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Graf Spee Mürettebatı Tarafından Batırıldı 
t..t. -------------~------- ----

Alman kruvazörü mürettebatındLn 
700 kişiyi Montevideo' da bıraktı 

Milli Şefin mühim beyanatı 
"Cumhuriyette açtığımız güzergahlar 
biribirinden zor ve kıymetli olmuştur ,, 
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Lortlar Kamarasında1Romaya göre G. Spee 
geçen bir münakaşa Riodejaneiro'yagirdi 

Salh mHihi ll~nen bir Lordan İdemuile ba
rı, olmaz; b6yl• beyhude müdahaleler, lcendi 
m illetler inin •onuna lcadar dövüımelc 11e yenmelc 
a:ıımini :ır.ayıflatmalrtan baılta bir netice vermez; 
daha •alhun kıvamı 11elmemiıtir. 

--=-

Yazan: Abidin Da ver 
Son günlerde, Lordlar Kama· lngiliz Lordunun sözlerine Da-

rasında, bir sulh müzakeresi ol- riciye Nazırı Lord Halifaks ta, 
du. Eğer, ingilterede tam bir işçi partisi azasından Lord Snelı 
demokrasi, fikir hürriyeti ve de, diğer Lordlar da icap eden 
ı;erbest bir parlamento bayatı ol- cevapları vermişlerdir. Bunlar 
masaydı, hiç şüphe yok ki, bu hakikaten ınüskit cevaplardır. 
beyhude müzakereye müsaade Buna rağmen Alman propagan-
ve tahammül edilme~di. Çünkii, dası, hu münferit sulhperver -
bugün, İngiliz ve Fransız parla- !iği, biitiin Lordlar Kamarasının 
mentolarında sulhtan bahsedil • suıh istediği şeklinde ele alarak 
mesi, üstelik Almanya ve Kitle- yalnız Alman efkarı umumiyesi 
rin sulh isteyip te reddedildi • üzerinde değil, hatta bazı hita • 
ğinin ima olunması bu gibi iki ı raf memleketlerin propaganda
devletin menfaatleri bakımın • ' ya kolay kanan halk tabakaları 
dan, sadece muzırdır. Bu mem· üzerinde de tesir • apacak u -
Jeketlerde, hala, Alman propa· reıte işliyecektir. 
gandasına kapılanlar, rejim aley· Kont Darnley, eğer Almanya-
hinde çalışan, fakat rejimden zi- ya karşı fazla sevgi ve medubi-
;yade vatana ihanet eden komil· yet besliyen bir adam, yahut ta 
nistler ve sulh Mesihi geçinen • Alman propagandasına kapılmış 
)er yok değildir. Böyle insanlar, bir kimse değilse, mutlaka, her 
totaliter rejimlerde, istibdat ve memlekette göriilen sulh Mesih-
mutıakiyetle idare edilen mem· )erinden biridir. Kont, cH.ıristi-
lektlerde daha çok vardır amma, yan akaidinin emirlcrıne ittiba-
oralada sesterini çıkaramazlar. en kemliğe iyilikle mukabele et-
Demokrasi idareleri ise, fikir ve menin zamanı gelmişt:iır diyor. 
söz hiirriyeüne, bilhassa parii- Hazreti İsanın, •Bir yanağına bir 
mentolarda hürmet ettikleri tokat indirene sen öteki yanağı-
için, hazan işte böyle falsolu ses· nı uzat. sözü, hıristiyan akide-
ler de duyulur. Açıkça söylendi- !erinin en tatbik edilmiyenidir. 
l'i için cevapları da açıkça veri· Hıristiyan milletler, kuvvetli ol-
fu ve bu itibarla falso nağmeler, dukça, İrnnın bu emrini asırlar· 
insanın en tabii hiirriyetlerini danberi •bir yanağına bir tokat 
yasak eden, fikir ve söze gem indirene sen bir yumrnk yapış-
vurınağa çalışan memlekellerde, tJr!• şeklinde, hatta •zaif gör . 
gizli gizli, kulaktan kulağa söy- düğünü tepele!, tarzında tatbik 
lenenlerden daha az zararlı o- etmektedirler. Bugün, öyle dev-
lur. Yalnız şu var ki, hür mem· Jetler ve devlet adamları karşı· 
leketlerde, hürriyetlerini kulla- smdayız ki, yalnız kuvvete tapı-
nanlar s-Ozlerinin, fikirlerinin yorlar ve güçlerinin yettiği zaif 
tesirlerini ve midi davaya za • milletleri, hiçbi r insani ve mede-
rarı dokunup doknnmıyacağını ni cndiseye kapılmadan, ınerha-
ölçmekle mükelleftirler. Lord • metsizce eziyorlar. Bunlor, kii -
lar Kamarasında, sual soran ~üklere ve zaiflara istikHll, hai· 
Kont Darnley, sormak ve söyle- ta hayat hakkı tanımıyorlar. 
mek hürriyetini kullanırken bu- Prensipleri şudur: Küçıikler ve 
na dikkat etmemiştir. Yoksa Al- zaifler, yalnız büyüklere ve ku,·-
man propagandası tarafından (Arkası 5. inci •ayfada) 

İngiltere aleyhinde kullanılaca- ABİDİN DA VER 
ğı şüphesiz olan sözler söylemek- _ --·-
ten kendi nefsini menederdi 

Kont Dnrnley, İngiıterenin . . 
kendi fikrince, şımdi) e kadar 
Ahnanya ile uzlaşmak lll'sa tla
rının çoğunu kaybettiği mütale
asuıdadır: •Hırısliyan aka.dinin 
emirlerine ıtt.i!Ja ederek kemli
ğe ıyililde mukabele etmenin za
manı şimdi, hali hazırdakı vazi
ye•te gelmıştir .• dedikten son· 
ra Kont Darnley, Bitlerin nok· 
tai nazarını izah etmiş ve sözü
ne şöyle devam etmiştir: 
•- Mii:;küliıttan çıkmanın bir 

çaresi vardır; o da, Hollandaya 
ve Belçikaya, yahut bitaraf di· 
ğer bir devlete, kendi nezaret • 
leri altında, serbest miizakerele· 
re gimıeğe amade olduğumuzu, 
söylemek ve hiçbir taahhüde gir· l 
meden, he-r iki tarafın faal b.ır 1 
anlaşma arLusu gösterdiği tak • 
dirde, bunun inkişafı ve kuvvet 
kazanması iımıdı mevcut oldu
f<una ıman beslediğimizi a,-ılat • 
rnaktır.• 

Alman denizaltı harbi 
muvaffak o lamıyor 

.Yazan: Abidin Daver 
4 ilnc::ö: sayf3.mızda 

Ascar Wilde faciası 
Yazan: Se:arnı izzet 

2 inci sayfamızda 

F. .. d f ! 
ın mu a a ası uzunı 

1 

müddet devam edebilir 1 
Yazan: Kemal Koçer 

3 üncü sa1fam1sda 

Bunlardan başka iç sayfııla-

rımızda: Osman Cemal, Ha-
mit Nurinin yazılarile, Sela
mi İzzet'in nefis bir hikayesi 

Kont Darnley, bu cereyana 
kapılmak tehıikcsine maruz bu
lunan kiiçiik bitaraf milletlere 
karşı İngilterenin bu suretle va
•ifesini yapmış olacağı kanaatin
dedir. Ve fikrince, İngiltere bu 
miiletlerin, yaklaştığını dehşetle 
ıördükeri {eliketıen, onları kur - l n i bulacaksınız. 
larmaia muvaffa k olahilPr,.ktir. · 

, -

- . ' 

Bü7Uk deniz muha.rf'besine qtlrik elnıf'k Ü.Zf're Amiral Graf Spre'niıı 

yardımına. 'koşan Alman eeJ) llurvaz.~rlerlndt"n Amfral Shf"cr 

Londra, 17 (Radyo ) - Graf kişiyi l\fontevideo limanında de-
Spee kruvazörü mahalli saatle mirli bulunan Alman şilebi Tor-
20 de • lontevidı·o limanından kamaya aktarma eden ""P krü-
çıkar çıkmaz kendi mürettebatı vazörü Rio de Janeiro limanır.a 
tarafından batırılmıştır_ girmiye muvaffak olmuştur. 
ROMA RADYOSUNA GÖRE !' Montevideo, 17 ( A.A.) - Ad-

Roma, 17 (Rad~·o) - Son ha- mira! Graf Spee'nin, mahalli sa-
berlere göre mürettebatından 700 (Arkası 5 inci ı<aJfada) 

lngilizle r, Finlere 
yardıma hazırlan.ıyor 

Finlandiyada Kırk beş 
bin Sovyet askeri öldü 
l~ühimmat ve silah temin edi
lir$e Sovyetler mağlup olacak 

Stokholm, 17 (A.A.) - Nl~a D•«
llrt Allemanda gazetesinin Ftnlandl
yadaki muhabiri, ~us ordusundan ("O 

an 45.000 a~kerin öldü,tunü, fazla o
larak, yüz bin askerin d.zası dondu
ğunu haber vermektedir. Toprak don .. 

mu!'f olduiu içi.?, binlerle ölüyti göın
rnek imkinsır:hfı, ilkbaharda, kor
kunç salcın h:ıstahklar ('ıkması endi
. esini uyandırıyor. 

Flnlandiya. askerleri, memleketle
rini istila. edenlere karşı kin besleme- ı 

Jerine ntmen, SOTYCt ordusu ilıne-

raı;ının, efradı ölume sürüklemeleri 

karşı. ında nefret duymaktadırlar. 

Finlandiya şlmalindrn &'elen ha

berlere gore, bas kumandanlık Fin

landiya - Sovyet hududunda k:itn 
Tornea ~t"hrlnin tahliye!-ıi l'mrtnl ver

ml'jtir. Sebebi, Petsamo mıntaka.,.ın

da, adetçe çok a. atı ol:ın Finlandiya 
kıtaahna karşı harbedrn Sovyet kı
t.a.Jaruııo daha tlerJyr .(ftmtleri ihti
malidir. 

(Afkasa 5 inci sayfada) 

• 
lngiliz tayyareleri 
Almanyayı bomba 

.., 
yagmuruna tuttular 
Alman mayn ve hava üsleri 

kısmen tahrip edildi 
Londra, l 7 (Hususi) - İngi· 

liz hava kuvvetleri tayyareleri, 
16-17 Kanunuevvel ~. Fri
sonnes adalan üzerinde uçmuş
lar, mayn dökücü düşman tay • 
yareleri üslerine bombalar at • 
m1şlardır. 

Harp baŞ!angıcın<lanb..!ri gö • J 
riilmiven miktarda bomba atnı1ş. 

!ardır. Üslerin kıs~n tahrip edil 
<lif:i muhakkak sayılmaktadır. 
Bey8'1'lname atnıakın birçok mü
nakaşalara sebep olan İngilizle· 
rin bu bombardımanı çok şid • 
dctli ve bir ders mahiyetinde ol
muştur. 

.(Arlı .. ı 5 inci sa7fada) 

Reisicumhur Sıvastan ayrıldı 
. 

Zagrepte 
kan l ı nii
mayişler 

1 kişi öldü, 17 
kişi yaralandı 

. 

Zagrep, 17 (A.A.) - Bu sabah 
Split'de f'ereyan •dr:n komtıni.'t te-

1 
Lahi.ırü t n~. ·ınd.1. r.abıta, nıima.~ i"'('t
lere, datılmaları emrini vernıi se dn., 

rcivolver1erle hutuma maruz kalmış 

ve l!iilıüı i.ıı;r;timaline mecbur olmuştur. 

~ki bir rürumden dolayı esasen mah
kômiyeti bulunan bir komUnt .. t nü
ma.yi .. <'I hlmiJM, yrdl k1ımünh.t yara.
lannu tır. Polls mt>morlarınd~u bf' l 
atır olmak uure on yar.1.h vardır. 

' ,. 
,. *.. .. .. , 

• -----~ 

Norveçte de 
harp kabinesi 
teşkil edilecek 

Milli ittihat kabinesinin 
kurulma sı bekleniyor 
Amsterdam, 17 (AA) - Nor

veçte, sene~ı bayramından son
ra, daha geniş mrkyasıa bir mil· 
ili ittihat kabinesinin teşekkül et
mesi bekleniyor. Oslo'dan Es • 
sen'de ç.kan Nazi organı Natio
nal Zeıtung gazetesme gelen bir 
habere gÖre, Hariciye Nezaretin· 
de ve harlriye nezaretinde bir 
deği~ildik olacak ve harbiye ne
zareti bir general<> tevdi edilecek
tir. 

Ankarada tasar
. ruf ve yerli mallar , 

1 haftas ı mitingi 

Mitinge binlerce kişi 

iştirak etti 

REİ~iCUMHURUMUZ MİLU ~U i MET İNÖ!'."Ü 

Sıva., 17 (A.A.) 
- Reisicumhur j,. 
met İnönü Erzu
rumdan Sıvasa av
detinde mühendis· 
)erimize karşı duy
duğu takdir hisleri· 
nl İnşaat Müdürü 
E. Sunguya ~tidekı 
tanda ifade buyur-
muşlardır: 

•- Errurum dr
miryolu &"uzerciht
nı ikmalden onra 
tetkik etmek bana 
ha.kiki bir z~vk vr 
&e\'lnf ,.:erml tir 
l\frmlek<'tlmlz, u 
mumı bunye 1 lti
b:.ırlyle irı7ahdır. 

Biz.lm memlekettfo 
yapılan 'iimendiff'r 

hatları ten Alemi
nin dalma dikkati• 
ni <'ell>l'dtırf'k er
ler olmu~tur. {i~y
ve • Karaköy par 
caları eskldf"n tak~ 
dlrlıe ryredilirdl • 
T o r o C"UZtV ... 

l-ı aınız b d tıı 
bulun dünyada !lt"! -

C Son 5. lncıde' 

Garp cephesinde süngü 
muharebeleri yapılıyor 
Bir taarruzda A lmanlar ağır zayiat ve 

birçok silah ve mühimmat verdiler 

Dün altı vapur ba t tı 

Ankara, 17 (iKDAM Muha-
birinden ) - Ulusal ekonomi ve r '. . ' 
artırma kurumu , artırma ve yer· 
li~~llar h~tası ı~ü~asebet il~. bir • ,lm&Jı ll•rl lıaral<ollarına ,..en. up neferler 
mıtıng tertip etmıştır. Bu muna· 
sebetle yüksek gen~ lise ve 
or tamektepleri talebeleri, esnaf 
cemiyetleri saat :U te Samanpa
zarında teşekkül eden alayın ö
nünde yanda milıika olduğu hal
de Ulu s meydanına gelinm iş ve 
abideye çelenk kondııkton son • 
ra nıerasime isti kl ii l marsile baş· 
lanmıştır. Yüksek talebe namı
na, tarih fakültesinden Nermin, 

(Arkası 5 inci ••1fada) 

Vekili Ticaret 
Ankaradan geldi 
ihtikar la 

cadele 
nasıl mu. 
edilecek 

(Yazı s ı 2 inci sa,·fada) 

P\Uis, 17 (A.A.) - Fransız harp 
tebliği: 
Dü~man, saat 6,15 e doğru Mo

selle'in şarkındaki me'Vzilerin • 
den birine karşı bir baskın yap· 

mak teşebbüsünde bulunmuş 
tur. Bu baskın, topçu istihzara • 
tından sonra ,.e bataryaların, a
ğ]]" mitralyözlerin himayesi al • 

(Arlı:ası s wı oa1ta.ıaı 

Kont Cianonun 
nutkunun akisleri 

• 
Fransada, ltalga Hariciye 
nazırına cevap hazırlanıyor 
İtalya Hariciye Nazırının evvelki gün söyledJ!i nutuk A".!"'P 

ve Ameriknda bir takım tefsirlere yol açmı~tır. Cianonun ~,uı 

etrafındaki akisleri bildiren telııraOar 3 üncii şahfam11r'~·· 



!llAYFA ! 

BUYUK TARİHİ ROMAN: 4Gllı-• 

GENÇ OSMAN 
Yazan: M. Sami Karayel 

Devh!lti tutan yegane cür' etkôr 
adam, Sun'ullah efendi idi 

- Ca nbulat u.deJer, ecdadım Ya .. 
vuz ~uıta.n Selim devrlııd.enberi dev .. 
Jet ve mJIIe&e bunca hizmetler · et
nılı; ı •azımd.andır. Vücutlarwa ha
lf"I gı hues.lnl kat'iyen tecvlı ede-
m cm .. 

Sun'ullah efendi, pa.dlşahın kadın 

·atmaiiyle harekete gelditlnl anla
' ıı 'fı Bu hareket yine ecnebi ruhu 
\1 Koca J\.l11rat ..P~a tle kendislnln a
lc, hinde idL 

Ç.ekinmedf'n cilr'eUe mukabele et .. 
ti : 

- Padlşa.hım; Canbulat sadelertn 
h..ı.inlikleri i.şikirdır- Kırk btn kişi ı .. 
le devlet &Skerl ü.ıerlne yürümüşle.r
djr •• 

- C.nbıılal udelerl bu ıı..ıe &'ell
ren kimlcrdır? 

- Bizzai kendllertdJr padişahını; 

namlanna hutbe okutan, devleUere 
se.fir'ler 70Ua,.1p nimı hü.nıa.Jıuılarıuı 
hice sayan bunlardı"-

- Tahrik edip bıı hale ıretlrenlerl 
cezalandırmak cerek.~ir-

- Tahri.lı: edeııler eeularm1 bul· 
dular. 

- •••••o•• 

- Koca Murat kulunuz, rüşvet a
lann kılıçtan ıı;°'lrmlşllr. 

- Daha, hlo bir şey yaptl.ınaJDJf· 

tır. Kınalı oğlu, &alender otlu Bur
sa ve civarını yatmalayıp dururlar

- P&ILfabım, bunların da hakla· 
nnd&o peyderpey gelinecektir .. 

- Kalender oğlu, hakll.mda ce.re .. 
yan eden ma.hremiya&t.an neden ha
berdJ.r deflllnı? .. Ben, sahJbJ saUa.n.a
trm •• Bn: ne demektir? 

Şeyhullslim, padişahın bu iMieri 
~ka~uıııda ne d17eceğinf pşırnıqh. 

Acab>., paıf4ab bunu nered6n lıaber 
alııuşlı? Sükôl eti~ 

Sultan Alımel, hlddeUe sözlerini 
tekrarladı: 

- Elendi, neden cevap vtrmez.sl
nfz? 

Suıı'ullah efenıll, cüretl ele aldı. 
Ve multabete e\11: 

- DeYlel lcabı, yapılan J'&Pıldı.. 
- Ben, neden haberdar deflllmf. 
- Padlşabım, Koca l\Iurat lıulunu-

oa mührü hümayuıı tesllm edlldlil 
ıamuı fermanı hümayunlarında müs
takilllilrey oldutu musarra.hlır. 

De:rlnce. Sultan Ahmet büsbütün 
fileden. gakt.t. Gaıeple baiırdı: 

- Bll&'linden itibaren lermanmu 
seri aldım... 

- İrade padlşahmuz efendimizin· 
dir. Fakat, böyle yan istiklil Ue, de
iU Koca Murat kuJunuz, biç bir vezir 
bu isUerle bap çık.am.u. 

- Devlel veztrsb; kalmaz.. Kapı 

kulumuz hamdolsun nice dururlar?. 
- Padişahım, kapı kallart, asker

likle mehlt olmtyanlardan mürek
keptir .. Böyle meham. ümuru askeri
yede kudret ibrazından uzaktırlar •• 
dedi. 

Padişah, San'ullab efendinin, bu 
cevaplarına dl. kıımı~h. Çünkti, ka
pı kulu doğrudan doğruya padişahın 
maiyeti idi. 

Fakat kapı kain Jıep ecnebi de-vşi:r
mesi bulunuyordu. Muradı Sall.$ dev

rinden beri bu nesil belirsiz, tecrübe· 
siz herınere fierdarhk, vezirlik tev
cih olunarak devlet idaresi altüst ol
muştu. 

Şeyhulislim, padi.ı;aha., kapt kola 
efradıum biç bir ,eye yaramadığını 

zımnen aol.ı.Lmak ls'fyordu. 
Lakin, ecnebi kadınlar elinde esir 

olan bu bevl padişahlara milli dava· 
71 anlatmak: milşküldö. 

Padişah; şeyhullslil.mın son muıu.
belesine cevap ve-rdi: 

- :n.talyett büma7unumda bulanan 
bendeginm her b1rl devlet ümu.runu 

1 ledvtre klfa:rel edecelı: lecrilbe:rl ıı..
bcliı'ler~ 

- Mwrm fethinden beri, devlete 
hizmet ibrazından geri durmayan Can 
bulat ndeye at ile muamele ey lem ek 
cerektlr. 

- Ve, Canbulat zadeyi affı f&ha
neme mazhar kıldım-

- Derhal .. ııaneı allyeme reıme
slnl ferman eylerim.. 

- Amcası Haydar kııluma ela bu 
işe memur ettim... 

Dedikten sonra, divanı terkedip 
&'itil. Vezirler, rical blrlblrlerlne ba
ka k~ldı. Herkes blrlbirlne derununu 
açamıyordu .. Şaka delil, l>ir cnirika-
7a kurban olu11 kellesi l'iderdl. 

Devleti tutan 7egii.ne cüretkii.r a
dam. Sun'ullab efendi isJI. Eğer, onun 
2onı ve cetidetl olmamış olsaydı, kim 
bilir daha ne facialar o~ktı. 

Sada.ret kl.7Dlakamı, padişahın lra
deslnl :verine gefümekle mükellefti. 
Padişah, mülkün sahibi, lstedltlnl ya· 
pa.n bir şahsiyetti. Onuıı iradelerine 
karıp konamazdı. 

Halla, padişah lradeslno ••YhUllS· 
llmlar bile mukabele edemezdi. İşı 
bir kere, padişahların aizındon söz 
çıkmamış olsundu. Söz çık,ıktan son
ra. iş itlen ceçmlştL 

İradel tahaneye muhalif ıı..rekel 
edenler. şer'an btlo1unurlarch. Çün
kü, padişahlar lıalilel nı:rl zemin 1-
dller. 

Halife aPındao çıkan sözler, ltl-
nuız kabul olunmak l'ertktL 

Sun'ullah efenıll, tesplhlnl ı;ekerelı:: 
- Liha.vte, 

Okıı:rarak dlvandaıı ~ıklı. Alına 

binerek llibı lemya reldl. Zavallı 

hoca mwıtarlplL Elinden bir şey reı
mi,.ordu.. Padişahın et.rafı kadınlı. 
erkekli hep ecnebi idi. Ricali devle
tin ekserl:rett de ecnebi oldoiunclaD. 
7apı1acak bir şe7 kalmı;rordu. 

Padişah, sarayı hlimaywıa ccllr 
&'elmcı, kızlar atasını oaiırttı. Ve şu 
iradede bulu.udu: 

- Canbulat zade Esklşehlrde imiş, 
derhal haber 701layın isltaneme ıel
aılnler •• 

Zaten, kaymakam padişahın irade
sini Esktşehirde bulunan Canbulata 
eriştirmek üzere blrlslni yola çıkar
mıştı. 

Canbulata bir de sarayı hümayun
, dan adam yollanıyordu. 

Devlel lobıde ayrıca bir devlel ku
raıır sikke basan, sefirler yollayan, 
namına Osmanh padişahlan gibi hut
be okutan Canbulat. .tfolunuyordu, 

Mah Fil'1lZ rolünde muvaffak ol
muştu. Hem Koca Murat. paşanın nü
fuzunu kırmış, ve hem de şeyhuJJs
limm afzma ot tıkamıştı, Bu hmzır 
herifler mevkii iktidarda oldukça ro
lünü oyruyamıyacaktı. 

llelkl de Mah Peykerin elin~ kur
ban Z üşecektl. Veyahut, Abaze Sul
tanın esiri olacak, oğlu Genç O "Dil· 

nın cenazesine &eyircl kalacaktı. 

Mah Ffrnı, sabırsızlanıyordu.. Sul
tan Ahmedin divanı hümayunda ne 
yaptıklarını anlamak ve bir an evvel 
yürefinl leskln hınıında idi. 

