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Finlandiyalılar iki Kızılo d 
alayı daha imha ettiler 
Sovyetler zehirli gaz kullanıyor 
Sal lada müthiş muharebeler cereyan ediyor 
Sovyet orduları büyük zayiat verdiler 
.... ..... . ,, .... .... . . ......... ...... '" 

Türk milleti halinden ve 
istikbalinden emindir 
~ .... ,-=;:;x;:;:-
Baıv.lıil, son nutlıuntla, yeni iktı•otli inlıiıal im· 

lıanlarımı:ıa efkarıumumiy•ye bildirir/len milli fab

rilıolorın lıuru/Jaltlorı mahaller oe civorlan İfİR bi
rer ilrtısadi hareket, umran ve refah müjdecİ•İ ol

tlalılormı da •öylemekle bir hakikati ifad• •tmiıtir 
T>:--- "'" "" ~ --- --- =-= - -~========= 

Yazan: Abidin Daver 
Başvekil Doktor Refik Say

dam, Onuncu tasarruf ve yerli 
mallar haftasını a~aıı kıymelli 
nutkunda, milli paxaııın kıyme
tiııe ve istikrarına da işaret etti .. 
Hükftmetin alabileceği tedbir
lerin milli paraıım kıymetini 
vo istikrıırını sağlamlaştırmaya 
matuf olacağını ve bunların ise 
eizli tutulmasına sebep ve im
kan olmadığını söyledi. Bu, Tüı~ 
kiye Cqmlıuriyetinin eskiden 
beri takip ettiği para siyaseti· 
ne tamarniyle uygundur. Para
mızıtı kıymeti ve istikrarı yıl· 
Jardanberi daima muntazaman 
temin edilmiş, bundan da yal
nız fayda görillmiiştiir. Başve
kil, hem demiryollaı'Ull1zı ba
rice muhtaç olmudaıı Türk pa
rasiyle yapmak, henı de meııı
lekettc küçük tasarruf SRhiplc
:rinin paralarını işletnıek imkil· 
nını veren dahili istikrazların 
36 buçuk milyon liraya balii 
olduğunu izah etmiştir. Bıı tah
viller daiına ihraç fiyatını mu
hafaza ettikleri \'e yüksek faiz 
verdikleri için, halk arasında 
hakikaten büyük l'8ğbet gör· 
mektedir. 

Banknlardaki tasarruf mev· 
duatı da her şeye ra&men art
maktadır. 1937 haziranında 277 
milyon olan mevduat 1938 se
nesinde 305 milyon lfraya 1939 
uı; i!k ._ytanuda 325 milyona 
~ılımıştır. Geçen eylülde, Avnı
pa harbi siizi.indcn, teliıi;a dü~en 
bazı vııtandaşlaı-, bankalardaki 
puralarım gerü çektiler. F'akat, 
bankoJanınız, bütün taleplııri. 
günü gününe önlenıek kudreti· 
ni gösterince, telfışa düşenlere 
eıııniyet geldi. Bu emniyet ve i
tinıadııı tekrar teessüsü alınan 
paraların gene bankalara yatınl
ınası neticesini verdi. Böylece 
halk için çalıımıa, yangın ve 
düşürme gibi tehlikeler ve fa. 
i:ı:dcn mıılıruıniyet gibi :ıiyanlar 
ıhı ortad•:ı kalkım~ oldu. Mev
oluatın artması, halkın tasamı· 
fa lnymcf \'erdiğini, aynı za
manda bankalanm.izda devle -
tin para siyasetine itimadı ol
dudufl;ımu göstermc>i itibariyle 
çok mlihimdir. 

Ziı-ai kredinin ~ üzde 8 den 
:viizdc 6 ,~n indirihncsi ~nrctiy
İc yiizde ·otuz nisııctiı:ıde bir u
cuzluk temini, çiftçiye b'ih,a
lini arttırn1::.. iınl~fırunı verecek 
kıymetli bir yardımdır ki buna 
tcşckkiir etmeme!- J,abil değil
dir. 

şnrıdan getiriyordu~ bu pamuk 
memleketi, p<1nıukluyu hariç
ten alıyordu; pamuklu mcnsu
c•!. ithalalııııızın en mühimmi· 
ni tçskil ediyordu. Ekmeğimi
zin unımu bile Odesadan getirt
tiğimiz zanııuılar, unutulacak 
kadar uzak değildir. Başvekilin 
zikret1iği rakamlar, cumhuri
yet re.iinılııin, sanayileşme H· 
basındaki hamlesiuiıı azametini 
göst~rJniye kilidir. 1927 sene
sinde sanayi istihsalatımızın 
kıymeti 32 ınilyon lira iken 1938 
seuesinıle hu kıymet 265 
milyon liraya çıkmıştır. Yeni 
kurulmakta olan ve kurnlmala· 
rı mukarrer bulunan {ab:rika
lanınız da inşa edilince, bu kıy· 
ınetin 300 milyon lirayı geçece
ği tahmin edilmektedir. Başve-
1.ilimiı, sanayi hıkılap ve hare· 
ketinde, devlet fabr ikalannın 
da milhlm rolii üzerinıle hassa· 
tan durmuş, •Yaşamakta bulun
du.~umuz ·nazik ve çetin ~r, 
sanayileşme hususundaki is1i
calimizin ne ka<lar yerlııde ol
duğunu bil' defa daha, tam bir 
vuzuhla göstermiş oluyor. Bu i
tibarladır ki devlei sanayi plan
larının tatbikine hıı ve intizam
la ck!va;m olunmakta ve eksik
lerin bir an evvel ikmaline ça
lı~ılmaktadhl'.• demiştir, ki, bu 
sa'llnyile!;me hareketimizi ulu 
orfa tenkit edenlere müskit bir 
CC\'Uptır. 

Ba~,·ekil, dev lef sal!layi mü
esscselel'indcn Karabük demir 
\'e çelik fabrikalarıııın tanı ve
rimle çalıştırılacaf:ını, bu sene 
içinde Malatya bez ve iplik fab
rikasınııı acılacağını, İzmittek.i I· 
kinci kağıt ve sellüloz fabrikası 
ile Sıvns ~iınento fabrikasının 
montaj işlerinin ilerlemekte ol
duğunu söyledi.iden sonra, İk· 
daındaki ilk baş makalemde te· 
meli atıldığı ve makineleri gel
diği holde kunılınası tehir cdil-

(Arkası 3 üncü sayfa&a) 

ABİDİN DA VER , ___ - ---
Dünün olduğu kadar l 
bugünün de şaheseri ıı 

Bo~~ Y lftı 
Yazan 

Emil Zola 
Türkçesi 

Selami izzet 

_ so~guırıı 
Dünün olduğu kader 

1\Iulıtereın Bu~vckil, reii.uıin 
p;gsünli gere gere balıse"-ebi· ' ı 
leceği milli sanayic, nutkunda ı 
uzun bir yer ayırmıştır. Türki
ye sanayii demek, cumhuriye
tin kurıhığp sanayi de~1ekti~- ~ bugünUn de mevzu· 
Çünkü, daha evvrl, sanayı dem- 1 A"k ! 
lcbilecck bir şeyimiz yoktu. ..u_dur: Harp ~·- -~T .A 
Bu ziraat ıııeııılcketi, sekeri dı- _ ___ _ _ .., 

Fin kadınlan da mu-
harebe ediyorlar 

Fialt!rin kullaııılıklan loplardan bir Jıaçı 

Hewıılıl, 1G (A.A.) - FlnLuıdi7a

Dm ·- leblljj: 
«Karell'de mevzii bir muharebede 

,.11 SoVYel ianlıı l&lırlp edllml,tır. Do
iu lıudodaııda SOVYCt kılalarnıın Ki-

ialö • Tllkarenia arasındaki 11.iiro
no:ya de:mlryolo lstuyonuna taarnu
Jarı devam etmektedir. Sovytl kıl,.. 

lan burada tanklarla taarruz elnl•lı· 
(Arkası 3. liucü sayfada) 

Çemberlayn Garp 
cephesine gitti 

• 
lngiliz tayyareleri ile Alman-
lar arasında muharebe oldu 
PaTiS, 15 (A.A.) - Çemberlayn bu 

:ün Fransa.ya gelnıJştfr. Birkaç ıün 
İng-i!i:r aJikerlerinln yanında kala(.ak
tır. 

Londra, 15 (A.A.) - iurillı l•Y· 

yarcleri 15 k.JnunuevvcJ saba.hı şa· 

fakla bua.ber tekrar şimaJ deniı.inc1e 
AlmanlarJn deniz tayy.._re ilıi'lerini 

bombardunıuı etmişlerdir. İnrillz lay-
(Arlıası s üncö sayfada) 

İhtikar ve mal azlığına 
karşı tedbir alınıyor 

Gzda maddeleri ve çuval fi
atlarında df:Z ihtikar başladı 
Piy aöada bazı mallann azlıgı 

gayri t:ılıü fiat yükselişleri de -
vam etmektedir. Bu arada muh
telif mallar· ı ithalatç.ılan top
lantılan yaparak yaziyeti ıs -
lalı çarelerini düşıinmektc ve 

1 

1 

:ınüracaat1aTda bulunn1nktad1r -
!ar. 

Bu meyanda deri tiiccarlan 
dün mıntaka iktısat rnüdiirlü -
İ(Ü1'<lc toplanmıı,•lar ve Anıeri

rArkası 3 üncli sayfada) 

Reis· cumhur Erzincanda 
''E rzuruma yakında gene geleceğim,, 

Erzincan, 15 (A.A.} - füzurnmdan· dönmekte 
olan Reisicumhur İnöniin bugiin saat ·ı3 te şehri
mize şeref vermişlerdir ... lilli Şef, ista~31onda ,·ali 
ve kumandan ile sivil ve askeri erkan, mckl<'pliler 
ve kalah:ılık bir h3lk kütlesi tarafından tezabii· 
ratla kar~ılannııştır. IIalk büyiik bir sevinç için
dedir. 

Erzıının1. 15 (A.A.) -'- Diin gece saat 21 de 
Reiskiimhur İsmet İnönii sereflerine umumi mü
fettişlik kounğında bir kab{ıJ resmi ve suare veril· 
ıniştir. Pek uest"Ji gıe~en bu şua rede bütün Er.tlı
rum'un en ileri gelen vntnncla.-,Jarı aiJclerile bir
likte bulunınu$1ardır. Rcisi'-'nmhur Er.ıuı-uından 

1 
hurckct için ayrılmazdan evvel seyahatleri hak
kındaki ihtisaslarını atideki şekilde cemiyete if•t· 
de buyurmuşlardır: 

•Erzurııımı ziyaretimden buradaki tetkiklerim
dcn mcınııuıı oldum. Kanunuev"el orlasında btı
raya gelıuck benim için hasret çektiğim hir zevk 
idi. Sonbaharın sonunda her tal'afln yolu kesilen 
E:rı.uruıua çetin kış günleri ı11untazanı surette ge
lip gitmek ancak Cumhuriyetin miıvnffokıyeti ol
ıımştur. Bu netireye varmak it:in katlaııdığımız 
uzuiı sabırların e7..İyeti Enurumlularıu canlı ,-c 
neş'di haJah i~Jnde bir giinde unutulmuştur. 
Dört sene ('-V\.'t>l gördii~Jüme njsbcılc Erzurumn 

(kkasa 3. iincü sayfad.a} 

• \o • ' ;~ i ._:":. ·~ .• ::. '.:· • ' . . . , . . .. 

Çok çocuklu i Propaganda broşürü 
hakimlere ga-1 •• • · • 
pııan yardım i T urkışepost gazetesı 

Vekalet nakdi yardım 
usulünü değiştiriyor 1 

tarafından · basılmış 
Ankara, 15 CIK.DAJ\J .lluha.birin-

1 
den) - Adllyc \rckileti çok <'O<'Uk
lu biJtimlere bufiin.e kadar yapnu~kla 
oldn:ıt nakdi yaı·dımın S\.·klini drğiş- J 

(Arka~ı 3. üncü say"fada) 

Bir müddet evvel, PraYda ad- ı 
lı Sovyet gaıctesinin TiiJ"k mat
buatı ve balha.<S• bir gaz.ete aley-ı 
hindeki bir n1akalesi türkçeye 
tercüme edilerek broşür halin.-. 
de bu< lmış ve gazete idareha -

nelerilt sair bazı yerlere da.ğıt !
:ıru.otı. 

Bu harc;ket, matbt.anın üze- -
rinde basıldığı ma~baanın V< 

neı:redenlerin isim ve adresleri 
(A.rki ;n :~ üncü ~'l.Yfada! 

Korsank u 
a ası 

•• azo 
ar 

le lngilizler 
aşlıyor 

Alman _gemisini bek
ligen lngiliz gemi
leri takviye ed~ldi. 
Alman kruvazörü 

tamir ediliyor 
(Yazısı 3 üncüde) 

#'--.,...,,..,._._ • . .....,.-

:.. .. ..... 

f 
ı i ılı 

........._._-~-

( Son deniz harbi hakkında Abidin Daver'in maka
lesini 3 üncü sayfamızda okuyunuz) 



SAYFA - 2 

BOYOK TARİHi ROMAN: 44 .... 11111 

GENÇ OSMAN 
Yazan: M. Sami Karayel 

Her nedense, Sultan Ahmet. Genç 
Osmanı daha çok seviyordu 

- Haber aldıiun• göre Bafdada I 
ia glrınlşlcr. 

- Ya, ö7le mi! 
- EveL; 
- Doğru. mu acaba? 
- Kallyen doğru. 
- Öyle lııe YHi:yel aleyhlml•e .. 
Öyle, dedL 

Canbu.131, Esklşehlre neden geldi
~ tini saklıyordu. Hatti, Padişahtan 
ar lalep etliğ:lııi bile söylememişti. 
Bu sebeple, Oanbula1 zade, keııdi 
manevra.slD.I isıanbulda. çevirinceye 
kadar Kalender ofln ile münMebetl 
idare etmek li~ımdı. 

