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Ablukanın tesirleri 
AlmanyaJalri •tolılar erimef• 6aılaJı; mütte

lilılerin ilci cepheli a6lalıa11 dohtı 1imdide11 l••İ · 
rini pateriyor; a6lalranın aaıl ta~yilra •tolalar 
6itince lıendini göaterecelıtir. 

Yazan: Abidin Daver 
Geçen Büyük Harpte oldu • 

tu K•'"' bu barpte de, deniz ha· 
kimiyeü en mühim rolü oyna • 
maktadır. Denize hôklm olan ln · 
giltere ile Fransa, Almanyayı 
abluka altına aldılar. Bu ablu
kanın iki cephesi vardır: • ı - ithalat cephesi: 

Bu cephe, Amanyaya harp ka· 
çağı eşya girmesine mani olma
i• çalışır. Zamanımızda, harp 
kaçağı olmıyan madde kıılma • 
mış gibidir. ise yarıyacak her 
feY ve ihtiyaç tatmin edecek 
her madde, harp kaçajp eşya 
liateı;ine ithal edilmiştir. Bbyle· 
ce Almanyanın hariçten, dGğru· 
dan doğruya, hemen hemen hiç 
bir şey ııeürmesine imkiın kal· 
mamıştır. Bitara( memleketler 
vasıtasile deniz aşın memleket
lerden sunu bunu ithal etmek de 
mümkün değildir. Çünkü İııgil· 
tere ile Fransa,, bitara!lann ken
di normal (.ıtiya<)larından Jlız· 
la, ithalat yapmalarına müsaa· 
de etmemektedirler. Bu ut.i • 
yette Almanya, yalnız kom u • 
Jannda yetişen ve ingiliL - Fran· 
au kontrolüne tabi olmıyan mad 
deleri ithal edebilir. Rom~nya
clan bir miktar petrol aldığr gl• 
bi. 

Fakat komşu memleketlerde 
yetişmiyen ve yahut yetiştiği 
Jıalde Almanyanın ihtiyacına ki· 
fayet etmiyen maddeler vardır 
ki, onları elde edebilmek için, 
her fedakarlığa katlanmaktadır. 

kadıır dört hııf ta için, yalnu tiç 
peynir vesikası verilmiştir. Bu 
vesikaların her biri 65 buçuk 
gramdan ibarettir. Haftalık pi· 
riııç tayini 350 grama düşmü~- ı 
tiir. 15 ikincikfınundan evvel ku· 
ru ebze tevziatı yapılamıyoeak· 
tır .• Bu tafsilitı veren muhabir, 
Alınanyada iaşe vaı.İ)- etinin, res
nu tebliğler hilaf.na, düzelmekten 
tılak olduğunu ilave ediyor. Al· 
ıııanların peynir ve yağ gibi mad
deleri iwe~, Danimarka ve Hol· 
landYdaıı tod;,rik edebildikleri 
düşünülürse, diğer bazı madde
ler yüzünden çektikleri ve çe· 
kecekled sıkıntının derel'Si an· 
la~ılır. 

Almanlar, bu kötü vaziyete 
çal'e olmıık üzere. harbin bida
yetinde bitaraf limanlara iltica 
etmiş olan, takriben 1 milyon 
tonluk 500 ~ııman ge11Jisine, Al
nınuyanı.a mnbta~ olduğu mad• 
deleri hiuııilen, memlekete dôn· 
meleri için knt'i emirlt>r vermis
J .. rdir. Bu ı:emilerdt•n bazıları, 
bııJunduklan lim2ular; terke • 
derek yola çıkını larsa da, ekse
risi ablukayı yaranııyarak yol· 
lorda yakalıınmıslardır. Bunlar· 
dan 20 Biriucikanuna ..dar, 
139123 tonluk 23 vaptır, mütte· 
filderin eline geçmemek için in
tihar etmişler; 88,218 tonluk 19 
vapur da İngilizlerle Fransızlar 
tarafından zaptcdilmi:tir. Al • 
man vapnrlanndan küçük bir 
kısnıının, kı" mcvsiıninde simal 
denizinin sisli, vağ•nurlu, kapalı 
ve rüyet şartları fena olmasın· 
dan bilistifade, miittcfiklerin ka· 

Almanyanm ablukayıa ka;rşı 
aldığı tedbirleri gözden ge(ire
lim: 

Almanya, bu fena günleri dü
ıllnerek harp stokları vllcııde 
ıetirmi ti. Fakat yenilenmiyen 
stoklar hakkında şu atalar sözü 
tam bir cevaptır: •Bu sıcağa kar 
ıın dayanır?. Darp zamanının 
istiblikine stok mu dayanır? 

1 

rakol gemilerine .-örünmeden 
Alman limanlarına girebildikle
rini kahul etmek lazımdır. Fa • 
!,at bu gemilerin sayısı pek yük
sek olınadığı da muhakkaktır. 

Almanya. Avusturyayı, Çekos· 
lovakyayı, Lehistaııı, kaynakla· 
rınm son haddine kadar isüs • 
mar etmektedır Fakat bu ıncm· 
leketlerin kendileri de birçok 
maddeler istihlak ediyorlar ki, 
onları da tedarik etmek lazım • 
ılır. 

Ahnanya, şimalden, sarktım, 
fimali garbideo, cenubu şarki • 
(len, cenuptan abluka edilme • 
miştir. Buralardaki bitaraf mem· 
lcı,etlcrden bir hayli madde te
darik edebilir. Fakat, yukarıda 
ıöylediğimiz gibi, onun istediği 
bir.çok madtlcler buralarda biç 
yoktur. Krom ve kauçuk gibi. 
Bazı maddeleri de ihtiyarına ki· 
fayet edecek kadar temin ede· 
miyor: Petrol gibi, Filhakika Al
manyanıo, harpte pek azım bir 
miktara varan petrol ihtiyacını, 
ne kendi tabii ve suo'i k~ynak· 
lanndan, ne Lehi•tan kuyula· 
rından, ne de Sovyet Rusya ile 
Romanyadan aldı~ı petrollerle 
temin edemiyor. Halbuki zanıa
ııımız harbinde petrol ve benzin 
en bayati bir maddedir. Geçen 
harpte, Kleman..o. •Bir damla 
b<-nzin bir damla kana bedel • 
dir• demişti. Lord Künon da, 
•Petrol dalgaları üzerinde zafe
re ulaştık. sözile zaferi petrol 
sayesinde ka:sıındıklarını nnlat· 
mak istemişti. 

Almanya, Bnltık denizinden, 
Karadenizden ve k radan ablu· 
ita edilmeıniş olnınsına rağmen, 
ithalat darhğından mu:ıtariptir. 
Bir Ziirih gazetesinin Berfin mu· 
hahiri Alnıanyanın elin.deki bam 
madde stoklarının 3 illi 6 ay ki
fayet edeceğini yazıyor .• un ya. 
pılabilecck hububat ihtiyaca ka
fi miktarda depo edilmi.ş<e de, 
yağlar için vaziyet böyle değil
dir. ia~e ınakıımları, 1940 sene • 
sinde halka verilen yağ tayınını 
v.altınağa bazırlanı~orlar. 18 Bi-
rindkiınundan 14 lki.od 

Mesela Bremen AlmRny_aya gel· 
miye mnvaifak olduysa da Co· 
lombus yakalandı. 500 kadar ge· 
miden henüz bitaraf limanlar • 
da bulunanların da Alman li • 
manlarına dönmiye çalışırken a· 
zim zayiat verecekleri şüphesiz
dir. Almanyanın, ticaret filosu
nun mühim bir kısmını batma
ğa veya müttefiklerin eline geç· 
miye sevk edecek olan böyle bir 
karar ittihaz etmek mecburiye· 
tinde kalması ablukanın müessir 
olduğuna bliyük bir delildir. 
Şimdiye kadar İngilizlerle 

Fransızların Almauy aya gönderi· 
len maddeleıden takriben 600,000 
tonunu müsadere etmiş olmala· 
rı da, ablukanın tesirini ishal e· 
der. 

2 - ihracat cephesi: 
Ablukanın ikinci cephesi, bi· 

taral vapurlarla yapılacak Al • 
man ihracatını durdurmak hede
fini takip ediyor. Bu cephede. 
faaliyet henüz yeni başlamıştır 

(Arka•ı 3 lln«li .. ,r.cıaı 

ABİDİN DA VER 

ı ,~- ·- ~.-!"!!'!!!- ,;!!" 
~Dünyanın en 
I~ büyük şaheseri 

~[~©zgün j 
Yazan: Emile Zola 

Bu büyiik eseri pek yakında 
iKDAJ\1 sütunlarında okuya· 
caksınız. 

[eozgu~ ~ 
Dünün olduğu kadar bugünün ) 
de ahcseridir. 

Selami İzzet 

1
, 

1 Bu büyük eseri nefis bir u • 
) llıpla dilimize çevirdi, 

FiN - SOVYET HARBi 
Fin tebliği Sovyetlerin büyük 
zayiata uğradıklarını bildiriyor I 
Finler muvaffak oluyorlar 

Helsinki, :ı:;; (A-.o\.) - ıtoyter 
ı Ajansı bildiriyor: 

Finlandiya ıesml tebliğinde Vin
landiya • Sovyet mıılıasamatı -
nm ilk üç haftalık ı.afahntı !)Öyle 
izah edilmektedir: 

Harp, Sovyetlcr İ«İn, büyıik 
zayiata mal olmaktadır. Bütün 
mevcutlarile, böliikl~r, imha e
dilmiş, takriben 200 tank tahrip 
veya iğtinam olunmıı: düzine
lerle dü man tanar .. ,i ılü,ürül· 
müş ve yüzlerce mitral:oz alııı
mış,lır. Sovyet zayiatına na?a • 
run biz.im 1:ayi.atuı1u pek ci.iz. i-

Milli Şefin yeni 
memleket seyahati 
Reisicumhur dün akşam 
Kagserige hareket ettiler 

Ankara : 25 ( A. A. ) ~ Reisicumhur İsmet 
( İnönü hu akşam saat 10.30 da hususi trenle Kay

/ seriy& müteveccihen hareket buyurmuşlardır . 
Reisicumhur, Ankara garında Başvekıl, B. M. 

1
1 

Meclisi Reisi, Genel Kurmay Başkanı, Vekiller, 

\ Mebuslar ve sıvil ve askeri erkan tarafından 
\ teşyi edilmişlerdir. 

dir. V k il h Ayni tebliğe naıar n, Su•~ et • t • 
kıtaatı bilha.sa i\tıtıın~rbı•im e 1 e .. eye 1 
battı mıntaka ında Kardi hen a

• • 
eısı-

nında ağır zayiat vermi~İt'r ve ---------------..:...-----------_, 
kazandıklan her ım•tro nıurnh· h • • 
te~d:;ha~ı çok pahalı_ a ii lcmi•- c m urun r 1yaset1 

Tebliğde ba..a barekiıtı hakkın 
da deniliyor ki: •havalarda pilot-

larnnızın, Kareli berzalıındaki ce· it d t ı d 
~ı:::!e~~e:..:i~~!!· z:~~:a~e~;ir~ a ı n a o p a n 1 
mi$tir t:arım n arm>'lk iiıe
re Sovyetlerm yaptıkları mu • 
kcrrer teşebbiisl •r, her tarı>!ta 
akim bıraktınlmışt r. Duşman 

tazyiki, Ladoga gOJit ~n:ıaUudc 
(Ok kuvvetli olınuştnr. Shil hal
kın bombardtmaua tutulması, 
milletin taarruza mukavemet hu· 
&usunda azmini arttırmııtır. Mil
let, ayni sarsılmaz hararetle rar
pışmıya devam ediyor• 

Moskova, 25 ( A.A.) - Lenin
grad askeri mmtakası erkiınıbar
biyesi tebliği: 

Fin ertıııan topou lıanellırbıe mU1111p lılr lıac nefer 

22 kiınunuevvelde, Kareli ber· 
nhında keşif kolları arasında 
cereyan eden ciddi miisadeıne • 

(Arkan 3 llnoli ıoayfa4a) 

Büyük bir deniz faciası 
ııV .... ""'" ... .. • ._ .. • ....... . 44 .. 

. . •• 

Kızılırma şi e i 
Karader1izde battı 

/ .. t ' • 

M. Turhan Tan 
vefat etti 

Tanınmış tarihçi mu
harrir bugün mera. 
simle defnedilecek 
Türk ma t.baatının tanmmı,ş erki

nwdan deierli muharrir )1, Turhan 
Tan'uı dün saat ikiye dotru aramız
dan ebediyen a) nldıi:ını tte~"iürl~ ha
ber aldık. 

İki aydan bul haı.;ta olan ustaı ta.
rlb~I. muha.rrirln at'amn:dan ·~ rıhşı 
Türk. matbuatı ve memlekf't lrtanı 1-
ebl ('Ok acı \ot. büyük bir zly11.dır. 

188S ylluıda doiduiuııa ıurr 5:: ya
şında bulunan VJıtadın 1 IW'l:i Sa
m1b. Fethidir. Sıvasın f'Ski bir oıllt
ıhıe meosuptur. 1805 de ı\~ yer
l~en S'"Jman ismlndr blr Türkmen 
be3•lıtln n llnıleıı_dlr. Alleı.,l içinde 

(Arka•• S ilncü sayfada) 

Geminin enkazı kayalıklarda bu
lundu, mürettebattan haber yok 

hrulde Çamalhndaıı la• riiklrerek 1 
Hopaya. cfUntkte olan KD'7&deltre alt • 
4500 tonluk Kmlırmak ~llebl Sinop 
ile San1sun ar~ında kayalara ('arpa

rak )1ıarealanmqhr. Vapur Karadtnl:ı
dekl btiyilk fırlınayı Sinop limanına 
SJtmarak ı clrmlş ve fırtına haflfle· 

y~ce derhal yoltma devam lı;in ha
rekel clmlı<llr. Gemi b r limana ut· 
nyırıılı lolndelıl yüklerden bir ..... 
mmı ('ıka.~tır. Vaptırun battıtı yer, 
Sinop elvarmd.a. Feryat bo• audor. 

Geminin lııılıtı lıal<kıncJa hiç bir 
(ArkUI S llncÜ IUfaıla) 

Dün de birçok tica
ret vapurları hath 

• 
nışan 

Meşhur İngiliz 
büyük 

tahtelbahirine 
verildi 

L<.nc'lra., 25 (A •• \...) - Rt>Snıtn bil
dlrlllyor: 17 kıinunnevvf'lden 23 ki
nunuev\.·el4" kadar bir harta zarfında 
ee-man 18 bln t-0nluk 18 \'aput' bat
nu,..tır. 

} İnl'lliz 'Vapnru vardır. 
( Tonll•lo a yekfuıa OH e ballf .. 

lan •i•dakl vapurlar 18 lılı:nuıaev• 
veldo balmu.'>& da isimler a.nealı bir· 
lr.ıı~ .-~n sonn veri 

Millet Meclisi dün muamele 
vergisini müzakere etti 

Aııkaıa, 25 (A.A.) - İcra V•ltll· 
lerl heyell bu~i.n aat 11.30 da Baş· 
vekat•t dalreı.inde Reı.lcumhur İs
me\ foonü"nön rlyasetlndr toplanarak 
möukt'rtde bulunmn tnr. 

