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TÜRKİYE VE İTALYA BALKANLARI KAT'İ 
OLARAK 

•• 
MUDAFAA 

Sovyetler Balkanlarda Propa
gandaya Devam Ediyorlarmış 

8'111•. . ....... 

Kış Ve İçti
maiYardım 

Romanya Sefirinin Tekzibi 

lftimai yardım •aha
•ında Devletten baılr.a 
ferd/ere ve Cemiyet 
i fi n deki teıekküllere 
düıen vazife büyüktür 

Almanyadan Gelen Bir Bulgar Tayyaresi Alevler 
İçinde Romanya Yugoslavya Hududuna Düştü 

Londra, 20 (A.A.) - Garvin bu-
ırün (Oboerver) sazeteslnde db'or ld: --r.~ 

Prof. Dr. F. Kerim Gökay 
Cumhuriyei Türkiyeslnl saltanat 

devrinden ayır& eıtiren bJr cok mils
ıesna vasıflar arasında ilk safta yer 
alanlardan biri de .so.syaJ yardıma 

devlet işlerinde ayrılan ehemmiyetli 
mevkidir. Alalürk inkılap Türkiye• 
sini kurarken icra vekilleri heyetin· 
de S. ve İ. muavenet Vekiletl adlı bir 
'YekileU ihdas etmek suretiyle dev
rimin bo 1oldakl ana prensibini ilk 
cünden tebarüz eUJrdl. Ebedi Şefin 

lbiil3lde, inkılip ve kurma.da büyük 
iş arkadqı Milli Şefimiz ilk kabine
lerinde bu makamı bu~kü Başve· 
lrlllntlz Dr. Refik Saydamın uhde
sine tevcih elml!ılerdir. 1923 de Ha.· 
cıbayramın müıevazJ bir evlnde ça
hııan Sıhbal Vekalellnln İ~limai mu
avenet Umum Müdürü bugünün 
Parll Genel Sekreteridir, Abmel Flk· 
rl Tüzerdlr. O larlh!e Vekilel maka· 
mı ve İçtimai muavenet umum mü· 
dürünün odasındaki masanın üze
rinde dola ve boş dairelerle resme
dJlmlş bir harita göze çarpıyordu. 

Türkiyenin Jı:timai muavenet saha
smdakl cahşma pJ3nı! .. 

İşte on altı yıl evvel :planı hazır
lanan ve tek3.mülü bir himmetle 
b'bik edilen içtimai muavenet tş .. 
Jeri lnlulap Türkiye•inln ilk .rün· 
denberi en ziyade ehemmiyet verdiği 
bJr sahadır. Bugün İnönü. devrinde 
dünkı.i Sıhha' ve İçtimai muavenet 
''ekiU Hükfımeı Şefi sıfatlyle en sa .. 
lihiyettar makaında ve dünün İçti
mai Umum Mudürü de Parti K•Ubl 
Umumillflnde S1J:oıy11l yardım pren
.sltılerlnl kudreıle tatbik edecek mtv
kide bulunuyorlar. Esaısen lçttmai 
muavenet mefhumu milletimizin d· 

sil ruhunda mcknul:dur. Tarihimizi 
tetkik ettiğimiz zaoıa.n cetlerııniz La
rafından vücuda getirilen vakıf ve 
ima.reUerlc, bilyuk. hastahane ve 
hayratları ıörüyoruz. Bunlar sosyal 
yardımın ôlmez eserleridir. Sosyal 

•Hltler ile Slalin'in Balkanlarda 
kendllerine nüfm: mıntall:aları ayır· 

mış oldukları haberleri belki de 
dofrudUl'. Ancak bu olsa ol&& nasa
rldlr. Çünkü hakikatte Alman ve 
Sovyet emelleri arasında bu mınta
kad& ahenk bulunması mümkün de
iildir. 

Balkan .nıiJJetleri bilirler ki, Alınan 
veya Sovyetlerln Balkanlara hulfilü 
Balkan milletlerinin lstlklaUerlnln 
sonudur. Türkiye ve İtalya birlikle 

Balkanları kali olarak müdafaa e· 
dc1>ilirler. 

lludapeşle, 20 (A.A.) - Maıryar 
Nemzet cazetesinln Roma muhabiri 
blldil'iyor: 

Burada. beyan olu.ndufuna. cöre, 
Rusya Fin1andiya ile olan ihfila.fına 
ve İtalyanın mükerrer protestolarına 
rağm.en, Balkanlarda propa«anda
lara devam etmekledlı-. 

Belgral, 20 (A.A.) - Romanya • 
Yugol!llavya hududunda Tuna üzeri-
ne alevler fclnde meehul bJr &ay:ra
re düşmüştür. Tayyare lşareUerl tem
yiz edllemiyen ve doiu - cenuba 
dofru UerUyen bir filodan düşmüş
tür. Dffer tayyareler dnrmadan yol
larına devam etmişlerdir. 

(Arkası 3 üncü sayfada) 

• 
lhtısas 

Sahipleri 
Velıiller Heyeti Birçok 

Kim•elerin lhti• a • ın ı 
Kabul Etmedi 

Ankara, ZO (İkdam muhabirinden) 
- B•nka1ar ve ô.:ovlet 1nücsseselerl 
memurlarının aylıklarını "a.uu11i e
saslara rapteden (3959) num:ıtah 

kanunun (9) uncu maddesi mucibJn

ce bankıı1.larca ihtisas mevkflrrisıi 

gösterir birer teklif listesi haı.ırlan

mıştı. Bu listelerde umumi müt"aka
(Arkası 3 üncü Sayfada) 

)'ardım geniş bir sahadır. Burada ~~~-·c._- __ 
fertlerle cemiyete ve bükümeıe dü-
ten \•at:ift!'nln buduUarı a1rı ayrıdır. } 

Fertlerin umumi sailığını, miişterek ı' 
r•Jabını k.orumak. yardıma muhtaç ~ 

yıııandaşlara ol waı:mak '9e oıtları 1 
screk bastahk ve ı-erekEe içtim.'i .e· .1 

faJet tehdidin• kutJ kon.mak ıibl 

yüksek bedctlerl olan sosyal ~Mıiı.m ı 

ıli&hasmda hlikfımeUıı başardıfı et.U

Jerle ötünebiliriz. Bilhassa fon yıl- 1 

Jar içerisinde satı-ınJardan korumolk J 

için yapılan sıtnıa sa.va.tl•rı; oocuk J 

doğum, bakım evleri, ve dispanscı:- ı 

ler, gezici sai'hk teşklli.lı, &ıllhaı mü- ı 

rakabc merkezler(, sanııtoryonaJ.r, 

kurlarına yurtla.rı, umumi bıfztsJıh· 

hat kanunuuuu emri icabından ctı..n 

i~(:i sattık yurUarı, elit 1d.şiden taz-
1.l amele .kullan;ın !'erlerde mecbui'i 
hekin1 bulundutnlnıaısı l'İbi bir~Gk 

tedbirlt'r sosyal yard'm sahasındaki 

\'erimli çalışmalartlır. Doğ'rudan doğ
ruya. halkın hastalıklarını tedavi ile 
meşg-ul olan kısımları buraya koy
muyoruz. Sosyal yardımda daha ziya
de koruyucu hekimlik mevzuubabls-

Balkanlar ve İlalyan.ın coğrafi vazlyetı 

Fırtına Ve Soğuk 
Memleketimizde Ve Avru
pada Şiddetli Fırtına Var 

Sabık Kayser 
Tehlike Geçirdi 

Amslerdam, 20 (A.A.) - Dnb. 
JJüküm sürmekte olan şiddetli fırtı

nalar, inciliz sahlllerlndeki mayın 

tarlalıırından bir çok mayını kopa
rarak HoJlanda sahillerine sürükle
ınektedir. Bunlar, Hollanda sabUle
rlndc seyrüs<'fer için büytik bir teh
Jik~ teşkil ediyor. 

5 l!.İŞİ ÖLDÜ 
İki gündl'.nberi lll.)llanda ve Belçi

ka sablJJerini tabri-p eden 1lddetll 
fırtına yüsü.nden Zeelaı..d açıkların

(Arkası 3 ıln<il sarlada) 

Egede Bir 
Motör Battı 

Dün limanımıza celcn haberlere 
göre Karadeniz ile Akdenlzde şld

detU fırtına vardır. Bu yüzden Tır

han vapuru ancak dün Umanmuza 
gelebilmiştir. Dün akşam ,reç vakit 
Bozca ada. ile Bale kale arasında bir 
motorun battığı öğrenilmiştir. Ayrı

ca 41 tonluk SarrıüzeJ motoru da 
batmıştır. İçi kereste ile dolu olan 
bu motorun tayfaları uzun müddet 
deniz üstünde kaldıktan sonra ora
dan geçmekte olan Çanakkale vapo-

(Arkası 3 üncü sayfada) 

(Arkası 3 üncü sayfada) Hüthif bir futına11 temsil eden bir tablo 

EDEBİLİRLER! 
J.-el!!'!!!!!!!!o!!!!!!!!"n!!!!"'!""d r'!!!!!!!!!!a~y--a1:1 Bir İtaİyan Vapuru 
Gidecek 1 J?ün Alman Torpi-

H t lıne Çarparak Battı 
eye 

Dün Ankaradan 
Hareket Etti 

Ankara, 20 (A.A.) - Hariciye 
Vekiileti Umumi Katibi Büyük 
Elçi Numan 1\-lcnemencioğlu t>u 

akşam Londraya müteveccihen l 
Ankaradan ayrılmıştır. 

Menemencloflu, istasyonda. Ha
riciye Vekili ŞükJ'ü Saraçoflu, { 
Nafıa Vekili Fuat Cebesoy, 1\ola.U- ~ 

ye Vekili Fuat. Ağrall, Ticaret 1 
Vekili Naz.mi Topçuoi1u He Re~ .ı 

isieunıhur İsme& İnönü namına 
Başyaver Celil ve Baş,ıekU na

mına Matbuat bürosu Umumi ki
ttbf Selim Saeper Ue bütün Ha-

rlclye VekiJetl büyük 
ve bir çok dostları 

leşyl edilml!ıtlr. 

memurları 

tarafından 

İngiltere büYük elçisi, Yunanis
tan Büyük Elçisi, Fransa masla
batcü-un trenç diplomatlaTınuzı 

1eşyl edenler arasında. bulwı.muş

lardır. 

Numan Menemencioi1u ile bir
likte heyell teşkil eden Maliye 
Nakli lılerl Umum müdürü Celil 
Sa.it. Ticaret Vekiletl dış ticaret 

Umum 1'-Iüdürü Burhan Zihni, 
l\lertez bankası müfettişlerinden 

Cabir, Hariciye Vekileli kll.llple

rindeıt Şadi ve İlhan da hareket 
etml~lerdlr. 

(Arkas1 3 üncü sayfada) ,,, 

İngiliz kumandanla.nndan fron. ide 

Cephede 
Vaziyet 

Dün Hiç Bir Mühim 
Hadise Olır adı 

Parls, 20 (A.A.) - Bu sabah la· 
rlhll Fransız tebliği: 

«Gece, şayanı kayıt bir şey olma
mııtır.» 

Berlln, 20 (A.A.) - Alman Baş
kumandanhğmm tebliği: 

aKaydedilecek mühim hfç bir hi
dlse olmamıştrr.:1 

Parls, 20 (A.A.) - Bir kaç haf· 
tadan beri devam eden yağmurlar 

yüzünden cephede tam bir sükiinet 
hüküm sürmektedir. Rhin nehri De 
dlier ırmaklar seviyesi tehlfkeU bir 
tekUde yükseldlflnden cephedeki 
her türlü harp faallyeU blHJU dur
muşlur. Rhln nehrinin yüksekllil 

(Arkası 3 üncü sayfada) 

Büyük Bir Yugoslav Vapuru da 
Şimal Denizinde Battı 

Londra, 20 (A.A.) - Bir Al· 1 
man torpiline çarparak batan İ· 
talya Graçya vapurundim kurtu
lan dif(er 11 kişi Britanya adala
rının şark sahiline çıkarılmııılar
dır. Kurtulanların adedi bu su· 
retle 26 ya balii'r olmaktadır. Dal
ga1ar ölenlerden birinin cesedini 
dün sahile atmıştır. 

6375 tonilatoluk Karika Mili• 
ka isminde bir Yugosl'av vapuru, 
şimal denizinde batmıştır. Gemi· 
nin mürettebatı hakkında henüz 
hiçbir haber yoktur. 

Hatta tatili esnasında Almanya 
taTaiıından batırılan vapurlara 
iki tane daha inzimam etmlı;tir. 
Bunlar, 1200 tonluk Archbear kö· 
mür gemisi ile, henüz ismi söyle
nilmiyen bir Fransız gemisidir. 

4258 tonluk İngiliz Pensima va
puru düşman tarafındaın batırıl
mlŞtır. Mürettebat kurtarılmış -
tır. 

Vigmore ismindeki balıkçı ge
misi şimal denizinde hatmıstır. 
İçinde 16 kUşi vardır. 

Yeniden iki vapur Alman ma
yinierine çarparak batmıştır. Bun 
lar İsveç bandıralı Bories, İngiliz 
bandıralı Blak Hil vapurlarıd ır. 

Battığı bildirilen 5 vapur ha -
riç olmak üzere ge<çen haita zar· 
fında bir Fransız vapuru batmış 
ve iki küçük İngfüz vapuru hasa
ra uğramıştır. 

İngiliz bahriyesinin sahiller • 
deki ziyaı şudur: 7 vapur to>;:ı : le 
çarparak batmış, 2 vapur hasara 
uğramlŞtır. 

Çekoslovakyad 
-
Polisler Makineli Tü-
fenklerle Geziyorlar 

Kopenhag, 20 (A.A.) - Ber -
Jinden Politik.en gazetesine ge • 
len haberlere göre, Prağ ile teie
fonmuhaberatı hala yeniden te
sis olunmamıştır. Berlinde, res
mi makamlar, yaralılar hakkın· 
da hiç bir mallımat vermemekte 
ve makineli tüfekleriın yalnız 
tehdi.t teoıkil ettiğini fakat haddi 
zatinda polis sopalarının ltifayet 
eylediğini söylemektedir. 

Bern, 20 (A.A.) - Alman rad· 
yolannın verdiği. haberlere gö • 
re, S. S. kıtaları Krakoviye gel
miştir. 

Bern, 20 (Havas) Bcrner Tagb
'latt, gawtesi, diyor ki: 

Prag hfı.diseleri, harice doğru 
bir infilakın lazım olduğlhllu gös
termektediı". Nazi rejiminde da
hi ehemmiyetsiz bir tezahürat 
yüzünden 9 talebe idam etmezler, 
örfi idare ilanı için vahim bazı 
şey'ler cereyan etmiş olmalıdır. 
Sinirler gittikçe gerilmektedir. 

rArkası 3 üncü sayfada] 
f'rıuısa'da te•kil edilen Çek 

lejiyona kumandanı 

LE • 1 
Belediye İmarethane Değildir! .. 
Hizmetçilik eden bir kadul, sayrl 

meşru çocuiunu darülaceı:eye ver
mek istedi. Kendisine ücretsiz alı

namıyacait söylendi. Dariı'lace:ıeye 

ücretsiz alınan çocuklar sokağa bı

rakılan yeni dofmuş çoeııklard.ır. 