Eğer. İstanbul Ue uyuşamazsa, o 
't'akit Kalendentlu, Kınah oflu ve 
kendi knYYctıerlyle birleşerek can
larını kurtarmak için yeni bir hare· 
kete geemek lhım.dı. Canbulat zade, 
Kalender otlnna müla:rlnı bir llsanla: 

- Kuvvet.lerimb:l toplamak 18.pm. 
- Tabii.. 
- Sizi kendime ltardOfl bllditlm i-

çin E•khıehire gelelim. 
- Hl~ ıiJJhe etmeyiniz, elimden 

gelen yardımı esirgemem .. 
Canbalal De, Kalenderoilu araam

da anlaşma basıl olmuştu. Kalender
oğ"lu, Borsa clvannda bulanan kuv
vetlerinin ııa,ma rllmlsjlL 

Tam, b• auada Canbulat :ıadenin 

amcası da İslanbuldan gelmişti. Hay
dar Bey, Kızlar ağası Mustafa ağa.yı 
elde e&naqf.L Zaten, l\lwf.ata afa Can .. 
bulat ... .,., lulu)'ordu, 

Çünkü, Koca Murat Paşa vez:lri a, ... 
sam olduktao, şe,.huUslim Sun'ul
lah Efendi bulunduktan sonra, ken
dilerinin nüfusu ltalmamqlı. 

Mah Firuz Sultan taş çatlasa. ııeh
zade M...War• zehlrlelemHdL BöJ'· 
le bir hal vukuıında iş fenaya vanr• 
dı. 

Kuyuo• M.nt paşayı sukut ettir
mek lilzımdı. Bir çalmıına r;etirerek 
Şeybullslimı aslellirmeliydller. 

Canbalal uclenlıı amcasJ rizllce 
İslanbula rlrmlııtL Şeyhulislamm ha

beri Toklu. 
Kumaı adıım, Kırlar afaslJ'le ıe

mas• ıelmlşll. Kızlar atası, Canbu
lat zadenin kurtnlnn Esklşehlre ıel
d.Jilne ııııcvlnm.iştl. Demen, sultanına 

koşup habtt Yerdi: 
- Sullanım, miJde .. 
- Ne o, rene ne var alam?. Şeh-

zade Muslafa mı öldö?. 

- Canbnlal -· kıırlalup Esldşe• 
hlre celmlf,. 

- Ne ııö7Jib'ol'lillll atam? 
- EYd nllanımı.. 
- Oh!. Çelı: ciiseı oımuıı .. 
- PMlfphım,..dan af clllb'orlar .. 
- Ne tnıreUe araeliek acabaT 
- Kola:r" Zalfon, Anadolwlan 110-

Ien haberler padlphı sılan" bnlbDU• 
yor. 

- Evet, Maral pap, önüne l'e1e· 
nin kellesini UOU1UYormıq .. 

- Ondan bqka, sahle fermanlar 
yapıyormuı.. 

- PadlşablDUZID haberdar olma
dıi• şe,.ıer de varm.uı sultanım!. 

- Var, 7a!.. 
- Kalender oElu ile Kadı Vildan 

zadeye yazılan te1'1erden padl~hı .. 
mu: ınalômallar defllmlş sultanım!. 

- Öyle!. 
- Tam, sarası sultanım.. 
- O, gözü kör olası Snn'nUahıo te-

peJcnmesl samanı cetdl. 
- Evel ııullanm>-
- Etendlm.b, bu akıam b11ra7a. 

gelecek. Ben, ne J'•par yapar Cu
bul•I zadeyi karl&nnnı.. 

- Raycl&r kulunuz beklesin dei;U 
rol sultammT .. 

- Evet, fabl, dlkkal edin kbnae 
se.memlf oı.u... 

- B .. ilsltlne •ilanım!-

İstanbulda fmldaklar dönml:ye baş-
11.ışta. Bir devletin serdan, A.nado .. 
.,... lıaflan başa aieşı> yakan bir be-

rdhı &uvve&icrini bozmu!$. asmış, 

kesmiş, bu herif kaçmış suıl:ıinlar ve 
kızlar ağası vasd.asUe afflnı talep e

diyordu. 
Biçare Osmanlı İmparıtorlu.fu ec .. 

nebi dön:mell"r e1inde kalmıştı. Na .. 
muslu adamlar bir şey yapama'l ot .. 
muşlardı. 

Şlmdi de, Sun'ullah Efendi ile, Ku· 
yucu Murat paşayı ııamuski.r olduk· 
larmdan dolaY• ve devJeil sahili seıa. .. 
mete çıkarmak lcı:tediklerlnden men
kü.tı ve h&cU eylemek ts'Llyorlardı. 

Kızlar ağası, güler yüzle Uaydar
Beyin yanına g"eldJ, ve: 

- Beyim, Sullan hazretleri, bu ak
pm inl)a.Jlab bu işi lıalledecekler .. 
dedL 

Sultan Ahmet, cece Malı Firuzun 
dairesine gelmJştL Bu gece, eski göz. 
des\ ile bot bir i.tem ceçil'ecektt. Hem 
de, Genç Oı:ımanını sevecek ve, onu 
slne!ıine basarak sevecekti. 

Her nedense, Sultan Ahmet, Genç 
Osnwu daha çek seviyordu. Çünkü, 
şeh~ade Osman oocuk: olmakla. bera ... 
ber Q<>k iri idi. Sözleri de büyük a
damlar glbi imlrane idi. 

Sallan Ahmet, kerllnl "1'klılttan 

sonra; 1\-Iah Firuz.la halvete çektımlş
tL Arlık, iki genç birlblrleriue sar
maş tlolaş olmuşlarılı. 

Kurna.2 Mah Ftrw;, ıtra bekliyordu.. 
Genç padişahı tahrik edebilecek mey .. 
za arayordu. ·Bunv bulma-kta da. ge .. 
clkmedJ. BJr arahk: 

- Anlamm: ı-ördlin ya .. Büliiıı bir 
neş'e ve 2:evk içinde Jken ne hale gel· 
dl.kT 

- Neydi o? 
-BatırJ&madın1S mı? 

-Hayır;_ 

- Anlaııun, bani blru enet ihtl-
ra•lanmm ballalıyan hlldlse! 

- Ha.. 
Narin ellert,.ıe padi!Jabın sa.glarmı 

okfıyarak: 

- Allah, Arslanuıııı. tllkenmeo Ö• 

mürler ihsan eylesin! 

- -···· 
- Doğrusu, ç0k ,-addarlık arsla· 

nımt. 

- ·-·· 
- ~tilleı, perL,an oldu. Riaya dev· 

le&e chJ'e vcrcmes hale geldi.. 

--··· 
- Bu derece l'addarlık Osmanlı 

tarihinde cörölmemlıtir. --
- AhJ arslaıum, kuJunıızu üzcıı 

Genç Osnınnla 7etim kalmamız<l<r. 

Sultan Ahmet, bu sözlt>r iiıerln~ 

lrldldl: 
- Bu da ne biçtm :söz ~uıtanUn?. 

- Arslanım; dopdoiru diibe düz 
bir w~ 

- Ne demek istl,.ors11n? 

- Böyle ciderse hepimizin maı.oıl-

lah yelim ka1aca.tımızı o;ö~·Jpmrk isü
yornm. 

- Kimin haddlneT. 

- Arslanım; Koca Mora.dm yüziiu ... 
den bütün Anadolu halkı a:rakbndı. 
İsyanları leskln ede«tlm diye bütün 
namdar ve emektar vezJrler kılıçtan 
re~tl. Afe1ar ~e iyin kesilerek taraf ... 
tarları devlete aleyhtar oldu. Kes
me ve biçme ile sükün hasıl oldu. 
zannedilen yerler yarın fusat bul· 
4ukları saman de ~·ıeıtn başuıa da· 
ha bti>ilk ralleler açacak ha.le gel
dL. Bu hal korkunç defli midir? 

- --
Canbnl~I oiulları de~le~ bunca 

hfnnet elmiş eizmdandır .. YaYnı S•l
tau Sellmdenberi hizmeQerl, sada· 
alları mallıııdıır .. 

[Arkası var\ 

j__t( ~ A ~~'YE ~T;01•7irru~itı7J.;,=r~~ 
ÖPME BENİ! .. 

YAZAN ·: S Et. A M 1 1 Z Z ET ~-§l!l:Ell 
- Elbette cidd1, bugün annem l 

bıfuama söyl'üyardu. Amıeme Ba
yan Ferhat söylemiş, ona da Ha
runun kız kardeşi söylemiş m iş ... 

1 Pertevin kaşları çatı1dı: 
- Harun Semi ile evlenmek is

tiyor ha.!... 
Ve bunu bir türlü havsalası al

mıy-ormuş mbi tekrar ediyordu: 
- Harun ... Harun ... Yok e

fendim, böyle şey oIDıaz ... Ma
nasız -- ~ ... Herhalde Nimet hala 
razı olmamıştı.r. 

- Henüz rızasını sormadılar 
san;nm. 

- Bunu sorınağa lüzum yok
tur. fnsan sorulmadan da bir 
şeye razı olup olmaciığını ihsas 
edebilir. 

Hilmi Perteviıı hiddetini kav
rıyamadı~ 

- Neden razı olınas1n istiyor
sun? Harun ·kırk yaşında; ayda 
aşağı ,·ukan beş altı yüz lira ge
liri var ... 

- Ya hayatı? .. Sürdüğü ha 
yat? ... Ahlfilona ne .buyrulur? 

Hilmi içini çekti: 
- E ... İnsan bu ... İruıaıı ku

suıııuz olmuyor. 
- Harunun kusurlan affedi

Hr gibi değil ki ... 
- Nerur bu büyük kusurları? 
- Bir kere serseri... Ss.rhoş ... 

Geceleri bardan haru dnl.ıu;an bir 
çapkın ... Demek şitmdı de bir 
.genç kızla evlenmiye kolkm~ ... 

Seliaıaya döndü: 
- Kuzum Semi, sen ne mey

haneye «idersin, ne de bara, bu 
herife nenıda rast fleldin? 

Selma, Pertevıle Hi iminin ara-

::;~Hi":::G"Hl']
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Şehir tiyatrosu 
geniş bir bahçe 
içinde olacak 
Prost, dün 

maketini 

yeni binanın 
tetkik etti 

Şehir mütehassısı Prost dün 
Belediye imar müdürü Hüsnü 
ile bil'likte, Güzel sanatlar aka
demisi pofesörleri.ndeıı Aı·if 
Hilanet tarntı.nd.u1 hazırlanan 
Tepebaşında yapılacak tiya.tro
n un maketini tetkik etmiştir. 

Mü'.ehassıs, Profesör Arif Hik
met tarafından verilen izahat
tan sonra, maketin bazı nokta
ları üzerinde 1<ıdilata lüzum 
:göstermiştir. Mütehassıs yeni 
tiy.at.ronun, bugünkü Asri sine
manın yanı başındaki .binanın 
da istimliık edilerek Cumhuri
yet gıu:ınosunun ka.rşısından, 
eski Gardcn barın yerine ka
dar devam etmek üze.re kurııla.
co-1< bir bahçe icinde .inşasının 
bedü bakımdan daha doğru o
laroğını. ileri sürmüı;tür. Fakat 
Prost, bazı zaruretler yüzün<len 
bilahare hu fikirden vaz geç
miştir. Maamaıfih ı;.imdiki Asıi 
sineman;n yanı başındaki bü
yük apart;man ileride gene is
timlak edilerek yıktırıla<:ak ve 
yeri bahçeye tahvil edilecektir, 
Bu slll'etle Sehir tiyatrosu, sağ
lı sollu hshçe i~inde bulunmuş 
ol.aeaktır. 

. --------<><r-~--

V l LA YET 

Matbaacılar kağıt ihtika" 
rından şikayet ettiler 
l\Iatbaa.cıla.rdan mürekkep blr be .. 

yet dün, VaH ve Belediye relr.;l Lütfi 
Kırdarı ziya-ret ederek k~ğıt fiya&· 

tarı Werinde yaııılnıakta o\o.n ibtı.. ı 
kirda.11 şi.kiiyet etmişlerdir. Matbaa
cılar, vaziyet b&ı şelulde d~vanı et- \ 
tiği takdirde faallyeilerlni terket
mek 1necburiyetinde kıdn<"aklarmı 

bltclirml"!lerdlr. Beled!ye rei.o:l mat
baacıla.rw 'llltayetlcriyle t.leı·il.ıl ali .. 
kadar o!nıuş, icabetlcn tedbirlerin a
lınması hususunda Titaret Müdür~ 
lüğü ile tenl~:·.lra lt:\..<;:amıştır. Va
UnJn göF:terdi!{i hlı.ım üzer.ine mu.t
baacıJa.r dün Ticaret i\IüdiirUiiiine de 
müra.c.aatla bulunmtı .. ta.rdır. 

Şişlide bir ilkmektep 
yapılacak 

!iL'l1ide, tramvay dnr.ık :rı:rinln kar .. 
tıınnda.ki süvari pçht; Jı I"' ılunun 
b~ka yere nakUylc ., ı.:rluü .. :. bu sem
tlıı ihHyacına karşılık olrıı~k ü~e1·e 

bir ilk mektep binası inşa~ırıa karar 

verilmi~tir. Süvari karakolu için de 
Uürı-iytt iPpcslnin BuJ,gar ha9tnba
nesi cihl'lind~ bir bina yaptırılacak
tır. Burada y:ıptırıhı.cak bh1a, ma
nej, kara.kol ve koğuşlar olmak üze
re Üt> kı..,ımdan ibaret olacaktır. 

-o---
C.K01"10Ml 

Yüz para ve 5 ku.-uşluk 
bronz paralar 

2.5 vt beş kuruşluk bronz paralar 
Kinıu\usı1ni batnnd:ın itibaren ban
kalar ve Mal MtidürlükJl"ri tarafın

dan. kabul edDmentf"i'f' bıı,-1::..n acak 

tır. 

Dün yapılan ihracat 
Dün Fraoflaya ıoo bbı kilo fındık 

Çekya.ya 60 bin kilo afyon ve İııR;il· 
tereye de ham dert ve bUhu'a ,. ... 
da maddeleri rönderllmlıjtlr. 

Mtıblellf v•purlarla da ldhalilt ma
lı ı-elmişllr. 

sında sersemlemişti: 
- Bir gün kız loardeşiniıı ça

yında .gördüm. Fakat Nimet ha
la ya:nlı.ş anlamış ol.aoak... Ha
run dediğiniz 2<1t beni tanımaz ... 

- Tan.ıması·na hacet yoktur. 
- Orada bir köşede oturdu, 

yalnız bir kere benimle dans et
ti 

Pertev dişlerini gıcırdattı: 
- Bu kadarı kafi... Ba.ri doi!

