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KIZIL ORDU F.N OPRA 
Finlandiya ile Sovyetler arasında dün muharebe başladı 
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Türkiye ve harp 
Memlekelimfain, harbe iıtirak ihtimalleri bugün~ü 
rıaziyette, pek azalmııtır. Harp, bizden u:cah 
kaldık<;a, her •ahadaki ilerleme hamlelerimizi, 
a•la durdurmamalı, bilakis faaliyetimizi teksife 
11uile olmalıdır. 
Harp yıllarında, Türkiyenin inkişafına yeni bir 
hı:z vermek icin, Atatürk Tiırkiy•ainin o •ı•iz 

• 
baıarıcı kudreti/• t;alıımak lazımdır. 
~"""'""'"~"""'""""'"""==~""'""".:==o=:<"""""""""'~-=~-"=--~ 

Yazan: Abidin Daver 
Awupada, üç aydanberi. harp 

devem ediyor. Tiiııkiye, bu harbe 
gimıemiştir oonını>, muharip ta.
rafların birire, yani Ingiltere ve· 
Fransa ile bir ka>:şıbklı ymdım 
muahedesi imzalanın,tır. Bu mu
alıede taınıamile tedafüi bir itti
fak ~ahiyctindcdir ve hiçbir 
devlet., kaışı değildiT; yalmz. 
Akdeıııizde ve Balkanlarda suJhiı 
ihlal edecek bir te.~ebbüse karşı
dır. Türkiyenin va:z:iyeii gayet 
sarihtir: 

Türkiye, mütecaviz olarak bir 
h<lrbe girecek değildir. 

Türk.iye, kendisi, herhangi bir 
Uıcaviize uğradığı zaman, harp 
edecektir. 

Tiirltiye, mütiefiıkleri Akdeniz
de, bir tecavüz neticesinde harbe 
sürükleruliıkleri .takdirde harbe 
Ji:recektir. 

Türkiye, Romanya ile Yuna
nistan, bir taarruza uğradıklan 
ve İngiltere ile Fransa bu dev
letlere yanhnı için harp ettikleri 
takdirde, onlarla beraber harbe 
iştirak edecektir. 
· Türkiye, Ankara .Mwılıedesi 
elıkauunı . tatbik için Sovyet 
Rusyaya karşı harbe giımeğe 
mecbur değildir. 

Demek ki. Türloiyenin harbe 
girmesi için ya bizzat kendisinin 

, taarruza uğraması, yahut da müt
tefiklerinin veya bu müttefikle
rin garanti ettikleri Romanya ile 
Yuınınistaıııın taa;rnıza uğzama• 
lan şarttır; Türkiye, bu takdirde 
dah~ Sovye.t Rusya ile harp et
mek, mecburiyet ve taahhüdüne 
girmemiştir. ~ 

Türkiyenin vaziyeti bu kadar 
~=ib olunca, memleketimizin, 
harbe iştiraki ihtimalleri, bııgün-
1-'i vaziyette, pek aıalınıştır. Ak
denizde, İtalya, Alnıaııyanm ya• 
nında harbe girmek şöyle dur
sun, harbin Ballmnlara bulaşına
masına.ı;iddetle taraftar bir siya
set iakip etmektedir. 

Almanya, İngiltere ve Fransa 
ile nasıl başa çıkacağını düşünüp 
dururken harbi Balkaınlara sira
yet ettirmek ve iki biiyük hasmı 
günden güne kuvvetlenirke°'. ken
disini yeni maceralarla :ııaıflat
mcl< fikrinde olmasa gerektir. 
Böyle bir harekele İtalyanın da, 
Rusyaııın da razı olınıyacakları 
meydandadır. · 

Sovvet Rusya, Molotofun bazı 
niılıoş sö:rılerine rağmen, Tiirkiye 
ile dost geçinııncl<ten fayda göre
ceği muhakkak olan bir devlettir; 
kendi dostluğuna kıymet ve e
hemmiyet veren Türkiyeye ta
arruz ctınesinin n1iinası ve fay
dası yoktur. Bu devletin B~lkan
larda siyasi bir nüfıız ieını~. et
ınck istenıesine rağıııen, ınuscJ
li!lı bir müdahale niyetinde ol
d11ğ;n görünıniiyur. Kon1şu1nuz 
Bulgarisfan ise. Balkanlarda yal
nız hasına ınaccr· ara atılacak 
kudretİe değildir. Asyada ise, 
)·dmz, S:irlfıbad Paktı ile bağlan
dığ-unız cfo:;tiarunız var. 

Göriilüyor ki, bugünkü ahval 
ve şerait i~iııde, Türkiyenin har
be girmesini icap ettirecek bir 
vaziyet- yokiur, Pek saımiıni ve 
halisane bir surette sulha bağlı 
oldu!hunuz için temenni ederiz 
ki , Avnıpa harbi, bitineey~ ka
dar, bu vaziyet de\'a:ın etsın ve 
lıiz de, bu kanlı halleye k'llnşnıı
yalım. 

l 
' 

'fürkiyenin dosihık ve ittifak 
ınuahedelerile de muayyen olan 
siyasi vazjycti, Akdenizde, Bıal
kanlarda, Y :ı.kın Şarkta ve Kaıa
denizde sıdhun idaıncsi olduğu
na ve bug'.inkü beynelmilel alı
val ve şerait de buna müsait bu
hındu~uııa göre, Tiil"lilyc için, 
milli bir politika olarak kendi in
kişafuıa çalışmalııtaıı başka yapa
cak bir şey yoktu.r·. 

Harp, bizden uzak kıı.ldıkça, 
her sahadaki ilerleme hamleleri
mizi, asla durdurmamalı. bafilris 
faaliyetimizi ick.sife vesile olma
lıdır. İngiltere ve Fransa g~i iki 
biiyiik ve ~gin impaır.atorlulrla 
yaptığınıJZ ittifak ve iş birliği, 
Milli Miidafa:mnz için oltluğu ka
dar, mali, iktısadi \ 'C sınai hayatı
mızda da yeni inkişaflara hi1.111et 
etmelidir. Bu devletlerle aramız
daki dostluk, yalnız bugünfore 
ıniiohasır değil, en az, on beş se
nelik bir istikbal içindir. İngilte
re ile Fransa, Yakın Şarktaki 
dost ve müttefikleri Tiir.kiyenin 
gittikçe daha kuvvetli ollll"61llı, 
tabiatile, istiyeceklerdir. Bu iti
barla, bize her tiirlii yardımda 
bulıın111aları ~azımgel~ ve bur 
hınmayı taalıhilt etmişlerdir de ... 
Şu halde, Avrupa harbi yiizün

den dunnuş veya ağırla.,,nış fa
aliyeilerimize, artık, yeni bir can
lılıkıla dev8illl etmemiz lazımge
Jiyor. En müh1nı kısnu, Sümer
bank tarafından takdire layik bir 
gayretle başarılmış olan beş se
nelik sanayi pr-0graınmın kim
ya şubesi, makineleri gelmiş ol
duğu ha;lde, duroyor. Bu fabri
kaları azami siir'aile kurmalı ve 

(Arkası 5 inci ""l'fada) 

ABİDİ,N DA VER 
w,,,. ... ... ..,.. ....... 
Milli Şef Maarif V eki
lini kabul buyurdular 

Ankara, 30 (İKDAM Muhabi
rinden) - Maarif Veki1i Hasan 
Ali Yücel, bugün saat 5 ten son
ra Cumhurreisi İsmet İnönü ta
rafından kabul edilmiş ve bir 
müddet ;beraberlerinde k:;;l'mıştır. 

-------ı 
Bu.gil.rı --

Zaferi kazanmak için 
taa·rruz lazımdır 

Yazan: Abidin Davar 
4üncü sayfada 

Ornek almak lazımsa 
Yazan: Selami izzet 

2 inci sayfada 

Mayn Britanya yol
larını kapıyamaz 

Yazan : Kemol Koçer i 
3 üncü saylada ı 

Hattanın hadiseleri 
karşısında 

Yazan: Sadun Galip 
5 inci uyfamızda 

Sovyet tayyareleri Finlandiya şehirlerini 
bombardımana başladılar, dün iki Sovyet 
tayyaresi Finler tarafından düşürüldü 

1 Sovvet donanması Fin 

Sovyel -0rdusunun motörJü aflr topları bir resmi geci~ esnasında 

Almanya; Holanda Belçika 
hududunda tahşidat yapıyor 

Daladye ve Çemberlayn dün 
akşam beyanatta bulundular 

sahillerini · bombaladı 
Amerika, Sovyetlere 
dün bir nota verdi! 
Hel.~nki, 30 (A.A.) - 13 Sov)et tayyaresi bu sabah Helsinkinin 

bir varo~mıı bonıbar<bınan etmiştir. Bo esnada SoıTet kıtaatı da 
hududu tecavüz ederek Finlandiya arazisinin bazı aksamını işgal 
etmiştir. 

2 Sovyet tayyıa-esinin düşörii]mtiş olduğuna aid olan haber, res
men teyid edilmiştir. 

Londra, 30 (A.A.) - Helsinkideıı 

bHd.irillyor: Finlamliya Milli mlida
:t.ae nezaret,;n in bir tebliğine göTet bu 
sabah payitaht yakınında 2 Sovyet 
tayyaresi düşlirUlmUştü.r. Aynı teb
liğde, Finlandiya ordusu yüksek ku
manda heyetine gelen haberlerde. 
Sovyet kıtaatmm Seişlmarı adasına 

bir ihraç ameliyesi yapmıya amade 
oldukları bildirilmektedir. 
Öğleden soıua çıkmakta olan gaze

teler, Finlandiyanın Sovyetıerin mü
selUh kuvvetleri tara1ından lırtili

smı btiyük ba~lıklar albnda haber 
vermektedirler. 

Gazeteler, Sovyet kıtaatmın Fin
landiya hududunu uç muhtelif nok

(Arlı,... 5 inci sayfada) Londra, 30 (A.A.) - Dally Tele• 
ıraph g:ızetesfoin Eupen mulııablrl 
Alman ta.hşidab hakkında. ıu maıfl ... 
ma.b vermektedir: 

tcBütün s(;yJenenlere rağmen, A.1-
manyanrn Belçika ve Hollanda hu
dutlarının birleşliii noktadaki ta-hşi

datı devam etmektedir. 

Aclıen etı'afmda. 8 fırka. bulunuyor 
ki bwıların bariz hedefi Liege kale

sldiı·. 

Herekede. Başvekil R. Saydam 
feci bir tren dün Karabük' e gitti 

Achen'in şimalinde biriblriyle dir
seh teşkil eden iki ordudan mürıek
kep bir grUJ) vardır. Bu orduların 

~oirinin cephesi garp, djğerinin cenu

ba. mütevecc.illUr. 
Aclıen'ln çcnubunda da iki orduluk 

biı· fırka vardır. Bu iki ordu gerek 
garp, gerek cenll]>, --gerek cenubu 1!:1lf

bi istikametinde taarruz edcbillr. 

(Arl<·sı 5 inci sayfada) 

• 
İngiltere Bahriye Naıırı Çör~ll 

kazası o 1 d u· İnhisarlar Vekili Gaziantep

Bir lokomotif 5 vagon 
parçalandı, 1 ölü var 

lzmiı 30 [ ikdam mu
habirinden J Bu sabah •aat 
5.15 de HeTeltede f•ci bir 
tren kazası olmuıtur. An-

lilere bir· hitabede bulundu 
Ankara, 30 (A.A.) - Başvekil 

Dr. Refik Saydam lbu akşam saat 
21,30 da hususi trenle Karabüke 
hareket etmiştir. Başvekil~ lktı
sat ve'kili Hüsnü Çakır ile fatan
bul m.ıbusu Rana Tarhan refakat 
etmektedir. 

Başvekilimiz Karabükten Zo .
guldağa gideceklerdir. 
Başvekil dok>t.-0r Refik Sayciaın 

garoa bütün vekil'ler, Ankara va
lisi meııkez kumandanı ve birçok 
zevat tarafından teşyi edilmiştir. 

(Arkası 5 inci sayfad•) 

D •• b• 1 •ı• ı kara treninin önJeki mar-UD ır ngı iZ yo CU ıandi:zle .,arpı,mau neti-
cesinde lokomotifle beı 

Haliç vapur şirke i 
dün feshedildi Vapuru daha batırıldı rıagon part;alanmıftır. Mü· 

•ademe esnasında bir kiıi 
ölmüştür. Kaza h12kkında 

tahkikata ba,lanmıştır. k 
Almanganın magn harbindeki iiiiiiiiiiiimliiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiıiiiliiiiiiiiiiiimlŞirketin belediye r.1e ömür 
tabiye/eri tamamile anlaşıldı . . . şirketine binlerce lira borcııvar 

Heyetımızın Londra- Ü• s•n• .vv.ı Belediy• ııe ar•la- islerin azaldıguu ,e otobüslerin ,._ Amsterdam, 30 (A.A.) - Ber
linde, Lıgiliz ablukası cıtrafmda 
dermeyan edilen resmi ve gayri 
resmi rnütalealar, Allrnanların 
mayn harbindeki ikabiliyetlerini 
meydana koymaktadır. 

Almanya. bitaraf memleketle-

ri, ezcümle Hollandayı, Belçika
yı, ve İskandinav memleketleri
ni, yalnız kendi5ile ticaret yap
mağa icbar etmek arzusundadır. 
ve Hollandalı armatörlerin, mayn 
~ehlikesine karşı tedıbirlerini art-

(Arkası 5 inci sayfada) 

.... rmda lhtila[ çıJtan ve nlba;yet Haliç- kabetc ba~Jad>jlnı tl"ri süre-n Şlrkel 

da Yapacaol temaslar le vapur islelmeklen .. vaz geçen Ha- Beiedlyeye müraenal etmiş ve o o;ı-
liç şirketi nihayet dun rapılan u- mana. kadar ~rnelik \·aridat.ı üı:crin-

yazlsl 5 İRCİ Sayfada mumi Jıeyet toplantı .. nda reslıedil - den yö•d• seki> nispetinde vermekte 
miştir. oJdufu b~Jedi;ve hissesini kir üu-

1'-lalüm olduiu üzere öç sene evvel (Arkası 5 inei sa.vfaıla) , 



BOYOK T ARiHT ROMAN : 29 ....... 

GE 
Yazan: M. Sami Karayel 

Sinan paşanın hafi kızfar ağa
sının gözünden kaçmıyordu 

İrade kısa ve, vez.icdi. Sinan PB.iil, 
niçin çağı.rıldığuu soramazdı. 

Hele, Sar.ıkçıya ait bir keliıne bile 
sual cdeınezdi. Zaval.b Sinan paşa1 
derhal harem daıresine geçti. Çoluk 
çocuğuyle helillaştı. Ve kendisine 
çeki düzen vererek yola çıktı. Bir az 
sonra, Sarayı hüma,Juna dahil ol· 
muşlardı. 

Divanı hümayun kapısı önüne gel
diği zam.an, Sara.kçının boğularak 

yattığını gören Sinan Paşa, derin bir 
nefes aldı. Demek, Mah Peyker ro
lünde muvaUak olmuştu. 

Saraya kadar bin bir korku içinde 
gelen ve seksen sekiz bin ldhavle 
çeken ŞO!u Sinan Paşanın yüreği le
ra hlam.ıştı. Kızlar ağasının suraUı 

olduğunun manası tezahür etmiştl 
So:tu Sinan Paşa, derhal kendini 

toparladı. Bir az evvel bir tespih bö
ceği gibi büzülen vücuduna çeki dU
zen verdi. Serdarlara yakt::jan bir ta
vur takındı. 

Sinan Paşanın bu halleri, Kızlar a
ğasının gözünden kaçmıyordu. Za
vallı Sarık.çının l.fışesi paşaya her şe
yi anlatmış olduğunun farkında idi. 

Sinan Paşa; diri ve dik bir yürü
;riişle huzuru padişabiye daldı. CUr
etkar ve cesur bir ihtiyar olmuştu. 

f{U?.Hra dahil olan paşa, Sultan 
Ahmedi, fazlaca asabi buldu. Derhal 
ayaklarına k8pandJ.. ve, öptü. Ayağa 
kalkıp iradei seniyeyl bekledi. 

Padişah; ilk söz olarak: 
- Lala, seni kaymakam1 sadaret 

eyledim.. Hemen askerlerin aylıkla
rının tedarikin göresin!? ... 

- Bir sızıltıya meydan verdiğin 

agfı.hımız olursa kelleni uc;ururum. 

- Allh muinin olsun .. Haydi sen.i 
göceyim .• 

- ......... . 
Sofu Sinan paşa, divana geldi. İda

reyi eline aldL İlk işi defterdarı ca
ğır1p askerlerin aylıklarını verdir
mek oldu. Hazinede para yoktu. 

Sofu Sinan paşa, defterdara para
yı bulmuşt1L Sankçırun mirası kMi 
idi. 

Verilen bir emlr ilzerine derhal Sa
nkçının hazinesine vaz'ı yed edildi. 
Nesi var nesi yok zaptedilerek as
kerlerin maaştan verildi 

* .Mah Firuz Sultan ve Kızlar ağası, 
Sarıkçılarının kelle5i uçup Sofu Sinan 
paşanın kaymakamlık makamına gel- J 

mesine tahammül edememi~lerdL Ne 
yapıp yapıp, iktidar mev!tiini ele ge .. 
çirmek ve, bir an evvel şehzade Mus
tafayı zehirlemek 1"2Jmdı. 

Bir gün, Mah Firuz Sultan, Kızlar 
ağasını çağırarak: 

- Ağam; ne olacak halimiz?. Biz, 
Mustafayı temizliyelim derken, bu 
karı (Mah Pey~er) Genç Osmanı :ze
hir1eıniye tevessül eylemiştir. 

- Nasıl olur sultanım? 

- Emin ol ağam; Genç Osn1anı ze .. 
h irlernek için l\.1ah Peyker tertibat 
aln ıı •tır. Çocuğuma hiç bir ~eyler 
Yt:d rnıjyorum .• 

- Sarıkçıyı da kaybettik. Bilmem 
ne yapacağız? 

- Ne yapıp, yapıp Mustafayı or
tadan kaldırmalı, Genç Osman.uru, 
VeUahtlık makamına geçirmeli .. Baş
ka ıürlü bu karının elinden kurtul
mak kabil değil •• 

- Aşçı yamaklarından birini bul, 

zehu.· de bul, .Mu.:;tafanın işini bit.ire
Um .. 

- ~ üstüne :;u.ltanım .• 
- Bu ~i çabuk becermeı::ı i ister1m .. 

- Bir el bulabilecek misin?. 
- Bulurum Sultanım .. 
- Haydi öyle ise; derhal bu işi be-

cer-

* Kılar atası; Mah Firuzun huzu-
rundaıı ayrıldı. Aga, pek müşkül o

_ lo.n bu işi nasıl tertip eyliyecegio.1 dU
~ünüyordu. 

Nihayet, çok emin olduğu adam
larından Tornacı başı.yı çağırdı. 

Turnacı başının ismi - Akbaş 

Zeynel idi. Zeynel ağa bir arn<lvut
tu. Çok\jın beri sarayda bulunuyor
du. Sultan Ahmedio bab2sı zamanın
da da sarayda idi. Mehmet SaUsin 
tumacılarındandı. Ava çıktığı z3.man 
b~r:ıber giderdL Gözü pek, şeytan 

b.r adamdı. 
Sultan Ahmet, padişah olunca, 

Kızlar ağasının tavs.iyesiyle turnacı 

başı olmuştu. 

Tuı·nacı başı, doğrudan doğruya 

Kızlar ağası Mustafa P ~anın mahrem 
adamlarından biri idi. Sarayda dö
nen fırtldaklara vakıftı. 

Sonra, Turnacı başı Akbaş Zeynel 
ağa bi!rdl ki, Kızlar ağası menkllp 
olursa muhakkak kendisi de saray
dan uzaklaştırıllrdL Binenaleyh1 a
ğası ne derse onu yepmıya mecbur
du. Ağasının hayatı kendisinin haya
tı demekti. 
Kızlar ağasiyle, Turnacı ba~ı Ak

baş Zeynel arasında şu yolda bir 
mahrem konuşma o1du: 

- Ağa, sana bir iş tevdi edeceğim .. 
Eğer, bu jşi başarırsan vezir olaca
ğına emin olabilirsın .. 

- Emredin efendimiz .. 
- Çok mahrem ve mühim bir 13-

tir .. 
- Ne olursa olsun ağnm: canım si

ze fedadır .. 
- Canını feda etmeden, hallolun

malıdır .. 
- Emredersiniz ağa hazretleri.. 

- Şehzade Mustafayı biliyorsun, 
değil mi? 

- Evet .. 
- Fatih Hazretlerinin kanunun-

dan sonra, bütün kardeşlerin kesil
mesi fetvası mevcut iken, Sultan Ah
met efendimiz, fetvaya tebaiyet et
miyerek kardeşi Şehzade 1'.1ust.afayı 

katletmemiştir. - ........ . 
- İşte; bu meczubun ortada bu

lunması, Genç Osmanın babasının 

yerine meşru olan tahta çıkmasına 

mani olmaktadır. 

- Bu sebeple, hem Mah Firuz sul
tan e!endimize, hem de devlete bir 
hizmet olmak üzere şeh7.ade Musta
fayı zehirlemek U\zım değil mi? 

- Bu noktaya neye cevap \rermi ... 
yorsun? 

- Evet ağa hazretleri .. lAzımdır. 
- Fakat, bu i.şi becerı11ek gerek-

ti.-. 
- ........ . 
- Kim yapabilir bu işi? 

- Emir buyurtt.rs..uıız bendeniz 
yaparmı .. 

- Teşekkür ederim .. Fakat nasıl? 
- Yemeğine zehir koymak sartjy-

le .. 
- Zehiri nereden bulacaksın? 
- Mantarla .. 
- Mantarla olur mu? .. 

[Arkası varJ 

.~ÖPME BE il! ' ••• 
~.--rırL=r:& YAZAN·: ~~LAM 1 1 z z ET ~-~~ 

O l:•rı, Per!ev~e Mel'keyi yan- Bu harikulade bir aşk'.ı: Vücut-
yana gör:iü göreli ıınuztaripti. !eri birleştiren, ruıhları ooediye-
:;;ı di bu ıztıra:bı art.mıştı. Bir te götüren bir ask ... 
•ürl ü gözlerinin önünden sile.me- Sehna Pertevi· sevmeden ön -
1..iğı irnyallcr, zihninde yer eden ce, Pertev vasıtasi!e' a9kı sevmiş-
ve 

0

Jir !ürli.i :ıkl.ndan çıkarama- ti. Pertevi, Pertev 'baı,ka bir ka-
dıg : 1'.atınlar onu üzüyur, sıkı - dına aşık diye oevmişti. 
yo-. l· : .. rap ed.yordu. Fakat kal- Per•evle Melikenin aşkı o muz· 
biı tle kıskar.çlığın yırtıcı, aman- tarip edebl:irdi, unu bu ıztırnba 
sız p"n-;asiı:i duymaını.:ş, bu pen- ka '1anacaktı, fakat onların arasına 
çcnh ao~,ın1 Mssetmemişti. ginn;yec<:<kti... Oııllar:n aşkına 
SE'~m:ı ne Pertevdc:n ı efı·et .. ~ • karsı mi,' lk h' r hürmPt besliyor-

diy ' '.:·~.u ne de :ıv;elikedt'!l... 1 du. . • 
B ııt.ı n tcmennısi on! ın ayrıl- Selma sevıyordu; Selma aşıktı!. 

mamaları '.di. Hissediyordu, iloltıbet seve -
Kader onları bir~irleıine bağ· cek, fakaıt ömrü oldıtkça sevil • 

lamışıtı. Oıılnr artık l>rihirleri _ mrvecekti. Yeni !başlayan hayatı· 
nindi. Öyle kuvvetli ,bn· aşka se- nın ·bu felaketine de iboyı.ııı eğ -
vi~iyor'.ardı ki Per'.ev: •O.Üyo - mekten başka çare yoktu. 
ruın ... • diyordu. Öpüştükleri za- İlelebcıt sevecek, ömrü olduk -
man s=inQten lı:aku-ıyorlard.ı. ca sevilımivecek. .. Böv.llı sö;1;er 

Bir casus 15 
sene hapse 
mahkum oldu 

1 Şehir meclisi 
dün son 
içtimaını yaptı 

Muhakeme edilen diğer 

ıki kişi bera<ıt etti 
Agır CE'Za mahkemesinde 3ü

ley man Nuri, Rıza Bakır, dok
tor Fua.t Sa:bit casusluk zannı al
tında muhakeme ecıi.ı.ırıck,e id ı ler. 

