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Amiral Kanaris meselesi
Bu adam Göbbels de olamaz, zira

varkuvvetile propagandasını yapu-
ğı. savunduğu rejimin iflâs edip çök
tüğünü görünce Hitler'den evvel
İBtihara karar verıp kendi elile ka-
rısını ve evlâclarıru öldürdükten
sonra kendi hayatına da son ver-
mezdi. Bu kadar karaktcr bütünlü-
ğü, iman katılığı. öz vatanır.ı düş-
raana satoıış bir hainde bulunpmaz.

Gelelim Himmler'e... Bu kaniı
Nazi şefi de uzun müddet kaçak o-
larak şurada burada dolaştıktan son
ra Müttefıkferin eline geçince keıı-
dini zehirledi, pis canını cehenneme
bizzat gönderr!!. Sayed Moskoflar
hesabma çalışmış bir vat»n haini
olsaydı o karışıklıkta Almanyanın
Moskof işgali altında bulunan kıs-
mına kapağı atar. hayatını kurtara- |
bilirdi. Demek ki bahsi geçen bolşer
vik easusu hain Nazi ?efi Himmler
de olamaz.

cAltı Nazi büyüjü» nden kaia ka-
1» kimler kalıyor: Rudolf Hess ve
Martin Bormann değil mi?..

Hess biraz şüphe uyandırabttir.
çünkü harb içinde bir uçağa atlayıp
sulh teklif etmek üzere İrıeiltereye
uçtu, orada enterne edildi. Evet
ama, bu tayyare ile tngiltere seya-
hati. bazılarının iddia ettikleri gibi
ister Hitler'in müsaadesile olsun, is-
terse o sıralarda bizzat Hitler'in id-
dia ettiği gibi. hiç kimseye danışil-
madan yapılnus bulunsun. Hess In-
giltereye varınca -şayed kendisi oir
boljevik casusu idiyse- Sovyetlerin
ikaz ve müdahalesile serbest bırakı-
lır, Nazi büyüklerinin en büyükle-
rinden birinin Hitler'e ihanet etti-
ği. zira bu çılgın diktatSrün Alraan-
yayı uçuruma sürtiklemekte olduetı.
Ineilizler ve Ruslar tarafmdan bü-
tün dünyaya ilân olunmak suretile
Alman mukavemeti kırılmaea. Nazi
kudreti çökertilmege çalışılırdı.

Fa2İa olarak mütarekeden sonra
Hess sorguya çekilmek üzpre Nürn-
berg mahkemesinin huzuruna çıka-
rıldı. Bu adam bir bolşevik ajanı ol-
saydı galib Sovyetler bijyle bir şeye
hiç razı olurlar mıydı? Hesf'in ak-.l
muvazenesinin bozukluğu da bu mü-
talealara kstılacak olursa Şapoşm-
kofFun bahsettiği «çok yük=ek mpv-
kili. Hitler'in pek yakini Nazi bü-
yütü» Rudolf Hess de pek olamsz.

Şu halde kala kala Martin Bor-
Bnann kalıyor. O Bormann ki Berli-
nin isgali sırasında, o ana baba gün-
lerinde birdenbire ve pek esrarengiz
bir şekilde kayıblara karışmıştır. O
Bormann ki. İngüizlerin, Amerika-
lıların ısrarh araştırmaları. incele-
meleri neticesiz kalmış, bir türlü
yakalanamamıştır. O Bormann ki.
mütarekeden sonra kendisinin Mosko
vada da bulunduğu çeşidli kaynaklar
tarafından iddia olunmuştur. Vakıâ
bu iddialar da bir vesikaya dayatı-
Urak kesin olarak ispat edilmiş de-
ğildir ama Moskof Genelkurmay

Başkanının Sovyet Yüksek Harb
Şûrasında açığa vurduğu gerçeğe bu
düşünceler de ekllenince altı Nazi
büyüğü arasmda, bahis konusu a-
janın Bormann'dan başka kimse o-
lamıyacağına hükmetmek zaruret
halini almaktadır.

Bilmem sen ne dersin aziz okuyu-
cu...
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«CL'MHURİVET» in Tefrikası:

Martin Bormann bahsini bu su-
retle kapadıktan sonra gelelim Nazi
Almanyasının mcşhur «Abwehr» şe-
fi. Hitler'in askerî istihbarat ala-
nında gözü, kulağı diyebileceğimiz
Amiral Kanaris meselesine...

Bilindiği gibi Almanlann «Ab-
wehrı> adile andıkları askerî istih-
barat şebekesi İngüizlerin mahud
«İntelHcens Servis* ler gibi bütiir.
dünyaya dalbudak sarnıış bir istih-
barat teşekkülü, daha açık U.biri!e
geniş bir casusluk şebekesidir.

İşşte Amiral Kanaris bu muazzam
şobekenin başmda bulunuyordu ve
Ikinci Dünya Harbinin devamı müri-
detince de bu vazifede kaldı. Fakat
savaşm sonlarına doğru Hitler'e
suikasd tertibi suçile hem vazifesin-
den atıldı. hem de korkunc işken-
celero. tüyleri diken diken eden
tazyiklere marıız bırakıldıktan son-
ra S. S. ler tarafından ipe çekilerek
idam olundu.

Amiral Kanaris kimdir?
Alman yazarı Karl Heinz Absha-

gen, yıllar süren incelemelerden,
araştırmalardan sonra «Kanaris dos-
yaa» (1) adh bir eser yazmış, asrı-
mızın en dikkate şayan ifşaatmdan
biri ve başlıcası sayılan bu kitab
1949 yıhnda Jean Luce -Bellanger
tarafır.dan franazcaya çevrılmiştir.
Başmdan sonuna kadar meraklı, ib-
ret verici açıklamalarla dolu olan bu
eserin sadece bir kaç sayfasından
faydalanıp «asrımizın esrarlı şahsi-
yetlerinden biri olarak» vasıflandı-
rılan Kanaris'in ha/in macerasını
kısaca arza çalışacağım.

Evvelâ Alman askerî ba$ casusu-
nun şahsij-eti hakkında biraz bilgi
vereyim: Yunan aslmdan gelme
Duisburg aile?i efradından Kanaris
1914-18 Birinci Dünya Savaşında
İmparatorluk Almanyası bahriyesin-
de deniz subayı. genc bir teğmendi.

