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Finler bir Sovyet harp gemisini batırdılar, 
imha· ettiler ı iki Sovyet layını tamamile 

Finlandiyalıların kullandığı esrarengiz bir 
mitralyöz Sovyetlere ağır zayiat verdiriyor 
.... 4"<-''"' .... ,o,,o, ,.,. .. ...J"o.ı;o ...... 

Balkan Blok'u 700000 kisi Helsinkiden ayrıldı 
e.: ~~ -~· 

Ballıanlılar hemen bitaraf bir blok kurmalı ll• 

Balkanlara el •ürecek her han11i bir devlete lıarıı 
hep birden harbedeceklerini ilan etmelidirler. Bu 
anlaımayı yapamadıkları talıdirde, bin defa 
piıman olmaları ihtimali yok değildir. 

Finler Potsamo limanını 
istirdada muvaffak oldular 

Yazan: Abidin Do.ver 
görürse, bunu ~-apınuya cesaret 
edemez. Yoksa Bakanlarda, her
kcbi kendi ba~ının dlrdiııe dii~- ı 
mü~ bir \·azi) ette görünce, bun
lardan her lıaırgi birinin bitar.ıl
lığıııı ihllll ct.ınckteıı kurknıaz. 

, Molotof BalkMı devletleri, bir tiirlü 
anlaşaın.ıyor ve bir ttirlii ktl\·· 
vetli ve müte:;anit bir blok teş
kil edemiyorlar. llalbııki AHu· 
pada dolaşan harbin Bali.anlara 
aıelmemeo;i ilıtimııli yok değil
dir. Üç &y içinde harp, Anuı:a
nın şarkmı, garbını, !->İnınlini do
J.ru,tı. Ne vakit biteceği belli de
i!ldir. İngiliz Bıı~'·eJ,ili Çcmber
~n bile, harbin ne kadar dirc-

Diin de Sovyet - fo'in Jıarbi mii
nasebctil· le öyledığinıiz gfüi 
kiiçiik devletler, biiyüklerin 
tazyik ve taarruzlarına karşı 
kendilerini müdafaa için, azim
kar bir sil asctle karı bir blok 
tesldl etmek ıztır:ırındadı:rlar. 
Ak.,; takdirde teker t~ker ezil
n1ck tehJikcsiıte dalıula; nıanız
durlar. 

Ruz v e 1 t e ı-- . lltulbı· bir boırt'l>L .....cm....:_uua. hı:l•ıı.Btlslnkl •• 

cevap verdi Tıcaret Vekılı Dun 
beyanatta bulundu ıni, hangi devletlerin ne za

man ve hangi tarafın yanında 
veya knr~ı.sında harbe girecekle
rini bilıucdiğini nçıkı:a söyledi. 

Evet, harbin, Balkanlara gcl
miyeeeğinl kimse lddia edemez. 
Balkanlara müdahale edebilecek 
vaziyette iiç büyük devlet var
dır: İtalya, Almanya, Sovyet 
Rusya. İngillerc ile Fransa ve, 
Bulgaristan nıiistesna, diğer Bal
kan devletleri, Balkanlarda sııl
hım ve statiikonun ınulıafa,a
sına taraftardırlar. 

itruya, şimdilik bir intizar va
ziyeti almıştır. Almııuyanın ve 
billıaı;sa Suvyet Rusyanw Bnl
kanlarıt müdahale etmesini is • 
tenıemektcdiz. 

Almanya, garpte, sıkışık deni
lebilecek bir vaziyettedir. Girdi
ği çıkmazdan nasıl çıkacağını 
dii§iinmcktedir. Sovyet Rusya. 
Alm:tu~anın Ronıanynya taarruz 
ederek Balkanlara ve Karadeni
ze inınesine ınani olaca.il bir sev
kulceyşi vaziyet alım~tır. Fakat 
Almanya, ı lacaristan veya Yu
l!'"'lavya yoluyle Romanya ve 
Balkanlara inmeye teşebbiis e
debilir. Bunu yapar veya yap
maz o başka balıis. Yol açıktıı·. 

Sovyet Rusyaya gelince, bu 
dev Jetin, Roınanyaya verdiği te· 
minata rağmen, Basarabyayı ge-
ri almak fikrinden \·az geçmedi
ği ve }'inlandiya ile olan ihtilil
lını hallettikten sonra Roman
yaya teveccüh edeceği iddia e
diliyor. Sovyetlerin, Basar:ıbya
nın Romanya tarafından ilhakı
ıu asla tanınıarmş olduğu göz ö
nünde tııtulıırsa, bu iddiayı büs
biitiin esassız addetnıiye lnıkiin 
yoktur. 
Şu halde, günün birinde, bu 

üç biiyük .devletten birinin, iki· 
'>inin, hııtta üçiiniin birden şıı 
veya bu sekildc Balkanlara mü
dahale t>btıeleri imkansız değil. 
dir. Bulgaristanın vaziyeti de, 
Bnlkanlarıu içinde ve Balkanlı· 
!ar arasmda, bir hıızıırsıızluk 
teşkil etmekte ve tam bir Balkan 
bloku tc~kiline nınni olıııakta
dır. 

Balkan dcvlelleri, bu harpte , 
bitaraf kalmak i!.tiyodar. Fakat 
1ınutlll.3n'ak lllz.ınıdtr ki biiyUk 
dcvlellrriu tutu~tukları bir harp
te, kiiçi !erin bitaraf kalınası, 
yalnız kclldi armlarına bağlı bir 
~ey değildir; bü) üklerin de on
ların bitnnıfüğuıa riayet ehnc
leri sarUır. Bu itibarla, eğer bü
yük bir devlet. Balknıı devletle
rinden birinin bitaraHığını ihlal 
etmek istC>rSe, ancak, kırr~ısında 
bütün. BalkanJıları, kararını ver
miş, azinıkir bir blok halinde 

Tecaviizi bir politika takip e
den de\·letler, kiiçük bitara( dev
letlerin bitarailığına, ancak 
kendi hodkam emctlı:rine hiz -
met şartı ile l"iayet ederler. 
Yokba nıeselii, biri l\lacaristanı, 
öteki Bulg.ristanı tuhrik elınck 
suretiyle. Avrupanın ccııubn 
şarkisindc \'e Balknnlurda orta
lığı karı~tırınnğa ~alrşmaktnn 
zerre kadar ~rkinnıczlcr. Büyük 
dı"letlerin tahrikiitiyk başların· 
dan büyiik i~lere kolkı>an kü(iik 
dev ktlcrin akibetlcri lıiisnı.ııdı:r; 
istiklallerini ka~ b<>derck esir va
ziyetine diişmcleri mukadderdir. 
Bunun en yeni misalleri Slovak
ya ile Litvanyadır. Slovak~·a, 
Çek devle.tinden aynlnınk için 
AJınanyanın yardıııuııı isteıııiş, 
(aJrn t. ~imdi Almanyanrn köleoi 

(Arkası 3. tincU sayfada) 

ABİDİN DAVER 

Ftn tank kuvveU~rinc1rn bir kınm 

Fransızlar bir Alman 
denizaltısını batırdılar 

• • 
iki Alman vapuru da lngiliz-
ler tarafından esir edildi 

Taksimdeki abidenin 
1 

yeri değiştiriliyor 

Faris, 2 (A.A.) - Faris Soir 
gazetesi, bir Alman denizaltısı· 
nın bir kaiileyc refakat eden 
Frans.z destroyeri tarafından ba
tırıldı/tını bildirmektedir. 

Londra, 2 (A.A.) - İnııiliz fi
losu 200 ton hacminde Sopnia 
Busse ve 2!00 ton hacmhdc Ci
be<'k adındaki iki Alman ,·apuru
nıı zaptetmiı;tir. 

TaksJm Cumhuriyet Abldt3l Te meydanın ~Lhna faa11ye.tlnden bir intiba 

Belediye Taksim nıeydanının 1eni 
p:ıJanını ha"Zırlarken ba11 yeril ıan
atkirla.r, Taksim Cumburl)~et abide

sinin crad.ın kaldırılarak 15 mrtre 
ırni":'Jiiindc <1çılmakta. olan Tak&lm .. 

A:va pa.fja cadf)e~Jnc n:ıklinin ve 
T~kstm ıneydanıuın tamamiy1e f'y
..Uııefcre t.erkrdilme iqln daha doiru 
ol:ı<'aiın• '"ali ve Be)edllf' reh;jn,. bil .. 
iinnhılerdil'. LUtfi Kırdar da, ftey .. 
caiı Aya.spat:ı cadde ·lndr ınu\ialık 
ret sarayı, Şehir kulilbu \'t A-fatboat 
kulübü gibi büyük bbıalıırnı yaınJa· 
caiı Ayaspas:ı caddesinin muvatık 
bir yere Dakllnl unun bulmuş. tek-

lifi tetkik dllrmltllı\ Bir taraftan 
mcS<-)e burala, nıimar Prost, mimar 
ScyfeUln, mimar Rüknettin 'Ye bmı .. 
Jarıa birlikte Belediye İmar müdür
Jüfü bu husus hakkJnda ctüUcr ya
ltarllt>n d.lit!r taı'.ıflan d:ı. bu mese
lenin. 9rhtr te7.) lna.bnda otoriter tah
silf"llt"rden sorulm ına ve bu.uJaruı 
r~y ve fikl')t"riue ıore h.ıreket edll
aı~lue "arar Vt'riJml Ur. Bu karar
la l'hiUere dt\ am edilirken Manlsa

da. ) :ı1.pıl.acak bidenin münaka&ası.n.a 
iştiri.k tderrk b11 münakasada birin· 
cillii kaunu mimar profesör Pu.va-

1 Arkası 4 üncü sayfada) 

Bir lngiilz tayyaresi Dornier 
tipi iki Alman tayyaresi görmüş 
ve üzerine hücum etmiı;tir. Tay
yare, önce bunlardan bir tane
siıııe taarruzla arka topuna ateş 
et.ıniş ve !sa.bet ettirememiştir. 

Hava Nezaretinin neşrettiği bir 
tebliğe göre bu hafta zarfında İn
giliz awı tayyareleri ile Dormier 
tipinde 8 Alman deniz ta:i')"aresi 
arasında bir Jı..ava muharebesi ol
muştur. 15 dakika devam eden 
çarpışma neticesinde bir Alma.o 
tayyaresi düşmüş, diğerleri de 
çekilmişlerdir. 

8083 tonluk Real isimli Non·eç 
vapuru, perşembe ak.şanıt şimal 
denizinde torpillenmiş ve yahut 
bir torpile çarpnuştır. 

İsveç tedbir 

almaya başladı 
Stakholm, 2 (A.A.) - İs\'eç hü

ktimeti, bilhassa .;imal ve s&hil 
mıntakalarında ve Gottland ada- 1 
Jarın.da m;idafaa tertibatının tak
viyesine .karar vermiştir. Asker. 
!ere izi.n verilmemesi kararlaştı
nlmıstır. 

Londra, 2 (A.A.) - Lond .ya he
yecap.Jı tıaUerlu g~Jn e',tecli.. Fın

Jandfya kuV\·ctlc.rı. Potsaıiıo l ı ilJlLDl 

geri almıya mu\'a!lak oUnuşla rd 

Finlandiyalılar Kareli köı1e üze
l'inde bulunan bır ormmda Ik. ~ Sov
yet a1eyını inıha etmlşl~rdir. FJnlan-

(Arkası 3. tincli s;ıyfa.da) 

Türk parasının kıymetini art
tırmak için tedbirler alındı 

FiıılandiJa Cumhur reisi Kallio 

Anka. a, 2 (lKDAJ\l Muhırlıi -
;rinden) - Ticaret Vekili Nazmi 
Topçuoğlu bu abam rarlyuda alı. 
nan iktısadi tedbirler ha'k:kında 
efkan umumiycye beyanatta bu
lunarak ezcümle dem· tir ki: 
Sayın dinıleyici!erim, 
Bugün Birleşik Amerika lıü

ktimet!erile memleketimiz mub&
dclesinin artırılması için almak
ta olduğumuz tedbirleı: hırkkın
da maltimat vereceğim: 

Ecnebi memleketlerle olan tıca
ret münase'betlerimizde, 1933 se
nesindenberi tatbikina başlanmış 
olan kliring usulü ye bunu takı
ben bazı memleketlerle olan ta
kas muameleleri, ihracat malda
rımızın fiatı üzerine si.iratlQI tesir 
etmiş ye ıbu fiatları bey nehn le• 
piyasaya nazaran yükseltmiı;ti. 
Bunun neticesi olarak iç pazar fi. 
atlarımızla serbest crhan pazar
ları arasında ııittikçe büyüye'\ bir 

(Arlta<ı 3. iıncü . ayfada) tiearr.t ,~ekili ~aımi ToJ>Çuoi;lu 

Namık Kemal ihtifali 
•• 

dün Universitede yapıldı 
-

Diin yapJlan Jhtlfaldt bulunanlar; Pr&fe&Or Ali Nihat n11tkunu o)..uyor 

Dün, ~air Namık Kemalin 51 ini fuıdan bir ihtifal yapılmış ve bü
ei ölüm yıldönümü olmaık mü - . yük vatansever wair, yüksek 
nasebetile, öğleden sonra Üni - tahsil gençliğinin derin ve içten 
versit<> EdE<biyat Fakültesi tara· ıtelen duy41ıılarile a.nılmı tır. 1 

İhtıfale saat 15 te, Ünıvcrsitt>
de, hep bir ağızdan söylenen is
tikJa marşile başlanmıştır. İlk 

(Arkası 4. uncil s;ty/o:ı.daJ 



SAYFA - ! 

BOYOK TARİHİ ROMAN· 31 

G N 
Yazan: 1"1. Sami Kara yel 

Sarayda, zehirlenme hôdiseleri 
olurdu. durmadan 

Bu seter, şehzade Muslafarun öbOr 
cllinyayı boylıyacaiı muhakkak &ib 
eörünüyordu. 

Arnavut yamağı, vazifesini yap
mıştı. Mantarı küçük küçük doğrıya
ra.k ciğer .Yahnisinin içine atmıştı. 
Mantarın mevcudiyeti yeınekte hiç 
de belli olıruyacaktı. 

* Turnacı başı, yamak.la konuşmasını 

vôki 
zilir, üzerler! si711h çubalttrla örtü
lürdü. 

Çlllıalarla, bohçalanan tablalar Ü

zerlerinden bağlanarak mühürlenir-
di .. 