İıd<liaya göre bu üç maznun ya
banc• bir devlet hesabına gizli 
çaııe,;.roaıar yapmakta ve ıbu dev
, leıte is :anıbulda ve diğer bir şeh
rmıizde roomi iki iruıaat iş.nde 

çı0ışan ıbazı ecnebilerin hüviyet· 
!eri hak.kında mu.umat ve pilin 
venneğe teşElbbüs etmişlerdir. 
Süieyman Nu.ri bir kanal ışinde 
iki ay amele .kıyafetine girerek 
ve hüviyetini gizliyerek çaJış
mıştır. 

Birkaç aydanberi gizli olarak 
d<!Vam toden muhakeme dün so
na ermiş ve karar vcril.mişıır. 

Casus:uk işinden .dokcor Fuat 
Sa.Dıt ıle Rıza Bak.r beraet e mi.ş, 
SiJ!eyman Nuri 15 sene 2 gün 
ha-pse ve yirmi lira rn uhaıkeme 
harcı ödemiye mahküm -olmuş-
tur. 

----oo • 

BELEDiYE 1 
Ahırlar şehir d:şına 

çıkarılı) or \ 
Şehir dahilindeki ahırların mü-1 

hinı bir kısmı şehir ıhar,c.ne çıka
rJ!.lffilştır. Kenar semtlevdeki a -
.bı~.arın da şehir d ;şına alınması 
iıçJt sahip.erine ·telJ.ig"'t yaı;>l
mı.ştır. 

Umumi bi:ıaların teft:şi 
Han, hamam, o:el ve fırınların 

tef .işleri iyi netice vermekte -
dir. Her yeni teftişte eski nok
sanlardan •bir kLı;mrnın ilcrnal e
dilmiş olduğu görü.lınek'edir. 

Yeni alınacak mamurıar 
Belediyeye allınacak on Iü-.ı as

li maaşlı daktilo imtihanında beş 
kişi kazarunJ.'itır. Orta mektep me 
zunları için 15 lira asli maaşlı, 

illise mezunları için 20 lira asli ma- '. 
ac:i.ı memur imtihann_a ait evra
kın trık.iki henüz tamamlanma -
mışt1r. 

Fer;köy caddesi yapılıyor 

Düğünlerin salonlarda 

yapılmasına müs.aade 

edilecek 
lst<Uıbu l Şehir Meclisinin dün

kü top!an!ısında anahıut yagıar 
talimatnamesi konuşuldu ve uzun 
müna..1<.a.,alara yol açtı. Marga -
rin ve mahlut yağ ışi bır ıı.ırı.ü 
lhatleduemediğınıaen. lbu meseıe 
daJJ1a şiuaew.ı münakaşa mevzuu 
=aık.. adı.r. Mü. ead<Üt hat.pler 
soz aidıu.ar, rıokıtai nazar.arını 
izah et.1Jer. Makam taraLnaan 
margarm tJ.imatnaıınesinde mar
garırı yapan b.nalara ait kısmın 
ma.hıfıt yağ imal ecı.en 1bina~ara 
da t eı; mili ısleniyondu. Bu tek.af 
ekserıyetle kabul edi...di. 

Bun.dan ronra men' i ısralat ka
nununa ai '. mazba.anm da konu
şill!Daoı hararvtıı oklu. Aza:ian 
biri: 

- Men'i israfat kanunu ıka
nunu. medeniden. es~dır, ı.aui -
matname yapılırJ<en louna dil<.k.at 
edi.ı:meJ.dır dedi. 

Be.ıediye evıerde yapılan dü -
ğünlerın saılonlarda yapıJ.anlar
dan daha pahalıya .rnaıı olduğu
nu gördüğü için, sa,onJ.aııda dü
ğün yapı.ınıasına taraftardır. A
zaıdan hiri, düğünlerde otomoıbil 
sayısının da taw:J;t ecbmesinı tek· 
fü etti, ~eıklifi kabu.l olundu. 

"irke'.i Hayriye vapurlarırııdan 
ka,Jdırıl.ınas: i>ı~eni:en hoparlörler 
meselesine ait takrir, makımı.a 
havai., edildi. Zeynep Kamil has
taha-ne5ine yen1den ::!5 "~a ~ ak iılit
vesi k~•.:ıul olundu. 

Celse on daki:ka tatilden sonra 
Vôil.'i ve Beıi;,<l,ye Reisi Lı'.ıtfi Kır
darın reisLğ in.de aç>.ıdı, .3ilıvri a
zası Asım Engin ekseriyetle da
imi encü.rne-ni azalığına intiha-p 
olundu. 

MüzakE>rc edilecek ba~r.<a bir 
şey olmaıdığır.dan şubaı~ta topla
mlıınak üzer<! meclis dağıldı. 

---o 

HALKEVLERI 

Namık Kemal ihtifali 
Şişli BaJkevhıden: 

%/12/1939 cumorlesl ırüntı akpmı 

saat 21 de l:lalkevimlzde bir (Namık 
Kemal) lhtlfall yapılacak. Namık 

Kemalde11 parçalar okunacak ve kon
servatuvar talebeleri tarafından da 

Feri .~öy carld€-sinin yeniden in- bir konser verilecektir. 
şası kararJaş.rO!ştır. Belediye fen 
heyeti yollar şubesi caddenin pro· riiiiiiiiiiiiiiiiiiiii._- .......... ;iiiii .......... , 

jesini huz, rlam! ş . şartnamesini be- ( 
!etliye daimi encümenine verm~ ı ( 
tir. l ı 

Taksim gairosu l ı 

Soruyoruz! 

Yağlarımız 
İstanbulun gündelik sade 

y2ğ ihtiyacı vasati 700 t<!nc -
ked:r. İstanhulda her gün 700 
teneke sade yağ istih!ak edi· 
lir. 

Taksim bahçesinin içindelki ga- ı 
zlnonun mühim bir kısmı henüz ı 
inşa edilememişti. 42 bin liralık ( 
yer: ;nşaat dün belediye daimi 1 
encümeni tarafından müteahhi- 1 

de ilı e o.unmuştur. Gaz:nonun ) 
her lırlü eksikJik;eri sene başı- ! 
na ka..:lar biti rı..miş olacak.ır. 

Kurstan, 'l'rn~.--ıoı1daaı~ Ur
fadan ise İstıınbula günde va-

1 sati 100 teneke yağ gelrr . .liuna 
rağmen İs! anbuld.a yağ bub
raru yı>ktnı. AS!<ERLIK iŞLE ll 

Aska! ğl davet 
Fatih Askerlik Şubesinden: 
1 - Hiç askerlik etmemiş cezalı, 

cezasız 316-334 dahil is13.n\ piyade 
erleriyle, hiç askerlik etmemiş ceza
lı, cezasız 316-335 dahil doğumlu 

(liAVA) sınıfına mensup erat aske
re sevkcdileceklerinden hemen ;.ıube
yc müracaatları. 

SeJınanın hoşuna gidivordu. 
Birder.•bire gözlerinin önüne 

Bavan Fahire geldi. Ihlamur a
~acının dibinde, son glinü ken
disinden ayrılırken kirpikleri -
nin ucunda parkvan gijzy~ını 
gördü. 

Dü.şündü: 

.rnr sonıbahar gününü andıran 
solgun ber yaz günüydü ... Genç
liğimin, 'kadınlık hayatımın tim
sali idi o ııün: Sonbahan andıran 
solgun gün ... 

İKİNCİ KISIM 

-1-

Ilık bir güneş parçası, genişse
dir. erin kovu mavi ipek kumaş
ları aras:na mo~iflenmiş koyu sa
rı kadif<tere ya,-,lmış. Anahtar 
dt iğindcn süzi.ı c n ince uzun bir 
şuada tozlar küçücük a.t<>~ boc<'k· 
!eri afüi pırıldıyordu . 

Selma •koltuklardan biriu: gö
mülımü.~ ... Çocukluğunu g"' ırdi
ği \köşkte değişmiş hiı;bir şey 
yok. Hep eSki eşya.lar, hepsi de 
yerli yerinde. Değişen yalnız bir 
tek şey var: Selmanın kalbi.. Btı 

Günde 100 teneke yağ gel
diği halde 700 teneke yağ is
tihlak eden İstanbulluların, 
'frab:ron, Urfa, Kars y?ğı d;ye 
veınekte ol<luklan ~ağl-artn ne 

\

1 yağı ı>lduğumı ve bu i<Ie meş-

1 gul olunuS~;:;:;:~ı _ __ J 
"~ --
genç kal-p, ıbu eski köşkü daha 
fazla sevmeğe başlıyor. Bu köş
kün lbir s!rn var. Bu s.rn artık 
daha iyi kavrıyor. 

Hazin, basit bir aşk macerası
nın hatıralan köşkün her kôşe
sine sinmiş. Duvarda asılı duran 
'bir gencin resmine hüımıetle ba
kıyor. Şu küçük masanın gözün
de bir deste meMull olduğunu 
ıbiliyor. Bu mektu'Plar resmi asılı 
.gen.cin teyzeye yaroığı mektup
lar. 

Teyze· de sevmiş, sevilmiş, fa
kat evllenemeden se\"gilisi öl -
müşc ü. Teyze ondan sonra bir 
daha evlenmemişti. 

Bu kırk yıllık hadise ancak 
.bııgün Se!manın müfeklkire;in -
de cisimleniyordu. Teyzesinin, 'ı 
gönlüne gömdüğü sevdanın bü
yüklü l"Ünü ancak şimdi kavrıyor-· 
du ... 

Kalktı, duvarda asılı duran res· 
me yaktlaştı, ·baktı. Asil yüzlü, 
mes'ut bakışlı •bir ad2mdı. Ö ün
ciye kadar sev<miş, son nefesini 
verirken teyzeyi anmıştı ... Tey
zesi! ... Bu eski aşkın, biricik 
askının tıatırasile başbaşa ya -

Şehrimizde 
mazot buhranı 
başladı 

Örnek o!mak lazımsa ... 

Mevcut stoklar mazot 

gelmedıği için bitli 
Şehrimizde mazot buhranı .b~

lamıştır. Bir müdıdet sonra va -
pu~iarın, kara ve deniz mo'öde
rinin mazot bulaJTuyacakları an
laşılınaktadır. Ey ı'.ı l başında şeh
r .mizde iki aylık mazot stoku 
varken o günden sonra mal gel
m emesi bugün stokların tama -
men lbi!ıme;ine sebep olmuştur. 
A!aka<laı~ar acele olara>k .tıar:ç
~en mal getirmeyi düşünmekte
di~i<!r. Fakat bu da imkansız gö
rülmektedir. Vaziyetin ne 0:.Uca
ğı 'belli deği1d ; r. 
Diğer t ar~ ftan benzin ve gaz 

fiatlarının pa lıa1'Jaşacağı hakkın· 
da.ki rivayetler doğr~ deği.dir. 
Bu ıki maddenin stokları iht.yaç
tan çok fazladır. 

(,()----

EKONOMi 

Balka.ulann üc merkezlnde de ba• 
lwıdu.k; Aıina'da• .BUkreş'de, Bel&ral
&a vıuye• ve beiedJ.)·e uk"8t Ue te• 
mas eLl.ik. Bu ü~ devle~ mrrkeaıude 
de, bı.lbassa Alina'da, belediye nıeb• 
nizması pas gıcuusı du.yurruada.n, 

aksakhk ıöstermcdeıı lşlewek.t.edir. 

BaJkan merkezlerinden örnrk al
manın ı;ok. yararh bl<Lea.iı kan<Latini 
besliyen.ler vardır. llerb.alde aıu.ıw ... 
yan bJr meka.uBman1n .kw·uJuş tarzı 
ile işlern«>sinl görmek. zararlı deill· 
dir. Ancak bizim noktai ııau.runıza 

curc, örnek a1mak li:.umsa.. .meseli 
Aıina'nm ıemizlik işleri. Belrrad'm 
bina .inşaatını. Bülueş'in bulvarJarmı 
örnek alınak işim.ize peJc yaramaz; 
"ünk.ü alacağ"ımız örneklerin tatbika· 
ilna o, örnek .işlere bağlı kanunları

mız: uymaz: fakat örnek almak Ji .. 
znnsa., işlerin başında bulwıanlarm 

işlerine nasıl dört elle sarıldıklarını 
örnek alına.lıyız. 

Meseli AHna temidik işleri müdü
rüne işi hakkında sual üstüne sual 
yağdınnı.ı, slıe bip düşünmeden, bir 
solukla ceva.o verir. Sıze At.i.na.dakl 
temizliğin bir tarihçesini yapar, asır· 
Jard:ın berf tatbik edlJml" olan te·· 
mizl,k sisLemlcrlnl anlatır. bugiin 
nelerin ve ne tarzda ya}'ıtmakta oı .. 
duiunu harfi harfine, rakkam1 rak-

Vıerdiil bU.tiın l:u.batıb vesaik! eıı .. 
nin altındadır, faka& bakmıya lü~um 
&"örmez: sb lsterseni3'. gösterir; lfÖ• 

rülmiiş olan, ı:örülmckte olan ve 
Körülecek olan bütün işlerin dosya

sı onun zilıuidir. İşjnJ bildiği için dı 
başarır. 

İşte buııa örnek almah.J'ıı.. Bn or .. 
neğl almak için yabancı diyarlar~ 

da ,-JtmJye hacet yoktur. Bizde (le I· 
şinl bilerek başaran az mı kimse var .. 

ılırf Onlann blrlblrit<"inden örnek 
almalan kifldir. Ancak komşulan

ıw..ıa itini .. bere bilmlyen lek kl
flye raııtlamaıWı;; çünkü Belediyeler 

kendllerinl cAdam sen de-> müesse-. 
Besi addelnıiyorlar, kötüler l.J'ilerden 
örnek alsın diye bekleml:rorlaı:. 

- Sordağunua JıerhanC"i bir e7e 
ktkeliyerek cevap verea müdür der
hal azledlJlr! dedller. 

Bunu duyduğumuz zaman, aklımı· 
1:a, başımızdan l'eçen blr vak"a .reldL 

Bir ıün küçük bir müesse•emizhı 
mııhasebeeislne bütçelerinin taç pa

ra olduğunu sorduk, düsündü. taşın. 

dı, ve deftere bakmadan bütçesinin 
bir kalemllk. rakkamını söy llyemed.L 
Bu zat el'an o miieso;esenin muhase
beeisldlr. Beynalmilel ticaret odaları 1 

1 Ürkiy8 ki. m t0Sİ toplandj , kamına lıah eder. SELAMi İZ?.ET SEDES 

Beynelmilel ticaret odalan Tür l ı· } 1 B } k f • J 
kiye miJi Ü<oın;Lesi dün öğleden spanyo vapuru I a J } at af J 
sonra ticaret odasında senelik ıop 
lan.ıs.nı yapmıştır. Bir sene.ik •h İ d •• •ıt• b• d b• d •• •• 
faa,iyet raııorlan okunduktan nı aye un gı 1 ır en ıre uştu 
sonra yeni idare heyeti seçimi 
yapılmış ve büyüklerimize taz:m 
•eıgratıan çcı.:u<erek toplantıya Magellanos 
nihayet verilmiştir. 

vapurunun 

yarısı tamir edilmedi Sovyat aıeş:ısi Arıkaraya 
g:tıi 

:Şehrıınızdeki .3ovyeıt ticaret a
tasesi hükU.metimizle 1bazı ti
cari görüşmeler yapmak üzere 
Ar~-araya gitoni~tir. 

600 Lal ye lift k 
Geçenierde İngiltere sahiBerin 

de mayna çarparak batan Yunan 
llıaııdıralı İoonyen vapı.ırımda 
memleketimizden İngiltereye !(Ön 

1 

derilen külliye.li m...:.taraa maı 
da bulunmaktadır. Bu aratla 600 
baiye de tif.ik vardır. Faka•t bu 
ma!lar;n hepsi sigor•a edmni.ş -
tir. 

bisikletten düştü 
Üsküdaroa oturan Kemal ismin 1 

de bir genç dün bisikietle iske.e 
•boyunıdan geçerken dü.şmüş ve 
muhtelif yeı~erinden yaralanmış
tır. 

Yaralı tu!unarı çocuk ' 
Evvelki ıcl<ııam Topkapıda tram : 

vay caddesinde 10 yaşlarında bir 
çocuğun başından yaralı ve .bay
gın bir vaziyeıtıe ya.tığı görüle
rek hastahaneye kaldırılmış . ır~ 

Yap.lan tahkikatta Abduiılah oğ 
lu SaJahad<lin ismin.de olduğu 
antaı; ı la ıı çocuğun; tran.vaya 
atlamak i~tcrken dü:;üp yaralan
dığı anlasılınıştır. 

iki esrarcı yakalandı 
Yenjşehirde şüpheli bir vazi -

ye' te dolaşmakta d;an Ibrahim 
oğlu Adil ism;nde biri polisler ta
rafından çevrilmiş ve üzerinde 
65 gram esrar bulunmuştur. 

Sami isminde diğer bir esrar
keş te Beyoğlunda esrarlı sigara 
içerken yakalanmıştır. * Üsküdar ha>pishanesinde ka
çakçıl.ktan sekiz aya mahküm 
Vehbi gardiyan Ruhiyi henüz ne 
olduğu anlaşılamıyan bir cisimle 
yaralamıştır. 

şıyan kadcndı. 
Yahya Kemalin .mısraları du

daklarından döküldü: 
Acı tat.ııuş diye aşkın tadını, 
Ucpimiz sevdik o solgun kıaduu, 
Ve o gün rahibe koyduk adım! 

İş'e Selımanın teyzesi de hatı
ranın rahibesiydi. Bu köşk 'bir 
manastırdan başka bir şey değil· 
di. 

Tevze, hayatına imreniYO'I"Um. · 
Havatını bir hat.raya bağlamış, 
o hatıraya vakfetmişsin ... Bense 
hayatlllllı bir inkisarı hayale bağ
lıyacağ!llll ... Sen ıbenden çok da
ha mes'utsun teyze ... Sen sevil· 
din ... .Sevdiler seni... Fakat ıben 
de .birı;dklarından daha mes'u -
dırm, mes01a ak saçlı Fahireden 
cınes'udum, çünkü ben seviyo -
rum . .. Biq~ün ·bu dünyaya gözü
nü yumduğun zaman, arkanda 
kalacak köşkte tıpkı senin gibi 
ihliyar bir kız yaşıyacak ... O da 
'tıpkı senin gibi hayatını bir ha-
tıraya vakfedecek... , 

Selma kendi •keıııdisile işte tıöy-ı 
le konuşuyordu. Amana lbürun 
ibunlar. kimseye söylememiş, kal
lbini Jd.mseve acmamıstı: tevıe-

Ikisenedenberi Haliçte haciz 
al ,ın<la bulunan İspanyd! Ma.gel
lanos nihayet dün öğleden son
ra saat 15 te limanımızdan İs
panyava hareket etmiştir. Kaza 
sırasında vapurun burnunda ezil· 
mek suretlle husule gelen çökün-
1ü İspanyada tamir edilecek.tir. 

Malfun olduğu üzere Çanak.ka
lede Kapopino isimli İta.yan va
purunu batıran Magellaı:ıosun sa
hföi İspanyol lıükumetile !tal -
yan vapuru sahi-pleri uyuşmuş -
t:ardır. Vapur limandan hare -
ket ederken üç düdük çaJarak 
şehri seiam'.·amıştır. 

--o---

DENiZ 

iki ~özüda kör oldu 
Siııkeci rıhtımında cbağlı duran 

lb'.r Yunan balıkçı gemisinde dün 
sabah saat 7,5 ta ani bir iştia.l ol
muştur. Neticed<! grunide mo'ör 
ıbaşında ,bulunan makinist Pana
ydl iki .gözünden sakat(!amnış Sen. 
jorj haslah~n.esine kaıldır l!Jnı~ 

sa da iki gözünün de !kör olduğu 
anlaşılmışt.r. 

Güneysu ga'.di 
Kaıraclenizde bulunan ıDeniz

yollarınınGüneysu vapuru fırtı
naıdan yolda necikmiş ve dün !ima 
nım~za gelamerniş. ir. Bir .,.ün te
ehhürle 'bugün gelecektir. 

Oumlupınar vapuru geldi 
İmralı adasında karaya otu

ran ve kurtarıJan Dumlll'pınar 

vapuru teknesi dalgıçlarla mua
yene edildikten sonı-a dün gece 
limanımıza gelm.ı'ir. Vapurda 
yara olmadığı görülm~tür. Se
ferıierine başııyacaktır. 

* DeV'let Demiryolları trenlerin 
hareketinden evvel çan çalınma
sını yasak etmiştir. Trenler bun· 
dan sonra verilecek bir işaret ü
zerine hareket edecektir, 

sine de bir şey söyl>eınemişti. 
Ketum davranmasının sebebi 

yalnız kendi aşkını ifşa etmek is
tememesinden ileri gelmiyordu. 
Kendi aşkı demek, Pertevle Meli
kenin sevişmeleri demekti. Onla
rın aı;k.nı söylemed<!n kendi sev
dasını faş ooemez.di ki: .. 

Teyzesine gclince, o hassas ka
dın Selmaıdakı değişikliği sezmiş, 
işin icinde bir sevgi c(duğunu an
l3'mıştı; anlamış:ı amma anlaıma
maz.lı,ktan geliyol'du. Ne d<imseye 
bir şey sorar, ne de kımsenin es
rarını Öğrenın<lk iS'.erdi. Ka-palı 
rıihların önünde .saygı ile susar
dı. 

Bir sabah Selma: 
- Teyze lben meklteıbe kadar 

gid<ıeeğim dedi, Faıl:ıireyi öz.le -
dim. 

- Git yavrum. 
Selma edebiyat öğretmenin! 

Öıj)emişti. fakat onu göııınek is
temekteki maksadı ona içini aç
mak içindi. Ona her şeyi söyliye
celkti. Söylemek, sevdiğini ha -
ber v<!rmek 'bir ihtiyaç haCini al
mıştı. 

r Arl<ası vaı-1 

ihracatın durması 
sebep oldu 

buna 

Bıtil;k fiııtları son bır iki gün 
içinde bcrdenbire düşmüştür. çif
ti 80 kuruşa sattlan torikler 30 
kuruştur. 

Bu d~ükJüğe sebep olarak a
lıcılann az fıat vermesi ve liman
dıı:ki ıbaı.ı'kçı gemilerinin mıtil yük
liyerek gitmeleri ve .başka gemide 
kaılmaıınasıdır. Bir iki güne ka
dar :yeni gemiler gdeceğ:nden 
fia .!arın tekrar yü:kseleceği ümit 
edilmektedir. 

