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Sovyetlerin birkaç hafta içinde Romanyadan 
Basarabya'yı istiyecekleri bildiriliyo r 

· ·riC8ret iŞiôriniiZde yeni iUh 1 Finler, Sovyetlerin bir hava filosunu ve 
bir Tank alayını tamamile imha ettiler! 

Yeni Ticaret oelıilimis, faaliyederi haltlıınJa 
hallıı tenoir eJerlren lıepimi:u dilılıat oe ayanılılılı 
taosiyc ediyor. Gösümüz6 Jört •fmal ldıum 6•lcn 
6alıranlı oe telılileli bir JeoirJe yaıadıfımısı 
an11tmomalıyı.ı;. 
--~~ ..... - - >.~ ( ~·- -

Yazan: Abidin Daver 
Bir aydım beri Ticaret Veka· 

letinin başına geçmiş olan Naz
mi Topçuoğhı, bu vekaktin çn· 
lışma tanına d~. ticaret işleri
mize de yeni bir ruh gelirdi. 
Na:r.rn.i Topçuoğlu, ışığı seven, 
aydınlıkta çalı an lıiı· lıiik\uuet 
adamıdır. İş Jıa"u" geçliği f.Ün: 
dcnheri gazfl!te \'C r~d;) o gtbı 
neşir v~sıtalarından UZ.Jıtlİ ist.i
fade etmeyi bildi. Yeni Vekıl , 
müstah•ili, taciri , ithaliıtçı)·ı ih· 
racatçıyı biitün meml~kcf e(kiı· 
n tunumiyes..inl tenvir i(,İD nıat· 
buata beyanat veriyor. rad)O ile 
hitabeler · yapıyor ve bu yeni 
ruh, ameli faydasından ba~kıı. 
halkın da hoşuua gidiyor. •Söz 
&timüş ise sükilt altındır• atalar 
sözünün bazen doğru olmıyan 
hi.knıetinden ayrılmıyarak ko· 
nu..,uıa.ktan kaçınan, gazeteciyi 
görünce sinirlenen, radyo mik· 
rofonnnun semtine uğramıyan 
hiikômet adamlarının ak'!'ine; 
NR211lİ Topçuoğlu, her yap· 
tığını halka ilim etmeyi vazife 
biliyor: 

• Sayın dinleyicilerım, pek ıyi 
bilirsiniz ki Cumhuriyet Hükü· 
metinin en büyük şiarı, umumi 
efkar önünde, her ~eyi açık söy
lemek ve icraatını açık yapmak
tır. Bu açıklık, emniyet ve kat
iyyet içinde aldığımız kararları 
tatbik ederken karanlıkta ve ru· 
tubetli yerlerde yaşıyan rnik· 
ropların zEfıir dökmesine, halkı 
ve alakadarları şaşırtmasına im· 
kiın verrniyecek bir kuvvettir. 

·Cihanın bu karışık devrinde 
yurdun uzun iktısadi ve ticari 
hayatına, tabiatine mev'ud olan 
ımkünları verecek tedbirleri al
makla olan hükümetin bu yol
daki kararlarının hiç birinde ve 
alelumum iktısadi siyasetinde 
ıpnam ve vuzuhsuzluk yoktur. 

.Ben burada, size, bütün mem
leket efkarı umumiycsine, sala· 
.. ıyetle almakta oldugumuz ted
birlerin sarih manasını anlatıyo
rum; siz de, her tedbiri, gizli 
maksatlarla yanlış .göstermek is· 
t iyenlerden aynı sarahatle mak
sat!arını sorunuz. 

• Bizim, en ıbüyük gayemiz, ve 
en T.Ukaddes emeıimiz yurttaş· 
Jrırunızın refah ve huzurudur.• 

Bu b<'lTak ve aydınlık sözler 
· 1 ' ~ azrni Toı>çuog an un Ticaret 

\: c:..iıletinc ve ticaret işlerimize 
,erdiği yeni nıhu, tanıamiyle ifa
-de cdi.}·or. Btı rnh , tenvir ve ir
~attır. Vekaletin bütiin yapmak 
lst< diklerini ve yaptıklarını, biz
Lat Vekilin ağzından dinlemek 
kadar faydalı bir tenvir ve irşat 
yolu tasavvur cdilemt!Z. 

Harpten evvel alınan r•ııılı~ 
ve eksik tedbirlerle lıarptcn son
raki un1ıuni buhranı yi.izündcn 
sar:,ılan ve bozulan dış ticare .. 
tinuzr . yeni Ticaret vekili, yeni 
b:r \'eçhc, )·eni bir hayat verme· 
l c lıa~lruuı!l ve nıcn1nu~iyetlc 
g~irl1yoru:.ı ki ilk hamlclerı n111~ 
\;UftaJ~;}·ctlc nt:ti<·clcumiştir. 

!\azıni Topçuo~lu, son hitabe
fıindı. izah t·ttiği ı::ihi sirazesjnd~ıı 
çı.l.Jıı~ olan Tiirkiyc .:_ Amerika 
t:curoti de takas usuliyle ycui 
bastan truızim edilmek üzeredir. 
Taku ... usulü, Aıncrika ile ihra .. 
cıı tınu:ıı genişletecek ve bıt sıı· 
retle zengin ve geni~ Ameı·ika 

pazarları nı.alısulleriınize açıla • 
cağı gibı, Amerika malları da 
nıcn1Jeketin1izdc daha uc.uz sa
tılacaktır. l\luhterem Vekilin söy
lecliii gibi ·.Bir taraftan ithalat 

eşyasındaki fiyaLların yüzde 25 
den yüzde 50 ye kadar sukutunu 
temin etmek suretiyle m:iSt('hli
ki ezmiyen, diğer taraftan müs
tahsili koruyan 'bir tedbir. o ka· 
naatteyiz ki bu işlerle uzaktan, 
yakından a!fıkadar olanların an· 
cak tasvip ~debilcccği ı•sas ola
bilir 
Aınerika iJc tica.retiııtizi ıııeın

lcketiıı ithalatı ve ihracatı bakı· 
nıından faydalı bir şekle sok· 
nınk azmiyle çalışan Ticaret Ve
kııı.ınız, aldığı tedbirlerin Türk 
parasının kıymetini arttırmak i~ 
çin en müspet tedbir, en koru
yucu ve kati çare olduğunu pek 
doğru olarak söyledikten sonra, 
halkı bedhahlara, sinsi propa
gandacılara karşı ıı)·anıkl.ığa da
vet ediyor. Ve böyle yapmak),. 
da çok iyi °"iyor. Çiinkii metn· 
lcketimis. Avrupadaki silôblı ve 
kanlı harbe girmemiştir anıma 
sinir harbi denilen manevi harp 
ve iktısadi hup, Avrapanın heo: 
memleketinde olduğu gibi, Tü.-.. 
kiye'de de, gizli, açık devanı et· 
mektedir. Modern harbin, cephe
lerdeki askeri haroten ziyde ik
tısadi lıariıe dayandığını söyle
miye lüzwn var mı? İktısadi 
harbi kaybeden, askeri harbi de 
kaybetmiye malıkümdur. Onun 
içindir ki iktısadi harbin de hi
leleri, dalavereleri, propaganda
Jan, yalanlan ve casusları var
dır. İktısadi harpte. haricin tesi
rine bir Je dahildeki muhteki.,_ 
Jeri, nıenlaatleri bozulanları, 
haksız karlan azalanları, harp 
zengini olmak huısıyle yananla· 
rı da ilave etmek lazım gelir. 
Biitiin bu dahili ve harici muzir 
kuvvetler, Tiirkiyenin ticari ve 
iktısadi vaziyetini bozmıya çalı
şırlar. Bir milletin iktısadi cep· 
hesi bozulunca iç ve dış siyasi 
ccphcleri de, hatta a•keri cephe
si de bozulur. Nazmi Topçuoğ
hı, •Bazı bedhahların halkın 
zihnini karıştırması ve piyasa
da pek canlı olarak doğmıya 
b~lıyan emniyet ve itimadı sa.rs
mıya çalışmaları mümkündür. 

,Hatta b_una dair bazı emareler 
(Ark-sı 5 inci sayfada) 

ABİDİN DAVER 

Spor 

Cemil ve M•hmet Ali 

Dön; Galatasaray 
Ftııer Pe.rayı J .. o 
5 inci sayfad:. 

Beılklaşı, 3-e, 
yendiler yaıı.sı 

S. Rus - Fin harbi ı- . 
Al d .. h. Sovyetlerın manya a mu ım 

1 
. 

.h .1 Afi I gaye erı 
ı tı a ara yo açtı 1 

1 
• ? 

neermış. 
Alman Bahriyesinin korkusu 
birdenbire artmıga başladı 

Diller Erklnıharbly01i ile bir aradır. 

Am•ierdam, 3 (A.A.) - İyi 
bir kaynaktan ılıaber verildi~ne 
göre, Sovyetler. Kızılorduya 
Finlandiyayı istila emrini ver-

dikleri za.m;ı.n, Almanya Mosloo· 
vada şidde>lli protestıoda bulun
muştur. Stalin, cevap vermekten 

(Arka." 5 inci sayfada) 
- .... _..,_ 

Almanlar Macar ve ı 
Hollanda hududunda 
tahşidat yapıyorlar 

Biikre , :ı (A.A.) - Almanlar Macar hududunda miilıiın tah
şidatta buhrnuyorlar. Slovakyada tah it edilen Alınan kuvvetleri
nin karargahı Karpat Ukranyası hududu civarındaki Fı·osof'da bu· 
hınmaktdır. 

Aınöterd..rn, 3 (A.A) - Al
manya tarafından bitaraflara 
karşı açılan yeni ve ~iddetli mü
cadele dolayısiyle Hollandada 
en~e gittil«;e ar1ıma.lı.tadır. 

'Bedin'de Alman, hariciye ne
zaretinıde bitaraf diploll'atlara 
ve gazetecilere ısrarla do:niliyor 
ki, Almanya bitaTaflarm geçen 
Büyük Harpte ittihaz ettikleri 
hattu hareketle bu sefer iktifa 
edemez. Almanya daıha kuvvet· 
Ji ve kudretlidir ve bitaraflık 
hakkındaki kendi görüşlerini ka
bul ettirecek vaziyettedir. Bita
rafların Fransız · İngiliz ı>bluka· 
•ına karşı faal ·bir surette vazi
yet alması lazımdır. Buna fil~n 
muhalefet ctıneleri zaruridir. 

Belıgrat, 3 (AA.) - Harbıyc 
nazırı General Mediç, Ru<lııik 
meydan muharebesinin yıl dö
niiımü n1ünast betiyle b! Hı assa 
Yugoslav gcnçlıgine hıtDp cd n 
nutkunda dL·mişlir k : 

- Katiyen unutnııay1n1z ki ya
ama.kta oldui\umıız günlerde 

vatan menfaatini her şeyin w;
tünde tuıan milletlerdir ki hür 
ve kendi mukadderatlarına ha
kim kalabilirler. 

Almanya için en 
uygun taarruz 

ı Yazan: Abidin Daver 
4 ün"ü sayfamızda 

Eski bir komisyo
nun hikayesi 

Yazan: Selimi izzet 
ı lnei sayfamızda 

Almanyanın hedefi 
nedir? 

Yazan: Kemal Koçer 
J 3 üncü sayfamız.da 

1 Dünya neriye gidiyor 
· Ya:ran. Osman Cemal 

.. uneü '11aylamnda 

Futbolda t e k n i k 
ve taktık 

Yazan: Sadun Gallp 
5 inei sayfamızda ------------

Londra. 3 (A.A.) Sun· 
day Dispatch gazetesinin 
diplomatik nıuharriri Sov
yetler Birliğinin Finlandi
yada \'e An,upada fahak· 
knk ettirmek istediği hedef
ler hakkında mevsuk oldu
ğunu 1emin eylecliği şu if!;8-
atta hulunıınalırtadır: 

Sovyetlerce nihayet hir 
kaç hafta içinde bitecek o· 
lan Finl1>ndiya harokiitı R· 

kabinde Stalin su hedefleri 
tahaklnık ettirmeye çah<a· 
caktır: 

l - Balkanlarda harek e 
g~erek ıwı-ya'daıı D 
rabya'yı alınalk. 

2 - İsveç ve Norveçe kar
~· hareketlerde bulunarak 
Baltıkın mutlak kGDtrolünii 
ve keza Şima:l denizinde bir 
liman elde etmdı:. 

3 - İlkbahanla yeni ha
reketlere tevessül eyliyerelı: 
nilfuznnu Bal anlarda tevsi 
eylemek. 

Paris, 3 (A.A.) - Havas , 
Ouevre gazetf6inde Madam 
Tabouis diyor ki: Mosko
vanın Romanyaya ilhakını 

hiç bir zaman tanıımadığı 
Besarahyayı geri istemeııi 
ihtimali vardır. Rusyanın 
Romanya istikametinde ya
pacağı tazyikin bir Alınan 
siyasi ve iktısadi şantajın-· 

dan müzaha.ret görmesi ve 
Almaııyanın, bu işte, Sov· 
yellere az çok istekle yar
dımcı şeklinde hareket el· 
n1esi ihtinıali de, cndi~c 
nıevzuu t~kiJ eyleınckte

dir. 
Roma, 3 (A.A,) - Vati

can organı Observatore Ro
nıano gazetesi, Fin)andiya
nın bir Sovyet cümhuriye
ti sekline getirileceğini ve 
Sovyetler ittihadının Bal
lıkta kuvvetlenmiye çall'!· 
111nsının sebebi, Balkanlar-

(Al'lı.osı 5 inci ""Jfada) 

Umumi Müfettiş 
Tahsin Uzer dün 

vefat etti 

.tferhum Tahsin Uzer 
(Yaz.ısı ikinci sayfada) 

Finlandiya hükumet 
merkezi değiştirildi 
Helsinki boşaltılıyor 

Sovgetler, kurdukları Fin 
hükumetile anlaşma yaptılar 
Dün şiddetli muharebeler oldu Fin· 
'~r Sovyetlerle müzakere istiyorlar 

So\·yeUtrin iaarruzundan ~onra harp hADtrıni alan HeJsinkUi kızlar ırunu 

Ucl inki, 3 (.4..A.) - Buı-un huduL 
mınta.kalarında şiddetli muharebe -
Jer otmuş ve Sovyetler mlıhim zayi
ata ntramışbr. Ladoca cöhınün i -
malinde Finlandiya kıtıah, yükselt 

kumandanhiın pli.nı mucibince rerl 
~ekilmiı,lerdlr. 

Hükümet ruakam;1.h, llrlsi.n.kl a.h;ı
li ini yarın akşamcbn ev\·el vilayet

(Arka~ı 5 lnt:l qayfada > 

- - - -------

Harp kızıştı! 
İngilizler Almanyayı 
bombalamıya başladı 

• 
Dün bir Alman denizaltısı ln-
gilizler tarafından batırıldı 
L;ı.d;a, 3 (A.A) - Mulıim bıı 

İngiliz bomıbardıman tayyare fı· 
}osu ıbugün Holigoland cıvarwı
da Alman harp gemilerine ta
arruz etmiştir. Büyük bombalar 
hedefkrine isaıbet eylemiştir 

Tayyarelerimiz rastladıkları 

bir düşman avcı tayyaresini diı· 
şürmüşler ve ikamilen üslerine 
dönmüslerdir. 

Şıma. denizinde de\'rıye gezen· 
tayyarelerimiz bu ..:n <IPniz sa• 
lı.ncta bir düşman deruzaltısını 
·akahyarak batıınıı lardn·. 

Capetavn, 3 'A.A.) - Cenubı 
Amerika hava kun·etlenne men· 
sup bir tayyare, saıhiklen 80 mıl 
açıkta, içirule Alınan tayfa ·bu· 
hınduğu söylenen Vatussi gcmi-

(Arkası 5 inci cavfada) 



SAYFA - ! 

BOYOK TARİHİ ROMAN: 32 

GE ç OSMAN 
Yazın: M. Sami Karayef 

Küçük mantar parçaları ôdeta 

kırmızı ciğer parçaları gibi idi. 
Şehzade. yanında bulunan gözde

leriyle durmadan temasa geliyordu. 
Bu .:;ebeple vücudu nahif ve zayıflı. 

Alil idi. Elleri ve bqı tilciyordu. 
Halbuki; Musta!a daha ı;ok cenç 

idi . Sultan Ahmedden üo Y"I ta 
küçüktü . 

Yemekler, kilere.isi tarafındau ter
tip edilerek sofralara taksim olundu. 
Şebzade Mwıta!a ayrı yemek yi -

:rordu. Yalnız, tabla gelişinde goz
delerniden biri Şehzadeye ne yemek
ler geldiğini söylüyordu. Bugün de, 
öyle oldu.. Gözdelerden biri Şchı.ade
nin huzuruna gelerek, yemekleri say
madan. Mustafıl sordu; 

- Sultanım; börek var mı~ 
- Var arslanım!. 
- Ne böreği'! 
- Nemse böregi .. 
- Giizel.. 
- Tavuk. var ıru? 
- Var arslarumL 
- Ondan da ayırın1z! - .... 
- l(adm ı:öbel! var mıi 
- Var efendimiz •• 
- Ondan da ayırınız .. 
- Bu kadar mı arslanım?. 
- Biraz da tul"Ju o kadar, baııka 

bir jey .Lstemem. 
- Aman aralarum, bugün tablada 

en no.dıde ve arada sırada bir ver~ 
dikleri yemek var. 

- Ne o?. 
- Kuzu cljlel'I yahnisı .. 
- Fena değil; fakat; canım iste-

1ni1or .. 
- Bu· parça ayırsak! .. 
- Hiç canım İJlleaUyO!' .. Afiyetle 

siz yeyiniz!_ 
- Arslanım, çok güzel olmuş. hiç 

olmazla bir lokma alırdmız., 

- istemem, istemem sultarumf .. 
- Nasıl irade buyurursanız arala .. 
nnn .• 

Yeınekler, taksim olurunuştu, §eh
zade Mustafanın lstedlklcrl de ayrıl

mıJtL 

Ciğer yalınlaln~ tebzadenin ild ıdz
deslyle, bir de ldlerciJL kemali htı
yetle yjylp 1'mlflerdl. 
Allahın öldO.rınedlllııl, kul öldüre

mezdi- Şehzadenin eceli gelm~tl. 
Hakikaten, ~k 1evdlği ciğer yahnisi 
her nedense o gUn içine iğrençlik ge
lerek IJteıneınil ve yemem.ifil. 

G!lzdesl, cijeri :remest için "'hza
deye ne kadar da yalvarmıştı. 

Faka!; bir lokma dahi ollun eller
den almak lstemi:ren Mustafa Alla
hın emriyle :rakuınl ikinci .eter o
larak ö!Omden kurtarmıştı. 

LAldn, bu aeferld zehirlenmede ild 
flözdeııinln eceli ııeldiği için kemali 
afiyetle ciğer yabnislnl yemlflerdl. 

Hele, kilerci kalfa, doya doya ye
miştL Arnavut :ramak, manian o de
rece tertipli doğramıştı k~ soğanlı 
yahninin içinde, hiç de belli olmu
yordu. KUçW< mantar parçalan Ade
ta. kınn.ızı ciğer parçalaı·ı gibi idi. 

Çok geçmedL Kal!nların sancısı 

tuttu. Kilerci kal!a da sancılanm~tı . 
Birden bire ne olduklarını bilmeml~
le!'dı. 

Kalfalar, sancıdan kıvranınıya ve 
~ızlanınıya başladılar.. Bu, ağrı ve 
sancıyı defetmek Jçlıı gül ıuyu ve sa
ıre tertipleri yaptılar. Bir tür!U san
cılan dlnrnemlitl. Mahpwı oldukla
rından halleı:ini kimseciklere bildi

reınezlerdi.. 
ŞehzaJe Mustafanın ınahpus oldu

tu daireye ancak sabah ve akşam ge
len ınuhafızlur ne istediklerini sorar, 
oıııı göce icap edenler yapılırdı. 

Sancı ve zehirlenme hAdiseıı! va
kitsiz olduğundan zavallılar koca ka-

rı ilAçlariyle kendilerini tedaviye ça
lıştılar .. Tabi! fayda etmedi. 

Ve, nihayet. kilerci ve gözde.leı· 

kıvrana kıvrana mosmor oıyak öl
düler. Şehzade Mustafa, erf- ziyade 
gözdelerine acımıştı. Bu gUzel kı1.lar 

şehzadenin mahpufiluk hayatında can 
ve hayat yolda;,ları olmuşlardı . 

Şehzade, ka.Uaların zebirlendi&ıni 

anlam111tı , çünkü, mosmor olarak öl
müşlerdL Herhalde bu zehir, Sultan 
Ahınet tara!ından tertip edilmişti. 

Acaba, hangi şeyle zehirlenmişlerdi. 

C iğeri yalııtz, çamaşırcı kalfası ye
ınemişti . Ve, sağ olarak da mahpus 
dairesinde yalnız o kalmll!\l. 