Tablakarlar, mühürlü tablaları te
ker, teker mutbahı 3..mire kapısından 
alırlar, ağalar vasıtasile nezaret al
tında dairelere götürürlerdi. 

bitirdikten sonra. Kızlar ağasına gel

mişti. Ağaya vazl;yeti ıınlatll. Aj;a te- ı 
laşlanı;yordu: 

Yemekler, sıkı bir kontrola tabiy
di. Bunlara hiç k.imsecikle.r el süre
mezdi. 

Tablalar, Sultan ve Şehzade dalre
leL·ine memuru mahsusla geldik.ten 
sonra, ınuhafaza ağalar tarafından 

memUiıJı mhsusla mühürlü olarak 
teslim olunurdu. 

- Zeynel, sakın bu herif bizi ele 1 
vermesin?. 

- Emin olabilk<iniz ağa hazretle-

ri.. ı 
- Yapbilecek m1 dersin? Memuru mahswıla muhafız ağa

lar tablakiruı öoilnde mühürleri mu
ayene ederek devir ve teslim eyler
lerdL 

- Ağa hazretleri, bizim Arnavut· 
Iar. aldıkları emri yerine getirirler .. 

- Belki de bu akşam mantan ye
meklerden birine koyacaktır. 

- Desene, yarına Mustafa zehir
k:ımiş olacak. 

- Yüzde, yüz_ 

- İnzallab!-

* Kızlar ağas~ sevinç içınde Mah FJ-
nız sultanın dairesine k<>ttu. Sultanı
nı bulur bulmaz: 

- Sultanım, müjde!. 
- Oldu mu?. 
- Turnacı baııı. zehlrl buldu sul-

tanım! .. 
- Gözlerinle glırd!lıı mllT, 
- Evet, sultanımı. 
- Nasıl şey bu. mantar?. 
- Şemsiye gibi, yumuşak bir sey. 
- Demek, zehirli öyle mi? 
- Dehşetli bir zehlrmiş sultanım .• 

- Sarıkçının bulduğu zehirin adı 
ne idi? 

- Baldıran otu sultanım .. 
- Evet, evet_ 

- Mutbaha verildi mi? 

- Verildi, sultanım! .. 

- Yamaktan emin ınlslnJz? 
- Evet, sultanımı .. 

- Desene ki, bu meczup nihayet 
öbür dünyayı boylıyacak!. 

- Sabaha; veyahut bu akşam ze-
hirlennllş olacak.. 

- O günleri görecek miyim ağam? 

- İnşallah! Sultanım!.. 
- Bir kerre, Osmanım veliaht 

mevküne geçse. bak! ben, o karıya 

ne oyunlar oynıyacağım .• - ........ . 
- O hınzır karının çocuklannı e

ğer, Sultan Ahmede boğdurtamaz

aam, vallah, bilWı teker teker 
<ehirLiyeceğim .. 

- İnşallab, Sultanım! .. 

* Yamak, eli titremeden bir fırsatı
nı bulup parçaladığı mantarı ciler 
yahnisinin içine atmıştı.. Müsterih 
bir tavırla .iş yapıyordu. 

Mutbahı Amireye kimsecikler gire
mezdi. Şehzadelerin, Hanım sultan
ları,n Valide sultanların, gözdelerin 
yerr.e1tleri sureti mahsusada burada 
pişerdi. 

l\ utbahı 3.mirede en emin aşçılar vt 

bendegAu bulunurdu. Bunlar, doğ

rudan doğruya Padişahın en emin 
adamları tarafından getirilmis ben
degfından bulunurdu. 

Aşçı yamakları, bulaşıklan yıkar

hır .. Sebze ay.ıklarlar .• Yemeklere ne
zaret cdererdi. 

Yemekler piştkten sonra, mutbahı 
funireye memur olan iç ağ_aları yemek
leri birer birer gözden geçirirlerdi 
Yemekler, geniş tahta tabaklara di-

Mühürler ancak dairenin en em.in 
olan adamı tara.tından !ekkedilir, ye
mekler kilerciye teslim olunurdu. 

Sarayda, zehirlenme hadiseleri dur
madan vili olurdu. Yemekler, 

bu derece takayyüdaata tabi olduğu 
balde yine bir fırsatını bularak şu, 

ve bu zehirlenirdi. 
Nitekim; Arnavut yamağın ciğer 

yahnisine attığı mantarı klınbile

cekti. 

* Tablalar, muhafızlar emrinde da-
irelere dağıtılırken, Turnacı başı 

dairesinin penceresinden Şehzade 

Mustafanın dairesine giden tablaya 
heyecanla bakıyordu. 

Arnavut yamağı, tablalar dağı

lırken tek bir heyecan bile duyn.u
mışb. O, müstevli bir adam gibi 
yalnız memleketlisi olan ağasııuıı 

emrini yerine getirmiş, sonra da "e
bine bir kesecik altın atmıştı. r.;iın 
ölürse ona neydi?. 

Nihayet; fili Osmandan biri.si öle
cekti. Ve, :;onra; 'l'Urk memleketi 
alt üst olacaktı. Bu, yamağın umu
runda bile değildi. 

Fakat; Turnacıbaşı heyecan du
yuyordu~ Çünkü; vezir olacaktı,. 

Ve nihayet, veziri!zam olacaktı. Bü
tün au Osman saltanatına ve mem
lekete bAkiıni mutlak olacaktı. As
tığını asacaktı. Kestiğini kesecek
ti. 
Turnacı başının hırs1 gOzlerini bü

rümüştü. Bütün heyecaru bu manayı 
taşıyordu. Yoksa, hanedandan bir a
damın ölmesi değildi. 

Heyecan duyuyordu. Çünkü; ze
hiri şehzade Mustafayı öldürebilecek 
miydi? 
Malı Firuz Sultarı, Kızlar ağası da 

heyecan içinde idiler. Yarın, Genç 
Osınanları resmen varisi saltanat ve, 
veliaht olacaktı. Malı Peyker •ulta
nın başına umulmadık. çoraplar öre
ceklerdi. 
Şehzade Musta!ıınm dairesine mu

halaza altında giden tabla verildi. 
Şehzadenin, mahupus olduğu dai

renin damına çıkıldi. Zil çalındi. 
Şehzadenin kalfalarından biri çı

karak tablı:ıyı aldı. Kemali dikkatle 
muayene edildi. Her şey, yerli yerin
deydi. Hçi b.ir şey:.:ikler yoktu. 

Amjnle tabla açıldı. Yemeklerin 
dumanı üzerindeydi. Taze ve sıcak
tı.. Zaten, .sulralar hazırdı, mideler 
boştu .. 

Şebzade Mustafa, mahpusluk ha
yatının havasızlık, hareketsizlik do
layısile Jştiha.sızdı. Arudasırada da 
afyon yutuyordu. 

Afyon, Şeyzadeyi serseme çevir
mişti. Akıl ve ıuurunu büsbp.tün 
yok etmişti. 

[Arkası var] 
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ÖPME B 
n 

1 ! .. 
YAZAN·: SELAMI iZZET ~~§!l~ 

Pertevin küçük bir re5mini al- ı 
mJ.';tı. Güıııde sekiz on kere o res
me bakıyordu. Saıbahları gözünü 
açar aç:naz resmi alıyor: •Günay
dın diyor, gecckri resme .bakıp 
cAllaıh ra•hatl..ı.k versin. deme
den yatın;yordu. Göıı~epedeki 
renksiz, kokusuz, yekınasak ha
yattan şikayet e'.memesi, her f.r
satta bu sessiz, sa!kin hayattan 
memnun olduğunu söylemesi, 
Pertevin hatırasına sadık kal
dığı içindi. Kat'i karar nı vermiş. 
ti Pcn:evin hatırasına bağ 1ı ya
ş:yacaı.ktı. 

Ve her saaı bu fedakii,·Jı!{ile ser
mes oluyor, bu inanlı i arl:ar -
lııktan için için gurur duyuyordu. 
Gün!~r. geçiyordu. Bu geçen gün 

-2-
Şurayi Devlet azası merhum 

Bay Kadrinin haremi Bayan Şa
ziye haftada bir a~aan köşküne 
misafir toplarüı. Misafirleri ken
disi gilbi yaşlı •başlı, .gün görmüş 
!ıaıtunlardı. Şaziye misafirlerine 
kendi eliJe kavurup kenrli eli!e 
çektiği kahveden ilkraan ederdi. 
Havadan sudan konuşurlar, ay
da bir kere de piyano ile keman 
çalarlardı. Şaziyenin piyanoda 
taksim yaµması, kardeşi Fikriye 
ile beraber saz semaisi çalması 
cıddcn dinlenecek şeydL 

K<>mşı.ılar arasında güzel ses -
!ilerde vardı. Şaziye onlara refa
kat ederdi. Arada sırada tanıburi 
Jadi ile kanuni Hüımü de gelir-

. e kaI ınüdürliiği!nden, 
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Piyasada genilB. kooperatifi Türk- Fransız· 

bir ihtikar yağları niçin ticari münase
Bir tenkide mukabele 

«.Edebiyat tarihi derslerh müellifi 

deterli öğretmen A&"ih Sırrı Leven • 

din dünkü .CUmburlyeb de edebi
yatımızdaki cred ve inkiln a dair bir 

7azısı vardL Güzide müellif yazısına 

şöyle bir glrhgilı yapıruş, diyor ki: 

Baclne'ln körü körüne mukallidJ s .... 
nılmıştı. Bu üstün körü verilmiş bir 
hö.k.ü:nıdür. Callasse'm beste1edifi 
cAcis et GalatCe» operasını yazan. 

Campistron yalnız Jiıınl bCJ kero 
üst üste temsU edilmiş ve devrinde 
çok rafbet kazanmış Firidate traje
dlsinl Racfne'nin meşbu.r Ph€:dre e
serinden mülhem olarak yazmış, Ra.

clne'nin üsJôbi7le tarzın1 taklide ca.
lışmq, muvaffak olamamıştır. cam
pistron asıl Mlje. Sendery'nln muk· 
allldidlr ve bllbaı;sa CornelUe'I kop.. 
ye etmiştir. Rsclne'nln Agilı Sırrı'• 

nm larlflno uu mukallidi Plra
doa'dur. Campistron"wı şöhreU sa.
dece • . • , bir ehliyeti köril 
körüne taklit» ehnesinden ileri "el· 
miş deiiJdor. 1683 den 1693 e kadar 
dokuz trajedi, üç opera, lkl lı:om...:dl 

yazan~ 1701 de Akademiye giren, ü
lümünden 2'1 sene sonra. 1750 ile lıÜ• 
tün eserleri yeniden bas~ olan. 
Cam.plstron darbı mesel olan bir nük· 
teli ciiınleye kurban gitmemiştir. 

Campistron'o deviren G. Lanson'dur. 
Tarihli alt üst ettJiinl, bahsettiği de-
vlrlerin örf ve i.deUerlnden bihaber 
oldatunu, Cermenler, Yunanlılar, İ· 
ranJ.ıla.r ve Romalıl.ar arasındaki 

farklara bilmediğin, Romalı meşhur 

Vlrjinyüsü sarayda oturttuğunu 8Ö7~ 

llJ'en G. Lanson, iki asırlık ~öhreU 

baltalamıştır. Fakat bütün bunlara 
raimen kendi hayatmı yumış: olan 
Camplstron bu eseriyle meşhurdur 

ve efendisi Vendome dük.asım bir 
matlübl)'elten sonra müdafaa lclıı 

yazdıia bJr mektupla rene meşhu.r• 

baş gösterdi 
Pamuklu mensucat ve 

boya fiatları niçin arltı 
Son ıziinJerde pamuklu men

sucat ve boya mürekkııbatı üze
rinde piyasada obüyiilk bir ihti
kar baş göstermiştir. Bu tica
retle meşgul olan büyük .mües
seseler kı.ş ·mevsiminin geldiği
ni ve Anadolunun pamuklu eş
ya çek.miye ıbaşladığını görerek 
fiyatarı yüzde elli ve ha,ta daha 
fazla zam yapmışfardır. Boya ü
zerinde de aynı miktarda zam 
vardır. Alaka<larlar şikaye1ı.er 
üzerine ~etki:kler yapmışlar, ve 
ihlilı.iır o".duğunu ·göıımü~ılerdir, 

MAKARA BUHRANI 
Diğer ta:raftan piyasada tire 

ipliği makarası buhranı başla
mL~tır. Hiç /bir tarafta makara 
bulmak mümkün <ieğiLı;lir. Bazı 
tücca.clar bu vazivetten is.ifade 
ile ellerindeki makaraları saklı
yarak iki üç mislı pahalıya sat
mıya .baş'.aımtşla:rdır. 

Bundan başka çay fiyatların
da yüme otuzdan daha fazla 
pahallaştınlımıştır. Tüccarlar 
!ıarHen fazla ana! gelmediğini 
bahane etmektedirler. 
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VILAYET 

Nafıa müdürlUğü bütçesi 
Vilayet Nafıa müdürlüğüne a

it yeni sene ıbütçesi hazırıanarak 
Vııayet makamına verilmiştir. 
Yeni ıbü.tçe i1e yeniden yol inşa
atı için hiç lbir ta.hsisa.t ayrıııma
mışt.r. Halbuki hü.kfunetin kara
riyle Yalova kaızasının gene es
kisi gi·bi İstaıııbula ·bağ:ı kalma
sı ve ıbu kaza yollarının da Vila
yet bütçesivle yapıJ.nıası icap et
mektedir. Bunun için de hükfı
met yoıl inşaat1 arasına a....ınan 

Edinııek8'Pı - Hadımköy ve .5aray 
)'{>!undan tasarruf edilecel.k tah
sisatla Yalova kazası yolları ya
pılacaktır. 

BELEDi YA:: 

Ekmak ucuzlatı:acak 
Belediye, fakir ·halkın en mü

hiın gıdası olan ekmeği uı:uzlat
malt ıçin tetkikıiere başlaııruştır. 
Belediye /buğday iiyat.rıın indi
rilmesi ve fiy &bara tesir yapan 
çııva .. ıarıırı ucuz fiyatlarla temi
ni için icap eden tedıbi.rlerin alın
ması h susu hak.uı<la hükılnıete 
müracaat e1ınık,cir. Bundan .baş
ka belı>diye, ıbir vryaılıut yaln12 
iki nevi değii, müteaddit nevi
lerde .>k.mek çıikarmayı da dü
şüı.ımcktedir. 

k.ömür işi halledilecek 
Beledi"e şehirdeki kömür sı

kıntısını taıınamıyle iza.le etmek 
içon yeniden bazı tedbirler aıl

m ya karar vermiş ir. Bu arada 
şehrin .muhtelif semtleri için ay
rı ayrı birer nakliye tarifesi ha
zııüınmaktadır. 

