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B LÇiKA VE HOLANDA ALMA TAARRU-
ZUNA KARŞI SEFE BER LE GELDiLER 
. l . 
Bütün izinler kaldırıldı, yeniden Menemencioğludüngeldi 
bir cok sınıflar askere cağrıldı ve Ankaraya hareket etti 

. ' ' 
Alman tayyareleri Belçika üzerinde 'Be{ a·-r ·bya" Lond~a ve_ s:»C!riste i~-

' s za edılen ıtılaflara &ıt 
Belçika Alman hud~dundaki fabri~alar ~o: tel 1i rede 

1 
malumat verilecek 

. 

C• •ı•k d .,, ·ı •• .. r ... j verdiği cevap l tl,nlz ve dUrUst siyasetımlzo kar,ı 
. 1 m rl 1 eg 1 

' 
Co• 1 , ' Londra, 14 (A.A.) - ·Sun- ı' Hlrnat, derin bir semp'!tl mevcuttur 

day Dıspatch gazetesinin dıp-

m e rt 11• k zamanıdırl. 1 ~:~:~. ı::~:::b~~~uaı~:..: ~!:!d~i~~~r~!~~~t~reikv; 

Felaket:ı:.edelere yaptıkları yardım •er11etlerile 
mütrna•İp olmıyan zeı llİnlerimiz; yeni teberrüler• 
de bulunmıya davet edilmeli, Apartıman il• alıar •a· 
lıipleri de milli 114 lmani ııaz.if. rini yapmalıdırlar 

Yazan : Abidin Da.ver 
Felakebedelere yardım için 

biltun ıusanllk harekete g:elmı~
tır, lngıltcre hükiımeti yaptıgı 

25,000 lngıliz lırauk yardınıuan 
sonra, tekrar 25,000 sterl.niıK 

malzeme yardımı yaptı. Do•tu -
muz Yunanıstanın muhterem 
llaşvekili l\Ietaksastan sonra lirı· 
tiı,Kausıl'ın güzide reisi Lort 
Loyd jpbi Türk nıilletinin ve E· 
bedi ~efuı dostu oıan mümtaz 
hır şahsiyet bütün İngiliz impa
ratorluğu halkını, yani 515 mıl
}'on imanı, Türkiye (cliı.ketzede
lerine yardıma davet ediyor. O
nun sesi dünyanın en uzak kö .. 
şelcrinde mikes bulacaktır. 

dar veı.·mi~tir. Di.) orlar ki, hatır
lı mısa1ır,erınc her bıri bırkaç 
bin Jmılık zıya!ctler çeken meş
hur bir zengin, yalnız 1500 \ıra
lı« yaraım yapım~tır. Akar sa
hıplerı, henüz, kese ve kasaları
nın agzını açmaınışıardır. 

Bana yazılan mektupların iki· ı 
sinde şu fıkirler iıeri siırülüyor: 

tJelçika erklinıharbiye reisi müstahkem mevkide teJtişler yapıyor 

Londra, 14 (Hususi) - Belçi- pı.Jan Alman tahsidatının tehli-
ka w Holandada alınan yeni ve keli bir hale airmesinden ileri 
,geniş mikvasta askeri tedbirler ,gelımektedrr, Ha"bin başlanın-
bevnelmilel vaziyetin bilhassa cındanberi tehlikede bulunmakta 
bu iki devJetin hudutlarında ya- (Arkası 5 inci sayfada) 

400Sovyett:ayyaresi 
Finlandiya şehirlerini 
bombardıman etti 

1 : Vılayeıteki yardım komıs· . 
yonu gerçi nıühim paralar topla
mış•ır. Fakat bu kom.syonda, Is· 
tanbulun zengin tacirlerinin ha
kiki servetlerıni ve karlarını bi
len kimseıcr bulunmadığı için 
bazı mılyon sahıplerinden sade
ce b:r iki . bin !ıra istenilmiştır. 
Onlar da bu kadarını vermekle 
iktifa etmişledır. Bu teberrüatı 
yapan taeirlcrin ekscrisindcn, en 
az, bir misıi daha fazla yardım 
temin etmek imkanı vardı. Ser
vetleri tahkik edilip kendileri • 
ne sizin şu kadar paranız vardır; ı 
bu kadar yardım etmeniz doğru s 1 , 12 k 3 hı 

Finlandiya nıuvaffa.kıyeti kar- gün Sofyada kalan Hariciye Ve 
şısındaki memnuniyetini izhar khleti umumi katibi ve berabe-
tarzından hoşnut değildir. tindeki zevat saat 14.19 da Semp-

Hitler, Sovyetleri, Besarab- fon eksı>resi ile şehrimize dön. 
yayı ele geçirmek üzere bir müştür. 

teşebbüse geçmekten menet - B. Numan Menemencioj!lu. is-
nıek üzere hıçbir şey yapa - 1 tasvonda Vali. Parti, Vilayet ida-
mıyacağını, .:llusoliniye bil - re heveti reisi, Emnivet mildüıü, 
dirnıiı,tır, Alman)·ayı bir Bal· ' kollS()Joslar, dootları ve matbuat 
kan bloku te~kuine razı etmek ı· mÜ'1leSSJ1leri tara#ı.ııdıın -sı 
üzere, İtalya, l\Iacaristana 1annnıştır 
Burgenland'ın bir kısmını es- Aksam saat 19 da ekspresle An· 
ki Avusıuryaya iade etmesi k.arava hareket eden B. Numan 
tavsiye~indc bulunınuştur. Menemencio~lu. bir muhan·iri -

Yine ayni ıuuhabire göre, mize seyahati ha..~kında aşa/ndak.i 
H:Uer, Sovyetler Birliğini, or- beyanatta bulunmuştur: 
la şarkta müttefikler aıeyhine - Seyahatimden cok memnu-
barekete getirmek isteyen ba- nuın. Gerek lnııiltere ve Fran-
zı Nazi Şeflerinin projelerine sada ııerek Bulııaristanda mern-
muarızdır. Filhakika, Hitlerin Jeketim icin sahidi olduğum dost-
erkanıharbiyesi. Sovyetlerin luk tezahüratı cidden büvük ve 
böyle bir taorruzda muvaffa- samimidir. 
kıyet kazanabilıuesi i~n ön • Londra ve Paris müzakereleri 
ceden Alman askeri mütehas- ,e imza edilen ltilaflar üzerinde 
sıslannın, Kmlorduyu, 6 ay nkarada daha etraflı malumat 
sıkı bir talime tabi tutm•ları Numan Menemeneioqlu Sirkecı rerilecektir. $imdilik kısaca söy-
icabettiğini Hillere bildirmiş- garından çıkıyor (Arkası 5 inci saııfada) 
tir. Halbuki Bitlerin asıl iste
mediği şey de, şark hududunda 

~
' bir tehdit te!ikil edebilecek cr ıı 

lan böyle bir Kızılordunun 
mevcudiyetidir. 

"' ~ 
Dün 240 fela-
ketzede geldi 

Korkunç zelzele 
En fazla hasar ve zayiata ağ
rıyan yerlere yardım yapıldı 

Sathi mesahası itibarile kil -
çük fakat medeniyet ve insan -
lık bakımıııdau büyük Belçıka 
nın ıihceaap hükümdarı da, Bel
çikada yardım komiteleri teşki· 
lıne önder oldu. Sulhperver ve 
asil Türk milletinin feıiıketine 
butün dünya iştirak ediyor ve 
bütün medeni miıleıler, yaramı
za n1erhcm sürmek istiyorlar. 
Cıhanşümul bir şekil alan bu in
iani yardım hamlesi biz Türk -
leri, bilhassa Türk ~enginlerini 
büsbütün harekete •·e gayrete 
getirmelidir. Geçenlerde, bu sü
tunlarda, İngiıiz otomobil kralı 
Lord Nufficld'in muhtelif in -
Sani ve vatani hiznıctl~r için mil
yonlarca stcrlın ıeberrü ethi:i
ni mi>al getirerek Tllrk zengin
lerini de scrvetierile nıütcna.sip 
Y•rdınılorda bulunmai;a davet 
etm.şli&, Şimdiye kadar yapılan 
tehcrrüat, hır buçuk milyon li
rayı bulıııuş ve bunun 820 bin 
lırasım İstanbul temin etmi~ • 
tir. Türkiyenin bu biiyük şehri, 
ba~ta geımekle bCTaber istan -
bulun bazı meşhur zenginleri 
kendilerinden beklenen derecede 
cömcrtlil, göst,rnıemi~Jerdir. A
ilelerinin pırloııtaıarı göLleri ka
nıa lıran zenginler, nıuhtcşcnı 
aparlın1anları sen1aya ) ükselen 
ahar .sahipleri; servetleri bir -
!.aç milyon lirayı bulan tacirler, 
bir grcedc, oyun zevkleri i~in 
bir •en et l.aybrden a,::ııi) a, dost. 
!arına ziyııfet ~ekorken orta hal
li bir ailenin bütün bir senelik 
nıasrafını harcıyacak kadat sc ... 
mih davranan sCTvet crbabt, ek
seriyetle kendilerine ve servet
lerine YBTaşan yardımı ynpma· 
~· !ardır. Diyorlar ki, 3 milyon 
!ırası olan bir tacirden 3800 li
ra iı.tenm.io; o da yalnız bu ka • 

~!~~e~:,~~~e:.ı~'.'Bu~n;•~is::,b~:!e 1 ovyet erın tan ve Zir ) OtQ-
gcr dikiş makineleri şirketi mü· ı b·ı· , . h d'ld' v • b'ld" .,. Şibinkar:ıhisarda Ö
messilinden 4.00 lira istenilmiş mo 1 ının ım o e 1 ıgı 1 ırı ıyor ı lenlerin sayısı 1286 
olduğu halde bu müessesenin 1 

Yurdun 
y~ti 

hl r faraf Jnda yardım faali· 
t. araretle devam ediyor 

Ankara. 14 (iKDAM muhabi
rinden) - Büyük zelzele fela
ketine uğrıyan vatandaslanmıza 
yapılmakta olan yardım faaliye
ti hararetle devam etmektedir. 
Yurdun her köresinde bilyük te
berrü.Jer kaydedilmek~ir. Ha
ricte de dost milletlerin teber
rüatı devam etmektedit-. 

kalaroa yardım kolları vazifele
rine devam edıvorlar. 

6500 lira venniş olmasıdır. Sin- • • 
ger g:bi davranan yani istenilen Kızllordu erkanıharbiyesının tekzibi! 
miktardan fazla pPra veren hami-
yetli tacirlcrimizde yok değil • Stokholm, 14 (A.A.) - 400 ı birleri Sovyet hava kuvvetleri-
dir. Vilayette toplanan yardım Sovyet tayyaresinin Finlandiya · nin ziifında ısrar etmektedir. 
komisyonu, kaydettiği teberrü - üzerine yap ığı t.aarruza ve bu Helsinki, 14 (A.A.) - Bugün 

Zelzele mıntakalarında felakete i 
uğrıyan vatandaşlarımızdan 80 
kisilik bir kafı~ de dün şehrimi
ze getirilmiştir. 

CArka'1 5 inci saııfada) 
---00•<>---!eri vapanların servetlerini esas- ı· . d k' t h 'b t ve 1 ikinci defa olarak Rus tayyare -

• taarruz ne ıcesın e ~ .. • rı a !eri tarafından Hclsirıkiye ya • J d k ' 
(Arkası 5 inci saııfada) zayiata raıVr.cn - 13 olu 70 varaİlı p.Lan taarruzda bombalar al!l- aponya Q Q• I 

ABıDI. u DAVER vardır ve 60 bin.a yıkılmıştır - s-J 
" IArka .... 5 inci saufada) · 

------ ""Ç gazetele~i'Un haro mııha - bine buhran l 

l' ın uraı. ... nı .. n jaa!iııetl"nden iki intiba: Kara saplanan taııııareıer tamir ediliyor, tanıt Can 
im:ıaıia kullanılan maııkelenmif bir toı:ı.. 

Yine kabineyi Yanai 
teşkıl ediyor 

Londra, 14 (Hususi) - Japon
ya Basvekili Abe bu sabah kabi
nenin istifasını resmen bildirmiş
tir. 

Tokyo, 14 (A. A.) - Domei 
Ajansının bildirdiğine l(ÖN>, Prens 
Konove veni kabineyi teskil et
mek i.:itemediğinden İmparator 
bu isi istifa ed"n kabinede har
bive nazın olan geneıaı Ha•a'ya 
tevdi etmistir. 

Tokyo, 14 (A. A.) - Eski Ha
riciye nazırlarından Arita yeni 
Yanaı kabinesinde harici)'() na
zırlııtını kabul etmiştir 

Amiral Yoshida veni kabinede 
Bah.-ive nazırlığını muhafaza e
decektir. 

Felakete uğrıvan bütüp mmta-

Yardım kollarının girmediği hio 
bir köy kalmamıstır. Yaralı ve 
acıkta kalan binlerce vatandas 
lilüm<len kurtarılmıştır. 

Ordu, 14 (A. A.) - Dün esva 
erzak vüklü 75 at Mesudiveden 
Reşadiyeve hareket etmiştir. 

(Arkası 5 inci saııfada) 

Garp cephesinde hava 
faaliyeti şiddetleniyor 
Almanlar, İngiltereyi bombardıma~ eder
lerse şiddetli bir mukabele görecekler 

Londra. 14 (A. A.) - Sunday 
Chronicle e:azetesinin deniz mu· 
harririne 2örc, -cAcr Alınan tav
\-areleri lnııiltcrevi bombardıman 
ederler ve bunun neticesind., si
vil halktan öl<'nler olursa, İn
ı;ıilterenin derhal mukabelede 
bulunması için icabeden planlar 

hazır~tır. 14 Eyliılde Çemr 

berlavn'in Avam Ka'Uaras..nda 
sövlediğl gıbı İngiltere kadın \"e 
ccı:çuklara karşı bir harekette bu. 
lunmak istemiyorsa da mukabe
leye mecbur olacaktır. lnıtiltere 
hava kuvvetleri Almanvada bom· 

bardıman edilecek bütün hedef· 
leri yaptıklan bir tok keşif u-

(Arkaııı 5 mel •aııfada) 
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BOYOK TARİHi ROMAN . 74 . 

GENÇ OSMAN 
Yazı : M. Sami Karayel 

Kadı Han debdebe ve şôşaa ile 
lstanbulda istikbal olundu 

Padişah. Murat ııasanın cena
zesini İstaınbula celbeyledi. İhti· 
yar veziriıizamın 1stanbu1a ııelen 
cenazesi Veznecilerde bulunan 
türbesine gömüldü. (!) 
N~uh Paşa; Sadrazam ve ser

dar olunca> derhal İranhlarla 
mütareke akdetti. 

İran murahhası Kadı Han ile 
oonbaharda İstanbula ııeldi. Mü
zaokereler tam üc sene devam et
ti.. 

N.asuh paşa; İran murahhasları
na Osmanlı İmpa·ratorluğ'ımun 
debdebe ve haşme1ini göstermek 
ve bu sUP!tle ııöz boyamak isti
yordu. 
Kadı Han debdebe ve şaşaa ile 

1stanbu1da istikbal olundu. Pa
di~. Edirnede idi. 

Padişahın İstanbula ııirişi me
rasimi h.a.rika idi. Sefirin huzu
ru padişahiye celbi vesilesiyle ser 
kaklara ipek kumaşkT ve ipek ha
lılar döşendi. 

İran murahhaslarını ııöz ka
rnastırıcı debdebe ile karsılıyan 
ve huzura kıabul merasiminde 
rnurahhasın ııec;tii'i yolları nadi
de ipek kumaşlar la döseten Na
suh pasa; Bir en!irikaya daha 
baş vurdu. 

Sadaret kav=kamım çağ'ıra
rak şu suretle talimat verdi: 

- İran murahhası, sadaret da
iresine ııeld i i!i zaman Sipahi ve 
Yeniceri ağaları ve zabitanı sa
daret kayma'k.ımlığı huzuruna 
gelip seferi hümavun için aylık
larını taleb eylıesin l er. 

- Baş üstüne vezirim!. 
- Sonra; Sen su yolda cevap 

wresi.n: 
- Sefere nkm:ık ihtimali var

dır .. Avlıkları İran hududunda, 
Erzurumda verilecektir. 
Cevabını verirsin ... Nasuh pa

~a; Bu tertibatiy!e İran munah
haslarında.n fazla bir şeyler kcr 
partmak istivordu. 

Fakat; kurnaz İranller, mütare
lre akdetmişler: seferi üç sene ı 
müzake?"e ile geciktirerek zaman 
kazanmışlardı. 

İran!Ier üç sene zarfında ser
hadde bulunan kalekrl birer 
birer işgal ile tekrar tahtı temel~ 
lükleritıe geçirmiş bu1unuvorlar
dı. 

Padişahın huzurunda fr.an se
firi. su yolda hitap edivordu: 

- $ah Abbas sadık bendeniz! .. 
Murahhasın bu hitabı na ehil

leri ııururlandırıvor... Pa<lişalu 
pöf. pöflendirivordu. 

Halbuki, öbür taraftan kıaleler 
vi\a,,..,tler. koca kıtalar kahre~ 
vücudu devletten koparılıp mut.
tası! İrana iltihak olunnıaj!a de
vam olunuvordu. 

Nasuh paşa, bu sefer de baska 
ibir debdebe ve hasmet ııöste:rnıe
fze kalktı. Padisaha bir av ter
tio. evledi. Ve av bahanesiyle 
Edırneye sefer tertip etti. 

Büvük ve şahane alaylarla 
ltsta.nbutdıwı çıkılcb. Yolda o

vunlar, fPQl"!:ar, eğlencelıex ya
pıldı. 

Nasuh oasa; Gene padişahı, 
Kanuniler, Y>ldırımhr, Yavuz
lar, Fatihi<!!' mlsi!lı'.ı haşmet ve 
si'ı.sa:a içinde yaşatıyordu. 

Sanki; StJl'tan Alımet ol devli • 
Nasuh paşa ile veni zaferlıeTe 1 

fütuhatlara mazhar olmuştu. H.a~ 

(1) Şehzadebaşına girerken 
Veznecilerde tramvau durağının 
kösesinde harap bfr halde bulu· 
nan büyük türbe Kmıu.cu Murat 
paşanın 11attığı ııerdir. 

zinei hümavun altınlarla dolu idl. 
Halbuki; Ne hazinede ve ne de 

hazinei hümayunda metelik yok
tu. Bütün bu şaşaalar iftas et
miş bir mirasyedinin paıiıavra
smdan baska bir şey değildi. 

Nasuh Paşa; İran murahhasla
rına şahane bir gösterış yapma
.ıfa loalktı. Padisahla kendisi at 
üzerinde cirid mücadelesi yaptı. 

Genç padişahla, Nasuh paşa 
arasında siddet.li bir ciri.d müba
reresi olmuştu. 

Genç padişah· Cirid ovnunda 
veziri.i:oamını mal!lüp eylemişti. 

Nasuh paşa; 1ra:nilere Osmanlı 
İmparatorl'ui?unun devri haşmet 
ve şevketini nümune getirerek 
öylıe sahte çılııınlıklar yaptı ki, 
bütün bu hareketleri nev'ine ve 
cinsine mahsus secayıarun bir ak
sülameliydL 

Nasuh paşa, padişahı tamamiy
le kendisine bend etmek icin va
rını yot:unu ortava koymuştu. 

Çüııkü ; Milletten soymak. ta
lan yapmak, sarfettiklerini yeri
ne kovmak dönme saıdrizam için 
hictendi. 

Genç padisah; Kuyucu Murat 
Pasanın zamanında gör:me<lii?i sa.1-
tanata, ve debdebeye malik ol
muştu. 
Padişah her vakit veziriazamını 

takdirle '1'8d edivordu. Hatta; 
- Lalam!. Ahl.a.h seni devlet 

ve millete baiVşlasın!. 
Diye dua edi vordu. 
Nasuh paşa; İran sefirlerine ve 

padişahına bir sürpriz daha ha
zır.lamıstı. 
Padişah, İran mıurahhaslaıriy!e 

beraber Edirne sarayına J:!irerken 
şasaJ.a.dı. 

N 3SUh paşa; Edirne saravının 
ııeniş bahcesini veni dm-phane • 
den cıkmış cil altın ve güm~le 
cakıl tası gibi döşemişti. 
Padişah; ve İran mumhhasla

n altın ve ırümüıı si.kire üzerinden 
basarak ııeçtiler, sanıya dahil ol
dular .. 

Nasuh ııasa, bir lsaret verdi. 
Sevre ııelmis olan ahali altın ve 
gümü.ş paraları yağma edip top
ladı. 

Avda. tarla.ları bo:ııulan köy -
lülere. yahut padisahın şe:~fine 
kurbanlar kesen Jıediyel-er tak· 
dim eden ayana şahane ihsanlar 
ve iltifatlar oldu. 

Nasuh pasa; Durmadan veni 
numarala'1" icat ediyordu. Padi
sahı ve murahhaslan Canakkale
ye 11ötürdü. 

Çanakkale bokazıru karşılıklı 
donattırmıştı. Dehsetli bir şehr
avin vücude getirnıisti. 

Bu vesile ile sair Yazıcı zade
nin türbesi ziyaret olundu. Ru
huna ınevlut okutuldu. 

Bolayirde. Gazi Süleymaıı paşa 
türbesi ziyaret olundu. Fukara
ya avuç dolusu param verildi. 

Avni şaşaa ve israf ile Tekfor 
dağından İstanbula ,gelindi .. Bü
vük alay ile saraya ııirildi. (H. 
1022). 

O senelerde icra olunan Su! -
tıan düj?ünleri debdebe ve israf 
hususunda Siilevman ve Selim 
d evirlerindeki büyük düğünle.-i 
bile "eride bıraktırdı. 

Üç yaşında bulıunan kerlmei pa.. 
dişahi altmışı ııeçkin olan sadra
zam Nasuh pasaya rJ.kah edili
vor. Bu münasebetle düğünler, 
tebrikler icm olunuyordu. 

Gene p.adisah; Nasuh paşa dev
rinde durmaz olmu.ştu. Oraya 
buraya ııiderdl. 

(Arkası var) 
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Nihayet hareket emri verildi, ı 
o anda Janla göz ııöze ııelen Mo
ris, J anın al!ladığını gö"dü. Te
essürü arttı, acısı fazlalaştı, oku
ması yazması olmıyan bir köylü 
bile hak etmedikleri fakat care
siz katlanacakları hakareti anla
mıstı. Zonklıyan beyni durdu ve 
Belfora nasıl ııirdiklerinin farkın· 
da olıruı.dı. 

