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Almanyada Herkes 
Harhiiı Bu Yıl içinde 
Biteceğiiıe inanıyor 

GÜNÜN RESİl\ILERİ Fransız Aliminin Konf cransı 

Hemen Her Yerde Hitlerin Bu Tarzda 
Bir Söz Verdiği ısrarla Öne Sürülüyor 

'( YAZA.. ""'f : BİTARAF BİR MÜŞAHİT ) 

B erlindc, vesikasız bir şey al-
nuya imkan yok. Otomobi

le binmek imtiyazı yalnız; nazist 
memurlara mahsustur. Bu yüzden 
ibirçok sızıltılar oluyor. 

Diplomatlar iyi yaşıyorlar. Çün 
kü Daninıarkadan kahve ve tere
yağı gctirtmcktedirler. Sonra, 
bunların birçoğu çoluk, çocukları
nı vatanlanna, yahut Cenubi 1""ran 
saya, yahut İsviçreye göndermiş
lerdir. Fakat hiçbir Alman, kati 
bir zaruret hissolurunadıkça, mcm 
leket haricine çıkamıyor. Son de
rece hasta olduğu için, İsviçreye 
gitmek istiyen bir kadın, şu ceva
bı alınıştı: "Drcsden'e gidiniz, çün.. 
kü İsviçreden iyidir ve Alman 
yurdudur!,, 

Evlerin ve bahçelerin demir ka
pılan birdenbire yok oldu ve bun
ların hepsi de, geçen harpte oldu.
ğu gibi, toplattırıldı. 

Berlinin meşhur İtalyan lokan
tası olan Venczici'dc meşhur te
nis şampiyonu Von Crann ile es. 
ki Avusturya başvekili Dolfüsün 
katlile alakadar suikast mürettep
lcrinden Spitze'yi gördüm. Bu zat, 
Londr~ sefirliği esnasında Von 
Ribbentrop'un katibi idi, Daha 
sonra Her Hitlerin etrafında gö
ründü ve nihayet gözden düştü. 

Sebebi, bir İngiliz kızını sevmesi. 
dir. 

Alman hariciyesinde, Alman ta
biiyetine kabul olunmayı bekliyen 
bir İngiliz kızı gördüm. Onun bil
hassa İngiltereyi çok iyi. tanıdığı 
söyleniyor. 

Hiç kimse Graf Spee'd~m bah
setmemekte ve sinemalarda bilhas
sa Her Bitlerin cephede iken çe
kilmiş f,lmleri gösterilmektedir. 

Nazi rejimi, eskisi gibi sevilmi
yor ve hiçbir yerde Almanların 
harbe pek istekli olduklarını gör
medim. Fakat herkes, İngiltere ile 
Fransarun Almanyaya Versayı yük 
llyerek, bu harpten mesul oldult
lannı söylüyor ve Hitlcrin yeni bir 
Versaya mani olacağrnr anlatıyor. 

bahsettikleri hiç te ku!ağa çalınmı
yor. 

Her Hitlerin müşavirleri, önü. 
müzde 15 sene için askeri ihtiyat 
tedbirlerinin alındığını söylemek
te ve Zigfrid hattının arkasında se
kiz müdafaa hattı bulunduğunu 
anlatmaktadırlar. 

Berlin. Hamburg; vesair §ehir
Ierde hüküm süren kanaate göre, 
Sovyetlerle yapılan anlaşma, yan. 
lıştır, nazi.t siyasetinı-ı taban ta
bana zıddıdır. Her Hitleri bolşe
vizmin baş düşmanı sayarak onu 
bu sıfatla takdis edenler, Sovyet. 
lerle anlaşmanın imzası üzerine 
söyliyecek söz bulamıyacak hale 
gelmişlerdir. 

Bilhassa Prusya aristokratları 
bu fikirdedir. Ve bunlar kendi ka. 
~nelerinde toplanarak Hitleırin 
siyasetini bol bol tenkit ediyorlar. 
Konuştuğum kimselerin hemen 

hepsi de, Finler lehindedirler. Fin
lerin muka'C1emeti, her Almanı 

hoşnut ediyor ve bunlar, Finlerin 
de Almanlar gibi ari olduklannı, 
ve Almanyanın Finlere saldıran
larla bir)eşmesinin büyük bir hata 
teşkil ettiğini söylüyorlar. 

Sovyet • Alman anlaşması hak. 
kında konuştuğıım memurlardan 
aldığım cevap şu idi: 

"İngilterenin yapmak isteyip 
yapamadığını biz yaptık. Her Hit
ler (Mein Kap!) adlı eserinde ger
çi Almanyamn Sovyetlerle hiçbir 
vakit birleşmiyeceğini anlatır. Fa. 
kat ayni eserde Almanyaya müfit _, __ ~ .. ... ' ' .. 
ni söyler." 

Bu memurların birkaçile Polon
ya meselesini konuştum. Fakat na. 
zist memurlar, mağllıp milletler 
hakkında ·zerre kadar merhamet 
göstermek istemiyorlar. 

Bunların bana söylediklerinin 
hulasası şu idi: 

"Biz Polonyayı almakla, astl 
hedefimize, yani şarka doğru, bir 
sıcrama noktası daha elde etmiş 
olduk. Fransa bunu anlamış olsay. 
dı bize karşı harbe girmezdi. Şar
ka doğru giden dünya kısmı. Al. 
manyanın ve Fransanın hükmü al.. 
tında bulunacaktır." 

( Değerli Fransız ôlimi Louis )1as8ignon cumartesi günü saat 16 da Halkevi salonunda ikinci konf~ransını vermi§tir, 
Yukarıki resimlerde konferansçıgı ve hazır bulunan dinleyicilerden bir kısmını görüyoruz. 

Bir Çocuk 
Ana, Babasını 

Barıştırdı 
Hükamet doktorlarından Necmet

tinin 12 yaşındaki oğlu Şahap, Be. 
yoğlunda bakkal Mehmedin dükka
nının kilidini kırmış ve 20 kuruşla 
bir paket sigara çalmtşhr. 

Şahap, dün, altıncı asliye ceza mah 
kemesinde suçunu ikrar etmiştir. Şa
habın anlattığına göre, babası, anne. 
sile geçinememiş ve ayrı bir ev tu
tarak yaşamı ya başlamıştır. Babası
nın yanında kalan Şahap, babasın
dan hiç harçlık alamamıştır. Paraı:;ız 
kalınca teessürünü Lzaıe için s;garaya 
~~lamı. tır. Artık si ara da bulama
kırmış. ve hırsızlık yapmıştır 

Yapılan keşif ve Şahabın ikrarı ile 
suç sabit görülmüş ve mahkeme, Şa
habı 10 gün hapse m~hkum etmi~tir. 
Çocuğunun bu halini gören annE'si 

Hasibe, barışmamak için yP.min et
tiği kocasile barışmıya karnr vermiş 
ve kocasını yanına almıştır. 

lt1 ermer ta§ ocakları · 

Zelzele Mıntakasına . 

12 Kişilik Bir Fen 
Heyeti GönderiJiyor 

Tetkikler Neticesinde, inşa Tip ve Malzemesile 

Tahsisat için iki Kanun Çıkarılacak 
Ankara (TAN) - Zelzele mm. 

takasında tetkiklerde bulunacak o. 
lan mütehassıslar heyeti, bu ayın 
sonlanna doğru Erzincana hareket 
edecektir. Heyette, Devlet Metc:'oro. 
loji İşleri Umum Müdürü Profesör 
Ahmet Tevfik Göymen, Üniversite 
~~-.ıoeıg, .uı, ıa :'ı.tr.·~<.ro ........ oe-J~ 

Fakültesi Profesörlerinden Herbert 
Lui, Yüksek Ziraat Enstitüsü Profe
sörlerinden Gerngros, Ahmet Birant. 
Maden Tetkik Arama Enstitüsü mü
tehassıslarından Salamon Kalvi ve 
Arni, Nafıa Vekaleti Yapı ve Yollar 
Umum Müdürü, İmar Bürosundan 
üç mütehassıs, mühendis ve mimar 
bulunacaktır. 

Heyet, merkezi Erzincan olmak ü
zere, bütün zelzele mıntakasında ge. 
niş ve esash jeolojik tetkikl~rd~ bu. 
lunacaktır. Bil tetkikler netıces 1 nrlt, 
yeniden kurulacak şehirleri~ ye~lE:
ri ve binaların inşa tarzı tesbıt edıle. 
cektir. 

evsaf ta inşa malzemesi getirtecek ve 
bunları, zelzele mıntakasında evleı i 
olup yıkılan vatandaşlara tevzi ede
cek, inşaatı da bizzat yaparak, yeni 
güzel, sağlam ve modern evleri ken
dilerine verecektir. 

Diğer taraftan bir başka heyet tc. 
J ı.ô)l.&.&% • ~- -·-- -.. .. 

Yapılması lüzumlu olan şehirler ve 
buralarda inşaedi~ecek binalarla umu 
mi hükumet tesisleri, yolla·r, su ve 
elektrik tesisatının avan projeleri 
hazırlanacak ve bunlara sarfedile
cek para taayyün ettikten sonra, hü
kumet bir kanun projesile Meclis-' . . . 
ten lüzumlu olan tahsısatı ıstıye. 
cektir. Bu müddet zarfında, memle
ket içinde ve dışında yapılmakta o. 
lan yardımların miktarı da aşağı 
yukarı anlaşılmış olacaktır. 

Bugüne kadar, zelzele mmtı:ıka
sındaki bütün köylerde de insan ve 
mal kaybı tesbit edilmiştir. Gidil
miyen hiçbir köy kalmamışhr. 

İngiltereden 
l 

Alacağımız 

Eşya laf 
..... 

fngiİiz fabrikaları mümessillerin
den mürekkep bir heyet, dün sabah 
Avrupa ekspresi ile şehrimize gelmi~ 
ve dün akşam Ankaraya gitmiştir. 

İngiltere ile imzaladtğımız yeni an· 
laşmalar üzerine piyasa!arımızla tc. 
maslara girişmek üzere gelen bu he. 
yetin başında meşhur İngiliz sanayi
cilerinden Ross bulunma,ktadır. 

İngiliz piyasalarının Türkiye ile 
iş yapmıya hazır oldukları ve takas 
yoluyla İngiltereden kamyon ve oto
büs getirtilmesi temin olunduğu v 
alınacak mallara mukabil İng!Jtereyt 
J..,I\..... • '-" ................... ·----" 

Bazı İngiliz fabrikaları da bi.zden 
pamuk istemişlerdir. 

Y aı1ak sla11dardizasyorıu 
Yapak ihracatının nıuraknbesi iç~ıı 

hazırlanarak Devlet Şurasınca tasdı~ 
edilen yeni standard nizaınname:a 

yüksek tasdike iktiran etm·ş~i~. Bu 
nizamname gelecek nlsanda:ı ıtıbaren 
meriyet mevkiine girecekt:r. 

Deri ihracatı 

Fakat Her Hitler, eskisi gibi ha
ta etmiyen bir adam sayılınamak
tadır. Çünkü ona bu şöhreti temin 
eden iımil, harbe girmeden istedi
ğini yapmış olmaktır. Hattfl na. 
zlzm aleyhtarı dahi, Her Hitlerin 
hiçbir harbe girmeyeceğin~ ınanı
yorlardı. Fakat harbe girmek, son• 
ra Sovyetlerle anlaşmalt vaziyeti 
değiştirmiş görünüyo:::-. 

1 POLiSTE ı 

On dört senedcnberi beşinci asliye 
hukuk mahkemesinde görülmekte o
lan Marmara adasınd3ki Mermer taş 
ocağı davası neticelenmiştir. Davanın 
mevzuu, Marmara ad.ısı, Mermercik 
limanı, Tahtırevan ıyiftliğindeki me
ranın taş ocakları haline ifrağını ve 
hissedar Kadriye ait bir binanın tn.pu 
kaydından silinerek, kaydın mera o. 

Arazinin mukavemeti, Japonya 
ve Portekiz zelzele mıntakalarında 
evvelce tatbik edilmiş olan usullerle 
ölçülerek, icap ederse, bugünkü ŞE'
hirlerin yerlerinden vazgeçilecek bu 
şehirler daha müsait ve mu:wvim top 
raklarda kurulacaktır. 

Sıhhi imdat ekiplerinden ba:?:ıla
rı, yaralılar tamamile hastaneye ya
tırılmış olduğu için, mmtakahrına 
avdet etmişlerdir. 

Son günlerde bitaraf memleketler· 
den bir çoğuna ve Riga ile J...etonyll 
ya muhtelif derilerin ih.rac~ ~stenıl. 
miştir. Keçi ve oğlak ct~rılerını~ bazı 
memleketlere ihracı serbest ıse de 
koyun ve kuzu derilerınin ihra~ı ı. 
çin lisans müsaadesi almmas~ ıcep 
eder. Macaristan ve Romany~ yıy~sa· 
ları bu derilerden talep ettıgı ı~ın 
ihracatçılar her iki mcmle~etıe. gon
derilmck üzere Ticaret Vekaletınden 
lisans istemişlerdir. 