1 aks ·m gazinosu sena 
Laşında açılac:{k 

Sene <başında, Taksim ıbahçe
so"1deki belediye gazinosu mera
simle açılacak ve bu ımünase

betle yl!lbaşı gecesinde gazinoda 
bir de ıbalo v~rilecektir. 

itti. Hoşsoltbet kiınse'.erdi. He -
yet tamam olduğu geceler, fasıl 
da uzun sürerdi. 
Selınarµn teyzesi haftada bir 

gece Bayan Şaziyeye giderdi. Mu
shl<i ile alakası yoktu. saz sev
me7Aii, fakat kı<asik Türk ımusru
sir.den ho.şlanırdı. Bu musiki.den 
hoşlanması da hususi olduğu için
di, yoksa ömründe umu.mi salon
larda, ıını wni .bahçelerdeki saza 
gitmiş değildi. 

· Mekt dbini ıbitirip Y eşitköyden 
döndüıkten sonra, dalına da haf
tada ıbir gece Bayan Şaziyenin 
köşküne gitmiye ıbaşlamıştı. An
cak 'l urk ımusillcis~ ıbilıhassa •kla
sik Türk musikisi ona zevk ver
miyorrlu. Şark ve garp musikisi 
müınakaşasında c!(arpçilerin tara
iında kalıyordu. Fakat Göztepe
dc haşka hiçföir e.!ılcncesi olma
dığ için, haftada bir gece o.sun, 
birkaç insan yüzünü görnnek. a
vur..mak ana•ksadile Bayan Saziye
ye gidiyordu. 

Oraıda bir de arl<adaş bulmu~
~u. Bayan Şaziyenin gonc ycğe
nı Ekrem ile loonu.şuyor, edebi-

müsadere edildi batı genişliyor 
Hadisenin bir yanlışlık Yapılan görüşmeler müs- c:Fransız edebiyatında meşhur bir 

sima vardır: Campistron. Ancak bu 
&öhret, hakkiyle kazanılmış biı liya
katten değil, belki gıpta edilmis hır 
ehliyeti körükörüne taklit eden bir 
acze Fransız zekiisının vurduğu dam
gadan ileri gelmiştir. 

eseri olduğu söyleniyor bet netice verdi 

.Belediye kooperatifi taraJ'ın
dan .istfillsaıl edilen yemeklik yağ
ların Ankarada Be.ediye tara
fından, sıılıhate muzır olduğuın -
dan bahisle müsadere aMdığl 
bakında-ki ka:rarın ıbir yanlı~iık
tan mütevellit olduğu icidıa e
dilmektedir. Verilen izaıhata gö
re Belediye k.ooµera:ın i,k ev
vela craiine sade yağı• ismi;·le 
bir yağ çıkarmak üzere Sıhllıat 
vekfiletine müracaat edereK o 
yolda müsaade alını~ır. Bu mü· 
saadeyi müteakip 3000 teneke 
yağ is.iılısal edildikten sonra bir 
yanlışlığa mahal ka.:anasm diye 
bu tedbir değ.iştirllıniş ve yalnız 
crafine yemek yayı. denilmiştir. 
Her ne kadar ilk isti!!ısal edilen 
ve bunlardan Ankaraya sevke
dilen ~enekelerin üzerine bu i
bareyi ilıa vi eti.kıe~ler yapıştırıl
~a da ibıı etiketler yo]da düş
tüğüınden Ankara •be:ediyesi de 
içm.deki yağı tahlil etmeden böy
le ıbir karar it\ihaz etmiştir. 

Esasen ıbu ikinci eti.ketler için 
de Sıhhat Vekiı.letin<len müsaade 
alınmrş 'bulunduğundan U<eyfiyet 
bu yocda Ankara 'belediyesiıne 
bildirilm.iş!ir. 
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Reis muavini Ankaraya 
gidecek 

Türk - Fransız ticaret anlaş
masından sonra iki taraf arasm
daık.i tica:r-i münaseJbe,lerin arttı
rı.anası için yapılan ıgörüşıneler 
müspet netice ver.m.iştir. 

Fransa hükilımeti ikıtısadiya
tımızı alakadar eden çok mü
Jum bir karar veıımiş ve .mem-
1.eketimizd.en bütüın maddeler ü
zerinde QOk mikda:rda mı>bayaat
ta bu.junaıbilmek için de büyük 
teşkilatlar kurnnuştur. Muhte.if 
maddeler üzerinde ayrı ayn 
memııekelimizden mal alacak 
olan bu teşkilatların adresleri 
lıüıkiımeti.mize ve oradan da dün 
ticaret odasına ge.lm iştir, 

Fraııısaya mal satmak istiyen 
tüccar.aunız ticaret odasında bu
lunan bu listede hangi teşkilata 
müracaat e.meleri icap ettiğini 
öğrenecklerd.ir. 

Frarusada·ki ·bu teşkilatlar tüc
tüocaTlarımız ticaret odasında lbu-ı 
da bü"ük partiler mulbayaasına 
b.,şuyacaklavdır. BOy.eükle uıarp 
baş:adı.ğ.ndanberi Almanyaya 
satıılaınıyan ihraeat maddelerimiz 
Fransa ve İngiltereyc ihraç edi
lecektir. 
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MAARiF -- --
Mesken bedel'.eri veriliyor 

Hek.ikatte Campistron muvaflaki
yetioe imrendiği Racine'in eserlerini 

aynen taklit etmekle buna hak ka
zanmıştır. Bu gün onun esereri, an
cak bu bakımdan Fı·ansız edebiyatı
nın tarihe mal olmuıt vesikalarından 
.sayılır. Bunun içindir ki Racine'nin 
mualtiplerinden bahseden bir eserde 
şöyle bir cümleye rastlamak müın
kündür: Ölen Racine'nin eserleri üs
tüne Campistron'lar üşüştüler.> Böy
lece o mukalHUer bu Unvan altında 
toplanarak ifade edilmiş olur.> 

İkinci nesil büyük Franstz klii.slk· 
teriyle ya.şıJ olan. devrinde büyük 
muvaffakiyet lra.zanan, Fransız aka
denıisi izası Jean - G&lbert de Cam
:pistron'un, Türk efkii.rı umumiyesine 
bs sureUe ta.n.ıtınak, cred ve inkiD 
aleyhinde bulunan sa.lılbiyettar bir 
münekkidin kirı 91masa l'erf"ktlr. 
Agih Sırrı LevendJ, Fransız zeki.sı

nın: .ölen 'RaC'inc'nln eserlerine Cam 
pistron'Jar üşü..oı:tüler.» sözünü darbı 

mesel haline getirmesi, zuhule sev
ketmiş sanıyoruz. 

Campistron, bir zama.nlar sadeee 

Pasif korunma 
tedbirleri 

Daire ve müesseseler
de hazırlıklar başladı 

dur. 
SELAMİ İZZET SEDES 

Feribot iskelesi 2 
milyona çıkıyor 

İnşaat gelecek ay 
ihale edilecek 

tBelediye 'l"eis .muavini Rifat 
Yenal, .te!J<iklerde bulunmak ü
zere bugün, Belediye .ınulhaselbe
cisi Muh:.arla ıbirlikte Çata.caya 
gi<lecek1 ır. Bdlodiye reis mua
vini ıbu tetkiklerini ik:mal edip 
şehrimize oondüktElll sonra önü
müzdeki .perşemıbe günü de, be
lediyeye ait bazı işleri int;ıı; et
mek üzere Ankarnya gidecektir, * Kadıköyünün Kurbağalı de
re ile Kuşdili arasında•ki Mus,a
fa Mazhar caddesiyle Şiş:ide 
Pazar yolu caddesinin .belediye 
vesaitiyle inşasına karar veriJl
miştir. 

Vali ve Belediye reisi Liıtfi 
Kırdar, muallimlerin birikmiş 
1bulunan .ınE'sken ·bcdellerin~n ve
ri.nıesi için dün Belediye muha
sebecisine emir vermiştir. Mes
ken ·bedellerinden dört aylığının 
'bordroları hazırlanarak vilayete 
verllın.iştır. Yarın istihkak sa
hiplerine tevzi edilecektir. 

1 

jlNHISARLAR 

Daire ve .müesseselerde zehirli 
gazlara karşı lrorun.ma tedbirle
ri a:mmaısına başlamnı.ştır. 

Sir'keci ve Hayxia11paşada inşa.o 
ları kararlaşan iki feribot iske
lesiniın iki milyon liraya mal o
lacağı anla<ılmıştır. İnşaat ikinci 
'kanunun 17 sinde müteahhide i
hale edilecektir. 

* General Halis füyllktay düın 1 
Vali ve Belediye reisi Lülii Kır
darı z',·:>ret ederek bir müddet 
kendisiyle görüşmüştür. 

DE: HIZ 

Dün köprü açı'madı 
Dün saıbah ıbir arıza yüzünden 

Karaköy k(jprüsü açılamamış ve 
Ho lice ı;ıirecek ve çıkacaık vapur
iaı işlerinden ged kalmışlardır. ,--

!I SCRUYORUZ ! 

( 
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İzmır aç.k hava 
tiyatrosu 

Gazetelerde miınar, dekoratör 
Gotye ha.kkında İzmir Belediye 

Rei.,.i :Ceb§,:et Uz'un bir mektubu 
intişar ei.tl. izmir Belediyesi di

yor ki: «Gotye Fuarın dr-koras

yon işlerinde dekor.ıtör olarak fs. 
tUıdam edilmiştir.> 

Peki, Fuardaki açık hava tlyat
ro!iiunun pliinını kim yaptı? Bu 
tılinı kim tatbik t tti? Bir tiyatro 
pJirum yapmak tlekoratör işi ml

dtr? diye 

Soruyoruz 
'-~~!!!!!!!!!!!!!'!!"!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!'!!!' 

)'{lrdu, Ekraın me~hur Boıstancı
lar çiftıLiğinin sa;!übi, birçok em
Jitki ve akarı olaın Bay Rüştünün 
bir tek oğluydu. Ziraat metlrebi
ni !bitirmiş, asken..iğini yapmış, 
çiftliğin i$lerini eline alınıştı. 

Güzel, .güle;r yüzlü, ınil:sı.um lba
kışiı lbir delikanlıydı. B-0" 'kaldı
ğı zaınanı!ar şiir yazar, Iakat neş
retmek şöy>'.e dursun, kimseye bir 
.tek ımısra.nı okwnaıxlL 

Memur almacr k 
lnbisa.ıtlar Tef'iş heyetine yük

sek mektep mezunları arasından 
imlilhaıııla memur alınacaktır. İm
tihan 14 birinci 'kil.nuııda yapıla
caktır. Alınacak memurların li
san bilımeleri lazımdır. 

Mü TEFE "RI K -
Ecı.etilere iş vermişler 
Küçük esnafa müteaUik kanu

na göre ecnebi tiilbiiyetir'°e /bu
lunan garı;oıı, çırak ve sair kü
çük halk hizıınetlerinde çalıştı

rılmaıınaları icap etmektedir. 
Hallbuki son hafta içiııde Beyoğ
lu kazasında 'Vapı.an bir kontrol 
ne' iccsinde ecnebi tabiiyelınde 

bulunan otuz kişinin garoonluk
ta çalıştırıldığı ve ıhaıta ıbu yol
da zaıbıtaya da beyanname veril
diği görülmüştür Gerek ıbu ec
nebi garsoııılar, ı\erekse bunları 

çalıstıran müessese sa'hipleri hak
kında z~bıt varakası tutularak 
mahkemeye verilmişleroir. 

nun sabah gııleiıler 
Düın sabalhki konvansiyon el ve 

ekspreı; trenleri ikişer saatlik rö
tarla gel:m:ştir. Kaı-abük faıbrika
•ı başmühendis Moss ailesile bera 

lber lbu saıbahki ekspresle Londra
dan ~ehrirnize gelmiştir. 

1ar için de fayxialı sayılaınazdL 
İşte böyle !böyle, konuşa konu

şa dost oldular. 
Selma çocukılu.k hatıralarım 

canlandırıyor, Ekreme kendisin
den nasıl kaçtığını anılalıyor, gü
lüyorlardL 

- Sanki şimdi değiştin mi? 
- Vadahi eğer ıburada ıbuluş-

m'1m>Ş o.15aydık. ıs<ikakta ıbe.ki de 
siz.i gene göımeınezıi.klen gelir
dim. 

Birlbiıılerinrlen heşlanıyorlardı. 
Haftada ıbir gün lbwuşup 'konuıı
mak ilk.isi için de zevk oJ.nıuştu. 
Fakat akularından kendilerini 
lbiriıbirlerme ıbei1erııdirımek geÇ'Il1i
yordu. Ne Ekrem Selımaya kur ya 1 

Ekreınle Selma çocukluk ar -
karlaşıydıı.lar. Ekrem Selmadan 
yedi ya,5 lbüyüktü. Qocukken, her
kes:ın şımarttığı Semi Sultana 
.pak ehemmiyet verımezdi. Şuna
rık kız diye ona sokulımazdı. Hem 
sonra bu şımartılan çocuk o ka
dar vahşi idi ki ... 

Ekrem de ıbüyüdükçe Selma 
gnbi insandan kaçar oldu. 

ı pıyor, ne de Selıma Ekremden ıböy 
le bir şey beloli)"Ordu. 

ilk buluştukları gece sekiz on 
kelime güç konuştuıia:r. Biribir -
Jerine ısınaımadılar. Som-a sonra 
açıldılar. Biribirler.iııe hayatta 
mahcup, sıkıl!!an, vahşi olmanın 
zararlarından •bahsettiler. Huy -
!arını gene ıbiribirlerine çekiştir
diler. SPkıJ.ganlık ıbillıassa erkek

t kadın-

Ekırem bir gece 3ehnava yaz
dığı manzumelerden birini Oku
du. Bu ıbir mall!Zum masaıldı. Sel
ma •bu :masalı dinlerken küçüldü, 
ıminimini ıbir ıkız oldu ve tıpkı da
dısımn söylediği masalları din -
lenmiş ,gibi çocukluk rüyaların -
dan 'birine dalrlı. 

Ve bu tatlı rüyadan tatlı bir 
.eiilümseme ile uyandı. Ekremiıı 

Devlet deniz yollan idaresin
de lbir kurs aç>'.ıını.ş ve hütiiııı 
memurlar buraya devama mec
bur tutuilmuşlardır. Kurs 'her 
hııf'a cuma günleri saat 10 dan 
12 ye kadar tedrisa1ta <bulunacak 
ve lbu 30 hafta sürecektir. Kurs
ta ders verecekler hareket ô.rniri 
Osman Piri ile KJavuz Kaptan 
Mebustur. Memurlar arasındı. ko
rumııada çalı.şacak ekiplerde ku
rulmaktadır. 

