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Sovyet - Fin Ademi Tecavüz Paktı Feshedildi 
Almanyanın Hollandayı 
Tazyıkından Korkuluyor 
Şiddetli Deniz Harbi Başladı 

. • •••• ,,,,, """'"' 

Hastahaneler 
Meselesi 
E•a•ında <;ok lüz;umlu 

ve chemmiy.tli bir mev
zu olan bu hallı ihtiyacı 
eter yanlış bir surette 
tefsir edilmemiş, hatalı 
bir hükümle batlanma
m•Ş olaayd• halkın ha· 
kiki dılcti bir kere de 
bu vesile ile ortaya ko· 
nulmuş olurdu, 

razan : F. Kerim Gökay 
Geçen haftanın en mühim sos

.1"'1 had.isesi kiç şüphesiz ha&t'a • 
hanelenleki yatak sayısının a:rtl>
rı.lın1ı881 üzerinde yapılan müna ... 
kaşalar olmuştur. Esasında çok lü
zumlu ve ehemmiyetli bir ko • 
nuşma ve münakıaşa mevzuu o
lan bu halk ihtiyacı eğer yanlış 
bır surette tefsir edilmemiş, ha· 
talı bir hınrum.le bağjlanırıamış 
DlsaydJ balJwı hakiki dileği bir 
kere de bu v<Sile ile ortaya ko· 
ııulmuş olurdu. Dikkatle takip 
ettiğimiz bu müıınkaşaı>uı maat· 
teessüf yruılış mecralara saptığı· 
Dl gönlük. Şehir Meclisi azasın • 
cbın vııktile Gülhanedıe !bizzat 
llCl'Vİ8 idare etmiş ve askeıi, si
vil staj talebelerile hasta baııın· 
da meşgul olmuş olduğu için ted
ris bakımındaın da işin mahiyeti
ni pekfila bilen muhterem Gene
ral doktor Refik Münir zannet • 
ınem ki, sözlerile fakülte klinik· 
lerinin halka kapalı ve yalwz ted· 
tisat ve ilmi talıarriyata hasredil· 
iliğini. •öylemiş olsunlar! Nasıl ki 
kendileri vakıtile Güllıanede ça· 
hşırforkaı hem hasta bakıyor ve 
lıem de o IruLteriyel üzerinde sta· 
jiyer ve asistanlarını yetiştiriyor· 
lardJ! Mulıaklı!ak olan bir şey var· 
sa fakültenin muhterem deka -
nının da söylediğ'i üzere eencra· 
lin sözleri muhitçe iyi anlaşıla • 
madı; yanlış tefsirlere uğradı; 
münakaşa başlayınca iş büsbii • 
üin mecrasını deği&tirerek bu 
gibi münakaşalarda maatteessüf 
bızde ılıyat halıne gıelen asabi • • 
yetle de bir klinik ve şehir has
tahanesi davası ortaya çıkarıldı. 
Bu da kafi d~lmiş grbi bazı sa· 
yın muh:ırriilerimiz tarafından 
halk tecrübe tahtası ve yahuı tec 
rübe tavşanı değildir gibi sözkr
ie güya faıkülte kliniklerinde h.as
tala.r sırf tecrübe için alınıyormuş 
gıbi bir hava yaratıldı! 

Böyle bir havanın şu zanın o· 
labilıır; üfürükçülerden, mula • 
tabbiplenien yakasını kurtarmış 
ve devletin şefkat müesseseleri
ne itimat ederek koşmaya başla
mış halkı bu yurtlardan korkut· 
mak ve soğutmak! Hiç şüphesiz 
muhterem muharrirler böyle bir 
şeyi bir dakika bile hatırlarına 
getirmemişlerdir. Hakikatte i&e 
böyle bir mesele yoktur. Bina 
enaleyh okurlarımızı aydınlat • 
mak için biz de bu husustaki dü· 
şüncclc.rimizi yazalını: 
1-Bütün dünyada büyük has· 

tahaneler çok ı\efa fakülte klinik· 
!erine tahsis cdilmişlerdi:r. Bun
lar bir taraftan asistans publik 
denilen sıhhi organizasyona di· 
ğer taraftan da tedrisat itibari· 
le Üniversiteye bağlıdırlar. Profe. 
sörler ayni zanıanda kliniklerin 
mes'ul miidürüdürkr. Roma gibi 
bazı şehirlerde ise ayni hastaha
ne binası içerisinde hem fakülte
nin kliniği ve hem de şehrin ser-

' 'lrkası 3. üncü sayfada) 

• 
I svec Almanyadan 

' . 
Tazminat istiyor. 

Açık denizlerdeki faaliyetlerini artU'an iııı:llb donaı •ından 

bir filo ıe1lr halinde 

Amsterdam, 28 (A.A.) - Ablukanın şiddetlen.:ın- tizeri:mı 
aanyanın Hollanda Ü7.erindeki tazyiki de artırmasından korıkul
maktadır. 

Handelsbladdın Berlin muhabiri diyor ki: Almanlar, şunu söyle
mektedir: Bitaraflar İngiliz ablukasına karşı protesto etmekle ikti
fa ediyorlar. Bu kafi değildir. Harekete geçmeleri lfiznndır. Medeni 
cesaret göstermeleri lazımdır. 

Hollanda, istesin istemesin cenubi şarki hudutlarında büyük 
arazi feyezanları dolayısile su altında kalmıştır. Yağmurlar Meu· 
sse'in kollarını taşlll1.1'Şlardır. Birçok yerlerde yollar kasden su al· 
tında bırakılmaktadır. Hatta bazı köyterde sular e.~erlin yanı;ıına 
kadar çıkmıştır. (Arkası 3 üncü Myiada, 

• 
lngiliz Kralı Dün 
Bir Nutuk Söyledi 

Londra, 28 (A.A.) - Kralın, ken· 
dl nutkunu. Parlamentoda bizzat o .. 
kuması itin, çoktan beri, son derece 
gizli olarak hazll'lıkla.r yapılmıştır. 

Kralın mera.sime gideceği ancak bir 
kao kişi tarafından biliniyordu. Kra
lın refakatinde, Kraliçe Ue Kent 

-.-e Gloucesters dük1eri bulunuyordu. 
J\.lera.sim gayet sade yapıldı. 

Tam öğle üstü, Kral Avam kama
rasına girdi. Arkasında Amiral ünl

. forması vardı. Kraliçe de siyah bir 
rop, başına siyah bir şapka clymiş, 

(Arkası 3. üncü sayfadı\) 

Tahta kaledeki 
Han Nasıl Yandı? 
Yangın Mahallinde Keşif Ya. 
pıldı, Tahkikat Devam Ediyor 

- ------'-----
Dasıahaııeye kaldınlan J'arahl ardan Mustafa ve İsmail 

(Yazısı 3 üncü savfada) 

, ::::::::z:s;e:: " 

Bulgaristan-
_daki Türkler 

Sovyetler Leningrad' da 
kuvvet tahşidine başlad1 

Yapılan Neşriyatı Bul-

6ar Ha r b i y • Ne:z;areti 
Telızib Ediyor 

Sofya, 28 (A.A.) - Bulırarls

landaltl Türk ahalinin tahammül ( 
edllmez bir vaziyette bulunduto
na, askere alınan Türklerin ıa.ş \ 
kırmlya ve afaç kesmlye mecbur 
edlldllderlne, Buiı:ar hilldlmetl· ) 
n1n Türkleri, mallarım tasfiye et- \ 
melerine bile meydan vermeden • 
lardetliğlne dair olarak Türk mat- 1 
buatında intişar eden haberler, ' 
Harbiye nezareti tarafından neş- 1 
redilen bir tebliğde, kati'yen tek- '. 
zip edilmektedir. \ 

Tecavüz Tekrarlanırsa 
Ruslar Mukabele Edecek 

Tebliğde, Bulgartslanda oturan ( 
Türklerin, Bulgar vatandaşı sıla- \ 
tiyle bütün haklarından istlfade . 
ettiklerJ ve Türklerle dJğer ahali ) 
arasmda. hio bir fark l'ÖZeUlmedl- , 
ğl tasrih edilmektedir. Türkleı. I 
bütün Bulgar vatandaşların lfa
slyle mükellef oldukları şeylerden 
baıJk:ı. mecburiyet yüklenmemek- \ 

ı tedir. { 

" -~-~ 

Amerika 
Tedbir Alıyor 

Neyork, 28 (A.A) - Bahriye da
iresi, Brook.lyn'de Floyd-Bennet tay-

va.re meydanı ya .. 

kınında l>lr blla· 

raflık istikşaf n· 

mumi karargahı 

inşasına derhal 

başlanaeaimı ha

ber vermektedir. 

24 büyük de

niz tayyaresine 

sığınak hizmeti· 

.....__..__ ...:a......_.. ni görecek iki 

hangar, Amerı ... 
Amerika Cumhur 
Reisi Ruzvelt kan donanmasına 

mensup t a y -

yarecller için meskenler vücuda «e
Urilecek mahalleler ve benzin ve mü
himmat için vücuda tetlrilmesi mu-

[ Arkası 3 üncü sayfada) 

Sovyet Rusya 
Finlandiya 
Notasına Dün 
Cevap Verdi 

Moskova, 28 (A.A.) - B. Molotof 
FinJandiyanın dünkü notasına. karşı 

Rusya larafınd:uı verill"n eevabı, bu 
gün FinJandiyaom Moskova elclslne 
tevdJ ctmıştlr. Bu cevapta., B. ~tolo
tof, Sovyet btikU.metinin Finlandiya 
tarafından si~tcmli &lll'ette ihlal edi
len Sovyet - Finlandiya ademi tecır.· 

vüz paktı hükümlerinden kendisini 
mübcrra telakki ettiğJııi beyan eyle· 
mektedir. 

l\.loskova, 28 (A.A.) - Krasnaya 
Lvesda. ı-azetesinln yazdığ"ma göre 
Lenlngrad mıotakası kıtaatma veri
len talimatla Finlandlyalılar tshrl
kiUannı tekrar ederlerse, derhal a
telile mukabele etmeleri emrolun-

(Arkası 3 Uncü swfada) 

İtalyan- Yunan 
Münasebetleri 

Metaksas İtalya He iyi Münasebet
ler Muhafaza Edlldığtnl Söyledi 

Atina, 28 (A.A.) - Slefanl alan· 
smdan: 

Elen taclrlerl tarafından verllçıı 

ziyafette bir nutuk söyliyen başvekil 
Metaksas, sözü hail baı:ırdaki vazl
ye'le naklederek, harbin uzun müd
det sürcceii mütaleasmda bulundn
iunu beyan etmiştir. B. Metaksas, 
bundan sonra siyasi ve askeri bakım-

(Arkası 3. üncü sayfada) 

Zraat Bankası 1938 
Yılında 1,820,700 

Türk Lirası Kar Etti 
.Bu Rakam 1937 Yılı Karından 

1,000,000 lira Fazladır 
Ankruıa, 28 (iKDAM Muhabirinden) - Ziaıaat Bankasının 1938 

yılı bilançosu çıkarılmıştır. Bilançoya göre banka 1938 yılında 

1.820. 700 lira kar temin etmiştir. Bu rakam 1937 yılı kirıodan 1 mil· 
yon lira fazladır. Benkanın 1938 hesabı şudur: 

Ziraat Bankasının 1938 bilAııçosu ,---------------=f yek(lnu 142.297.029 liradır. Bu- Af r i k ada 
72.162.558 lirası zirai prnsmanlara 

21.877 .660 lirası tiçar! plasmanlar• 

36.549.154 lirası mevcutlara ve 
mali pl§.smanlara 

4.498.579 lirası menkul ve gayri 
menkullere 

7.209.077 lirası sair muhtelit 
hesaplara 

taallı'ık etmektedir. 

Ziro.l plasmanların 5.228.826 lirası 

sencUer cüzdanında, 1.812.884 lirası 

emtia ve senedo.t mukabili avanslar
da, 18.285.011 lirası müteselsil kefa
lelli ikrazlarda ve tarım kooperatit
leri kredilerlnde, 21.126.823 lirası 

borçlu cari hesaplarda, ı6.485.679 11· 
.(Arkası 3 üncü sayiadal 

Alman 
Tahrikatı 
Londra, 28 (A.A.) - Ba.rbln ba

şında, Cenubi Afrikada bir isyan çı
karmıya. matuf Nazi pl1ularma alt 
tafsil5.t, Cenubi Alrlkada radyo ile 
neşredilen bir lebllide münderiç bu· 
!un.maktadır. 

Bu tebllfde deniliyor ki: . 
cSlyab gömlekliler Jutalarını. mem· ı 

Jeketln mubtellt noklatarında aeler

(Arka'1 3. üncü sayfada) 

İskandinavya devletleri Hariciye Nazırları 

IK AM 
Cuma Günü Abidin DaQer'in 

• 
Başmakalesi ile Çıkıyor 

O S TA D 1 N İ K D A M' A G E L 1 Ş İ B 1 P 
MATBUAT HADiSESi OLDU 

İstanbul mebusu ve Türk matbu
a tının «Üzide siması B.. Abidin Da
ver'ln İkdam baş muharrirllğlnl der· 
uhde ettıifnJ dün okuyucuJarlDU%a 
baber vermiştik. 

Dün matbaamızda yapl1an telefon 
tebriklerinden ve AbidJn Daver'I l'Ör· 

mek üzere idarehanemiıe kadar ge .. 
len okoyucuJarınuzdan, bu hldfse
nin lkdam'ın mesut talilnde olduğu 
kadar matbuat i.lr.minde de btiytik 
bir hidl'< teşkll dllğlnl öfrenmiş 

bulunuyoruz. 
Otuz bir yıldan beri muhletll bü

ytik Tlirk razeteJerinde ve bilhassa 
on beş yıJdır Cumhuriyet gazeteslo
dekl neşriyatı ile kendisini Türk ef· 
k:in umumyieslne tanıttırmış, sev ... 
dlrmlş ve yazılarını fevkalli.de bir a· 
lika ile okutturmak muvaffakfyetinl 
kazanmış bulunan arkadaşımızın İk
dam'da da siyasi yazıları ve ba~ ma-

(Arkası 3 üncü say!adaı) İkdam llaşmnh.ı.Tlrt Abidin Daver 

LEii 
lstanbula Türk Damgası Vurma:ı 
İstanbul uzaklan lstlfslz taş Y•it· 

nı, yakından üslôpsnz beton heyuJi ... 
dır. Mannaraya. açdıp İstanbula 

bakınız, heybetli, vakur, eşsiz g-örü
nün muhteşem güzelliği sade ve sa
de camJlerdedir. Mahalle aralarında 
dolaşınız, Tiırkün kendine has anlı 
şanlı azameti hanlarda, hamamlarda, 
çeşme ve medreselerdedir. 

