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FiN TOPÇULARI SOVY L E ATEŞ AÇTI! 
SOVYETLER, FİNLANDİYA ORDULARININ DERHAL HUDUTTAN 25 KİLOMETRE GER/ 

ÇEKİLMELERİNİ İSTEDİKLERİNİ BİR NOTA İLE FİNLANDİYAYA BİLDİRDİLER 

Alnanya Harbi Tehditle 
Kazanniak Yolunu Tuttu 

...... ,. ..... ...,,, ... 
Dün Batan 
Vapurlar 

1 
Protestolar 
Devam Ediyor 

~ "' iTAL YA il 

Roma, 26 (A.A.) Silah altına 

çağınlınıı; olup 37 av faaıl hizmet 
gören. 1912 sınıfına, hükiımetin 

bir emirnamesi mucibince, luş 
için fevkalade 'bir mezuniyet ve
rilecclttir, 1911 den evvelki sırui-
lar ve yedek subaylar terhis edi
lecektir. 

Büyük harbe ve İspanya har
bine 'iştirak eden subaylar hak -
kında da ayıni karar1ar veriıl:miş
tir. 

Amerika Donanması 
Harbe Hazır Bulunuyor 
Mühim Bir Rapor Neşredildi 

''Amerika, düşmanı mümkün 
olduğu kadar çabuk ezebilir ,, 

Nevyoı-k, 26 (A.A.) - Nevyork 
Tim.es garıe:esi yaz.ıyor: 1 SO N DAK iKA Bahri)e Naz!A'ı Char,;es Edison 
yıllık raporunda şöyle demekte
dir: 

• "''"' ,,, .. ,,, • . .. .. Üstünde 
Durduğu
muz Da va 

Londra, 26 (A.A.) - Bookvood 1-
slmll İn&Ulz vapuru bir ma7Jııe car 
saar alr. ltatmqtar. 'ra7laclan lldst bo
iuJmıq, dlierlerl kurlarılmıştır. 

Amsterdam, 26 (A.A.) - cRoy-j---·---------
ter Ajansı bildiriyor• ı 

Amerika filoou, düşmanı. mfun
kün olduğu kadar çabuk ezmeğe 
ve bu müodet zarlında da Aıne -
rika sahi/.lerinrlen uzak tutroa

Sovyet Kıtaıarına 
Taarruz Edildi ! 

Bulf{inlcü t•flcilatımız.ın 
H ;yardım müeuH•leri
mizin 6a 6tiyü/c dovay 

lcorıılomafa ma/ct•diı 

olmaclılclarını itiraf et

m•lc elh•ltelci y erinde hiı 

halcıinaalı lc tır. 

Yazan: Şükrü Ahmed 

Dünya7a ook oocuk retlrmek, .-e
lenlerl 7aşalmak için ledblrler almak 
en bqta l'elen davalarımız arasında 
bulunduJwuı rene bu sülunlard& 
aöflememlzin büyük bir alika uyaa
dırdıiını cörmüt bu lo.nuyorm. Ba
lllkalle buıüııkü d ünyada bülüu mil
leUerln ıütmek~ olduklan en bü-
7ük dava da budur. 

Gerek sanayi ve l'erek draat mem
lekcllerlnde, btikiımel isler lolalller, 
ister demokrat olsun, gaye çocuk do
turmak, dolan çocufu korumak, öl
ınemeslnl temin etmek. d inç ve ,.ür
bü:.z yet1'tirmektlr. Bunu başarmak 
için muhtelif bükümetlerin ta.kip et
tikleri ılyao;;f'tin ana hatları bırdir, 

J.Dc.ak teferruatta aynhrlar. 
Doiwn slya. .. etlnde cemiyet d6rt 

ıata bölünür. Dolanlar, ilk ve orta 
mektebe l'ldenler, lise ve ii.niversite
ye de,·.ı.m edenler, lhtayarlarla sa.
katlar. Bu dört çalı şöyle izah ede
biliriz. bebeklik, çocukluk, l'ençlik, 
lhtlyarhk. çatları. 

İlk tarl bebeil Uk mektep çatına 
kadar hastabkt&n korumak, besle
mek, cürbüz ye&lştlrmektir. 

Bundaıı sonra eocuiun flkri 11da
sma ehemmiyet verlldiil kadar, sıh
hi pdasına ve sıhhaUne de aynı e
hemmiyeUe ihUm a m etmelı: p.rt olur. 
Daha sonra sakat. dü.te..nlere, lbUyar• 
tara bakmak linm l'tllr. 

Demokrat devletlerde bu iş, cocuk 
koruma teşekk.Ulleri, yurtları, hasta

haneleri, l~lzJ~re yardun kurumlan, 
doğum e,·ıerl C'ibi müesseseler vası
tasiyle başarılır. 

Totaliter dl'vlctterde de, demokrat 
devletlerdeki esaslarla birllkte, iane 
usulü cenış tutulmaktadır. Dofum, 
bakım , ... y~rdım müesseselerine halk 
.renl1 mikl'asta teberrularda bulunur. 
Uiikftmet tc~kilitı ceniş mı.kyasta ia
ne toplar ''e d.aiıtır. 

Sovyetler cocufwı doiumnndan, 
Ok, orta vf'ya meslek tahslllnl b itir
mesine kadar çocuia bakar, sonra iş 

bayatmdak.l teşkilit ve teşekküller1e 
sakatlık veya lhtıyariık çaflarmda 
kendl&.ine yardım eder. 

(Arbsı 5 inci sayfada) 
ŞÜKRÜ AHMET 

Anl<m ı-tı.dekl Finlandiya vaııu
ru Alma.nlar ..... rafından müsadere e· 
dUerelı bir Alman U111anma ıöliirill

milşlür. 

A-ı ~lll iqaıa ~.para lılr 
mayına prparak afır hasara ufra- l 
mışt-u. 

Mtçbul bir vapur Kenl sablll &• 

çıkJannda mayına ~arpmı,tır. Vapur 
batmıtt1r. 

(Arkası 5 inci sayfada) 

• 

:Bcrlinden haber verildiğine gö
re, Hitler, kay;tsız şartsız yapı -
lan mayn muharebesinin bir haf
la zarfında verdiği netice:eri tet
kikten sonra, bu harbin daha şid.
detlendirilmesı emrini vermiş -
tir. Hltl.! , zı , :n, gil!ett
ye !karşı en kuvvetli silii.hı teş
kil etliği mütaleasınrlatlır. Alman 
g<?mi tezgahlarında, işçi bö:ülcle
ri günde üç defa nöbet de~til'
melerin> icallıet'.irecek kadar sıkı 

(Arı.ası 5 inci aaı!ada) 

lngiliz Tayyareleri 
Almanyada Keşif 
lJçuşları Yaptılar 

Almanlar Yaptıkları İki Taar
ruzda Birçok Esir Verdiler 

Londra,26 
(Hususi) - İn
giliz tayyareleri 
ıimali şarki Al
manya'da keşif 

uç~ları y a p • 

makta t.erde
vamdırlar. Bu
gün ve gece İn
giliz tayyareleri 
Alman askeri üs
leri üzerinde ke
ıif uçuşları yap-
mı~lar, mühim 
m.alümat elde 
etmişlerdir. Tay
yarelerin hepsi 
üslerine dônmUş
lPrdir. 

ALMANLAR 
ESİR 

VERDİLER 

Londra,26 
(Hususi) - Al
man kuvvetleri 
garp cephesinde 
büyük !aalıyet

te buunmaktnn 
imtina etmekte
dirler. Yalnız bu 
sabah yaptıkları 

bir taarruz esna
sında bir çok e
sir vererek gerl 
çekilmişlerdir. inrlliz •rdusunun l'erl hh:mf'tlf'rint .. t cah!Şan bir kadın 

Dün yapılan Alman taarruzu da l 
Frnnsızlar tarafından pü~kiirtillm\iz-

tür. 1 FRANSIZ TEBLİGİ 
Faris, 26 (A.A.) - Bi;yük Umumi 

Karar&Ah teblii ediyor: 

•Geceleyin Vosgcs lnıntakasında 

karakol faaliyetleri olmuştur.> 
Berlin, 26 (A.A.) - Ordu Başku

mandanlığı tarafından tebliğ edil
miştir: 

(Arkası 5 inci sayfada) 

YuıoılaV7& Hariciye Naun 
Çlnçar Maskovlç 

Yugoslav 
Ka binesi 

Dört Nezarette Yeni 
Değişiklik Yapılacak 

Belgrad, 26. (A.A.)

kabinesin-Yugoslavya 

de dört nezarette de

ğ işiklik y apıla cağ ı iyi 

ınulOmat a la n mah1il

lerde beyan edilmek-

t ~di r. 

SPOR 

Oünün SPOT mevt.olarından en 
canlıları üz.erinde fikirlerlnt 

söylh ıen 

Sısdun Gali p 
Yar.dıiı makalelerden ll~inefslnl 

bucün DC'firetmekt.edir. Bu f,'Çka· 

li de CÜzeJ yazıyı 5 inci Slıyf3da 

ok.oyunuz. 

s &:» o il" 
BavadlsleriDI, rinün maçlanru d~ 

yine 5. lncl sa7fada bulacak.smız. 

ğa amade vaziyettedir. 
Şimd:ki program tesri edilebi

lir, fakat ya'Vaş.atılam<ız. 
Şarl Eaison gemiler için tam 

bir personel is-.emek.e ve buğün 
yalıuz d nizaltı müret'.ehatının 
tamam oki~unu ı at aıger s.
nıf gemilerde bu nısbelin harp 
zamanının ancak yüzde sekseni 

Hadise Fin - Sovyet Hududunda 
Oldu, Ruslar Mukabele Etmedi 

derecesıııde bu•unduğunu yazdık Moskova, 26 (A.A.) - Leningrad askerlik mıntakası er~lnı harbiyesi, 26 
tan sonra, böyle bir ni.6betin tıa· Teşrinisani günll saal 15 i 45 dakika g~rell, Fin arazisinde Majlianarun 
zı tip muhare?e gemil_eri i<;.n su.h ı cenubu garbisine bir kilometre me.at.ede bulunan Sovyet kıtalan üzerine bir
zamarunda kafa oldugunu fakat denblre bir topçu ateşi açıldığını bıldirıyor. Finler yedı defa ateı açmış
personel'in donanmanın seferber- !ardır. tlç Kızıl askeriyle bir muhafız ölmil§tiir. Yedi Kızıl aslterlyle bir mu
liği halinde !fızım olduğu derece- ha!ız ve bir yedek subny yaralanmışlardır. Leningrııd aslterllk mıntakası er• 
de talim görmemiş bulunduğunu kfulı harbiye Birinci §Ube Amiri Albay Tikomlrot mahallinde tahkikat yap
i>i'ave e:mek.~ir. Rapord": bun • , mıya memur edilmiştir. Bu tahrik Fin toPÇU.<UDun taarruzuna uğrıyan mın• 
dan ba~ka hır seneden d.ger se- tııkodaki kıtalar arasına derin bir infial UJ'andırmışbr. 
neye .geçiJirken inşaat programın
tlaki vahdeti muhafazaya lüzu
mu kaıydedilmektedir. 

(Ark·u 5 tnel sa:rfada) 

zelzelenin 
tahribatı 
Gümüşhanede Elliye 
Yakın Ev Harap Oldu 
Gümüşhane, 26 (A.A.) - Son ha· 

rck'U. arzın yaplıiı U.hrlbat etrafın· 
da alman son ma.16mata na.zar.ın 

Kelkilln Gellnperlek köyunde 15 ba· 
ne tamamen yıkılmı , 20 hane harap 
bale C"elmlşUr. 

Pulur nahiyesine ballı l.ori kO
yünde 30 hane tamamen çök.nıüş. A· 
şaiı Lora, Zaranı köyunde hir kıc;ım 
evler oturulamıyaoak hale ıelınl,. 

Pokke Jı.:öyunde bir ev yıkılın~. dOn 
kişi de tehlikeli surttte 7aralanmış

tır. Valimiz, aliladar m'mnrlar fe

ıaet mınta.ıı:asına l'lderek aeıkta kil• 

lan halkı yerleştlrmlşler ve icap eden 

J'&rdımları 7apm11Jardır. 

Dün Bir Evin 
Çatısı Çöktü 

1 
,İhtiyar Bir Adam Ağırı 

Surette Yaralandı 
Şehrimizde yağan şiddeti! yağ- 1 

murların tesirlie dün sabah Fa -
tihte Çarşambada Beyceğiz ma· 
hallesinde 1 numaralı evin çatı
sı bırdenbire çökmüştür. 

70 yaı;larnnda düyunu umumi
ye milli!kaitlerinden ve eski ter
cümanlardan Fuat isminde bir ih
tiyar enkaz altından ölüm halin
de çıkanlm~tır. 

Moskova, 26 (A.A.) - Havas Ajansı bildiriyor: B. MoJotot bu akşam 
Finlandiyanın Moskova Elçisi İrio Kokinen'l kabul etmiş ve bugttn öğleden 

(Arkası 1 inci sayfada) 

Romanya Başvekili 
Beyanatta Bulundu 

Tatıresko Diy or Ki : Rom•nyan ın Dıt Si yasetinde Hl~çir 
Değl>lkllk Yoklur. Bu Sly H et, Bilt ün lllomlek otln lluharıp

lıre Karıı H6llianı Bir Surette Bi taraflığının İd•m••ICllr. 

Veliaht Mişel Ayan Azası 01du 

.Romanya Velianoı Frtns MlştJ 

Bükrcş, 26 (A.A.) - llador ajansı 
bildiriyor: 
Başvekil Tataresko, Meclisin içti

maından sonra matbuat mümessi.Ue

rini kabul ederek aşağıdaki beyanat
ta bulunmuştur: 

c- Hük(lmetimin programını bir
kaç güne kadar memlekete blldlrece
iim· Slmdilik tasrih edeceilim cihet. 

Romanya dıs aiyast·ı.ı"le hl(; bir de
tişikliğin olmadığıdır. Bu ı yasct, 
bütün memleketin, muhanpJcre kar-
11 halisane bir surette bıta.raflığuun 

idamesi ve kom~u memlekcUerte mü· 
salemet ve iyi anlapna miınasebeUe
rinin inkişaf ctlirılmesl hakkındaki 

dalın! arzu ve jradesini temsil eyle
mektedir. Hariciyede dostum Galen
ko'nuo bulunması bu devamhhğm. 
bir zrunfındır.> 

Bükreş, 25 (A.A.) - • Rador> Me
busan meclisinin sonbahar devresi 
lli!eden <0nra açılmıştır. 

llaşve.\'.11 Tataresko yaptıjı beya
natta, kabinenin memleket.in kendi
linden beklediği vaweyı yapacıığı

nı bild.irmJ ve meclisin ve milll rö
nessans cephesinin bu vazifeyi ko
laylaştınıca&ı !lıniclınl izhar eylemiş
ör. 

Celse tatil edildıkten <0nra kabine 
ve meclis1 azası hukukan senato aza
sı olan \'eliahtın yerini işgal etmesi 
merasiminde ha.ı.ır bulunmak üzere 
senatoya gıtmlşlerdlr 

Senato, Veliahtın muv ... 'lllatınd:ııı 
önce riyasetine Argctolanu'yu l•k
ra:r setmiştir. 

Veliaht denlz 6uba;n elbisesiyle 
gelmiş ve alkışlanmıştır, 

Veliaht, kısa blr nutuktan llOD

ra yemin etmiş ve tgerek Ve

(Arl•sı 5 inci n.J'fada) 



~ATFA-! 

BOYOK TARİHİ ROMAN 25 

GE ç s 
Yazan: M. Sami Karayel 

Padişah; Gece Mehtaplı Olduğu 
için Sultan Har.ımJa Sahile inmişti 

Hepsi birden ölmllı olmasm
lar?. 

- Olabilir. 

- Belkl, hep birden Teciller J'Ollle-
11-

- Çok dotrudur. 
-Nasıl haber alacaj!u?. 
- Şımdi, alqam tabla•ı zamaıuıı. 

da haber almış olacağ]z.. 
- Ne \l'asıta ile? 
- Tabl•71 götüren der, Mustafa-

:rı.ın dairesinden bir ses alaın.usa ha· 
ber sayi olacak.. 

- Doğru •• 
- Sarıkçı kulunuzu bu ise memur 

eyledim sultanım .. 
- Haber gelmedi daha demek? .• 
- Hayır, kulunuz haber bekler .. 

ken, efendimlz çağırtıı. 
- Efendimizin bu gece ıelmesine 

çok memnun oldwn_ 

-Fakat; ben, nasıl haber alaca
lın>-

- Kolay sultanım, Efendimiz bu
nda oldukları cihetle kulunuz da bu
rada bulunacağım demektir •. 

-Evet, eveL 
- Sankçının getiroce#i haberi 

derhal size bildiririm Sultaıum.. 
- Olur •. 

* Kızlar atasa, Malı Firuzun daire-
oinden uzaklaşmıitı. Padişah daire
sinin kapısına giderek Efendisinin 
valide sultan dairesine gideceği za
manı bekli)'ol"du. 

Sarıkçı; ifi anlamıştı. Şehzade 

Mustafarun dairesine giden tablakar, 
hiç bir hadise ile karşılaşmamıştı. 

Her vakit oldulu gibi, da:n pencere
sinden çıngırağı çalmış, kalfalardan 
biri çık.arak her zaman olduğu gibi 
tablayı alınış ve, biç bir şey söyle
meden içeri girmişti. 

Dernek. Şehzade Musta!arun dai
resinde hayat her cünkü gibi nar~ 
maldi. Ne ölen vardı, ne zehirlenen. 
Sarıkçı bu haberi alır almaz, hay

.tttindea dona kalmıştı. Bu ne bicim 
işti. Herhalde baldıran otu ve zehir 
dlye kutudan aldığı yanlış bir iliiç
tı. 

Fakat, kutunun üzerine tekrar tek
rar bakmış ve dik.katle okumuştu.. 

Baldıran otu Ye, ı.ehirdl 

Sarıkçı; Kızlar ağasının dairesine 
koştu. Ala. orada yoktıa. Atalara 
•ordu. Ve, uladı ki,. arap, padişahın 
huzuruna gitm.J.itir. 

Neden ııonnı Kıı.lar ağası eeldl. 
Ve, vakayı anlatıl.. AP, bu ife .bay• 

rette kalmqtı. Gillerek: 
- iıaııı, Sankçı ı.a,... Her halde 

o, Adl bir ot olacak. 
- Değil, ağa hazretleri, Eehirdir, 
- Olmuş olsa idi böyle mi olur-

du? 
- Efendim Hekim başının kendi 

el yazısıyle üzerinde zehirdir dıye 

yazılı .. 
- Başka bir zehir bulmak lAzını .• 
- Ağa hazreUeri, yoksa blllJ17ayı 

1emediler mi! 
- Olabilir .. 
- Müsaade edenıeniz bunu da an-

l.ıyayım .. 
- Bir git sor .• 
Sarıkçı, hemen, mutbahı lmireye 

1ı:oıtu. Yamağı buldu. Ve: 
- Bana bak; bamyayı yemiller m.iT 
- Evet; kap boş geldi. 
- E .. Nasıl olu.r? 
- Kimbilir? .. 
- Tablak.lnıa aö7lediklerine ka· 

nimisin! 
- Evet .. 
Sarıkçı şüpheye dllşmilştü.. Baldı

nın otunun rehir olmadı!ına inan
mıştı. Kızlar atasına eeldi ve mese
leyi anlattı. 

Kızlar atası; biraz d!lşUndülı:ten 
sonra: 

- Ata, acaba yaauık aenl aldat
masın? 

- Ne gibi efendim?, 
- Olabilir ya; yemetin lçbae bal-

dıran otunu atmamış olur. 
- Zannetmem e!P..ndim_ 
- Olabilir ya .. 
- Hq lJ'. olamaz.. ÇünkQ, mem.te.--

ketlimdir. Ben, getirmişimdir onu sa
r...,-a .• Bana. batlı bir delikanhdar. 

- Demek, eminsin? 
- Çok eminim. 
- Öyle ise; zeblr değildi. 
- Bir başkasını bwurum efeıı-

dim .. 
- BulmJ7a çalış. 

* Padişah, Mah Firuzun dairesine 
gitın~li. Geceyi neşe içinde ıeçire
cekt:_ 
Padişahın bu esk.i gözdesine ne de 

olsa sevgisi vardı. Bu kadının hali 
başka idi. Mah Peyker kadar zeki ve 
l$vebaz olmamakl3 beraber sa.kin ve 
sevimli bir hanımdı. 

Padişah; mehlapll bir l!l!CI oldulu 
için Sultan hanımla sahile inmişti. 

~ yansına kadar :eevku safa etti. 
Cariyeler saz çaldılı:r, prkı söyledi-

f le.r, oynadılar. 

1 

Fakat; Mah Finız sabırsızlık için
de idi. Padişahı gözü görınU,yordu. 
Aklı, fikri KWa.r ajasııwı ııetireceği 
haberde idL 

Nihayet, bir aralık Kızlar alasını 
bir fırsat bularak dışarı salonda gör
dü. Bir an içuı aralarınc!Ji iunları ko
cu.ştuJnr: 

- Ağam, ne haber?_ 
- Hepsi de sai im.iıler. 
- Nasıl oluyor?_ 

- Bılemiyoruz.. 

- Yemeğı yememltler mit 
- Yemişler-

- Allah, allah!., Yoksa, ıeblri :ra· 
mak ,.emeğe koymamış mı? 

- Koymuş sultanım .. 
- Öyle ise; tehir deği!mli. 
- Kulunuz da böyle olduğuna 

hükmettim .. 
- Sarıkç> buda!aaı ne diyor? 
- Zehirdir diyor sultanım.. 

- Sarıkçıdan emin olmasam, he-
rifle başka türlü konuşa~m.. - ........... . 

- Hiç şüphe 7olt ki, Salıkçı emin 
bir adamdır. 

- Evet sultanım.. 

- Hayret edilecek şey. 

- ············ 
- Öyle ise başka bir zehir bulsun 

veyahut buldur. 
- Söyledim, emir buyurduğunuz 

&:ibi yapıJacak sultanım .• 
- Aman ağam, bu mendebur he

rifi başımdan kaldırınız. 

- Merak buyurnıayınız sultanım.. 

* Baldıran otunu yamak, Sarıkçının 
tarifi veçhile bamyaya kar11tı.rmış

tı 

Fakat, işin garibi o gece şehzade 
Mustafa fazlaca mül3yim olduğu ci
hetle b~mya yemekten çekinmişti. 

Katiyen bamyaya tenezzül etme~
ti. 

Her nedense; gözdeleri V"e cariye
leri c:te bamya yememislerdi. Artan bu 
yemeği, dairelerinde bulunan kedi
lere vermişlerdL 

Bu yemeği diğer yemek arttklarile 
yiyen kediler - ki iki van kedisi idi -
biraz sonra, oldukları yerde kıvrana
rak ölmüşlerdi. 

fArkası var] 

iKDAM'/N ~~~~~ 
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• • l!I ' OPME BENi ... 
L ;ı; _ o:ı:;. YAZAN·: SELAM 1 1 zz ET ~-~im 

Dönüşte kayıj\a binince Hfilmi 
küreklere oturur, 3elma ile Me
like Pertevi aralanna alırlar ve 
hiç konuşmazlardı. 

O zamar, Selma Hilnrinin dil· 
şündüğii.nü de bilirdi. O ne Fer
t~·• düşünürdü ne de Me'.ikeyi, 
O Sei:ınaya içini açmıı;tı; 'Ienis
te ı anıdığl da. kadar ince, gül 
kadar ırüzel bir kıza gönıiJ ver -
mi.;;.i. 3eima bunu öğrenince ·ma·' 
nas z ~ir tees.<üre kapılnuştı, hal
lbuki Hilmiyi se·ıivor, Hilininın 
de onu sevmesini istiyordu. 

... Hilmi gii!l k~ar güzel, dal 
kadar ince sevgfu;s.nl düşünü • 
yordu. 

