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ÖSiiUüii-~ I ngil tere 
ı ~Anlaşması 1 Ziraat Vekil inin lliyasetindeki i 

Ve Fransanın Italya ile 
Muhtemel Görülüyor 

IHeyetimiz Dün Hareket Etti= 
1 Heyet Moskova Ziraat Sergisini Ziyaret edecek : 1 SoVJ'eller. CumhurI,,etl hiikUınetl tarafından ya- 1 İ Jllubarrlr llayan Sual Dervlıj ve Hariciye VeWetn- ~ 
~ ııılan davet tiurlne Ziraat Vekili Bay llluhlls Erk- ( • dOD Celalden mürekkep olan hayetımlz Moskovada _ 
~ ınen'ln riyasetindeki heyetim.iz dUn saat 12 de Svo· J aoıl•n Sovyet Ziraat Serclsinl ziyaret edecekler ve === 
~ neti& vapuru ile Odesaya müteveccihen •ehrJmlzden , §§ 

1 hareket etmişlerdir. 1 ı ve bazı tetkllı:lerde bulunacaklardır. 
;:::§ Ziraat Vekili B. Muhlis Erkmen l\oleb'us, B. B. J Heyetimiz bugtin Odesaya muvasalat edecek ve 

~ Muharrir A. Şükrü Esmer, Meb'us Reşat Nuri Gün· 

1 
l "••dan trenle Moskovaya hareket edecekUr. Seya· 

~ tekin Mebus ve Muharrir Sadri Ertem, Muharrir hat bir balta sürf'cektlr E2 
~ ' ~ 
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Nihayet Sel Gibi Kan 
Akıttırılacak mı? 

Beklenen Taarruzun Garp Cep
hesinden Başka Bir Yerde Vuku Bul
mak ihtimalini de Hatıra Getiriyoruz. 

IA -~ 

YAZAN: Ebüzziyazade Velid 
AJanslarm verdikleri haberler, 

carıı cephesinde büyük mikyasla ha
rekatın başlamak ü.ere olduğunu bll
dlrmekle milllehllllrler. Zaten son 
&elen Fram.ıaca gazetelerde, Alman .. 
tarın Majino cephesine karşı pek çok 
ıahıldat yapmakta olduklarını ve 
bundan taarruza. slrlşeceklerinln an .. 
laı;ıldıiını yazm•kladırlar. 

Yalnız Fransız razetelerl, bu taar
ruzun hansı noktada vukubulacağmı 
kestlnnefe lmkin olmadıfını ve fa .. 
kat Fransız ordusunun fevk.alide ba
IJr bulundufunu ve Alman taarru .. 
zunu büyük emniyetle bekledlilnl de 

• iti.ve etmektedir. 
Dünkü razctelerde, Alman devlet 

re.isi namına söz söyledlilni iddia e
den Alman matbuat umum müdürü
nün beyanatı vardı. Bu adam, M. Bit
lerden aldıiı lallmal mucibince IW.
rel kelim ellltlnl la.srih eyledikten 
ıonra, cinrUtere yola aetmezse seller 
albl kan akaeatmı ve milyonlarca in
sanın ölecetlnl de söylemekte ve bu 
suretle en batta İnsiltereyl tehdit ve 
halli tahkir etmekle !dl. 

Halbuki harbin devammda ve be.· 
ıerlyet loln pek büyük bir fada şek-

!ini almak istidadını röslenneslnde 
İnrllterenln kabahati olmadıjını. ııt
rat etmek Iizıındır. Nlha.yet LeJıJs .. 
tan harbi zuhur etmeden evvel İncil· 
terenin uywımak l!ıln Alman devlet 
reisine mütemadiyen mtiracaat etu .. 
il arlık herkes tarafından bilinen 
re~nıi haklkatıerden olmıı.ttur. M. 
Bitler bu müracaaUarın ooiuna o
yalama ıuretile mukabele etmiş, en 
sonuncusunu da bfutbütün llımal e
derek, LehlstanJa az çok anlaşma tm
kii.nları varken bu zavallı memleke· 
le blr sabah dört koldan birden ta
arruz eylemiştir. 

Bun1ar artık. tevil ve lnki.rı müm
kün olınıyan müshet vukuattandır. 

Harp bu surette Atmanyarun kal'~ 

anuslle bq1adlkian 90nra, şim· 

dl onun devamından in.-utere1i 
mes'ul lutmafa kalkışmak, hayli mi· 
nasız harekettir. İngiltere LebJst~a 
kartı C"lrişmlş olduiu teabhilde ri
ayette devam edeceflnl söylüyor. tn .. 
cUlz htlkftmell için başka llirlö ha-

(Arkası 7 inci oayfado) 

EBUZZIY AZADE 

Velld 

Finlandiya 
S. Rusya 

ı 

Ruzveldln meoaJına henüz cevap 
vermlyen Kallııfn 

qtokıholm, 15 (A.A.) - FinLm
diyadan alınan ve bazılarının kon 
trolü asla kabil olmıyan ha.ber

(Arkası 7 inci oayfada) 

.Parısıe Bava hücumlarına karşı açılan siperlerde maslr.eH poJlsler 

ı __ G_A_R_P __ c_E_P_H_E_s_ı N_D_E_ ...... l 
ıAlmanların Ne Zaman 
ITaarruza Geçecekleri 
Heni:z Belli Değil 

Hitlerin Esrarengiz Bombalar 
Kullanacağı Söyleniyor 

Cephede Yalnız Topçu Faaliyeti Var 
Faris, 15 (A.A.) - Havas Ajanı 

sı 'bildiriyw: 
Cephenin hey'eti uınumiyesin- ı 

de zaptedi:len arazide sağlam su-
re;te tutunan Fransız kuvvetle
ri intizar vaziyet.inde ve her ih
timale karşı hazırlanmış bulun -
maktadı.rilar. Dün cereyan eden 

yegane hadise, Sarre'in şark mm
taıkasında Almanlann yaptığı 
bir çıkuı hareketidir. Mütearrız
lar, Fransız mitr~ÖZ!erinin a
teşi altında süraHe geri çekilme
ğe medbur olan ıışlardır. 

- - - ------------------ı 

Sarrelouis mıntakasında, diğer 
mıntakalara nazaran biraz daha 
şiddetli. topçu atışları kaydedil -
mekitedir. 

Muhtemel büyük A1.tnan taarru 
zuna gelince, Fransız askeri ma
haiili, bunun yakında tabakkıık 
et.mesi ihtimalini düşünerek her 
türlü te<lbir1eri almı)ardır. 

BUGÜN 

2 İNCİ SAYFADA: l\I. lll. Grupu 
(Tefrika) - Karlı Bir Kış 
Sabahı (Edebi Roman) -
Dı' Politika: Himlt Nu
ri • Şehir Haberleri. 

1 tJNCtl SAYFADA: J\lu!l8habe: 
Seli.mi izzet Sedes - Not
lar: Şükrü Ahmet - Da· 

tarcık: Osman Cemal • 
Görüp Duyduklarım: Ze
ki Cemal - Son Haberler. 

4 ÖNCt) SAYFADA: Alatürkiin 
Son Günleri - Mein 
Kampf (Bitlerin Kita

bı) - Eski Ramazanlar: 
İbrahim Hakkı. 

5 İNCİ SAYFADA: Spor - Hazre
ti l\luhammed. 

6 iNCi SAYFADA: Hikaye, Seli
mi İz7-et - Baccacı Z~· 
Um (Tefrika) AşJı~-' 

çeri (Zabıta ,.ıdl'.ı!li.IJ ~
Adliye işle iılıfz: AvtOi:at· 
Elem Ru 

Dil.nkil. Spor Hareket:leri 

(Arka'1 7 inci sayfaW.) 

Siz Gelin de 
Şu Garip İşe 
Şaşmayın! 

Zavallı Bakırköy Halkının 

Bu Çektiği Neden ?. 
Bir okuyucumuz rönderdliJ p.7a

m dikkat mektubunda aynen fUJlları 
yazıyor: 

ccBakırköy umumi balaları üç ay
danberl kapanmıştır .. Buna sebep o· 
tarak yeni hali yaptırılmaia karar 
verUdilJ sösterillyor. Fakat yeni haJi 
yaptırılmaia karar verlldlyse, blzlm 
bUdiflmlz evveli yenisi inşa edilir, 
ondan sonra eskileri yık.ılır. Zanne
deriz bu usul dünyanın her yerinde 
böyledir, balla islanbul \"alisi L6111 
Kırdar da, Taksimde ;yeni hali.lan 

Esadın (F. B.) Beşik.ta!} kalesin~ blr hücumu yaptırmadan eskisini 71ktırmamışh. 
(Dünklı maçların re.:;im.Jeri ve yazısı 5 inci sayfamızdadır.) Bakırköy ZO bin nWu&lu bir kasa-
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Almanya Ablukadan 
• 

Kurtulmak için Yeni 
Menbalar Arıyor 

İngiltere Ve Fransa Almanya ya 
Davranacaklar Daha Şiddetli 

Londra, 15 (Hususi) - İyi ha
ber alan mahfillerin garp cephe
sınden öğrenx!iklerine göre Al 
man.lar büyük taarruza ba · lamış
lardır. Anıcak bu taarruz evvela 
istikşaf harıJketlerile kendini gös
temıekte okluğundan şiddetli çar
pışmalar henüz başlamam~ır. 

Fakat Alınanlann bütün kuvvet-
1eri ile Fransa hududuna yüklen-

meleri bir giın, hatta bir saat 
meselesi h.aline gelmiştir. 
Diğer taraftan ayni mahfille

rin beyan ettiğine göre yeni İ
talyan elçisinin İngiliz devlet a
damlarile yapacağı tema:-Jarın 
hoousi bir ehemmiyeti vardır. 
Haıttii ayni mahfi'Jil.~ bu giırüş
meler esnasında İtalya - İngilte-

(Arkası 7 in<! sayfada) 

Her Talebe 6 Lira 
Verip Nasıl Maske 
Satın Alabilir? 

Bu Meseleye Devlet El Koyub Bir Ko
layhk Temin Etmedikçe iş Yürümez 

Pasif korunma· tedbirleri ara
sınıla verilen kararar, alakadar 
müesseseller tarafından birer bi
rer tatl:ıik olunmakıtadır. Bu me
yanda bütün talebe ve muallim
lerin birer gaz maskesi alıınası 
şarttır. 

Kızılay Cemiye i tarafından sa.
tıl.an bu gaz masıte'.lerinin fiatı 
6 liradır. Mualilimler, bu maske
leri, üç taksitte ve maaşlanndan 
ayda ikişer lira kesilmek sureti
le temin edeceklerdir. Ancak, 
tafüenin n.ası'l maı;ke edineceği 
günün en mühim mevzuu halin
dedir. Cünkü, ekseri talellıe, 6 li
ra verip maske aJ.acak vaziyette 
değil, hatta, pahalı bulunan mek
tep ki4ı,plarını dahi alacak halde 
değildir. Hal!buki, pasif k<>run
mada, maske şart ve zaruridir. 
Hemen bütün Avrupa şehirle
rinde yalnı:z talelbenin degil, bü
tün halkın birer gaz maskesi var
dır. Oralarda sokakta maskesiz 
gezmek yaısaklır. 

Maarif idaresinde geçenlerde 
yapılan toplantıda taılebenin sü
ratle gaz maskesi tedarik etme

(Arkaı.ı 7 inci sayfada) 
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Fikretin Ne Oğlu Vardır Ne Aşiyanı 
.Şüphe, en büyük, en kavJ dtif· 

mıın> d]yeu 90nra: «İştlbah ~le löh
mettm. ne zarar? •. • diye fÜpheyi ko
ruyan; cBlr ömrü muhayyel!... Hani 
&'filbenler lçlnde, bir kuteaiızın ömrü 

baharisl kadar hoı bir ömrü muhay· 
)'el» diye hayaJe kanat aran, cEvet 
niçin bu ırüzel 701 IODUDda bir UÇU· 

rum!J diye ü&ülen cFena dej':ll ıevi
şlp afJamak. takat bey'hat, büki.ya 

deise bayat!• dlylp dünyaya dudak 
biiken• «Yann ümit tdJyorW ki bir 
senişc~ adım, bir atıayq, -ne dlyor
Jarclı pek te anlamadım- bayatı kur· 
tara.cak, insan Balük me.IJ bir ,ıtadır 
aldanmak• diye in&nBIZlıimı tf'~Jll e
den ve ba: tettlU ile inanmalı karan-

hkta nurJu bJr yol telikki eden. dla 
memlekette de bir (tin q,bah otursa .•. > 
diye endJşe lclnde lu\7ıut&D; .olamaz 
anlayan l'Ören meı;'ut!• diye J hrap 
çeken Tevfik Fikret. !)ÜpheJerl, endi· 
telerJ, inanJarı ve Jnan~ısbklan. ı h
rapları, «çal sevdif'eilm, çal Jnelt-flm, 
pal güuUm r.al! ... » dtye aklar, hıçkı· 

rıklı ntt'eslle, 11.krlyaille. ruhiyatile, 
efilmek bUmemit nı.ıfrur cephesil~, 
«kinı. .. rdt>n ümit ,._.,·utmeden peru .. 
bal• dilt>nmrden, kendi cevl, kefidi cf
Jıikinde• Uftu ve eiUmrtı esaret bo ... 
;n.ndurufundan daha siran bulup 
.fikri hür, irfanı hür, vicdanı hür 

(Arkası 4 lincU sayf~da) 
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Hatıratı Yazan : Eski Topçu Müfettişi Emekli 
KOÇER GENERAL KEMAL 

Türk Kadını Sırtında 
Cephane Taşıyordu 

O =anda Erzurum mebusu o-1 
lan Durak Bey buradaki çalış
malardan bah6ederken: 

ifil sav~rını yaratan dehala -
nn büyüklüğünü isbate kafidir 
ve: cnisbet bunu digere hatadır!. 
Dünvalar du!'dukça yaş;yacak o
lan Türk, istikWinin kurtarıcısı 
olan şeflerini kalplerinde taşıya
caklardır. 

- •Kürrei niFhas• tan İnebolu
ya ayrılıyoroum. Kadınlardan 
mürekkep bir hamiyet kafielsinin 
kasabaya çıkaran yokuşa tırman
dıl!ını gördüm. Bu annelerin, kar
de~lerin oğullan ve kocalar• da 
cephelıerde savaşty>:>rlardı. Ku -
caklannda çocuğu olanlar da var
dı. Kışın soğuk bir gününde 45 
kilo mermi sandığını sırtırırla bir 
günlük mesafeye gö'.ürmek, hiç 
bir ışmizaz göstermemek! Bu, 
ancak Türk kadınının yurtsever
liğinden beklenebilirdi. O, bu sa11r 
dık muhteviyatının ne olduğunu 
nereye ve ne için gittiW.ni bili -
yordu. Biliyordu ki mukaddes 
toprağın korunmas ı buna bıığlı
dır. Kafileler tevali ediyordu, • 
içlerinde erkek yok gibi idi. Cüllc 
kü erkekler harp dl."Vam eder -
ken evde değil, cephede idiler. 
Dinlenen birkaçlle hasbiıhal et
tim. Bir iman halinde: 

- Kurtuluş glinümüz yakın
dır, kcşki daha çok gelse de ta
şısak! 

Diyorlardı. Fakat, şüpheye düş
müştü.m. Hakikaten çai10acak er
kt!< mi kııLmamıştı. Nakil vasrta
ları heps; cepheye tahsis edilmiş
ti? 

Evinde, tarla.s.nda üzenen, alın 
terile yurdun hayatını da temin 
eden bu hamiyet müce6Semleri -
nln biraz da diıılenmlye haklan 
yok muydu? Bunlar tetkike de
ğer mevzul~ı. Evet. Türk ka
dını ve çocu~· da bu yolda en 
büyük fedakarlığı göstermeyi bir 
borç bilir. Fakırt kuvvetler bu 
raddeye kl!Par yıpranmış mıydı? 

Bu levha karsısında hüzünle, 
hatta iftiharla gözy~lan dök -
memek kabil mi ki! İnelbolu için
de erkel· ıere rastlamıştık. Bu va
ziyet d,\ [incelere biraz da hak 
veriyordu. Kaymakamla başla.
van muhavere, daha do~u mü
bareze, meclistıe de makes bul
du. İdarede zaaf vardı, ceza gö
renler de oldu. Hakikat ha.ide 
Türk kadını yine gönül rızasile 
bu fedai kafileye karışacaktı. 
Türk erile kadını arasında mert
lik davasında ne fark olabili!'di! 

Durak Bey ilt.ve etti: 
- Düşündüm, generalim, Türk 

kadını bunu kendine de teret -
tüp eden bir vazif.e bilerek yaoı
'iordu. Uzun yıllar devam eden 
harp, o diyarın da kudretıni bal
talayınca, İnebolu.da yığılan cep
haney, lcerilere taşıımak, yarın-

Durak Beyi, bu yazı.lanın ara
sında da muhterem okuyueulan
ına tanıtmayı bir vazüe say:yo
rum: Meşrutiyete takaddü.m eden 
yıllarda Erzurumda kanlı te
zahürleri, ciddi hürriyet cereyan
larını idare edenlerden biri de 
Duraktı. İstibdat idaresine kar
şı gösterilen muhalefetler dört 
yıl devam etmişti. Nhhayet, kirli 
bir meslek ve mezhebin sa:iki 
olan elemanlar ve kuvvetler tara 
fından bu m ilbarek emeller sön
dürülmüş, 150 kadar hamaset re
fiklerile beraber Durak ta zinda
"" sokulmuştu. Yapılan i•kence
ler, engizisyon mr.ıalimini göl -
gede b:rakabilirdi. Vatanperver
ler kızgın şişlerle dağlanıyor, va
kit vakit idam sekpalanna kadar 
götürülerek tehdit ediliyor, mu
zir teşkilatın üyelı;:.ri ve gayele
ri meydana çıkarılmak.. is teni -
yordu. Adli mahkeme (!) altı ay
lık bir mesai neticesinde cürüm
leri ve cezalan te&bit etmişti. Bir 
çok yaralıları tebli!i günü mah -
kemeve sedyelerle gijtürmekten 
utanmıyanlıar vardı. Samiler a
rasında her milletten de insanlar 
görülüyordu. Ceza reisi, karan 
tefhim Eoderken, ağırca yaralı bu
lunan Sami Kıran Akif, yarala
rından bir fitil çıkardı ve haki
min suratına fırlatarak: 

- Adalet ve şeikatiniz bu mu
dur? 

Demek celadetini gösteıınişti. 
Mevkuflardar> bazıları idama, 
çoğu da cok ağır cezalara çarptı
rıldılar. Durak ta bunlar arasın
da kalebent olarak Sinop hapis
hanesine sürüldüler. 
Muhatabım, geru; yaşında va

tanının kurtulması ve tıugünkü 
idarenin elde edllmesi için kah
ramanca sırv~ardan biri idi 
ve çok buhranlı ,bir vaziyette mec 
!is kürsüsür>den de: 

- Efendiler, çekilmek ist.iyen
lere yol açıktır, biz burada kalla
cağız ve burada öleceğiz. 

Demisti. $İmdi o ruhla İne!bolu 
da gördüğü manzaraya· müdaha
le etın iş ti. 

Vatanperver Akif, Eı-lUrum iş
galinde bazı müzir komiteciler 
tarafından götürüldüiiü sehpada 
aşıkı olduğu yurdu için can ver
mişti. 

(Arkaaı varl ki meydan muharebesini kazan
mak demekti ve b•;...vol kurtuluş 
yolu idi. MÜNAKALE 

Doğrt.ıdur, Türk hürriyeti uğu
runa bütün mevcudiyetini feda 
etmiye amade idi, aziz Türk ka
dını da cocuğul>U, eşini, hatta ha
yalını feda etmekten çekinme -
mi.şti. O devirdeki henüz harp a
lanmda boy göstermemiş olan zl 
kudret donanmalar düsmanın bir 
işaretile ve düsman sulanncıa ba
tırılıvor, milyonluk ordular si
ıaJıJarmı kendi ellerile tahrip e
diyorlardı. Bir mükayese, istik -

• 

-----
Vapur ve Tren Tarifelerinde 1 

Ramazan Seferleri 
Ramazan münasebet.le vapur 

tren ve tramvay idareleri tari
felerinde değişiklikler yapmış -
!ardır. 

Cumhuriyet bayramı için de 
Şirketi Hayriye ve Denizyollan 
idare.si üçer günlük muvakkat bi
rer tarife hazırlamaktadırlar. 

1 EDEBi ROMAN: 46 i 

Karii Bfr Kıs Sabahı 
-1 Selami İzzet - Mefharet Ersin ı 

:L;te bunun için Pakize ser
vetl'li böyle bir arlaımın saa
deti, uj!uruna sarfetıınekten, 
bu servetin veroiii;i kudret ve ca
z;be ıle ~enç adamm •bütün ben
liğ:~i sarmaktan, kendini onun 
canl: bir parçası haline koymak
tan büyük bır revk duyaca-ktı. 
Peymanın hırsızlıkları hak -

kında Gallbe bir şev sö ·>emenin 
tla!-~ ı ası gt'Lmemiif!i. Biraz za-
m" • o te ıı.ral~n ".d ak. sevgi 1 
ve b ı k kuvve•!endikten son-
ra ':ıov'c bır h.b::>ri!J.,..tcsiri mu -
hHıtak ki, daha maslı ve daha 
ka •', ,'acaktı. Sevt!i.ği adaım:lan 

ker.di ıJıllyarik! bu kadar uzun 
hır .zaman ayrı durmak deyme 
baıbaviğitin karı de/{ildi. :Fakat Pa 
kize azim, seb;ı.t ve seciye sahibi 
bir kadındı; aklına koyduğu şe
yi ele geçirmek için Jıiı;:bir za
man feda'karhktan çekinmemiş-

ti. Şimdi ise hayatının en :büyük 
kumarını oynamağa hazırlanmış 
'bulunuvoruu. Böyle bir kumar
da kazanmak için her fedakarlı
ğı göze almış olaP genı; kadın 

mek'ı.ı!bunu tekrar ~zden geçir
.dik.ten sonra zarfa koyup kapa
dı, •bizzat kendi elile postaya ver
mek ~ın şaııkasını giyip çanta
sını, eldivenlerini aılarak odadan 
çıktı. 

-14-

Pakize ertesi gu nü mektubu
nun Galip tarafıııdan ııası\ kar
<l lıandığını görseydi muhakkak 
'4ti, neye uğradığını şaşıracak, bel
ki de iliklerine kadar donacaktı. 
Genç adam ilk önoe mektubu se
vinçle aldı. Fakat okumağa baş
layınca yüzünün üadesi .birden -
,bire değişti. Gözlerinde evvelA 
hayrete, 90nra korkuya benzer 
bir şey bel.irdi En nihayet ise 

Avrupa dan 
9 Talebemiz 
Daha Geldi 
Bugün De İsviçreden 

Bir Grup Gelecek 
Hükümet he:x..bına ve kendi he

saplarına İsviçrede tahsilde bu
lunan talebemizin meın.lekete dön 
meleri kendilerine tebHii edil -
miştir 

Dün dokuz kışıilik bir grup 
memlekete dömnüşlerdir. İkin -
ci kafilenin de bugün şehıiınize 
geleceği beklenmektedir. 

Hususi suret'e ve hükiıınet he
salıına tahsilde bu:unanlar ara -
sında fen şube5inde bulunanlar 
şimdilik İsviçrede kalaıbilecek -
!erdir. 

:Oünkii konvaooiyonel de Ro -
mada tahsil.de olduğunu söyli -
ven Se'.ma isminde bir k:zla, mem 
leketimizin muhtelif taraflarında 
iş takip eden a;ltı da Alman bu
lunmaktaydı. 

Bunlardan ba,,ka Yuı;olavyadan 
ibeş muhacir de gelmiştir. 1 

Muhacirler Yugoslavyadan bir 
çok Türklerin anavatana ge'.ıaıek 
istedifıini fakat 16 yaşından bü
yük olanların harice çıkmaları 
menedilrliğindeİı ııelemedikleri -
ni söylemişlerdir. Dünkü trenle 
ge'lenler Bııı'l:ıaristandan geçer • 
ken çok askeri faaliyete <ahit ol
duklarını, birçok askerlerin şi -
male do~ru sevkedildiğini .söyle
mekedirler-

·--------0000'"---

B ELE Dl YE 

Mısır Çar, ıs 
ML,ırçarşısının tanzim cdiJe -

oeğini yazmıştık. Bu hususta ha
zırlanan proje yakında vali ta
rafından tetkik ediloecektir. 

Mezar Taşları Tanzim 
Edıliyor 

Aksaraydaki Muratpaşa cami
min avlusunda bulunan mezar 
taŞ!.arnın tanzim işi bitmiştir. 
Bunıdan sonra, Şehzade ve Be -
yazıt ca:ınH ri.nin bahçelerinde 
bulunan mezar taşlan tanzim l
dilecektir. 

EKONOMi 

Fındık Kooperatif Şubesi 
!\orerkezi Trnbzonda olan fın

dık koooe.ratifi, birkaç güne ka
dar -,ehrimizd bir jllbe açacak'ır. 

Ticaret ,üaürü Ankeıra a 
Gidiyor 

Ticaret müdürü Mehmet Ali, 
bir iki güne kador Ankaraya gi
derek, şimdiy ekadar ihtikar mev
zul;ırı etrafında Ticaret Vekiı.le
tine izahat verecektir. 

Ticaret Odaları Kongresi 
Ticaret Odası umumi kiiti!bi Ce

vat Nizami, ticaret odaları kon
rrre:;iııden evvel, Ankaraya gide
cektir. Cevat Nizami, odalar kon
gresi münasebetile, Ticaret oda
ları nizamnamesinde taıdila.t ya
pacak olan komisyona iştirak e
decektir. 

•Oh hele şükür Yarabbi-• demek 
ister gibi derin bir nefes alarak 
m!!ktUıbu katlayıp cebine koydu. 
Genç adam daha o gece, havuz 
başındaki köşkte Pakizeyi kolla
rı arasına alrp öptükten sonra o
da.sına, masum bir çocuk gibi mı
şıl mışıl uyı,ıyan Peymanın ya
nına döner dönmez yaptığına bin 
kere pişman olmuş, içinden keı:ı.
di kendine alabildijiine söğüp 
saymıştı 

Pa!c:ze, güzel, enfes, emsalsiz 
bir ka<Ln olaıbilir, bu güzd.liği -
nin \"C zenginliğıni~ kudret.. et
rafını kasıp k:ıvurabilirdi. Fakat 
Jıiçbir zamnn1 onun olduğun.dan 
başka gorünmesini bilıniyen cana 
yakın. tatlı kü ük meleği ile boy 
ÖlçLşemez, dünya bir araya gel
se o' ı.ın ka.l:bin<lc Peymanın yeri-
n. tı.tamazdı. 
Anım? aceleye h.ç lüzum \ Jk

tu. Paı.ı::.zc, Galibin .de k.cnd ısıı!e 
karşı ziıfı oldubnu biliyordu. 
Bunda şuphesı yoktu. Fakat onun 
kendisıne olan zatı i:e kendisi
nin ona karşı duyduğu sevgi a
rasında d";Iar kadar fark var -
dı. 

Pakıze, daha ilk görüşte genç 
adamın karı.>ını çok sevdiğini, ka
rısına cand.an bağlı olduğunu an
larnı<tı. Bu b~ın da, by1e bir 
günde. beş l(iir>de kopmıyacağı 

İKDA~I 

Ank!lraya Hataydan 
da izciler Gelecek 

Cumhuriyet bayramı hazırlığı 
29 Birincitcşrin Cumhuriyet 

Bayram< ,İ!,'in, yurdun her tara -
fıntla hazııılıkı:ara ba~ar.ımı.ş-tır. 
Bu yıl, Cumhuriyetin 16 ıncı yıl
dönümü, büyük merasimle kut -
lanac-.tl<tır. 

Maarif Vekaleti de, 'bu husus
ta mekteplere bir tamim gönder
miş, talebenin nası.J. hazıralnaca
ğın ı bi .dirm i~tir. Bu sene Anka -
rada, büyük bir geçit resmi ya
p>lıacaktır. Bu geçi.de, Türkiye -
nin her tarafın.dan, bu meyanda 
Hatay vilayetimizden de ilk de
fa izciler ve halk mümessilleri 
iştirak edeccke>lir. Ankaradaki 
geçide, yalnız Ankaradaki kız ta
lebe istirak edecek, ba~ka vila
yetlerden kız talebe gel.miyecek
tir. 

Ankaraya gidecek ve dıger şe
hiıtleroeki merasime iştirak ede
cek talebenin tefrikine başlan • 
mıştır. Bunlar, her gün saa.t 16 

Yazı Mürekkebi 

dan sonra, bir saat talim ve jim
nasik yapacalcla.r, geçide hazırla
nacaklardır. 

Bayram, İstanıbu1da da fevka
lade kut'.lulanacaktır. Bunun için 
ayrılan komisyonlar çaLşmal.arı
na devam e!.mektedirler. 

İnşaatı biten bazı müessesele -
rin 29 birirııcı teşrinde merasimle 
açılışlan yapılacaktır. Bu arada 
A'atürk köprüsü, ve Taksim balı 
çesi gazinosu vardu-. 

Halayda Belediye Seçimi 
Antah-ya, 15 (A.A.) - Hatayın 

,bütün sehirlerinde b<'.'ediye se
çNrıi dün sabah baş:Smıştır. Bu 
münaıs<'betle her taraf bayrakılar-
1a süs~ enmi!\ôtir. I-ler :'l/erur davul
lar çal•nmakta ve ha1k büyük bir 
coşkunlukla rey sandıklan başı· 
na koşarak Cumhurivet Haık Par 
tisi namzetlerine rey !erini ver
mektedir. 

