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SOVYETLER BOVOK TAARRUZA GEÇTİLE 
• 

ihtikar ve mo.l azlığına karşı tedbirler alındı 

.. MRÜKLERDEKi ALMAN ECZALARI 
KAC GÜN İÇİNDE iTHAL EDiLECEK 

700000 Rus askeri Finlandiya 
toprağında ilerlemiye başladı 
··g~n d~niz ~~h~~~-- Fin mukavemeti Dl 

.-.ı....-_.,_..__._.,_....,., 

besinin manaları devam ediyor 
Ba mahareb•, ln6İli:r.l•rin J•ni:ıul• yalnı:r. •ayıca 
defi/, lıeyfiy•t itibaril• J• her balumdan Alman
lardan yülıaclı olJulılannı iapat ctmiı, /ntrilizl•

rin maneoiyatını yülıaelttili haltl• Almanlannlıini 

lıırmııtır o• bitaraflar ne:r.clincl• Jn,ilterenin nli · 
fu:r. .,. aalu•Iİnİ yülıHltmiıtir. 

Yazan: Abidin Do.ver 
Cenubi Amerika sulannda bir 

Alınan harp zırhlısile üç lngiliz 
kruvazörü arasında, bu harbin 
ilk deniz muharebesi vukubul
du. Netıce ma umdur: Alman 
urhlw, üç İngiliz kruvazörüne 
mağlup olduktan aonra Urugu
ay'w Montevideo limanına kaç· 
U; orada birkaç gün yattıktan 
aonra, tekrar denize açılıp dö· 
piJDete cesaret edemedip • 
elen, bitaraf karasularında ken· 
ıli kendini batırdı. 

Harp baılarken İngiliz donan
ması, 1,416,000 tonluk 536 gemi 
idi, Fransız donanması da 595,000 
ıoııluk 236 gemi tutuyordu. Al· 
manların da 191,000 tonluk 117 
ıemisi vardı. Bu azinı deniz kuv
vetlel'ine nisbetle bir Alman zırh· 
lıaı ile üç İngiliz kruvazörü ara· 
ıında cereyan eden deniz muha
rebesinin ne ehemmiyeti vardır 
ki, etrafında bu kadar gürültü 1 
ediliyor? diyeceksiniz. Filhakika 
llk bakışta, bu deniz muharebe· 
sinin, Alman • Fransız hududun· 
daki ileri karakol müsademele
rinden veya mahdut Alman • 
İngiliz hava kuvvetleri arasında 
vukua gelen münferit çarpışma· 
}ardan büyük farkı yok gıbı gö· 
rünürse de, ha!fikatte, bu ilk de
niz muharebe ·inin bir ehemmi
yeti vardır ve ifade ettiği ma -
nalar büyüktür. İzah edelim: 
1-İnııiJizlerle Fransızlar deniz. 

)ere hakimdirler. Bu hakimiyet· 
)erine dayanarak kendi impara· 
torluklarından olduğu gibi bü -
tün dünya kaynakıarından da is· 
tifade ediyorlar. Dünyanın her 
tarafından asker, erzak, ham 
madde getiriyorlar. Yine bu ha· 
~miyet sayesinde, Almanyayı 
denizden abluka aUına almışlar· 
dır. Almanya ise, lngiliz . Frao· 
sız deniz hikimiyetine ve orua
nn ablukasına tayyareler, de· 
nizaltı gemileri, mayolar ve kor
san kruvazörlerle mukabele et
miye çalışıyor. 

Onun da gay i, İngilteTe ile 
f'ransaya, bilhassa ingiltereye 
denizden yapılan nakliyatı, elin
den gelirse, büsbütün durdur • 
mak; buna muvaffak olamadığı 
takdirde • ki, olamamaktadır • 
sekteye uğratmaktır. İşte, ce -
nubi Amerika sulannda vııkua 
geıen ve Alınanyanın en güzel 
zırhlılarından birinin mağlfıbi· 
yeti ve arkasından kendisini ha· 
tırınasile neticelenen deniz mu
harebesi bu gaye için çalışaL• Al
man korsan harbinin bir safha· 
sıdır. 

landa Güyanları, vasati Ameri
ka ve Anti) adaları limanları, 
hep hattıistivanııı cenup ve ~i
maliı>deki denizyollarile garbi 
Afrikaya ve Avrupaya bağlıdır
lar. Yalnız cenubi ve merkm 
Amerikanın •ark sahilleri dqil, 
Ümitburnımdan Cebelüıtarık 
mmtakasındalti Tanca limanına 
kadar, bütün garbi Afrika li· 
manJarının da Avrupa ve cenu .. 
bi Amerika ile muvasalası At -
las Okyanusunun bu kısmından 
geçer. 

Gerci hesaba kattığımız saha 
çok geniştir. Bir tek kruvazörün 
bütün bu sahaya hakim olması 
iınliansızdır amma korsan har· 

(Arlıası 5. inci aayfacla) 
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6 SAYFA 
Hava hakimiyeti 

Yazan : Kemal Koçer 
1 llncll ııa7lamuda 

Perşembeden 
Perşembeye 

Yazan: Sis 
• iiııcü &adamızda 

1939 Harbinde Ame
rikanın vaziyeti 

Yazan: Hfımlt Nuri 
• iincü aayfamucla 

ÇOCUK 
Haz1rlıyan: lskender 

Fahrettln 
' ihıcil sa1fammla 

Ecnebi takımların 
üstünlüğü 

Yazan: Sadun Gallp 
5 inci sa7fanıuc1& 

iki tavuk bir horoz 
Yazan: Selfıml izzet 

5 ici sayfamızda 

1939 Harbi ve Kadın 

• 
lngilizler Fin/ ere iki vapur 
dolusu taggare gönderdiler 

Müthlt muharelıelel'I l&hııe elan Vllıorr ve Fin Başvelılll 

Londra, ıo (Busu ·I) - Flnludl
radan S"eltn son llaberlere röre Sov• 
ret orclolan iki koldan bürük taarru
u bqlamlflardır. '700.000 SoV7el as· 
lıerl Flnlandl;ra lopraklanncla ııerıı-

7or. 8alla'da mülhlş bir muharebe 
ıere1an etmektedir. 15 ll1L'I V.nare-
11 dİ14Üriılınilttlir. Sov7eller '4)k atır ı. 
lerllyebU.mek&e Ye mti:him u7lat v~r-

(Arkuı 5. inci .. 7f•da) 

Garp cephesinde şid
detli muharebeler oluyor 
Alman 
müthiş 

taarruzu püskürtüldü, 
bir piyade muharebesi 

Fnıısıs lıaflf toııı:ulan faall1elte 

Paris, 20 (A.A.) - Havas A· 
jansı askeri vaziyet hakkında şu 
malumatı veriyor: 

Dün, biitün gün yağmur yal;
mış olmasına rağmen, c~phede 

keşif kolları ve ufak taarru: la : 
bakımından, faaliyet, şiddetli ol
muştur. 

Alman piyadesinin taarruzları 
(Arkası 5. inci sayfalf"' 

Medeniyet içinde vahşet 

Rusyada Dünde mühim birtop-
1 s ya n ! Jantı yapıldı, lüzum 11 

maddeler tesbit ed· Asker arasında 

tevkifat yapıltyor 
Polonya, hududu, 20 (A.A,J -

Patt Ajansı Rusyanın cenubu 
§Brkisinde gitıride artan patırtı· 
lar hüküm sürdüğünü ve bilhas· 
sa askerler arasında yeniden tev 
kifat yapıldığını, müteaddit kim
selerin sürgüne gönderildiğini 
haber veriyor. 

Taksimde 2,5 
milyonluk inşaat 
Belediye Emlak ban
kasile anlaşma yaptı 

Emlak Bankasile belediye ta· 
rafından Taksınıde muş.crckcn 
yapumak is~enuen inşaat hak • 
kında iki daıre aras.nda bir an 
laşma yapılmu;tır. Bu anl.a~ma
ya göre şehir planile burada ya
pılacak inşaat, 5 apart.man, bir 
otel, bır gazına ile müteaddit 
dükkanlardan ibaret olacaktı., 
Bu inı;aata ait malzeme ve sair 
ma.:.;raflar banka tarafından te
mın edıleceklir. Bunun için de 
2,5 milyon liralık tı.r para tah· 
sis edilecektir. Binaların inşa · 
sından sonra 15 sene müddetle 
yalnız banka intifa edecektir. Bu 
15 sene }ıitam.nda hiçoır tavızat 
talep edılmeden bu binalar be
lediyeye devredilecektir. İnşaa
ta ail plan ve projeler belediye 
fen heveti tarafından hazırlana· 
cak e Nafıa Vekaletinin de tas
dıkinden geçirilecektir. 

Banka, Malıye Vekaletinden 
bu inşaata ait müsaadeyi aldık
tan ve diğer formaliteleri ikmal 
edildikten sonra derhal faaliye
te geçecektir. 

-<>---

Dünkü Meclis 
Ankara, 2-0 (A.A.) - B. M. 

Meclisi bugün Şemseddin Güna'. 
tayın riyasetinde toplanmıştır. 

(Arlıalı 5. inci aa7fada) 

Dünyanın en 
büyük şaheseri 

1 Bozgun 1 

1 
Yazan: Emile Zola 

Bu büyük eseri pek yakında 
İKDAM sütunlarında okuya· 

I/ eakswız. 

~ BozglUI n 
' 1 

• 
ı 

Ticaret Vekili Nazmi T opçuoğ u 
bu akşam Ankaraya gidiyor 

Nazmi ToPÇDofJıı diinJıü loplaııbda. 

Ticaret Veklll Namıl Toııçvol?u- ı 
nan ret. !ilinde dun de aaat 17 de ti

caret odasmda tel ve çtvl tabrlkatör· ı 
lerl;rle demir lthalalçılannın ve ecza 

• 

dtııosu ııahiplerlnln lftlraklyle bir 
toplanh yapılmıştll'. 

Ecza deposu sahlplm Almanud..lt 

(Arkası 5. inci ııayfada) 

lngilizler dün Alman 
üslerini bombaladılar 

Londra; 20 (Husus!) - İngiliz 
tayyareleri bu akşam Bantum, 
Hörnum ve Frise üslerini bom
bardıman etmişlerdir. Birçok isa· 
betler vaki olduğu kuvvetle tah-

min edilmektedir 
Londra, 20 (AA.) - lngılı 

devriye tavvareleri bu gece FrıSl 
Alman adalannı murakate edt'

(Arkası 5. inci sayfada) 

~miral Graf Spee'nin 
1<umandanı intihar etti 

daha Dün beş ticaret gemisi 
bath, birçok denizci öldü 

Alman Cep zırhlısı Adıniral 
Graf Von Spee, cenubi Atlas Ok
yanusunda faaliyette bulunuyor· 
du. Bu ·geminin korsanlık -etliği, 
yani düşman ve bitaraf ticaret 
gemilerine musallat olduğu ge
niş sabadan müteaddit denizyol· 
Jarı geçer, Cenubi Amerika dev· 
!etlerinden Şilinin cenup kısmı 
ile bütün Arjantin, Uruguay, 
Paraguay, Brezilya, Venezüela, 
Kolombiya, Fransız, İngiliz, Hol· 

1
': Dünün olduğu kadar bugünün :' 

uunıardan b .. ıı. seıanıı i .. eı s.. Polonganınsa/ıibiPolonyalılar: 1 
de ~s:~:~i İzzet 1 1 ınoı aayfamuda 

8mı !lafta içinde batan Alman remUerinden Dalrran 

Buenos AlrH, ıo ( A.A.) - Graf 
Speenln kumandanı tabanca De ken ... 
dini öldürmilşliir. 

Admlral Graf von Sıtee"nln ikameti
nin temdldlne müsaade etmlyen hÜ· 
k6m•llD ballı hattkeUnl tamam .. 
lanlp etmiştir. 

des, Osman cemal, A. Şekip, Hi.- / k f / • d k 1 ,_:._ı_~k-~ı:_:~ __ 1nn_a1ı._·m_,_ .. _ı1ar_ını_bu....ı- J mem e e erın en .<?.#,~ 1n~!r~~ Bu büyük esen ndls bir ÜS· I') 
liıpla dilimize (evirdi. 1 

\.~ - rn~I 
Monlntdeo, 2t (A.A.l - Meells, 

llarlcb'e naaınıu 4laltclllılen ooara, (Arkası 5. inci aayfada) 



SAYFA - ! tıtDAM 

BOYOK TARiHT ROMAN: 49t-... 

GENÇ OS AN Yeniden dört korunma 
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ı ..... J . .:!ff .. rrt •• U .. f l.o.;! Hl .. 111 .. t~un.l::J . ...:.ıltaj ""' ...... 
1 Pasif 

•• 
Usküdar ve 

Yazan: Sami Karayel çocuk dispan
Pcşalar, derhal İstanbula el ahın- seri açılıyor 

1 teşkilatında 
faaliyet arttı 

Kadıkögünde 
ekmek faciası 

dan mahrem adamlar yolladılar 
Esna1ı harelıU ve lakiballa lhtiy.., J 

serdann basen altı ,.ün. aıtı ~ aı 

üzerinde r;ittlğl vaki olılrdıL llaRD ı 
takall kesilir, a.tlan inıfullir, hir kaç 
daldka yarım saat, bir saat yere g ... 

.aıurdı. o halde kendisini cörmüş o
lanlar, bn doksanlık ihUJ'an ölmiq 
u.nııederlerdl. 

Bu surette yorcunlutonu defettik
ten sonra yerden kalkar. doirulur, 
azametinJ, &aJunu, ata biner, J'Ola de
vam ederdL 

Ancak eşklyadan ledip ohınacak 

bJr kknse kalmadıfı bir sırada Na· 
sulı Pata. Zlllflkar paşa, Ekmekçi aa
de Ahmel paşa ordocilıa r;ddller. 
Bımlarm idam edlleceilne ileri< .. 

blldL 
Hele, Nasuh paşa için hiç bir 0.ÜJ' 

tasavvur edemlyorJardı. Nasuh paşa 
bina! ümidini kesmiş bıılunlrJ'wıhı. 

Fakat. Ekmekçi zade ile Nasalı pa .. 
pyı kadınlar tutU)"orda. Nasuh paşa 
aslen Gümllclaell bir it- dönmesi 1- 1 
aı. 

Kurnaz paşalar~ ne otur ae elına:1 
diye Kalender otlu üzerine vakJ ha- ı 
rekatla laa.llül r;öslermlşlenli. 

Likln, Koca Murat, Kalender oflu 
Ye hempalarının kuvvetlerini bozup 
da.rma dağın ettikten sonra. kartulut 
oarelerl kalmadıtrnı &örmüşlerdi. 

Pap.lar. tlerba 1 İslanbula el altın
dan mahrem adamlar yolladılar .• Na-
8uh paşa doğrudan dotruya ~Iah Pey
kerln adamı idi. Aynı cin5fen ~ mil
Jelten olan ba iki sırdaş blrlblrlerinl 
t.utuyorla.rdı. 

Nasuh Paşa, Mah Peykere rönder
diğ"l mahrem adamlyte işin le- yüzünü 
bildirdi. P~anın maksadı pek i.şikir 
idi. Kuyucu Murat paşayı, Kalender
oflu kuvveııerl kal'$ısın4a plmı bı
ıııkarak perJşan etmek, bu suret1e 
hem ~ea Mllftt paşayı ı-özden 

düşürmek n mevkllnden etmek n 
bem de vedr ham olmaktı. 

Fa.kat; K.llJllCU Murat pa.pnm &• 

&iakira.ne hareketi islle:rl dar-• ~'l
iı• edince Nasü p1Ş&Dm •iifün.dıik· 
lerf ve kurdııiu ıı.labl ""7& üşmiif

lü. 

Nasuh -· ;riizıle :rh. ıı:oca Ma
ral paşa tarafuulan lda• olıuıaeaiı

na k&nl idi. Blo ı.. fırAla U..... mı 
idi ıtu:nıea!-

Devlet onhılan mlllıanlıe ederken 
ellBde ba.IUDU Uyyet.lerJe imdada 

&'elmemelı ciirlimlerlıı asamı ldL Na.
sulı paşa, bu 1ebeple lıemclml olaa 
Mah Peykere bq vurmnşlıl. 

Mah Pe7ker. PIY'Sınm tehlikeye 
düştüiünü &'önliL N&Slllı Papıım or
tadan yok olma.sı hiç işine gelmezdi. 

Ne yapıp yapıp cen9 padJtahı kafese 
koymak, Nasuh paşa hakkında Ku.r 
J'Ut'U Marat paşaya ferman.far 701-

lama.k ıazımd.ı. 

Ekmekçi zade Ahmet paşayı da, 
Mah Firuz sultan tutuyordu. Çünkü, 
Ekmekçi zade defterdarlıktan yetiş

me bir serdar olduğu e:lhette, defter
darlı{ı ıı•manında Kızlar a.ğasa ile 
beraber saltanın eok işine yaraınışti. 

Devletin hazlnelerinln idaresine sa
hip olan Ekmekçi zade, Mah Firuz 
5ulianm bir dediğlnJ lkl yapmazdı. 

Ekmekoi zade de. Ku7IC11 :Mu.rat 
pa...oı;;aya yardıma gJtmemlştl. Sözde 
Rumeli beylerbeyi kil. Hem de Kn· 
yueuya hazine l'Ötü.rüyordu.. Paşıı71 

gerek mali ve ırerek cismani cihetten 
mw;kül mevkle sokmuştu. 
Ekmeteı 11ade. Kuucunun mo.vaf

fa.k: olmasını istemiyordu. O da Malı 
Firuz Sultanın emirleri mucibince 
Kuyucuyu ortadan J'Ok etmlye çalı
şı7ordu. 

Efer, Kuyuca ortadan kalkarsa, 
Şeyhullslim Snn'ullab Efendi de 
kalk:wak • ..., ba .....ııe •ovld ...., a-

ray eııtrlka.lanna kermi \rerDecektl. 
Ekmekçi zade de, toplu Nasuh paşa 

&ibl Anka.ra.daııı mahrem bir adamını 

İstanbula yolladı. Bu adam Kızlar 

a,tasi7le temasa r;eleceklL 
Fakat, Aı~ara kadısı Vildan ı:ade 

çok şeytan bir a.dam oldııiundan işi 
ea.ktL DerhaJ o da hem Kuyucu M11-
rat paşaya ve hem de Efendisl olan 
Şeybullslim Swı'nllah ElendJye mah
rem adamlar yellıyarak vadyet.i bil· 
dlrd~ 

Şimdi; Anadolu isyanı bir derece
ye kadar bastırdmııtı. Likin fferden 
harp baılamışll .. 

Kuyucu Murat paşa; Kalender of
lu kuvvetlerini harap edip bozduk· 
tan sonra, ilk iş olarak Nasuh paşa. 

De Ekmekcl zade Ahmet paşanın der
hal orduya llh.aklarmı emrelmlştL 

Her lkl pa~a ba. emri aldık1an zaman 
Za.D&'ır zan11r tltremişlerdl Lif de
fli. her ikisinin de kellesi mıılıklı:alt 
aattt.te ue11raJacaktı. 

Dakika.ten. Kuyucu gerek Nasuh 
pa.şanm ve a-ere.k Ahmet paşanın 

kellelerinin uçurulmaı;ma karar ver
mişti . 

Bilhassa, Nasuh paşa hakkındaki 
likirJerı kati idJ. Nasuh paşa da bunu 
pek iy i biliyordu. 

Paşalar, serdarın emrine yıvq ha
reketle mukabele ettiler. Fakat; ol
duklıırı yerlerden hareket elmişller• 
dl. Konaklarda maiyetleriudekl as· 
kerlerin ihtiyaçla rı için fosuli baha
nelerle t:flent1orlar.. Yürüyüşlerde 

gevşek davranıyorlardı. Maksatları 

vakit kazanmaktı. İstanbnla yolla
dıkları ağalan.ndan haber bekll._vor
lard,. 

~fyhulls13m Sun'ullah Eftndt An
kaı!'a Kad1S1 Vild&n zadeden aldıi1 

haberle hemen harekete geçmişti. 

Yapacafı iş padişahı Divanı hüma· 
7nnda sılaştırmaktı. 

Nasub paşanın mahrem ağası is
lanbulda İmam Mııslafa Efendi ile 
temasa &elccektl Cünkü, imam e
fendi, l\la.b. Pe·yker saltanın mahl'emJ 
esrarı ldi. 

Nitekim, İmam Mustafa E!euıli u
mulmadık bir umanda Sasu.'ı paşa
claıı haber ı::eldlflnl ı::ördü. Zaten, İ
mam Efendi Ku711cu :lfurat paşanm 
muufferfyetlerini haber almıştı. 

Batta; l\Iab. PeTker de bn h:ıbert 

a.lmL1tı. Gece ayknlan kaeı1ordu. 

Ciinlrü, Nasuh paşası yüzde riz teh
"krye ırlrmlştL İmam Mnalafa e
fendiyi çağırarak soruyordu: 

- Hocam, ne olacak bu ~? 
- Vallah. v&zl7el fena sultanım!. 
- Çaresi? .. 
- Padişahımıza tesir etmekten 

başka ça.re yoktar •• 
- Fakat, bu, Ku7ucu herlfl mu

hakkak katledecek Nasub11.!_ 
- Muhakkak sultanım-

- Her halde Efendlmlıe müessir 
olmalı sultanım!-

- Burası kolay boca:m.!. Faka&, be-
ril dinlemez.. 

- Fermam hümayun sadır ohırsaT 

- Ne ~ibJ ferman olmah bu? 
- Paşa, Kuyucunun yanına kuv· 

veneriyle varmadan İstanbul& avde· 
ti için bir fermanı padlşaW olmalı. 

- Bu kafi ı::eıır mi? 

- Kuyucuya yaz.da.cak fermaııuı ı ... 
çinde Nasuh -7& bir fey yap.ılma.
ma.sı yazılmalı.. 

- Oldııkça a11ç bir şey~ 
- Sultanım, bu sizin için kolay-

dır •• E!endlmlze müessir olabilirsiniz. 
- Bakahm! .. 