TU dürüst, insanca dans etti mi? 
- Tabii... Çok zarif, çok terbi

yeli idi. 
Pertev parma.k.Lannı çıtırdat

tı: 
- Tebrik ederim.. A!Lah boa· 

ğışl'asın!. .. 
Hilmi ·~ alay ett>i: 
- Belki de hakk;n vardır 

Pertev ... Iıarun hayli porsu -
mı , bir genç. yüzü ·gözü kırış -
ınıı;· ben de Semiye böyle bir 
koca tasavvur etmezdim ... Hat
ta ibu,qün de.,. 

Gözlerini Pertevin göz!eri 11e 
dikti, .~eytan şeytan güldü: 

- Bugün o-nun için ba~ka bir 
koca ta.savvur ediyorum; am
:r.na Harunun da kendine göre 

Çocukları kur-

tarma yurdu 

genişletiliyor 

Dün mütehassıs dok
torlardan mürekkep 
bir heyet teşkil edildi 

Darülaczeden çıkarı.larnk 
müstakil bir binada tevsian te
sisine karax verilen çocukları 
kurtarma yurdu için bir nizam
name Jıaztr1anmı.ştır. Bu nizam
nameye göre, yurda ait işlerle 
meşgul olmak üzere bir de mü
şavere heyeti teşkili icap et
mektedir. Va.li ve belediye reisi 
tarafından gösterilen lüzum ü
zerine ıbu heyet dün teşkil edil
miştir. Heyet Dr. Fahrettin Ke
rim. Maarif müdür muavini Mu
vaffak ve Emrazı akliye mü'.e
tııIBBıs1a.."lnda1ndan Dr. Neeati
den terekküp etmektedir. Ni
zamnameve göre müşavere he
yeti ayda iki defa top1ana,rak 
yurdun tevsii işleriyle uğraşa

cak, sokaklarda serseri serseri 
doı2şa1t bütün çocu.kları topla
ta.rak yunla sevk-ettirecektir. 

J 

Bunlar burada muayeneden 
geçirildikten sonra içlerinden 
norm<ıl olanlar köy yatı mek
teplerine gönderilecek, anormal 
çocu·klann yurtta alıkonıu.larak 
bunlara, hayatta kendilerine as- 1 
l(;ııi bir geç.im temin edebilecek 
sanatlar öğretilecektir. Bunun i" 
çin yurtta yeni-den •bazı a1elye
ler tesi.ı edilecektir. 

----oo-~-

BELEDiYi! 

Yeni stadyom planı 
Dolmabahçede yaptırılacak stadyo ... 

ma a.it plii.nlar, Beden Terbi.vesi u .. 
mum Mildi.lrlütiitte •önderJJmlştlr. 
Plinla.r bugünlerde tasdik edilmek ü~ 
zere Nafia. '\i~ekiiletine verllecekıtr. 

Belediye sarayı tetkik

leri bitiyor 
:iu'Yn:ıhmetıe yaptırtlacoık olan 

Ht:ledtye sarayınm inşasına att ıeı

kikler ikoıfU edilmek iUeredlr. Ye .. 
ni binaya yrrlrştlrtlecek her Jkledl

ye ,·ıbeolnln bülün llıtlyacı le•blt e
diımfıı;Ur. Ayrıca, bu civ:ırda inşa 
f'dilee~k olan vllirrt sa.ra.yww da 

bir pliuı haıurlaımıaktadır. 

Yeni nü/ us sa
yımı hazırlık-
/arı ilerliyor 

Değiştirilecek isim ve nu· 
mara tabelaları yaptırılıyor 

Kanwıosani ayı içinde Bakırköy 

kazasında yapılacak olan nüfus sayı
mıııa ait hazırlık olmak üzere bu ka
sada nu.merotaj isine devam cdllmek
&edir, Ayın 13 lna kadar bu it ikmal 
cdllel'ek bütün evlere numaralar ko
nulacak ve isimleri olmıyan s.oka.k
lar isimlcndirUecekilr. 
Dakırköyden sonra, 191U senesi t

çlnde yapılacak olan u.munıi nüfus 
talıririne hazırlık olmak üzere d.ığ'er 

kazalarda da numerotaj işleri bir da.
ha giizden ge~~irllecek, eksik ııuınaıra
Jar tamamlanacak \'C levhaları dü .. 
11en, yahut eskiyen sokakların levha
lar< değlştlrilecekllr. Esa""n bu lev
haların adedi şimdiden tespit edlle
rck yeniden 7apıtma."tı ihale edilmiş
tir. 

---~o------

DiZ~il'Z ----
T erkos gölünde bulunan 

sanual ve ceset 
İki gün evvel teı·ko!I gölü.nilıı de

nir.le b~rleştiği noktada. bir sa.ndıd 1-
(11.Ddc ölü bir insan bnlıınm.uşıu. LI· 
man Rcıslığl tarafındaıı yapılan tah
kikat bi':.diseyl aydmla.tnuştı.r. Üze
rlude Sıındu yazılı olan sand~lıu ,g-e
oen? rde aj'1~l~!ar tarai'ından Kaı·u.de
nlıde battığı bildirilea ayni isiınde

ki Roınanya 1•apurwıa aft olduğu aıı
laıııılnuştır. İi)lndekt adamuı da ka
z.adan bu tahlisiye salidabna bWerck 
kurtulan fakat sonı-a açlıklatt. ve so
fuktıtn (Hen bir yolcu olduiu tahmin 
eduı- ,tkt<"dlr. 

Yanlış hesap hudutlardan döner! 
İıılibdal devrinin ihmali, l"""fYÜ\I 

ve bilgisizliği, meşrutiyetin belki Q<>k 
vatanperver fakat uzafı eöremlyen, 
basiretsiz idaresi cumhuriyete düze
ni kaltnaınıt, harap bir va.tan bLrak· 
it. 

Türk her şeyden öuoe milli varlı
fını ispat etnıek. medent !lemin en 
dinamik bir unsuru olduğunu mey .. 
daııa koymak, mllli lktısadmı kur
mak zorw1d11ydı. S'lkarya, İnönü, 

Du.mluoınar Türkün ınllli varhtmı 

bütün cihana rösterdf; bundan sonra 
alh yüz yıllık lnıparaiorluktan ecri 
kalan enkaz ortasında bu varlığa ıa ... 
yik nıHli, medeni, lktısadi teslsaı 

kunaak lglu Jıar.Içten alacafımız mal· 
aeme7e mukablJ, her sene aı·tan 

malıllulümüzü bol bol harlco aaltıl( 

'l'C bunu yaparken, mJJli sermayemi
zi die karmayı ihmal ehn~dik. 

Gene 1929 da, Jlaşvekll İsmet İnö· 
nü: «Asıl milli sermaye, milletin 
kendi tasarrufu ve biriktirmesi ile 
temin olunmalıdır.• demi'jti. 

Tam bir itırna t, sarsılmaz bir inan 
Ue hmel İnönü lıükümellnln göster
diği yolda yürüyen ınJllet ml!li ser• 
maye,.ı de lem in etil Milli bankala
rımız, milli mali ve ıınai müessese .. 
lerirniz milli varhtımuan en belii 
eııınuzcrleri oldu. 

yapması elzemdi. Bu tesisat için ha... On beş sene milli varlığına ıa.yik 
rlçten malzeme tedarik etmek zaru.. milli tesisat kormak için l'l"ceyl gün. 
retindeydlk; harp meyda.nl:arında mll- düze kİtarnk çalışan ve bu arada 
li bir varhk uhluğoııu cihana fRpat e... yurtta. ıulh, cihanda. sulh ldealbıl rü• 
den Türk, medeni dünyada da milli den cumhuriyet, v:ıkur te, .. azuuna. 
varlığınu1 kt.dretilıl göstermeliydL elden bırakmadan, suyun uyuyug 

düşmanın uyumadığını da gözü. ö-
1929 da, o zaman ba..5vekil olan İs· nünde tuimU$tur. 

mel İnönü mim lktısat ve tasarrnf 
İsmet inönünüu 1929 da milli lkbattru.ıru :ı.çarkcn: <.:Harice ;:;atacağı-

nuz kıyınellerin çoğalması ıazundır; t at ve ta!;arnıf hatta."' münasebeti,.. 
mcıhsulü.n1üz çok olmalı ve satabil- le söylediği nutkundaki şu cümleleri 
m~liyiz• dedi. bugün can ve gönülden tekrar ede· 

cefimiz gibi, yann da a:rnı coşku 
Bu süzün üstünden on seue geçti; ıuarlu heyecanı da.varak tekrar e-

tat>.:.. ı Ktçen h.-r seııe, f!Jmet İrıöuü dece.tiz: 

hiikôweti mahsulümüzü çoğaltmak clliç klınsenin jzzetl nefsine do-
ve saf.abllmek itin, en silim yolları kunmak hatırunızdan geçmez; fakat 
tuttu. On sen,.. -;onra bu,rün, milli ik-

anlaşılm:ısı 13zımdır ki., meşru ınü .. 
tısat v' tasarl'ul Julta~ı tnöna.- dataa vaziyetinde kalınca onun fca-
scbt!UyJe bu yolda ileri at1.2ğı - b d 

:ıtın an bu ınemleketin çekineceği-
mız adunJarı rösteren crafib.ler, i&- ni zannetmek yanlış hesaptn·.:t 
tatı stikler, İı;:nh·l İnönü hilklimetlnfn •Yanıı, hesap Bağda1.tan dönen 
C'!l) ·sint· na"ıl dev adunJal'iyle ulaş- sözü artık eskimi~tlr. Türk kendi 
tıi;ua ı:i:J;'sümfrıü kı\bart.'\ra.k meyda.. hakkındaki Y·•l>ılan yanlUt hesabı da-
na ç:karillışhı. lha hudutlarından döndü~eslni bilir. 

Milli, ıncdeui, ikf1>adi teslsatınım SELAJ\U İZZET SEDES 

\~~~==========~=============== 
[Tiftik ve yapağı İdamı istenen 

iliracat birliği Hüseyin kahya 
Karadenizde fırtırıa .. 

dinmıedi Dün ı.:.caret odasında Dun mahkemeye yeni 
Karadenizde şiddelll bir fırtın• bü- Umumi toplantı Y .... pıldt 

J:üm sürmektedir. 1 
Yarın llnıammıza gelecek Tarı va- Tiftik ve yapağı ihracatçılar 

puru pa.zartesi günü ve pa?.aı·tesl ~ü- birligi dün re~1ncn teşeld..'"Ül ct-
nli gelecek Er.ıuru.w vavuro da 811... miştir. Birlik i(·in Jıazıt·lanan ni-
cak salı ıilnü gelccekUr. Vaııurlar zamnaıne 'li~:.ı·et Vekaleti tara-
,.ollarına devam erlemiyerek llmıut- fından tasdik edilerek göııderil-
lanı safrnnwılardır. diği.n<len dün saot i6,30 da Tica

Liman amelesi işsi:ı: 
Limanda 9alış:an tahmil tahllr e a

meleleri işsi-'.ı kaldıklanndaıı b:ı.hse • 
derek dün mıutak:ı. tktLSat nıtidlirlü· 

lfuı, müracaat etmi~Jcrdlr. ..-\mele· 
ler llmatı l!jletmeslnbı krndUerine 
yardım etmediğind,en ve hali.ları:"!da 
hazırJanao tali.:a.atnsmenfn bili ta
manılanmad1ğıııdı1n şlkiyetçidi:-ler, 

İktu.al blüdiirlüğü bu yolda tahklklı\ 

ıet od:ısmd.a bütün ihracatçıla

rm iı;tırakiyle umu.mi .bir top
ıa.ntı yap:ılrru.ştL-r. Tiftik ve Y""' 
pr.ğ< ihraca'.iyle uJ!raıa.n bütün 
tüccarlar şil'kete a7.a oiaca.ldar
dır. 

MÜ'TEFERRh~ 

bir ihbar yapıldı 
Çatalcayaıbağlı Öcünnü köyün

de Kızılca .bayırda oraya iskan 
edilıpiş olan muhaeirlerle bu 
yeı·deki tarlalan fuzulen i!ıgal e.. 
deıı ve iş.leten Ali kahya ve o
ğulları Hüseyin ve Has.an ara -
smda cıkan bir !<a•:ga neticesin
de Hüseyin kahya göçemenJıer
den altı kişiyi mavzerle öldür· 
müş ve ağır cezada muhakeme 
al!uı.a alınır.ıştL A>ıüddeiumwni 
geçen celsede Hüseyin Kfilıya
nuı suçunu sabit göreı·ek ida -
ırunı, babası Ali kiıhyruıın teşvik 
s uçile ce..al.and.ıtrıJımaBını Hasa
nın da beraetini istemişti. 

İsfımlak edilen yerlerin 

Evkaf vergileri 
İsUınlii.!t edilen yerlerin taviz be· 

deli :raııi ZO senelik evkaf vergı,ı 

-hakkı.uda maJ sablpJeriyJe Bcl11diye 

ara"ında blr ihlllif çıkmıştır. Mal 
sahipleri bu verılılln Bele.diye tara
fından, Bt'lediytı> ise, bunun mal sa· 

bipleri tarafından verllıneslnl iste .. 
mektedir. Mesele alil.kadarlar ara .. 
s1nd:ı. hallcdilemedttl lt,·111 DaJılUye 

VckaıeH va<:.ıtasiyie :Süytik .\Iillet 
Mecii'-iine ruiir:-.c:ı.~t edHmiştlr. 1\-lec
llsln tef&irlue cüı·e 1~4rt-kri ... rthi'rtok
tlr. 

l 
~ yapaeaktır. 
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POLiS 

Tayyare modelcilik 

müsabakası yapılacak 

Dün bı.rinci ağır ceza.da maz • 
nun1ar müdafaalar.nı yapacak • 
!ardı. Fa.kat iki şaıhıs tarafın • 
dan mliddeiumumiliğe verilen 
>bir istidada bu hiıdio::nin bir iç 
yüzü -olduğu ve bunu da kendt
lerinin bildikleri iddia edil:miıı 
oldugundan mahkeme bunların 
hüviyetlerinin ve malUımatları· 
ının müddeiumumilikçe te.sbili" 
ne karar vermiş ve m uh a.keme 
b~ka güne bırakılmıştır. 