Almanyada yapttftım seyah::ıtler 
sırasında şu kanaati tesbit ettim. 
Herkes harbin bu sene biteceğine 
inanıyor ve Her Hitlerın bu tarzda 
bir söz verdiğini ısrarla ileri sürü
yor. 

Bu ümit tahakkuk etmediği tak
dirde, h'ssolunan memnun·yetsiz
lik büsbütün artacak ve derinleşe
cektir. 

İşl~r tersine gider ve neticede, 
Her Hitler ümitlerini tahakkuk et
tirmezse, onun cephede İngilizler
le dövüşerek olmeyi tercih edeceği 
rnuhakkaktır. Çünkü kahramanca 
öldüğü takdirde ôlümi.inün Alman 
milletine müfit olacağına kanidir. 

Doktor Göbelsin nüfuzu kati bir 
:zaafa uğramış ve onun propa. 
gandasına inanan kalmamı~tır. fa
kat Göbels, Hitler nezdindeki mev
kiini muhafaza ediyor. Göbelsin 
Bayan Gustav Frolich ile alükadar 
bir hadisesi, onun halk nazarında. 
ki mevkiini bir hayli sarsmıştır. 
Almanyanın en nüf:.ızhı adamla

rından biri de Gestapo şefi Hitnm
ler'dir. Onun her zırhlıda iki ada
mı bulunuyor ve bu:ı.tar bah~i~e 
üniformasile iş görüyorlar. Butun 
telsiz operatörleri de nazisttirler. 

Almanyanın Hohndayı istila 
edip etmiyeceği bahsine ge

lince, muhakkak olan bir nokta bu 
istilanın ilk fırsatta vuku bulaca
ğıdır. Belki de bu fırsat ilkbahar
dan önce hulül eder. 

Almanlar, İtalyada.n vey~ !tal -
yanlardan hiç te bahsetm!yorlar. 
Berlinde veya başka yerde, Al
manların, İtalyanın vaziyetinden 

------
Bir Yankesici 1 Sene 

Hapse Mahküm Oldu 
Arpa fiyatları düştü 

larak gösterilmesidi:-: . .. 
Mahkemenin verdığı kararlar uç 

Heyet tetkiklerini ikmal ettikten 

Avrupa Ekspresleri 

Sirkecide oturan şimendifer me
m urlarından Fikretin karısı Sultan, 
evvelki gün .öteberi almak üzere Çi
çekpazarında dolaşırken, mantosu-
nun sağ dış cebinden 25 lirası çalın
mıştır. Yapılan tahkikat sonunda, 
hırsızın Siirtli Mehmet olduğu anla
şılmış, dün cürmümeşhut nöbetçi$!.. 
olan Sultanahmet üçüncü sulh ecza 
mahkemesinde duruşması yapılmış. 
tır. Mahkeme, suçu sabit görmü§, sa
bıkasını da gözönüne alarak bir sene 
müddetle hapse, o kadar da emniyet 
nezareti altında bulun.durulmasına 
karar vermiştir. Mehmet, derhal tev· 

defa temyizce bozulmuş ve yeı:iden 
muhakeme yapılmıştır. Dün mahke
me Mermer taş ocağının hissedar 
Kadrinin rızası olmadan işletilmeme
sine karar vermiştir. 

Bu taş ocakları, Türkiyenin dörtte 
üç mermer ihtiyacını kar~ılamakta. 
dır. 

sonra raporlarını hükumet'} vere
cek ve bu raporları Naiıa Vekilinin 
reisliğindeki bir komi,syon tarafm
dan tetkik olunacaktır. Varılacak ne-

Avrupa semplon ekspresi, dün sa
bah tam.vaktinde gelmiştir. Ekı:.pres~ 
şimdiye kadar, merkezi A v~u_µadakı 
fazla kardan dolayı gccı;uyordu. 
Tren yolcuları kışın şiddetini kaybet 
tiğini söylemektedirler. 

Konvansiyonel treni de saat doku
za doğru gelmiştir. 

Arpa ihracının yasak edilmesi üze
rine arpa fiyatları 6,5 kuru.şt.an 4,5 
kuruşa düşmüştür. ihracat ıçm sert 
buğday satışları yapılmakla b~r~!:>er 
fiyatlar sağlamdır. 3ir hafta ıçınde 
piyasamıza Anadoludan 1675 ton 
buğday getirilmiş ve satılmıştı::. FL 
yatlar normaldir. 

kif olunmuştur. ,,._._ 

* Erenköyde Bostanc:. c~.ddesinde 
oturan aşçı Hüseyin de komurden za-
hirlenmiş, Haydarpaşa Nümune has
tanesine kaldırılmıştır. * Nurinin idaresindeki Taksim -
Yenimahalle otobüsü, Maslak kara-
kolu önünden geçerken, yolculardan 
Abidin otobüs durmadan inmek is
terken yere düşmüş, muhtelif yerle~ 
rinden yaralanmıştır. Yaralı hasta
neye kaldırılmıştır. 

* Şoför Abdullahın idaresind:ki 
2433 numaralı otomobil Galata kop-
rüsünden geçerken, mukabil istika. 
metten gelen bir taksi ile çarpışmış

tır. Kazaya sebep· olan diğer şoför 
aranmaktadır. * Arapcamiinde Ç~rrkçılar. soka
ğında evkafa ait metruk ~esc1~, :.v
velki gece kendi kendine çokmuştur. 
İçinde kimse bulunma~ığınd~'. nü
fusça bir zayiat kaydedılmemıştır. 

Dün Sabah Yine 
·Sis Oldu 

' Boğaziçinde ve limands dün sabah 
ta kesü bir sis olmuştur. Sis sabah 
saat beş buçukta b&.§lamı,, dokuz ıu· 
larında fazla kesafet peyda etmı,tır. 
Boğaz ve Ada vapurlan müıküli.tla 
seyrede bil mlşlerdir · 

Sis, saat 12 ye kadlr devam etnıi§ 
ve ancak bu saatten sonr.ı açılmıya 
başlamıştır. ----o----

Pazarcık Kaymakamı 
Vekalet Emrine Alındı 

Gaziantep (TAN) - Pazarcık ka
zası kaymakamı Nurettin Aydın, Ve
kalet emrine alınmıştır. Ja~dar~~ 
kumandanı, kayma~amlık ışlerını 
vekaleten görınektedır. 

Bucakta Kanlı Bir Kavga 
Kozan (TAN) - Bucak köyünde, 

kadın meselesinden bir kavga ~ın:uş
tur. Mahmut oğlu Hasan Demırcı 11.
ğır surette yaralanarak, hastaneye 
kaldınlmış, kendisini yara.lamak su
çile, Ali Baş ve babası Bekır Baş tev-

ticeye göre, zelzele mmtakas1nda, 
ancak tesbit edilmiş -:>lan malzeme ve 
şekilde inşalara müsaade e~.eı:. bir ~a 
nun projesi hazırlanarak Buyuk M.1-
let Meclisine sevkedilP.cektir. 

Hükumet Romanyadan gelecek o
lan kereste ile, dost yabancı memle. 
ketlerde toplanmış o1an yardım pa
rasına mukabil, tesbit edilmiş olan 

AfTodit Davası Bugün 
Afrodit romanından çıkan müı::

tehcen neşriyat davasına bugiin saat 
14 de asliye yedinci ceza mahkeme. 
sinde devam edilecektir. Bugünkü 
celsede eseri tetkik eden ehli vuku
fun raporu okunacaktır. 

. . 

SUAL C EV ~ ~p · 

çuval ve teneke ihtiyacı 
Piyasamızın ihtiyacını karşılaya

cak miktarda çuval, tenek·~ ve gal
vanizli saç kalmadığından alakadar
lar ticaret mıntaka müdüı l~ğü'le 
müracaatta bulunmuşlaıdır. Tuccar
lar çuval veya jüt .le konserva.' pe~
nir ve yoğurt imali için teneke ıthalı
nin kolaylaştırılmasını istiyorlar. 

do- mektup yazmak ıatıyorum, adreıı nedır1 1 Irakın Paris Konsolosu S - Bize yabancı olan bizden 
!ilidir ıözU kimindir? C - "Tür~ konsoloshanesi Paris" di- İrak hükumetinin Paris .ko.nsolosu 

c _ Haıreti Muhammedindir. ye vazmız, gıdcr, Mahmut Paçacı, dün şehrımıze gel-
* / JI.. miştir. Konsolos, İra'un .Halep konso-

s - Menafii umurnlyeye hldlm ce• . 8 _ Bir veremli doktor kendisine e· ı ıosluğuna tayın edildıği i;in b~:--adan 
mlyetler meyanına girmek ne gibi im· ıantlyon olarak gönderilen ilaçların sa · transit geçerek Halebe ~qt~ 
tlyazlar bah,eder7 tılmasını rica ediyor bunları aatmal< 

C - Bir cemiyetin bu vasfı alması mlimkUn mUdür? 
kanunen bu kabil cemiyetlere bah~e
dilen bazı haklardan istifade etmesini C - Eşantiyon olarak gönderilen i1Ac;-
temin eder. Meselll bunların muhabe- ların satılması yasaktır. Çünkü bunlar 

b ·· tı birçok resim ve vergilerden mua! tu-
ratı posta ücretinden, te errua vP 
mebanisi vergilerden muaftır. tulmuştur. Bunlar satıldığı zaman ev-* vclemirde bu vergi ve resimlerin öden

8 - Blr d•vete yepyeni sıç kestire• 
rek gitmek, bir aofr•d• h•ttt elini a!I· 
zına kapıyarak kürdan kullanmak ca· 
iz midir? 

C - Birincisi caizdir. İkincisi değil. 

• 

mesi ical> eder. Sonra da o ilaç eşanti
yon olmaktan çıkar da ticari bir mata 

5 Şubat 1940 _ 
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i 
2 ne! ay Gün: 29 Kasım: 90 1 
Arabi: 1258 . Rumt; 13~5 1 
Zilhicce: 26 !kincikanun· 2:\ 1 
Güneş: 7.08 - Öğle: 12.28 1 
İkindi: 15.12 - Akşam: ı1.:rn • 
Yatsı : 19.02 - İmsak: 5.27 kif edilmiştir. . . 

Bekirin karısı da Hasan Demırcı
nin kar11ı tarafından başından yara-

8 - Parlı TUrk k"nıoıo11hanaııne 

halini almış olur. Doktorun bu hareke
ti caiz değildir. Eğer himayeye ve mu
avenete muhtaç ise Et1bba Odası bi
ra<ıında Doktorlar Yardım ve Kardeş
lik Cemiyetine müracaat etmelidir. ___ .... .,.ıtNM'l. 

lanmıştır. . 



S. Z. HO 

f BUGÜN j 
Harp Nekado~ 

Sürecek? 

Yazan: Omer Rıza DOGRUL 

H · arbin ne bdar zaman devam 
edeceği ve nerede biteceği gü. 

nfin en sık kom~ulan bahisleri ara
sına geçti. 

Bir takım tahminlere göre Alman. 
lar 1940 senesinde bazı mevzii mu-

~ovyetlerin 

Tazyiki 
Hafifledi 

TAN 1 

Yazan: B. FELEK 

Ne kadar uzak efendim bizden. 
Sanki arsalanmızın arşını bir 

deve yükü akçeye imiı gibi, kalktık. 
apartıman yaptık. YapUktan sonra 
da, bunu orada oturmaya alışmış o
lanlara kiraya vermekten başka içi. 
ne gir:p oturduk ta. 

Biz kim, apartıman kim? 

\'affakiyetlerle iktifa ederek 19.U 
senesinin ilUaharınila taarruza ge. Finler iki yerden Mukabil 
çeceklerdir. Bu tahmine göre Al· 
nıanya 1940 senesi tayyare yaparak Taarruza Ge~mi,ler 

Almanyada Yeniden 
Birkaç Sınıf Daha 

Silih Altına Çağırıldı 
Bir kere, bu apartıman denilen 

meret, şu bizim büyük, çamurlu ve 
tozlu kasabaya yakışır şey değil. So
kağına bak, binasına bak! Kel başa 
ıimşir tarak. 'Üstelik içine asansör
ler, basansörler. Kalor:ferler, banyo. 
lar falan, filin koyduk. 

\'e bir takım hazırlıklarını tamamlı. • "S 
Yarak 1941 senesinin ilkbaharında 
'büyük bir taarruza geçecek ve bu 
taarruz harbin mukadderatını tayin 
edecektir. 

Bu noktai nazan ileri sürenler yal. 
!Uz Alınanların diişüncesini ifade et. 
llliş oluyorlar. Fakat bu düşüncenin, 
Almanyada hüküm siiren vaziyete 
he derece uygun olduğunu anlatmı. 
)'orlar. Alman milleti bir sene daha 
heklivecek ve bekledikten sonra dil 
'büyük bir taarruzun gerekleştirdiği 
'büyük ve ağır fedakArlıklan göze a. 
lacak mı? Göze aldığı takdirde elde 
edeeeji netice ne olacak? 