Zavallı şehzadenin gözü önünde en 
çok sevdiği sevgilileri ti tre~ tit·~e 

ölmüşlerdi. 

Kızlar neden ~onretı , zeh.t . leudikle-
' r ini. anlamışlardt . Fakat; ınah\.HJ" t>I .... 

dukları dairede klrne dert yanabilir
di. \'e, k im. onları kurtarınak için 
iındallanna gelebilirdi? 

Meczup şehzade aglıyordu .. feryat 
ediyordu. Musta.laouı bngı.rnutsı, mah· [ 
pus olduğu dairenin örülü kapıların 
dan ve dıvarlarından dışarı akı:tedi -
yor, iştenlerin ciğerleı·ini dağhyol'

du. 
Fakat; hıç kimse bu feryada cevap 

\•erınezdi. Nedir derdiniz diye sora
mazdı. Zaten; .şehı.adeı.in mal\pu~ 

olduğu daireden ikide birde bu Iet 
;yatıann, ah ve liganın ek~ı.ik olrl r ı~ı · 

yoktu. Kimbilir gene neyd t·~ 

Yoksa; padi;;ah tara.lındllt ~eb.ıa

deyi katı için cellAtlar n;ı urlnd~ril

mişti? Herkes, kulaklaı·uu ilh.<:ır. ı .ş, 

filtibeti bekliyordu. 
Turnacı başı, Ieryaıllu·ı iıu .. miwti. 

LB.ki.n, ne olur ne olma1. diyf: giJ :p 
Mah FirLtz Sultana haber veı ·l•rr.c ;~1i. 

Turnacının Kızlaı· ağasınu :ia ;it· 
me~i vakitsiz olurdu. Hem de :-; {\~~ıe

yi celbecierdi. 
Şehzade Mwı:talanın daire-ıinde ko

pan gürllltüden Mah Firuz haberdar 
oıamaml§tı . Bütün kulaklarını §eh
zadenin dairesine ''erdiği halde sa
daları ifltilmemlıtl. Sabaha kadar 
iözüne u:rku iirmiyen Sultan yatak 
odıwnda bir qa#ı bir yukarı dolıış
ltllf ve kafeıı ardından ıehzade Mus
ta!anın dairesinden kopacak lozılca 

kıyamete ıöı kulak olmuş, faka ı dl
leditl sene ma'kee olamamı.ştı. 

Mah Firuz, S8bahı güç ;yapmı~tı. 
Kendi kencllne dU,Un(lyordu: 

- Acaba; ıehirlendiler de ben mi 
işitmedim gilrillt(lyü? 
-- Yoksa; Tw·nıh.:Hıın ınantar ze

hir! bota mı gltti? 
Yalnız Mah Firuz delil!, Kızla!' a

ğasının da gözlerine uyku ıirmemij
tl. Her nasılsa o da, Sultan hanım 

aib! gürült(lye agah olmamıotı. 

Şehzadenin daire.sinde ne kadar 
baj1rt1 ve patırdı olursa olsun ınu

hafızlardan k.iınsecik:leı gidip bir 
bba~kasına haber veremezdı . Bu ha
beri vermek .ielüket olurdu 

Ya pad~ah şehzadeyi boğd tu·mu!i 

bulunuyorsa; sonra, bll, haber veren 
muhafızın hali nice olurdtJ , 

Kurrulz Turnacıj keskin ve ıılki 

kulaklariyle feryadı işitm~li se 
vincine payan yoktu. Sabah ı nasıl 

yapacatını dü§!ıntiyordu. İkide bırde 
aynaya bakıyor, pos bıyıklarını irl 
elleri arasına alarak buruyordu. Ve, 
birçok mWfthazalara dalıyordu . Şakıı 

deği11 vezir olac&ktı. Nihayrt vez iri
azam olacakh. 

Sabah oldu. Gun aydı . Feryadı işi

L.enlerin gözleri pencerelerinden dt _ 
şa.rı çevrilmtstL Herkes. şehzade Mus
taten ın cenazesini bekliyordu. 

fArkası var] 
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- Söyleyin. 
- Sizim için lbır ı>ür y aııınaıma 

izin V(?rir .misiniz? 
Sdma .bir an durakladı, sonra 

ız,.. yeıdi. Bu teklif hem hoşuna 
gctm i~. hem de gu1·urunu o~

.rr.ıştı: 
- Hay hay. yazınız! D di. 
Bunu dedikten sonra, bütüın. 

•bir hafta sabırsız!ıkla, Şaziyeye 
godecckleri geceyi iple çekti. 

Nihayet o ,gece geldi. Bulu;,ıtu
lar. İhtiyarların konseri •başlar 
basla;ma:z, salonun bir kôseısine 
çekildiler, Ekrem cebinden bir 
tomar kiil\ıt çıkardı. Manzume 
şöyl e başlıyordu: 

SARIŞIN SAÇLARA 
eli i?. 

Bürümcük bir titl gibi, 
Sapsan biı· gül ıı;.bi, 
~tn saçlannu:! ... 

Maıızu,ıneıböyl devam ediyor
du. Selma bü tün dikk<ıt kesilmiş, 
hafif ıbir tebessümle dinliyor, Ek
rem yavaş, kısık ıbir sesle oku -
yordu. 

Manzwııem oldu benin1, 
Ruh uma doldu benim, 
Sarı~ııı~larınız! ... 

Bu .son mı.snılardaıı sonra Ek
rem,:sustu, Selmanın yüziiıne bak 
mağa eeoaret Edemedi. Selma ba
~ını sa1!aıdı, gözleıini açtı: 

- Şiz cidden şairsiniz~. Ded~ 

iKDAM 

Çıldıran adam !Umumi Müfettiş! Yüksek mekte
Begoğlunu Tahsin Uzer dün be girecek lise 
birbirine kattı vefat etti mezunları 

Bir ki şiyi yaraladı, etrafa 
zarar verdi 

Tophanede oturan ve akıl has
talığına müptela olduğu anlaijı
lan Mehmet .3alih oğlu Etem iıı
mında 'bir adam, evvelki akşam 
Beyuğlunda Bekar sokağından 
geçerken, iıni olarak üzerine 
kriz -germiştir. 

Gö:z:leri yerlerinden fırlamış 
ve salyalar aıkan açık a~ı ile 
etrafına saldırmaya başlayan 
zavallı adam bir araltk eline ıbü
yük bir demir .parça:<u da geçir
miş ve bıınunla, Yorgi isminde 
bir uncuyu kovalamıya başla
mıştır!.. 

Neye uğradıgını bilemiyen ve 
~aşkın bir halde kae<mya başlı
Y,.İI Yo~gi fazla koşamımıış, onu 
bit' köşeye s;kıştıran d&li de e
lindeki demirle kafasını yarmış
tır 

Nihayet halkın fervatları üze
rine polis tarafından yakalanan 
deli tima:r1haneye gönderihniştir, 
Yo~gi de troavi edilmek için 
hastaha.neye kaldmlm:ştır. 

----<><>----
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EmlAk al ıı:ı ve satımı 
Şehrimizde eımli\k ulım ve sa

\ t•mını.n yeni ve esaslı b ır şekil
de ıslah olunması içı n B :O:eci.ıyP 
reisli.1(i tarafından tetkikler " a
pı!maktadır. Avrupanın hemen 
bütün şehirlerinde, ev. dükkan. 
apartıman , arsa alım satırn1ını 
belediyelerin hususi bir teı;kila
tı idare ettiğind<>n burada. da mü
masil bir teşki'a~ kurullacaktır. 
Bu suretle •telHlllık- ortadan 
filen kalka.:aktır. 

Gerek kiracılar ve ~erek <'V 
sahipleri ıbelediyeye müracaat 
ederek konturaUarım da bu 
suretle hazırlı_vacaklardır. 

Şişli caddesi 
Osmanbey caddesi ile Şişli an

s:nda 'bu!unan tramvay hatları 
orta yerden, yolun iki taraf.na 
çekil~ektü·. Buralal'd.ak.i •re
füj• inşaatı bit tikten sonra bu 
ameliyeye oa>;lanacaktır 

__,,___ 
KONOMI --- -----
l Utun piyasas ı bugün 

açılı) O 1 

Cenazesi Sah günü 
törenle defnedilecek 

Üçüncü Uırnuani Müfettis B. 
TaJllbdl uzer = aıydır 'has•a ·yaı
maı<, a bulunduğu Maçka<la Ve,,_ 
ya aparıımanıooa dun saat 14.ZO 
de hayata göuerini yu.mmuş•ur. 

Çok kıymetli lbir idaıre aacaırnı 
ve mLl.ıyetperver olan Tahsin 
Uzerin vetatı haberi her yero.e 
büyük ,bir tesir yapmıştır. Tııh
sın Uzer tıir mü.dtletteılberi r&
hatsız bulunuyordı Bu bek
lenmedik öıtim 'bü·,ün .vurita te
essürle karşılanm~\ır. 

1294 senesinde Seıanikte do
ğan merhum, mülkiye mekte
binde taıhsilde iken hür fıkır ve 
ihtilalci hareke.ılarinden dolayı 
Aıbdü.hamit idaresinin takıba,ı
na maruz kalarak yedi arkada
şı ile birlikte Beşiktaş ve Yılri~ 
bodrumlarında günierce işkence 
çek;irild;k en sonra Seliınik vi
liiyetinin Buriçan nahiyesi mü
düıılüğüne tayin edilmiş ve bir 
kıoıni&er refakatinde naJhiye mer
kezine kadar sevk ve tebit edil
miştiı. 

Bu kıymetli idarecimizin ida
recilik hayatı burada başlar. Ru
melinin müteaddit nahiyelerin
de aort sene müdür,ük yaptık
tan sonra Razlık, Gökeli, Flori
na ve diger bazı Selanik kaza
larında yedi sene kaymakaml.k
tan sonra Drama mutasarrıf!ı
ğır.a Ye oradan da sırasiy!e Be
yojtlu mutasarrıflığı, Bursa va
li vekaleti, Vaı1. Erzurum, Suri
ye, İzmir va'iliıklerind~ ıınuıhtar 
hizmebler ,gördükten sonra son 
Mebusan meclisine İzmir anebuc 
su sıfatiyle işti.t'"dk etmiştir. İs
tanbulun düşman tarafından 
vaki işgalini protesto eden di
i!;er vatanperver şabsiye'lerle 
birlikte Maltaya nefyolunmış ve 
oradan kaçarak Birinci Büyük 
Millet Mec~isine İ:ııınir mebusu 
cılarak dıı:hil olmustur. 

Üçüncü Umumi miifettışlll!e 
tavinine kadar mecliste İ:ı:mir, 
A<rdıiıan , Erzurum ınebusludda
rında 'bulunmuştur. 

Bütün havatı, memleket ve 
mil'ete favda.lı hiııme'ler ifa et
mek aş kiyle dolu ızecen merh u~ 
mun irs?ni lıi<ıll'ri de çok yük· 
sek ve mütekmildi 

Ce.na 7.PSi ~ah ızünü evind<'n 
kıııld•rt'"rak narr>ıızı Tlt"vikive 
camii~<le kılındıktan sonra Asıi 
m<>ı>rlıl'!ıı ııöınüleocektir. 

Ailesine en derin tazivetleri-

1 

Yenı yıl tütÜ " piyasası bL1ı;:ün J =iın~i~'~i~>=u~n~a;r~z;·~~~~~~;::~~ 
Bu münasPbcl~e ~ehnmize gel-1 rr-· 

açılacaktır . .-- - ... ~ . ~ 

1 miş olan müteahhit ve et>neılıi 1\t SQRLJYQ;{LJZ ! ~ 
alıc ı firmaların mümessilleri İs- • ı\ 
lanbulda.ıı izmıre gitmişlerdir, Taksim - Har biye ) , 
Amerika nıüh.m sıpariş . er ı _olundan geçerken l 

veri} or 
Son günl-erd(' .'\ıııenkadan 

--?ehriınıze mühim ticaret sıpa ~ 
rişl erı yapılmaktadu. 

Bun•ar üzünı, incir, kuşyemi. 
tütürı ve sair ınaddeler üzerini;;\~ 

d ir. 
Di~er taraftan Tü·rk pru;Lrma 

ve sucukları da Anoerikatla bü
yük hir raR;bct görmiyc basla
mJlltır. 

Bilhassa •Kayseri pastırmala
rı • ııdan da Amerika fi :maları 
bol nükdarda istemekte, sucuk 
v~ pru;tırma hakkında mütead· 
dit taleplerde ibulunmaıktadırlar. 

Simdi Ekrem ne ~öylıyeceği -
ni, Selımaya na..ıl teşekkür ede -
cegini bilmiyordu. 

- .3ahiden beğendiniz mi?. E
ğer ~endiniue bana ne mut
lu! ... 

- Elbette beğendim . Çcık gü
zel. Bunları neşre1ımeli.siniz. 

Cavidan teyze iki gencin soh
betini hoş görüyordu; bir gün 
de Şaziye onları çift.Cii(e davet e
dince kabul clti. İki aile arasıon
da ahbaplık ilerliyordu. 

Selma çütliği pek beğenmişti. 
Sonbahar•n hırpaladığı :göz ala
bildiğine uzanan, yayılan tarla
larda koşup oynamak !hevesine 
kapılıyordu. 

Ekrem memnundu: 
- İlkıbaıharda görümi1nüız! Di· 

yordu. Hele yemi• ağaç'ları çi
çeklensin!. .. Y.az ı n da ekin tar
laları altın 'bir deniz olur' 
Hayatından şikayet etmiyor -

du. Haftanın üç dört gününü çift
likte geçirdiği için yalnızlığa a
lışmıştı, ancak !babası mebus o
lup Ankaraya giderse canı sıkı
lacııktı, İşte o zaman pek yalnız 

Belediye Sürpagop arsıısı

nın dlvarJaınn1 tan1ir ettik
teıı sonra garaja bitişik tamir 
ı;telyL>Siııi de kaldırdı. İyi et
ti. Ancak bu atelyenin duvar
lorı ile, boş arsada bırakılan 
bir cenu:e arabası gözleri tıı>
ınalaınaktadır. 

Ca·dde iistiindeki arsad?n 
~;lü a-rabas ı ~öze goru.nınez 

bir ytTe kaldırılsa ve ateiy..
u in krreıni t ıhvarları yıkılsa 
jy i ol111az 1ro? diye 

Soruyoruz 

" ~--~----
Bir gün Ekrem .3elmaya bun

lardan bahsettikten sonra dedi 
ki: 

- Annemle !babam ıbeni evlen-
' dirmek istiyorlar .. 

Selma tasdik etti : 
- Hakları var. 
Ekrem :birdenbire heyecanla

narak genG kıza baktı: 
- Amma bilseniı ıbenim ev -

lenme husu•U>ndaki idealimi? ..• 
Tasavvur ethği:m kızı tasavvur 
edemezsiniz ... O kızla ev.enroek 
istediğimi düşündükçe kendimi 
deli san:yorum ... Kendimi ona 
layik gömnüyorum... Sonra dü
şünüyorum, ıbiri.birimize tam uy
ı::un olduğumuzu anlıyorum. E
vet, hilkat onunla beni birlbiı'i
ıniz için, biribirimize eş olalım 
diye yaratmış.. Hislerimiz lbir, 
zevklerimiz, fikirlerimiz ıbir, kalb 
!erimiz biribirine bağlı ... Onu çok 
seviyorum ... Selma . . . Benim ca
nım Selmacığım ... 

Selma boğuluyormuş gibi : 
- !. .. Dedi. 
Ve irkilerek bir adını gerile

di. 
. in iHlnı ask .. t-

Mutlaka devlet lise 
imtihanına girecekler 
.Bu sene liseyi bitirip Üniver

siıeye gırmek ıstıyen.ıer ıçin l i
se şeba.<>emamesi Jı.afı gelmiye
ceğınden talebe.erin daha ıbüyük 
bır dı.kJ<atıe aersıerine çalışıı:ıa
ları hususunda naııarı dilılka""'ll"i.
run cell:ıi mektepleı:e .bildırilrnııı
tic. 

Üniversite veya yükselt mek
teplere ,girmek isliyemer bu se
ne ilk defa a~ılacak olan bir 
•devlet lıse imtııharu• na ızire
ceklerdir. 

Lise mezunları <bu imtihanı 
kazandıkları tak.dit'de -Oniversi
te.ve ve yüksek mektepiere ı<ir
mek hakkını kazanmış olacak
lardır. 

« Devlet lise imtihanı• .bırzi
randa yapılacaktır. 

Ayrıca ey li1lde de bir cdevlet 
lise imtihanı. açılacaktır, 

·---O<>-·---
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Berlin - lstanbul hava 
seferleri 

.Be~lin ile İstanbul arasında 
tayyare seferleri tertip e:ien 
Luftıharu:a Alman ~irketi, yol
cusuzluk yüzünden seferleri haf-

Ht;:~ nı~ll~~;ı;~ni hatları 1 
DeVo:et Hava Yolları idaresi de 

i.stıınl>.ıtl ve Ankara ile Karade
niz limanları arascnda, ezcüımle 
Samsuna tayyare seferleri ter
tibini karadaştırmıştır, 

---<o---
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KaraJeniz,iler toplantısı 
Kaııadeıı.iz lise:eri ıınezunlar 

camiyetirun toplantısı dün Emi
nönü Haılkevinde ya'Pı~tır. 
Bu tıoplaıı:'.ıda Karadenizli tale
beler için yatılı ve yemekli bir 
ywi t-esisi kararlaştır1'IIUŞtır. 
Yurt tesisi için. seçilen heyet 
derıhal faaliyete geçecektir. 

Dahijijl veklletine 7apı

lan bir teklif 
Dahiliye Vekıiletine mensup 

memurıara ucuz ey yaptırıhna.
sı !hakkında Vekfilete bir müra
caatta bulunulmuştur. Tetkik e
dilmekte o!an ıbu teklü hakkın -
da yakaıda d<:ar ar verilecektir. 

ADLI Y ~ 

l evkif edi:di 
İsmail isminde lbiri sarhoş bir 

halde Suhanahmede giderek tü
tüncü Arifin dükkanından si;ıa
ra almak isterken .kavgaya tu
t~uştur. Arifin şikayeti üze
rine ıınahkemeye verilen suclu 
tevkif olunmuştur. 

Rekabat yczunden 
Kumkapıda oturan Hayganoş 

ve Artin isminde iki kallıveci dün 
saıbab rekabet yüzünden biriıbir
lerine hakaret edip dövüşmüş

lerdir. 
Mahkeme, suçluyu derhd 

oldui(u için davayı sakıt görmüş

tür. 

t!ğini söylediği sözlerden ziyade, 
sesinin ·ahenginden anlamış:ı. 

Ekrem ~enç kızın elini tuttu: 
- 3elıma. seni seviyoruıın, sa-

na hayran;m Selma ... Sen haya-
tımın mabudesisin ... Bana vanr-
sın de.1(il mi Selma ... Evet de 
de beni ihya et ... 

Selma elini ~enç adamın elin· 
den usulca çekti: 

- Sizinle e'Vlenamem Ekrem. •• 
Ben evlenmek istemivorum, de
di. 

Ekrem ür;perdi: 
- Ömrünüzün ııonwna kadar 

evlenmiyecek misiniz? 
Selma ,gülümsedi: 
- Bunu bilmem, fakat şımdi

lik ev·lenımiye niyetim yok. 
Ekrem biraz çekingili sordu: 
- Yoksa ... Biri... Benden çok 

daıha mes'ut lbiri mi sizi seviYQr? 
Selma ıbaşını salladı: 
- Beni llıiç ki~ sevmlyı:ır 

Ekı"em.,. Sizi temin ederim be
nimle evlenmek istiyen 'kimse de 
yok ... EV1leıımek is!emiyuruın ... 
Teyzem ılıayatta olduğu müddet 
.onun .gibi, onunla .bera.ber yaşı
yacağıın. 

Eski bir komisyonun hikôyesi 
Dün Jalirahat &"Ülliirdiı. Öfleden 

ııonra koltu,lumaza olu.rdnlı., kitap 
nfımızdan bir kllap aldık, açlılı:. E
liınlae lesadüfen Osmanlı lmparalor
luğunaa inkıraz sebepleriaj an.tMran 
bir eser almıştz; zihin dinlendlrlcl bir 
ICJ' olmadıtı için bll'aklık. EUmlse i
kinci Keçen eser Bii.bıilinln Y•Ptaiı 

muahede ve mukavelelerdi. 
Şöyle l'Ô'& Ke2clirlrken. l'ÖZti.aıüa 

Türkiye-Yunanı.tan konsolosluk mil• 
kaveıesı konuıımalan llifll. Çok en• 
teres.an bulduk; amma enteresan bul .. 
duğumus mllukereler deill. •iiııa

kerelerln şeklidir. 
HlidfJıe ıu: 

1891 de Türkl7e ile Yuaanlslıw a
ruında bir konsoloıluk m ukavelesi 
1aprnak lhım &'•idi. iklnel ı .. rln 
1897 de iki memleket arannda sulh 
mııahedesl lımalandlklan soma. siya. 
si münasebetleri de düadimek ıraru ... 
ri idi: bun•n için ille konsoloslak q .. 
terine d ü7.en vermek .rerekll 

Bibı iltde bir komis,.onun toplan .. 
ma.,ına karar verUd L ıtombyoa .ttt

klz a.adan m ürekkep obcakl.ı. Yaaa 
nlstan kentli -a:ı.a.lannı teçtl: Yua .. 
nlstanın Tiirlıı:iye sefiri Prens MaYro ... 
korıblo, mi adliye ve hartol:re na
zın D. Stefanos, belediye reislerin· 
den M. DürüUü, Se.fa.ret bat terci-
manı A. 'MI.um. 