Bunun üzerine bu anne şöyle bir 
ferya 1 bash: 

- Ç(KUhmu • okafa mı bıraka-

7ım? •• 
Bu kadının feryadı ne kadar ~ık

lı ise, Darülacezenin cevabı da o ka
d.ar haklıdır. Fakat. acıklı kadın fer-
7adını duyanlar darö1acezenin hak
lı oldutnmı. hiç kale almadılar ve 
derhal belediyeye hücuma geçtUer: 
ÇJplak ooeuklar1 torumıyan beledi
ye olur mu?H 

Eğer bir şehrin belediyesi yoksul
lan giydirmiye, açları doyurmıya, 

anası babası malüm piçleri korumı
ya kalkacak oJur!i>a. bütün şehri bir 
imarethane haline koymuş olur. 

~f.aaJese! bizde bol keseden veri
len nasihat gibi, kuru kuru çaylarda. 
senin jçln bofuJayım. nevinden bir 
de acınma Yar ve bu ac•nmamız-ı be
lediye teskin etsin Jstiyorw:. 

Yer yüzünün hlç bir medeni ·eh
rinde, şefkat ve bakım müesse. eJeri· 
nl belediyeler knrmamıııtır; darüla· 
cezeler, yoksul hastahaneleri, krej
ler belediyelerin defli. halkın, açlara, 
seflJlere, yoksullara, t•Plak çocuklara 

rArkası 3 üncü sayfada] 
SELAJ\Iİ İZZET SEDES .. 



8AYFll-! 

BUYUK T ARİHT ROMAN : 19 

ç OSMAN 
Yazan: M. Sami Karayel 

Şeyhler Vasıtasiyle Abaze Sultan
dan Gelen Darbeye Karşı Koydu 

Ve, bu arada hem Gene Osn:ıaru ve 
hem de şehzade Mustafayı temizle
mek. 

Kösemın işi kolaydı. Çünkü: Mah 
Firuz sultan, tahtı ele geçirmek için 
Şehzade MWila!a için durnuıdan ça

~ıyurdu. Nasıl olsa bu l:adın, blr 
gün Musta!ayı ya zebirletecek vqa
hut padişahın hırsını tahrik ederek 
katlettirecekti. 

Bu sebeple; Kllsem Sultanın feh
zade Mustafayı ortadan kaldırması 

!çın sm'&j yapması beyhude idL 
Yalnız, dikkat ettiği ~ idi: Sultan 

Ahmedi düşürüp şehzade Mustafa;ra 
meydan vermemekti 

Esasen, l\.iah Fıruz Sultanın mcn
Iaatleri de, Kösem Sultanla bu cihet
te birleşiyordu. 

İşte: bu sebeple yeniçen isyanı 
hem Mab Firuz Sultanı ve hem de 
Kösem Sultanı telilşa düşürmüştü, 

Fakat: Kösem sultan çok zeki ve 
dlplomıt bir kadm olduğu için der
hal ~I önliyebi:ecek tedabire teves
sul eylemişti. Abaze Sultanın, ~eyb
lerin, balkın ebzade Mustafa üze
rindeki sempati.si, Sultan Ahmet üze
rindeki ııayzını daima elinde bulun
durduğu yeniçeri ağuları vasıtasiyle 
el altından idare edebiliyordu. 

Nitekim; bu seferki yeniçeri ha ... 
ceketini İmam Mustafa elendi vası
tasiyle ele aldı. 

Şeyhler vasıwiyle Abaıe Sultan
dan gelen darbeye kaqı koydLt. Yu
suf ıığa; 1$i idare ediyordu. isyan e
den yeniçeriler arasında kendi de 

varmı1 &:ibi gözükerek hareket edi
yor; fakat, Sultan Ahmedin tahttan 
inmesine, fehzade Mustalanın tahta 
çıkmasına meydan vermiyordu~ 

K.ıı.iar ~ı gelince;ye kadar işi 

idare eden Yusu! ap, geldikten son
ra güıillt~ pad~ahın huzurwıa 

pdecek bqeti lell<ılde miifk.iıltta 

U&ramamıştı.. 

Yoksa; yenlçerıler bir .kere; 

- İstemezük 
AvAzeırini çıkarırlarsa kımım ~ 

rifi Babı hümayuna korlar, baremi 
hümayuna salarlar, şehzade Musta

fayı mahpeslnden çıkarırlar '"e. is
lediklerinl ;yaparlardL 

Divanı hümlQ'una bası ııözü :rarıl
m11 b.ır halda ~ vüzera vıe ri· 
cal bn hal karşı>ında ne J<apabilir-
1.erdi? 

SLıltan Abmel, papaa lı:wndan al
dığı den; üzerine kurulrnuıı bir be
bek gibi korkn1adan zorbalar heye
tme çıkışıp duruyordu. 

Fakat; asıl ilin ele başım Kösem 
Sultandı. Bunu, şeyhler de, \•erirler 
de, rical de bılırdl. 

Lakin bu, r.eki ve fettan kadının 
entrikalarına karşı koymak için akıl
ları !asa kalıyordu. 

Kösem Sultan, Dinnda bulunan 
kaymakam Hu:ır Paşaya imam Mus
tafa efendi.Ti yolla.may1 da unutJ:na
nuştı. 

Çunkü; rueyetinde Jf onun eli;yle 
hnllolun cal<lı. Kösem, İmam Mus
tafa Efendjye iU emirleri vermi,}U: 

- Hocam, fınıdi durulacak sıra 

değil; işler ;yoluodadır. Arslanım di· 
ledığim gıbı hareket edeeektir. Yu
suf ağa da blç ıüpbesiz aldıgı vazi
feyi yerine getirecektir. Sen, ~di 
hemen Hızır papya git; vakayı mah
rem olarak anlat! .. J>adiphın vere-
cegi iradeleri flddeUe ve merhamet
sizce yerine &•tirsin.. Sonra, kendi
sine &ô;yle; fU ııooılerditım listede 
ne kadar zorba vana hemen boyun
\annı vursun.. 
- ...... .. 

- Hıç duşQnme hocam~.. Bu he
riflerin ka!.aları &Werse te.Yh~er de, 
Abaze sultan da paylarını almış o
lurlar .. Bt7. de biraz nefes alnu[;i o
luruz. 

- Haydi bakalım; yaJtit kaybede
cek zaman değil 

- ·····-·· 
Kösem Sultan, İmaın Erendi sa

nı.yın dar ve ivicaçlı kulislerinden 
cüppe.:;;lni toplayıp giderken, o sav
letle ounları da söylemeti uoutma
dı: 

- Hocam! Söyle Hızmı;. listede
ki üç yüz zorbanın kelleleri uçuru
la.caktır. Yoksa, ken<Wi blllr ... 

lmam Muı;tafa E!endi, bu \ıızi.!e
ı.ini de mükemmelen yapmıştı. 

Hoca Efendi, Divanı hümayuna 
7aklaşhğı zaman zorbalar padişaha 
gönderdıkieri heyeti bekliyorlardı. 
İmam Mustafa Erendi ulemadan 

olduğu cihetle, ona el ;ütmek ak..ıl
lanna gelmiyordu. 

Çünkü, ulemaya el sürmek dine 
hakaretti. Güııabtı. Bu sebeple 
Mustafa Efendi Divanı hümayuna 
girdi. 

Dıvanda bulunan vüzeranın olup 
bitenden haberi yoktu. Acaba ne o
luyordu! .• 

Herkes, bir köşeye büzülmüş Aki
betl beklzyordu. Bazıları yaralarını 

mendille sarmışlardı, 

Padişahın İmamı Divanı hümayu
na o derece sessa gırm..i,) li ki, ruc 
bir Vl'Zll' farkına bile varmauuştı. 

Hoca Elendi, o savletle Divanı hü
mayunun baş sedırınde elıni ,)aka .. 

ğına kom111. a.kıbetınin ne olacaı:ını 
duşUnen Hızır paşanın yanına so
kuldu. Kulağına eı;ılerek, Kösem 
Suitaıun mahrem emırlerınl teblıg 
eyledL Ve, mahrem lısteyi de verdL 

Çok geçmeden Hoca Efendi, di
vandan ıaaklllŞmJftı. LAltın, kafaaı, 

&Ozü, ;yüzü yaralı vezirler ve rical 
hocanın geliline mana verememiş
lerdi. Acaba ne oluyordu? Acaba, 
Veziri Azam vekili olan kaymakam 
Hızır paşa;ya tevdi edilen k.iğıt ne 
idi? 

Herkea dilşünebiliyordu Fakat 
kimseciklerin ağzLDı bıçak açrruyoı·
du. 

ŞeybiiliaUm meralanı artırdı, .,.. 
bınnı:landı. Ve, nı!ıayet Hızır Paşa
ya eğilerek: 

- Paşam Hazretleri, inşa!J~b ha
J'lrdır-

Hızır pap., imam efendiye ilin 
doğrulaca;ını anladJb için sezdirme .. 
den ve, gur bır sesle; 

- Hayırdır E!endi Hazretierı .• de
di. 

Hızır ua,aııın bu sözleri meclbe 
emniyet ve inşirah vermişti, İkinci 

vezir cesaret alarak yaralı yüzünü 
bunıştu.rdu.k:tan aonra: 

- Paşa Hazretleri .. Vaziyeti lfıt!en 
izah bu..yurur musunuz! 

Hızır Paşa, mahrem J.btedeıı ve, 1 

Köscı:n Sultanın enlrikalarındiln bah
!;etmeden vaziyeti tünkOrü olarak 
anlattı. 

Vezirler Padi,}ahın gOsterdığı <'etl
dete .,evınmişlerdi. 

Zorbaların, Padışahın istedi;l he
yeti göndermelerini de hoıt g'5rn1Uş

lerdi. Demek, kelleleri yerinde kal
mıştı. 

İmam .Mustafa Efendi, ~lcı·Jni be
cerdikten sonra; derhal solutu Sul
tan Bayaz.ıt kasrında alm~tı. 

Pad~, wrbalar heyetin• çıkıfı-
yordu: 

(Arkası var] 
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Selma, o .andakı dukgu - ı 
nun, onu ılikı:crine kadar kemiren 
d'1yııunun yabancısı idi. 

Art irada dW'mamak, kaç -
mak istedi, geç kalm"itL Artık 
duymamazlık, hatta --örme.rne:o
lik edemezdi. Küçülmi4, daha 
dn ınccl~. omuzlarını ağnc.n 
ı;öYdesine dayamış, tırnaklarını 
gö\ der.ıı kabuklarına geçirmiş 
duruyordu. Min:mini vücudü ay 
ışığı ı:.J.tınıfo erımiş, yok olmuş 
p;bı ld•'. fakat Pertevle Melikeye 
öy;e vakm. ö)'le yakındı ki... 

Mel'kenirı sesi ile gözlerini aç
tı; 

- Çıldırdıınz mı Pertev ..• Ya 
11orecek olurlarsa! ... Ya blri ı:e
iiverirse! ... 
Artık Pertev dinlemiy-01'du. So. 

uk sıluğa konuşuyor, dudak -
!arından ke..im&er parçalanarak 
dökülüyordu: 

- Evet çırdırdım ... Bl!'lli sen çıl 
dırttın ... Senin iç:n deli oluyo -
rum... İşle görüyorsun Me!;ke, 
arlık tahammülüm kalmadığını 
11örüyor, aıılıy-0rsun ... Ölüyorum 
Melike ... 

Melikenin solgun başını çekip 
omu=:.ına dayam1° avuçlar;nı saç
larında geuliriy-0rdu. Ayın be
vaz ısığı al tında şımdi Pertev in 
az;mli, sert çehresi aydınılaru -
vordu. 

Pcrtevin gözlerinde yanan a
levi bugüne kadar Selma hıç gör
m<'mlşti; bu bakışla.rda inatçı bir 
cinnetin ifadesi vardı; o kaılın, 
bojiuk. ooluk solui!'a cıkan sesl 

Gümrüklere 
Alınacak Yeni 
Memurlar 
Dün İmlihan edildiler, 
Kimyagerler Perşembe 
Günü İmtıhan Edilecek 

Gümrüklere memur alınmak Ü
zere yüksek mektep mezunılan 
arasında diin bir müsabaka im
tiharu yapılmıştır. Fakat bntiha
na evvelce iki ki.şi kaydedilmiş, 
yalnız bunalrdan bir tanesi imti
h:uıa girmiştir. Bu tek namzedin 
evrakları vekalete gönderilmiş -
tir. 
Gümrüğe ıtlınacak iki kimya

ger için Perşembe günü imtihan 
ıyapılrr{ası ·kararlaşmıştır. İmti
hana girmek için döl't kimyager 
müracaat etmiştir. K,uanan1ar -
dan biri İzmire diğeri İstanbula 
tayin edilecektir. ___ _,,.,,_ __ _ 

BELEDiYE 

Harbiye{e Yapı'acak 
Çocuk Eahç3Sİ 

Harbiyede yapı!Iacak çocuk 
bahçesinin sahası dahilinde bu -
lunan 13.ğımlarm yerleri değiş'i
rilmiştir. Çocuk bahçesinde sek
&e.n mer<Uven bulunacak, yüzde 
on meyiili çocuk arabası yolu ya
ptlacaktır. * Taksimde yap•}acak modern 
sergi binasının projesini hazırla
IT'ak üzere bir konkur açıılacak -
tır. 
,.. B:r müddettenberi hasta bulu
nan Adalar Kaymakamı Şevket 
iyileşmiş dünden itibaren vazife
sine baş!.a.mıştır. 

EKONOMi 

TUrk. Rumen Ticaret 
Anlaşması 

Bir müddet evvel şehrimiule 
imzalanan Türk - Rumen ticaret 
muahedesi bugünden itibaren 
mer'iyet mevk.iine girecektir. Fa
kat henüz alıikadar.l:ara Ankara
dan bir teb'.iğat yapılın.aını.ştır. 

Dünkü ihracat 
Dün ilk olarak Yu,ııoslavyaya 

600 parça kadar ba.ı gönderılmiş
tir. Harp başladığındanberi du -
ran halı ihracatını.z böylelikle 
tekrar başlamış -0lmaktadır. 

Bundan başka Kanadaya av de. 
rileri ve İta.lya ile Yunanistana 
da tuzlu balık sevkedilrniştir. 

ihtikar Komisyonu 
İhtikar komisyonu dün yeni ti

caret müdürü Avninin reis.iğ-in
de toplamnı.ş b&zı şikayetleri tet
kik etmiştir. Komisyona yeni şi
k8.yeb:er yapılmaktadır. Eskiden 1 

yanılanlar gözden geçirilmekte -
dir 

DENiZ 

T ratzon Postası Değişti 
Bir miiddettenberi her hafta 

Cuma günleri İsta:nbuldan doğ
ru Trabzona kalkan postaların 
bUndan sonra on beş günde bir 
defa Cumartesi gürı.leri hareket 
etmesi karaıılaşmıstır. Ayni za
manda bu postalar gidiş' e Sam
SUila ve dönüşte de ihracat mev
simi O:duğundan Görele, Giresun, 
Ordu, Samsun, İne'boluya uğra
yacaktır. 

Selma hiç duymamı.ştL Yüz, Per
tevin o her zamanki munis, se
vimli, güler yüzü değildı. 

Melike, dişierini ıkenetliyerek 
bir şey, bir keJ.me söy.edi ... Göz
leri le dudakılan ara.andı. 

Selma korkıu. Onların dudakla
rı birleşirken dayamaıruyacak, 
bu manzara iJe boğazında dü -
ğüm.enen feryadı lutamıyacak, 
haykıracaktı ... Yahut bayılacak
tı ... 

Genç kadın birdenbire silkindi, 
Fer.evin kollan arasından ıkur -
tuldu. 

Bahçe yollarının kumlan çıtll'
dadı, sesler duyuldu... Meltke 
iki elini ka!bine dayamış, kı -
mıldamadan dW'an Pertevin kar
şıs.nda etrafa kulak kabarttı; 
sonra kendini toparladı sol e.ile 
Perlevin elini sıktı ve hızlı adım
larla köşke doğru yürüdü. 

