

Afet ... Kanuni Sclanikli Şem
si. .. Tauburi Ov akim ... Lavutacı 
Ovrik ... Lavutacı Şair zade Mih· 
ran ... Hanende Yahudi Kara • 
kas ... Hanende Ağopos ... Hanen· 
de ·Asdik zade Boğos .. . 

Diyeceksiniz ki: 
- Hani bunların kemancısı? 
Bunların kemancı•ı da takımın 

şefi olan ve bugün üç aydır top
rak altında yatan o zamanın ke
man kralı meşhur (KPmani 
Memduh) idi. 

İste Memduhun bu takımı idi 
ki yıllarca İ&tahbulda nam ver
miş, san alınış; hatta dejl;il yal
nız htanbullıılara, o zamanlar 
her yaz, Bogaziçine hava tebdili
ne gelen gayet zengin, kibar Mı
s:rlı musiki meraklılarına bile 
parmak ısırttırnıış, onları ela can 
ve yürekten mest edip bırakmış
tı. O zamanın Mıs:rlı musikişi· 
nas ve meraklıları da söylerler
di ki, Memduh ayarıncla bir ke
mancı kemençeci Vasi! kıratın-' ~ ı· <la bir kemençeci ve hele ,:,e a-
nikli kanuni Şemsi derecesinde 
bir kanuncu dünyanın hiçbir taı·a 
tında yoktur. Memduhun yuka
rıda isimleri geçen bu en seçme, 
en e•siz ve taın takımını ben, 
zan;~derı;em bir defa ve hem 
de ilk defa bir yaz cuması, Sarı
yerdeki Hünkar suyunda, bir de
fa da bir kış günil, Fenerin meş
hur Kılburnu gazinosunda din· 
liyebilmiştim. 

Memduhun ailesinin, o zaman· 
lar konak arabasile bir kiıhtane
ye gidişi, değme bey ve paşa ai
lelerinin gidiıı.iııden pek farklı 
olmazdı. İşte bu parlak devirle
rinde idi ki, Memduh Eğrika • 
pıda, Hançerli bostanın altında
ki yarım kil.rgir ve o zamanın mo· 
dasına göre yarı köşk biçimi, ya
n muhteşem evini yaptırmış ve 
bu ev bitince orada bütün mes
lektaş, arkadaş ve dostlarına dört 
başı mamur musikili bir de zi -
yafet vermişti. O zamanlar Meın
duhun kardeşi udi Hasan he -
nüz gençti, henüz ağabeyisinin 
en seçme, en eşsiz takı ınında de
ğil, ikinci, üçüncü sınıf sazlarda 
çalıyordu. Fakat, kendisini, ilk 
defa, Eğrikapı kilisesinin karşı· 
sındaki kahvede, Ramazan ge • 
celeri, meşhuı- (Hayali Saraç 
Hüseyin) Efendinin oynattığı ka
ragözlerde dinlemiş olduğumuz 
genç udi Hasan, bir gün .baktık 
ki, ağabeyisinin takımındaki u
di Mısırlı Afetin yanı başında i
kinci udi rnevkiine geçivennis ... 

* opçen orün lsta· '.bul tarafında-

ki yarı muhallebici, yan tavuk
çu dükkanlarının birinde çöple
nirken baktım, .bir köşede es -
mer, zaif bir adamcağ" z da ağır 
agır çorba içiyordu. Vakit öğle, 
radyo öğle neşriyatı musikisini 
veriyor. flangi makamdan, han
,ııi şarkının çalınıp sövler.diğiniıı, 
ben pek farkında değilim amma, 
bir köşede ağır ağır çorbasını ce
kiştirr.n esmer, za!f adam bütün 
dikkatini makineye vermiş, hem 
a~ır ağ;r ağzını şanırdatıyor, 
hem de calınan seye tempo tu -
tar .<ıibi, icinden aheste. beste mı· 
nldanıvordu. Biraz sonra, ke • 
man, klarnet,ciinbüs. kanun ve 
tefle calınan parca bitti ve onun 
yerine keman. bJr sabu taks'..,.,i
ne 11eçti. Beriki büsbütün röz, 
kulak kesildi, sonra taksimin va
rı yerinde kendi kendin<' söylc'1· 
di: 

- Tam ö~le vaktinde sabn tak· 
simi ... Bakalım , alt yanı ne çı

kacak? 
S'ındi, onunla birlikte ben de 

aca.ba alt vanı ne cıkacak diye 
beklerken bakhn, bir zamanfa
nn en sevilen şarkılanndn şu 
çıkmasın mı: 
•Nigabı mestine canlar davan· 

maz,• 
•Uyanmaz uykudan canan uv•n· 

mPz!• 
·Beni111 nazlıın, sabah oldu, inan• 

maz,• 
•Uyaı1n1az uykııdan canrın o -

yanmaz!• 
Saba faslının en ı;riizel, en naz. 

lı ve nazenin sarkılar·ndan olan 
bu şarkı, bitinceye kadar o es
mer,- zaif adam bunu, hep göz· 
!eri kapalı olarak dinledi, ve son
ra son ara nai!mcsi yanılırken 
yhte. kend'l<endi!ne söyle~d~: 

- Burada biraz aksar !(lbı ol
dular, yahut bana ö:vle geldi! 

Bu sefer yüzüne dikkat edin
ce kendisini tanıdığım esmer, za
lf adama sordum: 

- önceki şarkıda niçin ke 
man, klarnet, cünbi.iı<, kanun, 
tef ve birkaç hanende, hep bir
den sövlediler de: 
•Nigahı ınestiue canlar daynn· 

maz,• 
«Uyanmnz uykmlaneaııaıt oyan• 

n1az!• 
Şarkısmı salt keman, ut ve 

bir tek hanende, hem de gayet 
hafiften söv ledi_ler. Hazin bir 
gl\lümseme ile: 

- N'çin olacak dedi, nazlı ca
nan, f!lirültü ile, uykudan uyan
masın! dive ... 

Tekrar sordum: 
- Ağabeyin bu şal"'kıyı sever 

mi? 
- Cok severdi rahmetli! 
- Nasıl rahmetli? 
- Rahmetli va! Üc av oldu 

kendisini toprağa göm eli... 
-Nirin duvmadık va? 
- Garibin ölümünii. kendi kar-

deşinden, yakın birkac dostun -
dan, konukomsusundan başka 
kim duyar ki! Fakat, ne yaptım, 
yaptım, cenazesini iyi kaldırdım. 
Kendini seven meslektaşları da 
geldiler. Gözü arkada kalmadı. 

Biraz durdu, beni süzdü. Son
:ra o bana sordu: 

- Ağabeyimi taıııyordıınuz 

demek? 
- Biraz! 
- Tabii, benl dP tanı:vorsunw:I 
- Biraz! 
- Musikiden çaktı.i:ıınız anla-

şılıyor! 

- Biraz! 
- Memduha acıdınız mı? 
Artık biraz diyemezdim: 
- Çoook!.. Dedim. 
Bir zamanlar, uzun müddet, 

alatuı·ka musikinin, muhteşem 
keman krallığını yapmış olan 
kemani Memduhun kardeşi, u· 
di Hasanın gö:ııleri yaşarırken, 
radyonun sazı, sabanın süt kar
deşi olan bestenigara atlamış, 
hanende şu mısraı okuyordu: 
•Bir dalın giil koklıynmam yarim 

elinden!11 

U:di Hasan, mısraı dinledik • 
ten sonra: 

_ Şimdi dedi, bunun ~ırası 

mı idi? Bunun yerjnc ayni ma • 
karodan: 
• Yar ağlanıaılan dideler im knııa 

boyandı.a 

yı çalsalar daha hos k•~maz 
mıydı? 

* Zavallı Memduha Taım rah· 
met eyliye! 