Teğmen Kanaris daha bu tarihte
zekâsı ile tanınmış. arkadaşları ara-
sında gözünü ateşten sakmmıyacak
derecede atılganlığı. soğukkanlılığı,
maceradan maceraya atılmak husu-
sunda gösterdiği tehalükle temayüz
etmişti.

Âmirleri de bu gcnc deniz suba-
yının meziyetlerini takdir ettikleri
için. türl« maceralardan sonra. ken-
disini askeri istihbarat işlerinde^ kul
landılar. Delikanh güney Amerika
taraflarında dolaştı. iyi ispanyolca
öârertdi. Ha*tB bir aralık İngiHzIere
esir dahi düştü ama kaçıp kurtulma-
ğa muvaffak oldu. Bir aralık Şilide
enterne edildi ve mesleği parlak. ha-
yatı da bu suretle başlamış oldu. A-
navatandan binlerce ve binleroe u-
zak bu güney Amerika ülkesincie
enterne edildikten sonra cüret ve
becerikliliğini ispata fırsat btıldu.

Kanaris sahte bir pasaportla Şili-
den kaçıp İspanyaya sıgınmnğa mu-
vaffak olduktan sonra Madridde Sı-
lili bir iş adamı sıfatile yerleşiyor.
tarafsız kalmış olan bu memlekete
akm etmiş İneiliz. Fransız casusla-
rile amansız bir mücadeleye girişi-
yordu. Bu cüretkâr deniz subayı
Reed Rosas adı altında Madridde
tam bir yıl kaldı. Alman donanma
kumandanbğına manstaki İngiliz sivil
ve askerî rieniz nakliyatı etrafında
kıymeiine baha biçilemez kıymette
haberler gönderdi.

(Arkası var)

S e h i r =
=haberleri

Ruh hastası
çocuklar için

miİ9ssese

MEVLİD
Çok kıymetli aile büyüğümü»

Y. Mühendis
KADRİ ERİMin

ölÜTtıü'nün seceı devriyesine rastlıyan
3.3.1957 pazar günü öğle namazını
ır.üteakıb Beyoğlu Afa Catniinde ta-
nmmıs ha^ızlar tarafından Mevlldt
Şfrif Kıraat edlleceğtndea büttin ak-
rabs, dost ve dindaşlanmızın teşrlf-
lerl rica olunur.

Eşi ve çocultiarı

Kimsesiz Çocukları Koru-
ma Birliği Kongresi dün

çılışmalarına b~;!adı

İstanbul Vilâyeti ve Belediyesi
Kimsesiz Çocukları Koruma Birliği-
nin yıllık kongresi dün sabah sast

| 10 da Belediyede. Meclis salonunda
Vali ve Belediye Reisi Prof. Gökayın
bir konuşmasile mesaisine başlamış-

iur.
Vali. bu konuçmasmda. evvelden-

beri üzerinde ehemmiyetle durulan
kimsesiz çocuklarm korunması mev-
zuunun Birlik idaresinde inkişafmı
görmekle duyulan memtıuniyeti ben
lirtmiş ve kongreve b.ışarılar dile-
mistir.

Kongre reisliğine Bslediye Reis
muavini Dr. Nailî Çolpan seçildikten
sonra bir yıllık faalivet raporu okıın
muştur. Bu arada Vali tekrar söz
alarak Birliğin muvaffak olması için
îalışmalara pkonomik bir veçhe ve-
rilmesini. bir buçuk milyonluk büt-
çe ile daha genis sayıda çocuğa yar-
dımda bulunmak maksadile fizik ve
ruh bakımlanndan malûl çocuklar
müessesesinin açılmasını. Belodije
İle Birliğin işbirliği yapm.isını te-
menni etmis. Bclediyece Birliğe her
türlü muzaharetin göstcrileceüini
bildirmiştir.

Validen sonra söz alan Maarif Mü-
dürü ve diğer üyeler temennilerini
ve rapor üzerindeH görüşlerini açık-
lamışlardır. Bu temenniler arasmda
kimsesiz çocuklara mesud bir çocuk-
luk devresi temini. 13 yaşını ikmal
eden kimsesiz kız çocukların. ev kızı
olarak yetiştirilmesi, kendilerino
yemek. dikiş ve çoeuk bakımına
dair bilgiler verilmesi de vardır.

Raporun kabulünü müteakıb büt-
çenin te'.kiki için bir komisyon ku-
nılmuştur.

Konçre çahşmalannı bugün biti-
recektir.

Soğuk hava dalgası
geliyor

Havalar gene »oğumuştur.1 Yesilköy
Meteoroloji istasyonunun bildirdiği-
ne görr. , Balkanlar istikBmetinrien
nıeml^k^timize do^ru bir sojhık havn
dalpapı polrrn'ktedir.

Kasım Gülcffin dunışmasına
dün başlandı

2. AŞır Ceza Mahkemesi tarafmdan
C.HP. Oenel Sekreteri Kasım GUÎei
•leyhlne vcrilen mahkûmiyet karan-
nm temyizce peastan bozuldu^ıınt:
bildlrmlştlS. Kas:m Gfilefîin durusma
sını dün sabsh saat 10 da 2. A5ır Ce
SM Mahkemeiinde clzli olarak devam
edllmlştir. Davâ münasebetile Adliye
koriciorlarında blrçok merakiı ıop':,m
miş bulunuyordu.

Giitek. ilçe haşkanlannın (op-
lantısına miisaade etmedi

C.H.P. İı İdare Kıırr.lundaki Utifa-
larla llfilli oiarak. dün saaî 14 de
Eminömi İlce Lokaünde yapı'.ac;ık
C.H.P. İ:çe Başkanları toplanf.sına
Genel Sesreterükçe miisaade edllme-
m'ştir.

İlgilller. Genel Sekreter iştirak arzu
sunda oldu»u İçin. mutad top!antın-.n
başka güne bırakıldığını söyleml^ler
se de. ye'.kiU'.erin yaptığı arıklam.iya
pöre, bu toplantı nıuUd i'.çe başkan-
ları toplantıaı olmayıp İl İdare lcuru-
lundakl çözülme ile ügilidir. Genel
Sekreter Kasım Güek. bfr teşk::ât bi-
nasında ku'ıis faaliyeti demek o'.an
toplantınm yapılamıyaca'iırji bildire-
rek, İlçe başkanlannın düakü içti-
maına miisaade etmemiştlr. GUlek. Oe
nel Merkes. İı idare Kurulu seçlıni
İçin i:çe başkanlar'.nın nıüta'âaları-
n;n aljnmasım uyeun erördüŞü tak-
dirde. toplanti'nm yapılablleceğinl bl!
dinr.lştlr.

