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M. HİTLER, BİZİ İNGİLİZ DOSTLUGUNDAN 
VAZGEÇİRMEK İÇİN BİR PLAN HAZIRLADI 
Balkan antantına bir Alman dostu sokmak1İngiltere yardım komitesi 
icin Bulgarlar pakta girmiye teşvik edilecek •• ·ı· h • • Jd• , . mumessı ı şe rımıze ge ı 
Hitlerin yeni di~lomatik taarruzunungayesı ,-- ~ . -
balkal'.llar~!ki .1.~gi_l~z nüfuzunu kırmaktır Bulgaristan Yenı zelzeleler oluyor 
Harp, Kafkasyaya, gelecek mi? B a 1kan1 ardaki Alman 

Sol) ye~ Ruayo ilr ~'•.tteFilclerin harbe tutaımcıaı, ! ı • ı • t ı• rh t • ı d • 
Almonyonın fOAf ır'u are.(r•"' Je, Sovyetle~in ·~., e çı erıne a 1 a verı •ı 
flece Almony .. yıe hydoaı dolcunacak olan lıoyle bır 

moceıy ;~:~·~n~i,i<li~l "j;:::; t ~ 1 

Fransaya taarruz edeme~ler. 

Bütün k o m ş u 1 a r i 1 e 
daimi ve kuvvelli bir 

sulh istiyor 
1 İngilterede toplan~n pa
ra 15000 St0 rlini geçiyor 

BALKAN ANTANTI rONSE-

TiNiN iÇTiMAi A~.lU 1.E 

llbLENIYO.~ 

Sofya, 28 (A.A.) - Havas 
bildiriyor: 

Balkan ~tanlı Konseyinin 
yakında yapacağı Belgrat top
lantısı Sofyada büyük bir ala-
ka uyandırmaktadır. Sofya -
daki umumi düşünce Belgrat- ) 
ta görüı;ülecek bazı me:;elele-
rin Bulgaristanı yakından alii- 1 
kadar eden meseleler olacağı ( 1 
merkezinded:r. '( 

Zelzele !ela.ketıedelerl için 
İnıtil:iz yardım komitesi namına 
ııönderi!en General Deeds dün 
sabah.ki eksµrcsle <ıelırimize gel· 
mistir. 

Kızıl.av mümt'Ssi'leri tara!ın
dan Sirkeci istasyonunda istik -
bal o.unan General Deeds T<>
katlıvan oteline inmiştir. 

Misafir İngiliz Generali demiş• 
tir ki: 

- İnpiltıe:ede too'anan eşya -
!arın bir kısmı buırünlerde bu
raya ge:ecektir. Diğer bir kıs
mı da vapur'a kmirtı scvkoluu
ımustur. 

Ben bunların tıevzi ohınmalan 
i!nvle .nesgul olmak ü.erre şeh
rinize geldim. Ya.kında Gaston 
ismi~de bir 'trO!esör de buraya 
gel<.>cek tir. 

veneTal Deed$ 

Garp eeplıesinde, karşılıklı, 
•iısLahkem hatlara yerleşm.ş o
lan FranblZ - ln&iliz ve JUman 
.,,.duları, r;erçi harp etmiyorlar 
amma, mütema4iyen kaz.ma kıi
rek sallıyorlar, beton döküyor 
Ye mevcut tahkimatı takvıye e
dıyorlu. Diine kaılar 1 .,....yon 
insan zayiatı yenlikten sonra 
41ahı geçıleceği şuphelı addccıuen 
hu mustahkem hatlar, ilkbaha
ra kadar, bibbütüa ~e<ilmez, bır 
haı alacaklll'. Meaela l\laj.no ba ı
tını ele alalım. Bu bat, daha harp 
başlarken zırh ve betondan yenı 
)ur Çın seddi teşkil ettiği halde. 
aeıerberıiiıın ve harbin ilılııilc 
)ıuaber, 1''ransızlar, bu müsıah
kem hatim eksiklerini tamamla
mak, daha doj:rusu, daha ku v -
vctlı, daha emın, daha geçilmez 
hır hale koymak i(.a, büyük 
r;ayretıe.r sarfettiler; bir buçuk 
iır.ı ay evvel Majıoo hattının 
takvıycı;i işini bit~d.kler.ııi bıl-
4111'41ıler. Fransanın 5 mılyon ki-
41 sele%ber ettiği ve bunun 3 bu
(uk m.lyonunun cephede oıdu -
ğu söyleniyor. Müstemlekeler -
'1en ı:etirıldiği şüphesiz ola:. yiiz 
bıoıerce işçi ve amele ile beraber, 
hütüıa Fransız ordusu, bu tahki
mat için çalışmı~tır. 

llolanda ve Belçıkadan yapı
lacak taarruzların da mova11a
lr.ıyet ihtimalleri gün geçtıkçe 
azalmaktadır. Almanıar, müda • 
faa vasıtalarını giıtıkçe takviye 
eden bu memleketleri çığneseıcr 
b..le, mhayet Belçika • Fransa 
hududuna geldilueri zaman, yine 
l\lajino ballının denize kadar 
dayanan i.ı;tıbkiımlan!c, 191'.\.·18 
harbinden kalan've yenil~tiri -
len ;\loböj gıbi Fransız ınü~tah
kem mevkilerile karşılaı;acak -
!ardır. Fransız Genelkurmayı, 

Wl4 de Beıç.Jmdan baskıoa uğ
radıktan sonra, ayni bcliya bır 
daha maruz kalmamak için, 
Fransız - Belçika hududunu da, 
Fransız - Alman hududu gibi ge
,.lmez bir haıe getirmiştır. Beş 
aydanbcri, burada da mevcut 
daime usulü talıkimahnı muvak
kate usulü sahra tahkimatı Jle 

Balkan Antan!ıDın halen · 
Bulgaristanda bariz ~urette 
;!aha az endişe uvandırdıflı 
°Jir vak•adır. Bulgaristanda, ı 
'3alkan Antantı grubunun, bu
•ün, harici tehlikeluin tehdi-

i ~ di altında bulunan Balkan 
1 sulhünü müdafaa vaz'.fesi bu

lunduğu memnuniyetle kabul 
edilmektedir. 

(Arkası 3 üncü soııfada) 

\HALKEVLERI ISLAH EDiLiYOR 

Diğer taraftan, Majino hattı
nın gcrisıode, 1Ul8 e kadar Al
maoıarm elınde bulunan ve Al
aas - Lorenin Franııaya avdetin· 
den sonra Fransız.aruı eline ge
çen letz. ve Strllliburg ı:;ibi ıwi.s· 
tahkem mevkiler ile bunlar ara
sındaki tevkif tabycleri de Fran
sızlar içiıı ikinci bir müdafaa 
hauı teıııul eder. Yeni siper.u, 
tabyeler, ist.;ılciınlarla lakvıye 
eu .. u.gı muhal<l<ail'. bulunan bu 
!kıncı hattın arkasında, Fransa
nıo 1914 den 1918 e kadar ordu
sunun sağ cenahını muvaffakı
)'elıe istinat ettırdiği Belfor -
Lpıoal • Tul - V erdön gibi müs
tahkem mevkilerle bunlar ara
sınuaki tevkıf tabyeleri de üçiin
cıı bır mıidafaa hattı teııkiJ e
cier. Bu;tün üçUııcü müdafaa hat
tı dcuıguııız bu 1''ransız miislah
kem mevkileri, Alman GeMJ. 
kurmayını senelerce düşiindür>
nıu, ve yıldırmıştır. Meşhur Ge
neral Şiııfen Alman ordusııoun 
bu miısıabkem oıevkıler man -
zumesini yarıp geçemiyeceğini 
hcsaplıyarak Bclçıkadan ve şi -
nıah Fransodnn geniş bir çevir
nıe hareketi yapınağı düşünmüş 
ve lluyük Harbin başında Al -
inan ordııiarına kumanda eden 
General Moltke de, bu yoldan 
Fransaya taarruz etmişti; fakat 
becerememişti o başka. 

1914-18 harbinde Alman ordu
larıoı yalnız başıarına durduran 
bu Fransız müstahkem mevkile
l'inin önünde. şimdi, mütemadi 
~.ir hat hali.nele uzuıııp giden Ma· 
ııno hallı ile, esiri Alınan müs -
tahkem mevkileri de vardır. Ar
tık, Almanlar, bu beton ve zırh 
kaleleri hak ile yeksan edecek 
harikulade •ilahlara malik ol -
nıedıkça, muvaUakıyet ümidile 
'Fransız - Almaa bududundaa 

iyice takviye etmiştir. 
İsvi<reden gelecek bir Alman 

taarruzuna ve batıiı Alpıeruen 
viıki olacak bir İtalyan iıui ha
reket.ne karşı da, Bclfor'dan, 
Akdeniz kıyııanna kadar arazı
mn menaatınden de ist.Iade e
dııerek tahlr.ıınat yapumışlır. 

Hüliısa, sulh zamanında çok e
ııujı bir müdafaa hatlı vucudc 1 
gel.rmiş olan Fransa. harbin ha- '\' ; 
reketsiz geçen beş ayınd:ın da 
istifade ederek Fransız lıuduLa- j ' 
nnı, ~ü~ün memleket ~ukyas~n- Romanya Kralı Majeste Karol ."e \J'.eliaht M4el'in Soryet h1;1dud~n-
da, buyük ve modern hır sur ile daki Rumen kıtaatını teft~ ettıklen esnada alınmış bır resımlen .. 
çevirmiştir. Artık, dediğimiz gi- . · )" 1 b"t" · t 
bi, bu;ıün mevcut en ağır toplar- Amsterdam, 28 (A.A) - Roy- ruz, ıçı!' . uzum u u un !alıma 
dan çok daha ağır ve çok daha ter Berlıntle bıtaraf kaynaklar- verilrnı:.tu:· . .. 
kuvvetli silahlar icat edilip de dan öV-enildiği"e gö~, .. H~~Jer Soylendığıne gore, Balk~n ~-
Fransız tahkimatı kökünden bu· pek muhtemel ola::ak önımıuzde- tan'!! Konsqyinın <1.ıumı ıd~kı 
danmadıkçn Fransaya karşı, mu-

1 
kı hafla içinde, büyük bir d;plo- Belgrat topla~tısı ~·u~asebe:ıle, 

vaffakıye(Ji bir taarruz yapmak matik mukabil taarruzda bulu - B. Hitler, .aşagı~a~ı d?_rt hedefo 
ihtimali yoktur n!K!aktır. Berlinde yapılmış olan varılması ıçın butun nufuzunu ıs-

A • uk ·Alın 
1 

da, z· son hususi toplantıda Almanya- timali kararlaştırmıştır. Bu he-
. şagı Y arı, an ar . ıg- nın, Sofya, Begrat, A tina ve Bük- defler şunlardır: 

frıt haltını durmadan takvıye e- 1 .1 , b kaJb'l taa (Arkası 3 üncü sayfada) 
derek Almanyayı taarruzdan reş e çı erıne u mu ı r - . 
masun bir hale getirmişlerdir. 
BÖylcce, şimdilik, iki taraıın bır
bırine büyük taarruzlar yapma
sı ihlimali çok azalmıştır. '1'aar
nu edilmez değiı; edılir, fakat 
kanlı zayiattan sonra akim ka -
lır. Büyük Harpte Alman ordu
lannın ikinci başkumandanı Ge
neral Falkenhayn Fransızların 
Verdön müstahkem mevkıine 
karşı yaptığı taarruzlar. kanıı 
bir misal olorak ortadadır. O za· 
manki Vcrdön ile şimdiki Majıno 
veya Z.gfrit batlaTı arasında ise 
çok büyük fark \'ardır. 
Böyıcce iki tnrai da, çok ağır 

zayiatla akim kalması kuvvelle 
muhtemel bir harekete geçmek -
ten içtinap ederek harbi başka 
tara!lara, böyie asılmaz kalcle -
rin bulunmadığı mıntakalera 
nakletmek istiyorlar. Bu harekat 
için de, tU böıgcler ileri sürülü
yor: 

1 - Şimalde Skandinavyayı 
ele geçirmek, 

2 - Balkan\aTa taarrnz ederek 
Karedeniz.ı ve Ege denizine in
mek, 

3 - K..fknsyadan İran ve Irak 
(Arkası 3 üncü ııayfada) 

Balkan. antantı 
Cuma günü yapılacak 
toplantının 

• 
ruznamesı 

--------
Beri in Moskova mihverinin 
f aaligeti tehlikeli görülüyor 

Bükre•. 28 (A. A.) - Havas 
bildiriyor: 

Cuma ııünü Belgradda TürJd
..j.e, Yuanistan, Yugoslavya ve 
Romanya hariciye nazır laTinın iş.. 
tirakiy'e toplanacak olan Balkan 
Antantı konseyinin senelik içti- , 
nwıına B. Gafenko riyaset ede
cektir. 

Bu;gaüstan ve Macaristan, uek 

muhtemel olarak Belgrada husu
si müşahid ~~ndermiyeceklerdir. 
Fakat bu iki memleket, Belgrad
taki e~ileri vasıtasiv' e teması 
muhafaza evliyeceklerdir. • 
Konferansın ruznamesi, Mar

koviç - Gt.:rnko mülakatı esna
sında tesbit olunmuştur. Bu ruz
name. gizli tutu ·m~tadır. Fa-

ı.1.rkası 3 üncü sayfada) 

Resmi b:r müşahit gönder - 1 
memekle beraber, Bulgaris - •• 
tan, Belgrat:aki elçisi vasctasi- . on Ü m ÜZ deki yıl i Ç i R de 6 5 

.. (Arkası 3 
üneti saııfadal~ı H alkevi binası inşa edilecek 

Bulgar he ge f ı 1 Memıekc,tın;ıiz; n so:-val ~.aya· Cumhuriret Halk Partisi Genel 
tında ve kult ur alemınde muhım sekreterllii;inee ıı;eniş ve esaslı 

L d 
• , •' basao-ı:ıar temin etmis olan cHal- bir program vücude getirilmis-

On raya gıfı l kevıeri· nin inkisarı ve veni, mo- tir. 
dern binalara kavusmaları için (Arkası 5 inci saııjada) 

Sofya, 28 (A.A.) - Bulgar na
z1r.lar mecl:sinin bir kararı üze .. 
r:ne, Bulgar düyunu umumiyesi 
direktörü Molof, Bulgar istikraz
Jarının tnııiliz Mmilleci ı:e yeni 
=lıaşmalar akdetmek maksadi.e, 
Londraya hareket eylemiştir. 

- u gil ~-
(§) ~AYFA 

~bidin Daver. SelAml 
izzet Seıles, Erflekll 
general Kem a 1 Ko· 

çer, O aman Cemal 

Kayg:lı, Zlya Şakir, 

H•.nll Nuri, A. Şekip, 
Faik Bercmen ve Ad· 
nan Akın'ın yazılarile 

1 <CO<ClUJK 1 
Bilmece)er!mizde ikramiye ka-

zananların isimıerini 

bulacaksınız .• 

PEK YAKINDAI 

EV-l(4DIN-A'10DA 
sınunlarımızı neşre başlıyo-

ruz. Bu sütunlarda her kadı'.'>!. 
ve gene kızı a'fıkadar eden 
faydalı bilgiler bulacaksınız. 

İ K D A M' ıo Ev-Kadın-Moda 
&iıtunlarını her kadın ve genç 

kız zevkle takip edecektir • . 

Sovyet .ordusunun ta.;. 
arruzu netice vermedi 

Kızllordu yilzlerce zayiat verdi. 
3 Sovyet tayyaresi düştü 

!Finler halen 21 sınıf askeri 
isi/ah altında bulunduruyorlar 

Küçük bi1·· ftn karar.qahı .• 
• ... ~ .. " "a; · 

Helsinld: 28 (~ .. A.) - Finlan- f ,sinclf, düsıtı<!nın hileumlvı, bun. 
diva resmı .. tebl~.~ı: . • J 'dan ·e,vy~lk~ !{\iplere nazaran da-

Ladoga golunun şımall şarki- , .. tAr~Cs\ 3. ~ncii &aııfadaJ .. 
.. 

• 



llA\"FA - ! 1 K D A 111 

BOYOK TARiHT ROMAN : · a; ._.._. 

GE ffi:JDınlCEı ...... ' ... 
İstanbulda 

os A 
Yazan: M. Sami Karayel hasta/ananla-

t?Sultanahme t t e~ /Be şiklaşf a 
•1------1ı• 1bügük bir 

Sultan hanım da Şeyhini cariye
leriyle beraber karşılamıştı 

rın sayısı artlı . 
1 

Sıl.h:ye müdürleri icap 

yapılacal{ fd - yangın o. u 
Belediye sarayı 

Yangın üc ev yandı!C· 
tan sonra ~ c n :l üri.ıl d ü - Fazla hasta.anmış nefesini-

ze ihlıyacı varuuş de.. l 
- Baş US•wl~ Su.ıt.anım! .• De

dL 
Arap; Kürkünün etelderini top-• 

lıya:rak a.$&g1Ya ı.-:ıi. 'l'ekrar Şeyn ' 
efuıdinın l<arşı.>ına dııtilmiş•ı. 

Kurnaz Şev h; Ken<iisinı naza 
çek>yo.rdu. Suilanın ne buhran
ıar geçirdiğinin tarkmda idi. 

Fak..ı ; Her iMimale karşı gii?r 
devı ha.i feve. anda ve onun satı
rının tiiJtendı"i biır anda avla -
mak istiyordu. 

'l'ııım. sır...,,ı gelmişti Demek 
SuJıtan hanım duramıyordu. Ve 
duramaz hale gehnışti. 

Araba dönerE'h.: 
- Ağa haaelleıi muradınız 

ııoıodir?. 
Dıye hi'lap etti. 
Arap: ! 
~ Şeyh efendi hazretleri .. Sul-

tan hanım efendi ha:ı:retleri faz
laca rahatsızl=nı.ıslar n . f. sleri
ııize ihtiyac görürler .. Lütuf bu.
v.ursunla.r buyuruyorlar~ 

- ...... 
Şeyh efendi biraz mülahazaya 

dalar gibi oldu. Bir iki dakika 
daha tespih cekti Okudu, iitle
ı!ı .. 

Nihayet ağaya teveccüh ede • 
rek: 

- Pekala, ıtidelim.. Dedi. 
Şeyh olduğu yerden kalktı. 

Ve harem dairesine doğru yürü- 1 
me~e başladı. Sultan hanım, 
harem daL e•i kapısında he.Y"Can
ila cevap ookhyordu. 

Ya, Şeyh efendi gelmezse, ha
fi nice olacaktı. lmkan yok da
ha yirmi dort saat bekliyeınez
di. Kaı'bi a teş1er içinde yanı
yordu. 
R~h efendinin yavaş, yavaş 

ment.ıveruerden yukan çıktığını 
gördü. Heyecanla kalbi ~ 
fır4yacaktL 

Lİşlıe; İştiyak çekti~ ve gece
leri sabahlara kadar hwnmalı 
anlar yaşadığı manevi Şeyhi. ge
liyordu. 

Abdükadir efendi her vakitki 
gibi zinde ve taravettar idi. Gül 
k~ım ç&tmış. iri ve sehhar göz...! 
lerinı bir kurt gibi . parlatarak 

1 
önüne dikmiş, uzun ve levend 
yapılı müşekk~l vucudunu bir 
hevıkel gıbı havalandırmı:; siı:kın 1 
ve ahenkli bir slU'e. te yürüyor -
du. 

Niliaye-t; Harem kapısına gelen 
$eyh efendi,Y i, nöoetçi cariye.er 
karsılıyarak buytı. ediyorlardı. 

Sultan hanım da Şeyhini ca
riyeleriyle beraber karsılamış -
tL AbdüJlkadir efendi, Sultan 
h= dairesinden dışarı uğra -
mıs perisan bir halde görünce: 

- Su.tanım, neden rahatsız 
odunuz .. Lütuf buyurunuz, ke
rem eyl>eyın ı z .. 

Diyerek neıaket ve iltifat bu
~du. Lakin, yavas; yavaş yü _ 
ruvordu. 

$eyh efendide sabır kalmamış · 
gibivdi. 

Çak gecmeden Sultan dairesi
ne ~eçildi ve Sultanın od:.sına 
gırildi. 

Bu mahrem da!rew pac!isahtan 
başka kimse giremezdi. F 2kat; 
Şevh efendi ba irade! padışa h1 
serbest v-e hürdü. Ev'iyau 'iah
dan o 'an bu adam için destur 
yoktu. 

Can B:ıhşanın daircsl milnze-

eden t.:?dbirleri aldı vi ve kasrı hümayunnun en hü
cra bır ki)şesınde iai. lç içe ka
puı.ardan geçi.en bu daıreden Jıa.rıce hiç bir ses aksetmem.i. Son günlerde şehr'.m !zde has-
l'acıışalı, ızözde.;:iyle bu dairede ta.lananlar geçen aylara naza -
ci:inbuş evlerdi Bu seoep.e, bu ran artıruştır. 
ILW'e .tıususı bır sekıld<! yapı.J.mış- ı Havaların bozuk gitmesinden 
tı.. dclayı b;lhassa nez!e ve grıp 

.Şeyh efendi; odaya girdi. Ar- :,-a .. aıananıar fazladır. 
tık . verini be. eıruş t ı. lıır av k.e-. 1 Bazı semtlerde görülen cTifo• 
d.sİ gıoi yerini bu,du. Su.Jtan Ve cLekeli hümma> vak'aJ<:rma 
hanım taraiınL.n buyurunuz, so- karşı da Sıhhiye Müdürlüğli i
zune meydan vermeaen ye..ıcş- 1 cap ed,m tedbirleri a.mış t ır. cA
ti merikan tifüsü• ismi verilen b.r 

. Can. Bahşanın re-ngi soluk; nevi .veni hastal.ğın bazı ecnellıi 
J?L~.erı cınoı heyecanın verdıgi vapurlarından sirayet et :iği şüp 
r-ar ,akJ.ık.ıa d-01L1 idi. hesi üzer:ne ·bu hususta tedbir· 

Su'tarun kaıbı do:up boşalı • ler alınmıştır. 
yordu. li'ak.at; Bü ti.ın bunlara sa-
bep ne idı?.. zavaJı kız bır tu.r- Diğer taraftan belediye sıh -
lü . mana vereıruyordu. hat mlidürıüğü de şehrimizde 

Ikıde birde nem 'le miicad2le herhangi tir hastalığın siraye-
edı! or ve SOVle duşunüyoruu: tine meydan vermemek mak -

h;c Şeynıme karsı cır..,ı oır aşk sadile k2hvelerde, otellerde, han-
bal(.ıvaoıtll' miyun?.. !arda ve bekar odalarında sık sık 

U. Şeyh efendıyi tamamiy'e teftişler ve buralarda sıhhi tat-
manevi bir varlık. her ıurıü a- hirat ya -tırmaktad_r. B:rçok yer-1 
l.illten uzak bir i= k<ınlll ta- 1 lerd~ de' cTifo aşısı> tathık olun-/ 
nıvordu. .maktadır. 

Jiaı.a; Bir çok kereler düşün- ! 
ceıerının köliı:mğü karşısında ~-
hıcap duvuyor. nefsiyle mucade.e B EL~ D 1 Y ~ 
edivordu. ! 

Faka•; E'inde ohnıyan bir kud- Yeni kurubcak pozar 
'ret; Her ne<.ense onLı daha ziya- erleri 
de Şeyh efondısıne şehevi bit su- Y 

Birkaç ş~hrin Bele
diye ~arayı pla'lları 

tetkik edildi 
Sultanahmette in~a edile • ı 

cek olan yeni •Belediye sara- ( 
Yı> için BeTlın, Paris ve Stolv ı 
holm bcıed.iyelerınden gefr •· ı 
len cBeleıLye Sarayları• p'/,,Jı
lan üz.erinde yapılan tJ...ik-

,\ ler ikmal olunmuştur. ) 
( Şimdi; bu pliinlann c!ahili 
teşkilatı tetkik olunPTak ve 
biı.hass:ı Türk ta= mimarisi
ne intibak ettirilerek b'r ·Mü
sabaka şartnamesi. haır.u-ian
maktadrr. 