Se.mayı düşünen ilıi-ç kimse 
yoktu. 
~ıw salıalrl:ar Hilmi e.rkeııde.ıı 

gider. Pwtev bMıçeye yalnız çı
kardı. O zaman Selma usulca -
cık kaçardı. Pertev:e Melikenin 
arasında çalı olmaktan çekinirdi. 

Odası.na çıkar, el'ıne ya bir ~ 
ya bir kitS'p al.r ve o zaman ken
dini yecyüzünrle yana"a..nız, tek 
·baş:na hi<;sederdi... Gözleri ya
şarırdı ... Hıçkırmamak için ken
dini ,ıüç tutardı. Yapayalnıız ağ
lamak istemezdL. Bir dost kalbi 
üstüne eği·lip ağlamak arzusile ya
nardL O aıtlarken sarlarını dost 1 
bir el okşamalı, gözyaslarını dost 
dudaklar kuru·tmalıydıı. 

se:ma irkilirdi. 
Bu sebeı:siz yeisinl kime ve na

sıl söyliyebilird.i? 
-7-

Selma. hlsıettw yalnızlıkuı ıe-

İstanbul da 
Ucuz Evler 
Mıntakası 

Fakir Yalk Kolayca 
Ev Sahibi Olacak 

Fakir vatandaşlara ucuz mes -
ken temini için Dahiliıye Vekil>ıe
ti ıarafı.ndan bir proje hazırlan -
d.ğı malfund ur. 

Bu müna'iebetle şehrimizde de 
tetkik..ere başlanmıştır. Proje 
muc..bince her ş~hirde kurula -
cak oi.an •Ucuz evler mıntı.kası• 
için 1stanbulun ,.n münasip bir 
mmtakası seçil€ceklir. 

Buraı:ardaki binalar menafii 
umumi'Ye namına istimJ.ak oltm
duktan sonra yıktırı!l!,p ıı.rsalan, 
ay Llk kaza·rıçlan 40 lirayı geçmi
yen İs! anbuıllulara u.cııız ve uzun 
vadeli taks.it!erle satılacaktır. Bu 
evler 10 sene müddetı;e bina ver
ıtisiruien de muaf bulunacaklar
dır ---oo>----

ONI VER SiTE 

Tanışma Çayları 
'Üniıvemitel:il<;r arasındaki ta

ru;ına çayJarına önümüzdeki a
yın 2 s:nde :l>aşlanacaktır. O gün 
ilk defa olarak Egeli gençler ve 
ayın 9 unda da hukukçular Mak· 
simbar salonlarında toap.anacak
la.rd.ll' 

MÜTEFEMICI( 

N&f ıa ~ekili Gelfü 
Nafıa Ve'.ki.!i Ali Fuat Cebesoy 

düın sabahki ekspres e Ankara 
dan şehrim:Z. gelmiştir. 

Vekil şehrimi2ıde ıbirkaç gün 
kalarak b::.zı te'.k.ikler<ie bıhuna
caktLr. 

Mec'.is Hayeti L Un Edir
neden Dönilü 

Güzel Edirnem.izin dü~mandan 
kurlu..uşunun 17 ir.ıci yuclön.ünıü 
merasiminde Büyük MUı;et Mec
lisi niıımına hazır -bulun.an heyet 
dün sabab:ki konvansiyinel.Je is

. tan.bula dönmüştür. 
Heyet Mazhar Mü.fi', Nan A

tuf, Fatma Memik, Fark Kaltak
kıran, Galip ve Ş€l' .iten mürek
keptir. 

ikinci Nev~ Dik ~erg'si 
Ankaradaa dönen •beynelınEeıl 

Nevvork sHg:Si umumi komi.<eri 
B. Conson dün geceki e::spresle 
şehrimizden aynim.ıştır. 

UmUıIDi komiser. Türkiyeni:n de 
yeni Nevyork serg'.sine iştiraki 
haklrnıda ker:disi tarafından ya
pıian tekLf:n, hükfunetimiz ta
rafından; ka.'i b'.r cevap veril • 
memekle beraber müsait suret
te Larşı.iaı:d ğım söy lemiı;tir. 

iki lnglliz Tayı are F atri
ka örü le di 

Dün sabahki kımvansiyoneil!le 

şehrimize 2 İngiliz tayyare fabri
katörü ııe:ıniış..ir. 

Fabrikatörler bugün Ankara • 
ya gi.deceklerdir. Memleketimiz -
den Alıın.a!l\)'a hesabına mal te
darik etmek istiyen lb'.r Yunan· 
lı tacir de ayni tren.le İstanbula 
gelmiştir. 

essüıiinü kendisine şefkat göste
reruere k.arş.~ haksızlık saymakoa 
beraber, k.ııı..abalıkta, evde misa
Lr o.d~u za.nı.aın, gece Florya ga
z.nosuın.a gittikleri zaman, caz din 
!erken. biribirlerile sarmaş do
laş olmuş dans edenleri seyre .. 
derken daha candan duyuy<ır, yal 
nıziık, k..msesiıı.ik kalbine ·bü·ıün 
ağı,r.ı.ığ; ile çöküyordu. 

Her yerde, her zamaııı. Selma 
yalnız, yapayalm:ııdı. Kendıni 
unutulmuş, bir köşeye atı'.lnıış, 
terkedilmiş sanıyordu. 

Bl.r akşam Pertev ıbunun farkı
na \t·ard1 .•• 

Florya ga-z:nosunda bir balo ge
cesiydL Her yer donanmış, do - 1 
nan.mıs kayıkı ar denizde a te.şbö
ceklerine benzemiş, göklerde ha
va fişekleı;,i. hevenklemnişti. 

Bü'ün hat boyundaki köy!er 
derin b!r uykuya da•lm15ken Fıor
ya pırıl pırıl yanıyordu. 

Gökyüzünde beş on hava fişe
ği birden patladı, top top kan
diller sarktı, renılc renk ı.şıklar 
belirdi. uza11dı, yayıldı ve neden 
sonra gökyüzü gene ta.bil hali
ni aldı. 

Yanlış Kitap Meselesi 
Mecliste Görüşülecek 

Bir Sual Takriri Verildi 

F ahrikaların 
HamMadce 
İhtiyacı 
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Hava ve 
mayin harbi .. 
Harbin uzama-mda 
müttef.klerin haıır!ık. 

ve galibiyet ba .. ınuu
dan çok istifade ettio.• 
leri muhakkaktır. 

An.karadan ba21 İstanbul gaze.. 
telerine aksettiği.ne göre, Büyük 
M>Jı.et Meclisi müstakil .grup re
isJği, mec.ıise, yan°!.ı:ş mektep ki· 
taopıarı ha!klunrla 'bir sual takri· 
ri vermiştir. Meclis reis.iği, sual 
takr,ri.ni, alakada.r vek.iletil€re 
gönıd.ermiş<ir. Meclisin bu·güı.clrü 
veya cuma günkü toplantısında, 
bu meselenin gfuüşüı..eceği :zan • 
nedilm.:okted.r, 

ta bu'l.uıımamıştı. Mecliste, Maa- · 
rif Vekaletinin, bu bahis hakkın
da mufassal ve mukanni izahat 
vereceği ümit edilmektedir. Ve- ı 
k.iletın. mecliste vereceği izahat· 
la, yan!~ kitap meseee<ıi aydın -
lanmış olııcak, ılıu kadar y.apılan 
neşriyat ve dedi.kaclıınun hududu 
anl~ı:aoaktır. 

Fransadan Kolayca 
Temin Edilebilecek 

Son harp vaziyeti do!ayısile 
Almanya'dan iptidai madde ge
tireıniyen bazı faıbrik:atörıerimiz 
müşkül vazıyete d~rek Tica
ret Odasına müracaa.t e.mi.Şjer • 
dir. 

Tüccar:.ar; 1 aya kadar iptidai 
madde bulamaciıkl.an takdirde 
fabrJcal.arını kapa.ma:k tehlike
sinde kalacaklarını odaya •bMir
miş.erdir. 

Anupa harbi C"iİD ııeçtlkııe lı.ru daha 
kızış17or. Fıl~a.kıka, henua Juoöir eep. 
hede tiddclll bir muharebe olmuş d.e• 
fildir. İııı:Uız - Framıı, Alınan bar· 

ıes::ea a7lar içinde aı:.c::a.k. 4t Awıaa 
iayyaresl düşürUJ.mü:.ş.Ur. Kal'$ı.u.klı 
ha.ura.lan ve1a mü.sa.dere olunan va
purlann tonajı da bııyiik bır rakam 
ifa.de etm.em.ekt.edir. Karada ise tuea 
Ye 7aralauaııların kal'1f.llıklı yekiınu 

3,000 i bıılmamüladır. Bu rakamlar da 
lıarbia henüz hiçbir sabada, ş•ddeUı 
cereyan etmemiş buJwıdu.innun en ba
riz delilidir. Ancak, son ~ünler içinde 
Almanların biraz d:ı~ tleriye aWWk· 
tarı, de.o.izlerde mayın ve Ll.h~lbaııir 
laubinl, h&valar<la lan>re barruzl•
rıuı ariLırdıklan cörii...nıt:L.ıedır. Buna 
mukabil müttefikler de deni:.ı:dekJ ab
lukayı şiddeUendirrn.&Ş ve 7eni ted

birlerle Almanyanın karşısuıa ç-1.k:m.q 
bulunQorlar. Hava tnUdaf~!llda ise 
miiUıeflkler d.t.ha h.tkim rol 07.oaınak .. 
tadırlar. Düşen tayyare adedi Alman
lar-da üç dört mbil nisb,.linde fazladır. 

Yanlış kit"'P ln€'VZuun un Bil • 
yük Mil:et Meclisi.ne aksetmiş bu
Uunması, alakadarlar ve maarif
çiler arasında ehemmiyetle kar
ş.J.ar..makta:iır. Çünkü, şimdiye 
kadar Maar:f Vekaleti. lbu mese
le etrafında, resmi h:çbır beyanat· 

Kara Kış 
Üç Kişi Soğ·uktan 

Donarak Öldü 
Anadolun.un muhteU yerlerin

den alli'..an :lııı.beP.er kara Jqın 
<bü ün s..ddet.ı..e başladığım bıl
ciirmektedir. 

E2x:ü.ıTue Çerkeş köy leriııd€'ll 
Göyünükviran yoL.annda 3 kişi 
'bir gece 'V.&ı<ti azgın Wpi ve bora 
arasında kayboiınuısı.aroır. Er.esi 
sabah zavaı:.ı k.öy1ü.Er..n soğuk -
tan donmuş cese..lerı bııwunmu.ş· 
tur 

Avrupada ve BalkanC"arda da 
coŞ'kun l<.o.r fırtına-an hüküm sür
mektedir, BHhaı;sa Yu.gos,avya 
ve Bu .. :ar:S(anda kar şıddette 
yağma.ı...~Zd.r. 

Bu yüzden ıdünkü Avrupa eks
pr"'ii ve kon"Vans;yonel treııı.eri 
üçer saa~ teehhürie şehr.m..ze gel. 
mişlercL.r. 

Yafaklı V. gon:ar 
~.u:eıt:şi Ga di 

Diğer yandan, Maarif V€kale
ti, yanlış oı:duğu iddia edilen kl· 
taµ!.ar üz~rindeki tetkikleri, teş
kil edfüm komisyorı.lar vası tasi
le derin'.eş'.irmek e<lir. H€nüz tet
kikla- bitmemiştir. Anlaşıldığına 
ııöre, mühim bir kısım mektep 
kita:ııanmn yeniden yazdırr:ması 
ve tabettirilmesi lılzımgelecektr. 

Esnaf Cemiyeti 

Bugün Umumi Bir 
Toplantı Yapılacak 
Şehrimizıd.eki e.snaf cemiye:'le-

ri miiıır.essıLeri bugün öğ.eden 
sonra umumi bir toplantı yapa· 
<:aklUd!ıl". 

.bu gfüiişmede 940 bü'çeleri ct
ramda konuşma.arda ıbuiunula
caktı~. Gör'.işmeln meyanında, 
esriaf çocukları için yazın 'bir 
kamp açtlması; bekar esnafa mah 
sus ucuz yatıp kai:kı_aca1< b..r yurt 
inşası ve esnaf hastahane.sine ya
'Plan yardrm;n. genişletilımsi ve 
saire gibi mühim mevzular da var 
dır. 

LiMAN 

Kömür Am3le3inin ş:kaye'i 
Limanlar umum müdürlüğünün 

şehr.ıruz vapur.arı kömür işle -
r.n.de ça.lı.şan işçiler; geçenlerde 
vücude getiril€n nizamna.men..n 
t:;.ınamiLe tatb,k olur .. madığından 
•bahisle Lmankr umum müdüriü-

Beyne'.m.ilel yataklı vagonlar ğüne müracaırt ve şJ<iıyette bu-
müessesesi müfettişier:nden M. ı lurunu.şlard r. 
Let.un dün -ı>abaW<i ekspc"""e 

1 

---n---
şeıhr;mize gel.miş'ir. ADLI Y z:: 
Ay•caşından iti:.:aren 'Ya' aklı va., -------' 

'g?.n ueretıe.nnıde yüzde. _ ıo dan Ar.li T eb ig :t 
yuzde 22,5 a kadar ten-zılat yapı
lacakt.>,r .. Yeni ya'Pılan is:anbul • 
Erzurum hattında da ya' aklı va
,gon serv'.S'leri hafla.da 3 ten 5 e 
r·'lr<;>.r lacaktır. 

SCRUYORUZ! 

.Sinemalarda Büfeler 
Karacümrük'te Mchmel Ali 

imzasiylc aldığımJz mekLu:;>ta o
kuyucumuz diyor ki: 

- Hemen her sinemada. bir bü· 
fe vardır. Fakat bu büfelerdeki 

1 su, gazoz, kahve gibi şeyler pa
halıdır. l\Ie:ocJi gazoz. h~r yerde 
be" kuTuşa olduiu halde sinema
da 10-15 kuruştur, Acaba beledJ
ye bu büfeler lcln bir tarife ya .. 
p~mı .. mı! Bu suretle halkın bo
şu boşuna f:ı.ı.la para vermesinin 
ÖDÜne gcc:-~lş olmaz m1! 

OkuyucumllZun haklı fll<iyell
nl aynen dere.ederek 

Soruyoruz 

G.azina kalaıbaıiık, kum~uklar ka
llaba..ıkt .. Denize g.renıer de QOk
tu. 
Kalabalık bir grup ortasında 

Bayan Nımet kol1'1Şuyordu. Sel • 
ma biraz geride yiırüyoııdu. Bi~ 
aralık Pertev -anına geld~ kı:>iu· 
n.a pirdi. 

Bir müdd€t kotkola yürüdüler; 
plajı .geç üer, ıssız sahıle geldi
ler. Uzaktan, .bir kay tan sesler 
yükseldi, sonra tek .bir ses, ılık 
bir erkek sesi duyuı.ıdu, öLeki ses
ler kesi.ıdi, bu tek ses mel1hıım Ba-

1 yan Leylanın besteledıği H&ıni-
din küftesini söy;wi: 1 

Her yer karanlık, pür nur o 
mevki .•. 

Ne Pertev, ne de '3elıma Tü·rk 
musikisinin ağır bestelerile ün
s:yet peyda edemeınlıjleroi. Bu -
na rağmen durdu,;ar, denizılerden 
.ge:€n bu ılık sesi, 'bu hazin bes· 
teyi dinlediler. 

Bir ara•lık Pertev: 
- Semi dedi, bu sene ıdel"!lisin 

sen ... Daha doğrusu bu sene ne· 
şen yok. Nen va.r? 

- Hiçbir şeyim yok .•. Dertli 
değilim Pertev ... Her zamanki gi
ıhi. mahcup ve çekingenim ••• Bili-

AcM tebligatın ııos .a, telgraf 
ve t<ılefon iıo.aresi ıar .f.ndan _ya
ııılrr.ası d:ıa.k.lunaak.J kanunun tat
·b.:>: sureııni .göstermek üzere b.r 
Sizt.mn.aırr:e hazırıanmışbr. 

Evveilti güııı resmi gaze.ede in
tişar eden ıt>u yem n;zamname 1 
kanunut>anirien i~İbar~n mevk.ıi 
1.2.lb.ke kon.u.ıacak.ır. 

2 Gun Hap s Ya'aca~ 
Sirkccirle bir birahanede sar

hoş ·oaıu;;tan sonra araiarınrla kav 
ga çrkan arkadaşı Karnaı coşku
nu •o.öven Saclellin isminde bir 
g'mç; dün Su.itanaılımeL 2 incı suih 
c<za mahkemes:ıl<le 2 gün tıapse 
miadıküm o:unmuşlur. 

o:o~üs Çarptı 
Ali Arkan isminde b:r şoförün 

ida.resiııdeki 2ö4.l nım1aralı oto -
bü.s dün 1!kşam <''1.rşıkap:d.a Edir
nekapt .. Cihangir otobüsleri kon
trolörü Tahsine çarparak yarala· 
ınıştır. 

yorsun, QOlt kon.uşmasıru. da sev
mem. 

- Senin ne kadar çekingen, ne 
1.<adar mahcup °"duğunu bıuiiim; 
sen yabancılara sok11.maı:ıiın; am
ma U:ıızbıze ka.dığl.IIl!z zaman ne
şe.eL~d..ıı., giıler söy ıerdın. Hal
buki lbu sene ~ek sessız sadasız 
lciuruyorsun ... Bir şeyler du.şünü
Y'Orsun, mütemadiyen düşiınü • 
yorsun, derinı.ere ooun..ş bır ha
ilin var. 

- Emmol derıın hiçbir şey dü
şündügiiım yok. 

- Öyleyse rüyad11sın Semi ... 
Yoksa Gözteped.e gönlünü mü 
kaııtırdın? 
Semıa irkildi, kıs.a bir sayha 

ile: 
- Herhalde böyle ibir şeye ih· 

timaıl vermezsin Per.ev! Dedi. 
Genç kızın bu isyanı Pertevin 

pek hoşuna gitti; 
- Bu ihtimal verillmiyecek bir 

şey mi, Selma, on sek.iz yaş:nda
sın. Günün bınnde nışanlandığmı 
haber vereceksin. 

3elma busefer gülürnsiyerek ba 
şını salladı: 

- Henüz evlenecek çağa ı;ıel
mediıı:ıı. henüz çocu.rıum.. .. Hemen 

D..ğer taraftan dün kendisile 
görüı;en gaze.eciLere Fra11sız ti
caret ateşesi M. Lorand; fabri -
katörlerim.iz:n i'htiyaçlan olan 
maddel€ri F'ransadan geürtebi· 
lecekier.ni söycemiş ,iI .•• 

----<hı 

HapishJngye lirmak için 
Hıı sızııı< Yapmış 

5 sabı.kası bulunan Me'hmet oğ· 
fo S.-ııahaddin ismir.de bir adam 
evvak.. gece La,elide İbrahim oğ
lu Hakkı ism.nde b.r şahs n apar
tın.anına .g.zilce g..mıiş ve 2 ind 
kaLLa sa.on.da •bllıur..an üzeri aba
jur,u bir e_ektr,k ıambas..:ıe anı
pı>Jeri söklük,en sonra kaçar -
ken bekçi tarafından yakalaıunış
tır. 

Dün ciirmümeş.'ıut davalann.a 
ıbakan asıiye S inci ceza mahke
mes.ne ver~ıen suQ..u, cürmünü 
itiraf elnıiş ve: 

- cİşs.:00..m ve aç'.'.m Bay re
is. Soğuk başıayınca hapishane 
göziiınd.e can!anıp .ütm;ve baş
ıadı. Hiç oim az:.a orada bir kuru 
ekmek ve s•ca·oık bir oda bu.u
rum diye hu işi yapt.m.• 

I:ak.m; suı;o.uyu 1,5 sene hapse 
mahktlm ederek derhal tevkif et
miştir. 

POl.IG 

Yangın f3aşlarıgıcı 
Üsküdarda .3ul antep€sinde o

turan Baya,n Zaienn 3 kal.Jı ahşap 
evinin 1 inci kat pencerei-erinden 
a Lıian b'.r sigara dün kaplarnaian 
tutuşturmuştur. Ateş; kapiama
üar k smen yanıdı:ktan sonra sön
dürülmfuıtür. 

---o---

B:r Cükka.n Yıındı 
Mahmutpaşada Hacı Köçek ca

mii sokağında 20 numaralı Ma
no'.un dükkanından; ç:n.klardan 
Recep Ali ve diğer Ali ismin.de 
2 kişi dün sabah süt p.ş'cirken 

maııga,J devr:lmESi neticesinde 
yangıo çıkın.şlır. 

Ateş mezkür dükkam yaktık-
tan sor.ıra yanındaki Karabetin 
dükkancna da geçmiş 'Ve burada
ki ıriaJ.l~rdan bir mi'ktar ipek çi
~i ya.narken söndürü.;mfuıtür. 

Sek z Yaralama 
HaLi~esi Ollu 

Son 24 saat içinde şehrimbxle 
8 ıınuh elü yaralanma v.ak'ası ol
muştuı;. 

BU'nla.ım ekser:Si vesaiti nak
liye kazalarından ,illeri ,gelmiş bu
luırına.ktadır. 

l\lp.ba.kkak kJ, bu.nlz.nn hepsi lleııüa 
maharebenin baı,l&n&"ıcı malllı'et.i.ndo

clir. Asli harp önümüzdeki lıkbahar, yu 
ve sonbahar ayJar1 i~illde cereyan t."iit"· 

cektır. Hatti, ne C"lbi lhUlıi.lla.r ve ve
hameUer tevlit ederek devam ve cere .. 
.ran edçceii de şimdiden kesiirllcnıez. 
Muhakkik olan şey, muharebenin be
ıeriyetJ ve medeniyeU bir kuım A \"• 
rupa araz.ı.sl Uzerinde silip s&ipurecck 
kadar kaıı1ı ve vahşiyane ola.catıdır. 

lıer iki t.araf da ı,..ruı.lı bu ne-eey' aı ... 
ınak hazırlığını cormeltLedlrier. 

Alma.nların PolOJıyayıı saldıracakları 

VakL\ Iqilı.ere ve lr.ı..usa. ue de aynl 
.ıa.mar.da wu.....uebe edecek"'er.i.ne yQı; .. 
de yu.z kanaat hasıJ euıı..ş olduklarına 

iııanılama.ı.. Bunun içindir ki1 bwıa l'Ö ... 

re ha:ıırıanmış defUluW. İnl'lllere ve 
Fransa ile boy öJç....,....:biımek icıin hazır
lıkla.rını şim.d, jtÖrdukleri muhakkak
tır. Bu ha'Zll'h.k suba7 yeLişhrmek., ace ... 
mi erJe.rl ta.Um ve iervi7edcn l'ecirmek 
Jibi keyfiyet noksa.nJaruıa ta.aluu e•w
ğl gibı maddi bakımda.o. da harp slıa.h
larınm adedini artı.armaya matuf ha· 
ınrhk&.ır. Bellü bu ar.a.......... m.ı.k.na~ısl.ı 

mayuler "ibi yeni ba.rp sı.ıa.ıuarwnı ce• 
şiU de ha.zıruklar arasında buıuna • 
cakt.ır. İngiU.ere ve •Tansa.nın haı1rJ1i1 
ise b.ç şuplıesiz d:ıba h1.1mnıah ve da· 
ba başdu.udurucü bır m.ah1J<eı arz ve 
ifade eımek:ı.cdır. }..!:ia..:;.e.ıı. ba hazırlık 
devresinin mum:kü:.n Otduğu kadar uza
ma.swcla müdefi.kıerlıı snenfaah vardır. 
Bu haıulıklarw en baş.uıda. hava sJ .. 
ta.hlarınm ve hava muharlplerinlll ade
dlnl arllırmak &"elmelr.ledir, Mulıare

bcd.e 1ıer za.ıuau ıça.... Jw.. i ııet.ı.ce sım· 

günün omakla beraber bu harple kati\ 
neUceye p.l.ba.ssa bava kuvvelleri..t.ı.Q 

en an.mi tekilde müessır oJa.caiı an· 
laş.ılmak.aıill'. Fran..s.u ve İ.na'iliz mut
&.erek hava kuvveUert bıı&iin için adet 
fUbarile Alma.u hava kuvveUer.i.ne fa .. 
ikur. Fakat, mevcut miıdataa vasıta.lan 
't'e uçafw 11çaiı vurması nazariye!>i kaı
ş..w.nda tay)·are çok hassas ve nazik 
bir silü olm.aktan h.Jnüz k11rtuıma ... 
mıştır. 