Biraz sonra Selma, b<raz evve'l j 
aşka dair kelime:er mırıldayan 
sesin cidd.i. ağır ihtizazlarını duy
du: 

- Ne güzel geeel ... Denız tnra
fı harikulade! ... Pertev kay:kla 
gezelim diyor. 

Ceva'O verdiler. Her )'andan 

iKDAM 

''Hastahaneler Birer 
Mektep Olmuştur,, 
Şehir Meclisi 

İstanbul Şehir Meclisi dün tek
rar toplanmı.şt..r. Bazı sucu dük
kanlarında rekllam maksadiJ:e kul
larulan ve müz'iç sesler çıkaran 
ziller ve keza umumi mahaller
de yüksek~esle çalınan radyo sa
dalan beldenin sükıitwıu ın:aı 
etmektedir. Bunların belediye 
men'ine çalı.şmaktadır. Bu husus
taki mazbata müı:akere edilirken 
azadan Me:iha Avni söz almı.ş -
tır: 

- Çalgılı gazinolarda rady-0su 
gazinonun dı.şına çık.ınam:Lldır. 
Sesler dışanva aksettirilmemeli
dir. 

Necip .Serdengeçti: 
- Radyoların çalınma saatleri 

tesbit edilme:jdir. Sabahleyin er
kenden cadyo sesi duymamalı -

Veni Kararname 

Dün Alakadarlara 
Tebliğ Edildi 

.Birçok ihracat maddelerinin hıı
rice gönderilmesini serbest bıra
ka:n kararname dün aia·kadariara 
tebliğ edilmiş' ir. Kararnameden 
Amerika, Mısır, Suriye, filistin, 
Kıbrıs, Bo:çika Fransa, Ho::an
da, Şimali İr!anda, !sv:çıe, Yuna
nistan, Romanya, Rusya, İtalya, 
İsveç hükiımetleriCe, BıJlıgarls -
tan, Estonya, Finlandiya, Ma -
caristan, Norveç, Polonya, Yu -
goslavya, Janonya, Lelonya, Lit
vanya ve İngilltereden maada di
"er meın.!eket:er istifade edeeek
tir. 

GÜMRÜK 

Memur Lokantası 

Dün Toplandı 
yız. Encümen tekrar tetkikat yap
SJl.• demiştir. Mazbata tetkiki 
i<;in tekrar encümene iade edil
miştir. 

Zeynep Kamil hastahane;i do
ğum işleri için on yatak ilave e
dilmesi istenmektedir. Mazbata 
okunduj!u sırada Doktor General 
Münir Refik şunları söylemiştir. 

- Hastahaneler birer mektep 
-0'.muş!ur. Hastalar, talebeve staj 
-0Isun diye günierce profesörle -
rin önünde bulundunhuyor. Bu 
yüzden hastalar bak•msız kalıyor, 
belediye, hastahaneleri halkın i
ş'ne yarıyacak şekle sokulmalı
dır .• 
Diğer mazbatalar ait oldukları 

encümenlere havale oldukıtan son 
ra şehir meeUsi perııembe günü 
toplanmak üzere dağıbru.ştır. 

17 Kumarbaz 

Beyoğ!undaki Kumar 
hanede Yakalandılar 

Emniyet müdürlüğü 2 inci şu
be memurları dün gece Bey-Oğlun.. 
da Yeniçarşıd.a Çiçekçi sokağın
da bir g:zU kumarhane ha.bıe ge
tirilmiş ,plan 14 numaralı apartı
manın üst katını basmışlardır. 

Mustafa, Hüsnü ve Mehmet 
isimilerinde 3 kişi taraf·ndan ida-; 
re olunan bu giz!i kumarhanede ı 
Sarı Hasan, Sari.ki J ozef, bahriye
li Mehmet, Ahmedakl, Arap On
ıLk, Ekrem, diğer Ekrem, Avram, 
Mustafa, Ramazan, Sadık, Zeki, 
.3ergis, Mehmet, İsmail Hakkı, 
Yaşar ve Naki isimlerinde 17 ku
marbaz yakalanmı.şt.r. 

POLI~ 
Gümrük idaresi memul'1arı i

çin idare civarında 155 bin lira 
sarfJe yapılması düşünülen lo
kanta binasının inşas.ndan şim
dilik sarfınazar edilmiştir. 

1 Küçük V.ırsız Yakar andı 

Galata Yo'.cu Ea.onu 
Galata yoku salonu inşaatının 

ancak dört be.'! ay sonra bitebi
leceği anla•ılmıştır. Salaııun al.
tında memleketimize gelecek ec
nebider'.n el crind<'ki paraJan 
Türk parasına tahvil edebilme -
leri için kişeler yapıılaca.ktır. 

SORUYORUZ! 

Biralardan Şikayet 
Yenlkapıda oturan oku,..ueulan

mızdnn Kuyumcu N. Özmumcu
oilu J'Olladığı mektupt'.I. diyor ki: 

- Pazar &1inö bir ahbapla 
blrllkte Bcyoğlunda ldllr. Blra lo
tlk, bizden bira şlşeslna 50 ka.ru'f 

istediler. Biraların şişesi 18 kuru..1 
olduf11 halde 50 kuruş almasına 
aklım ermedL Acaba kime ıJU .. 
7et etsem!., 

Birahanelerin tarifelerinin kon
trol edlllp edllmedliinl ve bö'lc 

bir •lki7et vuk11U.11da merclia ae
real olması liDm ,.eıdlllal 

Soruyoruz! 

bir ses geliyordu. Kale.bahJı: bir 
grup deniz tarafına i:erliyordu. 
Se.ma yapyaJnızdL Bu yerden 
ka~mas~ kimSP"e görünmemesi 
Iazınıdı. Fakat Melike gfüi ken
dine hakim olmak, kendini top -
lamak arzusuna düştü. Melıke 
kadar <hamıyacak mıydı? 
Ağaca s&r.. mış, ağacı kucakla

mıştL Y anagını ağaca dayamış
tL 

Bekledi. Sesler yavaş yavaş u
zahl.aslı, sah.le indı, denizden ak
setmiye başladı. 

bwıı::ıan sonra Selma ağacın ar
kasından çıktı, köşke gitti. Kapı 
açıktı. Hizmetçiler de bahçeye 
çıkmışlardı. Köpeklerden biri zin
cir;ni şıkırdatarak bir hamlede 
doğra.>'. r u, bir iki havlayıp gene 
yal'L 

Selma -Odasına çıktı, ay ı.şığın
da soyundu, yattı. 

Neden sonra Bav an Nimet Sel
mayı orta:ıkta göremeyince ayak
larının ucuna basarak kızın oda
sına girdi ve ay ışığ•ncn aksini 
So:.manın göıı:erinde görünce 
şaştı: 

- Hala uvumadın mı? 
- Hayır hala. 

1 
ı 
1 

!sak isminde 17 yaşında bir ço

«:uk; dün Beyoğlunda Karuman 
mağazasının camekanı.odan bir 
k•rmızı kadın çantası ça:mı.şt;r. 
Suçlu yakalanarak adliyeye ve -
dmi<::tir. * Nişantaşında o.uran Şevket; 

merdivenden dW;erE'k bacağın -
dan yaraılanmıst.r. * Fa.ih!e oturan Hüseyin arka
daşı arabacı İbrahimin hayvanı
nın koşumlar;nı ve kayışlarını çu 
va! içine koyup kaçarken bekçi
ler tarafından yakalanmıştır. * Muhiddin ve Mehmet isminde 
2 sabrka'ı yankesici dün Tahta -
kalede Hasan isminde b'risinin 5 
lirasıoı ve Mehmet adında diğer 
birinin de 4,5 !irllsını ça:lmış!ardır. 

Bacağı Kırıldı 
KanLcada oturan Osman oğlu 

sa.:.ıh isminde 20 yaşında bir genç; 
dün akşam beygirle Çubukluya 

su alınağ~ giderk:n y~re düşmüş· ı 
tür. Bu sukut oelıcesınde zavallı 

gencin bli" bacağı kınlınıştır. 1 
Yaralı hastahaneye kaldırıl 

mıştır. 

Altın hala yatağın kenarına o
turdu: 

- Hiç dej!işmeın.işsin, hi.li vah
şisüı! 

-Evet hala. 
- Bugün hald.:sın, yorgurıınm .. 

Hem burada tam köy hay atı sü
rüyoruz. Görereksin ya ... Arada 
sırada, senede bir iki kere böyle 
kalabS.:ık misafir bastırır ... Yeşil
köydeki, F.<ıryadak.i ot&lerde de 
ahbaplarımız var ... Jabahları te
nis oynarız, ö"leden s-0nra briç 
yaparız, ıtkşamları sanda.la bine
riz. Eııi.ş!en de, dağ, bayır, çayır 
gezer durur. Ma.lfun ya av mera
kı ... Haydi bakayım, kapa artık 
~öz'erini uyu... Allah rahatlık 

• 1 
vers~n .... 

Selma başını yastı.klarma göm- 1 

dü, götlerini kapadı. 
Halanın sözleri -0na bir ninni 

gibi gıılmi:şti. Yavaş yavaş asabı
nın gerginlıiğj geçiyordu. 

Camdan vuran ay ışığı secea
devi vıilıyarak ya•ağa t•rm:::nı -
yor, ,ııenç kızon sac'lanna yayılı
yor. dudakların:n üstünde dola
Şıyordu. 

Selma gözlerini kanamıs fakat 
uvumuy-Ol'du. Sanki ha.liı bahçe-

Limanımızda 
• 
iki Deniz 
Kazası Oldu 
Bir Motör Parçalandı, 
Diğer Bir Motör de 
Yandı. Bir Kişi Kayboldu 

Dün akşam saat 18 de Köprü
de bir kaza olmuş, Denizyo1Iarı
nın ÜJev vapuru Kadı.köyünden 
gelerek köprü jske:esine yana
şırken Halice girmek üzere olan 
boş teneke yükJ.ü bir motöre çarp 
mıştır. Motör derhal ikiye parça
lanarak batmu;, ta)•falanndan bi
ri kaybolmuştur. Alakadarlar 
tahkikata ba.şlamıŞlardır. 

BİR MOTÖR YANDI 
Tayyar isminde bir molör ev

velki akşam Adalar arkasından 
gecerken birdlenbire tutı:şınuş ve 
yanmaga bru;lam:ştıı:. Hadıse .Ye
rine :vetisen Heybelıada ıtfaıye
si mo.törü kısmen yandtk' an son
ra söndüreb:Imiştir. Ateşin ma
kinistin ihtiyats11Jığı ile çıktıj!ı 
tahmin olunmaktadu·. 

-----OO---

Reis!cumhurun Zongul
daklılara ll!ifatları 

Zonguldak, 20 (A.A.) _-_ 16 .?<>~
teşrin günü burada İnonu gunu 
o:arak kutlanması münasebetile 
ZongU!ldakltlar adına sunu'.an say
gı ve balfülık te'.graf~na. Cumhur
reisimiz ve Millı Şef:ıruz şu su
retle mukabere buyurmuş!ard.r: 

Va:Ii Halit Aksov ve arkadaş-
larına: 

Muhterem Zon~uldaklılann 
kadirşinas ve asil tezahürlerin -
den pek mütehassis o:dum. Te -
şekkür ve muha.bbetlerimin ken
dilerine iblağını rica ederım. 

Çankırı E.üzel leştiriliyor 
Çankırı, 21) (A.A.) - Şehrimi

zin imarı ve güze;,Jeşlirilmesi için 
büyük bir faaliyet gösteriılıııek
tedir. 

Sehrin Kastamonu istika~etin
deki bü:vük caddesi ı:ıarke doşen
dıgi g.bi bu yol üzerinde harap 
bahçe duvarları yıktırılarak yer
lerine beton duvarlar ve par -
makl. k yaptırılmış, bu suretle 
rankırı 11üzel bir şehir yoluruı sa
hip oJııuşlur. 

Hastahane yolu üzerinde sene
Ierdenberi harap bir halde bulu
nan ahsap köprü qe yıktırılarak 
yerine güzel, belin köprü yapLJ,. 
mıştır. 

İnşaat oldukça iler:€'l'll~ bulu
nan Halkevi ile Çankırı çok ysr 
kında güzel bır binaya daha .ma
lik o'.acaktır. Çehir hali:nin inşa 
edjlecEği >ahan:n istimlak işleri 
bittiginden yakında halin de ya
pılınasına başlanacaktır. 

Bekdiye reisi şehrin tanzİ1~i 
ve imarı işleri yanında elektrik 
işiyle d<' b;:hassa aliıkadar bu -
!unmakta ve bımıun bir an evvel 
şehir ihtiyacını karşılayacak bir 
hale getirilıncoi için lüzumlu o
lan tesisat malzemesi ile dinamo 
ve motörleri sipariş eylemiştir. 
tir. 

Çankırı, 20 (A.A.) - Birkaç 
gündenberi bW'ada bulunmakta 
-01an parti mülettişi Esat Urasın 
iştirakile vilayet kaza parti kon
greleri yapJmı.ş ve yeni idare he
•etieri intihan ediJ.misıtir. 

de, af(acın govdesine yaslanmı.ş
tı · hala burnunda gül kokulan, . . 
kulaklarında denizın sesi vardı, 
Perlevle Melike göı.lerinin önün
deydi. Oıı.arın alev sacan gözıeri
ni görüyir, konuştuk.Iarmı duyu
y<>rdu. Öpilşüyorlardı. Öp~tük
lerine bir kere da:lııa şahit olı.ıyut'
du. 

Selma henüz çocuktu. On se -
kiz yaşına kadar geçirdiği hayat 
ona ten zevkinin ne demek oldu
j'(unu öğretıneınişt~ Büyük tey -
zesi ooun roman -0kumasına bile 
razı olmamı.ştı . .3imemada ancak 
hiç zararsız filmler seyrelm4tL 
Hisleri tekemmül etmemi.ştL Aş
kın Uimamile yabancısı idL 

Fak.at simdi, bahcedeki man -
zaırayı gördükten sonra, tMılı bir 
rüyaya daldL İşte Pertev <ınu tut
mak için kovalıyordu. Y aıkalıyor
du. kollarının arasına alıyordu; 
.Bir kere öı:ıeyim Selma. ve Sel
ma onu itmiyor, ondan kaçmıyor 
cÖnme beni!• demiyordu. 

Se!ma atılacai{ı hayatı rahat 
rahat bC'klerken ateş ı?ibi esen bir 
rüwiir onun muhayyil€Sinl al -
lak bullak etm.isti. 

(Arkala nr) 
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Avrupanın 
istikbali 

Öniimüzdeki ilkbahar 
ve yazın beşeriyet için 
çok "ahim ve kanlı 
sürprizlerle dolu olara
ğı aıılaşılıyor. 

