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Bulgaristan Dobricadan vazgeçmiyor, fakat 
Romanyayı bugünlerde sıkıştırmıyacakmış 

Hitlerin, Sovyet Rusyayı, herşeyden evvel 
Basarabyayı almıya teşvik ettiği bildiriliyor 
~,,.,,. '"•4• •••·• '4 *"1"44 •"""4 """"""" •4A 

Finlandiya ve Sovyet dinamizmi ltalya ve Amerikada Ruslar 
Deli Petro'nun politilııa•ını takibe baılıyan 

Sooyet/er, Garba Jojra taşar/arken karııltırına f'" 
lr.an maniıı Finlandiya oldu, Bu küfült memleltetin 
j.tiklali, Ru• dinamizmine kurban 11idiyor. 

Yazan: Abidin Daver 
Sovyet Rusya'yı, Finlandiya· 

;va marnıza sevkeden im.il, ba· 
sitıtir: Finlaruliya'nm sevkülcey· 
şt ehemmiyeti. . 

Emperyalist devletler diye in· 
giltere ve Fransaya çatan, haMa, 
loiiçücük FiııJandiya'nm bile ken· 
disine karşı emperyalist emeller 
beslediğinıi iddia eden Sovyet 
RllBYQ'nm bugünlrii siyaseti, a
leyhinde bulunduğu ı·uhu taş,t· 
maktada. Dfüıe, yani Almanya 
ile bir ademi tecavüz paktı imza· 
lamncaya kadar, Sovyet Rusya, 
yallllZ ihtilal yoluyla komünizmi 
~ memleketlere yaymak is· 
tiyen bir siyaset takip, tecavüz 
ve istilayı takbih ediyordu; fa • 
kat o vakittenbeıri, politikasına 
propagandadan başka sUıilı kuv· 
vetini de ekl~r. Sanki, ge
çen AğllBtostaki anlaşna ve yak· 
laşına, Alman')'la'ıııııı sil,i>h kuvve
tile genişlemek siyasetini, sari 
bir hastalık gibi, Sovyetlcre de 
bulaştınnışhr. Bugünkii, Sovyet 
siyaseti. artık Avrupalıların 
cBüyük•, bizim de •Delh lika· 
bite andığımız meşhur Birinci 
Petro'nun siyasetidir ki, ondan 
sonra halefleri Çarlar tanıfm • 
dan da taıldp edilegelmi~tir. 

Bugün, Sovyet Rusya, Biiyük 
Harbe kadar Çarlık Rusya'nın e
linde bulundurduğu yerleri ve 
ııevkülceyş bakımından hiıkim 
vaziyeti lekııu- temin etmek is· 
liyor. Finlandiya, Çarlık zama
nındaki gibi muhtar bir şekilde, 
yahut ta tamamile Sovyet Rus
yan'n:ıın eline geçerse. bu devlet, 
bir taşla iki değil, bir sürü kuş 
vurmuş olacaktır: 

1 - FinJandiya körfezine tam 
hakiıniyet, 

2 - Botni körfezinin şark sa
hillerine hakimiyet, 

yaptığı anlaı;mahııra benzer. Bu 
memleketlerin üçiimle de, mü • 
bim sev!kirkeyşi ycrderde &v
yetlerin kara, bava ve deniz kuv· 
vııtlcri bulımına:ktadı:r. Bu üç kü
çük Baltık devleti ile yapı.1a:ıı. an
laşmal,ıır, Sovyetlere bfüiin ~ar
k:i Baltık hakimiyetini t>e:ınin et· 
miştir. Artık kızıl donanma, se
nenin dört ayında donan Kronş
tad limanında mahpus kallmıya
caktw. 

Filvaki, Finlandiya körfezinin 
iç tarııfuı:daki Knmştad koyu, i· 
kiıı<:iteşrin O'lltasıwla domnağa 
ba.~ar. Ve buzlar ınaıri ortasına 
kadar bütün körf~e yayılır. Ma
yıs 83'1ndan sonra ise, başka bir 
mahzur başlar ki, o da may1" ni
bayeıtinden, teınnu~ or<tı3Janna 
kadar 50 gün süren şinııa -
linı beyaz geceleridir. Bu gündüz 
gibi a,ydınJık geceleme, Kronş
tad'dan bir donamnamn gizlice 
girip çı]Qmasına imkan yoktur. 
FinlaM.iya körfezide deniz sula
rının tmiluhıık derecesinde vuku· 
bulan ani değişmeılenle, denizal· 
tı geınileriııin harekatına zarar. 
hdır. Sonra, Finlandiya körle • 
zinin gaırbinde, Estonya ile Fin· 
bııdiya orasında, deniz daralır ve 
askerlik bakımındıan istifade e
dilebilecek saha 35 ıki~ • 
ye kadar İneil", Bangö'den Viborg 
koyuna kadar, Finlandiya kıyı
iarmda da deniz, ka'Yalıkılarla 
doludur ve bunılarda da, deniz 
üstü gemileri için serbest haıre
kat sahası, sa-hile 20 kilooıetre 
'yaklaşınca kesilir. Bu mmtab • 
!ar, denizaliı gemileri için daha 
fazla güçlükfor ve tehlikellerte 

(Arkası 3 üncü •ayfada) 

ABİDİN DA VER 

aleyhinde nümayiş yapıldı 
Roma, t (A.A.) - Bugün Roma'da Finlandiya le· 

dinde ve Rusya aleyhinde yeniden t6abüral olmuştur. 
Universile talebesi kafile halinde Finlandiya elçlllil· 
niD ön.üne giderek Flnlaııdlyayı aJkışlamqlar ve Rus .. 
ya.ya karşı bağırmışlardır. Finlandiya Elııisi balkona 
~karak tezabörcülere teşekkür etmeye mecbur olmuş
tur Nümayişçilerin Sovyet elçillğlne rllmelerine mani 
olmak için polis revkalide tedbirler alm1'hr, 

Finlandiya 
teklif ine ce
vap verilmedi 

Londra, 4 (A.A.) - İyi menbalar
dan gtleıı haberlere göre, Bitler, her 
şeyden evvel sıaıınıo Basarabya.yı 

almasını lslemekte ve Stallnl buna 
teşvik eylemektedir. Fllbaklka, eter 
SovyeUer böyle bir sergiliteşte kal· 
karsa., Romanya, müttefiklerin askeri 
yardımm1 talep edecek ve Hltler bu 
snreUe baJ']Jte Rusların yard.ııııJDJ 

temin eyllyeeekllr. 

KÖSEİVANOFUN BEYANATI 
Parls, f (A.A.) - Paris Solr saıe• 

tesi, Sofyayı hususi surette sö.nder• 
dili Sauerwele Bulgar başvekili b· 
rafından verilen bir mülilatı neş .. 
retmekiedir. Yazının: başlığı 1JUdur: 

F 

Vaşington, 4 (A.A.) - Sovyetler Blrliği.niıı FjnJan 
diyadaki faaliyetini tebarüz ettirmek üzere Aberdin'de 
tertip edilen komünist balosu dört beş yüz tezahürat~ı
nın ani surette müdahalesi üzerine yarım kalmıştır. 

Bunlar balonun verilmekte olduğu binayı ta~ıaınış1ar, 

kapıları, pencereleri kıI'nuşlar, Stalin1in1 Bovder'in ve 
diğeı· kon1üııist liderlerinin ı·esimlerini yakmışlar

dır. 

vemet ediyor 
Uelsluki, 4 (A.A.) - Bülüo cephe• 

lerde, Finlandiya ordusu. şiddetli su
rette mukavemete devam eıliynr. 

Lacoıl agölünün şimali şıırkisinde 

mukavemet bilhassa semerell olmuş 
ve Ruslar, müleaddlt noklada ıerl 

gekllmeye mecbur kalmıştır. Hiçbir 
noktada. RosJar, henüZ 1"Iannerheim 
hattına. varamamışlardır. Karlı ve 
fırtmalı bava. da mukavemeti kotay
Jaşhrmaktadır. 

SOVl'ETLERİN TEllDİDİ 
Finlanlllyalıların bötiin cephelerde 

iöstermekte ohJukl;ırJ muk,vemf;t so
ıaa ermedikge bofQCu ıaz bombalan 
ile büyük mlkya•ta bir bava taarru-

tcBalaarJstan bir komşunun muh .. 
temel müşkülii.kndan lslifade elmek 
niyetinde değildin Sovyet Hanı 'l<oınlsulerl reisi Molotof 

lcra edeceklerine dair Ruslar ta
rafottlaD· &&'Vrulan lebdlt üzerine l<or

(Arkası 3 üncü ~:ııyfada~ 

Bu mülakat Bulgar başveklll, bit 
bir lblllif lslemlyen ve bir komşu· 
nan müşkülalından lsilladeyl bile 
düşünmtyen Bulgarlstamn müsale
metperverUğlne İşaret ettikten son .. 
ra Bulgarlstanm Balkan tesanödüne 
devamlı bir surette ç.abşhğmı ve bu .. 
nu kendisine bir cok defalar sempa
tisini ispat eden İtalya boşnulsuzlu· 
iunu göze alarak zecri tedbirler za .. 
manında dahi ı .. tblk etliğini batır· 

!almıştır. 
Başvekil müteakiben Bolcarlsla· 

nın sene başmda Balkan pa.ktma glr

(Arkası 3, üncü sayfada) 

,İngiltere kralı 
Parise gitti 

Hollanda - Belçika hududu 
her gece sımsıkı kapatılacak 

3 - J\fand adalarını ele ge • 
çirmek suretUe Botni körfezinin 
sevkülçeyşi anabtarmı elde tul· Muhtekirler meydana çıkarıldı 
mak, · 

- 'i - Finlandiyıa'nm şimal buz 
deuizlıideki donnııyan limanını 
ele geçirmek , 

5 - Norveç ve İsveç ile hem 
hudut olarak bu mcmlekeıtler ii· 
zerinde müessir bir siyaset yap· 
mak, 

6 - Bu seviriilceyşl vm<iyete 
daynnar:ak Lenıingr~d'.dan i•iba • 
ren. şimal buz dmıune kadar, 
bütün Sovyet arazisini, Abnan
ya'ıım ileride müstakil bir F~n,. 
diya ile müştereken yapa~gı 
herhangi bir tehditten tamaırulc 
kurtarınal<, 

7 - Fjnlandiyanın bütün ser· 
vet kaymı.klaruıdan kısmen ve· 
ya tamamen istifade etmek, 

8 - Bir memleketi daha Sov· 
yet'leştirmek. 

Sovyet Rnsy a, Lehistanın, bil
mem kaçıncı taksimine iştirak 
edip te bir taraftan merkezi Av
nıpaya sokulduktan diğer taraf. 
tını Balkanlara yaklaştıktan son
ra, hemen Çarlık Rusya'nın eski 
toprakları olan Estonya, Leton
ya ve Litvanyu ile anlaşmalar 
yaptı. Bu anlaşnıalar, _tıpkı ~ov
yetlerin emperyalist diye begen· 
:nıedlklm Jngi:ltere'lliİD Mlsır'la 

Bazı tacirlerin ihtikar 
1 

yaptıkları anlaşıldı 
On büyük manifatura ticaretha
nesi hakkında tahkikat yapılıy-0r 

Hariçten getir~ri ınallan depo 
eder~ piyasaya yavaş yava~ ve yük .. 
sek fiyatla silrcn on tane kadar bü
yük manifatura ticarethanesinin ih
tikar yapbğı tespit edilm.i~tir. Tica
ret odası ile mıntaka ticaret müdür
lüğü bu hususta rapor hazıl'lamakta

- du-lar. Bu günlerde Ticaret vekfile-

t - göndereceklerdir. Manifat"ra eş-
ıne • 

üzerindf"n bilhasra pamUAJı. men .. 
yası "-'·d di. 
sucatla ihtikAr yapılın""~ ır. ger 

_ taraftan bildirildiğine göre, yunan 
hillcümeti, ihracatı men kararname
sinden evvel Türk tüccar~arına teah
hüUercle bulunan Yunan fabrikatör
lerinin bu taahhütlerini yerlerine 

1 

getirmeleri için müsaade vermek ü

zeredir. Bu takdirde Yunanistandan 
külliyetli mikdarda pamuk lpllğj ge
lecek ve fiyatlar da düşecektir. 

Ticaret vekfileti ihtik5r yapan ma .. 
nifatura<ılar hakkında çok iiddetli 

- cezai tedbjrler almıya karar veı·nti~
_ Ur. Bunlardan başka balık avcılığın
da kullanııan ve Avrnpadan gelen a, ... 
let ve oltalar . üzerinde de ihtikar ol-

- duğu anlaşıhn~br. Bu gibi Alet ve 
• oltaları satan bir kaç tüccar ellerinde 

bulunan ve eskiden gelmig olan :ilet 
ve oltaJaı-a yüzde beş )"tiz nlspetjncıe 

zam yapmışlardır. Bu yolda da tetkik .. 
!er :raıı>lması beklenmektedir, 

inılllz karakol ı:emilerlnd•o Dırl 

Londre, 4. ( A.A.) - İngiltere Kralı bugün. bir torpiıtcı muhrlbilo 
Fransaya gelmişti.r. Kral Frımndakl kıtaatını bizzat ziyaret arzu
sundadır. 

Brilkael, 6 (A.A.) - Gneteleriıı yazdıiına gönı, Hollanda ma· 
(Arkası 3 llncll tayfada} 
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Flnlaııcliyamn bükômel mukezl Belslnkicle ııarlameııto bbıası 

BASVEKILIMIZIN BEYANAT! 

Kömür havzası 
Devletleştiriliyor 
Karabükteki tesisatın işle
mesi için tedbirler alınacak 
Zonguldak, 4 (.ı\.A.) - Bruıvekil Dr. Refik Saydam, AnOOolu 

Ajansı muhabirine aşağıdaki beyanatta bulunmuşlardır: 
•Karabük.teki ağır sanayi tesisatını gördiim. Bu muazzam tcsi· 

satın işlemesi i(İn daha alınması Uizungelen tedbirler olduğu neti
cesine vardım. Ankara')":l gid,lıı.,e bunlar üzerinde tekrar çalışaca
ğım, Zongırldakta yap.tığını tetkikatta, ki>mür havzasısm çoktanberi 
düşiinüldüğii gibi devletleştirilmesi zamanının artık gelmiş olduğu 
neticesine vardım. 

Günden güne çoğnlan dahili ve ---
sınai körnüı· ihtiyacını karşılıyabil

mek için alınınası l:izım gelen ted
biı·ler, yani amele meselesi, amelenin 
dalınileştirilmesi iıukanları, sıhhi ih
tiyaçları, iaşeıeri ve Havzanın bir el
den idaresi için lhım gelen kanuni 
teşebbüsler yapı1ırken, istihsalin sek
tedar olmaması ve meainin ahenkli 
olarak devam -etmesi husualanw.Jda
re Amirleriyle, miitehassJ.slar ve aJA
ka<larioletmel'erle birlikte tetkik et
tim. Vasıl olrtuğumuz neticelerden 
memnunum. 