İşsiz Oteller 
Bugünkü Toplantıda Fiat- 173 Otelden bir Kısmı 

ları görüşülecek İşsizlikten Knpandı 
Buıgün yazı mürekkebi yapan 

imaliitıhane sahipleri, sanayi .bır
liğinde toplana<:aklardır. Bu top 
lantcda yazı mürekkebini ucuz -
!aştırmak için, Maarif Vekaleti ı 
tarafından sorulan bir sual<:? ce
vap vermek üzere tetkilôer ya
pılacaktır. 

A!fıkadarla.r, yazı müıl ' kkebi 
şi.şesirlin gümrük resmi indiril -
diği takdirde, yüz par1ya kadar 
yazı ıınürekkebi satılacağını söy
lemektedirler. 

DENiZ 

Yeni Yapılacak il V,pur 
Denizyolılannın İngUiz gemi 

Hariçten seyyah g.,Jmediiti için 
oteicilerin müşkül m<>vkic girdi
ğ:, bir kısm,nın kapa."lcüğı ma
himdur. Şchrimizdc tüy ük ve 
küçük 173 otel mevcuttur. İs -
tarı/bul Türkiyede en çok otelli 
o;ıchir<lir. İs-'.arıbulıdan sornra 56 o
telle İzmir ikil'.ci, 43 otelle Bur
sa üçüncü gel.rr:ektedir. 

Üsk.üdarda bt'Ş, Bakırköyür..de 
2, Adalarda 16, Beyoğı:unda kırk 
sekiz, Sarıyerde 10, Fa'ihte l, 
Emi.nönünde 8, Kadıköyünde 8 
otel mevcuttur. 

Buhran, Sirkecide:d ote!lere 
pelk o kadar fazla ·esir etmem!ş
tir. Sirkeci o:.eLJeri münhasıran 
vilayetlerim'2ıclen ge'.er> yoicu -

tezgfıhlarna ısmaı'lıyacağı 11 va- narla mesgul oldui!:ı kin içlerin-
pur11n d ür biten münaka:e müd- iden kapam:cak ot ı yoktur. Hal 
deti bazı firmalann tekliflerini ro·· " d _.. Bo" .. 
h l l .. . , O)"•e evam ._...eme gazıçm-
azır ıyamaana arı uzcrıne a) so- d ki l 11 .. .. ·· <l ki hah 

nuııa kadar uzalılın~tır. Teklü- e ~ e er onumuz e ' ar-
ler tamamen geldikten sc>nra şeh- da açı:amıyacaktır. 
rimizde mütehass!slardan rnü - ı -· ---<lOOvo---

rekkcp bir komisyon kurulacak M ÜT E F E "R 1 K 
ve tekliflıeri tetkik edecektir. 11 
vapur iki senede tamamlanacak
tır. 

--oOo--

P. T. T elefcn İdaresi 
Memur Alıyor 

Eaşmcan Yara'andı 
Üsküdl!l' · a rtnrem sokağında 

10 numarada oturan Mustafa dün, 
Uncular soknğında çömllekçi ba
şının evini temizlerken ayağı al
tındaki kalas kırılarak düşmüş 
ve teh1ikeli surette başırrlan ya
ralammşt:r. 

Yaralı hastahaneye kaldırıl -
m~ır. 

Pos' a tel.l(raf ve telefon u
mum müdürliiğü mc..-nur ve mü
vezzi almak üzere bu ayın 23 ün
de bütün vilaycblerde b:r iıınti -
han açm.ştır. !Vlrmurulclara orta 
ve l:.Se mezunlan müvezzil:iklere 
de ilkmektep mezunları a.ına -
caktır. L:&e mezunlarına 20, or
ta mektep mezunlarına 10 ve mü-• 
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Şap 
Edirne 

Hastalığı Bitti 
. 1 

(ikdam Mu1ıabirnden) -
Trakyanın bazı 7erlerinde zuhur et
titlni evvelce bildlrdlğlm PP haslalı
iı alınan idari ve fenni tedbirlerle 

önlenmlşllr. 

da muhakkaktı. Ancak aradan 
beş altı sene geçerse, iş başkala
şırdı. Galip onun uzaklığım ya 
bütün acılıği!e duyup ona büs -
bütün bağlanacak, yahut ta onu 
büsbütün unutacaktı. Filvaki Pa
kize kendisini unulturmaıınak, 

nisyana meydan venmemek için 
Galibe sık sık mektup yazacak
tı. Kadınlığının bütün kudret ve 
şeytanetini kullanarak genç ada
ma nasıl olup ıa· müessir olacak, 
onu nasıl olsa elde edecekti. 

Bii"le okluğunu bildiği halde 
ne diye Pakizeye o kadar iltifat 
etITL:Ş, onu ne diye kucaklayıp 
öpmüş, r;e diye ona kendisini se
vivormuş kanaatini vermişti 

Bu yaptığı münasebetsizlikti. 
Ve tevil götürür tarafı da yok
tu. Galilıin zaten bunu düşün -
dükçe canı sıkılıyordu; üstelik 
Pakizenin mektu'bµndan genç ka
dının bu maceravı bu kadar cid
diye ald,ğını anlayınca hem şa -
şırdı, hem canı büsbütün. sıkıl
dı:· biraz da Y-..orktu. 

.Mektubu okurken gaytj ihti
yari birkaç kere: cHay Allah .rnüs
tahakını versin!• diye söylendi. 
Odanın bir köşesinde sessiz 

sessiz ııazetesini okumakla meş· 
gul olan Yusuf amcanın Ga.J<ibin 
:böyle söylenmesi nazarı dikkati
ni cellbetti. 

vezzilere 7-10 lira asH maaş ve
rilecektir. 
İmtihana gireceklerin 30 ya,şı

nı bitirmemi< ve askerl<i~ini yap
mış olmaları lazımdır. A:. .n 21 i
ne kadar müracaat etmek şart
tır. 

İhtivar asker gözlüklerinin üs
tünden GalJbi süzerek sordu: 

- l;{ayrola Galip, fena bir ha
ber mi aldın? 

Galip mektUbu kaUadı, cebi-
ne koydu, omuz sill<ti: 

- Hayır. 
- Neye söyleniyorsun? 
- Pakize yarın Parise gidi-

yormuş; köşke yılbaşından evvel 
gelmc~e niyeti yokmuş, bunu ya
..zıyor. 

Yusuf amca, kadehine biraz da
ha konyak koydu, dikti, sonra Ga
liıbin !.'Özlerinin içine baktı: 

- İsabet, cok mıımnun oldum. 
Gıı.libin sinirleri üst ür>deydi, 

hemen oarladı: 
- Anlamadım, ne demek isti

yorsun? 
Amca ba~ını salladı: 
- Demek istediğim şu ki, Ba

yan Pakize lüzumundan fazla gü
zel, lüzumundan fazla alımlı bir 
kadın .. . 

Galip hafüçe kızardı, demek 
etrafta dedikodu ıbaşlaırnıştı bi
le?... İcinden: cAllah vere de 
Peymanın kul.ağına bir şey git
memis olsa ... • diye düşündü. Za
vallı küçük Me1ek b"" ycre üzü
lüp duracaktı. Halbuki buna hiç 
lüzum yoktu. Çünkü bu macera 
artık sona ermişti... 

Zeki göz!erile yüzünün en in-

1 

Dün Bir 
Kadın Cesedi 
Bulundu 
Cesedin Hüviyeti T esbit 

Edildi 
Dün sa.hah Kadıköy ile !\loda ara.

anda, denizde bir kadın cesedi bu .. 
lunm.uştur. Orta )"a.Jlı ve iyi ,-lyln
miı olan hu kadının yapılan tahki
kat sonunda Kadı.köyünde, Vişne so
kaiwda oturan maraog-oz Dlmltrlnln 
k&rbı Aheddet olduiu a.nlaşıl.mıştır •. 

Polisin tahkikatına l"Ôre uzun za
mandanberi sinir hastalığından malül 
bulunan Aheddet evvelki cün dcnb 
kenarında grzlnlrken birdenbire ge
len asabi bllbra.n netıceslnde muva
zenesini kaybederek denı+e düşmüş 

ve boğralmuştur. 
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POLiS 

Y Ersiz Telaş 
Mısırçarşısı civarında Qiçekpa

zarında o' uran ineboiulıı Ali oğ
lu Sa!ılm·şın, su ısıtmak üzere 
yaktığı tahta parçalarından çı

kan kıvılcımları gören birisi he
men ıtfaiyeı-e te.efon ederek: 

- c Mıs ırçarcıs c yanıyor! ... • de
m.iştir ... Fakat ge:en itfaiye mey
danda van°ın görememiş : su sık
madan dönüp gıtmiştir! ... 

iki Pol:s l{ursu Açı.acak 
Polis memurlarının mcskki 

!bilgilerini artt•rmak üzere bu sa
bah şeh rimizde de 2 kurs açıla
caktır. Kurslardan biri 3alkı.msö
ğüt eki Alay köşkünde, dijieri 
Beyoğlunda Parti binasındadır. 
Kurslar 9 ar ay dl."Varn edecek ve 
her kursa 150 memur iştirak ede
cektir. 

Bir Kız Yaralandı 
Bebekte oturan Rag:p kızı Değ

lül dün evinin merdivenlerini 
benzinıle temizlemekle iken ya
nında arık bıraktığı hav34lazı 
musluğu ateş almış, zavallı kız 
bu sureUe başından ve göğsün
den yaralanmıştır. 

i:.ir Yangın 
Ca~aloğlu k z talebe "urdunda 

dün bir yangın çıkmıştır: 
Mezkur yurdun müdür mua -

vininin oda.sın.da yatan hademe 
Mustafa oğlu A:hmel, yatarken 
eline aX!ıgı s'Paradan yatağı tu
tuşturmuş ve biraz sonra 'büyü -
yen ates; yatak iJ.e altındaki mu
şambasını yaktıktan sonra sön
dürülmüştür. 

Yara 1anmış 
Üsküdarda Se lamsızda 73 nu

marada oturar. Hasan oğlu Nec
mettin, Halli oğlu Mustafa ismin
de biri tarafından yaralandığını 
iddia e'miş, suçlu yakalanmı:;tır. 

Tramvaydan Duştu 
Aksarayda tramvaya binerek 

Şehreminine gitmekte olıan ve 
Uzunyusufta oturan Hüseyin 
kızı Fatma, dün Çapada tramvay
dan inerken yere düşmüş ve muh 
te1if yerlerinden yarailanmıştır. 

Yaralı kız tedavi alt:na alınmış
tır. 

ce üadesini okumağa ç~lışan am
canın manidar bakışlarımdan kur
tulmak ıçin, başka bir zarf aldı, 
açtı. okumağa ıba:;ladı. 

:L;te ası:] fena havadis .bu mek
tupta idi. Mektup Şad.iden. geli
yorou. Hain mürabahacı Ga.HJ:ıin 
rica ettiği ödünç paravı veıme -
dikten maada üstelik evvelce ya
pılan ikrazatın, faiz ve amortis
manı da dahil olmak üzere, on 
beş ey!Cı1e kadar azami dört takr 
sit1e ödenmesi li\zımge!!kliğini, ak
si takdirde haciz muamelesine 
derhal b~lamak meoburiyetm -
de kalacaklarını sayl(ılarile bi~ -
dirdikten sonra mektuıbu şu ma
nidar sözlerle bitiriyordu: •Ba -
na l(Ö6terdij(i şahsi a!laka ve ne
zaketini hi~ir zaman unutamıya 
cağım Yusuf amcaya da ayrıca 
savgılarımı bildirmenizi bilhassa 
rica ederim .. 

Galip hiddet ve asaıbiyetle du
daklarını ısı.rarak ver ıı<:l<.n f r
ladı. İki elini ceplerine sokup o
dada bir aşağı bir "ukan dolaş
mağa başladl. Bir yandan kon -
yağın tesiri öbür yandan Pakize
nin başlarından ı!ittiği haberi ile 
keyiflenmiş olan Yusuf amca, Ga
li'bin birdenbire aısaıbileştiğini gö
rünce şaşaladı: 

(A:kaııı var) 
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Bitarafların, Alman
ya İle Ticaretleri 
Harbin devamı, İnKfıtere Ye Fran· 

sanın denizlerdeki üshinlü.fe daya ... 
narak ve 'J.venf'rek, umu.mi muhare
bede oldutııııdan daha l'•nif ve ,ıd • 
dcUI usullerle ablukayı gtnişletme ... 
lert. tiddeUendirmelerl, Almanya hil
kUmetinin yeni, yeni mukabil ted -
birler almasına, kararlar vermesine 
sebep oluyor. 

Denizaltı cemllulniu faa 'iye tini 
fadalqtıraeak ve wenişletecek, şld -
deUendlrecek naıt Almanya hukü ... 
meH, şimal ve Manş denJı:lcrlle 701-
larında, bava hticumJarını, tay7are a· 
kınlarım dahi arlhrmak duşünceıdıı
dedlr. 

Almanyanın, dcnWerdeki abluka
lardan husule &'elen tesirleri azalt -
mak mak!iladlle, Baltık denizi sah!
lindekJ devletlerden ba.şhyarak, Bal

kanlara hatta, Orta Ai.ya.ya kadar, 
Cenubi ve Şarki Avrapanın münte
hasına doiru yaylımı!f kütük ve bti· 
7ük bitaraf hükümell('rle, mBletıerle 
ticaretini devam etUrmek. gıda ve 
lpUdai maddeler temin eylemek is -
tedjğJ anlaşılmaktadır. Bu mıntaka -
lardakl memleketıerdtn çofu, bil -
bassa Cenubu Şarki ve Cenubi Av -
rupadakl mrmleketlrre f:ı:da istlh -
ul;lt ve ihracat madd"'leri, % 65 ba· 
zan da o/0 70 mlkdarı ç\.Jmanya plya
ıasına satılırdı. Ayni memlt'krtlcrin 
Lehistan, Cek Slovakya ve Avustur
yanw sabık bükümeUerilr de olduk· 
ça ehemmiyetli ticareti mevcuttu. nu 
sabık müstakil nıemltketlerin diğer 

işleri Jibl, ticareti de J\.lm..::ınya iktı· 

sadlyatı camiasına geçmiş bulunu:-.-or. 
O halde yine, bu meınlrketlerin tica
retlerinden veya lbracahnd:ın o/o 80 
kı~mının müşterisi, allr.ısı Alman -
J'a olacaktır. 

Bununla beraber devam edtn harp, 
bu mrmleketlerin tfcaretfoıe Vl" ibra -
catına kar~ı iki türlü minia husule 
l'etlrmt'ktedlr: 

1 - İng-Ut<"re ve Fran5anın butün 
bu devletlere karşı .ı\lmanya ile ti· 

caret hususunda muhtelif tarzl1 rda 
husule geUrmek istcdJklcrt .ı:orlukLlr, 
tesirler, nüfu2lar. 

2 - Harbin ba.,ıamasından ev'\·el 
K.lering usullerine l'Öre devam ed<"n 
tediye şartlarında. husule Ketirllmeı;i 

istenen dri:l!!lklikler, yant pe~ln pa
ra ile satmak. peşin para ilr satın al· 
mak arzuları. 

Aynt memleketlerin ihracat mad -
deleri, Tuna yollJe Almanya:va •e\·
kedllebtıir. Bu yol, İnglltere ve Fr:ın· 
sanın abluka~ı, kontrolü hariclndf'dlr. 
Bu mıntakad:ıkf hükümeUerin hlta· 
ranıklarını pürüz!IÜz devam ettirmek 
maksatıannın, ttrari menfaatlerinln, 
İngiltere ve Fransaca tabii , .. e dostane 
olarak kabul edilir mi, edllem<!'z mi? 
i,te bu bir meseledir. 

HAMİT Nl'Rİ IR~IAK 

Edirnede Polis Kursu 
Açıldı 

Edime (İkdam Mu1ıablrnd•n) 
Emniyet l\lüdürlüfü blnasmda polis 
kursu ac.-ıldı. 15 Temmuz tarihine 
kadar devam edr-eek olan bu kursa 

şimdiye kadar polis okuluna gidip 
tahsil ıörnıerniş olan polisler ı,n ... 
rak etmlştr. Kursun tahsll derece.si 
polts mektebi t:ıhslllne muadtı olup 
ha.len 30 polis memuru devam etmtk- • 

tedlr. 
---00<>-

lzmir Haberleri 
İzmir (İkdam l\luhablrlnden) 

Maden araştırma ensUttisü dirrktörü 
Jeolok D. Salamon Kalvl Dikilide va· 
•l}'etl tetlı.lk için İmılre ırelmlş ve 
Dlklliye &"lbnişllr. * Kuru üzüm ve lnclr thr&eat blr-
1111 Ticaret odasında bir toplantı yap
mıştır. * Ticaret anla m.aın akdetmiş olan 
memlckeUere takas suretlle ~aınlan 
ihracata alt primlerin yakında öde
neccii haber aluunıştır. 

SORUYORUZ! 

Balıkesirde İhtikar 
Varmı? 

Balık.esirde Salih Gerçek im2!L· 
sile atd.ıiımız mektupta deniliyor 
ki: 

«- Bugünlerde l'&Zetelerde en 
rok göze çarpan ihtikir mc<.:eJesJ. 
dir. İhtikir yapanlarla mücadele 
eden ve günden ,-üne faallyetlnl 
arıtır:ın yalnız İ!litanbulda gorül
mektedlr. Diler şehirlerde bllml· 

yorum, fakat Balıkesir Ti('aret 1 
Odasının ihtik!ır yapanlara karıı 

bir tedhlr athP mı~şgul olduiu ı 
ıörü.lmedlğtnden ecınaf bilistifade 
bazı mallarını )'ük,.;tk rıaua :sat -
maktadır. 

Vaziyete karıı Tirarf!t Od:ı-sının 
alakadar olm:ı.;;:ı tca.p t'tmez mi'!• 

Okuyucumuzun mektubunun 
dolna olup elnıadıtını 

Soruyoruz 1 
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Bu Dü0ı7!::~1m••· Gençliğe, istikbale Dair 
~.. . . ' (~ 

·~ 
Pedagoji Profesörü
nün Fikrine İntizar 

Alman denizaltlarınınl Royal Oak 
Antildeki faaliyetleri Zırhlısının 

(Ramazan dolayısile, bu sü
t!inda, haftada bir ilin Hacivat -
Karagöz muhavetesi yapılacak

tır) 

Ha.civa.t - Ey Karacöz, SÖJle ba
kalım, ne olacak bu dilnranın hali 
böyle? 

Meksikadaki Alman Gemileri 
T ahtelbahirlere Yardım Ediyor 
Nevyork, 15 (A.A.) - Alman 

t&htellbahirlerinin Antil denizin
deki faaliyetilerinden bahseden 
Nevyork Ti.mes, diyor ki: 

Meksika limanında bulunan 
Alman gemilerinin Alman tah -
tellbahir'lerine malwme verıınek
te alduklanna daiı;:..._ ortada bir 
şayia deveran eıtrni~ olduitundan 
Meksika hükfuneti, Cdlornlbus a
dındaki Alınan Tral')Batlantiği ile 
diğer Alınan gemilerini ve Al -
rnan dostu olan bitaraf gemileri 
sıkı bir tarassuıda tfrbi tutmak -
tadır. 

Coloınibus Transatlantiğine mü 
teallik b~k mes<il.eler, tenev -
vür etmiştir. Mesela, bu Tran -
sat:lantikin Vera Cruz mendire -
ğini terkederek Anton Lizardo 
adruıının ıssız körfezinde demir
lemiştir. Su kesim! hat1ı pek a
şağula idi. Bu da geminin fazla 
yüklü c>kluğunu gösteriyordu. 
TaIDii mürettebat gemide kal -
mıştı. Geceleyin iki sandad. indi
rilerek engine yiyecek, içecek 

nakll_edilmiş olmasından şüphe 
ediliyor, Friedriec.lı adında.ki Al
man sarnıç gemisinin de Taıni
to'da iaşe maddeleri yükıleıniş 
olmasından şüpihe edi!lrnektedir. 
iNGİLİZLERfN FAALİYEI'I 
Loıxlra, 15 (A.A.) - İstillıba -

rat Nezareti, gelen ve _!!iden va
pur kafilelerin sahilJdcn yüzler
ce mil met;afeye kadar tayyare
ler tarafından himaye edilmekte 
olduğunu tıilpirınektedir. Geçen 
haftalar zarfında ya.J,nız fırtına, 
kasıq;ra ve rüyet irnkfuı.sıilığı is
tikşaf tayyarelerinin himaye ser
visini kısa bir inkıtaa uğratml.}
tır. Gün.lerce devam eden şid -
det!, yal!murl!ar esna.;ında hirna
ye servisini yapma-ğa memur tay 
yareler, b,qzen deniz üzerinkle pek 
alçaktan uçmağa moobur olmuş
lar ve herhangi bir tahtellbahi -
rin priskop'unu gördükl!.erl nok
tada boırlbırllannı atrnıŞlardır. 
Bombaların atıilıması ayni zaman
da harp ganileri için bir işaret 
teşkil ediyordu. 

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

ftalya Kooperatif Fransa 

Komitesi toplandı Partisi 

Komünist 

Mebuslara 

Ame)e Miktarı 12 
Milyona Çıkarılacak 

Rcxma, 15 (A.A.) - Merkezi 
kooperatif komitesi, Duçe'nin 
riyaseti alltında toplanmış ve 
hasta ameleye yaı'ıdım işinin in
kişafı, tekeımnüılü ve tensiki ı
çin birQOk mühim tedbirler itti
haz e~tir. 

Kcmite, lbi.llhassa deniz aşırı 
arazideki hastalara yanlım ı;;in 
bir faşist enı;titüsü ihdasına ka
rar vermiştir. 

Korporasyonlar müsteşarı ta
rafından veri1ıniş olan rapo;:-dan 
anlaşı!ldığına göre, halihaz;rd.a 
İtalıyada kendilerine yardımda 
'bulunulmakta olan sanayi, zira-• at ve ticaret am\'lesinin anikdan 
takriben dokuz milyon olup, bu 
mikdar pek yakında on iki bu
çuk milyona çıkarılacakıtır. 

Hastal1ıık ddl.a;yısile verilmek
te olan tazminat, KEÇen sene i
çinde 138 milyon ilirete ba.liğ 
olmuştur. 

--~'>----

Alman Ordusu Köpek 
Topluyor 

Amsterıdam, 15 (A.A.l - Al
man ordusu kumanda heyeti 1 
iıliı 6 yaşında ve boyu 70 santi
metre olan buıldok köpekileri -
ni toplamakta olduğu rivayet e
difanektedir. Bu köpek'ler, irti -
•bat ajaı;ı, muha1ız ve saillra sıh
hiye servisi hamalları olarak is
tihdam edile<:eklerdir .. Bu köpek
ler, 8 hafta talim göreceklerdir. 
Bütün vatandaşlar 14 teşriniev
vel!le 28 teşrinievvel arasmda 
'bu nevi köpektleri muayeneye 
sevketmek medburiyetindedir -
ler. 

Almanyada Mecburi 
Askerlik Kanunu 
BerJin, 15 (A.A.) - Nazır Hess, 

bütün kumandanhklar neııdin -
de 18 yıı-şını geçmiş olup 36keri 
talim görmemiş olan vatandaş

lann talim görmelerine ait bir 
tedbir ittihaz etıni>;tir. Yalnız 
fırkada ve teşkilatlarında daimi 
hizmet gören ve yahu siJah fabri
kalarında çalışao vatandaşlar is
tisna edilmiştir. 

Ayni zamanda memleket için 
hayatı bir menfaat arzeden çift· 
likıleroe çalı an veyahut tayya
relere kar~ı müdafaa isleriruie 
;stihdam olunan gençler. d~ müs 
tesna tutulmuştur. 

Ahnanyanın Ticari 
Vaziyeti 

Vaşington, 15 (A.A.) - Ticaret 
nezaretinin neşrettiği bir ista
l'.>tiğe göre, Alımanyanm bu se
nenın altı ayı zarfında ltendisi
ne lüzumlu olan ma1lların yüzde 
50,l ini satın aldcğı memleket
lerle olan teması bugün keı;ilmiş 
bulunmaktadır. 

Pariste Komünistlerin 
istin takı Devam Ediyor 

Faris, 15 (A.A.) - Faris mah
kemesi istintak hakimi, dün bir 
takım k<ıttnünist m€1b'usl.an is
ticvap etmiştir. Maamafih bu 
zevatın ekserisi, i.k.inci dere
cede aelen kirnııeler olup mebu
san meclisi reisi B. Herriot'ya 
göııderiılmiş dlan mektubu yaz
mış olan komünistlerıle müte<ia
nid olduklarını beyan fakat hiç
bir ecnebi qevleie münase'batta 
bulunmamış olduklaıını ilave 
etmişlerdir. 

Eski komünist teşkilatçıılann -
dan Lelomette'in Thorez'in fi
rar etmiş olduğu istihkam müf
rezesinde anını yerine kendisi -
nin ikame edillınıesini Başvekil 
Daoladye'den istemiş ve muma
ileyhin de bu talebe is'af etmiş 
olduğu haber verilmelctedfr. 

Bir İtilaf 
Londra, 15 (A.A.) Hariciye Ne

zareti, İsviçre hükiımetinin ve
sateti ile bir itilaf akdedilmiş ol
duğunu ha>ber vermektedir. Al -
manyada tutulıınuş c&n ve İngi
liz konsolosluk mernurlanndan 
üç kişi, henüz İngilterede bulun
makta olan AJınan konso!.osluk ' 
memurlannx:lan üç kişi ille mü.ba
dele edilecektir. i.ki tarafın kon
solooluık memurlarının mübade
lesi işi, mümkün olduğu kadar 
yakın bir zamanda ikmı;l oluna
caktır. 

Harbin Gayesi 
Londra, 15 (A.A.) - Sıınday 

Times ııazetesi, başşmakalesinde 
mii1tefilclerin halill.azırda Çekos
lovakva ve Polonyaya karşı irti
kap edilmiş olan haksızhğı ta -
mir etmekten >baret iddialarının 
ilerisine giderek harp gayelerini 
etraflı olaraık teşhir etmelerinin 
muvafı!< ve münasiµ olacağında 
i.ştibah edilmektedir. 

Macaristanın Mali 
VaLiyeti Ve Muhalifler 

Budaı,ıeı;te, 15 (A.A.) - Ma -
caristanın muhtelif temayüJJere 
tercüman olan ve muhtelif fır

kaları temsil eden bütün siyasi 
mahafili. maliye nazırının büt
çe hakkındaki beyanatını büyük 
bir mcmnunjyetle karşılamıştır. 
beynelmilel birçok müşküllere 

maruz buiunmakta olımasına rağ 
men, salabetini muhafaza etmek 
te olduğu kaydedil.me-kıtedir. 

-o---

Bitaraflık Kanunu 
Vaşin•ırton, 15 (A.A.) - Ayan 

meclisinde bitarafık kanunu hak
kında yapılan müzakereler, am
bargonun idaınesi taraftarı olan 
azadan Frazier ve Lundeen ile 
arr>lıargoya aleyhtar olan Con
naly arasında münakaşa ç.kma
şı:;ıa sebebiyet vermiştir. 

Kurbanları 
İtalyanlar Bu Kaybın ln
giliz Donanmasının Kat'i 
Hakimiyetine Tesir Etmi-

yecegini Söylüyorlar 
Londxa, 15 (A-4..) - A:rniraa

lik dairesi, şimdiye kadar cRo
val Ook• ın mürettııbatından 378 
kişinin kurtarılmış olduftunu be
yan etmekte ve bun1ann isimle
rini b.fltlirmektedir. 

Amirallik dairesi, daha bir
kaç bahri(yclinin kurtarılmış ol
ması muhtemel bulunduğunu 
Jıiave etmektedir. 
Yakında kıı;a bir lli;te daha neş

redilecektir. 
•Royal Oak. m uğrad1ğı felii

kette hayatını kurtarmış.o1anla
ra ait son listede 396 kişinin is
mi yazılı bulunmaktadır. 
cRoyal Oak• zırhhsı mürlteba
tı.ndan hayatta bulunan 17 ki -
şiye aiıt yeni bir iriste neşredil -
mistir. 

Amirallik bir başka listenin 
da!lıa ne.şredileceğini ha'ber ver
mektedir. 
İTALYADAK.İ TEFSİRLER 
Roma, 15 (A.A.). - ALmanlar 

tarafından torpillenen ·Royal 
Qak. ın ziyamı mevzuu bahse -
den cTribuna. gazetesi, bunun 
İngilizler için ciddi bir kayıp ol• 
duğunu fakat İngiliz donanma
sının üstünlüğjine ağır bir şekfl
de tesir etıınediğini yazmakta ve 
ayni zamanda ;;" Alınan denizalr 
tı gemisinin tahrip edid•li,ği hak
kındaki hM>erleri de ayni ısrarla 
mevzuu !bahsetmektedir. 
FRANSIZ PETROL GEMİSİNİN 

MÜRETI'EBA TI 
Nevyor)t, 15 (A.A.) - Black

h;wk, gemisi, giindermiş olduğu 
ıbir telsizde Emile Mi.gnet adın
daki Fraru;ı.z Petrol gemisi mü
rettebatındao 39 k~iyi alınış ve 
bunlLarı Boston'da karaya çıkar
~ olkluğunu bi1dirımi~ir. 

Meşhur Ayakkabı 
Fabrikatörü Bata 

Tevkif Edildi 

Karagöz - Merak etnıe Hacivat, 
iyi olacak! 

Hacivat - Ne :r.a.man iyi olacak? 
Kara.&'ÖZ - Ne zaman bizim ka

Jinvalde, tekrar l'tlln olursa! 
Hacivat - Bak ıu münasebetsizin 

oöyıedfii lif•! Ayol, bie yetmiş ya
tındaki hatun tekrar celin olur mu? 

Karll&'ÖZ - Hacivat, se.n şunu iyl 
bil ki bu dünyada her ıey olur, yal
nız cOlmas> olmaz! Bak, hele ıu son 
aylarda, son haftalarda, son günler
de neler de oldu, neler .• Ne mayda
nozlu köfteler, ne tereotlu sütlaçlar! 

Hacivat - Haydi oradan budala. 
sen de .. .P..laydanozlu köfteyi anladık 
amma tereotıu sütlıi.ç ıa. olur muya? 