Bu müsabaka önümüzdeki 
Py içinde açılara1<tır. En gü
zel ve uvgun •Belediye sara- ' 

( Yı• projesini vücude getiren 1 
ve k-ızanan m?mar~ heledive 

' reislifr'nce para mükafatı ve
rilecekt:r. 

1 • 
D •i':er taTaftan Sul':ınahmct-

teki yeni saray mevkiinde is· İ 
tfmlak mu?mele!eri faaliyetle , 
yürı1mektedir. İstimlak i~i ik-

, mal ohmdttktan sol'ra bina ve . 
( dükld'ınların yıkılmasına sür- ( 

atle bcşlanacaktır. (( 

mk ve muhtelif yeTlerde bu - 1 
lun:ın 1rkmil belediye şnbele- 'ı 

rette bağlıyordu. 
Can Bahşa; Şeyhi oturduğu hal,. 

de ayakta dtıruyo.du. Abdüıka
dir _efehdi; OtLırduğu yude bir 
an ıçın okudu üfledi. Etrafa 
nefesler sa.ıdı. İşini bitirmiş bir 
adam tavrıyJe, Su.tanına tevec

Belediye reisliği ~ehrimizin 
ımunteıif yerıenndeki tekmıl 
•r-azaryerlerı• iç.n yeni ve eoas• 
lı bır •talimatname.. hanrla -
maktad.r. 

•Beiediye Sarayı• inşaatı il 
bittikten sonra d• halen dağı- ) 

1 
ri burada bir araya toplana-
caktır. , 
~ ., 

cühle: 

- Su.ltıanım, inayet buyuru • 
nuz .. Oturunuz .. Dedi 

ÜNıVER<;ITE 

bı.:g~nkü Kc;.nfer-ans 
Bugün saat 18 de tl'niv~te 

konferans salonunda pr ofe.sör 
Hiımic Na:fiz Paıırir tarafından 
Anadoluda vukua gelen zelzEle 
hakkında bir lr.onferans verile
cektir_ 

Evvelki gece sabaha karşı sa
at 3 de Beşıktaşta lJzuncaova cad 
de5'nde Gazı sokağında tramvay 
i<;çiıerinden Hamdinin evi.Ildetı 
buyük b:r yangın çıkmışt.r. 

Neticede yandaki 8 ve lO nu
maralı Receple Bayan Hacere 
ait Olan evlerde tamamen yan
dık:an so.cra ateş söndürülmüş
tür. 

a evi yakan bu yangının yatar
ken üs. ü açık bırakııan bir man
gaıcian sıcrayan kıv _lc!mıaruan 
zuhur ettigi anıaşı.mışllr. 

. MÜTEFERRiıt 

1 Dün Avrupadan gelen 'er 

1 
,Milletler Cemiyeti mesai bü- t 

rosu• ~eh B. MuKa.m Osrr.an cııin 

1
1 sa cahkı ekspresle Cenevreden 
şehnmıze gelmi•t :r. 

Dünkü konvansiyonel trenile 
de Aimanyacian bır makine sa
nayıi firmast mümessili ve Zon
ııu .ciak kömür havzamızda vaz .
le görüp çııJışacak oi.an Bclç.i.ıı.a
L ı,.r ınaa.en munend->i de şehri- · 
mize gelmişlerdir. 

ls .. af cc:mıy'"t.erinde yeni I 
tedbirler alın . yor 

Şehrimizdeki esnaf cCTllİyet -
Ie-rı umuımi heyet topı.an.wJ.&rına 
ka~.$1 gosı..eriı.+en a1ak&.:;1z...ıgın ıza
ie.:i... ı.Ç ill~ e,,uaf cemiye:ı.ı..ı... r.u.e aa
ha Lz>a bag.ıyacaı< o.an y~ru k.-
;ıir .er aJ.ı.runa.>ı karaı:.aştırı..lmış· 
tır. 

Lu meyanda azalara yardım 
fa<.u}e ı .l(eru;.e.J,c=. ve ,.. o...1-
ma ı,1erııı.e Ut:! e.iu...llJJll.ı.; cı. vı;rı.-
lı.~;,.u. . 

Uı..nkü r.f::rans _Can Bahsa; Göz· erini Şeyhine ı' 
dık.miş. hararetl.r dudaklarını J(er
mış, kendisinden geçmiş bir h.ıı.:- ı 
de dııya, doya Şevhini sey"edi
yord~. 

.l\.bd.ülkadir dandi. sualini tek
rarladı: 

- Sul'tanım, ina;vet buyurunuz .. 
Oturunuz.. 

. Nilla_yet; Kızın ::klı ba'1na gel
d1. lli ad.im lli. •• edi. Şeyh, nin 
ellerini lıarare•..i elleri ı~ıne 

Gerek aJ.ışveriş inzibatı ve ge
rek sıhhi şartlar bakınılar .nda!? 
tekmil •Pazaryerleı:i. ni ve bu
ralardaki sey) tır satıcılarla rnar 
halli dükkancılar\ zapt ve rapt 
aıtına alacak olan bu yeni ve 
mühim talimatname pek yakın
cia ş.ehlr mtclis.ııe .sev.;.o~acak· 
tır. 

Sebze ve meyv3 heli 
is a!ı edilecek 

B undım başka tl' niversıtenin. 
lıer VIi Urt'.p ettfi{i hzf:al k knn-[ 
fEra.ns se:iler'..ı:e d.e devanı edi
lcce ve önüımüzdelri sa:Iı günü ı 

Şelı.riıniz setze ve meyva h,.._ saat 11 de a.-,ı:ı.i ""1o<:da bütiin fi-
li esa.s..ı hir ~e.lı;ılde rslahı için nivers1te tarelıesiı:e !Jı.:.ısa t Fa-
b.zzat meşgul oluı vali ve be- kültesi ıı.mfesôr!Erinden em A-

Dü.n saat 15,3.0 da tl . .r 1 

Ha....a..eVlu.L.e l:-r.'li!var.to~ a~uıl
L}e mutena.s.;ısı dük .ar i:ök : Kö
ıoli ı.ı tara.Lııdan <Cacu=da ve
rtu..e u.r..:;ı. Aaru.nm.a. t.eu-o.ı.r ... erı. 
tt-t vzu111 bı.r lwııfeıramı venlm.İ!j 
v~ ı<.aı.abauk •i::ir baık kiiUesi ta
ra! .nC:an taki_. c cLlmi;;tir. 

S.,nayıci.ere mohsus 
kc nferan.:lar 

alarak öptü. 1 
. AbdüJ<aclir efendi, fır:attan is- [ 

tifad<! etmesını bılen bir canavar
dı. Bu bal karşısında dru-haJ 
elle, iyle Su..tanını tutarak dı.ı;i~ 
nin dibine oturttu. 

Can Ea~a · beyhuş bir hale 
ıre'm.işti. Şeyhın sert ve asabi 
eLeri onu, daha Iaz.ia heyecana 
dü ,Jrmüştü. 

Seyh, Sultanın ellerini bırak
mıvordu. FıSJ dar gıoı sordu: 

- Ne var canım?- hcwr ü
%üntün?H 
- ....... 

Can Buhsa; Hıçkıra hıı;kıra a~
lamıya baş!am,stı. Kız. kendi
ni zaptedemiyordu. Katbi dolu 
idi. 

Abdü'kadir efendi, Sultanın 
t3;1" kıvamına Pe, di~ini görmüş
tu. Elle'1ylc sevgilisinin göz 
Y rıru sildi ve: 

- Sultaı.um, neye bu kadar 
asabi...<iniz,. 

- ..... . 
- Asabınız bozulmuş?_ - ..... . 
- Anlıyorum beni beş vakit 

müra.kabe'!cn ıızak . aştı:rmışsmız? 
(Ar kası var) 

.IEdıye reisınıiz Ll.tfi K rdar şeh- vus!.u.rva scısyal yardım nazın 
r..m.izde hayatı ucu:W.tmak i.çın Dr. J . Dobre shcr,ı:e.r t=fmdan 
hflı iıcı:et.erinde yeniden ve ml1- ·Devletç:JJr. meselerl• n:.evzu -
hinı miktarda ıenziıat yapmak i- lu bir kocl=ns ver:lecektir. 
ç_n de tetkiklerde bulunmak ta· Buı:frnkii kon!eran..:tan halkta 
nır. Muh.e.J.f: gıda n::aıiaeı.eıi ve i<tifade edııhilceck.Lr. G..riş oer-
meyvc.erin tar.fe1erinde yapıla- i besttir. 
cu cıan bu te~i m yüzc.2 25- Ul.Jciag- l ay :k tenez2Chü 
5V ar1L>ında olacagı anl~ııu:.ak
taclır. 

L lf.1AU ---
Yeni l!;kenderun !imanı 
İskenderun ve Mersın liman

larıncia tetkikler yapan ve Evvel
ki gün şehrimize avdet eden l.'
manlar umum müdürü Raufi 
Manyas tetkikleri hakkrnda !ıir 
rapor hazırlamak.ı:d.r. 

Bu rapor yakında vekalete gön 
derilecekta-. 

Yeni İskenderun limanının in
şaa·tına haz.randan it'. baren baş
la r.<. caktır. Btırada müteaddü bü
yük ve modern antrepolar da 
yapılacaktır. 

•İskenderun limanı• yeni in
şı;a,t ~it:iklen sonra cenup ş:e
h:.r.erımızın .naş limanı. ola _ 
c:ıktir. 

Üniversiteliler:n mu~t olan 
kayak tenuzühü bu sette Do
çent Ot'. -Orhan Okyay'ın başkan
lığı altında sömestr ,aLl.ncie ya
pJOR~ktrr. Seyahate profesör ve 

, talebeden kalabalık bir gn;;p iş
tirak edecektir. 

POLıs 

Küçük bir h!rsız yakalandı 
Bulgaristanlı ve 15 yaşında hı

rahim isminc.e bir çocuk Beşik
taştş, İsmet isminde bir kadının 
evine gırerek pallo ve çamaşır 
çaldıj!'ı iç.n yal.alanm~tır. 

Çaıdıi(ı paltoyu s.rtıı:a g;yip 
civardaki bir arsada uyurken ya
kalanan İbrahim bu bırs:ız.iıj!'ı ü
şüdü,ilü için yap ığmı söyle~ 
t.r. Kenaisi dün müddeiı:ııı:numi
lii(e verilerek tevkif olunmuş -
tur. 

nuıı e ekleri, bozgunun kanlı ı 
youarınaa siiriir.e.e.il.Li. 

3a:nayi mek:ebı muuıılannm 
te.;..ıı. et ı.k.ıeri ceıniy.-~ .ııerek t.a
leb.:.ıerin gerekse saı:a.yi erbabı
ru.n mesleki biıııilerini artırır.ak 
eaveslıe bir seri konferanslar teı:
t.p e.ml.ş,ir. ı şui;a,tan ıtibaren 
~.acak konferanslar 31 ma
)1"a kadar her halta Eminönü 
Ha.k.evi salonı.tnda ver.J.ecek -
tir. 

t. c OMI 

Sapanca c'mac•lannı:ı 
is'ahı 

Sapanca elmalıklanmn ıslahı 
ve inkişafı için Z.raat Vekaletin
ce alınmış bulunan tedbirler cüm 
lesinden olarak Sapanca elma
lıklannda geniş bir fenni temiz
leme hareketi başlamış.ır. Bu iş
ler z-:rat mildüriyetince haz_rla
nan bir J?TOgram d-airesinde Ari
fiye elma istasyonundaki kursta 
yetiş,irilmış bulunan 30 usta a
mele tarafından ve teknik me
murl:a.rının nezareUeri altında ya
p.ıimAk.adır . . 

lhracaiçı ların iı::ongresi 

1 y.;.:; ~MiLE ZOLA Çaoiran: SELAMI iZZET !f 
-- - - - -- l 

.. Gece .vansı olmu;;, Moris gözü
nu yı.;mmamu; tı. Çadır r.da, ateş· 
ı: bır uykLs: zluk ve kfıtus ic;-n
<ıe çırpınıyordu. r:ihdyei. rüz -
garlı so{(u]ı. hava çıktı, kurtul· 
du. Raha lladı. 

Moris karanlıkta ürperdi ve 
büyük vazıfesini idrak etti. Ef
sanevi zaferlerin ümio;i!e yaşa
mak sırası de~ildi. Veraüne yü
rÜ"ÜŞ, ö.ume yürüyüş demekti; 
mademki ölmek JaZlmd.ı, ö:.ecek.
ti. 

-4-

Balıl,esin mebusu Mazhar Ak
pınarııı başk. ı :ığında toplanan 
Türkiye ihracatçılar cemıye i 
kongresi ruznamesinde bulunan 
rr.esclelerin müzakeresini ve ka
rara bağlanmas_nı müteakip me
sa»ine nihayet verirken başta 
Cümhur Reisi İsmet İnönü oldu
ğu halde büyıiklerimize karşı say/ 
gı ve sevg.lerini bir defa daha I 
teyit eykmişt .r. 

-· o. 26 "' 
imparator f:areket sırasında [ 

e~erjı sartede.m:y~n hayalpereır: 
bır adamdı. ·Gorunu:ıte cesur görü ' 
nüyordu, tehlikeden korkusu 
yoktu, fakat hadiseler karşısın
da şa~alamış, felce uğram.ş, ka
dere boyun eğmişti. 

Aksam vokl.aır.adan sonra, or
du yer.nde ani bır telfış belirdi, 
subaylar lroşuyorlar, er .esi sa
bah be•te hareket ec:ileccı(i için, 
buna dair emir dağıltıyorlardı. 

Moris bir kere daha hayret et
ti, gene endişeye düştü. Haber 
almıştı. Paris üzerine çekilmi -
yorlar, Verdüne yürüyorlard~ ı 
Bazene karşı gıJ ıyorlardı D -
}aşan şay ın a re Bazen I 
4e.ijıı'af g.m:,,.,., ru:'ate h.uuı.an-

dığıru bildiriyordu. Moris Pro9-
puı hat•r.adı. Bellı:ı de bu tel
grafın bir suretini ge irmişler
dı. Kralıvet kurtarmağa inat e
den, İmparatorun Par:Se avde
tinden tPdehhüş eden. Mak-Ma
honner ır litemadi tereddüdünü 
gören İmpar-.. toriçe ile kab:ne -
n_n siızü o uyordu de:ırek, or
du, her ne pahasına olursa ol -
sun ileri sevkedilecekti 

Ve_ bu zavallı, .biçare İmpara
tor, lmparatorluk için.de yeri 
kalmıy an adam, füzumsuz bir pa
ket gibi, orduları ıarafından ora
dan oraya taşınacak, mubı.fı.z
larile, atları arabal arik, gümüş 
scfra taknnları, şarap.'•rı şr 
panyaları ile ~lünç olacak an 
.işlemeli impara•orh;..t ıııantosıı-

G<ikyüzu kara bulu'larla örtü
lü idi. Gece z.Lri karanlıktı. Bu 
kararJ.kla, yüz bin kişinin nc.:e-
si duyuluyordu. Mor:sın ıııkınlı
sı geçli. ya '.:ında binlerce,,"i ebedi 
u•·l<Uva va aeak bu uykı.daki 
yüz bin kişiye karşı b :r kardeş 
muhabbeti duydu. II•psi de sert 
in.sanlardı doğrusu! Dısiplin ne
dir b:lmiyorlard" calıyorlar, içi- j 
yorlardı fakat milletin :nh;zamı . 
ı;rtasında çok azap çekmişlerdi. 
.:>ıvastopol ve Soiferino kahra
manlar : pek azdı; içinde bulun
dukları ı<enç kıt'alar uzun da • 
yan.mağa mütehammil değiIJC'l'
di. Alelacele toplanan bu dört 
kolordu, ümi sizEj!in kurduğu 
orduydu; kaderin h 'ddetli cilve
sini yenebilmek için feda edile
cek olan sürüydü. Sonuna kadar 
ç:Jesini ~ekecek, işlenen hatala
rw ktfaretiıti .kan:ile ödivecekt!. 

23 Ağus!os salı .l[iinü, sabah 
altıcia yola çıktııar. Şalon ordu
sunun yüz bm kış.sı dep·rend~ ve 
muazzam bir sel halinde akı.. Bir 
an bir kül teşkil eden bu insan 
küır.esi nihayet seyrini takip e
den nehır haline gelmişti. Ak
şamdanberi dolaşan şayialara 
rağmen, birçokları ric'at yolunu 
takip e.mediklerini görüp şaşa
ladılar; srrtlarını Parise verm:ş
!erdi, meçhule, doğuya doğru yü
rüyorlardı. 

Sabah saat beşte 7 kolordunun 
hala fişeği yoktu. İki ııünden
beri topçular Mr tz'den gelen cep. 
hane ve eşya ile dolu is tasyon • 
dan malzeme ve at naklede ede 
harap olmusfarJı. Nihayet son 
d "P-ihna fi.şek yüklü .;a;::onlar 
bultındu. 

(Arkası var J 

Kayseri çocuk e.>irgeme 
kurumu kongresi 

Kayseri, 28 (A.A.) - Çocuk E
sirgeme Kurumu Kavseri şube
si dün valinin iştirakile yıllık 
kongresini aktetmiştir. 

Kongre, geçen yıl çalışmaları
na ait ra Jru ve yeni bü.ceyi tet· 
kik eylemi• ve ~ehrimizde kuru
lan sanayide kadınlarımızın işti

r k derecesini nazarı d!kkate al:
narak bu kadınların çocukları • 
nı koruması için 200 çocuk iııtih
sa edecek bir kreş tesisine karar 
vermiştir. 

Şark ve 
Büyük babam. '.>'aşlıca m ta

sarrıf ve kumandanı idi Bunwı 
biT de efsanesi vardır: Abdülha
m. t tahta çıktığının ertesi aünü 
mcktchl haı:biyeyi gezmiş. 'Gö -
züne kapı boylu, geniş omuzlu, 
bıyıklarının ucu kulaklarına va· 
ran b.r zabit U;şmiş ve sormuş: 
•Bu kimdir?. cevap vernıişl•r: 
cKoloııyah Süleyman Bey, fran
sı_zca hocası ...• Kapı gıbi boy, uç
ları kulaklara de.len posbıyık. 
fransızcıı- Abdulhaınit ertesi 
gün mektebi harbiye fransızca 
muall.mini Taşl.ıcııya kumandan 
tayın elDlış.,, CJ devirkrde 'l'aş-

1.ca baumn Fızanınıiall farks.z 
bir yer. Abdülhamit tahta çık -
tıı;ı ~n 'ıaşlıcayı boylıyaıı bü
l '"' bal>am l>uleyman il.aı<..lu .l:'a
şa Sedes Aboulhamıt tahttan in
<L.kıen sonra lstanbula gelebıldi. 

'.l'aşlıcaya g.ttığını zamau sekiz 
dokuz ygşınnaydun. Kah yaysız 
\ agonlarwı, kalı yaylı a.rabalar
da yolculuk ederek; kiıh isli han
lar~a, kah eşr<ftan birinin evin
de konaklıyarak hütiin Rwneli
yi geçt,m, Avustu.ya - l\lal!lllis-
1.an hududundaki laşlıca kasa -
basına geldim. 

İs(aııbnldon Taşlıca yolculuğu 1 
b:r ay sürmü4tii. Akşam beıri Jı.u-ı 
cağma alan biiyük babam: u).I; a
sıl, yolculuk rahat geçti mi!• di- 1 
ye- sorduğu :ınman vc.rcc k cc -
vap bulaına:ııdım. Yol gönnemiş· 
tim. yoltl :- n ge'l'> ı ~m'..şt; •n ki. .. 
Dem:ryoJundaıı snnra, ya yarı ba
tak tarlalardan, ya yan kayalık 
yerlerden, patik?lardan geçerek 
Taşlı raya varmıştık. 
Akşam, lıü liin Rum elinin ak· 

şaml:ırr g;.ı,;, h:ıziıt ha7.İn (öklü. 
Çok kere f lillcri t'i en petrol 
lambalau yandı. ller yerde el 

• 
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ayak eek.ildi. Her yaru derin biı 
sessizlik kapladı. 

Ertesi sabah horozların hovllI'
da naitmesi, atların kıvrak k.ş
aemesıle uvandım. Evden ~ • 
fun. iter ta,,.af. ayağımı b;ostı• 
j!ım her yer taş, toprak ve b,a. 
taktı... GözleTimin önüne,. uç .. 
S117. ~ucaksıs se.ı:ilea arazi hoıı ve 
çıplaktı. 

* Bir akşam büyük babam an -
neme: •Seıimiyi giydir dedi, 
karşıya ziyafete gideceğim, onu. 
da gÖlüreyim• hen clh.selellml 
g.ydını, büyük babam büyük Ü• 
n.for~asını kuşandı, nişanlarını 
taktı. Arabaya lıindık. K&nıılık 
çakıllı kayalıklardP, sallana sal
lana ilerlemiye başladık_ Birden.,• 
bıre gözlezim nurlandı, araba 
bir pamuk yığını üstünde yol a
lıyonııuş gibi &uTu\du. Etrafıma 
baktım. Geniş, diiz. kna bir yol
da idik artık. İki yanımız ağaç 
ve ışıktı. Bu ışıklı ~·olda hiç stl
lanmadan, sarsılnıadan gıidiyor
d11k ... Ağa~ları; · ötelerinde ge• 
ne ağeçl:rr göriilıiyer, ağaçlat'ıı&. 
aralarındaki küçük. şirin, beyaz 
evlerin rıencerel eriılden parlak 
ışıklar süziilüyOTdu. Şaşaladığı
mı gören büyük baham gülüm· 
silyordlL •Burası neresi?:ıı d~c:.i· 
ğin1 zaman: t: I:urası Avusturya .. 
MacaTisfan. dedi. 

* Şark ve garp dendiği zaman, 
şark ile ga!'bin tarifi yapıldı~ 
zaman~ hafızaın harekete gcliı. 
Talıea .vı hatırlarım. Gözlerimiıı 
önüne karanlık, ıssız, yolsuz Rur 
meli ve ayduılLlt, ağPclı, dümrlüz 
yollu Avus*urya . MacarislanıL 
küçücük köyü gel!r. 

SELAA-fi İZZET SEDES 

Apalt bu- 11mar müdürlüğü 
-
izzet 
~ün de~nedi1iyor 3 kısma ayrılıyor 

Cenazesi esnaf hasta
nesinden ka:dınlacak 

Basın Birli!i> 1stanbut Mınta
kım Reisliğinden: 

Basın ailesi ı?enc bir uzvumı 
kavbetınekle müteessirdir. İzzet 
Muhittin Aoak, Türk gazıefıecili.. 
ğini en ivi vasıf1arLe en i.eri bir 
ist.ikba.le götürmek. mesaimize 
kuvve!li bir istidat inkişafı ile ve 
büıtiin mevcudiyeti'e iştirak eden 
bir arkaıiaşmıızdı. Kendisine rah
met diler, ailesine ve Basın men
sulllıa.ın.a taziyetlerimizi bildirir
ken, a.T kadaoJw-ıınızda:n bugün 
cenaze meras:im.inde bulunmala
rını rica ediyoruz. 

Cenaze, Cağaıoğhmda Esnaf 
Cemiyeferi hastahanesindon sa
at 11 de kaldm.acak.. Be.va.zıt ca
miinde namazı kılındıktan son
ra Eyüpteki ai.le me-zarlığına na.
kil ve defnolunacaktır. 

Yeniden birçok memur 
ve müte.hasHs a,ınacak 

Yeni yıl bütı;es:Ie lı~zı daire
lerın geı.~J.e,ue~ı.:.g .. ni yazmış .. 
tık. 

tıu meyanda belediye imar. ik· 
tısa.t ve teıı i ... ! .... rı milaürıUKıer..ı.

nin ae esa.>u oır şekıme ı:ıuyı.:.!. 
tweceıl.i an. a.şıı.ııış.ır. 