İktısat vekili arkada§ırn, icap eden 
l3yjhaJarı hazırlıyacak ve bu devre
de de Büyük Millet Meclisinin mü
zakere ve tasvibJne arzolunacaktır. 

Zonguldak.Warın hakkımda göster
dikleri muhabbetten çok mütehasşi
sim. 

Zonguldak, 4 (A.A.) - Başvekil 
Dr. Refik Saydam refakatinde İldı· 
sat Vekili Hüsnü Çakır, İstanbul me
busu Ali R~3 Tarhan olduğu halde, 
bugün saat 18.30 da Ankaraya dön
mek Uzere şehrimizden aynlınış ve 
istasyonda bük.t1met ve parti erkanı 
Jle muhtelit müesseseler ve Havza 
ı.ıetme idareleri müdürleri ve kala
balık bir halk kütlesi tarafından u
ğurlanmıştır. 

Başvekil Dr. Re!il< Saydam yarın 
liiJe<len evvel Ankaraya avdet etmiş 
olacaklardır. -

-
IRAN ELÇİSi 
ltimatname&ini 
DON VERDi 

Anl<ara,, 4 (A.A.) - Yeni 
İran Büyük Elçi•i Kbnni 
Ban bugün saat 16,30 da 
Çankaya köşkünde Cunı
iıU!l Reisi İnönü taral'«ıdan 
mutat merasimle kabul 
edilerek itiınatnaınesini 
taJı:dim eylemiştir. 

Kabul e&nasında Harici
ye Vekili Şiil<rü Saraçoğlu 
da hazır bulmımuştiu. 

Mülkiyenin 
Yıl dönümü 
dün kutlandı 

(lı'azısı 3, iineti D7tıı4a) 
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BOYOK T ARİHT ROMAN : 33 

GE ç OSMAN 
Yazan: M. Sami Karayel 

Şeyhin saçını taramak müsaadesine 

nail olmak bir mürit için şerefti 
Ve gene herkes, Padişah tarafından 

ıe!ı: . derun boğdunılduğuna kanJ ol
.nuşlardı. Feryattan Mah Peyker sul
tan da lınberdar olmamıştı. 

ÇUnkü, o gece, bir kac akşam ev
vel padişahın hususi hayatına dahil 

olnıu~, ta sabahlara kadar eğlenuek 
t3.butu\·anı kalına.ı~tı. Derin uyku

ya dalrnLo;t;, 

Sı • ltan Ahmedln de haberi olma
mıı;U. O da, KAğıthane köşküne. git
ıni ti. Seçme gözdeleri71e K.ıiğıthaoe 
saf.~ , yapıyordu. 

SuUan Ahmet, KağıUıaneyi ~k 
severdi. Se\•d.igi gözdelerden bir ka
çını toplar, lanbur ve santur çaldı
rarak havuz başında fı.lem yapardı. 

ı:.uıı.ın Ahmedin, Mab Peykerden, 
iHen Fntma Sultan ve Mah Firuuian 
başka nikiüu;ıı: olarak. sevdiğl göz

deledn adedi yOzü bulurdu. Bu_ 
seçnıe göz.delerin içınde en Cok sev
diğı bır Rus kızı idi. Bu Rus kızı, 

>ncok on ~ y~larında bulunuyor
du. Bu kızı PaW,alıa Nasuh paşa 

takdim etmişti. FevkalAde güzel o
lan bu kız, padişahın üzerinde tesir 

yepmı~tı. Hatta, Mab Peyker Sulta
nın •i:-;vebazhk.larına bile ~ı ko
yacak varhklara malikti. 

Rus dilberinln ismi Caobalışa idL 
Ca!lbabşa, uzun boylu, san saçlı, ma
vi gozlli, duru penbe beyaz, balık &-

tind kı\'Tak bir vUcuttu. 

ı.t ı Peyker; Rus dilberi kadar gtt .... , 
zel ve, ondan daha :ı.eki olduğu hal
de. her nac:ılsa şeytan, Canbahşa sul
tan A hmedi teshir eylemlştl. 

Mah Peykedn en çok kıskandığı 
da b Rus dilberi idi. Bu kızın mev
cudıyeti Malı Peyker sultaoı sıı:lan

dırıyrdu. Fakat çok ıeytan olao Rus 
dilberi kolay koJay ele avuce sığar 
tak1rı11nd0ın değildi. Bereket versin 

AJ.1 h tarafından çocuğu olmuyordu. 

Ru dilbed, çocuğu olmalt için çok 
çalı,tı. Eğer, bir çoculu olmuş ol
oaydı, mulınkkak, o da, bir harum 

sultan olacakb. Ve, Mab Peykerler, 
Mah Firuzlar gibi sultanlık payesi
ne cr~ecektL 

Rus dilberi, çocuk dllnyaya getir
mek için çalmadığı kapı kalmamış

b. Ona, İzmitli bir ıeyhden bahset
mişlerdi. Kadiri ııeyhlerinden olan bu 
adam, anasıl araptı. Şamlı idi. İsmi 
Abd illkadirdl. 
Canbahşa adamlan vasıta.siyle 

AbdUlkadir efendiye haberler yolladı. 
kul işi yapan harem ağalarından 

Dilber ağa idi. 
Dilber ağa, Caabahşanın dairesi 

ağalarından bir siyahi idi. Bir gün 
barem ağasına §U suretle -.ızlandi: 

- Ağam, ne olacak halim? 
- Hanımcığım, ne <1i7eyim bilmem 

ld7 
- Ne yapsp yapıp çereslııl bulma

lıyız bu işin? - ........ . 
- Mah Peykerlc Malı Finıza ga. 

!ebe çalmak için mutlak bir çocuk 
dünyaya getirmeliyim. 

- Hakk.ıruz var sultanım .• 

- Yalnız hakkım var demekle ol-
maz ağam .. Çaresini bulmak !Azım .. 

Dilber ağa; nihayet sultaoırun ri
ca ve niyazı üzerine yetm~ kııpı.nuı 
ipini çekerek İzmitli şeyh Abdü.lka
dir efendiyi bulmuştu. 

Herkes, Abdülkadir efend.iyı bir 
nefeste ölülere bile can verenlerden 
zannediyordu. Kurnaz arap Arabis
tan çöllerinden, geçinmek ve bir kil· 
lfth kapmak için İzmite gelmişti. Nl-

bayet blr zaviyeye ııahip olmu:ıtu. 

Haddi z.atlnde kara kütük cahildi. 
Şeyh Abdülkadir efendi, bek1rdi. 

Kırk yaşlarında, sar>a sağlam bir a· 
damdı. 

Şeyh efendi, İzm.it ve civarmı ken· 
dine bendeylemiş, hatta, namı İa
tanbullara kadar varmljtı. 

Kara kaşlı, ak benizli, yakışıklı, 

kıvırcık ve uzun saçlı olan ııeyhin 

binlerce mUrldi vardı. 
Şeyh, yakışıklı bir insan oldu

Bekı.ir olan ~yhin barem dairesi ka
dın ve kızlardan mürekkep mürit
lerle dolu idi. Herkes şeyhin eüni, a
yağını öper ve ondan ratunet dilerdi. 

Şeyh, yak.ışıklı, ve damıı:lık oldu
ğu için kadınlar ve kızlar meclU.bu 
idi. Kadınlar, barem dairesine gelir, 
günlerce ve haftalarca &eYhin misa
firi olurlardı.. 

Abdllllı:ad!r efendinln uzun saçla
rını mı.. 7ağıyle yağlamak, taramalı: 

için kadınlar biribirleriyle yarış e
derlerdi. Şeyhin saçını taramak mü
saadesine nail olmak bir mUrit ka
dın ve kız için en büyük 11ereftl. 
Çünkü, cennet ve cehennem. şeyhi.o. 

dilinin ucundaydı. 
Hele, ııeyb Abdillkad!r efendiyi yı

kamak, vücudUnil anber ve mıs ıtri
yatiyle masaj yapmak müsaadesine 
ve yakınlığına nail olmak ııeretıerin 
en büyüğü idi. 

İşte, İzmitli feyh AbdUlkadlr e
fendi böyle bir şahsiyetti. Şeyh o de
recıe nüfuzunu arttırmıştı ki, hilkWnet 
üzerinde de tesiri vardı. 

İzmit beyi ve İzmit ağalan ve a
yanı şeyh efendiye dehalet ederler 
ve ondan medet umarlardı. Abdill
kadir efendinin bir dediği ild olmaz
dı. 

Harem alası Dilber ağaoın bu!du
lu şeyh işte böyle bir hilebaz, ııey

tan ruhlu bir adamdı. 
Şeyh efendi, Sarayı hümayundan 

çağırıldığıru haber alır almaz sevin

cinden havalanmıştı.. Hatta, bu ha
ber derhal İzmit ve el varma yayıl
mıştı. Herkes, fU suretle §eybe pa;ye 
veriyordu: 

- Gördünüz mil?.. padlpbımız 

Şeyh hazretlerin! takdir etmiş bulu
nuyoı·. Müşküllerini hal için onu 
çatırınışbr. 

Cahil halle, Nhe paye veriyordu. 
Dinsiz iınansız olan şeytan ruhlu 
ııeyhin iç :yüzünU bilmiş olsalardı, o· 
nu parça parça ederlerdi. 

Fakat, şeyh, o derece milttekl, o 
derece de hokkabaz ve >abtekArdi kl, 

elleri kınalı, sakalı kınalı, Y"tlillere 
b!Jrünmüş bir adamdı. 

Sokakta &iderken veyahut bir mec
liste da.una önWıe bakar, gayet ya .. 
va~ ve ı:ı;essiz bir tavurla hareket e
dcr1 karıncaları bile ıncitmez gOril· 
hür bir hali vardı. 

Abdülkadir efendiyi görenler pey
gamberin torunu zannederlerdi. Hal
buki, zındıgın birisi idi. Kız, kadın, 
mahbub ne varsa zaviyesine topla~, 
harimine alınış yaşıyordu. 
Şeyh Abdi.ılkadJri İslanbula getir

mek için Sultan Ahmetten müsaade 
istihsal etn1ek ger.ekti. 

Bir gün, harem ağası Dilber, Can
bahşaya geldi. Ve sevinçle §unları 

anlattı: 

- Sultanım; iradeniz! yerine ı:e

tirdını. 

-Nasıl? 

- İzıniW Şeyh Abdülkadir ismin-
de birisini buldum. Bu zat bir sul
tanzade vUcuda getlr~e muktedir 
erbabı nefestenmlş .. 

[Ar kası var 1 
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Karaköyköp
rüsü dubaları 
çok eskimiş 
50 den fazla duba tamir 

edilmezse batacak 
Tahsisat amnadığından dolayı 

uzun zamandaırberi tamir edile
miyen Karaköy .köprüsünün al
tında.ki 55 du!badan .kısmı aza -
mının fazla yıpran~ ve tamir 
edilmeden Jıalile bıra.ktlaca:k o
lursa bir müıddet soma bu duba
lardan birçoğunun su alarak ıba
Uıcağı anla.şılmı.ştır. Belediye 
köprunün bu vaziyetini gözönün
de tutarak du!ıaları esaslı Jıir .ta
mirden ,geçirıneğe karar vermiş
tir. Bunun için heım dubaların 
tamiratına, hem de dubaların içi
nin tamir edileceği Balattaki a
tölyenin tevsiin!' sarfedilmek ü
zere .bu seneki bütçeye lüzumu 
karla.- tahsisat konulacaktır. Ta
mir edileOOk dubalar, yedekleri
le değiştirilerek atölyeye sevke
dilecektir. 

----oo---
ViLAYET 

Parti kongreleri 

_D_u_·· n_h_a_r_ic_e_üç_( 
yüz bin lıralık 

mal satıldı 
Romanya ile yapılan 
anldşmadan sonra 
fazla mal satıyoruz 

Bir mü&.!et evvel imzalanan 
Türk - Rumen ticaret muaheıie
s;.nin piyasıııda tesirleri görül -
meğc bıı.ş_amıı;tır. 

Bi.Jıhassa Romanyaya olan ilı -
raca.ımız gün geçtikçe fazıalaş
maktadır. Fazla mi<ktarda su -
sam, ba!ıık. liikerda, fındık gön
deıilmek. edir. 

Bundan ba~a dün yalnız •bir 
gün içinde :ı;,.ı ıb.n lira.ık ihra
cat yapılm:ştır. Bu iliracatın ya
pıldığı muhtelli memleketler a
rasında lbilhassa Amerika, İtal
ya, İsveç ve Avusturalya .bQ§ta 
gelmek.edir. 

İn;ııiliı finnalıırı da son gün -
!erde fınd.rkları.mıza çok ng.bet 
etmiye başlamışlardır. Miiıhlın 
miktada f.ndı:k a:lınak.tadırlar. 
Diğer taraftan Karadenizde bu 

lunan Alman banıdıralı vapur -
!ardan Larisa dün ümanımıza 
gelmiştir. 

Şehrimizin 
hastahaneleri 
genişletiliyor 

Zavallı Necdet! 
«Zavallı Necdeb muharriri vefat 

euı. 

cDöri beş sene evvel c.Zavallı Nec .. 
de&.» i elime alıp dört beş sayfa bile 
okuma1a tahammlil edemeden bı-

Sın' hat Veka~ letı' 8 1 d' raı.ıı;ım zaman. bir zamanlar aynı e e ıye kilabw sayıfaları üstünde ~öz yaşı 

ile müşterek çalışacak döklüiümü haıırladım da kendi ken .. 
dime &"üJdüm: cÇocu.klu.kmuş!• de

Sı.Jrlıat ve İc;>'.iınai Muavenet Ve elim. 
kaleli, lsianbul .tıelıeaiiYesiıe el Dün sabah ırazetelerde: «Zavalh ' 
ıbir liği ecıerei< şe!hrin ılıastahane i'lı Necdeb mllharral vefal elH cümle-
tıy ac.nı ;karşı..am.ağa Jtarar ver- •ini okU.Junca, ölümün pyrt lhıt7a-
mış bulunmaktadı:r. Bu karaır • rt uyaııdJrdıit leessürün leslrmde 
dan sonra a.ıınan tedıbirler sa- kaldUD, 01110 sone cerl;ı-e dönüver-
yesinde, şimdiye kadar Cerrah- dim, küçiıldüm, ufaldım, Giiztepede 
.paşada Şellfe ta-lıı;is edilen 300 büyük bir kö.ıkün kocaman koltukla-
ya.aJt 330 a ibüiğ edilmiştir. Bıın- rı lolnde, cZavafb Necdeb ı okuma- • 
dan başka diğer ıhastahaneler bi- J'& bır lürlü do7amıyaıı çocuk oı-
rf'r .ın.ıık..ar yat.!l·k temin etıınek dwn. 
sure' ile wnum yatak adetlerini Geçmiş aaınau otu;ror kl, hayali 
arttıracaklardır. Bundan başka şe hakikaten clhllJl drğiyor. Buıriin 
ıhirde!ki dıc>ğurn yataklarının ade- .z ... valJı ?\'eedet'> in mev2ua.na bile 
di de artırılacaktır. Çocuk has- halırlam.ıyorwn, •Necdeb len başka 
taılıanesindeki 120 ıdoğwn yalağı, biç bir kahramanın adı c khmda yok. 
Gurılbada in~a edilen pavyonla .Fakal o kitabı tekrar tekrar okurken 
210 a ililiığ edılmiş okca.k.ıır. Bu cö.ıerlmlo :fll$arı:ııııru dllJ'lO"orum; 
pavyon <hugünleroe ikmal edile- masum yürriimde aşknı, ta.:;avvur 

illıam clt!ilnl anlıyonmı. Ve pem
be kO.l)k, Fener yolunda, lsta.:;yonun 
arkasındaki pembe küşk gözlerimin 
önünde haya.llrnly r. 

