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KIZIL RDU NORVEÇ HUDUDU U GEÇTi 
• 

lsvec ve Norvecliler, Moskova ' , 
hükümetini protesto ettiler 

No eç üstünde Sovyet 
tayyareleri uçuyor 
Fin-Sovfet harbi şiddetle devam ediyor 

·isV·E·Ç Ve NORV"EÇı İ AiYli< 
-= 

Ba ili ldıandinao deoldi, S o "y e t R a •Yon ı n 
Finlandiya)'a yardım etmıtmeleri haklıındald 
talebini, A 1 m a n)'ll kendilerini harp!'! tehdil 

•ltn•Jikç• kabul etmi)'ecr.klerdir. 

Yazan : Abidin Daver 
lbl•nde ne Belcikanıo bir Al- vııidine ve bitarafiığa riayet is-

Bıaıı tııanuı.una uğramak enıli· temiştı. Devletler ve buıuar arM· 
teaıle askeri tedbirler almaları, sınıla Sovyet Rusya, Japonyanın, 
libarpte, yeni hadiseler çıkması Çine harp ilan etmediğini söy· 

tınıalini artırırken Sovyct lıy<rek protesto etmişlerdi. 
ll11ıya da, Finlandiyaya yardım Gariptir ki, Sovyet Rusya, hep, 
ederek bilarafııtınu:ı ihlal edi • düne kadar, İlzami şiddetle tak· 
:rors11nuz, diye Jsveç ile Norve~I bih ettiği politika ve usulleri, 
•ılıı~lırmaia başladı. Sovyeller, bugün kendisi takip ve tatbik 
nota ile yaptıkları tazyiki, bom- ediyor; bıınıan beynelmilel ka-
ha ile de teyit ettiler. Sovyet ide ve hak diye ileriye sürüyor. 
1•narecileri, İsveç ve Norveç Nitekim, bu defa da isveçle Nor· 
topraklarını bombaladılar. Ger- vecin verdikleri gayet makul ve 
(i, bu bombardıman doğrudan haklı cevabı kafi görmemiştir. 
:?inıYa İsveç ve Norveçe karş1, l'tfoskova radyosu, Sovyet büku-

•r ~wı taarruzunun başlangıcı metinin, bu cevaplann kendisi-
Bıabıyetinde değildir. Hadise, ni tatmin etmediğini beyan ede-
:F'ınlandiyaya bomba atıın Sov· rek noktalnazarında 1'Tar etti· 
Jet bava kuvvetlerinin bir yanlı- ğini söylemiştir. Moskovanın 
il diye tefsir ve tevil edilmek ili- noktai nnarında ısran, demek, 
tenilecektir amma, hakikatte, İsveç ve Norveçtcn Flnlandiya-

Flnlandıııada talınµ edilen vesııin ı..UC!i11eden oır ~.._ 

BÜTÜN FİN ŞEHiRLERİ BOMBA 
VAGMURU ALTINDA KALDI li 

Aı anyanın istila planı 
e ika h · udunda Alman 

kı aa ının faaliyeti artıyor 
Brtiksel, ltl (A A.} - Beynd· 

diil olmamakla beraber t'v· ... elki ~ • 
mHel vıuiyr:ttc 1'ir ~tın.ı r.eb<.d· H 1 d 

1 ~~eı!':ı'is';:~~;~~:ı~ ~·;~·:~k~:~ o an a ve Be çıkada 
yısile ha11< arasın·fa t"liis uyaıı· 
yaseti altında toplaımıası <loln • d• d d • 
dıran <>azı şayielar Joh,:na .. •a en. ışe evam e ıyor 
-Oır. 

Amst.eı'dam, l6 (A.A.) - (Ray 
kr) haıl:ıer almıyor kl, hudutta 
Alman k;taatının harekctleı·i k0-
sif bir tarzda dev m etmektc-d.ir. 
Bu harekat HnlHnda hududıın • 
dan ziyD<lt' Bel!'!ka, hudt1<lurıdıı 
wku bu.Jmakt.ıdu·. 

Ams:erdanı, Hl (A.A.) - Vest
fallsc}ı., Landes Zeitwıg'un Dor· 
mund nnıhabirinin bildirdiğine 
göre oon günlerde ardı ukası, 
gelmiycn tren kafileleri askcde 
dolu olarak .,;imali Vestfolynd.an 
ıreçmektedir. Bu askerler Al· 
manyanm muhteli! mahallerin
den gelmektedir. 

(Arkası 3 üncü. sayfada} _...., ______ ,.. 
- lngiliz 

Fransız ·tiJafı ~l 
ç,,mbıırlayn ı>on anlaımo 

hakkındı i a aha t oudi 
Londra, 16 (A. A.) - B. 

Chamberlain Avam Kamara· 
•ında nutkuna devam ederek, 
Türkiycde felaketi! bir zel
zelenin ve 1zmir nuntakasın
da da tu,iivanlarm bir çok böl-
11eleri tahrip edcı"Ck bir çok 
insanların ölümüne sebep ol· 
duğunu hatırlattıktan oonra 
lnıtiliz milletinin derin sem
patisinin Türkiyeye ibla,ii ve 
felaketzedelere yardım eseri • 

--

Belçika lıududundaki toplarda" bin_ 

Karadenizde şiddetli 
.bir fırtına başladı 

TIRHAN vapuru kıırtarzldı 

Jıataııın kııacb olduğunu ve h- ya yapılan her tUriü yardımların 
nçle NorvC<e eözdaiı vermek men'ini istemek demektir. 

Oslo, 16 (A.A.) - Gazetelerin 
bildirdll!in.e göre, şimal mınta • 
kasında ha:rekatta bulunan Sov· 
yet askeri tayyareleri Norveç 
hududunu tecavüz -etmişlerdir. 

T.ayyarelc>rden birisi Pasvis neh- 1 

rtnin Norveç sahilinde yere in· 
nUş fakat derh.ı.l yeniden hava • 
lanmıştır. 

(AT kası 3 üncü sayfada) 

ne iştirak wildijzini ve Fraır 
sız hük\ı:ınetinin de ayn: su· 

~~ind!::~ı~~ı kabul etme d isvC< ile Norveç ezkaza (!) 

ı. düşen bombaların teyit ettiği d 
Pro~::~ol~~~:::..i~vır~~:~: bu Sovyet tazyikine karşı ne ya- Avam Kamarası toplantısın a 

1 
retle hareket etti kini bildir· J) l 

(Arkası 3 uncu saınuu.a) 1) 
... _~!!1!!!!!!'!!!!!!!!!9!!!!!!!!!!!!!!'!!!!!!!!!!!!!!Pl.JI 

[)evlet met.ıoroloji istasyonu 
bütiln deniı.lere dün gece şid
detli bir cenup fırtınası ~ıkmak 
ihtimali olduğunu bildirm~ 
tir. Bütün llmanlan ve sefeı-

de olan gemilere telsizle vaziyet 
haber verlbniştir, 

Dün ~elen haheı·lcı·e .ııöı-~. Ka. 
radeni74e kar fırtınası hüküm 
sürmektedir. Vapurlar bütün 
Karadeniz limanlann<la yük alıp 
verememe kt<.ıdirler. 

Kar fırtınası vapur seferlerinhı 
( A 1 kası 3 üncü sayfada) 

b pacaklardır? Mukavemet mi .,.. 
'lla ı vermişler. bu cevap !111 iki decekler, yoksa gcvşlyeeelılcr • h l b 
ci'.~1a,~.::.: ··" (A-.,:~;:.::;' Çemberlayn ve Hor iki lngiliz ta te ahiri kayboldu 
~~'@~~·€i§ Ingiltere geni Belişa izahat verdiler Almanya lngiliz tahtelbahirlerini 
~~!ı:U~t;~y~~!!':ı~iu is~~:~;~ yardımlarda ı· ı·ng·ııı·z ordusu erka ... nı arasında tahrip ettiklerini haber veriyor 
'lleya başka türlü yardımda bu-
lunmakta aerhe•ttirıcr. Bunlar- bulunuyor 1 \ 
:~~:~~:~~cİsbr: ;~r N=~~li~~ 1 hiçbir İ h t İ ! af vuku bu mamıştır 
&erettüp etmez. 29 b 

Bu cevap, dcvletlu hukukuna İn ceket, 12 bin Londra, 16 (A. A.) - Avam 
uygun, diırüst ve mantıkidir, A· t l SQQ Kamarası Sir Hore Bclisha il.e 
111 doğru olmayan hareket, Sov- pan a OD Ve ton B. Chamberlainin beyanatını 
)'et Ru•yanın harp ilan elıniye y • k - d •1• dinl<'mck için bu~ün öğleden son· 
hiıc lüzum görmeden, Manner- ıyece gon erı ıyor ra toplanmıştır. Tribünler tama· 

men dolu idi. 
Lardların da müzak<?rede hazır 

bu}unabilmeleıi icin Lordlar Ka
marası içtimaı varını saat tehir 
edilmiştir. (Arkası 3 üncüde} 

beinı \le taraftarlarını tedip t·de- Ankara. 16 (A. A.) _ Haber 
0 

ecğım, dlyc ga'l'ip bir usul tutlu- aldığımı~ g· i ·ı y EN 1 z EL z ELE LE R ~arak müstakil bir devlete siliıh- elciliiti. i~gı?ı:~e n~~~~~~~~: 
la taarruz etmesidir, Sovyct Rus- f.,lak.et:t~'<leler için 29 bin ceket, 

1 
)a hariciye komilillrliği, kendi 12 bın pantalon ve bir miktar sev· 
do,yalarını karı~tırırsa, Çin • Ja- Y3r fı.:-m ile 800 ton yiV('cek ver· ' d 
::;a ı.::~~i;~~:~:~~!":~~::.:= rnelheam~,.cşftvı~r:.u~~ı?~~~ul~nb~~~:~~ ,·Felaket sahasın a sar-
da. bugün isveçle Norvcçin R"s 
Protesto not alarma verdikleri iı.-viçı ~ eldli.iii hükıimetinin 
•ev,.pların aynını bulur. Filvaki, harcketıan kliıketzedelerine ya:ı • 
.l'upon) a da, Çine saldırırken d.ı'? edılmek üzere İsviçre Sa-
lı~rp ililnma liizum görmemiş ve libıahmerı emrine 10 bin lsvic· 

sıntılar devam ediyor 
Çını, l't'lare~aı Çan-J{ay-Şek't<n re frangı vcrmi.ş oldukunu ha.ri-
~tannak için mücadele ettiği- ciyc wkiıl<>tinc bildirmi~ir. 
:• ·ö;ı-l':;?i~1i. O zaman, Japonya . Cenevre. 16 (A. A.) _ Zel7ıele 
tıa, "~m. ı Sovyet Rusyanın ym>- felaketzedelerine Yardımda bu-

: Her tarafta yardım yapılmaktadır , 
11.ı:• • hı, harp bafinde olmadıfı luı:ı.mak üzere buradaki mu<evi 
ır :::;ıete ~a~şı, abluka koymu, r vatandaşlarımız tarafından t~l 

ve k . P ha~ı~ın bü!ün kaplarını edilen komite ikinci defa olarak ı 
::.. ::.:deknnı tatbık etmiıı, itil • \ lı.onso.loshaneınlıe 850 İsviçre 

er Hvletkrdca harp .ka- l tATkaA J üncil a;ıııJııda) • 

K1>yulhis111', 16 (A.A.) - Ka
zamız Ieolaketzedelerine yardım 
için Kız.lav Kurumu taraf.ndan 
hayvanla •ev kedilmiş olıın 1200 
parça çam.'IŞU', 98 kat elbise. 00 

battaniye birçok diAer giyecek 
eşyalııırla 18 sandık çivi ve fa. 
şaat malzemesi, 13 Quval un, 13 
sandık şeker buraya varmıs 'lıu
lımuyor. (ArkcA 3 üncüde) 

1 

... 

Bir 

Londn. 18 (A. A.) - İngiltere 
bahriye nezaretinin bir tebliiiine 
göre, Seahorse, Undine ve Star
fish İnl{lliz dcnizahılan üslerine 
dörunemislerdir. 

Jnqillz gemisinden atılan torp il" , 

Bu ~nWıltıfar 1>ekllkeH bir l~e \ bin !J~nıll'dan btr kaç llÜn sonra 
gön. derıloniş olduklanndan bun- Onley denizaltısı da bir lnfililt 
lau kaybolmuş nazanyle bakıl- netiocsinde batmıs ve 4 ırubay1-
mak lAzıındır. 49 asker ölmüstil 
Hatırlarda oldu u üı.eı~. t..ar- (Arkası i iln..'41 .aaıdııdeJ 

............................ 

1 
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l . ERi.I 
Yazan: M. Sami Karayel . unanın on-Kılınç Ali aleq ı"-T ~d -"6

1
( Muhafaza me- Yeşilayın sarhoşluğu 

hine 10 bin li- . . ~ murlarznın 
h t ki s· b - . ması tıcaretı ./ d l k Nasu paşa: 1<.azo arın ıno u yag- ralık hır dava J ay a ı ararz ı 

Dün ın.athaamaa bir mektup 
geldi; za.;fı yeşil damgalı bir 
mcktııp. Bıı dam~ ne oldu
ğunu anJamağa imkan yok: Fa
kir Hintlinin yılanı mıdır, yok • 
sa Çin alfabesinden bir harf ml• 
dir? Ayırt edilmiyor. Bu dam -
ı:anuı altında da şöyle bir yııu 
var: Yeşilay gençlik şubesi. 

· - · · d' ht ki t sekteye uğrattı \1 ma ettıgını pa IŞC an Sa amış 1 Sabık Meb'usfan bu - Tekaüt olanların ailelerine 
Matı Fi:rw:, Kızlar altası, müf· 

tü hoca zade, Hoca Mehmet efen.
dl .... m-aum.wı aleyhine kom.la 
lmr:muşlıırdı.. 
M~h Peyker; Nasuh paşasının 

mev kiini düşer va1iyette gördü_ğil 
ciiıNle elinden geldiği kadar onu 
Kıu · taı:mak için calısı:vordu. 

Faltat; ş.,yh efendinin mürit
ler.nı ~ halkı toplıyarak divanı 
hütı'evun önünde nüma~ yap
ma.:;, ve: 

- Şer'i şerif elden Jtitti.. Adalet 
isteriı:.. 

Diw bağırmafü, Kazak ince 
donanmasının Sinoba kadar ge
lip SinDbu yajtma ettiği halde, 
bu işi pa<:licahtpn saklaması pa
disahı büsbutiın Nasuh paşa a
leyhine <,ıevü1nisti. 

