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Sovyetler, Finlandiyayı 
niçin istili edemediler ? 
•• 

Uç devletin yaptığı muazzam müstah-
kem hatlar Kızılorduyu uğraştırıyormuş 

25000 Sovyetin öldüğü 35000 kişinin 
de yaralandığı ve kaçtığı haber veriliyor 

4 ·•%00 oouoo•Y"'" • u 

Sovyet -Fin harbi 
Of lıa/taılır ıiıltlctl• malraoemd •ılen Finlerin 

en lrarıoctli taralı, yülrıelr, fOlr ,,UlrHlr man•oi· 
,atlan, ~lilı •ibi •İnirl.ridir. En biiyiilt lra/ara· 
manlılr d•m•lı olan bu manniyal yülıHlılilİ O• 

,ılmamaalıltla lıiilcin Jilnya milletlerin• lrurıo•I 
/ıar,.•ında efilmem•lt İfİft mülıemmet 6ir i6rd 
duti ocrmiılerdir. 

Yazan: Abidin Daver 
( Ba~muharririmiz Ankaradan yazıyor) 
Küçücük Finlandiya. Sovyet 

Rusyaya karşı, üç haftadır mu· 
kaveıuet edi)'or. İki tarafın nü· 
fusları nazarı itıba.ra alınırsa bu 
mucadele 1!13 ki iye karşı :ı hu· 
çuk kişinin mukavemeti demek· 
tu. Bu kahramanca dayanma, pek 
haklı oıarak bütün dünyanın tak
dirini .-e hayranlığını cclbet • 
mektedir. Çünkü o 183 kişi, bu 
3 buçuk kişiye nazaran tepeden 
tırnağa kadar, silahlanmıştır. 
Filvaki, ıiliıh ve maı:ıeme kem· 
ıniyeti itibarile iki taraf arasın· 
daki faı·k ta, daha büyük hır 
nisbetle 3 buçuk kişinin aleyhi· 
ne 1113 kişinin lehinedir. Zama
nU:.ız harbi ise materiyel, yani 
maızeme harbidir. Eğer o 3 bu· 
(uk kişi, siliıh, malzeme, teçhi
zat, ve cephane bakımından has· 
11UDa üstün olsaydı hile, muka
vemeti yine bir kahramanlıktı; 
fakat her türlü üstünlük karşı 
tarafta olunca ve bu bir avuç 
Fine yalnız ruh maneviyat, va· 
tanperverlik üstünlüğü kalınca 
Finlandiyanıu gösterdiği muka· 
vemet, kaluamaolıi:ın da fevki· 
ne çıkan bir meziyet ve haslet 
olmaktıubr. 

Bir zamanla!'> bütün dünya, 
1por ·meydanında, atletlerini 
bayret ve takdir ile seyrettijıi 
bu küçük milletin, şimdi de, er 
meydanında, cengôverlerini tak
dir ve hayranlıklıı temaşa edi
yor. Dünün en sporcu milleti, 
bugünün en kahraman ordusu 
oldu. 

versite talebesi ile serbest mes· 
lck sahibi kadın ve erkek Fin, yaz 
tatılini, J\lannerhaym ınıidafaa 
hattı tahkimatını ikmal için, ha· 
z.irandan eylül sonuna kadar, bo· 
ğazı tokluğuna çalıştılar. Finlan• 
diyada ınecburi askerliğin 17 ya
şından 60 yaşına kadar olduğu
nu söylemek, bu milletin, ken· 
dini müdafaa için (ocukları ve 
fütiyarlarile dahi döğü mekte 
bulunduğunu isbata kafidir. Ay
rıca •vatan muhafızlan• adlı ve 
100,000 azalı tcşkiiat ta, muvaz
zaf ordt1 haricinde, vatan müda
faasına h:ızırlanmıştır, Fin ka
dınlan da yine Lottas adında 
bir cemiyet kurmuşlardır. Bu te· 
şek.külün de 100,000 azası var
dır ve bunlar, askeri dairelerde, 
sıhhiye işlerinde. hava ve gaz 
aktif ve pasif müdafaalannda, 
erkeklerin yerine çalışmaktadır
lar. Bu kadınlardan, muhtelif 
yardımcı vazifelerle cephede da
hi hizınet edenler, mevcuttur. 

Görülüyor ki, Finlandiya, ken• 
dini müdafaa için bir ımüseJ • 
liih millet• halinde şahlaumış
tu .. Genci, ihtiyarı, çocuğu kızı 
ve kadını ile silaha sarıluuştır. 
Bu, her medeni insanın, heye
eaudan gözlerini yaşartacak ka
dar ıntiessir bir vatanperverlik 
ve kahramanlık manzarasıdır. 

Tarihten ders alarak istikla
li için uyanık kalan ve kendini 
miidafaaya azmeden Finlandi • 
y;ı, böylece, çetin ve gayrimü • 
11oi bir harp i~o, her türlü ha-

f Arkası 3 üncü sayfada] 

ABİDİN DAVER . 

Zavalh Le!mtanın iki taraftan 
"hücuma uerıyarak üç hafta için
de, çabucak çökmesindeıı alınan 
ibretler gibi, cc•ur Finland1ya- , -----------·--
ııın üç haftadır dcvum eden mu· 
kavemetinden d" çıkarılacak 
dersler vardır. 

Finlandiya, günün birinde Sov· 
yet ı.usyanın taarruzuna uğrı· 
yacağını biliyordu. Ademi teca
vüz ınuahedesi, do tluk paktı gi
bi, uyku ilaçlarını alır gibi gö
rünmüş, fakat yutmamış, uyu· 
ınaınıştı. llk fırsatta istilaya ujı· 
rıyacağını, bir asırdan fazla Rus 
idaresi altında ya amış olduğu 
için, pek iyi biliyordu. 

istiklaline, ciğerkrini doldu -
ran hava kadar muhta~ olan me· 
dem bir millet için esarete ta
hammill iınkfı.usızdır. Finlaııdi
ya, bir ehli öküz gihi boynunu 
boyunduruğa uzatın ~tansa bir 
vah l boğa gibi öliın~ıye kadar 
döilüşecekti; bu kru ıırı, ~uuru -
nun altınJan gelen bir irade ile 
verdikten sonra, icabında, kcu
dlni ınüdafaa irin, biitün kuv· 
vetile hazırlanmağa başlamış • 
tı. Bu hazırlığa bir misal: Ge
~en sene, binlerce Ji.., ve ünl-

,, _ _ - - E; .. 

Dünyanın en 
büyük şaheseri 

!Bo~gunl 
Yazan: Emile Zola 

Bu büyük eseri pek yakında 
İKDAM sütunlarında okuya· 
caksınız. • 

!Bozgun! 
Düuiln olduğu kadar bugilnilD j 

1 

de şaheseridir. ı 

, Selami İzzet ll 
,( Bu büyük eseri nefis bir ÜS· 

1 lüpla dilimize çevirdi. 
ıa_ _ __ _ -

Kızılordu ric'at ediyor 

Fin erdulan Ba,ınmu111dıuıı 
)lannerbeim 

Amsterdam, 23 ( A.A.) - Ha· 
vas Ajansı bildiriyor: 

İyi bir kaynaktan alınıp Nor· 
veç ve İsveçten Helsinkiye re • 
len haberler, uzak şimal ceııhesln 

l 

ltızılord11 Başkumandanı Mat'q&I 
Vor"'fllof 

deki Rus ricatinin, hakiki bir fe
laket denttek nisbelte arttığı· 
nı göstermektedir. Ruslar, ka -
çarken, mühim miktarda malze-

(Yazısı 3 üncü sayfada) 

İngiliz tayyareleri dün 
Alman hava-üslerini 
bombardıman etti 

Bombalıuıaa Alman llslert De İQllla !ananı hrard.lıluı 
arasını mesafeyi ırtiııtere11 kroki 

Londra, Z3 (BıınliİI - lnırllb ba· hı iaıruıı. Canareaı 6- dömrıemlş
"a kuvveUerinr me.n~up Jlnnl ta7.. lir. 
yare bupn Bellıoland körfeml ve 5 TAYYARE DtlŞtlREN BİR 

Alman bava Uslerlnl bombab1111Şlar
ı1ır. Alman lanarelerl ile inırllWer 

TAYYARE 

18 kiııımucvvelde, llellıroland kör· 
arafnnda cereyan edf'n mubarebede fezi tishi.nde cereyan e-deo muhare· 
ile Alman lanamıl dii iirtilm~tiir, (Arlıa., S lin<ıi uyfada) 

1 

• 

Milli Şef dün de Halkevleri da 
nışma komitesine riyaset ettile 

• 
lnönünün 

yeni ve mühim 

direktifleri 

.lllllt Şd Alllıara Balkevladen aynl17erln 

Ankara, 23 (A.A.) - Cumlıur Jle• 
isi İsmet inonil buııin de saat 11 do 
Antııra Hal evinde ı.krar toplanan 
baJkırvlert daıu ma komiı Jnf ba
ı:urlartyle tcrefJendJnnltltır ve mU
zakere1e rlyaul bayurmuşlardır. lll• 
li şer Balkevlerlnln daha verimli ve 
ıumullü ıurelle ~alışmalarını lemlll 
etmek lelo ParU umu.mi idare he1e• 
lince ~ilmiş olan ba komileniıı S 
a7danlN"rl haurladı ı 1eni çalışma 
esh.ları ıizerlndel&.i tetklkJerlne de
vam buyurarak, n riya.t, folklor, 
km IJ, milzlk, :l'iiuema, kütüphane ve 
bllhassa koycülültle ve halk krblye· 
ıi .rı&asli.n üaerlnde dJrrktlner ver
ml!fler ve her sınai halkm ve memur- .,---------------------------"I 
larm ballıe'<'lerl:rle daha sıkı ve de
nmh Drllendh11melerl busu!;unda a
hnacak tedbirlere ali işattllerd• ba
lımmllflardır. 