Aysofya hamamının yanında Dol
mabahce sarayının cüce kaldıfını 
farkedemJyenler, Türk üs1übunun 
vekarını gülünç rokokoya feda etti
ler; Türk konağının haşmeUnden 

estetik heyecan duyamıyan takHt 
düşkünJeri küblmıanın esiri oldular. 

Türk mimarisini tarihe cömdük. 

Fakat yeni İııtanbula, ne ldlğl bel· 

1 llslz, darn,-astz İstanbuJa bt.!ıınıs, 
sonra gözlerin.lıln önüne «A1ay kCŞ· 
kil• nü, c3. üncü Ahmet çeşmesi• ni 
Yeni CamlJn kemerindeki ckonalD 
yavrusunu geliriniz, Türk mlmarlsl· 
nin ıöınmek lstediiimlz tarihe sı,. 
madığı meydana çıkar. 

Yapılarımıza. Türk üslübunu 'Çt• 
rem.iyen, bize modern mimaride Türk 
~eşnisinl ta.ttırmıyan Tü.rk mlmarJa .. 
rına. darruuz. 

Bükreşten döndüğü cün yenJ Bük
reşln daıncah olduiunn hayranlık· 
la söyllyen Vali ve Belediye reisi
miz Dr. Lut!i Kırdar clbt biz de A· 
tinadıın döndüiümüı zaman yeni A· 

(Arkası 3. üncü sayfada) 

SELAMİ İZZET SEDES 



BOYOK TARiHT ROMAN: 27 

NÇ SMAN 
Yazın: M. Sami Karayel 

Şeyhulislôm Sun'ulJah Efendi, 
Kadınlar Saltanatına içerliyordu 
Şeyhulislam Sun'ullah Efendi, ka

dınlar saltanatına da içerliyordu. 
Bu müstevli kadınlarlll Vaziyeti ona, 
dokunuyordu. 

Fakat; fettan ve D!ki Mah Peyker, 
Şeyhulislamın damarU11 biliyordu. ().. 
nu nereden vuracağını aeı.mişü. Ll
kin, !ırsat bekliyordu. 

Sarıkçı başı, Sarıkçı paşa olduk
tan sonra; devlet ümuruodan ziyade 
.saraya hiz.ınetk:Ar olrnu.ştu. Serhad
lerde çarpışan askerlere, dahili ni
..ama baktığı yoktu. Zaten, zavallı a
dam ham halat birisi idi. Ne siya
setten, ne idareden anlar bir adam
dı. O, yalnız padişaha hlzmetk;irdı. 

Mah Peyker, adamlan vasıtasiyle 

Şeyhulislam Sun'ullah Efendiyi 
yokluyor ve kışkırtıyordu. 

Sun'ullah Efendi, bir gün Divanda 
hiddetlenerek Sadaret makanu Sa
nkçı paşaya hitaben: 

- Paşa; paşa!. İdarel dev1et ve 'O
muru siyasiye ehil ister .. Başka türlil 
hareket. hem dine. hem millete. ve 
hem de devlete muzirdir .. demişti. 

Bu Mdiyesi Malı Peykere adamla
rı yetiştirmişti. 

İşvebaz kadın, durmadan da Sul
tan Ahmede, Sarıkçıdan Jil<ılyetler e
diyordu. 

Bir gere. Sultan Ahmet. Mah Pey
kerin dairesinde iken. ş.ı?ytan kadın, 

tüllere bürünmüş, eıplnk ve narin ı· 
VL1eudunu körpe dırltkanlı olan Padi
p.bın karşHı.ında oynatarak: 

- Arslanım; bu Sarıkçıdan çekti
ğimiz nedir?. Anber denilen şey sa
rayı hUmayunlanna girmez oldu? .. 

dedi. 
Sultan Ahmedin en blly(llc düşün

düğü ve~ vasıtai hareketi olan anbe
rin sarayda bulunmaması ve yok ol
ması en btiyÜk siniri idi. 

Padlşahın, yegfı.ne harek"tt vasıtası 
olan bir şey nasıl oluyordu da sa
rayda bulunruncyordu. Mah Pe7kere 
sordu: 

- Bu, nasıl lM1 
- Evet, arslanım işte tı11 gece Ki-

lerci basıya haber yolladım. Yok, di
ye haber yolladı. 

-Ne? •. 
- Teşrifi şahaneleri mal(l.m. olun .. 

ca,.. gul reçeli içine katılmak üzere 
ısı.ettiğim anber mevcut değilmiş .• 
Bu ne haldir, diye sordurdum .• Ki
lerci başı kulunuz ou baberi yolladı: 

- Bir haftadır Sarıkçı batıya gi
dip geliriz, cevap alamayız... Verdi· 
ği cevap şudur: 

- Mısır çarşısında yok, Venedik 
gemi lerlni Dekliyoruz. Geldiği zaman 
vereceğiz. .. demiş. 

Halbuki bwıların hepsi yalandı. 

Halbuki, zavallı Sankçmın, böyle 
işlerle al.ikası olmadığı gibi heri.tin 
ne ulemadan, ne yeniçeriden ve oe 
de siyasi ümurdan haberi yoktu. 

Fakat; saray hademeliğinden ve 
has bendegflndan olduğu için yamak
lar vasıtasiyle şehzade zehirlemqi.. 
haber götürüp getirmeyi bilirdi. 

Bu sıralarda. gene aylık alatnı3'an 
asker sız.ılLıda ıdi. 

Yeniçeriler, sipahiler sızlanıyordu. 

Sarıkçı, bütün paraları sarayı mem
nun etmek ıçin sarfettiğinden, ne as
kere ve ne de sair ümura, haz.nede 
verecek para yoktu. 

iste; bu hallerJ icat eden sipahi1eri 
ve yeniçerileri aylık swltısına sev
keden hep Mah Peyker sultandı. 

Kurnaz 11.lah Peyker, devletin u ... 
murunu adım adım takip ediyordu. 

Sarıkçıyı yere vurabileceğine hük
metmişti. Sun'uUah Efendj vak'ası. 

yeniçeri ve sipahjnin isyan..c;ız bir su
reUe aylık sızıltısı kafi idi. 

Yeniçeri ve sipahi. zabitleri divana 
gelerek: 

- Aylardan beri aylık almamak
tayız .. Çoluk. çocuğumuz açtır. 

Diye su:ıanrnalan padişahın kula· 
ğ:ına varmıştı. Fakat, sarayı hllma
yuna her şeyi yetiştiren Sarıkçıyı hi· 
maye ediyordu. 

Sun'ullah efendiyle olan münaka
şasına da sinirlendiği halde susmu.,
tu. 

Fakat; Mah Peykerin en son ola· 
rak anber meselesine tahammül ede-- • 
memi.şti. ' 

Demek, bu herif saray işlerini de 
ihmal eyliyordu. Malı Peykerin söz
leri padişaha tesir etmişti. Sultana 
mukabele etmedi, Yalııız, şu, kısa 

sözleri söyledi: 

- Sultanım llzülme, çare.iliıe ba
karız. 

* Padişah, sabahleyin Kızlar ağasını 
çağırttı. Ve, ısu iradede bulundu: 

• - Git şu Sarıkç1 heri1ini gelir bu
raya ... 
Kızlar ağası, huzurdan çıktı. İşin 

fenaya varacağını arılanuştı. 
Çünkü; kurnaz Kızlar ağası adam

lan vasıtasiyle ·Mah Peykeriil dön
dürdüğü tırıldaklara agah idi. Her
halde Sarık.çının kellesi uçuyordu. 
Kızlar ağası; Babıılliye geldi. Sa

rıkçı, daha henüz divana çıkmamış 

bulunuyordu. Ağal.ariyle haber yolla
dı. 

Sarıkçı, Kızlar ağasının haberi fi .. 
zerine Divana çıktı. Heyecanlı idi. 
Çünkü, Kızlar ağasının vakitsiz geli
~inde her halde manalar vardı. Ale
lfunum sordu: 

- Ağa Hazretler!, hayırdır inşal-
lah! .• 

BeledigeSömi- İhracat Ve İthalatımız 77 Vatandaşın 
kok Fiatlarznz G .. . ölümüne sebep 
Tetkik Edigorj un Geçtıkçe Artıyor olan hadise 

Yaptı 
! 

Perakende Ve Toptan Fi· Amerika da Teklifler 
atları Arasında Fark Var 

Belediye, Zonguldak sömikoku
Itiden tetkike başlamış! ır. Tet
kikatın verdiği neticeye göre 
sömikokun perakende ve toptan 
fiat•arı arasında mühim bir fark 
varclır. İktısat işleri mü.dür.üğü 
fiat yüksekliğine sebep olan şa
hıslan tesbıt edecek, icap eden 
cezanın ta!bikine geçecekt:r. 

Şelı.rArıizdeki sömikok buhra
n:nı önlemek üzere Karabüktes 
ge~irilen söm;koklar bir türlü sa
tılıınıamakta<lır. Karabük sömi
koku nalı!dye masrafı yüzüisden 
pahalıya ma,J olduğundan kimse 
alımak istememekte, İstanbuJda 
Karabük sömikoku stoku yapı,!
maktadır. 

Belediye, zosgı.nldaık sömikoku
nu İstanbula getirip sa!mak ü
zere bir müddetteıııberi yaptığı 
tetkikleri neticelendirmişıir. 

·---o<>----
V 1 LA YET - -

Mil.i Müdafaa Vekili 
Valiyi Ziyaret Etti 

Şehrimizde bu'lunan Milli Mü
dafaa Vekili General Naci Tınaz 
dün saat on birde İstanbul vali 
ve belediye reisı doktor Lutfi 
Kırdarı vilayette ziyaret etmiş
tir. * Şer·imiz<leki PCYlonya konso • 
!osu dün Va.iyi ziyaret etmiştir. 

---o-
8El.EDIYC: 

Ekmek Fatrikası 
Ekmek fabrikasının inşası için 

etütlere başlayan belediye iktı· 
sat iş.eri müdürlüğü Vali Dok -
tor Lut!i Kırdarın Romanyada
ki tetkik'ierine ait ;ıotları göz • 
den geçirmektedır. 

Talebeler 1 ekrar Alman
yo.ya Giinderilıc3k 

Al:ınanyada İstanbul belediye -
si hesabına konservalu;ar tahsi
linde bulunan gençker şehrimize 
çağırılmışıı. Bunların tahsisatı 
kesilmiş olduğundan tahsifürini 
ikmal e' melı üzere tekrar A.ınan
yaya gönderilmelerini istemiş -
leııdir. * Belediye sular idaresi umum 
müdürü Ziya dün va;iyi ziyaret 
etnniş, idarenırı son vaziyeti hak· 
kında izı>hat vermiştir, 

---<o---

Gün geçtikce ihracatımız art -
mak..adı.r. Dün mühim ııniktarda 
eçnebi mem,ekeı.ere ~al gönde
~tir. Bu arada Fransaya iç 
fındık, , Y unanistana taze torik, 
Buı;garis'ana taze ve tuzlu torik, 
yay .n balığı, sazan balığı, Mısı
ra iç fıstık, kestane, Filistine 
kestane, elma, itaJyaya balık, yu
mur.:a, Macaris1ana sigara, kit
re, Yugoslvyaya !kit.re, balmu -
mu, Romaıı.vaya susaan, balık, 
tatlı badem, çiroz baiığı ve lıi.ker
da gönderi.mişür. Diğer taraftan 
dün har.ç'. en de birçok ihracat e~
yası ge.ııniştir. 

Bunlar arasında billıassa piya
sada bulıranı görülen birçok mad
deler vardır. Çivi ve lıiiğ.t bu a
radadır. Bunlardan başka Finlas
diya bandıralı Pohça vapurile 
makine ve makine alıııamı, çinko 
leWıa, amaye eşya, Amer;kan 

Ekspres vapurile makine ve ak
samı, elektrik malzemesi, asfalt, 
bakır çubuk, demir eşya, kim • 
yevi ecza ve Romanya vapurile 
ecza, pamuk ipliği, kına ve limoı:ı. 
ge;miştir. 

Amerikaıım istediği mallar 
Nevyork .ticaret alaşemız mın

taka ticarpt müdürlüğüne bir mek 
tup göndeıımiş, Amerikan mües
seselerinin memleketimizden al· 
mak is'.edik.:eri malların cinsini 
de bir liste halinde bildirmiştir. 

Amerikallar anason, 'ba:ık, de· 
ri, av derileri, incir, kestane, kit
re, fındık, haşhaş, kuru üzüm, 
kuşyemi, maden cevheri, pala -
mut, nohut, sucuk, nastırma, sün
ger, sakız, şimşir istı.>mektedirler. 
Ticaret müdürlüğü bu madde.e
rin fiatlarını ve satan firmaların 
adresıerini Amerikaya bi.dire -
cektir. 

Zehir Kaçakçıları Hüviyeti Anlaşıldı 
Polis Dün Bir Şebeke Ölen Kadının Varisleri 

Daha Yakaladı \ Tazminat İstiyorlar 
Emniyet müdürlüğü kaçakçı· r 

lık şıııi>esi memur.ar. dün bir ze
hir kaçakçı şcbekesi·ni yakaıama
ğa muvaffak olmuşlardır. 

Hırsızlık.an şü<pheli olan Yu
suf isminde bir sa.b,kalı dün Ye
nicami civarında dd1aşırken üze
ri ara-nmı; ve bir mıktar afyon 
bulunm~tur. 

Yusuf, bu afyonu Tophanede 
Neşet ismisde bir •kahveciden al
dığ.ıu söyl"ınuı ve kahve ani bir 
surette basılınca içeride Kenan, 
Mustafa ve İbrahlm isminde 3 
kişi iı.e kahveci Neşet zehirden 
sermes t bavııın bir ha.ld.e yaka
lanmış.ardır. Kah vede l kilo da 
afyos müsadere olunmuştur. 
Diğer taraftan Hayik isminde 

bir sabıkalı da işaretıli 75 kuruş 
para ile tertip olunan bir cürıınü
meŞhut ne1ices.00e l gram eroin 
salarken ele geçirilmiştir. Hayi· 
ka bu eroin•;oeri temin eden Ka
zım da memurlarca yakalanmış
tır. 

-o-

Takas Komisyonu 

Birkaç gün evvel }'atihte Dok
tor operatör Orhan Ünalan tara
fın<lon otomab;lle ç.iğnenen ve 
biraz sonra da kaldırud.ğı has
ta•hanede öien kadının hüviyeti 
an .aşı..!llll.Ş t1r. 

O c;<varda oturan 46 ya.şında 2 
çocuklu bir kadın olan Sıdıka 
ismindeki bu kad..ın.n varisıeri 
dün asliye 4 üncü ceza mahke • 
mesinde ddvacı sıfa:ile hazır bu
lunm~.ar ve 2500 lira tazminat 
is temişlfil'dir. 