Fabl, bllmlyordu ki, her şey isle· 
dlflnden ili olmnştu. Geııç padişah, 

her şeyleri yapDUŞ, ira.delerlnl ver· 
mlşlL 

İşini bitiren Kuolar apsı ııok reç
meden sultanına koştu. İkJ fettan ve 
sehlrU 7dan bat sarayın karanlık ku· 
llslerl arasında fısıl f.ısıl kouuşuyor

lardu 

[Arkası var] 
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İlkbahar güneşinin neşesi sa -
ndir; iıısan boyuna, manasız ırui.· 
ıııas12: 

- Aman hava ne güzel! 
Demek ihtiyacını duyar ve mü 

tE.madiyen ayni şeyi söyler. 
Ressam Mihri tekli! etti: 
- Yemekten sonra koruluğa 

çıkalım mı? .•• 
Bu teklifi derhal kabul etti· 

ler. Yol yürümesini sevmiyen, 
bele yokuşa hiç tahammülü ol· 
ırnıyan Nimet hala 'bile bu gezin
tiye iştirak etti. 

Kahvelerini içer içmez hemen 
fırladılar, Şevket: 

- Haydi dedi., ~l kolay baz-

mettirir. l 
İngiliz dekoratörle Alman se-

ramist te onlara iltihak etti. Res
sam Mihri bı.raz İngi.lızçe bili -

y-0rdu, İnı;ıiliz de biraz Fransız
ca bildiği için anlaşmak kolay 
oluyordu. fakat Alınan semira
mist ile konuşacak ancak Pertev 
vardı. Fakat Pertev hiç oralı ol· 
muyor, Selma.yı koluna takmış, 
mümkün olduğu k.adar kafileden 
uzak kalmağa çaLşıyordu. 

Y amaçalra doğru, ağaçların a
rasından yükseldikçe, boğaz, bu 
yeryüzünün en gü:re.l yolu, ba:ri
kulade güzelliği ile, renk renk 
sularile, tepeleri, düzlükleri, kı
yıları ve yamaçlarile gözlerin ö
nüne serpiliyordu. 

İngiliz hayrandı.. Alman bir a
ğaca dayandı, gözlerini uzakla,
ra dikti. İrııgiliz yere uzandı, 
gözlerini e:ök yüzüne taktı. 
Resşam Mihri iki ahbabile yü

rüyor, onlara: 
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Sıhhat Vekili Ticaret Vekili Paşabahçe 
tetkiklerine dün Ankaradan şişe ve cam 
devam ediyor şehrimize geldi,/ abrikası 

Hulusi Alataş gazi 
antepten Maraşa gitti 

Antep, 17 (A.A.) - Sıhhaıt ve 
içtimai muavenet vekili Hulüsi 
Alataş dün şehrimize muvasala
tın. m üteakip has~aneleri, tra
hom dispanserlerini belediye, 
cocuk dispanserini, et, sebze ha· 
!ini, mcyva pazarını, mezbahayı, 
veni mezarlığı ve bütün sıhhi 
müessese ve teşekkülleri gi>ze • 
rek teLkikatta bulunmu.ştur. Sıh· 
.lıiye Vekil.imiz meydıan.a getiri· 
len bu eserlerden ve s ıhhi saha
da başarılan işlerden memnuni
yetini izhar eylemiştir. Akşam 

.:lodiyenin şerefine verdiği zi • 
yafetten sonra sıhhat ve içtimai 
muavenet vekilimiz Mara.şa git· 
miştir. 

-----o,o----
IE. KON OM I 

Muğlada Ekonomi ve 
arttırma haftası 

Muğla, 17 (A.A.) - Ulusal e
konomi ve artırma haf<as.ı mü
n.asebetile dün ,burada tezabü . 
rat yapılmış ve bu tezahürata 
bütün mektepler ve kalabalık 
bir halk küllcsi iştirak etmiş • 
tir. Merasimde Atatürk an. tına 
çelenk konmu'i ve heyecanlı nu
tuklar söylenmiştir. Bundan son
ro mektep talebeleri ellerinde 
ekon-0miye ait levhalar ve band
Jar olduğu hald şehri dolaşmış· 
lardır. 

---o-
MAARıF ------

Okuma seferberliği 
Muş, 17 (A.A.) - Halkevi tar 

rafından şehrimizde oku,nııa bil
miyen v.atandaşlara okuma ve 
yazma öğretmek için dershane. -
1er açılmış ve tedri.S>ata başLan -
mıştır. Bu dershanelere devam 
edenlerin defter kalem ve ki -
tap ih tiyaıçlan Halk evi tarafın. 
dan te:nin edilıııi.ştir. 

Hamiyetli bir vatanc'aş 
Gümüşhane, 17 (A.A) - To

rul kaza merkezinde iru;asına 
başlanan tam ie~ath ilk okul 
binasına yaril.m olarak Mustafa 
Topçu .ad...ın.<la bir vata-ndaş in -
şaat yerinde teslim etmek sure
tile bina·nın bütün demir leva
znnını temin ey ]emiştir. Musta
fa Topçunun bu güzel hareketin
den dolayı valimiz bir teşekkür 
mektwbu göndermiştir. 

MÜTEFERRiK 

Ekspres geç geldi 
Dün sabahki konva-nsiyoııel 

treni tam vaktmde gelmiştir. 
Halbuki sen;plon e.kspesi beş 

saat gecikere.k ancak Öğle va:kti 
gelebilmiştir. 

Bu ,ötam, ekspres treninin Yu
gos.avyada bekletilmesinden ileri 
geldigi bildiriliyor. 

---0---
İzmir parti kongresi 

İz.ıni!r, 17 (A.A.) - Cumhu -
riyet Halk Pa.rtisi İzmir mer -
kez kazas1 senelik kongresi dün 
gece Halkevi salonunda, toplan
nqtır. Va!~ belediye reisi şehir 
ve vilayet meclisleri azası ve 
birçok partililer içtimada hazır 
bulunmuşlardır. 

- Şu noktadan bir peyzaj 
yapılabilir! Diyor ve renkleri 
anlatıyordu. 
Boğazın renklerini tespit et· 

ımiye imkan yoktur. Hilkat.in 
.Pezenerek yarattığı bu diyarın 
insan yapısı boyalarla tebarüz 
ettirilmesi muhaldir. 

Bay Şevket bir az aşağıda, 
oğLu ile konuşarak sig·arasıını 
tellendiriyordu. 

Selma, kafileden ayrılmış, 
başını bir ağaca dayamış, du
ruyor, bir şey düşü.nmediği za
man düşündüğünü düşünüyor

du. 
Bir aralık kulağının dibinde 

Pertevin sesini duydıı: 
- Semi, seninle şöyle herkes

ten ayrı, biraz daha yürüyelim 
•• mı. 

Selma döndü, bai(rından ko
pan bir nazarla Pcrteve baktı, 
sorn-a koluna girdi: 

- Yürüyelim! dedi. 
Pertevin sıkı sıkı koluna ası

lar.ak yürüdü. 
-6-

Uzaktan uzağa, Şevketin: 
- Ne o Nimet voruldu.n mu? 

ihtikarla nasıl muca
dele edilecek ? 

Fabrikanın istihsalatı 

yüzde yirmi artırılıyor 
Tieoaret Vekili Nazmi Topçuoğ- Paşabahçedeki şişe ve diğer 

lu, vekalet teşkilatlandırma u- cam mamulatı fabrikasının ge -
mum müdürü ..3ervet ve dış ti - nişletilımesi kararlaştır.lınıştır. 
caret dairesi reis muavini Ce • Bu maksatla 17 ton cam ha-
mal Ziya ile birlikte dün saıbab murunu almağa müsait yeni bir 
An.karadan gelmiştir. kazan dairesi vücuda geti:rilıni'· 

Vekil, g.azetecilere ·bulunduğu tir. 
•beyan<>.ta demiştir ki: Böylece fabrikwıın :istihsala • 

•- İstanbulda iki gün kalaca- tı yüzde yirmi nispetinde arttırı-
ğım. Bu müddet içinde bilhassa labileceği.nden memleket ihtiya-
ihtikar meselesi, ihracat ve it- cının mühim bir kısmını kaT'iıla· 
balat işleriyle meşgul olacağım . ı mak imkanı elde edilmiş olacak
Yeni kurulan ihracat birlıklerile tır. 
de tema.s1arda bulunaca~.m.• Fabrikanın yeni kısmı yakın· 

da faali vete geçirilecektir. Hayat pahalılığı ve ihtikarla 
mücadele bahsi üzerinde vekil 
şu enteresan sözleri söylemiştir: 
•- Alacağımız tedbirler jan • 

darına tarzında değil, tamamile 
iktısadi -0lacaktır ve muhakkak 
ihtikann önüne geçeceğiz. • 

Nazmi Topçuoğlu, yarın şeh· 
riJnizde tetkik ve temaslanna 
başlayacak, ticaret odasında ken 
disinin işti~a-kile ımühim bir top
lantı yapılacaktır. 

Teşkilatlandırma müdürü Ser
vet, dış ticaret reis muavini Ce-
mal Zıya ve bugün Anka.radan 
gelecek olan iç ticaret umum 
ımi:iı.ürü Cahit Kerim bu içti
maa iştirak edeceklerdir. 

İngiltere ve Fraıısadan mal ge
tirtmek ve mukabilinde bur.a • 1 
dan ihracat yapmak hususunda j 
tacirlerimizin maruz kıaldıkları 
güçlükler izale edilecektir. Hü • 
kfımet, bu ımemleketlerle yapı· 
lan anlaşmaların tat-bikini güç • 
leştiren engelleri ortadan kal • 
dırmak iç·n muvaffakıyetli te • 
maslara devam ediyor. 

Su engeller kaldırılınca Fran· 
sa ve İngi!tereyle ticare:imizin 
çok geni!;liyeceği ve kolay laı;aca
ğı bildir.lıyor. Evvelce Alman -
yaya gönderdiğimiz 'başlıca ihra· 
cat maddelerimizin İngiliz ve 
Fııans ız piyasafa·rında alıcı bul· 
malan temin edilmiştir. 

Arabanın altında kaldı 
Edi:rnekapda, sokakta oyna • 

makta olan Nezihi ad .nda bir ço
cuk sokakta oynama.kta iken ü
zerine devrilen bi:r yük araba
sının altında kalarak muhtelif 
yerlerinden yaralanmıştır. ------...... " 

SORLtYORUZ ! il 
Bira buhranı \ 

devam ederken 
Bütün gayretlere rağmen 

bira buhranının önüne geçile
medi, bira buhranı devanı et
mııktedir ve anlaşıldığına gö
re devam da edecektir, Bunda 
hiç kimsenin suçu yoktur. De
mek ki, Ankaradaki Bira Iab· 
rikası, memlcketiu bira ihti· 
yacını karştlıyacak kadar bi
ra çıkaraınıyor. 

Acaba metn1k duran Bo • 
monti fabrikasının satın alınıp 
işletmeğe açılması ve bu su· 
retle bira buhranının onıınc 
geçilmesi mümkÜP dei\'il mi· 
dir? Diye 

Soruyoruz! 

Diyen sesi duyuldu. Alma-
nın: 

- Ooo. Zerşön! .. 
C-Oşkunluğuna: 
- O!rayt! 
Diye mukabele eden İugilizlu 

nidası duyuldu. Ressamın karı
sına: 

- İnsan böyle güzıelliklerin 
ka.rş:sında galeyana geliyor, 
sonra aczini idrak ediyar! 

Diye yanıp yakıldığı işitildi. 
Sonra sesler kesildi. Hiç bir şey 
duyulmaz oldu. 

Per:evle Selına, ağaçlarla ya· 
pa yalnız k.alıru.şlardı. 
Yukarılara doğru ağaçlar sey

rekleşiyor, fakat yürümek için 
patika bile kalmıyordu. Aşa,ğı· 
!ar top ağaçlarla bezenmişti. A
ralarından güneş altında pırıl 
pırıİ yanan deniz görünüy-0rdu. 
Uzaktan uzağa bir takanın mo
tör sesi aksediyor, kalın bir şi· 
lep düdüğü ha vayı parçalıyor, 
kuvvelli akıntıya yakalanan bir 
yelkenli, akar gibi sürükleni
yordu. 

Bir anda ortalığı bir çam ko
kusu kapladı. Dağ çiçekleri... tü-

Bunun için Macarista.ndan ça
ğırılıınış olan cam i.maıiıt müte . 
bassıslarından mürekkep dört 
kişilik bir usta heyeti aıleleriy
le -birlikte bu sabahki konvansi· 
yonel trenile şehrimize gelmiş
tir. Bundan ba.şka daha üç Ma· 
car ustasının getirilmesi muva· 
fık görülmüştür. 

-----00---

D EN l Z. 

8ir balıkçı motörü 
karaya oturdu 

Kosti kaptililın idaresindeki 50 
tonluk Ayanikola adındaki bü
yük J:ıir balıkçı motörü Sar.yer· 
de balıkçı Nuriye sipariş etmiş 
olduğu balıkları .almak için Bo· 
ğa.za gitmekte iken sisten yolu
nu kaybederek Rumelikavağı a
çwdarında kayalıklarda 'karaya 
oturm~tur. 

POLl'I 

Tramvaya atlarken 
Hasköyde oturan Salih Fındık·! 

lıda tramvaya atlamak isterken 
düşerek muhtelif yerlerinden ya· 
rala.nm;ştır. 

Motosik'et çarptı 
Mehmet adında bir gencin ida· 

resindeki mitosiklet Y eşilköyde 
Hayganoş adında bir kadına çar
parak muhtelif yerlerinden ya· 
ıraiıam,,,tır. Çarpışma es'1asında 
m-0tosikletten düşen Mehmet ya
ı:a.lanmıştır. 

Yangın çıktı 
Beyoğlunda Bursa sokağıııda 

2000 liraya sigortalı, Yusufun 
lokantasından yangın çıkıınış ise 
de sirayetine meydan verilme • 
den söndüriilınüştür. 

-..---O-

Meçhul li: hastalık 
İzmir, 17 (A.A.) - Son zaman

larda koyunlaroa görülen bir 
hastalığın mahiyeti henüz teşhis 
edilemem.iştıiır. a.-z::teler z.ıx.aat 

vekaletinin bu hastalığı tetkik 
ettirınek için bir mü teh.assıs gön
derereğini y.azmaktadırlar. 

~ 

Çorum parti kongresi 
Çorum, 17 (A.A.) - Cwnhu

ıriyet Halk Partisi merkez k.azıa 
kongresi dün top1anmış ve di
lekler üze.rinde görüşerek bun-
1arı karaıı- altına aldıktan sonra 
dlağılmışt.ır. Kongre r~esaisine 

·ba:.~larken büyüklerimize karşı 
tazim teuıhüratında bulunul -
muştur. 

men tümen patlamışlardı. Pem· 
be, eflatun, sarı, kırmızı çiçek
lıe:rle süsleruniş ağaç altlarına 
sanki alacalı bir seccade seril
mişti; irice n~lı bir Acem 
seccadesi.. 

- Bak Selma bize kanape 
h-azırlaırnışlar! 

Büyük bir ağaç devrilmiş, ko
ca gövdesi yerlere ser~ti. 
Bu kalın gövde sahiden bir ka· 
napc idi. 

Oturdular. 
Pertev: 
- Dinle Semi dedi, Boğa-zda 

ne zaman denizlerden akseden 
sesler duysam, eski, çl)k eski de
virleri hatil"larım. Bo.ğazın ya.l
nız ve sadece muhteşem bir gü
zelliği yoktur, ayni zamanda 
ı:ıuhteşem bir de tarihi vardır. 
Boğazın safasını Osmanlılar sür
müş Semi ... Şu yamaçlardan en· 
ginlere göğüs geren büyük, asır· 
lık ağaçlar bam. Yeniçerileri ha-1 
tırlatır. 

- Ne münasebet? .. 
- Tasavvur edemezsin Semi.. 

Biraz evvel şilepin boğuk. gür 
düdük sesini duyımca,, bir vaka-

Edebiyat 
,, . ,. 

Oscar Wilde f acıası 
Yazan: Selami izzet Sedes 

Şehir ll:ratnmmda tem.ıı edllmelı• 
te olan • ı: elpa.ze> müellifi Oscar 
Vilde, 16 ilk teşrin 1854 de Dablln· 
de doğdu. Anasıyle babası İrlaoda
nın es.ki bir ailesine mensuptular. 
Babası tanıoml!j cöz doktoruydu, a
nası muharrir, şair ve lhtlliilcl ir .. 
landanm çok ııopüler bir gazetecisi 
idi. 

1864 de, h&stalarmdan bir kadın 
Vilde'm babası aleyhine namusa te
cavüz davası açtı. Vilde'm aunesl, ko
casını· ırıüdafaa. için kadının aleyhi
ne neşriyata başladı ve bu neşrl,Jal
tan dolayı malıkimı oldu. 

Vilde mekteple ı.ıalışkanlıtı ile 
şöhret buldu; li.tlnce ve yunanca tah
sil etti. Yirmi yaşında Yunancadan 
alt.m mada17a aldı ve beş sene Oks
lorl'ta tahsilini ikmal edebj!mesl için 
kendisine tahsisat verildi. 

* Okstord kültür ve bllı;l kaynağıdır. 

En meşhur kolleJl de cMa,delen Col· 
tege .. dlr. İngtlterenfn en asil ailele
rinin çocukları bu koll~de okurlardı. 

Vilde bu muhitte de kendini tanıt
h ve sevdirdi. 1876 da babası öldü; 
arkaS'Ulda pek az mira.s bıraktı, Os
car bu para. Ue Romayı, Ati.nayı ges
dL tJ:niverslteyl bitirecefi sırada o 
del-·rin en büyük edebiyat mükiifah
m ka7.a.ndt ve bir gece Sheldonion 
tiyatrosunda., İncilterenln ~ münev· 
ver tabakasın1n önünde «Ravema» 
adlı manzumesini okudu: hayata. al
kış tufanı ne g-lrdl. 

* Vllde o 'l:ama.n 7irml dört 7aşın .. 
dadır. Londraya yerleşti. Parasızdı, 

fakat lükse mt-yU vardı. Elfnden her 
şey geliyor, ancak para kazanmak 
gelmiyordu. Gazetcelllfe başladı. 

Yüksek mnlıJUere girip çık.17or, müm
kün olduğu kadar ç0k kişi tanıyor, 

muhakkak tiyatroların ilk temsille
rinde bulunuyor, methedip göklere 
çıkardığı kadın sanatkirlarla dostluğu 
ilerletiyordu. O devrin büyük edipte .. 
rlyJe ahbap oJmuştu. Ara.da sırada da 
gençlik meeıntıaJarmda şlirJerini neş
rediyordu.. 

1881 de şUrlerinJ bir araya topladı, 
kitap halinde bastırdı. İlk !ahı birkaç 
C'iin içinde satıldı, dördüncü tabı Ü(' 

dört hafta z.:ırlmda kapışıldı. Artık 

bütün İngiltere Vilde'ı t&ıu.J'ordu. 
meşhur olmuştu. 

Vilde'ın burnu kaf dağına :rüksel
mtşU. Seyahate giderken: 

- Kaydetfüecek bir şeyiniz var 
mı? 

Diye soran giimrök memıırlanna: 
- Deham var! ce.vabını veriyordu. 
Tabi Harper kendisinden yüz bin 

kelimelik bir- eser ıstedlğl zaman şöy
le mukabele etti: «.İmkansız! İn..-Uiı: 
dilinde yüz bin kelime yoklur!» 

Uzun saçlı, kısa. elbiseli, yakası 

dalma çiçekli ge2en bu pir ye mu
harrir herkese meydan okuyor, her
kesle alay ediyor. önüne geleof hlo
vediyordu, 

* Bir gün İrlandalı bir avukatın kı-
zı Miss Coııstance Lloyd'i taıudı. Kı· 
zın oldukça parası vardı. Evl~ndi ve 
Londranm en şık mahallf'lerinden bl· 
rlne rahat rahat yerleşti ve küstah· 
hfını bütün bütün arttırdı. 

Bir ziyafette, loptan aldığı içlo ken .. 
dlsine (,'Ok ucuza mal olan şarabını 
metheden ev sa.bibi baya.na: 

- Kadınlar şarap alış verişine 

kalk.ınamalıdırlar, sizi aJdatmı.şlar, 

bu şaraba bu kadar para değmez! de
di. 

Eo Jyi yüz eserin han _ı;oilf'rl oldu
fu.nu soran blr ankei muharririne: 

- Size yüz escl' saymam imkin· 
sızdır, çünkü beıılm lopu lopu beş 
eserim var! cevabını verdi. 

Blr escrbıl alkışhyan balkm karşı· 
SlUIL çıktı; 

- Teşekkür ederim, dedi; ıörü,.o
rum kf siz de benim takdir ettiilm 
kadar eserimi takdir edebiliyorsu
nuz! 

Ona danlm17orlardı. Her :raplıfı· 

dan öbiır yakayıa seslenen Yeni· 
çerinıill sesini duyar giıhl -0ld:um ... 

Semi dalgındı, sordu: 
- Süleyman kanuni devrin • 

de yaşamak ister miydin Per -
tev? 

- Bilınem ... Herhalde kahra
manlık devri olduğu muhakkak. 
Ancak Süleyiffian Kanuninin ka
nı hala damarlarnnl7.dıadır. Biz 
gene ayni kahraman insamla,rız 
ve .ayni kabranw.n insan olarak 
yaşıyacağız. 

>Btrıaz düşündü, sonra göğsü -
nü kıabartit: 

- Kahram· .. nlık güzel şey Se
ııni... Kendimi büyük bir harp
te, va tan uğwrun-a çarpışırken 
tasavur ediyorum. Bir bölükle 
bir düşman fırkasını püskürtü • 
yorum. Terfi ediyorum. Genç yaş 
ta gener.al ünifirması giyiy-0rum .. 
Ne bileyim, istersen başııındıa, ko
ca bir kavuk, üstümde saıınur 
kürkle beni tasa'VVUI' et... Sen 
de dört pe.şli entari, başında dan
telalı hotoz ..• Nasıl, bu kıyafot 
ı;izel mi? .. 

Selmııı gülümsedi: 
(Arkası Yllr) 

nı. her aöyledlilnl hoş görüyorlardı. 
Londn.ıwı en bii:rük kulübü Crab• 
be~ Club'e i.za oldu.. Tiyatro eserleri. 
Londrauın üo t.iyatrosunda birden 
o;rnanJ.J'Or, ona bol para temin edi· 
yordu. 

* 1895 nisanında Kueensberry mar .. 
kisi aleyhlne hakaret davası açb: fa .. 
ela bıırdan başlar. 

1891 de Lord Allred Douglas ile ta.
nıştı ve tanıştıktan sonra Oscar Vil
de ve AUred Douglas adı atbaşı be• 
raber anılmaya başladı. Arkadaşları
nın Bosie dedikleri Alfred, Kueens
ber17 markisinin oğluydu. Yirml ya
ımdaydı. Ana tarafından l\.lonttome
l')'lereı baba tarafından İskoçya kı .. 
rallanna mensuptu. 

Marki, Oscar'uı kötü bir şöhrell 

olduğunu da bildlilnden ofhına o
nunla görüşmemesini ihtar ettJ. Ço• 

cuk bu ihtara aldırmadı. F'a.kal O•· 
car De Bosie"nin münasebetleri dedf· 
kodu halinde dillere destan olm~· 
tu, nlha:ret bir de kll•P neşrellller. 
l\Jarki hiddetten deliye döndü, fak.al 
oflunu Oscardan ayıramadı. Bir gece 
Oscar'·n bir piyesi temsil edilirken U· 
yatro:ra gttU, sahneye havuç ve pan
car attı ve ertesi .cün üstüne ha.kare• 
timiz bir cümle yazdı, karlını Osca .. 
ra yolladı. Oscar da baka.ret davasa 
ikame elli. 

* 3 nisan 1895 de dava başladı. vn-
de'ın avukatı İngilterenln eu meşhur 
avukatı Edvard Clarke idi; mark.1 
genp avukatlardan Carson'u tu~muş .. 
tu. 
İlk eelse şöyle başladı: 
- Gayri aJıl.lki bıkllyeler yazdınuı 

nut 
- Edebiyat ne ahliki, ne de gayri 

ahlakiıfü. Edeb!yaı laalılil.idlr. 

