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FiNLANDiY A TA VYARELERi LENiNGRAD 
UZERiNDE UÇARAK BEYANNAME ATTILAR 

Finlandiya kuvvetleri 
askeri üslerini tahrip 

Sovyet 
ettiler 

r -

Amerika abluka hakkında 
• 

dün lngiltereye nota ·verdi 
Bir müzevirlik 
karşısında 

Alman propagantla•ı, ıimcli ele Türkiye ile Soo

yetlerin ara•ını Gfmıya çalıııyo,., fakaı Tiırkiyc 

cephe•incle hiç bir muvaffa'Jıiyet kazanamaz, 

Sovyetler cephainde de aynı muvaffakıyetsiz.life 

ufrayacafını tahmin ve iimit ediyoruz. 

Yazan: Abidin Daver 
Alman propag~ dru;ıı, gıa:zete, 

ajans, radyo, mektup, bülten gi
bi bütün açık ve gizli vasrlalari
le Türkiye a:leyhinde çalışıyor; 
fa.kut kendisine has patava~ız -
!ık ve beceriksizlikle... Once 
Türkiye ile İngiltere ve Fransa
nın arasını açınu~1\ uğraştı, mu
vaffak Mamadı; şimdiki hedefi, 
Türkiye ile Sovyet Rusya nıii· 
nasebctlerini bozmaktır. 
Tüık Matbuah aleyhinde neş

riyatta bulunan, Sovyet gazde
lerinden Pravda'nm, hoşumuza 
&)trniyen bazı yazılannın yalan 
yanlış tercümelerini İstanbul 
gazetelerine gönderen ve niha • 
yet Türkiye ile Sovyet Rusya'nın 
Kafka_, cephe.sinde karşılıklı ted
birler aldıklaın yalanını uydur
duktan sonra, bu iki devlet ara
sında, bir harp ihtimalinden 
bahsederek askeri tetkikler ya
pan Alman propagandası, bu ha
reketi ile git tikçe gemi azıya 
aldığını ispat etmektedir. 

Almanya, zaten hiçbir 2aınan 
ince, yumuşak ve zeki bir siya
set takip edeme-.ı; eskiden de 
kayli sert ve haşin olan Alman 
poJjtikası son zamanlarda büs
bütün hoyrat ve mütecaviz ol
muştur. Bir taraftan Büyük Elçi 
M. Von Papeo, TUrkiye - Al
nıanya münasebetlerini iyileşfu
meğe memur iuiler ve o da bii
tün gayretile bu sahada ~alışır
ken diğer taraftan Alınan pro -
pagao~sı ve propagandaQllan, 
sanki M. Von Papen'i kasden 
muvı:tff akıyetsizliğc uğratmak is
tt....- gibi, o31ksi istik.aınette ellerin
den geleni yapıyorlar. Onlar, 
bugünkü Cumhuriyet Tüdüye
sını, di.inkü Osmanlı İmparator
luğu gıibi, Avrupanın şu veya bu 
tazyikine boyun eğen korkak bir 
idare s:rnıyorlar ve kabadayılık
la bizi yıldıracakla-rmı tevehhüm 
ediyorlar. Tüııkün seciyes~ .d~ 
bilmiyorlar demektir. Bız, ıyı 
m uameleden, n ezaketten, mert -
Jiktcn, dürüstlükten boşlanmı; 
sertlik, kabalık, - ismi lazım de
ğil - mertliğin aksi, eğri büğrü
lük üzerimizde fena tesirler hu
sule getirir. 

Türkiye sırf kendi istiklfilini. 
toprnıklnrı~ı ve sulbü muhafaza 
etmek için, İngiltere ve Fransa 
ile bir kar~ılıklı yardım mua. -
hedesi imzaladı. Bu muahedenır. 
nsıl imza tarihi, harpten sonra 
değil, harpten evvel, hem de 
dört ay evveldir. Biz, İngiltere 
ile 12 ııı..rıyısta, Fransa ile 23 ha
ziranda rnuahedcnin, cvvcl~yatı
nı, ana hntlarını imzaladık; mu
alıedenin taın metni ise, 19 Bi
riııciteşrindc imzalandL :Mayıs 
ve haziranda, Almanya ile Fran
S:l ve fugiltere Jıarp halinde ol
madıkları gibi, muah~dcmizdc 
Almanya aleyhinde, hiçbjr mad
de yoktur; tamamile tedafüi ma
hiyette bir ittifakbr. Halbuki 
biz, İngiltere ile 12 mayısta mu-

alıodeııin ana haUarını imzalar 
imzalamaz, Almanya, Türk.iyeye 
karşı siyasetini değiştirdi; ha· 
sun bir cephe aldı. Çekoslovak 
ve Alman fabrikalanna çok ev
nl ısınnrladığımız silahlan kıs
men vermeıniye başladı; daha ile
ri ::; c J. h:ırp sn ii ;1:- nlalc:ası 
olıııı~ an Iokomotü ve vagonları, 
diğer malzemeyi de teslimden 
imtina etti. Nihayet, harpten 15 
gün evvel Batıray denizaltı ge
mimizi müsadere etti. Germania 
tezgahları tarafından İstanbul
da yapılmakta olan denizaltı ge
milerimizin bazı malzemesini Al
man vapurları İstanbula kadar 
geilrdikleri halde, teslim etme
den K aradenize götlirdiiJer ve 

•B ulgar limanlarına ~ıkanlıla:r. 
Almanya, hiçbir sebep yokken 

bu hareketlerile adeta Türkiye 
ile harp etmek istiyen bir dev -
let tavrı tnlonmıştı. Kıendisme 
verilen bu siparişleri teslim et· 
meyişinin başka ne manası ola
bilirdi? Ankarada M. Von Papen, 
aksini isbate uğraşır ve Türk 
dostluğunu kazanın.ağa çalışır -
ken yapılan bu hareketler, Tiir
kiyenin müdafaa silahlarını kuv
vetlendinnet;i Alın:•n;vaca ru.la 
matlup olnıadığmı binaenaleyh 
bu devletin Türkiyeye karşı bir 
takını gizli maksatları olduğunu 
a~ığa vuruyordu. . 

Bu, yctişmiyornıu~ gibi, şim -
di de, Almanya, bir taraftan, 
Türkiyeden, çok muhta~ olduğu 
krom cevheri isterken diğer ta
raftan da. Alınan propagandacı
lan manasız, p:ıtavatsız hare - . 
ketlerle Tii~k efkarı umumiye -
sini infiaJc scvkcdivorlar. Tele
fon rehberinden topladıkları ad
re!i1C'I"C, sürii siirii propaganda 

(Arkası 3 üncü sayfada) 

ABİDİN DA VER 

[[::v·;A-· 
1 lngiltere ile Fransa na

! sıl taarruz edebilir ler 
! 

Yazan: Abidin Daver 

Fin mukavemetini 

besliyen kuvvetler 
Yazan : Kemal Koçer 

Büyük davalar 

Yazan: Hamit Nuri 

Bunlardan b::ışka. Selfun.i 
İzzet, Osnuın Cemal, Hamit 
Nuri Irmak ve A. Şekip'in 
yazıları. 

Amerika Sovyetlerin N~~ya sO~atle cevap_!erilecek. 
ablukasını tanımıyor! 
SovyetJer mühim zayiat verdik

leri halde ilerliyemiyorlar 
Paris, 9 (A.A.ı) - (Hususi) - Finlandiya - Sovyct Rus)·a 

harbi şiddetle devanı etmekte vo Finler müstahkem cephelerde 
Sovyct taarrıwlanna ~iddctle mukabelede bulunmaktadırlar. Sov
yet ordu kr.ırargabmın tekzip ettiği zehirli gaz ve dmndum kurştınu 
kullanıldığı bitaraf müşahitler taı-a.fmdan teyit olunmaktadır. 

FinlandJyalıla:r 170 milyonluk Rusyaya karşı her gün yeni kah
:ramanlııklar gösteriyorlar. Harp vaziyetinin esas noktaları ~unlar
dur: 

1 - Potaamo cephesinda 

• 

Bnctin sabahtan akşama kadar 
clevnm eden muharebeler çok şlddet
ll olmuştur. Takviye kıtalan llc bes

lenen Finler bütun Sovyet hücumla
rını püskilrlmüşlerdlr. Sovyet za.yla
t.ı mühımillr. Ftnıer "lDUmlJ ı;nyika 

ratmen şiddetU muharebeler yapa
rak mev.dlerinl muhafaza. etmekte
dirler. 

Bir mayna çarparak batan ııGlpsy» destroyerinln yaralandıktan sonra atmnus resmı • • 

Fin kamandanlarmdan General 
Bqo O ·ıt-nnan 

SoVYetler b urada mevai mubare
lJeı;i yapmak lıın:u·Jıiı yapıyorlar. 

Sovyetıer, Mamıcrhclm müdafaa 
ııatıaımı kırmak ve Jleliilokiye in
mek nyeslyle Lacoda ıölünün şima
linde büyük kuvvetler bhşit etmi'j
lerdir. Sovyctıer müdafaa Jı.ıfalan 

buluııımyan bu cephede hatif bir 1-
lerlt>ylş eJdc edebilmişlerdir. Fakat 

(Arkası 3. üncıi sayfadııL) 

Reisi Cumhur 
Çocuk Eairgeme Kuruma 

Baloıuna Şer .. f Verdiler 
Ankara, 9 (İKDAM Mnhooi

rinden) - Çocok Esirgeme Ku -
rumunnn Ankara Pahıstn Bayan 
İnöniiniln riyaseti altında verdi
ği balo hu .ak.~am bşalıuuıştır. Sa
at 11,15 tc Reisicumhur ve Ba
yan İnönü baloyu teşrif etmiş -
lcrdir. 

Japonlar ing iltere ve Milletler 
Fransayı tehdit ediyor lar Cemiyeti 
Japon gemileri müsadere edilirse! 
Japonya mukabelede btılunacak 

Tokyo, 9 (A.A.) - D. N. B.: 
Tokio Asabi Şimbun gazete:-i 

diyor ki. 
Ablukaya karşı bitara!ların 

yaptıkları protestolara İngiltere 
ve Fransa aldır.ış etmemektedir. 
Şimdiye kadar Landra ve Paris, 
.Japonya. tar.aıfından yapılan te-

şebbüslerc resmen cevap verme
mişlerdir. 

Japon .. sanyo Maru• ya -
rm Rotterdamdan hareket et -
mektedir. Japon protestolarının 
Londra ve Pariste muvaffak o -
lup olmadıkları bu münasebetle 

(Yazısı 3 üncü sayfada) 

Baro dün toplandı 

Baro topJanh.<:Jndan blr intiba (Yazısı 2 incide) 

1 

Toplan ı 
Cenevre, 9 (Husu.-;i) - Millet

ler Cemıyeti Konseyinin altın -
cı celsesini bugün saat 17 de 
yapmıştır Bu toplantıda Fınlan
dıyanm müracaatı tetkik edilnıiş
tir. So,;yet delegesi toplantıya 
iştirak etmiştir. 

Cenevre, 9 (A.A.) - Mılletler 
Cemiyeti konseyinin 106 ıncı cel
sesi ıbu sabah Belçika murahhası 
Carton de Viart'ın ve hususi top
lanb şeklinde açılmıştır: 

Suriç bu topla..'1tıya htirak ct
'1l'lemiştir. 

Konsey ruznamesini tasvip et
tikten sonra murahhas Velling
koo'nın beyanatını dinlemiştir. 

Ticaret Vekôleti- ı 
nin mühim tebliği 
Demir ve inşaat malze
mesinin ithali imkan
ları · kolaylaştırılıyor 

Ankara, 9 (A.A.) - Ticaret 
Vekaletinden tebJiğ" edı1miş!ir: 

Demir ve inşaat malzemesi fi
atlarında ~örülen yükseklik üze
rine Ticaret Vekaleti+ bu mad
delerin memlekete ithali imkan
larını kolay laştıımak üzere, ica
beden tedbirlere tevessül etmiş
tir. 

(Arkll$1 3 UncD s<U'fada) 

lngilizler 40 Alma 
denizaltısı batırcbla. 

gemi battı, Dün de bir çok 
y üzlerce insan öldü 

Vaşhıgton, 9 (A.A.) - Bugün ha
riciye nı.>zaretl tarafından İn;-llterc
ye hitaben neşrMlllen btr nota.da Bir
leşik Amerika amerikalların mqru 
ticaretlerine mani olmamasını İnırll
tereden hotemell meebnri ·etinde lıaJ
dığı beyan edilmektt'dlr. Bırlt"Şlk A· 

merika, Amerika yurU.aşlarmın bil· 
tün hakl:ırını, bu haklar ihlal edltdl-

ii ıa.kdirde, hcı· hu. usla muba!az:ı "" 
decektir. ~ota ilaw·tl'ıı diyor ki: t\ 

merika huküıntti bu ı;uretıe harekrı 
ede.rken, prensipe t:ı.allfak eden <:ebep

lerdcn fazla olarak, pratik sebepli"• 
islim.t etmektedir. lkl nelmllcl l.d
nanların ihlali nelicf'..,lmlc sulh dos
tu milletltrln t'mniyetinin de tebdlt 

(Arka ı uncil ı:-:ıyfad ; 

sovyet Rusya Rom n a 
" iki devlet a rasınd ki 
münasebat, yapılan t h

rike rağmen dostaraeair,, 
Bükreş, 9 (A.A.) - Havas a

jansı bildiriyor: 
ıSovyet maslahatgfıtrnrı Pt>pi

lief dün öğleden sonra Hariciye 
nez.arctine g'tmişti:r. Mastahat
güzar B. Gaf enko tarafından ka
bul edilmis, enternasyonal ko
münıst mecmuasının Sovyetrer 

Birliği ile Romrınya arasındaki 
münasebata dafr olarak neşret
tiği makalenin resmi Sovyd 
noktai nazarını ıtadc e .medigi-
nı ve Moskovn Jıükfımetiııın 
Bükreş ile halen mevcut müte
kabil dostluk münasebetlerini 

(Arkası 3. iin<'ıi sayfada) 

Almanya Hollanda ve 
Belçikaya yürüyecek 

Londra, 9 (Hu~usi) - Hudut
lardan ~elcn haberlere göre, Al
manya Adhen'de yaptığı tahşi
datı artırmaktadır. Hollanda ve 
Belçika hududunda yapılan Al-
man tahşidatının gayesı ortaya 
çıkmıştır. Almanya bu iki bitaraf 

devleti tehdit ederek mü•tefık -
lcrln ablukas.nı tesirsız ıbıra 
mıya çalışmıştı. Fakat bu mum
kün olamamıştır Kuvvetle tah
min. edildiğine gôrc har.bı ge -
nişletmek gayesini güden Al -

(Arkası 3 iincü sayfada} 



BOYOK T ARİ Hl ROMAN : aa 

GE ÇO MAN 
Yazen: M. Sami Karayel 

Artık, Anadolu halkında devlete, 

saltanata karşı emniyet kalmamıştı 
Kızlar ağası. kayıp kendini dar 

atmıştı. Adeta göbek at.1r:ık saraya 
dôıniyordu. Mesele, kolaycacık hal
lohu1muştu. Hele, padişahın şehzade 
,'1'.u u fanın ölilmilnu tehalükle söy
lemesı oldukça sarlptı. Demek o da 
bir an evvel bede ırun öUimünii bek
liyordu. 