Ankara. 25 (A.ı\.) - Büyük , tll• 
Jrt :MecJl1tl buıcim Dr. Mazhar GOr· 
mt>n'hı ba.P&nhtında• toplanarak mu 
aı .. ıe verırisl llaınınwıan llılud DWI· 

[Arkası 3 Uncu sa:v!ada) 

Mu ekirle
rin ilk itırazı 
İthalat şirketine Vekaletin mü. 
dür tayin etmesini istemiyorlar 
Deri ve demir til«arlan ılun Ti· 

earet odac.ımcla ve mUJI anayl btrıı ... 
tinde birer toplantı yaparak kara· 
caJılan llmllel şirketler bakkmda rö· 
rö~lişlerdlr. Tiranı odııı ıoda demir
cilerin yaptıtı toplantıya lhraeatı 

teşkilatla.ndırma müııJurü Serve& Ber-

kin reiıılllı etıııl11ir. Yalnu tiıocarl.arta 
lbnltet lrkrller kin Ticaret veka· 
Jeti tarafından lıUlrta.nan nlu.mna• 
meye tUraz ettllr.lerl rorütmü tur. Ve· 
ktl burada lkrn her .,e 1 memnnnt .. 
7eUe kabul eden jtbalitcılann bn e· 

(Arka.'1 S. lin<li sayfada) 

Garp ceph sinde 
oel Bayramı 

/ngiltere Kralının Mesajı 

Alman - Fransız hududunda 
hiç bir hareket olmamıştır 

P&Ji>;, %5 (A.A.) - Uava.s aJıuw 
ulıeri vaıl1eı halıkıı:ıda diyor ki: 

Noel ıı:ece•I bütiln cepheci• lam bir 
lliikilncl ~d• c«aatııth· Dnrt1e 
loll&rınm dolumalan bU~ pe-k ea-
der ka7dolanmu tar. • 

Bütün mıolaka:rı kaplı7an kaim it 
tabak- :rüslmdea hava faali1eU tıdt 
aıahılat olmQflur. 

Alman lalıllılat DUDtakalarmda 
:reni hlo bir bare1!•t lıayıledllm•mlıı· 
tir. 

:\.lo .. ııenın dotn bVJre,;lnde dılş· 

mau devrlyeltrl pü.ik.Urtulmü"'ıur. 
Londra, 2S (A.A, - .Rr-ut.er bU-

4ltrl un İnrllt n kralı ltmcı orJ, 
millete hlıaıı.,n rıdyod• ovlecligl l>lr 
hllabede demi Ur ııı: 

- "oel bayramı. blittuı sulh ba.J
raınıuuun en büyutödUr. Ilur mll
lcUerde lh ıuıkı derindir. CWıkl, 

ancak onlh '"kıcJır ki, bir memlclı:e• 
lla emıılyollnl temlu ecJer. Ancak ha
lıllıi nJb lnti&llluın kalbinde oluı 



SAYFA - ! 

BOYOK TARİHİ ROMAN 

G os A 
Vfl n: M. Sami Karayel 

Şeyhulisl" .... _n .. 'ullah ayanama

le mukabele etti dı. K mat· cür 
Kızlar ağası, irade; pa~lllyi ye. 

r:.ne getirmek lçlıı hemen enderunu 
humaymı dalres!ne ~idi. Ve. fennım
ları yazdırdı.. ~a.clişıaha imzalaUı. 1:'0-
la çil<anb. 

Görü..tliyor ki, k.adıalar saltanab 
her ~eye h~ Canbulal ırlbl ii.sl 
b ir adamı İstan.bula kadar getirtip 
al eti jrd!tten sonra Bom.a be7lerbe
yl 3apmış.t.a 

Sonra, Nasuh paşa. Zülfikar paşo,. 

F.t.melrçJ a:ade Abmeı paşa gibi .a
damlar, ellerinde kuvvet olduğu hal
de serdann -emirlerine tabi olm.ıye.

rak ve devJeı. kuvvcU .. rlni ortada ve 
7alı;ıız bın.ltıp oldukları yerde seyir
ci kaldıklan halde a.ffolunmuşlardı. 

Şl:ndl a.. Ekmekçi zade İ5tanbala 
pğınlıyor, doksan yaşında bulunan 
ihtiyar Koca l\luraı. yorrun arDD. j .. 
ran hudodwıa aürülü.yorıılu. 

Kuyucu Murat. paşa, ırr:no padişa

hın fermanlarını almıştı. Zavalh a
dam çlleıkn çıkmışll. 

Fakat, ne yapabiltrdl? Padt,ah em
reylf:rordu. Ona karşı koymak ola· 
mazdı. ~ca ı;ok sinirlenmişti. Pa

:ıha. cevap vermeden evvel tecrü· 
beli k.ftlı7asm1 çadınno. çaiırdı. Ve. 
fermanları söstcrerek sordu: 

- KillYa. ıı.lce olacak hallmb der
slll?-- ...... _ 
- Bak. padişahın tennanlanna! ... 

· - İradeleri nedir p-.am? 
Ekmekpl zadeyi .islanbula isli-

Yerine kim Bu.meli Be7lerbe7l 
olacsk? 

~ Zaten, ba adamı lr:amandanJıt e• 
fl(' ,• ı ıtl\ 11aşam? .. 

\ tesele orada defli; herlll ir.a11 
' nı ·h. ~ rına 'J'Ollam&mak lçıba onla· 
~ ahyorl:u .. 

- Keske hepsini alsalar da. biz de 
lermanlardan. eotrlkalardan kur1W
sak-

- ... ~·-·· 
- Hem. Anadola:ra blrakıp nuıl 

İran hududuna l'ldebllldz? ı 
- Eve& paşa.m; ç~nkü. qkl7&J'I da· 

ha 7enl teakD 071"dlk.. 
- Blıı. iran huıluoluna kunelle1'1-

m.b:l alıp ·•kl....U: •·· 1 vl• 7...._ 
a7aklaımıas mı? 

- Wnhl.Jtbk ....-.L 
- Neden padlşalumııı bu işleri an· 

lamazlarf .. 

- 011 aek.bı en clokus :rqma l'lrdl· 
ler •• 

- Biv ,.,-.Q ~- dea- 1 
aı~~.~·- 1 

- Allah, cncanıamızı hayft7Jesln! 
- Amin paşam~ I 
- Fakat.; arllk tahammülüm bl-

ma•IL Pa4iş1hm bD. ermanlanııa atı• 
cevap vcrcMl'tm •• 

- Aman paşam; nenize lizım.?. Slıı 

mJ kaldınız devleti düzeltecek?. 
- Ala, hlıo bÖJ"Je Biz mü olur?. AJ ... 

lahlaa koı1mmllli !'O m11dur't 
- Pa-. bu devlele kim sadakat

le h1zmet eylemiş ise kellesini ı•cr .. 
m!.-). çoluk çocuğu sürünmiiştür .• 

- Ne olursa. olsun.!. Benim kel
lcmdm ımra Çtkaramınlar.. On pa ... 
ram yok.. Çoluk çoeulum da ne olur
sa oıtınm!.. 

- Allah vftcuılmnıza ifiyel versin 
_...ı.. 

- Yazaealım, lwn de ac.ı 11',._ 
'iım.. dedi, 

Ve. haldkaA;es llermanLı.ra ...,....., 
verdi. l'qa. pullıjaha huliısal.aa fil'· 
le r.aı.tYordu.. 

«... Alımeı ııaşanm Rumeli ordusu
nun başmda ltnmell beJ'lerbe7I sda
t.iyle bulunması De bulunmamasının 

ehemmiyet J"Oktur. Aftı 1'ÖDderl70-
rum: 13.kln, Aımdola tamamen te
tıeınizlenmedtü '""""I irana. cltmek 
mnhalan.lıdır. Çünkü. her biri birer 
tarafa smmı.ş oaln eŞtlya ~ya 
ukcrd.en .bili l'öriincc, meydana çı

karlar. Yenide.n çele teşkil ederler. 
Bunların detl ve tenkllindeki vüı:e· 

ranın acizleri ise m:ı.IU..m ve mile.er· 
rebl ııahoi.nelerdlr. Gene ferman ııa

cliııahıınmdır.a 

Sullao Ahmel, ıı:oca 'Alm:al paşa
nın mukabelesine ehemmiyet ver
medi. Hıılta , daha Um glde"'lı: Diva
nı hümayunda şunları söyledi: 

- Murat kulumuz, tem:ırilz mü el
mek lsll7or?. 

Şeyhulislim San'allah llfmdl da-
1anamadı, Kemali cü.retle ı:gukabele 

etti: 
- Pa.dlşahım, Muf'at kuluaus sa

dık bender.\ndanclır .. Vücmto hüma~ 
yunlarınıza karşı canıw siper etmek
ten ~ektnmez .. 

- Temarüı değildir de nedir? Ni
çin İran hududurıa rıtmek tçln on
dan bundan bahsetli70r?. . 

- Padişahım, ~ker İran hududu
na hareket ederse A.nadoluda aükfan 
kalır mı? 

- Neden kalmasın!. 
- Eşklya tarnftarlan sınmış bula .. 

.D11yorla:r pa4:sahnn!., 

. - Sayel şabanemde asa7lş herde· 
ıvamdll' •• 

- Bir an en-el hududa hareteı et
melidir .• dedi. 

Koca 1'-lurat paşa., Erzaruma dof· 
ru hareke! etmekten pJıseıı ~eklnml-
7ordu. Bu itte 7alnıı. Anadolu mese· 
lesi defi!. oran cldeeek 41 de var
dı. 

Rumell aslte1'1 11'1anaoalüardL Bü
tün bir Anadolu bi'J'anını datdan da· 
ia. teb.lrden ~lre l:oııara.k lemlale-
7en bu asker çok J'orsundu. 

Mmal paşa. istanbııla meram aa
Jatamaymca 7oluna düzülmeye lıarar 
verıll. Fakat, bu sefer de asker ayak
landı. llatırıyorlardı: 

- Bu ne haldir!_ BUllca seferden 
sonra, usd oJap ela in.n haduUarına 
kadar un.nabiUrb! 

Dalıa fasla 8izler e wyleınfJ'e lıq

laclılar-

- Palllş.all cahil Ye hOllJl'.Ü miifstt
lerln sözlerJ71e hareket eyliyor. Or· 
talıim ahvallnden h&lıenlar detlldlr. 

Askerlerlıı hn hareketi bir nevi 
Jsyandı. Ha.lü, ucu padişaha kadar da
ıranı;rordu. Askeri tahrik eden mu
hakkak 'Koca Murat ııaşa ldL Şimdi 
o da, el altmdan tahrik ettiği askerJe 
istanbnla cevap vermek isti.yordu. 

Ordu tadılan. askerin ünıuru iıııl· 
batına memur oldukları için Serda ... 
nn otaiına clderek: 

- Paşam. bo ne haldlrf ur tir 
ebnez. oldu .. dedUcr. 

Ku711cn, cevap ven1J: 

- i:zer1erlne varmak daha fena .. 
dır. NeUcesl vablm olur. 

- Padişaha dil u.u.tı.r oldnlar!. 

- ...... u. 

- Ne ;r'1pmak &'erektir? 

- .Padişahmıu:a.. askerin avdet et-
mek lsted~~ini blldlı'Dlek muvafıktır. 

Dl:re rey verdi. 

Ordıı l<Ml&ları. derhal ııad.ba, a
damlaT ~b--ardıJar .• l\lc.seleyJ bUdtnll· 

,le.._ Bu haber İslaDbııla erişince ta
ıaş haf &'ÖSterd~ 

Askerin padişah alCJ'hine söz sö1-
leyip isyan ettıtlnl duyan Şehzade 

Must.afanm anası kurbanlar adak e7 ... 
Jedl. Cünltil: Sultan Ahmet hal" o
lunursa. oflll lllmlafa padişah ola
cakb. 
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YAZAN·: SEl;.AM iZZET 
Diye inliyor, fakat ya.v.aş ya

vaş sesi kısılıyor, Pertev -0nu ö
püyordu .•. Öpüyor ve gidiy-Ordu. 

Selma, Pertevin arkasından 
kollarını uzat:yor, sesleniyordu; 

- Gitme Pertev! .•• 
Pertev geri dönüyor, yaklaşı

yordu. Selma Pertevin boynuna 
şarılıyordu: 

- Öı> beni Pertev!.. 
Ne acı bir hayaldi bu! 
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Nesrin perdeleri açtı: 
- İşte sabah oldu küçük ha

mt!l.? •.• 
tiP.lına ~rindi doğruldu. Nes

rinin elinde bir bardak soğuk 
sl'"i vardı. Selma: 

- Ne -0 dadı, Benim süt ıçıne
diğimi unuttun mu?. 

fakat bugün Mayısın biri, Bugün 
herkes süt içer. 

Selma b:r bardak ~oğuk sütü ı 
içti ve sordu: 

- Ben buraya geleli kaç gün 
ohiu dıı<ı.ı? 

-Bugün on. 
Se1ma ba.şmı saU.adı: 
- On gün ha! .. 
lşin farkında olımyan Nesrin 

.Sdnıanm n•::>şelıendiğini sandı, 
sevindi. 

Selma hayretler içindeydi, 
zama!hn çabuk veya geç geçme
sine değil, geçmesine ş~t • 
yordu. Zaman geçiyordu ve bu 
geçiş önlenemiyordu. 

On gün! ... 
Kalktı., somu; 

Nakil vasıta
ları için yeni 
gollar ayrıldı 
izdihamı hafifletmek için 

alınan yeni tedbirler 
)!ayazı! meydamnda Gldni:a cfbl 

Be,.-oğU ve İstanbuJ a~da otııamo
bil ve oıobü.sler içia yeni yellar tes
pit lmımu.ştu2. hta.:.ı butta Beyağl a 
arasındaki cad•elerde vesaiti nakliye 

iı:dllıamını hafiflet.met için a,.vrıJan 

bu yeni 7ollarm başlıcaları şunlar

dır: 

Belediye Tatslmaen İstanbula ge
lecek olan vesaiti nakliye, yalnıı: Fın· 
dıklıdaki «İnönü• caddesintlm ine
ceklcrdir. Bu münasebetle yolun mü
tebatı:I kısmına da parke döşeım:ıcsiııe 
baflanmıştır. 

Dolanış taksiler J.., T k •im - Emi
nönü muvasalasını ve Ayas paşa -
iDolmabahçe - Galata arasında 1embı 
edtceklerdlT. 

Beyo.tınnun diler ttmtlerf ~in o· 
ıtomobiJJer se yalnız Aı:apka.pı • Ş~· 
haneden g-idecckler ve avdetle Bo· 
ğ'a2kesen .. Tophane yolundan geçe. 
ceklcrdJr. 

~~-~oın-~~~ 

ELEllJYa 

fırıncılar dükkao 
açacaklar 

Bel"!d i.ye İstanbol fırmeılarmı 
lkend.i smıtıerinGc birer ekınek (t.alv, 

Gükkinı açma7a meciJur tutmayı b
ra.rlaşh.rmışhr. Her furwıc:M., m &ua 
2am:an&ia kendi mıotakasmda H.b.e
mehal bir dilkkiıı aoacaklır. 

Belediye depolarında 
kömür pahalı değil 

l>ün b;r sa- beled1,cnbı açtıls 

~cuz kömür depoJannda, diğer depo
lat"dan fnla rı,..ııa satıt 'aıııldıimı 
7um1ş:trr. 

Bu bunırıta heledlye ak&nmd"n -!)6.. 

t'l dün bir m1111arrlrlmbe .,. -
ırenn!-ı\lr: 

- Bu haber yanlışlıı'. C-ılnlıi; bl- j 
•im açlı,fımıı depo•larla difer -... l 
1arm tmmliT fi;r~lbın -...ıa 1e1ı1m1-
.., "" kadu irii7ilk bir 1..-k &lilaru· 
... "Si!ılermelı: -. .... ...ısoıı -
'.J'hn: Biz 'nle!leJi. RaUhı.. 1 tOll ~öml· 
!kok kömtiriınü 22.5 liran ~ 
Ayn_ı -yC1'4ekf ilih'T' tle.,ul_41 ise -n:s 
llnn """"'""'""· ll'l7aı. - _.,.., 
detf~llttnden küoiik fım.larla ba 1111· 
ali difer semtlere de h!fnıll edebill-

l'iz. Fakat, biz kömürü Kalı~ 
bnradıln baltriye vırııu.,,,.ı.. 1'Jnlerl
yan11:. Bu nriiıutıseıDetle anraa fiJ'ilt 
dıter d'Jlolan nlspe""' riksek "blıt-
7or. Maamafih yarından ltlbanmı 
bahrlye -nııunı ,...rın., mamıilal'hı 

Kadıköyüne nakllJ'al y.,,_i;u:. ıı.. 

surelle tle KadtkiiJ' clepoJltU7da imi 
bqına 70 kanış bir 11culuk daha o
lacaktır.• 

Eminönündeki mescit 
yıkı 1acak 

Emlnöuil mcydanına .. ı.ı "Jneseltlerln 
lstlml:ikiyle yıkılması için icap eden 
karar dün Belediyece mahkemeden 
ahnmıştır. l\lescidin ,.ıkı1masuıa bu- l 
cünden itibaren başlanacaktır. Bu 
mescidin civarındaki ekser dükkiinla.· 
rın istimlfı.k muamelesi de biUiğinden 
bu ada da süratle kaldırılmış olacak
tır. 