Bir öldiirme dâvası beraetle
neficelendi

Bıından blr nvirtriet evvel Cerrahprı
şada Alaeddin Akkaş Isminde birlni
tabancayla öidüren H»U1 Türel, 3.
AJır Ceza Mahkeraeslnde beraet et-
m)?tir. Mahlceme, HallUn bu cinayeti
nefsini mfıdafaa zonında ka'.arak işle
diğl kanaatine varmıştır.
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BABAM SADRi MAKSUDi

îçlerinden biri köye doğru koş-
tu. On dskika sonra dört delikanh
geldi. Motörün beygir kuvvetİTie
dört insanm kuvveti eklendi. Ara-
ba kurtuldu. DeLikanhlar, işlenni
bitirince, bir teşekkür bile bekle-
meden çekilip gittiler. Kır saçll
«şehirli», çocuklara yaklaştl:

— Kim kıla\-uzluk edecek, kim
yo! gösterecek bar.a?

Asiye ömründe otomobile binme-
mişti.

— Benü dedi.

Dokuz yaşmdaydı. O zaman da
güze'di Kahverengi saçlari, at ye-
leleri gibi darmadağınık, sırtına ve
omzuna dökülüyordu. Çenesindeki
siyah ben, suratının kiri arasında
belli bile değildi.

Yabancı adam, Asiyeyi ve bir
komsu oğlanı yanma oturttu. Uçu-
yo'.ardı âdeta... Açık penccreden
Biren rüz^âr. Asiyenin dağmık ssç-
larını ensesine topladı. Kışın dal-
Urını ocakta yakıp ısmdıklan,
yapraklarnı hayvaniarına /edirdik-
leri yabani fıstık ağaçlarl üzerle-

rıne doğru gelıvordu sanki... Asi-
ye. korkuyla gözlerini yumuyordu.

Bir ara, (•şehirli», önlerine çıken
kadınla erkeği göstererek güldü. E-
şeğin üzerinde erkek vardı. Kadın
onun gerisinde yürüyordu.

— Sen de bir eün evlenirsen ko-
canı eşeğe bindirip kendin onun
peşinden mi yürüyeceksin kız?

Asiye «he» dedi.
— Neye?
— Ayıb, dedi Asiye; erkeği ile

beraberken kadın hayvana biner
mi hiç?

Şair bir adamdı bu şehirli... Fı-
ratın yanından geçerken arabayı
durdurdu. Ağır ağır akan nehre
baktı. Nile kaside okuyan bir Mı-
sirlı eibi, kendi kendine kor.uştu:

— Selârn sana ey Fırat, dedi;
sen bu topraklar üzerinde çıksr.
Anadoluya hayat vermek için sü-
kûnetle gelirskı. Sahillerin neşeli
türkülerle dolar Alçalrnağa başla-
dm mı. yeryüzünün mabudu olan
Gabo ekmek, Nairi erzrk verir.
Ptah bütün tezgâhlan çanlandırır.

Babam ve aynı zamanda hocam, Us-
tadım o'.an Sadrl Maksudl Arsal'ı pelt
az kimsenin beniuı kadar iyi tanıdı-
ğını zaunediyorum. Onun her zaman
re her yerde etrafına llim, ahlâK, tn-
zilet. ldeal saçnnş olan şahslyettııl
tanıtnıak benlnı vazlfemdir.

Baııa anlattıklanndan. duydukla-
rımdan, o^udulılarımdan hâsı'. olmuş
ve zihnlmde bir şerit gibi uzanan ter
cümethaU şaşılaeak bir mantıC'a Itaat
eden, hirikulâde blr bütünlük göste-
ren. hareketli, zengln ve dolgun bir
hayattır:

Kr.zan şehrine yakın şirin bir kasE-
bada. çok dindar bir ailede düoyaya
ge:m:ş. okuma çat'ina gelicce Kazan-
daki Alianıiye medresesinin Ipckiai kıa
mına leyli olarak venhnlştir. Burad*
şark illmlerini ve şark dillerln: mü-
kemmel surette »ahsll ettiği halde,
muâsır nıedeniyetln dışmda kalmak-
ta olduğunıı taissetmtş re Garb âlemi-
ne nüfuz ettnek İçin blr vâsıta, bir
pencere telâkSi ettiği Rusçayı gizl;
şizli öğrenmeğe başiamış. Oııdört ya-
şına geldiğl zamaa, ailesinln ve m-jhi
tinln tenkidine ve takbihlne rağmen.
en iyi arkadaşı olan ve ileride Kazan
Türkîcrinln en meşhtır ronıancısı ola
CTH olan Ayaz İshaki İle birllkte Rut
Muallim mektebine girmiştir. Hus
nıektebinl bltırir bitirmez ilk işl -Ma
işeti adîı blr roman yaznıak olmu.ş-
tur. Bu roman mllli ızdırablarla kıv-
ranan bir gencin hikâyesi. Kazan
Tıirklerlnin mllli problemlerinin bir
panoramasıdır.

Mtlletinln problemlerini çözebil-
mek. miile:ine yardım etmek lçin
eenç Sadri Maksııdi kendisinln henuz
kâfi derecpcle mücehhf? o'.madı»:nı
hisseder. Yüksek tahsJinl yapmak,
hem de Tıirklügiln nıerkezi. kıblesl
olan İstanbulda yapmak arzusımda-
dır. O sıralarda tamstığı ve daima
«manevi babamdıri diye göz yaşlarile
andığı biiyiik Tiırk mefkûreclsi İsma-
il Gasprnh kendisine emeîlnln gerçek
leşnıesi İçin nıAnen vp maddeten yar-
d:m eder.

1900 de İstanbula gelir. Şohretlerrai
duvduiu ve aiabevl Hâdı Maksıulhıln
evtnde muntazaman takib ettijl is-
tacbul gazete ve meemualannda ya-
«ılarını okuduğu. eserlerlnl nıiltalea
ettiği şahslyetlerle blr bir tanışmaSa
teşebbüs eder. Bu çabsiyetlerin çosu
Te bllhassa Ahmed Mlchat efendl ken
dlslne Parlse gltme*i. tah»llme orada
devam e:me;îi tavslye edeıler.