DemlştL İşte, bn heyecanlı aralar
da, NasUh paşanın sönderdiil adam 
da i,t.anbula g:elmiftL 

-ı :ıs ıs tt- YAZAN·: SEL A MI 1 Z Z ET ~-~g 

\Bunun manevi bir sebebi daha 1 
vardı. 

Selma, bir mehtap gecesi, bü- j 
yük, güzel bir bahçede, bir genç 
erkekle bir genç kadının se~ 
rek biribirlerin.i öptü.klerini gör
müştü. Onların söyle dikleri a -
teşli cümleleri duymuştu. Onla
rın mest olan yüzlerini seyret -
miş, bayılan gözlerine uzaktan 
hayran hayran bakmıştı. İki vü
cudü biribirine çeken, bağlayan 
giZ'lı kuvvetin tezahüratına -'lıhit 
olmuştu. Aşkın, ihtirasın ne de
rnek olduğunu anlamıştı. Saf, 
masum genç .ku ka:ibinde bu ha
letleri kutsileştirmi.şti. Aşk ila
hi bir histi Bu h is zail ol:amaz
dı. Bu aşk n başlımg:cı ve sonu 
yoktu. Eğer böylı! tasavvur etti
ği bir aşkın başlangıcı ve bic ııo-

nu olduğu meydana çıkarsa ide
ali mahvola<:aktı. 

Pertevi bu ideıilin uğuruna se
viyordu. 

Bunun için sessiz sadasız ıztı
rap çekmiş, takat hiçbir an ilini
de kapılmamıştL .. Ümide düşmek, 
Pertevden, aşktan şitphe etmek 
demekti. 

İşte bir söz, bu aşla, bu ideali 
öl<lürüvermiştL 

Darbe çok şiddet!iydi 
Bu darıbenin ihtizazlan ru -

hunun en derin köşelerine ka
dar yayıldı. 

Selmaya: •Seni seviyorum. 
diyen erkek Pertevdi.. Halbuki 
Selmanın sevdiği erkek .bu değil
di. Selmanın sevdiği erişilmesi 
imkan.sız bir cennet idi. Bu cen
ııı.eti Pertev ooa veremezdi cü.n-

Çocuklar parasız muayene 

ve tedavi edilecek 
Satlam, ~rbıiz çocuk 7eli.Jllrllıııe· 

sl ve çocuk hastalıkhrııwı azaltılma• 
• işi ile ehemmi1elle meşr;ul olan 
.İsıa.nbul ~cuk csil'C'eme kuru.mu 

öğ!endiğimlıe ıöre yenl ve fa1dalı 
bor karar vermlşllr: 

Bu karara &öre, şehrimlzhı muhte
lif semtlerinde müteaddit ve modern 
«eocuk dispanserleri» tesis ohmacak
tır. er.Çocuk dispaJJ.serleri» nln dördü 
hemen açılacak ve bunlar Beyoğ'hı, 

Kadıköy, Eyüp ve Sultanahmette A
leındar nahiyeslnde tesls olunacak
la.rdır. Bu dispanserlerde çoeuklarm 
muayene ve tedavileri en miite.b:ıssıs 
doktorlar taraf.uıda.D parasız olarak 
;yapılacaktır. 

----oo>----

Polonya kon.solo.su dün sabah fi .. 
li.ye~ celerek Vail ve Belediye reJsJ 
B. Lütfi Kudarı makamında zt1uet 
etmiş ve kendisl7 le bir müdd.eJ. .rö
rüşmüştür. 

Polonyalı mlihendlıılerln İstanbul 
belediyesinde de çalışmalan hakkın
da Belediyeye yapıldıfmı ;raz:hjı.11".,, 

miiracaatin kabul olunacatı da anla
ıplmaklatlır. Bnnlardan hanr;I saha
larda lııtl!ade edlleblleeefl tespll o
lnnmakladır. 

İlkmektep rnualimlerine 
açılacak kurslar 

önömü:td.elıl &J'ID 11 lııcl (İİDİİD• 
den IUbaren ilk mektep mııallim!erl
ne açılacak olan ku.rslarm ;rerlerl 
tespii olunma.ştur. 

Kurslar Bay azı ı 5 inci, Fındıklı 13 
üncü ve İhsan lye 19 1mcu okulda 
çar~amba günleri faaliyete 6eçerek 
saat H den 17 ye kadar devam ede
ceklerdir. 

Şişhane karakolu 
genişletilecek 

Şişhane karakolunda yaıuhaakta 

olan Çocuk bahçesiyle beraber bu 
dönemeç mahallinden Kasım.paşaya 

hıecek yohın da genişletilmek sure
tiyle tanzim edilmesine karar vetU• 
mi.ş'l.lr. Yolun .ıeııişliği 20 metre;ye ib
ıat edilecektir. Bu esnada, yolun sai 
tara.fmda bulunan, EvUya Çelebiye 
alt türbe de imar ed.ilecekf.fr. 

Çocuk barındırma odaları 
tı; mektep çocuklıı.nruı maJısua 1. 

.Barındırma. odaları• nın yerleri ıes .. 
:Pit ol'Dllmqtur. Bu htiusta lcap e
•en son hazırlıklar da bitmek U.ue 
elduiundan od.1lar muhtelif semtler· 
t1e önümüzdeki aydaa lübaren ap:l
mış elı. .. eaklarcbr. 

kü b:... muhayyel cenneti mev'ut . ~ 
bir cennet haline koyuyordu. ' 

Selma birdenbire öyle sarar
dı ki, Perlev korktu: 

- Semi, bir şey söyle ... Ce -
vap ver ... Seni öyle seviyorum 
ki, Semi... 

Selma Pertevin yüzüne baktı. 
Bir rüyadan uyanıyormuş gibi 
silkindi. 

Sonra dedi ki: 
- Ben sizi sevmiyorum .. _ 
Pertev hazin hazin yalvara -

rak, kendinden kaçan küçücük 
elleri tutmağa çalışıyordu. 

Selma ellerini çekiyordu. Per
tev .birdenbire Selrnanın belin
den kavradı; dıudaklannı genç kı
zın yanaklarına y aklaşt.ırdı. 

Selma, hırçın bir hamle ile Per
tevin kollarından kurtuldu ve 
gözleri korkudan yerinden uğra
mış, perişan bir halde haykırdı: 

- Öpme beni!. .. 
O anda ormandan sesler yük -

seldi: 
- Hoho! ..• Pertev!. .. Hoho! ... 

Selma! ... 
- Hafam geliyor! 
Altın hala aşağı uçta görün -

.. 

Sığınakların planları 

hazırlandı, maskeler 
kontrol edilecek 

ŞehrimU.dekl pasif müdafaa faall
J'etine hız verllmı.şUr: Dli.n öiJeden 
soıın, Vali muavinlerinden Haliık 

yanında hava taarruzlaruıdau. ko· 
rwıma komisyonu haları ve sefer
berlik müdürü olduiu halde fehri
ml.zin mu.btellf semtlerine ,riderek bu 
mevzu etrafında. t.elklkler yapmıştır. 

Bu meyanda caz depoları ve sınai 
müesseselerde gezilerek bunJarm al
dıkları pasll müdafaa ie~irleri lef· 
tlş olunmuştur. 

B. Halilk ve azalar dlin Servi bur .. 
nuna da s-ltm işler ve buradaki mayi 
mahrukat depolarında maskelenme 
işi Ue alınan diğer tedbirler hakkın
da tetk:k ve teftişlerde bulunmuşlar
dır. Diğer taraftan şehrin kalabalık 

semtterinde yakında cnümune yerJe
ri» kazılmasına başlanacaktır. 

BUBdan başka umumi 7ulerde ve 
muhtelif semtlerde vücuda getirile
cek Qer altı• veya «yer üstö1ı ~- n

nakalru mn plinlan da hazırıaıu:;. ... 
Ur. 

Her dairede ça.hşau memur ve müs
tahdemlerin birer l'az maskcst edln
melert hakkındaki mecburiyetin ye
rine C"etirilip .retlrJJmediğl hususun
da hu hafta bütün dairelerde tef
tişlere başlanacaktır. Fakir talebe
lerin de birer raz maskesi sabfbl ola
bilmeleri için, aylık taksit müddeti 
yanmşar Jlraya lndjrlldiğlnden feb
rimlz Kızılay şubesine yapılan mas· 
ke siparişleri çok artmıştır. 

Yakmda yalnız doktor ve mhhtye 
ınemurlanna mahsus olmak ttı:ere E· 
minönünde bir «en son ve fenni a
sutlen l'Öre pı temlzlemr ka:rm:t 
ı...tlyle bir kars da faaliyete seçe
cektir. 

UAARIF ------· 
:k tedrisat mualimlerine 

·konferanslar verildi 
İslaDbul ilk mektep muallimlerine 

mahsus olmak üzere tertip olunan 
konferanslardan 5 l dün Ka.dlkö7 12 
inci okulda, Galat.asa.ray lisesinde 

Fındıklı 13 üncil mekl<:ple İslanbul 
erkek ve kız hselerlnde veri.imiştir. 
Bu konferanslardan 3 ünde mulllm
lere cpaslf müdafaa tedbirleri> anla• 
ı.ımıştır. 

Diğ'er 2 sinde de «rasat işleri» ve 
«dekoratif yazı» lzab olunmuştur. 

Tekmil bat muallimlerle öjretmea
lerin konlennslara devam.lan mec
buri tutulduğundan yapılan 1okla
ma.larla bu teplantılara lştiri.k etme· 
dlkleri a.n18fılanlara ceza verilece.k

ür. 

Yılbaşı tatili on gün 
Yeni ders yılm1n 1 inci devresi bu 

ı v 11.ibayetinde bitecektir. Bu müna-
9'. 'elle orta mektep ve liselerle mu
aııh .. 1 mekteplerinin yeni aynı 1 inci 
ıiinünden 9 11Da kadar sömstr tatili 
yapacakları dön aliladarl:ı.ra blldl
rllmiljllr. 

60 ton ağırlığında 
zincir çıkcırıldı 

bir 

Sirkeci önlerinde denizden 2eııclr 
Tt demir çıkaran Geyve &emisi diia. 
çılDllSUl& takılan atır blr cismi çı
lı:aramaJlllf, lıü;rük maçuııa.ııııı yardı· 
mıyle deni%den 60 ton aiırlıfuıda 
çok biiyük bir vapura a.ll oldııiıı an
laşıla.o bir zencir pl[anlıauştır. 

dü; soluk soluğa, dizlerini tuta
rak yamacı tırmanıyordu. H~ -
si de yorulmuşlardı. Hilmi: 

- Çocuklar bir saattir sizi ır 
nyonrz.! Diye sesledi: 

Selma yokııştan a!Şağı koştu, 
hafasının boynuna sa:r.ı:ldı. 

Nimet şaşaılıadr: 
- Ne var Sslma? Ne oldun!. 
Selma ':itriyordu: 
- Üşüdüm hala! 
Bütün vücudünü ürperten bu 

soğuğun kalbinden geldiğini his
sediyordu. 

insan ölüm anmda, hafız35ını 
toplar ve en eski, en unutul:muş 
ha-tıralan ihya edermiı; derler ... 
.Selma da bütün eski hatıralarını 
canlandırmıştL Fakat bu hatıra
lan yaşarken gönlünde bir şeyin 
öldüğünü duyuyordu ... Bu ölen 
şey inanı idi... Herkesin üstün
de gördüğü 'bir adamı sevmiı; ve 
ona inanmıştı. .. Bu inan ölmüş
tü .. . Aşka da inanm~tı ... Artık 
inanmıyordu. 

-7-
Selma apartımana döner dön

l"l'P? ""ttı. SiddeUi bir ate<;le 
kendinden geçti. 

Belediye şehirde derhal 

üç fırın açacak 
Furwıcular beledl7eye müraeaıd 

ederek un ve buida)' fiyatlarınuı son 
u.maalarda hissedilecek derecede bir 
tereffu. Iösterdiklerlnl beyan etmiş

ler ve ekmekle francala !lyatlanna 
sam 7apılmasmı bıtemlşlerd.ir. Bil 

müracaat üzerine Belediye Ahire 
borsasuıdan liOll 15 Iİİllliİll. llD ve 
buğday fl7atJaruıa alt notları retir

lerek tetkik etllrmlşllr. Bu lelkikler 
neticesinde fılha.kika ekmek fi.JaUa
rında on parah.lr. blr zammı icap e&· 

tirecek bir fiyat tereffuu olduğu g-ö
rülmüştü.r. Belediye meseleyi tefer· 
ruatiyle da.imi encümene bildirıu.lt· 

lir. Encümen buırün yapaeatJ telklk
lerden alacağı neticeye l'ire hareket 
edecektir. 

Diğer taraftan beledl1e Üsküdar ve 
Kadıköy semtlerhıdekJ ekmekçiler lir
kell halıkmdald tetkiklerini ikmal el
miş, bu telk;klerden, şirketin karşı
sında bir rakip ıörmediii için, fazla 
kir temin etmek maksadiyle keyfi 
!hareketlere bı., vurduğu, hatta una 
ecnebi ma.ddeler ili.•esJ suretiyle ek
mek imal etliği anlaşllmışhr. Beledı .. 
ye şlrketln bu harek.etlcrlne sed çek
mek için kati tedbirler a'lm.ış, llk ıı, 
olmak üı:ere, bcledlye kooperatililıin. 
bu semtlerin ekmeklerlnf kısmen te
min edebilecek derecede l'enJş bir 
turun tesis etmesi muvafık ıröriil
müştür. Kooperatif bunun için der

hal faali:!"ete ceçmiştlr. Bundan baş- ı 
ka belediye şehrin diicr semtlerin· 
de de iki b6yük torun tesis edecek
tir. iıerfde kurulacak olan ekmPk tab-! 
rik:alannın faaliyete g~mesJnden son· 
ra bu funmlar da faallye.Ue.riDl ıer

kedeceklerdir. ----EKONOMi 

4,5 milyon kilo benzin 
geldi 

Çoktan beri dön ilk defa olaralı 

•ehrlmiz:e ıl.5 milyon kilo beıazln ve 

u milyon kilo da """ relmiJtlr. 

Dün çc l .1n ıra"ar 
ftaıyu ba.ndırah Albano vapuru 

ile don miıhun mlkdarda ithali! eş-
7~ cel:mlftlr. Bu arada, pan.fln, eam. 

ki.trt. oor.roıen eşya, bal mumu, lı:im ... 
7evi ecza ve müstahzarat, demir eı;~ 
ya, makine aksanu, Jü.t bed, tutkal 
va.rdır. 

LiMAN 

Scıtyeden alınacak para 
Satye bin.., için Deniz bankın Yer

ıliii 250 bin liranın mahkeme kan.
rlyle Satye şirketinden .rerJ almaca· 
tı malümdur. Bu para Ilınan işletme

si umnm müdürlüğüne verUecelı:tir. 

İdare bu parayı iskele inşaatına ve 

dii:"cr işlerine sarfedecekttr. Bu ara
da Jimanm ıslahma da bir kısım 11a
ra ayrılac.aktır. 

--<r--

MÜTEFERRIK 

Bayramda 1500 çocuk 
giydirilecek 

Çocuk Esi:'r;eme k1ırumu aemt o
e:ak.b.rı tarafından fakir ve kiwtıesl'I 

ilk mektep ~arma ini bayram
da. da Te.ni elbiselu Te a7ak kabı

larla mıılılellf •ed!1eler ırerllecelı:llr. 
Ba ba:rnm 1500 cocalı: bu ıareUe 

117ilıılirillp sevlııclirlleeelılerdlr. 

Hilmi ile ftdal'aŞalruYan 8'21-
ma, ancak ertesi gün biraz ken
dine gelebildi, fakat yataktan 
k.all<amadJ. 

Doktor sinir dedi, kkıro2dan 
bahsetti, bol gıda tavsiye edip 
gitti. 

İki ııün sonra odasında giyin
mel<le olan Nimet hala karşısın
da .b.rdenbire Selımay! gördü. 
Genç kı-zın rengi herııüz yerine gel
memişti, benzi soluktu, fak.at 
gözleri ferine kavuşmuştu. 

- Neden katktm Selma? 
- Art..k sıkıldım hala. Hem 

bir şeyim vok, iyileştim. 

Nimet hala gülümsedi, başını 
salladı... Bir müddt Hilıniden 
bahsetti. Arada bir hizmetçiye 
bir şey söylüyordu. 

Hizmetçi yere etiz çökmüş, Ni
metin sökül<m eteğini dikiyor -
du. Bu işini bitirince gitti. 

Bayan Nimet aynasının karşı
sına geçti, pudra sürdü, dudak
larını hafifçe kızarttı. Bir koltu
ğa gömülen .Selma, sessiz sadasız 
balasını seyrediyordu; fakat ak
lından baska sev le.ı; ııeciyordll. 

LEii 
Yuvayı yıkan kimdir? 

Ne crlı:dı: la'mıı alacıı.ksın diye zor
bnır, ne d:) tad..o! z.orla filiDa •eri
lir. Evlenmek lçln lltl tanım ,....., 
şart!ır. İzdlv:ıc l!lücssescsı Do ıart Ü· 

ze~ille kW'Ulmuş!u!.". Şu ha.ide., kan 
kocanın mÜ!jterek hayatlarmü ayrı

lık ra1n4k 1oktur. her lldsl de mö
aavl bak ıüderler. Der J'aPM"'"'•n 
teY de müşterek kararla ,..apıbr. 
Şu halde işin zoru ile kolayı ka

dınla erkek arasında tam bir müııa

valla bölünmesi Wuıı cdmez ml? 
BaJ'TI. fldlt babmdaa erkekle kadm 

· arasında müsavat yoktur: kadın er
kekten daha eüçsüz, tlaha aa)'lflır: 

bnnnn için <le işin •orunu labtat.lyle 
erkeiin yüklenmesi doğru olur. 

Gel gelelim, Jzdlva~ müessesesi Jtu .. 
ruldu kurulah hak ve müsavat er ... 
kciin bülrnıüne batlı kalınqtır ve i
şin zorunu da erkek kadına yükle

miştir. Brp.ok kabilelerin erkeklerine 
neden evlendikleri soru~duğu zaman 
şu cevap aluunış: cYüklert kadına ta· 
şıtmıık için ••• 

Bucün ıılc büyük 'Ye medeni şehfr
lerde dünün csökük diktirmek için• 
evl~nen erkekleri gibi «lhtfya.rhğın

h bakılmak fçln:t evlenmiş olanlar ve-
1a evlenmek lstiyenler pek çoktur. 

Nasıl demokr.t.s! bile c:beş parmak 

bir olma'!!» feyhasmı yıkamadıysa. 

fili.yat da kan kocaya daJr sosyoloji 

naıartyelerint lflii.s etUrmlştlr. Kaıı 

i.oca da. herkes l'fbi, ancak kanun 

11.aıarında müsavidir. 
Erkeilnl sayan kadın mes•uttu. Ka

ns:mLn kendlsiııe şirk koşmadığını 

bilen erkek bahtiyardı, Tarihten ev· 

Ucuz kömür 
satışları 

Dün yapılamadı 
bugün başlıyor 

Belediyenin 6 kazada tesis eıtlil 

kömür depolarına. a1t hazırlıklar ik

mal edilmiştir. Tedarik edilen ruakll 
vasıtalan7le dün ba:ı.ı depolara kili 
mikdarda kömür nakledilmiş ise de 
satışa başlanamamıştır. Bu ıründen 1-
tibren bu .tömürlerln tevziatına baş
alua.cakbr. Ba depolardan b~ka be .. 
tediye kooperatifi de •ehrin dört ye ... 
, nde kendi namına depolar açacak
lar. Maam:ıtlb muhasebe kanunu be

lrdiyenln ticaret işleriyle meş(lll ol
masına mani oldutu l~n belediyenin 
lesi! eıtifl depolar da koopera.W' ta
ra!ıııdan idare edilecekfü. 

DENiZ 

Suriye sahillerine sefer 
yapılmıyacak 

Devlet deniz yolları idaresi yaptığ, 
tetkikler sonunda bu günkü vapur 
kadrosuyle Suriye sahiDcrine sefer
ler yapmanm kabil olmadığını anJa .. 
mıştır. Vaziyet vekilete bildirilmiş

tir. Suriye sahtllerlne vapur lşletmrk 
ancak Almanyadaki vapurları.mu; 

cddiktea sonra kabil olacaktır. 

Yeni yap lacak 11 vapur 
Deniz yolları idaresi için İngUte

reye ısmarlanacak vapurlara alt İn· 
glliz firmalartntn, ıröndenlifJ teklif 
mektupları vek.Uet ta.rafuıdan tetkl
ka başlanını.1tır. 

lneboludaki ihracat 
malları 

İnebolucla biriken ihram malları 
balıi. nakledllememektcıfu. İnebolu 

, ıüccarları J'eniden ıiikiyete batlanuş
lardır. Denls yollan idaresinden hu
&usi vapular taleillmesini istemek .. 
iedlrler. İdare de henüıı bu husu.ota 
karar Yttememlşllr. 

Nihayet zi.Jıninde iıazıı{adık -
lannı söy J.edj: 

- Hala dedi, .hasta değil'iın, 
fakat yorgunum, bu kış çok gez. 
dim galiba... İstirahate ihtiya,. 
cım olduğunu )ıisSediyorum ... 
Birkaç gün G-Oztepeye gidip ka
layım mı?, 

Nimet hala ipek bir fırça il'e 
yüzünün pudralanıu yaydı, tır
naklarının ucunu üfledi: 

- Dün Pertey geldi Selma; 
dedi. 

- Benim hasta olduğumu duy
ıınu.ş mu?. 

- Bana her ,eyi söyledi Sel -· 
ma ..• Demek sana ıbu derece a
şık! ... 
Selmanın solgııu yüzü kızar

dı. .. füeri titredi. 
. Cevap vermedi. 

- Ben esasen son zamaaılarda 
bunu hissetmiye başlıa.mıştun. 
Fakat Pertev otuz beşine gel -
meden evlenmiyeceğini kat'iy -
yetle söylüyordu, hem sonra si
zi bir arada görnıiye öyle alış -
mıştım ki... Sizi iki kardeş ta
SlMVVUr ediyordum. 

