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Harp ilkbahara Kadar Durdurulamazsa 

\ 

. 
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lngiliz - Fransız 
mali ittifakı 
Harbin ve :zaferin en büyük an i /erinden biri olan 

para kuuvetleri de, a•luıri kuııuetler gibi birleşti· 
rilmek ve bir gaye uğrunda bir elden idare edil· 
nıe/de •on derece mühim bir i, birlitti yapılmııtır. 

Bu mali ve nalr.di ittifak, /ngiliz ue Fran•ı:ıı· im· 

paratorluklarının Almanya karf11ındaki müUehid 
kuuıı.ıini bir kat daha arttırmıştır. 

=-====== --= 

Yazan: Abidin Daver 
İngiltere ile Fran•a •Birlikten 

lıuvvet doğar. sözünün doğruıu· 
ğuna, yalnız inanmakla kalını-
31orlar; aynı zamanda bu. hikme
ti talbık le ediyorlar. Ingiliz -
Fransız kara. bava ve deniz ordu· 
ları, aynı kumanda aıtuıda b.r• 
leşmiş olarak harp etınekledır
ler. Mütte.lik askeri kuvvetlerin 
Jıu sevk ve idare ve kumanda 
vahdeti, daha harbin başında 
talbık edılımş oıuuı;una ı;u<e, 
iki devlet bu hususla daha ev -
vel anlaşmışlardır. Geçen harp
te ise kumanda bırlığı, dört. se
ne sonra, harbin QJ\•ıesine an· 
cak yedi ay kaJa mümkün ol • 
muştu. 

lugtltcre ile Fransa. kumauda 
~abuct.uıden. sonra, ba~ka bil' an
laşma daha yaptı.lar kı, buna u· 
nıuıni is birlıgı diyebıliriz. Fıl
wiıki iki devlet 17 lkıncıteşrinde 
neşrettikleri bir resmi t.eblığ ıle 
havacılık, mühimmat, bam mad
de, petrol, iaşe n1adcıcleri, denlz 
naklıyatı ve iktısadı harp esas
larında müttıJııdcn l~.reket e
deceklerini bildirdiler. Bu sa
baıarda aldıkları tedbirler, mü~
terek menfaatlere hizmet iç,u, 
iki memleketin bütün kuvvet 
kaynaklarından beraberce isli -
faaeyi temin ettiğı gıbi, ecnebi 
pıyasalarından a.acakları mallar 
üzerındeı araıarLnda çıknıası 

nıubtemel rekabeti de ortadan 
kaldırdı. Halbuki Büyük Harp
te, Ingıltere ile 1-'ransa, a. ııı be
dele karşı kullanacakları malıa
rı satm alırken her pıyasada ve 
hassaten Amerıkada, uzun nıüd
det bırıbirıle rekabet ederek ve 
{ıat yükselmesine sebebiyet ver-
11uş1cr, neden sonra anıaşabiJ -
mışlerdi. 

İki meınlckel, bu defa· biri
birlerine yaptıkları itlıaıaua da 
anlaştılar ve işbırliği yaptılar. 
Her iki nıemlekel, tabiatılc ayrı 
ayrı sisteı~ler, k;.u~untar ve ni- 1 
zamlarla ıdare edııdıkleri içın, 
ltlıalat hususunda da biribir.ııe j 
benzemez usuller, lıalta bırıbi
rir.e . kru:şı tahdıtlcr koymuşlar- . 
dı. Bir kısmı sulh zamanında, 
bir kısmı dıı harple J apılmış O· 

lan bu ithalat tabditlerı sıkı bir 
ittifakla büyük bir da"ayı halle 
çalışan iki d<:vlcti, bılhassa Fran
sayı güçlüklere ve zar~.rlara uğ
ratıyordu. İngili• hiikuıneti, harp 1 
müoasebetile yaplıvı tahditler a- l 

rasında lüks telakki etliği bazı 
eşyaııın İngitereyc giret»lıııcsi 
için, buuları permi usulüne t3.bi 
tutmuştu. Liiks eşya li•le.ıne 
dahiJ. bırçok .F'raıısız ıııaJlarının 
btfsusi bir permi alnıaksızın ve 
uzun kontrola, beklcmiye tabi 
olmaksızın İngillereye girmesi -
ne miisaade edıldi. Fransada, bil
mukabele İngiliz Hhalatıoa ko
laylık ~österuı. Böylece adeta 
bir ithalat birliği tesis edildi. Fa
kat iki devıet arasındaki en mü· 
hım iş birliği mali sahada yapı
lan son anlaşmadır. 4 Birincikli
nunda imzalanan bu anlaşma, 
İng;Jiz - Fransız malivelerini ve 
paralarını sımsıkı birleştirmiş
tir. Böylece harbin ınaıi ve nak
di cephesinde de bir kumanda 
vahdeti, bir kuvvet birliği husu
le gelmiştir. 

(Arkası S. inci sayfada) 

ABİDİN DA VER -----------·---
Bugilrı _ 

.. '"' .. .............. ..._ 

Emile Zola 
Yazan: Se:Ami izzet 

2 inci sayfamızda 

Oç aylık harpten 
alınan iki ders 

Yazan: Kemal Koçel' 
8 üncü sayfamu:da. 

Tarihin büyük imtihanı 
karşısında Finler 

Yazan: Ziya Şakir 

• Japonyanın takip 
ettiği .siyaset 

Yazan: Hamit Nuri 
4 üncü sayfamızda 

Bunlardan ba'j'ka iç sayfalarımız
da Osman Cemal, A. Şekip, Faik 
Bercmen, B. Yularkıran'm yazı
ları vardır. 

Bütün Avrupayı istila Edecek 
Ruzvelt yeni sulh teşebbüsünde bulundu 

Finlandiyada müthis meydan 
muharebeleri cereyan ediyor 

Amerika Cumhurre!
sinin teşebbDsD Fran

sada iyi karşılandı 
V aşingtou, 24. ( A.A.) - Reisi-

Finler 1000 esir aldılar ve 14 
Sovyet tayyaresi düşürdüler 

[ 

cumhur Ruzvelt biri Amerika 
protestan kilisesi reisine, diğeri 
aınerıKa b~ahamına ve üçün
cüsü de Papaya olmak ibere 
No l arifesinde üç mektup gön· 
derıniştir. 

Reisıcuınhur münasip bir :ta• 
manda dünyaya devamlı bir ıııl• 
hun temellm'ıni temin etmek ü
zere bu üç büyük dinin bütün 
manevi kuvvetlerini birleştirme
lerini rica eylemektedir. 

Finler bütün 

cephelerde -
ilerliyorlar 

Hclsiuki, 24 (A.A.) - Finlan
diya resmi tebliği: 

Aglajervi mmtakasmı tama -
mile geri aldık. Aglajervi, Fin
landiyanın cenubunda Sovyet hu 
dudunQ takrıben 30 kı oınetre 
mesafededir. Bu ınınta.kada iler
lemeğe devam ediyoruz. 

Aglajervi meydan muharebe· 
si. 22 kiinunuevveli 23 kiınunu
evvele vasleden gece, Rusların 
mağ!Ubiyetile bitmiş ve Ruslar 
muhasara altına olınınıştır. Rus .. 
!ar muL.avemet etmişler ve tes· 
!im olmadan evvel bircok za • 
yiat vermişlerdir. 

Tolvujervi meydan muharebe
sinde Ruslar 1000 esir vermişler 
ve muharebe meydanında 2000 
ölü bııakmışlardır. 

lneole Fin ortluflUllm 

Kueli berzahında, faaliyçt pek 
azdır. 

Helsinki, Z4 (A.A,) - Resmi 
Finlandiya tebliği: 

Kareli berzahında Finlandiya 
(Arkası & inci sayfada) 

-~-~-------'------~ 

İngilizler şimal deni-
zinde mayo tarlaları 
vücude getirdiler 

Birçok Belçika balıkçı gemileri. 
ne de top ve mitralyöz kondu 

Londra, 24 (A.A.) - Dün ak
şam neşredilen bir resmi tebliğ
de, şimal denizinde sefer eden 
gemileri daha iyi korumak ve 

1 

1 

Almanların İngiliz sahilleri açı
ğına mayo dökmelerine muka
bele teşkil etmek iizere, amiral-

(Arkası 5 inci sarfada) 

ıllnllllli yazılanlar 

Ruslarla 
Almanlar 

Nevyork, 24 (A.A.I - Nev• 
york Tımesin haber verdiğine 
göre, Taylorun tayini Vaşingtou 
da, Ruzveltin sulh lehinde yeni 
bir teşebbüs yapacağına delil 
sayılmaktadır. 

Bu gazete, Vaşingtondaki dip. 
lomatıa.rdan pek ~ogunun, ilkba• 
hara kadar harbi durdurmak im• 
kanı bulunmazsa, harp afetinin 
bütlin Avrupa kılasım altüst e
deceği mütaleasında bulund11k • 
!arını kaydediyor. 

Paris, 24 (A.A.) - Havas: Ruz
veitin dini rüesaya gönderdiği 
mcktnplar ve Papanın nezdine 
bir mümessil tayin etmesi ve Pa
panın Noel münasebetile söyle
diği nutuk Pariste büyük tevec• 
cii1!,le karşılanmıştır. 

Ruzveltin bundan evvelki me
sajlan ve Papalığın siyasi tcşııh
büsİeri esasen um11mıın tasvibi· 
ne mazhar olmuştu ve her iki 
makamın müibeın old11ğu duygu 

(Arkası 5 Iİıol sayfada) Amerika Reisicumhuru Ruzvelt 

Anlaştılar Garp cephesinde sü-
kunet devam ediyor 

1 
Paı;is, 24 (A.A.) - Havas A- ı daima az çok kaydedilir. 

jans~ıa .. göre askeri vazi~et: .. Küçük Vosgeslerin garp nun-

1 Gunduz ve gece fevkalade su- takas nda h "k" t f b" "h" · 

Ruslar petrol ve huğ 
day gönderiyorlar 
Moskova, 24 (A.A.) - Alınan 

ve Sovyet bükfunetleri arasın -
da yapılan müzakereler netice
sinde Rusya ile Almanya arasın-1 
da doğrudan doğruya demiryol
ları miinakalatı bugün açılınış
tır. 

(Arkası 5. inci sayfada) 

'-' ti · · y ı 1 ı er ı ı ara ırı ırıaune e geçmıştır. a nız Mose -
lenin hemen şarkındaki Nomans· ne birkaç obüs atmı~hr. 
land'da Alınan keşif kolları gö- Bütün şark mıntaı..asmı kap-
rülmüşıtir. Esasen bıı mıotaka- lıyan kalın sis tabakası her tür-
da bütün cephede faaliyet ol • lü askeri hru:eketi ve hatta ke~if 
masa dahi Alınanların faaliyeti (Arkası 5 inci •ayfada) 

Ticaret vekilinin mühim beyanatı 
"Salahiyet kanunundan sonra daha şiddet

mürakabe ve lenmek üzere kuvvetli bir fiat 
kontrolu piyasada kendisini gösterecektir,, 

Galatasaray Feneri 
3 - 1 l!lağlup etti 

· ·r
0 

.. ~--. 1 Ticaret vekili Nazmi Topçu .. ~~-

• ~ C, ~ • l r· lf1 unyanın en \ ... 1 d.. A k . . 
- 1 büyük wşah~s-:~ 1 og u un n araya gıftı 

Di\nkü maçtan bir enstantane 

) ~1§~ ~ "7J1 <gol n n ~- ~'. \ Bir haftadan beri, şehrimizde ithalat, ihracat ve ihtikar mescle-
~ tli!::ı ~ u u , !eri üzerinde mühim temaslar yapan Ticaret Vekili Nazmi Top

çuoğiu dun akşam Aııkaraya hru:eket etmiştir. Nazmi Topçuoğlu 

Z / ı şehrimizde yaptığı tetkikler hakkınd& Ankaraya hareketinden e\ . 
Yazan: Emile ola ' ve! miihim beJanatta bulunmuştur. "•kil ilıtikara karşı alınan ,. 

~u büyiik eseri pek yakında ~ alınacak tedbirleri izah ederek demiştir ki: 
iKDAM siitunlannda okuya- ·- Bir halladan beri İslanbulda 1 -------------

caksmız. •. . ::=:e:,~:;:~ıu;:~ç~·:ar1:"!:ı~ Bulgar heyeti Mos-
IB{©~~ll.,JJ lfD / ı :::;::···:.:.:~: 0::;:::.,1,,7::~ kovaya gitti 

f --- j hassal m~vzuJarı ara~ına KJr(n bu iş- Sofya, 24 ( A.Af _ Sol·yctler 
Dünün olduğu kadar bugünün \ ter etrafında röstcı-diklerı alakadan B " -1· "' · ·ı h d de şaheseridir. ' • ır ıgı ı e bir ticaret mua e e-

• ve yaphkfarı hizmetten dolayı gaze- si ve bir sc,·ri.iscfain nıukave • 
Sera~ mi izzet : lelerimize teşekkür ederim. 1 . k 

l 
esi akdi için müza ereye ı,:iri-

Gayrl labii fiyat ytik. elime ve spe- etek olan Bulgar heyeti dün 
Bu büyük eseri nefis bir üs- kulasyon hareketlerine ka~ı aldıtım akşam maliye Nazırı Bojilofun 

1 
lupla dilimize çevirdi, kararların lalbikatıoa ali hazırlıklan riyasetinde J\loskovaya hare • 

(Yazısı 5 lnci sayfamızda) ~~---53' ~.I •Arkası 5 in•; ""T~l ket etmişfü. 
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Yazan: M. Sami Karayel 

Mah Peyker, um Nasuh paşayı ve

ziriôzam ve serdar yapmak istiyordu 1 

- Şimdi tle. asuh - clbl bir l Sonra, ura Geno Osmana ıelecek· 
hoılnJ atfed;yor. ti. Bunu da zehirlemek ve ortadan 

- ••• •••• lıaldırınak hlttendL 
- Ekmokçl ude Ahmel p- için 1 

de af fer---. yuqor .. 

- ···~--
- BilQer a ti, u h rltler ol· 

dukları yerden luptrdam.adılar •. Yar
dıma relmtdiler .• Ya, maazallah mai
lüp olmu.ı olaa,'dık oe olacaktı! 

- Br.nım. Wr ihtl.~r eanım var. 
~ 'flı4yet liür giderdim •. Fakat; kadın
lar Ra.ltanah ve, l'ene padiş.:ıb ortad:ı. 

kalır mudı? 

- Bu, ne resatrttır. Bu. ne kepa
ıelikUr!. 

- Bu •nlel 1_.. mı!. Bana lıD· 
kan var mı!. 

- l!ır. ııhk, soyı-uncalK. haksu· 
lık l"l tc•ifa ral•be r dı.. 

1 

'.\lab Pt>yker. ;\'asuh paşayı, Koyu

•• M.1111td.ın ellD.dtD klll'b.t~U. Üs· 
le de .... ı padlşalun 1a111Dda kö· 
iülı7erek cNden d~urmu:;ti.L. 

llah Firuz da, Ekmekçi zadeye ta
vassut etm.üttl. O da, Ekmekçi zade 
Ahmet Jı&fa71 yezirlitum 7apmıya. 

oralışıyortlıa. 1 

::.::7.;.~~~~~~~~: ~:~:::~~=: 1 
damlan va ıta.-.lyle 'arayla ali.kadar 
buhmuyorlardı., 

llah Fı.ruz "111fan, bir rece efJen
Uslııl !arsal lıUerek renç padişaha sı
nsmı ıretlrlp unları öylemf:ttl: 

Polongadan 
alacağı olan 
ihracat ç=-1 ar 

Derhal Vekalete 

müracaat edecekler 
Ticaret Vekaletinden: 
I'-..ll)'aya mal sevketıniş o- 1 

lııp ta wn vaziyetler do.ayısile, 1 
auıcakları henüz Polonya khrıng 
müe · esesince Türkiye Cuınhu· 1 
rJ~ el n1crkez Banka~ına havale 
edilmemiş olan ihraca!çılanmı • 1 
zw ve bu men1lekeltcn saır su· 
.rcller'e ticaı·ı mahı)·ette alacak-
la olanların mi.ı,hıt vesıb.aıar1le l 
en geç 15/l/l>HO tar1hine ka • 

1

1 dar Ticaret Vekiılctıne müraca· 
alları tehlığ olunur. (a.~.) 

,----~J-----

V l LA YET 

Halktan para a!ınmıyacak 1 

1 

Bazı fırıncılar 

halkı miişkilata 

uğratıyorlar 

Fınncılar bakkallara 
ekmek vermiyor 

Bazı semtlerde fırıncıların bak
kallara ekmek vermemesi yüzun
dcrı halk ınuzın çok ı.kmtı (ek • 
tıkleri hakkında bcledıyeye ya· 
pılan şikayetler tevali e mckıt~ 
d.r. Bu husu>ta Sanyer bakhal· 
!arı bır;cşcrek bir şirket kur • 
muş.ıar blr iırın açınağ"a koyu'~ 1 
mu~ıardır. Dıger bazı eıutler<ıt. ... l 
k, ıA>l<kalları..a arıuarında temas· 

1 
lar yapı.uahıadırıar. 

Diğcı: taraftan belediye İktı • 1 
sat .uıUdürıugli de _bu işi kat'i 1 
suretle lıal•etruek i.ızcre tetkık· I 
lude bwunınl<ıadır. c baıı.lilı.1-
lara ck.ınek ~ rouycn fırıncılann 
satı~ .:-ubclcrı açu1at~r1 me:cburı 
oınuı:unnan bu hususta tekınıl fı· 
rıncı1aru tcbli,;a .. ta hutu.nu.acak· 
tır. 

Yeşilag yıllık 
Kongresi 
Dün yapıldı 
Mazhar Osman mühim 

b.r konferans verdi 
Ana Ye•Uay ve Gençlik Kuru· 

mu dün srat ll,30 da lstanbul Hal· 
kevi konferans salonunda Dok· 
tor Mazhar O man .-e i rol~sör 
t ahretıın Kerun .. n rıyaset.inıte 
aı_:tidı. l\..crum cuası '-'r agızaan 
İSL.hJ3.1 ıuur~ı söyıcıniştir. l:Sunu 
lllULeakip pru 'esor ~~ı· ar Os .. 
man ıard.ı..ıun eroin ve ı ret bak 
kında fiumler giıst..rilerel< izahat 
ver.imiştir. 

Bavan Safiye Hüseyin ve dok· 
tor ILraluın Zatı <le a•kol aley
hinde ı1nıi konu~ınalar ,yapnµş
lardır. 

1J.wıdan . ·onra Kurunıu eni 

- Arslanım: Kuyucu kulunuz zu
lümle &liıdcdlr- Ümmeti :\Iuhamme
tll, kesip biçmektedir. Ek'11ekçl zade 
kuJvnu:ıım kadir ve kl3"metbıi bll
memı,tir. Bu, namu. lu •e gdık kö
leniz devlet hazinesini en karl'a!$ah.k 
EaJU.nda e k',;a eım.. du."'Urm.ekten 
ltormn tur. Eier, uinl1et sahibi bir 
adam olm11t olco:aydı haılneyJ bir 
llad'a Ue yok edebUlrdL 

Hava taarruziarınd:ı~ korun· 
111a esnasında kuUanuınak üze· 
re tu.uınbalar SH"lın ahnnıakta 

olduğunu dün yazmlljtık. 
1 ~l. .. r.1m.zın ba2.1 maJJaJJeJerin-
1 tle bu iş iı·in haıktan para top • 

1 oo----

id~ra heyeti iııtdıap edi.miş ve 
bu vesile ıl~ lilıi Şefımıze, bü· 
yük ;ıltcl leci.si ı,cismc. Baş· 
vekile, Sıhhat ve :\Ia.r.i Vekıı . 
ler .ı:e, Partı Geuel S~k.rclerhği
ne. müsıakıl grup reu; vekoli A· 
li Rilna tarhana, Jstanbul nlı· 
si Lıitfi Kırdara tazim telgrafla· 
rı t;u.n.ıhn'-l:..nc aJK~arla karar 
vu.ı.rek toplantıya nıhayot ve
rJnuş!ır. 

- Allah onc:amnem 
dedi. 

* E•k17adM tedip olanacak bir kim· 

.. lı.•1-dııiı lııir >aada alı -
Zülfikar ""'· Ekmekçr zade. Ahmet 
P~. Murat paşa orduı-i.hına KeJmlf
lerdL llwılaran idam •ılileceilne Gir 
,a,.Ialar yarda. 

ııerkea. KU7•~ ural ıııqaıım h 
paşalan idam edcullne 7la:&de 7iu 
kani tlL Bele, Nasuh paşa için ili bir 
ezW' &uan111" edr-ı:n.b'orlarda.. 

Fakat. -far elleriDI ltollanau al
fayarak orda&'iha l"lmiıı!erdL Utln. 
Dl! ile o ltQaea .Marattaa •orku
) l•flanb. 

Mural - -1an. fe.rmaaı bil· 
rnanın.an •~rdfj'J emlr Ueriae Ja.Je ses 
çak nnada.1 hbal ellL 

N b - çok kork117ord11. Ha-
nt pap.DJD 7a.k.Jarma bpan17or, 

Sull -d" AJımel, u.ten K11711cu l\llı· 
rat pa adan çckınmeye başlamıştı. 

Onun iıotaııbula ıelmemeslnl blfyer
du. 

Kı•lar •fa Mustafa ala ela. sansı 
düşh,koe padiphı ıeh:rliyordu. 

Bir pn, Sulı... Ahmet K.ular •· 

l la.sma ıormu4tu: 
- Lala, Sun'ullah ne 1•ııar der

ıln1 

1 

B:1111U1S 1tJz1ar ota-.,, •illan alarak. 
Ye ~laeme-zlfje celerck: 

- öar11 ll~ll pbıuıelulne .ıua
culır efeaıdlmla.. 

- Sen bu kor.& anldqı bJJ.mes:
ala1-- ....... .. 

r 
lanmağa kaıkışıldıgı gorulmuş· 
tür. 

Vilfi:vet tekmil kazalara bir tn
min1 göndererek kat'ıyyen va .. 
taııdaşfardan para topl:ınmama
sını ve eğer alının '! paraJ;ır var
sa ht!r.ıcn sahtplcrinc iadesini 
cmretnı..ştir. 

Hava taarruzlarından 
korunma fedb .r.eri 

Hava laarruzbnnd n koran • 
ırıa t.alanıa!n8Jll::>uıin vıl.ilye~e 
•ast1r1Jacağı l azılı11ışt1. 

:::Oe1crbcr11k l>omısyonu bu bu· 
a bır de bro ur l.ızırl.aıuış-

tır. 

1 l'f.ÜTEF.ERRJ:t 

Köy gezileri tert. b 
edııt:cek 

İstanbul halkı ıle civar köyler 
sahln."r.nııı :,11'. SIK nıuna~c.veL

l\..ı:htt \e "~n.~ıuQlaıını Lcııı.n ct
ru...-:.n. u.z .. re uuıun vııil~e-t ı:1aMıt.V• 
lerı t .... a ... wu~uı !.J g ...... uc Oil 
c. n.oy gezucı·l • lert~p oıunaca.o.

tır. 

u gezilere mütehassıs dok -
tor.arta Kun.ı.t:rau:ı.çu6,_r aa l.Ştı .. 
raıc edcce.k..lcr ve koylü vaa.aıı .. 
t.ı.a ıarnan ıstıJcnlt:rı ,-c~·a has
Uı.:,l oıanları bu vt .• Je 1Je mua
)-ene euece.kıerJjr, 

___ ,,.,_ __ _ 
Yeni yıl hazırlığı 

Yeni yııba~ıuın yaklaşnıası 
miwa.sc.beııte tcKntil aaıre ve 
müesseselerde yeni sene hazır
'11ıı...ı.arına 1Jit-l'dn1u1~tu. J:Su. me
yanda ~3~ a <ıl ka)ıtlar, dosya
lar, ambar ve depo mcvcuLarile 
<1.ıger nususalrn yekiinıan yapıl
makta icap eden eetveıler hazır
lau.nıaKtcıeı.ır. Hanaaıaroa bıtiln· 

çoıarını taıızım ha<ırlıklarma geç· 
m.ş buluntnı.tktadırlar. 

Sebze ve meyva salış 

yerleri çoğaltılıyor 
büylllt laa!ınlerde bıalunUJordu. 

Fabl. Hıanl pa.ş:ı, lresklnee sene
altlenle Wlıdu.. Pederane nulll a.. , 
le .... Hl•dıa. Ordu balkı lıa%rellar ı 

içinde bl<lı. hşalann kelleleri ylb- ı 
de 7ia •fUrabna.tJ l.i'lım: l'tllrken. 
Ku1ueuaa lal9 bir llarekelle h· 
lwım-. aı .. ı bdoı1111 mııelp oldıa. 

- uı.- t.ISYesi altmda. lılr •eıo
tantlır ... 
- ........ ... 
- Şlmdl de Euyac11 u.n.ta_ ilet 

n, .,,...ıa .... rek lulwunak lalff-

' "ldl!. 400 bin nüsha olarak 
llas.ılmasına ba~lannn bu bru~ ..r 
hava ~ .. eı honıatanlığı lura
tından la d.Lk oluaınw,tur. Ya
kında vatandaşlara parasız ola
rak tev'Z.i • lıi.ll&cal..tır. 