----<>-
MAARiF 

Tk-~ekteplerde teftiş 

fKTlAM 

''Haseki,, nin 400 üncü 
Yılı ün k lota .......... 

Müessese 
tedavi etti 

1938 de 9741 
ve 1609 

hasta 
doğum 

yatırıp 

yaph. 

oııa Haseki h•slalıaneslnde J'•pılan toplaııtıdan bir cöilnüş 

Şehrlm121ıı en 1!Skl ve eo y9alı 1 
sıhbaı mil~eselerinden biri olan Ha
sekı hastahanesinin 400 üncü yıldö· 
:nümü dün sabah mt'Zk:ıir müessesede 
ya11ılan bir toplanll ile ı...•.ıt o111ıDnlıt
tur. 

Vali ve &led!Y'O i'clııl Lütfi .Kırdar 
De Üntverslle Telı:ıörü Cemil Bll:ıelhı 
..,. sıluıut "'üdllrii "11 ll!ua başla ol
mak üzere möteadait · ktm'JarıJ';lJ2-
la profesörlaiıı tşıtrak ettikler! bu 
merastme sa.a.t 11 de Ş .. hl'r ba!ıdoft
naıı çaldıfı .lslildil m&l"jl ile başlan
mtŞtır. 

Evveli hMta!ıaDe •erlablbl • nml 
kürsüye l'elett~ bir lıll:ıbo ııöy. 
!emiş. bunu cLiılfl Kırd>.nn -
ilenin bngüne !>adar yaJ>tılı blıınet
lerden ıdla:vtşle b.ihsedeıa 

takip etmiştir. 
Bnnd~ıa sona Wlr.sü,-e l'elen Ba· 

-· ha5tahanesl ası&biy-e 1Jenisl 'fefl 
iloldor Şükrü lliaıııı 'll'lnor teltlt ve 
rakamlara istinat <den \IZDlı bir -nn
loılı sö;vlenıfş ve ezcümle demiştir iri: 

- 401 RDedonbeıi yurtla ilar-

Ticaret Vekili kmire 
gidecek 

Tkıüet ....ı.111 -1 !I' : flw 
amımanı i!Ooşmda ıre ~ ve 
dabi!i ve lıariei .ticaret \1Ulyefl lize. 

rinde titocarlarla -as ederek tet

klklerde buhm-tır. Vekilin' bıı -.ı. 

klklerlne bilh"""" ihracat lücarlan 

"8k alaka ~öslennekledirler. 

madm.. dlnle~ed.en hizmet ve yar
dım tçln uğraşan Basekl hastaha.nesl 
elbette ki takdir ve tebcile liiylkUr. 
Ve aura.da tedavi olunan vatandaş· 
larm sayuı her yıl gttUkç:e arbmtftır. 
'!Eı.cümle J.932 yıluula •6910» hasla, 

19J8 de .9741 hasta yalml.uak tedavi 

olmıdağıı ırlbl gone 1932 senesinde 33 
.bin ııeıı ta, 1938 de 87 in 13 kişi 

va.k:ta. leilavi nlunmwı:tu.r. 

Bas ki hastahanesi doğum aervlsl 
mc;pı:ıekete 100 binlerce :nüfUs kuan
dımııştır. M~seıa 1932 yılnıda c!ü•. 
ım de de .1609• dutum olmuııt1ll' 

ki hundan, hastahanemizde günde 4-5 
~ vakası kaydolundııl'unu ko
laylıkla ımlıJ'abllirl&. 

Şiikrii-... alkıŞbrla karşıla

bu mıllaınu mlllealı:!p ~rofesilr 

~ııfik Remzi, 1ltıhmı im.an de bire 
blla e 11nııı-..,,ı.r.ıır. 

o muş usulü mğel' nok
.tıilar da te~mil ediliyor 

cl>e........ -U.le t..11.sUer mllş
ter-i .al a.snrm :Yoltat'ı l·~•l edtce· 
fi h• kındaki baaı ne~riyal bdelllye
ce yersk garti.lıaektOO!r. 

Ba Jıusııstaki Uk teeröbW.., müspel 

ilce alıcmı~-tır. Yalım ba>:ı şoför

lerin cüriı!Ul ile mtişterl ~aları 
kat'iye· e önlenecektir. 

SORUYORUZ! 

Bo JDUııi&Qde; Em "'llü • Aksaray 
ve Eminönü - Ft.lilı l'lbl yeni lıatl:ır 

ı ' da bir harlan kııdıtr 1-11 olaııa
cakbr. 

Emniyet Sandığında 
veriş muamelesi 

F.mniyct Sandığına Tehln 
verip para alanlurın mueme- ı 

lesi kolaylıkla y>ıpılınal,taiır, 1 
fakat para verip relıinitıi. 1 aı- , J 

mak isti~>enlerin mı:,-me esi ( 
Jıayll 11zwı sürer. Meseli hir 
rehinini geri alnıak içi•l f·Jn· 
niyet sandığına iki buçukta gi
ren biri, rehinini ancak dörtte 
alab<lir. n~r "" ~!ur>. rı .. 
erbabı mesalihi hir, bir bu~uk 
saat bekletmek. ınuamelenın 
selameti uamma da otsa, doğ· 

il :Nl:Z ----
İki gemi denizden 

çıkarılacak 
l.i.kadarlar llmaınn ıçhıde ve dı

flnd'.\ M!-nelerce ~el batmış olan va.
ptırJan d<"llİZdt"lll erk&!'Jriaya karar 
verm~l('rdlı. .Eu ,e'emllarln bilhassa 
şinuli çok kıymeUencu madeni kı

sımların n istitade. edlıcccktir. 
• İlk olar.ak Ahırkapıdaki l\.larlloan
ya \>"e Haydarpaşadaki lff.arkarina. va· 
purlarınm 1~1ert "t'Jkanlaeaktır. Bnn· 
J:ınn çıkarılması işi müteahhitlere 
-verilecekth:·. 

-0---

Dün yap.lan ihracat 
İs tan bul Maull müdiirlöiö ll1ı: ted

risat müfettişleri mınlak.alanndakl 

tekmil meklepled teftiş edorelt ra
J>Vrlanru vermişlerdir. Bu raPorlar
dan anlaşıldığına göre, bu Yıl ilk 
ınekleplctde ledrla vaıtb'ell iyi cö
rlilnrilşW... 

ru değildir. Sandığın bu mu
alllilleyi Jnsaltınası müınkü:n 
değil midir? Diye 

ı Soruyoruz 1 l(j 
......_._ ~--~~ j 

Dün Fransaya mühJnı mikdarda 
deri. Butra.riatana ve l\Iacarlstana• ba· 
bk, Norve~ afyon ve Mısın.• elma 
ıönderilmişllr. 

-Yok. 
- Halam artık mektup yaz-

onııyor. 

- Dün llZUil bir mektup al
mıştın ya. 

Selma cevap vermedi. Bu mek
tupta Peri:'evden bahis yoktu ki, 
binaenaleyh mektup sayılmaz • 
dı. 

Selma teyııesine açılmak, on· 
dan akıl danrşmak istiyordu ... 
Fakat lı:ir 1iirlü cesaret edemi· 
yordu. 

Nesrin Selmaya baktı baktı 
da: 

- İstanbul seni zaiflatmış, sa
rartmış dedi, sen buralardan ay· 
nlma. Şehir içi sana yaramıyor. 

- Dadı gezmiye çıkalım mı?. 
- Çıkalım ya. 
Çıkt:lar. Ortalık yeşerrniye baş-1 

lamış, agaçlar tomurcuklanmış- J 
tı. Şurada burada kır çiçekleri 
ortalığı süslüyordu. 

Selma tar"ıalardan birine dal· 
dı . .Kipling'in şahesmni, Congli
nin kita.bmı hatırladı. Bu eser 
hür, serbeııt hayatın destan:d1r. 

·· .. ü.Jı: Mow · ilkba· 

hann peşinde koşar. o koş'.ukça 
güzel kokular değişir, hayvanlar 
dlle gelir. .. Fakat Mowgli'nin 
ka1binde bir acı vardır. Tabiatin 
güzellikleı:inden ilk defa zevk 
almaz. 

Selma da bu güzel. bu hariku
lade güzel Mayrs ı:ıününde zevk 
duymuyor, neşelenemiyordu. 

IlayaJi kırılmıştı, kaibi öl 
müştü: cAr'..rk sevmiyece~· 
demişti. Halbuki onun yanağ,n· 
dan biri önmüştü... Kendisini 
öptürmek istemem işti. Amma, 
muvaffak olamamıstı. 

Bu istemed !ği öoü~ün tesirinw 
den arlık kendini kurtaramıyor
du ... Pertevin kendini öptüğii -
nü hat,rladıkça isyan ediyor, son. 
ra derin bir yorgunluğa düşü -
yordu ... İsyanı neye yarardı? 
Hiç! .. . 

13una ş:ı.şıyor ... Korkuyordu. 
Bir zamanlar Pertevi gizli giz· 

li severken ıztırap çekmiş oldu
ğunu anlıyordu, fakat o ızt:ra • 
hın yanında bugün dı.ı.vdu{(u a
cı, bugün kapıld ığı yeis hiçti. 

O zaman b;r .deal peşinde idi 

Bu gün o ideali harap etmişler, 
yok el:mişlerdi. 

Bir zamanlar Yeşil köydeki balı 
çede gül toplıyan, söğüt yaprağı 
koparan kaygusuz, mes'ut genç 
kızdan artık hiçbir eser kalma
mıştı. Selma artık ~kın ebedi
liğin., inanmıyordu .... 
İnsan aşkın ebediliğine inan

mazsa hayatta ne gözler? Ne 
bekJ:ler? Ne ümit edtt? 

Ümitsizdi artık. artık hiçbir Ü· 
midi kalmamıştı. 
Şaşıyordu ... Kc;ırkuyordu .•• Fa

kat sevdiğini, hali sevdiğini iti
raf ·ediyordu. 

Bütün varlığı aşkı gözlüyor -
du. 

Birdenbire, ·gözlerinin onune 
yayılan .geniş, aydınlık ufuklara 
baktı baktı da, Perteve, Meli
keye, kendisine acıdı; bütün be
şeriyet acını;cak haldeydi, bu 
haleti ruhiyesinden dolayı, aşk
tan dolayı bütün insanlara, insan 
lığa acur.ak hizundı. 

Gönlüne hüzün çöktü. Bu ay
dınlık nıııyıs ®nü, kendini lta· 

ı 

Hölide Edibin konferansı 
Sa)'DI Bayım Billile "Edip, <Beyoila 

halkevl konferans ııalonunda. edebi
:rala daır bir koofaırans vereeckU. Sa
lon hınca hıno duldu. s:ıyıu bayan 
türs~ cıttlı "e 9Öıe şöyle başladı: 

- Burada edebiyata dair konuşa

caktım, fakat bu ukaLilık olacak, bu· 
11un için size llyalrodan ba.!ıseılect

flm! 

tonferamta ne ,.....m ki bııl11-

namadık, kaydettiklerlınizi blr gaze
tede okudo.k. Hem sevindik, hem de 
şql;lk. 

Sevindik, çilnkti seneler var l, 
sahne me.nsoplan müstesna, hemen 
hemen bralı!n başka kimsenin tişat
rodan konuştuğu yok. Halide Edip gJ. 
hi bir -şahsiyeiin tiyatromu:ulın bah
_,etme.st, tiyatronun faydalarını sa· 
yıp dökmesi, -uzun hasret senelerin· 
den so.nra İstut-bula gelir ge-Jmez ti
yatroLarımıza &itmem ievlnilecek 
.şeydir. «Tiyatro en büyifk zevktir. 
halk biç bir yerde tiyatroda nlduğu 

kadar eğletım112, ıı. .... ır.. kadar hl<> bir 
"eyden zevk alman sözüııii Hilld.e 
Edip g ibi bir münevverin ağzından 

duymalc btç şüphesiz bizler kadar bü
tün tiyatro severlerl sevbtdtraıfşttr. 

Fakat bmta rağmen _şa'1ık. 

Sayın Bayanın edebiyattan ba'h
settnc,-1 llkali.hk btrlmasını blz şöy ... 
le anlr.rm-tı:1:: «SenelePden beri mem .. 
Jek~"en uzak kaldım, -ettebty•tımrıı 

takip e<le~mı. bu Jm"11S\o oöz söy
lemeyi dnl-nıı lnılllfUYorom. 

'Peki amma. uzun seneler memıe ... 
kellen uzak kalddıtan ••lll'll iki ker
re tiyatroya gltıneklc Türk tiyatro
sunun tek:lmü.1 sarha1ar1 a!lla!?lllr ınrt 
Yoksa. güze] sanaflarm bu kolu. ede
biyatın yanında biç mi sayılır?. Bu
nun ltln ınl mıilıtercm htlp edebi-

1400 istimlak 
davası aç1ldı 

yatia:c .aöı açmak cesaretini &!&yanta

:rarak tıyalrod"" bahRlmlşlir1 •. 
it llyM!e: .Eve • tL7eme<r.;rımı. 1.,ı. 

bir Jstifham çizmekle iktlfa ediyor ve 
Tüıt;ooatı sslonlarıllda huşii fOinde 
sohbeUnJ dinleditlnıJz, Sultsnahme& 
mitinginde sözlerine ağladıfımıı, 

,.atmurlu bir gün, halka ball<andall 
bftup «lerken yıa.tmar altımda l!>la.n"" 
ınasın diye paltomuzu çıkanp omuı.• 
larına koyduğumuz ve bütün 'bunlan 
büyük saydığımıı lçin )'a.J> IDllZ HA• 
Jide Edipten uya oya işık bir fer& 
sıla. le rica ediyoruz: Yabancası kat .. 
dığı tdebiyatmıu:ı lneelerken, yat--. 

romu.zu da çok yakından incelesin ve 
-m.blJ'at ltal<1tmda söz söylımıek l<am 
rüo ve gel} olacak bu 'Dlevzua birkao 
saae senra ymtklen vilet et.sill. O 
zaman itiraf edectktlr k , e~n ccee 
Beyoğlu halkevlnde söyl L• di i!I gibl, 
halk .,-a1nı1 1.m '1-alda hafif kome
d lel't rağ •tmt-2, btitün dünyada 
bu ltönedlr ve ı:ene JUrat <e"decektir 
ki. dünya mikya':ında bir ölçü ile. 
"ftüfus nJspetl "G'ÖZ 8'nünde bulundu .. 
rulnıal< şar yle, i.tanbulda alır ko
medilere ve bllha.">Sa trajec:Hlcre halk 
haflJ komediden çok daha fazla rat• 
bet eder. Ket1dislne hürmette ŞtJ ka ... 
hrmı süyffyettm i. E'"tuğrul l\fuh .. 
slnln rol aldığı ~crlrrdf', tiyıttronun 

k!şeleri bir botta 1'-.VOlcicu kopamr -vo 
yii2lerce ldşf ka"pttardm tl"ri tlön
mek 1rn!cbm:1yeffnde kalır. !'er Gi111t 
e1H KP.l'Teften 'fazla temsll edtlmişttr, 

«Vttriim ve ceza> er amJeta gı"'bl e
serlerae tlyalrotmı7 temellmlen <ıatı

sın"' kadar ilolmtıştıır .,.. ken~Jı..,.m. 
den takdlrh) balııı•df!tt"", Cabhl• 

clbl, Nevin Attırya ı:fbl, Sııml. -
det Mulıam, Müfft -cibl ,....ı 9allalkiı'r
lımmn ,....ıı,,.,foştlr. 

