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Sovyetler Büyük Taarruza Hazırlanıyorlar 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

Kızılordu Finlerin otomatik • 
sı- BAŞVEKİL DÜN MİLLİ SANAYİ 

[ahları karşısında ilerliyemiyor 
VE EKONOMİMİZ HAKKINDA 
MÜHİM BİR NUTUK SÖYLEDİ 

ı n 6 n ü"I ''Milletimiz halinden ve 
Sivasta \istikbalinden emindir 

Sivar, 12 (A.A,) - Reisi • l . ' ' 

~~::.ı:::~~~i:~:::~~::i~ tl Tasarruf ve yerıı· mal-zi şereflendj_rmişler ve o-tomo- · · 
billerle ufak bir gezintiden 

soma Erzuruma ınlileYeccihcu ( 1 h f t d b 1 d yo:~:c~:~~(~~~işler:~~i- ( ar a as 1 Ün aş a 1 
ciimhur İsmet İnönü btt sabah 
saat 9 da hususi trenle şehri-
n1izden geçerek Sivas'a gitıniŞ'· 
!erdir. 

Ankura, 12 (A.A.) - Başvekil Doktor Refik SaJdaın, bugün 
Hıılkeviode söylediği aşağıdaki nutukta onuncu Yerli lalı ve T• 
sar.ruf haftasını açınıştır: 

- Aıiz yurddaşlanm: 

~- ---- .-~ Bug-iin, Onuncu Tasarnıf ve Yerli Mallar haftası başlıyor. Arı 
---- bu gün, milli bayram günlerimiz arasında yer almış bulunmakta. 

MmnlelıeUerlnl lıaımımanea. mUdalaa eden Pin merlerl lııtlnlıat halinde 

,, ". '.......-w 'ı ,e· u A ..... , .,-.. ,,, • 
u ,.., . 

İtalyan Siyaseti 
ltalya, ılaima "mulcaJd .. hotlıamlık,. politika11na 
ıabi olarall hekl•melıteJir; falıat, Almanya oe 
Sooyetlerin llmdi rua11 olmadan Ealkanlara mii· 
fiahalesine açıllça aleyhtardır. 

Yazan: Abidin Daver 
İtalya, Almanya ile müttefik 

ohnas_,a rağmen, Almanyantn 
yanında harbe girmedi ve kendi 
tabirile •bitaraf değil, fakat ııay· 
ri muharip• bir siyaset takibi
ne baı;ladL Buna .l\Jüsclliih in· 
tizaro siyaseti de diyebiliriz. İ· 
t.alya, 1914 te de böyle yapmış· 
tı. Almanya ve Avusturya • Ma· 
caristanla müttefik olduğu hal· 
de, harbin bidayetin&, bitaraf· 
lığını ilan etmiş, sonra, teılri -
cen, Avusturya • l\lacaristana 
> ve tabiatile Almanyaya da • 
basım bir politika takip edC'l'ek 
nihayet harp patladıktan 10 ay 
sonra, 23 mayıs 1915 te mütte· 
fikleri aleyhine mücadeleye gir· 
mişti. 

İtalya, Umumi Harpten çok 
evvel Avusturya - Macaristan 
ve ~anya ile ittifak ettiği za
man, Fransızların •Mariage de 
:raison• dedikleri, sevmediği bir 
erkekle menfaat kastile evlenen 
kadınların yaptığını yapmıştı; 
yoksa gönlü müttefiklerile be
raber dei,\:ildi, batta, 1849, 1859 
ve 1866 da düşmaoı olan A vus
turyaya karşı için için, ihanet 
lıisleri besliyordu. Onun içindir 
ki, 1914 ağınıtosunda. harp ilôıı 
edilince bir bahane ile bitaraf 
kalmış ınualıharen, •egoismo 
sacre .'mukaddes botkimlık. si· 
yaseti takip ederek eski mlltte· 
fiklerinc karşı yeni müttefikler 
bulmuş "e onlann safında harbe 
girmisti. 

Acaba İtalya, bu defa da öyle 
mi yapacak? Bu suale, bugün 
kat'iyyetlc evet veya bayır de
nilemez. İtalya, ne yapauğmı 
bugünden açıkça söylememekle 
beraber, Alınanya ile bu de!aki, 
ittifakı da, evvelkine benziyen 
bir menfaat izdivacıdır ve ara· 
ya Sovyet Rusyanın girmesi, o
nun ruhunda yine menfaat bakı· 
mından bir kıskançlık uyandır· 
mıştır, Sinyor l\fussolininin fi· 
kirlerini nesretmekle meşhur o
lan Gaydanın Giomale d'İtalia 
gazetesinde yazdıklarını va bil· 

jıassa Balkanlar hakkındaki kıs· 
mını lilt!en oknyıınuz: 

·Büyük faşist meclisinin res
mi tebliği İtalyanın gayrimuha· 
rip olduğunu ilan etmiştir, Bu
nu şöyle tefsir etmek lazımdır: 
Gayrimuhariplikle bilaraflık ay
ni şey değildir. İtalya tam bir 
karar ve hareket sevbestlij(ini 
muhafaza etmektedir. 

.Balkanlara gelince, muhak
kak ki, İtalya Balkan yanmada
smda büyük devlet olmuştur. 

f Arkası 3 üncü savfada] 
ABİDİN DA VER 

Fi landiya U d U a • dıı:. Bi:ıc verdiği. sevinr kadar, manası da büyük olan bu haftaya gi· 
rer ·en, hepi ·u hürm le selimlarını. Cumhuriyet devrinin g1>1;eıı 

1 
mes'ut senelerine baktığımız zaman, bu ba~""l'amm m5.nasmı anla • 

1 5 O O O O O S t makta gü~lük ~ekmeyiz. !\!illi iktisat mefhıımunu Türk yurduna so· o v y e kan, bu ınefln>nm Türk varlığında yerleştiren, Türk cemiyetini ve 
' ' Ttirk ferdini iktısadi zihoiJeile çal~aya sevkeden, Türk devle-

k • t h • t d • ı d • tini her sahada olduğu gibi iktısadi sahada da ipti\failikten kurtarıp a S e r 1 a ş 1 e 1 1 pr_ogranıla ç_alışa~ mod~rn bir devlet halint; koyan, cuoıhuriyet reji
mı, cumhunyct ıdaresı olmuştur. Cnmhurn•et Türkiyesi, her türlü 

Fin tayyareleri Murmanks 
hava üssünü tahrip ettiler 

Londra, 12 (Hususi) - Hel • yon<lan fazla askerin ve bin to-
ainkiden haber alındı~ına göre puh Finlandiya hudutlarına gön· 
Finlandiyada askeri vaziyet nisbe derilmiş olduğu fakat Rus kuman 
ten sakindir. Bunun da sebebi da heyetinin bu kuvvetleri kafi 

dahili huzursuzluk ve nll:t.k.tan uzat ve 
tun bir ahenkle blrlblrlnl anlıyar.ı., 
daima ileriye doğTu yiırıiyerek çalışan 

ve temiz ctrtçUerlylr, memleketin ber 
iarafını biribirine bı~hyau demin-ol• 
la.Tiyle, vatanın bütün k&,elerlııe ya-. 
yılan \le mlkd:ın p.nden &'line artan 
tabrikafart ve Sf'.neden stneye reutf 

(Arkası !l. iiu<'Ö sayfad•) 

Rusların büyük bir karaT ve ha· gönncmekte bulunduğu ve bin- ----, 
va taarruzu hazırlamaiları ve bu netice daha bir takım takviye kı- H .. u m e • 
maksatla Rusyanm her köşesin- taatını beklenildiği kaydedilmek- U 1 
den mü tem.adi yen asker 0 elmesi- tedı'r 1 

B • ' • 

_d_ı_·,._. _ş_im_di_'y_e_k_a_d_ar_b_ir_b_u_çu_k_m_ı_·ı _____ <_Ar_k_as_ı _3_ün_' _•_ö_•_•_)_ra~ 1 tin m Ü h 1 m l 
Milletler Cemiyetinin_ teklifi bir kararı 

Bqvekll Dr. Belik 8a.7cl&m 

Sovyetler tarafından 1 Tekas priml«ind• 

kabul edı.Jmedı· ten.ti.at yapıldı 
Taııa.rruf Te Yerli mallar •aft ası mllnasebet17le Talı:!lmtle 

:rapılao tezybıal taıı •ır lnsım 

Moskova, 12 (A.A.) - Sovyet 
ler hükumeti, Finlandiya - Sov
yet ihtilafını tetkik etmek üze· 
re Assamble tarafından tayin e
dilen komite reisi Damatta'ya 
gönderdiği kısa bir telgrafta, Ce
nevre mesaisine iştiriık hususun-

da vaki olan nazikane davetteı. 
dolayı teşekkür etmiş ve Sc.,~·•>t
ler Birliği hükumetinin, Molotof 
tarafından B, Avenol'e gönden· 
len telgraflarda bildirilen sebep
lerden dolayı bu tek lifi kabul 
edemiveeeğini söylemiştir. 

ı Hitler idama 
mahküm! 

Serbest Alman radyosu Bit
ler' e hitaben bir mesaj neşretti 

Berlin, 12 (A.A.) - Royter: 
Kaçak olarak çalı~makta olan 
•Serbest Alınan radyosu. nun 
spikeri bu so.bah yapılan bir n~
rlyat esnas.nda ~öyle demiştir: 

Hitler, 
Serbest Almanya Cemiyeti 

hakkınızda idam hükmünü ver
mi ·tir. Size Almanyayı Alman 
milletine teslim etmek ve harbe 
nihayet vermek için yüz günlük 
son bir mühlet veriyoruz. Bu ta· 

lebimizi yerine getirdiğiniz tak
dirde Almanyadan sağ salim ay
nlabileceksiniz. aksi takdirde, 
bu mühletin hltamında öldürü
le<:eksiniz. 

Hitler, bu ültimatomu ciddi 
bir surette nazarı itibare almalı
sınız. Zira icabeden bütün ted· 
birleri aldık ve hiçbir selamet 
çaresi bekliyemezsiniz. Buna bi
naen şimdi karar vermek size 
aittir. · 

Ankara, ıı (A.A.) - DeynelmJlel 
\artl.lr dob\yıslyle1 ilhali~ rerlukluı
nı bfrtaraf ~tmek tein f.e'Çe5.5ÜI edi
len tedbirlerden maada, bayat paha· 
Wıtın:ı mue sfr olabiletek mabtyet
tekJ digcr bir takım UDl'>urların hatta 
maddi feC:a.k5rhklanı da katlanmak 
suretilc ortada.n kaJdınlnuLSJ için bil ... 
)lünıeh:e sal reUer C(U'fedUnıektt ve 
kırarlar alınmaktadır. 

Bu meyand• bllhagc:;~ ithalat takas 
primlerlııdc yeniden te.nıllit. yapıl

ması düşıinülmü~ ve latbll<ala ~çil· 
m!ştır. 

Haber ahhiunıza •öre, Ticaret ve-

(Arkası 3 Qncü sayfada) 

Dikilide şiddetli 
zelzeleler oldu 

Halle 11eceyi • •akak.ta 11efirdi 
bir çoJt duvarlar yıkıldı 

!zmir,12 (A.A.) - Evvelki g~· 
ce şehrimizde hissedilen zelzele 
ayni şiddetle ve hir iki dakika 
farkla bütün kazalarda da hisse· 
dilmiştir. Dikilide bu zelzele kıs-1 
men şiddetli olmuş ve bazı du • 
varlar yıkılmıştır. Halk geceyi 
sokakta geçirıni•tir. • Bergamanın 
bazı kövlerinde de bir kısım ev
lerin duvar lan çatlamJJ> ve balk 
büvük bir korku geçirmiştir. 

Tenzilatlı manifatura 
fiatları tesbit edildi 
Yeni f iatlar bugünden 
itibaren tatbika başlanacak 
Ticaret Vekaleti manifatura ] 

e.şyal-an üzerinde evvelce yapı -
lan yüzde yirmi tenzilatı kafi bul-ı 
mamış ve yeniden ucuzluk yapıl 
ması için alakadarlara emirler 
vermiştir. ı 

Bunun üz.erine dün ticaret o-

dasında umumi bir toplantı yapı
larak manifatura eşyası fiatları 
tekrar ucuzlatılmıştır. Yeni tenzi· 
litla fiatlar yüzde otuzdan fazla 
indirilmiş olmaktadır. Ayni za
manda mühim manifatura eşyala 

(Arkası a. üncü s:ıyfod3) 

Japonlar müttefiklere 
meydan okuyorlar 

Berlln, U (A.A.) - Bocrsen Zel
ııaneun Amııurcl&m mıüıablrlne rö· 
"' Alman mallannı lıamU olan San· 
70 Maru adındaki Ja11on •apuru, ha
reketini :ranna. tehir ebıı1'tlr. Bebe· 
lıl, iortllzler tarafından neşredllml§ 
olan bir emirnamede 7arında.u tY• 

Tel bitaraf limandan hareket edecek 
olan bitaraf g'emilere rö.>terllecetı 

dıerp:lş edUmi'} olan kolaylıklardan 15. 
ti.ta.de etmemektir. Bu hareket. İn
&iltercye karşı bir nevi me:ydan oku· 
maktır ve l'ayt.!J, Japonyaya çıta-

(Arkası ı. üncü ıutıılal 
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BOYOK TARiHT ROMAN: 41 

• • GENÇ OS AN lsfanbulda Siyasal bilgiler liki doktor Bayılıyorum bizim ajansa! 
M. Sami Karayel Yazın: kömür buhranı 

Esrarı devlet, Sultan kadınlar tara- teshil edildi 
okuluna yüz arasında çıkan 

talebe alındı bir ihtilaf 

şu 7er J'ÜZftnde ne7e lmrenl70I' ... J 
mn? dl:re sorsalar; dün1'• bb- 7ana 
ben bir 7an& dl7en ı;öl bedevisine 
mi? Harp sanayHnin yabancısı kulup 

sakinlerine mi! i.ln alaymdakl Ce· 
mlyetl Akvam mW'ahlıaslanna mıf 

Yoksa Zümrüdanka kuşunun llı:I ka
na.d.J arasında uçan •e ccak• dedikçe 
•u. «l'Uk> dcd.kçe 7i7ecek bulan Ke· 
!otlana mı? d ... ler; lılt dlifwı-

den: cBlo birine derlm. ben sade Ye 
zad• bhlm cA.A.ıı ajansına imreni· 

7oram!. 

fından ecnebi elçilere satılıyordu 
Hatta. diler ricaU dovlet bUe lıa· 

llerdar deiildi. Çünkü, devlel içinde 
mahrem blr te,. kalmamışh.. Bütün 
esran devle.&. ricali devlr.t ve sultan 
kadııılarla haııekller lanCwdaa ccne· 
bi eh;Ulklereı u.tahyonlu. 

Koca Maral - ile Şe:rbullslim 
efendi, c&sWilujun devlet içinde OJ'• 

D&d1iı rolü bildikleri lclD her 1e7l 
mahrem tutmaya karar vermişlerdL 

KUTUCD tıtlurat paşanın, adamı teb
dili kıyateı ederek Kalender oilanun 
l>alunduiu mahalle ~eldi. Ve, blr 
fırsatını bularak temasa rtrdl. 