Yirmi · tayyarelik bir hava filosunun 
t.aunu:llDda. Li.akal on tayyarenin d.if
mesi ve duştir..Umesi be:.aba kaLl.labil.ll', 
Blı takdirde her taarruz için bir o ınik-

. Ur yedek tayyarenin ve tayyareeinia 
cephe ıerisinde ve· emre amade buluo
m&SJ pr11ır. İşte, timdi İnciltere ve 
Fransa bu bakımdan ,eııış bir faallye& 
lolnde buluıuna.kladırlar. 

lılevcaı fabrlltalar &"eceli ve l'Ü1l • 

diWli lanare imal etlikler! clbl bil· 
Ja.a.m Kanadada bir lay7are ve pilot 
fabrikaaı laaliae gellrllınifLi:r. Belki do 

bu mesai denesi llODıuula ve bu baıt· 

döndiiriieij -.Zü ve Amerika, fabrika
eıAl.ensem tuhaf Olmaız mı Pertev! ' ları.ıw> 7arcbnu ile de ~ - •o bin la7· 
. - Bilmem, ben seni hal.i sa- ı-ıı.relil< bir kııvvei vüc~de relecekllr. 

biden cocuk gördüğüm iıqin bel- Ve .. işle" uman hava harb.nln de!ıı;elt 
ki tı,enim :tuhafıma gider .•• Batu-- Ir.endilitlwleıı meydana çıt.acak ve Al· 
liymsıın ya şu kadarcık ibir şey- man 1<hirıer1, sanayi merkezler~ ıa.. 
din. laqşiil mınlakalan, siperleri laakllr.i 

_Ben 0 kadareık 1ı· ik bava harplerine aahne oıaeaklar ve 
Ben de pek büyük ~e ı: l7fu. en bllmukabele Almanlar da bütün VU• 

B 
.. "'kt" · g hkları ile orla71 alılaeaklardır. Bu IU· 

. - u~. ~ Semi, renden se- barla harbin u.zamamıda müllelllr.lerlD 
kiz yaş büyugum, laazırtık ve &'&llblyel bakımmdaa l'Olr. 

- Sekiz yaş mühim mirlld btUade ellikleri m11lıakltaklır ve bu 

- PeK te ehemmiyetsiz sayıl- bllfade Almanya içi• ayni ölçüye liibl 
mu ... Eli.mde büyüdün sayılır.;ııı.. delildir. AJmanyanın şimdi deııhlerdı 
İışte buıııun için de eveen.men be- ve banda göstenııtı tedrici faaliyeı de 
nim tuhafıma gidecektir ... Küçü- daba ziyade bu müstakbel laz:rikl bla 
cük bi.r çocuk gördüğün bir kız n takdir etmekten ileri relm'ektedlr. 
günün birinde kocaıman biır ka- Blnaenaleyla, lısrbia beniU baflamaDUf 
dm o'.uveriyor ... Hayli tuhaf Se- olmasının ve bazı efkarı umumiyeler .. 
mi. •. Fakat bu lu:haflık müstak· lşia bir şalla mahi\•elinde lelikki edil-
bel kocanı hararetle tebrilk etme- mesinln eıı büyük sebebi bu olduh 
me mani değil... Müstakbel ko • sibl Almanları Fransız ve İnglllz t•• 
can da tebrik edilmeğe değer bir hirlerl üzerinde henüz uçurtmıyan vı 
adam ol-acakhr, çünkü şimdiden daha liyade müdafaaya sevkeden inıU 
çok ffezelsin Semi... Daha da gü- de budur. Almanlar uiba.J"el bu llkba· 
zell1eşeceğin muhakkak. Sonra har oonuna kadar bir yıldınm harbi 
büyük mezivetin var; yüzün ka- yapmadıkları takdirde muhakkak ki 
dar ka'.ıb'n de güzel... Eğer nişan. taarrl1' kabt!lyellerlnl laır.amile kay. 
lın bunu •kendıliğindeıı. farkede- betmiş olacuıar ve müdafaa harhl 
mezse ben söyJ.erim. 7apmaia mecbur kalacaklardır. Muda-

(Arkası var] (Arkası 4 üncü sayı~cıaı 
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Hollanda Gestaponun 
tecavüzünü Almanya 
nezdinde protesto etti 
Halk Büyük Bir Heyecan İçinde .. 

Am5terdaın, 26 (A.A.) - Hol
.:anda hükümeti Gestapo memur
lannını dokuz teşrinisani tarihin
de ikı İn,giliz ve iki Hollanda te
baasını kaçırmak suretile, Hol -
!ar.da iopraJtının masuniyetini ih
lfıl etmiş ol:malarından dolayı Al
man hükUıneti nezdinde resmen 
protE'IStoda bulunmuştur. Malüm 
oıc!uJıu üzere ka<;ırıılanlardan b;
ri ölmüş, biri de yaralanmı.ştır. Bu 
protesto D. N. B. Ajansının neş
rettiği ınalümata istinat etmekte
dir. 

Alman makamlan, kaçırma h'l.
disesinin Hollanda 1ıoprağmda vu
kllibulduğunu ıbeyana cesaret ede-

ınemi:;ler, ve yalnız va'ltanın Al
man veya Hol'larıda topraklannın 
hangısinde cereyan ettiğinin tes
biti için tahkikat yapılmakta ol
duğunu kaydeı.mekıle iktifa et -
mişlerdir. 

Hollanda makamlarına bu hu
sustaki tahkikatı •hlçbir şüpheye 
mahal bırakmamaktadır. 

Bu hadise dolayısile Holtlanda 
da büyük bir hey~an vardlil'. Bu 
heyecan cSliedrecht. adında'ki 

petrol gemisinin bir Alman de
n.izalt1sl tarafından batırılması 

yüzünden daha ziyade artnw;tır. 

Hitler'in Emir\Bulgar Ajansı 
Zabiti Vidman1Tekzip Ediyor 
Amerikada Mühim 

Nutuk Söyledi 

Bir 

Sanfransisko, 26 (A.A.) - Al
man general konsolosu ve Hitle
rin eski eıninber zabiti yüzbaşı 
.~'ri!:ı: Vledman• aslen Alman o
lan Amerikalılar tarafından •Se
a t.e. de verilen biır ziyatette irad 
ettiği bir nutukta Alman - Ame
ıikan cemiyetinin !harekatını &

!enen tenkit ederek demiştir ki: 
cİyi bilin;iıili: ki, araınmia hiç 

kimse bu cem.iıyeti sevmez, He
pimi", bütün kalbimizle Ameri
kanın bu muharebeye sürüklen
.memesini temenni ederiz.• 

Bu tenkidin, Nevyork mahke
mesi huzurunda Fritz Kuhn'un 
hususi hayatına müteallik olarak 
ya'Pı.:an fena ifşaattan ileri geldi
ği beyan edilmektedir. 

Viedman, bundan b~a Ncv
yorkta Kuhn, tarnfından tertip 
t>diııen nümay~kiırane mitingle
rio.e ,enkit etmiş ve Amerikadaki 1 
zengin sınt.fların tıeveccühünü cel-
0bedeeek surette daha dikkatli pro
paganda ~·apılması lüzumunu ile
ri sürmüştür. Bundan başka Na
zilıği, esasen serunayeyi himaye 
e<1ıci bir haTeket olarak göster
mek icap ettiğim kaydetmiştir. 

Viedman, Ailıman - Sovyet pak
tının rm:ı:asındanberi, Kafüomi
y a yüksek sosyetesinde birçok 
muvaffakryetsizliklere uğramış -
tır. 

İtalya T erbıye 
Nazırı Sofyada 

Sof va. 26 ( A.A.) - İtalya ter
oive nazm Bottai 27 teşrinisani 
C.< İ!au'yan kitap sergisinin küşa
d r.da hazır bıilunına'k üzere dün 
a<,am buraya gelmi!;tir. Nazırın 
yar :la nezaretinin bazı yüksek 
ır< :ı; cı luı vardır ve 28 teşri nisa
n •-' !llı.na kadar burada kala
c. kl!r 

Sovyet - Fin Münase
batı ve Bir Tavassut 

Şayiası 
Stokholın, 26 (A.A.) - Rtga'

dan ~elen bir tel.grafa .göre, Le-
· onya, Litvanya ve Estonyan.ın 
k · nunuevvel başında Tallin'de ak 
ıc.ıceekıieri konferaıısta 3ovyet -
J, r Birliği ile Finlandiya arasın
da tavassut teklifinde bu'1unına
~ar1 n1uhtemekiir. 

Helsinkide bu hususta hi.ç'bir 
ma.üınal :nevcut olmaıdığL bil
d.rilmektedir. 

-----0-

Naning'in Sukutu Çin 
Parasını Düşürdü 
Şanghy, 26 (A.A.) - Nanlnr ş<h

rlnln sukutu buradaki billiln Cin 

borsası esbarnının ve Cln dolarının 

derhal sukutunu mucip olm~tur. 

---o--
Bir Vapurda Yangın 
Çıktı 30 Kişi Öldü 
Amslerdam, %6 (A.A.) - Odeııııe 

adındaki Daulmark.& teıgilılanncl& 

hl$& edilmekte olan Hollanda vapu

runda 7allKUl •uhur tıbnJş. ve 7edl 

kişi ölınüştıır. Ayrıca otuı )'aralı 

vardır. 

Köseivanof Almanya aley

hinde söz söylememiş 
Sofya, 26 (A.A.) - Bulgar A

jansı biıidiriyor: 
Yabancı bi.r ajans 23 tcşrinisa

nide neşrettiği bir haberde Baş
vekil Köseivaoofun ~ğıdaki be
yanatta bulunduğunu bildirmiş
tir: 

.Ku vvcte müracaat etmiş ve, t1!h 
dıt ve taarruzlarile kolll.\iuı.'arınıda 
lethiş etmekte olan AlmanyaJLn 
tersine olarak, Bulgaristan istek
derinin müsalemet ··oluyla ta.l:ıak
kukunu arzu et:ınekledir .. 

Bu haber tamamen uydurma -
dır. Ve Bulgar Ajan.sı Başvekil 
Köseivanofun son zamarularda 
hiçbir nutuk söylemediğini bil
dirmeğe mezundur. Bulgar siya
seti bugün de isteklerinin müsa
lcmet yolu ile tahakıkuku istih -
daf etmekte berdevam ol:ma.kla 
beraber, Başvekil Köseivanof Al
manya hakkında yukarıda zikre
dilen sözleri asla söylemiş de
ğildir. 

Libyadaki Müslümanla 
ra Bildirilen Bir Karar 

. 

Garn Trablus, 26 (A.A.) - (Ha
vas) Mareşal Balbo ınüslüman 
eşrafına Musoiın.ınin lbu sene altı 
müslüman köyü inşasına ve Lib
yaya İtalyanların yerleştirilmesi 
iııine 1939 sonunda nihayet veril
mesine karar vermiş bulunduğu
nu bildi•:miştir. 

·---00------

Tütün Piyasası 
İsmlr, 28 (A.A.) - Tilkin pl7asa

sın1n önümli'ldekl cuma c-Unü açd
ması için icap eden bütün haınrlık
lar ikmal edilmiştir. O &'iln izmlr. 
MafJa ve Manisa vlli.yeUerlndekl 
bütün tiltün merkezlerinde pl.,-asa a-
ealm.1.f olacaktır. 

KISA HABERLER ..... .... 
* Menemen 'e içme suyu ıııetiril
mesi içın yap•l'rnakta olan inşaat 
nihayet bulmuş ve bu şehre ge
tirilmiştir. Tesisatın muvakkat 
kabul muamelesi gelecek hafta 
içinde ikmal edilecektir. 
* Ege denizinde şiddetlı bir fır
tına hüküm sürmektedir. Bu yüz
ıden Dumlupınar vapuru dimaru
m1o2:a 24 saat tıeahhürla gelmiştir. 
* D. N. ıB. Almanların perşembe 
günü garp ceP'hcsinde yedi tayya
»e kaybeltiklerini kabul etmek
tedir. 
* Epokur gazetesıne göre, İtal
yanın Grazia vapuruna mensup 
36 bahriyeli İngiltereden Bou -
logne'e gitmiştir. 
* Alınan bir tel,grafta Bohemya 
ve Moravyada 400 Katolik papa
sı,nın tevkif edildiği haber veril
mektedr. * İugllterenin yeni Arnavutluk 
generırl konsolosu Draç'a gitmiş

tir. * İngilterenin daha 30,000 et mu
lbayaa ettiği bi1dirilmektedir. * Sovyehler Birliğinin yeni bü -
yük elçisi Gorelkin Roma'ya mu
vasalat etmiştir. 

Prag 
isyanı 

Birçok Alman 
Polisi Öldürüldü 
Avusturya hududu, 26 (A. 

A.) - (Havas) Pral(dan g.,;Jen 
yolcuların verdiği malumata 
nazaran, Flrağda örfi ıdarenin 

, ilanından evvel, Dyce mevki
inde Almanlallla Çekler arasın
da hadiseler vukubuınıu0 ve 
bu hadiseler sonunda Gestapo 
idaresi hücum 'kitalarına men
sup birçok Almanın oesedini 
ke retmiştir. Bunun üzerine 

1 köyün 200 kişıden ibaret olan 
bütün erkekleri te,·kif edilmiş, 
ve katil bulunmadığı takdirde 
aralarında her on kişide bir ki
şinin kurşuna d lzi leccği bildi
rilmU;tir. Prag ve Dyce de ya
pılan bu tethi.ş hal"E'ketleri a
mele arasında gayet büyük ·bir 
heyecan uy and.rmı:;, ve 22 teş
rinısanide umumi bir grev ila
nına karar verilmiştir. Fakat 
casuslar vasıtasle bu grev ka
rarını hıııber alan Almanlar, 
grev vukubulduğu takdirde 
fabrikalardaki ,bütün komite 
iı7.alarının kurşuna dizilecek -
!erini ilan ettiainden grev ya
pılamamıştır. 

Japonya 
Anıerika 

Bazı Japon Mallarına 
Amb .• rgo Konulacak 
Vaşington, 26 (A.A.) - Japon

yaya karşı iktu;adi tedbirler alın
ması aleyhine bulunan ayan a
ızasından V anderberg ve Borah'ın 
ana«bnata yaptıklan beyanata ce
vap veren Pitman 'bazı Japon ih
ıracatıl}a ambargo konuııması hak
kındaki projesini ayanda kabul 
ettlı'eeek kadar reye sahip bu -
[unduğunu söy!emİ'jar. Birçok 
ayan azasının tekrar intimapları 
i.şille uğraşmak üzere Vaşington
dan gaybubetleri dolay:.;ile bu rey 
sahipierinin tahkiki mümkün de
ğildır. Kosgre koridorlarında söy
ılendiğine göre Japonyaya karşı 
takıp edilmesi Iazınıgelen hari -
ci siyaset hakkında iki fikir ce
reyanı vwır: 

Bazıları evvelce mukarrer oldu
ğu veçlıile Japonya ıle mevcut 
ıicari mu~hedenin 26/1/940 da 
münkazi olmasını arzu etmekte 
ve diğerleriıde alakadar devı'.et
lerle Birleşik Amerika ve Japon.
ya arasında Uza:k Şarktaki umu
mi politikanın müzakeresini ko
Qay laşt.racak şekilde yeni bir mu
vakkat anlaşma vucu-de getiril• 
mesıni terclli etmektedi~ler. Ha
ricıye Nez&reti btrçok Japon mah
fillerinin müzakere kapısı aç -
mak hususundaki arzusunu bil

t KD A M 

1 :l'ağcvıed 1 
Beynelmilel Şöhret

lerimiz V armı ? 
Sadri Ertem, henüz yok amma ya• 

kında olur lntallah! diyor. Fikret A
dil i. e henüz diınyaca tanuımadıkları 
halde, bD.l'ün içimizde o vasfı bab 
sekiz .on ki inin isimlerini sayıyor. 

Fakat Fikret. bu arada nasılsa Sinek· 
li bakkal muelllfinl. Yakup Kadriyi, 

Aka Gündüzü filan unutuyor. Bu
sus(yle Sinekli bakkahn, beynf'lmilel 

edeblya.tta mühim bir mevkii oldu
iu.nu İnrlllz l'azeteleri dahi yaznu, .. 

!ardı. Şimdi, Flkretln yerinde ben ol

sam, bugün, içimizde o vasfı bab 

kaç kişi varsa onların en g-Üzt"I, en 

kıymeUI, en canlı eserlerinden birer 

lklşer tane Fransızcaya tercüme e

derek kendilerini dünya edebiyatçı

larına tanıhrdım. \'akıa bunlardan 

Reşat 1"urinin ahnaucaya, Yakup 

Ka.drintn fransızca ve rusçaya, Akanın 

yine ruS(aya ve llalide Edibin alman .. 

caya tercüme edilmiş birer, lkl.,er e

serleri \.'arını .. Fakat bir, yahut iki, 

hatta yalnız ile, dört guUe bahar o- 1 

ıamıyacaiı gibi böyle tek ttik Wrcü

mclerle de tam matlup ha!;ll olamaz. 

Onun tein, nasıl ki s.on "Sevyork ser

l'islne bir alay e.'jya, alat ve ~devatla 

iştirak ederek bir çok mallarımızı A

merlkaya tanıthksa buıün, içimizde

ki beynelmilel şöhre-t ve sıfah hab 

olanları da, böylece eserlerini başka 

dillere çevirerek teşhir etmeli. 

Yoksa, ıerek Flkretin saydıfı, ge

rek beııim söylediiim sanatkii.rları

mızı Oyle ufak telek cörüp de onla

rı, hii.li. birer Karamursal ~epeti san

makta devam edersek, sonra sittln 

sene dunya bizim edebiyatı tannnazt 

OSMAN CEMAL KAYGILI ----
J ıs mir Haberleri 

Menemen İmar Planı 
Hazırlanıyor 

İzmir. 26 (A.A.) - Menemen 
imar planını hazırlamak üzere 
~ndcriı:en şehircilik mütehassısı 
Gustav İzraeu dün buraya gclm~ 1 
ve vali E•em Aykutu ziyaret e
derek görill;müştür. 

Dikilide Zelzele 
İzmir, 26 (A.A.) - Dikilide yeni

den dört saniye sü:ren bir zelzele ol

muştur. llasar yok.tur. 

---<>--

Dahiliye Vekilinin 
Tetkikleri 

Anlakya, 26 (A.A.) - Dahlllye Ve
kUi Falk Öıtrak dün sabah Defne 
şeHif.lelerinl, ha.stahaoeyJ, mektepleri 
ve müzeyi gezerek tetkikat yapmış 
ve ticaret heyetini kabul ederek Ha
taym ticari, ikhsadi vaziyeti hak

kında iT.abat almış ve bu heyetlerln 
dUeklerlne lllUi kesbetmlştlr. Öjle
yin Parti Başkan vekilJ tarafından 

şerefine büyük blr ziyafet verilmiş 

olan Dahiliye Vektlimiz ile refaka
tinde bulunmakta otan zevat saat 15 
de şehrimizden ayrılarak İs.kenderu

na ıttmltler, fiddetll yaimura ral
rnen şehir haricinde kesif bir halk 
kütlesi tarafından uiurlanmışlardır. 

diğinıden bu hususta ıeredJdüt:er 1 !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!'!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! 
izhar etmektedir. Diplomatik 
müşahitlere göre bugün muha -
lif devletler Japonya ile ticaret
lerini idame imkansızlıj:ında bu
lunmaları ve ona lüzumlu olan 
iptidai maddelerı vermemeleri 

NOTLAR 
İHTİKAR KOMİSYONU 

VAR MI. YOK MUT 

İnsan, bazen, ıaı:et.elerlıı ve• .. 
dlfl haberlere bakıyor da, han

clsine inanmak. hanclslne lnao
mamak 1i-ıun reldlitnt blr tiır

lll kestlremi7or. Meseli, blrkao 
rUn evvel, bir kısım arkadaşlar, 
ebrlmbde blr müddet Once ku-
rulmu.ş olan lbtik:ir komisyo-
nunun arhk dafılmıya karar 
verdlflnl, çünkü, lhtlkir mev· 

ıuu bu1unmadıfını yazmışlardı. 

Dlln de, bir başka S"azet.e, 
lhtlkı\r komisyonunun son gün
lerde faallyetlnt uttırdıimı ve 
hatta z:ıbıta ile daha yakındu. 

teşriki mesai ederek, fa1ans ti
careti yapan bir müessesenin, 

seddine karar verdtflnl yauyor· 

du. Bu habere m.antıkan inan

mak urun:tlnde7iz. CünkU, ha· 

beri veren nzeıe, kapatllao mil.• 

essesenln bir resmini de koyu• 

yor, nasıl lhtlü.r yaptıtını da 

anlatlJ'ordu. 
Kendi kusurlarımızı da rör· 

sek, verdlflml'I haberlerde U

Uz da vran&ak.? .. 

yüzünden Japonya ide Birle;ik 
Amerika arasında iktısadi rabı
taların gittlkçe ar!makta olduğu
nu ve bu iptidai maddelerı bir
leşik Amerikanın Japonyaya ve -
rebi'.eceğini söylemektedirler. 

BİR VEKİLiN GÜZEL 

BİR CÜMLESİ ÜZERİNDE 

Dahiliye Vekili Faik ÖZtnk 
Hataydadır. Bu g-Uzel yurt par
cası üzerinde blr kao ctindilr 
tetkikler, temaslar yapıyor. 

Devlet memurlara Ue, halkla cö
riışüyor. Sayın Vekilin Hatayda 
söylediii nutuk il.zerinde bllhas
•• durmak lsllyonu. Faik öz
trak, cayrt müspet, kati konu
şan, demokrat bir halk vekili
dir. Söylediil cü.zel sözler ara
sında, şu eümleyl de kullanı

yor: 
«- Azlı: Hataylılar, oahşmak 

ve mes'ut olmak tein öoilmüzde 
hlo blr manl yoktur. Çalqtlınız 
bu ı-üzel yurdu daha mamur, 
kendhıizl daha müreffeh bir ha
le ıetirinlz.» 

Asıl ruh şu cümlededlr: 
c- Bucün sizi idare eden ve 

smdMı başka blr .. yl olmıyan
lann hakiki ve samimi arzusu 
budur.» 

Demokrat blr rcJlmln Dahlll-
7e Vekiline bundan daha ~k 
yaraşır blr cümle bulablllr ml
sbılzT 

** 

Günün Mevzııları: 

Bugünkü Harplerde 
Maniaların Rolü 

Seferberliği İyi Yapmak, Kaynakları 
~'larap Etmemek Hedeftir 

YAZAN: 

Emekli General Kemal Koçer 

Bir taraf n makınelei'en ve zırh
lanan ordul r yudırım sil.ratiyle har
bi neticelcndırmek isterken,. otede, 
tabii \ e suru manılerle bl r ula-
rın ba:ıkıc teşebbUs1eri hıçe in rıl

miye çalı ılıyor. Buyilk Harpten alı

nan acı dersleıJe ıı·ransız Buyuk Er
kiını 1-larbıycsı bi..ı.tün Alınan sınırı

nı ı.elik tr r kale ile kapatnıak ıste

dl. Buyük l{arptc bir çavuş olan Har
bıye Nazırı l\IaJıno, bw buyuk e erın 
ko.hramanı olınak şerefını kazanarak 
Oldu, halciler onun LZinde yuruycrek 
bunu tanıan1lad1. 