7 nci kolordu, Belfordan Dan
nömazi'ye bütün bir günde ııele
bilmiş, bütün bir gün yk'lll.i üç 
'.kilometre katetmişti. Bölükler, 
dört l!iin evvel düşmanla çarpış
rnal!a ıtitmek üzere bıraktıkları 
evni vere, ancak ııece ortalık ka
rarı-rken çadırlarını kurabildiler. 
Ycmıunluklarına, vaktin ııecik
tııİi olmasın& l'aRmen erlec ales 

15 

yakıp çorba pişirmek istıediler. 
Belford.an hareket ettiler edeli i;k 
defa midelerine sıcak bir şey ııi.
riyordu. Aksam etrafında, re
r:n gecede, burunları k3Tava
nalara girmiş, rahat çekile-il oh! 
nidaları cluyulınağa baslamıştı 

ki. birdenbire ağızdan ağıza bir 
haber yayıldı ve herkes hayı-et
ten olxfoğu yerde donakaldı. tl'st
üste iki telııraf ıı<:!nıişti. Pıııs
valılar Markoshavm'da Reni ge
ceınemislel"di Hunin,gde tek 
Prusyalı kalmamıştı. 

PITUSyalıların Markoshaym'da 
Reni ııeçtikleri. elektrik ışıkları 
altında köıırü kurdukları, bu kor
ku ve telas U.Y'!ndıran haberler, 
Şeleırtad Beledive reisinin anla
&ılına.z bir okuruntusımdan, kabu-

fKOA1'l 

1 'ı K b'"k d-----:~, ı ara u emır 

l fabrikasının 1 
faaliyeti 

1 

1 
Belediye yakında tetkik- ıl 

lerini ikmal edecek 1 

Şehrimize civar yerlel"den ve 1 

:vıa Anadoludan ııelen fakir va
tandasloarla burada calışan ve 
kazancı mutavassıt olan bekar 
işçilerin barındırulabilmeleri için 
çok ucuz ücret.li bir .Şehir Ote
li. açılması irin Belediye reisli
l!ince tetkikler icra olun.makta
dır. Vali ve Beledi ye reisimizin 
son Rom:anva seyahatinde Bük- \ 
rcşte ve diil:er Romanya şehir- ( 
!erinde görüp not aldıi?ı bu otel- ı 
!erin hamam, l.ok:ınta ve ,gazi
noları ile ?''T.lca istirahıat salon
ları da 11ulunacaktır. 

Blok hali:ıde çelik 
imaline başlandı 

1 
\ 

Karabük demir ve çelik fab- ı 
rikalarının çelikhane kısmın
da vapılan tecrübeler muvaf • 
fakıyetle neticelenmiş ve blok 1 
h•linde çelik im.fılfoe başlan· 
mıştır. Önümüzdeki marta ka
dar faaliyete geçiriimesi mu • 
karrer bulunan haddehaneye 
ait son bir kısım malzemenin 
de vapura yükeltilerek yola 
cıkanldığı Londradan alili • ' 
darlara biidirilmiştir. 

Diğer taraftan dün Londra • 
~•n İstanbula gelen ve bugün 
buraya gelmesi beklenen 
Bras.et şirketi müdürlerinden 
l\fakenzi Karabük fabrikasına 
ait işler etr>fında alakadarlar
la temas ettikten sonra buza-

İsciler veva dısarıdan ııelecek 

1
. 

oJıan vat.andaslarm bu otelde pek 
cüz'i bir ücret mukabilinde 
komple olarak bütün bu fötiyaç
lan çok kuvvetli bir şekilde he
men temin olunacaktır. 

l
ı dan Karabüke ,..iılecektir, 

' - _J,ı. ViLAYET 

I Beşiktaşfa hükumet 
konağı yapılıyor 

Kurban bayramı 
İstanbul Müftülüğünden : 
19/Kiinunusani/940 senesi Cu

ma günü 1358 senesi Zilhicce a
yının dokuzuna müsadif olmak
la arefe, Cumartesi günü de kur
ban bayramı olduğu ilan olu 
nur. 

BAYRAl\1 NAMAZI 

·::ııtllllli51t'":~i1 
ulı~3 ıu::ı.::::I Jlk1J 
Kıymetli ve 
nadir tarihi 
bir eser 
Eski devirlerde yazılmış 
bir tarih tefsir ediliyor 
Memleketıimizdeki kıymetli 

ve naair eserler arasında bulu • 
nan ve çok eski dev,rıercı,. ya -
zıilnı.ş bir tarih Ma:ırü Vekille -
tınden alınan hususi bir müsaa
de ile bastırılacaktır. 

•Neşri> tarafından yazılmış 
ve •KıLabı tavar•hi Ali Osman 
beniunı Cihannüma. isimli bu 
Jutap el yaz_sı olarak beyazıtta 
Veııuddm Efendi kütüphane -
sincie saklaıınıaktadır. Bundan 
başka iki nüsha daha mevcuı ise 
de bunlar hem yanlış ve hem cıe 
noksandır. 

Eserin aslı 700 sayfadan fazla 
ve nesih ha . tı ile yazıı.mıştır. Os
manlı Impara•iorlu"unun kuru -
hışundan yazılış tarihıne kadar 
geçen bütün tarihi vak.ayii açık 
b;.r lisanla anlat:r. 

Müsaade ile aslından aynen 
fo~ograi ve kopyeleri çıkarıırnış 
ve ş;,mdi isliru;ah suretile forma
ları hazırlanmaktadır. 

İstinsah işi biltrkt.en sorıra bü
tün formalar Alınanyaya gönde
nlecek ve orada bastırılacak -
t.ır. 

---0000---

POL•CC 

Şehrimizin muhtelif kazaların
da yeni hükumet konakları ve 
belediye tahsil şubeleri inşa olu
nacağını yazmıı;tık. Bu meyanda 
Beşiktaştaki Kay makaml.k bina
sının da "ıkıl.arak yeni bir bina 
yapılması kararlaştırılmıştır. Mez 
kı'.ır binanın yık.iması için bu -
ııün belediyede ihale icra oluna
caktır. 

Saat Dakika 
Zezali: 8 1 

1 
Yeni karakol bina!arı 
Dahiliye Vekaleti muhtelli yer 

!erdeki polis ve k&ra·Koiları ve 
nok taları ıçin muayyen tip ve 
şekiller tespit etmekle<Lr. Şehri · 

Kaynar çayla haş 1andı 
Çarşıkapıda oturan Ali Gül 

oğlu Ali mangalın üzerincı,. kay
namakta oLan caydanlığı kaldır
mak isterken kaynar çay üzerine ı 
dökülerek muhtelli yerlerinden 
başlanmıştır. 

Beşiktaştaki büyük Türk de -
nizcisi Barbaros Hayre'.tinin mak 1 

beresi de bu faaliyet esnasında 
genişletıilecek ve tanzim oluna
caktır. 

MÜTEFERRiK 

Eski Galatasaray . mer· 
kezi yıkılıyor 

Hem Gala.tasaray lisesi bahçe
sinin genişletilmesi ve hem de 
Bevoıtlunun en işlek ve birinci 
sınıf bir caddesinin tanzimi için 
eski •Beyoğlu Polis ve inzibat 
merkezi• binasrnm istimlak edi
lip yılulm.ası karar!aşt;.rılıruş -
tır. 

Halen bu bina • Yerlimallar 
pazarı• olarak kullanılmak üze
re Sümerl;ank tarafından 95 bin 
liraya satın alınmış bulunmak
tadır. Banka ile uyuşulduğu tak
d.rde mez.kur bina ile al.ındaki 
dükkanlar hemen yJolacaktır. 

Bu suretle kazanılan arazinin 
bir kısmı, Galatasaray lisesi bah
çesine ilave olunacak; dı.ğer bir 1 

Jusmı da caddeye alınarak bura
daki yolun sıkıntısı bu suretle 
düzeltilmiş olacaktır. 

Model Uçak müsabakaları 
Dün sabah saat onda muhtelif 

mekteplerden yetmiş, s.ksen ta
lebenin yaptıkları model uçaklar 
Galatasaray lisesinae bır komis
yon ı.trafından tetkik edilmiş -
tir. 

Hava müsatt olnıadığı için u
çuş yapılamamıı;;tır. b' akat en iyi 
modeller seçilmiş ve bunları ya
panlara mükiıfa,lar verilmiştir. 

sundan başka bir şey değildi. 
Hunıngi tehdit eden, bütün Al
sası titreten kara ormandaki ma
hut kolorduya gıilince, usta bir 
taktiklıe hiç beklenmedik bir an
da ,görünüp kaybolan, mütemadi· 
yen ilerleyip mütemadıyen 
ııeri çekilen ve bu suretle 
kıc·k bin kişi imişler hissini uyan-ı 
dıran Vurtenbur,glulıardan mü
rekkeo iki taburla bir süvari 
bölüjründen ibaretti. Daha bu 
sabah az kalsın Dannömazi viya
dükünü yıkacaklardı! Bir fersah· 
lık verimli arazi, budalaca bir 
panik sonu, yok yere harap e
dilmişti. Gecbdikleri bu acı 
ııünde, davarlarını dağlara sü
ren, cılınn ııibi kaçışan halkı. 
"'>Cuk ve ·kadın sürüleri ortasın
da şehre akın eden yük dolu ara
bal:arı görmüs olan erler kızıyor
lar, hiddetli hiddetli homurda
nıyorlardı. 

Lube kaşıifuu sallıvaN!k, ağzı 
dolu dolu söyleniyordu: 

-Bu da tuhaf be! Döğ'uşelim 
diye bu düsmana mı ııötürüyor-
1ardı! Kimseler yokmuş! .. On iki 

.fersah ilerlEdil<, on iki fersah ge
riledik. önümüze kedi bile cık-

A'acak yüzünden 
Dün Beyoğlu gazinolarından 

birincı,. bir yaralama hadisesi ol
mu.ş biT adanı ö edenberi arası a
ç.k bulunan birini bıçaklamı.ş -
tır. Fa:ihte oturan İbrahim, dün 
Beyoj!lunda bir içkili lokanta ö
nünden geçmekte iken, öteden
bcri bir alacak meselesinden a
rası açık bulunan Hasanın içki 
içmkte olduğunu görmüştür. İb
rahim Hasanı görünce hiddetin
den gözleri kararmış bıçağını 
çekerek lokantaya girmiş cadde
den geçenlere bakarak rakısı -
nı icmekte olan Hasanı yarala
mıştır. Yaralı Beyoğlu hastaha
nes'.ne kaldırılarak tedavi al ına 
alınmış İbrahim yakalanarak tah 
kikata başlanmıştır. 

Küçük haberler 

* Dün sat 15,30 da, Üoküdar 
Halkevi salonunda irniversite 
coğrafya doçentlerinden Ahmet 
Erde! tarafından czelzele ve 
Türkiyede zelzele nı.ntakaları• 
mevzulu bir konferans veril • 
miştir. * Belediye iktısat müdürlüğü 
iskel elerde hamal kolb.aşılarını 
kaldırmı.ştır. * Beyoğlunda oturan Tekeşeıı 
adında bir Macar, odas;nda yak
tığı mangaldan zehirıenmiş Be
yoğlu hastahanesine kald.nla • 
rak tedavi altına alınmıştır. * Hasköyde oturan Nesim adın
da hır musevi odasında yanmak
ta cı.lan kömürJen zehirlenmiş 
baygın bir halde hastahaneye kal
dırılarak tedavi altına alınını~- 1 
t:r. 

ınıadı. Bütün bunlar neye? Hic .. 
Kor km ak ııev kini tattık diye l 
Karavanayı temizlemekte o

lan Şuto. adlannı söylemeden ııe
nerallere söğüp saydı: 

- Vay havvan herifler vay! 
Ne kerata şeyle_ımiş! Başınuza 
ııen-eral diye tavşanları gecır
mişler. Kimseler yokken böyle 
kaoa,rlarsa, hakiki bir ordunun 
karsısında peşlerinden ok yelişe
mivecek! 

Keyifli keyifli bir alev yük
selsin dive ate,e bir tutam odun 
daha attılar; Baeaklannı müte
vekki!ane U2latmıs ısınan Lapul 
bir şey anlamadan, se:sem ser· 
&Eilll güldü; O zamana kadar 
söylenenleri isitmemezlikten ııe
len Jan, nihayet bir baba tavrı 
ile: 

- Haydi susunuz, dedi, du
yarlarsa hakkınızda hayırlı ol
maz. 

Fakat kendisi de, o basit aklı 
selimiyle, şeflerin münasebetsiz
liğim fena kı;.:yordu. Amma ne 
de olsa onlara savııı ,göstermek 
lazımdı: $uto'nun hi\1iı hnnıur

daııdı.i!ını duvunca sözü kesti: 

mizden başlanarak her taraf .a 
peyderpey bu yeni tıp ve esas
lara ııöre son sistem karakol bi
naları inşa olunacaktır. 

İstifade edilemiyen harap ka
rakol binaları da ytktırılacak ve 
ya satılacaktır. 

Süvari polis teşkilatı 
genişİeti 'iyor 

Şehrimizde süvari polis teşki
latının ıslah olunması v~ geniş
letilmesi kararlaştITılmıştır, 

Bunun için, Hürriyetıiebediye 

tepesi civarında modern ve bü
yük bir •Süvari polis kararga.Jıı, 
ile talirn yerleri vücude gelirile
cekLr. 

Yeni süvari polis bınası ile 
müşt"11lilıi.tının planlarının ihzar 
olunmasına da başlanılmıştır. 

Ofobüs çarptı 
Dün Kurtuluştan Beyazıda 

gitmek üzere hareket eden loO 
numaralı tramvayın biletçisi Hü
seyin oğlu Hüseyin tramvay ar
ş_rıın yerinde olup olmadığına 
bakmak istemiştir. Hüseyin tram 
vaydan uzanıp arşa bakmakta i
ken o sırada lramvayın yanın
dan geçme ·tc -0lan ayni hatla 
işliyen 3J55 numaralı otobüse 
çarparak dü.,müş ve muh.elii 
yerıerınden yaralanmışt!r. Hü -
seyin rJastahaneye kaldırılarak 
ıedavi altına alınm;şlır. 

Karbon kağıdı yapan 
müesseseler 

Karbon kağıdı imal eden mü
esseselerin 1940 mali yılı başın -
dan ıtibaren maktu şekilden ay
rılarak l{eyanname usulüne tevfi
kan muamele veorgi~ne tabi tu
tulması Maliye V ekaJetince ka
rar laştınlınıştır. 

- Sus!.. İşte teğmen, bir diye
ceğinız varsa ona zjleyin! 
Şuy le biraz öte oturan Moris 

oosını önüıı.e ejidi. Artık her 
şey bitmişLi. Daha başlar baş-
1.aımaz sona ermişti. Bu disiplin
sızıik, adı:mı.ların isyanı, daha 
ha•lanııı~La. orduyu maneviyatı 
kırı.;mış, her feliıkoele hazır bağ
sız bir sürü haline sokmuştu. O
ralarda. Belior'dan ötelerde bir 
tek Prusyalıya rasl1amamışlar, 
fakat mağ!Üp olmuşl"'dı. 

Bugünün ardınaan gelip ge
çen günler, içlerine fenalık ve • 
ren, onları beklemenin ispazmo
zile titreten yeknasak günlerdi. 
General Due, erleri oyalamak 
için, şehvin çok noksan olan mü
dafaa terliootııu tamamlamağa 
çalıştrdı. Toprağı kazıyorlar, 
kayaları parçalıyorlaııdı. Ancak 
haber gelmiyordu! Mak-Mahon 
ordusu nerede idi? Metz ö~elerin
de ne yapıyorlardı? Türlü türlü 
şayialar dolaşıy-0r, gelen birkaç 
Paris ııazetesi, biribirine uyma
yan havadislerile, içinde çırpın
dıkları mukassi karanlığı artırı
yordu. 

(Aıkası var) 

EDEBİYAT 
''"' .... • • •• "42 • ....... 

Bir 
o 

zıyaret 
Yazan: Selami İzzet Sedes 

I:ün evde ca..-um sıkıldı; Hayli \ cıktım. Parise ııittim. Bel1ec
dü.şundum: Ne yapayun? Nere- ha!»e sokallı.ndakı apa.-.m~nııı 
ye ııideyun? Çok okumuş, çok ı üçuncü kat sahaı.ılıj?ında durdum. 
yorubnuşlıı:ın; Gidecek yer de Kapı çalmak üzere oıan dık be-
bulıa.ınadım. Güzel San'attan zi· yaz bıyıklı, ipek ııibi beyaz saç-
yade kuçuk san'at texiıkki etli- J.ı, sert sıyah göı.lü bir zat yü-
i!im sinema ile hiç başım hoş züme aksi aksi baktı. Ben ken• 
değildır; Büyük san'atkiir dei?il, dısını ıaneyordum. Dau'Clet'nın a-
kucuk esnaf sa vd.ığun sinema ile dostu Mmond de Goncourl'du. 
yııdızlarının ne makıneleşen ses- Daudel'yi hem çok sever, hem el& 
erme tahammül ediyc>rum ne de kıskanır. 
aydınlık gölııe1erine. Klüp ve sa- Kapı ...;ıLclı. Beni bir küçük o-
lnıı1arda da bezıklen. briçten, po- da;.-a aldılar. Edmond yU. ÜyÜp 
ke.den başka bir şe} yok. Kal· ııitti. Ben oturdum. odada be-
k.o bır kanın ahbaba gitsem soh- nimle beraber bekliven iki kisi 
bet dıye l\ı.Larıe <.:>aire mecmliası- daha vw:. Onları da tanıyorum. 
nın tercümesini dinliyecef(im, İlusi de musikışinas: E<iouard liis. 
erkek dosı.a ul!rasam ya baremin !er ile Reynaldo Hahn.. Üstaci 
zammını işiteceğim, ya kansının yeni bir eser yazmıs; Gymnase 
şikaye tini ... Sa.n'at, .odebiyat, i~ tiyatrosunda temsil ediloecekmiş. 
timaiyat konuşmak istiyovum, üs- Piyeste kısa bir koro ile kısa bır 
tad Halid l':iyuya ııitsem müliika.- İspanyol havası olduj?undan bun-
la eeldim sanacnk. Ustada başka ları besteleıımek için Reynaldo'y11 
bir sebeple ,gıdıldığini hatı.r!amı- çağırtnuş. 
vorum. Bana saatlerce Hüseyin Kapı açıldı, Daudet'nin dostu. 
Siretin dehasından bahsedecek ve katibi Mösyö Ebner: 
ve kendısine has nezaketiyle: - Buyurunuz! Dedi. 
• Vaılahı elendim V€.ııilel'd.en bir Girdim. Gözüme ilk önce ili*n, 
şey okuyamıyorum ki .. • Diyecek tavana kadar yükselen şahane bır 
ve ckaJ!nı• •Kuyucaklı Yusuf, cömine oldu. Ortasında hariku· 
•İcimizdeki Şeytan• müellı,ıni liıde bir heykel, iki yanda üçuz-
hic tanımadıihru itiraf edecek. lü şamdanlar var. Odmıın dı-
Hüseyin Cahit Yalçına u,ğ'rasam, varları saj?lı so1lu kitao dolu. Üstat 
ı:!ÖL Ü ısırıyormuş ııibi yüzüme ba- 1 ocaj?ın yanındaki kanapede bü
kacak. beni uzak ,an tanımasını yük oj?lu Leon Daudet ile konu
lütuf sayaçak: cEdebiyatta ne var şuvor. Oda kalıabalık; Bereket 
ne yok?• Sualime: •Ben varun!• versin hepsini tanıyorum. Zola, 
Cevabne verecek sonra 15 seneden Leconte de Lisle, Mallarme 

beri aya k basmadı!!, ııarmediği, sey François Coppee, Jules Leroohr~, 
retmediği, dınJemedi.iü Şehir Ti- Octave IVürbeau, Camiile flam
yatrosunu, sahne san'atkarları- ı marion. Abel Heımant, Paul Her• 
mızı çekiştirec-ek: .Muharrir yok, vieu, Maurıce Barres, Pierre Loti, 
edip yok, münekkit yok, yeti.şmi- ve tabii Edmond de Goncourt ve 
yor, ye .ismiyecek. dıye hayıtıana daha bir cok pençler .. 
cak. Refi<k Halidin kapısını ça- Bır zamanlar dolıtım a1 ya. 
!acak 0.:sam, bana gene Yakubu, naklı olan Daudet'nin avurtları a• 
Ruşeni, Falihi mefüedecek ve ye- vıuUarına çökmüs. rengi balmumu 
ni vetişenler arasında en isti- ııibi sar.arnuştı. Senelerdenbert 
datsızmı seı;ıecek ve o.muz silkip çektiği hastalık onu yavaş yavaş 
dudak bukeceıc Yok. edebıyatı eritiyordu. 
cedideden sorua biz ııeldik, bizden Benim ,gibi Revnaldo Hahn da 
sonra kimseler gelmedi! Deyip ilk defa ,geliyormuş. Kendisin! 
atacak. Bizim neslin söyliyecek- Goncourt'a takdim ettiler. Gon· 
!erini ise ezbere biliyorum: Yu- court elinin yalnız iki oarmağ'ıru 
suf ZiY'! Halid Falıri a.!eyhinde uzaottı ve Revnaldo'nun musiki-
bu1unacak, Peyami Orhan Sey- şinas o.Jtluj?unu duyunca der-
fiyi bej?emniyecek, Seyfi Necip hal cekti. Dav.det musikiyi ne 
Fazılın ııözünü oyacak, Nacip kadar severse, Goııcourl o kadar 
Fazıl Nazım Hikmetin sıfır ol- sevmez. 
duğ'unu isbata kalkacak. Hic alısmadıitım bir manzara 

Gözüme kitap rafındaki ciltler karşısında idim. Heııkes bir wup 
ilişti: cLottres de mon ll<foulin• teskil etmiş, yavas sesle konuşu-
•Tartarin• cLe Petit Chose... yordu. Daudet kendi yaşıtları 
Birdenbi:rıe y!oıcmi bes sene evvel- ile değil, daha zivade ııençlerle 
ki cocuk olc:ım. Galatasaray su!- meşııuk!ü. Gençler ;öylediklerini 
tanisinde iken bana Fransezca- hürmetle dinliyorlar, hatta not-
nın zevkini tattıran Alphonse lar alıyorlar. Daudet hayran 
Daudet'nin del!irmeninden yaz- havran onlara eserlerind~ bah· 
dığ'ı mektuplar olmuştu. Vazi- sediyordu. 
fe diye tek satır ezberlemekten Uşak yemeğin hazır olduğ'unu 
kacmdığım o devirlerde •Yıldız- haber verdi. Daudet'nin karısı. 
laro cMösyö S.egenin keçisi., cAl- arkadaşı, yardımcısı cı.lan ev sa-
tın Beyinli Adam. nesirlerini ez- hibi bize yol ,gösterdi. Herkes 
berlemiştim: Daha sonra cJack> verine oturdu. 
romanı bana hayatın lmpılaTtnı Sofrada ihtiyarlar d-eğiJ. ıreno-
actı: cSapho• bana askın Amen- !er konuşuyor, Sözler vazıh, cüm-
tüsü old'U. leler kısa. Bir arada otuı 0up ye--

Gönlümde eski ııünlerin hatı- mek yiyenlerin ayni dilden ko-
ralarıru canlandırarak kalktım, (Arkası 6 ncı sayfada.) 