1906 da Paris Hukuk Fakülteslnde-n
mezıın olduktan Bonra Kazanda avu
katlık yapmak iipere menıleketlce dö
ner. Devlec avukatlık imtlhanını mu-
»affaklyetle verdlğ! sırada btitün Hus
yada yenl meşrutî rejlme göre seçlnı!er
başlar ve diğer ekalllyetler glbl TBrk
ekalliyetleri de Hus Mlllet Mecllslne,
yani .Duma. ya gönderecfkleri mil-
messllleri Intihata eder'.er. Sadri Mak-
sudi Kazan mebusu seçllir. Blr müd-
det sonra Rusyadan İnglltereye bir
Parlâmento Hcyeti git.me«l mevzuu-
bahis olunca, Duma'nm en iyi Pransız
ca konuşan mebtıslanndan olarak He
yete dâhil olur ve Kral VII Ecl Ed-
vard'ın misafirı bul-jn-.ır. Döndiik:en
eonra "İnşîiaereye seyahat- adlı bir
kuçük eser neşrederek İngiliz demokra
sisine hayranlığını anîatır ve Kazan
mimevverlerl arasanda demokrasi
Idealini uyandırmaSa, yaymağa çalı-
şır.

Sadri Maksudi lkl devre âzâsı bu-
lunduğu Rus Mecllainia gerek beyetl
umumlye içtimalarında. gerek grup
toplantı;arında. yalnız Knzan Türk-
•lerinhı ve Bıısy» MOslilmanlannın
hak ve menfaatlertn! mttdaraa etmek
le kalmamış. Türk birlisini P.ııs jsta-
tistiklerine ve harll.ilarına dayanarak
haykırmış ve her r.rsatta Türkive > I
hlnde mıtuklar söylemek cesaretinl
gösterıniştir.

Rus hükûmet! Bosazlar özerindeki
emellerinden vazgeçmezse. bütün Rus
ya Muslümanlarını karşısında muh3-
;lf oiarak bu'.acaktır. sözlerlnl ihîlva
eden nutku o zanıankl İstanbul mat
buauna da geçm:ştlr.

Çarlık rejlml yıkıldıktan sonra ku-
mlan muvakkat hükümet Türkıstanı
idare etmek üzere ihda« ettiği Umu-
rni Valilik Heyetinin dört azâlığmdan
birine Sadrl Maksudl'yi tâyin etmiş
ve uhdesine Maarif işleri verilmiştir.

Sadrl Maksudi'nin en aziz eme'.i
milletinl hür ve müstakil görmek. o!
du£u Içln. o sıralarda. Rusyanın siya
si durumunu eoz önünde tutarak.
emelinl p°rçekleştlrmenln yollannı
aramıştır. Kendisi gibi düşünen arka-

a z a n

Adile Ayda
das'armnı da teşebousile 19:, senesi-
nln temmuzunda Kazanda Rusya
Türkleri Kongresi topîanm-.ş. Bu kon
grecin toplandı^ı Şehir Tiya'rosunda
babannn söylediğl nırtku dinlerken
hün^ür hünffür a^'.adıklarmı bana
pek çok kUn&eler anlatnıışlardır. Ay-
nı ?ün .Millî-medenî Muhtarlyet» ilân
ediim;ş ve MHIet Mecllsini toplamalcia
vazlfeil bir -Muhtariyet Heyeti •• se-
çilmlş. Sadrt Maksudi bu heyeıin
reisi olmuş. 1917 senesinin kasım
aymda içîima eden Mlllet MecT>isl
Muluar Tıirk Devletini idare etmek
üzere .Mllli İdare» ismile bir :çra or-
gnr.ı teskil etmiş ve Sadrl Maksudiyi
-Mill: İdare Reisi > ünvar.He Devlet
Başkanı seçmlştlr.

* * *
Babam hakkında şalisi hâtıralarımı

geriye giderek yokladığım zaman llk
olarak hayalimde beliren sey koyu
kırımzı renk lntibaı ve küçücük blr
festir: Üç dört yasında blr yavru
ldhn. Bir ^ıjn. bayram veya doğum
günüm olacak kl. bana bir süril oyun
csklar. bebekler hediye ettller. Ben
mlsaflr odamızın pembe halısı üze-
rlncte sarı bukleü bebeklerim arasm-
da ottırurken babam içeri girdi ve
bana o zamana kadar hiç £örmedlüim
bir çesid bebek uzattı. Bebek erkek-
ti ve başrnda kınnızı bir sapka vardı.
Ba bam:

— Bu sapka deglldir, festir, dedi.
Bu bebek bir İstanbul bebeildir, İs-
tanbul efendisl.

Ve benı kolları arasma alarak ha-
vaya kaldırd;. Sonra bir koltu»a otur-
du, ben onun kucaıJmda. İstanbul
efendisl bpnim kurn«ımda.

— Dlu>. dedi. Türkler yalnız Ka-
zanda de^il. diinvnnın b!rcok verle-
rinde vardır. Tılrkler çok büyük mil
lettlr. en büyük millettlr. Bir zaman
lnr blrçok büvük Hanlıklar kıırmus-
lardı: Kaz.Tn Han'.ıâı. Kırım Hanlı^:,
Tilrkistan HanlıSı. İstanbul HanlıSı..
Fakar Tiırkîerin clii^manı olan Ruslar
bu Hsnhkları blr bir yıktılar. Slmdl
bir tek Hanlık kaldı: İstanbul Hanlı-
gi. Oradakl Türkler hllr Te milıtakll-
dir. Rus pollsi. Rus askeri hiç bir is-
lerlne karı^amaz. Polis de asker de
Ttlrktendir. iste bu bebek oradan ge-
IlTor. Pakat slmdl Ruslar başka mü-
letlerle bir'.eştller. İstanbul Ha-nhğlle
bırbedlyorlar. İ»tanbıılu almai-a çalı-
şıyorlar. Orası son Tfirk ülkesidir. Hr
plmizin miistakl] vatanıd'.r. Orası dr.
yeniHrse btitün Türkler eslr o'.acak-
lar. Işte onun ;çin her sabah gazete-
lerl korkudan tltrlyerek açtvoruz...

