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Miittefikler Salı Giinii Harekete Geçiyorlar 
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Terhis Ediyor 

LONDRA LIMANI KAPANDl 1 
1 A::~:~::)~:~:::~ 

J a p on ya, İtalya, Holanda Belçika 
bir kararname mucibince 15 Bi-
rincl kinuodan itibaren, ıeçon 

Ha:r.lnında ailth altına alınan ıa
Jlm &önnemif sekiz sınıf asker ler
hls edilecektir • • 

lngilterenin kararına itiraz ettilerl 
YUNAN 'rtcARET FİLOSU 
Atına, 25 (AA,) - Büyillt Bri· 

taııya elçial Başvekil Metaksası 

ziyaret edorek İoıiltere tarafın-

HÔlla .. nda DON DE BiRKAÇ 
ve Belçika VAPUR BATIRILDI 

dan Yunan vapurlarının ıatın a
lınması meselesi hakkında teklil ... 
!erde bı.lunınuştur, 

Haber alındığına göre Yuoanls-
tan, ticaret filosunun takriben ya
rısını İngilterenin emrine vere
cektir. Bu muamelenin Yunanfs-

Her ilıi Deııletin Je er 
oeya •e'i muharebeye 
•ahne olmalıtan lıoru· 
namıyacalclan anlaııl
malcıaJır 

Yazan: ŞUkrU Ahmed 

Bollaada •• Belo._a 11.aduUarmda 
AJman l&bfldalı duam elmokledJJ'. 
A1man1anın iter iki tll'flek urp 
nrmlt olduilı 1emloala ntmea ba 
lahtidaıa llbwn ıörmesl J'•nıb YO 

1Dbuu ol&m&L AJm samanda kara 
n ban 1olı1J'le HoUanda tuerlode 
buJ bldlaelerlo oere1an elıaHI bu ı
lıl memleketlo laUltbaU herlode U• 

dife u1andırmal<la devam eyledltl 
rtbl dealadekl laa111< ... kartılıklı 
miieadeleoln de ıerreç Bolla.nda71 
hll'"JI aaban haline aokacatı, lbtlma
U J IU>TI'eUendlrmekledlr. 

A1man7a, mubaltkal< ki mlifkül bir 
THiJel lclodedlr. BatladJtı harbi bl· 
Urmek lobı ,.a müttefiklerin aulb 
.. rUarma uymak, ıahut da harp sa
Uaında bütun &&Jll:.. ve lmkinlarını 

•enemek meobu.rlyetlndedir. BiUe
rin bütün lmki.nlan tearlibe etmeden 
iktidar mevkUnJ terketmesl Ye kur
lutu rejımlo lıllkbellnl meçhul bir 
Wbele lerkeylemeal beklenemez. 
1lm&DJa lclode 1akm bir lblllil ve 
mnumi ı.:ra.n vukuunu beklemek de 
'\ayalidir. Nihayet, Bittere lnananla
"'ID •&YW ne kadar istlspr edJllrse 
"!ii.lls1n tlmdtkJ halde vukua celen 
ktı.sadl tazyik ve mai.şet darlıiının 

umuııü bir lsyana veslle verecek m:ı-
1ılyette olm&dıtını, aynı zamanda re
jimin ve inzibati kudretıerin halk il.
~rlnde müessir oldutunu kabul et
mek ,.,.rektlr. Bir tbtllil ve terki ıl-
1&b, ancak umumi muzayakadan ve 
büyük ztyanla.rla be~lmetlerden do
labilir k.t bu ıün lcin bu vaziyet 
mtnuubabls deilldlr. Bu takdirde 
'ıarbin lstlkball Almanyanın kendi 
mukadderat ve tatiini blnat harp sa
basın"a denemesine hatlıdır. Bunun 
kat1 11etlce7e varacak yolu ela rarp 
oephes.lndedlr. Alma.nya ovyet Rus
J• ile kunıhıpııdalıl ve d v&S1Ddakl 
esasına ntmen don olmD!tur, Bu iti· 
barla prkmdakl vaziyet mü.staka.r· 
dır. Balkanlara inmesi kendi a.ley -
hinde lhUliUara vesile verebilecetl 
ı;ibl ancak ı><tln tediye laolkl•rlnlo 
hw.;ule l'eUrebUecetl bir lmkinsız

lık oetlcrsinde ve ekme(e, m:ıdene 

koşmak kabilinden mezbuhane bir 
nldırışta vukua celebllir ki böyle hır 
nldırış d.ı yine harbin neUcelenme· 
5fnde &mil olama7.. Blnıı«"naleyh Al· 
manya !çın Balkanlara muıcvecclh 

blr hareke& dahi neticeye yardım et· 
mez, daha ziyade harp saha!!IUJJ re· 
nişle&lr, Almanyayı yıprandırır. ııem, 

Almanya berhancf bir lktısad! mü· 
Wıaza Ue bu leııebbtise clrlşse bile 
en once k:Ufısına duracak müdafaa 
kuv•etlerlnl 7enmeyl ıöze alııbUme· 
ıl, aynı samanda da fanı muhal it· 
rat ıdebUeoetı &abalardan ancak bir 

(Arkası 3 üncü ""'fada) 

ŞtiKJlt) AHMET 

tana beş milyon drahmi temin e
dece ı-aöylenmektedir. 

"~=::::~~~---" 
Dahiliye 
Vekili 

Halayda 
Faik Öztrak Büyük 
Sevinçle Karşılandı 
Antalı:ya, Z5 (AA.) - DahUlye Ve· 

Jılll Fallt Ödrak relal<aUn4e Ço<"Ult 
Elirl'•me Karomu Baıttaıu Dr. Fu-l .,...,.,,"W',....-:::(Arkuı 3 üncü .sayfada) 

lııı;Ulere Babrlye Nuın Cllr çil Lord Gord'la ı:öriifiiyor 1 
Londra, 25 (A.A,) - Reuler ajan· 

tmın ötrendftlne &'Öre açık denizler
le Alman ihracat mallannm müsa
leresl haklundakl emfzname ah &il· 
aü nqredllecekllr. 

B. Daladyo 

Fransız 
Kabinesi 
Kumandanların h ti
rakile Fevk a 1 a a e 

İçtima Yaptı 
Puls. 25 (A,A.) - Jlaşvekll Dn

Jıadlrr kabinenin fevkalide bir lçti
n.aına riyaset "tmişıir. Bar;kuman. 
dan General Gamelin, donanma er. 
kinı harbiye teisl AmJral Darlan, 
Dava kuvvetlPrl •efl Vulllcmln, Da· 
riciye Müsteıtarı Champetier de Rl
bos n Sefir ,Coutoııdre bu lçtlmaa ış. 
ıırik etmlşlerdtr. 

ictlma hakkında lafsllil alınama
makta beraber toplantıda mühlm 
meseleler rörüııüldüiü tahmin edil. 
mekledlr. 

Parls, t5 (A.A.) - Başvtkll Da· 
!adler Belçika ıeflrlnl k l">ul •tmlt· 

f Arkası 3 üncu sayfada] 

1 IS:J'!{~, ,:i''\1 
Emirnamenin bllaral memlektllu 

tarafından yapılan te,ebbü!ller tlzerl· 1 
ne lehlr edilmesi mublemet delidir • 
Maamaflb bu ıe,ebbiisler emirname
de elddl bir tarzda nazarı IUbara a. 
lınaeaklır. 

Hollanda ve Belçlb elçileri bü
kumeUerlnlo •lkilyetlerlnl bildirmiş
ler ve İtalya büyük elçisi de Harl

elye nezaretine l'elerek Alman lbra
eat mallannm müsaderesi proJt"slnl 
l'Örüşrnüş ve hilkümetlnin noktai na
u.rını blldirmiştlr. 

Dün de Japon büyük elçisi hük8· 

(Arkası 3 üncü saylaaa J B. Faik Özlrak 

Şişli Telef on Santralı 
Dün Merasimle Açıldı 

Dün açılış merasimi yapılan Şişli telefon eaolralı 

Yeni yapılan Şişli telefon sanı- Lı'.ıtfi Kırdar İstan.'bul mıebusu 
tralının küşat resmi dün saat 15 Abidin Daver müddeiumumi Hik-
te yapılrn~tır. Telefon umum mü met Onat İstanbul emniyet mü-
dürü Kadri bir nutuk söyliyerek dürü Muzaffer Akalın ve birçok 
kurdelayı kesmiş ve santral işle- zevat hazır bulunmuşlardır, Da-
miye başlamıt;tır. Merasimde İs- vetliler santralı gezdikten ııonra 
tanbul valisi ve belediye reisi (Arkası 3 üncü sayfada) 

CEPHEDE SOKON VAR 

IleVIJll elıatkt e olan İnrUis ukerltrlnln ıtvklyafmd an lllr in~ 

Rumen Kabi
nesi İşe Başladı 
Kabine Azası Kraiın 
Huzu~unda Yemin Etti / 
Bükrcş, 25 (AA) - Yenı hük\. 

met azası dün a.k:;am saat 21,30 d. 
Kralın huzurunda yemın ederek 
işe başlam~tır. 

Yeni Rumen kabinesi aşağırla
ki zevattan mürekkeptir: 
Başvekil ve Dahiliye Nazu-ı ve

kili: Tatarcsko, Hariciye Nazın ve 

Vaşin,ııton, 25 (A.A.) - Amer
ka Bir)eşik dedetleri reisi Roo
sevelt, gazetelerle yaptıtı görüş.. 
me esnasında harbin öııümü:ııde
lti ilkbaharda biteceğini ümn et
t iğini söy !emiştir. 

Roosevelt bu sözünü milli mü
dafaa masrafları bahsinde gaze -
tecil~rden bir:ile kontıŞurken sar-1 

fetınlştlr. Bu wz fu:erine gau te
dler f u!a izahat a.lmalt içi::'. ıs
rar etrniŞ erse de Rooı;evelt bu 
söı:iine hiçbir şey ilAve etmt> ·nl.ş 
ve ümldinm neye istinat et" i ğ• 
bah.~inde herhan,ıı' r "eıaıare ver
mem~ir. 

Roosewlt, Milli Müdafaam · ·. 
(Arkası 8 üncü sayfada i 

Sanayi Proğramımız 
Tahakkuk Ediyor 

<Arkası 
3 

uncu sayfada, Milli Fabrikaların Bir Yıllık Faaliyet 

Von Nöyrat Blançosunu Neşrediyoruz 
.1 s t .

1 
f a E t t 

1
• I Ankara, 25 (İkdam muhabirinden) 

1 - Bu ayın sonunda senneyeslnin 
yarısından fazlası devlete ait banka
ların heyeti umumiyelerlnin Anka-

etmiftir, Bu ;rekiln ayın fabrlk ann 
1937 ıeoeolndeki milbayaatına r.aza
ran 8794 ton bir [azlal'lk ifade ry
lemekledlr. Bu [az]alığın 1939 •o e
linde 12,- 161 !ona balllt olac::ı i
şaret edilmekled!r. Bu yekiln, u um 
Türkiye lstlhsa!Atınıo yüzde 18 in• 
muadildir. 

Hitler Umumi Valinin 
istif asını Kabul Etti 

Londra, 25 (A,A,) -Dally Herald 

gazetesinin Anvers muhabiri yazı-

yor: 
Burada dolaşan ıayialo:ıra göre. 

von Neurath istifa ebniş ve Hitler 
bu istifayı kabul eylemiştir. 

Paris'teki Polonya istihbarat mer
kez.ine hemen bergün Polonyalı va
tanperverlerin Alman makamları ta
rafından sistematik bir tekilde idam 
edildiğine dair malumat gelmekte
dir. 

Umumi Müfet. 
tişliklerin İlgası 

Kunun Projesi liazırlandı 
Ankara, 25 - Umumi müfeUı.Jlk

Jerin Uı-ası hakkında hazırlanan ka.. 
aon proJeol 1akında Başvekilele 

ııevkedllecekllr. 

Dahiliye Vekiiletlnln taşra lqkl. 
lalı hakkındaki kanun liJ'lbası da 
Başveklilele verUmlşllr. Bundan baş
ka Dahlll1e vekiletl merkez tf./k:I· 
li.tındalll büro ve şenllllerlne bun· 
dan böyle mülkiye ve hukuk mnun. 

(Arkası 3 Oncü sa>'fada) 

rada toplanacağını telgraf havadlsı 

olarak bildirmiştim. Bu heyeti umu
mıyelcre arzedilecek idare heyeti ra
porları ıle billnço1 kfı.r, zarar hesap
larını sırası ile ve hulAsatan bildiri-
yorum: 

SÜMER BANK 
Sümer Bank'ın beş pamuklu do

kuma fabrikası 1938 senesi zarfında 
cem'an (9366) ton pamuk müba;yaa 

İMALATA GELİNCE: 
Pamuklu lmalAb, seneden &enE'J-·e, 

halkın alım kabiliyelinln tezayuc•I 
...bebiyle artmaktadır, İııtatistikleı e 
nazaran 1938 oenesı zartuıda 36.on 

(Arkası 3 Wıciid ) 

• 
m 

Terimlerimiz 
Bir doslumw: müJde •erir ıibl: 
- Geometri 7en..lden Bende~e el· 

du! dedi. 
İst.ılaha terim derken .-eom trlyl 

tekrar deitiıllrlP bendeoe yapmakta 
ne fayda bulduk. ne de mi.na .-ör~ 

dült; eler mektep kitaplarına dilz:en 
verm.Jye ralışan kom.l.s.Jyonla.r cem', 
tarh, darb ve lakslml yeniden be
ienfp toplay, çık.ay, ça.rpay, böley'l 
arltmeUk lıllaplarmdan &ilerlerse iyi 
etmiJ olurlar dlytmlyeceflz. Atık 

söyliyetlm ki, cem• sözü dlllmJ:ıde 

IDllaolaşıp Cem oldu, darb dendlii 
uman d&Jah ltahrladık, tarh ile 

1 

taksim l"Ozü.müzün önd.ne bahçeler
le maruf bahçeyi ı;etl.rdl Şüpbo 

;rok ki, çarpay, cık.ay, böle1
1 

toplay 
ia.m. anJamlannı verl1orlar. 
Öğrelıaen kelimesi üsluode de ~k 

durmak nrekllr. Bir kere bu kellmo· 
nln türkre kökü vardır; . onra ço
cukJar. hele ilk mektep talebeleri ar
tık ana baba der cibl. candan ve l"Ö· 
nWden: Öfretmenim diyorlar. 