~--~--------~~~-...... Yazan; ETEM İZZET BENICB 

Garp eepb sinde fili btr harp vazı. 
7eU vardır. Bu '\ra.aiyete Dll"UD l.kl ta.
raflı tedafüi bir ateş de ıradablr de
vam ediyor ve Tine aradablr bir lkl 
tlc&ret .. ....ısının veya denlsalluıın tor 
pWendltlnl lflliJ'oruz. Fakat, asıl mu
harebe henüz devlet merkezlerinde vı 
Bl;rasi Alem.de cere1an ebnektedir. on 

iki hafta lçlndr mıntakı mıntaka bo 
harp kah clı.11, kih açık bÜ,J'ük blr 
ebenımJTet ve faaliyet kesbelmlfllr. 
DİİllJ'ıuuıı lstlkbaUııl lmdl prp ceP
heslnde başlamış olan tıt; mlllıasamat .. 
tan s.lyade bll&'iin cereyan etm.ekte ba.
lunan diplomasi harbinln muhat bu .. 
lu.ndufu aolaşıh7or. Bu itibarla, bu
l°Ün.kü İngiliz • Fransız - Alman dö
iüşmesinin sakin s-örtinlLŞü altında be
ıterlTet tein ç0k. korkunç, tok vahim ve 
kanlı bir badirenin için için lıuırlan
malı:ta bulundutuna hükmetmekte hata 
7oktur. Bu bakımdan öni.ımüzdekl Uk .. 
bahar Ye raz esnasında insanlıfa deh
ıet vereoek si.ırpr!zlerle karş.tla.şılm.ası 

bekleneblUr. Bucü:n.kü Avnpa harbl
nln mevz!i JtalmaSt ve mukadderatın 
h s-arp cepbeslnde taa77iın e7lemesl 
ltio 'uphe 7ok ki blr d•f• harbin ı.a.
l•!lll.f olm.tsa vazbeti kartıSında ea d-
7ade temenniye pyan olan bir dilek 
ve bir laalb'f'l mevzuudur. Fakat, ne 
7azık ki, muhtelli sebeplerle ve bot .. 
kim düşüncelerin teslrlle bllllun mllm
kün o~acatı ve harbin btr aıe. eeU 
cibl bdtun A\yrapa.71, belki de dİİDJ'an 
ıaracağı ortadaki mu.sbet delilleri ile 
se:ı:Umekttdlr, Diler taraftan harbln 
rarp cephesinde &esbltf ve ılrayetJoiD 
önlenmesi hususunda en bıiiyiik. mesal7l 
aarfcden devlrtıerln başında Cumhur! ... 
:ret hükllmetiııin C'tldJfl de muhale • 
kaktu. Bilhassa .İncil~ - Fransızlarla 
akdettiği.mh karf,lhk.lı yardım pakta 
bunun en miltebarlz ve kat'i vesika
sıdır. Buna rafmen blıl de bu 7olda 
uman Eama.n 7oracall ve fula mesai· 
re sevkedecek mevzaıarın çıkmakta 

oldutu g-Oz.den kaçmamaktadır. 

Bu mevzular ve faaliyet sarfını lc&Jı 
ettiren sebepler bUUssa :renJden 7e
nfye Balk.anlarda tem.erküı: etmlye 
baılamıştır. Balkanlar, lı.ısa blr ıültiln 
dt-w-reslnden aonra tekrar siyasi fhtl.
raslarm ve ma.ku.Uarm l)a11tanhJ'a 
...- -11fı bir hal lttl!abııu. b&f
lam.,tır. 

Bizzat ve binnctla Balkanhların ali
ka Te arzu.su dquıda cere7an eden btl 
al7ui iesadiimJerf:n be kı' u.rfında 
Balkanlarda ne ,rlbl tesirler hasaJe 
,.ellttbllcoetı öserlnde tlmcilden hü
lı:llm •ermek miimklin olmadıfı ,.ibl 
ruıa bir nikbinlik izhar e71emek ve 
ltlmaclla bn nlkblnllie ballanmak da 
dotr11 defllıllr. Aneak, bil.tin bn siyasi 
farplŞm&far Balkanlılann kendi ma~ 
kadderaUarma tekıılf etmek lsledlkterl 
sallı Ye sükina muhafaza kararına 

raimen bazı te.ıu.diim.lu dofarablllr ve 
bu lesadiimler neticesinde btemnedllt 
ve beklenmedik bir ,.ünde harp Bil
kanlara da lirayel etlebillr. Bu bakım
dan. bu,-üa i~ln bl-1 Bllkanlılara da 
terettüp eden bli.Yük ve aumi te7al:
kozu Jcap rLUren va.r:lfeJer varclu. Ba. 
va11feleria en başmda ela her tiırlü. 

ecnebi nüfu.z •e tesirine kapılmadan 
Balkanların Aeliunetl için tam bir fikir 
btlkli.11 Ue hareket etmek ve ölf-deo
berl da vasıru ı-litUiiümü:r. bitaraf blok 
pren.slpl üzerinde bir an önce anlaşıp 
tatbikata ır..,mek ,.eımtktedlr. 
Avru,..nın bUltballndekl :mime! ve 

için loln lıımrlanmakta olan ftıtıl&t 
siirprbılerl hu noktayı bDhassa lü • 
s....ıu kılmakta ve hatta ,.eclklldlilnl I· 
prel ve ihtar eylemektedir. Teker te
ker bitaraflık 7erine müıtehll bir bl· 
taraflık ve blok bip tliphe :rot ki daha 
üstün bir menfaal ifade edecek "" bn• 
&ilnlln ııarp-kla olan Ye tebllke7l 
teshil Ye daYd eden ihtira• ve reka
betlerini makl...ıır-t Ye dafılaealt· 

Ut, Blok karma bnklauu lelıdlt edea 
lhtlraslırdan •-k :re~ b• bi
taraf bloka karap iNi ltablll7elle ve 
keadlllilnden lhllraelan kal'lılamak ve 
-lıdııllh dllşllröp daiı- elbette
ki teftlhe ııa7uclır ..., üba emn!J'elll 
bir barekelUr. 
D~snm lııtlkball ltar1uıada llal • 

lwılann vad7etl bu old.P ,.lbl daha 
iNi l<q saıtmda İlalJ'a, iapuya, 80Y-
7et 8107&, Bolaada, Belçika, hriore 
n hatıl İskudinaVJ'a TII Ballık 
de-rlellerı.JJa .... ı7•tlnln "" b• 
memlekeUenle <ıarpıııan ai7ui meafa
allerla aaml bir in.kipi klTdedeeeklerl 
utb&Lar ve :rııu auıJ eıkaealtlan da 

·~ "" başlıbqma birer dlltkat ve 
merak mena.lldur. Herhalde bitüa ba 
yad:Jetler riııter!7or ki, AVTDpa harbi 
e7lillde bqlam.q 0Jma51nr ntmen ...... 
ha hlçbh 'IC7• başlanmq d•tlldlr n 
betııeJ' istikbale, bn&iinkü •IJ'a.<i ma
barebenln alacaiı neUce7e buakılmıt• 
tır. Bu lst1kball emniyet ve sukünla 
atlatabUen ve bqünkü diploma.si mu
laarebe inde en iri vr muvaffak neU.
ceıi alabilenlerdir kl, 1939 da başhyaa 
ve hanırl yılın han&! ,.iınünde bltec.fl 
bUlnm.iyen Aırrapa harbini ,rüler 7üale 
,.eçırebUcceklerdlr. 

ETEM İZZET BENİCE 
(Son Tel&rat'tıın) 
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Büyük Millet Meclisi
nin Dünkü Toplantısı 
Hatay Mebusları And İçtiler 

Ankara, 2-0 (A.A.) - B. M. Mec
lisi bugü.ıı Şemsettin Günaltay'ın 
başkanlığında top~ ve cel
ııenin açıtimas:nı müteakip inti -
hap mazba'.aları kabul olunan Ha. 
tay mebuslan Abdullah Mursa
loğlu, Abdül,ııani Türkmen, Be
ltir Sıtkı Kınııt, Hamdi Saçuk ve 
Mehmet Tecir!i and içmişlerdir. 

Meclis bundan sonra iskan ka
nunu muvakkat encümenine 
cBü.tçe, Dahfü.-e, Hariciye, İktı
sat, Maliye, Mini Müdtiaa, Sıh-

hat ve İçtımai Muavenet• encü
menlerinden üçer, memurin ka
nımu muvakkat encümenine ve
kaletlerle mütenazır encümen -
!erden iki:şer, orman kanunu mu
vakkat encümenine de •aDliye, 
bütçe, dahiliye, iktısat, maliye, 
Milli Müdafaa, Ziraat. encümen
lerinden üçer aza seçilmesini ıtas
virı ederek cuma günü toplan -
mak üzere !rtimaa nihayet ve -
rilmiştir. 

Polonya DevletjSovyet - Alman 
Reisinin beyanatı ticari müzakeresi 

Sikorski Kat'i Zafarden 
Omitvar Göronuıor 

Londra, 20 (AA.) - Polonya 
hükü.meti reisi Sikorski, matbu
ata aşağı.daki beyanatta buiun -
muştur: 

•Başvekil ve Lord Hallifaks ve 
İngiliz kf'binesinin d:ğer erkanı 
He yapt:ğım mükiı.lemelerde Po
lonya milletiyle bükü.metinin tah
np ve tazyik kuvvetlerine ıuı:şı 
zaferi teminden ibaret olan muş
terek gayeyi elde etmek için fa
al bir şekıl:..e teşrikı mesai etmek 
bususundakı azmini kaydetmiş
tim. İngiliz nazırlarının nihai za
fere kaw muharebeye devam et
mek ve bizim de müşterek düş
mana karşı mücadeleye devam et
memiz için Polonya ordusunUın 
yeniden teşekki.Lü işini kolaylaş
tırmak hususundaki kararlann
daııı mütrhassis oldum.• 

Sabık Kayset 
tehlike heçirdi 

( Bastaratı 1 inci uytada) 
da bir Belollr.a mamas& batmıştır. 5 
kiti ölmqtür. 

KAYZER TEH1,hcE GECİRDİ 
Doom, 20 (A.A.) - Sabık Kay

.er, mallkineslnde bir kaza geplr
mlşUr. Kendısl, dün mülbif fırtma
J'• rafmen, p&onan parkında mu.ı.&l 
sabalı a:nlntlslnl ,.aparken, fırtına 

üç büyük ıiacı kökünden sökmüş ve 
bu ataolar, bü.yü.k bir ırüriiltil Ue 
aabık K;ı.yıerln 2,5 metre J'IJlllla d ilt
mWiUir. Sabık KaYKre bir ıteY oıma... 
mv,, fakat blUabl bü.ylilr. bir heyecan 
ceclr~Ur. 

Hore Belisha Fransada 
Paris, 20 (A.A.) - İngilltere 

Har.biye Nazırı Hore Belisha bu
ı(ün Daladye şerefine otelde bir 
öğle ziyafeti vermiştir. Yemek -
~en sonra Harbiye Nezaretinde 
Dı>.adye, Hore Bel:.sha ve mesai 
arkadaşları arasında bir kanfe -
rans yapılmıştır. 

f Gut.ÜN 1 ENKiTLENI 1 
Belediye İmaret'1 

Değildir! 
fBaw tarafı 1 

f ovyetler, Almanlara Yar
cım Ec'.emi}'ecekler r. i i' 
Stok.holm, 20 (A.A.) - Stok -

holm Tidingen gazetesinin .Mos
kova'dan aıdığı ma.ü.ma:a göre, 
iki ay evvel b~şlamış bulUM.n 
Alman - Sovyet ticari müzakere
leri, gittikçe artan müşküllerle 
kar~ıJaşmaktadır. Haber verildi
ğıne göre Sovy<>tler, madenler 
g:ılıi Alman harp sanayiinin f Pv
ka:iade muhtaç olduğu bazı ipti
dai maddeleri ihraçtan imtina et
mekted..rler. Çünkü .3ovyetlerın 
de ayni maddelere ihtiyacı var -
dır. 

Ayni gazeteye göre, Sovyetle
rin, bu seneki is!ihsa:latı kendi 
sanayiinln muhtac oldugu derece. 
den az olması dolayısi!e çok mik
tarda maden ihraç edebilm0:eri 
pek şüphf:Jidir. Buna delil ola -
rak, ham madde noksanı yüzün
den bir ı;ok işlerin tattı edilmiş 
o:ması key.fiyeti ileri sürWnıek
tedir. 

Egede Bir Mo
tör Battı 

<Bat tanrı 1 inci aarlaılaJ 
l'U tarafından knrtanlmq ve dün 11-
marumıza cetlr1Jmiştlr. İki ründe•
berl Anadoluno.n muhtelif larafla
nnda da sotuk dalı:ası csııtı ve 
mulılellf mıntıkalara lı:ar 7afdıi't 
bUdlrllmektedlr. 

Ankara, Konya, Una eteklerinde 
kar yatmıııtır. İznıllte de dün ötle
den sonra. kar 7afm_ıthr. 

ŞARKİ KARAHİS~Dı\ 
KAR Yı\GDI 

Şarki Karahlsar, %0 (A.A.) - Ka
umı:ıı: dablllnde iki ıilndür haval3r 
bozuk ırttmektedir. Diin rece kasa
bamıza üç santim kar düıpnüştür. 

Eirl belde şlddolll bir fırtına hıiküm 
örmektedir. 

Lord Loid Sofyada 
Sofva, 20 (A.A.) - Lord L1oyd 

Bükreşten buraya gelmiştir. Bul
gaı;stanın i!eri gelC>nlcriyle gö -
ı-ü~mek üzere birkaç ı;ln Sofya
da kalacaktu·. 

ondraya Gi

~ecek Heyet 
(Bas tarafı ı inci 107f8daJ 

londra 
Radyosıı 

Dün Türkçe NPsri• 
yata Başladı 

Londra, zo (A.A.) - Türkiye Bü-
71ik Elçlıd Dr. Rüştü Aras bu akşam 
Turlr.i,ye saatlylel8.55 ele Londra rad-
1'0SUD•n Türkiye neşriyatının ltiiş&

dmı yapmışhr. 

Bliyü.k El~J, b11 servisin ne &ibl 
abYal ve şerait içinde lbdas edUdi
tlnl kısaca hahdaD sonra, şu anda 
Ulr. dllŞlinceslnln Türlr. mllletlııln ve 
u:fz ksb.ra.man Türk ordusunun mü
cessem Umsall olan R.elslcumhnr i
nönüne teveccüh eUlftnl kayde7le
m1ıı ve Türkiyeyi mllteflk İııg-llb 

İmparatorlulıına baflıyan hararetli 
dostlula bllhaa:a tpreı ederek söı
lerlnl: «Yaşasın Türk - İn&ilb dost
lntu• eiımleslyle bitirmiştir. 

Mütealr.lben rad70 İstıklil marımı 
çalm1'hr. 

Bundan oonrıı spllr.er kısa bir hita
bede bu.hmma.t ve bunu rünün ha
berleri takip t:T1emlşUr. 

Ankara Haberl~ri 
= 

Karabük 
Fabrikaları 

Ankara, H (tir.dam muhabirinden) 
- Karabilir. demir fabrılr.alannm 
faaliyete &•çmeleri için Dlvrllr. demir 
madenlerinden stlratıe bam madde 
çıkanlması takanür elmifUr. Sümer 
Bank Umum müdürü Nurullah Eoat 
alakadar makamlarla temas ettikten 
1anra boa:ün Karabü.lr.e hareket tlll. 

Dahiliye Vekilinin 
hatay Seyahati 

Anlr.ara, !O (İkdam mahablrlnden) 
- DabDlyc Vekili Fallr. Ö.lrak'm 
7arın Hataya mütevecclhen Anka.ra
dan hareket etmesi muhtemeldir. 

Haricil•cde Yeni 
Tayinler 

Aır.kara, 20 (İKDAM Muhabi
rinden) - Hariciye Vekiıleti ka
tibi umumiliği ikinci muavinliği
ne ikinci daire müdiri umumisi 
Numan Tahir Saymen ve 
ikinci darre müdürü umumili -
ğine de muaviri:iğinde bulunan 
Faik Hüseyin Hozar tayin edil -
ınişlerd ir. 

Maskeli Balo 
Ankara, 20 (iır.dam muhabirinden) 

- Bqün Coellk Esir&'eme Krnu
munda Ba7an İsmet İnönti.'D.ü:n rb'a
se&.I altında toplan.an he:ret Mask.eti 
bale pro,.rammı haurlamışhr. 

--·-00-----
Kont Esaky İzahat 

Verecek 
Budape~te, 20 (A.A.) - Kont ı 

Csaky salı günü parlilmen'oda 
enternational vaziyet hakkında 
izahat verecektir. 