Bu suallere şimdilik cevap verile-
aıiyor. -

• 
Diler bir tahmine göre Almanya 

welecek senenin ilkbaharını bekle. 
llliyerek önttmttzdekl ilkbaharda ta. 
arruza geçecek ve bu taarnızla bil. 
lıassa İngiltereyi istihdaf edecek, tn. 
giltereye hava ve denizden hücum e. 
'erek onu harpten çekilmeğe mec. 
l»ur etmeğe çalışacak ve muvaffak 
olduğu takdirde harp de sona ere· 
cektir. 

Bu tahmini ileri sürenlerin telak. 
kisine göre harbe son vermek ve hu. 
llu azamt sttratle başarmak, bugUnkii 
Alman bük6metinin en belli baslı he. 
defidir. Çünkü harp uzadıkça, .Alman 
Jnilleti sızlanacak ve Almanyada da. 
hiU bir takım teşevvüşler başgöste. 
l'ecektir. Bunlara imkan vermeden 
harbi bitirmek zarureti vardır. 

Fakat harbi bitirmek i~ln harbi 
f apmak, harbi yapmak için de bir 
ı~ me~danı lbımdır. 

u llCJI J' Ut'"' ," UPUl.UA fı,.l..l.UU&bauu 4 • "" 

n edebildiğimiz takdirde mesele. 
~nden çıkmak mümkündür. 

Almanya. Belçika ve Holanda~·a 
•aldırmakla bu harp meydanını hu· 
lahilir ve harbe bir netice verebilir 
ini? 

Yahut Almanya Balkanlara saldı. 
rarak bu neticeye varabilir mi '? 

Yoksa Almanya şimal devletleri. 
ne tecavüz ederek bu maksadı tahak
kuk ettirebilir mi? 

Almanya bu istikametler!n her 
hangisinde, belki de birtakım muvaf
fakı;vetler kazanabilir. Fakat düt
lllanlarını ~oğaltmaktan ve harbin 
Almanya üzerindeki teslrl-,rini ve 
tazyiklerini arttırmaktan başka bir 
l•Y yapmış olmaz. 

O halde neticeye varmak için, ya 
Majinoya tecavüz etmek, yahut İn
clltereye katfı hava ve den'zden ta
arrtıza geçmek, yahut lldslnf de yap. 
inak lazımdır. 

Bunun haricinde yapılacak her ha-
1 l'eket, harbi uzatmakla kalmaz, Al
lllanyanm uzun harp yüzünden kork. 
tuğu Akıbeti de yakınlaıtınr. 

•• - . 
Dem.ek ki, harp meydanı, gB1'ptn-

11ır. Ve b11 meydandan bqka bir 
1llıeydan aramak besfr. 

Meydan aıevc\ Fakat ne zn. 
illan dövilşUlecek: Bu ilkbaharda 
llıı? Gelecek llkbah rda mı? 

Bunu kestirmek hl• kimsenin elin. 
de delildir. Fakat Garp meydanlann
dan b94ka bir yerde de harbin son 
hulaeaiuıı tahmin etmek, doğru bir 
tahın:n teşkil etmez. 

. lrandan Almanyaya 

Gidecek Mallar Sovyet 

Toprağından Geçecek 
Moskova, 4 (A.A.) - Havas· 
Öğrenildiğine göre, Sovyet hiikô. 

:rtıeti İrana gidecek olan Alman erıı
teasının Sovyetler Birltğ•nden ser
best olarak geçmesine muvafakat et
llıiştir. 

ı Alnıanya tarafından satın alınacak 
ran mallan da Alman malı telakki 

edilecek ve bu suretle serbest tran. 
•itten istifade edecektir. 

d İran Almanyaya kara yolundan 
eri, pamuk, ham keten ve muhte

:rneı olarak hayvan verebilir. İran 
Petrolü üzerindeki İngiliz nüfuzu se
~hlle Almanyanm !randan petrol te
:'rik edebileceği zannedilmemekte. 
v.ır. 

Londra, 4 (Hususi) - Finlandadan 
gelen haberlere göre, Ladoga gölü.. 
nün Şimalindeki Sovyet tazyiki ha
fiflemistir. Finler, iki mıntakada 
mukabil taarruza geçmişler ve Sum. 
ma'nın Cenubun.da Sovyet hücumu 
püskürtülmüştür. Tebliğde 1/ 2 şu
bat gecesi 13 Sovyet tayyaresi düşü
rüldüğü kaydediliyor. 

Leningrad askeri erkanıhaı-biyesi
nin son tebliğine göre, cephede kay· 
da değer hiçbir hadise olmamıs, yal
nız Sovyet hava kuvvetleri Finlerin 
askeri hedeflerini bombardmıan et
mişlerdir. 

İsveçte çıkan Ti.dningen gautesi
nin Helsink.i muhabiri, Kuopio şehri
nin 3 şubatta öğleden sonra şiddetle 
bombardrman edildiğini yazmakta
dır. 30 kadar Sovyet bombardıman 
tayyaresi şehrin merkezini sistema
tik bir şekilde tahrip etmiştir. Bom
bardımanın tesirleri korkunçtur. 
Sovyet bombalan bir kaç sığınağı 
delip içine düşmii§tür. Birçok ölü 
ve yaralı vardır. 

İsveı: gazeteleri, Sovyet tayyarele
rinin Finlandada sivil ahaliye karşı 
yapmakta oldukları gayri ins::lni ta
arruzlar hakkında feci tafsilat ver
mektedirler. Gazeteler. bu harplerde 
Sovyet hava kuvvetlerinin bin karlar 
tayyareci kaybettiklerini yazıyorlar. 

Bir -Taarruzdan Bahsediliyor 
J .. ondra, 4 (Hususi) - Amsterdamda çıknn 

Maasbode gazetesinin Alman cephesi muhabiri, Al
manyada 1897 - 1904 ihtiyat sınıflannm silah alb· 
na davet edild.ğini bildirmektedir. Muhabir, diğt!r 

ihtiyat sımflarına mensup bazı efradın da :seferber 
edilmiş olduklarını ilin'e ediyor. 

Ayni muhabire nazaran, Almanyada kadmlarm 
Kızılhaç teskilatına alınmaları için yapılmakta o
lan faaliyet artmıştır ve Almanyada bütün mahef"l· 
de "ıniitecavizJer,, e karşı yakında bir taarruz icra 
edileceğinden bahsedilmektedir. 

Kışlalar talim görmüş olan mevcutlanm l"<'P. 

heye sevkctmekte ve boş kalan yerler silah ahına 
alıunn ihti~·at efrac1ı ·1e doldurulmaktadır. 

Şimal Denizindeki Harp 
Bugünkü Alman tebliğinde, diin Sima) deni· 

zinde ticaret \•apurlarına yapılan taarruzlar hakkın
da taCsiliıt verilmekte ve 1 mayin gemisi ile 4 ileri 
karakol gemisi ve 9 ticaret vapuru batırıldıtı iddia 
e<llJmcktedir. Tebliğde 3 Alınan tayyares:nin geri 
dönmediği 1asrih ediJiyor. 

rnr .ı\msterdam telgrafına göre, 5825 tonluk 
Caertes ismindeki Dolanda va1mru, dün b·r ma~·ine 

çarparak haııara uğramıştır. Gemi, batmamıştır. Fa. 

knt, imdat beklemektedir. 
Harbin bapndanberi hububat yüklü 18 Arjan-

tin şilebi batınlmıştır. ... 
Garp tephesinde yeni bir şey yoktur. Keşif kol· 

lan faaliyeti o1muş, ve bazı mıntakalarda tüfek ate. 
ti teati edilmiştir. 26 seyyar Amerikan hastanesi, 
yann Paristen cepheye hareket edecektir. 

Büyük Britanyanın Kuvveti 
Londrn, 4 (A.A.) - Döminyonlar Nazın Eden, 

dlln akşam Stratforde söylediği bir nutukta, Büyük 
Britanyaya karşı Göbelsin alaylarını ve Bitlerin h:ı
karetlerlni reddettikten sonra, lnıilteren·n niçin 
harp ettiğini hatırlatmış, ve döminyonların hür ol· 
mak hakkının bir remzi olduğunu söylemiştir. 

Nazır döm"nyonların sarfetmekte ,olduğu mu. 
azzam gayreti kaydederek, Büyük Britanya lmpa· 
ratorluğunun hür milletlerden mürekkep bir camia 
olduğunu ve asıl kuvvetinin de işte bundan ileri gel· 
diğin i !>Öyll'ınİş ve demiştir ki: 

' 'Ortada hiçbir cebir ve şiddet yoktur. Ge<:en 
harptenheri Büyük Döminyonların ana yasalan da. 
ha sarih olarak tayin edilmişfr. Büyük k~vvefoniz 
büyük hürriyetimizden doimaktadır.,, 

Altı Büyük Devletin 
Donanmalarına Ait 

POLONYA Milli lngiliz Harbiye Nazırı 
. Nutkunu Söylerken 
Baz1 HCidiseler Oldu 

Meclisinin Kararı 

Mu:Cayeseli Bir Cetvel 
Londra, 4 (A.A.) - "Reuter,.: 

Aman bayım! Ne de çabuk kibarlı. 
ğa alıştık. Daha evvelki gün Zeyrek 
yokuşunu bir nefeste yayan çıkan, 
dün Cerrahpaşadaki ahşap hanede 
saç mangalda ısınan bizler, buglin 
ikinci kata asansörsüz çıkamıyor, 
kaloraersiz yerde bir türlil nazik be
denimizi ısıtamıyoruz. 

Bu apartıman merakı bizi, perişan 
etti yahu! Tilccan apartıman yap
mak için ihtikara saptı. Doktoru n. 
partıman yapmak için, nezleye ame-
1 iyat yapmıya kalktı, avukatı ayni 
hırsla "müddaablh,, ten fazla ücret 
aradı ve böylelikle paralanm, pul
lannı taşa tuğlaya ve çimentoya 
koydular. 

Lingada, Aksarayda, Ösküdarda 
ve Eyüpte babadan kalma evceğizin. 
de oturan babayani aileler, bu sivri 
sivri binaları gördükçe, bunlann bit
miyen, tiikennılyen bin bir rahatbk
lannı, eğlencelerini ve açık saçıklık
lannı işittikçe, evveli ağzlannm su· 
yunu akıttılar, sonra da pılıyı, pırtı· 
yı toplayıp, oralara taşındılar. Ne 
oldu? Eyüpteki, Ösküdardaki, Ak. 
sarayda ve Langadaki baba ocaktan, 
tamirsizlik yüzünden söndü, çöktü 
ve virane oldu. Berikiler de apartı
man neşin oldular, oldular da ne ol
dular? 

Eskiden galoş)anmızı avluda, taş. 
lıkta çıkanr, evlerimize öyle girer
dik. Şimdi yatak odasına kundurala· 
nmızla eirlyoruz. Çilnkii apartıman
lanmızda kundura ~!karacak bir yer 
olmadıir glhi, kundura ~ıkarmak ta, 
"zamane terbiyesi mucibince,, ayıp 

Vaşington, 4 (A.A.) - fthalAt ve 
ihracat bankası vasıtas!le Finlanda· 
ya ikrazda bulunma kprojesınden 

Parlamentoca gösterilen muhalefet 
üzerine vaz geçilmiştir. Yegane çare, 
Finlandarun . Amerik-a, oivasasından 
Saalli:sııe ı:nr ıstikraz akctetmesidır. 

Vaşington, 4 (A.A.) - Aml!rika 
reJ .t\lmanya, .l' t::ımf'd, Jtı.pmıyk -v;~+ ':i; 
talya donanmaları arasında muka-

Paris, 4 (A.A.) - Polonya milli 
meclisi, reis Paderewskinin teklüi 
üzerine aşağıdaki kararlan kabul et. 
mist:r· 

"l «l.lııuıı aıuucu.cıa,, ı l l_S ın go?in:ı mış 

olduğu kahramanlıktan ve müstevli
lere karşı takip etmekte bulunduğu 
vakurar* hattı hareketten dolayı 
meclisin kendisini tebcil etmekte ~1-
duğunun Polonya milletine ibIM1 
meclisin, Reisicümhurun ve G ene:ai 
Sikorski hükumetinin Polonya arazi_ 
sini işgal eden düşmana karşı nihai 
zafere kadar mücadele etmek sureti
le Polonyanın istiklalini, ezeli hu
kuku~nu miıdafaa etmeğe azmetmiş 
oldugunun Polonya milletıne bildi
rilmesi, Finlanda Reisicümhuruna 
Finlanda milletinin kahramanlığ; 
hakkındaki takdiratın ve. müşterek 
düşmana karşı muzaffer olması te. 
menn~yatının bildirilmesi. Fransada, 
Amenkada ve dünyanın diğer taraf
larında bulunan Polonyalı muhacir
lerin vatana hizmet için ihtiyar et
tikleri fedakarlıklardan dolayı keneli 
lerine minnettarlık beyan edilmesi. 