Ağa, saraya &elir gelmez, heınen 

cenazeleri dam deliğınden aldırarak 
eski aaraya yolladı. Kımseclklere lıa
ber vemıeden teçhiz ve tekfin ettı e
rek yakın bir yere gomdurdu. Zaval
lı .güzel kızlar kurb;ın olup gitmişler

di. 
Meczup Mustafaya, talebi tızerıne 

üç kız daha verilml$ti. Bu lumr şeh
z;ıdenin dalreaine tldcrken ağla,ı
yorlardı. Zavallı kızlar bir dah::ı ne 
vakit çıkacakları malüm olmıyan bir 
mahpeae ve zindana giriyorlardı. 

* Nl'mae (Avustueya) ile muharebe 
cle~am edip duruyordu. Koca Mu
rat paşa, ne yapıp yapıp Avustur
ya ile müsaleha akdınc muvaffak 
olmuştu. Sadrazam Derviş paşanın 

An.adolu CelAlilerl üı:erine gönder
diği Ferhat paşa, cahil, deli, terbiye
siz bir adamdı. 

~'erhat paşa, sözd.c Anadolu Jsya
nıru bastıracaktı. Anadolu baştan ba
p saltanata isyan etmişti. Muradı 

Salis devrinden beri kadınlar salta
natının ördüğü ecnebi tuzak TUrk A
nadoluyu amansı2 ve ıöz dinlemez 
bir feverana sevketmlsti. 

Safiye Sultanın otuz sene 1.artında 
kurduğu kadınlar sall!.natı, ecnebi 
bir ruh ile Ti.irk vatanını içinden ke
mlriyordu. Hevcsatı ncfsaniyelcrl- ı 

ne dü~klin padışablar bu Rum, Rus, ' 
Ulah, Bulgar ilh. kadınlarının elle
rlnue zebun olmuşlardı. 

Anadolu, saltanatın zulmüne, ka
dınlar saltanatının ıetahatine, dev
letin ac.r.ıne ve rezaletine, memurların 
soygunculuğuna isyan bayralını kal

dırmıştı. Viyana kaleleri önünde ba
hadırane harbeden Anadolunwı ga
zide sancak askerleri, sipahileri jlm
dl, kılıcını ecnebi ve dönme un.sur-• larla idare edilen ve beriün bir 
mağlübiyete, hırsızlığa ve rezalete 
sahne olan merkeze çevirmltti. 

'•'fda& paşa, rnJJ ve adi bir dön
me idl. Böıle bir buife ordu &eslim 
edilemezdi. 

Ferhat p~ Buna1a celdltl za
man orduda Uu& Ye lo&lum Jı:alma
mıştL 

l'enJçerller, Bana71 7aima edi
yorlardı. Ecnebi ltir memleketi istila 
etmııı ılbl idiler. 

Hatta, yeniçeriler, yalnız yaiına 

değil, kadınlan, kızları, oğlauJarı a
lıp çadırlarına aiUlrüyorlardı. 

Bursa ahalisi ve ayan bu zulme 
kal' ı ayakuı.nmı,h. Ayan ve ulema 
bir nr.,,ya ı-elerek serdar olan Ferhal 

"1 aya şlküyetle buluudnlar: 
- Paşa hazretleri; malımıı, canı

ın11. bir tarafa, ıraıuı.ıs ve namuııu
muı paylmal oldu. 

Ferhat paşa, koskoca serdarın 

Burııa Ayanına verdl~i cevabı okur
sanız hicap donrsını:ı" 

.'\yan. serdarın söıJeri karşı-

uıda dona kalmıştı. Bıı, ne biçim 
serdardı! Ne biçı.m devlet adamı idi? 

Ferhal pap, Bursadan Konyaya 
kacı.ır önüne ı-elen yerde rezalet ve 
haca let uleri bırakarak ıreçli. 

Artık, Anadolu halkwda devle\e, 
ve altanata k~ı w:erre kadar emni
yet kalmamışta. 

Ehil ın takunı bile eşldya Ue ol
m:ıy:ı başladı. Clinkil, asiler aevıeı 

serdarı ve askerlerinden daha çok 
ehli rz adamlardı. 

Auadola halkı, eşkıyayı ehveni şer 
hnlmuştu. Serdar Kou,.aya kadar ~e
!cbllmi'ltl 

:k'enlçerllt'r, Kon7aya ıelh- ıelnıeı 

ba sefer de senlara karşı Lı;yan rt
.11ı1tlenll. Ciinkti, erlahkta yatma e
clecek mal kalmaıanb. ŞimcU de ay
lıklarwı io;ılyorlardL 

Blr ı-iin, yeniçeriler v., Rumeli si
pablleri "erdanıı çadırına hilenm ile 
ta.,.;a t•Uular. 

Ferhat .-.. .... ınnqb. Fakat, ah
laksız adam. htç :-ıkılmad:ın ~adırııı
dan d1'1.n çıktı. Ve, askerlere ka~ı: 

- Ben de ı;ip:ıhllerden yetiııtlm, 

arlradaşlanmdan aynlmak i!teml"m, 
Diyerek ewtfne dold11rduiu iaır 

Jan a kerlc benber oathrma atmın 
bn~ladı. Eteğlndr taıılar bltt1'k1Ml 
sonra, belinden p:ı.l:ı-:ını rıkardı. Ça
~mnın lp1erl11I eliyle ke~tı. Çsdın 

~ktftnlti. 

W'enlııerl V11 ıriıtatıller .-şanm iN 
haline hayntte ba~orlardı. Sipahi
lerden biri ııorrl>ı: 

- Sonra ne olacak! 

Serdar eevap Yerdi: 

- Böyle serdara ben de aslylm; 
ben de arlıf ımı isterim. Benden ıize 
ruhsat. ıidinlz parala.rınw İst;anbul
daa lsteyink. Cilnkü, bana, İsLaııbul
dan hazine vcrmecl.ier. 

Diyerek &lpaWlerl ve 7enl\!erllf'rl 
ceri,Je dondi&rdil. Asker, Kon7ad:ul 
cerl dön.ınilştıi. ÖDiıDe celen kuy ve 
kasabayı yakma ederek, ı.na ıte(!ettk 
istımbula &'ell,vordu. 

Berekd versin bl.anbul Jo'erbat pa
puın reıaletlerıni haber almlffh. Der
hal mahalJiııe adanı ıonder:ıerelr. aı
ledlld1. Ve, askerf' para verilip ıerl 
pevrilclL .. ... 
Şeybullslim Sun'ullah efendinin 

Divanda vaki münaka.tasınd&ıı sonra, 
lje:rhııll~lamlıia Ebalme7ambı Mu.s· 
ıata Elen.dl '1e7blllbl&m. olm~tu. Bu 
sal blübare Tefat edlllce, pa41pb 
tekrar Sun'ullab efcndl71 ŞeybuJls

lamhfa ıetJrmJşti. ÇWıkiJ. Sun'uUaJı 
f'fendinin niifu:ıu biiyüktil. 

Sun'ullah efendi, ve:ı:irlazam Der
viş paşa, ve Ferhat paşa gibi ahlak
aız adamlan devleüıa baş&Ddan ref ve 
defeyled1k~ soara, bir ıiut dlTan-
4a padipha hitaben: 

- Padişahım, devlet ve dtn tldeu 
ıldlyor •• Ve:.clr namı lıBlmde kaldı. 

Asker, aerba& sinnamlt ııerdarl&r e
llnde41r" Maazallah bir çarestn gt>- ı 
rülme:ıı lae helik olın:ıya mu..brcer• 
dlr. Küffar eskisi &'ıbl osırumlıyı cUu-

lemea oldu. j 
Diye sö1lendl SuJto&n Ahmet, Sun

ullah Efendiden korkuyordu. Yalnız 

padişah değil, pad4ahın elrar.m a
lan Sultanlar ,.e ri>zdeler de korku
yorlardı. Nüfuza devit'~ ve mllleı ü
zerinde galip bir 1ail~lyem .. 

PacUşalı, ~ryhuli,llırun ı&Ö'Alerlne 

mukabtole eyledi: 
.. - Hocam; soyledil<ll'r.iıı do!Tudur. 
Fııkat; ehil kaldı mı? 

- Padifahını: aa1eı ıtah m·nızc~e 

ehil knllıarınıı. vardır. 
- Kimdlrf 
- jUerlıum ı.ala l\lelıml"t ıı&şli ku-

lıınuzun yerluc Run eli S(!rtl:ın olau 
Koca l\luraı kulunuı .• 

- Ehil kişidir derler •. 
- Teeriıbcdlde namu la bar ve-

alrdlr padi~hun!.. 
- Öyle ise çafırtalım ~ehln ıı.şa

nemlze" dedi. 
Padişah. Sun'ullah efendinin tav· 

slyeııl Uı:erlne Kooa Mur:ıt ııaşaya 

müstakilüı·rey olarak veziri izam ' 'e 
aerdar 1aptı. 

[Arkası varı 
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- Gilzel k :z! 1 
Diyeri.er kadar: 
- Çok .güzel kız! diyenıleı· de 

vardı. 

Nimet halanın koltukları kaba 
rıyordu; proje.er yapıyordu: 

- Hem ~üzel, hem paralı kız. 
Annes;nden. ayda iki yüz lirası 
var, teyzesinden birkaç yüz li
ra daha kalacak... Elimi öpene 
veririm bu kız.! 
Kocası baş mı sallııyordu: 
- Tel~ etme ... Bu •im: hari

ku 1adc güzel ... Bir ilkıbı:har sa
bahı kudar saf. . Rastgele biri
ne verrnive ka kma. 

Semi herkesin .gözü üstünde 

gi diyor gidiyor, konöervatuvar
da konser diyor gid.yor, üniver
sitede konferans diyor gidiycr, 
Perapalasta .balo diyor gidi -
yordu. Şehir tiyatrosunuıı tem
sillerini de kaçırmıyordu. Per 
gün1ü seyretmiş, musikisi kadar 
ıtems~le de hayran olmuştu. 

Derken günlerden bir gün e
niştesinin kız karde~[ ökl.ü. 

Bay Şevket ka.rdeşınc çok ağ
ladı, Nimet ha:la ~özyaı-ı rloktü, 
evin icine ıböylece ma en girdi. • 
Selma da onların acısına hürmet 1 
et•j, gezmez cldu. Uzwı zaman 
davetlere, bıice de fasıla verdi- ı 
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Manifaturacı

lar dün de bir 
toplantı yaptı 

İhtikarın önüne geçmek 

için alınacak tedbirler 
İstanbul n:!anifatura tüccar -

iarı dün sabah ttt:aret oaaı. 1ıaa 
toplanm~1ar v~ man.Ialura ıh -
tikarının onüne p,eçmek üzere 
alınmı~ ve alınacak teaoirlt:ri 
gözden geçirmişierair. Toplan -
trda 'J.'icaret Odası Umumi Ka
tibı Cevat Nızami ile mıntaka ti
cat·et müdürü Avni Sakman da 
hazır l;>ulunmuştur. 

Alının ş ve alınacak te~'bl.rler 
şöyle t~bit <.v.:iilmi~tir. 

l - Bazı tüccarların pıyasada 
manifatura esyası mevcutlarını 
<ı.zaltıp fiatlarm yübelmesini te
min maksadiel mallaruu ban ka
lara terhın ettikleri ve karşılık 
oıara.' mulı:m avanslar ::.lc.ı..kla
rı ôgrenilmiş.iı·. Bu avunsların 
kesilmesi icin derhal bank<ilara 
emir verilmiştir. 
Banka!Q!"dakı mali.ar satılarak 

veya ı:(erı verılerek mallar p:ya
sa) a ç1.~aı·1lacak ve böylelikle 
fiatların düşme.sine yardım edile
cektir. 

2 - İtalyadan manifatura eş
yası getirtilmesi tt:<min oluna -

cak~ır. ı 
3 - Hükumet .fabrikafannın 

fiatları inairmeleri temin edile-
cektir. \ 

't -- Gümrükleı'Cie henüz ~ekil-
miş olan Selloe m.ınıfa. ura eşya-ı 
s nın <:ıkanlmast için b:r karar
name orojesi h~zırlar.mı.ş ve Ve
ki ı Heve' ine verii1ı1istir. 

;, -- Bu kurarname ilt: yüzde 
elli 3elloeyi havi -0lan ve ş:.mıdi
ye kadar ipekli maddelere tat • 1 

blk eailerı yüksek .gümruk res -
ın ne tabi tutulan pamuklular 
bir kereye mahsus olmak iızere 
pamuıklu addedilecekler ve az 
Kilmrük resmile ith&l edilmele
rin~ müsaade olunacakt1r. 

Bütün hunlardan başka hük~
met ihtikarla mücadele için ha
ızırladıgt kanun pr-0jesini daha 
esaslı ve ~ümullü bir ~ekle soka
rak meclise sevk.etnıiştir. Yakın
da mcclis'e müzakere eailecek
tir. 

·----o~-~ 
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İktısat haftası 
Salı •• •• gunu 
başlıyacak · 

Haftayı Başvekil Dr. 
Refik Saydan1 açacak 

.t\vın l:t inci salı .günü başlı -
yacak <>lıııı Ulu:;al Ekonomi ve 
Art11rrna Haftası hazırlıkları ta
mamlannu ve program hazırlan 
mışttr. 

Harta salı gühü Başvekil Re
fik Saydmın bir nutkile çıla -
caktır. Hafta devamınca Halkev
lermde ve mektepler~ piyesler 
temsil edilecek ve konferans -
lar verilecektir. Derslerde rnual
linıl<:r Uıu:;aı Ekonomi ve yerli j 
malına ait konferanslar verecek· 
!erdir. Bu iki mevzua ait yaz.. mü 
sabak.a arı tcı ip edilecek ve ka· 
zanan!ara yerli malları hedıye 
olaraK tevzi olunacuktır. 

Bunlardan baska kumbarası o
lanlar arasında kur'a çekilerek 
kazananlara yine Yerli ımallan 
ver.lecek fr. 
İs.<mbulun her tara.f'.ına yerli 

malı ve Ulusal Ek<>nomiden •ah
seden afişler asılacaktır. Tayya
reler ıpronaganıda beyanname -
leri ıı t acaklardır. Halk arasında 
bir de kuru yemiş müsabakası 
tert.i:p olunacaktır. Manavlar - , 
dan kuru yemiş alacaklar& bi -
rer kupon verilerek ve St>nra 
kura çekilerek kazan.anlara yer
li .rnallanndan hodiyeler dağıtı
lacaktır. Bu yıl vitrin n:üsaba -
kası Y"'>ılmıyacakt r. Her mağa
zar.ın bu milli s::vaş a vitrinle
rir.i yerlı mallara hasredec€ği ta- ı 
bıi görülmektedir. 1 

Taksim Cumhuriveı Abidesi ı 
etrafaıda açılacak açık thava ser
g:5inl bizzat Vali Lutfi Kırdar 
açacaktır. Hafta.r,ın son günü ik· 
tısat fakültesi talebeleri konfe
ranslar verecekler ve Taks·m a
bidesine .giderek çelenk koyacak
lard..r. ---oo----

Eski ışık sütun!ar• 
ka!dmlıyor . 

