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SOVYETLER FiNLANDiYA ŞE iRLERi i 
EDiYORLAR 

• 

BOMBA DIMA DEVAM 
Finlandiya kabinesi değişti, muharebeler devam ediyor 
Avrupanın şimalindeki harp 

- -~-- -- ---- ~ Fin şehirleri yanıyor 
#~..._~----------'!!!!!!O!'-----------.., • 
Türk - lngiliz Sovyet Rusyanın Finlandiyadan iatekleri aevltul-

ceyfidir. Kı:r.ılordu, bu hakim noktaları ele ge<;İr

mekle, istikbalde Almanyaya kar,ı, kendine Is-
kandinavya ve Baltıkta kuvvetli bir mevki temin 

ve bu etmek istiyor. S o oy et - Finlandiya harbi 
harbin mulıadder neticeleri, Almanya 
bir siyasi mağlubiyet demektir. 

İfin :yeni 

Yazan: Abidin Da.ver 
Avnıpada, blr müddettenberi 

be-k.Jenmekte olan. yeni bir harp 
başladı; küçücük .Finlandiya ile 
kocaı1nan Rusya arasında nisbct· 
siz bir harp. Haksız, adaletsiz gi
bi tabirler kııllarun1yacağız; ~ün
kii, milletler arasındaki miina· 
sebetlerde ve kanlı tenıaslarda, 
heınen hemt;n hi«; Jıcsnba katıl
nıanu~ olan hak Ye adalet nıcf
hımıla.rı, Avrupada. 1938 martın
da, Alman ·a, Çeko<lornk)'ayı is
tila etliği giindenberi büsbiıtiin 
ortadan kalkmıştır, Şimdi, dev
letler arasında kun-et hakimdir. 

Sovyet Rusya, AlınanJa ile 
anlaştığı gündenberi, bu bulıın
nuız fırsattan istifade ederek 
Çarlık Rusyıısının Avrupadaki 
bütün kayıplarını telafi etmek 
ve aynı zamanda Almanyııya 
karşı sağlam bir se,·kıllceyş va· 
ziyeti temin etmek yolunu tuttu. 
Bunu da ya harbederek yah,ut 
da siyasi tazyiklerle temin et
ıniye çalıştı. Lehistanda silillı 
kuvvetini kullandı. Estonya, Le
tonya ve Litvanya'da, sadcco 
politika tazyiki ile muvaffak ol
du. Küçük Finlandiya, gönül rı
zasiyl<!, Baltık devletleri gibi, is
tiklalinden vaz geçmiyerek kafa 
tuttuğu için. onu da silôlıla yo
la getirmek üzere, Kızılordu, 
havadan. denizden ve karadan 
harekete geçti. 

Finlandiyaldar, bütün kalıra
maulıklanna rağmen, ezilmeye 
mahkumdurlar. Üç bnçıık mil· 
yonluk küçük bir millet, 170 
milyonluk bir dev'e nasıl daya
nabilir? 

Arıtlarındaki manevi birliğe ve 
tesanüde rağmen, diğer İskan
dinav devletlerinin, Finlandiya
ya yardım irin siJiiha sanlma
ları beklenemez. Küçiik devlet
i .... , gunuıı bırınde sıra kcndilc-
rine geleceğini bihnekle beraber, 
daınıa pa.,ıı bir sıyaset takip edi
yorlar \'C büyiik müteıırrız dev
letlern kar~ı el birliği yapanu
yorlar, bir n1üddet sonra, bunun 
cezasını çekiyorlar; teker teker 
eziliyorlar. Halbuki elcle verse
kr ve biri taarruza uğradıgı tak
dirde, ötekiler de hep beraber 
harbedeceklerini açıkça söylese
ler, bu tesanüt, tecavüzi bir si
yaset takip etmek btiyenleri dü
~i.indiirür ve aglcbi ihtinıaf, ce· 
saretlerini kırar. Zararlı tesaniit
siizlüğtin en bariz misalini. Çe
koslovakya ile Lehistan ve kü
çiik Baltık devletleri, hatta Ro
manı a gösterdiler. Hepsi aynı 
tehlike ve tehditlere maruz bu
lundııkları halde aıılaşamadılar; 
anla ııınk şö~·lc dursun, Çckoslo
•·akya ile Lchistaı>. Lehistanla 
Lıtvauya birbirlerine dii~ınan 
oldıılnr. Hatta, Lehistan. Çckos
lo\Jkyanın taksim'ııde, kendi de 
küçıik bir parça koparmak için, 
Almınıı·aya yardım bile etti. Bıi 
gafil siy. setin neticeleri meydan
dadır. 

İskandinavy·a devletleri, sulh 
zamanında, sıkı bir ittifakla bi
riblıinc baf:lanmadıkları ve mil
li müdafaalarını da ona göre kııv
vetlendirm<'dikleri için, bu gün 
iş işteıı, geçmişliı' ve biribirleri-

ne, istl$Clcr de ıniiessir su.rottr 
yardım ed<>me-Ller. 

Bugiin, },inlandivanın \'azi,·eti 
karşısında, yalnı; İskaııdi;ıav 
cevletleri değil, Almanya da si
yasi bir nıai(lıibiyete uğ"raumhr. 
Bu, şarkta Aln1anyanın birincisi 
Lehistnnda, ikinc.&.Si Balkanlarda, 
üçi.inci.isii Baltıkta ohnak üzere. 
ıığrodıi(ı dördiincii nuığltibi • 
yettir. Filvaki, Büyiik Harpte. 
Almanya, Çarlık Uusyayı, daha 
~arka siirıııek İ(İıı l üz binlerce 
ev Hiduıı feda ettiği sıralarda, 
istik.Jftlini elde ctınesi için Fiıı
landiy·aya da askeri yardımlarda 
bulııııımıştıı. Almanya o vakitten 
be .. i, Finlandiyayı Sov~·et Rus
yaya karşı kendisinin bi.r ileri 
karakolu telakki ediyordu. Onun 
içiıtdir ki Sovy etlerle İngiltere 
ve Fransa arasında, bu yaz ce
reyan eden neticesiz nıiizakere ... 
lerde, Sovyetlcr, BaJtık devlet
lerine de garanti verih11~ini tek
lif ettikleri halde, Finlandiyayı, 
bundan hariç tutmuşlardı. De
mek ki daha o zaman, yani Sov
yet Rusya, lıeniiz Alınanya'ya 
müzahir bir siyaset takibine ka
rar venneden evvel dahi, Alman 
nüfuzu altında bulunan Finlan
diya ile bir hesaplaşmaya karar 
vennis görünüyordu. 

Sovyet Rıısyanın Finlandiya· 
dan isteklerinin çoğu. sevlrulcey
şidir. Sovyetler, Leningrad'm 
daimi bir tehdit ve tehlike al· 
tında olduğunu söylerkc.ı, hiç 
şiiphesiz, küçüciik Finlandiya'
daıı korktukları için bu iddiada 
bulunmuyorlar; günün birjnde, 
Almanya ile harbe tutuşıırlarsa 
ve Finlandiya kendi nzasiylc, 
yahut da - Slovakya gibi -
cebren Almanya ile i~ birliği 
yapınak nıecburiyetinde kalırsa, 
Leningrad'ın o zruruın tehdit ve 
tehlike altına düseceğini diişii· 
nüyorlar. Sovyetlerin bütün ta
leplerinde, Finlandiya ve Botni 
körfezlerinc hakim sevkulceyşi 
noktdarı ele geçirmek arzusu 
barizdir \'C bu arzunun saiki de, 
sulhperver kü(iik F>.ıılaııdiya ile 
İs\'eçe kar~ı değ-il; Alnıa!lyaya 
karşı hazırllklı buhınnıaktır. Kii
çük Baltık devletlerinin mühim 
limanlarının ve sevkulceyş nok.
talarınm Kızılordıı tarafından 
işgali ve Lituanya - Şarki l'rusya 
hududunda, Sov;yciler na'l11 ve 
hesabına bir l\1ajino hattı tesisi 
arzusu, hep, AJınan;ya~·a mtitc
vccdlı hareketlerdir. Filvaki 
şimdi değilse de, giinüıı birinde' 
Slovakla Cermcnlik, buralard~ 
tekrar çarpı~acaklardır. Finlan,
di~·a Rus~»F• tabi bir hale gel
dikten \'e Botni körfezine hiıkiın 
Aland adalarında Sovyet deniz 
ve ha\·a i.isleri tesis edildikten 
sonra. Sovyet Rusya. Ballıkta 
ve iskaııdina,·yada 1914 dckııı-

' den dalıa hakinı bir vazi~ et ala 
caktır. Almanya, Baltık denizi
nin. yalnız cenııbu?da ç k ınah 
dut bir sahada nafız olacaktır. 

j ·te bu sebepledir ki Sovyet -
Finlandiya harbi ve bu harbin 
mukadder neticeleri, Almanya
nııı yeni bir siyasi mağlubiyeti 
demektir. 

KIZIL ORDU İŞGALE DEVAM 
EDİYOR, BİRÇOK KİŞİ ÖLDÜ 
1 Harp vaziyeti 1 jsiyasi vaziyeti 

Helsinki, ı (A. 
A.) - Sovy•t kı
taian1 liyr ıae ve 
Kacanae• enke ' ye 

doğı!J yurti.müş

ler ve kor!ez.'dc 
Kron!'>bd'ın '40 mıl 

a~·ıklarında Sels
k·1ri :u.lasiylc Sov
Y•t hududundan 
10 nlil ileride To

r i j oki limanını 

unte• nişlerd' • Bu 

liman. denizden 
şiddetli s u r e t -

te bon1 bardıman e
dildikten ronra ka

radan Kızı lordu 
tarat111dan 4igal 
edilmjştir. 

Buraya gelen 
haberlere g ö r e , 
Kızılordu kıtala

rı. havadan yapı

lan bombardıma

nı müteakip llan
do adasını işgal 

etmişlerdir. Ma-
amalih bu haber 
hcnUz teyit olunmamıştır. 

Karelide Fin1andiyah1nr1 gerek ka
radan, gerek havadan ve gerek de

.. nizdcn hücum eden Sovyet kıt1aları

na çok mükemmel bir .surette karşı 
koymaktadır. 

ŞİDDETLİ l\l:UHAREBELER 
Carelie berzahında kı'Hn Terijoh'

dan gelen haberler, orada şiddetli 

muharebelerin cereyan ettiğini gös
termektedir. Ruslar, ağır topların ve 
bombardıman tayyarelerinin iştir5-

kiy1e, Flnlandiya istihkfl-mlarına, mü
teır.adiyen taarruz etmektedirler, 

Fin topçu kuvveUer;.a.,den bir parça 

sında 15 Sovyet tayyaresi, birçok bi
naları tahrip etmişler ve buralarda 
yangınlar çıkarmışlardır. Bu binalar 
meyanında bilhassa politeknik mek
tebi He deniz istasyonu vardır Sivil 
ahali arasında miktarı henüz mellım 
olmıyan telefat vardır. 

Bombalar, radyo istasyonunu da 
tahrip ederek ne~riyatı inkıtaa uğ

ratınıştır. Diğer bir takım Sovyet 
tayyareleri, İmatra'daki idroelektrik 
santralini bombardıman etmişlerdir. 

Sovyct fjlosu, Finlandiya kör!ezin
(Arkası 3 üncü sayfa(la' 

!\fo.sko\i a, 1 (A. 

A.) - So\'yet r.ıd
yosu:ıa bakılırsa 

1-.. ınland ya ordu
&ı.ında ı~yan ('ıkınış 

e Terok de Otto 
U ıncnın 

tinde bır 
rıyıı"e

uvakkJt 
hükllmct te~ekkül 

c•:-ııtır. B• hCk(J 
ct.n hedefi T<l.n

n('r kab ne ini de
\ irmek ve Sovyet 
dostlarla barış yap
ır.aktır. 

D a i ın a Sov
yet radyosuna göre1 

yeni hükUmet ne~
rcttğt bir beyanna
mede Sovyet hükü
metinden Kızıl or
du ile kendisinin 
yardımına gelmes:ı

nı rica ctınektedir. 

Yeni hi.ik.ümet, Hel
sınkide ıhtilfll bay
raiı çekmeok için 
rıusu~i bir ordu teş-
kil edildiğini bildi
riyor. 

Radyoda yapılan bu tebliğ, iddia 
edilen bu yeni kabinenin komünist 
ideolojiden mülhem olan dahili siya
set programı ile nihayet bulmaktadır. 

Helslnki, 1 (A.A.) - Havas ajan
sı bildiriyor: Teyit edilmiyen haber
lere göre, Rusya Finlandiyaya bir 
illtimatom göndererek, eğer bu saba
hın saat üçüne kadar Sovyet talep
lerini kabul ~tn1edii1:i takdirde mem
leketin baştan başa harap edıleceği
ni bildirmiştir. B. Cajander'in beya
natını dinliyen Finlandiya parlaınen-

(Aikası 3 üncü sayfada) 

Müzakereleri 
lngiltere Hariciye Müsteşan yapılacak 
görüşmeler hakkında izahat verdi 

Lord Ilalifakıı 

Londra, 1 (A.A.) - Hariciye ... IUs
te uı B. BuUer, A\•am kamarao;:;ında 
Turkjyc hakkında aşaiıdak beyanal
ta bu1unmn~tur: 

- Kendisiyle bir anlaşma imzala-

·uman • lcutm~nctoıı1. 

mr.; olduğumuz Türkyenln hayati r
hemmlyctinl brrhaldc kabul tdrr;:i
niz. Bu sebepttn dolayı, Türkiye lla
rlclye Gtnel Sekreteri B. Numan 

(Arka!Sı 3. üne.il sayfada) 

Dün yedi ticaret 
vapuru daha battı 

Batan lngiliz muavin kruvazörünün 
mürettebatıntlan 363 kişi kayboldu 

Londra, 1 (A.A.) - Şimal de- : 
nizinde yeni bir mayn tırrlası vü
cude getirilmi~tir. Bu mayn tar
lası, Times 'halici ile Hollanda 
arasında 300 .mi! bır sahayı kapla 
maktadır. Amirallık daireı;i, ek-

seriyetle ,bu mıntakadan geçm•k
te olan ticaret gemilerine keyfı
yetten malümat ver.niştir 

4558 tonluk İngiliz Dalyran \'a
puru İngiltercnin ark sahilinde 

(Arkaqı 3 üncü sa1rada) 

SOVYETLER PETSAl\!O'YU 
İŞGAL ETIİLER 

So\'yet kuvvetleri, Finlandiya·nın 

şiınal n1ünteh.ısında Balıkçılar kör
:fezinde yeg.iıne liman olan Petsamo
yu bu ı:;abah yeni bir bombardıman
drın ronra i~gal ctmıı;;lerdir. 