Vttiriia.m Ku1a.e11 Murai paşanın 
plinı mükemmeldL Atası vasıtasl7-

le Kalender ofluna 7uclılt serdar 
fermanı t7I dU.Unill ilp 7azdmıtta. 

lllııral - ba rermaruııda tö:rle dl· 
7orda: 

c... Stıl vezir olarak devlet işle

rinin bqında cOrmek emelimdlr
E.,ıtlya ~ercerdelf'rinln tasallutun
thn müdafaa etmek u.nıretinl day· t 
d.utanuzUn dola71 tebrik ederim.. \ 
Slze. •imdilik Ankara Talllli!nl ,..,. 
s:lye etlitimf bOdlrtm.• 1 

Kalender oflu, Mun.ı paşanın ... ( 
fasından bu fermanı ahnca oldutu 
7t"rıtf' irkildi. Acaba bir t11:ıak o1m•· 
11n diye millih•~•J'& daldı. Ve, aia· 
1'& bltaben: 

- Ajam. lta bir tauk olma.mıı1. 
- l'ıif' müna!ebPt ett"ndlm!. Ba 

Ve:ıtrta:ıamm doirwh.n doiruJ'a ıbe 
Utffahdır-

- PadJ,ahımmn baberlerl nr mı· 
dır!. 

- B~ ofendlmlzla malllmah ol
maz ohu mat 

- Emin olabilir mlyl2 afam! 
- Size e•ladü iyatım ii:scr.lne Jı:a• 

aem rdf"tt'k tt"mln eJltrim_ 
Kalf'ndt"r otta. dü,ünüyorda. Nl

ba7et. hf1P •eo hod'a da olsa ne cı

kardı. Cünkü: Anltan.ya avdeUeo bey .. 
Jerbeyllll ff'rmanını okota.nlr. tcn,-ı 

hilkme7lly~t'"ektl KD1"'Teüerl 7&nm· 
ela bu1anacalı::b. Ap.T&, •n söz ola· 
nk IJUnlan aiytf"41: · 

- Pa$anm emfr1erl baıpm f111tüne
dlr. Şimdi Ankanya dönoce.tım.. 

Kalender otlu. l<uneUerlnl eeke
rek An.karaya 4ôndl.. FermaDun _. 
kuyarak nlUlib>I Uia e71lyocekU. 

Ş•yh1ll lim Sna'ullab efendlnbı 

Ankara Jr:atluma cin4erdjfl acbm 
afadAD daha CTVd Ankaraya 7<1it• 
ml• ye, Kadı ile ı.ını bltlrmlftl. 

Şeybullslim. kadı VU4an o.deye 
mahrem olarak ıtö:rle yazıyordu: 

.Kalender ofhuıa ~ılaa .... uaret 
fermanı bir hud'adır. Sall:m ola ki. 
Ank.ara.J'a soknn7um!. An.kara b
Jcslnl müdafaa edesin..» 

Kalender. kaduian emiD olarak et.
rafa tuvveUerlyte J'•J'tl.mıştL Eter. 
kadı Anka.n kapılannı bparsa bil' 
bha içeri l'imıesl kolay olmud.L 

Kadı Vilda.az:ade aobbeUJ ve de· 
ferli blr adamdı.. Vatanına adılı bir 
Tüı·ktü. ş,., bul linun mahrem eaılr

lcrlnl 7erin" C_f'lirettllnl bildlrdl 

Ve, Ankan kalesinin kapdanoı ka
pattı. içrride botun.an kanretlerl eli

ne alarak müdafaaJa hazırlandı. 

Kadı ç0k kurnaEdı. EhaU,.e p J'Ol

da bir lliada bulunmllflll: 
- Kalf'Ddf'r otlu. 5altanata kendi· 

al satarak Ankara nliliilni alml$1ır. 
Halbuki. bhlm İslanbııla kartı lsya
a.ı.mn w:alme ""' k.o,-maktır. KaJea· 
der kendini padı.pba ve vezirine sat
mı.ısıır. Ilaklld b'aa fikirlerinden •· 
uklaşmıştır. Ankan:ra valilikle cl
rerse. cümlemizi, padişah namına kı· 
hçbn c«lrttetl muhakkaktır. Bu se· 
heple, Kalender oıı-11 kuvvetıerlJ' .. 
le hıenber içtd "°"m•••k Hıumd.Jr. 

Akli ve müdebbir kadı; u7durda
fu bir 7alanJa halkı caleyana ceUr
mltti. Ankaralıl&r, kMl.ının ekatmda 
ioplanmışlardı. 

KJender oğla, valilik fermaıımı 

koynuna koyda. lliç bir şe,..den ma· 
tüm.attar olmadıiı halde on blnJeroe 

ordusu7le Ankara 1olunu tuttu. Ka
lender ıoevi.Djyordn. Şaka dei~ qkl· 
ya aerccrdl'Jii'inden beylerbeyU.lr.. 
rütbesine fLrlamı1tı. 

Kadı Vlldan:udenln l'hllyetl ve n· 
tanpe"erllfl, Kalenderotlunuıa ha· 
makatl işe yaramıştı. 

İtte. ba haller cere7a11 edrrkea 
Koca 1\furat pa.p da ordusunu alarak 
Anadolu içine dalc!J. Ve, dofnıca 

Balobe ,.ürüdil. 
Marat paşanın ba 'llareokett bata t

dl. Cilnkü: K.alt'nder oğlundan bq· 
Jr:a, yolunun üzerinde Saruhan Ka
ra Sall, K°'I da,tJ oleklerinde Kı
nalı otla, külllyetll ko't'Veilerle do

lat•J'ortardı. 

:rıa.aallah, bo k1"'Vet1er bir ma

T&.ftakl:retstzJlk halin.de paşanın J'•· 
Junu kese-bileceklerdi. 

Fakat, Murat -: saza mey
danJarınd çok t.rcrube sahibi olmut 
bir kumandanch. Çizdli'I plandan a:r· 
rıllll:ıdı. Ha.lt'be 7Ururken sata. sola 
7ahut hatta rtcatlne ebemznlret ver
medJ. Kendis.lndeo oek emindi. 

Li.kln. önune selene de merbamrt 
etmedi. Timurlen.k &ibi fbadı uca.& 
b.ula )'ıkaıruı.k mumkıi.n olaca.ta 
fikrindeydi. Bunun lçı.n anı dOkme.k 

üzere ha:.tl ola..n bir veslleyl kaçır· 

ma•dı. 

Ol.atı kurulurken önüne derin çu· 
kurlar ka:ultnrdı. O, çak.urlara '"Oaii 

önıinde ketıJ.Jen &siler ahlır. 1' btU.~
ten sonra \bLlert Ortühirdü. Bundan 
clol&J'l kendblntn laml Koca Jrlunt p- yerine KllJ'UCll llılurr.t p- ol· ı 
muştu. 

Öulemlr udo lelerinde Tobria ol· 
varuıda aı17le beraber bir bo6tan 
kuyusuna dWJmU!jLU. Lakabı o mu.na.· 

at:beUe •erilm1' oldufu da IÖ7lenlr. 
LiıJ<ln, blllal kendisine o batıra 

lalli selem(J'ec•ii lçuı bu tiirlü leva· 
lurdCJl ruUJılyell b.,.Jansa serolrllr. 

Mu.rat pa.p.n.m Ana.dolu taUilrlnde 

lkl ~J' nuarlara prpar. Biri timur· 
nrt ~ı lbnı: et.mek.. tlieeri •e b•

kiımet 1'&JDUl& 7a.b.n ve saht.ellirhk 
lrtik1• eylemektir. Usali dalroslnde 
lmza ve aii.biirle e.Jr -..erir. u.rar e
dilmlJ'ecri'Dl taahhüt eyler. ŞablL TID 

kdlll.r siieterlr. Bu surelle iğfal olu
nan şiki.r ele ,.eçlnce hiç bir şey ol· 
mamq &lbl bil& perva idam ederdi. 

Meseli, Kou7ada bir Saraooila 
Ahmet be7 vardı. Konya kadwnı 

k.cudl l'liyle hançf'.rlemlt, be7lcrbr7l 
Ahmet P&4&Y• ura}'ında yakıtıı.t, bi.n
lcrc:e b11kı bofaı:lamı . ln6llannı yat
ma ehnif bir mutqalllbe idL 
Saneotıu Ahmet bey, tıpkı Kalen

dc-rot1u ve Kara Satt cibl bir isi •e 
RrTtrde iltl. l'l"mad.a.n olan Konya 
Jr:admın bıeakh1ordu. Bt'ylerbl';riDI 
ara7ile bl'nl>er çatır, p.tll' J'&.luyor
da. 

Ahmt-t be7 0 Murat papnın önüne 
l'elrnl aman d!Jet.meden keserf'k reJ
d.tinl habrr alınca. kuvvrtlerint \op· 
lı7aralr: Kon.Jada.n uı:akla!flD1tll. 

Ahmet beybı, Kon7ada akrabası 

n tanltarlan eokta. Konya:ra &i· 
ren l\laral paşa, hlp bir .. :r :rokmut 
&ibi Gavrandı. 

Halla, l>e:rlerl>eyl Ahmel paşanın 

ara7lyle beraber 7afmasına, kadı· 

nın bıçaklanmasına bUe ehemmiyet 

v•rmenoı. dbl (küldü. 

[Arkası var~ 
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p R ' E BENi ... 
1· YAZAN-: SELAMI iZZET ~-mmı:fll 

- Demek sen kadının ko
casını nas 1 s~vmesi Jıiı.ımgeldi· 
ğıni tiliyorsun öyJ.e mi Semi? 

- Hayır, olıılmiyorum.. 
-Şu ba.:de? 
-Fakat seni lemin ederim 

Pertev hi!:5ediyorum; bir kadı
n.n kocasını nasıl sevmesi :ıiızım 
,goldiğini seziyorum. 

.Junlan saf bır ciddiyeile, ma
sum bir tazelikle söylemişti; fa
kat övlc derinden sôylı:mişti ki, 
Pertev l'el canlandı. 

Selrr:anın eldiv<'nli kii<;ücük 
e' !li iki avucunun içine ald.: 

- Seni müteessir ettiğıme mü
tecss!!im Semi, dedi, istemeden 
yap:ım bunu ..• Bir daha yap -
mam •• 

B!raz s=tu ve llllve etti: 
- Gözteı>ede una kur yçan 

1 
zırt hır havııılden ibaret olduğu 
iç.in şakalaşıyordum, fakat şim
di hayalden çıkıp hakikat oldu
itunu anladım ve Semiyi kapıp 
kaçmadığına ışükrediyorum. E
limden 3emimi alsalardı ben ne 
yapardun? ... 

Selma derin bir göjNs geçirdi 
ve gayri ihtiyari: 

- Elinden almıyacaklar Per • 
tev, sen daha evvel ev'.enecek -
sin .•• 

Pertevin neşesi ı;rene arttı: 
- Aynı zamanda evleniriz o

"'ur biter! 
Akademinin antre kapısındaki 

saat dört kere vurdu. 
Se?'l{inin kaparuna saati ~el

misti. 
Cıktılar. Bev~lunda ıbir pa5-

t;ıhaneye girıiiler. Çay ve pasıa 

Karabük kömürünün 

tonu 28 liraya satılıyor 

Bu talebeler tahsille- Dr. Sedat, Dr. Horhoro

rini Dahiliye Vekaleti niyi ölürnle tehdit etmiş 
Beledl7e İktısal müdürlüğü, istan

buldakl kOmur buhranı hakkındaki 
lellW<lcrlnl ikmal elmlştir. Bu lel
kiklerden atına.a neticeye ıöre. b
ta.ııbulda sömikok stoku hto kalma
mıştır. Zonguldaktakl sömikok. fabri
kasının da cUnhı.k i.stihse.li az oldu
fwulaıı lhti7aea ~ekabü.l elmemckte
dır. Buna mukabil cerek Karabü.kte.. 
l'trekse İstanbulda lbtıyap nispetin· 
de Karabuk. kOmürü vardır. Ancak 
bu kömürler mahallinde 18.50 lir:ıya 
uhldıiınd:ı.D nakliye masrarı,.ıe be

raber htanbula kadar 26 liraya mal 
oldufundan halka pek fa:ıla1a mal 

olmaktadır. El:ia.sen bu fiyata da is
t.a.nbuldakl kömürcüler lçln bir kir Oi. ... 
ve edildlilnden Karabük kömürü 
ancak 28 liraya tedarik edilebilmek· 
tedir. Halkın mümkün oldntu kadar 
ucua bir fiyatla kömür tedarik ede
bilmesi lçln 7crine çarenin hüJrUme
te müracaat edip Ka.rabük kömiırle· 
rinln mahalllnde ucau. satılmasını 

temin etmek •e sömikok isUbsali.ıını 
da arttırmaktan ibaret cöriilmüştür. 
Bt!lcdlye bir tarartan bu hususun le· 

mini için vekilete müracaat edl'r· 

ken dlier taraftan da istanbulda ba· 

u tedbirler iıUhazını dütünmektedir. 
Bu trdbirlf"rden birisi h"r kayma
kamhk mınıaka~ı dahilinde moayyen 
bir iki kömürcüyr rah11allyf' tle kô· 
mür Vf'rdlr(p nakltyat ma .. raftan IJi .. 

ve t"ltlrlldtk l!'n sonra ka,-makamlı· 

tın neıareU tahtında satış 7apm.aktır. 

hesabına yapacaklar 
llabU(J' V .WeU Maarif yekiiletlne 

miiracaaı ederek. m.a.sratı kendi &a

nlından ledlye edDmek üttre Siya
sal bll&Uer mektebinde, leyli olarak 

100 talebenin okutalmasını lslemiş

t.lr. Vtkileıın bu hu.'IU&tak..I karanna 

cöre bu talebeler mez:u.n olduktan 

sonra VekiJetçe cöst.erilecek 7erde 

ınuayyen bir müddet bl.7.met etml1e 

mecbur tutulacaklardır. Fakaı Maa

rif velı.lleU s.,·asaı bll~iler meklebl 
blnasmm. hali hiUU" vazlyetl)"le ba· 

ri!ııkü kadrndan fazla leyll taıeı.

kabul edemlyeceflnt ıöz önünde tu

tarak Bafvelr.alete mU:racaat etmlttlr. 

Vckilet ba milraca.atitıdt tedris kad· 

·rosana 3 prorraôr. bir d~t. bir 

fransızca ınuaUlml lli•e edilmek •· 

retlyle bu talebelerin aebarl olarak 

okuıutabUecetlnl de Ba.ş•ekilet ar

zetmiştlr. Maarirln ba t.ekllfl Bafye

lı:ii.letçe wvtp rdlldltt toın bu tale-

beler ,mdlllk nebarl olan.lr.. 

caklardıl'. 

MAARiF 

oo----
BELEDiYi! 

Kooperatifin hesaplan 
tetkik edildi 

!Belediye kooperatifine ait he
sa'Pları tetkik eden mürakipler 
vazıfeolerini ikma!l etmişlerdır. 
Bunlar tarafından yapılan ıel • 
kikat sırasında bir sene kadar fa· 
aliyetine devam eden şehir ar-
tistleri kooperatifine ait hesap
lar da gözden geçirilmiş ve 0bu 
kooperatiften bazı belediye me

Lise ve orta mektep 
bitirme imtihanları 

Maarif Vekaleti, eski tedri • 
sat ve imtihan talimatnamesine 
göre hariç'en lis<>yi ve orta mel<· 
tebi bitirme imtihanına girip te 
bu imtihamnı henüz ·bitirme • 
miş oladların yeni imtihan tali
matnamesine göre bitirebilecek
lerini alakadarlara tebliit etmiş
tir. Lise ve orta mekt&bi bitirme 
imtihanlarında bir desrten i.kma-
le kalanlar da ayni tıalimatname 
hükümlerine göre hu imtihanla
rını ikmal edebileceklerdir. 

murlannın para çektikleri anla- ============== 
ş.lmı.ş. ır. ,.·----· .... --------.... "· Bu ayın 20 sinden sonra akte-

1 dilecek olan fevkalade kongrede 
her iki kooperatifin V'12iyeti de ) ' 
mü:1.akere edilecektir. ı. 