Karag-öz - Dl·mln söylemedik mi 
sana Ilat'lvat ki bu dilnyad:ı her şey 
olur, yalnız cOlmaz> olmaz? diye ... 

Hacl,•at - Orası öyle amma kül
han!... 

Kara&öz - Uzatma işte Hacivat .. 
Maliım a.. Buna, yani şu kavanoz 
dipli dtinyaya cAlemi imkin» derler. 
Bakarsın, g-i.ı.nün birinde, hiç olmıya

cak, olamıyacak sandıfın bir şey o
luvermiş! 

Hacivat - Mesela, ne gibi? 
Karagöz - Ne gibi olacak, mese-

li. Beyazıt kulesi ile Galata kulesi -
nln birleşip Kız kulesine ('ultanma
ıarı ,ribil 

- Hacivat - Bailarım ha Kara -
a:öa! 

K&ra&ö:ı - Ki.mi bağlarsın? 

Haelvat - Seni! 
Karagöz - İyi amma benim elle -

rim armut tophımıyor ya! Sen. beni 
baflarkcn ben de seni yaflanm. 

Hacivat - Behey külhani, ben bö

rek tepstsl miyim ki bent yaihyor -

sun1 
Karaıöz - Ya ben, rözü kapalı do

lap beygiri miyim ki sen dt beni bağ

hyorsun? 
Huivat - Karaıör., şaka,ı bırak 

ta, anlal b~kayım bana, ortalık ne 
vakit dLizeJerek? 

Jfara!töz - Ortalık ne vakit düze
lecek, demekten maksadın, eier ne 
vakit dumdüz olacak demekse ..• 

Hacivat - Aman Karaöözüm, a!'
zını hayıra a('! 

Kara.göz - HaC'lvat, ben her ıa -
man atzımı hayıra acıyorum amma, 
bazıları da hayır dururken tutuyor, 
inadına bayıra ac;ıı) or. 

Jlaclvat - Aman Karar:o7hm. sen 
)'in(' hayıra ac, hayıra! 

Karagö7 - ö~·Jeysır dileyrlim Tan
rıdan , şu dünyayı son bir fel:ikPt&en 

ka.J'ıra! 

Dat"iva.t - Aaıtaamin! Aaaaa.min! 

Aaaaamin! .• 
Kara.güt. - Ka)'nana selam f'tti Ba

latlı Kel Bünyamin! 

OSMAN CEMAL KAYGILI 

Faris, 15 (A.A.) - Nouvelle 
Çe!OOslovak, gazete.inin verdiği 
malfrmata, 11öre Alman polis teş
kiıli>.tı Moravya'da Zilin mevki -
i.rıde m~ur ayakkalbı fabrikatö
rü Bata'vı tevkif e1.ıniştir. 

Bu tevkife sebep olarak Ba -
ta'nın ahiren İngiliz tabiiyetine 
girmiş olıınası Heri· sürülmekte -
dir. 

' Amerikanın İhracatı 

Alman Endüstrisi 
Nevyork, 15 (A.A.) - ·Demir

çağı• adındaki endüstriyel mec
muada neşrettiği bir makalede, 
bir Alman elronomisti 'bugüntlcü 
Alman endüstriyel sisteminin 
hıııbu.bat , pamuk, bakır, petrol, 
demir gibi iptidai maddeler fık
danından dolayı 4 veya 8 ay son
ra yıkılacağını tahmin etmek -
tedir. 

Al.manyadaki amele yorgun 
düşmüştür. Hemen bütün endüs
trilerde adam başına elde edilen 
istihsal miktarı eksfuniştir. 

HARBİN SEBEP 
-------

OLDl!GU ZARARLAR 

-Suııı ümitleri kalmadıiını dUn
ya ajansları birkaç gundLir söyle
yip duruyorlar. O halde, dünya, 
mülhlş bi.r harbe dotru dolodiıgln 
ko!'ımaktadır. Garp cephesind«-, önü 
mti:ıdf'ki haftalar veya eünler J
çinde şiddetli taarruzlar beklen

dlO:lni söyliJenler var. 
Harbin, 3•anl şiddf'tli lıarbin 

başlamasından (:Ok evvel, bir Ey
liıldenberl gt-('en müddet icinde 

cereyan t"den hadiseleri şöyle bir 
tetkik etseler. t\laddi vt manevi 
zararları gözden geçirseler .. Ölen
leri, yaralananları, heba olan ser
vetleri ht-!f!ap etseler.. kim bilir, 
ne korkunç bir yekün tutar. Nere
de kaldı ki, bueüne kadar yapılan 
muharebtlf>r adeti ba.şlancıç ma.
hiyetlndt idi. Arhk, Garp cephe

sinde, yeni ~llihla.rla yapılacak 

muharebelerin dthşttlni siz varın. 

hesap eyleyin!. 

İSTA:-.IBl.LDA YJLLARDrR 

Kl.RULiiITTAN Mt'ESSF.SE 

kayse.ride, k~metli bir vatand:l• 

Nevvork, 15 (A.A.) - Ameri
kanın Eyh'.ıl avındaki ihracatı 
283 mi:yon dolara baliğ olmwı
tur. 

Litvanya - Rusya 
Muahadesi 

Kaunas, 15 (A.A.) - Parliı -
meni.o, Lit,·anva ile Sovyet Rus
ya arasındaki muahedeyi ittifak
la t36vip etmiştir. 

--00'.>-

Edirnede Konser 
Edime (İkdam 1\oluhabimden) -

Halkt:vi tarafından bir ltons•r Vt"rll
di. San·atkirlar fok muvaffak oldu

' Jar. 

,ın yaphrdıit 1eni talebe yurdu bi

nasının küşat rf'M'llioJ raı.etelerde 

taısnaıne okudutun:nu zam.an, 
halınmua, İslanbuldalli talebe 
Jurdu meselesi ı-eldl. Daha ıe~en 

giinlerde, bir ktSım ta1ebt:nin ba

rındığı bir talebe yu.rdunwı ka
pandıiı ve genelerin a~ıkta llaldıiı 
yazıhyordu. ''e seneler var ki, 

İsLanbulda, buyük bir b1t"be yur

du inşa edile<"eiini duyarı~ ı,ıu
riz. İstanbul, bir talebe şehrlclir. 

Burada birrok irfan müessesele
ri ,ıard1r. Bu müesseselere devam 

eden, yurdun her tarafından rcl· 

miş talebeler vardır. Fakat, blı, 

hi.li, bu talebeleri barınd1racak bir 
•Yurt> kuramamışıa.dır. llalbukl, 

talebe yurdu, mektep kadar mü • 
blm ve lüzumludur. Tahsil caiın
daki körpf' dimailar ve ruhlar, 

böyle disiplinli bir çatı altında 

bulundurulmai'a. muhtaçtır. ÜmJt 

ırde.riz ki. arlık, Beyazıtta kurula

cafı rivayet edilen büyük talt-be 

yurdu, daha fa:r:la l'tclkmlyettktlr. 

ŞÜKRÜ AHllfET 

Gençlik Hayat Kapısının Eşi
ğinde Duran Bir Babayeğittir 

1 

Yazan: 

SELAMİ İZZET SEDES 
1 

Yazımızın serlevhasını koyduktan 
sonra yazdıiunız keJlmeJere t()yte bir 
ıröz alınca irkildik. Ttlrlö &örlü larll 
ve tefsirlere 1'01 ac&n kelimeler cok 
kbllkelidir. BütUn sarabaUeri, vü -
IUhlarile kulaklarda çınçın öterler 
de yine müphemiyetten kurtulama~
lar. İşte böyJe kelimelerden korku
lur: Halk r-lbJ, tabiat gibi, l(eDÇlik ve 
istikbal gibi. 

Taine: cTa.blat mi? Bu kadın da 
klmdir?ıt demiş; ~allsbury Lordu da 
Halk dendltl zaman halktan tanıdıkt 

bir adam cözlf'rinln önüne l'elirml!;. 
DlrektOr Ali Bey merhuma: «İ.o;

tikbal nedir!» dcm~I.-r, ~lmilş: «Dal
kavukluk saika.sile iktidarda bulunan
ları karşıl:ımaktırıt CP\:abını 'Vermh;. 
İstikbalin asıl mf'fhomuna l'ttint"f', 
tarif ,.e tefsirleri tiltlrr tutar. 

'\-'a «ençJik? Kimin€" Köre yirmi ya
ş:ındakiler kiminf' grirf' yirmi 11(' o 2 

yaş arasındakil~rüır· «Gençlik Y3' il(' 
değil , bas iledir» dlyrııltr de ('oktur. 
Ya gen("lik~ ~ualiniıf' s11al ile mu
kabele f'd('nlrr dr bulunur: Hanr;l 
gl"n('Jik! ~e-hlr g-Pnrllkl mt. köy ~f"~<'
liği mi'? \int,·ersite ırncll~"i mi, ls('i 

gen<'liii mt? 
Kütüphanf'ler yutsak, l't>nelik uzr

riııe ya%ıl3n f'Sf"rltri okum•~ a öm· 
rümiız -vrfa timl"7. Tarif, ttf lr Vf' cilt 
eilt kitap, <illlun ı.utun ya2.ı. Kimi 
ı:tnelii1 J;ikaydile itham edjyor, kimi 
gf"nc:lik rndi f"d('dfr diyur; kimine 
göre- ı1enclik okuyor, kimine &Örf' 
spordan. daha dotrusu futboldan ba!-;
ka ft-Ve kulak asmıyor vf' her iddiayı 
giıden de, ortaya deli11rr, ı.:esikalar 

koyuyor. 
Biz dr geru;Hk derdt>mt"2. kendiml7i 

lki ateş ara~111da hissr-tttk; sağa git

sek yanarağız:, sola rll'-ek yanarağ1z; 

saiımn öğut. M>lumu2. pobpobtor. Bu
l'ü.D bütlln ilf"mt sorunu'l,: Bol kese
den verilen ~ey nedir~ deyiniz, der
hal cevabını ahrsmız: :Sasihattlr! 
Pohpoha g-ellnce, f'Ski zamanların ıe
çer akçesi idi. artık Jı:alp para oldu. 
Genelik sakıı;:tık('ı d•lildlr ki. pohpoh

tan hoşlansın. 
Bunun icin nt Ofüt vereceiiz, ne 

de el tırpat'atı2. sadece C'l'li~i&üı.tl 

konUŞM'&lız. 

'!\.luauam bir .,urun kaim dt-mir ka
pısından dısarı adım atmamış bir ba
baytiiU 'l..ırhla 'kutabp, ok VP -"a'.\•la 
te('hir. rdt-re-k surun kahn dC'mir ka
pısını a('ıyorsunuz. Baba,.·i_ftt, drmir 
kapının f'!'oiğlnde cözlrrinin önüne 
serllf'n uMU:t. buf'aksız vadiltrP, a'?ıl
maz cibi ~üko;;elrn yiıksek dağlara, 

eri~llmezcesine muhiti ('evrai;yen 

l'Ök bitlmlrrine ~yle bir bakıyor ve 

duşuntiyor: Şimdi ne yapacak? 
Gen('Uk. hayat kaı:usının e~tğinde 

duran bu baba1i!iteo bf'n:ıf'r. 

Her gen(' hayata zırhla ku.!lalılm1ş: , 

ok ,., yayla t«hiz edl1mi baha:Yliil 
&'ibi atılır; gaye..-ı yf'nl b-.tan bir dWı
ya kurmak, hataları dü.te-Umrk, hak

sıxhit yok e-tmektir. Genf 'il"rt bir 
adım atar. ikint'i adımı daha ku,·vetll 
atar. ÜC'iinclİ adımda Mndf'lt-r Vll" der
hal inkisarı hayale oğra.r ... Da.yır. ui
rar dtoğll. inJıı:lsarı haya.it' uğradım! 

der. Jlak!-ız da de-f;i1dlr. (ünku llayal
leri kah hakikatle ka.nılaşınea sö
nüp cfder. 
Hayatın köhne hakikatleri öniiDde 

müfekkırenin taae halyalan btnUz 
fırından cıkmış ekmek içi kadar J'U
mu ak kahr .. Başlanaıçta hulya71 çe
lik bir kalkan sanan se.nçlik, hol.ya
nın hakikat okwnın cleldl.ii prash bir 
teneke oldutunu anlar anla.mu: Ey

vah! .. der. 
Bilme:ı ki bu at'ı nidanın müsebbibi 

telişı, acelesidir. 

na inanmıyanlar vardır. Gençlik ne 
süd çağ? Sözü cerhedllmez bir haki
kat olmuştur. Bu söze biz:: cllerkesin 
dotru diye kabul ellilti bir yanlış» 
cllyeceih.. Evet rençllk k~r, allar, 
ciiler, söyler, bugUn spor 7apar, YÜ· 
zer, ata biner. cirit atar, yarın sine
maya Kider, tiyatroya ıtder, danseder, 
içer ... 

Evet, btitün bunlar doğrudur; bun
lar gen<'lfiln sarfctmt>k zorunda kal
dığı fazla maddi kuvvettir, fakat bir 
de mane\·i ko\·v('fi vardır ki, bu kuv
ve'! de 111.zladır, binblr yaranın rı.h
rabını, a<'ı. ını batrma ba.stırma.sını 

bflJr. İc;;tediti iş:I bulamamak. bir 
dosttan, bir scvdJhdan ih:ınet &Örmtk 

l'lbi gençlik eok 3<'1 salbal:ır l'CÇirlr, 
fa('falara utrar. fakat utancından 
bf"lli etme1, saklar, gbler 

İnsanlar kaderlrrin(' kırkından son
ra riza c-ostf'rirlt·r. İnsan t-_)Ji iDdt"n 
sonra su:ak ·u,~sına coınulUr ve 
kaparlar korkusfle yerlndt>n kalk -
ma1. Ancak onlar icin bu saadettir. 
Halbuki gen('lik kaderine ri:ıa göste
rl'l\;l<'Z ve koc;;eslndf' biııüliip otura
maz. Ilarf'ket, mütl"madi hareket 
gençliiin mtimPyl·iz va'1ıdır. Gcn('lik 
mes~ut bir istikbale mu·Jahakhr. 

~lts"ut bir istikbal" hak kazanan 
rencliie istikbal nf'ler ,·idedll'Or! 

l\'ells"in , 20 lnel ve 21 inci a. ır 
tarihi adlı bir kitabı vard1r. Bu kitaJJ 

i
l ~9t~~~~ı: ::krlr~~::;"ı:u~a::' e;:~l·~~ 

f'Sf're o zaman fantf>2i C'Ö7ile bakan
lar, bu'fiin tü~lerl ürperf'rek bakı -
yorlar. \\'ells'r gOre. 1940 dan 1950 

ye kadar Avrupada harp olacakhr. 
Bu harp btlla harbi deitl, tal·yare 

harbidir. Büyük ~birlerde taş üs
tiındt taş kalmıyacakhr. 

Bu harpten sonra, ylnt \\'ell"'e 
görf', bir vrba -.algını ba~hlarakhr: 

harpten sağlıun ('ıkanları da bu veba 
temiz.liyecek, canlarını kurtarabilen
ler dağlara. ba)·ırlara, yaylalara çe

kilecekJerdir. Telgraf. telefon susa
cak, rad~•olar işlemlyecek. Tram,·ay-
1ara yine at ko~ulacak, !otoiraC or
tadan kalkacaktır. 

Hayır, \\.'e-lls'in kehaneti OO~a ('1-
kacakbr. Andre Maurols istikbali hiç 
te boyle ıasavvlll' ttml ·or. Hayat 
bi2r ne ,·erdiyse, &eneliie de ona 
vertte'ktir. Gcn('lik te bir.im &ibl ba
sit saadf'UPrr kavuşacaktır. Ku\·vet, 
sıhhat, a~k. ailr s.-vgisi, ' 'atan mu
habbPti, anlamak. idrak etmek zevki. 

Peki anım:ı. &e\·lrdlilmb: fena l'iin
lt"rln senelere lnkrl•P e-tme-mN;i i('in 
ne yapat'aklardır? Welb'in kehanell 
doğTu ('ikana. biıtlin medeniypUerln 

harabe-yt" donmemt!'I i('in. ne yaparlar? 

Bi(' demiyellm. Genelik bu ff"li

keün on1rnmesi itin herşcJ J&'Pıl•· 

bilil" unnını be.sle-r ki , bu un blıyuk 

bir kuvvetür. 
Bugun beşeriye:t buyUk bir u.tırap 

l'e~yor, fakst büyük bir saadetin 
arife..-inde olduiumus da muhall -
kalı:,ır. Bu saadeti de bit.e l'tftfllk 
temin edet'8tir. 

Bir sun cenlt, boylu, vüur» fakat 
kurumu$ cınarlarm alhnda dolaşan 
blr kumandan orman mudürunü ça

fırtmı!J: 

- Yazık drm~. bu eanarlar kuru
muş, bllDlar• kt"Sip 1trlerine batk&
lannı dikmeli. 

Mudür içini eekmiş: 
- Bu boy ÇJnar yetiştirmek 

iki bin se.ne Jitımdır. 
Kumandan bira.z d\qundükttn 

sonra: 
- İki bin sene ha? .. diye söylen

miş, illi bln se.ne! .• Öyleyse hemen, 
biç ,~akit kaybetmeden dikmek li
nm. 

İşte C'ençlik ve i§Ukbal! .. 

Geçen C'Ün bu stitunlarda oğleye 
kadar tedr.lsat usulü hakkındaki fi • 
kirlerimi açıkça söylemiş ve bu fır

sattan isillade ederek Maarifteki :rr
ni zihniyetten sitayişle bahsetmiljtlm. 

Bu ya'lımı okuyan l\.2aarll('i bir zal 
bana mektupla şunlan &öyledi: 

c- Si:ıi tanımıyorum. Fakat. iki yıl 

kadar evvelki teşebbüsü.Düzü hatırlı· 
7orum. Bugun ıatbik edilen usulu. o 
zaman ileri sUrm\iştünUı. Yalnız bu
rada aklıma bir şey ıeldi. O ıunler
de sWn ortaya. attıfmız bu fikre kar
şı mücadele atan S&:,J"ın bir pedaı-ojl 
profesörü vardı. Profesör o zaman 
mi.ıtbiş su.rette heyecanlanarak bu 
fikre at.q pUalı;u.rm.Uş, hatta mevıuu 
yabancı bir :tllınlyetl müdafaa ~kli
ne bile sokmak istemiljti. 

Bu l'iı.nkü haki.kal kart~ında acaba 
bu pedagoji profesQni ne diyor, hiç 
merak ettinb mi?.» 

Bu okuyucumu maale!>ef tanımı • 
yorum. Fakat hafdrJattJ;ı hiıdlreden 

dolayı kendisine muW.-.~ldıdrlm. FU
hakika iki yıl evvel Maarif Vekaleti· 
ne müracaat ettiğim zaman bahsi geç
n1iş pedagojı mualhmt derhal bu fik· 
re hücum ederek mtvı.uu ka-ı lir -

mak istemişU. Fakat o ıünlerdc bu 
muaJJimin bird.-nbire profesorlulı. 

muallim birdenblr(' proft"SOrluk ma

kamına l't-('tl. 
Sayın prof~r. o zaman. eUnd ki 

Fransızca peda°"ojl kitaplarını nr:ıuta

rak: 
- Yaban<'• ~ist.c.-m b.trmtyi2. dh e 

makaleler yazdı. 
ller fikir mubtert"mdir. Zamana, 

mckina ve ha.dbelt"~e uy&un re-imi -
yen fikir nibaye.t btr ,.-un hakikı 

kıymetini bulur. 
Nltelllm iki 7d f'\''Vf'l _ umesi 

g-unah sayılan ve tu.ri.ım k ~il eden 
bir fikir nüvesi, iki yıl M>nra. rn sa
lihiyeUi ma.arlf('lerin elinde blr haki-
kat oldu. 

İşin g'arlp tarafı, bol;'ün, bu u~ulü 
kabul eden 1\taarif ŞU.rası &za!'\ı me
yanında, o profCM)r de vardı. Kararı 

alkışlarla, o da kabul eıti. Fakat, na
sıl oluyor da, iki yıl cv,·el 'Jlddt•'e a

leyhinde bulundutu bir slslrml bu

l'iın kabul ediyor? 
Bu bale inanmak istemedim. 

bekledim ki, sayın profrsor. şimdi, e· 
line kiiıdı kale.mi alsın. tatbiklnf' re
('llmiş yeni sistemin <:Jİddetle alcı,·htn

de bulunsun!. 
Maamaflh beniJz sabrım tükenmi~ 

deiUdir. Zira profesorün bu mt><.;<·lc
ye dair yazac::ağ1 makalenin dOkiJ -
manlarını haurlamakta oldu,C-unu tah

min ediyorum. 
Fakat e:minlm ki, mutlaka :-·azar;ı'k 

aleyhinde bu1una('akhr. Çünkti, bir 
insan, iki sent" l('inde. fikrindtn na-

sıl döner? .. 
ZEKİ CDIAL 

Amerikanın Vaziyeti 
Ve Muharipler 

Vaşington, 15 (A.A.) - Bı:a
raflık kanunu hakJı.ıooakı müza
kerelere dün de deva.rrı roılrn~
tir. C-Onnaly te<:errüt taraftar.a
rının delillerini şiddetle re<! ede
rek dem~tir ki: 
Evvel~ şimdiki bitaraflık ka -

nunu ha~be haz:rl-aııanarnı:; ola01 
devletleri cezalandırmakta ve mü 
tearrızları ku~banlarının müda
faalarına muktezi teslihatı teda
rik edemiyeceklerini temın et -
mek suretHe teşvik Ye te~çi ey
lemektedir. 

İkincisi ımıbargo Hitierle Sta
line yard>m etmekıtcdir. Zır~ Rus
rıı.ber bu memleketlerin deniz ha
kimiyetlerinden mütevellıt a\"Rn
tajlarını iptal e.)"lernekledir. 

Üçüncüsü anlbar,go Fransa ve 
İngiltereyi tecziye et.ınekl< be
raıber bu meınlektlerin dııiz haki
miytleriooen mütevellit avantaj
larını iptal eylemektedir. 

Dördüncüsü ambargo bu surd
lp Amerikayı bitaraf oınıav~:ı bir 
vaziyete koymaktadır. 

Gen(lik sa.bırsııdır: Çabueak mu
vaffak olmak istt"r; muvaffaklyetin 
aiır C'tldliini ıöı·ünce pek tabii olarak 
inkisarı nayalt- utrar. Filvaki zama
nımız.da. da. bütün gf'çltler tılrah C'ibl 
rörünür, Ct"n('ler, bekledlklt'.ri, ümit 
besl~ikleri yerlerin, pekili başara
bilecekleri işlerin başmda yaşlarını 
başlarını almış insanlarla lhti1• artaruı 
bulu.ndajunu l'Örü.nce sabırsu:lanır)ar. 

HEVETDMDZ GITTö 

Ah bu sabırsı~lık ah! .. Hele ümit
leri çıtkırıldım olanlar tein eok kötü 
şeydir. insan :her muradına erseydi 
ümidin k.ıymeU kalmazdı. Goethe~ln 
bir söı-ü ne ölmez, ne modası re('mez 

bir küpedir: 
"Duşiınmek kolay , hart-_ ket etmek 

pçtür; hele düşündüiü cibi laueket 
etmek yeryüzünde en rüç olan ıeJ'

dir!> 
Gençliiin de harekete ihtiyacı var

dır; bu ihtiyacını da aklına estlil gibi 
tatmin etmek ister. Buna lmkin 7ok
ıur ki. .. iste.dilini yapamıyor diye 
dünyaya küser. Bu hlddetf, bu hot
nutsuzlutu da önlenemf'z. Hiddet ve 
lıo~nutsU11uk bünyesindedir. 

İdeatiullas• Ue hakikat arasındı: .... I 
W'umu doldurmak kabtl delildir. 

llÇ d-ı· o. bu UÇ\lf'UID& bakıp aşama ıC'I çın 

öfkelenir. Bu öfke yenlllr mi! Geno
llk korkunç bir çatclır. 

Gençllfln korkunç bir çai oldllfu-

1\-foskova Ziraat Susiıinl 1.lyaret etmek üz:ere dü.a Odesaya hareke 
eden beyetlmls va-parda 

1 

l 

r 
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'' KA 
HİTLER 

Versay Muahedesi 
• 

Bizim için Felakettir 
Dört oolse devam eden bu ko

nnı;malardan sonra halk yavaş 
yavaş dağılırken, Münihte •başla
yan hareketin Alman milleti a.. 
rasına yayılacaliına kanaat ge
tirmiştim. 

Bir ateş yakılmıştı, bu ateşte 
Alman milletini ihya edecek kı
lıç kızdırılacaktı. 

24 şu.bat 1920 toplantısından son 
ra avni birahanenin salonunda 
daha bir çok toplantılar yaptım. 
Kurtarıcı bir hamle için yapıl
ması liiztm gelen her şey konu
şuldu, yapılması lazım geLcn her 
fikir ortaya atıldı. 

Harbin kaynaklarına çıktık. 
Harpten kimi mes'ul tutmak 18.
zımdı? Bu suııli o zamana kadar 
kimse so.mnamıştı, 

Bundan sonra $ulh muahede -
!erini mevzuu bahsettim. Ne za
man a?zınıı açıp Versaydan baıh
setscm, salonda. samiin arasında 
haykırışmalar olurdu: cYa Brest
litovsk? ...• 

Brestldtovsk sulılıünden kimse
nin halberi yoktu. Daha doğrusu 
yanlış bir kanaat besliyorlardı. 
Onlara Brestlitovsk muahedesi, 
suiistimaliıı. bir rezalet örneği o
larak anlatılmıştı. Versay da bu 
rezaletin önünü alınıştı. 

En şeni bir desise milyonlarca 
Almanın gözünde yüksek adalet 
şeklinde tecelli ettirilmişti. Bu 
çok fecidi fakat doğruydu. 

Nihayet Brestılitovsk muahe -
desini anlattıktan oonra Versa -
ym aleyhinde bulundum. 

Bu iki muahedenin maddele -
rini teker teker okudum, karşı
laştırdım ve iSbat ettim ki, Brest
litovsk muahedesi ne kadar insa
ni ise, Versay o kadar zalimdi. 

Bunları iki bin kişinin önünde 
vayma{(a baŞ]adım ve Uk zaman
lar üç bin altı yüz göz bana hain 
hain bakıyordu. 

Üç saat oonra karşımda mu• 
kaddes bir kütle isyan eden, hu
dutsuz ıbir hiddetle kabaran yek
vücut olmuş bir kütle vardı. 

Bu nutkumu, muayyen yerle
rini tadil ederek, beş on gün tek
rarladım ve bu suretle biraıha -
nede toplananıların yanlış fikiTle
rini tashih etim, onları doğru yo
la götürdüm. 

Nasvonal - Sosyaılist partisi 
halk Üzeriru:le tesirini gıOOteri -
yordu. Halka telkin yapmak için 
de yer ve zaman intihap edilıne
sini bilmek ı::erektir. Ayni mev
zu, ayni hatip tarafından sabah 
onda başka !.esir vapar, öğı!eden 
sonra üçte ba~ka te'iir yı<par, ge
ce başka tesir yapar. 

İlk zamanlar sabahları toplanı
yorduk. Alman hudutlarının da
raltılma.;mı protesto ı'~'l bir pa
zar sa.bahı saat on.da Mtini.Jıin en 
büyük bir salorıuru:la bir toplan
tı tertip ettim. Salıon doLdu, din
liyenLerin mrınzarası yenikmez 
bir kuvvetin timsali idi, Fakat 
salon buz g(ı:ıi sa"uku. Hiçbiri 
ısınmadı, ben de dinleyicilerimle 
irtibat hasıl edemedim. Her sefer 
den daha fena konuşmadım am
ma, nutkum fena tesir şlti. 

Bir gün Leipzig haıl)ıinin yıl

dönümünü kutladılıar. Ben o za
man aza idim. Redingotlu bir zat 
yazdıklarını okudu. Yeknasak bir 
•esle mırıldandı durdu. Eğer bu 
nutuk gazetelerde ne~redi1seydi 
belki edobiyat s~verler 'beğenir -
!erdi. Fakat okurx!uğu için din
liyenJerin üstünde bir uyku ilacı 
tesiri yaptı. 

Bu nevi nutuklar Hintyağı gi
bidir. Çarnaçar •·utmak lazım -
dır. Ben böyle tOJ'.)lulukalrdan ha
yır u.ınmadığım için sistemi de
ğisbirmiştirn. Benim söz söyledi
liim topluluklardan sonra, halk 
rahat rahat dağılıP. işin<> gitsin is
temiyordıını. Ben.'ll. gay_em hal• 
kı harekete sevkedecek, gönül -
!erde mutaassıp bir mfiliye1ç>iilik 
uyandıracak topluluklar yap
maktı. 

Toplulukların kırmızı renk i
lanları, savaş ve zaferin timsali 
gamalı haç, gençlik teşkilatı tam 
bu ı.:;e yarıvacak şeylerdi. 

Bayrak meselesi uzun müna -
kaşalara yol açtı. Burgua parti
leri arasında Almaıı Cümh uri 

m~nva İmparatorlµı:lunun bayra• 
ğı tercih olun~ordu. 

Ben a;;kerdim, bayrağımın renk 
!erine bağlıydım. Fakat tamamile 
İmparatoruk bayrağına da taraf
tar deıWdim. Marksizmin yıktığı 
bir rejimin timsa~i. bizim gibi 
Marksizmi yıkacak olan bir te -
şekkülü temsil edemez. 

Nihayet karar verildi. Tekli -
fim kabul Qlundu. Partimizıin bay 
rakı ortası beyaz bir kmımzı bay
rak, beyazın ortasın<4_ da siyah 
gamalı haç. 
Artık Partimizin on OOş gün

de bir değil, haftada iki defa 
toploanıvor, hem muhalifler, hem 
muvafıklar davet ediliyordu. 