SELAl\Iİ tzn."T smn 

Mı r çarşısı 

boşal tıJı yor 
Bina sahipleri kıymet- Evkaf burada bir ını1-

I lere itiraz ediyorlar yonluk inşaat yapacak 
hir pliııının lalblld dolayısl:yle 

ısttmLakine ka.ıar vcrnen lJnkapanı 

köprü başı, Jto;ık• caaa .. ı. 11'erebal:ın 
sarayı clva.rı, Ba7azıt meydanı clva· 
rı, Snlta.na1unetıe adli.l'C sıi'rayınm 

yıwıla<.aiı saha ile ilaha baza m:İhal
ludekl bina sahipleı·lyle belediye •· 
rasmda .üıf.iliflar otkm11tır. Bu bina
ların J;&Jıjpler!nden büyük bir ku

ınt ınlını;lerlne takıllr ~len luymel

ı..., -· <>&erek ~ol<uk 8talilı.eaıele
rYıe ti va ~1'1Mlırlar. l\labkeme
Jer, tirazlata hli wkofa havale ede
rek ılıei.k:lk ettinnekte ve aldıkları ..ne
ilceye •öre bökilmlerlıtl verıaıoil.~

dlrler. 

l'atnız diiu birimi, lkiacl, döPdiin
... yedine! "e sekfztncl ullye hult"alt 
m hkeınelet1.nde b:a cinsten 15 dava 
rüyet cıl"ltnlştlr. Ö)ırenıllğlmlze göre 
halen hul<ok mahkel\ !erinde ruyel 
edllm kie '0111-n lstlmlik kıymeUerine 
ltlraı eieıı davııl,.nn adodl döri yüzü 

ıreçmcktedlr. Oentı ba dnalarılan ye. 
ni a.çılı;ı.nla:r ve b-cnüz röyefine baş .. 
lanmamış bulanan ann mfkdan blnl 
bulmaktl!ilır. 

Belediye, hukuk işleri müdllrlüğll 

bu aavatı.rm süratle intacı lçln_ehem
mlyelle takip ettirmektedir. 

Bir şoför.in burnunu 
kestiler 

B•fo;;Junaa naeıhüs"'" mahallestn· 
de otur.an aokumacı .lladi ve lkl ar ... 

lı:adqı bir l<adtn meseı...ı yhündea 
şo ör -..ıa uvn -11ı., bıpatt· 
la şofirliıl 'burınuıu k-'tlel'illr. Şo

för ledavl allına ahnmı.ş, Haıll yab

laıuıuşlır. Arkadaşları aranmaktadır. 

rıınlık, ışıksız. gUneŞsiz, llYSJZ, 
yıldızsız bir alemde sandı, 

Su ılık topraklara. güneşle ı
sınmış olan yeşil otlarn üstüne 
ya<tmak. uzanmak ve orada kal· 
mak isteğini duydu. Bu topraJı: 
ve ot kokulan içinde yatmak, 
hayattan ayrılıp topraklara ka
rışmak, iop.ra.k olmak için yan
dı ..• 

Nesrin /lıennırtaıt lwrrw;muı -
yor, Selırıa da Nesrine bir şey 
söylemeyi diMinmüyorou. 

Uzun müd-uet oldukları yerde 
durdular. Nesrin hiçbir şey dil· 
şünrneden. yere oturmuş bekli· 
yor, Selına ayakta. gözlerini u
fuklara dikmiş dü.şünüvocdu. 
Güneş tepelerine yükselmişti. 
Selmanın kımıldamadığını -gö

ren Nesrin nihayet: 
- Artık gidelim, teyzeniz me

rak edeoek! Dedi ... 
Selma bir rüyadan aynld:ı. A· 

~ır ağır, ·ı:ene sessiz ııadasız koş· 
kün y.oıunu tuttular. 

(Arkası V'azl 

Beledlye relslifl aMun.r ı:arşıSJ:t nı• 
yarduncı hil bal1ne konulması hak· 
kınaakl kararıııı sii.ratle tatblka ko ... 
yu1m.utlur: Bu oarşlilakl .J'orraucı. lb
kantacı, attar l"ibi difkkiııcıtara tah
liye tebliıtatı kısa 1ılr zamanda hltl· 
rlllp Mıaır çarşısı lamamen b<lşallı• 
laoaktır. 

Bunu takiben de çat'llonm J'•nl te
sisatı ,apılaoakhr. Ba llietaıula ftl• 
ıorlflk tesisat da viictıb gol1rl1"""11.• 
lir. Dlhr 1araltaıı beled!Ye ile ev• 
kaf arasında k.ararlllfl1lhlan hlr eııu 
mucibince evkd' ıaare91 M.ısır J!al"şm 
clvannda bir ml\yon liralık bu ite el• 
verl.'!11 inşaat J'&paeaktır. 

.. ·-----..flt>----
E KON OMJ 

Yugoslavya demiryol
ların::la tenzilat 

'llelt:Tatta toplan n Ballaıılar ara
sı münakıı.lill koncresine ıııetrılekeli

mh n11tnına iştirak eden Dmet de· 
mb- yolları tleareı ve hasılat dairesi 
mti<limi Cinai Tüzilna', Muamel ' 
müdürü Cemal Devrll"el .ıün ıelırl• 
mize dOtunüşlcrdir. 

Bu kongrede Balkan 1nemle'kette .. 
rlnden ihraç eanecek eşya ıııın m~
leret bir tarife tatbik edilmesi hn
s'118Dnda mühim kararlar vertı.Jlftl.r. 

Mal4lııı olkp Uzere vvelce Türkl· 

7e, Bat.ısrfs&:att ve 'Ymıantatatı arasin• 

da bu şe"kilde ha2ırlalımış bir tarife 

vardı. Bu miiştezek tarJfealn tatbiki· 

ne Yuıroslavya da ifllrik 1'tmltllr. 
Boma ..ı;.,,, 'l'ııpslff demir '.J'•lluı 

diler - --ıeı..ıı..rtadea 
lecek ..,.111ııra ".l'li2lle &tın 1ftdlillıı 

bir tarife tatbik edecelıU?. 

ADLiYE 

izdiham hadisesinin maho

kemes-ine devam edildi 
-halıoede ıı •landquı ölil· 

mii Ue neticelenen hd.ibam hidisesJ .. 
nln ..İdtlt aiır ceza mahkemesine CÖD• 
derilmek üzere şfllrbnkde ikinci ai&r 
...,. malılı:eıııeslnde ırapılınaJtıa olaa 
lstfna.be dunq.ınasana dün de devanı 
edllmltllr. Muh:ıkemede maznımJar. 
dan eski elllllinl miiıliırii Salih Kı· 
lig ve muavini Ki.mraıı ha.zır balu· 
DUJ'GrdU. 

Dün de ııahlt olarak Emniyet mil
dürlüiünden bazı komiser ve ,poll• 
menıurlan dlnlenınlşleır. bunlar alı• 

nan terllbalın yerinde olduiıuıu söy. 
lemqlerdlr. 

Mahlı:eme, müllı:lyo mUfelllşlerln

deıı Aziz. Halay baş komiseri Rlfat, 
eski vali ve Belediye relsi Muhltıı. 
tlstündaf, Beşlklaş kııyma.kamı Raıt. 
eski BeY•i'lu kayııWuınu Daniş, E
minönü kaymakamı Aiih, ve l\liJQ 
Saraylar tnüdürü SezainJn cafırıta .. 
rak dinlenmelerine ve rcıtmiyen •hl&
lerln de lh>ann •ellrlimelulııe q. 
r&I' vermiştir. 
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Papanın nutku ala
a ile karşılandı 
apa dün söylediği nutukta 

Ruzvelti tazimle yadetti 
Vatikao, 25 (A.A.) - Papanm 1 

nutku burada ve Roma dini mab
f1ll1'rinde pek ziyade tefsir edil
mektedir. 

telakki ettiği beş şartı saymış ol
mnsı pek mühim olarak telikki 
edilmektedir. 

Zira bu suretle Vatikan dip
lomasisinin bundan böyle dün 
ileri sürülen prensipleri et "•er 
hükônıeller nezdinde tebarüz et
lirmiye çalışacağı anlnplma.kta
dır. 

PRpanıo şimdiki sözlerinin, Av
rupa ibtilMı ve beynelmilel va
ziyet hakkında bundan evvel 
söylediği nutuklardan tok fark
lı olduğu kananti mevcuttur. 

Vatikan mahfilleri, nulimn ge
rek Almanların ve gerek Sov -
yel lerin komşu devletlere knrşı 
yaptıklan taarruzlar ~bi bun - ' 
c!an evvelki hadiselere taalluk 
eden mahiyeti üzerinde değil 

bllbassa müstakbel barışa bal
liık eden kısımlan üzerinde ıs
rarla durmaktadırlar. Papanın, 
haklı ve devamlı bir sulhu bağlı 

Papanın Ruzvelti nutkunda 
tazinı ile yiıdetmesi, kendisinin 
Amerika Reisicumhuru gibi be
şc-r;yet ve medeniyetin selame
tini demokratik devletluin te• 
melini t~1ıil eılen pren!Wplerde 
bulan devlet adamları hakkında
ki hissiyatını daha ziyade aydın
latıyor. 

Fin - Sovyet harbi 
(Ba4 ......,. ı. lnol 1&7facla) 

ler müstesna, ehemmiyetli bir 
hadise olmamıştır. Bu müsade
meler netleemnde Finlandiya kı· 
taatı, harp sahasında 911 ölü bı· 
rakmışlardır. Dördü subay ol • 
nıak üzere 35 esir alının.ışt~-

Montevideo, 25 (A.A.) - Hü
kumet, Milletler Cemiyetinin mü-j 
racaatına cevap vermiştir. Uru
guay, Finlandiyaya maddi ve 
manevi müzaherelte bulunmağa 
karar vermiştir. 

Helsinki, 25 ( A.A.) - •Hava&> 
Buııtin bütün Finlandiyada birçok 
yerlerde 7apılan hava baskınla
rında en az on Rus tayyaresi düşü 
rülmüştür. 

Helsinki civarında J'irmj kadar 
Rus ta7yaresinia 4000 metreden 
yüksek nçtuiu gıirülmü~. Şe
hir ahalisi günü m•hzenlerde ge
çirmiye mecbur kalını.ur. 

Civara bombalar düşmüştür. 
Sahilde l;üçük bir şehir olan 

Borgoda, Rus tayyareleri şehir 
üzerine dört ve civara da 9 bom
ba atmışlardır. 9 ölü ve 20 yara
lı vardır. 

Tamperede beş Rus tayyaresi 
21 bomba atmıştır. Dört kişi ya
ralanmuıtır. 

Pori de de alarm verilmişse 
de şehir bomlıardunan edilme
mişt'r. 

Konvola:ra lıirkaç l:omba atıl
mış, mad4i hasara! vukubulmuş
tur. Birkaç sivil :raral:ınmışhr. 

Helsinki, 25 ( A.A.) - Finlan
diya resmi tebliği: 

Gündüz Karelide nisbeten sa
kin ıteçıniştir. Taipale nehri üze-

rinde küçük bir hücum püskür
tülmüş ve Ruslar bir tank kay
betmişlerdir. 

Muooljarivi ile Ykjarvi ansın
da oldukça nıühim to~u faali • 
yeti olmuştur. Sakkoıne ile Volos 
sula arasında lopçwıwı hazırlık 
ateşini müteakip yopılan diğer 
bır Rus hücumu üzerıne muhare
be vukubulmaktadır. 

Lieksaa da }'inlandiyalılar lıı:ıre 
kit sahasını Rus loprakıa.ruıa in
tikal ettirmişlerdir. 
Kuhnıo bölgesinde iki Rus ta

buru imha vo bir tank ile iki 
top zaptedilmiştir. 

Suomisalmi bi>lgesinde, düş
man te.kı"ar faaliyet göstermiş -
tir. 

ı>enizde faaliyet az olmuştur. 
Düşmanm zayii kuvwtJeri ba:u 
istikşaflarda buiunmu,lardır. 
Sovyetıerin Mara zırhlısı Finlan
diyanın Kavisto sahil bataryala
rını çok w.nlı.tan bombardıman 
etmiş ve bu bombardımana Rus 
tayyareleri de neticesiz olarak 
iştirak etmişlerdir. 

Finlandiya körfezinde bu:ı tut
maya başlamış olduğundan, kü
~ük Rus lıarp gemilerinin bar@· 
kitı &ittikçe zorlaşmaktadır. 

Havada akşam, Rus tayyarele
ri az faaliyet gösterınişlçrdir. La
ponya bölgesinde, birkaç hava ha
rekatı vnkubulmuşsa da Fin za
yiatl cüz'i olmuştur. Jl'inlauıfiya 
hava kuvvetleri istikşafbırda bu
lunmuş ve düşman toprakları Ü• 
zerindeki askeri hedefleri bom· 
bardıman etmişlerdir. Hava top
larımız bir Rus tayyaresi diişiir
mfiştür. 

M. Turhan Tan JGarp cephesinde 
öldü Noel bayramr 

(Baş tarafı 1 inci •:ıyfada} 

muıı facfanm sebebi bütün siyasette ... 

Stalin ile 
Saraç oğlu 

Arasmdateati edilen 1 
telgraflar 

Ankara, 25 ( A-A.) - St&lin'Jn 
doğumunun 60 ıncı yıldönümü 
müna.ebelile Hariciye Vekili 
Şükrü Saraçoğlu ile mumaileyh 
arasında aıı<>gıdaki telgraflar te
ati olurun11ştur: 

İatıutbul halln ile elvar 1<6ylıtı..ı. 
tıuwımalannı ve aılmlt mtınasebeUe
rlnl kmln için b&lkevlerl laratmdan 
yakmda köy ıez11erl tertip edltecek
mtş: .• Doi'r'mm ne •tift1, ae faydah 
bir fikir •. Bucün İstanbul clvarındakl 
köy1rrdcn yü:?de beşinin aduu lşltrne
...q nice ,ollirlller vanlır. Ho~ bir 
mesirt J'trldır diye yazın Yakacıta. 
yahut Alem daima sltmlş olanların 

yüzde doksan beşine: 

Ekse!Ans B. St:ılin 
Moskova 

- Samandıra, Küruk balkal köJ'· 
!eri neresidir? 

Diye ~u.r&\nıı. alaeafuıuı 

fiıphesı. fudnr: 

- Lb•lt>m.ÜlpJ"bı Olih? 

Ekseliınsınızın doğumunun 60 
ınc. yı...tiönümu ır.ünasebe'ile şah -

1
1 

s i saadetlen hu~ ı.;sunda ki hare
retli dtlcklerimı arzelınek1e bil
haOl!la bahtiynrım. 

Fl.'lryanın. üzerind .. k.i Şirin Ka.JJ ... 
tar;ra köyünü, koca Jstanbutu11 yarı· 
sı. a"ilcak, şa. ~on beş aJh jıl l~lndr-~ 

yani Florya, (Jo'lo!")"a) olduktan son
ra du)'DP ö,trenebHdi. Der yıJ, aius· 
to1 .sonlarında avcd:o.r ~rramı Y•· 
pdm:ı.kta oln.n (Anbarlı) T• hali \'e
li efendi yanf 7eriııin altınd..:ı.kJ Ço
ban • mes&.C.ın yanında. An3lllar, 
ısa:nl:ımıyar:t k kadar ('Oktur. Mektep
te iken co~nfya ok.uma' oldttln i
çin Lillcburg.aıın nerede olClufuııu 

bilir de şehrim izin burnumuzun ili-

Ş. Sa<açoğlu 
Ti.ırkiye H~ıiciye Vek lı 

B. S.aaı;.cğ J una 
B. Vekil tebrikaıı nızdan dola

yı tcie~kür eder~m. 
Stalin 

Muhteİ<!rlerin 
ilk itirazı 

!Baa tarafı 1 inci sayfııdo) 
Jı;tlde 1 hareketleri alakadarlar üze
rinde ıe .. ür ayantlırmqlır. Tlicear
lar lt!Uıaooa tlrkellerin b....,. lioard 
vek?l.lıKlnin bir müdiir tayin etmesiDi 
kabul etmemekte ve müdhrUn kendi 
iclertnden olma. ın1 btemt>ktt'dtrtrr. 