İstatistik memurları tak· 
dir edildi 

Başvekalet istatistik müdür • 
lüğu ,baediye riyasetme gönder
d.~i bır tezkere il son zamanlar
da intişar eden belediye istatis
tık yıllıfpnın fevkalade inli -
zam ve '.abı nefasetinden dc>layı 
bu istatistığı tertıp ve neşreden 
müdür ve memurların takdirle 
karşıladığ·nı bıldirmiştir. Vali 
ve Belediye Reisliği makam.nca 
da bu şube müdur ve memurlan 
bir takd:rname ile takdir edil • 
mişlerdir. 

EKONOMi 

ltalyanlar tütün alacaklar 
İtalyan tütün rejisi müm6ssil

lerinden biri dün sabah şehrimize 
gelmiş ve derhaıl alakadarlarla 
temaslara girişmiştir. i~alyan re
ji.si bu yıl memleketimizden mü· 
him miktarda tü ün alııcakt:r. 
Mümessil bunun için İzmire gi· 
d, / ir. 

ısmarladılar. 
Pertev mütemadiyen kompli -

man ya{(dınyordu: 
- Seni dinlemek çok hoşu -

ma gidiyor Semi. Fikiıilerin de 
senin kadar, sesin kadar taze, 
Duru bir kaynaktan fışkınyor 
ve hiç bulanmadan akıyor. Ver
diğin hükümıerı hisıerınıe, ınu
hayyileııin genişliği i!e veriyor· 
sun. Her fikrin bir his, kıılbinden 
geçip nefü bir şekil alıyor ve • 
ıbu şekle zekan ayn bir güzellik 
veıiyor.1nsan seninle konuşurken 
doğru mu veya yani~ mı düşü
nüyorsun diye d~ün!'miyor, sa· 
dece söyledil;ılıeıiııi beğeniyor ... 
Seni havat· a pek az kimse anlı
yıııbilir .Semi. Seni anlıyabilmek 
için seni çok yakından tanımak, 
ser.in!e uzun zaman konuşmuş 
olmak liızım ... Amma biılmem, 
böyle bile olsa seni anlamak, se
nı tanımalı: kabil midir 

-3-
Melıke adı unutulup gıtmi.ştl. 
Artık apartımanda hiç kimse 

'Melikeden bahsetmiyordu; gö • 
çebe kll.$Un ötüşunü batırlıyan 
bil .. yoktu. • 

SORUYORUZ! 

Sabahcılık inhisarı 

işkenbeci ile 

kahveci de mi ? 
Beyoğ1unda saat ikiden son· 

ra barlar, guinolar kapanı· 
yor, ancak bir iki paıılabane 
ile bir ilti işkembeci sabaha 
kadtt açık kalıyordu. Son 
zamanlarda pastahaneleri.o 
de saat dörtte kap'1ıunası 
cmred.üdi, açtk kala kala 
Bursa sokağındaki işkembe • 
ci ile sabahçı kalıv""i kaldı. 
Şu veya bu sebepten sa • 

bahlamak istiyen kimse, dört
ten sonra işinden çıkan işçi, 
ikiye kadar bttda oturduk • 
tan son.ra uykusu tuı.ınıyan ı 
ecnebi işkembeci veya sabah-
çı kahveoinde oturamazltt. 

Hem neden işkembeci ile 
kahveci sabaha kadar açık 
kalıyorlıır da pastahaneler ka
patılıyor? Diye 

Soruyoruz! 
"!!'!!!!!!!!!~!!""l!'!!!!!"!!!!!!!!----!!!!!!'6 

Yeryüzünün icaplarından biri 
de budur: Unu~mak. 

Melikeyi unutmıyan, aklın • 
dan ç.kannıyan yalnız ·.:;elma i
di. O, unutmak şöyle dursun, Me
likeden haber almak istiyordu. 
Bizim matbuat hiç bahsetmiyor
du, yalnız birkaç ay evvel Fi
garo gazetesi cAramızda bir Türk 
san'atkarı• serlevhasile onun 
Nice'de olduğunu haber ver -
mişti. 

Selma ıbazı akşamlar, g2rip 
garip düşündüğü zaman, Meli -
kenin adını olsun duyacak o:Sa, 
tecessüsünden bir şey eksilecek, 
garipliği kalmıyncak zehabına 
kapılırdı. Fakat herkesin ağzın
dan duymak istediği bu isim, 
kendi dilme ağ.rlık veriyor, du
daklarını yakıyordu. Herkesin 
iç·ııde •Melike• diyecek olsa, kı· 
zarac;ık, iı;itcnleri şüphelendire· 
cek gıbi ge~iyor, bunun için de 
söylC'mivor, Melike adını ağzına 
almıyordu. 

Nimet halaya da ~ir şey sor -
mak istemiyordu. Bayan İffet 
Kahirede idi. Belki de ondan bir 
haber alınıştı. Acaba Melike ge-

İJı.l doklor arasmda mesleki reka· 
bet 7uzwıdea çı.kaıı enlerti&D bir b&· 
kare& "Ye Otu.mle ıebd.lı davasına Sol-
tau.a.hmeı .ı Uıd ccaa ma.bkemeaiıulc 
bu~ur: 

1Java.cı, Sirkeci ve Be1otlunda 
muayeuelıanelt:rı bWuoaıı 1Jr. Artia 

liur.boro.ıtidır. Uava olu.oan da SiJ'ke· 
cide ür. !:>ı.:daLLır. 

İddlara ıore eYVelkl l'iiD ArtiD 
Borhoro.ni, Sirkecideki muayeneha
nesinin buJu.ndu&-u apartıma.nııun 

üsı katwda ça.1'~411 Dr. SedaUa bır 

mü.şlut J'~Wıdea kavp7a tutvı· 

muş ve: 
c.- Ben burada olmadığım. zaman

lar se.a benim mM.i&e.rilerimi iil;t u, .. 
ta. kendi mu.a7enelıa.Deue alı7orsu.a... 
demi.tılr. 

Bu.na reddPden doktor Sedat da: 

-c Yalan aö7hı7orsu.a.. deıolt •e: 
- Sen mua7enehanende aab1e 

doktor bulu.nduru7orsu.a.U ııll7e llj, .. 

ve etm&Jtlr. 
hte bu snttUe b"'lı7an mün&kqa 

bir az IOnr& daha alnlenm1' •e da· ... 

Eni, l>a1'11ıyonıa bklm .AA.ıt &• 

jan51Da!-
Eshab·ı kehl, bhlm &Janslan daba 

u:ranıktır; afyon tlf)'akbl l>ekiaşl 

daha kendindedir, l<ÖS dlnlemq ye
niçeri afa91 daha 'kulab dellk:Ur, ka· 
dı kızı daha kusarsuzdur, satır ıul· 
tan daha duyar. Halbuki bizim A .. 
Jans deill top patlasa. yanar dal 
kalafı dibinde indifa ebe, bana aı .. 
suı? demiyor. 

Dikilide :ıelzele oldu. yer yerinden 
oynadı, bizim ajans ertesi l'ÜD, ccep
helerdP hareket var> nevinde• olsa•. 
dopr<nll7l llıaıuı edecek tek kellıae 

verm~L 

hmlrl salar baab, &ellerde iman· 
la.r boiu)da, bizim ajans ctanattle

rimh dü.'jl!Wl topraklarına beunna· 
me ath• ribl audall ols- 1alr 
oiimle aö7lemed.I. 

•acının iddia.sına cöre doktor Sedat l 
Horboroııl~I lahklr ve ölümle tebdll F ransaya 
ehn'1Ur. 

çok ih
racat yapılacak 

EvvelJı:l aktam ~&nan ba mu.ha· 
lı:eme7e dün de devam olunmo,hu'. 

~luhakem!'nln dünkü celsesinde 

müı.addit tablll<r dinlenmiştir. Bwı
lardan bir kwzu doktor Se-dada. dl
ier bir kıqnı da Dorhoronlye hak 
•erml$1rrdir. 

Nrtfce-de aTUJı:at f.rtan Emla d.,... 
7a71 trtklk IC"ln mülılet l.sll'mlşttr. 

?tfahJı:emt ba talebi 'k:ııbul etmı. 

Ye •7111 zamanda Mrı tabttlerln da .. 
ha eaiınhp dlnlenmr:sl lclıl 4aYQJ 

bıı&'ÜDe talik elmiftlr. 

----o<ı----

Hususi mekteplere 
girecek talebeler 

Maarif Vekaleti, imtihanla hu· 
susi TUrk mekteolerine kabul e
dilecek talebelerin imtilMınları· 
nın, Maarif Müdürlüğünce tesbit 
edilen bir resmi ilk mektcp!e ya
pılması aılô.kadarlarll tebliğ edil· 
miştir. 

GÜMROI< 

Memur imtihanı y-ann 
yapılıyor 

Gümrüklere alınacak memur
lar için yann şehrimizde ve ıbir 
çok vi!aye~lerde lise ve orta mek
tep mezunları arasında müsaba
ka imtihanları y apılacaklır. İm
tihana tıirınek için müracaatlar 
çok fazladır. 

Buna raJtmen muvaffak <ilan
ların hepsi derhal namzet olarak 
işe alınacaklardır. İlk verilecek 
maaş 20 liradır. 

LiMAN 

Atatürk köprüsünün 
motörü bozuldu 

Yeni inşa edilen Atatürk 
köprüsü dün bozulmuş ve bu yüz. 
den açılamamıştır. Bozulan kı -
sım köprünün açılıp kapanma -
sına yanyan elektrikli motörler
dir. Bozuklof(un tamirine çalı -
ş•lmaktadır. Köprünün bu sabah 
ta açılamaması muhtemeldir. 

ne yanında mıyd:? Fakat sora • 
mıyor, sormağa cesaret edemi
yordu. 

Melikenin nerede, ne Uemde 
oldugunu bir bilen de, muhak • 
kak b .. en de, bLmesi Jazun ge
len de Pertevdi. Pertev herhal
de •nişanlısını• unutmamıştı, 
unutamazdı. Herhalde Pertev 
sık sık Melikeden mektup alı • 
yor, sık s:k Mel.:keye cevap ya· 
zıyordu. Mektuplaştıklarına Sel· 
manın şüphesi yoktu. 

Selma ne zaman Pertevi gör
se, ne zaman Per!evin yüzüne 
baksa. i<;inden ilk sorduğu şey 
şu olurdu: 

·Ac<>ba bugün Melikeden mek
tup a.dı mı! .. Acaba bugün Me
likeye mektup yazdı mı? ...• 

Herkes Pertevin aç.k olan is
tikbalinden, vazifeseverliğin • 
den, dürüsılüğünden, e<>k ıyi lJjr 
asker olduğ1Jndan bahsediyordu. 
Pertevi !akd.r etmiyen hiç kim· 
se yoktu. 

Selma hu LÖzleri duyduğ·ı za
man dliştinürdü: 

.onun icin ~alı~ıyı,r!. Ona ka· 
~acağı z:ıınaru b.ıl<lıyor!. 

Fransız Firmalarile 
temasa başlandı 

Frıuıııada kurulan Ubalii.t '-1tklll· 
teri1le tuccarlanmı:ı. temaslara bq... 

la.m.qlardar. Birçok t.ıc.carlannwı 

Fransa.>"• cUm.i:şler ve orada blaa& 
ırönifmelPrde bulunmQ$lanhr. Ya
k.mda her türlü maddeler üzerinde 
Fruı.sa7a ıevk.l1ata ba.tlanaeaktU'. 
Haber yerlldl!tne l'Öre, Fransul.ar 

harp sanaayllnde kullanılan ba• 
ma.ddr:1f'r utm almak lıstemeklof'dlr

ler. Bunun için miUakereler J'•ıııl· 

maktadır. 

ADLI YE 

Acili tebligat 
Adli tebligatın posta, telgraf 

ve telefon idaresi vasıtasile ayın 
1 inci gününden itiılıaren yapıl
ması kat'i surette kararla.:;tınl
mıştır. 

Bu husustR memurları yet1' -
tirmek üzere şehrimizde bir kura 
açılmıştır. 

Yanan Ata Atabek 
hanında bir l<aza 

Sultanhamamında bir ya""1n 
neticesinde yanan Ata Atabek 
Refık mc, azası tamamen yıkıl· 
maktadır. Bu yanan b:nanın en· 
kaz üzerinde çalışan ameleler • 
den Karahisarlı Hüseyin dün 
kazaen düşmü.ş ve tehlıkeli su
rette yaralanarak Cerrahpaşa 
hastahanesine hemen kaıldırıl -
ıruştır. 

Para cezasına 
oldu 

mahkum 

Kadirgada Süleyman cadde -
sinde kahveci Avactis oğlu Artin 
sarhoşlukla Gedikpı:\;ada ~op 
adında birine ibir el sillah atmış 
fakat isabet ettirememiştir. 

Mahkeme silahın müsaderesi
ne ve suçlunun 20 lira para ceuı
sile mahkıimiyetine karar ver • 
miı;tir. 

Bir l(iin rertev hayatındarı. ı;ı
kAyet etti: 

- Kışıada barınaınıvonım; ra
hat edemıy.:ıruın. Rahat etmek 
için iki ;ıda tut.um; ;!aha berbat 
oldu. 
Nimet hala şaştı: 

- Çok sLkür par3n var, ınsan 
gibi bır yer tut, doşeyip daya •• 

Pertev sözü kesti: 
- Ergeç evlenecek de!':il mi· 

yim? ... Hatta belki de çabuk ev
leneceğim ... Kanmın oturamıya
cağı bir yerde muvakKat .?V kur
makta mana yok ..• E'·imi nerede 
ve nasıl kuracağımı nişanlım em. 
redecek'.ir ... 

·Nisanlım• derken h~şuna ıı;it· 
ti, ,gayri 1hti:vari se.:;ı !itred1, ~U
lümsedi. 

Kendine ı;:rniş bir esor;.ı 5r<·n 
Nimet hala ılmıği ş~~·rJı 

- \T4v, dt"mek ev1e ı'("1C'k ni· 
yetindesi:ı' 

- Tabii evlenmek niye!inde
yim. Bekiır bır asker.n hayatı, 
bilhassa ı.sız diyarlarda ya ~r,k 
hazmdir. ya çok maııasızd!r; b:;
zan de hem haı.in lıenı manasız-
cu.r... (Arka& var) 

DabUl:re Vekru --1ekd leh '.at 
telkilt (e&lslndeD Ankaraya dô...ut. 
a,J&ns farkında bUe olmadı. 

l\IUli şer El"2uruma barekel elll. 
ajans ı.ıo oralarada .ıeıu .. 

Bari lo bavadlslorlmlz için de ... 

l,...a ela dahili Jaaberlerlmlal N"" 
,.orkt.an. Londrada.n.. PaNteD nakl• 
verse.. Annut plf, atuma dilte alllf" 
il. kör ıteıneftnl l>eller &ibt ~a
cı menbalardan celen havadlsled 
lıelledl. ü.ı ...... _ .......... " .ı.. 

illi 
Bayllı:r-- .. blollll ---1 
On OD bet ıün IODR drrln ayllr9-

... daa ayamp da bizim tu 7asdık• 
!arımızı biri kendisine okur, o dl 
kulaiını ılllp dinlerse, bir ay sonn 
cerJ.ııip 7arı mahmar bir halde blıır 

cöriinö açar, eline kalemi ahr ve W.. 
si lfÖYle lekzlp eder: 

- A.A. ajenıının co:ı.i aeübr. 
la.il de:llktlr. her u.maa W)'&nıkt• 
Orta Afrlkada. KoloS"ulu kabilesi ,... 
biııbı ıtit anasının dayısının atıl• 
meclı1ll bir okla kulatıncbn yani.,.. 
d.ıb habertnl yermiyor murm:1 Be7-
tDebap kauunın Xa1allk nahlyesl

ae çetlrce diitlliPDil blldirml7• 
maya!» Mr. 