Bu estetik meselesi idl Vilde ken• 
di sahasındaydı. Tezini kuvvetle mil• 
dalaa etti. Fakat ikinci celsede Car• 
son taarruza geçti. Oscar Vilde, Lon• 
lira.da ahliksızhiile tanınmış Laylor 
adında biriyle c-örüşüyordu. Carsoıı 

sordu: 
- Parkerl de tanırsmu1' 
- Evet. 
- Dost musunurt 
- Evet. 
- Siz ona Şarll, o ıfze Oscar dJ7or 

muT 
- Evet. 
- Siz Pa.rkerln her kapıdan ko-

vulmuş bir uşak oldufunıı biliyor mu 
idiniz? 

- Hayır, bllml7ordum. 
- Fakat onun okuması J&'ODA51 

olmad1ğını biliyorsunuz. 
- Evet. 
- lj!u halde sizinle Şarll Parlıer &• 

ra.sında ne münasebet var? 
- Ben genç. parlak, şen, ka7p .. 

sm lnsanl'ln severim. Ben sosyal se
viye farkı tanmıam. Gcnçlifhı soh
betlerinden o kadar hoşla.nınm ti, 
blr gençle konu'f]lla71 yaşlı bir &TU
kat tarafından sorıruya çekilmeye, 
tercih ederim. 

Fakat Carson sorgusana devam e
dlyor ve Oscar"ın hususi hayatına. 

dair ö:rle şeyler soruyordu ki, Oscar 
kekelemlye, kaçamakh cevaplar ver
mlye başhyor ve nihayet Oscaôn a .. 
vuklı müekklllbl müdafaadan ielıı 

kahyor. 
Jilrl menfaati i.mme namına hare

ket etmiş olan MarklyJ bert.et ettiri
yor. Ortada umumi ahlaka mul'aylr 
hareket eden Oscar VUde kalıyor. 

* Oscar Vllde'I, 5 nisan 1895 de tev• 
.klf etliler; Hollovay hapisanestne &'Ö• 

türülürken halk suratına tükürdü. 
Kçlalele rapten tahllyesf rcddedlidl. 
"'nostlan Fransaya kaçtılar. Yalnu Bo· 
sle hergün bir çeyrek ha.plsanede Oa
car'ı zi7aret ediyo,.du. 

Oscar, ahl3kı umu:mlyey-e m11p7ir 
hareketlerinden dolayı iki sene bap .. 
se malıkÜlll eıllldl. V.ndsvorlh lıapl
sa.neslnln kapısı afl]dı -ye Oscar Vll• 
de'ın üzerine ·kapandı. 

* Jlaplshımede yaı;ı:ran bizler ~in 
lıayatta ıstıraptan başka hadise :rok· 
tur ve zam.anı da ancak acı anlara 
böleriz.. Höcrelerde dalma akşanuıı 

alaca karaohlı vardır. kalplerimiz de 
alaca. karanlıktır.. Zaman ve fikir 
dairesinde harekel mevcul defUdlr 
artık .. İzdırap uzun bir indır; bu inı 
mevsimlere bölemeyiz... Bizim leln tek 
bir mevsim vardır: İa:dırap mevslm,t • .» 

İşle hapishanede bwıları yazıyor

du. 
Kueensburr7 markisi ıeretlne mıli

kellef bir ziyafet verilirken, şairin 
nesi va.r nesi yoksa hac.zedıli)J satıl .. 
dı. Oscar baplsbaaedekl alaca karan
lık böcrelerde eline kalem l'eçlrlnce 
7azıyord1L Alfred Dou11as•a yazdıh 
mektup «De Profandls• adlı eseridir. 
Ba eser, acının, lzdlrabın. yoksullu
i'Uıt kitabı mukaddesi sayılır. 

* 1897 de Vllde tahliye edDdL K3ml 
Ue iki ooeuğu İnglllereden «ltıntııler• 
dl. Eski dosilarından bir kaçı Osear& 
elbbe verdiler. Kansı anca il karnını 
doyuracak kad&r para l'Öndermtye 
bıışlad~ 

O.Car artılı: eski adını taşımak Is• 
lem.17ordu. SchuUen Melmoth adıy

(Arkas& 6 meı aaJ'lad&I 
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Kont Cianonun 1 İngiliz 
nu kunun akisleri işçi. . 

partısı • 
ltalgan siyasetinin tav.zih 
edilmiş olduğu söglenigor 

Park, 17 (A.A) - Hıavas: Sa
liıhiy.,t4 mahfiller, Kont Ciano
nun nutku hakkında dün akşam 
bu nutkun tamam n tarilıi ma
hiyette olduğunu ve harbe mün
cer olan beynel.milel hadiseleri 
İtalyan ooktai nazarına göre hi
kaye ettiğini söylemekle iktifa 
ooiyorlaı"dı. 

Ayni mahfillere göre, ayni ha
diseler hakkındaki F'ra.rısız gö
rüşü yakında n edilecek . bir 
•san kitap• la bildirilecektll'. 

Parı.., 11 (AA.) - l••ul Fran
sız, mahafiU, Kont. Ciano'nun nutku 
hakkında verdikleri hükümde lhtl· 
yatklr davranmaktadırlar. Bu malla ... 
fil, bu nutukta Uerl süril1mUş olan 
noktai nazarm Duce'rfin ef'aJ ve ha
reki.tına tamamiyle tetabuk etmek ... 
te olduiunu be7an etınektedlrl•r. 

ALnL\NYADA 

Berlln, 17 (A.A.) - Deulscher Dl· 
ensı, neııretınlt oldotu bir makalede 
Koni Clano'nuu söylemiş olduiu nul
kun bllhas. bqün bütün A'rrupada 
büküm sürmekte olan lblllilm se

bepleri hakkında mütalealan sebebl

le büyük bir kıymet ll<Usap etmekte 

olduiunu yaz.makta ve n&1tkun en ba

rı. noktalarına işaret etmektedir. 

fakalede nutkun iıaı,.an • Alman 
ılosııutunu yeni başlan teyld etmek

te oldu&u beyan edlldlkteu sonra İ
talyanın karada, dt'nl:ıde ve havada 

büyük bir devlet olması itlbarl7le 
menaClinl, şerefini 15tkballnl müda
faa etmek hususundaki sarıııılmaz az
mi lobnüz ettirilmektedir. 

İSVİCREDr 

Bern, 11 (A.A.) - Koni Clano'nıın 
nutku, İsvJcrentn her tarafında çok 
mmaıt bir tesir ha ıl etmit1tlr. 

llOllfANYADA 

:cilkrq, 17 (AA.) - Koni Clano
nun nutku, bütün Rumen mahafJJfn ... 
de ı-ayel mllsall tesir basıl rtmlştlr. 

AMERİKA DA 

Nevyork, 17 (A.A.) - Öfleden son
"• {lJkan büWn C"azeteler, Kont Cla
no'nun nutkunu, e-öze çarpan bashk-
1ar altında ne,retmcktedlr!er. 

Bu •azeteler, bu nutkun itaıyanm 
•b'asellııl tavzih etm!J olduhna tjll· 
re& eylemektedlrler. 

YUGOSLAVYADA 

Bcl&-rat, 17 (A.A.) - Koni Clano 

tarafmdan lrad edilmiş olan nutuk, 

Alman yanın 

bütun Yugo•la> mahafillııde bıiyük 

bir al.ika He kar~ıJacmıştır. 
Öi'ledL:n :sonra inUttar eden ıazete

ler, bu nutka blrint·i sayfalarını tah
sb ebnlşlerdir. 

:\IACARİ 'TANDA 

Budaprşte, 17 (.\.A.) - Akşam ı-a
zeteleri, Kont Clano'nun nutkunu bü

yük b lıklar altında tebarti:r rttlr
ınrkte ve bu nutku cihanıümul &.a· 
rllıi bir ehcmmi1 fti haiz diye tavsll 
eyJemektf"dlrler. 

BELÇİKADA 

BrUk~el, 17 (A .. ~.) - İtalyan ha .. 
rlrlye nazırJDJn nutku, Bel('ika saze• 
tc:lerl tarafından üç "iUtun halinde ve 

büyük ba~Iıklar :t.1tmda aynen ik
tibas ed.Jlmi..,ur. 

G11.zeteler, mütalea scrdetmf'mekte
ler:-ıe de nutkun mühim t>iimlt1rrlnl 
tebarüz ettirmektedirler. 

YUNA: 'İSTANDA 

Allna, 17 (A.A.) - Ökleden sonra

ki razeteler, Kont Clanonun nutııı:o• 

ııun geniş bir huliisa!'lını altı sütun 
ilzerbıde muaLzam ba Jıklar alhnd& 
neşretmb;lf'rdir. 

KA..'IADAD\ 

Otlava, 17 (A.A.) - Gazf'telerln 
son tabıları, B.om:ıdan alYDı oldukla
rı uzun telgrafları vr Kont Clanonun 

nutkunun ıtnl~ btr hulausını neşrtt
mekWdirler. 

İTALYADA 

Roma, 17 (A.A.) - Sterani aJan

s.ının dtpJomasl muharriri. Kont Cl

a.no tarafu1dan Irat <'dlJmlş o1an nnt

kun tarihin büyük ir . ayfa ·ı ve D.ı· 

çcnin Al·rupada. l'e bütün duoyada 

takip elmekte ohluiu bl.)aselin kuv

vetll bir lzahnamesl olduğunu yaz

moaktadır. 

&rlin, 1'1 (A.A.) - Kont Ciano-

nwı söyl mi'I oldu~u uuıkun siy~ i 

Alman mahafilinde t('vlıt t>tıni'i: oldu

ğu ilk intiba, bu nutkun ' er .. ay mu

ahedenamesi aleyhinde kuvvrtli bir 

iltihamname te kH ve İtalyan _ Al

nıan me51at birliiini teyit etınrkt.e ol

dufu rnl!rkezindtdir. 

BULGARİSTAKDA 

Sotya, 17 (A.A.) - Siya ; Bul~ar 

mabalılinde Kont Claııoaun nutku 

büyük bir memnu11iyf"tll" ıef<ilr rdH
mekt.edlr. 

Ordu Halk 
kararı kat'i imiş Partisi kongresi 
Yedi bir Polonya hü. 

kumeti kurulmıyacak 
Amslerdaın, 17 (A.A.) - Alıııaıı-

• Ta; velev ç0k küçük bir müstakil 
Polonya devleti ihdas etmemek b u 

sus-undakl maksadı resmen tasdik et
mektedir. Berllnde, Polonya umumi 

vallllilnln kati malılyetl bal• olduku 

ve Polonyalılarla yabudllere tahsis 
edlrecefl sö7lenmekfcdlr. Bu bükü
metln merkezi Krakovidlr. Ve Kra• 

kovf, Varşova, Radam ve Lublln 1· 
darı merkezlerine bailı o1mak üze .. 

re dört mülbakat.l vardır. En fazla 

miktarda. yabudl Lnblln'e yerlrşllrt
lecektir. 

---0--

Finlandiyaya sempati 
tezahüratı 

Bern, 17 (A.A.) - l'a2artesl gü
nü, İsl•içrede Nr-uchatel'de, Bern'de

kl Unlandiya elçisi B. Holsll'nln bu· 
zuriıl~ bir ~en1patl t ıahürli yapıla

caktır. 

lle&hıki ü.nivcrsiı.e:-1 profesörltrlu

dt-n Jan Louis Perret, taarruza kur
ban Flnlandiy'\d:ın b:ıhsedecektir. 

İngilterede hayat 
pahahhğı 

Londra, 17 (A .• 4..) - !\lesai neza
reti tarafından neşredilnıl!f olan lsta
th.tlttlrre llazarnn, harp ba .lanrıcın .. 

dan beri İngilterede lıay.ıt J>abahhh 
yüıde !i nispetinde arımı hr. 

---0--

Kaliforniyada zelzele 
Pasadoua, 17 (AJ\.) - Kallfornl

,·ada, saat 3 sulıırmdıı, yer ... arı:ımhJan ı 

hisscdllmiştlr. Zelzelenin merkeıl la
ı-omada oldufu za::uıedlllJ'cr. 

Ebedi Şef Atatürk'ün 
aı:iz hatırası anıldı 
Ordu, 11 (A.A.) - C.'umlıuriye' 

Halk partisi ordu m erkez lo.:\La kou
g&·esl Ebedi Şef Atat11rk uıı manevi 
huzur u önu.nde üç dakıka ihliraın &'1· 

kü.tundan sonra deii~mez GeueJ baş· 
kan Milli Şefe ursılmaz bağlıhk ve 
tazim duycularrnı bir kere daha te· 
yit cd<'rek me111ab.ine IJa~d.ımışh r. Va· 
li, l\Iecli<Ji umumi ve belediye azala· 
rınıu da bulundulu bu tçthnada gö
rü,illen memleket ı .. ıeri.ni tam bir 
ıörüı \~e anlayış beraberJfil ,1e saml· 
m1 bfr hava i~lnd t' kararlara baila
yan koncre, idare heyetıni '-tC'tikten 
sonra mesaisine nihayet vcrrnlştlr. 

Kırşehirde kaza 
kongresi 

Kırşehir, 17 (A.A.) - Ktr!\hir ıntr
kez k.ıza kongr esi dün 13Pılmı$ ve 
konl'"redc bas.ta valimiı: olmak üz"re 
bütün dairell'r rüe'ja'loı hazır buluo
mu.,ıar!lır. Konı-rc &'l'Çen toplanh_:,ın
dıı.n bugUne katlar =ecPıı devredt bı· 
şartlan i$1eri ml'mnonfyrtıe tespit ey .. 
lemi., ve dilrklcr Üzeri'lde ınüzakeı
relf'rde bulunulmu~tur. 

-.--0--

Vandenberg usulü 
tenkit ediliyor 

1\ev ·ork, 17 (A.A.) - B. Cordel 
Hııll, cumııur1y('tç1 i.yandan \'andeıı
burg'e gönderdifJ bir ınekhıpta 1 ti
cari anla...,malar ı;l:taseUnJ müdafaa ve 
'randenberr tarafından teklif edilen 
usulü t.enklt ttml"tfr. Bu usul, mem .. 

leke! dabillnde v• haricindeki ı. tiJı. 

sal flyatını hesaba kalarak tarifele
rini oaa göre tesbltl sl<lemldlr. 

B. ('ordel BuJI, bu usuJUn tatbik 
edildiğini fakat müteha~'Sl:Jlar tara
fından tt>ııkide ve redde ufradığ'ıw 
hatırıatm~tır 

Çabuk ve devam
lı bir sulh istiyor 

Loudra. 17 (A .. A .. ) - J>urhaın'd&· 

ki iş(';i partl .. i koııfc ran"iında öı. alan 
.'\.vam k.:uua.r .... ı wuhaltfet crupu re
isi btnba"ı .\Uee, blr nokta U.t.erinde 
ısrar t-tmiş "Ve dcml .. Ur ki: 
•- i ~l parUsluln vaziyetini ta1.,rib 

eımck ıa.-:ımdır. ('emberJ:ıyn hükU· 
metine mııhalefe& t'di~ oruz. 1 aka&, 
ınütcarrıılara k;ırı.ı olan va:ti)·etinl 
tasvip t'dlyoruz. :\la.,Jde ,.e halde ay .. 
nı o1an 'e ıstlkba1dt <le a)·ut olacak 
olan Jdart tarzını· tenkit ediyoruz. 

Biz l.5('f partl"il rut.:nsupları icio, bu 
lı:ırbe, miımkiın oldufcu kadar ç·tbuk, 
fakat devamlı bir "ulh temin cdrrrk 
niJıa)·et vermek ts:ıshr. Dünyayı kov• 
vctJn vt• adaletsf-diilıı elinden kur .. 
tanuak isll7oruz. Biz. IUlhal t rafla
rıyu;, il'firat değil, 

.\.vrupa iı;terlne .o.için karı .. ıyoru-. ı 
bualini soranlara Ctlabını odur; Cün. 
kü bozuk IJJr sulh istemiyoruz, sulhu { 
yeni bir dti.ııyada t':,is t-tm~k :ır .... u .. 
sunday11.• 

Atlee, Rw emperyalh:minden bah
sederkru «.bayır• seı;leri yük!ıelmesl 
illerine, bJnba.r;ı !iU t"f>\·abı Vf'rmlstir: 
•- Kendi kendf-.ine o .. yalist adı 

veren bir millet tarafuıdan yapılDlll 
da ol-.a, tecavilıe kar.,ı mtir-adele e
derim. 

-o-

Bükreşte dünya 
tarihi eııstitüsü 
Kral açılış merasi. 
mindt! nuiuk söyledi 

Büb.reş, 1'1 (.\ . .:\.} - R:ıdor ajan .. 
sı bildirl)·or: Dunya tarihi en:-;titu.siı

ııt.ut' a..çıhş resmi Kral Karol, Başve
kil Tat:ırl'..:ko, Sar-ay nazırı L'rdari
ano, 'Caar.if na;;ı:•rı \;ıdrf'J ve dlier 
:ie\·aıuı hu:turu ~ıc yaııılm ·hr. 

t::.ıı ... titü ruüdürlı .orore~ör ı·or,.a, 

dünya tarihi tetkikinin ehemmi ·etini 
trbariu ettlrt:rtk, Comanynlıların, a

sırt:ırca ınUtldrt aahhuılerine karşı 
olan .ıdakaUerınJ sitayişle mevzuu· 
bahis etnıiştir. Kral Karol düuya ta
rihi hakkında şu özlrri ~yJemistlr: 
«- 'farih, ha.diselcrJn alel;ide tfl'&

lisi:ıdt' ı ihareL drğil, biribirlııe- ba,tb 

h:ııli:-..•lerin tı·-,kil eıttı:i bir sUsJledfr. 
Bizim gibi, a ırlardanberl kendi top
rakları üzrı·inde yaı,ıyan bir millet, 
sadrcr. tesadüfün srvkiyle değ'Il, an ... 
cu.k tarihin gö .. tertbileceii hidi.seJe ... 
rln ve onların inkişaflarıuın sllsile
lerh it yall:ar. İıdc onun içindir kt, bu 
k:lrı .. ık de\'ir1Prde, tarihi tetkiklerin 
bllha'lsa rhemıniyeU vardır.» 

___,,._ 
Kor Genera l Rasim 

Manıc;. ya gıtti 
Akhlı,ar, 11 (A.A.) - Korgeneral 

R:ı~im Aktuğ' refakatinde Tümgene
r:ı ı rcvfik C "(t- oJduiu halde ~eh
rlmi7r ı-clmi-,Jrr, dPvair rüesası ve 
k..ıt tbahk hır halk kütlesi tarafından 
kar':'ılanmı~Jı.rc1ır. Generallerinılz baJ .. 
kevindf' verilt>n ziyafette bulunduk. 
taa sonra ;)fanf<.;aya l"itmhdt"rdlr. 

GLJ:1'L'E 

SOJ: YOK 

1 
cı.. 

Son 1.'elg-r:ırta şu berlevbilYl 
g{)rdwn: 

- l'a.t..:.r .:ecesi Jnulhiş bir de-
11İ7 nıa<:ı b<"klcniyor . 

Tabii. .\lnıan cep kruvazörü 
iltit·.l eLligi Hnıa.ndan çık&ıiı u:ı 

hu. ·"luhakkak ki, buJuş güzel. 
Dunya kuruldu kuruJah ~por 

meraklı1arı böyle bir maç sr:r· 
rt'ylemt'ınişltrdir. 

Iltr haldr bir 1;ümbiırtil sey .. 
redUrcf"k anıına, bakalım nasıl 

C'timbürdiyrC'ek?. 

GE\'EZELİK NEYE 

Dl:l\İR? •• 

Gunün aktüalilr!<il karşısınJa: 

- Gevezelik neye derler? 
Diye bir SiWll sorarsanız. ~ııe 

şu CCV:\bı vrrlrJm: 

- İtl&'i l tere bu harbe &"lrme~ 
olur muydu?.. soru.sonu ya_,aıı 
İnJ"illz lordunun sözlt'rlııf'-

FELt:GE i~TEDİGİ 

JIIEYDANI VERİl'ORll> 

Frtek, nam «mizah nuvls» le 
açık muhaberedlr: 

- Birlnel hamur kiğıt kUosıı-

iKDAM 

'~""d l 
Gençlerde bıyık 

modası! 
Gtnçlerde bı7ık ınoda ı yiııt" al

dı, yürüJiL Bf"rekrt 'er-in., bu mo
da lıeuiız ter \'e kartau bırık dtnl· 
len '>tkilde .. Buıiın, oldukça alıp Ylİ· 
rünu.iş olan gençlerde · i bu ter ve 
kaytan bıt(klar, hatıruna e ... kl za ... 
m.ııılarm nıulık!lü lnyık C'killerlnl 
g-etirdi: 

(Pal~bı.rıkJ (Ya'itık bıy1k) (pü.5-
teki bıyık) (po bıfık) (piııı hı.vık) 

(du ... ük bı)ık) (burıua bJyılt) (ak· 
rt•p) (kt>cll kuyrug'lı) (,\ta 'llhtm) 
ve saire 

Bunlardan en ıulı1'l&1r1 v;,,1 tık bı· 

yık ile ·'la ''ilbem bıyıkh. 

Y;• .. tık bıyıkların ut.·ları hem ka
lııı. Jıem df' kulak uı"'mf'lerini g-eçe· 
<'t'k karl11r u undu. Bunu. en ('Ok, 
o 7.amanın b:ııı lı uıall:ır k.ahyalan 
kull:ııurdı. 

,\Ja vilbenı bJ~ ıklar da .4.lmım iın
paratnru ikinfl \'ilhtmln İ::ıtanbula 
geJm .. ·~Iodtn .,onra, y.ıva, ya\.·a~ o ı:l
manın münevverleri ar~Lsında moda 
alnıaya bJşlaını,tı. Pıı.lahn,.ık dalıa. 

:1.bde kahada)ıJar, <·r:,urlaıın, g-ö-zü 
peklerin. yahut herke'ıe oyJe göriın

mtk lstl:renlcrin alıi111eti JJi. 1101, 
b:ı·.ıı:an bô)I<' p.ıla, y,1hut ;ya~tık bı

yıt.lıların J'f'K tahtaıl:\ l'iy:tkatarını 

bozan ne &Er ve k.ı.\ tın bıyıklJ deli
k:ın1ılaı <·ıkardı. Pi.•'-hkl bıyık da
,,J. li;radt• bo-ıarı, s.:ılf"p<·i. tilmttt;I .\.r

ıuıvutıarın senboJü. a~ıltrdı. Po bı

yık, Bektaı,ılC'rin, Kızılba,.JJrın, Tav
_au y('mr-zlt rin ınarkaı..;ı idi. Dü-,Uk 
bı~·ıklar, Kar:ım .. nh bakkallııra rnah~ 
sustu. Burmoı bı) ıklar yarı rfrndt.. 
yan bu·kın \"e ayni zam.ı.ıula zen .. 
do'itlarda. bulwıurdu. 

(.\krep bıyık) ht>duklokten eten .. 
dilJj"e-, b('yllfe Kf'çmek lı.;ti ·rr('k ye

ni veni >aka bo,. un b:ıiı, t.akınafa 

he\•e edru zıp.('ıkhlarda röze ('ar
pardı ki bn ıı>ll hı~·ık, bıvıkların 
en c:irkini idi. 

(Kedi ku}tuiu) yarı pala, ·arı pos 
olurdu l'e bu ('eı;it bıyık sahiplf!ri, 
~aliba, Brkta'}i Arnı.ı.vutları araı.;ın

dan ('ık.ardı. Bu bfflm bıyıklar için 
o 71man oy!e derJt"rdf! 

- - Iferiftekl bıyıklara bak yahu, 
sanki kediyi yutmu, t:ı kuvruin dı
pı-ıda kalmış! 

Gtn(,.·1rr arasında ~ tnfden türeme .. 
!e ha Jayan bıyık mod;l."-!t bakalun, 
e·.kf ;i l"ilıi böyle bir çoli: .;;ekiller ala
l'&k mı? 

Fransa Kabine
to lan ı 

Pari,, 17 (.\ .. r\ .• ) - Saz.ırlar meG-
ıısı l'lysee '-ıarayında Rei.slrumhur 
Lebrun"ün riyasetinde topJanarak 
c~nel·rcdt·ki tıau~ız .mu.rahhııL .. tarı
nın Finlaııdiya milleti hakkında &ös
termi'j o!lluğu derin St'mpatlyi ta~vlp 
ettikten so1ıra İ-.p:ınya ile mtinakit ye .. 
ut ticaret Uilü.fını t.ısdlk etmlt ve a
ile hakkındaki yrni kanunun 1 ki.
nunu5.aııidt• ınerJyete girnıeshıe ka· 
rar verml~tlr. 