HalbukJ hu lakd.rde tlrkctler birer 
trö.111t mahJyeU alacaklar ve lcüntroUa
n zorlaşacaiındaa meml :ket pl.raaa· 
nr.ı hir t"lı'en istedikleri gibi yü.ksel
Up hldirebllmek lhllınallerl ba• l"ÖS· 

krecekdr. Buna da a.üka.d:ırla.nn n.
a oJamıy&-ca.tı meydandadır. Tüccar
lar bu L.klrJerlnJ 111üdat:ıa için. ve- 1 
kii.lel tararımhn la) in edlloeelt kim
senin lşlerlnden anlamaması takdl- \ 
!inde nasıl olup da sermarelerinf o
nnn eline bırakabileceklerini ileri j 
ıdlrmekted.lr. 

Falıat lıentlllerlne her nevi kolap
hfı temin edu vekiletln bo.ıılarttı:I 

elbette işlerlndM anlayan bir kim· 
Sle'71 •ellrecefl de muh2kk:!klır, Nu
mJ To-pçuoflu.nUD biltü.n hibnil:ntye

tine ratmen tücca.rJarm bu bareket .. 
lerl karş1Smda tedbirler almmuı 

beklemnekicdfr. 
Dlier taraftan sanayi l>lrllftnde 

toplanan deri lilceırlanmn da aynı 
lllrazlardıı bulanduklan llÖJ'l•nmek· 
ledlr. 

Dün de birço. 
vapurfar battı 

(Bat tarafı 1. inci .. ytada) 
Pohla • No<TeF. Li.ter - İııvef; 

GlırcJelL 

Londııı, %5 (A.A.) - Amlralhlı ıa

ratındau neşredilen bir lebllfde He
llreland a!:Jğmda bir düşman krun.
zörünü tahrip eden UrsuJe tabtelba· 
biri kumından Pblllpps'e imtiyaz nı .. 
tanı verllmlş!ir. 

Yüzbaşı Philipps, 22 kinanuevvr1-
de kumaDda.n naspedllmlştl Ta.Jue!
bahirin diğer subayl:.rın:ı. ve efradına 
da muhtelif nişanlar ve rütbeler tev
cih edilml4lir. 

Llzbon. 2S (A.A.) - islacrl•llna 11-
manıııa mensup İs;>anyol ba.ndıra.lı 
Purit:ı balıkeı gem~l. 50 k i'jlden mü· 
rekkcp layfaslyle Vlla Roal S:ı.nla 

Anto.nia civarında b:ıtmıştır. Kurta .. 
rdan beş tayfa AKa"l'lonte'ye sevk e
ıllltnl,Ur. Bunlardın bir: h .. tahanede 
ölmüttü.r. DJie; ölenler kaptan ve i 
eocuk dahil olmak üzere 48 kişidir. 

4 bindeki o güzelim, o cinım J(tmer· 
burgaz llerededlr? nıtme-.ı:. 

Y.:uın en sıcak ayJannda. yüt1~rre 
münevverle tıka ba.s:ı dolan İstanbu· 

lun ına..ruf blr küUUiil vardır. Bu 
külJükWı topla.nan bu yiWerce insan 
beme.n bütün 7•ı. mevsimJlln o en 
sıcalı; frtinlerlnl. sı.bablan akşama lıa
dar orada 4\kJiklyalla, tavla ile r•
fJrirler ve sannedersem yalnız pazar 
aünıerl, BtYGihı, Şlfll bahı;e1erbae, 

&faz kenarlıLnna. Mojla.ya, Kalamı· 
.... Ad:ıla.ra kadar uunırla.r. Üo ilo 
bucuk •T J'U, köy, bunla.rın katiyen 

akıllarım l't'lme:ı, yahut da burılar· 

dan pek. ,oğunun köye akılları ermez. 
İç)~rind~n b:u:ıa1rı, o da pek azı, :rıutl 
yiızde biri, ll:lsl, ara sıra, orada pek 
oa.aları sıkılacak olursa bana uyar, 
benhn(o\ 11.irlik.te en <ı0k ve en uzak 
olan 'l'opkapı dışındaki bahçelere ka· 
dilr uzanırlar. Halkevlerinln yakında 
tı · rtip edrcrii (Köy sezlleri) ne tı0k 
sevindim. Ba rezller blu şirin köy.: 
leı·im;zf tanıtacak, ll:Uy zev1ıi!!I tau.ı .. 
racaktır. 

OSMAN CEMAL KAYGILI 

Kızılırmak battı 
<U.. laralı ı. bse.I -tatla) 

ma16ıaat 7oktur~ esasea ksu.'lın ıa.a.

hl7eU anlaşılamamqtır. Yaltın fırtı

nadan olduiu labmln edilmek!edlr. 

ıı:a,..ıorda ..ı- aomlnln - lau
mı, enkaıı lnılllMll"', bt>l&n U.. 
an -.e H. mürelleb•lmdan eı.., l"Ö• 
rülaıaalşHr. Bwaların haı·a.u~nııd.an 
tknU .. kea.l.lmlştlr. V11par llasa,,.. llir 

d$ oırada lelshle de lnıılal ~•
ditioden, makinel•rlııln ~ 

olduğ'u zannı hasıl olmaktadır. HMli· 
se haklnnda bıısüa latailil llelr.len
mektcdir. 

Sinop. 25 (A.J\.) - K!ıınrmaJı; va
puru mürct.tcb:1.tında.n Iki k:,ı ölü o .. 
tarak bulunmuş Ye ON'teleri haataba,... 
neye kaldırtlm.qlır. ~alı ll!cl bir su
rette kazaya kurb~ &iden d.emcll~ 
re bütün bir memleket halkının tşU .. 
rikiyle.. biqilk b.i.r oenue alayı yapı
laca.khr. 

A,·kadaşlarını soyan. 
bir adam tevkif olundu 

Ada. . an:atoryornundı tşrl Rl'ıell 

Sultan dlfer 1$~ilerien b'lzılarının el
bise. u!\lto ve sair l"ıtYalanıu çalan.k 
mcmltketint ka<·mış. fakat ~ehrtml .. 
ze döner dünmez yakalanarak dün 
adli.yeye verilmiş ve birinci stılh ce
&a mabkeJDf'slndP wrauya çekilerek 
tff~if olunmuP,r. • 

Belki edi 
Nakleden Faik Bercmen 

İsbsyon11n peronunda bir aşa· 
ğı bır yuJ;.arı gc•iyordunı. 1'rt'ne 
heuüz epey vakit vardL DolaŞ1r

en giizum ikisi kadın biri erkek 
liç kı!'.lik bir gnıpR ilışti, Kadın
lar hır vagona biniyor.ardı. 

Lokomotif hareket dudüj;ünü 
çal nen erkek basam•ğa sıçradı 
kadınlardan birini n cıc ile ku
caklayıp öbürünün ne elini sJc. 
tı. 1'ıren kullunca yolcularını 
te~yi e lc·n erkekle g\)Lgtızc gel· 
dıh. Bırdenb~rc tan 1dım: 

- Oo. Kiımü! 
Kim.il ile lisenin birinci sını

fından son sınıfına kadar bera
berd.ı.li:. Sanra hayata karı:,ın~a 
bır1~ir•mizi kaybetmiştik. Uc • 
men kouu~mağa cslo.i günleri 
yiı etu(;ye koyulduk. :l\ıha)et 
ben: 

nün harikulade idi. O liıhzede 
lieıına ,ya vınu ô.u.m, 

~uphesiz kı, Selma o autla ru
hwnu altüst eılcn bu haa.seden 
bilıabcrdi. Aralannda evvelce 
beuım içın hır şeyler kon~ıtıll
ları ve beni Selmanın kendme a
yınnış ol uiu bc1Jı idi, Be\ma 
bu yüzden bi.ıi yalnız bırakmak 
içln miıtematıiyen m~4.ıtlar ha
zır lıyMdu. 

Se.rna yaluu kaldıkça bana 
keııd ı malı un. i n( gıbı bakıy,,r
thı. Beni çol tuıı se ıniyc ba la
m ı ve be.cım de onu se\'d...gf .. 
m ıgınneııiyordu. 

1ard katıanan annemi nmztarip 
ctınemek ve i-:ıkısara ugratma· 
mak maksadile vaz.yete boyun 
cgiyordı..m. .ı İsa.tın seyrine en· 
ge. olmadım; olan oldu. 

- Sruı.i olt!ukça mes'ut görü
yorum Kamil, ılcdinL Demin o ı 
iki ı.aı;ınla gör.ünce aeni.. 

Schı;ayı kardcşmden önce gur• 
diiyJiın ıçın onun namzedi sayıl
dli .. i ·n tulı:ıfı Belnıayı gör -
me üzere evlel'ine gi iyor fa
kat Sei.ın" ile lmr, lqıyordum. 
Nih'!,Yet bu iş, bir ızdıva~la ne
liceıcndi ve Sel a ile evlen • 
dim. Uzun gecelerden sonra bü• 
yük bir ızhrop ,.e sıkıntı i~nde 
bütün varu;;ım eridi. Bu kurun
tuları kafamdan atm11ğa ui;.'?a~ı
yortlum. Bu benim vazifemdi. 
Çünkü kanm hl"ni bütün varlı
ğı ile seviyordu. Onunla evle-
4Ş.:ın annemi sonsuz derecede 
memnun ve mes'ut etmişti. 

- Ş~kayı bırak 1ı;r tarafa ku- ı 
zum. lJünyatla benim kadar bed
baht bir adam yoktur. 

- Bedbaht nıı? 
- Ne zannettin? u~nn zaman-

dır bedbaht bir halde yaşıyorum. 
Buna sebep te bir saatlik konuş
madrr. Bır saatten f::.da değil 

hani •.. Bu o katlar karışık bir 
ın sele ki, anı" tayını b< k. Bı -
liyorsun ki, çok küçük iken ba
baıııı kaybettım. Annem büyük 
hır gayret ye fedı1 k.arlıklo. o· 
nun yerini doidurmnğa çaleıtı. 
Y ınni beş yasına girtt~fım za .. 
man anncciğ:ını, beni baş göı et· 
meı< sevdasına du tü. Benı iz -
ınıle tayin etm;şıerdi, annemle 
gittik. A7. bir müddet sonra lz
ınıtin bütün gelinlık kıziarı be
nim evlenmek istedıgimı duydu
lar ve önümde rtıS.DlJgeçit yap -
mağa başıaılılar. 

Bir gün öğleden ııonra evde 
iş odamda ça.tışı~ordum. Bir a
ralık odaya hıaınetçj "irerek Ba
yan Sehruwın an.o.esile lıeraber 
salonda olduklarını söyledi. Sel
ma ile Behnıcyı bu iki kız kardeşi 
wıaktan tanıyordum. Böyle zi
yaretlerde ben çıkmazdım. 

Bu defa 11edense salona çıklım. 
Şi:phesi:ı bu bd.Wme d.ığru at.
tığım ilk adımdL 

Selma, güzel, rana ynlcıu ince, 
ve konwıw:ı.ea. Waııa itimat tel
kin eden bir kızdL Serbest Ve 
cıdıli bir tavırla sö .. söylüyor ve 
kat'iyyen kendinden bahsetmi -
yordu. Bu hali hoşuma gitti. Ben 
de açıldım. Ona seyahat.erden 
bahsederek ioto!;raflar gö•ter -
dim ve okuması için de bir ki -
tap verdim. 

Zaman bize pek kısa görün -
miıştü. Müsaade istedikler; va
kit saate baktık, ziyaret tam bir 
saat sürmüştü. İkimiz de kızar· 
dık. 

Annem ise memnun gülüoısü· 
yoruu. Liıkio kıza öyle birden a
bayı yakını~ filan değildim. Sa
dece bırlJ.J'irn<.f ft-u hoşl~flnıı~
tık. Akşanı ycınlğ'indc Jakn~·ıt 
görünıdye çalışaal: Selmadnn 
Lahscılerek intıbalarımı sordu. 
Z1'vklc cevap verdim. 

Fa!<at dostum hepsi bu kadar 
değll .. 

J<,tc on senec!enberi evliyiz. 
Kanının aşkı zaiflıyacağına bi
liı.kis kuvvetlendi. Fakat ben ha
rap oldum. Bugün ha•iı Belma
yı seyiyoruın. Bu aşk evveli tab
te'll!uurumu7ola yer almıştı; O da 
beni seviyor. İstikbalden hiçbir 
ümidinıiz olmadığı halde lekesiz 
olarak biribirimi2i sevmekte de· 
vam ..ediyoruz. 

Selma mes'nthır, ve bütün 
buniardau haberi yoktur. Kız 
kardeşinin bugüne kadar evlen· 
meyi~inin sebebini M"&JD8ğa da-
hi lWıum görmüyor.-
ArkadOişım siiziLnü buraya ge

tirince tiren yeluna doğnı bak
tı: 

- İşte demin 11ğurladıklarım 
S.-.lma ile Belmadır. Şimdi der
ditni anladın mı? Senelerdir hu 
derdimi dökmek için birini an· 
yardam. SU- ferahladım. Heır
glin bu tahaınmülsiis" işkencenia 
a"itında esill. Ul'U.I& Bir saaffik 
gevezelik. arkado•lık nasaket ı.... 
na •ebep oldu. 

- Bayır,; diye eevap ırenlim, 
gevezeLk ve nezaket değil, baş
kasını bedbaht etmemk için ya
pılen bir fedakirhk.. Çüııkü sen. 
o kadar iyisin ki~ 

Ar adaşım başını salladı ve a
cı aeı gülerek: 
· - Belki! Dedi. 

Vekiller Heyeti 
toplandı 
(Ila> tar•fı 1. inci aayfada) 

desinin cC> fıkrasındaki ta .. ..lrhaneter 
ve lutr raı.r;k lan ka;rduıın lııudal 

ve ştimulü h· lt:kuıdaki İktıat mtU• 
meni mazbata!lll ile bc:-:Jetf(J"e Vm'l'i ve 
resimleri kanmnına ek kanan lıi'rlba· 
sun mtl'r.akere ed~ll kabul ey~mif• 

lir. 

ı- ıanfı ı bscl -1adal 
pa.,qlıfa kadar Jilliseimlş Te memle
kete blzmollerde bulımm"' •eval 
vardır. Babası istlnat müıldei umu
miiiklerinde bulunan Ahmet Fethi 
Bey arap ve fars edebiyatlarına derın 
TUkufll llo l&ııınnu.ştL Oiıhı Samlli 
Fethi de aynı edebiyatlarda ceolf bll
~l ne tanınuuş, bilhassa iarlh ba
ldslerinde bU,.ük blr 11öhret kazan
llUŞh. Son on &ene i ·inde tarllü mev
sD.lar iiserlııJc yüzlerce makale yaz ... 
m»;. taribi romanl:ır "Ye b.ii:yük blki.-
7eler lellf etmlfjllr. 

ı rin taarruza ve beşeriyet. için. adı 
olan ff"ylerln ortadan kaldırılmasına 
istinat e'ü.ren devletlerin mevcut ol· 
masıdır. Bundaıı evvelki harplerin 
biç birinde görülmedik btr birlikle 
mllletlmhl siliha sarılmaya sevke.den 
de l~te bu def.il midir? Yürcklerimfz .. 
de duyuyoruz ki~ zalme karşı çarpı
ııyoruz. Ve bu lınan bize nihai z.afe .. 
re kadar mukavemet için her ri.n bir 
•• daha ftala lUYVet veri:-oı:.. Bım111 
bbl -liyoır aca günlerde •..ızn. ba
lırltyalım.. Ve bilhassa hiilüıı lıısan

lann f9ten dtlediltlerl 11tt1Jh, ycnfcff'D 
le- elliii zaman lıallJ"ell aklıın.ıa· 
dan çıkarmualım. 