Amerika 80 bin 
tonluk zırhlılar 

yapıyor! 

Amerika filosu yenil· 
mez hale getirilecek 
V&flııslon, ı3 CA.A..) - 111\ime> 

aliler mttll~! ve denb e.ncilmt>nl i•a• 
undan Mu.~ Amerikan dollııWm.aınnı 
JenUmea bir bale ır llrmek 1ı .. ,. 80 
bbı loolalt suhhlar ın .. llll ı..ııııt 

Ticaret Vekilinin dü 
yaptığı temaslar 

İki ay içinde 7 bin ton aemir 
·-
getirilecek, bir hey' et manifa

tura almak için İtalya ya gidiyor 
Ticaret Vekili dün de tetkık. 

)erine devam etmi~tir. Vekil sa
bahleyin demir ithaliıtçıilU'llllll 
toplantı ınıı riyaset etmiştir, 

kadar Ameril.edıın IOO ton ' • l 
talyadan da 40()4, h•n demir ge 
tire< ktir. Bıı 11 allar ı~in banktı 
!ardan akreditif :ı~ıl caklu-

etmiş Ur. 
--·- Toplantıda demircilerin derhal Rımdaıı b~ka dolıildl'ki h ır 

da demirlerin hanu gönderil 

Yarırı 

6 SAYFA 
Abidin Daver, Selami 

l:r.:r.el, Kemal Kot;er, Zi
ya Şakir, O•man Cemal, 
hamil Nuri lrmalt, Failt 
Bert;m•n, A. Şeltip'in 
yazılarını ve bunlordaıı başka 
birçok enteresan yazılar ve 
harp resimlerini bıılacahınız. 

Fenerbahçe == 
==Galatasaray 

Jl.laçıuı yarın İKDA..\l'da oku
yunuz ~ünkü bu mühim oyu· 
nun taf. ilatını maçın l>akemi 
ADNAN AKIN yazacaktır, 

1 bir birlik kurmaları kararlaş -
ını lır. Dirlik uhat ayı ortasına ( Arka .. ı 3 ün~il ayfa:f)a ~ 

ıBitaraf limanlarda 
alman gemilerine ger 
dönmeleri emre ildi 

Korsan Kruvazör Doyçland cep 
zırhlısı Almanya ya avdet etti 
Parb. 23 (A.A.) - İyi ba~r alan 1 

bir membadan blldlrlldltlnc ırört Al
man amlrallık makamı incili• • Fnut: 
ID abluk ı dola ı.Jyle balon bltaral 
llmanluda balımaıı llta .. ı rnnll•rl· 1 

nt bu llJnaoları tt-rkf"dt"Itk her 11.e 
balulsuıa olur ol un lman1a :. 
donuı~h·rl için t\ll;rıat Vl"rnılstır 

Dir('tlk bibJ1ll' linı;1nlard&n ı•~lea 

(Arkasl Oncu J"ı:\Yf la! 
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ı Dış polit•~·~·. 
Dolmuşa bir adam 1 

ISVEÇ ALEYAINDEIHitlerin muavini, - • • I . 1 ı bügün nutuk 
~NDIŞE VERIC YEN söyliyecek 

Basilnlerde Emtıaönünden !:lbıllJe, 

·-ı..ııe (clo1- lllr adam) -
fel'Jeri ba.tluormuş... 

O, Jıaştaya il_. lıllı .... lıl
kiyemlze: 

Geçen akpm, ceo nldl. ldr kae 
ahpap, bir :renle bir ba7U -e ııal
daktan SOD.ra, 7erim uaak olduiu iela. 

bea ötekilerden önce kalkıp sllme
:r• davr&IUD1'1uıı. Fakal, bi&im ah
baplardan biri: PROPAGAND LAR ! 

LOlldra. IJ (A.A.) - W rindenbtrl, fsveıı aleyhinde encl'1• Ytrlct 7enl 
.,........,.ıaıar 1'1tllmekledlr. Nen Chronlcl snelnl ııoupopa._ aJıınlaruım 
J'raua Ue ia&Utere tarafından, AİID&D.f&Dln eember leiue aJınmuına liırvaa 
••k ... '7le ve Flnlandl1a1a Yardım babanest7h: in..- ve Norveç&e ii&lS 
k='+ P"t•Wlliı idAleıınr ü.l ün:Dek&edll'Jcr, 

Kızılordu ricat ediyor 
!Da; tarafı ı incl _,_, 

me terketmektedirler. 
BtlaiıılU, 23 (A.A..) - Sovyet 

hükümeli ıarafından neşredilen 
.re Bm uıyiatının yahuz llla2 k.i
ıiye bal.i olduğunu bildiren teb· 
liğ FinlandiJla askeri mahafilin
de inanılmuz bir şey olarak kar
planmışlır. Bu mabfiJer Bus -
lann valıuz Tolvajervi de bir tek 
muharebede ik.i &ün :uırlııoda 2000 
kişi kaybelliklerini tasrih etmek 
tedirler. 

Flaluıdt:raııı- a1tatuıı blllllrm 
kmnaoUahk &ebllil törle devam eı
mekledlr: 

Amsıerclam, Z3 (AA.) - Boy- . 
tor Ajansı bildiriyor: 

Yabancı sueleler bi- F,...
ıu ve İnrUts matbuah, Sovyet kıla
atıntn böyle bir Uerlryf$ temPoıun• 
pek kiıçiik bula,er ve Kod erda.n- • 
lıarp kullrellnbı uafı ile sah edb'or- 1 
lar. Hatta baza askeri müşalılller S.•-
7e& &aarruzuu akün kaldıtm.ı ld
dıa edecek kadar Uerl •idl7orlar Ye 

bana cıem olarak da S..,.ellerlıı bir 
haftada iti blllremedltlnl Ueri sörö
woNar. Bunllll Kıall ord117a karşı ka· 
ba bll' ltttn oldata ve yahud bu lıl
tUaJan J'&l'ADJ&rı:M a.skeri ımeseleler
den anlamadıklrını aöa&erdJCi i.fikir
dır. 

Moskovaya kadar gela fayİ
alara cöre, Kızılordu, Finlandi
;:rada 2a,11110 nefer zayiat vermiş· . 
tir. Ayni fayialara nazaran ya
ralıların, hes•a•••ıa ve klt(e 0 1a. 
na ..,,,.. .ı .. :ıs,uoo tlir. 

Belsinki. 23 (A.A,) - Royter, 
fimal ve doğu şimal cephelerin
de mmaffer Fin k.ıtaalı taraiın-
4an ta.kip edilmekte Gllaa Ruıı 
kuvvetleri ricallerine devam et
mektedirler. 

Hoyon Jaervi cephesinde yol
lar Ruslar IU'afıadaa terı.e.liıl -
ıniş ve •oguktau donıaıq taaklar
la doludur. 

Salla bölgesinde Sny.ı k.ıta
atının zayialı müthiştir. 

LolHlrll• 2:1 (A.A.) - Havas 
Ajansı bildiriyor: 

SaliWyeUar kayaaldardaa 
Amatertlam'a celen ve ...... _ 
Daily Eksprese bildirilen bir ha
bere göre, Rlllilar, Finlandiyada
ki hıırelr.iıtı ilkbahara kadar te
lıinı bru venuiflcırıUr. 

Talda, Z3 (A.A.) - Şimdi ta
maınile donmuş olan Leningrad, 
ltnatadt we Sup li••nl•rınm 
ile 7111'81DQ'acak bir hale selme
leri ~iae SovyetJer birl;ci, da· 
ba si7ade Balo.aya limen1e•md.aıı 
istifade etmektedir. 

Finlandiya topraklan, kılaslın ileri 
harektüne en ciddi zorluklar arut
mekt.edJr: 101 yok.tur arazi irızalJdır, 
nüln edlJm.-s ormanla!', a1ılıau 
C'iller, l'ef.ftler. mtlleadıllC beton ar
me müd..!..ıı haUan. beton topru w 
mitra.lyöı Tavaları mevcattur. itte 
ktlaatın ll t rlrmeslne mani olan feJ'• 

ltr bunlardır. Flnlandlya bU.tün dört. 
Wfi_e, LenJnvada ve sonra Moskova-
7'• kal"!JI bir 1aanazun sllib deposu 
otan Flnlandl.7'ada tefev.-ukun temi 
lçla bhiblrlylr rekabet eden ile , ... 
baneı drT'letln yardımı ne bu mu .... 
faa sl'ltr.mlnl t.e!'fl etmı,ur. Bu MJ .. 
hı~ 1t11rrJI hf'n:ahı üzPrinde Flnlan .. 
dl:ranın tabii ş:ırtlan il• kuvvet bal· 
makta olan bu labklmat slıılemi Al

many> ... , Sleclrld hattından bit -
fı ıleflldlr. 

Ticaret vekilinin I 
temasları 

.... &&<>ta 1 - __ , 

meshıe mllsaade edilettk ve mu· 
kabilinde billıusa lı.ıııyadan ma
mul demir IWAllcalrur. 

Alman Başkumandanı 
Orduya hitap edecek 

Berlia, U (A.A.) - D.N.B. FtUı

IWln -- lllad•lf - - ırli· 
ııll saat 21 ilen ?1.llO 7e kadar Noel 
n11llnıau ııli:rll;yeeek YO bllUbı Almaa 
..,..... .. lt». 1.uı-...ı ketırodecektlr. 

Jlerlln, 23 (A.A.> - D.N.B. 2f U
nunuevvelde 19.30 da, askerler tan
fmdan noellu tesldı için 7apdacak 
bir merulmde bqkumaadan General 
\'o• Bravcbltoch bir natn 9ÖJ'llYt
eek ve ba nu.&uk rad.J'o Ue aqredllıe .. 
eekttı·. 