Mısır çarşısının efra;ın. 

d<ıkı dükkan1ar 
Belediye, .Mıı:nr 1·.arştsı iJf' het':t '.1er 

etrafındaki dük.kanlan da. 1stfm1.lik 
edecektir. Ancak bu dü.kbnlar iki 

parLide istim::ik edlle~ektir. Yeni ca~ 
mt Hı? Tahmis sokağı tarılfındakl 

dii~kftnlar önüınib.de;kl sene sarfın· 

da., çarşının y il.kat'ı kapı:,;mdaki dük
kiinlar ise ikinci beş senelik pl5.nla 
Islinılik edUecekllr. 

bir değeıi var ... Bİ>l'<,'()k genı;le
ı:ıe -onu tercih ederim ve binler
ce kız vardır ki, Sell'Jain yerin
de olmak isterler .•. İşte b~nim 
düşüncem? 

Pertev yumuşuyordu: 
- Akillarına şaşa~un o kız

ların ... Eğer Harur.a varmak is· 
tiyeıı kız varsa, ki ben olduğu
l!Lt san.mıyorum, muhakkak bu
daladır veya yoksuldur. Ha • 
run .gibi, bütün ömürlerini bar 1 

ve meyhaneleroe geçirenJer, ei!
lencelerine devam edip evlen -
meyi aklı ~ında gençleri bı
raksinlar!..' Bir erkek alaeağı kır 
za temiz bir isim, Uekesiz bir ma
zi Ycrmelidir. Aşk yorulmamış 
taze gönülde olın ... lh.tiya1· zen
dost tecessüslerini gene kızlarda 
ta'min etmiye kaJ.kmasınlaı· ... 

H i' mi h.ay lurdı: 
- Yasa Pertev! ... Yaman ko

nuşuyor;ıın! ... Harikulade bir 
tiraddı.. Ancak aramızda bir 
gene kız olduğunu unutuyor -
sun. 

Penev biraz mahcup ildu, si
nirli sinirli güllüınsedi: 

- Ne yani, hitabe mi irat et-

Bir emele çimento çuval
ları altında ezi!di 

Fa· ihtc Fevzipa:;a caddesinde 
İsına . lin dükkanından a~ebava 
çimento yükliyen amele Ahm~t, 
istif ~dılen çuvalların b~denbire 
dev:rilmesi üzerine a.ltta kala -
rak ezilı'"· iş, Cerr0l '"I,>~[! hasta -
hanesine kald rıJr,;ı,;tır. 

Merdıvenden düşttı 
B ı ı •· ,ta Vesait onkağır.da 

11 ,,, n.erada oturan B~di.!:liıı beş 
ya.:ııı zlaki oğlu ıı.cıd'.venden 
dü~n:ü.ş ve kula~ ınrlaıı .gırca ya 
ralanaıak el.fal hasta.!ıaı·esiııe kal 
dmlmıştı.r. 

Yangın çıktı 
Oı·taköyde Ayşe admda bir 

kadının evinin alt ka t:ndak.i man 
galcian sı<'rıyan kıvılcımla yaıı
g:n çLkmış, söndü·rülın~tür. 

lftiğimi samyorsun? Mübalağa 
mı ediyorum? Yanlış mı düşü -
nüyoıum? Bir tırtılın bU" güle 
yaklaştı.>:ını .görecek olsan, gülü 
koruma7. mısın? Tırl.ı:lı ezmez 
misin? 

Hilmi başım sıelladı: 
- Hayır. 

- Ya ıw yaparsın? 
- Gülü koparırım! 
Selma artık yarı dinliyordu. 

Harunu -düşünüyordu. Kız kar
deşinin çay tnda gördüğü güıı, 
onu çok nazik bulmtı.$, y~ı baş
lı bir adam gözliyle baktığı Ha
runu ahbap ola.rak beğenmişti. 
Faka,t şimdi hatır!ıyodu. Ha
rımun ondan gözlerini ayıı·ma
masın1 hLssetmiı; te, sıkılmıştı. 
Hal'Ull ondan ~özlerini hiç ayır
manı~, Selma ne zaman başını 
Qe'V".rip onun tarafıma ıbakacak 
1:llsa Harunla gö~göze gelmişti 

Nilfayet Perievle Hilminin ko
nuşmasına müdahale etti: 
Konuşacak başka· bir şey yok 

mu? .. Bu mevzu hiç 1'e hoş de
ğil. 

Yüzü kıpkımıızı olmuştu, se
si, .ağlıyacak gibi doilgundu. 

itdııcl kilnunnn ilk p~z:ıruıda ha· 
va miisatl olduğu takdirde Ycşllk.öy
de anıPtörler ara~ında bir tayyare 
modi'lclllk mösabaksı ya.pılcaktır. 

&:fava. kurumu kaza.na.nla.r için kıy
ınr:H r.ıükifatı:ır da ko:rınuşhu. 

:Pragraın lli!'k n:urtu İstanbul Mü .. 
fettL;;liği ta1'afıtu1an 1la'.ıtrlanm:"S olup 
fa.zia lz.Uıat ;~!lyen!ere Müft.-~t~Uk

teu tafsU5.ı. verileı.:rktir. 
---·v-

UÜMfl:UK 

Yolcu salonu taıııam· 
lanamıyor 

Galata Yolçu salonunun bri&Un ça.
llşıuzlara rafmen yıl başıca kadar 
ikm:l.l edllemlye('t'ğ-i anlişdmaktadır. 

Bilhassa inşaat maJzemelerlnln pa
haldaşınası ve rılyuada araıulu çe
şiUerin bulunm.a.ma.sı btı J"ecUwıeye 

sebep olmaktadır, Salon aaıcak Bazl
rnda ıamamlanacaktır. 

Hilmi omuz silkti: 
- Perlevin •bugün budalalığı 

üstünde? 
Pertev dudak /büktü, eline bir 

resimli mecmua alıp kıarıştı.rma
ğa başladı. 

Hilmi: 
- Sakın bu srm ifşa edeyim 

deme ha!... Diye tehdit şakası 
ya.pıı• ... \Bıütün buııılaır a·ııaıınız
d.a kalsın. 

- Merak etme kimseye söyle
mem. 

- Şimdi sen a:ıflat 'bakayım 
Semi ... 

Sözü deği;; .l'diler, SeJ:ma, He 
şurd.aııı. burdau konu.şnıağa lbaş-
1adiliır. 

Pertev hiç söze kaınşmıyor, 
k,aılrp gibi oturuyor, onun bu 
hali Hilminin cııınıru sıkıyor fa· 
.kat belli etmiyordu. 

Dört gün Selma ile ınerelerde 
.gezecekllerinin programını yaP" 
mağa koyuldular: 

- Yarın şehir tiyatrosu.na> ına
fuıeye gideriz. 

Hilmi Perteve döndü: 
- Tıabii sen de gelirsin 1 

CArkası vul 

ADLiYE 

Oepratör Orhanın 
muhakemesi 

Edirnekapıdan otomobillle Fa.
tihe gelirken MaJ.taçaı-şl.'lı önle
rinde 3ıdı.ka adında bir kadına 
çarparak ölümüne sebep olan o
peratör Orhanın mtthaJı:eınesine 
dün asliye dördüncü ceza mah
kemesinde devam edilmiştir. 

Dünkü celsede ıınahkemece is· 
renilen eski kesfe ait kroki ille 
mahaJ.llnde ya.ptlan ikinci keşi.t 
ııaporu tetkik edilerek okW1 -
muı;tur. 

Muhakeme, müddeiumuminin 
rapor üzerinde tetkikat yanma· 
sı ve şehir dahilinde motörlü va
sıtalaıı.n kaç l<ilometre sü.ratle 
gitmeleri lazıııngeldiğinin ve yağ. 
ırnurlu haıvalarda bunun değişip 
değişmiyeceğinin belediye fen 
şubesi müdürlü~Unden soru.1ına 
sı için başka güne bırak.ılınıştır. 

Çivi hırsızı mahkum 
oldu 

Küçükpazarda Nalbur FeyıJ. 
Ellialtıneı oğlunun d'ükkiın.ın • 
dan birkaç paket çivi çalarken 
yakalana.ıı Hayrj dii.ıı üçüncü 
sulh ceza malıkemesuıde on .ının 
ihııpse mahkı'.lm edilmiştir. 

Adli tebliğat işleri! 
Adli tebliğa1ın yılbaııından iti

ibare]l! .posta idaresince yapıl • 
ması için h~lık1ar ·bitmek üze
a·edir. Müvezzilere adli tebliğat 
hakkında bilgi vermek için açıl
mış olan kurs on gün kadar so.zı,. 
ra bitecektir. Adliyede mevcut 
mü1'.;ışirlerden de te!;ıligat i§le • 
ırinde wtifade edilecektir. 



tti - BotlNdKANUN lt3!1 

ft.lman gemisini bekliyen İngiliz gemileri tak
Vı}e edildi. Alman kruvazörü tamir ediliyor 

:\lont.e.video. 11 (A.A.) - Graf von 
SJH't' tamir cdil.mlitlr. Geml denin 
f,'tkı:ıa1•a hazırdır. Alman bandırab 
'} uı:vn!.-. vapDl'u, Montevideodan ha
reke! etmiştir. Sebebi, Gnf von Spe
t'~•c .-cık dcnl&de petrol vermek ol-
duı}u ı:a.nnedillJor. 

Alman urhlumm klllll4Ddıınt, 

)lonu•video dışında, B.io de la Pbd' 
~T.ında demirle1lp Graf v&n Spee
Dıtı \·ıkmaıunı bekliyen beş İn&"ills 
.. rı ~"" .~-1.öı·ü llo b&rbcd.eceğbıl lfÖJ'le
Dlj":Lir. 

~. ırhlınm l&nareıılnln bir kaııadı 
•o· ıhhfı cörülmüştiir. Ta77are11ln 
,._,örü cep sırhlı&UUD Pveriealne 
~i.i c: 01üşh.i. Orta lal'e&te l'•Tet: bilTilk 
bır rahne vardı. TeJuıenlıı bllbassa 
su ke.•lmlne ırakla bir noktan pukur
bşınıAf.I, Gaso&cler. komodor Harvo

duo sevkulce71 m.eharetbıl sena edi
yorlar. Ve tlp seml7e kumanda et ... 
111ekt.e olmuma ntmen bunların Al
man zırhlısmdan çok kuvvetsiz oı .. 
dutunu, buna. ra.tmen Graf von Spe
eye galebe çaldJftnı tebarüz etUrl
'J'orlar. 

Komodör. Gnf von Speeyl sahilde 
durmaya mecbur etti;t uman, Pinta 
de Laksete meydanındaki aball. ceb 
ıırhlıslDlD. prup c~mekte olan ıü .. 
neşe dofru ,-an verdliinl ve İn&111ıı 
toplanıuı mlilıemmel bir hedef lef· 
kil elltllnl a~ıkııa C'Örmüşlerdlr. 

Tocama petrol ı:emlslnln Montevi
aeodaıı anılırken sarnıçlarında 600 
bin teneke peirot mevcut oldoiu ha
ber almJDJŞtır. A.merlka bitaraflık 

bnununım bllaraf addettlfl mınla-

Spee zırhh.sbun tamir edlllnceye ka
dar Montevldeoda kalabUeccflne da
ir l!•uıro•Y hökilmellnce verilen ka
rar hakkında Londra deniz makama· 
lııun mübıleuı pdW" ki, bu zırhlı en
ternasyonJar kaideler mucibince Mon .. 
tevldeoda !4 saatten fazla kalamaz. 

Loudra, 15 (A.A.) - Grar von Spe
ede İng1llz bahriyesine mensup .. 1r 
olarak bulunan altı kaptan, doku• 
mühendis, 25 subay ve 20 denlui 
Montevideodaki İııırill• kottS<ıloswıa . 
teslim edllın!ıılerdir. 

Macar - Sovyet 
hududunda 

çarpışma . oldu 
Roma, (Radyo saat tı) - Son 

dakikada Budapeşteden verilen 
bir habere göre Sovyet Mıu!ar 
hududunda Macar hudut nöbet
çilerile Sovyet hudutlanndan ge
len on dört meçhul şahıs arasın
da şiddetli bir ~rpı,,oınıa olmuş
tur, Hududa dört kilometre ka
dar sokulan bu meçhul şahıslar 

1 Macar hudut kankollanna kar
şı şiddetli bir ateş a;;ınışlardır. Ma 
car nöbetçilerinden iki kişi ya-
ralanmıştır. Macar hudut mu -
hafızları meçhul şahıslara ateı; 
ile mukabele etmiş ve püskürt
ınlişle:rdir. Bımlıırm Sovyet zabit 
ve askerleri olduğu söyl.enil • 
mektedir. 

ve 
istikbalinden emindir 

Türk Milleti halinden 

CB&t tarafı 1. lııol ...,.raıla) 
miş olduğunu kCll8ürle yazdı
ğım kimya fabrikalarımız için 
de ·Memleket sanayi ihtiyaçla
rının temini kadar, memleket 
müdafaası bakımından da e
hemmiyeti maJCım olan kimya 
sanayiimize dahil faıbrikaların 
in~asına çalıŞJlmaktadır .• demiş
tir. 

Hiç bir fabrikaya neden ku
ruldu demiyc dilimiz varmaz; 
fal.at, ba~ı ıniilıim fabrikaların 
digtrlerinc takdim ve tercib e
dilerek n<.-den dalıa evvel ku
rulı.ıanıış. olduğımu sorabi]iiz, 
ki bwılarılan bir tanesi ateş tuğ
las. fabrikusıdu. Başvekil, sa-
11al i harekeli artıp da fabrika· 
lar çoğaldıkça büyük bir ihtiyaç 
halinde ateş tuğlıılarını yapacak 
bir fabrikanın ku.rul;ıcağnıı bi
ze müjdeliyor. 1'1emlekette, çu
val ilıti~·CJnın suni ipeğe takad
diim ettiğini söylemek. elbette 

:>ıılıs bir iddia olmaz, Bir ta
~·aha~ çuvalııı ham maddesi olan 
jiilı,, ccııuıı 'i!ayetleriınizde yc
ti~t .ı·uıcy~ çall'prken diğer ta
raf tan, bii) ;[k Mı· çnval fabri-
1.a'• kunnu' olsaydık, şimıil 
n1ci.n!ckctin i ·tıs;.ıdi bayatı ve 
ınillı ınüdafaası bakımından pek 

liii.tırulu o-laiı çuval yüzünden 
sıkıntı ~eknıeıdik, Çuval bakı
ınından, ınaalt~~ef, Büyük Harp
i<·kiııden fıız!o ileri gitmiş bir 
, az iv ite değiltz, HükUınetiıni
zi.ı lüıstamonu kendir fabrika· 
sıuıkuraı·kcn (uval ihtiyacunı • 
zuı da dalıilıleıı temini çareleri
ni arı~'acağtıht enıi.niz. 