ADLI YE 

hir seneye mahkOm oldu 
Geçenlerde Kumkapıda birkaç 

saka arasında kanlı bır kavga ol
muş ve netıeede Hüseyin oğlu 
Hasan isminde bir saka, arkaaaşı 
Niyaziyi öldürmek kastile muh
telif yerlerinden yaralamıştı. 

O vakit ağır cezaya in ika! e
den bu hadısenin muhakemesi 
dün bitiriımiştir. Verilen karara 
göre vak'a mahkemece adi bir 
yaralama mahiye,inde görülmüş 
ve suçlu ıbir sene 2 ay hapse rnah. 
kfrm oJııuştur. Hüseyin oğlu 
Hüsnüyü :bu işe teşvikten maznun 
\bulunan Mehmet Ali ismindeki 
""'"a da beraet etmiştir. 

' • 0

TURGUT (Fen Tatbikat okulu) 

- Alikanıza teşekkürler ederlL 
Fakat biz, gönderilen fotoğrafın kJI .. 
ıesini yal)hrarak aynen neşrettik. 

Resmin illet ine bir şey ili ve etmit 
değiliz. 

M/JSTAFA KAZIM (ÜSl<Üdar) 

- Cemiyeller için iane loplamalr 
olabUlr nılT 

- Cem.iye11er kanununa •öre iane 
toplanmaz. Yardım t~in bir şekll var
dır. Bu hususLa viliyetlen miisaad.9 
almak 13.zımdır. 

NUSRET ERDUMAN (M.aı;ka) 

- S_por meraklısl)'ım. Her zamaa 
maça gid~rim. Gördüklerimi bazen 
.melbelmek, bazen d< tenkld elmek 
için bir 1'&zete1e yazı 7aunak tsti.Jo• 
rum. Kimi lavsl:l! edersinlı! 

- Bu hususta bir ,ey ııö7I!yeme
,.ız. Kendi _spor muharrtrlmh vardır. 

SAGLI" 
Sıtmaya Karşı Ne 

Yapmalı! 
Sıtmanııı ne oldufunu bnmı,.en 

J'OkLur. !Suna karşı en kavveUI flit 
kinhıdir. Kinini de şu şekilde nıun-· 
ta.zam şekilde almak Hi.zımdır. 

Altı hafta muntazaman kinin a
lanlar bu hastalık.lan kurtulurlar. 

Cetveli şudur: 

Birinci baflada her ı:ün bir kinin 
almak lazımdır. İkinci hafta blrlblrl 
!berine üç &iin khıin almalıdır. Ü· 

çüncil hafla, dördüncü hafia, beşin
ci h:ıfta, altmct hafta aynı tekflde 

blriblrl arkasma üç kinin almalı_ 

dört eün ara vermelidir. Bu ce.tve1e 
cöre b.-l et.mek ~ok iyi neı.ic9 

verir. 
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E rzi nca n ze 1ze1 es ı\ı ıMacar hariciye ea~:~ı: ~1:/~.~~d·;ü;y~de=:ı:~ tehlikeye düşüremez 
tahribatının blanÇOSU nazırı,Gafenko- ~~~·:,:!~rsuz, k•d•m•ı.. yıllarından 

İşte göı·üyorsunuz, bu uiursuz, ka- ingilterenin denizyotları yal-
Yüzlerce ev yıkıldı, 27 kişi 

öldü, 56 kişi yaralandı 
Erziuoan, 30 (A . .-<\.) - Soo. resmi 

raporlara. l'Öre burada. vuku bwnuı 
olan sarsıntının yaphfı tahribatın 

bJJ!inçosu şudur: 

Sarsıntı Ba~köy ua.hyeı;inde 18, 
:\lans nahiyesinde 4, Kara kulak na .. 
lılyeslnde 13 köyde ehemmlyelll iah· 
rlbata sebebiyet verınif, Başköy na. .. 
hlyeslndeki .80 ev tama-.:aeo, 308 ev 
kısmen nlulmış ve 607 ev de hafif 
hasara uğramıtiır. 

Ma'ııs nahiyesinde 6S ev tamamen, 
56 ev kısmen yıkılmış, ıes ev hafif 
hasara uğramtŞtır. 

Kara kulan nahiyesinde 102 ev ta, .. 

mamen, 4'12 ev kısmen yıkdmtŞ ve 
~50 ev de hafif suretle hasara uğra
mıştır. 

Esrarengiz 
infilak/er 
İrlanda fethi şçi leri iki 

suikast tertip ettiler 
Londra, 30 (A.A.) - Düıı geoe 

Soulhampton'da m \ :kez istasyonu i
le halk kütüphanesi arasındll esrar
engb: iki infUi.k vukua l'elmlftlr. Ci
vardaki evlerln camları kırılnıı:t ve 
halk arasında. panik cıkmıştır. Ma .. 
amatib nülusça zayiat yoktur. Hil .. 
kiımet memurlan, bu luflllklarm 
İrlanda. tetblşçileri tarafından tertip 
edllıntş oldufu mütalcasında.darlar. 

---o----

Sovyet-Japon 
Müzakereler ikinci 
kanunda başlıyacak 

Berlin, 30 (A.A.) - D.u.b. ajan
sının n.ıoskovad~n aldığı mal{unata 
,l"Öre, Rwı: - Japon ticari müzakerele
ri gelecek ikinci kit1'Wda Moskova'
da baş!ıyacaktır. Önümüzdeki lklnol 
kanunda. munkazt olacak olan balık
çılık anla§ması bir sene daha. u-zaıı .. 
lacaktır. Bu hususta müzakereler, tı .. 
cari müzakerelerden ayrı olarak, ai
leblibtimal ikinci ki\nunda l'e Mos
kova'da başlyacaJdır. 

---o-

Macar oklu haç 
partisinde ihtilaflar 
Budapcşte , 30 (A.A.) - Akşam 

gazetelerinin verdiği maliıınata göre, 
oklu haç partisinin içinde ağır ilıti

liiflar zuhur etmiştir. Pek yakwda 
ayrıhklar vuku bulacağl .. ..ahmin e
dilın~k tedir. 

--0---

7 kişi toprak 
altında kaldı 

Floransa, 30 (A.A.) - Caslelııup

YO Garfagnana. yakınındaki bir kom
nıündf' tahlisiye ekipleri, 4. riin azap 
içinde inledikten ve l'asılası:r. çahj
tıktan sonra inşa. edilmek üzere bu
lu.nan ve irinde bir toprak kayması 
, ,uku bulmuş olan suııi gölün ralerl
slne varmışlar ve orada toprak altın
da. ka.ltnış olan 7 amelenin niişnu çı
karını~lardır. 

----o---

Japon gazeteleri ka
bineyi tenkit ediyorlar 

'l'ok) o. 30 (A .. o\..) - Ga·ıctelerı ka

biıH'Yi tenkide devam ve uzun müd
de~ ya-b':\·amıyacağıru t:ılımln etnıek

tedir l(or. 

Anıt. i:,an 
ce~niyetı 
ırahkfım 

- Alnıan 
lideri 
oldu 

N.ı.·\·J ork. 30 {ı\ .. -\.) - PostbuU VI~ 
si. bir bu('uk s:ıat ınüzakered-en son
rJ. ,\nlerk..Jn Almanları cemiyeti Li
deri }Ti'' Kuhu'un bakknıdaki bil· 
tün itllh.onların ~·erinde olduğuna 
ve krndl-.;in.n Uunlardan dol<ı~I müc· 
riın hulu:ıdıığuna kal'ar vel'ınistlr. 

il.ıkiundak.l mahkümiyet kararı, 5 
biriu<'t k;i.nunda lı.l.kim tarafından o~ 
knn:ı•·akhr. 

---o--

İki kişi idam edildi 
( 'agliaı•i, u. a1·duıı~·a» 30 (A.A.) -

Bu sabl.\h, t>iua)o·ct ınahl~erncsi tara
flndın veri nıiş olan iki hlnm kararı 
infaı edilnıi)'tir. t'ıısuslult maksadiy
le iıısail tclttine s~bebiyet vernıiş ol
ınaklıı itthan1 eililmi!? olatı lıu iki ki
şi, kurşw1a dh:iitnlştiJ·. 

Üç ı1ahiyede 6 kadın, 21 çocuk, en

kaz altında kalarak ölmüş ve altısı 

afır olmak ü:ıere 56 yars.ıı tespit ew 

dllmlş:tlr. Hafif yaralılar mab:ıllinde 

tedavi alhoa. alınmış, aill' yarhlar da. 
Erziııcan memleket hastahanesine 

nakledilmişlerdir. 120.000 kiloyu mü
tecaviz yiyecek ve tohumluk ve üo 

bin lira kıymetinde eşya ve 5.000 li

ra kıymetinde hayvanat enkaz altın

da. kalarak mahvolmuştur. 

Kızılayın l'Öndermiş olduiu 300 

ç.adır açlkta kalan halkın baruunala

rına. k3.fi gelmeınjşse de ııalk tara-

fmdan bir çok barakalar yapılmak 

slll'etiyle bu noksan ikmal cdUmiştir. 

1 Sen Nehrinin 
suları kabardı 

Brüksel in bir çok 

yerlerini su bastı 
Brüksel, 30 (A.A.) - Dün gece 

mütemadiyen yafmış olan yağmur

lar, Senne nehri ile ti.bilerhıln sula
rını hissolwıur derecede kabartm19 
olup Brüksel'ln bl.r çok nıa.halleleri
ni ve bilhassa. Anderlecht ormanı ile 
Drogenboselı ormanını su basmıştır. 

Bazı yerlerde suyun irtifaı 1.40 met
reyi bulmuştur. l\ılübim hasarata rağ
men İıiç bir kaz:ı vukua gC"lmemişHr. 

---o--

M. Lebrun 
Polonya Reisicum
hurunu zi} aret etti 
Paris, 30 (A .. A.) - Cumhur Reisi 

Lebrun, bugün öğleden sonra. Polon
ya. sefaretııa.nesine giderek, Polonya 
cumhur reisiııin ziyaretin İ'l.l.de etmiş

tir. Yeni teşkil edilmekte bulunan 
Polonya lejyonundan bir miifrl'ze se
llim resmini ifa. etmiştir. 

LEBRU:-IUN ZİYAFETİ 

Reisi<.~uınhur Lebrun, bugün Eli.ze 
sarayında ı•oıonya relsirumburu B. 
Racklevice şerefine bir ziyafet ver

miştir. Bu ziyafette Başvekil Da.la
dler, Polonya başvekili B. Sikorski 
ve birçok Fransız ve Po.lonyah ze
vat hazU" bulunınuştur. 

----0---

İşsizler zahire mağa-
1 zalarına hücum ettiler 

Nevyol'k, 30 (A.A.) - Clevlaııd be
lediyesi elindeki sermayeyi tüketmiş 
olduğundan 16.000 ailenin tahsisatı

nı kesmek mecburiyetinde ltahnı!=fht. 

.İşsizlerden mürekkPJ> bir grup, tahsi

sa.hn dağıtılmakta olduğu bü.roya. ve 
7.:abire ıuaiaza1ar1n:ı. hücuuı ehnl~tir. 

Zabıta :sü.ra.tle ınüdahalede bulun
muş, bir çok tevkifat yapmıs ve asa

yişi iade etmiştir, ı\rbedeler esn3.Slil
da. 3 'kadın _Ya.Tal.ıuınnştır. 

---o--

Hollandada birçok 
Alman k Jnıünisti 

yakale.ndı 
Aınste.rdam, 30 (1\.A.) - ııous. 

gf2Jjce Bo1landa t.oprağına girıni, hu

Iunaıı bir çok Alnıaıı komüni!StlerJni 

tevkif ederek, tahaşşüt kem1ılaruıda 
hap:o,etmi1tir. 

---o---
Paris-Rio de Janeiro 

hava seferleri 
Ca.sablıuıca, 30 (.<\.A,) - Geçenler. 

de Parls ile Rio de .Janeiro arao;;ıııda 

bir sefer )'aınn~ olan Camille Flam

ruarion adındaki l'raıısz stratosfer 
tayyaresi bir kuç günden beri rayet 

sık1 bir i:ıtimam altında askeri tay
yare limantn.da. bulunmaktadır. 

Tayyıırc, muyeueye tibi tutulduk-
ta.n sonra e\•velki gün 

tır. 

h::ıva1aum1ş-

---0-

Yunan - Macar ti
caret müzakeresi 
Budapeşte, 30 (A.A.) - UJsaın ra· 

zetesi, Yunaııistaola. l\lacaristaa ata .. 
~unda lktısadi münasebetler tesisi 
maksadiyle iki memleket beyıalode 
Ptştede ticari müza.lterlere başlandı· 
ğını haber vermektedir. 

d • demsiz yd, dünya.ıun başına neler 
ya cevap ver 1 açtı, neler .. Bundan bir ay sonra,,.. l d 1 0 d 

ı·amızdan cavlağı çekerek eehelllle- nız şima enızın e değildir 
T rianon muahedesinin 

tadili lazımmış 
Budapeşte, 30 (A.A.) - Macar 

C\jansı bildiriyor: 

l\Iacar Ajansı 1nWıabirj, Ro
ınaııya Hariciye nazırı Gafenko'
nun beyanatı hakkında, Macar 
Hariciye Nazırı Kont Csaky'nin 
mütaleasını sormuş ve kendisin- ~ 

den şu ce\·abı alınıştu': 1 
- Romanya Haricye Nazu·ı B. 

Gafenlt.o, Hariciye Encümeni a
ı zaları huzurundaki beyanatında, 

ı 
Trianon muahedesinin büyük Uiı· 

1 

adale~izlil< teşkil etmediğini ve 
yaratılacak nizam ne olursa olsun 
bu rnuahedc>nin hiç bir suretle ta
dil edilemiyeceğini söylemiştir. 

Romanya bu muannid fikirle, 
bu gün gerek ınuharipler, gerek 
birataflar arasında tecrid edilnüş 
bulunuyor. Romanyanın, Paris 
kenar mahalleleri sulh akidesini 
dit·Utınek maksadiyle sar!ettiği 

gayretleri protesto etmek suretiy
le, yalnız Macaristanın sulhu na
mına değil, aynı zamanda Orta 
Avrupa sulhu namına da bir va
zife ifa ettiğime enıinitn. Kanaa
tim sudur ki, her hangi devrede, 
herhangi salAhlyettar bir kimse, 
Trianon muahedesini tetkik ede
cek olsa, onu haksız tabiriyle tav
sif edecek ve bu ınuahedenin a
cil bir devaya muhtaç olduğunu 

söyliyecektir. Paris muahedelcri
n.in suk.ut ettiği bu devirde, Ro
ınanya, harpten istifadeye devam 
eden yegane devlet olarak kala
maz, çünkü bu, Karpatıar havza
sında huzur ve sükt'lnun inkişafı-
ıu asla temin etıniyccektir. Ro-
manya Hariciye nazırı bunun sel bebini her halde bilir. 

Avustralya 
kuvvetleri ve 
avrupa harbi 
Londra, 30 (A.A.) - Avustu

ralya kuvvetlerinin ı\vrupa har· 
bine iştirak edip etmiyecekleri 
hakkında B. Attle tarafından SO'

rulan bir suale cevap veren Çem
her•,ayn, Avusturalya Başvekili
nin Anısturalvada teşkil edil • 
miş ola.-ı. fırkaların talimlerini ik· 
mal eder etmez 1940 senesinin ilk 
ayına dcğru gönderileceklerini 
beyan etmiştir. 

BaşYekil, ilave etm4tir: 
rAvusturalya'nın müşterek da

va için bütün gayretini sarfetme
sini takdir etmek hususunda A
vam Kamarası benimle bera'oer
dir.• 
Diğer taraiitan Avusturalya teş· 

rii meciisinin muhalifler tarafın
dan Avrnpaya ınüsdliıh Avustu
ralya 'kuvv~tleri sevkinin takbih 
edilmesini 28 reye kan;ı 33 rey 
ile reddetmiş olduğu haber ,.e
ıilmektedir. 

-0--

Prağda vukua gelen 
arbedeler 

Prag, 30 (A.A.) - Resmi ıbir 
tebliğ, geçenlerde Prag'da vukua 
gelen aı bedeler esnruıında tevkif 
edilerek kursuna dizilmiş olan 
eshasııı mik' arı hakkında Fran· 
sı~ ve İngiliz ajansları tarafından 
verilen ra.kamları açıkça tekzip 1 
etmektedir. 

Tcıbliğ, protei<tora halkının harı 
be rağmen noemal bir hayat ge- 1 
çirmekle olduf(unu beyan etmek· 
te, ancak Almaıı hükümetinin Be. 
n"'l vesair Çek tahrikatçıları la
ra!ından ecnebi memleketlerde 
yapılacak tahrikat ile Almanya
nın emniyet ve selametinin teh
likeye maruz kalmasına müsaa
de etmiyeceğini ilave eylemekte
dir. 

Sovyet . Alman 
iktısadi münasebatı 

Avust rya hududu, 30 (A.A.)
Havas Aıansı bildiriyor: Sovyet 
lktısa,d heyetinin, Berlinde buJun· 
duğu sırada, Pilsen civarındaki 
Skoda fabrikasına verdikleri si
parişleri yerine getirmek için Al
manyacla kafi derecede bakır bu· 
[l.ınmadı.ğmdan, Sovyetler nok • 
san olan mikıtarı itmam teklifin.
de buJunmuşlardır. Fakat, Sov -
yefller, veıilecek •bakırın ıkulJa • 
nılışını kontrol etmek üzere Pi!
sen'e bir lromisyon ııöndermiş
lerdir. Bu hadise, iki müttefik Aıl
manya ile Sovyetler Birliğinin. 
aralarında hüküm süren itima
dı göstermektedir. 

nıbı eslelüssafiliniuc gidecek olan bu 
mücl'im ve günahkfi.r yıhıı peşinden 

teşril' buyuracak olan 1940 yılı, ba
kalım, bize daha neler, ne mis koku-

1 Iu naneler, ne taduıdan yenmez ke
bap kestaneler getirecek? Ötedenbe
ri, her eski yıl çıknuya ve yeni yıl 

girmiye hazırlanırken, salt maddeye, 
şeniycte, müsbete taptığı söylenen 
garbin, ;ayıptan haber veren bir ia.

kım meşhur ve gözde falC'ıları, gele
cek yılın bize neler ve neler, neler 
de ne maydanozlu köfteler getirece
i'inl, ne cevherler yumurthyacatını 

müjdelerler! İşte gene sırası geldi, 
yılın son ayına girdik, nerede ise, 
gayıptan hik tatlı, kiilı acı, türlü ha
berler veren bu falcı başılar, bugün, 
yal'Ul çenelerlııl açarlar. Fakat, on

lar daha çenelerini açmadan ben şim
diden iıaber vereyim ki, önü1nüzdekl 
yıl, bi:hassa önünıtizdeki ba.haı·, her
halde: 

«Erdi yine ürdü bihişt 

Oldu hava anber sirlşt 
Alem bilıişt ender bihişt 

Her küşe bir biğı İı·em» 
Cinsinden bir bahar olnuyacaıt .• Ve 

dünyadaki bütü.n sulh ve selamet i
şıkları, önümüzdeki büliln bahar, yaz 
ve göz boyunca, ve belki de şimdi
kinden daha sunturlu bir harp hay
huyu içinde: 

«Vuslat yine mi kaldı güzel başka 
bahara?• 

Diye dövünüp duracaklardır. 

OSMAN CEMAL KAYGILI 

Ankara Haberleri 

İş Bankası 
tekaüt sandığı 

Bütün bankaların tekaüt 
sandıkları için nizam 

name yapılıyor 
Ankara, 30 (İKDAM Muha;bi

rinden) - İş Bankasının tekaüt 
sandığı üzerinde tetkikler yalJıl
mış, bu sandı.~ın bugünkü ihti· 
yaçları karşılamadığı anla.şılarak, 
esasları ilııtiyaçlara uygun olmak 
üzere yeni bir nizamname ka•ie
me alınmıştır. Bu nizanmame 
yakında, heyeti urrnumiyeye tev
di edi!lecek ve heyeti umumiye 
tarafından tasdik edilecektir. 
Diğer bankaların da bu suretle 

hareket edecekiieri anlaşılmak . 
tadu·. 

Köy enstitüsü 
Ankara, 30 (İKDAM Muhabi· 

rinden) - Maarif Vekiılietinin 
haz.rladığı ıköy ensti>tüJeri pro
jesi yakında mecliste konuşula
caktır. 

Vcka"ctin hazırladığı projeye 
göre ens'itülerde öğretmen şube
lerinin \ahsil müddeti beş yıl ola
caktır. enst:talerde tam devreli 
köy ilk mek'eplerini bidrenlu 
alınacaktır. Bunlar öğretmen çık
tıktan sonra yirmi sene ınecburi 
hizmete t1ı:bi tuıtulacaklard:r. 

Köy öğre. menleri için ayrıca 
t"kaüt sandıkları da kurulacak· 
tır. 

Yeni komisyonlar 
mektep kitaplarını 

tetkık edecek 
Anıkara, 30 (İKDAM Muhabi-

1 
rindenı -Maarif Vekiıleti bütün 
mektep kitap!arının tetkikine ka. 
rar verdiğinden lise ve orta mek
tep muallimlerinden mürekkep 
komisyonlar kuracak'ır. Ba'Zı ders 
]erin metotlannda da tadiYiıt ya· 
pılaeağı söyleniyor. 

Fakirlere bedava ilaç 
Ankara, 30 (İKDAM Muhabi

rinden) - S 'ıhat Vekaleti e!lle
rinde fakrühal vesikası bulunmı
yan köylülere de ihtiyaç halinde 
bedava i~aç veriln1esine karar ver
miştir. 

w .............. , ....... 

KISA HABERLER 
* Manisa Cumhuriyet Halk Par
tisi merkez kaza konııresi mer· 
!kez ve köy <ıcaıkil1an ımümessille
rinin iştirakile yapılmıştır. * Cumhuriyet Halk Partisi Er -
zincan kazası yillık kongresini 
yapmıştır. * Safrarubolu kazası dalülinde.ki 
Cumhuriyet Halk Parti ocak ye 
nahiye kongreleıi bitmiş ve ka· 
za korı;gresi ha-zırlıklarına basla
ınıştır. 

YAZAN: 

'ı~~-E_m~e-kl_i_G_e_n_e_r_a_l_K_e_m~a_l_K_o_ç_e_r~~ 
Alınanyanın, Britanyayı çevreliyeıı 

denizlerdeki denizaltı faaliyetleri, 

Büyük HarpteklDJn de cok dUnur. \ ı
dır. Diğer taraftan, denizalU filoları

nın zayiatı, kuvvetin üçte birine ba
liğ, biııablrin, vaziyet dikkati ealip

tir. ,\lman tezgAhları çahşmalaruıın 

bu bo~luğu doldurabilecekle1·i ~üplıe-

Jidir. 
l\Ianı'da muyaffakiyct!!lizllğe uğrı

yan Alman ordusu, mllleUer arası 

kanunlara rağ"men, gaz kullanmışh. 
Şimdi de üç aylık biı· deneme deniz

altı te'jebbü-,Jeriııin bir semere ver
ıa>:ve<:cğini C~renince, bu ordu, biç 

bir kayda bağl:uımaksu:m, saygısız

ca serptiği maynJarla, hatta bltaraf

ların huzur ve menfaatini ba1talıımı
ya başladı. 

Mayn, şimdiye kadar mayıı ge
mileriyle, herhangi müsait bir deniz 

vasıtasiyle ve Büyük Harpten beri de 
denizaltılarla dökülüyorciu. Bütün 
bir denizi telvis etmek üzere gelişi 

giit:el bırakılan maynlara tatlı ümit
ler bağlandığını anlıyoruz. Denizler· 

le ali.kası kesüen Almanya, bu mu
harebe tar-:.&ına müracaatla basım1a

ruıa bu denizleri kapatmak isteme>.· 
tedir. 