DAVALARDA 

HA ;R P 

Bizim arkadaşlBrdan biri: 
- Havalarda harp .. 
serlevhasını yozısının başı• 

na koymuş. Selami İzzet: 
- A .. Birader karalarda ol• 

modıf(ına göre elbette ki, ha• 
\'alarda olacak. 

Dedi ve.. ehlivukuftan biri 
gibi iii\ve etti: 

- Hem hava harbi havadan 
ea olur! 

2 O TON 

KALAY 

Gazetenin birisi miljdellyOTl 
- Yirmi ton kalav geliyor" 
Bizim Hafızdan sordum; 
- Neye olsa gerek?. 
Düşii.;ıdü, dü ündü: 
- Bugünlerde muharrirler 

ırrasında epeyce çatışma var, 
Ilciki, biribirlerini iyice ka
la"lasınlar diyedir" 
Cevabını \•erdi. 

KONYADA 

KURTLAR 

Konyada kurtlar sUriiden 
açıkla kalan elli koyunu kap
mışlar ve kimse elleriJıılen a· 
lamamış. 

&izim Hafız, 
- Şu dünyanın baline bakı· 

yorum da hala kurt kuzu hl
ka,~ ... ~i .. 

Dedikten sonra ilave etti: 
- Allah vere de bir tehli-

ke vukuunda Bulgarlar sürtı • 
den ayrılmıyalar. Malüm ya, 
sürüden ayrılanı kuzt kapar! 

UGUR -·--- .. 
KİMDE? 

Her piyango çekilişini sayfa 
sayfa reklamlar takip cdı)ur: 

- 150,000 i benden a•dıl 
75,000 i ben verdim .. 
120,000 buradan satddı.. 
Gibi. Bizim Hafızın merakı-

nı ceibetmiş de soruyor: 
- Acaba uğur hakikaten ki· 

ıelerde mi, yoksa taii sahiplo
tinde mi?. 

Cevabını siz bulun. 

ÖMRÜMÜZ TECRO 

BE İLE GEÇİYOR 

Belediye kömür almış eksik 
çıkmış. Yine kömür a•mış kum 
lu imiş. Bunu haber veren ga
zele: 

- Bundan sonra, bu cihet• 
lere de dikkat cdılecek .. 

Diyor. Ynlııız belediyenin 
kömür ıılış verişinde değil, he
men hemen her şeyde bu böy• 
le oiuyor ve biz her hadise • 
nin peşinden: 

- Bundan sollTa .. 
Diyoruz. Bizim Hafız da bu

na içerlemiş olacak ki: 
- Yahu ömrümüz hep tec

rübe ile geçiyor. Şu •Bundou 
sonra• !arı biraz öne alsak da 
bir de .Bundan evvel. diye 
konuşabilsek.. 

Dedi! 
A. Ş.EKfP 



~:~ıJP~IQ~ RI' H 

h ... ~ 
ovyet onanması Bal ık a 

gemileri kontrola başladı 
Bir kaç gemi daha battı, 

bir çok denizci öldü 

Alman tayya
releri Belçika 
üzerinde uçtu 

Tallio, 14 (A.A.) - 400 tonlulı •Vega• isminde ikinci bir Eııton
Ya yük npuru 11 kişiden ibaret olvn mürettebatı ile sefer etmek
te olduğu Baltık denizinde bir Sovyet harp ı:emisi t.rafından 
tl_nrdurulmuş ve içinde 7apılan bir araşhrmadan sonra Sovyeile· 
rın Estonyada ha 1"'8 deniz üsleri olan Paldiski'yc sevkediimiştir. 
•Vega. da Finlandiyaya ı:i<len Estonya gönüllüleri bnlunılıığu zan
•eo..ıımektedir. 

Be!çika müdafaa kuv
vetleri harekete geçti 

•Ko;;ter• U;minde 5200 tonluk 
bir Estonya vapuru bir mayne 
ı;aı'parak l.sveçın 111oelie Luıanı 
cıvarında batmışır. 
Vapuıun murcttebatı iki san

dala oınuek vapuru teu.etmış
tu-. Sanaallouıian biri sahıJe gel
ını.'lse de iç•n<ie vapurun kaı>"8.nı 
buıunan iKıı:ci •anaal kay bol • 
muştur. 

hlR ALMA."" VAPURU BATTI 

Fırth of forth 
hava harbi 

;. .. lman tayyaresi 
5 dakikada haltı 

Tallin, 14 (AA.) - Kereste 
Yüklu olarak Tallinden Brema'yal Londra, 14 (A. A.) - Haber 
gı.ınekte olan •D.e.rich Hasse!- \'erı.l<ııg.ne göre, dün saoalı lngi· 
aıch, ad:n<laki moltiriü Alman • !iz tayyarelerinin Hridh Otfordh 
Vapurunda bir infiiak. olmuş ve üzerinde çarpıştıkları Amıan lıay-
vapur Estonya sahilleri cl\..,.rın· yarrcsi Birhenk.eldir • 
da sür'atle batmı~tır. İnfilaka bir Alınan tayyaresinin denize dü-
nıayn veya torpilin mi sebebi- şü;.Ulmesiyle bilen bu taarruz es-
)et v nasında Heynkel tayyaresi dim· 

verdı.ğı maliım. değildir. a- dik denize dalmıslır. 1nııiliz lnY· 
Purun mürettebatını teı;k.il eden 
Yedi kişiden beşi kurtularak Pal- yareleri bunun he.r zamanki grni 
clski'ye cıkmağa muvaffak ol • bir manevra old.ıiiunu anlamı.ş-
1rtuş:ur. lar ve düşmana atcs etme«te de-1 

BA • .+r "'R vaın etmişlerdir. Tayyare az ~on-
TAN DİGER GEJ.Yl.ll;l:< 1 ııa deni•e düsmüs, plot kauçuk 

Londra, 14 (A.A.) - ~Huci<la. sandala atlamak suretiyle kur-
is.mındelti İngiliz balıkçı gemisi- tulmu< ve Heynkel 5 dakika son-
nm .bir mayne carparak bat.ıf(ı ra batmıştır. Alın.an pilotu klll'-
bıldırilmektedir. Geminin müret- tarıldıktan sonra tayyare müret
t at ~da 12 ki · ··ı ·· t·· . · n şı o muş ur. tebatından dii'>ı:r üç kişinin öl-

.DiAer cihetten 3161 tonluk cTo- düklerini söylemistir. 
Dlb \....nar,urıs. ısn\11\deki Yunan d , • k b ll • 
Vapurunun b:r tahtelbahirin ta- Dala ye nın a u erı 
k.ibınden kurtulmajia muvaffak Paris, 14 (A. A.) - Başvekil ! 
olduktan sonra İsveç sahilinin şi- Daladier. dün biribiri ar;;:ası:ıdan 
:alinde bir kayaya çarp'.ıj!ı bil· Amiral Darlan ile Ba.şkum.anclan 
ınlmektedir. Vapurun kurt:anl- l!'llncral Ga.melin'i kabul etmiş-

ınasından ümit kesilmiştir. Mü· ı 
~ttebatı kurt:.nJ.mıştır. tir. 

Fin - Sovyet ihtilafında 
Almanyanın vaziyeti 

ltalyan ajansının mütaleası 
R-Oma, 14 (A. A.) - Stefani 

Aiansının diplomatik muharriri 
'Yazıyor: 

•Londra ve Paris gazeteleri 
Sovyeı - Fin ihtiliıfmın musliha
ne bir surette halli için Alman
vanın tavassut teklifinde bulun 
du~a dair 9Dll günlerde bazı 
haberler neşretmislerdi. Dojiru
dan dokruya alakadar olen moem· 
l'e'keUerde tevid edilmiyen bu ba
ber)erin hiç bir esasa istinat et-
hledii!i zannedilmektedir. Buna 
mukabil Leninıırad'ın muhuaza
aı için llııın ol.an Ka~eli mınta-

Kolombüsün 
mürctt«"hah 

Nevyork, 14 (A. A.) - Karaya 
oturan cColombus· Val1UI'U mü
rettebatından 400 kişi bir Ja.pon 
Vaı>uru ile memleketlerine dön -
rek üze:e bu sabah San FransU.. 

: .. a hareket etmişlerdir. Gemi
ciler Siperia volu ile Atmanyaya 
doneceklerdir. 

Bir Hu gar heyeti 
l\1oskovaya gidiyor 
Sofya, 14 (A. A.) - Haber 

Verild'ı'bne ııöre, bir Bulııar he- l 
~ti Bulııaristanda Rus pamu- , 
>:unun ıs'.enmesi hususunda p~n- • 
ııip itibariyle hasıl olan itiliılın 
te~rruatını tesbit etmek üzere 
Yakında Moskovaya ııidecektir • 

kasının Sovyet Ruzyaya tc.: ı<l 
saretiyle Sovyet Rusya ve F;n
bııdiya arasında derhal sulh ak
tedilmesi lehinde baslıca Norveç 
ııazetelerinde bazı yazılar çık· 
maktadır. 
D.ğer cihetten yarı resmi Beı:

ruı matbuatının Almanvanın şı
mal memleketrer: üzerinde bir 
tazyik yapmak tasavvurunda bu
lunma~ını temin etımesi üze
rine Almanya ile İ5kandinavya 
lnEmlelretlEri a~asında mevcut 
ııereinlil!in zili olduğu kaydedil
mektedir. 

lngilterede tevkif 
edilenler 

Londra. 14 (A. A.) - Rermen 
bildiri.ldiPine göre, Harbin baş-
1anıncındanberi tevkif edilen düş
man tebaası <t90 ki<ıdir. Düşman ı 
memleketleri teb'asın~ •n takri· 
ben 8000 kişi de lıw;usi takyidata 1 
tabi tutulmustur. 

Moskova • Berlin oto
mobil yolu 

Kaunas. 14 (A A.) - •Rietwas 
Atlas· gazetesinin Bertin muhabi
rinin bildirdiğine röre, Alman
vada Bertin ile Moskova arasın
da otomobil yolları icin projeler 
hazırlarun'llitır. Bu yollar Litu
anva arazisinden ııeçecektir. 

Prens Pol Zagrapta 

Brüksel, 14 (A. A.) - 13 Ka
nunusanide bazı ecnebi tayyareic
ri öi(Jeden sonra bir kaç kere 
mü;i.ahkem mevki üzerinde uç
mu~ıard.r. Her deiasıncia hava 
mudafaa bataryaları harekete 
ııecmiş ve tayvareler neticede 
sark istikametinde uzakla,ı.ıuş
la.rdır. Dii",>er cihctten bildiri! -
dığine göre, üç motörlü Alman 
tavvaresi Vervietois mıntaka
sı üzerinde uamuştur. Pek alçak
tan uçan bu tayyare Verviers ü
zerinden ııeçtikten sonra evve
la Heusy sonra Polleur istika
m :tinde uzaklas:;Jıştır. Tayya... 
re Polleur üzerinden 300 metre 
yükseklik! e uçtuğu için Gam ah 
Haç sarahaten tefrik edilmiştir. 
Tayyare Foııncs üzcrirıd€n uç
tuktan sonra Eleborn civarında 
hududu ııeçerek Alnıanyaya dön
mü~-tür. 

Vilno Üniversitesi 
kapatı!mamış 

Paris; 14 (A. A.) - Lituanva 
setareti matbuata bir nota gön· 
dererek Polonya menbararından 
verilen haberlerin aksine ola.ak 
Vilno Üniversi.tesinin kapatı!.ma>
dığını fakat yüksek Lituaııya 
enstilüsleıi hakkındaki nizam· 
name mucibince makul bir şekil· 
de bu Üniversitede tadilat yapıl
dıi(ı biklirilmiştir. 

lki lspa .. yol komü
nizti mahkum oldu 
Kasab!.anka, 14 (A. A.) - Kır 

sablank.a'da hususi ı;.skeri maıh • 
kemesi muzır faaliyette bulun
dulJ.:ınndan dolayı iki İsp,ın ol 
komünistini a.L.!ır haois ve para 
ceı.alarına mah\Cu.ı.l. etmiştir. 

B-.;nlıll'Cian ~ blllin.dc 0 1 n 
bir tar.esi ücür_.... ent.?-rllce.'T)1JııJl"
lin şefle.inden<iı. 

50,0uO kişı Helsin
kiyc öndü 

Helsinki, 14 (A. A.) - ~
sinkiden tahliye edilen 50.000 ki
şi soğukların şiddeti fevkalade 
artmıs o duj!udaıı lek.rar bu şeh
re cıönmü.5lerıfu. 

Sofya - A ina . Peşte 
hava seferleri 

Budape<rte, 14 (A. A.) - Öj?
renildi_ğ"ioe göre, paza:rtesi günü 
bir Macar murahhas heyeti 
iJti tayyare ile Sofya ve Ati· 
nava müt'e1.-eccihen buradan ha
reket edecektir. Heyet Bulııaris
tan. Yunanıstan ve Macaıistan 
arasında va1>1lacak hava nakliya
tına ait itibüları imza edecek
tir. 

CEPHELERDE 

VAZİYET 

Garp ecphCS:ndeki hnelıet• 
ler, tayyare \le mayn ha:rhi ge
çen günlerdeki vaziyete gört 
yeni değişiklikler I..aydını ica• 
ettirecek tarzda dei;oild:r. 

BALKANLARDAKl 

FAALİYET 

~ovyet . Japonya 
müzakereleri 

Moskova, 14 (A. A.) - Japon 
Ve Sovyet komisyonlıarı Moskı>
Yada ikinci defa topl.anmıslart:ır. 
Sovvet murahhasları Japonlara 
Sovvet hükümetinin japon muh
tı:as:ra karşı mukabil teklifıen
nı tell'di etm.işle.dir. 

Bclıırad, 14 (A. A.) _ Naip 

1 Pr~ Pol ise Prenses Olga, resmi 
bır •ıyarette bulunrr..ak üzere dün 
ak.,,...,_m Zal!reb'e hareket elmiş -
!erdir. Zagreb'de bir müddet ka
lacaktır. 

İtalya gazetelerinin ve Ro
ma radyoı;unun komünizm a
Jc~ bine y"ptığı neşriyat, ıon 
güıılcrdc Sovyetkr bülı.ünıeti 
aleyhine dahi tekradaııoıııya 
ba,Ianu~, şiddetlendiği de gö· 
rüunekiedir. lUe•ela Sov)·et 
radyolanuın J<'inlandi)·adaki 
barı> hakkmila Kııılordnnuu 
mu"8ffakıyctlerlne dair verdi
ği haberleri İtalya radyosu 
•Hayası2ca neşriyat. gibi ağlr 
ve ~iddetli k.-ümelerle ta'1<if 
ediyor. Şu suretle Sovyct a· 
leyhtarlığı İtalya siyaseti ı:e· 
(eo haft>lara, hatta günlere 
nisbctie şiddetini artırnıı tır 

Alman akaHiyetinin 
nakli 

Kaunas, l4 (A.A.) - Lituan
Aadak.i Alman ekalliyctlerinin 

lmanyaya nakilleri şartlarım 
• tsbıt etmek üzere bir Alınan 
heye:ine Kaunas'a gelecegi bıl
dirilanektcdir. 

Prens ile Prensese Başvekil 
Svetkoviç refakat etmekte idi. 

Mısırda tevkif edilen 
Alnıanlar 

Kahire, 14 (A. A.) - Mmr , 
hüklımeti, 48 saat kinde 51 Af<. 
maru tevkif etmistir. Alman yada 
bulunan bazı Mısırlılara yapılan 
fena muameleye karşı mukabele 
olmak üzere bu Alınaııla4 tevki! 
edı~le1dı.r. 

Bunlardan haska bazı rad ·o 
ve gazete haberlerinde Al -

fltDA:\t VPI\ - :!' 

j Gil~il.n mevzLılar:ı Büyült. !!;!oalar 

Gm okur, kimdi. ler? 
Ara sıra olduğu gibi, yine kaç 

gündür gazetel<!r, bir ctlebiyat
(ılık meselesidir tutturdular. İş 
bu hızla gider ve batta birkaç 
gün i~iııde biraz daha kızışacak 
oluısa güıoiin diğer mühim, hem 
tle en mühim m"adderi, gazele 
sütunlarında mühab..~•e ve mü
ıı.~kaşa mevz&ıu olarak, gaıiha, 
ikinci, üçüncü planda kalacak .. 
Fak2t, ka~ güııdiir, gazdelPd" 
dıll<>rine dolamış olduklan bu 
edehiyatçılık mesck•i için, bir 
Allalıın kwu çıkıp cı.. bana bir 
tek kelime sormu~ olsaydı. Bakı
yorum, sabah, akşam ye>lda, tram
vayda, otobiiste, lokantada, yine 
herkesin bana oorduğu şeyler 
şuıwır. 

por hay tım züzerin
de ·esiı~ı· ir kuvvettir 
Tarihte olduğu gibi bugünde spor 
bir milletin istik ·a ini kurtarıyor 

Yazan: l m skli 6311;, ·al f\em ... i K~çsr 

- Zehefolerd.en ne haber, bu 
7ıl, kış çok dehşetli geçecekmi'b 
ne dersin, Finler ne alemde, İ· 
taı)a ne yapacak, kalayın kfu>. 

su bilmem kaç liraya fırl~ 
doğru mu? 

Öle tarafta kaç gündiir, gaze
telerin anketçilcrini, maııqetçile
rini, fıkracılarını, kö~e bucakia
rıuı d:te getiren bir de edebiyat
çılık me.elesi vlimıı!j. .• Varmış 
amma kimin umurunda, yahut 
kim bunun fı.rkında? 

Geçende Ankau yokuşwıun 
alt lıru;ındaki kitapçı dükkanla
rından birine giren temi2, tiren· 
tlaz ve genç iki loayana kitapçı 

ıon!u: 
- ... ~ e e:mr~diyorsunuz! 
Sıkıla, biiıiiıe cevap vrrdiler: 
- Roman, istiyoruz da ... 
- Ne ronıanı? 
- S•Y-· Cinai olmasın! 
- Nasıl olsun? 
- Şey ... Hissi olsun! 
Derken bayanların önüne bir 

düzine kadar hissi roman seril
di. fakat oniar, bu rom~n!ardan 
lı<nıgisini alntakl:ırdı? Çünkü hu 
ror.ıanlan yazanlardan hiçbiri 
hakkında en ufak bir bilgileri 
dahi olmadığı için bir hay ıi aü
şiiııdüler ve nihayet: 

- Bunların en fu>isisi hangisi 
ise onu verin! 

Diy ip işi kitapçının reyine bı
raktılar. Okuyucunun bu kadar 
ender ve bu k.dar her şeydea 

bihaber olduj!-11 ~ mam:ara kar· 
şısında g 'etdcriıı edebiyatçı -
lık dcdikodutarwı !Om okur, kim 
Wııler? 

0Sil1A CEl\lAL KAYGJLI 

Kosa 
* Tımınmış Hırvat hevk<'ltraş
lıırından Fr~ ITT. e" Miban. Zaıı
reb'de vefat etmistı. • 

* Pat Ajansm<lan: Pı>:onvııdaki 
Alman valii umumisi, Polonyalı· 
J.ar.:ı ait r..cıyoltarın bu ayın on be
sine kodar is~al kuvvtollerine t~ 
}im edilmesi Jüzum~u natık bır 
k:ı.ramame ne<relmıstu-. 

Ga<crelerdc okudwn: İngılte
r.,dc ~ou bin atlı avcı var! •!Uııat 
doscRi öiülere yar.asır .• d.iye11ler, 
bi.ı.ti.in giız k;:.ma.şwrıın medeni\ et 
binas:nı kurmak ve yaşatmak i.s
teın1şlerdir. 

Buy iııt Harbin muht.e!ıI silah
larının roiünü tetkık eden bir 
Jo'ransız. Versay kumanda kursun· 
da, V"-'Üıği bir konterami..a: 
cGaza en çok dayananlar aı1ıı.o
saksonlar, ııa~ tesiri karşısında 
ac..z gusterenıer cı~ Sene~aıtı..er· 
dir,. diyordu. Irkın bedeni ka
b11.iyet1 burada te.:s..rı ht.ızuı. Jj..f 

manevrayı Braunschweıg ci -
varında ~P eciıyordUJ<. Bir 
pazar gününü bir köyde, Pro
testan papasının evır.de ge -
çirmiştim. İsi.rahat ı;ü.ı: ınun 
z€vkli geçnı.ıoi ıç_.ı sev..mli 
par>as. aksamdan hazırl&<lıi(ı prog· 
ram puslasıru uzattı. ocnim de 
muvafak<ıtımı aldı: ÖglEden t:v
vel madan ocakı.arını gezecek. ö~
letlen sonr.a da civarda bir yli-

' ri>yüs yapacaktık. Sabahle;irı 8 
de ııönderi!"n otomobil, pa;>asın 
ikmci direktörün esi ol.an. kızı
nın refakati ile, bizi ocaklara gö
türdü. Bir kac stılxıyJa bı.ııı<o.e 
bi~cok ııaleril ı ıiol. stık. Bu i.ı;
tifad<:>li \etkin.ter ı:.i buçuk sa.at 
devam etmişti. Öğle ~ e,neğin -
den sonra köve döndük. 

Öğlıxlcn sonra, muayyen da
kikada yetmiş vasındı;.ki ev sa
hibiyle yola çıktık. Elhüzde>ki 
harit..~dan yolu tal.ip eckrek vil· 
rüyor<luk. Protestan ahmi, ta -
rihi birçok m:ıllımat veri)'ordu. 
Devamlı val!murla~ yüzi.in en e
kinler kaldınlamamıştı. 