;,ıuhtercııı 1Jr. Refik Say~uııı, 
devlet [abril•aıaı·ıııııı ıneıleni hiz
metlerini de kaydederek: •Mem
lekd.n muhwıif kö""leıine ser
p:, ,,r ilen fabr halar.ımz, birer 
isti.lu.al ıniic&><:.>csi olaı-ak k.ıy
mbt ifacl€ etmekle ay-

1 
haller ve civarları için birer ik
tısadi hareket, umran ve refah 
müjdecisi olma.ktadıı-,> diyor. 
Filvaki, Anadoluda bir seyahat 
ederseniz, bu fabrikaların stepin 
ortasında, bir çölün vahalarını 
tan.zir ettiklerini, kuruldukları 
yerlere mcden.iyet ve hayat gö
türdüklerini görürsünüz. Yur· 
dıın her köı;coiıu:len yükselen 
•Biz de fabrika isteriz> talep ve 
temennileri, fabrikaları:ııınıru 
büyük temdin ve imar kıvmeti
tini ifade ve ispat eder. • 

Düne kadar bir drrhem şeker 
)" apanııyaıı Tüı kiyeniıı, 'bu se
ne 93.000 ton şeker istihsal etti
ğini ve 1927 de seker istih!ftki
miziıı 60,000 tonıİau ibaret i.Iı:en 
105,000 tona çıkhğmı memnuni
yetle kaydeden ınıılıterem Baş
,..--ekil, kö1ı•ü.r, tlen·ı:ı krom, ba
kır gibi yer:ıltı servetlerimizin 
de daha iyi işlctilcccğiııi, yeni 
demir ve boksit madenleri keş
fedildiğini söyleıuehle memle
ketiıı iktL•adi hayatında yeni in
kişaflara doğı·u gidildiğiııi müj
deleıniştir. 

~mit' Yollıırımuzın, şoselerl
nuzın, tlonret vapurlarımızın 
arttırılması ve bunların mü· 
tenımimi demek olan liın:ınlan
mızın süratle Yapılnıası Cum
huriyet ı·ejiminin iktısadi ham
lesini taınamlıyaeaktu. Tam ma
nasiyle bir faaliyet bilançosu 
ve programı olan lııı nutkun taıı
Uliııi gene nutuktan aldığumz 

şıı güzel cümle ile bitiriyoruz: 
cBü_yük Türk milletinin haki

ki hissiyatına tercümwı. olarak 
emıIDyetle sö:y1li:yebilir:tm kıi: 

Milli Şefin etrafıııda tek kalp 

ve tek vücut çal;ı,ş,ın milletimiz 
halinden ve istikbalinden emin
dir,. 

Millete üınit ve inşirah veren 
bu nutkundan dolayı baı;veklli· 
mize teşekkiiı:ler ederiz. 

komünist 
tevkif edildi 

Belgrat, 15 (A.A.) - D. N. B. 
Ajansı bildiriyor: 

Bu sabahki gazeteler, dün ak
şam burada yapılan tezahürata 
dair olarak rıısnıi tebliğ neşre
diyoı-lar. Bu tebliğe ezcümle de
niliyor ki: 

Komünist, talebe ve İŞ(ilerden 
mürekkep gruplar, muhtelif 
meydanlarda tezahürata b.>şla
mışlarsa da zabıta f4ıı'af).ndan 
dağıtılmıı;l'lrdır. Tezalıüratçı -
lar, ınemurlan taşa tutmuı;lar -
dır. Rüvelverler patlamış, iki kişi 
ağır surette yaralanın.ışür. Ha
fif yaraWar da vardır. 60 kişi 
tevkif edilmiş ve derhal, her bi
ri 30 gün hapse mub.kfun olmuş
lardır. 

Mütekait ve Eytam 
maaşları 

Ankara, 15 (İKDAM: Mulı&blrln

den) - Mütekait ve yetim maaşlan .. 
nm tehir ve ka'l&1ar arasmda tahvil 
t,lerl şbndi:re kadtır bir defa ve mali 
senenin son :!Yl içinde yapıJıyordu. 

Bu hususla yaınla.n şlkiyetıer üz.e
rine Maliye veki.lett tahvil bılerlnln 
;rılda iki defa ma1ıs ve lklnel teşrin. 
aylarında yapılmasına karar vermiş
tir, 

İcra kanunu 
Ankara, 1ll (iıu>AM M:ııhablrln

den) - İcra ve lflas kaınmunun ba
zı maddelerinin tadili hakkındaki 

no1r:tat n&zarlan AdU7e nkileUnoe 
t.lil<adarlardmn oorulmııştu, A!llwı 

cevapların letldk vo tasnifi bllmbıllr. 
Layiha bir defa tb.lıa ıözılen l'oPirl

lerek BatveUlele verilmek üeredir. 

Rektör geliyor 
Ankara, 15 (İKDAM M:ııhabirin

tlcn) - İslaııbul ünlverııllesi reklö
rii Cemli BUscl, bu akşamki ekls
presle İstanbula hareke$ elııılşllr. 
B.ektör Anltarada bulwıdv.tu miiddet 
lfJnde muhıt.eHI Üniversite işleri üze
rinde Maarif V ekiilcll Ue temaslarda 
hulwıttııış ve Batvekil tarahndan da 
kabul edllmlşllr. 

Maarif vekili Başve
kille görüştü 

Ankara. 15 (İKDA.1\11 Muhabirin
den) - Maarif VelliU Hasan Ali Yü
cel bugün Baııvekil Dr, Refik Sayda
mı m:ıkamında zly01.rct ederek muh
telif maarif işleri etrafında maliımat 
vermiştir. 

---0-

Polonyalı 4 mühendis 
anhaje edildi 

Ankara, 15 (.in.DAM Muhabirin
den) - İkh~at vekiiJelJ. Polonyad.a.n 
geleu mülteciler arasında bulunan 
dört. ınübendlsi anc:.-jc etmiştir. 

o--

Propaganda 
broşürü 

'ilk deniz muhare 
... 

es 
ilk deniz üstü muharebesi, bilhassa m an e ıı 
Alman denizcilerinin aleyhine bir netice vermıştir 

neticelenmiş ve üç sün devam eden 
bir m.uharelteden 90rtrlı ild so.,.et a
la.yınm imha. edildiil teeyyüt eyle
m.lştlr. Bu bölge bu suretle tekrar e
Jlmiıe geçmiş bulunmaktadır. Bu se
ter l'lnlandlya kılaları Sovyet.lerl ta-

Yazarı. • • ABiDiN DA VER 

kip etmektedir. 
Doniz lebllil: 
Sovyet filosu Kolvlsto·yu bombar~ 

daman elmi,ıır. Flnlaıııllya sahil ba· 
&aryaları ıuukabele etmiş ve aynı 

zamanda şiddetli ateşle kara kuvvet ... 
lt:tlne de müzabaret eylemiştir. Sov
:ret KemlJeri geri pekilmişlerdir. 

Hava tebliği: 
Havanın mu.ha.lefeü sebebiyle ha

va faaliyeti olmamışhr. Şimali İr
landada bir SoV)'"et 1:a7yaresi düşü
riilnıiJitür. 

Belsinkl, 15 (A.A.) - Pelsamo 
ınıntakasmda muharebeler yeniden 
şiddeUcnmL5tir. Fiıılandiya.lıl:ır, Sov

yet lota:ılını ain' üfiala ııtralmak
tadırlar. 

Slokbolm, 15 (A.A.) - Çocukları

nı İsveçc getirmiş olan analar, ken· 
dilerl vatana hizmet etmek irin tek
rar Fi.nlandiyaya dönüyorlar. 

Stoklıolm, lG (A.A.) - İsve,;le Fin
landiya arasında hudnt şehrl olan 
Tornio'dan ahnau bir telgrafta, Sov-

Ayetlerin Ftnlandlya ~imal hududunda 
FinJaudJyalllarm istirdada muvaffak 
oldukl&n Salla':ra hücum ipn mühim 
kuvvetlerj ileri sürdükleri bildiril
mektedir. 

Akan kan o kadar çoktur k:I, ktıo ... 
metrelerce kar tabakası kırmızı rerut 
almıştır, 

Ruslar bu bülrede tlddclU haro
Jr:etlerlylo sahile '•arnuya ve umumi 
kararrii.bJarını birleştirmek üzere Sal
la'yı behemehal zapta çalışıl'orlar. 

Flnlandlyalı1ar bu bölgeye yeniden 
takviye kıtaatı g-öndcrmcktedlrler. 
Muhartbc lkl ründür devam edlJ'or. 
Bunun son Avrupa harbi başladıfm
dan beri cereyan eden en büyiik mu
harebe olduju tahmin ediliyor. Po~ 
lonyadakl muharebeler dahi bu k:a .. 
dar şiddctlf olmamışt..r. 

-0---

Reisicumhur 
Erzincanda 

(Ba:; tara.!ı 1 inci sayfada) 

çok kalkınnııı; ve ilclcmiş bul
dum. Şarkta manıur şehirler be· 
nim idealimdir. Enuruıll iyi bir 
mamure olmak için çok eksiği
ni atnuştır. Erzunıınun temiz 
ve medeni vasıtaları mevcut bir 
şehir ve iyi bir kültür ve sanat 
merkezi olınası için daha yapıla
cak bazı işler vardır. Onları da 
az zamanda yapmak ınümküıı o
lacaktır, Erzurunıda yüksek ce
miyet vatanperver zihniyet her 
çehrede aşikar bir surette görü
nür. Vatandaşlarımı bu bakını

dan da çok tııkdir ettim. Erzu • 
rumdaJ\, ıneınnıtniyetle aynlı -
yorum. Yakında yine geleceğim. 
Yapılmakta olan işlerin gidişini 
takip ederek yeniden zevk du -
yacağım ve oranızda tatlı daki
kalar geçireceğim.• 

Reisicumhuru hanı.il olan hu
susi tren saat 24 te Erzincan'a 
müteveccihen haı·eket e~tir. 

----v---

Büyük Ha.rblıı ilk ayl&rında, mü .. 
teaddit denı.ı üstü muharebeleri ol
dıı&ıl halde, bıı b&rbln ilk. ü~ buçuk 
ayında, Wç bir deniz muharebesi ol
ınaıuışLL Yalnız, ıeçenlcrde, Alman 
cep zırhlısı Doyç.la.nd İng-ili-derin ti
caret gemi.sinden bozma .B.a.vvUpindi 
muavin kruvazörti .ı bahrml.!}tı. Fa.
kat, içine bir kaç lup konr.ı~ uş bir 
yolcu vapuru,yle 28 Uk lopl.lr ta.ı;:..ayao 

bir Zll'hlınm nispetsiz mücadele:;ine 
fazla kıymet ve ehemmlyct vermek 
ve buna muharebe demek dotru de
ğ.ıldi. Asıl ilk muharebe, 13 birinci 
kanuı g-ü.nü Alnıanlarm meşhur cep 
zu·hlılaruıdau Admlral von Spoe Ue 
İngilizlerin üo kru\•azörli arruouıda. 
Ceııubi Am~ika ~ulaı1ıuLI cereyan 
etmiştir. 

l\l.ııha.rcbeni..o. ı:.f.silabnı ajans tel
Kra1t<ıt.ı.udau O'"rc.;.;.miş (lldugunı;z i .. 
fin, ayrıca i2a.lıa ltJ.ıum görmUyo
runı. Bu saui"larıu yazıldıfı !'aa.tt-e, 
A..l!nan aırhlısı bit.u'af l\ionte\·ideo 
linıa...una. ü.dca etmiı buluuu,r·or. üı
ciliz gcmtleri de onun ~i. ıı.ıra, bu 
J.i.m.ı.r.a. gelerek dtişman tekrar dflli

se çduuayı göz_e a.IWrdıiı ıakd..ı:de, 1 
taarru cln1ck. Uzcrc, beklemiye baş
lamışlaı·dJ.r. Alınan zırhlısı 13 birin
ci kanun 23.36 da I\'Iantevideo'ya gel

miş olduiu ı~ln, devletler lıu.kukuna 1 
göre, burada. 24 saat kalabWr. Demek 
ki meseleni.o yeni safhası, 14 birinci 
kanun gece yaruı başhyaca.k.i-Jr. Iı.'lun
terem okııyucularun, siz, benim An

karadaıı yazdığım bu satırları Gkur .. 
keıı Alman ıurbhsı, ya sı~hlaruıdan 
tecrit edilecek yabı.ıi da. (le:ı.ize a.çıl

uıış ,,.e müt·adelenin ikinci safhası u, 
şu veya bu şek.ilde bitm~ olacaktır. 
Bu ihbarla ben yalnıı ilk safhasını 1 
tahlil ediyornm. 

Evveli? iki lara.fw k.uvvetlerlul tet
kik edelim: 

Almanlar 

Alman harp •ırht;.sı AdmiraJ Gral 
voıı Spee, 10,000 1-0nlıılı. ve 64,000 
beyıır kuvvetinde, 26 mU süraü ha
iz lı.ü9ük, fakal kuvvelll bir zırhlıdır. 
(Jünkü hl~ bir ıo.ooo loııluk ıremlnin 
taşıma.d•fl a.jır toplarla mü.eelıhezdlr. 
1934-36 seneleri araswda yapılmış o
lan bu harp urhl.w i iane 280 lik ,.. 
tır, 8 iane 150 lik orla, t tane 8.8 lik 
ve 8 tane 3.7 Jik havt. defi topu ile 
miicebhezdir. 8 tane 533 llık. torpido 
.kovaw V-.ll'dır. Zırhları hakkında l.a.c
la W..Uıil mevcut delilse de lı&Jll a
ğır olduğu şüpheıJzdir, Bıı remi. bir 
J'eDllik olmak üzere, percin çivlsb 
olarak elektrikle kaşaak wtllilJ'lc ,.a .. 
ıulmıştır. 

/nllili:ıı/er 

İnı:il.bıler tarafından muharebeye 
ti~ kruvıı,zör girmı,,llr. Bunların en 
bii)'üğü Ekselerdlr. 1929-31 senele
riude yapliwıt olan ba gemJ, ağ'ı.r 

kntV;lZÜrler nnılındandır. 8.390 ton

luktur, 6 iane 29,3 lök aftr lop, 4 ta
ne 10..2 lik hava defi topu, 4 tane 4.7 
l1k kö('ük top, 6 tane 533 lük kovan 
taşır. Süratl S0.000 beJ'&"lr kovveti7le 
3Z ~IIdir. Zırhları, ağır, hatta vnsat 
td\'rJara. dı.yaoa.<"sk kalınlıkta de-ğll
dlr. 