Harbiye Nazırı Stanley' in dün i.1ğ. 
ıeuen .wnra soyıecııgı ııu1uK muıeau. 

oldu. Ayıplanmıyalım, diye: itrenç 
olduk. Aklımıza ge\med\ k i, bu apat 
tıman denilen mereti, ilk yapan ıe
hirlerin sokakları bizim apartıman. 
ların içinden daha temizdir. Bizim
kiler ise meydanda. Arife tarif ne 
hacet? 

Alman - Sovyet Ticareti yeseli bir cetvel neşretmıştir. 
Lo d 4 ( Amerika donanması tonilato iti· n ra, Hususi) - Alman -

Rus iktısadi komisyonu dün Berlin- barile İngiltereden sonra ikinci ge-
de toplanmıştır. Komisyon reisi Dr. liyorsa da gemilerin yaşları itibarile 
Reyss, izahat vererek Almnnya ile beşincidir. 
E:ovyetler Birliği arasında ticari mü- Amerika bahriyesinin hesaplarına 
badelenin mahsüs dere d t göre, eğer önümüzdeki beş sene icin. 

ce e ar mıya d .. tl h .1 . 
devam ettig~·ni beya t i t• e sura e arp gemı erı yapma.7sa 

n e m s ır. A "k 1945 · k d d 
Tokyodan bildirildiğine göre, Ja- b.medrı a ksednesı?e a alikr mal E>rn 

ponya ile Sovyetler Birliği arasında ! ır onanma u retıne ma o ;ıını-
bir ticaret muahedesi için yapılmak. yacaktır. . .. .. 
ta olan müzakerelerin uzun sürecei'ri Yine kaydedildığine gore, bugun 
ve meselelerin karışık olması dolav~- yapılmakta olan gemılere ait rakam· 
siıle kısa bir zamanda neticelenemlye lar gösteriyor ki, Amerika donan:na
ceği zannedilmektedir. sı müşterek Japon ve Alman donan-

5 kanunusani 1940 ta Moskovada 
Bulgaristan ile Sovyetler Birliği ara- masına faik değildir. ~apony~ v.'~ Al-
sında imzalanan ticaret ve seyrüse. manyanın adetçe faikıyetlerı bılhas
fain .~uahedesini yükseK Sovyet J ıa denizaltılarında ve destroyerforin. 
meclısı 3 şubatta tasdik eylemiştir. dedir. -lll.....ıx•-• r•ll'• 

dit hadiselerle sık sık ink.ıtaa uğra. 
mıştır. Altı kişi yapılan ihtarlara raı· 
men gürültülere devam ettiklerin. 
den, konferans salonundan çıkanı. 
mıştır. İki kere balkondan aşagıya 
yığınlarla beyannameler atılmıştır. 
Bu beyannamelerde "Boş yere harp 
yapıyoruz,, ibareleri yazılı idi. Bu 
beyannameler münasebetile Nazır 
Stanley, halkın gülüşleri arasında, 
"Şu kAğıt yığınlarına bakınız. Bir de 
Alman propagandası lngilterede ki.. 
ğıt kıtlığı olduğundan bahse cüret e. 
diyor" demiştir. 

Stanley, gürültücülerden birinin 
dışarı çıkarılması münasebetile de 
şu sözleri aöylemiştir: 

"Bu adam sadece kapı dışan edil. 
miştir. Fakat başka bir rejimde ol. 
saydı tecemmü kampına hapsedilir
di." Dinleyiciler, nazın uzun uzun aJ 
kışlamıştır. 

Eskiden b"r mahallede oturanlar, 
birbirinin hatınnı sayar, birbirlerine 
yardım ederler, birinin rahatı öteki
nin, birinin namusu, ötekinin ıayı
hr ve konınurdu. Şimdi apartıman
lara rirdik. Modern olduk. Blrbi· 
rinden bir tavanla ayrılmıı aileler, 
birbirile görüşmüyor, tanı,mıyorlar. 
Göriltmedlkleri, tanışmadıklan bir 
şey değil, b irinde hasta, hatti ölü 
varken, öteJdnde çifte telli yerine, 
adapte ettij'imiz, fokstrot çalınıyor, 
sabahlara kadar dans ediliyor. En N• 
kin ailelerde, sabahın üçüne kadar 
çatırdayan radyolar, oynanan kağıt 
oyunlan, altında ve üstündekileri dü
şünmiyen saygısız birer prültü kay. 
nağı oluyor. Lakin kim düşünür! 

HAD i S EL E.R i N i Ç YOZ ü 
Eyüpte, Aksarayda, Ösküdarda, 

Balatta ve Li.ngadaki sikin hayatı 
uyuşukluk ve apartnnandaki densiz, 
saygısız ve soysuz ya,ayış tarzını me
deniyet sandık. Böylelikle evvelki 
mütevazı ve saygılı tavrıD11zın yeri
ne, timdi liyübill ve anız bir terbi. 
ye, daha doirusu; terbiyesizlik kaim 
oldu. 

. 
O Nevyorktan News Chronicle gazetesine verilen 

.. mal.umata göre, Amerikanın en büyük petrol sa
nayicilerinden biri olan Torkild Reiber, Alman
gadan, Amerikaya dönmüı ve Almanyada bu
lunduğu sırada M areıal Göring Ue bir iki aaat 
görllfmüı ve Amerikaya döndükten sonra Cüm
lıurreisi tarafından kabul edilmiıtir. 
Alman petrolcihünün bir taraftan Göring ile, 
diğer taraf tan Roosevelt ile görüımesine büyük 
ehemmiyet verilmekte ve Göringin, Rooaevelte 
bir mesaj göndererek harp hakkında dllfünce
lerini bildirdiği anlaşılmaktadır. Hatta Mare
fll/. Göringin, Mister Rooaevelt'e birtakım sulh 
teklifleri göndermiı olmasının da .;on derece 
muhtemel olduğu söyleniyor. 

* 8 Ncvyorkta ~ıkan, Nevyork Taymisin BalbnJar~aki 
hususi muhabiri Anne Ohare Mc. Cormlk tarafından 
verilen malumata ıöre Almanya, ıoya fasulyesi adı 
verilen nebat ila daha baska nebatlan Besarabvada 
yctiştirmeğe ve Romanya iİe yaptığı muahede d~ire
s·nde harekete karar vermiştir. Almanya bu işe bir 
hayli sermaye yatıracağı için, Besarabyaya kartı Sov. 
yetler tarafından her hanıi bir hareket vukuu bekleö· 
mcmektedir. 
Almanya, soyadan bilhassa yağ çıkaracaktır ve ken· 
disi bu yajlara son derece muhtaçtır. Almanyayı ~im. 
diye kadar bu teşebbüsten alıkoyan amil, Sovyetlerin 
Beaarabyaya karşı vaziyetlerinin taayyün etmemesi-

• 

dir. Nihayet Almanya, Sovyetlerln Romanyaya karşı 
harekete geçmek fikrinde olmadıtına, hiç olmazsa, bu 
hareketin bir müddet için yapılmıyaeatına inanmış ol· 
duğu isin, vazJyet değlımiştlr. Soya, et yerine kullaıu. 
la bilecek çok ~ağlı bir nebattır ve 18Dayi aleminde de 
bu nebattan rok büyük iatifadeler temin edilmektedir. 

* 
M oskova Ue Roma radyolan artıBında söz düel-
losu baflamııtır. Moskova rad11osu, /tal.yan or
dusunun ~ürük ve değersiz olduğunu söglemif 
ve Guadelhara, ve Koproetto muharebelerinden 
bahsetmiştir. 

Roma radyosu buna derhal cevap yetiftirmiş, 
Jtalyan askerlerinin bu cephelerde karmadıkla
rını ve ölümü, teslim olmağa tercih ettiklerini 
aöylemif, yalnız Koproetto'da gerilediklerini, 
geni, bir hareket için hazırlandıktan sonra bir
kaç ay içinde Avusturya imparatorluğunun or
dusunu yr,ktıklarını ilave etmiıtir. 

* Londra ga:ıeteJeri tarafından verilen malumata cöre, 
Alman iş cephesi lideri doktor Ley, yakında Sovyet 
Birliiine gidecek ve tetkikler yapacaktır. Doktor Ley, 
sdn ıfinlerde A~rif ruetesinde yazdıiı bir makalede 
diyor ki: 
"AlnıanJar, J..ehJUerle yahudileri hoşnut eden şartlar 

içinde yaşı~·amnzJar. Bugün Varşovada hüküm süren 
Hrtlar, Yahudileri ve Lehlileri memnun ediyor. Bir 
\\iman ise, bu şartlar içinde ancak ölür.,, 

Eskiden birb:rinden en az bir yan
gın duvarile aynlan, ve şüphesb: her 
birinin arkasmda velev ki, küçük te 
bir bahçesi olan evlcr"mizin temiz 
havası ve çil gilneıi yerine, bir dam 
altına en az beş, altı aileyi ve bunla
rın kırk, elli kifsini koyduk. ~at 
katta silktiğimiz halı, keçe, ve kebe. 
nin tozlan ve m ·kroplarını, balkon • 
dan, balkona, alt katlara ve alt katın
kileri de, ilst katlara savurup, g(ıya 
temizlik yaparken; hastalıklanmızı 
kom,ulanmıza aşıladık. 

HulA5a efendim, güzelim İstanbu
lun dağınık ve havadar mahallele
rinde herkes eveeiizinde oturur, ni
hayet ilci katı geçmiyen evinin üst 
katma merdivenlerle çıkar, yaz, kış, 
bol hava ve rilneş ~ır, soiukta man
gal ve soba ile ll'JOir ve turp gibi 
yaşarken rahat, ku;vruk sokumumu
za battı. Medeni. şık. kibar. alamod 
olalım, diye b:rbirimize bakarak, a· 
partnnanlara koştuk ve apartınıanı, 
aportaınan, asansöril, asansor, kalo. 
riferi, karlifer, fobtrotu, faldstrot. 
konforu, konfilr, pötlkareyi, bitikara, 
flörtü, fülürt, pemanantı. perman.ıa
nat. en"titüyit. en·ııtütü ve her vr.r
de ııessiz, sadasız O'\·nanan za~·allı 
briçi, Selamsızda bi~ sokak dalaş. 
masa ~ekline soktuk. 

(DevRmı 6 ıncrd~) 
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Galatasaray, Dün Üstün Bir 
Oyunla Beşiktaşı 4 - O Yendi 

Tepebaşı Dram Kısmında 

5-%-940 Pazartesi akşamı saat 20,:ıo da 

P EMBE SOKAK 46 No. 
Blr de!aya mahsus 

Erzincan feJAketzedeleri lı;ln 

Komedi KrsmJ fstikll.J caddesinde 
Bu aksam saat 20.30 da 

• OGLUMUZ e 
Halk Opereti 

BugOn gündüz saat 16 da ve ak~am 9 da 

• LA MASKOT . 

(Uiurlu kız) 

T. A. P. 

Ra d, odifüzyon Postal 
Radytsa Anhra &ady°' 
Oalıla Otnnlotu 
3l.7 m. D46~ Kes. 21> it 

1648 m. 182 Kes. 120 K 

P~rtesi, 5. 2. 1940 
12.30 Program ve ınemleket saat Rya 

12,35 Ajans ve meteor:ılojl haberleri, 12 • 
Türk müziği (Pi ), 13,30 - 14,00 Müzl 
Karışık müz.lk (Pl.) . 

18,00 Program ve memleket saat ayat 
18,05 Müzik: Radyo caz orkestrası. 18,4 
Konuşma (Umumi terbiye ve beden te 
blycı:I), 18,55 Serbest saat, 19,10 Meml 
ket saat ayarı, ajans ve meteoroloji habeT 
lerl, 19,30 Türk müziği. Calanlıır: Kem 
Niyazi Seyhun, Cevdet Kozan, Relik F Fenerliler Kasımpaşayı, Beykoz da Hilôli Yendiler ACIKLI BİR ÖLÜI\f san. 

Q ün her üç stadda birden lig 
maçlarına devam edildi. Tnk

eim stadında beş. altı bini aşan bır 
eey1:fci ktitlesi onunde Galatasaray • 
Beşiktaş senenin en mi.Jhim karşılaş. 
masını yaptılar. Her iki takımın sun 
maçlarım gozönüne getirenler bu mı.i 
sabakanın Galatasaray lehine neti. 
celeneceğini tahmin ediyorlardı. Ta. 
kımlar salında karşılıklı olarak şu 
.kadrolarla dizildiler: 

GALATASARAY: Osman - Faru •• Ad
nan • Mu a, Enver Celal - Sall\hnttm 
Salim, CeınıJ, Boduri, Sara t.im. ' 

BEŞiKTAŞ: M. Alı - İbrahim, ırnruıt • 
Cihat, Feyzi, Huseyln - Hayati, Hakkı, 
Nhım, Şcre!, Eşref. 

Adnan Akının düdüğile ilk hücu. 
mu Beşi-ktaş yaptı. Galatasaray nısıf 
sahasında kırılan bu hucumla muka
bil hucuma geçen san kırmızılılar 
.Beşiktaş kalesıne indiler. Fakat ne. 
ticesiı kaldı. Oyun daha ilk dakika. 
dan Beşiktaşlıların lüzumsuz hare, 
.k_etlerile sertleşmek istidadını goste. 
rıyordu. On dakika kadar oyun mü. 
'tevaı.in bir şekilde cereyan etti. 