Ezcurr.ıe ım~r mıw.ürlüğü .Şe. 
hircilik•, clVluan;.e ... a~• Ve c'}Q.t
·b...ka.., proje. kısıınıarı tamaruııe 
üç şubeye ayrılacak. .. r. 

Bu yeni btırolara yeni yıl bele
di,ye bütçesUe müte:ırid.t me -
mtırlar, mühendisler ve fen me
murları alınacaklardır. 

Şeh.ı:irnrzde •Muli korunma• 
kanunun tatbikatı Le de meşgul 
olacak olan .Belediye ıktısat mü
dürüğü> nün de vazüeleri ço
gaup ehemmiyeUeşeceğ.nden tev 
si edilecek olan bu müdürlük 
kadros:le fen işleri müdürlüğii 
teşkilatı da yeni elemanlarla ve 
genç memurlarla takviye oluna
caklardır. Sıhhat işleri teşkila
tı da ayr.ca büyültülecektir. 

"S· ., ı;- ':~1'~·-T-. . . .... . - . . -. . -~ti 
. "·~ . . ~ .&~ ~'ti 

f • -· ·.G ~.:-". 1 , -~·-- ,- ~ • .....,. • . - ·2 
~:· .. , ' - , . - . ; . . . -

NE l\IÜTilİŞ 

l.lUVAFFAKIYET 

Garp cephCSİJldek.i sükılnet. 
ılisayış, int~zam ve inzibat iç&U.• 
de bir tüfok palladı mı. mese
le oluyor. Dün ılc Alman • 
Fraııını: topları bırkaç kuşı
Wdı mermı atmışlar. Aman e• 
fendim. gazetelerde bir gü • 
rültudür gidiyor: 

- Garp cephesinde toı;çı 
düellosu oldu. 

Ne müthiş muvaffakıyet de
ğ:t mi?. Mesdcyi Nanemolla 
ile konuşuyarduk da bana kii
çük b:r hikaye anlattı: 

- Osmanlı İmparatorluğu -
ınun haşmetiiı. devıd~rınde 
Vudin valısi bir paşa akşam • 
cılık edermiş. Rakı kadehiııl 
kaldırıp da ağzına bo~alttı mı, 

Vudin'dcn tA Tun,a boyuna ka
dar dizilen neferler b:Cibirl..
rinc seslenir: •Paşam atlı!> 
diye bağmr ve en son nefer 
de topçuya bağırır ve ;~aret 
bekli:ven topçu kuru sıkı hır 
patlatırmış. Ve.. Bu surello 
Paşanuı attığı bir kadeh rakı 
topla bütün metbıı\aTa il.in e
dilir ve izharı meserrcl olu
nurmuş! 

Şimdi de garp rephesi böy. 
le oldu. MuhArehe değ'!, ke
yif ediliyor ve tek mermi pat-

!ayınca da bütün dünvnva il•n 
ediliyor. Ne nıes~n~t dv 1 
r.ıl?.. b .. 

TAZE 

HABER 

Anadolu /o.jansı h:nl harıl 
haber veriyor: 

- Polonya devletinin hülüıı 
mallan müsadere edildi. 

Bizim Nanemolla ile konu • 
ıuyorduk da: 

- Yahu ne zahmet bu? Po
lonya müsadere edildikten s.~n 
ra, devlet malının lakırdısı 1111 

olu~ .. 
Dedi, ilave etti: 
- Bak şu Ajansa neicr!o 

uğraşıyor?. 

GAZ l 

}{ÖPRÜSÜ 

, Biz sevgi!: bekliyen aşı•· ııl· 
bi Gazi köpriisünün nakil \ a. 
sıtalarına açrlınasını bekler
ken bakın şu Salii.hadd:n Gün. 
göre köprüyü nasıl tar.f cdi • 
yor: 

• - Daha açılmadan kan
lıurlaşan ve iki büklüm olun 
löprü!• 

Desenize yine 
mahsere kaldı! 

vusletimİ'.& 
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Almanya petrole susamıştır u il Üdeba ve şüeramıza 

Ronıanya petrol ihracatı hakkın- Nuruıı~i:t!~~~~işinala· ------
d • • ı • 

1 
• • • t d • yına kaçıyor, hem zannedersem, a ıngı ız e çısıne temına ver ı ~:;ts~~::1~~ğ~ei~~s:~!~ 

ya çıkan bütün eserleri, tamanıi-
j le okumıya vakit bulamıyor. 0-

Tıeşekk .. , t kt l t ol ç b la y n nun için ben diyorum ki, tıpkı 

Bu susuzluğunu gideremezse çölde susuz 
kalan bir yolcunun akıbetine uğraması 
mukadderdir 

u e me e a an pe r em er futbol antrenörü, bahçe mille -

k • / ~ • b .. .. hassısı filan gibi Avrupadan, 
omıser ig"' inin vazi esı çarşam a gunu şöyle, gayet usla ve tanı bitaraf 

bir edebi müııakkit getirsek na· 
Yazan: Abidin Daver 

Bukreş, 28 (A.A.) - Milli iktı
•at nazm, en mühim petrol şir
ketlerinin milır.essilleri ile gö
rüşmüş ve kendilerine teşekkül 
e"ırnekte olan ve faaliyeti Roman
Yada bulunan bütün netrol şir
ket müesseselerine şamil olacak 
olan_ umum petrol komiserliği -
nin mahiyeti ve maksatan hak
kında malıimat vermiştir. 

Nazır, bundan sonra İn°ı(ilte
renin Bükreş elçisini kabul et-

mlştlr. Diplomatik mahfellere ge
len :rnelfunata göre Rumen ikti
sat nazın Romar.yanın petrol 
ihracı hususunda ecnebi memle
ketlere karşı giristiği taahhüt -
ler hakkında sefire malümat ver-
miş ve hiçbir ecnebi memleke -
tin mualıedelerle tesbit edilen 
miktardan fazla petrol talep et
mediğine dair sefire teminat ver
miştir. 

(skandinavya memleket
lerinin vaziyeti tehlikeli ! 
Garp cephesinde hiç bir hadise ·yok 

Paris, 28 (A. A.) - Buz'arın 
eözülmesi, kari.arın erimesi V'C 
t>unun neticesinde her tarafın 
tamurlu ha'i, cephecle her türlü 
harekatı fe:ce uilTatmış olduğu 
J{ibi semanm .vağınur bulutl.a-rı 
ile k.apa..ı buhınması da her iki 
taraftan tayyare faaliyetine ma
Di t~kil etmektedic. Oephede.ki 
sükıin, mutlaktır. 

Londra, 28 (A. A.) - Sunday 
~onic'.e yazıvor: 

Simdiye kadar; Alman strate
jisinin esasını teşkil eden hattı 
hareket, Ho:anda ve Belçikaya, 
lskandin.avyaya ve Balkanlara, 
biribiri ardına ve birbirini mü-

Fin - Sovyet 
(Baş tarafı 1 inci sayfada) 

ha zayıf olmuştur. Fakat, buna 
rai{Inen düşman yine yüz'.erce 
taviat vermiştir. 

Aittojoki mıntakasında karşı • 
lıklı keşıf kolu faaliyeti k<ıyde
dilmiş ve bazı yerlerde topçıı 
ateoi açı.ımı:;tır. 

llomantside Finlandiya kıtaları,' 
düsm.anın o' dukc;a zayıf bir hü
cumunu tardetmistir. 

Hava faali"eti esnasında düş
manın üç tayyaresi düşürülmüş
tür. 

Helsinki. 28 (A. A.) - 1898 do
~lul:a.r, siliih altına çagrl.Jmış
tır. Bunlar, 2 <ubatta şubel~e 
11nüraoaaıt edecek'erdir. Bu suret
Je 21 sınıf silah altına arırunış 
bulunmaktadır. Askerlerin ka
yak levazımı ve kayak avakka
bıları ile müracaatları bi'.diril
lnektedir. 

Bulgaristan 
sulh istiyor 

(Baş tarafı 1 incide) 
k müzakerelerden muntazam 
surette haberdar tutulacaktır. 

Bulgaristanın komşuları ile 
mevcut münasebetleri, pek az 
zaman bugünkü kadar iyi ol
muştur. 

Birkaç gün evvel, Bulgar -
Yugoslav paktının üçüncü yıl 
dönümü münasebetıle, iki hü
kumet rei..>i ve ;ki memleket 
matbuatı, iki kardeş milleti 
ilıirbirine bağlayan dostluğu 
tebarüz ett:rmişlerdir. 

Bulı:aristaıı ile Türkil'e ara
Slllda da İhmal, budutlııki kı
taların karşılıklı oıarak geri 
alınması \'C son z.aınanlarda 
Sofya'da Kral Boris, Ba~vekil 
liöscivanof \'e B. l\lcneınenci
o~lu arasında dostane görüş
hıelcr vukuagelmesi gibi ha -
dısı.:lcrlc l;enidcn teessüs eyl"'!
nı:~tir, 

Bulgarist.ıııın Yunanistan i
l~ c·. ı ınUna.:icbetleri n-0rmal
dir. 

Bulgarıstanın Romanyaya 
karşı olan hattı haı·eketine ge
lince bu hu~U3t:ı Bulgar Baş
vekili B. Kösrivanof'un son 
beyanatını hat.rlamak kiıfıdir. 
B. Kösc.vanof. bu beyana:ın
da yalnız bıta"aflık vadetmek
le blmarnış, Bulgaristanın hiç 
ıbtr zaman komşularının iç!n
de bulunacakları güçlüklerden 
iJ ifadeye kalkışmtyaca,i!.nı 
söylemiştir. Şurasını da iliive 
edet.m iti, önümüzdki ay 
içinde bir Rumen ekonomik 
hey'eti, yeni bir ticaret anlaş
ması akdi için SofY.aya gele
cektir. 

teakip tehditlerde bu 'unmaktır. 
J}eniJe bilir. 

Hiılen en ziyade tehlikede bu
hman ımemlekctler, İskandinav
va memleketleridir. Bazı haber
lere göre, Kie 1 Kanalı etrafın
da askeri harekat vaı·dır. 
Alınanyanın Romanya petrolü 

ve Balkan emtiası almak üzere 
Balkanlara doğru harnkete ge
çecepi talımin edi.emez. 

Rus kaynaklarından istifade i
çin Alman - Rus iııbirliği daha 
ziyade sık'aşacak ve Almanya bul 
sene garp ceohesinde her han
gi geniş harekattan tevekki ey
liyeoektir. 

Balkan Antantı 
fBCl.i tarafı 1 inci sayfada) 

kat ivi haber ~'.-,n mahfille:", Bal
kan Antantı az;ısının, cenubu 
...arki Avruoasında sullıün ve 
statükonun idamesi, bütün kom
su memlelretter.e sulhperver ve 
yapıcısı bir'iği arzusu ve bita
ra!1ıjtın idamesi bahsindeki müş.
terek gayretlerini tebarüz ettir
mektedir. 

Geçen seneler zarfında esasli 
meseleleri, Macaristan ve Bui'ga
ristan iie Anlantın bazı iizası 
arasındaki ihtilaflar teşki! edi
yordu. Bugün bu meseloelere ce
nubu şarki Avrupası memleket
lerini yeni Berlin - Moskova 
mihverinin faaliyeti ile tehdit e
den teh.ike'er karşısında, ikinci 
plana geçmiştir. Roınanyarun 
gayretleri, komşuları ile gerı:in
li,itin umumi bir izafosini istihdaf 
eylemiştir. 

Ta ki Tuna ile Karadeniz =
sındakl bütün memleket'erin 
istikıfil ile hürriyetlerini temin 
edebilecek yegane vasıta olan bir 
anlaşma ve isbirliA'i havası vü
cuoe aelebi'sin. 

İtalyanın hattı hareketi, lıil
hassa mühimdir. Italyanın bu 
mıntakada sulhü idame için e
l'inden gEJeni yapacağı burada 
temin edilmektedir. Balkan An
tantı iızası, bunu memnunlyele 
kr:;ı'amışır. 

---o---~ 

Hitler 
(Baştarafı l inci .<ahfada) 

l - Türkiyeyi İı::riliz dostlu· 
fundan vnzgeçmeğe icbar eyle
mek, 

2 - İngilterenin Balkanlarda
ki nüfuzunu kırmak, 

3 - Balkan menılekctlerinin 
ferdi bitaraflıkiaruıı nlulıafaza 
ve Almanya ile ticari münase -
betlerini idame etmelerini te -
miıı eyieınck. 

4 - Balkan Antantı Konseyin
de Alınan taraftarı bir unsurun 
müıah~rctini elde ctınek üzere 
Bulı:arislanı Balkan paktına gir· 
ıne~e teşvik eylemek. 

Kayseri çiftçilerine 
kağnı yerine araba 

veriliyor 
Kavseri, 28 (A. A.) - Vilayet 

dahilindeki çiftçilerin kullanmak
ta oldukları kaj(nılıa.rın arabaya 
<tahvili için Ziraat Bank:asındn 
•temin edilmls olan uzun vadeli 
kredi i'e Adapazarı doğrama fab
rikasına sipariş edilııniş olan ara
balardan 136 sı şehrimize gelmiş 
ve bunların çiftçiye dağıtıhna
sına başlanmıstır. Bu arabalar 
icabında atla koşabilecek aurette 
vaotırılıruşiardır. 

t k erecek sıl olur? Nasıl olacak, pekala, ll\1oder .. ..ırbiıı canı petrol.dür. 
nU U V mis gibi, bal gibi olur! G-ende ., Artık pe., obüz harp edileme:.:. 

Başvekil bu nutkunda 
bitarafların vaziyetin

den bahsedecek 
Londra, 28 (A. A.) - Bu sa

bahki İngi'iz eazeteleri, B. Çem
berlayn'in çaTşamba günü •Na
tional Public 1nterests Conınıi
ttec• nin öğ:e ziyafetinde bir 
nutuk söyliyeceğini bildirmekte
dir. 

Sunday Times gazetesine gö
re. Başvekil bu nutkunda gecen 
hana uzun münakaşalara sebep 
veren bitaraf devletlerin vaziye
tini bahis mevzuu yapacaktır. 

---0---

lngiltere yardım 
komitesi 

bizim Se!İlmi İz•et, edebiyata iHele petrolsüz zafer, tasavvur bi-
dnir, İkdamda gayet doğru bir le edi'.eınez. Gecen harbin so-
yazı yazmıştı: Henüz, ortaya bu nunda, K.ıemanso, .bir daınıa pet-
son edebiyat gürültüler~ çık • roı bir damta kana bedeldir• 
madan önce yazılmış olan bu ya- demişti. Ya lord Kürzon yahut 
zıda Seliimi diyordu ki: da Çörçil czafere ııeıroı dalgaLa· 

•llfeşrutiyctten bugU;:ıc ka -
dar yazılmış olan bütün edebi e- n üstünde ul.a§tık• d ·mi~ti. 
serleri tamamile okumuş kaç ki· Alınanyanın Büyük Harpteki 

mağıubıyctinin sebep.erinden bı 
şi var acaba içimiz de? Birbirimi·ı 
zi, ekseriya tamamile okwna _ ri de, ihtiyacına tamamiıc kiıfi 
dan, tamamile tanımadan ten • 1 gelecek pctro.den mahrumiyetı 
kit ediyor, heğenmiyor yahut da olmuştur. Halbuki, 1914 - 18 har

bıne nisbet.le, 1940 h"'bi, su gibi 
göklere çıkarıyoruz!• 

Seliimiııin çok doğru ve haklı peırol i.;ıyor. Bir küçük mısiıl: 
olan bu sözüne karşı ne diye bili- 1914 de, harbin i' k aıtı haftasın-
riz sanki? Tabii, ortada, işi ba· da Fransadaki 148,0UO kışLik ln-
zan al ava döken N unıllah Ataç· ,ı:iliz ordusunda 800 motör iü va· 
tan baska gayet usta ve tam bita- sııa vardı. rnJY da. harbm i.k beş 
raf bir tenkitçi de olmayınca i· 1 haftasında Fransaya l(önderilen 
şin alt ı.rafı, son edebiyat gü - 1!>8,000 kişilik Ingillz ordusunda 
rültüsünde olduğu gibi, işle böy- 25,000 moıörıü v~sııa vardır. 
le aşureye döner. Geçen harpte toplar, toparlak-

Buna sebep dlyonım ki, tıpkı lar ve araba ar kiımı:en atiı idi. 
f u t b 0 ı c ü 1 e r i n yaptı - Şimdi ise kara ordularındaki na-

1 ğı gibi, edebiyatçılarda ken - kil vasıtalarının hemen hepsi 
(Baş tarafı 1 inci saufada) 1 dileriııe. Avrupadan gayet usta motörıüdür. Zırhlı ve motörıü 

Londrada ve tekmil İngi'terede ve tam bitaraf bir tenkitçi ge - tiımtnler teşekkül etmiştir. 1Y18 
ze'.zele fclıiketzedelıeri için teber- tirmelidirler! Amma diyeceksi- de Alınan ordusunda 50 tank yok-
rü hız.la devam etmektedir. Ben niz ki, bu tenkitçi, bedava gelir tu, şimdi ise beherinde en az 500 
hareket edinciye ılı.adar 15 bin mi? Bedava gelmezse genç, or- tank •"eYa zırh.ı otomobil bulu -
İnıriliz lirası toplannııstı.• ta yaslı, ihtiyar ne kadar edip 118.1} 15 motörHi fırka vardır. Ha-

DÜN GÖNDERİLEN EŞYA ve sair varsa her ay yarımşar, va ordularının bın.crlıc tayyaresi 
VE MALZEME birer lira verdiler mivdi tamam- motörlüdür. Harp gemilerınin 

Dii!er taraftan dün limanımız- dır mesele! l\feseliı bence ıneş· hepsi petrol -··'-·varlar. Kara-
c.:._'! h::-::~:~! cd!'n Karadeniz pos.- hur İrlandalı muharrir {Bernar da, havada, denizde, geri hizmet-
~ı.asiy'.c ;;t?hrimizden O;·du ve Gi- şov baba) bu iş için birebirdir. lerinde, her verde ve her şeyd<? 
resuna munım miktarda giyecek Faraza bizim İbrahim Hoyiyi de molör çalışıyor. Motörün canı 
ve yiyecek eşyasiyle ka\l.ırma Dizgallının yanına terciiman ver- da petroldür. Şu haıde, harp t-
ve civi de sevkolunmuştur. diniz miydi, tamamdır keyfi! çin, petrol doe barut kadar lüzum-

Fatsa, 28 (A. A.) - Bu saba'ı Teklif benden, kabulü de muh· lu bir madde olmuştur. Nazıler, 
saat 1,55 de kısa süren §iddctli terem üdeba ve şuaramızdan! nefret ettikleri komünisder.e 
bir zelzele olmuş halk geceyi dı- ı OS!lfftlll CEMAL KAYGILI petrol icin can ciğer o.muş' ardır. 
şarıda geçirmiştir, Hasar yok- 1 1 Aı:ınanva, Romanyayı petrol içın 
tur. Bu son yer sarsıntısı büyük H -k } • • } "'h bu kadar sıkıştırıyor. Aman de
zelzelıedenberi hissedilenin en al ev erı JS a nizaHı ıremiıeri, bitaraf ve müt-
ı;iddet'isi idL tefik ticaret gemile.i arasında 

Tokat, 28 (A. A.) - Bu gece ediliyor en çok petrol ııemilerini batırı-
saat 1,55 de beş saniye devam yorlar. İnPiltere ile Fransa, 
eden oldukca şiddetli yw sar- (Bas tarafı 1 inci saııfada) Almanyaya hır dam'a pl'tm. gir-
sıntısı hissedL.ıniştir. b' memesi icin calışıyorlar. Nazi Bu yeni program muci ınce; 

Trabzon. 28 {A. A.) - Evvel· önümüzdeki yıl icinde •50• si propagandası, A.lmanyanın pet.-
ki gün akşam saat 23.10 da orta k<ızala=da, •15• i de vi..:iiyet mer- rol s_ıkıntısı icinde bu.>undui(u -
şiddette ve 23,10 da hafif iki kıezlerimizde olmak üzere , 65, nu örtmek ve unutturmak ıçın 
:oelzele o'muştur, Hasar yok- çocukça bir iddia il.e ingiiterenin 
tur. •H&lokevi• için yeni ve modern petrolsüz kaldıiiını iddia ediyor. 

Tirebolu, 28 (A. A.) _ EvveJ.. binalar inşa ve ikmal o2unaoak- Hakikat sudur ki asıl A.manva 
tır. petro'e muht.actır \"e petrol sı-

kl gün ~ dün akşam burada ... Her yıl 100 e yakın cHallcevı. kın tısı çekmektedL·; Fakat, A •-
ikiser saniyelik şiddetli iki ze!- roiz bu suretle büyük ve geniş manya, büsbütün petrolsüz de-
ze1c olmuştur. Hasar yoktur. binalara kavuşacaktır. ğiıdir. En son lw.ap.a:a göre, 
Şarkikarahisar. 28 (A. A.)-Dün 8 _ 10 yıl icinde; Yurdumuzda A!manyaııın elinde hayli petrol 

ııece saat 20,40 ve 22,8 de zarar- mevcut olan tekmil cHalkevlerı" vardır. 
Almanyanın, senede. aşağıda-

su: iki sarsıntı o:ımuştur. nin yeni binalara sahip olma.:arı ki kaynakl.ardan istihsiıl edcbile-
Giresun, 28 (A. A.) - Dün ge- tamamiyle temin edil:mi.ş olacak- ceği tabii petro.'er ı;u kadardır: 

oe saat 24 de iki saniye süren tır. Alman petrolü 700,000 ton 
bir yer sarsmtısı olmuştur. Ha- Cumhurlyıet Halk Paztisi Ge- Avusturya • 150,000 • 
sar yoktur. nel sekr<ıterliğinden bu husıı.s- Çek • 20,000 • 

İzmir, 28 {A. A.}. - Evvelki · d ki H ' Leh ' : 200,000 • ta şehrimız e a kevlerinc de A'manyanın kendi e:indeki kay-
gece saat 22 de Dikilide 4 sani- uzun bir tamim gönderilerek key- naklardan alabileceği tabii pet-
ye süren hafif bir zelzc~e olmuş- fiyet bildiri!:ıni• ve bazı izahat rolün miktııa 1,100,000 ton ka-
tur. Hasar yoktu:-. istenmistir. dardır. Bu da, dünya petrol is

Askeri ve siya~i hadiselere bır bakış 
Cephelerde bildiğimiz hare -

ketler haricinde yeni hô.disele -
rin kaydı imkanları bulunma -
dığı son günlerde İngilterede 
yeni bazı cereyanların başla -
dığı anlaşılmaktadır. Beş ay -
daııberi d1'rnm eden harp vazi
yeti daima böyle mi kalacak? 
Şüphesiz ki, hayır. Fakat has· 
ma kuvve()İ darbeler nereden 
ve ne tat-•da indirilecek? Bü -
yük askeri hareketleri muha -
r)p devletlerin Erkanıhrırbiye 
hey'etlcrinden evvel siyasel ve 
hiikfunet adamlarının işaret et
meleri, ka~ar vern1cJeri lüzu .. 
mu ile karşılaşılmaktadır. Son 
haflalarm şimal, şimali garbi, 
orta, cenup, cenubu şarki A\rnt· 
padaki bitaraf devletlerden baş
ka orta Asyadaki hükiımetleri 
de kasdeyliyen mühim ve heye
canlı siyast faaliyetleri, hare -
ketleri, ilt'ısaıli harp mesele -
!erile birlikte, muharebenin in· 
kişalı hususlarile dahi alakadar
dır. Tayyarelerin şimdiki harp
te yapacağı hizmet hakikat hal
de çok mühimdir. Bilhassa mu
harip milletin manevi kuvvet -
lerini zaiflatmak, cephede har
bi kaybetmesini temine çalış • 
nıak gayesilc- Bu düşüncelerin 
tesirile inı:ilterede eski Bahriye 

Nazırı Mister Ameri'nin taraf
tarlar:le birlikte ileri sürdüğü 
bir plan, erkanıharp zabitleri 
arasuıda dahi terviç ed'.lmekte· 
dir. Bu plan. tayyarelerden atı· 
lacak bombalar vasıtasile Al -
ınanJanın muhtelif şehirleri bil· 
hassa Bedin üzerine geniş ' ve 
şiddetli taarruzlar yapılması e
sasına dr ~anmaktadır. İng lte
rcnin tanınmış muharrir ve nıü· 
tefekkirlcrindcn lllister Vels da
hi neşreylcdiği yazıda bu pla • 
nııı tatbikini teklif ediyor. iktı
sadi harp neticesi Almanyada 
fazlalaşan darlıktan sonra tay
yare hücuınlarile şelı:rlcrin bom·• 
bardıman edilmesinin, Alman 
halkının "e ordusunun manevi 
kuvvelini sarsacağı hesaplan -
maktadır. 
Alınanyada dahi bu tekliilere 

düşüncelere karşı, Berline atıla
cak liir bombaya karşı Londra
ya on bomba atılacağı, şiddetli 
mukabeleye geçileceği cevabı ve· 
rilmektedir. 

l\luharip iki tarafın karşılık • 
Jı tırr•da şehirlere tayyare bom
baları yağdımınları hadiseleri -
le karşılaşılması ihtimalleri fa:ıı
lalaşmakladır. 