{Arkası var] 

velkJ devirlerde, karısını maiarasm• 
da. arslan siicllJ'le besllyen erkek ma• 
ta.ranm bakimi ıaı ıre kadın er.ke
tlııin d.ışanda da arslanlara, kaplan
lara hakim olduf;una emindi. 

Köy huur içindedir; ,ün.kil kadıa 
erkeğinin toprağa hikiın olduiuna e .. 
mlndlr. Erlı.ü. toııratı beller, eker, 
biçer. 

Esl<lden kan koca daha rahattılar. 
Akşamlan kadın 1evinerdı: eğlllr, lto
ca.sınm .kunduralarını Çlk&rırdı; çün· 
kü ıı..,,.. bdının akıl erdlremriifl 
bir ıa!Iım işler baııarm.ış. kalemden 
l'elmfşti.. Eskiden koca. kadının eö
zünde allesinln ekmelin! kazıuıaıı. 

milletine yararh lşler gören, bütün 
clluma n.lnm vercnd 1. 

Erk.ek evde neyse dışarda. da 07• 

do: haklmdL 

Bur.a ö,.ıe mJ nT .. Bugün kadın. 
evde yüksekten ataııı kocanın müdü
rün karşısında sili dökmüş kedlyı 

benzediğini bllfJ"or. Kadın da artlı 

erk~i'in cördüğü işleri görüyor. 
Koca eskiden kadnım ae:r.l önün. 

de şefkatle eiilirtlL H.altnıkl artık b• 
aczin ününde Kiilüyor. Bır lürlü ka ... 
dmın, erkei'iu başardığını bM;arabl· 
le-ceiine kanaat ı-etireml"diği t~ln, 

erkekte aş1k atnuya uğaşan kadına 

ııe!kalle ckilJ. mii.slebzl bir rlkkatlt 
bakqor. 

Yuvayı yıkan ne kadındır, ne dt 
erkek: nva71 karşthklı Jtlmatsııhk, 

bn itimatsızhktan doian saygı.,ıı:lı.k 

J"ı)uyor. Erk.eğln lıAk.lm olamadtğı 

yuva 7Lkllll'! 
SELAMİ iZZET SEDES 

Kilo ile esrar 
satan adam 

'Dün malını tcslin1 
ederken yakalandı 
Em.niyet. İkinci şube memurlara 

mühim bir esrar kaçakçısını suç & 
tünde 7akalamı1a muvaffak olmllf"" 
!ardır. 

Derviş adında olan ve sabıka.saz bu
Junda.tu için 1akalanm.uı geciken ba 
adam seyyar bir halde kilolarla es
rar ticareti 7apmaktadır. Kıyafe..inl 

defişUren bir memur Dervişle tema
sa &"elmiş 'Ye bir kil.o esnr almak loin 
400 llraJ"a pnarlık etmlştlr. Dervlf 
dün Aknrayda cami yanmd:ı bJr kJ. .. 
Jo esnn te Hm ederken d-ier me• 
murJar tarafından 7akslanmJ1tlr 
Denişte kü!liyetll mfkdard> stok es
rar bntundofu öirenUmhJ, fakat ban· 
lan neredl' ukladıit hen:üz: anla11ııa

mamr,tı:r. Tahkikata devam edilmek
tedir. 

ADLiYE 

Sahte şahadetname maz. 
nunları beret ettıler 
Rant adında bir rcncln orta tabs:l-

11 olmadığı lıalde Hayriye lisesini bl· 
tirdiii hakkında şehadetname miişkö· 
lünde bir k.ayıt ele ceçirilmest üzeri
ne t.endlslyle beraber afu- cez:t. mah
kemesine verilrn Ki.mil ve İstanbul 
Maarif müdürlüğü kü!hu İ!flcri ~eti 

Rıfkı Nakip oitunun muhakemeleri 
dün bltınlştlr. Rılkınm bir suçu ol
madığı gibi hlidlıenln muhbiri vazl
yetin(le buJuudufu anl.a.o:;ııldıj'ından. 

ve Raufun da bu ka.ydJ kullanmadı
iından beraetlrrlne karar verilmiş 

Kimli hakkındalit takibat. kendisi bu
lununcaya kadar tehir edllmlşUr .. 

Adliyeye zabıt katibi 
alırıacak 

istaııbul adliyesinde mönbal ı..ı.-

1 nan onar lira asli maa,lı z&bLt üt.ip.. 

tiklerine ,-eni mem11rlar ahnac.aktu. 
Bwılann daktilo maklaeslJe serl 7&
n yan.bilmest 'Ye ıen ataf1 orta mek
tep men.nu olması :prtbr. Ba.nsı1 &.... 

çin 6 ikinci kannntla bir milııaba.ka 

Imtilıa.ıu yapıla.eaktır. 

,Arkadaşını yaralıyan 

dokuz ay yatacak 
Bostaneıd& bir kahvede bir ı::üa 

evvel kendisine hakaret eden Mm .. 
Wayı öldürmek k.asdi7le 30 ı;1in l· 
ıinden alıkoyacak derecede yar•la· 
yu Alin.in mWıakemesJ atır cezada 
nlha1ete ermif ve k.all• teşebbüs fiil 
aabıt olmadıfuıdan &diyen yarala• 
malıtaa 9 ay on &'ÜD hapae mabkiim 
edllmqllr. 

Bir 

---ıı>---

mucize ile ölümden 
kurtuldu 

Be:roilnnda Turan apartımanınclıı 

Oturan Dr. İbrahim Kemalin hlzmel
çbt Ayşe adında bir kız muvazenesi• 
ni kaybederek apartımanın mı katın· 
dan aşağı yııvarlanmq, !akıl şaştla.
cak bir tesadü!le etekleri ali kat petl• 

cerelerlnin demirlerine takllarak ora• 
da asılı kalmış ve mnbakakk bir i
liimden karlulmuştnr. 
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Alman tahşidatı devam edi
yor Hollandada endişe arttı 
Belçika hükiimeti 

1

Stalinin -
• A db. 1 ld 60 ıncı yıl-

tıcarı te ır er a ı dönümü 
Loııdra, 20 (Hususi) - Belçika ve Hollanda hududunda Alınan

ya tarafıııdan yapılan harekat artımı;tır. Hollandada endiŞe de
vam etmektedir. Alman askeri tedbirlerin devamı mühim güç
lükler tevlit etmektedir. Herhangi bir Alman taarruzuna kaqı 
Belçika ve Hollandanın müstere ken mukavemet edecekleri ihtl· 
maileri kuvvetlenmektedir. 1-----------·----• 

Brüksel, 20 CAA.> - Hariciye lngı"lterenı·n 
Nazırı Spaak meclisteki beyana-
tında hükumetin ticari siyaset sa-
hasında aşağıdaki tedbirleri aldı- ithalat ve 
ğını bildirmiştir: 

l - Milli Müdafaa veya milli •1ı t ff 
emniyet kin lüzumlu olan çok l raca ı ar l 
mühim eşyanın ihracını menet
mek, 

2 - Bazı eşvanın muharip mem 
leketlere yalnız normal ticaret 
münasebetleri hudut ve seviye
si dahilind<? ihractna müsaade e
dilmesi, 

3 - Bazı maddeler ve ezcüm
le keten, pamuk, kaucuk, keres
te ve demir hariç olmak üzere 
madenler hakkında muharip 
memleketlerle müzakereler ce • 
revan etmektedir. Bu müzakere
lerin neticesine kadar, bu mad
delerin ham olarak tekrar ihracı 
menedilmiştir. Fakat Belçikada 
i,şlendiktcr. sonra ihraçları ca
izdir. 

4 - Belçika üzerinden transi
te müsaade edilmi~tir. Fakat 
bazı ahvalde transit ruhsatı isten
mektedir. 

5 - Bitaraf memleketlerle 
ticaret serbesttir. 

Almanlar İngiliz ticare· 
tine mani olamadılar 
Londra, 20 (A.A.) - Royter 

İthalat ve ihracatın teşrinievve
le nazaran artmış olması iki §e
yi göstermektedıı·:. 

1 - Harbin başlangıcında kuv
vetli bir darbeye uğramış olan 
dış ticaret parlaktır, 

2 - İngiliz deniz ticareti Al
man denıiııaltılarrnaı mayır.Jeri
ne ve tayyarelerine rağmen asla 
zayıflamamuıtır. 

Ticaret nezareti tarafından 
teşrinisani ithalat ve ihracatı 
hakkında dün akşam neşredil, -
miş olan istatistiklerden dolayı 
derin memnuniyet 1'bsteren bu 
sabahki İngiliz gazetel.eri, ayni 
zamanda hükumetten Amerika 
ve bilhassa cenup Amerikası ile 
de ticareti inkiı;af ettirmek için 
gayret sarfetmesini istemektedir
ler. 

Bugün büyük mera
sim yapılacak 

Moskova, 20 (A.A.) - Tas A· 
jansı bildiriyor: 

Sovyet memleketi 21 kanunu
evvelde Slalin'in 60 ıncı yıldönü
münü teside hazırlanıyor. 

Bütün gazeteler Stıllin'in ha
yatını ve sosyalist inşada oyna
dığı rolün muhtelif merhalele
rini tebarüz ettiren yazılar neş
rediyorlar. 

Moskovada, Leningradda, Ki
yefte ve diğer birçok şehirler -
de büyük ihtilalcinin hayat ve 
faaliyeti hakkındaki eserlerden 
mürekkep sergiler açılmakta, 
mekteplerde, müesseselerde, or
duda, donanmada ve bütün te
şekküllerde konferanslar tertip 
edilmektedir. 

21 kanunuevvelde her tarafta 
toQlantılar yapıllacaktır. Bu mü
nasebetle neşredilen eserler a
rasında Kalinin'in cStalin'in 60 
yılı> adındaki eserinden bir mil
yon nüsha basılmıştır. 

Stalinin ihliai.l mücadelesine 
sahne olan yerlerin filmleri gös
terilmektedir. 

Birçok i•"; talebe ve entellek
tüeller Gürcistan cumhuriyetin
de Stalinin doğduğu şehir olan 
Gori'yi ziyaret etmektedirler. 

Okyanusta müsademe 
Londra, 20 (A.A.) - 19597 ton

luk Samaria vapuru, Amerika
ya gitmek üzere iken denizde 
vukubulan bir müsademe üzeri
ne terkettiği limana dönmek mec
buriyeıin<le kalmıştır. Güverte 

kavgaları 
Son rü.nlerde orıaya şa mabut ka· 

n • koca dırıltı ve zınltııannı ıı>)<a

ran bir ıa,;ete, bana öyle ıeltyor ki 
bilerek, yahut bllmlyreek yanıma 

körükle 1ldl1or. ister körükle Jlblıı, 

ister yelpaze Ue •• Fakat kadınla er• 
kek &r&!;tndakl bu münakqalar, bir 

az daha uz.1yacak olursa, korkarım, 

o &uetenln ba münakaşalara tab9ltl 
edilen sütunları, Karagözle karısının 
kavra tekerlemeleri ile dolacak: 

- Haydl ha7di oradan, sünepe he· 
rlf. sen be.nim pabucumun teki blle 
olamazsm? 

- Ya sen, sen de bu evde pösteki 
bile olamazsm! 

- Halt etmişsin sen onu! Busöne 
bqün ben ki.ti ude evlidıyım! 

- Hangi klıl Hde be? Sen bura1a 
cellrken açlıktan nefesin kokuyordu. 

- Onu sen affedersin bunak he· 
rif. Ben sana vardıfun ıı:aman tıpla 

Enez küpü gibi idim! 

- Ya M:n seni aldıJmı zaman na
sıldım! Ben de seni aldıiım. zaman 

tıpkı J'•i fıçısı tulumdum. Fakat üo 
senenin içlnde vır vır vır, dır dır dır, 

zır zır zır ba,ı.mm etini yiye yiye nl· 
hııyet beni dibi delik teneke kovaya 
döndürdün! 

- Bir şeycikler demem, daha be
ter ol lnşaallah! 

- Senin ıribl kan.ra nuu detme

sln, kll'k blr buçuk map.allah! 
- Benim ne7lmi beienmi7orsuıı b~ 

kayım? Hıi.li., bütün konu komtu. 
benim rüzeıtıflml ı;öyllye ı;ö7l17e bl
Uremiyorlar. 

- H•1' o konunun k.omşu.nun boy
nu altında kalsm, hep onlar delil mi 
seni Jnşkırta kışkıria, bu bale ıetl
ren? 

- Herif, sas diyorum sana, sabır 
taşı deilllm ben, şimdi çat diye or· 
tadan ç&Uıyacatım! 

- Sen çat çatlıyacak.~an ben de pat 
patlıyacağım! 

- Patıa, geber! 

- Çenen tutulsun! 
- Senin tutulsun! 
iıı bu raddeye reldl miydi perdenlıı 

arkasından bir tokat şakırtısıdır baş

lar ve mublcrenı bayan Karagöz, sa
yın Bay Karagözü tokat ve maşa ile 
döverek sokaia atar. 

i'$tc son ı:-ünlerin razete ütonla
rındakl karı koca münakaşaları da 
bu C"ldlşle gaJlba, buna dQnecek! 

OS~IA.'1 CE~l.\L KAYGILI 

İkinci fıkrada zikredilen mad
delerin bitaraf memleketlere ıh· 
racı yalmz normal ticaret hudu
du dahilinde caizdir. Bu hudut 
ancak mezkur maddeler muha
ı·ip bir memlekete sevk edilme
dıg, takdirde tecavüz edilebilir. 
Üçüı:cü fıkrada zikredilen mad
delerin ihracı ancak muharip 
memleketlere tekrar sevk edil
medikleri zaman caizdir. 

Daily Ekspres gazetesi ve diğer 
bazı gazeteler yiyecek maddele
rinin teniinde tahdidat usulüne 
siddetle muhalefet ederek dahil
de ziraatin arlırtmasmı tercıh 
ettikleri halde, Daily Herald 
ve diğer gazeteler, bu tahdit u
sulünün elzem maddeler fıkda
nına karsı en iyi garanti olduğu
nu bildirmektedirler. ve tahlisiye sandalları hasara '=====-==========:........;· 

Maraşın imar 
işleri 

Şehrin imar planı 
hazırlanıyor 

Maraş, 20 (A.A.) - Belediye 
reioimiz, şehrin imar işleri ve be
lediyeye ait diğer hususat etra
fında Ankarada alakadar ma -
kamlarla temaslarda bulunduk
tan sonra şehrimize dönmüştür, 

Belediye reisimiz, Ankarada 
bulunduğu esnada bilhassa Ma
raşııı imar planı üzerinde meş -
ga; olmuş ve Nafıa Vekilimiz 
bu mesele ile .bilhassa alakadar 
olarak pJ.Anın yapılmasına veka
let ya1n işleri umum müdürlü -
ğu şehircilik itleri mütehassıs -
!arından iki mühendisi memur 
etmiştir. 

• Belediye reısimizle birlikte 
buraya gelmiş olan bu mütehas
"'s mühendislerimiz '>ehir pla
nının tanzimi için çalışmağa baş
lamış bulunuyorlar. 

Kütahyada 100 selek-ı 
törle yapılan işler 
Kütahya, 20 (A.A) - Ziraat 

Vekaletinin vilayetimize gön • 
derdiği on selektörle 90 gün için· 
de ·bir milyon 120 bin kilo to -
hum temizlenmiş ve bunlardan 
400 bin kilosu hastalıklara kar
şı ilaçlanmuıtır. Selektör bahar
da tekrar faaliyete geçecektir. 
Kö)i;ü!erimiz hükfınıetin bu yar
dımına minnettardu-lar. 

-0-

Kolipostal yoluyle ih
racat hakkında bir 

tamim 

Maarif Vekili 
Malatyaya gitti 
Vekıl mekteplerde 
tetkikler yapacak 
Malatya, 20 (A.A.) - Maarii 

Vekili Hasan Ali Yücel refa
katlerinde ilk tedrisat umum 
müdürü bulunduğu halde dün bu 
raya gelmiştir. Vali lle komutan, 
vilayet erkanı, parti ve belediye 
reisleri mektepler ve kala balık 
bir halk kütlesi tarafından kar
şılanan veni!, hükılmet konağın
da dAire reislerile görüştükten son. 
ra belediyeyi alay karakolunu 
ve ilk okulları ziyaret etmiştir. 
Vekil Gazi ilk okulunda verilen 
çay ziyafetinde de muallimlerle 
hasbihıllde bulunmuştur 

---o---

Anadolu Ajansının 
mühim bir tashihi 
Ankara, 20 (AA.) - Dün ge

ce geç vakit İstanıbuldan aldığı
mız Ticaret Vekilinin beyanatın
da bu sene yapılacak takriben 
yüz bin tonluk buğday ihracatı
nın memlekete temin edeceği 
900 bin sterlinlik döviz miktarı 
sehven 9 bin sterlin olarak di -
zilmiş olrnakJa itizarla tashıh e
deriz. 

-
Balıkesir kaza 

Kongreleri 
Balıkesir, 20 (AA.) - Parti 

kaza kongreleri sona er.mistir. 
Büyük bir ai8ka ile takip edi

len kongrelerde d~legeler mahal
nt işler üzerinde dileklerde bu -
lunmuşlardır. Görüşmeler tam 
bir samimiyet ve görüşbirliği ile 
cereyan etmiştir. Parti ba§kan
Jığı vilayet ve belediye dilekle
rinin tahakkuku için icap eden 
tedbirleri almak üzere çalışma
larına başlamuılardır. 

Ankra, 20 (iKDAM llluhablrin

den) - Yurdumuzda koli Po•lal lill• 

retlyJe bazı yolsuzluklar olduia Ye 

bilhassa bu yot Ue bazı l olsuı Uıta

cat yapıldıiı anlaşılmıı;tır. 

Bu. hususta TJcaret veki.leU, •ilm
rLiklere ve ali.kadarlara ınühlm ıdr 

iaml.111 •iiındeJ"llli<ı» 

Dikilide zelzele 
Dikili, 20 (AA.) - Dikilide 

yeniden dört saniye stiren ve ha,. 

sar yapıruyP.n bir zelzele olmuş-
1 tur. 

uğramı~, fakat inoanca zayiat 
yoktur. Vapurda 'bulunan yüzler
ce Amerikalı yalcu diğer bir va
purla hareket edeceklerdir. 

Tütün satışı 
İzmir, 20 (A.A) - Gazetele • 

rin yazdığına göre E"e bölgesi
nin tütün satışları 15 milyon ki
loya b<ı).iğ olmuş ve birinci ne
vi tütünler hemen kfımilen sa
tılmıstır. İkinci cins tütünler kıs
men satılmıştır. Üçüncü cinsin 
satı.şı devam etmektedir. 

NOTi.AR 
BİZ KENDİMİZE 

İŞ BULAMAZKEN 

.Pol&nya. mimar ve dekoratör
leri ve dalıa bazı meslek erbabı 
isıanbııl belediyesinden iş iJ 1.e· 

mlşler. 

l\lbaflrperverlilmlz lışlkiirdır. 

Yemeyiz, yediririz. Fakat, kendi· 
mlze lf bulunmazken bilmem 
Belediye büt.çe~lnde Polonyalıla
ra iş bulmak lmkiim basıl olacak 
mı! 

Poloıı,.-ahlaruı duası biraz da 
7afmur duasuıa çıkmayı 

dırmıyor mu! 

VATANDAŞ TtJRKÇE 

KONUŞ! 

.... 

İşin şaka tarafı bertaraf amma. 
türkçeyl bozuyoruz ve buna da 
en çok caxetelerln sekret.erlerl 
ve muharrirleri sebep oluyorlar. 

Meseli şu: 
- intihar eden semi .. 
Ve: 
_ Bir Alman trans atlantlll 

daha lnllhar etti! 
Gibi tabirler bozulan !ürke•· 

ubı birer misali ve örneğidirler. 
Belki, buna: 
-Meca'I •. 
Denir amma, cmecaz sdatıa D.111 

da yeri vardH'. Gcml intihar et· 
mH. Vatandaşlar tilrkce ,.au
lun ve türkçe konu,alıml. 

ASIL BU DERDE 

BİR CARE! 

Bir Uiôcın rekliimı yapılışor. 
Saçlan dökülmekteo, kepeklen
mekt.en korayormu,. Marifet, 

Taksim suyu tesisatında 
tamir 

Belediye sular müdUrlüiü Taksim 
suyunun rsas mecrasında yeni tamir 
faaliyetine başlamıştır. 

Bu sebeple 4 s-Wı Beyoğlu semtine 
1.'aksim suyu verilememiştir. . 

Tamir esnasında dlier bazı ıi.rızalar 
da meydana oıktığuıdau bu ameliye 
genişletilmiştir. 

Tamir l<ti 15 cün sürecektir. Bu 
müddeı zarfında Talu lm suyu ancak 
tasılah olarak Beyolluna verltecek
tır. 

---------

vaktinden evvel ataran saclan 
karartmaktadır! 

Bu.nun illcını bulana. reklim. 
benden bedavaya, 

BİR SERLEVHA 

Serlevha koymak da K•llba, 
en çok Cuıuhurlyet sekreteri fal. 
so yapıyor. 

- Bir bırsı:ı: mahkılm oldu! 
Onun serlevbasulır. Geçen cü

nü Son Telg-raf'ıu «mahut arka
da11• ı bir şeyle alay ederken: 

- Afaçta karpuza bak •. 
Diyordu. Bu da o çeşltten. 

AJ\IAN Yt:REGİMi 

OYNAT~1A BİRADER 

Bu da Tan'da cörülmiış 

serlcvlıadır: 

- Köprü çöktü! 

bir 

Siz de benim yerimde olsanH, 
serlevhayı rörür l'Örmez: 

- Aman birader, y üretlml 
oynatma .. 

Demez mislub! 

O BİR BAŞKA 

tşTL 

Naci Sadu11ıb, müstehcende• 
bahsederken, 

- Nitekim, Ethem İzzet Beni· 
cenin me,bur cYO&ma• romanı 

da bir zilman müstehcen iddiası 
ile mahkeme,.e verJlmlş ve be· 
raet kauumışta .. 