Aradan rahmin edemedleinı bir za-

Onlar ermiş muradına..
stanbulun yenl Belediye Zabıta

Q Teşkilâtı. yeşil üniformasile,

n pınl pınl sınnalarile. harıl harıl
çalışmalarile, gerçekten ümid
verici. Son yirmi gün içinde.

şehlr hududlan dahtttnde yaptıgı
koııtrollarda, bu teşkilât 6382 yeri
tcftiş etmiş.

Bu faalivetin sfvindirici ve ümid
verioi süratile genişliğlni şükranla
ksydettktcn sonra. ibretle göz önüne
getîriiıneğe değer tarafını rle alalım.

Tcftiş sonunda 5074 esnafa lhtar
vprilmis. 63S2 den 5074 çıkınca, kalır
1308. Bu 1308 psnafın 326 tanesine para

Mustafa Keır.-ılir ellni sıkmak. 1924 te I cPzası kesilmiş. 1308 den 326 yı çıka-
le konuşmağa. benimle uiraşmağa İ yalrız güti. 1925 te allece geldik ve t rırsak. kalıyor »82. 9S2 esnafın 57 ade-

KSABAH

man gş;!iı:şti. Ar'.ık babamdan her
kes «Rei5« diye baüsediyorcu. Benim-

Babamm Beriin devlet kütübhanesin-
dek: tetkik ve araştırmaları nihayet
bulunca Par:ste yerleştik. Babam Sor-
bona bağlı bir enstltüde Türk kavim.
ieri tarihlni ckutuyordu. Fakat 29 teş-
r:nie\*vel 1923 tarihînden itibaren için-
de yeni blr emel doğnnııç bulunuyordu.
Hür ve müstakil vatana gitmek, Gazi i

I

raktı yoktu. Çalışrna odasında saat-
lerce yüksek sesle konuş.uğu adamlar
la mühiır. işler yaptıklarınm farkın-
da ldiın. Kış ve yaz böyle geçti. Yenl-
den kış geldl.

Biraün ben sokakta kardan adam ya
parken. babamın evden çıktı^mı gör
düm. Her zaman şöyle gülümseyip
aeçtiğl halde. bu defa durdu, beni
kaldırıp kucakiadı ve uzun uzun öp-
tü. Blr daha kendisini senelerce gör-
medim; Me^er Bolsevikler Türk Dev-
letinl yıkmışlar, babamın knfasını ge
tirene bin ruble vâdetmisler. bizi ye
nlden esir etmişler Babam da Fran-
saya peçmis, Sulh konferansı nezdin
de Kazan Türklerinin haklarını tnnst-
ınak için uiraçmış.

Bir ilkbahar mevsimi Finlândiyada
buluştıık. Blr kaç <-y. cömerd ve ik.
ramcı Finlandiya Türklerinin misa-
firl olarak kaldık. Bu devir çocukiuk
hayatımın en mesud devridir. Baba-
mın bl?e hasrrdecek çok vakti vardı.
Bir sayfiye yerinde çam orır.anlan ara
smda otııruyorduk. Babam kardesim-
le benı günde tki defa ormana gezme
ğe götürüyordu. Fakat b!z bir nz yü
nidükten sonra: «Baba. majjal anîat-.
derdik. Bir çam ağacının dibine anne
mln verdiiii örtüleri yayar ve uzanır-
dık. babam da anlatmnea br-lardı. Ma
sal cok defa vatanraı kurtaran bir
kahramanın. bir halk çoruiunun hl-
kâvesi Idl.

Çok pe-jmPden Berline geldik. Baba-
mın iimî hayatı baslamıştı. Sabahtan
akşoma kadar kiitiibh.nnede çalısıyor.
Türk tarihi hskkında bir kitab yazı.
ynrdu. Pa7xr giinleri evimiz Kr,7anlı
T'i.-k talebelerile dolup tasıyordu. Bun-
ların bazıları kendilerlne Tatnr diyor-
lardı ve buna babaraın pek canı sıkı-
lıyordu.

Tatar kflimesini sevmezdl. Derdi kl:
'Bu isim blr cehalet ve şuursuzluk
mahsuliidiir. Tatar Moğol'un müradifi.
dir. Daha doğnısu bir Moğol kabilesl-
nin adıdır. Moğollar ise Türk değildir-
l F k t M

dine de vıldırım rezası yazılmıj. 982.
rakıs 57. kaldı 925. Demek oluyor ki
6382 esnaftan. bu teftişl yüzünün

edebildiği için ! »kı •'<" atlatan. topu topu 923 kişl.
liıı rakama da şükredelim. Çünkü

bu 925 rakanıı. lıfliş edilenlpr saylsı-
nın o kadar küçük bir yüzdesi ki,
onun da °eleeek teftişte ya para. ya
vıldırım cezası namzedi olması Ihti-

Ankarada yaşamağa başladık.
Babam aevincli, neşeli, mesuddu. Hu-

kuk mektebindeki mtiderrisliği ile aile.
slnin hayntını temin
değil. çok geçmeden mebus olduğu için
de dfğ:l. hattâ Atarürkim teveecürıüne
ve dost'tığuna mnzhar oldıığu için de
degü. Bu miıstakil vatan parçasmda
Tiirkliik için tasavvıır ettiği emellerirı .

, _ nıalıle şimdılik aforoz cezasına çarp-yapııan ı . . . .gerçekleştiğinl ırördüğü için.
inkılâblarla TürklüSün kııvvetlenecegi-
ni. yükseleceglni ümid ettiği lçin.

1928 ile 193S arasmda babam bir çok
inkılnb hareketlerine, kü'tür hamleleri.
ne mütalealan. tekllfleri. terviçlerı İle ; j , , a n b u l şrhTİ h u d l l r t l a r ı içinde. tef-

tırılıp «sıfıra sıfır eldr var şıfır» ne-
tirrsinr ulasmaga ramak kalmış.

Bu muhtemel. muhtemel de degtl
hpmpn henıen muhakkak nptice kar-

ler. Fakat Moğollar bir müddet Türk
tilkelerinde hâkim bulunduklan lçin.
Ruslar Moğollarla Türkleri birbirlerile
karıştırmışlar ve hepsine birden, is-
tihkar makamında Tatar demişler. Tıp-
kı Fransızların Almanlara Bosch de-
•nesi gibi. Farzedin ki giinün birinde
Almanlar kendilerine Bosch demeğe
basîasınlar. Kazan Türklerinin. Kırım
Türklerinin kendilerine Tatar demesi
tıpkı buna benzer.»

