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Deniz Harbi Korkunç 
Bir Mücadele Halinde 
ESRARENGiZ FAALiYETiN MAHiYETi 
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En Başta 
Gelen 
Davamız 

Her Şehir BeleJiyeai 
Elliden Baılıyaralt Yüz 
Elli Yataltlı Bir Dotum 
Haıtahan,.i Teıiıine 

Mecbur Edilebilir. 

Yazan: ŞUkrU Ahmed 

Mevzuun ehemmiyeti blıi tekrar 
~uk doİ'UJDuna, çocuk vefiyabıu 

önleme \edbirlerl üzerinde koouşmı-
7a sevkeclJyor. 

Çok çocuk dünyaya g'etirme.k, l'el
m.ı.t bulunanlar Jçln yaşa.tma tedbil'
lerlnl ;Umak birinci vazifemiz ve en 
baş'- gelen davanu:ı olmak gereğin
dedir. 

'1'1lrk annesinin veıüt oldufu mu
bakkaluır. Memlekeltekl on beş yıl
lık nüfus arlımı da bunun böyle ol
duiunu aös&ermektedlr, Ancak, bu, 
memleke'te çocuk doiumu kadar ço
euklan yaşatmanın da. ıam tedbırle
rini aJmış bulunduğumuzu, aynı za
manda. sıhhi doium için mukta&i müM 
esseselerl kurmuş olduğumuzu ispa
ta yaramaz. İstanbul ve bir kaç Ana
dolu ijebrindeki resmi doğum mües
seselerınden başka memleke&te res
mi doğum müessesesi hemen hemen 
yok gibıdlr. 
Doğumu arUırmak, salbkla. do

turtmak, doğanı yaşatmak bakmıın ... 
dan üç ana yol üzerinde tedbir almı
;ya mecburuz. Doium izdivacın teı
vikl ile arlar. Sıhhi doğum sağlık 

müessesesini kurmakla olur. Doğanı 
Yaıı•lnıak da geniş mikyasla t,ıOCDk 

yuvaları yapmakla. başarılır. 
İzdivacı teşvik etmek tolu hiç bir 

ıey 7apbiımızı iddia edemeyiz. Ba.1-
bı..ıkı, gerek hüklimet, gerek serma-
7.esi bükiımetle ali.kah teşekküller 
\7e büyük milli müesseseler bu teş
viki yapabilirler. Memurlyeie alınacak 
erkek ve kadınlardan evU olanları

nı, ç:ocutu olanlarını, çok çocukJula
rını tercih etmek ve sıraya koymak 
bir teşvlk olablleceil gibi bun~ in
zimam edebllecek diğer tedbirler de 
bulunabilir. 

Sıhhi doiuma gelince, her ıehlr 
belediyesine bu hususta va'l:ite ver
mek mümkündür ve bu vazUe pek 
kolaylıkla da başa.rdabllir. Bilfarz 
nülll!I kesafeti elli bin olan tehir be .. 
led1yelel:'lne 50, yüz bine lcadar olan
,ıanna ıoo, yüz, binden yukarı olan
larına 150 ·yalaklı bir doium mües-

r AiJiP.s~ .3 üncü sayfada) 
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Dün Gene Bir Alman 
T ahtelbahiri · Batırıldı 

Londra, Z4 (A.A.) - Emin ~ir 

menbadan öfrenlldlğlne ıröre, son iki 
giin zarfında İngtıtere'nin eenubu 
prki mwtakuı üzerinden uçan Al
man denJs tayyareleri paraşütleri 

vasıtaslyle mayin dökmiiflercllr. 
Manyetik tipte bir kap bomba Ti

rnes körteztnc ve sahilin cenubu !f&r· 
Jı:lsine dÜJ)Jntişlür. 

Bu halin bu mınlaJı:alarda lehli
Jı:enin mevoudJ'OllDI bah etUll hatla 

gem.ileri geçtlkien sonra. dökülmek
tedir. 

Londra, 24 (A.A.) - Eveniııg 

Nevs J'.azelesi de Tinıes nehri mansa
bına soian şekllnde bombalar atıl

dı(ı haberini vennekledlr. Bunları 

döken iki Alman deniz t&yyaresld!r, 

Bu tayyareler, su seviyesinden ancak 
450 kr.tlem :riüısekle uçuyorlardı. 

Bombalarılan biri suyun üstünde kal
mış. füleJ.le patlatılmış, denizden 100 

İngiliz bombardıman t&yyarelerinden bir filo 

bir Alman deniz tayyaresJnJn blr 
müdde& deniz üstünde dunluiu mii
ııahede edlldfil iyi haber alan mah
fillerde söylenmektedir, 

Blr şahit Esseks sahilinde pek al
pa.klan uı:aıı iki bilyiik tayyarenin 
infilik etmeden denize düşen siyah 
cisimler attıkJarmı görmüştür. 

Kopenlıaır, 24 (A.A.) - Bir Ber
lin telgrafına. göre, Almanlar, şimal 
denizi ticaret yoJlarmı mayınlarla 

doldurdukla.rını açık~a. Jtiraf etmek
tedir. Bu may~lar> mayın ara.ma 

kade>nllk bir su sütunu yükselmiştir. 

TAYMİS MANSABINA MAYIN 
ATTILAR 

Alman tayyareleri, bu gece, Tay. 
mis nehrJnln mansabı üzerinde aı .. 
pakta.n uçarak paraşütle mayınlar 

atmış&ır. Bu baberl veren Reuter, 
bu mayınların manyetik oJdufunu 
bildirmektedir. 
Almanların yeni mayın tehlikesi

ne rağmen buıün bi.r İnglllz vapur 
kafiJesi Times nehrine g-Inplştlr. 

(Arkası 3 üncü ~ıııytada; 

Zelzele Ve Kış 
Çankırıda Bir Kadın Dağda 
Soğuktan Donarak Öldi 

Çankırı, 2· (A.A.) - Son günler- j 
de Ilgaz dağlarında. hüküm süren 
kar fırtınası yüzünden ka.panınış o
lan Çankırı - Kastamonu yolunun a

~lması için yapılaıı bütün gayretıer 
neticesiz kalm1ştır. Vili.yet hududu 
civarında salı &ünü tipiye tululan 

posta kamyonu YoleuLırı .-eceyi 
Derbent Jııııdarma karakoluna. sığı

narak reolrmişlerdir. SlvricJk köyün-
7ilnden fthre relmekte ola11 bir ka

-dm soğuktan donmuştur. 

ŞİDDETLİ YAGMURLAR 

hnılr, 24 (A.A.) - Evvelki rece-

1 

Jı:i şiddetli yağmur bütün mülbakat
ta hüküm sürmüştür. Yafmut· esna .. 
sında düşen yhdırımlardan Jklsi 
Ceşme'de iki evin duva.rlarmı ve pen
sıııda düşen yddırJmlardan iklsl 
iki hayvanı öldürmüştür. Foç.ada da 
bir eve yıldırım düşmüştür. 

BERGAMADA ZELZELE 

İzmir, 24 (A.A.) - Dün sabah 9.15 
de Ber.-aınada. bir zelule olmqştur .. 

TRABZONDA ZELZELE 

Trabzon, 24 (A.A.) - Dün akşam 
saat 22.25 le balll bl• ••lzele daha ol

. muşlur. 

Kızıl 
Ordu 

I
P~ıony~yı Jıg•I edenkuv-;e'tıı ... ~J 
rin bfr kL&mını 1erhls ıdJyor J 
- --
Polonya da T ed

hiş Rejimi Hakim 
Loudra, 2t (A.A.) - Reuler ajan

sı bildiriyor: ParJs radyosu, P0Jon-
7anm ıartmı J.N"al eden Sovyet or
dusunun lusınen terhis edllecellni 
blldlrmelr.ledlr. Parls radyosu keza 
A.lmanlann ltcaıı altında bulunan 
Polonya topraklarında. bJr tedhiş_ Te
Jlml latbllr. ettilr.lerlnl de haber ver
nıektedlr. 100 kşl kadar kurşuna. <11-
zllmh)tir. 

Toulouse radyosuna. l'Öre, oradaki 
yarı l'ffDli Polonya ajansı bu rejim.in 
•ünde.n güne 1JiddeUendlil haberini 
almıştır. Her etin Polonyada. en kü
~ük kabahatlerden dolayı idam hü
kümleri verilmektedir. Smai tesisat, 
sistemli bir ,.ı.Ude Polonyadıın Al
fnanyaya nakledilmektedir. 

-<>--

Bulgar 

Siyaseti 
Köseivanof'un Sulh 

Siyaseti Tebarüz 
Ettiriliyor 

Soba, U (A.A.) - BuJcar ajan

sı bildriyor: 
~ Gaı:eteJer, Başvekil Köseivanofun 
iktidar mevkllne g-eçtlğinin yıldönü
mü münasebeııyJe uzun makaleler 
neşrederek Başvekilin dııhllde bütün 
ıabalarda ta)kınm.a ve harigte de 
ba.nş.ın muhafazası ve bütün memle
ke1lerle ve bilhassa komşularımızla 

lyJ anlaşmanın tesis ve ldamesl yo
lıın<la sarfetııil rayrelleri bilhassa 
tebarüz elllrmekledJrler. 

Takip edllen banş siyaseti, kom
tuların Bnlgarlslana karşı ltinıadını 

iade etmiş, ve Bulgarlstanıa. Yoıos
lav.,-a arasında bir ebedi dostluk pak
i• aktedlldlil rlbl 1938 de SeliUılkte 

akted!len anlaşma Balkan devlelle
rlyle mÜhlm bir &etrikl mesai hatve
si leşkll e:rleınh)tlr. 

Son beynelmilel hadiseler Bulga
rls&aru .her ihtimale karşı .hazır ve 
dahilde ve harigte Bulg-a.ristanın hu
znrnııu temine azlmll bulmuştur, 

---0--

Heyetimiz 
Pa riste 
Paris: 24 ( A. A. ) -

resmi Türk Heyeti bu 
gün öğleden sonra Pa
rise gelmiştir. 

·-""-'"-_ .... _ ........ ·"· -- - ...... ~---------
Hollanda Krall ııesi asJı:eri tedblrterhı artlırıldıJı günle •eh top başında 

Müttefikler Alınanların 
8 Tayyaresini Düşürdüler 
1JNGİLTEREDE Holanda Ve Belcika 
Yüzlerce Alman ' 

Londra, 24 (AA.) - Royter A
jansı bitldiriyor. 

D.aily Eks-presin bu sabah yaz
dığına göre muhasernatın başla -
dığı tarihte Bü··ük Britanyada 
aıbJukada kalan elli bin Alman ve 
Avus'.uryalı mülteci Amerikaya 
,gitmeğe hazırlanırlarken, içlerin
de yüzden fazla casus keşfedil -
miştir. 

Hudutlarında Yapı-

lan Alman T ahşidatı 
Parls, 24 (A.A.) - 24 teşrinls&ni 

lebliitl: 
Gece kayda dti'er bir hidlse ol

ınamıştır. 

Gündüz, dördü İnıı:Ulz tayyareleri 

iaralmdu dördü de Frans.u t.ıyya .. 

releri tarafından olmaJı: lbero ••lllf 
alman keşif tayyaresi lopralda -ımıi 
üurine düşlirülm~iir. 

(Arkası 3 ilneli ıayf.•da) 

------~-~-------~-----~~-- ~ 

Varşovanın Rumen Kabinesi 
Feci Hali Teşekkül Etti 
Şehirde Sefalet 
Hüküm Sürüyor 
Parls, 24 (A.A.) - Varşova balkı

nın vaziyeti hakkında. Pal ajansına 

gelen ma.Jômata göre şehirde ha.Ii. 

biiyük bir selale' büküm sürmek

tedir. Daha leşrinlsaninin başında 

l'Jda maddelerinin fiyatı üç mlsllne 
~ıknıış bulunuyordu. 

PRAGDAKİ TENKİL HAREKETİ 

Belgral, 24 (A.A.) •Havas• İyi Jın-
ber alan mahfillerde söyJendJj:ne gö

re, son karg-aşalıklardan evvel Prag
da. bulunan bazı Alınanlann verdiği 

malfima.t ve Alman tenkil hareketin
den evvel ve scwra .cereyan eden Jıi.-

dlseler Alman zima.mdarlarmm bu 

Gafenko Gene Hariciye Nazır -
lığını Muhafaza Ediyor 

IBükreş, 24 (A.A.1 - Tata:·es
ko, kaıbinesini teşkil etmiştir. 

Başvekalet ve Dahiliye N '. a
reti vekilliği Tataresko, Hariciye 
Nezareti Ga!enko, Harbiye Neza
reti İlkoo, Hava ve Bahriye Ne- , 
za•eti General Te<ırloresko v0 Ma
liye Nezareti Konstan tinesko. 

------~-~-~~--~ 

lenkU hareketini evvelce hazırladık
larını &"östermektedlr. 

Bükreş, 24 (A.A.) - cHa,· ,. 
iyi haber alan mahfillerde söyler
<liğine göre Argetoiaso kabin~sı
nin istifası ve Ta:areskinun Ba ' 
vekalete getirilmesi keyfiyetle· ı 
Alınan iktısadi heyeti taraıfınrlan 
ileri sürülen taleplerin reddi ma• 
hiyetindedir. İktısat nazın Buj -
iu esasen Alman tale-plerini re• -
detmeğe karar v~. Mali' e 

Varşovada 7l7eeek ahu:ra ~•lııanlarılan bir J'.l'UP 

Yenl Rumen BaşvekW Tataresko (Arkası 3 üncü sayfad.ı) 

L!Ri 
Artık Erken Uyanan Şehir ... 

Geç uyanan tehir medeni deiUdlr. 
Yabancı bir devlet merkezinde p

fak.la beraber gözümüzü. açıp )lence-

reden bakınca, .bJ" ahşmad.Jfımız bir 
manzara ile karşılaştık: Sokaklar ka
labalıktı. ai•rmıya ba..şhyan ,ıüniiı:ı 

alatıa kanınlıimda, kadmlı erkekli. 

~lukJu çocuklu bir insan kalaba.hiı, 
ll<aldırımlardan &aşıyor, bir sel halin

de akıyordu. Bunlar. ameleler, işçi

ler, blebelerdl. Dolan ıüneı herkesi 
llfnin başında. buldu, bayatıyeline 

kavuşan medeni bir şehri nurlandll M 

dı. 

O zaman İstaı:bulu düşündük. is
tanbuJun saba.h ma.n:ıarası eok ha· 
ziııdlr, Aiarııııya başhyan günün a
Jaca karanlığında, fabrika. bulunan 
.semt:lerdıe beş on kJşi rorürsönüz, 
60nra 3"ioe sokaklardan el a: ak ce
killr~ ~eş bom~ caddelere do-
far; ancak sekl.ze doiru blzm.e~iler 

(Arkası 3 üncü sal7fada) 

SELAMİ İZZET SEDES 



SAYFA-:! 