Diyor. 
Hldlscyl tahkik ettik ve öt

rendik: ki, o bir ba'jlı:a iştir. Me· 
ier, m11.hkemeye Etem İzzet Be· 
nlceyl K0türebllınelı: l('ln •Yos
maı yı rötürmilşlerı 

A. ŞEKİP 

neticeye hakimdir 
vaziyet 

süreceğini gösteriyor 
Yazan: Emekli General Kemal Koçer 

Bugünkü harbin 
uzun 

Sayı WtünlüiU, manevra kabUi7e· 
ii, atq tefevvuku ve sevk ve idare
de maharet, muvaltaktyet~ es&.!ıib i· 
mlllerdlr. Büyük Harpte Rwı ordu· 
sunun muvaffakiyetslzllie uirama· 
smdakl sebepler tetklk edilirken sa-

;rı üstlinlüfünün menfi bir rol .o:rna
clıimı kolayca anlarız. ark.ta müte
arrız ordu, yarma barekeUerinde da· 
ima manevra ve sevk ve idare kuv
vetine ve ateş t.efevvukuna dayanm.11 
idi. Bu cephede karşılaşan ordularm 
7etlşklnJ.lii ve maneviyatı arasında
ki farklar da bu önem.il unsurlardan 
sayılmak li'lım l'ellr. • 

Bugün, 1'1aJlııo ve Vestvall'da top
lanan ordular, bütün \'asılları itiba
riyle, farksu sayıJablllrler. Aşılama.• 

kaleler, sayı il.stünlüiüııe, ateş tefev
vukuna,. hatta mane\.•ra kablllyettne 
yer vermemektedir. 

İki taraf da bazırlı.klarını ilerlet
mekte berdevamdır. Fakat, asri miıs· 
tahkem bir mıntakanın dellnmeı;l ve
ya yarılması le-in bu hazırlıkların da 
yetrniyecf'ii bUe mtydandadır. 

hava kuvvetleriyle denizlerin sema· 
ıını da korumak. mecburlyetlndedlr
ler • .l-Iemleket seması Cibi, donanma 
ve deniıı: semasının da tehlikeden 
mosunl~etlnl l•mlıı etmek kail bir 
z.a.rorettlr. Tayyare de, bir ömür Ue 
mukayyettir. Şlmal denldnbı ve Man. .. 
şın semasında, düşman bava teşeb· 

büsleri.ol kartılamak üzere daimi U• 

çu.şlar icap ettlfine ıröre, hava filo· 
!arına yeni ve çolr. miı.him bir faaU
yet sahası açdmqh.r. 

Konan kruvazörlerin tehd.Jt (,ıli~ .. 
lert. Atlas okyanosuna dofr11 cr.nt.w
lemlşllr. Sevki.yat kaflleltrlnl ı.~va 

kuvvrtlert de emniyette bulwıduru
yorlar; beslenmiyen bir harp l.,i ba· 
şard:ımıracağın.a nazaran, bu kafile .. 
ter.in seli.metl en mülıhn bir vaıile· 
dlr. 

:\lesainin tayyare Jmaltude ve pi· 
lot yellştirme t:ıılm.Jahlannda t.kl· 
süt ettıilni l"Örüyoruı:. 

1\-tütteflklerin su ve karalarında 

emniyet mulıihazalan, şJmdtlUt hasım 
memleket Hmalannda ucuşa büyük 
bir lmki.n bırakmıyor. Yaı;ın lcln ha· 
va faallyetlerine bir mikyas c+1mek 
kabil delildir. Kara orduları bofH
ıa,ma vaziyeti elde edem .. ~orlar. h.a
hfr donanmalar da hedefsizdirler, Bu 
vaziyet, harbin uzun !:ıÜrerrlinl gös ... 
terlyor. Eski Ye yeni dünya sanat 
müesseseleri durmadan tayyare imal 
etmektedir. Buna C"Öre de pilot yetiş· 

1 tlnnek için tedbir alanmıştır. Burün, 
müttefik memleketler kara '\.'e sula-

Büyük Harpte Karadeniıden Bal· 
tıia kadar uzanan cephede sevkul
cerşô hareket kabiliyetinden lstlfade 
etmek kudretini haiz olan müttefik· 
ler, yer yer yarma muvaffakiyetlerl 
elde edebili7orJard1. Garp cephe. in
de, U.k df'vrede, san iı.stünliığüne ve 
manevra kabJJf7etine cüvenen Al
man ordusu «enlş eepbell bir (levır .. 
meye tetebbü · etmi.,, bu savlet, mü
dafiln relik azmi karşısında. kıral
nıaya mahküm kalmışh. Bwıdan on
ra, yıpratıcı bir me\:zl harbi başla· 

nuş, devamla ve sıkı bir abluka, • .\i
man cephesinin çökmeslnl intaç et
mişti. Büyük Ilarbin. meeburen tu
tulan cephede vücuda getirdiği thaki-

1 
mata bile yıkılamaz bir metanet ve· 
rllml,tl. Se caz, ne tank bu çelik 
sedirrde bir te'>ir g"Östercmem~ti. Ila· 
va kuvvetleri ise, son kozu oynıya

nu ·acak bir vaziyett.,. idi. Bu harııte. I 
&'l"ne blr ablukaya bil) ı.ik ilmltler 
baflanmakfadır. Abluktı;lı, denizler- / 
de seyrü srfere karşı hoiklm 
deniz kuvvetleriyle ('ekilen sedler te
min edebilir. :\lıitttfik donanm.ı.. h:ır· 
bin başlangıcmdanberl bu mühim va
zifeyi almı~hr. C:Jhan harbinden al· 
dığı dersi tatbik eden Almanya, de .. 
nizaltı botlariyle tiraret remiJerine 
karı,;ı kayıtsız ve ıartsız blr harp aç
mı,, .-~ne rsk:I kanaatle Ürmal yolla-
n nı bu tehdit sa7eslnde kapatabile
ceğini r.annetmlşt. Filiyat, beklenen 
semereyi \:ermedi. Şimdi, mayo har
bine müracaat edilmiştir. 

l\layn, denizaltılarla müşkülita 

maruz kahnınra, tayyarelerle dökiıl· 
meye başlanmıştır. MüttefikJf'r artlk, 

rının sema ı emniyet altındadır. He
nüz taarruzi bir hava siyaseti her i
ki tarafa da mevzuubahi deitldfr. 
l\lütt('flkleree yeni yapılan procra .. 
mın hazırhk!arı, iki mi~line ('lkara
eağı haberleri atmm:ıkt.'ldır. Yrııi I· 
mat usulü, bu talepleri kar ılam:ıkta .. 
dır. Bir tamrtan da ordu kuTI•Ptlerl 
arthnlmaktadır. Ancak, bu kuvvet
lerin bir cVf'rdunı havac.ı yaşatmak: 

delfliifne se\.·kedeceil kabul f'diltoml'z. 
İnı-Jtiz slyasf't adamlıtrı. zaferin sf
pıPrlere karıı de\-am edip cidt'n ve 
gen('Jfğe mezır te~kll edton sıerfrlt>d

ler karşısında kazanılamıyacajına 

Buyuk llarpte •n te<rıib•ll ve büyük 
kumandan1anna da anlatmı .. tardı. Ka
ra yollan me~duttur. '\renl hayat sa· 
halan arıyanların başka istikametle
re te'\.·eccüh etmekle bir taz);k yap
mak istemrltrl muhtt>me1dlr. Fakat 
bu da vaı.lyt>tl deflştlreme7. l\luhare· 
benin siklet merkf"zlnln. uzun blr 
müddeı sonra da ol~. havalara dü"e· 
ceflne ve kati neticenin havalardan 
tevcih edilecek darbelrrle kazanıla
caima şüpht" etmiyoruz: Zaftr. tü
kenmez membalara '>ahip olanlara 
;,.evdudor ve ufer yolu havadadır. 

Alman ticaret 1 Gümrüklerdeki 
heyeti Rusyada İthalat eşyası 

Heyet derhal mü
zakerelere başladı 
Moskova, 20 (AA.) - Tas A· 

jansı bıldiriyor: 
Ekonomik melieleler için Al

man hükumeti tarafından fev
kalade murahhas oıarak gönde
rflen Rıtter ile Alman ekonomi 
hey etinın r..::!Si Schnurre, yanla
rında milli ekonomi, ziraat ve 
Hariciye .Nezaretinın mümessil· 
!eri ve bazı mütehassıslar oldu
ğu halde 19 kanunuevvelde Mos
kovaya gaimiş ve istasyonda me
rasimle karşılanmışlardır. 

Alman ticaret heyetinin Mos
kovaya dönen reisleri Ritter ve 
Schnurrc bu gece muaasalatla- ı 
rını müteakip Sovyet duıticaret 
komiseri B. Mikoyan ile mülfı - ı 
katta buJurunuşlardır. 
~ 

ihtikar komisyonu 
toplandı 

İzmir,. 20 (A.A.) - İhtikar 
komisyonu valinin riyasetinde 
toplanmış ve ıhtikAr yapmakla 
~ttiham edilen üç müessese sa
.ıibinin müdafaasını dinlemi.$tir. 

----<>---

Otobüsler yolda 
bekleti im iyecek 

:nazı o"8büs şoför ve biletçilerlllia 
mtiı;terllere fena muamele yaptı).:la· 
n, faz.la :ro1cu almak lcin arabatan 
btlha51& köprüde beklettlk1trl hak
kında yapı1an şUı.:iyeUer üzerine dün 
beledl7ece seyriı sefer müdürhiiü.ne 
bir emir verllmlşUr. 

Bu emre c6re memvrlar, bD kabU 
şikılyetterle alakadar olaea'k:lardır. Bu 
nevi suçluJar• 1tddeUl ceı.alan nrl· 
lece kil• 

Yurda sokulması 

iktiram etti 

tastike 

Ankra, 2U (İKDAM lllıılıablrln
den) - Ticaret vekiletl cümriıklerl
mlze l'elmiş bulunan ithali& qya!H• 
nın yurda sokulmasına t.emln edecek 
bir kararname projesi hazırlanıq, 

proje İcra Vekilleri heyeılnce kabul 
ve yüksek tasdıka iktiran etm1'tlr. 
Neşri tarihinden merl1ete clrecek b• 
kararname ile, bilhusa bazı mensu
catın yurdumuza sokulması temin e
dllmlş olacakhr. 

Dıter &&raftan ihraç Us.ansı mu .. 
mrlelerlnin salim bir şekilde cerey&n 
etmesini temin maksaıll1le bıuıların 

da sıkı kontrolu lcln kararlar alın

mıştır. 

----<>-

Danimarka prensi 
şerefine ziyafet 

Londra 20 (A.A) - Hükfıme
tin misafiri olan Danimarka 
Prensi Akse! ve Danimarka he
yeti azası şerefine milli ekono
mi nazırı tarafından bir öğle zi· 
yafeti verilmiştir. Ziyafette Da
nimarka orta elçisi de hazır bu
lunmuştur. _ __,,,,__ 

Seyrüsefer talimatnamesi 
değişecek 

Belediye, . ehlt se:rrü.sefer tallmaı
nameslııl, ihtiyaca cöre tadil elmlJ'• 
karar verml tir. Bunun için bazı Av
fü.ı>a ,beledl1•lerl1le Balkan devletle· 
rlnden seyrll sefer tallmatnamelerl 
retlrlllmlf. bunlar bir komls100 ma• 
rlfetlyle tercılme ettirilerek tetkik& 
başlanmu tır. Bu tetkikler neticesinde 
İstanbul& u l'Dn rörülen madıleler. 
)"f'nl hırırlana k olan ta.llmatname00 

e alnıacak hr. 

. Dış -P,olitik 
Muharebenin yaru 
safhası, istikame' 
Dördüncü •Tına l'lrmesine on 

kalan ınuharebeuln başlaması 
evvel ,.e sonra defalarca sulh t 
bü">lerJ yapıldı, Fran!;A hükln 
İng-iltere ile birlikte- hareke-tten 

ceçlrm.ek irin ra1·retler sarfedlld 
kat hJç blr müspet netice elde 
Damadı. Dlter taraftan . ·azi Alı 

1'& ,enerinl SoVTeUerden •.Yır 

komUofzm aleyhlne müşterek, ı 
tehit hareket ırayelerlyle de fa1 

çalıfıldı, bu mesaiden de bir 
vaffak.iyf't lı:.a.,,anmak tmkinları 
1unamadı. 

.Alman,.a mesai nazın olup, 
müddet evvel Komada ikf'n, me 
ları, f'!'lllın bHineml7en &örüşoı 

7apan, M .. ıu~linl tarafından k 
edilen doktor ı~ey'in ya7.dığı bir 

kale ile, İng-ilterf'den ayrılma.sa 
SUS1ında Fransa hiikümetine yeni 

&al-"'Siyed.e bulunduiu anla .lltYor. 
arad~. AJmanyanın Hollanda hu 
dundaki talışidatı haberleri yenilı 

yor, 21 kolordunun tab.,ldinden b 
solunuyor. Bu haber nt' dereceye 

, dar dotrudur? KesUriltmez. An 

Nazi Almanya Ue SoVl·et Rusya 
bu harpteki en buyük hedefierl 

lı:arşılıkh tarzda, İnKfltere lmpara 
lui"unda temf"rküz tUiil bir haki 

hallnde sayılabiJlr. Na'li Almaı 

Hollandayı, So\.-oyet Rusya da FluJı 

d1Ya1'ı h;calden '-'lnra ~imal deı 

sahlJlerine inebilecekler, tutunabl 
erkler mi? Bllha. sa havadan, soı 

denizden İn«iltere adalarını daha ' 
kından, şiddetli, nispeten daha ko 
hareketlerle taarruz hedefini yapm 

pli.nl:ırmı tatbik:ı mu,·artak ola.c; 
lar mı? Bu takdirde Jıarb(' iştir 

muhtemel Belçika lir, &arp rephe 

ne ne gibi t.aarruz, mudafaa, f'vkı 

ceyş pli.nları tatbik olunacak? As~ 
da sulhu.n, ükünetln devamı, yah 
harbin ba!şl:ıma!llı mı ı-orulf'c('k1 

\-'aziyet, h3dise1erin, harbin şimı 
ki st'yrl, önümüzdeki aylarda ka 
boiu~maların, taarruzların bu gü 
dtn tahmlnlni mumkün kllmakt.ad 
istikametlerini be meçhul bırakma 
tadır, diyebiliriz.. 

llA.,IİT !'il'Rİ IRUU 

Heşikfaş - taksım 

otobüsler 
Beşiktat - Taksim ara!iında işliye 

tramvay idaresi otobü.slerl bilet uc 
retlerinin pahaWığı hakkında beled' 
7eye bau ıikiyetler yapılmıştır. B 
münasebeLle Belediye rel lifi, mfı 

kür halta blleı fiyatlarının indirlli 
Jndirilemiyeceii hakkında tet.kiklcı 

de bulunmaktadır. 
---0--

12 torpitoya tekrar 
iş verildi 

Sandiego (Kalifornıya) 20 (} 
A.) - 1922 de hizmetten çıka 
nllmış ııemilerden 12 torpido mu 
lribi daha bitaraflık mürakı be 
hizmeti lçin tekrar hizmete ko
nulmuştur. 

İKDAM'ın 
Netredeceğl y • n 1 
Roman ve eserler 

Yıldızın İçyüzü 
Ma~1lncl Saldlıı balıralan 

• 
Ateş içinde 
Makedonya 

Re1it Pa.anm hatıraları 

Oe«:!le Baba 
Bektqllliln bühin sırlan 

Yazan: Rahmi Yalız 

Dört Ha9Dfe 
Yazan: Kemalettin Şükrü 

Su itan Ham itten 
Gizli Vesikalar 
Mabe7lncl Siirurlnln hıılıralan 

Viyana kapılarında 
Sultan Süleyman 
Kurtdereli 

Pehlivan 
Büyük fodakirlıklarla te -

min edilen bu eserler İKDAM 
okuyuculan için bir ne ir he
diyesi olacaktır. 
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Nec<leti a:ııııesi Konyadan İs· mişti. Onu adam etmenizi isti-
tanbula ııetirerek bir yatı oku- vorurn. 
tuna yazdırmıştı. Mektep müdürü uyanık bir 

Necdet küçültlüğünden beri adamdı. Mektebinde haylaz ço-
haylndı ... Ten<nıildi. Derıılerine cuk yok değildi. Necdetin anne-
caı ı ,az, ötekine berikine sata- sine: 
earak, evde her gün birçok za• - Merak etmeyin, bayan. Ben 
rarlı işler yaparak babasından çocuğunuzu adam etmiye çalışı-
daima dayak yerdi. rım, demişti. 
Anası onu lstanbuldaki melı:- Necdet mektepte- bir aydaııbe-

tebe yatırırken, mektep müdü - ri çok sıkı bir disiplin altmda 
rün<!: yaşamaktan bunalmıştı. O, yine 

- Eti sizin, kemiği benim, de- eskisi gibi önüne ııelene çatıyor, 
.. ,, ,.. "' .... "...... ... .. ., 

Me,hur Ressamlar: 1 j 

Michel- Ange 
( Mlkel - An) ) 

1475 - 1664 

mt.ııorıancbr. Kondlsl, vatanı o
lan Ploransanın mödafaaınnda ls
llhllmcıhk bile yapmıı. •lll• loıı· 
n.k kasarak ıea,hşmtfhr. 

Mini AııJ eolı asabi bir ıuıa.
h. Aynı aamanda \)Ok ,,......... 
89 yd sürtn haya.hnda. Cf'lk aeli! 
'l"a.n&t ıewrlerl merclan• aetirdl. , 
çok 11.ıyme.Ui t.a.blo)ar )'fıl.ratb. E- ı 
serleri arasında <ikinci JW'üıı , 
m6U1) ve (İsanın omuzunda oar
mlh) ile (Masanın htYlı•Hl o 
m~barlarıdır. 

Jllllı•I AnJ l/iG4 do ölmi"iiir. ·--

Tarihi bilgil1r ___ , 
Mete kimdir? 
Mete, Hun İmparatorlluğunun 

en parlak devirlerinde ya~amJş 
bir Türk hükümdarı idi. 

Mete (M. ö. 209-174) devrin
de Hun İmparat-Orluğu çok bü
yüyerek Çin.in şimalinden İtil 
(VolgaJ kıvılarına kadar yayıl
mı.~, bütün orta Asyayı zapte -
derek, oradaki Türkleri sancağı 
altında toplamıştır. 26 dan faz
lla .krallık bu imparatorJu.eun i
daiesi altına gimı.iı;ti. 

Çinliler, Hun'ların Çine girme
mesi için, meşhur Çin duvar J.a.. 
nnı (Seddıçin) i bu devirde yap
mışlardı. 

Mete'ye, gök kudreti manası
na gelen (Tanrı Kut) <ıd. veril
mişti. 

Küçük ve meraklı bilgiler 

G-ÜNEŞ 
Glilleşln msıf lıulru (893.193) lıUo

metre, mPSaha.I sat.hiyesi G trJlyon ki ... 
lometre murabbaı, hacmi (l.f) lra.· 
trllyon kDometrf' mika.bıdır. 

Günetin :dyası, a.yın ziya.smda.u t18 
bin kerrt bü:rölıı:tür. Güneş, anı, be
dir ballnde bulunan a1ılan 300 biıl 

kerre zJyade aydınlatır. 

ilk insanlar 
İilk - insan - ın kon~rak ve 

aletler kullana-rak hayvanlardan 
farklı bir hale gelmesinden bu
güne kadar ancak elli bin yıl geç 
miştir. nsansız geçen çağların 
buna göre çok uzun sürdüğü a·ıı.
laştlmaktad ı r. 

büyük küçük demeden herkesle 
kavga, ediyordu. 

Necdet ıaı: anlrunıyacak ka -
dar küçük te değildi. Yaşı on ye
disini bulmuştu. Bir gün mek
tebin kütüphanesinde üç arka
daş otururken, Necdı>t yavaşça 
iceriye girdi, şöminenin önünde 
duran maşayı alarak: 

- Davranmayın! Diye bağır
dı. 

Çocuklar birdenbire .şaşırmış
lardı. Ona: 

- Gel, sen de bizimle bera -
ber otur .. 

Droilerse de, NecdetUı baballa
rt tutmuştu bir kere. O, uslu ço
cuklıarın düşmanıydı. Elindeki 
maşayı Cemil adlı bir çocuğun 
basma yapıştırdı. Mektep mü -
dürü o ıı;ün maarif idaresine git
mişti. Gürültüye koşan öğret -
menler Necdetin elinden kanh 
maşayı !(Üçlükle almıŞlardı. ()ıı,.. 
dan ötesi malı'.im. 

Polis geliyor .. Karakola götü
rüyor.. Yaralı çocuf!un ailesi 
Necdeti dava ediyor.' Necdet do· 
kuz ay hapse mahküm oluyor ... 
Ve mektepten hapishaneye gö
türülüyor. 
Yarama,;Jık zeka eseridiı· der

ler amma .. Bu kadar değil. 
MAİDE SERTELLİ ., ...... 

BUl'ünden ltJba.ren her a.y dört bil

mece neşredtceiiı.. Der ay sonunda 

bu bilmtteleri halledilnUş olarak bi

zt ,ıöndermelislnh:. Bugünkü bllme

eemi~ yuka.nda.ki kesik resim parça.

landır. Bunları muntazam kesip ya

pıştı.ımız. Bakalım ne olafak? 

Hediyelerimiz 
1 ineiyt: bir K"ra.mofon 

pliln Ue bf'raMr.\ 

2 incf:re: Bir kol saati. 

3 iincöye: Bir boya. takım11 

4 ünC'üye: Bü3·ük bir album. 

(12 

S incl,Yf': Bir mektep çantası. 

\'e a.yrı<'a .SO okuynruınuza da 

muhtelif Jıedlytle?' V('l'e<'e}i:ı. 

--~--- -------

ş A K A 
Bir ilaç 1 

Doktorun kapısı bn.Ja. ~lmdı. Dok
ıor derhal lıOl}lu. Gtltn bir ka<lmdı. 

- Aman doktor, dedi, oilum ka
ııara bir tlşe ınürekkep kil. Gelip 
lıu?'tannız. 

- P .. ki.. PekL. Glyineyfm. On beş 
dakikaya kadar aeUrim. 
Kadıo 1aJvarm.ıya b:ışladı: 

- Slı ıelineeye kadar, bir şeycik 
yapamaz mıyız? 