Acbllles (AşU) krnva7.örü l932-i4 
senelerlDdc ya111lmış olup 'f.030 t.ou
dur. İ.uc-iUz dominyonlarıııdan Yenl 
Zela.nda filosuna mensuıı h~fif bir 
kruvazördür. Str.lU 72.000 beyıir lnlv
vetiyle 32.G mildir. 8 tane 1S2 Uk va
sat lop, 4 tane 10,2 ilk hava defi lo
pu, 4 tane 4'7 lik küçiik top ve 8 ko
van taşır. 

Kuooetl,ırin mukay ae•i 
-~~~~~--~~--~~ 

Kı.-vvetlcri bu.!~sa eden;ek şu Deli
ceye varlrıı: 

Top: AJmıw ı!ı 6 ı.a.ııc %8!,) Hk .loiu
lopuna mukabil, tnı:Uizleriıı 6 Wıe 
203 tü;.;. daha ki.lç11k. ai-ır tupu var
dır. Almanın S t.an.e lGO Hk. va&ai to
puı'" mui<aM İrr.Ui:ılerlıı 16 1-•uc 152 j 
lik \•asat t.oı~u varclır. Dli'er kLl\\iik · 
lo{l)a.rın uzak. mt!.ia.ledfıı )'a.tala.n mu
bııtrebelcrde i'hemmi,yrtl yoktur: 

Zırh: AJw:ı.n, İng~islerin üçillul.eıı 
de b..."t.öndür. 

Siir.t.t: Almanın 26 ve r.tlebl Jhti
ına.l, bir ikJ mil. daha fazla ııiu'atiııe 

mukabil, İnıPIWerin 3t1 :2 buçuk 
mil sür~uerl vardır. 

Demek ki İn.ı:Hlz.lcr yalJus lriiraiçe 

üstündürler, 1.op ve zll'lı Uakmundan 
AJm:ın faiktir. Filvaki yE.Di Alman 
ıso H.klertnin so.eoo metre mendil 
va.rdtr ve ingtUılerln ne 208 tükleri,, 
ne de 15% ilkleri ba mesafeye ateş 

edenıezler. Şu halde, Alman, İn~'.1-
ler süraUerlnl arttırı~ kendi loplım

nın müessir men;ıülne ıi.rinuye ka
dar, o.Q.]arı raha~ dOvebilrnlştir kl 
bu çok muhhn bir Ü:'itünl.ııktür. Son
ra, Alman aiır toplan, ı.ırhlan zayıf 

İngiliz kruvnzörlerlul perıtan ve hat
la bforhava edecek kadrettcdlrler. İn
vardır Ye İıı&-ill.llerln ne 203 liıklerl, 
.4lman zırhlısı ii2:trinde mün!lr ya
ra.laf' aoa,bOlrler. 

Bu m1lllayeseye cOre, Alman urh
lısı. ffl sevk t•e Jdare edilse ve bll
h:ıssa tam isabeUer temtu etse1dJ. 
İnglliz kruvazörlerbıl birer birer hak· 
lıyabillrdl. Bunu yapamaml!jlır. Dot
nı bir tabiye Ue evvela. İn•"ilb ce
m:ıerin.lD en k\lvvetlisJ olan Eluietfori 
ateş altına aımı,, ODU J&Hlamıt; , ... 

lı.at kendisi de afır yaralar alııuştu. 
Bunun üzerine kar:ın f.rara labvll 

elmiş; köpük İnıilzl kruvaıörlerl, 
bürii.k bir cesaretle cep zırhhsm.1. ta
kibe haş1am19tardır. Bu takip bluha ... 

rebeslııde ;raralı Ekseler ;rol kesml:re 
mecbur olınq, öt.eki ıki kruva'lör, 15! 
ilk lopJarUe ~so ilk loplsrınm yalıwı 

bir tan..ı sukut elmlş olan Almana 
.büeumdan 1"eri kalmam•t'•rdır. Cep 
llr-hhB&, 00k afır hasara uj"r&.nuf Vtı 

, beJki de mabrukatsız kalmış olaca.k 
ki bilaral M-0ıı!evldeo llnıaıtıııa tap. 
ml'!tır. Böylece İııı:Ulaler, daha zayıf 
ohn:ı.larma. rafmeıı, daha iyi harp 

elmi>,ler, ve daha ~ok isabet temin 
etmişler. şiddetle taarruz el!lk•eri i

tin muvaffak olmwılardır. 

Alman loll<'Uları, bn defıı, lopl&n

ıun daha iyi ve daha UEUD menzilli 

olmasına . rafm_e.n, Skacermk mulıa

'rebcsindekl mavaffakiyeU cöskre
mem.i.şlerdir. 1916 mayısının sonun-

Çemberlayn 
cephede ga-.. Mevsimin Fransız Süper Filmi ,,.,.. 

=~~~.:.: ::...;:::: 1 AŞK RESMİ GEÇİDİ 
Londra, 15 (A.A) - B. Çember- Baş rollerde: bn hafla isimleri h•rkesin aıiWlcla dol-n 

ıayn Av~ kamaraıımııa Y•P~• be- 1 Sinıone ~imon - Jeanıne Darcey ve 
yıınatta lııa:llb OM1lSllDDD eylill, ~ 1 <"' 
rlnlev•.ı ve ı-m.1saııı 1.71arıııc1a noıı ~orınnı Luchaıre 
ölü veı'dlthıl bıidinnlşttr. 1914 yılı- J A k 3 'ht• 
mn atu .. ıos, eyliil ve teşrnlevvellnde ş . , , 1 1 r as . . 
ölenl•rln adedi ıı.seo ı.ıi. S u·· M E R 

Lond>a, ıs <A.A.ı - Dün ırece Frl- Bugün Sinemasında 
se ve HelKoJand üssü fu:erinde İngi
liı: ve Alman tayyareleri &l'Ulftda blr 
:muharebe. vuku bulmuştur. 

Kap, 15 (A.A.) - %900 lonluk Al
man Leonhanl& vapuru bir İngiliz 
lıarıı ıemlsl tarafından yalı.alaııırken 

kendi kendini batınmşlır, 
Londra, 15 ( A.A.) - 739'7 tonluk, 

İııgUlz bandıralı San Albelea petrol 
•emfst İngiltereubı cenubu garbi sa .. 
bili açıklarında lorııUlenmlşttr. 

--<>-----

Göreceiirıiz eu cö.zel ve- en ca ıılı ve AareketU filimdlr.. Atkm. p.-
7ır.nı b-ı.yr.-t filmi.- Büifuı :üz ellikle:rin filmi .•. Bütün sevişmelere 

ithal edl len filin., 
İlaveten EKLEK JURNAi, en son dünya ve ba .. bavadlllerl. 
Bugün saat l ve 2.30 da teııd l&tıı ına.Uuelet' .. 

cu günü vukua .relen bu muhıı:·ebe
de, Alınan U>pçnsu, mükemmel tam 
isabetlerle kocaman İngUiz muhare
be kruvaz.örlerinl üst ü.ıı;;te berban 
etmişti. 1914 son bsbarmda, ırene 

böyle Cenubi Amerika sW.2.rında vu-
kua gelen Koronel muhattbesinde, 
bugiinkü Alınan g-emi.siue U.1ınlnl ver-
miş olan .-\.lman '\mi:-al Graf von 
SJJCe'nin iki zırhh kru,."&zöni, İug-lUz 

Amirali Gradok.'un kumandasında.ki 

ıki İn!{ilh. zırhlı kru,.ıl:ıörünü ba.tll'
mtŞl.ı.:·dı. Bu zırhlı kruva;ı;Oı·Jer, aa
cak İn,iliı muharebt" kruv.!.zÖrlerl 
t&rafındao Falk1ond ad;.ılarıo apıkla
rında ba.stuılar.ıtk bah_rıJmışb.r ve 
Amiral Grar von Rpee de o muhar ... 
bede ölmüş<ü. 

Bu hı.rbin ilk deniı Jnuba:rebesl 
hiç. de Almanların Jeldne olmıım1t
tır, Ce-p ıırhhsının topçularl, Büyük 
Hat"ptekt a.rka~anrun kudretin! 
ıöstercmeml!}lerdir. Buna muk.a.bll,. 
~iliz denizcileri. ctint ve cesaret., 
ta.arru!: fikri. n~:ıncılı.k, bıat ve se
~t. nıaenvra. kabtUyetl bakmıwdan 
Alm•ntara bü7ük üstünlttk ,-öster .. 
ıni.~l("r !ir. Üstün bfr dÜ$DUUı k~ısm. .. 
da &sla nltnamıtlar, kendilerJnill 
ka.çması icap ederken bllikis hasım
larım kaoll'llUŞ!ardır, Alman &'•misi· 
ni.ıı 88 yaralı ,-e 36 ölü vermesi v• 
bir taretinin tamamtyle tahrip edll 
mı,, olması. İnı'Ulz topçusunun. bU 
hassa muha.rıebenin en ai'tr yiikilnf 
1ükleıımlş ol&n Ekseter afır kruvo 
ıörü topçusunnn yüksek kıymetine 

delildir. Bu klu mücadele, İnsiUı.Ie
rin manen ve talim ve terbiye ttlba-
riyle çok öslön olduklarını, Almao
ı.m ise 1914-18 harbindeki Alman 
deniK-Ueri olm&!lıklarmı. cö~tcrmMI 

ltibarl.vle miihlmdlr. 
ABİDİN DA VElt 

• 
ihtikara karşı 

Tedbir 
(Baş larafı l. inci saylt.da) 

kadan ma.l getirilmesini temin 
için Ticaret Vekfile:ine ımüraea
ai,a, karar veı:ınişlerdir, Tüccax
IaT Merkez Bankasının akredi
tif açmasını istiyeeeklerdir, 

Böylelikle yakında Amerika
dan mal getirmek mümkün ola
cak ve piyasada deri b.uhr.am 
kalmıyacaktrr, 

TENEKE BUHRANI 
Teneke buhranı şiddetlenmek

tedir. Bazı konserve fahrikaJ.an 
teneke kutu bulamamak yüzün
den imalatlarını durdurmağa 
mecbur kalmışlardır, 

Gıda .ıruı.ddelerindeki fiat yük-
8elişlect :ı-rtımaktadu·. Urfa yağ
lanııın kilosu 130 kur~ geç • 
miştir. Pirinç fiatlaı-ı 38 kumışa 
kadar çıkmıştır, 
Diğer gı.da maddeleri de ayni 

vaziyettedir. 
İngiltere ve Amerikadwı de

mir ve inı>aat malzemeleri getir
mek için yeni tedbirler al.ınıncy
tır. Bu maddeler üz10rinde iki 
meınl~kete sipa.rişi.er verecek 
tüccarlara Merkez Bankası ak -
reditif a.;acakhr, Harp ha.lınde o
lan fogiltereye hiçbir banka ak
reditif açmadığından bu haber 
piyasada büyük memnuniyet u· 
yandırnııştır, 

ÇUVAL İHTİKARI 
Çuval ihtikan da alıp yürü -

nıüı;tür. 4Q kuruştan doksan ku 
ruşa çJ<an çuvallar son günler
de 120 ye iırlaını.ştır, Birçok tül 
carlar ellerindeki mal.lar:ı sak 
kuııışlardu. 

KANUNUN ÇIKMASl 
BEKLENİYOR 

İhtikarlıı. ı,iddetli mücadele -
lere lıru,;laııma.k üzere bütün vi
layetierde hazırlıklar yapılmak
tadır, 

Men'i ihtikar kanunu meclis
ten çık.ar. çıkmaz her tarafta bu 
yolda teşkili tlar kurulacaktır. 



Bugünkü maç 
Yugoslavlar Galata
sarayla karşılrşıyor 

Tefrika : 102 

Boğaziçi sahiTieri, partilerin kanlı 
mücadelelerine sahne oluyordu 

• Buriın l'nıostavlar şe.hrimb:in en 
kU.V\'etli ekiplerinden Gala1asaray ile 
tJô.rdtincU: ma('J•rını Takttio1 st4dmda 
saat lf.30 da yapa.caklardır, Pera 
ılbi kovveUt bfr ekibi fa..rk.b bir ne
tiee ile mafhip eden YuosJav kuv· 
\ftU aı;;la ihmal ve inkar edflnltmtU
tllr. 

öuriyeden g~ti.. 
Anadoluya girdi .. 
Şehirler birer birer Bağdat 

askeıılerinin önünde sukut edi
yoı11;ar ve... Bizanslılar kaçıyor
lardı. 

Harunuu donanması da <liğeı· 
t..ıra.ftan Akdenize açılmış, K>b
rıs adasuıı 2ıiptederek Bizans 
filosu Amirali Tcokilos'u esir 
alm~t;, 

Harp vaziyeti Harun ordusu 
•<:.ın çok müsaitti. 

Hele Bizanslıa hüküm süren 
ıhtilil, İstanbulun muhekkak 
surette zaptedilecelti kanaatini 
Harunurreşide vermişti. 

Bttaııs imparatoru olan (KO&
tantin) in anası (İren), oğlunu 
tahttan indinni.ıı, yerine kendi 
çıkmıştı . .Bu yetmiyomı~ gibi 
öz evladının gözlerini de çıkart
mı.ştı. 

Bu hAdiseleı: Bizans halkını i
ki partiye ayırdı. 
Boğ&ZM;i sahilleri, ana ve o

ğul partilerinin kanlı mücade
lelerine ııahne oluyordu. (1) 
İstanbulda herkes saray etra

fına toplanmış, saıwy eııtrikal•
n ile biriıbirini kı.rarken Arap 
orduawıun şehre girmesi çok 
kolay olacaktı. 

Bunu göz önünde tutan Hao
runurreşit ordusuna bir an ev
vel Bizans eline varması için sı
kı emirler verdi. 

Fakat tali bu ı;efer Harunur
reı;ide yardım etmedi 
Ernıenistan vilayetlerinde çı

kım geniş bir isyan hareketi ü
zerine .kuvvetini arkadan vura
eak bu tehlike üstüne gitmeyi 
tercih etti. Ve .. Bizans seferinin 
lıam zaieri arifesinde geri dön
dü. 