1 
Divanı muhasebat reisi Hasa o l·'th 

mi paşa, Bibı ili hukuk müşaviri İb
rahim llakkı Bey, Hariciye nezare~ 
umumi katibi Nurı Bey, Babı ili hu
kuk müşaviri Noradunkyan Efendi 
de Bibıiill azaları. 

Türkiye- - Yunanistan 'komolO:!lluk 
mokvelesl komls7onu ilk toplanttSı

m 19 mayıs 1898 de Harİci.ve una ... 

reUnin icttına saJonuncla yaptı. Masa 
başında komisyonun seki' nası da 
,.,, aJmaıılardL 

Bu lllt loplaatıdan iOnra lçilmalv 
7edl klşt ile yapıldı. Bibıi.ll azalann• 
dan biri koınlsyona devam ebnez ol
du. 

Birkaç sün sonr-.& komisyon alı.ı a ... 
sa Ue toplandı; komisyona cetm•7eu. 
BibıiU aplannın sayısı llr.lyr eık

-tı. 
Müzakereler Jlert11·ordu. Yedi &1' 

bu ıuretle konuşuldu.. Ve niha7eL ıı: 
b lrlnol kiııuıı topbntJSmdJ. lı:omlıı

'"'yonda Bibı lH azası olarak bir tek: 
kişi kaldı: Hasan Fehmi paşa. 

Türld7e - Yunanistan konsolos
luk mukayetesl dört Yunan bir Tüf'k 
au.nın m üzakeresi ile sona erdi ve 

im.alandı: Hasan Fehmi, İbrahim 
Hakkı, M. Nııri, Non.donkran. 
~le ba kadar. 

SELAM.i İZZET SEDES 

Galip Efganiyi Çocuk kavgası 
kimse tanımıyor Mahkemede btti 

Yemen Valisinin mÜ• 

messili olduğu asılsız 
Perapalas oteli sahibini do

laıııdırmak iddiasiy le mahkeme
ye verilen Yemenli tüccar Gıt•İP 
Efganinin Yemende tanııımadı
itı hakkında Yemenden şehri
mizdeki alfıkôidarlara resmen 
malllımat gönderilmiştir. 

13u vaziyet üzerine suçlu hak
kın.da Adliyeyi iğfal etmek cür
münden dolayı da ayrıca bir 
muhakeme açılaıcaktır. 

mahkOm oldu hapse 
Küçükpazarda oturan e$1ci 

melresi Emineyi sarhoş bir hal· 
de döven Kdd.ri isminde ibir a• 
dam dün cürmü meşhut mahke
mesinde 1 av 11 gün tıapise ve 
110 lira a.i(ır para cezasına mah
kum olmuştur. 

Mahkeme, suçluyu derhal dlL 
tevkif etmiştir. 

8irgün hapis yatacak 
Mar~ı Apdülltııdir ıımıinde 

bir araba sürücüsü evvelki ak· 
şam saııboş olarak Kadıkiiyün
den geçerken polis tarafındnn 
tutularak .mahkemeye veı·iln;i~ 
tir. 

Mallrkeme suçlu'.Yll 1 gün. hap-
se mahkum etmiştir. 

POLiS 

Yangın başlangıcı 
Bakır köyde Cevizlik rn:ı' a!lt« 

sinde 28 numaralı ()sınanın lsti
cannda lbuluna.n -dükkan kapalı 
iken. içeriden dumanların tütıü· 
ğü görülerek hemen dükkiır. D

çılroı.ştır. 

Dükkana ızirenler, lbir ııaz t~
nekesi ic>rıde ıbu:lunan söndürül
ınilş kömürlerin y&ndaki paçav
ralar a sirayet ederek tutuştur
duğunu görerek <ıteşi söndür-

milşlerdir. 

Ekrem bir an yutkundu. ·Be
ni hiç kimse sevmiyor• demek 
•Ben ldınseyi sevmiyorum• de
mek del7ildi. Bunu söylemek için 
y utkundu, fakat cesaret edip eöy · 
liyemedi. Hem !buna pek te ihti
mal veremiyordu. Seven Selma
yı sevmeınei(e imkin ycktu. Sel
ma tarafından sevildiğini !bilen 
bir erkek onu nasııl sevmiyebi
lirdi. ! Sehna, sevilmemek şöyle 
dursun, sevsin diye yalvarılacak 
kızlartlandı. 

Sesinin giıııli gizli ehwdaıı, 
Kalbe mesti veren nigibıDıılaa, 
Belli aşkın kaıdmlarmdandı! 
Ekrem ıboynunu !büktü, önü-

ne !bakarak: 
- O ihalde ·beni affedlnız, si

zinle gene eskisi gibi ar.lcıada:ı o
lalım. 

Bu sefer Selma Ekremin eli· 
ıni tuttu: 

- BMimle ev'lenmek istediği
niz için size müteşekkirim. Bana 
bu şerefi verdiğiniz için size ne 
kadar t~ekkür etsem azdır ... 

•Arkaıı\ varl 

Bir anne 25 lira para 
cezası verecek 

Alaa tti.n isınınde bir <;oc11k 
dün saibah Sutı.anahınette bisik
le . le gezer.ken Hüseyin isminde 
bir çocuk kendisine takılmış, A· 
laattin de onu dövmüştür. Buna 
kızan Hüseyini.ıı annesi Alaatti
ne takunya ile vurup yarala· 
mıştır. Nöpetçi cürmü meşhut 
malhkemesi dün akşam ibu dava
va bakmış ve ıınaıhkeme Hüseyl
nin an<ısını 25 lira para cezU' 
vermiye mabkUnı etmiştir. 

Yeni karakol binaları 
Şehrimizde ve diger şehirler

deki po'.is l<araloollarının .tek 
ti;p• e ircaı kararlaştınlıruşlır. 
Kıarakollar;n !bulunduğu ma

hallece ·göre tespit edilecek bii· 
yliklükte bulunacak olan ıt:ıu ye
ni binaların inşasın& önümüzde
ki yen! yıldan itibaren başlana· 
caktır, 

----<><>--
Çekirge mücadelesi 

başladı 
İ:ıımir, 3 (AA.) - Vi!Ayetın 

her tarafıntla çekirge mücadele
si başlamıştır. Cuma ovasında 
mevcut sürfe-Jer imha edilmiş'ir. 
Menemen, Bayınıclır ve diğer k<ı, 
zalarda da mücade!eye d•kkat
le devam olunmaktadır. 

Kütahya parti 
kongresi 

Kütırhya, 3 (A.A.) - Cumhu
riyet Halk partisinin kaza k()llı

gresi bugün toplanmıştır, Müt<ı
akiı> ,günlerde de Gediz, 3ımav, 
Uşak, Kütahya kaza kongreleri 
toplanacaktır. 

--o-

c. H. partisi Akhisar 
kongresi 

Akhisar, 3 (A.A.) - Cumhuri
yet Haıl.k partisi kaza kongresi 
buıgiin toplanmıştır. 

Kongre mesaisine başlarken E
lbedi Şef Atatürkön tlıatırası ta
ziz edilmiş ve Milli Şef İnönü'
ye karşı .bağlılık ve sevgi hiB!e
rini i2ıhar eylemiştir. Bun.dan 
sonra dilekler üzerinde müza
kerede bulunu:ımuş ve kongre 
mesaisine nihayet verirken de 
tütün piyasasının tanzimi husu
sunda alınan tedbirden duyulaa 
şükranın Başvekil ve Parti Ge
nel Sekreterliğine blldirllrnesi 
karar altına alınmıştır, 

Dikili felaketzede
lerine yardım 

Nallıhan, 3 (A.A.) - Dikili f&-
19.ket zedelerine kiicük bir yar
dını olarak halkımız arasında 
toplanan 350 Ura Kızılay şubesi 
\l'ıısıtasiy le Dikiliye gönderil

'ITliı!tir. 
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'' Hitler bütün dünyaya sa
hip olmak için harbedigor,, 
Londra, 3 (A.A.) - Reuter a

janoı bildiriyor: 
B. E_den, Vaı:vi<:k'de bir nutuk 

söylemiş ve_demişih- ki: 
- Şimdi cereyan etmekte o

lan hah, her yirmi senede bir 
görmek tahammül edj!mez bir 
şeydir. ıBu, olaınıaz ve olmama
lıdır. Bir har.p deği!l, beynelmi
lel ahlak naını.ııa bir dha·t y•:pı
yoruz. 
Kendı kendinui alda.t.may ını.z. 

Bu işin obasit olduğunu zanınet
mek bir cinn..ı olur. Almanların 
çıkardıkları oyun harikulade bir 
şeydir. Senelerce, onu, kuvvefıli 
devletlerini.n bütü.n menabii}"le 
beslediler. Bütün !bu yııllar zar
fında, Almanyanın ıbütün siy.asi 
iktısadi ve siya&et aıcfam.ları sınıf 
haııbi hazıl1lamakla ve ha.ııbin u
zak akislerini hile hesap &tmek
le rneı;gul oldular. <Daha harpten 
evvel, Na.zller, İn,gill<!re aleyl:ıin
de, kinleri körük.lüyorlaroı. Bun
lar, sadece İngiltere kini ve bil-

• 

hassa, 11<1,zl esrarına vukuf pey
da eden İngilizlere kan,ı besle
dikleri kinle yaşııdı.!ar. 

.Bu kine hedef teşkil e~tiğim
den dolayı mü~teki değilim. Bu
nunla iftihar duyuyorum. Ne 
Gestapo, ne de_ Alman spoası 
t"§ıyaı>lar, bu Ingilizlertlen bir 
tanesi ihayatta kaldıkça rahat ne
fes almıyacaklardır. 

Almanya, 1914 de tek bir h&
def için harbebmiştir. Tek, sarih 
ve çok gizli lbir hedef: Ordulan
mn kuvvetiyle, bütün dünyaya 
ha.kim olmak. 1939 da ,ııene aynı 
hedef için !lı;ır<bedildi. Prusyalı
nm askeri tahaJ<.ki.iın ruhu, onun 
bütün oınesamatından frskırıyor. 
Hitler Prınıyalı değildir, fa.kat 
Bismar.k'tan da, :İikinci VHhelm
den de beterdir. Avrupaya hük
metmek hırsı, onda, ötekilerden 
fazladır. Çocul<llarımızın lbu teh
likelere maruz kalmasını isti!
miyoruz. Öyıle ibir ~ulh yapmalı· 
yız ki, bütün nesnlerin çocuk
Jan, ferdadan emin olsunlar. 

inhisarlar Vekilinin 
Hataydaki tetkikleri 
Raif Karadeniz Antakyada, 
Hataylılara bir nutuk söyledi 

Antakya, 3 (A.A.) - Şehrimizde 

buJunan Gümrük İnhisarlar Vekili 
Raf KaradenlB ıereflne belediye ta
rafından bir zirafeıt verilmiştir. 

Zfya.fetıe belediye reisinin nutkuna. 
cevap veren İnhisarlar Vekili Hatay
da rördütü sıcak alika. ve ıaeyeaa.n -
dan mütehassis oldufunn, bütün yurt
ta Hataylıların sevc-1 ile anıldıiını ve 
bu karş.ıhkh he)l'ecanm Türk mlııe .. 
tinin sarsılmaz: baiblığuuu ifadesi 

olduğ"unu ınilletlerin her şeyde mu -
valfak olmaları igiıı birllk. ve beraber
lik esasunıı §arl ohiufuna ve Ttlrk 

milletine has olan bu vasıtlırdatt bir 
çok milletlerin mahrum bulunduk.la· 
rını söylemiş, Hatayuı ihtlyacları hak 

Hollanda da tev
kif edilen casus
lar neler yapmış 

Aııulerdam, 3 (A.A.) - La Haye
de yapılmıt olan t.evkila& hakkmda 
ba'Zı mütemmim maliımat elde edil
miştir; 

Ba~lıca mevkuf, içtimai işler neza.
reU büro ıeflerindeu Vıuı Boeve.n a
duıda birisi ohtp Alman casusluk 
merkealerine &:izli bir takım vesika
ların kopyeslni vermiştir. 

İktisadi i'ler ııeıareti erkiittındın 
Buvc isminde bir:l.et de tevkif edll -
miştlr. Öi;renlldiilne a:öre Bove, Al .. 
m:uıya'ya karşı abluka. ilin edildik.
ten sonra bahri kontrolün ne suretle 
ya.pdacaiı hakkında İngiltere ile Hol
landu. arasında. Londra'da yapılDUŞ 

olan müzal(ereler neticesini ecnebi a
janlarına 1tildirnılş ohnakla :lthaın 

'!dilınektedlr. 

-0-

Litvanyadaki 
Almanlar 

K~uuas, 3 (,o\.,A,) - Bcrlindeu dön 
mü5 olaıı Alman ekalliyetleri rüesası, 

Litvanya'daki Alınanlarııı ınemleket
lcrinf" iadesi işinin önümi.il:dekl sene 
bidaye1indr ba~lıl'&<':ıfını söy leJni.ş 

lerdir. 

Cepheye giden 
aktrisler yaralandı 
Pal'i-ı, 3 ( .\d'\..) - Loudradak.i Co

V(nı G:lrdeniu akirlsltrhıdeu Violeni: 
Loı·aine ile Vinııle Bale, Fransız cep
hesine gilnıektelerkeıı Vlh•y'de bi.r o
tomoi>il kazıl'·ana uirily3.rak yaralan
nu-.l;~nbr. Aklrlslcr, lıasıtahaneye kal
d:rıJmı~hırdır. ı 

Tarihi bir mezar 
bulundu 

Atiıı:.ı, 3 (A.A .• ) - Olyn1pie yakının 
da Skilunta 'da topraiı kaznıakta olan 
bir köylü bir meznr meydana çıkar
mıştır. Bu mezarın Xeuopbln'a ait ol-

u u tahmin edilmektedir-

ku1d~ tetkiklerde bulundui"unu An· 
karaya. vanr va.rma'Z bunlann ta. -
hakkukuna çalışaeafını bildımu.ıır. 

Vllıi.ytt makamında memurl&n ka

bul eden vekil ba.Jka mümkün oldu
iu. kadar müıftk muamele yapılma -
sını, kaounların daima -yumupk ta
raflarının tatbikini tavsiye ederek 

mühim direktifler verdikten sonra 
muhafa:ıııa taburunun kararci.Juru.. k• 
Jayı ziyaret etmiş ve hududun prk 
kısmındaki .l'Ömrük.Jeri tetkik ehnek 
üzere şebrlmliden ayrılm1.1tır. 

Vekil Re7haniye - Kırıkhan yolu 
lle İskenderuna aidecek orada da te&
ktkleı•de buJundukbu ROnnı Ad.anaya 
.reçecek:Ur. 

Macar Başveki
linin nutku 

karşılandı 

• • 
ıyı 

Budape,te, 3 (A.A.) - lbcar ıra
zetelerl, Csaky'nJu ce!;enlerde söyle -
miş olduiu nutkwı ecnebi memleket
lerdeki akislerini büyük bir memnu
niyetle kaydelmektedirJcr. 

Gazeteler, bu halin l\1acsrlst.aıı'uı 

Avrııpauın Tuna .havzasında vukua 
.relen hidisele:rde son clerece mühiıu 
bir i.mil olduğuna delilet etmekte bu
tundufunu yazmaktadırlar. 

Diier taraftan gazeteler, Yugos - , 
la.v mlUi bayramı nıüna.sebetile Ma
car milletinin Yugoslav milleiine kar
şı beslemekle olduiu sempatiden bah
sederek l\lacarlstan ile Yugoslavya • 
nın hercümer(l lı:inde bulunan dünya
nın orta..sında hakiki 'Sükiı.n ve müsa
lemet. vahaları olduklarını il&vtı et
mektedirler. 

---o---
Amerika tabasına 

verilen emir 
Kudüs , 3 (A.A.) - Avruı•aya se

yahat etmek ve bitb'lıt.s~a. memleket -
lere mensup ,fetnilere binmek, bütün 
Amerika tebaasına yasak edilmişUr. 
Vaşintlr.tn tekmil Yakw şork konso
losluklarına. talinıat ;öndertnlttir. 

Milletler Cemiyeti 
bütçe komisyo

nu toplanıyor 
MiSleUeı· Cemiyeti bütçe kimi!.yonu. 

pazartesi r;üuii lopla.nacakhr. Hiçbir 
siya~i nıüzakere cereyan etmJyece ~ 

jinden, devletler yalını teknis.iyenler 
tarafından temsil o1w1ac.aktır. Ancak, 
Sovyeiltr Blrlifi, Paris elCJisi surisi 
murahhas olarak röndermiştir. 

Fransada birinci 
mevki tren yok 

Paris, 3 (A.A.) - Fra11sanuı bütün 
mıntaka. şimendiferlerinde tasarruf 
maksadlle biri.ne! mevki ilr• edilmiş
tir. 

----··----------

Başvekilin 
Seyahati 

Refik Saydam Zon
guldakta coşkun te
zahüratla karşılandı 

Zonınıldak, 3 (A.A.) - Sayın Baş

vekilimiz Dr. Reflk: Saydı:wn yanla
rında İkhaai VektıJ Hü.saü Çakır, 
Büyük Millet meclisi Müstakil ITllP 
Reis Vekili İstanbuJ mebusu Bini. 
Tarhan lle Ba.ıvekilei ve iktısat Ve
ki.leti kalemi mahsus müdürleri bu-. 
luııdofu halde dtin saal 15.41 de ııeh

riınhı:i şereflendlrmişlerdir. Vali Ha

lit Akıo,. Vlliyet pa.rtls! reisi Kara
oiuz ile jandarma komutanı ve İkh
sat müdürü K:arabüke kadar &iderek 
sayın misallrlerlmtzi karııJamıtla.r

dır. 1'-l isafirlerm.lz istasyonda ve 701 
boyunca topla.nan büyük btr halk ktit
Jeıln.in coşk•n tezahürleri •e alk11-
Jar1 araııuda l}ehre ginolşlerdlr. 

Memleket baştan ba.-. bayraklarla 
süslenmiş blllanuyOl'Clıı. Batveklll
mlz, parttyi ve Balkeıvlerini, Beledi
yeyi, möllendisler ceıniyetinl ılyM:et 
etmişlerdir. 

İngiltere Romanyanın 
tuna vapurlarını 

satın aldı 
Bükreş, 3 (A.A.) - Reuter a

jansı, İngilterenin Romanyaya 
ait bütün Tıma va.purlarını sa
tın alınış olduğunu teyit eyle
mektedir. Bımllardıın 14 ü Kös
tenceye getirilmiştir ve fo.giliz
ler tarafından kullanılmaktadır. 

Prenses Luis öldü 
Londra, 3 (A.A.) - Kraliçe 

Viktorya'nın ibüyük kızı Pren
ses Luis 91 yaşında olduğu 
halde vefaJ l"lırniştir. 

lsveçte kominizm 
aleyhinde nümayişler 

Slokholm, 3 ( A.A. ) - İave~li lale
be, Ny Tid adındaki ko111iinlst l'•ze
testnln binası önür..de hasınane bir 
nümayiş yaparak bu &"azelettin Ura -
sını istem .. lerdlr. 

Talebe, bundan senra, Flnhnıiiya 

sefarethanesi önünde bir aemp&U nü

may1fi yapmtflardır. F.lnJandlya. se

firi, keudJleria.e n1emlekeU nimına. 

ıe,ekkür elmlşllr. 

İtalya - Yunanistan 
ticaret münasebatı 
Atına, 3 (A.A.) - İtalya ile Yuna

nistan arasındaki ticaret mu.aheıiesi, 
Ukkinunda munkazi olaca.tından ha
Jlbıızırda Pariste bulunmakta olan Yu
nan heyeti, bu nauabedeuiu tecdiclini 
müzakere etmek üzere bu :ı.yuı 10 
u11da Ronıaya Kidecektlr. 

Yugoslav Başvekili 

Zağreb<! gitti 
Belerad, 3 (A.A.) - Başvekil 

Tsvetkovitcb, Sava nehri üzerinde in

şa. edilmiş olan büyük köprünün bu

l'ÜD küşat resmini yapmak üzere dün 

Zatreb'e cıım;,,,tlr. 