Münihin en büyük salonları do 
lu)'{lrdu. Nihayet eski MarkSist -
!er, on binlerce Marksist, tam 
Alman oldular; artık onlarda ye 
ni bir Alman İmpara•oı:<luğunun 
hürriyeti ve büyüklüğü uğuruna 
savaşmaıta hazı.rdıar. 

Hiabir Nasyorıal partıinin bu 
kadar cok azası yoktu. Münib bi
rahaneleri dar geliyordu. Toplu
lukların salonlar dolunca polis 
kapıları kapatıyor, geç kalanlar 
içeri giremiyordu. 

Bir tecrübe daha ka.lmıştı. At 
cambazhanesinde topluluk yap -
mak, cambazhane bi~kaç bin ki
si istiap edelbilirdi. 

1921 ikincikanunna bir fırsat 
çıktı. Lonnrada karar veri1miş
hl. Almanya Fransaya bir milyar 
altın mark öı:li~ecell.ti. 

Bunu protesto için Münihte te
zahürat yapacaktık. Bu tezahü
rata • Völkisch • amele grupları 
da iştirak edecekti. 

C Arka.sı var) 

1 GÜNÜN TENKiTLERi 

Fikretin Ne Oğlu Vardır 
Ne Aşiyanı 
(Baş tarafı l inci sayfada) 

bir pir» olarak ebediyete intikal etU. 

Diın. kara istibdat hukum &ürer -
ken, AbdülhamJde yapılan suikast ba
şarılaınadıi• için: c.Dursaydı blr dakl
kacaiız devr bisukün, yahut o durma
saydı o iklill sernügUn, kan1arla blr 
cinayete pek benzfyen bu iş, bir bayır 

olurdu, misil &slrlırea geçıuemlş - Blr 

kavmi çifnemekle bu.run eflenen bir 
13.hzai teehhure medyun bu keyfini 
diyeni, Hürriyet devrinde karşımızda 

eğilmiyor diye sllkip athlar; vicdan 
hürri;retlnln lılhuti mefhumunu idrik 

edemtyenler ona Protestan zancocu 
dediler. Bu.run de oilunun mezhebi
ni soruyorlar, Aşiyanın temellerini si
per ederek, mezarını yıkmağa kalkı
yorlar. 

Sanki Fikrek blllnmiyen, tanınma· 
y&n, anlaşılmayan bir şairmiş clbl a

kidelerini suiniyetle didik didik 

didiyorlar! Sanki Fikret defer
slz. bo~ bir kata, bir bip imlt 
ıe namı tltirllmek istenlyormq 
slbl feryat ediyorlar. blr lhane- 1 

ti önlemek istiyorlar l'ibl cazete sü
tunları bir pençe, kalemler tırnak ol
du, saldırıyorlar. Unutuyorlar ki , .. hep 
tırmalanır, tırmalanır, tırmalanır -
dım!• diyen Fikret hayatında lk.en 
bu tJrnaklara, bu hale alışmııı, bir ce
hennem hayatının bütün zevklerini 
sürmüştür. 

Dem neden ortaya Halük lle Aşiya
nı çıkardılar? Tevfik FlkreUn ne oflu 
vardır. ne dt> iışiyanı, llaliik, Fikretin 
cönlünde g-ençlifln remlzidir, Aşiyan 
ömru muhayyelin timsalidir. İşte bu 
kadar. Bugün Flkretin ne oflu vardır, 
ne de işlyanı. 

O her feyl daha bayatta iken kal
bine C'Ömınilştü. «En bivefa emeller
den en samimi tahayyü.li.tına kadar, 
hepsi kalbinde bir medfen bir pen.a.h 

sükün ve hasret arıyordu.» 
Hilük Amerik.adadır, Amerikalı

dır, blse ne! •• Aşiyan Bayan Na.zime
nbıdir, istedlfi zaman, istedlfi kimse
ye satar, bize ne? 

Fakat Fikret vardır, Tevfik Fikret 
Türk piridir. Fikir, irfan, vicdan hür
riyetini mukaddes sayan Türk cum
huriyetinin liyemul şairidir. 

Fikret zanroçtu, Fikret vaiansızılt, 
Fikret şuydu, Fikret buydu diyenlere 

Fikret «.Zavallı evet!» manzumeslnl 
götteriyor ve cevap veriyor: 
O bot ıakırdıları dinledim de bir 

müddet, 
Sonunda boynumu büktüm, dedim ki: 

cÖ7le, e..-et!• 
. İZZET SEDES 

Mektep Kitaplarının 
Fiatı 

MEHMET NURİ (İstanbul) 

- Meklep kllaplarmm flallımnı 

kim takdir ediyor? 

- l\[aarlf Vekiletl kitapların for

ması başına bir fial takdir etmJııtlr. 

ırtlSEYİN KA.."\IİL (Edirne) 

- istanbulun en büyük sineması 

.. banı1sldlr! 

- İstanbulda bir çok büyük sine

malar vardır. 

YUSUF NİYAZİ (Bursa) 

- Sabah razeteleri İstanbulda sa

at kaçta çıkıyor. Diğerleri kaçta? 

- Sabah gazeteleri 6 da. İstanbul 

ıehrlnde dağılır. Öğle l'azeteleri 10 

da, akşam cazetelerl arasında Son 

Telgraf 3 le İstanbul şehrinin her ta

rafına. dafılmq olur. 

ALAEDDİN (Geyve) 

- İkdamın manası nedir? 

- İkdamın lufat manası (Sar'l ve 

«ayrel) tir. 

EKRE!\l (Fallh) 

- Otobüsler için bir tarife ve bir 

liste yok mu? 

- Belediye tarafından musaddak 
bir tarife vardır. 

MUSTAFA RAGIP (Fatih) 

- İhtikirla mücadele komisyonu 
nerede çalışıyor? 

- Ticaret müdürlüfündedfr. Biri 

de Dördüncü Vakıf hanı.ndadır. 

VASFİ (İstanbul) 

- Sorduiunuz o Fransızca kitaplar 

!\la.arif Vekiletl tarafından tetkik c· 

dllmlşllr. 

NEDİM AKDERE (İstanbul) 

- (l\lilli Piyango)nasıl çekilecek? 

- l\lilli Plyanl"O ile tayyare plyan-

l'OSU arasında fark olmıyacaktır. Yal· 

ruz satışı Ziraat bankası vasıta.sile ya

pılacaktır. 

SADİ YAR (İstanbul) 

- Tütünü ilk icat eden kimdir? 

- Tütiln Amerika nebatuiır. Krls-

tof Kolomb Amerikaya gldlnce yerli

lerin bir nebat içtiklerini Körmüş. 

Bunu alıp Avrupaya getirmiş, ondan 
sonra Avrupada moda olmuştur. 

MELİHA Gi:N (Ankara) 

- İstanbul ile Bursa arası kaç sa
attir? 

- İstanbuldan sabahleyin kalkan 
vapurlar öileyln l\ludanyaya varır

lar. OtobtL<iler yarım saat sonra Bur
ya mtışıertıerinl bırakırlar. 

Belgrad Sonba
har Fuarı Açıldı 
Fuarda Bizim de Pav

yonumuz Var 
Be1grad, 15 - Dün sabah 

Befnelınllel Sonbahar fuarı ırıu
tantan merasimle açtlm;.ştır. Bu 
münasebetle bir çok nutuklar i
rad edilmiş ve bunlarda birçok 
meınlehietlerin iştirak etmiş 
okluğu bu iktisadi tez ah ürün e
hemmiyeti tebarüz eti irilm~ir. 

Açış merasiminde kraiın mü
messili, kordiplomatik, birçok na
zırlar, millli ilrtisat filemine men
sup zevat ilah .. hazır bulunmuş
lardır. 

Dün s&bah Alman paıyyonu da 
açılmıştır. 

Belgrad fuarı, bu sene, dün a
çı.lımış olan Türk payyonu ile 
zenginle>zniştir. 

·----00---

Macar Sefaret Erkanı 
Moskovada 

Mosk.ova, 15 1A.A.) - Tass A
jansı bildiriyor: 

Knistıoff'nun başkan!lığındaki 
Macar elçilik heyeti 13 teşriniev
velıde buraya muvasaılat etm~ ve 
Kristoff'u istas)'{lnda hariciye pro 
tokol şefi tarafından seliımlamış
tır. 

Polonyada Ölenler İçin 
Paris, 15 (A.A.) - Polonya is

tilasında ölenler için, Notre Dame 
de N azareth sinagoğunda, Polon
ya hükOmeti erkanının huzuru ile 
bu sabah dini bir ayin yapnlmış
tır. 

Libyaya 20000 Kişi 
Gönderildi 

Roma, 15 (A.A.) - Libyaya ye
niden 20.000 kişi gönrlerilecel<tir. 
Bunlar, 1,600 den {azla aile t<!Ş
kil etmektedir. 

--OQ<>--

Edirne de Yağmurlar 
Edirne (ikdam l\Iuhablrnden) -

Bir haftadtr Traky& ve havalisloe 
bol mevsim yaitnurları düşmektedir. 

Yeni ytl ziraatlne hazırlanmalrta olan 
topraklar için bu yatmurlar çok fa:r
dah oldufundan halt memnundur. 

f K D A M 

TARiHTEN YAPRAKLAR! 

Eski Ramazanlarda 
Hilali Arayanlar 

• 
Islamiyetten Evvel de Orucu 
Kabul Eden Bazı Dinler Vardı 

:--,,_-_ -------_Y_A_z_A_N_::~~~--_,_1 _ İbrahim Hakkı Konyalı 

Gufran ayı sayJlan Ramazan icln
deyiı. Oruç hicretin ikinci .senesinde 
far:zolduğuna göre tam 1356 senelik 
bir mazisi ve ,;ok zenKin bir tarihi 
vardır. Ramazan, Şek ııünlle, l~'Iill 

rü'yeti ve bbatile, iftarlle, sahurUe, 
davulile, topile, fıkra ve hlk:i.yelcrile, 
gece ve ıünduz hayatlaruıda yaptığı 
deilşikliklerile, bayramile başlıbaşı -
na tetkike değer bir mevzudur. 
Şaban ayının sonuncu ıecesinde 

blllllin görtilmeslle Ramazan orucuna 
başlaıımasını l.:izımd.lr. Çölde rasat 
dürbünlerinden, rasat kulelerinden 
mahrum bir bedevi Ramaıan bllilinJ 
l'Örünce orucunu tutar. İkbıci hlli.1, 
de gökten ona bayram yapma emrini 
lndirır. Bu; ıehirlller ıçin de böyle
dir. 

Hllilin görUn.mesinde her adamın 
bulunduğu tul derecesinin tesiri ol
duiu ıçln .. Rü'yeU hilıll» kadar ba.stt 
bir ölçü tasavvur edilemezdi. 

Orucun kısaca tarihlııl ve rti'yeti 
bililin hllkümlerini mevzuu babboede
ceilm. 

İslimlyetten evvelki bir çok din
lerde de nanıaz ve oruç vardı. Heme
danlı 1''ettak Ba.bek'in oğlu l\olanl ta
rafından kurulan ve daımi et, .şarap 
perhizi ve bekd.rhk tavsiye eden di

nin de namazı, orucu ve hatta abdesti 
vardı. Bize 377 hicri yılında Ellibrist 
adlı Arapça eşsiz ve kıymetli bir eser 

bırakan İbn-ün-nedim mini dininin 
esaslarını ve ibadet şekillerini de taf
sila.tlle haber vermiştir. :İsayı şeytan 
sayan ve ıllemln başlancıcını nura ve 

zülmetc dayıyan mani dininin mün
tesipleri su ile ayakta abdcts alırlar 
ve Neyylri izima dönerek on lk.l sec
deli namaz kılarlar. Hf'r secdenin ay
rı ayrı duaları da vardır. 

Namazları dört vakittedir. Birincisi 
tam zevalde, ikincisi zevalle gurub 
arasında, üçüncüsü ıuruptan blraı. 

sonra, dördiincüsü de guruptan üç 
sa.at sonradlr. Birinci na.maza cSal:iti 
Bf'şir• derler. 

l\[ani müntesipleri J:"Üneş Kavs 
burcuna iner ve ay da tam bedir 
haline celince hiç iftar etmeden iki 

g-ün oruç tutarlar. Ay bedir halinden 
hilıile lnkd;ip edince de ayni şekilde 
fasılasız iki l'ilnlük orucu tekrarlarlar. 

Ay Cedl burcunda tam bedir haline 
g'elince ve hilal olunca da iki Kilnlük 
oruçları vardır. Güneş Delv burcuna 

indikten sekiz gün sonra I\[anist'lerin 
otuz Künlük oruçları başlar. Her l'ÜD 

gurupla oruçlarını bozarlar. Bunlarm 
her ay ayrıca yedi ,.ünlük oruçtan 
vardır. (1) 

İbn-iln·nedim Manistıerin yeryüır:ün 

deki datı1ma sahalarını anlatırken ve 
M&ninln kitaplarını ve risalelerini 

sayarken dokuz Oğ'uz hükümdarının 

l\lanipcresı·ıerl himaye ettiğini de 

söylüyor. Şu halde Türklerin de l'tli
nl dinine girdıklerl muhakkaktır. Ho· 

rasan hükümdarı kendi topraklarına 
iltica eden Mtinlstleri öldürmek ıs -
tediki zaman Dokuz Oğuz hü.kümdarı 
kendisine mektup yazmış ve: 

«Benim hükümran olduium top

raklarda senin topraklarında bnlun:ın 
benim dinimlu mensuplarından daha 

çok Müslümanlar vardtr. Yemin edi
yorum ki efer sen bir tek l\.lanist 

öldürürsen ben bütün l\.lüslümanları 

kırarını ve ibadethanelerini de yıka

rım» demlştl Dokuz Ofuz hükümda
rının bu tehdttki.r himayesi üzerine 

Horasan hükümdarı l\lii.nlstıerden 

7alnı:ı Cizye almakla iktlfa etmiş ve 
kendllerinl serbest bırakmıştır. 

Şaman'lıktan sonra Mavera-ün-neh
re rtren ilk din l\o[inUlktlr. Büyük 
k.imyarer ve muhteri Ebübekir Razi 

&'ibi birçok büyük Türk ilimleri zahi
ren İslatniyetl kabul etmiş gibi g-ö

rünmekle beraber Mılni dinine men
snp oldukları ve bu lllinln cWI pro
pagandasını yaptıkları anlaşılmakta

dtr. 

Büyük Türk illmi ve müverrihi E
bürreyhnl Bırü.ni'ntn de Mani dininin 
propag"andacılarından oldufunu Ley

den kütüphanesinde bulunan Rlsate
tün Lll-blrünl Fi Fihristi Mubammed 

İbni Zekerlyya Er-riziıt adlı eserin

den tstldla.ı ediyorum. Blrüni burada 
l\lini propag'andası yapan büyük üs-

(1) Kitab-ül-fihrist, Mısır tab'ı. 

Sayfa 466 İbn-ün-nedim kitabının 
fasıl başında cMfinistlerin dört veya 
yedi vakit namazları~ dedjğJ halde 
metinde yalnız dört vakit namazı ta
rif etmiş, yedi vakitten hiç bahset -
memisti. 

tadı Rizi'yi müdafaa ediyor. (2) 
Emeviler, Abbasiler zanio?.nında bu 

din, devlet büyükleri ve miıncvverler 
arasında -şimd.ki masonluk l'ibi- glzll 
cJzll yaşamıştı. Abbas oğulları devle
tini kuran Bermeki'io hepsinin -1\Iu
hammed bin Ilaldden ba~ka- Mani 
dininde olduklaı·ı sOyleniyor. Hatta 
bir Türk anadan doian haıtre Elmem
nün'un l\.13.ol dininde olduiunu İbn
ıin-nedlm bazı kitaplarda okumuş
tur. (S) Bu &Um diyor ki: 

«..ı.Uedine-tüs-selim (Bağdat) ta 
Mulz.züd-devle'nln zamanında üç 
yiız kadar l\lıinl müntesibi bulundu
ğunu biliyorum. Şimdi yalnız beŞ ta
ne vardır. Semerkand ve Sugd hava
lisindekl l\(anlst'lere Acara diyor -
lar.» 

İbn-ün·nedlm, bu sözlerile bugün 
Kafkas eteklerinde ve Batum hava
llsinde yaşıyan Tiırk Acara'lıların 

eskiden l\tanı dinine mensup oldukla
rını pekili gö:;teriyor. Bunlar Mıinl
llkten l\.IüsJü.manhğa dönmüşlerdi. A

carahların Folklarları tetkik edilirse 
ihtimal ki Mini dininin birçok dö -
küntülerine ra~Uanaeakhr. Esasen 
Acarahlarm Semerkand ve ha.valisin
den hicret ettikleri de kabul edilmek
tedir. 

• •• 
l\lüslümanlarda, Ramazana takad

dii.m eden ikl l'lİD Fıkık dilince .Şek 
l'ÜDU -şüpheli günü• dür ki Rama
zandan veya.but Şabandan olduiu 
kat'i biUnmiyen gün demektir. 

Bu gibi şupheli cünlerde yalnız 

Havas orup tutabilirler. Avamın 

oruç tutması mekruhtur. İki Rama
zan ve Kurban bayramlarile Teşrık 
l'ÜDÜnde -ki senede beş l'Ün eder- o
ruç tutmak haramd.ır. Muharremin 
dokuzuncu veya on birinci l"ilnlerlnl 
llii.ve etmlyerek yalnız onuncu günü, 
yalnız Cuma veyahut Cumartesi, 
Nevruzun ve Güzün başlangıcı ola.o 
l\.1lhrlcan denilen .İtidal barifl:ıt günü; 
bu günler başka dlnler tarafınd{'D 

mukaddes sa.yıldığı i(?ln oruç tutmak 
mekruhtur. !\olilidümanlara mekruh 
ve haram blr şey işletmemek için e.s· 
kiden rü'yetl hilile büyük ehemmi
yet verilirdi. llii.kimler, kadılar Ra -
mazan ve Şevval hil&i.Uerini görenleri 
dinlerler, sonra da ertesi cün Rama
zan veyahut bayram oldufunu lloln 
ederlerdi. 

Ramazan hlliU; hava bulutlu ol
dufunda il.il, bi.liğ ve iyiliği kötillü
tüne calip hat.ta. birlsbıe zina ifti

rası yapıp ta mahkftm ve sonra töv
bekar olan bir tek adamın C'Örmeslle 
sabit olur. Bunun kadın veya köle 

olmasında hiçbir fark yoktur. Bu iş
te şehadet 13.fzı ve dava da şart detll
dlr. Yani birisi hikimin, kadının 

huzuruna g"elir de Ramazan hilıi.Unl 

gördüf\l.nü söylerse kadının, hikimin 
hükmune hacet kalmadan bunu du
yan adamın oruç tutması fan olur. 
Hatta Ranıa-ıan hililini yalnız hiklm, 

kadı kendisi görse derhal bir naip ta
yin etmek suretlle bir hüküm almak 
veyahut dotrudan doğruya ertesi l'Ü
nün Ramazan oldufunu ilin etmek 
lizımdır. Ramazan ve Şevval hUille
rini cOrmek farzı klfayedir. Birisinin 
cörmcslle l'ilnah diter l\Iüslümanlar
da.n dlişer. Eier Ramazan hllili l'Ö
rülmezse o vakit ŞabaQ. ayını otuı o

larak tamamlamak Jii.zımdır. Aoı.k: 

havalarda hiliJln rü'yetine bir kala
bahfın ve zina ile lltira. suçundan 
mahkiım olmıyan iki erkeğin veya
hut köle olmıyan bir erkekle yine 
köle olmıyan iki kadının şehadetleri
ni tcsblt etmeden bayramı ilin ede
mez. (4) 

• •• 
Kadıların ve hikimlerJn bütçele -

rinde Ramazan ve Şevval hilillerinl 
g"Örüp ihbar edenler için ayrılmış ha

tırı sayılır tahsisat bulunurdu. Bu 
parayı almak için meraklılar kulele
re, minarelere, yüksek tepelere, hatta 
ilo beş saatlik dailara tırmanarak 

ufku 1rözetirler ve hilii.ll 1"Örünce hi
kime koşarlar ve şehadet ederlerdi. 

Konyada. 1rarp utkunun iyi çerçe. 
veliyen Sarayköyünün dağlarına çı -

kıp hllil avcılığı yapanları ve ıchre 
inerek bikime ihbar edenleri ben ha
tırlıyorum. İslanbulda da Galata, 
Beyazıt kuJelerlnden, minarelerden 
bllil rözeıtlirdl. 35 - 40 sene evvel 
Cerrabpaşa camlinJn imamı Ramazan 

(2) Ep!fre de Beriıni Contanant le 
Repertol re des Ouvrages de Mu· 
hammed B. Zakariya Ar-rAzt Publict 
Par Paul Kraus. Paris. 1936. Sahife 3 

(3) El!ihris11_ Sayfa 473 
( 4) Mültka-1-ebhor. Sayfa 3Z . 

16- BİRiM: 

ATATÜRK'ÜN 
SON GÜNLERi 
Yazan: Rahmi Yağız Tefrika : 58_) 

Ameliyattan Sonra 
Atatürk Ferahladı 

Son damlalar da iğnenın içın -
den süzülerek şışeye düştükten 
sonra hekim ignevi bulunduğu 
noktadan çıkardı. 

Elbedi Şef derin bir haz ifade 
eden şekilde: 

- Oh .. Dün.ya varmış. Bu ıs
tıra,/-.n da kurluldum' 

D;yerek ani ve mevzii bir ne~e 
ile tekrar istirahate geçtıler .. He
kimler birbiri ardına: 

- Geçmiş ol.mn paşam! 
Diyorlar, Büyük Şefin neşesi

le onlar da büyük bir sürura ka
pılmış bulunuyorlardı. 

Atatürk sordu: 
- Suyun hepsi ne kadar? 
Tamamı 12 kilo tutan bu su -

yun miktarı karşısın.da ölçü ile 
bunu tesbit etmekle meşgul bu
lurum M. Keınal Öke arzetti: 

- 12 kilo pa:;am! 
Atatürk hak~ bir hayretle ila

ve etti: 
- 12 kilo ... Bu, mühim mik

tarda bir sı,ı! 

Hekimler, tıp tecrübelerine is
tinat ederek bunun istiksar edi
lecek bir had olmadığını, sirozun 
t<>bii bir neticesinden ibaret bu
lundu':unu, bazı hastalarda bu 
miktarın fevkinde bir su hacmile 
karşılaş>ldığının ekseriyetle va
ki ok!uaunu Ebedi Şefe arzetti
ler. 

Atatürk, aylardır karnında fu
zuli ve iırız.i bir şişkinlikle ken
disini gösteren ve fazla rahat<;ız
lık veren sudan kurtuldukları 
için memnun ve neş'eli konuş -
maya devımı. eyledi: 

- 12 kilo su da iğne ile mi a-
lındı? ' 

- Evet paşam! 
- Hangi iğiıe ile? 
Operatör M. Kemal, bil.illtizaın 

masanın üzerinden aldıi{ı nisbe
ten ince bir iğneyi Atatürke ar
zetti: 

- İşte bu iğne ile Paşam! 
Ebedi Şe1 iğneyi muayene et

ti.. Hekimin. !bililtizam verdiği 

iğneyi de çok kalın buldu. He -
kime iade sırasında ilave etti: 

- Bu iğne çok kalın!.,. Eğer 
tekrar su alınağa lüzum görülür
se daha ince bir iğne intihap etli-

• 1 
nı.z .. 

- Başüstüne Pa;;am! 
Hekimler işlerini bitirip hu

zurdan ayrılırlarken kura dahil 
zevat Ebedi Şefe tazimlerini ar
zetmek fırsatını bulduklarına 
memnun olarak huzura geliyor
lar: 

- Geç.miş olsun paşam! 
Diyerek, bu hadisden, Ebedi 

Şefin rahatsızlıktan kurtuluşun

dan doğan sürurlarını izhar edi
yorlar, Atat ürkün iltifatlarile sü
rurları artıyordu .. 

Maamafillı bu zevat arasında, 

ve Şevval hllillerinJ .-örmekte rekor 

kırmtŞh. 

İmam erendi Cerrahpaşa minare -
sbıde ıözlcrlni ufka iyi ayar etmesini 
öirendltl için b iliU tıp diye 1rörür 
ve t.sbat.a muvaffak olurdu. İmam e

fendi Şek günleri hlllll l'Ördü mil 
hemen kunduralarıw koynuna sokar, 
dörtnala babı meşihata koşardı.. 

Cerrahpaşa, Sbıeklibakkal, Ak!a -
ray, Horhorda oturanlar cumbalara, 
balkonlara ve kapılara oıkarlar Cer

r&bpaşa imamının, kunduraları koy -
nunda, 'etekleri zil çalar&k Keçtiflnl 

rörünce ve ertesi sünün Ramazan 

olduj"unda tÜPhe etmezler, sahur ha
zırhtını yaparlar, teravihlerini kı

larlardı • 

Ramazan hilalini cözetlerken haya
le kapılanların bulunduğunu da. ta -

rlh bite müteva.Ur haberler halinde 
nakletmektedir. Bir gün yaşlı blr a

dam Raşldln halifelerden Hazreti 
Ömerin yanına girmiş ve: 

- Ben hllill cördüm, demt,tlr. 
Adamın cür ve kırçJI kaşlan var • 

ıruş. Halife ıslattıfı elile ihtı1arm 

kaşlarını sıvazladık.tan sonra sormut: 

- Şimdi hllil nerede? .. 

İhtiyar cevap vermiş~ 
- Kaybettim. 

Halile "1.mü.t ve: 

- Senin iki kaşından birer ak kıl 
k.al.kmıştL Sen onlan bilil sandın, 

demJııllr. 
Oruo ikinci hlcrel 1ılında farz ol

dujuna cöre Hazretl Peyl'amber dördü 
yirmi dok.usar. beşi otuz-.r cilnlülı: ol
mak üzere dokuz ramazan tutmutlar· 

ılı. 
İBRABİM llAKXl KONYALI 

o anda bir meselen.in farkına va
ranlar gözlerile müdavi hekim
lerden birini arıyarak şu vak'a
yı hatırlatıyorlardı: 

Daha hastalığın ilk zamanla
rında, Ebedi Şefin devamlı zMi
yetile sirozun seyrinde inkişaf bu 
lu!'.'dul!u sıralarda idi.. Atatürk 
her gün vücut sikletinden bir 
mıktar kaybediyor, bu azalış gün 
günden artarak moıiyet halkını 
endişeye düşürüyordu .. Siroz teş
hisi henüz konmuş, bunun icabı 
olan klasik tedavi sistemine baş
lanm~tı. .. Yine hastalığın bu sı
rada meydana getirdi'1i su top
lama süratle ilerliyor, henüz ka
barıklık farkedilmemekle ,bera -
her müdavi hekimin bunun ma
hiyetinı aruamış olması lazım ge
liyordu. 

Hekimler o vakit maiyet hal -
kının merak ve endiııe dolu sual
lerile sık sık karsılaşıyorlar; her
gün: 

Aman doktor, ne haıber? A-
ta türkün sıhhi vaziyeti nasil? 

- Şifa ümitıleri fazla mı? 
- Süratle tedavi kabil mi? 
- Ztıiiyet niçin artıyor? i.lfilı .. 
Gibi bin bir sorguya muhatap 

oluyorlar, maıyet halkının bu en
dişesi le kendi üzüntüleri de ar
tıyordu. 

Su birikmesı, devamlı surette 
dilsen Ebedi Şefin vücut ağırlı
ğıru:la bir an için artış meydana 
getirmişti. Yine bir gün ~u artı
şı rakkamla tesbit eden mooavl 
hekim kendisine Ebedi &!:ıfin sıh
hi vaziyetini soran maicfet hali<~· 
na: 

- Müjde .. 
Demişti; bu müjdeyi hekim ağ

zından dµydukları için fevkaJil.
de bir >evince kaçı.lan bu zevatın 
sevinç ve sual dolu bakışları kar
şısında doktor ilave etmişti: 

- Bariz salahı elrle ediyoruz. 
Bugüne kadar her gün bir mik
tar eksilen kilo farkı şimdi ta -
vakkufla artmağa doğru bir in
kj,;af yohı tuttu ... Fark arttıkça, 

, kilo alındıkra zafiyet kalrnıya -
cak, Atatürk pürsıhhat yaşama-
ğa devam edecek! 

Bu ihbar, o zaman için. hakiki 
bir müjde idi.. Ve .. Gü.nıler ge
çip te suyun miktarı arttıkça i
şin farkında olmıyarak bu artış
tan kilo alındığı zehabına kapıla 
kaı:ıtla n~eleri fazlalaşan maiyet 
halkı şu anda, 12 kiloluk suyun 
ihracile bu müjdenin mahiyetini 
tamamen anlamıq bulunuyorlar
dı ... 

Müj.de teLakki edilen o zaman 
ki ha.her yalnız maiyet halkına 
söylenmiş değildi. Bizzat Atatür
ke de ayni hekim tarafından: 

- Paşam birkaç kilo aldınız. 
Bu.bariz bir salahın izi, eseri
dir! iruı.aallah kısa bir zamanda 
rahatsızlıktan zerre kalmıya -
cak! 

Sözlerilıe arz ve ifade edilmiş
ti... 

İlk suyun alınması, Atatür -
kün çok ferahlamasını mucip ol
du. Vücudünün karın nahiyesin
de 12 kiloruk bir kisbi sik.lelin 
vücudün taıbii hareketl~nne ne 
kadar engel olacağını kolayca 
kestirebileceğımize göre Atatür
ke ne derece zahmet verdiğini, 
esasen ufacık bir şeyin derin 
üzüntü ve sıkıntı hasıl ettiği has
talık esnasın.da nasıJ. bir ıstırap 
hasıl ettiğini an.lıyabiliriz ... 

İşte, bu ilk suyun alınmasını 
müteakip Elbedi Şefin s;hh! vazi
yetinde hiçbir tebeddül olmama
sına bedel ı~tırabın dinmesınden 
doğan bir neşe havası daireyi kap 
lamıştı. 