BuJgaristanda 
intihabat 

teşrii 

Sof;ra, %3 (A.A.) - 81efanl: Bal
nrtstandıt. t.eşrli intihabata paıar p .. 
nü batlanae:ıktır. Dilt&met taraflar
lannm büyülı bir mcvaffaklyol ka· 

aanarak parlamentodaki l 'Jl meRs
lulı:tan a.srcri 110 unu elde edecek.le .. 
rl tahmin edllmekledlr. 

Suikastlara kar.şa 
tedbir alınıyor 

1-dra, U (AA.) - P-mht ak
şamı lethlş.çiler &arafındall terUp e .. 
dilen su.llı.astlrr ne,lce&İwie bir çok 
-la binaları 1POU.çe aezareı alLına 
ah.n.mqCır. 

liulg r - Sovyet 
münasebatı 

!lolya, %3 (A.A.) - Kral Borb, ka
labalık bir h•Y•lin bqında bıısün 
J\.IosJ:tovaya hareket edecek olan Ma .. 

!iye nazın Bojiloff'u kabul elmlştlr. 

Nuınıı riya8<linde !lloskova:ra ı;ide-

eek olan heyet, SeVJ"'ller blrllti Ue 
Bulgaristan arasında blr Ucaret ve 

se7rüsefaln maahedesJ akdi l~lD. mü
zakereye bqlıyacettır. 

Eski Polonya Reisi
cumhuru hasta 

!llikı'o,, !S ( A.A.) - Knken'da 
mevkut baJuan eski Pelon;ra (;aım .. 
bur reısi ~k1. alır surette bu· 
talanm.J.ttır. Dün oek.I Polonya de\•let 
rcfslniu ailesi huzuf.uuda ~oktorlar a
ra.wıda bir konsültasyon yapılmı:jlır. 1 

- 'l'oo! dedi. olma&. Ben de R
atıa sldecelln ı.tıkamele dolru 101-
lıuuıcııjım, bir u daha olur, beraber 
ırlden. 

Bana. - IUru elllm, e ııırar e&-
U. Nihayet şuna Urar verildi: 

O, benJ bir az sonra kendl evinin 

öniffie kadar otemobllle cOhirecekU. 
lJu.tmı,J'alım. yarım sa.at kadar daha 

oıurduklan aoon.. yatmarda kalktak. 
70Ja düzüldük ve sele reıe bir lae>'

danhia l'eldık. Fakat, ortada bir kaç 
boıı olomobil clurduta balde beriki, 
hiç onlara yana,mak bleD111or. o 

:ratmurda kendini de, beal de kalclı

nmda bekl.U,ordu. Neden ooara. Ö• 

llümiize ••I•• başka bir .... -·
bllUI .......... acalınca lkJmb de leeri-
7e atladık. .4.Uadık amma otomobU 

bir türlü kalkamıyordu . Beri.kiue 
aordum: 

- Ne bekl17orwz! 

- Aeele etme, 9lmdl kalkarut 
Bir de baklua. l~erlye ıkl kişi <la-

ha a11e•ena ID.lf 

-BaalarkimT 

- Baıllar da hlzlm ırl!ri 1oltı11! 

iti oalmuş:ım aıama ~ para e
derT Bir kue kal .. slnaiı;till. J..&.. 

kla ne denılnlz. miüıarek araM. • i

ki kişiden bqb, ık; kişi daim ~1-

:re ve iki kişi de .,oft.rün 7anına aı .. 

dıkt.an sonra, ancak oradan .kal.luna

suı mı' 

işle clolmıq diye tılt' b -· 

Ve böylesi dolm~lanl w-1•, ara

baya &<ıilam &irer, oradaa ~ 

~ıkarlır. 

OSMAN CEMAL PlAYGD.J 

Tür.İ\,iyenin Po.onya 
seiiri angers'te 

Paris, ı3 (A.A.I - ~- Po
lonya aeliri, Polo117a hUkiuneün.m 
Aıl&'en'de baJu.aaa merku:iııe ba.sU 
...- o' hll'. Maa llllunla hlo.a7a 
INilnimetmcrı...wı.•-........., .laa-u
kre, Amerik•. Turkl7e bii1'Uk elçile
riyle Çeko.lovak7a orta elç.sl bulun
ınakladır • 

(Bq laratı L lluıl a:rfada) 
nrhklan ynp~tı. Onun için -
tlır ki, Sovyet urp tayya~leri, 
A imanların Lelıistawla yaplı.lı • 
larını takl.iden l'ın ~ir.erıai 
boınbaladıklan zaman, bu ınıl -
let, bazırııksız ve gafil avıan -
madı ve l<O guudenı.eri ajansla
rın tafsil etti&i hamaııetle tluı,'Üş· 
mt.~~e başla<ı ' . 1''ın•crin muk:.r\•e
meundc. d. ' er ltazı ,;ı·bepler da
ha vardır "i, bunlaruı bir kıs
mı lıendi meziye!.kri, diğer bir 
kısmı d.a Kızılordunun kusarla
zıacıaa ilcrı gclınt.ktedir. 

Aalt ıuyor ki, Sov)ct onla -
SWMla tıın are, tank, aıiır top &i· 
bi o.İl.ah b..ı oldıııl;u lıaıde, ınae· 
Ji iuşh.k melhu.>at ve teçlıiyt 
noksa11dır. ~ıuıi m•terlyeJe kJ;y
ınet vcrılmiş, buııaurı kulJaııa -
cak in.,,nların hayatına kili e
hcmmi.)'et verilmew~tir. 

Bir yandan da Sovyet asker
lerine, kendilerini şevk ve be -
yecanla ölüme sürecek hiçbir fi
kir ll!iılananıanuş, haklı hll' se· 
bep ııeri süıülememiş oldugu 
sezıliyor. Sovyct ordusu, me~ru 
biı· müdafaa harbi dcj!il, bir ıe
c~vüz ve islili harbi yaptığını 
knvnyor. Finlere karşı Rus as· 
kerler.nde, kuvvetli bir hiUa -
meı ve gwıyz, hissi uyandırıla -
madığuıa işte bir. misal: Kızılor
' ıuı en iyi bakıımış, en yiik
oek talim ve &erbi,re görmüş, en 
güzide sınıfı lan .. rccılerdir. O"
le oldui;u halde la).) arccilcrden, 
harp ctaıcdcu sapsağlam tay -
)-arclerıle F .nlere te•ıim olaıı -
lor vaxdır. Bu hal. Sovyet ordu
sunun eski bir tabirle •şevki 
cenkcuyanc-. dcu, yeni tnhirile 
döğii~me. alc<.nden mahrum 
olduı;una gii teren delil.ıerden bi· I 
ridll'. f.uı ...-C:-ıuuilı ise Jıoı he
yecan soa .ıw..,., l>ü7iik ve lw v
vetlidir. 

F.inler, amwniyetle beden ter
biyesıne çok ehemmiyet ~ eren 
•c ruükoıınıel alletıcr )·eti ·tuen 
bir ıııihett. r. Bu İL.barin asker
leri beden kudreti iıilı•rılc düş
man nskeıılcr7ııden üstüudür -
ler; hele kayakçılıkta emsalsiz· 
dirler. Ayni -zamanda Finlandi
y tla, kumandau, zabit ve nefer, 
herkes pyet iyi taıim ve terbi
ye ııörm~tür; vuifeainiD ehli, 
qiııin eridir. Sovyet Rusyada ise, 
üwle birde yapdan ve hazan ta 
Gen-ikunaa)' Baıkenana, yani 

büyük •UıuhutıİJ'e reİ9İM ı..
cl.ar Cqmil edilwı temi&Jık -
liyeleri neücesilıcle - ne derece 
doğru oldu&unu tayin edemedi
ğimiz bazı iddıalara göre, - son 
seneıerde, Kızılorduda, idam ve· 
ya sürgün edılen zabit yekılnu 
:ıo,ooo kişidir - kumanda heyet
kıri ve ka.ırolar :ııaif düşmüştür. 

tekilde harp ed.iyedar; göller • 
den, nehirleftlen, kaaallardm te
mia e«iklui i.5&.i.lade b~ilktür. 
J.\levsimin kış oıması da, kışın 
harp etmeyi ve ıkışlan istifade 
etmeyi bildik.im içi.o, onlara 
yardım etmektedir. 

Fakat t'ıııJerQı e.u kuvvetli ta· 
rafı. yüksek, çok yüksek mane
viyatları, çelik &'ibi siairleridir. 
Onıar, :S bu~nk kişi ile Ul3 1ı.i4i
ye karşı döı:üşınekten asla yıl -
mamışlar, meseli re(en sene 
Çeklerin yaptığı gibi, ilk sililı 
şakırtısı ka~ısında, teslim ol -
mak zilletini kal'i \'ea akılları
na bile ııetinnemişkrdir. En bü
yfik kalttamanbk d"mek olan bu 
maneviyat yüksekliği ve yılma
m•zhkla bütün dünya milletle
rine •kun·et luırşıı.ıncla eğilme
mek için• müke.ıunel bir ibret 
dersi vermişl~rdir. Ba ni.bebil• 
mücadelenin mukadder neticesi 
ne olursa olsun. Finler tarihe bu 
hasletle ~çeceklerdir. 

ABİDİN DAVEB 

Alman gemileri 
lBaıl ........ 1 1Dct ..,,raııa) 

ba~rlere sir Almaa npmrbn Al
mar.:ra'nuı nıuhlaç .ı.ıup mallan 
ha.mi.leıı ha.rek\:t e~Dllf bllJa:DJnak&a ... 
dır. 