Nasuh µaş"; Kazak donamna
sının Sinobu y~ğma ettıklerini 
p~di$aht:an saklamıstı. 

Lfilrin. i;;u işi haber alan Kız
lar alfası. dwımadı. Hemen padi
§ahın huzuruna cıkarak: 

- Padisahun; Kazaklar Sin<ıba 
tadar gelerek şehre çıkıp or!Wı
lı Yalıına etınisler - Demişti. 

Padisah hıdetle: 
- Veziriaza.mın haberi yok 

mu? .. 
- Vardır padi$ahım!. 
- Ned«ı h-he•dar etmez be -

ni?. 

- -·-
- V.:k'a ulalı ne kadar o~ 

mr .. 
- Bir aydıa:n fazla ... 
- Neye ı;öylemez Nasuh bun-

J.a11 bize!. 

- Çağır, cabuk Nasuhu bana!. 
Di~'e irade ey ]emişti. İşin en 

~arip tarafı Nasuh pasarun sa
dık hir hendesi olan •kahyası va
ziyetin fena olduğ'unu ııöntü{!ü 
!cin yakasını kurtarmak ca:nıv
!, Kırlar aiasın.ın ağına düşmüş
tü. 

Bir ııün Kızlar atası kahyayı 
çağu-arııJı:: 

~ KihV'll; Halin hara!> oldu- ı 
li-.ır•u görüyoısun?. Camnı kurc 
tr "'"''ik için bize hizınet etmen 
f:!P 1 ·A:tir. 

. irade buvunırsunuz $ 
hı=c:tleri.. 

- Nasuh paşa hakkında bir 
terijp vücud~ ~etirsen sad-ak.a
tıı' r.;:zıcli l'hldişahide renln ka
bul olur. Bu sureUe canım, mw 
lını kıu:tıı.ı:mış olursun? 

- Ne Sl!Xetle emir bllYUl'Ursa
nız ol suretle icraya ~ade
yim ıığa hazretleri.. 

- Nasuh paşanın düsnıanları
nı bir ıı:ece içinde idam ettirerek 
Ali Osman tahtını gaspetmek üze
re askerlerle beraber kıyam ey
~ivecej!ini, muvaffak olamadığı 
takdirde Arnavutluğa firar ede
rek isyan edeceğini padişaha 
bildir .. 

- Baş üstüne ağam .• 
- Bu ihbarını hemen dtırm.'lr 

dıan icra ev le .. 
Diye sözü kesip attL Nasuh 

;>aııanın kahyası rum dönmeLe
rinden biri idi. Esasen maiyeti 
hep bu gibi devşirmelerden iba
retti. 

Kahya; yakasını kurtarmak 
iclıı, efendisi alevhinde ya.lan 
tezvirat vücude gc irecekti. 

Kahya; Bir mahrem ariza vü
cude getirdi. Kızlar ağası vası
t:ısivle padişaha takdim eyledi. 

Kızlar ağasının sözde bu ari
mdan haberi yoktu. Doi\nı.ca 
padişaha takdim eyledi. 

Sultan Ahmet, arizayı açtı. e>-

kudu. Havretten hayrete düş -
müstü. Zaten ortada bir de Si
nobu yağma eden Kazaklar me
sle;i vardı. 

Kızlar ağası, el pençe divan 
durmuş. Genç padişahın uzvi
Y a tınd.a vaki taJıavvüla tı kont
rol ediyordu. 
Padişah, Nasuh paşa kahyası

nın mahrem arizasını tekrM, tek
rar okuduktan sonra; Kı.zlıar a
ğasına lU ta.ben: 

- Lala, al oku.. Dedi. 
Kızlar ağası; Kai!ıdı aldı. Göz 

gezdiriyordu. Hayret veren bir 
tavırla durdu. 
Padişah; olduru yerden kalk

mış, eli hançerinde bir aşağı 
bir yukarı dolası yordu. 
Kızlar ağasına sordu: 
- Kahya, r.asıl bir adamdır? 
- Fevkalade sadık bir lruldur 

padişahım!. 

- Nasıl oluyor da Nasuhu bil
diııniş bulunuyor?. 

- Tahtı saltıa.nata vaki bir ta
aruz olduğu için atebei ulyaya 
mahrem olarak arzını zaruri gör
müş olacak padisahım! 

- Görüyor musun şu herifi?.. 
- Efendımiz, halkın şikayeti 

J:ıaddiazamiyi buldu. 
- Bu herif Murat paşa lalanı.ı 

da zehirlemiş diyorla:ı:?~ - ..... . 
- Sen işittin mi? .. 
- Halkın a{!zı.nda dedikodu ha-

linde dolaşır durur padişalum! 
- DoL<rumu dur dersin? 
- Tetkikatırna nazaran doi\nı.-

dt• padişahun!. 

- Neden simd.iye kadar bana 
ar zetmedin? .. 

- Ortada dönen şeylerden ne
d· 1 beni haberdar kılınıyorsu
nuz?. 

- Efendimizi 1ıazip etmek is
temedim .. 

- Yoksa. hep aleyhime mi yü-.. ~ ruvorsunuz ... 
- H3sa. efendimiz.. Kulunu

zun canı her an sire fedadır. 
- Neden ben her şeyden ha

berdar deitilim? .. 
- Padişahım, Kazak tayfası 

ince kayıklarla Sinoba ka<l!ar 
t.o.s:ıllut ettikleri halde veziria
zam zatı şah~lerini haberdar 
etmemiştir. 

- Ne vakit?. 
- Bir av oluyormuş .. 
- Sen neden haber ver.ın..din?. 
- Kulunuz da bu;<ün haberdar 

oldum, efendimize a.rzed&-ektim. 
-Ya .. 
- ..... . 
- Caihr su herifi bana! .. 
- Efendimiz, irade buyurur -

sanız mahrem o1'arok arzcdecekle
rim vardır. 

- Ne gib;?. 
- !Hid:leti şahanelerıne kapılıp 

Nasuh kulunuz.u burada idını 
buvunnavınız. 

- Neden? .. Bir anca hançe
rim1e kellesini uçuracağım yezi
din. 

- Padisahım, maiyeti olduk
ça kalabalıktır. Hariçte bir is
yana ve kesme!ceşe mey<lıan ver-
memek zaruridir. 

- Öyle ise .. 
- Kendisini sarayında maiye-

tiyle beraber sararak bol!durmak 
dara münasip olur padisahım!. 

- Peki. fakat çağır bu herifi 
ka.ryuna gelsin .. 

Kızlar aı'!ası, isini yanmıştı. 
Nasuh p•~anın kellesi yüzde, yüz 
gfünişti. 

(Arkası tıar J 

IKDAM'IN Edebt Tefrike•ı iiiiliiıi-. 
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Bütiin ~onda.kiler gülü- ı ınedirn.. Jandarmalar yakamı bı-
:yordu. Bu sözlerden hoşlan- rakmad.L. 
mıvorm, söylenenleri haklı 1 - Jandarmalar ha! .. .Tandar -
buluyormdı; Badinge'nin kim ol- malar da kim oluyor! .. Jandar-
duğunu bilmiyen, bir İmı>arator mal ar vız ııelir !.. Eğer. biz insan 
için mi yuksa bir kral uıtruııa mı olsaydık ne yapaıdık bılivor mu-
döifüştükünden haberi o1ınıyım sunuz! Biraz sonra vagondan i-
Lapııl da koca cocuk edasiyle: nince kaçardık; Evet b~en ~ı-

- "'-b'" d' d sili •-•--t vısır o besili domu-z Badingı ıle ... ,. u ıyor u, e """"" li 
11 

. • 
döi!üssünler, sonra gidip kadeh mete k etmez genera erını men-
ıtokııştururlıır! delıur PrusyaJılarla ~aş. ba~ b'.-
ş t da p d"nd" t- rakırdık, varsınlar bıldıklerı ~ 

u o aşa O U. ona ça bi kozlarını pay etsinler! 
~a başladı: Bravo ses'eri yükseldi. kahpe-

- Sen ki Allaha inanıyorsun.. Jik harek~ie ı?ec;misti; Bunun üze-
Allah döğüşmeyi yasak ediyor.. rine Şuto ~alio geldi. bulanık bir 1 
Böyle iken senin burada ne işin suda Cwnhuriyeti, beşer huku - ı 
var kaz herif? kunu, tefessıih eden İmparator-

Pu iaşaladı: lul'un çökmesi lazım ııeldiJiini, 
- Şey .. Blll'llya keYf lcln ıret- bütiin şeflerle her tiri bir milyo-

kadar para isteniyor 
Dördüncü Ticaret Mahkemesi, 

eski Gaziantep mebusu Kılınç 
Ali aleyhine açılan 10 bin küsur 
liralık bir davaV1 rüyete başla
mıştır. Davacı Hüsnü adında bir 
tüccardı.r ve dava mevzuu olan id
dia şudur: 

Vaktiyle An.karada •Hamdi E
min ve şürekası şirketi• adiyle 
kollektif bir şirket kurulmuştur. 
Bu şirkette Kılınç Ali. Salih Bo
zok ve Hasan Cavid de dahildir
ler. Şirket Ankara Belediyesir.
den oradaki sinema binasını ki
ralıvarak işletmiştir. Fakat şir
ketin kira bedelinden Belediyeye 
10 bin küsur lira borcu kalmış
tır. Şirket bu parayı muntaz:am 
taksitlerle ödemeği Belroiveye 
taahhüt etmiş ve bugün davacı 
:rrıevkiinde bulunan tüccar Hüs
nüvü de kefil göst<?rmiştir. Fa
kat muayyen müddet geçtiği 
halde borcun ödenmemesi üzeri
ne Ankara Belediyesi bu parayı 
kefil olan Hüsnüdcn tahsil et-
miştLr. Bunun üzerine tüccar 
Hüsnü de Ticaret mahkemesine 

Macaristana mal 
yükliyen iki vapur 
}Üklerini boşalttılar 

Balkanla:rda on beş gönden
bcri devam eden şiddetli so
ğu!dsr yüzünden Tuna nehı:i- , 
njn donnıası harici ticareti -
mize de fena tesirler yaptn!Ş-
tır. Bilhassa Macaristanla o- ı 
ı.n ticaretimiz durmuş gibi -

1 
! 

dir. Vmanıınızdan Macarista- j 
na götürmek üzere ihracat 
mallrnmızı yükliyen iki Ma- 1 

cnr vapuru, Tunanın donnıası 
Ü7erine, l\lacaristana gidemi
yecekler!ni anlamışlar ve al
dıkları mallan dün tekrar bo
şıoltmağa başlamışlardır. Tüc· 
carlarımız müşkül vaziyette 
kalmışlardır. 

Tuna nehrinde bir iki Türk 

lJ 
bandıralı vapur da buzların 
muhasıı.ı:rt;ında l ı lm,.-far•,r. 
Kibrit Şirketine Tun•dan ıh
lamur kiitiiğü tışıyan Türkan 
vapuru da bu aradaılır. 
Şimdilik yalnız Akdenizden 

mal gelmektedir. Bn mt>vandıı 
dün İngiliz bandırolı Kyleg • 
lan vapurile mühim miktarda 

1 
müracaat ederek ortaklardan Kı- !'amuklu ''e yünlii mensurRt, 1 
lınç Ali aleyhine dava açmıştır. vernik. boya, tıbbi ve kimyevi ı 

Mahkemede tüccar Hüsnüyü ceza, lastik eşya, çay, karabi-

500 lira verilecek 
Gümriik Mubaf.aza teşkilatı 

memurları ta.rafından tesis edil
mi~ olan biriktirme ve karagün 
sand>klan senelik umumi heyet 
toplantısı dün yapıl'mıstır. 

Toplantıda idare heyetinin ge
cen seneki hesaoları gözden ıı;e
c;iril:ıniş ve yapılan in·tihapta es
ki idare heyeti azası aynen ipka 
edilmişlerdir. 

Yardım sandıltının serın.ayes! 
70 bin lirayı bul.muştur. Kara
gün sandığının daimi ve değiş
mea sermayesi 2000 iiradır. Her 
ölen ~ınurun ailesine bu san
dıktan 500 liraltk yardım yapıl
maktadır. Geçen bir sene zarfın
da bu şekilde 8 memurun aile
sine 500 er li.ıahk yardımda bu
lumılmuştur. Her ölüm hadise
sinde bütün memurlardan alt-
mışar kuruş toplanmakta ve böy
lece sandı:ktan 500 lira verildi
ği halde 2000 liralık sermaye 
eksi!memektff!ir. Dünkü top
lantıda şimdiye kadar yalnız ö
l'enleriı' Jleleril'e yapılan bu 
yıardımlarm bundan sonra tekaüt 
olan memuTlara da tatbik edil -
mesi kabul o1unmuştur. Her me
mur tekaüt edildikçe sandıktan 
ke ıdisine 500 liralık bir yar-

Yeşilay üzerine iyi n güzel 
Mr İ!i a lnııştır: Memlekette içki 
süriimünü azaltmak, &cnçleri 
i~i düşkünlüğünden korumak, 
halka alkoli «n fenıılıklarııu an
latmak. 

Yeşilııyın bu yoldaki propa -
gaııdası fayda verir mi? Vermez 
mi? İşe yarar mı yaramaz mı? .• 
Burasını bilmem amma, ·hu mü- , 
essesenin bu yoldaki idealini say- j 
gı ile seliiınlarım: Y eŞ:layın biz- l 
zat kendisi sr:rhoş oimamak şar
tile. llaibuki önümde duran zarf
tan Yeşilayın sarhoş olduğu an- ı 
laşılıyor. 