Sovyct kıtaatı, ITflgoe'de karaya 
çıkmag-J tcşebbü~ ctınişler F de ada
yı ınüdafaa etmek çin ~iliıha sarılmış 
olan halk tarafından tardeclilın4lcr

dir. 

İngiltere 250binkişiyi Gotye hakkında 
silah altına davet etti yapılan isnadlar 

Btitün Rus filosunun ı:;adcce aha
lisi tarafından ınüdafaa edilmekte o
lan flagoc'yi zaptetmek için Kron
ştadt1tan hareket etmiş olduğu haber 
'-'erilmektedir. 

HAVA BOl'olBARDIMANLARI 
}lelsinki'nin bombardımanı esna-

Abdullah Emir 
Yakın Şarkta 

seyahate çıkıyor 
mman, 1 (AA.) - Salahı et

lar ka.~naktan haber verJdiginc 
ı:or<- Urdun Emin Eınır Abdul
lah. Arap memleketleri arasında
ki münasooetlerin kuvvetlendi -
rilmrni ı in yakın şarkın muhtelif 
hükumet merkezlerine, yakında 
bir seyahat yapmak niyetinde -
dir. 

Almanlar Hollanda aleyhinde 
şiddetli neşriyata başladı 

Londra, 1 (A.A.) - Kral mec
lisi hassJ toplamıştır. Kralın yeni 
•bir sınıfı davet eden beyanname
si üzerine tahminen 250 bin kişi
nin silah altına alınacağı bildi -
r.Imektedir. 

.$ovntlenn Finlar.dıyaya kar
şı muhasemata girişmesf.e mütc
rafık olarak Alman propa:ııanda
sının bitar:.flar ve .l:ı .:ıaS>a Hol -
landa aleyhinde yenıden ~iddet
]i ne~ c1 ~ lam o ması e -
dj lcrı tnzc· ... n: "jr. 

Anısterd, m'dan btı hoberi ve
ren Daily TC'legraph di\ or ki: 

Hollandalılar pe'kiıliı bilirler kı, 
diktatörlerin adetı hare.ketlcrinı 
tanzim etmckUr. 

Hava Nazırı, iki İngiliz tayya
resinin, 'bir Alınan deniz tayya
resini düşürdüklerini haber ver
mektrdir. ingiltere Kralı Corc 

Vali ve Belediye Reisi, Gotge 
hakkında i.zahat • 

verıyor 
iımir ve istanbulon imar l.ıılerinde 

vazlle alan Fransız minıarı Gotye 
hakkında. bir rcrikimlzin neşretUii 
ayanı dikkat izahatı bazı mcnbahır

dan aJdığımu~ malUmatla birlikte siı

tunlarımıza ceçirmi tik. 
O zaman Romanya.da SCl'ahatte bu

lunan Vali ,.e Belediye reisimh: Dr . 
Liltrt Kırdar a\•detinde: bu neo;:;rlyat
la alakadar olarak mimar Gotye hak
kındaki l·aıılan1arın hakikat.r u'·gon 
olmadıi:ını İ7ah etmhrtir. 

'\•ali ,.f' B<"lf"dilP Rei~imiı Dr. Lüt
fi Jtırdarııı Gotye hakku1da )apılan 
ne riyah aydınlatan ta,•:ılhini aynen 

ne1rPdiyoruz: 
ikdanı G z<"te-sı Y112.1 MudUrH.ıgilne. 

sayın gazetenJzın 23/11/9~9 tarih
li ntis.Jıa ının ılk sayfasında (Büyük 
sahtek.ıirhk) serlevhasiyle Itrlirnar 
Gotye hakkında intişar eden yazıyı 

Romanyadan avdetimde ehemmiyet 

(Arkası t üncü sayfada) 
Vali ve Bel~cliye Reisimiz 

Dr. Lfltfi Kırdar 



BOY OK TARİHi ROMAN: ao 

E ç MAN 
Yazın: M. Sami Karayel 

Turnacı başı; büyük bir ihtirasla 
kızlar ağasının 

ler, fı.s1l fısıl konuşuyorlardı : 
- Ağam ne oldu? 

-----

Belediyenin !Bir Bulgar va. 
Banka açaca- puru batmak 
ğı doğru değil tehlikesi geçirdi 
Yalnız arsaların halka u· 

cuz satılması mevzubahis 

İyi istiffenmiyen keres

teler birdenbire kaydı 

Dün güz hin 
liralık ihra
cat yapıldı 

Fındık, balık, yumurta ve 

tütün sevki yatı arttı 

Rüsum gitti, 
Gnnlerden hır S"llD hayat pahalılı .. 

tı mücadelesine İstanbuldakl eller

den bqland.ı. hayatı ucuılabna.k için 

ilk iş olarak İstanbul etleri ele alın
dı; Vanda celebe b'1 kuruta mal o

lan elin i.tanbnlda allnrnıa salılına

m sebepleri ara.ııtırıldı ve bu fihit 
pahalılıiuı "ltbebi İstanbul beledi· 

kavga bitti 
•irket ltshetıl. kıvırcığın kilosu ıre .. 
ne altmq bq kuruştur; Karaman ..... 
ne kırk bet elliye satıJ17or. Eski ha
mam "5kl tas. YaJnıs mezbaha r1İ!ll .. 
munu Jiixde elli nokun ahyor. Bü

tün kavra meıbaha. rüsumunun ba
~ına imiş. rüsum .citti, kav&"a blttt. - Zehirli mantarın vardır .. Ye

meğe kanşttrdınız mı derhal öldürür, 
Llkin, zehirlendiği belli olursa 

o;a!Juk kurtulabilir .. 
- Sultanım, Turnacı b~ı kulunu- Belediyenın bir banka açaca

j(ı hakkında dünkü Tan gazetesi
nin verdiği haıber belediye reis
liğince tekzip olunmuştur:. 

Bu:}gar ·bandıralı Şıpka vapu- Dün 100 _ıbin lixa1k ihracat ya- 7esl mezbahasının .ı.ldı(ı 

dendi. 
rüsnmdcu· 

Ancak hattrımızda kaldıfına .cöre 
blanbul lH'ledlyesf etin ncu.ılama ı
ııa yardım olsan diye indlrdli"I me-11-
baha rüsumundan, senedt be>'f yüs 
bln Ura Jı:a1betmelr:tedir. 

- Kim akıl edip te kurtulmasına 
te\•cs:sül edecek .. 

Kuvvetli bir zehir 
d.aha muvatık olmaz mıf 

- İyi aınma, bu zeh.iri 
tan tedarik gerektir. 

- Sonu; şüpheleri 

toplarız Aga hazretleri.. 

kullanılsa 

bir şahıs-

iızerirııizde 

Aga, içinı C'ekti. Ve şunları mı-

rıldandı: 

zu memur ettim. Çok emin bir adam
dır. 

- S..rıkçı aptalı gibi olmasın7. 

- Ha;yır sultanım; bu, çok şeytan .. 
dır. 

- Muvaffak olabilecek mJ den.i.n? 
- Zannederim .. 
- Zebiri nereden bulacak? 
- Kendisi biliyormWj •. 
- Ne gibi? 
- .Nfantarla .. 
- Mantar da nedil'? 

Vali ve Belediye Reiııi Lulli 
Kırdar ibu dıususta: 

- Gerçi istirıil.iıld<mkn sonra 
arsaların halka sür a,1e ve ucuz 
satılması mevzuu •bahistir. Fakaıt 
böyle bir .banka kurulmıyacak -
tır. > demiştir. 

ru hamwesinin fena is.ii edilme- pılnııştır. Iıııg:iltere ve Fransaya 
si do,ayısiyle Karadenızde bat- !ın.clık, Yunanistana, İtalya ve 
mak tehlikesi a.laımuştır. Ke- J3uıgaristana taze balık, İtalyaya 
reste yüküyle Akdenize gitmek- ve İsviçreye ywnurta, Filistine 
te olan vapur Boğaza yaklaştığı k k 
:zaman gü,·ertede ·bu.unan ke- uzu oyun, Mısıra, Çekyaya, 
reste•er J;ııroeribire ıbır tarafa Hollan.daya, Amerikaya ~ütün, 
ıkaymı.ş ve vapuru ani olarak yer- İsveçe deri gönderi>miştir. 
na yatır.ını:ştır. İhracatı.mız git:ikçe fazlalaş-

Krunara ve bir ~Otk yerlere su- maktad;r. Dığer taraftan ithalla-
lar giıııniş. fakat tayfaiarm can- hmız da noıımal hale gelmiştir. 

İstanbul mezbah~uuo 

sum yüzde elli &<>nzU edildi, ıne;r;ba

ba kapL•nna kilosu kırk beş luırw;a 

mal olan ellere otus beş kuruş uarh 

kondu, b('ledlye ile mü.,terek bir ,ır
kel ı...ı.. •dildi, tark vlli.yetlerindeD 

hayvan l'ttlrUldi, et ucuzhyamaru.. 

tlrketl t .. hettl, lnnroıtın kUoou ıre-

nldı, belrdlı-e bor~larını ödlyerek 

Blıı kıvıroıtı alıDllf beşe, karamanı 

elliye 7edikt.eo sonn. belediye ari
tumak için 9ırpmdıkı varldatm
dan bet yüz bin lirayı nf"dt.n ka7-

belsin' 
lbTtl". lllet:ba.ha rihumo kavıa bl

ıtren 1orrana btntememeotldlr. 
SELAMİ İZZET SEDES 

- Hekimbaşı adamımız olsa .. - Bir nev, otmuş galiba. 
- O vakit mümkün ..• - Nereden bulacak?. 
- HeltimbqlJ't eMe etmek kabil - Dağda bulunurmuş sultanım. 

degildir. 
- Neden Ağa hazretleri?. 

- Yemeğe kim koyacak bunu?. 
- Onun da Sankçı gibi bir ada-

----<••<>---
BELEDiYE 

Beyazıt Camiinin Etrafı 
Açılacak 

dan Ç81'1..'llIH>lan vapuru batmak- Bütün maddeler piyasada -bol 
tan kurtarmıştır_ Limanımıza miktaroa bulunmaktadır. 
kadar geien vapurun yükü co-
şaltıı.mı.ı; ve yeniden istii edil- Dün de Svanetya isimli Rus 
miştir. vapuruyle kimyevi ecza, makine 

--oo---- aksamı ve Yunan bandıra:lı Aya-

İngilizfirmasınınl Şayanı dikkat 
teklif mektubu bir dolandırıcılık 

- Şeyhullslftm Sun'ullah efendi .. 
nin adamıdır. 

- İyi ya tanı Padişahın düırrıanı 
olan bir adam_ 

- Öyle aınma; bu. herifler bu işe 
7anasmazlar .. Sonra pösteklyi •le V!'" 
ririz. 

- Öyle ise, m•ntardan başka ça-
resı yoktur. 

- Mantar öldürilr mil? 
- Öldilrür ... 

mı varmış mutbahı Amlrede 
- Ah; iş:te bir gün de biz böyle ze

hirlenip Osmanımla böyle öleceğiz 
galiba .• 

- Allah gösterm~in sultantm .. 
- BiZ dU,Wu.i.yoruz da, o, cadı ta. 

n dUşünmez mı bu tertipJeri? 
- ........ . 
- Zehir, &ellr gelınez bana haber 

ver olmaz mı? 
- Başüstüne sultanım! .. 

Vali ve Be'.ediye Rei9' LUtfi 
Kırdar dün Beyazıt meydan:nda 
terkikleroe bulunmuştur. 

Ne:icede Beyazıt camiinin et
rafıııın açilması kararuaştır.l.mış
tır. 

Bu~un için Sahaflaı" çarşısı da 
yıkılacaktır. 

M 0 TEF I! it R j l( nikolo vapuruyla da anuh'elii 
- - eşya ve makine aksamı gelmiş-

Spor Eğitmenleri kursu tirBunlardan başka Bulgaristan-

tef ıiş ed.ldi dan da 80 bın kilo ıınangal kö-

Askeri liseler müfet!işı Kur· mürü ~e:mişt~---
may Allbay Mil «-e beden terbi- • 1 
yesi umum mfrdürıüğii Genel Sek P OL S 

Bir amele yaralandı 

Dün denizyolları mu
dürlüğünde açıldı 

Dava ikinci ağır ceza 
mahkemesinde başladı 

İkıncı ağır cezada dün şayanı 
dilı!kat bir sahtekarlık davasına 
'başlanmıştır. 

Bu cürmün suçlusu Oseb Gon
cegü..yan isminde bir Ermenidir. 

- Bunun zehfrf kuvetll olanları da 
var mıdır1 

- Varılır. 
- Sen, demek btliYorsun? 

Ku.:lar ağası, daıresine getmişt.L 

Turnacı başıyı ist:.rahat oda.c;ında bek,. 

!er buldu. 

Yeşil Saha 
Bahçeler mü:eb:.ss.sı M. Levo 

tarafından Tozk<ıparan ve Ayas
paşada i~a olunacak yeşil saha
lar için be.ediyeye 2 rapor verıl
miş' ir. Bu raporlar Nafıa Vekale
tine gönderi., ektir. 

releri Cemal Gökdağ yanlarında 
a!lletizm fcderasye>nu başkanı Dr. 
Adnan Hün ve teftiş heyeti aza
lan olduğu halde dün Vanıköyün
dekı beden terbiyesi b-por e~it

menleri kursuna gitlerek müesse
seyi teftiş olmi~:erdir. Heye: aza- 1 
lan 1alebelerin .beden hareketle
rini ve derslerini takip etmiş,; o~ 
!arla bir arada 'buluıımu ·!ardır. 
B: chare B. Cemal talebelere ıbir 
konferaru; vermiştir. Heyet reisi 
Adil kurstan ayrılırken .burada 
göroiığu intizam ve mük<'nune:i
yet'en dolayı çok memnun oldu
ğunu bildirmiş ve müesseseyi as
k;:,ri liselere ufak bir nümu-ne o

İsmail oğlu Dursun io;miııde bir 
amele şoror Mehanedin idaresin
deki ka>ıny'Orila Kısıklıdan geçer- 1 

ken ; riizgar, hızlı giden araba
nın arkasında ayakta rbuluna.n a-

Lngi.l!ereye ısmarlanacak 11 
vapurun in.~asına yaln.z Svan 
Hunter firması talip d;muştur. 
Firmanın Münakale Vekaletine 
gönderoiği teklif mektupları 
dün drniı volları idaresine gel
ml~tir. 
Denız yolları umum müdürü 

lıbrahim Kemalin iştirakiyle ya
pılan bir top.antıda teklii mek
tubu açılm;stır. Yakında müte
hassıslardan mürekkl'P bir ko
mfaye>n kurularak teklifi tetkik 
edecektir 

Mevkuf bulunan Oseb Gonce
gülyandan başka Beyoğlu 2 inci 
noteri Aptulıah ile ka".ibi Mü
nevver de bu hadiseden dolayı 
gayri mevkuf oıarak zan alt.na 
alınnı~ ve davaya dahil edilmiş
Jeroir. 