Deniz lll&kamlan .ba hlllllta IUwı 
g-elen tedbirleri almakta ve buıti.a Al· 
m.'\.D vapurlaruwı ••Ueflk MQI se· 
m~rl larııludan aı>l<>dıı-tt v•>• 
bu npgrtarm k-•1--- lıe•

tllltr'111 --- - ·-
lelllri«. 

Hanı ı..ı.tılı - - bir 
mibon 100.000 ı.on hacminde '$0I den 
faal• Alman •aparu. Almaa Uman.lan 
lıarlcinde bulıuım&kla ldL 

Lon<ira, 2l (A.A.) - Do:rlianll otp 
Drlıhsı hir Alman lfman•pl• .._... 

&lınq bulunmaktadır. 

İngiUz balıkçı &emiJerinl ••-k 
lelA balu ı.u letblrler .._.laa
nıakladır. Fakal h•nüı .. .,.__ 
m1'tlr, 

Glastın llmaama - W14 ıo.
hık Gl'J'fenle ,.ük ıremtııı _,......., 
mütevellil ubmin .. u... bir lnfllüt 
-ieeslade baQrıı ııt...,.ı,ıar. 

Sto.._, tJ (A.A.> - D.N.B. B• 
elin -.ndiln bir lllallııdh sin. 
deniz harbi 'lmdl,.e kadar tav .. U-

caret rııosuaa 14 illa &oahılı Y -
ra mal ••11ttur. 

Sovyet - Japon tica- j 
ret müzakereleri 

Amsttrdam, %3 ( A.A.) - S.YJtller 1 
Blrllil ile l•Ponya arasında blT U- 1 
- - akt.I leiıı :ra..ı-ıı 
mizakerelef'tll, il kUDftM""I, il-.. 
konda başhyaea,h Mcıaluıntaıı &e
:rl& edil.mtkledlr. 

Harp şurası karan, 
Fin harbi, balkanla!' 

Blrb9 riD eYTf'1 lıııııere n,....,_ 
k111 lllbler Cemberla1n'ın, Framan 
lekrar selerek. cepbedekl İnsllleN 

k•n- tdllt •:r~ •ldutw An• 
laşılm14tı. BDDdan sonra Jo"rannda 
7enl bir harp ıi:rau topla.ntlııq yapıl

... "'- ff t.sl1&oft ltaşvok ıı:.rlJ
le birlikte General Garib, Gamelln 1111 

cl!ier huı IU""111erbı ft belki ile .,._ 

mlrallerlıı balıııulııP :rllkselı bal'll 

-ııaı teplenlm»da 'ilpbesla ki, 
mliblıa kararlar nrllm411r. -
radyo m--ı. _l,.a&uıd&D 

ıuıladJtı-. rire Yiibelı Jıarp meoz 

illinde -D iıuwtar UU11lda .. 
ı...un1u ı1a •111anmak1a11a: 

1 - iskamdimı97adaltl •ul:r•I Jıalıt

luada -- ledblrl•. 
z - Balkanlara ali ledblrlerle ... 

raber, iacııtere Ye Fransa lıükumeı
lerlnia her iki mınlakaıla müllelıit 

harektllerl laıısaslıırL 
g_,eı Rııqa FiatandllJ'a harbi il· 

.. r111e 1oatJa7aa müıılettk ;yarclnıa. 

~r ıııe,.ı.ta m!illebll askeri 

b&Tekil dişllnoeler1 talbllt mevklina 

koııablleeelı hale ret!rllememlş, in
slllen n Frann 11&4vekll1erlnia 
macn1ıer4eıd bqanaUanndan anl&-

ıplaca.h veçhlle. inslUere ve Fra.a .. 

l'iud•H ı -lleriTle Ffn'•n•v .. 
:ra :rarllıma "lıq!amışlanllr. 

p.,ıı,nd• hud.Gduadakl Alm.inya 

askeri lalqidallna clalr yenilenen ıı... 

berlor, iııclllere ft Fntia bükWM~ 

lernl bası kararlar ••rmek mecbıırl

Jellılıle lımıktıi> anlaşılma-. 

İzmir in 
Jeri 

HAMİT NU&İ ııaLUl 

= 
eski mahalla

imcır ediliyor 
bmır. IJ (AA.) - Beledl,.enln is

..ırtıa 011ıJ ...ı.aıtelerlul -.1e1ıı .ba

..ıtaNI paw mır en eeula kaaua• 
ıarmılaıı birini ~n ..... hifqme
llk Kadllekale ulall yolnnıın a... 
llD8 denm eılRmekıedlr. l'ol llıoerlıı• 

ele balunan blnalan.n bt1nılik mu-

melehri ··········•'iz' .. 
...,._.,...,..._ e-t.old11-

p ~ laul&ll&D ... tamımlı-pll; 
........ ü __ .... ı.e .. 

&ePnaıa ... .-ıa .aıup - .... 
BeledlJenln ban PD l'alırlbaınıla 

;rapılan ıenlşlelme itleri 4e -
ıetm.lfUr. Beledı1e r11aseU ban .-
6'1•' ' '• p,:Ml•nt taarnaflarlı. 

11""'111 ..-,.o& ı a._ ı m• ı.. _ _.. __ 
•m•terılam, 23 (A.A.) - Bnl

laııda paiWiilerillclen münık -
lı.ep i1Jı. kafılenin Filılan.ıi7aya 
hareket e&ICi bAlıer verlımekte
dir. 

Stokholm, Z3 ( A.A.) - İkiaci I 
l>ir ineç ııönüllü kafilesi bura
dan Fi.nlanıacya7a hueket etmit
tir. 

Vekil Doyçe Oryaat Alman 
bankasının müdürünü de kabul 
etmiştir. Uu &örüşme gümrük. • 
lenlelr.i Aiman maılarının mem
lsete ithaline münade edilme
si üzerinde olmıqlur. 

Süt, >'oturt ve peyalr imalit
haneleri sahipleri de vekhi ziJla· 
ret ederek leneke buhranın -
dan bahsetmişlerdir. Teneke ol
mauıası yüzünılczı kutu yapmak 
lıbıJ olamamakla ve bu madde
leri yapanlar mallarını pi7uaya 
çıkaram..mal;tadırlar. Konserve 
Iaorika.ıan da ayw müşkü.at ıçin
ciedırler. Hariçtaıı derlıal teneke 
getirilmesi için akreditıf açıla -
caktır. 

VURDUIÇı\ 

TOZUB 

Maalralaraeılsr ita a:alıalıt.U 
pzctecilere 7uklemi1ler: 

lıi1<1an meralı edJll:ror n Pik& 
&elmelerl beklenl1ormuf. 
Ebıinlya sade veııue lıcmıp. 

it'Ordu.k da: 

- Fllhalıllıa bizim ıamanmmı
da da lıelıka..cı. Fakat, fiJMI a
raa...ıı .-w. Bö:rlo ı.ır ..,. 
.ı- lanaro teuaiı>e -.. 
lıava k~mı heme.ıı Wia ..ıa 
~w-uvermcll. 

KrnI...ı da •• kısım materi
yelia W, ..._ .....,MI Fia tıa-
fıf makineli tüleklerile tank de -

• fi toplarının gayet mükemmel 
olduğu anlaşılıyor. Finler mede
niyette ileri bir millcttirler. Be· 
rot, tüfek, fişek, top. hatta tay
yare fabııikası kurmuşlardır. 
Aynca diğer memleketierden, 
bilb•ssa komşuları İsveçteki meş
hur Bofors fabrikasından da gü
zel toplar ve diğer siliıblar almış· 
!ardır. 

~---------------------8 u gün SÜMER sinemasında 

Londra, 23 ( A.A.) - Davas A
jansı bıldiriJ1or: 

Fialandıya askeri ha:rekiltmı 
idareye memur Leningrad mın
takası ba~lıum•ndanı General 
Meredzofuıı azledudığine dair 
habcri~r, l\.Ioskova tar.alından 
hezıuz doğrudan doğru7a teyit 
edılmemckle4ır. Bu haberin Mos
kowa ~ mehfjl+er.ia .. 

dea t;lklıiı ıoöyaleemekte ve Si.a
lin tarafwdan verilııu braxa se
bep olarak General llılereDoıf'ua, 
kafi deroceile loaulık y-ak
s.znı lıir 7ilibnm .._._ iefelt
bü• etınq olması gösterilmekte
dir. 

l)aily Teleıırai gH~tesinba Mos 
ko>a mabafili Generalin bllDılan 
iki gii1I eYVel bahat ver-k i
sero Krenıliae <; iJuldığın.ı SÖ)'· 
!emektedir. 

llellıiDva, 11 (A.A.) - 'n' ed 
ftim lıarblre lıet'ell Fi 7 

,., ıSa 

.ıııı. ;;, 1ıafta _,_ - -
aııllarelNl1eriı ııelhıasl hü.lwada 111 
maltimalıı .-el<ledlr: 

·- -taııaaıııda, kıı.aıu
elddl mHartakb'etıer •iislererelı sin· 
te lakdlıen 8 kilometre llerllımlll•r
ttr. 
lııe&bnm .-•ke••nd• kavveUerl· 

mb: p.M·ı -.ııllk kllome&re Jaeabl-
Jo 158 ı..ıı ile lleırlealtlenllr. 

BeiaY&la Wllıametlllte kııne&leri
- ıPiıMle t kllemetre lıesalıble U 
U.a•ıSN Aerlemitlerdlr. 

l'lbo.._ ıaınlakasmıta kılalanma 

pı..ıe 1 lla{ıuk kilometre kalelmıelı 

sarctl.M 60 •llometre Uerlem'ıh- .. 
tır. 

