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1n!:lzele felaketi, aziz yurdu -
zara/çın çok acı ve çok biıyük 
letın la'.a sebep oldu; lakal, mıl
lık . ı:o lcrd.gı ıesaniıt, bağlı -
d • ınsanlık, ~dkat ve cömerılik 

11~ 1~et nıslxıtınde buyük ul
tJ&'ı k lzele, toıırakıarımızı .:ırs
<la ıcı~ ıe ru1 ıarınrıı 

ı.. sarstı. En buyüııünıuzden en uçuou .. 
1 • ınuze ka .. ar hcp.ıniz fc-
aı..eı k ' ~a urbanlarına ~ı;•aıı.ı.l<, ya-.. ıauaru b ara yaruunı muı.ıadues 
lc~i b:rç bıldık; yeuıu ve ö.l<fiuz
Yurtı ag.,ınıza bastık. Yıkılan 
lerı arı Yanan evlerı, viran köy
tlön'e:~nı11eu yapmak, harabeye 
k.ı.ınd asaba ve şelurlerımızi es
k.ıtde ~n çok. daha mamur hır şe
yız. ıs •krar. kurmak azminfie -
y1 d unun ıçıu ıcap ellen para
ilin:.O vt:recegız ve oulacagıı. 20 
Ceçen t hır buçuk mııyon ıırayı 
'1 urKun eb~ruatın hır u.ıanası oa, 
ınauııı t ) urt ıçın icap euen her 
kaouı edakarugı sevıne sevıne 
Llıdit. ecıeceı;ın.n en biıyük de-

~·eıaket, 
ausıını1 edclere yardını bu -
tun ın a, Pek az iatısnasııe bü -

euen d. 
dıı ıs 1 unya alaı..auar ol-
lekeı1:!1 d<>st ve mütıefık mem
celbcd ' ~ıı~an ve mınnetımııi 
ı,. en hır alaka uösterdi -

• .&. uuu.n • ı da ln Uu.auua J..\'lliU"ua ıran· 
• gıltered 1 ' 

lı.ada 11 1 e, 'run>aua,. Bcltı-
e\· et tınoe bu ·u rcıslcr1run rı)·ase .. 

lıı.r1 leşe~ k Yar.uıııı konusyon -
o nüıle 

1 
ül ctıı. l:lu yardınılar, 

' erın llo tl 1 . 
sanlıkarın . Ula. a.rı gıoı ın-
baı e<lcn nı da yuı .. sçkJıgmi is
'- ' •nanevı k d · ıuyuıctınd. ıymetı ma di 
sanuı ve ş:~k çok daha büy iık te-

" at hoıulelerıdır. 
nu arada y 

rupa ve A , unan1.3t:ında, Av
•nl!rıka dcı Uırıc _ ıncııılckellorın-

~n C:)Kı vata , . 
zın, dogup bü ·ü _ , noa~~a.rımı-
)ıatıra.aa b l' du~ıc-rı ve azız 

r csicaıkı · 
ra karşı ı:o terd erı toprakıa-
lnk:ayı dıı laku ıklcrı buyuk a· 
ı.. ır ve leş . ,_ .. 1 
arşııamamıık kab· e..,.ur e 

lıua ve cıvarınd ıı deı;ıldır. A-
lı. . a oturan d 
•ndılerı degıl ukJ • sa e 

hula lurk•e o· ' çoc arı dahi .., ' grenen ve k 
• avu:ıun •·aıcyr . onu şan 
na•mıla Türk on_u zıyaretı es
zıın •·' bahrıy•lılerıni •Bi-

-1\er.ıer• d 
baı.ıırau mubadıl ıye sınelerine 
lar1 en. A.ııadolu ruıu· 
dar' h az, htanbul rumları ka-

eHcanıa .• ed,yorJ A . )aıu11,1a ıştirak 
lııar veaRr. •,nerıkadakı Yunan

um ar da b · tekete 1 u ınsanı lıa-
Hur~s a ~al~ancı kalmadılar. 

hildck 1 ıçtekı fu·ınenıleron de <la-
2:.cdc! ı er gıbi, Anadolu 1'.c1Ukct
ııı g .. e~ıne yardıma ko~acakları - 1 
~isteo~~: bır .. deül \ardır. Pa
de ••n nb. Gulbenkyan, isınnı-

~- g.n ır L'- • 
Vı•k'l . ....nıcnı, Adıiye 

ı ıınız Fetlu Ok}ar'a fol' -
ketzcdelcr i •·in 7800 1 '.. d a 
nıi t lr ıra gon er
i ~ •r. Fransada ~ erle~mış bu-
unnıasına rairın T 1. T" kl " en. ur tt)'C '\lC 
."~ . tte kar~ı bağlınğıuı ve scv

~~1111.ı daiın~. muJı~faza etmiş ol
ı:-t ıı, ıuutcaddıt ,..,silelerlc 

göstermiş olan Gülbenkyan'ın 
bu fııiccuap ve Cİ\•anmert yardı
mını k'Jıekkürlc kar~ılaıııamak 
kab•I de<..;•ldir. 

Bu sabık vatanda•. yeni vata
nmda, c•ki vatanıııı unutmamak
la yalnız t~ekkürc ılcğil tebrik 
"' takd.re de, layik hır faz.ilet 
göstcrmı'"' 01uyor. 

liakat biz, bu satırları, yalnız 
ona tal:dir ve tuşckkürleriınızi 
bıldirmek için yaııınıyoruz; baş
ka bir dilcğjruiz cialıa vardı..r. 

Giilbenkynn, feıakctzedeler için 
7 ısoo ıira vennl'klc, devletler ve 
devlet reislcıi ve bankaıar gibi 
müesseseler hııriç olnıak üzere, 
gerek bari~te gerek dahilde, en 
yüksek tcberriıde bulunmuştur. 
Y enılınıyorsaİ< fertler arasmda 
ş;mdiye kadar, kimse 7800 lira 
vermemiştır. ::$ayet daha fazla
sını veren var da bizim haberi
mız yoksa o cömert zata da te
şekkür ederiz. lliziın zannımıza 
göre. cönıcı·llik rekoru, şimdilik 
'l'ürkiyc toprakları haricinde o
turan Giilbenkyan'dadır. Zengin 
olıluğunu işitlığimiz bu zatın 
salııp olduğu servetin derecesi 
hakkında bir fikrimiz yok; fakat 
acabn, Türkiycde oturan, müs
Jim ve ga~ ri ınüsıim Türkler a
rasında Gülbenky:ın'd:ın zengin 
kimse yok mu? Ondan daba zen
gin vatnnda~lar belki de vardır, 
belki yoktur. Fakat, muhakkak 
olan bir şey varsa, o da şimdiye 
kadar cönıertlik ve ci\-'anınertlik
tc Gii,benky2n'ı geçen kimse ol· 
madıi(ıdır. Sahibine dahi faydası 
dokunmıyan fazla mil) onlar ne
ye yarar ki? ... Hakiki zengin, ka
sahırı dolu olan cimri para zen
gini değil; servetinden yurdunu 

(Arkası 3 ·ii ncii sayfada) 
ABİDİN DAVER 

Bugilrı-

ı ~SAVF~ 
Abidin Daver. Emek
li .general Kemal Ko· 
çer, SelAml 1 z z et, 
Zlya Şakir, Osman 
Cemal, A. Şeklp, Ht· 
mit Nuri, E,ref Şefik 
ve Adnan Akın'ın 

yazılııırile 

_/ • k en der Fahrettin'in 

ÇOCUK 
Sayfasını ve Bayram günle-

! rinde geçen h3diselerin resim· 
!erini bulacaksınız. -

Çörçilin söylediği nutkun akis
leri Almanyayı menınun elli 

inqiliz bombard11111an ta- .. •arelerinden bır grup ..• 

GIRP CEPHESi DE VftZiYET 
• 
lngiliz hava kuvvetleri mühim 
faaliyette bulunmıya başladı 

1 iıaıua askeri 1 Holanda ve Belçikaya 
kuvvetlerini yapılacak olan taarruz 

takvi.qe ediyor 

. 
Romanya kralı Majeste Karo! Besarabyada yılbası nutkunu söy'ı .vor. 

Berne, 23 (A.A.) - Basler 
Nachirichten gazetesinin Buda
peşte muhabiri yazıyor: 

Transilvanyada Oradomare ve 
Cluj şehirlerinin askeri mınta-

ka ilan edilmesi Macar mahafi
linde heyecan uyandırmıştır. 
Diğer taraftan Sovyet Ajan -

)arı Macar hududunu geçmek -
(Arkası 3 iinciı sayfada) 

·~-------~ 

Türkiyede ihtikara 
meydan verilmiyecek 

Ticaret Vekilinin Beyanatı 
"ihtikar, artık TUrkiyede bir mesele olmaktan 

çıkmı,tır. Yakında mühim miktarda mal gelecek., 

Ticaret Vekili Nazmi Topçuoğ
lu dün sabah Takas Llmitet Şir
ketine r>elmis ve "eç vakite kadar 
me0 "1ll ol'rnuştur. Vekil bilhassa 
harici ticaretimizin esasını teşkil 
eden takas işleri üzerinde tetkik
•ler yapmıs ve altıkadarlarclan iza
hat almıstır. Vekilin bu tetkik
lcrind<ı dış ticaret umum müdü-

rü ve ihracatı teşkilatlnndımıa 
umum müdür vekili Servet Ber
kin de hazır bulunmuştur. 

Nazmi Topcu0"lu yeni kurulan 
ithalat birlikleri ve limitet şir
ketleri hakkında da tetkiklerde 
bu)urunus ve al3kadarlardan .rna
lfurıat a]mıstır. 

(Arkası G ncı sayfada) 

Bayramda canh koyun, 
binlerce kilo et toplandı 
Sehrımızde zelzde felılketze

®krine yardım faaliveıine bay -
ramda da devam olunmu~tur. 
. Bilhassa •kavurmalık· kovun 

ve et toplama üzerinde tesbil o-

Liman faatiyet ™>ticesinde mü
hım ı:.;ktarda kavurma temin o
lıınmuslur. 

Ezcümle; Eminönü Halkevi te
(Arkası 3 üncü saııfada) 

İhtiyatlar uzun bir 
staja davet edilecek 

Roma, 23 (A.A.) - Bu sa
bah Duçe'nin riyaseti altında 
yeniden toplanmış olan Na -
zırlar l\ledısi, askeri kadrola
rın takviyesine müteaılik bir 
çok kanun lilyihaları kabul ve 
tasvip etmiştir. l\leclis, ilk hat 
cüzücaınlarına ait sınıflara 
mensup mezun zabitlerin an
trenmaniııruıı tekemmül ettir
mek ve kendilerini ilıtiya~ ha
linde her 811 hizmete amade 
kılabilmek maksadiyle şimdi
ki müddetten hhsolunur de
recede fazla bir müddet için 
mecburi surette siliıh ııltına 
(ağırıhnalarına karar ·ver -
mİŞtiT. 

w .. ---
Alman ajanları 
İrandan çıkarıldı 
Almany• Tahranı propagande mtr

kezl yapmak lat•mlt 

Berut, 23 (A. A.) - cHavas A
jansından• 

!randan alınan haberll'.!rc ı:öre, 
Sovvet Rusyanın hattı hareketi 
dolayısiy le hisı;cdil'rni; olan en
di<ıeler, Finlandiya harbinin al
dığı şekil üzerine, zail olmuştur. 
FiııJ.andiya harbi, Sovyet ordu
larının hakiki zarını ı:östcrmiş
tir. Sovyetlerin Irak, İran ve 
Afııanistan'a kar<ı bir taarruzda 
bulunmaları mümkün olınadığı 
intibaı vardır. 

İvi bir menbadan bildirildiğine 
ıı:öre Almanlar, Tahran'ı Orta 
Sark için bir propaııanda mer
kezi haline -etirmc6c calısmak -
tadırlar, fakat L:an bükümeti 
tam bir bitarallık muhafaı.a et
ırnive karar vermiş olu" bir çok 
Nazi A <anlarını memleketten ~•
ka. "rYlL <tır. 

Londra, 23 (Hususi) - İngil
tere Hava kuvvet!eri son iki 
ııün içinde müWm faaliyette bu
lunmıva başlamışlardır. • Heli
ııoland. Kiel ve bütün .'(arbi, şi-

mali Almanva İngiliz tayyarele
rinin uğra~ı olmuştur. Bu,l(Ün 
35 İngiliz tayyaresi sirnall Alman
ya iiZ'erinde keşif ucus ları yap -

(Arkası 3 üncü saııfıuJ.a) 

Finlandiyada şiddetli · 
bir muharebe oldu 
FİNLANDIYALILAR BİRÇOK E~İR VE HARP 
MALZEMESİ ALDIKLARINI BİL o:RİYORLAR 

• • 
ltalyan tayyarecileri, lngiliı 

tayyareleri Helsinkide .• 
Helsinki, 23 (A. A.) - Finlan

diyalıolar, A!Ö i!Üs ı:itüse yapmış 
oldukları ~iddctli bir muharebe
den sonra Sovvetleri Markaiarvi 
etrafındaki ormanlardan atma{!a 

DENİZ , ,, 

:muvaffak olmuslardır. Sovyet 
kıtaatı. bu kasabavı da alelacele 
tahliye etme~e mecbur olmuşlar
dır. Finlandiyalılar. bir cok esir 

(Arkası 3 ilncii sayfO<la) 

HARBi ... ,, ,, .. • 

Bir Alman tahtelbahiri 
Yunan vapurunu batırdı 
JAPONYA INGIL TEREYE ŞiDDETLi 
BİR PROTESTO NOT ASI GÖNDERDi 

Londra, 23 (A. A.) - Yunan 
bandıralı 5329 tonluk drakulis 
vapuru Portekiz>n 150 ı 11 açı
l!ında bir Alman dcnizalll •. ta
rafından torp>lleruniştir. 6 Balı
riveli ölmüştür. 

1598 tonluk Norvec cPluto• ve 
1523 tonluk İngiliz Baltanglia 
vanurlan ıınavnlere carparak bu
g~n ba1ııru9.lardır. 

1 
Bu avın 21 inde hlt~m bulan 

hafta esnasında hacimleri ye
künu 23.843 tona balie olan dört 
1ı:.11iliz :rapur u ve hacimleri ve
ku .. -:ıu 3a.2-18 ton olan on bir bi
taraf vapur, düsman tarafından 
batırılını"tır. 

Avni hafta icinde Almanya üç 
ticaret J?emisi ka•·betmistir. ' 

(Arkası ,1 üncü sayfada} 
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BOYOK T ARİHT ROMAN : so ıı--1111111 

GE ÇO AN 
Yazın: M. Sami Karayel 

lbrahim paşadan evvel Mısırda 
voli Gürcü Mehmet paşa idi 

Mısır, adeta o devirlerde Os - J 
maıılı İmpa.ra rorlıı,ıtunu teşkil e
den kadınlar saI•anatının, ~a
lar saltanat=n, ecnebı devşir -
melerınin soygunculuk membaı 
olmuştı 

- Hayır, olmaz, askeri İsvan 
ettirelim .. Başımızdan defolur ı:i
der .• Eğer, Gurcu Mehmet paşa 
J(ibi ııitmezse kellesini verir. 

- Pekala .. 
K~ifler, muhribat hakkında 

karar.lannı vermislerdi. El altın
dan aşkeri isvana tesvik ettiler_ 

Askere -öyle söylüyorlardı: 

İste; kaşifler Mehmet paşayı 
da bu devsirme miıslüman olmuş 
- a<alardan zannel.ıniş.erdi. Hem 
de süne..,.,sL 

Mı.sır, askeri yerlilerden mü
rekkepti. Yalnız paş:nın maiye
tinde biraz Yeniçeri ve Sipahi 
askeri vaı·Jı. 

Mısırda, Mehmet paşadan evvel 
vali İbrahim paşa idı. Bu ad~mın 
idaresizli.iii ve l!Ôsterdıği zu.lüm 
dolavısiyle Mısır asken isyan e
derek (Mıı.-:ır askerini ısyan etti- . 
renier yerli ümera idi) paşayı kat- l 
letmi.şlerdi. 
İbrahun paşadan evvel Mısrr

da vali Gürcü Mehmet paşa idi. 
Bu dahi Mısırda tuıunamadıda 
lslanbula kaçtL 

4te; Kn!kıran Mehmet paşa, 
Mısıra bu vak'alar üzerine vali 
l!idiyordu. Mevkii nazik idi. 

Fakat; inatçı ve namuslu bir 
Anadolu çocuğu olan Mehmet pa
ı;a l'Öründüitü gibi halim ve se
llin bir adam değildi. 

Hele, kasi!lerin görüşlerine hiç 
de benzemiyordu. Palavradan 1 
ari bir zattL 
ıMelunet paşa. kasifleri davet 

etti. 
Ve ilk emir o.larak şunları söy

ledi: 
- Devlet verPisi Yavuz Sul

tan Selim zamanında olduihı ı;ıi
bi tarh edilecektir .. Bunun hari
cinde hedive talebe, külfe nam
larh..:e hareket edenleri kılıçtan 
l!'e"ir irim_ 

- Vali namına verilen yüz bin. 
iki yüz bin altın hediye dahi yok 
oimUŞ biliniz .. İbadullahı kim e
zerse kafal'ını ezerim. - ······ 

- İçinizde er.ıir1erime ve dev-
letin kanunlarına itaat etmivecek 
ka<ifler olursa derhal işten el 
cektirir w coluihı. cocuitiy le be
raber Mısırdan defeylerim. 

- Sözle:iml harfi.ven tatbik 
ediniz .. Dedi. 

Kiı•ifler. '>asanın huzurundan 
çıkt>br .. C'ok ııecmeden bir ara
"a l'elio tooıandılar ve su suretle 
müsaverede buluna~lar: 

- Bu ba•ka türlü bir herif! .. 
- Ben de övle zannedivorum .. 
- Galiba, iki yüz bini begen-

mivor .. 

- Öyle, daha ziyade istiyor 
ııaıhba!. 

- Palavra._ 
- Hiç •üohe volt, hic iki yüz 

bin. üc vüz bin altını bırakır mı? 
- Evet .. 
- Fakat; farzımubal olarak 

dedikleri doğru olsa ne yapa
rız .. 

- Ne mi vaoarız•.. M2kbul 
İbrahim paşa ııibi kellesini uçu -
ruruz! .• 

- Doğru, Makbul İbrahim pa
•a veni verı?i ihdas ettiği için kel
lesini ururmu<tuk .. Bunun da bi
ze mani olmasından .. 

- Yerli askerleri isyan ettir
mek kolaydır. 

- Tabii, askerin talebesi ha
vava uidi .. nr .. Her haneden üçer 
lira alıvorlardı. 

- Bunu asker işitirse tam..m • 
dır ... 

- Fakat; Bir kere paşaya üç 
yüz bin teklif edelim.. 

- Ne -·apalım? .. Bız bundan 
son:a.. Don doıiru para isterız.. 
Talebe, külle tanımayız .. 

Askerler. yavaş yavas boyana 
baslamışl:ardı. Bir ı;ıün tamamile 
isyan edip oaşa dairesini basmak 
istediler .. 

Fakat; Mehmet paşa hazırlan
mı•tı. ';"ı:rtibat ıumıştı. Miskin, 
sessiz zannettikleri oaşa, derhal 
kılıcı ku•andı. Yeniceri mu
hafızların önüne ııeçti. Yerli as
kederin kı•lalarına çullandı. Ve 
bir çoj!unu kılıctan ıreçi;di. 

Bu isyanda Mehmet paşa biz
zat bir zabi~in kolunu kırmış
tı. <'ünkü; Bu verli zabit. paşa
nın atına hücum etmişti. Maksa
dı hançeri!e paşayı ka tley !emek
ti .. 

Pa•a; Zabitin bUdinden ya
~••tı. Ve bir tutusta kolunu kır
dı. Hanceri eli ndcn aldı. 

t-te; Kolkıran Mehmet pasa 
lakabı bu vak'adan sonra veril -
mi•ti. Mehmet pasanın, isvanı 
ani ve şiddetli bir surette bas:ır
ması, ka•lfleri, Mısır ümerasını 
ve saireyi sindinnisti. 
Mısır balkı. zaten Mısır üme

rasından w l\lısır kaş;flerinden, 
ıMısır asker!ainden bıkmışlardı. 
Mısır ahalisı, Mehmet paşanın 

adalet dairesinde hareKet edece
iHni isitmi<lerc!i. Bu sebeple, 
halk Mehmet pasa lehinde idi. 

Vak'a bittikten sonra; Paşa, 
ka<ifleri tekrar huzuruna c;.ğır
dı ve su emri verdi; 

- Seni. seni azltttim .. 
- Sen ve sen kiilfe ve talebe 

bvdi nlrnamak sartiy.ie devletin 
veraisini toplayıru:_ 

- Makbul İbrahim ptsanın ve- . 
niden ihda;; ettijıi verııiyi reffey
Jroim .. Dedi . 

Ka<iller, "••anın huzurundan 
rıktılor Ve i<e basladılar. Or
tada nizami tekliften başka ne 
talebe. ne külfe, ne anearya ve 
ne de kesüfıve k:ıılrnadı. Halk, 
Yavuz Sultan dt'Vrinin avdet et
tiıline hülcmcttiler .. 

Mısırlılar, halim ve selim san
dıkları Mehmet paşavı tanımağa 
ba•ladılar .. Eskidenberi hükü
metin haricinde hali bedeviyet 
ve isyanda bulunan Araplar b'le 
arzı itaat ile valinin ziyaretine 
ko<'tular. 

Canbu"Iat oı<lu ale,.hıne sefer 
eden Koca Murat nasa Mısırdan 
dahi asker istemi<ti. .Mehn:et pa
sa. ümeradan Kansu bev ik an
ları l'Öndermiş:i. Bunl.arır. hüs
nü hizmetleri ııörülm'.l<'.ü. 

Kç.l'kıran Mehmet pa;ay: Mısı
ra ııöndcren K<>ca !\fora~ ·pasa ile 
Sevhülislam Sun'ullah Pfondı idi. 
Bunların maksadı, Mı;m :na

letten kurla:mak. saraya para 
yetiştirmek vasıtaıhğ:ından azat 
eylemekti. 

Sun'ullah efendi, Mehmet pa
sanın iffet ve namusunu biliyor
du. Koca Muratla baş, başa ve
rerek konuşmuşlardı. Koca Mu
m! Mısır valisi İbrahim oaşanın 
katlinden "" Gürcünün kaçma
sından sonra; Padişaha ~" vo!dı 
arzuhalde bulunmuştu. 

(Arkası var) 
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No. 21 .,, srl 
- Ter.cereleri görseniz ~ar

s:mz? Guneş ıııbi par.ıyor .. B.r 
takım eyler daha var ~i, re ı~e 
yar~dLklarını bılmiyorum .•. Şa
raplar, • ;>anvalar da dc~u. 

Beyaz ört..i ile kcnfler.en, ka
d·•h e.<ı pır.! p:rıl bc~~z ş.rabı 
be.ııenen Mc>ris aş ı:ıs o>nad ~ı 
bir iştiha ıle rafadan ikı v .-'llur
ta vedi. Solda, başın. çe~ı.ınce, 
çardai!ın bir kapıs .a , Rcms 
kanalı arasmdal<i ı:ıen ş ov • ı şı
ra s ra çadırları görüy:ır ~u l..öy
lü kuliıbelcri arasında k yn• .;ın 
bır şchır kurulmu,tu. 