Dü11kü Galalmmray • Beşiktas maçından bir e11stanlane 

Bundan sonra Galatasaray ağır Lig Maçları Fikstür ü fbasmağa başladı. Saliıhatlin vasıta. =------
.aile yapılan hucumlar Beşiktaş mü- ·------- ----------' 
dafaasım müşkül vaziyetlere soku- Takım 
yordu. 

Bir Galatasaray hücumunda bir 
firikik atışında Salahattinin vuruşu. 
.nu M. Ali guçlukle kurtarabildi. Bu 
.arada Şeref sakatlanarak oyundan 
'jıkf:I. ~ncak beş, on dakik;ı sonra gi
:rehildL Fakat kendiqqf, 9lmıyarak 
waha ortasında dolaşmağa başladı. 
"'°,.un ll't~ ..enh9'ş---D-.&'"' 
taşlılar toptan ziyade ndamla oyna-
mağa başladılar . .Hakkı, sert bir ha
reketle Adnanın uzerine yürüdü. 
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Hakem bu hareketi oyundan çıkar- fırsatı kaçmış oldu. IKasımpaşalılar da bir gol kaydetti
.mak suretile cezalandırma~ ic.ap e. Galatnsaray mütemadiyen snğdan ler. Bundan sonra hızlanan Fenerli
<lerken nedense yapmadı. Nıtekım bu iniyordu. Yine bir hücumd'l top Sa- lcr sırasile Rebii vasıtasii.e üçüncti, 
müsam~ası .oyunu şirazesinden çık. rafime geçti. Yan bir vuruşla top ü- Melih dördüncü, küçük Fikret beşin. 
malt vazıyetıne soktu. B~ arada Şe. çüncü defa olarak Beşiktaş kales•ne ci, Basri vasıtasile de altıncı golleri
ref ~ra:. oyu~u terket~ı. " girdi. Bu üçüncu gol Beşiktaşlıları, ni yaparak devreyi 6 - 1 lehlerine 

44 uncu dakıkada sagdan bir hu- artık mağlubiyeti kabul eder bir ha- bitirdiler. : 
cumda Salahattin korner çizgısı U- le kovdu ve Galatasaraylılar rahat. İkinci devrede oyun, 1 akcmin fena 
zerinden topu Cemile geçirdi, Cemil rahat.oynamıya başladtllr. Fakat bun idaresi yüzünden bozııidu ve zevksız 
de guzel bir vuruşla takımına ilk d . ı·r d d d"l s· 

b 1 an ıs ı a e e eme ı er. ır parça geçti. Fenerliler bu devrede de Me-
golu kazandırdı. Devre de u suret e d.. .. li 1 d 1 d d " · .1 

1 O G 1 l h . b"tt" uşunce oynasa ar ı go a e ını ua- lih vasıtasile birisi penaltıdan olmak 
_ a atasaray e ıne ı ı. h . d b"l" l d" B d 
İki . d V . a zıya e arttıra ı ır .er ı u ara a üzere ıki gol daha kaydederek sayı 

ncı De\Te e azıyet Saliıhattin frikikten dördüncu Gala- adedini sekize çıkardılar. Buna Ka-
İkmci devre baş~an nihay~te kadar tasaray golünü de yaotı ve maç ta, sımpaşalılar bir gol atmak suretile 

Galatasaray~n ustun ~yun~ .ılc .~~~tı. 4 _ o gibi büyük bir farkla İstanbul 
Oçuncu dakıkada Salahattının suruk- . b şınd"' gı"den Bnc:ik mukabele ettiler. Maç ta 8 - 2 Fe-
l . . şampıyonasının a ·• ":ı - • l "b" ·ı · 1 d' 
edıgı top ortaya ~eldı. K.afa~a:" ka- ta ın mağlübiyetile neticelendi. nerın ga ı ıyetı e netıce en ı. 

faya dolaşan top nıhayet Cem.lın bır ş İstanhulspor - Süleymaniye 
kaf asile Beşiktaş ağların:ı takıldı. Fenerbahçe - Kasımpaşa Taksim stadında günün ilk maçını 

Galatasaray hücuml:ırı artık biri. Taksim stadında ikinci karşılaşma İstanbulspor - Süleymaniye yaptı. 
birini takip ediyor, oy1Jn tamomile Fenerbahce - KasımpaŞ3 arasında 
Beşiktaş nısıf sahasın,ia oynanıyor- oldu. H. Galibin idare ettiğı bu o- Üstün bir oyun çıkaran İstanbul. 
du. Bir hücumda Salahattinin çok yunun birinci devresi çok zevkli geç- sporlular. Fahri ve Cihnt vasıtasile 
güzel bir şütü direğe vurarak geri ti. Fenerliler Melih vas1tasile birinci yaptıklan iki golle birinci devreyi 
ıeldi. Bu suretle munakkak bir gol ve ikinci gollerini yaptılar. Bu arada lehlerine bitirdiler. 

y alnntna devam etmekten ve halimd2ki acnipliği 
maddi ıstırabıma yuklemekten başka çare kalmaını~tı 
attık .. 

İkinci devrede Süleymaniveliler 
bir gol yaptılar, maç ta 2 - 1 ~İstan
bulsporun galibiyetile neticelendi. 

Fenerbahçe Stadında 
Fener stadında ilk müsabaka Bey. 

koz - Hılal arasında yapılmrş. Ahmet 
Ademin idaresindeki ovunun birinci 
devresi 6 - O Beykoz ~lehine netice
lenmıştir. İkinci devrede Beykozun 
yaptığ"ı iki gole Hilalliler bir golle 
mukabele etmişler ve maç ta 8 - 1 
Beykozun gaJibiyetile netıceleıımiş.. 
tır. 

Fener stadında son oyun Topka
pı - Vefa ara~mda olml':-.tur. Birincı 
devre l - O Vefanın lehine kapan. 
mıstır. 

İkinci de\·rede Toplcapı cok canlı 
ovnamış. bircok fır~tlar kaçırmış· 
tır. 27 inci dakikada Tookapılılar 
beraberl ği temin etmişlerdir. Devre 
SOPlarında Vefalılar bir ~01 daha 
yapmışlar. fakat Topknpılılnr buna 
itiraz etmislerdir. Hakem Tarık ta 
oyunu tatil etmiştir. 

İkinci Küme l\Jaçlan 
Dün Şeref stadtnda ikin~ı küme 

maclarına devam edilmistır Günün 
ilk maçı Şişli • KaJespo~ takımları 
arasında olmuş ve Şişli 2 - l galip 
gelmiştir. Günün ikinci maçını De. 
voğluspor - Galataspor yapmışlardır 
'Beyoğlusporlular tamamen hakim 
bir oyundan sonra, 5 - O kazanmış
lardır. 

Üçüncü macta Feneryılma7. • Da
vutpaşa takımlan 2 - 2 berabere 
kalmwa-d'" fi'•• ----~ Kanı 
mışlar ve Anadolu 1 - O maçı ka-
zanmıştrr. 

Emekli Albay Nasrullah Barkerin 
eşi, Sıhhat Vekaleti neşriyat ve pro. 
paganda umum müdürü Doktor Zeki 
Barkerle Haydarpaşa Nümune hasta. 
nesi eczacılanndan Hüseyin Barke
rin valideleri Bayan Safiye Barker 
vefa~. etmiştir. Cenazesi bugüıı E. 
renkoyde Kazasker mahallesi Şakacı 
sokak No. 25 deki hanesinden ssat 
11 buçukta kaldırılıp cenaze nama
zı öğleyin İçerenköy camiinde kılın. 
dıktan sonra makberi mahsusuna 
defnedilecektir. Allah rahmet eyle
sin. 

Majik Saç Eksiri 

Saçlannızı dökOlmekten, kepeklen-
mekten korumak için muhakkak Mnjlk 
snç eksirinı kullanınız. Derhal tesirini gö
rilrsilnQz. Saclan bOyOtilr, köklere yen 
hayat verir Bir tecrübeden sonra netlce
v~ hayret edcceksinlL 

, ' ÇEMBERLITAŞ 

Okuyan: Semahat Özdenıeı: 
l - Cevdet Çağla: KürdilihlcazkAr sa 

kı (Ah eden kimdir). 2 - Udi Sadi: KQ 
dilıhicıızkfır şarkı (Askın deryasınıı), 3 -
Bedriye: Kürdlllhicazkfır şarkı (Mutrlpt 
mı, nAlemde nıl), 4 - İzzettin Ökte: U 
şak şarla (KAibim hasretle yanan bir çöl· 
di.ır), 5 - Uffak türkO (Sarı gOJQnı v 
benim). 

10.50 Tilrk müziği· Yaylı sazlar koni! 
Calıınlar: Keman, Reşııt Erer; kement" 
Ruşen Knm; kemençe, Fahire Fersan; vi 
yola, Cevdet Çıığla. 

20,15 Konuııma (Fen ve tabiat bl1rfle-o 
rl), 20,30 Tilrk mOzl~. Cıılanlar: Kem3 
Niyaz.i Seyhun, Cevdet Kozan, Cevdc 
Çağla, Re!ik Fersan. 

1 - Okuyan: M Uzeyyen Senar: 
1 - Arif Bey: Suzinak şarkı (Beni bf 

zar ederken), 2 - Zeki Arif: Suzinak ıar 
kı {Sevdim seveli), 3 - Hıristo: Suz:ina 
şarkı (Görtlnce gerdanında cifte hAU). 4 
Şerif İçli: Hicaz şarkı (Derdim umman 
döktüm), 5 - Sadettin Kaynak: Hicaz tür
kü (Deli gönül), 

2 - Okuyın: Muıtafa Ça~lar: 
1 - Rakım: Nihavent şarkı (Ne ya 

kalbime baktı), 2 - Ethem efendi: Nlha· ~ 
vent şarkı (Gönlüm yine bir ateşi hicrana 
dolaştı), 3 - Ari! Bey: Nihavent şarkı 
{Ben bfıyl \'e!ıı bekler iken), 4 - TOrkO 
(A benim clcelilm), 5 - Ankara türküd 
(Misket Rellyor misket), 15 - Sirto . 

21 15 Muzlk: KOçuk orkestra (Şet: Ne
cip Aşkın): 

l - F. GlessmE'r: Kırlangıdann vedaı. 
2 - Brusselmans; Felemenk suitindeıı: 

Aşk gölil • 

3 - Hans Löhr: Memleketten memle
kete (1\Juhtelil mcmlekcUeri.a me
lodileri 01.erlne rapsodi). 

l O Şubat Cumartesi ak!lamı 4 - Franz LE'hıır: Vals. 

M 
22,15 Memleket saat nyıın, ajans habe. 

SİNEMASINDA 

Ü D j r~~ r 8 d d i a -1cri:---Ziı:aat. es m • tahviıaı. ı...~.1 
..._'llllllım•••••••••••t', nlZiK: "Cazband-(PCj, r.f,25' =""'23,"30 1r 

rınki program ve kapanış. 

,-----------------------------------mim~, s A R A y SINEMASI MÜDÜRiYETi l ' 
Şehrimize gelmesi gecikmiş olan 

GUN BAT ARKEN 
Emsalsiz FRANSIZ FİLMİ geleli ve BU AKŞAMDAN İTİBAREN gösterilmeğe 

ba§lanacağım sayın ve sayısız müşterilerine tebşir eyler. 

Baş Rollerde ~ 

VICTOR FRANCE.N • MADELEINE 
JOUVET OZERAY • LOUIS 

Cidden ilk irae gecesine layık olan bu müstesna film, Venedik sergisinde 2 nci büyült 
mükafatı kazanmıştır. Liıtfen BU AKŞAM l Çl N yerlerinizin evvelden aldınlması. 

men onunla alakadar olmuş, onun gozlcrındt? kendi. 
me yakm ba- his bulmak ümidine düşmüştümı 

O htıU benimle meşgul olmuyor, karşısında ya
n çıplak bir halde durduğumdan ve kendisinin de 
lJU\yo ile yanımda olduğundan haberdar değılmiş gı. 
bi sade hasta ayağımla uğraşıyor, bacağımı sand:ılın 
mu§Amba ş:ltesi uzerine uzatarak hafifce uğuştuıu
y 1.1r, vakit vakit yuzume bakarak denn bır şefkatle: Yazan: MUAZZEZ TAHSiN BERKAND No. 18 

Bır taraftan bunları düşünürken, diğer t<lraftan 
da kapalı gcziE:rimin içinde onun ku vvetli kollarını, 
ince atlet vlicudtınü ve bu vücudün üstundl? ona bi
kim bır va~yE:tte duran güzel ve zeki başını görüyor, 
bir iki daitJka evvel küçük bir çocuk zaafile on un 
göğsüniın uzerınde titrediğimi büyük bir helecan ve 
zevkle düşirnuyordum. 

Bütün ömür yolunu bu kuvvet li göğse yaslana· 
rak geçirmek ne çılgın bir saadet olurdu! 