8oYJ'e& h.._n Fin~ 
u ..wl. iti IEWk ... ı.ı&. ıee ael• .. al--· .. ..... .. .uialPa. 
11 -. •u. ıızz ..._ ...... aeee 
lii'"" .,., r -"la o'-lıU it~ e&
mlşkrdlr. 

Rualanıl uylatı 1823 1114 n 11.GOO 
~lıdaıı ibarettir. 

Finlerin &al'ialı %01111 51U Ye .-.. 
lıınl- lepluıaa .. ı.ı. ,.ra._. 
•r+ııa. U (AA.) -TM..,_ 

·tfte'bxz 
80'7111 ... ·t ~ 

••tem .-terinde rünlülı vasati 1-
lorle:rıetııı •iflereıı Ye Sov7ellertıa ye 

Dün manifaturacılar da vekil
le görüşnı.üflerdir.. PQ'11U17a bol 
maıııfatura !llllİlleri taı:ıia etmek 
için 1aalyaya lmgfuıjerC!e bir he· 
yet p;aderi!ttektir. Bu be)'et 
İtalraa hArilı.alariie tenwse ae
çerek •emletetiınisdea pamuk f 
ihracına mukabil manifa~-urıı ew-
yası alacaklardır. 

Ticaret Vekili bu ak em An
braya hareket edecektir. Öiren
digimize göre vekil birkaç &ün 
sonra tekru ~hrimı.. gelerek 
alınan tedbirlerin neticeleri ve 
tatJııik tekilleri iiııerinde aetki -
katta klunecektu. 

lnuiliz tayyareleri 
c ... -ı L - _, ... , 

~ .... " ........ a.n-. 
lııdltalw:re .- etllii ....., U..~ 

.... - - bir Jıahle ...... 
dltl, dlhr .,_hn • kapa' da 
delik......_ 

Bava -11. ı.,.... DYB kar
Mııtanmıı 15 lael ı..._ -lmlt
llr ... lls~ - - .... •e b:r
...... ııaııüleriıl .... -- - ti 
1 -lıladlr. Barlola ~-

lıert - ııanetledlıla ma:rtııll -

""*"· Sanla Moıılca, %3 ~A.A.) dtııll-

laralu - !IOl:rlllt Brttıııı:ra ban ne
wa&ıııle lhadM A1r Grafl aramııl& 
1 mi- -•• bir 1a;r,are slparl
fkıe t1a1r • 1

••• eler eerena et· 
mektoıllır. .. loın- ı:renl llp Wr 

lıombaNunaıı lan- ""'• aaal&e 
551 kil-lre -- J'~ bblll
ı:r-.ıır. 

llulln, U 'AA) - Teblli: Gaııı 
ot:Pheslade •ilndüa ııakln •eemltllr. 

- Lter. &ıılllar üatik.&r VV- 7•7• 
rarasını Mparmuartlılar sess!a 
aadaaaz ifimizı y"ruLcC'.tokük. .. 

Demi9ler .. Zavallı caı:elecUer: 

- , ..... alıal17a,, 

OWııl<.luwda.u ötliril klmsqe 
cüccnmı~zler. \·e... Vu.rdu.k~ da 
ıozuu.;rlar!. 

KİlllSE dDDİYll 

ALMAYINCA 

Ali Naci Karacan ArJantln'
ıı..n hususi meklup almq. (.;ep 

zıtblısmın nasıl. ba&btı bu mek• 
lupla laLI ediliyor. Osmsa Ce
malle Selilml İzze& konuto1orbr

dı - de lıu.IK ~lrllil .ı
ıı.: 

~ Clomal - Dolnı ..... 
-..denıtıaf 

.. ._ t-ı - -..ı ile ılll· 
ndur. 

Ouıııuı Cemal - Nalıl alalıl
llrT 

-ı...- ............ 
Marsll:rada blddellenen adamı 

t.btı Parlsle parpabDillfl lı1kJ 
)'ellııl ~or m-T 
0-. ~ - ... lırlq 
s-ı...- ...... :ra.. 
Oıaaaa Cemil - - A· 

il Nul ~ 1Ullarmuı oltldl;ra 
a1mdltlDı pı._ıae. 111 "'"1• 
-1 
tsft:çn 

ASKEllı.i& 

.._. -- 8*eltlil ~ .. 
lıalıal elU. 

......... Aluıuı& IOll<rll ._, ... ..,.-.. ... 
- he&. ""' lıaloal ......... 
llllt oot,, - eıü: 
- Tabii. barbln şimalde llolııt-

---- --···· ... ..... 1 •. ._ daim öl k._onunıız. 
Sa:rıa, ııb-ui larllı Pl'Clnôrlbıe 

•• 7ükıek laabından mllleveUll · 
derin vulnıfammJa lqekJtltr ellll<. 

Bl!NUN DA 

&.An 111 OLUlt. ----
ISouluüa bir lıonlrol •""11 1S11asın- l'ırll1ladaıı 14 ba~ ..,., it ı.a-

Dedi ve._ hive elli: 
- Faka&. ı..t lı.Uir icadı da ÖJ· 

Je nefis bU te>' k.1 arada bir la&t 
dönmesi :rap-• insanın keyfi
ne payan olm.Jyacak ve bu «mür ... 
&'U tlltlıl• dan lılç inmek bleml
J'ccek. Cendeol& s-ııl•nle ıı.n
karaya kadar cldlp ceımı,Um de 
galiba bu ztvrakçai asümao lçre 
bir u da dlkkatal& ve sallapaU 
davııuımq olaoatmı ki, Jıili bir 
baş dönmesi ve üfı içindeyim. 

v._ aözönü ıu lemennl ile bl
Unll: 

- Olaaı. liJ'<!RI ... P W.
plarıa ü_.ertaı -• et1ıa19 
ile blıllkte ~ •aJ'ftYQıoe 
Ye •er ri.llP lıaaa ~ maatptaı 

- kıla! 
llADABAT 

PAl[n 

• Biclibal ııaı.ıam k11nellen-
6ellaıı. 

JSa a.rat 8orlıotlııııaa ıllllit
dlr. Alilıadarlar, ıırkadqımı

lt'allm lanb'..._ *""'kkilr a&
aeklre tr' •t1rr • ..W. H 
ı:relılakl •ıı.ıuı '! I' den ı.u. 

• faile -ek için an- ..... 
•mtnM -t N U. Ubll'e ka

*' ~I • tMııJiin•'it
Jer. 

• .. lbı. ılıı:r•aıa.- ... -
...-.. '1r •&llfllllk 7alıaar. 
'DOL!lllltA 

lltlSAADB 

.-ec11:re aı.m.bın.rtıı .. .ı.I
m111ıına mliNacle eıu. llmıll. 

lakst1er •lifleri ..-k ve bul
-k ~ bekleııılJecekler; lıanl 

Jıarıl ltll:reoeltler. Yadna bekle

- .... lll1ılı mlltlerll- sel
;ıı. d.-ıa-. (ıilnkll, dolaı- .ı---- ... - ........ Jerl .._ .,. hllıJ N mıcı.ı ,.._ 
- d11nıl;lar - tok kala-. ., ••• ,., •• r 

ü llıf Pıaıısn BY•ı laJ:r-ı Melııln ı:rık Jıq-... Jferedo lıtıhm- A. ~ 

1 
1 

Finler, memleketlerinin coğ -
rafy•sına ve iklımine U) gun bir 
------------ -
,l~mmıl-----, 

Sinema iılt."lllinin büyük arslanı 
Kahramanlar kahramanı 

ERROLFLYNN 
Türkçe 

ÇALINAN TAÇ 
filminde kazand•ğı zafer tacı
nı kimseye çaldırmıyacağıru 
bütün dünyaya bir .kere daha 

ilan ediyor ... 
Bu şaheser 

BUGÜN ve YARIN 

LALE 
Sinemasına 

son olarak gösterikeektir 
Ucuz matineler 11 ve 1 de "------· 

ALBERT PREJEAN 
ANNIE VERANAY - LINE NORO 

tarafından yaratılan ve Paıisin kadınlan, aşk ve paranın ı.dıılan 

ile ııece efahat ilenılerindc dolaştuacak olan 

MONTMARTRE GECELERi 
filmini mutlaka görünüz. Akordiynn kralı ALBERT P&EJEAN 
tarafından teganni edilen ve oynanan VALSLER JAV ASLAR ve 

şarkılar filmidir. Hayat ve •tk filmidir. 
lıaveten: EKLER JURNAL yeni harp ve dllnya havacli.sleri. 

Bugün saat 11 ve 1 de teaı:iliıtlı matineler. 

Zevkine-gozelliğine- heııı şEn hım moas. 
MEi EK sir mewznna, fahane bir Earette zengin 
Sin•masmtla sahnelerine do yam ıyacagınız hütıin rukl• 

KDçUk Prenses 
Boer muharebeleri esnasında geçen müesir bir ıış.lı: roaııııu. 

Fransızca sözlü Bqrollıerde; 

RICHARD GREENE -ANITA J..OUISE 
SHIRLEY TEMPLE 

Filme ilive olarak: En - l'OICS dünJa lıırvaılis!eri 
Bugün sut 11 - 1 4e lıenrilii'.la •at·ı 1 r. 

Bu Hafta: TAKSİMDEN BEYAZ IDA lıdar WUila tellir 

SA R A Y sinemasında 
~ mnvaffaki:Je& &tisi ı"' kte ..... 9-aıla fİmtliye 

kadar &örülmiyen uhıta mııceralarile dolu ve 
3 PALAVBACJ KOMİKveDEV MAYMUN..,., ..... 

n...ı.cı.n • ı "HWe loir tan.la oyaaaan 

PALAVRACI POLiS HAFiYESi 
TÜRKÇE SôZLO -

Kahkahalı, gülü~'ii - net'eli Cilminl 
~rmekte oka binlerce kişini• 

KAHKAHA TUFANLARİLE (.iNLiYOR 
- •lwı"••• A1aıuı a...ıan tara- 1 !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! ·-----rnıdaıı ıUltürilbııiltllr. :; ~ı- 'baveteıı: ..,KS J1Jm(AL ea - Bar11 we t1ia711 •·-•'ıuıi•IML 
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Harun, Bermekiler! mahvederken 
Caferi esirgiyecek miydi ? 