Doktor t>iddlyetle cevap vrrcll: 

- Kurutma. kiğıd1 yutturuıı! .. 

Silindır dayı bir g-ün Boiaziçtne 
ritti. Balık tniacakh. Oltayl ~ÖJ"le bir 
attı. 

. A.maı• .. O nr ağırlıktı~ :'tfutlaka bir 
lk Jıılı 

Alış veriş! 
Küçük Zekiyi annesi yoi'urt alını

ya gönderdi. Ba.kkal! 
- Bir tenrke yoio.rt otuz bq ll•

ruştnr, dedi, tenekesini &'eri l"t&irir

sen, beş kuruşunu geri veririm. 

Ertesi günü Zeki bakkala erik al
nuya. giiLf • .Fiyatını sordu. Bak~l ce
vap verdi: 

- Kilosu yirmi be~ .. 

- Ç-eklrdekJerjn.i l"ttirir~m. 

ye kaç kuru'1 verirsin? 
geri- 1 

Zorla çekmeye başladı. Geriledi .. 
Gene çekti .. Bir az daha l'tkll. Cı· 

ka pka ne cıksa befenirsinf:r. 
Kooa bir dalgıç .. 
l'tleier bn bir mat.örü 

Hava gazı 
•~tma. okulda okumadı.. Üst üste 

iki yıl döndü .. Beşinci sınıfı bitir .. 
meden kovuJdlL 

Klmsesi2dl. Hiunet.çiliğe başlamıştı. 

- Nasıl~ Evimizin işlerinden mem
nun musnn? 

- Nasıl memnun ololam, bayan

cattzım.. Bele tu hava. Kazı ocaiı 

yok mu? N~ kolayhk .. Ne kolaylık .. 
Üp giin evvel :yaktım. '"eceli &iindüz .. 
lü yandığı ha!de bir kere bilt• sön
medi! .. 

Dalgıç - Benden ne istiyor.sun? 
diye bağırdı. 

Bafı.rdı amma .. Onu bir ballna ıa
uan silindir dayı a-özlerinl deiilrmeıı 

, dalgıca. lıa retle ba-

iKDAM 

IBOYÜK DAVALARf 

1939 harbi, Ame
rikanın vaziyeti 

Amerikanın harbe iştirak edip 
etmemesi yolunda yapılan 

mücadele nasıl neticelenecek ? 
YAZAN : Hamit Nuri Irmak 

1914 de başlayan Umumi 
Harpte demokrat biiyük dev
letler, yekdiğemtle iktıs.at ve 
arazi, kuvvet iistünlüğünü te
mıu eylemek uğurunda harbe 
girişmişlerdi. O harpte sabık 
Kayzer Vilhelm'in temsil eyle
digi AJman nıilitarisme'in.i ya
ni askeri tahakkümünü kırmak 
gaye idi. Birleşik Amerikada 
bu hususta fazla gayret sarfe
dilmiş, Alman denizaltı gemile
rinin Amerika ''apurlarıuı tor
pillemeye devamı nıiitıefıkıerin 
geniş, kuvvetli propaganda ne
ticesınde ınuvaffakiyet)erini te
min eylemişti. 

Üç buçuk ay kadar evvel, 
eylCıliln birinci giinii şimdiki 
harp başlayınca Birıeşik Ame
rika umumi efkarı çok alaka 
giistermiş, fakat Amerika hal
kının Avrupadaki yeni barbe 
karışmaınası anıtlarını da iz -
hnrda devam etmişti. Filhak.ka 
Birleşik Amerika umumi cfkiı
rıntla başlıca iki ooktai nazar 
J1fikimdi: Bı.risi, sonuna karlar 
Birleşik Amerikanın bitaraflığı· 
nı ınuhafaza~;a taı-aflaı· olanlar, 
diğeri de, harbin de\'anıınca :ın
bıır edecek \ azi,yı.:tlcrc g(jrc ha· 
rekcl lıusu~ltnda harekat ve ka
rar serbestliğini ınuhafaza et • 
uıek isti.venl.,r. 

Birleşık Amerika demokrn~i
si, halkın reyıcrine. arzularına 
göre hareket hususunda İnı'.ıil -
tere, Fransa gibi büyi.ik demok
rat devletlerdeki, memleketler -
deki dcınokrru;i usullerinden da
ha ihidcdir, tıınuıni e-fkiir, hükü· 
n1etinı ıniimessil1er meclisinin 
kararlarında daha hıi.kim, daha 
tesirli Yaziycttctlir. Birlcş:k A
merikadaki umıuni cft:;n yokJa
ntak ve aJllaınak cn.stitiisti tara
fından yapt1an sonı.şturmalnrrla, 
halkın % 95 biiviik ekseriyeti 
bu defaki Avrupa harbine i~ti .. a
ke n1uarv., muhalif oıduguuu bjl· 
dirn1işti. AJni tar-~da yapılan so
ruşturmalarda, Dr. Gallup tııra
frnıfan yapılan istatistikte % 66 
rey İngiltere, l''rassanın şimdiki 
harple kazaııaı-aklannı. % 30 da
hi kazananııyacakhır"" bildir . 
n1isti. 

Birleşik Amerikada İngilt<'re, 
Fransa demokrat devletleri ile, 
Nazi Alnıanyanın taraftarları, a. 
leyhlarları vardır. Amerika kıt'a
sının Kristof Koloınb tarafından 
kt,şfinden sonra get;cn a~ırlarda 
muhtelif meınleketlerdt>ki ırk -
)ardan Amerikuyn rnühacjrle.r 
g;tn:ıi~, orad::ı. vcrlc!:iınişıer, A · 
nteriknn vatanda~ı ohnu~lardı. 
Şimdiki bu kahil Ameriknlıl:ır, 
ırklarını nazarı dikkate· alarak, 
nıuharjple.rden bjri. ~ · .lhtıt ôiğf'
ri lehinde hislerini. k<'"rarlarrnı 
izba·r ediyorlardı. Bu tarzdaki 
fikri mlicaclelenin en kn\.·,·t lli
si. ~iddetLisi bitaraflık kanunu
nun, sil3hlara kounıus aınbargo
nun kaldırılnıası i<·in ayan ve 
n1ebusan n1eciis)r-rinde yapı.lan 
n1i1zakere zalna11laru1da olntu~· 
ln. Yine o zaman Dr. GalJuı> ta .. 
rafı.ndao yapılan soruşturn1ada 
umumi cfkirın o/o 65 kısmı anı
bargonun kaldırılmasına tara! -
tar ohııuş, 7o 6 İngiltere, Fran
sa lehine harbe iştirak fikriııde 
buhınmıış, % 13 bu harp İngil -
tere, Fransa aleyhine neticclcn
n1i:yc ba .. lar!\a Birleşik Anıcri -
kanın miittefikler lehine miida
halesini istemi~, % 29 parasını 

peşin alatak tayyare 11e harp 
levazımı satılmasına taraftarlık 
giistermişti. Geçen cylôJde harp 
b~lanıadan evvel ve sunra ya • 
pılau soruşturmalar, Birleşik A· 
merika halkının, İngiltere, Fran
sa lehine Uımııni Harpte olduğu 
gibi miidalıalenin ekseriyetle a-

leyhinde bulımduğu hakikatini 
meydana çıkarmıştır. 

Bunlardan başka tayyDl'eci 
meşhur Kolonel Lindberg kuv -
11etli bankacılar, mutedıl, miif
nt işçi sendikaları erkiiru, ta -
raftarlDl'ı, bir kısım sanayi erba
bı dahi Birıeşik Amerikanın bu 
harbe iştiraki aleyhine şiddetli 
propagandada da, miicadelede 
bulunmuşlar, pek çok gazetele -
l"İn sahibi meşhur Hearst bım -
!arla beraber yüı·iimiiş, M. De 
Pund ile, General Johnson, ınu· 
sevi maliyeciler, kşekküller er
kfuı.ı, mensupları iştırak lehine 
miicadeleye koyulmıışıar, Nazi Al 
manya lehtarlarıııdao •beyaz göm 
)ekliler, beyaz Kamelya şö.-alye
leri, terhiz edilıni~ hıristiyan -
lar, göbi teşekkiiller, ırkan Al -
rnan An1erikalıla.r, iştirak aJeyh
tarlarilc birıikto biiyiik faalıyet 
sar(eylen1işlcr, lngilterc ite 
Fran!,anın harp gayt~Jerini iliin 
etmediklerini de propagandala
rının esasları arasında bulun · 
durmu~lardır. 
J~H umumi Harbinde oğuila

rını Avrupadaki harı• cephesin
de ka~· beoeıı aıınclerın, bar be iş
tırak nleyhıne Va~ington iizerinc 
yiiriimclcri hareketi de baş.a -
mış, Aınerikanın ge.;~n harpteki 
zayiatına rflğn1cn hiçbir kazancı 
olnıadıgı ha·roc ıniida.halc alelıh
twlarıua tckrnrlaııuıı~, ınil~rar
larla doıar harp borcunun. faiz
leri!c beraber 40 milyara çıktığı, 
umumi harpteki miıdahalcsi ne
tieesinde hıçbir kazancı bıılun
madığı halde, böyle biiyiik borç
ların 11erilmenıesi neticesi A -
nıerika bütçesinde dc\•aru eden 
açıktan bahsedilmiş, halkın boş 

yere fazla ve ağır 11e-..gi yükleri 
altında ezildiği aıılatılnuştı. 

Bunlar arasında eski Cuıııhu:r
reisi Cumhuriyetçi partiden Mr. 
Boover An1crikanın Av·rupada 
bu defa dahi harp yapsa, sıuh ya
pan11yacağ1nı beyan ctınis, bita
raflığm devamına taralta·r ban
kacılar, İngiltere, Fransaya, Av-

' rııpa muhariplerine sili\h. tay
yare satılmakla yağacak, altın 
yağmurıından başlarının yara · 
!anacağını izah C)' lcmi~lerdir. Bii 
tiin bıı miicadelc Birlt..'!jik Ame
rika halkının bitarafJıkta sebatı, 
harbo fiilen: iştirak ctnlemcBı, 
fakat bedellerini peşin alarak, 
Amcrikada teslim, nakiiyatı ken 
dilerinc ait olnıak lizc·rc tayya
re ve harp ltvazınll satılınası ka
rarilc neticel enmisti. 

Bu gibi ~ebeplt~rdcıı. Aoııcri
ka ın\'hus.lar n1e.cıisi 240 rey ile 
179 mııhalıfe kar~ı ambaı·go -
nun rcf'juc karar vermiş, ayan 
meclisi dahi 311 muhalife kar -
ŞJ. 63 a.ıa11n1 ck~criyeti ile ayni 
kanın tasdp, kabul c'ı lemi~ti. 

C•öri.iliiyor ki, aınbargon1nt kal
dırııınas1 kararı. Birlcş~k Ame
rikanın şinıdiki harbe i~üraki ne 
ticcsini doğuraınaz. Unııınıi ef
kar buna muhaliftir. 300 nıilyon
luk Çin piyasasının JaponJa ta· 
rafırıdan kapahlm;•sı neticesi A
nıerika sanayiindc, ihracat pa
zarlarında husule gelen buhran, 
ambargonun kaldırılması husu· 
sundu n1iihin1 bir 3:mil olmuşt11r. 
Birle~ik Amerika, Avrupa harbi
ne i~tiraki değil, Çin istismarı a
lehiılc Japonya ile miicadcleyi 
istihdaf eylemektedir. 

Bununla beraber, gıda mad -
delerinin % 25 kısmını Ameri
kadan getiren Alıııanyauın bu 
pazardan istifade edeınem<.-si, İn
giltere, Fransanw peşin altın pa
ra ile de olsa, tayyare ve silalı 
getirmek suretile istifadeleri, 
Birleşik Aıuerikada müttefikler 
lehine bir kazanç tarzında telak
ki ve tefsir edilebilir, 

HAMİT NURİ JRl\IAK 

Bu Akşam SAKARYA Sinemasında 
Tatil haftası müna~betiyle fevkaift.de bir program; 

Büyük ve küföklerin hoşuna g-ideeek müntchap bir temaşa .. 

1- CANBAZHANE KRALİÇESi 
Canbazbanf' ,.e varyete filmi.. Gülnıek ve ı:öı yaşı filmi •. 

VE FRANSIZ 

Pierre Larquey Shırley T emple Chouchou 
Ta.rafından Fransız tıinemacılıiınm bir harikası 

2 • ÇILGIN MEKTEPLiLER 
ga.yel güzel bir film. 

har.P. haberleri 
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-
Lahna turşusu ile perhiz - Fos! -
Acele işe şeytan karışır - Radyo-
da kur'an - Hakikat budur!. 

1 YAZAN: Sis 1 
Hakikat budur ! 

Cumburl· 
yet l'aıetesl Kene 
mekteplerdeki va
lıit celvtllerlnln, 
öileden sonraki 
müzakereleri a
ltyhlnde bir ya .. 
yazmış. Kör dei

neflnl holler gi

bi, maarır m~'V

ıroonu belleyip 
aeemiccsine kol
tuk lskandili ya-

pan Cumhuriyet son yaıısında •e· 
De derslerin erken başlaması aley· 
hinde ahp tuttulttan sonra lfÖyle di
yor: 

- Ilakika.t. budur! .. 
Bayır, Cumhuriyetin Maarife bu 

sistematik hücumJan artık kabak ta
dı verdi. Bakik:ıt budur! 

Radyoda Kur'an 

Acele işe şeytan 
karışır 

Gepen sene bu 
ıiin~ bfr yolda ka
za oldu. Olar a
Suçlu :rakaland.L 
Yakalanır a. Mab· 
kemeye verildi. 
Verilir a .. 

Tahkikat J'&JJıd
dı. Vapıhr a.. Ta
kibat lua edildi. 

Edilir a.. Mesel• 
tamik olundu .. 0-

hınnr a. 
Dönt yani ~ak'aclan ü9 yü:l.i aıt .. 

ınış hefl gU.n sonra mahkeme so11 
Kafiıa."'iına. rrtdi. 

Yoo.. are11r a.. •• » demeyinlı. 

kadar ar-eleye ne lüzum var. 

lômya, mea,hur sözcliir: acde 
şeytan karı51r de-mişler! .. 

Bu 
)fa.-

İli• 

nar ... Bayan E - !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!'!!!!!'!!!!!!!!!!!!!!!!!! 

mineyi tanıyor 

DUlSUHUl.? .• Ta-

nımıya.nlar ber 
halde pek a:ı olsa. 

gcrekUr; çünkü 
Salahaddin Gün -
gör a.rka®şuruz 

kendini tanıyor; 

Tanımıyanlıu Sıı.

l&haddin Güngör
dt>n sorup öirt>n-

sinler. Bu k.ı7.('ağız binlerf'4." tebrik 
mektubu alıyormuş da., cevaba. fır

sat bnlanuyonnuş: «Gauteni:ıdc bir 
iki satırla hl'pslne birdrn benim na

mınıa. le"ickkür edenıcı misiniz!• 
diyor biz edrriz. Duyduk duvmıı
dık denıeyiniz: Hafız Emine k;ndl
sini tanır:lnl:ıra. tl'~f'kkür elliyor ve 
emelini anf:ıtıyor: RıHlyoda knr'an 
okumak! 

Hafız. kız.ın bu isleiini yerine ce-
timıeic bizce çok muvafık olur: 

hele mcvltit okutulursa ('Ok daha 
muvaJıktır. Her gcee radyomuzun 
canına ınevlôt okumakta olan Parls 
istasyonuna. mukabele ~tmf~ ohıruz! 

Fos! 
H:idise1f'r, JIU

Jeı-in ylikbek dü -
! şüncelerirıi birer 

'

: blre:r tekzip f'tme
ğe başladı. ~la

himya Na7-il~rln 

Şf'fi bugünkü bü-
tün ler:ıatıın. dün
kü müliha'la ve 
IDÜşah .. df'lerlnt' da 

yanarak yap-

makta olduiıını• 

idıli~ f"ilt'T'. 

Gc-lgeJ<'Iİlu e\-dekf ı>azar 

uymU\'Or. 

"\ft>St>l3. DiUer: tı:Rusya. )'Utuluak 
ağır bir- lokmadır, oradau b~hyacak 

delilim» demişti. 

Halbuki Kızdurdunu_n Finlandlya

dakl aczini .rörÜDt'e, işe oradan baş

Jamadıiına. pişman olsa. gerektir. 

Gene llltlerin: «İngiltere kuvvetli 

bir ~.o\.lmanyaya muhtaçtır; Fransa He 

biu kat'fiı müJ?t,erek bir lıarbl asla. a

~amısaC'akhrıt sözlt>rine ne buyurur

sunuz? .. 

Buyurula.(•ak tek $Öz var: 

-- Fos!. 

Lahana tursusile 
perhiz 

' 

Orta ~\vruna-

da çakan blr ,ım .. 
tek le yıldırımla 

vurulmota dönen 
bir a)şam raze. .. 
te~I. bu sefer de 

sa.baba döndü ve 
mühJm bir yenilik 
yaptı, Adının ya
nına şunları yaz· 

dı: 

.cHer gün ıraze .. 

temizde açık Türkçe ile bütün dün

ya. havadislerini oknyunnz». 

Biz de bu gazetenbı açık Türkçe 

De yazddıiını söyte,Uği lfU havadisle· 

ri okuduk: 

- Yapı yoJJar kanununun .csarlh 

hilkümlerine rağmen» şehrimizde bu 

kanuna. «mugayiı"lı bazı ciıışaat» ya, .. 

pıldığı tı1tesbit» edilmiştir. 

Belediye Sıblıal Müdürlüliü Hal· 

kalı '\l'C Taksim sularının «ıslahllt için 

hazırladığı «lllufassal» raporu Sıh· 

biye Vekılletlne göndermiştir. Bu ra

porda suların ku11anı1nbilir bir ha· 

le dlraı» ohınmasını istemektl"dlr. 

VekilPlln .nokı.-; nazarı» ... 

Garip bir yaralama hadi· 
sesi ağır cezaya verildi 

İkinci ağır ee-.ı:a mahkrm,oJode dün 
K&rip bir yaralama. h:i.disrsinio mu· 
hakemesine başlanmıışt.ar. Davacı İş 

b&DkasJ mrmurlarnıdan }_"usul adın
da bir gf'nçhr. l\laı.nun da. Yusufu 
sustalı çakı Hl' yarabyan Şirketi Hay

riyrde serclünırn Krnandır. Kenan, 
bir geee Beyo*ıund;ı lokant~Ufa otu

rurkeu l'usnf içeri g-irrrf'k tanıma

Wit halde kendisinr tuha.f tuhaf bak

bilnı. bir mü:ldı-L ı-;onra. d~anda bir 
arka.ılaşiylr berber \·u.,.urun kendisi· 

DİD önüue t:ıkarnk bir daha 41 nn· 

ma.rah umumi e"·e gilmtmt>~ioi t~lı

dit ederrk !-.Ö\ lrdiklı·riui, itir.ıı1 ÜZf'

rine hÜl'Hn1;t u,tr.1dıg-1"'l1 ve çaluyı 

'l'u:sufun t-HndE•n ;\'trr diişürl'rek al

dıtını \'e nıürlal"aa t'Sn.ıı.:ında. ,.ara
ladığını iddia. .. rmi<;tir, Yu.-..ur i-ı:,. Kr

nanın hiç bir St"hf'p ;ı·11kkı·n krnrlisi· 

ıti aaral:ıdı~nu sövlemiı;.ıir. J\fuhak~· 

me şahHl('rln r lğırdrna~ı ic:in b~"ka 

güne lnrak•lmu~hr. 

EVVELKİ BULMACA 1JZIN 
HALLEDİLllJİS SF.KÜ 
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SOLDA.N SAGA: 

l - Şeblr. 

ı - Bir lsim - tloiinoü hart A • 
ıursa su. 

S - Bir yabancı şehir - İnsa•. 

4. - Atılgan - Bir şehh·. 

5 - »os. 
6 - İşaret - Emrlha111'· 
7 - Snyu bol. 
8 - Bir rüzsir - Garp. 
9 - Bir .mahalJe 
ıo - Gök - llleyva 

y{)KARIDAN AŞAGI: 

l - Şelılr. 
2 - Bir isim - tlçüucti bari A o

lursa. 5ll. 

3 - Bir el'nebi memleket ,cııri .. 
İn•an 

4 - AtQan - Bir tehiJ', 

5 - Ters. 
6 - İşaret .. JlıehJivan tSldahı 
7 - Suyu bol . 
8 - Bir rüzı:ir • Bir heee. 
9 - Kol - Güzel bir ıreml 
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!>P ~@I fhtikirve mal azlığına 
Ecnebi takımların üstünlüğü karşı tedbirler alındı 

(B&ş tarafı 1. lııcl ..,ytada) karpit blllırıUımdan ve fiyallarm pa-

Bir ecnebi idareci bunun sırla

nasıl anlatmış? rından birini 

ı~~~Y_a_z_a_n_:_S~2d_un~__::G_a_lı~·p~~-I 
«Y11ZO!hu&• lalwmnuı - layme

tlııı an•s=ek maltsa~le - lell: bir 
maçını. İıılanbılldal<l lllt kartıla§ma
amı ııeytttmişlim. Bıı ririiş1eıı soa
ra y.a.aJ.ıimı .bir yuula W°QJ"lt$lavlarm 
tuLholcle eskisine :nazaran ltir hayli 
Derılemlf oldukl&r .. m, bunu da Or-

ta. Av.rupa .fut.bol tarıma ballı kal
auyarak b8 tanı İnrlliz futbol ve 
müdafaa ;tıisiemi:rle mezcetmek su
retiyle lemin ef.tilderlııl ilerl •-iiıı
tüm. 

Bundan sonra YuırosJavya;nm Ga
latas:ıraya 1-0 mağlübJyeti ve hemen 
ertesi gün ae Fenerbahçeye 2-0 ga .. 

lJbiyeti görüşümde yanlJmadıfımı 

CÖSlerdJ. 0 IÜD de yazd,Zım gibi 
awıut bir kadro ile ıklilll. _,w,,_ 

n• Ye •olılr dcğifUre ılqlştlre lusa 
bir umaıuta beş &lkı mac: wapıp bun
lard&a dönliinü bsanıuk v.e ltirinl 
ie n1nız Wr AYI farkla b.rt>elmek 
bir takım için u muv&flaluycl de
tlldlr. 