Feci Bir Tiren Kazası 
Brüksel, 20 (A.A.) - D. N. B. 

Ajansının haber verdiğine göre 
dün 3pandau civarında büyük bir 
şimendüier kazası olmuştur. Ber-
1.in. - Hamburg ekspresi banliyö 
treniyle çarpışm:ş bir vagon dev
rilmi• bir diğeri de ateş almış -
tır. 9 ölü ve 20 yaralı vardrr. sade kuru kuruya aeın:u7an ..-. 

terın y:ırdm)ı ile kuraım-.,ıv ve 7l-
11e onların ;rardımı Ue ldam.e t:dU-
1Dl4lerdir ve edllmektedirıer. 

Yalntt is&anbulda son on seue i

çinde on bin kıisıır 7eni bina Y•Pll
dı. Her ,·eni temel atan vatandaş 

devlf'tf' rlli lira vermiş olsaJ'dı, yal
uı:ı İ,lanbul, bir şefkat yurda, bir 
kreş, bir hastahane bln.:-sı ipin alh 
J'Wi bin üsur lira teberruda bu1un
muş uarılu. 

Heyet yarın aqam Semplon e
lr.spresl)'le İstanbuldan harekel 
edecek ve cama ırüntl Pari9e mu· 
nsalat edecektir. Orada iki ıriia 

ikamet.Jen sonra paur günü Lon
draya reçmesl lbtlmal dabUlnde
dlr. 

,NOTLAR 

On S<·kiı: mUyon ki.fi tçlııde, ayda 
boyl~ hir ,efkat mii.cssesesln.in ida· 
:ın~::;I için onar Ura verecek 7ih: sek
Rn vatard.1 ın buhmam17acağını ka· 
bul •doblllr mlyi2? 

Bunlar. bir ~ırpıda hatırımıza C'e
llp dar bir söhına sı!dırdıtımız 

şeylerd ır ve ha1ır müesseseleri b• 
c-lbl 'ie~- lt-l'ie kurulur. 

Ço<'uiunu ~kafa bırakan awteJ"e 
acırken bf'lediyeye hücum etmlye
lim. beJtdıyenln bir lmareihane o
lamıyacakıoı naı.an dikkate alarak 
ır;eı .. in ,·atand~ların mürüvvet bJs
lerlnl uvaı dırahm. 

Böyle h a.y ır ı,ıerJne ayda ou. lira 
yereblletek yüs &eksrn vai;andaşın 

sekst"n tan ini bl:s tarurız ki, yalnız 
kumara vtrdiklerl para mtikf'mmel 
blr kreşin i:Jamcsine klfJ celir. 

Bu mest"leJ.e bt'ledl:re:rl itnele
mek defU, a.enrln vatandaşlara ~u

nldız sokmak llaım4ır. 
SELAMİ İZZET SEDES 

GENEJtAL ORBAY BUGtlN 
DöNttYoa 

Londra. 20 (A.A.l - Re.,.ter 
ajansı bildiriyor: 

3 T~rlnl"vve1den beri, Tiirk 
askeri heyetiyle birlikte Londra

da bulunan Türk ordusu. l\Iü
fettt~l General Orba7 Anka.raya 
avdet etmek üzere Yarın Parise 
hartlr.el edectl<tlr. 

General, Türk - İnrllia - Fran
sız muahedesinde mllSaJ'rab mü
him mali ve lklı:.adi anlaşm•lar 
hakkında a-örüşmek üzere Lon

draJ& &itmekte olan Tiırklye Ha
riciye Vekii.letl Umumi Kiı "Jbl 
Numan l\.Jenemencloilu ile P.aris

te görüşecektir. 

Orba7ın va:ıifesi -ukrri mahi
yette olmakla beraber, mali me
st'lelere ~mas etmemesine lmki.n 

Ll
okiu. General, Menemtncloilu 
e ba meseltitr':"'i rArlıişmek arzu-
uıu- .• ---------· 

l\ltlTEHASSISLARı\ ESKİSİ 

GİBİ Mı\A.Ş VERİLECEK 

Yenl barem kanununan ban .. 
kab.r ve eınsaU muesseselere ai& 
maddesi hükilmlerlne l'Öre. bu ... 
nlarda ~ kimselerin. han· 
rllerinln maaşlanuın esir.isi ıril>I 

verlleceğ-1, h&nKllerbıiıı maaşla• 

nnın lndırlleeetı VeJı.lllcr He:r· 
•tlnee Jr.ararl"'luılmıştır. 

llükümeı, bu müesseseler ta ... 
rafından yapılan «müteha~m 

teklif kadrosu• nda mühim de
ğişiklik yapınııılır. Meseli, bir 
banka erkin, memur ve müs

ta.ııdemlnl arasında 101 müte-
ha.ssıs bulunduğunu, bln&e11a-

leyb bunlann maaş1armıu. eski· 
si a:lbl verilmesi \4zım geldiğini 
lstemlşllr. Fakal, hükOmel, bıı 

101 klşlUk müteha.~ıs kadrosu 
telı.llflnl 36 ya indlrml tir. 

Dlj"er mü~eselerln teklifle· 
rinde de, buna 7ak.ın deitşme .. 

ler yapılmışlır. 
TekUflerden anla ılıyor ki, biz· 

de cmötehaı ı.;.a adalının hakiki 
manası benüa 1.rlu 111Uıımemclr.• 

IKDA!ft' 

! ) !ôağ4?Zed 1 Satie Davası Dün 4,5 

1 

San'at Seferberliği Saat Devam Etti 
Diııı.kö İkdamda R., at Fe:y21 Yö-

tüncü: 
Sanat · 1trberllfl lhım 
Diye uzunca bir yazı yazmış ve ya

zının sonla.nna. dolru bu mese)e7i, 
7ani bu sanat seferberliğ-1 işini mek
teplere, halkevltrine ve daha bazı 

mües..cteSf'lere yüklcmlye kalluşmış

IL 
Peki ama, a çocuk, sen m.ademld 

bugün, bizde blr sanat eferberUii
nin şiddeUe lüzumuna .t.anlsln ve 
lr.endm de şimdi bir dttll. iki a:azete
nin kapı ketbti.dafıi'ında bulunu-

7orsun, ı:u halde meseleyi, işleri za
ten başlarından aşkın olan mektep
lere. sonra halkevlerlne ve daha ba
zı müesseselere havale etmlye kal
lu.:rorsun da iç ki.hyalıklarını. ;Jahut 
kiby& vekilllklerlnl yapmakta oldn
i'un caze&.elerle, bu işe kendm niçin 
ön ayak olmuyorsun? Senin, bugün 
şlddeUe lüıumunu ileriye sürduğü.n 

sanat seferberllil, bUml.rorum, eter 
cldden lizımsa, bu meselede en çok i
ıe yar1.7acak, en çok it C'Örecek olan 
şeylerden biri de, ylnt lnkıl.ibm, 1-
lerlemenln diier seferberliklerlnde 
çok işe yaramı.$, çok iş rörmüş olan 
prltlercLr. 

J\ladem ki sen, arbk bu işin bn 
kadar hulı ve ı-önüllü bir tarafları 

cOrunü:rorsun, öyle ise yarından tezi 
yok, hemen başlamnasuu J.stediiin 
bu sana& seferberlltlne nası~ ne bı
çlm batl.a.u.ılacafını ve sonra neler 
yapılarak bu 4ln llerleLUecetlnl bil
dir de kı;rıda, bucakta senin ı-ibl ne 
kadar sanat iLşılu varsa hemen da
iarcıldaruu :rilklenlp sefere, daha 
dofrusu sanal aavaşma hazır olsun
lar! 

OSMAN CEMAL KAYGU.I 

J z mir Haberleri 
-= 

İzmir'de Çuval 
İhtiyacı 

inntr, ZO (İlr.dam muhabirinden) 
- hmir pl7uasında cani sıluntısı 
başlamıştır. İhracalçıla.r, k<ltl miktar .. 
ela ve a7ni nmanda normal fiyatlar

la çuval bulanwnaktadırlar. 
Hlndlstandakl bau firmalarla te

masa &'elen tacirler, tU kati şart ve 
lr.ayıUa ~!ardır. 

Üzüm Ve İncil' 
ihracatı 

İzmir, 20 (İkdam muhabirinden) 

- Ticaret odasının Jıaurladığı bir 
lsta.Ustiie cöre, mevsim başlan&'lcm
dan 31 teşrlııievvel akşamına kadar 
borsada 263.84 cuval, 535 torba üzum 
satılmıştır. Fiyat 5-17,5 kuruştur. 

Gecen sene 5%6213 e-uval, 655 torba 
sat.ımıştı. Fi;rat da 9,5-20,J kunış

lu. 
G6le mevsim başlan&'ıcından %8 

tefrlnlevvel akşamına kad.ar ihracat 
20212,2 tondur. Geçrn sene 4374:0,5 
ton du. .... *• • 

Dünkü Celsede 7 Şahit Dinlendi 
Satie binasırun yolsuz satış ı 

muhakemesine ağır cezada de -
vam olunmuştur, Dünkü celse sa. 
at 15 ten 19,30 a kadar 4,5 saat 
sürmüştür. 

Evvela serbest mühendis Mus
tafa Vehbi şahit olarak dinlen
miştir. Bu şahit demiştir ki. 

- cBir gün Denizbank umum 
müdür muavinlerinden Tahir 
Kevkep beni mektup;a çağırdı. 
Ve Satic biınasının istimliık olu
nacağını söyliyerek kıymet tak
diri !azungeldiğini bildirdi. Ken
disine: 

- •Ben idarenizle iş yapıyo -
rum. Fakat tarafgirlik edemem!• 
Dedim. O da cevaben böyle bir 
şeyin mevzuu bahso!madığını 
söyledi-• 

Bu şahitten sonra, Sat:e şirke
ti müdürü Friç Va.ler dinlenmiş
tir. 

Bilahare sabık Denizbank mi
mar:armdan Fariğ'in şehadet'.ne 
müracaat olunmuş, fakat, bu hu
susta bir malümatı bulunmadı -
ğmı beyan etmiştir. 

4 üncü şahit, Denizbank yalı ve 
binalar servisinde rnuamcı.a.t şe
fi Veli idi. 

5 inci olarak dinlenen eskt De
nizbank mimar arından Naci de 
şu şayanı dikkat şehadette bu -
lunmuş'ur: 

- cDenizbank yapı ve binalar 
servisi sefi Neşet Kas·mgil Satie 
b'nasın•n satın alınacağ.nı plan -
l.ara göre bina ve arsa mesafesi
ni yapmamı bama söyledi. Y&pıp 
kendisine verdim. Altı ay sonra 
yine Ne~et Kasımgil; Sa'ie b'ıı-ası 
işinden bahsederek evvelce ken
disinin verdii:i raporu tashihen 

tek!.'mmül etı :n!:;:ıni bana söy -
1edi. Ve eski raporun asıl veya 
suretini nereden bulmak rnüm
kün olduğunu sordu . .3ervıs ka
leminde bulunacağını söyledim. 
Bu ahş veı iş ve rapordan kın»e
ye bahsetmememi rıca f!tti.• 

Bundan sonra bazı daktilolar 
ve müteakiben de İstanbul vila
yeti nafıa müdürü Bedrı dinlen
miştir. 

Bunu takiben; o vakıt beledl
ve heyeti fenniye müdürü bıı..u
iıan şimdiki belediye imar mü
dürü Hüsnü dinlenmiştir. Bu şa
hlt şunları söyleıni:;tlr: 

- .Satie l>ınasıına ve arsaya 
kıymet koyduk. O civardaki ar
saların sa,tış vazzyetleri gözönün
de tutularak arsaya kıymet koy
mu~tuk. Dolma arsaya 2elince; 
buranın doldurulması ıçin Satie 
tarafından sarfolunan miktarı 
hesap ettik kıymet tesbit d.undu. 
Buna be:ediyen.n tasarruf hak -
kı ılave olunursa arsanın hakiki 
kıvmeti mcvdana çıkar. Biz, bu 
~ledıye h~kkını h~'Saba koy -
madık. Esasen; sat..:;ta belediye 
hakkı tenzil o!Uınmuş •e bıze , • .,_ 
rilen senede bu hak çıkarı'.mış 
olduğu için rapora. :lıivc etme
d:k. Belediye; bu arsa için kendi 
hakkını mctw murabbaı ~ına 
6 lira koymuştur. Ayrıca beledi
ye Sa.ı·c şırketı!'den ücrctını al
·mak hakkın. ha;zdır Fakat bu
nun ın;ktanını bilmiyoruz.• 

Neticede muhakeme: Ankara
da buluı·an şahit İzzetin istına· 
be sureli!c üadesin!n alrnması ve 
d!jıer şahitlerin dinlenmesi i<;in 
6 Kanunuevvel Cumartesl günü 
saat 10 a talik olunmustur. 

Türkiye ve jtalya Balkanl~rı Kat'i 
Olarak Müdafaa Edebilirler 

(Baş taralı 1 ınci sayfada) 
Düşen ta.y7arcnln pUotu ölmü,tür. 

Zannedlldlltne •ore, banlar, bir kao 
hatiadan beri muteaddit vesUelerle 

ı görüldü.fü yeçhlle, Balcarista.n.a alt 
olar:ak Alman7adan eden Wrare
lerd.ir. 

Ankara, 20 (ı\.A.) - Rom&llJ'a • 
Rusya bududunda bir Sleırfrled bat
tı inf~ ı lttn, Von Papen'ln B.oman
yaya Alman yardımını tcmln lekll
finde balundllğuna dair olarak baıı 
İııg-llb ..-e Fl-allSlll pıı:etelerlnde in
tişar eden h:ıber, B.om.anyamn An
kara Bü}'ilk elçisi tarafından kat.i7en 
tekılp edllmekledir. 

Koma, 20 (A.A.) - Roma radyola
rı la.raCından ne redlUp mUlbem ol
dutu anl~ılan beyanatta, Balkanla

nn bob;e,·lkle~tirllmesl için yapılacak 
bütün t.eşebbiblerln itabanın derhal 
muh&leleUne m.aru.ı: kalacatı bihil
rilmekiedlr. B11 be.)'anaia cOre, j .. 

talya. Avrupa lblili.tının buyMmesi
Dt mani olmatı ve Balkan memle

lr.ellerlnl de bllJ\un dı4ıada bulıuı-

4,urmayı anu etmektedir. İtalya. 

muhtelif Tuna mtmlekeUerlyl• Bal

kanlar arasındaki mün.asebetlerlo i

yileşmiş olmasmdan llolaTJ. mem
nundur. 

htisas Sahipleri 
TÜRKİYE ŞEJU.R FABRİKALARI 

KISA HABERLER 
(~ tarafı ı ine! sayfada 

be heyetince g'enlıj tidili.I yapılmış 
ve bazırluan lbh.sas mevklleri lis
tesi Vekiller HtytUnce b..'«lik olun· 

Şeker fabrikaları tlrkelinln lblı

sas makamı teklifi, (!34) adede ba
llt olmakta ldL Bn yekun ( 119) a 
!ndırllmisllr. 

... .. . . ..,.,,. .. 
* Molotov ile Japon büyük e:çisi 
Mogolistı:ın - Mançuku hudutla
nmn tahdidine memur komisyon 
hakkında bir an.a,ma imzalanw;
Jardır. * Hindi.standa Müslüman!arhı 
Mecuı;iler arasında Sukkar'da bir 
çarpışma o.muş v~ altı müs.ı.üman, 
beş mecusi öimüştiir. 23 de yara
lı vardır. * Hol.anda'nın 64-00 tonilatohık 
Vred~nburg vapuru Lobos adası 
sahi..lerinde karaya oturmuştur. 

