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Sovyetlerin dünkü taarruzu da netice vermedi 
Milli Şef Erzurumda büyük 
sevinç tezahüratı ile karşılandı 
lnönü, Müstahkem mevki kumandanlığı karargahını, 
Belediye, Vilayet ve Umum müfettişliğini gezdi 

Erzurumlular Bayram Yapıyorlar 
Erzincan, 13 (A.A.) - Reisicumhur Milli Şef İnönü'yü ve re

fııluıtintleld zevatı hlmil bulunan hususi tren bu ııabab sHt 
4,45 te ~.., gelml• ve ima bir tevakkuftan sonra Erzuruma 

geçmiştiJ'. 

Erzurum Bayram Yapıyor 
Erzunun, 13 (A.A.) - Btltün Erzıırum balkı bugün Milli Ş&

fimiz ismet İnöntl'nün şehrimize şeref vermelerini btlytik bir 
aabırsızlılıla beklemekiedir. Şehir baştanbaşa bayraklarla ve 
muhteşem taklarla süslenmiş bulunuyor. Civar köyler ve kaza
lar halkı büyük İnönil'yü kartılamak üzere buraya gelmiş bulu
nuyorlar. Erzurum en büyük g tlnünii yaşıyor. Binlerce halk iıı

tasyon civarını ve yollarını doldurmuş bulunuvor. Valimiz Ha
tim 4can Milli Şefi vilayet bu dudunda karşahyacaktır. 

1 

Mılli Şef Erzurumda 1 
Erınırum, 13 (A.A.J - Relslcümhur ismet İnönü bn&iin saat 1 

18 da Enurııma muvasalat ve iııtasvonda reaınl makamlııır mü- '/ 
messillerile askeri mektepliler ve bütün Enurum halkı tara -
fındaıı heyecanla karşılanmıştır. Hava çok aılheldlr. MillJ Şef, 
çok neşelidir. Balk her yerde en bilyüğtlmüze coşkun muhabbet 
tezahüratı göstermektedir. 

Milli Şefin Erzurumda ilk gezileri 
Erzurum, 13 (A.A.) - Şehrimizi şereflendiren Milli Şef İsmet 

İnöntl, vilayet, müstahkem mevki kumandanlığı karargahını, be
lediye ve vAli konağını, beledi ye reisinin evini, üçüncü müfet
tişlik dairesini gezmjşlerdir. Balkın sevincine payan yoktur. Şe
hir, baştanbaşa donatılm14tır. 
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Milletler Cemiyeti ne yapmalı? Paris ve Londradaki 
Mill•tler Cemiyeti, FinlanJiyaya maddi yardım· 

la~ t•mİn •demediti tahdirıle, ıimıliy• lır.a,dar utt-

,aJıfı maılubiyetlerl• zat•n hırılmıı olan pres· 

tiji biıabiıtün lurılacak il• Milletl•T Cemiyeti •a· 

rayı, ifinıl• Jlalnııı dua eılil•n B•ynelmilel bir 

mabet halini alacaJıtır. 

Sovyet Rusya Elçileri 
Geri Çağırılacaklar 
J Milletler Cemiyetinin kararı-ı 

Kızılordu mühim zayiat 
vererek geri çekildi 

.--,ŞİMA~:.BUZ 
DENfZI 

oLoGA 
~NovooQoO 

o 
80\.0CirO 

Yazan: Abidin Daver 
Sovyet - Finlandiya davası, 

mahkemeye intikal etti. Fakat, 
l\lılleıler Cemiyeti denilen yük
sek adalet dıvanının, verdiii ka
rarları infaz edecek bir zabıta 
kuvveti yoktur; yahut da Habeş 
meselesinde İtalyaya karşı lat
bık edilen zecri tedbirler, gibi 
verdii;i cezalar, suçluyu yola ge
tırecc" şi<luet ve kudrette deJiil
dir. Hele cezalandınlmak isleni
len devlet, Sovyet Rusya gibi 
180 milyon nüfuslu ve 21 milyon 
murabba kilometrelik sonsuz a
razide, kauçuktan başka her şey
sı olan hır devlet ise, ona karşı, 
iktısadi zecri tedbirler, hiç sök -
mez. Askerlik bakımından zec
ri tcd birlere ~lince, Ualyaya 
karşı alınanııyan bu tedlurlerin 
Sovyet Rusyaya karşı, büsbütiın 
aıınamıyacağma şüphe yokıur. 
Sovyetlerin coğrafi vaziyeti, Av
rupada mevcut bugünkü harp ha
li, sevkulceyşi imkanlar ve si· 
yasi şarılar Sovyetlere karşı, 
askeri ıııecri tedbirler alınması -
na manıdır. l'oılckim, liuyük 
HaıLin Bonund~ komüni.znı.İ 
maglup etmek için, birçok dev
letlerin i~tirakile henüz zail bir 
halde bulunan Sovyetlere karşı 
açılan barp, birbir netice ver
memiştir. Halbuki o zaman, Rus
yada KızıJlara karşı harp eden 
beyazlar da vardı. Yani memle
ketin bir J..ısıın iç kuvvetleri de 
dışarıdan gelenlere yardım edi
yordu. Bugün, böyle bir vaziyet 
yoktur. 

Birliğini ittifakla Milletler Ce
ıni(yetinden çıkarmak hususun
da mutabık kalınacaktır. 

Finlandiyaya mali, İnsani Yen~İ~;:; fi;İ;;s~;;clı;;;.;~ 
~:~.~~n,ı~: .. ~~!;~,~~.ı~~~~ kabinesi birçok silih, mühim-

Taymis gazetesi, bu mesele 
hakkında, yazdığı 'bir makale
de, vaziyeti ameli ve manLıki bir 
şekilde tahlil ediyor ve diyor ki: 

•Hiç şiı.phesız Cenevre'ae, Sov
yet.er Birlıgine karşı, zecri ted
·birler tatbiki icap edip etmiye-
ceği tetkik edilecektir. Fakat 
Finlantliya>y> kwiarmıyacak o
lan zecri tedbirleri tatbik ettir
~kle Milletler Cemiyetine en 
fena bir hızıni!t yapıhnış olur. 

.İdeal, Sovyetler Birliği, Al • 
manya ve yahut diğer her han
gi ,bir memleket, M.ılletler Ce -
miyeti azasından birine taarruz 
ettiği takdirde, bu azanın hep 
birlikte, bunlara karşı, sıliıha 
sarılmağa karar vermeleridir. 

(ArkaSI 5. inci u;rfada) 
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yetle zannedildigine göre, Krem- kelini resmen takbih etmekle ve k u r u 1 d u 1 
Jin, milhim bir intiba tevlidi için, Milletler Cemiyeti azasının hep- mat ı• g"' t ı• na m et t ı• er 
Londra ve Paristeki btlytlk elçile- sini, Finlandiyaya mali ve insa-
rini geri alacaktır. ni yardımda bulunmaya ve Fin- yeni Kabinede yalnız 

Cenevre, 13 (A.A.) - Hususi landiyanın mukavemet kudre -
komite, bugün öğleden sonra, tini azaltacak mahiyette her tür- komünistler yok 
karar metnini kat'i surette tas- Jü hareketlen içlinaba davet et-

---- dik etmiştir. Bu metin, yann As- mektedir. Slok.holm, 13 (A.A.) - İsveçln ko-
Almanlar, Finlandigaya gi-

• 
den ita/yan tayyare/erinden mWllstler hariç olmak üıere butun .Bugil..-ı samblenin reyine arzedilecektir. Komitenin bu kararında, Mil-

Yalnız İsveç ve Norveç murah- letler Cemiyeti umumi kiılibi • 
haslan, karan hükuetlerinin ne, Finlandiyaya miizaheret teş-

6 SA. y (fi' A muvafakatini munzam olması kil5tı i_çin fen scryislerinin yar-
kaydı ihtirazisile tasvip ellikle- dımını temin etmesi ve bir teş-

~ugünkü harpte neti
ce nasıl elde edilebilir 

Yazan: Kemal Koçer 
a üncü sayfamızda 

Perşembeden 
Perşembeye 
Yazan: Si• 

• 
Büyük davalar 

HAmlt 

• 
Düğün gecesi 

Yazan: Nuri 

Yazan: Selimi izzet 
' ilncli uyraınızcıa 

Sporcunun gıdası 

Yazan: Sadun Galip 
ı inci uyfamızda 

r>ni söylemişlerdir. ril<i mesai yapılabilmesi ihti . 
Karar, Sovyetler Birliğinin Fin (Arka.'1 5 inci aayradaı 

Garp cephesinde mu
. - harehe şiddetlendi 
İngiliz Tayyareleri Alman üsleri 

Üzerinde uçtular 
Paris, 13 (A.A.) - Havas ajansına 

cöre, askeri vadyet şöyledir: 

Vunaı ormanı ııe Sarre arasında 

7apılan mDsademeler, ehemmiyet ba
lumından, mevzu ufak taarruzlarla, 
biJyUk keşif kolları faaUyetindcn ö

teye ceçmemlştlr. 1'"'aka& eephenln 
heyeti umumlyesindekl faaliyet bun
lardan ibare& detlldlr. 

Şafak sökünceye kadar cephenin 
heyeU umumıyednde kalabalık Al

man keşif kolları devam etmif ve bu 
faaliyet ncümJe, l\Josellln ve Nft:lı:'

ln !Şartında, Bit.ele'nhı tlmallndelıı;l 

VOSl'elerln aiaçhkh yamaçlarında 

cereyan elmi13tlr. Bu taaUyeUn neU-

cesl.nde, ulak mtisademeler oJmq
tur. Fakat, bilhassa Vamadt ormanı 
ile Sarre arasında ,ıddetH muhare
beler olmuştur. Blrka(' saat devam 
etmek üzere el bombaları teati edil
miştir. Nlhaytl, Fra.nsuı topçusunun 
ateşi altına alınan dü~man, saha ü

zerinde bir ('Ok ölü bırakarak rical 
-elml tir. Ötleye dofru saal U sula
rında Alma.ular yeniden taarruz te
tebbü. ö ı-östermltjlerse de bundan 
farkh bir netice alamamı Jardır. 

Öğleden sonra cece yarısına Jı:adar 
aynı mıntakada kt"şlf lı:olla.rı bil:rüll: 
faaJlyerlerde bulunmo lardır. 

(Arkası $ ln<'I ııa:rfada) 

fırkalar mümessillerinin bulunmakta 
olduj"u yeni kabinesi tU suretle 1.e
fekkül t!miştlr: 

Başvekil, B. Hamson, !OA>-Yal - de-
mokral. Hariciye Nazın, B. Günther, 
şimdiye kadar isveçin Oslo . ertrl JdJ. 
Adlly•, B. Ve.iman, çiflrt hrkasın-
dan. '!\filli l\lüdafaa, B. Skoeld, sos-
7al .. demokrat. Dahilly", B. Moel1er, 
ao~yal - demokrat. ~Iünakalit, B. An
derson. UbuaJlerln lideri. Maliye, B. 
Vifors, eo ,-M - demokrat. ?tlaarlf, B. 
Bacre. muhafuakir. Ziraat, D. Pt
herson Erikson, sosyal - demokrat. 

Kabinede nesaret.!lz alh nazır da
ha vardır. 

Slokholm, 13 (A.A.) - Hanssaon 
larafından teşkU edilen ytnl ••blne
yl isvoç ırazelelerlnden hiç blrW 
memnunJyeUe Jl&J1ılamamı tır. 

23 tanesini müsadere ettiler 
Helsinki, 13 ( A.A.) - Finlan

diya tebliği, düşmanın Tolvajaer
vi mıntakasında şiddetle hücu
ma geçtiğini bildirmektedir. Fin· 
landiyalılar dü mandan 5 hücum 
arabası, 4 sahra topu, 5 tank dali 
lopu, bir çok otomatik silah iğti
nam cımişlerdir. Ruslar, mühim 
zayiat vermişlerdir. 

Kızılordıınun ilk hatları ver -
dikleri mühim zayiattan sonra 
geri çek.ilmiştir. 

Tasarruf 

Helsinki, 13 (A.A.) - Finlan· 
diyalılar bugiin bu ınıntaknda 
Sovyetlere karşı mukabil taarruz 
Jarını kuvvetlendirmişlerdir. Fin. 
landiya tak•·iye kıtaatı olan ilk 
hatta ulaşmakta ve doğrudan 
doğruya harekete geçmekte ol 
malanna mukabil Sovyetler hi~ 
bir tarafta tutunamamakta 
dırlar. 

Finlandiyadan kaçan bazı kim· 
(Arlı:UJ ı inci .. 7radal 

haftası 

Eski Denizbank Maarif V~kili dün akşam ~ad-
" 1 yoda hır konferans verdı 

erkan 1 hak k 1 n da ye::::··ır!~m~:;:·> olan yoı:~:::. mı8ı:::d:ı::d:çı~· ::=::k d:~:;, 
Veni bir tahkikat 

daha açıldı 
Satie bin«sını 250 'bin faa gibi 

kıymetinden fazla bir parava 
(Arkası 5 lnd ayfacla) 

du.n Ba.şv"kll Dr. Refik Sa;pdam'ın yerU malları strıiltl"i açılmıştır. 

Balkevlnde &öyledlll nutukla ac:ı1mıt Ba ·hca şehirlerde ahı.sal ekonomi 
olan onunca tasarruf ve ye.rll malı ve arU1rma kurumunun terUp f'tmlt 
haftasının büyük tezahüratla kutlan- oldutu vitrin mlisabaka.Jarına hemtn 
mış olduiuno blldlrmf'lı:iedir. bütun mağaıı.atar t Urik qlem bu~ 

Bo muna ebetle Balkcvlnde yapı- hmmaktadır. 

lan toplantılarda hitabeler lra.d ~dll- Maari( Vekili Ba!tian Ali Yucel haf-
mlş, rünün manasını canlandıran ta muna.,ebeUyle ı\nlı:ara. radyosunda 
temsUltr verllmittlr. blr lı:onferan!i verml Ur. 



~~ ~-~- ·- - ---- ---------------

BOYOK TARiHl ROMAN : 42 tı-111111ııı :~:::~ıi··~ı;··ııı··ı,,ı .... ~ lllll'"111··~~i ... ~"]''~ .. ~~~~ ... ~ .... ~. ···~~~·ı llt ....... n ...... H .. uı.. .. t.n~~! l .. 111 .. ıtı:.~u.... ....:~LA~ ..... 1 ;!1uu GE ç AN s 
Yazın: Karayel 

Zonguldak'tan TaksimmeydanıJDiin mühim 
Sömikok gel- ve civarının müs-1 miktarda itha

Canbu1ot zade, Murat paşanın Ru- mige başladı tak bel vaziyeti!lat eşyası geldi 
meli ordusunu bozacağına emindi Sornikok'un 

M. Sami 

Paşa, daluı Deri clderek, Ahmet 
be7bı larallarlannıtl kalağın.a &'ilme
•! lçla arada arada •ıuılan ela sö7-
lem4ll: 

- EL. ~t bq Juıklıdlr. Zaleu 

Jıe7lerbq-l A..bmel - lursu;m biri
si WL Pad•hımn eteadiuıis hazret
leri de onun katllne ınahrem olarak 
ferman vermh,tir .. Bu fe.rma.n yedim
dedir. Benim 7apacai>mı, Ahmet be7 
7&ı>DUŞhr, 

- lladl, -n .. r'I ..,.ıfl ırözel
mea, hllebu Ye hal.kı ao1ar takımm .. 
dan oldota maldmumuzdu. Pa.dişa

hunıı., onun da keUeainin Vllnllması
m irade eylcmlşludl. 

Ahmet beyin laraflarlan, ve al<

rabalı.rı pqamn ba liflannd&o mem· 
nun olmUŞlardı. Murat. paşaya, Ah· 

mel be7lıı attı loJıa ..-u lı;ola7 
ırönnfitl•nll. 

Nlleklan. Ahmet 1'eyln ü:rabala
nndaa blrbe kişi bir ırila paşaa111 

otatma l'ele~k: 
- Pqam.; Ahmet bey hl11nu em

ri şer'I, n emri pad~bl:rl yerine 
l'etlrmlştlr. Cilnltii: beFlerbl!'J'I ne ka
dı KoDJ"QI laanca bailamqlardı, 

dediler. 
1\-lurat P84•· mukabele etti: 
- Devletln Ahmet be7 ba.klıtmda 

lı;5tll fll<rl 7oklur. Halta. onun mü
teı-antbf-J'e llan,ı hareket ettftl ma.
l6.mumu2d11r. MernlekeU hü.mü lda· 
re e7lemek ha!m~tannda emsalsl1. 
mahareti n.rml.$. Zaten. be7Jerbeyl 
De kadı hakkında padişahın katn 
fermam Tllrdır. B!naenaley1ıı, devlet 
Ahmet berelen bOfJlultnr, dedi.. 

Ve. aman verdi. Altnhalan paşa
JUD b1l liflan Uerln:-e clerha1 Ahmet 
beye haber TOUadılar. Set'l'erde Be• 

'ri:nç lolnde o1arak etn binlerce mal· 

,.ell7le llon7a7a reldL lıl""'l --
11110 bo:.aruna ('llttı. 

Murat paşa, Ahmel be7e sordu: 
- Seni Kon,.. ll!luhafıı:ı ta:rhıı 

edeoeftm. Ben dahi Canbalal sade
nin üzerine ,r:ldeceflm. fop ederse, 
11.e mHtdar Ue 'haaa cetebltlnln'? 

Ahmet beJ', ..._ .. lıu 1G&lbae ce
ftP .. udi: 

- Otu blm u•erle.. 
P:ı.,.; miili1Jı&za7a .ıatımoı ırlbl da

nladı. Ve, mukabele etti: 
- T.,..ı.kiir ederlla.. Ba7dl balı:a

bm, )'etti •aı.llenl t.edYlre bqla_ AJ
bh mDYattakl7eller lhaaa eyaellıı. 

<ledl. 
Ahmet bey, o tat tıenlamubn a7ak 

ipüp d&şan ~kta.fı a.m..an. J'&nmda 
bulanan Ahmel loeJin akrabalar111& 
dönerek: 

- Olu• bin ltlfl7I ""'""' eemelml
'Tf' muktf'dlr btr bfrl ben arkamda 
bcrakıp .ı~a bqı sldenem, it 
nasıl olacakf dedi. 

Ve, elJyle oadınn bpmmda bulu
nan eeUid.a ltaretlrd Yerdi. CeTiitlar, 
Ahmel be7 olatdan bel eıı adım atıp 
atına blneıeefl sll"&dı hemen üzerine 
tallanarak kellesini açurdular n çu• 
kurlara alhlar. 

Ve, bir anda da Ahmet beyin mal
yell ern.ıuu km.ı .. r~lrdUer. Ah
met. beJiD akrabaları Te taraftarlan 
U o l'ÜD kdıçtaıı ceçtl. 

İşte, Ma..rat paşa börte lııud'akir 

bir adamdı. Zaten.. bti7le yapmamış 
olsaydı. ll:atı7en Ana.dola harekihn
~ muvaffak olamtsdı. 

Murat pqa. Konya evasuu &erket
me-r.den e'"'d Adanaya musallat olan 
Cemşid! berlarel elmek liaam ı:eldl
tıae kani oldL 

Clinkil. ~t. C..nbalat adenba 
adam idi. ........, Bale~ doint ha
reket efeoek erdn_.a eaf tarafını 
tehdit edeeek nrl7etle ldL Mal:v•tln
•e oldakoa mUhfm. kaYYeUer vaT"dt. 
Paşa, bir ..-1nı -alarak Cemtll 

kuvveUerlnl bir hud'a De avladı. Ve, 
mahnlU. 

Canbulat sade Ali P- llark bha 
muntazam askerle .Balı.n.s• bo!"a-zm· 
da mevzi almışh. Murat paşan.m a-el
mesine kemali enwi7eUe intizar q

UyordL 
Canbulat a4e, Mont pqanm Ru

meli ordusunu bozacağına ve hatta, 
paşayı esir alacaiına yüzde yüs emin 
ldL 

Fakat. Uıti7ar ve laamaı Mural 
paşa. Canbulat ordusunun üzeri.ne 
1rltmedl, Yan hareketi7le ve ini o· 
larak Arslanbell boğ-azından Toros 
datlanna girdi, 

Anad0Ju7u Arabistandan a71ran 

işbu Toroo silsilesi blrııok geçillerl, 
1a1Jal:an, botaztan miiştemlldlr. 

Serdar Murat paşanm harekih co~ 
• i.nl olma.ştu. Paşa ordusunu bir ham

lede Kanık ~a71 kenaruıda bulunan 
Drama salırasuıa iııd.i.rd.L Ve, ord11-
rilı karda. 

Mmat Paşanın bu hareklh pek 
mahirane idi, Bakn.s boi!\7.ı çoll.b.D 
Canbalat o.de tarafından ltz-al ve 
tahkim edtlmftti. Dır bofaz hep met· 
risler Ye loplarla tahkim olunmuş
lu. 

Serdarın umulmadık bir ıekllde 

ceclt •ermez dafJara ve ormanlara 
trrmanank or~usuno Drama sabn .. 
11na indirip ordur:3.h konnası Cenbo
lacb şaşırth. Ve, harekeUnl. ıtlinlan
aı d•ll,llrtıL 

Serdarııı tuttufa yol Halep ~ol• 

oldufla lçha Canbulat oflıınun 1ı;u,.. 

Tetlrrt. mevsllerı. toplan ceride bJ .. 

-ta. 
İıılu naibi. aerdar Canbaladm ya

nma •t: cerlsine 4oğnı yol almışt.a. 

Canbulat, serdarı kartUtnda bek
lerken, f!mdl o. aerdan •eri ve 7ana 
dönerek ü.terine atım.ek mecburi1e
lhade ldL 

Neleklm. 67le oldn, Oldufa 7•rde 
kalamazdı. Cilnkü. p- doı!Tııea Ba
lebe cıdiyordu. Ve, Balebi a:aptede
cek. Canbulat •ade7i hariıp&e bıra

koeakk. 
Caabulat ı.ad" bu •ad7et k.a"1Sfıt· 

•a derhal ordusunu topladı. Topuna. 
liifetlnl melrlslerden çıkanlı. Paşaıım 
tiıerlne 7ürüdü. 

Hwrat paşa, C•ı!lnılat topJ:anme1. 
ya kadar metrklf'r ve menner inşa 
etti. Bunlara toplar tabye eyledl 

Şfrndl, Canbulat zade, mecburen 
ınetrtı •e 111""-ı tizf':rine t'ell7ord11. 
Jlırtllı .. 1d o, paşayı ba nrta7a dU.ö
reeel<IL 

Canbalat sa.de. M11raı paşa •UT
nllerl üzerine kırlı bin kiti ile alal
tb. Aıim blr cenlı: oldu. 

Fakat, me,hur serdarlardan Rum
eli beylerbeyUI Tiryaki Basan paş.a 

(Anadollll11d11r) Canbııladlll sol ce· 
nahı cerlslne kuvvetleriyle düşerek 

halla l'loalinl kesil. Ve, Ceııbulal ku•· 
yellerini peripn e71ed.J. 

Caııbulal kuvvelleri fUlllardı: Na
milli ofhıoun, Emir Fahrettinln dür .. 
zUert idi. Yani, AnadolulW.,.daD ,..&7-
1'1 lclL 

Canb11lal Hdenin kırlt bha ldılsha
den bepsl mahvolmuttu. Murat pa· 

tanın olalı öniıne yirmi bin kelle
den bir ebram vücuda S"etlrUdt. 