İ~kiyl' düşman olduğunu söy- ı 
liyen bu müessese, guı:etelerc gön 
dereceii'i mektupl•nn zarflarına 
bir ihtar y;ızdırnuşhr. Diyor ki: 
c Yazıcı içkinin yardımına muh -
taç olmak şöyle dunun, ondan 
uzak kalmata muhtaç ve mec -
burdur.• 

Yooo azizim Yeşilav!.. Saygı 
ile selamladığım idealin çizme
den yukarı çıkınca, şapkalan 

Y. ticaret mekte-j 
binin 57 nci yılı 

avukat Suat Tahsin, Kılınç Alı- her. radyo ve •ı.•~•·ıı. •1"' .;· 1 
yi avukat Celal Said ve Baki Tan m?lzemesi, makine ve aksamı, dınıda bulunulacaktır. Böylece 
temsil etmektedirfor. Muhake- alüminyom eşya, Teneke ıehi- mütekait memurun küçük ve Din mektepte mera

dmle kutlandı 
ırnede Kılınç Alinin vekili, mu- mi, dişçi malzemesi, lrnlörifer 1 başka bir iş yapması temin olu-

k .. .. aksamı, Norvu. bandıralı Sil- na.:aıktır. maileyhin bu borcun tera umun· -----0----
den evvel şirketten avnlmış ol· eslad vapurile teneke levha, 
du!'unu ve bu itibarla kendisin;, İsHc bandıralı Viı .. ·•olnıı v~-
malı'· mes'uliyet tevcih edemiye- pur:te tuzlu deri, boş fıçı, elek-

. 1 ·' tr!k ntPlzemesi. m?.kine ve nk-cegını söylemiştir. Mahkeme, 
samı, cam, kimye\ıi ceza, am. -

kollcktü bir şi.'1ketten çekil:n;: - balaj lrtğıdı; Roma1•va bandı· 
nin tescil ve ilana mütevakkıf rah Succava yapıırile ziraat 
bulunmasına göre. e~er Kılanç makine ve ~ksarnı, demir eııya 
Ali şirketten çekilmis ise bu bap- kimyevi ecza geL'D.İştir. 
taki vesai:kin ibrazına karar ver- iL 
mis ve bun.un için muhakemeyi 1 q "--!!!'!!-"""!!!!!!!!!!!'!-!!!!!!~.~!!!!!!''"--'!'!. !!'!!!!!!w' 

başkıa güne bırakmıştır. 1t.k.OhOM1 
--o----

ViLAYET 

Vali Ankaraya gidecek 
Vıali ve Belediye reisi Lıltfi 

Kırdar lıugünlerdıe Ankaraya gi- · 
decektir. Lütfi Kırdar Ankarada 
muhtelif vekaletlerle temas ede
rek bazı işleri n~tice lendirecektir. 

Bu a..~ada yeni şehir bütÇ<?sinin 
esasları hakkında da Dahiliye 
Vek5.letin., izaha·! verecek; zel
zele felaketzedekrine şehrimiz
de vapılan yardımlarla teberru 
faal iy<"tin i anlıttacak tır. 

ıilı ~ .._ L 4...ı J. 1 iö 

Seyyar esnafın temiz!iji 

--- ----
8221 m1ddele:-in piyasa 

vaziye.tleri te1kik ediliyor 
Tıcaret Vekaleti bazı ilırncat 

mallarının stoklarını, satış vaxi
vetlerini ve fiyıı•larını tetkik et
tirmtıktedir. Bu ma<ideler ara
sında yumuria, küçük baş hay
van derileri, bağırsak ~ balım.ı
mu vardır. Bu maddelerin Hyat 
istik.:,axlarını temin için tedbirler 
alınacaktır. 

Tirnk ihracatı hararetlendi 
Timk fiyatları gecen aya nis

bet;c vüzde yüz ni3b2linde art
mışbr~· Bu artışlara bil.hassa ih
racatın serbest bırnkılması sebep 
-Olmaktadır. Harici piyasalar eok 

1 
vühektir ve çok t&rp vardır. 
iDün 14 kıuru,ştan İngiltere ve 

Senar esnafın kıyafetlerinin 
düzeltihnesi ve bunların sıhhi 
ka~lar içinde mal satmalarının 
tenıini için Belediye subelere 
tebli~at yapmıstır. Bunların; 
pis ve pejmü:<ie üst başla ve kir
li ellerle sa tıs yapmalaruın müsa
ade olıın.nııyaca.ktır. 

ı F'ransa;ıa 50 bin kilo ı:ihdeıı-il -
ınistir. Macaristana da tiüik gön
derilmesi icln lıükUmctin Jisuns 
vermesi beklenmektedir. 

1-"iaka re.smi tahs.i şekli 
deöisivor - . ; 

Pi:aka resimlerinin otomobil -
!erden alınma seklinin dezişti
rihnıesi hakkındaki şoför !erin ta
lepleri Be.lediee reisli/iince uy
ııun görülıınüştür. Hazirandan 
itibaren plaka resimleri; bu im
susta tesbit edilmekte olan yeni 
bir fo:ır.ule göre alınacaktm. 

na satılmış oldultunu ve bunun 
da isbat ed.ildiı'!ini bütün bu te
orilerini sa:!"IP döktü. Şuto ken
dinin ihtilalci oldui(unu söy:!ü
vorl.ardı. ötekiler Cumhurivet
çi olup olmadıklarını bilmedik
leri l!ibi, nasıl Cumhuriyetçi 
olunacai!uıı bilmivorlacdı; Ancak 
Lube'nin bir fikri vardı, o çor
badan yana idi; Fakat hep co.ş

mıışJ.ar, İtnparatora, subaylara 
dil uzatıyorlar, ilk fırsatta kaca
c2.klarını hay kın yor !ardı. Sar-ı 
hoşlukhrıni köc ükliyen Şuto, 
yan gözle M'orise. kendinden ya,. 
na oldu)tunu ·anlayıp göğüs ka
barttığı Mösyöye bakıyordu ve 
onu da coşturmak için, o zama
na kadar bu güriiltii .arasında 
hareketsiz, uyur ıribi duran Ja
na çatmağı düşündü. Jan gönül
lü yazılana ağır bir ders verip, 
tüf'ei!ini almasını ihtar ede!id<n
beri Moris Jamı kin bağlamıştı; 
Bu i:ki adamı kıapıştıcmanın tam 
sırası idi. 
Şuto tehditkar bir tavıiıa de

vam etti: 
- Bizi kuxşuna dizdirmek is

cıye.ııleri de tanıyorwıı. Biz.e 

Çay paketlerm~e iht·kar 
Çay fiyatları hariçten mal gcl

meğe başlaması üzerine 'yüzde 
yirmi düşmü.) lür. Yalnız bazı 
kimselerin küçük paketJoerdeki 
yerli çayları ecnebi malı gibi 
göstererek halkı aldattııkları ve 
kuruşluk çayları 7,5 kuruşa sat
ıt:u!tlaTı anlaşıl=tır. Ya~~ an 
şikayet üzedne ihtikar komisyo
nu bu yolda tetkik~re başlia. -
ııru.ştır. 

hayvan mu"1elesi yapıyorlar, 
bilmiyorlar ki insan çanta ve tü
fekten usanınca. kaldırıp eker 
ve yenisi bitecek mi diye bakar!. 
E arkadaşlar, bizi kursuna diz
di.ımek istiyeni bir köşede sıkış
tırsak ve kaldırıo vagondan dı
şarı at.sak nasıl olur dersiniz?. 
Mükemmel olur_ Şu mendebur 
hmple canımızı sıkmamaları icin 
başkalarına ders olur.. Badin
g0'nin tahta kurul.arını ezmem 
Harp isliyenleri gebertmeli!. 

Ja.n kıp kırmızı olmuştu; böy
le heyecanlandıih zaman, pek 
nadi::en böyle bütün Joanı başına 
sıçradı. Arkadaşlarının arasında 

cendereye girmiş eibi olturdu{!u 
halde yerinden fır ]adı ve gözk!
rini kan bürüyerek ko!lannı u
zatıp yumruklarını öyle bir sik
tı ki, öteki saııardı. 

- Hay Allah belanı versin!.. 
Susar mısın artık domuz!. Sizi 
dıvar dibine dizdirece{!im için. 
Artılc şaka kalmadığı için bir sa
attenberidir susuyorum. Alayı 
senin gibi bir sefilden kurtarmak-

INHISAP.LAH 

Ma't hü!asası ve yeni 
bayan sigarası 

t,,hisarlar idaresi tarafından 
y•kında piyasaya çıkarılacak o
l•n Malt hülasasının şişe hacmi 
.,e fiyatı tesbit edilnıistir. Malt 
hilli'ısaları 35 santilitrelik şişe-

1».rde piyasaya çıkarıl:ıcak ve şi
şesi 45 kuruşa satılacaktır. 

:'iyasadan kaldırıl:m1lSma ka
.-ar verilen İsmet ve Ba_van si· 
;saralarının ye."ine çtkariliıcak o
~ Gelincik ismindeki Bayan 
~igarasmm 20 lik kutu fiyatı 16 
'<urus olınak üzere tesbi t edil
'llistir. Yeni si2aranın uçları kır
mızı olacak. siuara1ar lüks nevi
lere mahsus ince perı<arnin kii
Ji(ıdına sarılmış bu1un~caktır. 

Egede tüfün sat:ş arı 
Son günlere kadar Ege mınta

kasında zür;-.a tarnfından satılan 
tütün miktarı 25 milyon kiloyu 
bulmuştur. Ege mmtakasır..ın 
bu seneki tütün rekoltesi normal 
bir miktardadır. Rekolte :J3-31 
milyon kiJ.o talrınjn edildiğine gö
re sa lışların varmış olduğu ımik
tar şayanı memnuniyet görüı -
mekte ve v:ıziyete sal:ılı bulmuş 
naz.'.II'iY le bakılmaktadır. 

.____..,Juv--

bir kız ir<ımvay 

kaldı 
altında 

Küciikpazarda oturan 12 yaş-
1-annda Selime adında bir kız 
Sirkeciden geçerken vatman 
Mehmedin idaresindeki tra:ınva
Vln altında kal:ınıs, başından ve 
kolıundan tehlikeli su:!:'ette yara
lanmıştır. Yaralı kız hasl<!hane
ve kaldırılnuş, tahkikata ba..,Jıan
mıştır. 

la serefli hizmet etmiş olurum .. 
Aımna kulaklarını iyi •ae, madem 
ki ceza alay mevzuu oldu, kendi
ni benden koru. Burada artık 
on başı yok, burada canını sıktı
hn ve çeneni kapatacak oian 
bir adam var.. Seni tabansız 

_alçak seni! .. Dö_ğilşmek isternedi
ı'!in yelmiyorıınus gibi, başkala

rını da diiğüşmekten men etmek 
istiyorsun ... Bir daha söyle de, 
yuımrui(u cakayım! 

Bütün vagon Janın kabadayı
lığı -karşısında donmuş, Şutoy;u 

bırakmış. ondan yana olmuştu. 
Suto, kekEli_yerek, sıkılmış yum
rukları önünde l!eriliyordu. 

- Bana Bodin.ge Je vız gelir, 
sen de vız gelirsin anlıyor mu -
sun?... Bana poli lika, Cwnh uri
yet ve İmpat'.atorluk her zaman 
v .'Z geldi; ve bugün de, dünkü 
gibi, rahat rahat taırlamı sürdü
ğüm zaınaıılardaki gibi istediğim 
yalnız bir sey vardır: Herkesin 
saadeti, nizam ve intizam, hay•r
lı işler ... Harp etmek tabii kim
senin boşuna gitmez. 

(Arkası var) 

Dün, Yüksek İktısat ve Ticaret 
mektei.ıinin 57 nci kW"uiuş yıldö
nünıü olması münasebetiyle mek
tepte saat 16 da bir ıopiantı ya
pılınış ve yıldönümü merasimle 
kutlanmıştır. 

Me;..asiıne İstiklfil marşı ile baş
lanmı~ ve bunu müteakip mek
tep müdürü kürsüye gelerek mek-

f 

tebin tarihçesinden mahiyet ve 
<ıavesinden kısaca bahsetımiştir. 

Bundan sonra, mektebin 1909 
mezunlarındıın Ticaret Hukuku 
ve İcra ve İIJ.as profesörü Meki 
Hikmet söz al!ınıs ve Yükset İk· 
.tisat ve Ti~t mektıebinin .mem
leket.imizdıeki rol ve ehem:rııiyeti
ni tebarüz ettirmiştir. 

Nihayet birinci sınıf muhase
be hocası Osman Fikret mektep 
nıemnl:u ının ilrtısadi hayatımız
daki muvaffakıyetlerini, talebe
den Yaşar da mektebin muhtelif 
sahalııırda.ki mevkilerini tebarüz 
ettirmişler ve bunu müteakip 
bas muavin Togo profesör ve 
talebeleri hazırlanan cav sofr.a
sına davet etmistir. 

Samimi bir hava icetisinde es
ki ve yeni mezunlar iyi bir va
•kit geci mıişler ve geç vıııkit da
ii;ılınıslaıuır. 

NANEMOLLA 

OLSUN. 

B: zim Hafız Nuri ile dün 
karşı karşıya geçtik. 

- E, Hafız, liak sana Mene
mende, Şeyh Saıt isyanında 
bulumnu~sun diyorlar. 
Dedını. Güldü ve, 
- Onu siiyliyen budaladır~ 
Dedi ve .. İlave etti: 
- İftira bir silahtır. Fakat, 

isbat daha müthiş silahtır. 
Safsata ve müb•liıga ise ayıp, 
kusur, kabahatte değii bayağı· 
lığın ve aczin dik atasıdır. 

Hak verdim ve: 
- Ben senin şahsında mu • 

hayyel bir tip yaratmak iste
miştim. Fakat, müfteriler onu 
ae:ıiu ve bayağılığın dik alfu;ı 
olan safsata ve mübala;:a yolu 
ile istismara kııikrştılar. 

Dedim, sözüme ekledim: 
- Bundan böyle sana. •Na

nemolla. edını veriyorum. 
Haydi bakalun, ona da bir 
kıırıı bulsunfo•! 

PARDON 

DİYELİM-

•Ah Afrodit yaktın yine• 
ba• iıklı fıkrada hata ettiği -
ıniz anlaşılıyor. Meğer iş büs· 
bütün alevlendi ve yayıldı. 
Kimin yandığı, kimin yanaca• 
ğı ve daha sırada kimlerin ola
cağı belli değil. Afrodit, bn se
fer bir kıvılcım da Peyami Sa- • 
fanın Wıerlne sırratıverm:Ş. 

tleğişiriz; hele başına yeşil sal'lk 
:sarmış sarhoş bir softa edas1lll 
muharrirlere ders vemiye kalk
tığın gün beslediğim saygının 
yerinde .reller estiğini görürsün. 

Senin vazifenin hududu mu· 
ayyendir. Sen kendini zümreye 
değil, kütleye hitap etm.,kle mü
kellef kılm•hsm. Senin içki a -
leyhtarı dövlıleriıı herkese raci 
olmalıdır. N uıl verdiğin kont .. 
ransla'l'ı canı istiyenler dinlerse, 
dövizlerini de kendilerine uygun 
görenler benimser. Yoksa kala
yı çekip yeşil sarıklı softa edasi• 
le muharrirlere, sana bu yolda 
nell"r yapman lazım geldiğini 
gösterecek, sana öğüt vcr<ocek 
vaziyette olanlara cİçkiden u
zak kaımai:a muhtaç ve mecbur· 
sun!. denuye kalkarsan sana: 
•Üstüne vazife olınıyan şeylere 
burnt1nu sokma!• mukabelesin• 
de bulunuruz. 