NOTLAR 

Bırkaç ıı;ün sonra bizi ç:ltlik • 
)erine davcı cthler. Selma an -
ncsile beraber bizi bekliyorlar
dı. cima ilk tesadiifümüzdcki 
gibi cazip ve alıcı idi. Bununla 
ucraher yıne ayni ciddiyet ve ser
bestlikle konuşuyordu. 

l\IIllet Mecll!fi, aa.,.. l'ellml bna
nunıın ban biikümlerinln deil.,Urll • 
mesht& .-e bu kanuna bazı biıktimler 
eklenmeolne dair 11:rllıan.uı blrlııd 

müzakeresini J"&Plılılut ....,. -
pınba ırüııü loplamulr; iiRre lrllmaa 
nlb&Yel vermftUr. 

l\ferbwa JJ08 de İıılaabala seıereı. 
birinci beled!J"e d&tnsl a>UbBsflbe ha4-
Wibl olıa119 -.e baııu •ülealı;lp bir -
~k mutuazrlflıklarda bulunmU41ur. 
Bir aralık Sıuslan m da oeçll
mlftl. CmahurlS'ml.. aonrald sene
Jonle ise larilll malrale -.e eserlorlııl 
venneye l>Affammfhr. 

lllerhumnn oeaa....ı bıı&ıln Kacb
ltö)·ıinde CcvlzlUde l!•vkl hey aoka
iı 33 nuınarad,kl evindı·n L:aldınla

rü İsbnı"'11 ırei'lrll!'C•k, '4'hltllfe 
defnolunacaktır. Kendls ne rahme& 
eı.nıt ailesine sabır dller:s. 

BASIN BİRLİG LiGi 
VEDAVID 

Sıısın ıı:rkaclbşlal'Ula. 

lilrk Basın Blrlii"l İslanbul nunla· 
ltuı utsliiiıuld: 

Tilrf< matbaatınm drhrlf erkanın· 
ıl:m ve blrl1~1!1lb a:ıilıı.rından dizide 
muharrir M.: Turban ra,, (Samih 
Ftthi l dün aramızdan ebetll olarak 
ayr.Uaı:.-:lır. Türk matbuatwrn heanen 

her vadlsin~e müwta:c bir l,i:ı..hslyet o... ı 
!arak hWnet eden "" ıılluı.rel b~ ta
rihin deı:l.nUklerlnde.n seıııln bir l<ii- 1 
lüvltane ~e ed... deiorli arb-

1 
llaş10unn bu vakltsia 87aı br.;;ıanda ı 
biıiüıı lı1aıı. iJemfmi,.ln tees&ur d..ı.Q ... 
itıiunılan. emhlbı. 

Ceıııuesl blll"Üll -~ 12 d& Kadıkiı· 
riiııde, Ceviall.kte elurdul&lan ~· 

Önüm~de Jeııl. hır """" v,r. nı.. 
ıe ncıer ıP>Jedtilal bllml,...-ıu; Efı>r 
bı.., ••lb &"•Urlrse, ae kadar mlıuıet
lar olacafq. Fabl PH harıı retirir

ıe biç bir ''"' bl&.i ıapi1'<km.l,ecekllr. 

Yarafanan kadın öldü 
Bir kaç KÜll eYnl llüfôc- Fttblnlıt 1-

ıılalresindckl %Zt5 oumara.11 otooıobJ
Un oadıneslyle yanllanarak a&seltl 
11.astaban~.:;lne k:ardınlmış olan Dabı .. •e - adındaki kadın dün ıı,.,.. 
talutue.ıe ölmü Ye ct!edl adliye d"ok
ıo.., laratındaa muayene cdllerelı 
•ef.ahıe ltıin T...ıımı.tJr. 

ıılürettlşl B. İbrabimln evlnder. bl
dınlarak ı:ı de Kat1ıköy hlıefnindm 
aıotürle Shiı~e l'et.lrfl~k; Ye ma .. 
aıeset 110n defa eenazesinf teni ede
cek olan Ankara caddesinden nçirf
lerek Bapul camllne. g-öWn.ilecrMtr. 
Oratda namuı 1uluulıktaa eenra •· 
tllrnrkapıdald. ŞelıllUie ııaJı;D ve def
••dll-kllr. 

Butün arkad&flanmnda:a. een.a» 
meraslnıindo bıılwımalarmı rica ..... 
illa. 

--.. .. "Yl'JI rt*R. 
~üt.,A! 

Naci Sr.dııllab bir r:ueleJ"e oa• 
b:J'or. oa t.arken de: 

- Bu arkadaşlar minin .. ı.a
p, .. ka,... c1Cldiye alıJ'orlar .. 

Diyor. Tan rellkJ.ml. de bu. :ra.• 
uyı kemali llina ile n•etllyor. 

Mizahla. ııaııanm ayuı şey oldu· 
!mm bllmiJ'on muharrir lçltt bel· 
Jd SMttt.e bir not verip aeçealer 
olar amma p.zete1'e de: 

- Balı bele şu n.,...etllil Ja&l• 
!ara!.. 

Derler dekll mi? 
İkincisi blrltuılı.lruleıı ılaba .... 

himdlr! 

hrriıuıtLA 

MtlCADELE 

i.bııı.a.ıa. ariicad.elealn tun 
şartı_ 

Bu, M. Z•ltoriuwn bir ouleY
basıdır. Ke.ndilerl bu yolda. ne 
husu.rnrlar b!l.mem. Fakat. 111ü
cıaılel•nln tek şa.rlı; 

- Bol mal, tslJyeııJn lslccllğl 

kadar maldır •• 
Bu. temin edlldiil Pıı n ih

tikar, ao de fiya.1 lerefliıü kalır! 

nnU.LADE ---
stıxll~ 

Şu Valtil remlml~ lmllrdilr. 

• Fakat, bu kendisine liylendtil 
sama.a: llidd.etlenlr. DilD de: 

- Garp oepbmnde fevtııüde 
ılik-.inel var! .. 

D1yor. Bunu ifade tdebil.mek 
için bu ,-üne kadar sabırh olmak 
lebarö& eturdlihnb bpklortln 
Ye moslelı ı. • ....,...,.._ llerl:r• 

r•lmu mlT 

İS ANIN 

MEZARI 

Nadir Nadi cİııar.ıa ıroz :rq
ıan. d"JJ"e bir makale ~. Ya

Zl71 okuyan Nlnmettln .'(azlf: 
- Bn d> Nadirin röz Jııtlan.. 
Dedi ve. ilin etti: 

- Muhakkak ki. İ1'Ullll meurı 
bu yaşlarla ıs•anmı,va kiü coJ .. 
...ı,ıır. 

.ıı:öntlR 

ÇARPl\1ASJ 

Bir kıuafm, kömtır earım&• 
andan ilm~ 

Seliiınl hael: 
- Kafir Ş<J'in iki lllrlii parp. 

nıa. ha.ıs.sa.. var. Ya lntanı oa,rpıp 
ildiırÜJ'or; :ra kese7l f&lJllp bo
ulfıyor •• 

\İc.!!. Bilmem, siz. de bu kıt 

~lerinde a,nı fikirde mhinb? 

A. Şeklp 

Annelerimiz arkadan geliyor -
)ardı. Onlar çoktan izdivacımızı 
kafalarında tasarlamı~lar, bize 
mes'ut bir eda ile bakıyorlardL 
Çiftl:ğe vı>rdığımız zaman orada 
da biri bizi bekliyorılu.. Bu Bel
m11 idi. İşte dostum fe.ıi.ket o va
kit başladı; 

Keski o anda oradan knçsay -
ılım bn una gelen bunca feliket
•Je,•·in önüne geçs(!;·.ıılim. Belma 
fevkalade bir ~eydi. Adeta lıü -
tün ı:-iizelliklcri ve mükemmeli
yetleri kendinde toplnnuştL Sel
ma he~ giden bir tipti. Lakin 
Belma şayanı perestiş.. Selma· 
nın hatları ,:üzcldi, fakat öbürü-

ismet İnönü' nün brader
lerinin oğlu öldü 

lBllll Şetlmls ı:-.ı İniııllıılla ltlra
der•erl Ahmet Temellbsln 19 J"-
daltl oflu lleşll Temelll - mlhl· 
dettenbtrl devam eden ıall.at!tu.lıfıu
dan kur*-.laml)'&rak &mirde vefat 
elınlşllr. Başla Vali Ye beledl1e reisi 
olmak tızere cenaı .. ı bum hm.irin 
laınnmı, revatırrm 1'tfrilll;rle ve bl· 
;rük bir muaslınle blılırılmıtlu'. 

Boş, Dış, Nezle, Grıp, Romatizma 
t\evraiji, kınkl k ve htll a[rıla·uıızı derhal kasar 

icabında günde 3 kaşa almabillr. - - -

!!AYPA-t 

sonunda 
Hıristiyan Avrupa 
1939 noeJ yortularında k.ato1lkler1e. 

prow•lan ı.uısoıcrı blrlqlller. Dindar 
bir 1>roteoıan buai.IJoanı olan !lirleı;llt 
Ameri.ks Cumhur relsl ~tr. R~.;evelt 
lıalolüı. dlnlniıı bü illl şefi papa 12 iJt· 

el Ple nezdi.ne mümessil Pnd'!l'IDek.• 
t.edlr. 10 ıene e\ \lf'I Taleran mualıe• 
de:siJ'lt ba.r.&l(jan papalık ve İtalya lu
ralhiı hükUmeti, önü.mfu:ddtl per• 
tcmbe cüıııü. 1870 el.enberi Roma:ra 
gelwi7rn papayı, bnsı.ı:"i merasimi• 
kar)ılıyaca.lıi., Kr:ıl Vilr..tor Em.anuel, 
Kirinal sartymda papaya tufmleriıı.l 
arı.e1llYttekU.r. 

193' Tlh 31 atnstcmı He, !! eoylitJün .. 
de İtalya bükiimeli i ı defa mlh ıe .. 
,ebbilsltrlnde bulı..nmu~tn, BJ.rlcşik 

Amt-rika romhur reisi. Felf'ıncuk kJ .. 
raliçesi, Bl'lç~ka kralı d:thl bu yolda 
dill'klt'rint muhariplere bfldirml 1er. 
Fransa U~ Almanya:rı ban hrma"'9 
sulhu ltarta.rmak. harbi durdu.rmak i
tin biıtU.n p.yretlrrinl. nüfo'llannı 

sarfrdcrf'k oahşmı1la.rdı. Mtilf'şrbbis-
lerl hırisli}"an ve kapit.alht huku:net-
1eria harplerinden, düşman komü• 
niımın, Soeyellerln istifade edeeeğl .. 
nl llt'rf sürnuitlrrdl. Bıri Uyan ve 
1.;aplWlzmlD mU.dafllrr!r.deu .1\.lm;;ı..., .. 

7a n:a.z!zmi ile, iıı.flıtore Te 1- ran 
demokrasisi menafi zı.1dl~etle.rlnddi.l 

bü.ı'iill fatkblr, clold.ıu'ulamıyan ucu-
rumlar hasebiyle, bütün mezkilr JJUlll, 
U&lasma t.e.klifJerine. hıt.lbeierine, har ... 
be '1cidetle devaa k.u:arlarifle mu.ka
beled• bıılanınll\'lanlt. Noel munase
beU7!2 eeııb8deld askere nutuk WY• 
liyen aut •etleri, arda .... k11man .. 
danı General Brau('ic, Dr~ Bes.se. 
diifmanlaruım. Almanya.ya, A.ln1~n 

blrl.ğlnJ imha anoluından , •lııl4t .-..ı 

mullabeletlea. harptım ballleylemiş
lerdlr. 

Top ıes1er1 ara ında Nof'l'ln kut.. 
landıtmı, 11&.r» eJderinbı maddi va
•ıtaıan mabyqJedlfin ,ijvflyen p~p& 
U inci Ple. muh....,benln ıınnda 
dalla fula boınılacalı ııı:.ısam bubra· 
na hırJıı;Uya..n Avrupamn maaı pre 

bulacağını, kalkınm.an ae tanda mw.• 
varrak olabilecefinl soruyor, eO"f"alııı
DJ veremiyor. 

Şltncllkl barbııı •narul& tlön:ra nıll
letlerlnln lklısadl, l~llmal nlr .ıınlan 
ne h:ılde bulunacak? Ba rlbf'ıJ b•· 
ründen, mane,; devlet ref~I papa. llil.
kii.mdar:ar enmhar re.isler! de kes· 
U"'mfyorJar. Trnıennl edeUm ki. e• 
hemrnlyeU. şümoJü, d.oturabUeceif ak. 
al t..lrlrrt. ncmı. barpierla. blo hlrl· 
•lııe beııutilemly-lı ba mubareb«, 
sulha münkal!p ol•mı. Fııkz.t , ulu\:. 
1arda ~örüı.n sulh allm•tlerl yolı:!Qr. 

HAMİT . 'l:Kf lllMAJ[ 

Ablukanın 
tesirleri 
!B~ taTatı. 1 iI ..a. hela) 

ve müttef"ıkler, Amerika, İtalya 
ve Japonya ııibi devletleri mem,. 
nun etmek için, tam abluka ka· 
rarından eV\·el, parası öcleıun.lı 
olan Almaıı.mallarl.lllD satın a
lındıkları ımemleketlere ihracı
na mii>aade etmı~tir. FıJvıiki, pa• 
rası tediye edilmış malların ıh· 
racı menedilirse Almanlar za.. 
rar dcj:ıl, kir ederlerıü; çünkü 
parasını aldıt.ları mallarda keıı
dilerine kalırd.L İugiliz • Fran
sız ablukası ise bitarafları de • 
ğil; Almanyayı sı.lu.$tırmağa ına• 
tuf bir tedbirdir. Onun için, 
lanı abluka, asıl tesirini bun • 
dan sonra, bilhas&a 1940 ta gös• 
!erecektir. Çünkü, hiç kimse, 
Ahnanyadan mal almıyııcak ve 
böylece Almanya dövi2 veya al
tın tedarik etmek jmkfı,nını bu...
lamı)·acaktır. Bu da, Ahnanya
nın fiilen abluka edilenıiyen a· 
çık taraflarını da dolayJSile ab
lıık:ı etmiş olacaktır. Baz.ı meın· 
leketler, Alliı8DJ aya sattıklan. 
hanı maddelere mukabil mal d~ 
iil, döviz ve altuı istemektedir
ler. Almanya, döviz ve altın le
darik edemeyince bn memleket
lerden. ya hiç- bir ~ alaınıya
cak, yelıut pek u :ıey alaea.k • 
tır. Cöıülil,J-Or lıi, n.ıüttefikle -
ııin c1'en.iz lıikiiniyetine dayanaa 
alıluka, A&nanyayı, ll!drittn a
dmn akıllı sı.kı.-rmaı..tadır. 
Ablukanın asıl tesiri, Alınan· 

yadaki stoklar bittiği ve yeni· 
lenmek imkiıDJan kalmadığı ıa· 
man, kendini gösterecektir. O • 
nun içindir ki, meı,lıor bir Frao
ıa deııia muharrin •denize bit
kim olan kanıya da bil.im olnr. 
diyor ve Almanya, denize haki111 
ola,,.,..ıığı içindir ki, kıvranıp 
cfuruyor. 

ABIDNDAVER 

Teşe'kkUr 
.Blrl::J.k se:vclll kızınnın hazla utu

lünd... dola11 Telıraf, melı:ıup. çe
lenk l'Öndennet ve cenaıe merası .. 
mlnd.e bulunmak ıGntfrle derin k~ 
derferimlze ı,tlr-.ilr hlth::ı.da bulanan 
mvbterem zevata •1'rı am Ott"aıJ 

vermeTe hallmlz mu.sRit olmadıtın .. 
dan lqtlJdir ve mlııııeltarltklanmı· 
sın pseleala va.'11&.•lyle lblifmı ıtca 
edr-rlz.. 

l'lttm!J"e 8o:ralt, llıısml •
Soyalı, İhsan S.~&lt 
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ironi. Vezir, Harunürreşidin bu 
çadırda bulunduğuna hükmetti 

Hor..sandan bir takını ha
berler geldi. HaUfe Haıretlıeri 
rey inizi hitiyoı-. 