OS~JA;"' CEMAL KAYGILJ 
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SORUNUZ 
Okuvuc:ularını her Aha.da 

ta imin. etmiye çalışan İKDAM 
bugünt!en itiblll'en miirulere • 
catı arasına EV - KADli'i -
MODA sütunlaruıı ilave edi
,·or. Her ev kadınının alika ile 
·fakip ede<clini ~ 
bu sütıınlarda bir çok ok:Qu
cularımızın ö~enmek istedik
lerini. müı;külleriııi ha'le ça • 
lışacaiıs. 

EV - KADIN - MODA sii
tunl81'1JllJ%ı denıı.te eden ar
kadaşınıu, kadın o~
mızın bütün suallerine cenp 
verettktir. Her lanlnurı ~
mek isledii:-i her ııey, -ıa 
herhangi bir leko nasıl ~? 
Eski bir elbismmi nam yeni 
yapabilirsiniz? Bihıutlliiniz 
vemek veya tatblar? YihÜ!ft\iz. 
d<."ki çilleri nasıl eıbrabilirsi
niz? 

Bütün bıınlan (İKDA1'1 
EV - KADDi - MODA mu
h81'ririne) sorun az 

Cevap verelim 

Yünlü Elbise 
- -- ~leden sari -

ra kolııı.y ıti:Ye
b~ bu 
el.b.ise ııiyalı ın,. 
ce~. 

Bedenin ö • 
IJfiy.le lıDOan 
°Y'el'e'r paa;:arlım 
~.Ya
laıda "\IOC beden
le e4ıel!i ekliyen 
··eııdeld ~
er llzını gelen 
~ temiD 
edıer. Bu esv&

bı 1'&if ba:vıın
brm glyİnesİ. 

ı şarıtbr... Etek 
kıamı bol oldıı

i kıt için şişman
~ lan biiııbiitıün 
ş~an yap&r. 
Bir metre e • 

_ _ ' n.indeki 3 met-
re 9:. sın. km ~lıı bu düz ve zaııif 
esvaba sahip olw-sunuz. 

Yemek 
Ayıklaf!.mı§ 

Kestaneli kı- hindiyi yıka.-
._z_•_r_ım_•_h_l_nd_ı_, dmtcın sıoıtra 

üstüne limon ııüriip kıZ7l'M§ yağa 
atınız. lyiee kızardtktıın S<mra lıi.ft.. 
diyi yağdan çıkanp ı.;,. bip 'rin
de süzi.ümiııe bmıfctotız. Ayıkıa.ı.
m4 10e lıaş~ kestmıcleri yağ
da biraz ~rdikteı\ 8°""1 

süzerek yağdan ~r. Y cığG 
biraz dalıa yağ ilave ediniz. İçi.
ne domates yokm domates soı. 
rcısı ilave ~diniz. Domat• yağ
da yaıınıcıya kadar kllStatteleri 
kızarm'f hindinin içine ~ ı 
nuz. Sonra yaıı""I domatesi~ i-
çine hindiyle kalaıı kestaneJeri 
/eoyı.nuz. ilci bardak ,m ~. 
Ve hafif atefte pişiriniz. Yapıl. 
"'= kolay, çok lezzetlidir, 

Tereyatıı J Kolay . 
Levrek . yenmeri fev· 

·--- - kalılde gü. 
ze! bir ıtemek. Bir tepsinin içine 
125 !11'1lm tl!ftyağı ko1uıcak. ince 
kesilmiş let>ttk balıkları üotllne 
dizilecek, ılık su içiftde ezilmi,f 
ıulça i14ve edilerek hafif atqte 
-fO dakika P'firilecek. Sıcak ola
!"lk sofraya gelirken - t.. · 
ınce "-" wr une ınce 

~Jranm'f f114ydano;ıı ko
nacak. 

1~ndurnıa a~ ! Çiy bir ba-l_ - u.,... b .. 1 
çıka - - -' •• n eyıum 
ladı;;:: B4f ve beyni iyice haş· 
- sonra bıra.ktnız 80• 
Ouı:un. B ka . 
tan '·• ~ bır kapta üç 

e UQbrek h la 
ı>ift!kt "§ yın. Onlar da 

eıı aonra . . 
l/ıp 0 ınce ıııce doğra,. 

tı,..~ 0
fm d!lic!e beraber kanş

ız 8'l'Bl<ırı d.. b' ne !lerı-. . uz •r kaı.p içi-
~tırın ""-· · " · f'aqını karıp . <JVrr; 3<!=tin yııp-

do Cl-ıti dolacak kadar ılık SU· 
ı.. nıa:. Bu -"H•• ~'~ -
" '€ d/lk ' • --,,~ ~...,,.ıı t<.S· 

"lhr bi unuz. Ve kalıbın ii..tüne 
l<lıı. Sonr şey koyunuz. S•"'-·"··k· 
. ra '·--• . b -~-~ 
ııı. e ı. - """"'"'n ir biçaJda ınce 

İki eski ı kanız v:: ~moda ~I 
sakın atınaymn. Modelini ııUr
düğünüz bu zarif şapkayı kolay
lıkla yırpabilininiııı. JTötrünüze 
kadife yahutta saten ~tmı -
ralı: bu .,Jı: ve blay gi;rilebileeek 
şapkaya &ahit> elabilirsiııiz. 

Yalnız yürünür 

E..: biçinı ayaidtQbı ile yalnız 
yürii.nür: ~ tranwaya binilir, ne 
arloadBşa uitraıur, Y alruı J'ikü
nür. 

} . 
t 

Eski yeni oldu 

~ı 
f 

\ t ~?:. (!• • 
~(J -..... ~ 

r 

t .. 
:/ ) 

• 

Büyük ıı:nM!eıirnızın çamaşır-· 
larını süsliyeıı. Broderi Anglez 
denen işlemeler yeniden moda 
oldu. 

Bu güzel l(oceliği V'lllll yahutta 
_krep döşiııden y&pabilirsi:niz. 
Belindmı aşağısı s:ık büzgülerle 
yapılınış, kıışai(ı büyük bir fi -
YOnRQ ile baj\'Jaıı.ı:ruştır, 

İsleınekri Yonca denen yap -
raklardan hasu olmuştur. 90 san
tim enind ki kumaştan üç met
re 95 santim ile çıkar. 

1 

ı 

l ""•<ni.z Çok . . 
o ILr. • 'nefis bır ?/emek J 9!-!!!!!!!'!llE!!!!!!!!!!!!!l!!!!!!!!!!!!!!-!!l!I! 

nlrll 1 kaltp beya:ı 
•ça Peyniri iyice 

- - • ""'·--' kt aon,... 1 - H""=I an 
ltıııız Bç."tlrek sıcak ruda bım-

• ,,. çcı "-- -
Yağını Y. '•ncaııı tere-
İ1ıdirdikt!_ r i t ı ıı i z. Atqten 

~ .. l<»ıru Peııııiri ben.- ) 

b<ır e.zin.i.ı:. ty~ uildikteo. wn
ra haııwr hafüw geli1ıciye Joadm
un ilôve ediniz. Bu ha,_,-daa 

küçük küçillc P4"Çalıır yapo1a12. 

Üstlaı:ine ı,ıu,mU1'ta S'ii.-iip :fınRa 
k01Jtı.n. ÜJ:tl<ıri kızarınca çıkan • 
nı.z. Çavla ,,..,.ebilace~ııiz ~ 
bir bo4oça oı.ır. 

Kışhk Manto 
Mudelini ı!Ö" 

düğfüıüz bu si
ya!lı manto si
zi hem zarif, 
hem de in~ 
gösteri-. Etek 
ltısmına ikisi 
öne, ikisi ar -
kaya ilave edi
len ı>arçalların 
veroit:i bo 'l!Juk
.:a son rn-Oda 
cız,giyi temm 
E<l er. ya bası.na 
yukarıda gör • 
düii:ünüz 1$ekil
de tilki veva 
Slrunks kon -
ınuııf.ur, İlkba
harın serin .!(Ün. 
!erinde Vll'ka -
sın.lan kürkle
ri ı;~z 
zaman paı-desü 
ııibi d,., giyebi· 
lixs.inb:. 