Morisin hatırı!lll, bu m~teva
zi köy <vmin s2klı d_,arl..rı ara
sında oturnıı lmpara .or ı:ıelince 
gözlen gene san d"vara iliş.ı ve 

bir takım hayasn rrsimlerin ya. 
nl!"J'a. xC le yaL .. nış: c Ya -
SGoS.n .ı. .. :ıooleon!• cum.ıesi ı oku
du, harrct ett •. Yaı:.mur llarllcri 
silmi tı, vazı ç• ıt csk:den ynz !
mu; o acak tı. Ye;i değil, ka" a -
man amcayı u .. <.ışJ } an bu nida, 
bu t'Skı horı:~ i c • '"nl "Un\• 
nıdası b~ a v r a re ı;ar.~ ,ı' O 
a'"'da L ~ü. ... çoı.:ukluk ha~ rElar? 
C.c.nlandı, -.; .... -Pot.ü.ıö'd0 , d .... a 
bt\. tc ikc n hl4 1° K )' Jnur er
le ımle ~ a \ uk •• nu.:'1 
.:.ınl< ı •ı rr cnk, lerı hat r!adı. 

AnnMi ö muş, ı.: 'rarna•lık de
v lerın... .J et:. .. K.aJ .. amanların o
ğullarına dokuı?-nuş, İmparator
lu/lun sükutuPdan sonra babası 
ba- ı.ah:;ildarLı;:ı kabul etffiek zo· 1 

• 

t KD A M 

• 
lngilferede 
20 milyon pul 
bastırılacal~ 

'ı6AE . .. .. d "'l'ıl Bir şö/ör 
1 mınonun c 
\ k . . ı taslağının 
yı ma ışı yarın , . . 

ı k b l · marif efı 
11 V.layefte otomatik 

tele~on yapılıyor 
Posta, Telı>raf ve Telefon u

mum müdürlüğü İngilte; ede 22 
muhtelif seri üzerine 20 mi.yon 
ııul bastırmaih kararlaştırmış -
tır. 

te rar aş ıyor 

Eminönü- Unkapa
nı caddesi de yakın
da açılabilecektir 
Eminönünde istimlaki bitmiş 

olan mescit arkasındaki bina
. !arın yıkılmasına yarından iti-

Otobüse çarptı, tr.:ım· 

vay direğini devirdi 

Taksim Cumhuriyet abidesi, 
Ankara da Zafer Anıtı, Afvonka
rahisı:r abidesi, İzmir abidesi gi
bi tarihi eserlerimizle camile:i
mizin ve memleketimizin diğer 
güzel yerlerinin manzara ve fo
toğraflarını ihtiva edecek olan 
bu yeni tertip ı;ullarımızın tabo
lunma ıarına önümüzdeki aydan 
itibaren başlanacaktır. 

Diaertaraftan İstanbulda 01'
duitu ı;ıibi muhtelif şehirle:imiz
de de Telefon tesisatının sür'atle 
otomatiğe cevrilrnesi kararlaştı
rılmıstır. 

baien bo.s!anacaktır. ( 
· Di 'er taraftan bu civardaki 
150 ye vakın binanın da istim
diık muamelele. i. Beledıye imar 
·MÜ<i'i.rlüğü tarafından netice- j 
lendirilmek üzeredir. 1 

· Bu suret~e veni Unkapanı -
Em;nönü caddesinin de açıl- ( 
masına pek yakında bilfiil baş- 1 
!anını• olacaktır. ı "- . ,,,: 

Samatyada oturan İstavri adın
da biri dün ehli vetnamesi olma
dıyı halde kamyon kullanmağa 
heveslenmis ve bu yüzden bir o
tobüsü hasara uğrattıii'ı gibi bir 
tr~mv· direl'ini de yere devire
rek havai kabloları .koparmış -
tır. 

Hadise, Etvemezde olmuş ve 
İstavri Samatvada oturan :".e. 
mahlı İbrahimin 3861 nurnar&ı 
kamyonu sevkcderken 3160 nu -
marn:ı otobüse şiddetle çarpmış 
ve araba·-. hasa;·a uğratmıştır. 
Otcbüse rarptıktan sonra trnm
vav diı-eiline vüklenen kamyon 
direöi de vere sermiştir. 

==~=="'=======~=~==>:=' 
! Küçük haberler 

İstavri ,-~'<alnnmL'< ve kendisile 
bcrabe: k;:,mvnn sahibi İbrahim 1 
hakkında da takibata başlanmış
tır. İlk partide ve örümüzdeki ay- 1 · ---=--- -

dan itibaren bu suret.le .ıı. >ila- ı ·'-Dün gelen konvansio!lel treni
vetiı;ıizdeki te.efo? tesisatı ve ı-; 4~ klşlıik .bir Çek kafılesi şeh
makınelerı otomatıj!e t.ahvil olu-

1 

rıı.11ze gelmıştır. Bun.ar da Su
nacaktır. ııye yolu ıl~ Fransava giderek 

IBELi.UIYI! 
Fransız ordusunda kurulan Çek 

J le' .. ·•unda Alrn~nlarla harp ede-

' 

ceklerdir. 

İstanbulda em!~!< tahriri 
yapılacak 

Belediye, sehrimizde bulunan 
bütün ev, aoartman. han, otel 
ve arsa eibi verlerin umumi bir 
tahririni yapmağı kararlaştırmış
tır. 

Vali ve Belediye reisimizin şe
ker bayramında Bükre •. cki tet
kıkleri sırasında tesbit ettiği 
vechıle, bu umumi bhı irden son
ra. toloınil bu kabil yerlerin 
muntazam csiciller• i tutulacak -
tır. Bu şuretle ver11isi verilıni
yen wya sahipleri ile varisleri 
belli olmıvan binalarla ar;alar da ! 
mevdana çıkarı'mıs olacaklardır. 

Et nakliyatı / 
Beledive reislii7i; sehrimizde 

et tevziatını daha iyi bir şe-kilci~ 
oruanize etmeyi knrarlaştırınış
tır. Mezbehada kesiicn etlerin 
sehrimizin muhtelif semtlerine 
nakJolunması işi şimdilik eskisi 
gibi Beledive tarafından bir mü
teahhide verilecektir. 

Yeni vtl baslay;ncava k&da: mü
teahhit vasıtasivle vaotırılacak o
lan bu naklivat için müteahhide 
her av •5000. ii:·a nakliye masa
rifi verilecektir. 

MAARiF 

Mual :imlerin hususi ders 
vermesi menedildi 

Maarif Vekaleti muallimlerin 
ta:'e'bclerine ticrct1i ve L.:ı.etsiz 
chusuc:i ders• vermelerini men 
etmistir. 

* Mi!.i Korunma kanıınu bu~lin
lcrde resmi eazete ile neşredi..ç -
cek V"' hemen m-cr'ivete ı?"irecek
tir. Kanuna· ait kararııomeler 
de oevdcroev çıkarıkcaktır. * Sioari• edilmis bulunan yeni 
baro ırem>.eriır.izin bu yıl o; ta
ılarına doğ. u donanmamaıza ilti
haık edecek•eri anla~ı\maktadır. * Havdaroa•3 vanur iskelesinin 
-tamirine ba· lanmıstır. Deniz Yol
ları idaresi Tekirdaı!ında da ye
ni bir iskele vaptırmaktadır. * Kaza vukuunda varahlara ilk 
tedavinin daha sür'atle yapıla -
bLrnesi i•in sehrin muhtelif ver
lerhde cİlk tedavi odaları• ·açı- ı 
lacaktır. 

-'- Ankaradan ııe len bir heyet 
şchrimizde.1<i ke><>;.ıeratilleri tetkik 
ve tefti· etmektedir. * Dahilive Vekaleti, sicillerine 
isaret edi!.rnek üzere Dahiliye 
""'nmurla: ının emlak ve seıvet
lerini sormus,tur. Bu arada as
kerlik vaziyetleri ve beslemel(e 
1'!'ecbur oldukları kimseler de bil
diri•:ecektir. 
+ "ehir hudutları kinde bulunan 
bütün bostanların sehir dışına 
cıkan!:mala::ı kararlaslınlmıştır. 
·'· Avru-a trenlerile ırelen yo.1-
cuların verdik.Jeri malitmata gö
re, Balkanlarda bilhassa Yuııos
laV'"'na kar bir metreYi ııeçmi'O
tir. Tren münakalatı müskiHiıtla 
··a,..ıl:bi!mekted;r. Muhtelif ver
lerde • ., b•- vo!cu donmuş ve ce
•<>tle:-i kurtlar tarafınd:ın parça
an.m1c:tır. 

..._ Afanva önlerinde karava otu
rnn r kurtarılan Tırhan vaouru 
limanımıza ıtelmek ürere Alem
dar talıObivesi ile beraber hare
ket etmi-•ir. va ... ur varalı oldu
"un~an az yolla r<elmektedir. 
Voe ancak bir hafta sonra limanı-• ı 
mıı.a varabtleC'E"'~t•-r. 

Bu karar mua'.limlerin talebe
lerini evle. ine bu nıüMsebetle ça
"ırmalannın da dedi kodu doğu
rabilece"; ve sınıflarda tefevvük. 
tercih iddialarına ver açabilec.-eği 
dü•linülerek verihniştir. 

ıl\fop ilimler; kendi mektepleri 
ta:ebeicrinden o!mıvan talebele
r, ancak Maarif Vkaletinden 
müsaade alarak ücretli ve.va üc
retsiz ders verebileceklerdir. 

Askeri Şura önümüıd~ki 
ay f::ıplanıyor 

Ankaradan bildirildiğine göre. 
askeri şüra önümüzdeki ay icinde 
içtima edecektir. * Maarü Vekaleti zelzeo'.e mın

ta:kasından ~elen muallimlerin 
arzu ettikleri vilıivetlerde tavzif 
edileceklerini bildif'Crek arzula
rıııı sormuştur. 

runda kalmıştı. Büyük babası o
rada mutavassıtt.an aşağ. b.r ha
,·a.t sürüyor ve yegane teselliyi, 
ıkız torunlarına, kumral saçlı 
kızla erkeğe iştirak e.miş oldu
ğu harp menkıbelerini anla.mak
ta buiuyor, çocuklara birı:z da 
analık tdiyordu. Ar.rıyeti sol, sağ J 

d:zine oturtur ve saatlerce, Hon
sc: r ı.:ibi. harp hikiıyC!€ri aııl:.t;r
dı. 

Zaman karışır, bü'iln bu hadi
seler, tarılıın dışında, bütün rr.il- I 
!etlerin korkunç. çı:rp.şmahrı or.

1 tasında ı:ı<--,er-.J. Jngi.izler, Avus
tury.,l.ıar, Prusyalıın. Rus ar s:ra 
Je. b~zaı' rastgele b:r Uifaka u
va-ak beı-a r resınig-ecı~ .} c.r.pc:~~
•a ve b zıl::.n. n neden ötı>kiler
d~.ı f z .1 rr..a ~;jp olaLi.~L. -.u arlı
Yt~1lrr,c,, K'.l..,4.1 v.mazdı. Fakat 
ar.r J • ınha hep .. ..!e n a;:lüp o
LırlJ., G . J evv iden, iı.;tinap 
cu.ılE ffi{;z; n: :ı~ı ı,> e .e ugrar1 ... r, 
kahraman k \C deh ordular. sa
man ÇO!:JU ~ıbı sı.plirurctı. Mese-
13 • .:ıs.!<. .. raI'-:tO meydanı niu. ı...a 
reb sın anı~tırd .. Bu harpte bıi-
1 un ha:lor bıl.tıi ile ilerlemiş, ta
burlar, •e.>.U •ada.sız ateşe gö -

Elyevm vekaletle idare edil
mekte olan Milli Müdafaa müs
tesarlıiiına kimin tavin olunacağı 
sıiranın inhasından sonra anlaşı
lııcaktır. 

ğüs germiş, ayni it;dal ile geri çe
kilmişlerdi. Bu üç saatte kaybe
dilen, altı saatte kazanılan efsa
nelcşmL; bir ha,pti. Sekiz yüz SÜ· 
vari bütlin Avusturya süvarile
r.nin savietini kesmış, ö.miye ge
len De;eks, başiıyan bozgunu öı
miyecek bir zafere inkııap ettir
mi~ti. 

Osterliçi "anla'ırdı, kış sisleri 
a.r.;..Sınd ... za_e. gune'i'..i Oslcrlıçi. .. 
üotcrl.ç harcı }'n, zu yay ... •ı -
nın .z.:ıı:.ı.ı ile l:; ... ~.am.ş. uar.an 
b;..aklıklarua b..zıarın çozulrr.e
sı.e bıtr. i , uı:.ı. b r Ru; kolor
aı;.su, haı \' .... laruc, ın~rnlcırı ıle, 
ç::;,t ....... aJ..ın b4zl--rın ar~sında..n 
k ... vbcı'1Jluş, t tu. er şeyi e\'\'el
aen t.ı,. ı.ın eden ,;::ıpoıl,.;tuı, toµ 
a.e ı ıl. bo•ııunu t , c:miş i. 
İe:nayı ı.- Li.~ı .. c.ı. irn~, Prusya 
ku ..... rct. ın rrt.:ırı ,c, Evve . .ı tL:ş
r~nıcvveı r "--rı ort'",, 1 < l \ay -
l!m ateş. S >:ır .. her s~ i ... z kc..J 
~ n .:ı ... 1..w .. ea cck ..>lan ~cyın sa
b:rs.z ~ı. daha sr r~ oge:o'nıJ~ 
yctış.o onu kurta.ma.... ŞiJ -
d.tli b:r huc:..mla dü<rr,an.ı sav- ı 
iet ve nihayet Allah:nı seven 
bcr.; •li tma..ın! Fer.ı- a tl.1r ile lıaı;-

BAYRAMDA GECEN ZABITA 
VAK'ALARI 

Bayram günlerinde vuku bulan 
ve zabıta"a a~dım hadi.dt:rden 
bi: kısmını a;;a.i'ıya ıı.~-. dcdiyo -
ruz: * Salıpazannda oturan yargan
cı Tahsin ve Arnavut Cafer ile' 
Yeni<chirde oturan Rifat adla -
rır.da üç kisi kavııaya tutuşmuş
lar, Rifat bıcaı<ır.ı ctkcrek Ca
feri çen~sinden .. u~ırca y ... ;alanııs
tır. Yaru hashaneve ;:2Jcırıl -
mı~. suç1u yakalanmı<~tır. 

* Beşiktaşta Ayazma s~bilır.
da hır numarada oturan 17 vaş
larında Buhor Ortakö,·~ ııiJcm 

tramvaya atlamış ve bı'.cts:z rri
debbmck icin baslmak: ı biletd
vi ııözetlerken yobr kPrıarın 1" 
duran 3842 numaralı kamyonu 
görememiş ve başı şiddetle k:ım
yonun demirlerine ç.•marak b~v· 
ınn bir halde ve:e yuvarlanmış
tır. Ağır yara;anan Bu!ıor Be
yoV!ı hastahanesine kaldırılını~
tır. * Sütlicede oturan Hasan evde 
odun keserken baltayı saf! eline 
indirmis ve oarmaJdarını kopar
mı•tır. Be.,oi!lu hastahanesine 
vatırıılmıştır. 

..ı.. Vatman Cer.ıilin ida:·esinde
ki YedikuJ.:- - Sirkeci tramvayı 
Samatyatla vol üze~inde duran 
·oför O;;manın idaresindeki 3016 
numaralı Sirkeci - Bakırköy oto
büsüne çr rpmış. obbüsilh ön kıs
mını hasara u«ratmıştı. V&tman 
hakkında tahkikat yapılmakta -
dır. 

..._ T"pebasında Fravon ad:ı ye
raltı meyhanesinde mü;;terilerden 
Ko"O ile a: kadaşı ··anJarınd~ki 
masada oturan Tophaneli İsnıaili 
bira kadehleri ve tabak fıdat -
mak sureti.le muhtelif } erlerin -
den yaralamışlardır. Koço i:e 
arkadası vakalanmış, U:hkika:a 
başlanmıştır. * Bostancıda Tene mahallesin
de cıkan bir yangından dör.en 
Kadıköv it(aivesine mensup so -
för Osmanın idaresindeki 9 nu
ma; alı büvük pomp arabası dev
r11mis ve vedi itfaive neferi ya
ralanmıstır. Bunlardan Mustafa 
ravusla Hasanın yaraları aii:ırca 
<> duiiundan hastahaneye yatırıl
mısfar. dii!erleri tedavi edilerek 
vazifelerine gönderilmişlerdir. 

* Dünkü trenle sehrimize Yu
·oslavvaJı dokuz kişilik bir mu
hacir kafilesi Pelmi•tir. 

!ayan panik ... Çok fazla methe
dilen süvarilerin kaçışı ... Fran
s z süvarilerinin buğday tarlası 
biçer gibi düşman süvarilerini 
kılıçtan geçirmesi... 

Eylo'yu anlatıyordu, o müt -
hiş .t.yıoyu ... Bu en kanlı muha
rebe idi ... Yüzleri tanınmaz hale 
ı::elen cese:ler üs:üste yığılrnu;tı .. 
h.atııaın y~µılmıştı. .. Hazin fa
kat h.rı.hru.n•an rr.ezarl i{ı olan 
Ey lo, kar fırlınas: allında kızıl 
kana bulanın.ş ı. !\!ura kuvvetle
rın:n toµ tarrakaları hal.i işitili
yordu. Mura'nın seksen fırkası 
duşınan. öyle bir tarayış tara -
rr . .,,t: ki, dört taraft.an delmış, ce
sc, yığ;r.lnrı öylesrnc yüksc 1 miş
tı kı Napolcon bıle aglarr.ıştı. 

Fr edlandı anla:ıyordu. Bu 
korkun:; tuzağa şa~k1n serçe sü· 
rü'u gibı Hus!ar bir daha düş
ır.u<'c:d, Her şeyi bi'en, her şe
yı raı:ma~a kadir olan İmnarato
run şaheser b;r tôbiyı.-;i idi... Bi· 
z:..- su! cenah.mız kımıldamı -
Y'>rkrn !\ev şehri istıla etmiş, 
• ı<ok sok.ak koprulcrı yıkıyor -
dcı. 

(Arkası vaı") 

r LE • 1 
Edebiyata kurban oldum! •• 

••. Ben de dört gün edebiyata J 
kurban oldum! .• 

Dört bayram günü, düşüne dü
şüne, inceliye inccliyc, doya do
ya İsmail Habibin ,Edebi yenili
ğim~z. ini, Agih Sırrının •Edc
bıyat tarihi dersleri> ni okudum 
ve bu iki edebiyat adamımızın 
da büyük bir haksızlığına şahit 1 

oldum. 
İsmail Habibin kaydettiği: 

Mehmet Ali Tevfik, İbrahim A
laeddin. Halit Fahri, Mehmet Ce
lal gibi isimlerin arasında Şe -
habeddin Süleyman ismi bulun
mamaşına hayret ettim. •Edebi
yat tarihi dersleri• ni açtım; o
rada bul\luın. Agah Sırrı Jfıtfedip 
Şehabedin Süleyman hakkın -
da bir iki satır yazmış. cSan'atı 
tahrir ve edebiyat. adlı bir ese
ri bulunduğunu cTarihi Edebi -
yatı Osmaniye. müeılifi olduğu
nu söylüyor ve bu eserin baş ta
rafında •San'atin teşekkülü• bah
sini dei(ers:z buluyor. 
Şehabeddin Süleyman Türk 

edebiyatının çok dtğerli bir si
ması idi. Garbin edebiyat ale -
minde yeni ve güzel ne varsa, 
bütün f.kirleri, düşüı>celeri, ilim 
ve edebiyat çerçevesinden ay" -
madan toplayıp bize getirdi. 
•San'atı tahrir ve edebiyat. bel· 
ki noksandır, belki olgun bir e
ser değildir, fakat Şchabeddin 
Süleymana kadar yazılmamış 
b:r eserdir. Agah Sırrının bu~n 
•Dcğcrsiz• diye bahsettiği cSan'a
tin teşekkiilü. san'ati sosyoloji 
bakımm~an b:z<ie ilk defa ince
liyen bir bnhist:r. 

Şehabeddin Süleyman, Türk 
mektebine ilk defa •Güzel• mef
humunu sokan insandır. Bugün 
okutmak \'e öğretmek için Av -
rupadan mütehassıs Profesör ge
tirdığimiz •Estetik- i Türk gen
ci ilk önce Şehabeddin Süley -
manın •ğzından duydu: .Bedii 
his, bedii heyecan, bediiyat, gil• 
zel san'at eserlerinin ilham et
tiği •yüksek duygu• mefhum -
!arını Türk edebiyatına hediye 
eden Şehabeddin Süıeymandır. 
Kamusulalamı açınız, size Sl

nandan ve Süleymaniyeden dört 
satırla bahseder. Sinanın bir de
ha olduğunu çeyrek asır evvel 
ben ilk defa Şehabeddin Süley
mandan duydum ve ancak 1s • 
tanbulu ziyaret etmiş olan garp 
üdebaşının şaheser bir abide 013' 

rak bahsettiği Süleym::ni.)"CIJin 
bu yüksek değerini, ilk defa ge
ne Şehabeddin Süleymandan din. 
Jedim. 
Şehabeddin Sü:eyman kısa sil

ren ömrli müddetince edebiyatı
mızda ve mekteplerimizde Ogüst 
Kontun, Dekartın, Ruskinin, Gü,... 
tav Lansonun ınümcssili oldu. 
Böyle bir insanın ismini kaydct
miyen bir edebiyat tarihine 
•Tam• demek kabil midir? Ve 
ilk defa bizde san'ate sosyoloji 
adesesinden bakmış olan bir mü• 
ellife •değersiz• damgrsını vu • 
ran bir edebiyat tarihine inan -· 
mak kabil midfr? 

İşte ben de kurban bayramı • 
nın dört günii edebiyata böyle 
kurban oldum! 

SELAMİ İZZET SEDES 

Atılay denizaltı 1 Mecidiye köyün. 
• • 

gemımız 

Dün Marmarada dal
ma tecrübeleri yapıldı 

Haliçte inşa edilen ilk denizal
tı ~enıirniz Atı!av'ın dün sabah 
Mannarada dalma ve sür'at tec -
rübeleri yapı.lını•tır. 

Bu tecrübeler muvaffakıyetli 

neticeler vermiştir. Tecrübeler
de Alman··adan l'elmiş olan Krup 
fi=ması mühendisleri de hazır 

bulunmu.stur. '11'crübeler bir 
kac l'Ün daha sürecektir. 

Halicte inşa edilen ikinci deni
zaltı Pemimiz Yı-ldırayın ise he

nüz ııüverte aksamı tamamlan-
mamıstır. Tamamlanrnaşı 

ralışılmaktadır. 

için 

Mecidiye köyünde ya· 
pılacak hastahane 

!Mecidiye köyünde yaptırıla

ca.k olan 1000 yat:ılolı veni şehir 
hastahanesi için oek yakında b!r 

deki binalar 

Arsalar bina sahip• 
)erine satılacak 

Mecidiye kövünde bina yapmış 
olanların i•cıal ettikleri hazineye 
ait arsaların kendilerine satıılma
sı Malive Vekaletince kararlaştı
nlmıstır. 

Bu suretle Mecidiye köyünde
ki bina sahioleri binalarını y>kıl
ma tehlikesinden kurtaran b11 
karardan çok memnun o!.ınuşi31' 
dır. Yalnız; arsa bedellerinin; 
~ereflenmiş olan Mecidiyıe kö
vünün eski veya şimdiki kıyme
ti üzerinden mi hesap olunaca~ 
merak olunmaktadır. 

MÜTEFERRiK 

Şehrimize gelen vekiller 
Bavrarn tatilini ııecirınEk üzere 

İktısat. Ticaret, Nafia. Dahili.ve 
ve Haricive Vekilleri şehrimize 
ııe.!mişlerdir. 

Bayramın birine. • ikinci l(iin
leri ııelmiş bulunan bu vekille-

münakasa acılaca'.dır. rimizden Dahili e vekıli B. Faik 
iDil!er taraftan bu veni hasta - Öztrak Tokat!ivan otelinde is.ti-

hanenin planı Nafia Vekaleti 12.- rahat ve bazı ziyaretleri kabul 
rafından da tasdik edilmiş oldu- . etmiştir. 
"undan binanın vapılaca"ı arsa 1 Ha;ic':·e vekilimiz de Park?" 
ve evvela ckanalizasyon tesisa·tı• telde ıstırahat etmL< ye .. ken.dı~~ni 
· · . bed h lık.l zıvarete "elenlerle ırnruşmuştur. 
ırın ıca en azır ·ara başlan- Vekillerimi, buaünlerde Ankara• 
mıstır. ya döneceklerdir. 