NOTLAR 
DÖNYı\ 

YANlYOR DA .• 

Bir arkau,ıa ko.nu11uyord.v.k 
da 13.kırdı döne doJaşa Pniin 
hiidiselerlne &'eldi. İçli ve üztin
lülö: 

- Muharipler neyse ne am .. 
nıa, ş\l tehirlerin, kadJ11l.l.rm, ill.. 

Uyar ''e çocukların, matül 1' 

mün~evllerln suçu neT.. ~ 
ha:rp hedefini de inSanhia \,ız

met g-ayesl teıkU ediyor. 
Diyen arkMta,a: 
- Yanl ne demek istiyorsun'!' .• 
Dl.ve sodum. O cene i91i ve ii.~ 

züntülü: 
- Baksana. Fin şehirleri de 

yanıyor .. 
Cevabuu verdi. Benıllen ne ce ... 

vap beklerdiniz bilmem. Fakat, 
ben şu cevabı verdim: 

-Dünya cayır ca.71r yaıuyor 

da. şehrin ve '~hlrleriu liikıribst 

ını olur! 

makamla safa, sola volta yapat'ken, 
birdenbire o meşhur l"ÜJl dönümü 
fırhn11.sma yakalanarak, dehfetU da.1-
.ıalar arasuıda bata çıka ve alablldi
iine acıkJara dotru yuvarlaıı:ııt bir 
sanclal için. hi9: 

- Bu sandal nereye •idi)·or böy
le? 

Diye SOt'ullll' mu? Arhk fırtına, 

da.lıl:'a, akıntı ı.uıu, nereye sürüklerse 
oraya ı:-idccckıir. Böylesine: 

- Acaba bu sandal nereye gidiyor 
böyle diye sıorulm•z. fakat: 

- Allah içindekilerin yardımcuu 

olsun? 

Diye ona dua edilir. Bunw•ta beraber, 
Bar Asım Usun: 
Dünya nere7e .rldiyor? 

Su.aline haddim ohnıyırak bdn ıu 
cevabı verebilirim: 

- Nereye ridecek, reldiji yere l'l-
diyor! 

- Geld.iii yer de neresi? 
DJyeceksıiniz. 

Onun da eevabanı, Jütleıı, bati& ra
sathaneci Bay Fatin olmak üzere ko'l
mofra.fya. :iltmeri venin! 

OSMAN CEMAL KAYGILI 

Rus - Japon 
müzakereleri 

Bir Japon gazetesinin 
mühim makalesi 

Tokyo, 3 (A.A.) - A.şahi Şirn

' bun .gı.zetesi Rus - japon ımüza
kereleri hakkında diyor ki: 

•Molot<ıf ile Moskovadaki ja
pon biiyiik elçisi Togo bir tica· 
ret muahedesinin akdi hususun
da muta.bık kalını.şiardır. Japon 
hariciye nezaretinin e&ki Tica
ret şubesi şefi olup şimdi iSveç
te orta elçi bulunaın Matsuşina 
Moskovaya giderek resmi müza
J<erelere başlıyacaktır. Ticaret 
muahedesinin yakında aktedil
mesi ıbekleniyor. 

Bu gazeoce, anlaıpnanın japon 
harp ekonomi seferberliği ile sı
kı sıkıya alakadar ol:duğu ımüta
leasındadır. 

--o-

Belçika müdafaa na
zırı nutuk söyledi 
Brüksel, 3 (A.A.) - .Bu sabah, 

Brabant'lı Büyük Harp malu1le
rine madalya verHmek merasi
minde •bir nutuk söytliyen Milli 
Müdafaa nazırı general Denis 
demiştir ki: 

- Bu anda orduımuz hudutla
rımızda bekçilik ediyor. Bu or
du emniyetimizin en kudretli 
unsuru.dur ve onun sayesinde 
harp felaketinden uzak kalaca
ğun;zı ümid ediyoruz. Fakat bu 
ümi<hmiz !boşa çıkar ve harbe 
sürüklenmek askePlerimiz sizle
re layık olduklarını ispat ede
cekler ve sizin eserinile imtisa
leıı ocaklarını ve Belçika mille
tinin şerefini müdafaa ebmeyi bi
l<>eeklerdir. 

----<>---

Meksika Prensleri 
Meks1ko, 3 (A.A.) - Geçen s<>

ne hükC•met tarafından istim~ak 
olunan petrol kumpanya.Jarınm 

açtığı dava ve yaptıkları metali
bat yükısek mahkeme tarafı.ndan 
ittifakla reddıolunmuştur. 

B u hüküm katidir, te'myizi 
yoktur. 

İNGİLTERI: 

NİÇİN HAB8EDlYOB! 

Şu &'&"Zete serıevhaları ve bü
yük muharrirlerin büyük dü.,ün 
celeri olnta.11ıı filmlerin, tiyatro e
serlerinin, radyo orkesira1anıun 

mauasızlattılı ıu sıralarda insan 
eilence zevkinden mahrum kala
cak. 

M . ZekerJ,.a da: 

- İngiUere niçin harbediyor? 

Di:re kosko<'a bir makale yaz· 
mış. Eler muharrir, ~ eylülden 

3 kiu.unuevvele kadar bu.nu ken

dinden ba.,,ka hiç kimsenin an

lamadıi'ına kanaat getirerek ı .. 
za.Jı kasdi,.le yazmıısa: tdosanıa

ruı kendl kendisini aldatmalan

na» ne va7.lb bir mlsal leıııklJ ~di
yor def'll mi! 

Gariptir ')U el oilu ve.sseJim! 

A. ŞEKİP 

Abluka büyük harpte Almanya
nın mağlubiyetine sebep olmuştu 

Yazan: Emekli General Kemal Koçer 
Sıkı bır abluka, Büyük Harp

te, Almanyanın anaglUbivetinde 
en mühim iiıni! olmuştu. ·Bugün, 
Alınanya, muhasımlarının koy
duğu ablu.ka çemberini kııımak 
azminde, hatta bu fikrini daha 
ilerilere· götürerek, Britanyayı 
sarsmak, Ingiliz imparatorluğu 
haritasını çerçevelemek kaydın
dadır. 

İkinci Vilhelm de, Ebokırda, 
denizlere hakimiyetten dem vur
muş, fakı;ıt bu safha Scapatlov'
da kapanmıştı. 

Yeni serküzeştlere atılırken 
yeni itilaflar arıyan Almanya, 
garbe ilk teveccühünde, Büyük 
Harpte kudretine tatlı emeller 
bağladıgı denizaLtı siliııhlarına, 
Britanya ikımal yo1Jarını tehdit 
etmek vazifesini vel'mişti. Bu si
lah daha ilk 'hamlede, kuvvetli 
müdafaalara çarpmıştır. 

Cihanda yeni bir kutup ~·arat
mak siyasetini takip eden Füh
rer, hiç bir kayda bağlanmaksı-
2JH1, son günlerdeı mayın harbine 
tevessül etmiştir. Her yeni silah, 
ötedenıberi bir sürpriz yapmış
tır. Mayn muvaffakiyhlerinin de 
ümitleri oksadığını Alıman ga
zetelerinde .görüyoruz. 

Tarihte, Britanya imparator
luğunun inhidamına uğraşaııllar 
aras;nda, Filip ve Napolyon da 
gelip geçmişlerdir. İkinci Filip, 
Elızaibcte karşı •namağlup arma
da sını kullarınıı.ştı. On doku
zuncu asrın bru;langıcında Na
polyon da Fransa şimalinde top
ladığı 800 bin kişilik ordusuna 
~1edef olarak, dür:bünü ile \'e 
hasretini çekerek seyrettiği ada
yı göstermisti. Zaferinden emin 
olan cihangirin Londrada bas -
tırdı~ını tahayyül ettiği paralar 
tanhı kıymetini takdir eden an
tikacıların kol!eksiyoııunu süs
lemektedir. Biri büyük 'kolonile
r;; sahi~, öteki ıbütün Avrupaya 
hakim, Ispanya ve Fransaya mu
vaffakıyet.;izlik mukadderdi. Bri
tanya İmparatorluğu gün geçtik
çe büyüdü ve bugün bütün haş
metile yaşamakta ve enerji ile dar 
heleri karşılamaktadır. İkinci Fi
lip: .Fiılom insanlarla mücadele 
edebilirdi, fa.kat fabiatirt amansız 
kuvvetile değil!. diyordu. 

Vatörli da: Her şey k<>y,bol -
muştur, güneş pıorıldıyor!. Veci
zesi, Napoleonun gerçe:kıten şa
şaalı fütU!hat devresinin kapan
dığına işaret-ti. 

miyetinc dokunmamak, Fransa
daki müttefik orduların hareıkiit 
sa.hasından uzak 'bulunmaılarını 
temin eder. Müttefik orduları 
Nestvol kar~ısında tesbit etmek, 
Alman ordusu için mümkün-dür. 
Bu mesele, askeri olduğu kadar 
da siyasidir, nasılıbir ha1 şekli ala
cağını zaman gösterecektir. 

Belçika üzerinden Majinoııun 
tehdidi düşüncesi, şimdidik bü
yük önemi haiz görünmüyor. Bü
tün Alınan hlIBumetleri İngilte
re aleyhinde tekasüf ediyor. Bu
nun için hedefin Hol!anda olma" 
sı hatıra gelir. Belçika-ya karşı 
harekat icrasına dair ajanslar,. 
bir kan1üflaj mahiyetinde telak
ki edilebilir. Vakıa, Hollandaya 
karşı şikayetler, tehditler yağdı
rılmış ve Belçika da burada istis
na edilmemistir. Bu ıki ulak mem 
leketten hay;rhah bir bitarafi 
talep edilmesi çok manidardır. 
Hakikatte Hollantla sınırındaki 
tahşidat dikkati çok çek!lnekte -
dir. Alınan ordusunw1 100 tümen
li'k biı- kuvveti Majino, Beih:;ika ve 
Hollanda karşısınd•tlır. Büyük 
bir müdahale km'Vetiııin mer -
"kezi vaziyette toplanmış olması 
muhtemeldir. Bu ordunun, esas 
itibarile, siklet merkezile Hol
landa ve Belçikayı vuracağından 
korkulmaktadır. Alman zırlfü 
kuvvetıleri için, buhı·anlı vaziyet
te silah başına çağırılan ve esas
lı hir tallın ve terlbiyc de görme
miş olan Hollanda kun•etlerinin 
-bir engel teşkil cdemiyeceği meç
hul değl!dir. Hollarııda. pasif mü
dafaa tertiplerine çok güvenmek
tedir. Su taşıı·malarının bütün 
Hollanda sınırlarını kapatamı -
yacağı Almanlarca da malumdur. 
Şimdilik diplcmıasi faaliyeti göze 
çarpıyor. Ancak, Hollandamn teh
ditten kurtulmadığı meydanda
dır. 

HdlllaJ!da ve Belçikanın müş -
terek düşmana karşı iŞbiıfüği yap.. 
makta kat'i .bir meC'buriyet göre
ceklerinde iştibah caiz değildir. 

Her iki memleket ordusu da se
feı'ber bir halde intizar etmekte
dir. Şimdilik ikna vad ve niılıa -
yat tehdit devam cbmektedir. 
Hollanda, nasıl bir hattı hareket 
takip edecektir, bunu anlamak 
için, hududunda yapılan yığınak
ların icraatını ve ,-aziyetin inki
şafını beklemek 13.zımdır: •Gün 
dağına.dan meşimei şe'bden neler 
doğar!> 

A!lmanyanın da bugünkü he
defi, Britanya ve onun kalbi me-
sabesinde !bulunan Londradır. AnAl'!!cr _Ha~!lcri 
Lor.Kiranın ,bu badireden en a.z bir --- ~---
zararıa çıkıması için alırnnıs olan Taltif edilen ida
tedbirler-cıen bu sütuıılial'da· gene 
obahsel miştik. Müteaırrızın her 
şeyden evvel. hava, deniz ve de
nizaıltı sidihlarının tam bir i;ı or
taiklığı etmesini düşündüi(ünde 
şüphe yoktur. Vilhelms'hafen ve 
Oldeıtbuııg kıy .lanııdan İngilte
renin ~'akın karaları 400 kilcmıet· 
re kaıdar !bir uzı>klıktadır. Bu me
safe. sürpriz imkanlarına mey -
dan bıralorrııyacak surette •büyük
tür. Ufak A!lman filosunun nis'be
ten geniş olan ,bu saha.da. İngiliz 
donanma~ı karşısında ıbir teselr 
bilse girişmesi imkansızdır. Kor
san gemilerinin ufaik muvaffakı
yet !eri maksada götüremez. Al
manya, taarruzlarını •bir raddeye 
kadar ba;;arabilmek için, elveriş
li deniz ve hava üsleri edinmek 
me~buriyetim:ledir. 

Nape1leonun atlı.mak istediği 
Douvres k<>yalıklaı-ı Fransadan 
30 kilometre kadar bir uzun'1uk
t .. dır. 
Ostandın Londraya mesafesi 

250 kilometredir. Bu noktalar, 
taarruz emeli besliyenler için çok 
caziptir. Britanyanın mukadde -
ratını tayinde Fransanm tamami
yeti de tesiri ıhaizdir. Tabiatile, 
Manşın cenup kzyılarının ele ge
çirilmesi, davanın hallini kolay
laştırabi.!iroi. Londraya götüren 
y0l üzerinde Fransız ordusu var
dır ve İngiltl"re bu s~beple de 
Franısa ordusunu takviyeye mec
burdur. Harbin siklet merkezi 
Fransız toprağına düşürülıınüş -
tür. Fransa toprağına tecavüz im
kanlım kalmayınca, Hollanda -
nın ~ali 2aruri görülür. İngil -
tere ile Almanya arasında haı'bi 
mevzii kılımanın Qaresi budur, 
Rotteııdam ve Flessing'in elde 
bulun.durulmasilc gayeye doğru 
geniş adımlar atılmış olur. Yal
nız Hollandanın işgalile müsait 
fü•ler kurulması bile mütearrıza 
büyük iiımiU!er verecektir. Hııtti 
bu vaziyette Belçikanın tama -

re amirlerimiz 
Ankara, 3 (İKDAM Muhabirin -

den) - Dahiliye Vekiıleti, ınuhtelif 

hizmetıeı·de ba~rı gösteren bazı ida-
re an1irleriınizi kıdetnlerine zan1 su
retiyle taltif etınü~tir. Taltif edilen 
idare aınirlerimizi bildiriyorum: 

Zonguldak valisi B. Halit A.k:::oy, 
Purçka lcaymakamı Fahrettin Baier
ler1 Kastamonu mektuprusu İsman 
Hakkı Tıınç:eli, Denjzli mektupçusu 

1

1 
Hil:ni 'l'ü~·~tcr •. Ba~kiiy nahiye müdü
ril Illsan Ozc r 

Ormanlarımızın muha
fazasında mülki teş-

kilatın yardımı 
Ankarn, 3 (İKDA."\I Muhabirin 

den) - En mühim ınali gelir kaynQ
ğı olan ormanlarıınLZın muhafazası 

ve bunlardan azami istifadr edilmesi 
gayesile vücude getirilmi~ buhınan 

orn1an muhafaza te~kil3tına mensup, 
köy ve nahiyelerde bulunan erba:; ve 
eratın iaşelerhri temin ve kanuni va
zifelerini 18yik olduğu hassasiyet ve 
süratle ifade edebiltneleri için bütün 
nıütkl te:ı;kilıltın yardunda bulunına
ları alakadarlara tamiın olunmuştw·. 

Kars Maarif 
Müdürlüğü 

Ankara, 3 (İKDAM Muhabirin
den) - Açık bulunan Kars ınasrif 

müdürlüğüne, Gilmü~hane ınaarif n'lü
dürü B. Veıhbi Okay tsyin edllmiştir. 

Burdur eğitmen 
okulları 

Durdur, 3 (A.A...) - Vililyetimiı 

içinde 34: köyde eiltmen okuJlaruuo 
aoıh:tları yaptlllllŞtır. Bu münasebet ... 
le yaullan merasimde vall Sadri Aka. 
Ue Maarif Mlidö.rü kaza kaymakam
ları ile deva.lr ve blnlerce halk bulun
mu~tur. 

Finlandiya 
büyük 

harbi, 
devletler 

so,·yellerin f'inlandiy.al·a kar.\_ 
ha\'3, deniz ku,·vetl"'rb-le y1ı1.ptıklart 

hücum, muharip, bitaral biittin hu
kUmetlerde, milletlcrara.sı ı:azetelcı·

de bugünün en mühim bir me~l lt:':ıi
lli teşkil etmektedir. FinJandJya.tl;a. 

kurulan Jelli kabinenin U%.laşma. ar
zusnı1u, yahut teklifini reddedeh So\'· 
Yet hükUmcU. işgal eylediğ-i ka.sabııı.~ 

lardau birisinde teşekkül eden Firı· 
landiya Sovyctıeri l'rkinındJ.•• bn 
bük- ı· .unıe 1 taıuınak lstiyormus. Bu 
haJe göre", Finlandiya harbinin tle
vam edeceiiııe, demokrat ve sa., ya
lıut safa müıemayU parlaıuent~· ek-
seriyetine dayanan yeni ı,. ·01•1 • 

1f'r.ı11. 

fevkal.id~ hidis:eler nıüst.esna olmak 

üzere, mukaı•emet kararınd;.ı s«"bat 
eyliyeceiine hükmetuıek C"eri'.'kll:-. 

Sovyetlerce Finlandlyaya. karşı baş~ 
lanan işgal harbinin lıederıeri nelf'r
dir? DiyeJlm ki, Baltık denizindeki. 
şimali g"arbi hudutlarındaki vaziyet
lerini takviye ve daha cruoJyetti h.&

le setirmektir. Bu cihetleri uzuu u
ı.adty:ı tetkikle uğra. acak yrrde, Fin
landiyaya ka~ı Sovyet isg-dl u~rbl

nin diicı· mcınlek.etlerdf'. hı.tsnle ıt

tirdifi tesirleri, akisJeri, tetkik. talı-

111 dahıı nıü.himdir, faydalıdır. 

.l\1ezkür harp, İn:-lltere ve Fransa.
da. iııflal husule ı-etlrmistir. Resmi 
beyan:ıt, Londra ''e Pariş gazeteleri
ıtin neşriyatı bunw1 delilidir. Alman· 
yadaki resmi şahsi,yetler, JıükUmet. a
damlarınca Sovyetleriu ba.şladı.klıtrı 

işa-al harblnln hı.s,?ip tdilmesine raf
men, Jıalk arasında Finlandiya lehi
ne te:ıııbü.rden bahs<'deu habtrlr:r e
hemmiyetlidir. 
İtalya ile Japoııyada bu harp ve 

Sovyetlerin lt>hiııe la.svipkoir sesler 
işitilmemektedir. Bununla berabeT 
bu hususta iizerinde dt1rL/.11a"ıı Jılıım 

e;ilıetler de vardn·. i'\ftseıa. ~isi . Ni
şi adındaki Japon gazetesi, . ovyet
lerin FlnJaodiyaya kar ı harbini bey
nelmlle) manevi esa-.la.r ı cltuemek 
tarzında tavsif eyliyor. Bu meyan. 
da, İngJJtere ve Fransanın Han ve tat
bik eyle-dikleri abluka Ue, bltarafla.
rın Tapurlarının bordalarında .\.lmıın ... 
ya men~e'li mallar aramasını ''(' mli
saderelerlni daha aynı tarzda millet. 
lcrara~ı manevi esasları ~lin,ınek, a
yak altına. alm~k suretinde kabul ve 
tavsif rtmektedlr. Bu gibi tnutalea
lara İtalya gazetPIPrinde dalıi tesa
düf olunuyor. Dl!'ııizlere h:ıkiJniyl't. 

dünyadil üstünlük si;\·ast"ti , e gaye
leri tekrarlanıyor. .ı\.k.Jde a:vrıhklaT'ı

na railJten bu n1emlekeUet"deki mal
buat rörüşlerı. İng-itterc, Fran5'a, A
merikadakinden ayrı, onlarınkine zıt 

bulunuyor. Gcue bu hadi.sf'lt'r, vakı
alar. Finlandiyayı Sovyetlerin işrali 

hidise inlıı..~ bitaraf İtalya, Japonya. 

ile İn&'iltert, Fransa ve onlar l'ibl 

d'Üfönen bllaraf .A.nıtr1ka arasında 

l'Örüı blrlili, tesanüt husule getir -
medlil açıkça l'Örülnıekiedir. Anlaşı
byor ve hükümlerimizi ' 'erebiliyoruz 
ki. Sovyetleriu FinJandlyayı işl'ali 

harbi, bitratlar arasında tesauiit ve 
müzaharet birllfi husule getlremiye. 
cekttr. İnl'iltere ve }' ransa e~asen Al
manya harbiyle meşe-uldürlPr. Birle
şik Amerika ise, Japonya ile lhtilaf
Jarı hasebiyle, bu yüzden Sovyetıer a
leyhlne bl1ıat muh&seme haline geç
mek l'ibl harckttlerden s:ıık1n)naktadır. 
Ji'lnlaudtya milli kuvvetleri. SO\'''et or
duları karşısında yalnııca. ve kendi 
varlıklarına daya.nara'k çar.cnf:i;mak, 
mukavemette bulunnuık n1t-<·buri:rf'
tindedlrler. 