«Zavallı Necdet» deki pembe kö • 
kün muhay~eı bir yuva olmasını bir 
türlü kabul edememiş, l'ünlerce Fe-
ner yolunda, 1stasyonon arka.o;;mda 
dolqarak ba köşkü ara1111Ş. bulama-
maktan mütevellit bir ;reisle eve 
döndüi'üm zaman yem.ek yl1·cmemiş, 
ertesi l'ÜDÜ: «belki cöre.mtmlşlmdir», 
iimldb"le lelırar Fener ;ı-olwıa koş

mUflıım.. 

.zavallı Necdeb muharriri vefa& 
ettj_ 

İşte "'1 b:ı.sll, bu malı:adder cüm· 
l•J'i okıı;ranca llalblmln -uklutum
dan kalan en sat köşesinde aşk ıril· 

vereln ribl kanat ~ırptı, bir keman 
scsJ masum kulaklanmda Jnledi ve 
Göztepe ne Fener yolu arasında me ... 
kik dokuyarak bir pembe köşk an
v .. - ··•ıruk bağ'tıma yaslandı: Zavallı 

NecdelL. 
Saffet Neslhi, Ahmet Mithat f'fen-

dl Ue Dalit Ziya arasında köprü ko· 
ran müelliftfr. «Zavallı Nerdeb ol· 

ceklir. SışUde yapılacak ibüyfrk bUe edemediğim qkın nüvelqmeye masaJ'dı «Araba sevda"• ndan ııon-
şehir hastahanesine de bir miktar başladıfmı hlssedi:rorum: baıriln hi- ra dlavl •• siyah• a allamak im· 
doğum yatağı ilave ediıl~ek.,ir. lii insan se ı kadar oevdilbn kem&- Unsıı denecek kadar ~~ olnnln. 
Anct!'k Haydarpa.şada en tani ilıas-ı nıo eüzell.lğlni .zavallı Necdeb in SELAMİ jzzET SEDES 

ta.ııklar müesoesesine ilave edil- =========================--==== 
meık üzere ihale edilen 100 ya.aklı -

pavyon.a Heybelid~i verem J b J d )" jR 0 h k J 
~:7e~:'n~~'7e~~~f:t~cı'tı":e~:~= ı ne o u a ~man esım ve ey e 
den doiayı 'ile.rli-ycmeme1tledir yapılması lazım sergilerı· ı"çı"n 
S hhat Vckalctı bunun ıçın bır 
çare aramalktad.ır. 

Parti nahiye 'kongre'.erine ait 1 
raporların arJ<ası alındığından 

bugünden itibaren de kaza k<m
grelerine ba.şl.anac:>ktır. Bu ak
şam Beışiktaş ıkazasının, ayın do
kuzunda Beyoğlu kazasının, o
nuJllda Çataka ve Sar.yer ık.aza
larının senelik kongreler.i akde
dilecek'ir. 

Piyasadan peşin para ile anü -
hım miıktarda tütün mübayaa e
derek Bulgaristana gixiec<•kti.r. 
Bu tütünler Ahnanyaya sevk.e
dilecektir. 

Ecneıbi memleketlerden muhte
lif maddelerin gelmesi devam et
mektedir. 

Mü~~;;-;;ı- Vapurlar buraya her Maarif Vekaleti biı 

ı·k. J d·-~l t ld" zam<ın yanaşamıyorlar talimatname hazırladı 

Tarihi eserler 
ediliyor 

tesbit 

Başvekaletin emrile, şehirdeki 
asarı at1kayı tsebit etmek frzere, 
sair Yahya Kemal, ıınüzeler mü
dürü Aziz ve eski hapishaneler 
umum müdiirü Efrlaletanden mü 
rekkep olmak üzere teşkil edi1m 
komisyon dün, vali ve belediye 
reisi Lı'.ıtfi Kırdan;a beraber Aık
saray, Topkapı, Fethiye ve Eyüp 
mıntakalarını gezerek oradaki 
asan atikayı tesbit etmiştir. -BELEDiYE 

Memurin !inzibat komis

yonu bugün top'anıyor 1 

Belediye memurin inzLbat \ko- r 
misyonu ibuııün öğleden evvel 
belediye reisi muavini Lı'.ıtfi Ak- 1 

Dün de İngiliz <bandıralı Ko.ıno 
vapuı:'i.le ımühim miktarda demir 
ve çelik eşya, yün ve pamuklu 
men15ucat, trbbi ecza, tuvalet mal 
zemesi, pamuk ipliği, fener ak -
samı, elektrik levazımı, .bileği 
taşı geıar.iştir. Vlaputtla birçok 
maddeler daha varsa da en mü
him mL<tarda olanları yuıkar.da
kilerdir. 

----oo---

Birdenbire öldü 
Fatihte Ahmediye karakolu ci

varında oturan Cemile isminde 
bir ıkadın; dün akrıı.baların.dan bi
ri ile ıkavga elmiş .bu esnada faz
la sinirlendiğinden düşüp •bayıl
mıştır. Aradan uzun -zaman geç
mes: ne rağmen yapıılan bütün 
müdava• ve tedavive rağmen ken 1 
disini avılbnak mümkün o.ama
m:.ştır. Bunun üzerine hadise ad
liyeye ılıaber verilmiş ve tabibi 
adli y.a.ptığı muaye:ııede kadının 
ölmüş olduğunu görmüş ve cese
din gömülmesine ruhsat vermiş
tir. 

soyun riyasetinde toplanarak ye-·============== 
niden tayin edilecek memurlar- ,.-,.--.;iiiiiiiiMioiiiiiiiiii..,.>iiiioiiiiiiiiii.,

0
1\, 

la ademi devamdan dolayı teczi- (( SORUYORUZ! )) 
ye edilecek memurların dosyala- (( -------- J) 
rını tetJkik edecektir. fhtikarla nıücadele ) 

Atatürk köprüsü gevşedi mi? 
açılıyor 

Belediye, Kanunuevvelin son
larına dogru Ata;ürk köprüsünü 
bütün nakil vasıta.ları;n.a açma
ğa karar verm~'.ir. O zamana ka
dar gerek Meyit yokuşunda ve 
Azapkapıdaki 'ka!d:nm tamiratı 
gerekse iköprü üzerisdeki a:ğaç 

parkeler arasına bitum aık.ı.tıl -
ması işi ikmal edilecek t'.r. Bun
dan baŞka köprünün iki başına 
konulacak demir destekler de 
geldiğinden o vakite kadar yer
~erine konulacaktır. 

Avrupırda harp patlamadan 
önce 10 tanesi 15 kuruşa traş 
bıçakları sa tılı~dı; harp pa tar 
patlaınaz fiatlan 25 kuruşa 
;yiikscldi ve bugün hala )'irın.i 
beş kuruııa sntı!ıyOT. 

Piyas-da ihtikar olup olnıa
dığını anlamak için bu m:.Sal 
kafidir. Acaba ilııillila mü
cadcle gevı;edi ıni? Bir türlü 
toplnnımuyan ihtikar komis -

~-, ne zaman toplanacak? 

... Diye ,\\j 
• Soruyoruz ) 

ı ı: pon ıp oma ı ge ı 1 
BaTu:anları ve Mıs.rı do'.aşan İm boludakı ihracat .tıüccarları, Maarif Vekaleti, .bu sene açı-

İnoma a ve Shiı::enari isimlerin- limanlar na vapur ugn;.:maması lan_ de:-rlet resı:m ve !heykel ser-
de iki Japon di'>lcıınatı dü.r> Ati- yüzünden har"ce sevJcetınek üze-. g-sı munasebetile resım ve hey-
nadan ~ehrimize gelmişt'.r. İki re hazı:rladtkları maıtann çürü- kel sergıleri hakkında bir tali -
diplomat sıyasi te.'11&.>ları ha·kkm- mek •ehlik dnde o.dugımu a1a- malname ılıazırlamıştı:r. Bu t.ali-
da b!.r şey söylemek istememiş- kadaı<iara biı.a.rmişier ve her ~atnameye .g~re her sene t~-
lerdir. Cün &kşam Ankaraya git· haf.a bir ilave vapuru işletilme- nıevvel ayı ıcınde bır dwlet re-
mislerdir sini is emişıerdlr. sını ve heykel sergısı açıla.caktır. 
B 1 t b k • d ·· .. Denizy:olları .iıda;re;i .bugünler- Bu sergi azami olaııa.k iki ay açr.k 

e gra aı ası mu uru de ineboluya bir hususi vapur bıılun:ıcak~r. ?erek yerli, .gere!ıı 
g e 1 di uğratacaık ve biriken malları yük ecnwı san atıkanıarıbu sergıde e-

Jetecc:klir. Yalnız ılıer •hafta bir serlenni teyıir edebilecektir. 
Bdgrat bankası müdürü •Bu -

goyeviç ile Yugos'.avya sigara kii. 
ğ•ıd.; tabrikatürlerinden Hon!ievıge 
dün şehrimize gelmislerdk Pi
yasada tetkikler yapacaklar ve 
mal miiıbayaa edece.klerdir. An
!karava .gitmeleri de muhtemel
dir. İki memle·ket arasındaki ti
cari temasları arttınmıık yolun -
da ceına&'.ar yapacaklarını söy -
lemişlen:lir. 

---<ı ...... --

Teftiş heyeti reısı 
Ankaraya döndü 

'.Bir müddetten beri şehrimizde 
ıbulunan gümrük ve inhisarlar 
vekfileti tefliş_ lheyeti reisi Os -
maın Cemil Ankaraya dönmüş -
tür. 

Memur imtihanı 
Gümrliık'.ore m<ınıur almak i

çin bu ayın 14 ünde İstanbul 
gümrükleri ıbaşmüdürlügünde 
l:.Se ve or amektC'p mezunları a
ras,nda b:r im' ihan yap. cak, 
!kazan.anlfrdan bfr kısmı derhal 
ve kal:an ar dn ilk aç,kcB!k mün.
hallere yerleştirilecek.' ir. 

Yaramazlar cezalarını 
çektiler 

Dün Beyoglunda Meşrutiyet 
caddesinde Kevser sokağında bir 
otomobil kaı<ası olmuş, beş ya
şında iki çocuk t&k.ıkbklan 2083 
nı.mnaral. otıomo.bilin arkasından 
düşerek yaralanmışlardır. 

Have pootası yapı.iması lüzumsuz Anı:~ se:,gide .. bir!ııciliği, ikin-
görülmektedi.r. Çünkü az fırtı - cilıgı ve uçu11:cu.ugu ikazanacak 
na:lı havalarda vapurlar diğer o~n eser sahıpleıinm .. T.urk ta-
yerlerde iş yapaıbildikleıi halde b_ııyetın?e olanlara mükıifıı,t ve-
İnel>olu iiınanırun coğrafi vazi- rilecektır. 

---<ı ....... --
yetinin fenalıf(ından buradan mal O E N I Z 
ala:maıınaktadırlar. Bu sebepten 
vapur seferleri nckadar çok <>
]ursa olsun ~ mevsimlerinde 
İnebolunun ·böyle müŞkül vazi -
yetlere maruz tkalaca.ğı çaresiz 
görü"lnıektedir. Ancak bu mah
zurun bir liman inşasile önüne 
geçilebilecek.ir. 

ADLI YE 

Hir adam iki kadını 

bıçakiadı 
Hiısnü isminde bir adam; Ke

rime ve Ay sei isminde 2 genç 
kadını Taksimde iıbi.de civarın
da .bu;aıkla yaralamıştu-. 

SuQlu hemen yakalanmış ve 
dün 2 inci sorgu hakimliğine ve
rilmiştir. Mahkeme ouç.luyu tev
ıkif etmiştir. 

Sabıkalı hırsız tevkif 

edildi 

Serseri maynler imha 
edi.di 

Bir müddet evvel Karadeniz. 
de İğneada civarında görülien Sel' 
seri mayıı limanımızdan gönde
rilen tıııhıip mii!rezesi tarafın -
dan n1hayet lır.'lıa edilmiştir. Bu 
maynın Alman malı mayn!erden 
oldu,ihı anlaşünuştır. Bunun na· 
sııl olupta Karadenize geldiği. 
meç<huldür. 

51HH6T 

Ecza fiatları yükseldi 
Ecza fiatlan son güıı.Jerde ye

niden yüksemıişiir. Sıhhat Veka
leli, ecza tüccarlarına gönderdi
lti bir emirle -ecza ili' iyaQCarını bU. 
lis'. e halinde Vekalete gönderme 
!erini bildirmiştir. Vekiilet bil 
listeleri aldıktan sonra Amerika, 
İngiltere ve Fransadan bu liste
ılere göre ithalat yapılması husll-

Sı.rkecide otobü:; tamir etmek- sunda ıhükiımet nezdinde teşeb-
te o.an Aılunci isminrle lbir şofö- lbüslerde bulunacaktır. 
rün; otobüsün içinden pardesü --o-
ve t:ılbancasını çalan Hüsnü is - ı P O L 1 !i 
m.inde ibir sa•bıikalı hırsız yaıka - O . 
lannuştır. Su1!ana;h.met ı i.nci sulh tomobıl çarptı 
ceza mahkemesi sabrkaılı hırsızı Yedikulede Kazl:çeşınede as-
tevkif etmiştir. falt yol.da şoför Osmanın idare-
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• P E BE İ ! .. 
.r "'ı~ YAZAN·: SELAMI iZZET 

Ben sııin arkad~ınızım, her ıa- ı 
man arkadasınız kalacağım. Yal
nız tir daha ·hundan ıba.hsetmi
v~c A z değil mi! 

- Emredersiniz. 
O gündeı1 sonra, Cavidan ile 

Ş ziye ara8ındaki münasebet so-
~1;a başladı. İki aile farkına 

vMrmıyarak. daha seyrek görüş
m ge başladılar. Artık her haf
tak toplantılara Ekrem gelmi
yor, Selıına gitmiyord ı Bır ay 
iç' ·'e yalnız bir kere !bul ' tu -
l;ır. 

F"'kat Selma kend·s ne: csizi 
sev.yoruım!• dediklerini duymuş 
tu .• Sizi seviyorum!• Ekremin 
sesı kulaklarından gitmiyordu. 