Bu sııretle de 
• 

bir manto ile i mevsim ge 
çirmiş ,olu.rsumiıt. 

jM~ay~ gör;-/ 
Kışlılı: eııvaplan süslemek için 

oo~uı.. payet ve strar kullanı • 
lıyor. 

Siyah osvaplan l~me deri ile 

ı 
~·•..ıemek moda olmuştur. 

Gtıce çıkarken bqa stnızlı 

r 
iğne takmak çok ragbettedir. 

Bir ay evvek l<adar dünyayı 
sarmış olan sikliıneu mod88l 
~. etııtiştir. En son moda renk 
olarak ye~il, Bf>rdo, siyah ve li
ciycrt kabul ~ilmiştir. 

Gelin esvapları renkli yapıl -
maktadır. En fazla açık yeşil, ma
vi ve pembe ıriyiliyor. 

1 Şa kalar büsbütün yükselıniş-
tir. Ô:ıerine tüy, çiçek konmak
tadJı:. Kürk mantoyla ayni cins 
kürkten şapka ıri:ı-iliyor. 

Kürk manto ıriyenler, çaa.ta 
yerine manşon kullanıyorlar. 
Akşam kıyafetlerinde kısa ölıw

çeli ruııan ayakkabılar tereih e-
' ıllliyor. 

Cisme ş~klinde 60SOU giymek 
uıoda olııı~tur. 

Esnplnda Rus stili tercih e
diliyor. Kapalı yakalar ve bol bi
lekten bü:ıunc kollar moda ol -
muştur, 

İpekli esvapları pli solcy deni
len bir n~vi plise ve ajur ile siis
lemelt rağbettedir. 

TatUulall" 

Çlkolat:ıılı 

Kreına 

150 gram 
ç i.lc p ıı:ı t al .. 
yı biraz 

süt içi?lde e r i t i n i z. Çi
kolata eridikten sonra iç ine 200 
gram pudra şekeri il<İve ediniz. 
Bir müddet karıştırdıktan sonra 
90ğumıya bırakınız. Sekiz yu. • 
murtanın sarısını ayrı beyazını 

ayrı iyice döğdiikten sonra ha
zırlamn'§ olan çikolataya yav114 
yavaf karıştırınız. Hepaini be
raber iyice tekrar bir çeyrek ~
~. Son?a tabaklara koyı:p 
ıyoce donduru.nt<.Z. Fevka14de 
giiM yenebilecek bir tatlı olur. 

1 ı 
Btı. metı· 

Fırında Elma rimde kolay
ca yapabile

ceği7tiz bıı elma tatlısı hem nefis 
hem de besleyicidir. 
Elmaları güzelce yıkayıp ku· 

nılamalı. Tepsinin içi-ne tereya
ğı ile hafifçe yıkadıktan sonra, el
maları sıra i!e dizmeli. Üstüne in
ce toz şeker serpmeli ve fırma 
koymoJ.ı, hafif fırında ilç çeyrek 
pişinülçtcn sc nra tabağa ko:;11:a
lı. Ve sıcak olarak hemen sofra
ya getirmeli ... Y en4j nefis olan 
bu tatl!dan siz de yapın. mem • 
nun olacaksınız. 

En son moda 
haberi 

llMO senesinin bize getirdi
ği en son yenilik: Esvıtbımzla 
ayni kumaştan yapacağınız 
ceketin içine aslar yerine E
kose koaulur. Ceket nçık gi
J,'ildif(i zaman içinden gözü • 
keu Ekose sizi fevluıliule şık 
\le zarif yapar. Bu Ekoseden 
bir de etek yapa.rsnıın: iki kı
yafet sahihi ollll'tiuntu:. $im • 
diden anlqıldJkına göre bu se
ne Ekose (ok moda olacak. 

Gece tualetlerinde bile E
kose taftalar tercih ediliyor. 

lllt m. 111 ıı: ... Ut ıı:w. 
~~~~~~~~~~~ 

5 Şubat Pazartesi 
12.30 Prow-aım. ve meın'!eket 

s.'.laot a')ıa.rı. 12.35 Ajan:; ve me<teo
roloji haberleri, 12.50 Türk mü
ziği: (pl.) 13.J0/14.- Müzik: Ka
ırışnk miizik (pl.), 18.- Program 
vemen.lelrnt saat ayaı:ı, 18.05 Mü
l'li!k: Rıııclyo caz or.heslı-ası, 18.40 
Konıışma (urowni terbiye ve. 
be.5ıen i=biyesi), 18.55 Serbe.;.t 
<>a..'l.t, 19.10 Mem1eılwt s::<Iıt ayarı, 
Ajans ve maı.eorokıji h.abe 1.,,-i, 
19.30 Türk iMiizi:gı: Ça:aıııar; Ke
mal Niyazi Seyhun, Cevdet Ko
zan, Refik Forsıın, Okuyan Se
lll1l!b.m Ö:zıdeııres. 1 - Cevdet 
Çağla - Küroiiıi H. 9Q.11kı: (Atı &

den.kıiımdir), 2- Udi Sadi -Kür
di:li H. Şodu: (~Jan deryamn.a), 
3 - Bedrire • Kürdili H. Ş.ırla : 
~ ıma. nfık'<~e .ınj), 4 -
İzzeti.in ÖJ;t.e • Uşşak şaııkı; (KaJ.. 

Çocuklara Masal: 

Bir gün hocnmnın ca.m 
Iler nasılsa ciğ.-ır ister. 
Ka~ıda ka•ap dilkkiiru, 
Asılı file ciğerler. 

Hemen dalar.ık diikkana 
Scccr en iri bir takım. 
İğer sarığı bir yana, 
Derki: - Eh, keyfe bakalım! 

Elinde iri bir ciğer, 
Çarşıdan geçip giderken, 
Bir dosta tesadüf eder: 
- Yahu, böyle erken erken 

•Eye koşmak neye iyi? 
•Bildiın, hildi r. .. Kı:rnın pek a~. 
•Ağız tadile yemeyi 

i e çaylak 
•İstersen defterini ~. 

Kolayea tarif edeyim 
Sana bir ciğer kebabL 
Beğenmezsen, Allah kerim. 
Gel gör benimle hesabı!• 

Hoca eski bir pis boğaz, 
Ağzının sulurı akmış; 
Hiç yememi$ bö)-le piyaz •. 
Uerife minnetle bakmış, 

Demiş: - Yahu. kaç senedir 
« "'eye öğretmedin hunu? 
•Bana bunları ı:el bildir. 
•Unutma eski komşunu!• 

Dn•lar. te ekkürlerle 
Heriften ayrılmJ!i hoca; 

'Eve yahlaşmı.ştı hele, 
LAkin başııı.da koskoca 

Bir çaylak dolaşıyordu. 
Gözü ciğere dikilmiş .• 
Hoca önüne eğilmiş, 
Sakalını kaşıyordn. 

Hala, ciğer scvda1iJe, 
Unutrnu tıı dünyasını. 
Çaylak ir lıamlede, hele 
Kaptı cii!er torbasını. 

Hoeafendi, şaşkın aşkm, 
Baktı gülerek havaya: 
- Arsız çaylak, yaya kaldın! 
•Defteri kapamadın ya! ... • 

M. F. K. Qim 1-ıretle yau3!11 bir <;Cid.ür) 
5 - ...... - Uşşa:k tiiı'kü: (Sllll"J. 
gülüan var benim). 19.ŞO Türk m ·· -
zi,iii: Yeylı 9llzJ.aT Jwmıeııi, Çabı
llar: K-eman, Reş.:;t Erer; Kemoo-
çıe, Ru.şen Kam; Kerrıcıı.çe, l!'<>
hire Fersan; Viyola, Cevd~t Çağ
ila, 20.15 Konuşma (Fen ve tabı.ııt 
bılgiılıi), 20.30 '!'ürk müzi~i: Çır 
looılar: Kıın..ıl N. Seylıun. Cev
det Kozan, Cevdle't Çaı;ıl:ıı, RefLI< 
Fe.rs:m. 

ÇİZGi İLE RESİM Örme kemer 
1 - Arif &'Y - 'lu'.?inaık şarkı : 

(Beni bizar ederken.), 2 ~ Zeki 
Arif - Suzinaık şaııkı: (Sevdi.m se
ve.i), 3 - Hristo - Suzinak şaır'kı: 
(G&ünce erdilrımda çifte haii)' 
4 - Şerdl fçı; -Hicaz şaT.kı: (JX!'. 
dimi ıı:rronaoa dZktüm), 5 - Sa
dettin K.ayıııak • llicaz tüı1lcü : 
(D<.>li gönül), 
Am<ara tilııki.isü: (Miskıet ge·liyuır 

ırıllske1:), 6 - Sirto., 21.15 Müzik: 
Kiiçilk orkestra: (Scl: Necip N;
km), 1 - F. Gloomer: Kulhan
gıç!.ar.ın vedaıı, 2 - BrwıseJıma.ııs: 
Flıeımeıı.k Suifüıden: Aşk.-gölü. 3-
H.ans Lölır: Memlıekebten rnmıJıe.. 
:kıeılıe (muhtelli !Ilf1ZTl:lpk etlerilı. rne
Joctirori ÜZC1ıine rapsodi) . 4 -
iFrooz Lehaır: V aıls, 5 - Rossini: 
Bir.inci Moııaik, 6 - l\iou&iC>rıısky: 
!mn d!lıısı. 7 -J. Strauss: Viya
na ornıanıJ.e:rıOOa (vals), 22.15 

l'lıl'emWk'e't saıııt ıtY'lfl. Ajans ha
lbertleri; Ziraıı.t Esham - tahvi
ıat, kambiyo - n.ulwt ~ \fi
yat) • 22.30 .Müziık: Debusısy • y:ııy
h sa1Jl& ikuarteti (pl.), 22.55 Mfu. 
zik: Ca:z;bant (pi.), 23.25/23.30 
Yar.mıki ~. ve kapanış. 

Fotoğraf tahlilleri 
Resminizi gönderiniz 

karakterinizi söyliyelim 
Hakkı Bo

sut (İsta:n • 
bul) - Zeki 
ve diık:kıafödic. 
İnıtiroıını, fı&. 

nwliği sever. 
Tesir afu:ndıa 

lk.a.lmaz. Arl<a
daşlığı iyidir. 
:Faı. ..... ..a t loar.:ıır· 

larmcb~ 
ili değildir. Ma
nevi .kıymelı.ıere ehemmiyat: ve-
rir. 

N"'ılıat Olgu• 
tü.rk ( Samatr 
ya) - kımas 

ve iyi loo.l.pli bir 
• tip. Hiç !kim

seye :ııa:m. ...,..._ 
m"'1< istemez. 
!nt:izı:ıım, te
mizliği oover. 
Çok 2lE'kİ değil-