Mesrur bunları çok tabii bir li-
6'11' la söylüyordu. 

Cafeıin kalbine biraz emniyet 
g' di. 
. - Pekala .. Haydi gidelim.. 

Diyerek yola çıktı. 
Caıer önden gtdıyor, Mesrur 

wi<aı;ından gelıyordu. 
Halife sarayının büyük kapı

sından içeri gır<illcr. 
C~fer, kapının ark.ldıın der

hal kapat.loıj\ını ve kendi arka· 
~ına Me.;rur iie birlikte dört mü
~'i!'lan askrrin takıldığını far -
kelmedi. 

İkinci bir kapıdan daha geçti· 
J<er 

F!u kapı da derhal kapandı .. 
Ve .. Dört müseliah askere bu

ı<i<!an da dört ask.er daha ilave 
olundu. 

Cafer bunun da farkında ol· 
ınadı. 

ı 'ılı ayet üçüncü kapıdan da 
geçUl<ten ve bu kapı da dığer 
iki kapı gibi arkadan siırme.en· 
diklen sonra bır meycıana, bah
çenin ağaçlıklı bır meydanına va
sıl oldular. 
Meydanın ortasında büyük 

bir çadır vardı. 
Ve ... Bu çadırın etrafını da 

ok:rk kadar sıyahi köle çevirmL~
ti. 

İranlı Vezir, Emirülmüminin 
Harnnürreşidın bu çadırda bu -
~unduguna lıukmettı. 

Halife ek.>er yaz geceleri mec
lisini böy~ bahçe ortasında ve 
bu çadırda kurardL 
Çadıra girdi. 
;içeride kımse yoktu. 

. Yalnız ortada bır cellat kütü-
ğü ve bır de cellat salırı vardı. 

Cafer titredi. 
Anlamı~tı ... 
Artık hiç şüphesi kalmamış· 

iı. 
KaUedilecekti. 
Mukavemet beyhude idi... Çün 

kü çadırın etrafını kırk köle mu· 
hafaza altına almışlardı. 

Cç.fer bu sefor mülayemeile 
Mcsrura bitap etti; 

- Kardeşim Mesrur, ne vaı.·, 
ne oluyor? 

Ce!Uıt, müstehzi bir kahkaha 
kopardı. 

- Biraz evvel beni köle diye 
tahkir ediyordun .•• Şimdi karde
~in mi oldum?. Ne mi var? Ne mi 
oıuyor? Daha anlamıyor musun" 
Elbet Allah seni unutamazdı. 
Seni kaUedeceğim ve başını der
ha.1 Em.ıiilrnüm~nir.~ götiiI'e -
<.'eğim. 

Cafer, vaziyetin vahamet ve 
ciddiyeti karşısında mümkün ol· 
duğu kadar metanetini muhafa· 
zaya ça.lıştL 

- Ya Mesrur, <k>di, sen ace
mi bir insan de((r'.sin. Bunca se
nedir Halifenin emrinde ve hiz· 
nıctinde bulunc!un. Onun bana 
karşı olan muhabbetini bilirsin. 
Daha sonra EmL.-ülmümininin 
~.-.. ır haımde verdiği birçok e· 
mirleı· vardır ki, onlardan bila
hftre nedamet etmiştir. Bunlar da 
&enin malumundur. Şimdi be -
nim hakkımdaki hükmünün de 
böyle ve sarhoşluk hali olması, 
sonra ni!damet getirmesi de muh
temeldir. 3en de ben de Halife
nin kullarıyız. Hayatım:z onun 
e;Jıc!e. Fakat yanlış bir şey yap· 
mıyalım. Eğer katlim fermanını 
t.eyit ve tt>krar ed'!rse o zaman 
vazifeni yap ... 

Cellat bu sözler karşısında te-

reddüt gö:;teriyordu. 
Cafer: 
- Neden tereddüt ettin, d<!'

di. Ben buradan kaçacak deği· 
lim .. Hem nasıl kaçabilirim. Ça
dınn etrafı çevrili ... Eğer Hali
fe verdiği emre nadim olmuş ise 
ve ferrıı.anını geri alırsa senin 
ıçin ve benim için de iyi olur. 

Mesrur nihayet razı oldu. 
Bir kere Haruna haber ver

mek ile ne çıkardı. 
Cafer belki de hakh idi. Çün

kü o, Halifenin sarhoşluk hali 
ile verdiği birçok idam hükümle
rini infaz etmiş fakat Harunun 
bıniıhare: . 

- Keşki öldürtmiyeydim .. 
Dedif(ine şahit olmuştu. Ca!e

rin ça<lordan kaçamıyacal!ı da 
mahakkaktı. 

Onu orada bıraktı ve doıtru
ca Halifenin huzuruna çıktı. Ha
runürreşit odasında asabi adım
larla bir aşağı bir yukarı dur -
madan dolaşıyordu. 

Celladı görünce tehalükle SOl'

du: 
- Oldu mu? 
Mesrur başını önüne eğerek 

cevap verdi: 
- İradeniz mucibince Caferi 

sarayından attını ve çad"a ge
tirdim. 

Harun birden parladı. 
- Ben sana Caferi d~il .. Ka

fasını getir dedim ... 
Bu kat'i emir karşısında Mes

rur derhal huzurdan çıktı. Ya· 
rım sa-at g~memişti ki, cellat 
Mesrur wkrar Halifenin huzu
runa giriyordu. 

Ve bu sefer elıııde Caferin kı.~ 
sik kafası vardı. Harun, uzun 
yalar kendisin<> zevk arkadaşlı
ğı eden. uzun yıllar Bağdat .çin
de dillere destan o:an Caferin 
vücudünden ayrılan ba~ına de
rin, dalgın nazarlarla baktı. 

Bu nazarlarda hem muiıab -
bet ve merhamet, hem ned'1ı111el 
ve nefret vardı" 

Artık ok yaydan çıkm.ı.:;tı... 
Kendini topladı. 
- Bu kesik ba~ı, dedi, Bağdat 

köprüsünün başına. btr direğin 
ucuna dik. Caferin vücu<lünü 
de dört parçaya ayır ve her par
çayı ayrı ayrı :ıehrın dört kö•c
sine as ... 

Bu müthiş ernır karşısınd.:ı cel· 
ıat bile titredi. 

Ve aldığı emri infaz için hu -
zw·dan çekildi.. 

Bu sırada Bağdat camilerin -
den sabah ezanı sesler; yükseli
yordu. 

Harun, büyük bir huzur için· 
de arkasındaki ma.şlahı çıkardı 
kollarını sıvadı. 

Apde9t aldı. Sırma işlemeli 
seccadesinde sabah namazını kıl
dı. 

Daha yapılacak işler, görü • 
lecek hesaplar vard., 

Kin ve intikamına evvcla Ca
fer hedef olmuştu. 
Şimdi sıra ötekiler.' gelmi'/ti. 

f Ar kas' varl 

Açık teşekkür 

Aoi olarak rahatsıı.Ianao zev -
cem Bayan Meleğe hıu:iknnc bir 
ameliyat yaparak hayatını korta· 
rau Sürpagop evkaC hastanesi ope
ratörü kıymetli doktor Bayan U
fete açık teşekkürlerimi bildir • 
meği bir borç bilirim. 

Ortaköy 
OS:\fAN NACİ 

..,ı1ı&11un.l M.umeuı.U ve 1'1t:ll"lY•l Dı
~: A. Nacl, Ba.sı.ld.ıb Yer: 

Son ı·eı.raı Baaımnı. 

J.IAZRETI 

UMAMMEf 

• 

Ankara Radyosu 
DALGA UZUNLtJCV --ı 

.A.Q. Il,4' m. 1511511:... it ll:w. , 

.lt.7.11,,. m. HH 11:... ıt ll:w, 
JUi m. 138 lleo. IH llw, -

26 1. kanun Salı 
Saal 12.80 Program ve memlckel 

aat. ayarı. 12.35 Aja.111 ve meteora .. 
loji llaberlul. lZ.00 Tlirk mıulfl. Ca· 
hınlar: Fahlrp Fenan. Vecibe, Refik 
Fenan, Cevde& Kozan. 1 - Okuyan: 

IKDAl\l 

Sabah, öğle ve akşam 
her yemekten sonra günde 

3 defa 
• 

Dislei·inizi rr u Jfazaman nrtaiayınız. 
1 

Muzaffer Dhr. 1 • v ... ıı·1n kiirılUI 
hloulıir prkı: (Göl ılbl dola<ırsın) 
1 • SeL Pınar • Kürdili lllcadılır pr
kı: (Nereden sevdim o salim lıadını) 
' • Cevdel Ko.an: H taksimi. 5 • Le· 
mi ~ Kürdili hh.·a,...ıı.;;r ı;arkı: (A.~oıam 

açam•m, söyU) t>ınem). f> • JA"yJa. ha

nım • Kürdili hku~:.r ,.arkı: (Ç ... 

maoın l'ösier de •Ozüm 1a..,ını din
dir), ı - OkQl'&n: Mdbarol Sapak 
1 • '" • Hu••rnl şarkı: (Çeklbıı ell
ml ıayrl). ı . Hıisryln Fahri • Hü
ıteyni f&rkl: (VashnJa cana). 3 • Halil 
ltirlıibii • (E<merlm kıyma bana). 
13.38/ H.ftO Mıldk: Hafif mlWlı (Pi.) 
18.oo Procram. ı8.05 ,ıemıeııeı .. aı Adapa:ıarı As!iye ikinci hukuk 
a••!!rı, .AJan~ ve meteoroloji haberleri 
ıs.ıs Mlblk: cazband ıPı.ı 18.55 hakimliğinden 
KonuJJDla: (Ankııı.ril. lkUmJ). 19.10 M. aleyb: hmtr Bıı1·rakh f41ta.;~on Jtann ... .tnda b"6kka1 'Raif Alkn lu•1:cJJ.n-
Türk mıldtl: Çalanlar: Cevdel Cat· ele biraderi nasaıı: 
1a, Cevdet Kozan, Kemal Niyazi Sey.. • Davacı • Adapaı.armuı .btUdil mılıallhl Aydru Mtkak 6 No. lu evde 
bun, İıııettln Ök&e. 1 - Okuyan: MU.. Yahya pehUva.o oilu belim UYD\: U.ratwdan ılzhı.!e Nü!'us dairesi alPyblııde 
ıeyyen Senar. 1 .. Ka:rcfiar J>CtrevL açılan kayıt taı;hthl dı.va.sından dolayı narıeo vaki h·bUgat U2'f!f1Df mah-
z - ,\rtf bey - KMclgar şarkı: (Gönül kemeye relmeml~ olduğunuzdan bakkınuda ııyap karara veril,.rf'k ruahke .. 
bezml lıarap). 3 • Udi Ahmet • Kar- me ısıııa~o pertembe günü saaı H de bıralulmı.ıır. Muauen olan ctın ve 
clfar tarkı: (Zahını hicranl.Dl ıibl). saatte mahkemede mevcut bulunliladı~ınız veya kan ani bir vekil ıöndem.te • 
f • Neııel lla:rrl • Kar<>lfar prln: <At· dll;ıılz lalıdlrde muklaıl muamele yapıla.calı llin•n leblli olunur. (1069C) 

lı:mla yanclım). 5 • Arif bey • Hila· 1--;;;;;;;;~------;.;.;;;;;~;;-;;m;;;;;m;;;;;;;;;;;i;i 
zam prkı: (Talil eyler). • - Cevdd • 
C:afla: Keman laksiml ı - Okuyan: 
Moslafa Çatlar. 1 • Nuri Bey • 111· 
cazkıir alır semai: (Benim servi bl· 
ramaııım). 2 • Udi Cemil • HieaıUr 

prkı: (Liylk mı ıana). 3 • _ • Hlea•-1 
kar şarkı: (Bir yar sevdim Kupdalı) 
' - Zekai dede • Hicazkar :riirölı: se- ,. 
mal: <Bölbiıl clbi pur oldu). 19.50 Ko· 

nuşm.: (Sa nimellerl). 20.05 Türlt ı 

mii:rili: (Bes~ki.r Ney~en Vefalı Rı-

za Beyin hatıra~ için kendi eserle-
rlnden milrekkep pro«ram. Ankara 
radJO'iv ktime seı v~ saz be1etJ. İda-

re t:d_en: M,.:sut Cemfl. 2:1.00 Kon~er · ı 
Tı1.kdıml: Halil Bedii l:·öoetken tara- . 
tından .. ıı.ıs . ütilr.: Radyo orkcsc.ra-

11 (Ş..C: Dr. E. Prael-Jrlus). 1 • G. 
Pat~JeJlo: La StnffJara OJJcrasından 

uvertıir. 2 • J. Haydn: Senfoni •La 
Matın•. 3 • Aclnan Sa71m: Dlverll· 
mf'nto. %2.00 Memleket saat ayan, 

AJ:tns ha'hf'rlerJ; Ziraat, Esham ... Tah .. 
vtlal, Kambiyo • Nnkul bo.-.ası <Fi· 
yal). 2'.l.%0 Serbeıl ıaaı. U.!9 Müzik: 
Oocrdl ·ıPı.ı U.&11 Mütllr.: Caıband 
(Pi.) U.!5/23.10 YannJd pro&Tam, ve 
kapan,.. 

~ .§ A 

Kizılay Cemiyeti 
Umumi Merkezinden: 

Elbiselik ve Paltoluk Kumaş 
(4650) metre elbiselik ve (3565) metre paltoluk kuma~ eksilt
me suretiyle münakasaya konulmuş 10ldujtun<lan tıı;Up1erin 
nümuneleri görmek üzere her J<1Ün Yeni Postane <:ivarında 
Mimar Vedat caddesinde (Kızılay) hanında Kızılay deposu 
direktörlüğüne müra<.:•atları ve eksiltmeye iştirak için de 27 / 
12/939 çarşa:mba günü saat 14 de bu miidiirlükt<> hazır bulun
maları ilan olunur. 

Bürhaniye Hukuk Hakimliğinden: 
Bürbaııly•nln Mahkeme mahalle inden müleveffa Melıdl km Naire la· 

ntından E klşehlnle le vlyecl nslaaı iken lıalen yeri belli olmıyan Ve:rsel 
otlu Bekir aleyhine ikame etmiş oldu~ boş.anma davasının cereyan eden 
muhakemesi neUceslnde müddeialeyhin dört senedenberl 11.ananı terk etme11I 
ve lhtara.tta bulundutu halde ıemereslı lıalmış bulunma..q ve l'f't.•bnsfzlifln 
vebadrile 1abli buhmm n mebni bo1a.wrnalarma V4' kabahatli bulunan 
mliddelaleybln bir en• müddelle e•leııınemeolue 10111837 larlb ve 18/lD 
/ No. Ue lemyiıl lıabll olmak ıiıere ta ·ar verllaıl~ ve müddeialeyhin llıamel
dlıı bellrol• .oldnlundan eıkarılan ilim ooretl mahkeme divanhanesine la· 
ilk edllm1' ve müddelindc lemylz vuku bolmadıiı takdirde lıöküm kesbi 
lıallyel elmiş ••Yıl•catı ilan olunur. 11070«) B" 

ANKARA 
25• 12. 939 

ll:apanq ıi_ı_sT_A_N s_u_L _BE_L_Eo_JY_ES_iN_DE_N .. lı 
1 Sle•lln 5.21 

100 Dolar 129.80%5 
100 Frank 2.91H 
100 Llrel •• 70 
100 İsviçre Fr 29.'!1 
100 Florin 19:2521 
luo Raylşmarı. 

100 Bctıa ıı.7075 

100 Drabml t.965 
JOO Leva l.11925 
100 Cek kroını 
100 Peı.eıa. 1U3ıs 

100 Zloti 
100 Pena:• %3.3525 
100 Ley t.965 
100 Dinar S.1575 
100 Y•n Sl.0~5 

ıoo İsvl<;re Kr. ıuı 
100 Ruble 

1:.SHAM VF. TA.UVİLAT 

S1vas - En.urum ı %0.'!S 

Sıvas .. l!:nurum D 19.05 

<.;ıvas .. Erzunım V 19.0S 

İlk Muhammen 
leminal bedeli 

405.00 540.60 Sari haıı..hkJar nıücadele merlıe•lerl için Uıl aclel 
kam7onet alııı.maa.ı. 