Görülüyor ki, Emıenistan. is
yan. olmasaydı İstanbul daha o 
zaman ve bilii mukavemet zap
tedilecekti. 

1Iarunıırre;it, o kadar büyük 
emellerle bağllandıjtı Bizans se
ferini başarmaktan bıı suretle 
m.ıhrum kalınca mü!EeSSir ol
du. Yüksek emeli, Bizans yo
lundan Avrupayfl ııeçmek ve er 
ralarda da şöhretini yaymak 
aıı:zusu bir Ermenistıı.ı:ı isyanı 
yüzünden geri kalıyordu. 

• 
Harun, bızzat gidip göreme -

di"i ve kendini tanıtamadığı bu 
garp diyarına kendi şöhretini 
göndermek istedi. 
Duymuştu: Avnçıada, (Şarl

man) isminde, kendi giıbi mu
azıaan ve muh~ bir salta
nat hay&tı süren bir hükümdar 
varnuş ... Hı.ristiy<?n olan bu hü
kümdar milyonlarca tebaaya sar 
hip imiş .. Hemen hemen bütün 
Avrupa bu adamın elinde oyun
cak imiş .. Tıpkı bütün Arabis
tan, bütün Ermenistan, bütün 
İran Hıa.rwıurreşidin elinde o
yuncak oldu~u ·gibi.. 

Bunu Harunurreı;ide haber 
veren klmseler ona: 

- Sen nasıl şarkın -Oir güneşi 
isen Şa.Tlman da gRl'bm öylece 
bir güneşidir .. 
Demişlerdi Bu sözler ilk ön

ce Harunurresidin gururuna do
kundu. :S:endi kendine: 

- Ah.. Bu Şarlman dedikle
ri adam Asya topralıılannda ol
saydı o zaman yer yüzünde iki 
mi yok.sa bir mi güneş olduğu 
b('Jli olurdu .. 

Diye mınldandı. Fakat Avru
pa Asyayı;. ne kadar uzak ise 
Şar.hnar. da Harunun e;idc ve 
Bağdada o kadaT uzakt1> idı. 

Bu frenk hükümdarı il~ doğ
rudan doğruya bir harbe giriş
mek .imkanını bulamıyan Haru
nurreşit bu sefer onunla hüsnü 
münasebete girişmek arzusunu 
izhar etti 

İ~te, cihan tarihlericin yaz
dıkları me<hur Ha~ınurr1>.it -
Şarlman rnüna.sebrtle. i bu mak
sat a meydana ıı;eldi. 

Ve her iki taraf da biribirle
J'ine elçiler, heyefler gönder
mek suretiyle yekdiğerin dosta
ne remileler izhar et tiler. Han:
nurreı;idin Sarlınana Anıp Ear.
atkiırlar~ tarafından yapıbnıı; 
bir çalar saat göndermesi o za
man bütün Avrupada takdirler 
topladı. 

Bermekilerden bahsetmiştik. 
Bütün Arabistan içinde, Haru

nürreşidin llfiifuzundaıı daha bas
.km ve hemen hemen onun kadar 
zengin olan bu ailenin reisi de Ha
Harunun ihtiyar lalas• ve veziri 
Yahya Bermeld idi. 

Yahyanm dört oğlu vardı. 
Bunlar, Fadl, Cafer, Mıısa ve 

Muhammed ... 
[Arkası var] 

Lnc.rjik ve o nisbttte slir'atli o:vun

cularmda.n mut.e~llk;! baıuna.n l:u ... 

•o"Ja\'l•r karşısındıl GaJalaq.rayın 

mu\·affak oJa.bilme~i i('in c;olc: çahş

maiı loitımdır. llul'ünkü ma('ı fe
dtra~yonun tayin eUiii hakemlerden 
Tarık Örrren(in ldaı·e tdPrektlr. 

'i·uı::m.Ja \·lar •ann da Ft"ntrbahrP 
ile son ma.t;luını YJ\J);.l;('aklar \'f ak
pn.l da. Bel&ra.da d0n~ftk1crdir, 

Ankara Radyosu 
DALGA UZUNLU~ll -

.A.Q. 18,'7 m. 15195 Kes. H &w. 
AJ'. 31,7t m. 9415 Kes. H Kw. 

1'31 m. 111 K<& 121 Kw • 

16 Birincikanun 
Cumartesi 

ı; ... ı 1S.3t Prosram ve memlellel 
aaı ~an. 13.35 Ajans ve meteoro
loji balıerlerl. Is.it Türk miWil Ça
JanJuı Ruşen ilam, lte!)&t Erer, İıı.-

(l) Bhaımn bw devri taribln co1' ııeltin Öllle, Cevdet Kozan. Obyan 
pyıını ıllllllat bir faalını teşlıll eder. Miiııeyyen ~ar. 1 - Sel. Pınar -
Başlı lıaflll& lılr mevzu olan ıııı dev- aım prlkı: ( Yalıın benim ol). 2 • 
rl ayn<a :rar.acaiun. K.Ş. . Lemi • &ası prlıı: (Yok mu cana a-

l •m!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!i!!!!!!!!!!!!!t 1 ..... hiç tıırdlıı). 3 • Arif bey - l\la-

Erzurumda hur şarkı: (Seninle dunnak derdlnak 
eyler beııl). f • Sel. Pınar • Karcl-

kumbara Saat 
tar prkı: (Sana. ıônül verdim). 5 -
iuelllD Ökte: Tanbur !aksimi. 6 -
Halil Wrküsil: (İkide tnrnam); (Ke
lik saçın kumraldır); (llleşeli meııe-

Enurum, (İKDAl\l luhablrlnden, 
- Tıirkl:re t, banka ı fehrlmiWı 
müstesna. bir mevkll olan Hüküm.et 
caddesinde Bel•dlye ıblrulııln ö
nündeki meydana bir knmbara .. sa
at koydurmu!'>tur. Bu kıymetli mllll 
müesıtt-semlzln bu harekeli ile hem 
tehri ~in ebni,, hem de l\lilli ıa
aarrur harlleUni menıle-ketıe canlan
dıran '\"e yerı~Urcn hamlelerine bit 
yenl:dnt daha. Uive eylemJtı;tfr. 

11); (İki k&l'Jlaz bir kollui;a sıiar mı). 
l'-10 Müzik (RlyaseUcumhnr ban
dosu • Şd: ihsan Künçer). 1 - llleh
met Ali: İmılr marşı. 2 - Charles 
Ancllffe: Çtıan seruadı.. 3 - Berlloz: 
lloma karnavalı uvtrtörü, t. - M. de 
Falla: Slhlrlıa• aşk bale inden illi 
parca. 5 - B. Korsalıoff: Anlar <tl
ctincli kJum). U.15/15.30 '.\liWk (Cu-1 
baııcl. - Pi.) 18.00 Pro(l'am. 18.05 
Memleket saat ayan. Ajans 11e me· 

teorolojl haberleri. 18.25 Müıll< 

(Badyo cu orlleslnsı), 19.00 Türk 
mtbltt. Çalanlar: Kemal Nlyad Sey
hun, Vecihe, Reşat Ertr, İuetUıı 
Z0.00 Konu;pıı& (Onuncu Ta.satruf ve 
yeril mallar hafUısı mtinasebeUylc 
JJla~al ekonomi ve aritırma kurumu 
namJ.Da Gilmrök ''e İnhisarlar 11eklll 
Raif Karadeniz tardından). 20.15 
Türk mhılil: Kanı;ık program. 21.00 
Mü•lk (Kü~ölı orkestra - Şet: Necip 
&kın), 1 - Jose Padouk: l\laear şar
lı:ılan ınerlne paratraz. 2 • .Job. Slra
uss: Arlbl bayab (Vals). 3-Bans Ma
ln.ıcr: Bahçe hplBIDdaıı serenad. t • 
Tshllillovslıy: Vals, No. 5, 5 - Bano 
Löhr: Temııo - Temııo ( Galop). 6-
Mlcbell: İkinci küçük sult. 7 - Drlıo: 
Esmeralda bale! ınıltl, No. 1 22.00 
Memleke-t saat ayan, Ajans haberle· 
ri, Ziraat haberleri. 22.lG Konuşma. 
Ecnebi dlllerde) (Yalııız klS3. dalga 
poslulyle). 22.15 Müılk (Melodiler 
• Pi.) 22.30 Müıılk (C'aıband - Pi.) 
%3.Z5/23.30 Yannti prop-:lm, ve Jı:a ... 
panı..;. 

İstanbul P. · T. T. Müdürlüğünden: 
İ.;tanbul Po~t.·han~- bahçe~ ·dclti ben;·in •anltlan üstnne yaptırılacak 

demir sundurma inşaı.ı işi pazarlığa konulnıuş.tur. 

Pazarlık 27/12/939 çaı~mba ,:ıat 15,30 da B. J'c,"tahane bır.ası blrinci 
katta P. T. T. htü<lürlüiü oda~ında ıopıanae•k 1JüdürJük: Alım &hm Ko
misyonunda )·apıla('a.ktır. 

Kf'şi! bed-Jli c389:t Jira 472:) kuruş, mın;~ık:;.ı.at tcınınat ... 30> l~radır, Istek
lill;!r:İn olbaptııki k~it ve şartnamesini göı-ırıek \'e mu·.ıakhat teminatlarını 

yutırmnk liı.rre ç;.1h~nıa günterindc mezkı·r l\1lidtlr1ük idarl kalem Jc;,.·a
r.ını kıEmınrı, pa~rlık gün ve Raatinde de buna b('nzı:r is yaptıkl;:rın:ı dair 
paz;.1rhk ııUııi.ındt>n rn az 8 gün evvel JdaıL·lerin<len aJtıcaklaıı \:t'fdkolara is
tiııaden t~t&nbul V'iliıy.-:tinrlC'n nlınmış ehliyet \'(':;ikası ve muvakkat te-
minat n1ahbuLılt! biıliktc kom!syona n1üncaatları. (1014~) 

J.IAZRETJ 

UHAMME 
müc.ılıitlerinı üç kısma ayıra
rak bir kısmını ihtiyat olmak ü
zere karargahta alakoyup, di
ğc: ik! kısmı sipcrkrc yerleş
tirdi. 

Bu sı;:.erlcr, Hendekten çıka
rılan to12raklard.an vücuda geti
rilmişti. Ve, kırk elli sene ev
veline kadar bütün medeni dev
letlerin kabul et.m~ olduld:ın 
toprak istihkamlara tomamt)'lC 
mü,abihti. 

Yazan: Ziya Şakir 
Bunun üzerine, ehlı ıslam 

ıle mütlcfik olan i>u Mu -
sevilerden de bir hayli k.mscler 
JlPlmişler _ Hafriyat ameli) atına 
i<tirak etmi !erdi. ve bu hare -
k ;!crilC' de, gerek Resulü Ek-
1·cıniıı ve gerek müolümanJann 
ho·nutluklarını celbeylemişler -
di. . RisaletmaJp Efendimizin 
maksaUları, (din ı:;ıyrcti) ile 
(Vatan ınmhabbeli) ni irleştir

mt k. Ve bu iki büyük duygu -
yu, bcrabc:ce yürütmekti. 
Eğer münaafıklar araya gir -

mc n olsakınlı, hiç şüphesiz ki 
Resulu Ekremin bu mühim ve 
sıyasi maksatları tamamile hu
sule gelecekti. Fakat, - sırası gel
di~ı zaman arzedeceğimiz veç
hilc • münafıkkınn arayı. gir -

Tefrika : 105 
.rncsi, bu hayırlı va;iyeti altüst 
ettı. 

B.ı'ı rıvayetftere nazaran yir
mi ve bazı rivayctk>rc nazaran 
da virmi yedi gün süren geceli 
gündüz' ü ı.calı.şmadan so-ra, 
kazma ameliyatı iknıal edilmiş
ti. Ve Medine kale>' in önünde
ki rnhrad:a, kıı k ar'ın gcni~li
ğincle ve on arşın dt•rinliğinde 
bir hendek vücuclı 11elnıisti. 

Hendegin bir ucu, kalen n hı
saı•larına dayanıyordu. Di,-,er u
cu da. kalenin arkasındaki (Se
li' dağı) na kadar Üzarnyordu. 

Resul Ekrem, burada da asker
ilik dehasını ~österdi. Dağın e
teğinde bulunan haklın bir nok-
11ayı karal'giih ittihaz etti. (3 
bin) mevcuttan ibaret olan 

Resulü Ekrem, askerinin ta
biycsinc de çok ehemmiyet 
verdi. Müdafaa hattını muhte
lü k'~unlara ayıraraıt, her lu
sıma birer kumandan nasp et
ti. Ke .. disi her zaman olduğu 
Pıb., (Ba lrnmandan) Jık mev
kime geçt 

H<"ndek hattının şimal kısmın
da bir ııokta vardı ki, burası t.a
mamilc kayalık olduğu i~in ka-
fi dcrl'Cede derin kaz:lama>nış
tı. Düsm.'.ln kuvvetlcrinın bura
dan zorlıyarak müstahkem mev- 1 
kie girn*>l&inin ihtimali var
dı. Resulü Ekrem, bu mevkiin 
müdafaasını da üzerine aldı. 
Dü~man ordusunun piştarlan 

--~---;,-----------~ 

BAŞ, DİŞ, 
NEZLE, GRiP, 
ROMATiZMA 

NEVRALJi 
KIRIKLIK 

-

ve bütün ağrılarını derhal geçirir. 
Lü..-umunda günde 3 kate alın:ıbllir. -- - -

Düzce inhisarlar Müdürlüğünden: 
1 - Düzce İnhisarlar yaprak tüttin bakım anba.rlarında •5642:t llra 

.aı~ lluru.'j k~lf betf,.11 olan tamirat 10/12/939 ıariblnd~n Ulbarrn on ~ 
ıWı müddetle a.<·ık ek&ilhuf"yc konulmuştur. 

2 - İh:ılc 25/12.'939 tarihine U-sa:hif ('dc·n pa;oJ.rk!-.i rwıo ... aat 14- de 
Diizce iııbl4;arlar müdürlüğü otla'!iwda oıÜlf't.("f:kll komi~.~·unda. y,1.pılata.ktır. 