•. ..,. ~·-·. .,._ .. 
-ısı ... ., o · ....... · · "' :.~- .f, ~. a: . L A. R · 
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ALLAH HASTA 

ETMESİN! 

Bir arkadaşınuz hasta. Yat • 
tığı gün: 

- Aman doktor_ 
Demiz. Tabii şey. Birinci 

doktor gelmiş: 
- Aldırma bir grip .• 
Demiş. Tabii şey. Birinci 

kinci doktor: 
- Zatürrie yaptı .. 
Demiş. Fakat, hustadaki ô-

raz bambaşka. Üçüncü doktor: 
- Tıfüs olnta.!>ı u1uhtemcl! 
Den1iş \'C .• ilave ctn1iş: 
- Zatürrie iıc hastanın aıa. 

kası yok. 
:Filhakika bir hostayı birçok 

rloktora gôstcrmekteki mah -
zur .fı~ikfır. A~ikilr omn1a bu 
kadar nıütez:ıt t«şlıislcr kn
şts1nda hasta ve hastanın aile
si ne yapsın? V<'.. Voktorıar 
biribirini takip etmiş: 

- Tifo 
- Plomoni 
-Tifüs 
- Grip 
- Karın hümmas1 .. 
Ve .. En sonunda bakteriyo

loji teshis kovmuş: 
-Tifo! 

Bizim NanancUa hastanm 
hikavesini dinJ.ediklen sonra: 

- Ailah hasta etmesin.. ı 
Temennisinde bulunun. Bil

mem amma. pek de haksız de
ğil Çünkü, vak'a sabit ve mıı
hakkak! 

KAliIT KITLIGJ VE -----------
GAZETE BOLLUCU 

Ne garintir? Kağıdın kilos11 
11 ku.ruşken kimsede gazete 
çıkarmak hevesi yoktu. 

- Aman Allah sakı'lsm~ 
Diyorla.-t:1. fimdi Babıil.i

)y~ hır gazete bollufudur gcl
dı. Hemen her gün bir yeni 
gazete çıkıyor. t'akaı, sabun 
köpüj(ü. yd111t da balon g:bi. 
Bır ~-nnıp bir son~iyorlar. 

Biziın Nancn10Ilayn: 

- Üstat, nc~ıı b.ıua sebep 
ne?. 

Dcd•m de: 
- Evet kii,•ıt kıtlığında bıı. 

gazete bollui;u hayrcltır • 
•l\lemnua rağ'bct.. n ... s ariyesi 
yerine şimdi de gr liha ·Kıta 

rağbet. var.. Cevabını vcrdL 
A. sr;ıcip 
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. fi3!"l.J 
lrlandalı tethişçilere karşı 
Londrada tedbiri r alındı 

lf~«.4] 
1 

Sinemalar ve 
mektepliler 

Şüpheli İrlandalılar nezaret 
altında bulunduruluyorlar 

---------. ı 

Amerikanın! 
vereceği cevap! 

Ne idi bu bayram sinemaların 
önü, sinema kapılarının hali Ya
rabbi! Beyoğlundııkilerin olsun, 
İstanbuldakilerin olsun, hatta L
tanbulun en kenar senıtindekile
rin olsun, önleri, hemen her ~
at, birer mahşerden farksızdı. 

Londra, 23 (A. A.) İ 1 Y" 1 _,. il 
.aJı tedh···· . .- r on- l uz erce r·.uıs memuru e po-
bıuuımıaı 1 ılerın . suıkastlerde • lis haiiyeleıi, bütün ıı~e payi
sadivle arına. nıanı olmak mak- tahtın dört vol aıtızlarında, hü-
ihtivaı ~;:.~ı vece Lonc!rada kfımeie ait binalar, hapishane ve 

:M:a!ftın !dır <n'ı almnıı•tır. Adlive dairesi tarafından hususi 
ham ma~•~ u~ vechıle Birming- servis yapmıslardır. Kendilerin-
edilın '"'emesı tarafında · , · İ i, olan iki t 1 1 

n ıuaın den şüphe edilmekte olan rlan· 
j'~~L istinaf ma~~aı .~1~ dd.a- dalılar, nezaret altında bulun-

"'nda!ı l dh' . eour<ıe ır, .. " k l b h il va"mak . e ı••ıler ise ~ 1 ·kast durwma ta o up azı ma a ere 
·oıı~ın:ık;;~~u <>ibi fırsatları bir iki metre fasıla ile polis ha-

/ngilterenin eshi an.'a,malara 

riayet etm••İ İ•teniyor 1 
Vaşington, 23 (A. A.) - B. Hull, \ 

Amerika'dan golen postanın In
,qiliıJer tarafından kontrol edil
mesine müteallik olan İngiliz 
notasına şiddetli bir cevap ha
zır l:ım ıstı r. 

Hele lleyoğlunun lstikl.01 ud
desi ile Şehzadeba~ı sinemnlaT · 
nııı önlerinde, içeriye girebilm ·k 
içuı nöbet bekliyen o sayısız ka· 
labalıkların yaya kaldırımların· 
dan ta~ıp tramvay yotlarmı kap· 
lamaları, hatta tramvayları, ora· 
!arda durdurarak biraz yol açıl
ması için vatmanlara boyuna 
lr~mF~t usuliinde zil çaldırma· 
iarı, gerçekten görülecek bir 
manzara idi. 

Yarısını ve bazı yerlerde ya· 
nsından rojiuııu, mektep talebe
lerinin teşkıl ettiği bu bayram· 
lık insan güllerinin, gjriş, çıkış 
sırasındaki kaynaşmaları, öyle 
bir meddü cezir halini alıyordu 
ki nasılsa araya sıkışmış zaıf, na· 
hiI ve zavallı bir Jıatuııcağııın, 
yahut da şamandırayı andırtın 
on. on beş kilo göbekli bir zatın 

ar. Civeleri ikame edilmiştir. 

Sovyet -Alman işbir
liği nasıl yapılacak? 

(Ba, taraf ı · . 
le ve bılh ı ıncı sayfada) 
arasında assa Rutenya halkı 
tadır, Propaganda yapmak _ 

Slovak 
(Havas) Y~ahududu: .23. (A.A.) _ 
de J\Jm rpaLlar ıstıkameıin-
g .. · an kıtaat 
Orıi.Iıncktedir ının hareketleri 
20 I<anun 

Ya tren.ıeru;usauıdenberi Slovak
tr•ti.na1ta•~ ın saatlerinde, yolcu 
v "'-tını ası::' · e asker nak1. ~nye ındirecek 
suret,e Qeği .. ıyat:nı arttıracak 
hayeı bütiı;lıt.lik yapılmıştır. Ni
~aıı albay ~ovaky a alay !arı 

tına konuı arın kumandası 
ll" kr muştur. ö U P.Ş, 2:J 
ıenikJ.ı·· (A.A.) - Royter· 

n ınne "o R · ııı en biı .. " re, l<lmanya -
8ıncta Aıı:uk ıki. siltıh fabrika
nıuvaffaJı. a~a hıssedar olmıya 
ınen adliy~ uştur. Bunu Ru -
rar, ınucib' encumeninin bir ka
enciiınen ınce :1ae etmiştir. Bu 
olup düş~:~zkur iki ~irkete ait 
resue muv n ara aıt emvalin ıda
gıJi.z karı:. azzaf Londradaki In
dıten 500 ~Yonunca mü..adere e
e<nıek sure~nil hısse senedini iptal 
llıiştir. e buna imkiın ver-

k lloınanyada 
an bir k son zamanlarda çı-

ITiı.id" an un faa.lıye' l · · ıli ""aa il l" 'erı mı 
e.it hisseler~ a akadar şiketlere 
!ere RÖnd ın ecnebi memleket-
"• .. · ı. erilıne.. . •-a .. etın k sını ve satışını 
ı:an hisseı:r .te .ve. hariçte bulu
Runu tasrih ın •lla edilmiş oldu
~afih ınezkı:;Ylenıektedir. Ma
e IPial edi!ıni _kanun bu sure.t
ltıyrnetine ın ~ olan. hısselerın 
Yesınin R uadil ikınci bir kop-
Sa3<1 °ınanyad · 

e etınektedir a ibrasına mü-
Alı:nanlar b · 

fade ederek undan derhal isti
sanaytine muazzam bir demir 
sın.n 1776~~':,"up R:esita fabrika
ca Cu • r sil~uçuk Copsa Mi-
328,055 t.ıl;ı;c s ah fabrikasının 
ni tat encdinin k . ep ey lem. t' opyesı • 

gazetesinin asker-i muharrıri di
yor ki: 

Moskova, iki memleket hare
katı safhalarında tetabuk etti
ği takdirde milletlerin birbirine 
yard:.ın edebilecekleri kanaatin
dedir. 

Amsterdam, 23 (A.A.) -Nievve 
Rotterdarr.:;che Courant gazete
sinin Berlin muhabirine göre, 
Churchilin son nutkuna karşı bi
tarafların aldığı vaziyet resmi 
Alman mahfilini fevkalade mem
nun etmiştir. 

Deniz harbi 
(BCl§tarafı l incide) 

Tokyo, 23 (A. A.) - japon 
hükumeti Asama Maru vaourun
da 21 Almanın tevkifi hakb::da 
ıin~iltere"e şiddetli bir nota gön
derm.istir. 

Bayramda binler
ce kilo et toplandı 

(BaştaTafı l incide) 

berrü olunan 100 canlı kovunla 
2000 kiloyu tecavüz eden koyun 
etlerini İstanbul erkek lisesınin 
mutf.aslında hususi aşcılar vasıta
siyle ckavurma. yapmıştır. 

Avni suretle Eyüp, Kadıköy, 
Sisli ve Beyojılu Halk.ev !eri de 
binlerce kllo kavurma elde et
mislerdir. 
Bayramın 2 nci günü <imanı -

mızdan hareket eden •Karade
niz• vapurile Ordu ve Giresuna 
muhtelif inşaat malzemesi Ro
manya hükumeti tarafından te
berrü eclilınis olan 20 vagon ke
reste sevkolunmustur. 

Viliıvetteki cBüvük yardım k<>
mitesio bugün valinin reisliiıinde 
'toplanacaktır. 

netleri \A:-k .1 ı.ş ır. Bu hisse se
~alal:nın h~ ovak Skoda fabri
kosıu\'aky ınıUerıne aitti ve Çe-

~"· - istfU.~~ ~lınanya tara - Felaketzedelere 
•"". 'Ji!mek .. na~.nda muha· 

del'ilınış uzere Lonctraya gön 
kıin-.et kov~ .harp ilanında da hü-
saı ftd'' ısyonu tarafından mu" -

- - 1• ını.şti. 
' kreş, 23 ( 1 ll· A.A,) - Royter· " va taraf d · 

Pe.t .;ı ven1ın,;n ~n Almanyaya 
ınıuakcrekrin ı hakklnda yeni 
bckıc ıiliyor cereyan etmesi c . 

C"t.!:ıu şar1ti A 
rnan tıcarE<tir~1 1.;rupası ile Al
ınur Olln V Yan - işafına me -
bac1cr B" a burosu şefi Neu. 
Yaroı, 'cto~::,1'rcş~ 1~Imi~tir. Bu zi-
ı:ı;"! CVVt>I B''k uısun birkaç 
e• . u reşe ın 
•nıış olma la "' k uvasalat 
" •· a a adardır 
noınany k -

Rclcsku cu a e onorr.i nazırı Arı-
k"' b rnartesı ve pazar .. .. a~Iıca t 1 gun-
r•is v .. pe ro şirketlerinin 
\·e Pe c murnessi!Jerile görü:;nıü· 
kCı,,..cı r,ı satışını ve fiatını hü.' 
~on Kd l ko, trolü altına koyan 
d nunun madde! · .. e muz k erı uzcrin

llu ka er<'lcrdc bulunmu,tur 
,,. anuncı" e b' ' · '"''"ol . k .. , ene ı sermayeli 
ınany~~ etleri üzerinde Al • 
du~u h . ~ır. m;.ıv.,ffakıyeti ol
rnasıra ar~ç,e ıddıa edilmiş ol _ 
rak bcy~~ı::::ıc~ Yan resmi ola
her seyd · ılıyor ki, hükümet 
sunun ve e~ evvel Rumen ordu
ro\ iht' · ıava kuvvetlerinin pet-
dır. ıyaçla~ını düşünmekte _ 

Londra 23 (A 
Yelle i i ' . .A.) - Umumi-
lercte ~il;'~lurı:~t alan mahfil _ 
Rııs Ve A;"ldıgıne g?re Stalin, 
Vaz· man harekatının mü-

ı olarak & kedi! . . 
Ve fakat b' . ev ebıleceğıni 
.ıı kat•• 1 ırlıkte yapılmıyacaiiı
lir. 1 0 arak Hitlert> bildirmiş-

Bu haberi veren Yorkshu·e Post 

yardım rekoru 
(Başmakaleden mabat) 

ve yurttaşlarını faydalandıran 
cömert ruh zenginidir. 

Zenginlerimizin büyük ekseri· 
yeti leliıkelzedelere yardımdan 
ka(ınnıamışlardır; fakat, ortada 
hır bakıkat vardır ki, bugün cö· 
mertlik rekoru. Fraıısada yaşı
yan ve orada para kazanan l>'ran
sız tabiiyetinde bir Errnenidedir. 
Bu rekoru kırmak, Türk zengfo
lerine diişen bir borçtur. Çünkü 
Türk felaketzedelerine yardım 
ıniisabakasında, hamiyet reko -
runu hir 'l'iirkiin kırması icap e
der. Allaha şiikih, 10,000 lira ve
recek kad~r zengin Türkler \'ar
dır. Nilekim. Türk Ham Kuru
muna 12,0UO lira veren bir hami
yet sahibi çıkmıştı. 

Yukanda da sö~·lediğimiz gi • 
bi, eğ r Gülbenkyan'dan fazla 
teb.!rriide bulunmuş bir Türk 
zengini var:>a buna çok memnun 
olınakla beraber, •Bir çiçekle yaz 
olmaz• derim. Bu takdirde de 
birkuç cömert ve alicenap Türk 
zengini daha, şimdiye kadar ver
diklerini artırmak suretile bu re· 
koru kırabilirler. Bunun için de 
herhangi bir lüks zevklerinden 
kendilerini ve ailelerini bir tek 
deCacık mahrum etmeleri kıüi
dir. 

Türk zenginleri, fel&ketzede -
lere yardım rekorunu kırmak ve 
muhafa:uı etmek sizlere yaraşır. 
Türklük ;İ?.den kiiçük bir hamle 
ve biraz daha fedakarlık bekli • 
YOi'. 

'WIDİN DA VER 

Blı cevapta İngilterenin imza 
etmiş olduf(u La Have mukave
~si ahkamına riayet etmesi lü
zunmunda israr edilmektedir. 

Finlandiyada 
(Baş tarafı l inci sayfada) 

ve mühim miktarda har"' mal -
zıemesi alnuşlardır. Ruslar, şi
male do~ru cckilmişlerclir. 

Ladoııa ııölünün şimalinde, or
manların ve kayalıkların arka· 
sında mevzi alan Finlandiyalılar 
ı iln 11ecedenberi Sovyetlerin mü
temadiyen yaptık.lan taarruzla
ra mukavemet etmekteclir. 

Ruslar kütle halinde, aau· top
cuearile ve tankları ile ilerler· 
ken Finlandiyalılar yanlarından 
S. Rusları vurarak ııerili"orlar ve 
Rusların ııeri münakaliıtını kes
mive çalısıvorlar. 

FinJandiva tavvarelerinden mü
tesekkil bir ham grupu, Eston
vadaki Sovvet üssiiharekelerini 
bombardıman etmistir Cronstat· 
daki Sovyet harp ııemileri, buz -
!ardan d0lavı oldukları ,.erde 
kalmışıa;,clir. Bu ı;ıemilerden bir 
coğunun ciddi surette hasara uıt· 
ramı• olduihı zannedilmektedir. 

Helsinki've !talvan tavvareci
leri ve bazı ııönüllüler 1.1elmiştir. 

Roma, 23 (A. A.I - Torinoda 
milntesir Stamna 11azetesinin 
Helsinki muhabiri, tnailtereden 
Finlandivava otuz tavvare ııel -
miş oldul'unu bildirmektedir. 

Garp cephesin
de vaziyet 

(Baştarafı 1 incide) 

mll!tır. Alman askeri üslerine 
tesirli atışlar yapmıştır. 

Paris, 23 (A .A.) - Büyük u
mumi karargiıhın 23 kanunusani 
tarihli tebliği: 

Vosgeslerin garbinde düşmanın 
bir taarruzu tardedilmistir. 

Londra, 23 (A. A.) - Devli 
Teleııraf gazetesinin hususi mu
habirine göre, Belcika makam· • 
!arı, Belçikanın istiolası hakkın
da bir Alınan tayyaresinde bulu
nan gizli olanın tayvareye kas
den konulduğu nazariyes;ni kat'! 
olara reddetmişlerdir. Bu vesi

.J<:a pek yakında bir istilaya ait 
çok l<!ferruatlı bir olanda ve ih
tiva ettiği malumat arasında Bel
çika kıtaatının muhayyel vazi
yetleri de gözükmekte idi. 

Dosyada, gizlice batıya gön
derilmiş olan fırkaların mevzile
rind<>n başka Belcika müdafaa 
hatlannın en zavıf noktaları 
hakkında bir etüd de mevcuttur. 

o esnada vay haline idi! 
İstanbulda perde ve film ipti· 

liııı, başta gençler olmak üzere, 
henıen her yasta insanlar için, 
şiındi en revaçlı, en ate~li. en yük
sek devrini ya~ıyor. Oynanan -
!arın çoğu ne şaheser. hatliı ne 
de şuh eser.- F'akat girilen yer· 
!erin adları hep sinema, perde
lerde boy gösterenlerin isimleri 
hep yüksek artist ve iistelik or· 
tada hoşça bir musiki ile, bu kış
ta, kıyamette tandır gibi sıca • 
cık bir salon olduktan sonra bu· 
ralara kim girmez? Dün biri 
söylüyordu: Şimdi bazı sinema· 
Jara bazı bayanlar, tıpkı Kiığıt
haneye, yahut hamama gider gj
bi yemeklerle, turşularla filan da 
gidiyorlarmış ... 

'.\fekteplilerin, uluorta, rastge
le• sinemaya dalıp, rastgelen a· 
burçupur, saçma sapan ve kafa 
için maarifin vermiş olduğu ye· 
ni kararın ne kadar isabetli bir 
karar olduğunu bilmem artık, U· 

zun ·uzun anlatmıya hacet var 
bozucu filmleri seyretmemeli 

·~ mı. 

., 
OSMAN CE.'ıAL KAYGILI 
-.... .. '"'ıwz ..... '"'"""'"' 

Kusa 
....... • ..,. ................... ..... 

Bir İn"iliz askeri tavyal'esi, 
vere düşerek parcalanmıştır. 3 

ölü 1 yaralı vardır. 
-• Kanada hükumeti. Finlandi
"a''a. Kanadadan yivecek satın 
almak üzere 100 biiı dolarlık bir 
kredi acmıştır. 
*Meşhur Oksford - Cambridııe 
kürek yarışı, 2 martta Taymis 
nehri üzerinde Henleyde yapıla

caktır. * Bütün Danimarkada veni bit. 
kar fırtınası ve sorruk dalgası hu
küm sürmektedi=. 
* Fransada iki vagonu çekmek
te olan bir lokomotif, }'ti;:lan çı
karak kücük bir eve gi:·miş ve 
ev yıkılmıştır. Sekiz çocuk a· 
nası olan bir kadın ölmüş. lıa.~ka 
bir kadın da ağır surette yaralan
mıstır. 

* İsviçre Hariciye nazırı B. Gi
usepne Molla, saat 5 de, kalp 
sektesinden vefat etrnistir. 
* İn11füere ile İsvicre harp za
manına mahsus olmak üzere 15 
güne kadar bir ticaret anlaşın.a
sı imza edeceklerdir. 

Askeri ve siyasi hadiselere bakış 
Geçen üç günlük fasılada garp Ho\<1ndadan mürekkep şimal ve 

c:eplıcsiııde kayda değer mühim şimali gaTbl Avrupadaki bitaraf 
hareket olmadı. Şimal denizinde memıekcılerdcu gelen haberler, 
ve İngiltere sahıllcrinde tahtel· gazete neşriyatı mezkur teklife, 
bahirlc ve maynlere çarparak ha- plana muhalefeti bildirmektedir. 
tan vapurların miktarı yarım Londradaki resmi nıahfcller, Bab 
düzine kadardır. riye ?\azırıııın da\·ctiııc esasta 

Finlandiya ceph"'>inde kara _ tasvip ile, lıükiımete mal etme· 
da ve havada Sovyet tazyiki şid- mekıc Mister Çörçilin bir dü -
d<:tlenmektedir. şünce;i tarzında tawif eylemek· 

İngilterede Avam ve Lortlar tedirıer. 
Kamarasındaki nutuklar, NBZJr- Cenubu şarki Avrupada, Bal-
ların be~ analı, harp siyasetinin, kanlarda zıt ve bitaraf devletleri 
muharebenin genişletilmesinin birleştirmek gayreti devamda -
en ehemmiyetli bir kısmını, bir dır. Fakat Belgratta toplanacak 
devresini teşkil eyledi. Avrupa- konferansın neticesinden evvel 
nm şimal, şimali garbisi ile, ce- kat'i bir hareket, topluluk bek -
nup ve cenubu şarkisindeki bil • lenemez. Bu memleketler gaze -
tün bitaraf devletleri Almanya telerinde İngiltere Bahriye Na· 
ve Sovyel Rusya aleyhine müt- zırmın davetine karşı açık, kat'i 
tehiden harbe girmiye davet e- olmaktan ziyade mütereddit ve 
den İngiltere Bahriye Nazırı l\Iis- ihtiyatkiirane, teenniye, basire-
ter Çörçilin nutku mühim aksü- te dikkate, ihtimama dayanan 
lamel husule getirdi. İtalya gaze- mUtalealar, tefsirler mevcuttur, 
tcleri, Alman gazeteleri gibi İn• harbin büyük gayesi, mücadelesi 
giltere hükumetini, harbi Avru- .içine fiilen girmekten ziyade, 
paya ve dünyaya yaymak niyet· tecavüz vukuunda müselliıh mu· 
lreile ittiham ediyorlar, İsveç kabeleye dayanmaktadır. 
ile Norveç, Belçika, Danimarka, HAMlT NURl IRMAJ( 

ASB-{E~LIK SAH iSLERi 

Deniz arbi 
--::.:::;~--

S. 1'! A -

ARETLfR ı 

Hı;ırp, spor şubelerinde 
yeni bir tasnif doğurdu 

Y •zan : E,ref Şefik 

Harbin dördüncü ayında da müttefikler, de
nizhakimiyetlerini muhat aza etmişlerdir. 

Haı·pten evvel sporun tarifim 
v~ gayesini bir İnııiliz~ sorsay· 
dınız, aşaiıı yukarı şöyle bir ce
vao alırdınız: ..... .........,. ez = ====·----=-

Yazan: Abidin Da ver 
Spor, beden terb.ıyesinin ni.h.a.i 

:;ekıidir. Fertlerin, dolayısiyı. 
cemiyetin maddi ve manevi gür
büzlüğünü temin eden mümare· 
selerin oyuıı ve zevk haline ge
tirilmiş şekldir. 