BOY OK TARİHİ ROMAN: 23 

GENÇ OSMAN 
Yazan: M. Sami Karayel 

Mah Firuz; Sarıkçının Verdi~i 
Zehirin Akibetini Bekliyordu 

- Dogru. mu söyltiyol"Sun?, 1 
- Yallah, billahi. 
Sarıkçı, tabnnlan yağladı. Hatice 

J.lah Ficw: Sultanın da~ koşüt. 
Öğle vakti idi 

Mah F.irux. blr sedirin üzerine u
<anmJŞ oğlu Genç Osmanı ,.anma o
turtmuş dalgın, da]&ın T(l%üne ba
kıyordu. 

Genç Osman n.lidesinin bu haline 
tlayret etmifti. 

O saate kadar validesini bu clere
ce dalgın ve sinirli görmem.ışti. so-
royordu;, 

- Valide, ne oluyorsun? 
- Hiç arslanım, bir şey yok?. 
- Haytr1 sende bir hal var ... - ........ . 
- Ha:t&a mısın yoksa!' •• 

- Yok çocutum .. 
- Nedir, bu üıünt.ın öyle ise"?. 

- liiçl •• 
Mah Firuz; Sarıkçının veı-dlği ze

birin alrdbetinl beklzyordu. Şaka de
Cı ı, t:ğer zehir tesirıni gösterir, Aba· 
ze Sultanın meczup oğlu dünyadan 
liderse, kafi~ında durmadan valide
sinin neden dalgın ve üzüntülü ola
rak durdugunu soran oıllu Genç Os
man rakip~iz ıllarak veliaht olacak
tı. 

f\.Iah Firuz, dokux doğuruyordu. 

Şeh7.ade Mustafanın dairesi tarafına 
kulnklanm vermiş, ah ve ferradın 
ne vakit kopaca~l bekliyordu. 

Tam. bu sırada Sarıkçı gelm.biti. 
Nöbetçi kalfalar SU.:.tanın huzwıına 

çıkar.ık: 

- Sultanım, 8arıl<çt başı kulunuz 
geldiler. 

- Pekaı:ı. beklesin dı~ kapıda!.. 

Mah Firuz. uıun ve incili işlemeli 
eteklerini, sarayın geniş ve ipek ha
hlarla döseU salonlarım süpürerek 
Reele v heyecanla yürüyüp geçti. 

Sarıkçı. rengi u<;mUş, elleri titrer 
bir halde Su.Jtanuu bekliyordu. 

Va.tide Sultan kaptya geldi. U•un 
.Nl<;laruıı narin elleriyle devşirip o
muz.lanna dotru sa'lr'Urd.uktruı sonl'8. 
usuleUe: 

- Agam, hayırdıl· in.şallah!. 

- Sultanım; .i,t tamam! •• 
- Aferin sana!. 
- Şimdi, ebe güınecili b.11mya ye-

M-ğin.in icin~ ko;rarak verdik .. 

- Ne söylüyorsun? ... 
- Yallah Sultanun1 •• 

- Ne kadar sürer zannedersin! 
- Çok rürmez. c;ünkil bir avuç 

!to;vduk .. 
- Aferin s:ınn Sarı.kç1 .. 
- ....... .. 
- Ku.lar atasının habcti ~·ar nu? 
- Evet, Sultanını.~ 
- Kızlar ag~L"ı nerede şiındi? .. 

Her ihtinıale karşı ECef1dim.izin 
ctairele.rilldc bulunuyorlar .. 

- Çok IÜzel dilsUnmüş .. 

- Efcndinıiz, nel·cdcler? •. 
- Mah Peyker Sultanın daire!-iin-

deler. 
ı. ni çekerek: 

- Ah; bu hınzı.r papa.~ kızı .. 

- BıJ tlon1uz karıyı da zehirlenıe

li.. 

- Onu da bir avuç 1.ıaldıran otu 
ile yok etnıeli .. 

- Sultanım; onw1 ölünıa neye ya
rar? 

- Ne diyoı·.,un ağnın? Onu da. yok 
ebnelL 

- Sultanım, ondan evvel oğulla
nnı öbür dünyaya göndermeli?. 

- Dotru .. 
Mah Firuzwı kudunnllj bir kurt 

gib4 ihtira.' büriınıi!ıı vücudu titri
yordu. SarıkçQ'a en son söz olarak 
>=ları söyledi: 

- Kulağım. Mustatanıo daiıwlo

dıe .• - ..... . 
- Bello. i.$rtme2R:ul~ bana, derhal 

haber ver!.. 
- Baş. üsti.ıne ~-uıtanun-

- Fakat; çok müteyaldd.z oi! .. 
- Elbette sustanım_ 
- Şehzadenin relıirlennıesinı bi•-

den bilecekler değil yal .. 
- Kim blleeek sultatuın? •• 
- Sultan Ahmet Han dıt bell<i, 

ınemnun olur bu jşten •• - ...... 
- Fakat, bu iş padİŞlllın! tistW\de 

kalır değil ıniT 

- Evet; halle ve ricılİt a>ehzadeyi 
padi;ahınuzm zehirlediğine hamle
derler .. 

- Ne olursa olsun? .. Gebet·slu de 
bu herif! ... 

- Efendimit, herhalde "•hıadeyi 

kim zerurledi diye tetkikat yapacak-
tır .• 

- Mah .Peykel'dcu ~ü-phele.llll1eZ mi 
dersin? 

- Şüphelenir Sul taruın .. 
- Dedim ya; ne olur.;a, olsunL. - ........ . 
- Sen yalnız dedig;im gibi düdta(... 

ll ol. 

- ~ üstiıne sultaıum! .. 
- liıcydi git artık .. 
Sarıkc:-ı.., Valide sultanın yanından 

uzaklaşrnı.ştı, Mah Firuz ınütecessis 

ve heyecan içinde olduğu halde o
dasına döndü. Gene; Osm...w anasırun 
hic o güne kadar görmediği bu ha
linden endişelere düşrnüı;lü. On ikJ 
yaşlarında bulunan bu akıllı ve gür
büz çocuk her · şey .i ldrAk ediyordu. 
Anasının en ufuk gill'illt~ bile 

kulak kabaı1ması Geoç O.marn büo
bütün pşırtm~tL 

Yoksa, anasına bir hal mi olmuş
tu?. Aklınt mı oynatmzya ba~lanuş
tı. Gözleri yaı;ararak anasına sokul
du. Bo:rnuna kollarou doladı Ve, 
tekrar tekrar 90rdu: 

- Valide, ne oluyorsun?. 

- Bugün senin halinc!en korkuyo
rum! •. 

- Anacı.ğll1l; ex>k rica ed~rinı. der
dini söyle!. 

Malı Firuz, o kadar c:W.ınış, o de
rece heyecan içinde idi ki, kıymetli 
ve biricik oğlunun sözler.in işitm.I

yo.ı:du. Bütün ınevcudiy.etini, hisleri
n!, kulaklarını şehzade Mustafanın 

mahpus olduğu daireye vermişti. O
radan kopacak feryadı bekliyordu. 

Fakat; aradan dakikalar, saatler 
geçti. Hatta a1cşanı oldu. Sular ka
rardı. Şehzade Mu.tafamn daittsln
den ne bir feryat ve ne de ölümüne 
dair bir kargaşalık ve heyecan du
yuldu. 

Malı Firuz, o gün ot.u.rdutu yetdcn 
hiç kıpırdamanııştı. 

Hatta, valide sultan o gün öğle ye
nıeği bile yememişti, maiyetinde ça
lışan kalfaları bile, Sultanın bu hali
ne ~aşmışlardı. Baş kalfa bir aı:a!ık 
ı;ultanına sormuştu: 

- Sultanım, rahatsız isen'iz bekim 
başıyı çaıtıralım •. 

Mah Fiıw: kal.tasını lw!a cevap 
verm]ft!: 

- Hayır, Jı:alfa.. 

(Aıba ..,.,., 

i K DA M'I N ~~Ell&Eli!E~ 
========...:-:--; :::-: ~O E B l TEFRIKASI · 1 J 

ÖPME BENi! .. 
.. 
ilı u~12 u- YAZAN·: 8ELAM1 1 Z Z ET Qi-§il!lii&! 

Mazi, istil<'bal, kainat. aşkların- 1 
da!' hariç ne var ne yoksa gözle- 1 
i:lden s;Jiuiyor, h:ç oluyordu. za

man ve mekan:a alakası olmıyan, 
evvelsız ve sonsuz bir ürıpenne ile 
oL:ar bıriblr.erine bağlanıyorlar
dı ... 

Selma o kucaklaşmayı. o öpüş
ın yi unu'amıyacaktı... Du<iak
nr, Pertevln du<iaklan ... 

Selma gayri ihtivari geriledi, 
arkasını ':avığ•n oturacak yer.ine 
çarptı. Hiılıni mera kıla sordu; 

- Nt: oluyorsun Selma?. 
- Hi.ç, Hı:.:...ı· ok:;adı!.. 
Kendine gelmışti. Etrafın bu 

derece sakin oluşuna şa.şar gibi 
oldu, sonra tatlı ! atlı gürbüz. dinç 
karkcıya l{iilümsedi. 

Fakat ha!A 2ario bir hissin esi-

ri idL Hil:mi ona, Pertevin Meli -
keye sanldığı gibi sarılacak olsa, 
onu, Pertevin MeHkevi öp•ilğü 

gi'bi öpecek olsa ölı.i.rdü. Hilmi ta-ı 
raf ndan öyle öpülmek ölürni!en 
de be'erdi: •Hayır, Öpme beni! ...• 

-5-
Bayan N ımet giinlerinı roman 

okumak, ~ dikmek. örgü yap
ımakla geçirirdi. Kocası Bay Şev
ket te yaı!.ruz av:anmaktan zevk 
alırdı. Kan koca biribir:eriıne sa
dıktılar. Biri!ıirlerile çok konuş
mazlar, biribirleriıni anlamağa 
da çalışmezlardı; bunun için ha
yatları sakindi. 

Seı'.ma hayatından memnun gi)
riinüyordu, fakat bu görünüsü 

J KD A M 

Şehir Meclisi F ırhnanın Denizde ve 2 Kişi Boğldu, 
Dün de Mutad K d k• T . Bir Kadın 
İçtimaınıYaptı, ara a 1 ahrıbatı Yanarak Öldü 

1 Zabıtai Belediye Tali- Vapurlar Güçlükle Sefer Yapıyor 
matnamesi Konuşuldu 

l::loğulanlardan Birinin 

Hüviyeti Anlaşılamadı 

l.stasbul Şehir Meclisınin diifr
.kü toplantısında belediye zabıta
sı talımat.namesini.n malı.üt yağ
lara ait 476 ıncı maddesinin tadi
li hakkındaki teklif okunduğu es
nada azadan Şerafeddin söz al -
mıştır; 

•- Beledü e talima tnaı:nesi. ta
dil eıdilecek denip duruluyor, şu 
ta.Lmatname çıksın artık; bekle
mek>teıı. biz de bıl<hk .• 

Ma.kam nıl.ınıın.a betediye reisi 
muavini Rifat, Şerafedı:ljne şöyle 
seva.p vermiı;tir: 

- Za.bıtai beledıye talima:na -
me.si el'an derdesti tetkiktir. He
nüz tetkikat bi'medi. Tetkikatı
mız bitince meclise sevkedeoeğiz,. I 

Baska bir mazbatanın müzake
resi .;naı;mda Mehmet S;pahi şu
nu sormuştur:. 

- Eşeklerle yük taşıyanlar ha
mal mıdır? 

Mülkiye encümeninin mazba
ta muhaıiri şu cevabı verdi: 

- Müzakeımniz eşeklere ait 
değildir. Kamyonlan konuşuyo -
ruz.• 

ı Diğer mazıbatafann korıuşul -
; ması bittikten sonra meclis pa -

1 

zartesi günü toplanmak üzere da, 
ğılmıştır. 

---" 0000----

B El E Dl YE 

Tramvay, E'ektrik TUnel ' 
lütçesi 

El<>ktrık, lrmvay, tünel idare
si müdürlüğünün bütçesi üzerin
de meşgul olanak i.izere ayrılan 

komisyon tetkiklerine devam et
~ktedir. Bel.ediye Şehir meC:isi 
bütçe encümeni azalan bü lçe 
hakkında umum müdürlüğün -
alakadar şe'.erinden kili izahat 
almı!ftır. Bütçe encümeni idare
nin bütçe&Illde, fazlaca br tad -
!it yapmıya.cakllr. Elektrik, tram
vay, tünel idare3i:ıin bütçesi pa
zartesi l(ÜllÜ şehir meclisi top -
lantısına sevkedilecektir. 

imtihan Evrakı l etkika 
Baş:andı 

Belediyeye alın~ak memur -
!ar için açılan imtihana iılhrak 
edenlerin evrakı alakadar komis
yon azalan tarafından tetkike 
başlanmıştır. İmtihanda en iyi de- ı 
rece alan.ar s:.ra İ-e münhallere 
tayin olunacaktır. 

Açık Teşekkür 
Kız kardeşim M~brure Yü

züncüye ş;ş.ii Çocuk Has.alıane
sinrle küçük bir ame;iyat yapan 
Üniversite Tıp Fakültesi Doçent
·lerinden kıymetıi ve güzide dok
tor ~ünlr Ahmet Sartıyener'e, 
ameliyat esnasında gösterdiği 
yükşek muvaffakıyet ve itinadan 
dolayı açık teşekkürlerimi, ve te
m:z, muntazam bir sıhhat mües
sesesi olan Şişli Çocuk Hasta.ha.
nesi idarecilerine de takdirleri
mi ailemiz namına bildirmeyi bir 
borç &ddederim. 

İKDAM ve SON TELGRAF 
gazeteleri yaz.. i~'.eri müdürü 
REŞAT FEYZİ yt)z(}NC(} 

de çok mü'eva~idi. Herkesten u
zak duruyor. vahşiliği bir türlü 
bırakamıy<>rdu. 

Arada bir Nimet sorardı; 
- Ne o Selma. neden gene su

ratın catık? .. 
Cevap verirdi: 

Karadenizde f...rtına hafif ol -
makla beraber hiıli devam etmek
tedir. 

Büyük vapurlar güçlükle se -
ferlerine devam ediyorlar. Evvel
ki yün Karadenize hareket Ede • 
miv.en Tan vapuru dün kalk -
mıştır. 

YaIDız salı günündenberi bo
ğa®da demirliyerek Bartına git
mek için havanın aı;masını bek
liyen Mer~i ,1 vapuru dört gün 

beklı!dikten sonra. nihayet dün 

1 
limana dönmiiş ve içir.ıde bulu -
nan yo'.cular> tekrar İs:anbula çı
karm~tır. Bu yolcular bu~ Bar 

Türk- Rumen 
Ticaret Muahedesi 

lm.za Edildi 
Şehrimizdeki aJ.akadar !ara ge

len haber:ere göre, Türk - Ru -
men yen.i ticaret anlaşması evvel-

ki gün Ankarada hüklım.el.i:ıniz ıa-ı 
rafından tasdik edilmiştir 

Yeni anlaşma klirirll( sistıemiııe 1 
göre hazırı.anmışt.ır. Rıomaıcya -
dan a!acıığımv. ben·zm. petrol, ke
reste, odun ve kimyevi maddeler 
iç:n muayyen kıymette tahsisat 
kabul edilmiş .ir. 