Köy kahveleri kapatılıyor 
İstanbul köylerinde bıiunan 

bütün ·köy lıhveleri. aia kapa
tılması kararla tırılmıştır. 

A) rıta ua.ı..eu temsil kolları 
ıla ı.oy meyuanlarınaıa vey·a köy· 
lt.r111 m~aıt kapaıı yerıerınae 
tenıs.t...t.eJ;' verece.JOeri gıh_ı .h.ouıe

ransçıl r taraı..ıuuuı da is tıiaoc· ı 

l lı mevzu....a.r açık. bAr L.. anta an-
lalııacal<lar. ı 

Kim!:es!zler yurdu 

İstanl;ul sebze ve meyva fiat
larını ueuzlatmak üzere mcyva 
ve sebze kooperatifı tarafından 
yenıden muhteu( satış mağaza
ları açılması kararl~ıırılıru.ştır. 

C.k rtla ~·edL blanbaıldan ra- / 
Jip prıp t:mAYl~r •t!mJ.t.:- llıa•ladt. 

CiıaU. •r&J Kıayaoa !llımıt - a· \ 
Je1.,..e7•l 7hulblimm pedı,,.J1a 

\avsQ>e edip cetırdiil 1111 .-. A· 1 
Hdohı lsyaıaııu hastarm , oa blnl•r· 
ee telle 1<-ı. bıperva bir adamda. 
lllMallılı •u adam İslanbula ırellr
ıae batıerl Jf&ma.n olurdu.. llinaeaa .. 
leJ'b. Mab Ftrm Sultanla. Malı Pey .. 
ter uJLan llttkete ceftiltr ... Her J. 1 
kislnbı menr •ti bu noktada blrı.,ı. 
7onlo. Bılba$a Mah Flrm. Ka,-uca 

• 1 
)l•rat pa,.nm •~tanbula nlmemesi .. 
ne şlddeUe taraftardı. 

Padf,:ıhı elinde altt eden lı:ttJıo 

snUanl:ınn ytırıine end;sıt>si evliıtl:ırı· ı 

nı tahtı saltanata a:eçlrmek olduiıı J .. 
cin tk:vletin b:t ında Kuyu<.·a ıllur:ıt 1 
pa a ıibl bir adamın bulunmasını ~ 
arzu etme:ılf"rdl. 

B .. Veı;irll:r:ım Te serd:ın. 
l"J'hııllsUm un'ullah e.f~di de IMm 

fikir olarak :vardım etmekte i:H. Sul .. 
tan Ahmedl f"lde etm k ve. ls*edik.le
rinl yaphrıruık için ue yaptp yapıp 
kendi adamlarfnı v8'lirLl.7;ıaı yapmak 
bu snrt>Ue fırlldaklarıru cevirmek ı-e

rekll. 
:\fa'lı Pey•er. lt•m Nas11h pa an 

Tezirihaıa ve erdar yaparak padi
tahı \amamfyle elme almak ı.ıııo•· 
du. 

M b Pe,.keri.ıl hul7alan TUCIL .. 
auh paşa, vc-ılrlizam ohırsa. mecsup 
ıtt:hz 4e ltlu tafayı ortada.n 7011 e* .. 
melt kelqla$Makh. 

- ti le U. tllnıula a7alt direr dıı-
rar. - ........ . 

- Dvn:racb bina! .-... TII --
1 ... tlm-
- ........ . 
- X u1ııca llluraılıu ti.ıha lılr rot 

SÖrecefl işler Tart., 
- ..... , .... 
- DefU mi Lafaf 
De7ince. A.rabıo (Özleri fal taşı tl

bl •cılmı tı, Hem lı•ndlslnln ve hem 
de sul~umın dileklrrl yerine a:cJJ .. 
7ordu. Hemtn ay:ık öptip mukabele 
elli: 

- Padfşalum: her ey sl.xe uıaliı.m
dur. 

nadoltt isyanı bJttJ amma, i~ 

nn taraflar1 kıt.rı~ ıkhr. 

- ....... . 
- trana harrktt edip ol tan.flan 

CemlzlC'mck rercktlr .. 

- Sonra, Fkmekfl z:ıde kulumu .. 
sun • tanbulda h.:ızinrmJ7 ı~ın lüzu
mu vanllr. ~erine bir baş,k~ ını ıa .. 
yln ıazımdır. 

- ........ . 
- KnyueUYa bir fe:-man yazdır .. 

Derbal İran hududuna ,-onansın.. 

- İkinci bir fermanla ds Ekmek
çi zadenin isltan~mlzc cönderilmesı .. 
Dl bildir, yerine bir b .. lı.a.'!I (önderi• 
lir~ 

- ········· 
- Kuyucu kunetlerfııf topla.sın ve 

Enarama hareket elsin- dedi. 
~.:Uauı TV) 

Bun arı.o y ı:uıe lı.oy odaları a· 
çılaclitır. 
Öğreadiğımize göre vilayeti -

mı"" b:ığh oıan kiıylerd o 10 i· 
niıı nıifuslnra 1000 d.eu fazlad.ır. 

t "' kuma oduları• i part.id 
~ hu 7U köyde birden acılacaktır. 

İstıınbul küycüliik bürosu efi 
Saliıhaddiu bu hususta mahal
len tetkılder yapmaktadır. 

:SIHH6T ·------
Hase' i hastahanesinin 

yıl aönümü 
Bugün Haseki ha taluo nesinin 

400 üncii ruJönümüdür. Bu mü
nru betle aat 11 de müessesede 
Va•i ve üni er .. te rektörile dok· 
tor n ıorofesıirlcrin i ·tiraklerıle 
b~r mcr;;ı.sinı ~·apı\acaktu. 

ıF 

1 

-- -Yeni nakiller j 
Açık hnlunan Kars mn:ırii mÜ· ı 

dürJu,.;unc Gliınü~hane maarif 
müduru Vehbı Okayın, Eliazığ 
maarif mıiJurlıiğalııe Sivas ilk 
tedrısat müfetti ıcrinden ve ü
niversite mczun!anndan Şevket 

1 

Tezel n tay in olwsdulrJarı, Elli· 
zığ maarif müdürü llW eyio Av
Dİ 1'.rcanm da ilk tedrisat müfct· ı 
tişli~iııc naJdedi!dii;i maarif mü
dürlül:iioe bildirilruiştir. 

L K ~ ~ ~J: ~~ ~T~81r+ri7Fru:~~:+-;~+~ sana fu;ık. olduğumu anladım Se
mi. .. S~n de beni seviyordun ..• 
O zamanlar Melikeyi bildiğin 
halde gene sevi ordun. 

ME BENi ! .. 
·L ı L x= YAZAN·: SELAM 1 f ZZ ET !iı-§!1li& 
Yeşi!kö.ııdeki o kasırga gecesi- t 

nı düşün •• 
Selma haykırd•: 
- O ~e onun yanından geli

yordun ..• O ...eı:la etmek ıçin 
k rı:•Y• kare almayıp sokağa 
çıktın •.• O zınr.an senın onu 1;<>k 
sevdiğine k.anidım-. Nişaolını 
a;e\• .. yoıfJun ısancyord.u.m ..• 
Hı lunyoım gibi güldü ..• Per 

tevın ı:(;zleri yaşardı. 
- O ı::ece •enin hiçbir şey bil

medıpjne k:ınidım. Buna rnğ • 
me- •en!n masum varlığının Ö· 
nünde diı. çöküp a! dilemek is· 
teğıni duydum. 3en 1' saf, le -
kesiz bir ııenç kızd.n ... 

- Yer yüzünde saf, lekesiz 
kın:se yoktur 

- Bövle söyleme, ye-ısli konuş
ma.. •• O ~ce lıal;i. ı:;özümiln iınwı· 

desin ..• Bembeyazdın... Titri -
yontun... Seni k.ol:luımm arası
na ~.dım. 

Selma )'1)rgun bir tavırla ba
şını salladı ..• 

O hatıra ile tekrar titredi. Per
tev devam etti: 

- Seni kollarımın arasma al
dım .•. Yavaş yavaş sakinleştin ..• 
Fakat b!n ... Ben keııdımden geç-• 
oıiştim. O anda sana Aşık olmuş
tum Semi •.. ·seni sevmiştim ... 

Se a ellerini ujtu.şturuyordu: 
- B~nı vmişt.in amına, ge· 

n d Melike ile buluşuyordun ..• 
Av .... ıad.ın döndükten sonra o· 
nwua g ne buluştun.. 

- İnkar etwiyeceğim ... O ge
ceden s'>nra seni eı'dıı:ımi ken
dim de pek fark eLmedim ... Fa
k.at bu.tada e:etiP sen.i atörüı:ıce 

- 3eni Hilmiyi sevdiğim gibi 
seviyordum. 

- Haıı.ır Semi. inkar etme ... 
Sen son gün Lıirdenbire değiştin. 
Ne oldu sanal r 

- Hiç değişmed4n, ~eni sev· 
ntlyorum ... 

Pertev yaklaştı, Seknarun el-
lerini tuttu: 

- Yalan söylüyorsun. 
- Dol!ru söv1uyorum. 
Pertev birdenbire 3clmanm 

be:iM_'den yakaladı, ker.dine dojt
ru çekti: Selma ellerini iki pen· 
çe g~bi Pertevin yüzüne atlı ve 
acı ac: havkırtlı: 

- Öprn~ teni! ••• 
Pertev kekeledi: 
- Affed.ersın Seıni... Deliye 

döndüm ... 
Selma ok ıtibi fırladı, odadan . 

çıktı. 

-9-
N!met lıa!.ı Cavidan teyzeye 

mese;ey, um ~ı. 
Teyze Sc.ınayı gaye! tabii kar-

Yeşıldirekte buiun•n •Kimse· 
sWer y1U"<1U• nun Em.nönü llal
k vuıe. tlevri karar1a.ştınlnwı -
tır. Em.inönü Halkevi reisliğı bu 
meıu·,.ı.yi JSl.ıb ede.rek müte· 
hası: ı aloktcriar tayin edecek ve 
a)·nra her pn. içeri. inde barı· 
nacak olan muhtaç cençlere ve 
ı. .... ~re l>ı<ak yemek verecektir. 

Bu suretle sebze ve meyva fi. 
atiarının yüzde 30-40 nisbetinde 
ucuzıatalabol...,.,ği kuvvetle tah
min olunmaktadır. 

Şişlide, Tophanede açılmış o
lan bu mail:azalar Beşiktaş, Ka· 
dıkö.r, Beyoğlu gibi semtlere de 
teşmil olunacaktır, 

1 Sıvasta yoksu1lara yardım 1 
1 

Sıvas, (İKDAJ\1 Mu halt irinden) - Şehrimiz Çocıık Esirgeme 
Kurumu her yıl olduğu gibi bu sene de illunekt.plerde okuyan 
270 yavl'.;yu elbi"4!, ayak.kal>ı vumek suretile sevindirmiştir. Yu
karıda bu ) auu.arclaa bir grup görülmektedir. 

şıladı. iki ay sonra nasıl olsa ge
lecek değıl miydi? Sanki öylece 
gelmiş gibi yaptı; Neden iki 8JI 
'vvel geldiğ.ru sormadı. 

Selma ertesı glın mektebe gi· 
dip Bayan Fahir yi göreceğıni 
söyledi. M ğer onu burada baş
ka bir matem bekliyormuş. Fa
hirerıin öldüğünü haber aldı. 

Seirna çok ağladı, o kadar çok 
ağladı ki, Bayan Fahirenin ölü· 
miine mi, yoksa kendi kaderine 
mı aıliadığtnı farkedemiyordu. 

Günler gE tı. .. Selma o e•ki. 
sakin hayatına kav~mııştu 

Sabahlan her zamanki gibi şa
fakla beraber uyanıyordu. Her 
zamanki gibi rin odada par -
maklannın ucuııa basarak dalaşı 

.yordu. 
Fakat Seima;. artık o eski genç 

kız olmnd•i!ın• • ·zjj·ordu. Hayır ı 
artık bu sakin avala !aham • 
ınül cdemiyecekti. Huzur ve sü
kun l•·ındc, oten aşkını bağnna 
basıp yası amıvacaktı. 

B ır ıı:ün sord ıı 
- l!:krem n~ y nı or teyze? 
- Nisa:ıland, k= 
- Ya! ..• 

Ve o akşam Bayan Şadiyeye 
gitmek istedi. Şad.ye gelinini 
birçok meth tti. Haril<u,aıı.e gü
zel bir kızdı ... Ekrem nişanlısı
nı deli gibi sevcyordu. 

Şadi.ve bunları söylerkım, Sel
.ınanm sarard.üını dudaklarının 
kemirdi.il ni farketm.yordu. 

Şimdi Ek.remi dW,ünüyordu. 
O da kendine .s~ni sevivorum• 
demişti. Sahiden de ıre,;iyordu. 
Demek ki, insan çabucak unutu
yor! ... Çabucak teselli buluyor!.. 
Şimdi Selm~n gbı.lerinin Cnün·: 
de ııisanlısına gillümsıyen: ·'.3en· 
den baska kimseyi sevmedim. 
dıyen Ekrem t<?cessüm ediyordu. 

O gece rahat uyuyamadı. 
Erte•i gün Nimet haladan mek 

tup geldi. Pcrtevden balısetmi· 
yordu. 

Pertev de unutacak, Pertev de 
teselli bulacaktı... Selma ıia t -

nutacaktı. Bu Glı.nyada her sey 
unutuluyor_. 

Fakat 3elma sev'!m!şti ••• Bu
nu nası. unutabil.rdi? 

Uzun ~neler aşkın rıiyasmı 

görmü1, nıhayet a k Jruı hakiki 
yuzünü l(Ö&termişti 

EDEBİYAT 
.... 4( 4 . 

Emie Zoa 
Yaza~: Selami izzet Sedes 

ıa bıd o....nlı1 Vollat.re'e lıarşı Soıa 
ıeau a~uloımell ba1ılantı:$b: :u.ra.rsm 
vahşiler, sab.Le medenUcrde-n pcu· 
nuyorJard1; kendlni fikriyatın kapalı 
çevresbıde bedb<llll hisseden lnaan la· 
biale dofru sefere başladı, mak dl· 
yarlarda k.cndlue bir melce a.radı. La 
l\ouvelle Be)oıse Ue Paul et Vlrrfnie 
bu devrin eserlcrldlr. 

Bundan MJDra ihllliLl ve tmparaıor ... 
luk çaiları ıeldi. Dinamlzma flkrl 
ceride bır.ıktı. Yurtlanaı •m1ııaşka 

b.r t<llle •kup Avnı.na71 fol-en· 
ler Dete.rm.mi7.ml.ya. &kal cnliremedl
ler. ibülil ve bnaıvalwlu flltla· 
rında en-.cllekhialiı.manın bir fılrat 

devri vardır. Bu dr,·r.lll akabinde de, 
lia7'°uıu. end4eli bir nesil bq cu ıe .. 
rir. l.J.seJerde. baba.J.annın sa.vq.Jar
daki :ıaferlerlaJ ıı.i.n eden tn.mpela 
sesleri aras.1ucl.a 7ct.şen bu ne. il.Na
poie<>ıı'an sukuluud:uı ...ııra Wraıua 

~Wh v huıııra kav•uuca .. pl&dı
ıar. ü.mit.s.izli.ie du-,ti.11.-r. canlan 51 .. 

kıl"1. Mıwet ile A. Vlpy'nuı &lllal
tıkları bu. aaeslldlr. 

Bu nesli defişoc•iine pllln beteri· 
yet rene •iİH.delıeye strişli. B:ütiin 
19 uncu asır mıiddetlnce cihan ..aı- ı 

nrl~ıaeye dofru seyre ba.ıtladı ve. lo
""'1 da bu wuklate elh&ndan -ı. 
mak lıanmmıa dü:ı!il. Bomaa 
b• ka~~- dofm~lur. 

B.omantlll 4.cmck. hayat l'Ört&flin .. 
den ba!'oka bJr cörü e kaçan lnsan 
dem kllr. İllı. anlard& romaulilıler 
g~mlıt u.manJara do,fnı flrar etttler: 
Huco. Lamartine. VlıuJ'. Bualar fh .. 
tiJ.tlln devirııliil Ut.olJaı.am.aJ"t lbJra. 
ettiler. tarihi romanlar yazdılar., im .. 
)>al"atorluk n lb!illl devırlerlnln kala· l 
ramanlıklanndan Mid:ı kalınca, ma- ; 
zlnin kahramanhk devirlerini yeni· 
den yaşathlar .• ""otft. - Dam• de Pa
rfs ııibi edebi deierlerl olaa roıuaa
larla, edeb~ya.Ua pek alıUı:ası olnu
yan ·Dumas Pere.'in romanları o de .. 
vfrlerln en I1l ~ferfdlr. Ba eııerler 
lasvlr etlikleri aamıuılan :raıalış tas
vir etmJşlerdlr; fakat bunun ehem .. 
mlyeU yoktur. &om.antik devirlerin 
karolcrl baltlkal anı11117orlarcfı. bllilı.lıı 
lslod.klerl hayaldi. .. 

Bcıter her 1eydcn bıkıyor, rom.an· 
&lzmadan da bıkh. 1830 dan sonn 
üç yöne doJru seyir başladı.. Bir ke
re o devir iş ve para devri ldL Bu 
maddi mücadelenin muhayyel tekli· 
ni e.n canlı resmedrn muharrir Bal· 
ı:ıc'dır. Burjuvaların cöbek ve ense 
şlşlrdilı.lerl bu devirıtt Louls • l'lllflp. 
pe ile beraber tarihe lıarl!fh. 

İkinci ,-ön, halk romanU:onasıdır. 

1340 ile 1848 arasında bütün üm.lt 
ltalk idaresinde idi. Bir halk hükil· 
metinin en ideal bükümet oldufu ka
aaati kökleşti. Bu devir, Salnt .. sı .. 
uıon. Fourler cibJ utoplstlerin. üvrJ
tllr. 1848 de Lamarllne'ln lhlllıi.ll lda· 
rP> ettiti t:ai1ardır. Bu lhtll~ k.qme .. 
kc-ş lçlndo blUl. Sokaklar kana bu· 
laud.J, fikriyat d.erlu bir ümJtsJ:ıUfe 

kapıldı, Nasıl Balıac'm burjuva ro
maııllzması ırıas elljy~. Gtorge Sand"
ın halk romanttaınae1 da 0l'lece U
lis eUI. 

Üçunci.& yön llfmdl. Aucuste Comte. 
cpm:itivlzma» adını vt"rd.it yeni blr 
doktr!llin talfm ve t.edrlslne b ta
ırnştı. Her ilmin mü5})ete vardıfını 

söylil.yordn. .1\-ta.tematikle tronom .. 
1• ç0klan bama orlşml !erdi; fizik 11• 
'1m.i eri•m k Uzcreydl. .i\rkadan bfo .. 
lojJ seUyordu. onu muhakkak ki p•·l
kolojl takip edrcektl vr. yoJojl 
milletlerin Umf olaca.ktL 18'18 de Re
nan! cBu1rün artık dünyanın e ·rarı 
k.almamastın dedi. Btrthelot yakın 

bir istikbalde •iminin beııoriyell bü· 
7ük yorgunluklardan kurtaracatını 

iddia etti. Darvin. milyonlarca ene 
önce lnsaıun nasıl vü u.t buldu.tunu 
anlattı. ... 

Bu devirlerde lıç ç.,,ıı romanll1ma· 
,.. da inanmayan bir adam T&rdı. Ba 
adam u:dette ya.ş17ordu ve uı.Jetln ro .. 
manını yazcl.&. Bu adam Gutave l'lau-
1Jert'dir. Onua ll:arşı'Wlda da llmln 

Onu Pertev öpmüştü ..• 
Dudaklarında hala PerteVin 

dudaklarının harareti vardı. 
Perteviıı yaklaştıjimı görmüş, 

Pertevin nefesini teninde duy -
muş: •Öpme benı!• Diye haykır
mıştı. Fa.kat Pertevin onu öpe
ceğini bilmişti, buna mani olamı
yacağ'nı hissetmişti. 

Pertevin onu Öpmesi mukad
derdi ... 

Selma artık bunları dü'!iinmek 
istemiyordu. 

.. Teyzesile çok konu:;uyor, bü
tun kc · r.eler yaptıklannı, nere· 
lcre gittiklerini, kimler1e göıiiş· 
tü.kkrini anlatıyordu. Amma 
Pertevden bahsetmiyordu. Gün
düzleri, teyzesinden, Nesrinden 
ayrılmıyor .Pertevi hatırlamamak 
için yalruz kalmakta.n korku -
yordu. 

Fakat geceleri... Günler de 
öyle çabuk bitiyordu ki.- Gece 
•O.Yunup yatağma yatınca, Per· 
tcv kars!Slllll geliyordu. Dudak
larının haran ti yana,i(ını okşu
yordu. Pertevin dudaklarını ya
r.a.~ında his.;edoyordu, yalvarır 

eibi: cÖpme beni! [Arkası var} 

limlle Zol& 

mme=t!me•mıı J'&ll&D Tahte"l eki· 
:roru.. Pak.at f'rama 1'1aubert~ llS• 
leı.lı>e airmedl. 1188 ıla ille Talne, lıe• 
ceUer üstünde klcelemcler yapan Wr 
ıa&llir&IJst clbl l'ransa7ı incellyorda. 

Emile. Zola salıDQe clrdlfl aumn 
- iıdııd lmpMalorlııluıı orlalaruı& 
do ru • kendlnl scplllı. bir ., :rete
lie baıldu. lla IUS70leıllıa 185:? deki 
hülı.ıiıu t darbesl~le .tyul h•1anerı. 
Balu.e ve Flaubert ne roaant"Sk Jıa .. 
yalJerl Jnltsan ujramu1, ancak ltcm

dinl ilınfn hayali alemine kaplı"""· 
il. Bal1" tan bir romantik olan Zo!a 
bıı hay:ü llcmlnl -rler!Dde bir kal
kan gibi kullandı. 

Wr -Bli =- 9'llDft .Blııguna dlye 
tercüme eUJ.ihnb bir e~erinln tdri· 
ka~ına b~h,-acalımız Emlle Zola bir 
İtalyan milh•cllsJll o(ludur. 

Srancmeo Zola vmtu.ry&hlanıt 

tazyikine da7tnmaT111 n.tmı•dan 
kovolmu~, gilnüllü ola?"ak Fransıa 

müstemlet.etm-lne tftm;,, blr Fransu 
t::.dını 11~ evlrntp Pntventt'a yerlet· 
m ti. 1840 'Jeneslnln lıt e para ro
mantlrmasından bah,.etmfCJt:Jt. Zola-
111n ba.ba!fı Franre~co da bn rıymantlz· 
m07a brbl.ll ıttıt. Ek• ,..brtne sıa 
&"e&lrmek ü~ere bliyiik bir kanal pro .. 
Jesf hazırladı. vn."ru yotmn:t bar"."a .. 
... iflas etil öld il. 

Emile Zola. Eks kıılleJlnde oka· 
TenfL Pratt9nnı me-"'"r rmnmla
""daa Cezanne•ın mekteD arkad,_.ı .. 
dır. 