HA)IİT NFRİ lR31AK 

Afyonda Namık Ke. 
mal ihtifali yapıld ı 

Afyon, 3 (A.A.) - Dün ak;;aın 
Afyon halkeviru:le bü'.;'Ük vaıan
perver şair Namık Kemalin ölü
münün 57 inci yıldör.ümu mü
nasebetiy·le bir Namık Kemal 
gecesi yapıJım,,,tır. 

Lise edebiyat öğreLm~nı z,,_ 
keriye Gökaytaç verdiği konfe
ransta büyük şairin hayatını. e
serlerini ve .şahsiyetini tebarüz 
ettirmiştir. Bu koni;-rans• mü
teakiben lise talebeleıi tarafın
dan şairin mut1telif eseıııcrindeı1 
seçme parçalar okunmus ve şa
irin hatırasına hüı:ımeten bir da
kika ayakta üki'ıt edilerek iö
rene nihayet Yerilmiştir. 

---0---
----0---

Manda altındaki 
Devletlerde 

Kambiyo kontrolu 
Beyrut, 3 (A.A.) - Manda. 

altında bulunan devtletlerde de 
kıambiyo k<ıntrolu kurulmuştur. 

Bu pek tabiidir. Çünkü Suriye 
ve Lillbna.n parası Fransız tra:ıı
gına bağlıdır. 

Diğer taraftan Sur1ye 'e Li.ib· 
namn ticaret lbilaru;osu açık ver
mel<te olduğundan ve bu iki 
memleket maJuılli ka.ınbiyoları 

kafi gelınediğiru:len Fransadan 
döviz tedarik etmek rnech•ıriv.,._ 
tiı>de bıılunuyor!ar. · 
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Almanya nereden 
taarruz edebilir ? 
Bu uli.>adan ç a m 

dur ki İ~lt r ıle Fr 
.zırl apmakta ukları ç 
taa uı etmıyeceklerdir. Taar
ruz etmek mecburı eU onlardan 
uyade Almanya ıçın vardır. Şim
df. }Jpıanyanın taarruz yolla nı 
tetkik edeJ.4n. 

Gert> ceııheluıd• Almanıya 
içın, dön turna JQlu vardır: Şi
malden c:eJd)a clalru 1 • Hollaft. 
.., 2 - a.Jıoika. a -ftwa. ' • a.-

Abualann 

Yazan: Ziya Şakir 

Hollandaya taarruıı: Ut n 1t 
atla yapıJabiJJr: 

a - İng it reyı deıuzaltı, .mayn 
ve ban ıilAhlarile da yakın
dan sık tırmak çin Holl8'nda lu
yılerma ınmek iı.aere, yalnı:1. ~.ol
landa.va ü • dh mahdut bir 
taarruz, 

B - ~-lil 

1: :VaZft~~: ABiDiN DA VER 1 

landada, :buan eoiui~ idırın 
altında Jl d4notye d-ueti.&i\i &O -
rVllnüe\vr. T~lan ıular, 17" 
teki liıbi dQnank aırhlı ve ma -
torlü A1ma'1 kuvvetlerinin~ 
\il~ w hale -~i tl&dil'
de, Almanlar ıçin, zaif ~ 
ordu,şUAun ımukavemettni kır -
mak mesele de~ıldfr. KJmbtıır, 
belki de Almanya, Hollandaya 
taarn.ı% lçın o !buzlu ~Jeri beJr-
~mektedfr 

~ - "-'fi._,,. Menwa ---

Fransız -~ ordulaı ı Fran
llWUll Belw-ikeda -~ bır Al
mu taarruz\lfta O. Belc;iu • 
.J'raıısa hududunda yaptırdıAı tah
üuta istinat ederek harp ede -
eelderdfr. Bekibdaki meydan 
ımu)ıar-....; ~ )e. 
:bine ıbil' eenyan .a.na.a, onlar, 
ordularını hudutta!ki tahk1matıın 
arbsına ~bilirler ve orada, 
müdafaeye \-ekilebillder. 
~ - Fra11aaya ,..,.,... 

Do~~a ~· 
taaıruz, a.kfmelfmfn ve as:lterlfttn 
en az Ubvl tMctii \aa.m.lw, 
Çünkü Maııno hat•ı, bütün Al -
•alı .. Fnmı.ı hududu l>oy~ 
ıeçilmez ibır set tıalınde Alman 
~rdusunun .k~ısmda dur:meık· 
tad r. A~an ardutıunun bu hattı 
yarması ve arkasındaki müı!tıııh
ke11J cmevlrJJerln tet>rH ~titi mi-

.,.. .. 'W'e .... l111ndlerfr .. • ........ 

Tefrika: 95 
aç ar te kede ek, 

ı ik1nct _.8 mQvWrle 

Fakat, ı n der«ed• cuı 
ve anut olan İbnı Xum't G 
deıiıa k c n Çtllere e 

AARRUZ 
manlarm .rnm..yı dolrudaıı 
doğruya taarruz etmekle ıasıl 
te'hlıkell bu ile atıldıkılannı ıeba· 
ı. kifayet eder. Abun'ar, ıylar 
dND V•Nöa auıı..nlaeıeıiDdeı 
f2 bu~uk brb ı.sker kullandık -
la '1 halde ~ını düşiirme~e mu 
vtflM ct.nam11Sdı. L1"lu • 
4oıfl ~ Verdöa nıW..
rebeleri için Alman kuvvetlen 
ni 'emiren açık v \ah\'lPW b r 
ü1s4r. tabirini ıkullanmıştır. Hül- Aknanlllr, dolrudan 
dolruya Majlno haUına taarru11 
ede.-ler ve ağır zayiatı goz aldı
nrı.rs--. l'>eJki b"' htUa bir ıcdık 
açınağa muvaffıık olurlar. Fnkiot. 
yar.ınadu '°""' yap.al..:ak nwy
da.n ftl~ınde.. Aif d~ 
cek)erı için, Frana•a • lnKtliJ or-
dusuııu mallüp edeeek ıaka\1 ri 
kabnu..J,te w ~lr kJ, Al· 
~nn dolnlcluı doANY• 
FranıQa 'taunıa etmeleri ilıti
ma!lini. en uif t lak.ki edfyof\l.I. 

" - l.aif~ ....... 
Almapl~ın. M'J'no hatt.ı m 

gensme düşmcok içm taarruz e-

tlll· 

Neffce 
~a ıçın, en musaıt tur

na ...... .a.rak Holludt ti
rüııiqor. Holludadaıl 1.-ı. . 
oa\ taarruz, en az, AlmanJan :tn.: 
gı tere.) e yakl&Jtırmak ıtbi Mr 
aıwkiloeyti..,. ı.aun M'1' ve 
\undul. hudlltlan • .., 
BeJcjkaya tıdayca «lnnelt lm
kinııu verir. Halbuki diler ta -
arnız ihtimallerinin her birinin 
mwurı.rı vardır. 

Hollandaya yapllacak taam. 
butün hedeflerini istileM edeJ&tı. 
yig • bir yerde durcl\&N9a ... 
hı, Alman hava ve denız uslert 
~ yllkJatır ~uki 41-
Aer taarruz saıhalannda tMnua 
}'tln ~· aklm b~ Wyle bir 
istifade temha tdihnft. 1ı1 ... 11 
İaviçNden ya~~ twm 
Yura dağlanna dQUlp bılcbll 
takdın:I~. Almanyayı hiçbir '""' 
külc6Yti fQ41 wmn tme.a. Het 
türlu ihümeUer aparı ltibatt 
alındtjı takdm;le, Almuyi için 
~n rnuvatık taarruz tikameti 
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taJll o e nada henddın lt a 
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Dünkü hususi maçlar 

G. Saray Beşiktaş: 3-0 
F. Bahçe B. Spor: 1-0 

D li.n ho.vanu.ı blı' yaz giliıünden 

1 
ı: ark.>11: oluşu ve spor ınerak:lılarmm 

futbolc susan~ olmaları Stad Spor 
\'.iecmuasının tertip ettiği Taksim sta .. 
d ındaki kupa ınar;lan için çok erken .... 
Jeıı birikmelerine sebep olmuştu. 

bu maçtan peldilA beraberlikle ayrıla
bilirlerdi. 

F. Bahçe G. Saray B. takm. 
4 3 

Dün büyük maçlardan evvel oy

nanan Fener - Galatasaray B takım- ı 
!arı maçına jkf taraf ta birer A takı
mı lıalinde çıkmışlardı. Bu maçın bl-

Dünkü maçların 
neticeleri 

Galr.~ra1 - Beştl<laş 3-0 
Feoerbahçe - Beyoğluspor 1-0 
Fıenerbabçe - Galatasaray B. 4--3 

Kuleli - Bursa 
M•ltepe & Deniz 

----- -

1-0 

ı-• 

rinci devresi 3-0 Fener lehine bitme
sine rağmen ikinci devre de dört da
kik:.. içinde 3 gol yapan Galata.saray 
!ılaı beraberliğe yükseldiler fakat Na
cinin yaptığı dördüncü gol oyunun ne 
ticesini Fener lehine çevirerek maç 

3-4 Galatasarayın mağl!lbiyeti ile 
bitti. 

Lilt maçlarında en jyj dereceleri 
a lan üç büyük takımm bu ~an boş
h,t;undan istifade ederek aralarına da 
karş l y..ı.kanın en kuvvetli ekibi bu .. 
\un ı fleyoğlu sµoru da almış olına
ı;..rı turnuvayı daha <;Ok alAkalı yap
ın ı.stı . 

Dün oynanan maçlardan lkincisi 
İl•\: şüphesiz birinciden daha enlere- ı Futbolda teknik ve taktik 
.::;c.ın bulunuyordu.. 

beş.ktaş - Galatasaray 
o 3 

Saat 14,30 da Jik maçlarında lhti-
15..fla biten bir maçın kahramanlan 
lleşiktaş - Galatasaray futbolci,ileri ta
rartarlaruun alkışları arasında saba
•• çıktılar. 

Futbolumuzda yıldtrım harbini ve 
Majino müdafaasını ilk defa tat
bik ettiren meşhur Hanter'miş 

Daha oyun başlama.dan evvel Be
şiktaşm bugün Ga1atasar117 karşısın
da Hakkı, Hüsnü, Feyzideo mahrum 
oluşu ınaçı kaybetmeleri için alınmış 
ilk tedbir olarak göz\iküyordu. Oyun 
Gala&.asaı·ayın blı.• hücum.ile ba~hı.dJ. 

Ortadan yapılan ilk ilerleyiş Beşik .. 
taş ınü.dafası tarafından ke;;ilm.işse de 
Galatasarayın müteaddit hücumları 

lleşiklava epey fena dakikalar geçir
tiyordu. 

Y ozan : Sadun Galip Savcı 

GALATASARAYIN BİRİNCİ GOLÜ' 
18 lnci dakikada ortadan ilerliyen 

biı· Galatasaray hücumunda topu ka
pan Cemil sağdan güzel bir vuruşla 
ilk sayıyı yaptL 
GALATASARAYIN İKİNCİ GOLÜ 

34 üncii dakikada Saliıhaddinin or
t• ladığı topu Saı•afim kafa ile Beşik-
1.aş kalesine at.ti. Mehmet Alinin çel
tiği topa y~tişen E.!ı!ak plAse blr vuruş 
la ikinci golü de yaplı. 

GalataSarayuı iki gol atmasından 
sonra oywı iki tarafın ınütekabil hü
cuınlarilc devam ederken devre 2-0 
Galntasaı·ay lehloo bitti. 

İKİNCİ DEVRE 
Iklncı devreye Beşik.taşın lıiicumi

lo lıaşlandı. F.akat yine çalışına tarzı 
Galat.asaraya geçmi~~ i. Esasen eksik 
uhnalaruıdan dolayı iyi bir tabiyede 
yapam.ı,yan Beşiktaşın bütüu gayret .. 
lerı ~ere(le - Subı·inin iş görmesine 
bağlı kalıyordu. 

Buna mukabil Golatasaraylılar tek
rar b{ik:itniyeli Lesise muva.t.:t'ak ol ... 
dular. Ve OYl.Ul. d.a mütemadiyen Be
;U<ta,; kale.si önlerinde oynanıyordu. 

Btı i.lstün lüle nıaçın zevkle takibine de 
iınkfı..n bırakrrıaz bir hal aldı. 

GALATASARAYIN ÜÇÜNCÜ GOLÜ 
25 inci dakikada Cemile verilen mü ... 

salt bir pos bo:-;ıa gltnı.edi. Cemil bu _ 
nu da iyi kullandı ve takımının üçün
cü golünü yaptı. Artık Beşiktaş için 
nı.açtan ümit kalınanuşt.ı. Onlaı· mü
d~\ fa.:ıya ebemıniyet Galatasaray da 
taarruza gayret ediyorlardı. Oyunun 
~on dfl]tlk:alarınn kadar Galatasaray 
nb'bi h.•.-imiyeti ile oynanan bu maç 
3-0 BE"Şikt~ın aleyhine neticelendi. 

.r "~·arhJh;a - Beyeliluspor 

Bir enell<i 7r.mnda br.hsetttilm 
eski ve emekdar 

ba.Jkr.lanan birkaç 
sporcu, 
sençle 

elrafıııa 

hararetli 
hararei.li kOD\liUYlrdu. Gene9ler, spo

ra dair muhtelif menularm müna-
kaşasına öyle clal.nuşlardı kl, ha.lka.1'• 
yakın blr yerden kulak misafiri ol
duğum.un farkına bile varmadlıar. 

Yalnız, dostwn olan es.t.l s:porcu be.a.I 
•örerek, mechsl bo:ıınamak ipin, ııa. .. 
fit blr &"ÖZ ~liyle sdr.ınlamal<ı. 
ikUfa. etti. 

İflerınden en ıenei; «- Futbol a.
janlıimıtt bir teblJğ'i var. Beden ter
biyesi leşklli1'na dahli ldmanc.tl.a.n 
futbol teknik dersleri verilecekmiş. 

Buııun ne demek olduğunu az çok 
kavralllQ'or deiılim amma dojrusu
nu lstersenh; spor yazılarında sık sık 
tesadüf ettiğim leknll< ve lak.ilk !&
birlerini ekseriyetle birJbirine kaaf
hrıyorum. Şunları b~e bır iyice an
latsanız hocam? dedi. 

Ölel<l gençlerin hiç ses çıkarnıa
masuıdan anladım ki onlar da böyle 

bir .izahattan memnun ola<.>aklar. 
Emekdar sporca. sö~e şöylr bat .. 

l•dı: 

- Teknik tabiri, ilmi, renoi, keli .. 
m.elerini11 mfrra.dJldlr. Bir llıne, bir 

fenne, bir sa.n'ai& müteallik ve b:.ın -
la.ra uygun olarak: yapılan şeylere 

teknik deriz. Tabiye ve daha Jusaea. 
aı tabya mür&dlfl olan taktlk: ise 

doi.ruda.n doğruya bir s&nat, bır fen .. 
cllr: k.ıtaları harbedtt.eklerl sabada. 
ve7a sahalarda ıeı·ti_p etmek ve kul .. 
!anmak tenııl, 

Bir a.z evvel sesl.ni çlkllrmıyMJJ., fa .. 
kat Jeb dt-meden leblebiyı anlar ta
kımdan oldufu anlaşılan bir t'ensı, 

emekdar &poreunun sözünü aizıodao 
kaparak daha genç olaJı arkadastlla 
ıarlfi şöyle tamamladı: 

- Yani senin anhyaeatuı futbol 
bir sanattır. Bu şan.atın icap eUirdl

il ş.ekilde pas venne.k, verebilmek 
teknik bir şeydir. Fene.ı: baheell Fık
ret1n takımında bazen sol açık, bazen 

1 o { tWl lıaI oynaması veya oyuatılması 

Tıık im stadıudakı turnuva maç - taktik.Ur. Değil mi lıooa.m? 
larının birincisini Fenerbahçe _ Be- Emeloi.dar .ilporeu, «bili)orsau dl\.h;1. 
yoğluspor takımları yapblar. Saat evvel neye söylemedin?> demek Jster 
12,30 da başlayan oyunda ilk: akını gibi .cillüınslycrek devam etti: 
Beyoğlusporlulaı· yaptılar. Fener haf - Evet .. topa nasıl vurmalı; vü ... 
lıattın<la cevrilen bı.ı hücuından sonra cu.t. ve ayak eaJımJan uasıl yapılma ... 
Fene.rlıahçelile.ı: l"avaş yavaş açılma- it; kafa. vuruşları nastl olmalı; top 
gt ,.e Reyoğlııspul' kııles!nJ zoırlama- nasıl sürülmeli; kısa veya uzUD pas 
ı::n ba~ladılar. Bu la'ZJ'ik UZW\ müddet na~ıl verilmeli; korner nasıl çek.U-
de\·am etU. nıeli; penaltı na.sıl aıd.aıalı ve saire 

FENERLN GOLU ı 
33 Uncü daki-kada Fikretin attıgı 

iJ.ir ~erbest vuru:;;u yakalıyan Mel.Uı 

loplı :S.-tsriye gecirdi. O da yerinde . 
bir mildııbale ile takımının yegô.ne- ıo
'ünü yapınağn. muvaffak oldu. 

Oyuna tekrar başlandığı zaman 
Beyolİl.u!!iporun mi.inlerit alcınlanna 

ınukabi.l oyun lıaıtimiyeti yine Fener
Jilerde idi ve devrenin mütebaki k.ıs
ınlnda iki taraf ta sayJ yapmağa ınu
v .... r .ı.a k ol~nadan biı·inci kısıın 1-0 Fe ... 
ul!rin lc;:ıine bitti. 

İKİNCİ D$VRE 
İku ci de,·re başladığı r:aınao Fener ... 

lilt-rin durgun oyununa mukabil Be
yoğluspr,rJular c8Jllı ve enerjik bir 
gayret gösteriyorlardı. Nitekim Fe
nerbahçe hat hattı ve müdafileri bir
biri ardu la devam eden Beyoğluspor 
hücwnlarındun bunalmış bir hale bi
le geldiler. Bu hal ilk on beş daldka
da sona erdl Fenerlilerde biraz can
lılık gözükmeğe baif.]adı. Fakat onla

ıın canlılıjıoı aoCJak: müdafaaya ya:r
dımdan ibaret kalıyordu. Beyoğlusııor
lular ise birinci devrenin aksine çok 
güzel bir oyun oynuyorlardı. Ve bi .. 
raz şansları yaı·dun edip kale dire
ginden uula çıkan topla son dakika
da saf içlerlnln Clbatla kBT§l karşıyı 

elde ettikleri eol fıu1dan kaı;rnasaydı 

ve saire futbolun tekuik kısımlan ol
dufu clbl bir kaleci, ıır müdafi, bir 
muavin, bir muhacim.in ne gibi va· 
~utları Jtaiz olması Ye 1'6ttce.kJerJ va
ı.lfelerde teknik bahislerdir. Buna. 

mukabil meseli VV ve l\IVV s!stem .. 
leı·l, zemin ve uma.na cöre kısa ve
ya ~un ı>ash oyun 'tatbiki, taknuın 
J'&.Daeajı mhhim bir maf lçln Ol"lll-

1aeaiı sabanın toprak veya çimen, bü· 

yük veya kii~ii.k oluşwıa ıô,.e haur
lınm:\sı, hasmın çlkaraeıığl takımı 
,.Ore takım .tutibl ve bul 0711.ncu
lara. ltarşwnda.kllere •öre hususi 9..., 
zlfeltt verilmesi... 

- llleseli Zeltl ctbl şut• kuv .. eııı 
Alialtin &'lbi çalımda maharetli. Mo
llh ılbl süralle listlinliifil olıı.niarın 

yanına sırf onlarla meşgul olacak ve 
hiıp blr hareketler-ini rözde.n kaçırm.ı
yacak birer p.ver terfik elroek •. 

- Evet.. Sonra &'ene meseli Yt]dt

naı taarruzu .. 

_ YıldınıP harbi m1'. 
_ Moda old.aiıma &"in, hlenenia 

öJle diyelim .. Yıldırım harbi, Majl
no ml!dalıı.ası.. Buııl&r da futbolun 
lal<llklerldlr. Taktii< kelimesi roeca:&i 

olarak .muvaffak olmak p.resi• ma
ııaıııııa dıı celdiil loln buı ldmseler 
m.,.... .ı.ı,-.. fekillerde ma...u.ıd-

yete ulaşmak usullerine de yanlış •· 

larak taktik adını verebıliyorlar .. 
- .Meseli mapt2 devamlı ve ku

d.i bir surette karşıBında.kinl tekme
llyerek, ku:dırarak çileden çıkarmak... 