~~~~~[ıj diır. Fa:k:a't ~-
lısk:ınd.x. Aı ... 

iı:ad;aşh~ı sa{(hmdı.r. 

B. Hamit 
(Herıılre) -
Mütevazı fakat 
.çaJ.ışkan bir 
tip. Alayis • 
ten hoslanmaZ. 
Aıhdaşlığlnıa 

i.tilna t edil İl' 
..,_, ın· ÜzeLA""ii 11'. 

riJıe ald$ iş
lerde elaıı:riyn 
~o

* 

h. .Hler şeyden !azh maııevi 
ilı:uvve1ilıere ba.ğlıdır. 

., 

o 

Yukarıdaki. 
TL'Siroler ye.ba
ni at. Zebr re
sim1"ridir. 

1 namaıralıanı. 
bakın, daima ı 

taslaktır. Zeb
ıri n l'I1 fa-zJ a 
görünen çiz

gilerini göste
rir. Önce bu 
cızgiler. sonra 
taslaık üzerinde 
i$eııerek 2 nci 
3 üncü ve 4 ün
cü resimler mey
dana ı~l:irler. 
Simcliye kadar 
gc;::en d~:l.er-. 
d~ ıudee<> çiz

l(Meıin n.ı. ~ı va
pıdığı gösteril
mişti. Bu derır 
ıte t.aı;ıaılların 
üzerinde nasıl 
isJ.erı<lif(in• 
!'ıiv-orsu.nuz. Her 

Bu kemer Modeli aym zaman
da şa.p.kal.azı:n.ı kenarlannıda 

ıkurdıeliı ibl kooabilir. Dört renk 
(gro;ıren) kurdela alırsınız ve ör
gü gibi bıribinne geçirerek gü
zel bir kemere veya bir ~apka 
kurtleifısına sahip olursnnuz. Dik
kat edin, bu il! kolay görünür ıır 

resmi y.a.pma:k 

istediğiniz zaman, illı: önce ta3lağını yapıp, ondon sonra bu ta.9-
lalı: üzerinde aslına bakarak i~le:rse:niz, muvaffak olursunuz. 

ma, epeyee zordur, kurdelAJ.v 
bir alıttan, bir üstten geçecektir. 
Kamere istediğiniz uzun1uğu ve
rebi.l:mek için elinizdeki kurdela

nwı iki miıfüni ahnalısıruz. Me
sela iki rnet:rcli.k bir kemer isti
yorsunuz lrurdel.i dört metre ol
ııxıalıdır. 

Yastıklarla sedir 
1 

AlQak yastık V'! sedir modası 
yalıw: yaslıklaı'la btenilen şekil
de sedir yapılmasını kolaylaş -
tu'lln~tı;r. 

(1) metre (30) santim eninde 
bir ve (65) satimetre kadar bo
yunda iki yastıkla şu şef.ilde 
gördüğünüz gibi bir divan yap
mak cok kolaydır. Bu iş için 
iküçük yastıkları yan yana ııe
tinnek büyük yruıtı,iirn üzerine 
kovmak kafidir. 2 nu:ma.-ah şe
kil güzel bir kanape divan, 3 nu
marlı şekilde güzel ve rahat bir 
koltuktur. 

jvjAjojıjajAjAj 
( 2 inci bulmacamız) 
Bugün size 7 harfli bir bulmaca 
veriyoruz: (Yadigar}. Bundan 24 

ilrelime çık.araaa.ksın.cz. Hadleri 
öne arkaya afaraık kelime düz • 
rnek te mümkündür. 
Bulmacamızı hallettikten ron

ra saklayınız. Dört haftanın bil
mecesini birden gönderiniz. 

HEDİYELERİMİZ: Birinciye 
zarii bir masa saati, ikinciye bir 
el çantası, üçüııciiye bir göm -
leklik kum3.';, dördfuıcüye büyük 
bir albüm. beşinciye bir yazı ta
ltımı ve ayrıca 50 okli."Ucwnuza 
muhtelif hediyeler vereceğiz. 

@ş AKA@ 
=="'-=========""""""==== 

Cennette • • 
verırım 

luştu~~.uz zaman geri veririm. 
Şir.ldilik A.l'l:aha ısmaı-ladık!.. 

Eğlenceli oyun 

Görüyorwn, hepiniz bu kac • 
mıı.kanslk c;izııilerden ne çıka • 
cak di:yoe düşünüyu-sunuz. F.ııka.t 
söy.lemeın, onu gene siz bu luıı, 
fakat bulduğunuz zaman kork-
mayın! 

Omın:aralı Bey aza, 
ı. sarıyıa 

2. Çok açık rnaviyıe, 
3. Açık yeşile (yahut) açık 

mavi ile ye.şile. 
4. Koyu yes!'.le karıŞ>k m.>vi

ye. 
5. Acıık yeşile, 

Küçük Ahmeıt. her yıl kıasaba
ya gıelen cahil bir hocanın car 

mi.de atıp tutmalıarma fena ha,l.

de sinirlenirdi. 

6. Yeşile bQyavın, her şey size 
olduğu l(ibi görünecek. 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

Hoca bir gün gene kürsüye çır 
ikarak vaza başladı: 

- Dünyada ne verinen, cen
nette bul<ursun! 

Ahmet yavaşça ikürsüye 60ltul
du. Ve hoearun J?Ö~de asıJ.ı 
olan urun kordonlıu gümiiş sa.
atini isiedi. 