Ba:;-olıyonon .. bldm A.A. ~ 

SEAMİ izZET SEDBI 

Sebzeciler ara .. 
sında hadise 

Bir sebzeci arkadaşım 

yaralamak istedi 
lltiıı aab&b Kacbko1ünde S.

ler puannda du.aıt'tle ueUceJt'nm.., 
ıılae ramak kalaa bir tıı.ııse olaııı.

lllr: 
Ymuf ofla Büse7ln lmılııde bit 

Karamilnelll aebud tlaköılarlı llall
·mat Nedim admdakl dljer sebzeell'• 
luaanık kattı maksadlyl• üo el slliJı 

atD:ut. fak.al lsabt't rıUrememlş:t!r. 

B• em .. da ça"'ıda bu.lananlar km
dlslnbı elini tulmqlana da ollib ka
zaeıı •e d6rdünrtt defa olarak patla
mı.t ft ba aefer kf'ndl'tlnt IOI dlabaı

den ai:ır ııuretle 7anlamışlır. 

---oo---

Yemek kokmuş 
değil mi? 

mu, 

Sirkecide lokantacılık eden Hı
zır isminde biri dükkanında kol<
mu.ş yemek sattıj[ı iddfasile be
lediye tarafından verilen ceza· 
ya itiraz ederek diin Sul'.anah • 
met 1 inci sulh cezada bir davll 
açmıştır. 

Bu davadan anla$ıldığına göre 
mezkur lokantadan belediye me
murlarınca alınaıı bir kaıı vemelı: 
doktorlar arasında ihtılô.fa se -
bep olmuştur: 

Emi-nönü ·beledive başhekimi 
Remzi ile doktor Tevfik, mezkıir 
yemeğin kokmuş olduğunu ıddhl 

etmişlerdir. Buna mukabil doktor 
Rıza ile Dr. Abdülmuttalip te ye
meğın kokmaınış olduğunu beyaıı 

ve ısrar .etmişlerdir. Muhakeme 
dün belediye czasının lasdikme 
karar vermiştir. 

ti> oı.. Is 
Tramvayla kamyon 

çarpıştı 

Salilıaddinin idaresindeki 33003 
numaralı kamyonla 2702 numa • 
ralı vatman Nıi.minin sevkettiğt 
tramvay arabası dün Topkapıd& 
biribirile çarpışnuşlardır. 

Müsademe ne:icesinde her iki 
araba da kısmen hasara uğram.11 
lard:r. 

3 Hırsız yaka 1andı 
Polis; dün Vezneci!~ ve m.. 

şantaş:nda 2 apartıman soyan ş.r 

itip isminde bir hırsızla Haliç -
teki bazı motör ve mavnalcdaıı 
benzin, mazot ve saire çalan E.
kişehirli Hüseyin ve Sarı Fuat 
isminde 3 h 11-SIZl yakalamı.:;U.:. 

Daday yatı ı ilk 
okulu açıldı 

Daday, {A.A.) - İnşaatı ik • 
mal ed.Jen 100 yataklı Daday ılk 
yatıh okulu açılmıştır. Bu mil .. 
nasebet!e yapılan mcrasımde va 
limiz ile burada bulunan meb~ 
]ar, maarif mensupları ve kala
balık bir davetli hazır balun • 
muştur. 

Kastamonu valisi Avni Dol:!&D 
kurde!Ayı kesm~tir. 
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enı ır aşma ae mımız a ın a ır nu u soy e 1 
Almanya Hollandaya Bremen Gu•lel•rlnü::!~.u"' pndür. 

taarruz etmek için v 8 P u r u 
k . . . h ki. bulundu 
iş mevsımını e ıyorı Londra, 12 (A.A.) - B&lırlre -

ııareUDden tebl•it edllmlttlr: 
«Bu sabah bir İııa'lllz denlu.ltısı, 

AlmanJ'a7a •itmekte olan Bremen t 

Holanda hududunda mühim mık. T&PDMID& leaacluf elllitlnl blldlrmlş-

tarda asker ve mühimmat yığılı 
Lond.ra, 11 (AA.) - f.nrUb P• 

.. ıeıerı, ukerl alıacla blllıassa Hol
landanm nziJe!Jyle ali.kadar olmal<
loılır. 

Dall7 Ekwpr .. cıu:etemıı. askeri 
mııbarrlrl diJor l<I: 

Almaıın - Hollantla ll:11dudanun 

hemen tamaml7le kap;uıma.sı, A1· 
••nrıuun Hollanda:ra karşl bir k" 
taatTUZuıu. ceoeceflne lşa1"e-t eden 
delill.rd .. blrlsidlr. Nasıl Flnlandl-
7ada mütecaviz, l'Ö11rrln donınag se
bebiyle bir kq taarrmunu. nazan 

4lkkale aldı ise, vasiyet Holland&tla 
da aynıdır. Burada da, müdaflleriD. 
ıun'i fe7ezanlar vücuda &elirecekle

rl su haUan, sofuk havalar netice
sinde buz tutabUlr4 Bu sebeple Hol· 

landada da bir luf seferinin avanlaJ
ları mevcuttur. 

Dlter laraflaD Holl:ında hududa 
clvarmdakl Alman lstasyonlan mü· 

Jıim mlkdanla miiblmmalla doludur. 
Almanya - LüksembaJ'I' budud.wula 
da se.U. Mkeri bareü.t vardır. 

Ur. Brem.en tam torpil mensiliD.de de· 
oizalt:uun civarından geçmiş, fakat 
denlz&lll, deniz harbi ka.Dunlanna 
UJPD olarak Bre.men'i hiçbir ihtar

da bulllllJlll&ksmn lorpillemel<len ta
tlnki.f erlemişlir. 
. ---<>-

Hükumetin mü
him bir kararı 

(!lasta;afı 1 inci <ayfada) 

kilinin relsllfl altında topla.nan Ma
Jlye ve Ticaret Vekaleti ve TUrkiye 
elllllhurl7et Herkes bankuı:rle taku 
11.mil.ed flrkeU milmes::ı!Uerinden mli· 
rekkeJt beret bu hususta 11 klııanu· 
evvel 1939 dan mut.eber olmak ilure 

Sovyet tahşı• datJ taıı.u prlml•rlnde aşat•dakı ıenzııa-
tm ,.apılmasına karar vermU,ttr: 

ı - ıı1oos aa71h kararnamenin tl· 
(Baf larafı 1. inci sa:rrada) 1 reketleri gittikçe müşkülleşmek- ~tincü maddesin• dahil enıenıasyo-

Sovyet k:taatının Ladoga S(Ö - tedir. nal lakaslarda, ithalat •• lhraeatla 
lüne .yinni beş mil mesafede kain Sovyetler, kesıf ki! leler halin- onar puan ıenzllaı lcrasl1le, tbnıeaı.-
Ta iapecujochi'ye karşı yapmış de hücum etmekte, Fınlandıya- la :rüzde 41 ve tthalitla yiRde 66 nis-
olduğu heşinei ta-arruz akamete lılar da o.omatık sıiiıhlarıa onla- pellnde prim lalblkl. 
uğramıştır. Finlandiyalılar, Sov· rı kolaylıkla ımha elmek.eoırler. 2 - tncııtere ıakaslarında: ihracat 
yetlerin beş böluğünü tamamen Finlandıyalılar, kı:;a meı,afeden prlmlnla arnen rani ruzde rıu üu-
im.ha etmişlC'rdir. petrol s1krrıak suretile SovyeL rindeıı yu~de k•rk olarak tbkası ile 

Finlandiyalılar, şiddetli bir mu tanklarında yaı:ıg.nlar çıkarm1"- ithalat lahvllen riud• n olan primin 
harebcden sonra Soumussalmi !ardır. 1 puan 1en2uı ile rıizde 11 e lndlrll-
~ehrioin öteki sahilini tekrar ele Bu sabah cephenin muhtelif mesL 
geçınnişlerdir. noktalarında, ezcümle şimalde 3 - B•l•lka laka_•lannda: El"vıa 

Suajervi mm takasına yeni Sov- Rovaniemi nok· asında şıddetli :rüzd• 69 olan lhrantın yüzde 61 ye 
ye kı'aları getirilmıştir. çarpışmalar olduğu b;ldirilmck- ve yüzde 12 olan llhatitın da Jüzde 

Henüz tevit edilmiyen bazı ri- tedir. Finlandiyalılar, bu çarpış- 71 e ıen.ııı. 
vayetlere göre, Sovyet hava kuv- malarda şımdiye kadar mevzile- 4 - Hollanda takaıılannds: Elyevm 

• I · · ff k tli h rini tam amile muhafaza etmiş -VC• erının az muva a ıye a· 7ü:ıdt 67 olan fhncatın yüzde 63 e 
reketleri dolay.sile Ruslann Bal- !erdir. ı 1• 1 d " d ~-· 

Ko.-ha«, 12 (A.A.) _ Ber _ •• lha a ın a yiızde ,, en r~e 
tık hava fılosu başkumandanı az .-- .. " 66 indi ıı L 

ıl·n~ke Tı·dende aazeıesinin He!- " r mes ledilmiştir. ,.. ... , _ . 
• ..n sı·nkı· muh...ı. 1· 0· y·azıyor: 5 - uvlçre lakaslannda: Dıraca-

Petsamonım t m .. dnde .tıiddetli ""' 
Fı.nlandı·yanın şimalinde harp hn yö:ıde 48 den yüz.de 40 • ve ltha-bir muharebe olmuştur. F\nlan -

eden Fin fırkası, Finlandiya ta- liihn ela rü.zde 79 dan 7üzde 70 e ıe.ıı. 
diyalılar Sovyet tayyarelerınin 
devamlı faaliyet ve hareketine rihinin en büyük felaketlerinden allL 

kah bırine mani olmak için mezbu - • - Fransa Ye f.,,eç lakaslarmda: rağmen, ramanca mukave -
met e'mektedirler. hane mukavemette bulunmak - halen lolbllı edilen fiyaUann cerel< 

Finlandiyalıların tayyareleri, tadır. lthalal n cerel< lhracalla a1nen mo-
Suomus _ 3almi yakınında büyük 3T ALİN ESTONY A ORDULARI hafa.ası yani Fransada ibracalın yüa-
bir tank kolunu müessir surette KUMANDANLARİLE KONUŞTU' de 5& ve llhıli.tın 1üzde 59, İsveçte 
bombardıman etmiştir. Moskova, 12 (A.A) - Stalin lhrautın yüzde 50 vr flhalat prlml-

Finlandiyalılann ağır toplar - dün Estonya orduları başkumaıı- Din yı-de 53 olarak lhl<ası. 
dan müzaheret gören bombardı- danı General Laidoner'i kabul et 7 - Yatanda zllıı1 reçen lbnca-
man tayyareleri, Carelie mınta· miştir. Kabul esnasında Molotof ta aft prim fiyatlannın hazır takasla-
kas:nda Terijoki Vıjpuri demir- ve Voroşilof ile Es'.onya elçisi de n all ol•P allvreler için ,ırııeıee ••-
yolu üzerinde bir zırhlı tren ile hazır lbulunmuştur. Görüşme, bir pıl.m&kla olan ekarların muhafa.ası. 
.bir tank kolunu tahrip e'.miştir. saat kadar sürmüştür. ----o-

Finlandiy·a tayyareleri, Mour- Helsink.i, 12 (A.A.) - Ameri· Duglas Fairbanks öldü 
mansk hava üssünü tahrip etmiş- kadan 1500 Fınland.iyalı gönül-
lerdir. Sovyeı kıta.alının ileri ha- lü gelmiştir, Santa - Monica, 12 (A.A.) -

------------------- ·Ka!ifornia~ Meşhur si·nema ar
tisti Duıglas Fairi:ıanks kalb sek
tesinden ölmüştür. 55 v·"-'iında idi. 

;,-epyenl bir başmakale peyda Qldu. 
Gaı.etcdı: ba~makale, hele siyasi ba,ı· 
makale demek, bızim bUditimlz I'&· 

yel ciddi ve oldukça 1.iır blr uslüpl& 
razılan ve pek p.ka, teklitslzll.k, Le· 

kerJeme tııa.n &ibi ,eyler k:ıldJrmı· 

ran yau demek.lir. llalbukl caze&.ele· 
rln blrınde, kaç sündür kendisini 
1"östermJye başlı7an bu tmzasaz bat· 
makale, ideta berhan&1 bir kıraellıa· 
nede eski mutekaJ.Ueriıı 7ahu& eski. 
aUı tra..mvaylarda, perde arkasıDda 

oturan bayanla.rm keJınımasına ben· 

ıdyor. 

Eter lnanmıyonanu işte aynı ma
• kaleden size bir kaç otu omek: 

«Peki, ilm.Jt .kapısı! 
Zihlr şu olsa l'trek: 
Dur bakalım .. Gün dolmadan me• 

ılmeJ şepten neler doiar!-·-· 
Ba..~kaca maddi blr cüvenlert oJ

madıiı lcln bu çe-ıi& bir muclze7l 
~kliyorlar demektir. 

Mistlie bııığlanmq bir ml11i emnl· 
yet?: İ.şLe bllarafın baJL. llall pürme· 
liH-» 

Işın daha rartblne bakınız ki ba 
(:<ahir) il, (dur b>l<alım) IJ, (mefl· 
mel frp) il, (bati pürmelal) il 7au· 
nın ortuında tıpkı &fUrt'7e katıla.D 
vanilya cibl f11 modrm cümle de nr. 

•- Misille batlaDDllf milli bir em· 
niyet!!• 

Bıır1, olda otacall: o riimle de P 
0

suretle ifade edflseydl b~a.kale, • 
saman dört ba11 mamnr olurdu: 

i~ı. ı.,v•kk•ltö alallaba bırabnla
nn hali budur bey! 

Biraz.da /atine• 
Düz.lnclerle roman sahibi 'f'C Ki

roflu baş muharriri Burhan Cahide, 
bucü.nJerde çatan çata.na? 

Meseli bnnlarda.n Nacl Sadollalı, 

Burhan Cahil için türkçede okudu· 
funu anlamıyor! diyor. Halbuki Bur· 
ban Cabit türkçedcn, fransızcadarı 

başka li\lnceyl bile !liU &"lbJ blllror. 
Dün aktamlı:t ya~~unda ıörmedinh 

mJ, 15.tlnce ne dJ7ordu: 
Abyssus abrssum involı:st 

Rahmelll (VlrJU) in l<ulaklan pm

lasm? 