Z6la, 1151 tle oar ..ııı. J'&llllll bltir
clJil zaman. an.nesi parası'lllfa artlk 
da7anaD11d1. Parlse gitti n otlana 
her Ş:e"J"f ~hp ,......,... büyük babam 
Ue beraber Pari e r:dmesJnl 7azdL 

1858 de Parls 1t01nayan, kaynaııa· 
rak gelişen bir ••hlrdlr. Bir yandan 
bü:rük inşaat yapılıyor, bir yandan. 
oneretler vur patlasın. ça.J oyna!IQD. M'• 

tahfa nl!Şe saçıyor •• 
Zola, Salnt - Louls lls~e slrtU ft 

e zaman Eksde hiç bir ife7 lfrenme
mlş oldvfunu ka.,.,.,.dı. llakaloryaruıı 

Yeremrdl. Yfnnf 19. ında bir m11fa• 
uda mtmar oldu. '\.Tda altmı1 frank. 
kazanıyor, ,tirler ya~·~·ol"dtt. 

trzun nman sefil, yok<ul bir ha7at 
ürdüklf'n sonra kıfaqna meşhur ve 

ı:enK!n olmayı kurdu. ller ~Ydf"n ön .. 
ce kendl:;lnJ tanıtması li.wundı. banuıa 
f('ln en iyi yol m~hanirltktl. Fakat • 
'öyle böyle. ba<1it bir öhret istemi· 
yordu. cYa hep. ,-a blc» diyordu. Dl~ 
yordu ki: eller sosy~lt-ntn kend.tne 
has bir m D7.ttm~t vardır:. bblm os
yetrnln ma.nzume!'iinl bulan nMlltbU 
olur_. 

k 
Zola, Laplaee ılsU.mfyfe Da"la m.• 

ıart,-esiDe dayanarak cdiiny:uuıı T& .. 

rad.ılqı• m yazacaktı.. Bu muaıam bir 
eser olacaktı:. Zol& ancak ba mııu
s.am eserin sekiz_ mısraını yaubilcU 
ve nlhuet 1162 de Uacctte'bı yanın .. 
da bir iş bulup nltsulluklan lrurtııl
du. Önee JiU frankla palı.el gavorda. 
Daha sonra ıtı 1'ilz frankla -rlJ•l
ta çalışmaya başladL Artılr Talne si• 
bl, Hichelet ıibl zamanm meşhur falı• 
tl etıerhıl t&nıJ'or, pzetecUcrle C'Ö .. 

rilşüyordıı. cMadame llovarya nln •
:randardatı rürüitü 1anku üıeM..~• 
tehllkell bir fikre uhfp oldu. Mavaf
faklyet l~ln eiirüllü tıbrmat lizm. 
ıeldlfl hükmünü verdi. İlk eserleri 
otan &Nlnon'a btkiyelen. 1 cClaude'• 
un itirafı• nı yazdı ve bir makale .. 
sinde Goncourtlan methetti ve on• 
l:ırla dost oldu ve derea Rakeu ro• 
manı ile nihayet lı:endlnl tanıttı. Bllll .. 
dan sonra m~bur olmak llalQ'orda. 
Bıınun irin de şöyle dlloünüyordu: 
cRomancıyım~ hi.klm olmak lsUyo .. 

nur. Şu haldr memleketimin ''e za .. 
manımın en büyülr romaneı•n olaca• 
fun. Bonon lı;-ln ne 7apmahyım' G:rJ, 
conrt•ıarl• Flaubertden sonra daha 
mükemmel bir ey ,-a-pmak fmkfınms. 
şu halde kütleye nuruz •lm>llylnı. 
c..'\-Tad:ıme Bovary» ~lbl c-kmf'I bir ro. 
Jnan Yaımak kili dt'flldfr. Bab:ar"ıt2 
cLa Comedle ııumaine• t rfbt bJrlblrl 
ile ata.kadar "itkfı: on~ on iki rser yaz• 
mak liJ.ımdır. 

c'Pakat Bal7:ıc bU.'lU yaımuJ, onun 
ftvklne çıkı1ama'l. Kit•ltnln nazan 
dlkkattnl eelbetmf't, al;ik.actın1 uyan
dırmah Ieln bir felsefe. bir l"!tem ıa .. 
am. Z::unanımız Hme ln2nıyor. ft~n 

Arkası 5. inci ayfada) 
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Fransa matbuatl Finlandiyaya ...... ~:.~ ... ::~:::. ..... 
ihtikar dalaveresinin önüne :eçınemlt derhal yardım edilmesini istiyor :!~:tdahanelerdınnıuaeaktıka-

Dlyet•ekslnlz ki: 

"' 
"Finlandiya yardım gör
mezse, mağlup olur,, 

Paris, 24 (A.A.) - Ha\'8s Ajansı bildiriyor: Finlandiyalıların 
muzafferane mukabil taarruzları, bütün Fransız matbuah tarafın
dan takdirle karşılanmaktadır. 

Bn ahahki ıazeteler; başlıca me\"ZU olarak, kahranum Finlan
di~·aya yardım hususunda Fransa tarafından verilen ve B. Daladye 
tarafından mecliste ilan olunan karar etrafında mütalealar yilrü
ti..ı,> orlar. 

Jonr gazetesi, }'ransız • İngiliz kararının, Bolşevik taarruzunu, 
gereği gibi takbih eden bütün devletler üzerinde çok büyük bir 
te)ir yapması icabettiğini söylemekte ve öyle demektedir: 

Bu karar, l\lilletler Cemiyetine dahil devletleri, hlll'eketlerini 
taahhütlerine uydurmata teşvik etmelidir. Kahraman ~inlandiya 
milluti hakkında izl~ardan ıeri durmddıkları empatiyi. fili ) ar· 
dimda bulunmak suretile ifade etmelidirler. 

R. Daladye tarafından söylenen nutkun Birleşik Amerikada 
yaptığı akis, mÜ!Jpet bir alamettir. Zira, Amerika. Finlandiyaya 
vcrucccJ... kredi) i müzakere ede~ektir. 

Lcon Blum, Populai.re ıazetesin -------------
de yazdığı makalede, Finlandiya· l 
nıo yardımsrı bırakılmıyacağı 
mütaleasmı ileri sürmekte ve 
şö~Je söylemektedir: •Zira, Fin· 
1andiya, eski bir mesele ittiba ile 
başkalarmın yardımına intiza -
ren kendi başınıo çaresine ken· 
disi bakıyor. Mütecavize, ıiddet· 
li bir mukabele gösteriyor. Ve bu 
mukabelenin enerjisi ve tesiri, 
biilün tahminleri altüst etmiş· 
tir. 

Leoo Blum, dört hafta harp -
ten sonra, Kızılordunun, Finlan
diya ordusuna kar~ı, kayde de· 
fer hiçbir sevkülreyşi üstünlük 
gösteremediğini tebarüz ettir • 
dikten sonra şöyle devam ediyor: 

St;vyet ordusu, ilerlediği nok
tadan geri çekiliY.,or. İnsan ve 
malzemece za) iat pek çoktur. 
Fakat Finlandiyanın, yardım rrör. 
miyecek olursa, ilanihaye daya· 
nab\leceğini \'e muzaffer olaca· 
fını hiç kimse ümit edemez. Fin
landiyan.ın tayyareye. topa, tan
ka 'e mühimmata ihtiyacı var· 
dır. İ te, Ceııo\•re hükümleri 
çcrçc\'esi dahılinde ) apılacak 
yardunın mahiyeti bu olmalı • 
dır. Hissiyattan ve ianeden iba
ıet yardımlar, incitebilir ve ade· 
ta gUlünç olur. 

Leon Blum, realist bir sörüş· 
le makalesine devam ederek, as
ker \'C malzeme göndermek, Ö· 
dünç para ve kredi sayesinde sa
tın alınan malzemeyi se\•ketmek 
suretile yapılacak yardımların, 
Skandina\' memlekıetleri tarafın 
dan, az çok açıktan açığa göste· 
rilecek hüsnüniyete bağlı oldu • 
ğunu söylemektedir. 

Amerikanın 

ordu mevcudu 

Mevcllt kadro daha 
iyi yetiştirilecek 

\'a:jinglon. 24 (A.A.} - Ame· 
rika Harbiye Nezareti, ordu mev
cudunu aıttırnıaktan \'tızgeçme· 
ğc 'e mesaisini halihazırda si -
la!> ııltında bulunmakta olan dört 
~ ıı altmıs iki bin kişinin talim 
'\e terbiyesine hasretıneP.e karar 
, t ı nıiştir. Ordu mevcudunun 
h::l~ idinc hilahue lüzum görül· 
<lHgü takdirde karar \•erilecek
t: a. rnnnctice şimdiki bütçede or· 
<t ı ıl\İıı talip edilmiş olan kredi· 
1 ı bir mil~ ar yedi yüz milyon
ı ı bir ıni:yı.r yüz milyona in. 
o 'lel.-ıektir. 

ı ıeksika- Amerika 
ılLÜnasebatı 

Yaşiııglon, 24 (A.A.) - Kon
~n ım·rke7.i Amerika memle -
k ti riniıı sempatizc etmekte ol· 
d klnrı \'c bır harp \'ukuunda 
ar zisindc düşmanın Panama 
m ı lnıaası için tehlıkeli olacak 
he, n üsıeri bulabileceği Meksi
k.ı ile olnn miinııscbetleri va -
hinılcstirmekten hazcr etmesi -
ni hükumete ihtar etnıiljtir. 

A manyadaki lngiliz 
memurları 

Londra, 24 (A.A.) - lngilte· 
renin Breıne konsolo u, Breme 
\'e Viyana viskonsolo ları Prağ 
konsoloshanesi memur lll'ından 
dört ki i \ 'e aileleri. resmen ha
ber \'Crildiğine göre, İngılterenin 
f\lınanyadaki konsolosluk me -
murlarmın hepsinin gitme ine in
tizaren, Alman) ada kalmışlardı. 
Bunlar, İngHtereye gitnıek iize
rc Hollnndaya ~elmislcrdir. 15 
kişi kadar olan Jngilizler, ~akın
da, İngiltcreye mütevcccıl en Al· 
man:radan ayrılacaklardır 

Graf Yon 
Spee hA
IAyanıyor 
Almanlar mürette
bahn serbest bıra
kılmasını istiyorlar 
Buenos Aircs; 24 (A.A.) - Rio 

de la Plata sularının üstüne çı· 
kan Graf Von Spee zırhlısının 
üst kısmı yanmakta ve duman 
neşrctmei'Fe devam etmektedir. 

Zırhlının provasında bulunan 
cephane deposunun infilakı bek• 
Ieı:ıdiği için Uruguay denız ma
kamları gemh·c yaklasılmasını 
cevabını verecektir. 

---0-

F ransıı Yugoslav 
ticaret müzakereleri 

Belgrad, 24 (A.A.) - Fransız· 
larla Yugoslavlar arasında yapıl
mıo; olan ticari müzakerelerin hi· 
tamında Yugosla\'ya Hariciye Na 
zırı, gazetecilere be~ anatta bu • 
lunarak ezcümle bu müzakere· 
lerin emtia ve tediyat meseleleri 
hakkında cereynn etmiş olduğu· 
nu söylemiştir. Fransaya karşı 
taahhütlerimizi kısmen dö\'iz, 
kısmen de mal olarak tediye e
deceğiz. Bu sebepten dolayı bu 
şekli tatbike matuf bir usul ka· 
bul ettik. 

Sovyet - Japon 
müzakereleri 

Hudut komisyonu işe 
başladı 

Moskova, 24 (AA.) - •Tass. 
Ajansı bıldiriyor: 

Molotof ıle Togo arasında ha
sıl olan ıtılaf mucıbınce son ıJ1t1-
lilfın vukua geldıgı mmtakada 
Moğol halk cumhurıyeti ve Man
çuko hududunu tesbit etmek ü
zere teşkil edilmış olan muhte
lif Sovyet - Moğol \'e Japon -
Mançu komısyonu 7 ılkkanwıda 
mesaisine başlanL.ştu·. Celse ~ov
yet hükılmeti murahhası binba
şı Bagdanof tarafından açılmış
tır. 

Mutat selam ve sa.lihiyet tea-
ıtisınden sonra komisyon yapıla
cak işlerde takıp edilecek sıra 
nıeselcsini muzakerıe etmiştir. 

liir İngiliz vapuru 
k yalıklara çarptı 
Londra, Z4 (A.A.) - 1500 ton

luk Lo~ h.ip ismindeki İngiliz 
vapuru lngılterenin garp sahil
lerinde ka) alıklara çarparak bat· 
mışhr. Vapurun mürettebatı 
kurtarılmıştır. 

Hürriyet ve mede. 
niyetin. müdafaası 
Paris, 24 (A.A.) - Kardinal 

Verdier neşrettiği bir Noel me
sajında. Fransanın uğuruna. sulh 
düşınanlarile çarp~tığı ideali 
yükseltmiş ve ezcümle demiştir l 
ki: •Fransa ve İngiltere, siliha 
sarılmak suretile milletlerin hür
riyetini ve medeniyetini müda
faaya karar \'ermişlerdir. 

Meşhur tayyare 
fabrikatörü öldü 

Ncvyork, 24 (A.A.) - Maruf 
tayyare yapıcısı Anthony Foklu~!' 
ölmüştür. 

F ransanın sarı 
kitabı hakkında 

Berlinde neşredilen 
resmi nota 

Berlhı, 24 ( A.A,J - Fransa ta· 
rafından ne.p-edilen sili'& kitaba 
cevap veren resmi bir notada bu 
kitabın hakikate uymıyan, tc • 
zatJar ve noksanlar dolu vesika
ları ihtiva ettiği ve Londra ile 
Parisin Almanyayı harekete geç
mi~·e icbar t"derek bu suretle kco 
dilerine bir harp çıkarmak fırsa
tuu vermesi nıaksadiyle Pplon· 
yada Almanyaya karşı aşırı bir 
milliyetperverlik gösterilmesine 
müsamaha ettikleri kaydedil • 
mektedir. · 

Notada mavi kitap gibi sarı kl· 
tabın da harp mes'nliyetini mut. 
tefiklere yükleten bir vesika teş· 
kil ettiii ilive edilmektedir. 

----o-

Alman sefaretinin 
müracaatr 

Buenos Aires, 24 (A.A.) 
Al(!lan ef ar eti müsteşarı, Baş· 
vekil Cantiloya Graf Von Spee 
nin zabitan ve mürettebatının 
serbest bırakılmasını talep ve bu 
talebin esbabını izah eden bir 
nota tevdi etmiştir. B. Cantilo, 
notayı tetkik edecek \'e yakında 
cevabını verecektir. 
BaşYckalet dairesinde ketum 

da\Tanılmakta olmasına rağ • 
men hükumet ınakamatı, Al • 
man notasının şiddetli bir pro· 
testoname olmadıiJnı, yalnız Ar· 
jantin~n karamamesine muha
lif bir noktai nazar izah \'e teşrih 
etmekte olduj'unu beyan eyle • 
mektedirler. Bu makamat, hüku
metin La Haye mukaveleleri ah
kamına tevfikan ittihaz etmi, ol
duğu tedbirleri muhafaza ede
ceği mütaleasındadır. 

Saatte 320 kilometre 
sür'at 

Roma, 24 (A.A.) - İazur tay· 
yaresi Fernand adası, Noronha, 
Sel adası güzergahını saatte \'a
sa ti 320 kilometre sür'atle yedi 
saat 40 dakikada katettikten son· 
ra bµgün öğleden sonra saat 15,25 
te •Greenwich saati. sel adası
na visal olmuştur. 

Aksi istikamette ayni uçuşu 
yapan İarca tayyaresi saat 15,55 
te •Greenwich saati. Fernand a· 
dası ve Noronha üzerinden uça· 
rak muntazaman yoluna devanı 
etmiştir. 

NOT~A 
GÖ&iNO 

DiYOR Kİ: 

Mart.şal Görlnı. 
- Ya bbük blr mWet olarak 

kalacatı•.. Yahut da rallp ıele· 

<-eild" 
Demektedir. Naci Sadullah: 
- Orası oyle, muhakkak.. 
Dedikten lfOnra, ilave e&tl: 

- Filhakika Jklsladen biri ola· 
cak. Amma, hanılsl? .. SaJ'ID Ma· 
reşal asıl bu noktada k&U,.e& ve 
vuzuh ile diiaya eflıtin umaml• 
7esla1 tenvir ve ta&miıı e&meli i
diler. 

TA.~ll VE 

TUZAK 

Flnlller, tank taaaft kurmak• 

ta dehşetli meharet ı6sterİ,JOI'• 

larnı19. Tank kaplan avlanan 

!apıldılı rlbl üstü ba&it bir ıu· 

rette onülil rukurun içine dil· 

ıuyor, 10nra da köklü aiaçlar ta• 

rafından otomatik bir tanda çu
kur kapan11or ve tank l~rlde 

kah)'OnDUft 

Bavaclüıl, ae.&t FeJ'Sf1e IÖJlil• 

7onlum da: 

- A .. ikı skllm oaa tank ta• 
zait defli, tank mesan demek l~ 

zun" 
Dedi ve Uive e&ti: 

- GianüD birinde ilimler n &a• 

rHıçller ba sab&lartla hafrb'at 

7apmak lllı:uınıınu hissederlerse 

demek ki, flravln mesarları clbl 

dank llbJt• lerl bulup çakar ... 

caklarf 

- Ne trlbi, dahıı neler ıhı, mi') a· 
nk&ık! 

Ne gibi olacak, bir doktoruı. ~5.0ii 
liralık makara, bir iplik tuccannı• 

80.000 liralık lliç alması kabı\l•ıdı•n, 

kim bilir daha ıtf'IH du;rmıuı aktık, 

neler! .. Meseli: Bir lokantar.ı llt.000 
liralık kazma ve ballE apı alını!f. Blr 
furuneu 15.000 liralık ılft ve ka&ran 
almış.. Blr lurtaıiln-ci 1 '7 .000 liralık 

çanak, çömlek, klip, fıçı almırıı .. Bir 
tcza('ı 20.000 liralık sil111ir1e, tohumu 
almış.. Bir gazinocu 7.500 liralık ba· 
n cıva almıı.. Bir ıenl 5.tte liralık 
keten tohumu ile çadır uşaiı almıt .. 
Bir mocllstre 11.tOO liralık ılrke, sar
mısak almış .. Romancı Mahmut Ye
sari 30.000 liralık kolonya, eıtauıı, pud. 
ra, ruj, krem almı4 .. Neyırn Tn1tk 
10.otO liralık kaınııı almlf.. Doktor 
Hafır. Cemal 50.900 liralık bisiklet al· 
mış .. Nlzamettln Nazif, %1.000 liralık 

davul, zurna almı, .. Selimi iuet Se
des 58.000 liralık şampanya, '\'lskl, 
bol, vennu& almLŞ.. Burhan l'abl& 
100.000 liralık kuş tüyü almı, .. Tan 
ıazetesi sahiplerinden llalU Lütfi 75 
kuruşluk bahar, tarçın, kimyon, ka· 
ranlll, zencefil, havlıcan, çiire .ot• 
almış. İbnllemln Mahmut Kemal on 
bin liralık enfiye almış .. Meıhur bir 
zücaciyeci 150.000 liralık saman, ke· 
pek almq •. Maruf okuyucumuz Mü
nir Nurettin piyasadaki bütiın saksa· 
fonları toplamış. 

akayı bırakalun amma, ihtikar da· 
Javerelerine kartı ahnan bu sılu ye 
kat'i tedbirler, bilseniz, ne kadar 7e· 
nl muhtekir namzedinin çanına ot 
tıkadı. Hey rldl Umumi Harbin, o dil· 
lere destan ihtikar kepaırllklerl .. 81· 
zl hatırladıkça hali: 

Titriyor yilreflm! 
OSMAN CEMAL KAYGILI 

Ruzveltin Papalık 
nezdindeki şahsi 

mümessili 
Vaşington, 24 (AA.) - 8. Ruz. 

velt, Nevyork baş piskoposu Mon. 
sinyor Spellanann'a bir mek • 
tup göndererek B. Miron Taylor'u 
Vatikan nezdinde kendisinin 
şahsi mümessili tayin etmiş ol· 
duğunu bildirmiştir. 

B. Taylor. yarı resmi elçi ola
cak ise de diplomasi erkanı ara· 
sında bulunmıyacnktır. Reisi -
cumhurluk saravı mabafilinde 
bu tayinin büyük bir ehemmi· 
yeti olmakla beraber 1878 sene
sinde kesilmi' olan Amerika -
Papalık diplomasi münasebetle
rinin iadesine muau~l olmadığı 
beyan edilmektedir. 

Belçika - Almanya 
iktısadi müzakeratı 
Brüksel, Z4 (A.A.) - Belçi

ka Hariciye Nezareti erkanın -
dan bir zat, yakında Berline gi· 
derek iktısadi müzakerelere de· 
"._atn edecektir. 

AllSLAN 

ıtöYV! 

Kosanda blr .Arslanlar ki7iiıt 
varmıt. Giiscl lslın. Arslanlar Jr.ö· 
Jilnde de bir Mebmd varDllf. 
O da ımeL Bıa Mehmedla de bir 
arkadatuıa bet lira borcu varm19. 
O da ıuzel. Arkadaşı lHehmedla 
önime çıkmq, parayı lııtemıı,, b&
kare& etmlt, en ulha1e& Mehme& de 
bu arkadaşmı vurmq köye ~
Mlf. Bu da ook fena. Faka&, da· 
ha fenası var. Mehmedla claa· 
Jetini dUJan on ııekla allibla 
bep blnlen Dlellmede 7iiJr.lea· 
m4Jer ve M&mcafızı Unç etmit
ler. 

Arslanlı kii7inÖD filhakika 
arslanlarla dola oldatıa anlatılı· 
7or amma, 11 allibluııa bir ada· 
ma çullanması anılanlık deiikllr! 

şbmiLiK 

SEY&t) TEMAŞA 

Fransu bqveklllnln i&aha&I· 
na ıöre, flmdi.Je kadar bütlia 
cephelerde ölen bava, denis, kara 
9Ubar Ve erlerinin AJ'ISI USI ki• 
•iyi ıeçml1or. inclllzlerln &&J'ia• 
tınm da Z500 ü ceçmecllii reçea 
hafla anlafd.Dllf&a. 

Burhan Cevat. bu rakamlara 
bakarak rllıel bir nükte 1ap&ı: 
- Harbi Almanlar - Polon1alı• 

Iar; So\")'eıter • Finliler )'aptılar 
Ye 7apıyorlar. İncllla ve Fransız
lar da tlmdlllk cse1rü temq .. 
roltinil elhak hüsnü ifa ecll1orlar1 

demekür. 
Her halele, stintin harbi ala· 

pden ııl1ade materyal harbi ol· 
makla beraber ıücendlrecek biı' 

faka deflL 

- -

Günün mevzııları : 

Üç ayhk harpten 
ahnanikiders 

Muhasımlar, bin gıldanberi 
kurdukları medeniyeti hava 
kuvvet/erile kurtarıyorlar 

Yazan: Emekli General kem.al Koçer 
Sınırların deliksiz tahkimat 

manzumelerile kapatılması, son 
erine .kadar silih başına çağırı· 
lan asri orduları hareketsiz bir 
duruma düşürdü. 

Büyük l!arpten sonra (Ver· 
dun) .kalpeahını teşkil eden ka· 
zemanlarda, birkaç ıün misafir 
sıfatile bulunarak tetkikler yap· 
mış \'e intibalarımı, bir raporla 
arzetmiştim: . Munferit bir kale. 
metin de olsa, seyyar ordunun 
yardımına dayanmadıkça, rolü· 
nü ifa edemez. Verdun bu miıd· 
diayı isbata kafidir.-» 

Harp sonu çalışmalarile, hatta 
sınır boyunca sıralanan kalele -
rin, bütün bir yurt sınırını koru· 
yamayacağı anlaşılnn~, Fransız 
Genelkurmayı ıniıs arlar sar{ile 
Majino müstahkem mıntakası 
nı tesis'! mecbur kalmıştı. 

Çekoslovakya, ayni memba • 
lardım aldığı ilhamla, 900 kilo 
metre uzunluğunda ve 10 bin ma
kineli ile miıcehhez ayni sis -
temde bir tahkimat silsilesi kur
du. Yazık ki. bir siyası darbe ile 
bütün A\'usturya aruzisinin ya· 
dellere geçmesi, bu ınuhaf: za 
setlerini tesirsiz bıraktı ' 'e Çek 
topraklarını \'alnız bir du, arla 
çevrilen bir türbe nziyetine 
soktu, netice ınalfimdur. 

Polonyamn geniş hudutları, 
hemen her yerinde passif deli 
''e tard tertiplerinden mahrum
du. Polonya ordusu hareket harp· 
lerine \'e akıtacağı kana gi..ıveni· 
yordu. Zırhlı kuvvetler, taarruz 
ordusuna dilediii istikametler -
de zafer yolları açtı ve Pilonya 
ordusu, tiç hafta surnıeden, mu
harebe haricinde kaldı. 

Bugiin, Finlandiya büyük mu· 
ka,·emet kudretini, tabiatin lfit
funa ve yer yer vücude getir -
mi~ olduğu tahkimat manzume· 
lerıoe borçludur. 

Taarruz için yetiştirilen Al -
man ordusu da. daha fütuhat 
maceralarına ,-irişjrken, buyuk 
komşusuna imtısal etmeyi duşun· 
dü, Westwall de akibcte munta
zırdır. 
Yarın , yurt müdafaası, ruhu· 

nu ta!ıkimattan da alacaktu, bu· 
rada kimsenin şiıphesi yoktur. 
Geniş sınırları oıan memle • 

ketler de, hiç değilse mühim böl· 
ıelerini, bu sistemde tahkinıat
la korumak med~uriyetindedir· 
ler. Münfrit kaleler artık bi..ıyük 
bir kıymeti haiz değillerdir. 

Bu karar, Büyük Harple ve
rilmiş, üç aylık harp ise, Majino 
teşebüsüniın dogruluğunu her 
nazarda canlandırmıştır. 
Diğer taraf tan, bupnkü harp 

vaziyeti, en müessir darbelerin 
havadan indirilecetini gösteri • 
yor. 

Deniz devletleri, kahir donan· 
ınalarına büyük ümitler bağla· 
makta idiler. Denizlerin sema
sı da korunmadıkça, ne ikmal, 
ne bir deniz harbi. ne de, sureti 
umumiyede, denizlerin emniyeti 
mümkün olamıyacagı anlaşı!dı. 
Manş geçişinin de havalarında 
kuvvetli bir emniyet şebekesi te· 
sisile kabil oldugunu ıörüyo -
ruz. Şimal denizinde tehlıkeler 
yaratan deniz.altı ve tayyare 
maynlarına karşı de\•riye filoia
n mütemadi faaliyete geçmesey· 
diler, İngilizler bütün denizlere 
hakim filolarile burada emniyeti 
temin edemiyeceluerdL 
Muhasımlar, bin yıldanberi 

kurdukları medeniyeti hava kuv· 
vetleri sayesinde sarsıntılardan 

kurtarıyorlar. 
Çemberlayn, bir yıl önce •şu 

rezar 1tördüğünüz yerlerde şim
di bir düzine tayyare fabrikası 
kurulmuştur.. demişti. Bir me
den.ıyet cıhanı, bu anda mikya· 
sını tayin edemiyeceğimiz bir ha· 
va kuvvetine vücut vermek için 
tam bir irade kuvvetile, hareke· 
te koyulmuştur, Mahdut bir dev
re içinde, kimbilir, ne gibi sür -
prizlere şahit olacağız! Bugün· 
kü hedef, düşman havalarında 
kafi bir hikimiyettir. Büyük 
Harbin 150 kilometrelik sür'ati, 
Uç misli arttırılmıştır, rekorun 
az zaman sonra kırılacağında da 
tereddüde düşmüyoruz. Bir sili· 
ha pveniıiyor ki, zuhurile dün· 
yayı hayretlere düşüren denini· 
ttları sındırıyor. Yakaladığı mo· 
törlü ve zırhlı bir kolu tehdit 
ediyor, bir deniz kafilesini ko
ruyor ve sarsıyor. bir mamıneyi 

yıkıyor ve yalı.,yor, donanma ve 
denız üsleri yuvalarını si>ndiıru
yor. 