- Çok acıyor mu Ayşe? diye soruyordu. 
O cia;cıkada bana ne olmuştu bilmıyorum Bel

kıs, birdenbıre, senelerdenberi boşluğunu d'.lymr.k 
ıstemec.Jlğim hayatım karşımda canlaruver:nişti An
nemle babnmtL ôliımlerini, onların sevgısınden mah
rum kaluıcc hayatımın nasıl sonsuz bır çole dôndiı
ğünu, seneıcrcienberi candan bir kimsenın hakiki şe.f
kcttindl:!n ~ızak kaldığımı bir an için olanca dehşetile 
dtışi.ındü?l" ve yalnız hayatımın kuraklığı gözlenme 
yaş ızetirecek kadar beni sarstı. 

O, bittabi benim içimden geçen fırtınayı bibnP
diğı için bu göz yaşlarını da ıstırabıma atiediyor, büs
bütün tat:.:afen sesile konuşmakta Jevam ediyordu: 

- \'ah yc.vrucağım, bir şey değil, şimdi, pmdi 
eeçtr ... 

Faka'. b~nim gözlerimi kapayıp di~ıerlmi sıktığı. 
mı gorunce tırdenbire sandalcıya donerP.k erir ver
dt. 

- ÇabuJr küreklere asıl, şu karşıdaki kotraya 
~idcı:cgız. 

Utan:ı:ndan yerlere geçjyordum :ıma. :ırtık olan 
o'muştu. Beş dakika içinde kotraya yana tık. Benim 
bır tek kelime söylememe, bir itiraz c!mem' meydan 
n-r nıcdcn huta çocuğunu yormaktan korkan l-ir 

baba itina.sile beni kucakladı. Kendimi onun kolları 
arasında bulunca aklım başıma geldi, çırpuımıya 

tuşladım. 

:- bırakınız ben yürüyebilirim. 
- liayır ıstıraptan yüzün sarat'dı, St?ni şöyle 

gibeşl• btr yere yerleştirmek istiyorum. Biraz ısti

rahat edip bir iki damla eter içtikten sonra bir şeyın 
kalmaz. 

Benı lr-üçiık bir çocuk gibi kuca~dayıp kotrnsma 
kc-yarken bır taraftan da uşağına sesl~nıyordu: 

- Osman, salonı,ın yastıklarını dışar1ya koy Ha 
yır. oraya değil, şöyle güneşe getir, yanyana yer· 
leştır. 

Beni yumuşak yastıklann üzerine bırakmadan 

bir sanıyc ftoğsüne bastı. Islak mayosunun altında 
kalbmın boğuk bir gümbürtü ile attığını duydum 
ve oynadı~rn komediye mahcup olarak ra.ilandığımız 
andanberi ilk defa yüzüne baktım. 

- 1.'eşekıcür ederim Am.ıral.. Sizi yordum. 
Dudaklarında derin bir tebessümle ·.,ana i:>akar

ken birdenbire gözleri benim bakışlarımı takip edi
yormuş gibi kendi üzerine çevrildi, o zaman çocuğun 
.karşısında kabahatli vaziyete düşmüş bir adam hl-

cablle kızardığını gördüm. • 
- Sen ) erinden kıpırdama Ayşecik, berı şimdi 

geliyorum O vakte kadar şu güzel güneş altında ı~J
narak ayağını dinlendirirsin. 

Lastik nyakkabılarile ses çıkarmadan yürüye. 
rek bir kaç adımda benden uzaklaştı. Başımın üstün. 
de parlayar. mavi gök altında yalnız kalınc:ı kalbim 
büyük bır heyecanla çarpmıya başlamıştı. Bir hafta
d anbcri ..-ermi~ olduğum kararlar, onunla alakadar 
olmıyacnğmcı dair ettiğim yeminler bir iki dakika i. 
çinde bir su köpüğü hafifliğile sönüp mahvolmu~tu. 
Yine bu kudretli adamın cazibesine kapılmış, yine 
kuvvetli bir alev etrafında dönen zavallı bir kelebek 
oluvermiştım. Halbuki onun bana karşı olan muame
lesinde büyiik bir dost şefkatinden başıca bir şey gör. 
memek te kabildi. Be~i de ben. birdenbire hastala. 
nan muhayyelemle onun bana karşı ta·nrlarında bir 
başkalık, fazla yakınlık görüyordum; belkı de o ben
deki bu karışık hisleri anladığı için beni doğru yola 
sev.ketmeJ maksadile geçen akşam, Suadiyeden dö· 
nuşte bana "'Sana bakarken seni, değil, kendi mazi· 
me al! batıralan buluyorum!,, demıştl Bense, 
ömründe erkek yüzü görmemiş bir kız saflığile he. 

\ 
Hafif bir ayak sesine gözlerimi açtım. !tarşımda 

şr.yakta1' bir p&ntalon, beyaz bir süveter giyinm;ş, 

şı~. zarif bir erkek, lacivert gözlerinuı derin ~d

katile bana bakıyordu: 
- Uyudun mu yavrum? 
- Hayır .• 
BilmıyCJrum niçin sesim titriy:>rdu Yanıma otu. 

rarak ayağım' iki eli arasına aldı ve tekrar sordu: 
- Biıaz geçti, değil mı kızım? 
Içımdck1 duygularla eğlenen bu ''kızım,, hitabı. 

dolu bır bıı.ıd&ğa düşen son bir da.nla oldu: zaırn 
karma kanşık hisler altında hırpalanan s.i:a1rlerım. 

nıiıthiş bir darbe ile sarsıldı, irademi ve şuurumu 
ltaybt:derek yerımden fırladım ve hırçın bir sesle ba. 
ğırdım. 

- Ben sizin kızınız değilim, niçin 1'ana bi1' d il· 
2'Üye "kızım.. diyorsunuz? Benimle alay etmekten 
maksadınız nedir? Çocuk muyum ben? 

Hiç heklemediği bir anda gelen bu !üzumsuz ve· 
mantıksız sôzleı onu şaşırtmıştı. Tela~la yer.nden 
hlktı: (Devamı var ) 
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MilleUerarası po!'ta ittihadına dabD 
olmıyan memlelreUer tçln abone 
bedeli müdJct suresiyle 30. 18, 9, 
8,5 liradır. Abone bedeli oeşındlr. 

Adres değistirmek 25 ttu~tur. 
Cevap için mektuplara 10 tturuşlulı: 
pul ilAvesl IAzımdır. 

GÜNÜN MESELELERi 

Genç Sanatkarlar 

Grupunun Son 

Resim Sergisi 
ftJ>,, grupu ressamlan, Beyoğlu 

Balkevinde, sekizinci sergilerini aç. 
nuı bulunuyorlar. On iki genç ve de
ierli ressanumızın bir araya gelme· 
sinden mütetekkil olan bu güzide 
srupun, vaktile, resim sanatinde ye. 
Dilik yaratmak iddialarile ortaya çık
maları, ve ilk sergilerini açıp, oriji
nal eserlerini teşhir etmeleri, acı is. 
tihzalarla karıılanmııtı. Fakat, ne 
ba istihzalar, ne de, ilk sergilerinin 
airadığı acı rağbetsizlik, bu azimkar 
lanatürlan yıldırmadı: Kısa, uzun 
fasılalarla, ikinci, üçüncü, dördüncii, 
beşinci, altıncı, yedinci, ve nihayet 
itte, sekizinci aergilerini açtılar. Ve 
her sergide, uyanan alaka takdir , .• 
rağbetin, bir evvelki sergiye nlsbe
ten biraz daha çoğalması, genç sa
natkirlann yüreklerinde, ilk adım
larında uğradıklan istihzaların açtı
ğı yaralan sarmaktadır: Hele evvel. 
ki gün açrlan serg:nin görmekte bu
lunduğu :rağbetten kola)lıkla anla
şılmaktadır ki, "D,, grupu sanatkar. 
lan, gayret ve sabırlannın miikafatı
na kavuşınuşturlar. Bu hadise, iki 
lıakikati tebarüz ettirmektedir: 

1 - Yeni bir sanat telakkisi yarat
manın ne)le mütevakkıf olduğunu, 

2 - B:r kuvvet halini alabilmek 
için, saııatte de ittifak ve ittihat fü. 
zumunu. Mütemadiyen ve ekserisi 

' ınuvaffakıyetle açılan sergilerden 
nlqalmaktadır ki, resim, diğer ~i-
l·"' .... ~ ... ~\,.;~ .... , - '- - " - - .ı .. ı ... ı.. .... 1 .. : 

Temenni ederiz ki, "D,, grupunun 
•emere,;lni toplamı~:a başlıyan t'iddi 
a~mi, hala bir gaye etrafında birle. 
fıp, sistemli, ve de\nmh b 0 r faaJivct 
gö1'teremiyen diğer snnatkarları~ı
za da nümune olsun! 

* !Savuklu Aliye Yardım - ----
Halk sanatkarı, ve orta oyununun 

son sevimli tiplerinden Kavuklu A· 
linin hasta ve yardıma muhtaç bu
lunduğu gazetemizde yazılnuştı. 

Gazetemiz"n bu alakası, sevimli 
halk sanatkarını son derece miitehas
sis etmiştir. Bunu, kendisinden aldı
fınnz mektuptan öi?renivorul'.. 

Sanatkarın, kendisi için efkan u. . ' 
nıumıyenin gösterd

0

ği alaka karsı-
sında minnettarlık hissi duyması ta
biidir. Fakat, ne bizim birkaç satır 
Yazımız, ne de onun duyduğu hisler, 
nıuhtaç bir halde bulunan bir insa. 
na icap eden devayı temin eyler. 

Kavuklu Ali, evvelce de yazdığı
nıız gibi, hastadır. İhtimama muh
taçtır. Ve milli bir sanatimiz olan 
orta oyununun son ustasını muhafa. 
za etmek, ona yaşamak imkiınııır 
Vermek, yalnız bir ihtiyara yapılan 
bir yardım vazifesi değildir. Kültiı
l'Ümilze hizmettir. 

Sırf sahnede orijinal bir tip y&Tat
ntak arzu1'ile, ağzındaki otuz iki di. 
fi, bili tereddiit feda ed'"t'ek kadar 
idealist olan Kavuklu All, bilhassa 
•anati ve sanatkin himaye etınevi 
fiili gayeleri arasında b~lundur~n 
İstanbul belediyesi için. her türlü a
lakaya çoktan layık olmuştur. 

Kır Koşusu Neticesi 
İstanbul atletizm ajanlığı tarafın

dan tertip edilen kır koşularına dün 
Topkapı haricinde devam edilmiştır 

7500 metrelik biıyukler müsaba
kasında, Fenerbahçedcn Rıza Mak_ 
Sut 24.3.5 dakikada birinci, Beşik
taştan Art·n ikinci, Galatacınraydan 
<?sman iiçüncü olmuşlardır Takım ı
tıbarile Beşiktaş birinci olmuştur. 

3500 metrelik koşuda 13.40 dakı. 
kada Veli Demir birinci. Suren ikin
ci Habip üçüncü gelmişlerdir 
Takım itibarile Kalespor birinci 

olınuştur. 

Kömürden Zehirlendiler 
Gazlıceşmede Mehmet paşa aka

l"f"tlerinde oturan Ali ile kardeşı 
M~hmet ve ayni odada oturan Emi
?c, yaktıkları mangal kömüründen 
ıntışar eden gazla zehirlenmişlerdir. 
!_{er üçü de Yedikule hastanesine 
a-a ldın lmışlardır. 

TAN 

KiTAPLAR ARASINDA 
... 

Son Haftalarda 
Gazetelerin, int~ar eden kL. 

taplara karşı gösterebil· 
dikleri aliıka -eksel'iyetle- on· 
lardan, en ufak puntulu harflerile, 
ve dörder, beşer satırla bahsetmek .. 
ten ibarettir. Halbuki, fakir kütiıp
hanelerimizin camekanlarına şef
kat, himaye, ve alaka mahrumu bi. 
rer sığıntı öksüzlüğü ile sıralanan 
yeni kitaplar arasınd:ı, bugün gös
terilenden çok daha geniş dikkate, 
ve ragbete layık olan eserler var. 
mek hususunda • 

"TAN" bu neşriyata karş• aliıkıa 
göstermek hususunda kendi hisse. 
sine düşen vazifeye yeniden de
vam etmek imkanlarını hazırla
mıştır. 

Fevkalade hadiseler engel olma. 
dığı müddetçe, haftada bir gün, bu 
sütunlarda, kitap neşriyatını ta
kip etmek ve yeni çıkan eserlerin 
kıymet ve mahiyetleri hakkınca 
muntazaman fikir ~dınmek imka
nını bulacaksınız. 

"Tenkid,, in, eser sahipleri tara
fından nasıl karşılandığını bilmı
yor değilim. Fakat ııımamile bita
raf olarak başarmıya çalışaca/üm 
bu işte de, kazanmak istedigim şey 
"eser., sahiplerinin teveccuhü de
ğil, eser karilerinin emniyetidir. 