---o--

Vilno üniversitesin
de hadiseler 

Kawıa~, 1 '1 (A.A.) - Litvanya me· 
murları, \'llno ünfverslte~lnJ teseUüm 
ederlf'rb.en Polonyalı talebe, üni\•er~ 

site .salonl:ırınıla lıarikadlar l·üeuda 
ı-etirerek mukavtmf't.f. tr1ebbüs etmlf 
olduklarından zııbıf.ın ın rnü dahaleı;;f .. 
ne mcclıurıyet ha JJ olmuştur. i~ııl

l'Crsltenin mahzenlerinde boınbalar 

bulundui'undJ.n bir takım lt\·kifat 
yavılm ı~tır. 

nun 70 kuru-,a rıktıiını h.tber 
'\'tr en Taıı gazetesinin herrün 60 
sayfa <'ıkn1.ı~u1a ınıi. aade edU
nı~tir. Dalıl Lütrı iJe bir C'örli
şün, belki slıe dermRn olur. 

lfaydi nıPydııu ll:İzlo, burrra! .• 

Bl' DA 

S l AL lri~ 

Peyaın1 Safa :-.oruyor; 
- .. ıı.•rupa.Jı bir millet oldutu

muzu kabul ediyor muyuz, etmi
yor muyuı? .. 

Biz de kendisinden ~oruyoruı: 

- Avruı>ah oldtJku:::nu.ı şarla 
muıtll<lk mı idi ki, kabul teya a .. 
dt•nı.ı kabul me\'7.11ub:ıhs olsun. 
Di?...:at, ~ üksek ~ah~uu:ı AvrupalJ 
mı,ını:1, değll miı;;iııfz? 

l.\Rİl'ET QJ, )IJY -\!'iJNJ 

söıu:.ııEKTE 

Son Tclı:rafı 

- Almanyanın Uolla.ndad:ı ıo ... 
~ü \'ar! .• 

n:yor. Selimi İızt"Ue kODU.)U• 

yorduk dıt: 

- J.larJfet hangishı:ie 1"0.zü: 
ı 'k? .. sorusuna cevap ı·ercbU
mrktedJr. 

D<dl. 

A. ŞF.Jtip 

Günün mevzııları : 

Fin müdafaası uzun 
müddet dayanabilir 
Finlandiyalılar, arazi Örtülerinin 

güçlüklerine güvenebilirler 
Yazan: Emeklı General Kemal Koçer 

Buyuk ııarpt.e .'\Jınan orduları 

toıl<. u ku.ıul.nda.ıu olıln Bruch . Ililler, 
turkçcyc ç hdijim, k. lt'vzi harbin· 
dt tor~ u:ıt adlı kitabında uBt.ı:lm en 
\ efah nediuılerinılz. nette deresi 
kurbacaları idi; bu sevimli ın:tblilk· 
ların ge('t'leyiu çıkardıkları :.lf•r a· 
ra ında. mcv2ic Ucrliyrn bataryala· 
ruıuzın giırüıtUll'ı·i boj"uJur, maksa
dımız .c-Jzlcntrdi?• diyor. Alm.lnyayı 

bütün bir husumet l·lhanı ka~ı!-iuıda 
bırakan hodbiıı iyasetl, kumandan•· 
na bu buzlrri uylt"tm~U. Evet, «arp 
crphesind.. \hnanların müttrfikl an
cak o n1ahtükl:ırd1! 

Finlt•rio ara:1l, araıi ortibli, iklimi 
maddi; butun bir medeni) et Vt" ma
del<'t alemi dt· ı:ıane\i yardun<'J~l· 
dır. Sbnal nt('nıll'kctıerlnde-. on bir 
yıl rince, k:ınun aylarında ve bir fok 
cüul r arazidt• çalı mak mceburlye
linde kalını ... tun. 

Bfziınle i; yapmahlrı muhttmf'I blr 
fen ht"Ji etinin ofra ma riya~et ve 
mühiıu firrnal::ı.rı lt'm'loil eden zat, 
nulkunda; .&iki malJmııın ku-.uf ... 
ları aoze çarpmaz, ben, bu noksan .. 
Jardaıı bah:-ıl'dl"('tğim, ilk onte mem
leketimize grll!.D hr.yetlnb·. bundan 
sonra diğ('r mcınl,k«>tlrrde yap: C'll· 

iınız tetkiklfrle moka~ rsrler y Urd· 
tür, kararJarnuzı veorirıtfniı;..ıt dem.iş

li. 
Biz. itiraf cderjm, bu amimiyrtl, 

bu afık yürt·ki hiç bir ytrdr bulnı.ı .. 
dık. Kararımızda Amil olan bu lla· 
dc1erl seiirimil Ilaytla.r b<'ye arzcı ... 
Uın, o bJlkııı ahlak ve ('Y!-i3fı hakkın
dJ. beni biraz daha ten\'ir l('ln blrf-Ok 
mi'hlller :ıikrettilrr. Jfahrunda kalan
taruu ı z,·dt\ im: 

«B nkaya rıara. vermek L'ıteml .... ter, 
m:ıkbdz geUrJlnıemis, sorm~lar. o
rada makbuz vtrmek :idC'li olmadığı .. 
nı \•e t\ikiJuoların da bu usoJe ah km 
oı,tuklan ani ılmış. 

Sefirin ıniihinı o:ıra kayb<·den dos
tu, ikinC'i a:l) rPtind : 

- .raraşı buldular. geUrdHer. bu
lan ztnrlndl, hediye venulye de Jö .. 
:1.um ka.lm.:.1dı. demi ... 

Jlulunduğumıız muddrtç• o ha kın 
fazU~tJne dair bir rok misallf'rc biı 
<le şahU olduk. :\lıiba1egaya ,.arma .. 
dan dJyebllirim ki. ~imal memleket
lerinin sakinlrri. insanhk ntf:'ziyetle• 
rinln hepsJnl <.amldJrle-r: İşle }"'iııli
lerJn m~7har olduiu tl•Vf>f·~üJıün !olf'- ı 
bebl!. 

BuF1arı yararak ilrrllyen feribot, \ 
h.'ın zamanında bizi karara çlkarmı5-

-- ----

Hollandada iş. / 

S~~~!~.~1 ~~~d!~n- 1 
da hUkUınetl , L<isblere yardım mlk
darmı yüzde bt-"i nl,betlnde arlfJrma
ya karar verml"tir. 

ltükümet bu suretle hayat p.ahalı
IJtı mc\·eut olduğunu tanımış olu)·or. 

--o--
A merika Cumhurre

i sl;ği namzetliği 
Vualde «Tek•••>. 1.7 (A.A.) - A 

mcrikiıL Rei'll('t:mhur mua\•inl John 
Garner, 1940 reisicumhur intlhaba
ıuıda demokrat p.ıı·tislnlu namz~tll

flni kabul eylediflnl SÖJlemlştlr. 

Garner, demokrat parU~iuin Roose
velL'in içtimai, ıslahatın ve milli 
kalkınma programına muJıalif muha
faza.kir un!lurlarını temsil etmekte ... 
dtr. 

Tiençin meselesi 
hallediliyor mu ? 

Tokyo, 17 (l\.A.) - N!,;i NL;I ra
zete~t, Donırl ajansının haberine at. 
ten, TJençin ,·:.:ılyetl hııkkııuia, Harf .. 
clye nazır V€'kili TaoiUe in:Utz el
cisi Robrrt Craigle arasında, yakın .. 
da mtiıakerelere ba lanma-ıma lotl
zar edildiğini yazı.yor. 

Bu müzakereler. bilhassa Tiencln
hı imtfyazh f'<'nebı nımtaka1arıod.a 

mr\•cut altın ve gümüş )>ara stokla· 
1ıın:ı. d:ı.lr ol:u~aktır. 

--o---

Finlandiyaya yapı
lacak yardım 

Londra, 17 (A.A.) - Eski ~uı. 
elçilerinden olup 1918 seneıiinde Fin .. 
ıandili ad:ı İnclltereııtn mümesslU sı· 
fatt le ingiltere t1amma FinJandJya
uın bUkl Jinl tanımış oJa.u B. Deo17 

Bell, dün Hıeblnkidtn buraya rıelmit 
\'e Finlaııdişanın kurtanhnası mat• 
Jup ise mümküu oldufu kadar siıra&-

Je bu memlekete silAJı ~e le\-azım rön .. 
d mek sııreUrle yardım ediln1es:l li· 1 
ıım oldu:tmıu Yltml'!{lr. 

tı. llulunduğu.tnuz otelin bahçe inde 
bJr llkbalı.tLr hayatı y.ı.ş.ımı lık. Blıe, 

yalnır. oteJde- dejU, bu'llu vadilerde 
de kutbwı .soluklarını hl ettirme
den ev ~tpl~rlne yUrekten baiJan· 
mıyan araba kaç mJsafJr vardır'? 

. imal memlekeUcrl rı:ın bir ç0k 
a;tlarında. J.;arla Orhiluclür. Çah kan, 
kanaatli ,.e ;ıcU,kln insanlar, lıalle

rindPn mtmnu.ndurJar. Bir ·cinin de 
C\'J. banıo~u. radyo,u \·ardır. \"erjm .. 
bi:ı toprakt;ı;, bu yükRk ak!nlcr me
~ut bir ha1a.ı ge-rirm"kte ve siyase
tin dolanıbarlı :'1-0llarıntl:uı uz:ık kal· 
m.t ı candan dllemektedirl€'r. 

Bir muddet kaldıiınııit mtintakada 
li(' aydanberl mahkemell"re hiç bir 
muraraat vaki nlmadıiını . oyledlltr, 
bu in:-.antıra ) trindik. 

Finliler, ar.tıinin, ara2l drtü1trlnin 1 
gu( luklerinr c-u,·enebilirler. Bu mev· ı 
simde fBlJn drvanıh karlar kalıD ta
bakalar t~kll edtr. '\'t-rli ahali ba 
lkllme ah .. kındır. Ora·Ja por, bliyiık 

bir Z('\~ktir. Gant litrn uıa.hrum bu di
yar için por, a~ıu b. yatlar. 

Ormanlar, harekita kar"Rı tabii en
rellt"ı·dir •• Iakfueli v~ rla1ar. tanklar 
'Ve zırhlı otomobiller ilf'rlemeld.f' bü
yük 1"ürlüklerP maruzdurl.ır. ''akıa, 
FinlandJya.ntn müdafaaya mecbur oJ ... 
duiu sınır, f:"('ni-ctir. Fak::ıt onna.n, a· 
raıl dalga1:ırı '\'c kart r, buzlar muda
faaya kuvvet l"<'reobilir. Ci'phe derln
lik!t'rindrn hareJ..iitın inkiş:3fı büvuk 
zayiatı intaç ed( r. 

Sınırın, hart- atın iııkf..,,ıJın.a el\•e
rişH nııutakaları mıistahkemdir. Yurt
ları için olnlesinl bllrn Finliler bü.J·ük 
kUV\'ftlt'rl ıuun müddrt durdurabi· 
lirlor. 

} lı:ıhh rin 300 bJu k" ilik bir orılu 
ne defi ve tard işini baş.:ır:ıblltr,·k

l<•rindeu umit\ ıl.r ol.:uı1 .. r ınl'\'cUUur. 
Bu urdunun t .,liharının mıkyaıı

nı bilm~yoruz. 

Ormanlar, lı.ıre-kah ciılt·r. F·rrdJ 
teşPbhü.: Jı?r bu ıır.tzl \"e bu lklhnde 
tok iş1t r riirt'bflir. 

Bu harbin en bıiruk ilcihı, tay~a
reler ,., ,a.nklardır. llt>r iki sll;\h da 

Flulandiyada, vat:ınpl:rve-r ve een
:a." eı· ordu karşıswd.ı d~·ierli he
df'flcr bul:ımı) ac:ığın;ı gOrr Fin mli· 
dafaası uzun Dlüdtlet devanı edrblllr. 
Finlilerin rle yJrti ,·efadarı, :ıraz.ilerl, 
ara7.i örtüleri, Jkllm, bü,ün bunların 
Ü\tüud<' )"Urt Sf'v.ti"lldir: Vaziyetin 
tavaz.ıuhunu bekJrrniye mrcburuz, 
bu,ünden kati bir karar verecek va
zlnlle d•illiz. 

Filistinden isti. 
fade ediliyor 
Kudu,, 17 (A.A.) - Fil. tın 

topr l<larının k.myc\ i istihsal ,.e 
işletme. inin ehemmi\ etli <uı-.,tte 
aıttınlın~ sı, . rk memleketleri
le ticari mübadel ııln inkişaf et
tirilın('Sİ \'C müttefiklerin mü -
dalaa kay11<ı lar:nı tak\;yesi 
planına dahil bulunmaktadır. 
Şap d<-ı:rizindeki potas fabrika
Iaı·ı bu ııoktııdıın mül im bir rol 
oynı:vacaktır. 

--<>---

A vusturalya radyo
su Türkçe nesriyat 

yapacak 
L<ınara, 17 (AA.) - Ge!tcek 

çar amba gününden itibaren A
vust urnlya radyosu her giı.ıı kı
sa dalı<a üzerinden evvela İr..gi
lizce, frans.zc:ı, almanca ve da
ha sonra da tünu;e. a apça, ital
yanca, felrmenkçe, u,;ça ve Nor
veççe ne.,riyat yapacaktır. 

Avusturalya ıstihb:ırat neza -
ı"'ti günün haberlerini verecek, 
ayni mm<lnda Avusturalya mü-
2ijtJ dir lcneccktJ.r 

---<>-

Avrupa Basketbol 
şampiyonluğu 

Allno, 17 (A.A.) - Yunan alleU.m 

fede.ra~;ron, ital7a fedf'rasyonu tara .. 

tından kinunw!!lanJ ayıuda yapılmak 

üzere ~rtip f'difmff olan Avrupa bas .. 

kıetboJ pmplyonloiuna lı,Urit.k etınf .. 

ye karar l"ermf .. Ur. 

Zilede okuma 
dershaneleri 

Ziıe, 17 (A.A.) K:ı=ız 

Hal' vi • afında n okuma yaz-
ma bılıı: v tnnda•lar ıçin 
be der:s cı'mıstır 

Devletler Cemiyeti 
kurmak düşünceler. 

Mıllt:tlıer ccwiyrllnin O\) etler 
lhra<·ı ile, takbihJ, :Finlaudi)'aya 
de\·lrtlerln miln[erldcn yardıml 

hak.kwd;ı. verdiji kararın akt ler 
den doğ:ın hidlRltrln lnkı { tYl 
ğl anla ılm•ktadır. 

Şimdiki lıarp ba lamadan t'\.Vl'l d 
mokraı deli tl rln parlame ıtobrı 
dakl :ııiya j ııulih:rden 0"~ alıstler 

komUnlsO r e a en yeı.diierlne m 
arız idiler. sosyoll&t fırkaların me 
.. upl;ırı rei'ilt'r ve liderler ev,·et~i l 

ıuuını h&J'))te d molı:rat, ai, bnrJ 
\'I parlilrriylt" birlik yapnı.ı.;.la.r 

C:yluldf" .\iman a ile harp ba Iaym 
Fransadakl so-.yall .. t ı•arU lldt'rle 
ı. l.A:on Hlııın 'e arkad ları~ tara 

tarları. İnıiltf'rf'dPki «Laborrr Part 
.ııbl t fırkoı.!arı t nısil "dC'n teşe 
kull rlt•, huküıneUc btrle-şnU .... ıerdL . 
ınerjkadakl S<ısyall,t parti liderJ 'I 
Gret-n g-e~eu ıi.ınkü beyanatında, .ı\. 

man,·a na:t1~ml He, Finla ııdiyaya. hu 
C'Um e-den So\"yetleri takhfh, abluka 
yı t.-~vip ediyordu. İ'ı\t>\: u yali 
partlo;ini.n de aynı ~urcUe kararla 
verdjtl ani ılıyor. Bel ika ve sai 
kiıçlik mtmltk€:tlerdt"ki susyatls 
partil r de aynı tarıd.ı lı.ırcket ede .. 
ceklerdir. Jl.trp ba ... ıa1n~dan iki a 

kadar t-\~vel. 1 :ıni 939 h mnıu.zu H 
hafLa ında Zurith"l.t tophınan be)· 
ııt•lmll"I smı7aJi~L federa yoııu cF. S 
i • nln yaptıfı konıredr .9.:i78.02i 
am levi tem"!iJ t"dt>n 37 murah11a 
.~ııv:vrl lsf'i M-ndikala.riylt" l. llrıikeı 

karar \'C', .. oıl".'. 6.415,02-1 aıneltnln 61 
deleıe~t d~ birle m"k alevhindt rey 
Je-riııl kullanrıuşlardı. L h!f" rey ve 
renter, Büyük Brltanya. FrJ.nsa~ l\.fek 

ika, • 'on·ec: ameleı.iul tem':ıll ediror• 
du. ·\lrybtr rry v"renll'r df', Belçika, 
Danlm:ırka. n\e:-lka, Fiıılandl:ra.; 

Felrmtnk, Flll:;tin. İt;~·eç İ'i\"fçrr. ~ 
yalls:t amelt> de1e,.€'lt'ri ldl. 

Sov) etlerin l\ti!lrtler r i:rttu1dtn 
ftkarılma~ı kar.ırı, ı.;ağ ve muhafaza
kir, Fran d.ı kahlnrn n d:ıJandıiı 
radikal osyalJ t gibi sa J rJa birleş
miş rtllcr hükiınıetlerlnfn tas\ lp
IC'rlYff" yapılnı ~- dunn kapltalJ:rmi
nln vf' demokra l uıln c\·veldenlıerl 

mıittehJt buhuıct.uJ;u koruunlını aleyh
tarlıfını ,~idı1Ptlt.4ndirmf' me, kun·et. 
lendlnnesint' ) o1 u;-rnı .. tır O <;urrtle 

ki. Fransaıun j \•içnı• n, in:lJtt"re
ni.n mlifrit i m hlille-rj 'e g:ııf'tf'
lerl. nuCuıu, J,UV\t·l kalma1n1, gibi 

bulunan timd"J.:i \liil ti r c mf tll 

yf'ri ıe, komuni n1 aleyh. ı 'eni bir 
dr\·lcU r crmlyrti kurt~lı ı l ı husus
lannı ktkik ~tınc-ktet11rh r. liomunr.z
mo aleyhtar kili e, papalık, f!,,.Jya ve 
İspanya fa-;istleri l)11 tik e taraftar
hk, min:ah:ırc-t gOsttth·orlar. 

11.\.l!İT ·1 Rİ IR'.\f o\K 

İngilterede harp 
istikrazı 

Londı'a, 17 (AA.) - Tasarruf 
sertifikası \·e TI'Üdaf- borosu 
satı~ı üç hafta ~arhıdi'.. 34 mil} ar 
İngiliz lira ını geçmdir ve sa
tış de,•am ediyor. Bu rakam nü
fus ba,ına haftada 5 siline l<'ka
bül etmektedir. 

İKDAM'ın 
N•tr•deceğl ye n i 
Roman ve eserler 

Yıldızın İçyüzü 
. fabcyln l aldln h;1.tıraları 

• 
Ateş içinde 
Makedonya 

Rf>!Jlt Paşan ın bat.ıra ları 

D ede B a ll2> a 
l'lektaollitlıı bütün '1rları 

Yazan: Rahmi Yalız 

D ört H a Ufife 
Y:tzan: KemalttliD ~ukrU 

Sultan Hamitten 
Gizli Vesika 1 ar 
~labtylnel Surnrluln halıraları 

Viyana kapıları nda 
Sultan Süleyman 
Kurtdereli 
Pehlivan 

Bül ük fedillrhk.larla te -
ınin edilen bu eserler iKDAM 
okuyııculnrı için bir ne ir he
.Uyesi olncaktır. 



ASKIERLÜK BAHISLERlj 

Alman denizaltı harbi 
muvaffak olamıyor 

Alman denizaltı gemilerinin batırdıkları gemileri 
zayiat çoğaldı: 

mevcut 60 kadar 

ticaret 
tonaj azaldığı halde kendilerinin 

Almanların harbin başında 
verdiği 

denizaltı gemisinden 40 tanesi batırıldı 

Yazarı. : ABiDiN DA VER l 
G: " lıaftı: Jçınrl<\ bgllız -

I· 4 ,>.ı., 'n ckııizah gcmisıni 
but.ı.\.. ,_ .ı't"ll '\"C böylece harbin 
t l~ın.L 6(l ~adır tahmi:' edilc:ı 
Alım d '1iz .. :t, filot!llasından 
en a 4'' geı.1inir: batırıL'l'lLŞ ol
'""..;.,.;... !ıaber vcı.'"d.Her. Bilınu
.ıialx li .'\L.-Y ır dL•ni?..a tı ~emlle
ıdu .ı~ lı;.~bin \iç ayı içinde 500 
bın t·>duk ;:em< l'alırdıkları bil
dirilırekftrlir. Ainıanlar, üç ay
ı,.- b. ~· çonun daha fazlz o.l'du
kUnJ , lJ;a d~yı:Jr!ar~ da, bu -
r.a ın.c.rms..onak l~zımdır. Çünkü. 
İn:;.i:lli 'er, zJ.Yiiıtlii.rı~ a~!;. sak
Lır.au.ık'.;:uı gibi BUyük Harpte, 
ı\lma .ls.rın b.-ırdıklan gt.'l1li lLs
telcri L daim.ı zamlar yaptwarı, 
harptm son.ra. l.öl1ılı<kuk etmiş

tir. Haiouki o za;ııanki A.lroan
ya Ye olli{'lnkU • \!rn«n; a &raı>ın
da, ıımdik:.nin aleyhine bazı 
farklar va.r.llr. 19H-18 de Al -
nilMI} a. lı.arb.ıı sor ;,ylarında 
mağluoiy"t b&şl.iymı:aya .kadar, 
A:ınar, r,azeteknı:de 1>ütün düş
rnım ha.-p tt blij!l.,rinir. ı:ıetıiıJe 

ınüsaaCe derdı. Şi.rr.<lıki A't -
rna,nya ıse, ecnebi radyol.annın 
n~i1·atııı dinliyenlerin kelle
sini balta 1!e uçurmağa kadar ıi
den al!" r ceza'lar koymu,tt:r. Bu 
ıtibarJA, A•ma ıl&rla müttefik • 
krin iddiaları arasında tezat ve 
ı.,hafüf oldu~ı.: zan:an, Ahnan
ların höy1edık!7t'r:rır. manma • 
mak dnh2 doğnı(hır. 

ı\lmanya, B~iyük liarptc ol -
d:ığu gibi, bu harpte de. deni2al
ıı gemtl~rilc İn:ı:'J.tere ve F'ran
ııayı abluka ederek bıı; .assa İn
glılterey; aç bırakm&k •Uretile 
nıağlfrn e.ıeccği.ni mrırr.u:<tu. 1917 
i\ıbat:nda ba.şlıyan şiddetii de
nızalt hBbl, Al.'Toan hcı;aphtl1 -
rıa güre, 1918 r.i>ar . .nda 1 mil -
yon tonluk ırerr.i b:rtı:rrr.ak su -
retile o ay azami iıa<idlne çıktı 
ve 1917 fllbatır.dan 1918 mayı· 
&ına kadı<r, hiç bir ay 4'i0 bi:n 
tonda:: -.ş;ıA' düşmedi. ir..ıiıte
rc, evvela, çok sıkıntı çekti; az 
k:ılsır. Almıın deniz•lt• harbi 
muvaffak o!uyo;·du; fakat 1917 
ey%.liindeın Jtibaren bu müthi.j 
nıücadeleJ<-, müttefik,rr ağır 
basm:ıi<• bat).'.l<l;lar. AL'llanlar, 
kati miktar&.; dcnfoıl!ı gemisi 
ile ~e oa<larııaır.~lardı, miittefik
Oer i;e. ck.>niır.ltı gemi'k>riııe kar
~ı "' tılıo;e te,;.i.ri arıan taaıTuıti, 
tedafüi silahlar bulmı,ıFlardı. A
merlka. 1917 şı.ba!ırdu hııriıe 
ı:irıp te garp ccphes.ne asker 
ı;ondemıile ba• llidık' an sonra, 
4 temmuz l91S ~ ko.dar Avru -
pa\';ı b;r mil;,on asker r.aklet -
n,: '• Alıman c!e'\l.ıa.ltı gemileri, 
bu ko"a ordudan yalnız 291 ki0i-

m.addt. gere~:,.e F.ran.~ya An1e
n<aıı as1ı.erı r.akliyatından, he
men !M!n;t•n taır. bir mııvaifakı
Ye~ elde t"1ildi. A:nf'ri::anm 4-
tircki "l~e11 ıtibaren ha:-blıı sonu
na JsaJa:· 2n huçuk ayıl· Fransa
y;ı. 2 milyor. ask<'r getiri~ ol
ır.a.mı« rağmen. A'Tlcri\,,uı va -
purlar.ı.cın yüzde 99,08 i dcnizaı. 
t.: gemllerinden zara: giirmedtn 
•~yahaı ettiler. B;,ı müdJet zar
fında, 32 gii.'1~, Amerikadan Av
nıpaya -40 kafile geliyor ve 42 
lı.&filt- geri doniı} omu. 