Ben tabiatın bu goddarhğın -
dan sikiıyet etm-zk is'edim. O, 
e:üldü ve dedi ki bu elemli gün
leri biz çoktan düsünmüşüzdür. 
şu ekinleri siııortakır hep \a'Zmin 
edeceklerdir. Köylünün hiç bir 
zararı yoktur. O e:ünü hatırlı
yorum, bue:ünkü f.elaketin bizce 
neN!n katmerli olduğunu dj4ü
nüvorum. 
Pap~sa 90 dakika yol al • 

dık. mamurelerden ııectik. He· 
nüz gene ve cok zinde idim, o 
saUıur da benimle ya.rışabiliyor
du. Takc<ir etmek istedim, de
diJ.cr ki: 

Gençli,i5:imdenberl pro1?Tıtmlı 
bir havat yasadım ve en iyi te· 
davinin il~çsı1. olduğuna inanan
hı:rdarı.ım. 

Nlıme~-rala-rda ıründe 50:70 ki
lometre yapan bir kılanın <ırtık 
i;;tirahata muhtac subayının pa
zar ef(lencesi, çok defa, orman
larda avlanmaktır. 

* Pat Ajansırdan: Poloııyadaki 
ha'l'P kurbanJ,.rına yardıan için 
teşekkül etmis olan Arjantin v.ar
d:m komitesi, Polonya hükume
tine 600 bin frank ııöndeımiş
tir. 

İki vıl ön~<>. K. "llPta taıııdıl!mı 
61 yaşıııdaki bir mühendis, yıl· 
lık izinini yaya yürümekle ge
çirdiitini ve bülün bir meml~keti 
baştan ba~a dolastı.innı, günde 
30 kilometre aldı~ını anlatıyor
du. 

Bir ilkbahar avında İsviçrede 
Örlikon fabrikasındaki: i>im'zi 
3 günde bitirmek mecburiyetin
de idik. İş programımıza Zürich 
ııölü etrafındaki e:ezintivi de ge
çirmisle:di. Gölü çevre liyen dağ
lar karla örtülü idi. F.brikamn 
direktörü vakit vakit dağlara 
tırmanan Amerikolı gene kızlan 
işaret edivor ve bu heyecanın 
buralara her mev>imde binlerce 
zivarctciler topladıjiını hararet
le söylüyordu. 

* 20 senedeııberi İsvicrenin 
Londra elçisi bulunan Charles 
Pallavicinil tekaüt edilmiştir. 

manya bükilmelinin İtalya ve 
Bal.kanl.rdaki baıı hükumet • 
1.-r ne7.dinde tesebbüslerde bu
lunarak, Belgratta gelecek ayın 
ilk günlerinde toplanacak Bol
kıın Antantı Konseyi içtimaı
ru yııptırmamağa çalıştığı da 
bildiriliyor. Diğer trı:ııftan 
İtalyPnı'n h:ıkiki maksatları 
hakkında muhtrlif memleket
lerdeki cnzetelerden bazıla -
rında yiirütiikn mütalealar, 
Balkanhrdaki son siyasi hnre
ketleri yeni s•fhalara g'recek 
mahiyetlere getirmektrdir. 

JAPONYADAKİ 

KABİNE İSTİFASI 

Japoı.ya Kabinesinin istifa 
edec...-;,<i haberleri Uzak Şark, 
Japonya ve Am~rika ınünase • 
bctierile bu hükumetin yeni 
siyaseti lıal<kında bir takım 
tefsirlere yol vçmıştır. Gene
r"l Aye Kabinesinin, B:rlcsik 
Amerika ile uzlaı;ın:ık, anlaş
mak imkanı buiamadı~ ci • 
betle i.stifasını vermekte ol • 
clui:'tl, bau ecnebi go~etelerlıl 
mütaleaları arasındadır, 

Mannerheim'in kızı ile Fin Ton· 
diya spor sahalarında arkadaş 
olan bir nazır kızının Fin1'erin 
hayat ve memat savaşlarında, 
yardımlanna kostuqunu okuvun
oa hayrete düsmedim. Finliler, 
bu faziletli spartmenler haşin ta
biatla ırücadc!e ederken bütün 
cihanın sempatisini kaza.nmıslar
dır. Daha dün, dünvanın en 
büvük sportmeni de Fin toprak
larında ve bu milletin gavesi uğ
runda can verdi. Bu mefküre 
adamlarından binl-crcesi bu yo
lun azim!dirler. 

Cengiz. Atilla. Timurlenk se
ferleri kahr~manlıil:ın nasıl te
nemmü ettif.ine dair ııarlak ders-
10r veirler. Naoolvonun 800 bin 
kLılik ordusunu nihaı~t tabiat 
maqrup etmişti. Bu ordu o ik-
l:ınin aşinası deiH!di. • 
Bab3larımız •at belinde, düş

man ilinde• derlerdi. Anadolu • 
dan kalkan ordularımızın kat et
tikleri merhaleleri. biz simdi 
trenle bir haftada alabiliyoruz. 
Türkler. kaleled deviren topla
rını kaleler- t' ünde yapmak kud
retin<? de sahiptiler . 

Türkle-r. kıs snorlarından bü
yük zevk alırlardı. Anadolumu
zun bircok verleri.ııde hıila ci· 

rit oyunla=ı insan ve havvanlan 
yetiştiren en ııiizc • me!oddur. Er
zurum köyıü.~ ı, :ne:;.;.relerde 
de, snor oyumarında en derin 
zevki ara)an çevık, yil':it kim
selerdir. Bir ~tlınm yanında 1 
ııün.crce yaya yürüyen köylü de- ı 
likaniılarımızı h~lk tabakaları

mıza k'lnas edenlere sorunuz. \ 
Bunlara dayandık ve l!Ü\endık. 
Buhranlı vazı erde bir mille- ı 
tin i..:adesi hfıı<irr ..ü.r. Spor da bu 1 
irad:eyi bcsıiven biı vasıtd.-du. 
Fin ölüm kızakcılarının bir ııccc
de 100 kılornetre yürüme;. su
retiyle düşm:ı.n ııcrilerınde yap
tıkları tı:hrib:tt, asıl Fin ordusu
na zaferler k.a.zandırıyor. !<"inler, 
tabiatm zebunu defril, o aman
sız kuvveti maksr.ı.Uc.'t!.ır..a ram e
deı. fevkalbeşer mahlüldardır. 
Ö ümü istihkar eden bir milletin 
elbette yasamak hakkıdır. 

Sehirlerimizde spor faaliyetle
ri sıikranı muciptir, takat yazık 
ki, henüz ihl.iyaçlarımızı kllrşıla
manıaktadır. Bu alandaki as
keri disiplin büvük ümitler ver
mektedi:". Bir vıl.ilk. bir fark 
göze çarpmaktadır. 

İngilterecle sporla tev'em ol
mı~an bikinin büyük !\ayda te
mın ~.,ıcmivecel>ı kan..alı ha.kim
dir. :Maki.1'eye en mühim mevkii 
veren İogiliz, dünyanın en iyi 
atlarına maliktir. At, yalnız av· 
cının değil, her 1nııilizin malıdır. 
Vikers - Armslrong mües>eseleri 
umum müdürü ile sirnaı de
nizi kıyılmnda, soğuk rüzgılı-
lann ok•adığı bir poligonda, bir 
hait:ı calı.tıktan sonra pazar gıi
nü Londrava dönmüştük. Öğle
den sonra, bu spor,menın Hay -
p::rkta bir düzine ıilesi efra -
diyle manej yap:ığını görmek bi
le bu milleti tanımaya kafi idi. 
Harbin uzun sürmesi ihtimalini i
!ı.?. i süren Çemberlavn, sinir 
kuvvetine d-e ııüvenmiştir. Bu 
kuvveti temin eden soordur. Ha
vatın şiddetine dayanamıvanlar, 
ufak ııüclükler karsısında. ilkba
h'1r rüzgarları tesi:·i altında kalan 
karl:r gibi. erimeve mahkümdur
lar: Spar, havattı.ı-. 

GENERAL ı{El\iAL KOÇER 

Fransa. Japonya 
ticaret müzakereleri 

Madrit. 14 (A. A) - !Vliareşal 
Petain'in teşebbüsü üze.rine tica
ret anlaşın.asını imzası bile bek
lenmeden. buııiln. 16.000 ton 
bui!dav yüklü bir vapurun Bar
sclonaya ııelmesine intizar oJun
ınaktadır. Üc İspanyol voıpuru 
bu<'Ün limanlardan hareket ede
rek. daha binlerce um buli<Jay 
alınak üzere Fas'a ııitmlskrdir. 
Emtea yüklü 20 trenin de Pertbo
uy'a gelmesi bekleniyor. 

Bir Danimarka ge
misinde infilak 

Koperıha". l4 (A. A.) - Daır 
mark adındaki Danimarka pet
rol vemisinde sebebi meçhul bir 
infilak olmuştur. Mürettebat 
kurtu.lmaıta muvaffak olımıstur. 

İspanyada mukaddes 
hafta 

Macrit, 14 (A. A.) - Hüklımet, 
Sevillada yapılacak olan mukad
des hana şenliklerinin en de bde
beli zamanlardaki ııibi, cereyana 
müsaade etmiştir. Cumhurivetin 
teessüsünden yani 1930 danberi 
ilk defa olarak kırkuletalı rahi!>' 
!er alayı yapılacaktır. 

Attlee bir konferans 
verdi 

Londra, 14 (A. A.) - İngiliz 
muhalefet isri partisi reisi Att
lee. Blackburn'da verdiği konfe
ransta demi<\ir ki: 

•Biz sulh istivoruz. Fakat is
tediilrmiz sulh, ~ni harplere 
mani olacak -"'ensiplere müste
nit bir sulhtur. 

NasvonaJ Sosvalistliitin kuvvet 
esasına davandı~ını söyliyen Att
t!-ee, B•t'ı;evi1lRre hücum e<t.mis 
ve bunların kendilerine sos"31ist 
ve hatta komünist demeite hak
lan ol:ınadıl?ını sövlemiştir. 

KurbanlPnmtzm d.,rilt':rini 
Türk Hava Kunnnuna \'er -
mekle. zelzele felaketzedeleri· 
ne. kimsesiz yavrulara ve mil
li havacılıjhmıza yardım etmiş 

olacatımızı unutmıyahm. 

Büyük mücade!enin 
.. na hatları nedir? 

Yazan: HAl\IİT NURİ 

Umumi Harbin d vam ettiği 
yıllarda en büyiik düşünce, za• 
ferin temini idi. Harbin husu• 
le ııetirece~i iktısa<li sarsıntı..ıarı, 
içtimai buhranlar!. degi iklık· 
Jerı muharip memlckeı.le.rin cr
kanı:1arbive ve kumanda hc}'et.
leri hiç düşünmüyorlardı. Hü· 
kümet reisleri, siyaset admm.a:ı. 
sanavi erbabı. büyük sern1'we 
sahıplcri, ikta:;at ve içtima:) at 
i~ierinin anxli sahn.lardaki mes'
ul iahsiyet!eri. nazariveoıleri 
dahi 25 yıl evvel.kı harbin netice
sinde h<ısule ııelecek iktısadi ve 
içtimai tehlikeleri hesaplamak 
isteL i}·orlar, yalnıı.ca zaferiı ınev· 
cuciun mu.'ıafazasivle yeni ıscıs
mar ~ahalan elde etmegi, düşü
nuvm·ıardı. 
Bılvük Ha.bin büyük zaferi • 

nin verdiği netice, galiplerin 
sermest halde yaptıkl'arı senlik· 
lcr içinde ilk zamanlarda veya 
~nele:de iklısadi sarsıntı faz
laca hissolunmamıştı. Bunun P
sikolojik sebebi, ı:. fkt, galibi· 
yetin her türlü maddi hasarların, 
man<:'Vi kayıpların galiplt'rin sat
vet ve kuvvet.ieri sayesinde hal
ledi!ebi.kce~e inanılması ııibi 
hatalar<lı. Sabık Cumhur Reisi
nin ölünıunden sonra Ame.rika 
milleti, dij!er milletler ııibi u
mumi harbin hlLSule ııetirdiı(i ha
kikatlerle karşı, karsıya kahnış
lar, asırlar icinde kur..ılan. nesil
den, nesle intik.ıı.J. ettirilerek te
kiimüı safhalarına yaklaşlmlan 
ter;i.l<ki, medeniyet e;erlerinin 
m:llli>vi baı(ların. içtimai, iktısa· 
di, ah1ili meıhümların hakikat 
halde tehlike icinde kıaldiınru id
rak ey lemislıerdi. 

939 harbi başladıktan sonra 
"arp cephesinde alınan askeri 
müdahale tedbirlerinden, hatta 
taarruz yapmak hareketlerinden 
ziyade, _geçen harpte müttefik • 
!ere zafer temin eden en mühim 
vasıtaya.. iktı.sadi harbe. ab;u
kaya daha fazla ehemmiyet ve
rildi, itina olundu. Medeniyet 
an 'ane"lerini, abidelerini, siyasi, 
ictimai, iktısadi nizam:an muha
fazada demokrat devletle.den 
daha müfrit davranan Nazi Al
manya erkanı dahi, fikirleri alt, 
üst olmuş, irade y~rine hisleri 
hakim hale gelr.ıis. ihtirasları
nı i~teklerini temin ubunda 
her türlü tedbire. çareye baş yu:.-
mustu. Fakat 26 ağustos 939 da 
Moskovada, yanılan anlaşma dün
yavı havret içinde bırakmıştı. 

1939 harbi devam ediyor, şid
detle "" kıyasıya devam edecek· 
tir. Ne olacak? Kim ııalip, han· 
ııi taraf maı"tlup olacak? Bu ci
hetleri harbin neticesi .röstere-
rektir. Fakat buı;ıünden hü
kümleri verilebil«ek başka ci· 
betler, hususlar vardır. İcmali, 
hüliısatan izaha çalışacajiız: 

20 seneden f.azla zamandanbe
ri her memleketteki halk, miJ,. 
Jeller ar~ sındaki iktısadi, ticari 
mübadelelerde, t.ediveleroe esas 
olan altının kıymeti yükseldikı;e, 
yükseldi, umumun ııö:remediği, 
eld1! evlivemedi.i?i kıymetli bir 
madd.e haline ııeldi. İstihsal mi 
aı:aldı, istih~at mı çojildı? Ne 
oldu}'Sa, oldu. iııtihsalit kıymet
leri düştü. Kail:ıt ve emsali pa
ralar, altına nisbet.le yüz binlen:e 
fazla miktarda tedavüle çıkarıl
dı. Fakat mahsulat kıymetleri
nin düşmesine, insan yaşaması. 
nın µahalılasmasına işsizliğin 
fazlalasmasına, refahın düşme
sine, buhranın azalmasına mani 
olamadı, olunamadı. Ne olacak? 
Ne yapılaca:k? 939 harbinin ııa· 
lip!er zümre.;., 914 - 918 harbin· 
den sonra husule ııelen bütün b11 
zorlukları. bozuklukları. buhran
!~. sakatlıkl:arı düzeltme~ 
mılletler arası umumi iktısadl 
kalkınmayı, refahı iadeye, temi· 
ne muvaffak olabtlecek mi? Bu 
hususla:da müsbet hükümleri ber
taraf. mütalealar serdeyliyecek 
nazari ve P'I'alik alakadar şah
siyetlere, iktısat, maliye, sivır 
set adamlan:ıa tesadüf oluna· 
maz. O halde, ııalibiyet uğrun
da mücadeleye yeni, yeni deh
şet, şiddet vermeite hazırlanan 
mes'ul adamlıar erkan, sahsi· 
yetler. vannki iktısadi kalkmm& 
ve içtimai nizamları iade, isliı.h 
hususunda iktidara sahip değıl· 
!er mi? Bu zatlar milletlerinin, 
miL!etlerin mukadderatlanna ha· 
kimdirler. Fakat içtimai cere
van1arla. iktısadi nizamlara. otı>
rrteler. otoriter sahsiyelle>r de
ğil, tabii kanunlar. seyir ve ce
reyanlar hükmeder !er. Eğer bu• 
nun ak<i mümkün olsaydı. 20 
senedenberi de,·am eden. izale o
lunamıyan 1931 ''ıllarına doğru 
artan. büvük l!3vretlerle fazla 
genişi!< kesbetmeslnin muvakkat 
çarelerle önüne ı?ecilebilen iktı.
sacU buhran sona erdirilebilixdl 
OlamGdı, ~:"' bulunamadı. 

?39 harbı, .bu ıııbi ve asla mü
saıt kelımesıyle tavsif olunamı· 
vacak şartlar i<:inde başlamı•tL 
Bu .harp, Almanvadan başka, 
İnııiltere de. müsellah bitaraflı. 

( Arka.n 4 üncii saııfa.da) 
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Eski evirde içtimai 
yard mnasıl yapılırdı? 

Hanlar, çeşmeler, imaretler ve 
bunlara benzer birçok ~eyler 

yardım g a yesile yapılırdı 
Yazan : Z İYA ŞAKİ R 

An doludaki zelzele ve sey- ı 
lap Hlaketı karşısıno.a Türk rnil-
1.,.ı b.r ım.ilıan daha geçırdi. 
bunda da, asaletine has olan in
sanlık :;efkatini ve medeni cevhe
r.ni gösterdi. 

Tarı.h, bırçok şerefli sayfala -
r.nda kaydeaerken, '1ürk m1lle
tınin murntaz hasletlerinden bi
rı de, daima •çtimai vazifesini 
iln etmek ... ve bilhassa, feıiı.ket
z, ueJ.ere, elinden gelen yardımı 
e.ırgemenıeklir. Bu büyük ha
kıkat, muh•eLl vesilelerle, dün
ya tarihlerine bile geçmiştir. 

Eski Türkler, kendileıi.ndeıı 
beklenen küçük ve büyük yar -
a :m !ara koşa.bilmek kin hiçb:r 
1cdakarlıitı drig et:mezier .. Hat
ta, rıu ugurda ranıann. !eda Et
meyi bile insan mertliginin en 
tabii bir şi.arı telakki eder !erdi. 

Harpıu'<i., devlet ve milleııer 
arasındaki siy>asetlerde daima bu 
mcsıegı takıp eaen 'ı ur.1<.cr, her
haııgi bir sebeple zuhur eden iç
tımai felaketl.f!r içın de ayni fe
dakarlığı göstermekten zerre ka
dar çekinmezler . 

Turklerde, bir ba~ına fay
da'ı olmak~ Yardıma muhtaç <r ı 
laıılara. eıınden gcıdıgı ı<ı.<lar 
muavenette bulunmak heıııer hP
me0 din kanunları kadar kök 
leşmiş olan bir hasletti. Hatta 
bunun içındir ki, Türk ze·ogin
leri zevk ve safalarına düşkün ol
makla bernber, (Hayır ve hay· 
raL sahıbiı olmayı da kat',yyen 
ihmal etmezlerdi. Geçit venni
yen derelerin ve ırmakların ü
:ıerlerine köprüler kurduruı•:ar .. 
Yoılar açt.rırlar .. Yoıcwann is
tirahatlerini temin etmek mak
saclile hanlar, kervansaraylar 
yaptırırlar .. umumi sıhlıati ko
rumak iç_in. ha~amlar ınsa ~tın.. 
;rirler.. Acızlen doyurmak ıçın 

imareUer, halkın susuzluktan 
bunalmaması için çeşmeler, se
biller yaptırarak bunların ida -
mesi için mühim vakıflar göste
rirler.. Hülasa, ıinsaniyete biz -
met hususunda hiçbir f.rsatı 
fevteylemezlerdi 

lınparat.orluk hükumeti, hal
kın bütün ihtiyaçlarına karşı da
ima lcayıtsızlık gösterdi. Dev
letin mühtaç olduğu ması:afıarı 
ilı.arşılya.lıilmek için, halktan mü
temadiyen vergi toplamaktan ı 

başka hiçbir şey dü.şürunezdi. 1 
Bugün, bütün IİllSanlık dün -

;yasının alakasını celbeden bü -
yük felaket, ayni yerlerde kaç 
defa tekerrür etmişti. Fakat, o 
1e la kete uğrayanların imdadına 
k ·an, imııarato:rluk lbük\ımeti 
de.i(il, yine (Millet) ti. 

Herhangi bir afet ve felaket 
ltarşısıııda, yardınıa ko;ıan zen
i).n !erden sonra, en başta (Esnaf 
ec·miyetleri) gelirdi. Her esnaf, 
'bugünkünden daha esaslı ve da· 
lı.ı ;...ıvvetli teşkilılta malikti. 
Bu teşekküllerin, daima para ile 
d .. lu sandıkları bulunurdu. Bu 
paralar, yalnız o teşkilata men
sup olanların ihtiyac:na hasre
dılrnez, ıcap ederse hayırlı iş
.lem ve bil.hassa böyle felaket -
ıcdelerc yardım ııı;in de sarfolu
nurdu. 

Buyük şehirlerin mahallelerin
de ve kasabalarla köylerde ce
:nı .. .ıt te~kilatı yapılmıya lüıum 
~ rulmemişti. Fakat buna mu -
k~' l, halkta çok kuvvetli bir te
s .. ut mevcuttu. 

Mahallelerin ve köylerin ileri 
ı.:d~nlerı, muhitlerini kat'iyyen 
ilı .. al etme'l.lercL Fertlerin ih -
tıyQ~ ve ızt..raplarından, umu -
""' h->yatın lstilzam ettiğı yar -
uıı ..ıra kadar her şeyı düşünür
lı· ·eliı, kış mevsimi yakla-
6 r en bır n:nr 11 'nın veya kö • 
y·ıı f nrl n hesapıar:ı.r, onlann 
.k k ~t.yac ıçin sessiz sada-
• ı: Jer toplanırd,. 

roıumi ıntiyaçhr karşı, •ıda 
<i:ı . ..ı} aliıxa ve tesa üt göste
rı-ır lı. M< mJ ·kc·tm lırrhangı ta
ırafmJa bır iıfet ve felıiket vu-
1' ı gdaıgı haber alm.r alınmaz, 
dı·rlıal m~lıalle ve yahut köy 
l<.ılıvele-•nde umumi bir toplan
tı yapı ır, herkes yard:ma da
v t edilırdi. 
HugünKLİ konserlere, yardım 

:maksadile tertıip edilen oyun, 
:müsamere ve sairelere muka -
bil, yaz.ın ~'3naf cemiyetleri ta
"alından ~!hanede. Göksuda, 

Çaml:cada, Çırpıcı ve Veliefen
di çayırlannda eğlenceler yapı
lırdı. Kışın da hamamlarda (Hel
va sohbeti) vesilesiyle tapl.anılır
dı. 