Meeruhlar ve sat olarak ele ce
tenler ,de birer blrer kesildi. Bu ınu
:ulferlyet üırine derhaı Halep ıteb

rl ve mülhakatı halkı Osmanlılar ta
rafına seçtiler, muharebeden firar e
denleri kallelmlye bqladılar. 

Ali pqa, me7clan auıharebestndea 
cananı a-iiç kurtardL Ne Klllsie, ne de 
Ralepte barınamadı. Sapa 7olbrda.n 
bir mllı;dar ...ı,eı De Anadolan 
dalcla. 

(.'\rba .... , 
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Evet Nimet b:ıla, evlen -
mek niyetinde ve kararındayım. 
Evlenmiye öyle bir karar ver -
dim ki, geceleri odamda ya!ruL 
kalınca, kapı açılacak ve tahay
yül ettiğim güler yüzlü kız içe
ri girecekmiş vehmine kapılı -
yorum. 

Nimet hala eliıııden işini bırak
tı ve S-Ordu: 

- Bu güler yüzün adı var mı?. 
Bize bu adı söyler misin ? 

Pertev güldü; 
ı - Senin muhayyilen çok da
!ıa kuvvetli Nimet hala... Çok 
ta acele edi)"Orsun ... Eğer güler 
yüzümün bir adı olsa bile, terfi
im gelmeden, Kurmay inıtihanı-
111 vermeden on11 kimsey" söyle
mem. .. Hatta o zamana kadar 
bu ad.ı keadi kendime bile &üt 

sık söylemiyeceğlm. 
- .Sırlı küp sana derler! 
Nimet bala bir müddet sessiz 

durdu, dü.şündü, sonra başını 
salladı, gene işini eline aldı. 

Selma için için: 
•Bu adı ben biliyorum!• diye . 

düşündü. 
Sonra Pertevin imtihanrna da

ha ne kadar kald.ğıru hesapla -
dı, hükmünü verdi: 

- Daha birkaç ay var ... 
Artık Pertev haftada dört beş 

defa geliyor, gece yemeklerin -
de kalıyor, ancak yatın.ağa gidi
yordu. 

Selma ile Pertev hem ahbap
lığı, hem samimıyeti artırmışlar
dı. Peki amma Pertev Melike ile 
evlen~ ııonra ııe olacaku? 

mizde 26 
tonu şehri• 

liraya satılıyor 
Zollıruldaklaa ıehrlmtze bol bol 

sömikok ırelml70 başlamıştır. Bwıa 

raimea kömür depoları fi7atıarı 

7iiksek ıuımakta devam ediyorlar. 
Buıriin Zouırııldakta tonu 15,58 ku

ruşa ıalılan söml koklar 26 liradan 
aşa.iı satılma.maktadır. 28 liraya sa
tıldığı 7erler bile yardır.. Yapılan 

tetkiklere a-öre, Zonguldaktan bnra
J"a nakliye ücreti azami olarak ton 
batına it:ı liradır, Liman işletmesi 

de 141.5 dizbarko almaktadır. Böy
lelikle blr ton kömür depolara on 
dokuz lira 98 ~uruşa mal ol:makta
dar. İhllkir harekeli 7-8 lira ~ıbı mü· 
bim bir mJl.dar u~erlnde J&pılmak
ladar. 

~~o-~~~ 

ViLAYET 

Dün yapılan top1antı 
Dün öileden sonra vlli.yf!tt.e, vaU 

Te belediye reisi Lütfi Kırd~ rf. 
:raaetlncle blr t.opla.ntı 7apılmışttr. 

Vali muavini Biıdal Karat.aban, mu
avin BaJük Nilı.1.ı. Belediye reisi mo
avlnl B.lfat ile d.iier vililyeL erkinı
nm if&irik ettiiJ bu fcffmada viJi
J'ttln cc•~elH :lşlıerl l'Ö'tden l"tt:irU· 

miş, bazı a.şter halrkandıı da Emııbet 
müdüründen izahat alınmıştır. 

IBELEDIYI! 

Eminönü meydanı biran· 
evvel tanzim edilecek 
Beled17e. Eminönü meydanını bir 

ao evvel tanzim e,mJye karar ver
mlştir. Ancak meydanın eınfındakl 

tretuY:arlarla ertadakl refüjler ti;n 
diden yaptanlaeaklu. Belon asfalt o 
larak ın,a edllcock kısma Ukbahaı·d., 
başl&naeaktır. Bu esnada gert-k meY
da.nuı aevlyesl. a-erck e 1"r:rlsl y rmi 
sautlm kada.r 7ükseUllee~Jttir. M("' 
hıl1a beraber Orojdlba.k 'Ye Şe· 

bl~h Peblevl caddeleri de :ısfalı. 

lahvlJ edilecektir. Bu son iki cadd• 
tretuvartannut lnfasına timdiden 
başlanmq balııamaktadar. 

Ücretli memurların 
maaşları 

tlereUJ beledl:ro memurlannılaıı 
mühim blr kısmmm son ıyh.k.ları hi· 
li vcrUememi$tir Bunlara ait a7hll.
laruı böyle •ecikmesl, ha.rem kanu .. 
nu.na ıôre Tazlyetlerlnln benib tes
pit edllememeıJdtr. Bıı a7uı yirmisi .. 
ne kadar bu rfbl memuTlarm tahsil 
va:ıfJeUert, barem dereceleri. hi'lmet 
miiddetlf'rl tespit. edilerek ücretleri 
Yerilecek tir. 

Yeni tiyatro binası 
Tepebaşmda. 7aptınJac&lr: olan 10fJO 

klşllik tiJ"atro:ra aJt. plin bi1m4tir. Bu 
rünlerc1e tartnameniD ha%1J'l.&nması· 

na başlanacakhr. Tiyatro binasına 

liam elacık olan demir malzeme 
belediye tarafından temin edilecek
tir. Şartna.ıne de ona •öre hazul&a· 
malı;tadar. 

DENiZ 

Ege ve t'1armarada 
fırtına var 

Mlll1llara ve En deıı.blerinde lfd-
4et.li bir oenup fırtınası başlamıştır. 

Kaİ-aclenlııin rarp laraflanııda hafif 
blr fırtına nrdır. Aksu vapuru dWl 
teehhiirle a-elm!ştir. Eg-e denizinden 
ırelaıekle olan b- yapurlar da ıre

clkmltU.. 

Selma ·bu kadarını dü.şünmek is
temiyordu. 

Nimet hala ipin ucunu hayli 
gevşetmişti. Selmanın Pertı-V!.e 
beraber çaylı dansiara g.tmı>si
ne izin veriyordu. Bazaıı iyi 1a
nıd ğı aile kızlarıyla da beraber 
gitmesine göz yumuy~rdu. 
ı3elmaı l.:az sn akşnn:cla..-,, geç 

vakte, hazan ı::ecekri gece ya
rısına kadar hiç yorubıadan ve 
fazla J:ıir zevk duymada:n dans e· 
diyordu. Hoş, on un için Perl ev
den başka birisile dans etmek 
bıç te zevk değildi. 

Kendisini dansa kaldıran genç 1 
ler de, onu tekrar tekrar davet 
ediyorlardı amma, sırf nezaket 
icabı davet ediyorlardı. Yoksa 
bütün kızlara kıy aseıı Selma so
ğuk, çok agır dans edıyordu. Doğ 
rusunu isterseniz, kızların ekse
nyetı Selmadan güze-idi, oynak
tı, şen ve şuhtular. 

,Selma Perteve gülerek: 
- Ben derdi, edeb:yat tarihle

rine geçen ağır başlı mevzular
danım! 

Perlev de giilerdi ve ı;evinir
di: 

Vali Lutfi Kırdar 
dün projeler üzerin

de tetkikler yaph 
Vali ve Belediye reisi Lüıtl Kırdar 

dün Beledbe lmar müdürhi.iüne a-i
derek Beledi:re imar mü.dıiriı Hüsnü. 
Fen he7ett mödü.rü Nuri, Harita ıu
besl müdürü Galip. Fen mü"i=ıvır.ı. İb
rahim ve Prostıa beraber, yakında 

7ıkılması ihale ediJecek olan Tak

sim kışlasınm 7eri.nde ve eb'afmda 
yaptı:ılacak binalar etra.fı;~da, ıet. 

iliklerde bulun.muştur. llazırlanan 

plılna göre Taksım bahoesinin bittlil 
noklndan itibaren Ayaspaşada elek
trik ida.rcsiue ait binaya kadar kış

l&nuı Ayaspaşa ve Tramva7 caddele· 
ri üzerindeki cephesluln 10 metre 
der.n.liiindt olan s:ıha.la.r, buradaki 
Rm.umi sUle uyıun inşa.ats tabsi3 e
dilmek ü:ere Em13k b.ıuk::ısı emrine 
Yerilecektlr. Belediye bu 10 meln 
d~rın,~~indeki sahada y.ıpıJaeAk ın

patın umumi stile aykırı di..ıo,t::ceiinl 

sö;ı önünde tutarak belcfllycye alt 
&abalarda yapılacak inşaatla beraber 

.:ra.pıloıasını düşünmektedir. Bu lt~

barl a k 1-'lla. a.rsa.sı iı;ıerlnde ya pılaeak 
ola.n Ucaret ıa1"a.yı, matbuat. kului>ü. 
inşa edilecektir. Şrhir kulübü, ut.el 

ve ı,ebir ıazlnosuna la.hsls e-dllecelı 

,-erlerden fazla k"J.acak olan arsalar 
iizermP belediye Eml3.k bankası ta
rafından miillt.erek bln.a.lar yapbnl
malfını dWtünınf'ktedir. Dünkü içti
mada bu nokta üzertnde tetkikler p .. 
pılmış, banka ile belediye 1arar111-
da.n tahsis edilecek serma7e Ue vü

cuda relceek blnalann aidlyetln şek
li ve bunlar-.:la11 temin edilecek te
meUuun Jaıksiml lı:OttUfulmqtnr, PJ.i

na z-öre bu sahada. aralarmda bah
çe de olmak üzer.- b~ apart1man ve 
ma~eaddlt taraslJ dbkkıinlar inşa e
dilecekti ... Matbuat kulübü, ttcarei 
aara71. serırt binası, tehir kulübü sa .. 

hanın a d:.a taralmda, Mete caddesi 
ö• rinde lıışa edllecekllr. Şimdiki 

panoramaya C'iden yol üzerinde, kl.S

men Mete caddesine, kısmen de Tak
sim bahçesine bakan kö,e özerlrıde 

de blr otel lnu. edilecektir. Bu otel
den hem Taksim bahcestne, hem d~ 

lJete cad:tleaine 91kt1abllecektlr. Bu 
nevileri tespit edllmt, bulunan blJ"!a· 
lar belecll1'e laralmdan lap edile
cektir. 

,·-======~ 

1 
SORUYORUZ! 

lstanbulun en pis 
sokağı 

İstanbulun en kalab·'ık ye
ri Kapalıçarşı ile l e •diye me
zat idaresinin kapısıd2r. Bn · 
kapıdan her gün yerli ve ya
bancı binlerce kişi işler. 

İstanbulun en pis yeri de 
Çarşıkı;_ !Si ille mı,zut idaresi 
kapısınm bulunduğu sokaktır. 

Her gün öğleden S<>nra bir 
ile iki arasınd8 büWn çöpler 
bu sokafın kalıi.rımıarı kcna
rı)'.ıu yığılır ve mezat idaresi 
ile Kapahçar~ıya g;,~cek o
lanlar çöplükten ge<erler. 

Acaba bu sokağı tem~ -
mek çok mu güçtür? Bu işlek 
yolun kaldırım kenarlanna dö_. 
kükın çöpleri kaldımıak im
kanıız mıdır? Diye 

Soruyoruz! 

'-========~ 
- Hayır Selma, uzaktan tak

dir efil.en hayra·n kılınan nadi
<le bir m:izeliksin ... Maamaf.h ili
rlıf edelim ki, can sıkıcısın da ... 
Çünkü dikkat ediyorum, konuş
tui(un, dans ettiğin gençlerle hiç, 
amma hiç alakadar olmuyorsun .. 
O lıl.kayt gülümseyişin nihayet 
onlar için hakaret telakki edil -
miye başlıyor ... Bütün erkekle
ri hakir ,görüyor gibisin Semi. .. 

- Hayır, herkese hakir bak
ınam suiniyetle veya is'.iye isti
ye yaptığım ·bir şey deği!, tabii 
halim, seni temin ederim ki, 
gülümserken mahcubiyetım -
den gülümsüyorum. Hem bulun
duğum yerlerde erkeklerden lü
zumunci.<ın fazla iltıfa.t gonneK- ' 
ten hoşlanın.yorum, bilakis sı
kı.ıyorum... Nimet ha.anıla, e
niş.cmle, seninle konuşurken ak
luna b.rçok şey geliyor, söyli -
yecek pek çok şey buluyorum; 
amma e rafımı saran onlara ne 
söyliyeyim istiyorsun? Ne söyli
yebilirim? ... Onları tanımıyo -
rum, söyledik:eri de ber.i ala -
kadar etmiyor ... Ben daima ve 
daima. vah§i kalacağım. 

Amerika ve lngiltereye 

tutün ihrac edildi 
Diin isv09 bandıralı Barlland, A

merikan bandıralı Eku.miner, B.o-
1Danya bandıralı Becel Karo! Ye i
laylan ba.nd.ıralı Fe.nlçya vapurlariy• 
le müblm mikclarıla ltlı:llil Of7&!111 

g-elmlşt.lr. Hillı&ss& çlri, radyo, listllt 
eşya, elektrik. telefon, elektrik leva ... 
zunı, babk yait. kiiıt. ınmp:ıra Ç&J"

hı, kim,yevl eşya, madeni 1•i'l maki· 
ne ve aksamı, röntgen. sinema ve 

• fotoğraf tilml, otomobil aksanu. pa-
muk mensuca&. kahve, pamuk ve J'ÜD 

lııliği, ~bun, içki, esans, tpek men .. 
su<'at ve senüıoJi colr faz'ladır. 

Diier taraftan dün İnı-iltere vıe A
merlkaya tütün, Mısıra Sablep, Fl
llstine Elma, ke!!lta.ne, İtaly~:v• t'lltl· 

S2m, kitre Te Ma-O&rlıılana ela deri 
gönderilmlşUr. 

M ARiF 

Maarif n ~ ]Jrü Anka· 
rçya gitti 

1'-taarlr Müdürü Te'VfJk Knt, İstan
bulun maari'f ~le1"l hakJtmda l\l:ıarif 

VekaJetıne ~ahat vermek üzere düa· 
k.ü trenle Anka.ra.7a clAnlştir. 

L 1 MAlJ 

Liman amelesinin 
vaıiyeti 

Devle& llmanlan iş1etmesf 1mnım. 

müdür muavınJ Hamit sa:racoğlu An
karaya gitmtşttr. hlüna.kale Vekile .. 
tiyle ldarenJn bazı illeri ve linıan a· 
meJeslnlo va:tbet.i elralında. temaslar 
7apa.caktır. 

~~---o<>--

GÜMRÜ'{ 

Memur imtihanı yarın 
yapılacak 

Yarın saat 14 de rtlmriilrd~-re me
ınur aJmak üzere yapılacak müsaba· 
ka lmtih:ınuaa l'lrmck ls&.iyeb &rta ve 
lL~e mezunu ccıı~lerin adedi ilU 1ü· 
&İ.l ceçmiştlr. 

' 
ADLI Y:= 

7 ev soymuş 
ErüP Ye civanndakJ baz.ı e.-lere: 

•- Kiralık oda arQ' orum bemşl
ret;Jttm!.• 

İlıı.de!ilyle girip bu lllll'etle 1 ev 
soymı:ya muvaffak ol&n Melek ismin
de bir kadın 7akalanaralıı. müddei u
mwniliğe teılim uJunmuştur. 

l\;.a:wu.u kadın bu cü.riimlerinJ ia· 
mamiyle reddetmekte ve polisl.e da

yak :redığini ısrarla so7lemektedir. 

l\lüddel umumilik bu iddia üzerin .. 
de de icap eden t&hklkal.a başl&mıf
lır. 

Birer sene hapse mah
kum oldu1ar 

Kadılr:ö71inde evlerinin icra mem•

ru tarafından iabHyesi SJrasmd.a 

türklupi "'-hi!ir eUlkleri iddiasl:rl• 

agır ceuya. verilen Hrlstola. Aı1e

mls ve l.ıeoıtlkt lsimlerlnde üç kız. 

kardeşlıı di.tn birer ıeue hapislerine 

ve ' a7 da. Em.niyeti umuml7e uaa
reU aJ.tmcb bulunmalarına karar Te• 

rllmqUr. 

Ancak lnoılanlan llrisiola hasla

laaarak tevkifhanede ölmüştür. 

Pert~ başını sallıyordu: 
- Sen da.rna ve dalına oldu -

ğun gibi kal 3emi ... Seni seven• 
ler için hiç değişme. 

İki sefer Nimet halanın ah -
bapları Selmayı evlendirmiye 
k.a.ktılar. Fakat altın hala çıkan 
kısmttleri begenınedi. Fikri so
rulan Selma da: 

- Ne onu is erim ne de öteki
ni decii, bırakınız daha gençligı
me doyayım. Ev1ei"ı>em :bile aa
ha geç, çok daha sonra ev lenı -
rim. 

ilerde evlenmesi mevzuu bah
solduğu zaman: 

- Herhalde aşık olup evle -
ll<"Cek değiLm derdi; varacağım 
koca iyi yürekli, dunnuş otur
muş, ağır baı;lı. benden aşk bek
lemiyecek ·bir erkek olmal.dır. 

Taliayyül ettiği bu erkek be ~ 
nüz \El::>e.lür etmem~ti. Onu ka
lın bir sis tabakası arkasından 
görür gibi oluyor, fakat tam leş
hıs kovamıyordu. 

Ancak bu adam birdenbire 
karşısına çıksa ve: 

- Haydi evlenelim! 
Diyecek ol.sa, şiddetle redde-

Müstehcen meselesi 
~ ve sa7dıjım arl<aOaşım 

Sadri Erlem cVaklb ruelealndekl 
siihuıa.ada müstıe:Lcen meselesi.ne le· 
mas ederek diyor ki: «Bb.de köküne 
kadar ptüreu modern blr sanal an
anes:I 7oktn.r. Daha ,.-t.rml sene evvel 
resme bMkmak a-llnah, herkell kll'· 

nu.k •evap 11&71lırdı .• ııo:vıe bir bsva 
leindıım SlJ'nlaıı bhler bir taratian e
aer yapar ve bir taraftan eserleri 
hudullandırırkea bu halalara diişü

:ronız.a 

Muhterem dostumun bu sözlerini 
cerhetmiye lm.ki.n yok tur; Sadrlnln 
,.erden cöie kadar hakkı vardır. u .. 
eak bö7le bir havayı ömürlerinde te

neffüs etmemq olan milletler de ba
zı bazı. aynı hataya dü.ş01üşlerdlr. 

Filvaki eslellnnaam binlsl Ruskl
sıln noktai na.aanru bütün san'at i, .. 

lemi kabul elmlşUr, fakat esletlzma 
C('miyette t'Ok kere aksülamel yap. 
maktadtr. San'at san'at iı;lndlr, ss.n'
at k;tUe içindir, sa.n'at şunun için, 

Bir dolandırıcı 
tevl<:if edildi 

Kendi-:ine gazeteci 
süsü veren adanı 
Polis dün bir ıahte razet.eclyi ya· 

kalıyar:ak mi.ıddci wnwniliie leslim 

ıc.lmi~tlr. 

bu da-ıı.ıord Ford tesmiye olunan 
n:markah genç.. turbt olarak 

bula gelmlşlir. 
isıan- 1 

lrendisi burada):l matbu.1aTdan bi-
rinde cBeyı!elmilel l'•ıetecUer cemi
yeti Da:ıimarka, ve Kopenhaz- muba .. 
b· ri» cünılelerinf ta...,ıyan bir kart di 
vi:zit iabe~Urerek isıanbulda bazı 
kJm5elerl ba mn-hum. ceınbe.te b:r• 
detmek babanesfJ'le ytrrcişer ve otu-

1 

~ Ura dola.ociırmıştu !.. ' 
suıt.uahmet birinci ıulb Ce2:& mah

kemesine sevkolnnao suçlu dün mab· 
1 

kemede a,tl~ıt ve bu işi ('ok muzlar 
kalarak yapbtanı söyUye:ıek: 

_ Aç ka1mqtım. PMnsızbit orta• 
dan kaldırmak ve. l'ider.nek 19ln nJ .. 
hayet kendl kendune bu ça.re7' bu
labUdlm.• demiştir. 

Mahkeme, bu Jtlraftan sonn Ala .. 
te ı:aselecb'i tevkil elilllşllr. 

POLICJ 

Bir eroin şebekesi 
yakalandı 

Emniyet müdürlütü. kıçakeıhk ... 
b~i ınemurları dlin blr eroin tebe· 
kesi rne)'da.ıı• elkarmışlardır: 

Unkapanında bahri1eli a.amıyle 

maruf olan Salimin idaresinde bulu· 
nan bu şebeke mensuplarından Haltı 
otlu Durmut ve ke11disi de 1akalan .. 
nuşlardır. Ayrıca Tahtakalede Ke)· 
Cemal namiyle tanınmış olan blr e
roin satıcası da ele 1"eçirHm1'Ur. 

Başına merdiven düştü 
ve öldü 

Ca,ialoflunda eturan 58 :r .. mda 
Ba~n lsıninde bir İzmlrU seyyar sa
tıcı. dUn sabah lşine riderlten evlerl-
11in sofasındaki köşede bulunan bir 
büyücek dıvar merdiveni kazaen 
başına dU.,üp ölümüne .sebep ol.bıq-

ıur. 

Yangı!'\ çıktı 
Fatihle MaJ'ta çarşasında 38 numa.

rad:a çalışmakta olan l\lnstafa ismin

de birbıill .abacı dükk:Wnda dün ver. 

nik kul11>11 alete devrilerek 7IUllrlD 

pkmqlar. 
Atet u ııoura lıtal:re tararmdaa 

hemen söndilrülmü.flür. 

deceiii de m uh ak kaktı. 
~kın hakiki çehresini gör -

müş, maddi tesir.ine şah;t olmuş
tu, ondan sonra sev~iiti, seve
miyeceği bir adama varmak ona 
ıtiran geliyordu. Eş dost del.a -
Ietile, para pazarhğı ile hazırla
nacak bir izdivacı aklı almıyor
du. Mesela halasının ·beğendiği, 
bir dostun tavsiye ettıği ·bir ada
ma, şu veya bu meziyeü var diye 
varmak düşüncesi onu isya.na 
sevkediyordu. 

Fakat Pertevden başkasuu da 
seveıniy<eceğinı bildiğı için, iz
divaçtan bahsediidıği zaman, 
kendisinden aı;k beklemiyecek bi
rıne varacağını söy ıüyordu. 

Biribirlerini iyice tanımadan 
birıbirlerini sevmeden evlenen
ler, çok geçmeden başkalarına 
aşık oluyorlar, koca bir tarafta, 
kad.n bir tarafta gönül eğlendı
riyordu. 

Bu gibilerin asıl ha tası, sev -
meden ev .enmekle idL N;ks;z iz· 
divaç manasız ·bir rabıtadan baş· 
Jı.a bir şey değildi. 

[Arkası var] 

an'al bunun içindir dedltlmhı za
ınan m.a.şerl abli.il örselenmiJ'or, fa

bl esl.eti.mıa li7le bır hadde Yanyor 
ki bu seler maşeri vicdanın sesini 
duyu7oruı:: San 'at hayasıalık içln do
tlldir! 

