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Bulgarlar Arazi Taleplerinden Vazgeçmiyorlar 

w 

İngiltere Finlandiyaya Tayyare 
ve mühimmat vermiye başlıyor 
.. ,,, '"' .. ..... . ... '"' '"' .. ,,.,,.. ..... . "'"' '"' ' . 

Köseivanof, Bulgaristanın Dobricayı 
almakta güçlük çekmiyeceğini söyledi 

• 
Başvekilin Nutku S. Rusya Milletler Ce- Bulgarlar, bu işte Italyanların 

•• ~:·::::!,;::;:::.m:~:::. ''::.m .~:~::::.~,.":.m,:;.:~ m iy eti nd.en ç 1 k a r ı I d ı m üzaher etinden emin bul unu yor 
v.rmi,ıir; nuı1ıun ihtiua ettiıi vaitler ara•ında, Çember la yn lngilterenin Finlere 
faz la iatih•alatın mutlaka •atılacafını ve hüku-
metin ihtik ara o.la meyclan vermİy•cetini t•min Tayyare verdiğini söyledi 
eden kı•ımlar miihimJir. lhtiltar, llttı•acli harbin 
ve manevi harbin baı JiiımanıJır. Büyülı harbin, 
~ harp zens in i ,, elen ilen ifrit tipine, a•la hay at 
halıkı uerilmemeliclir. 

Yazan: Abidin Daver 
Onuncu Tasarruf ve Y erlima

lı Haftası, Başvekil Dr. Refik 
Saydamın bir nutkile açıldı. Bu 
nutuk, iktısadi hayatımızın hem 
bilançosu hem programıdır. Muh
terem Başvekllimizin nutkunu 
dinliyen veya okuyan her Türk 
vatandaşı, muhakkak büyük bir 
inşirah duymuştur. Bu inşirah, 
başarılan işlerin luymct ve e
hemmiyetinden ileri ır..ıdiği ka
dar, ba arılacakların uyandır -
dığı ümitlerden de doğmakta -
dır. 
Başvekil, nutkunda, Cum -

huriyct rejiminin yarattığı mil
li vahdeti, inkişaf ve terakki 
hamlclerile dolu, mes'ut ve e· 
min çalışma hayatını, ferahlı 
bir tablo halinde tasvir ettikten 
sonra, biitün iktısat meseleleri
mizi birer birer izah etti. 

Evveta, can alacak bir nokta
yı gösterdi: İstihsalı'itımızı artır
mak lazımdır; hem kendi ihti
yaçlanmızı temin için, hem de 
fazla istihsalimiz' satarak dı -
şandan getirnıiye mecbur ol • 
doğumuz malları kolayiıkln ve 
kafi oıiktaroa alabilmeli için, 
Başvekil, b u gayeye erişmek 
için hazırlanan programlan za
man kaybetmeden tahakkuk et
tirmek için bütün yurttaşlardan 
biribirlerile yarışırcasına çalışma 
istiyoL Bu yurttaşların başın -
da, resmi ve yarı resmi mücsse· 
selerde çalışanlann geldiğine 
şiiphe yoktur. Onlar, kırtasiye -
cilikten uzak, ameli, müsmir ve 
canlı calışmalazilo biitön müs
tahsillere örnek ve yardımcı o
lacaklardır. Onlar, Başvekilin 
istediği şeyin kırtasiyecilik mu
amelatı istihsalinin artması de
ğil, tarla, tezgiıh, maden ve fab
rika istihsaliitınm artması oldu
ğunu anlıyarak ona gör~ çalış
malıdırlar. 

İstihsalin artırılınasını istiyen 
hükfunet, bu talebi ile müstah -
sile ·karşı bir taalıhiit altına da 
girmektedir ki, o da istihsal nis
betinde ihracatın da artırılma
sını temindir. Satılmayıp elde 
kalan ve bazan saklanacak yer 
ve kap bile bulnnmıyan fazla is
tihsal, karlı değil ; zararlı olur. 
Başvekilimiz, bütün müstahsil 
vatandaşlara cHük\ımetin mah
sulat ve masnuatımıza değer fi
alı , dalına temin etmek için, ge
reken her türlü tedbirleri zama
nında alacağından emin olarak 
ve bu bakımdan herhangi bir 
endişeye dahi asla dü.şmiyerek 
mernıleket istihsaliıtının seviye -
sini yü·kseltmiye ve dolayısile 
ihraç ve ithal iımkiınLarını artır
maya azamj gayretle ve tarihi 
,günlerin verdiği heyecan ve 
~cvk ile ça:l ışmalıdırlar. • Diyor. 
Hükfunet Şefinin ağzından bu 
teminatı aldıktan sonra, artık 
!atla istihsalin elde kalmasın
dan ko.rkmağa .mahal yoktur. Ye
ni bir ruh ile ve tüccar zihniye
ti ile çalışmağa başlıyan Tica -
ret Vekiletimlıin mesaisi de, 
bu hususta, müstahsil için, ay -
rıca emin bir garanti teşkil eder. 

Başvekil, bundan sonra, ne 
ordunun ne de halkın yivecek 
bakımından hh;bir tehlikeye ma· 
ruz bulunmadığını knt'iyyetle 
ifade ettikten sonra harici tica
retimizin bilançosunu yaptı. 
1938 de ticaret müvazenemiz a
leyhde kapanmıştı. 1939 un 10 
aylık ihracatında 1938 in 10 ay
lık ilıracabna nawran a milyon 
700 hin liralık bir fazlalık var -
dır. 1939 un iki ayı, eyl(ıl ile bi
rinciteşrin, Avrupa harbinin bü
tiin ik!ısadi hayatı karmakarı~ 
ettiği zamana lesadfü etmiştir. 
Bu cihet nazarı itibare alınırsa, 
senenin kalan iki aylık yekünu 
da ilave edilince, daha lehimize 
bir netice alınacağı ~11plıesiz ad
dolıınabilir. Bıı, sevinmiye de -

(Arkası 3 öncü sayfada) 

ABİDİN DAVER 

Yüksek teknik 
okulu açı l ıyor 

Ankarada bir komis
yon teşk il edildi 

Anka11a, 14 (İKDAM Muha:bi
~inden) - Bir Yüksek Teknik 
Mektebi açılmasına karar veril
miştir. Bu hususta tetkik.atta bu
lunmak üzere a.liikadar vekalet 
mümessillerinden bir komisyon 
teşekkül etmiştir. Bu komisyon 
bugünlerde i<;dmalara başlıya
rak, memleketimizin en büyük 
ihtiyacını k.arş.ılıyacak olmı Yük
sek Teknik Mek ,ebinin en kısa 
bir zamanda açılması hususun
da ioap eden kanun layihasını 
hazırhyacaktır. Bu mektep Tek
nike Hoh Şule aya<J'ın<la olacak
tır. Bu mektep açıldıktan s<ınra, 
bu hususla Avrupaya talebe gön
dermdye ilıtiyalc; kalım.ıyacaktır, 
ihtiyacı tamamen karşılıyacak -
tır. 

---00-----

İstanbulun Spor 
sa halan 

Her ·semtte yapıla

cak stadların yerleri 
tesbit edildi 

Şehrin muhtelif >emllcrlnde yeni
den spc>r bahaları yap1lacaıktı.. Bun-
lordan birisi Langa idi Fakal Langa 
bostanı civarında. İstanbul Jlma.nı 
yapllacafı ipin orada. yapılmaktan 

S1LTfmazar edilmiş ve Karagüm.rök1.e 
Çukur bostanın lsUınlikioe karar ve~ 
ritmiştlr. Bo halta bostan lstlmlak 
edilecekllr. 

tls!ı.üclardaki spor sahaSI yeni pos

tahane ctvarında yapılacaktır. Fakat 
Prost buna r-.ızı olmamış ve İcadl1e 
tepesinde bir yer ıöstenıılşllr. 

ı Arkası 3. ilncü sayfada) 

Londra, H (A.A.) - B. C•mber
layn, bu sabah Avam .kamarasında 

Finlandiya mese.leıl hakkmda beya
natta bulunarak eseümle şöyle de
miştir: 

- Flnlandiyblar, memleketlerini 
bu l<abraman mlllellen beklenilen şe
caat ve azimJc müdafaa etmektedJr
ler. Finlandiya. ordusunun düşmanı
na çok faik oldniu i>;ikardır. 

Başvekil, alkışlar :1rasnıd,a.. 90 söz
leri llav~ etınlşlir: 

- Atman hiikiı.meti. açıkea möt.e
arrızın laratını Utfzam et.DJjştlr, Bat
ta. Finla.nd lya dava.sına mti.zaharet 
etmekte olan İskandtna.v3· a. nıemle
Jı::eUeri aJeyhinde yapmakta oJdufu 
pliincı :Propagandası ile mütca.rnu. 
yardım etmektedir. 

B. Çemberlayn, MilleUer cemiye
tinin lptimaı hakkında şu sö1Jeri söJ .. 
temi.şiir: 

- 1938 senesinde Oenevrede akle
dilmi' oJan ıçC.imalarda hel" mUtetiıl ı 

mötearrıza karşı Cemiyet mukavele
namesbıfn 16 meı maddesi mucibin .. 

(Arkası 3. öncü. sayfada) M. Çembcrlayn 

Finlandiyalılar bütün 
cephelerde şiddetle 
mukavemet· ediyor 
Sovyet orduları büyük taarruza 
geçmek için hazırlık yapıyorlar 

Helsinkl, 14 (A.A.) - Flıılandlya 

re•mi tebliğine göre Ruslar şlddelll 

bi:rçok taarruzlarda bulunmuşlarsa 

da bo taarruzların hepsi ağır zayiat
la tardolunmuştu.r. 

Sah rünü E'keneas adası üzerine 
yapılan baYa hücumundan Rns ta7-

yarelerl bir ook mütteelnln bulun

duğu bJr binaya bombalar atnuşlarsa 
d:> lsabel olmamıııtır. 

Vlpıırl, H (A.A.) - Beş ıröndcıı 

beri Sovyet kuvveUerl Kareli berza
hı şlmallndekl Talpole mıntakasm

dakl Finlandiya hattını yarmıya boş 
Jtere çatışmakta.dırlar. Rusların, bu 
uııntakada 30 bin askeri ve en az 10 
bataryası bulundniu lahmln edil
mektedir. Sovyetlerin gayretleri şlm~ 
dJye kadar semeresiz kalmıştır. 

KiiUlyetU mikdarda. Sovyet ihtiyat 

r Arkası 3 iincü savfad a 1 

Almanyada Hitler 
aleyhtarlığı büyüyor 

Generaller, Göring'in kendilerine 
müzaheret edeceğini umuyorlar 

Stokhobn, 14 (A.A.) - Gote
<borg Handeb;tinodniın·g .gazetesi
nin Berlin muhabiri, Alman OI'

dusunda, Hitler aleyhta.rl.ğınm 

g>l.gide şiddetlendiğini söy !iye -
rek diyar ki: GeneraJ.ler, son da
kikada, m~şal Göring'in kendi
lerine müzaheret edeceğini ü -
mit etmektedirler. Genaraller 
Göring'e, Baltığın Rusyaya ter
ki siyasetine kat'i suxette aleyh
tar olduğu için ümit bağlamak
tadırlar. Generaller, Hit!erm as
keri meziyetlerini pek te takdir 
etmemkte, bilhassa takip ve te-

sebbiis fikrinden mahrumiyetini 
beğenımemektedirler. 
Diğer taraftan bu gazete, Ges

tapo tarassutlaırımn , General 
Von Fritsch'in · maneviyatını ta
mamen sarstığını ve yese kapıla
rak kendi arzusuCl'la ölümü ara
ıınasmı ir>taç ettiğini söylemek
tedir. Generalin dostları , müte
veffanın kendilerine verdiği bir 
konferans metnini sözde vasiyet
name şekliı>de etrafa yaymak -
ta<lırlar. Von Fritsch, bu nutuk
ta, orduyu, rejimi devirmeğe teş
vik etmektedir. 

Roma, 1'l (A.A..) Stefani Ajansı bildiriyor. 1 nuyor. Bngiinkü hattı hareketi, kendi milli progra
G iornale d'İtalia gazetesi Solya muhabirine Bnl· mmdan vazgeçtiğini tazaınmlln etmez ve memleke 

aıar Başvekili Kö~ivanof tarafından yapılan beya- 1 tin hayati menfaatlerinin müdafaasına doknnama7, 
natı neşretmektedır. Bulgaristanm emelleri, ibtilBfın dışında da kal-

Bu beyanatta Bıılgaz Başvekili demiştir ki: sa tamamile tahakkuk ettirilebilir ve Bulgaristan 
. İ!alyanın gayrimuharipliğini teyit etmiş olması ~omşu me?'1eketin müşk!i~tm~an istifa.de edeb~

biıtün Bulgar milletince memnuniyetle karşılan _ lir. Bıılgarıstan meselelerırun bır sabnesmden zı· 
mışbr Bu Bulgıarista b l kad taki tti"" yade sulh masası etrafında daha iyi halli miim • 

. ' '. nı ugı n~ ar .P e .. gı kiindiiT. Busnsileki İtalya gibi büyük bir devlet 
b~~raf~~ l'?l":"da deva!"a tesvil<. etmektedır. Çun- herhalde sulh onmda bu sahada kot'i bir söz söyli
kü, hane~ ~ıçbır kuvvetin l!•ılg~~t~uıı şu veya b~ yecektir. Bu sözü yalnız kendi menfaatleri için 
cepheye ıltıhakn sevkehnıyecegının en kuvvetlı değil, ona muharebeye girmemek azminde müzahe. 
garantisidir .. Ma~'?afih Bul?aristan.~n vaziyeti bir j ret eden ve dalına seınpatisin~ ·mMh~r olmuş olan 
bekleme vazıyetidır. Bulgarıstan muteyakkız bulu- memleketler hakkında da söyliyecek hr. 

Ş fi Hava Muharebe!erinde 

·E · ·· ~ · 4 Alman, 3 lngiliz rzurumu 
gezdiler Tayyaresi düştü 

Erzurun, 14 (A.A.) - Re -
isicumhur İsmet İnönü bu sa
bah saat 10 da yaya olarak as 
keri ve mülki erkan ile birlik
te in~aatı henü1. bitmiş \'eya 
inşaatına devam edibnektc bu
lunan Cmnhııriyet Halk Parti
si binasını, yeni postahaneyi, 
inhisarlar dairesini, bUyük o
teli, sinemayı, doğumevini ve 
diğer müesseseleri gezmişler
dir. 