TÜRKÇE İZAHLT

İNGİLİZ GRAMERİ
A V N İ B A Ş M A N

Tashihli, ilâveli 3 üncü baskı
Ingilizceye çalışanlar için lûgat kadar lüzumludur.

Fiah 250 Kuruş
REM2İ KlTABEVl

Benî İsrâil
Filistine Nasıl Döndü?

YAZAN:
Em - Süvari Albavı SERİF GÜRALP

Siyasi ve yakın tarihimizin hamaset dolu safhalan
heyecanlı menkıbcler serisi. Fiatı 250 kuruştur

Siparişler, muharririn aşağıdaki adresine ya'pılır.
Posta Kutıısu: No- 47 Beyazıd — İstanbul
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LİMİTED ORTAKLIĞI MÜDÜRLÜĞÜNDEN:
Ticarî nosyonu haiz, tecrübeli mes'ul muhasibe ihtiyaç
vardır. Taliblerin mufassal hâl tercümeleri ve bir kıta fo-
toğrafları ile Beyoğlu. Tünelbaşı, Beker Han 10 1 numa-

rada müdürlüğümüze yazı ile müracaatleril
I

VAKIFLAR BANKASI

Yükselraeğe bafkdın mi herkes se-
vir.ir. Her insan gıdasını ahr. her
diş çiğner. Lezzetli zahireler geti-
rir. hayvanlar için ot'.ar büyütür-
sün. Mabudlara kurban tedarik
edersin!»

Asiye. dereden çaldıklan toprak-
larını düşündü. Sık sık. sidd-etli bir
sel gelir, alır gbiürürdü tarlalan'nı.
Baba. ana, kız, tıpkı elbiseleri eibi
yama yama üstüne binen telisle-
rile toprak tasırlardı: ter kan için-
de bunahrlardı.

Taıla dereden çalmaydı, ama, bu
toprak almteri ile kazanılırdı.
Harman sonu. elinde telislerüe top-
rağımn kirasını a'mak için karşı-
lanna =ğa dikilivermezdi.

Bir yıl, kjt mahsul verdi toprak..
Babası, harmaın yerinde toplanan
alacaklı kalahalığına derd anlatma-
uğraşıyordu. Köyün berberi, buğ-
day yığınma bakarak, yarı şaka,
yarı ciddî konuşııyordu:

— Yirmi bir kırat Lsterim Veü
ağa, diyordu; elli kere sakalını kes-
tim; yirmi kere başını tıraş ettim.
Ben olmasam sakahn göbcğine, sa-
çın topuğuna iner Veli ağa...

Babası yalvapyordu:
— Etme, eyleme... Al yarisını

şimdi... Kalanını öteki mahfvlde
veririm... . . .

Sam«;atlı terzi:
— Alacsğımı tam vermezsen bir

daha dükkâmma uğıama, Veli A-
ğa. diyordu; dikmem elbisc sana!

Bakkal:

— Lâmbar.a şişe vermem! diyor-

du.
Nalband:
— Hayy'anmı nallamam! diyordu.
Demirci:
— Sabanmı onarmara! diyordu.
Veli Ağa. teker teker hepsinin

telislerrri doldurdu. Harman yerin-
deki buğday yığınmdan kala kala
iki çuvalcık kaldı onlara... To-
humluktu bu ancak...

— Hoşça kal, Veli Ağa... Dük-
kânım seııin; ne zaman istersen gel,
uruba dikeyim sırtına...

Samsatlı manifaturacı, beygirinin
terkisine vurduğu çuvallan okşu-
yordu:

— İyi fista"nhklarım, bezlerim,
basmalanm var! diyordu. Herifte
yiiz surat davul derisi...

Dereden çaldıklan toprağı gb'tü-
ren selden farkı yoktu bu kalaba-
hğm... Veli Ağa. kan ter içinde,
evuçlarım açıp kapayarak, gidenle-
rin ardrndan baka kaldı.

Bu Samsat böyle bir yerdir işte..
Oysa ki, vaktile kraüarmın bas-

tırdığı paralar komşu memleket-
lerde bile geçermiş... Samsatlı köy
lünün parası buğdaydı. Dereden
çalınmıs toprak mnh.sul vermedi mi
hali dumandı. Ne sırtına mi'ntan,
ne ayağma pabuç. ne kıçına panta-
lon, ne karısma kızına fistan ala-
bilirdi; ne hayvamnı nallatabilirdi;
ne lâmba yakabüirdi.

— Ser.in adm ne kız?
— Asiye...

— Demek Sarrsatuı bu köyünde
doğdun?

— He...
— Samsat suyunun hikâyesini bi-

lir misin ser.?
— Yooc... Samsstta su yok ki!

Camızlar gibi nehirden içeriz su-
yumuzu biz...

— Samsat Kralınm güzei. ama
çok güzel bir kızı vsrmtş. Onun
giizelliği uzaklara kadar yayılmış;
dillere destan olmuş. Besni ve
Kâhta Kra'larındaü bir gür. Sam-
sat'a haberciler gelmiş. Iki Kral da,
Samsat'lı dilberi kendi oekına is-
temekte... Kızm babası düşünceye
vaımış: Hangisini tercih etmeli?
Bir çare bulmuş; habercilerle tekli-
fini Kâhta ve Besni Krallarma u-
iaftırmlş: Samsat'a en iyi suyu
ilkönce hangl Prens getirirse kızımı
ona veririm!»

Kâhtalı Prens Kâhta suvundan,
Besnili Prens Göksudan birer kol
almışlar... Ama, Besnili Prensin
ömrü vefa etmemis... Kâhtalı, suyu
Samsat'a ulaştırmış, dilber Pren-
seskıe kavuşmuş...

Asiye. Besnili Prense ne kadar
acıdı!

Yarim saat sonra. cçehirli» on-
lan nrabrulan indirdi.

— Bııhırum Rİdeceğim yeri ar-
tık... dedi.

Yağmur yağıyordu. Yerler vıcık
vıak çamurdu. Asiyenin kafası-nda
hep Besnili Prens... Dudaklarında
hep o türkü!

Samsat'ın önü bağlar lov
Kız söyler. gelin ağlar
Nıye ben ölmüşmüyera lov?
Asiyeın karalar bağlar
Otomobil sevdası uğruna, gerisin

geriye tam üç saat taban teptiler.
Köye döndükleri zaman karanlık
basmıştı, Babasından adamakılh bir
dayak yedi o gece Asiye...