Dünkü mahkemede evvela bele 
diye mühendislerden Beqir şa
hit olarak dirun.miş ve doktorda 
hata bulunrnad>ğını söylemiştir. 

fü.filıare şalı.it sıfa tile ifadesi • 
ne müracaat olunan tabibi adli 
Enver Karan da ct!Sedin vücudün
de otomobilin temasile vukua 
gelmiş bir yara göremediğini; 
mevcut yaranın sert bir cismQ 
çarpmak surerne husule geldi
ğine kani olduğunu ,5Öylemiştir. 

Muhakeme hadise mahallinde 
bir keşif icrası için başka güne 
talik o.unnıuştur. 

----ov----Takas komisyonu dün toplan
Profesör Dr. Fahreddin Kerim 1DENIZ 

SORUYORUZ! 
Aksu Vapuru Geç Gehcsk 

Dün Ağırcezada Birkaç 

Şahit Dinlendi 
Ebedi Şefimiz Atatürkün ~ 

nfış.lar:run z.iyare'.i esnasında Dol
mabahçede vukuage.en ve 11 lu
§inin öıümü ile netıce.enen feci 
hadise şahi-t.ı.<'rinm dinlenmesine 
dün 2 ınci ağır cezada devam o
lunm~tur. 

Düıııkü celsede evve1a Beşiktaş 
merkez memuru Lütfi dinlenmiş 
ve: 

- ·Bütün tedbirler alınmıştL 
Halk hücum edınce büyük ka
pının kap~nmasını müaür n1ua
vini Kamran ile kararlaştırdık. 
Artık ziyareti menetmek isti -
yorduk. Hii.disenı:n kap_-nın kapan
ıınasından evvel mi ve ya sonra 
ıını okluğunu bi.:miyorum. Yal -
ruz bildiğim bir şey varsa o da 
haılkın heyecanıa bir.kişı ve ka
ılabalığın. çok ar.ışıdır. Halk ile
riye geçmek istıyor ve bunun i
çin önlerındeki süvari polislerin 
at•.anna iğneler bile batır.lıyor
du!. .. > 

Bundan sonra dinlenen şahit 
eınıı.iyet müciürlüğü 2 inci şube 
ımüdür muavın.ıeıink:len Tevfik 
.te; bütün tedbirlerin alınmış ol
duğunu ve hadisenin fazla kala
balıktan illeri .ge1diğini söy !emiş
tir. 

Bunu dlğcer; şahitlerin ayni• şe
kildeki ifadesi takip e:ımiştir. 

İfadeler İzmit ağır ceza mah
•kemesine bugün gönderilecek, 
muhakeme buııün İz.mitte devam 
edecektir. 

---oo----
Mend rek Onlerine 
Taş Konuyor 

Mm• aka liman reisliği Bostan
cı, Heybaiada, Fenerbahçe, Ye
nikapı men-direklerinin denizler
den bozulmaması için etrafları -
na taş kDymağa karar vermiştir. 
Bu iş için yakında müsakasa itliin 
edilecektir. 

Denizı·o ları f .. UdUrU Geldi 
1 Denizyullan umum müdürü 

İbrahiım Kemal Baybora dün An
karadan dönmü.şfür. Şefiler en • 
cümenini topl:yarak Münakale 
Vekaffetii!e temasları etrafında 
izahat vermiştir. 

Şirket Hayriye Kış Tarifes 

Davaııın 
Cetin 
' 
Tarafı 
Balkan blokunun bir 
an önce teşkiiim.le niç:n 
istical ediyoruz ? 

Yıun: ETt:.'lf İZZET B.t:NICa 

Bit.arar bir Balkan bloku leşluli içla 
henü.z filli bir anl~w' vu.kua. gelwif 
deiı.Jdir .. ~alnu bu lıki.r, ve. bu l'ı.kir 

etra.fmda toplanmak ish)'enler var. 
Mentaa.& iezalları. biual ve blruıefil 

BaUta.ıı devleUeri araswda ibLila.tü cO. 

ru.lea mevzular birt~W ıeşKHi.ıı.ı Leb.iı' 

ediyorlar. Bu ibhU.t'lıLruı başwU bul-
&a.r~ı.a.nın ara:ıi &alepleri &e•dıtı cibl 
Roma.n1a ile .l\la<:ari:,Lan araJtınaa.lu e• 
kal.ti.re' ve TraıısiJv&D.,Ya r.ı.eseleJe.rı da 
ıiun.h ol.mak.Ladır. 

Ayrıca Balkanlıların bu ihtt'1flan 
dışında bi.iJ'iik devletlerin rekabet ve 
noklai nazarları arasındaki tesadu.m
ler de birli.kin ~kilioi gerileten en bU.
)"ü.k amil olma.k:ladlr. Bu devletler ara
smü Alman7a, Sov;yetler, İlalya var• 
dır. Almanya bitaraf bir Baıkaıı bl•· 
kunu.u teşkilini 1.ktısadi, siyasi ve coi• 
rati menfaaUerine uygun bulmu1or ve 
bunu mulıLelü va.sılalarla ve btlhassa 
Bukreş kaynakları ile cözönüne .k.07 .. 
m111 buhmuyor. 

Sovyel Rusya da bilhassıt. Almanya.
DID BaJkanlarda. kendisi için te:,bit 
eU.ifl menfaat hedetlerinJ kendi nokiaJ 
nazarına uy~ bulmuyor. Sovyel Rus

ya için bilhassa Almanyanın Romaııy• 
yolu ile Karadenbe inmesi ve Tuna 
ağzında h:i.kim olmast ga.yrika bili ta• 
bammüJ ve hazımdır. İtalya da keudJ 
payına Balkanlarda hesapladıiı men
faatlere ilişllmesinin aleyhinde olduiu 
için bilhassa Balkanlardan ecnebi nü
fuzlarını uza.k.laşhrmak ve kendi nü
fuzunu tesis eylemek Jçin bü:Lün Bal
kanWan kendi e'rarında toplıyabllme!I; 
lmk.iruııın tahsili poşlndedir. 

Cumhuriyet Türkiyesini.n Balkanlar
daki vaziyeti ise yıllardauberl a.şikir .. 
dır. Türkiye dün olduiu gibi bucü.n de 
Balkanlarda bütü.ıı Balkanlıların an • 
taşması, bir gaye üzerinde toplanması,, 
ni.Ja 'su: ve ihtilifsız, sulha sadık ve 
beçkl, müstakar bir Ba.lkan varhğı ta
ratlarıd.ır. İngiltere ve Fransa ile ak· 
ttyle.nı.ş olduğu karşılıklı yardım pak· 
tmw Balkaıılar için isUhdaJ' ettiğ"j hi&· 
met g~yesi de budur. 

Şimdi. bu tahlilden anlaşıJı:yor ki. 
Balka.ııJarda lkj va:ıi1et vardır. Birinci 
vaziyet Bal.kJnhlarrn kendi aralarında 
tamamiie anlaşınaları ve her hirlü ec
ı1cbi nUlu:r.undan masu.n ka.lmalan ya .. 
:ı .. al, ikincisi de ecnebilerin Balkan
larda.ki rekabetten ve ihtiras hedefle
rinden elçe.k.meleridir. Bu iki vazi) Q 

de teW edecek ve başanlm..ış bir eser 
hal1'!1~e ortaya çıkaracak olan tek eser 
ise blt.a.ral Bal&an blokudur. İşte, bu· 
nun lçmd'r ki, biLaraf blokun bir aı:a 

öuce &eş.kiline kat'i ihtiyaç vardır. Bu
nu lemin edebilmek içinse herşeyla 

başında Balka.ıı devleUerinin araların
daki küçük hesapJan biiJ"ü..k menlW 
mülihaz415ı karşısında tasfqe etmeyi 
tercih eylemeleri &erektir. 

Kilerci başı "&.falı Peykerin adamı i· 
di. Aldığı talimat mucibince hareket 
ediyordu. Anberleri saklıyorlardı. 

llatta, 1'-lısır çarşısında bile ne kadar 
anber vars.'.l toplatmı.şlardı. Sarıkçı

KiJerci başının taleplerine mukabe
le edemrı. hale gelmişti. 

- Efendimiz, sizi isterler .. 
Diyebildi.. 

MAARiF Dün Karadenizden liımanımı • 
za gelecek olan Aksu vapuru ev
velki gün Karadenizde fı.rtınaya 
tu·tulmuş ve Sinop limanına sı
ğınarak 24 saat beklemi tir\ Va
pur bu sebepten ancak bugün 
gelecektir. 

Şirketi Hayriye idaresinin kış 
tarifesi cuma gününden itiıbaren 
tatbik edilecek!ir. Şirket sonba
'har tarifesine karşı yapı2an bir
çok şikaye.!eri nazarı dikkate a1-
m~ ve mektepleri·n, resmi ve hu· 
susi dairelerin mesai saatlerine 
göre vapurlar koymuştur 

Açık konuşmak iktiza ederM., bit 
nokt.adao endişe ediyoruz. Belki, bt!· 
gün için büyük devletler arasındaki 

menfaat tezatları Balkanlarda bir ındil& 
vukubulmasını önliyebllir. Fakat, bu
nun hep bôyle gideceği lemin oluna
maz. Hidiscler ve mentaaUer bir rün 
bu ilıhraslarııı tesadüm ve zarureUerl 
içinde Balkanları da ateşe verebilir. Bu 
ateş içinde infirada dUşmü.ş Baıkan dev
letlerinin derhal h1r araya C'elebilme
lerı ve menfaatlerini tevhit edebilme
leri güçtür. l\olıi.mkün ve kolay olsa da
hi ateşi söudürmiye veya baslırmıya kiti 
değildir. Ateş sonuna kadar surer ve 
Balkanlılar bu ateşle boiuşmak mec• 
buriyetlnde kalırlar. HaJbu.ki, şimdi

den teşkil edilecek bitaraf blok Bal .. 
kanlılar arasındaki her türlü niza ve 
ihtilatı tasfJye edip bütün Balkanlıla.rı 
sulh, lstik.Jaı. emniyet ve refah veche
slnl müdafaa üzerinde loplıyacağı cilıl. 
ecnebi müdahalelerin, lbtlraslarm be., 
sini de kenflrliiinden Balkanlar tize .. 
rlnden sıyınp atmı:ra saik ve imll ola
caklır. 

Zavallı Sarıkçı ne yapacağını şa
şırmı:ştı. Bir gt.in gellp kellesinin u
çacağına kanaat getirmişti. 

Sarıkçıya Sun'ullah Efendi de düş
man olmuştu, Sartk.çıyı, Sun'ullah 
Efendi Padişahın sevmediğini bili .. 
yordu. Cahil adam bundan istifade 
ederek divanı hümayun vak'asından 
sonra, Padişaha, Sun'ullah Efendinin 
azlini teklif eylemişti. 

Padişah, biçare, ga.fU Sarıkçıya 

dihhetle: 
- Be cahil herif, uleme11 başı

ma mı çullandırmak istiyorswıT 

Yoksa, bunda bir maksadın mı var? 
Diye bağırmtŞtL Padişah. Sankçı

nın Sun'ullah Efendiyi azle teşvikin
de büyük manalar sezmişlL 

Sarıkçı. heyecanla mukabele etti: 

- Bir şey mi var? •• 
- Bi1emıyorum .• 
- Ah, o, hain karı başımızı yiye-

cek galıba .. dedi. 

llaln karı Mah Peykerdi. Kızlar a
ğası, cevap vermedi. Ve, sustu. Ne 
söytiyebilirdi? •• 

Sarıkçı çok geçmeden huzura gel
di. Eli, ayağı titriyordu. Ne olacağı
nı bilmiyordu. 

Padişah pür hiddet ayakta duru
yordu. Eli hançerind• idi. Mah Pey-

, ker Sultan Ahmedi kurmuştu. Ne su
retle hareket edeceğini, ve ne dere
celerde cel.3.det ııöslereceğin tari! et
miiU-

rArkası var] 

iKDAM'IN ~~~~~ 
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.ı ÖPME BENi! .. 
'~•~ r YAZAN·: SELAMI 1 ZZET -~=mi&: 
Pertcvin izini bitmek üzere ... 

B:rka-c gün sonra vazif€si başına 
g:decek. 
Se~ma müteessirdi: cNe zaman 

-e,·lenecek'.er? Biribirlerinden hiç 
ayrJmıyacaklan gün ne zaman 
gc1ecek? ... Kim.bilir~ muztarip
tirJer! ... • 

Me:ike ile Pertevin saadeti için 
evlenmelerini can. ve gönülden 
hs iyo"du. Bu isteğinin bir sebe· 
l:ıi daha vardı. Onlar evltndikten 
so .. a '..endısı de ralıat eaccckti.. 
Adetiı büviık bir dertl<.'n kurtul· 
mu olacaktı. 

Arlık bu sırdan, yüreğine çok 
ağ•r ge.en bu sırdan b.ran evvel 
kurtu;,-nak istiyo.rdu. 

-8-
Köşkten el ayak çekilmişti. 
O gün çok yo.rulmuş.lard.ı, Bay 

Şevket onları toı:i[arnış, otobüse 
bindirip Ambarlıya götürmüşLü. 
Akşam gec vakit bitap bir halde 
köske dönmüşler, hemen yemek 
viyip odalı.rın.a. çekilmişlerdi. 

Ortal:kta çıt yoktu. Yalnız şid
detli ıbir rüzgar ağaclan hırpaıh· 
yor, kabaran Marmaranın uğul-

• tusu korkuııc bir ·heyula feryadı
nın vankusu gibi kainatı örtüyor-

. 1 
du. 

Selma o gece heyecanla uyan· 
dı; derın bir uykuya <lalm,ş, çok 
uyuınıuş hissi'.e titredi ve bir kib
rit ç~ıp saate bakLı, Henüz bir
di. 

'Lodos çok şiddet'!! esiyordu. A
şağı bir katta açık kalmuı bir pa·n.. 
cur çarpıyordu. Camlar tuz tıuz 
olacakmı\iC'l51lla ııan,ıırdıyordıı. 

-----
Maar:f P:.üdürünün 

Tef.işleri 
İstanbul .Maarif müdürü Tev • 

t.k Kut dün Çata:ca kazası da
hlindeki mek;ep.eri teftl-Ş etmiş
tir 

--0-

GÜMRO,< -----
iki h.eır ur Al ndı 

Geçen ay içinde gümrüklere 
memur almak iıçin 1ise mezunla
rı ı..rasında b;r ıır.üsabaka imti -
hanı yapı.:m1ştı. Bu imtihanda ka
zanarılardan ilk olarak iki kişi 
İstanbul gümrük başmüdür~üğü· 
ne tayin edllım.işlerdir. 