Tayyare, keşıf ve tarassut sa· 
hasmı hareket siasına göre art
tırmıştır. HaulardM te~akkuz 
tedbuleri, cephenin, hatta en u
fak deniz fılusuuun emniyetini 
istihsal eltiri,> ur. Bin tonluk bir 
merminin t~ir dairesi ) ine ınu· 
8).) endir ve muharebe meydanı 
çerçe\·csi içindedir. Bu ağırlıkta 
bir bombayı ta) yare, uçuı'f saha
ııouı genişliğine ıore, cephe de
rınlikJerindc \ c çuk öueınli he· 
defler ale5hıode kııllaunıa im· 
kanlarına mMliktir. 

Kara ordusunun tabı) e ve mu
harebe harekatına du i12th'ak ka· 
bili~ etini haiz ulan ta)) aı·elcr, 
ate~ kudretini yu~cltıııek, bir 
m:ıglubi~ eti paııigc l\C'I; irmek, bir 
) iıriı,> üş kolunu bu) dan bo) a a
teş ~ agmuru altında bırakmak, 
ıniısait ha,alarda arazi ürtüsile 
gizlcocını) en hedef ıer i keşict • 
mek, topc.;u ahşlaruıı idaıc etmek, 
bir tahkim manzumesi tcrtiba • 
tını \akit 'akit aldıgı !otografi· 
lerle tcsbit etmek, hır nteşiu doğ· 
ruluguuu kontrol clmck gibi 
çok değerli 'azifclcr de ifa ede· 
bilirler. 

Ma,> n tarhısıııı, deıuzaltııarın 
harekatıııı kcşıetmek 'e bom -
balnrılc tahribe gmşnıc roliıuu 
de alabilen ta) l aı eler, bugünku 
23 ınılim trelık makiııclı sılalı • 
larilc (\'eni Amerikan tan are
lerinin her bır:nde 8 makıneli 
tüfek goru,> oruz, Denizaltılara 
karşı faal bır rol almaktadırlar. 
Hava filolarının. bli) uk ordula· 
;rın taarruzu.ıu haz rladık!arını 
Polon) a harekatı sıra mda bir 
kere daha öı,,rrendik. 
Muharehen~u d \unu mudde· 

tince dcgişcıı her \azı) etı tcsbit 
etmek, halta birço 'aZİ.) etlere 
hakim olmak kudretmı de goste
ren hua kun·ctıcriıııu, güu geç
tikçe, mulıarcbeuın tıJiinı ta,> iu 
edecekleri hakkındaki kanaat -
lere hak vermek lılzıın) elıyor. 
Habeş harkiatı sırasında sarp 

arazide ilerli) en birlikler içın 
ikmal vazifesini de dcruhde et
tiklerini l\lareşal de Bono'nun 
hatıratında okuyoruz. 

Sovyet Rus) anuı ~u yıllarda· 
ki paraşüt denemeleri bu alan
da da tayyarelerin mu'\affak u
lacaklarına ümit veri) urdu. Fin· 
landiya şimalinde .RWitar bu u
auJc müracaat ettiier. Ancak, bü· 
yuk Rus ordusunun henüz mu\ af 
fak olamadıgı bir darıilharekal
ta bu te.şebbüsun netice verme· 
mesinde birc.;ok iuuıller \ardı. 

Bir memleketin mıidafaasında 
oldugu gibi, taarruz emelleri 
besliyen memleketler için de, ha
va kuvvetleri en büyük önemi 
haizdirler. Artık uçmak, bir em
ri tabiı oldu. Uçamıyan, müda • 
faa işlerini havalarında da mu
vaffakıyetle başaraını) anlara sÜ· 
riinmek mev'uddur. 

Tahkimat ve hava kuvvetleri 
taraftarlaı·ı, üç aylık muharebe 
tecrubeleı:mden soıva, k111W1at· 
lerinin hakim olduğunu kuv -
vetli misaılerle ifade etmek is
tiyorlar. Her iki muhasun da bu 
iki dersin tatbikine en büyük e
hemmiyeti verıne'ktedirler. An· 
cak, zafer taarrmdadır ve hava 
kuvyetleri hassaten taarruz si
lihlarıdır. Ordulann, bugünkü 
şartlara ve imkanlara nazaran, 
pişgihlarına çekilen setler kar
şısında zafer yollarını havalarda 
arıyacaklarına inanmak zamanı 
gelmiştir. Nazarlar havalara mü
teveccihtir. 
Menbaı zengin, teknik kabili

yeti üstün ve siniri kuvvetli ta· 
rafın mes'ut neticeyi de alaca • 
ğında şüphe yoktur. 

Paristeki heyetimiz 
Paris operasında 

Parisı 24 (A.A.) - Birk&< p..~ 
denberi Pariste bulunan Tür -
kiye Hariciye Vekileti umumi 
katibi, büyük el(i Numan Me • 
nemencioğlu riyasetindeki Türk 
heyeti, dün aqam Paris opera
sında, devlet reisi taraf andan bir 
cemile olmak üzere emrine tah
sis olunan riyaseticumhur loca· 
sanda, Samson ~ e DaJila temsi • 
linde haıll' buluomu tur 

SAYFA-! 

Dış. Politika 
Denizlerde emniyete 

ait yeni kararlar 
lnı-iltere ve Franu bürireslnba. 

Jeff!n Umumi Harpte oldup 111111 Al• 
manya bahrıyeslne muhtelif elası. 

harp ıemllerl, teknik ve müiehanu
iar, umumi tabirlrle kuvvet bakı

mından iistiln buh111ması, denlalenle 
abluka, lktı.ııadi harıııı kararlanmn 1&
te11Udfil tanda tatbikine, devam e&
tirilmeslne fırsat. hakin vermekte
dir. 

«Graf Spee• cep kruvaaerunım kap
tanı ile ln&Uıan, açık denizlerde kor· 
aanlık bareketlerlnla ıs HDe evvel
ki harp ıamanlaruıda oldıatu ıibl 

devam etUrlleml1ecetlne canlı bir 
misal teşkil etmlşUr. inıutere bahrl-
1e nasın Çörçilln Fransaya 7apt1Jl 
son ııe1ahatten, toplanan 1ilksek U,... 
t6ruuıdan sonra, Fransa baltriyesl
nln en salilalyettar ..ım1etl olan A· 
mlral Darlan Londraya ııtmltU. fn
glltere n Fransa babrbeıılnln alika
dar erklıımm Jap&ıklan miiaakere
lenle reni ve möhlm kararların ve
rlldltl, ta&blklne rakın :zamanlarda 
bqlanacaiı anlqılmaktadır. Londra· 
dakl ıörütmelerln, verilen kararla· 
na, ralnıa Almaa1a bahriyesi hak
kında olma71p, lktaudi harbe ve ab· 
luka1a kartı IUraslardıı bulanan i
tal1a, JaPoDJa, Blrlctlk Amerlkaıwı 
harekulerlndea hasale ıeleıı n ıe
lebUecek mah~.mel b. takım laa~l

aeler, nettcelerlt dah alakadar bu· 
landııiu a61leneblllr. 
Açık denizlerde sefer halinde iken 

İnıiltere ve Fransa deniz ku" vrde· 
rlnce yakalanacak Alman1a harp n 
ticaret ıemilerlne, teslim ohnı)'arak 

kendilerini batırmalan emlrlerlnln 
verlldlfl anlatıl11orda. 3! bla ton
luk Kolombos lsmll Alman transat
lantlflala de kendi kendini bahrma
smdan sonra mıitteflk harp ıt>mlle
rlnln cene Amerika kara sulan açık
larında Florlcla lstlkameUncJe bekle
dikleri haber verilmektedir. 

imal ve Mıın cJenlılcrlnde Al· 
manların mayn harbiyle, ıemllere 

lan·arelerle yaphklan hücumlar, At
las ok)'anosunda. diler açık denizler· 
cJe korsanlık veya sevrıı der hare
ketleri aleyhine latb kiııe karar ve· 
rllen v('nf, geniş \'e lddetli tedbirle
rin beklenen tesirlerini yakın sa
manlarda. röstereceilne •iiphe oluna
maz. Muttefıklerln bu yoldaki ted
birlerinin Almanya abluka, llrlısadi 

harp, mayn, tayyare hucumlarmdan 
daha zor. sıltı~ık vasl1ette katma!lını 
temin eyllncetl hesaplanabilir. Bu 
JUr.dvı müttellklule ita.ıva. Ja1t0n
ya, Biri lk Amerika arasınd:ı yt>nl 
lhtllinar ~ıkablllr, fakat milsellilh miı
cadelryl icap ettirecek hadi tler btk
Jenemes. 

HAMfT NURi IRMAK 

Litvanya - Jtalya tica
ret anlaşması 

Kaunas, 24 ( A.A. ) - Bugün 
Hariciye Nazırı Urbsys ile Knu
nas'taki İtalyan elçisi arasında 
bir ticaret \'e tediye itilifname
si imza edilmiştir. Vesika iki 
memleket arasındaki mübadele
lerin inkişafına yardım edec:ek· 
tir. 

İKDAM'ın 
~•tredeceıı y • n 1 
Roman ve eserler 

Yıldızın lçyüzü 
Mabeylnel Saldln bataralan 

• 
Ateş içinde 
Makedonya 

Dede Baba 
Bektafllliba bl&lin sırlan 

Yazanı aabm1 Yafts 

dört ha,lfa 
Yaua: ltemaleWa Şilluil 

Su itan Ham itten 
Gizli Vesi k a 1 ar 

Viyana kapılarında 
Sultan Süleyman 
Kurtdereli 

Pehli'llan 
Büyük fedalirlıldarla te • 

min edilen bu eserler İKDAM 
okuyuculRn için bir neşir he
diyesi ola aktır. 
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Tarihin büyük imtiha-
1 HA::·~~TuNu i Jap nya~- ı 1 ta- Barem kanunu ve 

nı karşısında Finlew -;~~i:;!~~;··· kip ettiği siyaset yabancı dil bilgisi 
FinCumhurigefi kanlı muhare- Sollanahmdle Ticaret mek- 1 Yazan: Cevdeı R. Yularkıran 
bel erden sonra 1918 de kuruldu ~::.ı:·:;::·;:.~:, nrııen- Japonya " Asya Asyalıların- • 

' 
1 

~.~::~~·y:.:..:.:::..ı:.:: 1 dır,, düsturu üzerinde yürüyor 
YAZAN: ZİYA ŞAKİR dmerkekkur .. an •••enhaık 

soguk hava..ı.arda tlr Ur titre- 1 
(Fin) ler, tarihin huzunında 

bü) uJ< bır ımtıhan &"eçırıyorlar. 
hu buyul< ve kanu lmtıhanın ne
lıce ·ı ne oluna olsun, lı.ı( §Uphe
sız lu, bu asıf ve kahraman mıl-
1 aşı, şeret tacı ıle tetevvuç 
edecek.. Ve tarih, bu baş karşı-
lh, ___ ~ ..... .u..1~~·t cı;u.ece.lıt .•• 

ı;,, ~u saluları yazarken, ci
han tarıhinde ender gorüıen bır 
§ecaallc müdafaa edilen (Fın 
iLK.Sı. , 1809 tarihine kadar İs
veç hükumetinin bır parçası idi. 
(liuyülo. lJIJkalık) ünvanını ta
şıyor, ve (Muht;uiyel) ~eklile i
oare olunuyordu. Bu tarıhten 
itıbaren l"ınlandiya, Rus Çarıı
ğına ıltıbak eıtı. Çarlığın ınııh
tcşem tacına, kıymetli ıur pır.an- t 
ta daha iliıve edildi. 

Bu tarıhi h:iioısenin ba~ıan&ı
cuda, Finler henüz aloanm.11 

gorlinmiı.).>rı.ardı. Çarlığın, \.·a
ı.eıtıgi husu'i idare ıle mılli hu· 
kuka riayet edeceğine kanaat 
be•lıyorlardı .•• Vakıa bu kanaat, 
sebepsiz değildi. Çarlık; butıiu 
} ınıandiynda, ıidela , Icşrutiyet 
e.ı.a ına ınüstenıt bır saltana! le· 
11is ctmi~ti . .-ınJandıyayı teıns;I 
eden bır zat (Pelersburg) la o
turu~·or ve (Biıyük Dukalık. ı ın 
i~ıcrıni tanz.iuı cdı)·orou. Buna 
ınukabıl (Çar) namına (bn) 
lllkesıııi idare eden .ıat ta (Va
lıi uınunu) ünvanıoı taşı)Ol'; bi
ri (a n.J digcri de (nıebusan) 
d&n muıekA.cp i i ıuec1ıı:, ılc ~a
Jı,ıt.rak Fin ııulleLının hak ve ıın
tıyazlarına ria~ et e)liy·ordu, 

Fııılcr, Çarlıkla aktcdılen mu· 
alı delere hurınelkar bıılı+>u -
yorlar .• lllerdane bıı- a. aoclle 
davranarak .ttıyasi fı.adakatieı·uıl 
hi~bıc sureıle haleldaı- etmek is
temiyorlardı., (181~) sene.inde, 
N apoleoıı orduları Çarlık iilke-
6llll kurkunç bir il.ndır &"ibi e
"•P geçerken. Çarlurm payıtah
h olan ( Pcl<r•bıırg) u mubaia
:.a eden, Fin alay tarı olmu~tıı. 
}'akat Çaruk o kadar nankördu 
kı, Finle<ın bu büyük hızmetioi 
( rçabuk unutmu tn. 
Kınm nıuharebe.·i efıi.nasında, 

İng"u;ı donannıası, FinJar.J.i.Ya· 
nuı dcniı. ticnretlni ınahvetnıiş
ti. l<~inler, Çarlı 1n ~iizunden uğ
radılı.lırrı bu fcliıkete tahammul 
ı;o>tudiler ... 1293 (Osmanh-Rus) 
harbinde Balkanlara gönderilen 
Çar ordusuna birçok f'in alay
ları ilf.\'e ettiicr, Finler, bunu 
da hoş giirdiilcr. Çarlığa kar ·ı 
vttdiklcri •iızden diinınek iste· 
ıncdıler ... f'akat Çarlık ıdaresin
dr hn n.crtliklerinin en küçiik 
bir ııılıkafatını ~iiremcdiler. 

l'<•h rshurl! diplomatları, ya -
\'a .)a\.ış }ınlerin ınilli imti -
} !arını urtadan kaldırmıya ve 
biitiiıı Fin ülkesini de Sıbirya
nm bıt" dlı'i) eti eibi mutlakiyet 
i art \oİnin altına ahuıyn c:altt:ı -
3 orlardı. 

Bu gi1.li \ c sinsi si~ a~(. t, niha
yet (3 üncti Alek<andı•I zama -
nında, t.amanıilc :i~ikUr bir hii
cuııı halini aldı. Ba~lan&"ıçta 
.ı;tiınriik posta. nıt.•!<-kfakat i teri· 
"~ müdahale ile ha~ıı) aıı bu hü
\.uın, nıhn~ct f'inlerin biitiin mil
li iınti)nı:lannı tt"hdidt: basladı. 

Finl('r, yine mert 'e asil da» 
randılar. Siil..unetlerini muha -
{._ ıa ederek, birttcnb:re sili.ha 
tutrıhnadıl~ır. .takat, kolavca e
•arct altına girct·('k bil millet 
oJındıklarını unJatnıak icin, ev
\ da k ıı ., bir iblilal ~:ıpmayı 
kararla tırdılar. Bir ~ıin (Hel -
s.nı;or ) la, (2 in<i Alekı.andır)uı 
lı \ t·li etrafında toplandılar. 
Jı ·p bir "ı:ızdon c\wl.i {l.oteı-)in 
l ır dua uıı okudular .. Sonra, bi.ı· 
l n I· iu bandolarının i~tirakile 
41 .. cıuei l'rg iu bir n1iJh havası -
ı ı t ldılar ... l)uha onra, Çarın 
) J '"lıne hıtahcn hir nutuk İlllt 
t:dt·~ l k: 

" 
dı 

• 1: • bııü 1 nıfllı hak \ c inı-
azl ırımızı ınııhnfaza 'e hatta 

.ııa <di~ ı.rduıı. Fnknı ,;,n· 
sinr kıler hızi ır <•tnıİ:\-e 

'' orhır 
D.~e. lıagıruılar. 'e ha~ kelin 

r . c. rit·t•k 'ngınurd ~ AJıCdır-

l ıtılaher ı rlhıııde mi lı go -
rulııu r lİ ol n bu zarifane 'e 
n < hın ket bu kadarla 
1" J ~ ulı. llıT t.ır. ftan lnitun } .. in 
k.ıılıı lan si\ alı ınatı·ın dbisele
ri ::ı\ .J> tlol.H·ırlurkcn. diA:cr ta· 
ri.tfl:-ın de ( urlıga k.ar:-.ı bu.yük 
":r ııhal h ııırl•ndı. Bu auu
baliu altında, t,ıııı (»24 000) ım
za \ rd1. 

1 ın nıill<"lınin haklarına ria· 
yel ı tırhamını ihtn a eden bu 
istida k.ılabalık bir heyrtle Ça· 
ra gondaildı. I·"akat ('nr, hu he-

yeti hw:unına kabul etmiye ili- 1 

zum bıle görmedı. Çünku Pe -
tersburg dı.,lomaııarı, Fın•andi- f 
yanın cıa Kazak kırbaçları al -
tında ida.resıne karar vermiş -

mek .. d.rler. l:.ıc•mle S11lı.:w- 1 y a:t.an: HAM i T N u R ı_ 
ahm~Uekl ... uncu ilk OkLda 

!erdi. 
l"ınler, bu hakarete tahammül ~ 

edemedıler. (19J4) te, Çarın mü- 1 
mebs.ıı olan Valii unıumıyi öl-
dürdiiler. 1 

Bu öliim hadisesi. derhal te
sirini aôsterdi. Çar, kanıt b~r ih
tilalduı ürkerek, dılımane ida
reye hemen fasıla verdi. Halka 
bityiik ümitler bahşeden bir be
yanname nerıretti . Böylec, kor
kunç bır ikibelin öniine geçıldi. 

O sırada Km.yada .Me rutiyet 
ilan edilmi~ti. İlk (Düma nıec
lısı), F.n mılleline kaf'iı bara -
retli bir muhabbet gösterdi. Fa- ı 
kat bu mecıis &"•lgide (Merkeıi
yetçiltl.' in elıne geçtikten son
ra. Fin milletinin mukt·ddua-
tı vine deP.isti. Yeni tehlikeler 1 

basgöıterdi. Ve bu ha;, cihan 
harıııoin znhuriıe, Çarlığın sü
kutuna kador devam etti. 

Finler, biiyiik Rus inkılabın -
dan sonra, n11Hi \'C idari istik -
liıllerını muhafaza etmek istedi· 
)er. Sovyet ittıhadına girmedi
ler. 191!1 de, yaptıkları kanlı 
boqılerd('n <onra, tamamile hiir· 
rıyet ve i~tikı3llcrine kavuşa -
rak (Finlandn·a Cumburıyeti)ni 
k~k,ll cıtıler. 

f'ın Cumhmiyeti, derhal İn
gilttre, Ji nan a "e AmC'rikada 
büyük bir emııiyel uyandırdı. 
1 onlandiyaya kredi ve sermaye 
kapıları açıldı. Ve nıcnıieketın 
her tarefında hummalı bir faa-

\ 

liyet ba~ladı. ~ 
• Jcınlekctin ht:r tarafında =ı.a· 

na)·ı ınerkc.zlcrı '\'İ.i.clule geti•i1· t 

di. Şehirler, kasabaıar Ye koy• 
1 

ler, bırdenbıre dörı beş misli 1 
ıeni'jledi •• Icmlcketin b.er kö- ~ 
esinde, yiulcı·ce fabrika bacası 

)'Übeldi. En biiyük ~ehirlerdeo 1 
en kıiçuk küy lere kadar <imen
di!er hatları düşcndi. O göller vo 
butakııklar ıli) arııula, ko;koca 
bir mamure ,·iirnde geldi. 

Derhal ~llllll da a;.,e ctnıek 

açuan kurst& da !011Jkt.an ae
rek mu.Hun ve 1"erek ı.aıebeıer 
cok DJUf6.eluct.rıer. ~a.>U: ktırwı· 
ma itın açhan bu kurı;ıarıa di
ler fa.aıiyeı aç.u mu.hım bır ı.ah
ı.ısa.ı ayr11dıcuu ışu.ııtımı.ı..dcn 

kurs zama.nlannda vatandaşıa
nn iişuyup ı.1t.J"emeltrine nıey

dao ve:r.unt-mesıni Lemilıen so
baJ ... rı11 yOlku.maJ.ını a.ı.akadar

lardau rl('a ediyoruz.» 

l\.ahvc:s .... o.ur 
ama •• ..,usuz ( 
Okuyuculanmızda.n Sab.U.at.

tlıı JOlUJOr: 
.,...._ J)e(Lerdarhk binasında. 

imdi~e kadar bir kahveci var
dı. Bu k.lhveci memurlara hem 
su ve hem de kahve verirdi. 
Ş..mdi ise Jl'ni IJir emirle bu 

ka.hvec:i me.nedi:dici i'°in daire 
memurları su uz kalmlJ#IOlrdır. 

Kahvenin dairel~rde men'ı çok 
doğrudw·. Fakat memurlar i4;in 
de ;ıyrıca bir su ıelmlş dei'il
dir. Alakadarlarınn1 naz.arı dik

katini c lbederek memurların 

Y;ın;uzJukt tn kur1a.rıhnasını rıca. 
tderim.» 

tozlu Vagonla .. 
Ba•ırk.Oyıı•d~ makim oku7a

cutannu~dan Ü\-'Udtn ._,a.111-
mız bir mekta.,ıa. bu hattaki 
trrnleorin t'k.ser vaıonluının ba
kım ızlıtından flkiye~ edUıntk

te ve: 
- cGeç~u ..aba.b llk trenle b

tanbula inmek lçln rtf.ıkamla 

beraber Uılncl mevkide louıız 

bir ıer bulamadık. Bunu.o se-
b«<blnl bir memura aorduiumm: 
tıakiC. «İkinci t.rene bu toz .lı:a.1-
mu. Çünkü otaranJar &ara.tın

dan temlılcnlr!• teklinde aLıy-
h bir dr ce\~ap aldık?.. Balkın 
bıJrahaU ile bllhana m"ff'U} 
oldutwıa blldltimt. dolıllZIUlcu 
kletme müduriiıni.n naurı dlk
ullal ••lbtdtrh.• denllm•kle· 
dlr. 

' 
' 

liıızımdır kı, bu bH3ıük Ünıran ve 
mcdeni;>·et CbCrlcrini ,·ücudc &c· 
tiı·enler. asıen 1'ürk unsuruna 
baglı olan Fınlcr ile Talarlardaıı 
murckkcpli. UirihirCın Jabancı 
olmıyan bu iki çalıskan kiitlc, 
daha Carlık Laıııanında iken o 
1:Üıima'iıc idarcnln devrilmesi i
(ın de biiylik hizınctler JjÖrnıüş
ler, bilbas"'1 milli matbuat<. g.ı

1 Fotooraf ı a hl illeri 1 
bize fotoğrafınızı gönderiniz 
kim oldu~unuzu söyliyelim 

lice pek çok ~ardım etmisleı·di. :11.1.C'DAJt (Ka-

Jl. ICTLAR (Ka· 
ım-) - E· 

Bu ~imal Tiirkleri, hiçbir za
man nıilJı cc.re~anlara ı3ka;>·ıt 
kalmamı,lar m•n>np oldukınrı 

n~jik. ve a~im· millete kar~ı ellerınılen gelen 
her . eyi yapını~ a çalı~mışlardıl'. kiır bir tip. K<n· 
.. 1e elfı. Cıhan llarhınric o~n1an dl ine ('Ok ı-uve· 

lı hü lunctinin '._,,~ (.;~ ni da.in1.:ı 1 nlr. KarArlarında. 
yakından takip t.: tını~icraır. (Sn· 1>Ur'atli "~ ka.U-
rıkaını.) f<•lakctinul•JI ~onra, A~ dit-. Arkadafihlı 
caru,tann gi.rcı: Q~r aske~lcrı.l\! J ku"·"'e-tJicilr. Aile
Erınen• gonulıull·rı orucfakı Tur1' sine ('ok mtrbut
kü)İl•rini k:ın 't.· au.:. t' bugarkcn tur. 
f'ınlc.ı: derhal ar~ tarıuda ceıni~ 
,'.\''t•tlcr tc kıl l'tını ,ltı, fclilkcı.:te· 
dtlcrl." ınü.lıiuı nuktarlla iaueu;r 
göndernıiı..Jerd~r. Sc111r,t .• Harlıiıı 
dc\aın t"ttiği ıniiddet zoırfınd.ı 
Tiırk <"~irlerinc dl." l·lhi:-.e. çama 
ır· )' i~ ec.:-.:k, tüttin, para ve~airt: 
~ı.11.unak , ııretile millı rabıta· 
İarını gu tcrıu;,ılrdir. Ve hatta 
dalıa hih ilk 'c medeni bir rcon 
ret ı:ust~renk 1'iirk esirlerinı 
çıplak 'c aç bırakan Çarlık hiı
künıctiui ı>rotcsto etıueJ<ten dl' 
<~c kin nı t rı ıİ sJerdir. 
Uıı)Ük bir hakikat olarak k"-

bııl ~tmck lallrudır ki, Finler, 1 oıa z ohu 
az hır zaınan ~arfında A\;rupa (istanbu1) _ Ze· 
ınl'<lcnİ\t.•linin ilk !-.Ufuıa ge~·ını:,,· al ''"" a.tt u l.ıir 
h.·r, ııcuı ı, sınaı \'t"' iktısadı ha 
yatın frına}iiz elmi ludir Blı -
tun ı tiCu u Ht· buı·uk ınilyon!t 
gc~n1t)' n bu c;nlıskan~ nuınus-

lip .\ıimkardır. 