Japonlar mey
dan okuyor 

<Bat tarafı 1 inci ııayfada) 
cak lıidlselerl enelcıe Tok10 bülıi

metl larafından U&n edilmiş olan ha
rekete &.evflka.n halletmek lmki.nmı 

bah..,tecek olan bir emsal ....,,c1a1ıa 

ceUrmektir. 
Parts, 1% (A.A.) - Öirentıdıtı-

1"Öre İspanr• bUyük elo.lsf B. Le,.ve
riea, hariciye müs~n B. Le1'er'7e 
blr nota •ennt,tır. Bu nota.da İspa.n
:rol hüktimetl, incııı. - Fraıısuı abla· 
kasının İspanyol remUerlne k&l'1J 
:r•'>ılan son lotblkatına mülealllk h•
kuknnu muhafaza etmekte oldııia

nu hf'7&n etmf"lı:tfodtr. Tenzilatlı mani 
fatura fiatları 

(B•• ~rafı 1. inci .. 7fada) 

nnın satış fıa:Ianru gösLerir bir 
liste haz r.anmış:ır. Manifatura 
tüocarlan bu fiatlardan fazla ya 
mal satmamayı kaouı e:m,.Jerchr. 
Bu:gunden i ibaren tatbik edile
cek manifatura e-;;yal:arının yeni 
fia ti.an şunıardır; 

Yugoslavların 
bugünkü maçı 
Futbol Federasronu tarafından ilk 

tnaçl41.nnın iki de\·rest ara.sında ec· 

nebi t.ema5lara IU1m g-elen ehemmi· 
yeli verdirebilmek için an&a.Je etliii 

Yuroslavyanın en kuvvetli eklple
rlnden olan Bel,.rat blrl.nclsl (Yu-
1oslav7a) fuıbol takımı ıeçen halt.& 

Ankarada l\.luhafıa ve Gençler blrll
il lle yaptalı her lk! maçı da a1nı 
dUerans ile 2·3 kau.nmıştı. Yul'os· 

İtalyan siyaseti 

D.vııın ek.>tra 77 
Dıvilin or.a 50 
Divı.in ehven 43 
Almll11 pazeni 60 santim 48 
A.imaın pazenı 70 • 37 
1ıalyan pa.zeru eo • 30 
1 siyan pazeni 70 • 36 
11a!van pazeru. ao • 40 
Sa ten 120 • 4J 
Sa ten 130 • 66 
Poplin orta kalite 55 
Poplin ehven 45 
Kutil 115 S.P. 18 56 
Pantalonluk 120 santim 75 
Panlalonluk 14-0 • 90 
Pan•alonluk 140 • 120 
Hareli Rus mah 26 
F'istanlık Rus malı 32 
Yukarıdaki fiatlardan fazlaya 

ma ı Mtanlar cezalandınlacaklar
dır Bu hususta daimi kontroller 
yap lac.kt•r. 

BİR TEDBİR DAHA 
B:ından başka piyasada mani

ta tı.:.ra eşyasını d:ıollaş tırınak için 

CBaa tarafı 1 ınoi sayfada) 1 cRegime Fa.-cista da şöyle .Y.a-
Öyle ki, Balkanlara dokunan zıyor: 
herşey, İtalyanın menfaatleri - •İtalya, büyük devlet şerefi.. 

ni koruyacak ve ticaretini hima
ne ve siyasetıne de dokunur. 
Bunun için İtalya Balka·n hiıdı- ye edecek vasıta ve siliıhlara ma-

lik bulunmaktadır. 
selerini hususi bir dikkatle ta- •Almanya ile olan muahedes!-
kip eylemektedir. İtalya, harbin ne gelince, İtalya kendi haklan-
ve muhariplerin zaruretlerini nı ve taahhütlerini nazaı itibara 
müdrik.!ir. Fakat ne kendi hayati alarak bütün harici teşebbüsle

lav1ar evvelki Jtin tehrlmlze l'elerek 
Tokatllyan ot.elinde lsUrahate çekH· 
mlşterdlr. Bul'UO ilk müsabak&Jt sa

at H.lt da Takalm slodında fdırlml· 
dn en k•VTeUI ekalliret ekipl olan 
ne,-wı. ıperla 7apacak!ır. Ankarad• 
cidden ıti2el blttr orun cöstererek l • 

menfaatlerine, ne de büyük dev
let şerefine dokunmasını kabul 
edemez.• 

Gayda, İtal'yanııı, Balkanlara 
ne Ahnanyanın ne de Sovyel 
Rusyaoın el sürmesine müsaade 
etmiyeceğini açıkça söylüyor. 
Şu halde, B•lkaularda statüko
yu muhafazaya taraftar olan İn

. &'illere ve Fransa ile bütün Bal
kan devletlerinin - Beiki Bul -
garistan müstesna - siyaseti, f. dün banka müdürlerinin iştira -
ta!yanın politikasile müşterek 

ki kuVYettl takımı yenmlye muvaf • 
fak olan Yu.-oslaTlann buriinkü ll:ar· 
11lqman alaka ile laklD edllecel<llr. 

kile Ticaret odasında bir toplan- I demektir. 
tı yapılmıştır. Avans alınarak ban Fakat, İtalya, bir taraftan Al-
ka depolarına bırakılan mallar manya ve Sovyet Rusyayı Bal-
sahiplerine iade edilecek ve eğer kanlara inmekten menettiği gi-
sahipleri avansı iade edip malları- bi, diğer tarafbm da abluka me
nı alamazlarsa 0 zaman bu eşya selesinde, menfaatlerine ve bü
piyts~ya satıJa~aktır. Böylelikle ı yük devlet şerefine dokunul -
maıı:tatura buh.. ..... nı da önlerunış· masma müsaade etmiyeceğini söy· 
olacaktır. liyerek müttefiklere karSJ cephe 