Hem sen yazıcılara: •İçkiden 
ıaak kalınağa muh1 açsın• der • 
ken neyi kastettiğinin farkında 
mısın? .. Herhalde farkında ol • 
saydın böyle bir şey söylemez, 
söylemek cesartini kendinde bu· 
Jamazdın. Ya türkçe bilmiyor • 
sun, ya sarhoşsun söylediğinin 

farkında deii'ilsin. Ayıl Yqilay, 
ayıl da zarflannın üstünden bu 
garip, manasız ihtlll'J kaldır. 

SELAMİ İZZET SEDES 

Istanbulun 
yardımları 

U:ınumi yekun 857 bio 
lirayı buldu 

Zelzele felaketzedelerine yar • 
dı:ın edibnek üzere sehrımizde 

muhtelif vatandaslar ve ticaret. 
hanelıerre müesseseler tarafın • 
dan dün de 22 bin 214 lira teber
rü olunmuştur. 

Bu suretle dün aksama kadar 
toplanan parala.rın yekunu 857 
bin 53 liraya balilt olmus bulun-
rru;k:tadır • 

Dün sabah şehriınire 13 feJ.a. 
ketzede aile gelmiştir. Bunlat' 
Sirkecideki misafirhaneye mu• 
vı>kkaten verleştirilmişlerdir. 

Bu misafirhanedeki dii!er felii· 
ketzede vatandaslıırın heıısi muh
telif semtlerde kiralanan evlere 
iskan olıunmusla.:ıd:rr. Kovuluhi• 
sar Suşehri ve Si va.sa gönderil
mek lizere şehrimizde hazır lanaıı. 
3 sıhhat ekipi de dün akşam bu
ııalara hareket etmişlerdir. 

---0001---

T ayin edilen asistanlar 
•'iinhal bulunan Gııreba ha9' 

tahanesi lruJak, burun ve boğaz 
asistanlığına Nürefsan Tenik ve 
Haseki hastahanesi kadın ve do
i!um hastalıkları asistanlı{!ına da 
Bedri Topen .tayin edilmişlerdil'. 

Şimdi, Peyami sorguya gidip 
geliyor. Allah gerıde kalanları 
korusun. 

VUR PATLASIN 

Ç AL O Y N AS 1 Nı 

Bugünlerde Babıiiliye bir 
l:arnıakarıştkiıktır gtıdi ves -
.selam. Y akıiacak eserden, te
kaüde sevkedılccek muharrır• 
ıku, kadro harici bırakılacak 
en.pten, caddeden sür&iin edi
lecek naşir, şair, fıkracı, hika
yeci, r;;maııcıdan bahseden .. 
dene! dizim Naııemollaya: 

- Ne dersin bu işe. 
Dedim de, bana ne cevap 

verdi 1!iliyor mıısuııuz?. Haber 
vereyim: 

- Vur patlasın.. Çal oyna. 
illl! .. 

Cevabını verdi. Tabii, Babıa· 
liyi gürültüye veren •Ede H 
ne'il kavgasının• mahiyetiıj 
cN anemolla• nın bu ~evabın • 
dau anlıyirsunuz ... 

BEN .. BEN 

DAİMA BEN 

Naci Saduliah her sabah a:v• 
nanın karşısına geçer: 

- Ben .. Ben" Daima ben! 
Dermiş. Nanemolla da bıınu 

farlrntıniş ki, 
- Artık, Tan öksüzüne rast· 

layınra •Sen.. Sen.. Daima 
sen!• Diyebiliriz .. 

Dedi. Güldüm: 
- Hitap etmek için muha

tııp bulmak lazım .. 
~vabını verdim. Bilmem sl:r 

ne dersiniz? Jü. ŞEKİP 
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'fürk-Yunan dostluğu! Hariciye Vekili 
j parti grupunda 

Yunan Gazeteleri hararetli izahat verdi 
neşriyatta bulunuyorlar Milli Müdafaa V eki:i 

beyanatta bulundu . Atma, 16 (AA.) - Atlna A-ı 
ıansı bildiriyor: 

Gaze:.eler, Anadolu zelzelesi 
febketudelerine, yapılan bazı 
Elen Y•rdunlarının büyük mana
sını tebarüz ettirmektedir!~ E - ~. 

zcutnle, Katiır.erini gazetesi 
E!en edipleri cemiyetinin Başv~
~ B. Metak:sasın hitabına· ica • 

le Anadolu felaketzedelerine 
Ya:r;ı..wooa bulunmak hususunda 
ıtlıfakla aldıih. karar münasebe
t.ile divor ki: 

Bı.ırada mevzuubahis olan ya
Pıloocak Para yardttnının mik· 

tarından ziyade Yunanistan ede
biyat ve sana.t adamlaı·ının itti -
fakla almış olduğu .k.arann biz -
zat kendi mahiyetidir. Elen edip
lerinin bu karan, Türk - Elen 
yaklaşmflSUlln basn bir siyaset 
cilvesi vıabut coğrafi bir realite
nin hedıyesi olmayıp, ayni za
manda ve bilhassa iki ıııillet a
rasındaki psikı1lojik yakınlıJ!ın 
neticesi bulunduğunu isbat eyle
mektedir. Ve işte bu ve bu gibi 
sebeplerden dolayıdır ki. iki mil
let arasındaki distluk daima sar
sılmaz bir halde kalaca.k,ır, 

Ankara, 16 (A.A.) - C. H. Par
tisi meclis grupu bugün 16/ 1/1940 
saat 15 de reis vc.-:..Ui Hilmi Ura
nın riyasetinde toplandı. 

Celsenin ~.lmasıru müteakip 
kürsüye gelen Hariciye Vekili 
Şükrü Saıracoğlu; bizi uzaktan, 
yakından alakadar eden son dün
ya biıdiselerıni ve bu meyanda 
Hariciye Umumi Ka.ibi Numan 
Mcnemencioğlu riyasetinde Lon
w a ve .ı:-arıse J!ıaıp bu defa av
det etmiş olan ~yelin hükfıme- 1 
timize ızafeten lngıltere ve Fran 

Y E N I• z E L z E L E L E R • sa hükumetlerile akde:miş oldu-ğu rnı.·l;a\~ le!<r mu11.eviya.:ını 
izah e:7ni.ş ve Hariciye Vekilinin 

1 izahatı grup umumi heyetince 
tasvip olunm']Ş'. ur. Viliı.(Bq. Uırrıfı I inci ıa.yfada) 

Yet ıçuıue temin o1wınn 
ustalarla \ıalkın barın.ınast .. 
!:;~ Yapılmağa \)aşıa:ı~ 
b'Kaza merkezinde mevcut 600 
C~d"'- oturmaya elverişli an-

..,..uz hına ı.... ı - ·- ld ~ nu zikre -~ o u .. u-
felatr.etınlmek burada uğranJlan 
kifidu.. derecESını gosternıeğe 

Şarı..•ı....~, 
Biri .. ..,.,..~'.ıs~, 16 (A.A.) _ 

pa~ RUn u akşamı saat 9 40 
~1 de dün sabah saat 3 °de 
nı ıaere iki Yer sarsıntısı o'-

11.Ştur, Bunlardan ilki bırat dc
z~ oaı..~r:dan büyük z,.ı. 
ni>eı:' ınuteessır olan bazı eb-

Ürd Çatlanuştır. 
eıı b' ~ l6 (A.A) - Evvelki ge
dün iri. S&at ikide h-.ıfi.f diğeıi dP 
üz ~~ah be~te şiddetli olm<ık 

Ç
-· zeh..ele olmuştur 

ank · rıın _ı!:~ ~6 .. CA.A.) -- Çank:n-
1'iin Şovu;mozu_ nahiyesinde bu· 
li b' ııaa.t 9,30 da oldukça şiddet• 

ı:r zelzele olmuştur. 
· Ankara. 16 (A A ) H k tiarz f li.ket ·. · - are e
y~ ve e loauı >edeleri için vila • 
lan p larda yapılmakta o
ı:ün 8"' teherrüat1 ha«ltmda b•
ran aldı~ız ır.alfı:ırntta naza-
62oft ıolu<la teberriiat yekflnu 
de Kı ra11 bulmuştur. Merkez-
1ira br S<'•J. maJıalleSi halkı 602 
(;()() ·~J' zabitan ve efradı da 

• Cıtt.şanha nahiyesi de 372 

Karadenizde 
fırtına başladı 

(BGf tıırafı 1 inci sa!lfada) 
~dt;ıı intizamını bomıuştur. 
611 liınanaınıza ı;ıelecek Güney
Bu 1'.8 PUru İnebo.luda ka.Jmuştır. 

Bfl:Un ııelecektir. 
nım:U-tın tıostıasını yapan ve ll-

"nıza ııelınekte olan Antal
ya vapur.ı da Zonguldak lima
run;ı sı "uunış"- B .. 
be,_, _ ~ '.... ugun gelmesi 

"-"'nrn ektedir. 
Karadeniz v apunı 6 tin rö 

tal-la dônüste Hopada kıalın~ • 
Tırhan vapurunun kurtanhn~: 

sına yar~ eden Erzurum va
l>Uru MerSinden itibaren bütün 
ıli.ınanlıara uf(rıyara.k bir i!.'..ve se
ferı yapacaktır. 

TIR.HAN YÜZDt)Rt'Lnfi 
Alanya civa.rmda kayalıklara 

oturan Deniz Yollarının Tırhan 
vap 'nı Aleı:ndax tah!isi"e " . Sinin nol.-- . , ,.,emı 

~ua1aıiy~ evvelki ge-
~:"~ g,27 de kurtanımıştır. ' 
da uıın ild numaralı anbarın -

bulunan büyük yarası kapatıl-
tnaktal_ adır. Tırhan altındaki ka-
y arın di .. ,_ 
m . Damı""'rle parçalan· ı 

ası ile ve havalarm müsaıt git
:'." dolayısiyle kurtulabilmiş • 

Gemi 1imdi Alanya liman d 
b u.lıu.nıın ın a 

ak~. Açık bulunan 
Yaralıarı cımento ile kapatılmak
tadır. Bir kaç ınine kadar lima
llnntza ııetirilerek havuza alına
cak ve esaslı şekilde tamir erli
lecektir. Vapurun kurtarılması 
her tarafta büyük memnuniyet 
uy andı.:_unıştır. 

RUMEN VAPURU BA'l"I'l 

İm~oz adasının şimalinde kara
ya duşen Romanya band;ralı 
Bukrest.i vapuru tamamen sul:ıra 
ııömüJmüş, geminin yalnız ıist 
kısımlan su yüzünde kalm1şt:r. 
Gerr·inin kurtarılmasından Ü..'llit 
.Joes;ı-,~· ...... .,,,.ır. 

BlR İTALYAN VAPURU Dl\.
UA KARAYA OTURDU -

Rö>"tenceden bu~day ve hubu
bat Yiikliyen İtalyan bandıra!ı 
7500 to'.:'1~ Arabya isimli bÜ} ük 
ve °l"'nı hır gem; Röstence civa
rında Tuzla denilen mevkide t.eh
ili ;:eli ııurette 1-·-ova "'"--" tü.r. ......-_ ~Ui-

lira vermişlerdir, 
İzmu-de topianan para teberü

atı 112,788 lirayı bulmuştur. 
Kaza ve naluyı,.enle oır ilkte 

büLün vıliıyet içindeki teberrü -
at miktarı ise 150,810 liradır. 

Orauda teberrüat miktarı , bu 
v:Jayet halkımızın feliıketten bü· 
yiık bir hisse alınış olmas:na ı-ı.ğ
men 2400 lirayı bulmtıştur. 

Sınop.ta ıcberrüat 14,155 lira
yı bulmuştur. 

An tepte vilayet merkezinde 
18,746, kilisese 6710, Nizipte 5100, 
ısl.ihiyede 2210 ve Pazarcıkta 300 
lira toplaınmışt:r. Böylece düne 
kadar bütün Antep vilayetinde 
toplanan para yekünu 33 bin 36 
liraya varmıştır. 

Trabzonda şehirde 17,400 lira 
teberrüat., kazalarda 9,700 lira 
para tebı!orrfüıtı kabul edilmiştir. 

Of kazasından avrıca 3,300 kilo 
Mısır teberrü edilmiştir. 

Lüleburgazd.a 4614 liralık pa
ra yardımı yapılmıştır. 

Havzada teberrüat yekllnu 2000 
lirıdır. 

Göle l<Masından, felaket aka· 
bir.de va'!>Jmış olan 1000 lira yar
dıma ilaveten 3000 lira daha gön
c!erilmiştir. 
Zı>franbolunun teberrüatı 12,100 

lirayı bulmuştur. ı 
Beypazar kazasının yaptığı yar

dıınW ise para ow.:k 6500 lira
dır. 

Almanyanın 
istila planı 
(Baş tarafı l inci aayfada) 

Pa.ris, 16 (A. A.) - Fransız 
matbu.atı Belçika w Hol~ndanın 
maruz bulundui?u tehlike ile meş
gul olmaktadır. 

Victorire gazetesi şöyle yazı -
yor; 

cAlman erkanıharbiyesi, Ma
E(inot hattını yarmaz veya onu 
cevirmezse harbi kavbedece~ini 
pekalıi biliyor. Onu çevirmek i
çin, Holaııda ve Belcikadan gec
meiiıe mecburdur. Nasıl ki Po
lonvayı istila etmek için Çekos
lovayayı ele ı:ecirmek mecburi
yetinde idi. Fakat Holanda ve 
Belçika arkalarını F.:ansa ve İn
giltereye dayanuşlardı:r ve pa
zar günü Belçika ve Holanda 
da çalan siliıh ba$1 boru.su çar
Pısınarun yaklaştı,i!l..ll göstermek
tedir. 

Brüksel, 16 (A. A.) - Şark hu
dudunda kısmen tahliye edilen 
mıntakalardan gelen mi.ltecileri 
hamil iki tren Brükselden geç
ımiştir. Trenler Brüksel.de kısa 
bir tevakkuftan sonra henüz ma
lüın olmıyan bir semte ~eket 
etmişlerdir. 