JMRÜK 

YEni talimatname 
mer'iyete girdi 

Gümrük ambarlar.Jıa giTeıni -
yen ithalat "'iyaşının denizde 
mavna.arda veya iskeicler üzerin
de yapılsın muayeneleri için hazır
lanan yeni talimatname mer'iye
te gi.rmi;;tir. 

Bu .m,.l.ar Sin,ecide sundurma 
mahallinde ve Ha !iç~ elti iskele -
!er üzerinde yapılacaktır. 

HALKfVLEıtl 

Eyüp Halkevindeıı: 
1 - Eyüp halkevimizde hafta

da iki gün Fransıııca dersleri ve
ri.mektedir. Yeniden kayıt arzu 
edenler İdare memuruna müra
caat eiımeleri. 

2 - Eyüp lhalkevimiz adına 36 
ıncı Hk okulda türkçe dersleri 16 
Birinci kanun 939 daın itibaren a
çıılacağmdan istekli olanların Ev 
idare memururuı. kayıtıı.aımıaları
ru ricalarız. 

okoouğu ibir aşk masaiı idi. 
Aşk masallarının en 'büyük hu

susiyeti, aşkı eıbed1leştiıımesidir. 
Masal.arda sevişenler dünya dur
dukça sev.işi.ııler, lbiribirlerinden 
aynim.azlar. 

O geceden sonnı Se:Lma. ebedi 
bir aşkın •hü.lyasile yaşaınağa t.aş
ıladı. 
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Ekrem Selma ile arkadaşlıi1ı

ğını kuvvetiendimıek için, •köşk
lerinin kı.ş bahçesinde yetişen en 
nadde gülleri toplayıp gönderi
yordu. Haftada •bir gece de, Ba -
yan Şaziyelere toplandıkları za
man Selmaya bir demet gül ve
riyordu. 
Köşkün ihtiyar duvarlar:ile, ih

ıtiyar sakinleri, genç ıbir kız elim
de taze .güller görünce .gençleş -
ımiş kadar olu)"OrlardL 
Selmanın saçları kıvırcık, ipek 

karla!l' yumuşak, inceydi. Bu sarı
şın saç birliği, ışl!k altınrla, em -
salsiz bir güzelıli.kJe ışıldardı. 

Bir gece Ekrem usulca dedi ki: 
- 3elına siulen bir şey rica 

edeceaiın. 
(Arkası var] 

İnşaat 1941 senesinde ·tamam
lanmış olacaktır. Nakliyata aynı 
ytl başlanacaktır. Bu tesisat ile 
Avrupa treıııleriyle sirlkeciye ge
lecek!ler trenden inmeden yolla
rıııı.a devam edeceklerdir. 

ADLI YE 

Baro toplandı 
ısıanıbul ıbarosu avukatları dün 

öğleden sonra ağır ceza mahke
mesi salinwıda bir topla.ııtı ya'J)
mış!ardır. Toplantıda senelik 
±ıesapılar tetıkik edilmiş idare he
ye;iınin .-aporu okwıarak yeni 
ıbüt.çe tasdik olunmuş ve müd.delo 
!eri biten altı inzibat meclisi aza
sı üzerine yenileri seçilnıişür. 

POL Is 
Karısını yaraladı 

Üsküdarda -0! uran Hasan adın
da biri ıı~i.msizlik yüzünden çı
kan kavga neticesinde karısı A
daleti bıçak1la muhtelif yerleriııı
den yaralaını.ştır 

Beylerbeyinde bir köşk 
yandı 3 yaralı var 

Dün saıbah saat 4 ü 36 dakika 
geçe Beyılenbeyinde hir yangın 
olmuş, üç katlı yeni 'bir köşk yan. 
mıştır. Yanan köşk Yalı caddesiJI 
de Ekreme a>ttir. Yangın köşk
te oturam 80 yaş!arında Hatice 
Hiıkmet adında bir kadına ait o
!la.n kısımdan ç>kmıştır. Y ang:na 
elektrik kontağının sebep oldu
ğu tahmin edilmektedir. Yangı
nı söndürmeğe çalışan Üsküdar 
itfaiye grupuna mensup 310 Re
fik, İsmail ve Mmet isimlerinde 
üç nefer muhtelif yerlerinden ya

. ralanmıı;lard:r. Köşkün üst kat
ları yandıktan sonra yaıngın sön
dürülıınüştür. 

Başından yaraladı 
AyMpa.şada Şefik apartunam 

'kapıcısı Azizin karısı Rahime ka 
pıcılık meselesinden çıkan kav
ga ıııeticesinde Mevliıt adında bi
rini sopa ile ıbaşından yaralamJ.i
tır. 

Emniyet Müdürleri 
arasında deJi?iklik 

Birçok vilatetlerin emniyet 
müdürleri arasında değişiklik ya
pıılacaktır. Bunun için tetk.i.k.ler 
yapılmaktadır. 



DünkU pı.eLeler yaıtJorlardı: 

Bir aavallıya. bir birabanede 
llralı.k bir balıyı kelepir mal? diye 
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,} :;: ' ll1ı .. ıd l .. h .. , 1 .. 111.. ••~~ .. , L:, .,;:;. .. ı~; "'" - 1 .n.; Kelepür halılar 
1 alya omünizmin B 1 an-

irme ra s ine çal ışıyor ta:~:~~~:!~=::~:~ &ibl 
Jşleri yapan vt en çok~ akfamla.n 

Polon--g-a--d-a_h_a_s_t_a_l_ı_k_v_e_öl üm 1

1 

Hol la nda'da ~~·;~~~s:;:~:~::~:::::: 
k l 

lar, omuı:Jarınd.a ~ulıklan bet Ura .. 

=e. 2~:,r~ ':a~~hi~e~!~e ~~e:~~e- bir casusluk ~=r;;:::!a::~~~~::.;. 
Carriere del Tiano gazetesinin tenın Ho.ma muhabirine göre, ya- yata da 7•11af11lMlıt>nı «örünce eaa 

Roma muhabiri yıwyor; Jı:ında İtalyanın siyasi ve iktısa- b k oerarlar: 
lta!yan siyasi mahfilleri Bal - di sahada mühim teza:hürlerine ş e • - Sen ne .,.ereoekohı bakatmıT 

kanlardaki hadiseleri QOk büyük intizar etmek icap eder, zira, İ- e es 1 Eter muot•rl ~ibl da.-raaan a-
bir d:.kkafile takİp e'mektedirler. talya komünizmin Balkanfara nü- d•m: 

!Rornalıyanm vaziyeti ve Yu- fuzunun lbir emrivaki haline ,gel- - Ancak bq lira verebilirim! 
gos avyadaki komünist tezahü - mesir.e mani olmak azmindedir. Bir kadın, iki hii- diyecek olursa anlarlar ki bu müste-
ratı Hariciye Nezaretinin bi!ilıas- Burulan ba~ka gazetenin Vati- rl Lifonknl okumuş! Yani kül yol-
sa dikkatini Çekmekte Ve İta "ya- kandaki muhabirinin ·haıber aklı- kfımet m em Ur U DU>an takımındandır. 0 zaman. der-
nın Balkanlara komünist nüfu - ğma göre, •Decca.J. ıaı ta kendisi tevkı"f edı"ldı" hal omuzlarındaki ttülüslilr bahJı 
zunu men için deha büyük ve da- olarak tel3kki edilecek iki mil- masanın üzerine koY1111: 
ha enerjik bir faaliyet sarfetmek Jet arasında taksim edilmiş olan Amsta-dam, 2 (A.A.) - La - - Basllr parasını? 
üzere olduğu zannediJ.rnektedir. Polonyan:n çok vahim vaziyeti tıey'de Almanya hesabına. bir ca- Derler. F .. :.at mala lallp «•riinen 
Bu te4:ılike, tehdit hududunu ge- Pap> .. , ciddi endişelere sevke! - susluk şebekesi meydana çıka - adanı. d:er aaf, uvallı. 1an1 Iıenils 
çen, daha şimdiden başanlmak mektedir. Leh 'iıelkınııı )k'ısadi rılmıştır. İki hü·kfunet memuru Lifontenı olnımamış talrundaıısa ar-
üzere olan ve enerjik rbir surette vaziyeti fe!aketamizdir. Hastalıık ve bir kadın tevkif edilmişlerdir. ilk o zavallının Marmua çırası ~bl 
müdahaleyi icap eden bir vakı- ve ö'üm vakalan müthiş bir milt- İyi bir hususi uyıııaktan haıber 1aadıiınm resmidir. Çdnkil. henii2 
adır. yas almıı;tır. alındığ:na göre, bunlardan rbiri Latooleıri okımıamq olan bu biçare 

geçen ay bidayetinde gazetelerde karra.J'•, o lllkl ınadrabsz adam a-

Finler bir Sovyet harpı 
gemisini batırdılar 

bir hayli mevzuu balı.solan Al - kıllı i>:ıfese kour, kıymeu ancak 
manyaya Hollanda üniforması ka- rlört bet lin ol•u killöstilr bir hah 
çakçılığı İŞİ ile aJakadardır. La- n1a seccade7i, ona on beş llradan on 
hey'de bap&edilen iki yüksek me- seklı liraya tadar 1ullu.rur. 
murdan birinin bundan başka Hemen bepsl ıie, kılık Jus•fel. 
Hollanda ile İng'ltere araı;ında- tavar, ..ıa ve bilhassa şve ve l•bııe 
ki iktısadi müzakereler hakkın- cllıetlndeu blribirine pek ı.emrlycn ba 
da Almanya.ya malüınat verdiği madrabular, nlco zamandır ortada 

<Baıı tanıtı l inci lll)'fada) 
di;yalılar kendileri tarafından icat e
dilen şimdiye kadar meçhul bir mo
delde mitralyözler kullanıyorlar. Bu 
mitralyözlerin kuqunL:mna, ağaç 

gövdeleri ma.ni olamamaktadır. 
Bundan baika Finlandiyalılar 36 

adet Sovyet tankını tahrip etmişler
dir. Finler mukavemet etmektedirler. 

İKİ TAYYARE DÜŞORtlLDO 
İki Sovyet tayyaresi düşürülmilş· 

tür. Bunlardan bir tanesi çok alçak
tan uçarak sokaklarda gelip geçen
leri ateşe tutuyordu. 

FİNLER 150 ESİR ALDil.AR 
SaLınijarn civarında Ruslardan UO I 

esir alınmıştır. Norveç'e akın eden 
Finlandiya mültecileri miınhası.ran 

kadın, çocuk ve ihtiyarlardan mü

rekkeptir. 
BİR HARP GEMİSİ BATIRILDI 
Finlandıya kuvveUer~ Russaro'yu 

bombardıman eden üç Sovyet torpito 
muhribinden birini batırm111ardır. 

Muhriplerle sahil bataryaları arasın
daki duello, ötıeden aonra akşama 

kadar sürmüştür. 
Hançoe·de Finlandiya sahil batar

yaaı topları tarafından isabet vak.i o
lan Sovyet harp gemileriııdcn 8600 ton 
luk Kirof k.ruvazörUdur. Rusların en 
yeni ve en iyi gemilerinden bıri olan 
Kirof, yaı·alandıktan sonra kendi ve· 
saltı ile oradan uzak.laşmıya muvaf
fak olmuştur. 

HA VA HÜCUMLARI 
Evvelki gündenberi Helsink.iden ay

rılanlar yüz bin kişidir. Bunların ço ... 
ğu, yaya olarak ve yanlarına gayet 

az eşya alarak gitmişlerdir. Tahliye 
devam ediyor. Bombardımanların ne ... 
ticesı c;ok korkunç olmuljtur. Hels.i.n
kiye 22 hava hücumu yapılmıştır. 

Sovyct tılosu asker ihracı için yap .. 
tığı teşebbü.sün akamete ugramasın

dan o ra Helsinkidcn uzaklaşm~tır. 
Ruslar Hangoe'ye de ihraç yapmı,ya 
mu v ffak olamaıruşt.ır .. 

SQvyet t;ıyyar~ıeri, Hels.ink.i'yi bu
gun aat birde bombar<hman etmi~
lerdır. Tayyareler, su depolarını bom
balamak ister gUrünu,yorlardı. Gelen 
diger byyurelcr, Soernaes yakınında 
kı petrul depalarını hedef itti.haz et
m.lşleı~e de isabetli atcı edemem~

lerdir. Helsink.i il.zeri.ne, külliyeUi 
miktarda daha baı;ka bombalar da 
dü•pnüştür. Şehır bü;rük bir matem 
içindedir. Yıkılan bir alaıretten ı;im
diye kadar 13 ceset çıkanlm13tır. 

SOVYET TEBLİGİ 
Moskova, ı (A.A.) - Tu ajıııw 

bildirıyor: 

Lcningrad askeri muıtakası erkllru 
harbiyesl, harekatı hu!Asa eden ı;u 

tebligi vermektedir: 
DÜ!ly Leningrad asker[ mıntakası 

kıtaatı, ileri harekete devam etmi.s

lerdir. 
Finiandlya kıtalan, geri çekilmek

te kasabaları ateşe vermekte ve hal
kı' cebren alıp götUrmektedirler. Fin
landiya tayyareleri Carelie berzahın
da, Sovyet tayyarelerinin mukave
metiyle k;ırşılaşnuşlar ve Finlandiya 
arazisinin içlerine doÇu uzaklaşmış .. 
lardır. Sovyet tayyarelerinin uÇUŞ.

ları ve bombardımanları esnasında, J 
Finlanctiy3 tayyareleri bazı noktalar
da harb aç:nak ismeşitir. 15 tane Fin· 
landiya tayyaresi düşürütmüşttir. 

Sovyet tayyarelerinden jkJ•i üslerine 
avdet etmemiştir. 

Moskovo, 2 (A.A.) - Tasa ajuıısı 

bildiri.Yor: 

cCwnhur rela Ruzvelt'iJı talimab 
üzerine Birleşik Amerika büyük el
çisi Stei.nhard tarafından vaki olalı 

beyanata cevaben Molotof Finlandi
ya hhdıseleri hak.k.md.i. şu izahatı ver
m.i.§t.ir: 

Buzvelt'in Finlandiya haU J ve ıe
hirlerinin hava bo.."!ıl>arclımanlarına 
maruz kalmaın.alan temennısi, Sov
yet htik.Wnetioe bJtap etmesi bakı

mından bır ewtefehhü.m netıcesidır. 
Sovyet tayyareleri &ebirler üzeri

ne ateş etmemişJerdir ve buna niyet
leri de yoktur. Binaenaleyh., B. Ruz
şelt'in yukarıda zikri geçen beyana
tı görUJUyor k.i, gayri varjttir. 