Beyoğlu kazası 
Parti kongresi 
dün yapıldı 
Kasımpaşalılar Otobüs 

servisi istiyorlar 
Beyoğlu kaza kongresi dün 

öğleoen .sonra Raif Gunerin ri
yasetinde Loplanm:ı.ştır. Dı.i.nkü 
toplan.ıcia ımuhLeli.t nahiye mü
.messi.J.ıer.uden b~ka Vali ve Be
lediye Reisi ile Par<i müfet.işi 
Fikret Sılay, muhtelif teşekkül
lere mensup mümessiller ha -
ztr bulunm..ıştur. Celse açıldık
tan sonra iciare heyetinin raporu j 
okurunustur. Raporun tasvı.bini 
müteakip Nahiye kon.greı.erinde 1 
tcsb t edi'erek gönderilen di -
lekleli tetkik ,.e birer raporla 
kongreye veriime!k üzere bir di
lek en...:ümeni seç.lmiş, celseye 
<ie yar;,m sat fasıla verilmiştir. 

İkinci celsede dilek encüme
ninin raporu okunml'ş·ur. Sem
tin mektep. su. elektrik, yol ve 
nakil vasıtalarına taalluk eden 
bu dilekler. daha yüksek maka
ma takd:.m edilmek üzere tasvip 
edilmiştir. Bu esnada partıliler
den birisi de Kas mpaşa ile E
minönü arasında otOOüs s rvis
leri ihdası hU,)"l.lSunda alakadar· 
lar nezd'.nde teşebbüslerde bu -
lunulma~ını teklif e .nüştir. Kon
~rcdf' hazır ·bulunan Vali ve be
lediye reisi de .bu teklifi tasvip
kar karşıh.dığı için keyfiyetin 
'.bc!ed;ye riyasdine b'ldirilmesi
ne karar verilmis' ir. Bundan 
sonra c!a yeni idare J1eyeti seçil· 
miş, geçen seneki idare hp··e~i 
Aza arı, seç'.mde :fzala rey aldık
larından avne.ı ipka ed·ım:ştir. 
Bu~ün Çatalca. Saı- yer ka -

zalar•nda yann Eminönü kaza
sında, Salı günü Fatih kazas•nda, 
öniiırcıüzd-eki cumartesi günü de 
Üsküdar kazasında ser.elik -parti 
kongreleri toplanacaktır. 

------o•ı---

ıiLERı 
r aplatılan kitabın müellifi kimdir i 

AtrcKm a&Ua eserw Milddel uma• 
111illkço toplatılması matbıı.atımwla 

in) bir prüUü DTaJUlırdL cApbrocll
te» in ancak adını blleıı arkadaşlar 

tercümesi olan «Afrodib iıı tek yap
rağına cöz 8c:ıdirmedea, Adll)'enia 
yanlış hareket ettiğini haykırdılar ve 
miiellifmJ anıılldopedileı·e ~ vurup 
müdafaaya kalktılar. 

Biz burada fuzuli elıli vukufJuk 
tl!!'Jlayıp AfroflU hakkında matalea
mızı yazacak deilliz: ancak amfklo• • 
pedJere daTanaralı: edeblJata o~tl 

vennenln hiç de: doina bir feY olma
d.ıimı sö1lbeceib ve bu mlbıuebe~· 
le uAphroditeıt müe:llifi Pierre Loıı.v
a'ln uaaıl şöbre~ bulılutu.au aıılırıta

cafı11. Ansiklopedi lı:ervamar&Jına 

ıtrıliii halde edeblJa& saraylDln qt. 
i.ne a1ak buamamış olan bu mu
harriri yeni yethtcn edebiyat hevesli
lerinin tanntıasını favdalı bulu1oru •. 

Garp ~öhrd yaymakta ne l..ıı!~r 
com~rtı!t-, kıymet tanıtmakta o kadar 
hasistir, .Meseli ft'ran<ıa.nııı harp SftllU 

edebi:ratmıla 7Ü7.fcrce Ye ytizllll'lıe 

imza vardır, fakat edebiyat tarl111erl
ne ancak üç isim glrmiftir: \'alefJ', 
Gide. Proust: bunlara sonradan Du
laamel il" Benoit katıldL 

Fnns:ıda şahıılyetıcrl ıebelltlr e*· 

Dünkü ihracat 
ve ithalatımız 

Ik~acatımızı taşıyan 

f cnt.bi vapurlar az 
Dün Halyan .bandıralı Citado 

Bari vapurJ~ mühim miktarda 
i.h.alat eşyası gelm.~tir. Fakat 
buna ra~en ecnebi vapurları -
ının limanlarımıza az uğramağa 
başlamaları yüzünden İ'hraca.ı .. 
m!z mu:şkülata uğramaktadır. 
Son zamanlarda bu yüzden ih -
racat azalmıştır. 

Dün İtalyan va.pw·ile gelen 
mE.dde!er arasında bilhassa yün 
mensu-cat, zımpara ka.P;ı.dı, pa -
muk eşya, elektrik ma.lzemesi, 
lastikli oamuk mensu-cat, z ift, i-
pek ipli,ği, gramofon ve aksa.mı, 
sigara kağııdı, Iotoı}raf filmi var
dır. Buna mukabil İ'alyaya su -
sam, Bulıgaristan, Yunanıstan ve 
Rornal1'.Y•Y• balık, Surlyey~ kea
lane, M1s1r elma, Fransaya pa
çavra ~önderilmiştir. 

. 

... bUJllardan bıaılıa ad bllhnak JJct
halde bl:ı.e diiten bir it deflldlr. 

Şimdi &'elell.ın cAphrodUH milelll
ft Piı•rrc Louys'e. Bu utın en blı) ilk 
ıne:ıiyetl ,\.. Gide ile P. ValerJ 'nio 
doıı&a olmasıdır. Valr:rr 1auhklan111 
ancak Pierre Louys'e okur, Gide de 
fdlirlerlni Prou!li lle lAtuys'e ı;oyler• 
dl. Ba. anla&.t&imı .Sevlrlcr, Zola ila 
Daudet'nin kapışıbp okmıduiu dc
Ylrlenlir. Proosi Ue Gkle de SııUh&
lı buldukluı Louys'e edebınt!a .... 

ierlnl ötretınl7e ~lışuorlardı. 

Bir ıün uturarlarken odaya '!er.te

ri l'llllla bir tanıdıklat·ı ılrdl: 

- Hepimiz aylak herlfleriz! dedi, 
beplmb kalemlmbıle ı~ellJiı! 

Ben kendi b~bıma artık para re• 
Unn'7ecıell tek ~&ar yazmıya('atuD! 

Andre Gide dl1or ki: cB1I rartp 
nasihati ilk tutan Plerre Lonys oldu. 
c:Aphrodlte• 1 yazdı.. Bence bu eser 
onu öldürdü.. Şlllret çok ielallkdl bir 
ıeydlr, blr unatkan öldürebilir~ 

itte •üdd•I mnaınUl~in toplattıi'ı 
Afrodlt, dünyaya bir şohret kaun
dırırken cihan edebiyat tarihlerine 

KJrm97e namzet bir U,me•ı katlt1i

mlş olan eserdir. 
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lstanbul Barosu 
dün toplandr 
4 azalık için yeni 
intihap yapılacak 
İısıanbul Bar.osunun .:.enelik 

kongresi dün adliyede t.caret 
mahkemeleri korıdorunda icra 
olunmu.ş.ur. 

ldare heyeti raporu evvelden 
bastırılarak azaya dağt:ıld.ğı 
için içtimada, evvela bazı hatip
ler söz almışlardır. 

Bundan sonra avukat Asım ve
diğer bazı müteaddit avu.nkatia.r 
asliye hukuk mahkemelerınm 
tapuya taşınmış olmas.ndan ya
na yakıla şikayet e.mişleııdir. 
Bazı avukatlar da Kadtköy ve 

İstanbul adliyelerine o.omatik 
telefon konulmasını istemişler· 
dir. 

Ekmek mestllesi 

Geçen haftaki sayılarımızda 
Ayaso!ya ile Sultanahmet camii 
ar.asına Fransız .şark müs em -
lekeleri üslubundaki ışık sütun
larının yak.şık almadı~ını yazmış,/ 
geçen ~ün de Sürpagopta, cadde 

1
. 

üs ündeki bir arsaya bırakılan 
eski bir ölü arabasının çirkin 1 
durdueunu kaydetm4tik. 

. T .ıks·m gazinosu 
Taksim gazinosunun sureti i

daresi hakkında görü~jilmek ü
zere dün ö~leden evvel vilayet'.e ı 
Vali ve Belediye reisinin idare
sinde bir ıtoptant. yapılmUi' ır. 
Gazinonun idaresi bir şirket ta
rafmdan deruhde edllmlştir. te
şekkül e!rniş cbulunan bu şir • 
kette belediyeden ba~ka Forton 
zade Murat lle Neml!zadeler de 
!hissedar bulunm ah.'iadır lar. 

~t\ONOMJ 

! Mazot ve Q3Z buhranı 

Bu mevzularda bazı .görüşme
lerden sonra yıllık yckılnu 20 
bin 173 lira tutan yeni .bütçe o· 
kun.muş ve kabul edilm~tir. Ye
ni bütçeye nazaran Baroya du
hul ve kayıt ücreti 25 lira<i.r. 

Hükumet merkezi, belediye 
ik' ısat müdürlü.f!ıi tarafından şeh 
rin ekmek vaziyeti h~kkında a
lakaoanara verd.ği rapor üze -
r;ne bazı tcc;ıoırier a1m:ığa ka -
rar vermiştir. Memleke~.e bir 
bugciav ve un buhranı mevzuu 
o~h.:.olmarlıgından bu te:dbirler 
münhasıran değirmen ve çuval 
işlerine taalluk eLmcktedir. 

Temizlik 2melesinin 
r;,esaisi 

.:ıon zrunanlnrda ak.şa-rnlaı ı e
lek .r .k ıarr baları ) anı. ağ"' baş
lymca sol· kl ... rc..akı t nı.1jik a
.nıci ı; nin vazifelerıni terk dip 
,.,l ıkıe1 i giir;i,miı~tiır Be.eaı.} e 
ri) ase nelen tcmlı;ıik tcşki.a.ı -
na ~o deri ı. bir ton:imdc te
mizlik aınclesımn, cP.doelerde ka 
lırn, hı ortao.ın çekiünciye ka -
<ıar vr zifeler.ııe da\·a'l'l etmesi 
lüz~.m uHdirilmi:;.;.ir. 

1:$nş boş köp: kler 
Son Rilnlerde şehirde baş bo~ 

dol şan köpeklerin ç o~ aidığı gö
rülm.i«tür. Belediye alakadarla
ra gönder;!iği bir tamiımle bu 
köpeklerin derhal yakala tırı -
hp jmha edilmiştir. 

ğine döndü. 
Pertev ortalarda yoktu, ancak 

haftada bir veya iki defa gecele
ri. veme.fie geı.iyordu. '.:)e.ıma gi
bi Pertev ele an.n€'Sini çocukken 
kaybt:!tml~, az sonra babas. da 
ölımuş, Pertevi Şevketle Nimet 
büyütmüşlerdi. 

Kapının, hiç kimsenin çalışı
na benzcmiyen bir çalınışı ... Ha
lılarda kayan diç yak sesleri .• 
Gönlü okşıyan bır: cMerhaba!• 
nidası ... Pertev odaya lböyle gi
rerdi. İs'.e o z~ırr.n Selma i~In 
hakiki hayat başlaroı. Üst yanı 
tats z komedi, manasız rüyadan 
ibaretti. 

-2-
Pertev ako::am.ları geldiği za

man Sevketten evvel ge.irdi. 
Ça[4:a b2demi r"ng'n.de yağlı 

boya duvarlarda, yeşil ooajur ge
cirilmis bfr cami şamdanır.dan 
yayılan ~ıklar serpelenirdi. Bu 
serpilen ışık, yıpramnak bilmi
yen esıki Heı·eke kumaşlnrın bir 
kısmına 'kadar uzan.r, eskt is

ir kö ~ine sö -

Bekd:;ye n~riyatımızı ıder • 
hal nazarı dikkate alara·k, Aya- j 
sof.vadaki ışık sütunl2rıyla met
ruk ö'ü arabasını .kaldırtmış'iır. 

1 Bu alakas•r.dan dohyı .oelediye-

1 
rnize teşe~r ederiz. 

, ••• ,..... ....,.. ıiiı-W-

Lokanta tarifeleri 
~ehrimizdeki lokantacılarla o

telcilerin ve Lokantactlar Cemi
ye'. i idare heyetinin i~tirakile 
bir toplantı yapılm•ştır. Bu top· : 
lan~ıda lokantacılar lokanta ta-- : 
rifelerinin indirilmesinden şi -
kayet etmi.::ler ve bu tenezzülün 
yemek miktarile nefasetine te-

ı Soruyoruz! 

) Ekmekler Dev~ ha-
l\ muruna döndü ! 

l •

1

. sir yapacağım söylemişlerdir. Be 
ı lediye lokaıntacılarm •bu husus -

ı 

1 Beledi.1e -ekmek çetnlılnl ae-
1 ğiştlrlp bir nevi buiılaydan ek· 
/ mrk çıkartmıya başladıktan .son-

taki noktai nazarlannı telkik e-
decektir. 

---o--
MÜTEFERRiK 

r.ı ilk ımıler iyi ekmek yedik; 
fakat b.rlt.aç riln geçin~. ekmek
ç lcr zam istediler, bu müzakere 
devam ederlıten ekmekler bozul
du; şimdi ıene zam L'itiyorlar ve 
ekınrlder herrü:ı blraı daha bo

zula bozula yenmiyecck bir hal 
alıyor. Sou günlerde ~ilmeklerin 

deve hamurund:ın bat1r.a bir te1 

1

. 500 çocuğa elbise verild; 
Çocuk Esirgr•me Kurumu Ga-

1 lata Nahiyesi şubesi taraLndan 
1 geçenl~r.de 500 kadar fakir ço -

cuğa tevzi edilen elbiseler mu-

(1 o1madığmnı Beled·yemlı farkın
/ da muhr, deiil midir? diye 

l Soruyoruz! 
~--- iz-~~~ ,, 

odilemiyeceği kadar mırlandırıt
dı. 

Gerid-0nlardaki vazolarda bo
yun büken sarı kas_mpatılan a-
bajurdan akseden yeı:ıil ışıkla en 
us-ta ressamın tesbit edemiyeee
ği bir renge bürünür, sa:ondan 

1 ince bir '. ül ile ayrılan yemek o
das·nın kristal tak!mlarının fa-~ 
t>ets1an zümrü'leşirdi. 

DuvarLr:ta asılı çin tabakıla
nr.tlaki uzun saclı, uzun bıyıklı 
erkekı:er, bu yan karan:lıkta, 'kar
şılarındaki çekik gö7lü, yumuk 
elli Çin güzl'llerine kur yapar -
ken, "'Öz ·ucile Pertevin elini sı
kan Selmaya bakarlardı. 

Pertev e!t boş gelmeı, ya çi
çek, ya fieker getirirdi. 