A!ınsterdaın, 16 (A. A.) - Gu
e!bre Holanda eyiıletinde. emst 
cıvarJnda. içinde meteoroloji fı· 
letieri ve verıci radyo cihazı bu
lunan bir sabit balon bulunmuş 
ve_. Abnanlara ait olan bu balon 
mlis3<lere edilmiştir. 

oo---
Beraat etli ' 

~'llmkapıda Kürkçükuvu so
k~ınnd~ •d<>kuıma• fabrikaeı ma
kinelennden bir kısmının aletle
rinin mczkflr fabrika sahiplerin
~en Vısem tarafından çalındıl'!ı 
ıddiasile dün cürmümeşhut mah
kemesine verilmiş, davacı ma
~a bulunan Madam O!im
bı~a ve şahitlerinin israrlarına 
raı:ımen ayni fabrikanın yeddi • 
mini bulunan Agop İrtel'in m~
nun lehinde yapmış old:ui(u ve 
ayni zama.nda öl'!leyin maliye 
maınudarı tarafından konulan 
haciz de çalındığı iddia edilen 
makine parcalarının da tamam 
oldujju tebeyyün etti~inden mah· 
kemece suçlu Visem'iı:ı beu&Uııe 

·karar verilıni&tir. 

Bundan sonra ı:ıünün ruzuaıne
sine ı>a.au buıunan .beykoz tab· 
rikası mamulatı ile blJ4lün işle
memekte olan Yalvaç deri faib· 
rikası vaziyetinin tetkikine dair 
olan ta.krır üzerine teşekkül et
m:ş bulunan parti koınis";onunun 
raporu okundu. 

Söz aJan müteaddit haıtlpler
le iktısat ve Milli Müdafaa Ve -
kilerinin beyanatını dinliyen grup 
umumi heyeti komisyon raporu
nu tıaısviben hükıimele tevdiini 
kararlaştırdı ve ruznaınede ~
ka madde olmad_ğından riyasel
çe celseye nihayet verildL 

=="" 
Küçük haberler 

* Küçük A nasofyada Snadet a
dında bır kadın• ait tavukları nu
sır atarak avlayıo ası.;-mak ister
ken yakalanan kıbtı Fatma Bi· 
rinci Sulh ceza mahkemesinae 
bir ay hapse mahkiım ecfümiş -
tir. * Taıkuh! adında bir kadın Fe
riköyünde tramvavcian inerken 
düşmüş ve yıaralannuştır. Talw
hi tedavi altına alınmıştır. * Dün saat 18 de Üniversite kon
ferans salonunda Fen Fakültesi 
profesörlerinden doktor Dember 
tarafından cTabiattaki ~ckillerin 
teşekkül ve bunları husule J!eti
re'l kuvvetler• mevzulu bir kon
fera.ıı.ı;; verilmiştir. * Ünivo;o;itede her .;ene o~ 
gıbi bu yıl da fakır ve yoksul 
talebelere yardım ~dilmekte ve 
bu münasebetle bö.v le talebe.lıere 
kitap ve burs verilm<-ktedir. * Bir kaç ııün evvel Sinekli na
hi vesi.ne bağlı Sinekl' köyüı,de 
Mehmet, Hüseyin ve Aziz adla
rındaki üç arkadaş av!anırlarken 
vurduklarını sandıkları bir do -
nıu.zun hücumuna uwaıruşlar -
dı,r_ Avcılardan Mehmet muh· 
telif yE.rlerinden yaralanmıştır. * Marttan itibaren başlanacak 
olan şehrin:iz esnafının umumi 
sıhhat muayeneleri için şimdiden 
her kıazada <u'l'luayene ekipleri. 
teşkil olunmuştur. * An.kara Cadd<:sinin Sirkeci
deki araba vaouru iskelesine 
kadar olan imlidadivle; Sirkeci 
simendifer ga.:~ önünün asfalt
lam~asına av başından itibaren 
başlanacaktır. 

CEPHELERE 

AİTBABERLER 

Holanda, Belçika, Londra, 
Par is kay na...ıarıııdan &elen 
habC'.l'ler ve ecnebi ııazeteleri.D 
mütalea!arı, Amıanyanın ıarp 

hudutlarında b~lıyacağı söy• 
leJ1eA tııarruz hareketleri hak
kında açık hükümler verilme
sine müsait def;ildir. A.unanla· 
rın Holanıia ve Belçikadan, 
Sovetlerın dahi Noneç M>
hillerJıdeJ1 şinıal ılellİZ.İ sahil
lerine inerek, lngiıkre adala· 
rının ~ısına yerleşmek, tay• 
yare ve mayıı harplc.rllıi, bu 
vı:ıııta ile mnkabil iklısat u 
ablnka harbini şiddetlendir • 
mcleri planı etrafında düşün • 

celer ayrı değildir. Fakat bu 
hususla bitaraflara tecavüzle 
harp hareketine geçmek, şiın· 
diki harbi şiddetlendirmefr~ ge
nişletmek fikrile Alınan "" 
Sovyet planlarının tatbik edi
lip, ediimiyeceği, yahut ne za
maıı bışlanacağı, başlannuya• 
caju hususlarında, heyeeanh 
haberlere Tağnıcn, şinıdidcn 
kafi tahminlerde bulunula -
maz. 

Diler taraftan İngiltere ve 

Türk • lngiliz 
Fransız i iıafı 

(B~tarafı 1 inci •alı fada) 

nıiş ve iki hükümetin daha 
müessir yardım<ia bulunmak 
arzu.i.a:'lill 1ü!'lt,;veye bil~ 
olduklarını ilave eylemiştir. 
Başvekil: 
cFelakete uğrıyan bölgelere 

yiy<cek, örtecek w ilaç ve 
diğer maddeler gönderdik. Y «r· 
duna devam edecegız. demiş
tir. 
Başvekil müt.eakiben, Türki

ve hariciye umumi kitibi B. 
Numan Menemencioğlunun bir 
müddettenberi Londrada ve 
Pariste yaptığı ticaret müzake
.relerinin üc millet arasında ti
cari ~ mali bir muahede al«li 
ile neticelenmiş ol:ınasından 
mü ı.evellit derin memnwıiye
tini bildirmiş ve bu muahede
nin 8 kanununs3nide pariste 
iınzal\9.ndığını söy !emiştir. 

Baıvekıl, muahede ha·kkm
da şu malumatı vermiştir: 

Bıı muahede hükümlerine 
•göre, İngiliz ve Fransız hüku
metleri Türkiye, Fransa ve 
İııu:tereden harp ,cvalımı mü
bavaası içJl 25 miıyon İngiliz 
lirası ikraz etmektedirler. 

Bundan başka İngiltere ve 
flar!~a. Tilrkiyeve: 
Ahın olarak 15 milyon İn

giliz lirası, 
İngiliz lehindeki kliriru( he

sapları bakiyesinin tasfiyesi 
için de iki milyon İngiliz lira
sı, 

Ve Fransa lehindc'.ti klirinı;ı 
hesapları bak ~ esinin tı:ıfi -
yesı için bir milyon İngiliz li
rası ikrazda hulunmaya mu -
vafakal etmeıdedirler. 

25 milvon İnı:ı:Iiz liralık is
tikraz yüzde 4 ve di,:;er istik
razlar yüzde 3 f-izli ola~aktır. 

Bu borçlar yirmi senede ö
der.mekte<lir. 

Faizler ve sermayeden itfa 
edilecek kısımlar Türk malı ve 
bilhassa Türk tütünü muba· 
yaası suretile Türk lirası o -
!.arak ödenecektir. 

İngil!z ve Fransız hükürnet
leri harbin devamı müddetin
ce Türkiyeden 2 mi1yon İnı<i· 
!iz liralık kuru yemiş satın al
mayı taahhüt etm~lerdir. A
kitler 1943 yılına kadar h;ırp 
bi!med!i!i takdirde 1943 mPr
t.ncl a bu hükmü d,'.uonse ede
hileceklerd.ir. 

Muahede, İngiliz ve Fı-an= 
h;ikfımetlerinin, Ankara.da 1939 
teşrinievvelinde üç devlet a
rasında karşılıklı yardım pak
tının imzasından beri Türkiye 
hükıimelile her sahada tes:S et 
mlş oldukları sıkı teşriki me
sainin ıişikıir bir delilidir. 

Çel'"yada 
idamlar 

Alman hududu; 16 (A. A.) -
Havas: Umumiyetle iyi malilmat 
alan ~k mahafilinden Ö/!renil
dikine ııöre, Moravya ve Bohem
ya idaresinde Alman palisi ta
rafından 300 Çek subayı tevkii 
edilmiştir. Bu subayların bir 
kısmı, fesatçı cürmivle derhal 
idam edilmiştir. İdam olunan -
Iar arasında Çekoslovakyanın es
ki Bükreş aıa,emiliteri general 
Braun da bulunmaktadır. 

Fransa..erkinıharbiyesinin, rc
çilcmiyeceii ııılaşılan Si&freıl 
hattı yeriDe, Belçika ve Holan
tb yoluyia Almanyaya hücwn 
planları olup, olmadığı da söy-

lenemez. Hadiseler bütün ibtl· 
mailere kaq.ı rebe olmakla be
raber, :yeııi ve geniş harp, ta
arra2 planlan tatbikinin mev
siminde bulunulmadığmı. kay. 
detmek lazımdır. 

BALKANLARDA 

VAZİYET 

Delgratia topl:ınacil Bal • 
kan Antantı Koııseyiııe mu • 
ro.hhas aöııderceeğini Bu!,ıu 
hüJ.(ımeti.ıin tekzibi, Mll!lkova
ılaki Mıcar sefirinin, Sov:yet 
Hariciye Nezaretine, Vencdik 
görüşmelerinin Sovyetler a
leyhine olınadıj:ını beyan, ~yi
aları yıuaıılamıısı bn mıntaka· 
daki son haftanın siyasi Bir • 
lik faııliyeti ile :ut ve müteııa. 

)as bir baıliscdir. 
Prens Pol'un Zağrepteki nut

ku, Yugoslavyadaki milleticr 
arasında iç birliğini sağlam • 
Jru;tırması itibarile mühinı sa
yılabilir. 

llAMtT NlJRf lltMAK 

Çemberlayn ve Hor 
Belişa izahat verdiler 

(Baş tarafı 1 inci sa.yfadıı.) 
Hükfrmet sırasında B. Cham -

berlainin yanıLda yer almış olıan 
yeni HM"biye nazırı Sir Oliver 
Stanley orduya ait bazı suallere 
cevap vermek üzere ayali;a kal
kınca hararetle alkışlanmıştır. 

Hore Belisha alıkışlar arasın -
da Avam Kama.:-asına ıı:irmiş ve 
istifası hakkmda şahsi beyanatta 
bulunmuştur. 

Mesele teati edilen mektupla
ra ve harbi kazanmaktan başka 
düşüncesi olmadığına dair okın 
ıkendo mesajına münhasn- kal· 
masuu tercih ederim. 

r 

Z3.man zaman vukubulan fildr 
ihtila~ları veya yanlış anlayışlar, 
hıc hır zaman, ehemmiyet.ıi bir 
vazife ifası ile mükeUef bir top- 1 
luluk azası arasında :ruhuru mu
tad olan ihtilat veya yanlış te- ı 
fehhüm!erden daha vahim olına- ' 
mışlır. 1 

1 Basa.."<iı ilımız eser milştere k 
gavretlerimizin mevvesidir. Bu 
eser ıek bir ilham ile basarılma
mıstır, keza aramızdan yalnız bir 
kisinin sarfetti~i gayret.erin ne
ticesi de deiiildir. 

Ordunun an'anelerinden ve ni· 
zamalındıın biri her ıü .. :1ü şika
yetin doğrudan do{!ruya mafevk 
rütbedeki kimseye yapılmıştır. 
Ve hıilen mev:ouubahis olan me
sele de bu şahsi harbiye naz;rı 
idi, yani ben idim. Tesriki me
sai etliğim her h.anı;ıi yüksek rü t
beli bir zabitin bu an 'aoe ve ni
zama ta riayetsizlik etlii>;ini zan- ı 
nelmivorıı:ın. Keza yalnız başı- 1 
na orduvu temsil etti{!i teliıkki
sinde bulunan ve bu ruretle hak
sız muahazeleıde bulunmaya ce
saret €den bır rnafeı·k zabit rnev· 
cut olduı?unu da zannelmivorum. 
Böyle bir şey yapan olsaydı, 
derhal cezasıru cekerdi. 
Bildi~e J!Öre hükıimet ar

kadaslarımla da hiç görüş, ne ere 
:metod ilıtiliıiı zuhur etmem~ 
tir. 

Başvekil teslhn edecektir ki, ba
na tevdi ettiği vazifeyi başarmalc ! 
icin kendi müzlhf'retine güven- 1 

m<kte idim. Bu vazife orduyu 
hme hazırlam.aktı ve itiraf et
meliyim ki, başvekil ı;ıeçen ha!· 
tanın ııe:.sembe ııününe kadar 
bana bu yardınu yapmıştır. 
İşgal etmekt.e olduıl;uın harbi· 

ye nezaretile değiştirmek icin 
başvekil tarafından teklif edilen 
ticaret nezaretini nicin reddet
tim? Çünkü, basvekilin kabine
de bu del'ıişikliğ'i yapmak kin 
ileri sürdüJN sebepler dJlavısiy
le. bu yeni vazilevi tamamen ve 
mille!in nefine olarak yapabile
oeıtimden emin deii!dim.> 

Hore Beli$1Mtdan sonra Cham • 
cEkııe.-isi asılı:ız ve bszılan 

ber?ain söz almıs ve demiştir ki: 
da başkalarına a~ır surette zarar 
veren şıiyialar dönmüştür. 

Ewelıi, Hore Belisha ile ko3-
lekleri arasında hiç bir siyasi 
[{örüş !arkı mevC'llt olmamıştır. 

İl:incisi, B. Hore Belishanın 
istifasının •kendısi y le bazı ru;keri 
e:.•kiın arasında mevcut bir ihü
lıifın neticesi old•1,i!una dair şa
yia d<>laşmıs, askeri tayin w ter
filerde •iltimas• usulünün mev
:ruubahis olduğu ihsas edilmiş
tir. Böyle bir şev asla vaki ol
maımştır. Ho;·e Belisha ile as
keri şiır" arasında ehemmiyetli 
hic bir ihtilıif mevcudivelini asla 
du vmadrm. Böyle bir ih lilafı.n 
zuhur etmiş oldu~nu da zan
netmiyorum. Hilekar ve gayri na
muskarane başka bir şıiyla da 
dönmüştür; Zabitler veva dost
ları tarafından bana harici bir 
taz~'İk vaki olduğu w benim de 
bu tazyik altında harbiye nazırı
nı uzaklaştırdığım iddia edilmiş
tir. 