alıyor. Şu ajans telgrafını da, 

re mukavemet göstermektedir.• 
İtalya, Almanya aleyhinde 

tam abluka konuJduğu zan:ıwı, 
İngiltere ve Fransaya karşı yu
muşak bir dil kullandığı halde, 
şimdi, İtalyan gıauteleri neden 
sert konuşuyorlar? Sebebi, ba
sittir. İtalya yine, eski •Mukad
des hotkimhk• politikasmı ta
kip ediyor; iki tarafa karşı da, 
menfnatlerinin•icabına ve hadi
selerin &'idişine &'Öre, kilb yu -
muşak, kilb sert davranıyor. Bir 
gün Almanya ve Sovyetlere er
tesi gün İne:iltcre ve Fransaya 
ihtar. 

~~~r===~~~:ı==="i~illl==~~!!!~===ıli:~:J===ı~~Ill lütfen okuyunuz: f , oPopolo d'İtalia gazetesi, bü-

Geçenlerde de, hu sütunda yaz. 
dığım gibi, şimdilik in;i!iz ve 
Fransız diplomasileri, ltalyayı 
Almanyadan ayınnak için, ça
lışıyorlar, İtalya da, bugünkü va
ziyetinden istifade ederek lzanıi 
menfaat koparnıağa çalışıyor. 
İtalyan gazetelerinin yukanki 
nesriyatı, İtalyanın deniz ablu -
kasını kendi lehine gevşetmek ve 
maddi istifadeler temin etmek 
istediğini göstermektedir. Fa -
kat, İtıılyanın açıkça söylediği 
en mühim şey-, Balkanlarda ken
di rızası olmadan Almanya ile 
Sovyellerin herhanı;i bir hare
kette btılunmalanna müsaade 
etmiyeceğidir. Bugünlük İta! -
yan siyasetinin eo ~an alacak 
noktası budur. Yanna gelince, 
yarın ne yapacağını galiba, bugün 
den ltalya d•hi kat'iyyetle tayin 
etmemistlr. Yanna hadiseler hi- l 
kim olacaktır. 

fr'.J~~;!~:J!~~~;µ:~;::~··~~iii~S:=1;;~~~~~ yük f8-';ist meclisinjn kararlan-
nı tetkik ederek diyor ki: 

-~aş, Uiş, Grip, Komatizma 

•Bu kararlar, İtalyanın hattı 
hareketine dair son zamanlarda 
ileri sürülen faraziyeleri ve bil
hassa bu hat!ı hareketin kendi 
görüşlerine uygun oldu,itunu zan
oıeden !erin taluniruerin,i tekzip 
etmiştir. 

t\tvralji, kırıklı!< ve tutun ağrılarınızı derhal 
icabında gUnde 3 kaşe ahnablllr. - --

kasar 
•Diğer taraftan ablukanın teş

mil edılmiş olması İtalyayı ka
yı ısız bırakamaz. - İtalya deniz 
tıcaretinin serbestliğini himaye 
etmek kararındadır ve büyük 

-l devlet eereflllJ koru,yacaktır.• ABIDİN DAVEB 

(Baş lan!ı 1. inci n;ffada) 
inkişaf hamleleri ka1deden iç ve dq 

\icaretiyl"· i.,lcıllmt!Sine her cun da
ha büyü ıayretler ı.arfolunan ma
denleri, milli l>anJ.;.aları, deniz nak
Uyah biz.metlerini cören ve büyü-
mesl için elden «elen ra7rel esirıen· 
mf,-en deniz ticareti filosu ile her
betll bir lklı.sadi va.rh.k levhası ah.et
mektedir. İ.Jt.e bu levhanm ifade el
tfji manadır ki, bucünkU bayramı ... 
DUZda ciiiuslertm.lal fabtr Te auntt 
De dolduruyor, lJıeplmlu itlye emnl-
7et ve imanı ve daima daha styade 

ealışma arzv. ve uvkilıl &fllll'or. 

Bu barrketln cüul yurdumUWI 

her kö esine yarılıp beuimsenmesin.e 
milli ikhsat ve tasarruf mefhumunun 
ve 7erll mala raibet ve Utitat.ıa 7urı

taş!ann dimailarında köklef)Deslne, 
bliyük kı.icu.k her Türkün .cörilş ve 
du.yu.ı tanında iktisadi bakımdan ha· 
yırh lnkıliplar \•iıcut bulmasına. de
icrli yardımları dokunmuş olan milli 

ikt.asat ve tasarruf cemiyetine b11 
bayram günumuıde buzurvnuuia k· 

tekkur ve takdirlerimizi beyan e""' 
mekteıı zevk duynıak.toı.:rım. 

Azı& dlnle7icilcrim, 

Bu sene tasaJTul ve 7erll mallar 
haf~, dun1a siyasi uluklarınıa 

ve ikusadi durumunWJ fevkaladelik· 
ter aneUij"i bir zamanda idrak edi
yoruz. Şlmdiye kadar &eçlrd.f:I lm· 

k;.Ulla.r Tllrk milletine ıirl1tlif lkLt· 
sadi savaş ve kalkınma harrketlerl
ve, işaret ettıii.m fevkalidelikler l· 
çinde ve bu fevkaladeliklerin teapla

nnı ve her yurddaşa tahmil elti.il 
vazlfe ve miLkellefireUerl mudrlk o· 
larak sükiınet, a.tim ve daha buyük 
bir heyecanla devam etmek kuvveU
nt vermlştlr. Ba.ndaıı asla tiiphemb 
yoktur. 

Bı.lha.ssa ~nuf ve ,-erli malhr 

hafta.lan zarfında olmd iızere, mil
lete hitap elmif bulunan btiyuk mes· 
uliyet adamlarımı..:la mütehaS.!>ı.sları

mız, yurd lstih.salihnın arttırılma.

sındakl fayda ve zarureti mf.'s'ulıyet 

ve ihhsa~w verdiii saliblyC"Ue dal

ma tebarüz ettirmeye çaJışDJJşlardır. 

Uer zaman tekrar edllmlşUr ki, istlh· 

salilımız hem memleket pazarların
da ve hem de dış piyasalarda sahla· 
bilmek için kilJ de,tildir. Hariçten 
müba7aa etmek mrcburl)·etlndt: bu
Jundufumuz maJJarı kolaylıkla v~ 

kili ınikdarda alabilmemls için «:· 
ıitll istlhsallerimiıl her türlU. çare.le· 

re bat vurarak arttırmak liı.undıt. 

Bu pyeye eri mek ve vücuda ceU· 
rilen pro~ramlan zaman ka7belmek
Si'lin ts.lıakku.k ettirmek lçln bütün 
yurdda.tlırın birfbirlerlyle 1anşırea.-

sm• çalışmaları, Türk camla. ına kar· 
tı bir vazltedlr, memleket.e kal'fı blr 
borçtur, aynı zamanda lktısadl bir 
zanıretlll de en kısa lladeaidlr. 

Azls yurddaşlanm, 

Coitrafi .azl1eı ve hasulretlerlmls 
ve lnsani,.et ile.mlnclekl mevkilmlztn 
bl•e bahşetıltı lml<&nlar, bucünka 
şerait içinde slrai, sınai ve toprak
alh istlbsallerlınbl arttırmaktalı:I 

menfaat ve u.rureti dü.ne nazaran kat 
kal fazlalaştJrmış bulunmak.tadar. 
Çiftçi, !anaylcl, madene\, tticcar •e 
lşçl hulisa bütün müst.ah~Jl unsurlar 

ve iktısadi faaliyet ahasında resmi 
vc7a husos1 vazlfe alın11 olan vatan

daşlar, mtmlek.tbı &ti ·ine inanarak, 
yurd bünyesinin mali ve lktısadl 

kudret ve sallamhfma ıiivenerek. 

hükfunetin mahsullt ve masnaatımı

&a def"r fl7all dalma temin etmek f ... 
çln cereken her türlö tedbirleri za
manında alacatımdan emln olarak 
ve bu bakımdan herh.ancl bir endi· 

tcJe: dahi asla dilş:mf7erek, D:H'm.le .. 
kel ıauıı..ıaımıa ııevlreslni Filklel'
mb'e ve dolayıslrle lhrat Te ithal 
lmkinlannı arttırmaya anmt pJ"ftı... 

le •e tarihi &'\İllleria verdifl beyeeaa 
•e şevkte çalışmalıdırlar. Bunu, mem.. 
leket kendilerinden istemekle ve bcılı
lemekledlr. 

Gettk una:rt iptidai maddesi ola-
rak kullanılan ve serekse ııda aıad· 
desi olarak lslllısll olnnan peşlUI ye 
J'ti.kse.k vasıl •e hwusi:vellcrl7le mti• 

Memleket lktısadl hayalının, için- ı 
de bulunduiumuz sene zarfındaki 
ba.thca te&abürleri baldu.nda &ize ma,. 

Jilmat arze-tmek L"'terlm: 

1938 senesinde, harici 
ıeçen senel re nazaran faik bir lnkl· 
şa1' ;-öste.rm.lş olmakla beraber, h&ri ... 
ci ticaret blllnç<1moz memJeketın Ik· 
tıs.adi cl.bazlaıımaSUld&n mütevelllt 
olarak, ithal ihtiyacının bü7&ik m.lk

yasta artmq ohnası dolayıai7le, a

leyhte l<apanm.ıı,lı. Elimiade bıılluıaa 

10 aylık U.laUsUlı rakamları, 193' 
senesi· harici ticaret bilinçomuzu leh· 
le bir bakiye De kap17aeağımw tim· 
diden kabul etmemiıe mı.isal& bulun· 
JDakladır . 
Başvekilimb borada harici ticaret 

bilinçomuz hakkında mukayeseli ra
kamlar zlkreUlkteıı sonra tüyle de
vam et.mlştlr: 

- Dq ticaret pollttkamızcla, blroo 
senelerdenbcrJ devam eden beynel· 
milel iktisadi durumun icabı olarak. 
k.11rinr ve takas usullerinin ıenaı blr 

7er almış oldaju maliımunuzdur. M
zeU:ikleri baı:ı mu kulata raiınen, ba 
usullerin tatbik.inden memleket men· 
laaU.ar ohnu lur. Şerait 'f'e im.ki.n
larm mi.ı.saa.desl ni betinde Ucaret "' 
lecii.ye anlaşnı&ları politikamw. nor· 
mal ve blbJt esaslara dofru c.ıtu.r

mek P7f'lllit.dJr. 

.ı.tilli mabsu.llerimtade• bqlı.cala.

nmn buı-iınkü vazJyeUrrlne kıaca 

ıemas etmtk, bunlann du.ru.mund.aki 
umumi te.ma.yWU cöslermek bz.kınım
dan, faydalı olacak u.nnında:rım. 

İhracat Ucrelinıi&t. en klJ'meUl 
maddesini teşkil eden tiıtun blibsa· 

ıatımızın seneden sene.re. ı-erek mlk· 
dar, &"erek kalit.e i\lbarlrle, ı kimiıl 

ettlrilmf'!iil.ae ve bununla mut.evazı. 

nen sailam satı$ lmkinlannın kınl· 
nine matuf olarak de\.'amh kdbirler 
alınmaktadır. Bu aenenln rekoltesl, l'O

çen seneden mühim nispette fazla o1· 

masına raimPn, tutünlf'rimtı: bu M"~e 
&..qvi yUıde bt1 daha yiı..ksek fiyat
la satılmaya başlanmıthr. 

Hububat ve gula maddelf'rhnla bu 

yıl geçen yıH:ıra nazaran daha iyi 

evsafta ve daha ('Ok mfkd:.rda lstlh· 
sal edllmtştlr. Şurasını t~harüt' f'ttlr
mek lizımdır k1, muhtrltf hububat 

maddelerimizin istihsalinde iki üç se
ne evveline nazaran körlumilziln b· 
ıths:st kudretinde heıumbf blhaklun 

Ulihar ettirecek derecede ve ;rüzde 
yirmiden 7Uz.de elliye kadar deiltea 
nlspeLlerde, lnklşarlar ıöriinmekte

dır. Alman ledbirl.r sayesinde buba
bal ftyallarmın btlkrarı devamh o· 

larak ieml.a edllmek&.edtr. Dun7a n· 
•beli dolarısiJJe, bu maddelerin cJ
ba.n plya.salanndakı fiyatları da mü
blm nispette J'Ukselmekı.e olap, ka
bili ihraç olan mlkdarlannm •lna 1-
c:lD w ınuataU bnka.nlu me•eaı bulun· 
maktadır. BULun S"•da maddelerlmta

de um muphedeyl ••-ak Jıabll
dir. 

Pamalı, tiftik, J&pafl clbl anarle 
7a.rıya.n lplida..i maddf'lerin bWıuU 
ve kı:rmeUerl hakkında lu.ha\ ver· 
dıll leD sonra demiştir ki: 

- Azu Jllnl~brmı. 
Tasarruf mevzuunda, mlTII para-

nııı k.1ymeU ve istikrarı ml!beles.lnln 
ehemmiyeti ve bu hu.susta cumburi· 
7et lıiık üm"Unin öt.eden beri söster
diii has&asi7e& maJiımdur. DıiD7a si
yasi v&zlyttinln l'tcirdıjl buhranlar, 
uman uman milli para etrafında 

lıalkımw tereddüde dilşürebileeel< 

bazı p,-lalarm çıkmasına vesile oı ... 
makladır. Şurasuu açıkça ooyllycbl
llrlm iti, ltükiimetın alabllecetı ka
rarlar ve tedbirler, mllll paranm luJ
meliDI ve lstlkrarlDI aajtlamlqbnıu
J'a matllf olacaktır. Bu :rolcla &ima· 
cak tedbir n l<ararlann lae, clsll ta
talmasına tablal!J'le 1ebe• n lmkia 
yoklar. 

Tasarruf hattkeUerladea balıM

derken, bunun muaJ'yeu bir ,ekll .... 
lan dniel dalılll lstlltrazlanna da 
hiru teau etmek tstlrorma. cma
hııriJet hukllmellDln renlden p!J'a-
1&Ja !)lkanruf olduia tahviller cıem· 
an 86.500.000 llrora bıllit olmal<la
dır ki, bDDU Ü tasarruf Jel<ÜJılarma 

tema.ylz mah11tul1erlmizle, bqta ki· ' llive etmek icap eder. 
mür olmalı üzere madenlertmı.m 111' Başvekil, mllli taumıfmı cenlt 
pt7asalarda Jyl lfy'aUa kola7ca hT-

veW miqterUer lndacahndan •tı 

şüphe edllmemelidir. GOrülıi7or ki. 
lstlhsalitımıwı arthnlmasuıa eah
••lnıast ntandatların pbs1 menfaal
lerlnla de ı .. bıdır. 
Yapdıfunıa pnlenle, MilU Şefi

m.izin ıa lşaretltrlnl her an e-öz &
nünde bnl11Ddurmakla mükcllcflz: 

·Bütün bu güç şartlarla bera
ber biz, ticaret i~lerinde en az 
sıkıntı gören milietlerden olaea
ğız. ilk önce şurasını emniyetle 
söyleriz ki, mom1eketimi:ı ve or
dumU2, en lüzumlu in~e madde
lerinden hal ve eti için hiçbir 
tehdide maruz değildir. Halta ih· 
raç maddelerinin tahdidinde biı, 
en geni$ davranabilecek memle
ketlerden biriyiL Harp zan1an1n· 
da dahi mahsullerimiz, çoğu iti• 
barile, cihan piyasasının anya • 
eai'l madd .. t~r.ı .. n olacaktır.• 

Asta ,.....ıdafl.anm 

manauuı lDh eUiJttea ve fa7dalann· 
dan, memleketimizde tlmdbe kadar 

bonanla b-nlan cizel ..., verimli 
eserlerden bahttttikteu IOllJ'& M 
mevzuda ,u ha.batı Term1'tlr: 

- 193'7 ıenesl ba:ıiranmda., iki ylbı 
yetmiş 1edt mU,on llr2ya ballt olaıt 
tasarruf mevduata 1e'kfına. 1938 se
neslndt üe yii2 be3 milyona yüksel· 
mlş bulunuyordu. Bankalarımudakl 

mevduat hesaplan yü.lo;elicl ffyrlnl 
mu.h:ılaza ederek. içinde bulundup. 

ınm: senenin ilk aylannda ü~ ybs 
yirmi bes milyon lira &"lbl kücllk cö· 
riıJeınly .. ek bir 7ekfına erlflllltUr. 

Devlet sanayllnln en bilyük ''e .
hemrniyetll kummı tr kil e-den ita
n.bük demir ve ft"llk fabrlkalan, 
eulımıırlJ•ltn heybe\11 bir eaert ola

rak ıene içinde faall:rete ceçmlf •• 
10 erliU 1939 larlhlndenborl Türk de
nılrtnln lltlbsallne bııtlanmqtır. Jta.. 
nlılik fabrika! naua mıilıhll akla-

mından olan boru fabrika.~iylt: had.• 
de ba.De ve çr-likhane kısımlarının da 
bir aa evvel ltletmere açılmilht ıcı.. 

elden .celen l'ayret sarfolunmaktadır. 
Darada, ıuu da beyan etmek isle-

rlm kl, memleketin muhtelit köşel°"' 
riDe serpiştirilen fabrikalarımız hl

ru b.U.bsal müeaaetJ olarak k•> met 
ifade etmekle beraber, aJ'n• uman-
da inşa edl" ilkleri mahaller vr eiv..,... 

lan i<>ID birer lktısadi Laceket, ""'" 
raa ve refü müjdecb.i. olmaktadır. 

lla.pek.IJ 9iizlerinl abıırasuıda de-
mir oevllert •e maden W. rt sahUlıl• 
da sarfedilen m-ı hakkında lu.lıat 
•erlr:kea ba mf'Y&nda ltoca.ell vlliy~ 
tiD.iD blr mmtak&wnda aıahi7etl lU· 
bariyi• bıi7ıil< lmlldadı oı.ıatu tr.ıı

mm olunu l"U.sôbi dı:mir madenine 
tesadür edllmlt oldııtunu ka1detmle 
ve nutkuna ta si-derle bltlrnıiftır~ 

- Milli 9erD1a7enin bailandıfı a_.. 
metli lşlerl emni1eUe tevdi ıedecek 

ehli)'"eUi etlere lhtiyacmuz bu7Ulr.· 

tiır. Yeni tktuadl hayatımız, c-allf" 
ma slstemimlı ve çah~cak eleman
larm Y&Sıfian Merlnde htr ı.aman.

dan zt7ade tevakkur f'tmtmlzl emre-

diyor. Milli faaliretlerln her Mha.sLD· 

da olduiu clbl, 1a1ı.sı..·n llılıaadi te
ıebbüsJer muntaı.am.. mll.teTui, fe
racaW ve sabırlı bir pi ma ıl.Je., bat
lanmas•na memur ediJdUdtti ID 59-