Kajander hil.k.Umetinin istifası Ye 
7enne Tanner hUkimıetuun gelmesi 
meselesi hakkında .Molotof bu viıluanuı 
maalese.f vaziyeti hiç bir ıurette ıs
lah etmediğilli söylentlştir. 

Finlandjyada Kusinnen'iJı riyaseti 
altında bir halk hukimıetırun ieiek
kul etmesi, vazj,yete mühim 7eıll bir 
timil geLirınekLe ve Sovyet hü.ktlme
tine ortaya çıkan bulıraıım musliha
ne ve memnUD.İJ'eti mucip bir hal au
retine bağlanacağı ümdin! vermek
tedir. 

SOVYETLERİN KURDUGU 
HÜKUMET 

Moskova, 2 (A.A.) - N~Iunan 

resmi bir tebli&de yüksek Sovyet 
şUrasının Finlandiya halk hilkiu:neU
ni yani Terijoki şehrinde Sovyet as
ker[ kumandanlıtmın kontrolü ve 
kommintern'ın Finlandiya subesi şe
fi Kusinnen'in riyaseti altında teşek
kül eden bükCımeti tanımıya karar 
verdiği bildirilmektedir. 
Aynı şura Sovyetlerle demokratik 

Finlandiya cumhwıyeti arasında 

diplomatik mUnasebeUer tesisine ka
rar vermiştir. 

Bern. 2 (A.A.) - Helsinki"den bil
dirldiğıne göre Ryti-Tanner hükU.
metinin programı, bu .sabah bir sı

ğınakta to;>lanan parlaınento iizaları 

tarafından ittifakla tasvip olunm~
tur. 

Vaşington, 2 (A.A.) - Reuter a
jansı bildiriyor: 

Sovyetler birliği ile diplomatik mü-
nasebetlerin kesilmesi mümkündür. 

Romada Sovyetler 
aleyhinde nümayiş 
Roma, ı (A.A.) - Bir kaç yü:< 

genç bu ak3am Sovyetler birliği se
fareti önünde cFinLandiyal Fuılandi
ya!> diye haykırarak Sovyet kıtala
nrun Finlandiya'yı jşgali aleyhinde 
nümayişte bulunmuşlardır. 

Bunlıır müteakiben Finlandiya se
fareti önüne giderek sempati göster
mi$lerdir. 

Stokholm, z (A.A.J - İsveçliler, 
Finlandiyanın müdafaa safahatını 
büyük bir sempati ile takip etmekte
~hr · Ekserisi amele olmak üzere 600 
Isveçli bugün Stokholmdaki Finlan
diya elçiljğine milracat ederek ~ 

nüllil kaydedilmittir. Esasen bun':a
rın bir kısmı daha 1919 de Finlandi
yarun isliklAl harbine iıttirAlı: •taur 
tir. 

Diğer taraltan, İ.svec i&çileri, me,
hur Sosyalist lideri Brantingln riya
seti altında Finlandiya halkına iane 
toplamıya başlamışlardır, 

Helsinkl. 2 (A.A.) - VU1<>vanuı 
muhasarasında olduğu ııib4 Helsinki 
(rafında da cdalga harbi> başlalnli
~ AJnıan usullerini takip eden Sov-

; Rusya Finlandı7a lisanından neı-
ye al ıes· ım· 
riyat yapan bazı post ar ·ıs e l.i-

söyleniyor. sörüıunez olmuşlardı. Demek yavat 

J :ıı m i r Hab.rleri 

Zeytinyağı ve Pamuk 
ihracatcıJarı birliğ·i 
İzmir, 2 (A.A.) - Zeytinyağı 

ve pamuk ihracatçılar birlikle -
rinin ı:atülerı bu birlikler umu
mi heyetlerinin dünkü toplantı
lar.ndan kabul edilmiş ve böyle
ce iki birlik resmen teşekkül et
miştir. Statüler tasdik edilmek ü
zere Tıcaret Vek&letine gönde -
rilın.i~tir. • 

Almanlar Romanya
dan Petrol alıyorlar 

Bü·kreş, 2 (A.A.) - Bir Alman 
mali grupu 240 milyon ley mikta
rında bir Romanya petrol şirke
tinin frima ve emvalin.i miilbayaa 
etmiştir. 

Ayni grup, diler miiıhim bir 
Romanya petrol şirketini kontrol 
edebilmek için müzakereye de
vam etmektedir. 

KISA HABERLER 1 
~ * Nevyork mıntıırkası müddeiu

mwnisi Devez 1940 intihabatı için 
Reis;cu.mhurluga resmen nam.zet.. 
ligini koymuştur. * A,,rruıvutluk ordusu Başku -
mal\danı General Alfredi, yeni 
bir vazifeye tayin edildiğin.deııı 
Arnavutluktan ayrJınıştır. * Belçika Kralı Leopold, su~a
nn bastığı mıntaka<laki tesisatı 
ziyaret etmiş ve orada askeri şef
lerle görüşmüştür. * Amerika hükümet.i, Amerika 
tayyare ve hava malzeme i Amil ve 
ihracatçılarının sivil halkı bombar
dunandan suçlu memleketlere her
hangi bir satııı yapılması 7asagı hak
kında mukavele akdetmeden önce, 
bükümetin cbu kabll bombardıman
ları takbih eden siyasetini hatırlıya
cakları ümidinde bulunduğunu> res
men bildirmiştir, 

NOTLAR 
YAZLIK, KIŞLIK 

BAHSİ-
Naci Sadnllab bir cuelenlıı 

• lP·!flık yuı prop-amunn• der l· 
ıl:rle alay edbor ve: 

- YUlllUl lıışlıiı. yubfı o
hu' maT-

Dl;ror. Ba tereddilde ve mı.al 
aramıya ne lüzum varf Dosta· 
... kelldl 7aaılarmUkl serlnli• 
le baksa acaba bu tarın 7,.pa. 
maz mı d.ersiab1. 

BtlYüK 
BALIK! -·-Felek: . 

- Büyük balılt kliçÜlı bahfı 

7atar! •• 
D~or. Bn, bir mütearifedir. 

Ancak. haber verelim kf, baki· 
ka' bö7le olmak.la beraber, b&· 
ııeıı. küçük balıfı da bil;rük ba-

lık kmar. Ve buna: 
- Sallıumı?" 
Denir. 

SABAH LİSAN 

KURSLARI 
Serleyha71 röriillce, andım 

lıl, Sabah ıruelesl. 7•111 ham
lesi araıwıda lılr de llaaa 

J&Vl4 k~e<le, bucakta anı eadam -et· bqlMlılar. 
OSMAN CEMAL KAYGil.I 

Balkan Bloku 
(Ilastaratı 1 inci 5&.vf•da) 

olmuştur. Lltvanya, Sovyet Rus
yanın IUt{ıyle Lebistandan Vil
noyu alın.ış. fakat bu, istildiline 
mal olan bir hediye olmuştur. 
LitvanyllDID can .Wall yerleri 
Krnlordunun işgali altındadır; 
bu büyük devlet istemeden lalı
nı kıpırdwtamll2. Bulgaristan, 
kendi arazi istek.leriıı; bir büyük 
devletin yardııniyle el.de etmiye 
kalkışU"Sa, neticede muvaffak o
lacağı şüpheli olmakla berıırber, 
(Büyük Harpteki misal göz ö
nündedir) şayet muvaffak olur
sa, bunun kendi istiklaline mal 
olacağım biJımelidir ve bildiğini 
gösteren ~ler de vardır. 
Balkanların kavgasız, patırdı

sız, yıışadığı en mes'ut devir, bü
yük clevletılerin müdahalesinden 
uzak kaldıkları zamanlar olmuş
tur. Balkanlar. kan ve ateş için
de kalıp da bu ....ıun devri ara
mak lstemezlenıe, q i.ıen ceç· 
meclen, icap eden feclarkirlıklan 
yaparak hemen bir bitaraf blok 
kurmalı ve Balılmnlara el süre
cek herhangi bir devlete karşı 
hep birden barbedeceklerini ilin 
etmelidirles-. Bu an]ılşınayı ya
pamadıld:m takdirde, bin defa 
pişman olmıılan ihtimali yok 
değildir, 

ABİDİN DAVEB 

Rumen Askeri Na
zırları toplandı 

Bükre;, 2 (A.A.) - Bu saJbah 
Başvekil Ta~aresko'nun riyaseti , 
altında ya'Pılan toplantı) a Milli 
Mü.dafaa Nazırı i:ew;, Bahriye 
ve Hava Nazırı General Teodo
resko ve Erkanı.hal'biye Reisi Ge
neral Tzeııe.J<u iştirak etmişler
dir. 

lnınlan - M-1& Ali Na
ci Karac&ll. Cemal Saraı:ot

lu, Hüseyin Cabll Y•lçın'ın pro
fesörlük.fert alt.i.nda 7unanca, ar
navut(la, boşııa.kca, lrann ve ~
itt livan dersleri rlbi derıı:ler. 

Meler, Jamlnu-; •Sabah il
an kursları> ÜniYersllede7m1:, 
ve ünlversltelilor içlnnıl•I 
NE BEKLİYORUZ! 

Bu da bir serlevhadu: 
- Ne bekliyorm?. 

Pf'yaml Safa, fıkrasma başlık 

olarak koymuş. Necip Fazıl KLSa 

kürek, 7anım.d.aşdı. Ondan sor
dum: 

- Acaba Peyami bu serlevha 
alhnda ne yazmıt olabilir?. 

Şalr, aankl •Son 'lelı'rafa ın 

fıkra sül.u.ounda 7a.sı neşrede.r

ceslne bir humma içinde: 
- Ete Kene maarif bahsi ise 

ıasma.unı bek.11.yow! 
De.dl. Frna del'IL 
- Ne bekll,.oruf 

un cevabı: 
- Eter, maarif bahst ise eas

mant!-
oıu,.or, demekUr. 

Mektepliler arasinda
ki şampiyona başladı 
Dün Darüşşafaka, Galatasaray 
Boğaziçi liseleri galip geldiler 

Liseler arasında tertıp oluıııan ı 
lik maçlanna dün Şeref ve Tak
sim siatlarında. ıbaı(llanınıı;;tır. Ha
vanın iyi o:luşu ·bil'hassa Taksime 
bir hayli talebeyi toplamıştı. 

Darüşşafaka: 3 
MuaLim mektebi: O 

Günün ilk maçı hakem Şazi -
nin idaresinde Darüı;şafaka ile 
Erkek Muallim mektebi yilpmı:r 
tır. 

Oyıınun başlangıcında hıj,kimi
ye!i tes'-'>e .muvaffak olan D~
şafaka,ılar 8 ve 12 incidakıkalar
da yaplıK.arı iki gollt> birinci dev 
reyı ()..2 bıtirdılcr. 

lknci devre mütevazın bır o
yunla geçmiş bu kısımda mual
lim mektebinin ata:madığı ·bir pe
naitıyı mukabil Darü,şafakalı -
lar bir P,ol aaha yaparak maçtan 
0-3 galıp avrılm.:,;.ır. 

leli hiç mağlüp olınadan askeri 
liseler voleybol şampiyonu ol -
muştur. 

Deniz haı'P okulu ikinci, Mal
t.epe üçüncü. Bursa dördüncü ol
muslardır. Atletizmden sonra vo
ley.İıiılda da birinciliği aları Kule
li sporcu:!ar;nı tebrik ederiz. 

Bugünkü Maçlar 
TAKSL'\I STADI: 

Saat 
Fenerbahçe - Beyoğlus!J<>r 1 12.30 
Beşiktaş - Galata.aray 14.30 

ŞEREF STADI: 

Deniz - Maltepe 
Kuleli - Bursa 
KaragiJınruk .. Davutp.lŞ& 
Galatagençler - Calata~Por

A. hisar ... Fcneryılm:ız 

8 
9.30 
ll 
12.30 
H30 

Galatasaray: 2 
Pcrtevniyal: 1 

Ticaret Vekili be
Gunün ikinci karşılaşması Ga

lata.>aray - Pertevniyal lise;eri 
ara•ında hakem Adnan Akının 
idaresinde olmuştur. 

ya notta bulundu 
(llaıj tarafı L IDcl ..,.tada) 

fıat intibaksızlığı meydana gel
miş oldu. 

Bu hadiseden en çok mütees
sir olaıı, Birleşik Amerika hükü
metlerine o'an ihracatımızdır. 

Bir senedenberi Amerikadan 
ithal edilip .te b1*iln hen üz öden
memiş mal bedeli olarak takri
ben altı buçuk milyon dolar var
dir. 

Bu hal, ta.biatile, ilıhalıitı zor -
laş.ımıakta ve ancak mühim fe
dakiırlıklarla ithalat yapabilenle
ri de, f atları fevkalade yükselt
ıniye sevketmektedir. 
Buınun sebebini, Amerika ıle 

olan ticari münase'lıct:erimlzde 
ithaliıtunızı karşılıyabilecek bir 
nısbe' le ibracatınımn inkişaf e
dememesinde aramak Lizımd.r. 

--'k- • • ~ • • -

. DIŞ Politika 
' • .... ·.?, ., "· 

Abluka meselesi ve 
bitaraf devletler 

İncJJt.rre ve Fransanm harp ıa:re
lerlni re men uan etmemt>lerl. bu 1· 

tin sünmeemede bıralulması, bir ta
raftan muharip bu iki memleket da.
hillndekl matbuatta.. diier taraftan 
da tlmdiltl harpte ba &"1Ule kadar bi
taraf kalmq devletler razetelerindo 
~q>W mımalı,..alara, lefatrlere yol 

~llllflL 
•P- ı1·itallaıt ile cCiornale d'İ

laliu cıbı fatisi ita11a ıa.zeıeım
aıa, •Aaa.IU• ye_ cNUJf - Nifi» &iW 
Japonya cazetelerinln, sonra .A.B.c .. 
Ye Mir i.P&n,.a P•&derlaia. Sov· 
7ellerln cPrava.. Jn.nıır.. ıraııele
leriDID ba 1ı....,.1an ali 7azı1an _,,_ 

1'V sebeplerla la71nı- ve leııvlrbıe 
yaramaktadır. 

Mesel&, cPaııole d'İlalla• ıueı..l 

İııslllerelıbı hanı PJ"elerinl lııa!a lı•
- f111t1Mu ve lelıllkeli el-. 
ima dair Bqvekll lllloter ç __ 
I:ıyn'aı beyaıurluu mev:za :raııaraır, 

••1aa e<lılmbea hanı Ca.J'ettriahı ba 
ııinltil hanı JllllPIJU .. bep obla
ı .. a iddia eı11J3'. 