Fak.ı.t htniız; ı;ok 

t.uçuklur. Diki.al 
' r in ılı nı hı.. • lu durii. ı ah15klı mrrı \l" 'ekô 
Jarı u~ı.:rinde t· uu~urun scı·,·eti en nıedenı mit .. 

Jetlere ~ akı~aı·nk bir haıldi bul- brvcJninio ıoc -
1 }•· ·ı ıruı olın::a ı J.tıım· 

ınu,. aı ıaınant a ın n11 ~;oner 
• dıt !erinin adedı 1 U yı \ e .'Crveti 

, arını ınil) oıı rndde indC' bulu· 

• ER. A.'i -

Da a 

Gür.ti 

bir tip. 

~oınaı!Olra. 

ki. • iiUdadt ta.z
lachr. Dikkat bu· 

•• ı kuvvtUidJr. 

l\ararl:ırmd ı ı:ıa

blltlr. .\rlıada,. 

hl:ln;ı itimat ,.dl

llr. 

* 

~an i" suhipleriuin ıniktarı da 
dört bini gc, ıni tir. defa faik olan bir taarruz km 

l·inlt·r. ;,tlntz &an'at \e ti(·<.tı-ct 
sııhn,uıdn degll, u'nl zamanda 
a kcrlikk ılt• pek rok terakki .t
nıı:-.ler. niıfus adctlf'rınt.• nazarau 
pek \'i.iksek ınevcuda 1na1ik ,,. 
lan hır ordu 'iieude getirınış -
!erdir 811 ordu. bugiiıı bıilıin 
eihan nazari• rtnnı karşı ındn 
bu} iık bir imtihan ge iri) or,, 'e 
dıim a ıarihinde emsalıne p le 
aı ı ndüf !'dilen hır ccaaı '~ 
mC"tanctll•, kendisine ) irmı bl' 

vetinc goifü• geri~·or 
1eticc, ne olacak? .• Bunu kc:-o· 

tirıııck, bir kehanet me•elcsi de· 
ğildir. Faka!, n•lice her ne olur· 
sa ol ·un _ yazınıızın ha~ında "o~ 
ledil:imiz gibi • hi~ <Üphesiz ki 
bu a•ıl ,.e kahraınnn ıuilletin ha-
ı an \C !-.t"ref tal'ı ill• tete,.,.d .. 

ed .. cek Tarih bu ~ ılk ek ba•ın 
kar~ısınJ11 hnrmetle c il ·.-c.<t. . 

Zİ\A ~. 

Prens Konoye kabinesinin ı~
tlfasile A\-rupadaki harp başıa
ı..~uan evveı general Auc .ka.oı
neyi te~kil ettıkten sonra, Av
rupa ihtıliüına karışmamak si
yasetinın takıp olunaca&ını söy· 
ıcnıış, ç.n ntılıi ordusuna a~aAa
dar büyiik dev.etlerin dogrudan 
veya biıyasıla yardımlarına kar
§1 uyanık bulunu!ac:ıgını anıat
mış, Çıı-. sıyasetınc mUsta~ıen 

devanı edıletci;ini ila\c etnıış 
ve: 

_ ,Japonya - Sovyeıler mii
nasebatını yeni bir tetkike ta
bı tutac&t"ız. lludut hidıseıeri
nın dostune tar-.ıda haıJinc lara[
tarız_ JjaLı Japon ınahafılın.n 
ist~dıği ademi tecavüz paktı, mil· 
li n1e1Kôre~e rıa~·ctJc tctkık o
lun~lııliı. i\nti komıntern pak· 
tın nıulıafoı.n~ı ~erektir.•, de -
ınişti. 

Jo'ilhakiku Japonya hiikfııneti. 
Sovyetlerle ynk.nlıgı, ihtilaf ye
rine do:-;tıugn tcnıin eden hir ta

kın1 anlnsnı;tlar hakkında miiza· 
kereler" İns adı. So\')t t - . rnn
çuri hudutuırına ait ihl.laflann 
halJi hu!'u ... ıtnda rn~~pct hare -
ketler, anJaşıua karar r.rı kay -
dedıldi. 

D· nilrl i ki, Geııual 
bahseylcdiği müsta<il 

A' c ,1in 
si:) aset, 

~o\;yeuer.c atıcnı .. t.~ra\ uı. ıhu .. -
tı in1ı..alaınan1a:,ı.ı crao".r, 'lo,:,t
luğu de,·am ettirmek, İııgiltcre 
ve Fransaya kar~ı 'Lzak ~arkta 
açık vazi~ cı ulmıı~ı fıtl~·e bırak
mak.ton ibarettir. 

Anli kommt~rn pakta taraf 
tar ve miifril Sovyet aleyhtarı 
General Araki ile, eski kabinede 
Uarbıyc Nazırı Geueral Itogaki 
ye başka vazifeler verilmiş, A· 
me.rika hiikiımeli nezdinde ev
velce ataşemiliter Amiral Ki
clıisaburo Namura Haricıye Na
zırlığına &"elirilm\>. askeri ter
biye umum ınidettişi General 
Ni hio Çi,ntcki kuvv tlerin u
mumi kumandanlığına, General 
itagaki de ba ordnnun erkiinı
harbiyc reisliğine ;'•yin edilmiş
ti. Diğer taraft!)(I Çindeki ordu 
te•kiliıtmdıı c,- değişiklik ~apıl
mı , imal, orta, cenubi Çinde
ki ayrı, ayrı kumandanlık!...r .ıi.ğ
vedilerek, umumi kıınıruıdaiib< 
ihdas olunmu~lu . 

Avrupada harp başladıktan iki 
gün sonra, 2 eylfılde yeni beya
natta bulunan Başvekil General 
Abe. tuplanan kongrede Japon
ya valilerine bitııp ederek, hedef
lerinin Çin ihtilafını tasfiye ile, 
prki Asya blokunu kurmak ol
duğıınu soylemişti. Çin ihtilafı
nın tasfiye i nasıl yapılacaklı? 
Çinde İngilere, }'ransa, Birıeşik 
Amcriknya karşı açık knpı, es
kisi gibi serbest ticaret hakları 
vermiye muvafakat göstererek 
uzlaşmak mı? General Abe, ayni 
kongredeki beyanatında, Japon
ya niyetlerini dü•manlık hisle
rile, hareketlerile karşıhJ'acak 
devıellcrc kar ı itap eden ted -
birlerin alınacağını anlatmıslı. 

Japon~ auın niyetleri nelerdir? 
General Abc'nin nutkundaki i
fadesi bu ııi)ctleri hiılasa etmek· 
tcdir. Çin ihtiııi.!ını tasfiye ile 
şarki Asya blokunun kıırulına· 
sını temin ctınek. t 
Yalnız lngilterc ve f'rıınsa hii

kôıuclleri değil, Birlesik Ame
rika bükuıııcli dahi Japonyanın 
şarlô Asyadaki niyetlerile ebem
mhetl., ve vııkındıın alakadar · 
dır~ 1922 d.; Vaşingtonda imza· 
!anan 9 dede! muahedesinin J~
pon) u larafıııdnıı bozulması, Çın· 
d{'L ticarl·l. isti~mar i lerindc açık 
kapı ~:\va5ctinin lağvı üzerine, 
Birle.'ik Amerikanın Japon~·a a· 
lc:-;·hine husumctkiranc siyase· 
ti 'e asen fazlala mağa başlamJ"· 
tı. 939 temınuzunıın 27 inci günü 
İngiltere Ba \'ekili :\fi ter Çcm 
berlaln söyledi(:i bir nutukta 
Çindcki iktısndi nıeııafiin pal la
şılıııa.ıua dair Japou) a,. Fran;a, 
İngillere, Birle ik Amet"ıka ara· 
"nda hir konferans yapılaeaı;ı -
na dair ~a~·iaları ~:alanhınu • hd· 
biıı.; uıC\'ZllU olnını)·acağını bildir· 
nıİ!-. a)·ni gi.indc Birle ik Ameri· 
ka. Japon)'. n kunelli bir ihtar 
olmwk üzere ticaret n1uahede ını 
fe ·hetıni"t, bilahnre ağusto!'ttın 

3 üncü giinii de. tlari(.·İ' c azı· 
rı Lord Halifaks. uzak Sarktald 
İng11tf::rc si a tiniu Japon~ .t le
hine- df'ği~tirildiğjnt• dnir h••her· 

!eri kat'iyyen yalanlamış, Japon
yanııı lızal< Şarkta lnııltere a· 
ıeyb .. ne mücaueı.es\nın tebıı.keü 

neticeler verecej:.nden, alil.kadar 
uevıeu~r.le bu busu&tak.ı ıs'ış.a .. 
re.erae bulundııkıarıollan bab -
seyıcruış, bu zamanlaroa hırıe
şık Amcrıka - lngılterenin Tok
yoaWi.ı seıırlerı mu~tcrek ve 
mut&.ehıt protesto notasını Gene
rru Abe kaoıne.sınin lb.rıciye 1'4a
z.ırınn tevoı eyien11şıeruı. 

lugıılcre ile Fransanın Avru
paua Jıarne baş.aa.uaıarı, l>~alıt 

~rl'lı.ta Japonyn)'a geni., ehem· 
ın~ycı'i lusa .... ar, lhıh.hD.l&r ver
nı ve Jup(lnv1:1 hii.h..u.netı. L:ıak 
Asya'ııa pıanını. Avrupa barbı
nı ıır.·.ıt bı.e-reh., ıatbı.K. eyle -
mek, haJ<ıJ. al hauııe getıruıck fa
aııyetınc geçti . 

Japonya. Avruı:a \C Amerika
dakı gJOJ asrı sanayJi, {abrıkaıa
rt kurn1uslttr. '1cKııık sahada 
111i.icehhtz hale gcln1ı.ştir. lhtı -
yaçı oı.uı, sanayune e•zenı buıu
nan han.u... oc..•111.:r, ,PCtrot, h.au
çn.k, koınur, panıuk ka1ay, hu

bubat. her nevı gıda maddeleri 
her turnı nutoen l,zak A;,yaua 
\aıdır. lptidaı ınaddeıeri sana
~ııoe tcmın e)'ledıkten sonra, 
hazırh) ;.ıcagı oıamnl mndcteıl'rı 
~a,aeaiıC, ıhı uç edeet k pnzarlaT 
dahı ~·hu.• lJ.1..ak !)arkt.ı m~vcut

tıır. 4Utı ıml, . ahut 500 mü ne 
ınıktar oluugn kat ' tarzda bili
ncmLyen nuıus Cınde sakındır. 
Dıger sanayı meınıeketıerının, 
büyiık de\·ıeıJcrın rekabet eyle
dıı:i, gümriik tarileıerıle hıma
)·e ettıkıeri ı•azarlara. miisttm
lekeıere doıııtnyonl&ra, BırJe -
şik Amerikay11 iktı<nt ve ipti . 
dai madde, salış sahalarında da
hi ilılıyacı kelmıyacağını Japon· 
ya hi.ikunıeti, snna;} ı, lıcarct sa
hipleri hesaplamı !ardır. 

ıngı•tcrc ııc ı·ıtn a. A \. rupa
da Alınany a ile giriştikleri mu
harebe ile uıeı;.guldill'ıcr. Bu sc· 
beple Birleşık Amerika hükfı -
mti Japonya iizerinde muhtelif 
tarzlarda tazyiklerine devam ey
lemektedir. Biitün bu ıa~yikle
re kar~ı Japonya hükumetinin 
ıösterdiği ıniisuade ve müsa • 
mahu, 300 milyondan !azla niifu
sun buıunduı:u ınavi nehir ile, yüz 
milyondan fazla insanın meskun 
olduğu İnci nehir de ecnebi ge
milerınio seyrüseferine müsaa 
deden ibarettir, Çin limanların· 
da ve giimrüklerinde himaye n· 
•ulüntin tatbiki, ecnebi gemile
rın me~kôr nehirlerde scyrüse· 
ferlerinden beklenen faydaları 
temjn edenıcz1 Japonynnuı Çin· 
d açık kapı &iyasetini ve usnlii
nü kabulle tef>ir olunamaz. 

Japonya, iktısadi, siyasi bü
yük davanın, gayelerin tatbiki, 
hakikat hale gelirilmesi pliını ü
zerinde yürümektedir, Uzak As
}·adaki mulıteli( ırkları, 111.İlıet· 

leri iktısadi. siyasi sahalarda İn
gitcrc. Fransa, Birif'şik Anıerika 
ale} lıine kendi himayesinde bir
lcstirmeğc bütiin ga)·reti, kll\·ve
lile çalışm.ıktadır. Bııruıla şn me· 
sele dnlıi bahi• mevzuu oluyor: 
Japonya. Yalnız Çinde mi, yok
sa, Hindi tanda, Hindi~ini deniz· 
lerind~ dahr. •Asya Asyalılarııı
dır.•. diistıınınn takibi, hakikat 
hale gctn·nıt:k istiyor? 
Sov~cı • Japonya yakmlaşma ı· 

na ait hareketlerin ilerlemesi -
ne bakılırsa, Japun~·n hiikfımeti, 
İngiltere, Fransa, Birleşik Aıne
riknııu muhtemel miidahulele
ri aleyhine. Sovyetle.rıe, bitıabi 
Almanya ile mesai birlij:i, uz -
aşma yapmak yollarında yiirii
mekledir. Bu takdirde ne ola • 
cak? Sovyetlere atfedilen Hin -
distaıı •cferi bir hakikat uıi? Sov 
yeller. Japonya ile anlaşmışlar 
mıdır? Yine Japonya. pa•ifik Ok· 
yauusunda hiıkinıiyet davasını 
ba>Ielmek üzere liirle ik Ame· 
rika ile harbe girismeyi dahi lıe
saı>lamf< mıdır? Yalını Birl~ik 

Aınerikaııın fiili müdnhule>i kar
sı!\ında Japon, Çin \'C ilini deniz· 

lerind<· Amerika bahriyesi ile 
kar!'ıla!'nıaga Japonya bahri;ve~i 
hazır mıdır, böyle bir karnı· ,·er· 

n1i.., nıidir? 

Bugünden hükitnllcr \;t.'rnıck

t('n!i.l" dadi clerin crr<"yanını ta

kip n·leınek daha nııl\ alıktır. 

dü~ü net·,ınd<"\. iz. 
HAMİT NUIÜ JR)IAK 

Bart:ııı kanııııuıınn bir lll&ddul, ) 
yabancı tu bilen memurlan bir de
rece üst maaş almak h<ikkını ve.r
mekl<dir. Şıı lıadar ki bu maddeııbı 

1 
ıü.multi.De clrecek 7abanca clllltr ve , 
ba tlUlttl lılmlerın bildlll, icra V•
k.lllerl .heyetinin alacalı bir kararla 
l<.Jln etlll..,.lıllr. 

an-
rinue <r.urrua_ya Uqf~l' bır ua.ı.ıı.slir • .ı:a
baııcı chı outrutruı llıDtler ac&4leca:ue
~~ı• Jll!DUZ ~.PiL ed..ımtOı&'JDOen, 15 ... 

ıa.ısulııtre mura.caat tatmı7eee1ı:sek 

oc ~rt:oo.ultıu.:ı Wyebihr•z kı, bırçok 

bakımdan, en medeni memıtke..aer 

anaı.ıerıyıe berauer yuruycn '.ıurk 

v--.Wl.ll<l<44'Lu\n 7aoancı dll bugtst .bu
su.sunaa uıara k-'rf' ve nulusıa.rına 
nispe~o apaydın bir üsı.ıınıu;u var
dır. 

.!UemıekeLi.ıuizio coiraCiı va.ıJyeU ve 
b.ınwı cwııurousu 1.arıuı, 5.iya.-..i, Uıu
sauı ve l\· .. ımaı lhUyatıar, t-!'aStn a.
sırıardanberl bu u.:ıo~wuuı-u wmın 

e.101 w.eu, eumhuriyf"l reJınu 1.'C ma.a
rit. de bu kazancı nın w.~une bir du
ğıım etaba vurmu~ıar, ve onu bir kul· 
ıur k<lzancı, ikosadi ve tlcarı müca

dele sabaıarıııda Ulr üıı:twıluk \'t'lha
~ıı olr muh hazlue ot.ar.ık kabul et· 
.h • • • \'(' devlet kanunlarının da 111-
h ne ma.&har elm•şlı:rdir. ~Uk

ranııı. d~&'CI' bo hali kaydetLlktf"o son
ra. barem kanıuıundao do.tan daha. 
doğru~u ta.tbiklndeıı doia.biJert·k va
ııy<"ti ~traflı('.ı ve ~OYl<'<"e muk.aşf'

srJi bir tahlıl y..ı.pa.hm: 

B-h· Surbon profe~dri.ı, vt')'a., \'1yana 
ünivenitesindtkl ark diUeri k11mın
da kı.rsusU ohııı bir ;1.lım, b€"1ki, uni
\'U it<'nu; proft•sorh.·rJ llf" Turk di! 
ii7erlnde ilmi bir munak:ışa ya.pa(':ık 
lu.d;&r ttirkolcı.ii i.limid.rlf'r .• Buna kar 

şı, Franfiı;ı vl'ya \iman edebiyatHn, 
aynı univerı;itelerüc tedris edenl<'r 
dt'ı·ccnindt bilı'inJ('rımiz vt.rdır _ Fa· 
kat ::\ <Lr.sllya Vf'ya llııınburl' Klbf 111-
Jek ve her dilin, Avam ara.<;ınd;ı bill", 
•~ çok bılhnnt•!!I li:ıım ol.ın limanlar
da l''abancı dil bilrnlrrlc, i-,tanbulda 
ve;Fa. izmirde )'abancı dil bilenlerin 
mlkdar ve nl.l'ı>eti kıya" t-dilcblllr mi? 

Soura, Dt;on, 1\-Iınçesler vtya Mu
nih ~ibl ıehirlerde k<lı;- k.lı, yabancı 

dil bilir? 

Ha1bakl, Enurum, Va.u ıbl 'V&tanm 
tn 11:ıa.t fthırlerinde hatta. daha ku
çük mtrke._ı rWde bile nice yabancı 
dile sahip ve hiklm, hiç, delUı:ıe onu 
bilir, yar.ar, okur '\IC konu ur hcmşe~ 
riJerimlz vardır. 

Gönılüyor ki yabancı dil bllrı.ı bl•
de 7alnı~ llnıi uhOlda. dtiU, lt aaha· 
sında. halk ve avam ar»ında da ('Ok 
ebemmlyetll bir .)'Cl' işıal ed~r. 

Zaten, bu bazJncnln kıymf'tlni mud. 
rik olduiu l'°.indir ki vazii kanun, tam 
bir şunrla, yabanrı dll bllgi!Jitıi hl
mayt':tti altına almı , o milli. sf'rvt-tf ko· 
nırnak tıe o sahada çah~lan bir . 
primle hlmayf' ve ffit'-'lk rtm~Jr l1te

üıılversller lllı'ltte lnblaar elmemelf, 
blWıls eıılarian başlıJıarak aııatı doi· 
ru, ve bll' hayli a4&1ıya kadar inme
lidir_ 

Ba ..ııu varııtuı Jılm11.7esl için J&
pıla<alı bu cimert fedalıirlık yerin
dedir ve memlelı:etln menfaatinedir. 
ı.aıı.. denebilir lıl o fedalılrhtuı 

lıaJ'1ıblı ıı-.lneo lidenmlşllr. 

Yabancı dil bllC'51 derecesi oe o
luna olsun, devlet ve idare mekani&
ması, Tiır1ı: camiasl, Uı:hsadiıau, U
carell, ham o bllrfd•n 151.tade el
~ ve daha da. edecekse, o bllgl
Ye sahip olan vaiandaşlar, e.n yuk
ıeilnden, en basitine kadar bılmulı:a
bele vuıı lı:&nunu.n vll:etUtl primden 
mülendfl olmalıdırLır _ 

Ve ancak bu aureUe ve bu z.Uıni

yelle hareket edlld.ii lakdlrdedlr li.l 
.hem devlet terUcrl deterint nazaran 
Jerinde kulla.nacak hem de fertler 
devlet mekanbmasına ılrerltrken 

Oegerıcrine gore yerlrrlni art}a.t".ak 
ve balat-aJdardır. 

Kanunun bu maddesinden mbnha· 
sıran falan vrya lalan mrkt.fı-bln me
zunlarını mlıt.fıontlfi lıulmalı:, mevzuu 
hatta. dJytblllri.z davayı dar bir çer· 
ceve l('lne ~.,kmak olaeakhr. llalbo
kl bu mıMelrdr, blli.kıe, \•atand"'-Şla

rın hakkfnr, çok ıenll'! ve cömtrt he
!<apJamak yerinde olur. 

Aksi lakdfrde ı .. e- a-özlerl rapr~ık 
bakan. ayafıyle dtl";>ti.ncn, rllert ÜS· 

tündr ;yürillf'Jl bır danak me dana 
geUrllmi olur. ~o,·le ki: bir mur "it
.-e farz:tdrllm .• ıırrhancl bir memur. 
senelercr o muesıt~rnln r-:ıbant'ı mem .. 
lt"kttll'tlt muame-Jlt vr n1uhahrrah· 
nı tf'min rtmbitır. liles rselrrcc o· 
nnn bu yabanrJ dU blJrl lndrn btlfa. 
df' rtnıl Ur. lak:.ıt, bff' blı- mf' tep
t-tn mr:Lun df'fıldlr vrya.haL ahnatak 
karard;ı tnııH edtle11 mrk trplerdrn 
blrl~h1den mezan dtfirdlr.. Yab.ını·ı 

dJll belki dt, takat, ~üplı iz mek!"ll 
diploma~ı kadar kı ·mctJ oh .. ~ ı l.1-
7.1n1 l''lrn şahsi tr"lrbbti~il t'~ pyr<-
U -ayesindt- Dfrt mlşlir. Bu mf"mo· 
rnn vasJ:retl ne 01.ır-akhr? 

Difer taraftan, dlplom<1 ı mui.ebt·r 
ol.ı.c.ak bir nıe-muru, mcmurh·t>t h. ) .L

tı ba hyahdaubt'rf, lisan bllcl~lnd~n 

lı;;tlfadt tdiln1t>ml · ntt'>lddl' bul<ibllc,.; 
cekf;< .. 

Şu hille na.tanın ·e tsas ltlbuiylt. 
lisan bilJi!-.l diploın<lhların vf' uof. 
versllcr tilrlrrln trkeffill rltlll n
ta.nda,ıan.a tanı bir hlm.ıyr. müki.· 
fa{ w l<svlka I• lk olduiuno kabul 
etınelı: ururı oldulu kadar, y11.bancı 

dil bll~<I bir t<h>dttname llt I• ·it 
edilmemiş oısa <lahl ve dtrf'tt"'I ne 
olursa olsun, !ilmıUrr kad.ır cördli· 
tü, tl'an .("Örnırkt<" buhın<luiu ve 
bundan biiylt dr ifa <llli:l \·aıılfed• 

ll.ian bll&b•indt'n 1 Ufade rdilf'ttk. o
lan '\'atandaşJarı da lhmaJ rtm<"m~k 

Jllımdır. 

Bir Fra.n tı. lisewlndtn mtzun el· 
duktan ~ora So;~a e-debiyat li-ml. tlr. 