VfJ'eslne ıe~ktea 7iibelmit ))ir eh· 
il.yek!: sahip unsurlarla trçhi' edil

medikçe. alacatımız neticeler muhak
kak ki bekledtt.111lz.111 aksine olur. 

Bu lllbar: dtr tL dnlet ve mlll•l~ 
feda.ü.rlık 7apılarak J'ell melf'ri lcla 
ecnebi meml"kelh-re 1"0Ddf'nn,kt.e 
•ldutumuı: ıenclr"rlmizlı'I adetlerlat 
arttuııuf baJunuroruz. Bu •atan eT

litlarmm lıf'ndtterlne düşen yük ek 
vazifeyi mudrik olmalan ve tam bir 
bllıi ile Te yap.dıiımız umanlD em ... 
nttlği •erımll çah~ma metodlarına 

lnllbak elmlı olarak, vakit kavhel
mek.sfıln. yurda a1.odet f'dlp hls.mPt. 
&"lrmelerfnin temln f'dilmf'sl li7.ımılıt 

Dıjer taraftan, mili t işlerinin lda,.. 
resini eUerinJ alm olan bil.yük k.U· 
etik !ıer ferdin, aledderecat çahşmall 
ve çahştınnllt.a i ,-apmak ve lf is
temekte &"ayet ciddi ve mil! basa 
davranmalanndak.J kat'i lünuua su· 

ttU mahsmada, lpret etmek t ı.,rı... 

de~leloe Te m.IUetce ancak bö:r~ blr 
eahpu.7a koTUlmak •Jeliiadedir ki. 
Jaerrün cenit:UJ'en l&aliJ'et mevau.ıa.. 

nnda vud1an ve bUdaUan mat1u• 
istikamette inkişaf elmlt hakiki it 
n vulfe adaınlarımıa 7ettşmlf ola
c&ll:tır. Milli hant Te faall7etla or
taya çıkardıfı, ba mühim meselelere 
bütün vazife sahJplerlniA li.Jıt olda· 
ita ali.ka ve hassaaiJeU &öalerecekl .. 
rinl iimld ederim. 

Asbı J'Orddaflartm. 

Tllıiı. nt.aıwun ytlk .. ıa..ı !ola oı
dllfu bdar, l<udrelle ve emniJetla 
müdafaam fobi taarnıt bareketlnbt. 
nasll bU.7ük blr rol OTUadıtını eter, 
husurunazda trbaröz -rtttrebildhnH 
~k bahtl7ar olac.-atlm. Düny&nıu em 

dağd:ıtah blr df'vrinde yaşıyorua. 

Türk mlllf"U vakur ve lemklnll du

ruşu. samimi birlik manzara!ll "" bil· 
tün elhanm na."tıl takdir nazann• çel .. 
bedlyorsa. hakkında fena diqü.ntelt 

olanlan da o kadM' hayrete diqu.r-
mektedlr. Türk milleti do ·tıuklaruıa. 
aadlk, açık kalple kendi mllü budu$-o 
lan d&hillnde saklıı plq.mak ve .Y.,.. 

p.mak unıindedir. Bu blrl~I, bu. ad· 
kiınu ve ba t:all$ma azmini bozmalı 
lst!Jenlere 171 c.,..ıe bakmaL 

BüJılk Türk mWeUnla la&kikl bla

sl;ratma tercü.ına.n olarak emnt,,.-etı. 

aörlfyeblllrlm l<l: Milli ~etin etrarıa
d.a tek kalp ve tek vücutla çalıtaa 

milletlmlslQ, billnden va lsUlıbaüa
den eınbullr. 

Dlla ak- Milli iıı-t ve Tuar
raf Cem!J'.U KeOI lliam ösalıı rM
J'eda bir k...tenm ........ ı.ıır. 

Şebrtalade FerH mallar ..., ıa-. 
raf baflası dıin oaıı.JılaD IUbarea ...... 
alt bir procraaJ,a l<ııUıalannu7a ı...

Iuumııtır. 

Bülüıı mekteııl•rde dersler ba iki 
mevnı her.inde •e:rilmekte, m11auı .. 
ler talebeye 1erll malı lr.ullanmanıa 

ve tasarruf etmenla fa7dalarında111 

ı.ab. .. tmekledırler. 
Dun ıeee halkeTlerlndııı de kont ... 

naslar vertlmlfilr. Taksim C rnh•· 
riyet abidesi etrafmda b.azırlan.aa 

terı1 de d... 1&bala Yali larafınd&a 

aı:ahn1'1U'. Serırtde r•rll unarllmlda 
tekimtiliine alt •~fikler t"btr t!'dU. 
mektedlr. B:ı7anttakt tnflılap eserı .... 

rl müz~fnde de 7erll malt Te &asa.,.. 
ruf mevzuları h.aklunda D('$redılm't 

eserlerden müıe.k.U11 bir serci ~ 
mışlır. 

ıwta tçfnc1e taru 7emi1 alanlarla 
knmba.ra sahipleri an!rlnda kuralu 
rır:kllecek, bıananlan J•C"rtl m:.ıllan.a

dan h~lyeler Vf'rilrceSı.lir. Hartanıa 

SOll ıiınil İk&u.at faküllttlı::ıe ayrıl• 

mqtır. Tal"belf'r o rün llonrrr:ıns.Jar 

tertt11 edecekler vr ötledrn sonra he.r• 

kes to1>1D blr halde Taksime l'ldtrl'!:. 
CumJınrlyel ibldeslne eelenl< koya

caklardır. Sehrlmlı.d~. hatla bo ıu• 
nUe ... .,n••ı elaoa.kUr. 
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mekte 1 vucut U U Saat J~.go Program, ve memleket 

;Bağdat içinde ayrıca bir de vah 1 
şi hayvanlar ıüreş mahalli mev- ı 
cuttu. En ufak vesilelerle bile re
kalbet ve müsabaka için halkı \ 
yan~ meydanlanna sevkeden ve 
bu uğurda servetini de, şairleri 
de, musik~inaslan da seferber 
eden islam aleminin bu genç ve 
mirasyedi halifesi kah aslanla
rı karşıla.ştınr, kalı kaplanları 
döğüştürür, kfilı yılanları, ak -
r<lpleri biı-ilbirlerine düşürerek 
"t>ahşi hayvaın mücadelesi.ııJ:ien 
vahşi bir zevk duy ardı. 

Bağda.t H'"1ıifesinin zeka ve mef
kı1res>ni de çok açık gösterdiği 
için on1an da nakıletmeyi faşdalı 
bulduk. 

Harun, oğlunu (Kesai) ye tes
lim ederken demiştir ki: 

sa.at a;\· arı. l '!.35 Ajans ' '<' meLroro
toJi haberlel'i. IZ.50 Turk mtizifi 
(Pi.) 13.30/ 14.00 nrnzlk (KliciB. or
keslra - ljd: Necip Aşkın). 1 - Leo
ııold: Karlsbad hatırası). 2 - BlllY 

Golvyn: Cambazlar (Fosk-trot). 3 -
Robcrl Sloh: Prater'de aiaplar lek
rar oiçek açıyor. 4 - Jac. Grit: Marş. 

5 - BrusseJmans: ]<"e1t'Jnenk sulti, 
No. 3 • Karlı manı:ara. ıs.oo Proc· 
ram. 18.05 l\Inn.leket saat ayarı, a

jans ve meteoroloji haberleri. 18.25 
Türk mü.ı:Jğ-i; Fasıl heyet!. 19.10 Ko
unşma. (Onuncu tasıırrnf ve yerli 

mallar bailası mıinasebctlyle Ulusal 
Ekonomi ve- Artbrma kuııımu. namı· 
na Maa.rtf yekill . Hasan - Ali Yüed 

tarafından). 19.25 Konuşma (Dış 

ııoııtih hadiseleri). 18.40 Türk mü
ziği: Çalanlar: Vecihe, Cevdet Çal;-

Sabah, öğle ve akşam 

Her yemekten Sonra Mutlaka günde 3 
defa dişleri nicin temizlemek laz ı mdır 

1 

Çünkü Unutmayınız ki: 
Balrnıısızlıktan 

rin bademcik, 
çiirüyen 
kızamık, 

djşJc

enflo-
enza, ve hatta zotürrieye yol aç
t>kila.-ı, iltihap yapan diş etlerile 
köklerinde mide humması, apan
dis.it, nevrasteni~ sıtına ve ron1ar
tizma yaptığı fen.nen anlaşılımş
tır. Temiz ağız ve sağlaın diş -
!er unıuıni vücut sağlığının en 
birinci şarh olmuştur. Binaena
leyh dişi ri.nizi hcrgün - ihlal 
3 defa - (Radyolin) diş maeuni
le hrçalayarak sıhlı:afoıizi garan
ti edebilirsiniz. Bu suretle mik
roplan imha ederek dişlerinizi 
korımıus olttıt5nnuz. 

Bu eğlencelere yalnız Emirül
müminin Hazretleri değil, bü-
1ün saray mensupları ve Bağdat 
halkı da iştirak eder, muzafier 
olan hayvan için şaiI !er methi -
yeler yazarlar, bestekarlar mu
siki parçalan bestelerlerdi. 

* 
la. Fa.bh·e Fersan. ıteflk Fersao. 1 - ...,. __ 
Okuyan: Sadi Hoşscs. 1 • Nihavent • peşre"'ii. ! a Udi Basan • Nihavent 

ıarkı: (Sana. bilmem kl neden. 3 • 
Ahmet - Nihavent p.rkı: (Btr busenc 

ermek ipin). f - Avni bey - Nihavent 
ıarkJ: (lssu gecede ben 7ine hicra
m düşündüm). 5 • Sel Pmar ... Hüz
zam ,arkı: (Bilmem niye sinemde .. 

kJ yan). 6 - Udi Hasan - Diiuam 
şarkı: (Aşkım uyuyorken). 7 - Sa
dettin K aynak - Biizzam ıark.: (Er-

Bütün tehlikelere karşı sıhhatınızı kot ur. 
S..bah, öğle ve akııam her yemekten sonra günde 3 defa dişleriıııizi 

frrça !ayınız. 

' ~'· . :!-'' .• ı·ı ·~· J- ,. ··~ 
- -. • ' • ' 1 "· - • .- • 

ŞİRKETİ HAYRİ YEDEN. 
Her Akşam 23,25 de Kabataşdan Osküdar'a 
ka lkan Ara ba Vapuru Bu C umartesi Akşamın 

dan itibaren st!feri ni 23,40 da yapacaktır 

İstanbul beşinci ic ra memurluğundan : 
934./ 1807 sayılı dosyada. Fn.tUı, Ca..r şamba, Beyceğiz mahallesi ve sokağın

da 60 sa~ ıh evde oturan ölü Ahmeı e~i Hatice Fidanın basbelvelaye Sara.(J.
haııebaııı G sayılı diikkinda arpacı Halls Bayrakdar zimmetindeki (2850) 
Jira. baki~ c aJacak için baczett paraya. cevrilmesiııe karar verileıı ve tama
mma 14.'1S lira de-ier konulmuş bnluna.n Şehzadeba~ı Mimarayas mahallesi 
Sepet~ilcr Zeyrek Şehzadebaşı caddesln!lc eski 6, 8 yeni 174/l~ 4, 6 No. lu ve 8 
/6 No. tajh a.rkala1"1Ddan çıkılır birer odayı ve arka oihetlnde bJr mfkdar arsası 
bulu.nan ve arsa ebnlye 68 metre mura. bbalık sahası ve Ev Uya zade Hüseyin 
ağa ve Mimar ay as - kcrlmt'sl vakfından olan saf tarafı ve arkası Mustafa. 
fırını ve kısmen 9 harita numaralı mahal Sulu l\luhtar hane ve bahçesi, ö .. 
nü yol ile l1uduUn iki dükkan, k~za Fatih . At.pazarı, Manisalı l\!ehmetpa~a 

mahallesinin Göı:lemeel sokağında kaydeu 102 ve mahallen 54/56 numaralı 

ve tanıamı 4056 Ura değerli. zemini olmentolu, arka ve cephe parmaklı ve 
cephesi camckılnlı blr bap dükkıin ve buııa muttasW zemin k:ıt sofa üzerin
de lki oda, zcnılni çimentolu cephesi kıl.ı·rtr arkası demir parmaklıkla Ye dı· 

va.rh tarasa ve ikinci katta. bir sofa. üzerinde dört oda, bjr mutfak, bir helisı 
ve sağı 102 harita. numaralı mahalı solu 235 ve arkası 104 harita numaralı 
mahal ve önü umumi yol ile ve Mustafapaşa vakfından 108 metre murabba
lık arsa.siyle {bahçrst dahil) bfr bap kirgir hane aç-ık artbrm:ıya rlka:rıl

mıştır: 

ı - ) Açık arttırmasının 19/1/940 cuma giinö saat 10·12 7e kadar da
irede lcraslyle muhammen değerlerlnln )'ilzdo 75 ini bnlduğu takdirde ihale
leri icra ,.r bulmazsa. en ook artıranlar111 teahhiltlerl baki kalmak ı:ıartiyJe 
on beş f:'llrı daha uzatılarak 3/2/94.0 cumartesi aynı vaktinde yapılarak arUır
ll!ada. f':ı çok arttll'aua ihalesi yapılaca iı. 

2 - ) Arttll'rua şaT"tnarneslnln 1/1/940 dan Jtlbaren dairede berke:sln 
cört>bilmesl tt;ln açık bolnndnJ'01acaiı. 

3 - ) ipotek sahibi a.l:ı.cakhla.rla diğer 1.13.kadarların ve irtifak hakkı 

: sahlulerlnin bu cayri menkuller üzerhı dekl haklannı ve hususiyle falı: ve 
m~afa dair oJan lddlalannı llftndan 1 tibaren 20 sün. l9lnde evrakı müsbite· 
lerly!e icra dairesine biJdirme)erl aksi takdtrde ha.klan tapa sfclllf'tiyle sabit 
olmadıkt;a. satış bedelinin paylaşm~smdan hariç kalacaklal'ı; 

<& - ) Arttınruıya iştlrik edeceklerin bu ıayri menkullerin muhammen 
deter1erlnin yüzde '1.5 nisbettndc ıııu a.keesl vermeler i veya mlln b ir ban· 
Is.adan teminat m ektubu getirmeleri ve ihale bede.linin peşin alu:tacai;ı ve faz
la. bUgt edinmek tsılyenlerln g6!11terUen dosya numaraslyle daireye gelme· 

Edebiyatın, Harunürr~t dev
rinde en parlak derecesini bul -
duğunu yaııllll$tık. Şiirin her şek 
li bu aııırda revarta idi. Şair, ih
tisasını ne şekilde olursa olsun 
l')"azıyordu.. Yeter ki memlekette 
edebi cereyan kuvvet bulsun ve 
edebiyata merak artsın.. Haru -
nürreşidin ıairlere bol ke!ieden 
atiyeler vermeai edebiyat ile meş
gul olanlara hil'atler giydirmesi 
hep bu maıksada müstenitti. 

•Ebü Nevaıı• ve •Ebii Atiye• 
•gibi şairler ı;iirin lirik, satirik 
şeltilJerini eserıerincıe yara.tııar 
ve yaşattılar. 

- Hatırmdan çıkmasın ki, 
Emirülmüminin sana ciğer pa -
resini, gözünün nurunu teslim 
ediyor. Onu cenahı şefkat ve ter
biyene al.. Sana hürmet etıniye 
mecbur eyle. Ona müşfik bir 
mürebbi ol O da sana hürmet -
.kar bir talebe olsun. Ona yalnız 
din kitaplarım değil, cihan vak
alannı, şiiri, edebiyatı, lisanın in 
cel.OOerini öğret. Vaktinden başka 
zamanlarda lüzumsuz gülmek -
ten menet. Serdarlar ve devlet 
erkanı yanına geldikıçe izaz ve 
ikrama alıştır. Faydaılı malümat 
ıiktisa:bından !başka zamadlan -
nın boş geçmesine müsaade etme. 
Her fırsatta fikrinin ıge~leme
sine çalış. Fakat onu m.ah2un e
derek zjhnjnj dağıtma. Yüz ve
ııerek te tembelliğe (alıştırma. 
Güzel! ııözle ve güzel hareketle 
aMtıkınuı düzelmesine gayret 
et. Şayet ivilikle rıfk ve müla
yemetle ydJıa gelmezse hiç çekin
meden şiddete miiracııat edbiliı>
sin (1) 

Bu sözler Harunürreşidin ay
ni zamanda nekadar kuvvetli 
ve zeki bir Emir olduğunu da is-) 
bat etmektedir. J 

zurumd;;ı. bai olmaz). 2 - Okuyan: 
Safiye Tolt&y. 1 - Şevki Bey - Hicaz 
şarkı: (Bilmiyorum bana nolda). 2 -

Yesari Asuo • Hicaz ıarkı: (B ilmem 
11lye bir bwıenl 'ok IÖriiyonıUD ). 3 -
..• - lliea.z prlu: (Datlar 11.ailar, Ti-

..••••••••••••••••••••••••••••••ı !eri liizumu ilan olunur. (22596) 

inhisarlar Umum Müdürlüğünden =-o-ev-let-·o-en-iz -yo-lla-n -U.-M-Ud-urı-ua'-un-de=--..q 'i 
Lisan da düzelmi<;ti Lehçe, o 

eski bedevilerin tecvi t!i, ağdalı 
lisanı olmaktan kurtulmuştu. 

Şiir mevzularında artık eskisi 
gibi sadece çölün esmer derili vah 
şi kızlarından, muharebeden, at
tan, deveden eser yoktu. Bütün 
bunların yerine kuvvetli bir duy
gu, kalb ile kafanın birleşmesin
den basıl olma ·bir teknik ıkaim 
olmuştu. 

Harun asrında müverrrhlere de 
mühim bir mevki aynlıruştır. Fıı 
kat bunlar eseıilerinde para hır
sı veya can korkusu ile ekseriya 
dalkavuklıık, yardakçılık vadi -
sinden aynlamıy-0rbrdı. 

ran' dailu). • - • - Ulcıı.z şarki: (A
llşim). 20.ZU Temsil: Zor nikilu. Ya
zan: MoUere. Tercüme ecleu: Merhum 
Vefik Paşa. 20.öO Konwıma (H&ftahlı: 
posla kulusn). 21.10 Mllzlk (lllyase
tlcumhur bandosu • Şef: insan K iin 
ııer). 1 • V. Steffens: Leyla (Marş). 
2 • A. Dvorak: HÜD>orcsk. 3 - R. Kor-
sakov: Polonez. 4 ... 11. Fevrlcr: A-
,K"ens suEt'inin 2 inci parçası. 5 .. Ge-
orı:es Encsco: Romen rııpsodisl, No. 
ı. 2.2.00 ~lemleket. saaı a.yarı, Ajans 

Mub. bedell % 7.5 t~mina.t Ekslllmcııin 

Cinsi Mlkdarı Lira Kl'l· Lira Knj. Şekli Saall 

Muhtelit c ins 
matbaa mürekkebi 6330 Kg. 16147 - lll33 ı;ı Kapa.la 2arf 15 
Muhtelif cins yaldız 295 Kg. 1887 50 Hl 56 Açık e.ksiltmc 15,30 

,, 21ı vernik. 250 Kg. ıf.5-5 - 34 12 AÇJk eltsUtme 16 