Milll Şef bunu m1iteakiben 
\Ark.., S.. iinoü ,,,.ylada) 

İngiliz l er Heligoland Üssünü 
bombardıman ettiler 

Londra. H (A.A.) - Bu akşam a
mlra1hğın son Z4 sa.at zarfındaki ha· 
va barekih hakkındaki raporunda 

miihim hava kuvvetlerlnln şimal de
ubi üzerinde uçuşlar yapbiı: ve Be
li1ol11nd körfezinde Alman ta.yyare
lerlyle vuka bulaıı şiddetli mnlıue
be.de dört Alman tayyaresinin ve ÜC 

İnglliı tayyaresinin ddştütii ve dl.ter 
bölün iııcUb lan-areleriDln üslerine 
döndfikö blldirllmekledtr. 

J'arls, U (A.A.) - ıt lıliııunuevvtl 
tebllll: 
Vosıes Dlerde n Blies iiu:r!nde i· 

ki keşif vnsurları anısuıda oldnk~a 

(Arkası 3 üncü S3Yfad• l 

Deniz muharebeleri şiddetlendi 

Almanların G. Spee Kruvazörü, 
bir torpito muhribi tahrip edildi 

Bir Alman denizaltısı, bir İngiliz Dest
battı yüzlerce insan öldü • 

royerı 
Alman cep krova.ı:örleriuden Ad ... } 

mlra.I Graf Spee Uruguay sahilleri a
çıJdarmda üç İngiliz kruvazörü ile 
muharebeye tut\lŞllluştur- Muharebe 
neUcesinde Alman gemisi ciddi ha.
sara. uğrıyarak Mon"tevtdeo- limamna. 
ııııca etmişllr. Bn muharebe hakkın
da aldıtmuz ajaus haberleri 1j1Utlar

dır: 
Nevyork, 14 (A.A.) - Nevyork Ti

mesin Buenos - Aires'deki muhabiri 
bildiriyor: 

İngiliz kru\o""SZÖrleri Alman cep 
cep kruvazörü Admiral Graf Spee ile 
Rio de la Platanin ağzmdaki Punta 
de L'Este'nin 200 mU kadar açıkla
rında dün gece yarısı temasa geç
mişlerdir. İki taraf arasında derhal 
muharebe başlanuştır. Ekseter kru
vazörü.ne mermi isabet ederek sürati 
azaldığın~~n kruvazör muhabereyi 
terkebniştir. 

Üzerinde Ajaks ve Achill-es'in 6 
pusluk toplarını kat kat geçen 11 pus
luk toplar mevcut olnıasına ragm.en, 
Alman cep kruvazörü Ekseter'in 8 
pusluk toplariyle o derece hasara uğ
ramıştır ki sahile doğru kaçıpıya 

mecbur kalmıştır. 

Alman kruvazörü J>unta de L'Este-

nin 20 mil açıklarında cenuba doğru 
yol alırken görülmüştü. Bjr kaç da
kika sonra utukta iki İngiliz harp 
gemisi görülmüş ve bu gemiler ateş 
açmışlardır. On dakikada 20 mermi 
teati edilmiştir. 

Muharebe bir Sil&t sonra Punta de 
L'Este'nln 20 mll açığındo tekrar ba1-
Jam13tır. İki İngiliz vapuru,yle Alman 
Jcruva~örü hep birlikte ateş teatı ede 
ede Punla d' Alena önünden geçmiş
lerdlr. Bu santte A1man kruvar.örü 
li&blle 9 mil yaklaşmıştı ve en<Uıht ı
şlk.Jarı sahilden görülüyordu. 

Saat 20.30 da muharipleri karan
lık kaplamış bulunuyordu. Deniz bir 
kaç mil mesafede muazzam bir du
man buhıtuyle örtülü idi. 

Ajaks ve Acb..illcs kruvazörleri da
ha sonra Montevideo limanına gir
mi~lcrd ir . Alınan cep kruvazörü de 
bu limandadır. Alman yarnlıları as
keri hastahaneye kaJdırJlmıştır. A· 
jaks ve ~~chHlcs. bitaraf limandan 
ayrıldığı takdirde derha l hücum et
mek için Alman cep kruvazörünü 
yak1ndan milrakab etmektedirler. 

Alman gemisinde yaralı adedi 80, 
ölü adedi 36 dır. Geminin bir tarafı 

(Arkaoı 3 üncü sayfada) 

,..-.. ..... -.-.-ııı~lıllllılll
Romadaki Sovyet 

sefiri nerede? 
Roma, H (A.A.) - Havas aJaııs• 

bDdlri;ror: Sovı>el R nsyanm Roma 
ılakl Yelli clç;sl meııhnl bir ııemte &it
mlşllr. Bundan ö~ hafta evvel Mos
kovadan l'elen elci. hcnü.r; ltlmatna
mesfni vermemişti. 

Hava Kurumu merkez 
heyeti toplandı 

Ankara, 14 (A.A.) - Tlirk ban 
kurumu genel merkez heyeti, bug-ü.n 

saat onda Sinop mebusu Cevdet Ke

rim İncedayınm başkanlJfmda. altı 
a:ı.bk toplantısını yapmış-, ıreçcn top
lantıya alt ı.abıt huliisası Ue merke~ 

idare heyetinin altı aylık mesai ra
poru ile mura.klJJJer raP<!runu tasvip 
ve bilinçoyu tasdik etmiştir. 



SAVJl'A ! 

BOYOK T ARİHT ROMAN : 43 ı--111111 

GENÇ OSMAN 
Yazan: M. Sami Karayel 

Kalender oğlu; aldığı valilik 
fermanı ile Ankaraya gelmişti 

Mural D.... lı1Şl lblep&e ıreı:lrı!L 1 
Artık, eşki.yanııı ele başası olan Can
bulat hükiimetl da,fılılml'flL 
Namına hutbe okub.11, para kesen, ı 

devlelleı-le muahedeler 7apan, sefir
ler gönderea ortada bir B.a.lep hükii- ~

1 illeti kA!maımJtL 

Murat 11aşa, R.ıımeJI askerini kış 
ertasmda terhJs eıu. Yorcun Rumeli 
askeri kışta, karda, oamorda Aııado· 
luyv., ltn:mellyi bo.tlMblar. Ba asker
ler, Arnavatluh, Mora,.-a, Bosnaya 
kadar rtd~cek1erdt. Bahar l'tllnce, 

&ekrar karadao ı.a 7ollan '!PIP cele· 
eekrerdi. 

ÇiCılrii; askeri Baleııle kışlatmak 

1Diim.tün detlldlr. Asker lerhlıı o
lundu. Fakat; ıerdar bot dnrmadL 
Na.cmlı Paşanın zaptına muvaffak o· 
Janıadıiiı Bağda& vallllclnl Cifaloi« 
Ju l\l:ıhmu' Paşaya YerdL 

B:ıidat o uman Uz1111 Ahmed.in 
oflu Mustafa isminde bir serkerde· 
aln ellndeırı!L 

Jı[alımul Pata: Çello blr ad•mdı. 
Dem.en mab'tt.ı.le Baicıa.& ü.zer1ıJ,e YÜ· 

rüdü. Ve bir ham.lede Bağdadı up .. 
teıtl. Borası ela temlzlenmişll. 

M.aililp olan caobulat oflu Ana· 
dolu7a kaçmı.şlı. Bıı, ııe7taD heri!, 
Eskişehlre kadar relcll. 
'Caubuladın Eskişehlre kadar Kel .. 

meslııde man-a vardı. Bir 7olunu bu· 
lup allı ııadişahi)'e muhar olm>k
tı. 

Padlşalıa D"1 loJ'aıı elmll), ODUD 

1Dülkiioii :yedi casbıoa ıreçlrerek na· 
mına llutbıe okutmq. para basmıt 
bir adam, timdi büyük bir cül"eUe 
padi,..ııt.aıı al 4Ue7eeeldL 

Canbulat zade: KQucu Murad Pa
pııın Br.Jep ve S.kdal işleriyle meş
cullyelinden blllslifade istanbulda 
l<endlslnl aı:teUlrıııeie oal•ıuordu. 

CanbuJat 11ade amucası Bayd:ır 

Beyi buoım için .uıJce İsl@bllla J'OI· 
ladı. 

.Kalellder etıu: Maral Paşadan al· 
dığı vaWik fermanı Ue Ankara7a 
celmlşli. Fııkal: kale bPtlannı ka· 1 
palı buldufo &ibl. balkı da ltr.Je .,,. 
kerleri)'le beraba bndio• muaru 
bıılmıışla. 

Kalender oflu. adamlanndan biri
ni Kadı Vlldan nde7e 7ollı:rarak: 

- Bil ne ittir Kadı bunllertT. 
DIJ'e IOl'dorda. Kadı, t• cevabı 

vermiştir: 

- Ankaralılar, Kaleacler oilonu 
laleml)'orlu. 

- Ne clemelı;T ister lııteslaler, lıı· 

ter islemesinler- Boa. Aal<ara .. r.ııaı. 
irim, açın kapılan.. 

...:. Olamaz!.. O, bir asidir!.. 

- Ha7ır: asi de.fil, bllikll padl· 
phın blr l>endes•d•r, Ellwle ferma.ıı 
vardır. 

- Kadı, ferman lıuumıyor denl
Jllz?. 

- Padişahın, aerd&ruı emlrlerlol 
tanJJD1.7or musunT. 

- Hayır;_ TanımıyoTUDL. 

- Fakat; emri 11adlşahiyl l&Dıma· 

man hakkında haF1rtı olmaz .. 
- Ne olursa. olsun kale kapılan 

Kalender olluna Ye kuvvetlerine a· 
cl1amaz... 

Kalender oflu. adamlan vasıtasl

Je AnkaraW...,. '61le ilanlar 7apbn· 
)ordll! 

- Kadı isldlr- Ben, devlello An· 
kara valisbim. fermanım elimdedir. 

Halk Kalender eilıuaa ııiJle llaber 
7ollu7orJardı: 

- Blı&, padişahı ve devlell _JııtemJ. 

yora.z; Sea aat.ı....nmr.. Bize lü· 
IUMUD ;rok&UI'. 

Akil n mlio!tblılr Jl[adı, işi pek sil· 

zel idare ebnlşt.L Dallt, Kal~der 

oiluna: 
- Satılnwı beril!. 
Diye ba.ğırı:rorlar •• Kadıyı da eskl 

Kalender oıil!l :rertne ko7aralt 111-
ma&: edl:rorlard1 .. 

Kalender oi'lıı. işin farkında deifl
dl Kadıyı asi yerine koyara.k hablre, 
halka Hıinlar vul:rordo: 

- Kadı devlel düşmanıdır, Asi· 
dlr-

Nih&yd, Kalender ofla, Ankan1a 
dremeylnce ten :rüz etti. Ve Bursa 
üzerine doğTu .celdl. O. sıralarda asi 
sergerdelcrindeu Kınah oila da Bur
sa clvaruıda do1atı1ordu. Onunıa. 

karşılaştı ve blrl~IL 
Kuııllı oflu, Murat Pa"'nm Ka

lender oğluna oynadığı rolden maıa
maUardı. Hemen ona sordu: 

- Yahu; Moral Paşa seni atlat-
mış!-

- Ne mim:ıırebelT. 
- Öyle! .. 
- Bull', beni atlalaD Kadı Vlldan 

zadedir. 
- Bflikls, ben haber aldım.. Jta .. 

dlya o suretle hareket etmesi için İs
lanbuldan ırlzllce emlr vermişler, 

- Ne clb'orsun? 
- Doğru söylüyorum.. Maksatıan, 

Murat paşa kuvveUerlnl serberst.çe 
Balep il.zerine yürü&mekmiş... 

- Vay canma? .. 
- İşle, bu banıakallnwr Jd, Can· 

bulat oğlunun kola,rca 4aiJblmasına 
aebebiyet verd:L 

- Fakat, Canbolal oflu, kaçıp e&· 

DUU kıırlanıwı, Esklşehirde bl.r yer
ele saklJ ımq_ 

- Ne söylüyorswı Kuıalı oiluf 
- Evet .. 
- Demek, Murat paşa. beni bn-

dırml'f- Ya, elimdeki fermam!. 

- O, ohte bir lennan.. 
- Hjç sahte olur mu? .. Padlphm 

d=. fermanı var. 
- Hepsi sahte, d.edL 

ltalender oilu, çlleden çılmıqta. 

Kınalı oil11. ile birleşe.re.& Bana üıe· 
rlne J'iıriıdil. 

Fakal, Buıııalılar ble bpılarını 

acınadılar. Onlar da Bursıı ve civarı
nı talan eJ'ledller_ Kılıçtan ,-eçirdi .. 
ler, orlaloia dehşel saldılar. Anadolu 
llallu perişan olmutlL 

Kalender oilu, Canbnlat z:adeye 
bir adam yolladı. Ve, kendlsl;rle ırö· 

rişmeslnl lııledlflnl söyledi. 
İki, p1d fU suretle sörüşmlişlerdl: 

- Nallll old11 da boqunlııta ııfra· 
dınıd 

Canbnlal sade, Kalrııder oflnnım, 
Murat - tarahndan kandırıldıtıw 
Esklşdıirde ltllmll)tl. O da. ona 90r• 

du: 

- Ya 90n nasıl oluu da Maral pa
ııa:ra kaodmT 

Bu mo.kabele ii2erlne ı.er iki taraf 
da bir an için sü.k.Ut etm.Ltlerdl. ller 
lklııi de ne sö;rliyeceklerlni şa.şmıuş. 
iL 

Nihayet. Kalender oiln, cevap Yer
di: 

- Bu hain herif beni aldattı. He
itt, kada ile el birl'il etmiş .. Olan ol .. 
du. Faka\, onu. bu dallarda yaşatmı
yaeafım •• 

- Ben de; bir yan harekellııe ce· 
lerek ınallilp oldum. 

- Nasıl düştün bıı ökseye?. 
- Muraı paşanın, sarıı claflara tır-

manıp ardıma Ye 1an.mıa ıliişeoeilnl 

hl9 de hlınma ırellrmemitllm. 
- Onmı )'&J11Dda Tlr)'akl Bosuı 

paşa olnıasa7dı, bu hareltell yapa
mazdı. 

- ıı:iet, TlrJ'akl )'aman blr adam .. 
[Arkası varl 
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Halk ara.,,. . . ba·Jadık ' b 

ta sonra onun""~ıye ' ~ 
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. u _bareke•Jerine mü.samaha gös-
n ' J !arak ı•nç kız o • terıyorlardı. 

duğun_l1 ka e 8 ~ek)er~'i:'maları- Yeni t<>crübeleri kadıns;z çap-
Tı raı:rmen • er. d tan "la- kınlık nasıl olamazsa kadınsız 
nın ;r),_-';ın,ı yakın an . ""•k rezalet v~ keyif te o'lamazdı ... 
madığını isb'aılt!~ın lehıne Çl • ~dm diyınce de gözl~rinin önü· 

• ~· ı. "-'">yanın sararttıgı veya kı-
Yarnnda m_umkun ">l<l.u~u ka· zarttııı, ...,lar boyalı yüzler, dıı-

dar kapalı hır surette hor ""V· <laklar, l!<>....,..;,..klan geliyordu. 
""n konuşu yprlar, Selma konu. Bu kadınlar,,, Ka . ara idi 
ş~lruı\ ra k~nd i n<> {!.Öte mana ve- ~ok para çekmek\\~~5.'.ı~nn eli~-
rıyor ve.bir ~<>k hayaller. sönü . <le Para derhal erırdt -~" kadın-
yor. rnkısara Ul\ruyordu. lal"ln hayatını tamanuıe "-•av. 