Garp memleketltrl ve Amerika 

dahi, yaban<'ı dil bllgisfui.n faydala
nın o kadar iyi kavraml'Jlar \it '.\·a· 
bancı dil biltulerJ ö7Je bJr •~kilde 

hlma.yr etmlıslrrdir ki . buou ayrıca 

ve bir ka.nunla teyit f'tmeyf' lti:r.um 

gt>rmenlişlerdır. Buralaı·lliı\, yaban<'ı 

dil bU~o bir "dam, devlet memuru i

se, otomaUk bir surette, kendl:-.inden 
lstlfade t'dJltt:ek mevkılrre ve tabii 
o nispette ktndlsi dt mu!oitetlt edU
mtk suretlylt a:rtlrilir Vl lttilhdam e
dUlr .. 

i ansı yapmuf, ftlr;clt doktorası ala
rak fa>ı.ültf'lerlmir:d~ Fran. ıua. tedris 
tden bir _profe~>rt ve o tltrlf're sahip 
olmakla berabrr mrrnuri~•tt hıyah i
cabı bu.Vn lı anından lcıtiladr edll
mi:\ e-n bir mc\'kİd<" bulunan hf'~trl· 
1e hakkını vermeklr btrabf"r, milli 
bir bankada, o mbt f'ıtin tulsin
den bu~nc kadar J"aban('ı dll bllt'l
siDden l9tlfadt cdilmı... tliplotna..'nz 
:memurn da matdur f'hnrmrk ı'<'rck· 

ltr . 

Biz bu evsaf' haiz. memurlanmınn 
hakkını kanunlarımızdaki hu.·usi mad. 
dı'? rlc teyit cdert'k, yukarıda da söy
ltdll'imlı flbt bu mllli servellmlzl 
u 'u L atll'\'.tuahnuı k ·faleU altıua al
mı'i olmakla ebphe'ilr cok \·erinde ve 
de~trindt' bir bu('lı.. ko bulunmu!I ol
duk . 

~on tamanlarda devlttr batlı mu .. 
eıııelcr ve bankalar m~mlU'larının 

nrhk rtr>hHI Yf'nl bir nizam altına 
sokulnrllen, aynı mev~uat ıözdth 

)la('ırılm~nı1 ve :vabancı dil bilenle
rin bar' ınde bir dere<'e kazanmaları 
l't'ne emniyet altını& Ahnmı~tır. 

)Itv:r.uubahl"' kanunun , Jşbu tnad· 
d'shıc nazaran, frra '\'eklllrrl heyl'ti 
bu )'aban<'• dilleri tayin rdt('ek ,.e 
bu dlllf'rr hanıi drrreede vokufu o
lanların ~ bir drrrce trrfiden isti~ 
fa.deı etmr:..i Joi.ıım Kelecellni tespit 
edttektir. Bu yapıhrktn, . upheslz, 
J'Urdun it saha.stndakl yabanc• mem.
ltketlerle olan mıina..<1tbet ve temas
ları K'ÖI önilnde bulundurulaeak ve 
kültürel handelcrirnb:in lnkisafı da 
uuuhılnuyata.khr. 

Klmll'rin bu kııuuudan i tlfoıde t

deceiiur l'~linl'f', bu da. üzerinde blı~ 
yük bJr baıı:saıdyet ve ince-ilkle dH· 
rulması hiıım olan bir da\'adır. Pren
sip. mlUi bir ıervetln muhafaza ve 
iclame-!'tni. gtQlşletllme ini teı;vik ve hl

ma'.'·e olduiv.»- rOre, onuu hh· bir 1 
~errl'ı.,ini ....::vau rtmemf"k \'r ht'r ztr
Jf'!liiıır ahip vatanda,.ın te ,,ik ,., hi· 

mayeyc ı )ık olduleunu kabul ttn1ek 

ıertktir. 
Dt·n1tk t 1i uru't: ki lisan bilıti i 

derer~i t )·in t'cll\irktn, bu, ralnıı 1 

Dlit.r taraftan da ktndl .. h i aa~'

ntlyJr bir mlkdar ''ab~ı dil öfı·c· 

nutk e-Jyevrn ita c tm.tlltt- oldniu va· 
zifrde-, bo bD«lsindt"n L-.Utadc t'dilrn. 
m~cli oıı:o trdri.,a.tınd<l :rarıluncı bir 
kaynak \"'asıta.51 ~:ıpara.k aldıA:ı nıa

a;ıtın bir ln'JD.1111 o tlu.ndakl tf'tfobbu· 
ata h redtrek t.altbC"1t"rlut" daha :un· 
(in \'e f&7dah maJCımat ~·rtl tiren mu
allimi, vt, blldltl yıbur' dillr lıu

dntıara kadar elt~pre lerd<" «eceli 
ıündıiı:hl vaılte al n ve şuphC"~I:. bu 

bllgl~I yUzUnden o '\"a:ıltedc lstlhd:ım 

edilen ficyyar poıt,. memurunu da bu 
kanuni mevz.uat hududu l~lne almak, 
devlrtin ,,rnuıtl ,.e drvltt<>flliln şiarı 
tkht· ındandır. 

CEYDET R. Yl.'LARKIRAN 

~AGLI" 
Ağız temizliği 

Birf'Olı tnı;.anlotr a ıı. *"mlalliın~ 
hemmi:rrt verml'zler. Çt.iruk dlşlerr 

ıt.ld1rn1a7. Fak:tt yurudon rn mubim 

uı:vt1 d.i*'lerdlr. Di,lf'r llam olonra 

Jyi (iğnt"-nnıf, lyl haılnı olur. iyi ha· 

ı:lın ili ve rahat bir vü ut drm~ktlr. 

Fena ti&nem~ fena hatim 

ntticel!ii hastalık doiorur. 

bunan 

~idt'nlz zorluk ct·ker bafınrı; at
rır. Birl'ok ha talıklıkrın ba4ı mide 

oldu~una gore bir ktllmf' ilt htr :ra-

m;ın ııa~l.ı olur unu1 

J>ijlf'rlniıiu tcınbJikiue 

hiına dikkat tdinfı 
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Beylerbeyi - Ortaköy arasında yapıl- Pamuk mes e esı 

Ga $§1Jr©\Y~ 3 a lf'@lfll@Jr: 1J 

1 Yazan: ADNAN AKIN 1 

Jı~mafarını toparladılar ve Feneri 
luy.lı.a başladılar. 

GALATASARAYIN İKİNCf GOLÜ 
5 lnel dakikada Saraflmln •oldan 

~ ve kuvvet itibari)·le rakibınden 

ç~k üst.ün olan. Beylerbe7t bu müsa
bakayı 1-8 kaı:annu~hr. 

Günün lncl maçı Karagümnik -
Ga.lala l'ençler blrli,ii al"ablnda ofmUJ 
ve her ıkl takım bütün ça11$malara 
ratm~n bu maçtan 3-3 beraberlikle 
ayrılmışlardır. 

Ginü:ı M>n oyunu Beykoz - Vefa 
arasıııda yapılmıştır. Tarıkın hakem
liii altında 7apıJan bu maç taluml:ır 
en kuvvetli kadro!arfyle tıkmışlardı. 
Oyu..91 rU.11'irı lehine 11Jan 'Yefanın se
ri bir hiıcvma ile başladı ve bir iki 
hUcamdaıı son~a kale önıinde mü..alt 
vaziyette topu yaka.1ıya.ı1 Sulhi \'cfa
ıun Hk phinü yaptı. İlk 111.aJtllıada 
yedikleri bu sol Bcykozloları çah,
maya sevketLJ. Ve yaphklan mütead
dit akınlann blrı inde Kamran vası
tasfyle beraberllfl temin ettller. 

i:ar spekülasyon hareketlerini, p:l- 1 

muk.lu üzerinde cör;lu.k. Ancak tir 
t.:ın.ttan yerli fabr.k.a.larm devam e-
den bUhsallcrt, diter tap.ttan g-um
rükJerde buJunan Alman, İtalyan ve 
Japon men!Jelf mallar. norm.al talebin 
cok üstünde bir mikdar teşkil ettJğJ 

için fiyat yukseltme-ye hiç bir makul 
sebep :ro"tu. 

Bu vaı:iyet karı:ı~da aldıfımız 

kararlaı: şunlar olmuştur: Sümerbank 
fabrikalarımız. tf"spit edilen fiyat e-
sası üzerinden azami randımanları i
le eatı~acaklar, l.arpt.en evvelki f,ya-
ta nazaran yüzde 5 Ua. yüzde 10 ara
sırcbkl fiyat zammı suretiyle elde e-
diTPn yeni fiyaUar, Onumuzdt'kl pa-
muk r kolte•d şarU:ınnın teayyününe 
k.adar oynı katacaktır. Bundan fazla 
lbtfyarımı2, thra~ edt"<"'timlz pamuk-

bir m'vcudo vardır. Son tatbik mn-~ 
kllne cJren kararname ile hububat 
ve canlı hayvan ihr .. cah seTbe.stiai, 
fhraL'.atım.u:a yeni bir genişleme ham
ini vcrecrf)ı:ıil'n bundan tonra &edl-
ye mu!:ıkülJ.tınm büsbütwı ,rayri va-
rid oiac:ıtı :ı-.ikirdır. Bu arada maden 
lhrae.:ıhmııı hiç na.zarı UiblU'& almı-
7orum. 

A.merfkadan vakU:tle ithaliUa bu
l11nmu1 olan V'1 h:ıJen altı buçuk mil-
yon dolar duvtu ihtiyacı bulunan ıı-
hali~larun11ı:ın manız 1n:tland.oiu 
mü~kul34 al:ilıi:adarlan zarar verme
den halledlltt'k bir tekle lnkılip eı-
miş bulunmak!adır. 

SPf'külasyonun bir kıı;;mı manarm 
mevcud'lnU .-Iııtem olm a nl-
men, !lltukJuımıs normal r.unanlara 
naıaran f"nll~e ert'Cf"k d•rettde te-
naku"J etmı, dto~tldlr. Bundan onra 
bu piva. nm ihtiyacı bnt-anan bi1-
amnm e,~·aııın lfhal:ihnda en rnl<J 
miknflta kol:ıvhklar ,.ö-tf'rflmtk ve 
!Jrrırürltü imkanlarımızla nonnalin 
bir az fevlr.f,.rle mal .-etirt.Jlmek su-
retl iP mt-m.ff'k"t telnde hlc bir m.a-
lr.ı ,-oksv2luk tı-hlfkt-ıırfne marn k.31-

ır"""•fı ve katmıyaf!atı lsbat oloa
C2.llhr .. 

(Bq larafı 1. lacl sa7fada) 
Bu hı:rp, bir mukavemet bar· 

bid.r. h..ıo oaııa çoı. uayanır•a 
o kaZ<lllacakur, k.ıın daha çııbu1< 
yıpranııı<a o ka) bedcccktir. U
ZLı..ı.1 nıuriuet da) ann.an. ı~ın de. 
nıa1i ve i.kt.ısad.ı c.eph.c en.n ~· 
lanı, kuvvetlJ, dayanıkiı uJıuruı.ı, 
askeri ccphel rın nıu.k.avemetı 
kaııar arıtır. 17 İkincil .ncıc 
at<nediliııgıni yukarıda soyledi
ğımiz c.nla~nıada, bırçok c~phe-

' krde ,.e sab.alarda ışo1rligı ;) a
pdnıış oldugu halde, mali anlaş· 
nıa~ .luuııbİ)U anıaşması ıbuıai 
ea.tinı..~tı. O :z::unan,. lngıliz mat
buatının. üzerine na.arı dikl<ati 
e: .. ,ucl .~i bu ek:>· -rde ınıdi 

tamamtanmış, ikı devlet malı ve 
nakdi kudretlenn.i bırleştırDU~
lcrıtı:r. Arttk t ranc~ ile Inı:ııte
rcn.n ittıiakı \e iş ırlıği taın -
dır. Alrnanyanın ı.arşı.rna tek 
hır devlet olarak ıWulıniı;lerdir. 

lng 1 z - l'rans12 para cephe
sin ı anla ma ve ı....xtlk su...uun 
İl.ll.f.:J.:::iınc..ın 1.1~1 ay sonraya ka
u.tr uc\.an.ı eu.ecex.tir . .1Ub•ıu ıi
rô.i.;,ı! ', .t run~ız ırangı D.l'83ın<luki 

1 
sık kambiyo kaynaklarmı tetkik 
coecekler, de: tr \"e altın n1uba
aası JU~Una.l'n ik.i memlekll-

1.cn birının naıut ihtiyalları çok 
za.) ıtıauı~ı guruıur.:ı.c, prograuı .. 
larcıa tauıl:.1.l yapılacak, nıall vo 
~tba.d.i te bır .. e.r a.ıınacak, turi 
d.gerıne )·ardını edecek, ıstih~a· 
.la\.1 çugalLmak, ith.aiatı aaıt -
ma çarelerine b~vuruJacaKtır. 

ııw ucv.ettcn hı~birı, öte ıno 
lıal>cr \'Crıp anlaşınadan baru;• 
ta.o. kreW c;temı.)tcek ,.e.)a Uiol.ık
ı .v ) upnıı) a<..-aa.tır4 Boy lece ti
Cotr• ııııerde oicıu •u cı.oı mali 
ıııuanıeıt.:ler de 1KJ. devıetin bU".i· 
b.rh:rıle rekabet etn eterınin ö
nune gc~-ilın...,,ıır. 

İkJncf devre Hk maçlarına dün üç 
stad• .. w• blrden. başlandı.. BUDJ.arm 
ara.9mda biç şüphe yok ki Taksim s1a .. 
tlmda oynanan ve senenin en ebem
ml1eUi. en cazip ve o derecede de 
ıamplJ'cma.nııı pava.ntaJı üae:rlnde te
slrll elan Fenerbah« - Galalaııa.ray 
larşdaşmas1J'dı. Llk maçlannm biriıı
d devrcsbıln puva.n cetvelinde illbı
eUiil tutan Frnerbah('e lle onu takip 

edea Galatasa.raym ilk tarvJ.4Dlalann
da •etlce blr lek colle Fener lehlne 
bltmff, tala&. bu maç maalesef unn 
uman bil' lledlkodu mevzuu olmak

tan kendini kurt.aramamıııth. i.te hem 
puvan işini halletmek. hem de ce
fell seferki dedlkodu-;.u kökür • ~o s.0-
lfip atarak iki ezeli ve memleketin 
en sevilmiş sporcu çocukl:ırınm haJr:l
ki •lft'Vrtlerlnl ve Jr.adretlerinl me:J'
dana ko:rm:ık. bakun.ınclaD da al.ika 

attıfı bir şülü Cihat ancak yumruk
lıyabtıdi. Salim bu fırsata süraUe ye
tişerek ikincl GalaL;aray PYblDl 

yaptı. 

Bu coldeo sonra tekrar Gata t:-saray 
hücamlan devam ediyordu.. Fent"r
bahçeliler sanki majliıbl1eU kabul 
etmlş cıbl ~ı 1"evı;ek tu:::.yoTlar. Bir 
türlü: rakip tazylk.Jnde..a. kurtula.mı· 
yorlardı. 

25 inci dakikada ı-erlden topu ka
pan Hakkı önüne l'Cleıtl<"rl çalımla 

reı;trek Vef"nın ikinci l'Olünü :yaptı 

ve devre 1-~ nlhayetıe"dl. İkinci dtv .. 
rede her iki takımın bütün calı!-ma
larına rağmen bu netice d,ğiı;mt"dl 

ve müsabaka 1-2 verarun plebe>l71e 
blltL 

!arımız karşllıtı otarak mu.hteUf mem-
lckell<rden ıemın oıunao•k v• pıu- Alırıan ve alıncırak 

rK, o zaı.ıana lı..a"'ar, bugu.uıı..ü 
r.,:) lÇ uzerı.ı.'.ı.Ue ka.lacak, yaw b.ı.r ' 
~~a·•·z !ırası Hu ırank 6l buçuk 
s;..u&ıw olacaı...t .. r . .üi de~iet bıri-

Inguız - .l< ransız nıalı \"t: nak.· 
dl bJ'lı i daha ıicrı g. t~. her 
ik..i memleketın i~ ıuau kayna-".· 
lan ~ue de ınU~~s.ır b.ır an
lu.şma yapWllllj ır. turoin mu
cıp oldua.ı t.azı mii ıenk mail 
1'..u.ucuu. ıka ııuLt!LJll !:ııeLVet nıs
b•ll rı nazarı ıt.bare alınarak 
&aı;,s,m d.ılecektır. bwıları t raı. 
·a Z, lngıiter 3. ni>betinJe ooi

) ccc.tıı..Lır. b1u,eui ~u'1 .lllll)Un sıc.r• 
a.ınıı.k mu ter k. b ı har"' mau-a
fmm lııg'Htı:.rc :ıoo nıılyonunu, 
t'ransa :wo milyonunu vercceli.tır 
Bn ımla.şma. harp masrafı içın 
değildir. 

ile -·~·~dtı. 
llTAT VE HALıt 

Henlmln bu en mühlm karıul:ı$

masını dbya db:ta seyredebilmek l~ln 
Taksim stadının dOrt tarafını doldu
ran meral:hlar hemen hemen on hi
ne ,..al.la.tmış, han.nm sofafll'na rağ
men Mrlbfrlne &0kulank, l>lrlblrfnl 
siper ederek tara.ftar olduktan takım
laruwt kadl'ol:ırmm Balko• kenarın
dan nasıl ok ırlbl sahaya fırlay1$1aruu 
eeıretm.tk irin sabı1'9ıı:lanı:rorbrdı. 

TAKThtLAR 
Saat lam U.3t. İki taraf oa•aya 

llnel edl!dL Mutat selamlamadan 
sonra Fen'r •e Galatasaray şu lı:a.d

rolarf:rle brı;t brpya ~imiş bulu
nuyorlardı. 

GALATASAJtAY: Ckman ·Adnan, 
Pıonık _ ~lil, Ennr. Mma - Sara
rım. J!,durl. Salim, E•lak, Saühallllı 

FENERBAHÇE: 
- Cihat - Leblp, Fazıl - E•al, Ba'.l'&U, 
Kes t - Burl, ltebll, Tqar,. Ömer, 
Melih. 

b:ı tarafla da en kovvelll ~ııncolar 
mevcut deiUdl. 

Fenerin me. hnr Flkretl, Ga.latasa
fll7111 lla meş!nır CemlIL 

İk.1s.l ete son Yuzoslav7a maclann
da sakaUandıklaTından takımlarına 

dre-1şlenll. 

OYUN J!AŞLJYOR 
Kur'&J"l Galata.ı;:ıray kaı:andı.. Ve 

b•uı:lama vnrn~unu tercih etti. Bu su
retlf" FeneTl11er rü:1:1:irı lrhleTlne at· 
mı1 buluntıYOrlardL Galafa!<.;arayın 

ortadan ,-autaft ilk hıintmlar ~aHm
te ~araflm arıtcında eridikten ~onra 
hucum !:Jt'ası Fr-nrrlilere ft-('tl. S"l· 
d l\leltb va~taı;:lyJe ya,tıltlan ı:ıkı 

hücumları Galatacaray müd:ıfllerl 

bu 
n[< Pİ tıa.ı tng dl' m edMiı:m OYUD 

çok ı.:ür'atlenıll. Ve~ o nt!'ptUe dt" ztvk
ll ehıyordu. Bu hal devr'nin ~ inci 
daltlkaıım& !tadar ·rdü. Bundan on
ra Oalata!llaray rrırJarı da açdmaya 
•e baııa- ertad n hUcum elmiye 
baıf:Jad:ılar. B-o arada o:run üratlnl 
kayb•••t7-e n iki tan.f d 1"01 :rapa
bllmtk ltıln fır ... ""llt beklJ7erek vakit 
~ınae,.. ba4ladılar. Faht bu dıır
runluk uzun sürm,.den tekrar Fener
Uln- bu aefer soldan ltavinfn ayafl 
Ue l'lfr hicmn J'apt ar. Fener ferlan
am ~afn de ayn ayn OV11n sf ~m
lerl .. cirmelerlae tmlri11. bırakmı
rordu. Bu an.da Melih Üf metrt"den 
bir fınatl dı~nyı atarak heba f!ttL 

Yeniden GalalasaTIY hücum hattı 

eanlı lııltlere ba.,ladı. 

GALA'USA&AYDI BİBİ.VCİ GOLtl 
n lluıl llaltllı•ula Fener ceza saha

smın brlclnd Fuı.hn 7aptıjı Jd:r 
fav~lil 5aWıalun ~el bir · ile mas· 
kekncn Cllladın l'af t&ratından k.ale
Ye alarak GıııJııttaı r m bırlncl colü
ni yapU. a. aoltkn llOllJ'a on dakika 
lanla Galata.saraylılar m.Ut.ma4lym 
hüeıım eUOer. J!u luyllılesı lteııdil•

rtni kurt.araa l'enttlDcr J? inci ıılakf .. 
b~a 8-lnln lllr orl2sınt Y&şar p
aol bir .-...uşla Gılat:ısaray k.al lno 
rön<lenll. Bu nrwıu OSIDaD plonJım
la kurlanı. 

U tncl utll<ada rene Fenorlller 
ortadan Tf1 ufd.an. blr hücwm. yaptı
lar. Bu iki oyuneu.n hlrlbirlne top 
vermesi Jilıiiaden 0'111>an 6ılj{aje et
ti ve h1I Cdillke.71 de !'aklaşhrdL 

Ve de:nentn aon da 11.:alarında Fe-
nttffler lıı ınd lk n birincJ ilana. 
ylm de 1-0 Fener ale hine blUI. 

fxi ci DITT~E 
İkinci dt..-re e Fenerliler ~· 

lar. Galalasaraym ilk lanlaltl da
fln1k. çalışması Bodurlnın c-üzel bir 
orta&11UJ1 ı.eba ebna.sma ebep oldu. 
Gal~ forları bu daPnık va-

9 uncu dakikada S'J;llhattlnln sal
dan sürerek avut çlzrlsf üstünden o.r
taladıfı topu Cihat ehnden kaçıTdı. 

Bu topa yetişen Saraflm ,.ava, bir 
vuruşla ücüncü e-olü de yaptı. Bu pl 
FenerlJlerl birden bire hıdandırd:ı. Ve ' 
Galatasara71n daha fazla mtidafaa1a 
eheo:unlyeı venneJerl ve .-erfde oy
namaları oyun hii.klmlyetlnl Fener
bahçeye geçirdi. Mütemadiyen Fene
rin hücumlarını önlemtk Jcin uira· 
şsn Galatasaray deransı bir hayli yo
f'\llmutiu. Fakat Fener forla.nnm ıp.h
!i ve d11tın11t o:run tanlan bil' tür!ü 
rol J'apmalanna lmkin vermlynrdu. 
30 wıcu dakkadan itibaren mütfıva
zln bir hale (lrell O)"UD leluar afır
laflt. 

f2 inci dakika Fenerin satdaa yap
lıiı ani bir akında lopu y"aa1ış bjr ka
fa vurUfu lle Faruk Fener torlarının 
tazyiki sa7eslnde keneli kalesine attı. 

Ve Fenebabçe de bu 'ellUde bir col 
kazandı. 

PENERiN KAÇffiDIGI PENALTI 
t3 üncü dakikada Fenerin ta7~Jkl 

devam ederken Galatasara1 müdafll· 
nln lopu elle çelmesi yüzünden veri
len penaltıyı Eiat. li.ka.yt bir •ııuuşliıı. 

Osmanın eline atarak bu. fırsatı k•· 
çırdı. 

Ve oywıun bundan sonraki dakika
ları da Fener hücumlarl:rle &'eçer
llen bu mühim maç da 1-3 Galatasa
raym lehine bllll. 

lstanbulspor • Hilal 
8-0 

ita maçtan evve-1 oynanan İstanbul 
spor • llilil t.alumları arasındaki o
yun İ•lanbulsporun hakimiyeti ile 
devam etmiş ve sarı siyahlılar rak ıp
lcrinl 8-0 yen.meye muvaffak olmuş
larıbr. 

Fener . Galatasaray 
B takımları berabere 

kaldılar 
Dıin sabah Taksim sl:\dında. Fene.r

babç ile Galatasaray ti takından a-
ra.<Jnda hos biT maç yapdmıştır. 

Çok ıkı bd' -;ekilde devm ~den bu 
kar"Jlaşma o~o berabere nelicelen
mı.ur. 

Fener stadı: 

Kasımpaşa • Süleymaniye 
2-3 

Fener ııtadmda rünün blrlııcl maçı 
Süleymanl.7e Ue llasımpaş.. arasmda 
yapıldı. 

Ve birinci devre 1-2 Sille,....,.Jy• 
lehine bitil. 

İklnel devttl'e Kasımpaµlılar çok 
•üratll başladıJar Ye derhal hikiın 
Vaı:l:rl"te Kt"çtiler. Ve müsabaka da 
Z-3 Ka•ımp:ışaııın ıı;aleboslyle nibat
lend.I. 

Beşiktaş - T opkapı 
3.o 

fltlncl ~n ~ta.,ıa Toı>llapı a
n.-;;"'lda yapıldı.. Dil devre •olsii.z ola .. 
ralt berabere blttL İklncl ılevı-e De
ılklaşlıların lü.knıl7etl alluıda «içti 

ve m liste üç &'Ol yapan B-.lkla$Jt
lar bu maçtan 0-3 pJip olarak a;rrı.1-
4lılar. 

Bakırköy maçları 
Diin yapılan ta.._ı'-"1alardA Ama

T11tltöy - hliklile 1-7, Ferlköy - Do
tusııora 6-7 pllp &"•lmiolerdir. 