Deniz harbinin dfu•düncü ayı
na ait resmi rakamar neşredilcli. 
Bu resmi rakamlar, evvelki ıalı
minlerimizi 1eyid etmektedir . 
Deniz hiıkimiveti, e}"lül, birinci
teşrin, ikirıcacşrin aylarında ol
duğu gib~ Bırincikiinunda da, 
müttefiklerin elinde kal:ınıştır. 
Alman deniz kuvvetlerinin faa
lıyeıı, saucce zararlı ı>lnıak.la kal
mış; fakat deniz hakııniyetıni el· 
de etınıye dogru !<!k bır adım da· 
hi a:.amam;şlır. Deniz hakııni -
yeti, ancak, Alınan donanması -
nın İngiliz ve Fransız donanma
larını mağ!üp etmcsıle kabildır. 
Buna ise imkan yoktur. Çünkü, 
bu donanmalar, beraberce değil 
müııfer.d.ıo d<ihi Alrr.anlaıruan 
üstıu;dürler. 4~ rakamlar: 
Gerru nev'i lngil. Fran. Alrn. 
Zırhlı: 14 7 2 
Tayyare gemisi: 6 1 O 
Ağır kruvazör: 15 7 4 
Hafif kruvazör: 58 11 5 
Muhrip ve 
torpitobot: 191 76 46 
Denizaltı gemisi: 57 78 30? 

Müttefiklerin bu azim kuv
vet ve üstünlıi~ü karş'"ında, Al
man}ann bir açık deniz muha -
rcbe:;ine cesaret edemiyecekleri 
muhakkaktır. Bu itibarla harbin 
diğer ayları hatta seneleri de 
ilk dört ay ıın ayni olacaktır. 
Bunu böyk~e kaydettikLen son· 
ra, Birincikfınunun <ieniz hare· 
ktıtı bilançosuna geQelim. 

Deniz harbini iki cepheli ola • 
rak tetkik etmek lazımgelir. Bi
ri müttefiklerin cepbcsınden, ö
teki de Almanların cephesinden, 
fakat makul ve mantıki bir bö
lüm yaparak 1 • Deniz üstü har
bi, 2 - Denizaltı harbi, 3 • Mayn 
harbi, 4 - Korsan harbi, 5 - Ab· 
luka gibi kısımlara ayırmak da· 
ha mu,·arııt oıur. 

1 - DENİZ CSTÜ HARBİ 

Bu dört ay içinde, büyük deniz 
muharebeleri oımarnıştır. Rio de 
la Plata muharebesi yeni harbın 
tek deniz çengidir, Bu muhare
be, Almanların Graf Von Spee 
cep zırhlısı ile İngilizlerın Exe
ter ağır kruvazörü, Achilles ve 
Ajax hafif kruvuörlcri aras.n
da cereyan etmiştır. Alınan kru
vazörü Exeter'e 40-50 isabet te
mın etmiş olmasına rağmen, İn4 

giliz kruvazörü, sür'atini kaybe
dinciye kadar, muharebeye de
v<ım cLmı~ ve ikı kuçu·ı< lngılız 
kruvazörü, Almana bir mile ya· 
ni 2000 metreden daha az mesa
feye sokularak, müleaddıt isa • 
betler temin etmişler, topçu atış 
manzume;inin bulunduğu kuleyi, 
baştaretuıi ve tayyaresıni tah -
rip etmişlerdir. İngilizler, muha
rebe esnasında, Alman zırhlısı· 
na 17 torpil atıruşlar;a da isabet 
etıirememişlerdır. Uğradığı ha
sarat ve bilhassa İngıliz kruva· 
zörlerinın son dere<:e cesurane 
taarruzları kan;ıs:nda Alman ge
misi, Mon tevideo'y a kaçmaktan 
başka çare bulamamu;tır. Bata· ı 
sıya ve batırasıya harp edeme
diği gibi, bu limandan mahrukat 
aldıktan sonra da çıkıp lngiliz· 
!erle döiıüşrneğe cesaret edeme
miştir. Halbuki ilk günlerde 
Montevideo limanı ağz.nda onu 
ya!!'lız kendisilc döğüşen üç kı·u
vazör beklerrJşt.r. Nihayet Cum· 
berland inı:ıliz ağır kruvazörü 
yardı Ext>ter'i dctti5tirmiştir. Al
man g~m.i.Si, Hitıerden aldıgı e4 

mir üzerıne şer~biz bir şeıtılde 
kendi kendini batırmıştır; son -
ra, gemi süvarisi de gemisi gibi 
intıltar etınıştir. 

Bir müddet evvel İngilizlerin 
Rawalpindi muavin kruvazörü, 
bir başka Alman cep kruvazörı· 
le bir küçük kruvazöre karşı 
döğüşe ôögüşe kahramanca bat
mıştı. Bu posta gemisınden boz" 
ma muavin kruvazörün şcreflı 
ölümü ile Graf Von Spee'nin şe
rt.:ısız inıiharı arasında ne bü
yük fark v.ardır. 

Alman deniz tayyareleri, cep 
zırhlısının intikamını almak içın, 
şimal denizindeki İngiliz ve bi· 
taraf zavallı bal:kçı gemilerini, 
hattiı fener gemilerıni bombala· 
yıp batırmak kahral!llanlığını 
göstermişlerdir. 

2 - DENİZALTI HARBİ 

Deniııaltıharbi, Birinciktıtıun
da çok gevşemiştir. Müttefikle
rin denizaltı harbi yüzünden har
bin bidayetindenberi kayıpları 
şöyledir: 

Eylülde 
Birinciteşrinde : 
İkincıteşrinde : 
BirincikAnunda : 

137,084 ton 
117,176 ton 
~4.759 tlon 
33,714 ton 

Dört aylık yekfuı; 212,733 ton 

Bu yekuncıaıı 4ti,85~ tonluk 7 
gemi Fransaya aittir, di.ğcrl~ri 
Inııilterenin zayiat.dır. B~.nc.ı • 
kanunda deı;iz~tı harbi yuzun· 
den tek Fra csız vapuru batma· 
mıştır. Kafile usulü o kadar mü· 
essır o.muştur "'• crnızallı ı.:e • 
mileri ane<ı.k 750 gemide 1 gemi 
batırabilmi;lerdir. A<ınan cıeni
zaltı gemilerınin batırdıkları müt 
tefik ve bitaraf gemilerin beher 
aya düşen vasatisi 1&4,000 ton -
dur. Büyük Harpte ise, denizaltı 
harbinin en şiddetli olduğu 1917-
18 yıllarında lıeher aya 309,000 
ton düşmüştür. Yalnız 1917 se -
nesinde Alman denizaltı gemi -
leri 6 milyon tonluk, dü~man ve 
bitaraf ticaret gemisi batınnı~
lardır. 

İngiltere ile Fransaıun Alınan 
denizaltı gemilerine karşı aldık
ları tedbirler gayet müe>sir ol
mu~tur. Dört ay içinde İngilizler ı 
35, Fransızlar 10 deııizJ.tı gemi
sini batırdıklannı ve 30 kadarı
nı da yaraladıklarını iddıa edi
yorlar. Fransızlar;n Siroco muh
ribi yalnız başına 3 Alınan deni
za!Lı gemisi balırmu;tır. Alman· 
!arın da 35 denizaltı gemisi kay
bettiklerini itiraf ettiklerine dair 
haberler vardır. Bu geınılerin 
hakiki zayiatı, ancak harp so • 
nunda malı'.un ofacakLr. 

3 - MAYN HARBİ 

Almanlar, İkincite~ mde, şid
detli bir mayn h.:ırbi yapmağa 

başladılar. Mıknatıslı mayn de
nilen ve sığ sulara atılarak üs -
tünden demir bir gemi geçince 
patlıyan m.aynlar kullandılar. 
Bunları deniz tayyareleri ve de
nizaltı gemilerile denize döktü· 
!er. Ikincite~rin ayınoa bu silah 
müttefiklere ve bitaraflara 114 
bin 981 ton gemiye mal oldu. 

Birincıkiınunda ise zayiat 
95,117 tona düştü. 

Frans:zların ;ki aylık mayn 
vüzünden zayiatı 8918 tonluk 4 
gemıdir. 
Fransız ticaret iilosunun dört 

aylık bütün zayiatı 55,771 ton -
luk 11 gemiden ibarettir ve bu 
miktar Fransız ticaret gemileri
nin umumi tonajının yüzde 2 sin 
den ibarettir. 

Mıknatıslı maynın da denizaltı 
gemileri gibi acze dü:;;eceği an
laşılıyor. 

4 - KORSAN HARBİ 

Bu harpte, Alman kruvazörle
rinın yaptıklan korsan harbi, 
cok ;;aıftir. 1914 y>ıınm ilk beş 
ayında Alman kruvazurlerı açık 
denWerde 314,500 tonluk düş
man ve bitaraf ticaret ;?cmısi ba
tırmışlaraı. Bu cieia ise yır.e b.t
mek üzere olan Ikınc:kanunu da 
hesaba katarsak Aiman kruva
zörlerinın bat.rdıkları gemi sa
yısı lU tane kadardır ve nepsi de 
50,000 ton ya tuta ya tutmaz. (Bu
nun 40,WU tonıuk 9 tanesıni Aci
miral Graf Von .:)pee batırmış
tır.1 Buna mukabıl, bi<araf liman 
!ara iltica etmişken Alrnanyaya 
aonmıye ç.aıu;;m il.iman tıcaret 
ı:emilerınden 105.000 t.onluk 20 
gemi zapteailıniş ve 139,423 ton· 
Juk gemi de yakalanacakları an
da kendilerini batırnuşlardır. 
Bu sure.le Ing•liz - Frans.z kru· 
vazör harbi yiızıinden Alman • 
Jar 244,423 tonluk gemi kaybet
mişlcrmr. Harbin beşınci ayı so
nunda ou yekiın daha artmış bu
lun&cakLır. Çünkü o vaki.tenbe
ri bir miktar Aiman gemisı da
ha zaptedilınış vcy a kendi ken
dini batırmıştır. 

Görülüyor ki, korsan harbin
de de Almanların zararı daha 
büyüktür. Almanlar bir sürü 
kruvazöre sahip oldukları halde, 
müessir bir korsan harbır.e ce
saret edememektedırler. Admı· 
ral Graf Von SpQe'nin akib<."ti, 
oıtl4r.n cesaretini büsbütün kır
mış olsa gerektir. 

5-ABLUKA 

İngiliz • Fransız ablukası, şim
diye kadar, Almanyaya götürü· 
len azim miktarda harp kaçağı 
eşyayı ele geçirmiştir. Fransız
lar, 239 gemi yakalamışlar ve 
622,000 t<Jn eşyayı tevkif etmiş
lerdir. Fransız deniz ganaimi 
mahkemeleri bunların 260,0UO 
tonu hakkında müsadere kararı 
vernıi~tir. 

Bir Fransız ve bir Amerika.l 
da buna yakın bir tarif yaparlar· 
dı. 

Alınaıı, bütün sporları bir çu• 
vala koyup cinslerine, nevileri· 
ne ve tatbik imkanlarına bak • 
madan toptan bir cevap verirdi. 
Ve cevap bu~ünkü Alman idaresi· 
nin her şubede basit b.r şekılde 
lekraı1adıt!ı cüm elcrl<J tamam • 
.4ı.nmLş olurou. 

Muhtelif memlekdlerdcki bu 
U!liıkki farkını, an'ane, sporu an
layış ve spor idaresinin bağlı 
olduıtu merkezler yapıyordu. 

Bugün mesele tam;nnen dei!ı:;· 
:mışt.r. Harpler evvel esas hedef
len ve tasnıfi t:.ın bir şekilde 
tayin ediiemiyen soor şubeleri • 
nin, cepheierdeki tatbikat sa· 
vesinde, hakkiyle ayırt etli me -
leri imkan dahiline girdi. Hat
ta mecburi oldu. 

Bugünkü avcı tayyaı·elerı ~aat· 
te 650 kilometre gidiyor. Döğü· 
sürken baş aşağı kendini koyu -
verince bu sür'at 850 kilometre
ye kadar cıkıyor. 

Bövle bir makine icinde iş gö
:rebılmek i~in Hendbol, Basket· 
bol, Voleybol ve ilh.. bollcr'in ka· 
fi ııelmediği tecıiibelerden anla
şıldı. 

Tanklara karşı hem çu<. rııe 
gibi cevik ve hem de Zoro gibi 
kuvvetli askerlerin daha iyı dö
güştügü görüldü. Bu evsaftaki 
asker.o a1afran;a güreş~iler a
rasından pek mebzul yetişmedi
ğini Avrupa orduları gördüler. 
Finlandiyanın karlı sahaların· 

da vıldmm gibi ileriiyen kayak
cıların neler vapab leceki<>rini 
göıleriyle görmiyenler ajan lar -
dan anladılar 

Bütün bu tecrübelerin toplu ne
ticeleri, spor şubelerinde .vaıife 
sporları> diye bir takibi mey
dana çıkarmıs oldu. 

Vazfe soorlarından maksat, 
ferdin bedeni ve manevi kabili
yetini bir standard'a kadar yük· 
selten mümarese.erdir. 
Avrupalılar ve Amerikalılar 

vazife sPor !arının başında, bu 
kısmı sayıyorlar. Ondan sonra 
atletizm, atcılık, serbest güreş 
ve kayak sporları ııcliyor. 

Alafranııa <rüreş ve bol kel 'me
siyle nihayetlenen bütün sporlar 
•Vazife sporlaru çerçevesinden 
açıkta bırakılmıstır. 

Ben burada vazife sporları ola
rak ayrılan subelerin dij!erlerine 
kıyasen faiklvetlerinı izah için 
fenni ve pek uzun sürecek bir 
münakaşa açmak niyetinde dej!i
lim. 

Sadece vatan vazife sporlan 
diye meydana cıkan ve artık ta
rifi, gayesi cinsleri t~karrür eden 
bir katagoriyi ehemmiyetle işaret 
ediyorum, 

Bizden va:mak, bu sporların 
inkişafını temin etmek de idare
cilerimizden ... 

mıştır. Buna mukabıl müttcfık
lerin binlerce gemisi ve yüzler
ce kafilesi denizlerde serbestçe 
sefer etmı.ş;ir, Ingiliz dominyon
larından Ingiliz ve Fransız miis
temlekelerınden tek neferin bur
nu kanamadan Avrupaya ordu
lar nakledilmiştir. 
~HARP _GEl\IİLERİ ZAYİATI 

Harp gemileri zayiatı it.bari
le Fransızlar, kendi doKtuğü 
maynlara çarparak batan 4713 
tonlu~ bır mayn kruvazorü kay
betmışlerdir. Başka zay ıatları 
yoktur. lngilizler, bir zırhlı (~9 
bin 150 ton), bir tayyare gemı>i 
(22,500 ton), 3 muhrip, biri ka
za ne~icesinde in!ıliık tesıri!e ol
mak üzere 4 denizaltı gı:mısi kay. 
betmişlerdir. 

Almanlar, 45 kadar denizaltı 
gemisinden ba:;ka bır cep zırh • 
!ısı (10,000 ton), bir hafı! kruva
zör (6,000 ton) kaybetmi~lerdir. 
Alınan donanması limanlarına ka
panmış oldugu için zayıatı da· 
ha azdır. 
YENİ İNŞAAT 

Bir taraftan Almanlar, ye~I 
denizaltı gemileri yaparken di· 
ğer tarafian yalnız İngiliz.ler 9 
tanesi büyük zırhlı olmak uzere 
1 milyon tonluk harp gemsii 
1 buçuk milyon tonluk tıcaret 
gemisi inşa etmektedırler. Fran 
sanın yeni yaptıjıı harp gemilerl 
4 tanesi 35.000 tonluk zırhlı oJ.. 
mak üzere 126 tanedir. 

Diğer bir hesaba göre, dört ay 
içinde Fransızlar 429,000 ton, İn
gilizler 537,000 ton olmak üzere 
!)66,000 tonluk eşya müsadere et 
mişlerdir. 

ı milyon tondan fazla 400 Al- , 

Hülasa, harbin dörd~nc~ ayı 
da, denizde vaziyeti değişlirme
m'stir. İnP'iltere ve Fransa denl· 
ZC' hfiltimdiler. Bu hakimiyet za
ferin en rr.ühim amillerinden bi
ri olacaktır. 

man gemisi bitaraf ~.imanlara ~ı- \ 
ğ;nmıştır. Baltık mustesna, bü
tün denizler Almanlara kapan • 
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, HALK SÜTU Tayyare ,, u 
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Elektrik idaresinin 
nazarı d,kkatine 

devletlerin kuvvetleri Madalvonun 
Tayyarelerde dakikada 1100 mermi atan 

müthiş makineli tüfekler var 

Yazan: Emekli _!Jsneral t,emal Koçer 
Bir keşif vasıtası olara:< doğan 1 

tavyareler üzerıne çok _geçmeden 
n:.~ıneu tU1eK.ler konuldu. 1 ay
:vaı·enın sarsıntısı ve hedefinin 
oınaklığı, vurus ihtimalıni azal
tıyordu. Aii.ır bir silahın tayya
rt:n~n sür'atıni ve kullanma im ... 
lı.iın arını tasfiyeye ugratacagı 
cı..ı.~u:ıwt.ITK suan aaeuıncı.e ae 
im•&k ediliyordu. Her silıihın 
b.ı .ı.d:una ın .ıyaç gös.ermesi de 
buna meebur edıyordu. Tayya -
n'<i.e:ü gözetlcyicinın veya doğ
rudan doilruya pilotun ufak ma
kır.eliyi kullanması zaruri idi. 

Harp sonu çalışmaları tayy:ıre 
t~.. u .. n c.,... ıeı\.err.miıiünde dev 
•dımları attı. Sür'at, gün geç -
tikçe artıyor. Muhtelif motvrlü, 
n.ı..eı.aaıt siıahlı tayyareıer bi
rıbırıle yaı-ışmak.a<lı.r. Dakika -
da 1100 mermi acan makmeli tü
feklerde görüyoruz. Bu silahın 
CC'])hane.sinı taşımak mecburiye
ti de tayyare sistemlerinde ta
dilatı isi.ilzam edıyordu. 

Büyük bir tayyare, değerli bir 
hedeftir. Tayyare, dü.şman te;i
rini sür'ati, ufak hedef arzetme
ıi ve manevra kabiliyeti ıle a -
zaltabillr. Madeni kanatlar, tay
yarenin birçok isabetlere karşı 
da mukavemetini temin eder. 

Muhtelif memleketlerde yapı
lan tecrübelerde, tayyare kar.at
larında makinclinın açtığı bir -
çok deliklerin tayyare~·i vazife -
sınden alıkoyamadığını isbat et
mişti. 20 milimetrelik mı:Jtineli 
toplarla İsviçre, Almanya ve in
giHerede icra edilen denemeler
de çarpan mermilerin patlama -
aile bu kanatlar üzerindeki tah
ribatın derecesini tesbit iınka -
11ını bulmuştum. Silıihın bu yük
ıek terakkisi karşısın.da artık 
~P kanatlar iflAs etmi:;ti. Ma
deni kanatların da ancak mah -
dut isabetlere mukavim olduk -
la.rı anlaşılını.ştı. 

Pilotun, rasıdın ve benzin de
posunun kurşunlaro karşı korun
ması çareleri aranmıştu. Fakat 
alçaktım uçan tayyarelerin en 
tıüyük sür'atle ateş '!A>vcihine ka
dlr ufak çaplı makineli topl:ıra 
müsait hedefler teşkil etmesi 
l(ibi mahzurlar, ta:vyarcy i vazi
fesinden uzaklaştıraıbilir<li. 

Kulis arka~ındaki mesainin 
7eni icatlar ortaya koyması bek
leniyordu. Herhangi bir icat, ro
lünü oynıyacağı zamana kadaT 
&izli !Wabilir. Faaliyete koyulan 
tayyru-elerin, çak geçmeden, tip
lerinin tesbiti güç değid.ir. 

:Makineli tüfekleıin tesi."inc 
ık"'1"şı korunan tayyare~rin, şim 
di de, büyük çaplı silıihJ.ara k.u;ı 
hiç dcvilse nazik ak.s.-unının mu
hafazası düı;üni1ldü. 

1914 ağustosund;ı. Fran:;anın 
156, İngilterenin 63, Almanya -
nın da 258 tayyaresi vardı.. Bun
lar, büyük bir kemmiyet ve bir 
'kıymet de ifade edemezlerdi, ka,-
11at1arı ahşaptı, beygir kuvvet -
leri de 80 i geçemiyordu. Siiır'at
JRri, saatte 115 kilometre olll11 bu 
tayyareler 2000 metreye çıkabi
lirdi. Ordu, bu \'laSıtaya iti.mat e
demezdi, muhıııbere vasıtaları, 
fotoğrafi cihazları da yoktu. Pi
lot elindeki bir filint.ada, bir si
lih sayılamazdı. Biraz sonra bir 
makineli ile teçhiz edilen tayya
ıre, birkaç da bomba. (vcy<1 mer
rııi) t~ıyabilirdi. Bununla be
ıral.>Sr, bu tayyareler mühim ke
şif vazifeleri ifa ediyorlardı. 

He iki Jı,a.;un, hava kuvvetle
rinin arll!l"ılması ve ıslahı kaTan
nı Vcrmişler<li. 1915 sonunda 
1''ransız ordusu 000 tayyareye sa
hipti. Bu ta;v;vr..relcrin utlu 13 
!r.etı·c mu.rabba.ı., &lir'Mltri :::;a ... 
atte 150, beygir kuvvetleri 110, 
a ;:rlıklaırı 500 kihgrıım<lı. 

K~.,jf ve lxıınba.rdı.!J1an t.ayya
rvlcri 50 metre murnbb:ıuıda, 
HııO gram a.~ııı:lı.ğında ve 100 ki
lome.rc sür'atinde idile"·· 

I,:01loel'i terokki ik mÜ\azi 
olar<ı.k nıii.l'C'tt.,.batı4 talim ve 
t r >ivr-'i '"' teslihatt:tki it-kem -
ın ı :~1 t da iJeri götüriilüJ•ordu. 

r,1yv a J.·'\;:\,..r, foto~ mal{in.ele
r , t ehi eclilii. T•·pçu a:eş
}i. ... inill idt!resi için telsiz cihaz ... 
l; ·' ti f.-·lı• edildi. Fı .- t alı
cı ve \"erici te:rUb:.t. d.-Jıa 601:!1"!1-
lın tat'1ik edikli. P ,1110 (işaret 
b zl~r· l ik .ı . .C:,•'"!!l"e uzu~ mü<l
dl'; deı'ltnı dti 

\ı1Jk filint.1 ve rü,·ch·er yc
rı m :< eli tüfeğe b.rakm:.,,tı. 

~chir ,\zeri"<' boınlxı atılması, 
tayVarcnın bir silô.Jı olarak orta.. 
ya çıkt·ııırı gii.•t,.,riyordu. 

Harp hitama erdiği zamıında 
Fransız ordusundıı 3600 tayy«re 
v~dı.r. Bunun içiıı ist;hdam edilen 

sübay ve er yekitnu 150,000 kişi
dir. Bu rakam, dikkati çok calip
ür. 

Moloplanlar 300 beygir kuv -
vetınde ictiıer. Saatte sıir'atleri 
de 200 kılometreye varmıştı. Ar
t,k 15 dakikada 4000 metreye 
yükseleoiı.iyorlardı. 8000 metre
ye kadar çıkan bu tayyareler, yi
ne maksada elveremezlerdi. Bir 
makıneli ile mücehhezdiler. 

450 beyglı kuvve.indeki bom
bardıman tayy ~.releri 150 kilo -
metre sür'ati luıızdirler, 800 ki
logram bomba Uı.şıyorlardı. An
cak ah~ap inşaat, mahzurıar ar
zroiyordu. Hafif maden maksa
dı okşıyabilirdi. 