Romanyaya gönderilmek üze
re memleketi.ı:rıizden çıkacak ma- 1 
den kömüıü, deri, susam, balmu
mu, zeyüı tanesi, zeytinyağı, tü
tik ve ham pamuk gibi maılıdeler 
de lisansa tiibi tutu.muştur. 

---o---
Tiftik T ac:rleri Kom is ronu 

Tiftik ve yapağı tüccal'lan 10 
ki<;i..ik bir lromisyon seçmişler ve 
bu kom:Svon dün Ticaret odasın
da topla~mıştır. kurlliacak ihra
ca' birliğin;n nizamnamesi kısa 
bi.r müddet içinde tama.ınlana -
taktır. Birliğin ay başına kadar 
faaliyete ,geçmesi muht.e:neld.ir. 

- ~ur<UYOr<UZ 1 

Memurlara Geı.z 
hııaskesi 

cDahlllye Velülellnlıı bir ıamı
.ı, Vilayet tara.tından d.iier Ve.-
kiJ,eılere ai~ da.relere d.e t.eblii 
eclilmek sureliy le Halk lipi mas
ke tcd.arlkl her memur lçlo mec
bmb'el ballne konmuıtar. Maa-
flıı.dalı b"'l<a ıeUrl olnııyan me
murlar i.ç,iu bo kıt mevsiminde 

karşılanması ıazam. ıeıen u.nui 

lhlb'açlar vardır. 
Blllllardao kesilen ali& Ur& t.1 

ma&f alanlar için mübbn bir ııer
dlr. 

Memur arkada,lanınm bu duy
ırolarına tereüman olarak yüksek 
ldatteUerlmlsden Balk tipi mu

t. te.ıarlltlne ihtiyari bir mahiyet 
vennelerlnl rica ederim.,. 

Blıt MEM1llL 
1la ı.ıo mtımktın olap olmmı

catmı alikadclardaıı 

Suoryoruz 

len y()ktu. 

tına kalkııcak Ülgen vapuri.Le gön
d.eril.ece.klerdir. 

FIRTINANIN TAHRİBATI 
Büyükad<ıd.a Şehbal sokağında 

HoUnda Bankası müdürü Pe -
rükle ait evin duvarı yağınıırla -
rın tesirüe çökmüş ve yanındaki 
evim mutbahı üzerine düşerek yı
kılmıstır. 

Bir kaza olmaması içın mez -
kür ev boşa; ttuilrruştır. 
D:ğer taraftan Kadıköyünde 

Kadriye sokağında Davidin 7 nu-, 
maralı ki\rg:r evin de arka duva
rı yıkı'.ımş' ır. Bu ev de bosaltttrıl 
mıştır. 

Türk- İspanyol 
Ticari Mün sebetleri 

Tekrar Başlıyor 
İspanya ile aramızda ticari mü

nasebetlerin tekrar başla:ması ic;in 
mühim bir e.dını atı..mı:ş, İspanya 1 
He 2002 nwnara.ı karaına.me -
n.ın dıöroüncü maddesi muciıbince 
y.;ni bir anla.şı . yapılıncıya ka
dar takas L.e muame.e y&p·.lrnaot 
karariaşmıştır. Bu sureUu İspaıı
ya ile dahlı.i ihtilal münaselbetile 
duran J.carl tETfla,;jları.mız tekr.:..r 
başlıya.cak' ır. Bu haber piyasa-

1 
da büyük rr:emnuniyet uyar.dır
mı:ş.ır. İspanyaya bi,..hassa yine 
mi.ihim m:ktarda yumurta sevke-
dileceği ümıt edıln~k.edir. 

t!KONO 

Dün $Chrimixd.e 2 ki.-;lnin boğu
larak ölıneleri..e neticelenen 2 fe
ci kaza olmuştur; 

1 - Kunııçeşmede 51 nwnaralı 
kömür deposunda calı.şan 16 ya
şın.da Paııa iSıninde bir genç, dün 
ayaklarını yıkarken den.ze düşüp 
bogulmuştur. Cesedi bulunama -
mı.ş~ır 

2 - Köprünün Kauıköy isk"e
lESinden de henüz h ü,viyetl anla
şıiamıyan biri denize dü.şmüz ve 
boğu.roustur. 

Cesedi bulı.ıınamamı.ştu". 

BİR KADIN YANARAK ÖLDÜ 

Dün ı:ece şehrimizde bır kadın 
d.rı diri yanarak ölımü~tur: 
Kücükp::ııarıda Hacıkadın mahal 

lesinde 31 numaralı harap bir ev 
de yalnız oturan 70 y'l.şında Fir
devs ism.ııııde ihtiyar bir kad!ın 
dün gece yemek yemiye mu.baha 
inerken merdivenden düşmüş ve 
eündeJ<l lilmbanın gazları etrala 
yayı.arak pariamış_tır. Netice -
de zavallı keıdın diri diri yanarak 
ölmü~tür. Ta~.oi adli S:ı1Jı Ha
şim c~sedi muayene ederek gö -
mülmesine iz,n vermiştir.' . 

•-atiı Kını? 
Evve '.ki akşam Laleli Harikze

degan apar ı:ınaru..ı:.rı civarında bir 
c.nayet iş;eodiği.ıııi ve Tophad.e Di-

k::ncı;vibiş~ilenı:ıid<le,n .~dJı.r,a~ is- ı 
m.nıae ınr;ın o uruwugunu yaz 
mıı;tık.. 

BLI cinayetın faili olarak ya - , 
ka!anan ve rr.ezkür dikimevinde 
çalışan Ce.fı., ism.nde b.r Düzce.. 
lınin dün de is~icv,,,bı yapıJ:muı

tır. Bfrtim i.rı.k.irlarına 11ağmen ihtikar Ko.tis ·oıu , katilin kendi.si o.dugu kı.."<VVelle 

İhtikar kom:syonu dün mın:a- tahmin oluruına:kt<ıdır. Çü11Aü, ta-
ka t:caret müc:iür.iıgüooe top.an- banca ses.eri L,it:.ir işitilmez be-
ıınış eski şikayetlerin telkikine yaz pardesülü b.r adamın vak'a 

yerinden kaç.ığını. gören.ler var
devam etmiştir. Bu şikayetler tas- dır. Ve Celal de beyaz pa.rdesülü
fiye ed.idik en sonra kom.syon i dür. 
çaıo.şma.ar:ır.a nihayet verecektir. ' Avni zaınıında maktulün ak _ 
r· 'Sen yeni şikayet ka.mamış- 1 rabası olan Cd~Un Behram iJe 
tır. ı aralarında bir kadın mesclei.i de 
'Ql\4S Komisyonu Toplantı o.dugu anlaşılmaktadır. Aynca, 

Takas lromisyoou dün ti<:aret 'j Haii, isminde biri ~aha şüphe il
.... ··,.;;TI...ı ~· '-··--ak baz k.a z<ırine yaka.anmış ;r. 

mucıurıu11; ....... --.e ı..upW11l.1!4L, l , . •• • 

rar:arvermiştir. J b.ş lü .. ça~çı ) 8VKlf Eoıldı 
Lıunk.ü Lha ii 1 v J lhr .. ca.t 

1 

Emniyet müdürlüğü kaçakçı -
Dün Fransaya mühim mik':ar- lik ~U!besi memurları dün bir top.. 

da t(ı ün, Homa.nyaya kesı.ane . tanct kaçakçıyı yaka.aınaj!a mu-
ve tuzlu balık, FilistJle !Akeroa ; vaffak oımu•-1ırdır. I 
göneerLm:.Ş.ir. Galaı.aua Kcnı-raltı caıddeainde 

İtalyan baıııdıra.ı Kaı>0anna va- 76 nurr • ..ralı ka;.,ir evinı b!r giz..! 
pur.le cam ve ı:ieınir eşya, kim- esrar .el · ,. ha.ine getiren Laz 
y~vi ecza,eiek'1'.k ve fotoğraf mal 

1 

Mu.sa isniliıaek, bu a.aamın g.z
zeınesi, teneke, kireç kaymağı ve li e.<.kesinue ken.aisinden baş,'11 
HoLanıia basdıralı Hebe vapuri- Me.filıat ve Zehra isımlerinde 2 
le de çay, kahve ve kimyevi ~ g"ıı.ç ka.dın.a Hikmet ve Emin ad-
za.ar geh-ıLş ir. J.ar-.m:.~ 2 erkek :e kaba.t .çerler

MÜTEFE ki( 

CembE.r;iiaşın Etrafı .. 
Gen:şlotilı; or 

Ç<ımıberlilaşın etrafını Vakıf
lar idaresi açtıracaktL Vakıflar 
idaresinin bu hususta hazlr:aıdı
ğt plan Prost tarafından beltenil
memiştir. Meydan Vakırlar iıdare
slnin pli\nında gösterild.J!inden 
bir miktar daha genişle· i:ecel!in
den plan yeo:iıden hazırlanacaktır. 

hayrandı. Melikeden çok hoşla
nan Nime~, Hihninin, delmaının 
Pertevin onunla sıkı fıkı arkadaş 
olın.amalarına, olmak iııtem.eme
leı:ıine şaşıyordu. 

ken ~ gram esrar. bir sustalı 
çakı iıe berab>r yakala.n.mışlar -
dır. Asiiyc 5 inci ceza mahkeme
sine ver:..en 5 kaçak~ı da tevkif 
olunmuş.ardır. 

---oo---
Yaş fleyve ihracatı 

Son günlerde Romanyaya yaş 
meyva tıönderLmel!e başlanmış
tır. Bilhassa eima, armut ve iizi:m 
biriııci dereteyi tutmaktadır Pün 
de mühim miktarda elma gönde
rilmiştir. 

Z5 - IKL'I/ 

Almanya va 
Balkanlar 

BerJio niçin bir bitaraf 
Balkan blokunun teş• 
kiline mani olmaya 
çalışı,or t. 

Yuan; ETEM lzzET BEN1CS 

Köyler aJamıınuı Bükreşteıı ver<llil 
lelgraf rinün b:.U eo mühim siyasi 
haberidir. llöylu bu let,'rafmd& Al
man elçUitinlu bitaraf bı.r Balkan blo ... 
kunun teşekkülüne milnl olmak \De:-e 
elden ı-elebllen herşeyl 7apma.k içla 
talimat almıt oldufunu düpedliıı bU· 
diriyor. 

Rumen kabloesinJn değişUii vıe çe
kllml.ve Alınan • Rumen lkbJacü mü
u..terelerinin de i.miJ oldutu ıddiasa 

sırasında Böylerlıı bu tebliği olbeUeld, 
büyUk bir dikkaU eelbedecek mahiye~ 
ledir. 

Almanyaınıı bir bltaral Balkııü blo
ku teşkili ka,...smd• üç endlııeol ola• 
bilir. Bunlan sıralandırmaı. ıcap ed.
tö:vle bir ter-...eve içine al&bWr.ı.a: 

1- Bitaraf blokun Alman:rarun 831· 
kan ve çenup yolla.-ını tamamUe ka.
paınası endi.ıjeaı;l 

:ı- Bitaraf blokun cunwı blrlnde 
Almauyaya müı.eveccib bJ' ıarat!ı hlf' 

bareke'1e bulunabllması llitlmaU 
3-- Bitaraf blokun Almanyanın Bal

kanlarıblı:i iktuadi: nUluz ve az:ı.ml 

menfaat istihsall an:usana enıel ol· 
nıa.sı ihtimali •• 

Bu üc sebebin dvtmda dördüncıtl bit 
lhllm:ı.I d~. AJmanyr.nın BalkanlartfıkJ. 

dağııu.klıktan ve infirat hMliselerlndcıı 
kend. st,·asi emellerı hesabına lsutade 
edebllınek lmhnlarını daima elde bıı
lwıdunnaktır. 

Her üç ve7a dör& lhUmaU de ayn 
avı müJabJl•a etmek, bucilnün rtm 
kapalı.b ve i4)t.en ı-aaarhkh potıtlka:.a 

icapları k&rşuında yerinde olabUir. 
Ancak. bllaraf bir Balkan blokuna" 
leııekkiilündekl hedef berterln bqmda 
BalkaoJarııı tsttkl:ilinc ve tamamiyeti .. 

ne karşı harlçten gelebilecek her türlu. 
khllke ve tecaviu iht.malint defold11· 
ğuna göre Almanlarw böyle bir teşek
küle mini ledblder ittihaz etmeleri da· 
ha. ziya.de kendi hesap 'Ve ub'ctıerl ba .. 
kurundan tahlile değer b.r o!ddlveı ik
tisap etmektedir. Bu takdlrd• de, Al
manların bugön lletllse yarın için Bal· 

kanlar hakkında kendi pa1laru~a 11&• 
rlta üzerinde derpiş ettikleri hesaplar 
ve planlar vardır, demek. Ü'l.llD.dır. Bu 
besaplarıa ve pli.alarm en hald ihU
ma.li ikltsadi nüfuz ve azami mentu' 
lslilıııall ibUmaU; en &Jm cb Balkan
ları kendi paylarına karL";'i.ırnıak im
kiwnı elde tutmaktır. 

ltoman7a Ue aralarında cen1an e
den ticaret millakerelerlni.n miişkü ... 
liUa ve ha.Ui. inkıtaı icap etllr~ek bir 
mahlye1 iç-inde cereyan etmesi Alnı.a.n .. 
Jarın Ballr.&nlarda.n lktısadi mentaa.Ue .. 
rl.nl n&lill bJ botkiıııt içinde lemin ey
lemek anusunda bvlunduklarınm açık. 
bir delllldlr. MU.klll~tı arttıran sebep, 
ter arasında ve e.n başta. Pt!JiD ~dJyo 
esasmdan uzak bulunmak ve büll!J:ı 

lslibsalitı bel'edecek bir talıslıı fikri
nin hiklm olması l'lbl ke,ytıyetler l'el
mekte ve menfAat ya.Jnız bir taraflı o
larak hesap olunmaktadır. 

Ba sevk ~e tesir altında Rumen tk· 
iısadiyatıru iuyik edeb ve Pnim iC'ap
larmı. tediye zaro.retlerlnt kabul etnıJ ... 
yen ve ayni zamanda tahsL'!I arzu.11u.cu. 
terkedemiyeo bir sistem ve bir z.hrıi 
yet elbolteki, bitaraf blokun Balt nıa· 
rın wuumi siyasi Jıavası Ye nıu V"
metJ üzerinde yaratacatı haklmfyf>t ve 
lakviyeden h~lanmaz. 

Bu böyle oldntıı ırlbl •IYa•i bir bir
lik -ve bütünlülliln yaln12 Almanyanuı 
delil, btıllln harici lc.lr ve millıilıaz3-
lann balkanlara matuf emellıtırbı ı kı

racsft d• aşlkiir oldotun• röre bu 
bpuun da dalma a91k bulunması hlo 
ftiph .. lı birlik ..., bitaraf blok fikri· 
nln aloyblndo blalwnanlann ı,tae el
•erlt. 