Terim fıılnde bisslyala kapılmadan, 
cok hassu davranmak, komisyona 
clrerkeo palto ile beraber hodı-im

(Arkası 3 ilDcll 8',yfadal 
SELAllİ İZZET SEDEB 



BOYOK TARİHİ ROMAN : 24 

GE ÇO MAN 
Yam: M. s~mi Karayeı. İş Kanununda Yeni Nizamname Yıl [MütehassısPr-

On Altı Yaşındakı Sultan E!lı Yaşın- Mühim Tadilat ost'a Yeni Se-

do~,ı~:~~~~~~.'.'~e~'~ı::.~~i~:~~ yapılacak Başında Başhyacak ılfıhigef Verildi 
rüyorwn sultanım!. 

- Dlr §eyim yok.. 

* 
Söyli'=:, b:~.!~ hümayunlarına Hir Komisyon Yeni Proje- Eltezgôhları Hakkında Yeni Esaslar! Bütün işlerde Son Kararı 

Sarıkçı ve Kızlar ağası, başbaıia 

konuşwl<tan sonra, gözlerini, kulak
ların• şehzade Musta!an.m dairesine 
atmış bekliyorlardı. Fakat; saatler 
ı:eçtiği halde bir haber yoktu. 
Akşam oldu. sular karardı. Her 

ıey yeril yerinde idi. Artık sarayı 

hümayunun akşam tablaları ~ 
ıı. 

tükenmez ömürler ihsan eylesün!.. 
Arap, Sultan Ahmedin huzuruna 

glrdi. Fakat, Padişahı neşeli bul
muştu. Acaba; şe.tızade Musta!anw 
ölümüne mi sevinmiJ bulunuyordu. 

Kızlar ğası, ayalı: öptükten ı;onra; 
emre intizar etti. Sultan Ahmed.in ilk 

oözü llU oldu: 
- Ne o ağam, seni heyecanlı ıö

rüyonı.m? •. 
Padişahın bu sözleri arabı büsbü

tün çileden cıkarmıştL Acaba, Sul
tan Ahmet zehirlenme hldisesinin iç 

yüzünü tetkik ederek tam keDdi ü
zerine mi basmıştı?. 

Tablekırlar, si7ah çuhalara ıranl

mış Üzerleri al kordel:ilarla bağlan
mış geniş yemek tablalarını başlan 

üzerine almışlar matbahı fimlreden 
tıkıyorlardı. Saray dairelerine 7e
mek gidiyordu. 

Kızlar ağası bir aralık §(jyle dü
fiinrlü: 

Eğer, padişahın anlay!Ş? doğru i
se, mahvolmuştu. Derhal boynunu 

' vurdururdu. 
- Acaba; şehzade Mustafa da.ire

Bindekilerin hepsi binlen öldil mil? 
Bundan dolayı mı ses sada yok?. 

Kızlar ağası Mustafanın düşündü

tıl doğru idL Yemeği 7alnız şehza
de Mustafa yememiş, yanında bulu
ııan cözdeleri de yiyerek bu sebeple., 
hepsi bırden öliı düşmüş otabilirler
clJ. Bu. akla &elen en makul bir hare
k..tti. 

Evet; aksama kadar daireden ses 
çıkm•dığına nazaran ber halde bep-
111 b rden kıvrılıp 61mWşlerdi. 

Her ne kadar ııehzade Mustafanın 
,.emekleri kalblanndan ayn idiyse 
de, belki bamyadan artan kısmı ı:<ııı
deierl de yemiş bulunmuşlardı. 

Krzlar ağam; bu düş(inceye dal

dıktan socra, derhal, Sankrooı ca
lırttı. Ve: 

- Ağa, acaba bamyayı hep birden 
;piyerek ölmüş olmasın bunlar?, 

- Evet. ap lıaueUen.. Bu iş, mu-
- hakkak böyle olmUJtur. 

- Zaımf'dertm.. 
- Falw1'; sımdı iı meydana Ç1ka

caktır. Tablalar clağı.!.ıyor. tabıi şeh .. 
zade Mustafanın tablası da gidiyor. 
Eğer, hepsine blı·den bir hal olm~ j .. 
ııe, w blakar görmüş otacal<IU'. 

- Evet, evet! .. 
- Kulwıuz, bunu ctüJUnmüştilın.. 
- Tabi! tablalcirm bu i:;ten ha-

beri yok değil mi? .. 
- Hayır, a,ğa hazretleri.. 
- Yemeğe, zolııri koyan matbabı 

nıirede bır aşçı yamağıdır
- Güzel.. 
- Aşçı yamağı vasıtasiyle table-

k rdan hali anlamış olacağız. ağa 

h' zrelleri_ 
- Pok illi git haber ı:ellr bakalım... 

- İşte; şehzade Mustafanm tabla-
sı b diyor .. 

- Evet; 
- Haydi durmaf_ 
Sarıkçı, seyirtmiştf. 

* Mah Firuz, akşam olduğu halde 
bir h, ber çıkmadığından dolayı me
yu::. ve mUteessir olduğu yerde duru
yordu. 

Bir aralık, Sankçıyı çağ1rtm1ya 

karar verd·. Fakat; daire~i halkının 
şüpheye dU.şınemesi için bundan vaz 
geçti. 

Y.ınız; Sultan Ahmet. Kızlar ai!a
sı n t çağırtmıştı. Sil<ihtar, içeri gire-
re ~;: · 

- Ağa Hazret1eri, ~fendim.iz sizi 
çağırırlar .• den1işti . 

8 11 ç;ığlrıTış arabı huylandtrmıstL 

Mııhakkak bir şey vardı . Herhalde, 
Şehzade Mugtafarun ölümilne ve ~ 
hirlenmesine ait bir m~ele idi. 1 
Ağa; SilAhtar odasından çıkar çık- \ 

maz yolu tuttu. Eli ayağı titriyordu. l 
Eğer, şehzade Mustafa meselesi 1-

Kızlar ağaın_ Efendisinin sözlerine 
,.er öperek cevap verdJ: 

- Ömrü aliyeti ~3.hanelerinden 

gayri biz kullarıru.zı.n ne düşüncesi 
olacak padişahım? -

- Pel<i, haydl git!. Mah Flruza 
söyle bu akşam nraya geleceğim .. 

Deyince; arap ferahladı. Titri.yen 
v\icudu duraladL Kabaran götı;ü 

söndü. 
Hemen ayak öpüp huzurdan çılı:

m.ıya sa~ırken, Padişah §U emri de 
verdi: 

- Kilerci başıya söyle, biraz an
ber yollasın! •• 

On altı yaşında bulunan Sultan 
Amdei Evvel, elli altmış yaşında bu
lunanlar gibi anber almak ihtiyacını 
hissediyordu. 

Padişah, sekiz dokuz yaı;mdanberl 
,ıözd.eler ve cariyeler içinde büyüye
rek vücudunu ,.ıpratını.ştı.. 

Daha on oltı yaı;ında olduğu hal
de anbere başlamıştı. 

Kızlar ağası, Padişahın huzurun
dan çıktı. Vaıi!esir,li yer.ine getirmi
ye gidiyordu. Evvela, Kilerci başı

ya Padışab.ın iradesini tebliğ eyledi. 
Sonra, Mah Firuz Sultanın dairesine 
seyirtti 

l\iibetçl kal!alar, Kızlar ağasının 

geldiğini Valide sultana bildirmişler
di. Mah Firuz, Kızlar ağasının geli
şini hayretle karşılamıştı. Her halde, 
sehzade Mustafa ölmüştü. 
Derba~ oturduğu yerden fırlııdı. 

Ve kapıya koştu. A:ap, diğer agalar 
gibi değildi. Harem dairesine selle
mehüsseHlm girebilirdi. 

Kalfalar, araba buyur ettiler. Va
lide sultanın bulunduğU odaya gelen 
arap, her.-ıen ayak öptü. Ve, iradei 
padişalıi.ıi tebliğ etti. 

Fakat; Mah Firuz Sultan ne bek
lerken, ne ile kar,ş.ıla.şmıştı. Etrafına 
bakındı, Kızlar ağasının yüzünü dik
katle süzdükten sonra; odada bulu
nan oğlu Genç Osmanı dışan çıkar
mak için ona dönerek: 

- Ar&lanım; haydi sen Hazinedar 
ustanın yanına git!.. dedi. 

Çocuk, Validesinin bu ihtarı üze
rine koşarak tlışan çıktı. 

Başbaşa kalan iki zehirci, bir an 
tereddütle b lribirlerini süzdÜklen 
sonra, Mah Firuz sordu: 

- Ağaıl, ne oldu?. Haber yok 
mu? 

- Yok su1tanım! .. 

- Ne oldu ders.in? 

- ........ . 
- Akşamlara kadar jencerenln ö

nünde bekledim.. Sinirimden o1eee
ğlm.. 

- Allah gecinden versln Sulta-
nım-

- Ne oldu acaba?.. 
[Arkası var] 

iKDAM'/N ~~~~~ 
·--~~--.=: EDEBi TEFRIKASI: 11 

ÖPME BENi! .. 
·~ı r ;ı:;. YAZAN·: SELAMI iZZET ~-~~ 

Onları ne yaplp yapıp birleş -
tıirmd<, bir;b'rierin:den ayrı kal
mıy acak sure'1e onlan birbirle -
rine bağlamak istiyor, buna çalı
~yordu . 

Onların aşkı ona aşkın ne ol
duğunu öğretm:Şti. Onların saye
sinde askı tanımıştı. 

Muhayyilesi a~kı harikulade -
~şLr.yor, gözlerin' n c~ünde aşk 
ender. güzel, kuJ.u oluyordu. 

-6-
SeJına deni2 kenarına indi, ka

yalardan bırme oturdu. Sabahın 
ilk aydmlıl2anıııda deniz kena
rında otuıırııağa bayılıyordu. 
Karsı sahiller kalı.n bir sisle ör. 

tülmüş oluyor, sU:ar yemyeşil gö
rünüyordu. 
Yavaıi yava: ısınaı:ak yükselen, 

yükse)d.ikı;e ısınan güneş ağır a
ğır sis ta.bakasını dağ>tıyordu. 
Gökyüzünün açık mavisi, akset
tiği suları koyulaştırıyor, yeşil 
deniz lıi.civerde bürünüyordu. 

'3elma her sabah bu görüyü 
seyrediyordu. Sabahın sessiz.tği
ni arada sbrada tiı limandan ak -
seden kalın hır vapur düdüğü, 
a.s!alttan geçen bir otomab' l kor
nası ihıaJ ediyordu. 

O sabah Selma bir gül kopar -
mıştı. Melike gülü aldı, kokladı, 
derin derin kokladı: 

- Yaşamak ne güzel1 Dedi. Ha
yat kadar güzel ne vardır ki... 
On alt, yaşında iken bir sa.balı 
gene böyle bir gül kokladım da, 
ilk defa o zama:ı ya.şamanın zev
kine vardım... Bir b;ı.hçed.e tek 

nin Esasını Hazırlıyacak 
İş kımununda mühim :.:.dilat ya 

pılması kararlaşınıış ve bun.un i- ı 
çin bir pıv-;e hazU'~aımıasına ba.ş
l.aaınıışt;.r. Verilen mal iıma ta gö
re, yarın Ankarada bir komi«yon 
toplanacak ve proje esaElaruu .ka
rarlaşt:racaktır. 

:Büıa.ssa iş<;ilerin haftalık me
sai saatlerinin arltırıla<>ağı iiıy -
•lıenmektedir. Kanunun i.çtinıai kı
smılannda da tadilô.t yapı:lacak 

ve şimdiye kadar tatbikinde iyi 
netiıceler almmıyan bazı hüküm
ler de değiştirilecektir. 

---w----
BELEDiYE --------
OskUtlaı ;ııarı n Bir isteği 

Üsküdann şehir mecliısi aza
lan be,,.::diyeye müştereken bir 
takrir vernlli;, Şirket Hayriye -
nin ~a et' iği gece 12 yi çeyrek 
.ııeçe vaourunun tekrar ihdaslllıl 
is t.eınişlerdir. 

Dolmabahçe Stadı Prcjasi 
Pazartesi günü partide s.por -

Cll:ada parti erkanı ve valicin 
iştiraki ile bir toplantı yapıla -
cak, Dolmabll'JıoGe •tadının proje
sı gözden geçrnlecektir. 

Saatler ~uru. nıuyor 
Eminör,ün.deki ve diğer bazı 

sem tkrde bu-un an saatuıri kur
mak kabil olamamaktadır. Çün
kü, evkaf saatçi us'a.ar..na ver -
mekte okluğu aylığı ke;mişdr. 
Bekd.iye Vakıfiar idares:ne mü
racaat etm;ı;, saat.erin kurulma
s..nın teminini i.s'-'mi.ştir. 

DENiZ 

Cen:zde Bir Kaza 0'.du 1 

Evvelki sa.hah saat dokuzda, fü. 
1 

ze Lmanına bağiı Nimeti hüda 
rootörü Kabataş öıı.lerinde içinde 
balıkı;..ıar bulunan P1rhan motö
rüne çarpmış ve ~men parça -
lamıştır. Motör batmaktan kur a
rılınıştır. Nüfusça zayiat olma. -
~tır. 

a;.K.ONOMI 

Dun Ge:en ~ allar 
Dün İtalyan bandıralı Bosfor 

vapurile Lmanımıza mühim mik
tarda makine aksamı, k.m,Yevi 
ecza, demir eşya, taze f:da;n., yün 
mensucat, kendir merumcat, düğ
me, pamuk m.ensucat, man.ar eş
ya, pamuk ipliği ve Macar ban
dıralı Tiza vapurile de ekk\rik 
ma!U>mesi, rad.vo aksamı, futr.ığ
raf malzemesi, kaucuk eşya, <e
neke mamu~atı, vernik, bakır ıF.'l
halar, cam eşya gelmiştir. 

liff k ve ~o.pagı lac:rteri 
Komisyonu l oplandı 

Tiftik ve vapağı taclrlerind"'ll 
mürekkep oo qilik ltimisyuıı 
dün.de ticaret odasmda toplana· 
rak kurulacak birliğin nizam . 
namesini hazırlamağa devam .,ı. 
miştir. Yarın bu işin tall).amlana
cağı ümit edilmektedir. 

başıma idim... Kırmızı bir gül 
fidanına yakla.ş!ıım, eğildim, gü
lün kokusu ~iddetli bir darbe gi
bi beynime vurdu ... O anda ne 
hissettiğimi tarif edemem ... A -
deta sarhoş oldum, deli bir se -
vinç ile çarpıntıya yakalandını ... 
Hilkatin güze'.likleri ile cwtum. 
Bütün varlığını, bütün benliğim: 
• Yaşıyorum!• dıye hayk!.roı ... 
Sanki bir hazine vermişlerdi ba
na, bir defineye sahip olmuş -
tum. Kollarım, burun delikle -
rlm, du<lak:arım açıldı; kollan -
mı mev'ud bir saadete doğru u
zattım ... Ve buıüs ümıt.1erim, 
,gençliğim gibi söndü. 