Ninayct denı-z;.itı harbı M ·f
ya zaiflaya, ayd 300,00\J kü -

sur tona Ye 1918 Birincitl'şrin ıı
dt> Alman hesap1arına ııöre 167 
b1n 458 tonu hasım \'e 7,228 to
nu bitaraf olma.k üzere - 174,686 
tona düştü. Ayrıta 5,000 tarılulı: 
Jı.ısını ve 5,600 tonluk bitanf 
gem. de Alıruı.n maynlarilc; bat
mıı;'ı. (Müttefiklerin hesapiarr 
na göre, Ahnan deniz& fü geır .i
leri le maynlıırının 1918 birind
teşriniııdc bı;tırdığı hasım Jf! 
bitaraf gemile: 116,DOO tonll\.k 
<l8 ııerıuden ibaretti.) 

Hülasa, önce büyüit ümitler 
vl'rerı denizaltl ha!"bi, nfoayel 
su ·a diişerek ir.-g!ltere \"e Fre.·ı· 
san ID<.~cüp e:.mlyc kafi gele -
n:cmişti 

Almanlar, bu harpte de, deri
zaıtı gc:>ului.ne büyük ümitlı:r 
ba~la<lıls.r. Harp paı!a<lığı za • 
man, 60-ô5 der.izal~• gemileri 
vardı. Bun daha harbin bi -
rır.ci günü iı;e b::ışlauı!ar. :Mede
ni alem mü,·ıı.cehesindc verdik
leri sözü tutm-:ıdıl:ır, imzalnnnL 
yaladılar. ticaret vapurla.mıı, 
yolcuiarla mün t1eba!ırı hayat -
l<ırmı emniye; al:..na almadan, 
ihbarsız bııt:'rmaf"a başl&dhlar. 
Müttefikler, henüz, tedbir ala -
manu.ı;larrlı. Birçok vapurlarda 
lıarp i:Wn edikiijii zam:ı.n, sefer
de bulundukları i~in, Alman. de
nizahı ıııernJJer, biı- ha3 li mu -

Almul•ra k•rtı faalfı•tle bulwıan 1 İnci& lalıltlbolılri 

vı..ffak oldWar; fakat bu mm·af
I.ukıy et ~ sllrdü. Harlıin ikin
ci ve üçüncü aylannda Alman 
derıizahı gemilennln elde ettik
leri neticeler. bi::inci aydan d:a
h:ı a,z oldu. hinciteşrindeki :ı.a
yi.at ise ey lıl!dekinin üçte biri 
kadardır. lnınltere, üç ayda 21 
m i.lyon tıorılu k ticaret ftloııunun. 
denizaltı ve rnayn had» yüzün. 
den_ yalnız yüzde 4 ünü kaybet
miştir. 

l\1üttc!.iklerin a.Jdıklan tedbir
lere y.ı.lnız tıc&ret vapurlarını 
den!z;;.ltı gemiJc,rin.!.ı ışe-rillden 
kC"rurrı91k';a kalmadı; bu denizaI
' ı;cmil~rilli de büyük zayiata 
ı;J!ratL Far..sız Bahriye Nazırı 
b;;. ayın ba-ı:r.d .. matbuata yap
tıı;:. beyan.ılltıo.. Al7nan denizaltı 
gc'l'lilerinin ı;r-<,-en ve bu harpre
ki ıayio:tmı hülasa ederken 1918 
dt> 150 Alma~ deıı!uılt: gemisin
den ~l tane.inin batırıltlığını, 
bav ;m yüzde 14 ten ibaret oJ..lu
ıl;unu bu defo b;e ba!ınları Alman 
denizal~l gemilerinin yüzde 50 yi 
buldu)!uııu, hatti\ g~ti~ni söy· 
!<>miı;tir. 

Alman denizaltı gemileri, bu 
haıı;ı1.e, ~!tere w Fransayı, 
maKlUp vaziyete düşürcıniye -
ceklerdir. Çiicıkü bıı defa yalnız 
§IDıal den.iziııde ve AHa.. okya
nusunda cıılışıyorlar; Akdeniz
dc, üsleri olmadığı için, i:Wiye
te geçemiyorlar. Bu itibarla, Ak
deııiır. yoluyla \'e oradıır. da ak -
tarma edererl. Fransadan ve 
:Mıı,nş deı.ıizi.uden geçmek sure!
le d;ıhi İnı;iltereye bir hayli 
n.arl.liyat yapmak mümkündür. 
Fak•!, şimdilik, böyle u:run Ye 
aktannıılı bir yol t&kibiııe asla 
Jhtiyac yoktur. Çünkii dcniza.!tı 
ııemileri, bu defa en fa2la mu
vııffak oldukları ayd« bile, Bü
yük HJ>qıte, en az ııemi balır -
chldan aymklnden dırha yüksek 
b;.;.· basıla elde ed<'menıi~lerclir. 

ir:ııfüz ve F'rar.srz te:rsanele . 
rllr, İnJıil!z domirıyonJanndaki 
tezgahlar, mütemadiyen derıizal
u gcmilerilıe mücadeleye ıruıhsuı; 
küçük ve seri ;ııemller yapmak:
tadrrlar. İt>giiizler, iklnciteşrin 
mnuna kadar denizalt: avcıkırı
ru'1 ve :ınayn tara:vıc1ların adedi
n~ 100 tııeml daha 2am elmifler
d±r. Bu ayın sonunda, bunlara bir 
o kadar daha ~emi ili.ve edecü
:n dır. Yeni inşaat .ııc:tlcesinde, 
il~ba-hara '.ka<far öOO denizaltı 

a\·cıs> ve: rr-'1yıı tarayıcı yapıla

caktır. Frans·ilar da, 1eı~anc • 
lHIJlJn kabili; l't, ııısbeıinde de 
bı:< cins ,gc:mıler Yapmaktadır -
l.11". 

Hülasa, tah.'l'lin w he~ap Pde
mr<i.ı;: miı bir fevk~liıtl<'lik ol • 
madıkça. Alman dc'1izaltı har -
lıirun muvaffak ohnu>ına im -
kf.,, yoktur. l)enizlr•rdr· mütte -
fiı<;crin ve bi aaflann u.,"radlk
bn zayiata geline:<', zayiatsız 

hap olur mu? 

ı ıknıre OÖı><'bilrni~lertli. Bil -
J,2s,a kafi!€ ı..sulü. o kadar mfı
' •s " o!n,~tu ki. bu sayede ııe
.r i . '•c-re' e ieı~ \·c ham Tallrlp tdildikten seara kaı'&J"& oturan bir Alm.&n taht, .. lbahiri ABİDİN' DA VER 

J.IAZ RET/ 

MUHAMMET 
Y "-Zan: Ziya ~akir 
i:; ·~..tn so::.i·... :\Icdine şeh-

ri . c "ltı üsLtnı• ı:clecek .. 
1> ~· ~ ·~ n mı.islü·n;.Jı]~n kPlle -
ll':i. r<.:?!!lar İ<~:nd<" ~ii;.:ecck -
L .... \rc\l o ı._ .... sa'"".era ki, bugün 
mu:;l'..cadaıh iıtıfak Uwr<•dir
Je ..... \ c bo VC"re. o:ı lann gav
re er' . ı;ı:Prl<'... Yiı, Kaap! .. 
j.t bu Mdhal\t'ardan biri 
dt•. Lensin.. r'ak:ıt s "na •unu da 
muj i, le\· im ki. e~er ~u anda, 
(!\l,ı)ı.ı.1 '"~ iJ n .. ittirakını bu -
zar \·c biz:m tarafınıLZa geçer
><'~. ,, büyük fdaht dalgasın
<i::n 1.c·,dıni kuctardbilirsin .. 
B:itün m:ıbullar üzerine yemin 
oırrinı kı, artık (Ml'hanı:ned) -
d< ~ S"'U hi~ bir hayır ve meıı
fa:ıt gelmek ihtimali kalmamış
tır. 

oılıruı -

Tefrika : 106 

1 

nıak ve tfü·su!u E.u-l'!lı) ile ittı
fak ı bozmamaı<: i1<i..ı:ı. çok nıuka· 
\'cmet etti. Hatt.:., Ha;· "ın söz!.~ 
rini dinlememek içt,,, odadan 
çıkıp gitnx·k istecli. 

Fakat. orılan"I bu mücadele • 
!eri esna.;ınde, ıı;cc;? Hayın lr.ö -
aelcri taıafınd.iııı igf~, edilın.iji o
lan bir takım ıntısevilcr ııeldiler. 
Muhtemel olan btiyük tehlike -
dcro bahsederek cierh;ı.I müslU -
man~arla olan ittifakın bozul -
ması için .ısrar ı;i:;tcrd!kr. Bin 
mtişkiilat ile aradaki ittif.akı fes
heltirdiler. 

If.ıy, büyük bir mcmnııruyet 
ile avdet etti. İttifakın feshedil
~ oldut:unu Ebu Süfyaııa bil
dirdL 

Bu müjde, t!üşııı.ın ordusun-

dJ biiyük bir nıt ~err~t husule 
ı<etin.L. Oııfar bu ır.=.re!le :;a
riı"'nar oh C:un.nr:. ayni hal>er, 
<;"a rçabuk :ı.Icc:inPy.: de ~kscttİ. 

R<'sulü E:trcw., bu v~ziyıEtten 
~on. ci-erC'Ct<le: mü!ccssir olo.rak 
(B~ııi Kariza) n<'uliııc d,,,-hal 
hir lıcyd göııdcrcl~ .. Bu lıe;ct, 
RcsU:ü Ekrem Efendi.P.~izi.n se
lfıın lar "' halka teblif: elti:er. 
Ve: 

- Ahitleri bozırwkta ş<;anıct ı 
yardır. Kur('y~li1crin iğfaJ'at:na 
kapıhr.ayııııı. Sonra pişman o
ltLl1iUn\.1z. 

Diye. birçok na:,ihat wrdılcr. 
Fakat. artık dil- rr.an ordusunun 
tehdidi a!tuıa irmi.~ nlün haflk 
kütltsinf.• söz dWct~'llıt><iiler. 
Hatta, açıktan aç~a husumet 
e~cl'kr~ gördü~er. :.\lcyus Ye n:ü
tccssir olc.rak ankt ettiler. J\Iü
essif neticeyi, lk.sulii Ekr<>m E
feııdinıize bildird:lcr. 

lliçbır tehdit 'c telıtüke kar
şısmda, a.dm \'C ırade.>irıiıı bir 
zerresinl bile k.aybetmiyc:.'1 (Re
sulü :\fuh:erem). bu nıc•dcd.c- de 
büyük bir iman ve tevekkül ııös
terdi· 

-- Cenahılıakkın azamet ve 
kudreti'. her şrydtn üstündür. 
Biz ona, tanı bir itimat ve lti
ka• ile s&rılırsak, hk şüphesiz 
ki o bizi her ff'lakHtcn sıyanet 
n· muhafnz:> edecektir. 

D:,,·e mukabele etti. 

* Ebu Süfyan (Uhurl) ~alıbiye-
tini lıatırlatarak or:hısunun ma
n<·\·i.vat1nı artırın.ak için, o civar 
da bir veri karar::ah ittihRz et
rıü~ü. Beni Kariza ile rnüslül't\MI 
la~ :ırasındaki ahrl ve ittüakm 
bozulması Ü>*rine, defler çaıdı· 
rıp şarkılar söylcll':·rk ordusu
n:~ Jıar(·ket ('mri verdi. 
Düşman ordusu, artik hiçbir 

rniııüa ile karsıla~ınıyaca~ından 
emin bir halde, haıx-ket ederek 
(Uhud) sohrosım R<'di. Sonra, 
iki kola ayrılarak (Medine) ye 
dof:ru ilerledi. 

Bunlarda."!, .)ehrin ~ark ct:p
ht'sine clot:nı yiirüyen kola, (Ma 
lik bin Avf) kumanda ediyordu. 
Ve bu kol, çd. kahilclerile şi -
maluen gelen Yahudilerden mü
rekkep bulunuyordu. 

Schrin renuo istikametine doq 
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Ayakkabı malze
mesi fiatları 

Nuru O&ıaa>dıe•e, ı.o
Slnan lllL.allılde luuwlıırııe.ı JI. 
Hüseylndtıı &ldıiımu: bir 
mekl•pta son sinlerde bir ııolı 

maddelerin ftnllan -
npılan lhllkirm ayak lıabı 

m&lzemolerlnlle ll&IA •• lnsaf
sızu •evamı eUlihulm yana 
yakıla 111t.i7et olunmak!& n 
ezeümlc şöyle denllmelıtc41r: 

.Xöoele fiyatıan 190 lı:11nıt
tao 300 kurllfll çıklı. IO lıurııt
luk Mont& Divlııi 7t c fırL&dı. 

ListU;: ökçeler 19 lıuruıtıı, SO 
luru;a yük.,ellllıll. 19 kurq
luk maltaraJa.n 35 kuruııa mr:c
bw-eu. abyoru:a. 

Bu thtikin ti>ptaoeı tüccar
lar )"apıyoT. SJzıert' hf':psiniu 
atlreijlerlnl verr.bUl.rlw. BG 
kuuduracılaruı I e e i m lerinl 
ttıhdit eden bu tayri m~ra fi
yat lt>rrfftıü b:ıkku;da. Vali ve 
Bc.lt"dİ:'.''t' rei.simlzle alü.adar
ıarın naz.:ı.rı dikk:ıt.lrrlııl ceJbe
dc·re-k le,lbirlcr .:ılma1arını e
h~n:mb·ctlr dilerim.» 

Asıl aydınlatı
lacak yer 

I:dirnek.o1.pula otur:ın ok•s•
eulanauı:da1:n O~ Haatara ••Yor 
•ı: 

W Mn lamba.ltk ien' irat 
_..,.mdan arta lıatan 285 
l.i.mlıa da ba ..,._ tanm
IU.. Jeriett 1a1ırıan..,. .. 

Fakat i~tan"huluıı, yılla.rda.n
bcri t:ıı çok IAmbaya lhUyact o
lan :reri ı.i9 fiiplı,.b Edlrıı•ka
.. - bilp Jotudıır. Hnarlıktar 
arvandan &e('t"U l>u yoldan ceç
ı:Mk. ~bllriyetinde olan yiia
~f'tt kadın, t>f't.~\: Vt" fOluk f'O· 

cuiun Jıf'r ak .... eaat '°"le &e~ 
k.Ja, 4W:az aratnı1tla btlr.l:daa 
~~lerk:eo 11.rln cektiiini 
P<md< l&Afldir. !jebrln tenl
rat h;inc kan"'.'a.nJar, u olur. 
füü't>n ,.e tenttıiU.-tt. bir ak
ş.am s:1at bqle s.tlıı.iı; ara,.ıod& 

bu JoJu bfr te~ buyorsaJa.r: 
l:fer, bô.\ le bir ~lti') yapıla.~ak. 
oı.~a. umarız ki bu eünJerdt o· 
raya. da bir kaç lamba. asıhr. 

ÇftnlLU buranm ltsaranh.t ve C'a.
marm arh.k taha.mm.ill t"dllnneı 
bir ilah! s•hnı,tı1-. 

Belçika f .r~l:.ı:ı_n 
teftiıleri 

Bruksel, 17 (A.A.) - hkei 
lt&mplan ziya!'ctlne devam eder. 
.Bei<'ika kralı, Litkserr.burı: e:ra
leltnl ııezm:ş Ye bu mmtakanm 
mütlaf&a si•teminc k"-""i' büyük 
bir alaka l(Östermişt!r. 

ı>---

Filistin meselesi 
K•hire, 17 iA.A.) - Loı·dra -

daY.i Fillitiıı bürosu şefi, .M;,,ır 
hui<iuncti ile Filistrr.e müwal -
lik nıiizak<.;:::ele.re d'- ·v.arn tlmck 
üzen Kahire)-.: ~elmişt;r. Mctm~
ileyh önün•üzdeiti lı.ı.fta içinde 
Kudüse Ve• B.ı~acla v:d~ce k \ <' 
bihük müftü ile gıirü~mderde 
hulur.a~ktı r. 

Ammanda" bild'irildiğır.e gö -
re Emir Abdullah. I~gil:crt',vi Fi
liı-:tin· m~:.elfsini ycnit?t•n tt:tk:k 
etın~c davet etmiştir. 

---("-·-
Tehlikeli mıntaka 
Londrn, 17 (A.A.) Bahriye 

Nnn.re:t, Aln.anl:ınn T\n<· ve 
Tecs c.ıi!ızl::Jrın .• 1 moyn atttklan
m ve bu bölı;dcrd< seferin tehli
keli olduğuıııı tebl:ğ etmiştir. 

ru ilerliyen ve .Kurey~lilcrle Be- 1 
ni Kemane kabilesinden te:;ek -
kül eden ikinci kolu da. bizzat ı 
Ebu Süfyan idare ey~iyordu. 

Dümdüz bir tsahrada, binler
ce clt:vcleı'Clcı~ all.ar<lan, mer • ı 
keplcrdeıı \'C koyun 11ürükrin
dcn müı-...kkep olan bu biiyuk or
dunwı, sinı.>iyah bir toz bulutu 
kaldırarak tehditkar bir vanyet
te ap;ır ağ:r ilerlemesi, Medine 
halkına dehsct verdi. 

Ayni zarnMtla, şehirdr bulo
ııaıı (mitna.f~klar) da harekete 
gelıııi,;lcrdi ... i.slamiyetin bu giz. 
li düşıııa.nları, kadınlan ve ço
cukları heyecana getirecek ha
berler n<-:,Tederek ortalığı telii
~a sevkedi}·irlar .. hendek kena
rındaki siperlerde düşmanı bek
Jiycn mücahitlerin aralarına so
kularak: 

- Kurcy~ ordusunun şu 11Za
mel ve kudıetine bakın. Bunun 
karşısında dayanılır mı? .. Bu -
rada, faydasız yere can verip 
ııitmekt011se, evlere kııpacı~ ço
luk çocuAun can ve malını mü
dafaa etmek da.ha evladır. 

Dh·orlarıh. 

Bir varmış, bir yokmuş 
Bi:r \'armış, bir yokmu~; ev • 

vel :ıaman itinde, kalbur 93man 
içinde ltir köyde eüzel bir kız 
varnıı.ı: ••• 

Bu güzel kız hasta idi, ölüm 
döşeğine aeribni:ıti; iter siln bi
raz daha serarıp soluyonlıı. 

Bir gün, öhlmiin çok yaklaş
iliı bir &ün, kızın başuettnda 1 

beyaz bir hayalet belirdi. Bu cü
ael köylil kızım koruyan. meld<
ti. Son nefesini vermt"k ti<t"re 
olan Ayşeye: 

- Kız dedi, ı.eni elimden ııel
diii Juıdıu- korudum, ııünahları
nı önlenıiye çalıştım. Fakat ııö
zünıden ka~aııhır olmu~tur. Yo
nn mah~r gününd., bu günabla
nnıo ht.""1,•uıı 'ereceksin. Ön
c:.oden söyle bana, ,.ar mı giina
hın? 

AHc diilüudii: 
- Bir gün dedi şehirde iken 

bir ~<·hirli kadın bana ııüzel nıeıı· 
dilil4i ~(,~terdi, c:ok bej;::cndim, 
~aldıın. 

:1-IC'lck ka~larını ('altı: 
- Bn giinoh affedilmez dedi, 

meğer ki, mendili ;ahibine ia
de edebin! 

- t.d~mcm ki Bu halimle 
na"l ~ehrc gidt'cim! 

- Bunun kolayı 'ar. Sen be
nim ı.ıhhatiml al, .hastahkını bir 
nıüddet içiu bana ver. Seuin ye
rine ynhığa ben yatanın, annen
le baban hi~bir ŞCl (arketmez
lcr, kanatlarımı yorıranm altına 
saklarım. 

-Peki. 
- Aınrua 3 ollarda ı;ok \akit 

ka~ ~im<'. Eii;rr sen gelmeden 
Azrail gelirse. senin yerine be
nim ölmem irap eder. Bn da ı;ok 
tuba( olur, ı;ünkü hen lıı~emh· 
bun!.~ 

- Merwk ctruc)iniz melqim. 
5iıi böyle bir felakete diiııür -
mem. Yarıın •aat i~indc Ş«'hre 
pdip gelirim. 
Ayşe kalklı, Mrlek ~atağa yat• ... 

* Ane citlerden atlı:yarak, lıen
deklcrdcıı sıçrıyarıık, dereler a
şarak ko~u~·ordu. Gece karaolık
tJ anıma, Ay1c yollıın ezbere bi
lirdi. Şelue vardı, men4iliai çal
d.ı{:ı kud.ı.ııııı Hine girdi, ıııcııdi
li bıraktı, e\ideo çıklı. 

FMı..ıt rlönü~tc daha ) a\·a~ yü
riimei(e başladı ... Kccdi•ini ko
ruyan mrlej:i biran ev..-el öliiın 
weğinden kaldırm8'>ı iiumngel
tliğiui unutnıU!'f. muydu? Ila)·u·, 
Oluı k.arşı ıniru1l"tt1ı1.rdl. Hayır, 
nıclf'ıği AzraiJin. elin~ bırakmı· 

yncalctı. Keod i ~erine melek o
lemezdi, buna göıılii razı değil
di. Bir.ı~ yorıılmu~hı da bıwwı 
için lava~ yii ri.i~·ordu. 

lleııı dallarda bülbül ölii3 ur
du. uzaktan uzajca kurbağalar 
tııi<ıl'Onltı. Yann., ölıilr diiuyaya 
pdioce hıı sesler! lıir W.hıı du -
ya11113'K&lr, yıldızlı gök)'ÜZÜDÜ 
bir daha rllttmirecekti. 

Bu aralık kıılaıtma bir barınan 
yuiıMI" ç11lınan du..-ııl ile zurna 
geldi. Köylü doiilrnnlıları ilo 
kö~ lıi kızları kutılMDıloı raio;e. 
divol·lardı. s .... ırr l•J;ından gel.i~ordtt. 

Yazan: Selami izzet 
Bu fletıÇ o köyün sahibi idi. 

Hanları, konaklan, atları arn -
balan vurclı. 

Bu gen~ An<·yc ii~ık oldu, 
onıı arabaSllla aldı, şehre &;;für
tlü, kouıığuaa y~nli. Erte
ıl &ilnil tel duvak taktı, kırk giin 
kırk ıı;tte düi,"iiu demek y~plı. 

Ay.., ırüsel gençle evlendi. 

* Ay~ nu,,.'uttn, A:vt;.? babti -
yardı. 

Yalnız arada •ırada kendi ii
lüm döşetinde yatan me~i acı 
acı 4tiııünllyvrdu. Sözünü tnt -
madığı için kalbinde bir &rıı du
YU)'Orılu. Amma belki de saııdık 
ları kadar ha•ta de;:ildi, ı.c,ıki dt 
meleJ< ~ınişti. 