Getirıl.en kutuyu açmak Ni -
met halan.o, ç!çekleri vazo2.ara 
yerleştirmek $elmanın işiydl 

Oturup konu~aya !başlarlar
dı. Fakat dinleyenler için bu yeni 
baŞlayan bir muhavereden ziya
de devam e'.mekte olan bir mü
saıhaıbe hissi verirdi. 

br .. teki yoksul a!lekr.de mern -
nuniyet husule getiraniş, kış za
manlarında yoksul yavruların 

S!hhatlerini korumağı temin ey-
1Eırniştir. 

- Şu elektrikleri yakınız! der
di. 

Bazan öyle işine daılardı ki. 
Pertev söylediklerini sadece Sel
maya söylemiş olurdu. 

Selma, hakiki bır kız kardeş 
~1bi, Perteve bütün 'bir hafta ne 
yaptığını, nasıl vakit geçiroiği
ni 6orard1. Pertevin $İlah a.rka
daŞlar.nm aclını bildiği için, san
ki yaşadıkları müşterek bir ha
yattan lbahsediyorlarm~-; .gibi 
konuşurlar ve 3elmanın bir ta
kım suibay adlarını sayması Per-
1evin çok hoşuna giderdi. 

Garip de~J mi, Pertev arlık 
Sehnaya bakıp ıı.üLüımsedi~i za
man, bs.şka türlü gftlümsüyor
du. Selmaya ıha:sretti~i bir gü -
lü:mseyişi vardı: Munis, müşfik, 
.m:;.::'1mi ibir .gülüm5eme idi bu ... 
Bu gülümsemede: •Samiciğim!• 
diyen bir ifade vardı. 

Selmada da çekingenlik kaB. -
m:ımı.ştı. Hiç maıhcuıp değildi a.r
tı.k. Kalbini açıyor, tilerini açı. -
yor, ~ö:derini a<:ıyorıdu; açıyor 
ve okusunlar, anlasınlar diye ser-

Mazot ve '?az buhranının önü
ne .. ._..mek iç:n hükUrrıetin ya • 
kında lbımpelen tedbirleri der
hal .alacağı haber verilmektedir. 
Fiatların biraz yükseltilmesi ve 
böylelikle ihariçten mal gelıne -
s:nin temin edi.lmesi muhtemel 
görülmektedir. 
DC:Ni~ 

Haydarpaşa koyunda 
balık tutulmayacak 

Haydarpaşa ile Kadıköy ara -
s_nda her akşam birçok balık ka
yıklannın toplanması seyrüse -
fer noktasından tehlike:i görül
müş ve burada •balık tutulması 
menedilmiştir. 

İki vapur çarpışh 
Denizvolları idaresinin Mer • 

sin vaoÜru dün Sirkeciden de
mir alırken sulara kapılmış ve 
ı:.man or:as.nda denizdeki de -
mirleri çıkarmağa çalı.şan Gey
ve ıgemisine çarpmı~tır. Geyve 
sancak .baş kaportasından hasa
ra uğramış ve lomboz camlan kı
nlmıştır. 

lad~ı s.rn artık kendinden de 
saklıyordu. O sırrı ruhunun en 
derin köşelerine dağıtmıştl. Ne 
Pertev, ne Melike, ne de başka 
kimse bu sırrı bulup meydana ç;... 
kara.ırnaroı. Fak.at bugünkü ıhis
lerini, bugünkü düsüncelerini, 
bUf{ilnıkü havatını Pertevden sa.k
J:amaı~a lüzum .görmüyordu. 

Per' ev Selmanın artıık en ya
kın dostu ve hayat bakkmda öğ
retmeni olmuştu. 

:.Seıma Pertev!Le konusttıığu za
man her hu.susta <:ahil olduğunu 
anlıyordu. Bu •)nu kat'iyyen mü
teessir etmiyor, nefsinde yeni
den itimatsızlık uyan:dınnıyor -
du; bilak.is kendine olan itima
dını ar: tınyorıdu. 

Pertev: 
- Semi, bunu okuman lazım .•• 

Semi, şunu görmen. lazım!. 
Dediği zaman, Selma: 
- Peki! 
Diye cevap veriyor ve ertesi 

günü Pertf:Vin tavsiye ettiği kitu
bı alıvor, Pertevin gör dedilli 
şeyi .gtdip ,görüyordu. 

Bilahare idare heyetindekl 3 
asli ve 2 yedek azalık için in ı
hap yapılmasına geçilmiş ve ida· 
re heyeti tarafınıdan yapılmış 
oln intih_e.p ile kur'a isaıbet eden 
şu zevatında isimleri azalara bil· 
dirilmiştir. 

• İsmail İsa Caniş, Muharrem 
Nail Ak.dağ, Abdülkadir Erdo • 
ğan, Rifat Ahmet Birana, Süat 
Hayri Ürküplü. 

Yedek azalardan kur'a isabet 
edenler de şunlardır: 

Ekrem Kulen ve merhum Fet
hi Başaran. 

İn.tihap çok hararetli olmuş 
ve reylerin tasnifinde yalnız a
vukat Abdullah güzün 76 rey ile 
in.ihap olunduğu di~er 4 kişinin 
aldıklar; rey adedinin ise 60 şan 
geçemedi~i anlaşılmıştır. 

Bu neticeye .göre mezkur 4 a
zalık için intihabın gelecek haf
ta tekrar ve yeniden yapılması 
kararl~tırılmışt:r. 

Lla'iç ıdaresinin vaziyeti 
Haliç vapur idaresinin vazi ... 

yetini tetkik eden komisyon n.
"'<>runu JıazırLyarak alakadar • 
lara göndermiştir. Komisyon i
darenin ya Şirketi Hayriyeye dev 
redilmesi, yahut Denizyollarına 
veriltnesi suretile işleti..lmea.ine 
lü.zuım. 12&stermiştir. 

MAARiF 

Yeni tayin ve nakiller 
Saımsun Akşam Kız Scın'at 

Mektebi müdürlü~üne aynı mek .. 
tep ev ıdaresi muallimi Zekavet 
Suata.ç, İzmir Akşam Kız dan'at 
Mektebi müdürlüğüne Hayriye 
Opan, Balıkesir Kız San'at Mek• 
tebi müdürlüjtüne bi~kl dikit 
muallimi Pakize, Eskişehir Ak· 
.şaım Kız San 'at Mektebi müdür
lüğüne biçki dikiş mualHmi uı ... 
ya Yekdao. Antalya Akşam Kız 
San'at Mek~ebi müdürlüğüne 
biçki di~ muallimi Kadrıye. 
Kars Akşam Kız San'at Mektebi 
müdürlüitüne Moda ve çiçek mu• 
allir...; Muzaffer Akk-0r tayin e
dilmiştir. 

Bacağı .ezildi 
tbrahim adında bir deniz ame-

lesi lımanda Herdot adında bir 
vapura :vük vermekte iken va-
puda mavna arasına dü.şerek 
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ve 

Jtalyanın hattı hareketi F~ansaya ~ühim 
·ıt I f. b f mıktarda ıhracat 
aya ma ua 1 yapabileceğiz 

•rezıi.htalı.I laııoerelerlıı. karan• 
aaların, tepallerln, ıa val&nD lg.iıuleD 

aeaba ne kokular fAJiunnıJ'ordu lı:l

Tam öjle valı:ıt l<anu aç. iflalu Jo· 
rindıı bir lıuau midesi itin. bu koku· 
!ardan daha kuvvetU ıwhladu De o
labilirdlt l'ai, eo.tan, aarııu.uk, •lr-

p 
Yugoslav takımı ılk 
maçını 3 - 2 kazandı 

SAYJ'A ~ 

Bir müzevir f l\ 
karşısında 

Giornale d'italia gazetesi Faşist 
meclisinin kararını tefsir ediyor 

4 bin ton fındık 10 bin 
ton üzüm $atıyoruz 

ke1 büber. &urp, l:lhaıla. 11rua. lş

l!;em~e. bumb~r. balık kokular111111 
bir araya loplancllt• bir lokantanın 
juıpısmdan bir de k&nu lok, .ra~ut 

lşlahı olmı.ran bir iuam ..ıı:unu• ba· 
kalım! Aq n tıııahı yerinde olan mi
delere Urp kavYeUt birer m.ıhladıs 
olan bu kokular, lolı: ve lflalU 1erln
•• olm•J&ll bir mldo için, ne ağır bl· 
zez bal7oıdur. Dün, abpaplardan bl· 
ri, öileden birh ııonra karnw '9k
ken ve ıab.ıi, bende a.rbk lştahıu ıer
resl yokken, &.u&.tu: 

Misafir takım bugün ikinci ma 
çını Gençlerbirliği ile yapıyor 
AııJuırıı, 9 (A.A.) - (İKDAM!\lµhabiricdcn) - Beden terbi -