Gene ita11an ,..elelerbıc .. ...._ 
inwııtereııın ..ııı .. raııı. lıarp p,-esl, 
diinya ..Ulellerlnbı İnsiltere lıep
mon7am a&J'eslade Ye biıa&J'esbwle 1-- lemln e1lemelıllr. l'lls· 
ler Çembttlayu ııa-da. abhıka1a 
7•Plla• llrulan, p~ klıA ile,, 
pUblyrl b11B1Uımda lıltarallarua fa· 
riltere,.e 7ardımJannı. • • ...,. ....... 
ba sarelle "1lrialnlaıaruu İlal7a sıue
lelerlae rir• brab ........ ı.. u-
Barbhl moalıedelerfadra memnu 
kalm.,.aa itaı,.a'lıın 1919 nJb• rllıl 
p.rtlar n muahedeler ls&emecJltl 
teknrlanQ'or . .Japonya, İspanya. Sov ... 
7•1 cazel•l•rl de ba miitalealara ben
sı,.en fikirler ncşrt>dfyorlar. BöUht 

ba ahval, miinak&$a1ar. hiidiseler. 
şimdlk harpte mdsellih ,·rya caJ'l'f 
müsena.ıı bU.a.ranık vaziyetine malik 
liç biiyiit devlet, yani iıaiya. Japon
ya. SoV7etleri ve sonra da fsı,an7a,.1, 
harpten sonraki ilstö.nlük. bel'f'lllOD. 

7a, denizlere ve dünyaya hikfmlyet 
hususunda İnrlltercyr tipheU na. 
tarlarla balmııya \IC'evk~ı,.cr. Rttaraf 

bu büyük devl~ttrrin İnlfllif-rt" vt
Frann ablukac;ına ttlrazlanmn, pro .. 
testolannm, Atman.yaya k "' s ('1· 

karmamalanrun manası bo lz3hatla 
daha ı,.ı anlaşılablllr. Sa.:ı:I .41manva 
hük&meılnfn ba vaalyetWn, tınattan 
l9llfade7e farılaca oalı htı ririilmelı-
ledlr. 

HAMİT N'C'Rİ IRMAtı; 

Oyuna Galatasaray111 hücwnile 
başlanmış ve sarı kırrnız..lılar da
ha <1ÜJ-€ün lbir oyunla ilıiltiıniyeü 
lesı.se muvaffak olarak 5 inci da
kikada sol içleri vasıtasile Uk ııol
ı~rim yapmışlar ve oyun zevklf' 
oynan.ınaga. başlanmıştır. Dev -
renin sonlarına dogru Ga.lal.a.ia
ray lılar tekrar güzel .bir gol da
ha yaparak devreyi 2-0 ga.ıip bi
tirmiş.cerdir. İkinci devrede Ga
latasarayın llıücumlanna .muka -
bil Pertevniyal lisesi oyun haki
miyetini ele alaraık Gala.tasarayı 
adam ak;llı sıkış t ırmıştır. Çok 
tecrübesiz oluşları yüzünden ~l 
vapamıyan PertevnivaLiler Ga
latasaray müdafılerinin ibir hata
sından ıstifade ederek ilk golle
rini yapmışlardır. Oyunun ıbun -
dan oonraki zamaııılan heyecan 
ve zevkle cereyan etmiş ve Per
tevniyalliler bu devrede rakiple
rine tamamile ılıakim oyna.ına:an
na rağmen maçı 1-2 kaj;lıı.'l.ı:ııiş
Jerdir. 

O halde ıtıu mevzu un sarih ifa
desi, Aınerikaya olan ihracatı -
mızı art:nnak zaruretinden baş -
ka bir şey olamaz. Bun1J11 da ça
resi biraz evvel i.ş&ret ettiğim gı
bi, iki piyasa arasındaki fiat inli- ! 
baksız:ığını ortadaın kaldırmaktır. 

CebelUttarıkta vesika usulu 

Yüce Ülkü: 1 
Sanat: 1 
Şeref stadında hakem Ahmet 

Ademin idaresinde oynanan Yü
ce Ülkü - san'at liseleri arasll'.lda
ki maç çok heyecanlı olmuş ve 
iki taraf ta birer golr!e berabere 
kalın ışlardır. 

Boğaziçi: 3 
Taksim: O 

İkinci karşıla;;mayı Boğaziçi -
Taksım 1 s krı yapml!;~ar. Rakip
lerine tamu.men h5k m olan Bo
ğaziçlEEr bu karsüaşmayı O - 3 
kawrımışlardır. 

-0-

İstanbul Beden 
Terbiyesi müdürü 
Uzun zaınandanberı münhal 

bulunan İs an.bul bölgesi beden 
terbiyesi müdür:ü~üne Hava Ku
rumu ~rk.funından emekli Kur -
may subay F<>ridun tayin edilmiş 
ve yeni müdür dün mesai arka
daşlarile tanışmıştır. 

Kuleli Voleybol 
birincisi oldu 

Askeri liseler arasında tertip 
edilen voleyıbol şampiyonasına 
dün Bevoğlu Halkevi salonunda 
devam edilnıiş ve mıisalbaka.lar 
nihayet bulmuı;tur. 

Dünkü karşılaşmalarda Kule
li, Bursaya 15/3. 15/6, Deniz, Mal
tı.peye 15/4. 13/15, 15/9 galip gel. 
mişlerdir. Üç ·haftadanberi de -
vam eden lbu karşılaşmalarda Ku 

Bir taraftan ithal.at eşyas:nda
ki fiyatların sukutunu temin et
mek su-etile müstehliki ezmiyen, 
diğer taraftan müstahsili koru -
yarıı bir tedbir, o ıkanaattayız ki, 
bu işlerle uzaktan yakından ala
kadar olanlann ancak tasvip ede
bileceği esas olabi.ir. 
Açıkça ve tam sanıllıatle ifade 

et.mek isterim ki, 'lürk parası -
nın i.ş!ira kabiliyetini, yani kıy
metini artırmak için bllrldan da
ha müsbet bir tedbir, koı;ııyucu 
ve kat'i çare yoktur. 

Bunu anlamavan bazı 0b00rlıah
ların, haJkın zıhnıni kar.ştırması 

ve piyasada pek canlı olarak doii;-1 
ma,•a başlayan emniyet ve ıtima- ' 
dı sarsmaya çalıömalan mümküııı.. 
dür. Halta buna dair ibazı ema -
relerde son günlerde gözıimüz -

' den kaçmış de{(i:dir. 

1 
,i;ayın dinleyicilerim pek iyi 

bllirsiniz kı, Cum'huriyet hüku -
metinin en büyük şıan umumi 
efkar önünde, her şeyini açık söy
leınek ve icraatını açık yapmak
tır. 

Cihanın bu kanştk devrinde 
yurdumuzun ildsadi ve ticari ha
yatına tablatına mev'ut olan im
kanlan verecek tedbirleri almak 
ta olan hükıimetin bu yoklaki ka
rarlannın tıiç birinde ve alelü
mum iktisadi siyasetinde ipham 
ve vuzuhsuzluk yoktur. 

----0--

japon-Irak ticareti 
Bağdat, 2 (A.A.) - Japo117anın I

nık ile olan ticaret milnuebetlerinln 
b:1yuk inkişafı dolayısiyle, Japonya, 
ilk elçisini Baidada göndermiştir. İlk 
Japon büyük elçisi Ba~dada gelnU~
tir. 

Londra, 2 (A.A.) - Bugün Cebe
lüttankta benzin vesikası usulQ tal
b~ine başlandıtmdan otomobiller, 
ancak mahdut mlkdarda benzin ala
bilmektedir. 

G AB B Y M O R L A Y' in 
.k:udreü ile süsle-:iiği 

KADRİL 
S A C H A G U İ T R Y'ru;ı 

kalroni .i!e Jıaya.t verdiki 

KADRİL 
JACQUELİNE DELUBAC'in 

güzelliği ile bezediği 

KADRİL 
GEORGES GREE'r.Jı 

ateş ve zevk verdiği 

KADRİL 
senenin en neş'eli lromedısi, en 
nükteli eseri ve en büyük 

Frarısırı: filmJdir. 

B 'L1 i"IB:fta 

İlaveten: RENKLİ MİKEY ve 

1
. METRO JURNAL'da son harp 

raporları. 

Bugün saat 11 ve 1 de ucuz 
halk matineleri 

'= 

Dikkat! SARAY Sineması Dikkat! 
l\tüdüriyeti geçenlerde emsalsiz bir muvaffakıyetle gösteritıniş olma (~ED~N SENİNİM) 

müstesna filmini görmeyen yüzlerce kişillİll talep ve aran uzerıne 

Bugünden itibaren 2 büyük filim birden gösterecektir. 

EBEDİYEN SENiNiM KOVBOY' un AŞKI 
BARBARA STANWYCK ve JOHN BO~ 

(Fran617e& sözlü) saat 10,15 - 1,50 - 5,30 ve 9 da 
GARY COOPER 

(FrallSlZCa siızlij) saat 12 - 3,40 ve 7,20 de 

Em•al•iz zengin ve te-vkalılde bir prognm: Bil.yük bir aşk romanı ve nefis ve mip bir komedi. Gi
diniz cörünüz. Bueün saat ıo,ıs ve 12,50 de tenzilatlı matineler 

MOLOTOFUN CEVABI 
Birleşik Amerika Büyük Elçisi 

Steinhard'rn B. Molotof tarafından 

kabulüne daır olarak aııaıtıdakl tel>-

tir. Hclsinki telsiz postası hall<l bu 
kabll poı;taların mevcudıyeUnden 
haberdar ederek cfuıoŞ batar batmaz 
başlıyan bu ncşri;yata ııazan ~il 

• "---------------------------------------~ 



l!iAYFA - t 

lfL'l.fw'f 7 AR.llıllffO~ rt;FAtt VG 

+JA \ C~ C t l~Lf11 
-

; Tefrika: 92 

Harunürreşit lsaôbad kasrında 
Halife postuna oturmuştu 

Artık Saltanat tehHkesi IJ>erta
raf ollmuş, Hıınınürreşit hilafet 
malklllilına Jl'Ül'Üt.SÜZ, rakipsiz ve 
anasının aaıyesiıırle kardeşinin ka" 
nı üzer.inden atl;yarak kuru'lıınuş
tu ... 
Harunürreşit İsaabad kasnnda 

iHailüe postuna otunmuştu. Onun 
ıburadan Bağdada resmen girişi 
zamanın en büyük hadisesini teş
kil etti. 

Bir Halifenin öldüğü, ıbir diğe
rinin tahta çıktığı ve yeni bir Ha
life nımızedin:in de dünyaya gel
diği bu pa.ıffak aylı gecenin sa.'ba
hı da parlak güneşli ıb!r sabahtı. 
Bağdadın etrafındaki k~laları 

dolduran bü.tün askel'1er merasim 
ell'ıı.iselerini giyıınişler, sokakları 
doldurmuşlardı. 

Hçr tara.ütan ·koşup gelen ihalk 
akını hillifet meıikezini yakıcı bir 
güneşe rağmen istila etmişti. 

Sabaha karşı, ezan sesleri ile 
.bera'lıer yükselen münadi sesleri 
Hadinin ani ölümünü ve Harunür
.-eşidin hilafetini Arap alerıtine 
ilan etmiı;ti. 

Bütün hazıruıklar, yeni ve genç 
Halüeyi Bağdada ve kendisine 
lay!k bir şekilde istikbal için ya
pıllnıştı. Bu·na bizzat Va/lide Sul
fan Hayizran ·nezaret ediyordu. 

Bu saltanat harisi 'kadın, .Bağ
dadın meşhur yeşil çatılı ııaı!tanat 
sarıı-yımn taraçasında oğlunun 
saltanatla sehre girişini bekliyor
du. 

Şehrin bütün ıbinek aU!arı, ara
baları .buıgü:ı.kü i!D<!rasiın için çok 
yüksek fiatlarla kiralaruınıştı. 

Katırlaroan ba7ka uyuz ve has
taılıklı merkep'ler bile müşteri 
bulmuşla:rdı. 

Dicle neihrinin iki taraflı sahi
li kadınlı erkekfli. çoluklı.ı çocuk
lu ve hayranı elbiseleıi giymiş 
kesü bir halk kal .. balığı içinde 
çaılkanıyord u. 

Nehrin üzeri, küçük ikayı'ltlar
dan, sallaırdan geçihnez bir hale 
ı,ıellmişti 

Büfün gözler Bağdadın Hora
~an kapısına müteve<X:ihti. 

Yeni Halife şehre bu kapıdan 
girecekti. 

Birden, gökleri sarsaca:k ıbir a-
vaze yükseıldi. 

Yüzleree, yüz binlerce halkın: 
- Maşalılah ... Maşallah ... 
Sesleri Horasan kapısından 

muhteııem bir alayla giren genç 
Halife Harunürreşidi saliiıınlı -
yor, alkışlıyordu. 

Maiyet askerleri, al'kalarında 
A'bıbasile.rin serapa siyahlar için
de üniforımaılan, başlarında yine 
siyah ve uçları kıvrı'k küliihlan, 
elerinde .Aıl:ıbasilerin kara renk
li bayrakları, muntazam lbir sıra 
halinde ilerliyorlardı. 

Evlerin damlarını karınca gibi 
dolduran kaduııların ince sesleri 
ile .I' i.&selttikleri: 
-Yaşa! ... 
AvazeUeri aı1ıların nal seslerine 

karı~ıyor, yumuşak kadın elleri
nin çarpmasından hasıl olan al
kı~ sesleri kanat çırpan giivercin
ler gibi yeni HaJ!ifenin bu muh -
tescm saC.tanat alayı üzerine dö
kÜ!üyorou. 

En önde ordu kumandanlan, 
zaıbitler, bunların arkasında va
liler, vezirler, sonra ~ırma eğer
li beyaz bir at üzerinde ak sakalı 
i~e vakur ve muntazaım ile~liyen 
'.Bermekilerin piri (Yahya ·bin 
Halit) .. yanında da iki oglu .. 

Daha arkada, giranbaha bir 
mcvki'be kurulmuş Emirülmü -
minin, Halifci Müslimin Harunür
reşit ... 

Yazan: Ziya Şakir 

Bu muhteşem alay, dalgafanan 
lhalk ıkesa.feti arasında agır ağır 
ilerledi. Saltanat sarayının önün
de duııdu. 

Hayizran, gözleri sevinç yaş
larındaıı..kızarık bir haılde oğlu
nu istiklbale ko~muştu. 

Bütün güıı Bağdat sürur için
de çııikandı. 