YUl'Oslavya &abmının Galalasa-
ray ve Fenerbahçe ile karşılaşnıala-
rınm cereyanını anlatan mubl.ellf ya
ıol&r ıla. 07UJIUDda Orta A nııpa ve 

İnırtUs sistemlerinin lmtbacı.ru teyld 
etmektedir. Fllhaklka YUKoslav ta-

k.ımı &am bir w sistemi tatbik etme
mekle beraber ııkL'jık zamanlarda üç 

, müdafi ile o;rıuyarak bana •annan 
ani ve seri hücum.tarla netice alma

ia çalışmaktadır. Bunu da ancak, 
Galatasaraym en dar blr hareket sa

hası lf,'inde 'ol< serl davraııalıllen mü
dafileri Ye takımın ikinci devrede

ki ı;olr. eaerjjk OJ'UU bir tek rolle 
muvaft.W,,e!,;izlJte •uirAlm"tır. Ga

latasar&J'ın bu movaffaksyeU, Yugos
lavlann hemen ertesi .rün dördüncü 
bir pliblyel elde etmelerine mini o-
lamamql:u:. ... 

* 011DJ 1anms bir lama bırakalım. 
Senelerdeaberl memleketimize bir 
fok Ocıu!bi takJJDları geı.u. •llti.. Şih
ret!iJJerl ve AJ'ıflan Jsttma e4iUrse 
ekserisi - Yuuslav7a &1bl - mah

dul bir kadro Jçlnde a7abal yorıım
luiJJ"le 7ahaaclsı oldukiları u.ha.lar
ıla muhtelif tak.unlarla üst üste yıyı
tık.ları maçlann bJr çofunu kazandı
lar, bir lı:Jsmm.ı da ya as bir farkla 
lr.aybettııer. 7&bul da berabere kaldı
lar. 

Şüpbeslıı bıı mınraffaluyetler de 
bilginin. telnılihı. taklliiıı. tecrübe
nin büyült bir dahli arardır. Fakat 
A<ııLba İf yalnu bwıdan ibaret mi? 

Bu bahsi bizim emekl.ar a.porcu Ue 
münakaşa ed!Tordıık. Bir •üddel 
dlnledllr.lmı aonra gülerek: 

- Oalana ooiu PflllesPneI! dedi, 

- ~ halde sen~ 11refes,-önellik: 
ı,ı bir ,.,.1 

- fyt mi, fenıı ım bilmem. Yalnız 
onlano üstünlüğüne bu profesyönel
liğin yal"dsn ettiğini b~zat kendile
rinden di.nJedim. Bak sana da anla-
ta,.ım.: 

- Bundan 011 aene kadar ~TVel is
ianbu.la knvveW bir tutOOI takımı 

gelnıi;;tl. Kuandıkla.rı llla\:m akşamı 

otelde kafile rcls lerlyle cörüşüyor
dum. l\lmsup oldaiu ecnebi .kulü
bünün kuvveW birinci takım.J.ndan 

başka blr çok futbol taknnları, ı-ü

ıel bir stadı., tenli sahal&rJ, T.ömıe 

havuzlarl. idman ulonlan. muhtelif 

-aporlarla ~n fki Ü(I bin azası 

var duş.. 
Bun.lan meydanı& «dirmelrten ve 

ltu SJ>orcalan 7etİftlrın'ekttw, slyade 
lıiiyük bir teşkllal halinde devam 

ettirmenin ıı-ii.çlilfilnö dlişiint1ibn. 
- Hükiıme1ten kU>'Ve'IJI Yardım 

cörüyonnınııs plllıa1' ıltmm. 

Ecnebi muhatabım l'illü....U.: 
- Bir u:atlm g-.y.b. Kniübü 

bütün f4M]itl'1e ptalaa birlllcl 
fıdbol takwwnudır.. ller halde bl

lUWıi• "1, •-at. lıcte l>lzlm mem
lekelimlı:de .,. fıtıılla ~isi olan 
ıperclur. Fcatbol •Jl'Jrefnıb: ne 'ita.dal' 
eol< olursa lnıliibiimihiin lı:asasma o 

kadar fazla. para drer.. Seyirci ise, 

ırüzel oyun görmek ister; zeV.kll mao 

,rörmek ister.. Bunu ise Rmu.m.b'etıe 

,rorcsyö.neüer '\falı• kela,. .ıemm e

derler. 1T11111ıii la&Jıuli keadUerine 

san.at edln...ı,,,e oJ'11!1 rös'lennek, 
eatıı;tırmal<. SÖ• &'""1rmel<. disl_plln 

vernıek aınaiirıler.de.n ve .cJrli profes

yönellerclen - .raııı ludilp ı.ı=de _pro

feSFöı>el o'-ıt la llarh:e ._ güs
terilenl~rdrın - ı;ok kalayJ!ır. 

- Peki. detlim. Jtl ~ blıa aa.nıs 

oldağu:nu söylii~ors•am. "Bunla.ı-a 

para mı ye!Jşlrf 
En sefer mıılra'ta.bmı ~hııletlme yük .. 

sek bir kabhbo. "'"""'-u: 

- Siz piloa işi incntere Tlbl ııro
ftSyönel ve .ama.'6r ~kllih &Tl'I o
lan bir memlelr.ef.l.ıı sistemiyle karJŞ• 

iırıyorsunuz. Bizim futbol feılens-

yonumuz tulbolcü a z a m ı z ı a
mal.ör. ırrofCS:Jönel dlye anrmaclan 
bepsln.I tdatbolcu• olarak. kabul eL
ınekJe bu işi halletmiştir. Blnaeaa ... 
Jeyll iki üç bln au.1111z 1.g.lnd.e pro
fesyonellerln sayısı eUlyl geçm~. 

Fakat, bu ellinin temin ettiği se
yirci ve o seyircinin 'g'etirdlği amatö-
tii.o spor trapmanıu 'Ye sporda lerlUe
meslııi temin edlyorn 

SADUN G. SAVCI 

liseler voleybol maçları 
Dün kızlar arasındaki voley

bol maclanna devam edilrniı; : ir. 
Kız muallim - Şişli Terakkiyi 
7-15 - 6-15, Boğaziçi - İstikıAl 
7-15 - 4--15, Erenköy - İ.s1aııbu1 
4-15 - 12-15 • 15-4.. 

Hakem 
komitesi 
istifa elli l 
Sebebi: Spor işle

rinin keşmekeşliği 1 
&den terbiyesi İstanbul 

bölgesi hakem komitesi dün 
akşam geç vakite kadar de -
vam eden hır içtimaCJ.an son
ra Başkan Abdullah ve arka
daşları spor işıerinin günden 
g\ine keşmekeş içinde devam 
~ımesi ve kendilerinin tanı a
matör ohnalarına rağnıcn böl
ge ve genel direktörlükte ça
ıışanların ma•şlı bulunması 
ve bu maaşlı makamlardaki 
zevatın amatörlere gel.~ı gü
Zt!l emirler vermek istemesin
ucn dolayı istifa etmiye ka
rar vecmişler ve bu kararları& 
nı An.karaya bildirmişlcrd.r. 

Ötedenbcri tam amatör ve dü
rüst birer spor cu olarak tanı
nan hakem kon1itesi a:ı.aı~rı ~ 

nın İstanbul bölgesi hakem 
.komitesinden ayrı.imaları mem
leket sporu için büyiik bir ka
yıptır. Bu komi~ki aza -
dJll her birinin karaldez -
ıeri ve memleket sporuna 
oıan lıizmetleri senelerce tec -
rübe edilmiş ve herkesçe bi
linmiş olmasından dolayı ltu 
istifanın geriye alınması müm· 
kün olamıyacak ve bu giditle 
de beden terbiyesi lcşkili\tının 
daldığı çıkıimaz yoldan bir 
türlü ayrılıoamıyacağı anla -
şılmaktadır. Bütün sporcuları 
üzen ve müleessir eden cihet 
te maalesef bu taraftu. 

Amiral Graf 
Spee 

(Ilastarafı l inci sıı._vtada) 

Nazır Guani Ahna.n protest.osana 
cevabını hazırlamakta. ve aynı ;ı:aman
da muh•rip]er tarafından bitaraflık 

mıntakasmın ihJilindcn müt.evellli 
meseleyi 'tetkik eylemektedjr, 

DÜN BATAN VAPURLAR 

Londra, %D (A.A.) - Yytte adın
daki Danimarka vapa:ra ~imal deni
zinde Almanlar 1.arafuıdan torıpilten

mişllr. 

13 kinunu evvelde bir İngiliz tor
PiH yiyen Alman kruvazörünün 1.0 bin 
tonluk Blucher olduğu blldirilmekle
dlr. 

1373 tonluk City of Kobo vapuru 
Şimal den1zlnde bir AJma.n denizal
tısı la:ta.tında.u torpDlenerek babrıl
Jlllllır. 

Danimarka 'bandıralı Bigo vapuru 
bir mayna ea.rpnu, ve batmışttr. 

Bir Alman bombardıman tayyare
sinin taarruznna nfrıyan İngill:ı; ba
lıkçı ıemnerlnllen biri 'iki ö1ü ve 1kJ 
yaralı De sabile ıelmifl!r. 

Alman ı,,yyarelerl müleaıldıı İngl
lJz balıkçı &"emllerlni tekrar bombar
dıman etmişler ve mftra.lyöz .ateşine 
tutmuşlardır. İki Kemi batmıştır. D1-
ier remUerdekl babkç.ılarchn blrka
cı yara.Janntl{ftır. 

Alman bandıralı Kolombos yolcu 
vapurunun, Amlra.1hk tarafıDdan dün 
rece haber •erilen kendi kendJnJ ba
tırması bii.dlsesl, müttefik.ter tara.fm
dan zapledllmemek. için kendi mü .. 
retıebatı eliyle batınlan Alman ge
mileri adedini !3 e çıkarmaktadır. Bu 

remilerln mecmuu tonajı 139.42! to
nn bulmakta.dır. Amca Fransa be İn
cillere tarafından 88218 ton lu1an 19 
Cemi zapteılllııılfllr. 

mal gc-lmediği.iii, Fransa ve İngiltere· bahlanmasmdan bahsetmiş, Vekil 
nin de ha.r9 dolayısiyle kendilerine Ziraat bankasının derhal karpit g-ettr-
lüzumlu lliç1J.rı harice c:öndermed.ik- terek piJ'sada ni.zım. rol oyruyacaiı-
lerini ve yalnız Amerikada.n mal ge- oı söylemiştir. 

tlrllebilecei;ini söylemişlerdir. ıhuııuı ÇİKOLATA YEMESEK DE OLUR-
üı.erine Vekil demiştir ki: Bu arada bir çikolata fabrikatörü 

c- 1'-lemleketin iJ:iç Uıtiyacını kar- de söz alarak dört aydır Fransa ve 
şılamıy:a. karar verdik. Nereden o· İngHtereden kakao ve kakao yağı l'Cl· 
Jursa. olsun mal ı-etirtecrğiz. Bu:nun mediilni ve bu J'İizden kendilerinin 
için sb:lere lsied!ğinlz kadar banka- çok fena vaziyette kaldıklanru sö7Je-
Jardan akreditif açtıracaiız. İJk ola- mtş ve bu ipUdai maddeleri retirt-
rak Jürnmlu lla.çları getirmemiz ıa.- mek için kendUerine de akreditif a.· 
zımdır. Müstahzarat ikinci pl;inda çılmasmı lstemlştlr. Vekil buna kar· 
kalabilir, Sizden yaJnız memlekete t- şı: 

li.ç sıkıntısı çektfrrnemenizl lstlyo- «- Memtekeit.e lüzumlu blr çok 
ruz. Yapacağımız bütün 7ardımlara maddeler bulunmazken çikolata ye-
.rağmen mal C'etiremedik. M.aJımız mesek de olur_. diyerek tek.Jifj red-
lka.lmadı diyeeek olursanız bu ;rolda delmiştir. 
bbU.,.etini• yok demektir. Bu tak- ÇİVİ VE TEL BUBllAl\'1 
dirde yalruz liyakaUilerl kull&DIDU'a En son çivi ve U.I la..brlkatörle.rl lle 
mecbur olur11z. Bankalarda. İsviı;re ı- tüccarları toplanmıştır. 
ciıı 13 bin sterUng, Fransa ICı.D %0 bin Bunlar da hariçten ham t.el gelme-
sterling, İnl'lllere ı.~n de istediibiz diğinl ve bugün yalnız Amerikadan 
kadar akreditif yarından itiba.ren e- nıa.I ~etirmenln kabil elduiunu SÖJ'• 

mırlerinize hazırdır. Bunlar kift gel- lemişJerdlr. 
mez. Amcr.ik.ad.an da mal g-eUrlmek Yalnız tüccarlarla fabikatörler ara .. 
lüzumunu hissederseniz, bunu da ıe.. sında şiddetli münakaşalar olmuş.. ve 
mln edeceğiz. iki taraf da fhtikir lşinJ blrlJJirterl-

Gümrükte Alman mallarına da bir nln üzerine atmışlardır. Bilhassa tü.e-
kaç gijnı: kadar tlhal müsaadesini ve.. carlar h3.rp başlar başlam:ıı.z fabrika.-
receğiz. Buradaki maJJarınm da ('ek- ların derhal stparl.ş1cri yerine ı-etir- ı 
ıniş olacaksını2• inhisar allında olan medlklerinl ve fl:ratJarını da yükseJt-
ll:içlar da bol üol getirilecektir. Siz- tiklerini söylemltlerdlr. Ticaret. mü- ı 
dt!D yalnız ml'mleketin ihtlyacmı te· dürü Avni Sakman ~fvl ihtlklnmn 
min etmenizi bek:llyoruz.> tesıplt edilmJş olduğunu söylemlttl:r. 

DEMİR İTHALİ içiN DE Fabrikatörler ellerinde az bam tel ol-
AKREDİTİF AÇILIYOR dufunu ve har1ç.t.t:n de ~elmediiinJ 

Bundan sonra demir getirtmek ça
relerinln aranmasına sıra gelmiş, söı 

alan demir Hhal~tçıI~." Almanyadan 1 
mal ı-etl:rtmek mumkun olmadı.iında.n 

yalnız Amerikadan mal getirllebile
ceflni sii7lemişludlr. 

Bllndan sonra Nannl Topçuofta bu 
yolda alman tedbirleri de şöyle an
lalmışl:r: 

a- Amerikadan mal rettrmenb: 1-

çtn slze 15 şubata kadar olan ihtiyaç
lara karşıhk derhal akreditif açıla- \ 
yaçtarımız Jçin 15 mtl imetreden kalın 
demir fazla getirmeyiniz. Çünkii mart 
başında Kaırabük fabrikası 15 mJJlm
den kalın demir imaline btl$lıYacak
lır. Fabrika 10 güne kadar dır. piya
saya çelik çıkaTacakhr.• 

Bu sırada söz alan bir f11brlkatör 

~ördü.k.Jerlnden bnnla.n idare ederek 
az imalit ya)ltıklarını. fiyatla.rm bun .. 
dan yülr.seldijiııl, fakat eğer ham 
telleri bir kaç. ı-ündr Jmal edıp plya· 
saya çıkarsalar arkası celmiyeceğin
den sonra daha çok b.ubran ve ihU
ki.r 7aınlacaimı söylemi.şJerdir. Ay
rıca da bundan bugün bile piyasadan 
civi top1aya.rı klbıselerin daha ~ok is
tifade ederek sak-'ıyacakları malları 

lslediklerl fi.Yatlara sataını;racakları· 

m iliive etmişlerdir. Neticede lOOD too 
bam tel ve 500 ton da mamul tel f<c

llrtılmes! için akre.ditlf müsaadesi ve
rDmlş, ayrıca tiiccarlan. da hariçten 
ınamur çfvf r~tirf"bilmelert için soo 
tonluk bir akndJtif açıl.mış, toplantı
,.. nfhıtv-.t Yertlm'ftlr. 

N.szmf Top,.•ı oflu ba akşam An .. 
karaya dönecektir. 

Son deniz muhare
eler · in manaları 
!F.~ ~ ta,..afı 1 in~i -"al ft t1a) ı 

binde iki mühim nokta nezan iti
bara alıntt. Bırı!: i korsan kruva- r 
zörleTin şa ve~·a bu zam•nda, I 
istedikleri ta. z.fta faaliyet yapa
bilecek serbestiye maıik olma
ları. ikincisi de, ticaret seferleri
ııi bilfiil olduğu kadar, yaptık
ları tehdit ve teşkil ettikleri teh 
1ike ile çok uzaktan da durdur
malarıdır. Büyük Harpt~ Alınan-, 
ların kahı-aman Emden'i, do -
!aştığı yerlerden çok uzaklarda ı 

d•ru deniz ticaretini durdur - ı 
muştu. Birçok vapurlar korku -
!arından limanlarda kalıuışlar- / 
dı. Halbuki Admiral Graf Von 
Spce, daha seri bir gemi idi ve 
b3 defa aldığı ınahruk>'tla 10,000 
mil mesafe kat'edeb'.lec:ek ka -
dar mazot sarnıçları geniştL Bu 
kawr mahrukat aidıktan sonra .. ' 
meseıiı . Cebelüttarıktan Uınit· 
burnuna kadar gidip gelebilir -
di. Sonra, bu gemi, Okyanusta, 
Alman veya bitnaf ~emilerin 

gizl·oe getirecekleri mazotu ala
bileceği gibi yakaladığı düşman 
ve bitaraf gemilerin mnot ya
kanlarından veya h•mulesi ma
zot olanlarından, hatta çok sı
kışırsa bıtaraf limanlardan da 
mahrukat te.min edebiLr ve böy
lece ayta:rca denizde kalarak kor
sanlık edebilirdi. Bu itibarla Ad
miral Graf Von Spee, Atlas Ok
yanusıwda, nzıw müddet kala
rak müttefiklerin de, bitarafla
rın da deniz ticareti içiıı bir a
fet kesı.ıeuilird.L Nilekim son 
günlerde haber alı.ııanuyan dört 
lngilız gemisini bunun batırdı
ğı tahmın edilmektedir. 

Üç İnı;iliz kruvazörü, bu zırh· 
lıyı Montcvideo'ya kaçırıp ora
da intihara icbar etmekle, ba,
ka bir Alman korsanı gelinciye 
kadar, bu denizyoılarıru, kud -
r-etli ve tehlikeli b.ir düşmandan 
temizlemişlerdir. 

2 - Alınan Cep zırhlısının, 
müttefik \ 'e bitaraf devletlerin 
deni& ticaretine büyük zararlar 
ika etıniye vakit bulamadan İm
hası, İngiliz ve Fransu. deniz ha
kimiyetinin müessir ve fiili -01· 
duğunu da isbat eder. Görülü -
yor ki, korsan ha.rb1, Alman 
kruvazörlerinin Büyük Harpte
kinden daha kuvvetli olmala
rına rağmen, kolay bir iş değil
dir ve kolay olmıyacaktır. 

3 - Bu muharebe, İngiliz deniz 
kuvvetlerinin yalnız sayıca de
ğil, keyfiyet b•kunından da Al
manlardan üstün olduii'mu is
ı.at etmiştir. İn~iliz halli kruva-

zörleri bile, ağır toplarla mü 
celılıez bir zırhlıya taanuz ede· 
cek ve yapt.JkJan mahirane ti
b-ye manevraları ile zük.sek ni
şancılıkları ve büyük cesaretle
r, sayes,nde kuvvclli filsımlan
nı yenecek kahili.Yette olııukta -
rını güstcrmişierdir. İngil.zle -
rin Almanlardan miinevıyatça 
yüksekliğine, geçenlerde Alınan
ların 0..) çlaud harp zırhlısı ve 
cLğer bir krnvazörle karşılaşan 
Ravalpindi ismindeki İng,liz mu
avJ.n .b.ruvazörünün batnıcıya ka 
dar döğU~uıek kahramaıuığını 
gösterıtıı;i halde, Adıniral Graf 
Von Spcc'nin buna cesaet ede
muııesi de &) rı bir dclıldir. 

4 -1;13~ harbinde Alman deniz
ciıerin;n 191'1 harbin.n denizci
lc.TJ kadar, nıinen ve maddeten 
iyi yetıştırilmemış oldukları da 
meydana çıkmıştır. O harpte za
if Alman gemileri kuvvetli Lı
gi).z geıniıerile döğüşnıekten çe
kinmedikleri ve bazı dela galip 
geldikleri halde, bu son muha
rebed.e kuvvetli Alınan gemisi, 
:ımii lngiıiz gemileri karşısında 
mağlup olmuş ve muharebeden 
kıır.urak kendi kendini batır -
mıştır. Bu, Alnıan maneviyatı -
nm düşüklüğünü göstermesi iti
barile çok mühimdir. 

5 - Bundan sonraki, korsan 
takiplerinde ve deniz muharebe
lerinde, son mücadelenin tesıri 
kendini gösterecek, daha küçük 
İngiıiz kruvazörlezi, daha büyük 
Alman gemilerine taarruz etmek
te~ ~miyeceklerdir. Belki, 
talı, her zaman lngilizlere yıır
dı.ın etmiyecek ve bazıları bata
caklardır; Mat Almanları u- . 
ywt~ ve hasarata uğratarak di- ı 
ğer Ingiliz harp gemileri tarafın
dan batırılınalıırwa imkan ha
zırlayacaklardır. Son muharebe 
lngüiderin maneviyatını yük: 
seıltiği lıalde, Alınanların ma
neviyatını kırmıştır. Her Alınan 
denizcisi zaten, İngili2 denizcisi
nin kendisinden üstün olduğu • 
nu, .ruhunun içinde, kabul etmiş
tir. ı;ilnıdi, Alman bahriyelileri, 
hıısmın bıı faikiyetini daha iyi 
ve daha kuvvetle duymuşiardır. 
Korsan gemilerinin yarın, dün
künden daha az cesaretle denize 
açılacaklarma şüphe yoktur. 