yesi genel direkfürlüjiinün da ve ti üzerine memleketimize gel o 
dost ve mütlefik Yugoslavyanm, Yugoslavya Klubü futbol takımı 
Şehrimizde yPpacağı iki maçtan birincisini bugün 19 l\laym stadın
da Muıı.fızgüeü ile yaptı. Maçta Hariciye Vek;linıiz, Yıııoolavya 
bUyiik tıiçisi, aBylavlar ve Sflkiz bin seyirci hazır bulunuyordu. !\fa.. 
çın lıirinei denesi 2-2 beraberlik le bitti ikinci devrede mi nfir!er 
~~~ol daha staıak 3-2 gnlip geldiler, İkini ntaç yarın GençLsr Bir
ligı ile Yugoslav takımı arasında yapüacaktır. 

(Ba~ tarafı 1. inci ,;ayfada) 
neşriyatı gönderdiklcri yet.şmi· 
)'Ormuş, rn<lyolarile mü<cma • 
di)'en yalan yanlış habeder 
ve prqpagaııd..W y aıı ıkları ~a
fi :elmi)'onn..,, gibi, ajan•larılo 
de Türk matbuatına çalıyorıar, 
Yine bir t..-ait D Türk ve At • 
man neşir vasıtaları arasınd.r ki 
mücadeleyi k<:Smek ÜZ<'re bir 
neşriyat mütarekesi yapmak is
ierierken dijiçr taraftan Alınao 
ı:-azeteleri, taarruza ı:-eçi)'or ve 
Türkiye ile Sovyet Rusya azı>
sında harp çılııacağmı yazaııık 
alullan.nce hem bizi korkul.ııı 
is•iyor, hem .ı., iki memleketin 
münascbbtlerini bozmak için uğ
raşıyorlar. 

Roına, 9 (A.A.) - cGlornale d'İla- 1 
lia gaııoielllude Ga1da., şöyle yasıyor: 

cBüyllk Fatlsl meclislnln reoml teb- 1 
Uği itaJ7anın .ra7ri. muharip olduiu
nu uı.n elmlftlr. llunu tö:rle tefsir 
etmek bumdı.r: Gayri muhariplik i
le bllaraflık aynı şey delildir. tıaı

ya tam blr karar ve b&f'eket aerbes&.
Uthı I mahafau eımcktedlra 

Balkanlara gelince, muhakkak ki 
ita.tya. Balkan ,-annıadasmda. büyük 
devle! olm11tlur. Öyle iti, B•llr.anlara 
dokunan her şeJ' İtalyanın mcnfaat
lorlne ve tiJ'....,Lme do dolr.unar. 

CBaı tarafı 1 jnci sayfada) 
bu ilerle:rl!ı Fin müdafaa batlı ipin 
bir lebllko leşk!l elınemelı:ledir. 

Neva yolu Ue Lacoda. ~ölü.ndeo Ke
len bus kütleleri, Cronjıad'a k.a.dar 
Leningrad llmanını kapamıştır. Bu
na ratme.n Ruslar buz krran refaka
Unde limandan pıkmak üze.re muha.. 
rebe gemlleri kafllelerl hazırlamak
tadırlar. 

Finlandiyalılar ılmaldelı:I oahll 
mınl'1kuw.ı lerkederken bütün evle· 
rl lahrlp ettiklerinden Sovret k.ıla· 

lan açıkla kalmıtlarulır. 
Şiddetli kar tıtınaları Flnlımdl7a .. 

nın cenubu şarki kıt.asında kan. ha
rekeUeri 7apılmsrna. m.•nl olmkta
dır. 

3 • Kar11[i berzahı 

Flnlaııdl:ra kılalan Sovyellerlıı Vl
bor&nı Jhrao harekeU yapmasına ma
ni olnıak ii!ln hazırlanmaktadırlar. 

Bu ibra~ hare~eti muvaffakiyeıte 

neUceleudlfl takdirde Carelie berza• 
bmdakl Finlaudi7a müd.afiJerl iki a
&eş arasında kalmı't bulunacaklardır. 

Bu arada Crelle mmtakasmdakl müca

dele, muannldane bir şekılde devaın 
etmektedir. 

Flnlandl:rah ekiciler tarihi hançer 
kullanmakU.dırlar. Sov,eUer milte

J11.adi1en cepho1ıe kunet 1ıtı7orlar. 

Bir laraflan :redinol ordu :r•lruı 

Carelle benahında harekatta bulu.
nurken. dli'er taraftan daha ttg or
dunun teşklıt mevsuuba.blsUr. 

l''i11Jandlyahlar Carelie berzaha.uda 
Vlpurl - Terljokl deml17olp li&erln
de Sov7et kıtaları tarafından 7apı

laıı bir Jıüoumu lardetmiflerdlr. 

4 • Mannerheinı hatt111da 

Burada ıiddoUI muharebeler cere-
1an etııııek&edir. 

Sovyet kıta!arı Ma~nertu~tm mü
dafaa llatıarını J'&rmak i~in be,.hu
da ga.1reLler sarfetmekteciirler. 

1\lannerhelm hattmın prk kısmın
da. ve KlvlıJiemi 4Jivarında. cereyan e
drn müb.ım bir muharebe Ruslar if;in 
bil' hr!imete inkılıi.p etıniştir. Ruslar 
on kilometre geri çekilmi.'jlerdir. 

5 - Haucı fa1.Juyefi 

Buııun '9Jn italya Balkan hldlselerl
nl buoıısl bir dikkatle takip e7lemek• 
tedlr. İlal:ra Jıarbln n mulYriplerln 
earurellerlnl mü~rlktlr. Fakat lr.endl 
htssl:rah ne menfaatlerine ne de bü ... 
yük devle' •~refll\e dokanmNJ.DI 
kabul edem••· Resmi teblft İtalya

nın lı:entli kendisine knydutu l<&ll 
ihtira" alı:ultlrmoktedlr. 

italyaoın bu hattı hareketinin se· 

heplerlnl Harlclyıeı nazırı Cia.no önü

müzdeki salıJ'a parlament.oda izah 
edecektir. 

balıti ablukanın meşrulyell lenkll e
tlUmckte ve Rm lllo~wıun bu ablv
ka71 bio bir ıa.aıan ba.şarauu7acaiı 

ve Finlandiya sahil topoıılari)'le bo• 
öiçüşemiyeceğJ kaydcilmektedir. Şim
di Rus fi1osu buzlıır yi:ızünden hare
ket.siz bulunmaktaitır. 

Amerika hüklimell kendi ticari fi
losuna yasak edilmiş olmıyan mJD -

takadakl Finlandiya lim.:ınları.na işll

yecek olan Amerika tJe:aret semllerl
nln, Finlandiya salılllerlııln ab!llkası 

dolayısiyle Q,tnyabUeeelı:lerl büllin 
aarar ve alyanlar ıeın aus btikilmett
ni mesııl lulaoai:ını leblli etmı.ılr. 

---o---

Sovyet Rusya 
Romanya 

Ticaret velı;iletlnln lei<bbüleri Ü· 
zerine, iğer ınühim ihraç maddeleri
mi>.iıı ıie geniş mikyasla Fransu; pa
zarında ~tışlarını temin edecek ted

birler altnJTllftır. Bu cümlQden oı.

ralt: ı 10• bin ton kuru illüm, 16 bin 

ton incir ve 3 bin tonu kabuksuz ve 
1000 tonu k•buklu olmak üıere 4: 
bin ton fındığın Fransaya ithali icin 
Fransıı makamları tarafından ithal 

perrnt~i verilmesi takarrUr etmiştir. 

Kuru meyvlarımızı için Fransada bu 
tedbirler ahnırken, kuru meyva flya.t
larının rpüsait olduğu ve satıslarda 

da kolaylık bulunduğu anl<ışılmakta 

ve ihracatçılarımız.ın Mar~ilyada bir 

mikdar konsinyasyon mal bulundur· 

maları da Fransız ithalatçıları tara

fından istenmektedir. Fransada kuru 

meyva. stokunun bulunmaması, ku

ı·u meyvalnı·ımızın Fransaya ihracı 

hususunda mü$ait !ırsatıar hazırla

mış bulunmaktadır. AlAkadar ihra

catçılarımızın bunleırL göz önünde 

bulundurarak harekete geçmeleri i

çin, Ticaret vekaleti tarafından ala
kadarlara tavsiyede bulunulmuştl.ll'. 

Ayrıca Fransanın almış oldutu ka- ı 
rarlar neticesinde, Fransanın bütün 
ihtiyaelarını karşılıyabjJecek büyük 
mikdarda kuru sebzenin de mernle
ke(.imlzden mübaya..., dcrpij edil· 
ınişttr. (A.A.) 

Anlıara /-!..;berl~ri 

Tayyare kaçakçılığı 
(Ba, tınfı l inci ••rf•d•l Aıııkara, 9 (İKDAM Muhabi • 

muhafaza etmek arzusunda bu- rin<len) - Ruhi Bozcanın muha-
lunduğunu söylcmi<;tir. Dün ak- kemesine bugün Ankara ağır ce-
şam Sovyei rııdyqsu !~rafından za mahkemesin<le devam olun • 
neşredılen bir tebliğ ıbüıün dün- du. Vekiii Hamit Şevke~ mahke-
yada Almanlırın yaptıklan ha- ıneye ;<elmdi. Bunun üz"rine Hu 
reketler neticesinde husuie ge • ·hi Bozca mahkemed.,n vareste 
len haklı infialin Sovye )er bir· tutuJrıasını tale? elti. Mahke -

me eski brar,n bozulmamasile 
ligi aleyhin c;evrilmesi için ma- >Uçun ağ1r cezayı müstelzim ol-
hirane bir dolap ka~ısında ,bu- ma.,ı hasebile maznunun her ccl-
lunduğu kanaa '.ini taşıyan Ro-
manya efkarı umumiyesi tara- sede h•zır bulunması lazımgel-

. . , d ı':ini kararlaştırdı. Vekilin gel-
fından memnunıytele kar~lan- me;;i için muhakeme ıbaşk;ı güne 
mıştır. Romaıı~·a Sovyet'.erle iyi 1 talik olundu. 
münasebat ı muhafaza etmek ar- 1 
zusundadır. Ve büyük komeusu ı Avukatlar kanununun 
ile . aıraswdakl müd sebetle.M 1 beş İnci ma ddesİ 
tavzih eden bır ademı t ocavuz ı 
paktı müzakeresine am:dedir. Ankarn, 9 (İKDAM Muhabl-

Moskov, 9 (A.A.) - Tas ajan- riııci~ni - Avukatlar kanunu -
sı bildiriyor: nun beş:nci möddesinde yazılı o-

3ovyetler blrlıği Hariciye halk lan ve hazine vekillerinin ha -
komiserliği matbuat şıııbesi en- riçtf'ıı dava ~!acaklarını bildi -

ren hüküm bir sere daha müd-
1
• 

ter:nasyonal sosvalis' mecmua• 
sında intişar edin me:tbuatta a- detle tehir edilmi~tir. 

- Dl<: 9lmaasa hafit bir laUJ yer
:iin! 

Diye beni zorla bu lıoku.lann blr
letUii bir l4kantaya .,.,kıu. llay so
kamaz olaydı. l\Iei"rsc, ioerıde 'Ve 
taın biıim ohı~afımı• boşyer~ e, 
&.epeden &.ırıuıia rayeL keı;,k.in esans 
sürü.nmW, bir baranı. bir bay da 
yok muymuş? Zaten hava Jo40.1, t
cerlsi hem kala.ballk, hem ~ok sıcak, 
lıem sıkıntılı .. Üslel!k bu kadar e•§ll 
koku ve hatta biraz da eıcara koku 
ve dumanı .. Yerlm.lr.e oturur. otur· 
maz Leni hafakanlar botma1a lııqb· 
eh. Derken bizim ahbabın öniiDe bir 
Qbak bilmem ne kebabı, benim ö
nüme de üzeri tarçınlı bir süUa.c &el
dL \'anı b&şımııdaki esans la dahil 
olduğu, halde bu., bl.nbir ~e1f~ ve ek
ıerlsJ ağır olan kokular. :sonra sijt .. 
IAcın üzerlııılckl bol ıarçııı ~et!şml-
1ormuş ,e-ll;tl bir de ne bakayım, süt .. 
ücın t~ine de ranlce tat&f'mdan va
nilya ko1nıam14Jar JJJl1 

Tam bu aralık, lokantanın bulaşık 
yıkama bölmesinin kapısı da birden 
bire aeılınca ben elimden k:--41.tı fır

lallım ve kendimi soka!• dar altım. 
- Nr7se. ıe9mlş olsoıı! 
Diyecekslnlı. Fakat daha reçme

dl, baııın bili çatlıpor. 
OSMA...~ CEM.'\L KAYGTLI 

Egedeki ltalyan 

Rom';; ~!!o~ r !usolini 1 
İtalyanın Ege denizindeki ada- , 
!arı valisi Devecchi'yi kabul et
m:ştir. Vali adaların askeri va
ziyeti hakkında gen:ş malfunat 
vermiştir. Görüşme uzun sür -
mü.ştür. 

Londrada bir suikast 
yapı:dJ 

Londra, 9 (A.A.' - Dün Forth 
köprüşü.r.ün veya mücavir .bi
ııaların tahribi için trenden ·b:r 
bomba atılmıştır. Tren 14.20 de 
Duı:die ile Glaskovv arasında 
mezkur könrüden a.i\"ır ağır ge
qerken pe<rwereden bir pake! a
t lrn~ ve pakeL derhal ini.lak 
elmistir. Hiç'b:r hasar o!rr.ıımış
tır. 

İskocva pol:si ve aske:-i ma· 
ltamat 1ahkiluıta ba.ş.laını.şlardır. 

bes tefsirlere sebep olan Stefa- !hl*· •1••••111~~~!!~~~~~!fil~~~!!!!!!~~ 
nof irr.zalı ve •emperyalist harp N IQ) 'if' lb. A ıaı 
ve Romanya . başl•klı makale- v~ 
nin, Sovyetler birliğinin siyase
tine mutabk olm,,dıl!ım ve Sov
yetler birli.~i ile Romanya ara
sındaki mü' ekaıbil münasebetle
rin mhiyetini asla ifade etme
diğini beyan eyler. 

---<>-

RADYO!IOUN 

EKSİLi 

llem nalına, hem mıhına sll-
tununu yazan muharrir fıkrasına 
şu ba.şhğı koymuş: 

,.ordur da nehir gibl akac&k o
lanını bekliyordur?-
Cevabını veı-d...ın!' 

C1'NEVRE 

D1'LEGEMİZ 

- CeneYre delecemfı geldi. 

Maarif Müdürlü)tü beden ter

Dünkü mektepliler Kabataş İstiklll lisesini 3-0, 

1 
Haydarpaşa Şişli Terakki llsesi-

maç arı ni 6-0 yenmiştir. 

Voleybol maçları 
biyesi bö!Jıesi tarafından tertip e. Voleybol maı;larına Beyoğlu 
dilen mektep maçlarına dün Tak- halk salonlarında başlanmış.ır. 
sim ve Şeref stntlannda talebe- Bu maçlarda Galatn aray - Per-
lerden mürekkep bir kalabalık tevniyale 15/0-15/4, 1,ık • Mual-
önünde devam edilmi~ ir. Tak - lime 15/0 • 15/6, Bogazj.ç! • Tak-
sim stadında Yüce Ülkti Jiseşi ti• seme 15/3 • 15/1, İstaııOul lisesi • 
caret lisesini 2·0, Hayriye lisesi Ticarete 15/0 • 15/0 galip ,gelmi.ş· 
Darüş.şdakayı 3-2 ycnmittir. lerwr. 
_,.-~~~~~!'!'!!!'!!!!!~~!!!11!!!!1!!!!!!!!!!!~ 

-İngilizler 40 Alman 
denizaltısı batırdılar 

fBaş tarafı 1 <ıc'.de] 
alt.ı.na ,c-lrdiği bu devirde bu premip
ler..n m.uhalazas1 bilh:ı.s~a ld,zund.ır. 

Praı.ik &ebepler şunlardır; 
ı - Birçok ahvalde Amerhhlar 

Alman menşeli mallar ısmarlamışlar
dır. Bunların bedell ya kısmen veya 
tama.men ödenmiş veyahut mallar a
lınlllıfacak dahi olsa bedellerlnln 
ödenileblleccil teahhüt. olunmuştur .. 

2 - Gene bı.r çok ahval vardır ki 
Ar.ıerikahların mesel:ıi. çok dakik i.
letief lınallne devam edebUmelerJ 
için rnuh~aç oldukları bazı emıJayı sa- 1 

tın almalaruu icap etUrm~'ır. Bu em- 1 
tla lst 7alnıa Alman7ada lıuluıımal<· 
tadır. 

Haricin nez•retl inılll• filosunun 
Londr&dao alclıiı emirleri yerine .c-e