Fransanın harp içinde 41,500 
makine ve 64.lJUO motcir ır:şa et
miye m.:cbur kalışı hayretı mu
ciptir. Bu, büyük bir sai ıle ve 
birçok malzeme sarfilc kabı! o
la.bilirdi. 1918 de b:r ayda mev
cudun yar.sı yıpranıyordu. Bir 
tayyarenin ömrünü bu mikyasa 
göre hesap etmek lazım geıince, 
kayıı..ağı zcr..gin, san'at rnüesse -
seleri geniş olmı;vanlann düşe -
bilir. 
ceği vaziyet kolayca an!aşıl.~ -

Bu_gün de tayyareler dört sı
nıfa ayı-ılınışlardır: Keşi!, avcı, 
muharebe ve bomtard.man. Bun
lardiln başka, birçok cins de yar
dımcı tayyaı·e!er \"artiır: Mektep 
tayyareleri, t.:ı.lim tıı:;yareleri, 

nakliyat, sıhhiye, yolcu tayyare
leri ve ıli'ıh .. İngiliı.!eri:ı K:ı.:ıı:
dada 4 bin talim tayy~resile ça
lıştıkları malfımdur 

Bugünkü avcı t:ıyyıırderınin 
sür'aıti 500 - 600 dlir. 5000 metre
ye kadar çıkarlar. Uçu'i sahaları 
700 - 800 kilometre. 

Büyük bombardıman ta,yare
le1"inin ağırlığı 20 tondur. Birçok 
ton bombayı 2000 kilometrelik 
bir mesafede taşır. Sur'~t 40(} 
kilometre. 

Madseu makin.e!ilerinin çapı 
23 milimetredir. Daki kıı.da 400 
mermi atar. Her tayyarı-le 2 ta
ne vardır. Siliıhııı ağ:rlı.ı{ı 55 ki
logramdır. Mermi Ç&!"Jlarak in
fil:ik eder Ye hedef üzt>rinde mü
hiın tesir yapar. Bu silfıh, bir o
toır.atik top demektir. 

Yeni Mes.sersclımit'leriıı sa -
«ite 365 mil yaptıkları, ve hücum 
filoların;;ı ref.ak:.ıt e:k~kleri an... 
la.~ılmaktadır. Toploo-ı ikişer nam
lılıd;,r. Her tayyerede 2 top var
dır. Mürettebat iki kişidir. O hal
de iki topu bir adam i<larP edc
miyecektir. Pilotun de top kul
lanması lfızını,gelir. Tayyare iki 
motörlüdiir. Her :rootör 115() bey
gir kı.ıvvetindeclir. 
Depoları .!rurı;unlara karşı mah

fuzdur. 
Bu sür'at dognı ise büyük bir 

ehemmiyeti haizdir. 
Bu tayyareler aiiımırlar. Ü

zerlerinde bomba taşımazlar. 
Topl.:>n, hedeflerini uzaktan 

dövmek kudretindedir. 
Acaba Almanları:ı iddia ettik

leri yepyeni silôh da bu mudur? 
Bu makinelerin 800 mil yapa

cağı da temin edi.lmektı.ıdir. Al
manva ile Brit.any,.. arasındaki 
azami ınt>Saf.e de 800 kilometre
dir. Bu tayyareler, daha kısa yol 
aramak mecburhetindedi.-ler. 
Yarın havalardıı topçu düello -
!arına. şahit olacagJ.zl. 

Uzun merhaleler, tayyarenin 
ömrünü yıpratır. Büyük Harp 
bize ivi dersler verın~tir. Bir iki 
aylık .. bir ömür düşünülünce sa
nayiin icra kudr._ tinden çok şey
ler beklemek Jfızmı_gelir. Hava 
kıwvetlerinin tasarrufla kullanıl
:ınasının bir sebebi ~ makine -
nin ömrünü uzatmak, kaııa ~n
leri düı;ünmektir. Herlıalde ·Ak 
akç:ı kara gün içindir• denecek 
b;r o.evre ı:elecek ve muhaaım
lar S<m kuvvetlerini de o zaman fa 
aliyet sırhasına atmak nı~'<!buri
yetinde k&lıacakJ..,rd!r. Bu_günkü 
ajaııslar<lan Arnerikaya 12,000 
tayyar<' sipariş edildiğini öltreni
yoruz. Biiıün bu hazırlıklar, kat'l 
neticenin .alı.nacağı giin içindir. 
Yine tekrar cdebillriz: GE'misi
ni h.-urltti'ıl!' kaptandır! 

------~ 

Kurbun Bay rnınında Türk 
Hava Kuruıııııııa yapacağınıız
yardınıln, tabiatin gazabına 

uğrayarak, karakı~ ortasında 

yersiz ) ıırtsuz kalan ntaııdaş

lara da elimizi uzatnu~ olaea
jiız. 

ka~~~ez~e;:.u~ns~iur:- !' Kızılordunun kuvveti ne kadardır 
okuyucumuzdan Kemal Gü- '' 

YAZAN : Hamit Nuri Irmak lıer diyor ki: 
Etyemezde Sultansuyu 

'j 

sokağındaki elektrik cer
yanı her gün gündüz ve ge- .· 
ce muhtelif saatlerde ya
rım.sar saat fasıla ile lresil-
mekt.edir. f, 

Bu hal heıntn hemen on 
be< gündür devam etmek
tedir. 

Bu halin önüne _geçilmek 
icin elektrik idııresinın na
zarı dikkatini celp için muh
terem ,gazetenizin tavassu
tunu rica ede~im. 

bir işçi ~ikayet 
edİjor 

;ı 

., 
•l 

Devam eden harp içinde muh
telif ecnebi memleketlerdeki 
bil yük .11azelelerin tanınmış mu
harrirleri, Alman.vanın Sovyet
lerle münasebetlerinin bilhassa 
askeri safhada önümüzdeki ay-
larda takio eyliyeceği istikamet
ler, _gireceği safhalar hakkında 
tetkikatta bulunuvorlaı·. Bu ara
da son günlerde cSunday Dis-
patch> adındaki İngiliz _gazetesi
nin diplomat muharriri bir ta
kun mütalealar;ı dayanan tetkik
lerini nesreylemisti. Diplomat 
muharririn tetkı:...l;!Jeri arasında, 
M. Hitl€rin, &sarabyayı ele _ge
çimı.ek üzere Sovyetlcr nezdin-

" ' ,1 

" 
' 1 
ı: 

Devlet Limanları hlet
mesi Tophane rıhtım atöl
yes.inde tornacı Nihat Ôz
candan aldı_ğımız bir mek
~upta deniıiyor ki: 

f, de te,ebbüs;erd2 bulunamr;aca
·: 1 ğını M. Musoliniyc bi.ldirdi~i. 
·· ) Sovyetlerin Orta Şa. kta hareke
~ le ııccmelcri hususunda Nazi ş<f

, cBen •Devlet Limaııları 

1
'.l 

j İşletmesi rıhtım atölyeı;in- . 
deu tor:ıacı olarak çalışı- i 
yanım. Bazı herbangi bir 
iş için cDevlet Limanları . 
İşlctm~si müdürlüQüne• gi-

1
i1 

diyorıı.'lı. Her nedenile ora- " 
daki asansörcüler sen ~ci- t 
sin diye beni asansörle vu
karıva ~.rkarmıyor!ar. Çün- ·· 
kii emir Öyle im is. 

Biz isçilerin asPnsöre ni
çin bindirilmedi.~in,zin se
bebini soruyorum. Buııun 
sebebini ı:tazeteniz \ a:.ı:3sile 

" öğrenebilecc_ğimi umuyo- " 
llJ ı-um. • :!j 
~- -X-'W' -r; -.:._~...;:a..~-:;;~i""'ı.J 

lkincikanun 
13.30 Program, ve memleket 

saat ayan, 13.35 .ı\ jans ve met..~ 
oroloii haberleri, 13.50 Türk mü
ziği, Çakınlar: Veci1'e, Kemal N. 
Seyhun, Cevdet Kozan. 

13.fiO Türk müziM: 
Okuvan: Müzcyven Sen<.r. 
1 - 'Bayati Pc&!Cevi, 2 - Rah

mi Bey - Bayati ~arkı: (Gül hr.
;ı:in siinbiil peri.<an), 3 - Lami -
Bey - B:.yati ~arkı : (Bakasız hüs
nün _güvenme anına). 4 - Sarkt
tin Kaynak - Bayati ~rkı: (Bir 
gündü Lcylimın yüzün" daldım), 
5 - Kemal Niynzi Seyhun - Ke
mençe taksimi, 6 - Lemi - Hi
cazkaT şarkı: (Sun aşkımı can
·J.andıran), 7 - O.<man Nihat -
Hicazkar şarkı: (Ellere uzaktan 
bak bana yakın gel), B - Sııp
hi Ziya - Muhayyer şarkı: (De
dinı bu kız ne ıtüxel l:ız), 9 -
Mu11ayyer Saz S(:nınis.i. 

14.30 .Müzik: Riyaseticwnhur 
bandosu (Şef : İhsan Künçcr) , 

1 - A. ~J·~·net,:ier: ~r\1nı-s, 2 -
F. Lehar: A•·k va!sı. 3 - A. Tho· 
mas: Minyon oı:>era))ıı•tı u •er
türü, 4 - Andre Blodı: .Manas
tırda, 5 - Beclrich Smctana : 
Ultava, 15.15/15.30 Mü:,ik: Caz
bant (pl.). 

18.- Prof.!ram, \"t.: ıneınl~"\t'; 
saat ayarı.. 18.05 Müıik: Ho.<lyo 
caz orkestr:ısı, 18.40 Konu.5rrwı : 
(Yurt bil_gisi ve seı·_gisi). 18.ö5 ser-

1 
best. ~at, 19.10 MemlekPt ~~.ıı.t a
yarı, Ajans ve meteo.roloji ha- · 
beı·leri, 19.30 Tüıık müziği: Saz 
eserleri, Çalanlar: Hakk! Der -
man, Scrif İçli, Hasan Gür, Ham
di Tokay, Ba.,""l"i Üfler. 

19.55 Tüı-k müzif(i: Halk türkü
leri. Azize Tözem ve Sadi Yaver ı 
Ataman. 20.10 K-0nusma (günün 
ıneselcleri), 20.25 Türk müzi_gi. 
Çalanlar: Cevdet Çağla, Kemal 
N. Seyhun, Cevde~ Kozan, İz -
zettin Ökt>e. 

1 - Okuyan: Sadi Ho~scs. 
• l - Hicaz peşrevi. 2 - L.emi -
Hicaz ~arkı: (Var mıdır takrire 
hacet), 3 - Udi Fahr i - Kopuz 
Hicaz . al'kı: (Behar olsa çemen
.zar olsa). 4 - Sel. Pınar - Hi
ca.ı ssrkı: (Hasla k~lbirnde açıl
mış). 5 - Z<'ki Arif - Şehnaz 
.şarkı: (Beni a.teslere yakan), 

21.l 5 Müzik: Kü~-iik orkestra: 
1$ef: Necip Asl<ııı), 1 - Hans 
~c.hneider: Me:;hur Röfr;,nlerdcn 
potpuri, 2 - Tschaikowsky: E
leii (hadn parça), 3 - Haydn: 
Yaradılış., 4 - Ganı<lberl(er: Kü
çük fülü't için konser parça;;;ı, 
5 - Lanner: Romantik val:ı, 6 -
J. Strauss: Büyük vals, 7 - Ar
ımandola: İ:;paııyol aşk serenadı, 
22.15 Memleket saat ayarı, A
jan..:ı haberleri; ziraat. esham -
tahvilat. k'.lmbiyo - nukut borsası 
(fivat). 22,30 Koııusmu (ecnebi 
dillerde - (yalnız kısa-dalga pos
~asik), 22.30 :Müzik: Cazbant 
(pl.) (yalnız uzun-<lalga p05tasi
le). 23.25/23.30 Yarınki program 
'\."\: k\H)anı-s. 

lerinclc::ı bir kısmının dü,üncelc-
rine, projelerine karşı geldiği, 
Kızılordunun 6 ay sıkı bir tali
m' tabi tutulma"ının ileride Al- 1 
nıany~nın şark hududunu tehli
kede bırakacai;ı gibi bahisler de 
vardır. Gdec0k ayJ,.rda harbin 
yeni inkişaf safhalarında Alman
va lehine Cenubu sarU Avruµa
da, Orta Asyada hizmetlerde 
bu1unacağı zaman, zaman tek
rarlanan Kızııordtnıun ku,·\·eti 
neden ibarettir? Kızılordunuı1 
ho,·bin ilerid.ıki safhalarında ba
his mevzuu olan mıntakalarda t:ı
:ınuzl harekı>tlere, bilh3>sa Al
m:ınya namına ve hescıbına b:ış
lrv.:ıca,gı•n1 müsbçt hükünılcrc, 
ınüt.cılcJlara dayanarak ilıtiınal
lcr verememekle berabe!-. bu 
ordLınun vaziyeti hakkında tet -
kikl€rdc bulun111ai!ı iııvdasız ~ör
mClncktcyiz. 

l\li:ırc.;.11 Voru,;ilof ile. Kızılor
dunun >iya&i şubesi 0efi Meklıils, 
Mo,k<w:, a:>keri ınıntakası kıı -
TI1andanı 1\.I,ır4..·s.ıl Budionny, or
du Jrnma.n,kınl.,u·ınd.ın R'<'ncral 
Stern ta.rall;ırın<l-0n 939 senesi 
m<ıı-t aı-ınm 10 undan b~lıyaı·ak, 
21 ine kadar devam eden komü
ni..,.t. partisi11in 18 inci kon.q~sin.
dc v.eriJcn izOlhat, :yaµ,ıl.an beya
n.at vardı. 
Nutukların ,,ijylendi,~i zr.rnan -

lar1 knd<:ır fozl~ca bilinemiyen 
Sovyctierin a.skı·.i·.e P.lnıa u~lle
ri daha iyi nrıla<ılmıs. 939 eylıi
hıııun 3 iincti ıtünli•ı•I» tutbiki
n-e ba:;laı"\.'nt askeri müke1leı..iyet 
kanunu ile, :'lnava.c;i1J;:ı.ki ~S'Jrj 
hükilnıl0.r d.;:~ğ4!irilmi:), yalnız 

atnele sınıfla~ı.n~ ı-nün.hasır bultt
nan askcl'i rniikellefiyet biitün 
hallrn te;·nil <."'!ilmişti. Eski ka
n·nn 9 .sene m'('T'ivct rı!evlciiıı<lc 
kalmıştı. Y,,ni kqnunun tatbiki 
lıususun<ia M~ı·csal V 0T-0şilof'un 
söylcıniş olrlui!U eslıai>ı n1ucib-edc, 
Sovvetlcrin, kcpita\iqt devleiler-
1<• il1:ıt:, orlil.mis has•ısi bir devlet 
tipine .tabi bııkınması hasebiyle 
Y'• \nız !cen<li ruker1 kavna..1<lanna 
,ı.ıüvencbilecei(i taslfö olunıu yor
du. Sov.vet Ua,·bive komi•eri
nc ;{ÖI"'{:, F:.ı-,ist sistemin bütü·1 
<lünv•, ri<>vletı.,,·i ';aı·afından tat
biki, s. ı lha ba,!!lı ya"ım milyar 
insn.nı11 yeni baslıva.l1 empeı~,·a
li:mı harbinin t<'hdidi icb,Jr· bu-
1"..?nJnaı;ı, .:.ı.skcri ıniik.ellcfiyetin, 
am-clc sınıf1arındet!..l b·•~ka, Sov
vct Suşyali>t Cucııhııriyetleri İt
tihadının istisnasız l)lar:ıl;: bütüı1 
haL'<ınD ~eşınil ve tatbiki mec
buriy~tini meydana getirnıi.~tir, 
b;ı.<Jıyan harp, :vawlmak, ~e-

11işlemek isti<larlmda<lır, s.n-vet 
halk komiserine göre eyrul 939 
da de~l. bu tarihten altı ay ka
dar evvel Asya, Afrika, Avıu
panın 500 m ilyon insanı ru asın
da ba~lıyan eınpervalizm haı·
binde sulhu auu eden devlet -
!er dahi kendilerini haxbe gir
mekteıı kıırtaramı.vac'lklardır. 
Nutkun söylcndii!i mezkur tarihr 
lıerde 26 aihı•'t<ıs 939 tarihli Sov
yetlerin Almanya ademi t<'cavüz 
tı-ııktı mevcut deiiildi. Sovvetler 
AJ;manva dahi birlikte oldu~ 
h;ı lele, <lii(er ernwrval:st bütün 
devletlerin kendileri!!<' tecavüz
de hulun~cakla.rına, harbe haşlı
y :ıco kl!lrınR kani bul ınuvu1·llll'
dı. Bu sebeple sıı!lı '"-"ıarıında 
1,150.000 dcıı ibaret Nazi Ahıan
ya ordusunun harp ?'.a.munların
d:ı 6 misli faz1.1Ja,-tırnhil~ccğini 
hesaplıyorlardı. 

939 martında, siındiki harbin 
ba.5Jam.1dı~ına, baslanıası tehlike
leri olriu/'ılırı;ı göre sulh zamanla
rında İn~il~rcnin 529,200, Fransa.. 
nırı 760,000. J:.poııyanuı l.5!l0,000 
İtalyaıun 400,000, Birlesik 
Amerikanın 884,000, Ronııı.ny~ -
nın 217,000, Finlandiyanın 28,000, 
S;,bık Lehi>tanın i~e 302,000 as
k<>ri siliıhh altında buhm<llll'duğu 
ka,·do!unuyor, harp zamanlarm
d~ ise İngilterenin 2.000.000 

Fransanın 5,100,000, İtalyanın 
2.000,000, Roınanyanın 1,600,000, 
Lehistanın 3,600,000, Finlandi
yanın 310,000 askeri silah altına 
çağırabileceği zikrediliyordu. 
Harp zrun>anında Birleşik Ame
rikanın çıka:racai!ı 2,500,000 a!'
kerden başka, İnoilterenin sulh 
zamanlarındaki mevcut askerini 
8 - 9 misline çıkarabilec€ği da
hi hesaplanmakta idi . 

Büvük devl~tlerin harp ve.va 
Milli Müdafaaya ait bütçeleri 
sulh zamanlarından 50,000,000 dan 
aşaı'!ı değil, bazılorında bu mik
tarı ı;eçınişli. 1la yyare kuvvetle
ri ise, İngiltere, Almanya, Fran
sa<lur evvelkinde 2,000 diiier iki
sinde 4,000 idi. İtalya 2.161, Ja
~onva 3,000 Lavvareye malikti. 

Sovyet ordusu, kara kuvv€t
leri. zabit miktarı. tayı•ru-ç ba
kımı:ırındaıı tetkık edilmiş, pi
v2<tr: adedinin cliP.t>r d-eYlctlcrde
kine ~öre eski ask r-ri mük-ellcfi
yet usu!ivlc zwıf oldui!u bildi
ri!ınh, SovvctJerin bütün hol
km~ t.e;m:ı edilt-n veni askeri miı
kel1dh et kanuııivlo kaN< ordu
su ve pivadc adedinin ço,;(al
tılacaj,tı anl.1tılmı<tı. Buııünkii 
muha!"ip vev~"'l !!avri mi.!harip 
.ınemlckdl<'r <>~:Jusu efradının. si
.kihların teknik bakımdan kıılla
nılmnsına dair ehcn1miyc·t1<:-rin~ 
göre, okuyup. yazmak, bihnele
ri icabediyor. Sovyet Har'Jive 
kv1niseri, efrc1dın bu evs~ra ~.;.·
hiµ bulunduğunu söy lepıi.-;ti. 
Avni suretle ordu, kolordu, fır
kalaı·da dahi veni vaziyete göı·c 
eoash, ehe-nımivetli tcş'dl5t. ten
sikat hu,.ule [!etirilmi.-ti. Bun
lardan baska yeni askeri ta'im, 
t~ı-biye mıntakalan vücudc f!U
tirilmiş, Uzak Surk ordusu yeni 
bir teskilaba ve t€;ısik'1 tabi tu
tuıuhms. Jaoonyayı:ı kar:: A
mur nehı i havzasında, Uzak 
Şarkta tamamen veni ve ba,;ka 
bir ordu hazı.rlanmış'.ı. Orduda 
ııonele askerin imtiyazları la;':vo
lıına.rak, mezkur imtiYazla1· "" 
hususiyetler ·y-e11i kaı1l111a .[!Öre is
tisnasız bütün askc.-e tatbik olun
muş, Sovyet hu<lutlıı:rın<laki ınüs
t.ahl.tfuı 1n~\-·k.iler, an.u .. hıtfv. ef
rat ıwkill<'ri Y<'ı1İ vaziyete ~öre 
tensik, istaha ba,lanıış, .ona gü
re orduda siyıısi koırıiserlikler 
ihdru;ı yeni baştan yapılmış, u
mumi bir l1arp u1cclisi \tcya şU
ırası teşkil edilmişti. Hih'P ı;ı'\ra
sı bilhassa o.'Xlunıın ten.,ik, ~eş
kilatı hıı.;usunda daimi tarzda 
'llli'ş,!!uliy~tl~ vazife lendir ilmişti. 
Hava ve Bahriye kuvvetlerine da
hi bu ye".li ec:-ıslara, ş;;,...~:ıra gö
re teşkilut yapıhnıstll", 

Kızıkırdıınım zabit kJdroo"U ~o 
103 ve piyade fırkalarının 13,000 
mevcudu lB,000 ldşiye, topı;-u ve 
tefon·ua.tı efradı 60,000 kisiyc çı
ikarılmı:;tır. Bu;ılardan ba.,ka 
Fııansız ordusunda bir topçu ko
Lrduswııın 6,37:J kilogram, yine 
3 fırkadan müte5ekkil Alman top
çu kolordusunda 6,078 kilogram 
ağıı·hk t~şı<lıi(ı lıesohına göre, 
bir So\-yet topou kolordusunda 
bu miktar 7,136 kilo;.rranıa çı.ka
ıı.lını:;tll'. Pi.Yad<> kolor<lularında 
d2.hi Alman..,,ada 48769, Fransada 
51462 kilogram ağırlık ve eepha
n;, ta:;ınmtıSına mukabil Sovyet-
01·dtl$mıda lnı mi!dar 66605 kilog
rama çı:k?.rılım~tır. Fransa top -
çusunun dakika<la 60981, Alm<:ın 
ordusunun 59,509 kilo_gram sik
letindeki enrtahtına mukabil Sov
yet topQlısı.ınuıı 78,932 xilo,gra."U 
a.ğırlı[iınd:a endaht yaptığı bil
dirilmiştir. Muhtelif memleket
ler ordusunda ehemmiyet veri -
len süvari, mitralyöz. ta.v;viıre 
dafii mitralyöz, !.Qp miktarı dahi 
bu suretle axttırılınıstır. Süvari 
lkıtalanna -tayyare dafii toplar 
ve.-ilıni$tir. Yine süvari kıtakı
rında mitralyözlü otomobiller 
d;ı!ıi % 30 nisbetinde fazlala<o
tırılmı.stır. Mitralyözlü otomo
bil kıtaları efradı % 152 muha
rebeye mahsus arabalar ~~ 180 
taııltlar % 191 miktarında ço_l(:ıl
tıl!ımştır, dört misline çıkarılımış
tır. Yine bu suretle ai(ır toplar 
% 9n tayyare dafii tapl-m·, \'(. l 69 
ve orta çapta toplaı· % 26 mik
tarında ve 1934 vılı mikyasına 
göre tezyid edilmiştir. Bu ara
da to)}('.u, piyade, süvari, tank vc
baire gibi o•·du teşki!itimın h•trp 
levazımı, ınühimnıatı fa7JaJ;ış
ıtırılrnı; \"C cins itibariyle de 
ehemmiyet yeı·ilmiştir. Telgraf 
ve muhabere v8. ıtalBrı:'ın da "1u 
200 ııi,betin•ie oıttıi!ı bi "frilmis
ti. 
H~rn silahı, ıayyareler hU>1.ı

ı;uncla Kızılordmımı 934 scnC'sir;c 
:nisbcile mevcudu ~: 138 ve tay
vaıx- karargahları, ~·ahu t mey
cfan!nn da ';, 130 miktarına !!el-

Nakleden: Faik Bercme~ 

~iddetli yal!an yağmurun al
tında herkes semsiyesini açmış 
otobüs bekliyordu. Neden son
ra ııelen durdu. Biletçi kapıyı 
hızla açıp: 

- Haydi! Çabuk! Diye bağır
dı. Yalnı.z üç dört yer boş. Bir .. 
İki .. Üç .. 