Alman sa~d.)'iinin bu harbi besleınek 
üzere bir taraftan maJ·n hazırhya

cağında. kimsenin şüphesi yoktu.r. 
Ancak: 

a.) Br.ita.nyanıu ikmal yolları yal
nız Şimal denizinden geçmez. Bu de
nb:den istifade edenler, bu güne Sa

dar bir çok haksızhklara m:ıruz kalan 
ufak garp ve şinıal memlcketleridir. 

İngiltere, ııimal memlcketlerint.len de 
bazı bam maddeler ted.a.riktne mec· 
bur olabilir. Fakat, nıüstemlekelerin

den ve Amerikadan her llıtlyacını 

tatmin etmek imkinları bulan bu ci

hanşümul devlet için, Şimal denizi
nin ni~..anunnı bo2.ulması. öldürücii 
bir darbe teşkil edemez. 

b) İngiltere, müstemlekelerinde 
kurduğu müe<>Seselerde, hususiy1e ha
va kuvvetlerine liztm o1an bütün 

malzemesini hazı.rlamaktadır. Jluna 

insan da dahidir. Akdeniz yolu bü
yük bir emniyet i~lııdedir. Cebelüt

tartk. artık kuş uourmıyııcak surette 
bu emniyet bölgesinin kilit noktası
nı teşkil eder. Denizaltıların Akde

nize kadar uıııannınları ve bu hav:ı:ıda 

baruuıı rol oynamanıaları kabil ola
mamıştır. 

c) İngiltere bir emniyet havası ya
şatamadığı halde, Şimal denizinde 
seyrü seferini takyit edebilir. Fakat 
bu vaıjyet, .ı\.lmanya için de bir ser

besti Jfade edemez. Şimal denizine 
yeni siliihlarla h!ıkimi~·etiu, Britan

yaya atlamıya hnkdn ver~rcğine da
ir olan llki.rJer tanıamen nazaridir. 
l\Iayn bir \3.hrip vasıtasıdır, mıkna

tıs tertibatı ilıtiva etse de tesir siası 
mahduttur. Araşhrma ve tarama teş
kilatı, faaliyet sabasına geçince, te· 
sir çerçevesi de daralacaktır. 

d) Dir denizaltı 40 kadar mayıı ta
şıyabilir. Alman deniı.aHıları Atlas 

Okyauosuna a('tlam::ıı.:la. Almnyada 

1200 tonluk dentıaltıların yapılmak· 
ta olduğu haber veriliyor: Bunlar iç 

deniz içindir. Bir taraftan bv botlar 
avlanırken, öte yaudan mayn te

mi:ılen1e ameliyesine de germi vcrl
lecktir. Daha şimdiden teyakkuz ted
birleri de alınmıştır. 

e) Alman hava kuvveUeri Britan-
yanın doğusuna kadar uçmak 

vaffaklyetini göstermişlerdir, 

nin karanhkları içinde, şimal 

mu-

Gece

deni-
zindeki uçuşları tamamen menetmek 

de kabil olnıadığ'ınd&u, Alman hava. 
l'ilolarıııın Şiınal denizine dökecekle-

ri mayolarla harekit ve nakliyatı 

tacize dcvıı.m etmeleri daha bir müd

det beklenebilir. Belki bazı zayiatı da 
göı:e almak irap edecektir. 1\Iilcadele 

meydanına atılanlar, bütün müşkülıi
ta göiiis germlye hazırlanmışlardır. 

Mani tedbirler ittihazına hcnüı baş
lanmıştır. Belki harbin devamı müd
detince bu deni7.:dtı ınutıak bir süktl.n 
ve emniyet tabiatiyle müyesser ota
mıyacaıttır. 

f) Müttefikler Maıışla tam bir em
niyet temin edebUeceklerdJr. Buna 
kat'i blr zarlll'et de vardır. 

lı) Gaz ta.tbild, Parisiıı uzaktan dö
vülmesi, şişman Bcrtanın rolü de bir 

baskın yapmıştı. Bu.<ünkil maym 

barbl de, hele ınuka.bil tedbirler ı-

lındıklan sonra, gün :-eçtikçe te&rini 

kaybedeeektir. 

Şimal denizinin hatta dalına teh
didi, kati neticeye l'ötüremez. Müt

tefiklerht ha.yat mekanizması bütün 
kudretiyle gene lşliyecek ve tasarla
nan hazırhkJa.r yaııılrnC"a asıl hedefe 
yürüncektir. 

Hedefe yaklaştıran yol ve va31ta-
nın ha,•aJarda bulunduğıına kani iz. 
Batırılan gemi tonilitoları, mllyonla

ra da varsa. bir kıymet ve bir feJi
ket ifade edeınlyeceii Büyük Harp
te sabit olnıuştur: Gene ve her hadle 
.sinir kuvv-cti! 

Bir zehır kaça.kçı:.ı 
yakalandı 

Sabııl:alı eroin satıcılarından 
Vebıbinin tekrar beyaz zehir sat
mağa başladığını haber alan me
murlar dün k<?ndisini yakalamak 
is! emişi~rdir. 

Bu esnada Vehbi, elindeki eroin 
pake.lierini yere atıp bıçağını çek 
mlş ve memurların üzerine hü 
cum e1 miştir. 

Memurlar sabıkalıyı yakalamış 
!ar, bıçağı müsadere etmişlerdir. 

-o----

Sovyet halk 
komiser muavinliği 
Mo.skova, 30 (A.A.) - Sovyet

ler Birli.1\"i halk komiseı1leri mec
lisi ikinci sınıf <ırdu kumandam 
Loktienov'u. Sovyetler Birliği 
'müdafaa halk komiser muavinli· 
gine tayin etmiştir. Loktienov, 
KızJordu askeri hava kuvvetle
ri idaresi reisıi_<\"inden ayrılmış
tır. 

---()----

Yer:i hava seferleri 
Tokyo, 30 (A.A.) - Dovıeı ajansı, 

Japonya.. ile Tahalla.nd arasında ye
ni hava servisinin şubat aymda aoı
lacağını haber verm,.ktedir. 

3 Gazete toplattırıldı 
Brüksel, 30 (A.A.) - Charlerol po. 

llst, devletin emniyetini ihliJ teşeb
büsünden dolayı Etlucelle, Lutte ve 
Valle Batallle gaz<"telerini 
ml!;tır. 

toı•lattı:r-

-o---

Ziraat Bankası 
kendir alıyor 

Ta~köprü, 30 (A.A.) Ziraııı 

bankasının kendir mübayaasına baş
laması kazamu:: kendir müstahsUleri.nl 
mut.a.vassıtıarm tesiri altında kal

makt...'\ıı kurtarmış ve bankanuı bu 
müdahalesi neticesi fiyatlar yükse( .. 
miştir. l\.füştahsil hükümetln isabet
li kararı nf'ticesi bankanın zamanın
da. yaptığı bu son müdahaledrn son 
derece minnettardır. 

BABIALTh'İN ŞIMARIK 

ÇOCUGU: 

l\Jeğer: 

- Çok oturan defli, çok rezen 
bilir! .. 

Dememişler. Feridun Osman 
da Cumhuryet'le oturmaktan 
yllıp da Kazetelerde seyyabat.e 
çıkınca görg-ü ve blll'ilerinl ari 
hrmusa benziyor. cTahrlr m.ii.
dü.rü gözü ile muhaTrirler• ser .. 
Jevhası altında verdiği seride 
Ni.t:amettin Na"Zifi de 1azınq. Biz 
onu her çeşit likabı ve vasfı ile 
tanırdık amma, Feridun Osma
nın ~hİs ve tavsifindeki gibi 
bilmezdik. 1\feier o: 

- Ba.bıa linin ıııımarık 

ğu!.. 

İmiş. Bwıu da: 
- Hoppala .. 
Diyerek öi'renirorul:. 

~ocu-

NE GÖZl\IÜŞ MAŞALLAH! 

- Çanakkale dqında de.Ua.. 

altıl .. 
Deyince, bir meraktır.. Tabii 

biı:de de başladı. Sonradan a.nıa .. 
şdıyor ki, lodos fı.rtanasmda ba
tan bir motofoun enkazı halt bu. 

Felek But'hanetUn'e bunu SÖJ 00 

Jedlm do: 
- Ne rözmüş masallah •• Dedi, ilin etil: 

!>A'.1'.FA-3 

Son hadiseler ve 
Baltık hakimiyeti 

26 • .\.ğ"ustos 939 da inıza. olunan Al
manya - Sovyetıer ademi teca\•ib. 
muahedcsişle, geçen bjriucl te-şrin a
yının 8 inci günü gene )loskovada 
imza edllen ticaret muahedE!si. Nazi 
Almanyanın uzak şark ve orta ş-ark 
taki milletlerle ticaretine, nakliyatı
na Sovyetlerin va.;ıta. sıfati.yle biz· 
metlerde bulunmaları gibi sebepler, 
iki taraf arasında mevl'ut anlaşma
ları gösterir. 1.900.000 nüfuslu Le
tonya ile, 1.250.000 nütushı Estonya.

nın ve bu hü.küınetıerin Baltık deni· 
zindeki Özel ne Dago ismindeki adıı.-
1arıııın Sovyet tahkimat mıntakao;ı

na. k.ı~mi l!te-aline ve nüfll7:una .-'\.1-
mauyaca terkolwıması dahi, Baltık 

deniziyle. sahillerindeki kü~ük Iıük'Ö

metlere ve milletlere ait lı;ikimiyel 

ve niıfuıı: mıntakaları tesisinin ccn• 
iki hıikfunet arasında bir anla!l?ma i
le evvelden kararla'itırılm1ıoı oldu

ğunu &:"Östeı :r. 
Finlandb a 3.500,UOO kadar uülusa 

ile Baltık cleniı.:indc ve Leningra.dııı 
hemen karşı ta.rafında Sovyetlerin 
bu deni:ıdeki biiklmlyet \.'C emniyet
leriyJe en fazla ve yakından a.Lt.kadaı 
bir memlekettir. Aslen iri ırkından 
oluo, 1157 senesinde hırstiyanhğ1 ka
bul eden ve Uygur Türkleri 11amlyle 
de tanınan Finlandiya, meşhur Çar 
Deli Petronwı 1709 da. Demirbaş Şarl 
aleyhine ka-ıandığı zaferden sonra 
Rusyaya ilhak edilmlıj, 1809 da Çar 
İkinci .4.leksa.ndr bu millete muhtar 
bir idare venniş, 1902 de Rus - Ja
pon harbinde Çarlık Ru.syasıııııı ma.j
IU.biyetl üzerine, 1906 da dahi bu kü
çük memlekete bir kanunu esasi bah· 
şola.nmuştu. 

1914 umumi harbinden sonra Rus· 
yııdaki ilıtilil hükümetlerl zamanın
da ve 1917 senesinde istiklilini ilin 
etmif olan 132.589 kilometre murab
baı araziye malik Finlandiya devleti 
22 se-nelik bir lstiklıi.le sahiptir. Bu 
kö~ük, fakat cesur ve azimk8r mU
letln, küçük milletlere ve hükümet
lere mlUetlerarası hukuku ve mülki 
to.mamiyeUni, lstik1iUlni müdafaa hu
susunda gösterdiği misal. meta.ne~ 

bllhassa şimdiki kan~ık ve tehllkelJ 
harp zamanlannda bir misal ~lr.11 

eyler. Finlandiya'nm Sovyet pren
slp1erlne &"Öre, taarruzla zaptl. ilhakı 
beklenemez. Ancak harpten evvelki 
ve sonraki bir takım hıidlseJer, yapı
lan i!jgaller; kaldı.rdan lstikliller, 11-

haklar, prensipler ölcü baliııde 

kullanarak hükümler verilmesine ya
ramamaktadır. Bn sebeple F~nlandi
ya lsUkliUnin yarın.ki vaziyetinin a
lacağı şekli de, söylenen J1udut \'&k'a
lannda.n sonra çık.an hidlsenin neü
eeleıımeslne kada.r anlaşılamaz, kati 
tarzda. kestirilemez. 

Ademi t.cca.vüz muahedesinin leshi 
ve inkıtaı münasebat e\•velee bildirilen. 
SovYet tekliflerinin bu defa kabul e· 
dilmemesi takdl.rinde Kızıl ordu ile 
donanmanın harekete ırecmek busu· 
sunda icap eden emirleri alacaiına 

delilet eyler. I\luhtemel askeri hare
ki.tın, mezkür mıotakada l'eya Sov· 
yetleriıı diğer lıudutlarmda herhangi 
harp Uıtilıitlarına sebep olma~ı ise. 
Finlandiyanın coğrafi vazlyeti11e, 
şimdiki ha.TP durumuna göre za~·ıt 

jhtiınallerle bugün düşünülemez. 
İıı:-iltere ve Fransauın, küçük mil

letlerin dahi lstikl:illerini muhaf:u:& 
ve müdafaa g-ayesiylc devam eyle· 
dikleri harbin neticesi, bütün teca
vüzleri, ilhakları ve istiliiları top:ve
kün halledecektir. demek icap edel". 

HAı"\UT '11URİ IRMAK 

- Şeşi btş :ürınek .. diye iste 
bwıa derler. 

FİNLANDİYANIN 

EMPER y ALİSTLİGİ: 

Felek: 
- Şu Finlandiya nasıl €'tnpc.•r

yali.stlik edecek'! .. Elbet görerr
jiz! .. diyor. 

Yerinde bi.r merak amma, pek 
de z.llılıı 3•ord11racak gibi drtn. 
Kızılorduya karşı .relmek, talcp-

tri reddeylemek ı.•e nihayet beş 
on gün içinde silinip süpürü.lmtk 
emperyalizmidir ki, :ıilıiı1 yor~ 

m.adan da a.nlaşılabilir. Kellmeler 
ve sıfatlar şimdi o kadar l&stlk
JeştUer ki, yerine ı-öre mıına \'e 
mecaz deilştlriyorl:ır. 

Za\tallı emı>eryall~t Finlandi-

ya!. . . 
YALNIZ TAKDiR DEGIL, 

rALTiF DE İSTER 

(ali, itfaiyeyi takdir elmft. 
Yerindedlr ve.. deier, Fakat. 
Yalnız takdl• detıı, ı.ııır de 
li.zun. 

İkisi arasındaki fnk tabii m&· 

lilın. 

Hele, .şu son sekiı yarahdın 

sonra ve yaraldar tein. Yararlık 
·~ '':ırarhhk ka1"!iılıkh o1ur .. der

ler. A. Şeklıı 



.tK DAM 

Zaferi kazanm 
Harp, üç aydaııberi devam e

diyor. Tail bır cephe olan şark 
cephc·.inde, harbi, ~vyetlerin 
yardlO'lile Aln:anlar, stiratlc ka
zar.dılar. Asıl harp cephesi olan 
garpta a.e, v112iyet, ~üyle hülasa 
oo;Jebihr. 

1 ·- Denizde: 

~iliz - Fransız aonan:nıaları 
hiıkımdir. Ve Almanyayı sıkı bir 
abuılka altına almışlardır. Bu ab
luka aı;keri ve ıktısadidir, Alman 
dcnızaltl gemılenle mıknatıslı 
mıknatıssız maynleri bu vaziye
ti degıştırecek kudrette gorun
müyor.ar. 

2 - İktısadi abl~ka, Alman -
yayı gi.ın ge.;tik~e giiçleşen bir 
vaziyete sokmaktadır. 

G<?rçi, Almanya da, ciddi mu
harebeleı· olmaclı~ı ve yıpranma
d,iiı içu., a.skcrl eksiklerini ta-

.ı - Havada: 

' mamlıyarak kuvvetlenmekıe ise 
de. kuvvetlenme nisbeti, !ngilte
re ve Fr"nsa için daha fazladır. 
80 milyonluk Almanyanın karşı
sında 515 milyonluk İngıliz İm
paratorluğu ile 110 milyonluk 
Frans•z Lnparatorlugu ve bun -
!arın arkasında, muazzam kuv
,-etile Amt"ika v~ bütün kaynak
larıle dünya vardır. Almanyanın 
müttefiki yoktur; etrafındaki bi
taraflarla İtalya ve Sovyet Rus-

1 yadan ıs; ifadesi ise mahduttur. 

.İki taraf arasında, şim<iilik, bir 
kuvvet miıvıızen.,.;i vaı· gibidir. 
AfmanJann miinferit taarruzları 
'bir netice \'ennıyor; lngi!iLlerle 
1''ransızlar be .kuvvet iktisadı 
rprens!pine rıayeı e<lerek aslı 
ve umumi bir taarruz .Vt -:ken 
münferıt hava hücumlıın; apmı
yorla.r. 

j Aakeri bakımdan 

S - Karada: 

İngiia - Fran••< ordula ile Al
man ordusu. müstahkem hatlar 
gerisinde, hareketsı< duruyorlar. 
Burada cephe, yaln.z Sar ve Ren 
boylarında..-ı Alman - Fransız hu
dutlarına münhasıı· değildir. Tak
riben 1000 kılometre imtidadın
da Hollandadan İoviçre; e kadar 
uzaınnıaktadır. Çünkü Almanla
ı·ın HoJ!anda. Belçika ,.e b\'lç
reye taarruz etmeleri ıhtimali 
daima mevcuttur. Almanlaı·, bu 
üç bitııraf devletten birine taar
l'UZ etmedik~e. garp cephe..inde 
büyük harekat yapılrna.ı müh
temel değildir. Alman ba0kuman
danJığı, Majino hattına taarruz 
etımen:n in\ihar demek olduğu
nu bilir. Mareşal Kış• ın ku
oar.dasın.daki gener<Ml •K .. r• ile 

Amiral •Çamur•, garpta büyük 
\'e seıi harekata müsaade etmi -
yeceği lçin, - ağlebi ihtimal - Hk
bahara kadar vaziyet böyle de
'am edecektir. 

Almanya bekliyemez 
İngütere le Fıansa denizde 

hakim, havada müsavi vaziyette 
\'e karada emniyette oldükça bü-

"k mıkyasta, kanlı taarruzlar 
yapmağa muhtaç ve rnl-cbur de
gi.kli.rler; bir kelime Ue bekliye
billı-ler. Bekliyemiy ecek vaziyet
i olan AJımany•dır. Bunun ik se
bebi vardır: 

1 - İn,qilıere \'e Fransa, gün 
ge1;tıkçe, aı;k<'rlik bakımından. 
karada, havada, deni<de ku·vvet
fonJ!leldedu·lar. 

Eji;er Almanya, yakın: bir za
n1ancid, iıasııniarını ven(J!llez~e 
bu devlet ıçin ga ıbiyet ü. idi za~ 
m. nla makü<cn mütenasip ola -
rak azalacakt,r, yani zaman ge~~ 
tıkçe Almanyan. ı zafer ümidı 
eks, ecPlcı .. 

A.mn}a içıı» en büyük tafe: 
üm•di, barbın ilk haftasında idi· 
faka_t Alman b~şkumandanlığı'. 
taif düşmanı, - yanı L<>h!stanı -
önce mağlup edip . kuvvctlıyt• 
- yan Fransa ile In.ıııltereye -
svıırn dönmek kararını v"C'rmek
lc bu fmatı, belki de tamamilc, 
kaçırmıştır. Çünkü, Almanya ka· 
dar, harbe hazıı-bulunmıyan Fran 
sa ile İn~iltere, Alman ordusu -
nun Leh is.' ana taarroz etmesi sa 
ycsinde, bir ba>kına ui:ramak • 
tan kuı tulmuşlar; tek neferin 
burnu kanamadan bütün, sefer
berliklerini, r.akıiyav,annı. yığı
naklarını (tecemmüleıini) ve ha
zırlıklarını ikmal etmişlerdü· 
Kahraman Lehistan, gamalı ha~~ 
la çekıç ve orak arasında sürat
le ezilmi. tir amma, asıl harbi ka
zanacak ve kendini tekrar dirıl
tl-cek olan müttefiklerine, fevka
lade kıymetli bir hizmet ifa et -
miştir. Bu hizmetin ehemmiyc 
tini anlan1ak için, Fransız a~ke
ri muhaıTirlerinin yazılarını o
kumak kifayet eder. Bir havacı
lık mütebass;.sı, •Allaha şükür 
hava birliklerımiz düı;manın bas
ınına ve taarruzuna uğramadan 

seferberliklerini bitirdiler ve ha
zar ııarnizonlarındal} ve uçuş 
meydanlarından oeleri mevzıJc
rıne ve sahalarına gırdileı·· di
yordu. 
Ağustosun başında ağır agır 

dönen Fransız - İngiliz harp ma
kinesi, şimdi başdöndürücü bu· 
hızla ve tam verimle iş.!emiye 
ba ·Jam~tır. Gunden güne kuv
vetlenen İngiliz, Fransız ordula
rı Almanyayı ezecek bir vazıye
ıe girinciye kadar bekliycbiliı· -
ler. Onun içindir ki, Almanya a
cele e•miye mecburdur. 

==~;Jr.iı;,ii-~..:<11:.{. '/Jut•adi Bakımdan 

• 

Bir İnrih7, bombardıman tayyaresinin 
1tlr dt'nlzalh !(tmi inin üstünden U('o~u 

Yazan: Ziya Şakir 
Bu ,ml\·affakıyet ka 'anan 

rnüsl<lma~ askurleri, firani 
düŞ!"'anP, terkettigı e~yalan 
vt sevlvk d.:ığarcıklarını toplıya
ı-ak 3ralarında taksim ettiler. Ve 
bu ga"·eye (S<>viyk gazvesi) de
d'le, 

Dor' ı~ zarf nda Resu u Ekrem 
Etrndım.z üç mühim harp mu\'Sf
.fa :t e~ı ist hsal ctrn· -Li. Bu da, 
C;1rt 1k i lan' oı·dusunun Mühım 
ıbir kunet t 1 '-ı .na en bü-
yük deh di. 1 

Re u E.~r Efen ımız bu 
fo da galiıbive•Je . ledıncye a\ -

det ett Z.lhkce ayının dokı; • 
z ""U giıniı ehre gireli Ertesı j 
~u Cerabıhakka ıi~ıa e eri 
ulmak ü ıe kl.roa,, kestı. \'e • ı 
hab a ""· kc n,e er;r• eıııcttı. 

Bu, asker! bakımdan boyle ol
duğu gibi iktısacli bakımdan da 
böyledir. İngiliz - Fransız ablu
kası iki hedef takip cim ktedir: 

1 - Almanyayı heı· :ürlü yi -
yecek ve ham maddeden, müm -
kıin oldu.l(u kadar mahrum bı -
rakmak, 

2 - Almanyanın deniz aşın 
bütün ihraca ,.e t:caretinı dur
durmak. 

Gerçi, bu harpte, Almanyayı, 
1914-18 harbinde olduğu kadar, 
iktIMden sıkı ·tırmak kabil de -
gildiı-. Çünkü o zaman, Almanya 
iki cepheli bir harbe uzun müd
det devam etmek mecburivetin-
de kalmıştı. · 

O zaman, kcndıcme düşman o
lan mille !er arasında Rusya. 1-
ı.ıya, J aponva, Belçika, Sırbis -
tan. Romanya, Portekiz ıle diğer 
bir takım uzak devletler vardı. 
!'<ihayet son yıllarda, Yunanis -
anla Am!'rika da hasımların cep

hesine iltihak etmişlerdi. DLı(Ün 
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Göı-ıilüyor ki. Resulü Ekrem 
Efendimiz, Meclineye hicret bu
yurduktan sonra, durup dinlen
memlşlerdi. Bir taraftan umumi 
sıhhatııı vikayesi :çın schrin te
mizlenm<•İ. bataklıklarııı kuru -
tuln1as , mescidi şerifin ve saiı· 
bınala11n inşası, d~n ,-e ibadet u· 
murunun tanzim ,.e t • bit olun
maoı gıbı mühı"' i ler!e uğra'ır 
!arken d,i;_er •arafta"I <l• bünık 1 

küçük bir t. k 11uharebeler e 
· ötiga! etmıslcro .. 