tirdiji ıakclirde, Amerika vapurları

nın Alman ment•ll hamııle taşıma• 

ları 7iizünden İncili• limanlanna sev
kedllm lerinden. hamulenlD. nerede 1 

.f'Ükltnlldiiinln, nereye sevkedUdiii
nln, sahibinıa kim oldujuuun &.ahkl

~· lüzum bil• cörüJmemesl lhtlma
li.ııden korkmakiadır. Birleşik AmC· 
l'ilta, Am.erıka blWıraflık ka11unu mu
cibinçe Berı;en Ue :is.Pan;raıuıı ılmalJ 
arasındaki sularm barp mınlakası .sa
faldljını, bu jıibarla AmorJka ıemı .. 
ıerin..ıı oralarda dola.IJllaSL memnu oı
d\ljılnu İngiltercnin oa-ı!lrı dikka.Uoe 
koyınakl;ı.dır. Demek oluyor ki A
merika reın.Uerinin ablukaya karşL 

s-eldiklerl h•ç bir saman iddia edil· 
mlyecekUr. 

Hiç bir mubaribln, kendi düıpna

nı.na karşı, bitaraf ıemilere zarar ve· 
ren veya bitarafları muLaza.rrır ~den 
ledbJ'ler almaya Jıakkı yoklur. inrl
liz bükü.meli Birlf:!Jik Amerikanın 

beynelmilel Ucaretin ufradıj'ı zarar
lara inıiına.m eden iedbirler karşı
sında ta.ka,yt ka.lamıyacajını takdir 

eder, 

ihracat eş7a., JliJ<lil olarak Rotıer
dam limanından Japonyaya hareket 
edecek olan Sanyo adındaki japon 
remi.sine 7•Pılacak m•anıele İnglhs 
- Fransıı abluka usvUerJ baklanda 
malıiınat edlnllebllecoitl vo bu mev
ııuda Japon.ya ile İnsUtere ... Franı1a 
an.sın da 1h tilifın tanr;lmJ lmkinının 
mevcut olup olmadıfı ıılatılaeaiı 
bild~rilmektedir. 

Londra, 9 (A.A.) - 86f8 lenluk 
Eldendorl Alman ••PUl'U bJr fn.JU1: 
har» cemlsl tarafından ~•kalan.mı, 
Ye bir İn&'ilb limaıu.na RVkedilm .... 
Ur. Bu, yakalanan Alman semOert .. 
nin 19 uncusadur. 

---<>---
Japonlar ingilfsreyi 

t jhdit ediyorlar 
(Bat tarafı ı. inci .. ,,ıada) 

anlaşılacak' ır. Her halde Japon
ya mukab;J tedbirlere haz.rlan -
maktadır. İcıııbında Uzak Şark -
taki Fransız ve İngiliz vapurları 
müsadere olunacaktır .• 

3iyasi mahııfilde dahi, LQndra 
ve Paris arasında yapılmakta o
lan noktaı nazar teatileciı:in ne·· ı 
ticesl hakkında Japcmyaya hiç
bir şey söylenilmNniş oldııi!u 
bildirilmektedir. 

---0--

Satie davası 

1.'Urluyenin Sov:vet Ru.yaya 
karşı siyaseti açık· ve dostçadır. 
Son atosk.ova müznkereıerinin 
A\nıanya yiiz~.n.den hi r netice 
''ernıenL.ş olın:aıısına rağn1en, Tür 
kiye, İngiltere •~ Fran•a ile im
zı>lt>dığt ınuohcdeyu, So • ;vet Rus
ya ile harbe giruu•nıek İt.~in, mad
deler koydumı• -tuı· S-.v:vetıer 
ittifakı ile dMt ol • d< islt mc -
seydik böyle ""'rtıar .,, ihl r ... zi 
kayıtlaz Uavesine, b"rh• ld lii 
zum görmezdik. İlO m~rıleket 
metbuatında, ar:ısıııı, ·u •cya 
bu mesele hıık.lol)dıı ka~ılıldı ba
zı tenkitler çrlunllsı, 20 ' ıllık 
Türkiye • Sovyet R •Ya miina
...,ı,etl'flrini bozacak mahiyet ve 
ehemmiyette bir ~ey değildir, 
sanıyoruz. Alınruı propag•nda • 
sının müzevirliği, bu bahiste, 
TürJ-iye cephesinde, hiçbir mu
vaff~et kazanamaz; Sovyet
ler cephesinde de, ayni muvaf· 
fakt)'etsiıli'o uğnyacağını tah -
min ve ümit ediyaruz. Meğer 
ld, Sovyet Rusyanın Türkiye si
ya:ıeti, dümdüz Moskova - An• 
kara yolu yerine. çapraşık bir 
tarikle Berlinden geçmek gibi 
J>ir basiretsizliğe uğraya. Bwıa 
da pek ihtimal ve'"mivoruz. 

ABtotN DAVER 

10 milyon kilo tütün 
satıldı 

İzmir, 9 (AA.) - Gazeteler 
tü ;ün satışının 10 milyon kilo
ya yak!aşt!~.ru haber vermek
tedirler. Tütün piyasagı dün nis
peten dunı:un l(eQITlişt'.r. * İkinci teşrin ayı içinde İz
mir limanına 147 ıi Türk olmak 
üzere 176 vapur gelmiı;<ir. 

Amerika Donanması 
Kumandanlığı 

V~i.ngton, g (A.A.) - 61 yıı
şında olan Amiral Richardson'un. 
Amiral Bloch yerine Amerika 
don.anması b~kanlığına tayin e
dileceği haber verilmektedir. 

Bestekar Ernest öldü 
Nev:york, 9 (A.A.) - İsvi.c;re

ye yaptıliı balayı seyahatinden 
dönüsünde Amerikalı orkes' ra 
direktörü meşhur bestekar Er • 
nes, Schelliıı.g 63 yaşında ölrnüş
tur. Kendisi Padereski'nin ya
kın dostu idi 

Mes'ut bir İldivaç 
Şirketi Hayriye enspektörle -

rinden Sezal Günur'un kerime
leri Bayan Duman Günur ile 
genq veterinerlerimizden M -
met Özsoy'un evlenme merasi
mi dün Dalicılık klübünde yaı:ııl
mıştır. Gen~ evlilerP saadetler 
temenni ederiz. 

l"'lnlandi:ra ha.va kuYvellerl büyük 
bir faali)' et gösl.erml,lerdir. Bu ku\l' .. 
veUE'r .ralnız bet C.ua ta11a.resinl 
dll\urınckıe ık:ılıua~ aynı ıamand.a. 
Rus askeri t.P.:.i_,,atuun bulunduğu 

Balii~ki Jltnanuu )'eıudeu bombardı
man ~derek ya.n::uıiat ~ıkarıaışlar

dır. nu bsrelr11o1 Fınl~ndlfa Hmanla
rmın llD$lar tartınd.aıı ablukasına 

karşı Fi11JandifaJdaru.ı bJı- m.ıkalMı

l&sidir. 

iAlmanya Holanda ve 
Belçikaya yürüyecak 

- Radyomuzun bir eksi!!.. 
Seliimi hzeı: 
- Eksifl çok olaoak ki, bir ta

nesinden b::ıhıediyor .• 
DedL Aksi de tefsir edllebUir 

aının.a, bia de Selimi İzıetlo a7• 
nı kanaatteyiz. 

- (.;eııe•re deiel'emiz cntJ! 
Dondi mi, ~ayrt lhu1MJ .akla. 

Ye dilin ucu.na: 

- Necmettin Sadak.. 
Geliyor. l\fil§arünUeyh, sene. 

gJimi-:. Seyahat bahtı ;içlk ol.su~ 

3mma, bilmem ki yerinde bir dl• 
lek midirf V&-Nü'ya tiOrda.ms 

Amerika nota•mda Birleşik Ame· 
rlkanw 1919: seneslnde a)'tıı abtuka 
tatbik edlldiğl ııaman i .... ııtereTe ay
nı ınü.ra.caaUarda bulunduğu ha,ırla

tıhnaktad.Jr. 

Londra, B (A.A.) - Alman Jhracat 
ıaallanDın abluka;ına dair olan A
merika Larafında.4 BU.yuil 8rliaıı7a .. 

. 7a g-öuderilıp el'an tetkik tdllme~te 
bulunan notaya, süralle cevap veri· 
lecekllr. 

CAZ... .6ŞK... Şt RKILt R 

SA R AV Sinemasında 

Flıı tay7areleı·i buıiiu Leo.lncrat 
ü.zıı::rlndc uçnıuşlardır. 

Ta'.\'yareler yalnız be7atıuame at
makla ikili& etm1'1el'dtr. 

FlnlaodiYR lanarrellerl eo bobrl· 
Yt' kuvvetleri 1'-iurmaıı~k'a Ur.tı blr 1 
hücumd'l bulunlnu.şlard1r. 

İnglUrre Flnland,yaya bUılcree cu 
ntask(•SI C'ÖndPrccl'ktlı:-. 1 

6 - Derı·~ erde 

Kı\hn bir sis Sovyet hav• vcı de .. 
olz kuvvetlerinin Ftoı.-ıo.Plyq, körle
ıi \'C ffcbıınkl mıuj.a!,.•sıuc!'"- {aaliT•t 
gö~termeleriue m:ıııi olr-1111.ur. Bıı.na 
mukalıil Finlandiya ıı~rP sefincleriJe 
sahll geıollcri bllha.~C"a. faahyct gös.. { 
~t;:ruıi~lerJir. Flnla.ndiya sahlllerlne 
sııkla.~ıı Sovyet kruva.oıörlnrt aoık 

denı'1ıde tarde<11 ı.-.dşlerdiF. 

«.Na.Uona' ·r~deııdoıt ni11 Helolnkl 
mubaPir·+t'i"'..c ya.ıdığına göre, bir Pin
b.ndiY"' destro7eri Kronstad üssü 
ba1'•lıı:atn bir kısmına muvatfaki
l'~~f bir taarroı yapmıştır. 

1 - Souyet abluka•• 

Belslnklde neşredilen resmi bir no
tad• SovrcUer tarafından. llaıı edUeıı 

(Baş tarar. ı. lııcl sayfada) 

manya Fin - So\•yet harbinin 
sonlarına doğru Hollanda ve 
Bel.çikaya hücum edecektir. Al· 
manların Hollanda ve Belçika
yı yıldır:m harbi yaparak iııtl· 
laya kalkışaçakları tahmin edi
liyor. 

Brüksel, 9 (ı\.A.) - Lüksem
burg hükı:lmeti hudut!arda her 
beş kilometrede bir bel<:>ndan 
kaideler üzerine büyük harfler 
yazılmasına ve <bunların gece!e
y in proio'<törlerle tenvirine ka
rar vermiştir. ---Ticaret './ eka. 
letinin tebliği 

Eksik bir delil, biı' ııolı:! 

BEKCi 

DAV ASI 

Ben kendimi blldlm bileli, rs
zetelerde ı,u aerlevhayı okurum: 

- Bekollitln ıslahı ipin •. 
Dün de rene bunu ~ördlinı. 

va ben olduğwn yerde sayıyo

rum, ra~ ol dabekoilifl ıslah ti• 
klrlcrl. Bu bir şey defli.. dcğJ 

mma. orcanlzas1011 kabiliyett .. 

mtz hakkındi bir veslyo dfya 
kullanılJr.. 4•1"8 evham edi.ro
ruml 

A.. BlltADER 

HALA ~U?. 

- Zannetmem .. 
Ded1 ve.. ua ve etti: 
- NecmeU!ıl lçln Cenevre ean· 

tada keklik .. Şöyle !ilk• tarafın· 

dan bir Cenubi Amerika seyaha
ti illan ~ıkmalıdır ki, de{•iııl 

DEM JIAYAT 
llEM llARİP 

Lond,.., t (A.A.) - Halla aarfm• 
da dörl Alman tablelbabiriııiıı batı

rıldığı haber verilmektedir. Yan res
mi tahminlere .ıöre, muhasematm bl ... 
da.yetinden bert faaliyette bulunan GO 
tahielbahirden e.a az 4t tanesi su aı .. 
1.ındadır. 

1! t~rlnlsanide «Blanchı• destre
yerl bir mayna çarparak batmıştır. 

Br:ındon adınakl İng"illr: vapuru in-
Tan, dlyor ki: cilterenin garp Bahi1leri a~ıığmda tor· 
- Alman ırar:eteJert de Rula- piUenditinl ve silraUe batmakla el-

ra yol gösterip öfüt vermi7e baş· dutunu bildirmiştir. 
l•dılar. 87'5 lonhık İngllls Mavosota n• 

Ali Naci Karacan ile konuşu- puru AtlanUk denlıı:intle bir Alman 
yorduk daf denisa.Uısı tarafından batırılmıştır. 

- l\lon,er hem ba,.a&. blr baş- Gemi mürettebatında.o 43 b ka71ptır. 
hk. hem de garJ11.. 1088 ıonJuk İnl'Ulz Merel vapuru 

Hamit Nuri Irmalt, yazısınaı Dl k yere hararetlt harareUl de- ee.nuıt sahillerinde blr mayna çarpa .. 
- Akide ha.rblne ba'lır1Jk%.. vam eiU: rak batmq.ttr. 
B .. htı kOYMllf· Ninmeltlıl E ı· h dl bl (llastarafı ı iMi sayfada) - vve 4 ava • r hafla- 18 kişılik mürellebatlaıı ane&k ikl-

Nasıt okudu da: k S ı Bu maksatla Türkiye CumJıu- lı · an .ren Alman razelelerln- ol, onlar da 7aralı olarak kartartl-
- A .. Blrader, k:ill mı hazıl'• 4e" başka Ruslara .. •uı 

n·yeti merkez <:ıankasından dil - " "• veren ve .DlllJlardır. 
lık'!'. Ber.flerl11 gırtlak gıtlax.a 1 ö 1 t k' N 

V
'zi mübaya.a hakkı takas limi- 5 yo g s eren gaze e YO · ere- ScoUa adındaki Dantmıırka kömür 

# olduklarını bu tala anlatabll· d k ı b ı 

te~ şirketinden alınmak <arti • eıı çı •rı7or ar un arı!. vapu:ru bir mayna çarparak balnılf, 
1.4 'W mek için galibtt ispanyadan bert v ua l 

Tı>kcl"Ll'.. onarlarile ııefl'edilen ve nefiş muslki1i dinii)'e
rek goz kama tıı"lcı tablolan J>üyük bir :ı:evkle b~e

nerek candıın alkışlaıuuı 

AŞKIN ZAFERi 
Frıuısısca sözlü emsalsiz filmi •İz de gömofü. 

Baş rollerde: LEO CARILLO -ZAZU PITTS - PAT PATAŞON. 
Bill:)assa meşhur JACK WHITE ve KENNY BAKER orkestrala
rının ruhnevaz ha!Valan dlnleylcll"tl gaşyediyor. İlaveten: 
FOKS JURNAL son dünya ve harp havadisleri. Bugün saat il 
ve l de tenzilatlı mati~ler. 

-
Neş'aini kayıp edenler •• Teb-Ume hanet çekenler... Haya
tın zBvkinl anlanııyanlar ••. Koşunın. Düny8JJJD en güzd çifti 

Altın sesli İRENNE DUNNE 
Çok sevimli DUGLAS FAİRBANKS CUNYOR 

Hepinidn aradığı bu saadeti.. Hasretle hekfodiği neş'eyi 

Yaşamak Zevktir 
Filminde ılze verecekth. Herk«ı bu haft 

le' malın 
ilhalinden evvel Tür- ak lbl •.. ve eıı : 21 klşlllk mürellebatı tele! olmuştur. 

ınn 1' •kan kan da klfa7e:* - Ne tereddi bu!. Korca adındaki inwtllz vapur11 ia-
kiye Cumhuriyet Merkez Ban- etml:ror!. Ve .. ifil içi! bakışlannın ma- giltere fOrk ...ıııııerı aeıiında l>lr 1 ~ 
kasınea ithalfitçılara IAzımgelen Dedl. Tera! .. na uzanarak mırıldandı: pıa7na p.rparall batnuşhr. 
akreditif açılacaktır. Bu suretle - Belki, H&mıı Nnrl lrmok, _ Nor•de 0 b•nlm ktırılutum inırllb Vallon vapuru Nol'Yeo'ln ti· 
Amerlkadan demir ve i-nşaat mal- ırmak ~bl akan.mı baz.ırhk sayı... Tan .. Nert-de o günterT ma.llnd~ VesttJorden'de bir bıfllü: 

zemesi serbestçe getirtilebilecek- ''iiilıllım•miiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii;uiiiiiiiiiiiilli•lliiiiiiiiiiiir. neticesinde batmı,tır. 

A E'ye Glilerek girip, 
çıkacağımı emiıı 

İIAve'en: MİKİ ve en son METRO JURNAL 
Bugün a.at 11 ye 1 de t~nzil&th halk matineleri 

gülerek 

ol.. un 

Ur. 41 • ı Tok7ı>, t (A.A.) - Yana Alma 



Tefrika: 97 

Harunürreşidin karısı ayakkapla

rını tamamen elmastan yaptırmıştı 
Bilhassa işlemeli ve s=alı 

f)erdeler, ipek halılar, hemen 
her evde bulunurdu. Halife Ha
runürreşidin sarayında ise ner~ 