Sadri El'lemln deditl ~lbl cMU.. 
telıcen meselesini halletmek l9ln ev ... 
yeli eserin ıan'at eseri olmadığım 

bpa.t etmek oııdan sonra onun rayrt ... 
ahliki vasdlannı orla:ra. koymak t.
cap eder.> 

Ana.k buna 1apmak ook riio ola
cak ki, her de"rirde ve her 7erde b• 
işi halefler J"apmq: Zola De Flober 
bunun gii:zel bir mlsalldlr. Aneak 
pir lan ltfşpenf Uç a7 haplstf"n kur ... 
tanm.adtlıJan ıfbl Vlelc1e"ln «DoJT&a 

Gray• eserini de incllt.erede el'u 
tabebnemektedlrler. 

Anlaşdıyor ki esteUzmanm Jrovvd 
ve kudretine railnen müstehcenin. 
ölçüsünü bulmak kabil olmuyor. 

SELAMİ İZZET SEDES 

Liman memur. 
ları ölüm sandığı 

Talimatnameyi Ve
kalet tastik edecek 
Devlet Liman İşleri Umum Mtl

•ürlüj-ii mem11rlan arasında bir ~ö

lüm sandJ.i1• kwmı1a karar vermif
tir. Bu hususta hazırlanan bli'lla, ... 

name Münakale vekaleti taralmdan. 
lasdlk edildilılen aoııra derb:.I faall-
7eıe ceçilecektlr. 

Talimatnameye ıüre. idare1e l'lrell 

bir memur daha il~ l'ÜD ölecek olsa 
bUe ailesi efradına 500 liradan aşa.

il olmamak üzere ve kati mlkdan 
bucünJerde tayln edllet'ek olan mik
dar nispelinde nakdi yardım 7apala
cakttr. 
~lemurlar sandıia ttlı: olanl birer 

Ura vereceklerdir. BUDda.n sonra da 
her ay 25 ter lrDrtt$ toplanacaklar. 
Ba arada her memun1n ldare7e teT
dl eder"'tı bJreT kapah zarfı olacak ... 
&ır. Memurlar. bunun lclnde, para .. 
lannıo kime vertJmestnl hti7orla.Ha 
a talısın rıesmlııl k.07aeaklar Ye lml&-
1.ıJ'acaklardır. 

---o-
3,5 sene yatacak 

Terkos rölündekl bir çlflllkle beli;. 

el bulunan Bimit isminde bir adam. 
cevb. koparmak isU7en Oüseytn a• 

dmda birini eifle ile .... ed•rok ,. •• 
raJamış ve dün atır ceza mahkeme· 
sindr 3.5 sene aiır haslple 38 Ura 
muhalu•me masrafm1 ödem.be nıab, ... 

kiam olmuştur. 

----<>--
/ :s mir Haberleri 

Yerli mallar ve iktısat 
haftası 

İzmir. 13 (A.A.l - Dün halken 
Alonunda Ulusal Ekonomi ve Arttır· 

ma hafla.si mönuebeUyle bir tören 

J'ilPı1mıştır. Töttne vali Etem A.7 .. 
kut riJ'aset etmiş •e bir nutuk sö1• 

!emiştir. B11n11 laklbeu de Ulu.sal E

konomJ. ve Arttırma kurumu İsınlr 

•ubesl ceııel aıekret.ert. Ticaret lisesi 

müdürü haftanm ehemmi7etl hak· 

kında h1tablerde bulunmıqlardır. B1l 

akşam da halkevlade iı bankası is
mir ıabesl müdürü tarafından bir 

konferans yerilecelı.llr. 

Bergama zelzelesi 
famır, 13 (A.A.) - Enelkl ırüıa 

BeıTamada Yuku balan 1:e!1.ele hat .. 

kında vtl3.7ete relen mütemmim ma· 

lfmıata cöre Bere-amanın Pınar ki· 

7ÜDde bir ev kısmen )'alulm.lf. Narh .. 

ca kiJ'ündt: bir ev tamamen oölı:müt

W. Niilua a.ylatı 7oktur. 

İhtikar y.ıpan ınağaza 
kapandı 

fzmlr, u (A.A.) - Vilayet ihtikar 

ko~onu lhllkir ;raptıj'ı iddia edi

len müf5$e'Se)ere karş-ı takibat.& de

vam etmektedir. Blr müessesenin lh· 

Ukir 7•Ptıtı sabit oldutundan ba 

müesse1eDln oıı bq ırün kapahlma

mıa karar verilmlfUr. Ka.ra.r derhal 

tatbDl olwunuştıır. 

---<>--

Gerede Parti kongresi 
Gerede, 13 ( A .. ll.) - Cumhuriyet 

_Halk partisi Gerede ka"Za kongresi 

dün toplanmıştır. Kongre.de partiola 

bölge mü.fctUşi ele bulu.nma~ta. idL 

Dilekler üzerinde reçen müzake

relerde kaymakam ve diier alikalı 

memurların verdlklerl izahat dtnlen ... 

mi~ ve J"enl idare heyeti seçimi J'&

pılarak daphrken koncre. bllyükle• 

rımı .. derin una leaalıiinlınela ba

ımımqıur. 
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Pazarllksız satış kanununun tatbiki 1 _:~~:;;:~:~. 
hakkında dün mecliste izahat verildi ::~;~;=~~:=ak!rk~~:~F=: 

- Benimkioin, üsı üste tam elli 

Dahiliye ve Ticaret 
vekillerinin Mecliste 

verdikleri izahat 
Ankara, 13 (A.A.) - Büyük Millet Meclisi boıgün Şemsettin 

Giinallay'ın Başkanlığında toplanmış ve bu toplantıda pazarlıkla 
satış mecburiyetine mütedair kanunun tatbik sureti bak.kında Ali 
Rana Tarhan tarafından verilen sual takririne Dahiliye ve Ticaret 
Vekilleri cevap vermişlerdir. Celsenin açılışını müteakip okunmuş 
olan takrir su sualleri ihtiva ediyordu: 

1 - 1 Eylfil 1938 tarihinde meriyete girmiş olan pazarlıksız sa· 
tış ıııecburıJctine dair kanun, şimdiye kadar nerelerde ve hangi mad. 
deler iizcrinde tatbik edilmiştir? 

2 - Bu kanunun yedinci maddesi mucibince, belediyeler ve Ti· 
caret Vekaleti tarafından nerelerde ve ne kadar memur tavzif edil· 
ıniştir?. 

J - Bu kanunun hükihnlerini 
taıbık ile tavzif edilmiş olan me· 
murların piyasa işlerinde ihtisas 
lan kaii derecede mıdır? 

4. - Bu kan unun tahmil ettlil va-
zif eleri ıfa edenler, tetkiklerini ne 
gibi vesikalar ve kayıtlar üzerinde 
yapmaktadırlar, ve ilıticaca salih ma.
llll!lJ.ı. l.ıuJmakla. mi.ışkuJa.ta uiruyor

lar mı? 
ı;. - Bu kanunun tatbiki yüzün .. 

den pahalılık vücuda geldifi doiru 
mudur? Oo,ğ"ru ise, önüne geçilmek i
çin ne gibi tedbirler aluımıştır? 

Rasih Kaplan «Antalya:t - Doi
rudur, ben şahidim. 

6. - Bu kanunun tatbikinden şiın• 
diye kadar ne neticeler alınmıştır? 

TakTi.rln okwıması üzerine Dahili· 
ye vekili Faik Öztrak ve Ticaret ve• 
klH Nazmi Tovcuoğlu sual takrfrl
ne cevaben gen~ izahatta buhınmwı
lardır. 

Bu Jzalıatı müteakip takrir sahibi 
şunları söylen..iştlr: 

«- l\'luhtercm DabUiye ,.e Ticaret 
Vekillerinin, lütfettlkler• tevapıar· 

dan dolayı arzı teşekkür edel'iın.. 
l\lulıterem Vekillerin iı:ıhları ile 

de pazarhk,,ı;ız satış kanunundaki za
yıf noktalar tamamiyle tebarüı; et
nıi!j oluyor. Bu zayıf n0Ltal.1ra kar
şı muhterem 'l.'ical'et vekili esa.sh tl"ıf· 

kilfıla ve kanwıda tadilit icrasına 

!Uzum görüyorlar. Bunları derhal nl
ein teklif etmediklerinJ de izah etti
ler. Bu işi dolayısiyle hal!edet;ek bir 
13.yihanın )oteclise takdim :edi.lmek ü
zere oJduğunu beyan buyuruyoı•lar. 

Şu halde yakında, takdimini hu\iJ .. 
metin de arzu ettiğini söyledikleri bu 
layüıayı beklemek lii.zıın geliyct. O 
zaıoana kadar bugünkü mevzuatla 
yani pazarlıksız satış kanununun bu 
günkü hükiinıleriyle ve bugünkü lm
kinla alınacak tedbirlerden de büyük 
bir fa3'·dıı ummanın doğru olmadılı

nı da muhlel'em vekilin ifadelerin· 
den anlamış bulunuyoruz. 

Ali Riinil. Taı·haııuı bu beyanatın-
dan sonra ruznameye ~eçllnrlştlr: 

Meclis heyeti umumiyeye celmlş 
bulunan ve Sıva.s ~ Erzurum hat&ınm 
Uzunahmetıer istasyonuna kadar u
:r:atı,masnııı. ait lıiyihayı tercihan ye 

müstarelen müzakeresi yolunda Na· 
rıa Vekili tarafından yapılan teklif 
üzerine mezkUr kanunun müzakere
si kahul olunmuştur. 

Sovyet-Ja
pon ticaret 
müzakeresi 

Tokyo, 13 (A.A.) - Hariciye ne .. 
zarcti namına söz söylemiye salihi
yettar olan bir zat, Japonya ile Sov
yet.ler arasında bir ticaret itilafı ak

dJ Jı;in Moskovada ve 15 kinwıusa· 
nide müzakerelere girişileceğiıü söy
lemiştir. 1\-Iu.maileyh, nazari olarak 
Amerikan malları yerine Rus malla
rının ikamesi mümkün olduiunu, fa
kat Tokyo hükümetinin Birleşik A
merika ile lyJ ticaret münasebetleri 
tesisi maksadiyle mesai sarfetmekte 
bulunduğunu ve japon - amerlk&n ti
caret itlla.tnamesl tecdU edilmese bile 
bunun iki memleket arasındaki her 
türlü ticari münasebetlerin iukııaı 

malıasrnı taıammun elmiyeceiinl be
yan etmiştir. 

--0-

Macaristanın yeni 
Helsinki sefiri 

Budapeşte, 13 (A.A.) - Şlmdlye 

kadar Hariciye kültür şubesi direk
törü olan Baron Louis ViUanl, Ma.
caristanın Delsinkl elçiıiiine tayin , .. 
dilmiştir. Vlllani süratle yeni vazi
fesine gidecek ve halen elci olan B. 
Törce Helsbıktden ayrılacaktır. 

İtalyanın Libyadaki 
kuvvetleri 

Roma, 13 (A.A.) - İtalyanm de· 
nlz aşın kıtaatı müfettişi Mareşal de 
Bono, Libya umumi valisi hava ma
reşalı Balbo ile blrllkte buı-ün Garp 
Trabulusuna varmıştır. Ltbyadaki kı· 
taatı tefti~ edecektir. 

Bir kimya fabrikası 
yandı 

Londra, 13 (A.A.) - Bugün Mit
chan'da bir kimya mamulitı fabrika· 
sında bir yangın ı;:ıkmıştar. Fabrika, 
tamamJyle harap olmuştur. 

Cianonun 
beyanatı 
İtalya Hariciye Nazırı Cu
martesi gün ü konuıacalı 

Roma, 13 (A.A.) - D.N.B. Bari-

' 

ciye nazırı Kont Ciano'nuu cumar
tesi sabahı saat dokuzda faşist ve 
korporatif mecliste büyük bir nutuk 
söyliyerek İtalyanın ılış siyasetini ı .. 
zah edeceji ö,jrenllnılştlr. 

Bremen Almanyaya 
vardı 

Berlln, 13 (A.A.) - Almanlann 
Bre.men adındaki trausaUantiği, fran
sız - lnglllz tarassudundan kurtula. .. 
rak bir alman limanına vasıl obnut
tur. Bremen. elll bir bin yedl yüz o
tuz ton hacminde olup yirmi yedi 
buçuk mil süratindedir. 

ispanya - Portekiz 
ticaret anlaşması 

MadrU, 13 (A.A.) - İspanya De 
Portekiz arasında uzun ınüzakereler
den sonra sah günü Lizbonda yeni 
bir Ucaret anlaşması imza edilmJştlr. 

İsviçre meclisleri 
Beı'ne, 13 (A.A.) - İki meclis bu

gün Federal asamble- halinde topla
narak federal konseyi intihap ede· 
cektir. 

Belçikada gizli bir 
radyo merkezi 

beş makarası var. Hem de ne sağlam, 
ne temiz, ne ince makara! 

- Benimki on, on beş gün var k.i 
altmışı geçti, yetmişe yaklaştı! 

- Ben dün .sabah evde saydım, 

tam yetmiş bCJi buldu. Fakat bu .rl
dişle çok sürmez sekseni de bulur! 

- Sekseni zor bulur ya. onu geo 
sen! Seksen makara. bugün flncancı
ninkilerde bile yolr:! 

- Kim demiş onu sana! Fincan
cnıın.k.ilerde bugün seksen beş, dok.
san makara bile var! 

- Salihattininkller nastl? 
- Yetmiş, seksen. doksan arası! 
- l\lakara, makara azizim, dayı 

Zafiride .. 
- Kaçı buJ uyor? 
- Yüzü geçiyor, Hem de ne kuv-

vetU, ne uzun makara! 

Bir yandan ~azetemi okuyor, bir 
yandan da bu makara ~erakbJarma 
kulak misafiri. olurken, t~imdeıı mu
hakkak diyordum bu adamlar ya bi
rer terzi, yahut köşe, bucak1an ma
kara tophyarak, 11eris1 için, ulaktan 
lhtlkira hazırlanan yeni harp zen .. 
glnl taslaklan ... 

Bir aralık garsona usulca sordum: 
- Bu adamlar tenıi midir? 
Garson dudakJarmı büktü: 
-Yooo! 
- Şu halde ne makarasındaıı bah-

sediyorlar böyleT 
- Bunlar rueşbıır filorya merak

lı.landır. Kuşlarmın, hto durmadan, 
bir solukta kaı;ar makara. çektikleri
ni anlatıyorlar. 

OSMAN CEMAL KAYGJLI. 

Hüviyeti nıeçhul as
keri bir balon 

Brüsel, 13 (A.A.J - Bir ecnebi 
askeri balon, Spa. yakınında bir evin 
damına çarpmış ve leinde lnfilik vu .. 
k11a. gelerek yere düşmüştür. Balo· 
nun h üviyetinl· tayine medar olacak 

Brüksel, 13 (A.A.) - Adli zabıta, 
hududa yakın bir mahalde ve BeJoi
ka Ardennes'lerinde bir şehirde b.lr 
evde neşriyat yapmakta olan bir giz .. 

U radyo meydana çıkarmıştır. 

Ruzvelt yıne Reisi
olac.:ık mı? 

• vesaik, söyJenlldJflne •öre. meçhul 
bir şahıs tarafından ortadan kaldı

rılmış olduğundan balonun hüviyeti
ni tayin etmek lmkinı kalmamış ri
bldlr. 

cumhur 
Nevyork, 13 (A.A.) - Dün buraya 

gelmiş olan Amerikanın Brüksel se .. 
firi, matbuat mümessillerine beya
natta bulunarak bugünkü vaziyet 
karşısında. RooseveU'in tekrar intihap 
edilmesine müzaharet cdeeeiini SÖY• 

leınlştır. 

KÖMÜR 

BUHRANI 

Anlıyamadıiımız müşkW ve 
çet.in davalardan biri de kömür• 
dür. Kime ras& celsenk: 

- Eve kömür bulaml,J'oru.z .. 
Yahut da: 

- Blıı müşkülitla kömür bola• 
bildik .. 

Diyor. Kömür Türk.iyede ıtı• 

kar. Kara ve deniz yolları ac>ık
tır, madenler işlemektedir. Ne 
diye kömür yoktur? .. 

İşte, bu anlaşılamaz! 

700 
---O

Alman memle
ketine döndü 

Riı-a. 13 (A.A.) - l\Jemleketlerine 
iade edilmekte olan 100 ,\Jmanı ha
nıil bulunan Brakke vapuru, StettJne 
müteveccihen yola çıkmıştır. 

• 
NİCİN KARAYA 

VURMUŞ 

Dumlupınar vapuru karaya O• 

turmuş. Bir ıa7ete havadisi ve
rirken: 

- tioüııcü kaptan meter rota.
yı bilmJyormuşt.. 

Diyor. Buna karşı insanın eli. 

llnden ve beyninin parhetmeslne 
mahal kalmadan sadece ııu cüm
le rıJuyor: 

- Eh, aşk.olsun! .. 

VAPURSUZLUK 

ZARAR VERİYORMUŞ 

Günün mevzııları : 

Bugünkü harpte neti
ce nasıl elde edilebilir 

Geçen zaman İngiltere ve F ran
sanın lehine çalışmaktadır 

Yazan,: Emekli General Ke"!.al Koçer 
Bu asra kadar harplerde kat'i ne

ti(le, adedi tefevvük, kum.anda ve ma
nevra kabiliyeti ateş kuvvetlle ah
nabilirdi. 1\lübareze me1damoda ilk 
çarpışma, muvattakıyete doiru cö-

türen işlek bir yol açardı. 
NaJ>Olyon, bütün zaferlerinde hu 

esasları önceden temin etmlşU. 66 da 

1\loltke ordusu tevcih ettiil ilk dar
belerle Vlyaııa yolunu açmıştı. 

70 - 71 seferinde de kuvvetli Al
man ordusu yüksek hareket ve ma
nevra. kabiliyeti sayesinde ilk muvaf
fak darbelerle Parls kapılarına. ula!J· 

n:uş ve su1b şartlarını dikte ettirmişti 

Büyük Harpte yıiınaiwı yapmakta. 
takaddüm eden Kayzer orduları, C"e

niş bir cephe ile sevkulceyş bir iha
taya. tevessül etmiş ve sai kanadile 

Parisl tehdit etmeie başlamıştı. Fran
sız münferit hudüt kaleleri. vaziyete 
doğrudan doğruya müdahale edeme
mişlerdi. 

·vatanperver Fransız ordusu l\.laru
da.ki cansiparane def ve tard hare
ketleriyle miitearrızı geriye atmış \1e 

bundan sonra mev'll harbi başlamışb. 
Bu harpten alınan büyük ders, 

«hututu munfasıla• yerine deliksiz bir 

müstahkem mıntaka ne sınırın ka .. 
patılması usulüdür: Mevzi harbi, 
harp müddetini dört yıl uza.tmıştı. 

Topraktan kuvvet almak lstiyen bir 
ordunun, bi~ müddet kaldığı darül
harekıih, teknik bütün kuvvet ve va .. 
sıtalarına baş vurarak, geçilemez bir 
surette tahkim edebileceğini büyük 
harp öğretmişti. Majlno, uzun yıl

lan» ve milyarların vüeud verdiği blr 
scddlr, ki bugün de takviye edilmek
te ve bu müdafaa manzumeleri hin
terlanda doğru derlnleşUrilmekte

dir. 

kişi isabet edecek mlkdarda büyük 
olduj'unu öfrenm.iştim. 

Zafer, ta.arruzdadır. Yerinde say
mak, ileri doğru hareket ifade ede-
mez. Kara. yolları kapalıdır. De· 

nlıle.rde bir tarafın kahir lıir kuvve
ti vardır ve bu kuvvet hedefsizdir. 

O halde: hazırhklar1n sonunu bek
liyeceğiz. Hava silih1arında takad

düm eden tarafın hinterlanda vura

cağı kahir darbelerle neticeyi alaca· 
ima inanıyoruz. 

Dört başı mamftr muJuısun ordu
larda sinir kuvveti, muvaffakıyetin 

zamjuldir. Evet, buhranJı zaman-

larda lıiikim olan, bir milletin ordu

sudlll', fakat iktisadi buhran, ruh 

üzerinde de makQs tesirler göster· 
mek istidadındadır. 

Zaman, menfaatler lehine 
yor. İktisadi vaziyeti bozuk bir mem

leket ha1km1 uzlln intizar \~e mahru

miyet devresi yıpratır ve onun ma

neviyatını da sarsar. Büyük Ha-rbin 
ilk yıllarında yapılan mukabil taa.r

nızların faydasızlıimı hatta. yurdun 
desteğini teşkil eden genç ve teknik 

unsurların heder oJmasına sebep teş· 
kil ettiğini İngiliz kumandanların

dan daha önce Loid Corc ortaya koy
muştu. 

Şimdiki vaziyet d• Büyük Harp
tekinin aynidir. Yalnız ablukaya ü

mid raptedilmiyecefi tabiidir. Harp
ten az zararla çıkmak, fırsat hedef .. 

lerl beklemek bir kaidedir. Cihanın 

kaynaklanndan istifade eden menfa
atlerin zamanla havalarda kat'i bir 

bikimiyet elde edecekleri şüphesiz

dir. Havadan tevcih edilecek darbe

lerin mahrumiyetler altında ezilen-
ler üzeriııdekJ tesiri 
cakhr: 

öldürücü ola-

İ1'te r:afere götüren yol! .• 

SAYFA - 3 

. . 

Dış Politil<a . ' 

Almanya, Sovyetl:!r. 
Finler ve devletler 
SovyeUerin Finlandiyaya hücum

ları, İngiltere ve Fransanın Almanya 
ile harp halinde bulunmalarına, ev-

i vcldeu Fin mülki tam:ımiyetinl ve 
istikl3.1ini garanti etmiş olmadıkla

;ından, Sov-yetlerle bu yüzden haı·be 
girj<"?mek mecburiyetleri ahdi ve hu· 
kuki esaslara g·öre bulunmamasıua. 

rağmen, yeni ve mühim bir nıesele
nln, bir vaziyetin husulü.ne sebep 
oldu. İnııiltere, Fransa, Birleşik .. o\.
merika, İtah .. ıd;.ın başka, İsveç, Nor
veç, Dauimarka, ~lçika gibi kii('ük 
ve bitaraf büktimetıerden tay)·are, 
silih, para, gönüllü göndcrUmck su
retiyle Finlandiya milli hükümetiııe 

ve kuvvetlerine yarduo t"dil.mesJ. ko· 
münizm idaresini, sistemini temsil e
den Sovyet. hüklımeti aleyhine de
mokrat, faşist, umumi tabirle kapita
list hükümetlerin müttehit tarzda 
harekete reçmelerl eereyanmı ran· 
landll"Dll'.:ltı.r. 

1\oDJ1eUer Cemiyetinin toplantın_ 
Sovyeiler veya komüniz.m aleyhlne 
Croisade yani bir nevi ehli salip har
bi açılması bususu11ds senelerdenbe
ri mevcut düşünceleri, istekleri can
landırdL Tam bu smalarda inıUtere 
ve Fransa gazetelerinden bazılarının, 
Almanyanın Cenevreye rönderdiit 
30 kadar l'&zet.ecl vasıtasiyJe, bıtaraf
lar dcliletlyle, bazı şartların kabulü 
suretiyle muhasımlariyle solh yap

ması hususunda sondajlarda bulun
dui'u haber veriliyor. Almanya.ya at
fedilen bu gibi tema1üller, istekler' 
doiru mudur? Kati hükümler ver
mek, tefsirlerde bulunabilmek için 
radyo, gazete, diler vasıtalarla Al• 
manyadan verllecet cevapları, müta
leaları, düşünceleri beklemek daha 
ınuvafıkhr, baslretkilrane harekettir. 