Hoca, deı'erine bakac&lı: zııD

nile saati Alımedıe uzattı: 

- Aldım al-alı hiç ııaşm00ı. O 
ikadar doğru gidiyor ki .. 

Ah!ınet .l(iildü: 
- ~ da giUo. eğri de p 

se ~- Cennelıte ı-

RESİMLİ 

Gülsevin beıhçeye çıkınca bir
den.bire şaşırdı: 

- Aaa!. Ne güzal ~diye lıe
ı'tmh, $UDU tutsam da anneme 
Ji:Ö'iteLsem. ..• 

Önce elindeki ~k kınntı
lanm attı ve kuş yerinden oyna
dı. 

HİKAYE 

Eh artık geliyordu. ~Jzun gü • 

zel tfrvlü kuş artık Gülsevinin o
luyurdu. Fakat ... Ku.ş ilerledik
Qe o canım kuyruğu arkada kal
dı. Gülsevin aldanmıştı çiçekle
rin önüne oturan ördeğilti eşi 
bulunmaz bir kuş sa~tı. 



SATPA-1 

ız o~wı 
Galatasaray- Beşik
taşı 4 -O mağlup etti 
Macın birinci devresi cok sert oynandı 

' 1 
Dün her üç stadda lik maçla

rına dıevam edildi. Taksim sta
dmcla alılı bini aşan biır ı;eyirciı 
lkü tlesi önünde Ga.l:a.tasaray -
Be~ senenin en mühim kır
şilaşn"8SW.l yaptıla.r. 

Her iki takımın ooın ıınaç.:ıa.n. 
rııı göz önüne getirenler bu müsa
bakanwı Galatasaray lehine ne
ıtiıc~eğini tahmin ediyordu. 
TaıkmUaır sabada karşıl>kıl'ı ol.a• 
rak ııı> kiadromla druldiler: 

GALATASARAY: 
Osman - Faruk. Adnan -

Musa, Enver, Celiü. - ScıUihad
din, Salim, Cemil, Boduri, SaTa
:f\m. 
BEŞ/KTAŞ: 
M. Ali - lbTGhim, Faruk -

Cihat, Feyzi, Hü.mü - Hayati, 
Hcıkkı, Nazım, Şeref, Epef. 

Adnan Akının ha.kemliği i4e ilk 
ib.ücumu Beşiktaş yaµQ. Ga~tasar 
ray nı.ııı:f salı.asmda Janlan bu hü.
cı.Eıl& ll'llik.aıbil hüo.ıma. geçen 
san ilı:ırmı.zıhlar Beş>k.taş kaı.e
sine indiler. Fa.kat neticesiz ka1-
dı. crıaın daha ilk dakikadan Be
şiıktaşiı.lann l!i.iı:umruz Jıareketle
rile sertleşmek istidadını göste
riyordu. On dakikıa kadar oyun 
anutevazin bir şekilde cereyan 
etti. Bundan sonra Gahtasaray 
ai(.rr baeıru:ya baş)a.dJ. SalMıadr 
din vasrta.süe yapılan hücumlar 
Beşi:k.taı, müdafaasını müşkül va
zı. ı tlıe: e soku}'(Xrdu. 

1 
il.ar. Fak.at bımda.n istifade ede
mediler. Bir parça düşünceli 
aynasalaırdı gol sdedini daha zı.
yıade fazlalaştrrabüiııılerd:i. 

Galatasanıyın dördüncü golii: 
Bu arada Salahaddin frik±k

ıten dördüncü Ga.Jaıtasar~ go
fünü de yaptı ve maç da 4--0 gı
bi büyük bir fadcla Beşiıktaşrn 
tnağliibiyetiyie neticelendi. 

F. Bahçe • Kasımpaşa 
8 2 

Taksim stadında ikinci l<Mşır
!ıaşına Fenerbahçe - Kasnnpaşa 
aramnda oklu. Halid Gahbin 
idatesinde bu oV\lnun birinci dev
resi çok zev:kli geçti. Fen« liler 
Melih vası.tasile ibirinei ve ikinci 
go1'lerini y.aptılıı.-. Bu arada Kar 
sıınpaşahlar da ıbir r.ol J<aydetti
llıer. Buıdan sonr .. hız1ana.n Fe
nerllier S>Tasiyle Rebii vasrtasi
)e üçünoü, Melih dördüncU kü
cü1c Fikıret beşinci, Basri altıncı 
~olieri yapaorak devreyi 6-1 leh
lerine biti:roiler. 

İkinci devre hakemin çok: fena 
idaresi yüzünden bozuldu ve 
zevksiz geQti. Fenerlaer bu d'?v
rede de Melih birisini penaltı -
dan olanaik üzere iki gol daha 
kaydederek sayı adedini sekize 
Qlkar<iı. Buna Kasunpaşahlar 
bir gol &tırnak sınetiylıı muka
bele etıtil'er ve maç da 8-2 F'!!
:nerin galibiyetiyle neticele-ıdi. 

İst. Spor - Süleymaniye 
2 • 1 

~aksim stad'ında günün ilk mar 
çını İstanbu!Sjl<J'r ile Süleyma.niı-

.§ A • 
ANKARA 
3 - 1 - 940 

J[apo•n• 

1 Smlln 5.24 
100 Dolar 130.19 
100 Frc. 2.96875 
100 Liret 6.6975 
100 İsviçre Fre. 29.355 
100 Florin 69.185 
100 Rayişmark -
100 Belııa 22.1575 
100 Drahmi 0.97 
100 Leva 1.5875 
100 Çt'k kronu -
100 Peçeta 13.435 
100 Zloti -
100 Pengö 23.425 
100 Ley 0.935 
100 Dinar 3.0825 
100 Yen 30.81 
100 İsveç Kr. 31.0975 

Eııham ve 'fahvildt 
Erııani 
Lastik şirketi 

Şehir 
Tiyatrosu 

TEl'EBAŞI DKAM 
KISMINDA 

19.87 
0.40 

Erzincan felAketzedeleri için 
TEPEBAŞI DRAM KISMINDA 

Bu ırece saat 20,30 da 
PEMBE SOKAK No. 46 

Bir defaya mahsllS 

* İSTİKLAL CADDESİ 
KOMEDİ KISMINDA 

5/2/940 Pazartesi günü akşamı 
saat 20,30 da 

OCLUMUZ 

DOKTOR 

Feyzi Ahmet Onaran 
ClldlU ft ~ •lıeıı

Puar h&rlo her sUn 111balıılaıı 

ak.şama. bA.ar 
Adres: Dabtill Caial<ıtlu 

TGt""' töı;eslDcle Jllo. 43. Tel. 23891 

· 1 K D A •Jl 

Edebiyat 

Bizde edip ye
tişmiyor mu ? 

( B14tarafı 2 nci sayfada) 
yordu. Dünya, Dede ile Gonkuzu 
taklit ettikleri söylenen bir Ha
lit Ziya ile bir Mehmet Raufun 
mevcudiyetinden bihaberdi. 

Edebiyatıcedidedcıı sonra, ge
ne nakB1'at gibi: •Nerede Halit 
Ziyalar, Mehmet Rauilar ... • di
ye edip yetişmediğinden şikayet 
edilirken roman ve hikaye sa· 
hamız zenginleşti: Halide Edip, 
Yakup Kadri, Aka G;;cıdüz, Ö· 
mer Seyfeddin, Refik Halit ken
dilerini gösterdiler; arkaların -
dan Reşat Nuri, Mahmut Yesa
ri, Peyami Safa, Fahri Cel.Jll gel
di ve akabinde Sadri Ertem, Et
hem İzzet Benice, Bürban Cahit, 
göründüler. Buırün de gene •ye
~miyor• feryatları arıısında bir 
Yaşar Nabi, bir Kenan Hulusi 
ve bize bu devrin en güzel eser· 
leriııl »eren Sabahaddin Ali ye
tişti; Celaleddin Ezine •Yal.."Up 
ve ötekiler- i yazdL 

İki yüz elli senelik edebiyat 
tarilılıniz nımancı ve hikayeci 
edip olarak yirmi cıtuz ismi bir 
araya l{Üç toplıyabilmişken, san· 
ki mın.İJlli&de dahalar varnwı da 
artık W<mı1orınll$ gibi: •Ne ro
man vıızan kaldı, ne de hikaye! .• 
Gençlik sıfır!_ .• hükmünü ver -
mek hem yanlış hem de haksız
du:. Bizde edin de yetioıiyor, şa
ir de. Ancak Fnzuli ile Halit Zi
yayı arıyanlar yanılırlar. Fran
sada arlık nasıl bir Korney, bir 
Flobn.r yetişemiyorsa, bizde de 
bir Mehmet Rauf, bir Hiimit yeti
şemez, yetişmesine de lüzum yok
tur. İtalya bir Dante, İngiltere bir 
Sekspir yetiştiremediği için mü
teessir oluyor mu? 