Her türlü fenalıktan k"T· vur Menııyen Selına, ancak hu 

lükten korunarak yetişİiğj 0 ~u: kaft1irıb ~ususi dairelerde er-
hil!e bilhassa bir şey gücüne gi- ke kleerı·~nd~n~\"y:ı.;-rını ve b~ı.ıu 
d

. _ zev e para ıçın 
ıyordu. Mesela bir takım ,genç- yaptıklarını seziyordu. 

!er içi-n; •Heı· rezaleti yapıyoı·· Bazan: 
·~eyif sürüyor. •Uçarı çapk!n• - J\a.beriniz var mı, fala!\ ba-
d1yoclac, takat gen P de onlanıı yan filan baya {ışık ounu.il 

Kahve tacirle-· "s 1 d. e e ıye, 

ri dün bir top-
lantı yaptılar 

Fransada müsadere 
len 500 çuval kahve 

besf bırakıldı 

edi-
ser-

Kahn tüccarlan dün Mınlal<a ti
caret müdürlüiünde bir \oplanb yap· 
lDUJlardır. Ticarel müdürlüiü tüe- j 
carlardan, Brezilya şlrkeUnden aı

clık.ları kahveleri kimlere sa&tıklarmı 
aormuştur. 

Daha evvelden şirketten tüccarla-
ra verllen mal mikdarları tespit e .. 
a~luılş olduğundan tüccarlardan aJı .. 
nacak rakkamlarla vaziyet meydana 
tık:ınlaeaktır. Böylelikle tüccarlar
dan mal toplıyarak !ipekülasyon ya
panlar da tespit edilerek cezalandı· ı , 
nlacak lardll'. 

Diğer taranan bir müddet evvel 
Breı;Uyada.n memlekeHmlze gelirken 
Marsllyada müsadere edllen 5000 
çaval kahveyi Fransa bükiımetl ser .. 
be5t bırakmıl$tır. Bu mallar aym 21 
tnde Marstlya.dan yola çıkanlacak 
•e kinunu.'>ant ba'1.nda şehrimize ı-e
lecektlr. P~a'!1lnın bir az ıreıılJjllJ'e· 

eeğl tahmin edilmektedir. 

Dericiler bugün 
toplanıyor 

Der!cDer de bogiio Mıntaka Tica
ret Müdürlüğünde toplanarak deri 
buhranı ve dert flyatlan üzerindeki 
ihtikar bal<lrnıda malilmal verecek
lerdir. Deri lmalilında kullanıla.o ip

tidai maddelerin ha.ri(lten ıeımemesl 
fiyatlar~ yüzde elli zam yaınlmasma 
sebep olmııştor. 

Manifatura fiatları 
Diğer taraftan yerli fabrikalann 

manifatura mallarmda da yüzde on 
ve yirmi arasında bir pahalılık baş .. 
1,.-.,.,11,.. Bu hmusta tetkikler ;yapıl
maktadır. 

----<l,O·---· 
BELEDiYi! 

İnzibat komisyon1.1< 
top1andı 

Belediye memurin inzibat komls-
7onu topla.narak tayin ve tecziye e
dilecek mem11rlann sicU ve dosıala .. 

nru tetkik etmiştir. Komfsyou, re
oenlerde yapılan müsabaka imUha· 
nında muvaffak olanlardan ZS klşl

:rı mublellf memuriyetlere tayin •i
miştir. 

Prost djn geldi 

1 

•• 

idare 
Her kazada Be!e
diye kömür deposu 

açılıyor 
Beledl7e, t•hriıı kömür lbtlJ'a

eını temin ebnek üzere )llyasada
kl t.etki.klerini ikmal etmiş ve İk.
&ısat vekiletiyle de temas ederek 
,ebrin kömür ıhtiyacını temin et
m ek maksadiyle bazı tedbirler aı .. 
mağı kararlaştırıııışm. Belediye
nin noktal nazarına ıöre hariçten 
kömür celbine lmkin o'mariı•···~ , 
nazaran şehir kömürünün, cazlıanct 
ıömikok ve Karabuk. komur-ec ,,. 
le temin edilmesi zara.reli vardır. 

Gazhane kömürleri eskiden beri 
aynı fiyatla satılmakbdır. Faka& 
gazhanenin ist.hsatlyle sönıl kok 
fabrlkasının 120 tondan ibaret o
lan isllhsall Dı ti yaca tehbül el
medlğlnden ecnebi kömürlerinin 
yerine kalm olmak üzere Kara

bükten kömür celbedUmest zaru
reU duyulmaktadır •. Halbuki Ka
ra.bük kömürleri ZonguJdakta tes
lim 20 l.ll'a 95 kuruşa mal olmak
tadır. Bu kömür istanbuta. katlar 
sigorta, nakliye, tahliye, d epoda 

tartma masrafiyle tonda bir Ura 
kar olmak üzere 530 ':uruş blr 
masraf Ui'i.vesiyle 26.25 kuruşa 
m.al olmaktadır. Bu hesaba. göre 
i~tanbulda depoda toptan olmak 
üzere ancak 2.S.%5 kuruşa veril
mektedir. Halbuki İstanbutun ek

ser balkı kömürünü perakende 
tedarik elınelı: meeborlyetlnde ba· 
lundıığuna göte böyJe Kuru çeş
meden cJdip kömürünü t~darlk e
demlyecektlr. Perakende kömür 
f[Jah ise 33.34 kuru,ıur. İşte bu 

Birdenbire ortadan 
kaybolan delikanlı 

öldürüİdü mü? 
Evvelki geee saal ı de Trab1ada 

esrareıı&ia bi.r vaka olmuştur: 
16 yaşında Melahaı, 18 yaşında A

javeni ve diğer bir genç ktı. makJ .. 
ıı.isl ıwıu, Fa:ul Çopur isminde iki 
g'ençie şoför Halidı.n 1704 numaralı 

' otomobihne Beyoğlunda. binmitler 
ve Boğazda bir &"ezintqe çıkmıflar

dll'. 
Bir aralık otomobilde bunların a

rasında ma<.;raf yüzü.ndeu kavga ı;ık

mışhr. 

Bunun üzerine ile Rıfkı, denb ke .. 
nannda otomob.ılde.n aUal;llış ve kay
bolmuştur. 

Vak.ayı haber atan polisJer derhal 
her tarafı aramışlar fakat, ancak Re
fikin denh: kenaflJlda p:ıltosunn ve 
şapkasını bulmnşlardır. 

Otomobildekiler kendisinin kaza.en 
denize düşmilf olabileçeğ-inl iddia et
mektedirler. 

Polis ve adllye ise hidiseyl şüphe
li ırörmekte ve bir cinayet ihtimali ü
zerinde kuvveUe yürümektedirler!. 

-----uo----

G 0MR0 K 

Memur imtihanı dün 
yapıldı 

İstanbul gürqrü.klerinde dün saat 
14 de bir miisabaka imtlhaııı yapıl
mıştır. İmtihana. gümrük memuru 
olmak istiycn 70 lise ve 93 orb. mek· 
tep mewnu girmiştir. İmtihan ev
rakları tetkik için Veka.IcLe gönde-

. ri.lıni..ştlr. Kazananlar 20 lira maaşlı 
ınünhal memuriyeUcre tayin edile· 
eeklerdir. 

noktayı cöz önünde bulunduran 
Vail ve bolediye rel!I Lilffl Kır- D E N 1 Z 
dar dün öğleden • 0 nra bütiln k•· ~ Denize düştü ve kayboldu. 
za kaymakamlarını nes.dlne çafı- 1 
rarak bu vazlyeH tetkik etUrmfıJı ı~ Dün sabah Kadıköyden Köprüye 
ve halkın menfaati namına bele- } celmekte olan Suvat vapurunda bir 
dl7enln fevkalid~ o'araı.- fi -. ..... · ..... 11 kaza olmuş. orta Jaşh bir adam Sa-
ban nzUeler almasmı zaruri l'Ör· libJye açlklarında l'Üverteden deni· 
müştör. Verilen karara ıor.! vı· ze düşmüştür. Vapur durdurularak 
J" tın h ı araştırma. yapılmış, faka\ zavallıyı 
aye emen her kau!mda. be.. i kurtarmak mümkiln ola:mamışhr. 

ledJye tarafından b'rer kA""ii~ '1•· 
Hüviyeti ae anlaşılamamıştır. 

PoSU tesis edilecek ve her ctepe-
7a birer belediye memuru ikaıne ineboluya i.ave seferleri 
•dUeeekllr. Bu temin edildikten yapılıyor 
sonra kömür tilccarlanndan, pe.. \ l İnebolu tüccarlannın müracaatı ü-rakende kömürcülere verilen b~ 

serine deniz yoUarı idaresi İncbolu
konto ile kömür satın alarak bu 

da blrfken ihracat mallarını UiYC 
depolara uakJedıtecek, yalnız nak .. 

llye ~reti ilivesi-,.le halka kömür 
satılacaktır. 

Bu Jtibarla halk:, tonunu 28.50 

kuruşa. yakın bir fiyaUa kömür 
tecla.rik edebilecektir. 
Toplantıda verılen bu karar ü

zerine kaymakamlar bu günden i
tibaren taaliyete g-eçecekler, Jıer 

ka;,.makam kendi mıutakasmda 

blr Jır:ömör deposu tesis edece1rttr. 
Ancak bu kararın ta.ıblk.in~ rı 
den sonra ela bazı müş .. 1\ 

vapurlar röndererek nakletmiye ba,
bnwftır. Bu şekilde İnebolu7a giden 
Cumhuriyet •aı>uru 3500 par~a tüc .. 
car malını alınış ve hareket etnıi., .. 
lir. 

Karadanizde fırtına 
baş1 adı 

Karadenizde şiddelll bl.r fıduıa 

başlamıştır. Ban vapurlar limanlara 
sığınmışlardır. Diin Hman.unıza gel~ 

mesJ icap eden Güneysu va.puru fırh .. 
na ytlı.ünden cecikmlştir. Ancak bu .. 
gön geleblJecekllr. 

o---

killitm baş ıöstereceğJ anlaşıl .. ıı 
mıştır. Zira bu depolarda. yalnız 

Karabük değil, sömj kok da satı- 1 
lacaktır. Halbuki &"erek kuvvel \ 

(ı haruriye, serekse fiyat bakımın
.~ dan bu iki kömür arasında fark 

Şehir mülehas!!ISI mimar Prost dlln 
Karabükten şehrimize dönmii.ştür. 

Prost l'•llr ccım .. tehir imar plim· 
na ait tetkikler hakkında maliiınat 

aldıktan sonra Taksime gitmiş, Tak.. ~ 

slm meydanının yeniden tanzt.m.J do .. 
layıseyle Cumhuriyet abidesinin ko
nulınak lstenlldiğl yeri ve meydanın 
vaz:iyetlnl tetkik etmiştir. ~ogün öf
leden sonra da imar müdürlüğünde, 
Gü-zel sanatlar akşdrmlsl profesörle
rinden Arlt Hikmet.. İbrahJnı ve ba
riı,,. şubesi müdürü Galipten mürek· 
kt!P olmak üzere topla.nacak olan ko
misyona 1.ştirik edecekhr. Bu komla· 
yonda. Tepebaşınd:ı ;yapılacak olan 
1000 kişilik ti:ralro plıin ve maketi 
tetkik edilecektir. 

Haseki doğum pavyonu 

Yeni otobüs servis'eri 
Muhtelit kaza parti konrrelerlnde 

izhar edilen anu üzerine belediye 
7eııiden şehirde bazı otobüs hallan 
tesis etml7e karar vermiştir. Bu mak· 
satla dün Belediyede toplanan o
t.obüs k9mlsyonu Eminönü .. K.asım
paşa - Yenişehir ile Kadıkö:r, Acıba .. 
dem - Çamhca kız Jisnl olmak he
re yeniden iki ha& tesisine karar ver
miştir. Eminönü • Yeıılşeblr llallma 
8. Acıbadem .. Çamlıca hattına da iki 
otobüs lahsls edlleeekllr • 

Haseki hast.alıilneslnde hazırlanan 

Z5 yataklı doium payYonu bu ayın 

ıs inde ikmal e:dllecektl.r. Paviyoıı 

7ıl başwda açaJacaktar. Bwıdan baş
ka Haseki lwılahaneslnlo kaqıııın

dakt eski mektep binası da hastaha .. 
neye kalbedilmek üzere alııımışhr. 

Burada 10 yalaklı ~lr haricly.e ııavl· 
.. ..,. leolıı edllecektlr. 

Dedikleri zaman, Selma is • 
yan etmek is' er, bu mevzua ai;· 
lu karıştırdıkları için ·bu yolda 
dedikodu yapanlara bir kat da· 
ha kızardı. Bu yoldaki dediko· 
duları da can kulağı ile dinleye
mezdi. 

Birinin kar:sımn. başka biri· 
nin kocasile sevişmesi onu la • 
kayt b· rakırdı. Ancak onlara 
acırdı . İçin için : 

.Zavallılar!• derdi. 
Önünde maskeleri düşen bü

tün bu insanların fevkinde iki 
kişi vardı ki, onların hayali mu· 
kaddes bir aşkm timsali gibi Sel· 
manın ı:ıöz!erinin önünde beli -
rirdi: Pertevle M~like ... 

Hakiki aşk, ateş kadar temiz, 
feza kadar Jayet€'Ylaıhi ruh kadar 
e bedi ask onların sevgisiydi. 

.3eirna, imbikten süzdüğü bu 
a.şk.n uluhiyetine sığın ır, bu aşk 
t.an duyduğu ezayı gene bu aş
k1n _tnuhaıbbetli bağrında dindi
rırdı. 

Bazan 1tıskanç1ığın dind iği 
noktaya erJ1iır, Per'.""' kendisini 
sevmediği için sevinir, Perteve 
Me lı !renin ilham edeceki a.ı;kı ve-

l 
1 

vardır. Bunun için de şöyle bir 
eare düşü.nüJmektedlr. Söml kok 
lstl;yen her müşteriye Karabük kö· 
müründen de blr mJkdar alması, 

Karabüklen alan müttert:ro söml 

koklan bir mlkdar almMI mee
bor lulıılaeak ve bu ıa.relle ııeh· 
rln kömür lbtlyacı esasından bal
ledllmlt olacaklır. 