Demek Pertev henüz odasına .gir
mem~ti. Halbuki ertesi gün gi
de<:ekti. 

Selma kulak veroi. Aşağıda bir 
ayak sesi duydu ... Pertevin oda 
kap;sı vuruldu:-:. Cevap çıkma -
dı ... Kapı iki üç kere daha vu -
ruldu; gene cevap çıkmadı .. _ Bu· 
nun üzerir.e kapı açıldı, odaya bi
ri girdi. Selma pancurla pencere
nin kapandığ.nı duydu... Ayak 
sesleri uzak.laş!ı, kaytxı;ı:ıu. 

Hizmetçi pancurun vurmasile 
uyanmış, gelip kapa.muı olacak -
tı. 
Kızın bu işgüzarlığı Sclıınayı 

kızd,rdL Per~ev de çok ihtiyat -
sız davranmıştı. Ayni şey •başka 
bir gece, daha l(eç vakit olabilir
dL P ntev kapalı pencerenin ö -
nünde kal:rdı. 
Dışarıda lodos kuduruyordu. 

Rüzgar mütemaC.iyen ve gittikçe 
azan med ve cezirlerl'e ağaç.an 
<büküyor, köşkü sarsıyordu; san· 
ki her şeyi yakıp yıkmak ıster 
glbi esiyordu. Buna rağmen orta
lık cehennem kadar sıcaktı. 
Selıma yatağından fırladı, pen

cereye koştu. Pancurlar:nı ara
ıladı. Bahçede her şey isyan et -

İçkili Yerler Pahalı 
Taksimde E.lrraservilerde oturan 

LüU'i Giiler yazıyor: 

- İstanbulda i!:kUi yerler eok 
pahalıdır. llf'scl.ı. 16 kuruşluk bir 
bjra şişe~d bir ıçkili lokantada 50 

kuruştur. D.ğer içklli maddeler 
de bunun c-ibldir. Acaba. bunları 

kontrol eden bir makam yok mu
dur? 

Okuyucumnr.nn ılk:iyeti yerin

dedir. Bilhassa Beyoğlundakl iç

kili lokantaları kontrol etmek ıa .. 
zımdır. Bunların kontrol edilip e

dilmedilnl 

Soruyoruz 

ııı:ıişt.i. Esen bava teneffüs edile -
miyecek kadar boğucuydu. 
Ortalık kapkaranlıl<tı. 
Korkunç gece! ... Lodos çatıda 

kiremıtleri taradı, birkaçı uçtu 
ve boğuk, tok bir ses çıkararak 
uzaklarda parcalandL 

Üst üste iki şimşek çaktı ... Per. 
tev de çok geç kalmıştı ... Neden 
odasına g.rmiyordu? ... Se'..Jna 
birden ürperoi; olduğu yerde s:ç 
radı. Zihninde bir istifham çizil
di. 

- Pertev acaba salonda mı? ... 
Ya gene ·bahçede ise? ... 
ZJınine bu fikir saplandı; Per

tev Melike ke buluşmağa gi.miş
ti. Buna kani olduktan sonra za· 
man daha ağır, daha ıztıraplı 
geçmeğe başladı. 

Pertev köşkte değildi, Pertev 
Melike ice beraberdi. 

Bu gece son ya'hıızlık gecele -
r;ydi; başbaşa kalacakları son ge-
ce ... 

Ortalığı parçalıyan rüzgardan, 
denizleri kabartan, kiTemitleri 
uçuran lodostan onlara neydi! ... 

Selma pencerenin pervazı·na ba
şını dayamıŞ kımıldıyamıyordu. 

- Bunu kimse duymamalı ... 

il ~apurun Münakasa 
~UddJti Biti JOr 

İngiltercye ısmarlanacak 11 va-l 
purun münakasa müdde.i yarın 
tamam Chınak1adır. Önümüzdeki 
ay içinde şehrimizde bir kornis • 
yon top.anarak İngiliz müesse • 
selerinin teklifleri tetkik edile -
cektir. Y .!başında vapurlar sipa· 
r;ş edilmiş olacaktır. 11 vapur iki 

1 
senede memleketimize gelecek
tir. 

Uyumıyaeağım ... Pertevi bekli· 
yeceğim... Gelirken aşağı inip 
pancuru aça.cağmı ... 

Masuan, saf heyecanı ile gurur 
duyaraık ilave etti: 

- OnJan kurtaracağım!. .. 
on:.arı bir tehlikeden kurtara

ca·ğı icin seviniyordu; ayni za -
manda da Pertevin ne diyeceğ'.ni 
düşünüyordu ... Verdiği karara 
kendisi de şaşıyordu. 

Terliklerini giydi·. Efüeri titri
yerek üstüne entarisini geçirip, 
Pertev geliverecek olursa hazır 
b~lunmalıydı ... Dinliyor, gece • 
ye kU:ak ve.riyordu ... Ah bu rüz
gar!. .. Zincirinden boşanmış aç 
bir aslan gibi kükreyen lodosa 
Pertev nasıl göğüs germişti? 
Ş:mdi lodos dört nala koşuyor, 

yeryüzüne en yakın hava taba -
ka':'armı parçalıyor, ağaçları iki 
büklüm ediyordu. Deniz soluya· 
rak kayaları kamçılıyordu ... 

Antredeki saat üçü çaıldı. Sel
ma ara.da bir yatağına uzanwor, 
birkaç daıkika sonra tekrar kal -
kıyor, pancurların aralığından 
karanlıkları delmeğe çalışıyor -
du. 

Gökvüzünden :vere hevıı.z bir ı· 

--0-

MüTEFEkıClı( 

Yeşilay Kongresi 
Y~ilay cemiyetinin ve gençlik 

şubesinin yıllık kongresi 24 bi- · 
rincikanun pazar günü sabal11iey in 
saat 9,5 ta Cağaloğlundaki Emi
nönü Ha.kevi salonunda topılana
caktır. 

Dolmabahçe Stadı 
Dolmabahçe stadının projesi 

yann Partide toplanacak bir k<>
misyon taraf.ndan son bir defa 
da!l:ıa .gözden geçirile<:eıktir. 

şık sarktı, ağaı;'llırm tepelerinde 
yayıldı, dağ.ldı, gürliyen gök köş. 
kün temel1erini sarstı. Selma, 
Pertevi düşünerek iliklerine ka
dar ürperdi. Merakı korku olu
yor ve korkusu her an biraz daha 
artıyordu. 

Bir şimııek daha çaktı, Selma 
Pertevi gördü; odasmdan çııktı, 
aşağı indi; Pertevin kapısını gü
rültüsüz açtı; )lirdi. Pancurun tok 
mağını çevirdi, iki kanadı itti ve 
lodosa mukavemet ederek dayan
dı, .tıuttu. KımıJdamıyor, dışarı -
ya ku'lak veriyordu. 

Bir şimşeğin beyazlığı bütün 
vücudünü sardı ... Gözlerini yum
du ... O anda asabı katılaştı: 

- Sen misin Pertev? ... Per -
tev sensin değiıl ııı:ıi! ... Korkuy<>-
nırrı. -. 

Penceresinin önünde birini, 
Selı:;1yı görünce .şaşaladı, az kal· 
sın haykıracaktL 

Genç ık.ız acele <ıdiyordu, ça • 
ibuk çabuk ... Pertev odaya atla
dı. 

- Pancuru, pencereyi kapa! 
Pertev $elmanın söy.Jedikleri

ni yaptı. 
[Arkası var] ı 

Bunun içindir ki, Balkan blokuna 
bir au önce leşklllnde istical cösleri • 
7oruz. 

ETEM İZZET BENİCE 
(Son Telgraf'! an) 

Eıeyoğlu Otel eri 1 e. tiş 
Edi:iyor 

Bugünden itibaren Beyoğlı. 
kaymakamlığı mıntllkası dahilin
deki otelleri teftişten ~eçirecek
tir. Teftişlerde bilhassa tar.fe -
!erin usul dairesinde hazırlanı<p 
hazırlanmadığı tetkik o'ıunacak
.tLr. 

--o-
Yeni TahvJler 

Yüzde 7 faizli 3ivas - Erzurum 
istikrazısın altıncı tertip tahvil
leri sa..ışa ç.karı:lmuıtır. Tek kupür 
lü tahviller 20, yirmi beş kupürlü 
olanlar on liradır. Bu tahviller 
resmi münakasa, müzayede1 mu
kavelelerde teminat o: arak kabul 
edileceklerdir. Milli emlak be • 
delleri de bunlarla ödenebilecek
tir. 



Almanlar Şiddetli 
l:sir ·ı~aarrı1z Y? aptılar 
İki Taraf Arasında Topçu ve 

Piyade Çarpışması Oidu 
i'aris, 28 (A.A.) - Ha-vas A -

jansı askeri vaziyet hakkında 
§U malfunatı vermektedir: 
Mose'.:!e'in şarkında Alınanla ~ 
rm dün akşam üzeri ıl>ir tleri F'ran 
sız mevziine karşı ya<ptı·klan ha· 
reket her zamanki:..den başka bir 
şekiude O'mıuştur. Bir bölükle ya
pılan bu hareket Fransız mev· 
ziine karşı bir saat süren fevka
lade şiddetli bir ·topçu ateşinden 
sonra yapılmıştır. Alman asker
leri siperlerinden çıkarken Fran-
6IZ mevzileri yeni bir topçu ate
şı .t~[;trşı~.uıua .Ka1m.ştır. A..maınlar 

mevzilerin etrafında duman o
busıtn at.mışlardır. Öyle ki, ka· 
hn duman tabakaı'.an Fransız mev 
züni tecrit eımışı ır. Fakat bu ne
vı hareketler:.ıı.iıı şu .mahzuru var. 
dır ki, ı'lizgarın tE-Sirıle bu du -
ınanlar Fransız mevziliıi Alman
lardan g,z.lem~tir. Müsademe mit 
ralyöz ve tabancalarla cereyan eı
mış ve A.imanlar bek.ediklerı ne· 
ticeyi elde edememişlerdir. 

Cephenin bu mıntakasında 

bir Alman alayı bulunmaktadır, 

Bu alay üç hat halinde biribiri 
ardmda siperlere yerleşmiştir. 
Dünkü g>lıi hareketleri hazırla -
mak için Alınan topçusu mevzi
lerden çıkarılarak ileri götürül -
mek.e ve vazifesi bitince geri a
lınmaktadır. Öyle ki, bu üç hat 
arasında mütemadi 'bir gidiş ge
liş vardır Bu yüzden askerleri 
rahat yerleştirmek ve ia:;eyi mun. 
lazam bir. tarzda temin ey.temek 
imkan.sız olmaktadır. 

Faris, 28 (A.A.) - Dün akşam
ki Fransız 'harp tebliğinde şöyle 
denilmektedir: 

Sabahleyin Moselle'in şarkında 
ki m.ntakada mevzıi olmak üze
re piyade ve topçu faalıyeti ol - 1 
muş' ur. Cephenin sair aksamında 1 

iş'are değer bır şey yoktur. 
Berlin, 28 (AA.) - 28 Teşrini 

sani sabah tebliğı: 
Garpte, cephenin bazı noktala

rında haiif keşif kolları ve topçu 
faa!ıiyeti olmuştur. 

Tayyare faaliyeti, ibava!lann fe
nalığı yüziirıde.n ancak hudut ci
varları·na inıhisar elmiştir. 

a rti 
Gru u 

Dünkü T oplanbda 
İki Takrir Veriıdi 
Ankara, 28 (A.A.) - C .. H. Par

tisi Büyük Millet Meclisi Grupu 
bugün 28/11/1939 saat 15 te reis 
veıuıi Seyhan mebusu Hilmi U
ran'ıs riyasetinde toplandı: 

Ruznamede Beykoz deri fahri· 
kası hali hazır vaziyetinin ve Yal
vaçta vak.tile tesis eri.ilmiş ve ser
mayesinin büyük b;r kısmına Sü
merban.kça iştirak olunmuş bu.u
nan deri fabrikasının bugün işle
tilımeks;zin atıl tu,ulmakta olına
sı sebebinin. İktısat Vekili tara
fından izahı ve keyfiyetin umu· 
mfheyeıte müzakeresi takriri var 
dı. 

Takririni şifahen de izah eden 
Aıılalya mebusu Rasih Kap.an 
dan sonra birçok hatipler söz a
larak deri fabrikaları ve onların 
işledik.eri maddei iptidaiyeler ü· 
zerinde uzun boylu mütalea ser
detmişlerdir. 

İktısat Vekili tarafından mev
zua ve sorulan suallere cevap:ar 
verilmiş ve neticede takrir muh
teviyatının teşkil edilecek bir 
parti komisyonunda esaslı su -
rette tetkiki hakkındaki Rasih 
Kaplanın ikinci bir takriri umu
mi heyetçe kabu.! edilerek vaktin 
ilerlemiş olması hasebile riya • 
setçe celseye nihayet verilmiştir. 

____,,_ Hastahaneler Meselesi ·Dahiliye Vekili 
tetkik seyahati .. 

1 !ZMığcvıed 1 
Onda Bir Y ekfın Yahu! 

Bakıyorum, Nurullah Ataç, belki 
on ~UndU.r, yaııla.ruıda, birıbiri ardı 

sıra. hep san'attan, edebiyattan, şiir· 
den bahsediyor. İyi amma, a benim 
cirum Nurullabçığım. senin on ı:iiD· 

diir, hep aynı şeyden dt:m vurnı.ak· 
ıa. olan bn yuılarm, ~ıani baklava da 
olsa insana, Adeta kabak tadı vena.i
ye başladı. 
Değlşbr :raha fU ınevzalanm bir 

u. deiişLir de bu l'ünlerde bir par~ 
da başka şe7luden bahset! 

- Başka şe:rlerdeıı, 7&nl nelenlen 
bahsede7lmT 

Denen, on1an da sö7Jlyeylm: 
Meseli bir u mu.si.kiden, bir as ta· 

babetieıı, bir u Uıni klmJ'adan, hlr 
as fenni simyadan, bir az ıslırlaptan 
bir az haval7attan, bir u da cuva· 
inattan, 7aııt. senin anlı7acaim, i
kisi birden bava' cuvaQ'yattan.. 

Evet, aziz Nurullahçıj"ım. böyle 
Tanrınm ı-ünü, pzete sütunlarında 

hep san'at, edebiyat, titrden dem vu

racağına., ara .s.ıra şu yukarıda say
dır.im şeylerden de tat.Jı talb !Wı· 
setsen ve benim gibi bunları okuyan 
bütün karllni kiram da her gün ayn 
bir bahisle z~vklyap olsa. olmaz mı? 
Danlma. amma bu söylediklerim, se
nin işine müdahale. yalıut: sana akd 
öğretmek değil, rene sen bllirslıı. 

lslersen 7ıJ on iki ay hiç durmadan: 
- Ya san'at, :ra edebiyat, ya şllr ve 

p. Orhan Velt, ya B.ifat Oiıttayı 
Diye dövün, dur. 