Abbase öldiilı:ten sonra Cife- ' rin uzun :taman sağ kalmasına 
tııh.ammiiıl edentiyecekti. 

Maamafih maksadından asla 

Fakat Abbaseyi de sevmiyor 
muydu? 
Bunların hepsinin üzerinde 

Bermekilerin gittikçe artan ve 
memleketteki dedikodulan ar· 
tıran nüfuzlanru kırmak azmi de 
mevcuttu. 

bi:r renk vermedi. 1 
Av döni.~ii Cafere: 
- Ben, dedi. bu gece kendi ca· 

riyelerim arasında hususi bir eğ· 
Uen~1 hıo.;· atı yaşıyacağun. Sen 
de kendi sarayına git ve kendi 
cariyelerin ile eğlen .. Merak et· 
me .. Seni, senden uzak kaldığım 
zamanda .bile unutmam .. 
Harunürreşit, hakikaten de eğ· 

J.encesi içinde bile Caier hakkın• 
da verdiği karan unutmadı. 
Sarayına çekilir çekilmez der

hal (Cünbü.~ .. ) emrini verdi. 
'Sazendeler sa.2larını aldılar .• 
Muganniyeler tülden libasla· 

rına büründüler. 
Rakkaseler, çıplak ayaklan i

le nllın sırmadan dokunmuş di· 
va:cı halısın;.n üstünde oynamağa 
hazırlandılar. 

Sakiyeler, billur surahilerde 
anber şarabını sunmak için em· 
re müheyya durduı.ı·. 

Her şey hazırdı. 
Sadece (Emirülmüminin) in 

cun.lıüş salonuna ge.ı.ıııesi ve cün· 
büş iradesini vermesi bekleni • 
yordu. 
Nıhayet Haruniirreşit te ge'l· 

d.i. 
Büyük salonun tam orta yerin· 

de kendisi içın hazırlanmış se
dire bağdaş kurup oturdu. 

Bugün halinde her vakitkin • 
den daha fazıa bir neş'e vardı. 

Kızlar, cariyeler, köleler: 
- Bu gece Eıııirülmümininin 

.keyfi yerinde .. İyi cünbüş ola • 
cak ve çok hediyeler alacağ.z_ 

Diye düşündüler ve sevindi • 
ler-

Fakat Harun daha hala eğlen· 
ceye mübaşeret emrini ver.mi • 
yordu. 

L.ozknini etrafa gezdirdi ..• 
Nazarları birden dumanlan • 

d;, 
Biraz evvelki ne eli hali bir· 

denbire zail oldu. 
Kaşları çatıldı. 
Esmer yüzü derin takallü~ler· 

le çirkinleşti. 
Ne olmuştu? 
Emirülmuminirun, çehresinde • 

ve ruhunda birdenbire hasıl o
lan bu deP"işikliğin sebebi ne i· 
<lı? 

Halife, bövle cünbüş meclis
J~rınue da.ma kızı<~ı ueşi •~o • 
baseı ile veziri •Ca!er> i yanın· 
da görmiye alışmıstı. 
Şimdi eı.rafına ba!Lp ta onla· 

rı göremeyince ve .. Bır gece ev
veli •Abbase• yi öudürtıüğünü 
hatırlayınca vicdan azabına tu· 
tuldu. 

Demek artık Abbase ölmüş • 
tu? .. 

Artık kız kardeşi bir daha böy. 
le meclislere revnak veremiye-
1ıe.kli!" ' ' 

Bu teessür ve vicdan azabı için 
de Halife .cru:er• i. d!;\ hatırla • , 
dı. 

Bıı gece o da "Oktu. Ve Abba
se -<bi o da ölecekti .• 

Onun hakkında da ölüm ka • 
rarını vermişti ... 

Bıran, meş'um kararından vaz 
ge.;er gibi oltlu. 

Kölelerinden birini çağırdı. 
- Git, dedi, Cafere seUunımı 

söyle .. Bu gece mükemmelen eğ
lensin .. Çünkü ben öyle arzu edi· 
yorum .. 

Köle gittikten sonra Harun yi-. 
ne bir müddet dalgın kaldı. I 

Caferi çok seviyordu. 

Bermekileri mahv<!derken Ca
feri esiııgiyecek miydi? 
Hayır_ 

O halde neden evveliı işe on
dan başlamamalı idi?. 

Hanendeler, sazendeler, saki
yeler, muganniyeler, hep Hali
fenin vereceği cünbüş emrini bek 
liyorlardı. 

Haruniirreşit, çatılı kaşlan ile 
haykırdı. 

- .\ temiyorum .. Bu gece eğ· 
lenme.,;, isternıyorum. Vazgeç -
tim. Hepiniz dağılın. Burada 
kimse kalmasın ... Yalnız oımak 
istiyorum. 
Şiddeıle ve hiddetle verilen 

bu belı:J.enmedik emrin de•hal 
tesiri görüldü. 

Halli yahıız kaldı. 
.Sadece saıon kapısı önünde 

bermutat nöoet bekı.ıyen iki a
rap köleden başka kimse yoktu. 

Emirülmümin,n, bir müddet 
asabi buhranlar içinde salonda 
gezindi 

Ara sıra duruyor, düşünüyor, 
tereddüt ediyor, bir şeye karar 
vermek ister gıbi vazıyetler alı· 
yor, sonra pencerenin önüne gi· 
derk daıgın nazar.larla Bağda
da lıakıyordu. 
Kulağına UZ<ıktan akseden bir 

ses geldi. 
Pencereyi açtı .. 
Gecenin sükutu içinde uzak • 

tan akseden bu ses, çrugı ve şar
kı sesleri idi 

Ve ... Bu çalgı ve şarkı sesleri 
Caferin sarayından geliyordu. 
Harıınürreşıt yumruklarını sık- I 

tı. 

Dişlerim gıcırdatıı: ı 
- Ben, burada binbir azap 

icinde kıvranırken bu herif sa· 
rayında mükemmel bir ahenk i· 
çinde yaş;yor .. 

Diye mırıldandı. Cafere eğlen· 
mek için kendislniıı emir ver
dığini unutmuştu. 

Sonra daha azimkar, daha vah
şi bir hal kesbeden simasının ge
rilmiş deriıeri ile sertleşen mcv
cudıyeti isyan etti. 

f Ar .... :-ts? var] 

24 Birincikanun 
PAZAR 

Hicri 1358 Rumi: 13.>5 
iZ inci ay 

Zilkade 
Gün: 358 ı. Kanun 11 

13 Kasım: 47 
7.24 Akşam: 16.47 ı Güneş 

Öğle 
İ.l<indi 

12.14 
H.36 

l·aki.ı: 

iır~ii.k: 
18 .. H 

5.38 i 

Yeşil.köy meteoroloji ista.s.ronnn .. 
dan alman malUmata göre hava yur .. 
dun Trakya, .Eg"e, KocaelJ ve Al'deniz 
kıyılarında az bulutlu, Orta ~\.nado ... 
Ju, Karadeuiziu g.ırp tarafında bulut· 
lu, orta Anadolu ve Karadenizin şark 
taraflarında doğu böJı;-eJerde cok bu-
lutlu ve yer yl'r yağı(;h gec:tnış, nb; ... 

cirlar doiu bölg-elerle Karadeniz kı
yılannda ttnubi, diğer yerlerde şl
nıa.li lsttkamelten orta kuvvette es
mlşllr. Dün İstaubnlda hava bulollu 
geçmiş. rtizgir cenı..ıbu garhidcn ba ... 
Diyede 2·4 metre hızla e'ilDi}tir. Saat 
14 de hava tazyiki ıt'ı6.6 mlllbardı. 

SuhunıP.t en yüksek 4.6 ve t'U dü
,ük. 0.4 lia.ntigr.a.t olal'rtk kaydedil
miştir. 

J.I AZ RET/ 

MU HAM r 
Yazan: Ziya ~akir 

•' S:rası gelince arzedeceği· ı 
ımiz veçhile, nihayet öyle bir 
gün geldi ki o gün, Ebu Süfya· 
nın mağrur ba~ı (Hazreti Mu· 
hammed) in hakka istinat eden 
keskin kılıcı karşısında büyük 
bir zillet ve hacaletle yerlere 
kadar eğildi. 

* (HENDEK HARBİ) NDEN 
SONRA ... 

Hendek harbinde, Kureyşlile
rın uğradıkları muvaffakiyet-
3izlik, bütün Arabistan muhi· 
Unde büyük bir tahavvül hu· 
sule getirdi.. Çöldeki kabileler· 
den bir coklan. derhal Kureyş
lilerdcn yüz çevirdiler. Takım 
takım Medin e elerek ve he-

Tefrika: 110 
yetler ·•öooererek isla.miyeti 
kabul ettiler. 

Bir kaç ay zarfında müslü· 
manların adedi bir misli arttı. 
İsl.imiyetin şeref ve şöhreti, n<i· 
fuz ve kudreti, Suriye hudu~
lan ndan Yemen sahillerine, o
radan da Necit çöllerine kadsr 
hükümran -0lmıya başladı. Mer
kezi Mr....;.'nede bulunan (İslam) 
teşekkumı artık başlı başına, 
müstakil bir hükılmet halini al
ru. 