\ıı'!!!!'!!!!!'!!!!!!'!!!!"!!!!!!~!!!!!!!!!!!"!!!!!!!'!!~tll 

remiyeceğiıni idrak eder ve son
ra birdenbire yükseldiği nok;a
dan kıska~ğın pençesine dü -
şer: 

·Ben de kendimi Perteve o 
kadar sevdirebilirim!• 

Hükmünü verir ve bir gün Per
tev le Melikenin evlenecekleri • 
ni düşünerek harap olurdu. 

Onlar bütün rbir ömür ms'ut 
olacaklardı. Önlerinde uzun bir 
bayat vardı .. . 

Onlar hi:r'.eşmek için bekler
lerken, Selma da bu müddet zar
fında Pertevin yanında, Pertev
le konuşarak, Pertevle gezerek, 
Pertev le dans ederek mes'ut ol· 
mak is'.iyordu ... 

Pertevin şefkati de bir nevi 
aşktı; ihtimamı, dikkı>ti sevgiy· 
di Selma nasıl bir fırtı na gecesi, 
Yeştköydre Pertevin kollan ara· 
sında saadeti tattı ise, gene onun 
gözleri önünde, onun yüzüne ba· 
karak, sesini dinliyerek mes'ut 
oluyordu. 
Bunları düşündüğü zaman f :r

tına geccsin; ··aşar, kalbi üstün
de atan Per'..evin kalbini hisse • 
der ve t!ünle yarını silip haya-

tını yalnız ve yalnız o geceye in
hisar ettirirdi Onwı için o an
da, ne geçen ıbaşka günler var • 
dı, ne de gelecek zam"'11lar. Ha· 
yatı yalnız o geceden ibaretti. 
Hayat.oda yalnız lbir gece var • 
dı, o fırı ına gecesi, çünkü saade
tin ne demek olduğunu o gece 
anlamıştı. 

Son günlerde bu düşünceler 
Selmanın asa.hını bozmuştu. Ni
met hala bun un farkındaydı. Se
bebini tamaroile ka vrıy a.mıyor 
yalnız 3elmanın evlenme çağı· 
na geldiğini anlıyordu. 

-4-
Hilmi Ankaraya tayin edil -

mişti. Bayram ta'.ilinden isti -
iade ederek istanbula gelince, 
Selmayı daha ııüzelleşmiıı, da • 
ha gelişmiıı buldu. 

Hilmi gelir gelmez bunları sa
mimi <bir inanla, bir kardeş mem· 
nuniyeti ile söyledi. Selmayı bir 
çok methetti, komplimanlar yap 
tı ve aksam sözlerini tekrar etti. 

Gece Pertev de gelince, Hilmi 
onu ~ahit gös'erdi: 

- Pertev hel.e bir Selmava 

LEii 
C. K. M. 

C. K. M. _ Bu da nedlrf dlyor
ınııım. 

Beo de tıpkı sJ.ln gibi düşündüm: 
Bu da nedir? dedim. Dün Galatasa
raydan geçerken gözüm pyri ihtiya
ri ilişti ve durdum. Koyu yeşll mer
merle çerçevelenmiş h:ı.rlJrulidc zarif 
bir camekiu. Kapının üstüne tesadüf 
eden yeşil mermerde de C. K. M. ya
sı!L 

Bu yenJ açılan bir kumaş mağaza
sı. idi. Ancak öyle .zarll bir zevkle 
süslenmiş. öyle asil bir öslftpla ku
rulmuştu ki, insan cayrl lhtlJ'ari Ö· 

nünde duruyordu. 
Mağazanın önü kalabalık , içi ka

Jabahkh. Peki amma C. K. M. ne de .. 
mekli?. Bir an yüreğime bir acı çök
tü. Tam avrupai bir zevkle bezenJl .. 
miş bu mağaza yabancı sermayesi o .. 
lacakh. Yaklaşttın. İçeride yeşil l'Öm
Iekli saheı k17.Jar müşterilere malla- 1 
rı l'Österiyorlardı. Mağaza, o yağ

murlu, alaca karanlık kış günü bir 
ilk bahar manzarası veriyordu. Bü .. 
tün vftrlnlere göz tcz!firdim. Teşhir 
edilen her şey güzel ve her şey gü-

Kaymakamlar 
dün toplandı 

•el teşhir edllmı,. Beni ıml ""1ndl
ren ye asıl - mahzun eden de - ba 
teşhlrdlr, bu rizel \eşhlrln bir 1•• 
hancıya maı olmıısma. ratı dtilllm. 
İnekli ve yünlü kur.t-.J~ın istifif'rf, 

bugüne kadar bu derece ırüzel ör· 
neklerinl ı:örmedl,fim cantaL'\ruı sı• 

raJanma tarzları, haz1r katiut l'lbi.se• 
lerlnln, ~amai!fU)annm c~wırn11 \ar• 
zında bu. ıüne kadar endt"r ksadiif 
ettiflm ince bir zevk vardı. 

N•hayet tlayouıa.m~dam Vfl sordu1111 
cAfedersinfs. bu oıa.tasa Jdnıln'!a 

Cevap verdiler: •Cevat Açar ve teri• 
kinin•. 

Kendilerini tanımıyorum: fakat 
kcndHerini candan tebrik eder, mu .. 
vatfaklyetlcr temenni ederim. Türk 
sermayesJyle açılan yeni blr maiaza 
bizim için kulludur ve bu derece 1.a· 
rif bir zevke sahip kimselerin maj:a
zao;ı da mutlu olmahd.ır. 

Dış.an çıktım v"r uzaktan C. K. M. 
'J'e bir tbha baktım. Türk sermayesi 
ve Türk zevki göğ'sümil kabarttı. 

SELAMİ İZZET SEDE3 

Dün gece bir 
hadise oldu 

Unıumi yerlerin kont· Kocasını kıskanan ka-
rolü sıklaştırılacak dın rakibini yaraladı 
Kaymakamlar dün sabahleyin Be

lediye Jtei.s muavini Lütfi A.ksoyun 

nezdinde Mlplana.rak hanlarda, otel
lerde, lokanta ve barlarla salr eğlen .. 
ti yerlerinde yapılacak beledi kon· 
trolları tespit etmişlerdir. Verilen ka

rara &'Öre bu S"lbi yerlerde sık sık 

kont.rollar ya.pllacak, tcmizlife ria
yet edilip edılmeditl. lokantalarda 

mahlüt yağlar istimal edilip edilme· 

diği, tasd.lkl tarifelerin aynen tatbik 
edilip edilmediği, hemen her h&ft& 

kontrol edilecek, bu kontrollardan a
lınacak neticeler bir raporla merkeze 

blldlrlleceklir. Bundan başl<• ırıda 

maddelerinin satışlar, da l'ilnil gü

nüne takip edilecek, lhtikirla tavsif 

edılebilecek satı.şiar tespit edilerek 
merkeze blldirilecekUr. 

---<>-
ı:.KONOMI 

Dunkü ihracat 
Dıın Pııuısau, M...,.rlsluıa, tıaı. 

1•7• dert~ İtalyaya fasul:ra, kWI ye

mi, susam, FWstine pastırma, kesla· 

ne, Yunautstana taze balık, İtal;ra.. 
Yunanistan ve R.omaııyaya liıkerda 

sö.nderilmiştir. 

İhracat ruhsafyeleri 
t)ç senede bir tebdil edilen lbraoat 

ruhsati)'elerlııin dcgişllrilme müıl· 
deli bug-ün bllmekledlr. Rıılısatlyele· 

Dün rece saat 9 raddelerinde Be
:rotlııncla (Giılb•hçe) içkili Jokanıa
suıda blr yaralama h:idisesi olmq 
bir kadın k~ka..n~lık yüzünden çıka,? 
k•v&'a netıcesi.ude aynı Jokantadl 
pJışa.n bir hanendeyi JlleUe yüzün• 
den ağır ve tehlike.il surette yaraı.
mışlır. Tahkikatımıza göre hidi.w 
şöyle olmuştur: Bcyoğlunda oturau: 
Yolya adında bir kadın son Jünierde 
kocasının sıksık ~ü.lbabçe ,.aı.inosu

na silmesinden şüphelenmiş ve takip 
elınlıre batlamışlll', Takip neticeslnd• 
koca.sının Gül bahçede ban~nde İrfan • 
dmda.k.I kadınla. konuşLuğunu görün ... 
ce kıskançhk damarlan kabarın~ v• 
v• laluöl slklaşlırmııra başlanuşlır. 

Nihayet dün gece &"ene kocasını ta
kibe 1)11<.aıı Yolu kocasının Giilbahçe
de İrfanla konuşmakta olduğunu CÖ• 

rilnce hiddelinden çılnna dönmilf 
ve İrfanın üzerine hücum ederek 
oaııtasından çllt&rdlit jlleLle :rli•iin· 
den atır ve tehlikeli surette yarala
mışhr. İrfan Beyoflu Belediye hasta
hanesine kaldınJarak tedavi altına a
lınnııf, Yolya yakalanarak lahldkala 
bqlıuımıştır. 

·---o---
1 MÜTEFERRiK 

Polonya sefirimiz 
Varşova Sefirimiz Cemal Hils

nü Toray halen Polonya hükü
metinin bulunduğu Fransada 
Anıgers şehrine hareket e\m4tir. 

rlni deilşlirmiyen tüccarlann bucüıı· P O L l 8 
den sonra Uıraeat yapm:ıs.ına m.üsa- 1 

ade ed11m~-· _ Bir deli babasını yaraladı 

Para yerine dayak 1 
Kas>!Ilpa.şada o turan 19 yaşın-

da ve akı:! hastalığına. müpteıa 
İsak dün eline geçirdiği bir bı -Bayan Fahriye Yelman is • 

minde bir kadın .3ultana.hıınet • 
teki evinin kirasını_ almak üze
re kiraCJSı İbrahim kızı Zeliha
mn yanına gittiği vakit Zeliha 
ile kızı Münire kendisini kapı 
arkasına sıkı.ştır.mı.ş ve güzelce 
dövroüı;le.rdir. 

Dün Sultan;ılımet 2 inci sulh 
cezada bu muhakemeye ıbakıl • 
ınıı;tır. Neticede lrirac:lı>rın su
çu sabit görülerek 25 şer '.lira pa
ra cezasına mahkCı.JJ!. olunmuş. 
!ardır. 

dlkkatl'i bak ... Bir sene içinde o 
ufac>k kızın böyle gelişip serpl· 
Jeceğine ina.nır mıydın?... Sel • 
ma hakiki ·bir ,..;izellik kraliçesi 
oldu ... Hani işim gücüm Anka
rada olmasa da burada bulun • 
sam ona aşık olurdum ... Her • 
ha.ide sen 3.ş;k olmuşsundur ... 
Hoş yalnız da değilsin ... Birçok 
kişi Selmaya 3.şık. . . Hele bir 
Bay var, neydi onun adı, Bay 
Harun ... Adamcağız deli divane 
oluyormuş ... 

Selma bu adı ilk defa duyu • 
yordu, anlamadan sordu: 

- Harun da kim! 
Pertev Selmanın yüzüne bak

madan, Hilminin sö:ıılerini gü • 
lümsiyerek dinliyordu. Fakıat Ha 
run adını duyunca şöyle bir iı• 
kildi ve Selma ile beraber sor
du: 

- Harun mu? ... Bu sözün şa· 
kası bile caiz değil Hilmi! ... 

Hilmi sakindi: 
- Benim Föylediğim şaka de

ğil ki ... D'ye devam etti. 
-Ciddi mi? 

[Arkası van 

çakla baba~ı Oskarı yaralamış. 
tır. 

Öz balbasına bıçıak çeken deli 
çocuk hemen yakala.rıarak tıhb~ 
adliye sevk<>lunmu.ş•ur. 

4 Kişi zehirlendi 
Dün :;ehrimizde 2 zehirlenme 

va.k'ası olmu.ştur. Bu 2 vak'ada 
4 kişi zehi1'lennıi.şlerdir. 

ı - Göztepede Tanzifat soka· 
ğında oturan Sani~" dün seyyar 
sütçü Ha.kkıdan a!ı.p çoeukları. 
Cevat ve Münevvere de içirdlği 
sütten zehirlenmiştir. 

2 - Beyoğlunda Kalyoncukul-
1uğunda mukim Nikonun kızı 
Hıris'ina vanlıslıkla babasınııı. 
ilacını icerek zehirlenmiştir, 

Rezalet çıkarmış 
2 hırsızlıktan sabıkası bulu -

nan Yakup ismlııde b:r balıkçı; 
B.ılıkpazarında Hıriı;~onun me)" 
hanesil1de rezalet ç_kardı,ğından 
yıakalanarak adliyeye verilıniş. 

tir. 

Dünkü yangınlar 
Dün gece şehrimizde 2 yan • 

gın olmuştur: 
ı _ Anadoluhisarında Hafız 

Osmanın ahırı dün gece sama& 
lıihndan çıkan bir yrangın neti· 
cesinde tamamen yanımıştır. 

2 - Teşvikiyede Aziz kapta
na ait 2 numaralı apartımanın 
kalöriferi yüzündc>n bir yanglll 
çılımışsa da söndürülmüştür. 

Parmakları kesildi 
Kasımpaşada kasap Osmanın 

dükkanında çırak Şevket; dün 
et makinesine elini kapı cmış ve 
parmaklarını kestirnıi,ş_tir. 
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ngiltereFinlandiyayal ~";:ü:::::dkanu-
ya dıma karar Verdi• nunda tadilat 

Ankara, 14 (İKDAM Muhabi
rinden) - Meşhut suçların mu-

(Baş tamı ı. ı.ncı sayfa.da) 
ee ta1bikini muv&fık ,öreceli zecri 
tedbirleri keneli vaJ:i7c,ine ve faall
yct vasıtalarına göre taylıı edeceği 
wnumiyetle kabıtl edilmiştir. Biz, 
Fiıılandıyaya tar:rareler verdik ve bu 
yolda devam ed.ooeğiz. Ftnlandiyaya 
harp ıevazllDI da vermek niyetinde-
yiz. 

Alınanya'Dl.ll lldtı hareketinden 
bahsl'den llaUp. ıpöyle demiştir: 

- Alman hükiuneti, yapmakta ol
duğu propacanda ile, bütün diinya· 
nııı dikkatiııl Finlandiya meselesine 
(ekmek istemflkledir. Alman bükü· 
metı bu suretle mütteflluerin nazan 
dikkatini eı;as gayelerinden çevirme
ve matuf blr şa,ırtma hareketi yap
malt Istiy.ır. llfüttefilc,erin hedefi, na
d Almanyaaın lnbinmıdır. Bu be· 
defi asla r6zden bçınnıyaeağız. 