Bu toplantılarda, Z'3manın en 
kıymetii hfınend,e ve sazendele
ri bulundurulur, köçekler oyna -
tılıraı. Bu eglence1er kıvama ge
lınciyc kadar, kımseye bir şey 
söylenmez ve h,çbiı· şey talep 
edUmezdL Fakat tam davetliler 
neş'eden coş.ırnn bir hale gelin- 1 
ce, tertip hey'e•i.niıı en ya~lı 
- ve yahut nüfuzlusu - olan zat 
ayağa kalkarak: 

- Ey a.zizan! .. Bu cemiyete 
bai; oıan şudur ki ... 
dıye başlıyarak bir nutuk irat 
eder ... Dilinin döndüğü kadar 
bir y>ler söy hyerek halkın ha
miyyet ve şeikatıni tanrık eyler
cli. 

Hiç kimsenin neş'esi bozul -
mazdı. Hiç kimse, kendisınden 
beklenen yardtmdan kaçınmaz
dı. Derhal keselerin ağ:1.1 açılır .. 
orta.da ~ezdirilen bir tcpöinin içi
ne paralar yağmıya başlardı. 

Yap.lan yardımlar, h'çlfr za
man erkeklere münhasır kal -
mazd Herhangi bı.r Ieı.ıi<ed ha -
ber alan kadınlar da dulıal ev
lerde b.rlcşerek kendiier.ne dü
şen hamiyyet vazifesini yapabil
mek icın bütün gayretlerile çalı- ' 
eırl.ardı. 

Bu büyiık kalbli Türk kadınla
rı, en kuçük felaketıere bile en 
büyük bir alaka ve hassasiyet 
göstcıtrlerdi. Bı.r hamlede, par
maklarındaki yüzükıeri, kula.k-
1.ar.ndaki küpeleri feda etmek -
ten çekinmezlerdi... Bilhassa 
harp zamanlarında, hemen hemen 
her Türk ka.dıııı kendisini vaz.i
fodar addeder, ~bir yertlen, 
hiQl>ir te ekkülden emir almıya 
lüzum görmeden faaliyete ge -
çerdi. Bu faaliyetin <'n mühimmi; 
harpler<le a~k·.?J:lı•r<.>, büv i~ Ufet 
!erde de fela1<t>Vf'<it'1erl' ':"ma<ır 
dikmek, yaralar.~ (Fıtıl) .ılıMk 
için temiz yürı d<>.mekti. 

Yiı1., bu Türk kuüınlar,, her
hangi sel.w}.ılt- oluı.cıa ol:~ıın rnu~ 

h;ıcirlere çok büyük şefkat gôs
tesirlerdi. Bir şehre, bir köye, 
bir manalle "' bu· mÜhacir ka
filesi gireı· !'innez, o kafilemn 
kadınlar.nı ve çocuklarını der
hal paylaşırlar .. Evıerinc götü 
rerek kazaıı.lar kurnrlar .. Kendi 
ellerile yıkayıp s;.çlannı tarar-
lar .. Kendi çama<;ır ve clbiseleri
le giydirip kuşatırlar. Bilhassa 
pişirdikleI1.i yemeklerle kar.nla
rını doyururlar .. Eger i1t1kiın ınii
sait i<e, evlerinde yatırırlar .. Hü
lfısa, o ıeliıketzedclcrın hosııut 
luklarını celbetmek için ne 
mümkünse yaparlnrdı. Ve yaı:>
tıklar.ndan da, büyük bir zevk 
aJırlardL 

Çok büyük bir ııH:mnuniyetle 
görülüyor ki, zaman bir hayli 
nazikle~ıni.ş ve hatta ma.:ldileş
mi:; olmakla beraber, Türk mil
leti, mnyasınclı: mevcut olau in
sanlık cevherinden hiçbil' şey 
kaybetmemi ·tir .• Sı:rtından cıe

ket ini çık.ar.p veren bir vatan
d~, biriktirdiği gündelikleri~ 
Hilıiliahmer nıerkeıtnc koşan hır 
mektep ç<>cLğu, hayır müessese
lerinde maddi ve manevi yardı
mını esirı::emiyen Türk kadını .. 
Bütiin bunlar, Türk şefkat ve 
hıı.ssasiyetinin en beliğ birer ifa
desidir. 

ZİYA AKİR 

Sarılık> 
Safra yoiu bir taş file veya bir 

iltihapla ve bazı heY'f'Canlar te
si.;-inde kapanarak safra ka -
na gcçt'T. Ciltte, göz beyazında, 
dil alt:nda sarı bir renk görülür. 
Bu sanlık evvela gözlerden baş
lar. Sonra vücude yayılır. Ayni 
zamanda vücutte bir kaşınma 

ve 11abza durgunluk ııelir. 
Tedavi>-i safrayı söktürmek i

<:in Kalomel almaL Kalevi 
maden suları ve siit icmeli 

İKDAM 

,., .... ._ .. ııca._ .. lll!IC"~.~.--mm-.: ............................ .. 

U süz eri unut ıyalım 1 Erzincandan gelen 

çocuklarla başbasa 

\bım--------~'İİllll!--mmı--------------------.... ~ Erzincan zelzelesinde analarını, babalarını 
kaybeden çocuklıa:.dan bir kısmı Ankaraya ve 
İst=bula _ge~eii.'e başladı. 

Bu hafla Çocuk Sayfamızda küçük okuyu
cularımıza, felaket gören bu çocukla.rdan da kı
saca bahsedeceitim. 

Küçük okuvueıılarım! Dün, felaket sa':a
ııından gelen bu çocuklardan bir :;:açı i!e görüş· 
tüm. Bu zavallıhır hepinizin, hepimizin yar
dımına, şefkat ve himay.,,;ine o kadıar muhtaç
tırlar ki .. 

Blınlardan bir tanesi, vedi yaşmda bir yav
rucak. Yirmi dört saat ankaz altında kaldıktan 
son:fl kurtarı!m1ş .. Elleri, ayakları donmuş. ts
tasvondan cıkarken sırtına gazete kaitıtları koy
muştu .. Rüıgiir geçmesin diye .. 

- Nereden ııeliyorsun? Diye sordum. Yü
zfune hazin bir tavırla baktı: 

- Halimizi görüyorsun ya ... 
Nereden ııeldii(imizi an1amıyor 
musun 7 En:incandan .. 

Eline bir paket çikolata ver
dim .. Güldü: 

- Kaç ı:ıiin<lü r sıcak yemek 
yememiştik .. Çikolatayı çok se
verim .. ma. içim eziliyor açlık
taJL 

Bu sırada Kızıla1,n sıcak Ç>Or

bası yavrucai!ın imdadına yetiş
misti. Gözümün içirıe dikkatle 
bakarak: 

- Annemi, babemı kaybet
tim. Arkamdan 11clccek dlye a
vutuyorlar beni. Fakat, ben her 
~yi biliyoruım. 

E4yle diger ı;ocukları gö•ter -
d1: 

- Onlann da anneleri, baba
la.rı toprak altında kalmış .. On
lara ea (anneniz, babanız ar'

kadaıı ııelecek!) diyorlar. 
Yalanın. avutmanın da bazan 

bir ihtiyaç olduğunu küçücük 
yaşında anlaıınıs ıtibi ııörünen 
yavrucak, ıs!ak ııözlerini önüne 
eğdi. Çorbasını icerken mırıl
danıyordu: 

- Annem ne güzel Mercimek 
çorbası yapardı. Gc•'.se de bana 
istediirim ııibi oorba pisirse .. Ba
bam da yok meydanda. O beni 

ee11q Kızları-. 

avlsl•ri 

KESTANE 

Bir kilo üst kabuitu çıkmış 
kestan~ (125) gram ince taz şe
ker (80) P.rınn taze teı'eya~ 
(120) gram çikola.t.a, bir çorba 
kaşıl:ı süt alınalı. 

Kestaıı<: l<ri suda haşlad:ık.tan 
sonru İlı<!<' kahui?ıınu soymalı, 
mH ltiııed<>ıı ge~inneli yahut iyi
CE' <ezmeli ı;ektri t<:: eyai(ını ve 
sfü'e e,iJm\ dkolatayı ilave et
meli. 
Yannı '""t k"Jar gayet iyi ka

nş!ırıp hal!.etın<'li. Tatlı badem 
ya'(ı ile yağlanmış bir kalıp ya-

Kayanın aklı 
Öğreuncn. oınıfta Kayaya: 
- Bana öyle bir cümle söyle 

ki, içinde şeker kelimesi ı:t"i? 
sin, dedi. 

Kava bir dakikıı düşündükten 
sonra cevap verdi. 

- Bu sabah bir hardak süt iç
tim. 

-·Peki ama, s~ker kelimesi ı:.e
rede? 

Kaya güldü 
- Sütün iı;ind . 

l 
PASTA Si 

hut eski bir bisküvi kutusu içe
risine dökmeli. 

Üstüne bir tülbent örten:k on 
iki saat kaclar öyl.€<!e serin bir 
yerde bmıkmalı. 

ÇAY YAPRAKLARI ~'IRINLA
NIRSA DAHA tYi KOKAR 

Beyaz ka. ı üz .. rire y-Jyılıp 
on dakı ka k<ı<l• haı if ılık fınn-
da tutı1'lln (laV yaprnklıırının 
basl.ıınU1ca kokımı ve· lc-/ .. ~ti çr>k 
daha \·ı olur. 

Fn tulanau ~apı·aklH.r tc_!teke 
kutııd:ı s,kl.;:ınınalıdır. 

YEMEGİ, HOŞAFI SOC:UTMAK 
İÇ1N KOLAY BİR USUL 

Ateşten inen bir yeme~, bir 
hosaiı baz3l'l acele soğutmak i
cabeder. 

Soituk su içerL;ine oturtmaz
dan evvel suyun iceri~ bir a
vuç tuz atılır•a daha çabuk so
i!ur. 

= 

Kııılacak ~ey 
Bu; Cızbv: hiddt'lknmi1;ti: 
- Ah şu mnğazal.ar, insanı 

öyle blc· ~ld"tıuoıf.ıar ki .. 
Ba) Köflcho sordu: 
- Neden? 
- Ncd~ mi'! Geo;;e-n gün bir 

maı<azava '•dim. Toplu iitne 
al'1tı1'. K •un üstünde beş 
•·Üz İl!rı.• be kuru·;a yazılıydı. Bi
rer birer savıiım. İki ii'nc ek
sik çıktı! 

• Iİ Hangisi Zalim 1 

-

Çocuk - Çok zali:ınnıişsin! Hem 
sırtından attın beni .. Hem de ba
/iırarak üı.erime vürüvorsun! 

Esek - Ya sen ... Ya sen ... ?! 
1.l'ç saat durmadan beni koştur
clwı.. Ü&!ıelik kunduranla müte-

m<ı<liyen karınını deldin. Bu yet
miyormuş gibi, kulaklanma ili

ne batırdın .. ! Simdi sen söyle, 
hanııinıiz iıı;afsız, baıı.ı:ıimiz zıı

limız ıacaba?! 

hiç bir gün yalnız bırakmamış
tı. 

Son!'a birden ümitle yasaran 
gözlerini bana cevirdi; 

- Üşüyorum .. Fakat. İstanbul 
Erzincan kadar sol!uk deCiJ. A
vaklanrn orada dondu. Babam 
w: ise de baııa lasti'<li bir kun
dura alsa. Babam bı>ni ne kadar 
sever, bilseniz!.. 

Bundan sonra onun babası biz 
olac-ağız .. 

Türk milleti olacak. 
F;;kat. bu acı hakikati o ka'l

bi varalı öksfue nasıı 'öyleme-
, ·?ı 
J l - • 

fskender Fahreıtin 

( 4 üncü bulınacamız) 
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Bu a)lııt dörd i.incü ve sonuncu 
bi.l1neceRl rd de b;ıqün ne . .,-redi -
ııoruz: 

Y-ıık<trıduki. cetveldı K hıo·yi 
ile lıuşlı:ııaıı ııe K harfi ilr bit~ıı 
5 hıırfli 5 keli,,ıe bıılumı "'' boş 
hoıw1<!ri d.)ld11rurıız. 

HErılYELERİMlZ: Birincil/e: 
12 plagı ile beraber gramofon, 
lkinciııe: bir kol saatı, Üçüncü-
11e: bir boııa kalemi. dördüncü:ııe: 
büııük bir albüm, befinciııe: bir 
mektep çantası ve a11rıca 50 oku-
1fUC!ı.rıuıza rla mııht,,lij heni 11ı>l1'1' 
?Jereceğiz. 

DİKKA'l: 
Bu ~[t,l,ü biırrıece ile. birinci 

bihrtt•<•e serin1iz t.a'T1a1nlanmış1.ır. 
BLigiiıı• .<a<lor birikti"<li_{(iniı dört 
bilm~'" vı hal'i• •lio malb,arnıza 
ııön<leriniz. Bu ayın son dört 
b!lmt'<'<»iııdt• kaz;ır.ıınların liste
;;mi vııl< mda neşredeccgiz. __ _,,,, ___ _ 
Fayda l ı bilgiler: 

Kitap düşmanı 
böcekler 

Her evde çocukl.ırın \'(' büyük
lerin kitapların'< düşman olan 
bir mahluk vardır: Hamam bö
cekleri! Siz, bunların kitap ka
paklarındaki <'irişlere ve yaldız
lara ne kadar dü:;man olduğu
nu bilmezsiniz, onların kökü
nü ku•rtıılmak için evinize esas
lı temizlikler yapmayı ihmal et
meyiniz! 

Hamam böcekleri, filit slkar
ı;anız çarçabuk bay~ın bir hal
de delikk:rindeıı dı'arıya uğrar
lar. 

O vakıt onlan derhal topla-
1 •0 yakmalıdır. 

o-

Ne doğruluk 
Komiser. ya-ka.lanan hırsıza 

sordu: 
- Oalınıyorum. Hırsız degi

lim diyorsun! Fak.ııt, bekçiler 
seni bir tiilün d<?p<ı.>unda yuka
lamışlar. A.iı'"nda bir sigara 
varmış .. Kasayı açmağa çalışı -
yormuşsun .. Buna ne dersin ba
kalım'!. 

- Kasayı, ıçti)!.ıın sig&ranın 
parasını kovmak icin açıvordıım, 
Bay Komiser! Hel<: yüzüme bir 
bak .. Ben hu·sıza benzer midm?! 
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Çeviren: Faik Beren en 
O zamanlar, yani yirmi yaş -

larır.cıa iken Grasyö sokağındaki 
bir evin tavan arasında oturur -
dum . .burası caadeye çıkan dik 
ve dar bir yolun ~nde idi. 

Bozuk ve tahtaları çurumüş 
mero.vcnin basamaltlanncıan duş 
memek ıçın keııara bağıanmı.ş 
bir 'lP<l ıutunarak ikincı kattaki 
odama çıkarotm. Odam baş,an
başa soğuk ve bir bodrum gibi 
loştu. 1''al<at o zamaruar kalbi -
min ve ruhumun iç.naeki ışık
lar bir başka ziyaya .ıhtıyaç ııos
terıniyordu. 

0Lurduğum odanın blı.tiş;ğin -
den ·bana kadar sesler geı.rcli. 
Konışuıarun bır ana, bı.r baba 
ve )·eai ya~ıooa bir kızdan iba
ret bir aüeydi. 

Babaıaın gamlı yüzü, küçük 
başı z..ı.ıi ve kuru ikı omuzun or
tasına gömülü gır;,, irli. Sarı be
nizıi olup kalın kuşlarının alt.n
da iri siyah gözleri gödlııürdü. 
Dudaklarını daima muztaf'p b.r 
teb<:.,,slim kapl:muş bulunurdu. 
Kontı~urken bir kız çocuğu gibi 
kızarır, titrerci1i. Den~bilırdı. ki> 
o, elli va~ların<la bir çocuk.u, Du-! 
varların kenaı~~n<lan sürliinerek 
bir gölge g.bi yiirürdü. Aramız
da seıam hududunu .aşamıyan 
bir dostluk hıhıl olınt~5tu. Gitgi
de bu dostluk el "kısmağa ka
dar ilerkcli. 

* Altı aydır bLırada oturuyorum. 
Bu mürloct zarfınd:ı komşum Ja
kır> aı lesini g~~ ndiren mcslcgini 
ögrenrrrıt:'mı.şt.m. O, az koııu.şur
uu. Birkııç dda bazı şeyler sor
dum. a da kar.sı, bana, ta•min -
kar b:r ccv.up vernıekten sa.kın
mı~tı. 

Yagmurlu bir günü mükakip 
sokağa cıkınış ım. YürcJ:im sı -
kılıvl.lrdu. Bulvarda clo.aşırken 
birden gözüme, siyah elbise f/C.y
mi~, başı önüne eğik ve yeni do
ğan b;r çocuğa ait tabut taş.mak
ta olan bir adam ilişti. Dalgın bfr 
kederlP .viirüyordu. Sise bfr sa
bahın icind(' gı~en !fU vakıa ~Uz
nüınü uyandırdı. Bu sırada adan: 
başını kaldırıp bakmıştı amma 
kald.rrruısiyle indirmesi bir ol -
ınuştu. Fakat i<; icten ~eçmişti. 
Onu tanımıştım; bu, kom~um Jak
tı. Demi'!( Jak mezarcı idi.. 

* Erl~& gıtn •Hl!i merdiven lıf'I~ -
~unda .::a .... ııadHn. l>uvara <loğru 
~oıu.ı.ır.ık korka korka geçmek 
i.sL00 1 . Hr-yecandan tıtı·ed1g1ni 
~örct.ııiu. J)urUum, ve llilLün bır 

dosllu'<. ve hararetle elini tut -
tum. O z;nıan bıı~mı kal<lırdı. 

ltf'l"''d.cııt iai. ~ı.vah ir4 gözle
·,- n buıutland.gını ve :ı;a.rı lıt.:n
'·~~n kıza!-cıığuu görüyordum. 
Birden ko.ıınıu lu.arak odama 
kadar beni götiiı·dü; orada söz 
söylıyecck denn,nı kendinde 
bulmu~ gilı;.: 

- Siz mert yürekli bir deli -
kanlısınu, decii . .:>ızin dost eli -
ruz, üzerj.me 1ırlatııa:' birçok fe
na bakı ·ıan unuıturuyoı'. 

Oturdu ve daha ziyade açıla -
ı-ak konuşmağa başladı. Vaktile 
o da, rit . .ger insan !ar ~i bi bir me
zarcıya wstladıgı vakit irkilir
mı,;. Ceııaeenin arkasmd<;ki u -
zufl v merasiınli yürüyüt> onu 
korkunç dü.şünce\l'l·c gömerıniş. 

Ben ise o vakit yirmi ya ·ında 
ı:.ıllİı. Tereddüt e.mrden bir me
zarcıyı degıl biı· ce llıidı bile ku
cakLyacak safiyette idim. 
Komşuma, mesleğinin şerefli 

ve m:.ıı<.addes olduğunu temine 
uğraştım. Zaif ve kunı omuzlan
nı <-. ıladı. Sonra hüzünlü ve ya
Yaş bir sesle: 

- Liıkin Mösyö, dcdı, mahal
lerin dedikodularını bilöeniz .. 
Hele ti.zerime dikilen o meş'um 
ve fena bakışlar. Ne olursa ol -
sun, mesele, kanma ve çocuğu -
ma ekmek bulmaktır. Beni dü
şündüren bir tek şey var, Mösyö, 
ben ve kanın bundan utanacak 
yaşta dcgiliz ar.tık. Fakat genç 
.k;zlar öyle değil. Onlar her şey
den alınırlar, hayalpercsttirler. 
Zavallı kızım Marta, bir zaman ge 
lecek benim bu mesleğimden u
tanacaktır. Heş yaşında iken 
meslektaşlarımdan birini iş el
i, •<'Sileo .~örmüştü de korkuaan 
• ·tlercc hıçkıra hıçk;.ra ağla -
r··u1tı. İşte o zauıaİıdanberi ben o 
,, ah elbisemi ve maı•tomu mer
eo vcnkrcle giyip çıkarıyorum. ' 
Komşum Jaka, :ıcıt.hm; ona, 

bıındanböyle odamda soyunup 
1(v1ffımeı;iJ11 söyledim. 

* Eski ve tah.talaıı çatlamış bir 
ı:rndıf(:m vardı. Bunu komşum 
k~ndisine gardirop alarak kul -
:ınıyordu, sandıı.ıın içi, Ra1..cte 

kıl.liıdı ile süslenmişti. Ak.<am -

!arı itina ile siyah elbiscıcı!i:ıi 
lıyarak içerisine yerleştiriyor -
du. 
Bazı zamanlar, gecelori kabu9" 

!ar .geçıriyoraum; eskı saııdtJ;lln 
cıuvarın .van.ncıa bir mezar ŞL6· 
!inde uzuyoımwı 2-·bi oıuyaruıı. 
Bana öyle geııyorcıu kı, sıya.h 
şapka ve siyah eliııse ve beyaz 
kravat caıuanıp sancı.ı.<tan ciı:;arı 
çıkıyorlurdı. 

Şapka, karyolamın e~rafında 
kesti< bu baş g1bı sınırli hare~ct
lerıe dolaşıyordu. J\;Jan.oya ge -
~.nce, gen!l1Hyor, ve kocaman si· 
yah kanatlar gil;i odanın içınde 
uçuyordu . .beyaz kravatsa kuy
ruğu üstünde duran bir vılan gi· 
bi l<ıvrı.ııyordu. 

Bu kii·bustan silkinince köşe
ye bakar ve eski Sdn.t.11ğın sa.r..ın 
bir haıcıe yer. nde durnu,gunu gO
rürdünı. 

* Bu cağlarda varlıgım k ve 
hiizünlü ruyalarla uo,u oıdugu 
için bu kabustan lı0ş.anıyı..rnunı 
ve korn.şum J:ık'ı öıiııcrlt' ." 1..(a

dığı ve nı~zarı ı.'!.n küt kokusunu 
taşıdığır da,, dola)'ı scvıyorum. 

Aksamları konı:-um soyuı 'na
dan evvel sandıgın i<Pnar ':l otu
ruyor ve o Jiıiııku. had Se\ .. an.a
tıyordu. Gömülcıı baı:.ı bır ~cııç 
kızdır; zavallı c.;ocuk vcrerno.en 
ö1müştli ve o kil.dar ı..ai!L- liı.. 

Bazan bu, C1 r ibdvarciır ve ba· 
zan zcngın ve ş.~ma:. bır arlam
<l1r. li.ı.:lc bu şı .... ;.t 1 ı ıc• 'r .ı.er 
öyle ağır olu\ orlardı k1, Ai 
ccplcrınc altı. 12rır • <lo<.urr u'l" 
laı· da mC'ı.artt ryle ı Ol\ ,r;:ır • 

d:. 
Artık bu.un tü.f J, ~ ol-

ınuş. uın. Baza" kon şu r .. 
lı gelirai~ o giiııku vak'u ı ı Jllr 

palarru."-tır B r at. ....-. ,!n· 
da. •$<ly.et b<.•n Jnu.n aJ:; ı.ı .. 
da ölüroem, beni g.ıyet d" aı.c 
ve ihtinıanıla .. nd.itf'l'Cit1.1i• ":>liy· 
ledL 

Bu ölüm ve ll/i._ılpr .rı~nıo ·fvr• .ı~ 
r~anda bir eıa.; kadar utw·-1 tım. 