OSMFAN CEMAL KAYGILI 

Ankara Haberleri 

Ticaret Vekilinin 
Beyanatı 

Ankara, 28 (AA.) - Haber al
dığım.za göre, 29 ikinciteşrin Çar
şamba akşamı saat 14,40 ile 14.50 
arasında Ticaret Vekili Nazmi 
Topçuoğlu ti1.ün müstahsiLerile 
diğer mfu;,,.hsillere radyo ile bir 
hitabede -bulunacaktır. 

(B .. taralı L inci sayfada) 

viosi buhmur. Şehir sıervisinde ted· 
ri.,,.t noktasınıdan eııteres:m bir 
kbuo buluııursa o servisin şefi 
h8btayı derhal fakülte klıniğıne 
nak.leder. Bu suretle çok sılu ve 
ı;ıımuru bir kollaboı-.ıısyon vardır. 
Aynı ~ey bızde de mevcuttur. 
bızde iakülte klinikhırinın bu -
lımduğu Gureba, lhıseki, Cer· 
rahll"~a. çocwk., Badaı:köy gibi 
hnstalıaaıclcrdc şehir veya alaka· 
dar vel<ılletinde birer servisleri 
vardır. Bugüne kıadar klini.k ve 
servısler ıanı bir ahenk iıçerisin
de islerini yüriilımeıkte ve icabın· 
da mesai birliği dahi yapmakta· 
dırlar. 

y<>pmayı betı artık lüzumsm bu· 
luyonım. Oriada yalm.z bir yurt. 
taş ve yalw.z bir Wısta vardır. 
Şu kadar ki, bugün nıcınleketi -
mizin diğer ~ büyük :;eiır.Jnde 
nü.nıune lıastahaneleri dentlen 
'tanı teşckküUtı sıhhat müessese
leruniz ve diğer vilayeı meri..-ez
lerimizde de ınem1eket hastaha
nekri vııırdır. liwoaJa:rdıa mesle
ği.ne, ilıne iışık cidden kıymetli 
mütehassıslar çalışıyor; bımıen
aleyh diğer vilayetlerden her ı 
hastanın öW5ini berıısini satıp An· 
kara veya İstanbula koşması la· 
zımdır. insanlarda garip bir psi
koloji hatas1 vardır. Nedense bu
lunduğu yerdekine fazla rağbet 
ve iltifat eıınek istemez; Nasil ki 
İstanbul gibi büyük şehirlerinıi2 
seken""5iı>den l>nzılannın en basit 
şeyler için evvelce Avrupaya koş
mak meyilleri gibi! V ilaydle
riınizle büyük ka"3ılarınuzda has
tahane ve yaltak sayılfilllll yavaş 
yavaş artırnınk su:retile İstanbul 
ve Anka:rıanın yükii hafifliye -
ceklir, ondan sonra da aııı -
cak gıerek teşhis ve gerek te -
davi bakmun<lan çok entere • 
san h<>Slal.:ır büyük şehirlerimize 
müracaat ederler. Esasen asıl he
def miitem,.diyen hastaha.nelerde
ki yatak sayısını artırmak değil 
vatand"-'itn hasta olmamasını te
nıin edocek çareleri yani koruyu
cu hekiınliUi kııvvetlendinnek -
ledir. l\1u:ıs1T sıhhiyeciliğin esa· 

ne devam ediyor Sovyet-Fin Ademi 
Tecavüz Paktı 

2 - Klinikte hll5ta muayene ve 
tedavisi demek hiçbiır mınan has• 
talan tecrübe tahtası yapmak , 
demek değıldir. Hekıimlikte esas 
olan hMtalann tedavisidir. Fa -
kat ilk günden itibaren bir has· 
tanın nasıl m uayeı:ı.e edildiği, leş.. 
hisin nasıl k<>oulnp tedavin.in ne 
sın"t>tle tatbik edildiğini klinıiğe 
dev-""111 saliıhiyetini kawnmış ol· 
gwı talebe de talcip eder. Eğer 
klinikler böyle azapyeo:i olsaydı 
dünya üzerinde hert<esin Hacca 
gidor gibi koştuğu tıp otoriıe ve 
prvfı»örlerınıın kLiıniJtleri bom· 
boş kalırdı değil mi? Dünyanın 

diğer kısımlarında olduğu g.bi 
mcmlekelimizde de haıkınıızın 
kliniklere ayoi itinııa:t ,.e avni em· 
oıi.yctle prof~örlor.i:nLz1n ilıtısas 
ve ku<J.etkrinden istifroe için 
koştuii;unu görüyoruz. Bir kli • 
nJkte asistan. doçent, pr<ıfesör 
gibi müteaddit şahıslar tarafın· 
dan tetkiık ed.lnıck; tı.bbm en sou 
ıicatlairınd:mı alat ve edevatın -
dan, modem tekniğinden istifade 
etm"k bir ıua2hairiyettir. Tıp fa. 
kültesi dekanının ını.htelif yılla· 
ra ait neşrot>tıiği istatistikler kli
nik ve polikliDUJklere ınürocaatm 
nıc kadaI sü:mtle aI'ttığını göster
mektedir. Bu sözloriınle hiçbir 
zamaııı şehir servisleri hakkında 
lıerlıangi bir imada bulunduğum 
hatıra gehniyeceğine etninim. Bu 
servi!>lerde de hastıalarıınızın ayni 
ibtımaın ve şefkate mazhar olara1. 
tedavi gördiık!eri !ıedahattir. ls
tatj;t.,!dco: de gösterın.,kıledir. Fa
kat ılcrs ve tetkik iç:n mütead
dit personellerin ilinasile hasta
laru1 hazırlanması hiçbir vakii 
onları tecrübe tahtası haline ge
tirıırnk demek olmadığını tebarüz 
ettirmek için bu noktayı işaret 
etLnı. 

:ı - Dava şudur; bir kıs.ını ser
visleriınizde yatak sayısı henüz 
kafi ha .de değildir. Bu sene ve 
gcıccek sone açılacak yeni klinik· 
lerle, ı;;işl.de vücude gctirılecek 
ycnı lıast~hane ve bunlardaki 
fazla :.ataklı doğrun servisleri bu 
i!ıtiyacı oldukça karşıhyacaktır. 
Digcr n1eın!ekctlcrdc de içerisin· 
de laküllc kliniği bulunmıyan v·e 
fakat otaj iç;n ist:iade olunan böy
le ıınıunıı hastahaneler vardır. 
Geç< n sene K12ılay yoluyla ve
renı sanaıtoryomu ve verem. has
t:ı.ha nesine eklenen yataklar ne 
kadar iyi tesir cttL 

4 - Bu mü1112&Cbelle btt de taş
ralılar hastahanesi diye bir söz 
söylendiğini gördüm. İstanbul 
veya tn$l'alar eli.ve bir ayımıa 

sı budur. Fert ve cemiyet itiba
rile sosyal yıı.rdınun bu cilıetine 
de çok elıemmiyet vermek mcc· 
bwriyetindeyiz. 

T ahtakaledeki 
Han Nasıl Yandı 

Evvelki akşam Tahtakale<le Bal 
tacı hanında feci bir yangın çık
tığını yazm.ş ve bu esnada çö -
ken ıbir çatının altında kalan ba· 
zı kimse.erin yaralandığını ha -
ber vermiş:ik. 

Belediyece hadise mahallinde 
dün bir keşif "apılmışt..r. Müd -
deiu.mı.mi muavinlerinden Reşat 
Saka ve Hicabi tahkika'Ja uğraş
maktadırlar. Dünkü polis rapo
runa göre hadise; mezkur handa 
Donna isminde bir kız ile Raşit 
isminde bir hamalın kaynattıkla
rı reçinaların dikkatsizlik neti -
cesinde parlaması yüzünden çık
m1stır. 

Mezkur hanın 14 .bin liraya si
gortaL olduğu anl~ılmıştır. Re
çinalann tutuşmasına sebebi
yet veren i~çi kız ile hamal yaka· 
lanmış!ardır. Yarahların sayısı
nın 8 e baliğ olduğu ve itfaiye -
cilerden başka Mordohay ve İs
rail isminde 2 kişinin de hafifçe 
yandıkları anlaş.!mıştır. 

Kara Sularımızda 
Meçhul Tahtelbahir 
Boı.ca ada ile Baba.kale arasında.ki 

kara sularınus içinde bandırası ıneo
bol blr denlzlatJ remtsı cörülmüştür. 
Mıntaka Liman reisllil ~e denizine 
çıkacak deni• vasıtalanna lhli7•11.ı 

davranınalanıı& blldlrmlfllr. 

F. Ôztrak Adana'da Bir 
Çok Temaslar Yaptı 

Ada:na, 28 (A.A.) - Dahiliye 
VekılimİL Fatk Öztrak te.kikle
rine devam etmiştir 

Vekil şehrimız orta tedrisat 
müesseseıerini de geıınıişler ve 
la.ebe ile meşgul olmuşlard.r .. 
Veki:J. Seyhan ka.za:arı kaymakam' 
!arının yap.ı.ğı bir topiantıya da 
riyaset ederek kaymakamlarla 
idari nıeoeleler üzerinde görüş
müşler ve kendiler;ne başarılacak 
işler hakkında direktifler ver -
mişlerd:r. Akşam saat 20 de .3ey
han Ha,k Partisi reiSliği tarafın
dan Faik Öz'rak şere-fine bir ziya
fet verilmi>tir. 

Vilno Üniveısitesi 
• Cephanelik n ış 

Üniversite'de 1500 
.,Leh Zabiti Varn1ış 

Vilno, 28 (A.A.) - Stefanl ajansı 
~tebliğ ediyor: Vllno ünjversilesi sl
cl11crinin tetkiki neticesinde ı.ooo 

kişiden yaJnız 300 kişinin Vilno ara
zlstnc mensubjyetler.ini ispat eden ve
saik ibraz et.mı., olduktan anla.şd

ı:uşhr. Bunlardan ;vüzlercest, eski 
Polonya zabitleri olup faaliyetleri 
Vllno arazisinin şimdiki nlJ:amı ale:r
hlne müteveccih idi. Üniversitede 
büyük sll:1l1 ve mühimmat depolan 
meydana çıkarılmıştır. Yüzlerce kl· 
şfnln tevlr.lfine tevessül edilmiştir. 

Yüzlerce Kişi Soğuk
tan Öldü 

Şanchay, 28 (A.A.) - Şiddetli so
fukların ilk günü binlerce mülteci i· 
le şeb.rln dilenclJeri arasında yü2ler
ce telefata sebebiyet vennJşllr. Ge· 
celeyin ve bu sabah beynelmilel im .. 
tiyaıJı mıntaka ile Fransız imtiyazlı 
mmtaka.sında soğuklan donmuş 60 
dan fazla insan &oplanmıştu. 

ÖlmU.ş olan dilencilerin elbiseleri 
diğer dilenciler tara.tından soyulmuş

tur. 

Göbels Nutuk Söyledi 
Berlln, 28 (A.A.) - Alman amele- ı 

sinin kültür ve eğlence işleri teşkl

ıatmın tesisinin ylldönürnü münase· 
betiyle B. Göbbcls, halk tiyatrosunda 
birçok asker, amele ve artist h~
nuıda bir JlUluk söylemlştlr. 

iskeleden Dusıu 
' Üsküdarda Toptaşındaki !nşi -

rah sinemasında tamirat işile uğ
raşan Kostantin isminde bir işçi 
iskeleden dü~erek ağır surette 
y a.ralan IDiştır. 

(Ba' tan.fı 1 inci .. ayfadıq,) 

muştur. Leningrn.1 clv&nnda. mühim 
tank ve tayyare kuvvetleri ta.hşlt e
dilmekte olduğ'u söylenmektedir. Sov
vey hükiımeti Fınlandiya cevabına 

karşı alacağı vaziyeti henüz tesbU e~ 

mem1'tlr. 

SOVYET KUVVETLERİ 

HAZIRLIGA BAŞLADILAR 
Helsinkl, 28 (A.A.) - cReuten 

Lcningrat mınlakası kumandanı ge· 
neral Mereçkof subaJ ve askerlerin 
mezunlyetınl ilga etmiş ve bütün 
mezunlann da 24 saa.l içinde kıt"ala
rı başında buJwımalaruu emretm.iş

tir. 
Baltık filosu kumandanı Amiral 

Trubiç de donanmaya. ayın emri ver

m~ştir. 

Sovyet bava kuvvetlerinin Lenin
g-rad civarındaki büyük manevralan 
devam etmektedir. Çok kuvvetli bom· 
bardıman ve avcı t.:ıyyareleri bu ma
nevralara. iştirak eylemektedir. 

Bir illtdise d:ı.ha 
Moskova, 28 (A.A.) - Havas 

Ajar.sı bildiriyrr: 
Moslcova radyosu, Fin - Sov

yet hududunda Fı.nla.naiya tara· 
fından yeni tahrik.ata tevessül e
dildi.ğir.i, Moskıova saatile gece 
yarısı haber vermiştir. 

Bu ha·bere göre, 28 teşrinisani
de s:ı.at 17 de Ribatechi ve Srend
ni şeh:rkri arasında: beş Finlaı;ı
diya askcıinden murckkep bır 
kafile, bir Sovyet müfrezesine a
teş açmıştır. 

Fi.'ILA.'IDiYANL'I CEVABI 

Moskova, 28 (A.A.) - Finlandly1. 
orta elçisi Kosk.nnen bu cece Finlan
diya cevabını SovYet hükUmetine 

vcrmişt!r. 

Bclslnkl, Z8 (A.A.) - Finlandiya 

kabinesi. yapmııı olduğu müzakere
lerin sonl!bda Sovyet notasına karşı 
hazırlamış olduğu cevabı neşretmiş

tir. 
Bu cevapta son zamanlarda cere .. 

yan etmiş olan -:müzakereler esnasın· 
da Finlandiya bükümctinin kendi 
noJtt.ai na'Zarını bildirm.iş olduiu teba
rüz ettirilmektedir. Finlandiy:ı. tara .. 
fuıd:ın hiç bir tahrik yapılmamış ol· 
duğu ehemmiyetle işaret olunmakta ... 

dır. Finlandiya tarafından lılç bir top 
at.eşi arılmamı!;lır. Dalbukl SoVYet
ler için böyle t:>lr şey söylenemez. 
Maanıafih Finlandiya hükfımcti, Sov· 
yetıeriıı de aynı veçbile hareket eı ... 
melerl şartiyle kıtaatını huduttan 
Sovyetlerin talep ettikleri mesafeye 
kadar çekmiye amad bulunmaktadır. 