Hatla Hore Beli<Jıanın berta
raf edilmesi il.- kumanda heye
tinde mühim mevkiJoer işgal e
den bazı e..kar.ının istifası şık
larından birini tercih vaziyetin
de kruaığım ısaa edılmiştir. Bu, 
insanı dınlerken aya.kta uyutan 
bir masaldır. 

Hiç hır zabıt, şefı nazır hakkın
da dürüst u -"ll uzak hiç bir söz 
sövle:ınemiştir. 

Her başvekil zaman zaman 
arkadaşl:rına verdiğı vazifeleri 
tadil ihtiyacı hısoeder. Bununla 
beraber, bilhassa harp zamanın
da hükumet makinesınin azami 
verimle ve mümkün olduğu ka
dar az takılarak iş.Jemesi lıizı:ın
dır. E~er Başvekil kabinedeki 
t~r del':isiklikte kendisine bu de
ğişiklı~i emreden biıtun sebep
leri alenen izah m~'Cburi ve tinde 
olsaydı, bir daha kabineyi tadil 
imkanına malik olamazdı. Buna 
binaen, mecliste mufassal izahat 
vermek tasavvurunda deği.iim. 
Belki <ie Hore Belishanın çok yük
sek vasıflarından «ıvellüt eden 
müsküliı.Uar müşahede ettim ve 
belki de bu dei!işiklik bu yüz • 
den icabeimiştir. 

Hore Belisharun mesai arka
daşlıjlını kaybetmek arzu etme
dii!im için kendisine çok mühim 
dieer bir makam teklif ettim. fa
iluıt izah edeg~i sebep1'er do
layısile reddetti. 

Bu kararınd.ın müteessir ol· 
dum, :fakat kararına hürmet et
tim. 
Clıambedain, Hore Belishanm 

m.ı.tkunda kullarıdılh lisanı tak
dir ve tazimle yad.ettikten sonra, 
eski harbiye nazırının yakında 
zafere hadim olmak fırsatını bu
lacağı ümidini İZhat eylemiştir. 

İki İngiliz tahtel .. KızılorauNorveç 
bahiTi kayboldu hududunu geçti 

(Bıı$ tarafı 1 inci ıa.!f!ad.ı) 1 (Baş tamtı 1 inci sayfada) 
Undine denizaltısı, bundan bir Norveç hi.tkürr.eti, 3ovyeL tay-

müddet evvel ailı Alınan <ie>l- yarelerin.in ••oıve.; hu udunu te-
royerinin arasır.dan geçerek Al- ca v "'' e~ır.ele:ını ke} fiyctinı Sov 
be nehri m.:nsabıntla bir Aun~n yet hüKumıf'ti ı.:ızo.!nd.c şi.ddelli 
kruvazo_ ünü torpılıiyen ursula suret,e µrotcslo için Norn~in 
tioindedir. Moskova elç.ligine talimat gön-
Oııdan daha küçük Ve 6i0 ton- cierCPis!ir. 

luk o ~n s,arf:sh denital.ısı 1!:133 Aftenposten gazetesine gelen 
de dcni:ze indirilmisti. Mil.rette- rr .. c.ı.. ... L ..,_ı.&-4. ;.....ıre ..>UV):.'-t ... crın oom· 
batı 40 kişi idi. baraüll~n t~yyo.releri, dün Nor-

Un:iine'in mürettebatı 63 kişi veç araz.si üzerinde uçmllljlar-
idi ve mas de bitmişti. dır. 

Seahorse ise o da 640 tonilato- Stokholın, 16 (A.A) - Hari-
l'uktu ve 1933 de denize indiı·il- ciye N-'=-etiııın bilriirciigir:e gö-
misti. Mürettebatı 40 !:işi idi. re, l\.1osk.ovadaki İsveç elçiliği, 

Bertin. 16 (A. A.) - Alınan or· Kallaks adasının dün Sovyet tay-1 
dusu başkumandanlığı tebliğ e- yare.eri tarafından bombardı -
diyor; r.uın edilmesi keyfiyetini protea-
Alınan körfazinde İn.l!iliz Star- t.o cvıcmek ıçın eı:nır almışt.r. 

fish ve Undine denizaltılan Alman HelsLoıki, 16 (A.A) - Dört 
müdafaası tarafından ta.ıırip e- l(ündenberi So.vyet tayyareleri-
dilrniş ve mürettebatın bır kı$- Finla.nciiyanın cenup şehirlerini 
mı kurtanlinıştır. mütemad;yen ·bombardıman et-

Londra, 16 (A. A.) - Bir Al- m<'ktedlr. 
man denizaltısı dün şimal de- Vilpuri öğleden sonraki bom-
nizinde sahil müdafa.'.ı servisine bard.maı:ılucla en ziyade hasara 
mensup bir tayyare tarafından uğny;ın şehir olmuştur. Birçok 
bcmbardıman edilmistir. b!nalarda yanııınJar çılanış ve 

Bombalar, denizaltının pek bulun bır cadde üzerindeki bina-
yakinine düşmüs ve deniz süku- larda da cam ve çerçeve kalma-
net bulduktan sonra burada 40 mıştrr_ Bu taarruza 77 3ovyet 
mdre kutrunda bir yağ lekesi tavvaresi iştirak evlemış' lı'r. 
görühnilştür. ' G~n hafta içinde düşman ha-

Londra, 16 (A. A.) -Amiral- va kuvvetleri, harp sa,hası hari-
lik dairesi, 13 ikincikinuııda I · cindeki yerlere 2000 den fazla 
tam bulan hafta içinde hacimle- bomba atmı~:ır. 18 kişi ölmüş 
rinin yekfuıu 34.071 tona baliğ o- ve 93 ki i yaralanmıştır. Bunla-
lan 12 lngiliz ııemisi ile hacimle- nn ekserisi lr.ad;ndır. 
rinin yekiınu 7 .192 londan ibaret Mannerheim hattı fizerinde, 
bulunan 4 bitaraf ııeminin düş- haya kuvvetlerinin faal!yetl mils-
crnan tarafından batınhnış oldu- fl!Sl'la olmak üzere hiçb:t hare-
ğunu bi'.dirmektedir. ket olmamr;tır. Sıfırın al~nda 

Dunbar Castee gemisine mav- 32 der.,.,eyc düsen hararet her 
na çarpıp batııiiı esnada hiçbir türlü faaliyeti imkiuısız bırak -
haı p gemisi refakat etmemekte nuştır. Dün Finlımdi.vada aen&-
idi. nin en soiiuk ııünü idi. 
Alınan radvosu. harbin b8' - Paris. 16 (A.A.) - Herald Tri-

Jangıcındaııberi İnııi!te:.enin 26 bune gazetesi, ilk Amerikan gö-
gaz vapuru ka betınis olduğunu nüllü k taatının Landiyaya var-
ilt.n etmıstir. dıjtını yazmaktadır. 

Bizim ır•z vnı'llru itib•rlvle za- G~ı iillüler Finlandiyalı subay-
vfatımr.: 1.JU nıikrarın Y<lf'Sına lar..u "' z~ı·eti altında k.:ıy.J;. ve 
bile balilt de~. 'i.lıs talimleri y..._._vorlar. 

İsveç ve Norv e
çi tazyik 

( Ba.<-maka lerıen mab<ıt j 
Fikriıui..ıce, bu iki kit~iik s.ı.ıal 

devleti, karşılarında, yaıruz Sov• 
yet Uusya;ı- ı bulıırları.a, yeni il.I· 
ma.ııya nıiıdBhı:Ie edip Rıı.s taa
yiltine Hıtink ..tmezsc, nı kav .. 
met edeceklerdir. Çüıılı.ü, Kaı • 
lordu F iıalıındiya ile başa çıka
mazken Sovyetlerin bir de İs
veç ve Norveçle beraber müca
deleye ~ri.şenıiye"cği tabiidir, 
Artık Deli ve) a Büyük Pctro • 
nun empcl"yali..ı siyasetİJLi ta • 
kip deıı Sovyet Rus)&, İs\'e ve 
Norv~ ~di ıleğil, fialar.dı)'a 
ile ko2unu p>)la~lıklan ı;omıı, 
yabutta Almanya ile nıü,,wı:cl.en 
taırn·ua edebilir. Bu ilih"1la İ;• 
v~ ve ~~erv in, Almanya ta .. 
ralında11 da ciıidi bir tazy Uı: \9 

teht!ide maruz kalm3dıkçe, Sov
yeUere boyun el:mi}·~cı,lücri ku .. 
velle tahmin olunabilir. Esasen, 
bu iki :1~·.letin, kendi menfaatl1>
ri Finlandiyanın :;ıluimamasında 
ılı... l''ınlandiyn, oıuarı tehlikeli 
bu konıı;udan ay ıran, bir yonı;ın 
duvarı vazifesini görmektedir. 
Bu duvar, yıkıldığı g:in yangın, 
oııl:ırın saçağını saracal.tır; ya
hutta, en 112, her an sarmak teh· 
W..esini göslereccklir. İsveç ile 
Nonee, biihaı.sa İsveç, ancak 
müstakil bir Finlandiya devleti 
kuruiup da Rnsya ile kendi ara
larına girdikten &onradır ki, ra
hat nefes alabilmişler, asker1 
masraflarını azaltmak, orduları
nı küçül!mck imkanını bulmuş
lardı. Şimdi, Sovyet Rnsyanııı 
da eski Çarlık Rasy•sının istili. 
politikasını takibe b~laması ve 
A.lnıanyanın ıağa sola saldırması 
üzerine. artık, kimse, İsveç ve 
Norveçin emniyet ve istiklallerl 
tehlikede olmadığını ir.'.dia ed.,. 
nıoz; onun içindir ki, bu ild 
memleket, Fiııl•ndiy·ay :ı azaml 
yar.:ımda bnlnumak hatta, icap 
ederse, bu ui;urda harbi göze al· 
dırmak mecburiyeü:ulcdirler. 
Çünkü Finl:.f,ıdiya ;ıcıkıldıktan 
sonra ayni iikibete uğramıyacak
ları.ıaa dair, ellerinde hiçbir kuv
vetli dellıleri yoktur. 

Biz uslu 11urıır ve biitün iste
diklerini yapanak onlar da, bize 
dokuuınazlar, diye düşiinmek si· 
yasi bir aaflettir, körlüktür. 
l\leşbur kıut ile kuzu hikayesi· 
Din en büyük hakikat ve hikmet 
olduğu bir tecavüz devrinde ya• 
şıyoru:ı. İsti lalini, emniyetiıü, 
içtimai nizamını, varlığını kay• 
bet.-yi göze alılırınak, köleliği, 
u .. klığl kabul etmek şartile h:ırr 
ten k~ıaak beiki ıniiınkid o
lur. Fak•t buna razı olaa mil • 
!etlerin halini giirüyoruz: Çek...
lo'f'llkvaruıa feci 't'Uiyeü, öyhl 
müessir ltir ibret 4eni4ir ki, .. 
nun ayıuaı, ..,. bir iimit olaa 
mücadeleye başvurmadan kaltul 
edecek medeni millet, millet ••· 
dedilmiye loile layik değildir. 
Kanaman Finlandiya, bütün 
küçtik milletlere Joir örnek ol
malıdır. Kurbanlık koyıın a'bi D
rasıaı ve nöbetini 'bcklemekkn• 
se, mataarrıza karşı birleşip dö
ğüşm~ gerektir. O zaman, ai• 
lehi ihtimal, mütadele za.Cerle 
neticelenir, akı>i takdirde, hiç ul· 
mazsa poslu pahalıya satılJnJş, 
milli şeref \'e namusu kurtarıl
JnJş, günün birinde tekrar kur -
tulına~a ve istikiiıle, hak ve ti· 
yakat kazanılmış olur. Boynu• 
nu, tam bir mutavaatla boyund• 
ruğa uzatan, hür ve serbest ya
şamağa layık olmadığını kendi 
kabul etmi~. demektir; onnn i• 
çiıı kurtuluş ümidi yoktur. 

İsveç ile Norveçin de, icablJl· 
da Finlandiya gibi yapacakları· 
nı esir olmak ıı:ibi bir hakaret ve 
zillete uğramaktansa hür, mi3-
takil ve efendi olarak öllllA!yi 
tercih edeceklerini tahmin etınel 
yaalış olmu. 

ABİDİN DAVEB 

---<ooo---

İngilterenin yeni 
yardımları 
(Bq tarafL 1 inci ıal/fııda) 

franın daha tevdi etmistir. Kır 
mite İsvicrenin dii!er şehi.:!Erill"' 
de de iane dercine devam etmek
tediı·. 

ve l"!fikllSI 
komi lesi 

Profesör Pittnrd 
da ayrıca bir 'ardım 
tesiri! etmişlerdir. 

Ka!küte'de vardım ~ıveti kt 
tibi Aziz.ulhuı:ı tarafından ~um• 
hur Reis!mlze göndeTlien hır ~ 
~""!ta hareketiarz felaketzede • 
J.erine ilk yardım ol.ara!" 1000 t_n
giliz ı;.,ası gön.derilm;ş o'lduittı 
bil.dirilınistir. 

Bükret. 16 (A. A.) - Rador A· 
jansı bildiriyor: 

Türkiye Büyük elçisi Tanrı(). 
ver, başvekil Tataresko ve eke
nomi nazırı tarafından kabul e
dile.:ek kendileri ile gÖrü$m€le
rinde bulunmuştur. Sanıldu1ı • 
na ıtöre bu ııörilşmelerde, tica
ret muahedesi Ye Anadolu zel • 
zelesi feli.ketzedelerine yardı.e 
işi bahis mevzuu olmuslur. 
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Meğer içlerinde meşhur bir kafir 
varmış .. Beni ararmış .• 

Yine btr müddet sonra bu ses-ı 
1er de sustu. Onların yerlerini 
ku.şlarm cıvıltıla.rı, dalla-n biri
birine karl/ian ihtiyarla.ınl/i ağaç
lan arasından eoon rüzgar ıslık
lan ve akan su ~ınltılan istihlaf 
etti. 

Çünkü bu türbede Harunürre
§İ<iin yanma ebediyet arkadaşı 
olarak meşhur şair Firdevsi ve 
ımşhur feylesof Gazali da yer 
alıruşlardL 

Çok sonralan ise bu kasabanın 
da, bu türbenin de ve tü.riıede 
yatan ölülerin de yerlerinde yel
ler esti.. 