Bir sabah koııı;ır rı Jak r,iı ·ün· 
medL SL--k ij s~nra. oımu ~ i.i. 
ik!: nı~ 1• ktz l nı l k:tld µ l ·r .. 
divenlerdc' ınd ıu·ıten •>C'ı dt" 
kapının C'ııııncl iri' C' '" i-
ı'e,·keıı bi:\s...1.01 akLu -rt. ı ·ıı. 

Bu l{ıcır!ı lizcrirt_ 11 l·ı 
z.aifi, ark.<ıd.:~~uıa: 

- Göıilv.o ·.;)un .:ı, lett h 1 1'.ı..1 

':>ılı kur ıı " 'c.k.. 
..:lı:. Zlil11 dan 

büyük davCıiar 
(Ba~ ı.arafı :ı üııci< '"~ iaı!.ı) 

jiını nıuha. aza ı>deı'., hah '><i l(ı· 
cia ntaıl"1C'll'1'inc ves.ıK.ı usııll~1 t .. 

nin tnthikini dRhi m~-t)u ·i 1
1 1le 

getirdi. 
Şimdiki harn, nıi' lelll'r aı-;ıS1 

iktisadi, ticnri müradelclccır ""k
lini, nakliyatı, mal kıymc·tl<>rinı, 
salış usullocini ırünıı ük ~istemce
rini. tediye şartlarını beş av ev
veline nislx:tle daha fazla boz· 
mus. muhtelif es~ıa fiyatlarında 
buı:ıünc ka<lar 3-5 miı;linc kadar 
·kaydedilen fırlavışlar, bir kısım 
memleketlerin para kıymeUerin
deki sukut hayatı J}lllıillıl:ıştırınış 
QOk memleketlerin, muhario, bi
taraf mi11etJerin ticaret muva
zenelerini sarsınağa baslamış, hü· 
kimıetlerin bütçe muvaz<""nderin• 
bir kat daha bozmuş. azalan kav· 
naklar karsısında verııilerin art
tırı.lınası. mecburivetını hwrule 
getirmiş, dahili istikraz karar la
nnın bazı memleketlerde W\la
lisini intaç eylemis, bilfarz Bir
leşik Amerikadaki 3.000.000.000 
dolar bütçe açığının kapatılması 
iınkanlan bile ııc<'< n yıllarda ve 
şimdive kadar henüz temin edi
lememişti. 

Baslayan harp de\•anıdadır, 
muharebe henüz kimsenin tayin, 
tesblt edeıniyecei(i zamıan, sene 
uzıyacaktır. O hald simdiki 
iktı;.adi bozuklukları.n gin'\.'C/ii 
eok fena yenı safh11:ır ne gibi 
neticeler verecek'? Galip, ın<ıit
lı'.ıp hangi taraf olacak'? Ha:bin 
sonunda anlaşılacak ııalinler, esa· 
sen bozulmuş düzeninin düzeltil
mesin ı.ıarc buhınamıyan mahal
li ve rnilleller arası iktısadi buh· 
ranı kolayca gidermek imkanla· 
rını bulıımıvacaklarılır. Hisleriı> 

hiıkimiyc-li, kat'i zafere kadar 
harp sesi-eri, bu harbin sonunda 
ka:·sıJaşı1'1cak yPni, Yeııı tehlike
lerin sLındi hesap10: ru1ı<ı:-.1rı.a, mu-
h:ı.rebenı>ı nı"s.ılalıaya uılaşnu· 
ya. tesli!ıata sarf.:-uılen yer.ı mil.
yarlarını rt s,di \rnlkınrııaya t.ılı
sisine mani olmakuıdır. 

HAı'Wl1' NURi IRMAK 



fKDAM 

Cimrilik değil, cö
mertlik zamanıd~r 

Dün yapılan lik maçları 
( B~ tarafı 1 inci sayfa.da) 

lı suretıe bıı.ııkaıanlan talıkık et
nıcti ve tcbeITuu ale servet1 ara
sında nisbeısu.lık ı:oruıııııı kını· 
selc.rın conıerlıguıe l.eJJ'ar mü
racaat elmelıdir.• 

Galatasaray Beykoz 
takımını yenemedi 1 

Sarı Kırmızılıların golcü forvet
leri dün bir tek sayı çıkaramadı 

Dün Taksim stadında diğer 
stıadlard.a ()J.dul'u .ııibi lik mar;.la
rına devam edilmi<;tir. Havanın 

Wk aokuk olmasına rağmen ve 
•abaiık.i maçlarda çok az bir kala
balık mevcut olmasına rağmen 
llOn maçta bir hayli meraklı tit
reseıek macı sevrediyordu. Sa
hanın berbat bir halde ve adeta 
futbol oyruya.ıruyacak bir vazi
yette oanası maçların zevkini ta
mamen kaçırmıştı. Bu berbat sa
hada dün renklerinin zaferini is
tilısaı ıçin u!lraşan yinnı ikı spor
cu va da acımamak elden .eelmi· 
Yordu. 

ı 
1 

OYUN VE TAKIMLAR 
Saat 15 de hakem Ahmet A

~enıin idaresinde oynanan ve 
~ın en mühim karşılaşması 
1 

Ga.latasaray • Beykoz takım. 
arı fil lııadrolariyle yer almışlar

<lı : 

A GALATASARAY: Osman
A- d:ıan, Faruk - Cel<il, Enver, 
F:ıusafak - Sanıfim, Boduri, Cemi!. 
•Ş • Sal<ihaddin. 

BEYKOZ : Safa - Bahadır, 
Halıd - Mehmet, Kemal. Musta· 
fo - K<izım. Ali, .Şahap, Kamu
•an, Turhan. 

. OY\W.a o..lataearavlılar başla
~lar. İlk hücumları Beykoz mü-

ııesı tana.tından .ııeri çevrildik
ten llOnra Beykoz hücum hattı 
~:lı. hareketlerle Galatasaray 1 
dı1 esme ınuteakip akınlara başla· · 

ar. 
Sahanın da berbat olusıı maçın 

~~.~z cer..yanına seben olurken 

h ...:te.rayın bilhassa bücum 
~·wnda bÜYiik bir dı.rr.ıtıınlıık da 

ııozden kaçır.y0:-du. 
,,._o_Y'Un on besinci dakikadan lti
....,..,n kar~ıkh hücumlarla g:e.
~rken Beykozlu Turhan 16 inci 
Cakikada Galatasaray kalesi ö
nünde muhakkak bir .ııol fırsa
tını. aceleclen kacırdı. 

Beykozun bu hücırmun<!an son· 
n Galııtasara.v d• acılma,iia baş
ladı. Fakat Cemilin çok sönük 
oyunu ve dil'ıerlerinin becerrksiz
calısması bir netice venni yo:du. 
Galatasarayın bu beceriksizli~ 
devam ederken Beykozlular büs
bütün canlandılar ve ~inde mü
dalwıleier le rakiplerine aman ver
tr..ediler. Devrenin sonu yakla
":ken maç da biraz se,ıtleşmeğe' 
l-Uz tutmustu ki hakemin düdü
~ü birinci devrenin (}....-O bit.ligini 
ilin etti. 

lKlNCl DEVRE 
İkinci devreye Bevkozlul'ar bü

yük bir enerji ile basl aıiı lar. İlk 
dakikalar Galatasarayın hakimi
Yeti e:öze Can>aTlren Beykozun 
nıudafaası yerinde müdahale~er· 
le Ga.latasaı'aylılann ııol yapma
sına imkan bırakmıyordu. 

Bu haJ ikinci devrenın ortala
~a kadar deva:m ettikten sonra 
lııevkodufa.r da mukabil hücum
'·-~ Galatasarava hir hayli kor
"W.U dakikalar J?eciı-.ttiler. 30 un· 
cu dakdcadan sonra ovun tama
men Galata!:aravın hiikimiyeti 
~tında OYt>arunasına raı?men Bey
il ozun !aYasi bir müdafaa ovunu 
ne .netıce vermeden iki 1 akımın 
""""" beraberliıP ile bittL 

Vefa : 7 • Hilal: o 
Bu maçtan evvel oynanan Ve

fa • Hilal macı Vefanın tamamen 
hakimiyeti altında oynandı. Ve
f~ılar birinci devrede yaptıkları 
dört e:ole mukabil ikinci devre
de de üç ıııol yaparak maçtan 7-0 
l?alip Qloktılar, 

K.gUmrUk :3 - F. Yılmaz: ı 
İkinci kümenin Taksimde oy

nan.an Karaııümrilk - l''ener
Yılmaz mcıçı da Karaıtümrükfuı 
üstün ovuniyle 1-3 bitti, . 

Fener stadı 

Beşiktaş: 6 
Kasımpaşa: 2 

. F~lle'rbahc;e gtadında ııünün bi
nncı maçı Beoikta• ile Kasun • 
ı>aşa arasında vapıldı. Hakem 
&minin idaresinde yapılan bu 
rn.aoa Besiktaşlılar Şeref ve Hüs
rıuden mahrum ol.arak çıktı..!lll', ... 

O.runun ilk dakikaları müte
vazin ve karşılıklı alunlar arasın
da geçti. Onuncu dakikadan iti
baren Besiktas hakim vaziyete 
~irerek Kasımpasayı tazyike ~
!adı. Ve 12 nci dakikada Sabri 
takımının birinci ,eolünü yaptı. 
İki dakika sonra Eşrefin ortasın
dan Hakkı kala ile ikinci l(olü çı
kardı. 

Bu sırada bir da penııı.l'tı kaçı.
ı:ıan EeşiktaslıJ.ar İbrahim vası
tasiyle ücüncü gollorini tya.ptı· 
lar. 

Devrenin tam son dakikasında 
müessif kaza vukua ııeldi. Be
şiklaşın yaptı(!ı yeni bir akında 
Hakkının verdij!i ileri bir pası 

yakalıyan Sı.bri topla berabe1' 
ıriderken kaleci ile QarPışarak ye
re vuvarlandı. Ve bu çarpıııma 
da maalesef avaih altında kalal'llk 
bilek kemiğinden kırıldı. Ve bu 
devre de bu sureUe 3-0 bitti. 

İkinci devreye Beşiktaşlılar 

nek haklı olarak asap bozuklu
eu dolayısiyle cok .ııevşek baş· 
!adılar. Ve bu sırada Kasımpa· 
sadan üslüste iki l(Ol yediler. 
Vaziyetin tehlikeye .ııirdiğini his
sedince tekrar cani.andılar "" ha
kimiyeti almakta l(ecilıımediler. 

Bütün kuvvetlerivle Kasımpaşa 
kalesine yüklenerek İbrahim, 
Hakkı ve ;Hayati vasıtasiyle 3 
ııol daha yeparak savı adedini al
tıya çıkardılar. Ve müsabaka bu 
vaziyet deiiismeden 2--6 Beşik
taşın ııalebesiy·le nih.ayetloodi. 

Fener bahçe : 4 
Eülcymaniye: O 

Günün ikinci maçı Fenerbah
c;e ile Sülevmanive arasında ya· 
pıldı. Şazi Tezcanın idare etti~i 
bu ma.;a Fenerliler şöyle çıktılar: 

Ciluıd - Fazıl, Lebib - ômer, 
Hava.ti, Fikret - Fikret, Yc><ar, 
Melih, Orhan, Basri. 

Ovun tamamen Fenerin haki
miyeti altında vecti. 10 uncu da· 
kikad.a Melih !irikikten birinci 
l(olü yaptı. Bunu bbız sonra 
Y.asarın ı!Olü takip etti, Ve dev
re 2-0 bitti. 

İkinci devre yine Fenerin üs
tünlüğü ile devam ettL Ve Fik· 
ret ile Basrinin yaptığı l(ollerle 
Fenerliler savı adedini dörde çı
kardılar ve müsabaka bu vazi
vet değismeden 4--0 Feneri.o l(a· 
!ebesi ile nihayetlendi. 

ooı----

Şeref stadı 

İstanbul Spor: 4 
Topkapı : 3 

Şeref stadında oynanan lik maç
larından en mühimini İstanbul • 
spor - Topkapı yaptılar. Ve bi
rinci devrede hakim oynıyan İs
tanbulsoorlulrırın yaptıih lkl ıtole 
mukabiı Totı:Capılılar ikinci dev· 
rede vaotıkları ile vı>lle İstanbul
SPOrun yaptığı iki sayı neticesin· 
de maç da 3-4 İstanbulsponm 
lehine bittL 

Beylerbeyi: 4 
Alemdar : O 

Bu maçtan evvel oynan.an Bey
lerbeyj ·Alemdar ovııııu Beyler
beyi takımının hakimi~ti altın
da cereyan ederek 4-0 bitil 

Kurtuluş: 3 
Ortaköy: O 

Şeref stadmdaki ikinci küme 
macı olan Kurtuluş - Ortaköy 
karsılasması Kırrtuluşun 3--0 
ga!ibi!eti ile devam ederken çı
kan hır kavJla yüzünden ovun ha
kem tarafından tatiı edilmiştir, 

Kros hazırlık 
müsabakası 

Balkan Kros şampivonasına ha
zırlık olmak üzere tertip edilen 
kros dün de Şişli<Je 3500 ve 7000 
:metrelik mesafekrde yapılmış -
tır. Neticede 3500 metrede Vi
laclemir birinci, 7000 metrelik 
varışta da Ortan birine! ııelmlş • 
lerdir, 

Hungarga 
geliyor 

Bu me~hur Macar 
ekibi bayramda üç 

maç yap:ıcak 
Macarların F . T. C. takımın

dan sonra haliı Macaristan şam
piyonu olan Hungarya M. T. 
K. İ.stanbulda üç maç yapmak ı 
üzere gelmek arzusunu göster· 
ıniş bulunmaktadır., . 

On beş ııündrnberı Yunanıs
tanda bulunuo oradll beş maç 
yapan ve dördünü kazanan 
Hunvarya dün de Yunan milli 
takımı ile vaptığı maçta 1-1 
berabere kalınıstır. 

t Bu m~şhın takı~ın 1stcm
bııla geluilmesı müh rm bır ka
zançtır. Macarlarla buııün an-
laşma ikıl'Kll edilecek ve 

Hun.l(&l'Ya takımı cuma ııu n u 
deniz yolıyle şehrimize .ııele
rek cumartesi, pazar ve salı 
günleri G!Uatasaray, Fenerbah
ce ve muhtelit takımla üç maç 
vaptıktan sonra ağlebi ihtimal 
ayın 27 ve 28 inde de Ankara
da iki müsabaka vapaca ktır. 

Doktor Fodor'un başkanlı
i>ında bulunan Hungarya F. T. 
C. den daha kuvvetli ve daha 
sanslı bir ekiptir. Bu suretle 
bizim takımlar icin bayramda 
da yeni bir imtihan başlıyor 
demek~ti~·r~·~~~~~~~~ 

Ankaradaki 
lik maçları 

.Ankan, 14 (A. A.) - Şehri
mizde, so;tukların bütün siddeti
le hüküm sürmesine rağmen lik 
ma<'l.arına Muhafızgücü sahasın
da devam olundu. 

Günün ilk macı, askeri fabri
kalar .l(ticü ile Muhafızııücü ta
kım1an arasında yapıldı. Mu
hafızgücü, her zaman olduku ııi· 
bi b~ de cok yüksek bir ene-r
ii .ile oynıyarak, askeri fabrika
lar ııücü kalesine ilk devrede iki 
e:ol yapmıs bulunu'\"()rdu. 

İkinci devreye de ayni enedi 
ile baslıyan Muhafız. bu üstün
lüitü dev.anı ettirerek daha üç 
saV1 yapara.k gol adedini be1ıe 

yükseltmiş bulunmakta idi. As
rei fabrikalar gücü, bütün oyun 
müddetince sarfettiği gayrete 
raıhnen, Muhafız kalesine ancak 
bir sayı yapabilmiştir, 

Harbiye . Demirspor 
Günün ikinci ve en mühim kar

ı sılasınasını teskil eden o\-un De
rnirsporla Harbiye takımları a
rasında vanıldı . 

Demirspor, Harbiyenin tecrü -
besizliğinden istifade ederek bi
raz dalın al7ır ve hesaplı hareket 
ederek yavaş yavas Harbiye taz
yikinden sıvrılmai!a ve mukabil 
hücumlar yapmafa basladı. 

Maç, sonuna kadar, bu suretle 
müsavi bir çekisme halinde de
vam ederek iki takımın da yaı>
nns olduğu 3 er savı ile beMbere 
ol.arak nihayetlendi. 

Ankara - İzmir 
güreş maçları 

Ankara, 14 (A. A.) - Hasılatı 
felaketzedelere terkolunmak üze
re, şehrimize ııelen İzmir güreır 
çiler! ile Ankara ııüreşcileri ara
sında Halkevinde. iki ııündenbe
ri yıı'Pılmakta o1an güreş müsa
bakalarından 11 ini Ankaralılar, 
üçünü de İzmirliler kazanmışlar
dır. İzmir takımı yalnız 79 kil<>
da, Anlr.a:ıa takımı ise akır sik· • 
letten başka di~r sikleıler üze
rinde dekişiklik yaparak yeni bir 
takım çrk.armıştır. Bundan dola
yı birinci karsıla<mada hiç de
rece alamıvan İzmir .l(ilreşçileri 
dünkü karşılasmalarda 3 galibi· 
vet elde elınislerdir. 

Müsabakalar çok heyecanlı ve 
çok güzel olmuştur. 

hu teıu.J: yımndedir: fakir ve 
orta halli me.r.,urı.ar, nafao..aıarw
dan k'-s~rek yilzııe lll verırıer -
ken yiubinlcri ve ınılyonları O· 

l:uuarın binde 10 b.Je vermeme
lerı; nasafet ve adalete uygun de
gııau, liu sözwniıze karşı .ı>ıü • 
ru.vvete encı.aze olmaz• d.iyecc.k
ıer varsa, bız.de mılımetTe ile 
yardım olmaz, cevabını verirı.z... 
Hayır, :ıamanıınızda, her şeyın 
oıçusü , ar11ır. liaşka memleket
lerde, nıeı;elıl İ.ogut~rcde, •ervet 
ü.zcrıne agn- vergucr konuunuş
tur, halla büyuk J;.iışanelerı.en 

pencere \·cr~·ısı bile . a1wıı:u.~tır. 

u..kkat buyurunuz; lngııtere ı:•· 
bı \l.cmo.h.rat \ 'C paruuuantcr l>ı.r 
t1cv1eı.1 JU.1.bal ge~ıruım; )·uüa ya
hud.ıcrnen her bahane ılc ceLrcn 
llll.1.)·onıar alau veya k.cndı t.eua~ 
aı.ııu yuzde ~U nı:.ı.elinae Juuanç 
\·er;:.ı.ltr1.le ezen Almanya gıbı 
ıouuııer devletleri mısal ı:öste· 
ıemedım. 

Inı:.ııere, harp halindedir; bu, 
fcvı.auıde b.r vazıycll.r, tevka· 
iade tC<>bır.er alm""ı tabndır, oe· 
nıur~e buna da iki c:c\·abunız 
,· araır: lııgılteredc, servet Ü,J.e
ruı : konuıan vtrı:iıcr yeni de • 
j:ıldir, hOll'p:cn once..ıır. Zelzele 
ıeıuli.eti de tabii deı:ıl; harp ka· 
dar fevkalade bir .tı..ıdır. :ı.J,000 
insanın oauınünü bir o kadar 
yurttaşın yaralıınmasını, . :ıu,ouu 
)·urdun yııulnıQ!)lUJ uıucıp bu 
hau.ı.se "'e va:ıı.~ct ievı..awue ol -
maz olur nıu·t 

ı-·a1uıı biz bu yazımızda, ser • 
vet Uzerıne' vergi tarhını, ilerj 
sürmuyoruz; o başka ıncvzudu.r. 
!Salın sö)·lenıek ı:.tedıj:ınıiz, fe
lıı.kelzcdcıere yapılac2k yardı -
ıı.un da tter~etle.rıe ıuutenasıp ol· 
masını istemekten ve bunu gö· 
nul rızasıle teuıiıı elnıeklen iba · 
reltır. Zamanıınızda, her şeyin 
olçiısü nrı.ır; tebt;lrüun ilahı 
öıçw.ıi ounak liızun eeı.r. V ıla • 
yetleki koırusyoııda, ı.endilcrın
den ıstenılen parnyı verııııyen 

uıuvvuceıınoı, ıııı;anlık ve şef • 
kat h~u.rı kuruınuş cimr1ıer son 
"ercce ıız olduğuna gore, demek 
kı okuyucunıwı leknu dairL>ın • 
de, leberrilat l.sleler.ııde ara ıı· 
ra goruüğumüz •ılJlag su.retılc» 
J.ay .. uu ıeşwıl etmek mwnı.u.n
a.~. \'..ani o 1...ııdar ısLLn..!Clıgı ıçın 
servetlerine ııısbetle az para ver· 
ttı.JŞ o.an ha.w.iyelit zene1tnierım.ı-
2e ıe11.rar muracaat edilebilir "" 
cdılmchdir. 

Oleki lekliI te şudur: 
2 : •lieıı.ııı •ınkarada biz apar

tım.anun v:ır. lieoım gı.bı apar• 
tıınıın ve diğer biıtün akar ı.a· 

bipleri arasında, hassaten bu va
rıııatımızdaıı [eUketzcdelere yaı· 
L.ı~ıı cdenı.cr.inıiz pek azdu. lfıen 
ayni zamanda, bir bankacın ikıu
cı müdurünı, ay lığm1dan yüzde 
12 n.sbetindc bır )·Oll'Jnn ya}>ıyo· 
runı. f·akat aparlııuanunın va
""alınm:dan ft:lüketzedelere yar
medim ı>e de apartımnnın bir ay
lık gelirıni teberrü et mi) e ka -
rar verdım. Yalnız, benun boy le 
yapmamla iş bıtnıez. ll~r aparh
nıaıı, irat ve al..or sahıbı de buy
lc yapmalıdır. Miıli Yardım Ko
mit""i bunu, ınuhlct.f şehır \'e 
kr....abaiardaki komis~onları va
sıtasile istcmelidır. Ilır a31lık g~
lirin tcberrüü demek 12 de bır 
yordun demektir ki, çok birşey 
değildir.• 

Bu okuyucumıın da teklifi ye
rindedir. Maaş ı;abipleri ve ta· 
cirler {elakelzedclere yardıın et
tikleri gibi apartıman ve akar 
sahipleri de teberrüıerde bul~
malıdırlar. l\1illl Yardl?'. koınıte 
ve komisyonları, bu e-ıbı zevatı 
da davet ederek muavenetlerini 
rica etınelidir. Batta aparlıınan 
&ahiplcrl, kendi menfaatlerini 
korumak ve kiraları yükseltmek 
için lüzum ı:ördükçc ruıMl birle
i!iiy~rlarsa bu hayırlı vatan İfİ 
için de öylece birıcşerek bizzat 
kendileri harekete ge~ıuelidir • 
lcr. 

