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iNGilTERI!:., ALMANY ANIN ROMA V ADAKi 
FA LiYETiNE KARŞI TEDBiRLER ALIYOR 

ilhbO.hardaBalkanlarda .Tunada 'saadahaipaktını;' DENiZ HARBi 
askerileştirilmesi B . · 

.. ~üyük hadiseler bekleniyor arzuediliyor ır lngiliz torpito 
Bu temayül Sovyet muhribi da:;a battı 

Tun8 Ve 88ık8r1~ -Almanlar İtalyanları ·:~:~~n::·;1·~.:::. 
ların vaz·ıyet·ı ikna etıniye çalışıyor ~:~:;~:~r:;;q~~e~f~:,~~: (. tan ve 1raı. hiikumetle·ri son 

aünlerde tekerrür edeıı S011yet 

Muhribin 175 kişilik mürette
batından hiç kimse kurtulmadı 
.. 

\ 
xmouth muhribi 

1934 de ın,a edil· 
mlfti 1475 tonluktu, 

sUr'atl 38 mildi 

• 
Alman kuııııct/erinin Rumen hududuna 11eldik· 

lıtri halllr.ındaR.i haberler üzerine Balkan Antantı 
Konaeyinin 2 Şubat İffİmaı bir kat daha ehemmi· 

Jl•f lıazanmıptır. 

· ı tehditlerine bir mukabele ol
' mek üzere Saadabad paktının 
) askeri bir muahede şekline so-
. kulmasını Irak'a teklif etmiş· 

!erdir. Btı • qazeteııe qöre. bu 
teklifi tetkik etmekte olan Ba<i
dat hiikumeti bu hususta mü· 
zakerelerde bulunmak üzere 
Kabil ve Tahrana muralılıas· 
lar qöndermiye hazırlanmak

1 

( "" ı , • -
""'====="' -=--== =·-""==== 

Yazan: Abidin Daver 1 
tadır. 1 

• 
re Barranıda gelen haberlere gö
l ' So\lyetler, son Lehistan pay
~Şmasın<1a kendi hbselcrine dü· 

4. - Şimdilik tayini kabil ola
mıyacak bir )·erde, bir cephe te
sekkül ederek Almanyanın ora
da kun·et bulunrlıırmasını '""P 
ettirecektir. Riiyük Harpteki ıda· 
kcdonya ceplıc•i gibi. 

·~· 
. rJ 

n Galiçya'ya Alınan kıl'aları-
ııuı gi- . .. d . 1 b ••nesıne nıusaa c etmış er, 
ll. u kıtaat, Lehistandan geçerek 
d om.anyadan Aımanyaya giden 
Semıryolunu tutmu~lardır. Yine 
li cvyet Rusyanın eline geçen Ga· 
.:~~ ııetrollcrinin islctilme:;i işi 

.. , nuınlara terkedıloılştir veya 
t:~~teierl; ııİ.1ıa'ı'ı'~all'; ~ llli'll"V<'l 
Al anlara dogru müşterek bir 
bahan • Sovyet taarruzundan 

'etmektedirler 
Zi i · ' 

Dıob ~ rıt batımı \le Alman oto-
'l'od 1 Yollarını yapan mühendis 
\laki .~alıçya'ya gcmıiştir. Slo
kar 8 

.. n bildirıldiğine ,göre 
kıl':ıaı ar lstikametınde Alınan 
dır ~rının harekatı görülnıekte
llıı~ i nıan askeri na.Klıyatını te
rıfeıc~ın Slovakya trenlerınin ta· 
Siovakndc değı~ıklik yapılmıştır. 
deınır Ya Yolları, köprıileri, ve 
takv' Yo)ları askeri naklıyat için 
kıl ı?e edilmi~tir. Sözde müsta· 
dusu~rd d~vlet olan Sıovakya or
kuınan; alaylara birer Alman 

liul. anı tayin olunmuştur. 
te ııo:':ad bayramdan evvel, garp
bır ı\ı 11 a ve Belçikaya karşı 
lırrken ın:: taarruzundan korku· 
ke l'u Yraından sonra. tehli· 
et~iş n~ ~e Iıalkanlara teveccüh 
bu··ı· &ıbı &uruııüvor Yukarıda 

asa etu- • · • · ree<:ye k d v,ınuz haberler ne de-
Ya müuf a .ar doğrudnr? Alman· 
beraber ~rıden veya Sovyeo-...rle 
ketıer,n una ve Balkan mcnU.e• 
rekeııe ~ k~r~ı hakıkaten bir ha
ları kat' u unacak ınıdır? Bun -
inık" ıyyetle tayin etmeınlıe 

an Yoktur 
Hazan a · . 

denilen " skerlikte •diversion• 
tercüme ede ~Yanıltmaca• diye 
ler yapılır el\blıleksceğimiz hareket· 
1. • • a at, d"k &atı ba~ka ta f nazarı ı · -
hareketi cwe: k celbedip asıl 
Yen bir yerd e ve beklenmi • 
lıu haberler en vıırnıaktır. Eğer, 
ı~-ı d • . ' asılsız veya nıüba-"A 1 cgııııe, b'· le 
ıınau m~d 

1 
~Y bir yanılt • 

bilirıer, ı e ışae edılnıiıı ola-

ınTuna ve Balkanlara ,,ft_ . •' 
anyanın y 1 ~ •• , ..... -

reket . a n~z baı;ına bir ha· 
tır, çJ:.P.?'ası ıhtimaU çok zaif· ,u, 
Ya~ B hoylc bir taarruz, Alman
dü~~ıa~kanklara indirse dahi, asıl 
kır •BTl arş1sn1da zai{ hıra-