Fakat ltu diişiiucelcri w:uu 
stiraıiiyordu. (,eceleri ~<.'\'fili ko 
calilllm omuwua ba~n.ı ko)llll<:a 
diinyan unutuyorfİlL 

Derken siiııleruen lıiı· ı:üo Ay
şeuiıı k-ı orta.Um lo.a) boldıL .• 
Bir daha ıne~daruı (ıknıadL 

* i\.J~t-- yer~iliü.ndı· ,.;un:-.t"&iı ka-
hnca ınel~ği lıa11ı-İ•!~L lnı-:an a· 
nuacuk hale dih,~h .n zamaa 
merhamet hi~leri t•~ ur. 

Bir ııt\n Hl.i ki.\~ · • lıÜi<.~ni 
&i:r•i, köylhttl11 ~·..ı .. nn tnttn. 
Köy<." gelıli. Kulıibe.irıi buldu. 
Fakat bfı.;, h3rRp hir tmliih<'ydi. 
Sö~leııliler: Knıarı üldükten -
ra im kuliibt-dr etıımuıJu kiiyü 
tuketmi lerdL Kızları ela kö • 
yün mczarlıjıuıda yatı)urdu. 

Deıııdı !\le1ck nveliiı An<'· 
ıain. illlm ılö'!('/iine } ııtm.,,, ;on
ra ı!a Ay~ .. nin ) erine mezara 
ıinniııti. 
Ayşe meıarl1ia gitti, "'4.'7.Bft

•ı hol,.u, öaiiaclr dix (C;klii n 
~ak al diledi. Kıılııima 
lıir M'5 fl"'ldi: 

- Ağlama A~ ı,.. ailama' 
Meramı keaarw4a itel·a1. lıir 

lıayalet ~lirdi. !>e' de.-am rtn: 
- Ben. seni koruyan mcl..'tlnı. 

Sen lıemt"n hu me,..ra gir brn 
de ruhunu alıp cennete giitilriip 
onunla .,,·Ieaetttim. 

- Benim ~ ii>Uıuden kiınhilir 
ae kadar azap (ekfuı.U.? .. Khn
lıilir bu 111'.'J>llrda ne kadar ~ı · 
kıldınız? 

- ifa~ ır. St-nin c:abuk ı:(•hni
•ea.jiai lıildiglın içiu e:ıa güre 
danaııtlun. Yat.ıt;ına lıir itaya! 
yatırdım ve hen 1!<'nin pr'!ioe 
dil~tiim . .Milin ~oeriııe maardn 
yatmam lliıım ı:ddiiji müddet-

~··· 
- ~~ ~ aJ•tnııı. nvleiim? 
-~ Konağınıd.ı, i<'J•iu ~ anuu:a 

Sl"ninle htraberditu. Hrni o ı.a
mantar n.a,..ıt ı;;e,·din5E", brtndan 
sonra ~ uımeOe o k...tar rok 
~eı·cl'l'ks.ju A~·~!... · 

General Bond 
Çinide 

Hindi 

Pa"is• 17 (AA.) - ~f.ıkzyau.ı
ki 1~ilız kun«tkri İıw,kıunan
danı p.er.erııl Bn!.1'.J'ı;n ;ıs!<c.-i Fr:ın 
su rr..ıa.ıi;, .. matı .,.l:,; gO;. u :ncx. uıc
,.., llinıFçinh·<' gl'lmiş nlıl'ui:,"lrnu 
haber V("i'tn< k;.edir. ··-Anc de ora~ a kadar gid\!biliT, 

biraz olsur. oulua kitılıp rnkse
olebilirdi. 

t Vesuve irıdif aa başlad> 
lkş dakikarağn ... 

* Be., ılakika be saat oluvenli. 
A~"' harman yerindeki ri\en
eeden ayrıl:uruyorıhı. 

Gece yarıMndaıı ı;enra teknır 
>ola çıktı ve bİT ırmağın kPna
nıula cünl bir cc~le ı.ar,..ı_..ı. 

Hatta bunlaııdaıı ilı;ı•" ciin:t -
karlar, Resulü EkııPm Efendi -
mizi.1 hll2uruna k.adar geldiler: 

- Ya Iksuıallah!. Yerleri ve 
gökleri sarsaıı bu koca düşman 
orckı:;u, şayet l(alebe kazanır da 
,elıre girerse, 'bizim halimiz rn
cc olur? .. Bari, izi.n verin. de biz 
fehirden çıkıp gidelim 

))ildiler. 
Resulü Ekrem Efenıti.rdz, bu 

münaiıklaırm m.ıksatlrını der -
hat keşfetmişti. Onları dertıal 
\'e şiddetle CC'talandırabilirdi. 
Fak~. büti.in .sinirlerin ııer&ilı 
olduğu şu Ul.lll'.ında itidal "e sü
künet ile hareketi daha münasip 
gört~rck; 

- Dliı;!lliin <1rduıou.nuıı ı....Ia
l>alıilı, ancak bir göster,i,;lcn iba
rettir._ C011al>ıhakka k~ bes
ledi~lmiz tevekkül v~ iti.mal ise, 
bize onlardan büyük bir ku wet 
ve kudret ~dC'ccktir... Biz 
bur<1dıı bir :imtihan ıııeçireeeğiz. 
Ve ancak, merdane bir s<'bat sa
ye.sinde, ı. .uımanP.arıınızı ~ h1p 
ederek hayırlı ncticeleı: elıle e
deceğiz. 

Diye münafıklaruı teklıflerini 

:l\apoli, 17 (AA., - VffU\il' )'a 
naı·dal(l ;t:uidcn ir.rufaa ba~la -
mL~tır. Hl'.rıbıri elJ. mct.c &t.:.I•i~ • 
lığindc oJ.o:n ;ki J;h· akır.tıs.ı ya· 
n1 .. ,N:tda.&"' a~J.ı:!• <lo.,.,.:u in:nı<'k· 
tcdir. "'üfU.\,'a zayiat yoktur. Ya 
na-:--rl~kırı y:{~iuindeki dtrni11•0-
ltı >crvisi nomı.:ıl :;urd~e y.ııpıJ. 
maktadır. 

reddetti. Ve Şt:ill·e gide.ek, hal
kın heyee.ııııııı tc-skin txlecck de
rt!eedc mii<-ssir bir hutbe söyle
di. 
Düşm'1n orchı.sll1'un kolları, şeh 

re iki mil m~safoye kadar yak
}a~tılar. O ge-n~ snhrada, uzun 
bir h.a.t halinı:l.e ordugıihlannı 
kurdular. 

O gece, süklınttl" ,geçti. Lıie
şi .ııüıı, Jıarp bıltün ş:<ld~1ile baş 
ıösterdi. 

Ku,·cyşlilcı', cvveliı .bi.i)'tik bir 
veh·dc ile llle<Hne iizt:rine atıldı 
lar. Fakat. kaleden itfoarc:n 'bü
tün l("hriıı geniş bir hPndt·k ile 
çenilmiş old~nu görür gör -
rrıez, şasırdılar. Ve tı..rn:leğin kc
rıarında dıınık.ahiılac. 

İ.slam ordusunun ba§kuman • 
danı oLin Resulü Ekı-em Efen
dlıniz düşmaııların bu ~ret da· 
kikaJ.amıda !ırı;atı fe\1.cbneJi. 
Her taraftan. düşman üzerine 
ok yağdırılması için emir verdi. 

Bu ok ya~muru b~ında düıt 
manlar büsbütün şaşalad.ılar. Der 
hal ok rnenzilindf'n gerı ~·ekilmi
Y• m<'cbur kaldılar. 

[Arkası v~r) 

• 



Yugoslavların son maçı 
Misafir futbolcular Fenerbahçeyi 

dün 2 - O mağ!up ettiler 
Bir cdıı evvel Galatasara7m fey. 

U li«le bir .,._.. lle O·l ,.enli=. ft 

menıl eketlmhdekl maçlardan üçünü 
kazanan Yuxoslavlar dün son oyun .. 
l arın ı FeneE'bahoe ile yapacaklardı. 
Jlavanm. birdenbire yafmura lnkılip 
ediş~ ve sahanın çamurlu bu1UDWjU• 
na ratmen kunellerl m.ubıkkak: ba
Junan ve bir ("Ün evvel de fevkalid.e 
bir oyun sonwıda yenilen YuS"oslav 
futbolcularmı rirmek için Taksim 
stadına toplananlar büyük bir kala .. 
bahk ~kU etmişlerdi. Balkonua .,. 
tribünlerin hınca hınç dolu.şu.na ve 
duhuliye kısmının da k.alabahima ba

kılacak oluna dünkü m:açı 7-8 blıı 
mcrakhnın seyrettiği kolayca hesap .. 
1.ınabillr. 

Taksim stadı lı.avanm boZ1J\1uiuna 
, raPıen ba tekılde dolm\Q iken ~
haya evveli YUKosl&\•lar çıktha.r. ü ... 
zerlerinde düı beyaz fanili. bulunan 
Sırp futbolculardan sonra Fenerbah .. 
çeliler taraftarlarının çılgınca alkış
ları arasında sahada balkı sel~ ınladı
lar. Ve mlsaflrtcre de güzel bir pl

çek vrrdller. 
OYUN BAŞLIYOR 

Saat 1.f..30 da iki tarafın takımları 
karşı karşı7a mevki aldıkları zaman 
ıu kadrolar.ıyle bulunuyorlardı: 

Yu;:oslavya: Jmnara • An&"elkovtç. 
istaklç - Atovankovlç, Braçlç, Curo ... 
.. ı~ _ Soviç,. Bed:vor, Petrovic,, Deno

vlç. Perllç. 
Fenerbahçe: Clhat ... Ltblp, Fa.zil -

Uayall, Esal, Ömer - Flkrel, Bcbll. 
Melilı, Ba.srl, Fikret. 

II:ıkcm: Adnan Akıo. Kur'a11 Fe· 
nulller kau.ııdılar. Maça YqoslaY· 
Jar ortada.u 7aptıkları bir hllcamla 
ba~adllar. 

uı. zamanlarda Yaıoslavlana ba
ciin çıok slb ve sUraUı blr oywıla bir 
cun evvelki m.atlübJyeUerlnl telifi 
eımek l9in p7rel.le oyu.cbkları sö
züku.yordu.. Bu ı:·ucoslav plışmasına 
ınu.kabU FenerWer de maçtan iJ'i blr 
derece ile çıkmak için uaml dikkat 
ve caJTet ıa.rlediyorlardı. Fakat Yu

roslavlanD bü.cwnlarınm daha faal& 
müessir olu.fll Fenerbabçe müdataa.sı
m adamakıllı hırpalı7ordu. Buna ma
kabil Fenerhler birkao defa Filtre& 
vasıtasl7le müe:;!)lr hücumlar yap
mışlana da l"Ul'OSlav müdafaası ba 
tehlikeli anları muvallakl:relle ıerl· 

7e ~eflnll. 
Oyunun Tfrml b~lncl daJı:llral!lın& 

)tadar ba au.nüe cere,-an eden mat· 
ta sat hat ile ı:arpışan Fikret sakat
lanarak bir miıdde1 01undan çık1a.. 
Ve oyun da oldukça sertleşmeye baş
ladı. Bllbaasa l!.uceslavlann aert ha
rekellerlnl ecsalaaılmlll hakeme Ya· 
l'Oslavlar mut.at ltJrazlarmı faılataş ... 
lırdılu. B11 11rada Fasılla çarpışan 
YD.&'oslaT eol açı.it da sakatlanarak 
bir müddei OJWJ harici kaldı. İki ta
ratın e.n l7l oyuncuları olan sol aç.&k· 
ları tt:kn.r oyuna girdikleri zaman 
Yuıostavlar daha ook Fener kalesi 
önlerinde çahşıyorlardt. 

Bu tazyiki FenerbabçeWer tıerl mü· 
dahalelerle önlemeye çalışır -en Yu
l'OSiav müdafileri de Fener ır.· lannı 

bir ha7U hlrpatıyorlar ve =-ç da. 
sert v~ :t~vk.siz bir halde lki tar:ıftn 

netice alabılmek için ç.alışnıalariyle 

blrincl devr ıolsıu olarak bitti. 
İkinci devreye Fenerb~bçenin hi.l

eumu ile ba~la.ndı. iıt Fener bü.ıştır
masından aonra YUZJSlavlar birinci 
devrenin aJu.lo.e buytik. bir ~otuk kan
hhkl;,ı oyuna hlkim olmak istiyorlar
dı. Tabiyelrrl birinci devrenin aksine 
PJ tt ıı;:akfn ve favulslndu. 
~ bu aakln eyun tanı sa1esinde 

YQ'o~lavlar Fener mu.dafaaslDJ 51.kq ... 

t.ırou.y baslad.ılar. Fenerliler de si
nirler ine hıi.kım bir cayret cösteriyor
lar'11. Faka.1 Yucomavların mliterna
di lnlşlerf nlbayet seınerr lnl verdJ. 

YUGOSLAVLARIN BİRİNCİ GOLÜ 

11 lııcl dalubcta Fener ceza sahası 
llarlcinde Basrlnln 7apbkı bir favuı 
cC'.r.asmı Yocoslav eol hafı çok unk
ta ohnasurıa raimen ~el bir T•nq
la ( 'ihadw miid.aba.J:esine .rajmen .i'e
ae.ı kalesine aiarak takımına birinci 
ıolunu kuandınh. 07un tekrar bat· 
ladıi• saman Yucoslavlar hücumla· 
ruu n1e: .. hur sol açıklarına ge-çlrdller. 

YCGOSLAVLABIN İKİNCİ GOLÜ 

ıı inci dakikada yani blrln..cl col
tlen tam blr dakı.k.a sonra Yucosla-. 
1tOI a('ı.j'ı sUntiiliı topu Fenr.r ant 
bathna kadar ıreUrdIJı:.tcn tıonn. or
bladı. Bu l'lllel yo.ru.şa tam nmanua
da y•tbıen Yuı: .. ı •v sai içi, bir kafa 
Urbcsl1le topu Fener kalesine attı 

ve Yuroslavların tkinc1 golünü te
mlıı etm.11 oldu. t-o mafliip nsi7ete 
4ftıı;en Fenrrlfler ttTIJnda nlsbl bir hi
kimly"t 1t>sls rtmi olan Yugoslav hÜ ... 
eumlarından kendU rint kurtarmak ı
'in daha 11fyade mödafaaya ebemmi-
7et vermlye başlamış1an1ı. B11 arıda 
l'ikret De Cihat takımdan flk&rak 
J'erlerlne Hösamett.ta ve Orhan alm
'1. Daha zaJ'lfl,a7an Feoer takımı TaJ
aız Yog-o~lav hücmnlannı önll7erek 
ara sıra da münfrrit bir hç akm 
J'apmak loUı fuoat koU..r1'en JDai> da 

ı-o Yuı.,.lvlann plebesl)'le bitti. 
Memleketimizde on gün içinde beş 

S1kı maç yapan Te bunlardan dôrdü
aü kazanmak kudretini cösteren Yu
cosJay takımı bizim takımlanmıza 

nauran tr:uvvetıt bir ekip oldu.tunu 
bilfiil lııpal etmlşllr. Bilhassa Gala· 
ta..un.7a ,.enild.kten aıonra. dlnle.nm1-
7e vakit bulam•da.D Fenere karşı al
dıiı neUce bu lakıının kuneti için 
psel bir misaldir. 

Fener bahçe - Şişli 
nıaçı 

Dön bilJlik maçtan evvel Taksim 
stadında Fenerbaheentn takviyeli B 
lakomı Ue Şişli blriııel takımı arasın

da hususi blr maç yapılmış ve Fener 
bahçe 2-3 ıallp ıelmlşllr. 

Bayram kupasını Be
yoğlu Spor kazandı 

Galatasaray, Şişli, i. spor ve Be7-
eilu spor kulupleri arasında ırker 

baynmında ı.erttp edllu kupa~ maç

larının finali dun sabah Taksilll sta
dı.ııda Galatasaray ile Beyoflu spor 
kulllpleri arasında. bU.Jlilt bir_ kala· 
balık önli.nde 7apılıw.ştır, 
Polonyalı bir hakemin idare et&l

tl b11 maçın iik devresi tel< heyecan
lı olmuş ve t.akımlar devreyi 1-1 be
rabere bitırml,ıerdlr. İkinci devre 
her lkJ tarafın sert oyunu altında 

•eçmlş Tt devrenin sonlarına dotru 
bir ~ayı daha yapan Be7oflmporla
l:ır maçtan 1-2 &'allp çıkarak mev'al 
kupa7ı almışlardır. 

İkinci küme maçları 
İkinci küme lallüplerl arasında te

hir mao('Janna dön Şeref stadında de .. 
vım edilmiş ve Anadolu Hisar • Ka
racümrüfe !-3 plip rclm1'11r. 

Bakır köyündeki 
maçlar 

Tetkllat harlolnde lıalan lıaliipler 

arasında bölce başkanh.iı tarafından 
tertip edilen kupa maçlarına dün Pa
kırkoy sahasında devam edllm.itt.lr. 
Yapılan kan,ılaşmalarda Akınspor • 
İslllılile 3-1: Halıcıotlu • Ferlkö7e 
1-2 pllp ı::elnılıılerdir. 

Fener bahçe klübünün 
sokak koşusu 

Fenerbahçe Allelinn kaplanlıfı ta
rafından 6 kilometre üzerinde tertip 
edilen kak k_.., dün Kadıkö7iul· 
de 7aııılmıştır. 

Fcnerbahçe •tadından başlaJan ko
ID Modaya ~idlp ıetme olarak 1aıııl
mvt ve müsabakaya 11 atlet lşttrak 

etmiştir. Alma.o nıeUc.eler pnlardlr: 
Birinci Fenerden Ru:a Maksut 20.58, 

ikinci Hüseyin Efltmen tedris, üçün
cü İzak Galatasaray, dördüncü Os
man Galatasaray, beşinci Suat re .. 
nrrbahçe olmu,lardır. Birden beşin
ciye kadar derece alanlar muhtelit 
spor eşyası Ue tautr tdllmf11erdJr. 

Kuleli - Deniz lisesini 
Hendbolde 3-9 yendi 

Askeri liseler &ra! ında tertip edl ... 
len hentbaol ınacl•rına dün sabah Şe
ref stadında devam edilml ve Ku
leli Ue Deniz llsesl takımları karşı

ıa~mı.ştardır. Çok heyecanlı olan mü
sabaka tamamen Kuleltnln hıl.kimi,.e· 
ti altında geçmiş ve deniz Itseslnln üç 

. sayısına mukabil dok~ sayı yapan 
Kuleli müsabakadan 3-9 Kallı> çık

mı'jhr. 

Ankarada yapılan 
bisiklet yarışı 

Ankara, 17 (A.A.) - Havanın 7a
fışlı olmaınna ratmen 150 ırcoç ı.lle
lln lfllrakl71e yapılan b1111i.aldl kır 

koşusu çok zevkli olmoştur. 
Y erlerlll mlllhlıı -ııruıu. n.tnıcn 

ır .. aeaıar, miisaba.lr.ayı ••valfaki]'eı
lc bitlrmJş1trdlr. 

An~~arada yapılan 
maçlar 

Ankara, 17 (A.A.) - Havanın bu
gün de Y•tmurıu olmasına rtfmen, 
Mahaflli cücti atadmda devam olunan 
,nt m.açlan. dWıe nazaran daha ke· 
ıU bir seYl"J küUesi tarafından ta· 
kip olnıımakta ldL 

İlk m~ı. Bubb'e ile Gunq lakım
lan yapblar. Harbiyeliler, kendile
rinden çok sa:rıf bir kadro Ue salla7a 
c:ıkmtş bulunan rtıneşlilere sıfıra 

karşı ız sayı ne &"allp geldiler. 
İkinci Jıar,ılqma, Deminpor .. Bir· 

likspor arasmda idi. 
Çok ukı, ve he7ecanlı bir mdea

cleleden sonra Dr.mlrspor talumı 1-1 
plip olarak uhadan eeklldl. 

Üçüncü vt son OJ'llll da askeri fab
rikalar ıücü ile, Maücspor lakımlan 
aruuıda ldL 

Her ikf takım da ma(lı kazanmak. 
tein, bütiin enrrjtlrrfnf sarlrderek 
o,......,.kta tclUer. Ankara ıöcil, Uk 

• 
lngilizler Finlere yar- Lordlar Kamarasında 

d h ı geçen bir münakaşa 
ıma azır anıyor <Bat tanlı ı. tncl a7fada) 

vellilere hizmet için yaratılmış
lardır .. Onıar, medeniyeti iru.ıw
lığın ilk iptidai günlerine dön -
dürmek istiyorlar; •Büyük ba
lık küçük balıj:ı yutar• ıLyorlar. 
Boğa yılanı da tavı.anın karşı -
sında böyıe düşünür, kaplan da 
ahu denilen güzel gözlü hayvanı 
bu prensiple parçalar. Bu kadar 
zaıiın prensiplerle hareket eden
lerin kar ·ısında bıristiyanıığın 
çoktan unutulmuş akidelerin • 
den bahsetmenin minası mı o
lur? 

(Baş tanıtı 1 inci ..,-fada) 
Belslııld, 17 (A.A.) - D. N. B. a

jansı bildiriyor: 
11 k.inunuevvel tarihli askeri teb .. 

ııı: 

Kara harek.;i.b: Kareli benabmd&,c 
Ruslar dun müteaddit defalar T&i-
paleen nehri üzerinde taarrm.a l'eo ... 
ml!jterdlr .. Püskürtülen bu taarruz .. 
lar, topçunun kuvvetli yardımı ile 
takviye edill7ordu. 15 ve 16 ki.nunu ... 
tl'Veldc, 30 tane zırhlı ta.Dk tahrip e· 
dilmiştir, 

Şark hududunda, düşman, La· 
doga gölünün en yakın şimal 
mıntakasmda taarruzlarına de -
vam etmektedir. Bu taarruzlar 
püskürtülmü~tür. Leumola ci • 
varında üç düşman taburunu im
ha ettik. kıtaatınuz, Talvajaervi
ye doğru iler!eınekte:!ir. Bütün 
gün, Aglajervi mıntakasında şid· 
detli muharebeler cereyan etmiş
tir. 

Ladoga gölü üzerinde, bir ba· 
tuya, dün, üç düşman tankını 
tahribetmiştir. Denizde yalnız 
sahil muhdız gemileri faaiiyet 
sarfetmişlerdir. Havada, 16 Kii
nunuevvelde, düşman tayyare -
)eri, bilhassa Potsnmo,da ve şi
mali Laponyada uçuşlnr yapmış
lar ve birkaç bomba atmışlar -
dır. Hava kuvvetlerimiz çok fa
aliyet göstemiş ve ceı>he yakı • 
ninda, zırhlı Rus tank kafilesini 
bombardıman etmiştir. 

Helsinki, 17 (A.A.) Yarı res
mi bir kaynaktan haber veril· 
diğine göre, Finlandiy&lılar, mu
hasematın başlangıcındanberi 
176 tank iğtinam etmiıılerdir. 

Helslnkl, 17 (A.A.) - Flnlandlp 
7Uluek kuma.ndanlı,jı, blr çok mtıs-

takU müfrezeleri lbllYA cdco ... tank-
larta mücehhez bosust seri hücum 
kolları ihdas eLmişt.ir. Bunlann vazl
fea1I, Sovyetıerlıl tayyarelerle Belsin· 
ki civarına asker ıctirmelt"rine nıanl 
olmaktır. Finlandiyanın diier mer
kezlerinde de bu.na müm1ı1sil koJJar 
ihdas edlleeektir. 

Londra, 17 (A.A.) - Uir kaç &iin 
için İngiltereye dönmüş otan İne-ille· 
renin Helslokl elçisi B. Benry 1\-lac 
Grady Bell, Finlandiya zayiatının 

bakllı:atrn çok az olduiunu söylemiş
tir. Finlerin şimdiye k:ıdar 2 bin za-

,.ıat vermelerine mukabil Ruslar en 
az 25 bin zayiat vermlşlf.rdlr. 

Çok çabuk OOmbardıma.n ve mu
harebe tayyaresi ile mühimmat yrtlt
llrtlditi takdirde Flnlor ıuon mllddel 
mukavemet edebileceklerdir. 

Maretal Ma.nnerheim'in ve hilk6:· 
metin orduya itimatları tamdır ve •· 
cele sflih ıönderJld,11 takdirde Fin
landiyanın kurtulablleceiinl blldlr

mektedlrler. 