- Evet_ Gene bu meMzi mana do
la7ısiyledlr ki muvaffaklyelslzllğe se
bep olan gayri meşru hareketlere tf! 
«.taktik noksanı• dJyorlar .• 
- Meseli galip mevkJde bulunan 
bJr takım OT1111cularıodan birinin ha· 
kemi döverek ta.klJDJJJ.a pllblyeU el
den kaÇU'tm.ı.sı •• 

Emckdar sporcu saatine bakarak: 
- i~te böyle .. dcdJ. Benim sinema 

vaküm l'eldl, bana m ilsaad~ ... 
Gençlerden bil'i atıldı: 

- Aman hocam, lkf dAldkacık ela.· 
ha.. Demin to&:bol takükıeri ara.smda 
yıldırım harblnd.!n ve MaJino :tnll
dafaasmdn bahsettlnh. Bu.nlar da ne
dir? 

- Bu, eskt bir hitıradır. Kısaca. 

anlatal'LD:l! Türb.."lYeye ilk defa ola· 
rak ec.ııebl blr ıınlrenör gellrlllmlş

ıı. Bu, iskoçyalı Hunler'dl. Türk mil
li takımını 1924. oılmpi. ... ad.tna hazır

hyan bu usta antrenör, sonra Gala.
tasaraya. antrenör oldu. O &~o Fe .. 

nerbahçe ta.ıı:nıu Gala.tasara.ya naza
ran fazla U-knik oynuyordu. Galata
saray takımını Jug bir zamandı ay
nı teknlie uJ:ııılınr"\k l.mlı:iıw•lıfıru 
gören BUDter, bu cllıete de ehemmJ .. 
yet vermekle bel'a.ber lşl daba fazla 
taktikle halletti. Bu &:aktife ben bu
gün, s-1.aiD de yardımınızla yıJdırım 

harbi ve Maf..no müdafaası adınıı ver
dim. İsterseniı. bmıu slze bütün taf
sUi.t!ylo, tayda. ve mah-mdarlyle ba.4-
kıı bir l"lin anlr.bnm. Şimdi sinemam 
k&9Mıak, allahalSlllarla:dlk. 

Spor yazıcılıi"ı hayalımda ftılboldıı 

tekn''t ve takt1k tat-irleri hakkında. 

bir çok lı::lmselerln so1"f11,lanna. maruı 
kald1tun lçln yukarıdalıl m•havertyl 
nakletmeyi faydalı g"Ördüm. Dem 
bundan bana. yf:ni menular da eıka
ea.k görünüy:..r. 

SADUN G. SAVCI 

·Kuleli birinci oldu 
Askeri lisele~: arasında müfetti::;: i.k 

kupası i~u tertip edilen .futbol ınü
sabaltaları, dün sabah Şeref stadında 
yapılan deniz - Maltepe. Kuleli - Bur 
sa maçlarile nilıayet bulmuştuı·. 
Ü~ ba!tadanbe.ri devam eden bu mu 

ısabakalarda rakiplerini büyük tark -
larla mağl{ıp eden Kuleli Lisesi voley~ 
bol ve atlelhnde olduğu gibi futbol 
da da hiç mağlüp olmadan askert mek 
tepler şarnpiyoau olmuştur. Deniz i
kinci, Maltepe ilçürıcü, Bursa dör
düncü oln1uşlsrdır. Kuleli sporcuları
.,,, kazandıkları üçüncü şampiyonluk
tan dolayı tebrik ederiz. Dil.n ilk ma
çı deniz le Maltepe liseleri yapınış -
lardır. 

Oyun mütevazin bh· şekilde başla .. 
mıs ise de dakikalar ilerledikçe Mal
tepe hakimjyeti almı.ştu·. Üstüste ya
pılan akmJara rağmen netice alına -
mamış ve birinci devre golsüz olarak 
berabere bitmiştir. İknci devrede her 
iki takını birİbirine zaman zaman ha.
kim olınuşluı-. 16 ıncı dakikada Mu
ammer. Kemalden aldığı al'a pas.ile 
.M'altepenio golün.ti yapmıştır. Ve mü
sabaka bütün çalışmalara ratmen 
bu netice del!iıımeden o-ı Ualtepenin 
galibiyeti ile nihayetlenmiştir. 

KULELİ - Bt;RSA 
1-o 

Günün ikinci ve mühinı maçı Ku .. 
leli ile Bursa arasında yapılm.ı.ştır. Şa
zi Tezcanın idare ettiği bu maça ta
kımlar eo kuvvetli ka.drolarile çık _ 
tılar. 

MOsabaksya büyük bir sür'atle baş.._ 
landı daha 111< dakikalarda Kulelinin 

-- .. - · ------- -
-~ ----- - ------

Sovyetlertn 
gayeleri 
(Baş tarafı ı mci sayfada) 

d11 daha büyl\k bir hareket 
serbestisine sahip olmıya 
matuf bulunduğunu kat'i
yetle ifade etmektedir. 

Finlandiyanın hüku
met merkezi değişti 

/ Ticaret işlerimiz
de yeni ruh 

( Bcıs1.o. ~-af ı ı · t • .ıytada) 

de. :ooo günlerde. gözümüzdan 
kaçımı.ş değildir .• diyor. Onuıı i
çindir ki halka tavsil·e .,.ttiii;i 
dikkat \'e uyanıklık taınaıniyle 
yerindedir, Gözümüzü dört aç
mak lazuıı gelen buhranlı \"e 
tehlikeli bir devirde .va.,•dıA.
ınnı unutmamalıyız. 

Observat-Ore Konıano, Sov
yetler Birlii!'inin Balltanlar
daki yeni siyasetine başla
ma!kta gecilmıiyeceği tah
minini yürütüyor. 
ROMANYADA ÖÇ RUS 

CASUSU YAKALANDI 
Cer.nauti, 3 ( A.A.) - Bo

•nanya milli müdafaıısmt a
lilkııııdar eden maliimatı hamil 
üç .kişi Cotin civannda Dni
esler nehrini geçerek Rus
yaya kaçmak üzere iken ya
kalanmıştır. Bunlardan biri 
mezıldlr malômatı Cernauti
deki bir avukattan aldığım 
söylemiştir. Bu avukat da 
tevkif edihnistir. 

Harp kızıştı 
(IS&~ lanf.l ı inçi ııaJ:fad .. ) 

sini görmüş ve istilkaın.et ae11ış
tırereK b.r ıngiliz lımanına uog
ru gi·tmesi emrıııi vermiş.ır. Al
man gemiciler ,gemiyi ıutuştur
,muşlar ve filıkaara binerel<. ge
mıaen ayrılıınış..a.rdır. Alevıer 
gemiyi tahrip etmektedir. A.J.
man tayfa, bilahare fılikalarda.n 
aLnmıştır. 

Paris, 3 (A.A.) - Transa.Wan
tik .kuımpanyasına ait Ftor.de 
vapııcu ıbir mayıı.ıı çarpmış ise 
de Fransız saın.ıınde karaya o
turmay a muvatta.k olmuştur. 1-
:ki ölü vardır. _ 

Oskı, 3 (A.A.) - Bergen li· 
maıuna ıneru;up, 1800 ton.lllk Ar
turm Norveç vapuru, cuma saba
hı, Isk.oçyamn şaııık sıib.Ll a'Çı
ğında maynlatıa ça.ııpmıştır. 17 
kişilik ımürettebattan sek.iz kişi 
kurtanlnıışt.r. Diğerlerinden ha
ber yoktur. 

FRANSIZ Tl!IBLİGİ 
Paris, 3 (A.A.) - 3 kanunuev

vel akşam tebliği: 
Gün sü.kı1ne"'e geçmiştir. CE!'p

henin ıbazı noktalarında ke..,if 
kolları faaliyeti olmuştur. 

ALıVLAl'< TEBLlGİ 
Berlin, 3 (A.A.) - 3 kanunu

evv<>. teJi::ıliği: 

Garp,e, hafif keşif .kollan fa
aliy~ti ve mahdut topçu ateşi ol
muştur. 

Moselle ile Rhin s-rasıııdaJti 
cephede ve Carlsruhe ve Frıho
uııg rn;ntakalarında Al,rr.an ve 
düşman avcı tayyarelerinin ılıa
fif faa.iyeti kaydedilmiştir. 

Paris, 3 (A.A.) - Bu sabah sa
a• 10 da Fransarun şbnalinde t~
like işareti veri,!.ıııiş ve 10.25 e 
ka<lar devaım etmiştir. Hiç bir 
hadise olmamıştır-. 

.Ber lin, 3 ( A.A.) - Askeri va
ziyet: 

Bdı.in ile Mose'.le aras:nda düş
man artan bir .Maliyetle tahki
matta bulıınmaktadır. Düşman 
1ou işleri yaparken em niyet ter
t!ıa'ını ihmal e1mektedir. Man
dern'in cenuıbunda Alınan top
çusu ve mitrah·özleri bunları iş
lerinde iz'aç eylem~ir. 

Diiciman t<ıpçusu da Haınmel
sberg, Derperl ve Mainsbeı-g ü
zerine at::;; açmıştır. 

Moset'e ile Bü.ch<lorf arasın
da ·küçük ve orta çe nta dü'1Jnan 
topçusu bütün '.ııün ileri mevz:ıe
rimizi dövmüştür. 

tBa~ tarafı ı i.ncı sayfada) 
lere çektlmeğe da vel etmitlerdlr. 

BİR SOVYET HAVA FİWSV 
İMHA EDİLDİ 

Mııbasomalın baııınılıuıberl ıs Sov· 
yet tayyaresi dü.şürü.lmüştür. 

Miıııalra clvannda bütün bir Sov· 
yet hava filosu imha olunmuştur. Rus
ların tank hücumları da Karell'de 
püslriirliilmlişiür. FlnlandiıraWann mil 
kem.mel &ank dafl t.oplan vardU". 

Bm denbı üzerl.adeki Potsame Ji
manuıııı Ftnla.nd.i1alılar ı.arafmdaD 

Ruslardan reri ılmclılı teeyyüt et -
mişllr. Ruslardan ayni umanda 800 
esir de alll\Dllftır. 
BİR TANK ALAYL TAHRİP EDILDİ 

CareUe berzahında, muharebe bti -
ırük bir 'lddelle devam elmekled.lr. 
Fmlandi7alıların .ll:UJ"dukları tank ka.· 

panlaruım ber blrlsl müstevliyi bir 
~k zararlara utratm1.ktadır. Tüıri .. 
beclilen Sov7et tankla.rının mlk:t&n 

maJiım olmamakJa beraber dünkü 36 
rakamını fazlasile aştıfı muhakkak 
lelik.ki eddmekledlr. Henii% leyi! edil
mi1en bir habere «öre, bütün bir Sov
:yet ıank. alayı tamamen. mahvedllm.lf 
ıır. 

FİN TEBLİGİ 
l'lnla11di1a ordusu başkumanclan

bimm bu'°üu neşredilen bir teblıii.ne 
l'Öre, cumartesi rünli bir han muha .. 
rebesl neUceslnde iki Sovyet t&yya .. 
resi Valkjaervl civannda ,.-ere bı.me
fe mecbur olmuştur. Mald.nalar ba .. 
aara utramamı.ş ve Flnlandi7abların 
eline ge9mlşllr. Diier bir lanare de 
Kareli bava meyd:uılarwdao birine 
inmeğe mecbur olmuştur. 
SOVYETLER İLE.iU.İYEMİYORLAR 

Ladota. g-ölünün fimal klSlllUUl& 

Suo;Jaervl yakinind.a. tiddeUl muba ... 
rebeler cereyan etmiştir. Finla;nd.ya 
kıt.aları, Rus hücumunun şiddetli ol~ 
masına rafmen, mevzilerini moha -
faza etmişler ve mukabil taarruzlara 
reen:ıılşlerdir. 

Diğer taraftan, Momanslar .mıntı
kasındaki muharebeler de deYam et
mektedir. Ruslar bu mınt.akada bir
çok. tank kaybclmhjlerdlr. 

HELSİNKİDE SÜKÜNET 
lfelsiflkide buxün silk.Unetle g"eç 

mlş:tlr. Bavanm acık olmasuıa r&l· 
men SovYet t&13<arelerı hiçbir ta.ar· 
ruzda oulunmamlljtır. 
NİKEL J.lı1ADENLERi 

EDİLDİ 
TAHRİP 

Koyi.er AJ:ınsı, Finl:uıdJyalılan.11 Sal 
nıJervi nikel madenh~rJnt tahrip ır-IUk
lerini blld.rmektrdir. 
HELSİNKi TAHLİYE EDİLİYOR 

Belsinki şc :.rinln tabliyrst sük:İlnet 
ve itidal u;inde drvam etmektedir. 

Ecnebi elçilikler keodi tebaalarının 
labliyesile meş1rul olmaktadır. 

Ruslann Flnla-ndi.valılar tarafından 
gösLer.Jen şiddetlı mukavemet karşı
sında J>a~retıe l<aldıl<ları ~or. 

Finlaadıya ordu:u müke:mmel teçhi
zata maliktir. Bilhassa. her 11 tüfek
te bir mi.ralyözil vardır. 

FİN HÜKÜMET MERKEZİ 
DEGİŞTİRİLDİ 

Berlhı, 3 (A.A.) - Za.n.nolun.da.iu
na ,-öre bükü.met merkn4 Va.sa'ya. 

nakleddmlşllr. 

İMZALA.NAN MUAHZDE 
lltoskova, 3 (A.A.) - Hole ov ile 

Kussinen, SovyeUer Blrlifi ile Finlao
d:Şa demokı·a .Jt ha~k cümburiyeti bü
kULıeh arasuıda bir dostı_uk ve kar
şıhklı yardım muahedesi Jmu.lıımı.,- J 
tardır. 

Bu muahede ile Sov:ret.lu BirUil, 
Pinlantilyaya., ahalisini.il. ekseı·..ıet.i ha
relyalı ola.n 7D bin kilometre murab~ 
baı ı;eniıjllğlnde Sovyel Karciya'sın• 
ierke\.mLktcdir. F~nıandıya ise. Le .. 
nlngrad'ın şlnı:Ulııde Carelle bena-
bmda 39~0 kilometre mura.bba.lık bir 

1940 o'impiya ::h ara•iyl Sovyeller Birliğıne bırak.mak
tadır. SovyeUC'r Blrliji, buna muka-

ya pılmıyacak bil FiDlanıLyaya lZO milyon Finlaııdl-
Brök5"l, s (A.A.) _ OUmpiyaı 0_ 1 ya marklık bir taunlnal tla ede<ek -

&:iT. Finland11a dcmokraiik halk hü-
yanlan beynelmilel komitesi reisi 
U::onı d.e Ba.flle-ıa.taın, 19(0 olimpiyat 

o,.-uıılarınw yapılmı1acafını ilin et

mekledir. 

rakibine tefevvük ettiği beHı oıuyor

du. Bilhassa uzun paslarla yapbkları 

akınlar Bursa kalesi için tehlike olu

yordu. N"ıhayet 18 inci dakikada Şe
fiğin ortasını kale önil.nde yakulıyan 

Buı·han sıkı bir şütle gole tahvil ettL 

Ve birinci devre 0-1 Kuleli lehine ni

hayetlendi. 
İkinci devreye Bursalılar büyük 

bir enerji ile başladılar ve 7.aman ?.a .. 

man Kuleli kalesin1 tehdit ettilerse de 

neticeyi değiştiremediler ve müsaba

ka Kulelinin 1-0 galebe.ile nihayet

lendi. 

Bölge kupası maçları 
TeşkiJBt haricinde kalan klüpler a

ı"Bsında tertip edil~ bölge kupası maç 

larına dün Bakırköy sahasında baş

lanmış ve Akınspor, Arnavutköye 5 .. 3
1 

Rwnelihisar Halıcıoğlwuı 3-2 galip 
gelmijlerdir. 

Stad ÇıktJ 
Memieke&inıizin en iyi apor meo

muıısıı olan «ST AD• ın 4- tincu sa,.w 

zeQC'bı m11ndericaUa ~tu. 

kiimcti, H&ngö yarım ada.site bu ya. 
rım adanın ceuuba dofru beş mu. 
ıtmale dotru il-ç rr.ll. şarka doiru beş 
mil ,.e (arba doiru iiç mU renlşlikte 
karasularuu ve Hangöniinı cenubu g-ar
blsindekl bazı adaları 30 sene .tein 
SovzeUer Birliğine kiraya vermekte
dir. 

Sov;retıer Birliil, a1oi um.anda 
Hoclaıı.d ve Bue&ku adaları da dabll 
olduğu halde Fin1andiya körfczindf'· 
ld bir ~ok adaları ve SrednJ ve Ra
baca yarınıadalarmdalıl Flnl&ndiJ'a a
nubinl de Almakladır, 

SoV)"eUer Blrlltt~ kendisi.ne yerllen 
ba arazi'ye mukabil 300 m1J7o:n Ftn
landi.J'a markı tediye t:d.ece.kUr. 
FİNLER MİLLETLER CEMİYETiNE 

MÜRACAAT E'ITİLER 
Helsinkl, 3 (A.A.) - FlnlandiJ'a lıü

ki.metl, Finlandiya Ue SovyeUer Bir
ili! a.rasındald lbWifı, Mllleller Ce
mlyeline blldlrmeıe ve pakim ll in
ci ve 1.5 inci nwldelerlnln lathlklııi ıs
temeie, Cene vredekl mümessllinl me
mur elınişllr. 

ERK.KO SEFİR OLDU 
FlnlandlJ'anm eski HarloiJ'e N .. ın 

Erkko, Slokholm el<Ul~lne tr.1ln •· 
dDmlştır. 

FİN S. DEMOKRAT VE İŞÇİ 
SENDİKASININ BEYANl'IA~ll:Sİ 
FtnlandfTa Sosyal Demokrat veı ft

çi Sendikası merk ~i bugün a.ı;afıdakl 
beyannameyi neşt~tmlşUr: 

FIBlaDdlra ..ııı- eella lılr im· 

Uhan &eçirdiii bu saaUerde amele si· 1 

uıf. HUD mümessilleri olan bizler mll· ı 
lri.iu hıtibabı ile l'elen parliunenk.o.'1.D 
mLi:J:aheret etttil ş:lmd1kl hiikWo ... t Fin- ' 
Jaodiyayı lemı;ıile YetrY.ne sall.hiıettar 
makam olduğu tmanmı bildirmek ls· 
ter. 

Finlandlra iş9i sınlftan timdJye k&· 
dar ruvaJarında rahatça çalışıy~rtar ... 
dı. B1Jl"Üll ise Fınlaııdiı'a bir lıalaıozlı
p utrallllflır. Finlr.ndlu itOi sııuııa
rınm vazifesi bu cibi taarru:ı1ara. kar
,. mücadele etmektir. 

Bu &abü müdafaa ı.arUl'e&i, Finla.n~ 
dlya ne SovyetJer Birlli"i araınıda. her 
iki meml~kctin menfaatlerine u1ıun 
bir tarzda muslihane uıiina.sebeUer 

leslsl tçw ırayreller sarfe411meoi ar• 
su.sunu. azaltamaz.. 

Milleün ve işçi amıflarının •ulhİI 

7e.nlden te.is etmek hususundaki de~ 
rin anu.larını bir kere da.ha. l.ıla.ar e
derek, demokratık ve sulhçu ••1reı.. 
!erle esaslı mıişkiilil tule olwıdllk -
ı.n sonra genls halk k.üUelerlulu re .. 
labını ekonomik ıcrakkllerle temi.ıı 

etmenin mümkün olauiını beyan cy
Jerls. 

Maamafih müıet-.avb:ler işçi suufla .. 
rının bu .sulh arı:uswıu anlamaktan 
Jmtina ederlerse Fiul&ndiya işçi suuf
ları Jçirı kuvvete ka.rvı elde silabla mü
cadele etmekten baska yapacak bir 
ıey yoklur. 
FİNLANDIY ANIN ZENGİNLİKLERİ 

Moskova, 3 (A.A.) - Diplomasi 
mahafili. Finlandiya bile hökılme&:i· 
oJ vtioude &'etirmekten lbaret olan 
Sovyet Rusyanın Uk bareketuıln Fhı-
1.a.ndiya m ... ıesıne halledJlm1' na.u.
rlle balulmal<lr. oldu,tunıuı bir delili 

oJdufu mutaleasını serdetmek&e "ve 
Finland07anın mııl<adderaluwt lar.J'-

1'ün etn:W,ı bul1111dutunu beyan e7le ... 
mekıedil'. 

Komü.n.lsUıer. h&Hhaaırda 1918 de 
Finlandiya'da uğramı~ oldukları he~l
metin tnHkam.nı almak&.adırlar. 

İkhsadi nokta.I naıardan Finla.ndJ
yayı kontrol altında bulwıdurmak 

Rus>~a için cok mühlmdJr. na Fiıılan

diyanın miihi:.n baku· Jnad~nleri var~ 
dır. Bu madenlerin senelik istihsali· 
h, 12,000 tondur. Kükürt. güınÜ."i ve 

altın gibi tali Jstih3.lli.tı bu raham ha
ricindedir. 