Bi>.e asıl Hlzım olan bir Dekart, 
bir Rön:ın, bir Dürkaym, bir Berg
son'dıcr. Bunları yetiştitıemedi
itimiz \'e bunlar yetiı;mediği için 
mütct>ssir olalım; yoksa edip 
1700 denbcri yetiştiği kadar »e 
yetiı;tiği ,.ibi gene de yetişiyor. 

SEl.AMİ İZZET SEDES 

BAŞ, DIŞ, NEZLE GRiP 
ROMATiZMA, NEVRALJi 

KIRIKLIK 

Gümrük Muhafaza Genel Komutanlığı lstanbul 1 

Levazım Amirliği Satınalma Komisyonundan: 
1 - 937 mod.,.li 8 silindirli Ford marka kamy9netler için 32 k.a- ı 

Jıem yedek parra açık eksiltme ile alınacaktır. 
2 - Muhammen bedeli 645 lira 85 kuruş ve muvakkat temi· 

natı da 48 lira 45 kuruştur. 
3 - Eksiltme 10 şubat 940 cumartesi günü sa:aıt 11 de yapı

lacaktır. 
4 - İsteklile-r gün ve saatinde temioot makbuzlarını hiımil.en 

Galata İbrahim Ri!at Han ikinci kattaki komisyona gelmeleri. Bu 
malzemeye ait liste ve aksam numara ve evsaflarını her gün ko
misy<ında görebiJirler. c606• 

inhisarlar Umum Müdürlüğünden 
Muhammen Eksiltme 

Cinsi Miktan Bedeli Sekli günii Sooti 

Mobilya 9 kalem 1383 - Acık eksiltme 19/U/940 15,30 
Bira tankı 55 adet - - Pazarlık 22/Il/940 16 

I - Sartname ve mobilya müfredat listesi mucibince miktarı 
yukarıda yazth 2 kalem eşya hizalıarında gösterilen usullerle sa
tlll almacaktn-. 

II - Eksiltme Kal>aıtaşta .levazım ve mübayaat şubesindeJ<i 
alım komisyonunda yapılacaktır. 

III - Şartnameler her gün sözü gecen şubeden parasız olarak 
a-lınabilir. 

• -- aıall'P , ... 

Ve bütün ağrılarınızı 

derhal keser. Lüzumunda 
günde 3 kaşa alınabilir. 

..6. 

Buruşuklukları 
ve lekeleri 

NAS 1 L 
Tem izlemeli ? 

Bir Galatasaray hücumunda 
btt Lrikı.k atı.şında Salahadtlinin 
VUTU'ŞUnu M. Ali güçlükle kurta
rabildi. Bu arada Şeref sa:k.atla
ııaraık oyııından çıktı. Ancak beş 
on daıltika sonra girebildi. Fakat 
kendınde ()!mıyarak saha oırta
ıım>da dolıaşmıya baŞlaıdı. Oyun 
~tikçe 6ertleşiyordu. Hakkı bil" 
ara:..k sebebini an.~yaıınadığımız 
bir harekette buunarak A<hıan.ın 
üzerın., yürüdü. Ha.kem bu hare
keti müsaım.aha ile karşıftadı. 
Bu hareketten sonra oyun bir 
müıclrlet içiın çok sertleşti. Bareket 
bu hal uzun sümned.i. Bu aoı·a
da Şeref tenırar ayou.nu terk.etti. 

ye vaptılar. Birinci devre İstan- lıım --· 
builsporun üstünlüğü oo geçti. ıım 

~=t "~::~~1:~ ıı~tr~a-;~~ J D.Denizyollan U. Müdürlüğü ilan lan 

IV - Bi:ra tankı pazarlığına gi.Nıc~ler fiyMsız fenni teklif" 
lerini ihalıe l(iinünden evvel İnhisarlar Umwn Müdürlüğü müski
rat Iabrikaı1ar şubesi müdüıüüğüne vermf!leri ve tıekliflerinin ka
bulünü mutazammın vesika almakırı lazımdır. 

V - İsteklilerin tayin olııınan giin ve saatlerde. yüzde 7,5 gij,. 
venme paralariole birlikte mez.kOr Jcoınisyona gelmeleri. (846) 

Galat<l3tlra11ın birinci golü: 
44 üncü d&kikadıa sağdan bir 

hücumda Salaha.eldin korner çiu
pisi üzerinden topu Cemile ge
~il:di. Cemil de güzel bir w,
ruwıı tı>iwnına ilk golü kazan
dı.rdı. J::lew'C de bu suretle 1-0 
G aray lehine bittı. 

İKİNCİ DEVRE 
İkinci devre ~ niliayete 

itadaır Ga.latasarayı.n ustun oyu
mı ile geçti. 

Galatasarayın ikinci golü: 
3 üncü dakikada Salfilıaddi

nin sü:rü:kl'1<liği top ortaya gel
di. Kafa.dan kafaya dolaşan top 
nihayet Ceonfin -bn- kafa vım.ı
şi}ı ıe Beşiktaş a~larma takıldı. 

Galatasaray hücı.ınıdarı arlıık. 
biri birıni taıkip ediyor ve oyun 
ta:mamiyle Besiktaş msıf saha
mncla oynanıyorou. Bir hücum
da Sail:ahaddinin çoık güze; bir 
şiltü direğe vurarak geri geldi, 1 
ibu SU!!"C'tle muhaı.lclc.a.k bir ııo1 fll'
satı ka.cmış oldu. 1 

Galatırsara!ltn üçüncü. golü: 
Galatasaray mütemarliven * 

dan iniYQr. Yine bir hü=mda 
top Sa:ıafiım'P geçti. Yan bir vu
ruşla top üçıinoü defa olarak 
Beşiktaş kalesine girdi. Bu ü
cincü gol Besiktaslıları arlık 
ma{?lıibıveti ka-bul eder bir ha
le koydu. Ve G~hlar 
rahat rahat oynaınıya baş~ 

J-IAZAETJ 

UM 
Y c.zc; n: Ziya ~ akir 
Fakat .. Hiç şiinhe etmemek ıa

ıı:ımgelir Jti, Resulü Ekrem Efeıv 
di.miz tarafından (E&alne) nin or
du kumandanlı,ğına tayin edil
mesi, bu büyük sevginin eseri de
iıildi. Risaletmaap Efend:imizin 
başlıca maksa'ıan; kendileri he
nuz hayatta iken, İslamlar ara
s nda (Müsavat) hislerini kök
leştirmek .. Her kim olursa olsun, 
(lı··akat) sahiplerine mevki ve
rerek, dii(erlerini ona itaat et -
ltınnektdn ibaretti... Nitekim, 
bu maksat da husu;,., geldi. Re
guJü Ekrem Efendimizin emirle
ri üzerine, esbabın en güzideleri 
bile, Esaınenin bayrai(ı altında 
t(irmekte ereddüt RiistermedL 

* Ancak şu var ki. bu hadise, 
Resulü Ekrem Efendimizin sı.h-

Devre 2-0 istanbulsı:ıor lehine 
bitti. İkinci devrede Süleyma.nir 
yeliler bir gol vapt.ı.lar. Maç da 
Z-1 İstanbuisporun gaıhbiyetiy
le neticelendi. 