Büttın hu lhllnıaller -ve Yadyotıer, 

bbce bir tere daha bllanl Ballıan 

blolnuıan leoJ•klıülündekl ebeınmJ7eU 

lebaril• eUlrml:re THlle olmakta ve :rl
ne hanım ltbıdlr ki, llöytrin lelJrah 
başlıbaşına blr ehemıntret. ltad.ellal 
bimll ve balı b11l1111maktadJr. 

ETEM İZZET BENtCB 
(Son Telgnf'tan ı 

- Değil, hayatımdan memııu
num. 

Me.ike i!e Pertev bir arada bu
lundukları zamanı, Melıike ken
dini be]!end·innek istiyen hiçbir 
tavır ~ akınmıyor, Perteve göz u
dle o·sun bakmıyordu. Konı.ışma
ları gayet tabil idi. Esasen Meli
kenin keıxliıııi be~nd..rmek is -
tiyen bir kadın 'olduğunu kimse 

Pertevin Melike i!e altıkası ga
yet tabii id1; her gün göıiiştük..e
ri iç.n aralarn1da resmıyet kalma.. 
mıştı, fakat li\übad de olınamış
laroı. Per.ev bir kadına gösteril
mesi ıazmıge.en hürme i göS'teri
yordu ve onunla. medeni bir er- , 
keğin, güze.ce, şeo bir kadınla 1 
ne tarzda konuşması icap erlerse 

Melikenin kemarunm ne zaıınan 
gf1.düğÜillü, ağladığını, aşk d'.ye 
feryat etliğini biliyor, Per'evln 
'bu feryatla ne zaman mest oldu
ğunu anlıyordu. Perl.evin Melil<e
j e ııaııgı elbis-Wini yakıştırdığı -
nı, verdiği gülü biliyor; Meli -
keoin bu gül ii neden kalbinin 
iisıüne taktığını anlıyordu. Me
ılik·enin Pertev<in gözüne ne za -
man ı-.-ırikulade güzel göründü
ğünü anlıyor, Perlevin neden Me-
1'ikenin yüzür.e bakmağa cesaret 
edemeyip önüne baktığını bili -
yordu. 

DENiZ 
- Belli olmuyor. 
-İçimden memnunum.Neya-

ıpayım, memııuniyelllr.i daha faz
la o,öııtermek, sevinçlerani daha 
fazla dı.şa vurmak elimden gel
miyor. 

Nimet gülümseııdı. 
Selma köşkte müşfik, sıcak bir 

mutı.abbet yuvası bulmuştu. Hil
mi ona büyük kardeş muamelesi 
yapıyor, Nimet ()nu candan sevi
yoııdu. Nimetin nazarında Selma 
hala çocuktu, fakat QOCuk kalbi
nin ne derin. ne e.srarengiz bir 
şey olduğunu blmiyordu. 1 

Nimet her gün aşk romanları 
okurken, Selma hakiki bir aşk 
romanı Vll.iıyordu. Selmanın bil -
tün düşüncesi ar'.ık Pertev/e Me- 1 
lik.e idi. Per' ev:e Melikenin seviş
tiklerini de Selınadan başk.ı bi-

-üidia edemeroi. hatta Per,ev bi
le. 

rayan İffetin akran muamele
si e'tiği Bayan Suzanı, Şevket -
!er de b:r arkadaş te.akki ediyor
larda Melike şer.di, fa kat neşesi
ni ifrata vardırmıyordu. Hare -
kel.li, dinamik bir kadındı, fakat 
telaşçı değildi. Uysaldı, fakat e
dasında hıizmetkıirlık yoktu. Ne 
zaman isteseler derhal, hiç naz
lamnadan kPman çaı'.ardı. 

Kendinden bırhse tif(irni duyan I 
yoktu, kendilerinden bahsedenleri 
dinlemesini biı.irdi. Melike ka -
rar vermişti, Hilnıinin dediği gi
bi, gelip geçici bir güzel kuş ola
caktı. 

Kendini beil;eodirıneğe çalış -
mıyan Meı:ikeyi beğenmiyen de 
yoktu. Kadın erkek herkes ona 

o şeki"de koouı;uyordu. 
N<ı Pertevin, ne de Melikeııiın bi 

r1birler ine karşı o.an muamele -
lerioden seviştiklerini anlamıya 
imkan yoktu. Hatta çok kere Sel
ma bile onlara herkes.o içinde 
iken bakıyordu, kendini mclt -
taplı b!r gece tatlı bir rüya gör
müş sanıy oııdu. Baz an de ooı.laı-ı.n 
sırlarını biı.diği için, söyledik'.e
ıi bir sözden manalar çıl<arıyor
du. B'.ribirlerinin ellerini sıkar -
ken., 'bu temastan ürperoiklıerini 
farkediV'Ordu. Bakışlannda bir 
o~amanın !bütün tatlıiı.ğını ııezi
vordu-

Pertevle Melikenin lronu:;ur -
!arken, içlerinde gizli bir saadetin 
roştuğunu farkediyondu. 

Se:ma onları gözleıniy()rdu ... 
Hatta onlara gece ba hçeoin ten
ha bir köşe;;inde rastlamamak, 
onların sevİ!;mleleriıne tekrar şa
hit olmamak it;in, bahçede ,arkı 
söyliyerek dolaşıyordu... Aşkın 
maııı.zarası kaJbisi s!:Zlatıyor, bu
nunla beraber, onların aşkları -
na karışmış ol:mak ta istiyordu. 
Onları yalnız, başbaşa bırakabil
- ·k için çareler anyor, buluvor-
dlL (Arkası var) 

Deniz yol' arı Kış Tarifesi 
Deniz)"Olları idaI"PSı Köprü i!e 

Adalar ve Anadolu yakası ıske
leleri arasındaki 3onbahar tari
fek .rni kış nıevoiminde de aynen 
tatbı.k etıniye karar vermiıltir. Bil 
ay sonunda lağ-.redilecekl~ri ev -
velce bildirilen sabah!= Büyü ka
dadan vediıde ve akşamları köp
rüden Adalara 18,25 te kalk&n poı 
talar da yaza kadar tatbik oluna
cakt;r" 

Parti Kız Talebe Yurdu 
Cumhuri~ Halle Parti;;inin tt. 

ıo.fversi' eıi kızlara mahsus olarak 
aÇ'I~ kız talebe yurduna 48 genç 
kay.;!oluomuştur. Yurduııı kadro
su yüz kişiliktir. 



Finlandiya Sovyetlerin 
Teklifini Kabul Etmiyor 

Tekliflerin Kabulü İmkansızmış 
H•lsiakl, H (A.A.) - Flnlıuıdlya 

Ba~\·eklll B. Caj:ındrr, beJ'&ll&Ua H
la.narak neümlf' deml~Ur ki: 

•- Finlandiya hü6metl • .,... .S.'f

Y•l t•llllllerlnl kaba! elmek lmkib· 
1.aru11 corem~mekietllr. Zira b11. te:Jr:
llflerl kabul tlmek, Flnlandlyanın 

hitaraflıtını ihhil eylemek ve bi.rlacl 
ımf Flulandl,a lalllıUmlan.aı ya-

bancı bir ııltvlet emrine vermek de-

Boşanma Kanu- 1 

nunun Tadili 
Aııkara, 14 (iıı.daa mllhablrlnden) 

- Kanunu medeninin b~anına hii
kümlerlnln tadiline ait. kunuı ıa,,.ı .. 
lıası, A.Utn Vekilli.ti lanfıadaa Baş
ftit&lelluı seri laleıımiflir. 

Öirendif..m.ize eUre kanun tadil ~
dilmeıdtn enel Ulm adamlannm 
1'0rüş ve fikirleri 7ot.lanarak hU.

kümlerl i<-Umai bünyemize UJ'PD ve 
t.atmlnkir bir sistem bulmaya ı-ayret 
edeceklerdlr. 

Deniz Harbi 
{Ba; tarafı ı ın"l ııa)fııda> 

Lolldra, z~ (A.A.) - M&llJ'elD< 
mayınl&ruı muessı..r olabilmesi içi.a 

bu.nıarın prk derin olmıTaıı Jflll&ra 
dokulmeot Uunı ı:eldikinden bır nnl 
tarayıcı cemllrr.ia 11.Wlanılma.sı b· 
laylasacaktır. Mayın tarayıcı Kemiler 
lalımiıı edildiiine l'Öre lk..şer i.kl.ter 
calı caklır.. Aralarında bulwı&e&k 

olan dekrikU bir kablo ma7ınl.uı 

ctı:p ve infiük eUlreoekilr~ 

İyi haller alan mahfillerde Alman· 
l'&rua her libıı J'eııJ bir ff1 icat ede
cetı kaaa.a&J ae-weuilur. Yüsleme 
AJmau '8y7arest.bı denb:lerdeld a
rarencı. faalb-ell ba kaaaatı leJ>'U el· 
mt-kted.Jr. 

BOLLANDANJN PllOTESTOSl' 

La ib7e, h (A.A.) - .._n bil· 
dlrtlı,or: Bollan4aam Laa4nı el<lsl, 
hu;.Um.etinden aldıfı taHma& berine, 
Almanu halı:lnnda incdlerealn al
mayı tararlqı...ııtı ekonomik mu
l<abeleibllmlsil leklitlerlne ita~ Lon

dra hlikimell n .. dlnde tiddetll -
leııloda ballll1J88'1ur. 

BİR ALMAN TAHTELBABİRİ 
DARA BATTI 

Parl!ı, 24 (A.A.) - Frans11 bahri. 
rest, bır Alman lalalelbalılrlni daha 
lahrip etmlıı;llr. Bu nrelle, müttefik 
donanma taralrndaD, son l'ÜllJerde 

babrılan d~n lahlelbalılrlerl iive 
ballt olmalltadır. 

- elaaktır. 
Helsınki, 24 (A.A.) - Firuan

diyanın muhtelif şehirlerini ken
di anularrla terketmV; olan halk 
tedricen yerlenne dönmektedir. 

Hı.ı<Uıt mıntakalanla Finlandi
ya körrezi içirull'k1 adaları mec
buri olarak terketmiş olan hal -
ita yerlerine dönmek lıc;in müsa
ade edilmemektediı-. 

Sekiz Tayyare 
Düşürdüler 

(Bas W:.fl 1 ıncl sayfada) 
ı\Ycı ta11arelt-rimladen blri üssüne 

tlöamemlştir. 

Parla, h < .A.) - Havu a,Ja.a 
Mil.eri •aab"eı lla.k.lwıda fU mal.İlaa
tı vt-rlror: 

lllalU k .. 11 lıiolları faall,ellndea 
Te lılr bo loıır• eıulablwdu başka, 
fı& D&ttenbert, velev me-vzü, hiçbir 
milhtm •arekel tardt'dllmeınifllr. 

Fraııwı kumandanl.lfı, Alman cephe· 

Rumen Kabinesi 
(Baı ıaratı. l inci aa)'fada) 

Nazırı !le milli bank.anın direk
törü ayni mütaleada idüer. Ba· 
zı iın'.iyazatta bulunulmasını tav
siye eden Argetoı.aso Romanyarun 
hayati menfaat.erini feda et· 
memejti üm.lt eylemekte iıdi. Tek
nikçi nazırlar, Alman talep:eri 
kabul edild.ğ.i takdırde mem.e
ke<tın istikbali tehlike ·e gi.nniş o
la ağı kanaatinde bu.unmakta i· 
diler . .Argetoi"'IO tamından ;:ti· 
haz e<Hlen !.anı luı.l"<'ket Buj'Oiu
yu istifaya sevlr.elnti :tir. Bu müd 
det zarfında Alınan heye<tinin re
isi Bü.k.reşLe bulunmakta idi. Buh ı 
ran başlamış ve Başvekil istifa 
etnı · idi. Kral mü~v.irleriy le 
gö~' ü.ktcn sıon.-a Tataresko'ya 
müracaata karar verdi. Ta.ares-

o yeni kabiIMl'Vi Milli !Uinesan& 
<,;erçC'Vesı içinde ve krahıı etra -
fında birlesıniş muhte&f partilere 
mensup ııevatın iştirakiy;.. teşkil 
etmef(e çalı.şmaktadır. 

Siyasi mahfillıerde söylendiği
oo göre yen! kııbine Calirıeslro 

taı:.afından lal'if edilen tam bi 'a· 
raflık siyasl'tin.i terke. miyerek 
memleketi istiklalini ve ta.mamir 
yeJini ih.ıil eden her türlü teşeb
b~e karşı mudafaa edecektir. 

-0---

2492 tonllatolnk cGeraldus• ismin
deki in~iliz vapura. İnc1Jlerenln şark 
uhlilerl aoıtmıla balmllfbr. 

İrlindahlar Arasında 

81183 lonllitolak İllailb Manralore 
vapura tna-uıe"'nln şartı: sahillerine 
slrdJtl Anda bir ma11na nrparak 
batnuahr. 

- - - -00--

En Başta Gelen 
Davamız 

isyan Hareketi 
Lorıdra. 24 (A.A.) - Irlandalı 

Macaluster. gayrimc~ru •Cum . 
huriyet ordusu. meıısuplarila a.,.. 
!aşarak kraia karşı b;yan hareke-

' 

ti çıkarn~va te ebbü· etmiş ol
masından yedi sene luı.pı;e mah· 
kürr. ed ilmisl rr. 

1 
Daladye Elçimi.ti 

Kabul Etti 

ı, 1 :r>«ğa11aı I 

Silahlı 
Teyakkuz 

Mekteplerde saat 8 
Meselesi 

Bfzım eR:i i:n ve bayırlı l'°rımi& ... 
den blrt de, calibe o erkt• "·atıp 

erkm kallr:nsa nacse~l fdl. 

İtalyanın Takip Ettiği 1 

Siyasetin Ana Hatları 

Burada erken 7atlp kalkmadan 
makwadım. t.abı..1. tavuklar, il.azlar ı-i· 

bl, l'ÜD batarken tüntıklemt-,.e- ba!fla· 
yıp Ke« .f'&ru"1nd&n ikl nai »onra da 
klimbin lrtndt bir vaveyll k•»•r
malr: delil!- YanJ, tam vaktinde :ra
tıp vıieudu cilttk:e dlnlendlrdilı:ten 

'ft ayk•Jll doyu1.7a aldıkta• 50IU'a, 

7lne lalll nkUnde larp ırlbl, yalak
tan tırlamakU. 

a-, Z4 (A.A.) - D.n.b. aj>ınsı 

blldirl7or: BilJ'ük F... L kome7lnin 
,. ki.aan•CVYeldr l(ı-ttaaa Uvet edU
•ooi, lı:Jf mevsbnlnln bqlancıema 

teoadllf elmekte<lir. Mıwufih slya-
11 mahfiller ve &'aze&eoller bu lır:Uma

m ehemmtyettni tebarib e&tlrlyorlar .. 
Popolo dl Roma, ota,..ı 1&hl"1Dda 

n mUli ha,.aba di~r uhaJarmda 

J'•Dtlan iflerln ordunun takviyesi 
tedbirlerinin n İlalyanuı b>ynelml

lel vaıılyelln ciddiyetini nazarı dik
katle tutmak hııswnında ro>lerdlfl 

\ ıilihh teyakkuzun, Büyük Faşist 

l 
ııo .... ,ı l~limaına bıısasi bir ınalıl
yel laate ellltlnl ya11111&kta.ıır. 