Bakır ihtiyat stokları. 20 milyon ton 
dur. Bir İngiliz • Kanada kumpanya. 
ıma alt olan Petsa.mo'nwı ntkır1 mıı
de.nlerindc 5 milyon nikel ve !>alan 
ihLiva edr-.n depula.J' vardır. SaYJ'e& 
Rusya, bu madenler i9ln barice mQ.b

taçtır. Ve bu.nlua biuat kendisinin 
lb.tiyarı vardır. İyi maliuxıat almak.ta 
olan ma.hafil, bunlardan Alnıanya'r• 
faıla mıklarda vrrllmeslnln ,üpheli 
oJdufunu bc7an et.mrkk-dirJer. 

Laponyadaki miknahsh demir mev
cudu 100 milyon ton tahmin edil • 
mekte olup benüz ıamaınlle lşlenll • 
miş dctıldir. Mütehassıslar, Ftnıan -
dlyaya hfı.JdmlyeıHn Sovyıet eu.syayı 

biDJerce t.on bac.m.lndıe tlcarei seml
Jerlne sahip lu!acajmı ve mükemmel 
yet rnlş dcnl:ııcllcrc malik olmasına 

medar oJaeağını beyan ctmektedlr -

ler. 

Flııılandb'anm 1931 senesindeki ke
r .. ıe ibra.alı 160 milyon dolar lah
mlo edilmektedir. Flnla.udlya banka.

sınm aUut ihtiyatı. 6-02 milyon Fln -
landiya martıdır. 

FİNLANDİYANIN MI.LLEI'LER 
CEMİYE:İNE VERDİGİ NOTA 

CenE!'vre. 3 (A.A.) - Fintandi
yar.ın Mi.letler ce.ıııye\i nez,~t:
deki müme&Sili kiı.tilbi tıınwnilığe 
bctl(Ün ıışağıdak.i notayı U:vdi 
eyloıniş'ir: 

, Fmlrndiyanin 1920 TarJru sulh 
ınua.lıedesindenberi iyi k<>mşu
lu.k mü.rıoasebelleri idam~ t•ttiği 
ve 1945 de nihayet ıbu.acak <>lan 
bir aiemi tecavüz paktı .:la im
z-aladıgı Sovyetler Birliği ansı
zın geçen 30 teşrinisani sabahı 
yaln.z Finla.ndiyamıı. hutlut mev
zilerine değil aynı zamanda açık 
Finlandiya şehirlerine de taar
ruz ederek .bilıhassa hava hücum
lariyle şehirler halkı arasında ö
lüm ve ı;efalet saçmışlardır. 

Finlandiya kuvvetli komşusu 
alev hinde hiç bir vakit hiç bir 
harekette bulunınaınıştır. O
nunla sulh için4e yasamak için 

en büyük gayretleri sa.detmek
ten geri kahnamıştır. 

Bununla beraber Sovf.etler 
Birliği, uydurma hudut hadise
lerini baha.ne ederek ve Finlan
diyaııın Leningrat emniyetini 
takviyeden imtina eylediğini i.-
1eri sürerek evve:a mezkür ade
mi tecavüz paktını feshetmiş ve 
sonra da Finlandiyanın bir bita
raf hakeıme müracaat teklifini 
redd.eylenlli;tir 

Binaenaleyıh. ılıı.ikilınetimin 
emriyle, yukanki lhil.disatı ıttıla
ınıza arzeder ve paktın 11 inci 
ve 15 inci maddesi mucibince 
derhal kon.seyin ve asamblenin 
içti:maa davetini ve tecavüzü 
durdurmak için ica,p eden !bütün 
tedbirlerin alınmasını konsey
den istememizi rica eylerim. 
Azasından ikisi arasında çı

kan ihtilafa Millerle! cemiyeti-

1 nin müdahalesini istemiye 'hük(i
metiıni ..evkeden sebeplerin ve 

ABİDİN D.\ VER 
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Alman yadaki 
ihtilaflar 

(BIMJ !aralı J. inci .. :rfr.da) 

ımtiı:ıa etmiştir. Bu v.aziyet, Ber
lin hükilme' i için yeni bir hayal 
inkisarı olmuştur. Hitlerin me
sai arkadaşrarı arasında şiddetli 
kavgalar cereyan etmiştir. Uy
sal bir 2dam sayılan Genera-1 
Von Brauohi~h bile, bu defa., 
fon Ribbentropun siyasetini, 
Hitlerin huzurunda tenkit etmiş
tir. Fakat, askeri mahafilde. ,:;o,,._ 
yetlerin garbe doğru inmelerin
den daha fcnasına in'izar edil
mektedir. Buna, Almanı!ann Fin
landiyalılara Rus boyunduru· 
P;undan ıkurtulmaları için yar
dim elt>kıleri günlerin hatırası 
da inzimam eylemekıedir. 
Alınan bahriy<5inde endışe 

daılıa fazladır. Amiral Reader 
donaıunas.nııı elinden giden şi
mal denizinden sonra, Ba..tık de
nizinin de bolşevikleşerek Al
man donanmasına kapanmasın· 
dan .korkma.ktıadır. Alman hü
kümeti, ordu, oonaıı.ma ve hal
kın, bu Fin.a.ıı.diya eşinde ken
disine muhalif olduğunu hisset
mekte ve bu kanaat onu çcı>k dü
şündürmektedir. 

Kopenha.g, 3 (A.A.) - Danı
marka milleti, Finlllılld.iya - Rus
ya iıh!ilil.fını ıbüyük bir endişe i
~inde ve aynı zamanda Finlandi
yalıların müs'E!'Vlilere karşı gös
termekle o:.dukları mukavemeti 
hayranlıtkla takııp etmektedir. 

Stokholın. 3 (A.A.) - İsve~ 
hükfuneıı, bir kaç ıhtiyat sımfı
nı silah alt.na almıştır. 

Roma 3 (A.A.) - GazeL~ter 

Finlandiya ihtilil.fwıa büyük bir 
mevki ta!lısis e'mekıe berdevam
dırlar. Gazeteler, bilhassa Fin
landiyalıların Mannemeim hat
tı boyunca göstermiş oldukları 
luıhramanaııe rnukave[lleti ve 
:Moskova'nın yeni Finlandiya 
hük.Uınetiyle münasebata girişe-· 
rek Terejcıki'nin bolşevikliğe 
mütemayil hükUme~:ni tanımış 
olmasmı ehemmiyetle kaydcl
mııkledirler. 

Vaşington, 3 (A.A.) - Öteden 
beri Sovyetlerin tanwmıu;ına 

muuız o'.an. muhalefetçi cumhu
riyet partisi, gazetelerde gi!gi
de büyüyen !bir şekilde teı:at. üı 
eden efkiı.n umwn.iye ve gaze
tecilere 'beyanatta bulunan bazı 
Amerikalı şaıhsiyetler, dip'.oma
tik münasebe' !erin iıı.kıtaını is
temektedirler. Ruzv<!lt'in. ha\•a 
bcnnbardımanlanna dall" o'an 
mesajına, Helsinki hükumeti ta
raiından tahriri bir cevap veril
dikten ..onra Harieiye nezareti
nın bir karar ittihaz etmesi muh
temeldir. 
Budapeşte, 3 (A.A.J - Muh

telif temayüllen:leki bü' ün Ma
car gazeteleri, Finlaıı.diya'ya 
yat"lTlış olduğu taarruzdru-ı dola
yı Rusyaya ka~ı açıkça hasma-
ne uisan ıkullaıını<ı.Jda.chrlar. 

şartların tamam bir izahını tev
di eylemekte ıkusur Pl"Tl i vece
ğiın. 

FİNLANDİYA MüZAKERE 
t3TİYOR 

HelsiıJ1ki, 3 (A.A.) - Finıandi
ya bükümeti, Moskıovaya yeni 
teklifler yaparak Rus - Finlan
d.i;ya ihtilafını ıınusl ih ııne bir 
t.;;vive tarzı ara.ııııya de\"a.ını ka
rarı..Ştırnııştır. 

Fi:ıtlaııdiya maı;laha' güzarl•ğı
nı yapmak.t olan İsveçin Mosko
va elçisine Rus hü.1.t\ı:metinin mü
za.kerelere telorar 'haslamak iste
yip istemediğini istimzaç eylemek 
üzere Kremlin ne:ırlinde teşeb
büste !bulunmasını Finhındiya 
hükılm<>ti rica eyleıtliştir. 

---------. . ' .. •'-
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Müessif bir ölüm 
Bir müdıdettenıberi Haydarpa

~a lrastahaııesi.ıııde tedavi edil
mekte olan Linotip operatörü 
Necdet ımüptela olduğu hastalık
taıı kurtularnıyarnk dün haya' a 
gözlerini yuanmuştur. Cenaz'!ıli 
bugün öğleden evvel Haydat'pa
şa hastahanesinden ka!dıxııa
caktu. Genç ya· nda hayata ve
da eıden bu kıvmetli gencin aile
sine teessürlerimizi bildirir ve 
Cenalbıhaktan rahmet dileriz. 

~ ; . ...._. . . 
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Cafer, Gençler arasında o devrin 

zarafet kra lı olmuştu 
Nitekim bu kadına bir müd

det dıtha idareyi bırak.mak sure
ilyle ooun kaprislerine yol ve 
geniı meydan bıraktılar Vakti 
ki Haylzran öldü. artık idare ta
mamen Be-rmekilerin e!Jne geçti. 

BennekUerin Harunurreşidi 
Cafere tercih etmelerinin sebebi 
~u idi: Evvela Harun Yahyaya 
eok hünnet ııösterir, ona •pe
derim• diye hitap ederdi. Sanı
:Yen Hayizran da Harunu çok 
•everdi. 

İşte bu, bir tara!taııı hürmet. 
diğer taraftan miitıabbet it.isleri 
Bffınelıilere saltana~ta yükaeJ.. 
nıeJı: için emin bir merdiven va
zifesi ıı-ördü. 

Hele Harunuıı gençliği, eğlen
ceye, '1Ay.1Je pek çaıbuk kapıla
bilecek istidadı -bu işi daha zlya
cle lııoilayla.ıırdı. 

Yahya Bennekiniıı oı{uiları a
rasında bilhassa Cafer Ha
runUl'l"~idin kalbini teshir et
mifli. Harun Caferde kendine 
<delik tam bir sefaolıtl't arkadası 
tıulmuetu. 

O, göziinürı belıegi, bah<,-etıinin 
gülil, ka!esinin büiıülü idi. Ca
fer yalnız sarayda değil, bütün 
BaAdat içinde de şötım kazan
ftl!ftL Bütün Arap gençleri, ye
ni başlayan moda cereyanlarının 

1)9!1mda ~r.i göri>yorlııırclı. Ca
ter. o dl!'vriıı zanfet kıTalı ol
ilsuftu. Gençler, elbi8elıerinin ya
'-laruıı Cafer pi takıyorlar, kü
Jlalıiar111m uçlarını Cafer gibi kı
vınp ÜZl!'ftlle gene Cafer ııibi sa
rık sarıyorlardı. Hele kemerueri 
ve kemer bağlama tarıılım büıtün 
Baltlat içinde dillere destan ol
muştu. 

Ciıfer, kendi•inin güzel ve ya
kııııklı olduğunu, !bütün Ara-p 
kalblerinde fırtınalar tutuştur -
duğunu biliyordu. Saçlannı bu 
makaatla kaşları üzerine dökü
.JOr, sonra kulakları arkası.ndan 
çeVittrek yanak altlarına akroş
kör aeklinde salıveriyordu. Bu 
tekil saç yapmaık Bağdat ge.nc;le
fi, billhasaa ııenç kızlar arasında 
revaç buldu. 

Cafer lıir kere Şama vali ola
rak gönderilmişti. Bu aynlık her 
ikisinin de kalbine ağır geldi. 
Aşık ile maıuka kalbleri on

lıınn hasret i~inde yanan kalb
leri kadar çarıımazdı belki. .. Ni
hayet Harun dayanamadı, Cafe
ri çağırdı. Clıfer de koşa koşa 

Harunun yanma, saraydeki e6ki 
vazifesinin ibqına geldi. Çünkü .. 
Halifenin kalbini idare koca Şam 
vilayetini idareden daha kıy
metli ve daha ehemmiyetli idi. 

Sofrada yemek yerken Haru
nürreşlt en iyi parçaları bizzat 
ayırır ve mııtılıubuna verirdi. 
Cifer ne iaterdi de yapılmazdı. , 
Onun ismi devlet paralarının ü
zerine bile hakkedilldi. 
HarunUITeŞit o sırada bir kar 

dına gönül vermişti: 
Halife. acaba şarayını doldu -

ran bWıJerce cariye içinde biri.ne 
mi tutuldu, diyeceksiniz! Hayır_ 
Bu kadın, Caterle beraber Ha
rwıürreşidin kalbini paylaşan 
hatun bizzat Halifenin k12 karde
şi ·Abbase• idi. 

Ahbase, c;ok güzel, çok zeki ve 
yine tıpkı Cifer gibi sesi güzel, 
çalgı çalmasını, şarkı söylemeı;i
ni ve .şiir düzmesini lbilir, mecli
si ara hoşsohbet bir kadındı. 

Halile. sağında kız kardeşi ve 
solunda Cafer olarak tatlı musi
ki ahen-ı(i. güzel &arkı sesleri ve 
şiırler arasında geçen zaman!a
nn zevkini diğer hiçbir yerde 
bulaıpıyordu. 

ikisinden biri bulunmadığı za
man zevki tamam olmuyordu. 
Ancak Harunun ıbu tam zevkini 
daima ihlal eden bir bulut var
dı. 
İslôm dininin mühim eeulann

dan biri olan •mahremiyet. \'e 
•tesettür• yabancı olan Ciiferi 
sık sık ve senbest olarak birleş
tirmeye mani idi. Beraber °'duk
lan zaman ise Abbasenin yüzü 
kalın bir peçe i:t~ kapanıyordu. 
İşte bu biçimsiz vaziyet ve mec
buriyet Harun ürreşidi ·ba,,ka bir 
karara ~evketti. Kız Kardeşini 
Cfıfere verecek böylece İsliım 
kanununun mahremiyet perde -
sıni a\·acak, ortadan kaldıracak
tı. 

* Evet, Harunürreşit, kız karde-
şi Abbaseyi Cıifere vermeyi ka
rarla:ıtırrnıştı. 

Ancak ortada mühım •bır mani 
vardı. 

ürlü din kayıt-

ı 
1 

Halbukı Cafer bir İranlı köle
zade ... 

O vakıa Berrneki ailesinin en 
~ık, en kibar bir unsuru idL Fa
kat esasında da bu aile İslam di
nine köle olarak girmiş ve son
radan azat edilmL' 'bir aile de
ğil miydi? 

Böyle bir ailenin çocuğuna 
k(' di kız karde>;ini vermek, hi
lafet sülilesi kanına yabancı bir 
kan karıştırmak demekti. Haru
nürreşit buna hiçbir suretle ra
zı olamazdı. 
OlanıHdı amma.. Yine Abba

ı;eyi kendi keyfi için Cafere ver
mek karwnndan vuf(eçemedi. İşe 
kurnazlık soktu. 

Abbase resmen Caferin zevce
sı olacak fakat Ciferin koynuna 
girrniyece-kti. Karı koca asla yal
nız kalmıyacaklardı. Bu izdivaç 
bir şekil izdivacı idi. Ve Harun 
böylece hem sülalesine Berrnek.i 
kanı kanşmasına mani olmuş 
oluyor hem de meclisinde ve ni
kah perdesi altında ctesettür ü 
ka'1-dırıyordu. 

Ciifer ile Abbasenin düğünleri 
dediğimiz şartlar dahilinde ya
pıldı. Damat da gelin de. Halife
nin huzurunda yemin ettiler. 

- Biribirimizi ancak senın ya
nında ~ Ancak senin bu
hınduğun yerde biribirimize mah
rem değiliz. Yalnızken buluşmı
yacağız. Elimız elimiz" değmiye
cek. 

Her ıkisı de genç, güzel ve a
teşli olan bu sözde karı koca a
caba Harunürreşide yemin ile 
verdikleri bu sözde duracaklar 
mıydı? 

Bunu bize istikbal gösterecek. 
Şımdi. ismini bir asra mal eden 
Harunürre~idin devrlnın resmi 
ve hususi hayat safhalarını hüla
saten ,. azıyoruz. 

Harunürreşidin \'e devrinin ha- 1 
yatı -birc;ok cephelerden tetkik e
dilebildıği gibi yine birçok kı
sımlara ayrılır. 

Evvela ... .3aray hayatı: 
Bu hayat kadınlarla ayrı, mah 

buplırrla ayrı, şairler ve musikı
şinaslarla ayn cünhüş, eg!ence 
ve münazıra meclisleri suretin
de olurdu. 

Syay dışındaki hayat: 
Bu da tebdili kıyafet ederek 

sokak sokak şehri dolaşmak, ava 
gitmek, o devride bizzat Harun 
tarafından icat edilmiş spor ve 
oyun eğlencE'leri ile vakit geçir
mek ... 
Şimdi Halifenin bu iki hayat 

tarzını, saray içindeki ve saray 
haricindeki yaşama şekillerini ay
n ayrı aruatalım. 

Harunürr~it, alimler ve şair
lerle konuşmasını çok severdi. 

Kendi de şiir yazdığı için mem
leketin ne tarafında şair varsa 
hepsini Bağdada çağırır ve onla
n ı-.ızuru.nda biribirlerile ımti -
han ettirirdi. Hiçb:r devirde Bağ
dat Harunürreşit devrinde cıldu
ğu kadar şair bollu~u görmemiş
tir. 

(Bu devrin edebivat ve ilim 
cereyanları hakkında biraz ile
ride izahat verecejtiz.) 
Musiklşisaslara gelince, bunlar 

da şairlerin meclislerinden ay -
nlmazlardı. Vazıfeleri Harunür
reşidin hoşuna giden şıir;eri der
hal bestelemek ve bunları güzel 
se3Ji mugannı ve muıganniyelerle 
beraber çalarak Em!rülnıüminin 
Hazret!erini eğlendirmektı. 
Harunürrcşit her şiiri, her mıs

raa veya ııüzel bestelenmiş bir 
~arkının notasına binlerce dir
hem atiyeler verirdi. 

Bu sonsuz \•e dizgin•iz cömert
liğin neticesi olarak hakiki şair
lerden ziyade para kıoprrnak için 
türedi 11airb zuhur etti. Bazan 
şiir denemiyecek saçma!ara bile 
Harunürreşidin avuç dolusu pa
ra saçma•ı dalkavukların dedini 
sayısız derecede artırdı. 

Şeh i r 
Tiyatrosu 

TEPEBAŞI DRAM 
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SOLDA.'\ SAGA: 

1 - Du&wıJerdt 1.uur. 

ı - 8l1ah - Edat. 
3 - SGs. 

t - Yemek - Vüs'at. 

5 - Beyaz - Yol. 

6 - P&r&Sı obaıya.n - ffl"<'f'. 

7 - AaaleUi. 
1 - Mornlaltat - inee. 

9-0u--Nam ... 
H - Elelılrllı 

._. 
ttreyaalanam ka-

Yl'KAlllDAN AŞAGI : 

ı - Parlayan. 
Z - llö:rtik - Soya 11Jopu belli. 

3 - B ir l"Pml tabiri - ~u,·afakat. 

4 - Killhan~yl • Colı iyi. 
5 - Mall.add~ sopa - Notadııı Sf'.S. 

6 - Sen tıarf yok esllJ. 

'1 - ll&rdt"Ş kanları - San 'at 

8 - Edat - Ölc:ü - Sıjmat>ak yf'r 

9 - Beyaz, 

10 - Ramaunda yl"mPsl ho~ olur. 

H LK SÜTUNU 
• 

Ekmek fiatı 
Şlşllde o&aan Halıkı Saim ad

h biJ' oka:racamm diyor ki: 
İstaabalan bir ook semtlerine 

ekmek tablallirlan selmemıH.
te:dir. Blr('ok semUer e:kmekleri
nl balılıallardan tedarik elmelı 
mttburlyettnde kalmall&adır

lar. Bakkallar ise dokaa baçulı 
ku~ elan e llmetl on k~ 
vert1or lar . Elnnek on pan. pa

baJhla,ıp doku& otuz. para ol
d uktan sonra bakkaJlar da o• 
lr.arwp. 1lrml para daha za.ın 1a

Jl•P ekaejl on bu .. k lı~ 
•lmlY• bqladllar. Belediye
nin ba tte el llo-,maaıaı cUlerls. 

Üç aylıklar 
Beyoilunda oturan Halim 

Pellar adlı okuyutumu:tdan al
dıimns mektup&& deniliyor ki: 

t}(' ayhlı: maqlann daiıhldı

İ'l &"linltor, ıerek giffltrln, ıerelr. 
kapıların önu hıntahın(' dolu

yor. Bu maaşı alanların <'Oio da 
ihtiyarlar, malflllf'r, ~aklan 

iJf" *''imiş kadınl.ı.rdır. 