BüyL.i.k llarbın dc\.'amı n1uddelul
ce Fran.:>anın ,muli 1 1.engın sanayi 
bölgeleri, di.ışn ... n elinde kalmı.ş, hat
ta bazı yerlerde t ş ustur.de Laş bı
rakılrranıı;;>ll. llarp~en bir kaç yıl 

sonra \"erdı.ın'u z.ıyııret etrni.Ştık. Turk 
heyeLne ıefJkat eden subay· 

Şiındı ıplak gordi.lğunuz, Ver 

dun'u cerçeveliyen su sırtlar, harp 
başlal'ken guzel-orn1anlarla Ortüh.ı ı

di. Top ate !eri bul.un bu yerleri ya
ladı, o guzellıktcn eser bırakü1adı, 

hatta yer yuz.unun şeklıni değı.ştır

di. 

Dıyordu. 

Bu ateş sılındıri, bugun de tahnnn 
edılmekte olan bır ÇöK nıınt.akalar

dan geçırilmi~, bu yerlera~kı unıra
nı balLalaınışu. Alınanların da H.uhr 

havzası, hu::ı;usiyle Sarrbrucken bôl
gesı, Zellgın konıur ve deınır ınaden
Jeruu .ihuva eder. 

Alaıınonun vucuda geLırı.nH! .• •undc
ki s.ebeplerı son gelen bazı ~·ransu; 

gazetelerı şöyle hulAsa ediyorlar: 
Seferberliği en müsait ~artlar al

tında gende ikınal etmek, ana yur
du korun1ak, sanayi mıntakal. rının 

çiğnenmesıne ve buralarda 1 al ıyelın 
durn1oısına ıneydan vermemek. 

Hakıkat halde, Majino, seıerberli
ğin :.ela.metle ifa ve ikmalini temin 
ett.ı. Fransa toprağt, hat.ta sıntrın ya
kınlarındaki s..ı.nat mUesse:ielerinin 
çalışınalarına hıç bir duraklaına da 
anz olmaınak p.rtiyle, tamaınen ına
sun kaldı. 

Majino mUdafileri, asri tesisler sa
yesinde, nazar ve ateşten saklı, her 
çetin vazıyeti emniyetle karşılaınıya 
fimadedirler. Majıno, tahkıın&.Lın si-
1.'.iha galebesıni ispat eden en asrı bir 
nıanzumcdir 

l\.1ajino, İsviçre hududunda BAJ.e 
yakınlarından başlar, Bellort müs

tahkem mıntaka::;ını örter, Cohnar 
mıntaka.sından geçer. Karlsruhe kar
şısına kadar Rhin'd('n kuvvet alır, 

sonra Sarrbruck'e doğru kırılarak: 

Lüksemburg istikametinde uzanıı·. 

Bütün tesisler, elektrik kuvvetin· 
den istifade ederı~r. Elektrik san
tralları, mevzii, mıntakavi ve daha 

umumi olınak uzere ınuhtelif ve bi
ribirini tnmaınlayıcıdır. Şebeke en 
şiddetti ateşlf"rle sar~ılmıyacak su
rette toprak altında veya beton ve 
çelikle takviye edilntiştir. 

Bir mıntakada oynak bir ateş sik
let merkezi t~kil etmek, bir gediği 
kapatmak ıçin sevkedilen kuvvetler 
ve ağır sillihlar motör kuvvetinden, 

şimendifer tesislerinden istifade e
der. Yeraltı tesisleri biribirine elek
trikli şimendi(erlerle bağlıdırlar. A· 

ğır silahlar hu!::lufu ve küsuru kun
daklıdır. Asanstir tertibatı, sil3h ba
şı hareketlerini kolaylaştırır. Dilşen 

bir ouvrage en az iki komşu mıntaka 
ağır sili.hl.arının ateşleriyle sarsılabi

lir. Esasen bütün tesisler, at~leriyle 
biribirine dayanırlar ve bütün at.eş

ler yalayıcı ve yanlayıcıdır. O suret
le ki blr çökertme te:;ebbüsü mut.
laka akamete mah.kt1mdur. Bu cehen
nem.1 ateşleri yaratan manzumelerin 
halta ağır topçu ateşleriyle yıkılma
sı, sındırılması veya susturulması 

hemen de imkinslZ olduğu içindir ki 

çok güvenilen yüdırım teşebbüsleri 

fiil mevküne konulamadı ve en u
fak bir semere de vermedi. İstihkAm 
topçusu esaslı plAnlara müstenit a
teşleriyle tevkif, imha 6isteınlerini 

tatbik eder. Kalenin emrine uzak he
deflere karşı yapılan ateşleri idareye 
kadJr bir hava kuvveti vardır. 

Derinliği 30 kilometreye varan ve 
biribiri ardınca sıralanan müstah ... 
kem ıruntaknın gerisinde eskldenbe
ri mevcut olup bu günün ihtiyacına 
jıôre takviye edilen blr cK.aleler mın
takası> vardır. Mühim kaleler: Bel
fort, Epinal, Charm geçidi, Toul, 
Meuse müstahkem sırtlan, ve Bil ... 
yük Harpte muhariplere bir mezar 
teşkil eden, Verdun'dur. 

Kaleler ara.saıdaa ıılrecek vüdırım 

ord.ıların1n hareket ııedeflerıne :ay
gısızca 'lerlemıyeccklcrini. Buyi.ık 
Harp de ısp:ıt etmıştı. Bu gtalku ka
lcl r e bJ"l )lrın deı;teKlemekte ve 
butun ri t r• atı haız bLuı.ınmak

ta.dırlil.l' Sefebrerlığın kmal etmiş 

ve 1eçhızatı mukemn el t:ir ordu, va
ziyete gOre h rC'kct harpleri de yap
rnıya Amade \. e ka .r ıken geniş 

nıky.:ı.sta bır y :"Tlla ve kat'i netıceye 
göturen bır cydan m\.lharebes:i lm
kAn ız buhıPd un t rafta herkes 
müttefiktir o halde mnyonluk or
<l il rı hcdf"f. nlnır'> Bunu bugün i
çin kat'i surette kestiren yoktur; na· 
zarlar havaya c:cvrilmiştir. Sinir 
kuvvetinin derecesini ölçmek tırsa-

• tını bekliyenler vardır 
Hava kU\'Vetlcrtnin hedefi, c'ilş

man memleketııı varhğıdır. En me
tin ve i batlı oıdula-ın da geriden 

' vJtkırı t h bize göster
mişti. Esasen en ıiddetli ve kat'i ne
ticeyi vfirlNIPn darbeler, gprirlPn 

tevcih cdil~nlerdir. !)cıvam P l'n 

hummalı ha1.1rlıkların btihdar eıı ğt 

gayeyi sezl"r gibiyiz kaynai!ı zengin 
olan tar,...!ın, t~Pbhfı ilnil ı:oferle tet
viç edece/!ine k•nllz 

Bir diğe.,. vazımı;ı:ı Hol1and:ı ve 
Belçika müdafaasına tahsis edece~iz. 

Ankara flaberleri 

Türk - Amerikan 
Ticaret Anlaşması 
Ankara, 26 (İKDAM Muhabı-

rinderı) - Aıner:ka maslahat -
gü:ı:arı bugün öğ.eden evvel Tica
ret Vekilı Nazın. Topçuoğlunu 
makamında z yaret etm« ve ken
disi ile bir müddet .görÜş:mü -
tur. Bu gorw;ır . ., c nas r.da Tiırk
Amerikan t.caıet anlasmasınrn da 
ha iyi b:r şekilde ,:urumesını 
temis .etmek i<;ın bir müddelteu
beri iki ·hükün.et mümessmeri a
rasında vapıLmak·a olan t.emas
landan ede edilrn r.eticelerın de 
mevzuu bahsedildığı anlaşılmak
tadır. 

-----0---

18 inci Antropoloji 
Kongresi l-ıazırlandı 

Ankara, 26 (İKDAM Muhabi
rınden) - Maar.f Vckfiletı, is -
tanbulda toplanacak o:an on seki
zinci antropolıJi ve prehis:orik 
kongreoı hazmıklarına devam et
mektedir. Vekiı'et kongreye ye
ti~:ırmek üzere muhtelif eserler 
ve raporlar bastırmaktadır. 

Yabancı Mekteplerin 
Kazanç Vergileri 
Ank.ra, 26 ( lKDAl\11 .Muhabi -

rinden) - Memieketımizde bu -
lunan ecnebi mek.eplerirıden ec
nebi fert1cr tarafından açı,lmış 
ve ıdare edilmekte bulunmuş o
u·an mek:ep.er ka:ı:an.ç temını ga
yesiyle açılmış oldugundan ka -
zanç vergısine tabı tutulacaklar
dır. Kazanç temini gayesıyle açıl
.madıkiarı iddia edilenler hakkın
da Malıye Veka•let ınden direktif 
istenecektir. 

Ecnebi cemıyetler, müessese -
!er, rahıp ve rahibeler tarafın-
dan idare edilmekte bulunan ınek 
teplercien icar ve isticar edilmi
yen faaliyetlerinde kazanç te
mini gayesi bulunmadığı an'laşı
lanlar 1932 mali yılından itibaren 
ikazaı:ıı; vergisinden .muaf tutula
caklardır. 

İngiliz Sefiri Kara
bük'e Gitti 

Ankara, 26 (İKDAM Muhalbi
riaıden) - İngiliz sefiri hususi 
bir vagonla Karabükteki demir 
ve çelik fabrikalarını gez:miye 
gitmiştir. Ayni zamanda mebus
Qarımı:ı:dan 15 rde Karabüke git
miştir. 

Şeker Şirketi Hakkın
daki Tahkikat 

Ankara, 26 (İKDAM Muhalbl
nıden) - Uzun zamandanheri 
sanayi tetkik reisliği tarafından 
ııeker şirketi hakkında yapılan 
tetkikat il<mal edilmiş ve netice 
yüksek mürakabe heyetine bildi
rilmiştir. Son vaziyetin 15 güne 
kadar an!a;;ılacalb zan.ned.ilmek
Wir. 

SAl"F\ - J 

Ablukadan Doğan 
Yarınki Tehlikeler 
Mıknatıslı nıa) wlarm ş mal deni· 

ziııde ve İnclltcre hlllerUıin yuz
de 90 kısmında, onra da Londranın 
meUıali olan Taymis nehri ağıılann
da gorUlmc;,.i,, ·azi .Uman)an.ı.n İoıl· 
llz adalarını ablukaya tcşcbbus ey
ı~me ... indeıı daha e\ vel, milletler ara.
~• t.ir-aret işleri. mestleleri bu gunua 
en mı.iblm hıidls t halinde idi. 

Gecen cylulde \\.·rupada harbin 
başlamasuıdan e\·velki aylarda, se 
ııelt>rde mlJletlt·rarası tltartl i lerı e• 
~ase.n yolunda ~ tiruyen tabıi bir man· 
zara cöslcnnjyor, iktısadi buhran ti
caretl('ki mu\.·azenesizUk, ahenksiz
lik. her memlrkf"tle netice itibariyle 
içtimai ıailelerl fazliıt.laştırıyor, ku
rulan nazi. faş1~t rejimlerinı.n lkh-

d.i buhranl;r yı.iıündcn arta~ içti

mai b:idic;;elerin, cereyanların tesiriy
le dahilde ,., hariçte muhtelif miJ

cadelelerıne ebep te~kll ediyordu. 
İktısadı bv~ranıu çoğalmasi1·Ie mU.

tenaslp olarak artan ittlmai ha.dlse
ler bugUnk.u muharip devletler hu

duduUarı dabllindekl araı.:ide,. ya ıyao 
milletlerden başka, Birlestk . .\mf'ri
ka d;ı. dahil olduko halde bilhas:;a ,ı .. 
mal ve imali l'arbi Avrupadakl kü· 
çük, bu günlin bitaraf bükU.metlerl· 
ne mensup halk arasında da bis..,olu
nuyordu.. İnC'iltere ,., Fransa hükümet
lerinin muharip ~\.lmanya ale3·hlne 
tatbik eylediği !ilddttli abluka ile, 
Nazi .. .\.lm:ınya bahriyesinin ~imal 

denb:Lndeki son har('ketleri, uukna
tısh mayınlar atılması suretiylf' mu
kabil abluka hareketlerini şiddetlen
dirmesi. Avrupanın mezkiır mınta

kasında bitaraf küeuk hükfimetleri 

yeni ikhsadi buhranlar karşısında 

bırakmıştır. Dlter taraftan, İlal:va 

&"azctelerlnln, Cebelutarık botazında 

bulundurulacak harp srlineleri va
sıtasl3·le Akdeniz ticaretiniıı kontro
luna dalr İnılltere l'•zetelerinden bi· 
rlnln neşriyatına verdikleri cevaplar, 
abluka me!>ele,iııin, siyasi ridW yeni 
l.htlli.flar, hildl'ielt>r dogur-mak istida
dını fazlaca haiz buJwıdutunu da 
tespll eylewemlzl ıııumkiın k.ı.lacak 

mahiyettedir. Felemenk ve Belrika 

hükümeUerinin bildirilen protestola
rını, yeni yeni protesLoların takip r
dcceğl de anlaşılmaktadır. Garp 
f:cphesindc muhariplerdcn birisi le
hine, şiddetli taarruz.lar, harpler ne
ticesi bir deijşiklık, önumuzdt>ki haf
talarda veya aylarda hu-;uff' gelmiyf'
cek olursa, ~imdikl k.ırı ... ık vr tt'hli

kell vaziyeti, hadi.seteri .C"i>lgedr bı

rakacak yeni l'ekaylc ·ahil olacatı
mızı söylemekte tereddüt olunamaz. 

Bugünkü harp, mulıarlplerin ablu
kalarının bucü.nku neticelrrl. yarınki 
U:hlikell aksiılaınl"lleri, sinir harbi
nin hudutlarını aşmı ... tır. imh3 \'e 
tahrip muharebeleri de\·re>~ine cirdi
flmb:I SÖylcmemlze ynl :t<'mı_ hr. "111-

let.Jer arası ~lya. i. lkhgdi, ıcthn:ı.i 

münasebet, vaılyet, hadl~at ufuk1arı 

bu sebeplerden, karanlık ve fırtauah 
bulutlarla k.ii.palıdır, demrkle, blr h:.ı.

kl.katl tespit etml!J olacatımn;ı kani 
bulunu:voruz. 

HA~fİT NL'Rİ IRM \K 

1rakya Habaleri 

Hava Müdafaa 
Tecrübeleri 

Edirne (lKDı\ 1 muhabirindt-n ı 
- Hava hucumlarına kar ı Pasif ko
ru.nmanm iklnci tecrubesl buciın ya
pıldı. Tecrübeye saaL 15 de yangın 

kulesluden verilen dllduk Lpretiyle 
başlanmış, cadde v sokaklardaki bU
tün halk en yakın saj'uıaklara ılLica 

etmiştir. Tecrübe saat 16 da sona 
ermiş olup bu mıiddet zarfında pasif 
korunma işlerinde vazlfe atan ekip
ler çalışmışlardu. Saat 15.40 da 

tayyare bombalarının çıkardıtı bir 
:ranrma IU'alye yet1'erek s()ndünnu -

tür. * Edirne Ceza evinin imrah ada· 
sına nakline başlandı. Nakli7at Te
klrdaf iskelesinden deniz vasıt.aslyle 

yapllmalr:Ladır. 

* Trakyanın her tarafında hava
lar sofumaq ve bu sabah başta E
dime olmak üzere btr çok tehir ve 
kaaabalara kar )'apıuya başlamıştır, 

Edlrnede ve blr kısım Trak7a kö7 
•• kasabalarında müthiş bir odun 
ve kömür sıkmtısı hüküm slirii1or. * Uzun muddettenberl VlliyeU
mls Cwnhurlyel Müddei umumllltlnl 
bürilk bir liyakat ve lr:l7asetile Ua 
ebnekle olan B. Edip Ba1ezltottunu1t 
maatı at Un.ya oılı:arılı:nak suretl7le 
blr derece terfi etlltl sevlnole haber 
alınmlfltr. Kı7metll adllyecllerlmlıı
dMı otan Ba7 Edibi tebrik ederb. * TrakJ'a mınlakaSI Ticaret Mm
laka müdllrlllfü memurlannclan Sab• 
rf Ertllrlı: terfian Hala7 VU17ell Ti
caret mınlaka mUdürlüfii raportör
lllfllno tayin edilmiştir. 

Sokağa Duşıo 
Fatihte oturan Ali isminde bir 

adam dün sabaıh evinin çatısını 
tamir ederken sokağa düşerek 
mu!lıtelif yerleriııden yaralanmış
tır. 



SAYFA-1 İKDAM 

7' .. ~ j Hitler'e Suikast Yapılan 
Güzel Yazı Yazmak 

Kendinden Bir Küçüğünü Ezince .~nı . ıra anesın~n 
Nakleden: Faik Bercmen ŞohretıNeredenGelır 

SELAMİ M1}NiF (llayazıt) 

- Giisel yazı yazmak için ne yap
malı? 

- Bunun şartı, çok okumak, l"Ö

rüş lruvveti fazla olmakbr. 

•Muhterem velinlmetim efen
dim. mamur Petrof, tebrik mek
tubuna bu başlığı koyduktan son
ra devam etti: 

cBu müb:ırek gününüzün aille
ni"1e bir a:rarla saadet ve sıhhatle 
geçmeslnıi temenni etmekle ... • 

Petrol lambası gittikçe koku -
yor ve kararıyordu. Memur Pet
rof'un, yazı yazdığı masanın ö -
ınünde bir pervane mütemadiyen 
uçuyordu. Bitişik odadaki İs0ç
ıreli u.şak, bayram günlerine mah
sus çizmelr.·ini temizleyip par -
~atmakla meşgı.ıl].dü. Çizmeyi par
latmak il,;in ağzındaını çıkardığı 
tükrükleriıı gürültüsü duyu.! -
makta idi_ 

Memur Petrof, ııözleııinı lam -
lbadan çıkan dumanlla dolmuş ta
vana dikerek: 

- Bu kaz herife daha ne yaza
yım? Diye düsihıdü. 

Duvarlar, tavaİı perdelerin kor
ıı:ı0iı,leri gittikçe karaıımaktaydı. 
Dairenin bu odası ona cehennem 
,..vı,i geliyorJu. Ya şu pervane? 
IHenhalde kendds;nden da·ha çok 
bedbaht olsa gerekti. 

- Nöbetimi bitirir bitirmez 
buradan giderim diye düşünmek
te devam etti, fakat bu zavallı 
pervan€'Ilin ~decek yeri yoktu. 
Of! Ne sıkıntılı vaziyet? Potin -
lerimi parlatsam mı acaba? 

Tcnbt<I tenbel kalktı, İsviçreli 
uşağın bulunduğu kısma do.itru 
gitti. 
Pşak, bir elinde fn"l;a aya .. ~a 

ka"kmış, pencereden dışarı bakıp 
ıstavroz çıkanyordu. Petrof'u gö
TÜnce gözlerini oıııa dikerek: 

- Merası:m ba~ladı. diye mınl
dandı. 

O da pencereye yaklaşarak ku
lak kabarttı. Baharın taze havası 
ı< '!de patıkalyenin ~üriiltüsü, çan
~· Pn sesi, arab,,.arın tıkırtıları 
d ,·uluyor, ve yakınlarındaki ki
l ·elen ahenktar dualar kulağa 
g!:' yordu. 

Petrof içini çekıip: 
- Aınrr..a da kalabalık var! De

dı. Bizimkiler şimdi muhakkak 
ıçiyor. keyif ediyor ve sokaklar
da dolaşıyorlardır. Kimi gülü -
yor. kimi çene çalıyordur. Benoo, 
•tek başıma bedbaht bir halde bu
rn··a tıkılmıs kalIDlşım. Her sene 
bö· ., ' . . Bu gün de gene nöbet 
bekliyorum. 

- Sizi zorlıyan yoktu, ki? Bu 
gece nöbet sizil!b değildi. Zastu -
pof bekliyeeekti. Herkoo eğlen
diği zaman sfa nöbet tutuyorsu -
suz. Bu. aptalfüklan başka bir şey 
değil. 

- Aptallık değil işin içinde 
iki lirayla bir kravat var. Şiımdi 
biHyor musun, herkes gece yan
sı duasından sonra gidip içecek, 
vemek yiyecek daha sonra sıca
cık yatağma girecek. Paskalye 
çöreği atıştıracak, hele birkaç 
kadeh votka. Masanm. yanında 
yerele şirin ufak tefek bir kadın. 
Oh! Votkayı ona bakarak çeker
ken vücudün tatlı tatilı ürpere -
cek. hte o vakit insan olduğunu 
aın!arsın! Ah, benimki ne iğrenç 
bir hayat! Arabayı> binemeden 
,,burada kara düşünceler içinde 
!'burnunu çek!. 

vel elli bin lira yutmuştu. Hem 
onun vaziyeti başka. HülAsa azi
ziım böyle yaşamaktansa insanın 
kendiıni asması daha hayırlıdır. 

Petrof, pencereden uzak.aşıp 
ntırap.a odanın içinde bir aşa
ğı, bir yukarı dolaşmağa başla
<11. Çanıarın güruıtusu gn.g.cıe 
çoğalıyordu; arabalann gürültü
sü de uzaklaşıyordu. Burada ise 
siyah duvarlardan başka bir ~ey 
görünmüyordu. 

- Nöbeti bırakıp gitsem mi? 
Diye düşündü. 

Fakat bu gidiş ona ne temine
deeek:i? Sokakta gezecek ve son
ra da kös kös evine dönecekti. 
Sanki evi daireden daha mı ra
hattı.? Ne gezer? 
Odanın ortasında durup derin 

derin düşünceye daldı. Güzel "" 
yeni bir yaşayış al'Zusu muztarip 
varlığını burkuyor, ve tahammül 
süz bir hal alıyordu. Birdenbire 
dışarı fı.rlamak, gezinmek, bu 
canlı kalabahğın arasına karış -
mak ihtiyacı yüreğini kavurdu. 
Mes'ut bir aileye kavuşmak, ra
hat edip zengin olmak .. 

- Çalmalı mı? Çalımak !azım 
geldiğini farzedelim. F\;ıkat na
sıl çıkacağım. Paralan nereye 
saklıyacağım. Aımerikaya kaçı -
lır diyorlar; bu Amerikada ne -
resi? Şeyta'!l> aı'.sın Amerikayı? İ
yi amma çalmak için de tahsil liı 
zmı. 

Şimdi merasını ve dualar git
gide hafifliyordu. Arabaların gü
rültüsü de arlık pek uzaklardan 
·geliyortlu. Petrof, meclis sa.ıonun
daki asma saate b.'\k!ı: Yarımdı. 

- Bir ihbar mı yazsam? Pros
kin gibi .. O, bu yiiZ'den terfi etti. 
Masanın başına oturup yine 

daı'.d>. Llm'lıadaki gaz tamamilc 
bitımişti. Fitil yanıyor ve müthiş 
bir is çıkarıyordu. Perva:ne ha
la döniiyortlu. Gelip masanın üs
tüne kondu. Onu elile terek ma
sadan aşağı attı. 

- Bir ihbar vapmalı; faka\ na
sıl? Her şeyi iyi hesap etmek la
zım. Proskin muvaffak oldu am
ma ben _yapabilir miyim? Bir de 
her şeyi yüzüme gözöme bulaş
tırırım da evdeki bulgurdan olu-
rum sonra .. 

Bu fena fikiıtlerı kafasından 
kovmak is~er gi.bi başını hızla iki 
tarafa salladı. G<\zleri önündeki 
mektuba takıldı. Bunu, dünyada 
en nefret ettiği btrisine yazıyor
du. Ondan hem korkuyol\ hem 
de nefret ediyordu. On senedir 
maaşına beş lira zam yapması 
icin ona yalvarıyortlu. 

Pervane tekrar masaya konmuş 
tu. Tekrar onu ıtti. Böcek bu se
fer arka üstü yll'Varlanara k çır -
pınmaj:a başalad1. Petrof onu tu
tup llimbanıırı. içine attı. Bir sani
yede hay•van yok oluv,,rınişti. 