Londranın sl1asi mahaflllnde İa
clltcrenin Finlandiya tarafından İn
.. utercdeu mühim mllr.tarda silih sa
tın alınabilmesi tein Flolandlya7a bü
yük bir kredi açmak niyetinde bu
landuiımdan ısrarla bahsrdllmekte

dir. 
Moslı:ova, 17 (A.A.) - D.N.B. A

jansı bildlrl1or: 
Lenincrat askeri tnll\t&kUl erk&nı 

harbiyesi tebJ ~tı: 

Sovyet kıta.lan dlin Murmansk ve 
u,ta ı.Ukam.<U~rlnde ileri barekell
ne devam etmltlerdlr. D ier istfka
mtUerde birkaç baskın harekeU ve ke-1 
şif kolları f:ıall1etl olmuştur. Salml
Jaervl lı.:iJilnde Floland.iyalıla.r, rl<'at 
etml!}ler ve bütUn btnaları :ralt.m.ı.lflar, 
evt~ri bofalimı.,ıardır. 

Bu harp kıyasıya, öldüresiye 
bir harptir. Çeklerin, Lehlerin 
hali meydandadır; mağlup oıan 
yalnız istikliılini kaybetmekle 
kalmıyor; fertler, cemiyeUcr, 
miıletler, topyekun, eski zaman
lardaki esaret bayatını, bütün 
fccaatile yll)jıyorlar. Bu vaziyet
te kemliğe iyilikle mukabele et
meyi düşünmek. çarmıha geri
len :llesilıin bile aklına gelmez
di. 

İngiltere ve Fransa için sulh, 
ancak kat't bir zafer veya kat'i 
bir mağlubiyet sonwıda, el
de ediıebilir. Geçenlerde, Çem
berla •n •Sulh için ne dü -
şünüyorsunuz'!u sualine şiıu
di •valnız dJ~man.ı kat'i mp.ğ
lubiyete uğratnıağı dü~ünüyo -
rum. cevabını vcrınb;ti. Sulhü 
yapabilmek için harbi kazan • 
ınak şarttır. Harbi kazanmadan 

· yapılacak bir sulh, ya bir müta

Basın Birliğinin Çayı I 

Türk Ba'1n Blrlllf İstanbul mıotakası idare h•Jetl, İstanbul Basın Ka· 
rumunun Birliğe Otlbakını kutlamak Te hasmı blrlblrlne taııqtırmak itin 
dün saat 17 dr Parkote1de blr çay terllp etmiştir. Toplantı samimi bir haya 
lç:lndr l'e("llllstlr. Re tmde çaya Lstlrik edenlerden bir &TllP 1'6rülmektedir. 

Milli Şefimizin mü
him beyanatı 

(Baş tarafı ı. ıncı ..,.racıaı c~r atölye•ind• 

Milli Şefimiz devlet d•mlr 1ollan 
eer atöb'Hinde terellerlne verilen 
Fiia klfUik öfte ab'afctlnde bulUD• 
daJr.tan SOıDra .on a..m.anlarda ftlet.
.me7r apılan modern cer a tölyesinl 
l't:Rrek memlekrtJmtz1n bu endü.strı.
leşme hamlesini yakından teıtıllt ct.
Jlllşl•rdlr. 

Şehir, bayn.k ve taklarla siisll
dllr. Hava pok lll•eldir. Halk 11.eisl
cumburumuzu fOl'IDek içln sol..akJ•n 
doldurmaldadır. 

Graf Spee müretteba
tı tarafından batırıldı 

reke olur; yahutta yalııu in;,;J. 
tere ,.e Frnnsa için değil, bütün 
A\'r.ıpa i\~n Lir C.!;.:&rt:i. H~r şeyin 
bir kı\•an11, eşref saati vardır; 

o. gehnc,, ince iş bitmez.. Harp ve 
sulh ta böyledir. Daba tam 
1115.na!-ıile ha_rp oluıanııştır ki, 
sulhun zamanı gelmi~ obun. Bu 
vazinttc. Kont Darnlcy gibi. 
~ uınuşak ruhlu insanların mü .. 
tlatıalesi, kendi milletlerinin so
nuna kadar döğ"ü~mek ve yen -
mck azmini zriflatmaktan baş
ka bir netice vermez. 

mt fen e5f"rlerinden sayıldı. Co.m.hu
r17elte ~tığıDllZ ıti>•l'l'Ül&r hep bi
rtbirlnden zor ve blrtblrlnden luJ'· 
metli olmuştur. Samsun • SıVlL!I hat
tı müht"ndislerimb Jcln lfUhar olana
cak bJr f'serdlr. Ma.bt7a purı«ilu 
billıassa Ergani vadbd her yerde na
dtr ~lacak ~erlerle doludur. Er
surun KU.Zerı-ihı ise çetin olmalıı:ta. 

oınal tc•Werlnln ber ee.ttten P"k .ı-
7ade bulunmakta dli'er bütün hat
larımızdan üstündür. Sansa boğau

nı:n bilha.~a Alma ve PinK"C11 botaz
larınm inşaatı, fe.n k.udrethıln ve- tn
l'tan azminin nadir e."ierleri olarak te
~a. olunmaya değrr. Bunları ı-ör

mek nlandaşlarım için yllk>ek bir 
iftihar vrsllesid1r. Bunları t.t:tklk et
attk mUhendisler lç:ln ciddi L;Utade 
m.c\.-zuudur. ?ttühendıslik edebiyatı

mız: bu e~lerl bühin dünya fen ıUe· 
mine ceuretlc taıutabilir. Enu.rum 
hattuıda bütilu 11 vıı: muvaffaktyet 
Turklere aıttlr. Serma7e7l, istlkşalı, 

inşaat ve 7üksek fenni nezareU. her 
ne,·l ln$aa& için IJ.z.ım olan lsC"llcrl 
Türkler temin etmişti: Djyebillrlm ki, 
,1mendller tııııa .. nda Türk müben
di!ıılıil her mesele 1 halletm.e7e sa1i.
hlyet imtihanını Enurum hattında 

verml tir. Hrr mrslek l'lbl mübendh:
llk te aneak en yük~ek eser meydana 
ıetlrdfkten sonra olıunlu.11; bntiharunı 
nı v•rmiş ayılır. Ba bakımd.uı ııt· 

nıondil•r mllhendlslerlınW tebrik •c 
drrlm. Kendllt-rlne bibi teeek.kül'le
rlml bu beyanatla ifade etmek iste
rim. Jlliihendlsllflıı diler tubolerln
deki arkadaşlardan da kendi lbt.....W.
nnın en yük ek eserleri.Dl tahakkuk 
ettlrer"k mühendbdlk sevl:remf&f bel' 1 
istikamet~ kemal dcr"ce.slo." J"ükselt
melerlnl laterim.• 

Sıvas, 7 (A.A.) - Relslcımılıur i..
m.et İnönu'nU hamU bulunan hususi 
tren ıoı.at !3 te ,ehrimi%den Ankara .. 
7& mUt.eveccihen harekrı esmiştir. 

KaJ'Serl, 17 (A.A.) - l\lilli Ş•liml· 
dn Ka7~rlye teşriflerine inU.a.r ~ı ... 
lişor. Şehir bo m\ına•C"betle ba.":'t.an 
bq.a bayraklarla donanmış, taklarla 
süslrnmt, bulunuyor. JJa1katuyük bir 
iştiyakla :mm Şertnı beklem•ktedlr. 

(B•t taralı ı. inci baylada) 
aile 20 de kendi mürettebatı ta· 
rafından batırılacağını, radyo 
merkezi, mahalli •a• tle 18,45 le 
haber vermiştir. Graf Spee, demir 
rumadan evvel, mürettebatın -
daıı 700 kişiyi ,.e erza!nndan mü
hiın bir kı•mmı, limanda demir
li bulunan Alman bandıralı Ta
cama vapuruna aktarma etm:ş
tir. Adıniral Graf Spee'nin ken 
di kendini batırmak niyetinde 
olduğu rivayeti ilk defa olarak 
o zaman ortaya çıkmıştır. 

11'.:onlevideo, ı1 (A.A.) - Ma
halli •aatle 15,30 da Graf Spee 
harekete hazırlanıyordu. Yine 
mahalli saatle 17,15 le gemi de
mir almıştır. 

Uruguay ve Arjantin karasu • 
ları haricinde yeni bir m\..Juırebe· 
nin cereyan edeceği kuvvetle 
tahmin olunuyor. Arjantin ve 
Uruguay kruvazöderi, koyda 
beklemektedirler. 

Nevyork, ı7 (A.A..) - Uru -
guay hükumeti. Graf Von Spee
nin, paza günü akşamı, n1ahalli 
saatıe 8 de, Uruguay sularından 
çekilmesini, aksi takdirde harbin 
devamınca mevkuf tutulacağını 
haber vermiştir. 

Ba:ıı haberlere göre, bir Uru
guay sahil muhafaza gemisi, Re
nevon Cumberland ve Aclıills 
İngiıiz kruvazörlcrini, sahil ya-
1'.ınında gilrmüştür. Dunocrgue 
zırhlosı ,.e Are Royal tayyare nak 
liye gemisi keza ufukta karakol 
beklemektedirler. Bu arada, yüz 
kadar bahriyeli, gemide hüın -
malı bir hazırlık yapmaktadır. 
Öğleden sonra geminin, tütme· 
ğe başlıynıı bacaları, harekete 
hazır buundnğunu göstermiştir. 

Harp iınkônı, kısmen havaya 
kısmen de karanlığa bağlı bulu· 
nuyor. 

Montevideo, 17 (A.A.) - Bu
gün öğleden sonra, Amiral Von 
Spee'deki 22 yaralı karaya çık
mıştır. Bu, Alınan gemisinin, 
mühlet bitmeden Monlevideo'yu 
tekedeceğini göstermektedir. 
Montevidc~, 17 (A.A.,I - Graf 

Von Spee'nin çıkması saati yak
laştıkça cep kruvazörünün kendi
sini bekliyen İngiliz gemilerile 
harbe girişeceği kanaati de art
maktadır. 

Alman elçisi Langmann, dost
larına, Gref Spee'nin uskurlarm
dan birindeki hasarın sathi ol -
doğunu söylemiş ve Alman bah
riyelilerinin maneviyatının yük
sek olduğunu ilave etmiştir. 

Muharebeyi seyretmek için li-

devrede 7aptıfı bir rolden . onra, f. 
kinci deVl'e:rl de, bu ~nerjl lle oyna
dığı takdirde sayı adedini ytikseltece
fl unnolunoyordu. Fakat, bllflkls 
blrdeıı bire açılan ::\1a ke suorlu o
JllllCUlar, dtrh:ıl hikimh1 f'tl tfosls e· 
derek sıkıştırmaya başladıkları &'ike
ri fabrfkalar rucu kal ine uç gol 
yapmıya muvafrak olmuşlar v~ g. 
hadan bu •urcıte ıallp olarak çekU
mlııl•rdlr. 

manı ve civar kıyıları. muazzam 
bir kalabalık doldurmaktadır. 

Londra, 17 (A.A.) - Uruguay 
akşam gazeteleri, resmi bir ko
misvonun bugün sa;•t 11 de A· ı 
miral Von Spee') c ıri dcrck zırh
lının ya::ıiyeti hakkında bir ra -
por vereceğini bitdiri)·orlar. 

Gemiye salı g'..inüne kadar son 
bir mühlet verilmesi mümkün 
görülmelı.tedir. Zira Uruguay 
hükumeti vapuru ınuhasemalın 
sonuna kadar muhafaza vazife • 
sini üzerine elmak arzusunda de
ğildir. Fakat gemi salı günü de 
]imanı terketmediği takdirde mü. 
rettebat mevkuf tutulacaktır. 

Montvido, 11 (A.A.) - MüfJıassıs-

lann verdiil raPor mu;-iblnce, Rebi· 
cumhur Galdomir Graf von Spee'nln 
lanılr için verilen mühl•liıı 72 saat 

' dini kafi l'Örm!lştilr. 

İn«ill:ı elç~i :UUUU.ton Drake, 12 
saatlik mübletln buıün !iıaat 18 de 
münkazl olacaiını, stra komisyonu.o 
raporunu verdlll 14 kinunuevvel sa
at ıs de başladığını bildirmlşllr. 

Nevyork, 1'1 (A.A.) - N~vyork Tt-
mes gazet.esinin Montevldeo'dakl mu-
hablrl, Graf Spee Jıaktında şu malô.
matı vermtkledlr. Uroguay huküme-
ti, Alman Sf'faretiuc Alman cep kru-
vazörünün saat 20 drn evvel Uru111-
ay kara sularını terketmcsl lıi.ı.ım ol
duğu, aksi takdirde harbin devamı 

müddetince mevkut tutulacaCını bJJ
dlrmlşilr. 

Londra, 11 (A.A.) - Alman ıe

misinln mukadderatı hakkında he
nUz kat•i blr şey me\o'cut ol
maması dolayl!iyle, l'&zeteler yalnı'I 

kendi muhabirlerinin lahmlnlerlnl 
neşredl:rorlar. Bu muhabirler ceml
nlıı «eceden istifade ederek kaçmaya 
i.eşebbüııc edeceiin.i sannetmektedlr· 
!er. 

SundaJ Dlspaleh pzetcsl Nev1ork
taıı ılınan mahimata nazaran Bitler 
komandan Lancsdorf'a denize açılma
sını ve l\.lontevtdeo açıklarında mu· 
barebe:rl kabul etmesini emretmiş

Ur. Rivayete cöre, Ilitıer, &"emlnln 
bütün harp müddetince bacil bir şe
kilde mevkut kalmaktansa, babnası
nı tercib etııttnt bildirmiştir. 

Sunday Chronlc!e cazetesl, diler 
cep kruva~örli Deutschland'ın Atlas 
'llenzlnde Grat Soee'J'l korsan olarak 
t~tlh13f etmek llıere Kiel'd aleJacle 
ha11rlanmakta oldaiunu yası:ror. 

Kont Darnley, İngilterenin, 
bir Bitaraf devletin müdahalesi· 
le sulh müzakerelerine girişliği 

takdirde, küçük bitaraf millet -
]ere kar~ı \·azifesini )·apmış ola
cağım söylüyor; ve Fıkrimce, 
İngiltere. bu mılletlerin, yakla.;
tığını dehşet.:e gördükleri fela -
ketten, onları kurtannağa mu -
vaffak okJıilecektir• diyor. Çok 
insani bir fikir amma, sonu İn

giltere ile Fransanın ve yine kü
çük bitaraf milletlerin aleyhine 
çıkacak bir fikir. Çünkü, bugün, 
Avrupada iki harbe sebebiyet 
veren tecavüz ve istilii hırsı mağ
IU.p edilmeden yapılacak bir sulh, 
İngiltere ve Fransa i~in bir teh • 
like olduğu gibi, muhterem J,or· 
dun kendi memleketinden fazla 
düşündüğü küçük milleller için, 
çok daha büyük bir ~ehlike teş
kil eder. Böyle bir uzlaşma sul
hu akledildikten sonn. Avrupa
nın imalinde ve cenubu ı;ıırki -
sindeki küçük milletler taarru -
za uğrarlarsa onları kim müda
faa edecek, felaketten kim kur
taracaktır? İngiltere ve Fransıı
nın, •Lehislana taarruz ederı;e
niz biz de harp ederiz- tehdidi 
bile bu memleketi kurtaramadı. 
Müzakere yerine mulıarebeyi 
tercih edenler oldu. Lordlar Ka
marasında SÖJlediği gibi, sulh
perver olmak b~kalarının da 
sulhperver olması şartile mü • 
kemmel bir şeydir. Kavga gibi 
barış ta iki taraflıdır; iki taraf 
ta istemedikçe sulh olmaz. 

Bu harbin, bugün küçük bita
raf devletlerin tavassutile bit • 
mesine imkin yoktnr. Mücadc -
le, iki taraltaıı biri mağ!Ubiyeti 
kabnl etmek ızlırannda kalınca 
bitecektir. Bu harbi de Kleman· 
so'ya, Loid Corc'a benzer adam· 
ların inat ve sebatı bitirecektir. 

ABİDİN DA VER 

Ankarada fasar
ruf haftası mitingi 

siyasal 
(B .. tanlı 1 iııct sayfada) 

bilgiler okulundan Or -

!lfontevideo, ı7 ( A.A.) - Al -
manyanııı Bu ... nos Aires'teki bü
yük elçisi Von Therman tayyare 
ile buraya gelerek sefarette Al
m: 1ı orta elçisi Langman ve t _ han ve Halkevinden bir hatip 
talya orta elçisi doktor Bellardi söz alarak bugünün ehenıııı.iyeti-
Ricci ile göriismü .. ttir, 11.füteaki- ni tebarüz ettirmişlerdir. Yerli 
ben Langman, Uruguay harici· malı kullanmanın ve para birik· 
ye nazırı Guani ile mülakatta tirmenin ehemmiyetini uııilatan 
bulunnın5tur. 

hatipleri, UJu.. meydanını dol· 
Orta elçi, bn mülakattan son-

Siva.ta 

l!ıvas, 17 (A.A.) - Milli ~eltmı. 

dün akşam şelırlmltr te]irlflerlnde is
tasyonda askeri ve mülki erkin ile 
bütun memurlar ve on binlerce halk 
brafından coşkun ve randan teıa

hilrlerle ka~ılanmışhr. 

c\'arlo! 'l:"a.ta! Saiol :'dilli Ştflmiz!• 
a\.aı:eleriyle kendJJerlne karşı l('trn 
celen ·evl:"I ve saycılarwı Kösteren 
halka ~lilli Şdimb: 

&.'ia..,ılsınu: L. ıvashlar• dlye iltifat
ta bulanmllf)ardır. 

Büyük tezahürler 

~ıvashlar Milli Şefe eaad..an eni 
ve bailtlıklarını tlo:r•rm&k fırsatını 

bir daha baldnklan fein . onsua et· 

vlne içlndedirlu. Şehir ba!/lan b
Nrrakla.r ve taklarla sWııilenmi, bu
lunuyor. 

Cumhur refslmlzln IJr.ameUt>rlne 
tab.si edilmi1 olan Vali konafı önb

de balkm seni tenJııümtı l'tee ceo 
...ıı:ıc kadar devam eı.tııllr. 

Siva•'ın imar iıleri 

Dlln ıcceyl Vali konatıuda ıreçl

ren Reisicumhur İsmet İnônü bu sa
bah rrkendtn nttdltrlnde vlliJ'tı ve 
beJedl7e erki.nmı '9iırarak 8.fftS 
fdartnla imar plim balrkıptla etnl· 
h b&Ut •lm,,.ıard.u. 

Bıındaa u.ııra et.-ebllle VU;l.Jd 
konatmı. parti merktı:ln.I dJ'artt et· 
mlşler ve müteakiben yaya olarak 

yenl a("llmı olan bulvarları, çarşıyı 

ve kütüphan~yl gezmişlerdir. Balk 
be• yerde ~!illi Şdlmlxe lıa"!l day
dufu samimi hisleri ve derin mu
luıbbeli bhar •dl1ordıı. 

Sıvas. 17 (A.A.) - Rcl"ilcumbur 
İsmet İnönü bll.l'üo öfleden sonra Or· 
du evinde tertip edDrn danslı çayı 

teretlendlrmlşlerdtr. Pek neşeli ce· 
çen çay, ak""1 reç vakte kada.r o!•· 
vam etmı.ıtr. 

Garp cephesinde 
(~ tarafı ı iııcı aylada 

tıOOa bir bölük tarafından icra 
edilmiştir. 

Taa,rruza uğrayan mevzi, ken
disıni şiddetle müo.afaa eımiş ve 
hatta göğiis göğiise çarpı•ma da. 
yapılmıştır. Düşman ağ'.r zayi
ata uğramış ve birçok siliih ve 
malzeme llbrakır.-;t:r. Dt4man, 
iki esir alrnai?a mu\ affak olmuş 
idi. fakat bunlar bir ma!:as ate
şinden istifade ederek kaçmağa 
muvaffak olmu.şJ.ar ve hatHı.rı -
mıza gehnişlerdir. 

Londra, 17 (A.A.) - B. Çem
berlavn, y::.nında Lord Gort, ba
zı ı:enera lil er ve 12 harp muhabi
ri olduj'(u halde dün Fransız cep
hesinde İngiliz odusu tarafın -
dan müdafaa edilen bölgeyi zi
yaret eylemiştir. 

Altı vapur battı 
Roma, 17 (Radyo) - Deniz 

ha•bı şiddetlenmekte ve vahım 
neticeler vermektedır. Bugün de 
2 İngiliz, 2 lsveç, 1 Yun.an ve l 
Norveç atmak üzere aı.tı tıcaret 
vapuru batmıştır. 

lngiliz tayyareleri 
(Bai tarafı 1 ina ~da) 

Bcrlin, 17 (A.A.) - D. N. B. 
Ajansı bildiriyor: 

Dü.n gece, saai 20 ile sabah& 
~ı iki arası, -birçok İngiliz harp 
tayyaresi, Aılınara körfezinin çok 
yükseğinden uçmuşlardır. Bir 
1ıayyare, Norderney adasına doğ
ru uç~ yapını:; ve Alınan hava 
dafı bataryasının menzilı hari
cinde, uzak b:r noktaya, küçük 
çapla dört bomba atmıştır. Bu 
bombalar hiçbir ha.sar yapma -
~br. 

Paris. 17 (AA.) - Bu sabah 
şim&li Fransada verilmiı; olan 
tehlike işareti, saat 9 dan 9,20 ye 
kadar devam etmis, hiçbir hadi
se olmamıştır. 

ra gazetecilere hiçbir bcyanatUı duran on binlerce kişi dinlemiş-

bulunmı~racağını, z:ra iki hukU- ~ir. B o· N 1 G 
meli alakadar eden bir i mev- ZiRAAT VEKİJ,İNIN BEYANATI aş iŞ ez e rıp 
7.Uıt hahsolduğunu söylemiı;,tir. nkara. 17 (A.A.) - Tuarrul ve 1 I J 1 J Romatizma 

derhal keser Sef'rin hal v~ !avnn~·'.'· A~mi- ı 7c:ll malı hdta.ı mün&oebeliyle Zi- Nevralji, kırıklık ve bütün agyrılarınızı 
rnl Von Sp..., ıçın yem bır mnhlet raal Vekili Muhlis Erkmen bu ak-
lstihsole muvaffak olamadıh se- pm radyoda bir hitabede bulu.ıunua- icabında günde 3 kaf• alınabilir. 
wiyordu.. tur. - - -
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1914ile 1939 Harbi 
arasındaki farklar 
1939 Harbindeki dava da!ıa 

şumullü ve çapraşıktır 
1850 den evvelki harpler, mil

letlerde fikir rereyanlarının hiç 
bulunmadığı devrelerde hükfun
darın, derebeğinin, djn mııhare
belerinin yalnız papaların emir
Jcrile, arzıılarilc yapılmıştır, gi· 
bi bir mütalea ileri sılriilemez, 
böyle bir hükme mutlak tarzda 
dayanılamaz. Eski devirlerin, a
sırların harplerinde dahi harp 
yapan halk kütlelerini sevk, ida
re eden manevi cere,Jo .... anlar, e
saslar vardı. Fakat 1850 den ve 
bilhassa 1918 umumi harbinden 
sonraki gibi geniş ve kuvvetli 
değildi. 

Sanayide kol, insan kuvvetle
ri yerine, buhar makinelerinin, 
motörlü vasıtaların, aletlerin tat
biki hususlarında husule gelen 
ilerlenıeler, 19 uncu asrın orta
lanndan sonra milletler veya 
halk kütleleri arasında fikir ce
reyanlarını, manevi kuvvetleri 
çoğaltmış, genişletmişti. İnsan -
!ar, fertler miinevi bir kuvvetin, 
dinin, akidenin 2000 seneden ev
velki asırlarda, Musa, İsa, Mu
hammed gibi Peygamberlerin din 
leriııi dünya mihetlerine, ırk -
!arına, kavimlerine yaymaların
dan evvelki devirlerde dahi mad
diyattan başka nüfuzların tesir
leri altında idiler. Güneşe, puta 
ve saireye tapmak gibi, bugüne 
kadar Asyanın bazı kavimleri a
rasında devam eden akideler bu 
cihetlere bir misal teşkil eyler. 