Fa.kat ·bu dünyada inkisarı ha
yale uğraınıyan kim vardır? Her
kes az çok benim tattığım acı -
tarı ta.mıştır ... Ya~a.mak ne gü
zel şey derken, nefes alıp hare -
ket etmeyi de kastetm:yorum. İn
san b 'r zamarı yaşıvor, fakat ya
şadığınm farkında olmadan ... in
san varlı~ı. etrafında gördük -
ler'.ni pek ıyi kavrıyaınıyor. Bu 
ihal hayli uzun süruyor; mhayet 
bir gün, bird<?llbire ·hakikat ken
dinı gösteriyor; öyle b:r an geli
yo;r ki, insan var;.ıi(.nı hi.ssedi -

T:oaret odası tarafından hazır
man el tez~iıhlannda dokunan 
ıkıkumalara ait .ista.ndaroize ni
zamnamesi yılba.ş:ndan itibaTen 
mer'iyet mevkiine girecektir. Ni
zaı:mıa.rne bis haftaya karlar ilan 
edi;ecektir. Nizamname ile İs!an
bu:da bulunan 2il00 el te1ıgahı ay
ni boyda dokuma yaıpa<>aklardır. 
J3öy lelikle küçük boyda doku -
ma yaparak diji'erleri!e fiat reka
beti yapın.ağa ka~kan bazl kimse
k!rin bu hareketleri önlenecek -

Liman Amelesi 

Ta 1 im at namede 
Tadilat Yapılacak 
Deollet !l1ınan işletme;eri umum 

müıdüriüğü, liman.da.ki tahmil 
tahıiye ame~lerlme ait olan tali
matnamede taıdi..at yapmak üze
re te.tki.kler yaıpmak ,ad .r. Bu a
meı..eler .idarenin muvakkat iş<;i-
1.erıdir. Yani iş olduğu zaman ça
lışarak opara alır..ar, fa.kat iş ol
mazl'}a, para awnajia da hakları 
yoktl!1'. F'akat buıı!ürıkü mevcut 
talimatnamede bu yıo.ıdasarih ka
yıtlar yoktur. Bu yüzden bugün 
iışsJ:ı kılan ameleler hariçten ve
rileın işl-eri kabul etmeyip ken.cti
leriııi idarenin dalıni işçisi say
makta ve sık sık para is emekte- ı 
<irley, ya-pılacak, tiıdi!At i•le tali- ' 
matnarneye muvakkat amele kay
di konulacaktır. 

Dan Gelenler 
Dün sabahki ekspres:e İngll'e

reden bir mühendis kafllesi gel
m:ştir. Ailehrile gelen bu mühen
d:S er Karabük fabrıkasına git -
mekted..r~er. 

SORUYORUZ! 

Haydaı·paşa Geçid 
Köprüsü 

Haydarır.ışa, Ça7ır caddesinde 
101 nuıaa.rada oturan Z. Güna.l 
imıah okuyucumuz yazıyor: 

«.Haydarpaşa. tren gecidinin ü
zerine mııau.ım bir köprünün m .. 
şa..ıuna blr sene kadar evvel baş
laıulığı malümdıır. 

Haydarpaşa.dan Üsküdara ve 
tisk.Udardan da Bayıbrpaş;l. ci
hetı.ne gidip relecek yaya yolcu
lar lçlıı de muvakkai blr tabla 
köprü kurulmnştıır. 

İşte sabah ve akşam bn yol
dan geçmiye mecbur binlerce yol
cu ve bilhassa mektep talebeleri 
bu yafmurıu havala.rd~ bu köprü 
ak.samını atlıyarak, çamur derya
sına. dalarak bin müşkölatıa köp
rünün merdivenine u~abllınekte
ılir. 

Bu ufak sa.hanın mümkün mer
tebe tesviyesi ile, kam. ca.kıl dö
külmek suretiyle ıslahı ve halkı 
bu mü.,kül vaziyetten bu kıs kur
tarmak acaba mümkün değil ml
dlrh 

Aliikadarlard:a.n mümktin olup 
olmadılmt 

Soruyoruz 

yor ... İşte o zama sarhoş gibi o
luyor ... Sen varlığımn., hayatının 
:far.kında mısın Selma? 

Selma mırıltlandı: 
- füımem •.. 
Göz.enn;n önüne gene o meh

taplı gece, Me>ıi:ke ile Perlev;n ö
püşn:esi geldL Acaba -0 gece var
lığının farkına varııp ta. mı sar
hoş o.lmuştu, yoksa onu mest e
den onıarın a.şkı mıydı? 

B;rdenbire başka bir d~ünce 
ye kapılıp sordu: 

- Yaşamaırı.ın güzel cılduğunu 
söy:üyorsunuz amma, hayatta ço.k 
ıztı.raıp çektıni2 değil mi? 

Bunu ne diye sormuştu, Melike 
ızt..rabından hiç bahsetmem.iş -
tL 

- Eve~. belki ızt:rap ta çek -
·tim ... İnkisara uğrayan ha~alie
rim ·bana yer yüw nde ne erkek
lerin kötü.üğü.ncen ne de hayatın 
acılığın<lan şikayet etmemek •la
zımge:.ci~~ini öjl;re-tti. İnsan genç 
iken bun.ardan ş . kayelçi o'.ma -
malııdır. Ben böyle hareket et -
tim. Hayat · an yalnız zevk aldım. 
Hayat elimize verilen harikula
de b!r musiki aletidir herkes 
zevkine göre hu .ileW. c;a.lıvor. Ki-

tir. Yalnız İstanbııl dok:umacıal
n nizamnamenin yalnız şehre 
maıhsus olın.asmı mahzurlu gör
müşlerdir. Çünkü Anadoludan 
yine küçük boyda dokuma ·gele -
oek ve d:aılıa ucuz satılarak İstan
bul mallaıile rekabet edecektir. 
Dokumacılar cemiyeti reisi 

Yahya bu işin önüne geçmek ve 
nizamnameıtin lbülün Türkiyeye 
teşmi!lini temin e!mek üzere An
karaya L1?itmiştir. 

Fırtına Durdu 

Vapurlar 
Seferlere 

Muntı:zam 
Başladılar 

Karadenizde f:rtına tamamen 
durmuştur. Eııe ve kar.aden ız va· 
purları dür. lımanımıza gelmiş -
leroir. Dört gü,ndenbert bir tür
lü boğazdan ç'kamıya.n Mersin 
vepuru d:ı nihayet dün Bartına 
hareket etnLştir. 

Dün Bar,ın pos:.atsını yapacak 
olan ve uzun müdde ttenberi İs -
tinye ihavwo:arında tami.ııde bu -
lunan Ülgen vapuru tecrübele -
rinde muvafık netice vermemiş 
ve dümenini.n bozuk o:duğu gö
merek tekrar tamire sokulmuş
tur. 

Balık ihracatı 
Dün çok fazla halık tutulmuş

tur. Yı.ınan·istan ve Bulgaristana 
200 bin <,;ıfL torJ<. sah!.ın.ıştır. Bul
ıı-arl ar da mi.>h.m bıt.-ık a.ma,:ta 
başlamışlardır. Dün bl.r motör gel 
ıniş~.r. 

.LJ.ger taraftan Fr.ansaya külli
ye'.!i miktarda s= sevkedıl -
miııtir. 

M. Ali lzmire Gitti 
izm:r ırun'.aka ticaret müdürlü

ğüne tayin edi!en eski İsknbul 
licard müdürü :Mehmet A:li dün 
İzmire hareket etmi.ş . ir. 

İstanbul t'.ca.ret müdürü Av
ni Sakman da İzmire gitmiştir. 
R.rkaç ıgün oonra dönecek,tir. 

--0--

MüTEFt: Ki 

Navyork Serg si Komiseri 
Nevyork sergisi komiseri Vah

len Ankaradaki t.em.aslarıru bi' ir
miş, dün sabahki ekspresle şe!ıri
mi2e dönmüş ve akşam treni ıle 
memleket:n.e müteveccihen yola 
çık.mıst .r. 

Yünan Elçis' Ciıti 
Yunanis t anıno. Ank~ra 'büyük 

e'ç '3i Refa:l dün Ankaradan ~eh
rim :ze .ı;:clmiş ve a4aın Yuna -
nistana ·ıhareket etm..ş.ir. Elçi hü
küme'Le temastan sonra ·tekrar An 
karaya dö~ktir. 

-<>-
ÜNI VERSITE 

ttss r Ge iyor 
Amer;kada istirahat etmekte 

o'.an T;p Fakültesi pro.tesörü Nis
seıı ınemleket;.mıze dönmek üze
re Aınerikadan hareket etmiştir. 

Profesör k•anbuJ.a gelir gelınez 
vazifesine ba.şlıyacaktır. 

minden neşeli hava'.ar, kiminden 
ıı;am.ı nağmeler di:n.ııyoruz. Fakat 
bütün İŞ bu aleti çalmakta, hayat
ta olmakta ... 

.3elına, eı.iııde gii.I düşünüyor
du: •NE.~elenen., .ganı.lanan benim 
ruhumdur ... • 

BC:rdenbire: 
- Ben dedi, hayatımı ne ya

pacağımı biı.miyorum.. 
Melike gülümsedi: 
- Seveceksin. Belki sevmenin 

bütürı zevkini duyamıyacaksın ... 
Çünkü seıı yaşlı göz.ler.e, uzakla
ra er:şemcın.ekten elem duyan kız 
Lardansın ... Sevmek senin için eın 
büyük ıztırap biCe olsa, kcd"'rim
dır d:yip çekmeğe ma'lıkümsun. 

SeCma başırıı salladı: 
- Bılmiyorum ki, hiç bir fikrim 

yok. ' 
Hayat, eiine verilen o harku -

liıde musiki iı:Jf'ti can•ız ve sessiz 
kal<lcak gibi geliyordu ona. Aş
kın bütün zevklerini tadarak se
vecek olan ·kadın Melike idL 

• • * 
Sa hahları Melike ile bihçede 

geo:erken Selma: 
- Pertevi seveceksiniz değil 

Prost Verecek 
İsta.nbulun imar p.:arıını llıarzır

lamakta olan şebirdl'ik mütehas
sısı Prost, Paris'.e bir .ressam ?ru:!k
tebi saiıibi.dlr, Pa.risin kenar ma
hallelerini yıkarak imar etmiye 
memur ecllien bu mü"ebassıs bi
Jahare ~ehrımizin imar p.3ınını 
yapmak üzere davet ol~muş -
tur. B;r senede iki defa Istan'bu
'la .gelmek ve Istanbı.c.da en iazla 
bır sen.c<le iki ay kalmağa me<: -
bur tutulan Prost bu mesaisine 
mukabil İstanıbuıl belediyesinden 
senede on iki b..n lıra ticret .a.1 -
maktadır. 

Nafıa Vekaleti Prost tarafın
dan hazırlanan İs tan bı.tlun ~az ım 
pliın:ru i llraz etmeden kabl!! ve 
tasdik etmiştir. Htkfmıet, Pros
tun memleketimizde gösterdiği 
mü teaddit muvaffakıyetli mesai
sini nazarı. iLibare a!.arak müte ... 
has,<;ısa bu hususta geııiş saıahi -
yeti vermiş'.ir. Bu zamana kadar 
Prost, mesaisine devam ederken 
mimar ve mütehassısların fıkir

lerni alır, cmLar:a m ünak~a eder
di. Bundan sonra Prostun müte
hassıs mimar ve müıhcıııdislere 

danışması; o~arla münakaşa et
mesi esas itibarile refedilmiştir. 

Fransız mütehassısı şehrin ima.. 
rıına ait tafsilat piaıı.lar.m müs -
takil·en hazırbyaca.k, Nafıa Ve -
ki\leti de bu planlan itiraz etme
den tasd 'k edecektir. Bu suretle 
Prosta şehir:erimizin imar işleıin
de vasi mikyasta saliıhivet veril
miş olmaktadır. 

Nafıa Vekfil.etin.in bu işlerle 

meşgul olan mütehassısları bu za
mana kaıdar Pros'u müra.kabe e
derken bundan so~a Prosta. fi
kirlerini söy lıyebteccltler, kara
n Prosta bırakacaklardır. 

----ou----

On!versite Erka.ıı Anka
raya Çağrıldı 

Maarif Vekaleti, Üniverai'le ted 
risat talimatnamesi hakkında gö
rüşmek ve tedr.sata ver..lecek ye
ni istikameti tesbıt etmek üzere 
Rektör Cemil Bilsel Le fakül'.e 
rlekan.lanru Ankaraya davet et
miştir. ReMör ve dekanlar yarın 
An.karaya gıdeceklerdir. 

ADLi YE 

Tevkif Edi'.di 
Mehmet a.d;nda bıri evvelki ge

ce .;;..rkecide oLuran evli ve üç 
çocuk.ıu Maıika aclı n<ı.a b;r kadı
nıı: evine taarruz e ,tiginden ya
ka . • . arak adlıveye verilmiştir. 
Dun '=iultanahmet birinci sulh ce
za mahkemesinde yapıla.o g:zli 
.sıorgudan sonra ı\folımet tevkıf 
....tı.miştir. 

7 Sene Hapse Mthküm Oldu 
Meciaiyeköyü ve Şi'iıi tarafla

rında birQOk apar!ımanlara gi
rerek halı vesair eşyaları çal -
maktan suçlu ol.arak adliyeye ve
rilmiş olan sabıkalı Baltacı İbra
him dün birinci cO'la mahkeme
siJ'.lde 7 sene hapse mahkfım edi1-
mıştir. 

·1 mı. 