O vakit içi rahatladı; kendin -
den bir küçüğünü ezip yok et -
mek insiyakı.nı ta!D:nin etmişti. 
Şimdi yiireği.rıi ezen s>kıntıdan 
kurtulmuş gibi idi. 

Hava ve Mayin 
Harbi - Herkesin bir s>rası var. Al

lah j_, erse senin de sıran gelir 
"'" araba saMbi olursun! 

:Şaş ıara.!ı 2 inci sayf;,da) 
faa haı"bi sırasmda ise en miiessfr ta· 

- Benim mi? ıhaydi dostum 
alay mı ediyorsun? Ben bulun
.duğum mevkiden bir santim bile 

arrudar ve tahripler bava.dan z:elec.:eil 
için önümüzdeki yaı 30 • 40 bin tay-

ya.reye sahip bi.r kudretin Almanyıı ü-
;yukarı çtkamaım. Tahsilim yok. •serine yapacaiı akınlar şimdiden lüy-
ld... lerl ürput.miye kili .-eliyor ve bu.cünkü 

_ LAf bizim müdürün de tah- mayin harbi bu müstakbel dehş.t kar
slli yok. Fakat bak işte müdür ol- ,ısında oyuncak. kabilinden kalıyor!. 

ETEJ\I İZZET BENİCE 
(Son Telgra!'tan) 

ımuş. 

- Amma müdür olmadan ev-

l-IAZRETI 

MUHAMMET 
Yazan: Ziya Şakir 
Sevgililerıni kaybedenler, a

!enen ııözyaşlan dökınesin -
ler. Şairler, bu felaket hakJun -
da mersiveler söylemesinler. Zi
ra, düşmaolanmızm gözleri bize 
çevrılmiştir. Göstereceğimiz ma
tem ve teessür, onıları menınun 
edecektir ... Faydasız yere, fer -
yat ve >;ikayet eımiyelim. Ancak, 
bu fe:iıketin intıkamını almak iç1ıı 
birleşelim. (Muhammed) ile onun 
dinin ortadaı. kaldırmak için. 
bütür kun·etim,zi sarfedelim. 

Diye. bağırmaya ba;;:<ldt. 
Kurey~liler. başlarına inen bu 

ağu- darbeden o kadar yılınış
Ja:rdı ki. Ebu Süfyanın bu sözle
rine kulak asmadılar. Bir inti -
1ı:am harbine hazırlanmıya ya-

Tefrika: 90 
dugu halde baz, Kuren reisleri 
bir araya toplandılar. Bir (Fe
dai) göndererek Resulü Ekrem 
Efendi·mizo öldürtme); kararlaş
tırdılar. 

(Amir bin Vehep) is.ıninde bir 
müşrik delikanlısı, büyük bil' pa
ra mükiıfatı mukabilinde bu \"a
ziieyi deruhde etti. Gizlice Me
dineyc gitti. 

Bu sırada Medine, büyük bır 
sükun içindeydi. Kurey~ fedaisi 
bir sabah namazında Resulü Ek
rem Efendimize suikastte bulun
mak için, cesurane teşebbüse gi
rişti ... Fa'kat bu adamın halinden 
şüphelenen (Ömer bin Hattap) 
onu bu teşebbüs esnasında yaka
ladı. Derhal parçalamak için kı-

Tarihi Orduğu Söylenen Bu Binada 
Bira f oprak Kadehlerle rçilir 

Alman Devlet Reisi Bitlere sıd

kast teşebbüsü yaptla.n Mtinibtekl 
birahane ,u giinlerdc meşhur oldu. 
Avrupa gazeteleri, meşhur olan bu bi
rahane binası hakkında malftmat 
vermektecllrler. Avrupa harbinden 
daha. evvel bu birahaneyi ııtzen bfr 
gazeteci şöyle yazıyor: 

«Milnfh'ıe Belediye dairesinin ar
ka. sokağındaki birabanenfn AJman 
devlet reisi Hfilere snık:ıst mahalli 

olduiu için meşhur olduğunu zan
netmeJbıh. Burası yalnız Alma.nya
da değU bütün diıoyada eskidenberi 
meşhur bir birahanedir. Batta o ka
dar ki .• Yalllll bu birahaneyi görmek 
Jçm Almanya.ya giden AmerJkahlar 
vardır, 

Der içkinin bir ana vatanı vardtr 
derler. Biranın ana vatanı d;:ı. hiç 
şüphesiz .Almanyadır Almanyada 
BaVl'era ve bunun merkezi Münib, 
Müiı.ıh'&e de işte bu birahanedir. Bi
ranID doğduğu bu birahanede eğer 

dedikleri doğru ise bir günde tanı 50 
bin litre bira. lçilJnnlş. 

Bimha.nc ıaaıettayin dört davar a
rasında ufak bir yer değlldir. Bura
sı dört kat üzerine muanam bir bi
nadır ve her katı bir smd halka 
tahsis edilmiştir. 

Bu birahanenin garip bir hususi~ 

yeti de biraların kaplan ve Jçt.Uş 

tarzlarıdır. Bu birahaneyi ıörmek (w 

çin giderken: 
- Şu Almanlu amma. da möba

legacı, diyordum. Meler öyle değil- \ 
mlş. Alt kata ırlrdlğim zaman hÜl' ilk 
bir giirti:Jtü ile k~da2}ihm. Bu l"ürül~ 
tü çatal, bıçak seslerbıe karışan, 

kahkahalar, bağırupnalar ve nihayet 
(HoJla-hl-ha-ho) diye tempo tutan 
Bavyera. şarkılarıydı. 

İı:ertye girdim. AJt kat salon .. 
SütunJar arasında. up usun masalar. 
Yanmda sıralar .• Kadın erkek şişman 

Almanlar mütemadJyen ieiyut13J'r1ı. 

Uzun piJH>!U Ba-vyeraJıJar, kıs'\ pan. 

ta.lonlu sakalhlar, kız rntarlsl giymiş, 

önlüğünü Lakmıs lhtlyar kadınlar ve 
bunlar arasındıı ~en(' kadmlar tr
kekltt .. 

ırp usun salon hınca hın<'.' dolınılJ'ıo

tu. Merakbla..r o kadar çoktu Kl .. 
Bahçedeki fıçıların üzerine bira ka
dehlerini koymuşlar atızlarını sUi
yorıarm. Bu arada. kadehi de söyli
yeyim; 

Bira ka.dehi deyince a.klmız.a sak.m 
ufacık veJahut yaram Utrellk parlak 
camh kadehler celmes.io.. Bunlar 
toprUtan yapllmış, ağ-ıUarı kapalı 

ve tam iki litrelik kadehlerdi. 

Alma.nlara göre bu kadehi bir 
hamle.dr içmek lisımmış. Eter içe
mnsenlı. ~uk sayllll'IDışsmıL 

Bu .rürüLü arasına ben de k:arış

bm. Fa.kat bir az sonra bur-adan çık
mü. ihU31acını duydum. Cün.kü sa
ğmıda, ı;olumdakl ins~nJar arasında. 

blr tek fırra.vatlı yolltu. Hepsi tçşi sı
nıfından insanlardı. Da.şiarında kas
ket taşıyorlardı. 

Ben böyle sai'ım°' soluma şaşk.ın 

~şkın bakarken blr şişman garson; 
1-lalo.. decU. Siz. üst kata ıoıkJ-

nıııı .. 

de örlü filan yokla. Yalnız garson
lar bant bani ellerinde sekiz on ka
deh sağa sola. bira yetlştırmiye ut
raşıyorlard.ı. 

Etrafı gözden ceçJrdim. Kravatlı, 

blra.z daha şık giyinmiş kadınlar 
vardı amma .. BunJarJn giyiniş vazi
yetinden bal ve tavırlarından benim 
anİaşabileceilm ıunlftau olmadıiı 
l'Örülijyordu. 

Masalar h;nca. hm~~ Her m:ı.l\ada. 

kadınlar vıe erkeklel' Y:J.nyana otur· 
mUŞla.r .. Konuşuyorlar, gülüşüyorlar, 

JŞarkı söylüyorlar. bağ'ıı·,p (a~rı-

yorla.rclı. 

Buras:ı:ru da. kendime muvahk. bul
ma.dun. Bu arada kapının y.ınındal<i. 

h1Jlden list kata. bir f,"ok kızlar, t•r
kekler gülüşe giilüşe ve kosa ko~.ı 
çıkyorlardı. 

Ben de onların cazibesine takıl

dun. Ve -takip ettim. tlst katta da 
durmadılar. DOrdiincü kata tıktılar. 

İşıe, burası bir.t.haucnln en lüks 
yeri Jdi. Şık erkekler ve gene kadın
lar .. 

Faka.L oturarak boş bır yeı· ı?öriil

mijyordn. Yuvarlak Vf" örtü.Jii nı·,,a

lar etrafında. beşer, onar kişilik grup
lar toplan mı!$, topraktan biı a ka
dehleriyle mUtemadiyen iç1yorJarda. 
Şarktlar söylllyorlar, (llurra) diye 
b3ğ-ınyorlar. vanlanndakl kızlarla 

sallana sanana Bavyera ~arkısını 

söylüyorlardı. 

Ben böyle kapıda etrafa bakarken 
garson 1reldi: 

- Arkada~lannLZ şu masaya o
turdular ya .• dedi. 

llangi arkad~ım .• demedim. lle
men oraya. gittim. l\1rğt"r bunlar A
merlkah seyyahlarmı'f. Alay arıyor

lann1ş. H«:P ht"ra.ber oturduk. Başlı
başuıa koskora blr birahane olan bu 
salonda da &vyera mızıkacıları c:a
byordu. Yan la.rafta. mUbalcgasu beş 
metre uzunluğunda bir dt< ("ini <..oba 

vardJ. 

Bura.da gOrdüklerjmi anlaımak, 

duyduk.larunı yazmak imkansızdır. 

Belki bln kişi yiyor, l('iyor, sarhoş o

luyordu. Nitekim gecelr:1in on ikide 
otelime dOnerken yolda. rasUadığun 

Almanlar blribiriyle kont1'fuyorlardı. 

- On beş içtim. 

- On sekiz i('tim. 

- l.~irmi içt.bn. 

Bwılarm kadeh oldutunu sorup 
öğren.mi.ye lüzum yok.. 

Bonlan duyduktan sonra. dört kat
lı binada günde 50 bin Ut.re bira. sar
fedlleceğine beDim d• aklım erdl 

işte bu birahane Münilııli Alman~ 

ıarın &oplaniı yeri ve randevu me
k:i.ıu imiş. Akşam fa.brtka.da.n. işin

den1 bürosundan, dairesinden çıkan 
dti:kk&nını kapı:yan her Atman bir 
kere oraya gider, on, on bcs kadeh 
bira. lc;tikteıı sonra evine cidermlı:;. 

Bu bln.haney i hariçten &örenler 
llendllerini birahane karşısında. de
lil, bir müz.ede u.nnedt:rler. Çünkü 
bu bina.~ biranın tarihine yakın blr 
maziye malikmiş. Şöhrl'ti bundan ı~ 

leri &'ellyormu!f. 

Üst. kata ını'? Neden? 
- Orası kra va.tlılara. mahsustur. 
İlk defa olarak kravat ta.ktlmıy:ın 

bir yerden kovulu._vordum. İkinci ka
ta. çıkt.Jm. 8\r salon .. Yan tarafların
da iki kü~ük kapı. Ayrı ayrı salon
Jar .. Htnca hını: dolu idi. Buradaki 
ma~aların boyu biraz •laha küçülmüş 
ve yirmi.şer k~iUk olmuştu. t:Jstl~rin-

Finlandiyada Vergiler 
Arttırılıyor 

Kureyş fedaisinı, huzuruna ge -
tirtıi. Bizzat isticvap etti. Genç 
Kureyşli hıçbir şeyi saklamıya -
rak, her şeyi açıkça sÖ~'ledi Ve 
sonra. Resulü Ekl'emın ayakları
na kapöntp hıçkıra hıçkıra ağlı
.varak: 

- Yiı, (Muha.mımed)! ... Senin 
yüzünü gördükten ve senin se
sini işittikten sonra, ne kadar bü
yfrk bir cinayete illet olduğumu 
idriık edebildim. Şu anda kal -
b;m, nedamet ateşleri içinde ca
yır cayır yanıyor. Evvelii bana, 
mübarek dinini telkin et. Sonra 
beni öldür. Hiç olmazsa ahirete. 
imansız gitmiye:vim. 

Dedi. 
Resulü Ekrrun Efendimizin, in

sanlara şefkat ve merhamet his
lerile dolu olan kalbi rikkate gel
di. Cürmünü açıkça itiraf eden 
ve duyduğu nedametle İslamiye
ti kabul ey !iyen bu genci serbest 
bırakarak ona dokunu im aması -
nı emtetti. 

(Amır, bir müddeı Mcdineck 
kaldı. İslamiyetin felsefe ve hik
metine dair Resulü Ekrem Efen

]" de 

Helsink.i, 26 (AA.) - Ka.sanç ver
Ii6lni yüzde yirmi, sermaye vergisJ
ni de yüzde elli artıran bir kanun 15..
yiJıası parlamentoya h!'\1dl edilmiş

tir. 

ke)ye avdet ederek, orada İsla
myetin ıntişarına çalıştı.) 

(Bechr) za~eri·nden sonra, ar
tık İslamiyetin va2'iyeti büsbütün 
değişti (Hazreti Muha.nımedl in 
üç yüz kişilik bir ordu iıle indir
diği kahir darbe, Kureyşlilerin 
maneviyatını hurdühaş etmişti. 

İslamiyetin böylece kuvvetlen
mesi, aıyni zııan~nda yalı ud1'Jere 
de dehşet verdi. Yahudi Ulema
sı, (tevrat) ın haıber verdiği (Son 
peygamber) in (Hazreti Muham
med) olduğuna artı.k kat'iyyetle 
kanaaı getirmişlerdi. Fakat, Haz
reti Muhammedin neşrettiği di
nin, kendi dinlerini •küsufa uğra
tacağını düşünerek büyük bir te
laşa .girmişlerdi. 

Yahudilerden bazıları, muhte
lif sebeplerle - bilhassa mal ve 
istikbal endişesile - ihtida ede -
rek İsam dinine geçnıiye başla
mışlardı. Bu vaziyet, yahudi üle
ma ·ve rüesasının telfış ve teessür
lerini büsbütün artırdı. .. Fakat 
Ya!hudiler, Kureyşliler gibi, müs
lümaıılara kar&ı silahla mucade
leye girişecek ·vaziyette değiller
di. BunJardan bir kısmı, (Metli-

AKİL BALKAN (Yıldız) 

- Memurlara en miisall şera.llle 

az masraflı, çok mikdar ve .külfetsiz 

merasimle maaşlan nispetinde para 

veren müessese banclsldlr1 

- Maalesef nakden teclJyatta bu

lunan bir müesse&e yok tur. Maaına

t.lh Sümer Bankın Yerli Mallar Pa

za.n mal vermek1edlr. 

HALUK RA.UİZ (Fatih) 

- Vo a.yhklarm yoklaması ne u.

man bit.er? 

- Yoklamalar l~in müddet ki.nu

nuevvel başına. kadardır. Maamafih 

ondan sonra d~ yapılır. Ancak yok

lama yapdma.dan ma.aş alınamıya

cağı için bir an evveJ bunu ihmal et.

memL~k lizımdır. 

1 Fofoğraf 1! hl illeri 1 
j l iio lt ;;! raiı:ı iönderı; z 

kim c!C:ulunuı.u söyliyelim 
M. O. (Trab

zon) - hı k:.ı.lp

n bir tip. Dıkkat 

ve intizam hassa
sı kuvvetlidir. Ar
kad2'şh't·ı araı.:ın

da. çok sevilir. İ
yi bir ail'" erke
ffdir. Dedikodu
dan bo~lanmaz. 

Kendi kendisine 
çahşmayı Be'ver. 

HÜSEYİN 

GÖZGÜ (Kara
gümrök) - Zeki 
bit" tip. Muha.ke
mesl kuvvetlidir. 

Dikkat 

!uladır. 

ha -sası 
Ancak 

hentiz kü('üktür. 

Ebeveyni ~"u

lun zeki. dikkat, 
intizam h:ts<ı~J9-

nnı tr.rbih i(ln 

dikkat rtmrlldir. 

* SEYFİ KA-

NATSIZ (Pan-

ıraltı) - Hoş soh- ' 
bet bir 2at. Arka

daşları arasında t 

,rüzel fıkra anlat~ 

ınakla tanınmış

tır. 1-la.ya:tın bir 
neşe ile gccme
slnt'" taraflardır. 

Zekidir. Fakat 
kendisini ık.eder

den uzak tutar. 

AbLI" 
Nezle 

Başta. bir ağrı ve burun deJlk.le

rinde bir gıeıkama h~dllir. Burun 

evveli. kurur. Sonra berrak ve yakı

cı bir mayi akar. Burun etrafı şİ!j· 

kjn ve k.ırmııı bir manu.ra. alır. 

Gözlerde suJanma~ vücutta kınkhk 

\.'f" hafif hara.ret ıörünür. 

Tedavisi için hafif bir müshil iç

mek, aya.iı liiıeak banyoya koymak 

faydahdır. 

Onda bir nispetinde mantollü klor

form koklamak da faydalıdır. 

miyeti altında ıicaretlc i.ştigaı et
mektelerdi. Diğerlerı de, yine Me
dine civarında, etraflaırına, kale 
duvarları çekilmiş köyleı'e ve çift 
Jiklere ç<'kilmişlerdi. Buna bina
en Yahudilerin kuV\•etleri dağı
nık bulunuyordu. Bu dağınık kuv 
veti toplıyarak İsliian:l.arla müca
dele ve mukateleye girişmek de 
güç ve !00like1i bir iş teliı.k·ki edi
liyordu. Buna binaen Yahudiler, 
Müslümanlara ve bilhassa Resu
lü Ekreme karşı alenen husumet 
göstermekten çekiniyoı-lar.. An- ,. 
ca·k, isliımiyeti ve Resulü Ekre
mı tezyif ederek halkın gözünden 
düşürmek ve ıböylece de . İsliım 
kütlesinin kuvvetini kesretmek i
çid sinsi teclbwlere müracaat edi
Y'Oriardı. 

Medinede i,kame\ eden ( Usmiı 
bin ti Mervan) isminde bir yahu
di kadını vardı ki, bütün o mu
hitte - ve hatta, (Mekke) de bi'le
maruf bir şairdi. Bu kadın bütün 
şiirlerin~ (Hazreti Muhammed) 
ile ehli isliımı tezyif ve hiciv eden 
mevzulara hasretmişti. 

Yine Medinenin (Beni Amr) 
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Edebiyat Münakaşası 
• • 
Ismail Habib'e ikinci 

Bir Cevap Daha .. 
Muharrir, Edebiyat Tarihçisinin 
Veni Birçok Vanhşlarını Buluyor 

r::: YAZAN: =:-J 
l~İF HUL~_( 

C'llmlıurlyet pzeleSlnln :t3 teşrini
sani 1939 tarihh nüshasında çıkan 
makaJenizdc yazdık:Janma eevap &eş
li.il eden kısımlara t.enıas etmeden ev
vel şu noktayı tespit ecleyim: K.tt.abı
nı:ı. birincisi 1340 tarih-inde «Türk 
teceddüt edebıyau~, i.k.lnch,; 1932 de 
•Edebi yeniliğimjz-,, Üf;'iincüsü 1937 
de yine «Edebi yeniliğjmiz.b adıyJe 

üç defa tabedilmiştir. Blnaenalt":yh 
cF."\.'Velc.e öyle idi, sonra ta.s.ııih eiiını; 

evvelce yoktu, sonra. na,~e ettim• cl
bi itira:alarınızı bertar&f etmek içln 
bütün sôylediklerim eseı·inizin 1937 
tarlhinUc Renııi kit.apel-·İ tarafından 

yapılan ii~·üncü ıablna istinat etmek
tedir. Bu nokta böyle"e ~pit edildik
ten soııra. söze başlıyorum. 

1ta.nh!>larl bizzat bulduğunuzu ve 
benim ı;öyJediğim gibi, bU-!Jlan Ali 
Caıup, Yu~uf Ziya ve saireuin g:ös
termediğni ı;öyhu·onsunuz. Ben ybıe 
asrar ediyorum ki, bu yaııhslan biı.

ıa.t k:endinw. bnımudınıı.. Bonll ispat 

eden dehJ de şudu.r. Edebi 3-'eniliğı

nuz.n 1937 senesi tabının 542-3 ün
cu sa.yfalnnnda. MU!-itafa ,_ iha.dın 

Metinlerle n)unsır TurK pdebıyatı~ 
hakkında bir melli.iye varılır ve ora
da ..:mu.:ı.sır edebiyat.ınuı. hakkında 

tct.kikalın bulunm.tk isLiyt".nler ioil&. 
o kita.biyat kt!-mı hakiknten ç-011: fay
dalıdır ve mü~Hlfi irfanınuz namına. 
tebrike değer• diyorsunuz. Bura.da. 
Jki mebele var: Ya bu Y.:iiap hakkın

da. söyle.tiklerini:t yalnız bu kltabl~ 
yat kısmmı şöyle bir karıştırarak 
yazılmıştır., bu takdirde h:ıkkıncb fi

kir beyan ettiğiniz eserleri iyf(:e ve 
dik.ka.tle okumuyorsunu2, blnaena
leyh katiycıı bir edebJyat tarihi ya· 
z.ama~IZi yz;.hut da, kitabı tama.
men okulla~unu.ı halde bu yaohşları 
görmediniz, bu da benim yanlışları 

bizza' buln1adlğuııı., arka.da~ıarınız

dan ökrendiğiniz. hakkında.ki fikirle
rimi teyit eder. Her iki ibtlınal de e
debiyat tarihi )'azan bir khnse olarak 
hakkıoızda. bayırlı deilldtr. 

C'enap ŞahabetUniıı ı.ikretUğim 

mısra.mdaki ya.ııhş zanneUijint:ı ka.
dar ehemı.niyet.sJz değildir. Arap 
ha.rılertni arhk hif' bilmiyt-n Usc ta

lebesine ~ir il~ şiir, ve wnune11'nun 
ma.nz11melerde g-eren .şiT şckJJ ara
sındaki farkı iyice ıöstermlye, ve kl

tabı.nızı da. tashih ederken bu türlü 
tertip yanhşlart tizerlnde ısrarla 

d11rmıya mecbnrsunuı. Be.o hu.ta g-ös
terlrken fara:z:a -<gelmiştir keJimesi 
niçin gaJmiştir şeklinde çıkmJŞ.» de
medJDL Emln olunuz, kiıabmızda bu 
türlü yanlışlar pek coll.tur, b1wtan 
birer birer saşmak lüzumsuzdur. 
Çünkti, veılıı bilmek kemalf"' delıilet 

eimNliii gibi, bu yanlışları KÖSler

mek lle ilim ve fazJ'a delalet etmeli. 
«Bu yanlışları siz bnlma.tluııı, ar

ka.daşlar10J2ın yardımiyle buldunuz» 
söıııilme cevap veren kısımı1a benim 
okuduğumu anlamadıfımı söylüyor
sunuz. Bllilıfs gayet jyj anlad1fımın 
detlllerl şunlardır: 

1. l\Iakalenizde Halit Ziyanuı «Kırk 
yıJ kitabuun ge-çcn sene nesredlldi
flui \~e binaenaleyh on yıl evvel ya
ulmış Jdtabmı:ıda bundan nasıl is
Ulade edeceti.nizi soruyorsunuz. Ev
veli, k.itabuıwn son tabı 1937 de, 
Ballt Ziyanın kitabı ise, beıJ cUt ola
rak 1936 da (ıkmıştır. Saniyen, Kırk 
yıl ktlap halinde ~rkmadan önce "Va-

hll<li şair va·rdı kı .. bu da islii -
miyeti tehzil eden şiirleri!e, isliim 
dininin intişa·rına mani o:ılıınavı 
kendsine iş güç edinmişti. · 

Bütün bu muzir telkinler, İs
lamlarla Yahudileri arasını aç
tıkça açıyor, iki ilin ehli arasın
daki husumet. arthkça artıyor -
du. 