Atatürk konuşuyor, hekimler
le su alınanın sıhhi vaziyet üze
rinde yapacağı tesire dair bir mev 
zu ürerinrle konw;ma devam edi
yor, maiyet halkına ve bunların 
hususi iltifata mazhar bulunan
ların Elbedi Şefin neşelerinden 
daha üstün bir sevinç arız olu -
yordu. 

İlk teşrinin il, 12, 13 üncü .ıcün 
!eri böylece geçti.. Fakat 14 üncü 
günü E)bedi Şetın neşesi . aldı, 
hazımsızlık eserleri Jı:efiiinı ıı:os
terdi 15 İlkteşriıı.de bu l'irızalara 
asabl araz da iltihak ,<:lince has
talık birdenlbire şek/ değiş.tirdi 
Atatürk şiddetli br' asabi buh
ranla hasta döşe~e sarsılı -
yor, o zamana ka ar ~eçiı;nedi
ği dehşet.l'i bir kf'e du.şmuıı bu
lunuyordu. 

(ArkUl Tat) 
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Kabileler İhtilafını 
Kılınç Temizledi 

Beşiktaş F enerbahçeyi 
4 - 3 Mağliip Etti 

Hicreti Nebevi esnasında, Me- 1 
dine havalisinde mühim bir mev
ki işgal eden ve islaıniyeti en ev
vel kaföul eyıliyen Hazerc ve Evs 
kaıbileleri, Milftttan takriben 300 
sene kadar evvel lburaya gelmiş
ler ve yerleşmişlerdi. Ve .bu iki 
kaıbilnin çalışkan halkı, az za
man zarfında, yerla<ıtikleri yer
lerde büyük faaliyet eserleri ,ı<Ö5-
tererk, servet ve nüfuz itnbarile 
yalhudileri geçmişler ... En kıy
metli arazi ile mebzul mıcllsul 
veren hurmalıkları ele geçirmiş
lerdi. 

Yahudiler, ıbu rekabetin önü
ne geçmek j~in tertibat almaya 
başlamışlardı. Fakat, bu iki kabi
le halkı, diğer kaıbileler.Joe de bir
leşerek, yalhudiler aleyhine bir 
haro ve kital açmışlar .. Kanlı bir 
mücadleden sonra, galebe çalmı.ş 
!ardı. 

Miladm beşinci asrına doğru, 
bu ıki kaıbile artık o muhitte ta
mamile mümtaziyet kazanmışlar, 
adeta şehre hakim ve sahip ol -
muşlardı. 

Fakat aradan çok 1Reçmeden, 
bu iki kaföile arasına bir nifak 
girmişti. {Riyaset) yüzünden çı
kan bu nifak ·gitilsçe büyümfuı, 
nihaye meseılenin halli kılıçlara 
havale edil:mişti. 

Bu kanlı cidal, tam otuz sene 
müt.emadiyen devam ettikten 
sonra, artık buna .bir nihayet ve
rilmek lüzumu hissolunmuş .. Ka
bilelerden gönderil€11 muraht:as
lar tarafından (Hassan bin Sa
bit), (ıhakem) liğe seçilmişti. 

Hassan, yalnız Medine havalisi 
ilıalokının deği~ ıbütün Araıbista
nın hürmet ve muha'hbetini ka
zanmış o:lan 'bir şairdi. Bu zat, 
lbütün hayatında kendisine reh
beT ittihaz ettiği doğruluğu bu
rada da gösterdi. Yapılan haksız 
muameleleri izah ederek kendi 
kaıbilesi aleyhine hüküm vardi. 
Ve onun bu adilane karan üze
rine de, o kanlı mücadele, artık 
hitama erdi. 

Bunun üzerine, kalbileler ara
sında bir sulh muahedenamesi 
aktediltli. Bu muahedenamenin 
şartlarından biri de, şu madde 
ıidi. 

(Meskenler, taarruzdan. masun
dur. Harp zamanında •bile, hal
kın ikametgahları taarruza uğ
ramıvacak, her türlü tecavüz ve 
taarruzdan masun bir melce ha
linde kalacaktır.) 

i,,te bu maddedir ki, Medine şeh 
rinın en emin bir belde olıc!uğu
na dair herkese kat'i bir kanaat 
vermiş .. Bu da, o beldonit> gün
den güne büyüyerek ümran kes
betmcsini temin eylemişti. 

Fakat .. Bir müddet sükün için
de kalan Medinede, hiereti &eni
yeckn iki sene kadar evvel }"ine 
riyaset yüzünden yeni bir nifak 
ba~öslermiştL Aneak şu var ki, 
haı.k. ,ürekli mücadelelerden bı
kıp usanmıs oldukları için, t.ek
rar siliıha sarılmaktan içtinap ey
lemekte., ve, Harzcç kabilesinin 
en ııamdar eşrafından (Aıbdull.a!h 
bin Ebi) yi riyaset makamına ge
tirerek büyük .bir harp felaketi
n.in önüne geçmek fikrindeler -
di. 

İşte, ınese!enin böylece halli es
nas nda idi ki, Resulü Ekrem, Me 
dine topraklarına ayak basmış
tı. Ve bu övle mes'ut bir hadise 
idi ki, Müslümanlar derhal ri
yaset meselesini unubmuşlar, ve 
Resul(ı Ekremin erafında toplan
mı.şlardı. 

RESULÜ EKREM'İN MEDİNEYİ 
ŞEREFLENDİRMELERİ 

Müslümanların cuma namazını 
uzak' an seyreden Medinelil,,r, 
Re' u!ü Ekremin irat buyurduk
ları hutbeleri de dinlemişler .. İ
şittikleri sözlerde hem fesahat 
ve be!aı:at, hem de ihtiva ettik -
1eri maksat ve hakikat kal'>;ısın
da, büyük bir hayret hissetmiş -
!erdi. 
Vakıa, bı: 1->ayreti hissedenlerin 

kalplerinde henüz iıman ı:ı.Cıru be
lirmcmi§ti. 

Fakat, Resulü Ekremin maddi 
v;, manevi azametini derhal id
rak ederek, Allahın (Haıbilbi 
mUıhlerem) ine karşı hürmetkar 
bir vaziyet almakta ~reddüt gös
termemişlerdi. 

Cuıına namazını müteakip tek
rar tertip edilen kafile, teklbir ve 
\ehli) sa.dalarile Medineye doğ -
ru ılerleıniye başladığı zaman, 
henüz İslam olmıvaıı. yüzlerce in
san da bu kafik•ri takibe başla
mıştı. Böylece, Resulü Ekremin 
teşrif alayı, heybetli bir manza
ra halini almıştı. 

peygamber) ini görmek i,çin her-
kes yollara ve sokaklara dökül
müş.. şehrin methali, geçilmez 
bir hale gelmişti. 

Her taraftan kadın.lar erkek -
ler, çocuklar; 

Birinci Devrede Fenerbahçeliler 2 -1 Galip:~ 
- Cae, Muhammed Resulfillah .. 
Diye, bağırarak Resulü Ekre

min teşrifini biribir.erine müjde
liyorlardı ... Müslüman kadınla
n, şehrin methalinıdeki damlara 
çılanı.şlar .. Hep bir ağızdan: 

(Ta:Iaal Bedrü alevnL.) 
Diye ,bruşlayan bir manzume 

söylüyorlardı ... Bu manzume şu 
manayı ihtiva ediyordu: 

(K~ırruzdaki senyatül veda' 
ismindeki t.epeden, üzerimize 
bir ay doğuyor ... İçim.izde, Alla
ha dua eden bir tek insan kalın
caya kadar, buıbüyük nimete şük
retmeliviz.) 

Diiber (Beni Neccar) kızlan 
da., en süslü e]biselerini _giyerek, 
ellerinde defler okluğu halde Re
sulü Ekremi istikbal ediyoıılar: 
(Nahnü civarı min Beni Nacar. 
(Ve hal:ıbeze Muhammed, min car 
Yani~ 

(Biz, şecaat ve hamaseti her -
kesçe matlum olan Ben;i. Naccar 
kızlarıyız ... (Muhammed) e kom , 'Pf • 
şu olmak, bizim için ne büyük 1 ~rJi 
bahtivarlıktır.) re~ ,, 

Diye, bir neşide söylüyorlardı. 
Herkes sevinçle gülüyor ... Her 

taraftan, neşeli sesler ~ükseliyor
du ... Ve, Medine şehri, dünya ku
ruldu kurulalı hiç bir beldeye 
nasip olmıyan ve olmak ihtimali 
de bulunmıyan müstesna bir sa
adet hissediyordu. 

Beşikt~~ın ikinci devrede yapblı berabt-r11k &'OIU 

Fakat Müslümanlar, bu saade
te doy amıyoralrdı. Bu büyük ve 
samimi tezahürat arasında şehre 
!?İren Resulü Ekremi, kendi evle
rinde misafir edebilmek şerefini 
de kazanmak için, onun devesi
nin önüne atılıyorlar: 

- Ya Resulallah .. Benim evi
me misafir ol. 

Diye, feryat ec!iyor.Lardı. 
Resulü Ekrem, bunlardan bi

rini tercih ederek diğerlerıini gü
cendirmek isi.emiyordu. Kendisi
ni davet edenlere, devenin yu
larını tutup çekmek istiyenlere 
tatlı tebessümlerle gülerek: 

- Deveyi, kendi haline bırakı
nız. Ona, emredilmi:,-tir. Nereye 
emredildi ise, orada durur. 

Diye, mukaıbcle ediyordu. 
Artık herkes, deveye tabi ol!

muştu. O muazzam kafile, ağır 
ağır ilerlerken, herkes devenin 
nerede cökecegini bekliyordu. 

Resulü Ekremin devesi( Ced'.a) 
Bu mübarek hayyan1 sanki ken
sine vePilen bu ehemmiyeti tak
dir ediyormuş gibi, başını aza -
metle havaya kaldırıruş, etrafı
nı alan halkı sürmeli göıılerile 
süze süze ilerliyor .. Her taraftan 
yükselen istirham avazelerine ta
mamen kayıtsız görünüyordu-

IÇa;file, öyle bir yere gelmişti 
ki burası, genişçe bir arsa idi. 
Bir tarafında hurma ağaçları, 
diğer tarafında da birkaç mezar 
vardı ... Ced'a, buraya gelince, 
duraladı. Ve son.ra, uzun boynu
nu yere doğru uzatıp ön ayakla
rını kırarak, çökmiye başladı. 

Resulü Ekrem, etrafındakile -
re tebessüm buyurarak: 

- İnşaalllah, inecegimiz yer, 
burasıdır. 

Derken, Ced'a, tekrar kaLktı. 
Ve yır.:;. yürümiye başladı. 

Birkaç adım daha ilerledi. Ve 
- şimdi, (Mescidi nebevi) _nin 
(Miıııber) inin bulunduğu yere -
boynunu uzatarak çöküverdi. 

ResuLü Ekrem; 
- İnşallah, menzilimiz burası

dır. 
Diyerek deveden indi. Ve ora

ya en vakın kin:in evi bulundu
ğunu sua!l ~tti. 
Mediıı.elHerden ve Beni Neccar 

kabilesinin en şerefli şahsiyetle
rinden, (Halit bin Zeyd). Resulü 
Ekreme ce'(ap verdi: 

- Ya ResuWlah! .. Buraya en 
yakın olan ev, beniım meskenim
dir. İşte, duvarı görünüyor. Ka
pısı da, sudur. Sizi misafir et
mek şerefini, ben hak ettim. Mü
saade buyurursanız, "'1valarınızı 
nakledeyim. 

Dedi. 
Resulü Ekrem, bu haklı teklifi 

kabul etti. Eşyalarının nakli için, 
(Zeyd bir Harise> ye emir verdi. 

Dün ilk maçlarının üçüncii hafta· 
sının en mühim karşılaşmasını Fe -
nerbahçe ile Beşiktaş takımları Fe
ncrbahçe stadında kalabalık bir se
yirci önünde yapmışlar ve iki taraf 
ia zaman zaman blrlbirlne hiklm bir 
oyundan sonra Beşlktaşın daha atır 
basarak fırsatlardan lstilade etmesl
nı bilmesi yüzünden 3 - 4 ralibiyetle 
bitmiştir. 

Oyundaki Kollerin mütekabllen bl
rlblrinl takip etmesi maçın zevkini 
bir kat daha arttırmı~hr 

Galatasara1:ı. karşı 1 - O galip re
len Fenerbahçenln dedikodulu ma
çuıdan sonra bu oyunu seyre relen
lerln adedi 4 - 5 bin kişiyi bulmuş
tu. !lavanın bJr yaz günü gibi oluşu 
da maçı zevkle seyrettiriyordu. 

OYUN NASIL OLDU? 

Saat tam 15 te hakem Adnan Akı -
ınn ldartslnde karşı karşı.ya dizilen 
iki takımın şu kadrolarla yer aldık -
ları görüldü. 

Beşiktaş: !llehmel Ali - Hüsnü, Fa
ruk - llüseyn 1 Cihat, Feyzi - Eşref, 

~ret, Sabri, Hakkı, İbrahim. 
Fcnerbahçe: Cihat - Ltbirı, Orhan 

Fikret, Ali Rıza, Reşat - Basri, RebU, 
Yaşar, Esa,, Fikret. 

Oyuna Fenerliler başladılar. Orta

dan ya.phkları ilk hücumları Be -
şikta.ş müdafaası tarafuıdan iade e
dildikten sonra tekrar FenerbalıçeU
ler sağaçık vasıLasile birlbirlni tak.ip 
eden gllzcl lnlşler yapıyorlardı .. Bu
na mukabil Beşlktan ilk anlarda ken
dilerini lı"cneriıı oyununa kaptırarak 
yalnız mudafaa ile vakit reçirlyorlar, 
arasıra da hi.kimiyetl tesis eden Fe
ner kaJeslne inişler yapıyorlardı. 

Fenerin bu nlsbi hıiklmlyetl devre
nin 20 Jnci dakikır.sına kadar devam 

etti. 
FENERİN İLK GOLÜ 

23 üncü dakikada. Fenerin yeni bir 
hücumunda Esat rtriden aldıi'ı bir 
pası güzel bir vuruşla cole çevirdi. 

Oyuna tekrar baflandıiı zaman yi
ne Fener bahçeliler hücumlarına de
vam ediyorlardı. 

FENERİN İKİNCİ GOLÜ 

30 uncu dakikada Fener tazyiki de
vanı ederken santrfor Ya1ar Beşik · 
taş kalc~ı önündeki bir karışıklıktan 
Jstllade ederek ikinci golü yaptı. 

BEŞİ.KTA~IN BERABERLİK GOLÜ 
4 üncü dakikada soldan inen blr 

Beşiktaş hücumunda sağaçık İbra -
hinı kuvvetli blr şiltle Be~ikt.aşın be
raberlik sayısını yaptı. 

Bu golle beraber oyun hiılanmlf ve 
zevkıt bir hal almıştı. İki tara.f ta 
blrlblrine gol yapmak için çalışıyor
lardı Fakat bu işte Beşiktaş daha 
aiır bastı. 

BEŞİK.TAŞIN ÜÇÜNCÜ GOLÜ 

22 inci dakikada solaçıfın ortala -
dağı topu Fener kalesi öniinde yaka
hyan lla.kkt kafa ile bir rol daha 
yaparak takımını galip vaziyete ıe
~irdl, 

Bu 1rolden sonra FenerHler Esadı 

hafa Fikretl de sola('ığa ıeçlrerek ye
niden hücumlar yapmağa ve Beşik -
ta· tazyikini kendi leh ilerine çevir -
mPğe muvatak oldular. Fikretln hü· 
cum hattına g"eçlşi Fenere faydalı ol
du. 

FENERİN ÜÇÜNCÜ GOLÜ 

28 inci dakikada ortadan atıJan bir 
'Jiltü ::'\Jehmet Alt kornere attı. Fik -
retin attığı korner doğrudan doğruya 
Be:;iktaş n1udafaasının müdahalesine 
rafmen Beşiktaş kalesine gi.rdt ''e iki 
taraf ta yine berabere oldular. 

Oyun yeniden başladığl zaman her 

ikisi de bir l'OI daha yapmak için çok 
uğraşıyordu. Fenerbahçe blrinci dev· 
redeki gibi devrenin ~onuna doğru 

daha. fazla hlİcuma geçmiş bulunu . 
yordu. 

Beşiktaş ta fırsatları kaçırmamak 

için zaman bekliyordu. 

BEŞlKTAŞIN DÖRDÜNCÜ GOLÜ 
37 inci dakikada Beşiklaşın orta -

dan yaptıf-ı bir hücumda ileriye fır -
hyarak bir pas alan Sabri ook kuv
veUi bir şiltle Beşiklaşın dördüncü 
golünü de yaptı. 

Galibiyetten mağlôbiyet.e düşen 

Fenerliler bütün kuvvetterlle Beşik· 
taş kalesini sardılar. Fakat blitün di
dlnmelf'rine rağm('n gol yapmaia mu
vafak olamadarı b•1 ,.... ,:TR maç 3-4 
Beşlklaşın ralebeslle biti~ 

TOPKAPI - llİLAL 

Bu maçtan evvel yapılması 13.zım 

l'Clen Topkapı - 11Uil maçına BUalli
ıer relınediiinden bu müsabaka y,
pılamamııııhr. 

----vo----
Oyun 2 - O Fener lehine girince Be· 

şlkt.aşhlar canlandılar ve kendlJerlni 
Fener lazylklnden kurtarmafa mu -
vafak olarak onlar da hücumlara 
başladılar .. 

1 SUleymaniye Stadı : 

İkinci Küme Maçları 
BEŞKTAŞIN BİRİNCİ GOLÜ 

42 incl dakikada Beşiktaş hücum -
tarından birinde topu elle durduran 
Fener müdafii Lebibe hakem penal-
tı verdi. Hakkının aitı,(1 sıkı bir şilt 1 
Beşlktaşın ilk golünü kazandırdı. 

Takımlar 2 - 1 vaziyete ıtrince 

devre 2 - 1 Fener lehine bitti. 

İKİNCİ DEVRE 

İkinci devreye Beşiktaşlılar büyük 
bir hızla başladılar ve birinci devre
nin ak.sine olarak Beşiktaşlılar da.
ha düzgün ve üstün oynuyorlardı. 

İldncl küme klüpler arasındaki 

maçlara dl1n Süleymllı\.dye stadında 

devam edilmiş ve maal'esel Pera · 
Kara'"ümri.ık arasında yapJlan mü -
sabakada kavıa çıkmış ve ha~m sa
haya hücumu üzerine hakem oyunu 
taıu elmlşlir. 

Günün ilk maçını 
Davutpaşa takımları 

Galata.sPOr Ue 
yapmışlardır. 

Davulpa.şa hi.ktm bir oyundan sonra 
3 . 1 oyunu kazanm.ıştır. 

cumu üzerine hakem oyunu talil et
mek mecburiyetinde kalmıştır. 

Son oyun Anadolu Ue Galataceno
ler arasında yapılmış ve Anadolu 
bu maçlan 1 - O galip çıkmıştır. 

--00--

Şeref Stadında : 

Yıldız -
2 

Alemdar 
o 

Şeref stadında l'Ü-Dün tik macını 

Yıldız Ue Alemdar takınıları yaptı -
Iar. Yıldız takımınıu hıildmlyetl al 
tında geçen bu mü.~a.baka Alemda 
nn 2 - O matıublyetl ile blltl. 

VEFA: 2 - ALTV.-TUG: 1 

İkinci maç \.~efa ile Altın.tut ara 
sında Tarıkm b3.kemllfi altında ya· 
pıldı. 

Güne:je karşı oynamalarına rai -
men Altıntuğlular g"ÜZeJ bir miıdafaa 
sistemi ile Vefa hücumlarına muka. . 

bele ederek dl'vreyl so1sıiz olarak be
rabere bitirdiler. 

jklnci devre Vefanm üslünlUğü tle 
geçti. 15 inci dakikada Hakkından al
dıkı pas Ue Muhteşem takımının ilk 
golünü yaph. Üç dakika S"ecmeden 
Kasımpaşalılar saflçlerl vasıtasUe 

beraberliği lemin ettiler. l\lüsabaka
nın beraberlikle nihayet bulacağı tah
ıuin edilirken tam 4' üncü dakikada 
müda[ilcrin halasından istifade eden 
Hakkı Vefanın ikinci sayısını yaptt, 
Ve müsabaka 2 - 1 Ka~paşanın 
maflüblyetl ile nihayetlendi. 
BEYKOZ: 2 - SÜLEYl\IAl.,iYE: O 

Günün son müsaba'kası Silleymanl
ye ile Beykoz takımları arasında Ha
lit Galibin idaresinde yapıldı. 

Birinci devre karşılıklı hücumlar 
içinde geçti. Ve devreyi Beykozlular 
1 - O S"&lip olarak bitirdiler. İkinci 
devre Beykozun hi.klmlyetl altında 

devam ettL Kizım 37 inci dakikada. 
takunının lklncl rolünü yapt1. Ve 
1\lü.ubaka 2 - O Beykozun lehine nl
hııyetlendl. 

SAYFA-S 
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Galatasaray Dün 
• 
Ist. Spora Yenildi 

İstanbulsporlular Daha Güzel 
Oynıyarak Maçı 3 -2 Kazandılar 

DUn Tak ıın 1.tadında yapıJan maç
hırda yeni bir s1.1rpriz oldu. Geçen 
hafta Il~ikta~ k.ı11ısıcda muvaffakl
Yl·lli bır oyun çık<lran lstanbulspor -
tuı..,r dun rakipleri Galatasarayı daha 
ustun bır o~ undan sonra 3 - 2 yene
rt·k ~·eni bir mu,·arraklyet kazandı
lar. 

llakcın Ahmet .ı\demin idaresinde 
oynanan bu maça iki taraf şu kadro
larUe çıkmışlardı. 

Galatasara}·: Osman - Salim, Fa· 
ruk - Celtı.l. Enver, E~tak - Bedii, Sa-
1.t.hattin, Cemli, Budurl, Sarafim. 

İstaubulspor: Saiın - Jlayrl, Faruk 
- Enver, Seyfi. Tarık - Fahri, Si.ıle:r· 

oıaıı, lfasan, Cihat, Orhan. 

Oyuna Galata"oırayhlar baJjladı. Bu 
hücumu ist.anbubporlular l'erbe çe
virdiler ve ilk anlarda bilhassa saf 
taraftan yapbkları akınlar Galatac.,a. 
rayan haylice tehlike ceçiriyordu. İs
tanbulsporun bu hucumlan uzun sür-
mcdl. Galatasaray da yavq yavaı 

ha.kimlyeti almağa muvarrak oldu .. 
Fakat takımda bir iki elemandan 
başka iş C'Örecek kimse yoktu. Bu 
durıunluk dolayıslle Sarı - Siyahlı

lar bü~·ük bir cnrrjl ile mukavemete 
ba ladılar. 25 inci dakikada istanbut
,porwı yaphtı bir hücumda Clhat 
,-üzel bir ,uue ilk istanbul3por ,.oıü
ni.ı yaptı. Bu golden bir dııklka sonra 
Bodurlnin attığı kuvvetli bir şüt Ga
Jatasaraya bir gol kazandırdı ve dev
re de bundan sonra deilşmeden 1 -1 
bera berllk ile blıtl. 

İkinci devrede Galatasaraylılar bil· 

cutolarını sıklaştırarak lam yinnl 
dakika. da İstanbuLo;por kalsinJ r:orla
dılar Fakat Sarı - Sivalılıların e 

nf'rJtk o~unu &ol ~·apma1;ıruıa im -
kan bırakmadı. :\'lh3ytt bu Galata -

ra)· taz~·iki 23 üııcu dakikada F.şfa.-
kın vaptıfl ikinci ıoııe emer ini 
verdi. 

Bu role İstanbulsporlular hakem 
tarafından çıkarılan en iyi oyuncu
ları Seyfi He sakatlanarak çıkan Fah
riden mahrum dokuz ki ilik bir kadro 

ile mukavemet f'derl<'rken GaJatau. 
rayın müdafaasının y&ptıiı bir hata
dan beraberlik rolünü yaptılar. Bu 
ıoHe beraber yeniden sanlanan İs · 
tanbulsporlular hücumlanndan bl • 
rinde ve devrenin 44 üncü dakika3ın
da Brdlintn topu elle tutması neUC"e

si kazandıktan penaltıyı da cole tıh· 
vil ederek ma('U.n 3 - 2 calip olarak 
cıkhlar. Sarı - Siyahhlar candan o
yunları kf'ndllerlni muvaffakiyete gö· 
türdü. Genç İstanbubporlulan teb 

rlk ederiz. 

BEYLF.RBEYİ: 4 - EYÜP: l 

i-;tanbul por - Glatasaray ma('ın • 
dan evel 01nanan bu macta. Bf'yler
beyl rakibi Eyüp karşısında tam bir 
hıiktmiyelten sonra maçı 4 - 1 ka 
zanmı tır. 

KALE: 1 - ORTAKÖY; S 

Ayni c;tadda cünün ilk maçı Ka· 
le ile Ortaköy arasında idi. Ortaköy
lüler büyük bir enerjiden sonra Ka ... 
leyi 3 - 1 yenmete muvafak olmuı· 
!ardır • 

Ankarada Yapılan 
Profesyonel Güreşler 

Ankara, 15 (A.A.) - Günıler
denberi büyük bir alaka ile bek
lenmekte olan profesyoneller ara
sında serbest güreş müsabakaları 
dün öi::leder: evvel , 19 Mayıs• 
stadyomunu <!,.'Jltluran muazzam 
bir seyirci küt.le;i karşısında ya
pılxiı. 

Bul;:ıar pehivanı Dimitri Pan
çer MtJl.la Mehmedi karşılaşt.ıran 
bu mü.saıbaka, Bulgarın, gureş
cimize nazaran daha iri olması
na ra[:men Mehmedin sıkı atak
ları altında geçti. Bulgar Molla 
Mehmcdin bu yırtıcı hücumları 
karşıs:nda lııdeta siniyordu. Fa -
kat kurnaz güreşçi Pançef her 
şey~ rağmen 20 dakikalı~ tlık dev
revi beraberlikle bıtırdı. 

İkinci 20 dakika başladığı za
man hal!kın leŞÇi avazeleri arasın 
da hasmına tekrar mütıhi:; ham-
1eler vapmağa ba:;ılayan Meh -
met kısa bir zaman zarfında Bul
garın sırtını yere getirmek su -
retiyle gaıllp gelıdi bu çıok haklı 
galebe de seyirciler tarafından 
çı~ınca alkışlandı. 

Bundan sonra yaplıl.an Kara Ali 
ile Kas>m arasındaıki müsıı,bak~ 
çok zevkli oldu. Halbeş gureşçı 
de Kara Ali'ye nazaran kiloca 
faik vaziyette idi. Kara Alinin 
ha.kim olduğu Habeşliyi 9 daki
ka 12 saniye gibi kısa bir zaman 
zarfında sırtını yere getirerek 
mağlup e<llşi ile Kası.mm bu mağ 

lübiyetı tahii gösteren 'bir jestle 
Kara Alinin elini sıkması seyir
cilerin sonsuz sevinç ve sempati
sini uyandırdı. 

Sıra gülliin en ehemmiyetli kar 
şılaşmasına gelmi.şti. 

Alman güreşçi Villi Marnnile 
birlikt.e mindere gelen ba:şphli
vanunız Tekirdağ.ı Hüseyin çok 
alk1sları.dılar. 20 şer daıkikalık iki 
devre üzerinde yapılacağı ha -
ke-m tarafından ilan edilen bu 
karşılaşmayı bir an eVV<ıl göre
bihnek için seyircilerin salbn kat
madığı kolaylıkla anlaşılıyordu. 

Hakeı:ııjn diidü~ ile beraber 
başlıyan müsa;bakanın üzerinden 
henü-ı oir dakika geçmemişti iti, 
Alm~n güreşçinin ayağını bul'
gu,ya alan Tekirdağlı kuvvetli 
hasmını hemen altına alarak in
letiyordu. Bu müthiş kıskaÇ'\an 
kurtulmak istiyen Alman ne ya
pacai(ını şaşırm" vazivette Villli 
Marn, nihayet Tekirdağlının kuv 
vetli kollarından kurtulduktan 
sonra bir müddet kaçak oyunlar 
takibine başladı. 
Başpehlivanımız bu sefer yine 

kaçmak istiyen Almanı kolları a
rasından yakalıyarak bır defa da
ha yere fırlattı. Ve bu sırada sır
tı yere gelen Almanın üzerine 
Q<)k ani ve sç_rt bir hamle ile çul~ 
!anarak onu ma~Ulp et.ti. 

Bu gaJebe aı;t:ak ,sekiz buçıı'k 
daltika kadar kısa bir zamane 
sıgıdırıl.rıııştır. 

Manzaranın bu ulviyeti, şehre 
de aksetmişti. AUahın bıı ISon 

Resulü Ekrem, maiyetindeki 
zevat ile, (Halid) in evine doğru 
ilededi. Bu ev, ~ni Neccar ma
hallesinin en muntazam binala
rından olup, iki katlı idi. 

(Arkası var) 

Buna mukabil Fenerlllerde bir dur
gunluk ıöze çarpıyordu. Beşiklaşın 

daha ba lanrıçta yaphfı hücumlar 
biç te tehlikesiz deilldl. Nitekim Be
tiklaş bu tazyikin semeresini aldı. 

İkinci oyunu Feridun Kılıcın lda · 
resinde Pera ile Kara1:ümrük arasın
da. yapılm1$hr. Müsabakanın bitme
sine 4 dakika kala Pera 3 - ıt ca1fp 
vaziyette iken oyuncular arasında 

başhyan münakaşa ·eylrcllere sira
yet etmls ve seyircilerin sahaya bü - Fene..r forları birinci devrede BefJkt&t müdafaa• 6.nOııd• 

, I 
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İKİ ÖLÇÜ 

Size anlata.cağım vak'anm tarihl

nJ tesblt edemiyeceilm. 

- PekJ bu vak'a nerede cereyan 

etti? 
Diye soraeak o1nrsanıs, bunu da 

söyUyemfyeceiim. 