Bu sırada yumuşak tatlı bil' 
ııes sordu: 

- Başka bos yer yok mu? Biz 
iki ki<i.viz. Sıkısırız. 1 

Biletçi otobüsün içine bir na
zar attı. 

- Bir yer var ama hadi ba
kalım siz de _girin! 

İki l!enç kadın otobüse atladı
laı·. Bu sırada fakir oldu.i{u ha
linden belli olan bir kadın ileri 
ye atıldı. Elinde sarı beni1Ji kü
çücük bir çocuk vardı. 

- Senin de hatırın kalmasın, 
çık analık çabuk! 

Çocu ki u kadın da çı:k tı ve ka
pınm yanrndaki yere ilişti. Ço
cuğunu da bacakları arasına al
eti. iki genç kadın da karşısın
da ver almışlardı. Bıır>lardan 
biri şisına11ca ve J.1 yanaklı idi. 
Diğuine gelince yirmi ü~ ya_,la
rıııda ince vüzlü bir şeydi. İri 
gözleri sol((un tenine başk::ı bir 
güzellik veriyordu. 

Bıı sırada çocuklu kadın bilet
çiye hr.karBk konw;ma.~a ba~la -
dı : 

- Cıcuf(Ul~ı ha~tn .. Görüyorsu
nuz ya; Onu lıast;,haneden _geti
riyorum. Altı haftadır hastalıa
n<cdc idi. 

Sizı .. çocuklat·ınız var mı? 
O. ta yaslı biletci: 
- Var, diye cevab verdi, Üç ta

ne ... Üc, kızım var, ikisi çalışıyor, 
biri de geçen sene evlendi. 

-- Öyle i.<;c çocui(un ne elemek ı 
o1<lu!!unu bilirsiniz. Küçücüğün 
vaciyeti bozulunca telaşlandık. 
T{'.111ınuz 1 kocaının işsizlik ayıdır. 
Kocam mücdliddir. Evde çalışa·. 
İy' müşterileri var. Fakat yaz ge
lince bu zengince ınüşterileıinin 
hcı-biri yazlığa bi.- tarafa gider. 
Küçük 23 temmuzda hastalandı. O 
.güıı m,,ıtlaka üşüdü. Babt.sı hasta 
hasta onu J?iydirdi. Gezmej{e 
s!iilürdü. O g 'Ce büsb[itün fena
laştı. Ertesi giinü doktor getirt • 
tik. Zatü!ccnb, dedi. Anlıyor mUr 
sunu;;, zatiileenb. O yastakl insa
ıu bu hastalık ne yapar düşiiııün 
bir ke·ı·, ! IC.ocarıı hnstalığuı adını 
duvunca :ılı, of etmeğe başladl. 
Biz Ayvansaı·ayda iki od:ıl.ı bir 
evde otuı·uyo.rduk. Doktor: c:co
_cuk burada bakılamaz, dedi. Onu 
etfal Jıastalıaııesine götürün. Ser 
tabibe bir mcktun ya:zayım .. Bir 
otonwbil tu cup çocuf.:'lı yor_ganına 
saııarak yerle•:tirin. Hastahanenin 
kaoı.sında kocam: •Hadi ç.Jcui(u 
se,1. f:ötü,· i~eri! diye tuttmdu. 
Benim yürei(iın dayanmaz. Gir -
dun. Annele.· heı· ıztıraba k;<rşı 
daha kuvvetli davmnn·lar. Çocu
~u vatı.rdıın . Dı,,arı çıktığını za -
man babası üstüste si,gara içi~>rvr
du. Beni yalnız görlince si_garayı 
ag,:ılh!an fırlntıo ayağile çiğnedi. 
Som'<! ta Şi<liden eve !;adar ~;ar 
ya <lföı<lük. Ah, nltı hafta çoeuk
sıız kalmak ne zor! Düşünün bir 
:J<erc ... Evimizin tadı tuzu kaçtı. 
Gi?.li gizli de ai(lıyor<luım. Ko-

tniştir. Avcı tayyareleri, boın
b ardunan tayyareleri gibi hava 
silfıhlarııun sür'atlerinin UÇ'UŞ 
mesafelerinin ço.i(altılması da te
min edilmiştir. 

Tayyıarclerdcki nıitra?yöz mil<:
taı·ı dahi % 300 miktarına çıka
rılını~tır, bombardıman tayyare
lerinlıı saatte 500 kilometre mesaı
feyi kateyledik.leri bildiril.ıniştir. 

S ovyot ordusumın motörleştiril
trncsi dahi, 1934 se!l"'...si.ne nisbet
le geçen seneye kadar % 260 mik
tarım buhnuştw·. 

Asri her ordu, müh<endis, 
tekmsyen, doktor, :ııhhiye mE
murfarı ve teııki!a.tına maliktir. 
Mezkıir izahat, bu hususlara da
hi saıiohınan gayrctl'eri anlat
maktadır. 

Oı·duya zabit yetiştiren mckteı>
l>er hususuna verilen ehemmiyet
le bu P.ibi müesseseleı·, yine 1934 
senesine nisbetle piyade için '.:;, 
117 a.5keri siyaset ınelcteplcri % 
273 hava zabitleri :vct~ii.ren mek
tepler dahi % 187 olarak tcsbit 
olunmuştur. Sov:vet oı-dusıı için 
14 a"kcri aWemi ile yi.ibek as
keri mektepler kurttlm:u•tur. Bun
dan ba,ka orduda mevcut 15,000 
z:ıbitin a•keri kursl:ıJ«l devıınu 
'temin ohınmıı~. küçük zabit ye
tiştirm mt'kt..,plt:r dahi fozlala'
i.ırllırıış. tensik, :isl:ih o1uıurıu-;tur. 
ıl\Iuhtclif k'ltın:ındanl.-ıra Ycrilı.:n 
ücreLkr bir nıislincWn fHz1a~·ı 

1 ııeçmişlir. 

1 
Dii"«r t~raftaıı Kızılo,'ciunw1 

efradının ve zabıtlcrinin komii -
ııizm fikirlerini, sivrısc· ! i ni .{aki-

cam. küçüiıün yokluğuna be~ 
fazla üzülüyordu. Bir _gün 'i""·. 

dan döndüğüm vakit kocaJtl l 
cuihın bir oyuncaiıı karşısın~( 
turınus hıçkırıyor buldum. • 
se .. nihayet, işte, altı hafta b~ 
Hadi küçüğüm birazdan ba, 
ııöreceksin; şişmanlayıp büY" 
oeksin artık ... Balıkyai(ım .d•6 nanı üzmemek için içeeeksın 
ğil mi? 

Hasta çocuğun annesi açı.ll 
rekle konuştuğu sırada bir~ 
babası olan biletci onu ın t 
bir tebessümle dinlivordu. '\ 
ve ırüzel ve zen_gin kadına f/.e 
ce kadifeye benziyen kirpi 
rini _gözleı"inin üstüne indird 
derin bir düşünceye dalııı 
Bu küçük aileyi düşünüyord 
Onlar, bu yoksuzlukları iC"" 
de mes'uttular. Birden J>e~ 
mnisini ve havatım hatır~ 
Zengin bir adamın kızı idi. 
bahar _gününü hatırladı. All''° 
babası ile konuşmak üzere f.' 
mişti. O vakit onu genç bir P 
hendise nişanl~dılar. 1\rlÜİıe~ 
yakı.µklı ve asiı bir adamdı. 
ay nişanlı kaldılar. Bir ~ün 
~azın babası onu alıp Bur~~. 
çıftliklerine _götürdü. ÇiftlV 
yiizüıhi çıkartarak kızına: 

•Artık o adamı umıtnıll'-
ı;öyledi.> • 

Nişan~ısını ='e\·1niyordu. ~ 
radaıı duydu hi, geııç mühcı 
bir bar artisti ik beraber Y1' 

naya gitmişti. O zamon dt\ 
gözlerinin önünde sim siyah 
sildi. Her şeyden elini ete~ 
çekti. Ve bir ihtiyar k:ıduı 
bi, yanındaki dadısı ile. ıa 
mağa başladı. Babası olsun ı 
cası olsun onu~ krar ııi,aniı.'tl'f. 
is1'-diler; lfıkin bütün ·isı-arl 
bosa _gitmi~ti. 

İşte be.5 altı senedir böyle b 
rahibe l(ibi yaşıyordu. 

Birden Ürperdi. Gögsündc 
sanlısının \":ıktiylc hediye et~ 
oHuğ'u bir ma<lnlyon dunıyoru 
Bunu ona Vcn~'llikten gctirll 
ti. cEy, zayıf kalp, maziyi. 
·kı unutmak l'!f' mümkün!, 

* 1'mn o .;ırada dadısı onu d' 
terek: 

- Kalk \"avl'Um, gddik! f 
di. 

Gene ku giizlt->ini açıp kar. 
sıııdaki kadına b:ıktı. Bütiin 
düşüncelere dalmasına o seti 
olmuştu. 

Hararetle diııi _göj!süne ~ 
Ve altın bir zencirle ?a}!h_., 
ma-dal.vonu çıkardı. Hala _go~~ 
nün ılı.1<lıi!ını muhafaza ev 
madalyonu avucuna alaraJı: C 
cuk.lu kadına t!zattı ve: 

- Hamım. !Utfen bunu ~ 
de<li, küçük hast,ı ra bir Jıatır~ 
olsun. · • 
Kadının teoekkür için s11·ııltl' 

i{ı sözleri din1emi}'€rck ot..ıbüi 
indi. Cebindeki gaztteye 
gezdirmekte olan bile!ı;i çO' 
1u kadınla biraz alm· ctıııel< 
tiyordu. Falrot bu hareket ~ 
şısında 1:eıı<line gel<li ve dtııl~ 
larım tatlı ve baba-can bir teJıl 
sümle ayırın kadına ve ÇO("ll~ 
na şefkatle baktı .. 

bini temin ma!t.1adiy le Lenin f 
~i orduda 264:J:i . klüµ ler isC 
miktarına çıkarılmış, ordu ev! 
adedi de ~7 yi bulmuştur. V 
ordı.ı<l!a poo\:ı adedi 350,000 ol' 
471 ,500 mecmu:ı ve 1,725,000 / 
zcte abonccisi, okuyucusu <'~ 
ve zabitan a.-asında bulııınınP 
dır. 1934 senesindeki orduıf 
kültürel terbiyesine nisb' 
72,000,000 rubİe sarfolun<lıl 
Jıalde bu miıktarnı geçen s~ 
230,000.000 rubleye çıkarııJ 
anlaşılmıştır. 

Ossoaviakhim denilen ta. ·r' 
cilik, ö.ltrnfunek, tayy:ırcci 
tiştirınek, kimyevi vasıW 
ikulllanmalh temin lhususuııd• 
teşkilata, kızılıay islerine ı;arl0 
na.• gavı·etleri de bu aradn 
red>ebiliriz 

Bunlardan başka köy, !<~ 
sistemlerinde, bunların kı?.ılo" 
ya merhutiyeti işlt•ri.'lde dahi 
toıkım yeni esaslar kurulınuS· 
kil.i'ıt, tensikat hıısule getiril•~ 
tir. · 

Yukarı<ıa k•}Ü•"Yledi,ği.ıııı 
bi, muhtelif C'Cnebi nıcınlekC 
gazetelerinde tckrarlan~n ıf 
leal.ar, Almnnyaıun KızılO!xl~ 
mü,;tcrck askeri hareketleri, 
ıl«ı sahalarda veni '1skeri st 
a<'r i'•;jr<"l·i, Almımı ,ı ZA bit 
11i""' }~ırılorı:ı:uyu l· nsikı ı:"tu 
S<'l<·l<·r ve Jı;,bcrL:r lır.!<ebi.\ l• 
tıi(ım • l bu etli fün <laha c' 
ge'JİŞ fik c' sahip olıııagı te 
C"vliyt.·c~ ı 1\:anaatiıv:i< bulurı... 
b\'17-
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Eski devirlerde ihtikar 
''A srı Sa~deta de Medinede bü- BiR ZEKA OYUNU: 
yük bir ihtikar başgöstermişti ~~------==--...ı--=--... ı----... ı...------------~ 

T urgutun parası nasıl uçtu 1 Yazan: ZİYA ŞAKİR 
KÜÇÜK 
HiKAYE İçtimai hey'etrerin ezeli d::;=

~;uıo:en bir. de, ihtikar ... Buna, 
t r Y~rde ve her devirde, sık sık 
..,eı;adüf ediliyor. Eski Mısırlılaor 
•\Qmaı !ar B · · ' 
lnuh . . ' ı.zanslılar, lranlı1ar, 
y 1.ekirlere ağır cezalar veri
s e>r.ar. F>aıkat Araplar, bu insaf-

Y~r~~ müsa.ınaha gösteri-

b.tski bir kitapta, gözüme garip 
ır 1Li<ra ;,,, . :tded· ._;1.1.. (Alin saadet1 te 

kı •nede oldukça şidde . li bir 
~h:~luyor. Tabiidir ki, derlıal, 
ve t · başlıy()r. lnsafsız esnaf 
ba uccaırın el<llden canı yanan 
fo~·kinıseler, Resulü Ekrem E-

ımı.zın huzurur.a geliyorlar: 
tıa'Mı Ya Resutaılah! .. Me'külfıta 
llaflaı-koyunuz ki; muhtekir es -
Dı • fazla fiatla sat.amasınlar. 

sulü y~~·()ada bulunuyorlar ... Re
Ye>r, enı, bu rıcayı reddeciı-

B,;; Olamaz ... Çünkü, eşyaya 
tır. ve Kabz veren, Cena.bıhak-

Dly0t' 
Bu .:zl 

tin ta~o .'!'rdeki yüksek hilcne-
riç ok! li!ı. m~vzuurnuzdan ha -
l°lnde d ugu ıçın, bu mEsele uze
lık v Ul'tnuyoruz. Fakat, her kıt
bıstane buhran esna.sınaa, Ara
de z b halkının muhtek.rler elm
birç e un kalmasına mukacı l, 
duk~k açık gözlerin zengin ol
ııuı arını göruyoruz. Ve bu kı · 
ın~ her yerden ziyade ihtikiıra 

(Nıt oldugunu öğreniyoruz. 
edik!a:h> usulünün ne zaman icat 
lorct 1~1 maliun değil ise de. Ttiı k 
dı .. e una çok ehemmiyet veril-

<ı Inuha1·•·-•- H • - h k hıç h AA«K... a •. a, al -a 
lı ı e t'tnmiyet vermı) en c~man
lti ını:aratorluğu bıle, bu bapta
lkatşikfıyetleri derhal nlizarı dik
~ el alıyor. Herhangi b.r mal ü
~r. -de ihti.kiır ha.şiar ba:;la -
~~emen narhı yapış,ırıyor. 

l1tıd dıvanı hümayun kay .tla
b~Jd >Uı an!.aşıldı.i\.na göre, lstan
b a e~ fazla ilı.ikar yapılan 
D~ltca uç madde va-r. Biri, (Et) .. 
(Kgerı (Erzak).. Üçüncüsü de, 

21 .uınaş) ... Fakat bunlardan, en 
v:~e, et ile erı:aka ehemmiyet 
d r 'Yor. Halkın, açlık yiizün
k er.. lazla sinirlenmesine dik.-

at eduiyor. 

enB;:ıar için alınan tedbirlerin 
.. şında, şunlıır var: 

di Bırın~isi. - 1stanbula mütema
iç~en kasaplık hayvanlar celbı 
larn ~elep e.>naf!arıı:a ko.ıy l...k
ll.u gostermek .. Bu maksaua da, 
ra ~lı ve Anadoludakı kadıla
lıır 8 

.. sik emirnameler, forınan-
R0ndermek. 

ti;:uıcısi - İstanbulda, her is
tıc.:e kasaplık ettirmıyerek, bu 
du. e.e k.aıkışanları, miırnkün ol
!ıı~u kadar zeıı.ginlerden seı;me!L 
Yet assa bu cıhet.e ÇOK ehemmı
içın veriliyor, ve bunun temini 
Yın , de, (972 senesı Ramazan a
ıa <ıa) mükemmel bir (Celep ni-

~na."'1!;,ı) vucude getırıiiyor. 
2ı1an8!>ir~:.Ista:ıbul Kadısına ya-
de (D Uıtum var ... Bu hukum-
ıılıı ;ınorakodi nam zemmi) 
~Gayet maldar ve. kasaplığa 
~ .kunse) olduğu (lıam) olun
ad~nne, Padişah, hemen bu 
at-11.> celbi ile kasap esnafı 
Yor. ına kaydolwunasıru emredi-

Asıı ""'"· . çesi) ... "8",;'ıın ~esele, (Kas8.P ak-
P;tra d .. .. ış uzerır.de, muhım 
rını onuyor. İstanbul kasapla
onıa':.a z.:n~nliklerine raj:men, 
dile büyuk paı-..Jar tedac.k e
de, :k veriliyor. Mesela, (9731 
alı.çe) u~t~lıf vakı!I<r~an {698 bin 
ili) rna o anarak (,,oyun emı
ınü rıfztı!e (.5arayı hümayun 
Ya ·eferriJtalarından Mustafa) 

Sati~':_" 'toıldiği gibi, (9001 de 
ia da b m .. . kwlu .Mehmet Pa
daka) ?ıu .ış ıç.n (Bın flori sa -
tekine"ill;~rıyor, Bu para da .ö
lanb 1 \e edılıyor. Sonra, Is
Yah ud~n ı:eng.ıı (Yı: ıni nefer 
rı, u ıler) lr.den de (10 bin ilo
dıle~·eı.ılı).?r. Bu ze: ı<•n Y<ıhu· 
Lır Fa~~nıd~~ Par•yı veriyor -
J!ı.n y ' ~er b.r ~.&ok m zcn
lar O ahudı erı de i!:b.ar edıyor
Çek .. • r ardan O> bır haylı ı:ara 
kı• or ~;-·ı.ır · Bu par::lar bıri-

a .. (;:, ka at. f ~n.af ı a l; r r 

k.;;Ye 'er ı v r. Be; ece de ilı-ıı'. 
ın ° "ne g-çılıyor 

Liı' . 
\'e bı .... d'• erzak sa tan t• ır- rl:ırırı 
tıırı • baıt ı c ,, fı ın yap. 

::rı ıh.ı r... c. e ı: ı;m k, 
~K guç. Çu "' b u n - • 

- hır ~- ' -•u.c- ~ ııerJ-

P b 1 ıyc • . ıü c ı 
-et !1. LJ ...... r erz Kl 

1 c lar, Piv"...ıda, bıl-
1-la. • oynuvor .ır. 

_th ıktra manı olmak ,çin, hü _ 
J:met -.r aralık burı.a,a da narh 

) uyor. Fakat bak.kallar, C:ı:>rllal 

birleşiyorlar. Babıaliye dayanı
yorıar: 

- liıtika.n yapan, biz değiliz, 
Gayri kımseleraır. Bu maara -
bazlar, mahrusei İstanbula giren 
p.rınç, sadeyagı, çırakyagı, çer
viş yağı, zeyit yağı, şir1agan y.:ğı 
bal, tulum peyn.ri, pastırma, ba
dem, nohut, kaysıyı Iıotbehot 
kendileri celbeaıp dükkfınları 
içinde ve gayr.deki mahzenler
de h.fzedip zahırenin kıllctine 
ve narhın ziyade olm::sına sebe
biyet veriyorlar. 

Diye, şi kiıytttc bulunuyorla.r ... 
Hü.klırnet, bu şıkayeti au,ı.yor. 
Tahkıka a ı:iris.yor. Maara baz
ların hılelerı tanakkuk eaıyor. 
Gızlenen malkr , derhal mu..acie
re etııriliyor. Ve (badema, ge
ce ve gündüz hfıfiyyrn gctT.iıer 
tecessüs o.unup, m::hrusei lstan
bula '>crakende erzak gırır eme- 1 
sine dikkat ed:lmcoi) .için, aıa- 1 
kadarlara şidde,li emir.er veri
liyor. 
Hukiımet, sadece bu emri ver

mekle iktıfa c.rr.ıyor. Arlık on
dan sonra - :t:;ı me$eks.nde ol
tlugu Rioi - erzak nıe.:;e!cs..ne cie 
aıaka gosteriyor. ls.an cuıa toplu 
hır ha1ae erzak celt,i ıç.n . An.
dolu ve Rumeli v1>~ye.Kıir.e e
mır.er gôna.erıyor. 

~ a!kat, muhle"1rleıle b&Şa çık
rr.ak mi.ımkün İnu ·? •• Bu sefer de, 
tasrada ih-kiır başl.yor ... Uıe -
rinde mal o.ianlar, derhal malla
rını saklıyorlar, ı;iya.>ayı yiıksel
lıyor.ar. Zav~llı kıı<lılar, Islan· 
buldan gelen tehd!Lkar emirk'f
den kelıelerini kurlarm<-A için, 
ne yapacakl:ırıııı şaşırıyoriar. 
Bır tar;ut.an, kaıalcn cınhılinde
ki muhtcA..rıcrı iıısaia g'- .. irmi
ye çaıış.r.wrAen, diğer 11:.rattan 
da (n<ırh yuzur.cirn, madraGa.:< -
lar elıerinacı<ı malı deranl:ar e
dip muzayakayı ar.ırmaktadır -
lz.r. Hemen Lw1un çare.si, narhı 
refeylemekıır.) Diye, feryaL edı· 
yarlar. 

Hukı'.ımet, madrabazların be -
heınehal tedipleri için, şiddetli 
tmUrier verıyor. Muhlekirierin 
haya~lan, ölümle- tehdit edili -
yor. Fakat, hılekiırliğın önüne, 
yine geç.;lemiyor ... Para hırsına 
k~.>- lc:.n cür ~tkllr n;:aaraba2..ar, 
bu defa da başka kurnazlıklar dü- ı 
şü.nüyorıar. Ha.ıkın büytik ilıtı
yaçlarına ait iaşe maacielerinin 
ehemmiyetli menbal~nnı ele ge· 
çiriyorlar. 

Mücaaele ile ba.şa çıkılamıyan 
esnaflaraan biri ae, oauncuıarı.a 
kömürcüler ... Kış başıar başla
maz, İslanbulda da bir odun li.o
mür derdi başlıyor ... Vak.a, ls
taııbulun hiç aeğ.~miye.- bir L.
deti varr'~ Zcng1n1crlc, ortahal
liler, kı_ıı..< odwı ve kömürleri
ni, daiına (Kır~z mev.;;iınıJ nde 
alırlardı. Faıwt esli.:at!Il kış1ar 
çok şıdd~tli ve sü kıi oldu~u 
için ckserı.)·a, soğu ıdarın en ~ ı'1-
cıctli ZMmanınd.:ı va..iıl ve kOmur
krini tüke.erek yir.e muhtekir 
e~nr.fa müracaala mecbur oıur
lardı. ihtiyaçıannı günü güniıne 
tedarike mecbur olan fuırnralar 
ise, muhtekir odun ve kön,ürcü
lerin insa.fs..z pe~lerinde l>u -
nalip kalırlardı. 
Hükiımet, bu esnafı da müra- : 

kabe eunek ve mevcut mallara l 
narh vermekle iktifa ederdi. Bil-

Dört kardeş sıcak odadan çıktılar .. Mekte
bin yolunu tuttular. En kücükleri Turgut. çok 
zeki bir çocuktu. Babası o sabah ona gizlice 
fazla para venmisti.. Babası Turgudu ö~ki
lerden çok seviyordu. Öteki kardeş.e;i bunu 
bihniyor deı'l:illerdi. Fakat, babalarından kork
tu.ki.arı icin agızlarını açamıyorlar ve Turı:u
dun yüzüne gülmei,oe mecbur o:Uvor!udı.. 