ısovyetlerin Polon.ıa n Finlandlya
ya karşı t.aarrnlanna Alman taarru
:ıunuu yel açlllll eldniunu asla unut· 
mıyacağız. Tahrip kuvvetlerinin bu 
son kur!ıanına ellmiıden c-elen her 
fürlü 7ardınu f&pmakla mükellefiz. 
Alman taarruzuna karşı mukaveme

Umlzde bütün gayretlerimizi ıeksif 

etmek Ye fenalığı kökünden IJÖküp 
atmıya çalışmak suretıyledir ki, Av· 

rupa mllletl~lnl ke~erfnl bekle- ı 
ınekte olan Wbetten kurtarabileceği. 
mi.zi ümU edebıfüis. I 

Cenevre, 14 (A.A.) Millet-
ler Cemiyeti konseyi saat 17 de 
107 inci içtima devresini akdet
ıniştir. 

Konsey, Finlandiyaya karşı 
yapılan .3ovyet taarruzunu tak
bih eden ve bu sure~le Sovyet-

ler Birliğinin kendi kendini Mil
letler Cemiyeti haricinde bırak
mış olduğunu müşahede eyli -
yen rbu karan, muhtelif hatiple
rin nu~uklar.ndan sonra, tasvip 
eylemiş ve •bu suret!€ konsey 
Rusyamn ihr.acınaı .kıat'i ola:rak 
karar vermiştir. · 

Yunanistan, Yugoslavya, Çin 
ve Finla:n.dıya müstenkif kıa.lmış
lardır. 

Cenevre, 14 (A.A.) - 13 ler 
komitesinin raooru ve kararı 
Assamble tarafından, dokuz mü
rahhasın is inkfıfı ile iılifakla 
kabul edilmiştir. 

Cenevre, 14 (A.A) - Anado
lu Ajansının hususi ımuhabiri bil 
diriyor 

1 urltlye delegesi B. Sada·k, İn-, 
giLz heyetinin reisi B. Butler \ 
ve B. Paul Boncour ile uzun mü-ı 
lakatlarda bulunmustur. 

Balkan Antantı delegeleri dün 
akşam, Assamblede- Finlanıdiya 
meselesi hakkmda ittihaz edile
cek halt. hareket tesbit eımek 
üzere noktai nazar teatisi ıçın 
Türkiye heyeti nezdinde topan
.rruşlardır. 

Assamble bugün hususi k<ımi
tenin raporunu tetkik edecek ve 
kararını .şu üç noktayı ihtiva 
edeceği ıbildirılmekted:r. 

l - Mütea-rrızı.n takıbihi, 
2 - Milletler Cemiyeti vası

tasile Finla·ndivaya ihtıyari yar
dunda .bulunulması. 

3 - Arjantif hükumetinin ta
lebi üzerine Sovyetler Birliğinin 
Cemiyetten ihracı.. 

Deniz Muharebeleri 
şiddetlendi 

(Baş tanlı L IDel sa1fada) 

tamamifle tahrip edilm.li bulunmak
tadır. 

Monte9ideo, H (A.A.) - Graf von 
Spee'nin dışarı çıkmasın• açıkta bek
lemekte olan İngiliz harp gemilerine 
verilmek Uul'e Buen06 - Aire.s hi.ıku
mctinin bir mesajını ~ötiirmek için 
bır Arjantin torpido muhribi bu sa
bah yola çı.k.ın11tıc. 

Montevideo bahrt snahafili, bu sa
hillerde seyrüseterin tehlikeli oldu
ğunu ve Graf TOll Spee'nin yolunu 
kesmiye mecbur kalarak bu suretle 
İngiliz gı:mHeri için mükemmel bir 
hedef teşkil etm!J ve mühim hasara
ta uğramış olduğunu tasrih etmek
tedir: EndabL direksiyonu kulesi 
tahrip edilmiş ve Almanların büyük 
toplan endaht edememiye başlamış
tır. Geminin tayyaresi de İngilizle
rın ateşiyle parça parça edilmiştir. 

Diğer taraftan geminin teknesinde o
buslerin açmış olduğu bir takun de
likler göriılmüştür. 

Berlin, 14 (A.A.) - Alman istih
bara ı bürosu, Cenubi AUas okyano
a;unda vukua gclmiş olan bahri mu· 
harcbe dolaJ·ı.s17le İng.liz.lerln Ekse
tcr ııdındaki ağır knıvazöl'lerinin ku-

-ınanda köprusiı berhava ve makine
lerinden birisi harap olm~ olduğu ı 
mı haber vermektedir. 

Son haberlare göre, İngilizlerin A
clıilles adındaki kruvazörleri batmış
tır Admiraı Graf voıı Spee, Rio de 
la Plata mansabından 1ukarıya doğ
ru giderek Uruguay'ın Montevideo 
limanmda demırlemiştlr. Alman ge- ~ 
misine bir kaç oblis isabet etmiş o
lup ıçinde bir hayli maktul ve mec
ruh varoır. 

Montevideo. 14 (A.A.) - Admiral 
Gnıf Spee Almanların en yenı cep 
gemilerinden biridir. İnşası 1936 se
nesinde VHhelmshaven'de Uımamlan
mışhr. Tam mnrettebatı vasatı ola
rak 926 kişıdir. SOrati saatte 26 mil
dir ve gemi on bin to~luktur. Adml
rnl Scheer 11 inçlik 6 top, 5.90 inçlik 
8 l'JTJ ne 14 adet hava dafi topu ile 
mı.kr!ıhezdir. AJ'l"lc:-a mancınıkla a
tılan iki ta" resi vardır. 11 inçlik 
topların mem:IU 3§ btn yardadır. 

BİR ALMAN KRUVAZÖRÜ' 
TORPİLLENDİ 

Londra, 14 (A.A.) - Amirallik 
daırcsi, Bremen'ln görmüş olduğu ay- , 
nı tahtelbahirin şimal denizınde düş
manın bir tahtctbahirini ve bir kru
vazörünil torptl.lc.rniş olduğunı.ı bil
dirmektedir. 

Oslo, 14 (A.A) - ingiliz bandıra
lı Destford vapuru, Norveç'in garp 
münteha burnu olan stad açıkların
da, bu snbah saat 10 da torpillene
rek batırılmıştır. 

'100 KİŞİ ÖLDÜ 
Tokyo, 14 (A.A.) - S,,vyct ban

dıralı İn<iıgikka vapuru, dun Hokka
ido adasının oimal müntehası açığın

da batmıştır. Gemide tıln kadar yol- 1 
~ ve 36 tam bwuruıyordu. 300 ki· 

~inin kurtanldığı söylenmektedir. 
Fakat, geri kalanların ölm~ olma-
sından korkuluyor. 1 

Londra, 14 (A.A.} - İnrilb: &

mlraJbb aı,atıdakl ıebliii nqrehnlıJ
tır: 

Duchesse destroyeri diğer bir in
l'lllz gemisiyle farpışarak maaUees
süf babnıştır. Diğer İngUlz gemisi 
llasara uiramamışhr. Mürettebattan 
7alnn; bir Suba7la 22 asker ku.rtul
muştur. 

Nevyorlıı:, H (A..A.J - Montevfdeo 
raılyosmmıı blldlrdlitne göre Graf 
von Spee zırhhsmı beldlyen İngllhı 
kruvazörleri yeni harp gemileriyle 
takviye olunmuştur. 
Diğer taraftan haber ahndıfma gö· 

re Tacoma adındaki Alman petrol 
gemi.si ı,afakla bf,raber Montevfdeo
dan hareket etmiştir. Bu rmıJnln 
Graf von ~peeye dı'!anda ma1l nıab
ruk vereceği zannediliyor, 

Finlandiyalılar 
mukavemette 

(llastarafı 1 inci sayfada) 

kıtaatı, Lenlnrrad'clan ti.mal hudu
duna kadar tahşıı edilmiş olup, Fin
landiyada ,ıren4o bir taarruza ~eçmek 
üzere emir beklemektedirler. 

Bliarat askeri mahafilde ::ran 7•· 
rua teyü edilen bir tel~raf SovyeU.e
rin, hududun öte tarafında bir buçuk 
milyon asker ve 1000 tayyare tabşlt 

etmekte oldu.klarmı haber vermek
tedir. Flnlandlyaldar, her tarafta bu 

çıta wöi'üs nrmek üere menllerlııl 
tahkime hummalı bir laaUyetle ph
'ıyerlar. Petsanıo bilhassa kuvvetle 
tahkim edil.mittir. 

8oV)'eüerfn, mukavemeti denizden 
lı:ırım::ra teşebbüs eUDderl •imal cep. 
hesi kapısı olan Salla'Dm Finlandl
l'&lılar tarafından l'eri a.lmdıfı haber 
Verllınekte fakat bıı haber teyll CJ-. 

lunmaıııaktadır. Eğer bu haber ıee,.. 
yüt ederse Flnlandlyah!ar büyük bir 
makabU taarruz movaffaklJetl ta
zanmq ol&caıdardır. 

Moskova, 14 <AA.) - Lenlnrrat 
askeri clalresl ~rltanı harbiyesi. Sov
yet kıta.atının 13 khuııuevveld"e O· 
ukht:ı istikametlnde huduttan yu:ı 
kilometre UerJemJııı oldakJaruıı bD
dlrmektedir. 

Petrozavodsk mmtakasında it.us. 
far, Pitkarant.a - Serdobol de~iryola 
üııerinde kain Hitala kasaba '9'e J.s. 
tasyononn l~g:d etmişlerdir. 
JlavaJarm fenalığı tayyarelerin fa
aliyetine mani olmuştur. 

----0--

ltalyanlarin yeni 
zırhlısı 

Cenevre, 14 (A.A.) - !5.000 toıı 

hacmindeki Llltorlo zırhlısı, dun ma
klnelerinln ilçüncii tccriibesl.nl yap· 
ml!itır. Zıhlı, otuz mfldeo ibaret olan 
Plukavelevi vasaU ıüraH l'e,mifUr, 

hakemesine dair (3005) sayılı 
kanunun 4 üncü maddesi 342t! sa· 
yıl kanunla kaldınlmı.ş~Jr. Bu -
na göre ağ1r cezalı meşhut suç
la-rdan maada suçlarda suçlunun 
yakaland~ğı gün mahkemeye sev 
kedilmesi esası kaldırılmış ol • 
makta ve bu suretle mezklı.r sa
yılı kanunun dördüncü madde
sile beşinci maddesinin tatbiki 
hususundaki tereddütlere mani 
olunmuş bulunma:ktadı:r. Buna 
dair kanun layiha.sı mecl!siın ya
nnki ruznam.esine daJ-ill edilmiş
tir. 

Türk• Yunan adli 
yardım muahedesi 
Ankara, 14 (İKDAM Muh.abt

ıinden) - Yunan h:.lkıimetile 
h üküımetimiz arasında bey neı -
milel ceza hukuku prensipleri
ne uyıgun ofarak suçlularm ia -
desi ve cezai sahada karş:lıklı 
adli yardım hususunda Anka -
r.ada imza edilen muahede mec-
lisin tasvibine anolunmuştur. 

1 Devlet müesseseleri 
Umumi heyeti toplandı 

Ankara, 14 (İKI)AM Muhabi
rinden) - .Sermayesi hazineye 
ait müesseselerin umumi heyet
leri t.ugün ikinci içtimalarıru ak
detmislerdir. 

Geçen celsede her banka ve 
müessese için avrılan komisyon
Ja.r n hazrrladıkları raporlar ü-
zrinde tetkikat yapılımı~tır. Öğ
rend:ğime göre 1939 da bu mü· 
ess~se ve bankalar~ 1938 bilan
çoları kabul edilmistir 

Saracoğlu dün bir 
uutdk söyledi 

Ankara 14 {A.A.) - Haricl1e Ve· 
klll Şükrü Saraçoilu Tasarruf ve 

J'erli ıı:ıab hafi.ası münasebetiyle bu 
akşam rad.Yoda bir nutuk sö7lemlş• 
tlr. 

Alman • Rumen 
ticaret müzakereleri 

Bükreş, 4 (A.A.) - .Davas: Al
man - Rnmen ıicaret müıalr.erelerl, 
dört hafta miızalı.ereden 50Jll'a dÜll 

neticelenmiştir. 

Alınan mur:ıhhaıı heyeti, bua-Un 
tayyar~ ile Bükreşten ha.reket ede
cektir. 

Yeni anlıışma1a ıröre, markın Je7e 
nazaran şimdlye kadar beher mark 
başına 41 ley nlsbetinde olan fiyatı 
bundan böyle 64 ley olacaktır. 

Dahiliye Vekaleti 
müsteşarlığı 

Ankara, 14 (İKDAM Mu'habi
Tinoen) - K.ısfaımonu valisi Av
ni Doğanın Dahiliye Vekaleti 
müsteşB'rlı;;.ına ve Dahiliye V;_ 
kUJeti müsteşarı N azilin diğer 
bir vazifeye getirilecekleri söy
lenmektedir. 

FENA 

DABEB 

Bu yıl Balede an'anevl karna
val e(leneesl 7apıla1DJ7ıı.e•kmıf. 

- Ne yauk'l!. 
Diye düşünürken. Osman Co

mal Kay~ılı: 

- Üzü.ldüi'iin şqe bak. Yahll 
bütün d~a karnaval oldlL 
Kaygı edecek başka şey bulam&• 
duı mı? 

Dedi. 
Bakilı:aren tasalanacak bir şe1 

7ok. Dünya karnaval rolüı:ub:.! 

BİRE 

İNSAFl 

Nlzamettın Nasifie, Ali Naci 
Karacan konuşuyorlardı; 

- Duydun mu?, 
- Neyi?. 
- Poznanda Almanlar 5000 

kişiyi idam etmişler. 
NizameUln Nazif, birden tıptı 

Deli Deryalı ve Kara Davut l'G• 

lüııdekl glhl: 
- Bire ins:Laaaaaffl,. 
Diye hakyırdı. 

UN KAPANI 

KÖPRÜSÜ 

Atatürk kbprilsli aab:lhleyln 
açılamamı!J. Elektrik tesisatına 

ve muteharrik kısmına bir irua 
relmlş. 

Ilavadlsf okuyan, Bay Yunus 

Buı;ün kara kışın biridir. Evvelce 
bunu bir kaç defa daha yazmışLım: 
l\.ara kış demek, öyle, bir çoklarının 
Eannetliğı gibi bühin kış mevsimi 
demek deiildir. Kara kış, Anadolu· 
da yalnıı; birinci kanun demektir, 
yani birinci kinunun adı, .Aııadolu
nun bir ~k yerlerinde (kara klf) tır 
ki ondan sonra (zemheri) yani ikin· 
el kanun, daha sonra da (gucük) de
nilen ,ubat gelir. 