Diye sormak arzusuna kapılırdı, 
fakat bir şey söylemezdi. 

Per'ev sabahları erken kalkar
dı amma, bahçeye ge.; çıkardı. Ba
zı günler Hılmi ile beraber deniz 
kıyısına inerlerdi hep beraber ka
yığa binerler, Floryaya giderler, 
denizo gire~;eııdi. 

Se.ma dikkat etmişti, kayıkta 
'birJbirlerile pek az konuşan Fer
t.evle Melike, kumlarda denı.z ban· 
yosuna biribırlerınden uzak ya
tariar, fakat denize ·girdikleri za
man, hir,birlerinden ayrılmaz -
•!ardı. Plaj me kadar kalabalık o
lursa oh; un, denize girenler etraf
larının kalın bir duvar.a çevrili 
o:dugu sanısına kapılırlar .. 

Selma bazan ;·akınJ.a.r ~ n.a gelir, 
onlara bakardı. Pertev giLümser 
di. Sc-lrna Fere.evin ak' ır.dan ge
çen.leri c.ıkurdu: Melike güzeLe -
rin ıJ!Üz€li bir kadın; cnu çı~dırası
ya seviyorum; dudaklarımı a~k 
sözleleri yakıyor, onunla yalnız 
ba.şbaşa kalmak, deni2lerine kapa
nıp o sözleri söylemek isti!j'orum. 

Pertevi.n aklındaın bunlar geçi
yordu. 

fArkası var} 

Boğazlar Ebe
diyen Türktür 

Boğazların )'alnız bugün 
dej;ril ilelebet Türk ka• 
lacağından şüphe eden• 
ler kendileriuin muzlim 
iikibetlerini seçemi yen 
bedhahlar -ve hedhaht
lardır .. 

Y&U.11: ETEM tzz.l!:T B.ıı:NICll. 

Türkl.7e, büyük harbe nuıha Kire.a 
ve gird.ikten sonra da çılmtasım bilen 
1ek millellir. Girene Osmanlı ımııara-
lodufıı, çıkana Toirk m!Ueli demek da· 

ha doinı olv. BÜl'iil< harbi ~apaa. Os
manlı imparatorluğu idi. Mailüp olıı.ıı 

da o ld.L Fakat, o melez ve mu.htcllt 
imparatorluillD içindeki yillt.':;ek. cel .. 

herli ve belkemiil mahiyet.indeki Türk 
ukı ve Türk miL.etidir ki, bütün tarlbl 
boyunca bemnel ve mai;lib1Yel ı.

meYned.ii'l için nııiisell..Jı bır eilıa.n!6 

karşı kendi lstikliJ savaşım yapmas.ını 
bildl ve Alalürlı: Türklyeslnl mUU 
baysl7el ve şcrelbı bütünlüğü ile s;ıl

nqbı yanma yüluelltL 
llllıl. bu vasfa ve ba va:ıdJ'ete e-ele

bllmek için bocalıya.nlar karşo..sında ış&o 
Cumhuriyet Türklyesinln manası ve 
ifadesi budur. Vt- bucün Türk.iye ken .. 
dl istiklal biitunJüiünü cizen htıd.u.ı... 

ıannın iea ha.kimi ve muhatızıdır. 
Bu muhafızlığtnuı lçlnde Akdeniz Tt: 

Jlaraden!z Btığ'1.21arı da vard lJ'. l\teğer 

bi.2im vakarlı sükütumuz. ve AlmanY'9 
ile doğrudan doğruya ihttlifım.ız bil• 
lwım:ı.dıiıru :nasa.rı dikkate alar&k Af .. 
man poltlikası ve emcllerj kar!jl&U1dakl 
sabrınuı Alman gazeteleri t.lrafından 

hiçe sayılmakta devam ediyormuş k4 
Berlh>er &erse.n Zeitwıa: l'&R~hl 

diğer Alman cazetelerine naz.aran Tur· 
ki.re aleyhindeki neşriyatına daha aşın 
"Ve münasebetsiz bir &"ermJ ve:-mi.ş bu
lUDdağuııu öirenmit bulunuyoruz. 

»•ier taral&an Neues Wiener Ta&"blatt 
da Türkiyenln artık Buğ'azlarda lı;ıki .. 
m.iyet aünniye liyık bu,lun:madıj:uu v• 
etrafuun düşmanlarla aan.Lmış bulun• 
duğunu ve Sovyel Rusyanm da b\l 
kanaati muhafaza ettliinl ka.ydediyor
muş? Hem tasııi, hem tezvir, hem tch .. 
dit gibi üç müuasebeU;izH;-f bir aradı 
taşıya.n bu haber ve mulal~r lun;l-

sında. ,.ülü:p ıeçmek b"!lki en dotnı 

harekettir. Fakat. D. N. B uln ffıinı .. 
U.rwdan ve tehditlerinden sonra br: 
tezvir ve tasnHeri de cev.ıp:~z bırak· 

mak muhakkak ki, elden gelmiyor! 
Bi.r kere Türkiye.nin dıişmanlarla 

nnlmtt oldui;ımu a.n.lamcya ımlı..ın 

yoktur! Kim bu tliiımaoıar·r. it.al;ı;a 11.;.t, 

Ywıaıılstan mı, Bulg-arlsta.~1 mı , !Sov
yet Rusya mı. Romanya :ıu. Yu:oslaY· 
1a mı; yoksa. Suriye, ls:-all veJ'& ir~n 
mı?. Elbetteki. bunla.rın hiçbirisi 44"• 
ili. Türk.17e bütün bu devleıı.lerJe 1a 
mütıetilı: ve yahut b içli dı1h t1 .. ıt.u.r. 
İtalya ve Soneı Rosyaya ıeUnce, Sov• 
7eUerle aramada Moskov.1 müzakere• 
Jettn.ln lnkıtaına ntnıen k.ad.ım dl)1' • 

luiumnzu sarsacak hicbir lidise mev
cut olıuadJ.j,ı tlll devletin mesul ricali &.a· 
rafından defalarla ve bilta.ı YIİ2Uh ile 
teyit ve ilin olunma.ştur. İtalya ile de 
diJiMluia.muz rin re~tikçe kuvvetlen· 
mPkte ve muhtelit vesilelerle bu yakın· 
lık ken.dlsi.Di cö.Lerdlji &ibJ İt.alJllllW U· 

mu.mi scyaseı.indtki gidiş ve lstikamet 
de bu dosUuğumuzu git.cldt arttırır 

bir mahiyet ve mana ka.zanmakta.du-. 
O halde, Alman gazeteleri yal-ao ~Jioy .. 

Jemekt.e ve Türk.iyeyi karanlık bir si
yaset içinde göstermek snrcılle ~fk in 
a.mumiyclerlnt aldatm:ıkt.a ve Türkiye 
aleyhlne hazırlamaktadırlar. Tiırk miJ ... 
leLinln Bof,-azlar üzerinde hakimiyet 
idam.esine arlık liyık buluıımadtlı 

Jıakkındakl ma.nasıı. müıa.leaya 

ve bükme gtlince, bu id • 
diay1 Deriye sürenler ve Boğaz ... 
larm yalnız bugtın delil ilelebet Türk 
talacafından şüphe edenler ancak ken

dilerinin muzlim ikıbetlerln} seçcmJ .. 
:ren bedhah ve bedbahtlar olabıllr. :.:a.. 
but da, Bofazları kendJ ellerine E'tt:lr• 
mell: hevesine kapllanlarm şlmdide11 

bazırlad1klan bir t:l.blye. 

Alman matbuatına bu her 1kl şık t'la 
)akışır. Fakal, ikinci şıkkı be11lııbe• 

melerl gülün~ olur. Çünkü, Polo.n'" 
harbine bar;Ja.m.adan 6nce Almı.n ınb.f• 
rillerlnln Berllnden - Baidada ve Bat 
da.ıtan Kalk.Uta .. Delhl.ye kadar çı•· 

dikleri yol sadece bir hayal Te o b:.:ıya

lln s;özlerlnde lşliha ile dlrlltlifı bir 
seraph.. Buıün hili. bu bayat ve bs 
serabı anlamamq, seçememlt bula. 
nanlar varsa onlar da ancak 7akarula 
ismini verd.flmla ıazelelerlD birkaO 
budala menlaail ile ta.rlt ve lzab oluaa
bilecek muharriri olabilir kl onlar i('ia 
de bu hakikati ·ıntamak uznn bir ı:anı.aa 
fasılasına lbUyaç göst.ermtyecekt.ır. 

Herteyden önce, bu biçarelerin bil• 
mest Wımdır ki, Türk mille&! her k.a.
rış topraiınm ve Bota2lann ebedi m.., 
bafızıdır. Bütün ll:otrusııları ile de d:osL
ıur, hiçbir devlet aleyhine müteveccÜI. 
açık veya rizli politikası yoktur. Em~ll 
ve hedefi harp dışınd:l kalmak, B'l.lkau• 
larda ve Akde.nlzde sullıu ma.lı.f-u3 bu· 
lundurmaktır. Fakat, buna rağmea 

milli menfaatlerine, istikliline ve &op
rakla.ruıa. karşı ıelecek bir taarruz ve 
teca1· fi:ı olursa,. en küçük veya buyil' 
nisbet ölçüsündeki her türlü tebdll ve 
tecaviızü de önlemlye, del Ye kahre~ 

miye muktedirdir ve.. Türk t.opra.iınll 
her karışı Türk kanı ite örülen bil 
1\-lajino veya sı,.rrıt silsilesidir! 

ETEM tzzET BENİCE 
(Son TeJı:ı-af'tan) 



Japonya - S. Rusya 
Ticaret Müzakeresi 

Bu Müzakereler Japon Siyasetin .. 
de Dönüm Noktası Olacak 

Londra. 29 (A.A.) - Times ıaze- J 
tesinln Tokyo muhabiri Japanya Ue 

1 
Jtusya arasında btr: Ucaret muahede .. 
ıl akdi için mliukerelere başlanaca
tm• ve bu müzakerelerin Moskonda 
J'•pılacatını haber vermelltedlr. 
· Times sazet.esine röre- bu müü.e• 
reler Japon ılyasellnde bir dönüm 
aoktası ıeşkll etmektedir ve Cinin ••-

ranna olarak iki memleket arasında 

lllr mukarenel leslsl mahlemeldlr. 

Ancak Tlmes cueiesi. R us7anm 
Cindeki sb'asl ve llı:lısadi menfaaUe

ri:Aden vas ,.~mest için J apon1anm 

ae pbl tavislerde bulunabllece,tlnlıı 

merakla beklenmel<le oldutwı11 kaJ

detmekledlr. 

Müttefikler Salı Gü
nü Harekete Geçiyor 

(Baş taMfı 1 inci aayfada) 
111ıetlııln paıedosuna Baricb'e Nna
reılne t.evdl eJ"lt:ınlştlr. 

Biitün bu teşobbilsler Bii)'ük Brl
bnya ta.rafından ciddi blr tarzda na
aara itibara alınmıştır. DükUmei 
mezkür tedb.rlerln bltaraf!ara yap&
taiı ı:IJ'arı a.sıari hadde indirmek iola 
cJu1deo ,-eıenl yapacaktır. 

Roma, 25 (A.A.J - İtalya Harici
ye Nazın Fransa Sefiri ve in&Uıero 
mas1aba&.ıilzarı Ue •ôrü.!j.müş vto AJ

Dla.JJ ihracat ctYUIDa kal'l' Fransa " 
Lı.uıere bıi.kümeUeri ı•ralından ıat.
lıik edilen ablukanın İlalyu tıcareU 
üzerinde yapacaj-ı tesirlere her ikl
slnln de nazarı dikkatini celbebıüf
ıır. 

Londra, ZS (A.A. l - Sa!ihlyeltar 
bir membadan öirenlldftine &"Öre 
Yorhva:ıst sahUlne 200 Alman mayı .. 
nı gellrUmlşUr. Bunlar •demirli ma
J'lD» tipindedir. 

LONDRA IDIANI KAPALI 
Londra, 25 (A.A,) - V•purlar bir 

tnüdde& için Londra. limanına ırlre

mlyecek"lerdlr. Tbnes nebrlnln man
•bına Alman tayyareleri tarafından 
&illan mayınlar bulunup tahrip edl-

Hollanda ve 
Belçika 
(fiastaı·afı 1 inci sayfada) 

kaç J>l sonra lıtlfade edeblleceilnl 
he~a.ba katması lizımdır. Bu itıbar

la. bu 1olda bir mülii.Jıasa dahi Al
manyaya Balkanlara inmek bakı

muıdan hio bir va.itte ve ümitte b11· 
lunamaı.. 

o halde, rörlllliyor ki dilnyuın 

vaziyeti ne olurs:ı. olsun, harp isler 
7ayllsın ve büyüsün, isterse bugün~ 
ka çerçevesi ioinde kalsın Almanya 

•lcin harbin sonu mutlaka garp cep 
hesltıde ka1.1 neticeyi almakla müm· 
kiindür. Bu neticeyi müspet vey~ 

menfi şekilde alabilmek iç.in ise be 
hemehal ya müdafaada kalarak, ya 

but da taarruza geçerek bütün kudre. 
ve kuvvet ölçüleri ile çarpışması 13. 
ıınıdıl'. Almanya, ınali ve iktısadi 

vaı:lyett ltibariyle uzun bir müdafaa 
harbine ır.ütebaınmll değ.ldlr. Miil
tcfiklcr l.!e uıun b1r harute ancak 

k.lrhdırlar. asla zararlı değillerdir. 

Bu büyük teza1. n::tıayet AJmanyayı 

ta:ırruz:ı sevkedecekflr. Bu taarruzun 
yolu l'>e Majino haricinde İngiltereyi 
havadan. Fransayı karadan dövmek 
l~ln Ilollanda ve Belçikadan gıe.emek
t.edir. ?tfaj!noyu apbUmek mil-

7onl:ır<"a. insan harcanması il& müm
kündür. Alm...ny:mın bu mibonJarı 
gözden çık2rmak ve sal Alınan kanı
nı bu yolda akıimakian ziyade kıs
m"'n aşdmaıru daha koJa:r olan Hol
landa ve BcJçikaya saldırmayı tercih 
eyleınesl bir zaruret halinde görün
mekl•dlr. Bn lllbarla her iki devletin 
de er ve)a &"e(l muharebeye sahne 
olm'.lkt.ln kurtnlamıyacaklartnı mu
bakk"l< addetmekte bata olınamak 
rercktir. 