Hem efendim bundan size ne? 

Va.k'a nerede ve ne zaman reomiıı o
lursa olsun, bu sizleri alikadar et -

mez ki ... Siz vak'aya ali.kadar olunuz 

:rellşlr. 

Bir şair ıengln olnuııtu. Ha bakınız 

bu mühimdir. Çünkü ne evvel za -

manda, ne ae bugünkü zamanda zen

gin olan talr yokt\9'. Varsa bile pa.r -

makla aöslerllir. İşte bizim bahsetti
iimiz ıalr de parmakla gösterilen şa

irlerdendi. 

- Nasıl zengin olmuştu? 

Bu ıuaU sormak hakkınızdır. çün
kü bu esas vak'a ile ilgilidir ... Bizim 

bahsettiğimiz talr acaip blr ticaret 

yaparak zencin olmuştu. Ucuza al

dığı malı. pahalıya satıyordu. Dab,?o 

açık söyliyeyi.m: Yok pahasına alı -

yor, avuç dolusu paraya satıyordu. 

Siz ,imdi: '\ 

- Bu ticarette acaiu olan nedir 
diye~ksinlz. 

Bu da doğru. Her tacir ucuz alır, 

pahalıya satar. Gelgelelim blzJm fa* 

irin alıp sallıiı mal ruhlu. 

Hiç şaşmayınız, sakın ha: 

- Böyle Uoarei olamaz? demeyi
DiL 

Bizim şair ruh alıp satıyordu. Hem 

de clslınden a;rnlan ruh deiil, cismhı 

içinde kurulup olura.ıı ruh. 

Hem 'aşıyor, hem olmaz diyor, 

hem de: 
- Nasıl yapıyordu bu işi? diye 

merak edJyorsunuz. 

Şairin bu ruh ticaretini nasıl ya.p

tıtmı aolatahm: 

Yoldan, ıröbeil dört kanş lleri fır

lamış, ensesi sekiz katmer olmuş, 

dCüeiik dafları ben yarattım» diyen 
biri geçiyor. Bizim şair derhal bu 

kerli ferU satm yanına sokuluyor: 

- Merhaba büyük üsiad. Felsefe

ye daJr mühim bir eser haurlıyorum. 

Bunun için de bir anket yaınyonım. 

Size bir sual soracağım; Ka.ç para e

dersiniz als? Dejerlnlz nedir? .. 

Küçük datlan ben yarattım diyen 

derhal cevap veriyor: 

- Benim de,ierim ağırlığımca al -
tındır! .. 

Şair yerlere kadar e(illyor: 

- Teşekkür ederim! 

Şalr Tannya uyuyordu, Bu herhal
de şeytana. uymaktan ~ok dalta fa:r.~ 
dalıdır. 

Kimseye kötü söz söylemiyor. kim

aeye iftira. etmiyor, herkese iyilik e
diyor, yoksullara ekmek dafıhyor ve 

nihayet küçük dünyaları ben yarat

&ım diyenin ruhuna. sahip oluyor. 

Bu hale bil' kere sahip olunca da 

ıöbekli ve katmerli zatın önüne diki
liyor: 

- Senin ruhuna sahibim. Ruhunu 

Tanrıdan satın aldım, artık camının 

istediilni yaparım. GerJ almak ister 

misin benden ruhunu? 

- HaydJ oradan ceveu, benim rw.
bum benimdir! 

Hülasa Dr. Haıddon'u kısa bir 1 
zamanda istediği giıbi emri a!Ltın
da lbulundurına~a muvaffak olk:lu. 
Hatta Mira.lay Detma.rı da, hat
ta sizi de Mi'9ter Dusburi! 

Banka direktörü biraz enıdi -
şe'lenrli: 

- Bütün .bwıları anlatmalı!ta 
bir fayda var mı dersiniz? 

- Fakat ben muhakememi sağ [ 
lam bir esasa istinat ettirmek is
terim. Ben yine Haddon'un ci
nayeblerine taalJı'.ık eden kısmı -
lardan b~ka şeyler ifşa edecek 
değilim. Fakat Mister Dusburi 
Rikaııdonun ölüıınü ile siz de şaılı
sen müstefit cıl.duğunuzu inkar 
edemezsiniz, değil mi? 

- Hayır ... Lakin o adam benim 
iflasıma karar vermişti. 

Müfettiş Derek'e döndü: 
- Siz, dedi, eskiçlen geliri mü

tevazi bir artist idiniz. şimrli bir 
servetin başında bulunuyorsu -
nuz Derek acı acı gülümsedi: 

- Geliri mütevazi diyeceğini-

Yazan: Selami izzet 
- Diz çök önümde, öp eteğimi! 

Adam bu emri ahr almaz derhal 

dJze geliyor, sonra şaire yalvarıyor: 

- Ben ettim, sen etme. Geri ver 

ban& ruhumu? 

- Parası? 

- Kaç para istersin? 

- Değerini sen kendin biçmlşlln: 

Afırhğınca altın eder! demiştin. 

Göbeii dört karış ileri fırhyanlar, 

ensesi sekiz katmer olanlar. küpük 

dallan ben yarattım diyenler, bu -

runları Katdatına ytikselenler ruh -

Jarını geri almak için avuç dolusu pa

ra veriyor. 

Sakın bu ıaire muhtekir demeyJ -

niı. Hayır, o çok namuslu bir tacir -

dJr. Mali d('ğeri pahasına ahyor ve 

takdir ettikleri değere satıyor. 

Ciğeri on para etmlyenler kendile

rine paha. biçemezler. 

Fotoğraf tahlilleri 
Bize \c toğrahnızı gönderiniz 
kim olduğunu:c.u söyliyelim 

M. ERGUR ERTÜRK (Trabzon) 

Atılgan bir 
tip. Kendi ba -
zusona çok rü-
venir. S p ora 
merakı da. bun
dan ileri gel .. 
mektedJr, Ar .. 
kadaşları ara -
.sın da daima 
başta reimek 
ister. Pratik ba
yat işlerinde ııok 
muvaffak olur. 

* 
İBRAHİM BABTİYAKOGLU 

(Ordu) 
Dikkatli bir 

tip. Ancak ook 
sabırsw'lır. Bü
tün arzularının 

en kısa zaman
da ifa edilmesi
ni ister. Dlkkat 

hassası kuvvet
lidir. Kendisine 
fazla cüveni 
vardır. Kendi i-

masını çok 
şini kendi yap

sever. İyi kalplidir. 

* EMEL GÖKŞEN (Aksaray) 
Çok hasas bir 

tip. Bilhassa gü
zel san'atlara 
tevkalide isti -
dadı vardır. Ze
kidir. Kavra 
yışlıdır. Arka -
daşlan arasın -
da takdir edil -
tnefl çok sever. 
Arkadatlıiı çok 
ku"Vvetııdlr. A -
ilesine eok bafhdır. 

Dun Gelen Eşya 
Amerikan Eksıgeys vapurile 

dün madeni e.şya, röntlren ve fo
toğr&f malıremesi, eczayı tı'bbiye 
ve madeni yağ gel.miştir. 

Zabıta Romanı : 61 
ze, sefil ve perişan bir vaziyette 
d.,.;eniz. daha iyi olur. Ölen aım
cam, bana bir tek m€'teılik ver
memi. 

- Evet, evet, öyle ... Miralay 
Detmar da müra.bahacının ölü
münden istifade etıti. Fakat şimdi 
burada hazır btdunan Kosdon ise 
bu karanlık facianın içi:ıııde hiç 
bir şey yapacak vaziyette değil
di. Onun için eğer müsaade e
derseniz, şimdi kendisindeı> ri
ca edeceğim, başınd""1 geçenleri 
anlatsın. 

O zaman Rişar Koodon yavaş 
ve mü teredrlit bir sesle baı;ırıdan 
gecenJeri aıı11aıtırnağa başlaıdı: 

- Aııllatacaklarım o kadar u
zun sünın>yecek dedi, ıbenim 
bütün kasdim hakiki bir düş -
manı kendime dıost zannedişim 
olmuştur .. Siıılere 11i'Sı!l tevkif 
edildiğimi, tuı5ıl mahkfım oldu -
ğumu anla'tımaii;a artık lüzum 
görfunüyoruıın. Çünkü <hepiniz 
bunu biliyorsunuz. Beni Dort-

f K D A M 

(·vın·-~/. f ADLİYE iŞLERiMİZ 1 
Ankara Rac' yosu 

DALGA UZUNLUGU -
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16 1 inci Teşrin Pazartesi 
Saat 12.30 Program ve memleket 

saat ayarı. 
Saal 12.30 Ajans ve meleorolojl 

haberleri. 
Saat 12.50 Türk müziği (Pi.) 
Saat 13.30 - H.00 Müzik (Kanşık 

procram - Pi.). 
Saat 18.00 Program. 
Saat 18.05 Memleket saat ayarı, a

jans ve meieoroloji haberleri. 
Saat 18.25 Müzik (Radyo caz or -

keslrası). 

Saat 19.00 Konuşma (Tavukou -
lok). 

Saal 19.15 Türk müzlfi (Fasıl be
yell). 

Sa.at 20.15 Konuşma. 

Saat 20.30 Türk müziği. Çalımlar: 
Vecihe, Reşat Erer, Ruşen Kam, Cev
det Kozan. 1 - Okuyan Muzaffer İl
kar. 1 .. Şehnaz Puselik peşrevi. 2 -
Dede - Şehnaz Pusellk beste: (Bir 
devlet için). 3 - Sedat Öztoprak - Şeh

naz Puselik şarkı: (Coş edip ca.ğla -
mak ister). 4 - Ruşen Kam: Kemen
!Je taksimi. 5 • Dede - Şehnaz Puse -
lik şarkı: (Ktiçüksuda g-ördüm seni.) 
6 - Deniz Oğlu Şehnaz Pnselik şarkı: 
(Yolun bulamam). "J - Dede - Şehnaz 

Puselik Yürük Semai: (Bir dilber -
dir). 8 - Sedat Öztoprak - Şehnaz Pu

sellk saz semaisi. 

2 - Okuyan: Müzeyyen Senar. 1 -
Balk türküsü: (İki karpuz br koltu

ğa. sığar mı). 2 - Sala.Jıaddin Pınar -
Karcığar şarkı: (Sana göİıül verdJm). 

3 - Karcığar Türkü: (İkide turnam.) 
4 - Ka.rctgir türkü: (Kesik sagm 
kumraldır). 

Saal 21.15 Müzik (Küçük orkestra 
- Şef: Necip Aşkın). 1 - Fransz Le

har: Göttergatte operetinden poipurl 
2 - Villy Engel - Berger: Aşk Hüz

nü. 3 - Luigini: Mısır balesi sut. 4 .. 
Ernst Fischer: TitJI Günleri: a - Ta

til günleri. b .. Beklenllmlyen bir te
sadüf. c - Suların sükflnet.i. d - Av
det. 

Saat 22.00 Memleket saat ayarı, a
jans haberleri, zJraa.t, esham - tah

vHit, kambiyo - nukut borsası (fi
yat). 

Saat 22.20 Müzik (Küçük orkes
tra - Yukandaki programın devamı) 

Saal 22.35 Müzik ( Cazband - Pi). 
Saat 23.25 - 23.30 Yarınki Program 

ve kapanış. 

ı~:t(Jı 
Fransızca Kitaplar 

Hakkında 
Okuyucularnnızdan Vasfi ya..zıyor: 

«- Ankara. caddesindeki kütüpha
nelerde lise, orU. ve ilk mektep ki

tapları sahldıi'ı halde GaJatasa.ray li
sesinde okunan Fransızca kitapları 

neden satılmıyor? Maarif Vekiletl
nia. nuarı dikkatini celbederiz?» 

Tere Umanların Vaziyeti 
Sr-~·ah geıl!m.ediği için tercü -

maruar işsiz kalmı,jltır. BunJar 
lbellediyeye müracaat e1ımiş, ken
dilerine 'başka iş verilımesini is
temiı;>lerse de arzuhırnın yerine 
~lirilemiyeceği billk:lirilmiştir. 

Şelhrirni2lde 25 fransızca , 16 a•l
manca, 33 inıg:ilizce, 7 itaıl:yanca, 
2 arapça, 2 hindce 3 rumca, 2 
İspanıyoca, 2 Arnavutca, 3 romen
ce, 3 Macarca bilen. mütercim var
dlr· . 

mur hapishaııesıne gönderdikle
ri zaman, •başıma geleııJeri ka
bul etnı.emeğe ve düşmanlarımı 
da affetmeğe karar veruniştim. 
Her tarafa mektup gönderiyor, 
beni hapishaneden. kurtaracak 
bir dost eli arıyordum. Ancak 
iki ki§iden cevap aılıdrm. Birisini 
Merl'den aıLdım. Bana ümi•t, sa
bır ve itimat taıvı;iye edcyordu. 
Fakat doktor Hadrlon'dan aıLdı -
ğ'ım mektupta gizli bir parola a
nahtarı da vardı. Ha,ibuki ben 
kendisiıJe o kadar münasebette 
bulunrnadı.ğını haürle. doktorun 
benimle neden bu kadar aliika -
dar olduğuna hayret ediıyor -
dı.mı. Doktorun bana yaZ'dığına 

göre, angariyeye çıktığımız za -
man, bir otomdbil bekıliyecekti. 
Otomolbilin içinde muhitte asa
n atika taıharriyatı tanınmış bir 
zat bW:.unacaktı. Hapishane gar
diyanfarı bu za~ı artık pek ya -
kından tanımış olacakları için, 
kendisinden Şüpthe etmiyecek -
lcrdi. Faka•t ı:ııüsait bir fırsat çı
kar çıkmaz, ot.omdbil.den bana 
attlacak elbise paıketini alacak, 
hemen kıyafetiımi değiştirerek 
kaçacak, muayyen bir yerde ha
laskarımı bekliyecektim. 
N~lıayet sisli bir günde fı:rsaıt 

çıktı. Bana gösterilen ı;:JLan dahi
linde kaçmağa muvafak oldum. 

• • 

Istanhula Adliye 
Sarayı Elzemdir 

Bugünkü Vaziyet Hakikaten 
Çok Şayanı Teessürdür. 

YAZAN: 

, ___ A_v_u_ka_t_Et_e_m_R_u_h_i _B_a_lk_a_n __ J 
,--
l 

Hiç kimse inki.r edemez ki tanzi -
.aat devrindenberi bu dava, tarihi -
oizde mevcuttur. Roma Hukukun -
lan, Jüstinyen mecellitındao ilham 
ılan bugünkü Avrupa Hukuku 1\-le

..len.iyesi, hili. tekemmül da.vasmda.
dır. Bugünkü Türk Ka.nunu Medenisi 
nfn me'hazı olan İsviçre Kanunu 
Medenisi profesörleri ara.smda Bel
frUı ahk3.mı şahsiyeye ait bir eseri
nin mukaddemesbıde. sosyoloji U -
ın.lne esas teşkil eden İsviçre içtima
iyatı mesailini, henüz İsviçre halkı
nın dahj ta.mamUe kavrıyamadığı id .. 

diasındadır. Şu halde adliyemizin ıs
lahı davasını, henüz bizim de tama
mlle kavramakta uğradığım1z müş

küli.tL hendeselemeğe çaltşmak, her 
devlet adamımız, her münevver hu
kukçumuz ipin, vatan ve medeniyet 
borcudur. 

Gazetelerimiz, bugünler baştanbaşa 
muharebe ha.berlerile meşguldür. Bu 

dünya. velvelesi arasında mjlli ve iç
timai hayat.mızın esasları , hukuku 
esa.siyemlz ve adalet mekanizmamız 
üzerinde de ara.sıra teemmüle var
mak, yine hayat borcumuzdur. Bu 
fırsah bize bahşeden mühim bir se -

bep tc, yeni Adliye Vekilimiz Bay 

Fethi Okyar'm, bu dava üzerinde cid
di bir yürüyüş yapmak azminde gö
rünmesidir. Bu ihtiyacı görmek, bu 
hususta memleketin ve milletin arzu
lanna. tercüman olmak, alikadar dev
let adamı tçln şüphesiz bir vasfı mü

meyizdir. 
Bugünkü harp velvelesi içinde da

hi kanuni hayatımızın ve adllyemi.zln 
ihtiyaeları üzerinde dertleşmek dile
jimizin de yerinde «örüleceği itika

-dayım. 

Yeni Adliye Vekilimiz Bay Fethi 
Okyar adliye daire1erjni gezip, ihtı

yaçlan tetkik eylemekte, ihmal edi.J.
:m.lıt işleri derhal bitirmek azminde -
dlr. Bu şüpbe yok ki Vekil sandalye

sine oturmuş bir vatandaşın hüsnü 
niyeti, ve bilhassa vazife aşkındaki 

ciddiyeti eseridir. Bwıu tekrlm ve 
ta.hmit etmemek elimizden gelmez. 

Anca.k fU ciddi azim ve hüsnü niyet· 
ten istHade için memleketin bjr ka
nun adamı sılatlle yapdan ve yapıla.
cali işler bak.kında sa.ınimi ve tecrü
be7e müstenit naçi:a mütalealarımı-

Artık halAskiırımı bekliyor -
dum. Ortalık !karardı. Dokrtor 
Haddon'un ihtiyar kıJığına gire
rek geldiğini görünce, doğrustı 
g;üllimek!ten .kıendimi aJaımadıım:. 
Fakat herif, benim hapishane
den çıktıktan sonra, vukua ge
lecek ikinci bir cinayetin faili 
tanınacağımı ve lbu suret'le 
Merl'in ,gözünden ıdüşeceğiınıi 
he6ap elmiş. 

Birıdell'bire doktor eJinde tut
tuğu çekici kafama indirdi. Ya
nından geQlilekıte olduğumuz 
bir kir~ ocağına yuvarlanıdım. 
F&kaı kendimi kayıbetıınişliın. 
Maceranın devamı artık beni a
lakadar e1ımez. 

Gidlay b~ile t;ısdik işareti 

verdi: 
- Evet, dedi, maceranın deva

mıpı da ıben ımlatayım Kos -
don'un hapishan<?den kaçtığı gü
nü takip eden gece Hanri Rikar
do öldürüıl.dü. Nasıl öklürü!\dü
gunü de an/latayım: HaQ<lon 
Brandan konağının karşısındaki 
fırıncının evinde bir doğum 
vak'asın<ı çağırılmışıtı. Bir dok
torun herhangi saatte olunsa ol
sun, sokaıkta görülmesi şüpheyi 
davet etmez. Dok'tor ilı.tiıyar Ri
kardonun eve döndüğünü ve u
şak Heterington'un da sağır ol
duğunu billiyorou. (Arkası var) 

. ., 
' 

on na.zarı dikkate alınmasını istemek 
te, hel' Türk vatandaşının hukuku 
esasiyesinden olduğu için, bii.diseler 
ve ihtiyaçlar W..er1nde dcrtJeşmek ar
zumwı hüsnü niyetime bağışlanması" 
nı temenni ederim. 

Yeni Adliye Vekilimiz, evveJ:l se -
nelerdenberi bir hikiye, bir efsane 
şeklini almış, muallakta duran yeni 

Adliye Sarayım12ın inşası meselesine 
parmağını koydu. Bu mesele, üzerin
de arttk düşün\ilmek caiz olmıyan, 

bir memleket ıneselesJydi. Yüz bin -

Jerce Avrupah seyyahın ve vatan
daşın İstanbula gelip te, her şeyden 
evvel Türk mUletinin şa.nına Jiyık 

bir Adliye Sara.yı görememesi, mü -
hiın bir noksan ir!i. Bu noksanı ta -
mamlamamak, Cumhuriyetimizin şa
nından değildi. Bunu bitirmek, yap
ma.k, işten değildi. Fakat bilemeyiz 
şimdiye kadar rleden lhmal ediliyor
du. Hele böyle mühim bi.r milli ve 
medeni ihtiya.cımız.ın tatminlne en
gel olan, tarihi asarı atika. davası, 

hi~ tc yerinde değildi. 
Dedikodularla Cumhuriyetimizin her 

sa.hai medeniye üzerinde.ki faa.Jiyetini 
felce uğratmak hiç te doğru değildi. 
yeni Vekil bu lşl derhal canlandırdı. 
İnşallah ankarip yeni Adliye Sara -
yuruza kavuşuruz. 

Adliye Vekilimzi, bn hidiseyi mü
teakip mahkemelerimizde ıla.valarm 

söratıe neticelenememesi meselesi ü
zerine tevcihi na.1.ar etti. İşte asıl 
ta.yanı mütalea ve teemmül olan 
memleket derdi de fÜpbesfı budur. 

Evveli şunu itiraf etmeliyiz ki, 
hidiseleri yalnız harleten l'Örilp gö

zetmek, hakikate vusul için kiti de
illdir. Halkunızın davaları sürünce
mede kaldığı iddiası, yaln1z bir cep
heden, yalnız halk cephesinden mü
talea ediJeeek olursa adalet tecelli et· 
mez. Meseleyi biru da i~ yü.züııden 

teıkik etmek, adalette esas olan bir 
cephedir. 

Mesele bura.ya dayanınca. kaba.ha~ 
ti mahkemelere, hiklınlerimizin ata
letine, avukatlarµı ıeslrJne hamlet
mekte de isabet yoktur. Bu noktada 
acı haklka tlerle ka11ıla.şmak zarureti 
,vard1r. Şu muha.kkaktır ki hakikat 
şahsa, hata zamana aittir. Yoksa, 
adalt'tin tecelllsindeki ieehhüre ne 
kanunlarunız ve ne de mahkemeleri
miz sebep deilldlr. Bunun yegi.ne se
bebi, muhakemelerin akil ve hayal 
fevkinde çokluğudur. Türk bilimi -

nin sırtına yüklennıif olan meı'ull

yet aiırdır. Bu mes'uliyete katlanan 
mahkemelerimizde it coklufu o ka
ar ağırdır. ymı - - - -
dar feci bir vaziyet almıştır ki bu 
manzaraya dünyanın hiçbir memle -
ketin<le tesadüf edilemez. Gerek asU

ye ve sulh mahkemelerimiz, ve werek 
mahkemei temyi'l.lmlz istatistikleri 
biraz. tetkik edilirse cörülür ki her 

bir mahkeme, hele temyiz hiklmleri

mis., senede deiU, ayda biıı1erle to
marlar teşkil eden dava dosyalarını 
bihakkın tetkik ve bük.mile mükel
leftir, Bu külfetin altından, emin o

lalım ki ne İnl'ilis, ne Amerika, ne 
de Fransız hikimi, dünyanın hi{: bir 
mahkemesi kolay kolay kalkamaz. 
Ecnebi memleketlerin pek çoğunda 

bizim mahkemelerimizin ellide biri 
derecesinde da.va mevcut olmadığı 

halde tetkikat ve tahkikati senelerce 
sürer. Meseli, Londrada, Pariste bir 
bir k~til da.vası uzun zamanlar sü
rer. Çünkü katil üzerinde yapılması 
mecburi olan ilk Tıbbı Adli meşbu
datı bHe aylarla sürer. Hukuk ve ti
caret te böyledir. Bulgaristanda ya
rım asır süren arazi ve hukuk dava-
ları pek 
müddet 

ooktur. Bir davanın uzun 
tetkike kalması, adaletin 

(Arkası 8 inci sayfada) 
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Naşları, ·Baştan Sona 
• 

Kadar Gözü ile Süzdü 
- Leşleri ayırımıı:. Yanyana sı- 1 

raya diziniz ve sonra şehrin bü
tün kıöııeklerini buraya sevkooi
niz. Beni Ümmeyenin son kalan 
enkazı, o hanedanı tesis etmiş 
köpek p);bi köpeklere taam ol -
sun .. (lJ 

Bu vahşi ve görülmemiş e
mir de ifa edildi. 

Na,,lar ayrıJJdı .. Sıralandı.. Bun
ların karşısında Abdullah bin A
li, kindar iltimalarla yanan nazar
larını bu doksan ölünün üzerinde 
dolaştırmai(a başladı. 
Naşlan, baştan sona kadar ve 

her birini ayrı ayrı tetkik sure
tile süzdü. 

Hemen hepsıni de tanıyoııdu. 
Siyah e]biseli katillerin kanlı kı
lıçları · alLrıda can vtrrrı4 olan -
!arın çoğu Kiıfede, Basrada, Mı
sırda, Cezayirde vaülik etmiş 
yüksek idare memurları veya E
msıvi.~ve saltan.at nın son kalan 
mEr . .suplar. idiler. 

Birden, Aıbdullah bin Ali'nin 
yüzünde evveliı hayret sonra da 
hiddeıt ve de.hşt:!t izlcrı birilbirle
rine kar.şarak belirdi. 

Gözleri yuvalarından fırlıya
cakmı< r,ibi aç!l<lı. 

Korkak tavırları ile kendisini 
takip etmiş olan maiyetine dön
dü. 

Yan yana sıralanmış ölüleri 
hile sarsacak bir ses, kuduran 
bir ses koca m~ydanda akisler 
bırakarak yayıldı: 

- Yok ... Yok ... Bunların ... Bu 
ölülerin arasında Aıbdurrahman 
yok!. Muaviye ıqin Hüşşamın oğ
lu, Aıbdülmelik bin Mervanın to
runu Abdurr3!hman yok. Ha1bu
.ki ben onu ak.şanı buraya, Eme
v1yelilerin ibaşJarına yıktığım bu 
çadıra girerken gijzümle gör -
düm. 

Bütün maiyet halkı, hiddetten 
kuduran, köpüren Aıbdullahın 
karşısında titremeğe ba,,ladılar. 

Evet... Bu nasıl kabil ola'bilir
di? 

Siyah elbiselilerin keskin k1 -
Jıçlarıru:!an meydana gelmiş ölüm 
çemberi arasında nasıl kurtulu-

1 

naıbilirdi. 
Bunun imkansızlığını gören Ab 

dullah bin Ali büSbütün emin ol
mak için ateş saçan nazarlarını 
bir kere daha ölüler üzerinde do
ıa.,tındı. 

Aıbdurrahıman yoktu .. 
Sade o değil.. kardeşi de yoktu .. 
Yıkılan, yok edilen koskoca E-

mevi Saltanatının en kuvvet1i 
varisi olan Abdurrahman ibin Mu
aviye ile kardeşi ölüler arasında 
değillerdi. 

Ölüleri saıydılar .. 
Doksan niısa bedel meydanda 

seksen sekiz ceset vard1. 
Artık muhakkaktı .. 
Emeviyelileriırı. son saltanat 

varisi Abbasilerin ölüm çembe
rinden kurtulmağa muvaffak ol
mw;tu ... 

Albdullaıh bin Ali, asaıbiyet ve 
hiddetten yerinde duramıyor, ağ
rnıdan .köpükler saçarak ıbağırı
yordu: 

- Abdw-raıhman yok!... Ben. 
bütün bu se!aıen sekiz kişiyi sın 
aralarında Abdurrahman var di
ye öldürttüm. Beni Ümmiyeli -
!erin son hükümdarı Mervamn 
mızrağa Mklığımız kesik kafa
sı elde et tijiimiz büyük zafori as
la daimi olarak muhafaza etme
mize yaramazdı. Vakıa Mervan 
Halife idi, hükümdardı.. Fakat 
o, korkulac.ak bir hükümdar de
ğildi. O öldükten sonra en büyük 
tehlike Albdurrahmanın yaı;a.ına
sı idi. Ben, yeni kurulan Aiılıasi 
Saltanatının baka ve şevketi için, 
emniyeti için Aıbdurııahmanın vü
cu<lünü ortadan kaldınnak iste
dim. Şimdi burada yatan ıbu sek
sen sekiz Ce6et s;rf bu seibeıple 
hayatlarından cüda düştüler. E
ğer A!bdurrahman ele geçmezse 
istiklıiılimiz ve sa1tanatımız uğu
runda döktüğümüz yüz binlerce 
insan kanı heder olmuıı demek -
tir. Deı11ıal ve bütün kuvvetleri
mizi harelrete getirerek dört ta
rafa dağıtı1malı, yalızn Ara.bista
nı değil, icap edense ıbütün dün
yayı altüst ederek Albbasi Sal -
tanatının .bu en büyük ralcip ve 
düşmanını, bu en ldrkunç teh -
likesini izale etmel~ıiz. 

Bu sözlıeri söyliy_en Albd uıllah 
bin Alinin hakkı vardı. 

·Emeviye Saltana tının son va
risi hayatta olduğu müddetçe Aftı-

(1) Emeviye saltanatını kuran Mu
avlyedir. Muaviye ismi de (erkeie 
susamış kancık köpek) mflnisına cel
mekledlr, Abdullab bin Ali bu söz
lerle buna işaret etmek istemişti~. 

·basi Saltanatı için rahat nefes al
mak imkanı yoktu. 

Hemen o gün Şam.da mevcut 
bütün askeri kuvvetler t:ı.?ş kola 
taksım edildi. Ba,,larına kanlı 
ihtiliilıde en fa:ııla adanı öldür -
miiş olımakla şöhret kazanmış 
beş kumandan tayin edildi. Bü -
tün Aralbistan şehirlerine de ay
ni suıretle hareket edilmesi içln 
emirler göndeıi!ld;, Tehlike ha
beri verrldi. Yine kara bayrak 
dalga:lan acak ... Ve bir kişinin ta· 
kibi uğ'urıında ıbinılerce mazlum 
in.san kanı sel misali akacaktı. .. 

O gün kşama doğru siyah: lar, 
ba~mak üzere olan güneşin kızıl 
iltimalıarı aıltında parlayan yalın 
kılıçlarını sahlıyarak sivah k;~ -
raklanna binmi:ıler, bir in· ikam 
savleti ile Arabistan çöllerine, 
Aıbdurrahrnanın tabbine atılmak 
için §amı terkedererken ~chrin 
soka.klarından, insan sesine ben
zemiyen vahşi ve boğuk bir ulu
ma sesi yükselıiyor ve ,bu sesl<.>r 
cinayet mcydan;na doğ'ru yi)rü-
yordu... · 

ı;iam köpekleri, ziyafet gecesi
nıin feci artığ'ını yemeğe, seksen 
sekiz Emevi cesedinden kendi his· 
selerini almağa gidi~orlardı. .. 