HA!lf.tT NURİ mMAK 

tihs.ilinin 20 de biridir. 
Almanya, sun'i petrol istihsa· 

!ine de azami ehemmiyet ver
miş olmak'.a beraber istihsiı.li:ıin 
kat'i yckünu ma'üm de;!ildir. 
1938 de 1,200,000 tonu bulan bu 
istihsft.in 1939 da 1 milvon 700 
yahut 1 milyon 800 bin '.oıı ol
duğu tahmin ediliyor. Faka•, :.u 
tahmin, yapılması mukarrer bü
tün fabrikaların inşa Edilmi; ol
ması şaı·tıııa dayanmaktadır. Al
manya 1941 de, :l.500,000 ton o<'t

rol elde etmek kararındadır; Fakat 
mevcudu bir misli arttırmak için ye 

ni fabrikalar kurmak Jazımdır ki 
bu da, azim miktarda çelik ve 
demir sarfını icaheÜirir. Halbu
ki Almanyanın de~ri de yok
tur. Sonra 3 bu<;11k milvon ton 
sun'i petrol için 16 milyo"I ton 
kömür, yahut daha fazla m, !dar
da !inyit'e ihtiyaç vardır. P~k 

çok kömür sarfeden At:ınanva 

fazla olarak bu kadar kömü,·(ı 

de bu' abilecek mi? Filvaki Al
manya, demir ve çelik sanayii i
çin, demir yolları için, fabrika
lar için kömüre muhtaç olduğu 

gibi, sun'i pamuklu mensucatı, 
yağlı maddeleri, kaucuğu da kö
mürden cıkarmaktadır. Bütün 
Almanya kömürle ısınmakta, 
kömür:ıe yemek plslrmektedir. 
Bu kadar kömürü ihraç ettikten 
sonra, bunun nakli de lazımdır. 
Bunun 1a beTaber mütehassıslar 

1940 da Ahnanyanın ezaml 2 - 3 
milyo:ı ton sun'i petrol yapaca
ıtını kabul ediyorlar. Şunu da 1-
1ih· edelim ki l ton &Un'l oet-

rol için 4 _ 5 ton kömür sarfı 
lazımdır ve bu yüzden sun'i pet
rol tabibinden iki misli pahalı
dır. Sun'i petrol, ckserıyet'.e 
halü mahrukat nev'indendır, a
ğır yağlarm ve bilhassa Dizel 
motörıerinde kullanı.an yağların 
ye-cini tuLmaz; Tayyare motörle
rinde kullanı..nıası da fayda'.ı 
değildir. 

Alınaııvanın kendi sun'i ve ta
bii petrol istihsalatı böylece 3 -4 
miwon arasındadır. Halbuki Al
mam·anın son senderindeki pet
rol sarfiyatı yuvar'ak hesap 8 
bucuk mı. von tondur. Almanya, 
suı'h zamanında istilllfık ettiği 
octroliın 5 milyon tonunu hariç
ten alırdı, Bu miktar petrolün 
yuzde bU ini \ıeniızue ılıi. . Meksi
ka, Şima.i Amerıka, Perudan 
yuzde 10,6 sını o da demir yoli' e 
ve Tuna<lan deniz yoıile Roman
vad~n, yi.ızdc 7 sini !!.ti.veyş kana
li · e Irandan \"e Fekmenk Hin
d.ıstanındaıı getırtıyordu. Şimdi 
eslu a.l:\ık"anndan Romanya pet
rolünden istıfade edebılir, O da ' 
demır yolile ve Tunadan. 

(,.unl<u ab.ıı!<a, aıger memle -
ketıcraen AJmanyaya petrol gel
mesıne mani olmaktad.c. Al -
manya, Romanyacian ba;;ka 3ov
yet Rusyadan da pe.rol alaca -
Jl;ını ummuştu. HaJıbuki, Ş•mdi, 
.ll.omanyadan gelen petrollerin 
Sovye.ıerııı eliı.e düşmemesııu 
temın için, Lehistandan geçerek 
Romanyadan Aımanyaya gıacn 
demıryoıwıu askeri ~gal aıu
na aımaK mecburıyetınae kal -
mıştır. Bunun manası Sovyet 
huoya, Atmanyaya petrol vere
cek vazıyette aegıl, demekt..r. ~u 
haıde A..manya, Kendı :ı-4 miı
yon ton arasınaaki is .ihsalıne Ro
many aaan alacağı 1 mılyon ton 
kaaar petroıu ae ilave edebilir. 
Bu da 4-5 mılyon ton demektır. 
Bu mıktar ise Aımanyanın 8 bu
çuk mJyonluk sulh istıhlıikine 
bile kifayet etmez. Galiçyada 
Sovyetlerın hissesine düşen pet
rolıcri de Almany anın aldıgını 
kabul edelim. Bu da Almanıara 
azami 400,000 ton temin eder. 
4 veya 5 buçuk milyon ton, yıne 
sulh zamanı istıhlakine dahi te
kabül etmez. 
Almanyanın harp zamanmdaki 

pe.rol ihtiyacı için, şimaıye ka
dar muhte]i( miktarlar ileri sü
rüldü. 3()..40 milyon ton, gibi çok 
büyük rakamlar gördük. Fakat 
asgari olarak 10 milyon tondan 
bahsedenler de oldu. 

Garp cey he sın de bugünkü ha
reketsizlik devam ederse, yine 
Almanların yaptıkları asgari he
saplara göre, sivil ihtiyaçlar ıçin 
1,200,000 ton, askeri ıhtiyaçlar 
icin de 12 milyon ton pe.rol la
zımd:r ki, bu da 13 buçuk mil -
yon tona yaklııı>r. Fakat sulh 
zamanı ihtiyaçlarının bir misli 
fazlasını alarak Almanyanın harp 
te 16-17 milyon ton petrol sarfe
deceğini tahmin etmek hala ol
maz. Bununla beraber biz, yine 
Almanların verd.1.1eıi raknmı, 
13 buçuk milyon tonu alıyoruz. 
Sovyetlerın verebilecekleri mah
dut miktaı· hariç, bütün Alman 
is',ihsaliıt ve ithalatı 4 buçuk ve
ya 5 buçuk milyon tondan iba -
ret >- Almanyaıı:n en fazla 2-2 
buçuk milyon ton ihtiyatı oldu
ğu söyleniyor. Demek ki, 1940 
senesi için, Almanyanın, 13 bu
çuk milyonluk b'r ihtivaca kar
şı asgari 6 ve azami 8 milyon ton 
petrolü olacaktır 
Almanyanın harpteki pe'rol 

sarfivatı elbette pek çok artmı
yacaktır. Fakat bu hal devam e
demez; Ha.:·p şiddet'enecek 'J'P. 

seller gibi petrol sarfedilecektir. 
Almanvada mevcut stoklar, ne 
kadar fazla olursa olsun, nihavet 
Baltık denizinin sulan kadar bol 
olamıyacağı iç!n bitmiye malı -
kumdur. Sovyet Rusyanın mah
dut bir miktar yardım edeceği
ni kabul etsek dahi, Almanya, yi
ne bol bol petrol bulamıyacak, 
hatta sulh zamanındaki 8 buçuk 
milyon tonluk normal sarfiyatı
nın muadilini dahi temin ede -
miyec~ktir. 

Hüliısa, Almanya, petrole su
samıştır ve bu susuzluğunu gi
deremezse, - yarın karada, hava
da, denizde büyük ve şiddetli 
muharebeler olmağa başladığı 
zaman - çQlde susuz ka1ın:ş bir 
yolctınun Akibetine ujtramağa 
mahkumdur. 

ABİDİN DAVER 

Hitrp, Katkaı:.)a)'a 
gelecek nii? 

( B~ mııkalcct.ın ıruıtıut) 
üzerine yürümek. 

4 - Alganistandan, Jrandaıı ve 
garbi Türkistandan Hindistana 
inmek, 

Almanya ile beraber mütte . 
fiklerle harbe girişmekten şim 
diye kadar içtinap etmiş olan 
SovJel Rusyayı da harbe sürüJı.. 
lemeği istihdaf eden Aimau plİl· 
nı, muvaffak olursa, bu dürt ha 
rekelin dördüne de h ebbüs e
dilebilir amma zaferle neticele 
nir mi, o başka meseıedir. 

Muharip ve bilaraf biitüıı A" 
rupa matbuatı, harbin garp cep
he inden buralara nakil ihtima· 
!ini derpi~ ve münakasa etmek· 
tedirler. Son zamanlarda, Sov -
yet matbuatı ve bilhassa Sovyet 
Geneıkurmayının fikirlerini neş
reden •Kızıl Yıldız. gazetesi de, 
tabıi taarruzi değıl, tedafüi nok
tainazardan hundan bahsetmiye 
başlaınıı;tır. Bu ga•ele, İngilia 
matbuatına akseden son bir ya· 
zısında şöyle diyor: 

•İng:ltere ile Fransanın Mıs.r, 
Irak, Suriye ve ~'ilistinde yap: ık· 
!arı tahşidat, hedefin, Yakın 
Şarktak.i İngiliz, Fransız toprak-

- !arının müdafaası olmadığını 
gösteniyor. Sonra bu tahşıdat, 
Akdeııizde ve Balkanlarda, Fran· 
s.z - İneiliz blokuna hasım olan
ları tazyik etmeyi de, :stilldaf ey
lemekle kalmıyor. General Vey• 
gand ile General Warnll'in ku
mandası altında bulunan bu 
kuvvetler, hakikatte ALmanya
nın cenup cenahını tehdit etli • 
yor. Gerçi Balkan cephesi henüı 
teessüs etmiş de~ildir; fakat bu 
cepheyi teşkil etmenin, İngitz -
Fransız pliinlanna dahil olduğıı 
açıkça görünüyor. 

İngiliz - Fransız blokunun Ya
kın Şarktaki askeri istihzaratı 
ve bu askeri hazırlıklarla müva
zi diplomatik haz;rlıkları, bizim, 
mahiyet itibarile, mahdut aske
ri tedbirlerle değil, fakat çok ge
niş sevkulceyşi plıinlarla karşı
laştığımızı gös.eriyor.• 

Sovyet gazetesi böyle dediği 
gibi, lngiliz ve Fransız gazetele· 
ri de, Almanya ile Sovyetlerin 
Kafkasya ve lran üzerinden mÜŞ· 
tereken yapacakıarı bir taarruz
dan bahsederek tcdbırü bulun • 
mayı ileri sürüyorlar ve şarkla· 
k.ı ordularına güveniyorlar. İki 
taraf da taarruz maksadını, b.r
birine atfctmekıe beraber, bu 
fikrin ilk önce Alman gazetele
ri tarafından ortaya atılmış \'e 
bunlar, Sovyet Rusyayı İran ve 
lllusul pelroılerini ete geçirnıflc 
ğe, Hındistanı istilaya t<şvık et· 
mışlerdır. Hatta Alman gazete
lerı, bu arada Sovyetlerin, Tür
k.iyeye taarruzu ihtimaıinden ve 
bunun faydalarından bahsetnıe
ği de unuınıanwılardı. 

Almanya için, Sovyet Rusya• 
YL müttefiklere karşı harbe •Ü· 
rüklenıck en büyük gayedir. Bıı 
takdirde, İngiltere i.ıe Fransa, 
Sovyetlere karşı kuvvet ayırmak 
mecburıyetinde kalacaklardır. A1' 
rupıınııı şarkı ve Asya da karışa• 
caktır. Nehcede, garp cephesin· 
de, Almanya üzerıne yüklenecek 
kuvvetıer ve tazyik azalacaktır, 
B.lbassa, Sovyet Rusya ve Kızı· 
lordu da yoı;ulacak; Almanya içia 
tehlike olmaktan çıkacaktır. A.ı
nıanya için, yalnız başına harbi 
kazanmak ümidi kalmamıştır; 
fakat Sovyet Rusya ile beraber 
bir şeyler yapmak ümidi yok de
ğiıdır. 

Sovyetlerin yardımile de müt
tefiklere karşı zaferi kazanmak 
münıkün olnıaz~a, o zaman bu 
müttefiki feda ederek sulh yap• 
mak ümidi vardır. Alman~·a, 
çok hodbindir, yaınız kendini dü· 
şünür. Büy·ük Harpte, Alınanya
nm yükünü azaltmak için. httr • 
be hazır buhınmıyan Türkiyeyi, 
kışın başında ate~e atmadı mıy
dı? Ayni şeyi, elmden gelirse, 
So,·yet Rusya için de y·apmakta 
biran tereddüt etmiyecek ve bun 
dan baz duyacaktır. 

Sovyet Ru>ya için, miittefik
lcrle harbe girişmekte bir men· 
faat \'ar mıdır? Hindistan bir ta
rafa dursun, Irak ve İran petrol
leri. öyle kolayca ele geç:rilebi -
lir mi? Kafkasya civarında pat· 
lıyacak bir harp neticesinde, Ba· 
kil petrolleri hava hücunılorile 
tahr:p ediıemcz mi? Bilmuka • 
bele İr:ın ve Irak petrolleri de 
tahrip olunsa debi, İngiltere ile 
Fransa, dcnizicrde hakim olduk· 
!arı için, başka memleketlerden 
petrol tedarik edebilirler amma, 
böyle bir vaziyette Sovyetler pet. 
rolsüz kalabilirler. 

Rusların İngiltere ve Fransa 
ile harbe girlşmelerinden, tek is
tifade edecek dn Jet Almanya o
lacaktır. Bu itibarla Sovyet Rus
yanın., Almanyanın mavi göz_ieri 
için kendisini, büyük ve tehi.ke
li bir mııceraya atmaması lazım 
gelir. Sovyet Rusya, Almanyanın 
müttefiki oiarak harbe girmedik· 
çe de, mücadelenin diğer cephe· 
lere nakli, Almanya için fayda
lı değil, belki zanrlı olur. İlkba
hara kadar, sürecek olaıı büyük 
diplomasi harbi, baharda yeni va· 
ziyetler ihdas edecek ribi göril· 
nUyor. ABIDİN DA VER 
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H.a~.P mi!l~!.1,erin .zek~ ve ka- Şahane mektuplar 
bılıyaflerını OıÇBn bir ffilkyastır 1 Kral ve Kraliçeler arasında 

= 
iki harp arasındaki 21 yıllık fasılada bir 
çok terakkller çıktı. Tayyare, batlıbaşına 
bir all6h oldu va tehdidin) memleket se· 
masında gösterecek kudreti iktisap etti. 
Bugün Avrupada tayyarenin uçuş sahası 
çerçevesine gir.nlyeıı memlekat yoktur. 

Yazan: Emekli General Kemal Koçer 

Bu,ııünkü harpte anJletler, bü
tün vası(.alarile, zekB., -kabiliyet 
ve iraaelerıle, bir kelime ile, bü· 
tün mevcudiyetleri..e savaşırlar. 
Harıı, en yeni icatlara imkan ha
zırlar. Vakıa, hazer devresinde 
de. akademiier, taharri encümen
leri, teknik elemanlar müs.ak
bel bir harp için değişiklikleri_!', 
yenilıklerle, icatlarla meşgul -
dürler. F:;.kat, harp, hasmın va
sııasına teknik kuvve.le de ga
lebeye mecbur eaer. llım unsur
ları, talimatını, vazıyeLn ~ç -
luklerini karşılamakla rr.ükellef, 
baskumandan.'ı.ktan alır, buna t~
nu< yolJ:;.raan çaresaz olmayı dü
~ünür. Ordu, bü.ün idari ve tek
nik şubelerden istifade eder. 

Bir meydan muharebesinde 
ta.1i:ıik edilen usul.erin ve kulla
nılan vasıtalann ve silahlann ta
dile batta tebdile mahkürn kal-' .. 
madıjtını BuyW< .harpte de gor-
dük. Dört yıllık bir harpte top
çu menz.Jinin vakit vakit arıtı-

g_na şahidiz. Sahra topçu men- ı 
z1;inin de bir misli yükı;eldığ.ni 
bıııyoruz. Hava . mukavemet.ne 
J(all>b€yi tem:.n ıçın mermın:n 
&tratooıerden geç.r.ımesıni au.şu

nen Rozc'tlbergler bu ilim kah
ramanlarınaanoı. Habtr'de, mü
dafıi gazla siperınoen amayı 

ou~ılnnıuştil. r ı-ar.sız yiızoaşı, 
l>opo çat..ıl kıınaaı<ıa, nam1Unun 
gur'atle tevc•hi i.mk..1nını ar~ır
mıştı. Muharibi zırhlamak ve bu 
sayede oynak hır sıı<,et merke
Zl )' apma.K şcretı lr.g:.uz ZtAaSı
na mıyesser oımuşıu. Degıoık 
merımı yollar., tabıye koıayııl(ını 
teınin etmışıi. 

iki harp arasındaki 21 yıllık 
:fasııay a da bırçok ıerakkiler sıi(
dı. 1ayyare, başlı başına bır sı
lah oıdu ve teııcı.dını bu muha
np memleket semasınaa ıı;oste
recek kuoreti ikt.ssp ettı. Bugün 
Avrupada tayyarenin uçuş saa
&ı çen;evesine ıı;irmiyen memıe
keı yok gıbıdir. Henuz rolünü oy
namıya funade bırçok siıiıhlnr -
dan da bahsedi.mektedir. 

Bu devrede, düşünülüp tatbik 
edııcn Maıınolar, Wes,waıı'ıer, 
harp pliı.nıarın. altüst eaıyor. 

Yeni hır sil.iha mani tedbirıer a
lınmaaıl<ça, m!sıııe cevap verıl
mecLkçe muharıp zata uğrar. Çar 
pı an, denebilir ki, yalnız kü,le- 1 
ler deıııl, beşer zeı<asıaır. V ,gny • 
ieıakeııni rransız iıım eroabı 

kan<ılamasaydı, tehlike me•-zii 
kaıamazaı. aenızaıt. azgıruık -
1:..rına set çeı<en, yıne lngııız ren 
<ıcıamıan idı. 

büyuk ümitler baglanan mık
na11si maynı.arın ten<Udi, doğdu
gu gunı.ere munha.su· oıra.n.ı ... mış 
g_o.aır. her ıcat, az, çok b.r sur
pnz yapar. -L! lıKıerın oehşeti, 
Lıyejıe Verdun arasınd_a geçen 
zaman içınae boguıou, Fransız 
ı;an"ati, Vercıun ouvarıar.nı der
haı ve ıhtıyaca göre tahkim et
meyi di.ı~Unaü. 

B.r lngııız Nazırı, 6000 ilim a
damının ımiraıa uğraştığını söy
luyor l~tkrın ne o:acağını fı
liyat sahasında öğ. cnebiıeceğiz. 
h..Ocat( oruu zın1amoarıarın.n ne
ler .sıedıklerını an.arnak iç:n va
zıyet bıraz tenevvür e.miştır: 

ğı temin olunmuştur. Bu vadi
de nasıl bir plan ta.bik edıle -
ceğini yakında göreceğiz. Bile
mem •insafın o yerde namı var 
mı?• mıkrop harbi de vakıt va
k:t iddia edildi. Medeniyet, 'ce
şeriyeti buraya kadar sürükliye
cek mi? 

c) Topçu menzi!lerindeki yanş
lara artık hii.ime çeluJd_ğıne ka
niim. Uzun menzilin doğur -
du~ zararlan bir askeri mec
muamızda tafs:l etmiştım. Uzak
larda tahribat lazımdır. Fakat, 
bu tahribin hududunu tayyare
nin uçuş saası çiziyor. 

Bu iş artık iayyarenindir. Te>- 1 

pun tesir sahası mcnzilile çer
çevelenmiştir. 

d) Tüfek, yakın muharebede 
yerıni d_ı?er siıiıhlan -.erketıniş 
gibidir. Makineli silahların e
hemmiyet. kesbettiğı bu devre
de muharebenin son safhası için 
ku!:'anı • acak silahlara mühim bir 
yer ayırmak zaruridir. Finlan
diya piyadesinin bu vaziyeti kav
rad:ğ_nı işit.yoruz. Mukabil ya
maç mevzilerinde ır.ak.n.eli si
lahlar göze ç:;.rpmıştı. 

c) En ıığır maldnelile.. nisbe
tinin cieğı.şrr.csine, z1rhu vası.a

lar mecbur ediyor. Bir kundak
ta muhtelıf namlu, a,q kesafe
ti temin e~mek bakıınır.dan, bü
yük önem kazanmıştır. Tayya
re silıihltrında bu ka,'i bir lü
zum hal.ndedir. Yar.n, bir tah
kim manzumesinin yalayıcı ve 
biçici atE~leri aehşet saçacaktır. 
Cepher.in bu mıntakası ş.dcıetli 

a,eşler celbcder B..r mübarızin 
elindeki sil:ihın saçlıi!ı ateş yağ
muru ile ileri ha,krın. takviye
ye !Uzum goriHmeuen, <IEvArnlı 
mu har< oelerır.e ae ımkıin vere
b.ılcegı anıaşılıyor. 

f) Dık .ıtesli sıliıh !ar, asgari 
bir hesnpla büyü~ htro.eJ>-
be i n.uhafaza edecektir. Mevzi 1 
harplcrı, . art~K tan.a..n.~ı" .... ~ı ... li.
$eı::. ış g.bıdır. Bu mecburıyct- -
le ag;r çaplı bombalar atan p 

yade silfıhları ve makıneleri 
meozul mL~ t8l·:la kuııar..!ıacak
tır. 