6 - Son deniz muharebesi, bi
taraflar üzerinde de, mühim bir 
tesir icra etmiş, İngilizlerin Al
manlara üstün olduklarını bütün 
dünyaya göstermiştir. Müntehir 
Alman kruvazörünün kumanda
nı dJt İnı!ili.zlerin nişııncılık, ma-

Dünkü 
meclis 

(Ba.6 tarafı 1 inci sayfada 

Meclis, memurin kanunun 46 
ıncı maddesinin ikinci fıkrasına 
göre - heyetten • tabirinin şü -
mulünün tayinine ait mazbata 
ve 1939 mali yılı müvazenei u
mumiye kanununa bağlı -d. cet
velinde defıişiltlik yapılmasına, 
hudut ve sahiller sıhhat umum 
müdürlüğü 1939 bütçesinde mü
nakale yapılmasına ait kanun !a
y .Lhalarını müzakere ve kabul et· 
miştir. 

Ruznameye dahil bulunan ve 
bazı melıuslann masun iyet teş
r.iyelerinin kaldınlmasın::n dev
re sonuna bırakılmasına müte -
dafr bulunan mazbatalar üzerin
de usul ve teşkilatı esasiye ka
nunu hükümleri üzerinde geçen 
müzakereden sonra m o c b atalar 
kabul olunmıu;tur. Türltiye 
Cumhuriye:i ile Macaristan a
rasuıd:ı. hukuki ve ticari mevad
d.ı adliyeye müteallik mukavele 
ile Türkive - Yunar.istan aras1n
da münakit adli vard ım muahe
desinin tasdikine · ait kanunlar i
kinci müzakereleri y~pılarak ka
bul olun.muştur. 

Medeniyet İt;İn
de vahşet 

Paris, ZO (A.A.) - Polonya hükiı 
met1t rstihhar'1t ve \'CS&tl merke--
2' .ar,uJJJ.dan neşredılen bir teb
lıgııe, Alınan propcıgandn ıı.eza
retı yuA.Sek memurıarmQLJJ bi
r.Jlin l>c,;rlıncr Borsen Zeıtung 
gazetesinde inti~ar edc.a b_r u1e1-

.h..aae&...ne göre, Al.nıaJJ hUkwncti
nın, sakat lu.ra&l.Jı.ıı.ş bu t''ulon
ya ıie\• leti teşkilini ıiuşunm~dık- \ 
ten başka, biliıkıs Almany2ya il
lıa.& (..--W!1..; ıl a.rALIC.ciU 1 0 Uiu) rı..Lı 
ahaliyi tamamen t&rdetmek ni· 
ytwıue Oldlıbu >O~lcnilmekte -
d.ir. liu ahaJJ , .illmanlarw IWııslg 
bjet adıru \.'CT ..lk.ı.cr.I. ı..raumi ·va· 
lı Frank'm eıı.o.rıodeltl araziye 
ye-r ... ç-ştırilece.tir. 
TenLğde, bu ~halinin acıklı a

lribeti tebarüz ettir.liyor. 

SATl"A -S 

• 
iki tavuk bir horoz 

Nakleden: Selami İzz~t 
İki şık, zarif bayan birinci Yüzü korkudan 7.İyade hi 

mevki vagonda yan gelip ku· detten kıpkırmızı oldu. 
rulmıışlardı. Eslcişclıine kada.r Arkada~ı sesini yiik.seltm 
rahat rahat oturdular. Eskişe- mosini tavsiye etti: 
birde, tam tren hareket eılcr- - İhliyatlı olalım.. GöTiiyo 
ken vPgQJlJl eli çantalı bir bay '"1lD ya, o_yr.- gibi yapıyor_ Sa 
girdi, soluk soluğa etrafa bakın- doğrusunu söyliyeyim mi?. D 
dı "" bayunlardnn birinin ya- adam iistümüze atılıp bizi soy 
nında yer aldı. cak. Gözü paramızda .. Para 

Bayanlardan biri hafifçe iti- zı alıp ilk istasyonda inip kaç 
raz etti: cak .. Bana böyle geliyor, alda 

- Yanlış bindiniz; g>nliba va- m>dıf(ıma da eminim . 
gonun üstünde ne yazılı oldu- Öt~klnin kırmızı yüzü sesle 
ğunu okumadı.ruz? di: 

Bay şaşaladı: - Aman deme! .. Ne yaparız 
- Ne yrzısı? - Bu 11dama korkmadığı 
- Y alnı~ kadınlara mahsus- zı ispat etmeliyiz! 

tu.r diye yazılı. İki arkadaş yavaş 
Bayın kaşları çatıldı: ınu~maiarına devam ederlerk 
- Çok müt.ec.ssifiın bayan, uyukıamakta olan eli çantalı 

takat kadını.ara mahsus vag,.. damın sesi gene yükseldi: 
nun iki geçit kapısı da kapalı- - Ağzınızı açınız! .. 
dır. Tren oe bı.ı·""-et etti. rctı- Bayanlardan biri mmldandı: 
cc--reden atlıyawıy•cağını ~ - Ben saıuı uyuklar g.bı y 
oturmak ı:ruıcbur.yetiı:.deyim. pıyor demedim mi! Şimdi 

Bay bunları söylet!i ve köşe- yavaş sesle konuşmamıza kızı 
sir.e yaslandı. yor. Muhakkak kavga çıkarm 

Bayanln onun bu hareketini istiyor. 
tenkide basl•dılar: - Gözümüzü imdat işareti 

- Bu dünyanın hiç bir yerin- den ayırmıyalım, ben korkuyo 
de görülmemiştir. ruın. 

_ Kemli.mlle mahsus vagon- - Aman belli etme. 
tarda biıe rahat yok. Tren bir istasyonda durdu 

- Ş.mdi içime korku da gir- Etl çantalı adam yerınden kı-
di. ister misin herif sarluntuık nuldamadı. Uyu~ordu. 
etsin? - Gördünmü innıiyor, vagon 

- Korkma, imdat işaretini da değiştirmiyor. 
derhal çekerim! - Be nonu indirmesini bili-

Biri pencereden baktı: riın. 
- Etrafı seyredelim daha iyi. İstasyon memırruruı çağırdL 
Eli çantalı baya arbfarını l\Icınur uyuvan yolcunun o-

döndüleı:, konıışın:wa lnışladı- muzuna dokundu: 
lar. Ba~h~ kaian iki kadın ne - Bu vagon kad:Rlara mab-
konıışur? Ya terziden ba.lıseder, austu.r, liitfen in.iniz! 
ya ahpap çeklşlirirler. Adam silkinerek uyandı; ö-

Bu iki bayan sözü ten.idea ziir diledi, kadııil:ırı bfuınetkiıl' 
3.(tılar: r selinıladı ve indi. 

- Siyah ipek bir manto isti- Bayanlar derin. ı:ahat, eeııiş 
yorum. bir ııeles aldılar: 

Ben liidvert Iaıdi.feden yapb- - Oh! 
racağım. - Rahatladım. 

I•DgJ"1ı"zler - Bu kış kastor çok moda - Bak oturduğu yerde küçük 
r!iyorlar.. bir kart vi:tlt kutu nnultu. 

(~ ı.a.rafı ı. inci sarla4a) Birdenbire ı~öşresin.de uyuk- ı - Aman b•kalım kimmiş? 
rek miknatıslı mayn döken Al - !ayan eli çantalı yolcunun &CSİ Biri Jıemen kutuyu .kaptı, aç• 
man tayyarelerının vaz .leier.n1 duyuldu: \ tı, kart vizi:tlerden birini ok~ 
ifa etmeıerıne mani oımuş.ur. - Ağ'ıınızı kapayın! du ve kahkaha ile güldü: 

Koı.enl.ag, 20 (A.A.) _ Polı- İki bayanın ödleri patladı; - Adamcağızın günahını al· 
tiken g&zcte.ınin muhabiri yazı- bir miiddel birihirlerine baldı- dık. Zavallı adanı. Meğer o ne 
yor: !ar, sonia biri: imiş, biz ne düşündük .. Ağzuıı• 

İngilizler Alman sahillerine - Bir bu eksikli. dedi, k•dm- zı açınız, ağzınızı kapaylllJL. 
yeni bır -taarruz usulü kullan - !ara mahsus vagona bindiğine - Neymiş adam? 
maktadırlar. Dun saat 6 da ve şükretmiyor da, üstelik konu~- - DişÇi imiş d.iı;çi .. Rüya ı:ö-
14 de iki !büyük İng:ıiz bombar- man1ızı da istenıiyor. rüyonnus! •• 
dıman tavuaresi yalnız baş.na , ======c========================-= 
~::~=~iB:~ub~~~:~ö~t~ lSovyetler bu .. yu""k 
mışlerdir. 1r4l1lız tayyarelerı ken-
diler,ni takibe çıkan Alınan avcı 
tayyareleri üzerine mitralyöz a
t~i açm~lardır. Tayyarele r as
keri hedeflere bomba attıktan 
sonra ortadan kaybolmuşlardır. 
Muharebe 15 dakika sürmüştür. 

Garp cephesinde 
(Bas t.cı.rafı 1 :inci sayfada) 

bilhassa Loren cephesinde, Mo· 
selle ile Vosges arasında şi.ı.Ict
li oımııştur. Bu hat, dün, Al
manlar tarafından Fransız ileri 
nıevzilerile ufak mevzilere kar
şı yap11an en az dört taarruz tc .. 
şebbüsünden sonra oldukça şid
detli Lir piyade harbine ;ahne 
teşkil etmiş ve Alınan taarruz
ları tamamen püskürtülmü tür. 
Mütearrızlar bir mitralyöz bıra
karak sahadan çekilmişlerdir. 

ALMAN TEBLİGİ 
Berlln, 20 (A.A.) - D.N.B. ajamı 

bild.iriyOJ'! Ordu bat kumpndpnlıia

kblli;I: 

Garp ccphe~lnin muhtelif kısnnla
rmda. keşif koUanmız düşman mev
zilerine g-irm.eye muıvaffak olmtı§lar 

ve bir mtkdar esir almışla:rdır. 
Alman hl. va oTdasu, ~ok müşkül 

bava şeraiti lı;lnd1', şimal ilenlzlnde, 
bahri hedeflere lc:arşı keşif ve taar
ruz uçoşlan yapmıştır. ŞbncJiTe ka
dar alınan neticeye ,göre. :incili'! ha
fif cüzütamlar filosuna mensup dört 
~I bombalarla tahrip edilmiştir. 

nevra ve ces>aret itibarile yüksek 
olduklarını itiraf etmekle yal -
nız Almanyada değil, hasını 

memleketlerde de, bitaraflar a
rasında da, İn2ilizlerin kaıi1'ini 
ve nüfuzunu yükseltmiştir. Bu
na mukabil, Alınanlann, bita -
raflar arasında zaten düşük olan 
kredisi biraz dahıı sukut etmir 
tir. 

t te bütün bu sebeplerden do
layıdır ki, son deniz muharebe
si, l i· tek Alman gemisinin bat
ması gibi bir netice vermekle 
beraber, muhtelif tesirlezi ve 
manalan itibarile ehemmiyetli 
bir hadisedir. 

ABIDİN DAVER 

l Ba:; ;...;ıachl .......... a~ ı~d.a} 

mektedirler. Fin müstahkem hatları 

mllka vem ete devam ediyar. 
Oslo, ZO (A.A.) - Finlandiya bu-

dudundan &elen llaberJere göre Pet
sa.mo mmtakasınııia harekette bulu-
nan Sovyet JuLaa.,J Finla.Ddi)·a - Nor
veç hududu yakwında. Uestasos'a 
varmıştır. Bu mıntaka.da ook mühim 
motörlü: SoVJ"et kuvveUeri mişallade 
olunm-.ştur. 

llelslnkl, 20 (A.A.) - Sııomıısaml 
cepbesfnde mühim bir Sov·yet kolu 
Finlandiya kılaalt !rafından tamaml

le çevrilınişUr. 
sıokbolm, ıo (A-A.) - venslr.a 

Dagbladed pıetesinin Belslnki mu
babiri. yazıyor: O.n l'lindeoberi devanı 
eden kanlı muharebelerden sonra, bu 
cün Salla mınta.kasında miihitrı bir 
muharebe vukuu.na lntlnT edRmek
:ledlr. Ruslar, :ıJ'l'.'ı 1kt istikamete doğ
ra taalT"llrlarmı ilerletlyor1ar. Bu ta .. 
arra~lardan biri F1n1a.ndiyalıfarm. rl
catinl kesmdt maksad.iyle SayekeBki 
btikametaıuıe~ dlierl Torml.l'e cideD 
demir yolunu tutmak için Reınljaer .. 
Yi istikametinde yapılm.aktadlr. 

Sovyet ordusu, bir senedenberi Rus 
k..ıt&lan bnfından kallaıl.Lla.n Te su 
içinde bir ııskıır n&1tas'7le Jıareket 
~den y eal tip bir lan kullamaakla
-lar. FinluıdiyaWa.r ise. bir lopt:u 
subayı iarafından lcad edili]> hariçte 
imal olanan ,.,..ı ıaodel bir tank da
tı topu k111.laınyorlar. Bu top, barl
l<ufüde bir delme lı:ablllyetı:rıe sahip 
olmakla beraber, az mfkthrda mev· 
cuttur. 
Dıter taraftan Slokholm Tldııln

g-en razetesınln Belsinlı:i muhabiri 
f4jyle diyor: 

Dün eere1an eden lana.re hare
ketleri bDhassa ehemmiyetli olmuş
tor. Lentııgrad'dan celen 65 tayyare 
ve Baltık Umanlarıııdan releıı dlfer 
ıs tayyare mccmııat 66 bomba atmq
lar, fakat fili hlo bir zarar yapama

mıtlarıbr. Ruslar, !O tanare c1a1ıa 

kaybetmişlerdir. Ba. sureUe Rus U.7· 

:raresl zayiatı mlkdarı harbin bafın
ılanberl 59 u bulmuştur. 

Belslnkl, 20 (A.A.J - Aslı.eri mii-
1.thassıslar dün cenk ~ava. toplan. 
l'Uek Finlatıdi1a tayyare!crl -Carafm
dan 10 Sovyet tayyaresinin ıJ.iiııüriil

dütiınil lr.aydelmektedlrler. 

taarruza geçtiler 
Oslo, zo (A.A.) - D. N. B •• ;._ 

bildiriyor: Norsk Telegram büroya 
Finlandiya hııdudundan bildirilı!ill

ne ~öre, Sovyeı kı~ları lragiin. ,.or
veo .şimali şarki munteha:sını Sov7et 
Rusyadan ayıran berzahı ~mamen q. 
pJ et.al:işl~rdir. SovJetle.rıD tiıaal cep
hesi in:erindeki ,.eni umUJIÜ kara.rı-i.
bı Salmiiacrvi'de tesis edilmiş oı•a· 
io "Ve re&sam,>il&n cenaba doiru kiil-
hretll efrat ft ma.1zeme nakline tle· 
nm edildiği s0ylen1yor, Pet.samo•aaa 
relf"n Savyet kıtaları tyl tetbi"Z edil
miştir. Balen fltnal cepb .. lnd• ıntır
dan qatı 30 derece soi"ak kaydedll· 
- ve bu soiuk artacak &'lbi rö
ri:amektedir. Son g-ünlerde Xon-~·ıa 
fim.all ııark!slnt1e kiio Klkeııaes'ı. 
ŞS Flnlımdlyalı miillecl r;elmlştir. 

Kepenhar, ıG (A.A.) - D. N. 11. 
....., l>IYirlıror. Dlpl""1aoi mabfille· 
-. sah a"- lliy1enfliine riire, 

iki İıtwlllz '"'"""' Fmla-ya itan 

-- !es- .. - ... - iııırt
Hs layyarelerl :riikli olnp halob 
İnc"lereden Fiıılandiyaya har#"ket eı.
mlştlr. Tayyarelerln mfkdarı ve ne
re,,., röntıerlldltl belli delildir. 

Bir kaçakçının yuttuğu 
erc;inler midesinden 

çıkarıldı 
ltınniyet ıııüdürlilfü kaçakçılık şu

besi memurlan dün yaman bir eroin 
satıcmru yakal&mlflardır. Biti.ise şu· ... , 
J[ıımkapıda ~öp lslı:elesiıule obıra.a 

.&ema.liıı sabıkıüı Ballın vasılaslylo 
eroin sattırdıi:ı haber aJııım.ıt ve SUıf 

üzerinde Ja.ltalamak için ~·din· işa
retli para verileıı bir adam Ballnıe 
ıönderilm.iştir. Halim JşareW ıaa.ra.11 
aldıktu IOJl.ra erolnl verlrken sut 
iistünde yakalıumuştır. Halim, iter ıı.
tlmaıe karşı afzında buıu~durduğu J: 
ııatet erolııl bemeıı :rutmııotur. Ba
nan herine derhal blr oiomoblle k.,. 

nulara.k CerrahıtaRa hasta.ha.nesine 
l'Ötürülmüş ve midesi yıkanarak e
roin paketleri çıkardmıştır. Hallın e
rolnlerln Kemale ait oldufunu IUrat 
etmiş, fakat aranan Kemalin evinde 
f'rnln bulunamamıştır. Bu sıracl~ Ha .. 
lime erofıl a1mlJ'• ı-ele..a Şevket a .. 
dmıla bir -oiomaıı da yııkaJa.ıımq. 
tır. 



-M.DA-t 

1939 Harbi ve kadın 
Avruparıın şık kadınları 
şimdi neler yapıyorlar? 

Finlandigada 100,000 
kadın cephede çalışıyor 

1939 harbi her bakımdan kendi· 1 
.ıııe mahsus 1enllil<Jer sellrdl. Mlk· 
aatıslı mayn, tehirli şeker, •ünatırı 

mo&a, n11ıuk ve protesto tc,tlleri nı .. 
hayet lı:onaıılarm lullhan.. Ve bun· 
lardan sonra da kadınların bu bar
be eot t:abuk uyabilmeleri~ 

1939 harbi hiç ,üph .. la lıadmlara 
en fula vazlle 7ükHyeu mücadele 
olmu,&ur. Fin - Sov7ei harbinde ço
cuklarını başlıa meınlekellere bıra· 

Jı:an anaJann cepheJe kotiuklarını 

haber veren blJ' ook radyo ve aJans 
haberleri var. 

Barıılen evvel her qle erlı:eklerle 

aynı dereeede ı, kablllyeti söstereo 
kadınlar, harple daha büyüt vaıife· 
Jer aldılar. 

Bununla beraber kadınlal' harp 
başlaııırıemda miltköl vubelle lıal· 
Clılar. 

Meseli Pariste «moda evlerb harp 
başlaymea ıır.ı lürlü panUr. lıarşısında 
lıalmışlarılır: 

Birisi, kadmlann .lı:ocalannm as
ker olan.il a7rılması, cepheJ'e .-ume
lerl, l'l!)llerl ansındakl mülehaıısıs 

erkeklerin de aJ"m tarzda asker ola
rak aJTılmalan 1üsünden işlerinin 

durması. dlierl de mulılellf memle· 
kellerde blllıassa Birleşik Amerika· 
daki miişterllerlnl, pl7asalannı kay .. 
betmek lelılUr.esl kan;ısmda, işsizlik 

buhranı önünde bulunmaland1r. Mo
da evleri sahlp1erl, işçilerini kaybe
den bliyilk lenlhaneler bu vaılyetl, 
1ehlfkeyl önlem.iye var kuvvetlertyle 
p.lışmışlar, yeni kadın işçileri b;e a

lıştırmaya eahşmalt, Amerika moda 
plyasasiyle, lhtlyaelartyle kaJ'11laşa .. 
bilmek l~ bütün uretıerlnl oarfe,.. 
!emişler, yüzde 30-40 derecesinde 
muvaffak olabHmlşlerdlr. 

Kadınlar için zorluk bu kadarla 
bltmiyo-. Kocaları işte., kendileri boş 
ve işsiz kadınlann sayısı da. pek ç0k· 
&ur. Asker olarak ayrılan kocalarının 
kazancı kalmayınca bu kadınlar da 
l'J aramıya başlamUJlar, oturdukları 

evleri. aparilDl&DJan llialarmı vere
medi.k1erlnden terke, birkaç aile bir 
eve. blr aparhmana taşınmaya baş
lamııılar, bu 1ilıden lrauarlyle ı•çl· 
uenJer, emlak sahlplerl de zarara 
girmlşlenllr. 

Gueı.tlerde hUC"ÜD okocJufumnz 
garp cephesi harp tebliileri vardır. 

Fransada., AJmanyad:ı budud mını.a
kalarmda.kl köyler. 41eblrler boşall.ıJ

dı. Bunlann s~ldnlerl dahile hicret 
ettiler. Kocalan asker olan, kü~ük, 
büyük ooeoklan bulanan pek çok 
kadınlar seçlnmd< endişesiyle büyük 
sorloklar lçbıde kaJm&şlardır. Harp 
7ilzünde11 Fransada, Almanyada, hat
la inırtlıercde kadınların uiradıklan 
•orluklar bu kadarla bitmez. l)ok, 
pek fOktur. 

939 yılmm daha ziyade lekniie da· 
,.-anan harbinde geceli Pndüdü ola
rak. slli.b, mühimmat, teçblz.a& fab
rlkalarında işçi çalışması lizımdır. 

AJmanyada, Fransada, İngillerede 
asker olarak aynlan işçilerin yerine 
geniş. mtlı:yasta kadınların çalııt&ll'ıl· 

masına başlanmı$br. Cocuinhu bü· 
yütmek, 7e&iştirmek1 evinde ftlerlnt, 

Hasta bak.ıcıbk, kadınlar için en ko
lay, zahmeısiz, l&fah bir iş lı&llnde 

kalmıştır. 

Kadınların harpteki iflerJ, zorluk· 
ları bu kadarla da bilmiyor. Mesela 
Flnlıuıdlyada Lullas ismlyü kadm· 
lardan tqkll edllmif, askerllll: mü· 
kelleflyellnln muhlelll kısımlarlyle, 

vazifeleriyle mewul olanlan da var
dır. Bunlarm oayısı 100.000 1 re~lt· 
tir btle. Siperler kazmak, kızma, kü· 
rek, makJneler kuJJanmak, nakllyat 
lşlerln.l ıemJn eylemek. hatta eepbe· 
de siJih.. sünıü, milraly;;.... tayyare 
kuUanmak, bombalar atı f da ,ım. 
diki harbin kadınlara yük.et.Utl at.ar 
vazifeler arasındadır. 