— Toprağına ağır gelmesin, kötü
adamdı rahmetli babam! dedi.

Gece ilerliyordu. Geniş per.cere-1

nin arkasında Boğaz, gümüşî bir
seriddi. Asiye ortada yoktu. Biraz
sonra, göründü. Vücudünün yari-
sını açıkta bırakan bir elbise giy-
mişti. Halinde bir acaiblik. aşın bir
neş'e vardı. Fikret, bu eüzel vü-
cud karşısında çılgınca bir şehvet
duydu.

Asiyenin, sakin, bitkin duruşu
Fikreti şüpheye düşürdü:

— Sen eroin kullanıyorsun, A-
siye!

Genc kadın, avuçlarile onun ağ-
zını kapattı:

— Susss, sus!

Duvarda bir erkek fotografına
bakarak komıştu:

— O olmadığı zamanlar...
— Kim bu?

— Koço... Gizli sıtma gibi adam
bu, Fikret,.. Eroin kaçakçısı...

(Arkası var)

karıçtı. Tnm on 5ene hemen her haita.
bazan haftada iki defa At.rürkün sof-
rasına çağırı'.dı. Aksam yediye doeru
telefon cnlcığl zaman blürdik ki Ya.
verlikıendir.

İnkılâbm lâboratuarı vazilesini gör-
müş olan «sofra» etrafmdaki sohbet ve
mıiraksçalarda Atatilrkün müşaver*
teknijinl.. kendi fikrini başkalarınr.
kabul etîirmek, umumun kararı ha'.ine
»etirmek veya bilâkis başkasının fik-
rinl kendi fikri halinde formüllendir-
n"k hususunılnki takHâini babam ban->.
teferrüatile anlntmıştı.

-Babamın şapka inkılâbı ve harf in-
kılâbı sr.hasırda hiç bir hissesl yok-
tur. Faknt diğer bazı inkılâb hareket-
lerinde rolü mevcuddıır.

Dil inkılâbının Sadri Maksudın-.n
«Tiirk dili için. adlı kitabı İle ne kn-
dar sıkı surette alâkalı olduâunu ispat
eden vesikalar sayısızdır. Tarih Ku-
rumunun Sadri M.iksudir.in son Türk
Ocakları kongresinde yaptıgı bir tek-
lif üzerlne tesis edildiğine ve tarih ça-
lısmalannabundan fonra baülandıgın.ı
••Türk tarihi hakkında mütalealar»
adlı rİF.-.le bir doHiclir. Sny atlı kn-
nununun hazırlanmasında, Darülfüii'ıi.
nun ısl&hında, Ünlversite hocnlnrı için
«Profesor» unv3nının kabul editişinde
Sadrl Maksudinin çok büyük. hattâ bi-

rolü oldtığunu bilenlerrinci derecede
çoktur.

* * *
Sadrl Maksudinin en büyülc. asıl bü-

yük tarafı eğllırek nedir bilmiyen bir
karaktere sahib oluşu ldi. İdealinden.
prensiplerinden hiç bir zaman. hiç bir
kuvvet karşısında fedakârlık yapma-
mıstır. Dalma. her yerde dognıyu söy.
lemis. hakikat blldlğini müdafaa et-
miştir.

Menfaat mülâhazası nedir bilmez.
hnk ve hakikatin fevkinde kıymot
tanırrazdı. Hayranı oldugu ve çok
sevdiği Atattlrkün bile bazı arzu vo
emirlerine muknvemet etmiştir. Gü-

ş-dil teorisi lehinde. Atatiik bütün
ı^rarlarına rnğmen. onun agz:nd:ın
bir tek cümle alamamış. Hitiflrrin
veya Yunanlıların Türk olduğuna
d.iir bir kelime sf.yletememiştir.

Bir gün Mecliso nDcnizhank» ın
tesisine dair bir kanun getlrdiler. Kür-
süye çıktı. Denizbank kelimeFİ Türk
gramerine ve Türk tiıltnirr rutaınn
tamrtmen fıykırıdır, diye uzun izahnt
vertli. Kürsüden inip yerine oturdugu
zaman bir arkaâa^ı Icolundan çekerek;

— Ayol, ne yaptm, Dcnîzhank adı-
nı Atatürk koymus. drdi.

Vcrdiği covab Fiıdur:
— No çıknr. hnkikat doğişmez ki!
Ve '(Denizbnnk IıâdisPsiB patlak

vcrrii.
Cild çild eserleri. hukuka. hukuk

tnıihine. hukuk fcls^fesine. Türk
hukıına dair kitabları hak için müra-
hrde. haksızlık ile mücadele mevzu-
lnnna hasrociilmis sahifçlorle d^lu-
dur. Ifakkın ve hnkikatin müda-

i"i uğruna her şeyini feda et-
meğe hazırdı. Çok defa etmiştir de
Onun bu harrketlerine bazıları «ıraf••:
i=mini verirlerdi. Fakr-t o. nıenfaati
pnhasına. hak ve hakikat istikanıe-
tinde hareket ettiği zaman öyle bir
vicdan huzuru duyardı ki. gaftan
bnhsedenler bu luızurun t.-ıriını tasav-
vur dahi edemezler.

.. P!ııtark"!n kitahmdski ad.mıiır
strisinden bir ins?ndın. baba! ölöm

Feğindo. hastalıkla prnçele?irkr-n
bile yüzün çizgisiz buruşnksuzdu.
Vicdanın gibi. hayatın gibi.

Ebediyet içinde hayalin ne güzel-
dir. babacıgım!

Ruhun müsterih olsun! Seni iîrnek
alacak. ?enir, izinde yürüyecek Türk
evlâdlan çoktur.

tisine sıra gelecPk kimbilir daha kaç
tane Ĉ 82 rsnaf var. Bfr yandan bu
savımn azametini. bir yandan da hu
kalahalık yuzündrn. iki tpftiş arasın-
d ikî uzun fasllayı göz önüne geti-
rinpe, Insanın «ölme eşpftim ölme,
y<ınca hitsin» diyece.ci gplîyor.