Stad 

Kır koşuları 
htanbul allellz:n a.ianhfı tanfın

dan trrUp edil'n kır ko ularına dlin 
Şl$U aırUarı~da devam edilmiştir. Al· 
tı melre üıerlr.de yapılan büyük mu· 
sab:tk.ada birinciliil Fenerbahceden 
Rıza 1\13.ksut 20.37 dakikada almı -
t.ı:r. lliLeyin ikinci, Artin üçüncü ol
:mqlaTditr, 

3000 ru?tre 1.i.2erfude yapılan ikinci 
~oşuda Vladmlr 12.34 dakikada birin
ci, Seren lk.ıncJ, Xizım iicün~i.I ol
muşlardır. 

Talebeler arasındaki 
kır koşusu 

İıianbııl mektepleri 
tarafından taltbf''er arasmda t.e.rllp 
edilen kır lr:oşulannm lklncbl diin sa
bah Şişli ne Tufla harmaolan ara
amcb 2.500 melttllk bll" mesafe lir.e
rinde .rapıldL 

İntizam. altında, ve ht1ecanh btr 
,ekUde geçen müsabaka neticesinde 
nnat meklebfDden Ahmet bfrln('I, b
tanbal ll••ııloden Habip lltlnci, Bay
darpaş,adan Abdullah üç.ıncu olmuş
lardır4 

Hentbol müsabaka. 
ları ni:.ayetlendi 

sa m•vcudu daima talebin f"v~lrde 
tuhılaraklır. Bu arada themroiyetll 
tedhlrl~rf.m.iı:dcn biri de kaput bnl 
üıPrir.e mt-vzu cUmrü.k resmlnln ten 
ztli ol:ıcakt.ır. 

Deri 
Kösele ve umumlyeUe mamul de

ri üzerlndt>k.i. fiyat tereffüleri, bil
hassa J:ıari('len ham derinin rettril
memesl •e imali.Ha l&ı.ı.m olan kim.-
7evi ma.ddelerın fikdaıuna veya fl
yatlann yuk~ elmiş olmasına atfolu- ı 
nuyordu .. Buna g-ore aldtiımıa tt-dbır- 1 

ler ~unıardır: ! 
Ham deri ithalini lem.in mak.sadly- ı 

Je dert fabrikaları emr.nr, 15 bin lo
l'lliz llralık akreditif imkanı vcriJmlş
Ur. DIKer klmytvi maddeltr için de sı
kıntımız olm•J'acali.lır. Çünkü bu de
fa rfu;ırükt.cn çıkacak Alman ateuşe
ll mallar. ara. ında bu maddeler mev
cut eldııtu rlb~ İıırUtere, Fransa, i..
vlçre. Bel~lk:a •e Bo!la.ncladan eelbe
dllecek oıanlar için Wım celen. ak
recllbl emre imade41r. 

Bu husuta dlğ"rr bir noklaya da
llı• lşartt edr7lm.. Mamul deriler- lze
rJndekl g-ümruk re lm.le-:rf ..-en.iş a.ır 

ulspet dahilinde tenzil edilttefl rlbl 
tleTI saaa:rll Ut kundura \;3JUL3'il üze
rln~ekl muamele vtrclal ıı. :renlden 
tetkik olon11Calttır. 

Kahve 
Bu.gün elimbıde 4 O l'UVal ltabve

mhı vardır. illin•J lli.nu.a11D birinci 
Jıaftumda lrmJ bla, !f"Wba.bn •• be
şine kadar ela aynca otuz- bln pval 
,eıeeektir. Bu mikdar meml~kettn do· 
ltaz aylık L~tlyacmı ka~ar. J!u ita-
dar ı-enlt bir stok esa -en spekilla!!ye- j 

Askeri liseler ar.uında tertip etli- na lmkin vermiyecck dererrde fa:ı-
1en hentbol mWıabakalanua dün sa- c ı_adır. 
bah !;eref ~tadında devam f'dilmif ve F.sa. en alakadarlar, bu va:r.lyett öt-
1\lillle~~ Ue Denlı Useıe:ı ta~ımları ı r~ninee q>ekulasyon durmu ve ba
ka.~ıı.,~mı tardır, Sert bır ~kilde ıe- g-un lı.aft'r-:"'Yt kilo~u 110 kurula dahl 
çcn müsabaka nctice!llinde Deniz ilse- ı taJip kalnı~ta4'u. 
&l r kibııi 5-G mailüp ctmL .. tir, Bu 

kartılaşma ile nihayet bulan hentbol j Çay 
ı::ıaçlarında Kulea birinci Deniz ikin- l -- -
el, l\taltepe iıçuncU, Bursa dördi.ınc:ı Yeni l~halat leln icap eden akr~dl-
olmU$1ardır. tif, ılh ·ıt<:ıhırın emrine am ... de kt-

Emile Zola 
(Baş tarafı 2 inci sayfada) 

de 1lıne doğru .-Ldeceilm. Bir doktor 
hastasına mubt.ehf mikdar şe.keT ve
riyor. sonra bu mikdarlan hasta ü

'le.rindeki t.e.slrJerinl inceli)·or. Ben de 
blr şahsı muhtelif mubitle.rde ya.şatır l 
ve bo. muhitlerin üstunde bıraktıtı 1 
&esirleri incelerim.» 

O sırada eline doklar Lııcas'ın bir 
eseri r•~mıtıı: •Traiıe de l'heredlte 
natare.lle>l okuyordu: cTa.mam, dedi. 
ikinci lmparalorluk d'vrlnde :J'aoŞayan 
bir ailenin tabii ve SO»Yal tarlblnJ ya
zacatım.» 

Yam e •eııdlndtu balıııeltlrmelt 1-
~ln lılr de kelime Iıuldu. Maliim ya 
•iincl<ltlller kola:rea tasnif ettllılerl 

mubarrirdetı rok bahst"derler. Zola da 
lr;enılliiınln JJUüralla4 eldutanu siy
ledl. 

İ$te Iıa dİİ11!11Dee ile dlo11&on • Ma
quarb aJl6lnln tarihi meydana cel
d.I. Natürall&t Zolanın her biri bir 'l'lh 
e. er olan bu est"-rlerlnden cBoqun» 
cllye tercume ettiilmla: sLa Drbacle» 
&'f!N!k harp nı~lyatını, a-erek bu ha
leti ruhl:F" lclndckl .,k haletl•rlnl ha
rfkolide bir hantb'etıe incel.ben bir 
fiil eserdir. 

Ruslar Alman
larla anlaştılar 

<Bali tlU"\fı 1 ln<I saylado) 
Ayni zamanda iki memleket 

arasında ticaret miıbadelesinc 
ait mukavele de bugün meriye
te girmi~ •·e Alnıanya)a Sov -

hnmı~ ır, 1: akın "Zamanda fiyatların 

tamamen normallr$C('eği tabiidir. 

Demir 
'!\frmlcktUe mevcud.ı azalmış btt· 

lun;;ın d miTln uı-aUe ve iht..yaç nls
pt"linde celbi için demircilerin · ·te
diklert buhı.n kotayhklar temin edil
mlşUr. Bir taraftan yakın aamaJlda 
ilh 1 'dilecek demirler ı~in akredlUf
ler atılmış bulunuyor, diier taraftan 
K.arabuk fabrikamuın pl7asad.a hı· 
.aum rorülen haddeJe.nmı, de.miri 
maTttan f'ibaTen lstlh!io&le ta.ması. 

tlemJr flnUarmın b yakında nor
malte$meslnl temin edecekılr. PJJ'a
sadakl end~ler, şimdiden aalJ oJ
mu!i ve fiyaüar te.neuü.!c merlelmf.t
tır. 

Ç~val 
İhil1a.eımızı k.&1'1]17atak kadar ye .. 

Dl mal oelbl için altredlliner açılmış, 
ılparl"ter yapılm tır. Dlier tar.ııftan 

çuval Ye kanavicenln cümrük resim

lerinde çok &'eıı4 nispette len.Ult ya
pılarak lndlrltmesl yoluna &1dllecek
llr. Muvakkal kabul asullinü de ltal
ılaracatu. 

Bugünkü vaziyetin 

sebepleri 
Bqün memle.ketfmlzln lthali.t ba

Jı.ımındao bir ukmtı &"etirmfş oldufu 
m vdandadır, ancak bu hal llhal&tı

mı:ıı kar-lhyaeak tediye vasıta.ıanmı .. 

Bugiın ~ıkan Stad mectn11&8UllD 7e
dincı nüsha~• dü.n.ku môhim maçın 

bütün tafsil.it ve resimleriyle totrre .. 
•n yanlan n kDTVrtlf k:t lf'Ltll·rin 
lenklUerlnl havi olarak ~ılı.mqlır. ı 

yet sı-vkiyatı ve bilhassa petrol 
ve buğday sevkiyau başlamış -
tır. 

an olmamasından deiil. tthalit tica
r lmlzln eyluld•n b•rl tahalS1ll o:ı

ilen yrnl vaziyete kola,-hkla lnUbak 

edemtmesJadt"n doimu tor. Takas Jl
mitf'din bqün elinde i a-lltered«- 500 
ha.n, .. tnt:treha.na-eablu memlek.ellcr

d•n lthalit için 400 bin ve ılltcr 

men tkfl'Uerde de talı:rlberı 100 bin 
•lerlinı iti Iılr mUyon slerllnre 7akuı 

t.:.db rler 
Aldı&ımı~ ve bundan sonra aJ.aeatı-

mu &.edDlJ'1e.r u •e-kı.J.de huüaa. ec!.i.le
bilir: 

ı.ııaıaıw ilitlyaç ıı; tcr~ı 4övla 
iLb.alaı.çıı.arm emTute anude bulwıdu
rwaca.k. \'e i..b.U.ya(t 1"oruJ.d.ü.kçe pqi.n 
t!'d..ye ma,kamınd.a olau akreditif ko
laylıkları ı(O.sLerilrcek.Lir. 

Hunun mu.k:ıbil..ude ınıaıatamu:. 

devlet mura.bbesi altuula al.ik:ad.ır

lo...ı.ı.ı ".u:uu.ı aetueceli tetekltulJer 
vasıla.siyle. 7apılacaiuuia.o. l>Ua.kende 
flyaUarm ı.zamilerioi &.bpJt etmek 
lm.k.4'.ıu t"lde ed...lmiş buhmaca.IUır. 
Ç.ruku bu sureıte ltl&alat il peralleıı
de n.rasLDa ılrecek speL..ülitOrlerin. 
rizltnmesine meydan verilmeı:nft o
lacakh.r. 
Yakın bir aamanda. kapu.t a.esJ., kö

sele ve mamul deri. evval •ü.mriilc re
simleri tem.il tdllec:ck.Ur 

Bir tanrıan l>Jebl li..arşı.lı.Jacalt an 
trmfn olunmak ve piyasa zorlukları
nı ırJdenne.k ı-lbi ticari tedbirin ah
mrkrn. dlier taraftan eok :rakın aa
ma.nda. plcat"ak satahlyet {(anunun
dan sonra 4aba '1ddt>Uenmt"k üzere 
kuvveW bir fiyat mura.l;abcsl ve de
vamh bir kontrol her ıaman pfya.u
da kendisini gösi<"Tecektir. 

TuttufDDJuz yolda neticeden emin 
olarak yürürktn, mak...11;a.dımıu ve 
hedefterlmi.ıf cok iyi kavT&tnLf ol
duklarını kabut ettliim ithalat tacir
lerimizin ve perak.endecllerln bukü
m"tr" iş blrJltl yapm•mayı arz• vr ~fd. 
detlf ıe.dbfrlere lüzum &'Ö•derm.Jyr<"~k 
lftkilde hareket rdeceklt"rlnden .U,phe 
etm .t istemlyorum.a 

--<>---

Rtızveltin 
sulh teki.fi 

(Baş taralı ı. inci ,,.~rada) 
müşabehctlcri na:Ları dikkati ce\
J,cyıcıni~!l. 

llu ıuu•abeheti P"paoın zorba
lık siyas.tıoi tenkit eden söz!t'· 
rındc H! sulhun ancak k!içük uıil 
lcıllfe istiklal ve aşomak hak
kını \eren bir sulh olma ı JOıun
daki süzl~rinde de buluyonıı. 

n;naeualeyh zamanı geldikte 
d._·aııılı ve ndil bir sulh yapma
ğa çalışmak üıere Papalık nez. 
üinc miiınessil tayin eylcnıesi 
sevinç1e kar ·ılanmı tır. Bu ma
kama tayin edılen Taylor Fran· 
s•da. pek iyi tanınan bir zattır. 
E'ıüıın'da toplanmış olan ıııuha-
cirler komitesinia reisliğini ya
pıyordu. 

Taylorun ifa etnıi oldup bu 
en son va~üe Ruzvelt tarafin -
dan Papaya gönderilen mektup• 
t•ki bir parça ile a_lilkadar &örü
lüyor. Çünkü mezklı.r mektupta 
ileri mühim meselelerin mevzuu 
bah olacağı ve vatanlanndan ko
vulan milyonlarca insanın mu
hacereti ,·eya memleketleıfoe 
dönmesi lazım geleceği derpi 
edilmektedir. Öyle anlaşılıyor 
ki, Ruzv it daha imdiden bu in
sani esere iştirak etmeyi düşün
mekteı!J. 

Garp cephesinde 
(Baş ı. rafı ı lnd sayfada) 

kollarının fanliyetini lmkinsız 
bırakmıstır. 

Herhalde tayyareler bu ~is ta
bakası içinde yükselememiş ve 
hava faaliyeti hiç olmamı tır. 

Pari•. 24 (A.A. I - 24 Kanunu
evvel a! .;,m tebliği: 

1 

Cephenin heyeti umumiye in
de bu gün sükunetle geçmi..ti:r. 

1 

Berlin, 24 (A.A.) - Al=ın 
ba kumandPnlığının t bliğf: 

Gnrıı ttphrsindr gündüz .ıı

kür.et•e g~miştir. Alman hava 1 
kun'etleri dün de şim lı Fran
sa üzerinde yeniden ke:;if ucus-
Lırı yapmışt.ı.r.. 1 

L .. r.nc...cn, ı tt;uı-*'.1t.ri kadar frank 
'ela ster.ini hep bn be.ap üze
r.ne alat..:a&lardır. Bu anlaş.na, 
ht!r ı~.• mem .. eketin müstı;mteke 
\·c aoIDJn)·oıu.arına da şa.Jb.I•dır, 
yalnız Kana.da müst nadır. lu
g • .ıtere \C J:or ... nsa. h~çoır ciuv.z 
JJ.ruam&?Jcsinc )uzum kalmadan 
b1rib1rlerınin paraıarile alL.Ş ve
rış )apaca.k.laraır. Fransa, l.ı .. n -
dck1 lugilız lıralarile attıkları 
maıların sterlınle ödenrneıııni ka. 
bul eden bazı Cenubi Amerika 
ıu .... .ı.uı ... -t:U~ı .u.ı..o~ t.aat IKı para
lan lı.uılanabilecektir. 

Para cephesindeki iş birliği, 
iki mem.eı..et arasındaki itho Lal 
•e ıhracatı da koJaylaşhnp artı
racak, iki taraf karşılutlı ıhti)aç
larını daha kolay, daha ~buk 
ve daha bol temm edeceklerd.:r. 
R:ribir.erinin >tbalauna karşı, 
yeni tahditler koymıyacaltlardır. 

lng ıten ve Fraasaı::ın ıı. J<.a 

memleketlerde, bilhassa Ame -
rikaW. yapacakiarı alış verişler 
içuı lüzumu olan tlolar Te a.ıtına 
&eliıace, bu lımusta da lıir anlz -
ma yapılm.ş ve iki memleket 
arasıncıa •nasa1et daires...nıle tak
sim• prens.pi kabul eılilnıi~tir. 
Anlaşmanın bir moddcsi de, 

her iki "taraf hazineıcriııin sık 

1'"rcnsız !llaliye Nazırı, Fran
sız webusan meclisinde bu mas• 
ra ~ın ııeler olduı;:ıwu izah et• 
IW.ŞLU": v ... ı de -.etlen! lap.la
cak ali yardl.llliar, Fran.aüaki 
Leh ordusunun tahsisatı, bir 
aıemlelı.et i>tihsaliılının Alm~n
ya)·a ı:ıtmes.ne llllllıİ olmak iç.n 
Lti..n~arı satın alıp )'ransa ve ın ... 

llereye ithal etmekten müte
..-eı.l.ı.ı faıia maı.r.J gıbi abıu.ıı.a 
mııı.rr.Iıarı, uzak cephelere yapı
la<·ak ·keri seferler için harca· 
nacvk paralar ... 

lnı;:.Lz ve Fransız gazeteleri 
bö) le bi:r mali tesanüdiın, bu ka
dar sıkı ve kayıbJZ şartsız nak
di loirl.iğin taı:ıhte e i olmadıgı· 
ru yazı}·oı, hu anı mayı, i..ı.ın 

bir mali ve nakdi ıtlı.Ca.k addedi· 
yorla:r. Hakikaten de öyledir. 
Harbin v zaferin en büyük İl• 
millerinden biri olan par.ı kav· 
vetJeıi de, •skeri kuvvetler ıi· 
t.i b.rleşt.rmek ve bir pye uj;;u
HndJI bir elden idare edilmek!& 
aoıı derece mülıia bir i lıiriği 
yapıJnıı~tır. Bu maii ve nak.dt 
ittifak, İngifü ve Fransız İnıpa
ratı ~' uklannın Almanya kar• t· 
auul.ııki müttehit kuvntini bır 
kat daha arlırnuı;tır. 

AnİDİN DA VER 

Finler bütün cephe
lerde i erliyorlar 

(Baş tarafı 1 ınct sayfada) 

kıtaatı bazı kc~if hareketlerin -
de bulunmuştur. Bu kıtaat du -
man hatlarına doğru bu.kaç a
kından scnra mcvzılerine avdet 
ev .. eıni tır. 

1 
Mu.blm :tıid.bıeltt ora.aa tır~ ?\fub

Wlil mmtakalarda llava muba..rebele
ri cereyan etmış.. duş:nıuun 11 iay7a
reı;;l dwıurulmWJlur. 

• 23/U gecesi düşman Kırk~ja
l'?\"İ \C l>unnusjaer\.ı arru.ınu.u j .. 
ki defa taarruz etm; se de tard 
olunı!l~tur. 
Aglaıacn ide Finlandiya ileri 

har kiıtı de\ am etm~kteair. Fin-1 
landiya kıtaatı Suomisalıni ile 
Raata arasında Aittojoki') e var
mıştır. Diı ı•ndan iki taak ıoo 
atlık. bir k .ıle. hirka kamyon 
ve :! taıık dafi topu iğtinam o
lunm tur .. 
Şimal cephesiucle F1ıılandi. a 

kıtaatı S..lla'ya yalJapnakta • 
dır. 

Denizde düsman faaUyetini 
küçük gemiler! k il e neza
ret hare.katına inhisar etti.nni • 
tir. Sovyet tayyareleri L · · to 
bataryalarına taarruı e lem.iş -
tir. 

Havada, dü maıı Abo ve Kok
ta ile Eckenaes mıntakasını bom
bardıman etmiştir. Rus tayyare
leri sivil halk üzerine mitralyöz a
t i açmış.'a da ölen yoktur. Bin
nefis ccph de havanın güzelliği 
dolayıoile bilhassa Karelide tay
yare faalheti pe.k çok olmuş -
tur. Cereyan eden birçok hava 
muharebelerinde Finlandiya av· 1 
cı tayyareleri düşmanın sabit o
lan 14 tayyııresiıi düşürmi~
tür. Biz iki tayyare kaybettik. 
Ku tayyareleri bilhaı;sa bom • 
bardıman tayyareleridir. 

Heblnkl U (A.A.) - laıalde SoT
d ltıtaau Petsamo'dan ol.ede ricale 

devam •lmekledir. Bu rical bu aabalı 
Uha buylik bir sürat. ahnıatır. ltus· 
hr s.ımljarvl.71 de tabll7e etm41er
dlr. So• etler bir balta evvel kanlı 
feılaürlıkL&rla ele r•çlnnlf olduk.lan 
bütün kuvvetli me\rıtllerl ba. suret.:.• 
lahll • elmlf oluyorlar. 

Finland.b"aWar Salla elvan.""ıda pek 
~ok pnlmet almql:ırdır. Bunların a .. 
raqnda ,-ıiınl;1. aa.k.U v.ı. ıtab.rı, pet
rol drpoJarı, bir ('Ok portaU! modern 
radyo LUasyonlan ve harp levazımı 

nnlır. 

1\leslt • u (A.A.) - ıs lı D• 
ffftl lebllfl! 

Bel inlti, U (A.A.) - lddttli kar 
rırtmalan, Fınlandiyanm tlııul lı;~p

Jcrtnden karma karışık. bir baldr. ri
nt dınf'ktt" olan .~OVJ'f't k.ıtaa ının he. 
zlmttni bti5bULün vall.lmıe,ttm kte
•tr. I-'ırtıDalar. ıu•r turIU 'csaiL ve i
aşe maddl"ltrind('n mahrum olan bo. 
lutaatın '"rk bududu ıarllll3 le ken
dllcrlne lizım mevaddı alm3.b.rı l.m.
kinını ortadan kald&rnıakt.adır. Ffn,. 
la...ndiyalıJar. F'wlandiya • Norveç hu
dudundan çekilerek timaJ buz okya
nosuna. yüz kilome-tre mesafede kain 
KoJen.iuı:I kasabas.uıa vasıl olm.ut 
olan Sovyet lutaaiını takip elmeltle· 
cllrlcr. 

Sevyork, 24 (A.A.) - Eski cıım. 
lııu..r rctsl Hoover. Finlandiya.ya. yüz• 

bin dolarlıt tltlnoi bir çek ıonderm.lt· 
tir. 

İngilizler ma yn 
döktüler 

(Saf taran I. inci sa)'faıla) 
lik dairesinin, İngiltere ve İskoç· 
ya •ark sahilleri açığında, mayn 
tarlaları ,·ücude getirmcğe ka
rar nrdi~i bildirilmektedir. Bn:ı
kaca ilan yapılmaksızın üç mın
takaya rnayn dökül ·~ek_tir ve ti· 
caret npurları, bu mıntakalara 
ıPrdikleri tekdirde ber türlü ha
ar e tehlike<ien kendileri me.'ul 
olacaklarılır. Tebliide. Alman -
Yanın şimal deııizinde Britanya 
sah.illeri açığına ve kara suları 
harkine ihbarsa olarak. mıkna
tıslı maynler döktüğü hatırlatıl· 
:maktadır. 

Brüksel. 24 ( A.A.) - Belçika 
halık~ ırcmilerinden birçoğuna 
hafi! topl::r ve tayyııre dafii mit
ralyoder konulmu tor. Bu tesli• 
.ıat, ~erseri mayıı!eri tahrib~t -

a:eğe. hu gemilerin lıulıkçı ka
yıklanna refakat etmeı;in;ı, ve 
kara sularında Belçikauın hukn-

UDD riayet edJıncsine medar 
olaatktır. 
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Ortada yalnız bir cellôt kütüğü ve 
bir de cellôt satırı vardı 

- Hayır ..• Diye bağırdı. .• Ha
yır ... Zaıf olmıyacağım ... Başla
dığ.m işi sonuna kadar götüre
cegım ... 
Kapıda nöbet bekliyeıı köle -

Jere doğru yürüdü: 
- Bana şimdi, derhaıl: Mesru

cu çağırın ... 
Emrini verdı. 
Biraz wnra Mesrur içeri gir

mişti. 

Halife celladına şu emri veı-
dı;, 

- &.rayın bahçesinde benim 
qadırımm etrafına nô betçıler 
ikame et.. Sonra doğruca Cafe· 
rın sarayına Kit. Onu benim da
vcı e.ugımı soy.le, beraber al ... Sa
raya l(Ctir. Bahçedeki çadıra sok 
Vl' orada baş;nı kes.. Kesik ba
şuu da bu gece muhakkak ba
na gelir. Fakat dikkat et. Ted
bir>1i ol Cafer aki.lıetinden asla 
şüpheye düşmemeli ... 

Mesrur, bu emri aldıktan son
ra sessizce boyun kırarak hu -
zurdan çıktı ... 

Cafer, Harunürreşitten aynl
dıktan sonra keneli sarayında ve 
ha..eminde cariyeleri, sazende -
}eri arasında eğlenceye dalmış
tı. 

(Ebu zahir) adlı ama şair ve 
mugannisi de beraberinde idi. 
Eiileniyorlanlı. 

Bu sırada Haruniırreşidin bir 
kölesinin geldiği haberi verildi. 

Cafer köıeyi huzuruna getirt
ti ve Halifenin ne emirleri ol -
dultunu sordu. 

Köle: 
- r a Cafer, dedi. Emirülmü

mininin selamlan var. Bu gece 
~ana kamı eğlensin, zevk etsin, 
benim gönl'üm böyle arzu edi
yor, buyurdular .. 

Halifenin bu fazla iltifatı Ca
feri endişeye düşı.irdü. Maama
fih Harunürreşidin emrini ifa 
için ef!lence meclisine daha zi
yade şiddet verdi. Fakat içinde 
kuvveıli bir his bu "ecenin hiç 
te kendisi için iyi olmıyacağını 
anlatıyordu. j 

Ama şair (Ebu Zahir) e: 
- Bana bir şarkı oku.. 1 
DedL Ebu Zahir yanık bir ses-

le (ölüm insanların, lnsanlann 
zannettiklerinden çok daha ya· 
.k;ndır) diye başlıyan hazin bır 
şarkı okudu. 
Şarkı henüz bıtınişti ki, Emi

rülmümininden bir kölenin da
ha geldiüini habeı· veroiler. 