Bununla beraber, şimdiden !JU e
saslan kaydedebilirl1! 

Geçen eylülde harp başlamadan eT
velki aylarda, senelerde nazı Abnan
yaya bu ıibl tekliflerfn yapı1madıfl 
söyleneınez. Kapitalist sistemi tem· 
sll eden na1J Almanya ile, bu siste
min temeli olan İngiltere, Fransa de
mokrat idaresi ve demokrasisi ara
smda doldurulması imktinı buluna-
m1yan menafi :ııddiyetlerl, müsade
melerl, mevcuttu. Mezkür ihtilifla
rm, ucurumJarın ka.pahlması zor· 
luldarı buırün dahi vardır. 

HAMİT NURİ IRMAK 

Büyii.k Harpte sU:ih, tahkimata l'•
lebe etmişti. Buı-üıı de 41,5 santi
metrelik obüsler yapıJdıtını öfrent
yoru'li. Bu çapın, tahrip kudretini 
arttırdığında şüphe yoktur. Ancak 
l\lajino ve west vali, fennin bu inklşa· 

tını 1rözde bu1undurmak şarLlyle, tah

kimat slstem1erlnl ve pl&nlannı ha
zırlamlfttr. Yeri belJi olmıyan bir 
ouraf (auvrare) in nokta (tahrip) a
teşlerine imkiin vermlyecefl de meç
hul değildir. 

Kahve fiatlarında 
ihtikar yapılıyor ! 

Her lkl taraf da yıfmatın1 yapma
ya vakit bulmuş olmakla beraber, bu 

kaJeJeri atlıyarak kn.t'i netice vere
bilecek bir meydan muharebesine ıl
rişemlyecek bir duruımdadırlar. Ne 

adedi tefevvuk, ne sU!ilı tesiri. ateı 
kesafeti, kumanda ve manevra kabi
liyeti burada rol oynıyamaz. 

Büyük Harple müstahkem mınta
kalarda bir kac saat veya bir kac 
rUnlülı topçu ateşleriyle aeılan breş

lerden geçilerek 7armalar yapıldıfuıı 
biliyoruz. Alman ordwunun Şark 

cephesindeki yarmaları bu ateşlere 

day&Dl)'ordu. Garple mewU bir .rlr· 
me, O(;tertme veya delme mümkün 

olnıoştu. Harp lolnde yapılan tah
kimat dahi bir yannayı muhal bJr 
vaziyete ı-etirnılştL Burilnkil müs

t11obkem cephelerJ yarmak ioln azim 
telefalı &öze alabiluek bir ordu ta-

Petrol kumpanyaları fiatlarını arttırmak isti
yorlar, Manifatura fiatlarının tenzili dün tat
bika başlandı, hariçten fazla mal gelecek 

Kahve fiyatlarında da lbttkir ya• 
pıldıiı tespit eclllmiştir. Bre•llya 
kahve ,1rketlnden mal alan bir çok 
tüccarlar bu mallan çok yüksek fi
yatlarla ıabnıya başlamtŞlardır. Bu 
.rlbllerln şiddetle cezala.ndınlıruı.sı 
kararlaşmıştır. Difer taraftan mem .. 
leketlnılzde ihtiyaca kil.fi mal bulun· 

duju ve yakında mühim partiler ıe· 
leoetı anlaşılmıştır. iııtllir yaplıl<
ları tespit edilen tüccarlara bundan 
sonra mat verllmesi menedilecek.tir. 

Manifatura 
Jclt.i 

cıya•ı lızcrin

tcn~ildt 

Sakmam ziyaret ebniş1erdlr. Yakın· 
da mühim mlkdarda petrol, mazot 
ve motorin l'eleceti ve buhranın ö
nüne ıecllecefi haber verilmekte
dir. Kıunpanyalann dünya piJ"asala· 
nndaki 1üksekllie göre Türkl1edekl 
fiyatlara da zam yıpdması hak.km
dalıl tekllflert tetkik edilmektedir, 

Bir İtalyan gemisi 
karaya oturdu 

--0- iş ŞAKA 
Limanlanmtza ecnebi vapur • 

lar111m az celmesJ fhracatımıq. 

zarar veriJ"ormııt.. Şimdi Türk 
ıllepleri ile sevkiyat yapmak dtl· 
şilnülüyorınw;. İyi, bas ~ 
vaktiyle: 

~ savvur edemiyoruz. 

Manifatura eşyası üz.erindeki ten .. 
.Ult dün sabahlan itibaren tatbik& 
b°'Jaıımlfltr. Fakat bnnun ımııı sör· 

nılyeceii ve yakmda. hariçten cele
eek malların yüksek fiyata satılacak
ları söylenmektedir. Mıuılfaturaeılar 
dünya plJ'a.sasının yüzde 30 yüksel· 

dilini bildirmektedirler. Şlmdt ten
zllitla satılacak mallor esklden ıet
mlş olaıılardır. 

Baslla, U (A.A.) - «Korslkao Bir 
İtalyan balıkçı reınlsl Sardenya'daa 
Llvourne'a Pdeı-Jr:en havanın fenah
tı dolayıalyle Bastla'ya utraınak la· 
temlşse de ta:ralılılara oturmııttur. 

Mörettebalmdım üç kbıl kurtanlDUf, 
blrul telef olmoştur. . ~merikada, Ja- Alman vapuru. 

pon ve Alman!nubirSovyetde
nıalına boykot nizaltısı batırmış 
;\;cvl'ork, 13 (A.A.) - Müiearrıza 

kur~ı poykot cemiyeti Rus eiyasnn 
bo.~kot elmi.re karar vermiştir. 

l~u e••nıiyet Japon ve alman eşya .. 
sın;~ k:ır~J da boykotaj yapmak i(lln 

miis!chlikler arasında propaganda. 
yapırı;.tklad1r. Diğer taraftan bu sa
bahki gazell"lerin mali muharrirleri 
İııgilız - Fran~ız hazine anlaşmala.

rıuı n1ü~ait hir şekilde tefsir ediyor .. 

lar. 
"e'•york Hccald Tl'il.ıwıe gazetesi, 

İngilte~e ve Fransa arasındaki para 
vP e~nnomi i ... beraberliğinin derece
sı hat'ıılen sonra daha geniş ınikyasta 
bazı ~r-ylerc aziınet noktası teşkU e
drc{"ji kanaat.indedir. 

Temerküz kampına 
ia vet edilen mülteciler 

Cernauli, 13 (A.A.) - «Reuter» 
Doğu Galicy:uun Sovyet.ler tarafm
dan işgali sırasmdj.\ ordudan ka9mış 
olan ve hepsi de Rus olan iki yüksek 
rütbeli ve üç küçük rütbeli zabitle 
ı1eklz çavuş Romanya. nıakı:ımah ta· 
rafından Romanya.dan ayrılmıya ve• 
7ayahut Romanya temerküz kamp ... 
larından birinde k;ı.lmıya davet edil· 
mişlerdir. 

Bern. 13 (A.A.) - Neue Zürcher 
Zeıitunı'uıı Stokholm muhabiri, yaııı
Yor: Bothnie körfezinde Bolbeim a
duıdaki alman vapurunu batıran t.h
lelbahlrln bir Sovyet tabtelbahlri ol
duh Stokholnıde teyld edilmektedir. 
Vapuru batırmak için on beş top en .. 
dahtı ıazım celmlştlr. 

Bu taarruz. Sovyetıerln Finlandiya 
sahl11erinl abluka ettikleri tarihten• 
beri Rus tahteJbahlrleri tarafından 
bitaraf bir gemiye kaı-!'lı :vapılan ilk 
taarruzdur. 

Portekiz Başvekili 
Van Zeland'la görüştü 

Ll.ıbon, 13 (A.A.) - Başvekil A
lcnde Salazar tayyare ile Amerl.ka
dan gelen B. van Zeeland ile l'Öl'Üf· 
müştür. Bu cörüşmedeu sonra B. van 
zeelıuıd Brüksel'e hareket ehnlştir. 

Almanyada 17 kişi 
öldü 

Berlin, 13 (A.A.) - «D.N.B.• Ba
gen ile Vetler Rucher arasında iki 
yolcu treni oarpışmıştır. Son malu
mata ~öre, 17 kiıi ölmüş ve 14 ü &• 

hr olmak üzere 31 kişi yaralanmıt· 

tır. 

MEVZUU DEGİL 

ihtıkar muhakkak. sı. buııa 
lblikar ... deınlyebillrslniz. Fakal, 
makaradan .iiue:re ipliic kadar 
bütün stoklarm yavaş yavaş pi· 
yasadan Jı:aldırtldıiı ve her şe;rla 
fiyaUna zammedlldiğ'I muhak· 
lı.&ktır. 

Halkın celirlnde bir fark :rol<• 
tur.. Giderinde de olmamak te• 
rektir. Blrkao menfaat düşkünil 
para. kazanacak ve servet yapa
cak •• diye eUml'li ve kalemlmiııl 
bağlayıp oturamayız. 

- Bir makarayı yirmi bq l<u• 
ruşa alıyoruz. Batta, bulamıye• 
rus... diyenlere karşı, 

- Amma yaptın ha! .• 
Diyecek vozt:retıe detllh. Mü. 

cadeleye şiddetle başlamanın sı .. 
rası geJmlş ve ç;;ıtınutır! 

BİLMElV 

Londra kaynaklarından veri
len haberlere göre Sovyet pi .. 
lotlan fazlaca para mukabillnd• 
taJ"JarelerlnJ Finlere satıyorlar• 
mq. 

Ben bu habere inanmadım. i
nanmadım JUDma, olur mu, otarr 
İnsanoilu, ne umuhnadık şe,.. 
lerle karşılaşmı:ror kif! 

- Ticaret fUosu, ticaret fiJo• 
sut. .• 

Diye yırtındıitmıs vakii bir u 
önce ıremUerl ısmarlayıp mem
lekete retıreutlmll yerde belki 
bq seııe yalım tetkikat ile meıı
gul olduk ve nihayet ••lirle ,..,.. 
tirle de Etriisk tlplııl bııldıık! 

İYİ Ki 

YAPILllllŞ 

Galiba, İzmit katıl fabrlbaı 

kurulurken Se"eü Fönuncu AJı .. 
met İhsan: 

- Kilıt fabril<aswdan daha 
mühim lbtb"aotarımız var •• Önoe 
OJilan düşünelbn .. 
Demiş. Şimdi piyasada birinci 

hamur kıiiıdw kilosu GO kW'U.f 
ve yok .. Gazetelerin de İzmit ki
tıdı ile ne halde çıldıtı rörülil· 
yor. Bütiln Ulnaya, en 171 mü
rekkep kullanılmasına raimea 
iyi baskı temin edUemiyer, ban 
sütunlar bip okunamıyor. 

Ya bir de İzmit fabrika
sını yapmamqı olsaymışız hafi .. 
mis ne olacakmq!. 

Mutlaka duman •• olurduk! 
A, ŞEKİi' 

Bu lmkinsızltk karşuıında abluka· 
ya bliTük ebeınınlyel verildi. Ab
luka, mahsur bir memlekette tesi

rini ,-ös.letebillr. Almanyan10 ikmil 
yollan tamamlyle kapatılııut de,tll
dlr. Abluka çenberlnln kapatılma

sı da mümkün görülmüyor. Alman 
ihncatma. karşı alınan tedbirler, ik

tisadi darbeler sa1ılablllr. 
Dl.ter taraftan, Almaıılann, Brl-

tanya11 maylnle teerld etmek için soa 

gilnlerde tatbik etlikleri usul, fikir

leri bir müddet loln tatmin edebilir. İn 

gUlli donanması denizlerde hikim 01 .. 
dukça Britanyanın hayat damarlan 

ta.aruzdan masun kalacaktır. Korsan
hk 1•e marn teşebbüsleri biraz üıil-

cüdür, fakat sonsuz 
dlr. 

ve seıneresla-

Ötedenberl bu sütunlarda lıavalar
da kat'i blr hiklmlyet temin edecek 

tarafın nllıai zaferi elde edeceiinl is· 
bat& çalıştık. BliTük Harple mühim 

rol oynıyan pım, tank'ın, topçu sl
liilımın, şimdi çelik kaleler içindeki

lere kartı tesiri yok ıibidir. Denile
bilir, ki cephede, emin sılan aklarda
ki muharipler 1rerldekllere nlsbel· 

le çok daha asU:de ve ateşlerden ma .. 
sundurlal'. Cephenin üç aylık zayiat 

tls~sı, orada bir bal'q baytaı yaşandı .. 
ğını «österlyor. İki yd önce, Banuver· 

de dlnleditim bir konferansta, ,e
hirlerde seyrüseferin verdlrdltl tele-
falın, Alınan1aom her qatma. bir 

Dlier taraftan itatyadan manita.• 
tura eşyası alınabilmesi içlıı hüki· 
metlnıiz ita!J"aya llıl milyon kilo pa
muk ihracın& müsaade etmqtir. 

Sovyet Rusya manifatura ihracını 

menetmlt bulunmaktadır. 

Tlcare~ veltileti Amerikadan de
mir ve inşaat malzemesi geilrllmesl 
için Merkez bankasının tüccarlara 
akreditif aıımasına karar vermiştir .. 
TüccarJann Amerlkaya yapacaklan 
siparişlerin bedellerlııl Merkez ban
kası pewln olarak ödlyecek, tüooarıar 
ise ancak mallar ırümrüklere .-eldik

ten sonra paralan bankaya yatıra

oaklardır. Yalnız lüccarlar slparlt 
verdikleri zaman Takas Umltet ş1r ... 
ketine mallar aiimriiklere l'eldlft za• 
ma.n çekeceklerine d:lıir 1.eınluat 
mektubu vereceklerdir. Bu Wiulün A· 
merlkadan l'etlrilecek dlfer madde· 
tere de tatbiki için tetklkler yapıt .. 
maktadır. Bö::rlelllde Amerlkada.n ih· 
tıyacnnu olan biitlln mallar kolay. 
lıkla getlrileblleeektlr. 

Pct.Tol kumpanyaları 
dirchtörleri toplanJı 

Petrol kumpanyaları müdürleri 
diiıı mmlflk& ticaret müdürü A"111 

Alman yadaki işsizler 
Berlin, 13 (A.A.) - Son resmi 11-

btlsttkler. bütün Almanya'da l'etıe.U 

teşrlnlsanf ayınm otu:ıunda 1%6 bbt 
lpla bulundu,tuno ı-östermelıledlr. 

Geoen sene aynı tarihte lşohlerln 

mlkdarı, '10 bin idi. 

Berlinde bir kitap 
neşredildi 

Berlln, 13 (A.A.) - Diln akşam, 
tlmdikl harbe ıetaddüm eden ven .. 
1U gösteren cliplomatlk ve siyasi ve• 
slka muhtevi bir kllap nqredll· 

mlştlr. Bu kitapta bundan başka foa 
Ribbentropan bir mukaddimesi var. 
dır. 

Litvanyadaki 
mülteciler 

Kaunas, 13 (A.A.) - LltvanJ'ada
kl Polonya ve Flıılandl7alı mülleel
ler, atır bir yük teşkil etmektedir " 

hükümel, bunların bir kısmını kabııl 

etmeleri ioln Sovyet Rıısya ile, İl-
veç, Danimarka, Norveç '\"e Amerl· 

kaya müracaat edecektir. 

4 tayyareci öldü 
Londra, 13 (A.A.) - Bir inılllıı 

askeri tayyaresi bua1in Sout.hamp. 

tonda bir baraj balonuna carpmışt1r. 

Dört kişi ölmüştür. 



SAYFA-« 

• 
gecesı 

Nakleden : Selami luet 
- Camın kancıiım sakın lişiime?. 

Bak ellerin l>us rll>I, pardöslinü de 
,riymemlşsln.- tçerı rlrellm mi artık? 

- HQır, l>lru ilaha duralım ... Bu 
,..,. öyle «ii>el ki.. Etrafımızda. 

her şey cüze!- Göky ii2ü. den1zt kı
yılar,_ SW yanımda hissettikçe Ö)'le 
mes'udum kL ~. yarm her za
man, öJüneeye kadar yanımda ola.
eaksm.-

- Evet canım; ıartdc cirellm, ıe
ce serinll7or .. 

Koluyle llansmm belinden kup& 
almıı, onu apaydınlık oıete doj'ru, sü .. 
rilkJüyordu .. Halde ~abna.n ~azın 

Afrika. ~Uerillden esen havası, geee
Dln t!rannı arlbnyorda. 

Otele ı-irdller; odaJal"Jna. ~hlar. 
Arlık yalıua, bq 1'q& katınışlımlı. 

- Kaneıltm, CUUID karıcıiım! .. 
Kansını öptü, kadın koeasının 

ipüşöne muJl:abc.le etmedi, kocası 

l'Öz.lerini a~iı zaman kansının ıöz .. 
leri7le rasraştı. K.anSlllln o andakl 
7iiz lfMleslDi hl9 rirmemişıl. 
Kadın koraslmD ~ladıbnı fark 

eıu, sevimli blr lriilGetik yapb. O sı

rada aJılma ltlr lfel' geldiilnl IÖJle

clJ, hayır bayır, rhemmf:yetsiz. bir şey 
d~ÜJUnüştö_ Yemek umanı da yak
laşıyor deill mi?... Gitmffi, •il!len
mes.I Jüundı ••. ... 

Yemek zamanına daha. çok vakit 
nrdı; giyinme ·ine de bip baeel yok
tu. Falıa• l>lr ~ey söylemedi. Ku
,Jolanm kenarına. otul'dU, ayakta du
ran kansına bakt:L ~mda. ppka 
7okto, küotik masanın östUncle be-
71.z rlillcr soluyorda, kansınm yüı&i 
balkon k&plS'.lDa dolruyda, beyaz 

bir l'ül llad&r •ıuiocll. Mini ıahıi bir 
kıza bvırlyordu, o kadar sattı. 

Fakat bft.tün bunlan kanc;-ma söy
lemek istemedi. 

Öyleyse şlnodlll)< AUatıo ısmarladık. 

Aşaitda bir kokl•Yl içrcek, llarısııu 

bekliyeeektl 
- Sen rahat rahat Nin; aeel«' t>t

me1 aceleJ'e )tiz.um yok, öniinıiizde 

bütün bir hayat var1 Öyle d.-ğ:il mi 

eanım karıcığım!. 

- Öyle ... 
Dış.an cıktı, kapıyı kavadı . sonra 

ceri dönmek, kansına kendisini Df' 
kadar eolr. sevdliinJ sö;ylemek arıu

ıuna kapddı: Sen htr rün l'Ü%elsin, 
senin emsalin yok! demtk için yandı. 
• Am.ma geriye dönmecll, ağır a,ltr 
merdivenleri indi .. 

• •• Otelin barında. oturınll!j, öntind'-
ki bo,,alan kokteyl kadehine bakı-

7ordu. Be•lemek en bü7ilk z.e-vkU, 
cünkü beklemek onun k.ellmesioln 
başla.ncıeıydı ... Beş on ıün .sonra i~
ianbula ineceklerdi. Aparhna.nları

na yerleşe~eklerdi. Ondan sonra. bü
iün bir k19 guece.lllerdi.. TeJua.r 
dllşündü. s.,vııen birini b<klemeğe, 

cönüJ de sevilene karf>ı beslenen şef
llaü kuvvo!Wıdlrmektir, İnsan ne 
kadar çoi. sevdjğlni beklt"Plt.en daha 
iyi aalı;vort. 

Sabırlı olma.k 
meri)ıettlr. yalnız. ona 
de-rs olmuşu ... 

Gece warıSt... ;ı1':ılak odal:ırmda. 
deniz üstündeki lrilı;ük balkonda 7aa 
yana. duruyorlar. Hava, akşam kad,ar 
serin deiil, blra.z daha lhnmtş~ .. 
Hyır karısı yomtmamışb, yorıwı 

delildi. Ada öyle sakhı, öyle &ikin
di ld ... Kar,ı sahUlerde ışık kalma
mıştı. Her taraf derin bir U)'IUıya 
d•lm13U, yalnız SuadlyenJn pırıltı

ları vardL .. 
Kocastna sordu: 
- Bayatından memnunsun deiil 

mi? .. 
Cevap vermedi, elini karısının ko-

111 :ıltmd.,. ıröisüne attı.., Xınıılda

madan durduJa.r .• Aşk en büyük za
ferdir .. 

Biıibirlerine sokuldular, eünkü i
hlslnin de aklından aynf şey c~mJii-
tı ... 

- Cawm ... 

Kocası biraz daha sokuldu., kansı 
mll'lfdandı: 

- Yer yüünde bir tek diletlm 
"Va.r ... Bana bir te-11 şey vadet f~yo
ro.m. 

- İst~diğini elite be.ndeu kuıc•
cıtun. 

Karısı tallı tatlı gülümsüyordu: 
- Bir daha blribirimlzden aynJ

mı:yaJım... Aynlıiın bir kere aeısını 

çektik, artık aynlmıy•lım... Benden 
ayrıtnuyacairna söz ver ... 

Candan bir öpfuJ bu vaadi mühür
ledi. 

Fotoğraf ı ah lillerl I' 
Bize fotoğrafınızı gönderiniz 
kim olduğuııuıu söyliyalinı 
KESKİ:-; BAŞ 

( Eskişehir ) -

Kendlııe güvenir. 

Ze:ki ve enerjik 

bir tlp. A7.inıki.r
dır. SOzünden ko-
1:.ı.J kolay dön
mez. Arkadaşla

rı ara.sınıh. iyi 
kalpliltji ile ta
nınm.ısbr. Dik· 
kail kunetlidlr. 

;\IEH;>IET TEV! J>•iK ADALI (İs
! tanbul) - Azim
kilr bir tip. Kat1 
kararlıdır. Ku,·
veUl bir werJin 
maliktir. ller ~e 
sonuna k a d a. r 
muvatfıık oloııya. 

uğra..,-ı-r. Arka-
daşlıfına gtiı:-e

CE."\IAL UZEL 
< Şl!jli) - Dik
katli bir tip. Gö
rü!'tü kuvvetliclir. 
Karar vermeden 
evvel ~ok dtişö-

11ür. Fakat ka
ra.rlarmdıın cerl 
dönmez. İntb:a
ma. eht'mmtyet 
verir. 

Etrafına baktı, (iftler biribirlerJne 
urılm1.Şlar dans etliyor1ardı. 0('clrdi

ii bomboş ü:ç R.Denin karanlık, sıkı
cı aünleri rözttrloin O.nüne {eldi. Bü-

ı nUir. VerdiAi söz
tüo erce oturup bir kaç a.hbapJa iç- . den xeri dönmı?z. 
mek. sonra, a,ynltk vakti CE'lln('~. klm-

1
ı 

•esiı: mahzun kalmak ... 
Üç sene 90k ir.tıra.p çekmis. bekıi:r

him bütün acılarını tatnush. t~ (' sır-

ne bedbaht olmuştu ve ... 
KırlSI röründü. Evli bir kadın 

değil, sanki bir ırenıı kızdı. Xolluı 

bembeyaz, elleri penbeydi... Kalk
mak, kuısuım boynuna sarılmak ls
l<di, fakal sadeoe ellnl tuttu, dudak
larma. l'Ötürdü.. 

SADRETTL'I 

ELÇİOGLU (İs

tanbul) - i ş i 
dır. llassa.stır. 