Demek or.u da seven vardı? 
Demek onunla evlenmek istiyen 
de vardı? Sehna buııu düşU11dük-

çe rV.va gördüğünü sanıyor, ıbuna 
bir türlü tlı.timal veremiyordu ... 
Ekrem ona aşkını verunişti, Sel
ma da bu hed ;.-0 yi Perteve dev
redecektL. Pertevi hatırlamak 
için Ekremi düşünü)-.:ıuu ... Sel
ma için ~ Per•ev demekti, lbaş
ka ıbirinin olmasına da imkan 
yoktu. 

Selma Pertevi sevmişti, Per
levi seviyordu, Pertevi sevecek
ti. 

Pertev de önüne geçilmez, da
yanıl:r.az, sarsılımaz, iıilip tüken
mez .ı aşkla Melikeve aşıktı ... 
Er veva geç evlenecekler, biri -
birlerinin olacaklar, bir da:ha 'bi
ribirlerinden ayrılmıvacaklardı. 
Bunun böyle olacağı da muhak
kaktL 

Ei(er_kııder anlan Yesilkiivde 

bul :uturmasıtydı, eğer Pertev 
Meı...:ıteyi g,.;rmemiş, onunla ıa

ru._'1111amış olsaydı, o zaman belki 
vaziyet başka olurdu. 

Belki bir gün Pertev, Seminin 
art,k minimini bir Jcı.z oJDadı
ğırun farkına varırdı. Bel!ki de 
saç.arın.n bir altın seli halinde 
aktığını fal'keılerdi. Kaıbinin 
aşka susamış olduğunu ıbdıJti se
zerdi ... Küçüklük .arkadaşı Sel
maya behlr.i asık olurdu; onu Me-· 
likeyi sevdoği gi!bi severdi... E
ğer ·böy;e olsaydı, Salına mesut, 
çok mesut olacaktı ... 

Seima bu hülyalara dalcbğı za
man pek mes'ut oluyor, bu ıhül
yadan ayrıl:mamak. uzıı:klaşma
mak, bu hülyanın aleminde ya
şamak, mü:!Il'kün olduğu kadar 
uzun yaş:yaıbilrook için gözleri
ni kapıyor, har ıci iı.ls:mle alaka
sını kesiyordu ... 

Pcr'.ev yanıııda olsaydı, başı
nı ba.'jına, yanağını yanağına da
yasa, onu ,belinden tuL.a.. sokul
sa, nefesini nefesine <karıştırsa, 
dudaklar:nın okşayışını dudakla
rında hisse'lse ... 
Hayır, artık: •Öpme Beni!• de-

miyecekti... Pertev taf'afınıdan 
sevi.mek, okşanmak, öpii'imek 
ne güzeldi!. .. Selma hu güzelliği 
sanıki. Pertev tarafından öpülü -
yor. okşamvor. seviJ.iyoı.muş gi
llıi duyuyor. ~örüyordu. Bu ılıa.ri
kulade bir güzellikti. 

Artıık kalbi ile muıhayyelesi bir 
leşmi!>lerdi. Ka;.bi muhayyelesın
deıı ayrılmıyor, mu:hayye.esi ıkal
binin duyı;ıularına uyuyordu. Ço
cuk.kf:n nas! teyzesine: cBen 
misafırli.k oynuyorum ... Ben .pe
ri padişahının l=ı oldum ... Ben 
ana ıbabalık oynuyorum• diyor
sa, şimdi de kenıdi kendine: Ben 
Pertevin nişanlısı oldum... Ben 
Pertevin karısı oldum ... Bm Per-
tevin sevdalısı oldı;m ... • diyor 
ve QOCuk:ken oynadığı oyunlarla 
nasıl canıdan avunuyorsa, l:ıugün 
de bu tahayyül ile kai1bini avutu
yordu. 

İşte J:ıöylece kendine >kinci bir 
vaıılı:k yaratm:ştı. 

Arlvk en büyük zevki, en bü
yük saadeti yaln!z oturmak, yal
nız gezmek. yalnız düşünmekti. 
Kendi 'kendine oturur, gezer, 
dü.şünürken .hep bu gönlünde 

yaşattıitı ıı.Şk masalını anlatır, 
Jıatınlarını canlanıd..rır, kMı oo
cuklaşarak havuz ibaşınıda Per -
tt'Vin kollan arasına düşüıp: cÖp
me •beni!• diye çırpın.ır, ıkıih Me
like ile Pel"l.evi •biribwl<erinin kol
ları arasında ·görü.r, ve baza.o da 
başını avuç:ar.nın içine alır. '3an
ki Perleve söylüıyorımuş gibi: 
cÖp beni!. diye ımırıldanırdı. 
Sabahları artık itina ile sü.s

lenmiye ıba.şlamı.ştı. Saçlarını 
çok clıkkatli tanvor, kendisine 
en Qok yak:ı;an elbiseleri giyi -
yor, :kendisini Perleve güzel gös
termek, Per'evin gözüne güzel 
görünmek için süslüyor, sonra 
ayna-sının karşısında uzun müd· 
det durup :kendine •bakıyor: cPer-' 
tev görecek olsa acaıba beğenir 
mi?• diye düşünüyordu. 

Her gün nerede ·bir çiçek gör
se koparıyor, derin derin kok -
!uyar, sonra göğsüne takıyor, ge
ce yatıncaya .kadar göğsünden 
çı.ka.nnıyor, gecoleri de yastığı
nın aılt:na .koyuyordu: Bil çi<;e
iti sanıki Pertev vermişti ..• 

Pertev yokttL Pertev uzaklac
d111Vdı ... 

Bunun için her sabah gözü yol
da ibekliyor, postacıyı gözlüyor
dtL Ve bir türlü ge!miyen, gel • 
ı:niyecek ıbu mektuıbu o her gün 
alıyor ve her gün tekrar tekrar 
okuyordu. 

Bir a;kşaın da bil muhayyel 
mektulba cevap venmiye kalktı, 
kalemi eline aldı; 

• Canını Pertevciğim. ··• diye 
başladı. 

Fa:kat bundan ötesini yazama
dı. Biri gelir, görür; yazacağı sa
tıl11ar Pertevin eline geçer de, 
Melikeyi seven Pe~tev ibu satııla
n okur diye korktll. 

Fa:kat piyanosunun başına ge
çip t~ çalıp söyleıneğe ıb~ladığı 
za:man bütün güfteleri Pertev 
için söylerdi ... Bunun ·böyle oldu.. 
ğunu kimsenin ibilanesine. an.La
masına imkan olmadığı için de 
içi raıhattı, lrorıku duymazdı .• , 

Selma güftelere bütün gönılü
nü :katarak, can ve gönülden 
cSeviyoruın• diye sert söy lec ve 
söyledikçe ferahlanırdı ... 

(.\rlıaa Yar) 

ME'hmede caxparak başından ve 
'ko!URldan \yara1anmış, ılıastı lıa
neye yatırılmı.ş, şoför yakalan -
mıştır. 

Otomobil Motosiklete 
çarptı 

Fatihte oturan lroınısyoncu 
Sami 337 numaralı motosikletle 
Ayaspa•a caddesinden geçerken 
oför N ureddinin .kullandığı 1061) 
nwnaralı taıksi otamobiOi moto
si.klete çarpmış. devirmiştir. Bu 
dü.şüş neticesinde Sami sağ a
yağın.dan yaralanarak tedavi al
tına alınmıştır. 

Emrazızühreviye hasta-
hanesinden kaçtı 

Ahırkapıdaki eın.ırazı zührevi
ye hastahanesinde yatan hasta
lardan Fa·tma Can dün hasta ar
ıkadaşlariie münakaşa ederken sl. 
nirlemniş ve etrafa saldırarak 
sekiz on tane camı kırdıktan son• 
ra kesilen elleri kan içinde pen
cereden atlıyarak koşarken ya
kalanmışt:r. Fatma Can dün ak· 
~am geç vaJtlt adliyeye vcriJm;a. 
tir. 
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Günün mevzııları : 

ayn Harbi Alman ve Sovyetlere 
atfedilen p1anlar ovyet er orveç ve ısveçden bir kadını 

de taleplerde bulunacaklar mış :-I:~~~::~:~;::;~ 
Amerika silii.h fabrikaları 
Sovyel sipar/şlerini reddetti 

Mülkiyenin 
yıldönümü Lonıdra, 4 (RADYO) - Fin - 1 

Sovyet i:hlilaf:nın iki devlet ara- / 
sınıda harbe müncer olması do- ı 
!ayısı ile İnıgiltere - F1ransa - Sov
yet Rusya araeında evv-e:ce yapıl
mış olan ittifak müza,kereleri if
şa edilmişti'!'.'. Bu ifşaata .nazaran 
Sovyet hükWı:ıeti müza.kereiler 
esnasında BalWr meselesim:le bu
gürckü ta.leplerini ihsas e'miştir. 
Bil:hassa Estonya, Letonya, Lit
vanya ve Firılandiya.'dan üsler 
talebinde mfuaheret temini için 
Sovyet:er İngiltere ve Fraru;aya 

Fakat .bu tekili İngiltere ve 

Finlandiya 
teklif ine ce
vap verilmedi 

{llaotaralı 1 inci ı;ayfada) 
meklen ne aebeplen lmllııa et.tii&DJ 
anlalmışhr. 

Bu sebepler, daha pakt aktedUdf .. 
il zaman kendisine bu imkanı ver
memiş olan sebeplerin Qnıdır. Zlra 
paki Nöni mııalıedeslnl takviye el
mektedir. Bııl&'a.rlslan ise böyle bir 
taahhüde girişemez. Bulı'arlstan bir 
g-ün müsalemeıperver m.üsakere :ro ... 
Ju Ue 1913 deki lıudullarını tekrar 
bnlmak ümidinden do rerapl ede
mez. Bulgarlstanm va.ai7eU sarih, sa
mimi ve diiriisllür. 

Londra, 4 {A.A.) 

•efarellaneslnlo blr 
denilmektedir: 

)- Finlanclly& 
tebllf,inde şöyle 

oFlnland!yanm Moııkova. hükllme
ti nezdlılde isveo &efari v&s.1ta.si1le 
:rapmış olduiu leşebbüs, asla Flnlan
diyanm lesllm olmak manasını ıa

ummün etme&. Finlandiya, B.us LI· 
illıisı yüzünden lnkıtaa. uiramt!J o- 1 

lan müzakerelere devamı &ek.lıf.Wde 

bulunmuştuc. Finla.ud.iya loln ne pa .. 

hasma olursa olsu.n b!r sulh asta 
mevzuubahl..!ıı olma01J4tıl'I. l\'.laamafih 
Finlaniya hü.kümeU, islikl&ll malüua 
kalmak şartlı'lo Sov1'el &usyaya bü
yük fedakarlıklarda bulunmıya ama
dedir. Finlandiya, biç bir zaman 
Mokova'nm üssü bahri olarak bıtedi .. 
fi Honıroe ıı.dasmı il.endi lbli;rarlylo 
feda edecek deflldlr, 

Helslu.kl, 4 t°A.A.l - Flnlandiy• 
bilkümetinln ııfmdikl lbtllifır. muslı

hane blr saretıe halli (larelerınl ara .. 
mak için 1'Bımut okluin teklife Mus
kovadan henin cevap alıruıınanuşbr. 
Siyasi mahafll, bu teşebbüsün ınu .. 
vaffaklyelle nellcelemnesl ömidinln 
pek zayıf oldufu mülaleasnnladu, 

Bu mahafll, Helslnkl hilkılmeıl t•
.raf'ınd&n yapllan teklllin Finlandl7a
nın dalma mö.ıakcrcye amade bu
luudu.tunmı bir delili olduğunu ve 
Jtusya'nm bo iekllfi kabulden Juıu ... 
na etmesi takdirinde buda.o müte
vellit bütün mesu1i1eU üzerine almış 
olduğunu beyan etmektedir. 

L<ındra, 4 (A.A.) - Millelier ce
mi;} r U konse;rinln cumartesi içllmaı, 
Londra'nm dlplomır.sl mahaflllnln 
dikka Unl celbeden bir takım mesalll 
mev,uubabls elmekledlr. 

Bu meselelerden blrlnclsl, ital:ra
nın hattu hareketidir: 

mu.kabil tekilller ya.pmıştır. 
Fransa tarafından ka!bul edilme
miş ' ir. Sovyetlerin o zamandan
beri bu mm' akada ·gözü olrl uğu 
çoktan ım.eydana ç.knıış bulunu
yorou. 

Sovyetlerin, .Finlandiya'dan 
sonra· Norveç ve !sveçten de ba
zı taılep...erde ibulunacağı söylen
me'C.tedir. 

Londra, 4 (RADYO) - Ame -
rika s>lah fabrikaları Sovyet si
parişlerini kabul etmemiye ka
rar verıni.şleııd ir. 

Finlandiya 
ordusu muka
vemet ediyor 
•u ve ıt.eliişa düşen bütün ecnebi se
faret lıeycueri, Finlandiya pay ilah~ 

larıDı 4.erketmişlerdir. 

'l'erijokl nahl.)'esaıde 
olan bir arazide vu..k:ua aeleıı bir in
filak neticesinde bin kadar &us aslr.e
rı le.lef olmWjtur. 

Finlancllya lııikiimell, benlb Hel
atnkidedir, ve bir sığmak.ta toplan• 
makladlr. 

FİN TEBLİGİ 
Dün gece neşredilen Flnla.o.diya 

tebLğlnde ŞÖJ'Je denilmektedir: 
Cephede kardan dolayı mabdul bit 

taaliyel olmuştur. Yalnu Laıroda gö
lü şimalinde kıtalarımızın faaliyeU 
kesil olm111 ve düşman ağır ••Yial 
vermiştir. 

Telegrar gase1esinin Belsinki mu
bablrl, 12 bombardıman 'ia.yyarestn .. 
den mürekkep lam bir SoVJ'et fUotil· 
Jasın.ııı Finlandiyalılar tarafından i
ma.tra'da tamamen mahvedlldlkle.rlıtl 
haber vermektedir. 

Flnla.ndl:ra bataryaları 11 tayyare 
düşürmüşler, 12 layyare de .-!nlan
diya tayyarecileri tarafından yere in· 
meye icbar edllmlşl!r. 

Finlandlyanm İlalyaya ı.mıarladı
ğ1 %5 Savoia la:ryareslndeıı 10 tanesi 
Helslnklye varnuştır. 

HER TARAF TORPİLJ,E 
KAPATILMIŞ 

Berlln, 4 (A.A.) - Moskova ga
zetelerinin neşriyatına göre, SoVYet 
kıtalarının ileri yürüyü~ü FinlandJ .. 
1alılarm her tarafa torpil koymaıa .. 
rı yüzündf'..n durmuştur . 

Pravda. d.tyor ki: 
.Der tarafa toruil1er 1ronnlmu!Ştul'. 