Bülasa, fakir orta halii, zengin 
bütün meuılekd halkı, kendi ee
liri ve ser>'eti niı;bctindc, felaket· 
zedelere yarciım etmelidir. Ec • 
nebi memleketlerin gösterdikleri 
ilicenaplık, bizim için bir teşvik 
"esilesi olıııalıdır. Cimrilik deJ:il 
cömerlük zamanıdır. 

ABİDİN DAVER 
~o---

Bir Sovyet tahtelba
hirin taarruzu 

Bu müsabaka1ar. kurban bav· 
ramı.nda İstan bula gidecek olan 
Ankara takımının ivi hazırlandw 
l!:ını göstermekle beraber, .lıfl'ıüz 
veni ve tecrübesiz olan İzmir 
.l(ilrescileTinin de !lerisi için çok 
ümit verici birer eleman olduk-
1.annı RÖS'termi$tir. 

Srokholın. H (A. A.) - Botni
va körfezinde bir kaç ticaret va
ı:>uruna refakat eden bir J?emİ bir 
Rus denizaltısı tarafından tor
'Pillenerek batınlını&tır. Rus 

1 

denizaltısı ikl.toroiı a~mıstrr 1.fü
rettebaın zavıatı henuz bilinme

.mekle lıel"aber. bir <:ok denizci
..m lıayboJdugu muhakkaktır • 

SAYPA-1 

Belçika ve Hollanda 
seferber hale geldif er 

400 Sovyet tayyaresi 
Finlandiya şehirleri
ni bombardıman etti 

(B~ tarafı l inci sayfad11) 
olan Belçika ve Holanda hükü
mellerinin tecavüze u~amak 
korkusu son aünlerde artmış bu
Jwınıa.:;tadu. Bu iki devlet her 
hanııi bir tecavüze karşı müs
tec , k harekette bulunmak üze
re tam sefeı•ber hale ı.ıelmişler· 
dir. Yeniden bir cok sınıflar si
lah altına çıal!nlacaklardır. 

Paris, 14 (A. A.) - Havas: 
Bu sabah Belçikadan gelen ha· 
herler Lieı:ıe mıntakasında derin 
bir endiŞenin hüküm sürmekte 
olduğunu ve oı·adaki kıt.aalın si· 
Lilı b~ ettiğini bildirmektedir. 

Meuse vadi.sindeki bütün fab
rikalar mevcut stoklarını tahli
ye emrini almışlardır. 
Diğer taraftan Holandadan .ııe

len haberlerde de Alman casus
ıarırun tevkif edihnis oldu~ bil
diriliyor. 

Brüksel, 14 (A. A.) - Belçi
ka ordusırnun takviyesi hakkın • 
daki ilanlarda bütün mezunlann 
derhaı ve en kısa voldan kıl.ala
rma iltihakları emrolunmakta
dır. Hiç bir mazeret kabul edil
miyecektir. Bütün asker ve su
b;ıylıar tesadü.f edecekleri tren • 
ıe,e kayıtsız ve şartsız parasız 
binecekler ve kıtalarına gidecek
lerdir. 

Diiter taraftan bütün atlar, a
rabalar. havvanlar, otomobiller 
ka1J1yonlar. otobüsler ve bilhassa 
nakil vasıtaları derhal ,:ehirlerin 
meydanlarında toplanacak ve 
belediyelcreni verecekleri teka
lifi harbiye vesikaları rr./.abuin
de ciheti askeriyeye tevdı oluna
caktır. 

l 

Askeri makamat ordunun tak
viyesine karar vcrm.ş1erdir. Bu 
sabah erkenden bütun şehirle!'ln 
dıvarlarına davet ilanları yapış
Lıru.m. :ilır. 

Be Jç;ka milli müdafaa işleri 
için b.r takım ameleyi seferber 
edecektir. 

Brüksel, 14 (A.A.) - La ga
zctte, Alına.'1 tayyarelerinin iki de· 
fa Beıçika toprakıarını ihlal et
miş olduklarını bildinne'.:.ledir. 

Bir tayyare Pelleur mıntaka
sında 600 me.re yüksekten uçar- 1 

ken l(Örülmüş ür. Bu tayyare 
hava darı toplarının ateşi karı;ı-
s nda Almanya isükaıııetinde 
çekilmistir. 

B.r müddet sonra Liogo istih
kamları üzerinde iki yabancı 
tayyare daha görülmüstür. Bu 
tayyareler de hava dafi toplan . 
nın ateş! üzerine şark istikame 
t:.r.de uzakla~mı•lardır. 

La Haye, 14 (A.A.ı - Havas: 
En•enıasyoıı.al vaziyetin gayri 

müsrut bazı a!AmeUeri karşısın
da hüküıneLi, her ihtımale Karşı 
koymak içiıı, butün mezuruyel • 
!eri kalc'Jrmağa karar vermıştır. 

Belçtl<aııın ald.ğı tedbirlen ta· 
kiben bu tedbilcr ikı memleket 
arasın<l;;ki sı kı el b;rLğini gös
ter1r. En ziyade tehlikeye Hol -
landanın maruz bulunmasına rağ
men ilk önce Be1ç.ka harekele 
geçrııiı; . ir. 

BruASel, 14 (A.A.) - Royter: 
Gazetelerin y azdıjtına göre, bu 
gece Wl9, 19~0 ve !U.ıl ıntiyal • 
!arı ve birl;Ok fencıler seierber 
e<Llıru?:ir. 
Amslerdaın, 14 (A.A.) - Kabi· 

ne bu ak;;am fevkalade b;r top
lantı yaparak enternasyonal va· 
z.yeti tel.kik ey lemı.ş ve bir res
mi tebliğ neşrederek alınan ih
tiyat tedbirlerini bildirmiştir. 
~•eraam, H (11..A.) - tla· 

vas: Resmi Hollanda mahafili, 
buı:ün aiıLan ihll'·at tedbırleri 
hruuuJda sıkı bir ketum.yet mu· 
hafaza etmekte ve bunları mev
zuu bahseylemekten çekinmek
te iııe de bılhassa Alınan hudu • 
duna mücavU' mıntaka halkı ara
sında geien teşrini.>ani başında 
oıauğu g.oı artan ·O;r cnd.şe mu
şahede e<Llmek cdir. 

Amsteraam, 14 (A.A.) - Ga
zeteler, soğuğun nehır ve kanal
ları dondurmakla mer:ı!eket mü
ddaasının kuvvc•inı azalunamış 
Oit: _ nu yazıyorlar. Geçen leş· 
rin.,.~·ıı ~ında vahim boşluklar 
göstt.: ... · ı::n bu mlıdafaa o zaman -
da.nberi mühJn surette kuvvet
lendir ilmişıir. 

Amsterciam, 14 (A.A.) - Hol
landa h(ı.;,:ümcti, Aunan erkiını
hari>ıyesinin bue:ünku tebtif(ın
de b'1' Hoılanda ası<cri ıayyare•ı
nin diin Nordhorm'da Alman 
m_nlakası üzerinde uçtultuna 
dair verilen haberi kal'i olarak 
tekzip e.mektedir, 

Bu hususta yapılan tahkikat 
Alınan idd.asının doğru olmadı

~ isbat etmiştir. 
Arostcrdam, H (A. A.) - Bel· 

çikaao.n ,eelen hal::eTl<re göre, 
geçen hafta Meuse üzerinde kain 
Macheln'e inen Alınan layyare
si Serviers etrafındaki Belçika 
istihkaml.annın fotoğrafını alm.ş. 
tır. Tayyareciler hemen tayya -
rede bulunan vesikaları yakmış· 
!ardır. 

Diğer taraftan geçenlerde Ut
rech üzerinden uçan Alınan tay
yaresinin de bu şehir civarında
kı müdafaa hatlarının fof.oA'raf:· 
ru almaii:a teşel>üş ettiği ;wıno -
lunmak adır. 

(B~ tarafı· l inci sayfa.da) 
mıştır, hasar enemınıye.su:CLl'. 

9 tayyareden mürekkep olan 
Rus filosu üçer tayyarellk grup
larla hareket etını&tir. Eıliden 
fazıa bomba atılını.ş, iki kişı ol
müş ve 40 kişi yaralanmJ..ştu. Bit 
:::.Ovyet ı.ay)·aresı ıı~w-uı.muş -
tür. 

Helsinki, 14 (A.A.) - Öğleyill 
neşredilen 13 Kiınunusanı tarıh
li l<'ınlandiya tebhgınde ezelim -
le deniliyor ki: 

Karada Kareli berzahında, iş'
ara değer !ı.ır hadi.se k.ayded.Jme
miı;tir. Sar>< cephesinııe, Fmian
diya Jtı , aJan, düşmanın Aı.tojo
kı'ye yapt.ğı bır taarruzu pus -
kür tın üslerdir. 

Finlandıye. kıt.aları 12 tank. ve 
üç :rxhlı otomobil imha etmişler
dir. 

Finlandiva arazisi üzerinde 400 
den fazla dü.şman tayyaresı go -
rülmüstür. 

Moskova, H - Tas Ajansı bu
gün Lenin,erad e:skeri mır.takası 
erkanıharbıyesinin uzun bır tek• 
zfbinj neşrelmektedir. Bu tekzıp 
te ezcümle der mcktooir ki: 

Fmlandiyada.u askcıi hare • 
katın ikinci üç lıaftal.k devreö1ıı
de, cephede ehemmi) elli hiçbir 
değı.şiklık olmamıştır . 

Buna mukabil, ecnebi ve bil
hassa Fransız matbuatı ve hep -
sinden önce Havas Ajansı, bıı 
mwdeL ııarfında, Sovyet kıta
ları aleydinde iftiralarla dolu bü.
yük harekı1t h.a.berleri vermiş -
!erdir. 

Bu tebliğde 14,000 Sovyetin öl
düğü, Murmansk dcmiryolunuıı. 
kesildiği ve i''ın kı lalarının Sov
yet hudutlarmı geçi.iği yalanlan
maktadir. 

---<000>----

Menemencioğlu 
( B~ tarafı 1 incı sayfada) 

!iyebilirirn ki, anlaşma1arımız: 
1 - 25 milvon Sterlin,!( liralık 

teshili t kredisi, 
2 - 15 milyon St:erling liralık 

istikraz mukabili altının hükfune
timize tevdii, 

3 - 3.5 milyon sterlin.ıı liralık 
ticari mahiyetteki istikraz muka
veleleri ve bunların müzeyyelıi· 
tıdır. 

Korkunç zelzele 

İstikraz servisle'l'l. mal ile ve 
mühim miktarda tütün ile öde
necektir. Bundan mıkla İn.ııiltere 
ve Fransa hükfunetleri, bizden 
senevi 10 milyon lirayı mütıeca
viz bir meblıiğa tekabül eden 
mikta.--da üzüm incir ve fındık 
almaı'!ı taahhüt etmişlerdir. Bü· 
tün mal mübavaaları icinde bu• 
Iunduğ'ınnuz ihrac mevsiminden 
baslı vacaktır. İngiliz ve Fran -

ı sı:ıların bizdeki klirinl? bakiyele
ri taill'lameu tasfive edileceı'!i iciıı. 
bu memleketlerle olan ticareti
mizin bu yüzden de avnca mes'
ut ink~f1ar göstıemıesi emni• 
yetle beklenebilir. 

(B~ tarafı 1 inci sayfada) 
Gölköy kazasının en çok hasar 

ve zaviata uı'!rıyan Aybastı na· 
hiyesine mcrke:.den sev kedi len 
esva erzak vannıs, yıkılan ev· 
!erin kabili iskiın bir hale geti
rilmesine başlanmıştır. 

Dün buradon Gölköy ve Me
sudi veye de 45 atla yeniden er· 
zak ve eşya gönd~rilmistir. 

Amasva 14 (A, A.) - Diin 
sehrimizde 1.45 d2 hafif bir sar
sıntı his•edilmis ise de hasarı 
mucio olmamıştır. 

Ş. Karahis.ar, 14 (A. A.) - Dör
düncü imdat ekib; reisi B. Ham
di merkezde hastahane teskilatı
nı İb'lla! etn.i• ve köylerdeki fe
filet?.edelerin vaziyetlerini ıet-

:kik ve icabedenlerin tedavileri 
için refakatindeki silihiye me
murunu kövlere ı;ıöııdermiı;lir. 
İbate ve ia•e komisyonu da bu· 
gün köylere battaniye sevk ve 
tevzi etmi -~i:-. 

Sarkikarahisar 14 (A. A.) -
Evvellti .ı:ece burada hafif iki 
sarsıntı O:muştur. Telefat, hasa
ra! voktur. 

Amasva, 14 (A. A.) - Fela
ketzede1ere tevzi olunmak üzere 
dün Ezme nahıyesine, tahin hel
vası, bulgur, 1000 kilo tuz, 191 
ki.lo pemneı, 2379 ekımek, 28 ça
dır, 39 çift rorap ve 145 çift a
yakkabı ııönderilmişlir. Amas
vada bulunan felaketzedelere de 
giyecek ve yiyecek verilmiştir. 

Dün 240 f c !ô.kefzede geldi 

Bulgaristanda gördül!üm hüsnll 
kabulü bilhassa tebarüz ettirmelı: 
islerim. Kral hazretlerinin. re
isicumhu.rurnıuz ve milli şefimiı 
hakkında besledikleri dostluk 
hislerinin bana kendi tarafların
dan vaki olan ifadesi cidden cok 
derin ve çok samimi olmustur. 
Komsıımuz ve dostumuz Bulg.,. 
ristanın kıvmetli Ba~vekili M. 
Köse İvanof'Li yapmıs olduirum 
ııö:iimıeler nesretmi• olduirunuı 
tebliıiden de ansılacağı veçhile 
iki memleket münasebatı icin 
hususi bir ehemmıveti haizdir 
Size kat'iyetle sövlivebilirim kL 
konustui!umuz bütün meseleler 
üzerinde tam bir görüs birlii(i kay. 
det:m..kle memnuniyet duvduk. 
Bu ııörümıelerin Balkanlarda 

(B~ tarafı 1 inci sayfadlı) 
Tatil günü olmasına rai:roen 

Vali muavini Halük Nihat dün 
sabah felaketzedelerin derhal 
~lestirilıneleri icin tedbir al -
clırm.- ve vaziyetleriyle yakın
dan alakadar olarak sür'atle is· 
tirahatlerini temin etmişt1r. 

Gelenlerden 26 kişi buradaki 
akrabalarının yanına gitmişlerdir. 

Ya:ralı olan dört felaketzede 
hastahaneye kaldırılmıştır. Diğer 
elli ki•inin .l(ideceğl yerleri ol -
madılhndan otellerde hazırlanan 
yerlere gönderilmişlerdir. 

Odun ve kömürlerini, unlarını 
bera bcr l(etiren felaketzedeler 
vardır. 

Bir kaç güne kadar kendilerine 
ev temin edilecektır. 

Dün ak.«am da 160 felaketzede 
gelmi• ve otellerde hazırlanan <>
dalara yerlestirilmişlerdır. 
Buııün -ehrimizdtn zelzele 

mıntakalanna üc vardım heye
ti haı'E·k~t edecektir. 

GİRESUNDAKİ HEYETTEN 
GELEN TELGRAFLAR 

Sehriınizden Giresuna gönderi
len ilk vardım reisi operatör 
Rifat Hamdi vilavete aşa,itıdaki 
telarafı ııöndermişlir: 

.zelzele dolavısiyle dal!lardan 
yol üzerine dilsen cesim kayalar 
'l:e fırtınanın yollara biriktirdi· 
~ kar vı "mlarından yolun 70 

kilometresi l!Ü • halle aç!ınlarak sulhun istikrarına ve bütün Bal-
mü.ıcüliüa ııelinmiş, mütebaki kan ailesinin vannı daha emni-
kısmırun açılması imkansız ol- vetle .eö:ıınesine hizmet edece-
du"undan at üstünde müskülat- ı'!ini farıetmek fazla bir nikbin· 
la ancak bir haftada Şibinkara.- lik teskil etmez. 
hisara muvasalat olunrnu.Ştur. Sofvada İnı?iltere. Fransa ve 

Hemen ilk yardıma başlanmış- Balk.an Antantı sefirlerivle te-
İ maslarda bulundum. Bövlece 

tır. lk tetkikatta kaza merke- zivaret ettii'ıim memleketlerde 
zile 90 köyünde cem'an 1286 ölü, olduğu .ııibi Balkanlı mütte[ik-
304 yaralı , 11495 ölü hayvan, 2235 lerimiz muhitinde de memleketl-
ta:m yıkık ev ve 418 kısmen Yl· mize ve dürüst sivasetimize kar-
kılmı,; ev .mevcuttu. Mahalli hü- sı tam bir itimad ve derin bir 
k • semoati mevcut olduğunu ııör
unıd tarafından 4o baraka yap- mekle bahtivar olduan.• 

tırılmı.•sa da iaşeden başk:! evvel- ----oon--

ce arzettiiiim çadır. elbiselik. saç Garp cephesı'nde 
levha, çivi. ke:este vesaireye ih-
tiyaç pek çoktur. Alucrada 144 (B~ tarafı 1 inn ınııfada> 
ôlii olduğu söyleıiyor, Neticeyi' cusları esnasıncla tesbit etmiş-
iki ııün sonra arzedece~!m. Fe- lep~ 14 (A. A.) _ Havas A-
laket neticesi hastalık da ~- jansına .ııöre, askeri vazivet: Ha.-
cut olduRundan slmdilik 100 va- valarda dün harekat şiddetlen • 
taklı hastahane açmak Jlll'cbu· mistir. BiUıassa uza.le keşif uçuş-
riveti vard:r.• !.an olınustur. 

SEYLAPZEDELERE YARDIM Fransız tavvareleri Almanva-
Bursa. 14 (A. A.) - Valimiz nın bütün cenubunda. bizzat hu-

arazisini sıu basan ve mezruatı du'l üzerinde ~ ızeri)erd<e ucmuş 
mahvolan kölülere tohumluk <>- ve kesıf hareketlerinde buluna-
ıa.rak dai!ıtılrnak üzere Karacabey rak fotograflar ahnıstır. Ava. 
h'.""'~nda satılı,ea ~ı~arılan 2.00 tavvareloeri de havalanmıştır. 
bın kilo !>ul!davın vılave.t eı:nrme \ Karada devri ve ve kesif kolla.-
wnlme"' kın ziraat wkaletı nez- rmın mutad f r ti · h · · 
dindP .. ..-bbüste bulumn . aa ıve erı arıcın-
raat wkti eti de buM ~e zı. d.e Al~an topc-usu heo Bitche'nlu 
Uıyet emrine vermı.+ av vi- ~ımalınde ve Vosııı>s'le : in şarkın-

~·II • da at.ıslıırda bul.unmustur. 
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E:mirürmüminrn gölzerini yumdu 

ve bir daha da açmadı 
Emrini verdi. Sedye ıi.le Şena· 

bad kasrının bahçesine götürül
dü. Bahçede ve kendi ırözü önün
de kendi mezarını ölçüsüne gö
re kazdırdL 

Güzel sesli bütün hafızlan sa
raya davet e:ti. OnlL·a fasılasız 
kur'an okwnalan emrini verdi. 

Bir rivayete ,göre Eminin baba-
11rwı yanına gönderıi..ği emin a
damı bizzat kardeşi .:>alihti. 

Salih, Harunun artık ölmek ü
zere olduğunu ,görüyor, içinden 
&evıniyor ve mektuplan sahip
nerine lvonniye hazırlanıyordu. 

Harun, hasta yatağında, ha -
fızlann yanık sesle okuduklan 
.kur'anı dinliyor, bir taraftan ağ
lıyor ve bir taraftan da şairin şu 
sözleri dudakl.aruıdan dökülü -
yordu: 
cSeadeD evnlkl lıUlriimdnlar 

ne oldular? 
•Senin de ı:idtteiln yere &'ittiler 
•Dünyanın bütün ı.evlı.Jerinden 

cim aL 
•Zira ölüm Juıyatm sonudur. 

Bu şiiri '8ir Ehil Aliye lı.endi
ai için yapmıştı ve Harun bu şi
ll'in ma:ı.uıununa uygun olarak 
ömrünü geçirmişti. B...r ara4k 
ba;ı göğsü üzerine düştü. 

Gözlerini kapadı_ 
Allahına dua ediyordu: 
c- Ya Rahbelilemlıı.. Ben ar

kamda bırakt.ııun nimet ve ser
vetler lcin ağlanuyoruın. Senin 
huzuruna çıkacağım zamanın ar
tık çok yakın olduğunu his&edi
yorwn. Kıldan ince ve kılıçtan 
.lı.eskı..ıı olan sırat könrüsünden 
beni asanlıkla geçir .. Günah -
lar .mı a!ley le ... Sen Gaiururra
hinı olan Allahsın ..• 

.3onra başını kaldırdı. haşimi 
erkan da dahil olduğu halde be
raberinde "'etirdi/ıi Arap bü -
yuklerini huzuruna davet elti. 

Onlara hitaben şu son sözleri 
&Öyledı· 

- Her geııç ihtivarla.r ..• Ve 
ihtiyarlıyacakt... Her y~ıyan 
Ö•lir ve ölccc'<t.• İ ş te beni göru
yonmnuz k;ıder beni ne şekılle
re soktu . .:>wtre üç tavsıyem var: 
Verdığıniz sinlere, yaptığınız ta
eılıhutıere dıni bır vaz.fe halin
de bağlı kalınız. Aranızda asla 
ittıiaı,;ta.n ve Emirınıze itaat ve 
ısaaakatı.en asla ayrılmayınız. 
Oğullanm Emin ile .Me'muııun 
l..J. • ..ıı.r.ltrıne kar~~ ~.manca baş 
.kaldırmalarına ve bu malu>atıa 
harekete geçmelerine asla müsa
ade ve müsamaha etıneyınız. 
Bo.; kaldıran her h~ısi olursa 
o.ıı.un onun isyanını derhal ten
.kil ediniz. Felaket ve hara-be kuş.. 
lannın memleket üzerinde kanat 
çırparak uçmalarından korku -
nuz .. 