1850 senesinden sonra sanayi
deki inkişaflar, insan kuvvet -
!erini makinelerin, nıotörlerin 
istihlllf etmiye başlaması, haik 
kütlelerinin vaşamak, refah se
viyelerini yükseltmiş, ihtiyaçla
rını çoğaltmış, dini akideler, kuv
vetler. içtimai nazariyelere, e -
saslara yavaş, yavaş me'1kileri
ni, terketmiye başlamışlardı. Bu 
ahval, sosyalizmi, daha evvel 
1789 Fransa büyük ihtillilini, 
bugünkii demokrasinin temel -
leri olan insan hukuku beyanna
mesini, hürriyet, .adalet, müsa
vat, kardeşlik prensiplerini do
ğurmağa, yaymağa sebep olmuş
tu. 

1789 inkılabı, Fransa hiiyük 
ihtilfili, dini, bu miinevi akide
leri tamamen yıkamamış, fakat 
tesirlerini fazlaca zaiflatmış, fer
din serbestisini, mebusan, bele
diye meclisi gibi intihaplarda 
reylerini vennesini temin sure· 
tile hükfımet, idare iş)erine, hü
kfımdarların mani olduğu iştira
kini temin eylemişti.. 1789 dan 
bugüne kadar, demokraside ted
rici tekilmüller, inkişafiar kay
dolundu. 

Buhar kuvvetinin, motörlerin, 
makinelerin sanayie tatbiki, ye
ni keşifler, bu sahada iıerleme
ler olmasaydı, denebilir ki, bel
ki de bütün midetler, insan ve 
halk kütleleri yalnız demokrasi 
akidelerinin, prensiplerinin te -
siri altında kalacaklardı. Sosya
lizm akidesi, cereyanı ihtimalki 
doğmıyacak, inkişaf edemiyecek
ti. 

!arı, müttehiden müselliıh kuv
vet gönderdikleri anlaşıldı. Fa
kat müsbet neticeler elde olun
ınamLŞh, beklenen muvaffalıı -
yet temin edileınemi~ti. 

1939 harbi, muharebenin mfı -
nevi safhası, harp eden iıısanla
rın akideleri itibarile, 1914 har
bine nisbetle daha kan~, çap
raşık bir vaziyet arzeylemekte -
dir. Miürit nasyonalizmi tem -
sil eden, komünizm ve demokra
siye basım olan Nazi ve Faşist
ler, yahut Nazizm ve Faşizm 
akideleri dahi bu defaki harpte 
sahnededirler. 

Nazizm, komünizm ile, dcnıok
rasi aleyhine birlik yapmıştır. 
Bu birlik, siyasidir, müşterek 
menafie dayanıyor. Akide, fikir, 
yahut manevi birliğe değil. Fa
şizm ne yapacak? Papalığın ga
zetesi •Osservatore Romana> da· 
ki mütevali neşriyata göre, İ
talya faşizmi, İspanya faşizmi 
ile birlikte, komünizm ile siyasi 
sahada Nazizm gibi birleşmek 
temayülünde değildir. Muharip 
müttefik memleketlerde komü
nizm ve Naziznı lehine sempa· 
ti, taraftarlık hareketlerine kar
şı şiddeUi tedbirler alınmıştır. 

939 harbine bakim olan fikri, 
manevi cereyanları akideleri tet
kik, tahlil etmekle, muharip, 
gayri muharip, bitaraf, diğer bir 
tabirle dünya devlctıerinin, mil
letlerinin gayelerini daha etraf
lı bir tarzda tasvire, izaha çalLŞ
mış bulunmaktayız. Bu mücmel 
tetkikatımızla 939 harbindeki 
davanın, cvvel!{i asırlarda, bil
hassa 1914 harbindeki manevi 
gayelere, fikri mücadelelere, da
valara nisbetle daha karışık, çap
raşık, geni.<; ve şümullü olduğu
nu bu vesile ile tc;;bit edebili -
riz. 

HAMİT NURİ IRMAK 

SAGLl8' 
Kuşpalazı 

Kuşpala.zının ne olduğunu bllirsl
nlz. Buna. ya.ka.lananlarda ateş yök
sellr. Coenkla. ise lyt nefes a.J.ınamıya. 
başlar. Vaktinde yellşllmezse tehli
ke de baş rösterlr. 

Nefes alamaz, morarırJ bunahr. 
Salım olan bu hastalık, balgam, 

aksırLk ve damlacıklardan çocuğa 
geçer. Bu sebeplerle bunlara dikkat 
etmek ti.zundır. Bu hastalığa tutu
lanlar derhal doktora. müracaat et
mtlidir1er. Vaktinde çocuklara kuş
p~1:l7ı ııı:1>romu yapıhrsa iyi olur. 

Oscar Wilde 
facı ası 

ıBaş tarafı 2 inci sayfaila) 
le Dleppe civarında Bernevale yerleş
ti. Fakat Bosie onu gene buldu. Na
pollye gittiler. Oscar orada. Geole de 
Readlcng'e başladı, eserini yazdı. An
cak Bosienln babası ile Oscarın ka

rısı onJarm beraber olduklarını ha

ber alınca. ayrılmııları için teşebbüs

lere girişliler ve onlan gene ayırdı

lar. 
Osc:ır kimsesiz, yoksul, perişao ve 

harap bir halde Parlse 1tltti, bir oda

ya yerleşti. Çahşnuyor, yaznuyordu. 

_Artık rece PJıdüz meyhane meyha

ne dolaşıyor, jçlyordu. En aşağılık 

kimselerle konuşuyor, onlardan ve 

batta garsonlardan para. istiyordu. 

Bir zamauJar onu göklere çıkarmış o

lan Fransa bile ondan yüz çevlnnlş

ıı. Blr gün bir kahvede Andre Gide 
ona. rastladı. 1\-lasasma oturmak mec

buriyetinde kaldı. Fakat sokaktan ge

Up geçenler görmesin diye arkasını 

&okağa. verip oturdu~ 

1914 Umumi Harbi büyük dev
letıeri, Fransa ve Amerika Ciim· 
huriyetlerile beraber Rus Çar
lığ1, Almanya ve Avusturya, İn
giltere, İtalya krallıkları esasta 
ayni, teferrüatta meşrutiyet ve 
saire gibi isimlerle demokrasi 
sistemini tatbik ediyorlardı. U
mumi Harp, demokratların, de
mokratlarla yaptığı menlaat, dün 
ya hakimiyeti, Hegemonyası har
bi idi. Sosyalizmin mutedil kıs
mını temsil eden partiler, 1914 
harbinin muharipleri devletler 
parlamentolarında vardı. İş~i 
ııeodikaları dahi mevcuttu. Fran
sadaki komünist partisi lideri 
Jan Jures'in katlinden sonra sos
yaiist fırkalannın diğer memle
ketlerdeki gibi amele sendika -
ları mensuplarile birlikte, vatan
larını müdafaa hususunda de -
mokrasi sistemini tatbik eden 
kendi hükfunetlerinin ve de -
mokrat fırkaların emrinde harbe 
iştirakleri daha emniyetli tarzda 
temin olunmuştu. Fakat 1917 de, 
umumi harp heniiz bitmeden, 
müErit sosyalizmi, komünizmi 
temsil eden Lenin ve saire gibi 
kimselerin, beynelmilel komü -
nisl fırkası mensuplarının da 
Rus ihtilfilini yapmakta, tatbik- , 
te muvaHak oldukları görüldü. 
1920 de, Rusyadaki dahili ilıtilih 
neticesi başlıyan harbe, demo11-
rat diğer devletlerin de yardım-

«Dün Catutıe l\lendes'i blr ka.bve
de gördük, yanında. Oscar Vilde var
dı» diye yazan blr gazeteciyi Mendes 
düelloya davet etti. 

Oscar Vilde artık manen ve mad
deten düşmüştü. Artık dostlar• da 
ondan ümldl kesmi$1er, yüz çevlr-

mi~lerdl. ,.. 
Osca.r Vllde nihal·et 1900 de nıe

nenJll<eD öldü. 
SELAMİ İZZET SEDES 

ZAYİ. - Beylerbeyi rüştlyeslnden 
takriben 329-330 rumi tarihli şe.Jıa.

ô~tnameml zayi ettim. Yenisini çı
:nracatundan hükmü olmadığııu I~ 
lin ederim. 

Saip .. Çengelköy SuyolQ ıokak 
31 numara 

' 4 ' h " l lJ 

SOLDAN SAGA: 
l - l\ılP.nasebeUi muuasebeıst&. 

Sıhhat ve Güzellik 
Sağlam ve güzel 

Dişlerle 
Sağlam ve güzel dl9ler de 

Radyol in 
ile te'Tlln edlllr. 

Dişlerinize 

çok dikkat ediniz. 
Bazan en Ustad doktorların bHe 
sebeb ve menşeinl bulamadıkl.arı 

bir hastalılın di9 ilt1hab1ndan ile
ri geldiği pek çok tecrUbelerle 

anla9ılmıttır. 

Sabah, öğle ve akşam her yemekten 
sonra günde 3 defa 

• 
Kullanarak dişlerinizı koruyabilirsınız. 

. . ,. • - 1 1 - . ' 

ADEMİ İKTİDAR 
Ve BELGEVSEKLIÖtNE 

T abletlerı her ttsanede bulunur 
ıPoıtı kutusu 1255) G4ıtıta, lıtanbul 

Tabib re~etesile satılır 

. Gümrük Mh. Gn. K. lstanbul Levazım Amirliği 
Satınalma Komisyonundan 

1 - 12 ton sömikok kömürü açık eksiltmeye konmuştur. Bir 
tonunun muhammen bedeli 24 lira 90 kuruştur. 

2 - Tamamının muvakkat teminatı 22 lira 50 kurw;tur. 
3 - Eksiltroo 2/2. Kanun/940 çarşamba günü saıat 14 tedir. Ek

siltme İstanbul Galata Veli Alemdar Han ikinci kattaki Satınalma 
komisyinunda yepılacaıktı.r. İ&teklirerin teminat makbuzunu o gün 
komisyona vermiş bulumnalaırı. 

4 - Evsa.f ve şartlamm ve teslim yerlerini ~renımek isti\yen-
leıin her gün komisyona mürıaeaatlan. (10436) 

Devlet Deniz yollan U. Müdürlüğünden 
1 - İdaremiz ibUyacı 1(111 alınacak soo ua. 750 battaniye açlk eksilt

meye konulmuştur. 
2 - Mami mikda.rııwı muhammen bedeli t4875) lira olup muvakkat 

1emlııatı (365,63) liradır. 

3 - EksUime Tophanede Umum Müdtirlü.k alım satım komisyonunda 
ZS/IL Evvel/939 lartlılne müsadif perşembe P.,ü saal H de yapılacaktır. 

4 - Nümune, şa.rtname her gün malzeme müdürlilğünde görülebilir. 2 - Büyük blr kap - Lçüncü şa
hıs. 

2 - Emri hazır - Efendim ma
nasına - Beykirlere Jbım 

·Devlet Denizyolları İşletme Umum Müdürlüğünden 5 - isteklUerin yazılı gü.n ve saatte Z-490 sayılı kanunda yazılı vesaik.

le komisyona celmelerl. (10288) 

t - Kırmızı - Yiyecek maddesi 
5 - Edat - Kabı< edatı - Kimseye 

söyleme-ı. 

6 - Eve! - Çifte töleil nevi 
'1 - Emir stcası 
8 - Terbiye - Blr yemek 
9 - Çok lıullanılan bir !telime -

Olmu. 
10 - Blr çalgı - Kavga - Çlçeii ta

şıyan. 

TIJKARIDAN AŞA(;.I: 
1 - Güzel bir kuş. 
2 - Fiyakalı - Mani 

3 - Emir • evet 
4 - Baş taraf - G iizeı blr dans 

1 - İdare ihtiyacı için Kotili ismi verilen yatak yüzlük.lerinden 1900 
metre ve pötikare denUen dokuma bezlerden 462ts metre açık eksiltme sure
tile satın alınacaktır. 

2 - Muhammen bedel 2825,75 lira olan bu iki cins kumaı;ım muvakkat 
teminatı 211.93 liradır. 

3 - Eksiltmesi 25 K. Evvel 1939 pazartesi gilnü saat 14 de Umum Müdür
lük: anm sabm komisyonunda yapılacaktır. 

4 - İsteklilerin ı;;artname ve nümuneleri görmek üzere her gün malze
me müdürlüğüne eksiltme için de yazılı gün saatte 2490 sayılı kanunda yazılı 
vesaiki Mmllen komisyona müraeaatlan (10119) 

Beyoğlu Vakıflar Direktörlüğünden 

Gümrük Muhafaza Genel Komutanlığı lstanbul 
Levazım Amirliği Salınalma Komisyonundan 

Miktarı 

173 çift 

Cinsi 
Er çizmesi 

1000 • > 

Muhammen 
Fla<ı İllı temina< 

1470,50 111 Açık eksiltme 26/12/939 salı 

8500 
saat 14 

638 kapalı zarf 26/12/939 salı saat 15 
1 - TeskilAt ihtiyacı için yukarıda gösterllen ilti kalem er çizmesi eksilt

meye çıkarılmıştır. 
2 - Şartname ve nümunesi komisyandadır. Görülebilir. 

1 - F...skJ zamanın k11n1tma kiğı-
dı - Anamın kardeşi Muhammen kıymet> 

Lira KT. 

3 - İsteklilerden kapalı zarfa iştirak edeceklerin 2490 sayılı kanun hü
kümlerine göre hazırlıyacakları teklif mektuplarını vaktinden bir saat ev
veline kadar komisyona vermeleri, açık eksiltmeye gireceklerin de teıninat 

makbuzlariJe kanun! vesikalarını hfunilen gün ve saatinde Galata Gümrük 
caddesi Veli Alemdar han ikinci kattaki komisyona gelmeleri (10130) 

G - Balık tein - Boz renk 
7 - SlvrJ - Diş geçirmek 
8 - Bir kasaba. 
9 - iı'k hartı yok t'rma - oımaz 

10 - ()yun - Kırmızı 

E iztt !cı tcı~ raf ınızı gönderiniz 
kim clrlujjunuLU söyliyelim 
YERZAN (Ge

dikpaşa) - İyi 
kalpli bir Up, 
Herkese 1 y 1 -
llk yapmak is
ler. Arkadaşlığı 

çok iyidir. Dlk
kat ve intizam 

hassası, göriişü 

eok kuvvtlidir. 
Hassastır. Güzel 
sanatlarda karşı 

ıneyll vardır. 

RİFAT - Dik
katli bir tjp. in
tizama fazla e
henımJyet verir. 
Hassastır. Azlm
kirdır. Kararla
rtndan kolay ko
lay dönmez. Ar

kadaşları ara
sında. lyl kalpli 
olarak tanınmış

tır. 

it 

* 

İSMİ OKUNA
MAımŞTIR 

Zeki blr tip. Çok 
iyi kalpldlr. Faz
la hassastır. En 

ulak şeyden mü
teessir olur. Ai

lesine ~ok mer

bullıır. Takdiri 

çok sever. 

~ehir 
Tiyatrosu 

TEPEBAŞJ DRAM 
K1Sl\UNDA 

OYUN YOKTUR 

* İSTİKLAL CADDESİ 
KOMEDİ KISMINDA 
18/12/939 Pazar!.€si giinü akşamı 

SaM 20,30 da 
İKİZLER 

* HALK OPERETi 
Bu akşam 9 da 

ZOZO DALMASLA 
ENAYİLER 

Operet 3 perde 
Pao:ar matine 16 da 

Yakında beklenen opereu: 
GİTKAL 

654.00 Rumelihisannda Arpa emini mahallesinin Arpacı 
çeşme wkağlırıda eski 58 yeni 52 ve mınnarataj 26 
No. lu ahşap dört odalı hane. 

120.00 Eski Bedrettin yeni Evliya.çelebi mahallesinin Ay
lbru;tı sokağında vaki 14 metre murabbamda aırsa. 

153.50 Tarabyada Bostaniçi. caddesinde eski 1 yeni 51 No. Ju 
beş buçuk dönüm bağ arsası. 

4.9.50 Ortaköyde Üçüncü orta sokağında 21 mükerrer No. 
lu arsa.. 

Dr. Hafız Cemal 
( Lokman Hekim) 

DAHıLıYE MÜTAHASSISI 
Divanyolu 104 

Muayenehane aaatleri: Pazar 
hariç her gün 2.5 - 6, Salı, 

Ankara Radyosu 
DALGA UZUNLUCTJ -

.A.Q. 19,47 m. 15195 Kes. ZO Kw. 

.A.P. 31,79 m. 946$ Kes. ZO Kw. 
11!9m. 1S8Kcs.120Kw. 

Yukarıda yazılı g.ıyrimenkulleri..'1 J:1ülltiyetleri peşin para ile on 
beş gün müddete açık arttırmaya çıkarılmıııtır. İhalesi 3/1/940 gü
nü sa<rt 15 de komisyonda yapılacağından taliplilerin yüzde yedi 
buçuk pey akçcsile Akarat Mahhlliit kalemine miiTacaatları. 

(10433) 

1 Cumartesi 12 · 25. fıkaraya l 1a Birincikanun Pazartesi 

İNHİSARLAR UMUM MÜDÜRLÜGÜNDEN 
Muhammen B. % 15 

Mh. kilo tutarı temi. 
Cinsi Miktarı Flatı Lira Krş. Lira Kr, Ek, şelıli 
-~~~~~~~~ ~~~- --~~~ -2:.~~===--==:.:....~~-=::...:c:==-~~-

Iskarta. Kanavipe 
Iskarta çul 
Iskarta kınnap 
YamaJık kanaviçe 
Iskarta ka.naviçe 
Yamalık fUI 
Iskarta çul 
Yamalık ı;ı:uval 

Iskarta. çuval 
Iskarta. ip 
Iskarta kınnap 
Marka. bezi 
Yamalık kanavlçı 

Iskarta kanaviçe 
Iskarta. çul 
Iskarta çuva 
Iskarta ip 
Iskarta kınnap 

4512 kilo 
1084 ,, 
4940 " 
5000 • 
5000 " 
2000 " 
1000 
1000 " 
5000 • 
fıOOO u 

3500 " 
200 ,, 
544 ,. 

1455 ,. 
400 ,. 
190 ,, 

31 " 
1896 " 

22 kr. 
16 .. 

15 " 
30 u 

22 .. 
25 •t 
16 ,, 

30 u 

22 ,. 
ıo ,, 
15 it 

25 ,, 
30 ,, 
2Z u 

16 u 

Z2 u 

zo ,. 
15 u 

992 6f 
173 H'. 
741 

1500 
1100 
500 
MO 
300 

1100 
800 
525 

50 
163 20 
320 10 

64 
41 80 

6 20 
284 40 

148 90 
26 

111 15 
225 
165 

75 
96 
45 

165 
120 

78 75 
7 50 

24 48 
48 

9 60 
6 27 
1 

4Z 66 

Pazarlık .. 
Açık A. 

Pazarlık .. .. 
Açık A 

Pazarhk 

ff .. .. 

ı - Nümunelera mucibince yok~r1da cins ve miktarı yuah ısurta su.<nfar nizalarnıda gösterilen usullerle 

ayn ayrı, satılacaktır. 

D - 1\luhammen bedelleri % 15 muvakkat teminatları hizalarında. yazılıdır. 
m - Arttırma 2/1/940 sah &Ü'IÜ saat 14 de başlıyacak ve aynı günde bitmek üzere KabataştıL Levazım 

ve mubayaat şubesindeki ahm salim komlsyonund:t. yapılacakhr. 
ıv - NümuneJer her gün sözü geoen şubede ve mallar da Şemsipaşa, Aturka.pı depolarında görülebilir. 
v - İsteklllerln arıtımı• için tayin olunan gijı\ ve saatte % 15 mlklanndakl gijvenme paralarlyle birlikle 

yukarıda adı ceçen komisyona gelmeleri Uii.n olunıır. (10418) 

• 
Mtılı. bedell % 7,5 temlna< Elıslltmenln 

c1ns.~l~~~~~~---"Ml:;_k~d•~n=--Llra:;_~Kr-ş~.~-Ll-ra~Krt--=~·~~Ş~•-k_Il~~Sa-al~I 
Muhtelif cins 
malbaa mürekkebi 6330 Kg. 16447 - , 1233 5Z Kaı>aJı zarf 15 

Açık 

Muhtelit cins yaldız 295 Kg. 1887 50 Hl 56 eksiltme 15,30 
Açık 

Muhtelif cins vernik 250 Kg. 455 - 34 lZ ekslltme 16 
ı - Şartname, nümune, m.ikdar ve evsafını rösterlr listeleri JDUClbtn .. 

ce yukarıda yazılı üo kalem eşya hlzalarında. rösterilen 1181Jllerle eksiltme .. 

ye konmuştur. 
n - Muhammen bedelleri, muvakkat temlnatlan eksiltme saatleri .hi-

zalarında. yazllıdır. 
ın - Eksiltme 28/12/939 perşembe günü Kabataııla L;ıv&zım ve mu-

bayaat şubesindeki Alım komisyonunda ya.pdaeakbr. 
ıv - Şartname, müfredat listeleri ve yaldız ulim.unelerl her gün sözü 

ge(;en şubeden parasız a1ınabillr. 

11(.uıunl ı.ıomessW ve Nqrtyııt 1)1... 

reıc-.ıırtı: A. Naci, Baaıldıiı Yr. 
son 'l'elvaf BasımnL 

Saat lZ.30 Program ve memJe.kei 
saat ayarı. 12.35 Ajans ve meteorolo
ji haberleri. 12.50 Türk müziği (Pi.) 
13.30/U.OO Müzik (lloflf müzik - Pi.) 
18.00 Program, 18.05 Memleket saat 
ayarı, Ajans ve meteoroloji haberleri. 

18.25 Müzik: Radyo caz orkestrası. 

19.00 Konuşma (Onuncu tasarruI ve 

yerJJ mallar haftası münasebetiyle 

rausaı ekooomi ve arttırma kurumu 
namına C. B. P. idare heyeti ıl:ıası 

Trabzon mebusu Sırrı Day taralm

dan). 19.15 Türk müzl!I: KarJŞJlı 

program. 20.15 Konu.ı,--ma (Hatip na

sıl yetişir). 20.30 Türk müziği: Fasıl 

heyeti. 21.15 Müzik: Küçük orkestra 

(Şef: Neclv Aşkın). ı - Feliks GJoss

mer: Kırlangı~ların vedaı. Z - Brus

selmans: Felemenk sultlnden Aşk gö
lü. 3 - Hans Löhr: 1\-lemleketten mem

lekete (Muhtelif memleketler.in me

lodileri ın:erine rapsodi). 4 - Lecocı: 

Küçük dük. 5 - Rob. Breclıl: Blr bi

liye. 6 - Cesar Cui: Kantablle (Vi
yolonsel solo). 7 - Becoe: Amalli se

renadı. 8 - O..rhard Vlnkler: Kema
nın aşk şarkısı. 9 - Paul Llncke: i .. 
taıyan serenadı. ZZ.00 Memleket saa& 

ayan, Ajans haberleri; Ziraat. Es

ham .. TtJıvilit, Kambiyo .. Nukut 
oorsası (Ftyal). 22.20 Müzik: Küçük 
Orkestra (Ytıkımdalıl procramm de· 
va.mı). 2Z.35 Müzik: Senfonik parça
lar (Pi.). 23.00 Müzllı: Cazbaıtd (Pi.) 
23.Z5/Z3.30 Yarınlıl program, ve ka
panış. 

v - Kapa.il zart münakasasına lştirik edecekler mühürlü tektlf mek": 
tupJarını kanuni vesalkle yüzde 'J.S gÜvenme parası makbuzu veya ba~ _ 
teminat mektubunu ihtiva. edecek kapalı zarflarmı ekslltme,l'ünü ihale sa~ 1 
aUnden bir saat evveUne kadar mezkUr komisyon ba.şkanhfına makbuz ~u- . 
kabilinde vermeleri Ji.zmıdır. Diğer eksiltmelere relecekle.r tayin ol~an sün 
ve saatlerde yüzde 7.5 güvenme pa.ralarlyJe birlikte J11kanda adı •eçen 11.g... 
,.ısyona ıelmeleri ilin ?lonur. (10238) 

ve bütün ağrılarını derhal keser 
Lüzumunda günde 3 kaıe alınabilir 