ŞtJKRtl AHMET 

Umumi Müfet-
• 

tişlerin ilgası 
fBaş tarofı 1 indde] 

tarını l tayini kararlaş!iırılIIU:jtır. 

Şnndikı şefler bu kayda. tabi olJna. .. 
dan ,·aııfelerinde kalacaklardır. 

n:e;rr Laraflaıı altı vaU ve yelmlş ... 
ten l:ı:ıla kaymakam araslllda nakil 
'\'e ta} inler Jıakkında Dahiliye Veka.... 
Jeti Lıraıuıdan ha"Zırlanan ka.rarna· 
me dün yüksek tasdLka arzed.ı.lmiş

tır. 

Bu kararname lle şarkta by:ı va
liler arasında dei; ~iklikler yaıntma.Jr. ... 
ta, Sıvas valisi .t\tahtar da başka blr 
vaıifı>:te tayin edllmektedlf. 

lbıcfye kadar nehre l'irmemcleri va
pıuW"& ıeb•.& edu11uşı.ır. ı.un.a.n ıa

mamiı Mı bır har» ıuaıı.aM"as.a a.l.J:p,.ıf

&u. ,Lo.Ddra Jimanuun ehemnıi7e&.i.ui 
bu limana bec sene ıı:lrıp çıkau va
purlara.n ıooUa&.oları ıosteri7or. Bu 
ruam 60 mu1on ıonlfalodur. 

Lonllra, 25 \A.A.) - MaJıplorı 
vapuru bı.r ma.yna parparak ba.hnı1· 
ı.r. Geminin kabursasUUD bir klSllLI 
auyun &isUinde kal.mıflır. 

Yeni Hollanda peLrol ı-emilertn.den 

blri. •Slid.recb&.» bablUŞt.ır. «Sim.on 
Boliven vapuru teli.ket.ini ta.kıp eden 

bu haber Bollan.da m~bfllJerinde bü.. 
yük bir be7ecao hoslll• ıellrmlşlir. 

Bir Alınan ıahtelbabirl larafmdan 
dökiilen bir maylne çarpmış olan 10 
b..n tonluk .Belfas1.> ismindeki İD• 
gllb ıuuvazöru cSoutba.mpLon» smı ... 
fmdao mükemmel bir C'emldir. 1936 

senesinde Belfut te:aıi.lılannda lnşa ... 
sına başla.nan bu g.emi 1938 seneBi 
martında Madam Cem berlayn ~ra ... 
tından vaftb. edilerek denize lndıril

m!ı;llr. 
Bir Alman .. bil mu!>afua ıemlsl 

Alınanların döktiiiii lorpll ta:rlasllıa 
düşerek liç dakilı.ada llalmltllr. 

Dahiliye Vekili 
Ha tayda 

(Bas tarafı 1 inci. sayfada) 

al Uma:r Ue DahUl:re Miiıılqarı Uu
avlnJ ve Hususi Kalem müdürü ol· 
duğu halde Hataya relmlııtir. Vail 

Sökmen Süer ıaratuıdan Vlliyel hu
dudunda karşılanan VekU trenin dört 
saa& kehhörle selmealne ve havan.uı 

yatmurlu olma.sma ratmen İskende.. 
ru.n istasyonunda mili.ki ve askeri 

erkin ile Parti ve Halk.evi heyetleri 
ve kesif bir halk kütlesi tarafından 

harareUe karşıla.nm.J.f ve •eceyi İs

xenderunda &'eçlrd.Lk.ien sonra dün 
sabah Kırıkhan. Reybaniye kazab
ruu ılyare1. ederek saat 13 de Anta.k· 

yaya varmıştır. Dahiliye Vekili şeh
rin methalinden itibaren caddeleri 

dolduran kadın, erkek binlerce va· 
tandaşuı lç:ten ve sa.mlmi tezahüra.tt 

araswda Balkevlne gelmiş ve Halke ... 

vlnin balkonwıdan meydanlığı doldu
ran ke!it kalabalığa hitaben blr nu· 
tuk ıöyliyerek e&cümJe demiştir ki: 

•- Kahraman Hataylılar, sizi her 
noktasında sayasız kahramanlıklan

nızm hah.ra.suu sakhyan aziz yurdu

muzda selimlarken hayatımın en 
büyük saadetini duymakta;nm. Size 
detişmeı Milli Şeflml:ı Büyük İnö

nünün seümlannı setlrdlm. Tebflr 
ederim. Dalma sizin raha.tmu.la ve 

aaadetlnl:ıle aükaclar olan Bii)'ük Şef 
beul buraya. vazlyeUııizl yakında.o 

tetklka memur ederek yoUadılar. 

Aziz llat.ayldar, palışmak ve mcs. 
111 olmalı Jeln önümüzde hlo bir ma
ni yokLur. 

Calıştığ-ınız bu ~el )'Ul'du daha 

mamur, kendinizi daha müttffeb bir 
bale getJrinb:. Bu gün sizi idare e

den ve slıden başka bir şeyl olm.ı

yanlarm hakiki ve samımı arzusu 

budur. SW. saadetler dileği ile say ... 

l'l ve sevgi ile bir kerre dah:ı. selam

larım.• 

Fransız Kabinesi 
~Bıaş tarafı 1 in...:i sa:yfÔ!da) 

t!r. Hiç bf~ tebliğ neşredilmcmlştlr. 

İyi haber alan malafillerde ıanne

dlldiklne göre Belçika sdlrl abluka 

dolayı~iyJe ortaya çıkan meseleler 

hakkında Belçikanın hukuki noktal 

nazaruıı bildiren ve Paris ile Lon

draya •ônderllmeslne ka.rar verilen 

notanın melnlni tevdi elıı.;ilir, 

İrlandalı 
Tedhişçiler 

Suikastlara Devam 
Ediyorlar 

Londra, 25 (A.A.} - Paddelntoa
da bu sabah ,atakla beraber infiJ.ü.. 
lar neticesinde llı:I Poll• ve bir ıımu
mi telefon kulübesi harap olmuşl11r. 
•B11 suika.sllerln de İrluda Cumhu
rb'etçl orduswııın faal17etl neücesl 
oldufu unnedilmtkledlr. Şlddelll ıı
harrb'ab ıirlfllmlfllr. İnfJıi.klar o 
kadar ılddeUI olmuştur ki bütün ci
var balkı DY&llJD1'hr. Polis derhal 
hidı.e maballln• kotmllflur. l'.ualı 

yoktur. 

----00----
Anlara Haber! ıri 
=·~--

Harç Tarif esi 
Ankara, 25 (İKDAM muhablrhı

denJ - Adlb'e Vekaletinin, adliye 
har9 tarifesi kanununu deiıştirlp bir 
proje hazırla.m.ış oldutunu evvelce 
blldlrmişlik. Har9 tarUeslnde. mü
him ıemnat yapan bu proje Başve
ki.lcte takdim olunmuştur. Proje, 
Maliye Veklletl larafndan da ktklk 
olunduktan sonra Büyiik. Mllle1. Mec
lisine ııevkohuıacaklır, 

Nafıada Bir Tayin 
Ankara, 25 (İKDAM muhabirin

den) - Nafıa Vekıilett yapı ve imar 
işleri relsllfl fen heyeti yüksek mü· 
he.nd!~lerlnden Dürrü Surder Nafıa 
milfeltitlltlne naklen ta.Pi.u olwımut
ıur. 

Polonya Sefiri
miz Vazifesine 
Devam Edecek 
Polıonyanın Almanya iıle Rus- ı 

ya arasında 'PSY !aşılmasından son 
ra Bükre.şe gelen Va.rşova e:ç>mi.z 1 
Cemıtl Hüsnü, yakında Parise gi
derek, Fransada kurulan yeni Po
lonya hükı1meti nezdinde Türki
yeyi temsil vazifesine devam e
decektir. 

_G_u_t..u_·· N_l E_N_l\ı_·T_LE_tt_J 'ı' 
Terimi erimiz 

Iıtı da vestiyere bırakm>k, büyü 
bir feracat röstermek ş.arttır. 

Bugün bla, ıeometrl kitaplarında: 
.Kural. Bir gaz nctekesuu.n (kare 
dikey pü.rüzmanın) bacmi, taban a
lanının, püI"üzmanın yüksekliği ile 
çaparığ.ına veya kısaca üç boyutunun 
çarparı.ğına eşittir.• övismı oku· 
yunca hiç bir 1e7 anlamı.yor, kahka
ha ile giiliiyorıu. Fakal bll&'İİ.ıl ııo
cukla.rımıza davilan: 

•Bir müscllcs-i kaimi..i.z.zaviyenin 
mesaha8ı, o müsellesin kaim dılığla
nndan birinin irtifaı ile kaidesi tU
lünun basıl-ı darbının nısfına müsa
vidir.> 
Dıye okutursak her halde do!"ru 

bir iş yapmış olmayız. Eski nesiller
den çoklufun riyaziyede 7aya kal
mış olmasunn bJr sebebi de çetrefil 
lznfeUi terimlerin a.nlrunını kavrıya.

m1yarak di.viüaruı önünde afal afal 
d11rmalarıd1r. 

Büliln bunlar müşahedelerimize 

dayanan intiba ve miltaleaJardır. A
sıl iddiamızı sou söz olarak sôyli7e
ceğiı: 

l\lurabba.a kare, darba .çarpay de
mek blace muvafıktır. Fakal uavl
ye» ye «açı» demek kat'iyen doğru 
detlldlr. Edebiyata slrmlş olan, ede
bb'all olan terimleri deflştlrmekten 

kllÇınmalıytz •• Bir meseleyi şu veya 
bu za..-lyedena &"Ö:"Dlenin yerini cbir 
meseleyi ıu veya bu açıcWı. cörmtlı: 
tutamaz. 

Terimlere düzen ve.nnlye uğ'raşa.n 

salihlyettar phsJyeUer blıce asıl ola
rak bu noktayı cö• önünde llllmalı-
dırJar. 

SELAMİ İZZET SEDES 

iKDAM SAYFA -! 

Bir Günlük 
Markopaşalık 

1 Sanayi Proğramımız 1 

Tahakkuk Ediyor Balkanlardaki ~iyasi 
Hadiseler 

Bugün de Marko Paşalık yapalım 
bari! Vakıa, her gazetenin olduğu ıi
bi İkdamın da aynca. bir (Dertler, 
şikiiyetler, dılek.ler) muharriri var 
amma., olsu.n, bu rWılük, 111 bizim ,ıü .. 
dük sütwıcuiumwı ela onlarla dol
sun: 

1 - Beyoğlundalı:I BllfSa sokağuwı 
baU berbatmış, lı:alıhnm pek boıulı:
mıış:, çamurda~ ıu blrf.klntilerlnden, 
&"e~ilemiyormuş. Allah rızası ipin bu .. 
na ra.ıete:re yumalı imişim! 

Yudılı: lşk, fakat beıılm yumam
la lıı bitseydi, tlmdi:r• l<aclar yaza 
yaıa l<alemlmde tüy bitmiş olan E
dlrnekapı .. Akarçeşme 7olu asfalta 

çevrilir '\"e l'eeeleri, kannlık1ian bp .. 
kı blr :zindan koridorunu andıran bu 
ıavallı, fakal 90k lflek ;yola, bl9 de
ğilse beş, on lamba a.sılırdL 

2 - Fatlb - Şişi! olobüslerl Şlııll
den Fatlhe kadar deiU, Carşamba.7a 
kadar işlemeli imiş. Çünkü Car,am
ba. bugün İsta.nbulun en kalabalık 
ve 7olcusu bol semtlerlnde.n biri I· 
mlş.. tJslelllı: burada (Cıımburlyet 

kız lisesi), (Darüşşafaka), (Yuva.
kimyon t .. lisesi), (Fener erkek l'lllll 
lisesi). (Fatih orta), ve (Karagüm
rük orta) mekleplerl vannıt ki bun
larm muallim ve talebelerinden bir 
çokları hergün Fatihten Çarşambaya 
kadar olan mesafeyi yürüyerek gidip 
seli:rorlanruş. Eter Şişli - Fatih o

tobüsleri Çarşambaya kadar &"ldeeek 
olurlarsa hem buranın yolcuları on
lardan; hem onlar bu yolculardan 
çok istifade edeceklermiş. 

İşte bunu da :razdık .. Fakal, ne dl-
7ellm, yazması blıdeo &esiri AUhtan! 

3 - Edirneltapı - Clbanılr otobils
Jerf, Ciha.nl'~rde.n dönüşte Be:roflu 
,-olu:rle delil de Dolmababııe, Top
hane yoluyle İstanbu1a celıniye bat

lamışlar ki bu yüzden bir çok yo
cular, bu kqta, Juyma.tte bu otobüs
lere binmek için ti Alb.ncı daireden. 
Tepebaşn:.dan, Galatasarayda.n kal
kıp Tak.sime kadar yürümek zorlu
funda klilh;rorJarmış .• Onuı.t için E ... 
dlrnekapı - CUıangir otobüslf'ri eski
si l'lbl, tekrar Beyoj'lu, Şlş.ba.oe yolu 
ile dönmeli imişler! 

Hatırımda t:ıldılına göre b11Du, 
ben bundan bir, iki ay önce bir d.ab..a. 
yasnıış ve o uman bu istenilen te:r 
olmuştu. Deme-k ki mesele, sonrad.a..n 
yine değişmiş .. İ;&.e ayn1 şe7i, ben, 
şimdi bir daha yazıyorum. Hep bir
den dua ve temenni edelim, bu ikin
ci lsleilml:ı de olur inşallah! 

~ 
Bu&'iin böylece, biraz da l\farko Pa

şalık 7apıyoruzl diye, sakın bundan 

sonra., tanrınm C'ilnü bana, tümen til· 
men ş.ikiyet ve dilek mektubu ı:ön

dermiye, yahut yollarda, şum.da, bu
ra.da bol bol ve traş suretiyle dert 
yanmıya kalkmayınız~ Çünkü ben, 

gereek ve daimi Marko Paşa defJ
lim, bu işi muvakkat o1nrat ve 7al
nız bu giinlük yapıyorum!.. 