Sokaklar. evler1n kapı alll:ırı, dilk
kinlar, dalrelcr her taraf torpllJe do• 
Judor ve bunlar karla örtü'lhtiir 
,\GIR TANK KULLAN!ITAMTSLAR 

Stokholm, ol (A.A.) - Ruslar, Fin· 
1andiyahlars kar.ııı h.,.nüz llirı1' tank
larım kollanmAJDJ&1ardır. Şimdiye ka
dar kullandıkları t:ınklıırın en ağır

tan beş tonluktan fa"Zla dPğildir. 

Hf'loı;lnltl, 4 (A.A.l - Reuter aiııı"tn 
bildiriyor: Ht"lsinki boAaltılmaktadır. 

Şehirde kalması için hu•u<l bir sebep 
lıu1unmıyan h~rkM. r1'kın gitmeye 
mecbur edıtmekt.>dlr. 16 yaşında11 a
şa~ biittln eo<"ukJııtr emin ""'1 .. l'e 

ırörıtl~rffmektedtr. Vfnnrf'de ve dlier 
şeh'"'"'rde, vaztvet aynıdır. 

Biittin ınekt .. n1Pr ksn111Htır. JJalk 

~,.ktndtr Vf'J !lln:;.nk k"'11ht1~ın1 mnha
fau etm .. ktedlr. J(nv1 .. n :n.,....,n•1ı-r, 

ev sııh1Dl"Tl tan.tından üluılükle 

karşılam:rorlar. 

Dün mektepte 
lo)fantı yapıldı 
Ankara, t (A.A.) - Sl:rasal Bilgi

ler okulunllD yıJdönümu JDwıa:iıe&Je-

tiyle möeasue billasında bir &.oplanb. 
yapılmışlır. Bıı toplantıda B. M. l>L. 

R~ı Abdülhalik Reoda, MaarilJ B&
riciye, Maliye ve Ticaret Vekilleri. 
bir çok meb.uslar, Başvekilet Müs
teşarı, Vekiletler müsteşar ve mlİ.• 

dürü umum.ileri, bauka müdürü •· 
mumi51 ve idare meclisl reilileri. 
yükselt mektep profesörleri Te An .. 

lı<arada bulunan Müllr.i.J'e meswılan 

lıaaır bulunmllflardır. 

Merasime İıılü<li..I marş.,.ıe başlan
Dllf, melı<lep müdürü Emin Eritlr&"ll 
toplanbya. selenJere tefekkür ellik· 
len aonra yıl dönömö. lopianUlarm• 
dan beklenen faydayı anlatmıştır. 

BllDdan sonra mek.tebın e.n eskl 
mezunlarından' Ahmed İhsan Tokgöz 
lhtlsaslarıru söyleuılş, bir «ene talebe 
söz alarak duygularını anlatmıştır. 
Toplantıdan IOnr& meklep mezun

lan namına Milli Şefe tazimlerini 
arı:etmek üzere Maarif Vek.Ui ve 
Mektep müdurü Ue en es.iti mezun 
Ahmet İhsan ve son smıt talebesin
den İhsan Kavur'dan milrekkep bir 
heyet se~ilmlşilr. 

Bundan sonra davetliler hazırlan
mış olan büfeye Kelmişlcr ve S.alebe
nin se"-1'1 ve sa711lan -arasında neşe 
ile mekteplerlnm yıldönümünü kul· 
lam~lardır. Toplantı akşamm reo 
vaktine kadar samlm.i bir hava için- ı 

de ııre~işllr. 

SeoUen he7et mektepteki merasimi 
müteakip doğru Çankayaya .r-ıımtş

ler ve Mi?li Şefimlz ıaratuıda.n ka
bul boyurulmuşlardır. Milli Şef, 

mektep ve mektep mezunları hak
kında Ulifalta bulunmuşlardır. 

Heyel, Erkim Harb!ye &elsi Ma
reşal Fenl Çakmağı, MUlel Meclisi 
ReW A.bdülhallk Rendayı evlerinde 
ziyaret ebnişler ve nıWkiyelllerin 

derln saygılarını arzetmlşlerdir. 

Heyet, şehrimize avdet elmelerl 
beklenen mnlıle,em Ba4veLlllmlze de 
l\Iülklye mezuıılarıııııı derin aaygı 
ve baiWıkla.rını. an:edecekUr. 

Son Dakika 

Bütün Fin ka-

~~1s~ ~~!ususi~S:~!~- \ 
elan 60 yaşına tadar bütün kadınlar 
hhmete çağı:rılmtşlardır. KadJnlar 
yurdım lstiklalinl müdafaa için Wz .. 
meU şevk ve heyecanla kabul et
mckte.dlrler. Bu hususla g-öslcrUen 
tehalük emsalsizdir. Ski ve hasta ba
kteı kıyafetiyle veyahut grl renkte 
OtLas üniformasfyle vazifelerini kah
ramanca ıta etmektedir. 

-o---

Hollandadaki 
casus şebekesi-

• • •• •• 
nın ıç yuzu 

italya, 11 kanunu.evvelden ltlba-
ren hukuki bakımdan JWlletler ce
miyeU azası olmaktan çıkmaktadır. 

fakal blecllfl takdirde 9 ve 10 kl
nmıu evvel lçtlmalannd.a hazır bu
JunabUlr. Mesele, İlalYanm bu lıak
kını tstimal edip etmlyecetfdlr. İtal
ya'nut lşttrii.k etmesi veya etmemesi 
harici siyasetlndekJ tahavviil ve ln

Jılşafın mühim blr nlşan .. ı olaeaklır. 'Amerika iki kru- Arıı;;terdam, 4 (A.A) - Casus
luk işi yeni blr geniş'.i;k almak
tadır . KopenJıag, 4 (A.JI..) - Pollllkan 

cazrtcsinin Rl.ca muhablrlue cöre. 
SoVJeller Birili! Flnlanclln meseıc
slni müzakereye başlar bqlanıa.ı: Mif .. 
Jetler cem11etlnl terketmlye k:afar 
verm!ştlr. 

Londra, 4 (Jl..A.) - Zanııcdildilil
oe göre, Sovyet bhilfl Lundrd. el(!l
sl B. !lla.lski cumartesi günü reisi bu
lunduğu Milletler cemlyell konseyi
ne iştlrik etmek için Cenevreye gll

miyecektlr. 
Vaşington, t (,\.A.) - SoVJet Rus- 1 

ya ile dlpJomııst t:1ilnasebetlerlnln ke
silmesi lçln Rl1asetl cur.JhUI' dairesi 
üzerinde yapıJan bir çok ıaz.riicler do .. 
ıaylSlyle B. Rozvell. blr kaç güne 
kadar bu baptaki k;rarını b\tdlrmek 
hakkını muhafaza elmekt.o olduğnnıı 
oöy lem.iştir. 

Be'çika~Hollanda hu
dudunda gizli tünel 

Brüksel, 4 (A.A.) - ZabLta, 
Tourn hgut civarında Hollanda _ 
Be lçik a hududu altırııda .kazılmış 
olan ·b i:r. tünel rneyıd.ana çıkarmış_ 
tır. Bu tünal.i kaçakçı!lann kul
la nına•kta oJrlu.kiıırı tahmin edil
mektedir. 

•• vazor yapıyor 
Nevyork, 4 (A.A.) - Gazeteler, 

Ba.hriıye Nezare'inin ona.r ıbin ton 
'ha<::minde iki kruvazör sipariş 
edilmesini Amerikanın 1943 se
nesine kooar sekiz bin. tonu te
<::avüz etmiyen !knıvaıı:örler in
~asma :müsaade eden 1936 Lon
d;a ihtilafının ıher türlü kıymeti
m ka}ıbetmiş .olduğu mütaleasın
da b~unduğunu teıharüz ettirmek 
tcxı,, r. I 

N evsgandeıı Dag gazetesine gö 
Te uzun zamaııdanberi Hollanda 
da bulunan Sturm adınıda birini 
tev'kif e1.miştir. Tahkika+, içti -
rıuı.i işler nezaretinin yüksek me
murlarından olan Von Hövnun 
casus 3turm deniz işlerine ve ka
çakç: lıık işine ait fo . oğraflar çek-
tiğini gös'.ermiştir. Bu suretle y a
bancı bir dev:et memuru vapur

.Jara eşya yükılendi<kçe muntaza
man ılu:lberıdar edilmekte idi. 

İngiltere Kıralı Parise gitti 
(Baş tarafı ı. inci ııayfada) 

kamatı, geceleri Hollanda _ Belçika h dud ıkı rkı ka 
ğa karar ver.ın.işlerdir. u unu s . s ya pımıa-

BATAN VAPURLAR 
Londra, 4 (A.A.) - İngiiterenin 382~ tonluk Eskdene vapuru 

mayna çarparak batnuştır. .. . 

Is. veç bandıralı Rndolf yuk gemısi l\fahnoe'ye k.. ·· akJ t · · Alma omur n e -
tiği sırada bır sersen. .n mayn.ın.a çarıımış ve batmıştır. 

BELÇİKA ÜZERiNDE UÇAN TAYYARELER 

B 
.. ,_ 1 4 (A.A. l - Dün bir takım ccııebi tayynt'eler Bel ika' 

ru..,,c , H . 1 .. . ·d ' ç mn 
sahil mıntalıaları ve aı.nıan. u~enn e uçmu.~lal'dır. Tayyare dafü 
toplar, ateş açm•şlar ve Belçika nuı. avcı tayyarelerl havalaıııoui-
lardu. 

lan bir kadın ismJ ü.zerme kalabalı .. 
im ipinde blr baluncatız, harekele 
c-cJdj ve bu hatoncatız onümde.n ge
çerkeıı blr de 7ÜIÜDe baktım ki çaiı
rılan isim, bir romanın asıl kahra· 
ma.nı deid de aynı romanın ikinci 
sınıf kahramanlarından blrl deiil 
mi? Buwlan oLuı., otus beş yd önee
slne al! blr romanda körpe blr fidan 
balbıde ıı:-örü.oen bu ha.tuucaiu, bil .. 
se.ı.uz aı.h..nıml ne kadar &il.ak bullak 
elli. Dün bana, J'&ŞI elliyi geçkin ı:ö
siiken bu zayıf, nahif, yor,ru.n ve bir 
az da fakirce kadın, ya.şlan e1117l 
buldup, yahu! elliyi de seçi.il lıal
de, bi.li bizim gibi, bir Liirlü ~ocuk
luk&an knrtulanuyan, hi13. ken~iııi 
afueuk bebek sayanlar lçlu, ne do 
canlı b&r hayat aynası ldl.. 

İşin asıl garJp ve hazin tamına 

b&kJn ki bngün bl• yaşlakllere abla
lık ve bizden daha gençlere ana.hk. 
çağına gelmiş ola.n bu orta halli, oku
ması, yazması pek az hatuncağız, bu 
gün. defll kendinin bır romanda t
kincl sınıf bir kahraman olarak ya
şadığllllll f&rkuada olsun, hatta o ro· 
manı biri kend.lııe okusa zavallı, o
nun sayfal~rında yaşayan kendi 
ıırençUtinJ bile lanQ'amas, ballrlll'•-
maz. 

Şu hayatın ne tuhaf, ne tı;lnden (il• 
kılmaz cilveleri var yahu! 

OSMAN CEl\lAL KAYGILI 

.. . . 

KISA HABERLER ........ 4 ,,, 

* Bul-gar Kralı Bertin yüksek 
tekn::k m€'k tebiı1e mensup bir 
heyeti kabul etmiştir. Heyet, ıhü
:kümdara, te.lmi.k bilgiler fahri 
nıüıhendiaiği dcib:torlu.: dip"onıa
s.nı takdim etımiş ' '..r. * Alman••a'nı.n Roma lbüyiik eıl
çl-si Berlin'e gitmiştir. * Ncvyork't.::n ha~cr verildiğine 
göre, zabıta ilı:bar üzer:ııe Pa
saik nehri kenarında bir <l ir. amit 
buh-nuşlur. ~evyork'un !birçok 
rnaıhallıferini berh ava etmeğe ka
fi -gel ecek kudret:e olan bu d ina
mit:n koonünist'.er t arafınıdan 
West Po'.n'. ih.arp aka<lencisinden 
çalındığını mu.lııbir sö}iemokte -
dir. 

Finlandiya 
ve Sovyet 
dinamizmi 

(Bas tarafı 1 inci s<ıyfad.al 

doludur. Fi:ıılandiyn kıyıla..~ su 
n.a.tınd:a, granit Ka:)- a.._ı....._tır ve ga
yet i<rızamiır. Estoıı>a salulıcri 
~.liir.lye tlen..lcn arazidendir. Hu 
iıi.00.rıa bütün bu s:ılıada, ıkn. -
zıo!t.:ı gemvcriıiliı d"""-Wş vaz.yct
te dolcşnıal~ s;.on derece ıu:üş -
küldür. Bundan ) almz, Da,.;, 1-

dasının şimalinde Finlandiya 
kOri<tlİ ile L ~ı.hk denız..run bır
leş -ıği dar u.u.>.:""'-a ı o.wksnauır. 
I.ıuralaın dc:ıu lıari.a.tıırın .. a ua 
birçuk yruılış.ıır vrurdır ki, bıı -
hı.ıssa denızatiı grunı.<>-ri iç.n bu 
yıın.ı.şhır çok tchl.> .• ,LıL:r. l • .nlan
dıy·a korfczi mctiıaıinin şuna! 
kıyısında, H angö'nün cenubu gar
bısinıde kaın Jııssarö demir ma
dcn:lcri de, büyük mılınalısı ka· 
m;ıkıtl<laır yaı>arak gemı Pll6•a
lannın bozulmasına sebeb.yet 
v~TrnektedirJer. 

Sovyetler, işte bütün bu tabii 
sevkUJceyşi mahzw~l ;..\rı na.ı.a.ı·ı 

di:kaloıe al.arak F.stonya'ruıı Özel 
ve Dago adanmru Ba ınskı lıına
nını ve Let.ıuya'run donımıyan li
maııdsn ile Litvanya'wn ~evkül
ceyş ııoktalannı askeri işgal altı
na nlıruş ve bu üç memlekette ( 
hava ve deniz üsleri teşkil et -
miştir. 1 

Bıı iş bittikten ve Baltığın şa:rk 1 
sahilleri ile Fınland:ya körfezi -
nin cenup kİyıları tutuldukı.an 
sonra, sıra körfe:<i:n şimal kıyı -
!arına, Aland adalarına, Botni 
körfezine gclıniştir. İşte şimdi, 
Kızılor-dumm Finlanıd.iya'daki 
kanlı çalışımı.ları, bu hedefe var
mak içindir. 

Sovyetler, Leningrad ile Krorı.ş
tad'ın 30 kilometre ötesinde, ken
di emirlerine ram olmıyan kü
çük bir d<>vletiu bile bulunması· 
na razı olmuyoıılıar. O biiyük şe· 
hlr ile bu büyük tersaneye giden 
deniz yol ıı üzerindeki Hogland 
adasının da yine bu küçük dev
letin elinde c>lımasma tahammül 
edemiyorlar. 

Almanya ile dost olduktan son
ra, Avrupanın garbine ve cenubu 
şarkisine doğru taşan Sovyet 
dinamizmi, şimdi hem garbe. hem 
şimale doğru kendine yol açmak
tadır. 