- Evet Ağa hanetler!.. Arnavut-
lukta çocuk lk•n öğrenmiştim. 

- Nereden bulacaksın? 
- Bendlere gezmei!e giderim. O-

radan toplanm, en -ıchlrlilerinden bir 
tane elime geç.lrsem kbfidlr .. Zaten 
o, piştiği zaman et gibi olur, kuş lok
ması gibi farkına avrmadan yenir. 

- Hepsi iyi .. Mantarı yemeğe na
sıl atacağız.. 

- Aşçı yamaklarından birini bulu
ruz 

- Haydi bakalun, seni göreyim .. 
Dirayetini g&.rter •• 
Tumacı başı; bfıy{lk blr ihtirasla 

Kızlar Alasının yanından çıkmııı;;tı . 

$aka değil, muvaffak olur<a, Ve
zir olacaktı . Daha sonra, Veziri:i. .. 
zam olmak muknrttrdl. Bunları ı-öy
Uyen nihayet, devrin en kudretli ri
c:ılinrlE-n ve Pad· · hın :v~klninden o
lan Kızlar Alası gibi bir zat söylü
yordu. 

Turnacı ba~ının akh b~ından git
mişti. Asıl meo;:elc, dehı:ıetH ve kuv
vetli b!r 7.t"hirll m'!\ntl'r bu1mP1kt1. 
Mutb::ı.hı Amirede Şeh"Zarfe Mur;tafa
nın yeme~ine mant~n Jrqr1ırl1r,....·ık, 

atmak kolaydı. Orada yamak bulu· 
nan hemşehri.si Arnavut beıt.aSını bo

zamazdı. 

Zeynel Ağa; atına bindı. Kağıt

hane, Cendere SJrtlarını tarayarak 
Belgrad ormanlarını boyladı. 

Zehirli mantarlar buluyordu. Fa -
kat onun lstedlği dehşetli olmasıydı. 

Niyhaet Karapınar taru!larına dog
ru nnı.dıgı zehirli mantarlardan bul
du. Bu, mantarlardan her kim yerse 
çok geçmeden ölurdu. 
Tw-nacıbaş ıj çok geçıneden sarııya 

döndü. Güler yüzle efendisı ulıın 

Kızlar Ağa.ı;; ını aramağa çıktı. 

Kızlar Ağası. Mah Firuz :sult.anın 

daırc ,ıne gitmlştı. B:r kc)şrye otur
du. Sabırsızlıkla bcklem;ye başladı. 

~1ah Firuz Sultan, ı;ehzade Musta
fayı parmağına dolamıı;tı. İşi gucü 
bu sehzadenin ilcudunu orbdan kal
dırmaktı. Aradan bir kaç gün geçti
ği halde Kızlar ağasından bir haber 
Al m~mıştı. Meseleyi sormak için 
dairesine çağırm11tı. 

Mah Firuzla Kızlar ağası aanıym 
loş köşelemden bir yere büzülmüş-

Çok geçmeden, iki katıl tiskooa 
başladı. Usuletle konuı,;;uyorlard.ı : 

- Tam, kuvvetlısini bulti.um. 
- Sahim?. 
Turnacı başı elini kuş.ağının ara-

sına attı . mantarı çıkardı : 

- İ~te; ağa hazreUerL. 
- Demek, mantar dediğin bu hal 
- Evet ağa hazretleri.. 
- Bu. zehirli demek öyle ml7 

- Cok kuvetli bir zehirdır ... 
- Şimdi ne yapacaksın? 

- Yamağı çağırıp vereceğim .. 
- Yamakla konuştun mu?. 

- Hayır, ;;:imdi konuşacagun_ 
- Yamak bir hiyaneUik yapmllBlll, 

sonra? .. 

- Hiç korkmayınız ağa hazreUe
rL. Arnavutlar biribirine be::m ver
dilcten sonra, korkulmaz .. 

Zeynel ağa; aşçı yan1ağıru yanına 

çağırtnuştı . Bir iki Arnavutça ko
nuştuktan sonra; iki mü.:it.evll, Os
manlı sal'ayında .-ahip olduk.lan 
mevkilerden ıstifade ederek zehirle
me işine şu yolda kanr verm.ışlerdi: 

- Mori, şunu al! .. 
Yarruı.tt, 'l urnacı başının verdiği 

mantd.rJ ruç bır ıtıraz hareketi gosı.cı
meden eıı ne aıınıı;LJ. 

Zeynel ag.ı; ıkuıci sôzune başla

mıştı-

- Bunun ne olduğunu biliyorsun 
değil ıaı? 

- f'.llantar ağam:. 
- Nasıl ınant.ar lıu 

- Zehirli .. 
- B ı ı tek mantarı Şt hzade l\1usta-

fanın yemeklerinden birıne karı§tl-

rıver olmaz uu! 
- Baş üstüne 
- Kim eörm in' Kirnse bılnıe· 

sin-
- Baş ustwıe ağa m' 

Zeynel a., elim k· şagının ıçıne 

soktu. Kızlar ağasının ' eı d iği. dolgun 
bir keseyi aşçı yamağına uzatarak: 

- Al bunu harçlık yap!. 

Yamak, keseyi alcıı. Cebine indir
di. Ve, tek bir itiraz hareketi gOster
meden, kumandanından bir düşman 
neferinl öldürmek için emir alan bir 
nefer aibi muti olarak dışan çıkh. 

r Arkası var] 
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Ona her şeyi i!iraf etmekte im; l 
bir mahzur yak u, çünkü Fahıre 
•ır saklamasını bilen bir aıcLndı. 

F~ka.t kendini Fahirenin karşı
.mda bulunca çeneleri tutuldu. 
}'nhıre genç yaşında hiç sev.me
diğ" halde lbir kocaya varmış, 
kocasım hiç sewnemiş, !bütün mu
habbeti mekteplerini, taleleberl -
ni sevmekten ibaret ka.Lmıştı. 
Aşkın ne olduğunu biJ.miyene 
klan ibahst'dilir mi! 
B'rd nıbire, öğrobmenl ile ara

m:odaki uçurumu ııörou. Bu uçu
rum çdk derindi. Asılmasına im
kan yoktu. 3olnıa söylıyecek ol
>a, Fahire dinliyecek ve sonun
da: 

- İn;;al1ah evlenir mes'u:t o
lursunuz; eğeor onunla evlemnez
sen başka. b.rile eY~nlr, onu se-

versin. Daha çocuksun! Diyecekti. 
Fahiren!n bu aşkı anlamasına, 

kavramasına İmkiı.n yoktu. Bu
nu hissedince sustu, hiçbir şey 
söylemedi. 

Günler geı;iYQr. .. Birdenbire 
bastıran kış çok soğuk; havalar 
'kuru ve sert. Ağaçlar da tek tük 
kalan yapraıklar .abahlan buz ke
siyor. 

Selma artık mektebe yalnız 
Bayan Fahıreyi görmeğe gitmi
yor, tatilden sonra İn.gi.iizce ve 
mu •. kı dersi alıyor. Evde yemek 
yap.yor Nesrintlen hamur açma
sını, Wrek ve tatlı yapmasını Öğ
reniyor 

Büyük zevk1erindffi biri de. cad 
de üs:üııdekl pencerenin önüne 
oturmak, hem dışarısını seyret -
mek hPm de tı;t örmek. •• 

Düşkünldr Evi 
Vali ve Belediye Reisi Lutfi 

Kıroar dün Düşkünler evini ve 
c:ocukları kurtarma yurounu te!
tı~ ve tetkik etmiştir. Ken.disi gör 
dülcieriııden çok memnun olmuş.. 
tur. 

lst:mlAk Edi'en Yerler 
Yıkılıyor 

Koskada istimlakleri .biten yer
lerin yıkı ima.sına baş:arunıştır. 

Burası bulvar haline ke>nulacak 
tır. Avnca Lalelide olduğu gibi 
bir refüj yaopılaıcakltr. 

---<>--
EKONOMi 

lııgi:iz iktısat heyeti 
Ankaraya gitti 

İn,giLerenin mali ve ik1 ısadi 
mÜ<!SSeseleri mümessillerinden 
mürekkeop bir heyet dün şehrimi
ze ge'miş, ak<am Ankarava git
miştir 

larak ıtavsii etmi'!tir. 
Heyet rbu teftişi -müteakip ak

şam yine teftiş için Burı;aya ha
reket etmiştir. 

·t>----

MÜNAKALE - -----
Yataklı vagonlar ucuzladı 
Yataklı vagonların fiatlannda 

yapılan tenzilat dün tat'bika rbas
. -..unıştıc. 

---<r--

fran elçisi ge1di 
Ankara, ı (A.A.J İran büyük elçuıı 

Kılzıml HazreUeri bugün Irak üze
rinden !Sehrim.ize gelmiş ve istasyon
da merastmJ mahsusa ile karşılan

mıştu·. 

SORUYORUZ! 
Heyet, huktı.metle birı,'Qk ~ana-

vi işleri Uzer : le t( mas.ar yapa· ) Otobüs işleri 
Cü.ktr. ı ), 

lhtkar 1 cm syonu ' İstanbulun muhtelif semtle-

toplanamadı \ 
Di.ın toplanarak !Et..ik!erine de- j 

vam edect:'k o:an ihtikar komis- . 
yonu mıntaka. ticaret müdürünün 

1 

İzmirden henüz dönmemesi y(ı • 
zünden top'anamam .ştır 

ri Brasında işliyen otobüsler 
haıkkmda okuyuculanmızdan 

muhtelif sikii:vetler alıyoruz. ı 
Bu arnda; otc>büs!erin eskiliği, 
oturacak yerlerin darlığı, ara
baların pi•liği, erabaların gay-

1 akas kcmis} onu toplaııdı 
Takas k'Omisyonu dün y ıne mın-ı 1 

taka ticaıet müdürlüğiinde te>p- ) 
lanmış, muhtelii mem.eketlerle ı) 
tal'«as vaziyetimizi gözden geçir
miştir. 

ri muntazam seferler yaptığı 
nll7ll'rı dikkati celbetmcktedir. 
Bilhassa gayri nımı!azam se
fer yapıldığı en fazla ~ikiiyeti 
mucip olan derttir. 

Bu ~in hallinin mümkün c>
lup olmadığını alakadarlardan 

Soruyoruz 
:c:z_ ~---"ıl 

Arada s:rada tığı oynatmıyor, 
göz.erini denize dikiyor. Deniz u
za·k, fakat gözleri bir hamlede 
!bayırları asıyor, asfaltı geçiyir, 
düzlükle koşuyor, kıyılara varı
yor, denizi kucaklryor ve ta ö'e
lere Yeşilköye kadar uzanıyor. 

Bütün bu göz yolculuğu bir sa
niyede vapıııyor. Yeşilköye va
rınca gözleri takılıp kalıyor. Bir 
zaman hudut tanumyan gö;o:eri 
bugün artık Yeşilköyden öteye 
gi.miyor; Yeşilköye saplanıp du
ruyor. 

Eskiden uzaklara bakardL Uzak 
sözü onun için en esrarlı kelımey
di. 

Trene, vapura binenler, uzağa 
giderlerdi. O da bebeğini araba
sına •bindirip çektiği zaman uzak· 
lara gitmeyi tahayyül ederdi. Ba· 
zan kanape vapur, bazan sıra sı
ra dizdığj llıkemleler tren (jıur
du. Bebegi ıle otururlar, uzağa 
giderlerdi. 

Uzakta harikulade bir diyar 
vardı; bildiliiıı.den, ~asadılt ooan 
bambaşka bir diyar. Uzaklar onun 
gö:ciinde bir cennetti. 

Fakat şimdi harikulade diyar-

lara varmak için tren ve vapur 
yapmanın lüzumsuzluğu.ııa ka idi. 
Göz bir hamlede istediği hariJ<u
ıade diyara ulaşıyor w muhay
yl'le harikulade diyarı call<landı
~·ordu. 

Pertev1e Melike artık Yeşr'.köy
de deiiildi, olsun; Selma Yeşil
köyde onlarla beraber yaşıyor, 
sonra daha da uza!kılara gidiyor, 
tiı. uzaklarda harikuliıde diyaroa 
PerLevi buluyordu... · 

Ve sonra tığı oynamağa ·başlı
.Y'Ordu .•. 

Bir gün teyzesi; 
- .3elma ca.nın sıkilıyor değil 

mi? Dedi. 
- Hayır teyze. 
- Canının sıkılmamasına 1m· 

kiin yok. Dört duvar arasında in
san yüzü görmeden, iki çiit ltıf 
atımadan yaşanmaz; yani bu sa
na !{Öre, sana layik bir yaşayış 
degil Arada sırada ahbaplara gi
delını, onlar bize ,ııelsinler ... 

Se1ma gülümsüyorou. Çünlkü 
' e.' zesinin ahbaplara gideceği .gün 
bir tiırlü gelmiyor, hep sözde ka
lıyordu. 
T~yzesi SU:.maya dııılıa eğlen -

melenin şapkasını ucurmuştur 
Tedbirsiz adam bunun üzerine 

hemen k;ı,ınyondan atlayıp düşür- ---<r--

İddiaya .göre ıbu Emneni Trab
zx:ında bulunan Migodiç isminde 
bir .papasın sözde namına hare
ket ederek 2000 Kredi Fonsiye
sini sahte senedle zimmetine ge
çirmiş ve bazı sahtekarlık:ar da
ha yap~tır. 

düğü şapkasını alma!k istemiştir. l ADLI YE 
Fakat bu atlayış. muhtelii yerle-
rindcn yaralanm~ına .mal 0:.a -
ı•ak teda\'i için hastaılıaneye kaldı
rılımıştır 

48 yaşında bir adam 
kayboldu 

Eyıipte dell~lık ve koltukçu -
luk yapan Asaf Tokgün ismi de 
bir adam 1 haftadanberi ka.vbol
muşlur. 

48 yaşı.nda bulunan kayıp adam 
polisçe her tarafta ararunakta
dır. 

Sarhoş şo'.ör yaralandı 
Murteza ısmınde bir soför dün 

gece muhtaüf meyhanelerde iç
tikten sonra sarhoş bir vaziyette 
Ayvansaıraydan geçerken taban
casını çekmiş ve rast.ge.e ateş et
miye başlamıştır. 
Sa~oş şoför 3 el silah attılktan 

sonra tabancasını cebine koyar
ken kazaen silil:h ates alını.:; ve 
çıkan kurşımlar kendisinin 2 ba
cağına isabet etmiştir. Taıbanca 
seslerine koşan polis memurla
rı kendısinı kanlar ıçinde hasta
haneyi' kald ırmı !ardır 
~ 

DENiZ -----
Dı:mlupınar sefere haşlıyor 

Dcnızyo~~arının Dumlutı.nar 
vapuru dün İstın:ve havuzuna çe
kilmiştir. Bugün çıkacak ve sefer
lerine •baslıyaca.ktır. 