Güzel sanaUlara 
istidadı fazladır. 

Çalıuk müteessir 
olur. Oikkat has
sası kuv,·e-tlidlr. 
Zekidir. 

MUM'AMMEr 1 

Yazan: Ziya ~akir 
Medıneden tehcir edilen Mu

sev.Jeriıı çoğu, pek uzaklara ka
dar gitmemi~Jerdı. Bunlar, üç 
büyük reisin emri aıtına girerek, 
Suriye hududuna civar olan ha
vası güzeı: ve >Uyu bol köylerde 
yerle mi.ı;lerdi. 

(Şam) a gidıp gelen Kureyş 
k5n:anlsrı, bu köylere uğradık
~· Musevilerle temasa geliyor
lar, Onları, müslümanlar aleyhi
ne tahrik e'.mekte devam edi-
yorlardı. · 

Mu;,,viler, ilk zamanlardaı, 

(Medine) den haklı olarak tar
dedildiklerini kabul! ve tasdik 
ettikleri halde, aradan az bir za
man geçtikten sonra, fikirlerini 
deği.ştirm<>ye başlarmşlardı. 

Şimdi, vatan has.re ti ile yanıp 
tutusuyorlar .. Kendilerini, yurt-

Tefrika: 103 
Jarından çıkarıp bu yabancı 
muhitlere süren inüslümanlara 
- ve billıassa (Hazreti Muhaın-
me<l) e - karşı kalplerinde git
tikçe artan bir kin ve gay ız bes
liyorlar.. Tekrar vatanlarına 
dönmek iştiyakiyle yanıp tutu
şuyorlardı .. 

Bir taraftan (Kureyşliler), di
ğer taraftan da (münafıklar), 
Musevilerin bu heyecanlı hisle
rine vakıf olınu.şlardı. Bnna bi
na<>n, gene Musevileri ileri sü
rerek, bu vaziyetten istifade et
mek için, tahrikata şiddetle de
vam ediyoıılaı·dı. 

Bu vaziyet, hicreti seniyenin be
şinci senesine kadar devam etti. 
Ve bu sebeplerden dolayı bir ta
kım nfak tefek gazve ve siryeler 
vukua geldi Fakat bunlar, mat-

ı 

' 

HALK SÜTUNU 

Mesken bedeli 
Haliç Fenerde Tabla. Minare s 

num&rada oturan eski mual
llmlcrden Bayan P;ıkJze Işık 

ır6nderdltl melılupla. dl;vor ki: 

c.Ben mnaltimken va.'&lfe ba. ... 
ıında lıaslalanclım. Yapılan le
davi fayda vermediilnden a
meıtya.ia karar verilerek ne ... 
lleede iş röremlyeeek l>lr balde 
malfıliyellm ta.bakkuk eUiihı

den bir mll<ılar ilı.ramlye Ue a
çoia çıkarıldım. Aldıtım p:ıra 

a:r. bir zamanda bitti. Zaten bl ... 
kes olup medan istinat ve te
mini malşel için lılç bir vası
b.m yo"'k.. Bununla. beraber bu a.
ralık verilmekte olan mesken 
bedelleri l~in maarife müra e.a.
aUmde. mesken bedelleri Tazl

fe başında. olanlara. veriliyor, 
cevabını aJdım. Bükiımetlnıiz 

herhalde vazife başında olan-
1'1.rdan evvel bizleri dü...,ünece
f!Dden «İlulaııt» •asılasi)'le ma
kamı aideslu.io na.zarı merbame ... 
tini eelMtmeni'li dilerim.» 

Makara ihtikarı 
Ban ca;yri müsU.m tüccarla

rm piyasa.dan nasıl lnırnaıca. 

mal toplıya.rU bunları d.epo
larwda saklayıp ü1Ukfrra sebe
blyel verdiklerine köçök ve 11>

rele>ıciz l>lr misal olmak üzere 
dün l>lr bakkal okuyucumuz
dan aldıi:ıını• şu şayanı dikkat 
mektubu alüadarlarm uazaı1 

dikkatlne koyuyoruz: 

•Geçen gün da.ha sabahleyin 
dükkinımın kepenklertnJ açar
ken lki musevJ gelerek tel1i~lı 

tel~lı: 

- Şimdi iıcm:ire gideceğiz , 
Orada seyyar mal satb.catız. 

dükkinınuda. ne kadar makara 
varsa bize satmanızı rka ede
riz!> dedUer. Ve dükkil.mmda 
mevcut beş düz.ine: tüfekli ma.
karay11 taneslnJ sekizer konııJ
tan. satın a.lıp acele acele &"itti
ler. Bil:ihare bm bnnlann hal
lerinden şüplıe ederek hemen 
polise müı·aca.at ettim.. 

Asd lşlD raribJ öğleden son
ra. hepsini satb!1m makarala
rın yerine ye11 i :mal almak üze
re çarşıya g'lttikim vakit. ı-;a.

bahleyin :i\ılosevilcrin benden 
beJu•r adedini seki:u~r kuruşa 

satın aldıAiarı aynı m.a.kar.ıllıl

rm her birine 18 er kuru."i. ya
ni tane ba.şnıa on kuru.."j fazla. 
ve.rerıek toptancılardan almıya 

mecbur kaldmıı! .• 
Ci\·arımııda..ki küçük ba.kkaJ

Jarın ve djjer semtlerdeki bazı 
attarlaruı da. bu suretle dolan
dın1dık1arını duyduğum içln 
esnafın ve aJikadarJann ehem
miyetle nazarı dikkatlerini cel
bederim!.» 

Bir okuyucumu
zun şikayeti 

Beyoğluoda. oturan okuyu
cularımızdan B. Turgut'tan a.1-
dıjunız bir mektupta bazı nim 
resmi dairelerde ücretle ga1rl 
mösllm mem\ırt:ırın türklere 
lereiban l<ullaıuldıh bildlrll
m('kte ve ezciımle şöyle denil
mektedir: 

f<- l\leseıa bugün. ta.mam.iylc 
belediyeye re~ınlş olan «Sular 
iı\. '"'f>"iİ» nde bile hiln 9-10 
ga.yri müslim kuJlantlmakta
dır. Kadro tespiti yapıbrken 

de bazı Türk mrmurların a~-

lıkları kesilmiş; bunlara ise do
kunolma.m.ıştır. 

Bele-dlye reisliğinin bu hu
susta ehemmfl"eUe na'l.an r1fk-
kaUni ee!bırdtrfm.» ~ 

:=...:: ~ :Z::-. ;ı: -~ 

h.ıp olan neticeyi verm<>di.. An
cak şu var ki, bu müddet zar
fında, artık Mekkedeki mü~lü
man dfrşmanlan da son karar
larını vermişler .. Gün geçtikçe 
hudutlarını geııi.şleten, kökleşen 
ve kendileri için korkunç bir 
kuvvet teşkil eden islamivete 
kahi.r bir darbe indirmek "ıçın 
ıbüyük ve kati bir muharebeye 
giri.şmck lüzumunu kabul eyle
mişlerdi. 

Yahudi reisl~ri ile Kureyş er
kanı arasında cereyan eden mu
habereden :;onra şLı karar veril
di: Kureyşliler, Kureyşlilere ta
bi olan kabileler Ye tehcir feHi
ketjne uğrıyan yahudil<>r, hep 
birlesccekler.. Büyük bir kütle 
halinde (Medine) üzerine yürü
yecekler.. Başta (Hazreti Mu
hammet) olduğu halde, bütün 
müsllimarııları kılıçtan geçire -
ceklerdi. 

Fakat, (Resulü Ekrem) Efen
dimiz, umumi vaziyeti o kadar 
büyük bir dikkat ve ihtiyat ile 
takip ediyorlardı ki, diişmanla
rının bu ittifaklarını çarçabuk 
hissetmişler,,. Aralarında verilen 

İKDAM 

Yavuz hırsız - İngiltereye siparişler - Arslanla fare 
imansızın hakkından - Ekmek için tedbir 

YAZAN: Sis 

Yavuz hırsızlar 
Bani meşhur 

bir darbı mesel 
vardır: c.Yavm 
hına ev sahibi
ni bast.ınr..» der
ler. Bu sözün ne-

l den ve ne suretle 
darbı ~I ol
doiunıı unutmuş 

gitmışlilL llat.lliı 

a-ünJerdon b i r 
cün eline darbı 

mesellerle dolu bir kitap ,l"eçlren oi
lu:mıu: 

- Babo. bu n• demek ılr? 
Diye sordu da cevap verem.eclik, 

yavuz hırsızın ev sahibini ~stırma
sma örnek ola.eak btr vaka. aklımıza 
gelmedi. 

Ke-,ki gene de gelmeseydi; fakat 

harbin cilvesi, b.derin ellvcsinden 
de kahpedir. Nasıl mart kapıdan 

baktırıp kazma kii:rek yaktırırsa., 

harp de uzaktan göründü mü, orta ... 
lıia ihükirdan yakıp kavurm.ıya l'el
tenir. Adam eşeğin arkasına. bir so
pa yaslanlış, eşek a.nırmış; adam: 

- Ben nereden vurdum Sl"Si nere
den 'ıktı'! de.mi-;. 
Avrnpaıun g şimalinde harp oıu

yoı\ bizde yai pahalılandı. k.öınü.r 

pahalılandı, bakka.Jiyc paba.lılaodı, 

flyaUar alabildiğine yükseliyor. Yağ
cı lhtik:lr yapıyor, kömürcü lhtikir 
yapQor~ bakkal ihtikar yapı;yor ve 
bu böylece devam edip giderken blr 
araya. gelip avaı. ava?. haykırıyorlar: 

- Rükiımct fbtfk5r1a mücade.le 
ya JllDl.hdır? 

işte yavuz htrS12 ev sahibini bas
tırır diye bıma. derler. 

İngiltereye siparişler 
Piyasada şu 

yok, piyasa.da. bu. 
yok de:ndiğ'i z .. -
mau. herk e- ·in 
f't>vabt bir olu7or: 

imansızın hakkından 
umus. cazete .. 

sinde Nurettin 
Artam, eCum.hu- ~ 

rlyet» de l>lr hı-

cir çekirdeği dol ... 

1 durmayan küfe
, Jer dolusu Ulf e-

l derek maarlfi

mi7.İ ve maarif 
işlerimizi lenkit 
eden Peyami Sa
faya söğmüş.. 

Buı-üne kadar bo (.!Jlerde kimsenin 
altında. kalıruyan Peyami yelkenleri 
suya lndimıJş: Muhterem dostum, a
ziz refikim, üstadım, neden bana sö
ğüyorsun? .. Maarifi beni söğ-meden 

de müdafaa edebllird1u! yollu alçak 
perdeden konuşuyor. 

Bu sefer dlellnln hakkından iman
sız ıelirJJ sözü boşa. çıktc. İ.manslZlD: 
hakkından inanlı .rettrnıi.ş! diyece
ğiz, 

Ekmek için tedbir 
istanbul bele

diyesi dertli ba

-şın::ı, durup dn ... 
nırkeo bir de ek-

\ mek derdi 11.çtı. 
Ekmeklrri ul"'tu.

lai.a~ ım dedi ol

madı, bir nevi 
buğday kullana.
y ım dedi olnıoı dı, 

ikinci nevi ek· 
mf'ği kaldırdı ol· 

madı. Şimdi şehir ekmekleri iein 
tedblr almakla. meşgul. 

İki bekta::-ti akşam namazı on iki, 
hayır on bir reki.ttır di)·c bahse gi
rJşmişler. Niha~·et biri ho!'aya gidip 
sormu~ ve arkatla!jına gelip: 

- Ne senin dediğin ne de ~Dim, 
hoc.a bir de fitrino~ bindir<ll, on üc
nıüş! deıniş. 

- İngilterf'fe 1 

sip:ırh; Vf'rJlsjn ! .. 

Belediye de illlnci nevi ekmeği 11.i

ı;umsuz gördükten sonra şimdi ü
çüocü, dördüncü nevilt'r de ('ıkarta.

t'.'akmı~ 
Öyle y a, ma

dem ki İngiltere 
He ti('3rrt anla.'t
marnız dıı yapıl-

dı. madem ki 1\k-
drni'.l. yolları açıiı;lır, ing-iltereye lıer
şey slpari!; edebiliriz. 

Hayır, bh~ bu kadar ileri ıitlı•('<."k 

drğiliı., ancak Lonılra r.:ulyosonlla. 
türk~e ntşı·jyat yapan sesi, şiveyi, 

trliltuz.u duyduktan sonra, radyo i
daremize n1ühim bir ~ey tavsiye ede
ceği:L: Londra:v;ı bir spiker sip:ııi~ rt
sin. 

lla.dyo hla1·emizin TUrkiy~de bu
l&madJğ"ı spikeri Londra radyO"iU İn
gitt.err-de bulmuş! 

Arslanla Fare 
Fare bJr gÜn 

arslana: «Aman 

beni luırtar!» di
ye yalvarmış ve 
JJli.ve etmi~: .. .Rir 
ıün ben de ~eni. 

ku.rtarırı.Q,1?» Ars
lan fareyi öJünı-

' den k u.rta rmL~, 
ısonra ala.y etmiş: 

u.Bu halinle se
nin bana ne yar-
dımı doktınur'!» Fare scsloi \lıkarm.-ı
mı~, sıçraya sı<:raya uzaklaşıp gitm~. 

Za.man gC('miş, arslan tuı.:ı.k kuru
lan bir ıığ:ı yaka!anmı:<>. F:ırc imda
dın~ ]'etltjmiş, ağları sivri di~Jeri.yle 

ı>arçalayıp arslanı kurtannı.'!I. 

RwıJarıo Estonyadan yardnn iste
diklerini duyduiumnz :zaman aklı

mıza bu masal geldi. Ancak Ro.sya
mn Estonyadan yardım Jstemiye yü
zü -çar au? 

kat'i kararı öğrenmekte de g<!
cikmemişlerdi. 

Bu defa, vaziyet çok mühim
di. Düşmanların bu ittifakı, ade
ta biitüıı (Hicaz kıt'ası) nın, müs
fümanlar aJcyhine hareketi de
mekti. Ve bu büyük kuvvet kar
şısında pek zaif kalan İslam küt
lesinin mukavemeti de tamamHe 
ümitsiz bir halde idi. 

Böyle olmakla berabeı·, (Resu- · 
lü Ekrem) Efendimizin sükun 
ve itidalleri, ·biran bile tezelzül 
ve te;evvüşe uğramadı, Manevi 
kuvvet ve harikulade metanet
Jerinin bir zerresi bile sarsıl • 
matlı. Şimdiye kadar mübarek 
hayatlarına vukubı:l!an mütead
dit suikastleri nasıl kan;ıladı 

ise, bu büyük ve tehditkar ha
diseyi de ayni sekinet ve tevek
kül ile karşıladı. Gerek muhitin
deki esbabı kiramın ve gerek 
kendisine karşı büyük bir iman 
ile bağlanmış olan ehli islamı 
şüphe ve endişeye düşiirccek en 
kiiçük bir harekette bile buılun
madı. Sadece, güzide esbabı mes
cidi şerife topladı. Alınacak ted-

ller ne ise sözUmüL bu dej:-il. Bu 
W-dbit1erden bahseden «<Tan» arka
da.,, ekmeldcr hakkında a.hna.cal. bu 
tedbirlerden ball.,f'(lerkcn bo tedbir
lerin bir Lm \ 't' buğday buhranı mev-
7Uubalıi~ oln1adı,Pna ,cör<' ınünh;...o:;ı

ran ('uval \•c flt<&lrmf'n lşl<'rlnE' bağ

lı oldufunu so:vledikten sonra şeh.ri

mtze bol mile.darda mazot ve motorin 
ge}et•riini uav.- f'd)yor. 

ı.Tan» arkadaş bundan hö~'lt" ek-

m€"klerin ınazotJ:ı pişirilip 

ile mi yağlanacatını ihsas 
dersini~.?! .. 

motorin 
ediyor 

Gü!iioç masal 
Kızını ı\yşeg-ü1 

hasta yatıyor. 

Dün akşam e
ve gidince b<'ni 
yanınl. çağırdı: 

- Raba dedi, 
bana gülüuç bir 

1 

masal söyle. 

,·ısa.nayı, Çe
koslovakyayı, Ar· 
na.,·utluğu, Po
lonya;v ı, Finlan-

diyayı, Ilabe~istanı dÜ"jl.ınrlüın, Ce
nevrede de,·ı:ım <'den konuşmayı ha
hrlattıın: 

- Bir ,·arm1ş. bir yokmuş, C\Vel 
:ı.aman içlodt' bir CemiJ'eti akvam 
''anuış! dedim ve sustum. 

Kızım şaştı: ,,-

- Bu kadarcık mı baba.? .. 

- Bundan rüliincünii bllmiyor·ltm 
kızım! 

sis 

birler hakkında müzakereye baş
ladı. 

Eshaptan birçokl.arı, - her za
man olduğu gibi - açık sahra 
haPbiııi ileri sürerek, son nefes
lerine kadar düşmanllarla mert
çesine çarpışmayı teklif ettiler. 
Bir kısmı da Medine kalesine ka
panarak müdafaa muharebesile 
düşmanları pir müddet oyaıladık
tan sonra, şiddetli bir huruç ha
reketi ile kat'i neticenin alınması 
muvafık olacağını söylediler ... 
Yalmz bir tek zat, bütün bu mü
talfüılara itiraz etti. 

- (İran) da ıbir harp usulü var
dır. Şayet bir şehir, lıüyük kuv
vetler tarafından tehdit altına 
girerse, o ı;ehrin etrafı-na derin 
bir hendek kazarlar. Böylece mü· 
dafaada bulunurlar. Burada da 
bu usul tatbik ediliTSe, muvafık 
olur, zannederim . 

Dedi ... Bunu söyliyen, (Sel -
man) isminde bir İranlı idi. Re
sulü Ekrem Efendiinize karşı 
derin bir aşk ve iman besllediği 
için "islamiyeti kabull etmiş, Me
dinede ikameti ihtiyar eylemiş., 
Güzide eshap arasına ginnişti. 

BÜYÜK DAVALAR 

Avrupa harbinin uzak 
şark ihtilafına tesiri 
Asya davasının Avrupa dev .. 
Jetleri ve Amerika ile Japonya 
arasında muhasamata sebep ol .. 
ması ihtimalleri kuvvetleniyor 

YAZAN : Hamit Nuri Irmak 

Uxak Şark meseleleri bugüu- \ 
kil harpte Japon, Hint ve Çiu 
deııizlerile uzak Asyanın kara ı 
hudutlarında ve arazısinde mu
harebe zuhurmıa sebep olmaz
sa, ihtilaf amillcrinin gelecekte 
kanlı bir harbi doğuracağılll şim
diden söyliycbiiiriz. 

400 miıyon niifusu barındıran, 
ya,,atan Çin iilkcsi 931 yılında 
Japonyanın Maııçuri arazisine 
askeri kuvvetler göndermesi, iş· 
gali neticesi Çindeıı ayrılmış, 
.Japonya himayesinde nıiistakil 
Mançuri hükiımeti teşkil edil -
mişti. Mançuride askeri, iılari, 
iktısadi ve kültürel nüfuzunu 
takviye eden Japonya, 933 tc iç 
Moğolistan, Jehol ve Şalıar a
yaletlerinc de el atnııştı. Man • 
çuri i~tiJllsını İngiltere ve J.-..ran
snnın, bu devletler dclaletilc 
Milletler Cemiyetinin kabul et
memesi, Tokyo hükumetinin 933 
te Cenevrenin bu müesscscsin -
deki azalıktan ~ekilmesine, isti
fasma sebep olmuştu, Yine Ja -
pon;va hiikumcli, 938 yılında A
ıncrikan jtirazıarına da kar~ı 
durdu, 92:! yıhnda Va~iııgtonda 
imza ve kabul eyledigi, bahri in
~a-tta ni~beı tayin, tahdit eden, 
Çinde a~ık kapı siyasetinin esa
"nı teyit eyliy<ın 9 devlet mııa
hede~inl bozdu. 
Japon~·a hükfmıeti esasen 937 

de bütiin Cin ar~zisinin istilası 
harbine de. ba~lanustı. 9 devll't 
nıuahedesinin boıuhna~ı, Çin iş
gal , ... e istiliısma devaıu edilnıesi, 
Japonyanıu yalJıız İngiltere ,.e 
Fransayo değil . bu devletlerle 
birlikte harelu•ı •den Birlesik 
Aınerikaya dahi ıne~·dan okunı.ası, 
mezkur iiç büyük devletle bera
ber, Vn~ington nınahedesinin iın
zaJıyan diğ"cr he~ devletin mu • 
kabclcsi ihtima!\criııc de ehcm
mi3·et verınl'ıucsi deuıekti. 

t3a te Almanya ile askeri ' 'C 

iktısadi rabıtalarını knn-etlen -
diren Tokyo hiikümeti. yine 935 
tc İtalyanın llabc~istanıloki is
tila lıarbindP Milletler Cenıiye
tinin, İngiltere delcilctile kabul, 
tatbik eylediği zecri tedbirlere 
Almanya gibi ınulıalcfcttc bu -
lundu. kabul etmedi. İngiltere, 
Fransa. Amerikaya karşı vaziyet 
alan, Çiııde bu devletlerin bir a
sırdan fa1..la zaınandanberi kur
dukları nüfuzu. ınenafii. jı;tifa -
dcıeri tanın"Lıyan .Japonya hiikfı
mcti, Nazi Ahnanya ve Fa -
~ist İtalya \ıükfmıetlerilc çok 
sıkı, .}'akın dostlıtklar, siyasi, as
kt•ri sahalarda birlikler yaptı. 
Vc:rsa.'-· ınuahcdesini, yırtan, 936 
da Lokarno ınuahcdcsiaıi bozan, 
Ren havzasını işgal eden Na
zi Alınan~ a, aj-ni ~ftl içinde. Ber
lin - Roına mih,·erini kurdu, Bcr
füı hükumeti, Japonya hilk(ıme
tile yine 936 da anti kornintern 
paktı, biı' nevi ittifak nıuahe -
desini in4ıaladı, İtalya bükü • 
nıeti, General Fraııko İspanya
sı dahi bu pakta dahil oldular. 
938 de Nazi Almanya hükinne
ti, I\tançuri istil8s1nı bu n1ınta
kada kurulan Japonya himaye • 
sindeki hükfımeti, Çin işgal ha~
bin.i resmen tanımıştı. Faşist J
talya, İsnanya hükiımetlcri de 

Resulü Ekrem tarafından ken -
disine (Selmani Farsl) tesmiye 
edilmişti. 