Küçük fakat kahraman Finlan
diya'nın istiklali roğrafi mev -
kiinin sevkiilceyşi ehemmiyeti
le, Sovyet d,;nanıizmine kurban 
gidiyor. 

ABİDİN DAVE.R 

H~va hakimiyetini temin eden 
taraf mayn harbini kazanacaktır 

Yazan: Emekli General K_~!J!~ Koçer 

Sovye'1erin Finlandiyaya kar~ı 

b;u;ladıkl"rı haE'bili, bu. mem.lek.eU 
Sovyetler U.hhadı hiı.kiim.eUeri cami
asına dahll etmek, bakır, nikel, kur
şun, kereste gibi harpte ve sulhte 
pek ook ite ,. .. .,. ... madonler bulu
nan bu sahanın ta.J:ii !'>Cr'vc-tlerindeıı 

kendisi ve Alman:J• beoabına istedl
iı g-ihi lsUfadeleri \emin eJ"lem.ek. 
i.-veo ile Norveo'ln demir ve ı!Jğrr 
aıüJıim madenlerini, lla.llılı den.isini 
lstedilderı g-ibi kontrol eylemek cibj 
müJıim PJ'elerl lbliva e71Miil anla
fll.makladır. Alman:J• ordusnnun Fe
leme.nk ve Belçika hu.dutl&rında tah
şidat.mdan haflala.rdaıUıeri balısecll-
1.i;yor. Ne olacakT Yarın, FinJandlya.
mn Lş.-ali ta.m•mland.J.ktan ve F'i 
sovyeı bükWneU VUIJ'ete b.a.kim ba

le .ıetirlldlki.en soma. Sov7el YeFa
hut Alma.ıua ve 8ov7eC orduJ.an 
müştereken İsveç ve »onra. Norveo 
cibi her ikisi 1-1% mily°" kacl.ar 
niitıısa malik iki memleiı<el de işcal 

edilerek SOYYeUeştirümek; 7abu1i na .. 
slleşlirilinel< soreliylo, ,1ma1 denm 
llılıillnde, İnı:dkre adalan karşı· 
8Ulda Sovyet vua Naat ordnlar.ı .ıet-
1-kler mi! A.ynı yrrl"flll•, Sima! 
denizl salıWerlndc, İogıltere &dalan 
karşısıııd&l<I Felemenk ve Belçika 
aahllkrinde dahi tecrübe ve taibik 
olunabilecek mı? Bülün bu elbdlerl, 
inümüzdekJ hafb.larm, &Jlan.D. va· 
lı<ıalan, lı.icllseleri ırösf.er.ecek, bpal 

e:rl.b'ecekHr. 

11-layıı, den.ia, bele boğa& muııare
belerınde en mühim roi ifa eden 
:m.uha.rebe vasıLasıdır. Ha7D1D tesir 

ı lındudıı, döklllduiıi salıa:ra münba-
s.udı. Ta)';r&re. bu. hududu bu,gp u
'111 p.ba.gnın •e.nifliilne &öre., J'ani 
dıkkate şayan blr mı.il.yasla detlş.ıt
mlş~ir. Topçunun &esir çercevcsinl 
mf'..ı.il.1 tayin e&Ui'l halde, tana:re, 
bombanın lalırlp dairesini bii7iıllök
oe bu.yıi.Lmüştür ... Bir gü.u, bir torpilin, 
roti.wtı 07DUacaiı mınt.akaya t.OU ki
lometrelik blr suratı haiz b.r vasıla 
ile sevkeclilecei"i.nl .son &ünlere k.a

cl&r düşünen 7oktu.. 

Almanlarm dörl gün içinde 9 in· 
cıı..s, bir Fra.nsu; ve J'Cdi bi&araf va
pur btırd.ı.klarım gördük. Ve zayial 
devam elmekledlr. Bunların içerisin
de ufak harp l'emileri de vardır. Ye
ni bir harp usııiü, oldukça büyıik blr 
sürıırlz u:randırdı. Mıknatıs terı.ba

U ihıin eden maynlar, tayyareler ıa
ratınd:uı, Şimal deni:ıiolu. gemileri 
avi.tyabilecek, bölcelerine serı ..... mek.
&etL.r. Çok alçall:Laa uçan tayyarelerin 
ve denizalWarın bıraktığı bu &.orpU

lcr, paraşüllü ve eleklrikU lııllal ter
tiba"1yle mücebıiez.dırler. Mu.him bir 
cilıel de mfiliıl< maddeslnin labrip 
kuvveLid.ir. Şu yakınlaE'da Amerikalı 
bir mucidin bu kudreti bir mii,t 1..>n 
ınisliııe çıkaracağıua daır haber de 
celıııişli. Bu, he.o.uz h:17alidir; ancak. 
.ı.\..lmaıl .mayıılarUll.Q. da eski mayula
ra .u..ispeüc çok tahripka.r bulunduk.
lan iıiı'at edlımek ı.edır. 

Büyük barbıİI. aon yıllarında İngi
ll:r.ler maynlara karşı paravanalar ı .. 
cat ve harp gemlleri.ne bu cib<Ulan 
talbık eıLücr. Aılı duz getnller. wr
pil tesirine kam isabet sallıını ve 
ıhLinıaııni azaluyordu. beddu.ibabir
de. biribjri ardıuca harp gc~Herin.in 
torpilienmesinden sonra, sa sahhlan 
az olau MoııitörJeriıı faaliyete geç .. 
t....klerini gOrmuşıuk. llu yeni icada 
karşı ahşap gemilerin torpil &E'aşt&r

ma vazifesinde istihdam edileceği an
Jaşılmakl.aılu. İncllla Harbiye neu
retJ tehlıkenln derecesini canlandırı
yor ve bül.iin balıkoı ı&:eşkilitııu ma;yn 
ıopbuna hhmeLlo.e davet edJ.yor. 
Tayınlse girmek yasak eclllmişliı'. Bıı 
101, adanın bir can dama.rıdır. Mık
na.u tert.i.bin !os.r sabası tespit edil
memiş olmakla beraber, fenııe.n ~k 
mahdut oJ.m.ası icap eder. M.ık:na.tu 

torpiller ele geçirilmiştir. Fak.at bun· 
lar111 fili:Jalı ve malılyetı lıenill aıı

lap.Jama.dJ.ğı resmen iüraf edllm.if
lir. Vapurun nulı<nalısiı torpili pek
mesl du.şıioii.lemcz, Mlknabs, tsıtali 

temin edeE'. Mı.Jc:nab.si saha7a clahil 
olan vapur, torpil mıknatı.c;-ını hare
kele getirerek pile cereyan verir. 
Maynla lelvis edilen bölgelerin bita- J 
ra.tlara urar vermemek için, Cesplt ve 
U • .uı edilmesi bey uelmUcl kanunlar 
ahk;iını~dandır. Canakkalede ka-
ranhk Unıana. Nusret gambolu .. 
muzun doktüğiı maynla.r, c"'°ı-

yatm batmasını intaç elmlşll Bir 
ihraç hareketi yapan Midillı, mayn
lanı çarparak dönememişil İstanbul 
boğazı ağızlarında ve Tuna mans.ap
larında ma.yn tarlaları vücuda &"eli· 
rilmiştL Kuaden.ıe salıverilen mayn
Jardan vakit vakit zararlara vc7a 7ıt ... 
larca leliişa düşülmüştür. 

Alma.olar, bu harbin başl&ngıçında 
mayn bölgelerini tul ve arıilo lespil 

ve aıikadarJara ılaıı etmişlcrdL Bu ... 
C'ün insani duşüncelerl de hice sayan 
bu teşebbü.slerln aklbellnl keslirmelı< 
cüçiü.r. Bütim cihan daha şimdiden 
büyük u.rarla.ra marw.du.r. 

Batı kıyılarında mayn bask,larm.
dan azade bulunan İn&"Ulere bura
da nefes alıııakladır. Ma:rn ilell leslr 
dairesini Douvres ötesine kadar 1 
g:coişletmediğine göre, müttefik me.m.- ' 
lel<cller arasmdakl irüballaki lnlium 
bozulmamıştır. 1'-lanşm Şimal denbl 
a.tJzında. maynlara, denfzalttla.ra. 
ve hava kuvvetlerine karşı kurulan 
baraJın bu nizamın muhafa:ıaswı te-

• min edeceğine şüphe edilemez. 
Doğu iskelelerinin tehdide uğrıya

cajını dikkaı. gözünde bulunduran 
İnglllere 37 den beri baudan ikmali 
düşünmüş ve ona gört" tertibal al· 

mıştı. Batı limanları, ılmendllerlcr 

ve 7ollar ihtiyaca g-öre tadil ve ıo;lah 
edllnıişUr. Sevki.ya& siklet merkezi .. 
nln batıya düşüı·ülmcsl mümkündüı. 
Alman hava kavveUeri Ye denl:1al· 

~ tııarJ faallyet sahalarını bu cihete 
dotru tevsi edemlyeceklerdir. Auc>alr.. 
:ıııa:rn barbi, Manşı da lelıdll edebil
mek için. Alınan lar1 Holland.t ve Oel
çlkanm işgaline sevkedebilir. 6u bl-

la raf memleketler hudoUarmdakl 

de işllı<iirdır. Bllaraf bilTii.lı: mem• 
leketıerln hayali meıılaallerlne vu
rulan darbelerin mesull:rel :rilkiı"il 
de maµ lıarbl müleşebbbierlnin ıa

•- lizıııı celecefl "" basil bir he
apb.r. Bib"ük Harple Jl.lman razı da 
ilk liilızede bir sürprla J'apmışıt. Fa
bl Fransız ve İncllla lellnli! dafl 
ledblrler alnıakia ıroclkmedL 

Ma,.n da blr mnlıattbe va.sılasıdır. 
Fakat, buııriinkü vui:Jet lelkll< edl• 
lince netlce7I lıaTada hl1<imbetl le
min eden lanıtın kazanacatmda şüp
he edilemez. Bib"ük 11ıı.rpı.,, incllia 
ticaret mosunun akıllara ha'J'ftt ve .. 
ren 8 mllyonlnJı: aylalı, balla ba a
rada blr mayna kurban ıiıılen Jla.rbl
ye nazırı &Lord Klçııen ırlbl bil:rlik 
ıp.l>siyellerln ölömü blle İnırllh or
ausunun teşebhiisünli kıramanıış ve 
Brlla.ny ada ha.yat meka.nkmasmı bo· 
zamamı,h. Elden ("ikan vapurlannı 

derhal lamtln ebnek lrndr.llne sahip 
?';r memleket, nihayet bir müddet i
çin Fıkmtıtar oekeblHr. Gelen haber• 
ler, İngHierenfn bir çuk vapurlar sa
tm a.Jmıya ba~l;ıdıfını bmat ediyor. 
Bu lmkitt daima ve her vufyeüe 
m .. v~uttnr. 

Ankara Haberleri 

Büyük Millet Meclisi 
toplandı ı 

An.kara, 4 (A.A.) - Büyülk Mil-ıl 
let Meclisi lbugün Refet Canıte
zin· r'::aseti altıooa toplanarak 
baıı:ı azarım mezuniyetiierine ait 
riyao;et divanı tezkeresôni tasvip 
elmiş, evkaf umu.ın müdürlüğü
nün ve yüksek mühendis .ın-ek
tebinin 1935 yılı hesap Jca1'isine 
ait maaba caları kabul etmiştir. 

10 kişi muvaffak oldu 

İnglUeredo ll"ft'edllen blr paele, 
cSunday Dispatdı• sl1'&Sİ muharriri 
vasılasl7le nereden ötreııcllilnl an• 
lalmadıfı bir pliiııı ifşa etmelı<ledlr, 

Bu pli.ııın esası, Stalln'ln hedefleri 
lmlJ. Bu hedeflerde, Sov,.eUerln Bal
k&nlal'da harekete reçerek, Basanb-
7a71 Roma.nyadan a!m3km•ı 

İncillere ile mıı.Jıarlp nazı AJnııı.o.-
1• ile, muhalif Sovyeı Rusyanm, 
Balkanlara veya Wııdislana alt :.rzıı-
1.an, düşünceleri olabilir. Bunlara 7•
nl bir plan, bir sır denemes. Biz dl
:rebillris ki. AlınanJ'a - Sovyetler ade-

. mi leca vii& pakWım lmzaland~ı ce
~eD atusıu.un 26 smdan berl iki hil-
11.llmel arasında bu &"lbl düşünceler 

vardır, pliıılar gözden geçlrllmlşlir. 

Sovyetlerle Almanyanm, ,ıerdt 

Ballı<anlara, gerekse Hindisiaııa ail e-
melleri, plinları üzerinde tatbik.ala, 
laarekel ve fııal.l;yele başll)'abllmele

rl için İlalYanm, .Japoıınnın mımr.-

Be lediye mu:.'ı:ısebe toşk:iılatı
oo alınacak memurlaT için yaıpı
lan m üsabaka imtiJ:ıanına ait ev
raklaı· t etkik odi:.nıiş' ir. Bu tet
kik neticesinde lise mezunu o-
.up ıa ımtılıana girenleııden 50 fakatinl. aıiQarekeüııJ temin edebll-
ıkişinin. ortamektep mezunlıınn- ııWert LUııııılır. 1161'1• blr milf&reke• 
dan da 10 ~inin ıınuvaffa:k OOdu- llıı lemlnlnden ise, haberdar detllls. 
ğu anlaş~lmt<;tır. Bununla beraber, mezkür m~re-

p • K •• • tel bahsi, lhlimallerl, faali1'eU tize• 
arıste omunıst r1oc1e dlklı<aue arq1ınna1ar yapııma-
ofisi varmış "' liDm geldlilnl de uave edebU!rls. 

Faris, 4 (A.A.) - Pariste bir Bil.MİT .N1IJl.I IRMAK 

ikomünist 'P'.opagandası ofisi mey, ASKERLiK IŞLEn I 
dana çıka.runışlır. Ofisin hedefi '' 

~omünist gen_ç~ikl~· . ceıruyeti- Askerligv e davet 
nın tekrar tesısı ı<"ın ilik 1.'l ola-
rak bir gazete neşretımekti. Po- Fatih Askerlik şubesinden: 
!is hazırlanan ilk nü!llıayı 'haızl1' 1 - 316-333 (dahil) doğ. hiç as.-
okluğu dla'<le we geçiı:ıın.iştir. kerllk elmemiş, cezalı, cezasız ve ge-
Ofisin müşevviki olnn eski Kov ~ celplerde aevk artığı bırakılan 
münist genç:ikler umumi katibi (lstllıltAm) sınıfına mensup erat as-
Gearges Piere, 15 kişi ile bicli!kte j kere sevkedllecek.lerinden hemen iU• 
t eı. ,,,.. edilmiştir. ·beye milracaalları. 