Harunun öl~en dört asır 
sonra Ar.abistanı ·baştan ba:şa sa
nın bir istila kasırgasında Tus 
.kasabası da Bağdat gıbi yerle 
yeksan edilmiş, Ha;runun, Fir -
devsi ve Gazalinin türbesi de m('.!l 
hur Bağ<lat kütüphanesi gibi kül 
olmuştu. 

Maamafih Harun, yaşadığı ve 
y.a.şattıfıı devir ile tarihte unu -
tulmaz bir nam bırak.nuştL Dün
ya devam ettıkçe onun hayat 
verdiği sihirli • bmbir gece• ef
ea.nel.er1 devam edip gidec<!ktir. 

* Harunürreııidin öldüğü ve hah· 
ÇESıne deiııooikliği Şenabad kas· 
n mtıtbur (Abdiiimalıid bın Ha· 
midifüavs!) n1n kıısrıdır. 

H.aliie h;cretin yüz doksan ü- -
~üııci.i yılınuı Cernazıyüliıhı.r ayın 
da, bir per.şembe gecesi ve ııece 
yansı vefat ettL Cenazesini sa
bah olmadan defnettıler. 23 yıl 
hilaret makamında kalmış ve 
Jurk beş yaşında ölmü~tür. 

On oıtıu, on kızı, iki karısı, yir
mi odalılrı vardı. Oğullanndan 
tı.o ini; adl Me'mun, Emin, Ka
amı . Ali ve Salihli. Diğer beşi -
nio adlan hep (Muhammed) di. 
lcln.iııde (Muhammed Ebü İs
h.\kkulmu tasambillfıh) Me'mun
d.ııı sonra Halife olm~tur. 

* Hanmün?.Şidin bin bir gece 
masalarına z~ngin malzeme ve
:ren ihtiş~ dev.rinci~ y~ti~m~ ve 
yine efsane tarihine mal olmuş 
bJ-_isirn daha vard.r 'ti, bunu bu 
~vrin sonunu b~la.•ken zikri 
fayd 'ilı bulduk. 

Bu isim, halk arasında kahra· 
manlık ııembolü olarak gösteri -
len meşhur (J:lattal Gagı) d;r. 

Tarih bu adamdan şöyle bah
seder: 
•Harunü~it zam<lnmdıa bir 

kimse vardı. Ona Battal Gazi 
derlerdL Bizans memleketlerine 
gidip arkasına kafir libaısı giyer
di. Boynuna i.ncil takardL Bul -
duğu yerde on kafirden elli ka
fire kadar kırardı. Amma eğer ka 
fir miktan elliden ziyade olur
sa bb şey yapmazdı. Görenler 
onu papaz san;.rlardı. Nice yıl
lar Bizans diyarlarında gezdi. 
B.zaııslılar onun elinden aciz kal· 
dılar. Bir gün Harunürreş.it onu 
yanına ç~ırdı ve: 

- Ya Battal .. Dedi, gezdiğin 
ye-rlerde gördüğün acaipten bi· 
.ze bazı nesni!ler b.ikayet ey le de 
dinliyelim .. 

Battal Gazi: 
- Ya Ernirülroümlnln, dedi. ı 

Sana bir garip nesne takrir ede- ı 
yirn ..• Bir gün Rum memleketin-
de bir sahrada gezerken arkam-

1 dan bir at ayağ'l sesi geldL Bak- ı 

ırrn silahlı bir kimse geliyor. Bu l 
.kimse bana yaklaştı. .3eLarn ver
di ve: 

- Diyarı Jtumda gezen Battal 
adlı bir kimse vardır. Sen anı hiç 
gordun mü? 

Ben: 
- O sorduğun kişi benim de

dim. 
Hemen .tından 1ııd.i. Elinıi öp

tü. 
- Şimdiden sonra ben senin 

yanından aynlınıyac~ğım. Senin 
hizmetini göreceğim .. 

DedL Oturduk.. Konuşmakta 
iken karşıdan silahlı dört atlının 
bize doğru koşarak geldiklerini 1 
gördük .. YanımdB'ki adam : 

- Ya Battal, dedi, müsaade et 
de bunlara karşı ben gideyim. 

- Peki, dedim. Atına bindi ve 
dört siliıhlı atlının üzerine yürü
dü. Bir hay; i cenk etti ise de so
nunda ol kiıfirler onu şehit etti
ler ve sonra da benim üzerime 
atıldılar. 
Meğer içlerinde m~ur bir ka

fir varmış .. Beni ararmış •. 
Onlar atta idiler, ben yaya i

dim. 
- Bu vaziyette cenk etmek 

erlik şanı değildir, dedim. İz.in 
verin, ben de arkadaşımın atma 
bineyim, öyle cenkleşelim. 

Kabul ettiler. 
Ata binince tekrar dedim ki: 
- Erlik şanı oldur ki, ~iniz 

birden değil, birer birer gelesi· 
niz .. 
-Bımu da kabul ettiler. Kafirle

rin üçünü öldürdüm. O meşhur 
kafir kaldı. Onunla o kadar cenk 
ettim. Hiçbirimiz zafer bulama
dık. Atlarım zdan inerek döğüş
meğe başladık. Yorulduğumuz 
zaman mola verir, dinlenir ve 
ben namaz vakti namazımı kı
lar, sonra yine tutuşurduk. Ge
ce oldu. Biribirimizden uzakta 
fakat tetik üstünde yattık, Sabah 
olunca yine tutuştuk d.a. Allah 
rast getirdi. Onu yere dü.şür -
düm. Göğsü üzerine çıktım. Ka
fasını kesecektim. 

- Bu defa aman ver .. Bir da
ha tutuşalım ... 

Dedi. Aman verdim. Bu sefer 
benim ayağ m kaydı ve o benim 
üzerime çullandı. Ben de aman 
istedim. O da bıraktı.. Tekrar 
çarpışırken Allahın hikmeti yi
ne benim ayağım burkuldu ve 
yere düştüm. KMir hemen üze
rime çıktı: 

- Senin, dedi. Arad1 ğım Bat
tal oldu,ltun artık mılüm oldu. 
Muhakkak öldüreceğim .. 

(Arkası var) 

ZAYİ - 1926 senesinde Ana
dohıhisarı İttihat ve Terfııkki Nü
mune mektebind 0 n almış oldu
i!um ııehadetnameyi zayi etti
ğimden yenisini cıkartacağımdan 
eskisinin hükmü voktıur. 

NECI:ET TÜREL 

DOKTOR =ı 
Feyzi Ahmet Onaran 
Cildiye Ye aöhrevl1• mül•hUllllQ 

Puar b::a!:r :::a;abah&an 
1 

Adrea: Babıilll Catalotlu 
1okuşo köşesinde No. 43. Tel. Z3891 

--
ZAYİ - İstanbul Emni~t Di

rektörlüğünden almış olduğum 
31/10378 numaralı ika.met tezke
remi k.aybettim. Yenisini cıkar
taea~dan zayiin hükmü yok
tur. 
Kurtuluş Hortumcu sokak 15 

No. da Yunan teb'asından 
Yorgi karısı Vasiliki 

J.IAZRETJ 

MUMA MET 
Y ı.zan: Ziya ~ akir 

Bundan, yalnız (Huazin) ka
bilesi ayn kaldı. Cahiliyet dev
!l'inin ve bi.ıhassa pu Lpe.esLugın 
en müteassıp taroft:ırları ol= bu 
eöl adamları, Mekkeniıı fethi es
nasında bütün putların tahrip 
edilmesini bir türlü akıl ve hav-
~alalarına sığdıramıyorlardı. Ba
husus, Mekkevi hakimiyet altı
na ulan müslümanların, şimdi de 
lı:e:ııdilerine hücum etmek ihti
mali oldultunu düsünerek büyük 
telaş eserleri gösteriyorlardı. 

Bu teliış ve endişe birdenbire 
o kadaT arttı ki, bütün kabile 
halkı derhal siliı.Jıhındı. Mekke
de, ~ükUnet içinde bukınan müs
}üman o.Niusunu ı:afil av \ıyarıtk 
bir anda Mukeye girmek .. Bütün 
ehli islilmı kı.lıctan eeçirrnek. 
Ve sonra da ııutlıerealli,Ri ihya et.-

T~frika: 129 
mek kanrlaştırıldı. Bu maksadı 
temin etmek için de, o mu
hitteki dii!er (müs:-ik) kabil-eler 1 

ay~klandınldı. Bir iki ııün zar- 1 
fında, (Mekke) civarındaki (Hıır 
neyn) vadisinde. (20 bini müte
caviz) atlı ve siliıhlıdan mürek
keo bir kuvvet toplandı. 

Resulü Ekrem Efendlıniz va
ziveti haber alır almaz, evvela 
(Halid bin Velid) i gönderdi. 
Halid, beyhude yere kan dö
kühnemesi için, (H'llazin) lile
re nasihat verecek.. Onların 

y"nlıs zehaplarmı tashih edecek. 
Sayet söz dinletemiyecek olur
sa, o zaman harbe girişecektL 

Halid, (Huneyn) vadisine yak
}aştıl!ı zırunan birdenbire o ka· 
dar ~deUi bir ok ve ta:; yalı • 

H39 m. 131 ıı: ... lH ıı.w. 

17 2. kanun Çarşamba 
12.30 Program, w meleke! sa

at ayarı, 12.35 Ajans ve meteo
roloji haberleri, 12.50 Türk müzi
ği (p1.), 13.30/14.- Müzik : kü
çük orkestra (Şef : Necip Aşkın), 
1 - Oscar Nedbal: Suvari valsı, 
2 - Paul Llncke: O!irnpiyatlar
da (Marş). 3 - J. St.rauss: Neş'
eli vals operetinden buseler val
sı, 18~ Program ve memJ.eket 
saat ayarı, 18.05 Türk müziği . 

Çalanlar: Vecihe. Kemııı1 N. 
SevJı.un, Cevdet Ça_ğla, İzzettin 
Ök:te. 

1 - Olrunyan: Mefharet Sağ
rı.ak. 

l - Yesari Aı;ım - Su2inaık şar
kı: (Ayrı düştüm sevgilimden), 
2 - Rahmi Bey - Suzinak şarkı: 
(Bir sihri tarap), 3 - Sadettin 
Kaynak - Gülizar türkü: (Bağrı
ma taş basayd1m), 4 - Sadettin 
Kavmık - Muhayver türkü: (Ba
tan gün kana benziyor) . 

2 - Okuyan: Mustafa Çağlar. 

1 - İzzettin Ökte • Yaylı tan
bur taksimi. 2 - Şevki Bey - Uş
şa:k şarkı: (Bu dehrin ı:ermü ser· 
dinden) , 3 - Lemi· Uşşak şar
kı: (Siyah ebru~rin), 4- Rakım 
- Uşşak sarkı: (Silemem bir gün), 
5 - Suphi Ziya - Uşşaık sarin: ı 
(Neden hiç durmadan yamnış). 

3 - Ok.uyan: Safiye Tokay. 
Dede - Ferahfeza sarkı: (E. J be- ı 

. nim !için seni ~a~ blllyor), 
2 - ...••• - Rast şarkı: (Gönül 
k;ıırtııl:muyw- derdü elemden), 
3 - Dede • Mahur şarkı: (Sana 
lavık mı), 4 - Semııettin Ziya -
S~ban sarkı: (Ev ıı;onca aç1l), 
18.55 Serbest saat, 19.10 Memle
ket saat avarı, A.ians w meteo
ro!oii haberleri, 19.30 Türk mü
ziği: F<ısıl heyeti, 20.15 Konuşma 
(Dış oolitika hıi.diseleri), 20.30 
TEMSİL: Kılavuzlar (Monokııı;), 
Yazan ve söyliyen: Vahi Öz. 21.
Serbest saat., 21.10 Konuşma 
(haftaolık p0sta kutıusu), 21.30 
Mü.zlk: Rivaooticumhur baıxlosu 1 
(Şef: İhsan Küncer). l -Trayton 
Adams: Mal"'., 2 - F. Lehar : 
Altın ve gümüş (vals), 3 - Cal'
lo Podroti: ~Maskeler., 4 - E. 
Lalo: Norveç Rapsodisi, kısım I 
ve 2, 5 - R. Laparra: İspanyol 
dansı (Paseo), 22.15 Memleket 
saat ayarı, Ajans haberleri; zira
at, esham - tahvilat. ka:mbivo -
nukut borsası (fiyat), 22.35 Mü
zik: Ravet - yavlı sazlar lrua?'Wti 
(pi.), 23.- Müzik: Cazband (pl), 

23.25/23.30 Y'8l1.llki program ve 
kapanış. 

Şehir 
Tiyatrosu 

TEPEBAŞI DRAM 
KISML"iDA 

17 /1/94-0 Çarşamba günü akşamı 
Saat 20,30 da 

BAYAT BİR RÜYADm 

* lSTİKLAL CADDESİ 
KOMEDİ KISMINDA 

17/1 /940 Çarşamba gündüz saat 
14 de Çocuk oyunu 

17/1/94-0 Çarşamba günü akşamı 

BİB KAVUK DEVRİLDİ 

* HALK OPERETJ 
Bu akşam saat 9 da 

ŞİRİN TEYZE 
ZOZO DALMASLA 

Pek aykında: (Kedive Peynir) 

muru altında kaldı ki, Huazin
lilere bir tek söz bile söv lemi ye 
muvaffak o-lamadı. Bu vaziyet 
karsısında, harbi kabul etıniye 
m·cbur kaldı. 

Fakat Halidin kumandasında 
bulunan asker, sadece (Beni Se
lim) kabilesinin atlı1arından mü
rekkeoti. Resulü Ekrem Efendi
miz, Huazinlileri ürkütüp büs
bütün dehşete düşürmek icin 
ihtiyatlı bulunmuslar, fazla aıı
ker göndttı:nemislerdi. 

Tabiidir ki, bes altı vüz atlı, 
(20 bin kişi) ile basa çıkanııya
caktı. Nitekim asiler. her ta
raftan hücu:mlıara kalkarak Ha
lid bin Velidin etrafını çevirme
ye başlamışl1U"dı .. 

Halid, bin müskülat ile kuvve
tini ıreri çekti. Vaziyeti Resu
lü Ekrem Efendimize bildirerek 
derhal imdat istedi. 

Her hususta son derecede ih
tiyatlı bulunan Resulü Ekrem E
fendimiz, vaziyetin bu şekli a
lacağını tahmin ederek esasen 
harekete hazır vaziyettelerdi. 
Halidden haber gelir ııelmez, 
müslümıuı ordusunun umwnt 

IKDA111 

---A N i T E S İ R 
BAŞ, DIŞ, NEZLE, GRiP 
ROMATiZMA, SOGUK 
ALGINLIGI. KIRIKLIK 
ve bUtUn ağrılarını derhal keser 
LUzumunda kUnde 3 kaşe 
allnabillr. 