Tarihte ·Aıbdurra.hmanı Eme
vı. ismi ile maruf olan Aıbdur -
rahman Aıl:ılbas\Iler devrinin oldu
ğu kadar Enıdülüs saıltanatının da 
çok maruf bir simasıdır. Endü
lüs .. yan.i İspanya saltanatı, E
meviye devrinin Arıııbistan dışı 

parlak zaferlerinden birini reş
kH eder. Tarıkın İspanyaya ge
çişine rastl&yan ,bu devir bu jsti
lii ve zaferden kenıdi payına şe
ref hissesi ayırdı~ı kadar bu za
ferin kahramanlarma karşı gös
terdiği nankörlükle de hacalet 
payı ayırmıştır. Endülüs, avrı ve 
baŞl.1 başına ,bir tarih faslıd~. Ve 
bu ay·n faslı ayrı olarak yazaca
ğını. 

Yalnız Endülüs Saltanatı için
de de Araıbistanda olduğu gibi 
devirler birLbirini takip edegd
miştir ve Aıbbasiler devri nasıl 
Arabistanda bir dE'V'ir başlangıcı 
olmuş ise onların ölüm ı;embe
ri,.d.en kubtulan .Aıbdurrahman 
da Endülüste yeni bir devir aç
mıı;tır. 

Tallin bu gence oynadığ'ı rol, 
ölümden kurtulduktan sonra ge
çirdiği feilaketler, maceralar ve 
nihayet biç yoktıan, başına geçti
ği Er>dülüs Salltanatı onun acllnı 
tarih sayfularına mal etmiştir. 
Bir romancının hayaline sığ'rnı
yacak kadar merak ve heyecan 
ıçinde geçen firarın1 ve Endülü
se gidişini bu itibarla burada kı
saca yazmağı faydalı buJdum. 

* 
Kara lilbaslı, kaıra bavraklı ih

tilalciller Abdurrahmartla karde
şini Şamda ararlıarken onlar, na
sılsa .bir fırsat bularak firar et -
tikleri Şamdan uzaklaşıyor'lar, 
gündüzleri bir mağara kovuğun
da dinlenmek ve geceleri yürü -
mek suretile kend>lerini tehdit 
ve takip eden ölüm.den kaçıyor
lardı. 

Şa.ın valisi olan i1k AJJ:jbasi Ha
lifesinin amcası .Nbdullah ıbin A
linin ise gözüne gecel<?ri uyku 
girmiyordu. 

.Aıbdurraıbıman hem genç hem 
kahraman bir ruha malli< oldu
ğundan günün birinde başına top
lıya<:ai(1 taraftarları ile iktidar 
mevkiine geçmesini ihtimali hiç 
t.e imkansız değildi. 
Aıbdur~ahman, düsmanlarının 

kerulisi hakkındaki korku ve dü
şüncelerini de i>illiiği için ihti
yatlı hareket ediyor ve geçtiği 
yerlerde nazarı dikkati mümkün 
Olduğu kadar üzerlerine ç;kme
riye, kendini bilıdırunemege ça
lışıyordu. 

Karısı ve çocufıu (Zatüzzey -
tun) denilen kasabada iıdi. 

Evvela doğruca buraya gitti 
ve .bir mürldet burada .gizleJıdı. 

Ne dışarı çıkıyor ne de k~sey
lıe temasa geliyordu. Bir J!'ud -
det burada kalmak, ken.di'lill u
nutıturmak ve sonra da ,..raıbis -
tanı bütün bütün terk,.<mek ar
zusunda idi. 

Firarileri arayan k'vvetler Ah
durrahmanı bulameJıklm-ını ~·b
dullaJı bin Aliye ı&ber verdı -

ler. ,, . 1 A" 
1lık Mbasi H9uesı o an .,__ 

dulılalh Se:flfah ,s. .•bu meseleden 
endişeye düşır"'ltü. 

(Arkası VU) 
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1 UZAK ŞARKTA j 

Japonlar Mançukuda 
Faaliyeti Arttırdılar 
Bütün Köylüleri 
J aponlaştırmıga 

Tamamen 
Çalışıyor/arı 

Manoukudıı. nöbet bekllyen hudut muh&tızı 

Japonya, bilhas.sa son günler
de Avrupa hanbi.ni fırsat bilerek 
Maııcuku'yu tamamen Japonlaş
tırmağa uğraşmaktadır 

On "il evvelki Mançuku ile bu
künk; modern memleket arasın-

kd~ ne __;;ef;e yıııpmak bile im-
ans -.ı. 

Evvelce ormanlar arasında, 
mı;a7.7.am vadilerde ve münbit 
toprakların kenarlarında ufa
cık ku:lübelerd'C yerle~miş oaln 
basit, iptidai ve hatta ilk kurun 
ınsanı gibi yaşıyan Mançuku'lu
lar bugün modern bir kisveye 
bürünmüşlerdir. 

Köylerden geçerken kısa za
ınanda bir mcml<>ketin bu ka -
dar çalbuk değişebileceğine inan
mazsınız. Hele eski Mançuku 
köylerine ve köylüsüne ait re
simlere bakarsanız bunun imkan 
sız olduğunu siz de tasdik eder
siniz. 
_.Faka~ ~ıilı.şmak.. Her şeyi de
gı.ştırmıştır. Dün tenıbel tenıbel 
ninekliven ve çobanlıktan başka 
bir şey bilmiyen Mançuku'lu ka
dın bugün el tez.g5.!ıı başıııda 
vün dokumaktadır. Bu dokuma
la.r<lıı Japonyanın en büyük ih
raç ınaddeleıi arasındadır. 

İkı cılız hayvan tipinde otların 
arasııda sıibah tan a ~ama kadar 
uıruyın Mançuku'lu erkek te bu
g(jn traktör üstürıQe Mançuku -
nun '1Üıiıit topraklarına altın 
ekme~tedir. 

Bu ;öz belki birderıbire müba
Ia.~al:,dır. Fakat sene sonunda ha
sıJal aınlbarlara toplanırken görü
len ınsnzara karşısında söylene
ee k tel< söz şudur. 

- !lhnçuku altın madeni iş -
livar. 

Japonlar bu müıı.'bit memleket
te Japon harsini Japon kültürü
nü tam ınfınasile yayabilmek için 
her tiırlü fedakô.rl·.~ı yapmaktan 
çekıııınemekte<:lirler. Bu mak -
satla ~urulmuş birçok müessese
lar vardır. Bunların en başında 
mekbePler gelmektedir. 

Balhassa (Dojo) mektebindeki 
foaliyet hakikaten ııümune ola -
cak k:ıı:lar mühimdir. Mekepte 
tam nıilııa.;;Ie Japon terbiyesi 
vardır. Sabahleyin kalkan bütün 
talEilJ0 !er ba~ta muallimleri oldu
ğu halde şarka, anavatana doğru 
e~ilerek ilk mukoodoo vazifeleri
~. ynp3rlar. Bu esnada mukad -
dı;>s lırıoarator namına dua da o
kunur. 

Bun.dan sonra mektepte vazife 
başlar. Bu vazifekr arasında pra
t:k ilimle:_ z'!'aat, s:ınalt ·başta
dır. 

M:ektebi:n vaı>:ife saatinden son
ra en ziyade ehemmiyet verilen ı 
muka.dde<ılıer nii.mına vapilan me
nı• .....ı·r. Bu merasimde Avrupai 
şekilde giyinmiş talebeler ve mu-
a iiır. cr.n y.ın nda' J '>on elibise
sı ile katiınlar da •bulunur. 

Bu salona girerkı:>n herkes a
Y'.'k.kııb:sını ç:karır. E:leri:nde dua 
~;~ı olduğu ha1d~ rahatına çe
kı ır. Bunların yatak adalan iki
ş,.r katlı Sedyelerd:r. Birinci kat 
soo dere ayakka'bı konur. İkin
cı kat sedil'<le Y':re yapılmı.ş ya 
l· k ar vard!r· Bu yatakların baş 
ucu 1da e!bıseler silahlar fişek-
le •ılrr.t~tır. ' 

E -,.r bırdc~.bire kampanalar 
çala- ve duduklcr öt.>rse bu ta
]~be> erin hepsi vatan müdafaa
sına koşan vatanperver asker 
olur 

E ...,., Japon köylüsünün na
mus ve i.ffeti, ayni zamanda din
d~rlı/h yaptığı işte daima büyük 
hır sıtk ve hult:ls göstermesine 
ııeıbep olmuştur. 

Japan köylüsü aza kanaat eden 
ve en ucuz şerait altında en çok 
randım&n veren halk sınıfıdır. 

Japonlarda billhas.sa, büyükle
re itaat ve mütemadiyen çalış
mak prrnsfüi vardır. Şimdiye ka
dar hicbir Japonda bundan baş
ka bir haslet aranmaz. 

'.Mançukuoda da ayni karakter 
göze çarpmaktadır. Mütemadi -
yen gelip buralara yerleşen Ja
ponlar, köy'lüler burada ayni Ja
pon karakterini yerleştirm'~ler -
dir. 

Mançukuo bir koloni memle -
keti gvbi sayıldığı halde Japon
ların günden güne artması ve Ja
pon kil 1 türiinün memleketıe tama
men girmesi burasını da Japon 
anavatanı içi~ sokmu-ştur. 

Esasen Mançukuo'nun ne ta
rafında 11ezseniz bir Japon kah
ramanının mezarına, bir Jaıx:ın 
kumandanının abid<!sine rast:ge
Jirsiniz. Bu mezarlar üzerine di
kilen tahtalardaki .vazılarda ve 
bunların üstlerine geçirilen çe
lenklerde 'ı p Japon kahraman
lığı canla!'(lınlmaktadır. 

Finlandiya 
Sovget Rusga 

(Başt.arafı 1 inci snyfada) 

!ere nazaran Sovyetleıin serdet
miş oldukları mütaleıbatın aza
misi şu olduğunu söYlemek müm 
kündiır:. 

Cornstad önünıdcki üç küçük a
da ile esasen evvelce tahliye e
dilm.ş olan Hogı.and ada.sına Sov
ye:.lerın vaz'iyet e'mesi, 

Finlaııdiyanın ccnulbu şarki 
mü .eba noktasındaki lkıngoe'
nan kiralanması, 

Aaland adaları hakkında iki ri
vayet vardır: 

Rusya ile mesai Birliği yapıl -
mak suretiyle veyahut yalinız Fin 
landiya tarafından bu ta'kım a
daların tahkimi. Fakat ikinci hal
de geniş bir siyasi teşrikı mesai 
misakı akdi şarUır. 

Nihayet kar.şılıklı yardım mi
sakı kalıyor. 
Diğer taraftan Rusyanın Fin

landiya'ya yapmakta okluğu ih
racat ticaretini lensik etmek ar
zusunda okluğu söylenmektedir. 

Rusya, ultimalan mahiyetinde 
şeraıt dermeyan etmekten kaçın
mamak.la ' yukarıdaki esaslar 
dahilinde ınüzakeraıt kapısını 
açık b:rakmaktadır. 

Helsinki, 15 (AA.> - Sovyet
lerin ileri sürmüş oldukiları mu-
talebatta pek o kadar acul dav -
ranmanru; oldukları ve bu muta
Jebatın kat'iyyen bir ultimatom 
mahiyetinde olanadığı mütaleası 
scrdedilmektedir. 

Paasoviki'nin birkaç gün son
ra Mo~kova'.n döneceği ve mü
zakerelerin bır ililıifa müncer 
olaca/i;ı ümit edümektedır. 

Gazeteier, Finiandiyanın mem
leketin şeref ve tamamivetini ih
lal edecek her türlü şartı redde't
mel(e karar vermiş old u,(iun u te
barüz ettirmektedir1er. 

Finlandiya halkının ijçte biri
nin umu.mi seie~belriğinin icra
sındaki sürat, etnebi memleket
lerde hayret uyandırmıştır. 
FİNLANDİYA MURAHHASLARI 

'\10SKOVADA BEKLE.ı'l"İYOR 
Moskova, 15 (A.A.) - Finlan

Jiya murahhas heyetinin gele -
ek hafta Moskova'ya avdeti bek

lenmektedir. 
.Stıokholm, 15 (A.A.) - He'l -

sinki'den haber aındığına eöre 

Japonlar 
30.500 Çinli 
Öldürmüşler(!) 

Uzak Şark İnsan 
Salhanesi mi ? 

Hankeu, 15 (A.A.) - D. N. B. 
Ajansı bildiriyor: 

Orta Çinde harekat yapan Ja
pon ordusu matbuat of ı, Japon 
kıtalarının Kin-Kung dağların -
daki düşman askeri müesscsatı -
nın hepsini ta>hrip ettiklerini bil 
dirme'k.tedir. 

Hopeh ve Kiansi eyaletieri a
ra.s:ntla, dokuzu~u harp mm -
takası olan bu mevkide, Çin or
dusu kendini, kat'i bir hizianete 
mahkılın görnıelrtedir. Bu mın
t.a:kadaki Çin kuvvetleri 17 fır
ka tahmin edilmektedir. Mec -
muu 530,000 kişiye varan bu kuv
vetin 30,500 ü ölmüş, 3750 si esir 
edi1ıniştir. Ayrn:a J.aııooJ,ar, kül
liyetli miktarda ganimet all.mış
lardır. 

-00000-

Nihayet Sel gibi 
Kan Akıttırıla

cak Mı? 
(Baş tarafı 1 ınci sayfada 

rekete Jmkin. olamıyacafını, l'tfösyö 
llltler de pekfıll takdir eder. Alman 
devlet reisi Lehistan fıılnl bitirdik -
ten sonra, «Bu iş garp dev1ctlerini a
lakadar etmez, bl4nun halli 7alnız 

Almanya ile Rusyaya aittir> demiş~ 
tL 

_ I\1. Bftlerfn bu iddia.sına geçen gün 

Fransız Başvekili Daladye çok güzel 
ve ~ok mantıki bir cevap vererek 
«Lehistan işi, zannederiz bizzat. Leh· 
illeri de alakadar eder» demi!itl. 

1\l. nıtıer işte bu mühim noktayı 
anlamıyor veyahut anlamak istemi
yor ve •Lehistan i.şl çoktan bitmiş
tir, bunun İnglttereye ne ta:ılluku 
var?» clbl pek iptidai ve basit bir 
m:ınhkla kendini baldı gö<;t~rme.te 

çalışıyor. 

Almauların garp cephesine hazır

Jadıkl&rı ısrarla söylenen taarruza 
relince biz bu taarruzun ı,ehrmebal 
o cepheden vukubulacafına, harelit 
ba!tlayıncaya kadar, katı değlllı. Garp 
cephesinde İngllfz - Fransız haıırhk
lan fevk;ıl:i.de fazladır, Almanlar, 

kendi sUihlarını ne kadar faik ı-ö -
rilrlf'r.ıte ı-örsünler, bu cepheyi yara
caklannı pek ümit etmezler, unne
dJyorus. Alman devlet reisi olsa olsa, 
tayyare ile İnclll:ı 'f'hlrlerhıi ve ll -
manlarını yakarak İngllh:lerl teth~ 
etmek lst!yecektll", fakat Alman "tay
yareleri bu işleri yaparken, acaba İn
•ilb ve Frıuısıs tanart"leri de boş 
duracak, d~an tayyarelerinin tah· 
ribat.J karı. ı suıda koJlarını haklayıp 

seyirci mi kalaraktır!. ı 

ll"rıtndtn ('t-kilen tetıraflarda, hep 
(M. Jlltler kararciltını prp eeph~l

ne nakletti, şöy1e hazırlandı, böyle 
yapacak) gibi gaye-t a<;ık ve sarih ha.

btrlrr var. Ilarp esnasında bir ordu 
kararıihının, bu1undutu yerin tel .. 
graflarla dört tarafa ilin t'dl1mesl 

yeni çıkan usullerden ol'Ja gert"k, Al
manlann bu haberJerl bizzat kıendi· 
lerl yaphklarına bakıh!"!'a bundan 

mna~·yen maksatları oldufuna biık -
metmek ıazımdır. Biz haberlerin bu 
kadat" a('ık geldiğine bakarak bekle· 
nen ta:ırruzun garp cephesinden baş
ka bir yrrde vukubuJmak ihtlmalinl 
de hatıra cetiriyoruz. 1\-faamafUı ban.
•• cepheden olursa olsun M. Bltlerln, 

ne yapıp yapıp bucünlerde harekete 
cec:mek mecburiyetinde buJudu.Jv. 
da muhakkak &ibld lr. Çünkü Alman 
devle&. r elslnln, Rus7a:r ı Avrupa iş

lerine karıştırdıiındanberl, kendisi 
n e kadar lnkir ederse etsin ca.yet u 
la:;ık bir vaziyete düştüiüne ıüphe 
edilemez. Bu sıkışık vaziyetien kur· 
tulmal< la ancak, Lehistan harbinden 
sonra ikinci bir yıldırım harbi yap -
makta mümkün olablJJr. Yalnız bu 
7ıldırım harbinln «arp cephesinde, 

l\fajlno hattına karşı ta&.biklue im • 
ki'ın yoktur, batta. Almanların Fran
sız ve in.rlll:ı toprakları üzerine sal 
dıra lan beş alb bin tayyare ile de 
;raptlma.sı kabil o1amaı. 

O halde ne olacak ve Alm~ .1lar 
banıl istikamette harekete «eçecek
lcr? 

Bu suallere müsbet cevap vermek 
kimsenin elinde değildir, bana an
cak bir iki l'İiD sonra lnki :ıfı b~kle

ncn vukuat gösterect'ktir. Yalnız mu
lsakkak, ki pek hwırlıane olacağı a.n
b•ı.ılan bu taarruz sebebiJe akacak 
ıeller gibi insan kanından münhasi
ren AltnanJar. ha.tta. şahsan l\f. Bitler 
mt's'ul olacaktır. 

EBUZZtY AZADE 

Velid 

Finlanıdıya hükümet:, müzake
raicrin devam edebileceği kana
atindedir. Müzakerelerin bir hal
ta ve hatta daha ı.iyade devam 
edebileceği tahmin olunmakta -
dır. 

Garp 
(B~tarın 1 inci sayfada) 

E3RARENGİZ BO!\IBA 
Brüksel, 15 (A.A.J - Belçık 

Llbre gazeıeoinin Berlin muha
bıri yazıyor: 

A'1'!lan!;a 13 teşrınievvel Cu
ma günı:.r.denıberi btıff harp ha- ' 
!indedir, Alman ordusunun Ma
jino haj.tına karşı .taarruza geç
mek için emir alacağı zannedil
memekle beraber, ablükanın te
siri o derece hissedilmektedir 
ki, Almanya iL.sa bir zaman zar
fında taarruza geçımiye mecbur 
kalacaktır. Almanların İn;ıiltere 
üzerine ve İngiliz gemilerine karşı 
booılbardıman füoları gönıderme
leri muhtemeldir. 

Muhalıir, önüıınüıxlekı hava ta
arruzunda ortaya çıkaeağı bil.di
ril<0n •Esrarengiz bomba• !ardan 
tekrar baıhsetm<!~edir. 

FRAN.3IZ TEBLlôi 
Paris, 15 (A.A.) 15 te:rinkv,el 

sabah Fransız tebHği: 
Gece, Sarre ile Mosel!e arası:ı

da düşman keşif lrolJannm y· o -
tığı ufak taarruzlar net :ces.ı kal
mışt!.J'. Cephenin heye i umurrı
yesınde ıs!ikı;af kuvvetlerimiz fa
aliyette bulunmuş.a•d r ' 

Sarrolouis garninde ka ,l;k'.ı 
topçu faıı:Iiye\.i{!ri olnıuş.u r. 

ALMAN TEllLİGİ 
Berlin, 15 (AA.) - Alman or

dusu b:ı!_kumandanlıgı teb ıgı: 
Ga. P'"• düşman topçusuıı-~n 

zayıf faa~) eııne taraf;.ınıulan 
mukabek> edilmiştir. 

13 Teşıinievvelde, B.ı kenfel.d 
de, diğer bir düşman tayyaresi 
düşürülmü~~ür. 14 teşrinievvel -
de, her iki taraf ehemmiyellı fa
aliyette bulur.:mamışt.r. 

14/15 teşrinievvel ak.şamı, şi
mali Almanyanın bazı mmtaka
larır..da yaba™'ı tayyaxe:~riil gü
rültüsü işiti.miştir. Hava dafi top
çumuz faali~te geçmiştir. 

KORKU!>;Ç TUZAKLAR 
Lond.ra, 15 (A.A.) - .Royter• 

Ajansının Fransa.da.ki İng.lız ha
va kuv,-et.ieri nezdındc"< hııısusi 
muhaıbıri, lıır takım yeni İngiliz 
tayyarecilcr,jn~n ve bir mık• ... r 
harrJ tay) arcsinin Frans3'ya gc!
meiııı.in' beklen;Jımekte okluğunu 
bildirmektedir· 

Fransadaki bombardıman tay
yarelerinin ve İn.giliz t.ıyyarec; · 
}erinin adedi gün ıı:eçtikçe aı ~

maktadır. 
Cephede fevk:Looe işler yapıl

mak•ad:r. Şimdi cephede bir ta
kım muazzam tuza!Glar kurul -
muştur. Bir t::yyare ,bu tuzağa i
necek ve yahut bir kamyon, bir 
tank bu tuzağa düşecek olursa 
işi bitmi~ demelclir. Ne kadar ~a
baılaıısa ç:ııbalasın bir da.ha yer 
yüzüne çıkmasına ihtimal yok
tur. 

Fevkalade başka bir şey daha 
var: Bu da İngilizlerin rnaılik ol
duk'an makine 1ı.letleridir. 

Bu makinalar, g~cn harpte 
dövüşmüş olan askerleri hayret
te, b rakacak bir süralle siperle
ri kazmaktadır. Halbuki bu as -
kerler, siperlerini kaııma ve kü
reklerle vücude getiI'Tllİ~crdi. 

20 FIRKA GARBE NAKLEDİLDİ 
Londra, 15 (A.A.) - Royter 

Ajansının askeri muha:biri, garp 
cephesinde •ihtıyat. harbinin Al
man gen<0ralleıinin ·' ut'tcfilte
rtn müdafaa ha Uarı karş.ımıd.a 
mua7.zam kuvvetler tahş·• etmek
te ounal:arma binaen, pek yakın
da harekiıt ve manevralar har
bine tahavvül edebilecefıini bil
dirmek'.edi:. Ne zaman? Nerede? 
SuaJlerinin ortaya attığı mese -
lenin ha i, Ahnanların hatları
nın gerisinde müttefikleıin mu
kavemeti illa uğrar uğramaz mü 
dahalede bulunacak matödü kuv 
vetler ta!ı:;it elmeleıine binaen, 
çok güQleşmiştir. 

Rovter mulıa.biri diyor ki: 
İyi bir menbadan öğrendim. Al

manlar, :pclonyada harp etmiı; er 
lan fırkalardan en azı 20 fırkayı 
garp cephesine getinni, .erdir. 
Almanların faal ordusu yüzde 
yüz Nazi gençlerinden mürek -
kep ve garp ceııhesinde buılun -
maktad,r. Bu ordu, birinci sınıf 
bir ordudur, fakat Kayserin 1914 
senesindeki ordusunda görülme
miş dlan bir takım nakiseleri var
dır. Çünkü fırk;ıların adedi dört 
senelik bir müddet esna ·ında 70 
den 90 a. çıkan1ınıştır- Ve tecrü
beli za.1:1:tleri aroır. Hac".buki müt
tefikler, bu noktai nazardan ev
velce olduklarından daha zen -
gindirlcr. . .. 

Kalhire, 15 (AA.) - Ingiliz as
kerı makamları taraf:~dan Fi -
listin ve Mısır sahiilcr'nde ah -
nan ihtiyat tetbirlcri iki memle
kette çok iyi karşılanmı.şır. 
Müwha · ıslar denizden ve hava
dan her türlü taarruzun bundan 
böyle imkans·z olduğu"u bil.diri-
yorlar. . . . 

Kudüs, 15 (AA.l - Filıstin
de yerleşen Romacya Oıtiyat sı
nıflar Rumen lron:;p osluk ma -
karoları tarafın.dan davel edilııniş 
lerdir. Yahudi ve araplar kayda 
devam ediy-0rl:ar. $imdiden 4U 
binden fazla FiliStinli arap kay
dedimiş!ir. Bwılar harbin yakın 

doguya sirayeti ha1'nde silah altı
na alınae>ı>klard:r. 

HAı'lGISİ DOtiRU? 
Londra, 15 (A.AJ - Dün ge

ce, B rlin iızeı~nde t yyarc;er 
dol~ştıg na da:r olara:k Kr<ınas -
dan, Kopenhag'dan ve Brükse!
den gelen haber :er tekzip edil -
mektedir. Ne İngiliz ne Fraıı,ız 
tayyare'lcri Alman hükümct mer 
kezi üzerinde uçuş yapmamı.şiar
dır. Alınan hava dafi topçusu a· 
teş açmış o1ınakla beraber, Fran
sız hava nezareti, uçuş haber -
lerini kat'i suret'.e tekzip etmek
tedir. 

Londra, 15 (AA) - Berlin -
den resmi bir menbadan biLdiıil
diğine R(ire, İngiliz istikşaf tay -
yareleri, dün gece pek ;;üksek -
ten Be~lin üzeıinden 4çmuş -
!ardır. 

Tehlike işareti veriJm.em.iş'ir. 
Fakat bataryalar, tayyarelerin 
daha asağı inmelerine m8.ni ol
mak için mütemadiyen at• et-
miŞ:crd r. -

Berlin, 15 (A.A.) - Alman is
tilılbarat bürosu, Dea'nın dün ak
şam çok yükS<.'kten Berlin üzer r 

de uç. aıt~a ci.::n bir ecnebi tc:v -
varrsı e ateş açmış oldui{unu 
haber vermek'etl'r. 

Kau'las, 15 (A.A.) - Berlin -
denge C[' hu,. İ tear f~r, ge
ce yarısına. do .... ı Rcr:ın 1 av 
Y?rc d.:ıf ba.tal"'ralarinı~ ~i .. .J.· -t J 

bır er.<l.ıht i•itlı_.,.,,; ! r. 
ROYAL OAK'D,\ roo KİSİ ÖLDC' 

Londra. 15 (A.A.) - Torp· 
ner •föıya' Oak• zırıhl _~da 8 O 
suıbav ve bahrive nefer· c _ 
tür. Kurtar lan1Drm ôsıriı · iN' 
va eden ve bt .,;·.., nl."1red;len • ,
k.izirci 'is' ede 1 ~ isim ' dır. B ' I 
sure"lc kurtulan.'<:ın"l vck,lnu 41 ıc 
bal;ğ olıraktad r. 

Resmi makamat. İng •er ..,.. ·~, 
harpte mtruz kaklığ'. bu ikll<'i 
ehemm:wtli brhri zivaı~ P.: r~i 
şerait altırn:IR vukııa ııe-kliğıne da
ir şimdive kadar h'Qbir tavzır•e 
bulurnıam• laMır. 

L<ındra, 15 (,\.A.) Ro\·t~r A
jansının parL.~?T'ento muhab11·1 
Çemberla:vn ve Cörcil'in çarşa~ 
ha g:ir:ü. bevnf'ltrıf1e! V1!7.

0 yrt ve 
Rovall Oak zırhlıs•rıın ıivnı hak
kında sıra \le bevana'1a buluna
cakların bi](Frmektedir. 

B.rlln, 15 (AA. l - 'i'olwııı kay
beden bir Alman tayyarr('isi Ctt -
mari.csi CUil B4'rlln barajı arazlsi ü
zerinden OC'm tur. Bava ('Ok bu1ut
lu ll)ldu~uncla.n byyare i1·it"f" U-Şhis 

edilememiştir. ifa.va darl tonçu u a
*et ~rruş ve ia't'yareyi d~ürmii ... tür. 
Tanareci para...ı;;.iltle atlamağa muvar-
fak olmuş ve yaral.a.nmaksııın k:ıraya 

lııml!ıtlr. 

Her Talebe 6 Lira 
Verip Nasıl 

Maske Alabitir 
(13aşta:a!ı 1 ınci sayfada) 

si karar'laşt.rılm11; ve karar, n.ck
teplere b:ldirllrııiştir. Fakat, he
nüz mektcpleroe ::az maskt?Si al
mış bulunan talebe saylSı. par -
makla ı:ıös' erlecek kadar azdır. 

Mesel3, emir verildikten soua 
yüzlerce talebesi bu'unan bır 
mek<.entc henüz iki üç ta::ebe p:ız 
maskesi tedaıik edeb1lmışlır. Bıl
hassa re mi mekteif.erdc talebe
nin m:ıli vaziyetı .ıneydandaciır. 
Ne ka-dar icbar edJse, talebeye 
derhal ı;ıaz maskesi aldırmak im
kiıll5ızi.h ortadadır. 

Bu utesele etrafında alakadar
Ia.r.a gur.ış•iık. Eaınaiğı.mız ka -
naat şudur: 

- Bütün mektep tale'besınin, 
bugünkü şarı.lar altınrla bırer gaz 
maske>i tedarik etmesi mümkun 
değıldır. Çünkü, bu imkiınsızlığı 
do(:uran maddi zarurettır. Gaz 
maskesıni aımak için her talebe 
altı lira veremez. Eğer, ali.ita -
darlar, her talebe ga.z ma6kesi a
lacak, diye llSrar ederlerLboyuna 
emirler verılir, mekteplere tez -
kere yazılırsa, bu i.ş, yürıime... Ni
hayet, me<;ele, üzuntülü bır mu· 
haıbere ve muamele mevzuu ola
rak sürer, gider. aylar ı:e~-er, asıl 
matlüp olan maske'!~ de aılına-
maz. 