ye el sürülürse değil, nereye a
yak basılırsa altımı, inciye, züm
rüde, yakuta tesadüf edilirdi. 

Harunürreşi.din f&pdesthaneye 
giderken ayağına giydiği nalının 
lıi:le üzeri inci ve zümrüt işlen.
mi:; sa!f.t altındandı. Sarayın ılıa
rem dairesinin liü•ün kadınları
nın basörtüleri sırma ve inci 
ile işlenmişti. (1) 

H anınürreşidin kansı (Üınmi 
Cafer) bütün ayakkaplannı ta
mamen. ~alltan yaptırmıştı (2) 
Bu suretle, gerek metrüşatta, 
gerek tezyinatt.a ve gerek mü -
cevheratt başlıyan israf ve ipti
hi araplan para hatırı için san'at
karlı,ka sevketti. 

Va.kıa kıymetli kilimler, s~ -
cadeler Buharadan, altın sırma
lı mefruşat Ermenistandıı; cam
dan mamul e~e. Basradan ge
lirdi. Fal!:at yavaş yavaş bunla
rın her çeşidinden Arabistanda 
da yapılmağa 'başlandı. O ka -
dar ki, Şamın cam eııyaları in
celik ve temizlik itibarile şiih • 
re' buldu. Hatta (Şam züccacıır 
dan daha revnaklı ve daha par
lak) diye bil" de Arap darbıme-

L mev-Oana geldi (3) 
Bu cam mamulat üzerine al• 

faıııian süSler yapı!l.ıyor, şiirler 
azı lıy Grdu. 
Halı merakı da Arapları sar

mı ·tı. Fakat halı deyince öyle 
yunden, ipekten dokunmuş ha- ı 
Jtlar hatıra gelmesin... Bahset
üğimiz halrlar altın telinden, sır
madan, üzerlerine elmastan, 
zı.i:mrülten, yakuttan resimler ya 
pı!mı· ~'Ok kıymetli şeylerdi. 
Hatta bunların. içinde Halife Ha
runürreşi.de ait bir halı vardı ki, 
ü•erinde bütün hayvanların re
sımlcri aıltından, göı:Ieri yaıkut
ta.n,e)mas ve zümrütten yapıl -
mıı;tı. Bu halının imali için tam 
yıiz otuz milyon dirhem sarfe -
dilmbjtir. 

Harunurre.;ıt devrinin sayı -
sız zinet eşyalarından lbiri de 
Halifenin zevcesi (Zübeyde) ye 
ait olan çad.rdır. 

Rivayete göre bu çadırın di
rekleri gümüşten ve al1an~ -
dan yapılını~tır. Çerı.gelıleri al • 
tın ve ınimüştendi. Us. üne, sa
mur, diba ile kırmızı san, yeşil, 
mavi renklerde ipek mensucat 
geçirilmişti. ( 4) 

Bililıassa bu asırda, Halifenin 
sarayında yanan mumlar'n h<>p
si halis anberden yapılmışlardL 

Velhas>l Harunürreşit devri, 
bütün A!A>asi devrinin ihtişam, 
sefahat ve isrnfını tek başına 
temsll edebilecek bir devir ol -
m1J1itur. 

Ve muhakkak olan bir şey var
sa o da İslam medenivetiniıı. Bali 
datta parlamasında ıbir parça da 
bu ihtişam ve sefahat bu servet 
ve iptilanın tesiri olmustur. 
Devrın israf ve sefahatini böy

lece ve kısaca tasvirden sonra 
daha ciddi eğlence mevzularına 
Harunürr~idin asrcna ha.ltilı:a
ten medeni bir çclırE! veren :kı -
sur.lara geçehın .. 

Bu devirde, Halifenin en sev
digi eğlencelerden ıbili. de at ko-
şu..arı idi. ı 

At koşuları, Abbasilerin yeni 
tanıdıkları bir spor değildir. Hat
ta Erneviler devri için. bile ya -
nşlar yeni sayılmaz. 

Yunanlıların, Romalıların, 1-
ranl:lann zrunanlarında bile hu-

susi bir ehemmiyet alan at ya
rışları Aı-abın cahiliyet devri -
nin yegane eğlence~i idi. Hatta 
cahiliyet devrinde, sırf bu at yıı
rışlan yüzünden kabileler ara
sında rekal>E't kavgaları, rnııha
rebeler bile olurdu. 

Aranların a!ı kadar ata olan 
muhabbetleri de meşhurdur. Ko
şu müsabakalarına atlar onar o
nar sevkedilir ve de~eler bir
den ona kadar hususi isimleri€ 
ayn ayrı y3.dedilirdi. 

İlk devirlerin çölleri, at k~
ları için uçsuz bucaksız birer 
meydandı. 

İs'!Amiyet ile 'beraber medeni 
iıleme ~ye l>aşlıyan Aı-ap
lar, Emeviler devrinde hususi ya 
rış yerleri yaptılar. 

İlk Emevi haılifesi olan şu m<>ır 
bur Muaviye, birçok idari, mül
ki ıslahat arasıntla ın;zel bir de 
kosu meydanı yaptırmıştı. Bu 
meydanda, senenin muayyen za
manlannda umumi koşular ter
tip edilir, yarışlarda kazanan at
ların sahi'Plerine mükafatlar, ca
izeler verilirdi. 

Bu koşu mey<laııJa,rının nilıa
yetine bir kamış dikilirdi. En ev
vel bu kamışın yanına gidip onu 
yerinden çıkaran lbirinci sayı -
l.ırdı. 

Muaviyeı:ı.in oğlu Yezidin at 
ve koşu merakı da tarm•e ma -
ruftur. Hattii bu münasebetle 
garip bir vaık'a da naklederler: 

(Yezid) in Ebülkays) isminde 
çok zeki bir maymunu varmış. 
İyi terbiye edilıdiiti için saray -
dan ve Halifenin yanından hiç 
çılayıazmış. "'·-kı Harunürreşi -
din kansının maymunu ..tjbi bir 
havvanmıs... · 

Yez.it, bir gün bu mavınu'llu 
aitzına ııem, sırtına cğ~r ta kılmış 
bir di'i ya:ban domuzuna b1nd'r
mi< ve koŞu meydan nda atlarla 
birlıkte yanşa sokır.u . 

Maymun, efendisı ile beraber 
yarışları scyre<lc ede koşuların 
•artlarını öl(renmiş olduitu için 
yaban domuzunun üstünde bil -
tün atlan geçmiş, kamışın yanı
na ıı:clerek onu topraktan çıka
rıp almış ve tıu suretle birinci 
gelmiş ... 

O gün myamunun arkasında 
sarı inekten bir kaftan, 'bapıda 
rengarenk i'Pek 'narcalanndl:m 
bir külii!ı varmış ... (5) 

(:\rkısı var) 

(il Aptl Clll: 9, Sayfa: 83. 
(2) Mesvdi Cilt: 2, Sayfa: 366 
(3) l\lufafülmaarll Sayfa: 95 
(4) Afall: CUI: 12. Sayfa: 81 
(5) Mesudi tarihi: Cifi: !, Sayfa: 

es. 

TAKViM ve HAV. 

10 Birinciklnun :=I 
PAZAR I 

12 inci ay Gün: 344 2. Teşrin 21 
Hicri 1358 Rumi: 1355 
Şevval 28 Kasım: 33 
Gün-. 1.13 Ak,am: 16.U 
Öfle 12.91 Yal<ı: 18.19 
İkindi 14.28 İm il: 5.28 

- IIAVA VAZİYETİ 

Dün İıı!anbulda hava fot bulutlu 

ve cil.zi yaiışh cefml • rüzı&r ctnu

bu l'•rbidendd saniyede 2-4 metre 

hula esmiştir. Saat 14 de hava iaı:

ylkl 1011.1 mlllbardı. 

Suhune& en yUks4."k 13.9 ve en dü

şük 11.2 santlg-rat kaydedılmlştir. 

J.IAZ RET/ 

UH AM Ef 
Yazan: Ziya ~akir 

CahLiyet devrinin ve ıbattl itı
'ka !arından, zulüm ve vahşet -
!erinden, ailelerin huzur ve süku
neti ihlal cd<>n hadise ve cinayet 
Uerden nefret eden ağır başlı in
•anlar, İslamiyete karşı büyük 
b r temayül l(ÖS'.eriyorlar .. (Haz 
retı Muilıammed) in ne~rettiği 
bu yeni (din) sayesinde bütün 
1 naııık'arın ortadan silineceği -
:ne kanaat besliyorlardı. 

Fırkat buna mukabil bir taraf
tan menlaaıleri sektedar olan 
(Mekke) lil<>r ve diğer taraftan 
da i~i'ımiyeti kendi dinlerin<> ra
İk!p gören Yahudiler, yeni dini 
or' adan kaldırmak için bütün 
gayretlerini sarfetr.-~kten çekin
miyorlardı. 

Uhud harbinden sonra Kureyş
li1er, (Ha:ueti Muhammed) ile 

Tefrika : lOJ 
bütün müslümanlara bir kat da
ha kin bağlam.şiar .. Ve bozgun
luk !arının intikamını almak iç!n 
kendi.erine yeni menfaatler te
darikine başlaın ,l"rdı: Bu müt
tefikılerih bir kısmı, çöl kabile
lerinden mürckke-pt •. Diğeri de 
dini siyaset takio eden ·bir kıs.m 
mutaassıp yıtlıudilcrdi. 

Hazreti Muhammed, ls!amiyet 
aleyhındeki cereyanları büyük 
bir basiret ve kiyasetle takip e
diyot... Bu ceryanlara kar ı kt>
yab:imek için, icap eden tedbir
leri almayı kat'iyyen ihmal et
miyordu. 

Kureyşliler ve bılilıassa (Mek
ke) li!er, Uhud harbinde şehit o
lan ve düşman safları arasında 
kalan. ehli isliıma karşı büyük 

.................... 
Askerlik İşleri J 

........................ 
Askere davet 

ı::mıne..ü A.üorUlı ıubuiD<len: 

l - "imdiye kadar ııskerlllı ya•
Dl&llllf eeu.h, cesuu ve baka7a e
raltan 316 doiumdan 331 doiumlu 
dahil •ayri islim olanlar. 

ı - Sil il& 335 doluınlu piyad• n 

ita•& nıufm11 att:Dııı"""11P •lanlar. 
1 - BH Ui 334 ılJthil doğumlu 

top<ıu Ye tank sınıfına mensuo olan
lar. 

4 - Barift.e oJanJa.r bulundukları 

yerdeki ııJUbflere möra.<>aal ttmcle
ri. 

5 - SovtolUJUDak vz•rr 11/12/939 
ltıuarlui ıünö $11beye müracaatları 

3 
'denberi meşhc-; 

Bir Güzellik 
Reçetesi 

TENE malik ol

mak l(ln SEME

RESİNİ VERMİŞ 

8İR GÜZELLİK 
REC'ETESİ 

~crt ve esmer bir cildi yumu
ş.atıp IM-1a:ııatnıak lcln tesiri 1 bat e
dilmı bir taru tcd:ı~·i: M~hur bir 
aktrli ~lyah benlcı-inden ve a(ık me
~.;..ınelerınden kurlulma.k ve gençlik 
halini idame etmek icln bu receteyi 
kullanırdı. Bu sayede 70 yaşlarında 

bile crnc kadın rollerini oynamıya 

ntuvaffak oluyordu. (Pancreatlne ile 
tasfiye edilınlş) saf biraz sut krema
sını grne tasfiye ediJmJş blru aeytin
yağı ile karıştırınız. Sonra bunu iki 
kı ım saf krema ile tekrar karışt.a

nıu:ı. Ecz.acınız bu balıtayı lh&ar e
debilir. Faka.& az milctarda. olaealı i

çin pahalıya mal olur. llalbııkl yal· 
sız beyu renkteki Tokalon krt!minln 
terkıblnde musaffa zcyUnyafı ile !S
Uhur edllmif bu. kremadan vardır. 

Clldlnl:ıl be:,ler~ beJ"az.la.hr 'Ve 1"enç
leşUrl.r. Yukarıda. resmini rirdüfü
nüz «en<: -.:adın bl:ıe J"azıyor: cToka
lon kremlnln uç günlük isUmaJtnden 
sonra clldım açık. taze ve ıüttl ol
du.• Tenin g112elllil için yaisn To
ka1on kremini tecrübe edJnit. Bu&"ün 
mJlyontatta kadınlar dtı.nyanın her 
tarafında. her sabah muntazaman To
kalon kremini koUanırlar. Müsmir 
netlcr1erl «arantidlr. 

İstanbul 
Satış İlanı 

Dördüncü İcra Memurluğundan: 
Emine ve Md:ıımet. Ali tarıfındu. Vakıf J*ralar idaresinden 2S3ô4 ikraz 

No. su ile borç alınan paraya mukabil birinci derecede ipotek cösterllmlş o
lu borcun öcle.ıuneın~lnden dolayı satllmasına karar verUen ve tamamı
na ebll vukııl' laralmdan ((06) lira kıymet lakdlr edilmiş olan Unl<aııanın
da Yavuz Slnıı.n mahallesinin Leblebici !!iokajıntlil 555 ada, 4 par!'iel ve 55,57 
kapı No. lu ahşap evin evsaf ve m6abası aıp.iıda yazılıdır: 

ZE..'tİN KAT: 55 No. ıu kapıdan girilince zemini toprak bir ant.re De
rinde tahta ile bölünmüş bir oda, bah;edc birer kath . aJaş, iki oda ve 67 
No. Ju kapıdan girilince ıntrcnhı yanında bir odadır. 

BİRİNCİ KAT: BJr sofa üzerinde birinde yük ve dolabı oJa..n l~i oda, 
wofada sablt yük ve heli.dan ibaret.Ur. 

Ul\llJMİ EVSAFI: Bina ah.,ap ve eııkaz halindedir. Zeıuin kat pvıçc
relt-rlnde demir parmaklık vardır. 

MESAB...\.SI: Umum .. abası 99.5 metre murabbaı olup bundan 41,58 
metrr murabbaı bina ve mü.tebaklsi bahçe ile salaş ikl odadır. 

\'ukarıda hodud, evsaf ve mesaha;;ı ya:zıh gayri menknJü:n tamamı aC'ık 

a.rtt1rmaya konmuştur. 
1 - İşbu wayri meukuhin arttırma şarlname!ıi J8/J2/939 tarlhindeo iti

baren 937 /252 No. ile İstanbul dördüncü: icra dairesinin muayyen numara ... 
smda berkesln IÖrebilmesi için acıJıb.r. İJı'i.nda yaz.ıh olanJardan fazla malfi
mat atnıa.k istlyenlcr, işbu prtnameye ve 931/252 dosy No. si;yle memurlJ"e
tlmJıt mı.i.rıcaat etmelid.lr. 

ı - . -rllırmaya lştlrik lçbı yukarıcLl yazılı kıymeti» yüzd• 1.5 nls
»e(inde pey veya ınllli bir bankanm teminat mektubu tevdi edUecekUr. 
(Madde Ut). 

3 - ipotek sahibi alacaklılarla diirr alikada.rlann 9e irtifak bak.lu aa
hiplerlnln rayri menkul üzerindeki haklarını hususiyle faiz ve masraf• dair 
olan lddla.lannı .. bu ilin tarihinden itibaren yirmi &iin içinde evraıu mtis
bltelerJyle birlikte memnrlyeUmh:e bllJirmelerl lt.ap "der. Aksi halde hak· 
ları tapu sicUi Ue sabit olmadıkça satl!f bedtlinln paylaşmasından harlt= 
k•ltrlar. 

4 - Gösterilen •iinde arthrma7a lştirik: edenlrr arUır:ma artnamesini 
ok:umu.ş ve Jü.zumJu mııümat almış ve bunları tamamen 11.abol etmiş ad ve 
itibar olunurlar. 

$ - Ga,.rl menkul 18/J/94.0 tarihinde perıcmbe ıuaü saat 14 den 16 
Ja kadar İstanbul Dördüncü icra. memurluiunda üç defa batırıldıktan 
sonra en çok arthrana lhalr ecltllr. An"ak artbrma bedeli muhammen kıy
metin )'Özde ?5 ini bulmaa veya sat11 lstlycnln alacatma rti~hanı olan dJfer 
alataklılar bulunup da bedel bunların bu rayri menkul ile te.mln edllmt• 
aJacaklarmm mecmun.ndan fa~Jaya. çıkmazsa en ('IOk ırtlıranın tahhildö ba