Ankara l!aherleri 
ı-. 

Büyük Millet 
Mec~i;i Toplandı 

Ankara, 24 (A.A.) - Büyuk 
te-Lin başkanhğ•:nda toplanmış ise 
tez ın başkanı~·nda toplasmış ise 
de ruznamerle müzakere edilecek 
maddeler bulunma.dığındaın pa . 
2ar'e& ~ü içtima eylemek ü
:ııere daRılnuştır. 

Üçüncü ve dördüncü ı 
Umuıni Müfettişler l 

Ankara, 24 (İKDA..'d Muhabi-1 
rinden) - Son gun !erde dördün· 
cü umum\ muf.ettiş General Ap
tullah Alpdoğan la \,\çüncü umu • 
mi müfr,tiş B. Tahsın Uzerin sıh. 
hi sebeplerden dolayı Is.ifa ede
cek:erl ve yerlerine başkaları -
nm tayin edilccekıcrı .vo.unda· 
ki bazı gazetelerde çıkan şayialar 
Dahiliye Vek.a.etilıce tekzıp o
lunmaktadır. 

Sennlan ~u l'ii.Rliln lclet: 
- Hl• tank ırfbl, ak-da• ya

tılır mı yalıuT 

dlye dıTe bozuıcta.. bir cek 7erler-
4e ve bazen is~bula.n kenar ...... 
lstıt.lleltrlnde bile •ece yarw, .ıere .J"&• 

rısından bir as sonra, llatta sabaha. 
ka"' yatmak, oile1'ır doira. öiledeu 
sonra, halla akşama dotru yalaktan 
z.orakJ ve heyamola Ur- kalkmak mo
da oldu. 

Daha sonralan. br-men bir '4-vtye 
devam t-drn bu yorıantuklanıı, bu 
bt"yhude ayktıSU.zlu.k.lvıa u.rarlan, 

bir çoltlannca anlqllı.p ideta elle &.u
tulacak h&le l'eli.ııee o bi\:İ.m!iı: Ye sa

rarh ide1 dt yavq 1ava.t orLadaD 

katknu7a ba.tlamıt1l. Uatta, bunan i
çin, blr arahk İ'.'llankhm, hele IJe ... 

yoilu &'lbl, lnsa.D.ı t••ali 7orıualuk
lu ve uykUJıi1U.lu.kla.rla ha.rap &ürap 

t-dt-n yerlerialn eileame, P"vku safa 
saatleri b.Jc bir ha1U ta.hdJt eclildı. 

Simdi ı-elelim, mek&.t"plerln sabah· 
lart saa1 ~eki'lde der.'!ie başlamaları 

mt>M'leslne: 

Btn, bwıun der.ıı, tedris.. öttt..nme 
fahs.ma itibarlyif' fayda n1a 11ara
rından bahsedecek detulm.. Çİİlllı:ü, 

bu cihetleri blUW tecnibe edeae
dlııı. Yalnu bu hu usla anladıtım, 

bUdiklm bir şey vara. o da iJUdur: 
Benus, vakUnde yatıp vat:lı.nde kalk· 

mıya bir türlü alıfamamıı olan baz:ı 

tm&nlara.. bu ide&, J'ani sabahlan sa
at sek.iz meaelesl, iam vaktinde :ya
hp vaktJnde kaJJunı,.a ah Lumqt.u'. 

Şimdi, bası aııa, babalar. artık ,u
rada. burada l'tte ,.arılarına ve da
ha .t10oralara kadar boıfnna ('ent OA· 

lıp k&ta yoracaklarına, ('OCl!kla.rlyle 
birlikte •e tam vak.tinde J'ılı&.!'a 1'1-

rJp erte:of sallıalt U ed:endırn kalka
rak ontann ö~ bertlerlnl, kahvaltı

larını bu:ırlı,-erla.c. hıte b&l yeal ve 
Valiler Arasında 

Değişiklikler 
Ankara, 24 (İKDAM , luhabı· 

rinden) - Dahiliye Vekil.eti 
bazı valiler arıısında de~i!Wk· 
!er yapmaktadır. Bu husus!a ha· 
z:ırlanan karar proje-si İcra Vekil
leri heyetime SC".-kı:lunmuş ur. 
Bu kararname ile yer:eri değ:Ş
tirilecek vali.er yedi, sekiz k.!idar
dır. 

! hayırlı adolt b 'r ltirlü kendilerini I· 

IUldıramı:taDlar ile ba "' fena lıal· 
de Ieerll,orlar. S.ura ba ite dalla ri
yade lçertı,en 'bir kmm ltlm>eler de 
nr ki oalar da ba ide&, orlaJ'ıı çı

.kuıGOT• kadar, ek,.r lt1' ceeelerl. 
dilkUnlanıa. -nlanm _.,.,_ ~-

/:.mir Haberleri = 
Tırtıl Mücadelesi 
İzmir, 24 (İKDAM Muhabirin· 

den/ - F.ge mın' akasında bulu
nan orm.a.n.an:lakı tırt11lıır:.a mü· 
cadele etmek için k~zım ge.e.-ı ted 
bır.erı almak üzer" orman baş 
mÜıhenrus~inde bir toplantı} apıl 
m~ ve teknik memur ..ara lazım 
gelen d:rektiif.er verilmiştir. Mü- 1 

cadele bu senede Ş:ddetle t.ıı.kibe
dilecektir. 

cuklarty1e doldurmakta olan slnema
oılar, 11)-at.rolal" fUaa falanclır. 

Bence, bir bakıma, itin ant.ası ve 
-huuım bir lorafı. ....ıı 7ıılr.an 

budur. 
OSMAX CEM.4.t. lt.'llı'GILI 

Japonlar Birkaç (in 
Fırkasını .mh::ı Ettiler 

Tokyo, 24 (A.A.) - Domeıi A
jansı tebliğ edil or: 

Kuan.ı::si cephesınde Japon kuv
vet eri Na.nninıgi. mUdafaa eden 
88 inci Çin fır kam la 70 inci, 78 in· 
ci ve yeni 19 uncu Çin fırkalan-

Üzüm Borsası 
İzmir, 24 (İKDAM Muhabirin· 

den) - Borsa idare heyeti üzüm 
borsasının saat 13 te kapanması
na karar ve~tir. 

ru inJha etmi~tir. 

l
l Nan.ıı.igni zapteden Japon kuv· 

ve1"ed ~imdi cenubi Çinin d.ğer 

ı 
rnüıhim merkezlerine taarruz e
decektir. 

- ----

Günün Mevzr1ları: 

Mayn, Harb Tekniği 
VeMuharipler 

1939 harbinin, Zl t•nt t'V\f"1kı 

mumı llarbı~ nisl>f'lle tıaLta bund n 
sonraki muharf"bı-lcrde lıaıtrhk ,. 

Harpte Kat'i Neticeyi Elde 
• 

Striull ~• ba.rek,.&J,.r nd~ t>nr eni 11-
suUerin , t.eknijin tatbikini hn:ıomlu 

, .. e :urwi halr Ct'tırmi olduiu :ı.nla

~maklaılır. Etmek için Tek Yol Budur Evvelki gerr İUlya radyusunda~ 
Şba.ı Dcsıi:Wuk batm1' vapurların 

bir kae ırJia leiadt U adede e 95 
bin ı.a <•kbtı b!Wiril17ordu. fnı:;ı. 
lett lllail,e U1r1 Slr Con !nlllH• 

hı ra1l7e ile oOYı..llti aut.ıkla timal 
deılisbıde - ırtin ... _ ..... ••PQr· 
laruı -- torpiller• ~ 
lllf'nblr bybeWakları hlWlrilmek
tedir. Bu §Ozlt-r, ahlan W.Uteria. 
ımlı:nataıı oldalıdan.na dair verllt• 
habforlerln resmi bir lısanl• rra•eslal 
leşkU <det. E.""51 199 aene ltıMlar •v· 
vel lcad edilmiş olan lerpll vt"ya ma
yın, tedricen t.e-kimül f'tUrllmıt. u
mumi Ba.rptt" Almanya rıbl İnc-Jlt.e
ı-e ve Fnnsa bahri:vtlllf"rJ de on bbı
ltrce ve yuı blnlt"ıte torpılı kD.flithlr.

b t:ında ;rtkd!j:trlnln kara sularına 
dokmüşlf'rdi. Ma}'ınlan Wpla1an. sa
rarsıı ita.le ceıırea gf'mUt>rln 4e bu.• 
Junması.na raimen, 191 t harbi.nim ao
uu.aa kadar &.orı>Ur carpmak rr&J,.. 

le ;oe Udar .croılDln battıiı t pi& e
dilmişlL .Şimal d nacln la ditcr de
n !:dere nispeUc fazla ol.mıyan derln
liklerialn, ıaa.11n dokulmeshıe daha 
mÜ!ıiait bu.Janduiunun a.nıa.,ı..1.mam. 
3·5 ~ J~uıde 28 den fazla &emlııbı 
torpilleri toplamıya c.den iki l'•ml 
dP d:ıhiJ oldu.ta halde mayınlara --ak batma6ı. pyanı •llıkaıtlr. 
İDl'lllett Bqvtklilnia beyua&.ı ile. 
ı\lmauya altyhine tatbik edUea .ab
lııluuwı 4idd..Uendiriidiii Fransa 
lıahrlymlnln d< bu obhılt1Q·a ~mit 

YAZAN: 

J ___ E_m_e_k_li_G_e_n_er_a_I _K_em_a_I _K_o_ç_er __ ı 
Bti:rllk H~rbln iir s!Wıma: -k, 

kDll ve l'IZe barp !'Onu taut:m&l&l'J 

da büyük On<"m vt-rm$r. KısYVeL.1..1 

b&r tuo ıJe Aua.s ok,-ıno mı• ıteıeen 

Ba.ıbo, J..aiyaa hava kuvve~.en taraf ... 

brtarıoın, kati neıirt>nin havalarda 
aıwacapua. dair obn, ka.naaLte-rl ok
şamıştı. Genemi Dot1hc-t-, ba fUtrin 
mumessill oia.r.ık, cikdcnDert bu sa
hada icaleı luılrm c-t.11. 

General Faner, enaeJle-rl aşan ve 
ezen, at.qlt"riyle htdrfierir.l nan 

nrhlı knvvrttcrin bnıiadf' o eski 
kahramanlı n ~u..ucakır ı ve- son sO

:zu t.uı:ltto söyH,.-ecetbı iddia etil· 
yordu. 

Almaa puılıtmın il ılı anlan 
Ye b• aturda .lta:rattnı •eren Habe
rin marlfel klrtlerl. meden17el cl
Jıu.uwı tcak1Uttillııkn korlı:mauy

dılar, belki caroı ea nıiihl.m rol 07-
JllYacaiUU ispata yelleDebillrlerdl. Ba 
r&lı.şmalar kUI• arka.amd.wlac ve bo 
ka.Jıramaalar hen.uz. boy sösieruıiş 

detlllerdlr. 

Evel. ltu üç 7enl •e kork.~ ıtfti.. 1 
hıa yekdtierinln vuUesuu itmam e-
~rccıw.tl her l&b..)'ecl mİIUd,kUr. , 
hp.a.ay&IUD kard~ k.al"p.lar.nd.uı a

lı.zan du~er .k.at.i kararlar Uttb•an• 
lnıkia veremedi. OraU ai.Uu u

fak, ıauharipje<iıl bala olılııltlan Ta· 
•lfl&I" ıleiif.jı;. l.alırtbl U1'9rl betlef (. 
a doinulaa deirtlJ'a ,. .... _ bir ma ... 

mart"si MU. 

PeıGQa.da tartlar muht.ela'Ur. M.ü.

karrı"' Juüıj,r ha\•a llu.\ \'Cl-We oid ... a 
katı.ar :uth k..ı.vvet rine ele dara.u
dı. Uı:.va. kuv\'e eri, vaı.i,- ll. i;l.h
rıpk__d.r &Lef er· t h.uırlıy"r, urhlı 

kuneıtcr ~an il• Jtlck br•tlea yu- ı 
rı.i)'erek dr•ını 5011& erdlrborlardı.. 

PoloJl)"a Jaarek.Aı.uu inetli.Tlllller. her 

lkl bıvft.la •• ehemıal7e"1ıl teb•· ı 
.rm ea.&.irmckLedirlcr. Fak.at tW'UUU 
sözden uzak lulmamalıclır kl Pololl-
7& hava ku\"Vetlerl. ut.ün hava Jtuv

"eııerl iı.&rfuır.da blr te•lı:lt va&ifeol 1 
ıı;örem~ece.t bir nata dıı.ız,liflerdl. 
Zırbb lnwvellerln &eşe•biblcrlnl 

bu k:ular- sa1ıJSDca lleriJ'e röhlrme ... 
lerlnln Mil sebebi, pa. lf terllballa 
cösterııen aatl:.k lılr ..,Wlr. 

M•hasımJarın. TUt,.etlnl telkllt e
denler, btll"ü.nkü u.nnrları •ôs Ö· 

nilade Wu...,.__ aıec...,.ı,-. 
dedirler. 

PoloJIJ'& aelerbıi tasar- .ıııı. 

detien daha u b.r zaman içinde ba- 1 

taran Alman ordum, prbe l.fı\•eccuh 1 
ederken hava kDl'YPtlerbıin ve arh
lı k~llerin trbdftlerlylt harbi az 
ır.amanda kuvvr-UI bir netJccye erdı- ' 
rebilttetlnl dU.iinilyorda. Balln:ltl 
YUİ.Yet maksada hle de aym•yordu, 

l:ırblt kU\'W-Uerln clalm.i L'lhki
mahn çıkardığı rüçluklerJ )'eomesl 
lmkaruımlı. Frama. halla lncflten. 
hava kunetıerJ itle •eiUse kdafüi 

l>tr rol lfa edrcek kndretkı :ve pa~.i.t 

deli ve t:ırd tertip \'e slstemlcrt ise 
&Trı ve oldukça mühlm blr kudreıl 

lıabdl. Giriıı&"lıı ııaldır.ııtı fllelar, 
İskOCl'a kQ'ılanrııla _.ı,ı.rtyıe ,... 
leaasiıı taraııa ı.ar,ıiuıdılar ve ,.. 

tmiaadılar. Eridi - ~ 
ıreçmemiflL İki muha un, biilön o 

mJ~de bir darbı mCRl vardır: •·'-' ta· 
Jl.Dca kepçeJl..ıu pahası sorolnıa.z..• Bu. 
memlekt-LJerde An'aLa bu l'tn~ı..k&.e 

bir lnkışaf vermek cüç defUdir. Gur· ! 
blıı.. Cıkri kablltyeh 1iik.sek.. cirltlleıı 
J:IUIC&deJeni.D e-bemmi)'et.i.u..I em. ufak 
kuy•U>wıe u.aar mu.drik mJlleUeria 
yüı b.nlerce pilot yeLiıttlrt>bUecetJne 

iD&nmıranJar Wr az beklb'eblJirler. 
Kanada.da Uott pilet 7aJunda aıre 
imade bulanılaralacaklır. Gele«k 
ha.rbi.n siklet mtrkn:Jni.a Jaa\·a,.a lc
llltal edebu ... ;ıııı iddia ..ı...ıero llak 
vermek la.T.ım l'tlı,-or. 