AMERİKADA ENDİŞE 
Nevyork, 28 (A.A.) - Sovyetlerln 

Flnlandiya"ya. vermiş oldukları nota, 
derin endişeler uyandırmaktadır. 

Gazeteler, umumiyetle Sovyetlcrln 
flllyata geeme1ı: 'Ve DelsfnkJ hü.kftme
tlnl SovYet mutalebatı önünde ser
türu etmJ;Je icbar 'f°tınek için bir ve
sile aramıı oldu.klan mütaleas•pdg.. 
dır. 

Ziraat Bankası 1938 
Yılında 1,820,700 

Türk Lirası Kar tti 
(Baş tarafı 1. inci sayfada) 

rası jpote:t mukabili avanslarda. 
9.223.334 lirası iıtirakler hesabında 

bulunmaktadır. 

Bir yıl evvelkine nazaran 938 zira! 
pl.Asmanlı ilk nazarda üç milyon lira
ya yakın bir noksanlık göstermekte 
ise de buğday mubayaa .:finansmanı
nın 1938 de yapılan satışlar dolayı
siy le, 3 milyon 600 küsur bin lira ve 
şeker sanayii finansmanda da 3 mil
yon 800 k!isur bin lira daha az bir 

bakiye vermiş bulunduğu ve (15) 
seneye taksiUeodirilmis alacaklardan 
nakden l milyon 400 küsur bin lira

hk tahsi!At yapılmış olduğu göz ö

nünde tutulursa z:irai istihsale ve bu
nunla alfilradar muamelelere bu ka
lender haricinde 1938 de tahsis edi
len kredilerin 1937 kredjlerinden (6) 
milyon liradan fazla bile olduğu an
laşılacaktır. 

Ticari pl5..smanlaı-a gelince. unsur-
ları berveçhi lı tidir: 

5.650.599 lirası senetler cüzdanı 
4.058.018 lirası avanslar 

6.054.763 lirası borçlu cari hesaplar 

4.597 .061 lirası iştirakler 

1.517.217 lirası sair muhtelif 

borçlulardır. Bütün raltkamlarda 937 
senesine nazaran bir tezayUt müşa
hede edilmektedir. Bu ptasmanın 937 
senesi yekı1nu ( 13) milyon ( 4 77 .293) 
iru. 938 yekı1nu (21.877'660) lıradır. 

Bu sahada bilhassa şayanı dikkat o
lan ve Ziraat bankasının muhtelif 
mitli ve sınat teşebbüslere giri~tiği

ni ifade eden (iştirakler) faslı şöyle
ce taksim edilıniatir: 

3.895.391 lirası milli b:ınkalar his
se senetleri 

701.670 lirası sair iştir3.klere 

İştiraklerin 937 senesine nazaran 
arzettiğı (713.731) lıralık artış, Halk 
bankasına 60 bin, Ankara ve İstan
bul Halk sandıklarına 5 bin, d~mir ve 
tahta fabrikaları şirketine 200 bin, A· 
nadolu sigorta şirketine (!lO) bin li
ra tahsis edilmesinden ileri gelmek
tedir. 

Kasa M vcudu: 

23.177.566 

282.387 

5.620.424 

!9.0Ş0.377 

Kasadaki paralardan 

Postadaki paralardan 

Bankalar kanununun 

26 ıncı maddesine 

tevfikan mevduatın 

munzam karşıhğın

dan ibaret olmak ü-

zere, 

Liradır. Dahill muhabir bankalar
dak; paralar (4.506.266), harici mu
habir bankalardaki paralar (38.277) 
liradır. 

Kasa hareketi 938 de çok canlı ol-
muş ve banka veznelerjne: 

1.100.182.369 lira girmiş ve 
1.094.110.058 lira çıkmıştır. 

2.9.24.233 liradan ibaret olan ınall 

pl.asnıanların 293.764 lirasını cüzdan
da bulunan hazine bonoları, 1.300.917 
lirasını iskonto edilen hazine bcntlla
n, 1 milyon 329.551 lircUilllı da devlet 

tahviller cüzdanı teşkil etmekledir. 
Bu phısman bakiyesi 937 sonunda 
6.593.122 lira idi. 

Diğer Banka Muameleleri 

Çek satışı, havale, vesikalı ve ve
sikasız senet tahsili, hazine ve dev
let daireleri ile diğer resıni dairele
rin veznedarlığı işleri, Ziraat banka
sı hasılatı arasında, yükselt bir ha
cim ve mevki tutmaktadır. Kinin. 
kükürt, göz taşı satışları, Ziraat Ve
k3.leti namına yapılan pamuk tohu
mu ve ıslah edilmiş tohumluk buğ
day tevzii işleri de bu meyandadır. 

Evvelce Afyon İnhisar idaresi, son ... 
ra toprak mahsulleri ofisi namına 

yaptığımız afyon mubayaatı da hayli 
ilerlemiştir. 936 da (18) adetten iba
ret olan sc:ınayi merkezleri 937 de 
(46) ya ve (938) de (60) a baliğ ol
muştur. Müstahsilden 1938 senesi 
zarfında ceman ( 266 .37 4) kilo afyon 
alınmıştır. Bu nıuameleler meyanın
da mühim bir rnevk.li olan kabuller 
uu şekildedir: 

14.181.266 lirası teminat ve kefa .. 
Jet mektuplan 

36.124.434 Urası haz.ine bonoları • 
na kefaletler 

3.000.000 lirası diğer kefaletler 
dir. Bunların teminat ve kefalet mek

tuplan sene içinde 7.800.S lira zim
met ve 7.437.839 lira maUup kaydet
miştir. 

Demir yollan ve limanları inşa ve 

mubayaatına mütedair muhtelit ka

nunlara müsteniden ihdas olunan bo

noların kabulünı.i üade eden ve 1938 

yılına (29.638.442) lira bakıye devre
den hazine bonolarına keialet hesa

bı, sene ic;inde yeniden kabul olunan 

19.409.899 lıralık taahhütlerimizle 

(49.048.341) lirayı bulmuştur. Sene 
içinde yapılan ( 12.052.160) liralık 

tediyeler ve ecnebı parası üzerinden 

tanzim edilmiş bonoların kıymetle

rinde husule gelen 871.737 liralık te
nezzül ile sene sonunda 36.124.4J4 
liraya inmiştir. 

Kar ve Zarar Hesabı: 
Neticei hesabata göre Ziraat ban

kası 1938 senesi zarfında cem'an 

(1.820.700) lira k5r temin etm4;tir. 

Bu miktar 937 senesinden 1 milyon 
lira fazladır. 

i ;ı; mir Ht b ,r/eri 

Diki:i Felaketzedeleri 
İçin İnşa Edılen 

Pavyonlar 
İzmir, 28 (A.A.) - Dikilide fe

laketzede.er için yapklmak.a olan 
pavyonların in:;aatı ilerlerni:; ve 
bir kısım binaların çat.ları örtül
müştür. Kızılay müfettişleri hu· 
susi ev yaptıranlara yapılacak 
para yardımı işlerile mahaJ.ıinde 
rne~u.1 olmaktadırlar. 

Zeytinyağı Tüccar
ları 1 oplantısı 

İzmir, 28 (A.A.) - İzmirde ku
rulacak olan pamuk ve zeytinya
ğı ihra.ca.ç.lar b:r!ikleri rncse;e
sile meşgul ()..mak iızere is.an • 
bul mınta.kası ticaret müdürü Av
ni .3aknıan ile Ticaret Vekaleti teş 
kilatlandırnna umum müdürlüğü 
mensuµ~arından Necdet, şehrimi
ze gelım4lerdır. BUJ{ün pamuk ve 
zeytinyağı tüccarlarının iştir~ki
le ticaret odasında bir toplantı 
yap.lacaktır. 

-0---

İKDAM 
(Baş tarafı ı. inci sayfada) 

kaleleri ile yenj bir muvatfalıiyet 

silsilesi ka:ıanacatından ve mcmle
kele, halka mülil olacağından emin 

bulunuyoruz. 

İkdam, baş söhınlarmı Abidin Da. 
ver•in liyakatine tevdi ett· il c!.bl 
aynı zamanda günün memlPktt, şe
hir, dünya ve harp havadislerini de 

en iyi ve seri bir tanda vermiye. 
münderecahm yeni romanlarla, me
raklı tefr,kala.r ve itinah )'Szılarla 

takviyeye hazırlanmak.tadır. 

Okuyucularımız bo yt.nUiklcrl ve 
k'emmiyetten ziyade keyfiyeLe kıymet 
veren mes:ı1mizdeki merhaleleri sıra .. 
siyle gazetemlı:de bulacaklardır. 

İtalyan - Yunan 
Münasebetleri 

(Baş taralı 1. inci sa,.tada) 

dan bitaraf olan devlellerln lklısadl 

bakımdan hllara!Wdannı muhafau 

edemiyeeeklerini ve buoon da sebe· 
bl, şimdiki harbin tamamlyle lklısadl 
mahiyeti haiz olmasl olduğuna ilave 
etmiştir. 

Ecnebi mem1eketlerJe o1an milna

sebetlerden bahseden hatip. Yuna
nlstanın bütün komşuları ile ve bil

hassa komşusu olan İtalya ile çok iyi 

mÜTiasebetıer muhafaza ve lda.tne eı
mekte olduğunu söylemiştir. 

~~ . 
Komatızma Baş, Diş, Nezle. Grip, 

Nevralji, kırıklık ve tutun ağrılarınızı derhal keser 
icabında l Unde 3 ka,a alınablllr. 

Her yerde Pullu Kutuları ısrarla isteyiniz ------

Şiddetli Deniz 
Harbi Başlaciı 

(Bas tar'°"fı •> 
Bertin, 28 (A.A .. > - l)rdu B:ışku· 

mandanlığı ~hıii:i: 

Loııdr.J. ~uı ır. hu İngUh ic:ruvazo• 
rü, Shetla.nd aıla.laru1Jn :?:trkıııcla Sca.
ja. Floks g;.ılibi y;ıı.rbı&:r l'riı•n u.ırafın· 

dan torpillenmiı;. ~" hulıa rdilnti~tit, 

Londra suılfı kru\·:ı.ıörJrr takribe.a 
9100 t.onluk olup. 32 uül yaparl:ı.r ve 
1917 ~19.ttl de hı~-4 ed,lınşUr. ıo.:t 

santinıctrehk ve &10.2 saulimetrclik 
sekizer ıo.,ıarı v:uclu. 

Londra, ·u (A.A.> - 2483 tonlla
&oluk • Uskmou&.h» İngiliz vapu.ru. 
batmıştır. 

İSVECiN PROTESTOSU 
Slokbolm, 28 (A.A.) - İsveç hli· 

kümetJ. Alman.larm İsveç karasula· 
nnda ve 4 mil murabbaı sahada map 

tarlaJan vücuda crUrmelerlnde:n do
layı dün Berliu nezdinde prot.fostod& 
bulıı.nmuştur. İsveç bu sebepten do
layı uğrıyacağı zayial fçi.n tazminal 
lst.e.mU. ha.k.kı:u da ma.hfuı Lutmuş .. 
tur. 

Amsterdam, 28 (A.A.) - Alman. 
yanın mayn muharebesine başla.mış 

olduğu tarihten beri Jlollaııda UC"a• 

rel filosu 31.000 ton kaybetmiş ve 121 
kişi tele! olmuştur. 

Yalnız Slledr~cht, bir A?man la.b· 
Jetbahiri tarafından batıntmı~ltr. 

Hollanda deniz mahfilindf'ki hc1e· 

can pek şlddeUidir. 

----0-

lngiliz Kralının 
Nutku 

~ ms tarafı ı inci sayfada) 
omuzuna arjanle bir tilki alm1ştı. 

Kral kifıtlara yazılı olan nutkunu_ 
elrafına toplanmış ola.'l lo["llarla m!I• 
buslara okudu. 

Kral, berrak ve metln bir s.!sle 
nutkuna okudu. Celsenin tamamı an· 
cak on dakika sürdü. 

Nutkun en fazla dikkati celb•den 
fıkraları şunlardır: 

«Harbe devam için, bütün tebaa
mın enerji g»termt!!>lnl lstfyonun. 
Bütün dom.lnyonlarım, bana bütün 
kalpleriyle müzah;r oluyorlar. Bu 
müza.hareHn müessirliğ".Jıde-n dolayı 

fe\·kalide müteşc-kkirinı. Harp gemi· 
lerim, balıkçı ve tüccar g-emilerimJ
zin yardımlarjyle, denlzlerin serbes
tisini temtn ediyorlar. İngilterede., 
Fransa.da ve denl2 aşın mıntakılar
da. ordota.rım ve tayyarelerim vazi· 
lelerini ila etmektedJrler. Kendile ... 
rlnden fstenJJen c-a1retlert ve feda,. 
kirlı.k.ları yapacaklarına eminim• 

Bfrikada Alman 
Tahrikatı 
(Baş taralı ı. inci sa7fada) 

ber etmek ve bwıları ~oba.nue,.,buq
lle .Preı.oria üzerine 7iiruuııe.k içı.a 

bir pl3D mevcut JdJ. 
Bundan maada, bo nazı t.c~kkiil• 

leriyle Ünyon.daki Alma.» elollitı mli· 
şaviri ve Nazi ajanı S*1Uerin faall
J"etıerJ, kcı-a bühi:.n ıcCerruaUyle 

meydana çıka.rı..ldı. Cenubi Afrika sa, .. 

na7l org&lllzasy')owıuu hayati nok
talan.uda bir sabolaj teşebbusuniiB 
mevcudiyeti böylece anlaşılmış bu· 
lunuyordu.. 

Maa.mafih. bütün btt faaliyet:er, 
harpten evvel sıkı bir tarassut altın
da tutulmu.ş ve harp patlar patlamaa. 
bu suikasdiıı yapllması.na mani o}a... 
cak tedbirler vaktinde alcnmıştır. 

0----

Amerika T edbi:a 
Alıyor 
(Dastarafı ı inci sayfada) 

tasavver <'~-.!ar, 500 Ui. 600 bin dct-o 
lan malola<:aldır. 

Kontramiral Clark Voodvard, .p. 

7enln Amerikan karasularına muba.
rlplerden hiç bir mlllelln g1rmcme
ahıe •e bitaraflık kanununun thW 
edilmemesine nezaret etmek olduğu. 
nu beyan etmlşllr. 

j GÜNÜN TENKiTLERi 

İsfanbula Türk Damgası 
Vurmalı 

{~~~ tarafı 1 in~ı sa.yf~da) 
tinanın modern m.Jmaı1ye kadim 
Yunan çeşnisini vere vere reH,.-ıek· 
le olduğunu anlata anlata btılreme

miştlk. 