Zavallı Harun... O bu sözleri 
söy ,erken oğulları b~kaldırmak 
;için onun ölmesıni, hayat.nın bır 
.an evvel sonme;mi bekliyorlar
dı .. 

Emirülmüminin, sözlerine dır 
ha kesik ve daha halli şöyle de
vam ettı: 

- Biz buraya harp etmek için 
geldik. Orduyu Horasana kanar 
gôtürün ve bu mıntakada asileri 
merhametsizce tepeliyerek is -
yanın kökünü kazıyın. Artık be
n..mıe meşgul olmayın; ecdadı
mın hıçbiri ra.Jıa t döşeğinde öl
medi. Beni hep yürüdüğümüz Al
lah yolunun kenarında bırakı -
n z ve bu yolda yürümeye de
vam edıniz .. 

Harun<irreşit bundan sonra 
etrafında olanlara, para, mücev-

J.IAZRETJ 

Yazan:Liya ~akir 
K5milcn t~ ve ağaçtan yapıl • 
mış olan bu mabutlar, büyük ve 
)\uçuk (360) heykelden mürek -
)<.ep.i. En büyük mabut olan (He
bcıı •5mindeki put Kabenin da
mır.ı konulmuş, ayakları kur -
şunla, oradaki t~lara raptedil -
bu pu u ı tahribi iç-n (Ali) ve" 
:mıştı . . Resulü Ekrem Efend • 
m , bu putun tahribi iı<;ln (Alı) 
Ye emir verdi. 

Kııbc, putlardan temizlendik
ten sonra, Resulü Ekrem. tekrar 
içeri girdi. İki rek'at namaz k:
lorak, buyük şükran hislerile Ce· 
nabıhakka dua e:ti. 

Bu sırada, :Mekkenin bütün 
eşraf ve avanı, Kabenin kapısı 

önüne toplanmışlardı. Resulü 
Ekrem Efenıtmizin, daha şehre 
~evvel umumi af ilaıı et-

her, dağıttL Evler, tarlala:r hedi
ye eti. 
Akşam olın~ 
HaLle derın bir sükut jÇine 

büründü. 
Susuyor ve bütün kalbi ile 

içınden Tannya dua edıyordu. 
' Bu vaziyette uzun zaman kaldı. 

Kujağına müezzin.n ezan sesı 
geldi, 

l:lu ezan yatsı ezanı mıydı, yok
sa sabah ezanı m.?. Emirülınü -
mil:ın bunun farkınaa oımadan 
gözıerini yumdu ... 

Ve ... Bır daha da açmadı .. 

* Harıınürreşidin cenazesini ve-
zin Fadl bin Rebi, katıbi ismaıl 
bın Sabıh, üç sadık kölesi olan 
Mesrur, Reşıt ve Hüseyin, bah
çedA! evvelden hazırlanmış me
zara lı.oyd ular. 

İhtiyar dünyanın büyük bir ili
k.esme uzun zaman hükmetmı:; 
olan adamın üzerine (Tus) un 
kmruzı toprajiı atıldı. 

Bir müddet sonra Şenabad 
kasrının bahQeSi.nde muazzam bir 
türbe yültselın~tL 

Bu türbenin etrafında zaman 
zaman Harun lehinde takdir ve 
ya tel'in sesleri yükseldi. 

(Arkası vı>r) 

Sehhar ve Cazip 

T eni'ni Nasıl 

l'.luhafaza 
Ediyor? 

10 senelik 
izdivaçtan 

sonra 

Her kadm - hatta 40 tan vukan 
olanlar biJ.c - arık. taze ve ku
sursuz bir tene. genç kız1ann 
bile iftihar edebi'.eccği neımin 

ve yumuşak bir cilde malik ola
bilirler. Bunu TOKALON il~ te
davi, - günde 3 dakika - 10 ,gün
de garanti edebilir. 

Her akşam yatmazdan evvel 
cild unsuru olan pembe renkte
ki TOKALON kremini kullanı
nız. Terkibinde Viyana Üniver
siresinin meşhur bir profesörü 
tarafından keşif ve cBİOCEL• 
tabir edilen kıvmet.li gençlik 
cevheri vardır. Siz uvurlren cil
dinizi besler ve .ııencleştirir. 
Buruşukluklan .ll'iderir. lkr 
sabah da yai(sız beyaz renkteki 
TOKALON kremini kullanınız. 
Siyah benleri eri tir ve açık me
sameleri sıklastırır ve cildi vu
musatıp ,genç]oeştirir. 10 J(iin zar
fında müsmir bil" netice elde e
deceksinız. 

Tefrika: 127 
ıııesine rağmen, şimdiye kadar 
ehli islama ettikleri fenalıkları 
düşünerek bu affa bir türlü ina
namıvorlar .. Mutlaka, Resulü Ek 
remin yeni bir emrile kılıçtan · 
geçirileceklerı.ııi zannedıyor r -
d .. Bunun icindir ki, Kabcnın et
rafına Uıplanmışlar, af ve aman 
talep etmek ıpı, Resulu Ekre • 
mı, cıkmas.nı bcklıyorlardı. l 

Resulü Ekrem Efendimiz, ka- ı 
pıdan çıkar çıkmaz bu müşrık - j 
!ere göz geza irdı. Ve sonra, mu
tat!an vcçhıle tebessum ede -
rek: 

- Ne istiyorsunuz?" 
Dedi. 
Bu suali derin bir süldlt ta -

kip ettL Mekkeliler, kendilerini 
o kadar mücrim görüyorlardı ki, 
bir anda dilleri tutularak bil" sev 

Edebiyat 

Bir ziyaret 
(Bq tan•ı Z ncl Ayfatla) 

nustukları derhal anlaşılıyor. 
Her.kes cleb• denen.in leblıebi ol
dui!unu anlıyor. Arada sırada za
rif bll' nükte, ince bir latife. J(ii
:ııel bir ima orta.lıi(ı kah.kabaya 
boğuyor. Genelerin en ateşlisi 
Leon Daudet, en ııevezesi de o. 
Coppee arada sırada elini kaldır 
ny0r: cSöz is.erim, Leon bitirin
ce varın gece söz benim!. diyor. 
Konuşmaktan hoşlanmıyan din
lemeyi tercih eden MaJ.l.anniı
kendisine söz su-ası ııelınıedifı:i i
çin menın un. 

Yemekten sonra yeni misa!İl'
kr da.ha ,geldi. Henüz pek genç 
olan Lucien Daudet ile minicik 
bll" kız olan Edmee Daudet ci.e 
odaya ,girdılcr MisafirJ.,ri selam
Jadı lar. Lucien. masasının başın
da otu.-an babasının yanına, Ed
ıru\e de annesinin yıanndaki ıs
k.emleye oturdu. Goncourt çok 
üşüdüifü için ocağın başından ay
rıbnıyordu. 

Biraz sonra Daudet: 
- Eh, biraz müzik dinleriz!. 

Dedi 
Reynaldo Halın ile Risler kalk

tı, Daudet de kalktı. Musikiden 
boslanmıyanlar Goneou .. t'un yar 
nına sıj!ındılar. Bir kaç kişi u
sulca yandaki küçük odaya sı
vıştı. Beş on kisi de piyano sa
lonuna .l?'f'Çtiler. Bir Alınan an
n<; ile Alsaslı bir babanın oğ;u 
Baden - Baden'li Edouar Disler 
on vaımıda konservatuvara giren 
harikulade bir musikişinas. Beet
hoverı ile Liszt'i öyle bir çalı.vur 
ki, bir harika. Venezüe.lada doğ
mus, üç y~mda "iken Parise 
yer leşrnis. P<>ris konserva tuva
nnı bitirmiş o!.an Reynaldo da 
üst ad bir koınoozi.tör. Sesi de 
,güzel. Verlaine'in manı.u.mele
rini bestelem4. Bunlan çalar
.ken Goncowıt da ııeldi ve dinlıe
di sonra Revnald.o'ya: 

- Korkarım bana musikiyi sev
direceksin ! Dedi . 

Bu sözü duyan Loti "Y'f"!'inden 
kalktı, piyanoY'3 oturdu ve falso
J.u sesiyle memlelret havaları çal
lıp söyJ:edi. Bitirdikten sonra 
döndü ve musikiden anlıyan Mar
cel Proust'a, Adolphe Brissopla 
Madam Jvonne Sarcev'e. Madam 1 
Albert B-smard'a, Abeı Hermar 
ut'na ve Reyn.al.doY<J sordu: 

- Nasıl? .. 
Al.kışlad.!'ar ... Misafirler yavaş 

vavas dai(ıhvorlar. Ev sahiple -
rinden izin istedim. • ıs inci a
sırda san'at• eserini okuduğumu 
anleyan Edmond de Goncourt ko
l= ,girdi: •Ben de ııidivorum. 
d~di. Kulaklarunda Daudet'nin 
11enclere söyledii(i bir söz hala 
çmlıvor. Üst:ıd~ 

cMerimee'nin ask hakknda 
sövJOOiği bir sözü san'at hakkın
da da öÖvlivcbiliriz: (İspanya han-! 
!arına benzer, insan getirdiğini : 
bulur.) 

* Güzel bir ııün ve gece .ııecir
dim. fak?! ne '"aZl'k ki yabancı
lar arasında ııecirdim. 

Selıimi izzet Sedes 

Şehir 
Tiyatrosu 

TEPEBAŞI DRA.'\1 
KlSl\llNDA 

OYUN YOKTUll 

* İSTİKLAL CADDE'>I 
K O l\l E D l K 1 S l\1 1 N D A 
15/1/940 pazaTtesi ,günü akşamı 

SÖZÜN KISASI 

* HALK OPERETl 
Bu akşam 9 da 

ZOZO DALMASLA 
(ŞİRİN TEYZE) 

Yakında: Senenin en ,güzel 
OPERETİ 

(K E D I Y E P E Y N I R 
Salı Azakta büyük müsamere 

sövliV'!llleınıslerdi. Fakat Resulü 1 
Ek.rem ..t:.ı~nuım l, or..ı.a.nn rıe ı~
t~'<liklerini derhal alliad;, ve su
alini şöy :ece (()krar etti. 

- l:ia.i<l<Jnuua verc"<:ei(ım hü
ktim ve kararı bekliyorsunuz, 
değil mı?. Evvela, size soruyo -
rum, bu hususta, sızın zannınız 
nedr?. 

Dedi. 
Bu sual de, birkaç saniye ce

vapsız kaldı. Ve sonra, en önde 
bulunan ve Kureyş kabilesınin 
en mifuzlu erkanından olan (Sü
heyl bin Amr) ellerini Resulü 
Ekrem Efendimiz~ doğru uzat-
11: 

- Ya, Muhammed! .. Zannetti
ihmiz, ı..Jdur ... Sen, ;~ureyş ka
bJes;nın, en mumtaz aııesi r.e 
mensup her asilzadcsin. Bız de 
senin kavim ve kabilendeıciz ... 
Bu şehirde doğdun, aramızda bü· 
yüdün. Lakin biz, düşüncesizlik 
ettik. Sen:nle, bir takım ih:ilaf
lara sebebiyet verdik ... N ıhayet 
sen, bize galebe e'tin. Bugün bi
zim üzerimize hakimiyet hakkı
nı ihraz eyledin. Halimiz ve ca
ı:wnız. artık aeıUı elindedır. Ne 

IXDA• 

R G • 
1 p • 

1 N 
Baş, Diş, Nezle 

Grip, Romatizma 

Nevralji, Kırıklık 

ve bütün ağrıları 
det.ha ı keser. 

Lüzumunda günde 3 kaşe alınabilir. 

Gümrük muhafaza genel komutanlığı İstanbul r---· DOKTOR =ı 
levazım amirliği safın alma komisyonundan Feyzi Ahmet Onaran 

CUlll10 Ye .W.rnl10 •tıeıo-
1 - 3/1/940 ııünü eksiltmesine istekli çılııınıyan muhafaza ~ Pasar ııarıe her ırh abablaa 

murlarına mahsus 910 çift kundura için lS 2. Kiınun 940 perşembe ütama kadar 
ııünü saat 15 de tekrar ve kapalı zarfla eksiibt.meıı.i ~pılacak!J.r. A ..... , Babıali Calalotlu 

2 - Nümune ve şartnameleri komisy()ndadır. Görülebilir. 7oı.111a lıöşeslnılo Ne. u. T•I. 2319' 
3 - Muhammen bedeli c5187. ve ilk teminatı 390 liradır. 
4 - 1st.eıklilerin 2490 sayı.lı kanunun tarifatı dairesinde hazı.r

lıvacakkırı teklif mektuplarını muayyen zamandan bir saat evveline 
kadar Galal'a Mumhane caddesinde İbrahim Rüat Hanındaki Jro.. 
misyona vermeleri. (154) 

TÜRKiYE 
Şeker Fabrikaları 

Anonim Şirketi 
lstanbul BUrosundan ı 

Zonguldaktan veya açık ağızl•rdan Derinceye Maden kömürü 
naklettirile<:eğinden vapur sahiplerinin şeraiti öğrenmek üzere 

nihayet 17 Sonkinun 1!)40 (arşamba gününe kadar Bahçekapıda 
Taş H•ndaki büromuza müracaatları. 

,.. 
lstanbul Levazım Amirliğinden: 

Eyüp Detterdaır:nda 1 nuınaıralı dikim evınin çorap atölye
lerinde ma!tinıeler için lhz:ar edilen bina dahilinde z~ti çorap maki
nelerile çahşmak isti<y.,nlerin Deftıerdarda l numaralı dikim evi 
müdiırlüğüne müracaatları. • (108944) 

BATERİE İLE 
ı:; D El\ LER.lN 

RADYOLARINI 1STJ:\-IAL 
NAZAUl DİKKATİNE: 

SAHİBİ: E. İZZET. NEŞRİYAT 
DİREKTÖRÜ: A. NACİ. Basıld ğı 
yer: SON TELGRAF Basımevi 

Ankara f<adyosu 
DALGA VZUHLtıCU~ 

TA.Q. 11,47 m. 111t5 Ka. il K'lf. 
T.A.P. 11,7t m. 1411 Koa. il ıı;,,, 

llst & US &u. Ut B.w. 

15 2. kanun Pazartesi 
12.30 Proııranı, ve memleke~ 

saat avarı, 12.35 Ajans ve mereo
roloii haberleri, 12.50 Türk mü
ziği: (ili.), 13.30/14.- Müzık: 
Karışık hafif müzil< (pi.), ıs.
Program, ve memleket saat aya
n, 18.05 Müzik: Radyo Caz or
kestrası, 18.40 Konuşma, lS.55 
Serbest saat, 19.10 Mıemleke'1 sa
at ayan. A.ıans ve meteoroloji h~ 
berleri, 19.30 Türk Müzif!:i; Er
kek okuyucuları geçit konseri, 
Calanlar: Vecihe, Ruşen Kanı, 
Cevdet Koza.n. Cevdet Çailıla, 
İzzettin Ökte. 20.15 Konuşma, 
20.30 Türk miiziği: Fasıl heyeti., 
21.15 Müzik: Küçük orkestra (Şet. 
Necip Aşkın), 1 - J. Strauss : 
Kadın kalbi (vals), 2 - Zielırer: 
Gece ürpermesi, 3 - Miroslav 
Shilik: İspanyol dansı., 4 - Karl 
Blume: Göl kıyılarında, 5 - Hane 
Mainzer: Viyana polk.a'sı, 6 -
Reinold Becker: İlkbahar (Melo
di), 7 - Micheli: Cocuk oyun]a
rLr 22.15 Memlelret saat ayan, 
Ajans lraberleri; ziraat, esham 
:tahvilat, kambiyo - nukut bor
sası (fiyat), 22.30 Müzik: Hin
demith - Ressam Mathis (pi.), 
22.55 Müzik: Cazband (pl.). 23.25/ 
23.30 Yarınki program, ve kapa.
rıış. 

FOKER Traş bıçakları 
Dünyanın aı iyi traı 
• , . bıçaklarıdır • 

traş bıçakları geldı. Her yer.ıe 
bulunur, markasına dikkat edını~. 

Markalı yasın pilleri radyo'ar için en mükemmel pillerdir. 
Dünyanın en dayanıklı pilleridir. 

Z Pilleri Avrupada çok rağbet görmektedir. 
Pilleri her çe~it fenerlere uyar. 
Pilleri her keseye elverişlidir. 
Pillerini her yerde arayınız. 

To~tan satış yer;: Jak Deka o va ~ur. Tahtakaıe No. 51 

istersen, onu yapa-bilirsin .. : Fa
kat biz uırarız Ju, sen bıze, alıce
naplık .ııöste:-ecck.sın. Kabile kar
deş.er ;ne, hayı.r ile mukabele e
de<:eksin. 
Dıye bafnrch ... (Süheyl) in bır 

söuerıruıe, buyul< b.·r teımin var
dı. (Yusuf Peygamber) i kıska
nan kardeşleri, onu öldürmek i
çin kuyuya at~lardı. Fakat, bu 
ö.ümden kur.ulan ve sonra da 
(!\il sır Melıki) olan Yusuf, gü
nün birinde kardeşlerile karşı
laşmış .. Onları öldl..::mek elınde 
;kcn, bunun aksini yapmış .. Mer
dane ve aliccnabane hareketile, 
kardeşle:. ini utandırmıştı. 

HC"..-,uıı.i Ek.rerr, Lıenaııniz, bil· 
yı.k b,r sükunetle (Süheyl) i 
dinledi. (Yusuf Peygambcrı e 
ait olan bu telmıh, kend:s.ine pek 
hoş geldı. Eoasen kendi.eri de, ı 
ayni şekılde h~rekct edecekler
di. Buna binaen. mübarek dudak
ları,uaki tebcı.süın aevam ede
rek: 

- Ya 3üheyl!. .. Mademki be
nim hakkımdaki zannınız, böy -
ledir. Su halde, ben de size, Yu
suf Pey gaınberin, kardeşleıuıe 

söylediklerini söy liyeyim... Müs
terih olunuz. Htçbı.rıniz, hiçb:r 
takdir ve tevbih ,görmiyecek;;i
nız. Merhame.lılerın merhamet
lısi olan Cenabıhak, sizi de af 
ve mağfiret etsin.. Affolundu
nuz. 

Dedi. Ve bu sözlerile de, ev -
velce bahşetmiş oldu(:u umumi 
affi teyit ettıi. 

Mekkenin fethi esnasında ce
reyan eden hadiselerin en mü
himmi. Resulü Ekrem Efendimi
zın (Müsavat) ilan etmesıcıır. 

Muhtelif münasebetlerle arzet
mi~U.k kJ, catııııye, aevrının ın
sanlığa layık olmıyan en fena 
ade.lcri, en ziyade Mekkede hü
kum sürmekle idı. İsliimiyetın 
gayesi ise, bütün bwılarla mü -
cadele ederek insanlara fazilet, 
şeikat, bi .ibirk~JlİJ1 hakla.u.1a 
rıayet hisleri telkın etmekti. 

Bütün hedef ve maksadı bun
dan ibaret olan Resulü Ekrem E-1 
fcndimiz, bütün Mekke halkını 
bır araya toplıyarak onlara bu
yük bir hutbe söyledi. Ve bu 
hutbede. cahi.lliyet devrinin men-

. fur adetlerini. hirer birer ten -

Deposu: Jak Dekalo ve Şür. Tahtakale No. 51. İstanbul 

Dr. Hafız Cemal 
( Lokman He'!<im) 

uAHıLıYE MÜT AHASSISI 

Divanyolu lll-1 
Muayenehane ıaatleri: PAzar 
lıariç her gün 2 • .l • 6, Salı, 

c.martesi u . 25. lıkaray> 

Memleketin üç milli cemiye
tine ayni zamanda yardım fır
satı lıer zaman ele geçmez. 
Kurban Bayramından istifa
de ederek Kurban derilerimi· 
zi Türk Hava Kurumuna ve
relim. 

kit ve takbih ettikten sonra, bun
lann kamılen ilga edilmiş oldu
ğunu bıldirdi. 

Hiç kıinıseye, ihtida etmek için 
cebir edilmiyecekti. Fakat her
kes İslamiyeıin yüksek kanun -
!arına itaat edecek .. Bilhassa, in
saniyet ve medeniyet esaslarına 
nayet eyliyecekti. 

(Kan gütme) adeti, kat'iyyen 
memnu idL Her ne sebeple olur
sa oısun, anam öldürenler, (kı
sas) hükmüne göre derhal idam 
edilecekti. .. Ayni zamanda, baş
kaların;.n haklanna tecavüz e -
denlcr, yaptık.lan zarar nisbetin
de (diyet) ve (tazminat) vere
ceklerdi. 

FaizcıJ.k, !ihtikar, herhangi şe
kilde olursa oh;un kumar, ale -
nen kki, kadın oynatmak, her 
nevi fuhuş. şiddetle menedildi. 

Fakat, Resulü Ekrem Efendi
mizin nutbelerinde en ziyade dik
kate şayan olan,bır d:het vardı 
ki, o da, (Müsavat) meselesi idL 
Resulü Ekrem Efendimiz bu nok
tayı iz.alı eclP.rken. 

(Arkası OOT) 
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ANKARA 
13 • 1 • 940 

Jtapanıt 

Sterlin 5 . .ll 
Doıar 129.iS 
Frc. :u,002 
Liret 6.68 
İsW(re Frc. 29.105 
Florin 69.23· 
Ravişnıark 
Belga 21.9010 
Drahmi 0.9!16 
Leva 1.592.! 
Çek kronu 
Peçeta 13.19 
Zloti 
Pengö 23.5525 
Ley C.9Ş5 

Dinaı 3.1575 
Yen 31.045 
İsveç h. 30.8275 
Ruble 

Ergani 

ti.sham ve TahvilAt 

19.81 
Sivas - Erzurum VI 19.17 

TAKVl\t ve HAV\ 

15 lklnclkAnur. 
PAZARTESİ 

Ilicri: 1358 Rumi: 1355 
ı inci ay Gün: 15 2. Kanun 2 
Ziihicce: 5 Kasım: 6~ 
Giincş: 7.24 Akşam: 17.03 
Öğle: 12.23 Yatsı: 18.33 
ikindi: 14.49 İmsak: 5.38 

HAVA V AZİYlffİ 

Dün 1stanbulda hava çok bu • 
lutlu y,eçmiş rüzgar ,garpten 2-4 
metre hızla esmiştir Sa.at 14 de 
hava tazyiki 1023,4 mılıbar idi 
suh un et en yüksek 3,2 ve en dü· 
şiik sıfırın altında 2,1 santiıırat 
kaydedilm.i.stir. 