lll kalmak liure arllırma 15 &'Üll daha lemdlt edilerek 2/%/940 larthlncl• 
euma ıtinü ııaal H den 18 :ra kadar ista.nbul dördüncü lera memurluiu o
dasında arllırma bedeli aatıı lallymln alacatma rüçhanı olan diler ala
cü:lıJanıı ba ....,.rı menknl Ue temin edllmle a.lACkalan mecmuu.odan laa-

• laya çıkmalı ııarllyle en ııok artı.~na ihale edilir. Böyle bir bedel ehle e
dilmeue Dıale yapılma• ve salat talebi düşer. 

6 - Guri menkul kendlsfne ihale olunan kimse derhal 'Veya vullcn 
muhlet içinde parayı vermezse ihale karın teshotunan.k kendJ&tnden evvel 
en yükselı lellllfle bulanan ilimse ane~ eldutu bedelle almı7a ruı olar
sa ona. razı olmu veya bulunmazsa b~men &n befj •ün mUddeUe artbnna

ya çıkanhp en ook artbrana. ihale edilir. İlı:t ihale arasındaki fark ve ce
çcn (Ünler için yiizde 5 den hesap olunacak talı ve dlfer sararlar aynca 
hilkmr hacet k•lmaksırın memorlyeUmizce ahC'ıda.n tabslJ oJunor. (lofadde 
138) 

"I - Ahcı arthnna. bedeli haricinde olarak yalnn tapu ferağ harcını 

yirmi senelik "Yakı.l iavlz bflleJJnl ve ihale karar potJannı vermtye mec
burdur. Mtite.rakim verailer. tenvirat ve ten11fat ve delliliye rtsmlnden 
müteveJtit belediye nlııumu ve müterakim vakıf learesi ahrlJ'a ald olma
yıp arUınna bedclfndf'n tt>n7.U olunur. h;bu •a.yri menkul yoluuı.da. &ÖStPrflen 
tarJhtt": f tanbul dördünelİ icra memur'uiU Oda.'itnda i.'lbU lJh ve llÖSteriJeD 
arttırma 'fartna.mesl daire lnde satılaca~ ilin olunur. (10222) 

Beyoğlu Vakıflar Direktörlüğünden 
Semti Mahall•sl Sokak No. Cinsi 

Sanyer Mehmet Kethüda Sarıyr-r Kahve 
Bi.ıyükclcre Büyükdere Ortaku,yu 2/4 Baraka 
RwnelUeııeri Rvmeııteneri İ kele 15 Dükkan 

Galata Yenlcami Oda 
l'ukanda yazılı emlillln 31/5/941 nnü sonuııa lıadar ~ık arlltrma~a 

konmuştur. islelılll•rln 11/12/939 &'ilmaat 14 ele müraoallan. (9909) 

Düzce İnhisarlar Müdürlüğünden: 
ı - Dô~ee Jnblsarıar yaprak tütün bakım anbarlarında •564h Ura 

• az. kuruş keşU bedeli olan laınlral JO/lZ/939 tarihinden itibaren on beş 
cün müddeUe &(:ık eksUtmeye konulmuştur. 

ı - İhale 25/12/939 tarihine lesadiif eden pazarlesi &imö ııaal H de 
DUue lnhlsarlar müdürlüiü od.asında. .müteşekkil komisyonda J'apılacak.tır. 

3 - Eksiltmeye ,.trecek istek.illerin yüzde "1.5 temlnat olan c423.a Ura 
«21• kuruşu İnhisarlar veznesine yatı.,p makbuz almalan Jizımdtr. 

4. - Şart.nameyi ıörmek ve lstedl.Jdai b.aha.h almak ür.rre lste.klllcr her 
l'ÜD adı ı:eçen inhisarlar müdürlüiüne müracaat edcbUirfcr. (10242) 

8eyoflu Dördıiocü Saslh Hukuk 
Biklmlltlndcn: 

Ka~ımpaşada Pbalede 13 numara
da. oturmak.ta iken ölen Nuif oflu 
Renızinin terekesine mahkemece el 
konulmuştur. İJa.n tarihinden baş
lamak ü:ıere alacak verecek ve sair 
sureUe aJikadarlann bir ay mlras-

ile SABAH, ÖGLE ve AKŞAM 
tıların uç ay ta1'1mda Beyofhı dör .. 
dü..ncu sulh hukuk ınahkemeslne ael

melerl müddetinde gelmiyenJer hak
kında Kanunu medeninin 661. 569 
wtt'n maddeleri biil&ümJerl tatbik e
dileceii nan olunur. (22561) 

Her y~n.e ten E.~n·a • ünd~ 3 defa m·1ntat1m1n di~:~:.ni:ıoı f1 4 ı;ı.la.rı11z 

bır zu:um ve vahşet l(Östcmıı~ -
!erdi. Kendi mırlıaıipıcrinin ma
neviyatını artırmak için Ebü 3üf 
yan t~rafından harp me)'danına 
ıkadar ıfe· irilen han<>nde ve rak
kase kadınlar, şehilerin kannla
r.nı ve gliğfüi.erini yarmı.ş.Jar .. 
Onların ka blerini ve ciğeJlcıiıti 
çıkararak vahşi ha)',·anlar gibi 
di~erıie ı>npnışlar.. Kanlari.e 
dudak!anru 11e yanaklarını bo
yamı !ar .. Yiİıe o şehitlerin buc 
runlann> ve kulklarını keserek 
zafer ali'ımeti o:arak boyunları
na. a~ n1~Jar .. Fakat bi..ıtün bu ca· 
navarca harekctı:< re ra~nıenı in
ti:n ak hislerini ta.m 'le mııva( -
f, ol· mamışlard 

Mekke !er, daima çırk ıı bır 
RUrur pe, nde ko~ıyor;ar .. Ehli 
i>lfım gibı i idal, basiret ve so
itukka ılıkla hareket edemi -
yor:ardı. Nitekim, (Ulıud) da 
harp meyda.nırda, barız bir şe
kilde galebe kazand kları hal -
de. galibiyetlerinin semeresını 
alamam:.ş.Iar, roağlüplardan da· 
ha fena şerait aıltında harp mey
danını terke mrebur olmuşlar
dı. Ve böyılece (Mekke) ye av -

det eder:crken de, ka~arsızlık 
ve muhakenıcsi:ıılikleri yüzün -
doı, firara m«bur kalarak bü -
yük bir inhizama uğramışlardı. 

Geçen hadiselerin hiçbiri, Ku
reyşlilere kafi derecede ibret 
dersi veremiyordu. Biribirini ta
!kip eden muvaffakıy<>tsizlikler 
ortada dunırken, Mekkede daha 
kuvvetli bir harp havası esiyor 
·ve her köşeden (intikam) ses -
!eri yükseliyordu. 

Bu heyecan dolıy,si;e Mekke 
eşrafı arasında n:üteaddit mü -
zakercler cereyan etti. Fakat, 
yeniden bir ordu vücudc getire
rek (Medine) üzerine yürümek 
hususunda hiç ·kimse açık ve sa
rih bir rey v remedi... Hatta, 
eh'.i islfımın en büyük ve en a
teS!i dü~anı olan. (Ebi.ı Sür -
yan) bil<', yeni bir harbin mes
uliyetini dcruhde edemedi .. Bu
nun üzerine, şimdilik büyük bir 
harpten vazgeçilerek, yalnız Me 
dine civarına kadar çeteler gön
derilmesi ve böy ı~e ehJi is Ilımın 
taciz edilmesi takarrür etti. 

Bu kararı müteakip, - Mekke
lilerin müttefikleri olan - bazı 

çöl kabileleri derhal faaliyete 
baslad;lar. Muhtelif zamanlar -
da, büyük ve küçük çeteler ha -
linde, Medine civanna kadar so
kuldular. Tethiş bareke!lerile vel 
yağmagerlikle ehli isllımı sindi
receklerine zahip oldwlar. 

Halbuki, (Fahri kainat) Efen
dimiz, her an büyük bir basiret 
ve tayakkuz gösteriyorlar .. Ehli 
islam üzerine vukubulan teca -

' vüzleri dalma siliilı Jruvvetilc 
defettikten sonra, mukabll ta -
arruzlara geçerek, İslamiyet düş
manlarına hadlerini bildiriyor -
lardı. 

Böylece ·bir takım (gazve) !er 
ve (sirye) ler '1:ıiribirini takip e
diyordu. Müglümanlar düşman 
çetelerinden mu!azarrır olmak 
şu tarafa dursun; biJiıkis islam 
mücahiteri, hu yüzden büyük 
menfaatler görüyoı'lar. 

Her mukabil taarruzdan son
ra, bol •bol ganimet mallariJe Me
dineye dönüyorlardı. (Beni E
sed) siryesinde düşmandan alı
nan ganimet malları taksim e
dildiği zaman, her ımücahidin 
hissesine 7 deve oo birkaç ko -

BAŞ, DIŞ, NEZLE, 
GRiP, ROMATIZ

~ ı MA, NEVRALJİ, 
i~ KIRrKLIK vebütün 
~ ağrılarınızı 

derhal keser. 
icabında gUnde 3 kate alınablllr. Her yerde 

Pullu Kutuları ısrarla isteyiniz 

Teknik Okulu Satınılrna Komisyonu Başkanlığından 
Yıldızda bulu.nan Okulumuz kaJctrller dairesi jçln hist:amu olan (260) 

!on Karabük lıoka prtııam..ı maelblnce 26/12/939 tarihine ra.sllı&yan sah 
cüııü &aat 15 de Güm.üt su:yunda toplanacak olan komls7onwnu.s husurun· 
da ihalesi 7apılmak IİUl't! kapalı sarf asaliyle elısUlmeye hnmu,lur. 

Kömıir'iln tahmin bed•ll 7345 ve ilk lemlnal 55t.S9 liradır. Şarlııauı•-
71 C'Örmek ve ilk kmlnat yatırmak 19Uy~lerin eksUtmeden bir Pn eV\'eJi
ne kadar okulumuza ve tkslJtme C'iinti de Yüksek mübc.ndb mektebine •el
melul. 

2490 sayıh arttırma ekl.iJUne kanununun &aritatı daires:bıde tanzim cıU
lecek tekili mektuplan ekstıtmeden bir saat evveline kadar Komisyon ba • 
kanJıfına makbıu mukabilinde verlleeektlr. Postada vaki elı<'ak tuhlıür 
mazereti kabul edllmet. (18240) 

ADEMİ İKTİDAR 
vo BEL•svesKLIAIN• 

Tabletıerı ner eczanede Dulunur 
P...ıa kutu ... 1255) CaJ.ta, fatanbul 

A ·eni teşekkür r 
Eşim, ttneJerdenberl karn.mda san- I 

cıJar içinde kıvranıyordu. Bir ~are 
bulamadık. Son defa Doktor Profe
sör Bay NUıaı Reşat'm bir defa mu
ayenesi ve ve.rdlll naeıariyle hamd
olsun ~eılar derhal kesUdt. Kendi
sine ben ve eşim alenen teşekkür ve 
ara mlnnettart eyleriz.. 

İııhi..,.lar Baş veznedarı 
F1ııııi Akbıyık 

Şehir 
Tiyatrosu 

TEPEBAŞI DRAM 
KIS~UNDA 

10/12/939 Pazar gündüz 
Saat 15,3-0 da 
ŞEYTAN 

10/12/939 Pazar günü akşamı 
Saat 20,iO da 
ŞEYTAN 

11/12/939 Pazartesi günü ak.."8mı 
OYUN YOKTUR 

* iSTİ.KLAL CADDESİ KOMEDİ 
KISMI 

10/12/939 Pazar gündüz 
Saat 15,30 da 

KAN KARDEŞLER 
10/12/939 Pazar günü akşamı 

Saat 20,30 da 
KAN KARDEŞLER 

11/12/939 Pazartesi ıninü akşamı 
Saat 20,30 da 

KANKARDEŞLER 

* HALK OPERETi 
Burgün matine 16 da akşam 9 da 

ZOZO DALMASLA 
(PİPİÇA) 
Operet 3 perde 

" yun isalJet etti. Bu da, o zaman 
için adeta küçük bir servet de
mekti. 

Görülüyor ki, (Hicret) ten son 
ra (Resulü Ekrem Efendimiz) in 
bütün bayatları, başlıca üç şeyle! 
geçmişti. 

l - Din işlerinin tanzimi. 
2 - Medinenin iman. 
3- Harp. 
Düşmanlar, gizli ve ii.şikar bir 

surette clıli islama karşı müte -
madiyen taarruz ve tecavüzler
de bulundukları için, Resulü Ek
rem Efendimizin ekseri zamanla,. 
rı harp gaileleri içinde geçiyor .. 
Biribirini takip ed~n gazve ve 
siryeler yüzünden, bir müddet
çik olsun istirahat ibuyurmala -
nna imkan ııörülemiyordu. 

ıBu mütemadi mücadele ve mü-, 
katelelerden, İsl:im mücahitleri 
de zerre kadar fütur getirmi -
yorlardı, (Allalı) ın ve mübarek 1 
(Resul) ünün uğurunda, sevine 
sevine canlarını (eda etmekten 
çekiıuniyor·lardı. Cenabıhak; 

(Ve ıtı tahsebenncllezinc ka • 
telfı ...... ) 

{Arkası var] 

Ankara Rady( st 
- DALGA UZUNLUGT 

T.A.Q. 19,41m.15195 Kes. 20 Kw. 
T.A.P. 31,79 m. 9t65 Kes. ZOK"· 

1639 m. ı38 Kea. 120 Kw. 

10 Birincikanun Pazar 
Saat 12.30 Pro,-raın ve memlf'kt'-t 

saat ayarı. 12.35 Ajan ve meı.eorolo
JI haberleri. 12.ilO Turk mtlzıKı: Kla
alk eserler ve halk. &UrkUlerL Anka
ra radyosu Jıiune ses ve qz heyeti. i
dare eden: M•sut Cemil. 13.30/ 14.30 
l\1.Wk (KüçÜk orktslrıt - Şef: Necip 
Al/ltm). 1 • llıınz !llalnzu: Viyana 
polkası. 2 - Hannı Löhr: Büyük val•. 
3 - Eduard Kün.neke: Teessür valsi • 
i - Scmidt, Gentner: •Bana her za
man söyle• (Aiır vals). 5 - Franz 
Lebar: Libellentanz opereUnden pot

puri. 8 • Cari Ryclahl: Meldol 7 -
Paul Llnclı:e: Ohu - Olur - Olurl 
(Şen parca). 18.ot Proı:ram. 18.05 
Memleket 1aat aya.n. Ajanı ve me
teoroloji haberl•rl. 18.25 Müzik 

(Radyo eu orke. ı.,..,ı, 19.00 Çocuk 

ııaall. 19.30 Türk müdfl: Balk tür

küleri. İnebolulu Sın ReeeP tarafın
dan. 19.46 Türk muıiği. Calanlar: 

Vec:lh•, Fahire Fenan, Reşat Erer. 

Cevdet Koz.an. 1 - Okuyan: Muıal'

fer İlk.ar. l - Bayati araba.n p~revi. 

2 - Haşim bey - Bava.ti araban ıoar .. 

kı: (Nimeti vaalm için). 3 - Rılırrıi 

Bey - Bayatı araban şarkı: (B:uıa 

noldu cltfişli ,imdi halinı). 4 - Re ı 

Erer - Keman taksimi. 5 - Şu lOh·u 

- Ba7atl araban şarkı: (Neyleyim ni

cedeylm). 6 - ... Bayati araban arkı: 

(Düşme dalda ıe:ıen reyltfu ardı

na). Z - Ok.uyan: Melek Tokiüz. ı -
Arif Bey - Su:dnak prkı: (Gözum

dm ırttmi:ror bir an llayall). Z - ,\il 

Rlfat 8ey - Suzinak ,arkı: (Kir et

meci! zalim). 3 - Sadellln Kaynak · 

Bayati 3arkı: (Karşıda kara yonca.) 

f - •.. - UtŞak türku: (GIUI d• s•l

meyiverdl). ıo.30 Konuşma (Türk 

tarihinden sayfalar). 20-45 Türk ınü

zlil: Fasıl beyetl. 21.so Mliıik (Caz

band - Pi.). %2.10 Memlekel saat 2-

yan, Ajanı haberleri. 22.15 AJıı"' 

spor servl:ıı;l. 22.25 Müılk (Cazband 

Pi.). 23.%5/23.30 Yannkl program. ve 
kapa.DIŞ. 

llt65 kc/s POstamwa n redllmekl<ı 

olan J'a.baneı dillerde haberler saatle

ri ataiıda &'Ö t•rllmlfllr. 

İranca: Saat 13,00 ve 18.45 do 

Arapça: Saal 13,15 ve 19,45 do 

Fransnea: Saat 13,45 ve 20 15 de 

~un! Mllmesalll ve Nesriyat Dl

..,.....örü: A. Naci, Butldıiı Yer. 

Son 'l'eıcrat B....-n. 