Zafo ' ı<<> l" bt< h.ırp erde k 1- ı 
zanılan gan +ı k~crı 1 fa
kır olan ııü:i.üm, nl . epc.'YC~ 
bir ref bahşetmekk beraıbeı·, 
bütun wli,ıi:Pnanlaı·ıı rr.fitterek 
hazınc,ı o a (B tli!m8 ı de 
oldukc" ı r.ü ım 'ni1 C'"'Vr" tcrntn 

Va.zarı 

ise Ru ya ile İtalya Almanyaya 
şimd~. müzahirdirler. Gerçi o 
zaman, A!manya, Avusturya, Ma
caristan, Türkiye ve Bulgarista
nın ittifakını temin etmhjti. Bu
t:ün bu müttefilderden mahrum
dur amma Avusturya. Macar İm
paratorluğundan Avusturya, Bo
hemva ve Mora\'yayı ve aynca 
Polonyanın bir kısmını harbin 
i.k ayında istila .,·.rnı~lir S:ovak
ya Almanyıı.nm elinde oyuncak
tır. Macaristan Almanyaya müz
hirdir. Yugoslavya tehlikenin ağ
zında olduğu için. ister is' emez 
Almanyaya karşı hayırhah bir bi
taraflık takip etmektedir. Muh
telif sebeplerden dolayı Bulga
Tistım da öyledir. Romanya da 
Almanyaya ihracat yapmak mec-

• • 

• 

ABiDiN DA VER 

komşu memleketleroe mevcut l 
deJ;ildir İkLsad! ablukanın itha
latı azalt' ığı, Almanyada her &e
yin vesıkay.ı tabi tutulmasından 
anlaşılmaıktadır. Almanyanın yap 
tığı stoklar azaldıkça ve tüken
dikçe vaziyetin daha fenalaşaca
ğı tabiidir. 

Yeni tatbikine başlanan Alman 
mallarının bitaraf gemilerle de
niz aşırı merrJeke!lere nakli mem 
nuıyetı de Almanyayı, dövizden 
mahrum bırakacak, halkın mem
nuniyetsiZliğini arttıracaktır. Al
manya, artık mahdut kara kom -
şuları İskondinavya ve Balt.k 
memleketlerile ticaret etiebllir; 

• 

mak üzere olduğunu haber alan 
Alman .başkumandan!.,;, be en 
mii' arekeye talip oldu ve l\fare
şa~ Foş da bu talebi kabul et'i. 
M_utareke şart~annın feci ağır
lıgı, Alınan ordusunun askeri 
mağlubiyetine kuvvetli bir de
lildir. Alzas taarruzunu yapıp Al
man ordusunu tamaanile esir et
mediği ve Almanlara askerlıkçe 
mağltıp olmadık divebilınek im
kanını verdigi i~in, Mareşal FOij"u 
tenkit edenler olmuştur. Mareşal, 
bu tenki~Jere, .istihsaline çalış
tığımız kat'i netice, dfu;nıana a
man dedirtmekti. Almanya, diz 
çöküp mütareke ısteyince ''!bu-

tn•lllz ordu.&unun en son "'"'t.em mitralyôa.Jeri 

buriyetini duymaktadır. 
Hülasa, geçen harpte,yalnız 

lskandinavya ve kısmen Baltık 
denizi ile cenubu şarkiden ihata 
edilmemiş bir vaziyette bulunan 
Almanya, bu harpte İskandinav
ya ve Baltığın tamamı ile ~rurk
tan, cenubu şarkiden, cenuptan 
,.e Karadcnizden ihata edilme -
miştır. Bu itibarla, Büyük Harp· 
tekinden daha iyi vaziyettedir. 
Buna mukabil, bu dela garpta. 
o zamankinden çok daha iyi ve 
çok daha evvel tam bir abluka 
altına alınmıştır. Bu defa harbin 
üçüncü ayı sonunda \a!bikine ba:;
lanan tam abluka o zaman 1915 se
nesi martında yani 8 ay sonra tat
bikine başlanmıştı. Büyük Harp
teki ablukanın tatbikine ait bir 
takım tderrüat, ta 1917 şubatına 
kadar • ürüncemede kaldığı hal
de bu defa, daha rik haftalarda 
tam tatbıkata geçilmiştir. 

Şimdilil< ablükanın rakamlan
dınlm.> vazıyetı şudur .Sulh za
"man:nda. dcn'z aştn bitaraf mem. 
leketkrle İnr:ilıere ve dominyon
larmdan Fransa ve müstemleke
lerinden ithal ettıltl eşy-. Alman 
tınıumi ithalatının yüzde 52 iliı 

54 ünü te~krl <'diyordu. Şimdi bu 
ıthalat 1amamile durmuştur. De
me'{ ki, Almanyanın ithalatı yarı 
yarıya azalmıştır. Bunlann bir 
kısmını. kendisine ..;ık olan kom
:;u memleketlerden 'eya orııar 
va.ıtasile diğer mem leketlc·rden 
celbedebilirsC' de, yüzde 52 - 54 
noksanı tamamile \(l!llin ve te
lafi etmesınc imıti'm yoktur. Za
ten deniz asırı yerlerden yap -
tığı ithalatın mühim bir k.smı da 

eylemi tı. 
Bı.lıassa (B<·dır) muzafkrıv~· 

tinden sonra, artık İslcimiyl!·t.n 
nıan<arası, tam bir htikümet şek-
1 Jni r..lmı ·tı. Cenabıhakkın emir· 
lerini tebligc meınur oıan (Haz· 
reti Muhammed) ise, h<'m ruh~
ni ,.e hem cismani bir hükümdar. 
dı. 

Vıik.a Resuiü Ekrem Efendi -
miz, hiçb'r zaman (hiikümdo>'• 
lık) gibi maddi ve dünyevi bir 
sıfat~ istiare~·e lüzum görmüyor 
!ar .. Ker<lilcrinın (Rlsalct) şc

refınin kutsıveti ile iktifa bU\'U" 
rarak, son derecede basit \'t• mti
tcvazı bir hayat geçiriyorlardı. 
Ancak, din işlerind (A1lahm R~
sulü) sı!atile (Emir ve nehiv) de 
bulunan Resulü Ekrenı Efendi -
miz, diima ı 'erinde de bir hü -
kümdM gibı hareke• ederek. harp 
zamanlarında orduııun ba~ına 
geç\' !:ı:r c:vardaki kabilelerle 
ıııuahe~elcr akdediyorlar, dar: 
,.,. 5,yası faal ~·et gösteriyorlardı. 

üsliıman•ar. Resu.ü Ekrem E
fe~d nuz!n \eb ııı, buyurduklar. 
ı, adPı • ah:yc) ~ eıı küçük bir 
itir z \e ınu'"'alef t gÖ:;teı-r-Pdcn 

o kadar. Sovyet Rusya, italya gibi 1 

'bazı komşu devletler vası•asile j 
denız aşırı memleketlere ihracat 1 
yapmaı.ıııa im ·an yoktur. Çünkü 
bu bi.araf devletlerin ge;nıilcri de 
Baltık ve Karadeniz müstesna, 1 
diğer bütün denizlerde muaye
ne ediieeek ve Alnıaıı malları 
van;a mü~adere edilecektir. 

Hulasa, abluka, Almanya ı~ııı 
tesiri gittikıc;e artan bir ıazvik o
lacüktır. 

Abluka zafer.i kazan
dırmağa kafi değildir 

Fakat su hakikati unutmamak 
lazımdır ki, Almanyayı. yalnız 
abluka ile mağlup eW'l'lenin ım
kanı yoktur. Nitekim Büyük Harp 
te Almanya, şimdikiııden daha 
sıkı bir abluka altına ~lınmış 

olmakla berab r, yalnız bu taz
yik ile mağ9up edilmesi müm -
kün olınamı.ş, kuvvetli askeri dar
Wer ind ırmck te liız m gelmış- ı 
tir. 

Almanlar, 1914-18 haııbinde, as
kerlikçe mağlup olmadıklarını 
iddia ederlerse de, bu. onların 
ma~lfıbiyl'.ı askerlik şeref ve gu
rurlarına vedıremc><likleıinden do 
ğan bir iddiadır. Herkesi inandır
ma.~a ça. ştıkları bu iddiaya rai~
mt'n, Almanlar, harbin son sene
sinde askerlikçe de ma.l!lup ol -
muslardıı'. 
Mareşal Fo:;'un hazırladığı son 

Alta; taarruzu, şimali Fransa ve 
Belçikadan mağlüp ola ola ric'at 
eden Alman ordusunu gerilerin
den ihata edecek ve esir edecek
ti. Bu büvük taarruzun ba,Ja -

derhal kabul ettiklerı gibi. Re· 
su:ü Ekremin (Emir ve n('!ıiy) !e
rine de büvük bir tLvckkül Vl! i· 
man ile it~at ediyorlardı. Böyle 
o'.makla beraber, Resulü Ekrem 
Efendimiz her işte eshabilc meş
veretle b\rlunuyorlar.. (Mut
!akiyet idaresi) nin başında buiu
naı (l\lüstakH ve müstebit bir 
hükümdar) gibi değil. her işi (a· 
rayi umumiye) ye iktiran etti-

. ren bir (Cumhurreisl) gibi harc
kı:t buyuruyorlardı. 

H<-rhangi bir meselenin nıijzcı· 
kere \'e müşaveresi esnas:nda, 
o meclise iştirak eden zevat; ha
tıra ve gönüle bakmadan, açık 
ve serbl'St bir lisan ile reylerıni 
beyan edebiliyorlardı. Hem ı Ri
sa et) ve henı de (Reisi hük(, 
met) sıfatiari.!ıl haiz olan nes:.:
lü Ekrem Efendımı:z. müzar:.tı ~ 
\'e mü ·avere mccHsine da11il o
lan eshabından hicbirinin dCısu
nüş ve sOylcyis hüıTi;v·etlC'rine ltı3. 
ni olmuyorlar ... Ancak, hatnlı 
gördükleri noktalarda ikaz ,.e ir
salı.a bulunmakla ikhfa edivor -
!ardı. 

İs!3mıyet (Batıl ıtikat) Jarı 

tün mütareke şartlarımızı ve 
mağlubiyeti kabul edince, artı>k 
şerefli bir meydan müharebesı 
kazanmak gibi bir maksat için, 
bir tek Fransız askerinin kanını 
dökmek istemedim diye ce\'ap 
vermiştir. 

Bugünkü vaziyet.e, i ngı.tere 
ı:e Fransa, harbin başır.danberi, 
askerlik .bakımından tedafüi bir 
vaziyet kabul etmişlerdir. Fa -
ka: bu tedafüi vaziyet, 1914-18 
harbinde olduğu gib;. bu harp
te ele zaferi temine .kfıfi ııelmez. 
Tedafüi harp, zaferi sadece ha· 
zırlar, onu kaza'1mak için, bir 
gün mutlaka taarruz etmek ve 
hasmın askeri kudretini kırmak 
lazımdır. 

Büyük Harp'.e. Fra ;SIZ ordu
sunun rne,hur kumandanların -
dan biri olan emekli general Du
va'l son bır yazısında, bu hakika
ti kabul ediyor ve aksini ileri 
süren. valnız müdafaa ılc muzaf
fu- olmak ımkiıntndan bahocclen 
Brıtanika ar.siklopedis. ik Tay
mis ji!azetesinin askerı muharrirı. 
olıın sabık hgıliz kuı may yüz
ba~ı Lıclll Hart gibi dü~ünen':ere 
dola:,;ı,'l~ cevap vcrml~ oluyor. 

General Duval diyor ki· 
«Biz, bu harbin bida~ etinde bir 

intizar \'3Z.İ)eli aldık \'C bir le· 
dafiii n1cyd<-ın ınuherebesi hazır
ladık. 16 Birincitc,,rindc ba~lıyan 
bu tedafih n1e~·dan ınuharebesi, 
harbi bitirmez. Harp maddi ve 
ıniııevi bir yıpratma devri ister 
Alın:..anya için ne diişiiniiliirse dii
~iiniilsiin, bu mcınleketin m5ncvi 
cesaretinin bir darbe ile yıkıl· 
ınası pek az muhtemeldir. Biiyiik 

~iddeU;e reddediyor.. en makul 
tarzda ibadet şeklile (Ahlak) ve 
(Fazilet) e istinat eyliyordu. Bu 
itibar ile, en kuvvetli temellefl• 
istinat eden bir binaya benZ'.;">r
du. 

Bu bina, gün geçtikçe büyü
yor. azemet ve ehemmiyet kes -
bediyordu. Bu hal ise, Resulü 
Ekremin eıı büyük dfu;manları 
olan putpercstlerle. menfaatleri 
sekteye uğrayan Yahudileri ha -
set, infial ve hüsumete sevkey -
liyordu. i~te bunun içindir ki, ar
tık harplerin ardı arası kesilmi- ' 
yordu. 

Hicretin iki senesi, bOyit'Ce geç
ti. Ürüncü senenin ilk aylarında 
ise (Karkaratülkeder) gazvesi 
zuhara ıı;eldi. 

Bu 11azvenin sebebi ""· ınuslü
manları gafil avlamak istiyen ba
zı din düsmanlarının. Medineye 
karşı yaptıkları bir nümayişten 
ibaretti. Fakat, bu hareketten lam 
vaktinde haberdar olan Resulü 
Ekrem, 200 askerle Medir.eye ha
ı·eket eder etmez, bu düşmanlar 
derhal dağılmıslar, ortadan silini
ycrmişlerdi. 

Harpte yıpratma devr<-si 1914 ten 
1918 e kadar uzını bir <aman sür
dü. Almanya ile Avusturya bii
tiin kaynakları, tupyckiiı; koru
yuııcaya kadar, dayandılar ve bıı 
ka~·naklarda siiratlc imha edik~ 
n1i~ ecck kadar ınuazza111d1. Ha· 
sın1Janınıı.ut yıpranınas1nı hızlan
dırmak için üst üste yaptıgıını:ı; 
taarruz neticesinde, kendi kuv· 
vetlcrimiz.i oıfa.ı·ıııkiııden faıla 
yıprattık ve belki du bu yiizden 
harbi kısaltacak yerde uzattı!•. 
Fakat bu kanaati, ancak o ıecrii
bclenkn sonra eld .. edebildik. 

Bu defa, Almanyaya nazarıın 
şu üstüııliiğiimiiz \ar: Zaınan 
iınilinin esiri değiliz. Bi• bekliyc· 
biliriz; Almanya bekliyemez. Biz 
bekliy~biliriz , (i:inkii şiddetli bir 
abluka, Almanyayı, yıpratmak 
i~in çahsıyor. Buı:ı.a mukabil, 
Frt1nsanın, İ.ngilter-cnin ve İngi- • 
!iz dominyonlarının askeri kud
reti artıyor. Yalnız nıuhakkak o
lan bir nokta \·ar ki, o da abhı -
kanın, laJnız b:..ı~ına bize zaferi 
temin cdeıniyeceğidir. F,ğer böy
k bir iinıide kapılınak b;;:,ük 
bir ha.ta i~emi~ olurnz. Abluka -
nın tct;:i.ri, maddi ohnaktan ziya· 
de miınnidir. Abluka. halka mah· 
rmnı~·cılcr .vüklctir; fak~t zafer 
tcbliğlerile beraber olursa bu 
mahrunl:i~·etlc re kola,-ca tahaın
müJ edilr bilir. Eğcr zafcT geci
kir \;eya zaf~r üınidi zaiflarsa, 
eğ<r teferriiata :>it nııt\ af!akıyet
sizliklcr b le zaferi şiiphcli bir 
hale getit:rse. o zaınan abluka, 
biitUn bo1gıır;cu kuv,·t=tini g(M.;ter
nıi:ye b.a';ifar . .-

!lleshur b : gtr.~ralın. mu'ale
aları cta goo:criyor kı, muza!fcr 
olmak ı~ın, yaln:z, abltı!<a kMi 
d<'i!;ildiı', h""ma a·o.kcri darbeler 
de indirn'ıcl< mutlaka lazımdır. 
Buı;ün içın, nenuz hazırlık dev

res,nde ouluııa'1 ln~ıltere ile Fran 
sa, Almanla!"a hiçbir t'1.arruzi uat
be indiJmcm~.,)erdır. Onlara taın 
bir itidal i.c saılecc ınudafaı. har
bı vapı)rlar \'C mü!c'madiycn h:ı· 
z.rlanıyorlar. Taı.rruzi bir şekil
de ware et~ikleri denizaltı gemi
lerile mücadele da<ıi yme bir mü
dafaa harbidir 
· Bu müdafaa har.bi ı;ekaclar mu
vaffakı:ı eti. olursa cllsun, düş -
manı yıpratır, fakat yıkmaz. Bir 
'teşbih ıs~er misinız? Yağmurla
rın ::ıenelerce yavaş ı..-avaş nü
fuz ederek çürüttügü bir bina
nın yıkılması için, bir fırtına 

liızımdır. Har:ptc de ) ıpranan düş
manı yexc sermek için, taarruıi 
bır daroçye ıhtiyaç vardır. Bü
tün bu harbin can a acak no-ktn
sı bu t"a ruzi darb~dedir. 

Almanya tarruz 
edebilir mi? 

Bugün"u vazıyett ,, lıaı bi ka
zanacak bir darbe indırmek lü
zumu, yalnız bir taraf için de 
ğil, ikı muhasım taraf için de 
vanıtir. lngiltere ve Fransanın 
taarruz niyetinde olmadık'ıarını 
gördük. Acaba, i. i biran evvel 
bitirmek ıztırarında olan Alman
·a, böyle b r d•rbc ındıreoılir mi? 
İngiltcr~ \ l.' Fran~nın deniz . 

deı. yaptııcarı ıktısa<lı .. b!uka, 
na,ıl Alınan~ ayı maı;lul) l':mıye 
kafı cicg.:•c. Alnıanlann denizal
tı abluka>! , ... m<>yn harbi de İn
gilkrc ile Frnrsavı mağlup et -
nı,, c kafi degıldir. Alman hava 
ordusunun taarruzları da pek za
iftır ve Almnn hava kuvvetleri 
ıle lngi1'z - r'raıısız hava kuvvet
leri arasındakı mü,·azene, Al -
manların tayyare taarruzlarıle 
İngiltereyi veya Fransayı ne ay
rı ayrı, ne de beraberce mağl\ıp 
vaziyet~ düşürmelerıne ·minidir 

Alman kam ordusunun. Ma.ii
no hattı karşısındakı vaziyeti de 
maltimdur. Bu müstahkem hat, 
çok azim zayıat mukabilinde ya-

Gazve, böylece kan•" hitama 
erdi. Ve, birkaç sürü koyunun, 
müslümanların ellerine geçmesi
le neticelencti ... Fakat aradan çok 
.geqmeden, ba.~ka ·bir vak'a zühur 
etti. Bu sefer de (da'sur) ismin
de cesur ve cür'etkar bir kabile 
reısi, muhtelif kabilelerden başı
na bir ~ayli adam toplıy arak, (Me 
dine) cıvarına geldi. Oradaki İs
lamlara hücum ederek, yağma
cılık etmek istedi ... Fakat Resulü 
Ekrem Efendimiz, süra\lli davra
narak bu din düşmanJannı da fi
rara icbar elti. Ve bu defa da <kan 
dökülmesine ·meydan ve~meden, 
bu hadisenin de önüne geçti. 

Bu esnada, müı;lümanlaı-a epey
ce bir menfaat temin eden bir 
(Sirye) vukun geldi ... Mekkelı
ler, (Bedir) mağlübiyetinden son
ra, Şam kfırvanlarını Medine ci
varından geçirmiyorlar, Irak yo
lundan dolaşarak, ticaret işlerine 
devam ediyorlardı. Bu cünt'eden 
olarak. haımule1;i arasında bir hay
li altın ve gümü~ bulunan bir kar
vanın, ;\Yekkeden hareket ettiği 
i~itildi. 

Resulü Ekrem, müşnklerin 
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r ı.., bılc, arl<asın(U 1918 e kadar 
A manların olan ve sonra Fran
sızlara geçen Strazbu. _ , Ietz _ 
Mutzlg miıs ahkeın movkıleri ve 
onların .gerisinde Fra sız, rın 
Vcrclöıı - Tul ve Eı:ıinel • B~ lor 
kalcıcrı vardır. Blı kaleler Biı -
yük Harp~e Almnrlan yıltl.ı·mış 
ve oniarı Fransaya kaf'<: Bclçfira 
dan >büyük bır ihata taarruzu yap 
mağa sevketmişti. 

Majtno hattını, at;ır zayiat ve
re.ek yaran Alman ordusu, bü
tün. bu miistahkem ınevktlere is
tinat eden sapsağlam ~·ransız ve 
İngiliz ordularilc kanlı meydan 
muharebeleri vermeııe ve onları 
ka~anmaii(a mecburdur. 

Uç aydanberi Fransıtlarla in
gılizlerfn, Majino hattın;n ı:reri
sındcki müs.ahkem mevkiierin 
bü'ün noksanlannı tamamla<lık
lanna ve yeni sahra tahkimatı ile 
müstahkem mevkiler :ırasında ye 
ni mevziler vücude getirdikle • 
rine şüphe yoktur. Her geçen gün 
de, bu tahkimatın. derinli~ine ve 
uzunluğuna bir kat daha takviye 
edıleceğ:i de muhakkaktır. Almar. 
ordusu, eğer Majin~ hattına ta
ar'"Uz eder V<' korkur.c zayiaıt ver
dikten sonra, bu hat ı yararsa, ge
çen harpten kalan müstahkem 
mevkder ve yeni müstahzar mev
zılcrdc karşısına çıkacak olan 
Fransız - İngiliz ordularını mağ
ltip edemez; hatta say.ca bır mık
tar üstün olsa dahi ... Kald1 ki, 
Almarı ordusu, bugür. mevcut 
sayı üstün.Uğ'ünü kaybctrrıck ü
zere bu;unuyor. Bütün ı;arp e<;p
hesıııd,, Ho,Jandadan Isviçreye 
k~dar 110 - ııo fırka tahmin edi
len Alman ordusunun kar>ısında 
1940 senesi basında Fransız ve 
ln;j !izlerin de milistcmleke ve 
doıninvon kıt'alarile beraber, 
garp ccphesınde avni miktarda 
kuvv.,ti bulunacaktır. ingıl:z or
dusu l1e Fransız müstemleke or
dusu, her gün• artan bir varlık
tır. Dünyanın htr tarafından 
Fransaya Leh ve Çek gönüllüle
ıi de gelmekte ve bunlar talım 
ve terbiye edilerek Leh ve Çek 
birlikleri teşkil olunmak! adır. 

Almanya, doğrudan dogruya 
:lıfajino hattına ilkbaharda, hatta 
şu gQnlctde yapacağı taaı·ruz ba
zı mevzii muvaffakıyetler temin 
etsedl', harbi bitirecek mua<ızam 
bir imha meydan muharebesi ne 
ticesini alması imkansız gibidir. 

Almanlar Fransaya taarruz e
demez, Fransız - İngiliz orduları 
Ahnanyaya taarruz E·dcmcz. O 
halde ne olacak? 

Bu sualin cevabını gc•ecek bir 
yazıda vermeğe çalışacağız. 