Uarple kat1 netlc<71 elıl .ı. 

ınek ~<-la. taa.h8.m k.aynaklanDJ ku
rıılmak .,. keoılrıne Dlr yol4ıır. Av· 
ru~. bin 1tl'ık ımamau"f'lerlni koru
mak Jta11uu.yle 7ar ı Utrl "" ek 
bellU,.or. li\ irllettk dar le, n 
tesir hududu l.ayin e-ct.Wifl ıu~ mu• 
hasım m meket f'lk: rı n,..un11 vt l 
kaı'i hu-eke! hsllmı t.ecplt edeet'lttır. 

İştf- o 7.3.J!l8.D, beJkl cephede kınh sa
va.1:naı:u-a d lü:ı.um blmalfan, h:1r
bin m. kadd~tı tanun l.'ıfr,'"t'ktJr. 

Biıttln mesatntn bu istikam~~ mü· 
tt"veccill o!dutuna rtiruyoruz. G,.mı .. 
~vec<''h nJdutunu rirüyonı&. G"111:J
sinl .kurt&ra.ıı kaptandır, 

ITLt:HJ 

' Artık erken uyanan ~ehir 
lliaf ~·-...ı J. UlCl ..a lada> 

4< ba.ı,tar, aeklz lıurnkla duünları 

n..& -au. k~' açar ve nihayt"t sa
•• uu ... _..da jell.r uy&nDUf oJur. 

Ja..au.,a! J'eÇ U)'a.n&Jl fehlrd.i; Ma
arUin lal.lo.ka başlacLiı Y•lll Y&klL 
c~., c=Jter' .u..anbu.ıa l.ı.)lk olduia aae-
4eDJ fe.lıatt7J yfl'Nj. ia&anbul a.rkk e-r

ır. .. a.JalUTer• 8allablan. - doiar· 
ken - ... a&ıerde Talaıa ilet 
on ımıel• deiU. ur .... ııe ı· 

fllı: rörüyonunıız. JUl<lan.alariaD 

meklepledne cidea ~lana ll•
dileri k-r -· .t...ıileri lr.adar 
lt.iirpe, 7ürekl... - -1orl "'"· 
ror; lllt ınm .. uıara. tabrllı.& Te I· 
~ane BWDıutan arlll&Dda ii· 
retmen 4e n.r. talelııe tramva7lan 
caUelere bir blly,.... cirüi nrl-
7or. 
T--ı ......... l<4. 7eııl Takll 

cıeı,,..uerı oa:resbıde - 117-a. 
- .. blltnııya ............ elan ....ıa., 
babalar, isıanı...ı etili -W ..ıı1r1e. 
rlmizl saııaı. 117k......ıan ., .. revir· 
sinler. Buyuk merlı.eı.lerlmiıt nihayel 
labah .. klzde lıa7ally ilerine kav-.
matımrlu: Bııraıla alq Yerlf ııaabb 

eklzdcn Jllbatt.a bular! db"ebllıa&lt 
o ,e111r lıaJ.lu ~ ~ mullu olur. 

SELAMI İZZET EDE!! 

Bu Hafta Yapı
lacak Maçlar 

Beden Terbiyesi İsta.n.bul futbol 
aj~ından: 

26/ 11/939 t.arilıinde yçolacak 
maçlar: 
TAK..>İM STADI: 

ai.IQ'asta ifllrikr ., Yeni tı an-
l~ıl17ar. B• hi ı r. bitaraf -
lclt•U•rln . ·imal ılenirlnde F&par •· 

ferlerini dunlurdlltnndan, &blnka 
haretelleriala bir laraftaıı nolllerter 
arası eflı:irda, diter taranu da •D· 
h•rip hi.JkUınrtlenleı Ye Ulkuı•a. 
llanlana aalr.erl ve bahri maltlWıerln

de, makanılannda, ırunlin ea •ibfııı 
~ letllil "-b'• ııa aıbit ciral· 
melrledlr, Biri Ot Anı•rlka htikil· 
ınell ........ Şimal detılzlal kendi n
parları İff1I r!tme-lr-rt mrama nuaU..
ka halinde ilin et.mbfli, Şimal Te 1-
-ıı ırarbi AvrllP&da bilaraf küeük 
hükümetlerin ttcarıe-tf. aaldlntı. ı.aı ... 
.kuır• taşesl lt'erl 7ann lvtn tehlllr.e•l 
n.f!ıalar •netnrln b laırutıır. 

Bu sebeplerden Şimal denbt: e do· 
kü.ıcn mlknatısıı ma,.mıar mnc1est
nin, İnıiJte-r ve Fransa bahrJ1 ln
rr Wsfrlerlnl lnle, lt'hllkelrrlndra 
naJdi7ala korama ledblrl•rl7le bf,. 
ilkte, bU..raf meml•ketl•rla alacak
tan vazl,.tt. Vt:f'f'Ol'klt-rl kararlar, dl'

vam eden harp hldls '""rlnln, mlllei
Jer arasın4akJ muDJlrtebeUerJ11 ta 
mühim kısmını, .s:ı.lb• mı teoıtli el· 
mesl ltibarlyı• dikllalle leUı.lkl, ta
.kil>i icap ediyor. 

HAMİT Sl'Ri lllMAJl 

[kmek Fatrikası 
Derhal Yaptınlacak 

İstar.bul valı v Belediy reısı 
Liıtfi K'?liar Romanyada iken 
tetkiklerine da:.r aldığı ootıan 
heledlV<'Dlll a!Akadar daıre'ttı:ıe 
bildirmi tır. Alakadar daıre ~ef
lerı val:lnin ool.lazına ı:ore Ro -
manyııdd yapılmış .beledi teşek -
kü!.erın ~izdekı kabıliycl 
tatbikiye derecesiru tetkik ede • 
cektir. Vali, notlarında bıilhassa 

ekmek fahrl..KllSl haklı.anda fazla 
talı; !at vennekl8iir Romanya -
da.ki ekmek fabrikaları ~.irlerin 
yüz.de alimJıŞ nisbet~ l&Leğini 

f Bas t.aratı ı 1ncı ji.8yfad:-t ı 

ae~şi kurdlll'Dlak Te lau beledbeyl 
a.buet ıtı 11e 7ıl iç1Dde baıılan.a k•
nııl.nıastyle mavasut lula.a.k kabll
tllr. Bil nevi mr-rltart,.eUer .._,d1k ... 
ça bu ani ltl«ln k....U laallerlae Jı.a. 
bcakl;,ı.rı maaU.eeaüf ~allana. YenlJ ... 
il lttrüt>e ile cörülmekledlr. llalba
ki. laMl d n kauuala.Kllı·ılaeak Ny
lc bir tedbir uaml ti(' ~ ıl sonra Jaer 
1ıu1nk ,.ıırı bir doilUn h••"h•nesı. 
llC' ve,1 a blıo elmuu mües..~e 

.ı..ahlp lu1abılir. Dotaıu yaqlntak ke:t
fi;o. ı tlu Kt:Unecı. bu hu.'iU-:!ILa <la ınrc
buri hl&naf"UU ibda.ama ihUya(' '\'"ar~ 

dır. llı-r ~1dta önu bu bahis iç

Uı.ıai lek"'ıniiJ bah.'il olın.kla beraber 
b1l d "SJ1Jik n ır-lro balnnı neksa.nJa ... 
rı ı ku Jır. konferan.,Jar ve mevzii 
rotrarı fktı-;adi v.rtJara c-6re tavsl. 
Jf'ltrh· t fiti etmrlı: mti:mlr.b.n•ti.r. 
:\vflt w:ana;ınd• bet rhftde tlofmn 
mu rf rlne mu,·asi olarak kura
lat·ak f cuk )U\·•iarı da 111aht.aç ve
y;m ralı :u1 annelerin cocnklarını 

k trt rın k buylitm('k bakımından 

m k ı.. ki, i h<"al He üz""rinde du· 
ra a:ımtz bA"'an m<"vı:ularından bl· 
r!dtr. 

Parıs, 24 (A.A.) - Daladye bu
gün Türkiyer>in Paris büyük el· 
çis; Behiç Erkıni kabul e.ın;ştir. NOTi...AH 

n•Iıs oaa'allan .. dok--.,.a ıu- i 
yamaı .ctbl, beyanname •Ollfllın. ite· ı 
t1f ve foloirafl ııcllflari71e fbada,o 

Fl!llervı:maız • Galata Gençler 
saat 10,30 

Y. Davu1ıpaşa • A. Hasar. 1!.30 
Fenerbahc;c • Hill! > H,llO 

~acaj<: mahJyl"t•ed.ir. Be • 
ledi:ıoe, elemek fabrlkasınm inşası 
na <imal ııeçi.hneıri taraftaındır. 
Bu iş.!~ meşgui oi.mak, ekmek 
fabrikası inşaatma nezl!'l!'t etmek 
üzere Avrupadan bir mü'ehassıs 
~il'ilmesi muvııfı.lt bulunmalı: -
ı.aruc. Tet.kikler .ııon.a eıxükten Jkln
:ra mütehasısın reıbl için faalı· 
yete geçilecektir. 

Davanın büyükltiıtii vr ehemmiye
ti özerinclt'" lnkılip n bülı:i:met ••
haltkak: ili. devir ti.evir bU.yilk bir 
dikkat ft laka ile d11rm...,.•r. An

cak . .akhmıaa Kclen bu tı-dblrler de 
ameli ve Atti netJ<-e almak bakımın· 

4Aıı bh:e ıt ı kabil •e kola,- l'elea 
ledbirler laalbode sicö,.,.,•kledfrler. 

ftlıuıÖ AHMED 

• o 

KISA HABERLER 
* Polonyadaki Alman b~kuman· 
danlıgı, Almaıı. ıı.skerler.nin sivil 
elbise sa ın a · masmı yasak eden 
bir emiı·naınc neşretmiştir.' 
* Macar nıurahıhas hevetinin re
isı ile 1 '3lvan heyet~ reisi Ma
car· La.yan tıcari mıibadeleieri 
pl'Ot<>kolunu ınua etm~enlir. * Ingilız • Dan:ınarka mür kere
leri başl.anıı.ştı.r. * Gümrük \~ inhlsar!aı \ekili 
Raıf Karadenız, Maıxline gitmis
tir. * Ankara, radyosu Rumca hava· 
dis metni okumak üzere bir rum
ca spikeri ar maktadır. * Tiırk Remileıinin Oelıelüttank 
tau çıkm'1mak 'e Kızılden:ze in
memek şartı ıle Akdeniz sefer:eri 
yapmalarına V .. kUler Heyeti k... 
r.ar ve~'!ir. * Hicaz hükümetınin )"erli Paıis 
sefiri Fuat Bey Hamza şehrimi
ze g~lın! , dün .akşa.m Parise ha
reket e!.m.iştir. 
* Hollanda kııl:ımesi fevkalide 
bir içtima yapınıştır. 

Bu toplantı i.ki &&at kadar siil'
müstür. 

oı:oiKODU VE 

1ılt)NAKA.'jA Nı:.Di:&T. 

Bizde, ıôır ..... ..,.ıar ırJbl, 

- kellıııelerlıı medlf&llerl de 

~I a.alllfılamamışlır. M ... lt., fG 
dlıdi-koılu lilılrl.. Bir sürü lil· 

z1UDSUJi. ,-eni.& ve yalaa. yaa
ht lif -le<. Baaıuı allına 

mtınaır.a'" •erler. Obllr tarafta. 

bir -- ııa. fakat lıa.kilr.i 
larallannı aö;+leıslnk, ,.....,.... .. 
nız. Bul lı:bt yala7te1lan, -.e 

müoecul dalkavuklar, ııaf 

.yuna bana yaranmak için. df'r .. 
imi er&a.Ta abhrlar: 

- D<'dlhdD )'-Yalım. 

dt-rltr. 
clbi 

rinae- • p.t.erm.-lt, acı da ol• 

aa. dotn. taranannı umak 

dedilı:oda mtıılur! 

.. •hı-lan. drın bir , ... ıe. 

de oltadııfamaz lılr fıkra mü
-•botlyle bnıl170111L 

Rer hal4<ı, teDlr.ll. ....... 

...... -... ıtbl Jıiııllsel
ayn 7Tl ~er eldtltatı• .... 
bunların 11111.ancn .._ ...... 
'bulwıduiunu ölıeamek llıü~•· .... ..,..., 

llÖTLE All.'llll 

bmall Habip, - laalt
lnuda söylene.nlerl', dün '°..,... 
tan tevap veri1or. Tabii, tMlıdıiıa 
lttihamları evveli., redded.,._, 
sonra da, m:.Onalt btr eda ile, 
keadiıdni tenkit edc ... !erln to
ınuıu blrden bakir ıörü7or, Bu 
hakkı. lra uta veren haleti n
hlYe nedir? Acaba. kend.Wnla 
jf'" ellifl talim lerb.7e A· 
...ııtı ve Ankaradakl Eıl•bı,al 
fakülle 1 pnte.Orlütil milT. 
Bizce, muhterem mualllm, in
bet ltl, b• iki mühim nzlle7e 
de &ebn~ bulanu,.or. ÇU
lı;ii. aıuıaedly..-uz ki, bu illi .... 
ır.am da, her halde, İsnıaU Ha· 
bip &ibl :rulı.&nclan ballan ve 
y111ta.rıdao Jıı;onaqMI. bir eda ıSa

hibine ve b11 ha.le&.l ruhlye1e u
la yara amaadı. Bu &k.J makama 
da clalla ekutı. daha ınabvlyel· 
kir vt> ıdab& oulk, hislerine O

ha .. ınatliip -olar J'&l'&ill'!· 
cYıırabbt kim.Jerle air...,.-o .. 

ra1:!1t diye ii!lıt IMtl'lie4lea atan, 
oaka, firaka •loa. 1ıerlteol, kil· 
eiik, ...,,_ sörea lt1r ı•··d·•, 

11# &alim ierbf7e UUI elar, Dl 

tepNlmkt ** 

ltadar lkllfa eWI f 
- ı.........ııe..ı beliti bir itap .... 

vallı bilaraf memleket 7lııae bedel 1 
leokll edecektir. Fakat buı:llnkil ha· ı· 
aırlıkl&n blr mJty.u çlzmek 18Uyen .. 
ler, elde ..Uen r&kkamtamı belica· 

il 1<a1ı11mıda hytTte d.,._ "" 
ancak dotru kararlar Yerebllecekler· 
dil'. Her a7 Brftanyada it .. , FrlUlla· 
da 7)0, müıtıefllı:ler heoabma Iııti7u 

Amerika tabr.talannda 5"9 lana· 
ttnln yr.pıldıt;ını blrlblri anlınoa ce· 
len lıaberler t•rlt ediyor. Pl-opaca11-
da maklnKlnbı yanlıı ltledlilnl sôy
llJ'en•~ hulıınablllr. Falı.al Ul.dtee· 

ŞEREF STADI: 
Al tınird 11-Berokhıspor • H>.30 
Top.kapı • A'.<tmlui( • 12.30 
Beşi.lı:I aş • Bey koz 14.30 

FENER STADI: 
K gümrük · G. SJ>O«" • 10,30 
İst. Spor • Vefa • 12,30 
G. 3aray • Süleymaniye • 14,30 
1 - Sıhhi lewzvnının ooksa~ 

lığı yüzünden maçlarm :rapılm• 
y.c~ı ilin oloıııı. Ta.blm atadı bu 
kere ı:r•:....ür svksa:nlan ikmal ve 
te:'...rik ~ olduktından bu ka
rann refed imiş olicluğu tebl:iğ o
lunur. 