~???7••1.ıa .. ıaı1111111111111~~!!İ~~!!!~~;;~~~~!!!!~~!! 
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JD.~I MUHARİP 

Finlandiya, Milletler Ceml:r•• 
ıine SovyeL Rusya ale;rhlııde tJ .. 
ü;reıte bulundu. Konse:r blrk&O 
g\m içinde top1;,ıın.acak ve za.vaJb 
Flnlandlşanw ş,ı.,.yelinl telkilt 
eyll;recek. Fakat, l}ll dünya. ne 
garip bjr komedya ve cilve dün
yasıdır ki, Konse)' 'in relalljtude 
Sovyet deleıesi buluamaktad.ır. 
Şimdi muharip Rusya, aynı D• 
'manda hılkim ve i.dll &usya ola• 
rak konsey reisJlilnde Flıılaııcll

:ranııı şikayetini leıı.t.lı: eyJl:ro
eek. Böylesine: 

- Ne bu.yurulur1 
Denlr deill mi? 

tlZERİNE BİB.DEN 

FENt\LIK GELMİ!! 

Blr kadıncağızın Kadıköydo 

tıunine birden bire fenalık seı .. 
mlş, hastahaneye ~ölürülmüş. 

Kim olduiıı da belll detilmlş! 
KonıışllJ'ordnk da bir atkadal 

tip sebep ıöstererek: 

- Ya oıomobildedlr, arabanm 
blr lürlü yol bulup ~eçemeınesl• 

ne üzfilmüş, bayılmıştır ; ya 

tramvaydadır; yalıul da cıvı ıre
ctdindekl bdibam ve karl'aşalık
- bunalmış, bayılDııştır. 

Dedl Halılkalen akşamlan aa• 
at on yedl buçukla on sek.Is bu

cak arası Kan.köy. mabfer ıö

lü oluyor! Efer bu satte oradıuı 

sıepenlerln hepsi ba71lmıyorlarsa 

k:alpleriDden ve sinirlerinden do• 

layı biç bir zaman doktora. gU.
miye ihtiyacı oJ.madıklırına hiik· 

medeblllrlerl 

'IJG&,\ŞIYORLARf 

Dünya blrlblrlne ırlrl:ror. M1>
hakkak kJ, en rahat ve m.esu.tı 

memlelı<el TUrki)'e. 
- Nereden bana bükmedi:Jor

ınuı!. 

Dersenb:, size mnharrirJerlmJ .. 
sin meşcul olduktan mevzulan 
Ye yudıklan 7utlan C'ÖSt.ere .. 
billrlın. İşle iki bii:Jüiı< mulıarıi• 
r1rl !ki bli.:riik :r...ısuwı h•şhkl•· 
n; 

K.elı<lllı< deJ'ip ı:eçmeylıılz! 
- Aka Gilndüz. • 

ı.ynpl•nn. verdJii keJ'if! 

iş PİYANGOYA 

KALDI lsE.. 

- Felek -

Bir ruele harıl harıl oku1'11-
calarma 1500 llralılı< hedl)'e da

iılacatını haber ven,.or. 
Bir ırazelenln h>mlesinde ve 

kalkmmasında pl7ang-o ne roJ 07· 
nar? bUmem.. Ancak bir arka.
daşla bunıı konuşuyordııl< da: 

- iş piyangoya kaldı lse ya7a 

kaldın İr.ıın aiası-
DedJ ve blr mi.iLearlteyt U&de 

ebniş oJda.. 

EMiNöl'W 

MEYDAN! 

cEmtnönLi. meyorunm. aıaoıa 
pk.Jl!» rene blr tazeıe sc.rlevha.
sıdır. sı. de benim gibi bu ser
levba7ı okUJ'UDCa muilaka içi ... 
nlıden şöyle demişsinl;ıdir: 

- Aldliı ljeklj aylardır görii-
7oru.z amma, bir de ömrümü 
vefa else de alacaiı şekli cöre
bllsekl 

A. ŞEKİP 

huırhk.Jann mayn harbjyle de tlglsl 
vardır, denebilir. Yeni sUibm Bri
tanya.nın ablukJLSmı mümkün lulaca
tuu salihlyettar ağıı.larl• baj1rruı 
AJ.m,aDların. mukabil tedbirler ab
JlllJCS-J'& kadar. nihayet Şimal deııl
sinde basımlarına ri-ç1ü.k1er tıka!' ... 

ına1<ıan -ıuı ı.ır ı. ııröremb'oee1ı<•erı iiiiiiiiim111111miiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiılıiiiii 
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Sabah, öğle ve akşam her yemek-

İst. C. Müddeiumumiliğinden : 
+IAC c~c .ı ~ ZALIH 

,. ·Tefri ka: 94 

ten SOnra günde 3 defa dişlerinizi 1:ı~'.a l'tJahallesi ·Sol<ağı 1 K;~~- Cinsi ' ' ~f.:1tı;: 
met Liııa 
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· ·•·: 
· Sahibi' ,. ., . 

Kadınll cümbüşôlemlerinin de başka 

bir zevki, başka bir ahengi vardı 
Şaixler meclisinin günü ve sa

ati yoktu. 
Halife Haızretleri ne zaman can 

lııın sıılulırsa ıbunılan davet eder
di. 

y ~ piıller Vfi muaiki§ilNls -
lllT değil, devdet adamları ve ve· 
airler de :ııu mecli&lerde <hazır l:ıu 
ıhmurlardı. 

Tabii bütün lbu ııneclislere Cıı
ler de İş'tiraılı: ederdi. 

Şiir ve saz ıınedlislerini .ak;;am 
olunea (Maıl>bulb) meclisleri ta -
kip ederdi. Mahbubperestliık o za
man yalnız ~aııkta değil, ga;rpta 
da alın14 yürümüş ve sa.ltanat ih
tişamının adeta.mecburi ve zara· 
ri ıbiı' iea!l\ı teılakdti edilmişti. 

Ga!l'p sar&y alemlerine revnak 
veren ·Minyon. lara karşı §arK 
saltanat llemlermi de İran ya
digan cMahbub• ~ar !stilli et • 
!'ilişti. 

B at}d&t tıalılonın zengin ve yük
sek san'atlarına mensup olanlar 
ise sarayda gördüık!lerini .kendi ha 
yatluında da tatıbiık ediyorlardl. 

İşte şairler şiirlerinde, ıbeste
ikarlar notalarında, musfilt4inas
~ saız.lannda lıeı.ı bu hayatı met
beıderlerdi. 

Meclislerde şarap dajı.tan on· 
lar, yamıılf lboğazılara !harareti 
teskin için nar şeııbeti sunan yi-
11e onlardı. 

Maıhbuıbsuz mecllis ıbu devirde 
ayıp sayılırdı. 
Zamanın lbir şairi buııılar için: 
•Ağızlanıııdaki salıyeleri bal • 

dan tatJ.ıdıı-. Hatta arJlaır bfle ha
zan yaııNaııak onların ağızlarını 
!kendi JrovanJan 2annededer .• 

Demişti. 
(Lut) un mesleği salta.nat ih

tişamı ile geç olarak girdiği ıbu 
yerde çaJıuk ıdad lbudalk salm~ 
ve her tarafta olduğu gibi Bağ
datta da ilk önce yü'ksek san'atın 
revacına mazJıa.r olmuştu. 

Ha.life meclislerinin revnakı o
lan •Mahbulb• lar ne Oka.dar ıre
vaçta olıınıa olsun haremm ıbi
riıbiırleriınden ,güzel ve dünyanın 

·dört ıköşesinıden ayrı a!Yrı getiril
miş güzel vücutlu dilber cari -
:yelerini büsbütıün ihmal ettir • ı 
memişti. 

K-adınlı cünbüş alemlerinin de 

başka bir zevki, !başka bir ahen
gi vardı. IBiJhassa içlki saıbneleri
ne bedii raksları, tatlı sesleri ile 
paıılallclık veren onlardı. 

Haıreın daireleri, çeşit çeşit ve 
huri mlsadi mahluıklarla dolu idi. 

Burası sanki bir şaırkı ve r;ılks 
mektebi idi. 

Küçük yaştaki kızlar burada 
Halife meclisleri için ılıususi bir 
teııbiye gördükten sonradır ki, 
cünıbü.ş alemlerine girmek hak
kını kazanabilirlerdi. 

Biılıhassa sazendelere çolk e
haımniyet verilirdi. 
Harunürreşidin hareminde yal 

ruz saz çalan cariyelerin aıdedi • 
niı:ı, üç yüzden fazla olduğunu ta
rih kaydediyor. 

fArkası var] 

TAKViM ve HAYA 

6 BlrinclkAnun 
I A LI 

1% inci ~ Gün: 339 2, Tttrin :n 
Hicri U51 llllllll: 1355 
Şevval 23 Kasım: 28 
Giinq 7.05 Akşam: 16.fl 
Öile 12.85 Yatsı: 18.19 
b:1nı11 ıu8 imsak: u• 

- BAVA VAZİYETİ 

Dün İ.slanbaJda bava ııok bW-U.lo 
aecmlş, rözıir cenubu şark.iden sanl
:rede 1·2 m elre hızla esmiştir. Saat 
H de bava lazyikl 1015,7 m ilibar idi. 
Sobuııel en riksek 15.9 ve en düşiilr. 
6,5 sanUırat kaydedilmiştir, 

ZAYİ - 6 İkinci teşrin 1939 tari
hinde, kullanmakta olduğum mühü
rü kaybettim. Yenisini kazdırdığun
dan zayi mühürün hükmü yoktur. 
Meşhedi Hüseyin Karaca Ehrencani 

ZAYİ - 21963 numaralı 12/10/938 
tarihli beyannameye ait 202 liralık: 

İstanbul İtbalAt gümrüğünden aıdı

ğlilllZ 530791 nuınaralı 13/10/938 ta
rihli depozito makbuzu zayi olduğun
dan ve yenisini alacağımızdan eski
sinin hükmü yoktur. 

Koç Demir boru Ltd. ~irketi 
SüUilcü Kara Ağaç 

l_ı_s T_A N_e_u L_BE_L E_oı v_E_s i N_· o ·_EN-ıl 
İlk Muhammen 

temınal bedeli 
51,83 691,00 Balat atölyesinde bulunan 133 adet hurda dış ve 26 a

det iç lisüilin aabıı, 
13,28 

81,58 

2,70 

36,00 

177,00 Aksaray yanım yerinde 45 inci ada 59 metre murab• 
baı arsanın sabfı 

821,00 Kadıköy Cafer ala mahallesi Muvakkithane caddesin ... 
de 3 numaralı dilkltinm Jliraya verilmesi. 

36,00 Uskildar Tenbel hacı Mehmet mahallesinde Demirci 
sokağında 1 numaralı arsanın satışı. 

480,00 Taksim eski topçu kışlası altında 16 numaralı garajın 
kiraya verilmesi 

Diş Macunile Fırçalamalısınız 

Çünkü: 
Bir defa frrçalama.'kla ,di§ller t&

mizleınaniş olmaz. Ağız guddele
rinin ve daıhi'li uzuvların müte
madi ifrazatı, d~ardan mütema
diyen alman ecnebi maddeler, 
mikroplar, yemek, içki, sigara 
vesaire, dişlere, diş etlerine l:ıin 
bir ntiıkrop aşılar, arızalar h\ısu
le getirir. Bunılar ibne birike 
nihayet dişleme çürüme, etlerde 
lltihaıplar ba.şlar. Artık felaketi 
ö:dlemek ve durdurmalk güçtür. 

Vaktinde i htiyatı 

elden b ırakmıyarak 

dişlerin i zi 

Sabah, öS}le ve akşam her yemekten 
sonra günde 3 defa 

e 
Frrçalayınız. 

Gayri Menkul Satış İlanı 
İstanbul Emniyet Sandığı Direktörlüğünden 

İbrahimin sa#bllında 18899 hesap No. siyle Sandığımızdan aldığı (250) 
liraya kar§ı birinci derecede ipotek edip vadesinde borcunu vermediğinden 
hakkında yapılan takjp üzerine 3202 No. lu kanunun 46 mcı maddesinin ına
tufu 40 .ıncı maddesine göre saiııması icap eden Kasımpaşada Kadı Mehmet 
ffiahallesinlıı; Batulla sokak eski 1'2 yeni 10 numaralı kArgir bir evin tama
nu bir buç\ık ay müddeUe açık arttır.naya konmuştur. Satıs tapu sicil kay
dına göre yapılmaktadır. Arttırmaya girmek istiyen (61) lira pey akçesi 
verecektir. MiBi ı bnnkalanmızdan birinin teminat mektubu da kabul olu
nur. Bit"ikmiş bütün vergilerle belediye resimleri ve vakıf icaresi ve taviz 
bedeli ve tell~Jiye rüsumu borçluya a.ittir. Arttırma sartnamesi 7/12/939 ta
rihinden Jtibaren tetltik etmek istlyenlere Sandık I-Iukuk işleri servis.inde 
açık bulundunılacaktır. Tapu sicil kaydı ve sair lüzumlu izahatta şartname
de ve takip dosyasında vardır. Arttırmaya girnıiş olanlar, bunları tetkik ede
rek satılığa ÇJkarı1nn gayri menkul hakkında her fieyi öğrenmiş ad ve itibar 
olunur. Birinci arttırma 25/1/940 tarihine müsadil perşembe günü Cağaloğ
lunda kflin Sand1ğımızda saat 10 dan 12 ye kadar yapılacaktır. Muvkkat i
hale yapılabilmesi için teklif edilecek bedelin tercjban alınınası icabeden 
gayrı menkul mükellefiyetiyle Sandık alacaihnı tamamen geçmiş olması 

warttır. Ak.si takdirde son arthranın taahhüdü baki kalmak şartiyle 9/2/940 
tarlhine mUsadtl cuma günü aynı mahalde ve aynı saatte son arttırması ya
pılacaktır. Bu arttırmada gayri menkul en çok arttıranın üstünde bırakıla

caktır. Ha~arı tapu sicilleriyle sabit olmıyan alakadarlar ve irtifak hakkı 

gahiplerinin bu haklarını ve hususiyle faiz ve masarife dair idd.Jalarını i1An 
tarihinden itibaren yirmi gün içinde evrakı milsbltelerlyle beraber da
iremize bildirmeleri JA2ımdır. Bu suretle haklarını bildirmemiş o -
lanla.rla hakları tapu sicilleriyle sabit olnuyanlar satJş bedelinin paylaşmasın
dan hariç kalırlar. Daha fazla malümat almak istiyenlerin 937/70 dosya nu
mara.siyle Sandıjımız Hukuk jşleri servisine müracaat etnleleri lüzumu ilAn 
olunur. 