Bu hükumetin ruhani ve cis
mani riyaset mev kiini işgal e
den (Hazreti Muhammed), Ce
nabıhak tarafından memur ol· 
dnğu (risale!) vazifesini ne de
recede büyük bir nüfuz ve kud· 
retle ifa ediyorsa; nüfuzunun 
altına giren yerlerin idaresiyle 

(· f:tll·~ 
Ankara Radyosu 

DALGA uzınıı.vc.u -
.A.Q. lt,n & 11115 K... it ıı:w. 
A.P, 31,'9 m. IMQ &.... il llw. 

l839m, 138Keo. UOKw. -
24 1. kanun Pazar 
Saat 12.S9 Pr-am. ve memlelıet 

saaı ayan. lZ.35 Ajans ve meleorolo· 
ji baborlul. 12.50 Tlil'lı miWll: Se
ııllmlf eserler. Ankara radyosu lıüme 
ııes ve saz he;retı. İdare edea: Meoıı& 

Cemli. 13.30/JUO Mllzllı: KtlP!ı or
lıealra (Şef: N'eelp Aşlıın). 1 • Frelre: 
/1.7 • A;r - Ay (Sereııad), Z • Gangl· 
berıu: Ktlyiilı toplantı. 3 • Bı .. ı: Ar· 
lezyen sultı. t - Mldı.,11: hpanyol se· 
renadı. 6 • Fraıı7. IA!bar: Tarla lnnııı· 
non öttlifil yer. 8 • 'l'sehalkonsk.Y: 
Romauo. 18.00 Program. 18.05 Mem• 
leket saaı ayan, AJaııı ve meteoro· 
loJI baberluL JB.%5 Mihlk: lladyo 
caz arlıestrası. 19.00 Cocuk saatL 
19.80 Tllrk mlbli: Halk lil.rlıtilul. j. 

nebohılıı San Recep tarafından. 15.45 

Türk müı.Jjl. CalanJar: llufrn Kam, 
Reşat Erer, Refik Fersan, Cevdet Ko
zan. 1 - Okuyan: Necmi Rıza Ah,.· 
lıan. 1 - Nihavendi • Kebir -revL 
2 - Arif bey • Nibaveııl şarkı: (Şarap 
1~ l'ü_JfemlndeJ, 3 • Rahmi ll<!y • NI· 
havepi f.Ukı: (Saçlaruıa. baflanaJı). 

4 • Reşat Erer: Keman lakslmL 5 -

- • Nihavent prim (Çözülme zlilfü

iKDAM 

FofoQraf tahlilleri 
Bize fotoğrafınızı gönderiniz · 
kim olduğunuzu söyliyelim 

ınıBiTTiN 
ALTINBAŞ (Ki· 

lls) - 111 kalpli 
bir tıp. A21nık.ir

dır, Falıat haılb 

kütük olduiun· 
dan dilılıal, lntl
.. m Jll;ral hallll
tle blr1-"•lt· 
Ur. Bu b
ebeveynlnln ali· 
kası li.rımdır. 

NECİP DOG· 

RUEL (Baydar· 

pa,a) - Hassas 

* M. MtlFiT 
DiMLt cistan- , 
bul) - DilılıaUI 
lılr gene, Cok iyi 
lıalplldlr. Arka
daşlarına iyilik 
J'IPttıalttan çok 
zevk alır. Zeki· 
dir. Kendisine 
cok ~veıılr. 

* 
==·-=---- --•----------

~·-- -- ··.·) ~ . 
ne ey dllrilba). 8 • Arif Bey _ Niba- bir tip, Güzel sa• 

SOLDAN SAGA VE l!UKAltIDAN 
AŞAGIYA: 

1 - Dayanmak. 
veni şarlıı: (Söyle necllr balsi zarın 

gönül), 7 • Nihavendi • Kebir su se· 

malsL 2 - Okuyan: l\felek Tokgöz. 
1 - Rahmi Bey • Hlsarpusellk ,arkı: 
(Bir nevelvanııın), 2 • Rahmi Bey • 

Dlsarpasellk prkı: (Dilde artılı lıal· 

madıl. ı · Sel, Pınar • Kareliar ııar· 

in! (Kalbimi ayafma atsam). f • Os· 
noan Nihat • Kürdlll hlcaıkar tarkı: 
(Kaç 7ıl ;rllretlm ııı.ladı). :I0.39 Ko· 

J1UJJD1&: (Tilrlı larlhlnde.a oa7falu). 
20.45 Ttlrk mlizlll: Fasıl hcyell. UJIO 
Semiha Cenap Berksoy larafmdan tan 

resitali: 1 • Rlclıard Straııil: oArlad

ne auf Nalı'1<1Sa operaamdan Arlad· 

nenin Büyük aryası. 2 • Johannes 
Brhams: a) «Nlmıl•. b) «De.mirci». 
3 - Hugo VoU: a) «Eski bir resim tı

zcrhıe». 'b) «Gtzlllib. o) .Penııa'cla 

bir sev&111n1 va.n. ' ... Franz Schu
beri: a) «Marprete ~ıkrık bqındu 

b) •S•renad». 6 - Cemal Reıııı: al 
ıÇeşme». bl .Ak l<oyQ meler &'elin. 

Piyano ile refakal ooen Cemal Retli. 
22.00 Memleket saat ayarı, AJans ha· 
buleri. 22.15 Ajans spor servisi, 22.25 

Mti•lk: C.zband (Pi.) 23.25/23.30 Ya· 
rvıkl program ve .kapanış. 

J - . ,, .. ,. , .. .::ı, • .,. • •• 

A NKAR 
23• 12. 939 

l Slerlln 
100 Dolar 
100 Frauk 
100 Llrct 
100 İsviçre Fr 
100 Florin 
100 Rayimnark 

100 Bclga 
100 Drahmi 

ıoo Lev• 
100 Çek kronu 

100 Peçeta 
100 1.JuH 

100 Pen.tö 
100 Ley 
100 Diııar 

100 Yen 
100 1. • ..., Ki', 
100 Ruble 

S.Z4 
130.38 

2.9775 
8.14 

t9.4375 
69.2520 

21.8325 
o.ın 

1.6025 

13.Sl 

23.4876 
0.97 
3.175 

31.225 
31.0975 

liSHA~I VE TAHVtLA'J: 

1938 yü1dP !5 ikr;ımJyeU J 9.35 

-.anuol Mtuııessili ve ~ıeşriyat .oı .. 
rıek'ı.dl'il~ A. Naci. &~j~tı Yer: 

&n Teııırat Bn..,......• 

bütün o ıruhitteki (müşdk) ve 
(gayri m;.islim) !ere hrşı takip 
ettiği siya;;et vf! adiı!el,e de " 
derecede mühim deh• eoerleri 
gösteriyordu. 

Fakat asıl hayrete :;ayan olan 
cihet şuı-as.dır ki, arlık (kud· 
retli bir hiıkümdar) mevkiinde 
buiuna;ı Resuiü Elirem, kendisi· 
ni kat'iyyen lıalktan ayırmıyor .. 
Cenabıhak tar.a!ından kcndısine I 
verilmiş olan (Risalet) s:fatın· 
dan başka hiçbir nam ve ünvan 
alımıyordu. 

nallara llarşı isti· 

dadı ve meyil faz· 

ladır. Arkadaııh· 

tı lıııvvellldlr. 

Zekidir. Gllrilfll 
lıavvellldlr. 

• •• 
iBıtABİM A· 

1' AN (Babaoslıl) 

- Çok elddl ve 
itinin ebll bir 

.. bslyet. Kendi I· 

•inden bqka bir 

ı e y dllştlnmeıı. 

Arkadaşlan ara· 
ımıda Jyl kalpll

llit Ue tanınmış• 

tır. Ailesine çok 

merbıııtıır. 

Üsküdar Hukuk Haklmlltlnden: 

tlsküdarda Murat Reis mahallesin· 

de Çavuş deresinde 173 No. lu 

hanede sa.kin Ayşe tarafından koca
sı aynı hanede muk1m iken ikamet .. 

cabı meçhul Kürt ~fehmet aleyblııe 

açılan boşanma davasmm lcra klla
nan Lahklkal ve muhakemesi sonun .. 
da mahkemece kanwıu medeuinJn 131 
ve 134 üncü ve 138 inci maddeleri 

mucibince &arateynln boşanmalarına 

ve masarifi muhakemenin haksız o
lan müddeialcyhden alınmasına 917/ 

935 tarihinde karar verilmiş ve ı,bu 
llimm sureti nıliddelaaleyhln lkamet
ıatnnın meçhullyell hasebiyle lebhil 

edDenıemiş olduğundan leblit yerine 
ceçınek üzere keyfiyet nzele lle lli.n 
olunur. (229U) 

:ı - Sonuna (1) ıellrı<e mübbıı bir 
vaka. 

8 - Sonuna (sı) g-elinıe IWm. 
f - Etrl büirll. 
1 - İkinci harf (il) olımıa ııa11 ile. 
1 - D<lrdüncü harf (d) olarsa 

medeniyet 1eri, 

7 - Ziraat • Mahkeme kararları. 
8 - Karlı adam. 
9 - Kaçalnn ilk isml • B&pnda 

d olursa tlniversllede vu. 
10 - Emri baur - Adel. 

Şehir 
Tiyatrosu 

TEPEBAŞI DRAM 
KISMINDA 

24/12/939 Pazar gündüı 
15,30 da 

YELPAZE 
24/12/i139 Pa.ıar günü o.k.<;amı 

Saat 20,30 da 
YELPAZE 

* 
İSTİKLAL CADDESİ 
KO!\IEDİ KISl'rtlNDA 

24/ 12/939 Pazar gündüz 
15,30 da 

İKİZLER 
24/12/939 Pazar günü ak~a.mı 

Saat 20,30 da 
İKİZLER 

* HALK OPERETi 
Bugün matine 16 da 

Akşam 9 da 
ZOZO DALMASLA 
GİT.KAL 

Y <:ni operet 3 perde 

İstanbul Belediyesinden: 
24/12/939 pazar &1inö sabahından itibaren birinci nevi ekmek flyah ea 

ve fnneala on dörl buçuk kuruştur. (10687) 

ADEMİ İKTİDAR 
VO &İ!LCll&V•ııtKLiQ;NO[ 

T ahletlerı her eczanede bulunur 
Ptw1tA kutuıu 1255) Celata, lstanbut 

deleşn1i!':; .. aije muhitlerine bü -
yük bir sükun ve huzur gelmiş
ti. 