OSMAN CEMAL KAYGILI 

(Baş tarafı 1. inci sayfada) 

ton pamuklu bez ve iplik lstihW< e
d.ilm.:ştir. Bu mikdar 1937 senesin
de 34.340, 1936 senesinde 28.838, 1935 
senesinde 27 .196 ton idi. Bu fazlalı
ğa mukabil haric;Len memleketimize 
girmekte olan pamuklu ma.mu15:tı da 
eksilmemiş bilakis tezayüt etmiştir. 

1938 senesi zarfında Türkiyede mev
cut pamuklu dokuma iğlerlnin adedi 
229,930 idi. Bunun yüzde 50 si Sümer 
Bank müe&:ıeselerine aittir. 1938 se
nesi sonlarında bu nispet yüzde 58 
e baliğ olacaktır. Malatya fabrika
sının kurulması ile bu da tahakkuk 
etmiş Ur. 

SATIŞLAR: 

1938 senesi içinde 8821.000 liralık 

pamuklu satışı yapı.lıruıitır. 1937 se
nesinde bu rakkam 7442.000 lira idL 

1938 senesi zarfında Sümer Ban.k 
yünlü fabrikaları 3500 ton kuınaş i
mal etm~Ierdir. Yünlü imalatın son 
üc senede vasati olarak yüzde 14 bir 

:f.ızlalık gösterm~tir. Menıleketimi
zin uınuml yünlü istihlaki 4200 ton
dur. Geçen sene bunun 700 tonu 
hariçten ithal edilmişltr. 

Sümer Bank yünlü kumaş mali
yetlerini dil§ürmek için azamı faali
yetle çalışmaktadu-. Yalnız ham mad
de ve yarı mamul maddesi hariçten 
gelen bir kısım kumaş1an.n rnı.liyet
leri henüz matlup seviyeye düşü
rülememiştir. Kıymet itibariyle u
mum yfuılü mamul5t satı.şı 4.634.766 
liradır. Bu rokkam 1937 de 3.451.091 
Ura idi. Yünlü mamul:S.t satışının 
yüzde 34 U devlete yı=ıpılmıştır, 

DERİ VE KUNDURA 
1938 senesi içinde 145.389 çift sivil 

Ruzvelte g§re 
Muharebe 
baharda Bitecel{ · 

(Bas tarafı ı in<i sayfada 1 
rzıf:arı ha.1<kında ise, l>u masraf- 1 
larm önümüzdeki ser.e yalnız çı
karılmakla ka.lllı) acağını, fakat 
ha.ta ·bir kiı.r oda e •de ~dıleceğilli 
bi:dirrn~'ir. 

ilk-

R()osevelt, Amerikanın Londra 
büyük elçisi Kenr.edy iı1e Brük
sel büyük e'çisi Dav:es'in Va:ş:.ng
ton'a çağınlmam~ o1<luğunu kay
detmiş, valnız bu iki büyük elçi
ye Noel. ta:llini Amerikada ge
çirmek ıç'1! izin veri..diğini tasrih 

1 eylom:şlir. · 
Berlin, 25 (A.A) - Alınan lıaş

kur.1andan:ığ'ı tebliğ ediyor: 
Gal'p ce;:>hesinde mevzii keşif 

kallan faaliyeti olmustur. Cephe
nin bazı noktalarında hatf topçu 
faaliyeti kaydediılmiştx. 

Şişli Telef on 
Santralı 
(Bas tarafı 1 inci sayfada) 

kundura ve 1436 ton mamul deri ı .. 
mal ctmistir. imalat satış yekünu 
3.581.290 liradır. Bu satışın yüzde 
81.87 si devlete yapılmıştır. 

KAGIT 
Kağıt sana7iin ham maddeleTI he

men hemen k<imilen hariçten gelmek
te<lir. Bu maddeler daimi olarak te
mevvüç ettiğinden maliyet fiyatları.. 

na müessir olmaktadır. 1938 senesi 
içinde hariçten 11.456 ton sellüloz, 
330 ton şap, 225 ton reçi.na, 483 ton 
kaolin, 10.000 metre miktı.bı odun 
mühayaa olurunuştur. 

Fabrika 1938 senesinde 9742 ton 
kağıt istihsal etmiştir. 1937 senesin
de bu mikdar daha fazla yani 10537 
ton idi. Bunun sebebi ise 1938 sene
sinde siparişlerin azalmasıdır. 

1937 de satış yekCinu 2.207 .781 lira 
ldi. 1938 senesinde irnalitın az:alma
suıa rağmen satı~ yekıinu 2.286.015 
liraya yükselm~tir. 
Beş yıllık program normal seyrini 

takip etmiştir. 

MALl MUAMELAT (AKTİF) 
J\.fohtelif kanunlarla .>ümerban 

kın sermavesi 80,500,-000 liraya 
çıkarılmış· ır. Bwıun 41,000,000 li
ra küsür iirası ınuh~e;lif şekiller
de ödenmiştir. 1938 senesi içen
de ödenen lusını 5,31(),742 liradır. 
816,107 liradan ibaret o.an esham 
ve tahvU.t cüzdanı, Sıvas, Erzu
rum, Merkez Bank.ası ve maliye 
V ek.aleti tah v, l:i tının bedeJ.eri
ni goolermektedir. 

BQrçlu cari hesaplar 5.6()5,167 
iştirakler faslı 18,778,256, fabrika 
ve mağazaiara tahs s o.unan 
35,924,120; yeni tesisler 14,545,~ ı3 
liradır. 

PASİF MAL1 AKTİF 
İ1ıtlya·ı faslmıda bu sene 39,647 

liralık bir tenakw; husule gelmiş
tir. •Bunun sebebi Ievkaol.ade ihti
yat akçesinde muhte!if,...mat.fı -
!>atın muhtemel zarar:aro.ına mu
kabii ayrılan karşı...ıktan müteve1-
lit fark. 

İtfa tahsisa•ı 192,953, bankalar 
mevduatı 6,599,944, mevduat 
f. >50,411, tasarruI mevduatı 744 
bin nııs u:zun vadeli istikrazlar 
261,612, borç senet1eri 3,5>87,468, 
tediye emirleri, 42,18, sair aLacak
lııar, ~U,Ydtl;'tull, taJı.sis edı.mıiş kar 
şılıklar 139,533, keialetten oolayı 
alacaklılar, 5,405,552 oJiraıdır. Na
zım hesaıplar 68,855,194 liradır. 
Ve umumi yekı1nun üst tarafına 
kayıt edilmiş!ir. Bununla umumi 
yekı1n (197,()18.415) liraya baliğ 
olmaktadır. 

Kiı.r zarar hesaplarında banka
nın safi karı 672,04-0 lira ıi.arak 
gösterilmiştir. 

Bu rakkam 1937 se!l>eSİne naza
ran 466,541 liralık bir a:zalma ifa
de eder. Bunun sebebi ihtiyat ted
biri olarak fabrikalarda tatbik 
edi:len 11mor'isman hesabı:na ve 
sair karşılık!arına ayrı.lan ceman 
909,038 liradır. Bu da nazara ır!m
dığı tak:tliroe kar yekunu 1,581.079 
liraya yü:ksebnel<•-"~ 

Bulgaristan Başvekili l\.l. Kö~elva ... 
nof'un, harbin başlamasından beri 
ilk defa olarak l\olacarist.an hüküme .. 
t.i Hariciye Nazırının beyanatın

dan sonra, Romanyada kabine• 
nln ısıl.fası, cenubu şarki ve cenubi 
Avrupa.da. ehemmiyetle Letkiki lizım 
relen hadiseleri teşkil eylemı.şllr. 

Buk&ristn Ba.şvek.W ile, l\lacarfs... 
tan Hariciye Nazırının beyanatları, 

Avrupaıım bu kl.mundalü bllarat 
küçük devleUerin. araıarnıda ınüt.. 
\ehli bitaraf blok teşkili hllSUSWlda 
IJDJ rörü.şlere, düşüncelere sahip ol· 
madJk.J.armı bir defa daha resmen 
ı.1ıı eylemlştlr, Çünkü bu iki dev
let adamı, Romanya arazisine aU &a• 

lep!erlnln lıalllııden sonra birUlt teş
kilini milzkereye yo.naşaeak!anm 

aniatmış!ardlr. 

Ronı:uıyMlakl beyanat., cazet.e net
riyab ise, Ma.caristn ve BuJgarista.nın 
arazi taleplerinin kal'i olarak bir de
fa daha reddedildilinl gösterir. 

Romanya ka.blnesinln lst.fası, mııt· 
tul Başvekil M. Galinesko'nun kı.

blneslnl tsliblil e7ll7en Arrettuo 
kabinesinin dahi çekilmesi, ~lacui5-
tan ve Bolı:aristaD bükiımUerinin 
Romanyad&n istedikleri arazi ile ata
k.adar deiildir. Bıı isUfa.yı, A1man
yanm lktısadi istekleri ile, İnrll ı.ro 
ve Fransanm Romanyadakl sermaye 
ve sl)"a.set üstünlüklerinin 1.elilrlerine 
atfeylemek icap rdi:ror. 

Filhakika Umumi Harpten eVYel 
olduğu glbJ, ,-eçen 21 sene iç.inde 
Romanyanm 1--8 milyon tondan iba .. 
ret petrol JsUh.sali.t.ı, madeulerl, or
nı.anlan, ke.-esteJeri ve ani lstihsa· 
Ji.h, silih fabrikalan İnl'iltere, Fra.n· 
sa ile, Almanya sermayesinin reka
bet sahnesi olmuştu. inrllt.e.re, Fra..ıı· 
sa ile Almanya ara"Sında başlıyan ve 
devm eden harrı, iki tarafın RoTU.an .. 

yadaki sernıaytltrinlıı. lktısadi mü· 
cadelelerinin slyaq rfüeHolara dah.J 
lnk.ılip etmeslnl lntao eylr,,ışttr. 

Roma.nyanın petrol ve saire Klbl 
lstlhsalitına yahrmış oldutu 100 mu ... 
yon doJar kadar sermaye ile BirJe .. 
tik .1\me-rika hükümetl dahi bu mil• 
cadele ile bilvasıta alik.a.dardır. Ka.
btnenin istifası, yen\ k.;ııbinenln e.'\kt 
kabineler ıibl partisiz v,.. kra!a sa
dık, merbut M. Tataresko'nnn riya
setinde kurulma!"!lo M. Ga.t-t:nko'nnn 
Hariciye na"Zırlıflnı muh"a"fa.zası, Ro• 
ma.nyanın bltar:ıfhk slyas~Undekf 

lbllmamııım de!.şlril~· ilne delile$ 
el -. 

JIA.'IÔT NURİ IRMAJI'. 

Askeri L :sel er Ş~ ır pi on ası 
Geçen h1tfta ba$1ıyan askeri llltler 

&rasndakl fut~ol ,ampi'.fonasına b11 

batta da de'Vanı edll~cekUr. Bu bal· 

ta Fenerbahçe stadında Malteope • 

Kıalell, Şeref atadındı ela Bursa -

Deniı: liseleri karş.ılqacaklardır. BI .. 

rincl ~ı Şa:ıi Teıcao. iklnch.lu.I de 

'ld.nan A.km ida.re edeceklerdir. 

büfed~ izaz olunmuşlardır. [KOfv'.EDI FRANSEZ YILDIZLARINDAN 
R K b Y .:r.ı yapılan sar-tral bması ve 

Umen a İnesi tesisatı üç yüz bin liraya mal ol- VERA KORENE, GALLAND ve WORMS 

işe Başladı :!:~~~tra1a2()00 abone bağlan-\ H!FUTA SAKARYA Sinemasında 
(Baş ıararı ı inci sayfada) Santralıın 35 numarası bundan 

sonra yalnı:z o.omaıik olarak saati TO'Plandr!ar ve Pari.s'.lı büyük Operası Balet reyeti.nin iş'irakile 
Propaganda vekili: Gafonkıo, Mali 'bl.direcektir. Saati öğrenmek is-
ye Nazırı: Mititza Kons.an1ines- tiyenler 35 numarayı çevirecek- ı KIZIL DANSÖZ ko, Miili Ekonomi Nazırı: Ko.ııs- ler otomatik sa<!1t kadın sesile sa-
tantin An.ge.esko, Milli Müdafaa at dakika ve saniyeyi bi:lıdirecek-

1 

Fransrı süper filmini oynıyorlar. AŞK ve ÖLÜMÜN KADINI 
Nazırı: General İlku, Ordu 1eç- tir. Dünden itil:>aren bu semıte- •ÇIPLAK DANSÖZ. ün hayatı .. Aşk:arı.. Cinayeti .. 
hizat Nazın: Vik~or s:avesko, ki t · f bo ı · · · ve Ölüm.. İlaveten FOK.> .Turml en son haı-n ve dünya haber'eri Bahriye ve Hava Nazırı: General eı.e ona ne erının numara.a-ı .,.. 

_,._,, k N f M n deği.şmiştir. Yeni mumaralar ••••••• Bugü-n 11ve1 de tenzilath matine•<"r. Pol.T"""ores o, a_•.a ve Ü1,1a- bir müddet evvel tevzi o:unan ye 
kalat N~zırı: fon Grurtu, Ad. ıye . ka lo~larda ardır 
Nazın: lstrate Misesko, Maarif ı nı .a "' v · 
Nazın: Petre A.nd..rei, Sıhhiye Na- ... • 

zırı: Dr. Hortolimel, İş Nazırı: KISA HABERLER 
M>hahl Ralea, Ekalliyetler Nazı-
n: Silviu Draıgıomir, Mezahip ve 
Sanatlar Nazırı:: İon Nistor, MH
li Emlak Nazın: Traian Pop, Mil
li kalkınma cepl>esi Nazırı: Kons
tantin Giuresko, Ziraat Nazırı: 
İroıesku Si.sesti Başvekalet müs
teşarı: Sibiceano, BS-ŞYekii1et i
kinci müsteşarı: Dn. Top, Dahi
liye ınüsteşan: Tzini, Ziraat müs
teşarı: Mihail Serhan, M;n Eko
nomi mü&teşan: Fopofici, İş müs
ıteşan: Emil Gr~orovici 

-* YugaslaY mükfımeti l>enzlıı sar
fiyatını tahdit etmiş'.ir. Buna se
bep Yu.gosılavyanm kliring yolu 
ile petrol bulamamasıdır. 
*-Musolini Faşizm devren.in 18 
inci yıldönümü münasebetİ)'le mil 
li faşist kiiltiirü enslitüsüm.ü aç
mıştır. 