Tlcaret ahlâkımn yerinde r«en yel-
ler. esnafta kalan insafın son kırın-
tılarını da süpürüp eötürdü. Piyasa-
da. toftişe dPiil. tethişe hile burun
kıvıracak k^dar sözü ppk adamlar
tiirrdl. Bir lokanta dolUMi klrli bar-
dağı. hrp aynı kovâdakl su\a dal-
d m p calkaladıktan sonra müsterinin
önüne ko^ manın mıırdarlık oldu.^uni]
Idrak edt'nıiyen: çürük çarık malı
ateş palıasıııa sallp para kazanmaga
Iıakmanuı l>ir nevi hlrsızlık oldutunu
dit^ünnıpk i^lpnıiypn: mal saklayıp
ı>n mi^ü k:îrla t-lden çıkarmanın şa-
kavet oldu^ıınu kabul etmiyen kim-
SP>'P. (IPÎ;L1 BPlediye Zabıtasl. bütün
dünvanın zabtivpsl bir araya eelse
dcrd anlatamaz. Bövlesi. ihtarı iltl-
far «;a>ar. odedi&i para cpza«ını müş-
tprinin sırtından çıkarnıanın yniuna
arar. yıldırım cezasından yılmamagı
da prkekliîin saıundan sayar.

Evliyp Cplpbl bu devlrdp yaşasay-
dı. o me«hıır esnaf alayı yazısını ya-
zarken kimhillr ne sıkıntı çrkerdl.

Onun devrinde, demirrislnden çö-
rpkpisine. karpıızrusundan helvacısına
kadar hüttin esnaf. zenaatlannı Irra
ederrk gprld yaparlarmış. Seyrine
bakmak. yaptıklan işl tarife kSfl
Imlş. Şimdiki rsnafın geçidinl anla-
tırken. rvvrlâ onun kadar hnkkabaz
ojmak lârım kl ne yaptıfcını lzah ede-
bllseniz. •Emafam sütçlyan. sat ta-
raflarında süt knvalan. snl tarafla-
nnda Tprkos suyu knvalan. «udan
süt Imal ederek geçerler; esnafanl
vagcıyan. kazanlar dolusıı harsatı ve
Içya^mı kaynatıp margarin yajrına
kanştırıp âlâ tereyajtı Imal ederrk
münır ederler kl aılm hünerdlr»
diyen hlr Evllya Çeleblyl (töı önüne
gptirin.

Maamafih ümidimizl krsmlvellm.
Yeni Belediyr Zabıta TcskMAtı ise
baslıyalı çunun surasında ne kadar
nldıı kl? Rasynnel çalışılırsa. rabhanl
sillelfiin arkası kesilmrzse. Napolenrt
Bonapartr'ın «tlrarrt. Ivl düzenlen-
miş bir hırsızhktır» sözünu kendişlne
düstur edinmls ramrh ktşilertn «a-
yısmı azalt.icak terihirler hlrlhlrlnl
tnkih rdPrse. yrşil iiniformamn. ya-
km bir »elecekte hrdrfln* ıriastı-
ftını inşaallah eörür. «onlar ermlş rnn-
radıııa. h | z rıkalım kerevftinp-» der,
rahat nefes alınz.

Hamdi VAROĞLU

Çatalcada C- M. P. kongresi
Çatalca Cumhuriyetçi Millet Partisi

Muradbey ocağı kongresi dün yapıl-
mıştır. Konuşan hatibler güntln siyasi
olaylanna tenr.as etmişlerdir.

CAN UYSALOĞLU

ile

Avukat ORHAX APAYDIN"

Nikâhlandılar

İstanbul 28.2.1957

TEŞEKKÜR

Bir işçi kendisini makineye
kaptırarak oldu

Kâjıdhane kSyünde mensucat fab-
rlkasında çaîışan isçiîerden 31 yaşın-
da Puad Özbay. kendisini paçavra aç
ma makinasına kaptırarak ağır suret
te yarlanmış, hastaneye Hötürülürken
yolda ölmüstür. Hâdise etrafmda tah
kika- yapılmaktadır.

Bazı mallann ithali için
tahsis verildi

Ticaret Bakanlığı Dogu Almanyadan • »̂  ı^.u« ü<r v
kalorifer kazam ve radyaför ithali vis: Şefi çok
için 325 bin dolar tutannda yeni tah-
Eis vermiştir.

îthalâtı j-apacak firmaİEnn beyan-
namolcrini martin on beşine kadar
kayıdlı buiundukl.in odalara verme-
leri gorekmektedir.

Aynca rüntgen filmi. fotograf kâ-
ğıd ve filmi vesair malzeme ithali
için de yüz bin dolarlık bir müsaade
vcrikiiği haber alınmıstır.

Et ve Balık Kurumu Balıiçılık
Araştîrma Merkezi Müdürü ve Hydrog
raff- dairesinde Hydroloçi hoca,̂ ı

Yüksek Kimya Mühendisi
Dr. HÜSEYİN PEKTAŞ'ın

ani vefatı Ile telefon. te)ersf. v» m»k-
tubla acılarımızı paylaçan, cenaze me
rasiminoe bizzat bulunan ve çe'.enk
gönderen bütün akraba T« dostları-
mıza sonsuz şükran ve teçekkürleri-
mızi arzederiz.

Pektaç ailesi
^ • %

Tetkik ve tedavim için yaf.nldığım
Haydarpa«a Nümune Hastanesi I. Da-
hiliye Servisi Şefi çok değerll hoca

Dr. AHMED RASİM ONAT'a
L'erekli amehyatımı büyük blr vuiuf
ve itlna ile yapan Kadın Doğum Ser-

Dr. M. HIDAI RONA'y»
Muavin Dr. İffet Nalban-oî'.u'Tia Dr.
Zeki Çağlar. Dr. Aii Rıza Özyücs, Dr.
Emin Sindal, Dr. Berç Abahunl ile
Ebe. Hemşire ve Hastabakıcılara, her
iki servis:e gördüğünı çok candan alâ.
ka ve ihtimamdan dolayı havatım bo-
yunca duyacağıım minnet ve şükran-
larını: &ız eâertm.

Şükran Ataman

ASKER. ÖÖRETMEN. ÖORENCt VE MERAKLILARI
TAM MANASİYLE TATMİN EDEN

RESİMLİ HARİTALI, MUFASSAL

OSMANLI TARİHİ
YENİ 1

TARİH
DERGİSİ [

İçinde fenl? dlçüde ilâve alarak devam etmektedlr.
3 Noln mart sayısı çıktı.

H*r sayt ikibuçuk ve seneliği oruı liradır
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