1() Zıhlı vasıtalar ..ayı, sür'at 2ı.rh 
kalın ığı ve ffiQnevra kabi.lyeti 
nokcasından büyuk d~ğişikliklere 
uğray~caktır. Ancak, <iaınü tah
kimata karşı da değ~!, i} i hazı.r -
lanmış ve bugiınkü mık ·Lslara 

1 göre mılselliıh Vt' mücehhez, mev

z;,er önundr de zırlıl_ı vasıtaların 1 
nıuh.m vıızıfeler ıla ed ce((ı zan
n,•dılt>mc.ı.. Ru~ı .. r, Fın cl'phesın- • 
de ytiı...erce u.ık b.r;krr.~;lar- ı. 
dır. 

hl Ll'ığuı. tertibatı, mühim 
gEÇi> yerıtriııclen bn>ka, tank hü-1 
cumlarına cevc·lan~iıh olan böl
gelere de tatbik c•dilmektedir. 
Daimi tahkim;.tın lağım terti
bat.le tahrıbi düsünct•s. biraz ha
yalidir. Almı:ınların .Suya boğ
makıa düşünı: it• yoıundak. id
e laları, propagaııda sahasında 
kalacaktır. Yer li;;.ünde kalan 
frr'i maniler, kola~·lıkla tahrip 
ed lebilir. Görüıımiyen, ıyi gız

lenen veya ı;u ıçinde ve karlar, 
buzalr altındaki maniler her va
ziyette işledikleri halde, nıifi iş
ler gorcbılecekıerdri. 

teati edilen m~ktupların metni 

'-Yazan: ZİYA ŞAKİR -ı 
Daima doji;ru ve dürüst ha -

berıer ver<n ıınııil.z aJansı), 
oun akşam yapc.gı ne:,rıyaı ta 
muı.im cir hı;oer verd .. ı;,ayet, 
.l:ieıçıKa hukiımeti b..ı· tecavuze 
uı:ı~arsa, lııgı.ıcre hükUınoLi der
ıı..... .ı.>e.Ç"'4Y a y araı.ın eaeceli. -
mı~. 

lfü havaciisin, Belçikalılan ne 
dereceae n;emnun e.t.gıni b:Je -
mez ı.scA le, pcka .. a taınmin eae--
r .z. heıçıka ue !ngiı .ere arasın
da.Ki ao.:;tıuk, esasen cskı btl .an'
an~nin eserıoir. Ve 1914 harb_n
de de, çok bariz eser.-erinı gos
ıt::.rnı4~u . .tı'an..at bu ao.!ıtıugu en 
banır ~ekilae to.oarüz ettlI en ba
zı tariııı ves"k~ıar vardır .kı, i:>un
lar ııtızaen gc<;ırılaigi z=.an, ha- · 
k.ı1<a, bır ka. aaha ıenevvıır e,
meı<tedır. 

Mtı.eıa... (1848) senesinde, İn
g.ltcre · 1<.raliçoeı haşmetlu Vik
torya ile, Bcıç_ka Kraıı Leopoıd 
ara.;ınoa tı•zı mektuplar teati 
eaum.şcır, Bu ~ahiillc mektupıar, 
yalnız iKi m.lleun hükurr:aar • 
ıarının hissıyı.t. i ibarı..e aeı{ıl, 
aynı ı.amanua o s;tur~ı(!r m runi 
hoJe~ıer.nı go.sLern:!tK ıtlbarı1e 
ae ço>< muhım v~ çok ibrete .şa
ya.n Llr<.:r vesi,.;.<:tcır. 

ğ;:;mesine ve hadisatın benim le
hırne ceı eyan etmesıne yardım 
etti_ Buna binaen, keder ve te
essürlerimin hİ'tam bu1II1asını, 
za.ı nd.}Jlıe.inize ve hükUıneti -
ni<e borçluyum.) 

* Asıl dikkate şayan olan, bız -
zat Prusya kralın.n yazdığı mek
tuptur. Kral ~ rearık, l.U'a.ı1çe 

Vıktoryay,. gönderd.ği bu mek
tup ue (Avrupaııın ı.ulh ve ii.sa
yıı;ı) hakkınuaki endiı;cforıni 
!ı;OA saın,nu bır .suret~e oııaır ... 
mış.. Ve pek acık..ı L,ır lı.san ile 
kend:sinaen yaraım U;temışti. 
Kraı 1' redrııc, Kral.çe \! ıı<tor

yayı \fü.ış,uc>< tıır bt~annameJ 

neşrıne oave, eaı;<ırou. Ve ııu

nun oa, ~Oy le olmr..":iır..ı rica eal
yordu: 
l~ • şubat 16'1ô ıorihlı me"tuptan) 

\ ...... Zaı.ı t.ı.aş1r.etaııt:ıcr1, soz
lerının nuıuz ve ıc~ır.ı. ,,ay.esın ... 
<ıe, bu "şı ,yo.ınız.ca aa J.:.Orcuuır
lu. Anca>< tıu hu•as.axı muvaf-
1""6.Jyeı., l..cnao.n-o.ı<.KJn ıu~ıu ite, 
m.uınasıran oız.m \!ttıhaaı ıını
za mu.eva1<kiltır. 

\.ı:uzmı, ~ raru.aya beyannarne
mu, ~oyıe oımaııaır! \.bız. sa -
m .. mı; et"e, .1' ransanın &aaoetJıi ~ ran.w ih~ud.H (.Snasında, sa

mımı OJI hıs ve lu,an .. ıe yazıl -
mı.:;; oıaa bu n.e.i.lupıe.rc.an bazı 

parç.aıarı ıı<.Lbas eaıyoruz: 
ara.ı...çe v~ktoryad~n, 

belçıkn Kı·alına 

(Bukıngarn sarayı 4 ı..ı.an lo'io) 
\ ıo, ~J mtrt ve l ı.L .. an tc.rıh

Ji sev.mli uç rr.e ... tuounuz ıçın 

s.ıe, te~ek.kurıer eaerım. 
\riamaoı.~u •. , oen taman1ile 3.

f.;e te ve bl!Iüis.sa ÇOK ıueL.nim. 
l:lu aa, şu eıtmu zamanlaraa, Al- ı 
ıaııın bır lu,ıu aemeı«ır. 

• ~emennı edEr.z . .rl'ansay1, IBt~
sap edeceğı ııutün saauet ve şa
nı ŞOhre~ı.t!n uo"u.yı a::,1a k.!:>Kan
mıyaca.gız. hıçoır va1'ıl, Fran -
sanın huı<ukuna tecavuz nıye -
tu>..ıe aeRınz. .ı:;.;."'•~"' nası.ısa, 
yenı huKume.e .ı.ar:;ı da ayni 
haı ve ııact'ı<ette baıuiıacagınu
z.ı, namusumuzıa tem.n euerız.) 

(Haaısntın aaııa başl~ng_cı za
mGr.ınoaı.ıoerı. bulun anvalden • 
havcraar c.uliyoraum. Ve ya.ı • il 
n;.z, ı.-0ı,Lkayı du;;ur.uyor, hep 
onaan tansçciiyorown. Lakın, 
h.çı .. ıı.r vaKıı ounoan uaha sak~n, 1 
aana mu:ıtcntı.. oana az mulees
s.r olmnttım ... BuyUk vak'aıar, 

berum suKun ve itiaaıimi asla 
haıcıcıar Etmez. Ya,nız küçük 
ga.ıe-u. her.ı rnbır;,zı:ğa sevke
aer. Ve, s.nirlerimi tanr.ş eyıer. 

(Ilısseaiyorum ki, artık ihtı
yarııyorum. Ve, cirldı.e,iyorum. 
lhtimal, tunun içind.r k_, istik
bali çok karı:nlık görüyorum ... 
Malıaza, Ceıab. hal< b.zc yar -
dırncı olacak, ve b.zi muhafaza 
buyuracaktır. 

(Aımanva, beııı pek müked
der ediyor. Değer tarar an da 1 
Be' ~ika bana gu;rur ve sürur v• 
riyor .. He,· şeyden evvel ve dai
ma. cesarctınuz. mlli.aıu.za et -
mC'Jiyiz.) 

* Belçıka Kralından, 
Kraliçe Viktoryaya 

(İn_ıııltere, 5a.,ın gonınuy-0r. 
lrlanaauakı kıvam hareKEti bi
le, netırebiZ kalmış oluyor ... Ll
kiıı Almany~. delı~t·th b:r halde 
dır Bu memlekette, o kadar iyı 
ahali kütlesı olmasına rajl;mer., 
böyıe olmasını a.•la tasavvur c 
demezdim. M;:.ı;.mafih, seneler· 
denıbc·ri oraya tUr1ü türlü ad~mM 
!ar g.diµ halkı .chyiç e.m.ş ... v, 
vaziyeti bu hale get;rmi.ştir ... , 

Ayni tarihlerde Almanyada 
ve bılhassa Berlinde hır isyar. 
basl.angıcı zuhur ediyor. O esna
da vefüht o1uo b.r müddet sor 
ra Almanya İmparatorluğuna gc 
Çtı1 uırııı\:. \/ 1uıt>•m 1haya •. nı ku. 
t.ı}.rmak iç:n tebdili kıyafetle ve 
Haınburg tarikile ingil~ereye 
g~\iyor. İn_gilizler, bu mü!. eciye 
soıı derece-de izzet ve hürmet gö. 
teıiyorlar. Almanyadaki tehlike 
gccinciye k&dar, onu memlcket
lerin<l<' misa[r ediyorlar. 

(...... ,;a. ı h~me,ıeri, Lort 
Pa.mer~~vn'c.an uana gayre~Jl ve 
aaua Kuvvet~i, aa.iıa laaı, ·büyük 
ış,crı aana metamtle ,•kıbe muk 
tc-a.r b.r Harıcıye Nazır_na ma-
lıı< oıamıyaca1<sınız. Eğer bu 
zat, bu mlıhım zamanaa, kuv
veUıırınıizın o:rıe~ olduğunu 
nesir ve ilana karar verın;e, 
ı&en Joriı a layık olan vaz.ie
sıni bizzat ifa eylerse, mı1yon-
.ı.arca ınsanın ıe~ekkürlcrine 
müs ahak oıacak. ve. Cenabıhak-· 
kın lüıfu He, s.ze ciııanın min - 1 
net ve şükranlarını kazandıra- , 

cakt-r. 1 
(Şunu biliniz ki, ben, zatı haş-

metinız ile eski İngiıt<renin pek 
halis ve pek sadık bir birader ve 
refik:y.m. Ve bunu da, ispat et
mek niyetindeyim ... İki diz üs
tünde, size, (Ailahaşk•na) diye 
valvanyorum. Avrupanın saa -
detini temin etmek için; (İngi'
.cre, Avru~a ıç.ıı .. ) demenizi ri
ca ediyorum. 

İmza 
Pek sadıkı muhlis ve size 
pek mtrbut (bende) ve bira

deriniz, Fredcrik Giyom. 

* Bir asır evvel yazılmış olan 
şu şahanl' mck.uplan gözden, 
bor de bli;jin Aw:;panın mer -
.;;ezindc cuC'yan enen kanl, hi\
,1ı>at ile bunun miıt.hiş iık.bct.ni 
fikirl~rden geçil'nikten sonra 
.ierin bir düşünceye dalmamak .. 
Ve, 

- Ey, füısnwtlıl lüaliçe Vik
,orya .. .t:y, Kral Leopoıd .. Ve ey 
Fredrik Giyom: .. Yat ığınız me
zarlardan, ~şlarınv.ı ka;dırınız 
da, şu dünyanın hal ve ahvali
ne bakınız. 

D;yc m_rıldanmamak mümkün 
olmuyor. 

ZİYA AKİR 

!hıı.i ıvıac.ı.r bankası 

29 İKİNCU{ANUN 19411 

'f=rX-X-rX-rX-rX-rXyX-X-r'.bı§C-'.l~ 

'::? ~IKl>AM~ ~ . 1 1 
~ ;- ............. ::=. .= 

HALK SÜTU u ..... 
Otobüslerde asker 
ve zabitan ücreti 

1939 harbinin değiş
tireiniyeceği esaslar 

Okuııucularımızdan Ali 
Rıza Son'erden aldığımız 
bir mektupta deniyor ki: 

•Belediyeye ve hususi mü
essese-ere ait bütün vesaiti 
nakliyede talebe ve subay 
için hususi bilet kullanılı· 
'"'" ve bunlar ayrı bir ten
zi18ta tabı tutuluyorlar da 
nicin otobüs.erde bu usul 
kullanı :mı yor?. 

Bugünkü mücad~lenin neticesine olursa 
olsun iktısadi buhran devam edecektir 

YAZAN : Hamit Nuri Irmak 

Otobüslerde tenzilatlı ta
rifenin tatbikine imkan yok 
mudur? 

Avrupa tarihi, 17 ve 18 inci a· 
sırlardan evveJd zamanlarda 
dahi ak.ınlarıı, harpkri kaydcy
lemektedir Kendi topraki.arında 
barın.ınuyan Cermenle'in erkek
lerinın ve kadınlannın bındi.kleri 
atlar üzerinde giyınrnııı c>.dukl.arı 
vahşi av hayvanı.arı derilerinden 
el bısaer le, zamanıarının sııanıa-
1iy1<1 mücehhez ol.arak, cenuba, 
ltaıya ovaıaruıa dogru yap
tıkıarı akııııar, yayıunaıar var
dıı-. Gewn haitalarda hıcrel-eri, 
yahut kaım .. uarı hususunda u
mumi rey ı.<n tuplanan Tir ol A.
man.arı, Cı:rmeıııcnn akın yap
t.L<.ian dc\uludeıı kalmış, İtal
yanın şi.maıınac yer.e:,mış Al
m:ııılardı. Şart<i ve cenubu şarki 
Avrupanın bazı mınıaı<aıarına 

o dçvir.ı.erde a.K.ln suretiyı.e yer
leşmış Aunaru;;.r, duıı.ın ve bu
günun, baŞH.a hükuını:tler idare
~ınuckı Amıan az.ıı<.ıar.nı t.tşkil 
ecuyor.i.aı·aı v~ya {:i.ınektedıı·..er. 
hı.._._,. ın kıtabıııdakı iddıaıaı'a, 

Nasyonal Sosyam.ruiıı ırk naza
riyecuerine t;orc teAraılaııan tez
lere ıtöı·e, Fraıu:uiııın :;.artt hudu
du mıntaka.arınaa, .l:ieıçi.ı<anın 

ayni ist.lhaınetteki arazisinde, Fe
ıemenk, LJa.r.ı.maı·ka, l~kandı.n.av-

Dile'Tirnin alakadarlara i
slttirilme~ini savın gazete-
niıden rica ediyorum.• lf.I 

. rır-9"'ı,-ı.ı4-xfr..ıyı+..ı+4§~ 

Fotoğraf tahlilleri 
Resminizi gönderiniz 

karakterinizi söyliyelim 
lzzet Dölen 

(Şehzade başı) 

- Zeki'" ca
lıskandır. Gö-
rüşü isabetli, 
karar'a:ı kat'· 
idir. Tesir al
tında kalmaz. 
İntizamı sever. 
Maddi kuvveti 
daima birinci 
safta görür. 

Temizlik ve iyilik karakterın>.11 
ölçüleridir. 

ya memleketle' indekı haıkın mü

Safi•ı• Şen
can (İstanbul) 
- İvi ka!pli ve 
hassas bir tio. 
İntizamı çok 
sever. Alayi5-
ten hoşlanmaz. 
Sessizliği, mü
tevazı hayatı 

tercih ede.-. 1-
yiligi vazife bi

hırn kısunıarını, C.Crmen ırkına 
mensup insan kütleleri ıeşkıl ey· 
lE'rneı<tedır. Avrupa tarını, geç
mıs asır.arda, Go .. ois'!erle, 13.tin
lerın, C..erml,;.nlerıe mucadeıes.ını, 

Cermen akınlarını elraiile kay
dev ıcmektedır. 

lir. Zekidir, kararlarında mus'

Avrupanın şimalinde, garbin· 
de, şa.ıkında, cenubu şarkısinde 
istiıiı ve hakımivet P-iınları üze
rınde harekeL eden Alman Nas
yonal Sosyalizmi, bu kıtada AJ.. 
manyanın siyasi, iktısadi nüfu
zunun kurulması, kuvvetlenmesi irdir. 

ka:maz. 

Bayan Rezan 
Sezen (İstan
bul) - Temiz 
kalpli, hassas 
bir tip_ İyilik 

* 

* 

B. Fethi Gül
deTen (Kanlı

ca) - Zeki bir 
tip. İntizamı, 
temiziiği se
ver. İhtiras sa
hibi değildir. 
~'akat alayişten 

hoslanır. Vazi
fesinde titizdir. 
Baska.Ja;ının 
tesiri altında 

--~' 

hususunda hak idclia Eylemekte, 
harp vaP!llaktadır. Nasyona.ı Sos
yalisl.-erin bu iddiaıannı teyid 
içın Cermen tarihinden misiı.l -
ler, ilhamlar aldıkları görüıınek
le beTabe •. 19 uncu asrın birin
ci yarısından evvel ve sonra bü
yük l«rederik, Bisrnark ;ıibi hü
kümdar,arın, diolomatların pJan
larından ders aldıkları da söy Je
nebilir. Almanya - Fransa ara
sında Bisrnark zamanında yapı -
lan 1871 - 1870 harbi şimdiki Nas
yonal Sosvalistlerin geniş fütu -
hat, isti.a planla: ının bir kısın.ı
nı teşkil etmekte idi. 

Kara Avrupasına Cermen, La
tin, İslav ırkıarın<lan hangisi e>
luı.,;a olsun, bir ırkın veya şim
di.ki gibi nıi.·,tehid Cermen ve 
İs.ıav ırkının hıikirniyeti iddia
ları, davalan, hareketleri Ang
lo - Sakson ıı·kını, lngLtere kral
lığını, Büyük Britaııva lmp8ia -
torluğunu dairna aıakadar ey le
mis. lngilteı·e bilhas•a 1806 dan 
1812 senesine kadar Latin ırkın
dan ve Fransız, fatih Napoleon 

1 Bonapart i.e sonuna kadar mü-
Muzaff ırr Tokı cadele evlenıişti. 1914 - 1918 

(Düzce) ı ıınıumi harbi dahi, Kayser Vil
Mütcvazi ve 1 helm Alrnanyasının, Cermen ır
dürüst bir tip. ! kının kara Avrupaya iktı.saden 
Hassastır. En j' hakim olmak gaveleri, dünyanın 
ufak hadise- , diper k.ıt'ala:ındaki İn)!iltere ti
lerle alakadar l caret ve iktısacliyatını istirkap, 
olur. Samimi· j istihlat teh.ikeieri ul{rıında ya
dir. Zekası va- ı pılrnış, Latin ve İslav ırkına men-
sattır.Munı' ve suo hükümetler, milletler, Anglo 
terbiyeli c>lusu Sakson veya İngfüz mil'.etinin 
kf'ndisine iyi ı gavesi ull;runa, Cermen, yahut 

bir muhit kazandırmıştır. Alman tehlikesi karsısında bü-
yük Brltanya İrnparatorluf(u ile 

kürnetinin İne:iltere lehine harbe 
müdahalesıne amil olmuştu. Bu 
suretle Cermenler vcy a Alman. 
~. umumi harpte Anglo Sak
son, İsıav, Latin ırklarından 
milletlerinden başk«. Amerık~ 
milletinin dahi m!lttelud ccphı sı 
karsısında dört sene harp etrnı:;, 
mukavemette bulunmuştu. 

1939 harbinde, lslav ı..kının lıu
yük hükwnetinı teşkıl eden R.ı.
yıı; Cermen ırkiv.e birleşınıştır. 

Latin ırkınd.m ~'ransa, Ang1<> 
Sakoon Inaiı<ere ile umumi ha.: o
te oldui(u gibi müttdik bıı· hal 
dedır. Akide itibariy.c kardes 
oJ.an Lalın İtalva, siyasi ve i><u
sadi zıddivetler ha.,c yle İngı.:

tere i1e, ~eçen wn•.uni lı.ıı ;;t.t: 
oıduğu ıııbı A!mdUY« i.~ muna· 
r1p cı.:eğılaır, do::,tlu ... ·• nıuttc ... ıh. ~ 

tir. Fakat harlıc ııumcıni~. ml.ı
.se.ılah bıtarallıl< Vi!:UJctınoc kal
nuştır. Birleşik Aı>lerıka dahı 
haroe P"irmemı< fakat bır gün bi· 
taraflığını terkey•erse, 1914 har
bın<te o.du~u ı;10i, lııgiltere ıe

h•ne miidahaıcde bu-unacaktır. 
O haıoe, şımu•ki ha. pt" Aım;m,. 
v.a.nın xarşı~ı.ncıa lnj41u.c.re ııc oe
rabtr, yaınızca LaLın ırkınu.ın 
Fransa buıunmaktadır. lngı.ı.cre 
hüktmle<ının tu,umu, Nüı.ırıarr 
nın beyanatı. hazırııklan, Cer -
men A.manva ııc zaıere ve onu 
as.ı<erili<. sıyaset, ıklı.sot ıtıbarıle 
takatsız duşuruncıye, ycnınceye 

kadar har!> elmeı<, muharebeye 
devam eylemeklır. Avrupanın 
ve dünya mıı.eılerinin bu haro
ten sonraki mukaddaatı şimdiki 
mücadelenin neticesine göre ~a
rarlaştırııacak, anlaşııacak, bdli 
c>.acaktır. 

Ancak geçen asırlarda, 1914 
umumi harbindeki ahval, şerait, 
gerek siyaset, acrekse iktısacli va· 
zi~ 1et, içtimai akideıer, kuvveUeı. 
cereyan .ar şimdiki harp tekine 
hiç bir suretle benzetilemez. O 
harplerle bugünkü muharebeler 
arasında teknik bakıml~rdan dahı 
mukayeselEr yapılamaz. 1eknık 
sanayiın i..er-emcsi, makinelerin 
insan kollarını, kuvvetlerini, e • 
mekıerini isıihliıf etmesi neti
cesi ileı!iyen, inkişaf eden Sns· 
yalizın ve komünıı.rrıi temsi. e
den kuvvetıer dahi bu delak: mu· 
haretıede sahnededirıer, Nasyonal 
Sosyalistle.-le bırlık yapmış !ıal
de faa.ıyeıte bulunuyor.ar. l:lu 
sebeple .furnan !lıasyonal Sr.s) ~
liz.mi, genııı sahada, kuvvetli mü
cadele unsur.larına, kü tıelenne 
ma-ik bulunuyor. Harbin sı
ma>, şimaıi garbi, cenup. şarki 
Avrupadaki bitaraf devk;t ere da
hi, bugünkü muharin iki taraftan 
bırisinin içtinabı gayı i kabil har~ 
ketleriyle sirayet etmesi, Birle -
şik Amerikanın muhtemel mü
dahalesi, diyebiliriz ki, 939 har
bini kısaltamıvacak, genişletecek, 
daha şümullü biı· ha.e getirecek
tir. Yine sövliyebi•iriz ki, mu
harip iki taraftan hangisi galip 
gelirse, ge.sin, milletlerarası ik· 
tısat, istihsal, ticaret gibi buh • 
ranları, içtimai mücade.eyi dü· 
zeltemiyecek, dünyaya bu hu
suslarda devamlı intizam kmin 
edemiyecektir. 

aı Harbin gayesi tahrip ve im
ha olduğuna göre, tahrip mad -
desi şıaaetınin, artınlacağma i
naııı'abilır. Burada, bazı yazı
ların fantezilerine kapı madan 
dıyebılirız ki, tahnp maddesi bu 
h11..rµ 14.:ınae ıc.:;ırını hır.Kaç mi.sıi 
artıracaktır. Voyan ve Briyal -
monun ıstıhkam niıshaların. yı
kacak bir çap ke~fetmisi. ş:m
d bir mermi ve bir bvmbanın 
tulır.p dairesini büyült_ceJlinde 
~üphe yoktur. Jü,:rov'un dört 
yıl t'nce bu bahse tnhs~' ettiğı 
b.r ~azn..ı bir tayyare bomba
s.nın 200 metre ..,zaktaki bir du
varı lıarekek )(cçirdigi hava 
.-:;adıntsil(· s 1"'Sacağını. ve n1ü -
him mü<--sscselerc bir dP muha
fazo.. duvarı ilavesi icao cd~-e
ı;ini ıddıa cdiyc.r. Tııhr.p kud -
retı arttırld !:ı takdırdc tahki
mat ve harp gcmıleri inşaat sis
temlnınue tadilat zaruri ola -
cakt 

i) İstihdam edil~cek toocu 
miktarı hakkında şimdiden bir 
m .KY<! tay .. n lL, 111.Au c~JJ..,,J.J. 

Bu k<~ fı:;ct, ayni zarn·ooa mali 
ve h·knik mcnba .ır.:-ı kudreti
ne ve san'at TJ,i~ E·"' }erinin te
kenımü. ve vw.'atır.c tabidır. 
Her'1alde rnü1"arriz de, müda
fi dC ntes dt?S!Cİ(L"l' davanacak
tır ve sılah Ie-nindeki terakkı 

de, gıılcbede bJ" amil olacakt.r. 