3 - Lksiltnır:1e rln.·rck btelr.IUerin yüt:df" 7.5 teminat alan «423• Ur& 

•21• kuruşu İnbisarliilr vezueslı1e yilhrap m~klıo.ı alm.J.an lizundır. 
4 - ŞartnameJ"l rörmek \'C lslC!:diklrri laab:ııh almak \iure istekliler ber 

&ün adı Cet~n İ.nhisarloır mlidürlüiüne müra<·aaı edrbillrlt'r. C 102.42) 

·------------
DAVET 

lstantiuJ Vakıflar BaşmUdUrlügünden : 
Vakıflar Umum Müclüı·lüğü Evrak Dosya mQmuru S;,dık Bar Kın 

hakkındaki rapor müdd"ti hilam bulduğu halde Gureba Hastaha
nesi ~aporunda ~österilen lüzum. ve<;h~e tekrar hastahaneye ıığra
madıgı anlaşıld:gmdan ve heyetı sıhhıyece muayenesinin icra.>ını 
tebliğ için ikametgahında da bulunmadığından mı;mcileylıin beş 

gün zarfında id=ize müracaat etmesi aksi takdırd<' hakkında 
muaımelei Jazimenin tatbik olunacağı Vakıilar Umum Müdürlü-

ğünün iş'arına atfen tebliğ makamında ilan olunur. (104.14) 

ISTANBUL BELEDi YESi N DEN 
Şehrin muhtelif yerl~rine konulacak t7 adet brynelmllel 1.ı;.aTet Je\·ha

lannın lmil ve lalllı.I açık ekslllmc7e konulmu -tur. Tahmin bedeli 1644 llia 
ve ilk teminat 123 lira 30 kuruştur. İbate 18/12/939 pazartesi ıünıi saat H te 
Daimi Eucüm~nde yapılacaktır. Şartname Eabıt ve moamelılt mildürlüiö. 
kaleminde &örülebltlr. Taliplerin 939 yılına. alt Tll'aret OdHJ '1esllla..ııı.ı ve 

ihaleden 8 ıün evvel fen i->lerl müdürJi\fünP müracatla alacaklan fewıi eh
liyet vesikaları ve ilk teminat makbuz veya mektuplariyle ihale S"i.ınü muaJ"· 
J'e.D aaatta daimi rtu."Üml!llde bulunma1ıırt. (10006) 

Her çeşit 

1 r 
Toptan ve Perakende 

Yeni Postane karşısı 
KIZILAYHAN 

Fatih Tapu Sicil 
Muhafızlığından : 

Karagürnrükte Nuretti~1 Sekban Kara. Ali soknl>ında 12 kapı 
No. lu Sekban Kara Ali Turbe arsasının S<.'nc".siz tasarrufa1a kıya
sen vakfı namına tescili istanbul Vakıflar Baı;mtidürlüğii tara(ın
dan istenilmekte olduifundan bu gayri m<.'nkulden tasarruf iddia
sında bulunanların vesaiki tasan'l!fiyeleriyle birlikte 26/12/1939 

salı günü s"<lt 10 da mahallinde yapılacak tahkikt: ~.ı-sınd"' Lqıu 
sicil memuruna veya o .glinc kadar Muhafızlığa rnfıracaatları lüzu
mu ilan olunur. (10413) 

göründügü zaman, bütıin h~z1r
lıklar ikmal edilmi..!j .. ve müda
faa kuvvctkri tamami!c )'crieri
ne yerleşrniş'd... Müslümanlarla 
müttefik olan (Beni K:ıriza) ka
bilesinin Musevileri de kendi ka
lelerine çekilmişlerdi. Bu kale 
(Medineı ye uzak olmayıp, mü
dafaa siperlerinden itib.ıren bir 
kaç mil mesaicde idi. 
Şark ve cenup istikametlerin

den gelen dü~ınan kuvvetleri, 
çok ihtiyatla yürüyüşleriııe de
vam ediyorlardı. Çünkü, hem 
Kurcy:;.liler ve hem de onlarla it
tüak eden Yahudiler (Beni Ka
riza) nın, müshimanlarla dost ve 
mü•tdik olduklarını biliyorlar .. 
Bu iki kuvvetin arasına girerek 
bir pusuya düşmek tehlikesin
den ı·ekiniyorlard .. 
Müşterek düşman kuvvetle -

rinin B~umandan• olan (Ebu 
Süfyan) ın karargahında (Beni ı 
Kariza) !ıları kandırmak ve mils
lümanlardan ayırmak için bil -
yük bir faaliyet hüküm suru -
yor, gerek Ebu Süfyan ve gerek 
ıJi,!ier Yahudi ııüesası tarafından 
onların kaleleriıie mektuplar ve 

adamlar gönderilıyordu. Fakat 
bunlar, Beni Kariza· kalesine ka
bul ediliyorlar, lıiçibir iş s;ire -
me<Jen avdet ediyorlardı. 

Nilıayet, Kureyş rüesa;;ından 
(Hay bin Ahtap) bu vazifeyi 
bizzat deruhte etti. Yanına, iki 
köle alarak yalnrz başına, Beni 
Kariza kalesine gitti. 

Hay, kaleve kabul Edilmedi. 
Hatta, kabile reisi (Kiiap bin E
set), iğfal olun:ınaktıan kor~ ' 
rak ona görünmek istemedi. Fa
kat Hay, kale k&pısın Ö.!l'Ünde, 
atının dizg.tnlmnin üzerir.ac 
yükselerek: 

- Ya, Kaap, ben sana bir mi
safir sıfativ le ,gelmiştim. Bir 
mi<afiri kapıdan çevirmek, se
nin gibi bir adama yakıı;ır mı?. 

Diye seslendi. 
Adet ve an'aneye ~re, Ara

bistan muhitinde bir misafiri 
kapıdan çevirmek mümkün de
ğildi. Hatta aralarında kan da
vası olanlaı- blle, misafirl>erine 
daima hürmet ve hüsnü kabul 
gösterirlerdı. Buna bınaeıı (Ka
ap) derhal kale kapılar.ını aı;:tı
rıp (Hay) ı içeri alma.k ve evln-

Herkesin üzerinde ittikak ettiği bir hakikat 
Sabah, Öğle, Akl}Bm her yemekten soııra giinde 3 defa 

K~~~~l~ak RADYOLIN 

Dişlerinizi terteıniz, bembt--yaz ve supsağ]am Japar. 1·lruıinci-

as.ır kin1yasınuı htrrikalarından biridir denebilir. Kokusu giiz<'l, 
;~>-·•eti ho•h mikroplara karşı_ te5iri yiizdc ytiıdiir. 

Kulhı11a~.hır di~lcrini - en ucuz ~cıaitlc sıgort;. .. cltırmis sayılıriar. 

Sabah, ögle, akşam, her yemekten sonra 
günde 3 de'a dişlerinizi fırçalayınız. 

----------------·---
Gayri Menkul Satış İlanı 

istanbuı t.ınnıyet SandığJ Direktörlüğünden 
:Sa.dil c ve • !:1.Lı.ıffr.r '\·e Xurb·e vr .1111ietb1 1G'?22 hesap :0-.(1. sile Sa.nUı ı

mıuJin aldu• ('!"!tıO) liraya kaflı birıu dtrtctUc 1potek edip vadı:sinde bor 
cunu ,.l'mıtdiiindt·n h:ıkkıııda ;vaplla.n ta.kip üıu·rınc 32C:! No.h kanunun 4tt 
tı ınadde:ı;ıuin ınatu(u 4d ınfı madd "ine güre satıJnıası lcabeden Erenköyt;ıı

de (Gottf')n') s.:ıhı·tl~·ıLC'di& m;ıh. eslü Alib•y y~ni Rid\anraıı<a sokak el'iki 6. 6. ''"'· 
J"!Di 6. 8. kapı ~oJı kaydt•n iki clöno.m nı ·...ahasL olan bahrcU ah" p bir evin ta 
manıı birbu~uk ay müddetle açık artttmJ) ot konmu tur. ~.ttı-. tapn sicil kaydın.\ 
eöre yapJJuıak!.ı.dır. Artlırma;sa .(irrul:k iı;,ti en f~37) lıra. pey oık(Ml verecekti!', 
l\llfli bankll.l.11·ım1:1dan birinin teminat nı~ktubu d.ı kabUI olunur, Birikn1j'i 
butün \·er,cilerle heledl)·c re. imlrri ve vo:J.u[ itare~ı ve t.ıl--iz bcllell "e tell;llı)e 
rü~•umu borf,;luya aittir. Arttırma şartıı;,r.mesl ıo/JZ/939 ıarfhbtdcn ltlbar~n 
~Udk etn1ek istiyenh.·re SJ.n<hk llukok i~lcri sen:isiude ôlflk bulundnrula<'ak· 
hr. Tapu ~cll kaydı ve sair hizumhı i ... ahat 1a .,artnaın.-de ve takip du~\a• 
ııtıoda y:ırdır. ArtUcn1<1ya glnnlş olanlar, bunları tetkik Cd<'C(.'k '13.hlıı;-a 

çık:.ırıla.n gayrim<'nkul hA!.knıd•' ht'r 11eyi öğreumiş ad ,.e itibar ol11nur. )Jİ· 
riuei arttırma 3/2)940 Laribine müsadil <'Uma.rteı.;i Künü (':ağaloilunda kfth• 
Sıı.ndı"1nuıda. ~at 10 dan J'? re kadar :rapılac-aktır. !ttuv:ıkkat ihale yapılı.bil 
ı-oeai için ttklif edilt('rk bcdt•Jlıı tercihan ahnınası trabeden ı:a~ rimenkul nnıkt•I 
leflyetJle Sanc?ık alac;.1iı.nt tamanı~n ıeçnıi'j olm;ı"'ı ~:ırtbr. .-\ksl t.ü.dirdc ... on 
a.rHıranın tr.ıbbudü baki kalmal;; şar:lyJe 19/2/9.10 t.arHıint. ınü.toadil paıa.ı·
tesi cünli ayni mahalde ve a3·ni saatta -;ou arttırması yapıl.ıı-aktır. Bu arttır
ma.da gayrim('nkul en çok :ırthra.nın üs·tindt bınkılacakhr. 11.ıkJarı tapu ~ı
ctılerlylt: sabit olmıjan alil.ularlar ve irtif.ık hakkı sahiııh•L"inin bu hakları
nı ve husır-ıile f:ıi:ı ,.e ma1;arlfc dair idliala.ruu ilin tarlhintlfn itibaren )'irıni 
c-ün ic:inUe t"'l'akı mi.ısbiteleriylc berab("r dartll!llıe bUclirnıelcrl l:i.zundır. 
Ba surcUe hak1a.rını bildirmemi' oianiarla hakları tapu sicillrriJ)e sabit ol· 
1111yanlar S.'\t'· b~dtlinin n&llasmsı.udan b&TiO kahrlar. Dalıa. fart.la mal-Umat 
almak isÜy~ııluin 938/15'!7 dosya nwn:1.rasble Sandıiuuı~ huknk ~ltrl ~4·r· 
yisine mura~a.at etmf'lt'ri h.l·Lnmu iJ:in olunu. 

* DİKKAT 
Emul:rct Sand•i•~ S•ndıktan ahoan l'•'rimenkulu ipotfk r~tcrmek b,u .. 

,.eulere muhammltılerimi:rin kl"ymu1f olduC-u loymt>tbl yuzde 40 nı tttavü:t f't
mem .. k üzf:r(" ihalt' bt>dl"lınin yarı-.ınJ. k;,1d,1r b-Ort vt1'nl<'k • snrl·ti'.'·lt lloJ-ı, lık 

cöst.crrol'k.tedir. tl0-121) 

ııununl Mümesslll ve Nqri7at Dl· 
relı:iorü: A. Naci, &sıldılı Yer. 

Sem l'e)&r:lf Bıwmn1. 

-
de misafir etmek mecburiyetin! 
hissetti. 

Hay, o gece işı sükut ile ge
çi;tirdi. Maksadına dalı· (Ka
ab) a hl.7 bir şey söy le~i. 
Yalnız, gayet zeki ve dessas o
lan kölelerini halkın arasına 
saldır·arak, kale sakinlerini he
Jecana gciirlccek şekilde pro
paıgandal:ır icra ettirdi. Ve er
tesi ""bah da (Kaap) ile karşı
Iaşarak: 

- Ya, Kaap .. Çok büyük bir 
tehlike içindcsis. Otur da, senin
le konuşı:!ıll! .. 

Diye, bir mukaddeme yaptık
tan sonra, şüylece söze giristi. 

- Şu kar~ıdaki tepeleri görü
yor musun?. Onların arkastnda, 
t-..m oıo bin kişilik blr ordu var,. 
Bu ordunun bir kısmı, azimkiir 
Kumyşlilerden.. Diğer kısım 
da, senin kanından ve senin di
ninden olan Musevilerden mü
rekkep.. Bu on bin kişi, (Mu
hammed) aleyhinde ittiCak et
mi.ı;.. Gerek onu ve gerek müs
lümanlıi(ı ortadan kaldırmak i
çin <ıhdeylemiştir. 

[Arkası var] 

Bir kadın babasını ve 
ağabeysini arıyor 
Uukapanır.d;ı. lla<'ı l\.adırı ıııahJllt·· 

sinde Uııır Bt)' ('an ~ka~ınd:1. ıs 

uunuracla oturan Gal'i Antepli • Ui· 

le adında bir kadıu • fntarekf'I ~trı

smda işa'al ı..uvvetlerl t.olrafmdau aı .. 
hıııp göturül,.o baba'ı Kürt Jlalırl 

cavu1 ile ne olduğunu bilmedi.ti ;ı~a.

~ybl Dmlli. aramaktadır. O za.m1ı1.n

•anbtrl blrlnin yanınd.:ı f"Vl<i.thk olA

rıtk büyütülmU~ olan AdJle b:ıh~-.ı 

ve ağabe)'isinden nutwnaU ola.n1arın 

yukarıdaki adres.- blldirınelcrlnl rh·a 

etmektedir. 

.= 

İsi.anbo1 htnci in ..... Jrmurlu.tun

dan: 

Bir mUihse alt tuhoı.!i~1 e eşya...;ı a

çık ar1tınna. suretilt• \'C lf13.3 ldarf"· 

aln<e 19/12/939 ,;:>it ırönu saat 10 da 

Sultan -Hamamında. Jiaç:oplu hanındA. 

en üst katta. satılacaktır. o (Ün satı~ 

bltlrllemedlll takdirde ertesi 20/12/ 

939 çaf\:ınba &ünü a;yni saatte c;:atı .. 

ta devam edilecektir. 

istlyenlerin mahallinde hazar bu· 

lunmalan illa olunur. (!%681) 