E;\er mu t:laka, bütün t:ı' ebe -
nin g~ maskesi edinmesini isti
yorsak, bu işe bir h~l ~aresi ar~_
yıp bu1ınak zarırr:dir .. Evve.a 
6 lira olan bedeli mumkunse, bı
raz indirmeli, ondan sonra da, 
taksite bal';lama:!:dır Ynhut ta, 
valnız talebenin değil, büyük şe
iııl'lerde oturan bütiin halkın bi
rer tane edinmesini is!edtgımiz 
gaz Maskelerinin bedelini, dev -
!et, muayyen bir fıoıırnülle, vatan
daşların dev'lete karşı borcu ola
rak kalbul elmeli ve bu borcu, ma· 
liye teskilirtı, kararlaşacak e<;a; -
l:ar ve kanuni yollarla uzun va. -
deli bir tesviye sureti:e ta,kı,ıtıe 
c>bayet etmelidir. . .•. 00 d 

Biz, bu gaz m:ı;;kesı ısı e .~ 
mleketimizin hususıyet ve ı,un 

me ı· ·kt . e vatand~ aıa ı ı ı -
yesm ' . b l 
darıııa uyı<un bir şeld:l aray.ıp u 

.ıai!a mecburuz.• 

Almanlar Ga pte 
Taarruza B 1 d 

re - Fransa ara: nda bir anlaşma 
tem !l ed lelıilecetıi g>Öi İtaly amn 
Lıımamıle bitaraf kalımasının da 
mümkün olı:!uğunli beyan et -
mektedirlcr. 

Aın>tcrdam, ıs (ft. .A.) - Önıimüz- l 
dekı hafta l(inde h:ldiselerln büyük 1 
bir ehemmiyet kbbedeceği tahmin 
edilmektedir. 

Telegrapb, cue~in Bertin mu- ı 
hablri, .rarpte maruz butundaju t;az .. 

ylkin nlha1et bulması takdirinde A.1-
manyanın cenlş bir nefes al.acahnı 1 

fakat Ç-berlayn'ln lstedifl !f"kilde J 

müsbeı fMa.k.l.rhklara rıza göster .. 
meğt' mUtema,U olmadJiı söylen .. 
mektfodir. l\faamaflh biru iUdal ıös· 
lerilnıest ihtim.all vardır. Çember -

layn· in nutluı blra'& da.ha fula tak· 
dlr edilmektedir. Umumi temayül. 
bu nalkun en az ltflilkiri2:1.ne klikki 
olunan fıkralarını yeniden cOzden 
rrçirmek mctkle%indedir. 

Londra. ıs (A-A.) - İblya efirl 
Bastbnlo~ burara &'•lmlş ve doinı
ca İ&:ılyan sefart't.hanMin ... l'ilınlşilt. 

İtal7an IU"flrl. ıimendifrrle yapıla
cak Sf"Tahatln baı olaeaiı teahhıırle

re mln.i olmak için 11.;ıriebe N :ı:ın 

Lord llalitaks ta.rafından ktDdl em· 
rine verllml, olan otomobil De Lon
draya 1'"'1mlş•lr. 

Londr:ı, 15 (Aaı\.) - Dinloma.."1 
m~hafill.nde İ l:ranm y~ni sefiri Bas
tlınlni'nln l.o dr.,-a muva. t:ı.tlnln 

İnigltrre ile İtal a areınd:tki müna
~betlcrde Jenl hir devr-. arm ta ol
duğu mutal aı;;;ı serd~dilmf'ktE"dir, 

' 

1 

cenubu sarki llf' yapmakta e1d11;. 
ticaret ile a1i:k:ıdsr bntiin m~14"1er 
lle f<ştlgal edecek hasu~i bh• buro ib· 
das otuna.cakhr.> 

Parls, 15 (A.A.) - Slya'1 mchafil
de Sovyet Rusy&nın t:nk Şa.rktakl 

faal slya<:ıetinden a la vazge~emlf 

olduiu beyan edilmektedir. 

so..,.et B.u.sya.nın Japonya. ile çar
oabu.k bir mü.tarek.e akdehnlş olma· 

sına elıemınlyeUe işaret ohuımaltta

dır. Ba sün.t, Tokfo ile M.oskeva ara.· 

smda bJlhassa balıkcılık BH:s:elMI 

hakkında yapılan müzakereleria be

t.ati ile bir te:r;ad U,,kU etmiştir. Al
manya, mütarekenin krndi §fya~ll

nln bir muvaffaktyetl olduğunu ld· 
dla ebnlştir. Faka~ hakikatte prp 

devleUerl 11e gürii mt'k hususunda 
ser~t olan So\'yet RUS7a bundan 

böyle l':ı.ak Şark m~leleri ile LtU 
pl etmek bus11S1U1da aerbeat bulu 
nuyordu.. 

Siz Gelin de 
• 

Şu Garip işe 
Şaşmayın! 

( ~ tnra!ı ı uci sayfada 

bad.ır. Civarda fabrikalar oldufa 1-
.;ln kô:rde be-kir amf"ll" de çoktar. 
Hemen ç:ını baştan a.şafı bekirlar i
li> meskündnr. Bu kadar bekirı olan 
bir ka.uba için, drttı c ki hıt3.Jan 

kapat.ma.k. fa.kat 1enlsi.ni bile 7aptır
ma.k U1ım iken. yenJ yaı>tırmak. ba
Jıaoe-sfl bütWı haliları &eddettir -
mek aldın kabul elm.lyeceli blr ha.rc

lıettlr. Bu ra.ııhş i•I B:ı.kıtkoy kay -

Roms. ILLha l'f"Çf'nlerde it:ılyarun 
Çtınbert yn•e 5Ulh mü--kcnlt'rlntn 

açılması f('fn yrnr bir tak·m tu.IU .. 
lerde hal~k tas:avvnnm1b olda
h!"":ı dair c n bir BerUn hsberlııi 

iPb.fo f"tmlş frll J.endra k1 İ' ·an 
diploma~ı meha.flll.. Bastb.nbıi'nn 

l.o";!draya ha kabil lf"k.li:fl ı ·mil ola
rak gf"lmrna o1d :lHID a~ıiıca .. 7 .. 
Jem~kıed~r. • 

ı 
makamı gönntk liuımken ma:ıtte€'s

süf ka1 maka.mm bu çok mühim ı;;ıh

li işle m "'ul oldufu cörülml'mckl.e-

Basti:ınfnl'ye lnl'Diz Ba.ı,\•f'kl'lnln 

nutJumd':ın daha lrat'i ..e d ha va • 

zıh mah:ıma.t ve-rllretil ~ÜJ>hnb. ci -
rülmekledlr. 

n:sKUN BEYA. .... ATI 

Berlln, 15 (A.A.) - )lilfi İklı<at 
Nazırı Dr. Fnnk. Almanyanm İn«Ub 
abluka_c;ınm kendini mabn..m etmek
te olduğu iptidai maddeleri diier 
yollardan tcd:trik ~ebiltteflnJ be -
yan etmt:,Ur. Nanr bu ~feri Viya
na ruannda sö:r1em9' ve ş11nlan ili.ve 
etmr Ur: 

- Alman tlra~U. eenuba p.rkbe 
doğru istikamet alm111ır. Ve ha ı.aı. 

mühim bir h3:dlsedir. Al:maıı:raam 

1 
dir. MuhU>rem pzeknlzhı icap eden
lerin uazan dlk.kaUnJ cel!lelmr inl 

1 

bassaten rica rderl.ı..:t 

(İKDMI: Bu mtlı.lubu mercünin. 
dikkat nuarına bı.iyÜk cbemmiyeUe 
vazediyoruı Za valh balkımuı dtfl 

ha.cet tein ötede beride sokak.lan kir
letmekle itham ederiz. Fakat ha11un 

ea bİ,İJ"İİ.ll lhU,.acıaa ait işlerde de 
halkı uaba dti.$ünnek tein elinilidrn 
•c1enl yapanz. 

1\.Iemlekette umumi balj, meselesi, 
hatta lokanta meseleslnd~n daha mü
hlmd.lr. Çünkü insan saatlerle iL( du

durablllr. Fakat hali ihtiyacını bfr 
dakika btle tehir edemez. Bunun, en 
bÜJ"Ük lizlmel mf'denlye olduiunu 

acalı& ne valı.lt anlıyacatu!) 

, 



SAYFA 8 

İstanbula Adliye! 
Sarayı Elzemdir 

1 

(Baf larafı 6 IDCI nşfa.da) 

nok8aDJD& detD, .kemi11ne matutlur. 
Bir mahkemei a.dalelln hilkmll, bir 
otomatik makinenin rieude •etlre•e
ii ani eserlerle lliJ"as edileme•. Ta .. 
rihle nam bırakmq bir Wmln bü • 
itin eserlerini bihakkın okuyayım 

derseniz, :lııaan ömribıüu bana )'et -
mlyeceil muhakkıı.ltlır. Y& o binler
le tomarlar Ujlı.ll eden dOIJ"al&n iel· 
kllı. ederlı:en All&bma, vlod&nma, hli• 
kO.metln.e ve milletine kaqı mefl'u
Jlret JıUlerl l&fı.y&n Ttlrk nikimlnln 
nzl:rellnl dllf1!ııollm? B11n& gare 
bulm&k kobı:r ff deftldlr. Vaziyet 
cidden fecidir. 

Bu n.:dlorl ,omuzlarında iaflf&n 
?e adaleti, kanan bayatını yükselt .. 
met annlnl ı&ıieren Cumhuriyeti • 
mlz, ba m01olede cidden dtlşünmelı., 

tarlhJ bir kiyaset •östermok mecbu .. 
rl:rellndodlr. 

Bıı de...ıo bir doreceıo bdar 9a -
releri &zerindeki noktal namrım.ıu 

da blll.lıare •••hedecel'!m. 
Avalı.al 

ETEM RUHİ BALKAN 

TAKViM ve HAYA 

15 BİRİNCİTEŞRİN 1939 
PAZARTESİ 

Hicri: 1358 .lluml: 135$ 

10 unca a:r Gün: 389 B. Teşrin: 3 
Bam&&&n: 8 Bızır: 164 
Glln°': 6.10 Akşam: 17.30 
Öfle: 12.0G Yalsı: 18.59 
İldndl: 15.04 İmsak: 4.34 

- HA VA VAZİYETİ 

Yeşlllr.ö7 meteoro1oji istasyonun .. 
dan alman mal6mata göre, hava yor· 
don Doh böl&'elerl ile, Karadenlzln 
ıprk kınlannda ook bulutlu ve mev
zii 1'aiıtlı, TrakJ'a ve Karadenizin 
garp kısmında. bulutlu~ diğer yerler
de aoık ve yer yer buluthı 1recmiş, 

rüzıil.rm Karadeniz kıyılarında ce -
nu bi, diğer yerlerde şlma.1i Jstl.k.a • 
mellen hatif olarak esmhjllr. 

Dün İstanbulda hava açık geçmiş, 
rüzgir cenubu gaı'blden 1 - 2 metre 
hızla eımılşllr. Saat 14 le hava tazyiki 
1017,9 mlllbardı. Sühunet on yük • 
sek 20,i ve en düşük 11),2 santigrat 
kaydedllmlıtır. 

fzmirdeki Casusluk 
Muhakemesi 

•İzmir, 16 (A.A.l - Casus'luk 
suçunda!ll İzmir ağır ceza mahke
mesince evvelce mahküm edilen 
ve haklarındaki hüküm temyiz 
mahkemesioce nakzolıınan Bul
Jl3iI caııuslarından Kiri, Nartiri, 
Siıı.kıoviç ve U.mbo hakıkında ağır 
ceza mahkemesinde dün yeniden 
cereyan eden muhalreme netice
sinde heyeti hakime eski hük
müıide ısrara karar veıııniııtir. 

--000--

Dikilide Zelzele 
İzmir, 15 (A.A.) - Dü:ıı. Diki

lide yeniden birkaç saniye siirnn 
iki zelz~ olmuŞtux. 

Kanunl Mümessili ve Neuriyat Di
rektörü: Jı.. Naci, Basıldı#ı Yer: 

Son Telgraf Basımevl. 

Çocuk Hekimi 
Dr. AHMET 

AKKOYUNLU 
Taksim - Talimhane 

Palas No. 1 
Telefon: 40127 

Bu baıit ve kolay 

GÜZELLiK 
Reçetesini 

Tecrübe Ediniz 

Bayan M. 
S. diyor ki: 
cKendiıni 

Ayni gene kızın • 
tedaviden evvel 
ve •onraki re
simlerine ba

kınız. 

aynada &:ördüğüm vakit, adeta gözle
rime inanamıyorum. Cildim evvel -
kinden daha güzel1 daha yumuşak ve 
daha nermin, bütün arkadaşlarım te
nirnin güzelliğine gıpta nazarlariyle 
bakıyorlar.> Siz de, yeni ve taze bir 
cildeı 11ayan1 hayret bir tene malik 
olabilrsiniz. Hemen bugünden bu 
genç kızın tatbik ettiği ayni basit ve 
kolay güzellik reçetesine başlayın.ız: 
Bu gece yatmazdan evvel yüzünüze 
ve boynunuza cilt unsuru olan pem
be renkteki Tokalan kremini sürü
nüz. 

Terkibinde, VJyana Üniversitesinin 
meşhur bir profesörü tarafından ke
$1f ve cBİOCEL> tabir ed Uen kıy -
metli ve cazip gençlik cevheri ~ar
dır. Siz uyurken, cildiniz bu kıy -
metli cevheri mas edecek ve her sa
bah daha genç görüneceksiniz. Erte 
si sabah yağsız beyaz renkteki Toka
lon kremini kullanınız. Bu da, siyah 
benleri eritecek ve açık mesameleri 
sıklaştıracaktır. Ayni zamanda cildi 
yumusatıp beyazlatacaktır. Bu tarzı 
tedaviyi tatbik eden (günde 3 daki
ka) her kadın kendisini bir çok sene 
gençleşmiş bulacak ve yeni güzellikte 
bir tane malik olacaktır. Tokalon 
kremin.in müsmir neticeleri garanti

dir. 

Dr. Hafız Cemal 
( Lokman Hekim) 

DAHILıYE MÜT AHASSISI 
Divanyolu 104 

Muayenehane saatleri: Pazar 

hariç ber giin 2.5 • 6, Salı, 

Cumartesi 12 - 25. lılıaraya 

ZAYİ - Sarıyerden aldığım nüfus 
cüzdanımı kaybettim. Yenisini çıka
racağımdan eskisinin hükmü yoktur. 

Hasan oğlu Hüseylıı Gülgen 

inhisarlar Umum Müdürlüğünden 
1 - Şartnamesi mucibince 24.000 kg. paket kolası açık eksiltme usulile 

satın alınacaktır. 

II - Muhammen bedeli sif 3293 lira muvakkat teminatı 246.98 liradır. 

m - Eksiltme 31/X/939 Salı günü saat 14 de Kabataşta Levazım ve 
Milbayaat Şubesindeki alım komisyonunda yapılacaktır. 

IV - Şartnameler her gün sözü geçen şubeden paras1Z alınabilir. 

V - İsteklilerin eksiltme için tayjn olunan gün ve snatte % 7,5 güvenme 
paralarile birlikte mezkılr komisyona gelmeleri ilfuı olunur. (8248) 

* ı - Keşif, şartname ve p1Anı mucibince idaremizin Pa~abahçe müskirat 
fabrikasında mevcut yemekhanenin müdtlrlUk binasına tahvili ve tadili işi 

21/JX/939 tarihinde kapalı zarfla ihale edilemediğinden yeniden pazarlıkla 

ek:iiltmeye konmuı:ıtur. 
il - Keşif bedeli 23755.84 lira muvakkat teminatı 1781.69 liradır. 
lll - Pazarlık 19/X/939 Perşembegünli saat 14 de Kabataşta Levazım ve 

mübayaat subesindeki alım komisyonunda yapılacaktır. 
IV - Şartnameler her gün Levazım Şubesi veznesinden ve İzmir, An

kara Başmüdürlüklerinden 119 kııru~ mukabilinde alınabi!i.ı·. 

V - İsteklilerin pazalık için tayin edilen gün ve saatte % 7,5 güvenme 
paralari1e birlikte mezkör komisyona ge]meleri ilAn olunur. c8159• 

İstanbul Ziraat Müdürlüğünden : 

Pülverizatör Satın Alınacaktır 
4275 lira muhammen bedeli 300 ad et vermorel veya bunun muadili pül

veriıatör açık eksiltmeye konulnw~tur. Taliplerin 320 lira 62 kuru~luk mu
vakat teminaUarını yatırdıklarına dair makbuzları veyahut bu mikdar temi
nat :nektupları ile ihale tarihi olan 27 /10/939 Cuma günü saat 14 de vilayet 
Ziraat MUdürlüjünde müte~ekkil komisyona müracaatıarı ve şartnameyi gör-
mok O•ere bu tarJhten evvol mezk1lr müdürlüjje gelmeleri. (8337) 

1 1 S TAN BU L BEL ED 1 YE S 1 N DEN 
İlk Muhammen 

lembıat bedeli 

230,0l 3066181 Taksim Bahçe lha ta duvarı vesair yerlerine yapılacak 

Arti1isyel sıva. 

'll,18 948,99 Üsküdar Zührevi hastalıklar dispansl!ri garajına yapıla-

cak ilAve. ile SABAH, ÖGLE ve AKŞAM 
He; ycrı.t>kt"!!n sonra ginde 3 defa muntazaman diş1erınizl fırçalayınız 

DÜNKÜ BULMACAM!ZIN 
HALLEDİLMİŞ ŞEKLİ 

_t i ı ' a ı 1 a 9 1 o 
~l.1._!l,'_Sl•i Y A. r.NIA ~ 
~.!J.I__U_l!_. K1A ~ _1 
UTAR 1 T •tR 1 N 
S. U R. A T e ~JA z; A 
.FiTRE .A. 

- ------- - ı- --

Keşif bedelleri ile ilk teminat mikdarları yukarıda yazılı iller ayrı ayn 
eksiltmeye konulmu§tur. İhale 19/10/9S9 Perşembe günü saat 14 te daimi 
encümende yapılacaktır. Şartnameler Zabıt ve Muamelat müdürlüğü kale
minde görülebilir. Taliplerin ihaleden 8 gün evvel fen işleri müdürlillünc 
müracaatla alacakları fenn1 ehliyet vesikaları ve ilk teminat makbuz veya 
mektupları ile ihale günü muayyen saatte daimi encümende bulunmaları. 

(8004) 

v • rı• EN L l . '. A 
A K9K9T1 .. M(fN 

NAR A41iTMAIN 
İstanbul Sıhhi Müesseseler Arttır- ~--~--~-!·.-A.-A.--~.,!i-~ 
ma Ve Eksiltme Komisyonundan~ ı~=uu=G1J=lNK=ü=s=iLME=c=EMİZ~ T. iŞ BANKASI Bakırköy Akliye ve Asabiye hastanesine !Azım olan 2650 metre yerli ku- 1 2 3 4 5 6 1 e 9 ı ı 

1939 Küçük Cari Hesablar İkramiye Plani 

32.000 Lira Müka/ at 
Kura keşide tarihlerj: 1 Şubat, 1 Mayıs, 

26 Ağustos, 1 Eylül, 1 İkinciteşrin ........ ---........ iKRAMiYELER **** 
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T. İş Bankasına para yatırmakla yalnız, 

para biriktirmiş olmaz, ayni zamanda 
talihinizi de denemiş olursunz. 

İstanbul Sıhhi Müesseseler Arttır
ma Ve Eksiltme Komisyonundan: 

Bakll'köy Akliye ve Asabiye hastanesinin mutfak binasının ikmali inşaah 
kapalı zartla eksiltn1eye konulmuştur. 

1 - Eksiltme 27/10/939 Cuma günü saat 15 de Cağaloğlund:ı Sıhhat ve İç-
timai Muavenet Müdürlüğü binasında kurulu komisyonda yapılacaktır. 

2 - Keşif bedeli 13647 lira 96 kuruştur. 
3 - Muyakkat teminat: 1024 liradır. 
4 - İstekliler ısartname, mukavelename, ke§lf hulasası ve buna bağlı di

ğer evrakı her gün komisyonda görebilirler. 
5 - İstekliler cart seneye alt Ticaret Odası vesikasile 2490 sayılı kanunda 

yazılı vesikalar ve bu işe yeter muvakkat teminat makbuz veya banka mektu
bu ile birlikte bu işe benzer 10.000 liralık iş yaptığına dair eksiltme tarihin
den 8 gün evvel İstanbul vilSyetinden almış oldukları ehliyet ves.ikala -
rile birlikte teklifi havi zarflannı ihale saatinden bir saat evvel makbuz mu-
kabili komisyona vermeleri. c8350> 

maş kapalı zarfJa eksiltmeye konulmuştur. 
Eksiltme Cağaloğlunda Sıhhat ve İçtimai Muavenet Müdiirlüğü binasında 

kurulu komisyonda 18/10/939 Çar§amba günü saat 15,30 da yapılacaktır. 
Muhammen :fiat: Beher metresi 250 kuruş, muvakkat teminat 496 lira 88 

kuruştur. İstekliler ;sartnameyi her gün komisyonda görebilirler. İstekliler ca
ri seneye ait Ticaret Odası vesikasile 2490 sayılı kanunda yazılı vesikalar ve 
bu işe yeter muvakkat teminat makbuz veya banka mektubu ile birlikte tek
lifi havi zarfları ihale saatinden bir saat evvel makbuz mukabili komisyona 
vermeleri. (7921) 

o. Oenizyollan U. Müdürlüğü llanıan 
16 Birinci Teşrinden 23 1. inci T eşrine kadar 
Muhtellf hatl•ra kalkacak v•purların lalmlerl, 
kalk•• gUn ve aaatlerl ve kalkacakları r1htımlar 

l•rallle111I• h•ttın• - Salı 12 de (Ege), Perşembe 12 de (Güney
su), Cuma 10 da (Cumhuryet), Pazar 16 de 

lsflllt hattını 

(İzmir). Galata rıhtımından. 
- Salı 18 de (Bursa), Cumartesi 18 de (Mer

sin). Sirkeci nhtımmdan. 
- Salı, Perşembe ve Pazar 9.30 da (Uğur). 

Tophane rıhtımından. 
M1.uıa111ra tıatt111a - Pazartesi. Sah ve Pazar 9.50 de ve Çarşam-

ba, Perşembe ve Cuma 15 de (Marakaz). 
Cumartesi ayrıca 13.30 da (Sus). Galata nb
tı.mından. 

l•ndı,.n1a tıatt111a - Pazartesi, Çarşamba ve Cuma 8.15 de (Sus). 
Galata rıhtımından. Ayrıca Çarşamba 20 de 
(Mersin) ve Cumartesi 20 de (Bursa). Top
hane rüıtımından. 

1Kara1tl1• hattıftl - Sah ve Cuma 19 da (Seyyar). Tophane rıh-

tımından. 

fmrez hattını - raıa.r ~ da (Ta.yy"r) Toııbane rıhtımından. 
Ayv•hk hattına - Çarşamba 15 dE" ıKemR.I), Cumartesi 15 de 

(Saadet). Sirkeci rıhtuuJndan. 

İzmir IOr•th•tt111a - Pazar 11 de (KaC:.C!:i). Galata rı.btımınrl!an. 
Mersin hattın• - Salı 10 da (Tırhan), Cuma 10 da (Çanakka-

· ıe). Slrkeei rıhtımmdan .. 

Not: Vapur seferleri hakkında her türlü malfunat aşağıda tele
fon numaraları vazılı Acente !erden öğrenilir. 

Galata baş Acenteliği - Gala ta rıhtımı, Limanlar Umum Mü-
dürlü,ğü binası altında 42362 

Galata şube Acenteliği - Galata rıhtımı, Mıntaka Liman 
Reisliği binası altında. 40133 

Sirkeci şube Acenteliği - Sınkeci, Yolcu salonu. 22740 
(8473) 

----------------------

T. C. ZiRAAT BANKASI İK·DAM 

Para biriktirenlere 28,800 lira ikramiye verecek 
Ziraat Bllllkasmda kumbaralı ve ihbanuı tuarnıf hesablannda en az 59 llıaaı bulwuuılııra -•• 

' defa çekilecek lnır'• ile aıağıdaki plana ıöre ikramiye dağıtılacaktır: 

4 Aded 1,000 Liralık 4,000 Lira 
4 )) 500 )) 2,000 • 
4 )) 250 I> l,000 » 
40 » lOO • l,000 ı 

100 • 50 • 5,000 • 
120. )) 40 • 4,800 » 
160 )) 20 • 3,200 " 

DiKKAT: Besablarmda.ld paralar bir aeııe içinde 500 liradan apiı düpntyenleı"t ikramiye çıktılı 
takdirde % 20 fazlasile verilecektir. 
Kur'alar senede ' defa, 1 Eylı'll, 1 Birincikinuıı, 1 Mart ve 1 Haziran tarihlerinde çekilll<!ektlr. 

Abone Sartları 

Smelilı 

1 aylık 
1 aylık 
1 • 

' 
DAHİLİ HAR!cl 

1200 Kr· 2300 Kr. 
600 Kr. 
aoo Kr. 
100 Kr. 

i LAN 

lt;5ıl Kr. 
800 Kr. 

TEK SUTll!t 
SANTİMİ 

Birinci Sahife too kuıut 
ikinci Sahife 250 kuruf 1 
Üçüncü Sahife 2110 kuruş 
Dördüneü Sahife ıoo kuruı 
5 - 6 mcı sahifeler 50 kunq 
'f • 8 inci Sahifeler 30 kuruı 

Gazeleml.ıde neşrt«rlle

cek bilcümle ticari ilanlar yal
nız AııJ<ıU'a caddesinde Kah • 
ramanzade hanında İlancılık 
Kollektlf şirketinden alınır. 

Şehir 

Tiyatrosu 
TEPEBAŞI DRAM 

KISMINDA 

16/10/939 Pazart&si günü akşamı 
Saat 20,30 da 

İKİ KERRE İKİ 

Halk Opereti 
Bu akı;am saat 9 da 
(ZIRDELİLER> 

Yazan: YUSUF SÜRURi: 
F: 50 - 85 - 25 

Yakında: 

(Kadmlann.) 
(Beğendiği) 

M. YES.ı\ll.İ 

SOLDA.-.; SAGA: 

1 - Alilı.ası olan. z - Büyükliilı.. 

3 - Zaman - Dikkat - tlçüncii şa.. 
hıs. 4 - Sual - Bir kasaba. 5 - Fi· 
yaka - Vilayet. 6 - Erkek değil • 
Afrikada. '1 - Dahi .. Oturmak. 8 -
Türk yurdu - Edat. 9 - Allınler -
Çok değil. 10 - Ayı evi - Bir mli.nl .. 

YUKARmAN AŞAGI: 
l - Anayurt. Z - Çok güzel • B

dal. 3 - Hayır - Duyan. 4 -Yemelı 
- Minisız. 5 - Sert - Yapmak. 6 -
İsim - Edat. 7 - Alçak • Kuşun uç
ma .ii.Jeti. 8 - Atılgan - Birinci şa ... 
hlS. 9 - Öküzün dişisi. 10 - Batlık .. 
da bir memlekei halkı. 

........................... 
J Askerlik İşleri J .. ................ ..-.. .. 

Asker e Davet 
Fatih Askerlik Şubesinden: 
1 - Mutat olan 939 Teşrin celbine 

başlanılmıştır. (Hiç Askerlik etme
miş aşağıda doğum ve sınıflarJ gös
terilen mükelleflerin nüfus cüzdan -
larile şubeye gelmeleri ilan olunur. 
316 ili 328 doğumlulardan muhabere 

316 llA 328 
330 
333 
330 
332 
333 
332 

sınıfı 

> Touçu :t 

> > • 
> > • 
> İstihkam > 
> Güınrü.k > 
> Gi.imilrk > 
> Tank • 

333 > > > 
332 > Hava > 
334 > > > 
333 • Harp sanayi 

Bu doğumluların toplanma günü 
25/10/939 bedeli nakdi 24/10/939 ak· 
@aınına kadar kabul edilir. 

2 - Piyade, Muzika, Suvari, :Oe -
m.iryolu, ve nakliye sınıfları için ay
nca ildn verilecektir. ... 

Eminönü Askerlik Şubesinaen: 

1 - 939 Teşrin celbinde askorlik 
yapmıyan 316 illi 334 dahil doğumlu 
hava, kimya, gümrük, tank, h8TP sa ... 
nayi, muhabere, ve istikam sınıfları 
askere alınacaklardır. 

2 - B uerattan bedel vermek. iste-
yenJe,·in 24/1 Teş. 939 akşamına ka· 
dar bedelleri alınacaktır. 

3 - Bu eratın toplanma günU 25 l. 
Teş. 939 Çarşamba günüdür. 

4 - Bu doğumlulardan yoklama 
kaçağı ve bakaya bulunanların vazı.,. 
yetleri incelenmek üzere şimdiden 

şubeye gelmeleri nan olunur. ... 
Beyoğlu Yabancı Askerlik Şube -

sinden: 
Askerlik yapmamış yoklama kaça.

ğı olarak §ubemizde muamele görmüt 
hava, gümrük, ve tank sınıfına ınen
sup 316 ilü 334 doğumlular asker& 
sevkedileceklerindcn 16 Birinciteş
rin 939 Pazartesi günü saat 9 da 9U 
bede bulunmaları nan olunur. 

B() ~ .§ A 
,.._ ·~ 

ANKARA 
14 • 10 • 939 

1 sterlin 
100 Dolar 
ıoo Frank 
100 Liret 
100 İsviçre Fr. 
100 Florin 
100 Bayhjmark 
100 Belga 
100 Drahmi 
100 Leva 
100 Çek Kronu 
100 Peçeta 
100 Zloti 

Kapanq 
5.24 

130.025 
2.96875 
6.6?5 

Z9.2G5 
69.3125 

21.856Zb 
0.97 
1.5875 

13.1825 

100 Yen 30.61ZS 
100 İsveç Kr. 31.09?5 
100 Ruble 

ESHAM ve TAHVİLAT 
Türk borcu 1 peşin ıs.e~ 