C~· a~lıll maa..o;ların daiıtma 

usohine bir dliz.cn verilmtslnl 
ve kalabahkta ezilme &.thllke
(;;inln Ontinr ceçllmeıdnl rica e
dlyoruı. 

Ali Çetinkayadan 
bir rica 

Devlet Demir yollan...,......,.. 
lan namın.a Nuif Akın tm:a&u 

ilP aldıiımn bir IDf'ktupta de
nUlyor lıl: 

Devlet demir yollarına men
sup (301) klŞJI möleeavlz me
mur, ltçi ve amele t'ıdlüdar mu
hlıinde oturmaktayız. Bu sebep
le her cün bu kadar kl•i i:skü
dardan Ha;ydarpa.,aya tramva:y- • 

la s-klip l'elmek mttburlyetln
deylz. tlalıödardan Haydarpa
f&J• ctdlp seım,.k ( ı) acı mf'vkl 
ki (ZO) kuruş. (l) inci m•vkl 
(17) kurlll}lar. Bls)er ~in bu 
para pek çok celmekledlr. Her 
lhfüacımm bir baba rlbl dal
ma söz önünde bulunduran sa
ym Velılllmb Bay Ali Cellnka
yanm ba okrdlmlse de bir çare 
lnalınuını mensubini namma 

yapmak için &'tldJn diye sormadJ. O mufassal olarak rene 0 m···- tema' 
mış ve buyötmütlerdl. rında kat'idir. ı·aını7 sür'aUr- kArar ...... 

da bir şey söylemedi. Yalnıs: Pdfot•etlz. 
Bt'lki&, Nesrinden üç ya-. kadar bti-

yiiktıi. İki kard~,.. MDf'leree blrlblr-
lerlnden u:aak yqadıJar. Fa.kat, he-

tnf'n he-r sene mektep taınıerinde ya 
Bellı::l~ İ:tmire l'ider. yahut Nesrin i,-
tanb•la. .-elir. a11arca berabt:r kahr

lardJ. 
Nihaıet. Belkifdn bir kısmpli çılı:-

b . Oldukça dolsun rnaaglı blr m~mur 
ld.1 ve amcasının da dosUarındandı. 
Otuz beş ya,ında olma.'iına ratmen 
daha fazla ıo~teriyordu, hem cU~el 

bir adam da deilld l. Önce kabul c-t
mf'k lslrmrdı. Fıı:kat. amcaıu r:ızla t(;;

rJ.r rd (,t·ı· ka.r ı ;;.,_·lnı ·ll•. '..i..ı. k ... I.; ·, 

dit1t.lİ ht.a~ tı>rıı, _,·etl).u"('.ı bu .. ıi: •• ıld. 

h.ı.,·ahnı bıJt('.tı idi. h.•lbini ~n.n·ıt>; 

i:ııh ;n,•d, ,.e ... t'' lcı-ndH:•.-.. 

•• 
Bolkl•ir ti.ll•izllfl bledltı •lbl bir 

b:di\•aç ;yapamamakla kalmadı. Ev

lendJkten bir sene sonra lı.~asnu Va
na tayin ettiler. Vazi:yeli, mf'klupla 
Nesrine bildirdi .. -\ml'a'Ji:Vlf' vedala~

h \"t' \"an";l c-ittilt'r. 

• •• 
İki wn~W1"i ~.,... ttntmurJ"or-

tardl. Baracla bir sene kadar pırii l'~

nı sı'kıhnıt. bir tliırht kr.mliıtl muhltt" 
ahfbra:maıru,lı. Fakat "ionrafarı., "o 
ton bir ~-ne :tarlrnct'l krndlnr hir KÖ

nUI ~iltlH.:e\;İ bulmustu \'C artık ea.

nı \ıkılmıyordu. Bu. k'ndlterindcn 
bir ~t'ne cv"\·el \'a.na .-rlmiş C"f'D(' hJr 
m'murdu. Güzt-1 ve yakışıklı bir df'
hkanh .. Cier('J, f!:alma. korku, v~ teh

llkr- içinde Sf'vbflyorlar, sık sık bu-

luşmak hn.atını bulamıyorlardı. 

Fakat kalblnd~. kendini hayata 
bailıyan, ;,·atamanın sevkini duyu
ran bir heyecan vardı ya .• Kalbi bu 
hc-yeC'anla çarpıyordu ya .. Bu da Je
t,r .. 

• •• 
SeM"in, Bf'lkist g-önderdlii ıton 

mektubunda, bir battadanberl İ11tan

buldaki amca.sının yanında buhın

duiunu ve artık İzmlre dönml1ece
i1ni, İstanbuJda kalacajrnı bildiri
yordu. Bellı:ls. b11 haber' ç-0k snıtn•i. 

• •• 
Belkilt, btr kaç gündür üıtintü ı. 

çinde .. coo .. vdlti erkek, Nihat, İs

tanbula s-idlyordo. Oraya tayin olun-
muş.. A.rllk di>nmiyct:f'k .. Geceleri 
l"ÖZÜDe uytu ı-trmlyor •t lr.eadl ken
dine hep fU eümJe1i tekrar e.dlyor
du: .Onsu burada nasıl yqıyaca

iım1 .. B• ayrlllfa nasal tahammöl e
dtttoilm.1 .. » 

• •• 
Sibayei korktuP •1in •tllp p.tb. 

Nihal blaııbula barelıel elll. Şimdi 
ariall, yalan kaldıiı umanlar, hii' 

llıra hu;kıra ailıyor, l"ÖS yaşları ara
sında: •Nlhat! .. Nihat! .. • diye inliyor· 
da. 

• •• 
Böylece a1 lar c~ti. Onu 

tein kendini ook mrladı. 

• 
unutmak 
Fabl ae 

ıor fff!Ydi bu.. Kalbinde ~ılan yara 
kolay kolay ll:Orlenmlyordu ki .. 

• •• 
Artık Van'a relell Uç sene olmak 

öıt>re idt Dön Nesrlnden bir mek
tup aldı; ya.kında Selim isminde bir 

ıenc:le nlşanlanaeaimı yauyordu. 
Ve: •Colı. mesudanı abla.. Ba •üzel 
ve çok sevimli bir renç .. içtimai mev
kii de za.rarsız .. Nişanımda dtfUse de 
düiünlimde mutJaka burada bulun
malısın.» diyordu. 

• •• 
Altı ay "'onr.ı .• s,.srln Btlki"'e ıOn-

derdlii bir mtktupl.a .,Oylc d 1~·ordu: 

•Dü..tli.n haLırhk1arlylf' mP .. C"Uhiz .. 

Stn hPınen bu ha.ita ielndf' 3·ola eık .. 
Gellnceye kacfar tamam('n hazırlan

mış olaratız. Setlmt se-uden ble bab
lelmedlm. am•ama da leabllı ettim_ 
Ona bir silrpri& yapmak istiyorum.» 

• •• 
Belkiı, kocası vasllulndea ayrda-

mıyacaiı itin. yalnıa olarak :yola oıll
ıı. Nearlnln dütunönde bulunmak ve 
bir ilaç ay ista:nbulda kalmak i:iıı:ere 

lıocuandan mil5aade aJımtll.. 
is tan bula celdlll saman yıllardır 

hasretini çektlii bu rözel tehrl ku
caklamak ister cibi letnde bir sevinç, 
taşkın bir heyecan vardı. Yürürken 
sanki ayakları yere dokuıunuyormuş 
gibi kendini kus lladar hafif hissedi
yordu .. 

1'te: gUntin her &&atinde ü:ıerlnde 

sıtl gibi bir insan dal&'ası alup glde:n 
köprd.. HtJ'e:candan b&$I dönöyer, 
ı.ım.. Ue ~-k leln ııaluna

rall yiirü1onhl; lıorkluia olda; blrl
ıble önce &öitll cötliu, sonra cös 
röse celılller: Nlllal! .. 

Bir anda, lıer klllllln J'Ülerlnde 
röalerlnde •!etil bir te-llm lWllr-

- Neredr kala('aksın? dlyr sordu. 
Grnc;> ka.clın da: 
- Amcamın evindf" .. diye l'l'V&p 

verdi. 

Xlhat, B~Jkisin bUCfin ltira.ılarma. 

mubalPr~Hne ratmen onu yolundan 
eevlrdi: 

- Henüz daha otlf' vakti .. E\·e ak
,am .c-idersin. Sf'ni bunca aamandır 
(Örmcdlm. 0 kadar ödPdım ki.. Bir 
kaf saatini benimlf' Kf'flrme~ mi~in?. 

Belkls ra-zla mukc..v,.mt't edcmrdJ. 
Bir ntoırıobile alh)'ar&k Bf'yoiluna 
t> ı khlar. Rlr munaslp yrrde bir kaç 
"'aat ~rçlrerC'll:, h:t<>rrt 
.ı k!;;. ı ı .. ı.tl·lı·d :rr .. 

'"' .ık~.un BPlkİ!li. x,. .. r·n, amı·a.ı.ı vı: 

di~t a ••·-~·· l.ı.~W.uı bir '"vln(İ<' 
kar ıladılar. "fc!n bir telır.ıfla, yola 

:nı. .Jdirmt·d·ıı::ııi .. ordular, o 
tl ... ıur • .. rıır ı. ~ ,qım.:.I• i\.ı·d ,thü ,0~ -

ledı. 

• •• 
O l'f'tr çok n~f'h &f'Ct.i. N'srin bir 

ar.ahi.. Brlki"'ı': 

- \"&rUl aJlqm .!\elim ·~JtııceJt.~ tif'

di, siıi.tana,llT"ıt'a.iım; h-\"kaNul,. :µ
.. td bir ~ürprlı plaeak .. 

ErLr~i a.kıam .. 
• •• • 

~--lfil'Uı. aJn('.a.. ı. ycnrc--;i ,.,. Bt'lkio; 

mba.fir ıı.alonundalar. 
Kapı ç.ahndı. Nesrin koşup açtı. 

A:a ~nra nlşanJnuyle içeri ,-lrdlt~r. 

1'~esrin. ik'llllsi nl4anh"iına takdim 
etil: 

- Srllm, i•tf' ıana. yepyeni bir ha
ber ve hiç tanımadıtın, ktndlslndcn 
hiç ~ahselmedlilmlz bir alıraba: Ab
Jam Belkis .. Dün Vandan s-eldi. Ni-. 
şanhm Selim Nihat.. Ben •Nihat• is

mini pek sevmedltlm kbı ona her u
man .Srllm• d~rlm; Selim .. Daha l'ii
zel bir bilm .. 

Belkis, o anda. :yıldırımla vvrol
m""' .döndü. 

llellİI bir bafl& sonra kard.,.inla 
koeuı •laca.il ba ıenç, mu aaınan 
Yanda seYlftlil, dii•tiıı kalklıiı vo bir 
au • f'V\"f'I dr kollarının arar.tnda sa
at' <"ree atk "'" ilııtirasla •ı-.ra• .. i• 
Nilıaltı~ .. 

• 
• •• 
ı•ı karele&, o ıec:f". oclalanna ~ekU-

ll:ildıkltri uman Nesrin Belkb e sor
d u: 

- Nanl, nlfanJım• bel•ndln ml1 
Gibel mi? .. 

- GllHI.. &efendim.. Allah -
v& etsin! .• 

• •• 
Belkls, döiönden &olll'&, İdan"111-

da, Vandan edıarlıen laurlMlıft clbl 
azan müddet kalmadı: halta~ma w•
rar Van'a döndi •• 

ASKERL i K IŞLEq( 

Askere davet 

.. 8. 

Eminönü Yerli Askerli• $Ubffi.n-
den: 

vrrir. fl.ı.s1ta!oılır. 
S. YAŞINKILJÇ (Samatya) 

* 1 - Btrlnel suale rtıvap mli$kUl
du.r. Bu iki daire arasındaki bir :.ın
la,ma ilr belki yapılır. 

Yt·r. \ilr ı 

("Uf '\I. Ti-

.'\ 7hnko1.rdır. Ba
ZU!!ouna f.'Uk ıu-

l "\!tnir. Kendi işi
ni kendi yapar. 
Muhakkak ..,uret

te 91avaffak of

t nuıa eahı ır. H.im-

f
ı.M:nll ~ar.._..ı 

istf'..m~ Arlca

da"lfima ~k ıti
"~nlUr. 

1 --

* 

Şİ"KKÜ Gi'-
LÜMSEK (Be-
•lkla•) 
kalpli bir 
Herkesin yardı-

mına kosar. Ken
di~lne itimadı 

fazladır. Arkada

l}ı t;oktur. Herke
ıçe tath muamtlf' 
ı 'ler. ı..o-

·oL ,, .• 

Z - Bütitn dünyada lnkomotlfı~ ... 
rin va:ai.f~ti böylpdlr. 

İAMAİI, ( Akuray) 
- t:a kasa yol tekeciye vt>rmektlr. 
MUSTAFA RAMfZ (Yedlkule) 

- Kartkatürh:Ulk ölrt>nmek için 
bir nıektf'p ı.1ar mıdır? 

- Gli.af'I Sanatlar akallrmlsindr 
cayet ıü:tel restm ôfl'endlktt'n sonr;1. 
i<.:t' • ··ın• 

J '~ l·ı • .(. ,. 

,,. ,. ·liı. • 

~·.-- ~ kr-rllc:a.tliri~t olabi
ık ii kar·k~ türl'ltlik l~in 

vf'tli rı•,.ı;ı;am olnıl\·.;ı. Jhti-

-~------

1 ~4 G L I" 
Fıtık l Karmdalr.i i:tanın (baiır•aklar, mt"~ 

s;_. .... ,.) bir ur ,·azh·etid1r. Çocuk

f lal'dı1 \'1IMli olabihıliii sihi .aiır bir 
~ lıı:aldvmak utttiY it> de olur. 

1

. ~visi; b iylst ttil.husa senf,·
lerde amelln., UIT&lıly~dlr. İhU,-ar 

ve •:rdlarla ameliyattan korkanla
"' .....,, ........... ,,... lhll ... ll. 

inhisarlar Umum MUdürlUQUnden 

Cinsi 

Tele/on n1akineşi 

Fıc;ı tapası bezi 

Miktarı 

105 adet 
105,000 adet 

~~ 7.5 
M.uh. bedf'li ten,inatı 

Lira Kr. Lira Kr. 

2572 50 
1837 50 

192 74 
137 81 

Eksiltme• 

~ekli 

Açık F.k. 
Açık Ek. 

saatı 

16 
16,30 

ı - Şartname \"e mevcut fıt;ı tapası nümunesi mucibıncc yukarıda cins 
ve rnikt.arı yazılı 2 kalem malzeme açık eksiltme usuliyle satın alınacaktır 

il - Muhammen bedelleri, muvakkat teminatları. eksHtme saatleri hi
zalarında yazılıdır. 

111 - Eksıltme 15/Xll/939 cuma günU Kabalaışta levazım Ye nnıbayaat 

ı 
şubf"sindPki alım ko~onunda yapılacaktır. 

1\· Şart.naıneler hel' gün sözü &'?Çen tubeden parasız alınsbıl~eği g:-
bi fıcı tapcw;ı b(>zi nümunesi de görülebilir. 

V - Telefon makinesi milnakasasma ıirecekler fiyatsız mufassal tek
IHlerıni veya ciha.ı numunelerini ihaleden en az bir harta evvel İnhisarlar 
Unnım n1\ıdürliltü tütün fal.>rikı:ılar 1Ubesi müdilrlüğiint· \'f'rmeleri ve teklif
lerinin kabulünü tnutazamının vesika almaları JAı.ımdır, 

VJ - lsteJtUierin eksiltme için tayin edilen ırun vt- ••~ıtlc yüzde: 7,5 gü
venme paralariyle birlikte mezkür komisyona gelml"lrri i1An olunl1r. (9904) 

Cinsi 

Demir boru VS. 
Üzüm 

kesme makine~ı 
Ylvli ıömlet; 

bıçağı 

Miktarı 

Muh. Bedelı 
Lira Krf. 

16 kalem 400 30 

12 a<let 2075 

25 adet 

% 7 ,5 temi. Eluiltınenin 
Lira Kfli. şekli saat. 

30 302 Açık pksitlme 14 

155 63 • • 15 

. ŞartnJOıt' mu!redat listesi ve nıevcut bıcak nümtınesi ınucibince 

usuliyıc yukwrıda cins ve ınikdan yazılı iki kalem ırıa1zeme ac;:k eksilln1e 
~uretı 1 e !'ntın nlı~acaktl'l". 

il - Muhamn1en' bedeller•, mu\'akkat lemınatları, eltsıllnıe ...aatleri hı
zalarında yazıhdır. 

Şimdiye kadar askerlik yapmamış 
cezah, cezasız, bakaya 3lf3.---335 da
hil (Hava) sınıfına meFJsup mükel- t 
leflerin sevkediJmek üzere hemen 
şubeye müracaatları ilin olunur. 

111 - Ek'SUlme 15/12/939 cuma günü Kabataşta levlllm \"l' n1ubayaat 

şubesindeki ahm komisyonunda yapılacaktır. 
IV - Şartname ve mü!redat listeleri hergiin sözü geçen o;;ubrden para4 

sız ahnabileeeii gibi bıçak nümunesi de görülebilir. 
V - isteklilerin eksJjlme için tayin edHen gün ve saatlerde yüzde 7 .5 

güvenme paralariyle biı·likte meikii:r komisyona gelmeleri. (9866) 

Galatasaray Lisesi Alım Satım Komisyonu Başkinlıgından 1 

Miktarı 

11-Ietre 
Muhammen Fi. ilk teıninatı 

Lira Kuruş 

225 450 76 Lacivert kun1aı; 

Galatasaray lisesıne lüzumu olan mjktar ve muhammen fiaUyle ilk te
nUnatı yukarıda yazılı IAcivert kumaşın 12/Xll/939 sah günli saat 15 de 
Bt~yoğlu İstiklfil caddesi No. 349 liseler muhasebPCiliğindC' toplanacak o
kul komi~-yonunda aeık c·ksiltmesi yapılacaktır. 

i~~kliler nümune ve şartnameyi görınek için okul ıdare:sjne ve ticaret 
odasının yeni yıl vesika ve tem.inat n1akbuziyle belli gün vl! saatte komisyo
na ıelmeleri. c9645., 
------- ------ - ··-·-

BeyoQlu Vakıflar MUdUrlUOUndan 
Beygiilunda eski Hacı Recep yeni Çihangir mahallesinin Dere 

~i ırokağında eski 88-$ yeni 109-113 No: lu arsa ile l'6ki Pangaltı 
yeni İnönü mahallesinin Çimen sok~ında eski 99 yeni 107 No: lu 
gayrimenkulün 1/3 hissesinin 2672 sayılı vakıllar kanununun 44 
üncü maddesi mucihince kadastroca vakıflar namı.na tesbit edildi
ğinden bu ~ayri menkullerde tasarruf iddia edenlerin alelusul 
mahkemeye ve evkafa müracaatları. (9993) 

Asipin Kenan 
Sizi; SOQUKTAN, NEZLEDEN, GRiPTEN, BAŞ. DIŞ 

ve ltlltUn •lrd•rd- ve lunkhkl•rd•n 
korupcmk llAçtıır. 

TAKV[M ve HAY.\ 

4 BirinclkAnnun 
PAZARTESİ 

12 inC' ay Gin: 338 2. tf''rln 21 
Hicri 1 S58 K uml! 1355 
Şevvel 

Giine~ 

Öğle 

blncli 

1.16 
iZ.Of 

lf.%1 

K.ao;;ım: 

Akşam: 

l:'&ll\l! 

im.ak: 

- HA VA VAZİYl!.'Tİ 

27 
16.41 
18.19 

6.23 

-
Y.,.UUy meteeroloJI 191u7 .. lllldan 

aldıimuı mal'iimata 1"ire: 

Hava 1ardan, EsenbL cenup lluım

Jarlle Alldenl:t k11dannda aa IJulut
la, Trakya ve KocaeH bötrelerlle E
ıenln ,ımaı kısımJ,anada bulaUu. K.a· 

radenlz kıydannda kapah ve :reryer 

1alıtlı. dll•• lıôlrele...., eolı balullu 
yer yer sisli ,., mevill 7ai1flı ı«mlır; 

rürirlar buliın bölı,terde mük-ba\·

vU olarak. hafif esmiştir. 

Dün İstanbuJda bava az bıılutlu 

l"t('mhh.ruzıir eea11bu rarbiden s.ı

niyede ı-z melre bola ..... ı,ıır. Saal 
lf le hava lalQ'llıl JH8,G milibar idi. 
Sah1111et en yöbek 15,4 "\'f' pn dti4ük 

11,1 ııanllcrat b7dedDmtşllr. 

ıuawıJ Milm-UI ve Netri7M Dl• 

nk".llril: A. Naci, lluıldıia Ye 
8GD TeJanf 8Pm Jft. 