Alrr.anyadaki hadisat sükun 
bulduktan sonra, birinci Vi.helm 
mcrr.eA llne avdet ed:yor. Ve 
Krali~e Viktoryaya şu mektubu 
ıı;önderivor: 

Bud<">e~te, 28 (A. A.) -Milli 
Maca~ Bankası, do.arın w dif:er 
ecnebi dövizlerinin rayicini tak
riben harpten evvelki seviyeye 
indirmiştir Yainız 27 sonkanun-
dan PV\"C.l yapılan muamele'er i- Papanın vekili Polon-
çiıı 26 sonk3.nuna kadar mer'i •• 1 ,,. • • 

birlikte hareket etmişler, Alman
ya aleyhine harbe girrniŞ:erdi. 

Yüzlerce sene İngi!teı·e idaresin
de kaldıktan sonra George Vas
hinRton'un meydana getirdiği is
tiklfıl mücadelesinden sonra müs
takil hale ııelen Aınerikada, 
HaJan lisanı İngilizce olarak kal
ını• Cenubi Aınerikada, bu k.ıt'a
nın bazı kısımlarında verleşmiş 
Latin ve Cermen ırklarına men
suo insanlar Amerikalılaşmış, 

fakat lisan ve kültür itibariyle 
İngil\erenin tesirine, nüfuzuna 
tabi o:maktan kurtulamamışlar
dı. Bilhassa bu gibi sebepler, 
gecen umumi harote tnııilizlerin 
Birlesik Amerikada )'8p\ıklan 
prona11andaları semereli hale ge
tirrnis. Cermen ırkının, Ahnan
yanın kuvvet, satvetini kırmak 
hususunda Bir'eşik Amerika bil-

O halde sorabiliriz: Bu harbin 
sonundaki .. ıllarda dünva milel> 
!erinin, nizam ve intizamının ce
reyanı, mukadderatı. vaziyeti na
sıl. ne tarzda o:·acak? Bu cihet, 
tarihin hadiselerin daha geniş, 
daha derin safhala:·ına dalarak, 
veni, yeni ara~tırmalar, tetkikr 
ler vapılmasını zaruri kılacak 
derecede elıernrnivct.idir. 

HAMlT NURi IRMAK 

b) Henuz ııaz ıatbık edilme
m~tır. Buyuk harptcnberi keş
f,diJPmh Pn bir qazda bulunmadı· 

j) Motiirlu vasıtJ,.ır, büvük bir 
kıymet kazaırncaktır. Arazi ote>
mobillcrı ar.ık ötekilerin yeri
ne gcçmıştir. Ancak bu tertip, 
yoldan müstagni kılar v., arazi
nin g\ıçlüklerini yeneb'lir • 

Bütün bu sahalarıia tcrakkı a· 
Jırnları atmak, fen e'Pmanlarına 
tertip cJilen O<levlerdir. Çok geç 
meden bu yoldaki inkişaflan tcs
bit edce.:-ji;iz Veyl, geri kalan-

1 laı-a! 
KE:\JAL KOÇER 

(30 mayıs 1848) 

(;\kmlekctiınc avdet eJ.,,- et
.nez, vicdanımın scvkile derhal 
kall!mi elime alıvorurn-- Ve fıci
len siz şu mektubu yazıyonım. 

(Londrada bulıınduğum müd
det zarLnda, gerek zatı haı;me
tiniziıı vı gerek orcnslcrle İngi
liz milletınin, ibz&I eylediğiniz 
liıtufkiırnnt' mııamel" ve cemile
l<>nlrn dolayı en samimi teşkkü
r:ıtımı arzcdiyorum ... Orayu, en 
atı şerait alt.nda gelmiştim. Bu 
kclJerli zamanımda. hakkımda 
g<is'.u-tliğinız alakn ve temayül, 
beni orada müs!erih bir haJde ve 
şerl'lli bir surette yaşattı ... Bu 
lütuf ve teveccühünüz, hiç şüp-
h Eiz ki. hakkımd:>ki fikirl•-rln de-1 

olan r.ayic mut«bcrdir. Pe•1er l ya hun.:umetı nezdıne 
L _ ,\ ~az<>!<: i, bu t<-<lbirin, Ma~ • gidiyor 
c3rıstan a Almanvr. arasınclakı 
eşva mul>adclesinin aı1tıtılma
sını is ilıdar üden Macar - A 1-

man müzakerelerile aliıkadar ol- 1 

duİ.'Unıı yazmaktadır 
--<ı-- - -

Fransız meb' ttslarının 
ziyareti 

Lvrıtlra, 28 (A. A.) - Fransa· 
İnaiJt(_'rc ııarliı.mento komitesi 
azasından 12 Frnnsız meb'usu 
komitenin İngi'.iz rızasına iade! 
ziyaret maksadiy'Je Londraya 
gitmiştir. Fransız mcb'usları 
hevetine, Fransız Manrif Nazı
rı Yvon De'bos rivaset etrn&kte
dır. 

Faris, 28 (A. A.) - Po;onya tel
graf Ajansı, Paçanın V arşova
daki Papalık veka'eti müsteşa.
rı Pacini'vi kabul etmiş oldujnı
nu bi.dirmekt.edir. 

Pacini, maslahatgüzar sıfati
le Angers'e gi~mektedir. Y.ati
kan'ın .-a.'ahiyettar mahafili, 
Papanın Pacini've Polonya hü
kumeti nezdindeki vezaiii hak
kında ta'imat vermiş olduıtıınu 
bevan etmektedir. 

Pacini'nin bilhassa Polonya 
hükümetinin dini iş'..eri ile ve 
Fransadaki Polonya ordusuna 
müteaUik husuS&t ile meşgul 
o'a<'aaı sövlenmektedir, 

Almanyada yaban~ 
neşriyat dinliyenlere 

verilecek ceza 
Berlin, 28 (A. A.) - • Deutsche 

just1ce• mecmuasının son n~ 
hasında Adlive nazın Radyoda 
ecnebi neşriyatının dinlenm<>sini 
meneden kaı·arname hakkında 
tafsilat vtrmekte ve bu meın· 
nui yetin ecnebiler hakkında da 
cari olduj[unu kavdetmektedir. 

Radyodan öğrendik 'eri yalan 
veva kasde müstenid haberleri 
işaA edenler için pek ajiır cezalar 
·ı.:rtip edilmiştir. Buı ahvalde 
idam cezası da derpiş cdilmelP
tedir. 



Lik maçlarına üç stat da devam dildi 
Her sahada merlıum " 

lı:zetin haiLrası anıldı 

Fenerbah:;e. Vefa 
4 - o 

Lik maclarınm en mühimini 
Fenerbahçe stadında Fel>E!"bah -
çe iJıe Veta t.akımları yaptılar. 
liıavanın cok .ı;oğuk olmasına rağ
men bu eheınmivetii karşı.l<aş -
tnıı.yı oldukça bü \'.Ük bir kll'.abar 
lık takip edi vordu. 

Fener.ilerin son Hunga..-ya ma
çında kauındı.luarı muvaffakıyet 
kendi taraitarlarını epeyce sevin
dunııı;ti. Vefanın kuvwtJi bir 
ekip olu"ll Fenerin bu karşılat
nııva c!ıemmivet vermeı;.ine sebep 
oluyordu. 

TAKIMLAR VE OT-.. 
Saat ıs de hakem Afunet Ade

nıin Jdaresıııde i.kı takım sahaya 
Çıktılar. Ve merhum hakem ar
~•daşunız İzzetin hatırasıru yat 
ıçın bir dakika ı;ük\ıt edildık"'-n 
son.:ıa taJrnruar şu ııeılu-de .karşı 
kaz-sıva ı:eldi.er: 

FENERBAHÇE: 
Cihat - Lebıp, Faruk - Ha

l"ati, Esad, Gmer - Rebii, F.i.lt
te'- lrlelıh, Basri, Fikret. 

VEFA: 
SaLı - Vahid, sıneyman -

lluh~ş"1Il, L..ıLti, Garu.--Necip, 
Sulhi, Hakkı, Huseyın, ŞüJtrü. 

Oyuna ~\m<:rlııerin hücumiyle 
başlandı. Ve a;;:aoin<le Joene:rbah
Çaliler Vefaya uyuruarını kabul 
~i:r<li!er. UsL W.ıe yapLık.arı 
hiıcumLaroan kendisini lru.tar -
lllıak için Vefa muda.t&ası hayli 
llğrasıyordu. 

Fenerin birinci golü: 
8 inci dakikada uğ acık Fikre

t.hı güre! bı.r orı.asını Mel.ıh tam 
2'amanında bir kafa vıı.ruşiy•e Ve
fa kalesıne aLrak ilk ııolü _yaptı. 1 

Bu goıden sonra açı.lan \' efah
lıır Fenerbahceve bir ıki hücum 
Yantı'ar. Heli! bir hücumda Sul
hinin kuvvelJı bir iÜlüniı Cihat 
lnabareUe kornere çeldi fakat 
Lu korner ı>;e yaramadı. Tekrar 
i'~ıner hücumlanna başladı
lar. Bu sırada Rebii muha.kkak 
bir golü aceıe<ren kaçı.rdı. 

Ferıerbahçenin ikinci golü: 
ı 1 nci dakıkada Rebii orta

dan a'dıjıı bı.r pası sü.erek güzel 
bir •ütle ikıncı Fener golünu de 
Y.aptı. 

Bu ikinci ırolden sonra Fener
iı&hçe'iler o·'Ulla büsbütün hiı
lrim oldlllar. Vefanın danna da
~ oyun una mukabh yerden ve 
b<>1nbınezonıa oynıyan }'ener uer 
ır gu.l daha yapmı_ya muva.Ua.k 

Oldu.larM 

Fenenn üçüncü J10lü: 
2ti no daıukada Vefa müdafa

~ını sıkıştırmkla o an Jo'enerı.ı
"' FıkreL taraiından güze, bır 

«vl ı.u·saLı ha..u.ıadı,ar bunu fır
"'t bıJen lileoıı bı.r vuruş'8. go.e 
Çtvırıe.eıı: u~uııcu Fener go,unu 
Yaptı. Ovunun bundan sonraı<ı 
~arı ~·enerın bu kaç mu
b >:o• Jrnı;ırmasına muka-

ıJ Vef.amn da alıenı<..ız bı.r l<.<iÇ 

~Y.ie ııcı,.'t!rek hıı:ınci dev.e 
--.ı Fener lehine biLti. 

İKİNCİ DEVRE 
~ İkUıci c±::vıeve Ve.fanın hücu
<I \;.le b.ı.şlandı. \. efalılar bu 
ı.'.;,' 1-ede daha derli top u hiıcum
ta Yapıyor.ar ve Fenerbahçeyi 

. lvik "dıvorlardı. Fakat muha
~':11erirun beceriksizliğinden bı.r 
<iıJ~Oe almıya muvaffak olama
ta,, ö.r _Çox uzun sürmiyen Vefa 
ıu Vikı niha vcL yine söndü ve 

Sele!' FencrWer tekrar hü-
~larına baş Jadıltır. Sağdan ve 
hu dan yaptıkları birkaç teh.ike 'i 

CIJnıda bılh ssa Rebii epey fır
~aka' adı fıiJ{at istifade ede
fa;ı Vera da daha fazla müda
l"e;ınr -ehemm: vet verdiğınden 
~r ıuer birınci devredeki hA-

Yetıerıni .ktıramadı.lar. 

Fenerin dördüncü golü: 

b.I:l.vrenır snn dakikasında -ni 
ır F'ne h.. ,, 

len ' r ucum.unda Rebii ge-
da oır P&sı Melıhe geçirdi. o 
<iuıı"~.rde~ bı: şüt"le Fenerin diiT-

a ~ ~o:;.ınu Y1J?>t1 ve top orta
bi . dffi zaman ovun müddeti 
,__1!11'üs oldn. Bu suretle Fener
-nool.\er bu kun·et'i NJtipl · k 4-o venmi• o:dular. erı-
aragümrük • A. hiSclr 

oy~:: -~'ef noc~ndan evvel 1 
....n.ı i.ık - AnııdC>-

Ilakkı Beşikt~n ikı nci aolilnil yııoorken.M 

luhi= m .. "mı daha iyi oynıyan en kuvvet:i kadrolariyle çıkmış-
Karaı:riimrüklii:er maçı .ı-ı k.a- !ardı. Kısa süren bir merasimi 
zanmıs:ardır. müı.eakin ovuna Sislinin hücu-

T ak~im .:ııa •1 mivle başlandı. Macaı·lar tek -

G. Saray - Topkapı 
6 o 

Bcşiktaş-S:il~ymani; c 
4 • 1 

Hungarva maç' arı dolaysiyle te
hire uğrıyan •i.k maçlarına dün 
üç &!adda hi. den dev.anı edilmiş
tir. Taksim sLadında günün bi
rınci macı Galaıtasaray ile Top
k.apı arasında yapıldı. Hakem 
Saminin idaresinde oynanan bu 
maça Ga.iat.aııaray şu şekilde çık
mıstı 

Osman - Faruk, Adnan - Mu
sa, l!.n ver, Cek • .ı - Sa iıhaddın, 
Esf.ak, Cemil, Sa.im, Büıend. 

Oyun Galatasarayın hiıkimi
yetı a'lınd.a başladı ve Topkapı
lılar 13 iıncü dakikaya kadar can
lı bir oyun' a sayı yapılmasına 
mani o.duJal'. Fakat bundan 
scnra G::ıntasa:ayın hakimiveti 
ezıcı bir şekil a.t<iı. Ve 18 inci da
kikalarda Cemil ve Sa.im vasıta
siyle iki gol kazandılar. 

.t;u s~' ı •.ı..<loan sonra Topka
pılı.Lar da kısa ~üren bir iki a
kın vaptılarsa da netice a .oma
dılar. Ve Sa· iıhatün 31 inci daki
kada Galatasarayın üçüncü, dev
renin sonlarmda Cemt; dördüncü 
gou.ri yaptılar. Ve i.lk devre 
4----0 nihayetlendi 

İkjnci devre sert bir şeki"de de
vam etti Tamamen sarı kırmızı
lı.arın üstün.üğü ile geçen bu 
d~vc edı! bir çok fırs~t kacLı. 27 
nci dakikada frikikten Salim be
şinci, son dakikada Eşfak altın

cı go ... eri yaotılar ve müsabaka 
t>-0 G<ılatasarayın ga ebesiyle 
nihayet buldu. 

.c.eş.kt .... ş ~ ü.eymaniye 
maçı 

Günün ikinci oyunu Beşiktaş 
ile Su..eymaruye aı·asında yapıl
dı. ~zı 'lezcanın idare eıugi 
bu maça Beşıktaşı.Llar şu şeokilae 

·çıktılar: 

M. Ali - Faruk, Naci - Hüse
yin, Feyzi, Cihat - Hayatı, Hak
.kı, · azun, İbralı.im, Eşref. 

Müsabaka Besiktaş.1ıarın haki
mi yeli re baı;ladı. 15 inci da.ki
ka ,·a kadar hücumlara mukave
met edLn Sü.eymanıye,iler 16 
ncı da.kt.kada İbrahlmiı1 yapLıi!ı 
gole mani olamadılar Biraz son
ı a Hakkı kafa ıle ikıncı Beşiktaş 
l!O•Ünü vapu. Ve-devre 2--0 ni
haye1.lendi. 

İkinci c.evre mütevazin ~i. 
Zaman zaman her iki takım ·ha
kim vaziyete fecti.er 10 uncu 
dakikada İbr·ahim. Hayatiden al
dıPı güzel bir pasLa i.ıçüncü golü 
çıkardı. Bu sırada Süieymani
,..., can!'ırndı. l\IeTk"Zden yap
tıkliarı bir akında İbrahim sıkı 
bir şü tle takımının yegane go • ü
nü vantı. S >n dahka.Jar vine Be
•iktaşın üstünlüğü i e g~ctı. 43 
ünciı dakikada Esrefin ortasın
dan İbrahim dördüncü golü yap
tı ve rnüsab~ka 4-1 Besi.k~ın 
l!a.c~iyle nihayeLleodi. 

f{unrrarya - Şişli 
8 1 

_Hunııarva tukımı son m11Çııı.ı 1 
dun sabah '!'aksim stadında az 
bir seyirci önünde Şişli ile vap
tı. Ve ~-Ok hakim bir oyundan 
s~nra 8-1 ,l?ibi a~ık bir sayı far
kıyle ııalio Pel'di. 
H~Jrem Nı• 'l'lo•ut idaresinde 

yapı i<n bu u. '-" her iki takını 

nik oynıV<irak de. haJ ha!<imiye
ti a:ıchlar. Sağ.~ sollu yaptıkl.arı a
kın· arın birisinde sa~ a :ıkları ka
lecinin hatasından birinci golü 
çıkardı. Son dakikalarda bir sa
yı daha yapan Macarlar birinci 
devre"i 2--0 bitirdi'er. 

Ovunun ikinci devr<'Si bir gol 
nanavırı ha.!.inde ge~li. Tamamen 
Maca,r.erın hakimi.veli altında 
ve Sisli nısıf sahasında geçen bu 
kısımda biraz da Şisli kalecisi -
nin hatalarından istifade edrn 
Macar oyuncular ııol adedini se
ki:ııe cıkardı'ar. 

Sısli yaotıi!ı akınların birisin
de Nubar vasıtasivle yegane go
lü çıkar i·. Ve müsabaka 8-1 
Hungarvanın ga'.eb.:siyle nihayd
ılendi. 

hungarva takımı gitti 
On ıriindenberi sehrimizM bu

:lıınan Hungarya t~kımı oyuncu
ları dün akşam Pesteve müLe -
veccihm ha.eket etmişlerdir. 
Mern.eketimizde ivi bir intıoa 

bırakan Macar soorcu ·arını 1s
tasvoıxb büyük bir ka.uablliı;: 
u~lanmıstır . 

Hungarya antrenörü Heldman 
Peşteye vardığından sonra 10 şu
batta şehrimize dönecek ve Fe
r.erbah~e ile vaptığı konLra,t mu
cibince mezkur klübürı anm.nvr
l'iiğünü NPacaktır. 

Şu~f ::ııadı 

Be} koz • fstanbulspor 
3 o 

Şeref stadında biTinci kümenin 
son maçını Beykozla İstaııbulspor
'buılar yapLılar. Daha üstün ov
r.ıvan BeykC>zlular birinci dev
reyi 1--0 bitirdikten sonra ikin -
ci dev.ede de iki gol yıaparak 
maçtan 3---0 ~1 ip cıktılar. 

Ka.umpaşa - 1-ıi;aı 
7 o 

Günün bi=inci küme maçını 
Kasımpaşa ile Hilal takımla. ı 
yaotılar ve rok zayıf ol.an Hi.aJ.
liler Kasınıpasr.ııuı bariz biıkimi
yeti altında 7--0 majfüp olarak 
sahadan a-aıldıLar. 

F. Yı!maz - Anado.u 
2 • l 

İkinci kümeden Feneryılmaz 
la Anadolu macı Feneryı "ma.zuı 
2-1 üstÜILüğü i;e bitmi•Lı.r. 

Şişli - Alemdar 
4 o 

Yine ikinci kiımed~n Şiş!i 
Al'" ........ 1' .. ~ _ ... ~ L.11.l' VJ .... .-.ı...ı.....n SVLı.ı. .J. 
4--0 )'enıniştir. 

K!Lp eri davet 
istanbul Futbol Ajanlığından: 
Mııil küme La una tnamcsının 

esas a.ı ııaxkında guruşiLmeb: ü
ze.oe Beşı.k~:ış. 1' enerbJhçe, Gala
tasaray, Vda kaioıerine meı:.up 
bırer murahha.<.ın ~9/l/940 pazar- ' 
tesi J?iinü saat 16 da resmi saıa- 1 
hıyetıerıy.e birlikte bô f!oe mcr;<e
zinde bulunmaları eh.mmıye<.e 
teblii! olunur. 

STADSPOR MEQIDASI 
5 KURUŞ 

Stadspor mecmuası karilerin
den gördüi?ü alaka ve teveccühe 
bir mukab<J:e oJrııak üzere fi
vatını 5 kuru.<;a indirmiştir. Ka
rileriınize Türkivenin en güzel 
ve en çok satı'an spor mecrn\12" 
'SUll tavsiye ederiz. 

İKDAM 

1 ILMi BAHiSLER f 

Memleke"limizde ilmi kitaplar 
SO~VOlb.OJö 

İsma!l Hakkı Bal'tacıo,itlu •Sos
yokıjı. a<Lı kiı.a:bını, yalnız Türk
cedcn başka bir dil bilıniyen;er 
i:;in değil, yabancı bir dil bi.diği 
µ.., . .;e llürkheim'ın sos)'Olojisine 
ausıp kalanfax irin de pek fayda
lıdır. Bunun sebebini söyliyevim: 

Şöy'.e böyle 25 senedenberi 
cDurklıcım• ın sosvoıojisi mem.
lekeıtmı.izde yavılınıs ve aJabildi
lrine yürümüsLü. Cihan harbi
nin en fena günlerinde; Bir elin
de cekmek vesikası• ôbıir eı.ın

de Dürkheim'ın kitabını tutan
lar, mem.eketin hemen bütün 
rr.ütcfekkirlerine bunların i.lcisi
ni b~n vermek isı.tdıter. ikiıı
•iyi beni~yenlerın birinciden 
nıwum kadııdannı sôy.em.iye 
lüzwn yoktur. 
Almanyayı ceohede majıliıp e

den cckrrı.eı<•, lıurk,-.eun'ın gali
bıyetini meın,eketimizde kazan
dı!<. 

Türk E!ençlif:ir.in zekfısını içe
risıııe almak ıs.ıdadını gost.eren 
Dürkhci.ın sosyolojisinin çen
l;e rini şundi lsınail Hakkı balta
lıyor. 

Ne ı:ario ve ne mutlu hadise! 
İsmail Hakkı, Dürkheimcı gö

ründuğü haıde I"ırkheim "uı .imıi 
sis~~m.ini yıkacak baş:ta türiü il
nu ı<oruşlcrd:n de banseeu~_or. 

llu yeni görü.ş tarzı, ciktısadı iç
t.aııaı) al• wnının gôrü.şüdur. 

cSorbon• da Dürkheım'ın kür-
süoüne oturan profesör Bougle 1 

senekrdcnberı bu yeru ilmı ıa..e
beJoeI"ıne aıı.ıı.tıyor. ve büLün Lıc

tısadi sistemlerden de bahsedi
yor. 

- Dürkheim, iktısadiyatı ih
mal etti. - diyen profesör Eo
ugle, onun sosyoloji mektebini 
her zaman müdafaa etti,.:ıi hıı.ıde 

bu mektıebi yıkdcak sı.fıhları ta
lebesinin eline ve. di. Ve şımw 
de Baltacıo,...u ayni şeyi bizde 
yapıyor. Türk genclcriı.in mü
ş:ı.hede ve ı.e ,ki:. uha;ını geni::;· 
Jdtigı için L.....ı ı,.4• y<:.ra.:UA g~s

t=nışt.r. 

* 

Yazan: P.aşim Nahit 

ter "oer. Lal.cin ne yazık ki bu tek 
.Q.nG.Cl da cQUlislOn• ıekmeliyOI .. • 

* 1 
İsmail Hakkı Bııltacıoj!lunun 

cSOSVOJ.Oji• sini okuyan genç.er; 
cDürkhcım• ınkinden büsbütün 
ayrı bir ilim sistemi, yep veni 
bir görüs tarzı görünce havret 
edecekler ve kendi kendilec ine 
soracaklar: 

- Acaba Dürkl:eiın neden böy
le yan.ı.ı'" bir sosvo ~;i yapmış'! 
llu sorgunun cevabını ben ~e
yim: 

Bu adamın ustası •Ogüı;t Kont., 
psu.olojı., yahut kendi taLiriy .e ı 
In.rospecLıon olmaz demiş, o da 
buna inanmış. Ferdi P•ıko;oıı
nin o!nnıyacağına inanan, .vani 
psikolojiyi bitıniyen !Jüri<heim, 
teıı: başına bır cicLınıai osikwoji• 
••anmıy·a yel.enmiş ve yi4üne gö
züne but~~ıırmıs! .. 