Fener stadında: 

beykoz • Hilal 
8 • 1 

Fener ııtadında ilk müsabaka 
Bevkoz - H .al arasmda yapıl· 
mı.ş, hakem Ah:rr.et Ademin idar 
resi.n<lc .i oyunun birıncı devresi 
~ Beykoz rehine neticeleıımis
tir. İkinci devrede Bey.kozun 
yaptW;ı iJti gole Hilalliler bir golı
le mukabele etmi<;ler ve maç da 
6-1 Beykoı.u.ıı galibıyetiy'le ne
ticelenmiştir. 

1 opkapu • Vefa 
2 - 1 

Fener stadında son oyun Top. 
kapı - Vefa ıın-ruıında o1muşt.u;r. 
Birinci devre 1-0 Vefanın :tehine 
kaoıwmı:ştıT. İkinci devrede 
Tool-.apı ~-ok canlı oynamış bi:r .

1 çok ms.atlar kaçınn.ı.ştır. 
27 nci d.a4<:ikadı:ı Toµkapılılar .

1 
beraberliği. temin etıni~ıeıd.ır. Dev 
re S<mlannda Vefalılar bir gol 
~ yapnuş!aır fak:o.t Topkapılı-
1.ar bu gole itiraz ettiğinden ha
kem de maçı tatil e>tmişti:-. 

1KiNCt KÜME MAÇLARI 
Dün Şeref s:tad:nda ikinci k·:

me maçları ya')llbnıştır. Biri!lcı 
lkarşı.J.aşmayı Şişli ile Kale takım
laır:ı yapmışlar ve daha duz :i.Lı 
oymy.an Şisliler bu maçtan 2-1 
galip Çlkmışlardı.r. 

Tefrika: 140 
sule J?etirdi. Mesc: tten, (Hanei 
saadet) )erine avdet eden Risa
letpenah Efendimiz, tekrar bir 
buhran geçirdi Adeta, kendisi
ni kaybetti. 

O gece sabaha kadar devam 
eden hümına nöbeı:.eri de ııeç
miş .. Yine hafif iı.fivet eserleri 
ıbelirınisti. Ve bu sırada, Iıaroe 
gidecek olan eshaptan bazıları, 
veda etmek için (Hanei saa.det)e 
ııelmislerdi. 

Resulü Ekrem Efendimiz, bun
ları huzuruna kabul etti. Mecal
siz bir haı\ıe bulwımakla bera
ber, onlara metanet gösterdi. 

- Cena-bıhakkın, size _galebe 
ve nusrat ihsan edeceğine daiına 
kanaat besleyiniz ... Artık ordu
yu yola çıkarmasını da (Esaıne) 
ye söyleyiniz. 

5 Şubattan 12 Şubata kadar 
Muhtelif hatlara kalkacak vapur :ııın!l lalmleri, 
kalkı9 gUn va uatl•rl ve kalkacakları nhtımlar 
Kanulenb - - Salı 12 de (Güneysu), perşembe 12 de 

(Karadeniz) ve pazar 16 ela (İmı.ir), 
Gai<tta rmtıanınd.an. 

- Sah 18 de (Ülgen), Cımıartesi 18 de 
(.Anıtalya) Sirkeci ~ıı.lrtınnından. 

İzmll haltma - Salı, peıışembe ve pazar 9,30 da (Uğur) 
Tophane nht.ıınıııdaıı. 

- Pazartesi, sah ve pazar 9,50 de, çal'
şall'lba, perşembe ve cuma 15 de (Ma
ı.-akıaz), Cumartesi ayırıca 13,10 da 
(Sus) Gall·ata r:ıbtmıından. 

a.n4Hma hattma - Pazartesi, çllTşııırııba ve cuının 8,15 de 
(S~ GOO.:..ta r.ı:htımın<lan. Aynca 
carşamba 20 de (Antalya), Cumartesi 
20 de (tJ.Jgen) Tophane nbtımınc:lan. 

Kıırabln batlma - Salı ve cıuma 19 da (SeyYar) Topyane 
nlıtmıındaD. 

- Pazar 9 da (Bartı.n) Tophane nhtı:mm
dan. 

A:rvıılılt ıu.ttma 

fmılr lilr'al lıoU:ı:ııa 

- Ça.n;amba 15 de (Mersin), Cum.ıriesi 
15 de (Sa.adet) Sirlreci nht.ınından. 

- Pazar 11 de (Kadeş). Ga:ı.a.ta rıhtunm
dan. 

lll•rııla lı&tlıııa - Salı 10 d~ (Elnıunım), Cuma 10 da 
( Çanak:.1<.ale). Sirkeci nhtırmrıd'an. 

Not: Vapur seferleri hakkında her türlü malfunat aşağıda tele
fon numaralan yazılı Acentelerimizden öğrenilebilir. 

Galata Baş Acenteliği - Galata rıhtım, Limanlar Umum 
Müdürlüğü binası altında. 42362 

Galata Şube Acenteliği 

Sirkeci Şube Acenteliği 

- Galata rıhtımı, Mmtaka 
Reisliği binası altında. 

- Sirkeci, Yolcu Salonu. 

Liman 
40133 

22740 
• 

Esaıne, son hazırlıkları da ilıi
tirdi. Veda etmek için hanei sa
adete ırelerek Resulı1llahın huzu
runa ı?irtli. Bu esnada, Risaletma
ap Efendimizin mübarek vücut
lerin.i, yine şiddetli bir hümma
nın insafsız ateşleri istila etmiş
ti. 

Esame; bu vaziyet karşısında 
ne ya:ııaca~ şaşırdı. O derece 
de sevdi.iti efendisini ve Resulü 
Ekremini bu halde bırakıp nasıl 
gideceğini düşilnmiye başladı. 

Resulü Ekrem Efendimiz, bir 
ar.ılık gözlerini açtı. Esaıneyi ta
nıdı. Fakat, mübarek cismini ya
kan ateş, kendisini -0 kadar me
calsiz bırakımstı ki, bir müd -
det söz sövliyemiyerek, melül na
zarlJ.a (Esame) ey baktı. Son
ca, güzlerini tekrar kapadı. 

Esame. büyük bir hüzün ve 
melal icinde, ordugfilıa avdet et
ti. Esbabı kiram ile müşavere
den soMa, hareketin muvakka
ten tehirine karar verdi. 

O gece, sükı1net içinde geçti. 
Büyük hastanın buhranı _geçe
rek, tekrar kendisine geldi. .. Ge
rek Medlııe halkı ve gerek or-. . 

• 

Jikle münkesir ve muztarip ol -
dukları halde, bu taba vvük!en 
son derecede sevinmişlerdi. 

Esame. Resulü Ekrem Efendi
mizi üzmekten içtinap edivor .. 
Bulundukları vaziyetin vaha -
metini hasta.ya hissettirmemek 
için artık ordunun harekeJ.in te
raftar görünüyordu. 

Bu maksatla, tekrar hanei saa
det0 geldi. Son derecede mecal
siz olmalarına ra)imen, yine sa- 1 
bah namazını mescitte cemaat
:ıe kılan Resulü Ekrem Efendi • 
miz, pek dermansız bir halde i
di 

E$ame, perestiş derecesinde 
sevdi,iıi Efendisinin odasına l(i -
rer ıtirmez, onun yatağının ya -
nına diz çöktü. Büyük bir hür
met ve huşı1 ile, Resulü Ekrem 
Efer.ılim.izin başını ve ellerini 
öptü. Onu, söyletmemek ve yor
mamak için kalktı. Bu şekilde 
vedaı kMi görerek artık dışarı 
çıkacaktı. 