1 

1 

Taıllk lstihsalab Arttlılıyor 
Belcdı} ~eki tavuk fs • 

tibsa!iıtını artbrınak içuı tedb r 
&lıacalctır. Hariçl.ell bu ma\:ııa.la 
cn-civ çıkarma mak!nelen getı· 
rilmesi muhtameldir . 

.---------------------------------!, 
Bugün MELEK SİNEMA SINDA 

ve BliTü. iSTANBUL ~ GUZELJ.IGİNDEll' BA&UTTİGİ ·.UIE!İEıt: 

SONSU Z AŞK 
.... ........,. -·· ba.t rolde LliSE JlAİ!"Elt 
• Gtııı:ııı:u.İlt - Alıf'AT • .-e KAD.ll\'UK FİLMİ 

..,_ tlho .ıaraA; l'OKI ffnl'a-..ı.ıert ..., nıKli \"l:SÜY Y &N A.ltDAGJ 

IB...ıaa - 1 Yt 1.3' ... ieaıtllillt -· 
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Tefrika: 86 

Hayizran'ın nasıl Bir Kadın Oldu

ğunu Evvelce Anlatmıştık 
D:y;, rucia ett.rdı. Hep köleler 

onun )'anında toplandılar. Bu su
ıetle büyük bir kuvvet sahibi ol
dular. Fakat hicretin a:ltm.ı.ş do
kuzuncu senesi Zilhicce ayınıın 
S!'kizinci günü Abbasilerle yaptı
ğı şiddetTi bir muharebede mak
tul düştü. Askeri bozuldu. Abba-
siler: 

- Aman' enyoruz. Bize te::;"m 
olunuz .. 

Djye firarı askerlerin arka -
sından haykırdıla,r. Askerler tcs
hm oldular. 

Teslim olaaılar arasında (Hasan 
hin Muhammed Mehdi) de vardı. 
Fakat Hadi ordusunun kuman -
danları onu (Aman vermelerine 
rağmen) idam ettiler. (Hasan bin 
Melı.ıned Mehdi} nin amcası 
(Yahya bin Abdullah) kaÇtı ve 
bi!filıa:re Dilem ş_ehrinde .Eyan 
çıkardı. Kardeşi (ldri6) ise Mağ
rip diy anna fiı;:ac ederek Berbe
riyelilere iltica etti. İşte bu İdri
sin oğlu (İdrisi Asgar) d11" ki, bi
iıihare Mağripte (Edarise) d~ 
tini teşkil et.miştir iti, bu doğru
dan doğruya (Devleti Fatimiye) 
dir. 

* (Hadi} ile anası Hayiz.ran ara-
sında.ki münaferetin esasından 
bahse1ımiştik. 

i~te bu maksatla barışmak tek
lifini kabul ettı. 

Hayizran· 
- Madem ki, dcdı, ogıluın!a be

nim aramda artık bir münazaa 
ıme,·zuu ka1m:ıdı, o halde ben o
nun şerefine İsaabad) kasrında 
mükemmel, mutantan bir gE-ce 
eğlencesi, bir rünbü.:; alemi ter
tip edeceğim. 

Bu haber Hadivi daha fazla 
memnun etti: 

Cinayetini, ;;erefine verilecek 
olan bu cümbüş gec~inde işliye
cekti. 

Halbuki Vaılde Suıltaıı Hayiz
ran da oğlunu ayni gece, cünbü
şe deuil, ölüme davet etmişti ... 
İsaabad kasrı bu akşam yüzler

ce cariyenin raks ahengi içinde 
çalkanıyordu. 

Yeşil kubbeli koca cünbüş sa -
lonu biribirinden güzel ve her bi
ri şeffaf tüilllere bürünmüş yüz -
le.rce dilberle dolu idi. 

Hele iki rum dilberi varoı ki, 
bunları Harunürreşit Bizans se
ferinden getirmi<:ti ... 

Hadi, belindeki ucu o.ivri kes
kin hançerini bir kere daha mu
ayene ettikten sonra yalııız ola
rak Bağdattan YQla çıktı. 

İsaaba.d •kasrında, 'kendisini al
kışlar araı;ında kar:ıılıyan saray 
yosmalarının arasından anasının Ana ve oğul arasında ba.;gös -

t ren .bu ihtiliü Abbasilerin ..al-
1iııııat !ahtı üzeriııde kanılı oir yol 

:ılnıasıııa sebep ~. 
Hayizran'ın nasıl bir kadın 

olduğunu evvelce anlatmıştık. ' 

kolunda geçerek yeşil kubbeli 
ciinbüş salonuna dahil oldu. 

Hadi ise işlere anasının burnu
nu sokturmam.ak karannı kat'i 
olarak vermişti. 

Hatta o kadar ki, iqi bir yoluna 
getirip lıeın anasını hem de kar
deşi Hanmu ortadan yok ebnek 
ve bu suretle Harunun veliahtli
ği yerine kendi oğlunu gednnek 
gayesini giıı}i.den !(iııfiiye güdü
yordu. 

Tertibatını bu pliına göre al -
makta devam etti. 

Sade anasııu ve kardesiJJi değil, 
boolara tabi olan, onlann taraf
tan kim varsa hepsini de bir ham 
·lede ortadan kaldırmak istiyor
du. 

Hafiyelıerden ordular meydana 
getirildi. 

Her taraftan Harunürreşidin 
ve Hayizran'ın taraftarfarından i
ııimlerini havl listeler hazırlan -
dı. 

Bu, gizli tutulmakla beraber 
mütekabil tarafın adamları derhal 
ha:ber aıldı1ar. 

Hayizran, Bağdadın biraz uza
ğında (İsaabad) sayfiyesine c;e
kUmiş yaşıyorıdu. 

Kendi heyetini ve oğlu Ha -
runürreşidin saltanatını tehdit 
eden (Hadi tehlikesi) bu kurnaz 
ve haris kadına paça1an sıvamağa 
kafi geldi 

O da. kendisini öldürmek iati
yarı o,ğlu Hadinin katli içi:n ~izıli
den gizliye hazırlıklara başladı. 

Dikkat ediyor musunuz? Oğlu 
anasını, anası oğlunu ve kardeş 
kardesini öldürmek istiyor ... 

Ve bütün bunlar, yine dfo na
m:na, hilafet postu, salltanat hırsı 
etrafmda o~uyor! ... 

* Hayizran büyük bir kurnaz -
!ık yaptı. Araya adaml!ar koydu. 
Ve, sözde dargın bulunduğu oğlu 
ılc barışmak isW.i. 

Hadi, bunu. cinayet planını tat
bik için büvük bir fırsat bildi. 

Evet... Anası ile banşacak ve 
ancak bu suretle onu hatta biz
zat öldürmeğe muvaffak olacak
tı. 

Ve burada. hususi surette ha
zırlanmış tahta kuruıldu. 

Saılonun kubbesi altında bir 
ses yükseldi; 

- Haydi kızlar, cünbüşe ... 
Valide Sultanın bu hakim sesi 

üzerine geniş saılonda bir hare
ket o'.du. Pembe tüllere bürün -
müş ve bu pembe tütJerin rengi 
ten renklerine k:ınşmış yirmi sa
zende genç Haliienin kurulduğu 
sedirin sağın.da ve yanm daire 
şeklinde diz rökerek sıralandı -
!ar. 

Mavi tüllere biırünmüş ve bu 
ince tü.Jı:erin rengi çıplak terııle
rinın rengini daha ziyade göze 
çarptıran yirmi genç dilber de 
tahtın solunda ve ayni şekilde diz 
çökerek sıralanmışlardı. 

Bunlar da m uganniyelerdi. 
Veliahd Harunürreşidin Bizans 

seferi dönüşü Kostantaniyeden 
getirdiği iki rum dilberi, arkala
rına büründü!o!eri kalın ipcl<ten 
atkı lan 'çinde ve ... Bir köşede 
duruyorlardı. 

Bunlar, sımsıkı sanldıklan bu 
atkılar içinde değil vücutlerini, 
hatta parmaklarının uç<larını bi
le göstermiyorlardı. 

Sadece gözleri meydanda idi. 
Siyah, bol kirpikli, daha henüz 

körpe bir vücude z2net veren, yo
rulmamış sinirlerden kuvvet a
larak parlayan gözler-... 
Cünbüş saılonunun ortası ... mey 

dan boş ka1m.ıştı. 
Açık kapıdan, ellerinde gümüş 

tepsiler içinde şarap ta<ı,.an •Sa
kiye. !er girdiler. 

Bunları, yine gümüş tepsilere 
sıralamnış altın tabaklar ve çe
şitli meyva ve tatlılar taşıyan kız
lar takip etti. 

Emirülmüminin Hazretleri! ... 
Bu dilber sakiyelerin ellerinden 
şarap içecekler ve eğlenecekler
di ... 

.Sazlar, çaılıyor, şarkı ses~eri di
vanhanenin yeşil kubbeli tavanı
nı çınlatıyordu. 

Val;de .Sultan ilk şarabı oğlu
na kendi elile sundu; 

[Arkası var] 

, J.IAZ RET/ 

MUHAMMET 
Yazan : Ziya Şakir 
Bu genç, Bilruin sözlerine 1 

dayanamadı. Ümıniyenin üze -
rine atirlı; biır kılıç darbe -
sile bir anda, ihtiyar Ku -
reyş reisinin kafa~.nı kopardı ... 
Ümrnivenin o,iilu Ali babasını 
müdafaa etmgJs için araya gırmek 
is.edi. Fakat, hiçbcr hareket ic
rasır.a müktedir olamıyarak o da 
orada, kanlar içinde can verdi... 
Şu anda İslii.rrıiyetin en büyük 
diişmaınlarından biri daha, dün
yar!an eksildi. 

Hülasa ... blamiyetin (hayat Ye 
memat mesE-lesi) olan bu ilk bü
yük (Din harbi), müsiümanlann 
zaferl<>rile nc:;celenmlş .. Müşrik
ler. / •rp meydanını muı:ıfferle. 
re terkederek, Mekkeye çekiJip 
gıtmişlerdi. 

Resulü Ekremin (Mümin) !ere 

Tefrika: 88 
vukubulan tebşirat ve viiitleri, ta
mami.e tahakuk etmiştL (Allah) 
ıın yardım ve inayeti ile, (Din 
düşmanları) na galebe çalındığı 
gıbi, bu din düşmanı.arına ai l olan 
büyük miktarda ganimet emval 
ve eşyası da ele gt-çirilrnişti. 

Mağlı'.ip müşrikler, aç ve yan 
çıplak mü&;ümanların (Allah ve 
Resulü uğurunda) yaptıklart cid
den fedakiirane hücumlardaın can 
Jarını kurtarabilmek için o dere
cede siır:ıtle firar etmişlerdi ki, 
ne karargahtaki karvan ma.Jla
rından ve ıı~ de Mekkeden getir
dikleri eşyalardan hiçbir şey ka
çırıp götürememişlerdi ... Bunlar, 
fedakar mücahitlerin k8'1llı si -
9iihlarını.n hakkı idi. 

Muharebe meydanına gelirken, 
bu fedakar mücahitlerin çıplak 

rrl ·:f' "~ 
Ankara Radyosu 

- DALGA UZUNI.UCU -
T..t..ct. ıt,U-. UUI ._ M&w. 

1'..._,, IUt a. - S-. M &w. 
..... ua~aw. 

2 5 lkinciteşrin Cumartesi 
Sa.ı.ı 13.30 Procram, \'C memleket. 

saat ayarJ, 13.35 Ajans ve meteoro
loji haberleri, 13.50 Türk müziii: 
llalk Türküleri ,.e Halk oyun hava
Jan. Olı:uyanlar: Azize Tozem. 1\IU.
zeyytn Senar. :\labmut Karındaş. 

CaJan: Sadi Yaver Ataınan (Kaşık, 

Darbuka ve saz). 14.30 Müzik (Ri
yasetlcumbur bandosu - Şef: İhsan 

Kün~er) 1 - Pul Lincke: l\larş, 2 - G. 
Pares: Kapris (l\ftnU:eı), 3 - Vincent 
\raıace: Marit.ana uverttini, 4 • Paul 
'\'ldal: La Burronde operasından Ba.
le No. Z, 5 - Glazounov: Sf.t-nka .Ra
ılne - S•nfoııik parça, 15.15/15.30 
Müzik (Dans miialil - Pi.) 18.00 
Procram, 18,05 Memleket saat ayarı, 
Ajans ve meteoroloji haberleri, 18.25 
Mıislk (Radyo cH orkeslra! ı), 19.00 
Türk m'liz.iii: Geçit konseri: Ankara 
Radyosu küme saz hey'eU, ve 14 o
k uyucu nra Ue. idare Eden: Mes'ut 
Cemli. 20.00 Konutma. Z0.15 Tiirk 
müutl: Müzik Folklorumuza alt nü

maneler. Sadi Yaver At.aman. 21.30 
Türk mlizlğl: Xarıf)k prol'ram. Ça

lanlar: Batkı Derman, Şerli İçll, ea .. 
ıan Gur, Hamdi Toka7, Basri Vner. 
21.0t Müzik (Küçük Orkestra - Şd: 

Necip Aşlı.m) l - Cl•mens 8clıamlıı
lfch: Xöpldon ve Pılşe - Atk hika
yesi. a) Yaklqma, b) Ba baıa, d) 
GezlntJ, e) Kavra.cıbk l'e barqma. 
2 - ilan& Ulu: Diifün :marp, 3 - Vil
ll La111emelıla&'er: Yıldulara dotru 
(Fanlezl), 4 - Raff: Kavalln, 5 -
K.nu.ctaı"e IWsacer; Bir Bntermruo, 
S .. Benpmm Godard: Ninni. '1 - Ber
nhard Ko'5ch: İspanyol kaprisJ, 8 .. 
Zlebrer: Der Schaimeist.er operetlnln 
ulsl. 22.00 l\Iemlekel saaı ayan, A
jans haberleri, ziraat haberleri, 22.15 
Konuşma (Ecnebi dlllerde) 22.45 
lllıislk (Cazband - Pi.), 23.25/23.30 
Yarmkl procram ve kapanış. 

Her cün y&lnu kısa dalca 31, '1 m. 
9f65 kc/ı postalllWa neşredllmekle 

olan 7a.bancı dillerde haberler uaUe
rl aşa.t-.ıa l'Öste.rllınitilr: 

iranca: Sa.at ıs,oo ve 18,45 de 
Arapça: Saal 13,15 ve 19,45 de 
Fransızca: Saat 13,45 ... 20 15 de 

- - -

EVVELSİ GÜNKÜ BULMACA
NIN HALLEDİLMİŞ ŞEKLİ 
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SOLDAN SAGA: 

1 - Mastar - Köpek yapar. 