Resulü Ekrem Efendimiz, bü· 
tün .eshaobını dinledikten sonra, 
beyan edilen mütaleaları, birer 
birer tahlil etti. Düşrrıaruların 

tahmin edilen kuvvetlerine na
zaran, açıkta bir meydan muha
rebesini kabul etmek, muvafık 
değildi. Çünkü, neticede bir ga
lebe kazanılmış olsa bile, çok 
büyük zayiat vukuuna sebebiyet 
verilecekti. .. Medine kalesine çe
kilip müdafaa vaziyeti aılınması 
da mahzurlardan salim değildi. 
O takdirde düşmanılar şehrin 
kale haricinde kalan kısımları

nı kamilen tahrip edecekler .. ih
timal ki, kaleyi de bir noktadan 
yarıp . girecekler, o dar sahada 
sıkıştlracal<fları mücahitleri kiı
milen kılıçlan geçirecC'klerdi . ., 
!Bu sebeplerden dolayı Resulü 
Ekrem Efendimiz bn rey ve mü
taleaları muvafık .görmiyerek, 

- En makul fikri, SEJ!mani Far
si beyan etti. Onun reyi veçhile 
hareket edelim. 

ayni tarzda hareket eylediler. 
938 yılında Südel arazisini il

hak eden, Münib anlaşmasını 
ıyapan, Avusturyayı, Çekoslo -
vakyayi işgal eden Nazi Al -
manya, yalnız İtalyadan, İspan
yadan değil, Japonyadan da kar· 
şıhklı olarak büyük müzaheret 
görmüştii. 9~9 yılında Japonya • 
Almanya - İtalya kiiltiirei paktı 
imza, harp vukumıdn İtalya ile 
Almanyanın beraber olacakları 
ilin edildi. l\>lemcl, Çckosıovak
vıı, Arnavutluk işgalleri de yine 
içinde bulunduğumuz yılın, ~im. 
diki harbin ha~ladığı eylül ayın
dan evvelki aylarda olmn~tıı. 

İngiltere ve Fransa, 939 eylfılü· 
niin ilk günlerinde Nazi Alman
yanın Lebistaııı işgale ba~\ama
sı üzerine harp ilin et1n1şler, 

şimdiki harp başlamıştı. İtaıya, 
Japonr.a, İspanya eylfıle kadar 
beraber yüriiıtiiklcri i~lcrini, 
harp başlayınca Almanya dava
sından ayırdJlal' mı.? Denildi ki, 
26 Ağustos 939 da Almanya -
So"yetlcr adcıııi tecavüz pal,tı 
imzalanıuca İtall a - Japon:ya -
İspanya, Nazi Alnıan~·a ile b<'" 
nbcr hareket fikrinden ayrıldı
lar, davalarını ayırdılar. Fa~ist 
biiyiik meclisinin gc(en haftaki 
içtimaında \"CrİJl.'n kararlar ara

sında Almanya - İtalya ittifo
kının eskisi gibi devanı ettiği 
a(\tk~u ka~'1 \.'C ifftn oh.ınn1uştnr. 
Nazi Ahnanyanın. emperyalist 
Japonya ile 80,·.ntlcri ~-akln~ -
tırdıi\ı gorüldii. (cmherb~n ~ i
kincito....-iııdcki bernııalrnda Ja 
ponJa - İngiltcrt•ni~ ınf'nafiıni 
takdir cdcrs<' Ingiiiz ıniflctinin 
Japon:raya :kar~ı h:ıttı hrırckclin 
değiştirnıi:re hazır oıduğunu sö~ 
lemisti. 

Japon)·a, Birleşik Aım·rikanm 
teşebbiblerine. bahri hazırlık -
!arına. İugilfcrc 'e Frans-antn 
Çini i~tismar i~fni pa~ lns~.rnk 
uzlaşına arzular1na ral,ırme?: 11111-

vafakatte bulunnıak arzuları gö~ 
termemcktedir. Buna ınukabiJ Sov 

yetlcrlc :'!Ian~uri hııdııtlarına, 
Çin iıJerine. sahnlin n1erıafiine 
ait bir takuıı ihtilaflarını bal ile, 
adeıni tcca,·üz paktnır imzala -
mak faaliyetini ilerletmektediı'. 
Japon:ranın. Assa. Asyalıların
dır. diistunınu, Amerika. İııgil
tere, Fransanın kabul etmeleri
ne rağmen So\•yetler bıı prensi
bin tatbikine mm·afakat göster
diler mi? Japonya - Sovyetler an 
!aşmalarının ilerlemesi bu hu -
stista nıiisbet cc,·aplar vcrDH.."k
liği:nıize yarıyabilir. 

İngilteLe ve Fransanm tatbik 
eyledikleri iktisadi harp, :ıblu • 
ka yiiziinden Tokyo hükumeti
nin tuttuğu yol. mukııbelei bil· 
misle kadar götüriilm~i iste -
nen şiddetli muhalefetleri, u
zak şark veya doğu AsJa işle • 
rinde, ihtilaflarında Japonyanrn 
İngiltere 'c Fransa ile uzlaşmak 
ni;yetleı:i bulunmadığını da tes
bit eylememizi münıkiin kılnhi
lir. 

Uzak Asya davası, ihtilafları 
şim<!iki harpte İngiltere. Fran
sa, belki de Birleşik Amerika ile 
Japonya arasında ınüsell:ih nıü-

(Arka." 5 inci oayfatla) 

Dedi 
Etrafı hendekle çevrilmı~ olan 

müsthkem bir mevkide mııhar
be etmek, o tarihe kadar, bütün 
Arab'5!3n muhitinde görülmüş 
ve işitilmiş bir şey degildi. Fakat, 
Resulü Ekrem Efondimizin, bu 
harp usııılünü kabul ve tavsiye 
etmesi üzerine, arıık buna i1i
raza hiç kimse lüzum görmedi. 

Medinede bu müzakereler ce
reyap ederken, düşmanların se
fe:rberligi de hararetle devam 
eyHyordu ... Ebu Süfyan (Mek
ke) de, dört •bin ki~ilik bir ordu 
hazırlamıştı. Çöldeki kabilelerin 
muharipleıi de akın akın Mekke 
civarındaki ordugaha geliyor -
iardı. .. Ayni zamanda, Yahudi 
gönüllüleri de, (Hay bin Alıtap), 
(Selam bin Ebil-hakak) ve (Ke
nane bin Rebi) isminde üç rei
sin bayrağı altında toplanmış -
!ardı. Medine üzerine yürümek 
için (Müttefik düşman orduları
nın başkumandanı, Ebfı Süfyaıı) 
dan emir bekliyorlardı. 

<Arkası v•r] 



Sporcu gıdasını sarfettiği 
kuvvete göre ayarlamalı 
Gıda nisbeti vücuda, yaşa ve 

yapılan işe göre değişir 

Yo.zan: Sadun Galip Savcı 

Bundan ırvvelkl ,razuwzda 
sporun bllflıca i..i deste~ olan 
beden hareket.eri Ye gıda bahis
ler,ııc temas euerek gıdalanma
J'l uınwıli bir surette ~özden ge
çinniştik. Bwıu y-.ıparken gıda 
maddelerinin vasıflarını ve ne 
gibi hallerde kimlere yarıyaca
ğmı ikinci b.r ya:ıımuda ietkik 
etmeyi vtıdetıniştik. 

Sn ve hız haricindeki gıdalar 
hayvani ve nebati olmak üzere 
ikiye ayrılır. Zamanımız<la in· 
san gıdasınuı büyük bir kısmı
nı hayvan etleri teşkil etmekte
dir. Bunlar da kasaplık hayvan
lar. avlar, tavuk ve emsali, ba
lıklar ve kabuklu deniz bayvan
la.rmın etleridir. Elıler umumi -
yetle gıda kı}'nteti bakımından 
pe:;ııir, pİ'rin~ mereinıek, fasul
ye, nohut ve h<ıkla derecesinde 
olmamakla beraber ufak bir ha
cimde uzviyetin kolayca kabul 
cdobileceği miktarda azot ihti· 
va ederler. Bu itibarla kuvvet -
ıizlere, bazı hast.altta, beden gay
reti sarfederek çalışaolaTa iyi
dir. Oturduğıı yerde ve hareket
siz çalışanlar az et yemel.dırler. 
Kas•ulık hayvanlardan sığır 

eti azot cihetinden diğer bütün 
etlerin en zenginidir. Dana eti 
kıymetçe sığn- etinden çok aşa
ğıdır. Battıi kolay hazmedilir yo
lundaki şöhreti de bir hayli mü
balagahdır. Sıcak JD"1Vsinılerde 
dana eli yemenıek duba doğru· 
dur. Koyıın eü yajj; ve madeni 
maddeler bakımından sığır etin
den daha ııen&indir. Fa.kat albü
min bakımından çok daha fakir
dir. Sığır etine nauran hazmi 
daha güç n &ula kıymeti daha 
azdır. 

Beyin ve lıöbrelder beoleyici
dir ve bazimleri kolaydır. Dana 
ve koyun ciierleri ayııi vasıfla
n haizdirler. Baş ve paçanın gı
da kıymeti &aifllr - haami &üç
tür. 

Konserve etler albüminin bü
yük bir kısmını kaybederler ve 
gıda kıymetleri eksilir. Buna 
mukabil dwnanda kurutulmuş 

etler, ayni sikletteki ve ayni cins 
teki taze etten ıı-erek atbünıin 

ve gerek madeni tuzlar bakımın
dan daha zengindir. Bazmi de da
ha kolay olduğundan kendileri
ne et yemeieri menedilen zaif 
midelilere pek münasiptir. 

Kümes heyvenlarına gelince 
bunların elleri umUDliyetle be
yazdır. Fazla miktuda azotlu -
dur, hatta ördek, güver,in gibi 
bazılarında azot sığır etindekiıı
den fazladır. 

Ördek vç güvercinde yai; hiç 
denecek kadar az olmasına mu
kabil diğerlerinde, bilhassa kaz
larda fazladır, azot ta bunlarda
ki yığın azlığına veya fazlalığı
na göre çoğalır ve.ra azolır. 

Kaz ve ördek ciğerleri son de
rece besleyici oh>uıkla beraber 
en nazik ınidel.,.,e bile çok iyi -
dir. Bu itibarla zail Ve bitkiıı 
viicutları ltesleıniye çok Y•rar. 

Av kuşları umumiyetle sağlam 
vücutlulara uygun bir gıdadır, 
fakat Lasıalar yememelidirler. 

Av hayvanlarına gelince bun
lar uzun bir tak.ip neticesinde vu
ruldukları için hiç le iyi bir gı
da teşkil etmezier. 
Balık etleri hemen hemen ka

saplık hayvanların etlerine ya
kın bir gıda kıymeti t•şırlar. J\fa. 
deni maddeler, bilhassa fosfor 
yüksek, albümin homeıı hemen 
müsavidi.r. 

Balıklar yağ bakımından iki 
kısımdır. Yağlı balıklar mideyi 
k:ıynatnıal.::la beraber besleme 
kıymetı bakımından kuvvetli ol· 
dukiarı için normal bir insan için 
birinci derecede bir gıdadır. Bir 
misal olmak üzere levreğin yağ
sız, uskumrunun yağlı balıklar 

arasında sayıldığını zikredelim. 
Balık taze yenmeli ve buzda fu
la durmamış olanı tercih edil
melidir. 

Kabuklu deniz hayvanlarında 
azot ve bilhassa madeni tuzlar 
fazladır. İstridye ve karidesten 
maadasınm etleri sert ve hauni 
&iiçlür. Bu itibarla hunları ikin
ci derecede gıda maddeleri ara
sına koymak doğru olur. Bun -
lan yazın mümkün olduğu ka
dar .rememelidir. Temiz yerler· 
den topianmıyan istridye ve mid
ye.erden zehirlenmek ve tifo al
mak telılikeleri vardır. 
Hayvanların saydığımız et

leruıden başka bir de hayvan
lardan ı:eleu ı:ıda maddeıeri var
dır: 

Saf süt mükemmel bir ;;ıdadır. 
Alındlj:ı hayvanlara göre de • 
j;iı;e.ıı çok mikıarda albümin, ya;';, 
idro karbon, madeni tuzlar veya 
şeker ihtiva eder. Besleme kıy
metinden dolayı küçük çocuklar 
için tam bir ı:ıda teşkil ed.,b:lir
se de normal insan için yalnız 

siit tam bir gıda ctlamaz. Batta 
muvakkat bir zaman için süt re· 
jimine tabi olanlar, sütü unla, 
şekerle, pirinçle karışhra:tak bes
leyici. kıymetini artLı.rıııa.lıdı.ri.ar. 

Yoğurt mide için mükemmel 
bir antiseptiktir. Peynir ıic gerek 
hazim kolaylığı ve gerek gıda 
kıymeti bakımından çok faydaıı
dır. 

Yağ, tereyağı ve zeytinyağı a
~ğı yııkan ayni evsafı haizdir
ler. Bunlarda albümin, maıleni 

tuzlar, idrat dö karbon yok gibi
dir. Ya~ vücudün ihtiyat gıdası
dır ve harici soğukla mücadele 
için vücut hararetinin en başlı 

iınilidir. Normal bir adam için 
50ğuk memleketlerde faydalı, 

sıcak memleketlerde zararlıdır. 
Bunun için yağ istihlakioi iklim
lere göre tanzim etmelidir. 

Yıunurtaların gıda kıymeti 
pek büyüktür. Bol yağ, bol azot , 
kuvvetli madeni maddeler, bil -
has"" fazla fosfor ihtiva eder. 
Kü~ük hacmindeki bu bolluk yü
zünden. mükemmel bir gıdadır. 

SADUN G. SAVCI 

Asipin Kenan 
SiZ:; SCGUKl AH, NEZLEDEN, C:F~.IPTEN, EJ..Ş. DIŞ 

ve bUlün ağrılardan v:t kı rıklıldardan 
koruy:ıcak ilaçlır. 

Baş, Diş, Nezle, urıp, t<omatizma 
t evralji, ı.ırıklık ve tütün aGrılarınızı derhal kessr 
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Yugoslavlar Perayı 
- 4 yendiler· 

Yugoslav takımı birinci devrede 
bir ikinci devrede de üç gol yaptı 

Alık.arada Muhafız Peü ile Genç
ler birliğini aynı derece ile ye.nen 
Belgradın (Yll&'oslav) fulbol takımı 

dün Beyojlu.,por lle ilk karşılaşma
llllll ya.pil. Saat 14.30 da iki taraf ta
lwl1Jarı sahaya cıkarak mui.at. mer.ı.-
8.lm.i yaptıktan sonra br,l lıUll'fl)'& 

:fU kadrolari.yle dizildiler: 
Yu&'oslaVJ'a: Jlnıara. Anrelkovfc, 

Bojeka., Al.amankoviç. Sa.ruşlç, Cl· 
rlç, Bednar, Raka.r, Pe1roviç, Dlrnod

vi~. Perliç. 
Bc1otluspor: 
Çatoıuoa, • Blristl, Cloclolt - Çi

çoviç, ManoU, Combaz - Teodorl, 
Bambino, B.alkllaJ, Culi!i, Ftllp. 

Bak cm Şazi Teı.ca.ı~. Oyuna 1:' ugo.s
lavlarm ortadan yaptıkları bir hü
cumla. ba~ . ..ı..wdı. Bey&..~Jusporı.lll ara
sıra 7apUiı ı.ehlikeU hıicuınlara n1u
kabil Yc~o!':lavJ.ann tazyiki devam e
derken Beyoilusı>or müda.tııa~mm 

yaphiı bir haa.dan kaunılan penal
tı11 ·ruı-oslav .aj'içl çok yU:ksek.ten 
d.,arı at.u. 

Bu g-o.i ftr6&tmdsn sonra Yu~os
lavlar hüc1llllh.rııu sıklaşhrdı1ar. 

Devrenin 35 lncl dakik.asına ka lar 
oyun kısmen YUS"oslavların ta.zJikl 
altında geçerken mi~aflrler devre
nin ilk colünil kazandılar. 

YUGOSLAVLARIN İLK GOLt} 
35 lnei dakikada Yn.roslav1aruı ye

ni bir hücumunda ceza sahası hari
cinde topu )·akoı.hyan l.~ugoslav sağ l· 

çi fevkaliıde blr şutla rünün ilk go
Jüııü yaptı. 

Oruna tekrar bı..:.a ba~·:ındı. C ·v
reııln mütebaki l.ı--nunda iki taraf 
da canla başla cah .. ma.!:ırm.ı ra~..ın 
devre 1-0 YuırD.'11\\ I ı ın galebesiyle 
billL 

İKİNci llE"iRE 

fJdncl d~Vl"cye BeJ"oğlusporlular 
başladllar. Bambinonun \tOk çalışkan 

oyunu Beyojluspor hücum hattını a
damakıllı sürüklüyor •e Yugoslavla
ra eply korkular l(eçlrtiyordu. 

llJGOSLAVLA'UN İKİNCİ GOLtl 
Z.4- ü.ncü dair.ikada. Berollasporlu-

lar Yugoslav kaleslnl sıkq.tınrken 

sol müda.filn kurta.rdıiı topu kapan 
YtıJOSlav sanktoru orb ç:lzrisJnJn i
lerisinden hareketle Beyoğ"luspor mü

datıinl de peşine takarak kaleciyi 
ı:eoU ve ikinci Yu.ıoslav rolünü 1•P· 
tı. 

' :YUGOSLA l'LARIN tiçtlNctl GOLtl 

34 üneU dakikada Yqos'~v sai' a
çtiının sürdUiü topu kur&arnıak is
Uyeıı Hristo eeu sahası içlnde oyun
cuya f:ıvul yaph. Hakemlıı verdiif. 
penaltıyı sol açıkları cole çevirdl 

l!l!GOSLAVLARIN DÖRDÜNCU 
G O L tl 

4.2 inci d:.ı.kikada Bcl'ottuspor ka
lesi öuJndeki an.~ıklıkfa toıı l ugos~ 
Ja\. sat b~fı ,·ı ay.ı~uıa cı.;.tı, uzak 
tan atıla.n (evkaF•de b:r şütle ırüniln 
dördüncü &"olü de k:ızanıldı ve maç 
birkao hücumd:Jn 'icnra •~o Yugos-
1avlann raJebesiyle bittl. 

.MemJeketlm .,~ ki üç mı(!ı da ka
ı.aı'talı kuvvetli Vugn,.lı,- f·.ttlJo1ctı''l 

cnmrt.-st günö Ga.lata~aray VP fl· 

~;ı.r ırünü de Fenerbabçe Ue karşıJa ... 
~aıuardır. 

Kız lisesi voleybol 
karşılaşmaları 

KIZ liseleri arasında tertip edilen 
voleybol maçlarına dün Çapa kız mn
an.m mektebi jimnastik salonunda 
başlanmıştır. ı·apdan karşda.şmal~r

da İstanbul kı~ lisesi, İnönü lisesine, 
l.;.a:nrliUi Erenköye, Camlıca Cumhu
riyete galip ı:elmiflerdlr. Mü.sabaka-

-ıara l'eleet:k hafla devam edilecek
tir. 

~ 

DoJmabahçe Stadı 
Dolmabahçede, H...., ahırlar yerin

de 7aptınlacak s&.adr·.ıma alt prtna
me haı.ırhmmuıtır. Şartname tasdik. 
edilmek ii2ere bugtlnlorde Nafıa v•
kıiletlne KÖnderilecektir. 

rAilletler Cemiyati ne yapmalı? 
(Baı tanlı ı inci aayfad•) 

Bu takdirde ı;imdiki harp çabuk 
biter. Fakat bu ülküye erışmek 
hem~n hemen imkansızdır. 

.Gazete, bu fı.krin muvafh
k:ıye le tahakkukuna enııel olan 
zorlukları saydıktan sonra ılave 
ediyor: 

.!ıı.gil'ere ve Fransa, harp hq
linde bulunan küçük milletleri 
kurt~rmak gibi hususi bir mesu
lıyet deruhde etmişlerilir: Bina~ 
enaleyh, daha şimdiden, uzerl n
ne müşkül bir vazife alınış ol
duklarına göre, esas p!anl .. ~ın 
ta tıbikinden hayli uzaklaışma.a
n, basiretli bir hareket olmıya
caktır. Baltıktan Behreng kör -
fezine k.ad-.ı.r uzaruın 'bir mem
leketle harbe girişmek, onlıı.r 
için, cinnet olur.• 

Evet, ideal, bülün Milletler Ce
ıniyeti izasınm, hatta bütün 
dünyanın, hep birden silaha sa
rılarak herhangi bir mütearrızı 
yola &etirıniye çalışmalarında -
dır. Fakat, her ideal, gibi bu da, 
erişilmesi güç, hatta bıı&iin için 
imkıinsız bir şeydir. Şimdiye 
kadar mutı>arnz devletlere kar
~ı, MiJletler Cemiye.t~. ~öyle .~ir 
şey yapamadı; bılıikis mu
tearrıdıır, Cemiyeti terkederck 
onu zaiUattılar. Japonya, Alman
ya ve İtal, adan sonra, Sovyet 
Rusya da, Genevreye arkasıuı 
dönecektir. Bu itibarla Sovyet 
leri l\'lilletler Cemiyetinden çı
karmakla iktifa etmek maddi de
ğil, manevi bir ceza olur. Hal -
buki dünya efktın umumiyesi, 
Finlanwya taarruzunu mütte
fikan takbih ederek bu manevi 
cezayı, Milletler Cemiyetinden 
daha kuvvetli bir şekilde vermiş
tir. Çünkü, Amerika gibi. İtal -
ya gibi cemiyclle ali\kalarıııı 
kesmiş milletler dahi, bu umu -
mi ta.'<bihe iştirak etmislcrd·ır. 
Böyle takbihlcr ise, yap'ıkları 
işin dünyadaki fena akislerine 
kulaklarını ve vicdanlarını tık.a-

mı.ş olanlara, tesir etmiyor. 
Bu vaziyette, Finlandiyaya ya

pılacak maddi yardım ne olPbi
lir? Ev' elce .le yazdığımıx gibi, 
sadece hayır dua ile bu kahra
man millet kurtul•mıva"'1ğı için 
maddi yardım çareleri düşünülme 
lidir. Ruu., r da, para, gönüllii 
ve biıhassa c-(1;ih ve malzeme 
yardımları o bilir. Bu y.rdım
ları yapmak ta kolay deği!se de, 
gıiçlüJ.ler iUiham edilelıllir. E· 
i;er, hu ~·arduniar yapılabilir ve 
Finldndiya da, bu sayede, hugiin
kü ı;ihi mukavemette devam iın
k3nını bulursa, o zaman, Sev· 
yet Rusyanııı. uzayıp gidecek 
bir harpten vi'z~çerek Finlan
diya ile uzlaşması iınkônı hasıl 
olabilir. 

Sovyet Rusva, Milletler Ce
miyetinin derhal harbi dlırdur
mal< ve Milletler Cemiyeti As
samblesinin nezareti •!tında suıh 
müzakeresine girişmek teklifi -
ni kabul etmedi. Milletler Cami
ye ti böyle bir cevap karşısında, 
Finlandiyaya, maddi yardımlar 
temin edecek kararlar veremez -
se, uhadığı mağlubiyetlerle za
ten kırılmış olan prestiji büsbü
tün yok olacaktır ve Mille'ler 
Cemiyeti sarayı. içinde yalnız 
dua edilen beynelmilel b:.r ma
bet halini alacal-tır. 

ABİDİN DA VER 

Halifaksın ziyafeti 
Londra, 13 (A.A.) - H:ıriclye na

zırı ve- Bayan HaHraks düo büyülr. 
otelde İtalya büyıik elçisi Vltt.oria 
Bası.ianni ve refikası şereflne bır öi
Je z.iyafell vermişlerdir. 

japonyanın bir talebi 
Tokyo, 13 (A.A.) - Dariclye na

zırı, Fransa sefiri ile yapmış olduğu 
bir görüşme esnasında Fransanın 

Hind Çini t.arlkiyle Chunf-Kinl' hö
kümetlne yapmakta olduğu Esliha U
caretine nihayet vermesini ta.lep et
miştir. 