Siz.e sorarım: - Ferdin ruhi
yaLını bi.miven bir alim, cemive
tin nsikolojisini bi!ebili: mi? Bi
lemez, ve bunun i'indir ki zaman 
ve mekan l!ibi en ,,:üksek mefhum
ların - ıkiden ra.tia s~yı sayma
sını bilıniyen ben - en iptidai 
ce:niyetlerin i-tımai hayatından 
d.oı.dugunu iJclia eder! .., 

Bu sosvnloii bahsi cok su götü
rür. Bur.~ bir makale"e sıiidır
manın imkanı yol:tur. Simdi bu
rada Baltacı""lunun kitabında 
kı: landıi':J lisan hakkında da bir 
kac söz söliveceı'>im: 

ıMüellif; bazı Fransızca keli
meleri, lürkre imişler gibi kul
lıanıvor. Bundan başka herkC?Sin 
manasını bilmedil'i türkce k ... i
mele. de vardır. İ mi bir eseri 
kıvmetlendiren. lisan ve üslup
tur: Bir ke.ıme. bazan bir cüm
lıe.nin. ve ha Ltii bir fi kirin bile an
~t.sıl!nı .. s1nı ~ür- ieS~irir. Demek 
oluvor ki kit;;bın sekline ait bir 
lisan mese Esi. bir d> onun mev
zuuna d1ir bir ictimaiyat ilmi 
mes.."lıesi karşısındıvız, ve bım.!a
rı anı ayrı ve etraf ıca münaka
şa cLmek icabede:. 

Haşim Nahit 

:::.">l'~"A - f 

t a .~ec'e:ı: Faik Bercmen 

Annesi, g~zle:ı sevinçten par- ı 
~ıyar"1A lL:.C.L.ı J.;.Uui v~ ıu~ua: 

- xo-no-nv-"1, deuı. ::..:u.onda 1 
mukaaue~ ım'f"\arawar.1."\,DlJ.Llll u..r 
auanu ""ni be~ıyor. 

\..l\,::HÇ Al~ ıın~uıa .. orluk. ülkesi -
nin en güzel kıa ıuı. .bau..,;ı 

o . .e.ı.ı ep~y o..ınuşı.u. v vuıı."t!"l'"' 

t>Yı Zii,..lU kıi.UI yiuu bU' g.ill 
t..ı.~ guıroemı<,ı. Genç ltu O;Wl• 

ca bulun gununu ı.ı.wı;eue gı;çı

rıyora.u.. Lr~ı.."<.i. .. !fl ı:.c vu~uu.unu 
ŞJ.Clueuı aı.<:,,ı ~r ıı..ıvwaıaıt ya""" 
J..illaa K.IvrÇ\n...urıyoraJ.. 

öcaoa ana .t.uı.._,u. .. o .. oriçe ondan 
ne ~ı..l.ıOfl..lU l D~Lld. bQ.l"J. 1~"

t,, .. r o .. ı.u A.vyara.tt :>~L.d. g.u. w. 
.t..J. '1, g~eı A.J.'-.la önu.D.Ye, uu .. u.ı 
a ... ı.a egil(UJ(.~en ve t:.J. ... ı.ı..nı uc: .., ... -
Şula Qv.a.ULa.urma~a ~vı.u.ra..us.~tm 

SvL.l'a a ... ~rwuu. ve: 
- lmpara,orı"e hazree.eri, Se

manuı vJı::.•ı.t ıu.u.ı..o.aue.,_uo.;-ıı.t: .. J.&J.C

aı..ı.ı.n aı, ..... :u.ı.na vv_yu.n egr.ut:A tu.e· 
rt= :..ıt..1 ı.s~tyor, Ch..ut. 

Lrt:ıı(f n.ız Acı ....... ..ı.,1 rüyada san
dı. LU. ııa ... ec oı.ıu autwı Adlu.....n-

at:n ~i;.çu ru~.1. 

* 
Yo·ho-no-13 talıa.yyülünün ve 

Ün11uJu .. u u.s.un<ıtl vJ.J. Sa..:ı.uç"e A.C- 1 
v u.~u.) u ... au. .ul:lli .ı:t llıi.i.ıüidu~s 

erAt;;gill A.ot..acı aı.·.Jma au.a.rQı,tS. ve 
onun &evgu.aı o..acaK~ı. Geuç 
ku, stnıau.ın of:wna scvguı ve 
muAaau.-.:~ ı.e.,r.ı..n ıue.ı.Jır..c.sı o.un.ak 
ı~ın ~vA 'J.u..aı..l'l WU-l.U.ı.Uct.D çal{-
ı·.ı. ... ııı~ LıU.unuı...;..;Uui:ıl wanıyorau. 

Şımdi, ı:<'Ce.erı hep mukadaes 
erKegı <iuşunuyor ve 50n~uz. Dil' 

sa.ıtld icınde kendıni onıın kol
larında buıuvoruu. Şiıpneı;ızwr 
kı semanın oğlu, lmparatorluğun 
en güzel deiııco.J• ısı o.mauvdı. 
'\le onun gıoı a:~kın manasını ve 
zevkıru bi.en bir ınsan da yokt.u. 

* 
Elcinin ziyareti üzerınden dört 

hafta geçti. Genç kız bu dört 
haftayı müthiş bir intizar ateşi 
iıe geçirdı. Lakın dördüncü haf-! 
tz.nın sonunda evin önünde dörL 
iri siyah kölenin t:,.•dığı ve et
rafında dört beyaz _.şai?ın emre 
amade bulunduiTu bir tahtırevan 
durdu. Bu tah t.ı.revan, genç kızı 
mukadde• sehre gö~ü.ecekü. Yo-

honolıa, altın'a islenmiş ve her 
tarafı ipek yastıklarla dolu olan 
bu tahtırevana bindi. 

Yohonola yalnız güzel de/iil, 
•ynı zamanda çok zeki ve kur
nauiı. Bütün saray adet erini 
ve meras~rini teker te!rer bi· 
liyordu. 

Onu hayat adasındaki küçük 
saraya göLürdiıler. Burada se
manın oğlu mukaddes erkeıtt 
bekily€ceıı:LL lieıdığı günden ııi. 
ba.en büLün vücudunu ı.ırla uğ
mağa ve teniru ıpeı<cen d..na 
yumuşak ve daha ok,ayıcı bir 
hale geLirıneğe ba3 adı.ar. 

Git ır.ide ıçi içme :oı~amıyordu. 
Hep o lı(eceyı a<:manın oğurna 11.a
vusacaii:ı o geceui bckıı~ordu. 

Bir sabah, cariyesi odasının 
kaoısuıı açtı; Kapının eı:ı_ı::ınae, 

ay kadar parlak ııüzel bır deli• 
kanlı duruyordu. Bu kadar gü
zel bir erkek her b:lltle ontl..ıı 

baskası oiamazdı. Fakal sunanın 
og u. böyle, merasımsız geı.mez
dı. Muazzam s..rayını bı.akıp 
bu kümes gıoı saraya tenezzul 
eder mıvdi?. Bununla beraber 
Yohono.a gelen dil!.ô.anunın ö
nü.ııde \'erlere kadar eğildL O va
kıt de.Jkanu: 

- Ey 2ürel kız, dedi.. Seni 
sövledılderınden daha muhte,;em 
buldum. !'Öz.erin b;.har ııecesin -
de pı.rııdayan yı.Qız ardan daha. 
parlak, ve at:zın mukaddes lm· 
p.arato.un ya.i\.utundan dahil kır
mızı; Ve tenın m=~du.s dag.a
rın kar.arınd.ın daha beyaz.. Yü
zunun ~uz~wıu hllıkullide .. Ş1m" 
dı yasemın viıcuuunun bu•wı 
Çizj(l,erını görroeU)ım. Elbıseleri
ru ı.;tllarınaru ve bu.u.aı1ın önüuae-
kı raı<ıı:ase.er gibi cırıı çıµ ak so
yunmaru rıca edecel:ını. 

'1 ohonola t.itredı; buı..ün cesare
tini Loolıyarak: 

- Fa.kat siz kımsiniz? Dedi. 
- Bl"1 mukaddes İmparato. un 

bir ko,esıvım. h~ t.evıfatçıyım. 
\. ucud...r.u muayene etmek ve sa
na a,.ıt 1ennuu o0(1'eLmıye ıı.& 
dim. 
Baş teşrifatçı muayenesinden 

pek ınerr.ı.wı o.muş.u. !'ıetı ..... ue 
R~nç kıza: cİctmai iktısadivab il:nt bakı

mından cemiyeti ve ı:;ı..inıai nıü.· 

oessese eri tetkik edenler gö. e
cek.ierdir ki. lison. ed~ biyat ve 
tütün Güzel Sln'ad.ar, hu .• u:<, ah
la'k miıesseseıeri v. s. Hep iA
tısadiyatın tesiri altındadırlar. 
Dine geiince; Linin menşei ık.ı
scdirat o..duğu kabLL edibnese 
ti.€, ikLısadivatın din müesses~si 

ÇOCUK 
E-lediye kazananlar 

- BLi ,un kadınlardan _güzel • 
sin.u. ).;t.J.J.n e.ı.ı:ı~wn.az.J.n Jauına 

ıııdeceksınız, dJ)e.t:k .k.apıya dofı· 
ru ~·Ll. J.Junup eJ..l.ı. ·-~ z m....n 
Yononola ı..e goz ı:;w:~ ıı.e.dı. Gt.nç 
kw.:ı buı~ı a.ı;,11 ...ıevdJ.. Boy
lece bır kaç ımi) e iı .' ..ıştıkt.an 
sonra de.L1<4l41 ~üz orıeıı:tıe4-
5izin çeJWıp R1'ti. 

üze. ine olan te.ir krini görme - ) 
mck kabil değıldir. İkLısJdi 
ictirnaiyat ilmine dayıaoon bu da
vanın isbat edilmesi. her bangi 
bir muammanın ha!lin~en daha 
ko.aydır: 

,..,,..ıı cemiyet!.crinden iptida! 
tioleri, meseli.ı avcı, coban cerni
ydlerini retkik ediniz; Görecek
siniz kl buruarad lli>a.n ı...u· ,b..gÇ 

yüz kelimedım, ve hukuk ise bir 
kaç görenekten ibarettır, he.e 
dln, nek çocukçadı:. Sonra çift
çi oomiyet.erinıe geçiniz: Llsanuı 
daha zengin, ve hukuk kaide.e
rmin daha ek ~dui1unu göre
ceksiniz. Zanaat ve makine yap
mak ı>eVl"<'sine girmiş mille'tloere 
<"Telince; her iutimai müessesenin 
en yüksek bir mertebeye çıkmış 
olduğu görü)ecektir: Lisan arın 
mekanizması tekamül ve tebellür 1 

etmiş, k~>erin sayısı yüz bın- 1 

!eri aşmışLır. Hukuk isi, ciltler
le kitaı:ı.a.a sıJi'mıvor. Gürel San'
atl;uın her biri avrı biı· şube al
mus, muhtelif ilimler te~ekkül 

~bniş, ve ilinin varat:.ıjh ctecriıbe 
edici> bir zihniyet, dınlerin nii
!u.z ve kudretını pamuk gıoı da- 1 
P.'ı.ıvor. 

cUachin'sme• makinecilik d~v- ı 
riııin tesirini 1~30 tarihind• n~ş
retti 'im Fransızca bir kitapta 
şöy;e izah ediyo=dum: 

•:>1a:.inoenin seytanca homur
tusu, mabed'erden bü:ün ilahla
rı kaçırdı. Mabedler, hicret et
miş kuşların yuvası gibi ıssız
dır. &indeki yayın oklarivle 
kalpleri d~:en a•k ilahının n.a"; 
rüz2iırın sürüklediği sonbaha
rın !:uru yaııraldarı gibi yok ol
du. Resim .• ;ir heykeltraşhk ve 
bü~üı1 Guz.el San 'ati.ar can çeki<i
yorlar. Büvük ve az~met:i bir 
ağac gibi ayakta el r n sade bir 
rnusiki vn~. ve l ı>.nlar bazı 
bunun bünık 2ö!r,csine sı!nnıp 
h.avıılleiuıı ora.:a yaşatmak is-

Geçen ay içindeki 4 bilmece
mizde hediye 6azanan:ann isim
lerini bugün nesrediyoruz: 

ı - Gramofon kazanan: İzmir
de Tfi.kilik.Le 17 Neca.ti Ramazan 
oifu. 

2 - Kol .saati kaza.nan. Çapada 
mEktep sok. 6J Scınıha G ı. nre.. 

3 - Boya ta.kımı kazanan: 
Cihangixde Hastane yoku'>l! Ali 
liııunet Beı:kınuı. 

4 - Büyii.k Albüm ka.uın= : 
Trabzon T. C. Z. Memurunun kı
zı Meiiıha:t Aykut. 

5 - Bir mektep ,cıntıuı kaza
nan: Bws3 Yeşıl <.d. P. T. T . .M. 
l1ıza I _ _.-acaova. 

ÇlKOLATA kazananlar: 

6 - H. Pasa lisesi 2512 M. İr
fan Dı ıuaı;, 7 - /st. 1"rlı.e.: ııı;e
ıa 479 C<.vdet Teıuiziç, 8 - Fa
llh ~ ethı) , 10 l!.mın Yazar, ~ -
Fatih Saı ı~üzel 14 Hayriye Çe
kiç, 10 - Üsküdar 20 no oku, 50 
ıchmet Erkan. 

MEKTEP DEFTER! kazanan
lar: 

11 - Erzurum İsmet P. Oku
lu sınıf 5 No. 75 M. Özdıl, 12 -
Konya Feyzi, 13 - Edırne 16 
Hadıye Muammer, 14 - Çorum 
Gazi P. Okulu No. 49 AlaelLin 
15 - Vda caddesı No. :ıı BecLi 
Doj\an, 16 - Beyoğu No. 12 Sab
ri. 17 - İzmit Gıı:ınrük Mulliı
faza Memuru 323 Aıi Rıza, ıa _ 
ht. Erkek lisesi sınıf 6 - E. C. 
N o. 4/9 Cevdet. 19 - Ankara Ay
n-alı çeşme caddesi No. 30 Şükran, 
20 -: GiiTele Makbule Erge. _ Bay 
Mahır Yazar kızı Gü"u. 

ŞEKERLEME kazananlar: 

21 - Mersin Gazi P. i'1ı:akulu 
sınıf 4 No. 461 Gülten Üna:, 22 -
Ankara Sıhhat ve İctimal Muave
net Vekaleti memuru oğlu Ay
han, 23 - Kapalı carsı No. 48 
Süleyman, 24 - Erenköy, No. 56 

Zalı.lde Yoz2at, 25 - Samsun 
19 Mayıs mahalioesi No.22 Mw.ta
fa, 26 - Adana Te..ıt. af ve Te
lef o, k.ontrol efj Mllhir Gönen, 
27 - Çarr. ıc-a Remziye Levent, 
Z8 - Beyog'lu 13 üncü okul sı
ru.f 5 B. Fehmi .Mora ı, 29 Ka.dı
l.ü · l> Re=, :ıu - ŞLe Bakkal 
lia.tl :Mah,umu Halit Ayden. 

BiRER CETVEL kazananar 

31 - PaşabalıQI' Sicil memtITU 
Baki, 32 - Çorum lnK.uıp i ko
ku.u sınıf 1 No. 355 Orhan 33 -
Usak lnay yatı C>kulu No. 69 AU, 
34 - Adlive Vekaleti seferberlik 
bürosu ·kızı İlknur Keçeci, 35 -
lıt. 60 Ayten, 36 - Kadtl<öy II 
cı kız 0. O. 11/E 3SS Tomris, 37 -
Hayriye Lisesi 2S/2 Mustafa ti
han. a3 - IsLanbu! ı 7 Ü'-lıUil. 

39 - La'e~ 39 Hikmet, 40 - E
yüp 19 Gu.sl'vın. 

BİI'..ER LASTiK kazanalnar: 

41 - Aksaray 7 Nihat, 42 - Üs
küdar 4 Necd~t, 43 - Şişli 43 ün
cü okul sınıi - S Ertuğrul, 44 -
Divanyolu 16 Ze;rin, 43 - Eren
ıköv Kız li:.e;ı E:nıf 4 734 İrfan 

46 - Üsküdar 70 Tekin 47 - ı:. 
tanbul Zeyrek O. O. 30B Adnan, 
4ll - Yemi:; 5 Üzeyir Orduğan, 
49 - Adnan PeLrol grupu Akil, 
50 - İstanbu' Erkek .isesi sırui 
6 479 Cevdet, 51 - Eskişehir tay
yare fabrikası Enwr of:lu Oğuz 
Şenler, 52 - Moda Sivastopul so
kak No. 27 M. Merin. 53 - Edir
nekaoı Şı>hane caddesi No. 66 
Güzin Tunçalın, 54 - Kabataş 

t'rkek 1. i 5-D - 480 Samih 
Tezcan, 55 - Üsküdar BL-inci 
Orta okul 643 Haşim Öztürk, 
56 - Adana Çınarlı mahal'esi 
Hikmet Y ılrna~ 57 - Gelibolu 
Namık Kemal okulunda Teoman 
Er bey. 
H~dhı•lm..,;r her gün matbıı

amızda daaıhlır. 

Erlesı gun muayy , zaman ııe-
1ince, Cıil"t\•e~er oııu aııp setnıillm 
oğlurul aıt mukadjes ,·is~. hüc
re.<Uıe ~ötürduler. Yohono;a mu
kaddes hücreye lıai! öcüne egil
mış bir ha..d.e gıraı; \' e mukad.
des sedırin aya'k ucuna kadar oy
lece yürüdü. 

Bir saat bekledi. 
BL- saatin soo.unda, birden 

belinin 1K1 cwz k<>. tar;ıiı ::o.azı. 
sarııdığını hi».,Ui. Ve kolu..ıı. 

b.ır aı;u: dı.ıa.uuarına do~ru u
zandı. Gün.erce hülvasını kur
duğu mukaddes erkeııın kolla. ın
da idi. Fakat önünJe av yüz
ü, ytldız ııöz,ü bır prens deııil, 

sivah fırlak dısli, çirkinlerın cı.r
k.i.ııi bır adam vardı.. 

1kinci Rünü semanın oğlu Y<>
honoıa'nın, İmpa. al.v•'.-~ dahı-
linde :veıı:i.ne ht.kım kadın o.du
J:(unu ilan eLti. O .ıı;ünden sonra 
Yohon()l8'run ni:fuzu ve kuvveti 
büyüdü ve yayıldı. Lakin bu
nunla beraber bir daha İmpara
torun mukaddes hücresıne gir
memişti. ve bütün güzelliiini, 
'1.'Ücodunu, askını hülyalarını yal
nız baş tesriıatcıya hasretmiştı. 

Refahi) ed~ yaıciım 
Refahi}'e, 28 (A. A.) - Hü

kümetimizin kaza:m1z fel.l~etı:e
deıerine karsı 9"Ö.stcrdi~i bazı 
a:iıka ve 9( fkat eseri olarak bura
ya göndcrdı'. i )wecek. gıyecek. 
çadır, battanive halkımızı mın -
nettar bıra'-m~ır. 

Buraya <'önderılmis olan mül
kive m.üfcttisi Halis Ergün ile 
Kızı'av müf, tU.i Mazlum Can, 
kavmakamımız Salih Cango ve 
jandarma kumandanı fe aketze
delerin acı1 arını teskin ve ihti
yaclarını karşılamak icin el!erin· 
den gelen gavretı ı.arfev"emekte
dirler. Gösteri en bu dikkat i'• 
fela.k~ gören bütün kazamız haİ. 
kı buttün tamamen ye_.ı.,~ürilm~ 
bulunmaktadır. 
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Emin, yanı başında duran (sanın 
kulağına bir şeyler fısıldadı BAŞ 

DiŞ 
NEZLE 

Romatizma 

Ve bütün 
aonıannızı 

derh~I 
r;eser 

f~ride ele Ak bin İsa, vaziye
ti kavradıktan sonra kendini hi
maye için ııclirdigi adamları ile 
benıber Emin &ley hiııe değil, o
nun lehine bir kuvvet teşkil et
mişti. Daha sonra erkim henüz 
cenazesi kalkmamış olan Em:riil
mümıninin taze ölüm haberi a
kabinde bir ihtilafa düşmek is-
temiJ")rlaraı. . 

Çok kısa süren bır tereddüdü 
aabck Horasan vallı;inin ııesi iza
le elti: 

- Ya Emin. Bizler, va.itlerin
den ve ahtlerinden nükfil eden 
.kimseler değiliz. Ver elini. .. E
:ıniriilmüminine ilk biati sadık 
ve vefakiır kulu sıfatile benim 
;yapmama izin ver .. . 

Genç Eminin gözlennde bu 
cünbüş ve ihtıras yoldaşı adama 
lı:arşı memnuniyet ve teşekkür 
ışığı çalı:tJ. 

Ve elini ona uzattı. 
Ali bin İsayı adamları takip 

etti. 
Bunu gören camidekiler de bi

At emrine imtisal eylediler. 
Halk, hariçte toplanmış olan 

ballı: camide olan biten işlerdLn 
hı.berdar değildi., 

Biat merasimi hitam bulduk
tan sonra camideki nas içinden 
bir ses yükseldl: 

- Cıenııbı Hak yeni HaJifemi
ııe uzun ömürler, müre!feh sa
adet ve salt nat seneleri ihsan 
iıüjıngun.. Şimdi ilk vaillemiz 
n\t!teveffa Emirülmümininin teç· 
Jıiz ..,e tekflnlen ile meşgul ol -
:maktır. 

Emin, yam başında duran A
ll bin İsamn kulağına bir şey
ler f111ıldadı. 

ı 
1 

Gözleri yeni ikbal ümitleri ile 
parlıyan eski Horasan valisi ce- ı 
:ınaate doğru ilerledi: J 

- Bu va;nfe, dedi İfa edil- 1 
miştir. Emirülmüı:ninin Haru -
nürreşit Hak yoluna çıkt1ğı se
fer esnasında ve Tus kasabasın
da irıihal buyurmuşlar ve Şena· 
btıd kasrı bahçesinde vasiyetleri 
mucibince defnedilmi.<lerdir. Teç
hiz ve tekfin merasiminde ise 
bizzat . vezir Fa dl bın Rebi neza
ret etmiştir .. 

Harunun günlerce evvel öldü
/(ıi ve çok' an toprağa p;ömüldıi
j\"ü ve hele bu hadisenin Bağd~t-
1an çok uzak bir yerde olduğu 
öğrenilince ölümün sebep oldu
j\u ilk tesir biraz hafifledi. 

Nedense ölüm, gözle görüle
eek kadar yakın bulunduğu za
man daha çok tesir ediyor, Her
halde ölenlerin arkas.ndan dö
külen ilk gözyaşlan ve sonra 
çabuk unutulmalan bu mekan 
ve zaman mefhumları icabı ol
ııa gerek. 

* Camide artık iş kalmamıştı .. 
Minareye doğru !.oş<ın müez

zinler yeni Halı.feye biati Bağdat 
h..ıkına ilan ederlerken genç 
Halife Emin de Ali bin İsanın 
.kolunda, Ali bin İsanın emin a
damları ile çevrili olduğu halde 
safların araı;ından geçmiş, cami 
önündeki b:nek taşında duran 
ak atuıa binmişti .. 

Ne. iceyi merakla bekliyen hal
ka ilk haberi müezzinlerden, 

• münadilerden evvel Ali b:O ba 
1 

verdi: 
- Ne duruyorsunuz .. Yeni Ha

lifemiz Emirülmüminin Muham· 
ıınedülemin'i selıimlasan:za .. 