Abidin DAVER 

tnrilh:; ordusunun en son sb~em 
tayyare dtti toplarından biri 

müslümanlara gösterdikleri tecr.
vüze mukabele olmak üzere, (Ze
yid bin Harise) nın kumandaı;ı aI
'lında, yüz süvariden mürL·kkep 
bir kuvvet gönderdi. Bu kuvvet, 
(Kırada) denilen mevkide kar
vana yetişti. 

Karvan muhafızları, müslüman 
süvarilerinin korkunç bir sürat
'll' kendilerine yaklaştıklarını gö
rür görmez, derhal e>f.Ya denkle
rinin iplerini keserek. onları yol
lara a'tnar. Ve kendilerı devele
re bı ıerek kaçtılar. 

Zeyid b' Harıse, bu ganimet 
eşyasını Medineye ı<etirdi. Resu
lü Ekreme teslim etti. Ele geçen 
altın ve gümüş e~ya, yüz bin dir
hem kıvmetinde idi ... Derhal bu
nun beşte biri ayrılarak (Beytül
mal hazinesi) ne verildi. Diğer 
kısmı da. o siryeye iştirak eden 
askerler arasındu taksım edildL 
Bu hadise dl' böyle geçti. 

Fakat, bu senenın (ve Miladın 
624 üncü scn~siııin) nisan ayı or
talanııda vukuagelen büyük bir 
harp, az kalsın isliı.miyeli büyük 
biı- tehlikeye sürükliyecekti. 

r Arkası var] 



Haftanın hadis leri karşısında 
Milli kjmeyi kaldırmağı biran 
için akıldan geçirmek değil, 

kabilse genişletmek lazımdır 

Ya.zan: Sadun Galip Savcı 
·====--"='"'-'·= 

oııı ' .. ....,_ bir teltlıt 
lllf&I. llatmm'• Wd.lima rin ful
ı..ı ~ •erilait ....,._. 
..... l&lt.. ... lelıliide ..... 1•· 
kan ÜllWJ'• lı.I: c4lüa .., ......... . 
...... ı.,..ıaı. ~ aUll 
inime --..... b• .., • .., !ekran· 
aa ......,. •erilmltllr-

vaı.ııııe ,.__ • ..,.b'alla mil· 
il kilmelWI ıeaı.ıae ........ nlar ,..._. 
da balıındujum ıııa ba baberdeD 
meıwııaa oı.111111; bunala . beralıer 
biiyle bir lebllte bQrel eW... 

Fulboliimüıı lııia ller balumdaa 
faydalı olduta labakludı: eden milli 
kiime maol&rı arbk «ltll aae U 7•· 
... ıı ..... , • .....,a11m _,. ....,_. 

aa batb olmMlaa ltarlanlmab, -
propa••••a• laer .... &ekrar ed.I· 

lir daimi bir ................... ·-
ildir. 

Hal&i bu b61le old•klaa bqluı, 

Tllrklre'rl blrlb.rbıe ıüuı ve bl· 
rlııdea dıterıne sldlp seım..ı ular 
bi4'111ı; ııehlrlel'I mıalaltalara &J'UIP 
'buralarda da mUli ltiime .Ukmlade 
ıau kümeler. rapmalr. preleria.I ................ ,,.. 

Euala bir e&U ..,. ·-·· 7•111-

lııcak boyle bir ııeı - - -
leke&le fa&bele b'i itil' •ı•tr·- n-

rlr, - Terlılı..& v-- -
ltiiünün .,.. Beledlrelea ı •·h .-ır-

lerlmlsl ılHlaııdu"ma -
taııakltü e&lirmelerbd Ularlafllnr, 
hem de _............ .....,. ııelılr 

SODflerb'le -.ıaruıa. m..ıeuıı 
daha b'I laauııalarma fınal verir ve 
dablli bir lurlam lııırelteU _,_ 

sellrlr, 
Eter lllenlllrM dlrt IODede bir 

'b• mrılılellf ltilmelerbı din .... ılk 
f&mplyonlarw Aldı:arada bir ....,. .. 
sellrlp buil bir ınrnuva ııeltlbıde 

ollmplr..._ lllr luıreltet -
sellrmek .. _.._ elabllk'. 

* İ&laalıld ilk -- ......... -
mi blı&I. Jletiklaf, mailibi)'el ıil· 
ıti • .._... •e hig k&J'bclmedea 

b&tl& ıı.ı....ı.ladır ..... leltrlke -
jer bir MllGMirz i'aka& aal ..U.
dJmıs lleflk• flltlt•'•h '• .... 
ml)'ellt, talıll olchıPma eaerJI ve 
1tu .... eı ....,nb'e ııailauıbtma lf&rel 
etm.ekUr. Bqlk&af takunının b&. &D 

mailüblıete dlqlüiü maçianla 'blle 
lı:uvvel muevi)'-bı kolaı kolaJ 
Annlmadıimı Ye bu 887ede sararı 

telifi eıııtını eberlıa sö,.iilı:. Bu. 
ıponla llbnu.ıa bir bulelUr. 

* BD hafla ....ıara lıqhm,_ea 1111-
'belcnlar, bir 1tag siba evvel ........... 
dan Qni&D ea -.ı -"1arUDJa· 
dan merham Galib .. lıalıruma hür· 
mele• bir vakfede bulDDftlar. Çok 
l<nıb ve l&Ciam ltaraklerl, Deııliı T8 

dıirusı sperealaia ile bütilu apore•· 
larra ntbnune lllihaa edllmi7e lUık 
olan Gallbı her uman hatırlamak •
nu tanıyanlar we sevenler - onu &a
nıyıp da sevmemek kabil deiildi -
için bir borçtur. 

Ru ve.ıle ile, Galllıln mtieulııleriu
doa balo8'ut• Feu•rbabve lı:olllbll· 

11ian idare herellne 4iıle Mr teltllf· .. .... ........ . 
Fenerbahoe hllbll "°"'- -al

J'UJ» YQ'a cGallp kup&a19 adl7Je bir 
mu afal lbclu etmeli n ba mttU
fall G llblıı 611mllnla her 711 ılilnll· 

•ün•. Fenert ı ltoe •alültlnb • 18• 
Df' itinde en neshi, n ..........,.., '1· 
- merb- Qallp -lerbıde .... . 
re.ket ettlflme bnr ••• n 1 • .... . 

easaaa ••mel' 
Bu hem paglerl aaıı. sllıl -,.. 

ı..vıta, bom de Gallltln lıallruuu V! 
lJlr ekllde taz!R yeıılJe olar. 

iatt be:rell iki -işba lıaf. 
lanın hidMlerl .......,ela Fener belı
genln reni idare lıeıetlııe de -
edelim. illare heret!He ıöze -
en mlllıla llet'tlklllı, bir .aellea 
ful• bir ....,...dan ıı.ı ba vulfe
•~n J'rtl1111' olan f'llE:I ft maral 1111-
'beleu Z•lılnbı &"•ne -ı b .... n. 
hi ı a-et rilmlt olma.~ıdır. Kal'tanbk· 
ta arandaeak mrzfyeder an.a. .. 
ı.....ıı.,,. ... pe,....,ııra nalhr o-. 
milhlm bir :rtt talar. FOlltrbabre IOll 

oamanllnla falbolda 'bir bayii -
loddrtan -.... teertlbell .,,, lffrlibe 
edllmh eslı:I bplanmı rene lıı bqt· 

•• r•llnn•tl• lnhel etını.tfr tana&· 
llnd•JIL Yalım ....... nıtlntlerln bu 
bıı:ıaıtmllde alola........,fnr.ın ıres

ternıeslnl lemen11I ellerls. 

* Geçen bırt .. nın lıeYDelmlleJ -
· hidlselerl arasında en mllılmmJ f. 
lalya mnıı futbol latımıD1D Alman 
aılın lalnmıua t·bemmi)'eUI 'bir fart.
b maflftp imasıdır. 

ftai•a lakımı 1ı: ... bir mllddel n
,.cl de inlere lalumıDa rooD•"I' 

l>llnıa -Piı'tnıhıiaa• alm1i bir 
.....,. ba tisi ıı.ıe malllbi7e&leri
.ı, ... AJnuuııa ... tnı.rede hdlıelım 
bUd.jlmhdea fada JM'r••ldiiiae ve 
ne de ilııb'ada bil~ -cı
ra diltltiiibıe lıuulelme.mell. Ba ... 
deee iıaııa laltımuıda bir kımm lee· 

rllbcll esti fatboloalarııı 7erbıe -
leerllbealalerlıılıı ltorunot •lmaauı· ............ 

Spor ldareelllibule oldalll ırl'bl bil· 
nıı ııpcırculakla da IMril1ıenlD lllillılm 
rolleri vardır, 
~ 

Bu hafta yapılacak 
ikinci küme lik 

maç lan 
...._ Ter!ıq•I bıaabal llllseııl 

l'ıllbol AJıuıblmdaD: 

S/IZ/llll puar slbıll rap:lleolt 1· 

-· lı:- ltlılr ........,, 
Şeref ı&adı: 

Orlatöı • t:rııı>. oaal IUt. llalrem 
IŞul Te ... u. Yan hakemleri: Mrılı• 

lar Ye Bilene& O-in. 
Oalalııpaeltt • Oalalupor ... ı 

lı.30. Balı:em: Befllı: Top. Yaıı lıa• 

kemleri: l'abrellln Somer ve Halil 
Öslıa7bl. Anadela hlur ...... 7ıl
maa. ... ı H.SO. Hakem: Etref Mal· 
iL Yaa lıatemlerl: Halli User " 
Sıbolaallbı Yaramau. ---o....,_--

Mektepler maçı 
lıııanb..ı -pleri fat'bel ilk tıe

ıelbıden: 

2/11/11131 - riall ~ 
ılıMbıula 1apılaealt -lar: 
Da~alı:a • E. M. Meltlebl J.l.IO 

ola. Balı-: IŞ&ll Teoean. 
oaıa-..,. l'erlevıılıal H.40 ola. 

Balıem: A- Alua. 
lferef ıılıuluıcla ıapılae&lt maplar: 
YW:e tlikü • Banal meklebl. ls.H 

ola. Hatem: Ab-1 Ailem. 
Bopzld • Taksim. lUD dL Baz 

tem FerldDD l[J)~ 

Bir İngiliz yolcu! 
vapuru batınldı 

(llaf lanfı L IDel -fada) 
tırnıak suceıue denı.Z seıen~ıne 
devam hususWKıalti Ju.rarıarm
Gan hoşnut Clegı.aır. 

Het Vo~ gazetesine göre, Af. 
maırya. denız na.lr.Lyaı.ının ı.ama· 
men ink.ı.aa uıırayaouecegıni ve 
kara yoluna muraca,at mecburi
yeti h~ı.! olaıııı.ecegıni, lioı;;m. 

elaya ilı6aıı etmlf bWunmalıla • 
d.ır. 

Bu itibarla, .Aaman poM:kası, 
bııaratıarı Afman JA.Lı:;au 1 .ıuz 
mıntaKru>lna sa.Kınaya vt: .u ... uüart 
uç(rncu Hciclı a n.uuakir bırak· 
maga çaıış.ı.maktauır. 
l\1ı...ao•re echleo Alman mallan 
Londra, 30 (A.A.) - ;,ooo t<>ııiliı

toluk Jouido vapuru İn&i!tereuin 
1&rk aahillerınde batmJştır. 

Londra, 30 (A.A.) - cRculer> 4· 
&iltcre hiıkümetince bildiriiyor ki, 
Alınan malı nakled~ olan ticaret 
vapurlarını bitııraflarm harp eemile
ri refakatinde eevketmesi, b1.1 mallan 
miladere hususunda İngiJterenin ver.
iDİi okiuiıı kararı dejiştiremez. 

Londra, 30 (A.A.l - lktısadi 
harp nazın, bu ayın 25 inde sona 
eren haf!n iç· .de Almanyaya 
gönderiımek üzere yola çıkarıl
mış olan 21,500 ton em:ianın mü
sadere edilmiş okluğunu, bu me
yanda 4,000 ton 'Pamuk bulundu-
ğund bildirmektedir. f 

Bir İngiliz harp gemisi, dün şt- I 
mal denizinde brasular.Dda bat· ı 
mış_ olan 3114 to~ hacmindeki ve 
İo~ıon ıı<f ındaki lngiliz ticaret ge-1 
~ısı murettebatından 38 kişiyi 
aı.ıp kurt rmıştır. İonion'un bir 
mayna çarpmış oldtığu zannedıl
mdk~edir. 
Danima rkıı hfikfımetinin kann 

Kopenhag, 30 (A.A.) _ Dani
n:ıarka hukümeti, mayn telılike
sınm vaha.ketinden dolayı. Dani
marka karasular .nın muhtelif 
mıntakalarında balıkçılığı men' 
ıçm _bugun bir emirname neşret
mıştır. 

Bu tedlbirin ıballaçılık ıııınayll
ne büyük zararlar vereceıtt ve iş
sizliği arttıracağı tahmin o.lun • 
maktadır. 

Fransızlarm müsadere 
ettikleri mallar 

Paris, 30 (A.A) - Fransız bah· 
riyesi tarafından tutıtlan Alman 
vapurlanndan birinin, kaıhve yük
lü olduğu babey verilmektedir. 

Cenubi Afrikada 
ecnebi lejyonu 

Dün Northumberla 'da heyecanlı 
bir hava muharebesi oldu 

Londra, 30 (A.A.J - Cenubi Af· 
rikada bir ecnebi lejyonu teşkil edi
leceği resmen haber verilmektedir. 

Bertin, 30 (A.A.) - Busun Nort
humberla'da bir Alman k<"Şil tayya
resi ile bır İngiliz avcı tayyaresi ara
sında yüksek irtifada bir bava mu
harebesı olmuştur. İngiliz avcı tay-

7areMnin hücumuna ul:n7an Alman 
lay:raresine, bir çok isabetler vaki ol· 
muş ve İngilit tayyare. ı. 50 metreye 
kadar Alman tayyaresine yaklaşmış
br Fakat müteakiben bir çok isa· 
betler alan İn&iliz tayyaresi b•Jiut-

Jar &rltSllldB sözden lıa7bolm1J1, AJ. 
man tayyaresi keşif vazifesine de- ı 

vam "tmiı ve blllhant üssüne avdet 
eylemJılir. 

Paris, 30 (A.A.) - Dün öileye 
dotru Fransa'nın şarkında bir mın

lalı:ada bir lalı:ını lstikpf tanareıe

rlnin çok yük..-lerden uçmalı:ta ol
duktan ihbar edilmesi üzerine der
hal lehlike ı..,...ıı wrllmit n derhal 