Pt 'VIOBfL YA MERAKLILARINA-• 

Vesair her nevi ve şık mooilyalar l 
Fabrika fiahna S>tılıyor ~ 

SANDALYALAR, KARYOLALAR, PORTMA..'<TOLAR ~ 

ASRİ MOBİLYA MAÔAZA'il: AHMED FEYZİ t'ı_ı 
~ ilı•C11İ•s•ta•n•h•ul•'•R•ı•z•ap•aşa-•y•o•k•uşwu .. N•~ıı11b•6•' •T•e•l:•2•3•4•07 .. mı:ı .... •L•-O::I 

icabında - gUnda 3 kaşe arı n abilir. ---

Ankara Radyosu 
'Sovyef ~erin dünkü taar-

DALGA UZUNLUCU _

1 

.A.Q. 19,47 m. 15195 Kes. ZO Kw. 

.A.P. 31,79 m. 9465 Kes. %0 ıı:w. 

1639 m. 138 ıı:oa. ı.ıo Kw 

148irincikunun Perşembe 
Saaı 12.30 Program, Ye memlekei 

sata a7arı. 12.35 AjaDS ve meıeuro- 1 
lojl haberleri. 12.SO Türk mü.ı.i,ıi. 

Çalanlar: Ruşen Kam, Cevdet C•i'
Ja, İzzettiu Oı.ke, Züh'ü Bardlldğlu. 
1 - Okuya.n: Mefharet Sai:nak. 1 -
Medeni Aziz Et. - Bicazkir şarkı: 

(Vaz geçılp u.:ı:zü edadan). 2 - ... -
IIicazkir şarlu: (Akşam olur c-üneı 

c-lder). 3 - Lemi - Uşşak prkı: (Si· 
yab cbrulerln duruben ça.tma). 4 -
K.a.rciğar ~arkı: (Çeşmam o meh-çe~ 
fin elidı.r). 2 - Okuyan: Melek Tok
göz. 1 - Kürdili hicaz.kir peşrevl 2 -
Kemani Sehak _ Kürdıll blçazkir 
şarkı: (Çıl.ı-ın<a sevişlik). 3 - Bedri
ye lloşgör .. Kürdili hicazkar şarkı: 
(Kararan sularda). 4 - Nefise - Kür
dili Wca.:ıkir şarkı: (Seveı·i.m her gü .. 
ıeti). 5 - Osman Nihat .. Kürdili lü 
cazkar şarkı: (Gözümden gi..mi:ror). 
13.30 Konuşma (Kadw saati). 13.45/ 
14.0J Müz.k (Hafif müzik - Pl.) ıs.oo 
Program. 18.05 Memleket saat ayarı, 
ajans ve meteoroloji haberlecl 18.25 
1\.-ıuzlk (Radyo caz orkeitrası). 19.oa 
K. t< ma (Grip ve ihtilatları). 19.15 

JllUzlji. ÇaJanlar: Fahire Fer
s. :..., Yc\.!ihe., Refik Fersan. Cevde~ 

Ç~ !'la, 1 - Oku.yan: Necmi Rıza i\
hı..:Jun. 1 - Karclğar peşrevi. 2 Şe

ı- if İçU - Kare.fi.ar liarkı: ~.ı. Iest oldu 
&i.;nül). 3 .. Ali Ef'endl - Karciğar 

şarkı: (Aldın dili naşadı-..11). 4 - R.a
knn - Uşşak: şarkı: (Bana hiç yaklŞ
mıyor). 5 .. !:ıupbJ Ziya .. tTşşak şar-

kı: (Neden biç durmadan). 2 - 0-
kuya.ı.; 1\.-Iiizey .. o Seııar. 1 - Şe\•kl 

Bey - Bic:ı.z !)arkı: (Firakmla ;ı;allm) 

Z .. Fahire Fersan: Kcmer.çe taksimi. 
3 - LemJ - Hicaz şarkı: (Se•e•im her 
,(Üzeli senden eserdir diyerek}. 4 ... 

Uşşalı: müstezat: {Ha..sr~Ue bu şeb). 

5 - Arla.ki • t:ı,şak şarkı.: (Sevdama 
yakın gel 6 _ Halk türküsO.: (Si>yle-

7in rüne.5e) '1 - Halk tiırküsü: (Ben
liyj aldım lıçakian). 20.00 Konuş
ma <Onuncu tasarrul ve yerli Dı.3.llar ' 
hali.ası milua.sebet.iylc Ulusal Eko
nomi ve Arttırma Kurumu namına 

Hariciye Vek.nl Şükrü Sa.raçoilu La
ralwdan). 2C.15 F. ınnşm:ı (Blhliyo
gralya saall). 20.30 Türk miızlği: 

Fasıl heyeti (Mahur faslı). ıt.15 

l\fü.zik (Kü ilk orkbtra - Şef: Necip 
Aşl(m). 1 - Fr;ını Köulgshofer: Tirol 
Entermezzo'su. 2 - E.Jo Gebhardt: 
NokLürno (Ninni). 3 - RaUaele Va
lente: Uzak bir memleketten sere· 
nad. 4 - eapc:,Jd: Yeui dünyanın es
lı:;j prkılan. 5 .. 0.;;car Fetra.s: Halk 
~rlula.rı .WO. 6 - Clıristi.:m .Ryminc: 
Fnlermezzo. '1 - llans Tbııler: Kuku.k 
(Polka). 8 • Aleller: Gü>et Raca (Eu
&ermcno). 9 - Tschail•.oıvv k7: Dör· 
düncü Fa l\.IJuör senloı:.i"Dl:n 2 inci 
lus.uu. U.OU l\Jemleket saat a)'&~ A
jans haberleri; Zırul, E~ham - Tah
viliL, Kambi)'O - Nukul borsası (Fi .. 
J'aı). 2?.20 l\lu1lk (Küçük orkestra -
Yuk.a.rıdaki p.r°'r11Dm d.ev.a.nu). 2ı.:ıs 
Mıuık (Oı•era aryalan - Pi.). 23.00 
Mü•ik (Cazband - Pi.) 23.25/23,30 
Yarınki pro=ram, ve kapanl.Ş. 

ANKARA RADYOSUNUN YENİ 
ECNEBİ riLLER NEŞRİYATI 

Ankara, 13 (A.A.) - Ankara rad
yo"u yarmdan itibaren, Anadolu a
JanSt lu.berlerlnl. daha iki J"abancı 

dJ ile nC1'1'iyat.a ba.thyaeakt1r. Bu 
7 b:ıreı d.ller r12mca •~ bulg'a.rcadtJ'. 

Btılcarca neşriyat he-rrün sa.at 14· 
H.lS de. rumı:a da akşam 18.30-18.U 
de va1>1lacakhr. 

Rumca nC'llrlyat her ıtin saat 13.45 
-14 de ve akşam 18.45-19 ti& J'apıla-
caktır. 

Bu suretle. 7abancı dil l!e yaıııJan 
neşriyat b* batii olmakladır. Bu 
sebeple yarın akşamdan ttfba.-en ife .. 
il,.ece.k:: otan n~~rı1at saatleri. qaiı· 
da gösterl1miş•ır: 

Farsça: lZ-12.15; 17.30-17.45. 

Araııı:a: 12.lS·u.30: 17.45-18. 
llamca: 13.45-14: 18.45-H. 
Bıilgarca: 14-14.15: l&.30-18.45. 
Fransızca: 14.30-14.45; ıl-21.15. 

Yakında. lncillzce. rumence n 1•· 
rosla1'ca neşrbala 'başlanacakiır. 

Büyük davalar 
[Baş tarafı 4 üncü sayfada] 

cadeleyc müncer olmıyablir, bu 
takdirde Japonya, Çin işgalini 
ve meselesini istediği .gibi hal ey
ler. Fakat ayni ihtiıafın, İngilte
re ile Fransanın şimdiki harbi za
ferle bitirmeleri takdirinde, yakın 
yıllarda uzak Asya davasının, 
bu devletler ve Amerika ile, Ja
ponya arasında şiddetli ve mü
him muharebeye sebep olması ih
timaJ,Jerinin fazlaca mevcut bu
lunduğu düşüncesindeyiz. 

HAMİT NURİ IRMAK 

Tavzih 
t birinci kinun tarihti nüshamızda 

(İcra kıitlbJ hakkında ıa.Jık.ikat bat
ladı) serlevhalı ya'Zımııda tevkif e
dilen kitlbln adı sehven Hasan ola .. 
rak yasılmqtır. Suçlu ki.Up BüseylJ& 
Sevırlcan otdufundan bu la.•hlh 1aa
lıtlıiıııı lavallı ..ı.r, iaür dllerl&. 

ruzuda netice vermedi 
(Baş tarafı 1. inci ay1ad&) 

scler So.vyctlerin, esırlerin men .. 
fasL olan lUurmaoskta mevcut 
kulliyeıli esır.er yıuündcn büyUk 
muşkwi\.a ı.aa.nu bulunduk,an
nı soykmekıed..rler. :::.ovyet kı
talarıie SW'~\lD!er arasında mü ... 
sauemelcr utau~u .SÜ) lt:nı.yor. 

Londra, 13 (A.A.) - Reuler a.;an ... 
&uwı mahabı.rl lielsink.ideıı bildiri-
yor: Kuola.jarvi civarında ve Suo--
mossaım, de cerey&ll ed.en muhare

belerde Sov7eUer ı1 mitralJ'öz, 25 
sahra l<lp11, 15 orla eapla lop Te dl-
.ter süa.b ve mu.himmat bın.kmışıar
dll'. \Jc SoVJ"et piyade taburu imha e
dilm<>;ıir. JLr'ok laııklar is-aldoıı 
sakit hale .konulmuıtur. 

Şinıal. bö(g-esl.nde muharebeler de
vam etmektedir. Sovyeilerin &öller ... 
deki müdafaa sistemtnJ zorlamak ıe
fiebbü!Jeri tamamen akim ka.lın.ış ve 
kendUerioe pa.haltya mal glmuştur. 

R-ovfanem.J şehri etrafında şl.tdelll 

muharebeler yaıulnıakt:ulır. Ruslar, 
lı'inlandlyaıuıı şimali Ue ee.n.11.bu Ve 
Flulandi7a ile İs\ ı.;ç ara.suıda..t.i mü
na.k.a.lih kesmlye uğraşmaktadırlar. 

Peb:ımo muıtaka:;,wda .Ruslar, bfr 
takım tahkunai viıcuda l'ttirme.kte
dirler. Son derece düşü.k olan Jı&ra.ret 
derece.si, her türlü faallyetJ felce ui· 
ratmaktadır. 

Kuolajcroi gölü yakınında Te Fin· 
laudjyah1ann Kusamo ve Sotkamo 
gölü boyunda.ki mtidafaa hatlarında 

şiddetli muharebeler başl3mıştır. Fin
landiya. kıtaıı.tıuın hareketlerlndekf 
sürat. Finlandi).·;ı ile İn'eç arasında
ki münakaliih kesmek için Sordava .. 
1~ - Ouhı şlmendlferini zaptetmiye 
utraşan Ruslar.n bu baptaki t.cşeb

bi,,;,:;lerlnl akamete uira.tmtŞb.r. 

l"inlandlya -tayyare!crl de düşman 
l''latfannı ve harek('l hallnde bnJunan 
dli.şman kuvvetlerini bombardun&D 
etmektedir. 

Care11e berzahında. Fln1andlyahlar, 
siper kazmakta. ve U7Un bir mukave
mete hazırlanm3ktadrrla.r. 

Sovyet t'tyyarrl~rlndMt birisi, tay-
7are dtflf 1op'aT"ın f'ndabh neticesin
de denlzf' dÜ11!'1nili,tUr. 

MÜTHİŞ SOGTTKJ.AR 
Vfbora'dan alınan tef.raflar, Fin-

! · Silay Parti 
i d a re Heyeti 

Reisi oldu 
Ankara. 13 ( A.A.) - İslaabııl 

bölge..sl C.H.P. müfe&.&-Işllti vazife Te 

sali.hi7etlııin İsLaııbul vili7e.ti.ne man ... 
hasır -0lllllll basebLYle bu vUi.Jet.ln 
parll miifeit..şl olan Kenya m~bun 

Tevfik lı'ikret Sılay'ın viliyett.e-ld fa .. 
aUyet.lnJ d.aJu. müsmir kılmak ve par
tJ lşlcrl7lc daha 7alund:aıı al.ikasuu 
temi.n etmek mak.ıuu:Uyle Cum.burlye• 
Raik parllil nizamnamcslnln 94 ün

cü maddesi mucJbinct- kendlordnJn h
lanbul viliiyetl C. H. P. idare hc1etl 
relsliiine laylnl h:ıkkında Parti u
mumi idare h~reünce iltibas olunan 
karar Parti G•nel ba...ll}bnlık d.in
nme& tasd.Jk ohınmattur. 

l landi7ada müthl1: bir soğuk bö.künı 

sürdi.ı.iu.nü .bildirmekledir". SovyeLler 
bunJan pek z,yade mllteessirdirler. 
Zira Sovye& ordusı::nda zabitlerin da· 
hi çadırı Joktur. Klta....ım ekserisj a ... 
çık havada yatmakta •e Finlandiya 
top ve tayyarelerinin korknsoyle ateş 
de yakamamakt.adırlar. FiJılandi;nlı
Jarın eline reçen eslrler, sabahlan 
sıksık SoVJ'e& ballan ansı.oda rurup 
halinde donmq ask.etler buluııduiu
na blldirlyorlar. 

SOVYET TEBLİGİ 
Moskova, 13 (A.A.) - Tebliğ: U 

kUunuevveJcle &tvJ"et kıtalan bli.· 
lün lslik&mellerde ileri ham<Uerl
ne devam ederek MukU. isUkametin· 
de hududun 9% kilometre l'a.rbındakl 
)(arkajarvi'yi, Pelr'ouvodik i::ı;tJ..a ... 
metbıde Lagoda cihı sahilindeki Hun.. 
Ula köyü.nü ve Pitkaranta - SeJ'dobol 
demirYolu üzerbıdelt.i Konplnoja is
ta,ayonUDu işgal eunişlerdir. 

Sis ve alçak bulutlar bava hare
.ki.tına mani olmuştur. 

Moskova, 13 (A.A.) - Slefant a
jansından: 

Bazı diplomasi malıafill, Estonya 
elı:i.nı harbiye rebi ile Sovyet zhııam
darlarını• EsLonyada a.-.keri mahıyet· 
te mühim kararlar ihar etmekle oı .. 
duklannı t.ahmin etmektedirler. 

Helsink!, 13 (A.A.) - itayla ıara
fwdan FtnJan.diyaya gönderilm~ l"

lao 25 tayyareden yalnız ikisl isveçe 
vi.<Jıl olmuştur. :\ftitebaki :!3 tayyare. 
Almanya tarafından alıkonulmuştur. 

Bu da Almanyanın Fln.laıadlyaya 

transit tarikiyle eslıha vıe mü.hlmma& 
nakline müsaade etmemekte olduiu
nu &"Östermektedtr. Bunun l'ibt l\fa. ... 
carlst11n da Pinlandl:n.ya g-önderilmlt 
olan harp malzemesinin büyük bir 
kısmı da Almanl•r tarafından mö
sadf"re olunmuştur. HeLı;:ink 1de söy ... 
Jendli'ine l'Öre, Ruslarla Almanlar &• 

rao:1ndakf anlaşmanın f'('nebi mem!e..
k('tlerde tahmin olundulundan çok 
daha slln oJd'uiunı bu bal işikir bir 
delil teşkil etmek~dlr. 

Kol>C'"hıtC". l!t <A.A-> - Danlmar ... 
ka efttçllerf, Nnel bf'tflyrc;I olarak, 
Finlandf:vava J:ahlre ile dolu üc va.
.-~n göndf"rf"t"f'k1f"rdfr. Bn zahlrl"'leria 
kıymeti, dürt yüz bin kurondur. 

··Milletler 
Cemiyetinin 
kararı 

(Bq tarafı 1. ine! oa)'fada) 

malini araştuma.k üze.re, Cenıi
yette iza bulunmıyan dev.et • 
terle istişare eylemesi hususun
da salıihıyet verilmekledir. 

Komite verdiI:i kararda, Sov -
yeller Biriiğinın, paktından mü
tevellit taahhütleri ihlal suc;unu 
irlikap etmekle kalmayıp, ken
di kendini paklan bari~ bırak -
tığını belirtmekte ve bu itibarla 
va:tiyeı ten netice çıkarmak sa ... 
liıhiyeLoin konseye ait oıduğımu 
söyliyerek bu mesele hakkında 
karar verilmesini Konseye bL...U... 
maktadır. 

Eski Denizbank 
BİR İSVEÇ GAZETESİNİN 

TEKLİFİ 
Oslo, 13 ( A.A.) - Muhafaza

kar partinin organı olan atfen 
Pos(eode intişar ederek r~sınl 
Norveç ajansı tarafından istın -
sah edilen bir makalede şöyle 
denilmektedir: 

(Dastarah l inci ııayf.ııda) 

satın aldı.klan iddia edilerek mah 
kerr:eye venlen eski Denizbank 
erkiim hakkında yeni bir hadise 
dola!}'ısile tahkikat yap•lmakıa
dır. 

Söylendiğine göre, Denizb3nk 
Sat:e binasını satın almak için 
müzakereler yaparken beıediye· 
den bir tezkere almıştır. Bu.'lda, 
Tophane yok:u sak>nu karşısın -
daki arsada ·l:ir gaz kumpanyası 
tarafından tesisat yapı:mak is -
tendiği bildıriliyor ve buraları 
liman salıas..na dahil olduğun -
dan müsaade verilip verilmeme
si soruluyordu. 

Daha evvelce liman idaresi ay 
ni sahaya antrepo yapmağa ka -
rar verdiğinden <belediye bu mü· 
r.ıca.atı yapmıştır. 

Denizbank ise Belediyeye V<!r

diği cevapta şimdilik idarenir. 
bir antrepoya ihtiyacı olmadığı 
gibi bir bina inşa etmek içinde 
parası !bulunmadığını bildirmiş
tir. Bunun üzerine belediye de 
mezkur kumpanyaya inşaat mii 
saadesi vermiştir. Fakat beledi
yeye antrepoya ihtiyacı olmadı
ğını bildiren Denizbank da 15-20 
gün sonra Satie binasını 250 bin 
lİI'aya satın almıştır. Bu hus:ıs
ta tetkikat yapılmaktadır. 

15 gün evvel kendisinin pattıısı 
olmadı.ğını ve an'repoya da ihti
yacı bulunmad ğını söyliyen ban
kıanın bir müddet sonra nasıl olup 
ta 250 bin liraya büyük bir bina 
aldıitı hayret uyandırmaktadır. 
Diğer taraftan Satie binasının 

üst loatlannın bir antrepoya el
verişli olamıyacağı, çünkü kat 
zeminlerinin fazla siklete taham 
miil edemiyeaıği anla.şılınıştır. 

Mili.eller Cemiyeti azasından 
her biri Finlandiyanm emrine 
kendi nüfusunwı binde biri nis
betinde tamamen teçhiz edilmiş 
bir ordu gönderdiği takdirde, Rw. 
taarruzu derhal duracak ve Mil· 
letlcr Cemiyetiııin otoritesi kuv· 
vetlenecektir. 

garp cephesinde 
(Bq lanfı L inci .. 7f&da) 

Londra. 13 (A.A.) - Bava nen
reU. .İq'ill:1 dewire ıa7yareleri.ula 

bu sece sabaha kMl&r Bellzoland'da..

ltl Alman bava Wıterl lizttinde d@laf
bklarmı bildirmcltledlr. Mallıındı.ır 

iti, nuuatıslı ma1nlanu clokuım..I 
hıl iıslerdcn idare edllmeltledlr. 

Da.i}T Ben1d ıaaetestaia diploma
tik muharriri yauyor: 

A1.maD ask~ri 1tlinlan tamameıa 

harbin l'elecek senenin niha7el-indea 
evvel bitmesi icap edecetl fikrine 
dayanmaktadır. 

Alman7a için Uk ve bayati meseı. 
ablukaya karşı koymakLu. 

Alınan tedbirlerin şunlardan f.ba
rel olduta bildlrlUyor: 

Harpte Almanyanm eJlndekl bü
tün ekonomik lhliyaUarın lstlmall,. 

Avusturyada., Cekyada ve Alman q. ... 
ı-atindeki Polonyada bulunan bütiıa 

ihtiyat maden, maki.ne ve kerestenla 
m~deresL 

Londnı, 13 (A.A.) - 490 tonluk 
Varvlck llead in,-Dlz kömllr" vapurc 
bu sabah do.tu sah01erlode- bir maJ'-
11.a çarparak batmqtır. Mürettebahn
bn anı kişi kaJıphr. K~ 

Jıaslalın.ere blduımlflu. 

' 
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bihakkın teveccühlerine mazhar olan 

Yeni Üsküdar Musiki Cemiyetinden: 
Ana .. nizamnamesi İstanbul vilayetince tasdik ve te:;cil edilen 

•Yeni· Usküdar Musiki Cemiyeti> 17/11/1939 tarihinde Üsküdarda 
Gündoğumu caddesinde 39 No. lu binada faaliyete başlamıştır. ·· Evlenme 

Çapamarka Müstahzaratı muamelesi 

İkincikanun 1940 da tam çeyrek asrı id
rak etmek bahti
yarlığına nail 

olacaktır. 

Pirinç ve telr.nıfl hububat anlanm, kendi üstün telr.aik 
eııeriyle .Av. a_;> ıi bir tarzda ve aefi11 bir ııurette 

imal ve lbzar eder. 

Beşiktaş - Kılıçali Kuruluş tarihi: 1915 • 
lfl'l>.M 7 ARll./IND& TflFAI< VE 

+JACC~Ct lf\LJH 
Tefrika : 100 

ihtişam ve süs merakı sarayları 
san' at eserleri ile süslüyordu 

Güzel san'atlara ,gellDce, bu -
ınun üzerinde de biraz duralım. 
Güzel san'atıların resim, hey kel
ira.ş ve munari şıııbelerinın her 
üçü de Bağdatta ayn ayn inki
§af sebepleri, vasıtalan buhnuş
lardır. Ancak bunlardan resım 
kısnu halkın mutaassıp ruhu ile 
mücadele etmiştir. Resmin tabi
at ve manzara iekille.ri makbul 
O.<luğu halde insan ve canlı hay
van resimleri günah sayıılıyor

du. 
Hanınürreşidin hak.iki bir res

mi bugün Elcimızde değilse kaba
hat devrın ressamlarında değıl, 
bu cahil halk taassup ve haleti 
ruhiyesındedir. 

Maama.fib İran medeniyeti 
nin tesiri ile Bağdat ressamları 
in~ " resmi deiııl fakat hayvan 
reo•·•'"eri yapmağa ve resimlerle 
Halife saray lannın duvarlarım 
halılarla da yerleri süslemişler -
di. 

Bill.hassa aslan resimleri, av 
hayvanatı, Arabistanda d<ıku -
nan halıların başlıca te"Zyinat 
mevzuu olmuştu. 
Hr,ykeltraşlık sa:n'ati de resim 

san ati ile •beraber ve onunla mü
vazi yürümüştür. Maamafıh bi
na tezyinatında arabesk tarzın in 
kişafı ve kemal derecesini bul -
ması güzel san'atlerin bu şube
sini resimden daha ileriye götür
müştür. 

Mimariye gelince, denebilir 
ki, bu, en müterakki san'at şu
besi idi. Esasen daıha ta Emevi
Y<lerin ilk hükfımclar; Muaviye 
zamanında ıbaşlıyan saltanat 
reD41i, Halifeleri zengm ve muh
teşem bir hayat çerçevesi için -
de yaşamağa sevketmişti. 
Çadırdan ve kulübeden kur -

tul an Arap, şimdi saıray !arda ya
şamak istiyordu!.. 