Devlet Deniz yolları U. Müdürlüğünden 
l - Nefsi Kadıköy iskelesi ~ büfesinin 31 rn.avıs 1940 tarihi

ne kadar k.i:rası için 15 K.sanide yapılan arttırmada a!man teklifler 
hadldi Ô'Ayikında göriilmedijıiııden açık arttırma 26 K.sani 1940 ta
nlıine müsadif cuma ııününe saat 15 se 1eındit edilmiştir. Şartların 
öfırenilmesi için her gün malzeme şubesine mii.Tacaat olunması 

(476) 

ADEMİ İKTİDAR 
Ve BELBEVSEKLlclıNE 

HORMOBiN 
Tabletleri her e~unede bulunur 

(PO.la kutu.u 125>) Galat•, İstanbul 
Tahib reçete.sile satılır , 

P. T. T. Umum Müdürlüğünden 
l - İdare ihtiyacı için satın alınacaik a.kkü bat.aryası açık, ek

sfl:tmeyıe cıkaı:'lllınııstır. 
2 - Muhammen bedel 4500 muvaıkka.t teminat 337,5 lira olup 

eksil1mesi 22 şubat 940 perşembe günü saat 15 Ankarada P. T. T. 
Umum müdürlük binasındaki satınalına komisyonunda yapılacaktır. 

3 - İstekliler muvakkat teminat makbuz veya banka mektu
biloe kaJ11.1ni vesikalarının hamilen mezkı1r gün ve saatte o koonis
yona müracaat edeceklerdir. 

4 - Şartnameler Aıııkarada P. T. T. levaıztm İstanbulda P. T. 
T. !ev.azım ayniyat şubesi müdürlüklerinden bedelsiz olarak ve-i-
lecekt.ir. (35) (81) 

lstanbul Vakıflar Müdürlüğünden 

Kiralık Emlak 
Semti Mahallesi Sokağı. No.n Cirui 

Galata Yeni cami Helacihetinde Oda 
Yukarıda yazılı odanın 31/5/9 JO ııünü sonuna kadar kiraya ve

ril'mesi bir av müddetle pazarlığa bJ:raıkılmışt.ı.r. istekll:Exiı> her 
J{Üll mür.acaatları. (452) 

1 
1 

T ii<K.-V iM ve HAVA 

17 lkinclklnun 
ÇARŞAMBA 

Hicri: ı:ı;;ıı Rumi: 1355 
1 inci ay Gün: 17 2. Kanun 4 
Ziihicce. '1 Kasım: 71 
Güneş: 7.24 Akşam: 17.03 
Öğle: 12.23 Yatsı: 18.39 
İkindi: 14.49 İmsak: 5.38 

HAVA V AZİYl!.'TI -

Yesilköy meteoroloji istaııyo
nundan .alınan ınalı'.una1a gö:..e, 1 
hava yurdun doii;u ve centl'bu 
şarki ana.doluda buiutlu diğer • 
yerlerde kapalı ve yajiışlı ı:ec -
miş rüzgar ~ar bütün bö l~lerde 
cenup istikarnetind"n Karadeniz 
kıyılan ile Ege bö4(elerinde yer 
yer kuvvetli doı'ı;u bölgelerd<! ha- · 
1if diğer yerlerde wta kuvvette 
esmiş Akdeniz ve Eııedoe lodos
tan kuvvetli fı.rtma ohnuştur. 
Dün İstanbulda hava kapalı ve 
yağ;ışlı geçmi$, rüzgar cenuptan 
saniyede 1-3 mE>tre hızla esmiş
tir. 

Saat 14 de hava tazyiki 1003,5 
milibar idi. Sühün<?t en yüksek 
9,4 ve en düşük 6,2 santi_ıırat kay
dedilmiştir. 

~~--~-~~~ 

Jstanbul !kinci lcra Memurlıı
ğundan: 

Bir borçtan dolayı mahcuz ve 
paraya çevrilmesi muıkarreT do
kuz adet üzeri kırmızı kadifeli 
oda takımı ve bir ad~t ay
nal:ı gardırop ve bir adet wrt 

manto ve zemin muşamba 24/1/940 
,tarihine müsadif carşambe gü
nü saat 15 d<?n 17 ye kadar Be
y-Oğlunda Hava sok.alımda Hava 
apartmanının 5 No.h dairesinde 
acık arttırma suretiyle satılacak· 
tır. Arttırma bedeli muhammen 
kıymetinin % 75 ini bu.l:madığı 
takdirde i:kinci arth:.ma 29/1/940 
tarihine müsadif pazartesi günü 
ayni saa.tte icra edileceğinden 1 
talip olanların yevmi mezklırda 
mahallinde hazır buhmacak me
mura müracaat eylemeleri ilan 
olınıur. (23692) ------
ZAYİ - Sahibi bulunduğum 

1619 Belediye n.u.maralı taksi o
tomobfümin ön plakasım zayi .ı 
ettim. Yenisini alacağımdan za-
yiin .hükmü lralınamıstır. ı 

Beyol'lu Posta sokak No. 33 
lVAN KOT 
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ANKARA 
15 • 1. 940 

&apa!Uf 

Sterlin C.!21 
Dolar 130.19 
Frc. 2.9283 
Liret 6.657:1 
İsviçre~ 29.105 
Florin 69.235 
Raıyişmaı:ık 
Belı:a 21.822~ 
Draıhmi 0.965 
Leva 1.592!1 
Çek k:rODll 
P~eta 13.36 
Zloti 
Pengö 23.5525 
Ley O 0 1l5 
Dinar-

" 5 Yen 30.~15 

İsveç Kr 30.8275 
Ruble 

Esham ve Tahvilat 
Tül'k borıcu I peşin 19.25 
Türk borcu Il peşin 19.35 
1938 % 5 ik.ramiyeli 19.50 
3ivas - Erzurum Dl 19.23 

SAHİBİ: E. İZZET. NEŞRİYAT 
DİREKTÖRÜ: A. NACİ. Basıld.:ğı 
yer: SON TELGRAF Basımevi 

lngiliz menşeli eşya 
Gü:mrüklerde bulunan İn,ıı:iliz 

menşeli ithalit eşyasının mem
lekete ithalinP müsaade edilme
mesi için Ankaradan emir ııel
miş, bunun üzerine iki ıı;ündür 
bu eşyaların gü.ın.rükle;.:ien çe
kilmesi menedilmiştir. Buııün 
veni bir emirl.e ·tekrar ithalata 
müsaade edilmesi beklenmekte
dir . 

Bu iıWtaa sebe>l olarak İnl(il
tere il!e V'>IPılan ı;on anUısmalar 
ınucibilıPI' memleketimize eski
sinden ıfa ha :tiy a& lnıı:ifu eşya
ı;ı ~'''"'sine müsaade E!dilece.iti 
:ııöste:rilmektedir. 

İn~iliz eşya.larının gümrük ta
rifelerinde de bazı dei!işiklikler 
yapılacaliı söyleJl'lllektedir. 
.. uLIS 

·Dinamiti ateşlerken 
Anadol.u Kava.itında umur Y"" 

rinde Vasilin taş ocaklarında ça• 
lı..şan amele Mehmet, dinamit 
y.epleştixerek fitili atıeşlerken in· 
filak wkubulmus ve soı elinin 
üc parn:ıaitı parçalanarak kopmuş. 
tur. Yaralı Beyoğlu hast.aha:ıt>
si.Ile kaldınlıınıştır. 

Bir kadının bacağı 
parçalandı 

Şoför Beklrin idaresindeki 4022 
numaralı kamyon $ehzade ba
ıımda 70 yaşlarında Hatice 11>

dında bir kadına çarparak baca
itını parçalamıştır. Kadın bay· 
J(11l bir hakie hastahaneye ıkaldı· 
;ralmış, şoför Be.kir yakalan
mıştır. 

,.. ... ı..ıva 
Opralör Orhan berat 

etil 
Fatihte MaMa oarŞJSJ önünden 

,t!<?cerken ihtiyar bi.r kadına oto
mobille earparak ölüm üne seı

beo olmaktan mazı:ıun doktor 
opera.tör Orhanm asliye dördüncü 
ceza mahkemesinde muhakemesi 
bitmiş, gerek ehlivu.kuf raporu
na ve g<ırek sabitlerin ifadeleri
ne göre kazada doktorun suçıı 
olma<lığı a.ıılaşıldıl!ından berır 
atına .ka.ro.r veriJ:miştir. 

-~~~~~~~ ... 
somııı 

* 
Kiralık Emlak 

Mahallesi Sokağı lstanbul Levazım Amirliğinden: No.ııı Cinsi ---
Kasımoaşa Gazi H. Paşa Kayık iskelesi 11 kulübe 

Yukarıda yazılı kulübenin 31/5/940 ııünü sonuna kadar kiraya 
verilinesi açık arttırmaya konmu <tur. İsteklilerin :7 /l/940 günü 
saat 10 da müracaatları. (453) 

kuvveti ile (2 bin) Mekkeli, ~ür·- . 
atla harp yerine yetişti. B~u
mandan vazifesini, Resulü Ek
rem Efendimiz bizzat der'uhte 
etnüsrerdi. 

Harp mevklindeki vaziyeti, is
lfun ordusu:ııa müsait değildi. 
Çünkü asiler, Halid bin Velidi 
ric'ate mecbur ett>kten soma, 
Mekkeden ~ecek imdat kuvve 
tini nazarı d;kkate aMırak (Hu
nevn) vadisinin en bakim yerle
rine yerleşmişlerdi. 

Resulü Ekrem Efendimiz, va
ziyetill veharnetini idrak etmek
le beraber, mutadları veçhile 
zerre kadar telaş göstermediler. 
Düsman.: arı yandan bir hücum ile 
ver !erinden oynattıktan sonra, 
1ıaarruza şiddetle devama karar 
verdiler. 

Fakat bu planı tatbik etmek 
de pek kolay olmıyacaktı. Yan 
hücumunun muvaffakıyetle icra
sı kin, büyük ve şahsi fedakar
lıklara ihtiyaç vardı. 

Re.<;ıılü Ekrem Efendimiz, es
han ve aııkerlerinoe hlzzat misal 
göstermek istediler. 

- Allaha .kasem ederim ki. 

düsmania:r inhizama uğ-rıyacak • 
la;dır. Beni tak.ip ediniz. 

Diye bağ:ırarak, yanlannda 
sevgili ve fedakar yiğeni Haz
reti (Mi) ohiu.iı-u 'halde. Hua
zinli!erin safı cenahları üzerine 
hücum ettiler. 

Resulü Ekrem Efendimizin ı 
gösterdikleri bu şecaat ve şehamet 
derhal tesirini gösterdi. Hiç 
beklemedikleri bir noktadan hü
cuma maruz kalan Huazinl'ilere 
büyük bir saşkınlık ı;teldi. 

Bu şaşkınlık, bütün asile-re o 
kadar sii.T'atle sirayet etti ki, bir 
anda, o koca (20 bin kişi) lik 
cephe sarsıldı. Her tarafta müt
his bir panik basladı. 

Resulü Ekrem Efendimiz as
lreri dehfilarmı burada da 'ı:ös
te'.l'dikr. Askerin bir kısmını, 
firarilerin takibine memur ede
rek, diğer k1srnı ile henüz ka-
çaıınıyan asileri abluka ettiler. 1 

Müslüman kılıçlarının ortasın-
da kalan Huazinlller, derha.l 
silahlarım yerlere atwak: 

- Dahilek ya (Muhammed) ı. 
Ba.Pırrnıya başlad1lar. BiU

ika"dii.şart te.slim o}Qular, 

Eyüp Defterdaır;ıı.da l numaıralı dikim evinin çorap atölye
lerinde makineler iç"1 ihzar edilen bina dahilinde zati çorap maki.
nelerile çalışmak l<itiv-enlerin Defterdaroa 1 numaıralı dikim evi 
ınüdürlüğüne müracaaıtlarL (108944) 

. Firarilere gelince, bir iki ko
nak ı:ıeride dar bir vadide top
lanaralı: takip kuvvetine mukave
met etmek istediler. Lakin kuv
vei maneviyeleri tamamiyle kı- · 
rılmış oldui!u İ";n onlar d.a. kısa 
bir muharebedıen sonra silahları
nı teslim ettiler. 

Bu harp, yıldırım sür'atiyle 
basl.;ımış .. Resulü Ekrem Efen
dimizin gösterdikleri şahsi şeca
at sayesinde, yine o sür'atle 
bitmişti. Yapılan hücumun şid
det ve dehşetini şundan anlama.. 
lıd1r ki, asilerin yetmişi müte
caviz maktül ve bir havli yara
lı vermelerine mukabil. müslü
man ordusunun bütün zayiatı, 
ancak (4 .ıehit) den ibaretti. 

Asıı dikkate sfıyan olan. har
bin neticesi idi. Muharebe hl·· 
tam bulduğu zaman. müslüman
J.ıırm eline. şunlar ııeçmişti: 

fl,000 esir, 

24'.1l00 at ve deve, 
4.000 cins binek atı 

- Bl:r havli cadır" Çadırlarda, 

kıymettar elbiseler., Gümüs ta
kımlar ve saire_. 

Resulü Ekrem Efendimiz - her 
harpte olduğu J(ibi.- bunlardan 
hiç birine el sürmediler. (Bey
tübnal) a ait olan kısmı ayrıldı._ 
tan sonra, bütün bu ııanimetin 
mücahldler arasında taksimini 
emrettiler .. 

Bu taksim :yoapılır.k~n. Huazin 
kabilesinin reisleri geldiler. Re
sufü Ekrem Efendimizin huzurı> 
na ızird1ler" Yüzlerini yerlere sü
rerek: 

- Ya (Mluhanuned) !.. Anladık 
ve iman getirdik ki, sen, büviik 
bir hakikata hizmet edivorsun ve 
bunun içindir ki, bizim mabüt
la.rımıza galebe eden (Allah) ııır 
dan. yardım ıı;öruyar8un .. Senin 
dininin (Hak) olduii;una inanıvo
ruz. Ve vicdıanlıarırnızın emriyle, 
müsfümanlıih kabul ediyoruz.. 
Buna mukabil, senden bir şey 
rica edeceğiz. Kabllemizin ka. 
dın ve çocuklan, matem için~ 
dir. Çünkü onların babaları, 

kocaları ve klll'desleri esir edi).. 

miştir, Onları ailet .. 
(Arkuı var} 