t:ıyyore dalı toplan harekete seçmiş

tir. Tayyareler, bulut.ar içinde kay
bolmuşlardır. 

~~~~--~~~~-

Kızılordu Fin top-~ 
raklarına girdi ı 

1 <Bat larafı l. lllel ııaıfaıla) 
fadan tecaviı.z etm~ ve aynı zaman
da Sovyet harp gemilerının Finlandl

ıa körfezinde faalıpele ıeçmış olduk· 
!arını yazmakıadırlar. 

Helslnki semasında gtırülen lllı: 

Sovyet la)'1ares~ fehrin limanına bet 
bomba •lıllJitır. 

Gazeteler, Viborg'un da bir bava 
bombardımanına maruz kalınq oldu
juııu bildirmeldedlrlcr. 

Sovyet kıtaatı ile Finlandiya kıta
atı aruındalr.i ilk çarpışma Lagoda 
gOlü yakınında kAin carelie'de, ikinci 
çarplfma Babol<obl'de, üçilncü çarpl§· 
ma da Kola'da vukua ıetmiştir. 

Gazeleler tarafından haber verllea 
bu hareketlere Londra'nın ai7u1 ma
lıafilinde intizar edilmekle idi. Bu 
mahafil, hiç bir millaleada bulunma-
maktadır. 

FinlaJıdjyanın Londra sefırl, Harl
cl7e nezuetlne giderek ıu;uu uzadı· 
7a gOrU§muşti..ı.r. 

Helainkl, 30 (A.A.) - Finlandiya 
Relııicwnhuru, harp vozipetıı>i ilAıı 

e1mlt ve Mareşal Mannertıelm'I or· 
du b8fkwnandanliAına tay in eyleıniı
tir. 

Helolnkl, 30 (A.A.) - .l'lnllmdlya 
radyoeu, Sovyet tecavllzll bakkında 

tafsilAt vermekle devam ediyor: Öğ
leye doğru 13 Sovyet tayyaresi, Hel-

Stokho.m, 30 (A.A.) - Helsın
k;deki İsveç tebaası kısa bir za
m"n iç:nde Finlandiyayı terke 
davet ediimiştır. !sveçle Finlandi· 
ya aruıııda deniz mimakalitı ke
st.miştir. 

Paria, 30 (A.A.) - cHavu> 3 Mil· 
pon nufualuk lcüçillt bir milleti 141 
mii)'onlük bır cı...ıeıe ı.e,... müdafaa 

V'-'Jesini derubde - Malluerheım• 
wn yanında &enç ve ener,ı.ık şetJer

den mUrekkep bır erk.alll barbıye 

mevcuttur . 
)'ııılaDdi7a:r• ...... Sovyet taarru

zu başııca i.k.ı ısı.wmaııe in.kipl et
mekLedir: 

En ,,maide RllO kıtaatı Balıkç~ 

,.arunadaaı.nı ıtgal etını1 ve buz de
DİZIDe yanı serbesl 1»r denize :reııiıoe 
Fınland.ıya mahrecJ olan Postamo fi .. 

mamru ele ıeçınnelt IBlenıeldedir. 
Memleketin ceımbmıda Sovyet kı

taatı Knımlad,J lalllılcAmlarımn ııab

ra ve BGlr toplarlDlll himayesinde 
Vippuri endUstri tehJ"ine, 90IU'D da Or
ta )'ınlan<L,)'a:ra doına bir ıedik ao- ı 
mıya çalıfınakladır. 

Aynı zamanda SovyeUer deniz cep- 1 
hesinden de hücuma aeçerek Lenin
sradı.ıı aııallt.arı olan Pookari adaaı· 
na bir llıraç hareketi hazırlıyorlar. 

HALK SÜTUNU -
Gazo?lar Hakkında 

Buıalyaıla elııralı ok11711••· 
mm S. Yqınkıhe J&SIJOI'! 

- blanbalda 7apılan ,....,.. 
lar 70 pıınıpa lahftltte lesllm 
edilir. Balbakl her 1erıle P· 
ııoz iki misli pahalıdır. 

Me .. ti S kanıta kalı"° olan 
::rer<le 1 lı1lrıı•tar. Aea'bl ne
de•T Bmıun bilM r .. m•lı: im· 
Una ıolı: mudlll'f 

Talebeler ve gaz 
maskesi 

IEreelıöriİllll• .usıen ....ı

........ -... bir .. ..,_ 
andan aldıjıam meklapla: 

- 1 -·" .... ......,. .... Ço
ealılanmm ~ •e ilk m•ktelıe 
llevam elllrorlar. Bir ıı-. ırön· 
ıllir Pi maokeol almok ~ 
mektepte ~lbıl de 011ı,.ı...,...,.. 

lar. Dalbül 45 lira nhlı: alan 
... 7 nuıw.ıut alleııtnl sor r._• 
lllren benim wlhl bir aılaııı ~ 
ll lln VPftl't" k maqt> alntıya 

-b •oklar. Vel•vU lalmlle 
bite elsa.. Bin enaleyh f•ktr (IO

eulllan mtidllr Kınlaynnnm 
.,.,.. lıtllr1hıı•llm~n _.,., 
•"-"'9':e Yf"na.-"lhtl temlnf' cteıa ... 
lellnbl .... -! . .» 

Bozuk ekmek 
Bakır lttılbıdo inuıen -

llealnde oıarau Banu Fonlane 

- J'111117Gn 
cK6ıtımWe elıllletler -

rl7elle ,.ıı -lllr tıdnıoak-. 
Bu: kontrolun ••hlmdaa .e7a 
lllrımlarm matıdal olnıasmclaıı 

1111 ileri sellJ'or IWlml:ronm. 

IAılf•• - -
dik kallerlnl oelllebıuınbıl ıllle-

rlm. 

~ozuk para derdi 
Allble •- ob ......... 

mmlaıı Ba;raıı ....... J'UIF•• 
1lenk ............... "1h•-

oalıablan HUbı ....... U,.le hlıı· 
IOlımmalıladır. Bu ,_. 10 

paralar bllelçllerde bb1\akla· 
dır. iııore ıa hu kesri bldır
malı v•J'a bllel•Rerbıe 'bel bo· 
..................... e-1hllr. 

~ Heyetimizin Londra
da yapacağı temaslar 
Birçok mühim mali 
meseleler müzakere 

ve ticari 
edilecek 

Londra, 30 (A.A.) Havas - Dün 
saaı 16,30 da Londraya muvasa
lat eden Tiırk ekonomi heye.inin 
reisi Numan Menemene.oğlu bu
gün Hat-.cıy< N czaretine giderek 
Lord Haiifaık. l J.k gör~mesini f 
yapm;ı;lır. 

Menemencıoglu muteakihen di 
ğer bazı hiıkumet azasını ve ez· 
cümle O inr _,tanley, Sır John 
Simon ve Edeni ziyaret ey !emiş
tir . 

Türk fıPVeti, muhtelif neza· 
retleri alikedar eden bir çok me
seleleri miızakere edecektir: Bun
lar geçen ay ~k edilen anı~maya 
taallük eden İngU.ereden yapı· 
lan ;veya yapılması t~sa\•vur eai
lcn miibayaat•n l<Ji} e ve tEsvi· 
ye tarzı, krcd r, 'fu k müdafaası 
isti razı f~ilh gibi t cart"i '\•e maıi 
mesele,erdir. 

.. 1 Hollanda hudu-
1 dunda tahşidat 
1 

(Jlıat & 111 ı rı • .aytaM) 

Ba ilıl ... _ - ..... -
flf ve altı ııiır -rlil fırka oldııia 
ııibl dörl forta da arblı lıılaal var
dır. 

B• iki ITIIP Fransn:lıınn MooeDe· 
deli menlleri ilzerlne ıllrllıeblle· 
eefl ırlbl Hollanda ve llelellra h .... t
lanna ela leeavllıı edebilir. 

Bu lklael Şliıla ile Aeheu'bı ema
bandakl oMalar Namlll' ......... 

Ardeuu .. 'lerl seçeret Mas- lıalb· 

Dl tlJuldea ıınlrnılı• tepbbllıı ede• 

ttkllr. 

ÇEMBERLAYNIN BEYANATI 

Londra, 80 (A.A.) - Avmıı lıama

raııınd:ı lıqanatıa bulunan bqvekll 

Çemberla,yn Fıılaı:ıdi1'a ve Sovyel hil· 

kO.metleri araiiu daki ihtllMıan. bah
sederek şu beyanatta bulurunuştur: 

- 1''1nland.t)'a hükUmetınin bu me

selt'llln l'ıda:retlndenberl takip etmiş 
olduğu harele n tuhrilt!miz her ııır

IU m blıetteıı w<ma uzak kıiimıftır. 
Biliyorsunuz ki. Finlandiya hQküme-

Dün neı;redilen naz.rl ı il<" 
!isi emirnameı;i bu meseı ere bir 
tane daha katmaktadır. 

Filhakika ınaliım olduııu uze • 
re Türk • Alman ticaret r;ok e
hemmiyeıli ldı ve mü:tdıg er ta· 
rafından Almanyav~ kan; al nan 
mulurbeleibiınıı il ıtodb r ~r.nı .. ya 
paca4t menfı le.sırı ıeıafı etmek 
üzere Tiirklyenin yenı mahreç-
ler bulması icap etmektı 'lu· 
na binaen Türk heyeti Turk ih
racatından bınılarının İngiltere
ye ne nisbette yap. la'bileceğını 
de tesbit edecek! ir. İngi!.ere h6-
kiımetioin Almaııyaya karşı alı
nan tedbirlerle Türk ticaret. ne 
indirilen darbeyi tahfif içın 
müminin veya muhal tıer şeyı 
yapacağı kavı1rten müstağni bu
lunmaktadır. 

Haliç vapur şir
keti f esııedıldi 

(lia .arau l ın<: da) 
rlndea vermeıl leltllf elalo•• ıaııat 
lteletl17e ile Quv·•·•·• v• .U.a· 
ret tlrfıel de vapur fıtle-ıaı ıaıa 
e&ıalit&I. Beledlı'e o n=·eüalllıerl 

toıblbı vapar ... -- ele alanlı: 
bıullıd lfle&lab"e .,,, •• .,. ~ 
Beledlıenbı ılrkelle .. ııe1.-1ıer1 
teplaaanHl-tınldı:Mrlliııoeala

eaiıdavarıtı. ....... ....._ ·•-ki ............ 
-..11aruı ı.a borca ödemlreeetııd 

siren '1rkel hlaedarlan -•ıeı• 

karar -ı.ıenıır. flrlıella -
1ıaıı1ta kmllr fİl"ll- - Mn 11ra 

borca da ~ur. Diba ..en- -
flp ...,..,. ılrllella ... _ ... leelııal-
ıuı,.ıe "" ........ ,....... ıesvı,..~. ..... 
-ltbr. Falla& ancak 'borclanıuııı :ra
rıswu Wenebllecetı ıaı.- ..ıı._. 
ledlr. 

Tt.!<flye heyetine. Avubl CeW 
Sofu, avaluıt Haırl, .... ı.aı Mllıılı 

arllyuı, mimar Denarl. ııe,.n. u.a-
lı:I - ••-· avüaı......, Re
t• - --..-ır. -ut 1ıbı alim .,.._ye De k.,..1-

ainkinin cenup mahallelerini bom- ı 

bardıman etmiştir. Fakat şehirde sil· 
kim hüküm ai1rmekledir. 

Ölleye doğru, 4 Sovyet tananıst 
Helsinki üzerinde uçmağa teşebbüs 

etmişse de ta77are dafi toplan Sov- ı 
;ret tayyarelerin! ladr eylemiştir. 

Diğer taraftan So1r7el kıtaatı fab
rikaları ve hatta bulahanelerl de 
bombalamak •urellyle Finlandiya P
ri1erini bozmıya çalışmaktadır. 

Daha ziyade Sie~ried hattına ben
ııtyen Mıumerlıelm haltı 40 ltllomet
re kadar lıntldat etmekte ve hududUll 
diğer 60 kilometresi Suvonto ile ve 
Laııoda ıölll ile labll bir ııekilde hi
maye edilmfı 'bıılunmakladır. Bu hat 
be:,onelmlel serrlnllkt•n beri pek zt.. 
yade \amir edilmlttlr. Finlandiya or
dusu, Finlandlyıımn daimi surette te
nıu halinde bulunab/ıecetl İsveç ta• 

rafından temin edilen mllkemmel bir 

çelip malik bulunmaldadır. 

Türkiye ve harp 
ti tarafından sıyıısl mfinasebatın in· 
kıtanıdan aı. ev\ el Mosltovaya veril
miş olan nota tamami)'le U3'llltıırucu 

hır. H- Hllbı ı.lleeılarıar tuıtı:r• 

-·-· teııdllerlııe .,. ... kal .... :nea. 
tını bR•lkıeriuıtea dllnllll 1e11ıaatın 
selmemitlenllr. Toıılaah _... il ka

tlar •• r.tana lf&lrül71e ~ 

Deniz tarafında, topçu ateşi lşltil-1 
mektedir. 

Vlborg llzerine atılan 78ftllD bom· 
balarından Oç yangıR çıkmıştır. 

Hurut nunlakalanncla telefon bat- 1 
lan lı:esllıniıtir. Hududun lıezı nolt· 
lalan Sovyct lııtalan larafından lf
lal edllınlşttr. 

Helsinl<J çJvannda Malmu la,.,..re 
aneydanına atılan bombalar binaların 
ılOO metre ,.,anma düşmüştür. Hasar. 
eok azdır. öıa veya yaralı yoktur. 

Sanıldığına ga,..., Sovyetler, sahile 
asker çıkarmak niyetindedir. 

Finlandiya radyosu Helsinlıi4elti u
mumi vaziyet hakkında IU ınalUmall 
vermektedir: 
H~lk tamamiyle sakindir ve soğuk 

kanl1hlını muhafaza etmektedir. Ha
va Mk gilzedir ve semada bir tek 
bulut dahi yoktur. Kadınlar ve ço
ı:tıklar, büyük bir disiplinle, oehr! 
tahliye merkezleri önünde top1an
makta ve tah1 ye otobüslerine bin
mektedir. OtobO•l•r, hemen hareke
t. lıaşlamıı. h0k6met rnerlredııln llllı
Uyest pek yakında 'bitlrllebllecektlr. 

Helslnki, 30 (A.A.) - cReuler &• 

janaı> bildiriyor: 
Buıılln Praslla mmtakası llzerinde 

Oç Sovyet tayyaresinin uçması dola· 
,,.;,,le, malıaW saatte dokuzu OD bet 
ıeçe, Helslnltlde bir lıava WılDresi l
preti işitilmiştir. Az sonra bir Sov· 
7et bombardıman lanareai ........, ya
kın bir irtifadan uçarak Finlandiya 
ld5rfezl lııtiluımethıde ııö«<len lraylıol
muştur. 

Helsln.ki, 30 (A.A.) - Helsin· 
ki, 3ovyet tayyareleri tarafın· 
dan borr.lbardıman edilmiştır. 

Saat 14,45 te den!zden gelen ye
di bombardıman tayyaresi şehrin 
muhtelif mıntakalarını ve ezcüm
le belediye haslahanesini bombar 
dıman etmiştir. Müteak;ben bu 
tayyareler Rusya istikametine ha
reket e'mişlerdir. 

Moskova. 30 (A.A.) - Amerika 
maslahaıgüzarı i'.e Potemkin a· 
rasındaki müliıkat on dakika sür
müştür. Maslahatgüzar hüküme
tinin notasını vermiş, Potemkin 
de bunu Molotofa bildireceğini 
vadetmiştir. 

Londra, 30 (A.A.) - Royter A· 
Janaına Helsinkiden .bildiriliyor· 

Helain.kide duşen Rus bomba: 
lannın tesirile birkaç evde yangın 
çıkmış•ır. Birkaç sivıl ö:müı ve 
beş ~i yarahınmışt r. Kadın ve 
çocırklar tam obir intizam lı;iDde 
tahlı e ed mışUr. 

AlılERİKADA İNFİAL 
Vllfinl\on, 30 (A.A.) - Rooeevelt, 

Varmsprirl"5'den alelacele Vaşing

tona dönmü~ ve hemen Finlandiya 
ıncseles.i h::ıkkında Haric1ye nazın ile 
görUşmOştUr. 

Harbin zuhunından beri biç bir 

hfıdlse Amerika efkiln umum!yeslnl 
Flnland ·ya lstll~ll kadar şiddette is

yan elllrıneınJıtir. Son dakikaıa lıa· 
dar Amerika devlcL adwnları Sov
yetlerin Yınlandl)'a,ya taarruz ede
ceklerine inaw11 .... k istemiyorlardı ve 
Aınerıkanın tavassut tekli.ti kabul r
dilecek sanıyorlardı. Amerika devle& 
adamlannuı blıldel, nefret ve infial· 
lerl bu ıaarruzun Amerlka:ra doıP"u· 
dan dotru:ra tevcih edllınlıi bir labrilı: 
mahiyetinde olmaamdan dolayı bil· 
hassa artmaktadır. 

SON SOVYET NOTASI 
Moolrcmı, IO (A.A.) - Tus ejms 

blldlrlyor: 
29 teşmlsanlde, Hariciye hallı: l<o

mller muavini Powmldn, bilkOmetl· 
nln emriyle, Flnlandfyanm Moskova 
elçisine, Hariciye halk komiseri 110-

Jotof'ıın lmza111u tqıyuı bir nolll -
df elınifllr. Bu DOia, Finlandiya kıt'• 
alıırmm Sovyeı IU1IZislne kmJı dur
madan yapLıklan hücumlar karııam· 
da, 8ov:ret Hllk6metlnln l'lnlıınd.,,. 
ile normal münasebeUeri idameye bun
dan böyle imkAn görmedlgini ve Fin
laııd!yadalti diplomatik ve elıonomilc 
mümoallleı:lni geri çağırmak mecbu
riyetinde kaldığını 'bildirmektedir. 

MOLOTOFUN NUTKU 

Halk komıserleri heyeü reim ve 
Hariciye halk konılaeri llotolof dün 
ııece Moskova saatlyle aece ;ansı, 
lıOtlln Sovyel rad;ıolanıun nepwttiji 

bir nutuk söylemiştir. Jılo.lolof, bu 
nutkunda Sovyetler birliği htllrllme
llnln Finlandiya hilkümetlyle diplo

matik milnasebetlerlnl kesmı, oldu
tunu Sovyct birlii!i halkına bild!r
mlf, hOkı'lm1>tln, Flnlandlyarun de

vam eden lahriJderl lı:a1111ında alınalı: 

mecbur13'ellnde kaldıjı bu kararın 
sebeplerinı anlalnuş, ve nlhııyet Kı • 
ıulonlıı ile lıwl doıwımaıun her uır

lil lbtlmalleı-e """' lı:o,ımalı için ha· 
ar bulwıduıunu llAve elmiftlr 

<llllf tanfı L - -'adal 
yeni lıir ııanay ı programı taıız.ın 
e<.erek hemen •atoılunc ıeçme
liyiz. Büyiık elekıri& santl'<l!arı
nı, ~ )'a.pnuwyıa. 
Batta kliuııir havzası o.ıınao< Uze.. 
re, bütün ··•='erim.izan ...... 
.... wu ııiir'alle çogldt&c'* ted· 
b.rlen almabyız. KoDMl1' m;m.. 
la.ını, a.d.ııcıı akıl.ı artırmanın za
Dl&lll selmiş degil; &~lir hı· 
le. Ya.na KHBbıik cıc.nur ,.e çe
Uk fahr.ıbı.n, tımı kudre,ler.Je 
~Dağa .... hdıKlan ııaman, 
yı.oa 4'111,UOO ten kümıir lslihW. 
alec..ıtlcrdiT. Demiryellanıım U• 

:zadüça, fahrı.k.a.ııı.r.ıwz çoğal· 
ılıkça kömür istihlüi artmalı1a
dır. Komdr havzamwa biuıin 
ihtiyaçları ~1-ı prekür 
ve bl>Dwı iç•B de, \'akit lıaybot
meuon,. kömür .15tıhsahuiu ar .. ı
rılınası ı;uı..,. İhraç cdiıeb.kcek 
kanar kin. ıir çıkanrsak harp do· 
la7ıııik: &e.lınesı &liçlcşen lng,liz 
ki>mürlerrnin yerııı.e, Alıderuzde 
birçok konıur satablıiriz. 
Yapacağıouz işler -mıla ter

-eyi de uıwt--1< lizarndır. 
Gölcük tersaııesiııin ve harp Ji. 
menımn inşasını, a'eçen ilkba
harda, Ahn-lenı \'""1ÜştlL Harp 
do~·ıUle Almm.ı.nn bu qi, mu
anea ıamande, hqa..abllecekle
ri pelı te tahm.iu edilftnes. Bu 
it.ıbarla ya Gölcük tenaaesiai 
hape!arına yapt.umıık, yahut tla 
OBUD yerine İstanbul U!ISINSial 
ldiçliktaı başhyandı: tieset ve 
harp pmisi ıpabilecelt bir hale 
getlımıek için. hemen faallyeCe 
ı;eçmeliyi&. Bir tenmeye nelıa
dar ihtiyacmıız otdu.ğuna yeni de
liller livmse, inşaatı bitanitken 
A1manl ... tanfınıdaıı müaadın 
edilen Batıray denizaltı &emimi· 
zi ve sularmuaa ıetırw.-1 bir 
maıele Jıaliııi alan Dola ve F.ce
men vapw1larile Almanyaılaki 
diğer vapnrlan sösı.enıbillriL 
Eğer, Türkiye, lılr ıa.noza uğra
yarak harbe ıPnnt* -'>uriye
tiııde blseydı, Jıatün bu ticaret 
vapıalerı Ü mllıMlere edilecek· 
ti. Halbuki Ballç tenıaııesim:le 
yapılan denizekı ıemilerimiz, 

müsadere edilmek, ııelememelt 
giiıi telılikeldea -UD Jmıl•.
lanlır. 

Harp, Yünı Şafta ııinyet et
medilıçe, Tilddye için, lktDat w 
sanayi JıelımııMan ....... Wr iJo.. 

ıu.aa vesile ohıMllr. lld 1.. ı· wrl WWrl 1 ı WWlıf, itab-a-
Ü, yeni lblllt ve ..,.yl ıı.mJe. 
lerl :rnrı-- v.Ue olnuq H • ,... ...,.,..... .. --ıeıw. 

bir mahiyette idi. B. Mololofuu rad-

70 ile neşrettli! nulkundan bir ı..c 
saat soma Sovyel orduları Flıılandl· 
:ra a.nızi•inl ıslil:lya b8fladılar. TQ'· 
yareler Heltlnki dvanndaltl tayya

re meydanına bombalar atlılar. Az. 
.-ıra Hela!ııltlnlu ... diler mOhlm 
bazı merkezlerin bomlıerdunan e
dlldlll haberleri ele ıeldl. Bu bom· 
bardımanlann b r eolwıda lnAD 111• 

piatı da oldu. 
Bir küı;uk ınJUete karşı tevcih e

dilmiş glan bu t:ıarruz İngiltere kı· 
rallılı: hilkCımetlnce büyük bir tees
sfifle kaqılanır. Bunun neticesi mey
dandadır. Yeniden bir çok uaı>lar, 

ıstıraplar ve bir çot tahrllıel """1· 
sanda kalacolız. 

DALADYENİN BEYANATI 

ıParis, 30 (.A.A.) - Havas. me
busan meclısinde B. Daladye, hü
kfımetin beyannamesini okumuş. 
tur. 

Bütün meclis tarafından hara
retle alik.şlanan Başvekil cephe
deki askeri vaziyeti izah ederek 
havada İngiliz • Fransız tayyare
lerinin ekseriya faik olan düş • 
man kuvvetlerini dalma majfülp 
etıtiiini, denizlerde müttefik do
nanmalann hakim ·bulunduğunu 
ve Almanvanın bu suretle hemen 
hemen lktihamı lmk&nsız zorluk· 
1arla karşılaştı~nı. karadan bir 
karış Fransız toprııA.nın muvak
ka fen dahi olsun düşman eline 
geçmediğini kaydetmiştir. 

istifade etmiştir; lıileldm timdi 
de lıitarııftııkt.. dal.. INlytilı -
fuıtler temini.. plıpv+tedır. 

A•-rupa 1-bmdm, bla de, ayni 
şekildr, iallfade edebiliriz ve et· 
meliyia. Yıılma. Jıir noktaya işıı- ., 
ret etmek lsteri2 ki, vakit bybe...........,., C~ kalm•mW ı..at- , 
lan kaçımunnak lizınwtıi-. •De
mir tavında dövtlltiı'> tliyaı •t. 
lannm, lıu kmeclk ııöde lıilytlk 
bir hakilı•te teftilm8ll ohu ........ 
dor. 

Bir tın-inin temeli U38 .,... 
zuııla atıhbiı halde, blpılı telıfl' 
edilea ldmya ....,.ıJ falıribla-

rımwn knrulmamndakl PJıl -
rarh pcitmelere meydan v• • 
IDMP"IJris. 
.... Jl)lanndll, Ttlıtd1enin iıı.

ldp6na ,..aı lıir im vennelt için, 
Atalilft Tilrldyesinin o eşsiz ba
'8DCI kudretile çah,ınak 1izmı.. 
el& 

ABIDlNDAVD 

•• 
Başvekil Kara

bük' e gitti 
(- 1 ın <Q'f-J 

Gazıantep, 30 (A.A) - Bura· 
da bulunmakta olan Gümrük İn· 
hıs&rlar Vekuı Raif Karadenız 
şerefıne dun akşam be.edıye ıa
rafmdan eehır nim.na ıbir zıya
fet verihniştir. 

Ziyafetin sonuna doğnı jıeledl· 
ye reisi söyledıgi bir nu.ükia In
hısarıar Vekilını aralannda gor
mekle Anteplilerin duydukıan 
memnuniyetı ifade ey !emiştir. 
İnhisar.ar vekili Raif Karadeniz 
verdijiı cevapta demıştir Jti: uç 
sene sonra Gazıantehe tekrar ge
liyorum. Gazianteplıleri daha ne
şeli daha çok çalışmış, şelıirleri
ci daha çok ımar etmiş buldum. 

Sizın gıbi kahraman fertlerden 
ıbirbirine sımsıkı J:ıaı:ılı bir mılıet 
mevcut oldukça, telııikelerden as
la korkmanıaktayız. Bizi orta yer. 
den kaldırmak istedıkleri zanwı 
baş;nızda Atatürk vardı. Dıinya
nm çe,in imtihanlar geçirdiği bu 
sıralarda da bapnı:uta kudret.! 
cltıanca . malilm bulunan bliyülı: 
Şefimiz İnönü var. Onun saye • 
sinde hepimiz Atiye tam ıbir em· 
tılyet ve illmaıla bakabilıriz. Re
isinizln hakkında ı;ıösterdıjtı ilti
fatı hiiltüınetime karşı Gazlan • 
tep ılerin itimat ve sevgisi olarak 
telakki ederim. Hepinize teşek
kür eder cümlenizi sevgi ve say
gı ile ııelimlarım. 

Süleyman Tevfik 
Zorluoğlu öldü 

Türk matbuat.run 57 ıeneiUt 
eınaktarlanndan muharrir Sü -
leyman Tevfik Zorluo{ılu dıin sa
ba!! saat 5,30 da ani bir krizi mü· 
teakip lıayllta 11özlerinı yumm ~ 
tur. :Mertı um 1276 senesinde Kan
hcacla doPıu.ş ve mülkiye mek· 
tebini bitınniştl, Memlekete 359 
ci;1t halk masalları ile obirçok ter· 
cume romanlar ve Devleti Aliye 
ve Yunan muharebeli adh mu
savver ıbir tarih bırakmıştır. Ce
nazesi buııün Topkapıda Su! an 
mahallaınde Kolluk sokajt.ndakl 
6 numaralı hane&inden kaldınla
rak namazı Topkap.da Alım:ıt 
m eamılnde kılır.acakılır. •• 
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Hiçbir Azap 
Uzotarak 

Tefrika: 90 

Hissetmeden Elini 
Ölüyü Dürttü. 

Ve bu:rad:a, köprü •başında iki I 
taraf ta biribi:rine geçecekti. 

Bereket vecsin ki, Hanmun a
:kıllı lakı&ı Yahya .b.in Hadid t.ek
rar .....ya gi:ı:di. 

geç vakit onu İsaal:>ada çeğırıyor
du. 

Acaba yeni bir suikast mi ha
zırlanmıştı? 