Resulü Ekremin hicret <buyur
duklarından sonra, birden<bire 
kuvvetlenen müslümanların kor
IJmsundan, yahudilerin teklif ve 
akdettikleri dosth.k ve ittifak mu 
ahedenamesi, yavaş yavaş kıy -
metini kaydediyordu. Ve Yahu
dilerin, sakin o1dukları köy ve 
kaleleri tahkiım ederek, el altın
dan sfüıhlandıklan hissediliyor
du. 

(Bedir) sahrasında, müslüman
ların kazandıkları galebe ve za
fer, yahudilere ıbi•· hayli dehşet 
ve endişe vermekle beraber, bun
ların arasında bulunan .bazı cür'et 

' kanlar, isHimlavla mücadeleye gi-
rişmek hislerine kaıpılmışlar, bü
tün Yahudi muhitlerind~ tahri
kata baŞl<ımı.şlardı. 

JtJb ve •Cmnburiyeb caze&elerlnd• 
tefrika edilmiştir. Edebiyat tarih• ki
tabı :Yaz:m)J'"a kalkışan bir adam -i
raşbit ilim ıJUbeslne ait. ne~riyata •ü
nü rinöne lak..ıp etmek mecburiye
tindedir. Tefrilıaları pek ili oku7a
bUinlln.b, ve o f.a.lldirde görürdönüıı: 
kt, kltabUUZJn bütün diier kısımları 
g-ıbl, Serveti fünun edebiyatı b&hs.I 
de pek üstün körü yauJmıştır, edebi 
eserleri okumadan edebiyat tarihi. 
yardıfuu:ıa C"Öre, BaJU Ziyanın hitı
rai..lMtıdan bu zaafınızı suteta kapa

tacak maliıınat çlkara.biUrdiniz. 

2. Yine ısrar ed1yorum ki, lüml
din EşberlyJe Comellle'ın Horace'ı 

arasında mÖ..flasebet yoktur. ili.midin 
telif ve terc:Ume hey•eımce yapılan 

Eşber ta.hına yazchğı mukaddemeyi 
makalemi yaunadan QOK cvve-1 oku
muştum. Bana. bl.zz.ai esırfn ihn.i bir 
ıa.hlıliyle değil, ili.midin şebadeU1le 
cevap vermek ınrseleyi lehinize haJ
Jrt.miş olduğunuza. delaıec. etm~ E

debı eserler hakkında en kuvvetli 
şehadeti blu:a.t eserbı içine tamamiy. 
le girerek bulabıUrslniz. J\'lüelllfi.n 
eserjne dair s.öyleditf sözler arasında 
itimada J.ıi.Jik olanlan oldoiu gibi, 
olmıyanları, ve biı;i ıetıdklerLmi.zde 

şaşn1anla.n da. \1ardJr. Bu sonuncuya 
dair vertteiim iki ml~alden biri biz
zat HimJdın sözlerid1r; ikineJsi de, 
İng-Hiı şairlerinden James M.acpber
son (1138-1796) un Kurunn Vüsta 
halk edebiyatı mahsullerinden vifou
da ~eürdiğ-1 ı,Urlerinl Ossia.n adlı ve 
IX uncu asırda. yaşamış bir şai.n! f. 

zafe etmesidir. Edebiyat tarihi me~ 
st-Je1eriyle uira.şan ilim adamlan 
U.lklklerlyl• Osslan adlı bir şairin 
meve.rt olmdrlını, ve bu şlirlt'ri 

~facpherson'un biz.zat vüf"oda KPtir~ 
dli'inl ispat ettiler. 

Hiimidin bu şehadetinin Jt.:Şbcrle 
Hoı·acc aras-ntda bir yakınlık bulun
duğuna dair bir vtsiha kıymetini Jıa
iz oJma.dığına ıe-liıı.-e, Namık Kema~ 

Jin Eşberin Bor~e'dan almdığ-ıoı 
söylemeitc başka bir kasdi \'ardır, 
yah11t da. böyle bir münasebet tasav
vurunda aldanmıştır. Kasdi vardır. 
cünkü Naouk. Kemal t:Edeblyat.ı ha
kikiye» taraftan olan kendini ve aı•w 
kada.şla.rını, «Edebiyatı fa.side veya 
atlka» tara.ftarla.rma - Bb.e naaaran 
si2 de •Edcbiyab fiside vey& aıika» 
tarafları sayıhrsm1.& - karşı, eserl~

rinin mevzulannı şarktan deiif. &arp
tcn alıyor diye göstermekle. Ytni e
debiyatın zaferi Jcln en kuvvetli de
lili bulmuş oluyordu. Demek ki, İs
mail Habip Namık Kemalln arkadaş
larının bau eserlerini niçin bti.yüttü

fönün, Him.idi lüzumundan fazla. şi
şirmesinin sebeplerini bilml.l·or_ ha&

ıa Binıidln Eşber mukadd•mesinde
kl etimle.de üstadının bu iJUfatıoı ka
bullendliinl anlatan imayı dct. sö.ke
miyor. Aldanmışltr, çünkü Nanuk 
Kemal 1299 seneslnde (lıka.n bir 
c.bidlsei edebiye» möna.sebetl,yle Ab
ılülhall Hi.m:Jde yazdıiı ıneşho.r mek
tubunda (Nümunei edebJ~·ab Osına
niyl'", S. 518) rnevcut: «Sen t.arih de
d.ifimiz ummanı :ıulmeUn iimakı ha.
fa.sına gir! Bbe (E~ber) gihi kitap

lar yaz! İı..kenderin ahJflkından bü
;yiik ablü t.asavvoı· ve tasvir Pt'• 
diyerek evv~lce yaptığı hatayı - bİ
lttek veya bilmtyerek - ve artık 
Jlorı.ı.ce'la. mllk.ayeseden balıse&mlye
rell: tashih ediyor. Maama.tlb1 yine 
tekrar edl,yoru.m, E.c;:berle Horace a
rasında. müna.se~t )'oktur. Jo.:<;;ber 

mev:1.uu İskendel'naınelttde.n alın
mıştır. Bunun ispatı öyle bir iki ma· 
kale lleı bir Jki cümle ile anlatıJamı~ 
yo.ca.fı &ibi, İsmail Habibin gösterdi
fJ g-ibi yalancı .f&.hftle de j~t edi
lem~ Bana «ıaf :ya.pıyorıt, derken, 
kendisi de edebiyat tarihi bahlsle
rlnden zerre kadar anlamadığını a
fıi:a. vuruyor. 

3. Edebi tenkit hakkında bakın M· 

ler söylüyorsunur: «İki nevi edebi 
tenkit vardır. Biri umumi •ayeler i
tibariyle yapılJr. Diğ<'"rleri tert ve 
mua.yyrıı bir eser hakkında yapılır 

(1937 tabı, S. 544 )» Edebi lenkldln 
ne olduiuna.- dair yazılmLco herhanrt 
kitabı karıshrırsanız karıştırınız, e
debi tenkidin iki türlü ohlulu hak
kında bir tek kayıt bulamazsınıı. Ta
rifi kısaca '(ludur: Edl"bi rserter hak

kında bükiUn vermek. Arkasından 

da bu hükmü \."erecek klm<;("nin mt~ 
ziyetleri, hususi vaziyetleri anlatılır. 

İsmaJl Habibin hafa!fı sa.dttr bu Jia· 
dar drJiJ, edebiyat nazariyelerine a
it klta.pJa,rı da bo bahisle mütaJea e
diyor, \'f' mekteplel' tçln y:uılm•• 

(A.rka!ı.ı 6 ınf'ı ~a"fada) 
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L • k M B • • •!Fener Stadı 
ı ... aç arının ırıncı Karaoümrük G. Spor 

Devresi Dün Nihayetlendi :l:::'".!::.~=-~ 
Futbnlümüzde Sulh Mükafatı 
Eski Bir Sporcumuzun Göster
diği Y o1, Bir Çare Olabilir mi? 

Sadun 
Gıin görmüş, tecriibe(i bir sp">r

cu ı ,., lyiLği de şur~da ki, hem 
sı;..r ya.ıımış, hem spor yaptırmı~. 
bırQOk ı;ıençıer yetıı;tırm,ş bir e
mek.ar. Talebelik hayatımız -
li.an tan.şır ve sevişir.z. 

Bir köseye <,;cldmış, bır gaze
tenin spor sütununu gouiım geçi
riyordu: Baktım gülumsuyor. A
W<.adar oldum; 

- Enter"""'1 'bir şey mi 1 De -
dim. 

- Beden terbiyesi İs 1 anbUll fut
bol ajanıığuun mu.sabak.a.arda.K.ı 
fena hareketlerın<ien doıayı ce
zaıandırJan fu<oo.cülere aiL teb· 
ligA/IJ. okuyorum, dedi. 

- Lazım a<>gru.>U. •• Uzun bir 
fasıladan sonra son zaman..ard" 
bir ıki maç seyr-ıtim. Dıyebı.ı
rim ki, e;k.ı hamam, Eski tas ... Yi
ne kasdi tekme.er, y ,ne ha.K.Eme 
karşı ke,i:meler, yine bir.bırıne 
kiıiurler ve saire göze çarpıyor. 
Herhalde bu cezaıar.n bu gibi 
hareketleri Önlemek hususwıda 
bır te6iri oisa gerektir. 

- Ümit edJl.<i.ğı kadar değil 
Bu ceza.ara c~n o h.areke~'-ıt;r, 
şenin de farkına varu;ğın gibı, 
dev&m edip gıdıyor. 

Galip Savc~I 
şey, k:üp :iıda.recLerinin sporcula
r.nı iyı ç.ı:.1~tınna.ı.arı, oru.arın sa
·halardaki ten.a hareked.erinı hiç 
bir zaman miisamaha ile karşı
lamamalarıdır. 

.H~tt.'i W?şkı.lat tarafından ve
r.len ceza..arıon ·bile az QC>k bir 
tesıri görülmesı, an<:ak bu oe-ı:a
ları gören sporcuların klüp ida
recilerı ve aTk.adaşlan tarafın
cian (Klübü uğruna mağdur ol
muş bir kahraman!) telakki edil
meme.erile kabild;r. 

cDıl!er bir çarede, ilk bakış
ta far .p görünebı!ıirse de. mıika
fat ta olabılir. Evet, dedığin g.bi 
ben bir çok sporcu yet.,tirciim. 
llunlardan bir QOğurıun iyi yetiş
mesinde acı söz ve ceza kadar na
s:hatle, tatlıl.kla hareket e:.ınenin 
de rol oyruıdığ•Jlı gördii:m.. 
•Şu halde as:aba. ceza usu.'ümü 

bırakmamakla beraber, mükafat 
usır. Ü de bir çare olamaz mı? 
K:üplerin en büyük derdi para 
sık:nt.sıdır. Teşkllat, isterse i'.e
ride teşm.:J e' mek üzere, mesela 
simdilik Ankara, İstanbt:Pl ve İz
mir lik nuıclannda, miLi küme· 
müsabakalar nda tamam.le bita
rai birkaç müşahit bulundurma
lı. Bunların vereceği r.apor:ara 
eö:-e faraza Hk maclannda en tiü
rüst ovn;yan, usul ve kaidelere 

Birinci 03vre Sonunda 
Klüplerin Kazandığı 

Puvan!ar 
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riıı,.veti itiya,t ·haline ~tiren ta
kımın klübiıne sene sonunda beş
yüz Lra, mi..li kümeniıı> bö}".e bır 
takım:na da bin lira mükafat ver
me.i. Öyle zannediyorum ki, klüp
lerinin mali sıkıntılarını karşrla
mak iç:n Ç'-l"Jlınım' kfüp idarecile
r: kii;~lerinde bir hayli gecLk ~a
pıyacak bövle bir yardıma nail 
o'.mak :.;in müsamahadan vazge
Qeeeklerdir. Beden terbiyesi u -
mum müdürlüğünün bütçesi böy. 
l<i bir şeye de rnüsa:t 1ir.• 
Arkadasımın bu f'kr'nö, oriji

nal olmak:a beraıber bu yaz:ma 
mevzu yapmaktan kendimi ala
madını. 

Sadun G. SAVCI 

- Peki, sen seneıerce spor ida
reclııgı yaptın, bırço.1< gcnçıer Y"" 
tiş ıro.m, onların rwıi ruueııer ..ni 
de aaha ıyi b..W-.sm • .3ana go..e 
bunun sebepier;:, örueıne çare.eri 
ne.Erdir? 

- Hence, tecrülxterirne daya
narak soyıü.yorum, sporcuların 
dı.ı tist yet.oŞme.er.odc, yanı lngı-

ünkü Maçla 
1.:uenn an.ıad.ığı manacıa bedenen B "kf B k 2 o V d • 
O.xlUgu kadar rllhan aa •SpoICUo 1 eşz aş • e g OZU - J en l 
o.ıııoıımelerınde en buyuk vazı- 1 
fe 'i>' mes'uuyet k:.uoııere, k.ıup GıiDun en mlihlm maçı dün Şeref yoll11Sı>Orla Altınordu J'&plılar Ye 
iaartcileruıe ve hatta Juup arka- atadı.ada BeıtJr;:Lafla Be:rkoı. ans1Dda maç tamamen Be1oi'lusporun hjki-

~-arına teovcccüh Eder. 1 eldu. Takımlar .. ha1a ~ca Be- mlyetl allında 07nanarak 6--0 AIWı-
cK.ı.ıpler bırer ai.ıedır ve spor .ıı<taşm e.ıı mühim üp e1uncu-, 

teşki.i.tı o !ıı.~lerden meydana Haklu, Hüsnü. Fe7sideo mahrum ol· ordunun maflüblyet17le bilU. 
gennış bir cemiyetin nazımıd:r. clııiu .-öruldoi --o--
1'/a.>ıl aile tOCO•)~• Otll'-O•ll '"" İlk hücum Be7l<o•da ldl Beyl<onn Taksim Stadı: 
ya noksan olan bir fovt, ceınıye· Lırılan bu hücumunu birkaç hücum 
ti iuare eden ..,. •ara.luı<lan k<>lay l&klp eııı. Bu arada Beyko.ıuıar bir 
kolay yo.a -ııetıri..ıemez veya yo.a rırsaı da ltaçırclllar. Bllh:usa TDran • 
ge ırum.e.i bir taktın zarar.an Beşiktaş müdafaası lcln tehlı.ke ohı-
Vc .giıçıuberi mucip olu.rso., k!UP-1 yordu. Be:rkozon hiktml:reU 1lrmln
lerır.oe durust..üğe Eı.ışı.ınımıy an cJ dalkka:ra kadar devam t"ttL Ylr
sporcwar da Spür cami~ı ve o ' minci dakikada bir Beşlkta.f hüru-
camıay. ıdare edeı> teşJtil;it ıç.n munda İbrahim .-h•l h;r ırurll'ib ı.c;. 
bır başağr1'iı olur.ar. teden ilk Beflltlat rolünü 7aptı l"lr-

• Şu haw.e bence ıık vaz:fe, teş- mi ılaklkalılt hiıklmlyette &'•len lır-
kiiiltLIWl evvel luüp idarec.aer.ne sallan ratmen sol tr.a1dedemi~en 
duşer. E'akat baz> kı.u.p idarecı • Beykoılular bu ini &'Olle dorhal hi-
len bu g!bı hareket.eri, açıkça klmlyell Betlklaşlılara lerkeltııer. 
tarafıar .ııorünmeseler bi:e, gos
tera.k.ıeri müsamaha ile .te:şvı.1<. e
diyorlar. 

•Müfrit klüpçfilük hislerı bes
liyen k..üp arkadaş•arının da sa
h<Uarda goril.en ıena harekeılere 
mühım b.rer iımil oııciuldarı şup
hesizdir. 

•Kıup idareıcilerimn ve lclüp 
arka~ıarıımn ·bu hususta zaaf 
gösterme.eri hem spora, hem de 
iküı plerin kendı.erıne zarar 1ı ol
ma.iı..adır. 

,Bazı kimseler de spor bir mü
cadelodir, mücaode.e yumuşak ol
maz, serı oıur z.hniyeliıe mese.a 
k r.cı, tekmeli oyun oyruyanları 
mazur ~örmek yo,unu tuiuyor -
lar. Evet, şüphes.z kı, futbol mi
nı miııi kızların oynadı{(l komşu
m1caf r oywnu g,tıi çit kırı!dım 
hır oy..ın d<grJd.r. Sert oy.nana
b.lir ve hatla ı;ert oynanma.ı<lır. 
F:ı.:~t hıçbir zaman ı;erı futbol; 
dü iışt, kaba ve nezakets.z fut
bol demek değıldir. Futbol kai
de.enne uygun sert tir çaııpışma 
ile karş.<;IDJ.ak:nm canına kasle
cicı·~ ı ına.irilen kaısdi bir tek
me ara .rı.da çok lark vardır. 

.et-çen ı;ene Fenerbahçerun yıl
dôr. ~munde gelen bgı!ıı.z futbo.
cıi. r 1-iç le hafif ·bir futbol oy
namıyorlardı. Fakat bu sert o
yund.ın gozü.miıı ve =vkim.z hiç 
inc.runea . Çunkü harekellen a
cize~ n dogma bir kast, kan;ısın
ıd· nin üslu!liüı;ü.Iı<k>n müte -
oye_Jı bır garez eserı değildı. 

·Tekn ciı oyunda faza aczin 
de bu uk dahli vardır. Dikkat et, 
kı;..,di ohrak tekme vuran;ar u
tr.umlyetlc ıdmanı noksan, ncie
ai kıt fu:bolculerdir. 

•Hilıasa ed~rsem, teşkılitın ve
receğı cczalardaa daha müessir 

l:r:ykoı: hücum hatta hlicum:Jarını tek .. 
rar sıklaştırdı. Fakat bir miiddel 
sonra J"lne oyuna hıiklm elan Beşlk
tqhlar devre sonuna kadar Beykozu 

ta•7lk tlUlor fakat netlee detlşmedl 
.., deVTe 1-0 Beşiktaş lohlne bitil 

hinci deTR)'e Be7k .. lular !>Ok 
eanh batladılar. Ve 07unu Beşlkbf 

JllSJl sahasına intikal elllrdller. 15 in· 
d d.ak.ik.aya kadar devam eclen ba 

haltimJJ'ele ratmen sol çıkanımacb
lar. 31 IDCI daltlkada bir Be-tlklat lııi• 
cumunda iki müdaflln arasınd.an 511'• 

nlan Şeref Betlldaşa lklnci bir .-.ı 

d:ıba kuandırdı ve maç ela ha snreı.. 
le il-O Beş.klqm sallblyell)'le bü&L 

l opkapı • ~asımpaşa 
2 3 

Beşiktaş • Be7k .. ma<ından ..... eı 
KaSJmpa,.. - Topkapı karşılaştılar. 

Takl.Dllar nhara tam. kadrelari7le 
çıltmışlardL 07Wl Tankın lıalt•mllkl 
altında b,_.ladı. bk daUatar Topb
ııının hilı:lmtJeU allmda re~ll. ZO hı· 
d dakikada Cemal ilk Kasım-

coliınti yaptı. Bunu çok reçmeden 
Cenıaı;n flrlldltleD 7&Pbll ikinci l"OI 
takip etti. 40 mcı dakikada Topkapı-

Jılar da bir l'OI kazandılar ve de\lre 

ı-ı Ka~ımpaşa lehi.ne bfttt. 

İkinci devreye daha canlı başlan
dı. 10 uncu dakikada Topkapılılar 

berahorllk solünU J"&ı>iılar, 15 inci 
dakikada kornerden Selimin a7atlle 
bir l'Ol daha ka;ıa.nan Ka rmpqalılar 
:;abadan S-% pllp 1nldılar 

Beyogluspor • Altınordu 
6 o 

Far.erbahca Hilal 
1 

10 - o 
Taksim. s!:ıdmda C'lintin en mtihlm 

ve lıOD maeını Fenerba.hçe Ue Htlil 

talwnlan 7apm1!"1arclır. O:run Ftne

rln ortadan yapt.ıtı bir hücumla baş-

ladı •e derhal ııua.1 yan sahasına 

indi. Oyunun ilk dakikasından lıtba-

ren J!llil müdafaası önünde dolaş:ın 

Fener muha.cimlerl beşinci ve altın ... 

eı dakikalarda Mellhln yapı.ıtı iltl 
sayıdan sonra l'OI adedini fazlalaştu

mall teln utnfm17a ko:ruldular ve 

12 lnel dkikada K.ehllnln J'&Ptıll &'Ol· 
den oonra Basri de 2Z lnel dakikada 
dördilncil 11>tü 7apt1 ve dewe bma

mlyle Fenerbı hiluıııl7eU altında t-1 

blllL 
İltlnel de...., 1lne hııerlllttln loi· 

kiml)'etl alluıda 07DIUUJ'OrdU. 
Nlleltlm 1lne ı.e.ıncı dakikada K. 

Fikret., 5 fncl Ye Basrf &'Ol a.!'ft-dhd at-

llJ'.& ~kardılar. Hllilln müda.faa.sı bu 

.-oı 7aimıınuıdu idel& ııaşırmq bir 
halde iken Rebll arlı& arlıaya iki &'Ol 
4aha 7apau;ra. mun.ftak eld-L Yaşar 

ile AJ'tan da birer col çıkarmQ'a mu

nffak olarak m.ac 10--0 Fenerin le

hine bll.U. 

Davutpaşa • 
1 

A. Hisarı 
1 

Büyük maçtan evvel o:rnanan Da· 

'VUipaşa .. A. Di~n ara~nndakl OYUD 

çok çelin olmwı ve lltl laraf 1-1 be· 

nbere kalmı:jlardır. 

F. Yılmaz • 
5 

Galata Genvler 
1 

Günün ilk ltarşıl&fJJWJım Fener 

Yılma.z - Galata Gençler 7aph1ar ve 

oyun b~tan niha:reıe kadar Fener 

Ydmaa hlklml7etl albnda olarak OJ'

nandı ve mat 5-1 Fenc.r Tılma.:ı.ın 

lala.spor ara.sın.da yapudı. Karal'WD
rı.UuuJ.u ustun bir 01unclan SOW'a 
maçdau 5--4 1ali9 "lkuia.r. 

Gu.oiın ikinci maçını .:;ıad Tncan.m 
hakemhii altmda \' eta ile İsa.anbul
spor yapblar. Velaııın tam kadrosu
na mukabil i.sıanbulsporıular sakaL

lık dolayısı7le nispek:n zayıf bir I&· 

lumla çıluıuşlardı. İllt devre müt.U
bJ akınlarla. müteva:ıln bir tekilde 
seçil ve 11 inci dakikada Vefa Halt
kunn fahsi .-a.rreUyJe birinci l'Ohınd 
7apt1. L sporlular buna v~ devrenin 
son dakikasında penaltıdan yaptıkla
rı bir l'Olle mukabele ettiler ve deY
ft 1-1 berabe-re nlbayetlendi. 

b.tncJ dvreye Velahlar rüz:lr al
tında olmalarına raimen biıyük bir 
enerji ile başladılar. Ve üst üste 7ap
hkJarı akınlarla o:raa üurlnde h.1.kl
miyeU alnaya muvaffak oldular. Bu 
tlstüıılük Uçi.uıcU dakika.dan itiba

ren srmere YernuJ"e başlad.ı ve bu. Sl• 

rada Sulhi va.sılasl7le iki Te Daltlu 
..,,asatasJ7le bir •ol yaparak col ad.e· 
41.nl dörde çıkardılar. 20 lncJ dakik.a
da İ'ltanbulsporlulann ıatdan 7ap
tıtı ini bir akında DaJTi takımının 
ikiJıc •olünü çıkardı. Bu sayıdan ıon
ra 7eşll be,.azlılar tekrar rakip kale
~• lazylka başladılar ve lklı.I Sulh~ 

biri ~luhteşem vasıtaslyl" üç ırol da
ha 7aparak müsaba.ka71 '7-2 ~ \ ta.n

dılıır. 