Cafer bu kölenin de huzuru
na getirilmesini emretti. 

Fakat gelen kölenin selamlık
ta vezir Cafere intizar ettlkffii 
öğrenince sordu: 

- Bn kölenin ismi nedir? 
Ceva;ı verdiler; 
- Mesrur ... 
Cafer, birdenbire sarardı. 
Yüzünün böyle sararmaSl, Ha-

runürreşidin kölesinin gelme -
sinden ziyade bu kölenin Mes -
rur olmasında idi. 

Tecrübeli Vezir, köle Mesru -
run ne gibi işlerde kullanıldığı
nı pekala bihrdi. 

O '7ece birkaç defa Halüeden 
adanı gelmişti. 
Bunların hiçbiri Caferde en u

fak bir endişe uyand.rmadığı 
halde Mesrurun gelmesi ona ü
mıt etmediği bir tehlikenin ko
kusunu hissettirdi. 

Hele ama şair (Ebu Zfıhir) in 
son okuduğu şarkı Bermeki ve
zirin bütün sinirlerini bozdu. 

.Sırtındaki cümbüş ve eğlence 
zamanl<ırında giymiye mahsus 
olan libasını çıkardı. 

Resmi elbisesini giydi. 
Beline bir kılınç kuşandı ve 

seJ.amlılt dairesine çıkt:. 
Mesrur, onu burada bekliyor-

du. 
Cafer, kaşlarını çatarak sordu: 
- Ne haber ya Emir kölesi? 
Bu hitapta ayni zamanda bir 

hakaret te vardı. 
F•kat Mesrur, kinini içine a

tarak soğukkanlılıkla ve hür -
metle cevap verdi'. 

- Hayırlar ya Cafer .. Emirül
müminin şımdi derhal sizi gör
mek istiyor .. 

- Daha biraz evvel huzurla
rından ç.ktım. Şimdi böyle ale
lacele davet etmelerinde mak -
sat nedir ki? 

[Arkası var] 

Teknik okulu satınalma 
kom;syonu başkanlığından : 

l'ıldu.da bulanan otulumu.z kal Jrifer dairesi için luıumu olan (260) 
ton Karabtik koku artnam«-ıtl mu~ibln ~e 26/12/939 tarihlnr rastlıyan salı 

rünü saat 15 te Gi.i.m.Uşsuyunda ktpla.ı ak olan komlsyonumuz buzorund°' 
lbalesl :rapılmak üzere kapalı zarf w;u.ü ile ek.slltmeye konmuı,tur. 

Kömür"iln tahmin bedel! 7345 ve ilk temlnaı 550.89 !!radır. Şart.ııa

me1i ıönnek ve ilk Wminaı yatırmak l!UyenlerJn eksiltmeden bir gün ev .. 
Vf'hne k&dllf' okulumuza ve eksiltme r.inü de Yüksek l\lüheodi~ l\lrkteblne 
ıeımelerl 

2490 aayllı arttırma. eks:Utme 11.anu'.'lunun ta.rlfah dalrMlnde tanzim edi
lecek teklif mektupları ekslltme mekt Jpları ek~iltmeden blr saat evveline 
kadar komisyon ba.'jkanhiına makbu~ mukablllndr verllf'("f'ktlr. Po..tada vil• 
iti olacalı. tuhhur mauret kabul edll:nn. 00240) 

İstanbul Mıntaka Liman Reisliğinden: 
Ahırk:tpı önünde bat.ık -."1a.ri Vat anoa ve Jhydarpa'fa. ~lendlretı açı

trı:da. batık «ll:ırgariba ismwaekl ıkı \'apurun enkaı.111111 lhra<'ı suretiyle 
limanın temlzlettlrllmr-sl ayrı. ayrı ve kapalı urfJa. eksiltmeye kouulmu"ttur. 
Ma.ri Valyano v;.puru enkazının lbrarı tahmin bedeJJ 15.000 con b~ bin• U
ra ve yüzde 7.5 teminatı muvakkat.esi 1125 Ura ve M:ırg.:ırit.a vapurunun en
ka:tınuı tahmin bedeli 5.000 ebet bina yüzde 7.5 tem:nah muv:ıkkatf'~I 375 
llrathr. lf:ıriva1:tano vapurunun ihalesi ı&/lZ/939 perst>mbf' cunü. saat 15 de 
'le l\farcarlta vapuruinın da aynı elin saat 16 dadır. 

Talip olanların tt>mlnat makbuz veya banka mektuplarını Vf' diğer mali 
"' tıcan vesaiki muteberelerlnl ve bu ı ·rrdr ehliyetli olC:uklarına dair 'lü
uakalit Vek:iJcUnden atınm~ ebliyetn:ımrlerlyle blrllktc tekit v:ırakala.rmı 

2490 nunı.:t.rah arttırma ve rksUtme ve ihale kanonunun 32 inci maddesi hü
kümlerine uyıun olarak k:ıpah ve mülttirhi urflar lhalf' !"aatlerlnden birer 
saat evYe1fne kadar Galata nbtımı il.ı"'rlnde mmtaka liman rrlslftl bmasın
da. miileştkkil komisyona vermrlerl. V • ,artnameyi cörmrk Vt' atmak lc;U .. 
yenlerin btrıün İdartt f!lJbf'slne müra·.a:ıUan Uöıin olunur. (10320) 

D.&ı.GA VZVNLUCU 

......... , ... ff ........ 1 

.A.P. 31,79 m. 9465 Kes. ıt Kw. 

llH m. 134 Kes. 1%0 Kw. 

25 1. kanun Pazartesi 
Saat l 2.30 Proıram ve memleket 

saat ayarı. 12.35 Ajanı ve meteorolo· 
JI haberleri. 12.40 Türk mtızıtı (Pi.) 
13.30/H.OO Miu:llt : H..til mütllı (Pi.) 
18.IO Prosram. 18.85 Memlelld ııaat 
uan, AJans Ye meteoroJoJl haberle
ri. 18.26 !llüaik: Racb'o caa ork..Ua-
11. 18.08 Kon-: (Ormanlanmw 
laıııyalım ve koruyalım). 19.15 Türlı. 
mü:ııfl. Çalanlar; Vttiht", Fahlrr Ft"r
ıaan, Reşat ı:r~r 1 Cevdet KozaJla 1 -
Okuyan: Semahat Özd•ııseı.. l - Bl
men Şen • Besıenısar prkı: (Derdi
mi ummana dölılöm). 2 - Şevlı.I Bey 
• Hicaz prllı: (Al eyle mcwn). 3 • 
Relik Ferııan - Hlcu ,arkı: (Ey be· 
nlm sonca aWwn.). 4 - _ • Ki.faz şar

lı.ı: (İndlm yarin babcalne). z - O
layan: Radıte Erıeıı. 1 • _ - Şehnu 

prkı: (AçıJdJ Dtvbahar bir sonca 
l"ÜI). 2 • Sadettin Kaynalı. - Şehnaz 

ııatkı: (Dalda bir ishak öler), 3 • Şem
ıteııın Ziya - Hlca& ı>arkı: (Kim tıenl) 
4 - Şemsettin Zl1a - Şehnaz pr.kı: 
(Dcnizln da.11"a.sın1 bekJJyoru.m). 3 -
Okuyan: l\lu%a.ffer İlk.ar. 1 - Ferah
nak J)(' revt. 2 - Ztkil Dede - Frrah
nak beste: (Söyletme beni canım e
ftııdfm). 3 - Lemi - Ferahnak şarkı: 
(Len:ın ediyor). 4 - M. İlkar - Fe
rahnak şarlu; (GöıJerlm ilan afh7or) 
5 - Şakir Ala - Frrahnak yürük ı,e
mal: (Bir dllben dll dü tu lıl mah
bubu dJJimdir). 20.15 Kono")ma: (Ter
biye). 20.30 Türlı. muzltl: Fasıl bey
ell. ıı.u Müzik: Küçük ork'>lra 
(Şef: Necip ~km). l - Mottna: Pot
purl Z - "1oussorıslly: İran dansı. 3 • 
Anton Robbtsteln: Feramors opera
sından bir parça. f - Czemlk: Raks 
eden llalplu. 5 - Rebllıoff: Romans. 
1 - Sappe: Maça kızı operasmm u
vertürü. 22.00 Memleket saaı •J'&n, 
AJan.s haberleri; Ztraaı, Esham - Tah
vili!, Kambiyo - Nukut borsası (Fl-
7at). U.28 Mözt.k: KUcük orkestra 
(Ynkardakl prosramın devamı). 22.35 
Müzik: Sdubert - Bitmemiş .. nfonl 
(Pi.) Müzllı: Cazband (Pi.) 23.25/23.3C 
Yannkl prorram ve kapanış. 

ANKARA 
23· 12 - 939 

Kapanış 

1 krllı. Ut 
100 Dolar 'B0.38 
100 Fraıık Z.9775 
108 Utt\ 6.7• 
100 isvıcre Fr. 29.4375 
ıoo Florin 19.2520 
luo Raylşmarlı: 

100 Belıa 21.8325 
100 Drahmi 0.9'l 
100 Leva 1.6025 
100 Cek kronu 
100 zıoıı 

100 Pencö 23.4875 
ıoo Ley 0.97 
100 Dinar 3.175 
100 Yen 31.225 
100 İsvre Kr. 3l.0975 
ıoo Ruble 

ESHAM V>; TAHVİLAT 
1938 yüzde 5 llır:ımlyell 19.35 

Şehir 
Tiyatrosu 

TEPEBAŞJ DRA.'11 
KIS:\llNDA 

25/12/939 Pazartesi günü akşamı 
Saat 20,30 da 
YELPAZE 

* İSTİKLAL CADDESİ 
KOMEDİ KISMINDA 
25/12/939 Pazarte. i gtinü akşamı 

Saat 20,30 da 
İKİZLER 

IKDAııl 

Diş Macunile 
Fırçalamalısınız 

Çünkü: 
Bir defa fır><;aJamakla di.Şler te

mizlenmiş olmaz. Altız gudde~e
rinin ve dahili uzuvların müte-
911adi ifrazatı, dışaroan mütema
diyen alman ecnebi maddeler, 
mikroplar, yemek, içkı, sigara 
vesaire, dişlere, diş e~lerine bin 
tıir mikrop aşılar, arızalar husu
le getirir. Bunlar l\ı;riJ..e birike 
nihayc1 dişleme çürüme, etlerde 
Ut,i11;ınlar b· •!ar. Artık ft>laketi 
önlem~k ve durdurnıak ~iiC'tiir 

Vaktinde ihtiyatı 
elden bırı:ıkmıyarak 

dişlerinizi 

Sabah, öğle ve akşam her yemekten 
sonra günde 3 defa 

RADYOLİN'Ie 
Fırçalayınız. 

Gümrük Mh. Gn. K. lstanbul Levazıın 
Satınalma Kom:syonundan 

Amirligi J 

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

2 - Tamamının muvakkat teminatı 22 lira 50 kuruştur. 
3 - Eksiltme 2/2. Kiinun/940 çarşamba günü saat 14 ted2r. Ek· 

siltme İstanbul Galata Veli Alemdar Han İkinci kattaki Satınalma 1 

komisyinunda yap:lacaktır. İsteklileıin teminat makbuzunu o gün j 
komisvôna vermiş bulunmaları. 

4 - Evsaf ve şartlarını ve teslim yederini öğrenmek isti\yen-
lerin hn gün koırisv"na ırüracaatlan. (10436) 1 

iSTANBUL BELEDiYESiNDEN li 
Gôrülen Jüzwn üzerine Kadıköy ls~ele meydanı, Acıbadtm, Çamlıca kız 

lisesi arasında lkl otobö~le ld.:t.rf! edllmt>k üzere bir otobuı& ıtrvlsl ihdas e
c:llmnil kararlit mışhr. 

Burada otobm l•letmlye talip olan 'arın tasarruf vedkası ve ücrel tarife
si rapU,d<rek istida ile nihayet 29/12/939 tarihine müsad.I eııma «ünli ak
p.mana kadar Belediye riyasetine müracaat etmt'lerJ ilin olunur. 

(105(5) 

-
"iAK .... ve HA'/' • • 

25 iiirincikc'lnun iNHiSARLAR 
PAZARTESİ 

Hicri 1358 Rumj: 1355 Cln.:,i 1\-IJkdarı 
12 lnc! ay Gün: !59 1. Kanun 12 

Zilkade 14 Kasım: 48 
l~arn al;Lt 2460 

Güne~ 7.24 Ak~am: 16.47 
Ecza 107 

ö;;ıe 12.14 Yatsı: 18.24 
Alatı fenniye 92 

İkindi H.36 İmıt3k: 5.36 Alih fe.nnlye 111 

t5 - BtRlNC.IKANUN 1939 

------

BAŞ, Df Ş, NEZLE, GRiP, 
ROMATiZMA, 

ve bUtUn aörılarını derhal keser. 
LUzu,-unda gUnde 3 kate alınablllr. --------·---

•.~~~~~~~~--,....~~~~~~~-· 
o. Oenizyollan u. Müdürlüğü ilanları 

25 Birincikanundan 1 lkincikanuna kadar 
Muhtelif ha~I r ı kalkacak vapurların lalmlerl, 
kalkıtgUn ve ı • ~larl ve kalkacakları rıhtımlar 

Karadent& balllııa 

Bartrn hattına 

İzıııll hattına 

Moda.oya hattın:ı. 

Bandırma hatim& 

ıtarablca baltını 

İmroz hattına 
Ayvalılı. haltına 

İzmir ilür'at hattına 

M•r;ln haltına 

NOT: 

- Salı 12 de (E~e), Perşembe 12 de (Aksuı, 
Comariesl 10 da (DDJDlupmar) ve pazar 16 
ela (Ankara). Galata nhtımından. 

- Sah ve Cumarleıl 18 de (t}J•en), Sırkect 
nhlımmdan. 

- &lı, Perşembe ve P .. ar 9.30 da (Utur). 
Tophane rlhtımuıdan. 

- Pazartesi, Salı ve Pazar 9.$0 de Çarşamba, 

Penşembt- ve Cuma 15 de (Mara.k.az). Cu

mar\esl ayr.ıea 13.30 da Sııs). Galata nhlı· 

mından. 

- Pa.r..arie111, Çal'lj"-mba ve (,"Uma 8.15 de (Sut1). 

Galata nhtmuudan. Aynca Carşamba ve 

Cnmarlesl zt de (Anl;ılya). Tophane rıhtı· 

mındu. 

- 8.a\ı ve Cuma 19 da (~f"'.''&r) . Tophane 
nhhmmdan. 

- Pa:ıı:ar 9 da (Bursa). Tophane tıbtımındao. 

- Çarşamba 15 de (Kemall. Cuınar\esl 15 de 
(Saadd). Sirkeci rıhtımından. 

- Pazar 11 de (Kadeq). Galat ... nhtımından. 

- Salı ıo da (Etrusk), Cuma 10 da (Çanalı.-

kal•). Sirkeci rıhtımından. 

\'apur ,;efrrlırrt hakkanc!a hl!r türlü malümat a"tuta klrfnn numara. 
l:uJ j•:!.ıh Ar-e~lerimııtden öirenlleblllr .. 

Galata Baş Acenle!!jil - Galata nhtımı, Limanlar Umıım 
~lüdürhıiU binası alt•nda 42~&! 

Gal•ta Şube • - Galata rıhtımı, J\Jıntaka l.ıman 

Relr-Jıll blna.~ı altında. 4.013.3 
Slrll•cl » • - Sirkttl. Yolcu ...alonu 22140 

(100114) 

-. 

UMUM MÜDÜRLÜGÜNDEN 
Muham. Bedf"J % 7.4 'te:nl. Ek!liıJltm.-nin 

Lira Ki;. Lira Kr. CllDU Şekli Saati 
-

Adet 2518 76 188 21 f/l/940 Aeı• ıs 

Adet 494 85 37 31 • • 15.30 
Adet 2623 65 196 73 • • 16 

5890 tU 81 - Pazar 16.~fl Kalem - • 
- HAVA VAZı\t . 

. "Ti - Kırılı. plrlnç 106 Ton 9010 - 675 - 5/ » • 15 
Yf'ŞJlköy mrteoroloji btasyonun

claıı aldıtıuuz maliımata &"öre; hava 
:ru.rdUJJ Ka.radeolzin şark kısımlariy
le doio Anadoluda bulutlu ve mev
zii yaic:-lı. dıter bölırelerde açık gcç
m.ıı, rüz&i.rlu Karadeniz kıyıları, 

Trakya ve Eg-~nln şimal kı~ımlarında. 
C".f'nubi, dljer bol&eleordt>- umumlyeUc 
ıtimali isUkametle.n orta kuvvette es
mişılr. Dun istanbulda hava az bu
lutlu ıeçmı!J, rüzgir cenubu carbi 
tstikamellnden saniyede 2-4 metre 
hızla e"Omi~Ur. Saat 1·1 de hava taz· 
ylki 1024,; mlllbardı. Suhunet en 
yük~k 8.6 ve en dü.şuk 3,5 santigrat 
olarak kaydedilml!-illr. 

Kamyon 1 Adet 3150 - 238 :ıs • a J6 
1 - Ş.ı.rlname ve evsafloı gOsterir müfredat Jtsteltl'f muclblnt'f' muhtelif tarihlc-rde ek!dltme7t k•mup da taltp 

r.uhur etmiyen malzemr hlzalanndakl usnll~rle satın alınacaktır. 

D - )luh.unmen bedelleri muvak'<ai trmlna.tlan, tksiUmt' ve pa:aarhk it.inli ve hııLatlerl bi:r..alaruıcla. yazılıdır. 
m - Ekı;lltme ve ı>au.rhk Kabatalfla Levazım ve mubayaat şube<slnde'ti Alnn 'komt"tyonunda :r-•rı1acaktır, 

iV - Ll~telrr ve şartnameler her eüıı sözü ıeçen şubeden parasız almahlllr. 
V - Ali.tı fenniye listelerinde cö t.ertleJJ ltataloC" numaraları sade(e aıe·ın tip ve evsafını (ll:-ikrmekte olup 

••rLn:.1.me makammdadll'. Başka marka'.1.r dil "\'erJleblllr. Bu busuı;ı.. Kabalat~a fa.rap ve kimya Jıi.boratuvarı şube· 
sinı· müracaatla daha fazla izahat aJuı.\bilir. Bu L1 lffo pazarlık l"ti.niindrn ev-vet fenni teklff meoktuftl:.tn mezkiar li 
boratuvar şubesine vrrilmelldlr. 

Vl - İıo;tcklilerJn pazarlık lfln ta.vln edilen &ün ve saatlerdf' yüzde- 7..5 cü:ve.nme paralarlylr blrllkW yukan· 
da adı Ctfrn komisyona. rtelmtlerl. cl0630• 

ı..M.Dunl MümessW ve Nejrlyat Dl
rd<<drü: A. Naci, Basıldıiı Yer: 

Son l'eı.rı>f ııasım.v1. 

FOKER Traş tıç<k~arı 

'.=.:~==================================~ 

Di nyanın en iyi traş 
bıçaklandır. 

J.IAZRETI 

UHAMMEf 
Yazan: Ziya ~ akir 
Bu sıralarda (M~hacirin) in 

kalbler nde vatan hasreti art -
t kça artmıştı. 3ık sık (Mekke) 
de' bahsedıyorlar, eski yurtla
rına kavuşmak için ıçlcrinde bü
yük bir i tıyak besliyorlardı. 

Bu sırada, (Bcytullah) ı (Haç) 
etmek •r f rz olmuştu. (1) Viı

k:a muhacırin ve eshaptan ba
zılar ticar t mak;at ye bahane
silc (Mckkc) ye gı\\ıklcn zaman, 
Beytullahı ziyaret ediyorlardı. 
Fakat bunu y-apmış olmakla, yal
nız eski bır adet ve an'aneye ri
a et etmiş oluyorlardı. 

Fakat, (Haçı in farz olmı:sile, 
art k va1:ıyet değı;;mişt r Hiç 
şuphcsız ki, Cenabı hakkın bu 
emri, dinin bir vazife-si olaTak 
ifa edilecekti. .. Buna binaen fte
sulü Ekrem Efendimiz, • adet-

Tefrika: 111 
lerı vcçhile • cshabı kiramile 
muzakere ve müşavereden son: 
ra, toplu bir ha ide (Haç) fariza
sının ifasına karar verdi. 

Bu karar üzerine, yol ~azırl:k .. 
fan yapıldı. (lbni Ummu Gül -
süm) Medinede kaymakam ola
rak l>ırakıldı. Hicretı senıyenin 
allıncı senesi Ziikade ayının ilk 
pazartesi günü, bi.ı altı yiız kı
şı:lcn mürek'ieu Haç kenranı, 
Mcdineden kalkt 

Harp ır.aksadile hareket cdil
medıgi içın, Re~ulü Ekrem Efen- ( 
diın:z, bütün estabın kılıçtan 
başka h çbir silah almamalarını 
em.r buyurmuşlard •. Böyle tek 
bir silah~ hareket etmek te 
gös(.,riyor ki, art.k Mlıslüman
lar düşnıanl.a••nı hıçe sayıyor
lar .. Kureyş kabilesinin ve bütün 

Müşrik~erin besledikleri husu -
rnete ehemıniyet verrnr:vorlardı. 

Resulu Eht0m Efendimiz. 
(Kusva) ismindeki narin v.e dil
ber devderine b·nnıişlcrdi. Zev
ce:erinden (Ümmü S<'iha) de re
fakatlerın<le idi. Bcytıı:.;1ahın zi
yareti esnasında kurban edil -
mek üz.i:'re, yetm.ş d€ve gö~ürü .. 
vorlaı·d Bunların aras nda. (Be· 
dir) gazasında ele geçirılmiş o
lan l!,blıc<·hilin devesi cie vardı. 

Bu muazzam kafıle~in Me<lı· 
neden hareketı, MekkPde. duyu
lur duvulmaz, şehirde buyük bir 
E'rıdı>e ve t<'la başgöslcrd ı. Re
su~ü Ekrem Efendimiz, evvelce 
bunu tahmın buyurdukları için 
rntıyatlı bulunmuşlar .. Her tür
Iü suitefebhümü izale etmek i
çin, mahza Haç niyeti e hareket 
ettiklerine dair l\lekkeye haber 
göndermişlerdi. 

Fakat Mckkeliler o kadar kork
muşlardı ki, bu habere bır türlü 
inanamıyorlar.. Müslümanları 
şehre yakla tı.rınamak için bir 
takım tadbirler ittihaz ediyorlar
dı. 

Ebü Süfyan, bıitiııı mıittefik 

kabilelere sür'atle haberler gön· 
derdi. Bütün Mü~rikı.crin, <ici -
len Mekkenin müdafaasına koş
malarını bJdirdi. 

Bu ka·bilelerden bazıları bu 
davete şitap ettiler. Bazıları ise, 
müsrümar.laro gücendırerck on
ların husumetlerini üzerlerine 
ce.betmemek için, yerlerinden 
k!mıldamıya cesaret göstereme
diler. 

Astıı dikkate şayan olan cihet 
şurasıdır ki. Kurey~ reisleri ara
sında da bir fikir iht:l;ifı başla
dı. Bir kısın), Müslümanlar: si
lahla karşılamak için hazırlık
lara devam ederlerken diğer bir 
k•smı da: 

- Beytullaht ziyarete gelen
leri ne hak ile m~nedeceğ:z? ... 
Eğer lüzumsuz yere mıis:üman
larla bir harp ve kitolc girişir
senız, biz de (Muhammed) in 
taraiına geçeriz. 
Dıye bağırıyorlardı. 
Resulü l!:krtm Efendimiz, ga

yet ag r bir surette ilerliyor ... 
Her konak yeıinde uzunca ~a
vakkuflarda buiullilrak Mekke
deki vaziyetin inki.saf etmesini 
bekliyordu. 

Şehirdeki münakaşaların art
tığı ve Ebu Sıi!yan tarafından 
(Halit bin Velid) in kumanda
sında bir süvari kıt'asının islam 
kafiles'ni karşılamak Ü7ere yo
la çıkarıld.ğı haber alınır alın
maz, Resulü Ekrem Efendimız 
hüsnüniy~tlerini bir daha gös
termek istediler; beyhude yere 
gösterılen bu te:aş iİe vukuu mu
hakkat olan bir felaketin önüne 
geçmek içın evvela (Harra~ bı:ı 
Ummiyei Kaabi) yi ve onu müte
ak,p te rn ~üziJe csh.ıptan (Ü>
man bin Alfan) ı MPkkeye gön
derdiler. 

Ebu 3üfyan korku ve telfuıt:ın 
o kadar şaşırmıştı ki, hiçb.ir suz 
dinliyt·cck ve hakikati ıpre:: le
cek halde değildi. Buna binaen 
az kals.n (Ilarraş) ı öldü.~cekti. 

Bu zat, güç'ükle hayatmı kurta
rabıldi. 

[Arkası var~ 

(l) Baz.ı rivayetlere cöre (hac), 
Hicreti se.ntyenln dokuzuncu senesin
de tarz olmuştur. Fakat sahlh olan 
rvayeı aıtınrı sen dedir. 

~ 

' ) 

• 

traş bıçakları geldi. Her yerde 
bulunur, markasına dikkat cdıniz. 