Şirketi Hayriyenin 
kış tariiesi 

Şirketi Hayriyenin kış tarife
si dün ta_r'.lblke ·baıı!anmı.ştır. 

ce'.i bir muhit yapaıınıyarağıru 
kavrayınca sözü değişiiroi: 

- Bereket versin İstanbul var, 
İstanlbulda halan var! Derneğe 
başladı. 

İstanbllrl ve Nimet hala! ..• Şu
bat sonunda veya mar,ta Selma 
halasının apartıınamna gide -
cekti. 
Şevket enişte Selmanın ibiıtün 

kısı Göztepede geçirmesine razı 
olmamıştı. Amma teyze de Sel
ma.dan ayrı kalmak istemiyordu. 
3elma peri masallarındaki aJ1 ın 
top gibi, teyzesile halasının ara- • 
sıruia gidip gelecek, .birkaç ay 
birinde, birkaç ay birinde kala· 
caktı. 

Teyzesi: 
- Evleninceye !kadar ... Diyor

du. 
Selma, evlenmesine dair söz a

çılınca !bir şey söylememek için 
gülÜJn5er, söz de kesilirdi. 

Arada bir Nimet hala mektup 
yazryordu. Bazı insanlar varoır. 
onlar için Ankara ile İstanbul 
bile komşu kap:sı kadar yakın
dır. Bazı insanlar da vardır, Şiş
li ile Fatih bik! gözlerinde .büyü-

Avukallık K nununun 
Birinci Yıldönümü .Suçlu bu senedi Beyoğlu 2 ineı 

no:erliğinde tanzim etmiştir. 
Dün y ~ni avukatiık kanunw1un 

mevki •aıtbike konufoşunun 1 ınci 
yı'.döniimüne tesadüf etmekte idi. l1 

Yeni kanunun avukatlara oldu
ğu gibi iş sahiplerine büyük fay
dalar temin ettiği ibu 1 inci yrlda 
tamaınile anlaşılmış 'lıuJunmak
tadır. 

Dünkü celsede kendisi cürmü
nü tamamiyle inkar e'miştir. 
M~akeıne, şahit ceJti için baş
ka bir güne bırakılmışt;.r. 

Türkiye 'baroları ·mensuplııırı bu 
yıldönümü münasebetile arala -
rmda roplantilar ·tertip etmekte
dirler. 

Adliye Mutemedin:n arka .. 
daşları tahliye edildi j 

30 bin küsur lira zimmet ve ih-1 
tilas etmek suçundan dolayı ağır 
cezada muhakeme edilıınekte o
fan İstanbul adlive mutemedi E
minle arkad~arırun davasına 

dün devam olunmuştur. 
Bu celsede ehlivukuf heyetinin 

raporu dkunmuştur. Netiocde ra
pordan edinilen kanaate istina
d<:'n maznun'laroau Tevfik ve .3a
linıin ta..., lıvcl r P<' karar veril -
mişt ir 

Bu karar Uzcri:ne 2 maznun dün 
ge~ vnkit tı!h liye olunıınuşlardır. 

Bar o fıugün toplanı) or 
İstanbul Bamsu umumi heyetı 

bugün saat 14 te bir toplantı ya
pacaktır. 

Senelik kongreyi teşkil edecek 
olan -bu içtima ağır ceza salonunda 
yapJacaktır. Toplantıda yeni ida
re heyeti intihabı yapılaı:ak ve 
bazı me;eleler hakkında göııüşü
lecektir 

yor. Nimet bunlaroa.ndı. MaQl<a
dan kalkıp Göztepeye giLmek o
nun için seyahat yapmakla mü
saviydi; bunun için de arada sı
rada Selmaya mektup yazıycr, 

kocasın.dan ve Hilmirlen bahse
diyordu. Pertevin rbir kere kırk 
sekiz saat izinle geldiğini yazdı, 
bir kerecik te nasıl5a Melikeden 
bahsetti. 

Selma gazetelerıien haber al
-m:ştı. Melikenin radyoda verdi
ği konser çok beğenilmiş. konser 
vermek üzere Berlin radyosu ta
rafından davet olumnuştu. Ora
dan &maya geçmesi de muhte
meldi. 

Demek kocasından hala aynler
mamıştı, Pertev de sevgilisini rbir 
türlü himayesi altına alamı -
:vurou. • 

Se.btıa müıemadiyen keman 
çalan ~üze! kadını, hiç durmadan 
Pertevi düşünüyorou. Giındelik 
hayatına Pertev ha.kimdi. On -
dan bahseder'ken artık kızarnu· 1 
yC>I", adı.nı söylerken sesi titremi- \ 
yordu. 

CA.rkası var] 

SPOR 

Eyüp lik Maçlarından 
Çıkarıldı 

Beden Terbly"51 iııtanbul Bol&'esl 
Başkanlıtından: 

Zl/10/1939 tarihinde Şer•f saha· 
smda 7apı1an Eyüp İdman yavaıu -
Yeni şı,,ıı Dk macıııda Eyüp knliibil 
blr oyuncunun hüvb'ctlnl k.asden tah .. 
rlf maksadl,-le leşkliilı ve hakemi 
tlfal ve lüzumsua 7ere başka bir 
s_porcu.nun dört ay müddeUe t.eczlı'e
&ine sebebiyet verdıfl tera olunu. 
lelklkal neticesinde ıebeyyün elmlf 
bulunm.astna. binaen: 

1 - Eyüp lıulübıinün 1939 • 1941 
Yılı bölı'e lik maşlarındao lhrarına, 

! - Genel direkıörlülr.ıçe tasdi.il. 
buyurulan müsabaka talimatname .. 
mlzin mevaddı mahsusası.na tevfikan 
her türlü hukuktan mahrumiyetine 
karar verllm~tlr. 

Müttefk kulüplerimiıin ismi ce 
ıçen '-ulüple hu~usi müs:ıbaka yap 
mamaları ve aksi takdirde teczlyf'
lf'ri cihetine l'ldllereft tamlmen teb-
Jlf olunar. • 

S.AGLl9' 
Kan çıbanı 

cutte acı. alvrt ve koya kınntu bir 
aerillkle meydana çıkar. Gllclde bll
yllr, bir nohnl, bir kiraz şekli ...., 
hacmini alır. Sonra acu be,.a11lqır, 
cerahat loplar. T-klıülilnden 1·11 
&iin so""' patlar. İclndekl eerah&& 
dqan çıkar. 

Tedavisi: Bu cıbaıı siri oldnimt
daa etrafa sürü1memestne dikkat eı ... 
melL Çıban açı1ınca özü harice ~
kartm.alL Çıbanın lethaslne ıa1eı ıe.. 

mlı: ve kuru ~az bezi ve bunun öae
rine bir pamuk koyup sarmalı. 

M. K. (Maltepe) 

Prallk tekilde dam flcürlerlnt 
6 ... tecek bir -., yar """'1'· Vana 
ismi DedirT 

- Maalesef böyle bir kitap JOlı• 

ı.ır. 

KAMİL (İmılrl 

- İslanbuldan bir kitap slparlf 
etmek lsıiyonım. llıuı&'1 klllüpbaneyl 
tavıüyr rdtnlnbt 

- İstanbulda aradıiınız her kita
bı ismlrdt bualt"afınızı tahmin edt .. 
7oruL Maamaflh btanbuldakl her
hangi bir kitapçı &nllDUZU yerlDe re
Utelılllr. 

l 
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M. ecllslnln / Belnra Rahm•Ul suıcyİn•n Telli< Baba, il 
• tj bazı akşamları, benim tramvay arka-

dünkü oplantısı Or.iversitesintle 
daşımdı. 

Arasıra. ona Tepkapı tnımvaymda 
rastlardım. Çok cletalar, bir eUnde 
nevaleslnt ta-Jiyan yazma. bir ~ıkm 
bir el.n<le de siyah şe.m.siy~ı lhu..ı

nurdn. Tramvayda beni ~öriince., 

Makina yedek parçalarının Güm
rük resminin tenzili görüşüldü 

Ankara, l (A.A.) - Bii:riilt Millet 
lllecllsl bugün Şemsettin GiinaUaym 
ba.şkanhimda toplanarak devlet de
miryollan ve limanlan işletme U
m tıru müdiirlüiil Ue Posta Telgraf ve 
Telefon Umum müdürlüğünün 1935 
'lılı hesabı ka~'ilerlne ait kaınıa ü.yl
•aJannı müzakere Ye kabal eylemiş .. 
tir. 

Bu kanunlann müzakeresi müna-. 
1ebetiyle söz alan hat.ipler hesabı ka

titerin te$kllih esasl:re kanununa rö
re MecJbe muanen amanda veril
mesi ve Divanı mnhasebatça. da bun
lar berindeki tetkikatın ,.ene muay
yen müddet za.rfmda yapdarak Meo· 
1ls hey'ett umumlyestne seYkedlJmesl 
lisım l'elecett hwmsuna. na.:ı:an cllk:
Jr:aU celbe71emtşlerdJr. Divanı mnh•
""bat reisi Seyfi Uran bu mülaleala
ra cevaben hesabı kah,erlu tant:lm 
ve Mec1tse seYkl tein icap etlen for-
maUteterle bunlann divanı nıuba..:e

batlo libl tutnlduklan lelklk mahi
yetleri ve şümolB. etraflr:ııcla tsahat 
vererek işin ehemmiyeti ve rerü 

son za.ınan.J.ara kadar Divanı muha
sebat kJ.drosundakl noksanlık dola
yıslyle bunların bey'eLj umumlyeye 
muayyen vaktinde tevdi edılemecli

iini işaret. eylemJş ve bu gecikmele
ri önlemek için ahoması 'Zaruri gör
düğü tedbirleri kaydctınlşUr. 811 
mevzu üzerinde g-eçen müzakereler 
sonunda verilen bir takrirle müza
kerenin kifayeti tasvip ve her 1k.i 
kanun liylhası reye konularak kabul 
olunmuştur. R.nmamede bulunan ve 
İcra VekilJerJ heyeUnln verilen sali

hiyete istinaden sanayide kullanıl

mak üzere hariçten ltha.l edilecek ip
tidai maddelerle makine, atat ..-e e
devattan ve bunlıırın yedek ve iee
dit paroa.larmın gijmrüJı: resminden 
tenzilit yapılması hakkında alımmt 
olan kararların ı&sdikine ait. kanun 
lij'lhası İkbsat vtklllnln buzurlyle 

miizakeJ'eliİ bsvlp olunarak toplanU

ya niharet vernm.ı,tlr. 
Meclis puarlesl .. ünti loplaııaealı:

br. 

Türk-İngiliz müzakeresi 
(Baş tarafı L inci ı;a.ı>fada) 

Meneıacncloffu lle ar.kadaşlarınm 
Londrayı zlyaretlnl büyük bir teha
lükle sel8.ml'.1.tlL Kendileriyle, lk.l 
memleket ara.sında. Iınzalanml.!i sıkı 
lltlfaklan doğan siyasi ve lklısaıli 
meseleleri l"Örüşeceib.. Ü"miı edlyo
rnz k:1 görüşmelerlmi:ıin neticesinde 
Türk • İnglll• llcarllnin malik ol· 
ması icap eden hacmi elde ebnestne 
halen mani olan eııgeller ortadan 
kaldırılacaktır. 

B. Butler. ayrıca. 1wılar1 da 8ÖJ'• 

leoıiştir: 

- Cenubu ıp.rki Arupuwın ibti-
7açları, ezcümle Yu.nanlstanın lhtl
,yacları, İngiliz büküıneünin daima 
zllınindedir. Bu muıtakala.rda ticare .. 
tin iııldşafı için biç bir fırsal kaçırıl
nuyacakhr. HükOmei halen de bu 
mesele ile meşgaldür. 

B. BuUer sözlerine ş&yle d.evam 

elmiş lir: 
- in:mz hülı:üm•tl Türk •• Bııl

:rar bük&.meilerlnln.., uata.Tındakl 
müşterek budntb. meveut lutalarınm 

adedini tenzile karar verm.elerinl en 
büyük blr ınemnuniyeUe haber al
mıştır. Bu hudut.lak! gerginlik blg 
şüphe yok kf azalacaktır. İkl bükü
mct arasında itimadın yeniden doia· 
eaiını üm.id ediyoruz. 

B. Butıer, Türk .. İDı:-Ub: Ucaret 
meselelerine dönmüş ve sö:..le.rinl 
şöyle bitirmiştir: 

- B. Numan Menemencioi;lu riya
setindeki Türk heyetiyle yapacağı· 
ml% cörüşmelerde elde etmekten hali 
kalmıyacağunız şayanı memnuniyet 
neticeleri, pek yakında kamaraya 
arzedebileceibnl kuvvetle ünıld edi

yorum. 
J,ondra, ı (A.A.) - Hariciye na

:urı l .ord BaUfa.ks, dün, B. Numan 
l\lenrrnencloğ1a şerefine Carlton'da 
bir öPle ziyafeti vermfcı:ttr. Davetlllu 
ara.;ında Türkiye Büvük Elçtst, Tl
cartl nazırı B. Cadoıtan ve tanınmış 
Frano;ıız mubarrlrl B. Paut 1\-forand 

dA bulunmuştur. 
Jtputer, Lord Ralitak!ı'ın B. NGJDan 

Menerneneloğlu'ya • pyei Dıifatkir 
hareketinin bilhassa naza.n dikkaü 
eelbt>ttiğinl kaydehnektedir. 

DALADYENİN BEYANAT! 
P>rls, l (A.A.l - Davas aJansı 

tebıia- ediyor: Başveld Daladler, dün 
1\febusan ınecllsinde söyled~il br nu
tukta, 19 &eŞrinievvelde Ankarada. 
Fransa, İngiltere ve Türkiye arasın
da fm.,,alanan muahedenin ka.vvettni 
tlıemmiyeUe kaydetmiş. bu suretle 
Türk mi11etinln garp demokrasllerl
le hir1rşmlş olcluğunu SÖ!ilemb; ve 
deın ·;Ur ki: 

- ira.delerl ve iyi ıöriişleriyle en 
sa1uimi tebeillcrimi2:e h11k kaz.anan 
Tür1< devlet adaınlarL, bu anlaşma-

lan bbtmle akdetmek suretiyle hem 
Balkan Avrupasuıcla s•lhun mllhafa ... 
za.sı tçi.n bize müessir surette yardım 
etmek. lteın de Ankara muahedesini 
imzalıyau üç devlete a.n'&nevi bir 
dostluğun bailadıiı memlekeUeri bi-' 
taraflık ve isiild3.1 slyaseU.erinde tq

vlk eylemek istemişlerdir. 
Ankara paktı hiç bir memleketin 

emniyet veya menfaat; aleyhine mti
teveccih değildir. Ankara paktınm 
üç büyük milleti, aralarmdakf ideal 
birliğini mıınevi sahada teyit eyJe ... 
m:Jş ve emniyetlerinin müdafaasını 

tensik etmeyi mümklin kılacak mü
essir bir tstlna.t noktası vemıişlerdlr. 