1 
* 250 bin azası olan endüs'.ri sen
dikafan, Roosevelt'in yeniden Rei 
isicwnhur intihabı lehinde bulım.
muştur. 

tedlr. Her iş aahlbl mülehassıs 
IR, Tlirkl7e, bir mütehassıslar 

memlckcU demekUr. O halde, 
harfrten ne diye möl.ehassıs l'e
llrlb'oru•T 

Hlikümelln 
takdir ederlı. 

u.oktal nazannı 

TRAKYA.DAN GELE.'l 

lllEYVA VE SEBZELEA 

Trakya Umumi Müfelllşllfl 

faal idar" şubelerimizden biri
dir. Yalnız nuntaka.sı d1hlllnde 
d~ill. memleketin her meseıe
ıtyl" alikadar oltıyor. General 
Kizım Dirlj-in enerjisi t•lulıre 

l.i.yıktar. Gazetelerde oku7onız 

ki, Umıımi miiletılşillr. İstanbul
dakl yaş meyVa ve sebze bayl
llll ile de alakadar olmaıı. bu
raya. l'e1en Trakya mah~uıata

nw İstanbullulara p:ıbah sahl
dıi'ını görmilştür. Bn halde, ba

l aml.Jler oldutu Uert sUrülU
ıor. Bu m~yanda hal flatla-
ruıuı yükseklii'I iddia edlliytl:r. 
B"ledlye İkluıat müdürü acaba. 
bu iddia)'& ne drr? .• 

** 

muşlur. 

Liste şu şekildedir: 
SIJ:IU.R Bl\..'IK 

İbtısas makamlart listesinde (Su-
m.er Bank) (23) makam côstermlş, 
takat. bunun 1'1 m kabul ohuımuşlur. 

ETİ BANK 
Eti Bank, (101) adet lbtısas me.

kıi l.<:kıll e~m • ..,~ı. Bankaların hemen 
hemen bühi.n ınemurlarınm müte
ha.ssıs aaıledılmest ltttenlyordu. lJü
kümet bu mevkll•ri (36) J'• indir
miştir. 

MERKEZ BANKASI 
Teklif edilen (86) makamdan {69) 

• kabul edilmiştir. 
ZİKAAT BANK.ASI 

41 lblüaıı makamından (31) ade
di kabul olwunl.ıjtur. Yalnıa (3) adet 
bapnnedarhk mak•mı redded.lbnlt
ür. 

TÜRKİYE iş BAN&ASI 
(57) lblı.sas makamından (St) ıi 

kabul edUmiftlr. Reddedilen tulıe

ler konlrolörliıklerldlr. 
EMLAK BANKASI 

(35) lhusas mU::amındil.n 
kabul eddmL1llr. 

(Zl) 

BELEDIUO:LEK BANKASI 
(8) lhlısas rııakaıntndan (3) İl ka

bul edllmlştlr, Redd•dllenler mulıa
ıebe ve mu.m~li.t müdUrUliü 't"e 
muameli& müdür muavinJjkleri ile 
bq vHDedarhktır. 

TJKK TİCARET BANKASI 
(19) llıluatı .nıalr.ammdan 

lı:abul edllmlotir. 
DİGER BANKALAR 

(18) 1 

Tiark Ticaret Hallr. Bankasının ($) 

lbtıııas teklifinden (!) ö; İııtanbul 
Emniyet Sandıi;ınm (7) teklfflnd•n 
(5): T. C. Halk 1andıklaruun (13) 
tekllflnd•n (6) sı: top f : mahsulltrl 
ofisinin (99) f,•kllflnden ~8%) si; 
Devlet ziraat lıdetmeleri karmnunan 
(16) tckllflndon kiaffeal; eleklrlk lıı

lerl elüd ldanııl.nln (16) leklitlnden 
(8) 1 kabul edilm;şlir. 
:MAADİS TETKİK l"E ARAlllA 

ENsTtrtisi.t 
Enstitıinun (Si) &ek11lindea 

si kabul edllmiftl<. 
(%7) 

\ 
FABRİKALı\Jl 

ümer Banka a baib fabrik.atann 
hemen bu&Un Dıtba.s ma.kamlan, ka
bul edilmiştir. Ya!luz Mabba be• 
fabrikas& ü.U blr takim memurlan '1• 
teklif ederek teki.tini (30) üurln
den yapmıı ise d<' bunların (11) a
dedi reddcd.ilmlştJr. Fabrikalar içhı
de teklifi reddtdUen yalnu: Malat-
7& şlrkell müe · ld.lr. 

İSTANBLL ELEKTRİK. TRAMVAY 

( 35) lbt""'" makamı tkllf etmişi~ 
Bu.nun (3Z) si kabili edllmı.,tır. Red· 
ded.ilen.ler taJıslljt, cettJ'&n ok.ama, 
mebani ve r~lm daiı:: 1 tfliklerldlr. 

J.stanbul aubr ldareainla (9) tek
Wind•n (6) sı; ~Iallye Vekiletl kır
tasiye mudurluiunüa (4) lelr.llft.a
den (1) I; Umumi mataııaaır T. A. 
Ş. D.bı (Iı) teklifinden (9) u; Mil
li Plyana:o ldUeslnin (6) tekllClnd.,. 
(5) ;; Milli Reasüraıı.s tirketlnln (11) 

tekllflnde:ı (9) n kab11I edilmiştir. 

Cephede Vaziyet 
~ tarafı 1 incide] 

Almanlar taraflııda daha fadadır.: 
Almanlar ı.a 7tbdea ınlann ı.a ma
sına mani olmak için manialar inşa 
etmekle beraber Deri mevallrrlnden 
baıılarını boşallmışlardı.r. 

Loııdra, 20 (A.A.) - Ban muda
faa toplan bu a.bah İnrilterenin 
doiu • cenup uhlllerJ ustunde 7iik· 
sekten uçan beyu bir t.anare üze
rine ateş çnu,lardır. Hic bir Rhll
lr.e lıJareU verllmemifllr. 

Daha sonra hava müdaf&a &opW
n Ta7Jllia nehri ibrrlnde faali.Ye~ 

«eçmitlerWr. Bu ioı>lar üçü:ncli defa 
olarak ateş •lm•ktedlr. Aürm tşare-
11 verllmeJDlşUr. 

Parill, 21 ( .A.) - B11 ""ba.h saat 
9.55 den 10.20 ye kadar L70n'da, 
Rbon• ndlslnde n saat lt.%5 den 

l 
ıı e kadar Normandlya'da tehlike t
şareU verilmiı;Ur. ~ bir hidl"' 
lr.ay.udllm•llllştlr. 

SAYFA- lı 

Kış ve İçtimai 
Yardım 
(Baş tarafı 1 nn sayfad11 ) 

lir .• lua ır hıfzı ıhha.nın en btıy-lik 

hf'deri valandat]arıu basta alnlama.
larını ff'min ,.e umu.mı refah sevi
yesini arhrafak W-dbirlf'r bulmak. .. 
tır. Dinlenme 7urtlar1. halk hamam• 
ları, amumı pla,Jlar, prc\'antor,.,om· 
lar, blJl.Jen mantal = a.luı hır%L,~th

huı., dispanserleri., alkol vt: U'.\ u~tu .. 
rucu. zehirlere kal'11 mU.l·adrle, açık 

hava mekWplcri, •('t CYleri, ihtiyar· 
lan koruma•7urtları· lue ter, Oksü.ıı 

çocuklar yu\.·alan. ana. mektepleri 
lıep b• esaa dahilinde karalmuş ltU
mai J'&rdun mu.ellie:Rlerıdir. ic:timai 
7ard.mı sahasında devle-t Tf' bUkiımci 

kanalmdan başka ferUere ve reml
yet içerisindeki iefekkullere dqea 

va2ife1er de fOJ.. ehemmişeUldir. 

Memlekcllmlzde K.ızılay, Çocuk E· 
s.trıeme kwumu, YetllaJ'; Topkapı 

Fukarape"tr ce.mb'eıl, Veron mü
cadele cemfyeU ve buna benzer u .. 
mumun menafllDe hl~f't eden ba
J'll' teşekküUerlnden ba ka Cunıhu .. 
ri7et lla1k Parllslnln ana JL'3.sında 

da içtimai yardıma bU1Uk bir yer ay· 
rıldıimı cöni1oruı. Kc:m.ıllı.mln 

kültür ll:a7nafı olan IlaJkrvierinin 
\<alışma kolları arasında en mer..-ll 
iş veren soval :rardım şubeltrl ol
dafll mv.lı.aklr.aktır. İ4te Turk cemi
yetinde büiwı vaLancb.şl;ır içuı eu. 
müspet çalışma uh&sı. ctBirimil. he· 
piaıis, hepimiz blriml:ı içın:t dava
tnl tahakkuk. etUrectlr. )'er.ine uba 

halk.evleri so::.yal yardım faaliyehd.l.r. 
Geçen yıllarda İsla.nbul .Parh mer
keı.lndekl Ralkevlerl ... o-.yal yardım 
bıırosunda çalışırke.a bu :wahad.a ar .. 
ll:ad.aşla.rıau.zın büyiik. blr .-... ı-reLtl
naslıkla m~cul olduklarını yaklD
bn ,cörmüşıüm. Yalru,ı- bu mrai7J 
plinlA.ı;t.um.ak ve orı-a.n.Ue t:irnek ıa
umdır. Bu giinun yardıma mubtae. 
V"ala.nda'flnın J"aruı dlier bir vala:ı· 

c1aşa ;rard.ım edecek en de,erli u.n

aur olacaimı C"0Z Onllnde bulundun .. 
rak onun izzeti ntfsinl 7aralamada.a 
1ardım elini vsatma.nın nt kadaı 
Jük~k ve hayırlı bjr it olda_:ı.una 
dl.l:)imü.rsek bp171 çalan kq a7larU1-
U sıcak soba.m.uuı ha ında vicdan 
haz ile dinlenmek hakJunı kaun.aru. 
Her mıntabcla yardıma muhta(' va .. 
tandaşların birer dos7&slDl hazırla

mak ve onlara is bulmak, ve &cil 
hallerinde yardım &emin etmrk su· 
reU,-le llalkevltrl tçUmal yardım 

kolları mublherl irin 901< faydalı o
lurlar. Halkevlerinin ıumul ~&bmı 
Ebedi Şeflml2 d'&tilmbln, Hal
kevlerlyle bütün yarUaılara kucatı
IU &çaıa.s1.. nb.nda aou-aı ve küJtp

rel bir devrim 7aplaıt veebosiyl• t..

banu ettlrmlııtı. 
M.llli Şefimıa İsmet İııönu Hal-

kevleri .ti.kir olarak ve mi.Jeıısese o· 
larak mesul.iyet mevkwıde bu lun.Rn 
iiyas1 Pa.rt.i.Jnizin bulun özunt.ı, var
lı.ğıru halkın geruş tabak2..Larına an
latmast ve .-.evdırme>"i ıçın, mühım 

bir merkezdir.,, 80&.lerb'le mesai he· 
detını ci-znti4tlr. 

Bu sureUe Hal.kevJerl i~l-iruai yar· 
dun 1;Ubeler.i.nde vazd'e aJau ark.a
datlatt bi.ilun Tvttaşların Jardım. 
eı.m.eıert ve kıt yardımının ~umutlu 

ve cenif bir ıuretie &et-elli et.mcsJ hf'ı 
vat&ndlim hem '.ıta.n ve ht'm dt 
insanlık bor1;udW'. Yurlb,larınıum 

bu borcu buyUk bir Rvkl~ ila.)'a ha· 
ar oldu.iana Partimizin l mumı Re

~ Yekill v ~vek.iljmiz Dr. Keli& 

Saydam K«en . ene llalkevlerl ~·ıı .. 
dönum.llndeki açq nutuklarında şu 

sö'derle lpret elmb,lerdi: &Llkıi.114 
ayamll:, aydın arkadat;lar, me.mleket 
ve millet. hiz.m€"tlne, ne ka.dar hazır, 
hatta SU!alllq olduiunuau biliyoruz. 

Yalnız ilk d~unutte en ciuel imkan 
aklmll.a relmeı. Size en d'>fru ve 
yüce fahri hf.unet parolasını verlyo
nım: Hal.kevlerlyle tıı"llenlniz!:t 

Başveklllmlzin bu bil.3bı cönulle
rlnin derlnllilnde tulu.an içtimai 
yardun at.eşinin kıvılcımıdır. Kı~ua 

motuk; ve karlı rünJerinde bil kıvıl· 
cım hepimizin bu sabadaki yolune 
aydınlatı;ın. 

Pr. Dr. FAllREITİN KERİ!ll GöKJ\Y 

=======--

Çekoslovakvado 
~B~ tarafı ı inci aıay!ı da) 

4te nasyonaıl sosyalist kampın
daki vaziyetin mümeyyiz vasfı 
budur. 

Londra, 20 (A.A.) - Gazeteler, 
Bohemyadaki isya.n harekdine 
uzun sütunlar tahsi.> etmekte ve 
ilıin olun.an örfi idare, vapı.an teı 
kifat ve idamların mezkür isya
n:n ciddi olduğunu göı;terdiğini 
yazmaktadır. 

Times dlvor kl: Bohemya ve 
Moravyadakı bugünkü vaziyet, 
Almanyanın yabancı ır!r;an ida
re etmek hususundaki kabiliyet
sizliğ'inin yeni bir delilidir. Çek
ler, bugün, eskiden &duğu g'bı, 
kendi milli hayatlarını yok et • 
mek iı;tiyen biır ırka karşı müca· 
dele e;vlemektedir, 

-0--

İzmir Şild Maçları 
b:nıir, ıe <İkdr.m muha\>'r'nd"n) 

- Pazar günü yapılar. nt m:l('bn· 

mn Uk 11.arşdatJmalannda Dokanspoı 

3-1 D•mlrspora, t'ook da 4-% Ya
maular.qıora pllp l'f'tmlilerdlr. 
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Saraya Giren Cariyeler Halifelerin 

Koyunlarına Sokuldular. 
Böyle Olduğu halde yine .kadın

lar İslam tarihinde Ç<1k büyük 
l'Ohler oynamışlıardır. 

Osınaınlı saray tarihinde görü
len kadın ve saray rezaletder:i, en
trikalan hep lslam tarihinde Hali
fe saraylarının birer mirasıdır -
Jar. 

Osmanlı saray'Jarında olduğu 
gibi Emevilerin, Abbasilerin hi
lliet kAşanelerine de kadın ev
vela (cariye) olarak girmiştir. 

Zevk ve şehve11lerine her şey
den fazla düşkün oilan Halife -
ler nerede güzel bir ·kadın bu -
lurlar veya haber alırlarsa bıın
!ları derhal hazinenin bdl kesesin
den israfatta bu:lunarak satın al
mışlar ve ha'l'emlerine doldur -
muşlardır. 

Saraya giren cariyeler tabiati 
ile birer birer Halifelerin koyun
larına solrulduıl.ar. Bunlaı-dan ço
cukları olanılar diğerlerinden da
ha mümtaz mevkilere yüksellili
ler. Nihayet günün birinde bu 
cariyenin oğlu veliaht, daha son
ra da Halife cılıunca cariyenin ma
ıkaını (Vaılde Sultan) lığa yükse
lirdi. 

Bundan sonradır ki, Valde Sul
tan Hırzre1!lerinin her Şeye bur -
nunu soktuğunu, hatta değil ve
zidleri, Hallie.i<ıri bile hiçe saydı~ 
ğı Islam tarilıinde sık sık görüfü
yor. 