O sabah yolda giderken Turgudun elin
deki parayı oyuma alııııya ça:ışan üc kardeşi 
bir ağacın dibinde durdular. En büyügij: 

- Çocuklar, d dı. mektep vaktin" ka
dar yarım saat var. Haydi gelin şurad bir '>>
ılis ovuııu ovnıyalım .. 

Ötekiler bu telo.ifn iç vüzünü bildikleri için 
derhal muvafakat etlil~r. duktan sonra Turgu..ıu .,""a.ıa-

Turgut da itirn etmedi. Sor- dılar .. 
dular: Komiser sordu: 

- Han.,imiz hırsız o~ak. - Sen bir hırsızsın değil mi?. 
hangimiz po:is?.. - İnsana hırsız demek kolay 

Turgut has.u-ıl ığını bu oyunda de~il. bav komiser, isbat edin! 
da göstermek ist'l!di.. OI'taya atı- - Üstünü arıvacağız.. Sana 
!arak: ait olmıvan sevi üzerinde bulur-

- Ben hırsız olacaitıin. Dedi. sak hapis cezası göreceksin! 
Ötekiler de zaten bunu bekliyor- - Cezama razıVlJn .. Arayınız. 
!ardı. • Memurlar Tur<!udun üzerini 

Oyun ba.•ladı. aradı.ar ve kwnunda yirmi beş 
En büyük kardeşleri komiser- kurus bulduiar. 

oldu. Diğer ikisi de polis me- - Bu paravı nereden caldın?. 
muru oldular. - Benim param. Kimseden 
Turımdu takibe bas:adılar. calmadım. 
Sai?a sola ko0tular .. Bahcelerin - İsbat et calmadıi!ını! .. 

a~asına daldılar .. Epeyce yonıl - - Benim o:dui:unu isbat ede-

Yurdumuzu tanıyalım : - -KARACABEY 
Bursa hava!isinde yaj?a.ı bü - ı 

.,--ük 11ai'i>mur~ar vüzünden Kara
cabey, Manvas, Kemalpaşa, Su- 1 
sıi!ıı l>k ovalarını sel bz3:.ı i"(ı bil -
cı;-n; •. ,,... Ru münasebetle Kara- ı 
cabeyc;en bahsedeceğiz: . 

.......... caoev l:lursa vilayetine 
bar.tı kaza merkezierinden biri
dir. Bursanın 60 kikımetre gar
binde Akdere viıdbinin bulun -
du -u ""eni.ı;; ovanın icinde yülı:?
len bir sırtın üzerinde şi rin bir 
kasabadır .. Eski is:rıi Mahbe idi. 
Kasabanın sa:kında Lulr::t golü 
bu!unur. 

Karacabey milli mücadele se
nelerinde biivük zararlar görme
sine raönen müsait mevkii. mtn
bit ovası savesiade kısa zaman-
da daha ııüzellesti. Marmara de
nizinden uzaklı~•ı 30 kilometre
dir. Etrafı dutlul9lar, bağ ve 
bahcelerle cevrilidir. 

Ka:acabevin bueün bulundu -
1'u tenelerden birinde eskiden Mil
tc-0lis isminde bir s~hir vardı. 

Faydalı bi.g.l~r: 

LAsTiKLERİ NASIL SAK
LAMALI? 

Kışlar kal.karken 15stikleri, şa
son ları da kaldırmak icabeder. 
Dunlar kullaru:nıadıkları müd
det J.urur, vumusaklıklarını kay
beder ve çatlarlar. Bunun icin 
lastikle"i ka'.dırmazdan evvel 
yıkayıp kunılamalı. sonra temiz 
bir bezi gliserinle ıslatarak las
tikleri güzel~ si:mek ve bir be
ze sararak kaldırmak Lizım
dır. 

Renklerin dili 

Kas: ':ı ava ü kilometre mesafe
de Uluabacl kövünün yermde de 
Lopa' ium isimli başka i.ıir şehir 
bll'.tınU}orclu. Bu şehir Bizıms 
lın'>aratorlarından Aleksi Kom
nemes l:ı.raiından Oomanlılara 
ka: sı tahkim edilmişti. 

Bugün köy civannda bu kale 
h•rabelerine .tesadüf edilmekte
dir. 

Bütün bu mıntaka Orhan Ga
zi zamanında Bizanslılardan alı
n arak Türk arazi>ıne iıhak edil... 
mt~~ır. 

Karacar·- kasabası kinde otu
.~an halkın sayısı 9,247 kişiden i
baret lir. Bütün kazanın n:i.fu'.:".J 
33.425 tir. Mes:ıhası 1,260 kilo
n1ctre mu: abb3ıdır. 

Karacabeyde Ziraat Vel,a!eli 
büvük bir hara tesis etmiştir. 
llcr sene sonbJhar mcvsimlnde 
bir pananr kurulur. Kaı·acabev 
denizle alı• veri•ini Bandırma 
limanı vasıtasivle vapar. Hay -
van. va" dc.i, ··ün, peynir, hu
tubat. kuru sebze ihraç eder. 

l1l21al 4!sl 
( 1 inci bulınacamız) 

5 harlli bir vilivet adıyun. 1. 
2 3 harflerim su icindedir. Son
dan üc harfJrı hepinizi şefkatle 
kucaklar. Ba•ımı koparırsanız 
dört ayaklı ve eti lezzetle yenen 
bir havvan olurum. Bild.niz mi 
ben neyim? 

hassa, odun kömür ge.en Katlı- Kahve renrzi: Kahve kokar. HEDİYELERİMİZ: Birinciye ' 
zaı if bir masa saati. ikinciye bir 
el 0antası. üçüncüye bir gömlek
lik kumaş, 4 üncü ve bü} ük bir 
albüm, 5 incive bir yazı takımı, 
ve avrıca 50 okuvucumuza muh
telif hediyeler vereceğiz. 

denız ve Marmara ıskelelerine ~yaz: ii<:iitür. 
adamlar göndererek İstanbula Yesil: Uvku getirir. 
gon<i.erilen malların ın..k.arını Mor: Patılıcanı hatırlatır. 
su: sık kontrolden geçirirdi. Fa- Sarı: Bavınnlık verir. 
kat bütün bu tedbirıere rağmen Mavi: (Deniz' ve (gök) adlı 
muhtekirler yine kendilerine iki ejderin renı:ıidir. İnsanı kor-
ı:öre tedbirler alma:ktan çekin - kutıur. 
mezlerdi ... Mcseliı, l>lanbula top Pembe: Sebatsızdır .. Güneş gö-
taıı odun ve kömtir get.renler, Ti.ince bevazlasır .. İtimat edilmez. 
her han •ı bir iskeıcden t;c.; ka - Kırmızı: Bavrağımın rengidir. 
yık bır-oen ka!dır.nartlı. Fakat ona cok seve: im. damar!a!"lmdJ 
bunan uç kayığını 1: tanbula ge- ta<ıdıeım kanın rengi de kırrnı-

(Bilmece müddeti bir ~\dır 
Bu bilmece serimize bug!in bl~
lıyoruz, dört hafta sıra ile başka 
başka bilmece!<?r neşredr.cetız. 
Dört bilmecevi birden saJ..lavıtı 
bir av sonra dördür.ü de b.rden 
matbaamıza ):!önderiniz.) 

rim .. Bu sabah oaoam n:n:U .. 
Komiser parayı eline almıştı. 

Uzun bir muayeneden sonra, 
ııülerek: 

- Atın bu hırsızı hapise ... Ya
lan söyfünor.. Eğer bu parayı 
babası vermi• olsa. bizim de ha
berimiz olurdu. Dive bağırdı. 
Turvııdun narasını kaparak 

kacma"a başladılar. 
Tul""llt kendisine oynanan o

yunu gec anlamıştı: 
- Enayi gibi cebimdeki pa

ra•·ı kaotırdım. 

Dive~ek kardeslerinin pesih -
d 0 n mektebe doi(ru koşmağa baş
ladı. 

Maide Sertelli 

IMeshur kahramanları tanıyalım: 
Zeyad Oğlu 

TARIK 

• Hicri 92 yılında Emevi Dev
leti . halifesi Velid bin Abdül-1 
melik Mervan zamanında Türk 
memh'.ıklerinden birinin oğlu 
olan Tarık o sene Afrikada bu
lunuvordu. Halife kendisini 
(Endü.üs) ün fethine memur 
etmişti. Bu meshur kahraman 
bir avuc askçriyle Seple bo
ğazını gecerek - mücahidle
Tin bir daha dönmek ümidi 
'-almasın diye - donanmasını 
aktık\:,"' sonra İsPanya top
akla:·ında i Ierlemeı'l:e basladı 
re az zaman kinde Endülüsü 
ba•tan başa zaptederek, ts
":>anva kralı (Rodrik) i vaka
ladı. kafasını keııerek halifeve 
aönderdi. Tarık. halifenin Af
rika valisi ofon .Musa bin Na
sir• ile arası acılmamıs olsay
dı. bütün Avru'lavı istila ede
cekti. Tarııtın fethettiği En
dülüs, müstakil bir devlet ha
linde İsoanvada üc bucuk a
sırdan fazla hakim oldu. 

tırerek, ikı kayıf:ını sahillenn • zıdır. 

hucra bir köşes i nde S:ıklarıaı:.. ~~~~~~iij~=~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~iji~~~$.~~~~r Sai<\adıkla:-ı kay ıkların fırtına -
d n ve yahut kaydara çarp;ırak 
oa t•":ndnn ba n.s c<icr~k bir vel
vele koparırLrdı. Sonı-:ı, btan -
bı..ıl p!Vast sa .• n en o..:..r b;.r z~n-' 
ıu nda oak,;, ct ı k l.r. kayııda rı giz
lıcc lsar.bda sok. r k, tu l'ı.;ra-
b U < ll rı } uksd< l;.r Latla h.cıl· 
ka ·a ~ri:.ı. 

F .c ,ı ff e !elen lcrlen gelen 
rr. 1 Vt m u .. ıar ı ın ac1 mu h e
kı r r hı n b r , , J " ılel Jı.i -
şu •!er ve t. .b \.- E ulcrd ı. Ilu 
r. .... ı~ ç. ... r ı e fı no an bazı 
aç: gez r. Çur" kkde bofıazır.~ 
k r gıtter'er .. Orada, !star.bul. 
ır tıren ecnctı gemilerini bek 
! r r. bu:-:ları n kaptanlannı 
k:ınd rarak ke .dı karlar .na ışı ı
rak ettırırler .. Ha:tiı bu yüzden. 
bazı siyasi hiıdlllelere bile srbc
bı;·et verirlerdi. ZİYA SAlilR 

Silindir du~" ta111ıare tle tLC· ı 
Maija çok heı,esli1ıd ı. fi,r gii.n 1LÇ
man cıiabeve yalvardı., l t'C ıafllıare<ıne bınere!: qök !JÜ=Ü· ı 

ne ı;ıkt f 'oknt ucmon aiiabcu 
h '1• ada nkroba.tik nıLmarala.ra ı 
tı~laınışlı. 

h ızım Silmdir da ·1111tn ba$ı do 
n ünce tenesi üs·u taw-1areder 
1ıut .., rlandı . Baş a.<"t?Qı 11crc di.iş 
tü .. 'Pllcalan pa n..: t ı:azıfe.rini 
qo,.,,.u~ıü!. B.r :ı,cn bile incin
medi~ 

SAYfA - :i 

lfl~ftt1 7 AR.11./IT'fDE T'fiFAft VE 

+1A C C~ C J l~L~H 
Tefrika : 130 

Vaziyetin değişikliği iY.isinde de 

muhakeme kuvvetini zayıflatmıştı 
Emin, hususi sil.ileri vasıtasile 

hemen her gün babasının sıh -
hat haberinden malü.nıot almak
ta iken üç dört gündür Horasan 
canibinden haber geLmemesi o
nu da endi!;eye sevketmi!;ti. 
Vakıa aradaki mesafe bir hay

lı uzaklı ... 
Ve ııelen haberler de ancak 

bir hafla, on günlük eski ha -
berlerdi. Son aldıktan malumat 
Harunürro;idin gıttikce kuvvet 
ve taka.tten düştüğünü ve Hintli 
dokforun bile ümidini kestiği 
mahiye .inde idi. 

Fakat ondan sonra Bagdada 
Halifenin bulunduğu yerden sai 
gelmez olmuştu ... 

Ali bin İsa, (Emin) in endişe
lerini izaleye çalışırken bizzat 
kendi de merak ve üzüntü için
de idi 

İste bu vaziyet ve bu haleti 
ruhiye icinde ve bu gece Dicle 
kenarındaki cün büş konağının 
bahçesinde eğlenti tC'ftiba ~ ını dü
şünürlerken Alı bin İsanın göz
leri ~yri ih ti v ari b;raz ötedeki 
Hal.ife sarayına kaydı. 

Ve bu sarayın üst kat pencere
lerinde :şık görünce de herifde 
bet ve Leniz attı ... 

O, pekala biliyordu ki. Emirül
mümininin sarayına kendisinden 
başka kimse giremezdi. Ve ha -
run Bağdattan çıkıp da Rakkaya 
git ikten sonra da bu sarayın 
pencereleri geeelcıi ışık saçmaz 
olmuştu. 

Halbuki ~·te şimdi oradan Dic
le üzerine bol ışıklar serpiliyor
du. 
Yanlış gördüğüne .. Rüya gör

düğür,e hükmet ti. 

1 
1 

hiddetli feveranı karşısında onu 
memnun ve mağrur nazarlarla 
süzüyordu. 

- Aferin Emin .. DedL 1~te 
seni hep böyle görmek ister;m. 
Sözümü yanlış anladın .. Arkan· 
daki libası çıkar• acaksm ve o
nun yerıne senin için lıaz!rl.adı
ğını bu Lbası giyeceksin .. 

Ve Zü1eyde böyle söyliyerek 
odanın köşesinde, ipek ~-edir ü
"'''lııde duran hilfıfot hil'atini 
oğluna ı;öslerdi. 

Emin, Emirülmümir.inin liba
sını görünce gözieri yuvalar.n
d.an fırlıyacakmış gibi açıl-:ı. 

- Nasıl.. Demek .. Ne zaman?. 
Diye kesik kesık soludu. 
Zübeyde oğlunu elinden tu~ 

tu. 
- Bugün bir hafta oluyor .. De

di. Onu Tus da, Ş~nabad k.asrı 
bahçesine gölll!l'üşler _ 

Bu suretle bahsedilen adam 
çeyrek asır Arabistana hakim ol· 
muş, bir islıi.m medeniyeti kur • 
muş, (Şarkın güneşi) ünvanıru 
hakkile kaurunış olan Harunür
resitti .. 

Böyle konuşanların da bizzat 
Harunun sevgili karısı Zübeyde 
ve sevgili oğlu, gözünün nuru E
min olduğunu düşünecek olursak 
saltanat hırsınm insanlarda en 
büyük his ve ahlak meziyetleri· 
ni bile nasıl ı;;arnurladığını an
larız. 

Büyük sevincinin ilk durgun· 
luğu geçtikten sonra Emin çil
gın ı:ibi kapı_va koştu. 

Annesi ona güç yetişti. Kolun
dan tuttu: 

- Nereye?. 
Diye sordu. Gözlerini uğuşturdu .•• 

Hayır .. Dcğru görmüştü.. 
Onun bakışlar:na takılan Emin 

de ba.baı;ının sarayında ışık gö
rünce, tıpkı Ali bin İsa gibi o da 
sararaı . 

1 

- Haliiehğimi bütün naııcıa· 
da ilim etmiye ve halktan bı.ü 
almağa.. 

Züheyde güldü: 
1 - Acele etme oğlum, ~ ıı. 

1 
işin daha vakti var. 

Emin endi!;elendL 
- Bu .. Ne demek.. Diye keke

ledi.. Babamın sarayına giren, a
rı.da bu ış.klı:rı yakın.:ığa cür'et 
eden küstah kim! ... 

1 - Neden .. Dedi. Babam öl 
, dükten sonra lul.ifet ve ~aJ.tanat 

makamııı:n biran bile münhal 
k..lması zararlıdır. Biliyorsun • 
Me'mun da bu işe hevesli .. O • 
nun bir oyunundan korkar m. 

Tam bu sırada saray muhafız
larından ikisi bahçede belirdi. 
Bu muhaf::ların arkasında an
ook Halifenin hizmetinde bulun
dukları zaman giydikleri elbise
ler vardı. 

(Emin) onlan görünce artık 
şüphesi kalmadı.. 

Babası Harunürreşit, Horasan 
seferinden dönmüş ve Bağdat 
sarayına gelmişti. 

Muhafızların: 
- Valde Sultan Hazretleri si

zi sarava davet ediyorlar .. 
3özlerine teliş ve heyecanı a

rasında icap eaen manayı vere
medi. 

Annescnin de sarayda olma -
sı babası oraya gelaı"ten sonra 
p~k tabii idı. 

Alı bin İsa ile gözgôze geldi
ler. 
Horasanı kasıp k3'vurınuş o

lan sabık v.:;.Ji, Harunürreşidin 
bu saltanat harisi oğluna cesa
ret verdi: 

- Bir kere ı:it... Dedi ... Ben 
de burada senin konağında giz
lenirim vaziyeti yarın görüşü
rüz ... Eğer Ali bin İsayı ne yap-

ı tın diye sorarsa zindandadır, 
dersın. Eğer idamımı ferman e
derse o zaman fira.- ederim eğer 
affey !erse o zaman da zindan -
dan c;.kmış gibi buradan çıkarım. 

Bı.-,ılar böyle düşünülürken 
Harunürreşidin çokUuı öldüğü -
nü ümit bile etmiyorlardı. 

Vaziyetin ani değişikliği iki -
sinde de muhakeme kuvvetini 
zaülatmıştı. 

Emin. arkasına veliahdlik liba- I 
sını giyerek ve maiyetine dört 
muhafız alarak sarayın yolunu 
tuttu. 

Arnesi Sitti Zübeyde onu bek-
liyordu. ı 
Oğl unu görür.ce onu hemen kol 

ları aas.nda sıktı . Gözlerinden 1 
sevine yaşları akarak: 

- Emın. E'liidım, dcd:. Ar
t ik arkaı;dan o libssı ç ıkor. 

Emin sarardı ... Sl•l"d<'lcdi. 
Annesı ona nrkas r.dak i veli

ahdlik libasıııı çıka~a~· 'lı söy
lüvordu. 

Yoksa babası or u veliahdlik
tcn az 1 mı e ' mi ti . 

ZübC'Vdenin ııozkrindeki yaş
ları ela teessüre a.tfc n haris 
delikanlı: 

Vallah, ded'- bu libası ve 
bu pos•u ben saf! oklul·ça o ca
ri,·e o~lu"la bırakmam. İcap e- \ 
d~rse babama bi'e ısyan ede -
rim. 6 Zübeyde, oalunun bu asabi ve 

- İşte ben de bunun için sa
na sabret diyorum. Merak et
me: Babanla beraber Horasana 
~iden ordu Tusda sana biiıt et
miştir. Fadl bin Rebi sana kar
şı büyük sadakat ibraz e:miş 
ve ordu ile erkanın biiıtini al
mıştır. Maamafih henüz daha 
Tusdadır. Kardeşin Me'mun ise 
maiyetinde kuvvetli bir ordu 
ile Horasanda bulunuyor. 3enin 
bia:in hakkında ne karar vere
~-eği malüm dePil.. Eğer isyan 
ederse Fadl hın Rebi onunla. 
ceılkleşecek. Fakat asil mesele 
buradadır. Bağdattadır. Biliyor
sun ki, Bağdat halkı içinde Me
muna taraftar olanlar bir haylı 
yekiın teşkil eder. Bunların iç
lerinde elebaşıları da var. Dahi
li bir isyan,. meydan vermeden 
bir gün yapacağımız şeyi ve a
lacağımız tedbiri düşünelim. Ya-
1'ın Perşenıbedir. Bu gece, )1a• 
rın bütün gün ve yarın bütün ge. 
ce saraydan dış.an ç.kmazsın. 
Herkes Hanınürreşidi Bağdet· 
ta bilsin. Halk ha.banın şidde
tinden korkar. Cuma günü hal!Q 
ve erkanı camie davet edersin. 
Orada halifeliğini iliın eyler ve 
biat alırsın. Babanın bütün ha· 
zinesinin anahtan benim elim· 
de. Biat atıyesi olarak bol da pa
ra dağıt:nz. Bu suretle halk H• 
runürresidin ölümü ile senin 
halifeliğini biranda duymuş ve 
M.:yelerle de ağzını kapamış o
luruz .. 

Zübevdenin bu tedbirini sa • 
bınswık içinde bulunrfl Emi:ı 
kabul etti. 

Maamafih derhal arkasına h~ 
lafeıt libasını giymis ve ilk biati 
de annesinden ve daha o ı:ece al· 
m:ştı. 

Zübeyde saray muhafızlanna 
s·kı emirler verdL lçcri kıır.seyi 
almadılar. 

(Arkası var( 

Türk - Fi:i:stin lica-
ret anlaşması 

Kud ıs. 23 CA. A.) K anunu-
cvı:el basın a aktcdi:;:-:ı Türk • 
Fı IS'1'1 tic-ret n -sınası ,Jzerine 
ikı m emkket n~nsıooa Ik m;.ıoa
dl'!e k arar altına alııın:ııs bulun
maktadır. 

Anlaşmalar Tü~ki .. eden 
d av ve Fili~tir.de~ zirPat 
neleri sevki h::kkındadır. 

bul!· 
mili-



IADA-1 

Bayramda yapılan maçlar 
Hungarya takımı iki maçı ka. 

zandı. Birini kaybetti 
Bu sene kurban bayramı spor 

.temasları bakımından cidden 
cok enteresan gecen ve bilhassa 
!Macarların namdar takımı olan 
ve :Macar ilkinin ikincisi olan M. 
T. K. Hungarya takımı da bay
ramın birinci günü Galatasaray
la ilk marını yapmış ve 3-2 ka
zanmıştır. 

bilen parlak OV'.tnU birdenbire 
söndü ve mütemadi Macar akın· 
frarı Beşiktas müdafaasını bir 
havli hırpaladı. Bu vaziyet kar
•ısında hakim olan Hunt7aryalılar 
40 ıncı dakikada sai! içlerinin bir 1 

kafa vuruşivle ilk 11ollerini yap
tılar. Ve devre l-0 bitti. 

• 

iKDAM 

- BAŞ, DIŞ, NEZLE GRiP 
ROMATiZMA, NEVRALJi 

KIRIKLIK 
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Ve tutun ağrılarınızı 
derhal keser. lüzumunda 
gUnda 3 kaşe alınabilir. 

..e.. 

Hungarya: 3 - Galatasaray: 2 
Cumartesi günü Taksim sta

dında hakem Saminin idaresın
de oynanan Galatasarav - Hun
ııarva macına Galatasaray en kuv
vetli kadrosu ile çıkmış buna 
ırnukabil Macarlar da takımla:ı
na yalnız meşhur canbaz futbokü 
(Müller'i almamıslardı. 

İkinci devrede Beşiktaş takı
mından Hüsnüyü cıkarmış bir 
halde idi. Ovun tekrar başla -
··ınca vine Macarlar hakimiveti 
derya! tesise muvaffa olarak 
5 inci dakikada ikinci gollerini 
ve biraz sonra da merkez muha
cimJerinin ııüzel bir jestile üçün
cü goll<"rini yrtılar. Bu eol
lerden sonra bir müddet için acı
lan &>•iktaşlılar Hüseyinin ava
j!ivle ilk 11ollerini vaotılar. Bu 
--.1 Macarları hızlandırdı. Ve 35 
inci dakikada dördüncü ııol!erini 
va'lan Macarlar bir dakika sonra 
beşinci savılannı yaptılar ve işi 
11evsettiler bu Jakavdi Besiktaşa 
varadı onlar da son bir -.,,ı daha 
•·apma~a muvaffak olarak bu 
mühim mactan ~2 mai!lup ay
rıldılar. 