Biz ancak söyler ve yazarız, hal
buki Lulll Kırdar yeni İstaubula. ye
niden Türk <:amı-asmı vurablllr, vur
ması da l<izımdır. Ufak btr tecrübe 
yapmasını rica ediyoruz; ihale edile
cek bir bin ... nın, mesela bir mekt"'• 
binasmm Tür'k mimarisi mottner:I 
Ue çerçevelenme:slnl lstrs:In ve bu• 
nun için bir müsabaka ac,c;ın. 

Böyle bir mii~abaka muhakkak kt 
J'enl bir çıfıra ba.şlangıc ohıT, .,...J,.. 

marlanmız r:ayrete grJlr, Lntfl Kır
dar da yalnız en «üıel ~"~rint me,-... 
da.na getirmiş- o1mak1a kalmaz;, Urllı 
bo'.Vllllca i ;tanbuhı yeniden Tnrk 
damn..~nı vuran be1edl7e reisi di7e 

J'idedlllr-
SELAMİ İ7.zET SEDF.8 
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C"eee, Cafer:n Evinde de Oldukça 
Bü.yük Bir Kalabalık Toplanmıştı 

..!saaba1<h kasrında, harem da
resinin cünbüş filemi içinde bir 
cinayet işlenir, an.asının emrile 
bir evlat ıboğulW", Vallide Sultanın 
emrile Ha·li'fe öldürülürken saray 
dışında da 1sJ.am tarihi ile yakın
dan alakaıdar bazı mühim hadi
seler cereyan ediyordu. 

(Haıdl) nin kardeşi Harun, Ha
lifenin kendisi hakla.nd.a besle -
diği :fıena. hisleri ·bildiği için evin,. 
de, etr<ıfına k€11disine sadıık adam
larını toplamış .bu gece müzake
re ile meşguıldü. 

'Bir kısım halk ve aııkeri kuv
'Vetler Halife Hadinm oğlu (Ca
ifer) e biat etm.iye, onu Veliaht 
tanımağa karar verdiltlerini öğ
ren:ıni4ti. Bu vaziyet karşısında 
ne giıbi tedbir almak J.iizımgele
ceği hususwıda ihtiyar ve abllı 
lalası • Y aJıya bin Halid• !.le mü
~vere edivoııdu. 

Ayni geoe, CMerin evinde de 
oldulııı;a büyük bir kalabalık top
lanmıştı. Bu:ıııların başında Hadi
nin ümeraııından (Ebu İsmet) is
~ biri vardı. 

(Ebıl İsmet), Hal!ife Hadinin bu 
gece b= kararlar vermek üzere 
olduğunu ve bu karar cümlesin,. 
den olarak Harun un azil ve yerine 
Cfuferi.n Velialııd olacaığıru se-ı; -
mişti. 

Kumaz herif, böyıle J:ıir vazi -
,et hadis dl'ursa yağlı kuyrııPu 
kendi kapmak hevesine düştü. 

Hemen tarfillarmı topladı. 
Ve.. . G<ece yarsı Ciiferin evine 

gitti. Onu uykudan uyandırdı. 
- BİIZ, veliahd olaiak sana bi

at a geıdik. Harıınu tanımıyaca
ğız. Eğer 'babana bir emri hak 
vaki olursa yerine hiWete seni 
,geçireceğiz. 

Dedi. 
Bu tatlı söııler genç Cil.ferin ho

şuna gitti. 
Ve ... Oracıkta bulunan kimse

iter hemen V eiı.a:hd dıye Cii.fere 
lbiat ettiler. Bı.ı:nu müıea!lüp ·Ebu 
ismet. yaptıfıı işi Halifeye müj
delemek ve busuretle daha ziya
de göze girmek istedi: 

Cafere: 
- Haydi hep ben.her (İsaa -

l:>ad) kasrına gidip Emirülm üıni
nin Haı.retJerı.ne axzı hürmet e
delim ve kararı.m.zı bildirelim. 

Dedi. Caferi orta.Jıa.rına aldılar. 
Kala:Dalık bir maiyetle evden çı
!kıp Bağdat haricine... isaabad 
kasrına doğru yollandılax. I 

Gecenin bu saıati, !saabadın ha
rem dairesinde Halife Hadinin sar 
hoş olarak challvet odasına· gir
digi, sokuJiduğu saate müsadüti, 

Ayni sıece .•• 
Ve hemen ayni saatte veliahd 

cHarun. kendi evimde ve kendi 
sadık arkadaşları ile müzakere 
ve müşav~rede ik€11 ev kapısı 
hızlı hızlı vuruldu. 

Merak ettiler. 
Bövle geç vakit gelen kim ola

bilirdi? 
Kapıy• ihtiyatla açtılar. 
Geıen, Harunun kölelerinden 

biri idi ve şu !haberi getirdi: 
- Ve!iahd Hazretlleriıııin şimdi 

lıir erkek evlatlan dünyaya gel~ 
di. .. Müjd<ım.i isterim. 

Harun evli idi. 
Karısı Seydi Zübeyde de ha -

mile bulunuyordu. Fakat onun 
daha doğum vaktine iki üç ay var-
dı. 1 

Bu doğum haberi verilmiş o- 1 
lan çocuk ise aslan Türk o1an bir 1 
cari yesin.dendi. 

Harun, çok sevdiği bu Türk ca
riyenin kendisine bi:r erkek evlat 

verdiğini haber a:lınca sevindi. 
Arkadaşları.na ve maiyelliııe hl

taben: 
- Haydi, dedi, hep 'beraber yav 

ı:uyu "iirmeğe ı?ide!lim ... 
Ve hep beraber kalktıllar, ev

den çıktılar. 
G«enin bu geç vaktinde yeni 

doğan çocuğu görmek üzere yo
la düzüldüler. 
....... .......................................... 

İsaabad sayfiyesi yolu üzerin
de .bir köprü vardı. 

Oraya giden Cafer ve maiye
ti bu köprüden geçıniye mecbur 
idi. 
Aynr zamanda yeni doğan çocu
ğunu görmiye giden Harun da ay
ni köprüden geçecekti. 

Tesadüıf, bu iki kaılalbahk ve ra,.. 
]cip grupu ayni saat ve ayni da
kikada lbu küpifr başında biI'leş
tirdi. 

Veliaht resmen Harun olduğu 
U;in ilk önce onun grupınnm geç
mesi lazrmdı. Fakaıt (Ebu İsmet) 
in sesi yükseldi. 

Bu ses: 
- Hayrr, diyooxlu, köprüden 

evıvela Cafer geçecek. Çünkü ar
tık veıliahd odur. Ona bİIZ bifıt et
tik. 

(Ebu ismet) ın bu sesine Ciife
ııin etraIL11a toplanıın1ş olanJann 
sesleri de karıştı: 

- !Evet... Evet... Köprüden 
ilk geçmek hakkı Cilerindir. Ve
hahd odur. Biz Haruınu tanı:ını
yoruz. 

Harun kı:zdı. 
Maiyetindekiler de onunla be

raber kızdıllar. 
[Arkası var] 

TAKViM ve HAVA 

29 İKİNCİ TEŞRİN 
ÇARŞAMBA 

11 ncl ay Gün: 333 2. Te•tin 16 
Hicri 1358 Rumi: 1355 

Şevval 17 Kasım: 22 
Güneş ? .Ol Akşam: 16.43 
Öğle 12.00 Yatsı: 18.20 
İkindi H.29 İmsiik: 5.17 

- HAVA VAZİYETİ 
Yeşilköy meteoroloji istasyonun

dan alınan mal\ımab. göre bava. yur
dun Kar:r.denlz kıyılarının şark kısmı 
Ue doğu ve cenubu şarki Anadolu 
bölgelerinde kapalı, ve mevzii yağış
lı; Akdeniz sahiJJerinde kısmen bu
lullu, dl(er yerlerde açık geçmiştir. 

Rüzgirlar doğu bölgelerde sakJn 
'kalmq, El'enJn cenup tarafla.rlyle, 
Akdeniz sahilleri ve orta Anadolu 
bölgelerinde şimali, diğer yerlerden 
cenubi istikametten hafif olarak es
mlşllr. 

Dün İstanbulda hava az bulutlu 
«e~miş, rüzgi.r cenubu garbiden sani
yede 1-3 melre hızla esmiştir. 

Saat 14 de hava la:.ııylkl 1018,6 mi
libar Jdi. Suhunet en yüksek 13,5, en 
düşük 8.G santigrat olarak kaydolun~ 
muştur. 

Yatak, yemek ve çalışma o

dalarile salon takımları ve! -

hasü her nevi mobilyalar; BA

KER (ESKİ HA YDEN) ma -

ğazalarında teşhir edilmekte 

ve her yerden ucuz fiat ve mü-

lls•a•it•ş•art-la•r•J•a•s•a•t•ıl•m•a•k•t•a•d•ır•.••ll 

J.IAZ R Ei'/ 

MUHAMMET 
Yazan: Ziya Şakir 
Resulü Ekrem, buıııl=ı haber 

göndereli. Hatta, tahrikiitta bu
lunanları cel'bederek: 

- Cen.abıılucl<kın gazebinden 
ihazer ediniz. KureyŞlilerin uğra
dıkları musibeti düşünerek, eıhli 
lslaana el ve diJl uzatmaktan. çe
kininiz. 

Dedi. 
Fakat bu cür'etkarlar, Resulü 

Ekremin bu si:izlerile istihfaf etti
ler: -

- Ya, Muhammed! ... Sen bizi 
Kureyşliilere mi benzetiyorsun?. 
Onlar, muıharebe ve mukatelenin 
ne olduğunu bilmezler ... Biz ise, 
herhan·gi bir harbe atılıınak ve 
onda galebe kıazanmak için her 
vasıta'Ya malikiz ... Sakın, Kureyş 
1ilerin karşısında kazandığın mu
vaffakıyetten mağrur olma. Biz, 

Tefrika : 91 
onrar g]bi zaif kalbli insaııılıar de
ğiliz. 

Diye, cevap verdiler. 
(Hazreti Muhammed), Kureyş

füere olduğu gibi, Yahudilere de 
bir ders vermek ilüzumunu his
setti. Derhal, ordusuna sel'erber
lik emri verdi. İsliimlara en zi
yaıde husumet •gösteren yahudi -
!erle meskun olan (Kaynukcı) ka
lesi üzerine harekete geçti. 

Kale !halkı, de.rıhal kapııları ka
padıiaır. Müdafaaya başladılar. 
Resulü Ekrem, beyhude yere kan 
dökülmesini istemedi. Bu mak -
sat'la, kaleye karşı cebri •hücum 
yapmıyarak sadece muhasara ile 
iktifa etti. (Bedir) zaferinden 
tam ıbirlbuçuk av soma 'başlayan 
bu muhasara, os beş gün devam 
ey1edi... Yahudiler, kalede son 

Sabah, öğle ve akşam 
Her yemekten Sonra Mutlaka günde 3 
defa dişleri nicin temizlemek lazımdır 

1 

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

ve bUtUn ağrılardan ve kırıklıklardan 
koruyacak ilaçtır. 

Çünkü Unutmayınız ki: 
Bakınısızhldıan çi.il'Üyen diş • 

lerin, bademcik, lııızaınuk, enflo· 
0112a, ve hatta zatürrieye yol aç
tıkları, iltihap yapan diş etlerile 
köklerinde mide hınnması, apanr 
disit, nevrasteni, sJıtma ve roma
timna yaphğı fenncn an!aşılmış
tlr. Temiz ağız ve sağlam diş • 
ler umumi vücut sağlığının en 
birinci şarlı olmuştur. Blıııaena
I.,yh d.İljlerinizi hergün • Hl.aka! 
3 defa • (Radyolln) diş ınac<mi
le fırçalayaırak s:ıhlııatlıııi:ni garan
ti edehilirsıiniı. Bu suretle miJ<
roplan imlııa ederek dişleri.nlıi 

korumu§ oluırsuınuz. 

,, ıl_ı_s T_A_N e_u L_B E_L E_Dl_Y E_s i_N o_E N_ı 
iLAN 

Bütün tehlikelere karşı sıhhatinizi korur. 
Saıbalı, öğle ve akşam he:r yemekten son:ra günıde 3 defa dişleriıı:ı:zı 

fırçaJaymız. 

. , · . ' " ,. •. • " ., 1 1 • ~· • ' ;L 

• 

İlk 
teminat 

22.50 

1,80 

4,50 

31,50 

18,00 

45,00 

22,50 

13,50 

22,50 

2,70 

52,20 

13,50 

Tahmin 
bedeli 
300,00 

24,00 

60,00 

420,00 

240,00 

600,00 

300,00 

180,00 

300,00 

36,00 

696,00 

180,00 

Taksim panorama geçidi 8 numaralı mağazanın kiraya 
verilmesi 
Taksım Panorama geçidi sol tarafta 1 No. lu ahşap ba
rakanın kiraya verilmesi, 
'.l:aksirrı Mete Cad. Kışla altındaki 8/2 No.lu deponun 
kiraya verilmesi 
Taksirrı Cad. Klşb içinde 14/2 No. lu 3 büyük, 2 kü
çük odanın kiraya verilmesi 
Taksirrı Mete Cad. Kışla altında zemin katta 18 No. Ju 
mağazanın kiraya verilmesi 
Taksim Mete Cad, Kışlanın üst katında 12 No. lu odanın 
kiraya verilmesi 
Taksim Cumburiyet Cad. Kışla içinde 14/1 No. lu 3 
odanın kiraya verilmesi 
Taksim Panorama geçidi 2 No. lu mağazanın kiraya 
verilmesi, 
Taksim Mete Cad. 10 No. ıu n1ağaza ve bir odanın ki
raya ver1lmesi 
Taksim Mete Cad. Kışla altında 8/3 No. u odanın ki
raya verilmesi 
Taksim Cumhuriyet caddesi Kışta içinde koridorlarla 
beraber 20 numaralı büyük bir salon, 3 ufak odanın 

kiraya verilmesi 
Taksim Cumhuriyet Cad. kapısı yanında 18 Na. lu bir 
odanın kiraya verilmesi 

13,50 180,00 Taksim Cumhuriyet Cad. 16/4 No. Ju 1 büyük 1 ufak 
odanın kiraya verilmesi 

36,00 480,00 Taksim Mete Cad. Kışla altında 14 No. lu garajın kiraya 
verilmesi 

İlk teminat mikdarlariyle tahmin bedelleri yukarıda yazılı Emlak kiraya 
, verilmek üzere ayrı ayrı açık arttırmaya konulmuştur. İh<:ıle 14/12/939 

IA••••••••ı•mmm•mıı:ııımmmm:mmmı•m••••lll perşembe günü saat 14 de D.ıim1 encümende yapılacaktır. Şartnameler Zabıt 
Klymeti Pey parası ve Muamelat Müdürlüğü kaleminde görülebilir. Taliplerin ilk teminat mak-

lstanbul Vakıflar Müdürlüğünden 
buz veya mektupları ile ihale günü muayyen saatte Dain\1 encümende bulun

Lira Kr. Lira Kr. 
800 O.O 60 00 Alemdar 83ki Lala Hayrettin ve yeni Alemdar malan. <9S7I) 

mahallesinio Fatma Sultan camil sokağında eski 
12 ve yeni 7 No. lu ikl katta dört oda ve bir so
fadan ibaret aynı Şah Sultan vakfından bah
çeli evin tamamı. 