• 
Mehmet Akif 

s on haftaların, intişan en faz
. la alaka uyandırmış eser

lcrındcn birisi de, Mithat Cemal'ın 
imzasını ve (Mehmet Akif) in adı
nı taşımaktadır. 

Semih Lütfi Erciyaş tarafından 
basılmış olan, ve clitlisi 240, cilt
sizi 200 kuruşa satılan bu 44(} say
fe~sam Mtinıı ~"ehıin taiafınc!aii h ._ 
zırlanmıştU'. Bizzat müellifi tar3· 
fından ve çok titizce tashih e<lilmiş 
olan eser, -maalesef hemen bü
t~n .kitaplarımızın değerm1, ga
rıp bırer güve hainliğile didik!i
yen- tertip hatalarından, tama
men kurtarılmış bu!unmaktadır. 

Eserle r 
Yazan: Naci Sadullah 

tarafları bulunduğunu ıdidnya ve 
isbata cesaret edemezler sanırım. 

Çünkü Mithat Cemalin o beş mad
desi, insanı, beş keskin kılıç delı
şetile tehdit etmekteJir. 

Fakat yeni bir yığın maliımatı 
ihtiva eden bu eser, !:ler okuyucu
ya, kendi telakkisine uygun vesi
kalar vermektedir. Ve Mithat Ce
malin akıcı üslubu, bu eserin !\.foh
met Akifin muarızları tarafından 
okumasını bile edebi bir zevk ha
line getirmiştir. 

Ben bu eseri, Mehmet Aki!i ta
nımanın değil, Mithat Cemali oku
manın lezzetini tadarak oitirdim! 

• 
Sm Söylemek Sanatı 

Bir gün, hitabete hevesli ol· 
duğunu söyliyen bir genç, 

benden, kendisine bu husustaki 
melekesini ve kabiliyetini arttır
mak için okuyabileceği turkçe e· 
serler tavsiye etmemi istemişti. t:· 
zun uzun düşündüğüm halde, Er
tuğrul Muhsinin vaktile (Haber) 
gazetesinde tefrika edilmiş ve g:ı· 
liba maalesef kitap haline sokul
mamış olan bir etüdii.ndcn başka 
(eser) hatırlıyamamıştım. Ömer Rı
za, tertemiz bir üslüpla tiırkçeye 
kazandırdığı bu eserinin mukadde
mesinde dıyor ki: 

"- Cümhuriyet devrinin en bn. 
yük nimetlerinden biri olan söz 
hürriyetini, iş hayatında, ve iş ha. 
yatının her safhasında, umumi fa. 
aliyetlirimizin her sahne ve vadi. 
sincfe en tesirli, ve en verimli tarz
da kullanmak kin, riayet edilecek 
şartlar, ve kaideler vardır. Bu 
şartlar ve kaideler, her birimizin 
kolaylıkla kavrıyBt'ağı, kolaylık.. 
la tatbik edeceği, kolaylıkta istis. 
mar edeceği şeylerdir. Ve Oale 
Carnegie, bunların salahiyetle, he· 
lagatle izahına muvaffak olmuş 
bir şahsh·ettir!" 

tar garp mütefekkirleri, /)mer Rı
zanın mukaddemesindekı son cum
leyi ittifakla teyit etmişlerdir. Za-

. ten Nevyork Telefon kumpanya
sında, Bobson müessesesinde, Y. 
M. C. A. okullarında, Amerika ban
kacılığı müessesesinde, Amerika 
milli kredi müessesesinde, Fort
haym üniversitesinde, sivil mu
hendislik dairesinde Johns Hapkins 
üniversitesinde ve diğer bir ço'lt 
üniversitelerde ders kitabı olarak 
kabul edilen eser, tam yirmi altı 
defa basılmış ve mılyonlarca sa. 
tılmış bulunmasile de. kıymeti hak 
kında kafi derecede .fikır vermek
tedir. 

Nefse itimadı arttırmnmn ha
fızayı düzeltmenin, dınleyıci!eri u· 
yanık tutmanın, prat"k yollarmı, 

bir nutkun muvaffak olmasının 
şartlarını, söze başlamanın ve sö. 
zü bitirmenin muhataplarıntzdn en 
iyi intıbaları uyan<lırabllecek ba
sit hile ve çarelerini, ve nutuk dın
leyicilerine emniyet telkin eyle
menin psikolojik metodunu, ilk 
mektep çocuklarının bile anlaya. 
bilecekleri kadar açık bir iisanla 
ifşa ve izah eden bu eser, bize, en 
umumi zaaflarımızdan birinden 
1 ........ 1 ..... .,, .. . ,., .,,,.,!:\r l\"11 t\CsTPtPhi1ir. 
~atip~erimiz çok azfür ve i~gal et
tıklerı kursülere ---ekseriyetlP-
yakışamamaktadırlar. lyı ~öz scy
lemesini, ve söz dinleı:mcslni başa
ranlarımızın kıtlığı ytizürıdendh ki, 
konferans salonlar1mıı. birer uvku 
mahalli halindedir ve biz!, bunİara 
benziyen daha bir ~ok z:ararlnrdarı, 
kütüphanelerimizin: "Söz Soyle. 
mek Sanati., ( l) kabılinden eser
lere kavuşması kurtarabilir. 

Çok kıymetli ve bakır vesikaları 
res·mlcri ihtiva eden, ve temiz bir' 
baskı nümunesi sayılabilecek de
recede itina ile tabedilmiş olan bu 
eserde şair Mithat Cemal, kendisi
ne tam 30 yıl sürmıi' uzun bir dost
lukla bağlandığı merhum Mehmet 
Ak~fin hayatını anlatmakta. seci
ycsınl tebarüz ettirmekl~ ve sana-
tini tahlil eylemektedir. ' """ 

Bu eserden bahsede!l salahiyet· 

Bunun içindir ki. ben'°Söz Söy
lemek Sanati,. adındRld eseri, oku· 
yanlara yeni şeyler -hem de ha. 
yatın normal seyri içinde, gec;t>r 
akçe kadar işe yarnyan şeyler -

Bize, Mithat Cemalin temiz ve 
a~~ınlık üshibile, şair Mehmet A
kıfın henüz işitmediğımiz bir çok 
hatıralarını anlatan bu eseri tamam 
layınca öğreniyoruz ki, müellü i
kinci bir kitap hazırlamaktadır. Ve 
o ikinci eser, Mehmet Akifin e::er
lerinden bahis olacaktır. 

Mehmet Akü, hiç şüphe yok kJ, 
-en kuvvetlı değilse bile- en ta
lili şairlerimizden bıridir: Çünkü 
hemen hiçbir şair, olümünden iki 
yıl s~nra, kıymetin~n münakaşası
na bıle katlanılamıyan eşsiz bir sa
n~tkar mertebesine yükseltileme
mış ve arkasında, Mehmet Akif ka
dar geniş bir aliı:ka b1rakm2mıştır. 

Çünkü ölümündenberi Mehmet 
Akü lehinde yazılan ese;Jerin mik
tarı, Mehmet Akilin yazdığ! eser
le:in. miktarını bir kaç defA. geç
mıştır. Fakat, kitabmı okuyunca 
anlıyoruz ki, şair ı'-fithat Cemal, 
Mehmet Akifi daha fazla sevdir
miye, daha fazla saydtrmıya çalı
şan o "eser,, lerin en mükemmeli
ni yaratmıştır. Bu eserin bazı ta
raflarını tenkit etm~k kolavlıkla 
mümkündür. Fakat. şair Mithat 
Cemal, bu eserinin bir yerinde, 
- hakiki münekkidin tenkit etme 
hakkını tamamile inkar etmemek
le beraber- diyor ki: 
"- Mehmet Akife muanz olan· 

lar, şunlardır: 
l - Anlam.ıyanlu, 2 - Kı!llka. 

Danlar, 3 - Rate'ler (yani, kendi. 
leri bayatlannda hi~bir şey yapa.. 
m~dıklan irin, ya11a1tilenleri affet. 
mıyenler.) 4 - Hakiki ıeri adam.. 
!~r, 5 - İlim yapanlar (yani bir 
ılım •1;1hesine sistem dahilinde gL 
~~medıkleri i~in, bir nevi umumi 
ılım yapm.ıya, "tenkid., i elverişli 
bulanlar ... " 
~ütün bunlan okuyanlar, bu e

serın, Mehmet Aküe, sahip oldu
ğundan çok üstün bir paye veren 

. L OK M A N HE K I M İ N Ö G O TL E Ri ~ il 
1 

. . . 

1K1 TÜRLÜ Ti FO ! 
J stanbulda ıurada, burada 

çıkan tifüs vakalan hiç 
kimseyi merak ettirecek kadar ol. 
mamakla beraber -sevimli b'r 
genç gazeteci arkadaşımızın ona 
tutulmuı olmasından ileri gelse 
gerek- okuyuculanmdan bazıla
rı bu hastalık hakkında yazı isti
yorlar. 

Bu okuyuculanmın yaşlannr 
bilmiyorum ama, hastalığa hili 
lekeli humma demelerinden kendi. 
Ier:nin biraz yaşlıca olduklanm 
tahmin ediyorum. Vakıa yakın 
zamana gellnciye kadar ona leke. 
1i humma denilirdi. Şimdi tifU. 
diyoruz. Sebebi, yalnız dilimizin 
garba doğru tekimül ederek bey. 
nelmilel tabirleri benimsemesi de
ğil, daha ziyade fennidir. Evvelce 
lekeli humma diye bir hastalık bi. 
l:nirken, \.Ücutta lekeler çıkartan 
ve hummalı bir kaç türlü hastalık 
olduğu anlaşıldıktan sonra hepsi
ne birden lekeli humma demek el
bette doğru olmazdı. 

Fakat, şimdi tifüs dediğimiz 
hastalığın da iki türlüsü vardır. 
Biri asırlardanberi insanlann sı. 
kuıtl ve sefalet zamanlannda saL 
ıın halinde yayılan -Balkan mu. 
harebesinde ve sonraki Umumi 
Muharebede bizde de acıklı bir ha. 
tıra bırakmı, olan- hastalık ki o. 
nu flmdl "tarihi tifüs,, adıyla ayırt 
ederler. Bu hastalık insandan in
sana bitler vuıtasiyle ,ret'er. Bu 
hastalığa, isterseniz "bitli tifüs,, 
diyebUinıniz. Bilyük salgınlar ha
linde yayılmadıjb zamanlarda da 
bazı yerlerde tek tük dajnuk bir 
halde olabilir. 

Öteki, farelerden gelen tifils 
hastalığıdır. Bu hastalık bitle ıeç. 
mez. Hasta farenin b

0

tinde hasta.. 
lığın sebebi bulunsa bile o bit in. 
sana gelmez. Fare tifüsü fareden 
insana pirelerle geçer. Çünkü fare. 
nin biti insana gelmediği halde pi
resi insana da musallat olur. Onun 
için buna da ''pireli tifüs,, demek 
mümkündür ... Ancak bitle p

0

renin 
meşhur farkını hatıra getirerek 
birincisine yiğitler tifüsü demek 
doğru olamaz, çünkü ikinc:si de yi
ğitlere geJebiJir. 

Hastalık bakımından ikM de bl
ribir:ne benzer. Yalnı~ birincisi 
daha ağar olur, daha uzun sürer. 
ikincisi daha hafif ve daha kısa. 
Bununla beraber ikisinin asıl se. 
hepleri arasında farklar vardır ... 

T"füs hastalığının iki türlüsU ol. 
duğunu haber vermekle söze baş. 
ladıtnn ukalalık etmek maksadile 
değildir. Bu iki hastalık aoırJ)ann. 
dan ayn ayrı şeyler olmakla be
raber ikisinin hirib

0

rine karıoıtırıl
dıh görülmüştür. Nitekim !starı· 
bula pek yakan sayılabilecek olan 
Atinada ve YugoslavYftda ilkin 
tarihi tifils zannedilen hastalıhn 
fare tüüsü olduğu anlaşılmııştır. 

Bundan dolayı, lstanbulda şura. 
da burada çıkan tek tük tifüs has. 
tahiını da hemen tarihi tifüs has
tahtı büyük salgınının ba~langıcı sa.. 
narak merak etmek pek acele olur. 
Asıl, büyük tifüs pek soğuk mem. 
leketler hastalığıdır. Mutedil ik. 
rmlerde çıkan tifüs hastahklan. 
nın farelerden ıelen hafif hastalık 
olması ihtimali &ittikçe artmakta. 
dır. 

ık an 
öğreten sayılı eserlerden !:>iri sa· 
yıyorum! 

• 
Sıkıntı 

Mustafa Nihat Özön, Maksim 
Gorki'nin • Stepte,, sinden, 

ve "Serseriler,,inden sonra, "Sıkın
tı" l2 ) yı da lisanımıza kazandır
dı. Yine Maksim Gorkinin (/4 şk 
Rüyası) isimll eserinın de Hasan 
Ali Ediz tarafından tiırkçeye çev. 
rildiğini hatırlıyorum. 