Galatasaray - SUleymaniye 
9 o 

GüaÜD. son ma.;ı Galatasara7 ile 
Sulcyman.i.ye arawncU yaın.ıdJ. Ad.
nan AJ,.w ın hakeuu.tı alt.ı.llaa yapı

lan bu w.aça ık.1 1.;,u·a.1 da J.ıe..· UJU.40.

ki kadro.ı:.uyle çıkmışlı. 
Oyu.a. Galai..daraJ"uı bücumi7Je 

başladı. 

ı:,1.L1cymanl1e müİlaflleri Galatasa
ray akınlarına mukabclo- lç.n canla. 
başla ealqıyorl:ırdı. Onwıcu daJuka-

l
ı ya kadar hesaplı bir eldlde tatbik 

ettikleri bu mıidafu. Lanı .Y&Yaf ra
vaş bo:ıulnuya ve sara kırnu%ı m1ı1ha· 

l clmlerinin bücumlan far.lalı~Jlll)'& 
, ba.şıa.:ı~ 

Ve dene nihayet.ne kadar silTeD 
,J'lu hikiml:ret ~asında Cemil V:.lSl

ta.Wle uç, E!Şf&k ve Bodurl vasıta

ıl71c birer col :rapan Galalssarayh
lar devrey 1 5-0 blLlrd: ler. 

İkinci devrede de Galalasarayın 
hikimlyetl dt"vam •UI. Sali.hatttn ve 
Cemil va"iıtasfyle dört g-ol d ha Ç1ka
ran Galala-ıar:ı7hlar miisabak:ı:rı 9--0 
l'allp bitirdiler. 

Kuleli - Ma'tepe 
6 o 

Asken 11,eıcr arasında tertip edi
len futbol maçlarına dun yalnız Fe
ner st.adınd;,1. de\'am edilmiş ve Ku
leli ile Maltepe karoılaşmışlardır. Bu 
mae Kulelinin hlkin1i:ret1 ;ıltıuda 

&:'Cçmif ve lbltepenlıı 6-0 majlübl
yetı Ue bitmhflir. Şeref sdadırıda 01-
na.nacak olan Deniz - Il!lrsa maçı da 
uhanın batakllk halinde otma~undan 
tehir edllmlştir. Bu maç burtın Oi
lcdrn sonra yine Şeref sLadında rapı .. 
Jacaklır. 

Fenerbahçmin Ye:ıi idare 
Heyeti 

Pener1Uer diin k11ltlp lokallulnde 
fevkalade bir iopl&nb J'&pmışla.rdı.r. 

UzllD munakqala.rdan sonra 7eııl l• 
dan he7eltne şu ...... ı seçJmltllr. 

Relo Şliluil Saraçoilu, İltlnel reis 
Huan ıumu, Umumi Kaplan Zeki 
Rıza, Umamı lti.Up Jlamb:, Muhase
bed Hacı Bekir Ali Mahlltlıı, Asa 
Mnvaffalt, Himll Sanıcollıı. 

Fenerla 7enl lılıırecllerlııe ••'t'lll· 
falt17eUer dllertır.. 

l -·--<>--
Stadın Üçüncü Sayısı 

Çıktı 
Yeni iDii ara başlamı olan Sla4 

Sl>OI' mecmua.s.mın bqu.n iıçuncü u-
71Sl lnlltar el.mittir •. Llk maçlanıııa 

bir ayhk. tat.1 devresinden lstıfade e
den (Stad mecmuası) Galata!lta.ra.J', 
Fenerbahee, Bqlktaf ve Beyothupor 
takım1an arasında bir turnuva ter
tip etmltllr. 

l\ıJuftellt por haberleri ve ı:rncla 
bir münderecaUa intişar ~tmlş o\ı.n 

Stad mtcmuası tertip etmi1 oldutu 
bu turnuva hakktnda da uzun blr 
maliimat vermektedir. Stadın bu 
nüshasında Coban Mf'bmrdin 
renkli bir ili.vesi bulnnmaklacbr4 

----0>---

de 

A~man Takımı ltalyayı Yend· 
Berlln, !8 (A.A.) - İl&lya - Al

manya futbol macmda. Alman takı

mı ltat:ran ta1umtnı Uı:lye k.artt bet 
_,., ile aıailup elmltlh-. 

Üstüne!~ Durdu
ğumuz Dava 

(Baş tarafı 1. inci ""Yfada) 

l\Iubt .. li! rejimlerdeki içtimai u
suller, ferd;yetçi. ve collCctivb~. ba
ıeıı de her ık.ısiuiu muc!yle bir hall
ta olınu~tur. 

Bizdeki nı.ifus slya..~u, demokrat 
devJeUerdekJ usullere. esaslara da-
7an.ma.kı.adır4 Birle.şık ve d.:mokrat 
Amerikadak.J e&blara da benzemek
tedir. 

Bununla bersber, koruma ve ,.ar
dım işlerini Ca.mburi,-et. tUrkl:resı ve 
hukUmetl, eski devre nispetle asri 
ve yeni esaslara 1'0re tanzim eUoit, 

1 

.SA 

So yet Kıt' alarına 
Taarruz dild. 
(Baş tanfı ı. Uıci sayfad:ı) 

::;onra Rusyu - JO'inlandıya hu uU.unda vukua gı:-Jen h~di:selerdcn dolayı ken
dısine bir not ı tevdi et. ı,..W N\,lt.a.da Fınl ndıya hUkumetırun kıtaaunı bıt ... 
duttan 25 ltilorrıt>tre geı;ye çekmesi t.<a1ep edılmek!.edir 

l\Inskova, 26 CA.A.) - BLitün Sovyet ınerkezleri, Karelı'de Svvyet -
Fl~landiy• hududunda cereyan eden blJ.ıseyi w:un mütalealar ıUıve etmeden 
haber vermişlerdir. Bu hAdis<'yı cbir tahrik hareketi> olar~k tavsıf etm·ş
lt,;ı ve Mvyet kıt'alarının bu nevf tahrikAı..a mukabele etmemek üzere e
mir aldıklarından dolayı Finlandiya'ıla tarafından acılan topçu •leline u
kabelede bulunmadıklannı kaydetmektedirler. 

Bu akş3m B. Molotov tarafından verilen notada 1ı1hırı-n Finhmdiya ve 
Sovyet hükllmeUeri arasında cerE>yan eden müzakenler esna ında SoV)'""t 

bükü.metinin Rus hududundaki Finlandiya kıtaJarının mevcudıyetl teh1 ike 
teşkil ett!g!ne, Finlandıya bükilmetiııin nazarı dildcatlnl c:elbe7ec!;tl taarih 
edilmektedir. 

m~eni mlllellen!ekl esaslardan, u.- ' 

sullerden Ubam alarak 1enl ve b11-
1"iı.ııkU ŞeltJIDe &'elirmışllr. 

Tekkelerin, fmaretha.nelerlu 7erl
nJ, daha •en.iş, modern ve esash teıt

ldlal lutmwılur. Çocuk Eslrı-eme lef· 
klloitl, Jlk mck.&e,pluıiekJ ••da.sıı ço
cuklan koruma, dorurma, 7ok.snl ve 

Oksüz çocuktan muhtelit lqli ve 
mcccanl mekteplere kabul ederek 
yetişUrmek., Kızılay vasıtasJ,.ıe feli
ketzedelcre yardım, hastahanelerde 
meccani doiumJar 7apılmas.1, J'ahut 
bu gibi hasLahaneler tc L:.i, çocukları 
tedaviye mahsm hastahaneler mey

dana l'etirilmesi, beden terbı:rtsi teş
ıek..k.Wleri l'İbıi müessese ve usuller, 
Cumhuri7et bükü.metinin e.5erleridir. 
Bununla beraber, bu~kü lhtlya.tla
ra l'öre, buıünkü lçlim.ıl .Jardım lş

lerinJ, daha es&.!h, daha l'enlş te,kJ
lit.a ballamak, 7anlımlan daha. ~ü

mullü yapmak zararctıert önünde 
bulundufumu.~ da lnki.r edllt'me-ı.. 

1 
B. İrio Kokinen. btt notaya cevaben, htlldhnetme vazl7eti bitdı~-

ni ve talimat alır almaz ~1> vertteğini söylemiştir. 

ı=========================-=-~-== 

ı' Protestolar de. Dün Batan 
. vam ediyor Vapurlar 

Dotum davuı. doiı.nlan ,.aşatmak 
dava..ı;-ı, içtimai :rardım meselesi bir 
ihhsas ve tetkik mevzundur. Avro-

l 

pa olsun. Amerika ve Japon7a ol· 
sun. bu mc\.'X.UU çok [flemlşler, ~c- 1 
rübelere istinat eden te,kiklerloJ tat
bik s:ıha.ı.ıua koymuşlardır. Bunun 1-
(indir ki dotum dava.:;mı en başta 
ceırn dava tclikkt ediyor ve bugi.ı.n
kü teşkllltımula mıieueselerimW 

bu büyilk davamw.n ppıuda bıılma
dıiımız için J'eçeD makalemlıde &:Ö3: 

üniıne koydu.gumuz bab.slerde ısrar 

ediyor ve kendlmiıi haklı b luyo-
ruıı. 

BUJ"ünk.ü t~k'lihm17.:, )'ardım mü
esstsf'lerimis bütün bu h:tımai yok

suUukları ka.rşıh7acak yazlyette de

lillerdir. Tek bir ,ehlrde darülace.ze
J"l cenişletmek Ye bütün fakra. nru
retlerl İ!ltanbul bele-d yeslne yükle
m•k fct•m•k de d'liTU ol.mas Ye J:ale 
bir fı:yda temin etmez. 

Bn en baJla. ..-elen d'lvam121D ka
nnıhr.a.11tı lı:ln hültiımetin tşt derhal 
ele a1muı. halkımızın. bllha~<ııa 7P'n

~fnl,.rlm ·1:ın tok eömf"rt d'lvnnmaq. 
büyült şeh'rltrlmh~de d~riilattttlf'r 

brtedJ:re d0/:"11m mü~eselerl ltunıt

m:ı-.:ı, medeni dünyadaki e-ta lan rö
re mıicsseıseler vücuda cetlrllmesl el

bette ki ~ün lht;y:lcı olmuır;tur. 

Ş ÜKR iJ AH!llZT 

İngiliz TayyarJleri 
(Baf lanfı 1. inci ""7fada) 

cGarpte, ha!ıf topçu raalıyell ol
muştur. 25 teşrın.sanide Alman hava 

kuvvetleri. Şim;ıl denııi eimalinde 
İngiliz ku\"Vetlerine taarnız eımı.şl~r
dir Dün, hava kqif harekiıtı. Sbel
lılnd adalanna kl\1ar uıanm~tır. 

DUn öğleden sonra, düşman, Alman

ya'nın şiınali garbi.sine ulaşmak için, 
Helgaland adası Uzerinde uçuş yaP

mıya te~ebbi.ıs etnliştir. Fakat. Şimal 
denizi sahiline gelince hava da!i top

çusu tarafından püskürtülmüştür. 

Alınan tayyareleri hiç bir hasar kay

detmemiŞtir. 301 numaralı ileri kara
kol gemisi Büyült Belt'ın cenubun
dan çıkarak bilyük bır infil!ıklan 

sonra balmışlır. Tayfadan 16 kişi 

kayıptır. 

Londra, 2S (A.A.) - Stmday Dls
palch gazeteslnln diplomatik muhar

riri Alınanların müttefiklere karşı 

taklp edecell muharebe plAnuu ifp 

edebilecelt vaziyetle bulunduğunu 

ltaydettiltten aoıını swıtarı 7UJD&k· 
tadır: 

Bu pl1n geçen hafta Hitlerle ıene
raUeri arasında vuku bulan toplantı

da takarrür etmiştir. Şiddetli bir e
konomi, dcnız ve han muharebesine 

taratar olanların mCltaleası galip gel

miştir. Bu ltıbarla Almanlar garp 
<:<!phesinde büyük milcyuta bir taar• 
ruza girişmiyeceklerdir 

--0--

Romanya Başvekili 
(Baş l&rafı 1. inci "117bda) 

liaht sıfatiyle, gerekse iyi bir Rumen 
vatandaşı sıfatiyle> bütün vazifesini 
ifa edeceğini bildirmiştir 

Mtiteakiben söz alan Başvekil Ta
taresko, 25 ı.ene önce bugün Kral Ka
,;olun da aynı sıfatla ıı;enatoda ilk de
fa olarak makamııu işgal ett.lini ba
tırla tmıştır. 

' Bukreş, 26 (A.A.) - Ayan bu
gün içtimalanna başlamıştır. Es-

1 ki Başvekil Aşan reisliğıne seçil
-.ustir. 

(Ü."\Staratı l incı ı,a,,v!acıaıı 

çalışmak' aciır.ar. Manevra kabi
L:yeıi çok iaz.a kilçıı.ı< .anteıob;mır
ler Jnşa.sLe iküfa eaı.mc, .p uı.O 
ton,u .. ıaıue.oanırıer <ie yapıi -
maktadır. I 

hı cer \'e amiral Reodor çok sık 
müzar;.ereıer yapmaAta ve en .iO'l 
keşfı.:oıı.t:n ı.rr..Aanı.ara aa.r te.ıt:fon 
ia Kez..a sik sı1' goru~ek .. crur .. er. 
l:iıtA.r, o.ı.an bıLen ış.croen lr.gı..
teren1n mes'w o.OUJ;c;ur.a <1a..r, mü
tem-a.uı)en te.kıar &1.lıen naz.arı

ye saye.>ıncie, b.Laraf n1em.a.elt.et
ıer iızer.no.c, on arı .Ikr ... ınoen e
m.r almasa rr.euuur i..!CıE L. h oere
cerie t.z.z\ K ya.µrr.aK unt.a.n t.air. 

Paris. 2ti (A.A.) - Belçıka BU.yuk 
Elçı.sı, lıuküm.C:'te, abluka bak.kında 

bll' nota verıru;;tir. 
StokholM, 26 (A.A.) - lsveç bah· 

riye ~ Falsterbo açıklarındakl 

Aiman mil)"ın tarla.sının bi.ıhassa şi

mal ıStıkametınde genışletild iiru bil
<Lrm4tır Bu suretle Falsterbo'nun 
cenubunda 8 metrelik bir derlnhlt 
seyrı se(a.ne kapanmıştır. Bitara!lar 
end .:;e içindedirler. Almanyanın bu 
tedbiri İsveç hükiımetı tarafından 
derhal pro~to edilece-ktir. 

Londra, 26 (Huswl) - Neşredilen 

bir resmi tcbl:ğe göre İngilterenin 
harbin başlangıcından beri insan 2.1. ... 

yiatı şudur: 

Deniz harp filosundan: 1528 kiş~ 

ticaret filosundan: 250 ki l, hava 
kuvvetlerinden 370 kişL 

Kuvvetli tahminlere göre Fransız 
zayiatı bu rakkamların nısfı kadar
dır. 

ÇEMBERLAYN'İN BEYANATI 
Londra, 26 (A.A.) - Çember

layn bugnnkü nutkunda, Britan
ya İmpara orulğunun Aimanya 
ile harp h •• ınde b!lluııduğunu 
b.ldiren üç ey .u, tarihli nu kunu 
hat•rla.tıkcan sonra demıştir k.: 

O kadar zahmetle kaçınmak 
is'ediğom fe.5ket, nibayeı üzerı· 
mize çullat>dı. Avrupa sulıunu 
çok u;ı:un zamandanıberi ih.a.t e
cien bu tahakkıim siy aoetine bır 
nihayet vermek için dcıs !anınız 
ve mü tc:fık er.mızle b.ıze h.çbır 
şeyi unutlurmayan, Hıtlerin dız
gins:z ih.iras:na mut~ekk:rim. 
Kaderin tenı böyle bir karar 
vermekW?n siyanet edectğ:ru dai
ma um"yo.rdum. Fakat, vaktı ge
lınce ıbu karar kar~ıs nda ciaha 
faz,a tereaout edemtzıwn. .B.z
zat kend; hurriyeticrı.m.zın m<cv· 
zu bahsoıduğunu bil.yordum. Bu
gü.n, tam U haf.a >Üren harpten 
sonra işte size yenıxıen hıtaheo.i
yorum. Memnuniyetle söy .üyo
rımı kı, sıhha ... m ve kuvvetım, 
müstakLel zaferı.ınıze o.an una
nım gibı yerındedir ve sarsılma
m.fitır. Su noktaya emin olabilir
sı.n.ız ki, Aı.manlara imtısal etmi
yeceğız ve sizden ne kendi zayi
atmuzı saklıyacağ12 ne de size 
ciiişınarun mevhum zayi.aluıdan 
balı.>eaeceğız. Sıze •Couı ageau.;. 
ve •F..oyal Oak. ın ziyaını haber 
verıruştık, bugün de Ra-vaipmdi
nin ha.tığını luı!ıer a.dınız. Sizi 
h.,.. hadıseden açı~a haberdar e
deceğiz, hatta acı hakikatler mev
zuu bahso!sa dahi. 

Başvekil, bundan sonra Alınan 
harp usullerinden bahsederek 
nutkuna şöyie devam etmıı;fa • 

Hepin.i2 hiliyorsunuz kı, bu u
sullerin en son uncusu kara sula
rmıızda rastgele her tarafa yeni 
tipte maynler dökmektir. Bu usu· 
lün kendi imzalarını da taşıyan 
beyn.elmllet anla.şma!ara muha
lif olmasına ve İngıi.12 gemilerile 
beraber bitaraf gemilcrın de her
hava o.arak keııdileriıle harp ha
lincie bulunmadıkları memleket
ler &'ıal:sini öldürmesine hiç kıy
met vermiyorlar. Bu barbarca u- 1 
sı.ie müracaat eden: k bi.zi !a.şesiz 
bırakmak ve böylece boyun d
meğe mecbur etmek umıdınde -
dil'.er. Buna muvaffak olacaJda
rından kat'iyyen korkmayınız Al· 
man tahtetha.hirinın hakkından 
nasıl ı:eldikse miknatıslı ı,ıayn
lerin hakkınrlan da g eceğiız. Şim 

1 
dilık, ve birkaç .gemı zayi etme
mize ra~n, gemilerimiz liman
luımıza gınp çıkmağa devam 1 
eıbyorlar ve muntazaman da ede- j 
t,-eklerdir. 

<Bl!/ tarafı ı. lnol .. ,.ra.ıaı 
Barrtn.cton .. Coart vapuru bu sa• 

balı Ma.n.: denhinde bir fener cemlsl 
Ue müsa.dcme etmiftlr. İki •eml de 

basara uir&mışlu. 
İDsiU. bahkç11 Cf'aılern.la Yel'dlit 

matılmata cı>re blr A1ma.a LayJ&rell. 
bltrlp odllmlşiir . 

Amlrallık dairesinin ba aqam n..
n:tl.i! mahımala sor· 1586 ıoııtı.ııe
lult İsY~ bandıralı Boı.- 't'&Pa• 
ru batmqbr. 

J\lıııan lay)'&n:lerbıln. İnılll• hafP 
cemllerlne ş mal dentzlnde iki d"fa 
b.arruı; etUklerl vr ber ikisinde 
de, ble bir muvaffaklJ"et elde ede• 

meden püıı;:kiırtülduklerl, Bahr,:re ne
zareti tarafından bıldlrUmf'kteillr. 

Kopenhac, !6 (A.A..l - B~rl n~ ... 
ke Tidende pzetesl. Ahnaıı ahl1 mu .. 
hafız l"f'mllertnin Alman m:aymlan• 

na çarparak bathklannı haber veri-• 
yor. Dun, Aaland ad:ıları ara. mda 
bir mayın tarla'iına çarparak berba.

va olan bir Alman hll mubalı-.: ce· 
misinin 33 kftilik mi.ıretteba'md&B 

OD ikisinin ko.rtan1dıiı te:rlt KJU-
7or. Dlierleri olmu,ıerdlr. 

Par!s, !6 (AA) - Muhuematm. 

başından beri İnslllı bahriyesi tara• 
fmda.n klralanm11 olan, Po1on7ahla· 
rm lil94 lonlak Pllsudsltl vapuru. 
b• sabah İnı•lla aahllerlnln tlmaU 
.-arblsinde lorplllenmltllr. Ta)'fası la

ma.men kurtanlmıttı.r. 

Londra, 26 ( A.A.) - Balırt7e ne-
ıı:areU lebllk edl)'or. 

Penlnsular and Arienl&I Mail LI• 
ne kumpan7asınıc m:th olup 19%5 de 
lıl'9 edllm" bulanan kravuor tar• 
zında mtisellih, 16891 tonlak ıt.yat ... 
pinde tüf"Cl.r C'etn\sl batmqt1r. Tay• 
fad.a.D 11 Te kumanda heyetinden bir 
kiti mB•lesu• olmak il&ore. bülüa 
mürettebat ve taytanm boPldllfe 
lohmln •dlll1or. 

Amerika 
Donanması 

(l!aş tarata ı inet sayfada) 

Nevyork Tımes gazetesin egöre 
Bahr.ye Nezareti denız tan...sa• 
tının bır miıyu üç yüz mılyon 
dolara çıkanlmasını te~ eden 
Vınson, kanun layihasını kııiıul 
etmiştir. Bu kanun layihası kon
grenin ~elecek kanunusani ı.opı.&ı 
tısın.;n bırinci hafıasında mıiza
kere edilecek.ir. 

Raporda ecnebi milletlerin de
niz kuvvetleri hakkında aşağıda
ki malumat verilmek.e ve şu sı.ra 
ile tasnif olunmaktadır. 
İngiltere: 2.080.000 ton 
l!ır.eşik Amerika: 1.754.000 ton 
Fransa: 750.000 ton 
lta~a: 728.000 tocı 
Almanya 541.000 ton 

Japonya inşaatı gizli ıu:makla 
beraber bu raporda Japon fi.osu
nun tonili'.O&U bir milyon ıki ~ 
altı bin elli dört kın olarak taJı.. 
miın edilmektedir. 
Rapoı:un sonunda 1930 Londra 

muahedesinden sonra mektep ge
misine çevrilen 20,0JO tooJuk 
•Hiyei:. zırhlısının bll4{Ün yeni
den muharebe gemı.si olarak kul
lanılmak üzere silahlandınldı~ 
ve m<ıdern bir haııe konulduğu 
haber verilmekted:r 

--<>--

Karadc:nizliler Cemi
yetinin Yeni İdare 

Heyeti 
.ıtaradenfs lbelerlnden mesunlu. 

eeml:retl• s•nellk mutat tGplanttsuu 
!6/11/939 paur ıanii Emlnönu Hal• 
kevınde yaparak İdare btyf'tlnl ~ 
mlşllr: 

Rel. I: liral A.Jsac, Rel U: Ki.mıa 

Demirclotlu. Genel Sf'kreter: val 

Asılltefell. İdare Mudüru: Roflk Tii· 
ret. Veo.ed.ar. Maeit, ·por b ttanu 

Mürt-. A.u: [ lno, An: Jabrlye, 
TelUıt hf"Jetl r«"tsl: Nuri, Muf'•ttıt: 

Avni Yaman. ıur•tılt: KOIUlll Ylıdıa. 
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Cünbüşe iştirak Eden Kızlardan 
Daha Güzel Daha Nefis iki Cariye 
Haylı.ran, Hadinin maksadım 

~k iyi billiyordu. Yalnız kaldığı 
zaman fırsattan bilistiıfade oğlu 
kendi.sini tıançerliyl'(!('kti. 

İşi büyük bir kurnazlıkla ida
re etti. 

- Oğlum, dedi, k...ıann gitme-
1enne .!üzum yok. Ben sana, se
nin l5tirahatm için ayn bir hal
vet hazırladım. Ora(ya gideıim. 

Ve, sarıhoş oğlumın koluna gir-
tti ... 