İngiJiz askerlerine 
Türk tütünleri he

diye edildi 
lıontlra, 1 ı A.A.) - Resmen 

lbildi_rildiğine ı:ıöre, Türkiye İn -
giliz kıtaa tına tevzi edilmek üze
re 1ki balya sigara göndermiştir. 
Bu, bir milli hediye olarak ~e!.ak
•ki edilebilir. Çünkü Türkiyede 
\ütün devlet inhisarındarur. 

Sigaralar: askerlere tevzie me
mur direktör demiştir ki: 

Bu sigaraları askerimiz iki mem 
leket .. arasında mevcut samimi ar
kadaşlığın ·bir nişanesi olarak ka
bı:il edeceklerdir. 

Dün yedi vapur 
battı 

(Ba; taraft ı inl.!i sayfada) 

mayna çarpmıştır. Vapur ağır a
ğır ıba.maktadır. 

Mercator vapuru :bir .mayna çar 
parak 6 dakikada ıbatmııştır. 

264 toııluk Gre.he i5nı.inıdeki kü 
çük Danimarka vapuru :bir en
kaza çarparak batmıştır. 

lrlandanın garp salhilinden 160 
mil mesafede bir Yunan VlJ'PUMl 

batm!'1'ır. 22 kişi boğulımuştur. 
Bir İn!(Liz gemisi ıbir mayna 

ça.ııpmışt.r. Müthiş bir infilak ol
muş, gemi birkAç dakika zarfıı:ııda 
ba1ımıştır. 

Finlandiya bayrağıını taşıyan 
bir geımi, İskoçyanın şırrk sahi!Je- 1 

rinde bil' ımayna çarparak bat - ı 
mıştır. 

2, 730 ton hacmindeki ve Sheaf
crest adındaki İnıgilliz ticaret va- \ 
puru, İn.ııilterenin cenu4:ıu şarki • 
saıhili ya'kırunda ~ir mayna çar
parak ba'ımı.ştır. 

Amirallik dairesi, R=alpindi 
muavin kruva:..3rü ile kaıyholan
lar n 38 zabit ve 225 nefer oldu
ğunu ilfııı etmektedir. 

Bugün MELEK Sinemasında 
Senenin en nefis, en güzel filmi 

HONOLULU 
dün:::ı:~~r~nci ELE AN o R p o w EL L 

dansözü . 
Filine ilave olarak: FOKS DÜNYA HABERLERi . . 

ve Pwf. I•'UAD KÖPRÜLÜ'yePariste Sorbon Ün~versLlesmde 
Fransız Curnhurreisi önünde yapılan b~yük m~rasırn.. 

Bugün saat 1 ve 2,30 da tenzilatlı matıneler. 
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Nü.mayişler 

50 talebe tev
kif edildi 

.Belgrat, 1 (A.A.) - .Havas ajan~ın
dan•: Dı.in komünist talebe, Unversite 
duvayen.i aleyhinde bir nümayiş ter
tip etmişler ve bu yüzden Hukuk fa
kültesinde bir takım kargaşalıklar 

çıkmıştır. Nümayişçilerden 50 kişi 
tevkif edilmiştir. Diğer nümayişçi
ler, Üniversitede barikadlar vücuda 
getirmişlerdir. Üniversite, 3 gün i
çin kapatılmıştır. Ve yeni kargaşa
lıklar çıktığı takdirde bllfımüddet 

kapalı kalaca1J"-ır. 

Dün komfuust talebe ile diğer ta· 
lebeler arasında vukua gelen arbede
ler esnasında zabıtanın vürudundan 
evvel, birkaç talebe yaralanmıştır 

Harp vaziyeti 
(B&!I lamlı L lnoi oa)'fada) 

deki birçok adalara Q!)ker çıkarm:.ış

tır. Finlandiya filosu, limanları ter

k ederek açık denize çıkmıştır. 

Helsinki'dek.i tayyare dafü topla

rın beş Sovyet tayyaresini düşürmüı 

olduğu haber ve.rilınektedir 

HELSiNKİYE YAPILAN İKİNCİ 
HAVA HÜCUMU 

İkinci defa olarak saat 15.15 de 
tehüke şareti verilmiştir. 

Burada beyan olunduğınıa .. göre, 
dürkü bava hücumu esnasında aske
ri hedeflere hiç bir bomba düşme

miştir. Resm! bir tebliğe nazaran 
dünkil bombardımanda 40 kiı;i öl
müş, 62 kişi yaralanmıştır. 

Hükumet, Finlandiya sahilleri bo
yunca bütün :!enerletin söndürülıne

sini emreLmiş,tir. 
6 Finlanıüya tayyareSi Rus tayya

releriyie muharabeye giri:;miştir. 

Sovyet tahtelbahirleri, Petsamo li

manını kapatmışlardır. 

Lond.radaki Finlandiya elçiliji bil

diriyor: 

Helslnkiden gelen son haberleı-e 
göre, bugün bazı Sovyet tayyareleri 
Helsinki civarındaki kale7e bir kaç 

defa uçmuşlarsa da askeri harekat 

bir sükiln devresine cfrmiştir. 

SovyeUerin karadan hem Carelie 
berzahında hem de Ladogo gôlil ci
varındaki ileri yürüyüşlerinin Fin
landiya kuvvetleri tarafından mu
vaffakiy<Ytle durdurulmuş olduğu 

teyit edilmiı;tir. 

Hclsinlti, 1 (A.A.) - Finlandiya 

ajansının dün aksamki tarihle verdi

ği resmi tebliğ: 

gideceğim :reri ka.siedt-rek ve ciile-
rek: 

- Yazıhanf:ye mi! 
Derdi. Ben de: 
- Tabii. başka nereye oJaeak'! 
Dlfe ef:vap verirdim. Bu J"azıiıa-

ne söı-önden, elbett.e ki sh:, şimdi bir 
şey a.nJıyanıa.dınız.; tabii, anl.Jyamaz.
sınu.. 

Çünkü e-vveıa ,vazıhaneyr akşam 

üstü gidilme:ı, sonra. Topkapıda ya
zıhane ollllaz. Ge)Kelelim, Tevfik Ba· 
banın: 

- Yazıhaneye ml? 
Diye bana sordafg 7u. Oyle her

keshl bildi.fi ve tasavvur ettlii ger· 
tekten bir yazıhane değlJdl; orası, 

bazı yaz ıünleri vf> J'&~ akşamları 

saJt bana mahsus bir açık hava ya .. 
zıhanesiydi. Sonralan bazı muhar
rir arkadaşlara da bazı yaz l'ünlerl 
bir çeşit :ıçık bava ya7ıhanelfi"i yap
mış olıın bu yer, Toı>kal'ı dışında_ 

bor ağaçlı, bol havalı bir kahve ba.h
çe~iydf. 

Ben de Yine 7az men.iminde, ba
sı nbahJarı, ona tramvayda ra.stıa

dıkç.::ı., onun YazWanestııl kasded.e.rek 
sorardım: 

- YasıhaaeJ'e illi? 
O ıb ı:ütimıslnrelt: 

- Eve&. derdi, 7auhane7et 
Onun yazıhanesi de Babıi.lldekl Me

serrei. kıraathanesi Jdl ve aramızdaki 
fark şu idi: 

Ben, şehrin dJ~ındakl üstiı ..,.it 
ya'ı:ıhaneme ya-ı. akşamlarıt, iklndiden 
sonra dönerdim, o ise, şehrin ,röbe -
ilndekl üslü kapalı yazıhanesine sa
bahları giderdJ. Bir akşam o, beni 
kendi yaı:ıhanemde, bir afacm al -

tında hani harıl yazı yazarken 
müş, 7anama ı::tokulup 7aJnız: 

- Kolay •elsin evlit? 
Db>ortk reçip ı-ilmek istemiş, 

kal benim: 

gör-

fa-

- ine olur ela •ır kahve içelim 
Bey Baba! 

Din ıııranıa ü.erine bir lilrlil o
&urmsmıt ve: 

- Yoal Yası yumanın ne demek 

oldrılunıı bllılôifuı !,>in ohıramam. •• 
Hahlm a: cSu lçerkea, 1lllaıta yıl&n 

blle dolnmma.z!» derler. Onun ı:-ı .. 
bl, yazı yaıaırken, bir insanın yanına 
Melaikelldnm bile sokulmamalı ki 
DY3-llınm zihni allak bullak olm.U111-. 

On1111 !~in, bak ke;yflne ralıalça ya
zını yaz evl:lt! 

Diye yürüyüp &'llmlştl. Ne yazık ki 
bu mübarek adam. şimdi de aramız
dan temelli yürüyüp l'ittl. 

OSMAN CEMAL KAYGILI 

Başvekil Cankırıda 
1 

Caıılun, 1 (A.A.) - Başveltli Dr. 
Relik Saydam, bu sabah saaı Z.30 da 

Ruslar, harp i.lAn etmeksizin, hu

dudun bir çok ll()ktasına hücum et
ınlşlerdir. Bazı ııoktalarda Finlandi
ya kıt'aları Sovyet mütecavizlerini 
tardetmişlerdir. Bazı noktalarda ise 

düşman ileri hareketine başlamış, 

fakat öğleden sonra Sovyet ilcrleyŞ 

her tarafta durdurulmuştur. 

• şehrimhe ~•lerelı: biasJ'OBda ZO da
kika te\taltkuftaıı sonra. Kar&büke 
hareket etmL'}lerdit, 

Kareli berzahında, Rus hücumu 

ağır topçu ateşi tarafından hazırlan

mışlır. Lagoda gölünün şimali şarki

sinde iki Rus tankı tahrip edilmiştir. 

Diğer iki Rus tankı da Kı:treli berza

hında tahrlp olunmuştur. 
Finlandiya kıt'aları hiç bir nokta

da hududu tecavüz etmemişlerdir. 

Bütün gün Ruslar bir çok hava 

bombardımanları yapmlŞtır. Helsin

klııin iki defa yapılan bombardıma
nında, bilhassa siviller kurban git

miı;tir. Birçok binalar yanmıştır. Ek

serisi kadın ve çocuk olan ölülerin 

tam mikdarı henüz malüm değildir. 

Yangınlar devam etmektedir. 

• Vipuri de bombardıman edilmiştir. 

Burada da bir kaç yangın çıkmış ve 
hepsi sivil olmak üzere 4 klşi ölmüş 

ve 13 kişi yaralanmı~tır. 

Kokta, Kemijarvi, Klttila ve Pes

tamo şehirleri de bombardıman e- t 

dilmiştir. Buralarda da zarar ve zi
yan vardır. 

Sakkolan üzerine yapılan hücum
da iki Sovyet bombaı:dıman tayya

resi dilşürülmiiştür. 

Helsinki'ye yapılan ilk hücumda 

da bir Rus tayyaresi düşürülmüştür. 

Diğer bir yerde de 4 tuıcil Rus tay
yaresi indirilmiştir. 

Sovyet tayyareleri, hiç bir netice 
Alınaksıtın, Helsinki'nin 200 kilo
metre şarkında Uttis - Kalpisis de
miryolunu bombardıman etmiştir. 

HALK SÜTUNU 

Süt kaç kuruş ? 
Taksim.de SU'11Servilerde m•

ldm Mustafa Uğur J'UtJor: 
- İstaııbulda şimcllye tadar 

lıalledllmlyen bir süı derdi 
vardır_ Südiin bazll ve1ahut 
temiz oluşandan bahsedecek. 
değilim. Südün fiyatı bile ma
!Uın defildlr. 

Dün kapıdan ~eoen bir sü1· 
çüden söt almak ı.tedlm. !O 
kuruş dedi. Sonra bir başlı:ası
na sordum .. 12.S lrnnış cevabı
ın aldım.. Aeaba bunun ara.sm .. 
da ne fark nr! 

Sonra süılün bo:ı:uk veyahut 
temfz olduğu da ta.mameıı ayn 
bir mesele. 
Beledivenin bıı süt mese1KI 
hakkında bir kan.r vermesini 
rica ediyorum.» 

Tramvay derdi 
Tophanede okuyuculannuz

dan llüseyin razıyor: 
- Tramay idaresinin Eml

nönij Bebek e.rasıuda lşletti.ğl 

tramvayJann bir iu&lzam dahi
linde olmadığmı &örüyorum.. 
Bazen bu ha& üstündeki Emi
nönü ... Bebek, Orla.köy - Ak
saray, Beşiktaş - Fal!lı lram· 
va:rları birlbirinl ideii ta.kip 
ederek ,ı,;-ell:ror. ı 

Rus filosu, sahilin bazı noktalan
ru ve Seiskari adasını bombardlmana 
maruz tutmuştur. Seiskarl adası çok
tan beri tnhl!ye edllmi3ti. Bu adada 
yalnız bir !ener bekçisi vardı. 

Sonra birden btre kesillyor. I 
15 dakika, batta 20 dakika 
tramay beklediflmtz halde 

j 
~ gelmiyor. Bu1111 bir şekl• oolt- m 
~~;.~~~~~~~!~~ -·~ı~ 

Cesur ve çalişkan olan Fınler 20 
yılda büyük işler yapmışlardır 

Finlandiya Baltık yaylasının Botni 
körlez.i.nin şarkında kalan kısmını 

teşlı:il eder. 1809 -fenesinde İsveç ta
rafından Rusyaya terkedilmiş olan bu 
memleket şimdiltl hudııUariyle 387. 
bin 576 kilometre murabbaı mesa
haya ve 3.800.000 e yakın nüfusa ma
lik.Ur. En §irnal kısmı kutup ikllınine 
tAbi olan ve ha.len tam bir gece ka
ranlığı içinde bulwıan Fjnlandiya 
topraklart hesapslZ göllerle ve göl
cüJder le delik deı;ik bir bald edir. Bu 
gölleı·in çokluğu hak.kında bir fikir 
verınek için miktarlarının 60.000 den 
fazla olduğunu kaydetmek kiıfidir. 