Halifelerin ayn ayrı ve ken -
di!erine mahsus saraylar yaptır
mak merakları bir taraftan bey
tülmal hazinesini tamtakır bıra
kırken diğer taraftan da mimari 
san'atinin Arabistanda ilk teme
lini atıyordu. 
Bağdadın hilafet merkezi olma 

sı pek tabii ıbirçok yeni inşaata 
yol açtı. 

İşte bütün bunlar ve ölen Ha
lifenin yerine geçenin eskisinden 
daha mükmmcl ve daha: süslü 
saray{lara sahip olmak merak
lan güzel san'a:tlerin mimari 
şubesini canlandırdı. 

Mimari san'ati ile beraber çi
nicilik san'ati de Bağdatta re -
vaç buldu. 
Harunürreşidin kansı (Zübey

de) nin bu güzel san'atlerin in.ki-

şafında mühim rol oynadığını 
tanh kaydetmektedir. 

Bu zeki ve ihtişam seven ka -
dın, mağrur zevcınden aşağı kal
mamak içın ayn saraylar yaptı
rıyor, ayrı maiyetler tevkil edi
yor, ayn alemler, şenlikler ya -
pıyordu. 

Fildişi ve abanoz üzerine oy -
ma, işleme san'atleri de oldukça 
mühim bir mevki tutuyordu. 

İhtişam ve süs merakı saray sa
lonlarnı hep bu san'at eserleri ile 
süslüyordu. 

Bu sayede israf edilen para -
mr bereket versın boş yere git
miyor, memlekette san'at havası 
estiriyor, İslam medeniyetinin 
esasını kuruyor, hazırlıyordu. 

Harunürreşit asrının israfa! 
ve s.efahatlerine itiraz edenler 
pek çoktur. Fakat bu israfat ve 
sefahat yalnız Harunürreşit za
manında değil, ondan evvel ve 

·ondan sonra da mevcuttu. Yal
nız şu farkla: EvveJkjler hazi -
nenin, beytülmalin mevcudunu 
kız ve oğlanlara yedirdiler. Ha
runürreşit ise bu israfatı ile bir 
Arap edebiyatı, bir Arap mima
risi, Bir Arap san'ati meydana ge.. 
tirdi. 

Eskilerin doyu.rduklan gılman
lardan cariyelerden gelen za -
raıtar la Harunürreşidin bol ke
seden dağıt llğı lıediye ve atiye-
1.erle beslediği şairleri, iiilmleri, 
edipleri, doktorları, mütercimle
ri, mimar ve san'atk3.rları mü
kayese edecek olursak netice -
nin hangi taraf lehine olduğunu 
çabuk ve kolay anJıyabiliriz. 
Harunürreşit devrinin biraz da 

siyasi vak'a ve hadiselerinden 
bahsedelim .. 
Arapların ve Arabistanın ezell 

ve an'anevl bir dü.şmanı vardı: 
Bizans... Emevilerden olsun Ab
basilerden olsun hemen bütün 
Arap hali!feleri Bizans üzerine 
seferler tertip etmişler, ordular 
göndenni~er, kah galip ve klih 
mağlup olmuşlardı. 

Halife Mehdi zamamında Bi
zans İmparatoriçesi İrenin uğ
radığı lıüyük hezimet halA Bi -
zanslılann belini doğrultmamış
tı. Binaenaleyh ilk senelerde Ha~ 
runürreşidin bu temeli ve eski 
düşmandan hiç korkusu voktu. 

Maar-..ıafih Bermeki vezirler ih
tiyatı elden bırakmıyorflardı. Hu 
duda yakın köy !erde her ibti -
male karşı toplu asker bulundu
ruyorlardı. 

3uıniyede, ErnıenistaındaL To
rosta adeta askeri bir zincir mey
dana getirilmişti. 

[Arkası var] 

KAZIM SEVER (Ortaköy) 
- Evlenme muamelesi nasıl yapt

hr? Masrafı çok mudur? 
- Evlenme memu:rhıtnna ridıerek 

muamele evrakını istersiniz. Evrakı 
tama.mlal'sını.z. Evlenme dairesinde 
merasimin ne i(Ün ya.pı1a.caiı size bU· 
cl1rlllr. Masrafı çok azdır. 

NURİ (Yusuf paşa ) 

- Büiün bor9lart verıriler bir ara· 
ya. getirilerek bir cüzdanda yazıla

eak )lerkes borcunu_ verdlk'e euz .. 
dandan lenzilit yapılacaklL Ne ol
du? 

- MaU7e Vekiletı bu etizdaoları 

yaİılı- Her labsU şubesine verdi. is
t17en ufak bir ücret mukabilinde bu 
cüzdanı ala.rak borflarını yazdıracak 

ve söyledlfinlı muameleyi yaptıra

cak1Jr. 

İslanbul "Üçüncü İcra memurlu
funcl.an: 

Çatalca icra memuru iken laalen 
memuriyet ve ikametgah adresi meg
huJ Kemal'e.: 

Doktor Alber Kolo Ue Calalca as
liye hulı.uk mahkemesinin 25/3/937 
larlh ve 937132 numoralJ Uilım Ue 
(368) Ura (15) l<urwı borcunuzdan 
dolayı dairemizin bu dosyası Ue ve 
mezkilr alacatm temini lahsUI için 
J'&pılan leni muamele safhasında 

:rukanda 7aıulı aclreslnl:ıe ieblli için 
•önderlJen icra emrine verilen meş
rubatla adreslnlsln meçhal oldutu 
anlaşılm.q olmasına ve icra hWmll
flnce de %9/11/939 larlblnde icra 
emrinin (ZO) .-ıın müddetle Dinen 
teblltlne karar yerilmiş balmıması
na mebni clalremlıce de meokôr 
möddede icra emrinin Uinına karar 
vorllmltllr. 

Yukanda yazılı borcun lala ve 
masraflarlyle Ye mıılıkeme maarally
ıe ödemen Is lbımdır. Borcu ödeme• 
veya telkllr: meı-cllnden veya temyl• 
veyahut ladel muhakeme yola Ue aJ& 
oldutu mahkemeden icranın seri bı· 
rakılmuı bakkmda bir karar l'ıetl .. 
rllmedDı:çe oebrl icraya tev ... w edl
le<ıeil rlbl .-ene bn müddei lolnde 
mallannn hakkında beyanda bulun· 
mus.ıuus icra ve tnas kanununun '18 
mca maddesine tevfikan baplsJe taz .. 
;rlk olunacatınn r;lbl yanlı, beyanda 
bolundufunu.z takdirde de sene icra 
ve tfli.s kanununun 33'1 lncl madde· 
si.ne tevfikan hapi.!lıe tecziye edltece
tlnlz husu9Iarı maliimunuz olmak tt
zere icra emrinin teblll malı.anıma. 

kaim olarak keyll7et (20) ırlln möd· 
delle ilan olwıur. (22633) 

DOKTOR 

Feyzi Ahmet Onaran 
Cildiye ve 1.ühre:vlye mtitehassm 

Pazar hariç her giin sabah&an 
akşama kadar 

Adres: BabıılJ'I Caialoflu 
yokuşu köşesinde No. f3. Tel. 23899 

Beyoğlu birinci solb hulnık ha
klınliğlndenı 

Osmanıu Ntp.ntaşında. Güzel so
kakla Fikret Akil aleyhine açtıfı da
vıwla müddei vekili senet vererek 
ım...sını inkarı halinde 1sı0ı:tap iste
diğini ve &'elmedlii lakdlrde islik· 
ta.pta.ıı kaçınarak imzasını kabuJ et
miş sayılacaiına dair gıyap karan 
lebllj;lnl istemiş ve bundan bahisle 
müddelaleyhe onbet gün mttddeUe i
li.nen rıyap karan teblfflne: karar 
verilmb,ı olduğundan muhakeme rünü 
olan 30/12/939 saal 9/30 da mahke
meye bbzat veya bUvekile relmenfz 
muameleli g-ıyap kararı makamına 

kaim olmak "üzere Ulıı olunur. (22631) 

İstanbul icra hakimliğinden: 
İstanbolda Mahmulpaşada 225 No. 

ıu. mağaza.da tr!kotaJ ticaretiyle meo
cııl ve Bayazıtta bu lşc ait fabrikası 
mevcut İbrahim Fevzi Borsanın kon
gordato yapmak Jçhı mehil vertltnesl 
isteğiyle İstanbul icra tetklk mercii
ne vuku bulan müraca.ah üzerine 
kendisine ala.caklılartyle kong'ordato 
yapmak üzere iki ayhk mühlet veril
mesine ve avukat Mehtl Sald'in ko
miser tayinine ve keyfiyetin lk1 ga
zete ne Uinına ve icra daireleriyle 
tapu idaresine ve ticaret sicil me· 
murluğ:ıına tebllğiııe 6/U/939, tari
hinde karar verll.mlş olduiu lellllt o
lunur. (22636) 

ZA rt - Belediyeden almakla ol
duğum maaş cüzd~uımı lı.aybelllm. 

Yenisini çıkarıae.a,ğımdan eskislnJn 
hükmü ;roklur. 

Halice Melek 

Eınnf1e& Sand.tiı müdürlüfünden: 

Adı, &yadı 

Reis, Rasim Bilir 

Muhasip Nureddin 
Öktem 

Katip Hüsnü Şahin 
oğlu 

Aza Etem Coner 

Aza Seyfi &ıraçoğlu 

Ana nizamnamesi: 

İDARE HEYETİ 

Vazifesi 

Üsküdar 21 inci o
kul başöğretmeni 
İnhisar Umum mu-

, hase besi Şef mua -
vinlerinden 
Üsküdar Belediye 
Tahakkuk memur -
lanndan 
1sta1JJbul: Adliyesi 
Tebliğ memuru 
Tophane Posta mü
dürü 

Oturduğu yer 

Üsküdar Sinanpaşa 
Toprak sokak 24. 
Üsküdar Ayazma De
ğirmen No. 8 

Üsküdar Selimiye 
Kışla sakak No. 12 

İstarılbul ·Beyazıt Şe
kerahmetpaşa 6 
Üsküdar İmrahor Ali
paşa sokak 34 

.. . 1 - Türk Milli musikisinin inkişafına çalışmak üzere nizam
ınamenin sonunda isim ve vazifeleri yazılı yedi müessis üye tarafın
dan •Yeni Üsküdar Musiki Cemiyeti• adile bir Cemiyet kurul
muştur. 

CEMİYETİN MAKSADI 

2 - Tiı.rk Milli musikisinin terakki ve inkışai:.na çalışmak, 
vataıtiaşların musiki zevklerini tatmin edebilmek için zaman, za
man fırsat ıbuldukça bu uğurda konserler VETIIJek, heveslilerin 
musiki bilgilerini arttırmaktır. 

3 - Yeni Üsküdar Musiki Cemiyeti siyasetle uğraşma:z. 

CEMİYETE GİRME VE ÇIKMA 

4 - Türk tebaasından olup 19 yaşında bulunan cünha ve ci
nayelle mahkum olmıyan, fena şöhreti olınıyan, medeni hukuktan 
mahrum edilmemiş olan lıer Türk, Cemiyete- girebilir. 

5 - Cemiyete girmek istiyen, ya doğrudaıı doğruya, ya vasıta Je 
İdare Heyeti Başkanına, Oemiyete -girmek isted•ğı.ni bildirir. idare 
Heyetinden verilecek, giriş kağıdı,tısulüne göre doldurulduktan ve ı 
İdare Heyeti tarafından tasdik edildikıeıı sonra Cemiyete girme 

iı;i bitmiş olur_ 
6 - Her üye iı;tediği zaman Cemiyetten çıkabilir. Cemiyetten 

çıkan üye taahhüd borcunu ödemeğe mecburdur. Cemiyetten çı
kan üyenin tekrar Cemiyete girebilmesi, İdare Heyetinin ekseriye
tile vereceği karara bağl.dır. 

7 - Cemiyet nizamlar:na uymıyan, Cemiyetin haysiyeti ma
neviyesini kirletecek hallerde bulunan. sözle ve yaptı·ğı lı;le Cemi
yet aleyhinde bulunan üye, İdareHeyeti önünde dinlenir. İdare He
yetinlıı ekseriyetle vereceği kararla Cemiyetten çıkarılır. Göste
rilen gün ve saatte İdare Heyetine müracaat etmiyen üye, hakkında 
verilen karara itiraz edemez . 

KONGRE 
8 - Yıllık kongre: 
Yıllık kongre, her yıl Birindkiınunun ikinci paıar günü saat 

10 da yapılır. 
9 - 'Fevkalade kongre: 
Fevkalade kongre, Cemiyet üyelerinden beşte birinin yazı ile 

ve sebep göstermek suretile, verecekleri talgir üzerine fevkalade 
kongre İdare Heyeti tarafından usulü dairesinde ilan edilerek toP
lamr. 

10 - Yıllık kongre, bir hafta önce en az üç gazete ile, kongrenin 
yeri, günü, saati yazılarak ilan edilir, Hükfımete ihbar olunur, 
idare Heyeti isterse bundan başka vasıtalarla da üyeleri kongre 
toplanhsından haberdar edebilir. 

11 - Yıllık veya fevkalade kongrelerin açılabilmesi için, Ce
miyete kayıtlı üyelerden yansından bir fazlasının kongreye gelmiş 
olması Jazımdır. Üyeler kongreye vekil gönderemezler, kendilerinin 
gelmesi şarttır. 

12 - Kongrenin ilk toplantısına, üyelerin yarısından bir fa:zla
sı gelmemişse, ikinci kongrenin toplanması IAz:mclır, ikinci kon
ı;ırenin yeri, günü ve saati hemen kararla.~tınlu, hazır bulunan üye
lere bildirilir, aynca üç gazete i!e iliin edilir. 

13 - Yıllık fevkalade kongreler, İdare Heye1i Başkanı tarafın
dan açılır, yoklama yapılır, kayıtlı üyelerden bir fazlası varsa, üye
lerin ekseriyetile, bir kongre başkanı, iki sekreter seçilir. 

14 - Kongrede İdare Heyeti ibra edilmedikçe, reye iştirak ede
mez. 

15 - Yıllık kongrede dahi usulü dairesinde tanzim edilmiş, ruz
nameye göre müzakere edilir. Üyelerden bir veya birkaçının dileği 
ve kongrenin vereceği kararla ruzname dışındaki şeyler de görü
şülebilir. 

16 - Kongrede, İdare Heyeti raporu okunduktan, bir yıllık he
sap işleri, seçilen hesap komisyonu tarafından tetkik ve komisyo
nun verdiği rapor Umumi Heyetçe kabul edildikten sonra yeni İda
re Heyeti seçilmesine başlanır. 

17 - İdare Heyetine, beşi asıl, üçü yedek olmak üzere, sekiz 
üye seçilir. Münhal vukuunda yedek üyelerden en çok rey alan, 
İdare Heyetine girer. . 

18 - Yeniden seçilen Idare Heyeti, lıir hafta içinde eski İdare 
Heyetinden Cemiyetin bütün muamelatını devir almağa meclıurdur. 

19 - Koıı:gre kararlan, kongrede bulunan bütün üyeler tarafın
dan .imza edilir ve dosyasına konulur. 

CEMİYETİN FAHRİ BAŞKANLICıl 

20 - Cemiyetin Fahri Başkanı, Müessisler ve İdare Heyeti üye
lerinin ekseriyetile seçilir. Bu Başkan Cemiyetin işlerine müdahale 
edemez. 

İDARE HEYETİ 

21 - Kongrede seçilen İdare Heyeti üyeleri, aralaTından gizli 
reyle birini başkan, birini sekre er, birini sağışman seçerler. 

22 - Başkan Cemıye,ın Mumessilidir. Başkan icap ederse, İda
re Heyeti üyelerinden istıediğini, bir iş için, muvakkaten vekil ta
yin edebilir. 

23 - .3ekreter Cemiyetin bütün yazı işlerinden, kanunen tutul
ması lazım gelen defterlerden mesuldür. 

24 - Sağışman, Cemiyetin hesap işlerind<'ll, varidat ve masrafın
dan mesuldür. Sağışmanın mütaleası alınmadıkça, Cemiyet nô.mı
na masraflı işlere giri.:;ilemez. 

25 - Sağı:;man, Cemiyet parasından ancak yirmi beş · lirayı ken
di mesuliyeti altında yanında bulundurur. 25 liradan fazlası, milli 
bir ban.kaya yatırılır, banka muamelatında vıe hesap işlerine ait yar
zılarda, Başkan ve Sağışmanın imzalarının bulunması şarttır. 

26 - İdare Hey,eti en az 15 günde bir defa, aralarında karar• 
laşt_rdıklan gün ve saaUe toplanır, İdare Heyetinde, Başkan veya 
vekili rbulunmadı~a ve ekseriyet olmadıkça müzakere edilemez. 
Özürsüz üç toplantıya ,gelmiyen İdare Heyeti üyesi istifa etmiş sa
yılır. 

VARİDAT 

27 - Cemiyetin varidatı, üyelerden her <ı.y alınacak taahhüdler, 
hükmi şahsiyeti haiz müessesel~rin, şalııslann teberrülanndan h :;. 
kfımetın müsaadesile yapılacak konser ve müsamerelerden hasıl 
olacak gelirden ibarettir. 

28 - Cemiyetin üye taahhüt malt.buzları maktudur. Bu makbuz 
!ardan İdare Heyeti kararile lüzumu kadar .3ağışmana verilir, muka
biHnde bir kağıt alınır. Bu kağıt Sekreter tarafından ayrı bir dosya

da saklanır, Sağışmana verilen mak!buzlar Başkan tarafından mühür
lenir, mühürsüz makbuzlar muteber değildir. Kıymetsiz makbuzlar

- da, Cemiyetin mühürü, Başkan ve Sağışmanın imzalan bulunmadık-

Eyüpsultan Kapıcı ,;eşme caddesi 
No. 16 da oturan Bayan Aliye Erkal 
17.4.939 larlhlnde sandığımıza bırak-
biı para için verilen 454'15 numaralı 
vadeli bonosunu kaybeıtJğini söyle
miştir. Yenisi verileceğinden eskisi
nin bük.mü olmıyacafı Uan olunur. 

ZAYİ - İsi. Emniyet şube t den ça muteber değild·ir. 
aldığım 31/26960 sayılı ikamet vesi- 29 - Cemiyetin üyeleri, her ay en ~z 25 kuTWj vermekle mükel-
kam1 zayi ettim. Yenisini alacağım- leftir, hali ve vakti müsait olmıyan üyelerden İdare Heyeti karari-
dan eskisinin hükmü yoktur. le daha az aylık taahhüt alınır. 

Harold Nllıolila 30 - İki ay taahhüdünü ver:miyen üyeye, Sağışman, taahhüdü-
nü hatırlatır, bir netice çıkmazsa, Sağışman işi İdare Heyetine yazı 
ile bildirir. İdare Heyeti, bu hususta karar ittihazında serbest1ir. 

1
-::nunl Milmessill ve Neşriyat Dl· 

rek'.örü: A- Naci. Basıldıjp Yer: 
. Sun l'elaraf Basınıff.L . 

MÜTEFERRİK MADDELER 
31 - Musiki talimleri, konserler, İdare Heyetlıı-Oe intihap ve ta• 

Bütün mütehassıs diş 
tabibleri 

R 1 
D~ macunu tavıiye ediyorlar çünkü: 

d olln 
Uişleri beyazlatır. Diş etle
.-ini kuvvetlendirir. Dişlerin 

çürümesine mani olur. 
Ağız kokularını defeder. 

Sabah, Öğle, ve akşam her 
yemekten aoura günde üç defa 

di~erinizi fırçalayımz 

Muhtelif sergı

lerdea 18 diplo
uıa 24 altın ma
dalya kezanmıştır 
~ 

Baş, diş, nezle, grip romatizma 
Nevralji, kırıklık ve bUIUn ağrılarınızı derhal keser 
icabında gUnde 3 ka,a alınabilir. Her yerde 

Pullu Kutuları ısrarla isteyiniz 

İstanbul Emniyet Sandığı Müdürlüğünden: 
Emniyet Sandıtı bor~ularından Dehhar mlrasçı1anna Uıi.n yoluyle son 

tebllf: 
Murisiniz saflıfuıda 1994 hesap No. siyle ııaııdığuııızdaıı aldığı (300) li

raya karşı Üsküdarda Aralıly•cl Hacı Oafor mabaUesinln Körbakkal sokafııı· 
da eski 9'1ı yenJ 49 No. lu babceU ahpp bir evl birinci de.recede ipotek et
mişti. Vadeslnde ödenmlyen bor~ 26/51938 larlhlnde l&h ve komisyon ve 
dlier masrallarla beraber 805 lira 44 lıurwıa varmıştır. Bu sebeple 3202 No. 
lu kanun mucibince yapılan takip ve acık arttırma neticesinde mezkftr ,eay .. 
rl menkul 150 lira becleUe lallblne muvakkaten ihale edilmiştir. İşbu Uiıı 
larlhlndeıı itibaren bir ay içinde 938/1151 No. De sandıi;a müracaatla borcu 
ödemediğlnb takdJrde kal1 ihale kararı verilmek üzere dosyrının icra bi
kim.llğlne tevdi olunaeaiı son ihbarname makamına kaim o1ma.k Ü.Zere nan 
olunur. (10349) 

Her çeşit 

OY tTLAR~ 
Toptan ve peraKenae 

Satış yeri: 
Yeni Postahane kar,ısı KIZILAYHAN 

yin edilen bir şef tarafından idare edilir. Şef lüzum gorurse isted i
ğini muavin olarak çalıştırır, keyfiyeti Başkana yazı ile bi"dirir. 

32 - Musiki Şefi, yapacağı işleri, maddeler halinde taruim et
tiği proğramla İdare Heyetine bildirmeğe mecburdur. Proğram İda
re Heyetince ka,bul ve tasdik edildikten sonra tatbik edilir. 

33 - Musiki Şefinin islerine kimse karışamaz, şef yalnız İdare 
Heyetine karşı ınesuldür. 

34 - İdare Heyeti, Cemiyetin işlerini, daha iyi tanzin1, üyeler 
arasındaki lihengi daha jyi temin edebilmek için ·İçyasa• yapar. 

35 - Bu nizamname, Cemiyetler .kanununa uy.gun olmak şarti
le ve Cemiyete kayı11ı üyelerin üçte ikisinin reyile dejliştirilebilir. 

36 - Cemiyetin fesb;, 35 inci maddeye göre toplanacak kongre 
kararile kabildir, emvali hakkında da bu kongrece karar verilir. 

MÜESSİS tiYELER 

Rasim Bilir Ahmet Ziyıı. İstanbul 1302 Üsküdar Sina.npaşa Toprak
lı s. 24 

Etem Coner Rıza Tekirdağ 1301 Üsküdar Tunusbağ Emınpa-
~a s. 6 

Emin Ongaın Ahmet Üsküdar 1322 Usküdar Ayazma Değirmen 
s. 8 

Hüsnü Şahinol1;lu Muhtar İstanbul 1324 Üsküdar Selimiye Kışla so
kak 12 

Nedim Ongan Ahmet Üsküdar 1317 Üsküdar Ayazma Değirmen 
s. 10 

Fevzi Ş~az Nuri Seianik 1320 Üsküdar İhsaniye Eminp~a 
. s. 14 

Emin Reyhan !l:s:ınall Istaıııbul 1319 Üsküdar Bulgurlumescit Ev-
liyahoca s. 24 

1 
Otuz altı maddeden ibam:et nizamnamenin kanuna muvafık oldu-

ğu tasdik olunlll". 
İstanbul Umuru Hukukiye Müdüı-lüğü 