* Krnl Geoııge B~ekil Çemlıer-ı 
l.ayn'ı kabul ederek kendisiyle 
u:zun bir mülakatta bulunmuştur. 

İdea! tı.şık ... Sehhar Kavboy... Yıldızlar yıldızı ... 

GARY COOPER 
MERJ..E OBERON ile beraber çevirdiği 

KOVBOY'un AŞKI 
Fransızca s6zlü 

Büyük aşk ft macera filminde, bu hatta 

S A R A Y Sinemasında 
Takclir alkışlari~ karşılanmaktadır. 

rı:mıı ... mmmaı11m1.:amıacımıııııımııı ........... --ı.!ml----............. .... İ'~vcten: F•:KS JURNAL en san harp ve dünya havadisleri 
B~n saat 11 ve 1 de te=ôlatlı matineler 

1'1 ~~ BUGÜN iPEK Sinemasında 
: Akıllara hayrat va dahşel verecek bin bir 

maceranın kahramanı 

OGLU 
SÖZLÜ 

-vE 
TÜRKÇE 

Hakiki TARZAN rolünde dünya yüzme samı:ıivonu 
JOl\'NY W'Eİ->SMÜLLER ve MORİN O'SULLİVAN 

Fi.TOi" ilave olarak FOKS, dünya havadisleri gazetesi 

-
Baş, Diş, Nezle. Grip, Romatizma 
P{evralji, kırıklık ve tütün ağrılarınızı derhal kasar 

icabında gUnda 3 kaJB ahn'llbll;r. ---- - -ll...a1mı.-.ı .. llll .. ll!llllllll:llelmllllllll .. llllB•
11
ug•u•·n .. sa•a•t•l•l••ve .. l•d•e1111tenziıa1111•···1111tJı•iki•"•m1111at•in•e1111v1111ardı•·r •. 11111111~ılllllllll -
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Tefrika: 87 

Cinnet Buhranınaan Sonra Elini 
Belindeki Hançere Götürdü 

- Hadi... Dedi, madem ki, bu 
anda sen kenıdini Haıli:fe değiJL Be
nim oğlum telakıki etmek istiyor
sun ... Ben de sana (Hadi) diye 
hitap ediyorum, tıpkı küçük bir 
çocuk iımişsin gibi... Al, ilk şarabı 
benim eliıınden iç .. Bu şarap, an
ber Jrokulu ve hususi surette ya
pılmış bir şaraptır. Ondan sonra 
da senin için hazırladığun bütün 
bu canlı ve cici oyuncaklaııla i6-
tediğin gibi oyna .. Keyfine bak ... 
Anasının uzattığı ıı!ltın şarap ta

tiına uzaruı.n Haıdinin eli gayri ih
tiyari titredi ve benz attı. 

Ya bu şarap .. Ze'hirli ise? ... 
Ya, ·kendisine kin beslediğini 

'bildiği anası onu 'burada zelhirli
yerek öldürmek if;tiyorsa? ..• 

Hayizran, oğlunun tereddüdü-
nün faııkına vardı. 

DudaJclan iblisane bir tebes -
&iimle yan kıvnldı-

- Şüphe ııni ediyorsun oğiluıın .•. 
dedi. Şüohe mi ediyorsun ki, be
nim kendi elimle sana sundu
ğwn bu şaraıı ... Hakiki aıı!ber şa
rabı dekfi! ... O halde bak, sana 
verdiğim bu şarabı evvela ken-
dim içi;vorum. .. , 

Ve Hayizran bir yudumda al~ 
tın tasın ~indeki bütün prabı 
içti. 

- $.imdi artık emin ve müste
rih olara.lt sen de içebillirsin .. De· 
di 

Hadi, şüphesini belli ettiğin
den mahcup ikinci tası aldı ve iç 
ti Bunu, her sakiyenin ayn ayrı 
sundukılan taslar takip etti. 

Biraz sonra cünbüşhaneııJn i.çin 
deki hava daha ziyade canlan -
mış, içicinin verdiği cesaret ve cü
ret>le cariyelerin rakslıın ve cün
büş başlamıştı. 

- Anne .. Şu köşedeki iki kız 
ne diye sımsıkı kalın örtülere sa
nmruşlar cünbüşe iştirak etııni -
yorlar 

- Onlar, Emirülmüm.lırini bek
lliywlar oğlum... Onlar bu ge
ce ilk defa ve senin şerefine rak
sedecekler. Bunun için de emri
ne, iradene mımtazırdırlar. 

- O Mide irade ediyorum, baş 
lasınlar-... 

Valide Sultanın bir işareti üz~ 
rine ipek atkılara sarınmış iki 
Bi<lans güzeli, il<isi de ayni ha
reketle ortaya çıkttlar. 

Yirmi sazın heıp !birden tempo 
tuttuğu rnıuh tarik ahengi arasın
da cüınbüşhanenin ortasındaki 
boşluğa doğru ileı1lediler. 

Bunlar, beyaz mermerden san
kıi en mahir heykeltraş elile yon-
tulmuş birer heykel idiler .. . 

Ve ... Raıksa başladı!lar .. . 
iBu raks ... O aına kaıdar Halife 

sarayının cünbüş alemlerinde ol
ımıyan, görülmiyen bir rakstL. 

Rum kızlan, muntazam hare -
ketleri ile öyle nazara çarpacak 
şekilde raksed:iyorlardı ki, karşı
Uırında mütemadiyen içen. ve iç
tikçe kendinıden geçen Halife Ha
di adeta isyan ediyordu. 

Niliayet, gerilen siıtirler kop
mak derecesine geldi. 

- Anne ... Söyle, bu kızlar 
kim? Bunlan nerede buldun?. 

- Oğlum, bunları kardeşin 
Hanın Bizans seferi dönüşünde 
bana hediye getirmişti. Ben de 
sen:in için sakladım ve zamanı gel
diği i<;in bu gece sana veriyorum. 

Hadinin sarhoş kafasL içinde 
•Harun. isıni bir tokmak gilbi t~ 
sir etti. 

O, bu gece buraya, bu cünbüş 
alemine girmezden evvel karde
şinıııı. katli emrini 'Vermişti. 

Bir taraftan Harun öldürüle -

oek bü- ta.raftan da kendi anasını 
öldürecek ve saltanatta r~ 
korkusuz kallacaktı. 

Bir an, pleri öniiıııde Haru
nun kesilmiş kMası kanlar içinde 
belirdi. 

- Yeter ... Diye bağırdı ... Y~ 
ter ... İstemiyorum bunlan, iste
m:y<ırum, Harunun jsminiıııo arul
dığını istemiyorum. Defoil!iun bu 
kızlar ... 

Ve sonra ... Muvakkat ohm bu 
ciııın.et buhra:ı:undan son.-a elini 
beli:ııdeki hançere götürdü. 

Onun yerinde olduğunu gör
dü. 

- Anne ... , do:li, senimJ.e başba
fa biraz hususi görüşmek isti
yorum. Söyle. Bu kızlarıa:ıı hepsi 
çekilsinıler .. Gitsiıı!le-.. Buradan 
uzaklaşsınlar ve biz, yalin.ı2 ka
lalım ... 

rArkası var] 

Ankara Radyosu 
DALGA l1ZUNLUCU ~ 

T.A.Q. 10,n m. 15195 Kes. 20 Kw. 
T.A.P. 31,19 m. 9465 Kes. 20 Kw. 

18S9 ıa. 133 Ka. 120 Kw. 

-
26 lkinciteşrin Pazar 
s ... ı 12.30 Proıram, ve memleket 

aa.aı ayarı, 12.35 Ajans ve meteoro
loji haberleri, 12.50 Türk müzitl 
(Fasıl heyell - Kanşı1ı: pro1T&JD) Ça

lanlar: Hakkı Derman, Şerif İçli, 

llasa.n Gür, Ham.dl Tokay, Basri Üf
ler, Okuyanlar: Celil Tahsin, Mü
:teyyen Senar, Mefharet Sainak, Sa
fiye Tokay. 13.30/14.00 Müzik (Kü
çük orkestra - Şef: Necip Aşkın), 1 -

Vllll Rlcharz: Küçük Balel sulli, 2 - ı 
Vllll Rlchartz: İlk baJıarda bir çlfl 
işık (uvertür), 3 - İlalo Az.on!: Sa
bah prlusı, 4 - Ralph Benatzky: Be
be.kler ~ filminden Neş'ellylm 

prkısı, 5 - Frederlek Hippmann: Or

manda blr cüce duruyor (Ballc şar

kısı üzerine varyasyonJ&r) 6 .. Leo
pold: İspanya melodllerl (Potpuri), 
18.00 Pro&ram, 18.05 Memlekel saaı 
ayarı, Ajans ve meteoroloji haberle
rlrl, 18.25 Müzik (Radyo oa.z orkes
trası), 19.00 Çoeult &aall, 19.30 Türk 
müziği. Çalanlar: Cevdet Kozan, Ru
•en Kam, Refik Fersan, Cevdet Çağ .. 
la. 1 - Okuyan: Sadi Boşses, 1 .. Su
zldll peşrevi, Z - Tanbnri Ali El. -
Suzidil aiır ıemal: (Kani yadı le
blnle), 3 - Nuri Halil Poyraz _ Suzi

dil atır semai: (Sevda elinin) 4 -

Cevdet Kozan: UI lakslml, 5 - Şerif 

İçli - Suzidil f&rkı: (Ha•retlm çok 
eskidir), 6 - Haşim bey - Suzidil şar
kı: (Mesken oldu bize daflar), 7 -
- Suzidil şarkı: (Cana gamı aşkınla 

l'eıer oldum), 2 - Okuyan: Melek 
TokKöz, 1 - Udi Mehmet - Şehnaz 
prlu: (Supbu bulsam sine! safında) 
2 - Udi Ahmet - KarcJğar şarkı: (Gö
rünce ben seni), S - Bedriye Boşgör 
- l\olubayyer tarkı: (Güneş doğdu 

damlara), 4. ... Nezahat - l\'Iuhayyer 
şarkı: (Yol verin dağlar) 3 - Oku

yan: Mustafa Çağlar - Halk türkü
leri (Çıkayım gideyim), (Koyun be
ni yükseklere), (Dağlar dağlar, vi
ran dağlar), (Allşlmln kaşları kara) 
(Köşküm var deryaya karşı), 20.30 
Konuşma, 20.45 Türk müzfği (FasLI 

heyeti), 21.30 Müzik (Cazband - Pi.) 
22.00 l\lemJeket saat ayarı, ve Ajans 
haberleri, 22.15 Ajans spor se..-visi, 
22.25 Müzik (Cazband - Pi.) 23.25/ 
23.30 Yannkl program ve kapanı.,. 

J..IAZRETt 

MUHAMMET 
i azan: Ziya Şakir 

Resulü Ekrem, ~ehitleri dini 
merasıme de:fıııeddirdi. Ve bu şü
hooa knbirJerinin etrafına taş -
tan bir duvar çevirtti... Düşman 
ma'ktiillerini de oradaki boş ku
yu:ardan birine doldurttu. Ala
met olmak üzere, bu kuyunun 
ağzına da büyük taşlar koydurt
tu. 

Bütün lbu işler bittikten sonra, 
ıart:k sıra, ganimet rnal ve eşya
larının taksimine geldi. .. 

Resulü Ekrem Efendimiz, düş
man tarafından terkedilen emval 
ve eşyayı bir araya toplatarak, 
bunun (Beşte biri) ni aytrttı. Bu, 
(İslam camiası) nın (manevi şah
siyet) ine ait olacak, ve umuma 
faydalı işlerde kullanıJacaktı. .. 
Eşyaların diğer kısmını da müca
hitlerin adedine göre (317) mü-

Tefrika :89 
savi kısma taksim etti. (313) mü
savi kısmı, birer hisse olarak 
(313 J piyade mücahidine.. geri 
ka>Jan ( 4) müsavi kısmı da, iki -
şer hisse olarak ordunun iki n~ 
fer mücahidine verdi. 

Resulü Ekrem Efendimiz, bu 
taksim esnasıında, ne para ve ne 
de eşyadan, hicbir şeye rağbet ve 
iltifat göstermediler. Yalnız, (E
büceh.i!J e ait olduğu anJaşıJan bir 
beyaz katırla, müşrik kaıhraman
Uarından (Menlbe_bin Haccac) ın 
~!inden a'1ıaıan kılıcı kendilerine 
ayırmakla iktifa etti~er. Bu kı -
lıç, hiçbir maddi kıymeti haiz de
ğildi. Hatta kabzası, 8.di şimşir 
ağacından imal edilmişti. Yalnız 
öyle bir hususiyeti vardı ·ki, de -
miri ağır, diğer kılıçlardan da
ha uwn. birlGıc vel'inden boii -

fKDAM 

Hakiki dostu~ tavsiyesi budur: 
Sabah, öğle ve akşam her yemekten 

Sonra günde 3 defa 

Y iN 

Yurdda ittifak haline geien bu kanaat ı 
tesise nicin ve nasıl muvaffak oldu ? 

1 
Ç!lnkü «Radyolin> ;n terklbi yilk

ıek bir kimya eaheseridir. 
Çünkü cRADYOLİN> in terkibi 

yüksek bir kimya ıaheseridir. 

Çünkü bütün cRADYOLİN> kulla
nanlann di1leri temiz, sağlam ve gü
ttlıllr. 

Çünkü cRADYOLİN> emsalsiz r•:'i
beti do)ayl31Je biç stok yapmadığı 

için mii.l_emadiyen taze piyasaya çı

kar. 

Çünkü cRADYOLİN> diğer ma

cunlara nazaran çok ucuzdur. 

Artık bütün bunlardan sonra 
cRADYOLİN> kullanan on binlerce 

kişin.in ne Jı:adar balı:lı olduğunu an

lamak kolaylaşır. 

Sabah, öğle ve akşam her yemekten sonra 
günde 3 defa 

Ga 
DEUTSCHE LUFTHANSA 

Kış Uçuş Tarifesi 
SALI, f'E.RŞEMl-.E ve CUMARTESi 

lstanbul'dan Sofya, Belgrad, Budapeşte 
ve Viyana üzerinden Berlin'e 

Sofyadan Selanik ve Atina'ya irtibat vardır. Daha ziyade ma
lümat a:lmak, biletler ve kayıt muamelesi için aşağıda vekil-
1iğe müracaat edilmelidir: 

HANS WALTER FEUSTEL 
Galata Rıhtım No. 45 Telefon:41178 - Telgraf cHAN.3AFLUG. 