D.lyeceksinh ki: 

- Kışın, en şiddetli aylanna yeni 
l'lrerkcn sen, nasıl olU.Yor da 7au 
bir şey kalmadı? 

Diyorsun? Onu da söyliyeyim: ~i
mali şarki Anadolusunda yani Sı· 
va.-;, Divrik, Karahisar, Kemah ta
raflarında şayle bir tekerleme var• 
dır: 

Kara kış karadan gider 

Zemheri aradan gider 
Gucük zaten küçük ay 
Mart demek yaz demekth 

Ardı kiraz demektir! 
Gördünüz mü, önümüzdeki ü9 •1-

lık en ıılddetu k~la, iki aylık bahar 
başJ:ıngıcuu ne çabuk atlayıp kiraz 
mevsimine ulaşıverdik! 

Ba:ı;ı1annın dediği gibi, bugiiııkü 
sinsi harp danasının kuyruğu, eğer 

önümüzdeki kiraz ve çilek mevsi

minde kopmtya başhyacııksa, şimdi 

yalnız yaza ve kiraza defil, dünyayı 
kesik bir hindi gibi baştan ütıiliiye

eek olan büyük yalaza ela bir ,ey 
b.lmadı demektir. 

OSMAN CEMAL KA YGU..I 

& 

MİLLİ ŞEF 
(ll:&!i ta.nıı 1 mel ı<ay[ada) 

yine yaya olarak çarş1da bir 
gczintı yapmışlar ve muhtehf 
oükkiuııara ugraınışlar ve bu 
temasları esnasında ErLuru -
mun iktısadi durumu ile de a
lakadar e>lmuşlardır. 

Dün gece Gldukça fazla kar 
yağmış olmasına rağmen bu
gün hava "Ünc~li ve guı.eıdi. 

l\lllli Şef bütün bu gezinti
ler esnasında her ycrde hal
kın canlı ve içten tt /, Jltiratı 
ile kaşılanmakta idi. 

Erzurum, 14 (A.A.) - Rci
.sicunıhurumuz İsınet i'ı.önü 
dün akşam yemeklerini ııske· 
ri ve nıüdti rüesa ile bi.rlıkte 
Vali konağında yemişlerdir. 
Bu akşam vali tarafından .l\U· 
li Şef şerefıne bir suare ve -
rilecektir. 

MİLLİ ŞEFİN 
TEŞEKKÜRLERİ 

Erbas istasyonu, 14 (A~)
Reisicümhur ismet İnönü, ta
sarruf haftası münasebetile 
vatandaşlardan gelen tebrik 
tcigrafJarına mukabil tc~ek -
kürlerinin iblağına Anadolu 
Ajansını memur etmişlerdil'. 

Eski metresini yaraladı 
Fatihte oturıan Zeynep ismin

de bir kadın dün Aksarayda Se>
full:a.rdan .geçerken dargın oldu
ğu eski metresi Fındık Ali ka~ 
şısına çıkarak bıçağını çekmiş 
ve kıadınca<Yızı sol memesinin u
zeıinden bı ... aklamıştır-. 

Nadi oflana: 
- Desene, bu da Vnkapa.ıu 

köprüsüne bt'..n.ıedil. 

De~ -

HİTLEU 

MÖBLET 

BUlere 11111 1'1Dllllk mllbıeı ve
rllm.ş. Eğer, yü:ıa l'İİD sonra Al
manyayı terketmeıse idam edile
cekmiş. O halde herkes 23 mar
tı merakla bekliyecek demek. 

Nadir .Nadi. MuharreM Feyzi· 
den sormuş. 

- Üstat, niçlıı 33 ıün, 56 liin. 
98 gün deill de 100 ıün mehil 
verilmi•? 

Peyami Safa likırdıya karış

mq ve tıı cevabı vermiş: 
- Yollar açılsın da, Bitler, 

memleketinden cüzel mart ha· 
vatarı içinde ayn.lsuı.. dıyedJr, 

TİLKİLERİN 

FERYADI 

Hakkı Suhs, bir mal:ale :raz-
11uş: 

- Tilkilerin feryadı!~ 
Diye. Aka Gündüze sordum: 
- Avcı mıdır? 

- Uayır .. 
Dedi, Have etti: 

- Şehirde hayvanat bab~esl 
lllt'I .ruK amma, demek Hakkı Su
ha dağları dolaşıyor! 

:!\levııuları o knd:ır avare ve 1-

rak mı dersiniz? 

A. ŞEKİP 

Başvekilin nutku l 
1 

memlekette, hiç cam ıstoku yok· 1 
muş gibi cam fiallannın alabil· 
dıgme yükseltilmiş olınnsı, bir 

(B:ıJ t.zrafı 1. inci sayfada) 
ğer bir neticedir. İhracat \'e it
halat bilanço.suna geıince, yine 
10 aylık hesaplara göre 1938 de 
harici ticaret müvazenemizde 
27 milyonluk bir açık varken 
l!J39 da açık 2 buçuk milyon li· 
:raya düşmüştür. Bu fark itha· 
labmızın 21 milyon lira azalma· 
siıe değil de, ithalatımız ayni 
seviyeyi muhafaza etmek, fa • 
kat ihracatıınız çoğalmak su • 
retile elde edilseydi, elbette da· 
ha memnuniyeti mucip olurdu. 
Çünkü, it!ıal ettiğimiz malların 
çoğu, :.tirai ve sınai kalkınmamı
za, limran hamlelerimize hiz -
ınet eden makine ve malzeme 
gibi faydalı ve lüzumlu şeyler 
olması itibarile, ithalatıııuzın a
zalması, ho.ş görülecek bir şey 
değildir. Bu azulına, ayrıca me
sela manifatura eşyasında ve 
pamuklularda giirüldiiğü gibi fi
at yükselmesine, hayat pahalı
lığına da sebep olmaktadır. Bu 
ihbarla ideal, dış ticaret bilin • 
çonıuzuu ithalatın azalmasHc 
değil, ihracatın çoğalmasiıe mü
vazcne '\'e kar tesis \'C temin et
mesindedir. 

1 çok ithalat eşyasında, hele kıy-

Kararın neticesi 
Finlerin akıbeti 

Baş' ekilimiz, bize, memleket 
dahilinde, ithal malları iizcrinde 
ilıt .. kar yapılması!1a uıüsaade c
di!miyeccgıni kuv' etle Yadedi • 
)or, •Her halde ·butun yurtt~
lar bilmelidirler ki, hükümet, 
mü'.eyakk,za.ır. Yersiz ve sebe.p
siz spekiilfıtif fiat tereffülerine 
hiçbir suretJ!e meydan vermiye
cektir.• DiyOT. 

Muhterem Dr. Refik Saydam, 
böylece iktısadi hayatımızın mü· 
him bir derdine parmağını bas
nuştır. Büyük Harpteki ihtikar 
salgını, o harbi yaşamış nesil -
lcrin, asla unutmadığı ,.e nnut
mıyacağı bir facia olmuştur. O 
zaman, dünyaya gözlerini yeni 
açmış çok genç nesiller dahi, 
ihtikarın ne oiduğunu bilın•! • 
mekle beraber, onun ızıırapia
rını '\ e zar--.ı. .annı çelimiş~cl'dir. 

I'akat 1914-18 habinde ihti -
kardan zarar görenler gibi fay
dalananlar da olduğu için, Av
rupa harbinden istifade ederek 
bu defa da gayri meşru karlar te
min etmek ve halkı soymak isti· 
yenler yok değildir. Alınan or· 
duları, Lehistana taarnız eder 
etmez, bunların da halkın kesc
lerino hücum ettiğini biliyoruz. 
Daha harbin, haltas~da, saııki, 

meti az küçük .eşyada pek göze 
görüumiyen \'C hakikatte nisbe
tı yüzde bir kaç yüzü geçen te
reffüı.er, ihtikarın delilıerıdir. 

Gerçi, Cumhuriyet l'CJımı, 
memlekette bazı sanayii kur -
mağa muvafCak olduğu için, me
sela. şeker, pamuklu, yünlü men· 
sucat, deri gibi maddelerde, büs· 
bütün harice muhtaç değıliz. Bu 
itibarla ibtikD.ruı, Büyük Harp
te.ki derecesini bulmrusına, zemin 
müsait değildir amma, bazı açık 
göz \'e \•icdansız taci.rkrin, hal· 
km zararına zengin olmağa ça-
1.ı.iacakları ve çalıştıkları mu • 
hak.kaktır. 

Unuhıuımalıyız ki, ihtikar, 
Büyük Harpte, memleketin ah
lakını bozınWi, maneviyatını kır· 
mış, milli müdafaamız üzerjnde, 
dola;) ısile de do~udan doğruy~ 
da zararları dokunmuştu. 

O zaman, cephelerde, bin bir 
nıahrunıi;ret, hın bir mıhnet ve 
nıe:jakkat içinde. goğüslcr.ııi yur
da siper ederek can ve kan ve -
renleriıniz, iç cephede, bir sürü 
muhLekirin fürlU türlü tertip -
lede kendi ailelerini soyarak 
zengin olduklarını görünce, bü
tün ~vk ve heyecanlarını kay
betmişlerdi. O zaman, orduda, 

- Bi2:, bu muhtekir denilen 
sinsi eşkıyayı zengin etmek için 
mi, harbcdiyoruz? Bunlar karı
larımızı çocukJanınız1 aç ve çıp
lak bıraksınlar diye mi can ,.e
riyonız? diyenlerin, bu haklı ve 
acı ş:kayetleri, hala kulak.lan -
m.ızd~dır. 

İktısadi harbin ve manevi har· 
bin baş dU~ınanı ihtikardır. Hü
kumetimiz, ihtilliı, en şiddet
li tedbirlerle (!zınelidir. Büyük 
Harbin ullarp Zengini• denilen 
ifrit tipine hayat hakkı veril -
memelidir. Gayri mc~ru ~urette 
zengin olmak ihtimali o!madı -
ğmı, bu yola sapmak istiyenie
rc de, halka da kat'iyyetle gös
tcrmelidır. Dr. Refik Saydam hü
kfuncti. ihtikara ka:r~ı yapacağı 
hamlelerde, bütün bir miUeti ar
kasında bulacaktır. 
Başvekilin miihinı ve kıymet

li nutkunda, di:Yer mühim nok
talar var ki, onlardan da yann 
bahsedeceğiz. 

ABİDİN DA VER 

l\lllleUer ccnılyetini.r.. Jo'fnlandi1a 
işlerini, Hel!iinkıde bulunan lııikü

metin müracaatı iızcriae tetklka ka
rar vermesinden sonra 13 kişilik bir 
komite kurıılmuştu. Finlandlyaya 
karşı harbin durdurulmasına Wıir 

bıı komitenin verdiği karar uzerlııe 

npılan teklif1 Moskov:ı hi.ıkiımetl 

reddeylemiş, Kremlin sarayında ya
pılıın toplantıdan sonra aksine ola
rak Finlandlyaya karşı harbin şid

detJendirllmeslne, yeni \'e buyük 
kuvveUerle taarruz yapılarak lşİJI 
süratle bitirllmr.sine karar verlhni~
tir. Şu suretle SovyeUer İttihadı, 
Asamblenin dun vermiş oldu~u ka· 
rarl&, bundan dofabileeek her türlü 
neticelere, akslılameJJerc karşı da e· 
hemml)et vermiyecetmJ evvelden 
bildirmlı oldu. Sımdl l'e yapılacakf 
Olacak ~ Finlandiya) a diıne kadar 
yapılan para, harp levazımı , t:ın·a

re, gönüllu tarzındaki munferıı yar
dunJan çoğaltmaktır. :'\IilleUer ceml
yehnln bu dclakl kararlarına Efıra

nbtan ile, Ce.nubi Amcrlkanm Şill 

hükümeti iştirak et.mcmi"ilerdir. Al
manya, İtalya, Japonya gibi buyuk 

muharip, gayri muharip ven bitaraf 
de\·leller esasen Cemiyet azası de
illdlrler. Birle ik Amerika dahi IU'· 

nı \·cziyettedir. 

Filhakika Birleşik Amerika, faşi:a 
italya bükümetleri Milletler ccmlyc· 
ti azası olmamakla beraber, komu
ıılzm düıpnanlıfı hasebiyle Flnlandl~ 
::ra lehine müıılerlt yardımı esasen 
yapmaktadırlar. O sı•retıe ki, uç ay
danberl devam eden, A\•rupa harbi
ne 500 bin dolar sar!eden Amerika 
Kızılhaçı, Finla.ndiyaya 1.000.000 der 
lar tahsis etmiş, Amerika müessese
leri 10.000.000 dolarlık kredi açmış
lardır. 

Ne de olsa, mahtellf sebepler böy
le münferit yardımların Flnlanclıya
yı onuna kadar mukavemette dtt· 
vam ettirmesi beklenemez. Tasavvur 
edilen cCrob"ade:ıt komünizm aleyhi

ne bir nevi ehli salip sderi teş'kill 

muhtelli sebeplerden fili ve müspet 
neticeler vermemlştlr. Bununla bera
ber, akide harbi cereyanlannın fnltl· 
fafını dahi bekllyebiliriz.. 

HMIİT 'URİ rn IAK 

Bulgar sefirleri 
arasında değişiklik 

Hava muharebeleri 
Sofya, 14 (A.A.) - Stefanl aj.lD

&uJdan: 
Resmi blr teblli', Moskovadakl l\ul-

(Ba.4 tarafı 1. lncl sayfada) 
şiddetli çarpı>,rmalar •ılmuştur. 

Paris, 14 (AA.) - Havas A
jansı askeri vaziyet ha·kkında 
şu maltımatı veriyor: 

Dün, askeri vaziyet, cephenin 
he) eti umumiyesinae, n.~beten 
sakin geçmiştır. Gece, keşif kol· 
ların.n mu .at faaliyeti, Sarre'nin 
her iki sahilinde, Warndt orma
nile Vas.ges'in ilk yamaçlan ü
!Zerlnde tekrar başlamıştır. 

Fransız kıtaatı, Ahnanlann u
fak. bir taarruzu neticesinde al
<iıklar. mev:zti tekrar işkal et -
mişlerdir. 
Şimal denizi mıntakasındaki 

hava harckat:nda, İngiliz bom -
bardıanan tayyareleri, mayn aö
kcm Alman deniz tayyareleri üs
sü üzerinde iki defa uçarak bom
ba almışlardır. 