Romantizmi. teserlle yıkmanın 
ve en yiıksek sanati, -kıymetin
den hiçbir şey eksiltmeden- vo 
yine (eser )le halka tattırmanın. 

sevdirmenin ne demek olduğunu 
bütün dünyaya göstenniş olan sa· 
yılı şahsiyetlenn ea başında gelen 
Maks~m Gorki, sade :lünün, sade bu 
günün değil, yarının da en büyük 
sanatkarıdır. Buun içindir ki, o
nun eserlerini, birer edebi fikir ve 
sanat n imeti olarak tatmak, tenev. 
vür iddiasını besliyen her cemıyet 
için, ilk vazifeler ~Masındadır 

Ve bunun içindir ki, Gorki mü
tercimlerinden meselfı Mustafa Ni
hadın ufak tefek lisan pürüzlerini, 
bize temin ettiği kazancın biiyük
lüğüne bağışlamak çok yerind~ bir 
müsamaha olur. 

(Sıkıntı), yedi tane kısa hikaye. 
den müteşekkildir. Fakat, hulasa. 
ed"lmiş şaheser birer roman saya
bileceğimiz bu hikayeleri okuma· 
dan, (hikayecilik ) sanati hakkında 
tam bir fikir edinmeıı: imkansızdır 
dersem. miıbatağaya sapm.ıdığım
dan eminım. 

Hele, (Sıkıntı)da, bilhassa <Can 
Sıkıntısı). ve !Kari) adlarım tası. 
yan hikayeleri okumak, Maksim 
Gorkiye ebedi itibarını kazandmın 
sırrı kolayhkla kavramıya kafidir. 
Bu bak1mlardandır ki, (Sıkınt1 \, 
<Edebi sıkıntı)mızı tek bnş-ına nzal
tan nadir eserlerden bir"dır. 

r'ikir ve Sanat 

Ç ok düşünen, çok okuyan • kon 
titede. kıymet vehmedcmlere 

nisbeten- az, fakat mutlaka özıu 
yazan sayın ve hakiki münevver
lerimizden birisi de, hiç şüphe yok 
ki, Sadrı Ertemdir. 

(Avrupanın İskeleti\ . <Bay Vir
gül). <Silindir Şapka Giyen Köylü), 
ve (Çıkrıklar Duruncal müelhfi. 
fikir ve sanat meseleleri hakkında 
senelerdenberi, muhtelif gazete ve 
mecmualarda neşrettiği ctüdlerln. 
den seçtiği makale!erı, (Fikir ve 
Sanat) (3) ismi altında kitap hali
ne getirmiş. bu kitabında: 

(Türk romanının kar:ıkten ~e ol
malıdır? Romancının kültürü Ue 
ilimin kültüriı arasında ne fark 
vardır? Bizim rQmanlarımızda 
hangi tipler yaşar? Neden bizde 
filozof yetişmiyor? Müm•vver !uın
dir? Şiirde aşk niçın gülünçtür? 
Realizm, yalnız pasif midir? Bizde 
muharrirler n için birleşemez? MJJ. 
li mücadele devrinde edebiy:ı.t var 
mıydı?) kabilinden suallere cevap 
verirken, fikir ve sanat alemimiz
deki eski -hatta bazıları müz
min- yaralarımıza, insana zevkli 
bir şaşkınlık veren bır isabetle teş
his koyan Sadri Ertem, (Fikir ve 
Sanatlte, bila mübalağa bir (Fikir 
hekimi) kemalıne kavuşmuştur 

Ayni eserinde, edebıyatımızın, 
ve sanat alemimizin daha bir ç"k 
(Ana mesele Herine temac; eden mii. 
ellif, bugünün en taze davuını da 
deşmektedir. (Sanatin sosyete h·z
metine girmesi lazım mıdır, dPğıJ 
midir?) sualini başına giymiş olan 
bu etiıdde Sadri. daha ziy:ıde şu 
soruya cevap vermektedir. 

"- Sanat. sosyete hizmetine gi. 
reTSe. sanatlikten cıkar mı?" 

Telakisi eski olan nesle hücum 
eden yeni edebi neslin cephesinde, 
bundan çok zaman evvel yer alını' 
bulunduğunu, 1936 tarihini tqı
yan bu yazısile de anlatan Sadri 
Ertem, ayni eserinin 50 yaflJ)a ba· 
san (Sembolizm) den bahseden ya. 
zısında di,.or ki: 

" - Sembolizm. burjuvazi için· 
de doğan sanat aristokrasisinin oa 
atmasıdır!,, 

Cümle, komprime haline sokul
muş_koca bir eser kadar belagatli 

m-zmm 
Bugünkü Harbin 

Mahiveti ~. ı. ı..,o 

Yazan: Sabiha Zekeriya Sertel 

B ir kari yazdığı mektupta soru• 
yor: "Bugünkü harbin bir em• 

peryalizm harbi olduğunu bir çok 
muharrirler yazıyorlar. Bu harpte 
lngiltere tedafüi vaziyette, Almanya 
tecavüzi vaziyette olduğuna gÖre, 
buna emperyal:zm harbi demek doğ. 
ru mudur?,, 

Bu sualin cevabını vermek için. 
hangi harplerin emperyalist harbi, 
hangi harplerin tedafüi veya tecavü• 

1 
zi olduğunu anlatmak 13.zıın. 1789 la 
1871 arasında bir çok harpler ve iJı. 

1 tilaller olmuştur. Bu harplerin gaye. 
si, o zamanlarda hüküm süren dere
beylik ve mutlakiyet idarelerini 
yıkmak, yerine demokrasiy~ daya
nan burjuva idarelerini kurmakb. 
insanlığın büyük bir kısmını esaret 
altında yaşatan derebeyliğe karşı 
yapılan bu harpler, ihtilaller, haklı 
ve doğru harplerdf. Esaret altında 
yaşıyanlann, despotlara karşı silahlı 
mücadeleye geçmesi, bu tecavüz 
kendilerinden dahi gelse, tecaVÜ• 
zi biT harp delil, tedafüi blr harptir; 
mutlakiyete karşı kütlelerin hürri· 
yetini müdafaa mücadelesidir. 

Mesela, bugün Çekoslovakya Al· 
manyaya karşı; Habeşistan, Trabhu .. 
garp İtalyaya karşı, ve diğer esaret· 
te kalan milletler miistevJiJere kar
şı, bir harp açacak olsalar, tecavib 
kendilerinden dahi gelse, bu tedafüi 
bir harp ve ha!rh bir harptir. Hakkı, 
adaleti senn bütün fik.rler de, bu e· 
zilenlerin harb;ne karşı sempati du· 
yar. 

Fakat 100 e<iİrİ olan bir esir salıl
bl tasavvur edini7., Karsısında iki yüz 
esiri olan bir esir !llahihi ile rekabet. 
tedir. Senin niçin iki , .fü esirin olsun 
da, benim olmasın dh·e. bu esirleri 

. aralannda daha adilane bir şekilde 
taksim için müudeleye ~·rseler, 

bunların ikisinin de ~·aptrklan mü· 
cadelede hak ve adalet \'ar mıdır! 
Bunlardan han~isi miitecaviz. hanjtİ• 
si müdafaada olursa olsun. miicade
lenln mahiyeti esirlerin taksimi da.. 
vatndır. 

Bugünkü harp te, on dokuzunt'u 
asnn ortasından bugiine k11dar de
vam edi11 gelen h arplerin bir deva
mıdır. Bu devirlerde vaJnlatt harpltt. 
de büyük sanni devletleri~ Awapa
da, Asyaıfa. Afrikada sanavil .. ~e
ven. geri teknik ve geri bir medeni
vetJe. gelen dii'imana mukavemet e
demiyen m

0

Iletleri, ve dünya arazi· 
"iinin mtr&7.7am bir kısmını paylat
trlar. Fakat bu paylıt mada bazı dev· 
letlere az hisse dii<ıtii. Almanva şim
di hu paylaşmada kenarda kalan mil
fptJerden hirid 0 r. Takcimde cok hisse 
alan mitlPtlere dh·or ki: "Rn tak•dm
de haksızlık \'ar. sen niyP fnla hisse 
aldın da. brn almadım. Bu diin:vayı 
veni baııtan bölilşeJim .•• Bunun yuka· 
rıda anlattığım iki esir sahibinin 
kavgasından nP f1trkı var? Ru harpte 
bir tarafın miidafaadıt . hir tarafın te. 

I ~:~izde olması, harbin mahiyetini 
~ştirmez. 

değil mi? 
Ayni eserden şu cümleleri -e

min olun rastgele- iktıbas ediyo. 
rum: 

" R t•t ' ' - ea ı enın ıns11ndan uzak. 
la~ması. "yalan,, ın kudretini art. 
tın yor!" 

'Şiirde a k gülüncfiir: Ciinktl 
inııanlar. hi('hir zaman dertsiz kaL 
~a?11'!~r. Bu "dert .. ler, bu~ün, 
h~hs şıırde. diinkü "aşk,. 10 yeri
nı kay,lamıshr!" 

"B
0 

d "Ah ız e. met Raıı:im,, miza. 
ha, "Eşref" hicve, en güzel misal. 
dir!" 

"Sağ sanatle "ıııol sanat" çarpı. 
~yor: Çünkit "sağ., inı1anla. "sol» 
ınsan arasındaki "uçurum gittik. 
çe derinle iyor.', " 

~isalleı:i çoğaltmıya kalkışsam, 
-:-hır tercıh yapmanın zorluğu i• 
çınde-- eseri baş• an başa bu su
t unlara geçirmem lazım gelecek. 

Kanaatimi hulasa edebilmek i
ç~n diyebilirim ki: {~'ıkir ve sanat) 
fık~e, ve. san~te m•it.eallik olgun 
vecızelerın. vakıfane bir itina ve 
intihapla bir araya getirilmesin. 
den müteşekkil bir eserdir. 

Ve Sadri Ertemin mahir ~alemf, 
bu eserde de, (fikirle, en iştahsız
lanna bile cazip gelebilecek bir 
(gıda) lezzeti kazandırmıştır. 
-~~~~~--

(1) Yazan: Dale Karneci (Cameg!e), 
Tercüme eden: Ömer Rıza Dotrul. 
Basan: Ahmet Halit Kitabevi. 
Basıldıfı Yer: "TAN,. Matbaa.ı.. 
400 sayfa, 12!5 kunıı. (ClltlM 150) 

(2) Yazan: fdaksim GorkJ. Tilrkceye 
~en: Mustafa Nlhııt Özl\n. 
Basan: Remzi Kitabevi. 243 sayfa, 
50 kuruş. 

(3) Yazan: Sad11I Ertem. Basan: Se
mih LOW Erciyas. 17! sayta: 50 



ARASINDA 

Bul9aF Gazeteleri 
Ve &az cileri 

(Bap ı 1net••> 
mini olmaktı. Ba defa mabat ve 
li7esini ~ bepelmW 
teblikqe bqa da Batbnlann .... 
niyet, na ... alamını mahnı._. 
karar verdilfnl aörilyoruz. Bu ,. 
retle, Balkan Antantı, Cenubu Şarki 
Avrupumda her tehllkeye karf1 aul· 
hün bekçililfnl yapacak, elemektir. 

2 - Bu ~· ftl'IDak ~ dOrt 
memleket namları daimi suntte ka 
dl aralaruıda temu hallnct. buluna
caklardır. 

Ödlaadi İ§birlijine Delnı 

Tarihi Karar an 
btr twDGt hfalnJn, Balhnknla Ve Tu 
havsumda 1'811798 bQtQn mllletl..tll 
aut .laWıtballert için nibQet devamb 
1ar 7&ratacab. baklı:ındald aamfmJ arzun 
:verinde oldutwıu dstermektedır. 
ltaqa da. harbhı daha ~ ı 
bu •&tW 1htb'atıı "P.Yri muharipô,. 
tı harekeW. doil& cenup Avru• 
IUWl mubıfaM11na ;raptJtı )'al'dUDd 
dola7ı bQtfln lllÜ1Jl9ltlll'biJ'lll•a IA.Jllr 
lwunakıadır. 

Daimi k0Dae71n fbndUd topları 
Yazitesi, Balkarı antanu memleke 
karp1aklı &elrikl m..U ... • .... 
dallilfnde. budne kadu' tatbik ecliJen 
1'11 w uslqma lf7uetlne devam ftUSIUUJI 
daki kaU kararlarım tuelemekUr Bu 
barla, Balkın memıeıı:etıert araanctatJ 
konomik tefriki meaalnln de. aadeae, 
ıünlln lmtlhaıılaruuı daha kolayldda 
il ko7abllmek için delil. a7Jlf zamanda 
mkı '9ruu metalnln .ı.tlkbald.e 
lerimJzln dalma artan refahına bAdim 
IUll fefn. en tesfrU 'Mt tanda tiıJdtal 
Dlea1 .,_.. eanndır. Balkan ... 
•emlüetletl taratmclan takip edDea 
,... lfmdlkl harpte .. nbUt .. 
JllD IOrlülanm 7emnlt balunQcııta 
~ ele llaİbnJardu beir ttlrlO IUırp 
JUc..ını uaaklaftlnba9cek ~ 
budur.· 
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