2 - Xışm liıım. 

3 - Çok olduğu uman feliiktl 

4 - ~lık tatar - Elbise. 

5 - Sabah ke7fl - Aptal 

6 - MU9lki edalı - Gevşek. 

1 - Dev~I iti. 
8 - Ol - i.s!m 
9 - Dııvarc,ılara liinnı. 

ıt - Edep - Bobça. 

YUKAIUDAl AŞAGI: 

1 - Ekmek olmadan evvel - No-

lada bir ses. 

2 - Hece ... İhtiyarlık bastahiı 
3 - Ol - Meüıelme, 

4 - Ba.ı;ma. lU &'eline kederli 
5 - Ma.nasu: - Peyl'a.mber 

6 - l:'aimurda İstanbul sokakla-
rmd:iL eok olur. 

'1 - Çok yeyen - llbsettirme, 
8 - Kaymaiuı kurusu 

9 - Beni< - Pehllvanhkta - E· 
dal. 

10 - Hariç - Beycir. 

,... 
t<omatizma Baş, Diş, Nezle, Grip, 

Nevralji, kırıklık ve tütün ağrılarınız ı derhal keser 
icabında gUnda 3 ka'J9 alın'll>lllr. ------

İstanbul Vak ı flar Müdürlüğün dH n 
Ada Parsel 

588 20 

No. su 

11 
33 

Eski Arsa Eski yeni K.ireçhane 
Yeni 2/3 

Beyoğlunda Bümbül mahalle.sinin Ki.reçhane sokağında baJ:lda numara
sı ve ada ve parseli mukarrer arsanın kadastroca 2762 sayılı Evkaf kanununun J 

44 üncü maddesi mucibince 2/3 hisse si mahlülen vakfı namına tescili icra 
kılınmış olduğundan mezkUr madde mucibince bu bapta tasarru! iddia eden
lerin alelusul mahkemeye ve Evkafa müracaaUarı. (9719) 

Sayın istanbul Telefon Abonelar ine 
Şişli santralı 25/11/1939 da saat 15 de faaliyete geçecektir. Abonelerimizin 

evvelce tevzi edilen 939-940 telefon rehberini o saatten itibaren kullanmı

ya başlamalarını ve rehbere müracaat etmeden abone aramamalarını bilhassa 
rica ederim. Müdüriyet (9667) 

ayaklarında kan revan olduğunu 
gören Resu.ü Ekrem.in, dilhun ve 
müteessir bir halde: 

- Yıirab! ... Bunların karı.nla
n aç ve ayakları çıplaktır. Sen ' 
bun..ara merhamet et. Lutuf ve 
ihsanını göster. 

Diye, ettiği dua müstecap ol -
muş .. Mücahitlerin, gösterdikle
ri fedakarlığın mükıifatını göre
cekleri zamaın gelmişti. 

Fakat şu aında gewk Resulü 
Ekrem ve gerek onun pak iman
h mücahibleri, kazamlıklan za
ferden o kadar büyük bir heye -
can ve meserret ·!çindelerdi ki, 
(Bedir) ku .. uJarının etrafında yı
ğılıp kalmış olan ganımet eşyası
nı duşünecek halrle degillerdi. 

Resulü Ekrem Efendimiz, hil
kat ve fıtrat".arındaJki (Büyük -
Jük) ü, o sırada da gösterdiler. O 
(V~t devri)) nin değil, bu
günkü (Mütekamil asr)ın bile 
takdirlerle karşılıyacağı bir (bü
yük kumandan) liyakat ve kiya
setini haiz oldukllarını i'braz etti
ler. 

Evvela - Firar eden düşmanla
rın tekrar top/laııarak bir muka-

bil taarruza geçmelerine mani ol
mak için, Mekke hudutılar.na .ka
dar bir takip kuvveti gönderdi -
ler. 

Sonra -Gerek mücahitlerin ve 
gerek müşriklerin yaralılannı 
toplalıarak buı:ıJann derhal te -
davileri esbabını temin ettiler. 

Daha sonra - Esirleri düşüııı,. 
düler ... Evvelce de bir münase
betle arzet~tik ki, o korkunç 
cihalet <!evriııde cereyaıı edien 
muharebe ve mükat<ilolerde, ele 
geçen ~irleriın derhal katledilme
si ade! ti... Fakat Resulü Ekrem E
fendı:ımiz, esirlerin muhafazası
na, güz:de eshabından (Öm~r) i 
memur etti. Ve esirlerden, hiçbi
rine eza ve cefa edilmiyere'k, bun
lar hakkı.oda kat'i bir karar itti
haz olununcaya kadar, karargah
ta yaılnız nezaret altında bulun
durulmaJ:ın için emir verdi. 
Düşman ordusu, tam (yetmiş 

esir) bırakmıştı. Bunların için
de, Resulü Ekrem.in amcası (Ab
lbas bin A'bdühnuttalip), amca za
desi ve Hazreti (Ali) nin birade
ri (Ukeyl bin Ebu Talip), (Nufel 
bin Haris bin Abdülmuttallw ri-

SAGLI" 
Barsak Solcanı 

KÜ('Ük bir bağ'ırsak solucanıdır. 

En zfyade kahn bafırsalclarda ve 
bilhassa a,atı Jusımda çok olur. O· 
turak yerinde bulunur. Geceleri u
yurken harice ('Jkar ve oturak yerin· 
de şiddetli bir ka'>ınma ,,, ı;:ulanma. 

yapar. 
Tedavisi: Soğuk slrkf'li veya tuz

lu bil' su ile, ••rllll"a. 1apma1ıdır. Blr 
iki defa. İnJ'iliz tuzu alarak dısarı 

çıkmahdır. 

l:;tanbul Asliye DördüncU Tıcaret 

~lahkemesinden: 

939/12 23/Tefrinıewel/1937 den 
23/Nısan/ 1938 tarihine kadar altı ay 
vildeli ve 580 Türk liralık \ C diı:;:eri 
14 IMart/938 tarıhindcn 14/llaziran/ 
1938 tarıhır'le kadar üç ay vitdeli ve 
550 liralık ki ceınan 1130 liralık ıkı 

kıt'a en1re rıuharrer senet zayi oldu 
gıından ıptaline karar veri .mt"il On
nik Ugurlu vekili Galatada Gülhanda 
14 No. da mukim avukat V. Akgül 
tarafından ba arzuhal talep ve mez
kı.ir senetlerin hamili olduğuna dair 
vesıka da ibraz cdilm.iş olmakla tica
ret kanununun 638 inci maddesi. mu
cibince ziyaı iddia olunan emre mu
harrer senetleri bulan tarafından 45 
gün i~inde mahkemeye ibraz edilme
si lüzumu ve ibraz edilnıediği tak
dirde bu müddetin hitamında ipta
line karar verileceği ilfuı olunur. 

. (21949) 

TAKViM ve HAVA 

25 iıı:JNci TEŞRİN 
CUMARTESİ 

11 inci ay G ün: 328 2 . Tqrln 12 
Hicri 1358 Rumi: 1355 
Şevval 13 Kasım: 18 
Güneş 6.59 Akşam: 16.4( 

Öi;le 
ikindi 

ıuo 

ıuo 

Yatsı: 18.21 
im.il: li.15 

- HAVA VAZİYETİ 
YeşilkOy meteoroloji istasyonun

dan alınan mahunata göre hava yur
dun Karadeniz kıyılariyle dotu ve 
cenup doi'u"u bölgelerinde kapalı ve 
l·er yer yağışlı, Eg'enin cenut» vr Ak.
denizin ıarp Jusım.larmda bulutlu, 

diier yerlerde f()k buluUu ve mevzii 
yağışlı reçmlştlr. 

Rü.:ırılrla-r doiu ve cenup dolusu 
bölgelerinde cenubi, dtier bölc;elerde 
şlmaU istikameti.en orta kuvvette, 
Akdenizde kuvveUice esmiştir. 

• -1KJNCITEŞRIN lNt 

T raş Bıçakları Geldi 
Ve daima piyasamızda mevcud 

olacaktır. 

el 

Sizin de cildınizi 

gtlzell•ştirir, gu ıde· 
lerini beıleyerek can· 
landı ır. 

40 senelik bır tecrübe mahıulil olan KR ! M P E RT EV terıı 
ve yapılış tarzındaki incelik dolaymyle, teniıı fazla yajtlanmL• 
sına mi ni olur. Yajt11z olarak bu1Usi tüp ve vazolarda 1atı.ır . 

Dün İstanbulda hava tamamtn ka
palı ceçmiş, rü:ıgir şimali şarkidcn 

saniyede 3-5 met.re h.lda esmiştir. 

Saa.I U de bava tazyiki 10:13.5 mıll
bar idi. Suhunet en 1üksek 9,6 ve en 
dü!fük 5.8 sanUrrat. ola.rak kaydedJJ
miştlr. 

~~~~~~~!~~~~~~~~~~~~~~~~ 
Şehir --

Tiyatrosu i~~l 
TEPEBAŞI DRAM ~~l~ıııl 

KISMINDA 

25/11/939 Cumartesi günü akşamı 
Saat 20,30 da 
ŞERMİN 

••• 
İSTİKLAL CADDESİ 
KOMEDİ K ISMINDA 

25/11/939 Cumartesi gündüz saat 
14 de KELOôLAN Çocuk Oyunu 
25/11/939 Cumar'.esi günü akşamı 

Saat 20,30 da 
BİR MUHASİP ARANIYOR 

ile SABAH, ÖGLE ve AKŞAM 
Her yemekten sonra yünde 3 defa muntazamın dişler.ni•i lırç1lay11ıı 

. . . . ~ . 

lbi en yakın akrabalarile (Kerimei 1 
nebi, Zeynep) in zevci (Ebuliis) 
ile Kureyş eşrafından bir hayli 
zat vardı (1). 
İslam ordusu sancaktarı (Mus

ap) ı.n biradeııi ve Kureyş ordu -
sunun bayraktarı (AanirJ de, esir 
edilmişti. Bu zat, Resulü Ekre -
min huzuruna getirilir getiriılmez, • 
büyük bir hioap ve nedametle ağ
Iamıya başl:yara:k derhal İslami
yeti kabul etti. 
ye<tmiş es:rin yirmi dördü Ku -
reyş eşrafından, kırk aı!tısı da A
badı nastandı. 

Resulü Ekrem Efen.di.miz, - hat
ta, amcaları da dahil olmak üze
re - bu esir".ere tamamile müsa-vi 
muamelede bulunarak hiçbirinin 
canına kıymadı. (Dörder bim dir
hem kurtuluş bedeli) ile (umumi 
hizmetlere kullanıJanak) şartla -
rı arasında mıi!ıayyer bıraktı. 
Zenırinlcr, dörd'er bin dirhemi ve
rerek, esaretten kurtuldular. Di
ğerleri de, umumi hi:ımıetlerde 
kullanihnak telıılifini, büyuk bir 

(1) Bu aaUar bir müddet sonra ıs
Jim i:rel kabul ell~r. 

memnuniyetle kabul ettiler. 
Resulü Ekrem Efendimiz, bun

}arın içinden, okuyup yaımıa bi
le.nfleri seçti. Seçilen bu esirlerin 
her !birine, on müslü:ınan çocuğu
na okuyup yazmayı öğretmek va
rziiesiııi verdi ... Ba. da, Reiulü 
Ekrem Efendimizin ilim ve i,rfa
na verdiği eh"1Uni:f0te biiyük bir 
delildir. I 

Esareti kabul !ıdenler, Jl~lü 
Ekr .,.1den gördükleri B:liCenaba.
ne ve iaısanivetkiirane muamele 
üzerine, İslamiyeti kabul etmek
te de tereddüt göstrmedilr. Bun
ların Ekserisi, az zaman sonra, i!a 
ettikleri hizmetlerle, temayüz ey
lediler. 

İki ordunun zayiatına gelince ... 
Faik düşman kuvvetini mağ

dup etmek için, illiimü hiçe saya
rak düşman safian üzerine atı -
Jan müslümanların hemen hep
si de az çok yaralanıını.ştı. Fakat, 
İslam şehitlerınin adedi, on dördü 
tecavüz etmedi ... Müşrik ordusu 
ise, - garip bir tesadüf eseri ola
rak - tam esir !erinin adedi derece
sinde, yani (70) maktul verdi. 

rAı kası varl 

Kavurma ve Fanila 
El Makineleri 

Satılıktı r 
Elektrik ve Havagazi ile işler, 
kahve, kakao, zahireyi bir defa
da on kilo, bir saatta 45-50 kilL> 
kavurur son sistem bir ade: ka
vurma makinası ve el ile rnü'c
harrik 8/8.0, 10/90 iki adet {a:ı>ili'ı 
makinalan satılıktır. Mahmut -
paşa Kürkçü han 33 No. da Ar
man Rabinovi.;'a müracaat. 

İstanbul ÜçnUcü İcra Memurlu
ğundan: 

Mukaddema Galatada BtiyUk Hen
dek Caddesinde 55 numarada mukim 
iken halen ikametgahı meçhul bu
lunan Tahçl Rehamin Levıyc: 
Nesım Eskinazi'nin 11/5/939 ta

rihli bir kıt'a emre muharrer M!nede 
mı:ısle.niden z.immehnlzde miıddea
bih alacagı olan 583 lira 37 kuruşun 
~~ 5 faiz ve ~~ 1 O ti er eti vekf.ı.let. ve 
masarıfi icraıyc Be birlikte tahsili 
hakkında: alacaklıya izafeten daire
mize mlıracaat eden vekili avukat 
Danyel Bahar tarafından talep edil
miş ve bu suretle tarafınıza gôndc
rilen ödeme emri ikametgahı hfızır.ı· 

nızın meçhuliyeti b.ı>ebiyle tebliğ kı
lınamamış ve bu husustaki t.ebligatuı 
bir ay müddetle ilAnen icrasına icra 
hfiltimHğlnce karar verilmiş oldu
ğuııdan tarihi llAndan itibaren mez
kı1r müddei zarfında ve 39/3533 ' 
dosya numarasiyle müddeabih bor

cunuzu vermedJğiniz veya tamamına 

veyahut bir kısmına kareı ve icrarun 

tehirini müstelzJm kanuni bir itiraz

da bulunmadığınız ve yine bu müd
det zarfında mal beyanı vermedJğı .. 

niz veya hakikate muhalif beyanda 
bulunduğunuz takdirde mezkür müd
detin mürurunu mtit.eakip cebri i<.ı a 

suretiyle icap eden kanuni muame

leye tevessül kılınacağı malOmunuz 

olmak ve ödeme emrinin tara!ını7.a 

.tebliği makamına kaim bulunmak u
zere keyfiyet ilftnen tebliğ olunur. 

(22153) 

Uııun! MUm...W ve NqıVaı Dl· 
' el<'.örü: A. Naci, BaınldJ&ı Yer: 

Son 1'elııraf Ba..-1. 