Londra, 14 (A.A.) - İn~iliz 
kaırakol tayytarelerinin, mıkala-

İstanbulun spor 
sahası 

[Baş taraiı 4 üncü sayfada] 

E:rüP l&kelesl kenanndakl sahaııuı 
da sper aahası elam17aca(l anlaşıl• 

mıştır. Orası plana ıöre fabrika mm· 
takasıdır. 

EYtlPTE YAPILACAK SABA 

Ba aym 7Jrmlshıe kadar belediye 

imar tubesl Eyübte sııor sahlllll ola· 

bilecek bir yer anyacalttır. Bu rerin ı 
Otakçılar çayırı denılcn ren.it saha

bslı mayn 'döken Alman tayya
relerim, günlük işlerini y:;./p -
maktan menetmek üzere, dün 
Sylt, Borkum ve Nordeney ada-
larına taarruz ettikleri, hava ne
zareti tarafından tebliğ edilmiş
ti Den:izyollarına dökülmeğe 

ırnahsus olan miknatıslı :mayn -
ların iddihar cdilmis oldukları ha 
kiki üs bu ada1ard.r. 

İngiliz tayyareleri müteaddit 
defalar Heli~oland'a taarruz 
etmekt~:İ!I'leir. 'Amlanlann bu 
müs~ahkem .adası Alman filosu
na ve tayyarelerini üs vazüesi 
görmektedir. 

Nevyork, 14 (A.A.) - İngiliz 
mübayaat. heyeti, yeniden iki 
yüz bombardıman l.ayyaesi si
pariş etmiştir. Fransa, Douglas 
markalı ve iki motörlü iki yüz 
yetmiş tayyare ısmar.Lamıştır. 

/ .z m i r Haberleri 

Dikilide zelzeleler 
devam ediyor 

İmalr, H (A.A.) - Dlkillde ulıre
leler devam eC.mek,edl.r. Evvelki ıüıı 

ııaM LlO ve %.15 ve z.ıo de birer ııel
ı:ele olduiu (lbl sabah saat 6.24 de 

de bir' ııeh:ele daha duyulmuştur. 

Dün de 12.15 de alh saniye devam 
eden şiddetllc bir ııelzele daha k&7· 
dedilmiştır. 

gar sefirl B. Antonov'un Stokholm 
scfi.rlıibıe, Stokholm ı.efiri B. Pelrov 
7oclıomokov'un Bıiluq scflrliilne, 

Bükreı sefiri B. Klrov'u.n Ankara se
firliiine ve el~Uerden B. Christov'un 

loskova elçiUiuae nakil ve ta1iıı 

edl.lm.lş oldukla.nııı biluinnekt.ed.ir. • 

Sovyet-Alman dost.ı.uk 
muahedesi protokolu 

BerllD, 14 {A.A.) - Fon Jtibben
trop ve Sovyd elçisi, Moskovado 28 
eylülde imzalanan AJmıı.o _ Rus ba-

dııt ve dostluk muahedesi ile 4 ıeş. 
rinicvvel tarihll munzam protokolün 
tasdlkine alt vesaiki ötleyln harıci:Je 
nezareiliıde teati etm~erdlr. 

Müthis bir infilak 
Biikreş, H (A.A.) - İçinde bir ln

fllik vukua ırelmlş olan ıselJüloz fab· 

rikasının tekatliıs etmlt olan enkazı 
loJ,ııden şimdiye kadar sekse.n amele· 
nlıı nişı çıkarıJmqtır. 

Bu ııabah saat yedide mıntaka has· 
tabane.ine Uı:l Jiizden fasla yaralı ve 
uhirli p:ıı boimu.t kimse na~
mlştlr. 

Japon - Sovyet 
ticaret müzakeresi 
TokT1t, 14 (AA.) - &euter aJama 

bUdlrlyor: BaridJe aeı:aretlnin bir 

miimeDlll, .Japo~a lle SovyeUer bir· 
Uil arasında bir ticaret muahedesi 
akdi kin 10 kinunu ııanlde Mosko· 
vada müzakerelere bafl~nLCıai'ını &Öf· 

lemiştJr. 

nın olması muhtemeldir. 

ŞEREF STADI ı T k L t d ş k n~~~~. s::;ı:a!'!: ;~::, ":!: ::.~ a a s imi e i r e-
t.akadan 15.000 Urahk yardım lsıe- I 

mektedır. Bu para ııe yüzme havu· , tı•nde t bl•"' d•J • t• 
zunun makineleri tamir edilecek, tri· 1 n e 1 g e 1 m iŞ 1 r 
bönler yapılacak Te bir de koşu pisti 1 
yapılacaktır. 

stlLEYMANİYE SABASI 
Süleymanlye sahasından ancak beş 

sene lsUfade edilebileceği anlaşıl· 1 

mıştır. Beş sene sonra lmar plinına 

g'Öre o saha ,.kalkacağı için ıimdllik 
sahanm çamurdan kurtarılması lçlıı 

firetaJ yapılmakla lktlla edilecektir. 
Mecidiye köyündeki sahanın J'e

.<i;'nl evveli muvafık balan J>rostun 

sonradan fikir deiiştlrdlfl ve saha· 
nın daha yukarı bir yere nal ledll· 
meslnl muvafık bulduiıa IÖJ'leıı• 

m.ek&eıJJr, 

Öteden beri demir ve malzemei lnşaiye 
ithaUUlle mUftagll olan Ticarethanelerin 
Amerika ve lngiltereden lthAJ edecekleri 
bu nevi malzemeyi lthfll etmek istedikleri 
memleket lsmile mahn cins, mikdar ve kıy
metini bildirir bir beyanname ile 19 Kanunu
evvel Sah akşamına kadar TAKASLI -.1ITED 
ŞiRKETiNE rr.Urecaat etmeleri IUzumu ili11 
olunur. 10398 
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ile günde 3 d6f a muntazaman dişlerinizi tır aıa.yınız, 
• ' . ' . t . . 

jj 'fl:4tvf ~7 ARllllNDG 'f'FAlt VG r. Yt' n . ; 
l1M c c~ c' ı~Ll11 Ankara Radyosu 

Tefrika: 101 

Veliahthk zamanının cenk havası 
burnunda tütmiye başlam ıştı • 

Arapların hücuma bazır olduk
larını düşmana ı:östermek ve bu 
ıııreUe gözlerini yıldırmak için 
buralarda sık sık manevralar, te
:r.ahürat yap'1ıyor, yeniden ka • 
leler, müstahkem şehirler tesis e
diliyordu. İşte bu akıllı ve duren
diş tedbirler sayesinde, dört beş 
&ene Arabistan sulh ve sük\ın 
içinde yaşadı. 

iBu sükfın sayesindedir ki, Ha· 
nınürreşit her sene lbüyük mera· 
simle Bağda~taın Kabeye giderek 
üsti.i.ste hacı olmak fırsatını bula· 
bildi. 

Harundan başka pek az Ha • 
life böyle muntazam surette KA· 
be seyahatlerini yapmışlardır. 
Çünkü gerek dahili ve gerekse 
harici gaileler Halifeleri Bağ • 
dattan uzaklaşmaktan alıkoy • 
muştu. 

Halbuki IHarunürreşit sefa • 
haü, c:ünbüşü, eğlenceyi neka -
dar mlisrifane yapmış ise din 
mecburiyellerini de o kadar iti
na ile yapıyordu. 

Taassubun ve c:ehıietin karar
mış ruhunu ok;;ıyarak dilediği 
gibi hareket etmek yolunu, ko
layını bulmuştu. 

A2. zaman içinde sırasile ve bi· 
ribiri arkasına Arabislanın dört 
tarafından aşiretler, kabileler, 
vilayetler ayaklandılar. Fitne 
kazanı, sahte şeriatçilerin sok • 
tukları kundaklarla kaynamağa 
oba~adL 

Yobazlar halkın cehaletinden 
istifade ederek birer yılan gibi 
sürüne yaltaklana fikirleri ze • 
birlemiye koyuldular. 

Bunun neticesi Arabistanda ye
ni baştan kan dökülmeğe başlan 
dı. 
Harunürreşi t, artık eski genç, 

bava ve hevese müptela sefih 
Halife değildi. 

Veliahtlik zamanının cenk ha
vası burnunda tütnıiye başlamış
tı. Saltanatın yarası olan bu sah 
te şeriatçilerdi .. 
Onları tepelemeden, temizle • 

meden rahat nefes almak imkan
sızdı. Kat'l hükmünü verdi. 

Palalar lşliyccek, insan kanı 
akacak ve yobazlar, halkın dini 
hissini kendi menfaatlerine alet 
edenler bu akan kanda boğula
caklardı. 

:::::=·: .. ~ 1 
.A.P. 31,79 m. 14t5 Kes. 111 it•. 

ll!tm. JSIKea.UtKw. 

15 Birincikunun Cuma 
Saal 12.30 Proıram ve memleke& 

aaat ayan. 12.3!5 Ajans ve me&eoro
JoJI halterleri. l:UO Tiirlı: mlbltl 
(l'I.). 13.30/H.OO Mii%lk (Hafif mll· 
ıtllı: • l'I.) 18.IO Prorraın. 11.05 Mem
Jell:e& .aaa.t a7an. Ajans ve me&.eoro
lojl bal>erlerl. Jl.25 Türk müzlil: Fa· 
ıııl heyell. 19.10 Konuşma (Onuncu 
tasarruf ve ;yerli mallar haftası mü
ııaselte1l7le Ulusal Ekonomi ve Art
tırma. kurumu namma Ziraat Vek.lll 
Muhlis Erkmen laratından) 19.25 
Tıırk mö•ltL Çalanlar: Rllfen Kam, 
Cevdet Çatla, Basan Otır, ı;erlf i~-

11. Okayan: Semahal Özdenses. l • 
mcaa peşrdL 2 • Rdllı: Fmıan • m
caz µrlı.ı: (Geçti riya ribl). 8 • Şem
s.ıün Ziya - Blcu şarkı: (Olalı iten 

sana ltende). 4 • Ru.,on Kam: Ke· 
.mençe taksimi. 5 • MusWa Nafi:ı; • 
Hılzzam şarkı: (Gönlüm nlee bir sen
de.o uzak sUnJerl saysm). 6 - Saz 
~maisi. 19..'10 Türk mUzltl: Hallı: tür· 

.kölcrL Sadi Yaver Ataman ve Aalce 
Töunı. ıo.ıe Temsil: LouJee. Ya.un: 
Guatave Charpe.ntlcr. Tcrt:üme eden: 

1 Emniyet Sandığı 11in1 arı 

O/o 5 Faizli Ve Sekiz Sene 
Taksitli Emlak Satışı 

Semti 

Cfhan&"lrde SGmunca IOkaiuıda .. ki 
Z% yeni H (No.ta.ı 1) NoJı. 

tloJı:üdarda Bocalıtnahalun mahal
IHlnde pqaümaıu caddesinde ..ı.ı 

136 yeni S7 No.lı 
Beyotlunda Kü~ükpanraıtı mahal· 
lesinde Cabl .o Bek~l aokaflnda 
eski 18, 18, 20 :reni ıı, 13, 25 NoJı 

Fatihte eski İskendupaşa :yeni Da
S&nlıallfe m&balleslııde eski Kız

lqı, yeni Çlfleka:mrular sokaim· 
da eski 83 yeni •7 en :reni 
48 No. lı. 

ın.ı 

M\l.banımen 

kıymeti 

Sekiz daJreU &erkos ve elektrik 
teııısat.ını hnl lı.irrlr bir apart
manın 4/10 hlıısesL 
Kirrlr bir dopcnun tamamı 

7390 

seoo 

Üç kalla doku• odalı nç sofab U509 
lerkos n eleklrllı. tesisatını bavl 
k&rslr maabahçe bir evin 5/6 
bı..e.I. 

b:lbuçuk katla y•dl odalı 
kirırlr bir evin tamamı 

2308 1 

1 - Arttırma 21/U/939 larlblno düşen perşembe runti oaal H kD 18 ya 
kadar 7apılacak ve pyrimenll:nller en ('ok bedel verenlerin üstünde kalacak
tır. 

2 - Arltunaya airmek lçhı muhammen kıymetin Jillde 10 nu ntıbettn
de pey alı:ııesl :yatırmak llwndır. 

3 - Arttırma. bedellnin dörtte biri peşin ve ceri kalanı sekiz senede .e
kiz mü.saYl taksitte ödenir. Ta.ksiiler yüzde 5 falze tibldir. 

4 - TaksUler ödeninceye kadar .:ayrlmenkul Sandıta blrJo~i derecede 

ipotekli kalır. 
5 - Fazla laf51lit almak ve bina larm foloiraflannı rönrıek için Sandık 

Binalar Servisine müracaat edilmellıllr. (9665) 

Teknik okulu satına ima kornisyonu başkanlığından 
Yıldızda bulunan okulwnıu kalori fer dairesi için lümınu olan (260) ton 

Karabük koku 11artnamesi mucibince 26/12/939 tarihine rasthyan salı günü 
saat 15 le Gömilşsuyunda loplaruıcak olan komlsyonuınus hnıurunda lbale-
lesl yapılmak üsue kapalı zarf usulü IJ e eksUtm.eye konmoştur. Geceleri silahlı gündüzleri kü

Ja.hlı tabiri üzere zamanının bir 
Josmını şeytana hasreden Halile 
diğer kısmını da Allaha verdi -
ğini söylüyor, bu surelıle savap 
ile günahı karşılaştırmış oluyor
du.~ 

Asiler tepelendi. Cünbüş a -
lemlerinin kahramanı, oyun mey
danlarının sadık müdavimi genç 
ve bir kadın kadar nazik olan 
Harun, şimdi, elinde asi kanı a
kıtan kılıcı, altuıda. zaferden 
zafere koşan beyaz atı, Arabis
tan içinde yobaz temizliğine çık· 
mış koşuyordu. 

S. Reşid. (Cemal Beşli, piyanoda 
Gustave CbarpenUer'in Loaise ope

rasından parçalar çalarak esue refa .. 
lı:al edecekUr.) 21.10 Mudk (Rlyase
lklUllhur tııannonllt orkeslrası • ljd: 

,lla!ıaıı Ferit Alnar. l - S. V. Rac:b
maninoff: Z .. inci piyano konserto
su. 2 - R. St'bumanu: 1 - inci senfoni, 

Sl Bemol Majör. 2ı.oo Zttemleket ~-

1 Komürü.n ta.hmtn bedeli 7345 ve Dk t.emlnat 550,89 liradır. Şartuameyl 

Bır sene Harunürreşit Meklı:e
den Bağdada dönduğü zaman sal
tanatını sarsacak endişeli bir ha
berle karşılaştı. 
, (Dey:lem) dıı Aleviler, Şiiler is

yan etmişlerdi. 
Hem, bu isyanın mahiyeti ol· 

dukça geniş ve mühimdi. Bütün 
civar vilayetlerde peygamberin 
neslı olduğunu iddia eden fısi
Ucrin reisine iltihak etmişlerdi. 