10 ilö 18 ınetreye kadar yükself'n ve 
tistü çamlarla kaplı cümudiyeler 
manzaranın ycknasakltgını giderir. 
Finlandiya'nın toprakları ı"l.asıl göl
lerle örtülü ise den.iz sahillen de a
dacıklarla kaplıdır. Kayalık ve or
manlık olan sahiller meskün mahal
leri gözden saklar ve pu sahillere de
nizden yaklaşan yolcular gayıi mes
kiin bir orman ve su diyarına var· 
dıkları hissine knpılabilir 
Güneşin pek kısa bir müddet için 

gurup ettiği pek uzun günlere malik 
ilk bahar ve yaz ayları Finler için en 
hararetli faaliyet mevsimleridir. 
Göller ve mütevali çağlıyanları olan 
nehirler o şekilde tanzim ve biribir
lerlne nıptoluomuştur iti küçük gı.

nüler sahillerden 4.00 kilometre ka
dar içeri girebilirler. Hollanda•da 
olduğu gibi Finlandiya'da da insan

ların hayatı nehirlerle ~ıkı surette a
lakalıdır. 

Finlandiya topı:aklannın yüzde 73 
il ormanlarl11 kaplıdır. Ekilen toprak
lar yüzde 7 yi geçmez, ayrıca hafif 
meralar toprakların yüzde ücünü 
teşkil eder. 

Finlandi7ada 1937 de 1.430.000 ton 
hububat, 1.338.000 ton patates istih
sal edilıniı ve 1.526.764 baş hayvan 
yetiştirilmiştir. Bu hayvanların 820 
bini koyun, 400 btni attır. 

Başlıca kflğıt, dokuma, makine, e
lektrik ve kimya sanayiinde çalışan 
dört bini mütecaviz fabrikada 200 
hin kadar işçi çalışmaktadır. Sun'i 

Siy~itar:~~~iy..:: 1 
tosu, saat 20 de toplanmış olmasına 

1 

rağmen, sabahın ikisiııdr: bilci içtima 

halinde idi 
FİNLANDİYA KABiNESİ DEGİŞTİ 

Helsinki, ı (A.A.) - Yeni hüku
metin ş.aat 18 de resmen tayin ve teb
liğ edileu listesi aşağıdadır: 

Başvekil: Fiu1andiya bankası Md. 
Risto Ryki. 

Hariciye: Sosyalist ve eo,;kı mali.ye 
nazırı Tanner, 

Adllve: ic;v~ partisinden Soduhie

lm, 
Dahiliye: İsveç partisinden Von 

Bom. 
Müdafaa: Niukmmen. çitçi parth>i, 
Maliye: Pek.kala meclis so~yalist 

grupu reisi. 

Devlet bakanı: Paa İkivı. 
Londra, 1 (A.A.) - Finlandiya se

!aretı. tebliğ ediyor: Finlundiya'nın 

teslim 01mas1 nıesle~i. mezuubahis 
değildir. Kabfnede yap1t'ln tadilatın 
sebebi, bütün meınleketin müzahare
tini ternin edecek bir bükümel vü

cuda geüı·meklir Hükümct, mümkütı 
olduğu takdirde, Sovyet Rusya ile 
yeniden müzakerelere girişmek te
şebbüsünde bulunacaktır. 

Vaşington, 1 (A.A.) - B. Ruzveıt, 
.$ovye1.ler Birliğine ve Finlandiyaya 

bir mesaj göndererek sivil aba !iyi 

bombalamak suretiyle cgayri insani> 
barbarlık> hareketine te.vesslli etmi
yecek.leri vadinde bulunmaları.nı bu 
iki metnleketten isteınistiı·. 
soVYETLERİN YENİ TALEBİ 
Paris 1 (AA.) - Hava• ajansı ' . bildiriyor: Kopenbag'da dolaşan bır 

riva::r~te göre, SovyeUer birliğl Nor
veçten Şimal denizinde ili: liman is .. 

temiştir. 

!Dahiliye Vekili 
]Mersinden ayr.ıl~ı 

Mersin, ı (A.A) ~ Şehrım~e 
bulunmakta olan Dahiliye Vekili 
Faik öztrak dün De'Vlet Demır -
yoUan fi.dan1ığım, kız ve erkek 
orta<ıkuılılar:nı, ıgümı:ii!k dairesini, 
um urrni mağazalar taraıfından in
şaa tı ikmal edilen depo'an, içme 
su tesisatını. a:sri mezarlığı, bazı 
partakal ve ma:ıd~in~. lbahçelı; 
rini, ziraat vekaletı nu.rnuııe fı
danlığını gezmlşler ve bural.aroa 
incelemelerrle bıilumnu.şlardır. 

Dahl!iye vekili öğleden sonra 

şehrnn~en ayrılın:~ ve ~'."~:ı::o~ 
da gelişlerinde <ıldugu !{!• 1 u -
vüık tez<lihiiraılla uğur1"ıunı:ılar 
dır. 

çağlayanların su kuvvetinden istifa
de ederek ormanları işlebne.klcdir. 

Turani ırka mensup olan Finler 
Macar ve Eslonya milletleriyle ya
kından akrabadır ve dilleri de Tura
ni menşelidir. Bu millet ileri bir 
kilittir ve edebi.yata malil< olduğu

nu, meşhur edibi Sillanpaa'nııı son 
günlerde Nobel edebiyat mükafatını 
alnuş olmasiyle de isbat etn1iştir. 

Kilometre başına 9 olan nüfus ke
safeti umum! mesahaya nazaran az 
görünürse de kilometre nıurabbaına . 

ancak 1 nüfusa malik olan şimal ta
rafları ve göllerle örtiilü arazi çıka ... 
nldığı takdirde ke.;a!et 30 a ve or-
manlar da çıkaı,hnca 4.0 a yaklaşır. 

Yalnız ekilen topraklarla ınernlann ı 
mesah.<ıs:1 itibara alınırsa kesafet 71 
yi bulur 

Zirttatle n1e..:.gul halk nüfusun yüz-
de 60 uıı, sanayi işçileri ise yüzde 17 
sini teşkH eder. Okuma yazma bilnıi
yeni heınen hiç olmıyan bu ınemlc
kette fenni ziraat usulleri tatbik o
lunur. Sütçülük de bilhassa terakki 
etrni~hr. Finlandiya'mn ihracatı 1935 
te 27.281.000 sterlin lirasını bulmuş
tur. Bu yek.tında kereste ve odun ih
racatının his..<;esi 12: milyon, kağıt ha-
mu:ru 1 milyon, kciğıt mamullltı 4 
milyon sterlindir. Bu orman mahsul
leri yanında zirai mahsuller ancak 2 
milyon 250 bi"l sterJin tutar. Finl~n
diya ihracahnın yandan fazlası İn
giltereye gider, fakat Finlandiya, ıt

ha1Ahnın ancak dörttP birini İngilte
reden temin eder. 

Büyük Harpte Rus ordularının 

bozgunundan sonra Finlandiya1da 
boşlıyan milli hareket, Sovyet lhti
lAli yıllarında muzaffer olmuş ve 
müteakiben istik!Mi bütün milletler
ce tarunmJştır. Sovyet Rusya ile a .. 
rasmda iki gün evvel feshedilmiş o
lan b;r f!laldırmazlık pakb mevcuttu. 

1 
1 

Cesur ve çalı$k.an bir millc:?t olan ı 

Finler milU yurtlanru imar ve mo
dem bir mı;Ju viıcuda getlrmek ic:in 
mOstakil oldu'k:lnn son yirmi sene 
zarfında btiytik ga,.,,,tıer sarfetnıiş

lerdir. 

Teşekkür 
İstanbul Umıımi Meclisi ve Daimi 

encümeni i.!:ac;ınd:m Hayri Ufur'un 

vefatı dol:rıslyle başla İslıuıbal Vail 
ve Bcledf:re Rebi Lü.tll Kırdar ve C. 
B. P. İstanbul Baş.kını Fikret Sılay 

o1dniu halde bütün mte:!5at arka4Jaş: .. 

larının ve t.arudık.larmın cerek cena
ze mersim.ine iştirlik etmek, rerekse 
mektupJa t.M:[yeı beyan eylem.ek su-
retb'le gösterd.kleri hassasiyet ve 
nezaket, merhumun kederdlde allesl
nin şu yJ.Sh günlerinde büyük tesel-

NE OLUYORUZ 

S . .tUltTJti? ,.. 

Hıışet müesı..ese-sinden her C'taıı 

bir llıiğıt. geliyor: 
- İn&"llb.ce kitap, gazele, risa

le fiyatları11a )'Ü"Lde yirmi zam 

edıyonız.. 

Bu tebliğler nihayet şu hadde 

kadar (ık.ıı: 

- iıı:·lizce ki1ap, meemuı.. c11.
••le fi.raUarı 1/lZ/1939 dau 111-
baren 7üzde sek~ nispetinde 

antı.r~tırt 

Ne oJ11.7orus yahu? Yüzde J'Ü

ze giden bir zam lş&ihası kal'fl

!!lılllda oiha7et: 
- İnc'Ui.J:c~ okumaJ"ID, demek 

de var-

MİLLETLERİN 

İMJIASL. 

narp tek.nltl de""1. &kiden 
cepbelerde muharipler ve ba
badırlar dövüı;urdü. Şimdi mU
lelçe imha l4bl7esl ırüdüliiJ'or. 

Ben buna: 
_ Yaşın yanınds kuru da. 7•-

nıyor!-

Diye blr lllzar şeltli bulmın 

çW.lıın amma, muhatabım: 
- Haylr •• 

Dedi ve... iıave etti: 
- ıtasıı insanlığın ltökönü kll• 

rulmayı lsl!hdaf eıllyor. 
Anlaş•laıı, harp eden mUld· 

lerde vabşe' devrine döomek ve 

nesilleri lnlntaa utralmak hove• 
sl daha ziyade ,-aIJp! 

Yazıl< bre. bu çocuklara. lbll
J&rlara, sakatlara. kadınlara.. 

BU SEFERKİ 

ESASLI OLACAK 

Bf'"ledlyenln lokanta, xaıino 
tarifeleri üzerindeki faallyetlne 
ı.,,anı eden bir aerlevba okudum: 

- Beledl:re lokanta •• caılııo 

Denizler hakimiyeti 
hegemonya davası 
Tecavüz ve llha.k harbinin Sovye' 

p~slplerine mubaUf bulwım<>.SL 

FinJandiyadak:i mııhatazakıi.r hükü
metl istihlil edecek dlğ't"r hir kabi

nPnin iş ba.flJla gelmesile Sovyet 
taleplerinin kabulü, Avrupanın bu 
m.uıtakasmdal.i harbi durdurabillr. 
Bu suretle demokrai, fakat bitaraf 
Birleşik Amerika. umumi efkarının 

la7dah ve liizoml• olan sempatisi dr 
devam etılrirlle-bilir. Muharip AJ

ma.nya ve tan.fi.arlan lehine yarut 
ic;ln bv sempati wıüh\m br kazan~ 
f.eşkil edebilir. Nr de ol,!;3, yeni h•raı 
mevznları, Finlandiya bertaraf, dabı 
aızaklarda, dÜJı7anın d.iier kısımla· 

rında şimdiden araşhnbnah. lıesaıı
lar yapılmalıdır. BunJarm B:ıltık 

tlenbJıuJe Almanya ,~e Sevyetlert'f" 
emnyet altına alınnu.ş sayLlaf'ak -;a,. 

em.niye\ alhoa alınınt'!t sayılacak sa.· 
icap e.ıı,.or. 

Sovyet ordusu, Finlandtyanm şJmal 

tarafında ayn bir kold:ın hücum et
tiğ1 arazhd iamamen tsnaı ile N6vıe-q 

hududuna vardı mı? Norvec· ve iJ. 
T«1°n -.imaltnden iler1iyerek. tjfnıa1 

denb:iniu buz tutmayan sahasına, in
gillerto adalan kaN:ı!:iındak.i sahlllerr 
kadar lltrliyce.ek mi? Bu cihetleri Ö· 

niimüzdekJ giin1eriıı har• haberlro.rl 
llidiselert aydın1ata.ca.k'tll'. 

Diier taraftan, İngiltere ve Fran
sanm Alm.&nya lhn.f"&i mallarına da 
teşmil eylediği abluka üzerine, Ja .. 

Po111a hükfımefüıi.u. 5,Qj)O,eot Pea 
l117meUndeltl mallarının müsaderesi 
üzerine, Londra veya ParJste yapt1-
iı şlddtlll teşebbüsler. mukabele! bil
misil iht.arlan, tehditleri, Un.kfark:
ta, Hind ve çın, Ja.pon de:nizle:rlnde 
teııllktli lırtma lhtlmalleriııi.u. dü•il· 
nülıneslne mühim bu imli lqkU e

diyor. Japonya .l\mlrali Kanafay' 
1apon donanmasına düşen vazifenlıı 

tayininin mevsimsiz olduiun11. fa 

kat memleketin abluka)'& kar~ı mu
kavemei. edeceilnJ, Londrad.aki dip 
lomaUk mti7.a.kereltırin tesriini ileri 
sürmüstür. Y"me Japonyanın Roma 
da.ti sabık. sefiri Slralorf de Japonya. 

Almanya, Sovyet.ıer. iUasamns le&
bında ayni safta yer alacaklarını, 

dörtler ittifakının Cln meselesini kat' 

olar.ık halledebileceğini be.yan etti 
ğl blldlrUmekledlr. 
Ablukanın son şekli ile, Ct"belU· 

tank, SÜTen:, Şana'kkalr. mıniaka

tarmda kontrol lesi"ri iizttint İtalya 
bii.kômetnln &J'llf zamanda Akdeni
stn serbestisiı:\ ltt"rl ıı;ürerek Lond
ra ve Parite şiddetle teşe:bbfullerlni 

lekTarladıf;uıı İ\alya neşir v>sılaları 
.,,atıyorla.r. Büiön bu ahval. hadi

seler dtJ>l2let" ~lklmlyetlnl. dünya 
heKemonyasını ortaya (ık.a.rma.kta •t 
M01etlerarası ihlllilfları davanın ". 
ııası balln~ ı:ellrmtkleilir. 

BA.1\IİT NURİ UUIAK 

ll kaynağı olmıışt.tır. Kendilerint k· 
şekkür etmeyi btr borç bilirlz. 

lh:rrl Irgur ailesi 

tarifelerini esasb ı;ekUde defi~ -

tıreeek... 

Deniyor. Demek k.l, undiJe 
kadarki tarifeler c<sümmetteda
rlk» denilen kablldeıımişler, ra
nJ gelJ!o}i rizel.. Zaten. 7e:rinf' 
göre bir kahvenin t5, bir şişe bl
ranıu 70 kuruş olusundaD belli 

ldl bu! 
MAYN llARBİ - -
KAGIT HARBi 

Mayn Jıa.rbi .. dendıxçe Babıi.li 
caddesinde bir yürek örperLis.i· 
ılir, ıridiyor. hmıı iti&>\ fabrika 
sı. va.r, va.r amma FinlandiJ'ada.a 
relenln tadı b~ lıli. Hele. ,...... 
da bir mayn tarlasından kurtu
lap celen Wıl parlilerlnde• 
kendisine: 
-- İlk barp zenrJnl •. 