' İhtik~ra.meydanJJ- ı S TAN BU l BELEDJ YESiNÔEN 1 
verılmıyecek ılaa--.ı.-;:=·n·--·--------.. = 

!Havanın çok ııüzel oluşu stada 
oldukca kalabalık bir seyirciyi de 
toplamıştı. Oyun başlayınca Ma
car}ar wl cenahları ile ilerlemek 
ıtesebbüsünde bulunmuşlardır. 
En ziyade bu tarafı tutmak ııaf
iletini Pösteren Galatasaray mü
dafaası bu cenahla meşgul olur
ken Macar sağ açığı devrenin 
25 inci dakikasında takımının bı
ırinci nolünü vaoınıs ve bundan 
iki dakika sonra da yine ayni o
vuııcu ikinci Hunııarva golünü de 
çıkarmıştır. 

Bu iki t7olden sonra Galatasa
:ra--lılar aeılmai'(a baslamıslar ve 
28 inci dakikada Salahaddin Ga
latasaravın birinci ırolünü yapa
ırak birinci devre 2-1 bitmiştir. 
İkmci devrede Galatasaray canlı 
ovnamasına rağmen kend:sini Ma
carlann hakimivetinden bir türlü. 
kurtaramadı ve Macar sal! acığı- ı 
nın ··antıö-ı ürüncü ııole mukabil 
Esfa~ın va,..tıiTı bir eol ile Hun
ııarva ilk müsabakasından 3-2 
.ıal:in olarak cıkmıştır. 

Fenerbahre: 3 - Hungarya: 2 
Bavramın ikinci günü yine ha

vanın müsait bulunması Taksim 
stadına birinci günden daha faz
la bir kalabalı~ı toplamıştı. Bu
ııün Hungarva takımına meşhur 
futbolcü Müller'i de alarak tam 
kadrosiyJe çıkmıştı. Buna mu
kabil Fenerbahceliler de en kuv
vet.li kacL-cılarivle oynuyorlardı. 
Hakem Relik Too'un idaresinde 
,,--un Macarların ortadan vaptık
lnı bir hücumla başladı. Ve Ma
carlar hemen nisbi bir hakimi
'"et tesisil1€ muvaffak olarak sail 
ioieri vasıtasile devrenin 14 üncü 
dıcl<ikasında ilk ııollerini yaptıktan 
ııonra Fenerlilerin takımlarında 
yao ıkl'a.:·ı ufak bir tadi'.at tesirini 
ııösterdi ve takıma alınan Naci 
ııürel bir şiltle Fenerin volünü 
'l.'\llnaTak berabe•liği temin etti 
vr devre de 1-1 berabere bitti. 

İkinci devrede çok canlı başlı
''•n FenerjiJer 8 inci dakikada fri
ikikten Fikretin avaiH•·le 11üzel bir 
.,,,z kazandıktan sonra daha çok 
açıldılar ve tekrar Naci bir fır
satı karırmıyarak ücüncü golü 
de yapmaıla muvaffak olunca 
!Hun"'arvalılar mağlubiyetten 
kurtulmak irin azami !!avret.le ov-ı 
namaiia basladılar ve bu calış
ma>Ları da setn€resini vererek sağ 
P">li'ın vaohiTı ikinci eoldcn sonra 
oyun müddeti de bitti ve bu su
retle marda daha iyi oynıvan Fe
nerin lehine 3-2 neticclerım!ş 
oldu. 

Hunqarııa: 5 - Beşiktaş: 2 
Hunııarva son macını bavra.mın 

iicüncü günü Taksim stadında 
Besiktasa karşı y~ptı. 

O"un Besiktaşm merkezden 
yaptığı bir hücumla baslandı. Fa
kat derhal <"·una hakim olan Ma
carlar hücumlannı Beşiktasın 
''3"1 s~hasına indirdiler ve &
şiktaşın on dakika kadar süre-

l-IAZRETJ 

MU 
Yazan: Ziya ~ akir 
Halkın (dini şııur} u, artık 

·bir intibah devresine giriyordu .. 
Asırlardanberi, her birine ayrı 
.ayrı birer kudret ve kuvvet iza
fe edilmiş, k>endilerinden ümitler 
ve imd'nt:ar beklenilmiş olan 
ııut.lar, kamilen ••erlere sedlmiş
ıti. Taştan ve ağaçtan yapılmış 
olan bu cansız mabudların aciz 
içinde yerlere serilmesi, hic şüp
hesiz ki onların ibadete layik ol
madıklarını göstermekte idi. İs
Jfun mürşidlerinin, büyük bir hül'
,,.. ve tazim iie bahis ve tasvir 
ettikleri (Allah) a gelince, onu, 
hiç bir kuvvetin sarsması, yık

ması mümkün değildi. O, her 
~yden üstün, her şeyden kuv
vetli idi. Onun kudret ve aza
metini, hiç bir şeyle ölcmek 
ve kıyas etmek mümkün değil-

Yine bavramın ücüncü ııunu 
•eker bavramında Ankarada va
oılan İstanbul - Ankara maçı -
run revansı vapılmıstır. Büvük 
bir kalabalı~ın takin ettipi ve ga
vet ois bir havada ovnanan bu 
maç iki schir de en kuvvetli 
kadrolarivle "'kmıştı. 

Hakem Sazi Tezcanın idaresin
de oynanan ·bu ovuna ı\nkaranın \ 
ortadan va.,tıin bir hücumla ba•- ı 

·landı. Ovunun ilk anlarında An- -------''-""- _.--!~-...ıic._-:::?:.:ı.cı:.:ı:z=:.::..;,;,_;.:---'"""' 
karalılar bilhassa orta haflan 
Has:ının fevkalade 11avretiyle ı · · h'd ld Ç"k b' · k 
b .. "k b' ·· ·ı ı Ba.,ram<to l:levoğlunda feci bır ın ı am o u. o en ına bır a<; 

uyu ır enerıı ı e 0 •'1Juyor ve ·• · !d R · · d · h'd md 
istanbula nazaran daha derli ki~nin ııaralanmasınakisebeı> o ı u"·nÜsmrı'~ e ın ı a an 
to,,lu ve daha becerikli "rünü- ıonra vazıye go me r. 
vordu. Nitekim Ankaranın bu 
a.kıLlı evunu 6 ncı dakikada se -
rr~resini vererek ~a~ '· Celal l!ii
zel bir sütle Ankara muhtelitinin 
aolünü "aptı. Bu 11olden ·' nra 
İstanbul biraz acılma~a ba<ladı. 
Fakat muh3cimlerin beceriksiz
ıli~i ve cenahların ivi isliyeme
mesi ~ol ··anma~a imkan bırak
mıvordu. Niha • •! 36 ncı daki
kada Fikretin ııüzel bir ortasını 
"Ole 0 eviren Sal~haddin bera . 
berliiii temine muvaffak oldu 
ve birinci devre de 1-1 bitti. 

İknci devrede Ankaranın oi
rinci dvredeki ovunu bozulmuş 
ve daha fa:ıı!a müdafaaya ehem
miyet veribni~ti. Bunu fırsat ad
ded<?n İstanb~l takımı 38 inci da
kikada E•fa;ıın ayani!e galibi••et 
-~!ünü kazandıktan sonra hak:. 
miveti Ankaralı.fara bırakmıstı. 
Fakat İstanbul miidafaasının fe
dakarlığı Ankara"a baska ııol 
"antırmamı• ve bu suretle bu 
temsili mac da 2-1 İstanbuıl lehi
ne bitmirtir . 

Ba .. ramın ikinci ve uçuncü 
ı>eceleri Dai!cılık klübünde ya,,ı
lan İstanbıtl - Ankara güres mü
sabakalarında şu neticeler alın -
mı•tır: 

56 - Mehmet (İstanbul) 61 ·Ha
lil (İstan but) 

66 - Yaşar (Ankara) 72 - Celal 
(Ankara), 

79 - Vahid (Ankara) 87 - Ad
nan (İs tan bull. 

A,;ır siklet - Ahmet (İstanbul). 
56 - Mehmet (İstanbul) 61 -

Halil (İstanbul). 
66 - Ya•ar (Ankara) 72 - Ce

liı:.l (Ankara), 
79 - Vahid (Ankara) 87 - Ad- \ 

narı (İst&nbul). 
Acır siklet - Çoban. Mehmet ı 

'İstanbul) umumi tasnifte 4-3 İs
tanbul galip gebnistir. 

ADNAN AKIN 

Tefrika: 131 
di. Ziruh. olma<l1itı icin, hiç bir 
mahlüktan doiinamış ve kendi
si de do/lurnıımı.ştı. Mahluk 
olmadıi!ı için, onu hiç bir kuv
vet yaratmamıstı. Yer yüzünde 
mevcut olan hic biı· şeye benze
medii!i için, ona bir renk. bir şe
kil vermek, onun bir şerik ve 
nazirini göstermek mümkün de
i!ildi.. Yerleri, göJderi, dağları, 
taşhrı. sulan, ağacJarı, insanla
rı, hayvanları, canlı ve cansız 
bütün \'arlıkları. y;;lnız o, yal
nız onun büyük kudreti halket
misti.. İşte, taştan ve ağaçtan 
yanılmış olan cansız putlar, kuv
veili birer darbe altında parça-
1anıruşlar, · hurdahaş olup git -
mislerdi, Fakat o, ezeli ve ebe
di idi. 
İslim mürşidlerinin, Cenabı 

K<..--ılay yardım kollan bayramda felaketzedelere kavumıa ııapmak 
il.zere kO!ltLn ve et topladılar Resim et toplama faaliye

tinden bir lntıb aı tesbit ediyor .. 

Kurban Baııramı neş'esıı ~e,ci. Bazı yerde oaııram yer.ıe.':İ k uruı 
muştu. Fakat kalabalık çok azdı. Yııkarıki resimde kuçuk uav

rıılan eğlendiren bir araba görülmektedir .. 

Hakkı böylece tasvir etmeleri, ! 
dini '1Uurlarında intibah eserleri 
gôriilcn halkı idrake rev)< edi -
yor.: M:ıbakem<" kuvvetleri. artık 
seliı:İnctle işliyordu. 

BÜ mür;idler. akıl ve mantı
ı'tın kolaylıkla kabul edebilece -
iii vaz ve nasihatlerine, şöylece 
devam ediyorlardı: 

- Asırlarca taptıinnıı taştan 
ve ai!açtan cansız mabudlar, 
şimdiye kadar size ne söylediler .. 
Ne haber göndt-rdiler .. Ne öğret
tiler? .. Hiç d~i(il mi? .. Halbuki, 
""1'1eri ve ııökleri halk eden (Al

.lalı), insan oğlunu halk ettiği 
!!Ündenberi, bir çok (peygam
ber) ler gÖndPrdi. Bu peygam
ber ICT, (Allahın emirleri} ni 
kullarına bildirdiler. Onlara. ah
liik ve fazilet yoilarını ö~rctti
ler. O yollara ıı:id<'n insanlar, 
!eviz ve saadet buldular. Fakat, 
Allalıın emrine it..~,\ etmiyen
J.er, doğru yola gitmiyenler. (Al
lah) ın gazabına ui(rıyarak, Jcahr 
ve helak oldular. İşte, (Ad) kav
mi.. İste, (Semud) kavmi.. 
Arabistan hallu, bu kavimlerin 
feci iılc:betıerini biliyorlardı. A-

sır !arca evvel yere geçen (Se
dum) ve (Gamııre) sehiı'lerinin 
korkunç menk.belerini dinlerler
ken dehşetler icinde kalarak, 
;nechul bir korku ile titriyorlar
dı. 

Bu büyük felaketler, hiç şüp
hesiz ki bir mabudun eazabı ile 
vukua gelmisti. Fakat bu ma
bud, hangisi idi? .. Asırlardanberi 
taotıkları taştan ve ai!açtan ma
budlar mı? .. Yoksa, Hazreti (Mu
hammed) in (Allah) aclındaki es
siz. serik ve nazirsiz. her kudre
t: n fevkinde bir (kuvvet) oldu
i!unu bildiren, aöze görünmiyen, 
nerede olduğu bilinmiyen o bir 
tek (mabud) mu idi?. 
İslam mürsitlerini d nliyen ve 

attık muhakeme hisleri hareke
te t7elen insanlar, tereddüt per
delerini yırtmakta gecikmiyorlar. 
Ve hükümlerini şöylece vermek
te gecikmiyorlardı.. O mürşidle
rin dedikleri gibi, simdiye kadar 
taptıkları ouiıar, birer kılıç· ve
yahut b&lta darbesiyle parçalanıp 
gitmislerdi. Ve oarcalanıp g'del'
lerken de, en kücük bir (gazab) 
eseri gösterememişlerdi. Demek 

(BCl§tarafı l incide) l Belcdıye temızlik işleri için yaptınlacak 10 adet (Opel Blitz} 
Servet Berkin ile Veka.Iet Şir- marka kamvnTt şaseleri üzerine m~vzu karoserleri arkava doğru 45 

iketler müdürü Remzi Saka ve derece mevlettirnıe;'.\e mahsus manivela ve di~liler vasıtasile mü-
limitet şirket müdürleri ile te- tehonik tertibat yaoılı•>ası açık cksi1tmiye çıkarılmıştır. Bu ter-
maslarda bulunarak yeni te~ek- ti batın heyeti umwıliy'-sinin ke,if bedeli 2750 liradır. İlk teminat 
iküıllerin faaliyet esaslarını tesbit 206 lira 25 kuruştur. İhale 31/1/940 tarihine müsadif carşarnba ııü-
etmektedirler. Limite! şirketler- nü saat 14 de Daimi Encümende vapılacaktır. Bu tertibata ait ek-
den bir coPtı faaliyete Pcçrniş siJtme ve fenni sartname:eri ve re>111i Fen işleri müdürlüğünden 
bulunmaktadır. Dii!erlerinin de H kuruş mukabiHnde alınacaktır. Talinlerin ilk teminat makbuz 
nizamnameleri vekaletce tasdik veva mcktuıl'ları ile ihaleden 8 gün evvel Fen isleri müdürlüğüne 
edilmek üzeredir. A" sonuna ka-ı ımürac;ut:a alacakları fenni ehliyet ve 939 veya 940 yılına ait Ti
dar bütün •irketler ve birlik?er , caret OdaJı vesikaları ile ihaU! günü muayyen saı>tte Daimi En-
işe başlamıs olacaklaı.:ı:l!r. cümende bulunmaları. (432) 

VEKİLİN BEYANATI -----------------------
Emlak ve Eytam bankasından Ticaret Vekilı dün schriırJzdc

ki calı<;maları hakkında bir mu
harriri'!llize şu beyanatta bu luıı
muştur: 

•- İstanbula bu defa gelişim, 
ba'Tam tatilini ~erirmek ioincli. 
Fırsat buldukça veka,eti alakadar 
eden mevzularla da meşgul ol
dUilll. Muavven bazı işleri gör
mek üzere İstanbulda bulunan 
memurlanmın bavram içindeki 
faali,.etlerini takin ve tanzim et
tim. Bu"1in Takas Limitetteki 
arkaclaslarla tema.g eder~k malu
mat aldım. 
Arkadaslanmııı İstanbuldaki 

mesaisi, bilhassa basta itlnılat
rı birlikleri oldui!u halde evye!ce 
-·~nılmı" teskilatın nasıl calıstık
lannı 11örmek bunlardan kurulu
"ll. formaliteleri henüz bitmemis ı 

olanların teskilatını tamamla -
mak, vcıni kıtu·ulacak olanları 

hakkında tetkikler yapmak ve 
bu hususta kendilerin~ ver<lıt:>im 
direktilJeri te•kilata anh•tmaktun 
ibare-! olmuştur. 

Bundan bir av kadar evvel İs
tanbu:lda iken aldıj!'ım kararlar 
ve tedbirler, buaün .• kadat piya
salarimizda bekledi~lrniz iyi te
irlerini muhafaza etmiştir. 
Bu vazıyetten memnunum. Bun

dan sonı·a da almakta olduğu -
muz kararlar ile vaziyetin çok 
daha iyi ulacal(ına itimadım var
dır. 

Gecen av memlekette haklı o
J..rak asabivet uvandırmış okn 
ihtikiir ve fiyat vükscltme hare
ketleri artık buııün bir mesele ol
maktan cıkmıştır. Birçok mad
delerin to"tan fivatlarında pek 
bariz tenezzüller müşahede et
tim. 

Gösteri!En yard1mlarla itha
:ıatcı tacirlerimiz tarafından ya
-,,lan si"arisler çoğalmış, bir kıs
mı ııelmEğe başlamıstıİ-. 
Yakın bir zamanda memleketi 

normal devirlerdeki ııenişlii!e ka
vusturacak miktarlarda zaruri 
ihti"a" maddelerimiz Gümrükle
rimizden iceriye gimıiş buluna -
caktır. 

Milli Korunma kanunu mer'
i"ete 11irmEsi ile birı!ikte ihtiyaca 
!!Öre hazırlıklara başlanacak ve 

ki bunlar, ne (hayır} ve ne de 1 
(şer) vaı:mnva muktedir ola.mı -
van adi birer (esva) dan ibaret- 1 
ti.. Halbuki, dün eski peygam -

" bcrlerin, buı:rün de Hazreti (.Mu
hammed} in bildirdiği (Allah/ .. 

Buraya gelince, duruyorlardı .. 
Ve islfıra mürşidlerin'.n, bu bü
yük (Allah) ı tanıtan (Kur'an 
ayetleri) nin haşmet ve belaga
ti karşısında l!'asyolarak kendi
lerinden geçivorlardı. 

Arabistan, fesahat ve belal!at 
diyarı idi. Yüksek şiirler dinle
mişler, ve hatta kendileri de 
bir çok parlak şiirler söylemişle!'
di. Fakat, (kelamullah) denilen 
(kur'an ayetleri} ni t:rkip eden k_ 
lime ve cümlelerde o kadar yük
sek bir tantana ve ihtişam, o ka
dar büyük bir ahenk ve insicam 
vardı ki, <Umdiye kadar hiç b r 
insan bunları söyU!tn€k kudreti
ni gösterememişti. Şu halde şek
siz ve şüphesiz kabul etımek ica
bediyordu ki (kur'an), (Allahın 
kelamı) idi. Ve (Allah), bu ul
vi hitaplannı kullarına duyur
mak için de, Hazreti (Muham -
med) i vasıta etmişti. 
. iM·uhakemeleriyle bu dereceyi 

Esas No._Yen Nev'i Senelik kira~ depozitosu_ 

259 BoJrazici Arnavutköy Ev T.L. 81.00 T. L. 12,15 
Yahudi sokak 12 No.ı, ev 

14'17 /4 Bevüiilu -Taksim Cum- Maiioaza T. L.1020,00 T. L.153,00 
huriye! mevdanı - İ. T. 
E. 8. Hanında maj:(aza 

1447/5 Bevofrlu -T;ı.ksim Cum- Mağaza T. L.1020,00 T. L.153,00 
huriye! mcvdanı İ. T. 
E. $. Hanında mai/:aza 

Ad;cs \'e izahatı yukarıda yazılı 11ayrimenkuller açık arttırma 
:;urc-tilr- kjre?va \-cri:ecektir. 

th:ıle 30/1/1940 <alı günü saat ondadır. Kiralamak istiyenlerin 
hizalarında "ös:crilcn d€pozito ak -esini veznemize ,,atırarak arttır
mı~ a ııirmeleri il5n oluımr. Müzc·vede sırasında verilen bedel geç
mis kirayı tecavüz <''ti.t!i takdirde taliolerin depoz.Uo:arını nislıet da
iıesinde tezvit eylemeleri liızundır. (501) 
----- ·-- - ---------------

lnhisariar Umum Müdürlüğünden 
Jı.lulıammeıı B. ~;. 7.5 Teminat Eksiltme 

Cinsi Mik. Vira Kr. Lira Kr. Şekli Saat -----
Sinek kii<>ıdı 200.000 ad1>t 2100.- 157 50 Acık eksiltme 14 

Zıvana • 10 l<ıp 776.- 58 20 
8/II/940 
Pazarlık 

8/II/940 
10 

D;iz bcv~ı 3(10 Kg. Sit 351.75 26 38 Acık ek~iltme 16 
Aı!C'.minyum 13/ll/940 

I - Sarlnanıe ve ııüınuııesi muoibince düz beyaz aleminyıun ve 
zıvana kagıdı il< miktan yukarıda yazılı Sinek ki'ı~ıdı hizalarında 
f!Österilcn usul!cr~c satın a·lın:ıcaktır. 

II - Muhonım~:> bede!lni, muvakkat teminatla~ı 
ye saatleri hizalarıııd~ ya;;ılı<lır. 

•itme ııün 

IH - Eksiltme Kabataşta leval'Jm ve mübayaat şubesindeki 
abm komisyonunda yaptlacaktır. 

IV - Sinek kfiiııdı eksi:1mesbe airecekler nümunelerinin ihale 
l!iinünden 3 -.tin evveline kadar idJrece kabul ettirmeleri lazımdır. 

V - Alenıim~ım zı\'ana kMıdı "8rlname ve nümuneleri her ı<fuı 
sözü 1.1ec-en rn1*dcn parasız alınabilece"i .cribi istekH:ıerin eksiltme 
icin ta·'in olunan gün ve saatlerde 7o 7 5 t7Üvenme paralarile birlik
te mezkur komisyona ı::drnelcri, •546. 

~"1in &!makta o1duilu:m~u:z~te:d~-l:ii;mmmm~~;;iiiiilmm .... 
birlere daha fazla emniyet ve 
kolavlıkla devam imkanı elde e
dilmis bulunacaktır.o 

Vekil bundan sonra. memleket
te ihtik5rın tamamen önüne geç
mek üwre haıırlanmıs olan iktı
sadi korunma kanull'llnun bir kaç· 
aüne kadar tatbik mevkiinc ko- 1 

nulacağı, ma:mafih aılıikadarlann 
kanunun cez~i hük0nılerini tat-. ı 
bike lüzum hısscttırmıyeceklerını 1 
zannetti"ini söylemiştir. 1 

Tm"3.letinizi yaparken 
Pudra altına daiına 

KREM 
PERTEV 

sürünüz. Pudrayı sımsıkı tu
tar ve akması.llA mani olur. 
Yajtlı ve yağsız olan tüp ve 

bulanlar, •imdi de (Resulü Ek
rem) Efendimizin şöylece tahli
line başlıyorlardı .. Hazreti (Mu
hammed), Mekkenin en asil b.r 
hanedanının evladı idi. Fakat 
bu· hanedan, asaleti nisbetinde 
fakir oldui!u için Hazreti (Mu
hammed} de, çocukluk ve gene
lik hayatını fakr ve zaruret i
cinde gecirmişti .. Ancak ŞU var 
ki, o, diğer fakirlere benzeme
miş .. Mütevazı bir hayat yaşa
makla beraber, en kiicük bir za
af ve tezellül eseri .ı;ıöstermemişti. 
Onun (Hatice) ile izdivacı, bu 
zenııin kadının servetinden isti- jii~!!!!!!~~~~~!!!~~!!!~ 
fade arzusuna atfedi1mişti. (Ri· 
salet) sıfatı ortaya çıktıi!ı za
man da buna, şöhret hırsı ma
nası verilmişti. Arabistanda, 
oek tabii görülen bir adet vardı. 
Servet sahibi olanlar ve kendi -
sinde. başka insanların fevkinde 
mümtazivet sıfatı bulunduğuna 
kani olanlar, da'ma halktan ay
rı ve yüksek bir derecede yaşar
lar .. Avamın hisleri ve vicdanları 
üzerinde saltanat sürmekten, bü- J 

yük bir zevk duyarlardı .. Halbuki,] 
ne (Hatice) nin büyük serveti .. 

vazoları vardır. 

(Arkası var) 

İmtiyaz sahibi ve Neşriyat Di
rektörü: E. İZZET. Basıldığı yer. 
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