Haxuıın: 
- Zarar yok, ontlar ge.çs.in 1er, 

dedi, sen .i~i hadisata bırak ... İn· 
sa.n\a:rın uzun seneler uğraşarak 
y aptı.kla.-ı planları hiıdiseler bir 
anda yıkabilir. Merak etme ve 
sakin ol.. 

Harun, 'her vakit olduğu g1bi 
bu set.er de yine lalasının sözünü 
tuttu. 

Cafer ve tara.fta:ıUarı za:fer ni
dala.rını ayyuka çık:araırak köp· 
riiden geçtiler ve İsa{;ıbada doğ
ru yol:l:arı.na devam ettiler, 

Harun ise, maiyeti ile beraber 
yeni doğan oğlwıu görmek için 
Twk cariyesinin evine gitti. 

ıBu hadiselerin olduğu saat, tam 
Ha.life Hadinin haılvet odasının 
ve cariyelerin eli ile iilıiürüldü • 
ğü ve V aı1ide Sultan Hayizran'ın 
(Nltıayet saltanatı oğlum Haru
~ide temin ettim) avazesi -
nJ yükselttiği sa-ate rastlamıştı ... 

iHayiz:ran, oğlu Hadianlıı ölüm 
haberini kendisine (müjdeliyeıı) 
cariyel!!l'<'len öğrenince derhal Ha
runürreşidi çağırtmak için emir 
yattii<:1ıen soma uzaııı:lığı sediT.ı
doğruldu. 
- Acaba hakikate.n füıdi Olmü.ş, 
öldiiriilmüş mİ)"lii? 

Bınıa, blıızat emir ı>lmak isti
cyordu, , 

Kalktı. .. 
Sevüıçli cin;>yct haberini talı -

kik için halvet odasına doğru yü
rüdü. 
Arkasından heberi getiren, ci

oııayeti işliyen dilber car•yeller ta
rafından taltip edilerek yeşil kub
!OOli cün'büş salonundan geçti. · 

Haılvet odasının kapısı önün-
de durdu. 
Kapı aralıktı ... 
İçeriden hiç ses gebniyordıı. 
Vallide sultan, saltanat hırsı yü·ı 

zünden oğlunwıı ölümünü emre
den .bu kadın ş.i:mdı bu odaya ~
mekten birdenıbire ürkmüştü. 1 

Acaba kadı.nJ1ğın zAfı ve 3.Jlalı- 1 
ğın şefkat hissi ile bfr nedamet 
mi ib~ıştı.? 

Belki ... 
Fakatbuşüpbellvetereddü~ 

lü an pek kısa sürdü. 
Nemil.i gözler ı:ıek ça:buk vahşi 

bir ışJğı.n ateşi ile kurudu. 
Metin a.dımlarla odaya girdi. 
Burada, oodi:ıin üzetinde, sırt 

üstü uzatılmış oğlu yallyorctu. 
Yüzü rnQlmlor kesilmişti 
Y~b ... 
Eğildi ... 
Hic;llıir korku ... Hiç.bir azap his

setmeden elini uza tarak ölüyü 
dürttü ... Ve ancak o zamandır ki, 
emrinin tamamen ifa edildiğini, 
oğlun\Lll art>k öbür dünyaya göç
tüğünü anladı. 

Geri döndü. Tekrar salona gel
di. 

- Kwlar!. .• Diye haykırdı. Şim 
di, birazdAn buraya yeni Halife 
oğlum Harun gelecek. İlık evve!l' 
ona sizlerin biat etmenizi istiyo
rum. Cüaı.büş saılonunu düzeltin. 
Şarap deEtilerini yeniden doldu
run. Ve •azendeler sazlarını yeni 
Halife şerefine daha düzgün a -
kord etsinler. 

Sonra, sanki hiçl:>ir şey alına -
nı.ş gibi bakim, vakur adımlarla 
sarhoş kızların arasırulan geçti, 
İsailliad kasrının selfunlık kısmı
na doğru gitti. 
Oğlu Haruııu •l>Urada karşılı • 

yacak, ona salltanat m~jdesini 
evvE1ı.8 kendi verece.k1 sonra da, 
genç ve yeni Halifeyi ilk sal
tanat gecesinin şere!.n" elinden 
tutarak yine 'kendisi cünbüş sa
lonuna dilber kız'hırın alemine 
götürecekti ... 

Harun, kucağında tuttuğu mini 
mini bir yavruyu evirip çevirdik. 
ten sonra 

-Ne güzel .. _ Ne tombul ve se
vimli bir çocuk değil mil. 

Dedi. Hakikaten Türk cariye
sinden doğan bu nevzat nurtopu 
gibi güzel ve adeta bir (tosun
cuk) idi. 

- İı;ınini ne koyalım? 
Harunun ihtiyar lalası (Yah -

ya): 
- Memun ... Koyunuz ... Dedi. 
Harun, dnğan oğlunun bu isim 

mün:r'<aşasır.da iken koşa koşa 
ı<ı?.miş bir silinin derhal Veliahd 
ıHazretlerinin ·huzurJa1111a çık -
mak istedij(i haberi verildi. 

Bu sal. Isaiıbad kasrından ge
liyordu. 

Ve Harunu. Valide Sultan Haz· 
retlerinin çok mühim bir mesele 
için derhal sareya davet ettiğini 
tıildiriyordu. 

Ne vard1? Ne olmuştu? . .. 

Yoksa silinin getintiği lıa.Ler 
ka:rdeşi Hadinin yeni entrikası, 
yeni bir dolabı mı idi ... 

Hiçbir karar veıımeden •lalası· 
nın yüzüne baktı. 

Yahya, Hayizran'ın Haruna kar
şı olo.n muhabbetini .biliyordu. 

Ve yine 'bu gece sarayqıı-, Is~
bad sarayında bir takım esraren
giz hadiselerin cerey aıı edeceğini 
haber alınıştı. 

Gelen kölenin -bizzat Valide Sul 
tanın maiyetinde oldui:tunu öğren· 
di. 

Haruna: 
- Endişe edilecek bir şey yok, 

dedi. Madam ki, valideniz davet 
ediyor, hep heraher saraya gide
biliriz. 

Ve hep beraber evden çıktılar, 
İsaiıbad istikametiııi tuttular. ,,. 

Hadinin oglu Ciıfer ise, kentli
sine veliailıd olara-k biat etmiş yar. 
dakçı'1arı ile beraber ve daha ev· 
vel Isaiıbad kasrı önüne gelmişti. 

Valide Sultanın Haruna haber 
yolladığını bilen nöbetçiler, gece 
vakti ellerinde meş'alelerle gelen 
kalabalığı göl'iirıce .bunu Haru ~ 
nun kalabalığı zannettiler ve he
men kapl'ları açarak i&tikhale şi-· 
tap eyled' r. Fakat karşılarında 
Harun yerine Ciıfoı; ı;örünce a
falladılar. 

CM er: 
· - Babam Emiruimüminin Haz

retl"erine haber veriı1iz... Oğlu 
geldi. Çok mühhn bir mesele 'için 
huzuruna kabulünü rica ediyor 
deyiniz ... Dedi. 

Bir nöbetçi koşarak Valide Sul
tana Ca.ferin geldiğini ve sözle
rini bildirdi. 

Hayizran kurnaz bir tebessüm· 
le: 

- Caferi seliıunlık dairesiruleki 
büyük salona aluıız ... Orada be-k
lesin ... Ben Emirülmüminine ha
ber veririm. 

Dedi. Nöbetçi: 
- Fakat ... :Qedi, Cafer yalnız 

değil. 
- Zarar yok ... Maiyetinde klm 

varsa onliırı da: beraber salona 
alınız. Ve oğlum Harun geldiği 
za,man onu da ayni salona ka
bul ediniz. 

Nöbetçi 'bu emri. aldıkta.ıı. son
ra <kapıya koştu. 

Cafer ve yardakçrları, İsaabad 
kasrının selfımlık kısmırun bü -
yük sa.J.onunda, divas minderleri 
üzerinde ·bir sıraya yer a!ldıl.ar. 

Biraz smıra Harunun .kafilesi 
de geldi. 

Nöbetçiler büyü·k bir hürmet
le karşıladılar ve Valide Sulta
nın emri mucibince onları da Ca· 
fer ve maiyetinin bulunduğu sa
lona götürdüler. 

Cftfer onları ıııörünce biır isyan 
hareketinde bulunmak istedi. 

Ne diye gslıniı;lertli? ... 
·Ebı1 İsmet. ca:feri teskin etti. 
- Merak etme, dedi, birazdan 

Emirü.Lmümiırin H~in hu
zuruna çıktıktan sonra aJ~ağı • 
mız irade ile onların hakların • 
dan gelmek işten bi'le değil 

Bu sırada yanlanna bir ıköle yak 
l~tı.: 

- Harunu Valide Sultan 
Hazretıleri davet ettiler. O bura· 
ya Halifeyi göıııneğe gelmedi. 

Bu sözler CMeri biraz teskin 
etti. 

O, babası ile yapacağı giirü.şıme 
de Harunun hazır bulunmasını is· 
icmiyordu. Hatta Hayizranrn bi
le bu~unmasına taraftar değildi. 

Maamafih iki taraf ta burada 
birilıirleri aleyhine fınldak çe
vire<:ekleı·ini vaziyetleri ile açı· 
ça anlatıyorlardı. 

Ve hangi taTaf bu fınldaikt.m 
galip çıkarsa diğer tarafın hali
nin harap olacağı da aşikardı. 

Cafer paı'tisini idare eden .E
bu İsmet• taraftarlarına şöyle 
diyordu: 

- Biz madem ki, CMere biat 
ettik. Onu veliahd olarak tanı • 
dık, Halife Hadi de bi2imle be
raber okluk;tan sonra arlıok neden 
korkumuz, pervamız kalır? 

Harun partisini idare eden ih· 
tiyar Yahya ise ağzından dirhem 
dirhem çıkan sözlerle etrafı.nda· 
kilerin endişelerini izaleye çalı· 
şıyor ve: 

- Üzülecek ne var? C8.fer bu
rada cıllrnaktan ne çıkar? Madem 
ki, Valide Bı:rl~an haber gönder
miş, oğlunu çağınruş, herhalde 
burnun mühim bir hususiyeti ol· 
malı ... 

Tam bu sırada salonun kapısı 
açılmış ve bir ~ak yüksek seele: 

Ar s r 
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Ankara Radyosu 

DALGA uZUNLucu - O/o 8,5 Faizli Ve Sekiz Sene 

.. 
Sabah, öğle ve akşam 

~
.A.Q. 19,(7 m. 15195 Kos. ıo ıı:w. 

T.A.P.31,?9m. 9465K ... ıoKw. Taksitli Emlak Satışı 
1S39 m. 138 Kes. Ut Kw. 

Her yemekten Sonra Mutlaka günde 3 
defa dişleri nicin temizlemek lazımdır ~~~~~~~~~~~ 

1 Birinkanun Cuma 
Saat 12.3t Proc"raın, ve memleket. 

saat ayarı. 1%.35 Ajans ve meteoro
loji balıerleri. U.54 Türk müslği (Pi.) 

13.30-14.00 Müzik (J[ım"ık hafif mü
•ik - Pi.) 

lS.00 Program. 18.05 M<mklı.et saat 
ayan, Ajans ve mete@roloji Jaaberle
ri. 18.25 Turk müziği (Fasıl bt'y'ell). 

19.10 Konuşma (SPGr senrisi). 19.25 
~ürk mlUiği, Çalanlar: Cevde&. Cai
Ja, Fahire Fer.san, Basan Gör, Şerft 
İçli. 1 - Okuyan; Sadi Hoşses. 1 -
1\1ahu.ı· P<'~revi. 2 - Abdi Ei'endJ -

l\'Ia.hur !t"•·io.1: (Gül.şeni ahar actı bir 
yı.na). 3 - Nttri H. Poyra.z - 'M:a.lıur 

şarkı: (Dalla ıün do.fm•dan). f - is
hak Varan - Mahur şarlu: (Şu gü
müş ırmaiın hazin a.Juş.ı. 5 - ... - R&st 
şarla: (l'emcniınde ha.re var). 2 -
Okoya.n: Semahat Özden.ses. 1 - B.a- • 
if Bey - Kürdili bleazkir şarkı: (Ren
&'İ ruh.arına benzer) % .... - Kürdl-
11 hicazki.r şarla: (Neşe ile ceı.:en öm· 
rümü). 3 - BlmP.n Şen • Kürdlll hl· 
c:ızJı:ir şa,..kı: (Gün ka' ustu ümit gü

lü ı.;üluyorL '!0.10 Temsil. 21.ID Mü
zik (Ratlvo orkestrası - Ş('f: &saa 

F<-ril Aınar. l - F. Srhnbt:rl-: Uver
tür Rt" '~.ı.t~ı!'. 2 - Rameau - l'lottl: 
Balet. suiti. 3 - F. Mendelssohn: Dür

dlinoü senfoni, La Majör Barlholdy. 
22.00 l\lemlekel saaı ayan, Ajans Jıa.. 

berler1; &iraat, :Esham • Tahvili&, 
Kambiyo • Nuhi l>orsası (Fiyat) 

22.20 Müzik (Raehmaolnoff: Piyano 
Konsertosu • PL) 23.00 Müoik (Caz• 
band • Pi.) 23.ZS/23.st Yarml<l Jll'O&'• 

--
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SOLDAN SAGA: 
1 - Bir lsım. 
2 - lllemlekd • 
3 - Bir kMlın ismi • Gilullllı. 

4 - •• cıe. sonra birader ıellr. 
$ - OlelUı esklııl • BI• lıadın lımd 
6 -Temi• 
7 - Dece, anmnalı • Nolada.ıı bl.r 

-. 
8 - Yeşlllllı. - Hayal 
9 - İalmler • Elımek 

10 - İsim 
YUKARIDAN AŞAGJ: 

1 - Meşbnr hlr okuyae• 
2 - Palto • Arkası yok 
3 - Yeni.moda kadın lsnıl • Hecıe 
ıl - İsim - Sonnna (e) 

fanıilya 

5 - Bir erkell L<onl 
6 - IIece - Tatlı dtğil 

7 - Güzel bir kadın ismi 
8 - Bağlamağ-a lizım - SPal 
9 - Bayram • İsim 

10 - İsim • Kadın lınnl 

Şehir 
Tiyatrosu 

tEPEBAŞI DRAM 
KISMINDA 

1/12/939 Cuma günü akşamı 
saat 20,30 da 
ŞEYTAN 

* İSTİKLAL CADDESİ KOMEDİ 
KISMI 

1/12/939 Cuma günü akşruw. 
saat 20,30 da 

KANKARDEŞLERİ 
---0-

HALK OPERETİ 
Eski Ça.ğlıyanda saat 21 de 

Bu aJ<.,aım son temsil 
GÖNÜL BELASI 

Cumartesi akşaılu ---l(anunl Mümesslll ve Neıırcyat Dl· 

Semti .... insi 

Muhammen 
ktymeti 

Ha.sköyde Hac~ab<ııı mahallesind• Bir buçuk katla beş odalı 4W 
Kalayl'lbaşı sokağında eski 77, yeni ahşap bjr evin tan1am1 
45 No. Ju 
Beyoğlwıda Ferik.ey Birinci kısmı İki kalta üç odalı tevsili ve 90-0 
mahalJesinde DolapdeL'e sokağında müfrez k3rgir lM.r Mn. tamamı 
eski 24, yeni 27 No. lu 
Beyoğlunda Büyük Pangaltt İnönü İkj buçuk katta be§ odalı 1200 
mahallesinde eski İcadiye, yeni BabH terkos ve elektdk tesisat1nı 
sokağnda eski 46. 50, yeni 50 No. lu. havi bir evin tamamı 

1 - Arttırma 6 birinci kAnun 939 tarihine düşen çarşamba günü saat 
14 den 16 ya kaclaı- yapılacak ve gayri menkuUer en çok bedel verenlerin 
üstünde kalacaktır. 

2 - Aı·tt.Jrmaya girtnek için n1u!ı:ımı11en kıyın~iin yüz.de 10 nu nispe
tinde pey akı;esi yatırnıak ıazın1dır. 

3 - Arttırm;ı bede1inin dörtte biri pe~ln ve geri kalanı sekjz senede 
sekiz müs:avi t.tı.ksitte ödenir. TaksiUer yüzde 8.5 faize tabidir. 

4 - T~ksitler ödenjnciye h--adar gayri nıenkul sandı~a birinci derecede 
ipotekli kalır. 

5 - Faz.la tafsilılt almak ve binaların !otoğraflarını görn1ek istiyenie
rin Sandık binalar servisine müracaat eylen1eleri ıazımdır. (9268) 

BAŞ, DİŞ a!nlarını, ROMATİZMA 

eancıLı.nnı, SİNİR ra.ha.Uıızlık.Jannı 

DERHAL ge~irlr. 

GRİP, NEZLE ve Soi'nJ< Alcmlıiına 

karşı müessir il8.ç1.ır. 

İcab1nda günde 1 - 3 kaşe alınır. 

Her eczahanede bulunur. 

Sıhhat Vekilef.inbı ruhsabnı baiııdir. 

SİVAS-ERZURUM 
• 

Demiryolu I stikrazı 
Tahvilleri 

Vekaleti ve Türkiye Cumhuriyet 
Merkez · Bankasından : 

28/5 ve 15/12/1934 tarih ve 2463 - 2614 nıımaralı kanunlar 
mucibince ihracına salahiyet verilen ve geliri tamamen Sıvas • 
Erzurum deıniryolunun inşasına tahsis ohman % 7 gelirli Sı

vas • Enurum istikrazının 20 senede itfası nıeşrut 4,5 milyon 
liralık altıncı tertibinin kayıt muamelesi 5/12/1939 akşamı ni
hayet bulmak üzere 25/11/1939 sabahından itibaren başla • 
ı.uşhr. 

Tahviller hamiline muharrer olup beheri 20 ve 500 lira iti
bari kıymette birlik ve 25 lik olarak iki kupüre aynlmıştır. 

Bu tahviller umumi ve mülhak biitçelerle idare olunan da
ire ve müesseselerce, Vilayet hususi idareleri ve Belediyeler· 
ce yapılacak müzayede ve münakasa ve mukavelelerde temi
nat olarak ve Hazinece satılmış ve satılacak olan Milli Emlak 
bedelleri.ııiıı tediyesinde bıışabaş kabul olunacakları gibi gerek 
tahvil ve gerek kupon bedelleri de tahvillerin tamamen itfası
na kailar her türlü vergi ve resimden muaf bulunacaklarcln. 

Tahvillerin ihraç fiyatı % 95 olarak tesbit edilm.iştir, yani 
20 liralık birlik tahvil bedeli 19 ve 500 liralık 25 lik tahvil be
deli de 4.75 liradır. 

Kayıt muamelesi Türkiye Cdmhnriyet MMkez, Türkiye 
Cümbariyeti Ziraat, Türkiye İş, Emlak ve Eytam, B~lk, Türk 
Ticaret, Belediyeler Bankalan ile Siimer, Eti Banklar tarafın· 
dan icra edilmektedir. Diğer Bankalar vasıtasiyle de bu husus 
temin olunabilir. Sermaye ve tasarruflarını en emin ve en çok 
gelir getiren sahalarda işletmek isteyenlere keyfiyet arz ve bu 
kısa suskripsiyon müddeti zarfında Bankalara müracaatlarının 
kendi menfaatleri iktizasmdan bulunduğu işaret olunur. •9566• 
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Çünkü Unutmayınız ki: 
Balrunsızhktaın çiiriiycn dişlerin, 
difteri, bademcik, kız>amık, eııflo
emıa, ve hatta zaİ:i.irrieye yol aç
tıkilar:ı, iltihap yapan diş etlcrile 
köklerinde mide humması, apan
disit, neVl'3!'teni, sıtnıa ve rooı:.aı
tioıına yaptığı formen arıiaşıl.mış
tır. Temiz ağız ve sağlaııı diş • 
ler umuıni vücut sağlığının en 
birinci şartı ohnuştur. Binaena
l:eyh d4lerinizi herglin - Hiakal 
3 defa - (Radyolin) diş macuni
le fırçalayarak sıJı.hafoıizi garan
ti edebilirsiniz_ Bu suretle mik
roplan imha ederek dişle:rini>:i 

korun1uş oltll"Sunuz .. 

Bütün tehlikelere karşı sıhhatinizi korur. 
Saobah, öğle ve akşam her ye(lll.ekten sonxa günde 3 defa dişlerinizi 

frrçalaymız. 

Kış Uçuş Tarifesi 
SALI, PERŞEMBE va CUMARTESi 

lstanbul'dan Sofya, Belgrad, Budapeşte 
ve Viyana üzerinden Berlin'e 

Sof) adan Selfuıik ve Atina'ya irtibat varclır. Daha ziyade ma
lı'.ımat almak, biletler ve kayıt muamelesi için aşagıda vekil
liğe müracaat edilmeUdir: 

HANS WALTER FEUSTEL 
Galata Rıhtım No. 45 Tclcfon:41178 - Tulgrai .HAN3AFLUG• 

Mahkemesinden: 
Zehra, Naciye, Yaşar, Ali Sırrı, 

İhsan ve Abdullahm §ayian ve müS
tereken mutasarrıf oldukları İstan
buJda Fatihte Dülger zade mahalle
slııde büyük Karaman cadde ve so
kağ'..nda 28 ada, ve 752 paita ve eski 
33 kapı numaralı ve 26,33 metre mu
rabbaında bir kıt'a arsanın izalei su
yuu zımnında turuhtu takarrür ede· 
rek müzayedeye vaz olunmuştur. 

Heyeti urnumiyesinin kıymeti mu
hammenesi 300 üç yüz lil'adır. Bttin
ci açık arttırması 10/1/19~ tarih.ine 
mUsactil carşamba günü saat ondan 
oıı ikiye kadar icra olunacakt.ır. Kıy
meti ınuhammenesinin yüzde yetmiş 
beşini bulduğu takdirde o gün ihalei 
J<at'iyyesi yapılacaktır. Bulmadığı 

takdirde en son arttııımm taahhüdü 
bak kalmak üze.., on beı; giln müd
deUe temdit edilerek ikinci açık art
tırması 25/1/940 tarih.ine müsadlf per. 
ıembe günü saat ondan on ikiye ka
dar icra kılınacak: ve o gün en çok 
arttırana ihale edilecektir. İpotek sa· 
hibi alacaklılar ile diğer alfı.kadarla
rın ~bu gayri menkul ü:ıerindeki 

haklarıni bususiy le faiz ve masarite 
da1r olan iddialarını evrakı müsbi
telcriyle yinni gün içinde bildirme
leri lazımdır. Aksi halde haklan ta
pu sicilleriyle sabit olmadıkça satış 

bedelinin pay Ja,masından hariç 
lacaklardır. Müteraklın vergiler his
sedaı·lara ve dcH ... :ye ·ve tapu mas
rafları müşteriye aittiı·. Arttırına 

§artnamesi i:;.bt. ilfı.ndan itibaren 
mahkeme divanh~ınc~inl! talik kılın

mıştır. Talip olilnlar1n loymetı n1u
hammenenin yüzde )cdi buçuğu nis
betinde pey akçesini hamilen o gün 
ve saatte İstanbulda Divan yoltuıda 
dairei mahsusasında Sultan Ahnıet 
üçüncü sulh hukuk mahkemesi baş
kitabetine 939/34 numara ile n1lira
caatları ve bissedarlardcın ikamet
gahı meçhul Abdullahın v gün ve sa
ntte geln1cdiği veya taıcı!ından vekil 
göndermediğ tnkdirde gıyabında mu
a.mele ifa kılınacağı tebliğ makaınına 
kaim oln1ak ü1.erc ilan olunur. 

(22298) 

ZA·-Yİ----1-32-8--o-eıı_es_ln_d_e-Kadıkôy 

nüm.une riişijyesinden almış oldutum 
tebadetnameml kaybettim. Yenisini 
çıkartacaiımdan eskisinin hükmü ol
madıfını ilibı ederim. 

17( Fahri 

ZAYİ - Nüfus hüviyet cüzdanımı 
zayi etUın. Yensinl ala.cağımdan es~ 

kisinin hükmü yoktur. 

İsi. Mıntaka Ticaret Mtid. 
Memurlarından F. Peker 

TAKViM ve HA-r..a. 

UMUM MÜDÜRLÜGÜNDEN 1 
ı--------
İNHİSARLAR 

1 Birincikannun 
CUMA 

12 !nei ay Gün: 335 2. Teşrin 18 
Hicri 1358 Rumi: 1355 

Muhammen Be. 
beher kilosu 

Cimi Miktarı Lira Kuruş 
·~-=---=--------

Tutarı 

Lira Kr. 
% 1,5 teminat 

Lira Kr. 

Yamalık kanaviçe 6000 Kg. 00 15 900 00 
Çul 2500 " 00 20 600 00 
Çuval 3000 ,, 00 08 240 00 
İskarta çuval 3000 " 00 08 240 00 
Iskarta kanaviçe 5898 ., 00 22 1297 50 
Iskarta çul 3291 ., 00 10 329 10 
Yamalık kanaviçe 5000 ., 00 15 750 00 
Iskarta kaaaviçe 3000 ., 00 22 060 00 
Yamalık çul 2000 ,, 00 20 (00 00 
İskarta çul 2000 ,, 00 10 200 00 
Yamalık çuval 2000 ,, 00 20 (00 00 
Iskarta çuval 1500 ., 00 08 120 00 
ı - Nümuneleri mucibince yukarıda cins ve miktan yazılı iskaı1a 

ayı·ı ayrı saWacakiır. 

135, 00 
75, 00 
30. 00 
36. 00 

l'95, 00 
50, 00 

112, 00 
99, 00 
60, 00 
30, 00 
60, 00 
18, 00 

sar gılar hizalarında 

Jl - Muhammen bedelleri % 15 ro uvakkat teıniııat.ları hizalarında yazı lubr. 

Eksiltme 
Şekli Saati 

Pazarlık ) 

" ) .. ) 
.. ) 

Açik ek.) 
Pazarlık) 14 

tJ ) 16 . ) 

" ) .. .. .. 
) 
) 
) 

eösterilen usullerle 

nı - Arttuma 8/XII/939 cuma günü saat 1.4 de başlıyacak ve •1"1 ııü nele bitmek tlze!'0 ıtaliataşta ı.evazan 
ve mubayaat şubesindeki alım ıat.un komisyonunda yapılacaktır. 

IV - Nümuneleı· bergün sözü geçen şubeden ve mallar da Abırlaıpı deposunda görülehWr, 

Şevval 19 Kasım: 24 
Güneıı 7.05 Ak.,am: 16.U 
Öi:le 12.03 l'atsı: 18.19 
İkindi l 4.28 İmsik: 5.Zl 

'-- HA VA VAZİYETİ 
Yeşllköy meteorolo;ii işleri müdii.rw 

lüğünden aldıiımıs malftmata. naza
ran; bava yurdun Egenin cennp kı .. 
aımlariyle Akdenbin K&r'P k1.SJmla
nnda bnlutlo, Kara.denizin şark kı

sımlarında kapalı ve mevzii yağL'!14 

diğer bölgelerde çok bulutlu ve yer 
yer sisli r;e.çmiştir. Ha.va doğu ve ce
:aup doiusu, Orta Anadolu bölgele
rinde durgun geçmiş, dlğtr bölgeler
de ş:imalj istkametlerden rü:tgar ha.
m esmiştir. 

rekUlrü: A. Naci, Baınldıjı Yer; 
ı:ion 'l'eJıraf __.,ı, 

V - İsteklilerin a'rtbrına ıçın tayin olunan gün ve oaolleN« % 1~ ıııil<tanııdaki giWemne J!arıılar:Q>le birlik
• le yukıırıda adı ııeçen komiS]'ona ırelmeleri. (9e46) 

Burün istaubulda bava bulutın 
ceçmiş, rüzırir şimali istlkametten 
saniyede 1-2 metre hızla esmiştir. 

Saat U de hava luylkl 1026,3 mlll
bardı. Suhuneı ıtn 7öksek 14.5 ve en 

düşük U sanün'at lıaydedJbılitUr. 