Dedirlecelt kaıbr tat bulabi
lenler de vardı. Faka~ şimdi ne 
Finlandiya var art&k; ne de m.ik
na.t:aslı tarlalardan 7akan :aıyırıp 
A'elmek cesa.retinl cösterecdr. bi.
taraf remi. Hem neye 1&rar ki, 
kiğıt flyatlan da artık %5 İnı:illı 
li.n.mıı bulmuş. Allah, ırazete O&· 

hlplerlnln yardımcısı ols11n! 

BAK.İKA.TEN YENİCERİ 

DEVllİNiN FİLMİ 
Bir sinema bir ,.enıııeri filmi 

ı-ös'ierlyornı~. BIJ' arba.da., gör· 

miit de: 
_ Hakfk&ten yenlrert devrlıt 

de de böyle film yapılabilirdU 

DedL 
- Neden?. 
Diye sordum... 
- Neden olacak, o kadar ba

sit ve mevzuu nafile.. ki, lnsaa 
bu devirde böyle filmler yapıl

masına ve bunlara üstelik Türk 

san'atı daftlCL'JI vurulma!ım. 
hayret ediyor! 

Ce.vabını verdl. 
A. Şekp 



mun az ma dlşlerin'zi fı rç la iZ • 
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AACC~Cf 1~Li11 
İstanbuJ 

gundan. 
B~inci Icra memurlu-

Faik ve Nihat Rü:jtü Bekiroğulla
rının Beyoğlu Aynalı çe~n1ede Halı 

hanının 6 numarasında oturan ve İa:
tanbul 4 üncü noterinden tasdikli 12/ 
10/938 tarihli icar mukavelesiyle Ga-
1atada Muradiye hanının 10 numara
sında kirat·ı Duşa An~ısta:;;tan alaca
ğı 9Ian 108 liranın icraen 27/9. 939 
tarıhınde tahsıli istenilıni ve bor<'-" 
lu.) a göncleı ilen ödcn~c eıTrindc iki 
ay e\ vel bir sen1tı ıneı,;hule gittıgi 

tebliğ memurunun 2/10/939 tarihli 
meşruhatından anlaşılmış ve buna i
l~veten polis tahkikatı da bunu mü
eyyit bulunmu§ olduğundan icra 
tetkik merciinin 28/11/1939 tarihli 
kareriyle ödeme emrinin bir ay müd
deUe ililnen tebliğ karargir <>lduğun
dan ve verilen bir ay rnüıldet z.arlın
da bu icra takibatı hakkında bir jti ... 
ratıruz varsa b:tida ile ·veya ştra

hen İstanbul 5 inci icra dairesine 
939/4032 numara ile bildirmeniz, bil
dirmediğin iz takdirde bu müddet i
çinde 74 üncü madde mucibince mal 
beyanında bulunmanız l.ıizımdıf'. Mal 
beyanında bulunmazsanız hapjs He 
tazyik olunacağınız, ve hakikata mu
halif beyanatta blundu~unuz takdirde 
~apis He cezalandırılacagınız, borcu ı 
öcleınez veya IUraz etmc-lseniz hak.kı
nı7.da cebri jcraya devam edilecegi i
l:in olunur. (22329). 

,1 _-__ -,~~-----,.,.-......... - -------
1 
~· f'~t. g·.~ /Gotye h~kkında 

Ankara Radyosu yapılan ısnatlar 

Tefrika: 91 

Cünbüş ôlemlerinden bir 
uzaklaşamıyon Halife 

türlü 

- Harun Hazretleri Valide 1 
Sultruı Hazretleri kabule hazırdır-
lar... · 

Demişti... 1 
Harunun tek başına salondan 

çıkarak bareme J(i~i Ciıfer ta
Tıif arları kadar kendi taraftarla
rını da tekrar endışeye düşur
mü tü. 
Anıda bır çe:ı rek !kadar za

man daha geçti. 
Bu sefer salonun cifte kanatlı 

kapı!ları birden ve arkasına ka
dar açıldı. Gök gürler gıbi bir ses 
salon. kubbesini çınlattı: 

- Emirülmüminin Hazre1leri 
Ciıferi ve maıyetmı kabul buyu
racaklar, Hep beraber beni ta
kip ooiniz. 
Cunbüş iılemlennden bir turli.ı 

uzald~amıyan Halife Hadinin 
harem dairesinde de seliunukta 
olduftu gibi iş gördüğü, ziyaret 
kabul ettiği, hatta mühim içhma
ları bile burada akdettiği çok de
fa vıiki.di. Bu itibarla misafirleri 
hareme davet eden kök!'nin söz
leri huzura kabullerini sabırsız
hkla bekliyenlere 'lıiç te garip gel
memişti. 

Koridorlardan geçtiler, hare
ıme dahil olıclu'lar. Nlhayet geni§ 
cünbü.ş salonunun önünde dur -
dular. 

Ebu İsmet, kJSa bir an Cafer ile 
müzakereden sonra 

- İşi bana bırakın, dedi, Hali
ieye meseleyi ben a~acağım ve 
burada, onun huzurunda sana ve
Jialıd olarak tekrar biiıt edeceğiz. 
Mad~i Harun da burada, da

ha iyi oldu. O da Emirülınüanini
nin vereceği iradeye tabi olarak 
sana biat eder. 

Herifin cünbüş kapısı önünde 
verdiği ibu kararı içeride bozacak 
ıbaş.ka bir sahne .. bir hayal süku
tu sahnesi bekiiyordu. 

* Cüll'l:ıüş salonunun çift kanat-
lı kapı:ları açıldı. 

Halife Hazretleri. aI'kasında 
sıımalı hilafet libası, sa.Ionun ni
hayetindf, muhteşem sedirinde 
oturuyıxrdu. 

Va!kit, sabaha karşı ohnu.~u ... 
KMıd.illerin titrek ziyaları bu 

geniş salonu ancak yarım aydın
laıtmakta idL 

Hiliıfet sedirine kurulu adam 
CMer de, Jilbu İsmet te, maiyetin
dekiler dt:' H.ılüe Hadi zannetti
ler. 

İlerlediler. Ön.de yüniyen Ebu 
İsmet eğilip yer ôp'ıikten sonra: 

- Ya Emirülımüminin, diye 
haykırdı. Yüksek müsaadene gü
venerek sana maruzat ta bulun -
mağa ııeldik. Biz, velia~d dlarak 
H runu değil Ciıferi istiyoruz. 
Daha evvel de ona biat ettik. Bi
zim gi.bi bütün memleketin, bü
tün halkın da Cafere lbiatı idın 
rtıüsaadcni istemege geldik 

Ebu iııınet, 1a'.lıta .kurulu adamı 
hiıla Hıilife Hadi zannc:>dert'k söy
lüyordu. 

Bu esnada Valide Sultan Hayiz
ran'ın sesi cünbüş salonunun ye
şil kubbesi altında çmladı: 

- Cafer ... Oğlum. haydi, a.ın
caı ~elini öp ... Ve siz de, ey oğ
lumun oğlunun yard~\kçıları, Ca
fere biattan evvel yapılacak mü
him vazifeleriniz var. Yeni Hali
ferız yalvannız da büyük suç
larınızı bağışlasın ... 

Bu söıler salonda bü} uk bır te
su yaptı. 
Eblı İsmet şüphe ı.e ılerledi ve 

dik><atle bal<ıtı. 
Bakar bakmaz da tanıdı ... 
Sedirde, arkasında hilafet hil'a

ti, hi1fıfet postu üzerimde oturan 
adam, Haıdi değil Harundu ... 

O Harun ki, ıbirkaç saat evvcl 
kendisine köpni başında yol ver
miyen Ebu İsmete kurukluğu 
muhteşem sedirden müstehzi ve 
ayni zamanda intika:mcu nazar -
!ar fırlatıyordu ... 

Elbu İsmot, derhal yüzü koyun 
kapandı. 

- Af ... Meıtıa.met! ... 
Diye yalvarmağa başladı. 
Onunla beraber geleıiler de baş.. 

larına geleceğin korkusundan ay
ni suret.Je kapandılar. Cürılbüş sa
lonunun içi: 

- Aman ya Emirülmüminin ... 

TAKViM ve HAVA 

2 Birincikannun 
CUMARTESİ 

12 inci ay Gün: 336 2. Teşrin 18 
Hicri 1358 Rumi: 1355 

Şevval 20 Kasım: 25 
Güneş 7.06 Akşam: 16.U 
Öğle 12.03 Yatsı: 
İl<lndi 14.28 İın•ilk: 

HA VA VAZİYETİ 

18.191 
5.22 

-
Yeşilköy Meteoroloji ı.stusyonundan 

alınan malümata göre, hava yurdun 

Ege bOlgesinde bulutlu, Trakya Ko

caeli bölgelerinde kapalı, diğer yer

lerde kapalı mevzii yağıJ$lı ve yer 

yer sisli geçmiştir. Rüzgarlar doğu 

bölgelerde sakin kalmış, Akdeniz sa

hilleri le Egede garbi, diğer bölgeler
. de canubi istikametinden hafit ola
rak esmiştir. 

Baş, Diş, Nezle. Grip, Romatizma 
NGvralji, kırıklık ve tütün ağrılarınızı tarhal kes3r 

icabında günde 3 ka,a alınablllr. 
Her yerde Pullu Kutuları ısrarla isteyiniz --- --
inhisarlar Umum Müdürlüğünden 

1 - Şartnaınesl r.ıucibincc idaremızin Paşabahçe ~lfukirat fabrikası için 
1 adet c;uval yıkama makinesi kapalı zar( usulile eksiltmeye konmuştur 

il - Muhammen bedeli sif 5200 lira ıntl\ akkat teminatı 390 liradır. 

III - Eksiltme 12/Xll/939 Salı günu saat 15 de Kabataştn levazım ve 
mübayeat şubesindeki alım konıisyonunda yapıJacaktır. 

"fV - Şartnameler her gün sözü geçen şubeden parasu ahnabılır. 
V - Münakasaya iştirak etmek isteyen firmalar fiatsıı. fenni teklıfleriui 

ihale günü;nden bir harta evvel tetkik edilmek üzere jnhisarlar umum mü
dürh.ığü ınili;kirat fabrikalar şubesine vermeleri ve tekli(lerinin kabulünü 
muta.zammın vesika almaları ıazımdır. 

VI - ?ttüruıkasaya girecekler mühürlü teklif Jnektuplarını kanuni \'esaik
le % 7,5 güvenme parası makbuz veya banka t..ıminat mektubunu. ihtiva 
edecek kapa1ı zarflarını ihale saatinden bir saat eYvelinc kadar mezkür k\l-
misyon ba;:kanlığına ınakbuz mukabilinde vermeleri il3n olunur. c8921> 

ZAYİ - Sandalımın 4246 No. plil
ka~ı kaybolmuştur. Yenisini' alaca
ğımdan zayinin hükmü yoktur. 

Salon iskelesinde Sandalcı 
Ahmet oğlu Mustara Kolay 

l(anunl Mümessili ve Netrlyal Dl
~örü: A. Naci, Basıldllı Yer: 

son 'l'elgraf Baııın>e'li. 

AsJiye Dördüncu Ticaret ::\ltıhkemc-

sinden: 

Kartalda Yunus mevkiinde Anado
lu çimentoları T Anonim Şirketi ve-

kili Av. $. Lazaroğlu taraf1ndan Be
yoğlunda. İstiklfll Caddesinde 219 No. 

lı apartmanın 5 inci dairesinde Ek-

;~~~~fş.ç~~~~~~c~r~~ ::;;- 1 1 S TA N BU L BEL ED 1 YE S i N O E N 1 
Derhal Hayizran imdadına ye- •••••••••••••••••••••••••••• ... 

rem Haındi aleyhine Çimento esnıa -

nından ez gayri istifa 5602 lira 77 kr. 
ile komisyondan 7 ı lira 50 kuruş ki 

cem'an 5674 lira 27 kr. un Iaiz masa-
rifi muhakeme ve ücreti vekaletle bir

likte tahsilne mütedair açılan dava
dan dolayı müddealeyhe gönderilen 

' tişti. İJ.k 1\ıiııhammen 1 dava arıuhal sureti mumaiJeyhin mez-

- Ne duruyorsun oi(lum, de _ teminat bedeli kfır ikametgA!ıını terkederek bır semti 

di, amcanın elini öp ve biilt et -
sene ... Hem madem ki, burilar sa
na biiıt etmişler. Boynunda lbiat 
borcu var. Ondan da derhal fera
ğat ettiğini söyle ki, amcan seni 
affetsin ... 

Cafer, Hayizran·ın dediğı gibi 
yaptı. 

[Arkası var] 

185,00 2458117 Beykoz ağaçlama fidanlığı serleri tamirnt..ı. 

99,00 1313,62 Beykoz ağaçlama fidanlığında yaptırılacak su havuzu 
İlk teminat mikdarları ile tahmin bedeJJeri yukarıda yazılı işler ayrı ay-

rı açık eksiltmeye konulmuştur. İhale 18/12/1939 paz.artesi günü saat 14 de 
Daimi Encümende yapılacaktır. Şartnameler Zabıt ve Muameliı.t müdürlüğü 
kaleminde görillebilir. Taliplerin Nafıa müdürlügünden ihaleden 8 gün ev
vel müracaatla alacakları fenni ehliyet, 939 mali yılına ait ticaret odası ve
sik...'lhırı ve Jlk temnat n1akbuz veya mektupları ile hale günü mu;:ıyycn sa
atte daiırıi encümende bulunmaları. (9978) 

n1eçhulc gittğinden bahisle bil;l tcb-
Jiğ lade kılındığı mübaşir tarafından 

tebliğ varakasına verilen meşrubat

tan anlaşılnuş oln1akla usulün 142 nci 

maddesine tevfik<ın 20 gün müddetle 
ilfıncn tcbliğat if•1sına karar veriln1iş 

olduğund::ın teblig mı:ı.kamına kaim ol
mak üzere keyfiyet il5n olunur. 

(22331) 

l-IAZRETJ 

MU HAMMET 
Bu ordµ, o zamana göre, düşü

nülecek .bir kemmiıyet ve keyfiyet 
te idi. Yani, 700 zırhlı, 200 atlı ol
mak üzere 3,000 neferden mü -
rek.kepti. Ayrıca 3 bin deve de, 
ordunun ağırlığını. erzak ve su
larını taşımıya tahsis edilmişti. 

ilk düşüncesini t<!b<lil etti. Düş -
man ordusunu, (Uhud) dağı
n.n e'.eklerinde karşılamıya .. <a
rar verdi. 

İki ordu, hurada karşılaştı. Ve 
ilk harp, - usulen - iki tarafın mü
barizlerinin ortaya çık.ına<sile baş 
laıdı. 