* DİKKAT: 
Emniyet sandığı; Sandıklan alınan gayri menkulü ipotek göstermek is

tiyenlere muhamminlerimizin koymuş olduğu kıymetin yüzde 40 ını tecavüz 
etmemek Uzere iha1e bedelinin yansına kadar borç vermek:, suretiyle kolay
lık göstermektedir. (10055) 

~~~~~~~~~~ 

Adapazarı Asliye Hukuk HAkimliginden 
Müddeialeyh: İzmir Bayraklı istasyon kar§ısında bakkal Rail Alko nez

dinde biraderi Hasan. 

•••İİİİİİİİİİiiliiİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİiiliiuİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİiİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİ•lll•' Davacı: Adapazarmın İstik1Al mahallesi Aydın sokak 5 No. lu evde Yak-
~ ya pehlivan oğlu Selim Usanc tarafından sizinle nü.lus dairesi aleyhinde aç-

şl. RKETI" HAYRI.YEDEN tığı kayıt tashihi davasından dolayı namınıza yazılan davetiye ile arzuhal 

İlk teminat mlkdarlariyle tahmin bedelleri yul<aı·ıda yazılı işler ayrı ay
n açık arttırmaya konulmuttur. İhale 20/12/939 çarşamba günü saat a de 
Daimi encümende yapılacaktır. Şartnameler Zabıt ve Muamelat müdürlüğü 
kaleminde sörO:lebilir. Taliplerin ilk teminat makbuz veya mektuplariyle i
hale güniJ muayyen saatte daimi encümen<le bulunmaları. (10065) 

1 
örneği gösterilen adreste bulunmadığınız ve halen nerede bulunduğunuz da 

• bilinemediğinden bahisle tebliğ edilmemiş ve davacı vekilinin talebi veçhi-D J K K A T: le teb!iğatın illinen yapılmasına ve muhakemenin de 21/ll/1939 perıembe 
Hel' hat !(in fevkalilde tenzilAb havi bir aylık kart abonemanlarımız 
11 Birine! kfuıundan itibaren mer yete gireceğinden §imdiden Köprüde 
ve idarei merkeziyemizde sabfma başlandJğı iliin olunur. 

~ıımıı11m:am .................... ~ .... 4~ 

J..IAZRETJ 

MUHAMMET 
Yazan: Ziya Şakir 

RisaJe1ıma~p, -aneak /bu iki za- ı 
tın yardınıf ile hendekten çı!lrn
bild:i. 

Biraz ileride top!anarak bu va
lıim vaziyeti ıslaıh için müzake
rede bulunan bazı eshap, Resu
lü EJkremi haıyatta ve biJJıassa 
ayakta görür görmez, büyük bir 
sevinç duydular. (Kaap bin Ma
lik) •bunla•nJt arasından ayrıldı. 
Müşriklenle son mücadeleye de
vam eden müsliiman askerlenne 
doğru koşarak: 

- Reswlullah, sağdır. Ve ara
nuı.Qadır. 

Diye ıbağuımaya başladı. 
Bunu duyan İsli\m askerlerinin 

gayreti lbir kat daha arttL Bütün 
perakende askerler, derhal Resu
lü Ekremin etrafına to.plaıırlı. 

Risaletmaap Efendimiz, harp 

Tefrika:96 
meydanına göz gezdirdi. Düı; -
man kuvvetleri, muhtelif grup
lar halinde, şurada burada içti
ma etm~erdi. Hiç şüpllıesiz ki, 
bu gruplar ıbirleşecek ve tekrar 
hücuma geçeceklerdi. Haılbuki 
müslüıman ordusunun mühim 
bir kısmını teskil eden kabile
ler ı!İalkı, (Abdullah ıbin Ehi) ile 
çekilip gitmişti. Bir kısmı da ya
ran olduğu için harp kabiliyeti- 1 

ni kaybetmişti. Siilal>larından is
tifade edilebilecek mücahitlerin 
adedi, ancak iki yüz ·kişiden iba
retti. Tabiidir ılı.i, ıbu kadar kuv
vetle, kat kat faik olan ıbir düş
manla tekrar lhavbe giri§ilemez
di. 

Resulü Ekrem Efendimiz ya -
rasmın acısından ve ibaşınııı a~
rısınıdan son derecede muztarip 

günü saat 14 de bırakılmasına karar verilmiş ve bu hususa dair davetiye ile 
arzuhal sureti mahkeme salonuna llsak edilmiştir. İlAnı gününden itibaren 
arzuhale kar~ı on gün zarfında cevap vermediğiniz ve o gün ve saatte mu
hakemede hazır bulunmadığınız veya kanunı bir vekil göndermediğiniz tak
dirde muktazi muamelei kanuniye yapılacağı ilfuıen tebliğ olunur. (10017) 

olduğu ılıalde, yine lbi.iyük bir 1 
melanet gösterdi. Ordusunun 'ba
kiyesini kurtarmak için, derhal 
kumandayı ele alarak, etrafında 
toplanan askerlerle (Uılıud) da
ğının eteğindeki kayalıklara çe -
kildi. Orada yeni 'bir müdafaa · 
hattı tesis etti. 
Şu vaziyete nazaran, müşrik 

ordtıSu, .galip bir vaziyete geç -
mişti. Fakat bu orduda o kadar 
hırpallamnıştı ıki. artık müslüman 
ordusu ile son ve kat'i bir im
ha hanbine ,girişecek halde de· 
ğildi. 

İki ordu, yirmi dört saat, böy
lece •karşı karşıya bekledi. Bu 
müddet zarfında müsrik ordu -
su.nda birkaç defa h:tl-p mecli
si yapılarak vaziyet müzakere e
dildi. Resulü Ekrıom, ordusunun 
bakiyesini o şekilde tabiye etaıriş 
ti ki, taarruza ,geçildiği zaman, 
müthiş telefat verilecekti. Ve bu
na: mukaıbil de, kat'i galebe ka
zanmak ümitleri zaifti.. Bu se· 
beJilerden dolayı, müşrik ~usu 
kumandanları , daıha ileri gitmiye 
ce5aıret edemediler. Kazandık.la
n muvaıffakıyetin o d~ecesile iJt. 

tifa ederek, (Mekke) ye avdete 
karar verdiler. 

(Uıhud) haııbi, İslam ordusu
nunanağiı'.i'biyeti ile ne'ticeJenrli. 
BUl1'a da ,başlıca, iki mesele. se
bebiyet vendi: 

1 - Resufü Ekıreın Efendimiz, 
düşman ordusunun üç kat fai
!kiyetiıııi nazarı diıkkatıe alaraık, 
Medine kaJestne lkapanıp bir 
müdafaa ıharbi yapmak istedik
leri hal.de, esıhııbın ll:ıüyüık bir 
kısmı sahra mıııharebesi yapıl
ması için ısrar göstermişlerdi. 

2 - Resulü Ekrem Efendimiz, 
kerlıen kaıbuıl ettikleri bu sah -
ra 'har/binde, oııdunun gensını 

ve hattı ric'atini emin bir halde 
buhmdumıa.k için (Ayın.eyn) da
ğındaki geçit ndktasına yel\leş
tirdiği müfre-reye, lhiçıbir sed>ep 
ve ba'hane ile ıınevkileırini ter
ke'tmemelerini lkat'iyeti!'e emret
tiği halde, !buradaki aıskerfterden 
mühim lbir kısmı, harp kat'! o
larak neticelenmeden ve Resu
lü llm'emdm. lbiır emir telakki 
etmeden dü.şman karargahını 
lYağma hevesi·ne lı!aıpılım.ışlar ... 

{Arkası ve.r] 

Beşir Fuat, Harem ağalan, ta- ..,. 
• avün yur'du 

22 • • , 33, 35 • Sabiıha, Zeliha vesaire 4090 

• • • İzzet, Hatice, Mediha 11000 

29 • • • 13 Afışap hane Mediha, Mevlhrbe li'lOO 

31 • • • 13, 17, 96 > Emine, Selime, Meli:ha 2100 

41 > • 1 S. Aıhmet 15 • Ayşe Sıdllka 1800 
ı-~~-·-~~~~ı~...,:;P~a~rkı::;;.._ıı--------1·~-----------1-----1 

42 > • 1 
, 11 > Feıhıni, Hediye 

•--~~~r~~-ı-~~~-ı~~~~-~ 

1 
43 • • 

44 • 
45 • • 

46 > • 

• 7 

• 

• 3 

• 1 

• Fatma, Saime ve samı 

• A:bdurra'hman, Hatice 

• Gülsüm 

Bahçeli alı şap M usta:fa. Asım. 
ihane 

2000 

440 

2000 

2000 

3000 

~ ............................... ._ .............................. ~ 
Suiltanailımette yeni Adliye s...-ayının yapılacağı yerde kfiln olup hakllaırında menafii umumiye 

namına istimlaık karan verilmiş olan yukarıda isimleri yazılı emla'k saıhiplerinin istimlak ibedelleri
ni almak üzere ilan tarifıi.ı:ıden itibaren on gün zaciında İştanbul Mifü Eınlii.k Müdürlüğüne müra
caat ederek usuJen taıkrirlerini vererek, iPara:l.arını alma:ları aksi takdirde 295 tarilııli istiımlfil< ıka
raıınamesinin 2/Safer/300 ve 1/Kanunuevvel/298 tarihli fııkrai mahsusası mucibince muamele ifa kı-
lmacağı alaıkadara nıalUm olınıak üzere .iaJn olunur. (10033) 

------ ----< 
İstanbul İklııci İcra memurluğun .. 

dan: POKER Traş bıçakları 
Dairemizin 939/3120 numaralı dos

yasiyJe mahcuz olup bu kerre pB.l'a
ya çevrilmesine karar verilen Bey.ı.. 

oğlll1lda Feruz ~ğada Feruz •ğa cad
desinde Fatma hanım apartınıanının 
4 No. lu dairesinde hab, kanape ~ol
tuk, pjyano ve sair ev eşyasının bi
rinci açık arttırması 12/12/939 saJı 

günü saat 15 den 17 ye kadar ifa e
dilecektir. Bu arttırmada mahcuz eş
ya muhammen değerinin yüzde yet
mis beşini bulmadığı takdirde ikin
ci açık arttırması 15/12/939 cuma 
günü a)rnı saatte yapılacaktır. 4.lıcı 
olanlar muayyen gün ve saatte ma
hallinde hazır bulunacak: memuru
na müracaat ederek almakıı:ı iJEin o
lunuı·. (22392) 

Dünyanın en iyi lraf 
bıçaklarıdır. 

--·-
Bakırköy 5. HUkuk hakimliğinden: 
Bak1rköy eınraı.ı akliye hastaha

nesinde ölenlerin terekesine mahke
me tarafından vaziyet edilmi~ ve es
yalannın 7 K. evvel 939 perşembe 

1 günü saat 14 de emrazı akliye has
tahanesınde satılacağından iJBn olu
nur. (22382) 

Bakırköy İcra dairesinden: 

.,.. ________ , traş bıçakl arı geldi. Her yerde 

bulunur, markasına dllr.lr.at ediniz. 

Bir borçtan dolayı haczedilerek 
paraya çevrilmesine karar verilen 
Kırım cinsinden sağmal iki ineğin 
12/12/939 salı günü saat 14 de Ba
kırköy Karlaltepe Küçük bağlarda 

10 numaralı ahırda bilmüzayede sa
blacağından la!iplerin mahallinde 
hazır bulunmaları ilfuı olunur. 

-•MOBiL YA MERAKLILARINA-
(22383) 

İstanbul İkinci icra memurluğun
dan: 

Dairemizin 939 / 4288 numaralı dos
yasiyle hakkı hapis suı·etiyle meı·

hun olup, bu kerre paraya çevrilme
sine karar verilen, Beyoğlunda, llü-
seyin ağa mahallesinde Sak.Jzağacı 

caddesinde 65 numaralı evin üst ka

s ANDALYALAR, SANDALYALAR, KARYOLALAR, 
Vesair her nevi ve şık mobilyalar 

Fabrika fiatına satılıyor 
ASRİ MOBİLYA MA~AZASI: AHMED FEYZİ 

İstmbuıl, Rızapaşa yokuşu No. 66, Tel: 23407 

ll - - - - -b.nda muhtelifülcins ev eşyasının bi- 1 .------ııı..l"'!l'm-:r~--"--~--...,.------~. -
1 rinci açık arttn•ması 7/12f939 da 
perııembe günü saat 16 dan 17 ye 
kadar ila edilecektir. Bu arttırmada 
mezkUr eşya muhammen değer.inin 

yüzde yetmiş be~ bulmadığı tak
dirde ikinci açık arttırması 11/12/ 
039 da pazartesi güntl aynı saatte i
fa edilecektir. Alıcı Ôlnnlar muayyen 
gün ve saatte mahallinde hazır bu
ltınacak memuruna müracaat ederek 
almaları ilim olunur. (22386) 

Baş, Diş, Nezle, Grip, Romatizma 
Nevralji, ilırıklık ve buton · ağrılarınızı derhal keser 

ıununJ Mümessili ve Neııriyal Dl· icabında gUnde 3 ka, a ahnablllr . 
rektörü: A. Naci, Basıldığı Yer: -

Son 'l'elııraf Baıımıev1, ---- -
1 INHiSARLAR UMUM MÜDÜRLÜGÜNDEN 1 --------

Cinsi 

Yamalık kanavJçe 
Çul 
Çuval 
İsknrta çuval 
Iskarta kanaviçe 
Iskarta çul 
Yamalık kanavjçe 
Iskarta kanavjçe 
Yamalık çul 
İskarta çul 
Yamalık çuval 
Iskarta çuval 
1 - Nümuneleri 

ayrı ayn satılacakbr. 

Miktarı 

Muhammen Be. 
beher kilosu 
Lira Kuruş 

Tutan 
Lira Kr. 

·~~~~~~~--~~~~~ 

% 7,5 teminal Eksiltme 
Lira Kr. Şekli Saati 

---~ 
6000 Kg. 00 15 900 00 135, 00 Pazarlık ) 
2500 " 00 20 500 00 75, 00 " ) 
3000 " 00 08 240 00 36. 00 " ) 
3000 " 00 08 240 00 36. 00 " ) 
5898 ,, 00 22 1297 50 195, 00 Açık ek.) 
8291 ,, 00 10 329 10 60, 00 Pazarlık) H 
6000 " 00 15 760 00 112, 00 " ) 18 
3000 " 00 22 660 00 99, 00 " ) 
2000 ,, oo 20 400 oo ıo, oo " > 
2000 " 00 10 200 00 10, 00 " ) 
2000 " 00 20 400 00 o, 00 " ) 

• 1500 " 00 08 120 00 18, 00 " ) 
muclbince yukarıda cins ve miktarı yazılı ıskarta sar gılal' hizalarınıı. sl)sterilen uaullerle 

II - Muhammen bedelleri % 15 nı uvakkat teminatları hlzalarında yw lıdır. 
III - Arttırma 8/ X II/939 cuma günü ıaat 14 de ba§lıyacak ve aynı günde bibnek üzere Kabataıuı Levazı.m 

ve mubayaa! §ubesindeld alım satım komisyonunda 7apılacakbr. 
iV - Nümuneler herııün ıözü geçen ııııbeden ve mallar da Ahırkapı deposunda görülebilir. 
V - İırtel<lilerln .,ıtırma için tayi n olunan gün ve saallerde % l G mll<Ulrındaki güvenme paralariyle birlik

te yukan da adı seçen komls;yona ıelmele.l. (9646) 