J - Şartname, nümune, mlkdar ve evsafını gösterlr ll:;teleri mu<>lbince 
yukarıd:!. :yazıJı üç kalem eşya hiz~lannda gösterilen ususlt('rle e-Jll\tltme

ye konnıuşt11r. 
ıı. - l\Iuhaı.nınen bedelleri, muvakkat tt-miuaOarı t""k~iltme ~aatlrri hİzaa 

laruıda. yazılıdır. 

Vakıa, meydana gelen eserler
de o kadar ince, derin samimi
yet yoktu. Fakat saray edebiya
tı Harunürreşidin müsaadesile 
müdafaalı tasvirlerden, tabas -
buskfır mevcelerden de nisbeten 
uzak kalınıştı. 

Hukuk ve .illfilıiyat ilimlerinin 
de Bağdatta mümessilleri var -
dı. Bunlar, kur'an ahktımı ile za
man icabatıru birleştirmek su -
retile yeni yeni kanunlar mey • 
dana getiriyorlar, devrin idare
sinden Bermekilerin mesaisini 
kolay l:u;tırryorlardı. 

mu-haberleri; Zira.a1, Eshaın - Tah,·U;lt, W - Eksiltme 28/12/939 ııen,embe günü Kabalaşta Le,•az.ım ,:ıe 
Kanlblyo - Nukut bor!'a..o;:ı <Fiyat). bayaat şubesindeki alLnı konıiı;l'·onu.nd:l yapılacaktır. 

Eski saffet ve samimiyetini ka.y 
beden şiir, san'at bakımından yük 
selmişti. Artık bir Arap edebiya
tı v· '·· denebilirdi. 

.Fen bilgileri her hususta ede" 
bLyatın şöhretini kıskanmıya -
cak bir kemal derecesiııe gel -
mişti. 

22.20 Serbest saat. 2~.30 l\lii:ı.ik (Baeh: . 
Dört piyano için konserto - Pi.) 22.50 
Müzik (Cazband - Pi.) 23.25/23.30 

iV - Şartname, müfredat listeleri vıe yaldız nümunf'lf!rl 
,.eçeıı şubeden parasız ahuabUir. 

her gün sözli 

V - Kapalı .zarf münakasası.na. i'}tiı'lik edecekler mUhiirlü t.eklb' mek· 

tupJarnn kanuni vesa.lkle yüzde '7 .. 'J giivenırıe paı·ası makbuzu vr.ya baoka 

temina& mektubunu ihtiva edecek kaı>alı z:..rfhırun elrsiltnıe günü ihale: saa-

i Lisan ·bahsinde de yenilikler 
olau. Arap sarf ve nahivi inkı • 
lap geçirdi. Bu yüzden Arap dil
cileri arasında şiddetli münaka
şalar bile yapıldı ve (Elbı'.ı Ubey
de) isminde bir gramerci Bağ -
dattan kru;mağa mecbur kaldı. 

!Bu hususta Harunürreşit bil
hassa tercüme eserlere kıymet ve 
ehemimyet veriyordu. 

Birçok Yunan alimlerinin, fey
losoflarmın eseıiliıri tercüme e
dildL Tercüme hususunda da Su
riyeli papazların yarı:lur>Jarı gö
rüldü. Hatta denebilir ki, Yunan 
medeniyet ve irfanının izleri A
tinadan Romaya geçmezden ev
vBl Bğdada uğramıştır. 

!.!\<kası YU) 

Yarınki program, ve kapanış. 
9465 lcc/s ııoslamızla neşredilmekte 

olan yabancı dillerde haberler &aatıe .. 

M &Şaı.da ı:österllmiftlr: 

Fransuea: 
İranca: 

Saat 13,4l'i •e :tO 15 d e 
Saa.I 13,00 n 18,45 de 

Bul 13,15 ve 19,U do 

DOKTO R 
Feyzi Ahmet Onaran 
Cildiye ve ziihreviye miitebasmı 

Pazar hariç her gün sabah tan 

, tinden bir saat e\-velinc kadar nıe:ıkür kom.iı-.yon ba<7ka11hJ"ına makbuz mu

J kabUlnde vermeleri Ji:ı::ın1dır. Diğer eks.ilt.mf'll't'e .teh.•cl'.'kler tJ.yin olun11n gün 

ve saatlerde yü.zde "1.5 güv~nme paralariylc blı-Hkt~ yukarula. adı gc(,'"r. k:o~ 

mlsyltna &'elmeleri ilin olunur. <tl 0238» 

Beyoğlu Vakıflar Zafer !erin tevalisi, ganimetle
rin, .istilaların biribirini kovala
mas! Arap ırkı içine yabancı ırk
ları da katıştırmış ve .bu yaban -
cı ırklann lisanlan, medeniyci -
leri ile beraber Bağdada hakim 
olmuştu. 

(1) Mesudi tarih: Cilt: 2. Sayfa: 
180. Tabakatiilu_!!eba - Sayfa: 42. Me
deniyeti lııliimiye tarihi: CUI: 1- Say
fa: 236. 

akşama. kadar 1 
Adres: Babıl\Ji l'ağaloğlu 

yokuşu kÖ<jec;lnd~ N o. 4.3. Tet 23891 

t\da. 
60ı 

Parsf"l 
f Pangalh 

Eski 
mahaııe~,inin Ada diiğı !-okaiınd:ı 80 

82 
84 

"l. eni 

96 
96/l an;;a 

Harun devrinde iki müilıim 
edebiyat mektebi vücut buldu. 
Buriıardan biri meşhur Jisancı
lardan cHailil• in kurduğu cBas
ra Mektebi• i<li. Diğeri de Klı.fe-

Adapazarı Asliye Hukuk Hakimliğinden 
<le cKcsai:. .nin idarsinde teessüs M. aleyh: İstanbul Tophanede Kafesli sokağında 16 No. lu evde Mus· 
etmişti. lafa oğlu İbrahim Sönmez. 

IIarunürreşit daha faz.la bu Davacı: Adapazarı Soğaıı paarmda Kör İbra.bimJer sokağuula 96 No. ıu 
•Kesai• ye itimat ettiği için oğ- evde İlyas kızı ıı:ıcer Sönmez tarafında.ıı ateyblni:ıe a.çtığı boşanma d:tva.
lu •Emİll> in terbiyesini ona swdan dola1·ı ruınıınıza yazılan d4\'etiye ve ar'luhaJ örneil gösterilen ad· 
verdi. restcn bırakıp ılttlğlnlzden ve yeriniz de- belli olmatl\ğından bahisle tebl !ğ 

Hem edip hem de kuvvetl1i ıbir edilememesinden tebligatın Uiinen y:lpdoıasına ve mahakcm("nin ele 27/12/ 
mürebbi o.Lan c.Kesai. ye oğlu - 939 çarşamba sa.a.t 10 na bır:ıkılmasına. karar verilmiş ve bo lınsnsa. dair 
nu teslim ederken Harunun söy davetiye ile arza.hal örneği nıahkeme saıonwıa nısak edilmiştir. İlin günün-
1-ed :ğ:i sözleri Jaymet itibarile bü· den itibaren dava arzuhaHne karşı on gün t:arfmda cevap verm"dfğiniz. 
tün çocuk babalarına cidden nü-1 ve o gün ve saatte mahkemede hazır boluıımadığuuz veya- lı.ı.nruıi bJr vekil 
mune olmağa liıyıktır. ı ıöndermedii'iniz takdirde mokta7J muamelei kanuniye yaptlacajı Ui.neıı teb· 

Ve bu sözler ayni zaman-da llğ olunur. (10293) 

J..IAZRETI 

MU HAM r 
Yazan: Ziya ~akir 
Vakıa is!.<imiyet, yeır&-üzünde 

mevcut olan biitün din<erin ah
kamını (Nesh) ediyordu .. Fakat 
- Putperestlerin taptıkları taş ve 
ağaç parçalanndan başka - biç 
bir dini tahkir ve tezli! etmiyor
du... Resulü Ekrem Efendimiz, 
gelmiş ve geçmiş olan (Peygam
ber) !ere karşı daima hürmetka
rane lisan kullanıyorlar .. Cena
bıhak tarafından ırönderilıniş o
lan kitaplara kıymet ve ehem
miyet veriyorlar .. Bu kitapların 
ahkamına riayet edenleri de (put 
perest müşrikler) den ayırarak 
kendilerine (ehli kitap) diyor -
Jardı. 

Esasen mevcut olan dinlerin a-ı 
rasında da büyük bir zıddiyet gö
rülmüyordu. (Hazreti Musa) nın 
şeriatı ile (Hazreti İsa) nın na-

Tefrika: 102 
siha1!Ieri de tamamile (ah!ak ve 
fazilet) e iştinat ediyordu. ibadet
lerin ve itikat teliık kilerinin ay
rılması, sadece bir şekilden ilba
retti. Bundan dolayıdır ki, Hic
reti Seniyenin akabinde (Haz
reti Muhammed) ilo Museviler 
çarçabuk anlasmışlar.. (Putpe
rest) olaır Kurey~lllierin ve bil
hassa (Mekkeliler) in mulıte -
mel tecavüzlerine kar:ıı bir itti
fak muahedenamesi a:kdetmiş -
!erdi. 
Eğer araya., ya kıpkızıl (muta

assıplar) ve yahut putperestlerin 
hesabına çalışan (Münafikler) 
.girmemiş olsalardı, hiç şiiphesiz 
.bu ittifak muahedcnamesinin ah
kfunma riayet edilecek.. Belki 
de (Ehli kitap) olıı.ıılann müşte
rek faaliyetlerile. bütün Arabis-

tana hiikim olan (Putlar salta -
natı) na hitam verilecekti. Fa
kat bilhassa münafiklerin oyna
dıkları iki yüzlü rol, iki din eh
linin (yani, cMüslümanJar. la 
•Musevi• lelin) arasına ·büyük 
bir nifak sokmuş ... Bunun neti
cesi olarak vukua ge~en hareket, 
(Yedi yüz Musevi ailesi) nin Su
riyeye tehcir edilmesi ile netice
lenmiştL 

Miislümanlar, (Müntıfikler) in 
oynadıklan iki yüzlü rolün ma
hiye'.ini öğrenmekte gecikmemiş
lerdi. Mıısevi:er ise, bu acı haki
kati, pek geç idraı.'< edebilmişler
di 

Çünkü münafikler, Musevileri 
milslünıanfar aleyhine tahrik e
derken, kendilerine her hususta 
yardım ed.-ceklerini viıad ettik
leri halde, (Beni Nazir) !erin 
mağlubiycti üzerine derhal bir 
tarafa çek.ilivermi~lerdi. 

Museviler, miinafik lerin ken
dilerini terket'ikler· ıi görür 
görmez, maruz kaldıkları fecaati 
anlamışlar .. Bir kısmı derhal di
ğer Musevi köylerine ve kale
lerine kaçm~ar .. Kaçamıyanlar 

Derununda barakası muharrer ola.ıı ve balida. ada ve numaraları bulu
nan a.rSa. !'7G2 sayılı \'akıflar kanununun 41 iincü maddesi mu<'ibince ka~ 
daslroca ıesbit edildiğJndeıı mezkUr m1ddei kanuniye: nıuclblncc bn ar.<;ada 
ıa.sarruf iddia. e-denleriD. alelusul nıahkPmcye \'•' cvk;tfa ınüra('natl<u·l (10289} 

Düzce lnhisarla!' rv.üdürlii'~iinden: 
"' 

1 - Dfu.ee İnJıi:!)arıaı· yaprak tü tün b:.ı.luın a..obarJaruıda «6642» Ura 
a82» kuruş keşif bedeli olan tamirat 10/12/939 tarihinden itib~ren on bet 
gUn müddetle a.ı;ık eksiltmeye konulmuştur. 

z _ İhale 25/12/939 iarihlne h::s:ıJüf t>de!l pl.zartrsi güuii saat 14 de 
Dü.zce lohtsarla:r müdürlüğti o<lasında, aıütc9'E'kkil koıuh.yund:ı yaıııla<·.a.ktır. 

3 _ Eksiltmeye C'irccek isteklilerin yüzde 7.JS tcmlıı:}t olan «1:!3» lira 
«2l:t kurnşu İnhisar:ar veznesine YQ.b:-ıp makbuz ~lmaları hiz.ı!l'ıdn;. 

4 _ Şartnameyi göm1ek ve istedikleri i.zaha.h almak üzere l~teklHer her 
tün aclı geçen İnhisarlar müdürliifüne nıüı·aca3t edebUlrlcr. (102,J2} 

da, Resul Ekrcmin (tehcir) em
rine itaate mecılur kalınıslardı, 

Bir az evvel de arzettiğimiz 
veçlıile, Resul Ekrem Efendimiz 
mağluplara çok büyUk müsama
ha göstermiş .. Esirlerini katlet
mek şöyle dursun .. Onlara, ıbü
tün menkul eşyalarını alıp gö
türmek J(ıtfunu bahşetmişti. 

Museviler, (Hazreti Muham
med) in ve bütün müslümanla
nn gösterdikleri bu alicenabane 
muame.Jeden çok müteesir ol
muşlar.. Münafiklerin tesvilatı
na kurban olduklannı aıı!ladık
lan için, müslümanlara en kü
çük bir infial eseri gösterme
den, yurcllarını terke mcclbur ol
muşlardı. 

Eski ve muteber kitap ve ta
rihlerin müttefikan rivayetleri
ne nazaran Museviler, Resuılü 
Ekremin gösterdiifi mUsamaJıa
dan azam1 derecede istifade et
mişlerdir. Hatta, (Medine) hal
kından olup bu tehcire iştirak 
ettirilen Museviler, evlerinin ka
pılarını ve direklerini sökerek 
bunları bile develerine vükfietip 
götürmüşlerdir. Yalnız Medineli 

Musevilerin eşyalarını nakleden· 
karvıı.ıı, 600 deveden terekküp 
etmi~tir. Bu ltıüyük karvan mu-
32zam . bir serve1 i alıp götürür
ken, sol<aklara döküilen müslü
manlar sadece seyirci kalmakla 
ik;ifa ederek hiçbir Musevinin 
malına tecırvüz etmemi;;krdir. 

Genıı sahih olan rivayetlere 
nazaran, Museviler, bir diiğüne 
veyahut eğlmıceye gider gibi en 
iyi elbiselerini giymişler .. Bütün 
altın ve incilerini boyunlarına 
takarak süslenmiş okın kadınlar 
ve çocuklar, develere, atlara, ka
tırlara binmiş oldukları ha!lde, 
büyük bir kalile haılinde Medi
ne cadde ve sokaklarından.. Bu 
mühin) ve tarihi hadiseyi sey
retmek için iki sıra dizilmiş o
lan Medine müslümanlannm a
rasındruı büyük bir sel'.besti ile 
çıkıp gitmislerdir. llfüslümlın

lar o kadar ibüyük lbir sükün ve 
itidal göstermişler ki, bu kadın 
ve çocuk kafil~lerinin yanların
da yayan giden ve hen bir ağız
dan şarkı söy liyerek def ve kü
çük davullar çalan Musevi er-

. 

ı _ idaremiz ihtiyaca için alınacak 680 ili 750 battaniye a~ık eksili

meye konulmuştur. 

ı _ Mami mikdannın mu.ham.men bedeli (4875) lln olup nıuvakkat 

teminab {SSS,63) liradır. 

3 - Eksiltme 'foııhanede Umum Müdürlük alım •atım komisyonunda 
28/K. Evvel/939 tarihine mösadlf pe~em~ günü saat 14. de yaptla.caktır. 

4 - Nömnne. şarbıame her &'İill malzeme müdürlötünde rörülcbillr. 
!i - İsteklUt'rlıı yazılı gün ve saatte 249@ sayılı kanunda. yav:ı11 vesaik~ 

le komisyona ıeJmclerL (10286) 

13 Birinci!uinun 
ÇARŞAMBA 

12 iuci ay Gün: 317 2. Teşri.n 29 İ 
lliert ı 358 Rumi: 1355 ~ 
Zilkade 2 Kasım: 36 j 
Güneş 7 .15 Akşam: 16.U 
Öğle 12.05 Yatsı: 18.20 
ikindi U.29 imsak: 

IL~ VA VAZİYETİ 

Yc11Ukôy mcteoro1Qji lst:ısyonun

dan ahuan maldmat.a. g-öre h:ıva. yor

dun Karoıdcniı.i.n şark kısımlariyJe, 

doğu, cenup değu.-,u bölgelerinde ve 

kısmen de Egı•de ltapah ve yer yer 

yafı~h. diC'er bölgelerde umumiyet.le 

eoh: bulutlu a:eçmiş, rüuirla.r biltün 

böls·clrrtlr cenubi istikameUeu, Ege 

bölgesinde kuvvetlice, diğer bölge

lerde ort.a. kuvvette, Ege denizinde 

kuV'17e0e esmiştir. 

D~ln i. tarıbuhla. hava çok bulutlu 

grı:rni!', rUıgfı.r ~ima.ti şa.rkid<.'n ı..;.~ut

yedc 1 ınc!rc hui.a esmiştir. 

Sa.ıı.t l.f ile ha.va. tazyiki 1019.0 mi

libar idi. ı;;:ı:ıınıneL en yüksek 10.9, en 

dü.şül< 5..5 ~Dt!gra.ı olarak kayctcdll

miı,:tlr. 

-·-------------
-wıunl Mtimessill ve Nec,;;riyat Dl .... 

reı..;orü; A.. Naci, Bosıld.ıp Yer: 

&n 'l'ell!ral Bıwm""I. 

kekl'.~ini, bu nümayişten lıile 
meııetmemi.şlerdi. 
Asıl dikkate şayan olan cihet 

şurasıdır ki, Musevileri teşvik 
ederek, kendi ihanetlerine kur
ban c-den (münafikıler), bu teh
cir hadisesinden sonra yalnız 
kalmışlar, Müs:ümanlar tarafın
dan ~iddetle takibata uğramış-
0.ardır. Bunlardan bir kısmı şu
raya buraya kaçmış, bazıları da 
Medinede saklanmışlardır. 

Münafiklerin böylece ortadan 
silinmesi, muhite birdenbire bir 
sükfın verdi. Harp ve kıtal faa
liyetleri de tevakkuf etti. Üç se
nedenberi bütün jıayatı gazve
lerle ve siryalerk geçmiş olan 
Resulü Ekrem Efendimiz, böyle
ce mu..fıarebe gaiJ.elerinden biraz 
bade kala.bildi. 

(HENDEK) muharebesi 

Fakat, bu sükıin ve istirahat 
devresi, yedi aydan fazla devam 
edemedi. Kureyşlilerin tahrik 
ve teşviklleri yüzünden hasıl o
lan sebeplerle gene muhtelif 
harp hadiseleri zuhur etti. 

tArkası var) . 