Vahie Sultanlar içinde İslam 
tarihinde mühim roller oynıyan 
kadmılardan en mühimmi Ha • 
yızran idi 

Bu kadın ilık önce ve dediği
miz gibi cariye olarak Mehdinin 
sarayına ve koynuna o:irntişti.. . ı 

Mehdinin oğulları (Hadi) ve 
(Haıun) işte bu kadındandır. 
Hayızran, iki ;:vlat sahibi ol -

duktan ve bahusus evla!lannm 
:ikisi de saltanat ve hilafet veli
ahdi iJfuı edildikten sonra maruf 
tabiri ile gemi azıya aldı. 
İs18m devletinin idaresi tama

men ona tabidi. 
Mehdi, işi zevkine, av eğlen -

celterine hasrettiği için hiiikUm..t 
ve devlet işlerini h<:p Hayızran'a 
rüy;:t ettirirdi. Hayızran ayni za
manda bir kadından beklemni -
yecek karlar zallim ve gaddardı. 

En ufak bir arzusıma muka
vemet ;:den, en ehemmiyetsiz bir 
;:mrini derhal icrada tereddüı! 
,gösteren kim olursa olsun hemen 
katlettirirdi. 

Bu nüfuzunu kocası üzerinde 
kuıllanan bu kadın, Mehdi ölüp 
te yeri.ne büyük oğlu Hadi ge -
çince de devam ettirınek istedi. 
Aııtık iş o dereceye <ıeldi ki, si
yaset ve idarede Ha.life Hadinin 
sarayı deği<l, V a:lde Sultanm sa
rayı •mercü enam> oldu. 

Kimin ne dneği varsa doğruca 
Hayızran'a müracaat ederdi. 

Va:liller, veziı>ler, Halifeden zi
vade onun anasından korkarlar, 
çekinlrlerdi. 

Genç yaşta saltanata konan 
(Hadi) ise bundan müteessir ve 
anasının elinden bu nüfuzu al
mak için frrsata muntazırdı. 

Bunu he:rlkes hissediyor, ana 
ile oğuıl arasında nerde ise baş
gösterecek saltanat mücadeılesi
ni merakla bekliyorlardı. 

Valde Sultanın ·nüfuzuna yal -
ruz Halife değil, vezirler de bo
yun eğa-lerdi demiştik ... 

İşte ana - oğul arasında baş -
fayan mücadel<min ciddi bir şe
kil a!lması bu yürzden zuhur etti. 

(Hadi) nin veziri (Abdullah 
bin Ma:lik) her zaman ol-'uğu gi
bi bir gün de yine berrr -> .Jt Va!-

de Sultaro.a ·bir iş için müracaat 
etti. 

Bu mesele, mu!laık.a Halifenin 
müsa>adesi ile olacak bir mesele 
idi. Valde Sultan Vezire: 

- Merak etme, dedi, sana söz 
veriyorum. İşin olmuştur. Ben 
bugün oğluma söyler ve mutlaka 
iradesini alırım. 

Bir saat sonra Hayızran oğlu
nu yanına çağırdı. Vezirin işini 
söyledi ve: 

- Haydi emrini çabuk imza -
la ... Dedi. 

(Hadi) nin anasının hu nüfu
zundan müşteki olduğunu ve bu 
nüfuzdan yakasını kurtararak 
Saltanatta müstııbl kalmak is
istediğini biliyoruz. 
Aradığı fırsat işte gelmişti. 
- Hayır anne ... Dedi, vezir 

Abdullah bin Malik'in istediği bu 
iş ... Olnuyacaktır. 

- Olınıyacak mı ? 
- Evet ... 
-Niçin? 
- Çünkü ben ist<:miyorum da 

ondan ... 
Hayızran şaşırdı. (Had>), iltk de

fa olarak kendil!ine böyle kafa 
tutuyordu. 

Bu, ne demekti? 
Nası1 oourdu da oğlu kendisi • 

ne karşı geiebiliyordu? 
K~ını çattı. 

- Mutıl.aka bu işi yapmalısın, 
dedi Ben bunun için vezir Ab
dulliıh bin, Malik'e söz verdim. 

Hadi daha ziyad;: ·kızdı. 
- Bana daruştında mı söz ver

din ... 
Diye bağırdı. O ana kadar bü

tün saltanat nüfuzunu elinde ,tu
tan Valde Sultan, bu nüfuzun 
elinden gitmekte olduğunu his
sederek isyan etti. 

- Bundan sorıra sana hiçbir 
şey danışmadan her istediğimi 
yapacağını ... 

Diyerek kalktı ve gitmek iste
di. 

Hadi, vaziyetiın bu şekil a.Hdı
ğını görünce daha ziyade azim -
kar haıı!ket etmek zamanı geldi
ğini anlıyarak: 

- Dur, dedi, '1itme, kal ... Sa
na da söyıliyeceklıırim var. Bu -
günden illibaren sarayının ve da
irenin kapılarını herkese kapı -
yacaksın. Artık şimdiye ·kadar 
karışt;ğın yeter, Halife alan sen 
değiilsin, benim... Sen bir ka
dınsın. Dini vazifeni ifa edecek 
evinde bir kur'anın, ev işlerini 
yapacak, kadın vazifesini göre
cek hizmetçiJeııle dikişlerini di
kecek bir iğnen var ya .. Oııılarla 
meşgul ol. Benim i•lerime zinhar 
bir daha karışayım deme .. Eğer 
kumandanlarımdan, vezirlerim -
den, hatta halktan herhangi bi
rinin sana müracaat ettiğini işi
tirsem o adamı derhal katı ve 
matl!l.arını müswdere etmezsem 
Resulahlaha alan karab<:timden 
mahrum kalavım .. Haydi, şimdi 
git, sarayına kapan ve dedikleri
mi yap. Yoksa seran de i§in ber
battır ha!. .. 

- Valde Sull~an, oğltınun bu 
kat'i karar ve ha·reketi karşısın
da kızdı, kudurdu. 

Fakat hiçbir şey Y'apamadan sa
.-ayına gidip kapandı. 

Artık (Hadi) nin ne yanına ge
liyor ne de oğolun u yanına kabul 
ediyordu. 

Ana >le oğul arasında salta -
na t harbi açılmıştı. 

Bu harpten kim muzaffer çı -
kaca·ktı? 

fArkası var] 

J.IAZRETI 

MUMAMMEf 
Yazan: Ziya Şakir 
Diye, Cenabıhakka tazarru ve 

niyazda bulundular. 
Ve sonra .. Hissettikleri heye -

canla Ebubekire dönerek: 
- Ya Ebiı.bekir!. .. Vahi nazil 

oldu ... Cenabıhak, şöyle buyuru
yor:ar: 

(Seyehzüm - ülcemi ...... ) 
Bu ayeti kerime; 
(Az zaman zarfında düşmanlar 

inhizama uğrayacaklar .. Ve, ar
kalarını dönüp kaçacaklardır.) 

Mealinde idi. 
Fhübekir derhal Sayebandan 

çı;. \ ~ asker sailarının arasın
dan geçti. Ve geçerken, Resulü 
Ekrcınin bu tebşirini, bütün or
duya tebliğ etti. 

l::;ıam ordusunun maneviyatı·, 
artlıkiça artıyordu. Buna muka
bıJ, müşrik ordusundaki tereddüt 

Tefrika: 85 
v;: teşettüt te daha hiil8 devam 
ediyordu. Çünkü, karşı karşıya, 
gelen bu iki ordunun ekserisi, bi
ribirinin en yakın hısım ve akra
basından bulunuyordu. 

Mesela, İsliım ordusunun san
caktarı, (Mas'ap bin Amir) idi. 
Müşrik ordusunun bayrağını da, 
bu zatın biraderi (Aziz bir Amir) 
taşıyordu. 

(Ebübekir), Resulü Ekreme 
muavinlik ve müşavirlik vazife
si ifa ediyordu. Halbuld, oğlu 
(Abdullah), müşrik ordusunun 
en ön safında, mükatelcye hazır
lanıyordu. 

Ebücehil, Ebü Süfyan. Ümmiy
yc, Merre bin Kaap, vesaire gibi, 
müşrik ordusunun en mühim şah
siyetleri, Hasep ve nesep itibari
le Resulü Ekremin yabancıları 

Üsküdar icra Memurluğundan : 
Ayşe Belkise borçlu öİü Mehmet · Halidin haczedileıi Kadıköyünde S;İh .... 

rayı Cedid mahallesinin Koz yatağı sokağında eski 25, 26, 27, 32, 33 yeni 
38, 40, 38, 40 kapı No. lu bir tarafı Maliye Nazıl'ı esbakı Re~at Paşanın maa 
kö,,.k bağı ve bazen Şerafettin batı ve bir tarafı keza Şerafettin ve kasap 
Mahmut ve saire bağı bazen Gazi Asker Ahmed.in maa köşk bağı, bir tara
fı müceddeden kilşat olunan Hilmi Paşa tesmiye olunan tarik, tarafı rabii 
Koz yatağı caddesiyle mahdut tamamına 10330 lira kıymet takdir edilen 
20160 metre murabbaı miktara mühdi sani mülk zem.ini arazii milliyeden 
tasarruf kanununun ne3rinden evvel mahdut maa mil§temil5.tı köşk ve bağın 
4 de 3 his.sesi 2004 sayılı kanun hükümlerjne tevfikan satılarak paraya çev
rilmesine karar verilıniştir. 

Gayri menkulün vaziyeti lıazırası: Halen Kozyatağı sokağında 36 taj 
No. sını ta;i:ıyan cephesi kısmen dıvar ve kısmen de dıvar üzerine demit' 
parmaklıklı olup çiit kanatlı demir parmaklıklı kapıdan airilir. Metruk bir 
bahçe içinde ev sağ taraf hududunda tek katlı k3.rgir tek katlı selamlık. 

daire:siy]e ittisalinde ilftveten yapıhnlşyine kArgir tek kath bir kısım mev
cuttur. 

Selı'bnlık ve ittisaJ;ndeki tt'k kata US.venin evsafı: Demir parmaklıkla ay
rılmış kuyu ve kumesi ve metrtık çiçekliği havi ufak bir bahçeden girilir. Ze
mini kısmen çimento döşeli bir avlu üzerinde zemini toprak ve sıvası na ta
mam bir oda ve karşısında bir oda, bir hela, bir kömürlük ve bir soyunma ma
hallini havi ve zemjni mermer tek kurnalı bir hamam ve camekan kapılı ze
mini kısmen nıermer kırık malta döşeli adj ve alafranga ocaklı bir mutfak 
mevcuttur. 

İ~bu kısım harap bir halde olup tavanı kaplamasızdır. 
MezkUr taşlıktan ittisalindeki selAmlık kısmına girilir. 
Sernmıık kısmı: 

Cephesi camekanlı ve zemini renkli karosiman dö§;eli bir salon üzerin
de oymalı mermerden ınamul sersebil ile yine sabit mermer iki adet karşı
lıklı büro mevcuttw·. 

Bir sofa üzerinde dört oda, bir sandık odası, bir hela ve zemini karosi
man döşeli bir ta~lıktan ibaret olup odalardan birinin tavanı işlemeli ve 
camekfuı kubbeli şark tarzı mimarisinde ve mermer şömineyi havi bir oda mev
cuttur. 

İ§bu kısım kapıları kısmen camekanJı ve beyaz yağlı boyalı tavanları 
nakkaşlı oJup halen tamire muhtaç bir haldedir. 

Mezkür bahçenin 36/l taj No. sol tarafında zemin kat kfırgir, üstü ah
şap, zenı1ni çimento bjr taşlık üzerinde üç oda, bir kiler, bir helA, bir mut
fak mevcuttur, 

Birinci kat: Bir salon üzerinde üç od~, bir hela. 
Çatı katı: Bir sofa üzerinde iki çatı odası mevcuttur. 

Evsafı umumiyesi: İşbu gayri menkulün birinci katı ve çatı katları bal
konlu olup zemin kat pencereleri harap kafeslidir. Ve önünde zemin kata 
muttasıl el tulumbası mevcuttur. 

Bahçe: Cephe sağ ve sol hudutları kirgir dıvarla çevrilmiş ve al'ka 
hududu tel örgü ile tahdit ed.ilıniş araları kısa kargir dıvar üzerine tel ö
rülü üç k.ISJmdan ibaret bahçe mahalli olup iki parçanın sol ta1·aflarında 
karşılıklı iki ahır binası mevcuttur. 

Üçüncü kısım bahçe: Eskiden bağ iken balen k1smı azamisi armut, ce
viz, incil', erik: ve saire meyva ağacları mevcuttur. 

İkinci kısmı bahçede karşılıklı kArg:ir tek kat alur ve odaları havi iki 
bina olup sağ taraf hududunda metruk bir mutfak ınahaUI ile pervanesi 
düşük alametrolu bir kuyu ve havuz ile Malta eriğf, erile ve saire meyva 
ağaçları vardır. 

Birinci kısım bahçe: Çam, mazı, fıstık, ıhlamur ve bir çok süs ağaçları 
mevcut olduğu gibi büyük ve ortası çimentodan mamul kameriyeli bir ha
vuz ile sel~mlık kısmı önünde mermerden mamul küçük bir havuz ve dahi
linde üstü taraçalı yine çimento ile y•ptırılmış üç tarafı tel kaplı tavuk kü

mesi pervanesiz alametı·o mevcuttur. 
Sahası: Tamamı 20160 metre murabbaı olup bundan 137 metre murab

baı sokak üzerindeki bina ve 460 metre murabbaı selfunlıktır. İttisalinde 
natamam ve metruk i1ıive ve 252 metre murabbaı karşılıklı iki ahır1 müte
bakisi bahçe arazisinden ibarettir. 

ı - İşbu gayri menkulün arttırma ~artnamesi 7/11/1939 tarihinden iti
baren 939/248 No. ile Üsküdar icra dairesinin muayyen numarasında her
kesin görebilmesi için açıktır. İJAnda yazılı olanlardan fazla mala.mat al
mak istiyenler, işbu şartnameye ve 939/248 dosya numarasiyle memuriyeti
mize ınüracaat etmelidir. 

2 - Arttırmaya iştirak için yukarıda yazılı kıymetin yüzde 7,5 nispe-
tinde pey veya milli bir bankanın teminat melttubu tevdi edilecektir. 
(Madde 124) 

3 - İpotek sahlbi alacaklılarla diğer alakadarların ve irtifak hakkı sa
hiplerinin gayri menkul üzerindeki haklarını hususiyle faiz ve ması·af~ dair 
olan iddialarını işbu nan tarihinden itibaren yirmi gün içinde evt~\kl r.1üs
biteleriyle birlikte nıemurjyçtirnize bildirmeleri icap eder. Aksi halde hak
ları tapu sicili ile sabit olmadıkça satış bedelinin paylaşmasından hariç 
kaltrlar. 

4 - Gösterilen günde arttırmaya iştirak edenler arttırma şartnamesini 
okumuş ve lüzumlu malümatı alıruş ve bunlal'ı tamamen kabul etm1s ad 
ve itibar olunurlar. 

5 - Gayri menkul 7 .12.939 tarihinde perşembe günü S. 15 e kadar "Üsküdar 
icra memurluğunda 3 defa bağırıldıktan sonra ençok artırana ihale edilir. Ancak. 
artırma bedeli muhammen kıymetinin % 75 ini bulmaz ve satış istiyenin aJacağı
na rüçhanı olan diğex alacaklılar bulunup da bedel bunların bu gayri men
kul ile temin edilmiş alacaklarının mecmuundan fazlaya çıkmazsa en çok 
artıranın taahhüdü baki kalmak üzere artırma 15 gün daha temdit edilerek 
22/ 12/1939 tarihinde cuma günü saat 15 e kadar Üsküdar icra memurluğu 
odasında arttırma bedeli satı;ş istiyenin alacağına rüçbam olan diğer ala
caklıların bu gayri menkul ile temin edilmiş alacakları mecmuundan fazla
ya çıkmak ~artiyle en çok artırana ihale edilir. Böyle bir bedel elde edil
mezse ihale yapılmaz. Ve satış talebi düşer. 