316 80 23 76 Sekban başı Yakup ağa mahallesinin Kalaycı 
sokağında 8 Na. lu dUk.kftn tamamı. 

Yukarıda yazılı gayri menkuller satılmak üzere 15 gün müddetle açık 

arttırmaya çıkarılnuştır. İhalesi 11/12/ 939 pazartesi günü saat 15 de icra e
dileceğinden taliplerin Çenberlitaşta Vakı:Clar Başmüdürlüğü Mahlillat kale
mine müracaatları. (9745) 

Y ıe n i Neşriyat 

Sabahaddin Volkan'm 

(ÖMÜRDEN SESLER)' i 
Çok neflıı bir kitap h:ıllnde çıkı. 

Jf 
Sabahaddin Volkan'm 

(ÖMÜRDEN SESLER)' i 

Bütün yüksek labsll gençllğlnln 

zevkle okuyacaklan en son ve 
en yenJ kitaptır. 

* Sabahaddin Vo1kan'm 
(ÖMÜRDEN SESLER)' i 

Edeblyaturuzın yeni bir merhaJesldir. 

Şehir 
Tiyatrosu 

TEPEBAŞı DRAM 
KISMINDA 

29/11/939 Çarşamba günü alqıaıru 
Saat 20,30 da 
ŞEYTAN 

* İSTİKLAL CADDESİ KOMEDİ 
KISMI 

29/11/939 Çarşamba gündüz saat 
14 de KELOÔLAN Çocuk Oyunu 
29/11/939 Çarşamba günü akf;amı 

Saat 20,30 da 
KANKARDEŞLERİ 

derecede bunaldılar. Harhangi 
şart dahilinde olursa olsun, İslam
larla husumetten vazg~çecek.eri
ne ıdak teminat vererek muha -
saranın reıf'i için yalvaıımıya baş
ladlar. 

* Resııilü Ekrem, .bila kaydüşart, 
kalenin teslimini istedi. Aç ka
laın Yahudiler, nhlıayet bu tekli
fi de kabul ettiler. Kayıtsız ve 
şartsız tes:lime, nza gösterdiler. 

Eli siliı.Jı tutan Yahudilerden 
teslim olaıııların adedi, yedi yüz 
kişi idi. O devrin usul ve tea
mülüne göre, bunlar.n hepsi, i
dam edilmek Jazımgelirdi. Fakat 
Resulü Ekrem, bu korkunç usu
lü tatbik etmedi. Esirlerini ağır 
hizmetlerde kullanmaya da lü
zum .görmedi. Onla.rı Medineye 
kadar aJ.ı,p getirdikten sonra, bun 
lan geniş bir meydana toplata
rak: 

- Bizimle dlan ahdinizi boz -
dunuz. Bununla da kalmad!Jllz. 
Size, dostluktan .baska hiçbir mu· 
amelede bulunm.ıyan ehli islam 
aleyhine harekete ba'1ladınız ..• 
Sizinı hepinizi, katledebilirdim. 

[Ci~ı 
Gene Mektepler ve 

Saat Sekiz Meselesi 
'Koskada oturan emekli men

subini askeriyeden M. R. G irnza
si!le aldığımız bir mektupta deni
yor lı~: 

•Benim 14 yaşındaki kızl'lll Kan
dillli lisesine ve 17 yaşındaıki oğ
lum Kabataş lisesine ,gidiyor~ar. 

Bunları. vaktinde r.ıekteplerine 
yetiştirmek için 'biz ana ve ba
ba, saat dört buçuk, beşte uyku
dan kalkıp, manıga'r ve sobayı ya
karak çayı hazırlıy-0r, sonra çocuk İ 
lanmız. uyandırıp onlara ancak 
birer bardak çav U;irebiliyo.r, son
ra aa karan"ııkta, yağmurda, ça
murda onla.rı vapura, tramvaya 
gö~ürmek i<;'in ken<lHeriıle .birlik
te sokğa fırlıyoruz. Bunun U;in 
çok eziyetler çekiyoruz.• 
İiKDAM - Koskada oturan bir 

aiılenin çocuklan İstaıııbul kız 
lisesi, Cümhuriyet kız lisesi, Per
tevniyal erkek lisesi gibi yaıkın 
mekteif.'ere gitmelidirler. Zaten 
her çocuğun kendine en yakın 
mektebe alınması için maarifin 
emri de vardır.• 

Fakat, ibunu yapmıyorum. Sizi, 
sc~best b rakıyorum. O ~art ile 
ki, derhal Medine havalisini ter
keaecek.Sıruz. Çıkıp, Şam taraf
larına gideceksiniz. 

Dedi. 
Yahudiler, ölümden kurtuıkluk. 

l:aTına sevindiler. Büyük bir ka
file halinde, Suriyeye hicret et
tiler. 

Bu hadisede, müslümanlaı:ın le
hine ~ etice.enmiş .. Kan dökül -
mec • mühim bir zfiler daha el
de ea..ınişti. Bu da, Resulü Ekre-
rnin o ıhava1ideki nüfuz ve kud
retinin büsbütün artmasını te
min eylemişti. 

Bu sırada mühimce bir vak'a 
daha zuhura get:di. Bu da Resu
lü E·kreme yeni bir muvaffakı· 
yet vesilesi teşkil etti. 

(Ebucehil) ile (Ebu Lehdb) iını 
vefat etmeleri üzerine, Kureyş 
kabilesinin riyasetine (Ebu Süf
yan) geçmişti. Yeni reis, kabile
sine bir kahramanlık göstermek 
ve Be.ı:lir maglübiyettıııin teessür
lerini izale etmek istedi. Bunun 
için Kabeye gelerek ıbütüm Ku
;reyş esrafı karşısında, uzun bir 

* 
lstanhul Belediyesirıden 

28/11/939 günü sabahından itibaren birinci nevi ekmeğin kilosuna ko
nulan azam1 fiyat dokuz kuruş otuz para olduğu Dftn olunur. (9873) 

Galatasaray Lisesi Alım Satım J{om:s1·onu Başkanlığından 
Miktan 
Metre 

l1uhammen Fi. İlk teminatı 
Kuruş Lira 

"----------------
225 450 76 Lacivert kumaş 

Galatasaray lisesine lüzumu olan miktar ve muhammen fiatiyle ilk te .. 
minatı yukarıda yazılı l&civert kumaşın 12/XIl/939 salı günü saat 15 de 
Beyoğlu İstiklAl caddesi No. 349 liseler muhasebeciliğinde topJanacak o
kul komisyonunda açık eksiltmesi yapılacaktır. 

İstekliler nümune ve şartnameyi görmek için okul idaresine ve ticaret 
odasının yeni yll vesika ve teminat makbu2iyle belli gün ve saatte komisyo
na gelmeleri. <9645> 

İstanbul Asliye Üçtiocü Hukuk HA- ı 
k.iınliğinden: 

Kadriye Algan vekili Avukat Hay-
ri tara1ından, müvekkilinin kocası o

lup mukaddema Fatih, Çırçır Molla 
Zeyrek Kilise camii sokak 28 No. lu 

hanede mukim iken hali hazır ik.a
metgılhınme mçhul olduğu taayyün 

eden Şükrü aleyhine mahkemenin 
938/526 No. lu dosyası ile açılan ih
tar davasının yapılan muhakemesi 
neticesinde: Kanunu medeninin 13t 
inci maddesi mucibjnce Mı aleyh 
Şükrünün bir ay zarfında hanei zev
ciyete avdetinin ihtarına 5/6/939 ta

rihinde karar verilmiş ve bu bapta
ki hükmü havi ilAm mahkeıne di
vanhanesine asılmıs olduğundan 

mumaileyh Şükrünün tarihi iJBndan 
itibaren on beş gön içinde müracaat
la ol baptaki ilamı tebellüğ ve tem
yiz etmediği surette hükmün kesbi 
katiyct edeceği, teblığ makamına 

kaim olmak üzere Hin olunur. 
(22237) 

hutbe irat etti. Ve sonunda da: 
- (Muhammed) ile müs.üman

lardan (Bedır1 mağlubiyetinin in
tikamım almadıkça, zev.:elenme 
takarrüp etmemiye ve vücudu
ma yağ sürmeıniye (1) ahdedt
yorum. Bütün şu ma;butiliar, şa
hit olsu.nılar. 

Dedi. 
Ebu ,Süfyanın maksad1, halka 

kaı:<ı bir gösterişten ibaretti. Bu
ııı.un için, büyük bir kuvvet topla
mıya lüzum görmedi. Maiyetine 
sadece iki yüz süvari alarak (Me
dine) istikameti.ne doğru hareke
te geçti. Ve hatta, şehre üç mil 
mesafeye kadar takaırrüp etti.. 
Burada, eline geçirdiği bir müs
lümanı: 

- İşte, (Bedir) de can veren 
Kurey~erin intikamını alıyo
rum. 

Diye, bi'Zzat öldürdükten son
ra, oradaki hW'malıklara da ateş 
verdi. • 

( 1) Arap zengin ve kibarları, her 
gün vücutlarına kokulu yağlar sü
rerlerdi. Bu, terk ve ihmal edilmez 
bir Adetti. 

1939 senesi zarbnda yalnız 

ZENITH Radyo 
bütün dünyada diğer 3 muhtellf 
fabrikanın satmış olduğu rad
yolardan fazla radyo satmışbr. 

6 ve 8 LL11IlALI 
En son ~Iodel Z EN 1 T H Rad

ycılarını te(' rübe c•diniz. 
BAKER M.\GAZAL.~RJNDA her 

yerden müsait fiat ve ~artlarla 

satılmaktadır. 

r Çocuk Hekimi , 
Dr. AHMET 1 

AKKOYUNLU 

F'alas No. 4 
Telefon: 40127 1 

Resulü Ekrem Efendimiz bu
nu haber a.Jır a;lmaz, derhal iki 
yüız :kişilik lbir kuvvetle (Medi -
ne) den atıldı. Guya, yaptığı ha
reketle Bedirin intkamını aJlınıı; 
olduğu için :Mekkeye avdet etmek 
te olan Ebu Süfyanı şiddetle ta
ikdlbe başladı. 

Ebu Süfyan, takip edildiğini 
hisseder etmez, yürüyü§ünün sü
ratiıni artırdı. Fakat buna rağmen 
Resuılü Ekrem, Kureyş firarile
rine yaklaştı. 

Hiç şüphesiz ki, çok kanlı lbir 
hadise vukua gelecekti. iBunu 
hisseden. Ebu Süfyan, maiyetinde
ki süvariJlerin silahlarından baş
ka bütün eşyalarını ve !hatta 
(Seviyk) (2) dağarcıklarını bile 
attırarak panik halinde bir ka -
çıŞ!a, kendisini müslümanlarmı 
elinden kuı1arabildi. 

Hadise, kansız ve hal'psiz geç
mişti. Fakat, dü.şmaın kuvvetini 
bu suretle kaçrrmakta, bir mu -
vaffakıyetti... 

rArkası var] 

(2) Yağda kavrulmuıı un ile 7apı
lan bir nevi yemek. 

Ankara Radyosu 
DALGA VZUNLUCTI -

.A.Q. 19,47 m.15195 Kes. 20 Kw • 

.A.P. 31,79 m. 9465 Kes. 20 Kw. 

1639 m. 138 Kes. 120 Kw. 

29 lkinciteşrin Çarşamba 
Saaı 12~30 Program ve memleke• 

saa.1 ayarı, 12.35 Ajans ve meteoru .. 

loJi haberler. lZ.50 Türk müzJt! 
(Pi.) 13.30/14.00 Müdk (Küçük or• 
kestra • Şef: Necip Aşkın). 1 - Sld

ney Jones: Geyşa operetbıden pot
puri1 2 - Pepi Müller: Küçük sere.a1a

de. 3 ~ Freid Valter: Rüya (Keman 
solo ve orkestra için, 4 - Leopold: 
Nil nehri kenarJannda. 5 - E.obert 
Stolz: Viya.na geceleyin güzeldir. ıs.oı 

Program. 18.05 Memleket saat ayarı • 
ajans ve meteoroloji haber1eri. 18.25 

_Türk müzifl (Fasıl heyeti) 19.25 Ko
nuşma (Dış politika lıidlseleri). 19.40 

Türk müziği: Çalanlar: Fahire Fer
san, Cevdet Çağla, Vecihe, Şerif İçU, 
Refik Fersıın. O)fuyan: Semahat Öz

denses: l - Ilicazkir peşreyi, 2 - Os
man N'.hat - Hicazkir şarkı: (Ellere 
uzaktan bak), 3 - Arif Bey - Suzinak 

şarkı: (Çekme eeml), 4 • Arif B•y -
Suzinak şarkı: (PaDusuna. ermek). 

5 - Ce,·det Çağla. - Keman taksimi, 
6 - l\Iünür Nurettin - Suzinak şar

kı: (Durmadan aylar geçerl. 7 -H. 

Mehınet - Suzinak şarkı: (Vıideyle

mlştln ey peri). 20.05 Türk müziği: 

Balk ~ürkülerı Çalan: Sadi Yaver A

taman. Okuyanlar: Azize Tözcm, 
Mabmot Karındaş. 20.20 Tııtmsil. 

20.50 Konuşma (Hafta.hk po1t:ı kt! 
tusu), 21.10 l\liiıik (Riyasetlrum•1ur 
bandosu - Şet: iıı..::an Künçer) l "' 

· eayrak Al: Türk Zafer marş1. 2 - A-
dolf Schreiner: Yakın ruhlar <Klar

netler irin konser). 3 - F. Schubert: 
Rosamunde (Uvertür). 4 - F. Casa

desus: l\.listral'Ln bir şarkısı. 5 - J. s. 
Bach: Toccata ve Fuguc (Re Minör) 

22.00 l\lemleket. saat ayarı, Ajans ha
berleri; ziraat, esham - t:ıhvilfıt, kam

bJyo - Nukut borsası (Fiyat), 22.20 
Serbest. saat. 22.30 l\olüzik (Operetler 
- Pi.) 23.00 Müzik (Cazba.nd - Pi.) 
!3.25/23.30 Yarınki program, ve ka
panış. 

ıununı MUmessili ve Nesriyaı Dl· 
rek'.örü: A. Nacl. Basıldıjı Yer: 

Son 'l'elırat Basımevi. 