BelslnkJyl bombardıman edıe.n taJ'• 

yarecller arasında kadm ptıodann 

da baJunduio.nu, Sovyet tayyare-le
rlnden birisinin Finlandiyalılar tara
fından dü.şürülmeslyle ba elhetlerln 
anlatıldığı lıalırlarımıadadır ıüphe

slı. 

Harp levazmıı, mühimmat fabrf
kalannda, 11ıakll1at işlerinde, hususi 
sanaylln muhtelif ,ubelerlnde detU 
yalnız, tarlalarda dahi, askere ı-iden 
eıı~ı. baicı erkeklerin yerlerine lıa· 

dınlar calışmaya başlamışlardll'. İk
tısadi buhran. erkelin yerine kadın
lar phşhnlmasın, memur olmasın, 

clbl sözler tekrarlanırken, cereyanlar 
&"enJşJerke.n, kuvvetlenirken, harp, 
muharip memleketlerde hafif detti, 
ıayısu, •fır işleri, l'azlfelerl de ka
dmlııra blJ'altmı.,tır. O suretle ki ka
dınlar, knndUJ'acıhk, demlrclJJlı:, ka
saphlr:, lokantacılık, maranıozlnk, 

sebzecilik, bah('evanlık l'lbi pek eoll: 
esnallık lablr edRen işleri dahi, asker 
olarak cephelere giden erkekler ye .. 
rlne yapmı7a bafllamışlardır. 

Şehir 
Tiyatrosu 

TEPEBAŞI DRAM 
KISMINDA 

** 

21/12/939 Perşembe j!ÜnÜ ~amı 
Saat 20,30 da 

YELPAZE 

* İSTİKLAL CADDESİ 
KOMEDİ KISMINDA 
21/ 12/939 Perşembe günü akşamı 

Saat 20,30 da 
İKİZLER 

* 
HALK OPERET) 

Bu akşam 9 da 
ZOZO DALMASLA 

ENAYİLER 
Operet 3 perde 

22 CUMA GALA GECESİ 
(GİT-KAL) Yeni operet 

Ş. Atila revüsü Zozo • Toto şarkı 
ve danslar. 

DOKTOR 
Feyzi Ahmet Onaran 
Cildiye ve zühreviye mütehassısı 

Pazar hariç her gün sabahtan 

lKl>AlU 

Baş, diş, nezle, grip romatizma 
Nevralji, kırıklık va bUtUn ağrılarınızı derhal keser 

(icabında gUnde 3 ka,e alınablllr. Har yerde 
Pullu Kutuları ısrarla isteyiniz • 

1940 küçük cari 
İKRAMİYE 

hesaplar 
PLANI 

Keşirleler: l Şubat, 1 Mayıs, 1 A,t.ıstos, 1 İkinciteşrin 
tarihlerinde yapılacaktır. 

Kumbaıralı ve kumbarasız hesaplarında en az elli lirası bu
lunanlar kuraya dalı.il edileceklerdir. 

1940 İKRAMiYELERi 
1 Adet 2000 liralık - 2000. - Lira 

" 
" 
" 
" ,, 
,, 

1000 
500 
250 
100 
50 
25 

,, 
" 
" 
" ,, 
" 

-3000. - ,, 
-3000.- ,, 
-3000.- " -4000.- ,, 
-3750.- ,, 
-5250.- ,, 

İş Bankasına para yatırmakla yalnız para biriktir· 

dikişlerini, yemeklerini ha:ı.ırlamak, 

t.emizliiint 7apmak gibi vazif~lerle 
müke.llef olan kadu1lar, bu narin. 
nahif vücutıar, silah, muhitnma&, 
mermi .ribi erk~lr.lerln de ı.orlukla 
b.:ışardıklan •ili' işlerde cahşm.;t.,J3, 

yıpranmaya. başlamışlardır. Bunlar 
arasmda .rerl hlznıeUerhıde, kamyon
ları.. arabaları S€"vk ve idare etmek 
slbl işlerde ~lışanlar da vardır. 

akşaına kadar 
Adres: &bıiili Caialo(lu mış olmaz, ayni zamanda taliinizi de denemiş 

yoko•u koşesinde No. 43. Tel. 23899 -
1 

" •• 

olursunuz.~ 

Ye.zan: Ziya ~akir 
Diye, bağ:rdL 
Resulü Eloreın Efendimiz Ab

dudun bu sözlerinden ve ba-hu • 
sus bu sözlerin, mücahitler ara· 
sın<la büyi.\k bir süküt ile mu· 
ka·bele görmesinden mütee5$ir o
larak melill ruazarların elrafına 
gezdirdi: 

- Bu düşmanm şerrini, üze -
rimizden kim defedecek? .. 

Dedi. 
Hazreti Ali, derhal Resulü Ek· 

reme yaklaştı. 
- Ya Resulail~h! ... İzin ver. 

Gid·ip, Abdud ile mü•bareze ede· 
yiın. 

Diye, müsaade istedi. 
Abd ud, öyle dev cüsseli bir 

1 
pehlivan idi ki, hakiloaten onun 
önünden sağ kurtulabilmek müm 
kün ~ildi Resulü Ekrem Efenr 

Tefrika: 108 
dimlz bunu bildiği için sevgili 
yeğeninin bu arzusunu bir an
da kabul edemectı. Evvela bir 
tereddüt gösterdi. Fakat kısa bir 
düşünceden sonra, ehli islamı 
düsma n karşısında sinik gösıer
memek için, Hazreti Alinin mıi· 
barezeye çıkmasına muvafakat 
gösterdi. Ellerini semaya kaldı • 
rıp: 

- Yitrab! ... (Bedir) harbinde 
Ubeydeyi ben.den alıcLn. Uhud 
gazasıııda da, beni Hamzadan a· 
y ırdın. Bari, (Ali) yi bana ba
ğışla. 

Diye, Ceoobıhakka tazarru ve 
niyaz etti... Sonra, belindeki 
(Zülfikar) ı çıkarıp Hazreti A· 
!iye vererek: 

- Ya Ali, git... Cenabıhıak, 
seni hıfz ve sıyanet edecektir. 

Dedi. 
A ,, elindıı Zülfikar olduğıı 

halde, yayan olarak hendekten 
inerek Abd uda doğru ilerledi. 
O zamanın adeti veçhile ismini, 
hasep ve nesbini söyledikten 
sonra kılıcını başının· üzerine 
kaddırarak, hasmııun hücumunu 
bekledi. 

Halbuki .ı\bd,,i, yumruğunu 
dfaine dayadL Gürültülü bir 
kahkaha attı: 

- Ya Ali! ... Kahram~nlık id· 
diasında bulunanların içinde, hiç 
bir kimsenin, benimle mübareze
ye cesaret edeceğini aklımdan 
geçirmezdtm. Onun için şımd'l 
benim karşıma senın gibı henuz 
bu işlerde pişmemiş olan bir de· 
likanlının çıkmasına hayret et· 
tim ... 3enin gen<;lıgine acıyo • 
rum. Baban (Ebti Ta.Jip) ıle o
lan dostluguma da hürmeı edi
yorum. Haydi sen git te, yerin~ 
başka bir mübariz gelsin. 

Dedi. 
Fakat loahraman Ali, yerinden 

kımıldanmadı. Mert ve metin 
bir sesle 

- Ya. Abdud! .. .- Ben, Elham· 

dülillah, Müslümanım ... Allahın 
ve onun Resuiü Ekreminin u
ğurunda canHru feda etıniye ah· 
dettim. Ya, pu meydandan çe
kilip gidersin, ve yahut benim ile 
mülı-areze,.; kabul edersin ... Gö
rüyorsun ya? ... Ben piyadeyim. 
sen de süvarisin. Böyle olmakla 
beraber, senınle çarpışmayı, 

memnuniyetle k~bul edeceğim. 
Diye, mukabele etti. .. Bu söz· 

ler, Abdudun cahilane gururu· 
nu k11Jmçıladı. Derhal atından 
yere atladı. Yıldırım süratile kı· 
lıcını çekti. Ne kadar katı yürek
li olduğunu gösteren birer darb~ 
ile derhal atının ayak1arını kes
ti. Za\'allı hayvan, kanlar ıçin· 
de yere serıldi. Sonra, dudakla
rında vahşi bir tebe;sümle Haz. 
reli Alının karşısına dikilerek: 

- Ya Ali, dayan. Hamle edi· 
yorum. 

Dedi. Kılıcını başının üzerin · 
de fırıl fırıl çe\•irerek, (Ali) nin 
üzerine yüklendi. 

Bu hücum o kadar kuvvetli 
ve korkunçtu ki, (Ali) kalkanı· 
nı başına siper ederek kendisi
ni ölümden güçlükle kurtarabıl· 

.------·-ı~-FotoQraf tcı hllllerl 
Bize fotoğrafınızı gönderiniz 
kim olduğunuzu söyliyelim 
ŞEVKET CÖ· 

MERT <Falih) 
- Eııerjlk bir llp, 
Azlmkfırdır. iıı

tizama çok ehPm~ 

mivet verir. Çok 

· takdir ister. llas

gstır. Güzel sa

nailara kartı mey

JJ vardJr. 

* ZİYA ÇELİK 

(Babaeski) - E· 

nerjlk bir tip. 

Çoll azlmkli.rdır. 

Ailesine çolı mer

but.tur. Başladığı 

b'°r işle eonuna. 

kadar aynı clıJdl .. 

yetle çalışır. 

Ankara kadyosu 
- DALGA UZl.<NLUGlJ -

T.A.Q. 19,4? m. 15195 Keo. ZO Kw. 
T.A.P. 31,79 m. 9465 Kes. %t Kw. 

1639 m. 138 Kes. ııo ıı.w. 

21 1. kanun Per~embe 
Saat 12.30 Proı;ram ve ıneruJt>krt 

saat ayan. 12.35 Ajans ve meıeurohı
jl haberleri. 12.50 Türk müzii'ı: Halk 
türkülerı ve oyun havaları. Okuyan
lar: Sadi Doşses, Mclharel Sağııak, 

Çalan : Sada Yaver At.aman. 13.30 Ko-

1 
nuşrua (Kadm saali), 13.45/14.00 Mü· 
zik: Hafit müzik (Pi.) 

18.00 Program. 18.05 Memlel<el sa· 1 
at ayarJ, Ajans ve meteoroloji haber
leri. 18.25 Miizilıı: Radyo ca1 orkes
trası. 19.00 Konuşma. 19.15 Tü'l"k mü .. 
zifL Çalanlar: FabiJ'e Fersan Vecihe, 
Cevdt!:I Çağla, İı.zetti.n Okte. 1 - 0-
kuyau. 1\-ft·\ck 'lokrö1 .• J • Rast peş
revi. 2 .. Lemı .. Ra!tl şarkı: (Sazln 
gibi sluem dahli. 3 • Sadi • Segah 
şarkı; tRubumda öleu na~ı.af'de). 4 .. 
.ft.Justafa :'!af1'l • Su:ıln.1.k şarkı· (Seu · 
siz bu sabah). 5 .. Neyzen Burhan .. 
Suzinak: (RaJlt demdir). 2 - Oku
y.ııı: Necmi Rıza Ahıska11, 1 .. Artr 
Bey • liuılnak prkı: (Bir dil ki esi
ri gam olur). ı - Rahmi Bey .. Su:u · 
nak ıarkı: (Dır &lhrı ıarap). 3 • Arif 

Kiırdlllhlcazbr iarkt: (DÜl" 
mt fa,JllDal 4 .. Supbl Ziya .. KürdlU-

.blcazkar şarkı: (Bir gamh hazanın 

seherinde), 3 - Okuyan: Semahat 

Özdenses. 1 .. Mahmuı CeHUeıtln ııa.

ıa - Karclgar şa:rılu: (Vah meyusı vl
sallndlr), 2 • Sel. Pınar • Kürdili hi
cazkar prkı: (Aşkınla yanan kalbi· 
me), 3 • Rahmi Bey • Kürdili hlc:ız· 
kir prlu: (l\lahrumu şevkim). 4 • " 
• KördlU hicazkar prkı: (Gönlümü 
başka emellerle). 20.15 Konuşma (Bib
liyogralya ııaali). 20.30 Türk milııtl: 

Faoıl heyeti. 21.15 Mlizlk: Küçük or
keotra (Şer: Ne<ılp Aşkın). 1 • Lod
vlg Slede: Slgarah kız. 2 - Demers
semann: Ara.nJuez.'de bir bayram. 3 -
Becce~ Rüya (keman için). 4 - Jos. 
Strauss: Köy kırl.a.ngıçları. 5 - Frled 
Valler: Eslıl llnda ııverıür. 8 • Beluz 
Link: Eulermezao. 7 • SeheraPovv: 
P .. vıova. (Afır valsi. 8 • Rebikofl: 
Vals. 22-00 Menılekel saat ayarı, A· 
Jans haberleri; Ziraat, Esham - Tah
vllıil, Kambl10 • Nukut borsası (Fi· 
yat>. 22.ıo Müzik: Küçük orkestra 
(Yokardakt procramın devamı). 22.35 
Müıık: Opera aryaları (Pi.> 23.00 
Müzik: Caıband (Pl.f 23.25/23.30 Ya· 
nnki program, ve kapanış. 

ı.>aııunl Mümessili ve Neşrl.)'al Dl
rek'..örü: A. Naci, Bası1ı1ıaı Yu: 

Son 'l'elııra.I BaBuMvL 

di. Fakat Abdud, Zülfikann ka
hir daııbesinden kendısini 1ıa:lı • 
lis edemedi. Elindekı kaılikan 
paırçalandı. Kafası, iki kaşının 
0<tasından. omuz baştaınnın hi· 
zasına kadar yarıldı. O dev cüs· 
seli Kureyş bahadırı, yıldırımla 
vurulmuş gibi, kanlar içinde 
yere yuvaırla.ndı. 

O anda, İslam ordusundan 
meserret avazelerile ıeıüıır ses
leri yükseldı. Bu hal, dıişma.ı or
dusuna büyük bir dehşet verdi. 
O gtin, mübareze meydanına hiç 
bir düşman kahramanı gelleme
di. 

Sabah, öğle ve akşam 
Her yemekten Sonra Mutlaka günde 3 
defa dişleri nicin temizlemek lazımdır 

1 

Çünkü Unutmayınız ki: 
Bakımsızlıktan çuruyen diş • 

]erin bademcik, kızamık. enfl<r 
enza·, ve hatta zatürrieye yol aç
tıkları, illtıhap yapan diş etlerile 
köklerinde mide hümması. apan· 
disit, nevrasteni. sıtma ve roma
tizma yaptığı fennen anlaşılmış
tır. Temiz ağız ve saglam dişler 
umumi vucut sağlığının en bi • 
rinci şartı olmuştur. Binaena • 
leyh dişlerinizi her gün • laakal 
3 defa • (Radyolin) diş macunile 
fırçalıyarak sıhhatinizi garanti 
ede-bilirsiniz. Bu suretle mikrop. 
ları imha ederek dişlerini zı ko
rumuş olursunuz. 

• RADYOLIN 

• 
Bütün tehlikelere karşı sıhhatinizi -korur. 

Sabah, öğle ve akşam her yemekten soma günde 3 defa di~leri.nizi 
fırçalayınız. 

Adana Belediye Riyasetinden : 

"Memur isteniliyor,, 
BeJediycmlW.l' münhal bulunan al& mışar Jlr<ı asli maaşh yazı işleri mü· 

dilrti Uı· teıı JşJeri 'kadrosu tçin fen memuru alınacaktır. 
_ Yaıı işlen müdi.irJüğüne ta.Up olanların yüksek mektep ve fen memur

luğuna talıµ ola.nların Nafıa Fen mektebinden mezun olmaları ve askerllk
lerfni '°aı,mı~ bulunmaları lıizımdır. 

Su tartları hals olanJarın evrakı müsblte ve bir adet fotoğrallariy)e 

blrllkw pullu bır istida ile Belediye rlyaseüne müracaallan ilin olunur. 
(10559) 
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ANKARJl 
20· 12. 939 

l Slerlln 
ıoo 

ıuu 

100 

Dolar 

Fnnk 
Llr•I 

100 İsviçre Fr. 
100 Florin 
100 Raylşmarlı 

ıoo Bele• 
100 Drahmi 
100 Leva 

ıoo Çek kronu 
ıoo Peçeta 
100 Zll>li 
100 Pengo 

100 L•y 
100 Dluar 
100 Yen 
100 İsviçre Kr. 

100 Ruble 

Kapaıwı 

5.21 
130.36 

2.955 
6.70 

29.H75 
69.3480 

%1.5075 

0.965 

1.5925 

13.5325 

%3.6825 

0.965 

3.15?5 

Sl.045 

30-92 

ESHAM VE TAHVİLAT 

Türk borcu 1. D, m peşin 19.

Erpııl 19.70 
1938 1özde 5 Uı:ramlyell 19.30 

Sıvas • burum D 19.-

Savas - Erzurum iV 19.-
Sıvas .. Erzurum V 19..--

Sıvas -. Enurum VI 19.--

Anadolu demlryolu mü-

meosil Petln 3?. 7S 
Türkiye umum fualro 81.75 
iıtllıadı Milli Türk &lrorla 

ılrlıetl 20.25 
ReJI 0.92 

dır. 
Buyuruyorlardı • 
(Ali) o gün, kahr.amanhğı de

recesinde, büyük bir alicenap -
tlık ta göstermışti. .. Mübarizler
den biri, diğerini öldünniye mu· 
vaffak olursa, mağlubun silah· 
larını ve üzerindeki kıymettar eş 
yalarını almak galibin bak.kıydı. 
Alı, AmT bin Abdudu katletmiş· 
ti. Maktül Arap kahramanının 
silahlarile altın işlemeli zırhı ve 
elbi~ler! büyük bir kıymeti ha· 
izdi ... Kahraman Ali, son derece
de fakir olmakla beraber bun· 
nardan hiçbirine el sürmiye te
nezzül etmemiş .. Gösterdiği bu 
tokgözlülükle, gerek dost ve ge-

TAK'WIM ve h.AVA 

21 Birinclkanun 
PERŞEMBE 

mcri 1358 Rumi: 1355 
12 lucl ay Giin: 355 ı. Kanun ı 
Zilkade 10 Kasım: O 
Güneş '7.22 Akşam: 18.4.f 
Öğle 12.U Yatsı: 17.22 
İkindi 14.32 İmoil: 5.34 

- HAVA VAZİYETİ -
Yeşilktiy meteorolojl lstasyonmıdan. 

alınan malümaMt. «öre hava yurdun 
Karadeniz kıyılan, Kocaeli Trakya 
bölgeleri, Karadenbln şimal kısımla .. 
nnda çok bu1uUu ve mevzii yağışlı, 

diğer yerlerde bulutlu ve yer yer •
fık &' .. mlşllr. 

RüzıUlar dofo böll'esiyle ct>nup 
dolusu ve Karadcnl:ıin şark kısımJa .. 
nnda şarki, difer yerlerde cenubi fs .. 
Ukametten orta kuvvette esmiştir. 

Dün İs!ıınbolda hava harıt bulut
lu ve açık reçmi,, rüzgar cenuptan 
saniyede 3.4 metre hızla esmiş&lr. 
Saal 14 de hava lazyllıl 1018.9 mili
bardı. 

Sohunet en yüksek 10.9 ve en dü

şük 0.5 santigrat kaydedH.mlştlr. 

Dr. Hafız Cemal 
( Lokman Hekim) 

DAHlLıYf. MÜT AHASSISI 
Divanyolu 104 

Muayenehane ıaatleri: Pazar 
hariç her (Ün 2 • .> - 6, Salı, 

ı Cumartesi 12 • 25. fıkaraya 

Kureyşlilere eesaretsizlik atfe • 
diyorlar: 

- Mademki (Muhammed) in 
karşısında aciz izhar edecektiniz. 
Vaktile bizi niçin aldattınız da 
onunla düşman ettiniz. Ve şim· 
d.i bizi, niçin buraya kadar ge· 
tirdiniz ... Biz, türlü mahrumi • 
yetler arasında, burada sürükle
nemeyiz. Sizi burada bırakıp, 
çıkar gideriz. 

Diyorlardı. 

O gece gerek İslam müdafaa 
cephesi ve gerek Medine şehri, 
büyük bir meserret içindeydi. 
Cünkü (Ali) o gün gösterdiği 
kahramanlıkla, bütün (Muhad· 
med Ümmeti) ne emsa4siz bir · 
şeref \'ermiştL 

ı ırek düşmanlarının nazarında 

büsbütün yüks61ınişti. 

Ebu Süfyan, .-öylenen sözler 
kar.:;ısında o kadar bunaldı ki, 
artık her şeyi göze alarak, son 
bir hücum ile hendtği geçmiye 
karar verdi. Ve bu kararını da, 
ertesi gün tatbik etti... Fakat 
bu teşebbüs le, hiçbir netice ver-

• medi. Tek bir düşman askeri bi· 
le, hendekten geçerek müslü • 
man siperlerine giremedi. 

Resulü Ekrem Efendimiz, his· 
settikleri sevinç ve memnuni • 
yetten hiQbir yerde duramıyor
lardı. Ve her gezdikleri yerde: 

- (Ali) nin mübarezesi üm
metimin kıyamete kadar lşliye
cekleri işlerin hepsinden efdal -

O gece, düşman karargahında 
büyük bir harp meclisi akdedil· 
di. Hararetli bir müzakere cere· 
yan etti. Ve bu müzakere esnasın· 
da,hm Kureyş ve hem de Ya· 
hudi büyükleri tarafından Ebu 
Süfyan idaresizllkle ittiham e
dilerek kendisine ağır sözler 
söy~endi. 

Bilhassa Yahudilerin reisleri. 

Bunu~ ij.;<erlne, düşman ordu
sunu büsbütün büyük bir yeis 
istıla etti. Ayni zamanda ordu -
nun erzakı azd:mış.. Gecelerin 
tahamır.ülfersa soğuklarından mü 
teessir olan düşmanlar, şimdi de 
açLğın tesiri altına girmişlerdi. 

[Arkası var} 