Bu haberin hasıl et.ifıi ilk şa~- ı 
kınlık arasında Eminin de sesi l 
yükseldi: 

- Sadık 1ebaalar:ma biat he-

l-IAZRETJ 

MUM 
Ye.zan: Ziya :._c;.hir 
(Kabe) nin ne suretle kurul

duğu hakkında, hürafat ile ka
ı:ışık bırçok rivayetler vardır. 
Bazı Arap tar.hcileri ile eski 
devrin cahil softaıarı, Kabe b.
nasının (Cenne>) ten indirilen 
yekpare bır kızıl yakut olup bu· 
nun biri meşrik ve diğeri de 
mağrip tarafına açılan iki ka
p. sı olduğunu iddiada bulunmuş
lardır. 

Halbuki, elde mevcut olan ta
rihi hakikatlere nazaran (Ki
beı; Kudiıs şehrindeki (Süley
man ma.bedi) nden (993) ve Mi
liı.ttan - takriben • (2,000) sene 
evvel bina edilnıi•tir. Fakat bu 
ıar:hler, bu mukaddes mabedir> 
ikinci defa b.nasına ait olmak 
Uızım gelir ••. U kuruluşa ııe -
lince: 

diyesi olarak ili yıllık vergile
rini ba~şladım . .. 

Bu son ha.tıer ilk haberden faz-
!& halkı sevindirdi. 

Bir alkış tufanı koptu. 
- Maşallah... Maşallah .•• 
Sesleri yükseldi ve bu ses-

ler arasında yeni Halife hiliüet 
sarayın;n yolunu tuttu, 

Bu sarayın penceresinde ise 
Sitti ZiJbeyde oğlunun .l(Zlnıe
sini bekliyordu. 

Tarih tekerrürden ibarettir. 
Yirmi beş sene evvel de ayni 

sey olmuştu ... 
· Yirmi beş sene evvel de genç 
b:r halife yine bu Baj:!:dat halkı
nın alkış t\ıfanı arasmda saraya 
geLrken onu orada annesi bekli
yordu. 

O zaman bu Halifenin adı Ha
runürreşit ve onu bekliyen anne
&inin adı da Hayizrandı ..• 

* Bağdat, yedi gün ve yedi ge-
ce cülüs şeıtlikleri iç;nde çal · 
kandı. 

Nevra!ji 

Kın ki ık 

(· f'Lt~I"·~ 
Ankara kaciyosu 

- DALGA UZUNLUGU -
T.A..Q. ıt,47 -.11195 &cıı. ıt Kw. 
T.AZ. U,7t a. t4'5 ıı:-. il J(w. 

HU& IU!t& Ut~w. 

Muamele vıa 

lüzumunda 
günde 3 ka
şe alınabilir 

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

istih'.ak vergileri 
merkez tahsil şefliğinden 

Eyüotıe Silahl.al'a,ita Kemik'i burun sokak ~3 - 97 No. da tujfa 
lnıallthanesi sahibi İzzet Çelikbasın subemiııe muamele vergisinden 
olan borcundan dorayı tahtı hacze ılıınan 3000 delikli tuğlanın 
2/2/940 tarihine müsadif cuma günü saat 10 da mezkur yerde açık 
arttırma ile satılacağından ta'ip olan'arın yevmi mezkur~ saatte 
yüzde 7,5 pey akçesi i.e mahallinde bulunacak olan icra heyetine 
müracaatları ilan olunur. (691) Halka açılan saray bahçelerin· 

de yedi gün ve yedi p;ece Bağdat 
halkı eğlenti yaptılar. İstanbul gümrükleri Başmüdür'üğünden: 

Tus'da bulunan vezir Fadl bin 12,30 Program, ve mem.Jeket İstan'lıuldaki Gümriik levazımı tetkik ınemın'lum•nda mevcut 855 Rebie Emin iltifatlı bir mektup sa.at ay.a.ı, ı.ı,;ıo Ajans ve met.e-- "'" 
gônderoi. Onun vezirıikte ıpka <>.i.Qiojı haberlıeri., lı,M Türk mü-, k~de 259 lira 95 kuruş muhammen kıymetindeki hurda demir-
fermanını da beraber yo!la'C!ı. zii!i: (p1.), 13_ao/l4.- Müzik: Ka-

1 

baş eşya 12/2/940 pazartesi günü saat 10 d.a 2490 sayıılı kanun hü-
Yettı: Halıfe mek.ubunda ar- ırş.ı1< hafif:müzil<..(pl.), kümleri dairesinde açık eksiltme sııreti:Ie :satıJacağından istek"iler 

tık us'da .kalmamn faydasız o- ııı.- Program, ve memlıeket ıı,ahalıruıde eı;yalafı gö;er\!!< söziH!~cen gün ve 98atte %c 7,fı oey ak-
lac;iiı.ııı ve ordu ıle beraber Bağ- saat ayarı, lti.05 Miizıl<: liadyo 1 < ı !erile b.ir~ikte Başrnüdür1illt b~ında.ki komisvon.a gelmeleri f& 

dadlı dönmesini bildinyordu. Bu caz or.l<eslnsı, 18.4U Komışma, -o~lİİuİİnurİİİİ.İİİİİİİİİİİİİİİİİİ(İİ569İİİİ)İİİİliiİİİİİ~İİİİ·İİİİİİİİİİİİİİİİİİİimİİİİ~İİİİİİİİİİİİİİİİİİİiı 
emri ver<hren de Ziilieyde obn* lıı.:ı5 Serbitst saat, l~.lll ~ıem>e- I!! 
tu. ket saat ayan, Ajans ve meıe- l 

Kurnaz kadın, kocası Haru - oro'OJ1 haberleri, ııı.3 Türk mü- nhı'sarlar Umum Mu"du"rlu"nünden 
nun öteki oğ.u Me'muna karşı ziğı: :$az eserleri (lij sazın işliTa· it 
muhabbetini bil:yordu. Ve yine kıy.e), 19.~U Türk muzıgi: ~ •••••m•••••••••••••••••••~ 
biliyordu ki, Harun sefere çık- lslanbul şarkıları, Ça.an.aı; hak-·;;;.& 
tığı ordunun Me'munun malı ol- kı uerman, Şerıt lcıi, lia..an Gur. Muhammen B. % 7,5 Teminat Ekriltme 
duğunu ilan etmişti. Ei!er Me'- Hamdi Tokay, Okuyan: 'lahsın C_insi _____ M_i_k_. ___ L_i_ra Kr. Lira Kr. Şekli Saat 

mun bu orduyu ele geçirirse hi- Kaı-.akıuş <..eıiı.l 1'o.o<Ses, 20,lo Ko- 1 Sinek kfıaıdı 200.000 adet 2100.- 157 50 
!afeti belki de Emin'.n elinden al- nucma, ıo.:ıu Tü.rk müzai; Ha.ı.k Arık eksiltme 14 
mağa kalklşırdı.. 1 • " 8/Il/940 

h d tür.im.ileri, ııeybek ve oyun hava- ı Zıvane • 40 top 776.- 58 20 Pazarlık 15 Halbuki Me'mun iç e böy- lan. Sadi 'i aver Ataman., 20,~0 
le düşünmüyordu. Ç , V h 8/IJ/940 

O, babasının kendi maiyetine lurk müziği; alan ar: . ecı e, ı Düz beyan 300 Kg. Sil. 351.7~ 26 38 Açık eksiltme 16 
Ruşen h.am, Resat Erer, lzzetıın ı Aılerninyum 13/Il/940 

verd.ği müh.m b.; kıs:ıın Jmvvet- Okte, Okuyan: Radife Erten, 1 - I S t .. · le Horasana g.tmişt .. Burasını - ar name w numunesı mucibince düz beyan aleminyum ve 
isyandan temiz.emekle meşgul- Rau.rni !::ley • K\ı.rdııınıca:okiır şa.·- zıvana kağıdı ile miktarı yuk~ ıda vazw Sinek kağıdı hizalarında 
dü. Yine kendi emri altında o- kı: (.Söy.e ey mıl.rıbı naz..ende gösterilen usullerle satın a·'.ınacaktır. 
lan Arap kumandanlar.ndan ve eda), 2 - Şemsettin Ziya - Kur- II - Muhammen bedelleri, muvakkat teminatları, eksiltme gün 
Ali bin İsayı ele geçiren Herse- duıııicazkar şarkı : (Güvenme ve saatleri hizalarında yazılıdır. 
me de başka bır kuvvetle Rafi husnüne), 3 - ...... - Kudı.iJlıcaz- III - Eksiltme Kabataşta levazım ve mübayaat şubesindeki 
ile cenk ed.yordu. klı.r şarkı: (Kakiı yollarda bu şeb) alım komisvonunda yapılacaktır. 

Me'mun, babı:sı Harunun ve- 4 - Ruşen Kam - Kemençe tak- IV - Sinek kaiiıdı eksii1meshe "İrecekler nümunelerinlıı ihale 
fatı haberini alınca, zan ve talı- simi, 5 ...... - türkü: (Yabandan :rününden 3 "Ün evveline kadar idxrece kabı.ti ettirmeleri lazımdır. 
mlnler ılıilafına saltanat ve hila- g<»dim yabandan), 6 - ...... - V - Aleminvum zıvana kağıdı sartname 111? nümuneleri her gün 
fet pos.una geçm<k arzoouna ka- türkü: (Yine yol vermedi Acem sözıi ve~'<'n subeden oarasız alın::.:ıilece1'i ,ı::ribi isteklferin cksntme 
pılmadı. daği.an), 21.15 Müzık: Brahıns - irin ta··in olunan ııün ve saatlerde % 7 5 l'Üwnme paralar!"~ birlik-

Kardeşi Emin kendinden ev· Sekstet No. l (Si bemol maJor) te mezkur komisvona ı;ıelme_l_er_i_. __ •5_4_6_, __________ _ 

wl vel'.ahtti. Babası öyle iste - Rıvasoticwnhur Fi armonik or-
mi~ti. Derhal Tusda bulunan kestı·ası üyeleri tarafından,, 21.45 
Fadl bin Feb;e hs:'cer gönderdi: Müzik: Küçük orkestra (Şef: Ne-

- Ben, dedi. Halife olarak cİJ? Aşkın), 1 - Franz Lehar : 
kardeşim Emine l::iat ediyorum Lüksenburg kontu operetinden 
~ Horaı;ar.da Emin namına potpuri, 2 - E. Kalman: Kontes 
halktan biat alıyorum. Bu tard- Mariça operetinden bir parça, 
ta bJ- endi;eniz kalmasın ... Yal- 3 - Amadei: Serenad İnvano, 
mz ben sağlığında bahama ve E- 22.15 Mem.e!tet saat ayarı, Ajans 
mine olan ahdime nasıl sadık habe:rloeri; Ziraat, esham - tahvi-
isem sen de ahid ve peymanına lat, kambiyot ·nukut borsası (fi-
öyiece sada!<a . F,Öster. BJiyor - yat), 22.30 Müzik: Mozart - Re 
sun ki, Harun sağlığında ve se- minör piyano konserihŞDlshare-
nin huzurunda sefer ordusunu minör oivano konsertosu (pl.), 
tam<.JDen ve bütün teçhizatı ile 23.- Müzik: Cazbant (pl.), 23.25/ 
bana vasryet etmiij"tL Ben bu- . 23.30 Yarınki program ve kapa
nda iı;yanı tenkil ile mı:~~ - \ nış. 
hım, Yanımdakı kuvvet kafı gel- - j 
miyecek diye end :şcliyim , Tus DOVTO"" . 
da bulunan ve hakk:m olan or- n " 1 
duyu teçhizah f:e birlikte bi- F · Ah t Q 
zirn taraf.mıza scvkeyle.. eyzı me naran 

Me'mun, taba6:nın veziri Fadl Cildi.re ,,.. dUrriJ'• mllt•h.uow 
bin Rebiin kendis:ne taraftar 1 Pazar hariç bor cün aabalılaıa 
olduğunu ve binaenaleyh tbu ar- akııama kadar J 
zusunu yer'ne ge.ireceğinj u - Adres: Babı.\11 cataıoflo 
muyordu. yolı:oJU U11 .. lnd< No. 43. Tel. 23 

(Arkası var) 

Ef 
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B'rb:rini teyit eden v• olduk
ça doğru olmalarına güvenilen 
rivaye.lere nazaran, bıitün beşe
riyetin babası olan (Ademı, bu 
ıbinanın esasını kurmuşlur. 

(Adem) in bu binayı kurmak
tan maksadı ne idi? .. Acaba bu 
binay ı kendisine bir (MHken) 
olarak mı yapmıştı? Yoksa, bi
nada, (Mabet) kudsiyetini te -
barüz ettiren bir hususiyet mi 
vardı?. Bu suallere, tam olarak 
cevap almak mümkün değil. 

Yalnız, istidliıl edilen bir ci
het var. Kabenin kurulduğu 
mevki, kızıl bir tepe üs ündedir. 
Çöllerin renks'.z kumlan üzerin
de yükselen bu madeni kıZll taş
lar ve topraklar, herhalde ' (A- ı 
dem) in nazarı dikkatini celbet
ııniş .. ihtimal ki, buraya ken -

dince bir kutsiyet izafe eyle -
m:ş .. Onun için (Kabe) yi bu
rada vücude gc:irmistir. 

Ademin vefat.ndan wnra, o
kulları bu binayı muhafaza· et
mişlerdir. Fa.kJJt, geçen uzun se
neler - ve bir rivayete na.aran 
da (1 (ıfan) - bu binayı bir hara
be haline getirmiştir. 

Harao olan binanın şek.il ve 
evsafı hakkında da e>;ıslı malı1-
mat yok .. . Yalnız, ($it) isminde
ki Peygamberin, harabeyi te -
mizlcdiğine ve aslına ilişır.e -
den tamir etti,ğine da:r bazı ri
vayetler var. 

(Kabe) nin - hakikate en ya
kın o1an - tarihi (İbrahim Pey
gamber) ile ba.;hyor... (İbra -
him), (Beni İsrail) ile, (arabı 
musta'nJbeı denilen (Sonradan 
araplaşmış) kab:lelerin en bü
yük ceddidir. 

(Eski tarih) !erde mufassal 
'bir suret:e yazılı olduğu veçiıi
le bu zat, (Hitıt) in memleketi 
olan (Bab:J) in şark cihetinde, 
D'.cle ve Fırat nehirleri arasın
da bir fülit ı;ehrinde dünyaya 

P. T. T. Umum Müdürlüğünden 
1 - İd3re ihtiyacı için satın alınacak akkü bataryası a~ı"k, e!t

siltmeyıe çıkBJ:-ıimıştır. 
2 - Muhammen bedel 4500 muvakkat t<!minat 337,5 lira olu.p 

eksiltJnesi 22 şubat 940 perş embe ııünü saat 15 Ankarada P. T. T. 
Umum müdürlük bin.asındaki satınalma komisyonunda yapılacaktır. 

3 - İstekliler muvakkat temin.at makbuz veya banka mektu
bile kanıuni vesikalarının hamilen mezkür gün ve saatte o komis
yona müracaat edeceklerdir. 

4 -- Şartnameler Ankarada P. T. T. levazım İstanbulda P. T. 
T. levazım ayniyat şubesi müdürlüklerinden bedelsiz olarak veri-
lecektir. (~5) (81) 

G:imrük Muhafaza Genel Komutanlığı İstanbul 
Levazım Amirlıği Satma!ma Komisyonundan: 
1 - 937 modeli 8 silindirli Fo:-<l marka kamvgnetler için 32 ka-

1em yedek parra açık eksiltme ile alınacaktır. 
2 - Muhammen bedeli 645 lira 85 kuruş ve muvakkat temi

natı da 48 lira 45 kuruştur. 
3 - Eksiltme 10 şubat 940 cumartesi günü saat 11 de yapı

lacaktır. 
4 - İstekli'.er gün w saatinde teminat makbuzlarını hamilen 

Galata İbrahim Rifat Han ikinci kattaki komisyona gelmeleri. Bu 
malzemeye ait liste ve aksam numara ve evsal.arını her gün ko
misyonda görebilirler. c606• 

gelmiştir. Pederi, (Tarh) yahut 
(Azer) isminde bir putperesttir. 
San'a~i de, o zamanlar mabut it
tihaz olunan hev keller vücude 
get"rmektir. 

Fakat (İbrahim), gayet büYilk 
b.ir zeka ve muhakeme kudreti
ne malik olduğu içi.n, babasının 
yapt~ı ve halkın da derin bir • 
hürnıe:le taptığı bu heykelle - l 
rin hiçbir zaman mabut elam:- 1 
yacaklannı idrak etmiş .. Yerleri ı 
ve' gökleri yaradan, şerik ve na
ziri olmıyan, tek ve ess!z bir 
(M;bt.tı olduğuna kanar! ge
tirerek ona ibade:le, nihayet 
(Peygamber) lik mertebesine 
ermiştir. 1 

Bunun üzerinden bir haylı za
man ve hadisat geçm'.ş .. Burada 
zikredilmesi uzun sürecek aile
vi sebeplerden dolayı (İbra -
hirrı), yanına (Hacer) ismindeki 
zevcesile, ondan tevellüt eden 
(İsmail) adındaki oğlunu ala -
rak evvela Suriyeye gelmiş .. O
rada bir müddet kalarak dinini 
neşrctt:kten sonra (Hicaz) kale
sine inmiş .. O ta·rihte, Hicaz ka
lesinin en nüiuzlu bir unswu o-

lan (Cerhem7 kabilesi arasm 
yerla:ımiş... Faka.t bır müddet 
sonra, ol'(lu (İsma:l) i kabile re
isine emanet ederek, 1rendisi 
teı<rar memleketine avdet etmi.ş
tir. 

Aradan, yine bir hayli seneler 
geçmiş.. İ'brahim, o/ılu isınaili 
ziyaret etmek için yine H:cua 
ııelm~tir ••. Fakat şimdi, İsmail 
büyümüş-tür. Arap lisanını, mü
kemmel surette öğrenmiştir. A
kıllı, zeki, becerikli b"r genç ol
duğu için, misafir kaldığı kabi
le ilalkına kendi'lint tamamile 
sevdirmiş .. Ve k.abile büvüklerin
den birinin kızı ile evlenmiştir. 
Bu suretle de bütün o havalide 
mühim bir nüfuz ve kudret kes
betmiştir. 

Oğlunun kazandığı bu yüksek 
mevki, İbrah:mi son derece se
vindmniş .. ve or.u, bütün Ara
b:stan kıt'asında, kendi dininin 
intişarına memur etmiştir. Ve 
bu münasebetle de (Kabe), ye
niden bina ve inşa edilmiştir. 

Bazı rivayetlere nazaran (İb
rahim), Hicaza ilk ııeldi.i:i za • 

f Yavrunuz. Saadetinizdir ... , 

Onun gllrbib ve sıhhatli yetişimi; tablatin tıplo lılr yav~ gibi 
'ne ir.de yetiştirdiği sai ve ;ııouııal '1da ile mtimldiııdüı. Her aıı· 

lie tabiatin ins?nlara bahşet ii:i bu Jqıdret ıriiıı.elliği•tlea islifadeyl 
geri bırakmamalıdır. 

ÇAPA MARKA 
Müstııhzaratıııda 

Beşiktaş ÇAP AMARKA 

bu bassa tamamen mevcuttur. 
Tarihi tesisi: 191!1 

1ı1 ..................................... , ..... . 

İKDAM 
Atene ~artltrı 

' 

DAHİLt HAl~tCl 

s~ııelill uuu Kr· ı~oo ı.:ı. 

5 aylık Ci~O Kr. J~~" Kr. 

:S a)'iık soo 1\.:. '°' Kr. 
ı .. ~"° Kr. 

1 LAN 
TEK SÜTt": 
SA:NTll'll 

aırtnci Sab::l 4110 kW'Uf 

ikinci Sahife ı;;o kurut 

Üçüncü Sahife 260 kurut 

nördüncü Sahl!e 100 kurv1 

5 • G wcı ıah•feler 50 kuruı 

1 • 1 incı Sahifeler Sll kun11 

Gazeteml:ı:de n~rttl.rQe

cek bılcümle ticari liiıılar yal

nız Ankara caddesinde Kah -

ramaozade hanında İlincılık 

Kollektlf şlrk~tlndeıı almır. 

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

SON TELGRAF Basırnevi 

man - şimdiki •(Haremi şerif) in 
bulunduğu yerde kend.i6ine bir 
odadan mürekkep bir ev ile bu
liı yanında bir koyun ağılı yap-! 
ıştır. İkinci gelişinde, o koyun 

atıl:nın tıulundı.ıiiu 'Yerin biti• 
şiıtinde, vaktilıe (Adem) tarafın
dan yapılmış olan binanın te -
mellerini ke~-fctroiş .. Burada ye
ni bir bina yaparak (Kabe) yi 
bu suretle ihya eylemiştir. 
Diğer rivayetlere na~aran da 

Kabe binası, bazı manevi ilham 
ve irşıatlarla, ikinci gelişinde 

vücude getiri!rnişt:r. 
Herhan4{i şekil kabul edilirse 

edilsin,muhakkak olan bir ~ey 
varsa, (Kiıbe), bu iki mübarek 
baba oğul tarafından inşa edil
diJ};i ııibi, (Mekke) şehri de o ta
rihten itibaren teessüs ey }emiş
tir. 

Kabe, yapılışı ltJbarile basit, 
sade, dört duvardan mürekkep 
bir binadan ibarettir. Şekil iti
barile de, bir mik'aba benzemek-
1edir. • 

'.<Arkası var} 

1 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 

ANKA R.A 
:::7 • 1. 94) 

ıı;.,,..., 

Sterlin 5.24 
Dolar 130.19 
Frank 2.9282 
Lfret 6.675 
İsviçre Frc. 29.27~ 
Flo~n 69.185 
Belga 22.04 
Drahmi 0.97 
Leva l.587'5 
Peçeta 13.435 ' 
Pengö 23.425 
Ley 0.97 
Dinar 3.082~ 
Yen 30.94 
İsveç Kr. H.006 

Dr. Hafız Cemal 
(Lokman Held:n) 

uAHILıYE MÜT AHASSISI 
Divıınyohı 1\l 1 

Muayenehane ualleri: P~zar 

htriç her rtın 2.5 • 6, Salı, 
Cumartesi 12 • 25. lıkaray> 

T#.KVIM ve HAıf., 

29 lkinclkAnıın 
PAZARTESİ 

Hicri: 1358 l•uııu: 1355 
1 inci uy Gün: %9 2. Kiııun 16 
Z.lhiccc: 19 Kasım: 83 
Güneş: 7.15 Akşam: 17,20 
Öğle: 12.27 Yatsı: 18,54 
İkindi: 15.M İıııı.ak: 5.32 

- HAVA VAZİYt.7! -
Yesill<öy Me1ıeoroloji ista:;yo • 

İıımdan .tınan ma.l\ımata ıtÔAı 
hava yurdun Egeniıı cenubi P.. 
sımfariyle Akdeniz kıyılarında 

ve cenuı:ı 9oğusunda çok bu'utl.u 
ve çok yajtıslı di~r bölgelerde 
kapalı ve yer yer yağışlı geçmiş 
rüzgar.lar bütün bölııe!erde şimal 
istikametinden Ka:rodeniz Ju)'l.la
rı Trakya ve Ege bölgeierind• 
yer yer kuvveUi diğer yerler.ı. 
orta kuvvetlıe esml~ Karadeniz, 
Ma.."111ara ve Ege denizlerinde P.. 
mal fırtınası devam etınişür. 

Dün İstanbulda hava kapıı.lı ve 
yer yer kaııh ~tir. Rüzgar 
simalıden 3-5 metre hızla esm~ 
tir. Saat 14 de hava tazyiki 
1008,4 milibar idi. SühUııet eA 

yüksek 0,2 ve en düşük O aanür 
raı idt. 