Fa.kat Remtlü Ekırem Efendi
miz, hazin bir tebessümle, ev-
lktflğımn yüzüııe baJrtı. EThrini 
yavaş, yavaş semaya kaldlırdı, 
Hafif üt:rek ibir sesle; 

* Muhammen B. % 7,5 Teminat Eksiltme 
Cinsi Mik. Lira Kr. Lira Kr. Şekli Saat 

Sinek kaihdı 200.000 adet 2100.- 157 50 Acık eksiltme 14 

Zrvana • 776.- 58 20 
8/Il/940 
Pazarlık 
8/II/940 

15 

Düz beyan 300 Kg. Sif. 351. 75 26 38 Açık eksittnıe 16 
Aıleminyum 13/II/94-0 

I - Şartname ve ııüınunesi mucibince düz beyan aleminyum ve 
zıvana kağıdı ile miktarı yukarıda vazıh Sinek kağıdı hiza}arında 
gösterilen usullerle satın aillıacaktır. 

II - Muhammen bedelleri, muvakkat teminatları, eksiltme gün 
ve saatleri hizalarında yazılıdır. 

Ill - Eksiltme Kabataşta levazım ve mübayaat şubesindeki 
alım komisyonunda yapıolacaktır. 

IV - Sinek kağıdı eksiltmesine airccekler nümunelerinin ihale 
gününden 3 "Ün evveline kadar ida."eee kabul ettirmeleri laZlmdır. 

V - Aleminvum zıvana kağıdı sartname ve nümuneleri her gün 
sözü eeçen şubeden parasız aluıabileceiti _gibi isteklil\?rin eksiltme 
için tavin olunan gün ve saatlerde % 7.5 Piivenme paralari!e birlik
te mezktir konıİs'/'Ona J;(elmeleri. •546. 

İstanbul, Dokumacılar Cemiyetinden: 
Cemiy&i:ın.izfu. 1939 yıhına ai.t idare heyeti m.uameM.tı ve hesa.

batı raporlıannm wnu.mi heyete aırz, azarun tekli:f..eri:ni rtetkik ve 
ida:re heyetinin ııniiddetlerini i:k:ın.al eden msı:f azası yerine yeniden 
lın.'tilıap jcrası için kayıtlı hüviyet ~yllie lm1likıte 8 şubat 1940 
perşeınbe günü saat 14 de '11ürl:ıede Esnaf Cemiyetleri idare mer
kezin<le hazrr 'buJRınmaılan ~.ica olumı:r. 

ADEMİ İKTİDAR 

Tabletleri her eczanede bulunur 
Pn.t.- lcutusu 1255) Galata, fıta.nbul 

··-......-.. -~ 

- Allah, seni Ariz etsin .. Sa,. 
na, ınısrct ve selamet ihsan ey-
1E6in .. 

IDi<ye mırildandı. 
Üsfune, başını önüne eğerek 

ve hıçlorUIJ:arnm güç :ıaflleclerek 
bu duayı dWedi. Ölümle rni.icaı
dele ede.n bu arLiz hasMrun ~ 
zuıunda daha !.azla dura:ımyarak, 
sessizce haaıei sa.adeti terket>ti. 
IDoJı;ruca ordııı:galıa gıeleırek, haı
ttk.et emri verdi. 

* Bu esnada, Resulü Ekremin zev-' 
celeriyle h-anei saadette bulu
nanlar da perişan bir halli~leı-
di. GWi.inü$e ııiikUnğ!'e!'ini ~ 
ha:faza cdiyurlar .. Ca:ıııdan sevdik
leri o büyük hastayı müteessir 
etmemek için son derecede me 
ıt.aınet gOOteciyorla:r .. Haıtta, ara
l!ıırında cari olan fıdet ve teamül
leri bO'ZJllannva ça}ışxyorlacdı. 
Başta (Ali) olmak üzere, eshap
tan bman da Resulü ElıırOOıin 
muhitinden a,.ntamzyarak bütün 
gün ve ııeceleri.ni mescidi saa -
dette ıreciriyorla.rd>. 

lıesulü ~. ~ zevçelerl-

rıin nöbet gıE!()elerine •iayet edi
yor. Her gecesini, bir zevcesinin 
odasına. ı?eçirivurd'u. 

O -büyük bu.h:r.anııı geldiği gün, 
(1Mewuı1ne) nin odasında idi. 
Buhran geQ!.i!kten sonra, zevcele
rini etırafına toplıyanı;k: 

,__ Yann, h~inirıin odasm .ııi
deyim ? .. 

Dedi .. 
Fakat, bu llUAli öi}e brr tar.ına 

sordu k.i, hastalıj!ııu (Ayşe) nin 
odaısında geçimıek istediğini ih
ııas efıti. 

K.adıınlııır, RE6ıı;JJü Ek!remin ma.k.
sadın.ı derhal anladıJ.aır. Ve OOlID 

bu ar2'1JSlIDU yer.ine lretinniye 
ra,,zı olıdu.18!1". 

RisaMmeabın bir kulııma (A
li), diğer kdlWıa da (Abbasın oğ
ıllu FadL) girdi. BöyJı,oe A~in 

odasına neıkled:i1di. 

Bu sı.rada, (Ebubeldr) kenıılisi
ıııi zİJ'aTete gelıınişti; 

- Ya Ra;uJıaHıeıb!.. Müsaıade 
~ de sa.na ben hizmet edeyim, 

..... kan 'IXlr) 

Bu yeni ve 
Cazip Gü
zellik Re-

Cilt hüceyre
lerinden çıka
rılmış ve genç 
ve sağlam bir 

f e t e • i n i cildin unsurla
Tecrübe e- nna müşabih 

yeni ve kıy-

diniz. metli cevher 
11------hülasası: •Bİ-

OCEL· tabir edilen ve Viyana 
Üniversitesinin meşhur bir pro
fesörü tarafından keşif ve genç 
hayvanlardan ııayet itinalı bir 
tarzda istihsal edilen bu kıy
metli cevher, cildin unsuru olan 
pembe renkteki Tokalon kremi 
terkibine karıştırılmıştır. Bu 
kremi her akşam yatmazdan ev
vel kullanınız. Siz uyurken, cil
diniz bu kıymetli cevheri mas 
eder. Her sabah uyandığınızda 
cildinizin daha acık, daha ta
ze ve daha genç olduğunu gö
reeeksiniz. Gündüzleri de yağ
sız beyaz renkteki Tokalon kre
mini kullanınız. Bu kolay tarzı 
redavi sayesinde her kadın 10 
yaş daha genç görünebilir ve 
ııenç kızların bile l(lpta nazarile 
sevredecei!i şayanı hayret bir 
cilt ve bir tene malik olabilir
siniz. Tokalon kreminin müs
mir neticeleri garantidir. 

TAKVI ~ve HAV. 

5 Şubat 

PAZARTESİ 
Hicri: 1358 Rumi: 1355 

2 nci ay Gün: 36 2. Kanun 23 
Zilhicce: 26 Kasım: 90 
Giineş: 7,09 Akşam: 17.28 
Öji-le: 12.28 Yatsı: 19.01 
İkindi: 15.11 İmsak: 5.28 

HAVA VAZİYETİ -
Y~'l!köy Meteorolo.ıi istasyo

nundan alına.n malfunata naza.. 
rM hava yurdun d 1ğu ve ceo
nuıı do~ bölgelerindt bulut
lllı diğer bö'..gelerde kapalı ve 
mevzii yağrili, Trakya, Maama
ra., Karadıeniz kıvıl.&rı ve Orta A
naıd-Olu bölgelerinde yer )"er sis
li ııemıiıı; Rüzgarlar Akdeniz 
ııahllilecinde şimal, diğer bölge
lerde cenwı isti.kametinden ha
fif; Egede orta kuvvette esm.i.ştir. 
Dün İsta.nbulda hava kapalı geç
miş, rüzaar şimali şarkiden sa
niyede 1-2 metre hl2ıla esmiştir. 
Saat 14 de hava tazyiki 1013,7 
miıl'ibar idi. En yüksek sühı1net 
10 ve en düşi& sühunet 8 san
tiı>Tat olarak kavdedilmiştiT. 

- Çocuk Hekinıi 
Dr. Ahmet Akkoyunlu 

Taksim-Talimhane Palas No. 4 
Pazardan maada her gün saat 
15 den sonra. Tel: 40127 