Calıiliyet devrinde, hiç kimse 
aile hayatına kıymet ve ehem • 
mi;et vermiyordu. Fakat lslami
yetin ahlak ve adat üzerinde 
yaptıPı büyük tahavvülden son· 
ra bu vaziyet değişmişti. Ailede 
(Kadın) ve (Çocuk) mühim bi· 
rer saad ·t iımi'..i mevkiini ihraz 
eylemişti. Bunun da başlıca se
bep ve saiki, Resulü Ekrem Efen
dimizin hususi hayatlar:nda ta· 
kip ettikleri tarz ve hareketler· 
di. 

metli tuttukları kerimeleri Haz· 
reti (Fatma) ile konuşup lati • 
feler etmekten büyük bir zevk 
duyuyorlar ... Fetm~nın henüz üç, 
dört yaşlarında bulunan oğlu 
(Hasan) ı mübarek omuzlarının 
üzerine alıp gezdirmek suretile 
kalblerinin ne büyük bir şefkat 
hazinesi olduğunu isbat ediyor· 
lardı. 

Çok tabiidir ki, esbabı kiram 
da Resulü Ekrem Efendimizin 
•Du adetlerine uyml\ ta kusur 
göstermiyorlar .. Böylece isliımi· 
yetin i~timai hayatına - şefkat 
ve muhabbet esaslarına müste
nit - yepyeni bir mecra veriyor
lardı. 

- - -
!4 - BİRiNCiKANuN 1939 

Sümer Bank Birleşik Pamuk İpliği ve 
Dokuma Fabrikaları Müessesesi 

Kayseri Bez Fabrikasından: 
85 llllDtİmlik D. tipi kaput bez.i topu 800 Kq. 
75 (( (( (( (( (( (( 750 (( 
DriJ KarteLi 11 ve 14 te.a metreııi 22 << 

(( (( 12 (( 13 • « 22,25 (( 
Jakarh Dril 25 « 
Kaz•llna 25 « 

Azami 6 balyayı geçmemek üzere fabrika teslimi satılmaktadır. 
Sipariş vermek istiyen ~terilerin fabrikaya müracaatlan rica 

olunur. Fiatlar f.ıııbrika teslimi olup ambalaj masrafı aynca tahsil 
olunur. 

Nazilli Basma Fabrikasından: 
Nazillinin 22 tıp yazlık basınalan perakende satmak şartile tüc

cara N~de teslim bir kasa olarak metresi 29 kuruştan satıl • 
maktadır. Satın almak lstiyen müşterilerin Nazillide Yerli Mal· 
!ar Satış evine müracaatl:an rica olunur. 

Bakırköy Bez Fabrikasından : 
90 sant.imHk G tipı kaput bezi llOO kuruştan, 75 tik bez 670 ku· 

ruştan satılmaktadır. Fiatlanmız fabrika teslimidir. Ambalaj mas
rafı aynca alınır. Sipariş vermek istiycnlerin azami beş balyayı 
geçmemek üzere· sipari.~lt·riııi -kaydettirmek ve bedelini tedi- · 
ye ctmeri fü(•rc Birinci Vakıf hanında birinci kat Pamuklu Fahri· 
kal:ar Mü-essesesine müracaatlan rica olunur. 

Ereğli Bez Fabrikasından : 
100 811Iltimlik aile h388881 l\ltr. Fiatı 42, - Krş. 

57,50 .. 150 .. .. " .. .. 
l'->0 " H H n )f 62, -- " 
s.ıtış ve fiatlanmız fabrika teslimidir. Ambalaj masrafı ayrıca 

alınır. Sipariş vennek istiyenlerin azami 5 balyayı geçmemek şar
tile siparişlerini kaydettirmek ve bedelini tediye eylemek 
üzere 1 inci Vakıf hanında 1 inci katta Sümer Bank Birleşik 

pamuk ipliği ve ·dokuma fabrikaları müessCS(:Sine müracaatları 

rica olunur. 

İplil< Müşterilerine 
No. 12 Paketi 415 Kr,. 
No. 16 " 480 ,, 
No. 20 " 560 " 
No. 24 " 580 .. 

ıSiparlş vermek istiyen müşteriler 12, 16 No. için Kayseri Bez 
fabrikasına, 2-0, 24 No. için Nazilli hasma fabrikamıza müracaat 
edilmesi ı:ica olunur 

Fiatlar fabrika teslimi olup ambalaj masrafı aynca tahsil olunur. 

awa - .. -
Baş, Diş, Nezle, Grıp, l\omatızma 
tl'.evralji, kırıklık ve tütun ağrılarınızı derhal kasar 

icabında gUnda 3 kate altnabiJir. - - -
sınnet eseri göste-rilemiyordu. ı 

Mekke halkından birçokları da 
İslamiyeti kabul etmiı,1.erdi. Fa· 1 
kat <>kserisi alışveriş işlerile meş 
gut olan bu yeni müslümanlar, 
\Müşrik) tüccarlarm r,efretini ı 
kazanarak maişetlerini sektedar 
etmemek için hak dinine salik 
olduklarını gizlemektelerdi. 

- Ebu Süfyan ile diğer Kureyş 
reisleri, artık İslam kütlesi ile 
başa çıkamıyaeaklarını anlamış
lardı, Yine büyük paralar ve mü· 

· kiifatlar adıyarak Resulü Ekrem 
Efendimize suikastte bulunmak 
için (Fedai) !er aranuya baş • 

·lamışlardı. 
Uzun aıraştırınalardan ~onra, 

-
kat seni gördüğüm anda kalbi
me o kadar bliyük bir hey bet n 
heyecan arız oldu ki, verdiğim 
sözü ifa edemedim. 

Dedi. 
Resulü Ekrem Efendimiz ontl 

bir gece hapis ettirdikten sonra 
tekra-r huzuruna getirtti: 

- Ya bedevi! ... Seni, affediyo 
rum. İstediğin yere çıkıp gide
bilirsin. Yalnız şunu unutma ki, 
cinayet, en menfur bir hareket
tir. 

Diye, büyük bir ulüvvi.icerıap 
gösterdi. İslfimiyet. sahıslar ve kabile

ler aras:ndaki imliı;a,,:arı da sil
miş ... Bli\ün fert·!er arasında bir 
müsavat ve tevazün husule ge
tirmi<ti ... İslam camiasına dahil 
olan en şerefli bir Arap asilza -
desile, çöllerde yaşıyan herhan· 
gi biı" (Ariıbi) ayni hakka ma
lik bulunuyor.. Ancak itim ve 
irfan ile temayüz ~enler, ca
hil.erden üstün tutuluyordu. 

Nübüvvet, risalet ve hüku • 
met umurunu fevkalbeşer bir 
kudret ve kuvvetle idare eden 
Resulü Ekrem Efendimiz, (Ha
nei saadet) lerinde bulundukla
rı zaman, bütün zcvçlcre ve ba
balara en yüksek misal te~kil 
edecek bir tevazu ve samimiyet 
gösteriyorlardı. Ba$ta, en çok 
sevdikleri zevceleri (Ayşe) ol· 
duğu halde, zevcelerine daima 
muhabbet ve müsavat ile mua
melede bulunuyorlar .. Bütün ha· 
yat varlıklann<lan üstün ve kıy· 

- Medine şehri, yine bil' silin 
devrine girmişti . Bilhassa İsla· 
miyetin günden güne intişar e
dip kuvvetlenmesi, şehrin tica· 
ri ve iktısadi hayatına da inki· 
şaf vermiş; her tarafta ırefah 
eserleri belirmişti, 

1 nihayet bir bedevi bwuna:bildi. 

Bu cahil bedevi, Resulü Ekrem 
Efendimizin bu alicenabane mu
amelesinden o kadar mütehassis 
oldu ki;· derhal orada yere kapa
narak af talep etti. Ve büyüh 
bir samimiyetle. islilmiyeti ka -
bul eyledi. 

Resulü Ekrem Efendimizin ih
tiyar. ettikleri son derecede mü
tevazi hayat, bütün esbabı tara
fından da kabul edildiği için, 
mai~et tarzı da son derecede sa-

Artık Mediııe karvanları, ser
best bir surette ticaret merkez· 
!erine gidip gelebiliyordu. Hat
ta, ticaret maksadile (Mekke) ye 
gidenkro bile en küçük bir bu· 

- Eblı SW'yan, bu bedeviyi bir 
1 

deveye lıtndirerek (Medine) ye 
·gönderdi. Fakat btt adam, deruh· 
de ettiği menfur vazifeyi ifa "." 

·demedi. Ve o esnada, ele geçtL 
Resulü Ekrem Efendimiz tara • 
fından isticvap edildiği zaman 
da açıkça şu cevabı verdi; 

- Ben, hiç kimsenin ve hiç bir 
si18.lıın karşısında metanetimi 
kaybettiğimi bilmiyordum Fa -

Hicreti &mzyenin altıncı yılı 

bıışlad:ğı zaman yine gazveler 
ve siryeler biribirini takip edi
yor.. Bütün bunlar, müslüman 
akıncı kuvvetlerinin muvaifn-

kıyetlerile neticeleniyordu. 
[Arkası var] 