Onun seııdeliyen adımlarına 
lıalvet odasımn istikametini ver
dir<li. Burada, cünbüş alemine 
~tirak eden bütün kızlardan da
ha gürzel, daha nefis iki cariye 
vardı. 

Ve bunlar, Valide SU'ltanın em.. 
ri ile bu odada f(izli, mühim bir 
vaz.fe ıiası için 'belılliyorlardı. 
Odanın iıçi ılık bir sıcaklık ve 

asabı lurbaı;layıcı bir amber ko
kusu ile dohı idi 

İki kız ... Biri bir .tarafta, diğe
ri onun karşısında, değil Haıdi gi
bi bir sartıoşu, .aklı basında olan
ları bile b~anru döndürecek kıw 
vet ve kudrette iıdüer. 

Sende!iye sende.iiye içeri gi -
ren Hadi buıılları görünee: 

- .Anne, dedi, bunlar da kim? 
- Bunlar da seni.ıı için eoıtiA • 

:tbm .•• 
.Halli, b»m. kalaswıcla yerleş • 

miş alan cinayet pl!jnmı tehir et
.-yi düşündü. 

..Ammne döndü: 
- Bu halvet odasını ve bu kız

lan benim iıçin hazırladın değil 
mi? 

- Evet oğlum. •• 
- O halde beni burada bu kız-

lar l~ alruz bırak. So.=a seni bu
raya ç~nm ve konuşacakları
mızı burada ba-obaşa konuşuruz. 

- Olur oj(lum ... 
Ha.yizra.nı pl8.nını muvaffakı -

yetle tatbik etmiş ıolmaktan mem 
ııun halvet odasından çıktı VE ka
pıyı oğlu ile ili güzel kızın üze
nne kendi e.ik? kapadı. 

Fakat oradan bi"r müdıde-t ayrıl
madı. 

Kulağım kapıya dayannş, içe -
risini diriliyordu. 

Mehdi gibi bir Halifen.in uzun 
süren Saltanat seneleri içinde 
hakimiyetini sarayda dalına gös
termiş olan bu kadın bu 3llda 
hem kadın hem de {ana) oldu -
ğunu unutmuştu. 

Gözlerinde, bakıŞ!arında büs
bütün b~ka bir ihtiras ışığı var
dı. 

1 

Oğlu, ~rde, ha1vet odası.nday-
dı. 

Onu Draya o ookmu.ştu. 
Öldürtmek için sokmuştu. 
Ve Haıdi .bu gece ... M uLlaka ö

Jeeekti. 
Hayizran buna kai'i surette e

mindi. 
Kulaltını daya<l:ığı halvet odası 

kapıs•ndan içerisini bir müddet 
din.edikten sonra soluk dudakla
rına biraz k.an geldi 

- Tamam ... Diye 6Öylendi İki 
kız, Hadıyi çıldıırtmak için işe 
giru;tiler. Bundan sonrası artık 
ko ay ..• 

Hayizran, odanın içinden dışa
r.ya sızan üı..ıras soluk.arın> duy
muş ve böylece hükınünü ver
m.,tı. 

Verdiği ıhüküm, dolTru idi. 
Hadi, bir tara!: an fazla ,c;tiği 

amberli şaraptan ddJayı l:ıitkm 

bir ·hale gelinip bu odaya sokul
dugu zaman yüzüne çarpan am
ber kokusu içinde tamamen bi
tap sedire düştu. 

.tU"Lu< n.çoır şey düşünmüyor

du. 
Yumuşak sedire gömülmüş, iki 

kızı lki yanına alm.ş, sarhoşlukla 
i•.rler okum?"a baş.amıştı. 

Zavaılı Hadi... 
Bıımi:yorou ki, bu aşk yatağı 

kendisine bir ölüm ya.ağı o.acak
tı. .. 

Bir aralık hayhrdı: 
- Şarap ... Şara-p getirin. .. Şa

rap istiyorum ... 
lki kızdan biri odanın bir kö

ses.:ııde evveı.dcn hazırlanın.ş iç -
kı takımını HaJıienın öniıne koy
du. 

Had', bir tas şarap yuvarladı. 
Sar~,uğu arttı. 
I<:lıni beıine attı. 
Pırlanta saplı hançerini çıkar. 

dı. / 
- Buou görüyor musunuz? .. 

D:ye bağıroı ... Bu ... Bu ... Nedir? 
Kızlar, hançerin par.aması üze

rine ürkerek biraz geri çek.ildi -
ler. 

Hadi: 
- Korkma}'_!n .. Dedi.. Bu han-

çer, sizler gibi güzel kızlar için 
değil ... Onu, onu ben aooma sak
ladım. Bu hançerle 'ben anamı öl
düreceğim ... 

Hançerin lbu surettre meydana 
çıkması sarhoş Halifenin kafa.-
sı.ııda bir aksüiamcl meydana ge
tiroi 

- Çağmn ... Diıye bağırdı. Çağı.. 
.rın o canavarı ... Çağırın anam o-
lacak o kahbeyi ... Onu hemen bu-
rada geberteeeğım ... Gözünüzün 
önünde leşini yere sereceğim .. 
Babamın saltanatına ortak ol

duğu yetmiyonnıış ı:ıibi benim de 
saltanatıma ortak olmak istiyor 
ha! ... Çağırın diyorum size ... Ne 
duruyorsunuz? Bu gece karde -
şim Harunun eanı gibi onun da 
caınıı cehenneme gidecek ... 

Kızlar, sarhoşluğun saçmal:"a -
ma hududunu g~n bu korkunç 
sö:ıı'.er karşısında büsbütün şa
şa.!a'llılar. 

Onlar buraya Hadiıyi öll'.lürmek 
vazi!esıle gel.mişlerdi. Fakat t'a
di işte ayağa kaıkınış, Ellinde han
çer, gözleri alev saçarak delli gi
bi haykırıyordu. 

Ya hakikaten çıl~ ise? ... 
Bir deli ile bir odada 'beraıber 

olmak tehlikesi iki kızı lbüsW.tiin 
.kıı:ı:kuttu. Badi son brr gayretle 
ayağa kalkmış ve: 

-Siz'gid;.., çağırm:ızsanız ben 
gider onu buraya getiririm ... 

Demişti. •• İki len, odadan i:aç
mağa haz.ı1landılar. 

Tam bu sırada, kapıya doğru 
yürümek için bir adım atmak 
istiyen Hadi, şarabın sarhoş.uğu
na inzimam eden hidıdeıi başına 
vuııluğu için olduğu yere düş
tü. 

Göz kapaklan kapandı. 
Bir müddet sık sık ve kesik ke

sik soluduktan sonra sızdı, kal
dı. 

İki kız, telı.likenin kalmadığı
nı ve yapacaklan işe başlam.anın 
1am zamanı oıduğunu aıuad!!.ar. 

Derhal ikisi de ellerine birer 
yastık aldılar, sızmış olarak yer
de yatan Halifenin yanına yak -
laşt.Iar. 

Bu yastıkları Halifenin başı -
nın altına mı koyacaklardı? 

İhtimal... Diyeceksini:z. 
1' 8.l!.at hayır ... Böyue yapmadı

lar .. Biliıkis yastık.an Hadınin ba 
şının üstüne-. yüzüne koydular. 

Bir an, k.sa bir an, aralarında 
göz bakışı ile yapacakları iş, iş
liyere!Ler:i cınayet iç.n anlaştıı!ar. 

İkisi binden, ince bellerini bü
kerek yas' ı.ğa oturdular. 

Bu sikletin altında bunalan Ha
di bağıramadı ... 

Sızmış halinden ayılamadı ... 
".:>adece ndesi tıkanmış o.duğun 

dan gö~sü_kaıbard .. Koılan, ba -
cakları, takatsız harekeker..e bir 
müddet oynadı ... 

Ve ... Sonra, 
Her şey biıtL .• 
Cinayeti i.şliven k'ıZlar yastık 

üzerinden kalktıkları zaman ci
jlerlerde kalan son havanın ağız
aan çıı<an son sornğu bir hırıltı 
ile halvet odasının iç;ne yayL.dı. 

Emirü...müm!.llin Hadi, anas"'1ın 
emri ile güzel cariy~.erin elınde 
cıinbüş odasınca boğu;arak ö.dü
rülmüştü ... 

[Arkası var] 

İK AM 
Alone Şartları 

Srnelil 
1 aylık 
3 ayhk 
1 • 

DAHILt HAl'ICI 

l2DU Kr. 2JOD .l'r. 

G'O Kr. 
300 t>r. 
~.ıO Kr. 

i LAN 

Jlf:;tJ Kr. 
8lMI K.r. 

TEK StlTl.'': 
SANTJ:ıvt 

Blrlncl Sahife 400 kunıı 

ikinci Sahife 2150 kuruş 1 
Üçüntü Sahife 260 kuruş 
Dördüncü Sahife 100 kurvı 
5 • 6 mcı sahifeler 50 kuruı 
1 • 8 inci Salıifeler SO kuruş 

Gazetemizde neşrtttrle

cek bilcümle ticari llinlar yal· 

nız Ankara caddesinde Kah -
ramanzade hanında İlancılık 
Kollektlf şlrk~tlnden alınır. 

Edebiyat 
Münakaşası 

(llaf larafı ' üneil sayfada) 
Tilrk edebiyatı nümunelerinJ, Tıılimi 
edebiyat Te onun son zamanlara ka
darki .ko~J'alarmı, Güı.el yazılan, A
cih Sarı ve Sadettin Nilzhetin E
debiyat tarihlerıni bu bahse ah~or. 

Edebb'al larlht faslına yalnız Fuat 
Köprülünün, kendislnln ve Muslafa 
Nlhadm ltltaplarmı aldıtı halde, A
Ph Sırrı ve Sadellln Nürlıetln kl
tapla.ruu almamasınJ, yukarıda ede
bi lenltlt hakltıııda söyledJil laflar 
kadar manasız bulmamak müınküıı 

deilldlr. 
Edebi tenkil meselesi bununla da 

bitmiyor. Eserln 1937 tabının 546 m
cı sayfasında ctenkldln muhteltf ve 
muayyen tsetler üzerinde 7apı1m111 

ve bir kitap hallnde neşredllmlıı 

a.lkre defer bir :mahsulü henU:ı S"Ö- ) 

rlilmemlştln deniyor. Bu, İsmall Ba
blbln aeılrtan açıla biç bir şey, lıl

tap, mecmua ve l'&zete okumadılmı 
meydana ~ılln~or. Yirmi seneden
beri Abdillhak Şlnasl ve Nurullah 
Ata(' ı-a.zetelerde, mttmualard.a blr
k:ı<' ltalın <UI tutacak kadar edebi 
tenkit 7uısı yaım"lardır, mem.lelı:e

tlmlze orlJlnal bir edebi ırvk cetlr
mlşlenllr, halta eslıl basil edebi 

sevkle mücadele etmişlerdir, ve 
bunlann kitapla adları yok. Nlçln? 

Çlbılıü, blrlııclslne Ahmet Haşim Pi
yaleslnl .Şair ve milnelılıll dostum 
Abdülhalt Şlnasl:ye» dlye IUıaf etm.lş

Ur, ve onun transı2ca ne,..edllm.lş 

aof.olojilerde blle adı vardll', eser· 

!erinden lnühaplar yapılmıfbr; çün
kü, lklnetsı tse, J.nsanın, ve onunla 
beraber eserin de dalma lıemale 

dotru cfdeeeilnl blldltl ~ln, blrç0lı 

_ d••·b: ialma 7.e:nDeıtra e sen .. 

~ lılr edebi uvk ve klrvvetıı 

bir liUiİr -n derJa bir 'fll• 

J<ıdla -.,. mıınfta.lt olduiu el
heUe, imıan Habip ve saire cfbl tn

sanm deflşınlyeeeilnl, oldutu gibi 

kalacaimı iddia edenlerin, karşısıa.

da ilrpertteklerl milhlm bir ltıymel

Ur. Palıat, buna mukabil İsmaU Ha

bibin kitabında bluat kitap neşret

memfı Yahya KemaJ'ln ve Kemalet

tin Kimlnln adı vardır. Acaba lıtr 

7anl.ışlık mı olmuf, dersinh? 

4-. Eserde hlo blr muharririn eser

le.rlnln tam listesi verllmemlşilr: 

Dem de bu kitaplardan bir ııokları 
eserln evvelki tabılannda başka baş
ka müelllfiere hale edildlf1, ve bun

Jaruı doirularını bulmak lçln Musta

fa Nlbadın bu&'ün - blr post bvl'a-

11 :rmünden detti, tamamlyle ticari 

bir sebepten - hücum ettltl kita

bından bol bol lııtlfade elllfl halde, 

meseli, Ziya Paşanın eserleri ansın

da, şairin Cevdet Paşanın Kavaidi Os

rnaniyesine ya.zdıfı Tavzihat adh e
serinin adı yoktur. Acaba niçin? Ce

vabı basit: Çünkü İsmail Habip ne 

Ziya Pa.,anın llarabalını okumuştur 

(okumu!'jsa bile iyi anJamamışhr. 

CUnkü eser hakkında l'ayel kıymetli 
bir kltaphr, d.yor), ne de Namık Ke
malln Tahrip ve Tak.bi harabaunı 

okumuştur. Bunları okumu.$ olsaydı, 

Takibi Harabntuı Mecmuai Ebuz:ıl

y.dııkl ( 1300 senesinde çıkan 34 ün

cü sayısında) kir-kasında nevi ke

limesinin edemezler cemi fiilini ala
mıyacafından bahsedilirken, bu ese
rin zlkredıldlflnJ göreceklJ. 

Yalnız, bu kadar delil; efer, hak ... 
kmda flk.lr serdettlfl eserleri tama ... 
men ve iyice okusa, bunlar hakkın· 
da başkalarının söyledlklerlnl dik

katle tetkik etse ortaya daha kıymet
li bir eser çıkarabilirtli. Bundan son
ra, biztm söylediğimiz tarzdı çahş:a

rak ortaya bir eser tıkarablllr mi? 
Zannetmiyorum. 

X DAM· 

rD'.Jll··~ 
Ankara Radyosu 

DALGA UZUNLUCU ~ 
.A.Q. 19,'7 m. 15195 Kes. 20 Kw. 
A.P. 31,79 m. 9485 Kes. 20 Kw. 

1639 m. 138 Kes. 120 Kw. 

27 lkinciteşrin Pazartr.si 
Saat 12.30 Procram, ve memleket 

&&at a7arı. 12.35 Ajans ve meteoro· 
Jojl haberleri. 12.50 Türk müziği 

(Pi.) 13.30-H.OO Müzlk (Karışık ha
fif müzik - Pi.) 18.00 Procram. 18.05 
Memleket saat ayarı, ajans ve mete
oroloji haberleri. 18.25 Müzik (Rad-
70 caz orkestrası). 19.00 Konuşma 

(Cocuk terbiyesi). -r'9.15 Ttirk mü
zlfi: Calanlar: \ 'eclhc, Reı;at Erer, 
Ruşen Kam. Cevdet Kozan. ı - 0-
lıuyan. Radife Erten. 1 - Arif Bey -
KürdlU hicazkar şarkı: (Gurup etU 
cüneş). 2 - Rahmi Bey - Kürdlli hl
cazkir prkı: (Söyle ey mudrlbl na
zende eda). 3 - Şemsettin Ziya -
Kürdili blcaskir farkı: (Güvuıme 

hüsnüne). 4 - - Kürdill hicaz
kir tarkı: (Kaldı yollarda bu şeb). 

5 - Şevki Bry - Kürdili hicazkar tar
kı: (Sende acep U11faka e-zfyet mi ço

faldı), 2 - Okuyan: Muzaffer İlkar 
1 - Arll Bey - Nihavent şarkı· (Be

nim cinlüm lı:aldJ sende). 2- Yesari 
Asım - Nihavent tark.ı: (Bir kış se
eesl Şişlide kaldım). S - Sadetttn 
Kaynalı: - Kürdili prkı: (Akşam yi
ne akşam 7ine ırölcen). ' - Sadettln 
Kaynak: Türkü: (Fırat). 5 - Mııuf

fer İlkar - Türkü: (Yeşil çamlı yay

lası). 3 - Okuyan: Safiye Toka:r. 
1 - Salihattln Pınar - Hicaz tarltı: 
(Leyli cibl lı,ıçkına). 2 - Sali.haltln 

-- -..Bleu~: ( - Piloe 
de !ı;nlar). 1 -~t Bey - Bieaz "'1'
ltı: !Niçin bilbü.I f•caıt 07lerJ. ' -
Lemi - uwaıı: -Jı:ı: (Siyah ebrule

rln). 5 - Lemi - Upk -"1: (Neler 
çektim neler) 20.15 Konuşma. 20.30 
Türk müzlfl (Fasıl heyeti 21.15 l\lü
ıtlk (Küçük orkeslra - Şef: Neeıp Aş

kın). 1 ... Paul Bolıner: Saksonya 

köylü dansları. ı - Nlemann: Zenci 
DansL 3 - İlalo Aızonl: Sabah şar
kısı. 4. - Kari FöcJeri: Viyana ,arkı· 

' 5 ... Fellks Glesmer: Sabah aelimı 
~ • .<'antez.I). 6 - Valter Borchert.: Bir 

&ecenin romanı (Vals). 7 - Felfks 
,Glesmer: Sar nehri kenarlarında. 8 .. 

Pucclni: To"Ca. 22.00 Memleket saat 
ayarı, ajans haberleri. ziraat, esham 

- ta.hvll:it, kambiyo - nukut borsası 
(nya:), %2.20 l\1Uzlk (Küçük orkes
tra - Ya.karadaki procramm devamı) 

22.35 Müzik (Opera aryaları - Pi.) 

23.00 Miızlk (Ca.band - Pi.) 23.25/ 
23.30 Yarınki prOl'ram, ve kapan1.ş. 

9465 kc/s "stamı:ıla neşrıedllmekte 

olan yabancı dillerde haberler saatle

r: aşafıda cösterllınlştlr: 

iranca: Saat 13,00 ve 18,45 de 
Arapça: Saat 13,15 v<: 19,45 de 
Fransızca: Saat 13,'45 ve 20 15 de 

Şehir 
Ti:>atrosu 

TEPEBAŞI DRAM 
Kl:iML"i'DA 

Bu akşam iyun yoktur 
••• 

lSTİKLAL CADDESİ 
KOMEDİ KISMINDA 

27/11/939 Pazartesi günü akşamı 
3aat 20,30 da 

BİR MUHASİP ARANIYOR 

BALK OPERETİ 
Eski Çağlıyanda saat 21 de 

GÖNÜLBELASI 
Yazan: YUSUF SURURİ 

Müıjk: KARLO KAPUÇELLİ 

ile SABAH, ÖGLE ve AKŞAM 
Her ytır.ekten sonra ründc 3 defa m•ınta2'm>B di,lerıBİZİ lırç•hyı uı 

. o . 1 

- :, .....,.,.rn 
ıı34~67!91l 

--ı -__ ,_ .• __ _ 
-ı ------. 
· -====·== - --------•---•• • -- -· --·1- --ı-- ---·· •-•--• •• = .ı:_f.=ı;ı~ı-ı• = _ ...... -: 

SOLDAN SAGA VE YUKARIDAN 
AŞAGI: 

1 - Mulıaddes ailn - İııua 
2 - Mukaddes sopa - Feda, 
3 - Ol - Btr nehir ımı.1 

' - Bir kaza - Sual !fareli, 
6 - Meşhut' blr ıaıe - Genişlik 

S - _u,tvedllılllıı - Erkek 

1 - Bılfmda • - .......... !tir 

8 - Büyült -"I -Mal&mat sa

hibi olmalt - Jıuruo 

9 - İki kallı 
10 - Zaman - Maiara - Uyuyan 

lj~IRSA 
ANKARl 
25. 11 • 939 

1 Sterlln 
100 Dolar 
100 Frank 
100 Liret 
100 İsvl<re Fr. 
100 Florln 
100 Ray~m....rk 

100 Belıa 

100 Dral:ml 
100 Leva 
10() Çek Kronu 
100 Peçela 
100 Zloti 

100 Penzö 
100 Ley 

100 Dtnar 
100 Yen 

100 isvcç Kr 

100 Ruble 

Kapanq 

5.23 
130.36 

Z.9675 
lt.825 

29.30 
69.37 

%1.tO 
0.97 
L6ı25 

13.615 

23.8015 
t.91875 

2.495 
$1.4725 

81.175 

ESHAM ve TAHVh,A.T 

Eo;;ham ve tahvffiı üzerine mua
mele olmamışbr. 

lAKYIM ve HAVA 

27 İKİNCİ TEŞıtiN 
PAZARTESi 

11 lnci ay Gün: 331 2. T .. rlıı H 
Hicri 1358 Rumi: 1355 
Şevval 15 Kasım: 20 
Guneş 7.01 Akşam: 16.43 
Öğle 12.00 Yatsı: 18.20 
İlttndl lt.29 İmsiilı: 

- HA VA VAZİYETİ 

Yeşllköy meteoroloji llltasyonun
dan aldığımız maJümata na:ıara.n; 

yurLta hava, E&enin ,lmaJ kısımla

rlyle Trakya, Kocaeli, orta ve cenu
bu şarki Anadolu bölgeleriyle Ka
radeniz kıyılannda. kapalı ve ya
fışh, difer bÖll'elerde çok bulutlu ve 
mevzii yağışlı ıeçmı, rüzrirlar blltiln 
bölKelirde şlma_IJ istikametten orta 
kuvvette esmltt.Jr. Burün istanbulda 
hava kapalı ve 7afışl1 C'eçmiş, rüz
&ir lmadcn saniyede 2·4 metre hız
la esmiştir. Saat 14 de hava tazyiki 
10.18.1 milibar idi, Suhunel en yük
lek 8,6 ve en diltiik 1,S aan!lırat 
ltaydedilmlşllr. 

Güzellik Süse, Süs Zevke Bağlıdır 

• 
1 

Süs de; Güı:elliğin Ve Zevkin ifadesidir • 

C. K. M' den 
~ Alııueriı Edenler Südlı Ve Zeolı.li Giyinmiı Olarlar 

- - - - - -

Boş, Diş, Nezle, Grip, Romatizma 
Nevralji, kırıklık ve bütün ağrılarınızı derhal keser 

icabında günde 3 kat• alınabJJJr. 

Her yerde Pullu Kutuları ısrarla isteyiniz ------
ADEMİ İKTİDAR 

ve BELGııtV•ııtKLlGiNE 

Tabletleri her eczanede bulunur 
1Poata kutuu 12SS) Galata, latanbul 

1940 küçük cari hesaplar 

İKRAMİYE PLANI 
Keşi.deler: 1 Şubat, 1 Mayıs, 1 Ağustos, 1 İkincite-şrin 

tarihlerinde yapılacaktır. 

Kumbaralı ve kumbarası.z hesaplarında en aı: elli lirası bu
lunanlar kuraya dahil edileceklerdir. 

1940 İKRAMiYELERİ 
ı Adet 2000 liralık - 2000. - Lira 
3 ,, 1000 " - 3000. - " 
6 ,, 500 ,, - 3000. - " 

12 ,, 250 " - 3000. - ,, 
40 " 100 ,, - 4000. - " 
75 " 50 " - 3750. - " 

210 " 25 " - 5250. - " 

Türkiye İş Bankasına para yatırmakla yalnız para biriktir
miş olmaz, ayni zamanda talimizi de denemiş olursunuz. 

Dr. Hafız Cemal 
( Lokman Hekim) 

DAHiLiYE. MÜT AHASSISI 
Divanyolu 104 

Muayenehane ıaatleriı Pazar 
bariç ber flln 2.5 • 6, Salı, 
Cumartesi 12 • 25. fılıaraya 

Çocuk Hekimi 
Dr. AHMET 

AKKOYUNLU 
Taksim - Talimhane 

Palas No • .ı 
Telefon: 40127 

JUnuul Milm...W ve Nt1riyal Dl• 
rek".ılrü: A. Naci, BasıldıiP Yer: 

lion 'l'eııırat ~ 