Restvlü Ekrem de ıbuna karı;ı, 
sevgilı yeğeni Hazreti (Ali) yi 
yoLladı. .. Ali, ilk hamlede, müt
hi.~ bir kılıç danbesile Tallıanın 
ba~mdaki miğferini parçalıyarak 
onu yaraladı. İkinci davbede de 
onu kanlar içinde yere yuvarl•
dı. Yazan: Ziya Şakir 

Bu harp tarıhierde, (Uhud har
bi) niunmı alımış!ır. (Uhud), Me
dıncye bir mil kadar mesafede. 
diger dağlardan ayrı kalmıs o
lan tek bir tepenin ismldır. Ve bu 
meşhur harp tc, bura.da cereyan 
e t.m iş tir. 

Ha.rıbin başlıca sl'bebı (intıkam 
ve imha) dır. Bu da yine, (Haz
ı·etı Muhammed) ın v İsli'ımi
yctın en büyuk duşma ı o!an E
bu Süfyanın k n ve fesat dolu 
d mağında u~artn':ştır. 
Kureyş ka.bılesinin bu haris 

:rusı, bütün Hicaz havalisinde ra
kııpsız ya:;amak istiyor, Risa et -
nıaap Efendimizin )<Ünden güne 
güneş gibi parlıyan şerefö mev
kiini ıbir türlü çekemiyordu. 

Ebu Süfyanın zevcelcrin _ 

Tefrika : 93 
diğer Yahudi şairlerine Hazre
ti Muhammed ile müslümanlar 
aı~ hinde hıcviy(l'.er söyletiyor .. 
(Bed_ir) m8'(llııbıyeti hakkında şi
ırkr tanzım etlircrek cahil ve 
mı.taassıp· halkın in~ika;m hisleri
ni galeyana l(etırıyordu. 

Aradilın ı;ok geçm en, l\iuslü
mıı.nlar aleyhindeki bu tahrikat, 
kl\"ama geldı. Halk arasında; 

- .(Bedir) sahrasında, müs;ü
manlarm elinde parçalanan bed
baht hısım ve akrabalanm12ın in
tikamlan alınmalıdır. 
Dıye. Bir heyecan başgöstertli. 
O zaman Ebü Süfyan ortaya a

tıldı. 
- İntikam ... Elbette, intikam .. 
Diye, bağırmaya başladı. Bü -

tün servetini ortaya dökerek, bü-

Resulü Ekrem, böyle .kuvvetli 
bir ordunun hazırlandığ:nı haber 
alır almaz, deııhal harekete geç
ti. O da, kendi ordusunu seferber 
etti. Müslüman ordusunun kuv
vci umumiycsı ise, ancak 950 mu
haıip ve mücahi:ten ibareiti. 

Resulii Ekrem, bir taraftan se
ferberliğini ikmale ça•lışırken, 
diger taraftan da harp planını ha
zırlamıva ba•la<lı. Dü,man kuv
vetınin ehc-mmiyctı nazarı dik
ka'e alınarak dü~iinülen bu pliın, 
Medine kalesi dahilinde, müda
faa vaziyetiıode kalmaktı ... Fa -
ikaı. esbabın ekseriyeti Resulü 
Ekremin bu düşüncelerine itiraz 
ettiler. Düşman ile bir meydan 
muharebesi verilerek, göğüs gö
ğüse harbedibnesi hususunda şid 
detle ısrar gösterdiler. 

Resulü Ekrem, bu umumi ar
:ı: u tasvip etmemekle beralber, 

Bu mübarizler, harp meıyda -
nında kanlar içinde çarpışırlar -
ken, Ebu Süfyanın Mekkeden bil
hassa getirdiği şair ve hanende 
kadınlar deflerde çalıyorlar: 
Nahnu bcnfıti tarik, 
Ten1~i nlel-nunıirik. 

En takbulı'.ı nuiınik 
Ev tedbirı'.ı niiffırık 

(Yani ... Biz, seher yıldızının 
kızlarıyız. Kaliçdler üzeıinde ge
zer, dolaşırız. Eğer, Miblüman- ı 
ların üzerine cesurane hücum e
derseniz, sizi vuslat ağuşumuza 
kabul ederiz. Eğer onlardan ka
çarsanız, sizden nt:'fret eylleriz.) 

Diye, hep bir ağızdan harp tür
küleri söyliyerek muharipleri 
teşci ediyorlardı. 

Müllıarezeyi Kureyş ordusunun 
bayraktan ve en namdar kahra
manı (Talha bin Elbi Ta1ha) açtı. 

Kahraman (Alı) nin .bu ıbüyük 
mu.vaffakıyeti, iki orduda <la bü
yük bir heyecan 'husule getirdi. 
Kureyş ortlusunrla teessür fer
yatları dalgalanıvken, müslüman 
ordusundan da tekbir ve tehlil 
sesleri vükseldi. 

Bö) llce birkaç mü bariz de
ğışti. Artık iki orduda da biribi
rinin üzerine atılmak arzu ve ih
tiyacı b~ gösterd .. Mübareze mey 
danın<la, kiımilen iolam mubariz
leri ı<alt:'be etmiı; ve düşman or
dusunun maneviyatı, adeta te
zelzü e mişti. Resulü Ekrem E
fendimiz. bu fırsatı fevtet:mek is
temedi. En ön safta bulunan 
(Ebtı Dücane) nin kumandasın
daki müfrezeye, (hücıı.ın) emri 
verdi. 
Düşman ordusunun vaziyeti, 

tam bir hil~l şekllinde idi. Bu tıi-

DALGA UZUNl..UÖU <Bas tara!ı ı inci sayfada) 

A.Q. U,., •· mH Kg U ... 1 ~~:;-: ;::;;:;,. 00,_, O· 
.A.P. 31.79 m. 9465 Kes. 20 Kw. r~ın_~nn :aristen _ da\·et edilerek 

1639 m. 138 Kes. 120 K\\. Kulturpark ın tanzım ve inşasında 
- dekoratOr ve mimar olarak çal~tı-

2 Birinkanun Cumartesi rıımı§ ve hizmetinden memnun ka
lındığı için ertesi sene tekrar da\·t>t 
edilerek. bir sene daha kendisinden 
istifade edilmiştir. Ecnebi olduğt: i
cin her iki defasında da mimar ve 
dekoratör olarak c;-a1ışması hakkında 

Hı;oy'eti Vf"k leden r.ıü:ronde ve k.:1rar 
alın nuştır. 

Saai 13.30 Program, ve memleket 
sa.at ayarı. 13.35 Ajans ve meteoro
loji haberleri. 13.50 Türk müzlfi. 
Çalanlar: Ilesat Erer, Cevdet Kozan, 
Relik Fersan, Kemal N. Se'.\ hun. O-
]luyan: i\tüı.t:y)'en ~euar. ı - O!iman 

Beyin hicazkir pe~r('vi. 2 - Arif Bey 
- Hicazkir prkı: (Bir halet ile !-iÜz-
du :ııinl' (t.ŞDlini dildar). 3 - l"di 

I\lehmf't - Jlicazkıir şarkı: (Seni can-
dan . everim). t - Omıan Nihat - Hi-

caz.ka.r JJark.ı: (EJlerc uuktan bak ba-
na yakını-el). 5 - Rt>"'3t Erer: Keman 
taksimi. 6 •.... Suzinak şarkı: (Gö-

rünce gerdanında rirte hali). 7 - Su-

zinak saı. ..,cmalsl. 8 - llüzza.m tur-
kü: (Alıverin bağlamamı). 9 - Bur-

!o;a halk ıürkü!\ü. 14.30 Müzik (Riya-
setl("uıuhur bandosu _ Şef: İhıı;;an 
Künt:er). 1 - Franz von Blon - :llarş 

2 - RiChardı • İspan:-;ol rap':'odsi. 3 -
G. Parf's _ Ri 11<1 uvertürü. 4. - P. 

Vellones _ Prelüd, ve Uint dansı. 

1.J.lS/15.30 1\Jiızik (Dans ınuziii - Pi.) 

18.00 Pro~ram, 18.05 )lemleket sa-
at ayarı, J\jan~ ve meteoroloji haber-
leri. 18.2.i )lüzlk (Radyo caz orkes-

trası). 19.00 Türk mlız.ltl. Çalanlar: 
Vecihe, Re ·at Erer, ('e\"det Kozan, 
Rusen Kam. 1 - Okuyan: I\Juzatfer 

İlkar ı - . .\ri[ Bey - Hicaz !)a.rkı: 

((Şadeyledi bn gönlumü). '? - ..... 
Hicaz şarkı: (Ne bahtımdır ne yari 
bi aman). 3 - Rıza Bey - Hicaz şar
kıkı: (Gamzeden hançer takııım~). 

4 - Refik Fersan - HiC'az ~arkı: (l\fah-
mur ufuklar da batan ıün ıribi ölgün), 
5 - Arif Bty - Uicaz şarkı: (Aman 

dağlar canım daflar). 2 - Okuyan: 
Radife Erten. 1 - Sel. Pınar - Eviç 
şarkı: (Güz yaşlarınıı kalbime top-
lanmış). ? - İshak Va:ran - Eviç şar-

kı: (Son ayrılığın mi.temi), 3 - Niko· 
ıos - Ferahnak şarkı: (Bir t.Uh yos
ma. eda pek). 4 - H.-.lk. türkibJ: (Es-

m er bur,"ün ağlaınııı;;J. 3 - Okuyan: 
Mefharet. Sainak. l - Udi Ahmet -
H icaz sark ı: (RC'<'a:vi va~I için ol C"Ü

llzare) ~ HiC'a1 ttirkü: (l'"u.rü 

dilber yürü ömrüm un varl). 3 - ••.• -
Hicaz türkü: (EJ;i. ıözlerlne kurban 

olduğum). 4 - ..• - Hicaz türkü: (Sa
rı kurdele). 20.op Konuşma. 20.15 
Türk mü~iği: Karışık program. Ca-

lanlar: Hakk.1. Derman, Şerif İçli, Ha
san Glir, Hamd i Toka.y, Basri Üfler, 

Züklü. 

22.00 l\lemleket saat ayarı, AJans ha· 
bcrlerl, Ziraat haberleri. 22.15 Ko
nuşma (Ecnebi dillerde). 22.45 l\Iü

zlk (Cazband - Pi.) 23.25/23.30 Ya
rınki program, ve kapanı~. 

lalin uçları biribirine kavuştuğu 
takdirde, İ5liım ordusunu kuşa
tıverecekti ... Fakat Resulıi Ek
rem Efendimiz. haiz oldukları as
keri deha sayesinde düşmanın 
bu ihata manevrasını keşfetmiş
ti. Böyle bir ihata çemberinin i
çinde kalmamak için ihtiyat kuv
vetlerini (Abdt.ıllah bin Cebir)in 
kuımandasına vererek (ayneyn) 
dağının eteğindeki geçit yerine 
yerleştirmişti. Ve bu müfreze -
nin hiç-bir sebeple yerinden kımıl
damaması için kat'i emirler ver- 1 
mişli. 

Resulü Ekremin ilk hücum em
ri, mühim muvaffakıyet temin et
ti. İleri atılan hücum kıt'a•ı, bir 
anda düşman saflarını yararaık, 
karnrgıiha kadar ilerkdi. Hatta 
orada, Ebu Süfyanın zevcesi 
(Hind) in (l) riyaseti altında bu
lunan şair ve hanende kadınlariıı 
temasa geldi. 

(1) Geçen tefrik.alarımızın birinde 
bu kadından bahsederken - zuhu
len - Ebucehl'in zevcesi demişiz. Tas

hih ederiz. 
(Allıuı nr) 

Bundan başka Go!yc İstanbul be
lerhyesincc de yazıJdıgı veçhile ta
ll"amcn nı çhul hır şahıs deği dır. 

Pariste mimari tah5illni yapmış 0 ... 

1up half'n İstanbul Belediyesi Fen ş ... 
lerinde çalışan Bay Rükneddin Je 
bttaber Pariste mimari mcktebır<le 
okumuşlar ve bu mektebi bernbPr 
bitirmişlerdir. Binaenaleyh sahtek~r 
alelade bir nakkaş hatta bir ı<ıı t<;ı 

olarak tavsif edilen bu zat hakkıncl:ı. 
yapı1an isnadlar tamamen yersizdir. 
Ve İstanbul belediyesi gösterilnck 
istenildigi gibi g:ıflet içinde de b -
llınmamaktadır. 

Gotye'nın İstanbul belediy r- te 
yapmış olduğu hizmete gelince: B ın
lar sadece üc;: lt-e inhisar eder. 

I - Taksinı meydanının tanz· vı• 

tezyin projesi, bu proje beğenil s 
ve tatbik edilmiştir. 

II - Taksim bahçesinin tanı:ı. \e 

tezyin projesi, bu proje de beğcnıl
mls ve tatbik edilmiştir. 

III - Tepebaşı bahçesinin taı m 
ve tezyin isi; 

Yalnız Tepebaşı bahçesinde b"r de 
tiyatro binası yapılacagı için proje
de bwıun da nazarı itibara alınma 
ve tiy::ıtronun ba · ! bir avan proje -
nin. yapılması t"'tennıi~tir. 

Bu sırada haı p rktığı için Fraı 
da askeri vazi!esınl ifa tmek üzere 
Gotye memleket ne a\ det etm t ı· 
Yoksa kacınak ve Urar etınek ıbı 

biı· h5di:;;e mevccut değildir. 
Yalnız tiyatro binası projesi ır ın 

İstanbul belediyesinden iki bin Lrn 
aldığı da doğru değildir. İstanbul be
lediyesine yapmış olduğu bütün ı 

1er için kendisine \'erilen p::ıranın 

cem'an yekün nlikd<ırı da sadece 
1400 liradan ibarettir. 

Bu ızahattan ı-;onra sayın matbua
tnnızın belki şahsi kin ve çekeme
n1ezlikler yüzünden i,aa edilen heı· 

haberi hemen sütunlarına geçir. lC·k

te istical etmemelerinin pek lüıunılu 
olduğuna bir kere daha kani olncak• 
larına emin bulunuyorum. 

Gazetecilerimiz için her zaman l n 
büyük kolaylıkları gösterdiğimi gP.rıt.· 

herkesten iyi bilen gazeteci arka<ia~-
lanmın badema işittiklerini bizd<·n 
veya diğer aldkadar resmi makanıı::ır
dan tevsik etmelerini ve ondan so -
r::ı yazm::ılarını diler ve bu cevabunın 
gazetenizin aynı sütununda nC' r 
rica ederim. 

İst. Vali ve Belediye Reiıı;i 
Dr. LU.tfl Kırdar 

Tuvaletiniz yaparken 
Pudra altına daima 

KREM 
PERTEV 

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

vazoları vardır. 