G€ce ise şehir bu cüılüsun şere
fine ibaştan başa donandı. 

İs'lam filemi, o güne kadar hiç
bir Halifenin cülusunu bu dere -
ce saltanat ve ihtişamla tes'it et
ıınımıişti. 

Albbasiler devrindeki '1ıilafet 
ile (HüJclayi Raşidin) devri. !hat-. 
ta Eı?M!viller dev.ri arasmda dağ
lar kadar fark vardır. 

Hazreti Muıhammedin irtilha;li
ni •müteakin Hülefayi Raşidin dev 
rinde Halifeler sadece .Kur'an• 
ın aıhkamını halka tebliğ ve mem
leketi bu ahkam dairesinde ada
letle idare vazifesi ile muvazzaf
tılar. 
Bunların idare vazifesi ile mu

vazzaftılar. 
Buntlarıın Halifelikleri İntilhap 

ile olduğuna göre vaziiekri de 
adeta bir Cumhurreisi vazifesi
ne benzerdi. 

Emeviler devrinde ise iı;e sal
tanat kokusu karıştı. Halifelik 
intihabı i:le değil, ba'badan evıa
da intikal eden bir miras mata
hı oldu. Maamafi'h En•eviler dev
rinde de saıltımat süren haAifele
rin çoğu sarayda değil, harp 
cephelerinde yaşadılar ve meo:rı
leket pala, ikılıç kuvYcti ile, at ve 
deve üzerinde idare edildi. 

Ablbas devri Emevi devrinden 
işte bu noktalarda ayrtlrrnakta
dır. Emevi saltanatının yıkılma
sında ve Abbasi salta·natının ku
rı.ı'ma;ında mühim amil olan (i
raniler) Aıl:ıbasilere İranın oto
kratik ve teokratik ruhunu aşc
ladılar. 

Abbasilerde hilafet makamı 
ne yalnız dini ve uıe de yalnız 
idari bir :makam olarak kalma
dı. Her iki iktidarı <la elinde tut
muş padaik bir saltanat devri 
açtı. Artık halifeler cepheden 
cepheye koşan göçebe insanlar 
değil rnu!hteşooı sara~1larda ömür 
süren birer hükümdar .. olduJar. 

Artık ımemleket pala ve kılıç 
kuvveti ile at ve deve üstüırıde 
değil, merkezden, V€'.tiı~lerin, i
dare adaımlarının kafa ve ka
lemleri ile idare ediilmeye baş
landı. 

Eski ve ımütevazi haliielerin 
yerlerine şimdi murassa tahtla
nna kuru1rnuş tam manasiy le 
müstebit birer İran hüıkiinıdarı 
gölgeleri kaim o1ınuştu. 

İlk Abbasi hüküandarlarıından 
ba>ıhyan bu cereyan İran nüfu
zunun yavaş fakat kati tesirıleri 
altında sessiz inkişaf ede ede 
nihayet Harunurre0it devri'llde 
kırıldı. 

E/i;er İranlılar ;bilselerdi ki ne
tice böyle olacak, h;" bir suretle 
Harunun hilıl!etini kolaylaş:ır

mazlardı. Başta ihtiyar vezir 
Yahya olmak üzrrn •bütün Be-r
meki si1lılalesi, sal:annt nüfuzu 
oğlu Hadi tarafından elinden a
lınmış olan Valide sultan Hayız
ran ile birleşmiş ve IJarunu hi
lafet tahtına ç1karmı<'ardı. Da
ha doğrusu Bermc.-ilrr Valide 
sultanın sal'anat ve ik,bal fırsa
tı bildiıkleri için evvela ooıu bu 
işe vasıta kılmışlardır. 

[Arkası var] 

Tef rik'a : 94 
Resufü Ekrem Efendimiz, bu tekrar hücuma geçmek için, bir 

ilk muvaffakıyati kat'ileştinmek mil kadar geri çekildi. Taırn o sı-
ve düşmana kahir bir darbe in- rada da, İs!am ordusunun düs -
dirmek için, ııımumi hücum emri man saflarını y.U-arak ·mühim· bir 
verecekti. Fakat o zaman, düş - muvaffakıyet kazanı!dığına dair, 
man ordusunun en namdar ku- geçide haber geldi. 
mundanfarındnn (Halit bin Ve- İhtiyat kuvveti efradı, <ırtık 
lit), şiddetle harekete geçti. Ma- harbin hitam bulduğuna hükmet-
iyctind,;ki süvı:rilerle, İslam or- tiler. Hem ilerideki muvatfakı -
dusunu arkadan \'ltl'IIlak için, yetli harbe iştirak etmek ve hem 
sağdan sola dogru b:r çarh çevir- de ellerine ganimet malı geçir
di. Resulü Ekremin ayneyn da- mıık istediler ... Kunıandaıı Aıb -
ğındaki geçide yerleş1ımıiş oldu-
ğu ihtiya.\ kuvvetlerinin üzeri- duI'lah, bu askerlerin önüne aıtııl-
ne yüklendi. dı. Bağıra bağıra, ResU'lü Ekrem 

ihtiyat kumandam Abdullah, Efendimizin emirlerini ıhatırlat-
Halidin lbu cür'etkiirane hücu - mıya çalıştı. Fakat, zafer neşe -

.. -~--...-m;;:u::;n::.u:;.•:..b;;.u:;.··~"-·,;ü;;k..:b::;i::.r.:.c:;;e;::sa::,ı:.;·e;.:t;::le:_::k::a::rş;::ı:.;-J,..'sile gö1!leri kararmış ı>lan asker-.,,....., .. . trni> a 

İKDAM 

Taksim abide. 
• • • 

sının yerı 
(Bas 1.arat'ı 1 inci sayfada) 

sonwı şcbrif!ılz;den S"eıımıeısJnden isti
fade edilerek meselentn~ bu mimari& 
Güzel Sanallar akademisi tezyini sa
natlar profesörünün de iştlrik e
deceği blr komi..11Jyonda tetkik cdilnıe
sJue lüzum ı-österilmiş&ir. EvvelkJ l'ÖD 

Vali ve Belediye Rc1sbıin de iı;llri.

klyle bu iki mimar, belediye İmar 
müdürü Hüsnü, mJmar Seyfi; mimar 
Rüknettin ve Prostun da. haau bu
lunduiu bir komisyon bn hu usk:. i
cap eden tetkiklerde buJu:nmuştur. 

Komisyon Ayaspaşa ile T aksim mey
danı arasuıda açllac:ık cMJdenin. t.To
tuvarlarlyle beraber 105 metrelik bir 
geıniı;;Jikte olacağını, e~ büyük içti

mai müesseselerin de bu cadde üze-· 
rinde kurulacağını göz önünde bu
lundurarak ibldenin b\lraya nakli
nin muvafık oıa.cafı ve böylelikle 
bayramlarda yapdacak resmJ geçit 
dotaycdyle Tablm meydanında scy
rü seferin seıt.ieYe utratılmaktan 
kur1ulaeajı kanaatine varmIJtır. Ko
m.Jsyonu.n bu husustaki kanaatine 
nazara.n meydanın sol taraluıdaki 

kışla duvarının yerine Şehlr kulübü, 
Ticaret sarayı, Matbuat kulübü yapı .. 
la.cak ve bu binalar, Ayaspa.şa'da tim .. 
diki jandarma karkohm un 7erlnde 
yapılacak olan büyük Şehir tiyatro
suna kadar devam ede<:'e.ktir. Aueak 
bu sıra binalar arasında merdivenle 
başlamak ve sonra. da şimdiki Tak
sinı kışlasınu1, Taksin:ı. bahoe&inin, 
Siirpagop mezarlığının ortasmda.ıı ıe• 

çerek Vali konaiıruıı karşısında ya
pılmakta. ol;uı Çocuk bahçeme ka .. 
dar devam etmek üzer e, etrafı ye
şllJlk bir rezlntl yeri yapılaaklır. 
Bu cezlnt.t yerinin başlan.ı-ıcında, ya
ni Ayaspou:ıa caddesi illerindeki met

lıalbtde de daimi bir ljtırel' Tribiiııü 
Y.aıutacalrtu. İft,e i.bide bu 1ribünün 
önÜJle ksadüf edecek, yel Jmmuıın 
oriasına. yeı·leftlrilccelıı:Ur. Bu yer 

Namık Kemal 
ihtifali 

(Baş La.rafı 1. inci sayfada.) 

öııce Edebiyat Fakültesi profesör 
!erinden Ali Nihat Tarlan §air 
hakkında söz ırlarak ıbüyük ve 
yurtsever şairimizin hayatıını an

/1 !Qfli·~Sinema[iRIZ!i Bi~ ~UDRA . . _ ı Tecrubesı Karşısında 
10.000 

. . 
şimdiki :bt.anbııl kulübünün Taksim 
ia.nJ n daki "kö§etdne nstıamaktadır. 
Bu noktadan itibren hafif bir merdi
venle başla.m.ak üzere bir az a.ııaiıda. 
bir teras yapıJacaktır. Bu t.erasın A
yaspaşa. cihetine Beyoğlu Halkevi bi
naıs-ı yerlettlrilecckLir. Yapılacak res
mi geçit ve sair mtıasim 3.bldenin 
etrafında ve Şeref 'l'ribii.nlinüP önün
de yapılaca.ima göre li df'nizden ı-ö~ 
l'Ülebtlecektlr. Ancak bu eaddenln et
rafındaki binalar büyük binalar ol
duğuna. röre, umumi ahengin bozul
maması için boraya yerleştirilecek i-

. bidenin kaide$i blr az yükseltileceği 
ı-ibi etrtmda da !lar1f ve dört ko
lon Üzl"rinde de şarkvari br kubbe in-

latmıştır. 
Ali N;hat Tarlan sözlerine bir 

mukaddeme olmak üzere bu ihti
falden evvelce ihaberdar olmadı
ğı için istediği gibi mufassal bir 
hitabe hazırlıyamadığını bunun
la .beraber gençliğin bu alaka
sından pek mütehassis olduğumu 
ve bu alfukanın şükranla karşıla
nacak bir tezahür olduğunu işaret 
e~erek sairin hayatına ve şahsi
yetine dair sözlerine devam et
miş ve ezcüm'le şöyle deıniı;tir: 

Ankara Radyosu 

G 
DALGA UZUNLUCU -

A.Q.19,47 m. 15195 Kes. 20 Kw. 
A.P. 31,79 m. 9465 Kes. 20 Kw. 

li39 m. 138 Kes. 120 Kw. -
3 Birinkanun Pazar 

Saat 1%.30 Program~ ve memleket 
saat ayarı. lZ.35 Ajans ve meteoro-
lojl babcrleTi. 12.50 Türk müı:lği: 

Ankara radyosu küme ses ve saz 
heyet.i. İdare eden: Mesut Ceınll. 
13.30/14.30 l\.fil;ı.ik (Küçük orkestra -
Şef: Necip Aşkın) 1 - Gounod: Avc 
Maria. 2 - Leopold: "\~ugoslav incile-
ri. 3 - Robcrt Stolz: Viya.nada. ilkba
har. 4 - Joh. Str:ıos!';: Şark masalla
rı (Vals), 5 - Franz Leharc Klo. Klo 
operetindeı~ potpuri ;.;9". : 

18.00 Program. 18.05 1\lemleke.t sa-

- .Bi.r kere daha etrafında 
toplandığımız hatıra, !bundan ya
rım asır evvel dünyadan göçen 
Nam>k Kemal adındaki ftıni de
ğildir. Biz ıburaıda onun temsil et-\ 
tiği vatan ve hürriyet ideali et
rafında toplanıyoruz. Ve bir da- ı at ayarı, Ajans ve meteoroloji habı::-r 9 

ha; 0 necip ideali dünyaının en leri. 18.25 Müzik (Radyo ca.ıı orkes-
asil milleti olan milletimizin ağ- _trasıı. 19.00 Çocıık saall. 19.30 Türk 
zından bağırıyoruz. Dünyanın mü:ıiğ. Çala.nla.r: Vecihe, Falıre Fer

san, Re.şa.t ETcr, Cevdet Kozan. l -
Okuyan: Necnıl R.ıu. Ahıskan. 1 -
Şehnaz peşrev. !: - De11al zade - Şeh-

naz ş;aı·kı: (Etmedin bir l:ibza ih)'a). 
3 - Dede - Şehnaz farkı: (Sa.na ey 
canımm canL efendim) 4 - Mustafa 
Çavus - Şehnaz: şarkı: (Fırsat bnl
sam yii,rp de varsam) 5 • Mustafa 
Çavuş - Hisarını'!ellk şarkı: (Gönül 
hara rcti sönmez). ? - Sadettin Kay
nak - Buselllc. şarkı: (Saçlarıma ak 
düşlü). 2 - Okuyan: Semahat Öz
den ses, 1 • Şemsettin Ziya - Hicaz 
,arkı: (Andsın yar ile), 2 - Şevki 

Bey - HJeaz şarkı: (Kudretin kifi 
de,fiJ), 3 ~ Şevki Bey - Il ieaz ,a rkı: 

(Kış &'eldi, firak açma.dadır !ineme 
· yiire). 20.15 Türk müzltl: Halk tür

kiUeri. İnebolulu Sarı Recep tarafuı
dan. 20.30 Konuşma. 2.0.45 Türk mü
ziği (Fasıl lıey'et.i). 21.30 Müzik (Caz
band - Pi.) 22.00 Memlekrı saat aya· 
rı, ve Ajans babt>rleri. 22.15 Ajans 
spor servisi. 22.25 Müztk (Caı;band -
Pi.) 23.25/23.30 Yarınki pl'ogram, ve 
kapanış. 

946$ lle/s posta.mnla neşredilmekte 

olan yabant".ı dillerde haberler saatle
ri aşağıda cösterllmltilJ': 

İranca: 
Arapça: 
Fransızca: 

Saat 13,00 ve 1 8.~5 d e 
Saat 13,15 ve: 19,45 de 
Saat 13,45 ve 20 15 de 

pek acıklı ve pek nazik devresin
de lbulunuyoruz. füı arada ibeın 
bu toplantıyı ıpek manidar .bu1u
yorum. Milletlerin vatan ve hür-
riyetleri hiçe sayıldığı bir devir· - - lf_. 11'[ _:ll 
de ·bizim, vatan ve hürriyet ide- -'-----------------""-~~...,,-~----;._..a -ali etrafında şuurlu ve mütesa
nit bir vücut halinde toplanma - 1 

mı.z, ideal ıbir milli varlık, bir mil
let camiası halinde görünmemiz 
çok muhtesemdir.• 

Profesör Tarlamdan sonra, Ede
biyat Fakültesi Tanzimat devri 
asistanı Mehmet Kaplan da bü- B o· N f G . 
yük şairin hlirriye1ıçiliğini anla- aş, ış, ezıe, rıp, Komatizmo 

derhal keser tarak .güzeı bir ·hitabede bulun- Nevraıı·i, kırıklık ve bütün agvrılarınızı 
muştur. Bundan sonra diğer Fa- ' 
ikültelerden bir ka<> talebede sair icabında gUnda 3 kaş~ alın-,, '>lll •. 
hakkmda SÖ"tliyerek Namık Ke- - liiil ı - -
malfn bazı şiirleri okunmuş ve b'- mr ~ ' - ) ---- -------· --
~~are ihtifale nihayet verilmiş- 1 Kavurma ve Fanila 

Dün ııece Şişli Halkevinde de 

Namık Kemal gecesi yapılmıştır. E 1 Makine 1 eri 
ıa. edi.lmek suretiyle umumi ahe:nge 
uyması temin edilecektir. 