%27,11 30:19,60 Ha•ekl lıaslalunesl için kallı.üt, eldiven n 10 lı:alem 
devai am11uJ almması. 

~.09 U7,80 Karaataç müe 18tsalı buz fabrllıa,'1 ve •oluk hava 
mahzenleri leh Jüzumu otan et'J&nın alınması. 

iıt lemlnal mlkdarları Ue lahmln lıedellerl yukarıda :razılı işler ayrı ay
n aeılt eulltmeye konolmn,tur. İhale 28/12/939 ııe~embe Jönü saal u de 
Daimi enctimende 7apılat'akhr. Şartnameler Zabıt ve muameJi.t mildilrlöğü 
kaleminde ıörilleblllr. Taliplerin temlnıl makbuz ve:ra mekloplulyle vo 939 
1ılma ait ticaret odası vrslkalan ne birlikte UıalE" rinti muay-yen gaf~ dal .. 
mi en~ü.mende bu1uumill:ırı. (10316) 

DOKTOR 
Feyzi Ahmet Onaran 
Clldlyc ve :ıilhrcvlye müıeha ..,ı.ıH 

Pazar hari6 her etin sabahtan 
d !i!am;a. kadar 

AclrH: Babıill CafaloJlu 
:roku~u köse ·inde No. U. TeL !389t 

Dr. Hafız Cemal 
( Lokman Hekim) 

DAH1L1YE. MÜT AHASSISJ 
Divanyolıı 104 

Mua) aelı oe Halleri: Pazar 
hari~ h gün ~ •. i · 6, Salı, 
C1·oı: t , 1'! • '1'5. fı~arav1 

Şımdi. harbe girişir isek, bizı n dikkate aldılar .. Ve bunlardan 1 delerde, tamamile .s.erbest ola -
dessa.slık ve düzenbazlık ile it- dolayı, şu h

0

akimane tedbirlere te- rak gezip dolaşmak hakkına ma· 
tiha:n ellerler... Sônra Mekke- vessül buyurdular: 1ik bulunacak. 
ye harben giteı:ı;ek. (Beytulliıh)a ı - Harp, yapılmıyacak. 2 - Gerek ehli islam" ve ge-
karşı da hıirI™'tsizlik etmis olu- :ı _ Haı;, gelecek ~eneye talik :rek Kureyşliler, on sene müddet 
nız. olunacak. zarfında, hiçbir suretle yek.diğe-

Diye, eshabı kiramı harp eıı-.ıu- rine husumet göstermiyecekler .. 
Yazan •• zı·ya ~("akı"r Tefrı"ka ·• 112 :tarından vaz gecirdi. 3 - ]'akat, dü~manların gös- H t "· • · b f l · d iç bir sebep ve bahane ile, ne Resulü Ekrem Efendimizin er.,ıgı u zaa eser erın en is-

tif d dil k K k b hayatlarına ve ne de mallanna, 
(Osman) da ayni ikfüete uğ- - Vakıa, bin beş yüz kişiden bu merdane ve hakimane sözle- . ~l ebe eceah .. d uakredyşl ·a ile-k gizli ve fışikiir bir suretta en kü-
d E · ld " ·1 ib tiz V kıl 1 d rınde hi" şÜ•'hesiz ki, booka se· 51 ı e ır mu e e o unara ; ra ı. ger, mensup o u,.u aı e, are . e, ıç arımız an baş ' ,. ...., İslam camiasın:n siyasi ve içti- çiik bir tıeeavüz ve suikast icra 

Kureyşin en yüksek erkanın - ka da hiçbir silaha malik deği - bepler de müıxlemiçti. .. Mekke- mai hakları, düşmanlara da ka· etmiyecekler. 
cian olmaı;.aydı, hıç şüphesiz ki, !iz. Fakat cümlemiz, bir işar'!li- de isUımiycti kabul etmiş olan bul ve tasdik ettirilecek. 3 _ Kureyş kabilesinden olup 
Ebu Süfyanın emrile parçala • nizle canımızı fedaya hazır ol- 0 · k k' ı d ş t · ed) · h U'Ço ım.~e er var ı. aye ıs- Resulu·· Ekrem Efendimizin ta, (Hazreti Muiıamm ın a d 
n•caktı. Fakat Ebı1 Süfyan, ken· dueumuz için bir hamlede şeh· ı· ı ·1 lm k · j dısıııln en yakın akrabas:ndan re gireriz. am. kafilc;;i harbe tutuşacak o- sulh teklifi. dü~manlar üzerin - ve amanına da ıı o a ıstiyen· 
olan (Osman) 

1 
hapis etmekten Dediler. lur.,,, pek tabiidir ki, bunlar, de derhal tesirini gösterdi. Ebu lere, diğer Kureyşliler tarafın-

bıı.:;ka bir sev yapamadı. Mekkedeki Müşrikler tarafın - Süfyan bu teklifi caTia minnet dan müdahale edilmiyecek ... Eh· 

Resulu- Ekrem E'endı'mı·z, İslam ordusu, o kadar kuvvet- dan katlolunacaklardı... Ayni addederek, Resulü Ekrem Efen- li islamdan olup ta Klll'eyşliler 
• li bır ittihada malıkti ve o dere- taraf·na --mek ıs· tı·yenler olur-

) d k umanda, Mekke eşraf ve mute- dimizin kararaah ittihaz buyur- • .,., 
(Mt'kke e i bu telaş ve heye- ce inzibat altına giı'ffii tı· kı·, Re- " s~ bunl•ra da ne Resulu·· Ekrem 

beranından birçokları da isla - dukları (Hudeybiyye) mevkii- "• " 
cana çok ehemmiyet verdiler. sulü Ekrem Efendimiz de böyle Efendimiz ve ne de diğer ehli is-
Ve Mekkelilerin, artık ehli is- bir hamle ile Mekkeyi ele geçi- mıyeti kabul ede ·Eklerine dair ne derhal murahhaslar gönder- lam taraf:ndan mümanııat gös-
lim karşısında ne kadar yılgın receğine kanidi. Fakat, esbabı Resulü Ekıem Efendimıze giz - di. Ve orada., cereya'1 edeıı mii- terilmiyecek. 
bir hale geldiğim bıı vesile ile kiramın bu teklifini derhal red- lice haberler yollamışlardı. Eğer zakereden sonra, şu altı mad - 1 4 _ Ehli islfım bu sene (Hac) 

detti: bir harp vukubulur da bunda delik sulh şartlan kabul edildi. tan sarfınazar ederek Medineye 
tamamen ö~rendiler. _ Hayır" iBunu, yapmıyalım.. kat'i bir zafer kazanılamazsa, 1 - Ehli İstam ile Kureyş ka- 1 avdet edecek .. fakat gelecek se-

Eshaptan birçoklan, bu vazi- Çünkü biz, (Harp) niyeti ile de- - Yine pek tabiidir ki - bunlar da bitesi arasıııda, (On sene) müd· ne, islam kafilesi Mekkeye ge-
yctİen istifade ederek Mekkeye ğil, (Haç) niyeti ile Medineden kaybedilmiş olacaklardı. detle harp vapılmıyacak.. Ve lecek. Kılıçla.rı kınlarında oldu-

BAŞ 

DIŞ 

2C - BfRi-.;c·ı 

ve bütün ağrılarını derhal keser 
Lüzunıunda günde 3 kaşe alınabilir 

DÜNKÜ BUL:\IACAMIZIN 
HALLEDİLMİŞ SEKLİ 
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SOLDAN SAGA: 

1 - Aplal • Kamı lok d•tll. 
ı - Tekrarlaıııaıııa laııdlk • A•· 

!terlikte rülbe, ı..ıeıonda ilk 
muhavere. 

1 - Kusurwıu baiıııa.nıa • ilıra-
hlmln muhatlefl. 

4 - Evimf~dekl bölmeler. 
5 - Yırtılı eki. 
S - Ekmeiln arkadaşı • l'allL 
7 - Deniz mahsalü • E•kl lıikim 
ı - Salak • A> tı<>lll. 

9 - N •zakel•l•llk. 
10 - Ferahldı. • Ao d•iU. 

YUX.\RJDAN AŞAGJ: 

ı - Ne • Avokallann teıniyeil. 
z - Yüreii lerulz • Klmt, 
8 - Nida • Eslıl melreıı. 

4: - B.ıyram .. 'l•ntar. 
5 - Sub•ya 1D3.hso<. 

6 - Y•nl bir isim • Okul. 

7 - Hllil • Ölçü . 

1 - Hılsımhk. 

ı - Kn'lllu.ı .. Oyun et:mr.k. 
lt - Corb.lya mahmıs. 

Şehir 
Tiyatrosu 

TErEBAŞl DRAM 
KISMINDA 

26/12/939 Sdlı ;ıuııü akşaın. 
Saat 20,30 da 

YELPıU:E 

* İSTİKLAL CADDESİ 
KOMEDİ KISMINDA 

OYUN YOKTUR 

gün zarfında hitama ererek av
det edilecek .. Ve bu miıddet zar
fında da Kureyşliler tarafından 
en küçük bir muhalefet hareketi 
izhar edilmiyecek. 

5 - Her iki taraf, biribirleri
nin müttefikl€ri arasındaki ni· 
fak ve nizalara ne gjzJi ve ne de 
Aşikiır bir halde kanşmıyacak
l:ır .. Ve müttefiklerinin 2ararla
nna olarak hicbir fiil ve hare -
kette bulunmıyacaklar. 

6 - İslimlardan, Kureyşliler 
tarafına geçenler iade edilmiye
eek .. fakat Kureyş reislerinin iz. 
ni olmadan millilümanların tara
fına gecenler, İslam dinini kabul 
etseler bile kabul edilmiyecek
ler ve derhal iade edilecektir. 

Bu son maddenin Resulü Ek· 
rem Efendimiz tarafından ka -
bul eldilmesi, esba.ptan birçok
larına hayret verdi. Hatta, gü
zide eshaptıan (Öma- bin Hat
tap) kendini tutamıyarak: 

- Ya Resullllah! ... Bu şartı 
ııasıl kabul ettiniz?. 

Dedi 

POLiS 

Bir kız havagazile zehir· 
lenerek öldü 

Betlklafla Valide rqmeslnde A· 
hacı Lalll solı:aiıncla bir ııuoa fahri· 
kasında (alqan ve orada yatıp kal· 
kan BuJgaryalı Omı&nla. o sece ke.n· 
dlslnc nı.lsaflr ıtltn kızı ız ;rqların· 
da. lla.llmc binanın kapısı önünden 
IC~<'n hava &arı \Jorulliunun patlama .. 
u ııt•tl('esbul~ l':ı&ıJa. ıchlrlenıniıjleP 

dlr. Çıkau l'azlar ha.ha ile ktr.ın )ı&t• 

ilfı kı,.;:ma kadar yayıJmı ve Halime 
derlıal ölmüşhır. Babası Osman ise 
hanın bir lıaldc lıa.•lahaneye kaldı· 
nlmıflır. 

Badl'fe hakkuıda sabıt.a we mlid· 
d 1 amuııüllk labklkala ba,laınışıır. 

Hava &"azı şlrkttlnln lıu lı;le alikadar 
uatuı Mevlüt nnaret altına alınmıt· 
lır. Bu hidlsede ihmali olup olma· 
dıiı lelkllı olunmıılr.taclır. 

Çinilere bastığı için 
!jlşlldo Topluollu •okatmda olu• an 

Va$111ki 23 numaralı ap.ıt'hmanın Ö· 

ııüuden geet:rk('n . .\ı1in admda bir a• 
damıtı döŞ(!mcklf' oldojı.ı çinilere ba1• 
nuş l"e ArUn hldtleUenerek klLl lt· 
mlş:, yere J'U\·arlamıştır. Yara!a.nan 
Vasili.ki tedavi altına ahnmı.ştır. 

Yürükalide bir sandal 
bulundu 

Adada YilrükaH önünd•kl kayalık· 
lard• k1SD1en hasara utramq bır ı,.;uı. 
dal bulunmu tur. 84-61 numarayı ta .. 
JJr.van bu ~andal karaya çekUerrk mu .. 
halaza altına alnımı ve tahkikata 
baş1annaştır. 

TAKViM ve HAVA 

26 Bl.-inclklnun 
SAL 1 

Hlerl 1341 taml: 1355 
1% inci AY Gün: 360 ı, Kinon 13 
Zilkade 15 Kasım: 49 
Gün et ?.!5 Akıııam: 16.«7 
Ötl• 12.15 Yatsı 18.2~ 

ikindi 1U7 İm!lak: S.31 

'-- HAVA VAZiYEl'İ 

Ye:ıU.köy mt"t.eorolojl i.st::a.ftyonun
dan dün alınan malitmata röre ha\-a 
yurdun orta Aııadolunun prk tarat
larlyle dotu bölgelerde açık Trakya 
ve E«ede kapalı ve m~v:r.ii yaiı~lı. 

diler yer1erdP buluUu ve yer yer 
:raiı~lı cermfıı. rürcilrhr doto bolfe
Jerde saklu kalr.ın.•J. dltlf"r yerlerde U· 

mwnlyetıe ce-nubı htlkametten «'S· 

midir. Dün istanbulda hava ('Ok. bu· 
luUu l'eçtni,, rüzgar t~nubu rarbldt:n 
eanlyrd~ t-6 metrl' hırla emıiı;Ur. Sa
at it de h.ıva t..ızylhi 119.3 mlllb~r i .. 
dJ, Sohunet en yiik ek 10.1 ve en dlİ· 
~iik "I 'antiıt"raı olarak JcaydedlhnJı;~ 

lir. 

Tuvaletinizi yaparken 
Pudra alt:na dalma 

KREM 
PERTEV 

sürünüz. Pudrayı •ıınsıkı tu
tar ve akmasına mani olur. 
Yağlı ve yağsız olan tüp ve 

vazolan vardır. 

- İstanbul tçüncb iı·ra memurla.~ 
flllıdan: 

cebren ve harben ııirmeyi teklif hareket ettik. Ve maksadımızı İ•te, Resulü Ekı·em Erendi· her iki ta.raf, hükümleri altında j ıtu halde (Hac) farizesini ifa ey-

~"""--~~~~e-tt_ile~r-; ~~~~~~~~~~~-d-a~bö-··y~lec~-c-b_e_~_k_e_s_e_il_· _an~•e-t-ti-k.~~nuz~· -b_u~m~uiı~te-l-if_s_e_b~e~p-le_n_· _n_az~a-~~b-ı-ıl~u-n-an~y~e-r-l~-ı-u-c-, ~şe-l-ı~ir~v-e-b~e~l~- ~~li~·y~ec~e~k-.. -. ~An~c;a~k~,:b~u~z~iy~a~re~t,~ü~ç~iiiiiiiiiiil; .... liii(A1:kası var) 

Mahcu olup paraya revrUmetUne 
karar verJlen (%'78) lir.ı mubamm.~11 

•ı,-metll demir kasa, llühitthane, kol· 
tak kanape ve ulr 1aWıane efJ'UI 
SOllZ/939 cumarlesl .aal 9 dan 11 re 
lıadar Şişli Turan yat fabdlı:asında a· 
eılı: arllırma ıurell:rl• .. ıııacatı lliı> 
elU11'1r. (22951) 

" 