6 - Gayri menkul kendisine ihaleolunan kimse derhal veya verilen 
mühlet içinde parayı vermezse ihale kararı fesbolunerak kendisinden evvel 
en yük.sek tekllite bulunan kin1se arzetmiş olduğu bedelle a1mıya razı o
lursa ona, razı olmaz veya bulunmazsa hemen on beş gün müddetle artır
maya çıkarılıp en çok artırana ihale edilir. İki ihale arasındaki fark ve ge
çen günler için yüzde 5 den hesap olunacak faiz ve dlğer zararlar ayrıca 
hükme hacet kalmaksızın memuriyetimizce alıcıdan tahsil olunur. (Madde 133) 

7 - Alıcı artınna bedeli hnricinde olaı·ak yalnız tapu ferağ harcını 

yirmi senelik vakıf taviz bede1ini ve ihale karar pullarını vermiye mecbur
dur. 1\1üterakim vergiler, tenvirat ve tanzüat ve dellaliye resminden müte
vellit belediye rusumu ve müterakim vakıf icaresi alıcıya ait olınay1p ar
tırma bedelinden tenzil olunur. İşbu gayri menkul yukarıda gösterilen ta
rihte Üsküdar icra memurluğu odasında işbu nan ve gösterilen artırma 

eaxtnamesi dairesinde sa.Wacağı ilAn ounur. (22055) 

değillerdi. Kureyş ordusunun en 
güvendiği kahrn:rnanlarda.. (Ab
bas), Resulü Ekremin amcası .. 
(Akil bin Ebı'.ı Talip), amca zade
si idi. 

(Müşrik) .ler ile (Müslim) Jer 
arasında bitaraflığını muhafaza 
eden Kureyş eşrafından (Atebe), 
bu vaziyeti nazarı dikkate ala -
rak; 

(Kim kiminle harp edecek?. 
Kim, kendi biraderini, amcasını, 
amca zades1ni öldürecek?.. Bu 
harpten sağ kalanlar, biribirilieri
nın yüzlerine nasıl bakacaklar?. 
Bu, olur iş mi? .. Şimdiye kadar 
Araplar, yalnız kendilerine ha
sım olan kavim ve kabilelerle 
harbetmişlerdir. Ayni kavimden, 
ayni hanedan ve aileden olanla
rın, blribrilerine kılıç çektikleri 
görülmüş ve i.~itilmiş şey değil
dir ... Ey cemaat! ... Bevhude ye
re biribirinize girmeyiniz. Eğer 
ihtilafa sebep (Muharnıned) ise, 
onun mukadderatını, başka kabi
lelerin husumetlerine terkediniz ... 
Eğer onlar, (Muhammed) e gale
be etıniv muvaffak olur.I:arsa, si
zin de murat ve matll'.ıbunuz hasıl 

olur. Hiç olmazsa, hısım ve akra
banızın kanlarına girmiş olmaz
sınız.) 

Diye, son defa olarak ımüşrik 
ordusuna haber gönderdi. Kanlı 
bir kıta.cin önüne geçmek istedi. 
Fakat (Ebucehil) ile (Ebu Süf
yan). fikirlerinden dönmediler .. 
Resulü Ekrem Efendımizi mutla
ka imha etmek maksadile, ordu- 1 
larmı şiddetle harbe teşvik ey
lediler. 

• • • 
Harp, eski zaman ordularının 

usul ittihaz ettikleri şeldlde baş
ladı. 

İki ordu, karşılaşıpta saf bağ
ladıktan sonra, (Ebucehil) in em- 1 
rHe - diğer_ (Atebe), bir tarafına 
biraderi (Şcyyibe) diğer tarafı
na da oğlu (Velid) i alıp meydana 
çıkarak, 

- Ey (Muhammediler)! ... Bi
zimle kim çarpışacak? .. lşte, mey
dan .. Bekliyoruz. 

Diye, bağırdı 
Resulü Ekrem Efendimiz, ev

vela sevıırili yeğeni (Ali) ye, son 
ra (Hamza) ya ve daha sonra 
/Ubeyde) ye işaret etti: 

- - - - - -ı r· 1!1 :rı ·. ~ 

- . l<omatızma Baş, Diş, Nezle, Grip, 
Nevralji, kırıklık ve bütun ağrılarınızı derhal keser 

icabında gUnde 3 kate alınablllr. ------
inhisarlar Umum Müdürlüğünden 

Muh. B•deli % 7.5 tel)linat.ı EksiUme 
Cinsi Mikdarı Lira Kr. Lira Kr. Şekli Saati 

Pak.le kolası 
Kereste muhtelif 
eb'atta 

20.000 Kg. Sif 3244 .- 243.30 Açık.Ek. l4 

38M3 1508.- 113.10 , > 15 
Büyük boy'" 

sUpürgc 3.000 Adet 397.50 29.81 > > 15,30 
Kamyon l Adet 3150.- 236.25 > > 16 

1 - Muhtelit tarihlerda eksitlmeleri yapılmıyan yukanda cins ve milc.
darları ya21lı 4 kalem eşyanın eksitlmesi yeniden on gün temdit edllnılşıtr. 

Il - Eksiltme J/Xll/939 cuma günü Kabataşta Levazım ve mubayaat 
şubesindeki alın1 komisyonunda yapılacaktır. 

III - Şartnameler her gün sözü geçen şubeden parasız alınabiJeceği 

gibi nümuneler de görillebilir. «9586, 

1 ' 

~ 

1 DEUTSCHE 
. 

LUFTHANSA ı 
Kış Uçuş Tarifesi 

SALI , P ER ŞEM6E ve CUMARTESi 
lst anbul'dan Sofya, ·Belgr ad, Budapef t& 

ve Viyana ü zeri nden Berlin'e 
Sofyadan SeJ.fmik ve Atina'ya irtibat vardır. Daha ziyade ma
lumat a!lmak, lıiletier ve ka yıl muamelesi için aşağıda vekil
liğe müracaat edilmelidir: 

HANS W AL TER FEUSTEL 
Galata Rıhtım No. 45 Telefon:41178 - Tellgraf cHAN.SAFLUG• 

Ankara P. T. T. levazım Müdürl üğünden 
1 - Talibi çıkmıyan 5000 metre pamuk ipliği ile tecrit edilmiş kur

§unlu kablonun ilialesi 22/11/939 çarşamba günü saat 11 de Ankarada P.
T.T. Umum Müdürlük binasındaki satın alınn komisyonunda yapılmak ü
zere eksiltmesi 10 gün uzatılmıştır. 

Muhammen bedel 3500, muvakkat teminat 262,5 liradır. 

2 - İstekliler muvakkat tentinat makbuz veya banka teminat mektu
bu ile kanuni vesikalannı hamilen mezklıı- gün ve saatte o komisyona mü
racaat edeceklerdlı·. 

3 - Şartnameleı· Ankarada P.T. T. Levazı.m. istanbulda Kınaciyan 
hanında P.T.T. Levazım Ayniyat şube müdürlüklerinden parasız olarak 
verilir. <5910> •9544> 

.! .................................... " 
Londra ve Parisin en meı;hur fa.brikalarmdaın gelen 

BAYANLAR için de son moda ve Yüksek Fantazi 

MUŞAMBALAR Ve MANTOLAR, 
Beyoğlunda B A K E R Mağazalarında 

Teşhiı- edilm<:kt;: ve gayet müsaH .şerait ve ucuz fia1ıl.arla satıl
maktadı,r. Ç<:şitJe; tükenmeden evvel ihtiyacmızvı ~~iden te-

mi.n ediniz. 

ile SABAH, ÖGLE ve AKŞAM 
Her yemekten sonra günde 3 defa muntazaman dişlerınizi fırçalayınıı 

. • , .. '"' . ' ., . . . -

- OnJaT, Kureyşin eşrafından 
ve sayılı kahramanlarındanclır. 
Mübarezeye, siz çıkınız. 

Diye, emir verdi. 
Ellerindeki yalın kılıçlarla bi

ribirlerini boğa2llamıya mühey
ya olan bu altı kişi, biribiTlerine 
en yakın hısım ve akraba idi. 
Bütün hayatlarında·, hiçbir su -
retle biribiırlerini kırıp incitme -
mişlerdi. Fakat şu anda, artık bu 
harp meydanında, şahsi düşünce
ler ka.ıınamıştı. Her iki tarafın 
da tabi oldukları dini ve siyasi 
birer (gaye) varclı. 

Nitekiırı, başta. Hazreti (Ali) 
olduğu halde üç Isliim kahrama
nı meydana çıkar çıkmaz, üç 
müşrik kahramanı kılıçlarını çe
kerek bunJmrın üzerine .atıldı. 

Harikulade bir kuvvet ve ce -
sarete malik olan (Ali), kendisi
ne şidd<:tle hamle eden (Velid)i 
kahir bir kılıç darbesile bir anda 
yere serdi. (Şeyyibe) de, (Ham· 
za) nın kıJıcı altında can verdi.· 
O Hamza ki, tam elli sekiz yaşın
da bulunduğu halde, gençlik kuv
vet ve salabetinden hcıniiz hiç
bir şey kaybetmemişti. Müşrik' 

(Atebe) ile Müslim (Ubeyde), 1 
bir müddet karşı karşıya kaldı-
lar. Hrı: ikisi de, artık altmış ya
şını geçmiş olan bu iki kahraman 
birk«<; dakika biribirJ<:rini süz - 1 
dükten sonra, bütün kuvvetleri-
~e çarpışmaya başladılar. 

Gaye uğurunda çarpışan bu ild 
ihtiyarın, kanlar içimde boğuşma
ları, çok hazindi. F akat ne çare 
ki, iki taraf ta, takip ettikleri mak 
sat uğurunda can vermeyi ahd<:t
mişlerdi. 

Uzunca sür<:!). bu müblareze; 
r muhtelif yaralar almış olan (U

beyde) nin, kanlar içinde yere se
rihn~şile neticelendi. Fakat o an" 
da (Atebe) nin hayatı da, bu 
kanlı mübarezeyi seyreden (A-
li) ile (Hamza) nin iki kılıç dar
besile hitama erdi. 

Ubeyde, ôlmemi§ti. Fakat aldı
ğı yaralar, çok derindi... (Ali) 
ile _(Hamza), onun kollarına gir
diler; Resulü Ekremin huzuruna 
getirdiler. 

Ubeyde, gözlErini açtı. Melül 
nazarla Resuılü E!we'lllin yüzüne 
baktı: 

(Arkası var] 

Ankara Radyosu 
21 l k inciteşrin Salı 

Saat 12.30 Procram ve memleket 
saat ayarı. 12.3.S 44.jans ve meteoro
JoJi haberleri. 12.50 Türk müzjii: 
Çalanlar; Vecihe, Fahfre Fersan, Re
lik Fersan. 1 - Okuyan: Mefhare6 
Sağnak. 1 - Peşrev, 2 .. Nlk.aios ... 
Şarkı: (Var mı hacet), 3 - Udi Ah
met - Şarkı: (Edeli atlı .. nazar), 
4. ~ Reıaı Erer - Aeemtiran şı>.rln: 

(Ey benim .-özel ku§Um), 5 - Sadul-
lah Ef. - Şevkefza şarkı: (Açıldı nev
b&bar), 6 • Salı dede - Şevkefza. saı 

semaisi. 2 - Okuyan: Musatter iı
kar (Yeni şaı·kı ve türküler), 1 ... 
Sadettin Kaynak - Hicaz şarkı: (Me ... 
ier ben aldanmışım), 2 - Sadettin 
Kaynak - Hicaz türkü: (Twıa). 3 • 
Sadettin Kaynak - Hicaz türkii: 
(Benim yar'lm gellşJnden bellidir), 
4 - Sado!Un Kaynak - Uuii.J türkü: 
(Deli gönül gezer gezer gelir). 13.30/ 
14.00 .J\.lü:dk (Karışık hafil müzik ~ 

Pi.). 18.00 Program. 18.05 Memlekel 
saat ayarı, Ajans ve meteoroloji ha .. 
berleri. 18.25 Müzik (Ca.band _ Pi.) 
18.55 Konuşma (İklısat saati). 19.10 
Türk mü.ziğ:i: Klasik program: An
kara radyosu küme ses ve saz heye
ti. İdare eden: Mesut Cemli. 19.50 
Konuşma: (Ormanlarımızı tanıyalım 

ve koruyaJım), 20,05 Türk müziği: 

Karışık program. 21.00 Konser tak
dimi: HaJil Bedii Yönetken. 21.15 
Müzik (Radyo orkestrası - Şef: Ha
san Ferit Alnar) 1 - L. Cherubini: 
Medea uvertürü, .. 2 - V. A. l\.fozart: 
Haffner serenadı, 3 - Rosslnl: Sevil
ya. berberi operasından uvertür, 4 -

J oh. Stramıs: Vein, Veib. und Ge
sanı (Vals), 22.00 Memleket saat a
yarı, Ajans haberleri, zJraat, esham -
Tahvli&, Kambiyo - Nukut borsası 

(!lal), 22.20 Serbest saat. 22.30 l\lü
zik (oda müziği - Pi.) 23.00 Müz;k 
(C.zband - Pi.) 23,25/23.30 Yarınk; 
provam -ve kapanış. 

TAKViM ve HAVA 

21 iKiNCİ TEŞRİN 1939 
SALI 

11 inc::i ay Gün: 32ol 2. Teşrin 8 
Hicri 1358 Rumi: 1355 

Şevval 9 Kasım: 14 
Güneş 6.55 Akşam: 16.46 
Öğle 1ı.oo Yatsı: 18.23 
İkindi U.31 İmsak: s.ıı 

HA VA VAZİYETİ 

YeşiJXöy devlet meteoroloji is
tasyonundan bugün aldığımız ma
Jı'.lmata göre hava Trakya orta A
nadolu ve Karadenizin şark kıyı
larile doğu bölge!lerde kapalı ve 
yağışlı, diğer bö1gelerde bU:utlu, 
Trııkyada mevzii yağışlı geçmiş; 
rüzgar cenubi istikamet en orta 
kuvvette, Trakya Ege ve Marma
'l'a denizlerinde fırtına şeklinde 
esmiştir. Dün İstanbılda hava bu
[utiu l(eçmiş rüzgar ceI111bu şar
klden saniyede 2-4 metre hızla 
esmiştir . .Saat 14 te hava tazyiki 
110,7 milibar idi suhunet en yük
sek 12,6 ve en düşük 0,9 santigrat 
olıarak kaydedilmi>;tir. 

ZAYİ - Zevcim Diyarbekir 
;anaarma alayı idare emini Ab· 
dülceliıl'den 4906 No. maaş cüz -
danıma ait beratını kaybettim. 
Yenisini çıkaracağımdan zayinin 
hükmü kalmadığı gibi kimseye 
de borcum voktur. 
Adres: Davutpaşa, Kürkçübaşı 

mahalllesi, Dütlü Oda:ar çık 
maz:.nda 11 No. da R<:bia 
Şansal 

•umun! Mümessili ve Nesrıyaı Dt
rekt<iril: A. Nacı, Basıldıjp Yer: 

Son 'l'elgraf Basunevı. 

ZAiYİ - Bu sene Fen Fakül
tesinden aldığım hüviyet cüzda
nınu zayi etıtim. Yenisini çıkara
cağımdan eskisinin hükmü yok
tur. 3740 No. Orhan Ege 

Tuvaletinizi yaparken 
Pudra altına daima 

KREM 
PERTEV 

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

vazoları vardır. 