Derhal kuvvetli bir ordu ha
zırlandı. 

Fndl Bermelıi bu ordunun ku· 
mandanlığuıa tayin edildi. 

Fadl bu mühim kuvvetle asi· 
lerin üzerine yürüdü. İki taTaf 
karşılaştılar. Fakat zeki bir a
dam olan Fadl işi kan dökülme
den halletmenin yolunu buldu. 

Halife naıruna terki silah et
tikleri takdirde aI edileceklerini 
ve ayni zamanda bol ihsan, bol 
atiye alacaklarını vadetti. 

Bu suretle önüne geçilen bu 
isyan hareketi ,bütün devri daimi 
iğtişaşlar içinde işgal edecek is
yanılar.a. bir başlangıç oldu. 

Çok geçmtX!en ortada asiden 
ve isyandan eser kalmadL Şid
det'.li bir idare sistemi AIJbasiler 
Saltanatının bu en par lak dev -
rini, İslam medeniyetinin yeni 
başlıyan ilitişamıl\l parçalan -
maktan, sönmekten kurtarmıştı. 

Yapacak iş kalmamıştı. Fa· 
k.at Harunurreşidin de harp ay
ranı kabarmıştı. 
İsvanlan bastınn;ık ufak iş

lerdi. 
O ... Büyük bir harp istiyordu. 
Gözlerini ~arktan garbe çe

virdi. 
Asya! .. 
Bu geniş dünya kıtası heı za

man için elinde demekti. 
Fakat Avrupa .. Öyle değildi. 
Asıl gayesi bu hedef oldu. 

. ıBizans üzerine yüıi.i(yecek, 
Istanbulu alacak, Ba1kanlardan 
geçerek bütün Avrupayı istila 
edecekti. 

İşte bu geniş hayal ile Hak
kiıriden büyük bir ordu topla
dı. 

[Arkası var] 

' at ayan. A):tns haberlerL Ziraat-, Es
ham • Tahvili!, KamblJo • Nukut 
bo~ (Fiyat), 2?.ZO Müzik (Lied'ler 
Pi.) .2~.45 Mib:lk (Cazband • Pi.) 
23.25/23.!0 Yarınki pro«ranı. ve ka-
panış. 

İstanbul Asliye 4 üncü Dukulı Di» 
lı.lmllilnden: 

Antuvan Ki1ot K.lşer tarafından 

Çenberlllat civannda Esir pazara Ar· 

navut hanında Nlko Podo, karısı 

K01ttanUnJye vt. babası PoJJn ve kar
deşi l\lal•tl ve Atanaş L&zarof aleyb
lerlne 938 .. 679 No. Ue a.çıJan dava

dan dolayı mliddelaleyh1ere uanen 
yapılan ıeblll•1a ratmen mahkome-
7 Ct"lmedllüertnden ma.hkemcce; 
mU.ddlaJeyhlere ııyap kararının tebH
itne ve kendilerine birer ay mühlet 
verilmesine 'Vt mahakemenln 15/1/940 ı 

! 
' 

saat 14 e talikine karar verilmiş ol
dufundan yullanda. adlan ve adres

leri yauh müddelale1hler yazıh elin 
ve saatte mahkemeye ıelmedlklerl 

vrya. blr vekil ıöndermedikleri tak
dirde mahkrmeye pyaplarmda d~- ı 
vam olnnacafı ve bu baptald sıyap 
kararJnm da mahktme dıvarına asıl- \ 
mış oldu(u Din olunur. (22656) 

l-IAZAETJ 

MUHAMMET 
vam edecekti. Ordu haricinde ka
lan şehir halkından gucü kuvve
ti yerinde olan yaşlılaııla, on ya
şına girmiş olan delikanlılar da, 
kazma ameliyatına iştirak eyli· 
yece k!lerdi. 

Yazan: Ziya ~akir 
Müttefik düşman kuvvetleri - 1 

ilin adedi, (10 bin muharip) ten 
mürekkepti. Böyle büyük bir or
dunun hazırlanıp ortaya çıkma -
sı, o zamana kadar bütün Hicaz 
muhitinde emsalline tesadüf edi· 
lemiyen muazzam bir hadise sa
yılabilirdi. Bunun içindir ki, (Me
dine) haricinde bulunan müslü
manlaıf.a, müslumanlara taraf· 
tar ve dost olanlar, büyük bir 
endışeye kapılarak neticeyi pek 
tehlikelii görmekteler.di. 

Halbuki Medinede en küçQk 
bir tel~ ve korku bile mahsıis 
değıldi. Resulü Ekrem Efendi
mizin gösterdikleri harikulade 
metanet ve soğukkanlılık, mu • 
bite de büyük bir sükun ve iti
dal vermışti. 

esulü Ekrem Efendimiz, (Sel-

Tefrika: 104 
mani Fars!) Jle sevgili yeğeni 
(Ali), sadık dostu (Ebubekir), 
cesur ve azimkar refiki (Ömer)i 
yanına alarak Medine muhitini 
inceden inceye gözden geçirdi. 
Hendek kazılacak mevkileri ta
Y,in ettikten sonra, derhal işe gi
rişti. 

Fahri Kainat Efendimız, bu 
mühim işte de, muttasıf oldukla
rı büyük dehayi gösterdi. Ev"e
la, seferberlik emri vC'l'di. Bu 
emre, üç bin muharip iştirak et
ti. Resulü Ekrem bu orduyu şc· 
birden çıkararak hendek kazıla
cak yerlere yerleştirdi. İdare ış
llerini de, (İbni Ümmü Mektüm)a, 
havale ederek, kendisi bizzat or
dunun başına geçti. 

Bu ordu, düşman görününce
ye kadar, hendek kazmakta de-

Resulü Ekrem Efendimiz, halk 
arasında rekaıbet husule getire
rek ~rin sür'at ve ıntizam ile 
c:eryan etmesi için, her mahalJe 
halkına ~rı bir yer gösterdi. 
Bö•>fece, Medine muhilinde, a
deta bir müsabaka sahası husu
le geldi. 
~er maha11e halkı, dığerine 

karşı tefevvük etmek ve Resu
lü Ekremin takdirini celbede -
bilmek için canla başla: çalışı -
yordu. Resuılıi Ekl:em EfES>di
miz ise, bütün eshap ve ümmeti
nin başında olarak hem din düş
manlarının kahır ve ~enkili için 
Cenabıhakka dua ediyor ve hem 
de toprak taşıyordu . DLinyanın 

hiçbir devrinde ve hıçbir yenn
de bu ulvi manzara görüllme -
miştir. Nefsinde hem ruhani ve 
hem de cismani hükıimdaıılı -
ğı birleştiren hiçbir fert, Resu· 
lü Ekrem Efendimizin bu bü • 

gUroıek ve llk te.minat yatannak lstl yenlerin eksiltmeden blr &'ÖD evveline 
lı:adar okaluınuza ve eksiltme ıünü de Yük•ek Mühendis meltleblne relm~ 
lerl. 

ı.t90 sa711ı arttırma. eksiltme kanununun tarifatı da.lresinde ıa.n~tm edJ
lecek teklif mektuplara eksUtmeden bir saat eVYllne kadar komisyon ba1-
kanlığı11a makbuz mukabilinde verUec ekUr. Postada vik.J olacü kahhtır 
mazerd kabnl edilmez. (lOHO) 

yük ve nmsalsiz fazilet ve te
vazuunu gös~ercmcmiştir. 
Cenabıhakkın (Habibi Ekrem 

ve Resulü muhterem) i, umu
mi ve içtimai hadiselerin hiçbi· 
rinde, kendisini halktan ay:rmı
yordu. Çölden gelen bir (Ar3ıbi) 
hallt işlerinde ne vazife ·alırsa, 
omuz başında daima (A\ ahın 
mübarek Resıilii) nü görüyor .. 
Ve onun da kendisi gibi çahştı
ğını görünce artık Resulü Ek -
remi razı ve hoşnu ~delbilmek 
için canını feda etmekte bile zer
re kadar tereddüt etmiyordu. 

Medinenin en zengin ve en yaş.. 
lı eşrafı bile, bu çetin kazma a
meliyatına iştiı-ak etmi•ti. Ak
sakallı eshap aras11-da, henüz 
çocuk sayılacak yaşlarda bulu
nan (Abdulllah bin Ömer - Ze
yıd bin .Sabit - Ebü Saıt Hade· 
ri . Berfiı bin Azip) gibi Medi
ne asilzadelerinin de büyük bir 
neş'e ile yeri kazdıkları ve sırt
larında toprak taşıdıkları gö • 
rülmekte idi. 

Resulü Ekrem Efendimiz, bir 
yerde durmuyorlardı. Mütema
diyen, ameliyat mahallini dola-

KAŞE L E Ri 
BAŞ, DİŞ atrılannı, ROMATİZMA 

ıancılanru, SiNİR rabalsnlıklarmı 

DERHAL re~lr. 

GRİP, l\'EZLE ve Sotulı. Alsmlıtına 

Jıı:arşı müesslr U~tır. 

İcabında günde l - 3 kaşe alınır. 

Her eczahanede bulunur. 

Sıhlıat Ve-kiletlnin ruhsatını haizdir. 

ş1yorlardı. Ve her gittikleri yer
de, yoruluncaya kadar toprak 
taşıdıktan sonra, ellerini ve göz· 
lerini semaya kalclınyorlar.. O 
müessir ve .lahuti sadalarını yük· 
sel terek: 

(Yiırab! .. Hayat, ahret hayatı
dır. Sen, (Ensar) ile (Muhaci
rin) e mağfiret et ... ) 

Diye, dua ediyorlardı. 
Resulü Ekremin, kalblerin en 

derin noktalar.na kadar nüfuz 
eden s~sleri, eshabmı heyecana 
getiriyQr.. ve her taro!tan: 

(Biz,.o kimseleriz kı , (Muham
med) ile ahd ve mübayaa ettik. 
Hayatta oldukça, Allahın ve o
nun resulü <))·an (Muhammed) 
in uğurunda (Cihat) edeceğiz . ) 

Sadalan yükseliyordu. 
Esbabı kiramın arasında en 

yaşlısı, - Bu (hendek) fikrini or-

1 taya atan - (Selmani Farsi) idi. 
Bu zat, yalnız bir mütalea beyan 
etmekle kalmamış, o ela hendek 
kazanların ve toprak ta. ıyan -
narın arasına karışmıştı. 

Resulü Ekrem Efendimiz bir 
aralık, (Selman) ın ça.Jıştığ1 ye
re uğramıştı. O aralık Selman, 

FOKER Traş bıçakları 
Düayanın en iyi traı 

bıçakl•ndır. 

tuş bıçakları i"'ldi. Her yerde 
bulunur, mulr.aaıaa dikkat ediaı:s. 

ve bütün ağrılarını derhal keser 
Lüzunıunda günde 3 kaşe alınabilir 

TAKVl1' ve HAVA 

15 lllrlnt iki nun 
CUMA 

12 inci ay Giin: 349 ı. Kiıııın 
Hlcrt 1358 Rumi: 1355 
Zlllı:ad• 4 Kasım: 38 
Gün 1.11 Alıpm: l~l 

Öile 12.09 Yat•n: rıı.zo 

1 
İkindi H.29 im ik: 5.33 

- HAVA VAZİYl."TI -

Dün istanbolda bava kapa!, ve kıs

men •il h cetmlş. rtiı:c-ir fm&li ls

Ultametttn sanlyNle 2-4 metre hızla 

esmiştir. Saat ı• de bava ia.Q"ikl 

1019.4 milibar idi. Suhuncl en yük

sek 8.9 ve •n dii!ök 7.5 sanll«r•I ola· 

rak kaydeılllmlttiF. 

elindeki külünk (1) ile büyük 
bi kayayı parçalamıya Qalışı
yor .. Fakat taşın sertliğinden ve 
iılıtiyarlık dolayısilc gücünün 
yetmediğinden çok sıkıntı <;elti· 
yordu. 

Resulü Ekrem Efendimiz, bu 
hali görür gormez, dayanamadı. 
Derhal hendeğe atladı. Selmanın 
t'ilinden kiilünkü aklı. Arkasını 
hendeğin bir kenarına dayıya
rak, o kayayı bizzat parçaladı ... 
Bu da, eshab). kiram arasında, 
büsbütün bir şevk ve faaliyet 'u
yandırdı. 

Şunu da ilave etmek lazımdır 
ki, Resulü Ekrem Efendimiz bu 
müdafaa tertibatına hazırlanır
ken ;\!edine civarında bulunan 
(Beni Kariza) kabilesine men· 
sup ol.an Musevılere de haber 
göndermi~ler. . GirU,ilecek olan 
müdafaanın sadece (din namı • 
na) olmayıp bunun bir (yurt ve 
vatan mesdlcsi) oldu/tunu bil • 
dirmi• lerdi. 

(.'\rkası nr) 

(1) Taş kırmaya mahsus kazma 

1 13" ~ .§ 4 
AN KA R A 

14. 12 • 93<1 

Jtapaıııt 

l ·ıerUn 5.21 
lto Dolar lS0.36 
100 Llr~t 8.7575 

100 Franlı 2.9525 
JOO Liret 6.70 

100 İsvitre Fr. ~9.2278 
ıoo Florin 69.25 
100 Raylşmuk 

100 Bele> 21.43 
100 Drahmi 0.965 
100 Leva '.59'' 
100 Ctk kronu 

100 Peçe la 13.5325 
100 Zloti 

100 Penl'ö l3.8825 

100 L<y 0.965 

100 Dinar 3.1575 

190 Yeni 81.1716 

190 isvlcre Kr. 30.92 

ıto R uble 

ESHAM VE TAHVİLAT 
Anadolu ll<mlryola 1 .., 
D peşin 37.-

Zayi HmUhaber 
İstanbul :uııarlf :Uudurlü(ünce tes· 

cU olunan 27/11/939 tarlb ve 94 nu· 
maralı 'Cç Ahbap Çavuşlar ve Arşak 
Palabıyıkyan hakkı telif ilmiıhaberl
DI zlyaa ufrattıtımıı.dan bu kere ye .. 
nlslnl lsllhsal için mürı.eaal olun
makla eskisinin hakmıı olmadJtı i
lin olunur. 

1 
Beyoğlu Yeşil Sokak l\o"o, l5 Turk 
Sin•m:.oılık Limited Şlrk•ll Naol 

l
~~ı ve Ihsan ipek~l 

sunun! Mümessili ve Nesri:r•t Dio 
ıelı:".örtl: A. Nar; Buıldıiı Yer: 

""" 'l'•lıı<at Basımn1. 