Şehir 
Tiyatrosu 

TEPEBAŞI DRAM 
KISMINDA 

26/11/939 Parzar gündüz 
Saat 15,30 da 
ŞERMİN 

26/11/939 Pazar gürü akşamı 
Saat 20,30 da 
ŞERMİN 

••• 
İSTİKLAL CADDESİ 
KOMEDİ KIS1\11NDA 

26/11/939 Pazar gündüz 
Saat 15,30 da 

BİR MUHASİP ARANIYOR 
26,/11/939 Pazar güsü a..k.şanıı 

· Saat 20,30 da 
BİR 1"1UHASİP ARANIYOR 

maldı ve ucu iki çatal idi. Buna 
binaen, iyi •bir muharebe lnııcı o
laıbilirdi. Resulü Ekrem Efendi
mız de, bu iolibarla bu kılıca rağ
bet göstermişlerdi. 
Düşmaırırn takip ve taraı;ı;udu

na memur edilen kuvvet, üç gün 
sonra avdet etti. Bu müddet zar
fında da, İslam irdusu kararga
hı.ııdaki işler bitirilmiş, yaral..lar 
(Medine) ye gönderilıniş ı i. 

Resulü Ekrem Efendimiz, mu
zaffer ordusunu toplıyarak, Me -
dineye avdet emri verdi. Son de
fa olarak, harp meydanını göz
den geçirdi. İslamiyetin ati ve is
tikbalini büyük bir tehlike ve fe
lkke•tten kurtardığı için Cenabı
hakka haand ve şükretti. Sonra, 
düşman maktüllerinin doldurul
duğu kuyooun başına geldi. O ku
yuda, derin ve ebedi bir sükün ı 
içinde yaıtan rnü.şriklere hitap e
de>rek: 

- Siz, küfür ve inadınız yü • 
zünden, nihayet, liiyik olduğunuız 
azalbı buldunuz .. Biz ise, Cena -
bıhakkı.n vadettiği nusrat ve ga
libiyete nail olduk. 

Dedi ... Resulü Ekreınin bu söz-

T~KvlM ve HAVA 

26 İKİNCİ TEŞRİN 
PAZAR 

11 inci ay Gün: 329 2. Teşrin 13 
Hicri 1358 Rumi: 1355 
Şevval 14 Kasım: 19 
(iüneş 7.uo Akşam: ıs .ı' 

Öğle 12.00 Yatsı: 18.21 
İkindi 14.30 imsak: 5.15 

- HAVA VAZİYETİ -
Dün İstanbulda hava çok bulutlu 

,feçmlş, rüzgir şimalJ şarkiden sani

yede 4-6 metre hızla esmiştir. 

Saat 14 de hava tazyiki, 1016,6 ml

libardı. Suhunet en yüksek ız.s ve 

en düşük 5.9 santigrat kaydedılmiş
tir.· 

!erinde, çok büyük bir ibret ve 
i:ı>kmet niıktesı mLindemiçti. 

IBEDlR) DEN SONRA ... 
(Bedir) de musüi.nıanlann ka

zandık.an zafer, Mekkede o ka
dar büyük bir teliiş ve heyecan 
husu,e geti<rdi 'ki, koca şehır, ade
ta bir ma1emhane kesildi. Resu
lü Ekremin ve ihak diaı.inin en bü 
yü•k düşmanlarından biri olan 
(Ebfı Le hep), hiddet ve teessü -
ründen bir hafta içinde vefat et
ti. 

Bu kanlı muharebeye sebep o
lan ve müslümanlarm ellinden 
güçlükle kurtulan (Ebfı Süfyan) 
çok müşkül bir vaziyette kaldı. 
Çünkü, maktuJ ve esirlerin aile
lerile bu haTJJten müteessir olan
lar, onu itttham etmiye başla -
mışlardı. 

Ebu Süfyan, alleyhindeki cere
yanın ön.üne geçmek için meyda
na ab.ldı: 

- Ey Kure~liler!. .. Metin ve 
cesur olunuz ... Ölülerinize ağla
mayınız. Kaybettiğiniz aziz vü
cu'ıler için, şikayette bulunıına-
yınız ..• 

.(Arkası nr) 

~.ı:mw-. .... 
Niçin 
yeni 

l akalan Pudrasını 
kullanıyorum 

... , ,,'.fıd)~i'. 
+:;ti,:i. ·~~ 

PRENSES Alll 
TROUBETSKOY diyor { 

• Son Moda •• cuip bir eol!; 
renkleri wardır. 

• 
Tanıdıtım bütün pudralardaıı. 
daha hafif ve daha incedir. 

• Ha.kilci çiçeklerin nefis koku• 
sunu pere•tif ediyorum. 
Bütün _ıün •ahit luildıtuıı fÖr· * dilm. Bu•ır, yani .. Krema kö· 
püt\i» biç bir pudrada yoktut-; 
Rüzri:r ve yatmurda bil• teni * tue, nermia ve gayet 111• 
vimli mubafau eder. 

• 
Bundan daha iyi pudra olma• 
dıtıoa. kat'iyen emiojm 

.--·,. 
iLAN 

İstanbul 3 üncü İcra Memurluğu."l-
dan: · 

Bir borçtan dolayı mahcuz ve pa
raya çevrilmesine karar verilmiş ...ı. 

lan altı gözlü bir adet Kelvinatör ·r. 
Sani ayının 27 inci Pazartesi günü 
saat 13 den 14 e kadar İstanbulda 
Bahçekapıda İskele caddesinde 2/5 
No. lu mahallebicl dük.k5.nının önün
de bilmil7..ayede saWacaktır. Yevmi 
mez:ktlrda indelmüzayede muham
men kıymetin y(lzde yetmlş beşini 

bulmadığı halde müzayedenin K. ev
vel ayuun 1 inci cuma gününde ay
nı mahalde ve aynı saatte icra kılı

nacağından talfp olanların yevmi ve 
saati mezkCırda mahallinde bulunma
lan ilfin olunur. (22192) 

ZAYİ - 1/6/939 tarih ve 22520 
numarah 254.22 Dolarlık kambiyo 
müsaade varakası zayi olduğundan 

hilkmü kalmamıştır. iıan olunur. 
Emek Manifatura mağazsı 

Dr. Hafız CemaJ 
( Lokman Heldm) 

DAH1LıYE MÜT AHASSISJ 
Divanyolu 104 

Muayenehane saatleri: P11ızar 

hariç her gün 2 . .5 • 6, Salı, 
Cumertıasi 13 • ']5. fıkarav:\ 

-aD.Wll l\1ümessili ve Neşriyat Dl· 
rek~Orü: A. Naci. &sıldı&ı Yer: 

Son Telgraf Basımevi. 

26 - IKtNClTEŞRtN 1939 ,, 
SİVAS-ERZURUM 

• 
Demiryolu I stikrazı 

Tahvilleri 
Maliye Vekaleti ve Türkiye Cumhuriyet 

Merkez Bankasından : 
28/5 ve 15/12/1934 tarih ve 2463 • 2614 numaralı kanunlar 

mucibince ihracına salahiyet verilen ve geliri tamamen Sıvas -
Erzurum demiryolunun inşasına tahsis olunan % 7 gelirli Sı
vas - Erzurum istikrazının 20 senede itfası meşrut 4,5 milyon 
liralık altıncı tertibinin kayıt muamelesi 5/12/1939 akşamı ni· 
hayet bulmak üzere 25/11/1939 sabahından itibaren başla -
mıştır. 

Tahviller hamiline muharrer olup beheri 20 ve 500 lira iti
bari kıymette birlik ve 25 lik olarak ild kupüre aynlmışhr. 

Bu tahviller nmuml ve mülhak bütçelerle idare olunan da
lıe ve müesseselerce, ViHlyet hususi idareleri ve Belediyeler
ce yapılacak müzayede ve münakasa ve mukavelelerde temi
nat olarak ve Hazinece satılmış ve satılacak olan Milli Emlak 
bedellerinin tediyesinde başabaş kabul olunacakları gibi gerek 
tahvil ve gerek kupon bedelleri de tahvillerin tamamen itfası
na kadar her türlü vergi ve resimden muaf bulunacaklardır. 

Tahvillerin ihraç fiyatı % 95 olarak tesbit edilmiştir, yani 
20 liralık birlik tahvil bedeli 19 ve 500 liralık 25 lik tahvil be
deli de 475 liradır. 

Kayıt muamelesi Türkiye Cümhuriyet Merkez, Türkiye 
Cümhuriyeti Ziraat, Türkiye İş, Emlak ve Eytam, Halk, Türk 
Ticaret, Belediyeler Banl<alan ile Sümer, Eti Banklar tarafın
dan icra edilmektedir. Diğer Banlialar vasıtasiyle de bu husus 
temin olunabilir. Sermaye ve tasarruflarını en emin ve en çok 
gelir getiren sahalarda işletmek isteyenlere keyfiyet arz ve bu 
kısa suskripsiyon müddeti zarfında Banl<alara ıııürncaatlannın 
kendi menfaatleri iktizasmdan bulunduğu işaret olunur. •9566• 

m21!!Z:ııızıım:m ......................... _ 

o. Denizyolları U. Müdürlüğü ilanları 
27 ikinciteşrinden 4 Birincikanuna kadar 
Muhtelif h•tl•r• kalk•cak v•purl•rın lalmlerl, 
k•lkı' gUn ve •••tlerl ve k•lk•c•kl•rı rıhtıml•r 

k&ratl•nl.a h•ttına - Sah 12 de (Ege), Perşembe 12 de (KaradenJz), 
Oumartesi 10 da (Dumlnpmar) ve Paıar 16 da 
(Aksu), Galata rıhtımından. 

farttft hattını - Salı 18 de (Antalya), Cumartesi 18 de (Mer-
sin), Sirkeci rıhtımından. 

lımlt hattına - Salı, Perşembe ve Pazar 9.30 da (Uiur). Top-
ha.ne rıhtımından. 

Muclany• hatttftl - Pazartesi. Salı ve Pazar 9.50 de ve Çarşamba, 
Perşembe ve Cııma 15 de (Sos). Cnınartesl 

aynca 13.30 da ('l'ralı:). Galata rıhtımından. 
ıanılır111a hattıaa - Pazartesi, Çarşamba ve Cuma 8.15 de (Trakl. 

Galata nhlnnınılan, Aynca Çarşamba 20 de 
(Mersin), CUmarlesl 20 de (Antalya). Topha
ne rıhtımından. 

k•raltlt• hattını - Sah ve Cnma. 19 da (Seyyar). Tophane nhb. .. 
mından. 

fmrez hattını - Pazar 9 da. (Bursa.). Tophane rıhtımından. 
Av .. ıık hotıına - Çarşamba 15 de (Kemal), Cumarte•I 15 do 

(Saadet). Sirkeci nhtonmdan. 
lımlr SOrat h•tttH - Pazar 11 de (Kadeş), Galata nhtımmdan. 
Mersin hattınm - Salı 10 da (Tırba.n), Cuma 10 da (Anafarta). 

Sirkeci rıhtımından. 

NOT: 
'rarıur seferJert hakkında Jaer türlü maltinıat aşağıda telefon numara~ 

Ia.rı .v.ı."":ıh AcPnt.elerimizden öğrenilebilir. 

Galala Baş Aeentellfl - Galata nhtımı, Limanlar Umum Mü-

Galata Şube " 
Sirkeci " " 

dürlüğü binası altında 

- Galala rıhtımı, Mmtaka Liman Reis· 
lifi binası altında. 

- Sirkeci, Yolcu salona 
(9777) 

42362 

tol3S 
22140 

Asipin Kenan 
Sizi; SO~UKTAN, NEZLEDEN, GF.IPTEN, BAŞ. DIŞ 

ve bütün ağrılardan ve kırıklıklardan 
koruyacak illçtır. 

l
1
_iN_H_is_A_RL_A_R _u_M_u_M_M_ü,_. o_o_R_Lu_· G_u_· N_o_E_N_I 

Muhammen Be. 
beher kilosu Tutan % 7,5 temlnat Eksiltme 

Cinsi Miktarı ~~~L_ira~K~uıuş-"~~~Llr::::.:a:_~Kl'::..:..·~- Lira Kr. Şekli Saati ----
Yamalık kanaviçe 
Çul 
.Çuval 
Iskarta çuval 
Iskarta kanaviçe 
Iskarta çul 
Yamalık kanaviÇ'ı 

Iskarta kana vice 
Yamalık çul 
İ.skarta çul 

Yamalık çuval 
Iskarta çuval 

6000 
2500 
3000 
3000 
6898 
3291 
6000 
3000 
2000 

'2000 
2000 
1500 

Kg. .. .. 
" .. 
" .. 
" 
" 
" .. 
" 

00 15 
00 
00 
00 
90 
00 
00 
00 
00 
00 
00 
00 

20 
08 
08 
22 
10 
15 
22 
20 
10 
20 
08 

900 
600 
240 
240 

12~7 

329 
750 
660 
400 
200 
400 
120 

00 
00 
00 
00 
30 
10 
00 
00 
00 
00 
00 
00 

1 - Nümuneleri mucibince yukandn cins ve mlktarı yazılı ıskarta 
ayrı ayn satılacaktır. 

135, 00 Pazarlık ) 
'15, 00 ,, } 
36. 00 .. ) 
36. 00 " ) 

195, oo Açık ek.) 
50, 

112, 
00 
00 

99, 00 
60, 00 
80, 00 
60, 00 
18, 00 

sargılar hizalarında 

Pazarlık) 14 
u ) 18 

" ) 
" ) 
" ) 
" ) .. ) 

gösterilen usullerıe 

II - Muhammen bedelleri % 15 muvakkat teminatlan blzalarında yazılıdır. 

III - Arttırma 8/XII/939 cuma günü saat 14 de batlıyacak ve aynı günde bitmek üzere Kabataşta Levazım 
ve mubayaat şubesindeki alını satım komisyonunda yapılacaktır. 

IV - Nümuneler hergün sözü geçen şubeden ve mallar da Ahırkapı deposunda görülebilir. 
V - İsteklilerin arttırma için tayin olunan liin ve saatlerde % 10 ınlktanndaki ~venme paralariyle birlik· 

te yukanda adJ l!ecen komi:;yona gelmeleri. (9646) 

: 