Diğer taraftan meydanın bu tan
ı:i1ni. sırasında şimdiki su df'vosu ile 
:ıt 1!Jil- ktıtseslııe ait yol üzerin dek 
,,~uklr.iular da yıktırılmak suretiyle 
hem meyda.n «enişletilecek. hem de 
umumi aheugi ihlil edecek etraftaki 
büyük manialar yok edilecektir. 

Komisyonun bu kanaatini gösterir 
bir de makrt ha-zırlanmış bulunınak

t:ı.dır. 

Satılıktır 
Elek~rik ve Havagazi ile iı;ler, 
kahve, kakao, zaJüreyi bir defa-
da on kilo, bir saatta 45-50 kilo 
kavurnr son sistem bir adet ka
vunna makinası Ye el ile müte
harrik 8/8.0, 10/90 iki adet fanila 
makinalan satılıktır. Mahmut -
paşa Kürkçü han 33 No. da Ar

Ralıinoviç'a müracaat. 

iSTAf~BUL BELEDIYESiNDEN 
Kartal kazası hududu dahilinde Yakacığın 8amand1ra ıne\•kinde bulunan 

devlete ait araziden 5 sene müddetle çıkarılacak boya toprağının beher to
nınıa 20 kuruş rcsıni nisbi tahmin edilınjş \'e senevi 500 tou ı.ü.kdarınQ.a 

çıkqrıJacak topraktan alınacak resmi nisb! a~ık arttu·may konınuşttu·. İlk 
temintı 37 !ıra 50 kuruştur. İhale 11/12/939 pazartesi günü saat 14 de daiın1 
encümende yapılaeaktır. Şartname Zabıt ve Muaınel3.t ıntidürlilğü kalemin
de görulebilir. TaJiplerin ilk teminat makbuz; veya mektuplariyle ihale gi.lnü 
n1Üayyen saatte Dain11 encümende bulunmalorı. (9701) 

ile SABAH, OGLE ve AKŞAM 
Her yeır.el<ten aonra günde 3 defa muntazaman dişlerinizi hrçalayıoı ~ 

TAKlliM v e KAV.~ 

3 Bir inc!ldinnun 
PAZAR 

12 iııci ay Gün: 337 2. T•"Şrln 20 
illeri 13 58 Rıınıı: 1355 
Şe,.~va.1 21 Kasım: 26 
Güneş 7.06 Akşam: 16.41 
Öğle lZ.04 Yatsı: 18.19 
iJrindi ıu8 imsak: 5.23 

- HA VA VAZİYETİ 

DU.ıı i"'tanbuhla. hava. bulutlu geç

miş. rüzgir <"enubn garbiden 2-4 met

re hızla rsn1b;Ur. Saat 1'1. de bava 

ta7.yiki 1016,3 milibardı. Suhunet en 

~;iiksek 15.9 t'll dlişti.k 12.0 santf(rat 

kaytl<:dll!niştir. 

d; 1ar. Kumanda~. A'bdu·li'.ahı, ge
çitte. b<"' m. nt'fcrle ya;.nız !bırak· 
tıiar. 

Bu müıddet zarfın<hı, dağılan 
süvarilerini toplam>ya muvaıffak 
olan Halit, tekrar hücuma ge<;ti. 
Bütüın. kuvvetile, Albdıfüahııı ü
zerine hücum etti. Csur llruınan
daıı, yanında kaılan beş on kişi 
ile, lbu hücumu da taırde1mek is
tedi. Fakat, yüzlerce süvarinin 
korkunç ıtaarruzunu yenemedi. 
Vücudü, dü.şrnaın ikılıçlarile par
çalanarak yere serildi. Kanlı ce
sedi, dü~man atlarının ayakları 
altında çiğnendi. 

Halit, ıbu muvaffakı.yeti kazan
dıktan sonra, orada ıbir dakiika bi
ile tavakllmf e1ımedi. Aynj şiddet 
ve dehşetle, müslüma.ıı ordusu
nun arkasına yüklendi ... Bu sı
rada İslam askerleri, düşman saf
larını k!ıınıilen '<lağrtımııılar, yağ
ırnaya girişmişlerdi. O anda, bü
yük ibir tehlikenin tehdidi altı
na g:irdfkllerindeın. ha•berdar değil
lerdi. 

:\l.azb irdeıılbire o kadar ka-

--·- - ··-----· 

Cinsi 

Kırık pirinç 
Gaz yağı 
Beyaz t.ıı·tılh 

---------------

UMUM MÜDÜRLÜGÜNDEN 

Miktarı 

106 Ton 
16.000 Kgr. 

Muhammen B. 
Lira Kr. 

9010 00 
2300 00 

%7.3 temlnatı 
Llı:a Kr. 

675 00 
177 00 

Ek!-;iJtıne 

~ekli suuı.ı --------
Kapalı Z. 
Pazarlıkla 

15 
16 

a](imlnyum kagıdı 40,000 tabaka 394 38 29 56 Pazarlıkla 16,30 
usullerle satın a-l - Şartname ve nürnunelcri nıucjbfnce yukar>da :yazılı üç kalem eşya hizalarında gösterilen 

Iınacnktıı·. 

Il - J\tuhamınen bedelled, muvakkat tcıninatıarı, eksj)1.me saatleri hizalarında yazılıdır. 
III - Eksiltınc 14/XII/939 perşcn1bc günii Kabatast.a Levazım ve Mubayaat ~ubesindeki alım komisyonunda 

yapılacaktır. 

IV - Şal'tn<:-n1e ve niirnune her gün sözü geçen şubeden parasız aılnabilir. 

V - Kapalı zar! nıünakasasınn iştirak edecekler rnühürlil teklil mektuplarUl1 kanuni vesalk.le yilı.de 7,5 güven-
0 1c pal'ası ınakbuzu veya banka teminat n1ektubunu ihtiva edecek kapalı zaıilarıru ihale günü eksiltme saatinden 
bir saat evveline kadar •nezkfır komisyon başkanlığına n1akbuz mukabilinde vermeleri lolzımdır. Bu iş için Ankara 
b[lşmüdii.rlüğünc de zar[ vPrilebilir. Diğer eksiltmelere gireceklerin muayyen günde yüzde 7 .5 güvenme paralariyle 
birlikt,,. yuk~1r1da adı geçen komi~ona gelnH?leri illin olunur. (9788) 

mıiml;ünsüz bir •hale gelınişti. E
mir ve kuımanda .,;esleri ıc\uyuılmu
yoıtlu. Gal.p as!-.el':erin 'büyük 
bir k=ı, yafırnaya keyuhnuş
iu... Merkezde bulunan Resulii 
Ekrem Efendimiz, lbeş on güzide 
es:habile fbir hendeğin kenann
da, yalnız 'ka~tı. H.aııp henüz 
kat'i neticeye vasıl ilmadan her 
tarafa dağılan ve ganimet ele ge
çirmek lıırsına kapılan askerle
rine ıbaka.-a'k lbüyük lbir erulişe 
dçin.cle bulunuyoı:<1ardı. 

Resulü Elkr€111L Efendimizin lbu 
endişelerindeki sebep, çarçabuk 
tahakkuk etti. Sağa, sola dağılan 
düşman askerleri, cenahlardaki 
tepecikler üzerinde toplanmış

lar .. hlam askerleri üzerine tek
rar ok vai:>'dırımaya başlamış -
!ardı. 

İşte tam ıbu sırada idi ki: 
- Ey i!llÜSlüman'lar! ... Arka

mızdan düşman !bastı. 
Se91eri yü:kseldi. Ve Halidin ku

maıı.dasıınıdalki süvaTiler, lbir an
da muha<rebe meydanını altüst 
etti. 

--bir hayret ve telaş verdi ki, ibir rıı:lclarını siper alıdı. :Bir taraftan 
anda herkes şasınverdi. Artık pea:-ak.ende kuvvet:leri. toplatmak 
rapt ve zaptlaxını kaıybetmiı; o- için saihııJbeden ibir ka.çıını etrafa 
ilan bu askerler, ibiır kasırga gibi yolladı. Diğer taraftan da, son 
meydanda d:olaşan Halidiın süva- neıfesine kadar mü.dafaada lbu!lun-
rilerine mukavemet edecek va- mak için, tertibat aldı ... Bu sıra 
ziyette değillerdi. Resulü Ekrernin yanında ibulu-

V32liyet, ıron ôrrecede vaıhimll. nııın Hazreti (Ali) ile EbU!bekir, 
Hiç şüphesiz ki, o anda her taraf· Abdurrahman lbin Avf, Saa.dibni 
ta lbir panik iba~göeterecek ... Ya- Ebt Vak'kas, Talha bin Albdwllah, 
nında anca:k on lbeş salha<besi lbu- Ebu Dücane, Zübeyür •bin Avımı, 
~·unan R~ulü Ekrem de, düşmaııı.- Saaıdibni Maaz lkıhçlannı çekıniş-
llarının elllerine düşecelkti. Ve o ler .. Onun uğurunıda, kamfarının 
zaman. artI>lı. mi.islümanlıliuı aki-
lbeti, çok lbtiyük fbir felaketle ne- sun damlasını 'dökmeye hazı.rlan-
ticeleneeekti. mıŞlardı. 

Henüz ıınüsfürnan <>laın ikaıbıile Müşrikler, Resulü EluoırUn ye-
reislerinden (.Aı'lıdullah bin Ehi rini keş!etırnekte gecikmediler. Ve 
'bin Sülul), kendisine tabi olan :kesif bir kütle halin.de, ortaya llıü-
üç kişi ile derhal firar etııniye ctım ettıiler. Bu mü.hadm kütıle-
'baş1adı. Bunu gören ımücahi'tler sinin önünde - Saadilbni Ebi Vak-
de, 'düşınıın afilarıının ayakları ·aı- kasın biraderi _ A'tebe lbin Ehi 
tında ka1rnamak ve Kuıreyş kllıç
l!aııile parçalannnama!k için bi'.l'slbü- Va'kkas, İbni Kum'e .A!bduitlah bin 
tün dağ"ıldı. Haanit, .A!bdullah bin Şailıap is-

'Resıılü Ekıreın Ereııdimiı, ar - minele dört 1Müşııilk fedaisi lhulu-
tılkxı on lbeş aahıılbeı;ile, düşman nuyordu. Ve ibu 'dört Kureyş fe-
ortasında kamıa:kla !beraber, 'kat- daisinin korkııınç naraları, ıkulak-

KADININ 

Daha 
Genç "'' 
daha SC\ ,mJı 
görün.rrıenize 
yarayan kat'i. 
·.BİR TECRÜBE 

Pudra· iıl~mındC' 
! yeiıi; cazip ve sbn 

Hayreti 

Bugün bu 
TECRÜBE 

bir keşfi .. CİLDİ GÜZELLEŞTİ -
REN şayanı hay<et ve ymi biı" 
unsur, şimdi ipekli elekten geçiril
miş en ince bir pudra ile müdekki· 
kanc bir tarzda karnıtırılmıştır ki, 
bu sayede cilde bir parlaklık ve 
yeni bir hayat verir. Esmer ve ~ir
kin bir ten, gençliğin tabii renkle
riyle güzelleşir. Fazla olarak ter
kibindeki şayanı hayret bir unsur 
olan .Krema Köpüğü> imtiyazlı 
usulü sayesinde iki misli fazla za
man saıbit durur. 
HAKİKATEN FEVKALADE 

BİR TEKLİF yüzünüzün bir tara
fını •Krema köpüğü• havi Tokalon 
pudrası ile ve diğer tarafını da 
heı'lıangi bir pudra ile pudralay:
nız. Şayet ·Krema köpüğü> tıavi 
pudra ile pudraladığınız taraf di
ğer tarafa nazaran daha .taze, daha 
genç ve daha cazip görümnüyon;a 
aldığınız Tokalon pudrasının para
sını iade edı:riz. TOKALON pud -
rasının fovk<t .adc rağbet bulan ye
ni 10 rengi nrdır. 

Şehir 
Tiyatrosu 

TEPEBAŞI DRAM 
KISMINDA 

3/12/939 Pazar güındüz tiaat 15.:ıO da 
ŞEYTAN 

3/12/9:l9 Pazar günü a~aını 
Saaıt 20.30 da 

, E Y T A N 

* iSTİKLAL ÇAUDESİ KOMEO. 
Kisnu 

3/12/939 Pazar gündüz saat 15,30 d< 
KANKARDEŞLERİ 

3/12/939 Pa;ı<JJr günü aıkı,amı 
SaM 20,30 da 

K ANKARDEŞLERİ 

ll'.lmunl Müm.,..ili ve Ne51i7at Dl 

nlr.örü: A. Naci, Basıldıjı Yer: 

1 

100 

100 

100 

100 

100 

100 

100 

100 

100 

100 

100 

100 

100 

100 

100 

100 

uo 

Son '.l"elgra! Basımevl. 

ANKAR A 
2- 12. 939 

Sterim 5.zJ 

Dolar 130.36 

Frank 2.88 

Lil'f:I 6.81 
İsviere Fr. ııı.'21 
FlorJn 69.~G 

Rayişmark 

Belga. 21.352, 

Drahmi 0.965 

Leva J.6125 

Çek kroJI• 
Peçe la 13.53?5 

Zloli 

Pen.ıö 23.8225 

Ley 0.915 

Dinar 3.1575 

Yen 81.G9 

İsveç Kr. 31.lz15 
. ""' ;;,· ı...L..hlllf<n..:mii:iaı~iıin!lli:jibl}!ozın~!J>adll!!!ı!:..· lK~eıı!!!!!a~-.1...!!ları~~t~ır:!!!;ma~lı~y~ord~~u:. ;.· oJ:A...ı....,, 
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