' Yorar. yıprattırır. 
2 - Sovy t R nııı k d' ke usya, Almanya-

' en ı ·c d" 

" 

ır n ıne Balkanlara 
e narede · · ' lııa . nıze ınmesine Tazı ol-

r.ı ~ Şınasmı da unutmamak la
ri::' Bır ki. Alma~yada, Sovyetle-

alkanlara ınnıesini ve Ro-
manya.- · al . k . · • 1 ışg edıp hu memle • 
I e~ın kendi istifade ettiği petrol
e~ıuc el koymasını asla istentez. 

tan.. - f'-lınanlar şimdi, 1\Iacaris-
\. ugoslav)"a, Ron1anya ve 

Bulgarıstanc!an kendilerine lü • 
xuınlu ol~n maddeleri istihsal 
ctmekteclırll·r. Bnralard 1 , . ol 

1 
•• 

1
.. a, ıaıp 

ırr n i tihsali.t dura~ 

... 

. Biitiin bu >Cbeplcr, Almanya • 
nın yalnız lıa~ma, Tuna ve Bal
kanıarda harekete geçmesine 
manidir. Sovyct Rusya ile mii~
terek bir harekete gelince, böy
;ind~ :Ya i)ıl~cak .. t~;r~~~ cıb;ttc 

. daha müessir olur. Fakat, Sov • 
yet Rusyamn da, mütteCiklere 
kar~ı harbe bÜriiklenmesine se· 
bebiyet ~·erir. Fınlandiyada as
keri zafları meydana çıkan Sov
yeticr, buna razı mıdırlar? Lon
dradan gelen bir haber, bunun 
aksini ıddia etmektedir. Bu ha
bere göre .Stalin, Rus ve Alman 
harekatının müvazi olarak sevk 
edilebileceğini, fakat birlikte ya· 
pılamıyacagını kat'i olarak Hit
lere bildirmiştir.• Bu haber doğ
ru ise, manası ~udur: Birbirimize 
bilvasıta yardım ederiz, fakat 
doğrudan doğruya değil. 

Balkan mese!elerimn ana noktaları ndan biri olan Rumen petrolleri. 

Tuna ve Balkanlarda Sovyet
lerin taarruza gcçınes~ kar~ısın· 
da İtalya lakay•. ka.amaz. Kalını 
yacağını ve 1Jc.i~eviklii;;n ~a· 
kanlara inme.;ine ınani olacağ ... 
ııı da sarahat ve kat'iyyetle söy· 
lemiştir. Fakat. Almanya ile 
Sovyet Rusya, müşterek hareket 
ederler e, İtalya, ne yapacaktır? 
İtalya, Alınanyanın müttefiki • 
dir. Balkanlara kar~ı bir Alman • 
Sovyet taarruzu halinde, İtalya 
mütteCikine karı;ı da cephe ala
cak mıdır? 

(Arkası 3 iincü sayfada) 
ABİDİN DAVER 

. . l 
lngiliz - ltalyan ı 
münasebatı 

Londra, 24 (A.A.) - Royter 
A}aru;ının diplomatik muharri
ri yazıyor: 

Rumen petrol endüstrisinin Al 
manya tarafından idaresi husu· 

sunda Romanya ile Almanya a
ras:nda hasıl olan yeni anlaşma• 
lann Almanyaya miihim miktar 
da Rumen r~trol mübayaasına 

(Arkası 3 üncü sayfada) 

ihracat tacirleri 
beş sınıfa ayrıldı 

Her sınıf ihracatçılar birlikler 
tarafından kendisine a.qrılan 
miktarda ihracat yapacak 
Ticaret Vekaleti tarafından ih· 

racatın teşki;iitlandırılması için 
kurulan ihracat birlik.leri hakkın· 
da yeni kararlar verilmiştir. 

Yapılacak ihracat miktarının 
tüccarlara taksimini birlikler 
vapacaktır. Burıun için de esas 

O:inak U:ııere bi~liklere Aza ola
cak bütün tacirler bcs sınıfa ay
rılmıştır. Birinci sınıf ihracatta 
en fazla hissesi bulunacak mües· 
sese ve tüccarlar olacaktır. Bu 
sıra ile besinci sınıfa kadar his· 

(ATkası 3 üncü sayfada) 

Avam kamarasında E } ,.. k h• J • f J"" 
Çemberlayn'amuhtelifj m a sa ıp erı e a-

sualler foıuldo k d } · 
K~~~~:;0~! ı~~ilt~~ ile tı:~ et z e e ere ayrıca 
arasındak, müm;sebat hakkında d b ı 1 
.rorulan muhtelif suallere cevap ~ej~~::.~i~embcrlaynczcümlede- yar ıma aş ıyor ar 

İki hükiımet, 1938 de aktedilen 
İngi:'iz - İtalyan anla:;ması muci
bınce icabcden askeri malılmatı 
teati etmiş bulunuyorlar ve de
ııiz ve hava kuvvetlerine art ma
lfrmatı da kanunusani nihayetin· 
den evvel bildirmı~ olacaklar
dır. 

İtalya do"'u Afrikası ile İngi
Ji. - Mısır Sudanı. Kenra ve İn
.., Somalisı ~ıı.<·"C:iaki •du-

Dün yardım komitesi toplanarak 
çalışmaları gözden geçirdi 

fFe'ıı'(etzaıle bir hllc:l:n, Erzhcan mahkOm· 
l~ının gösterdikleri fedaklrlıöı anlatıyor 

Şehrimizde Jel:oo'.e fdlaketze
delerinc vndıın için yapılan {a-

Bu ıçtimada, şimdiye kadar 
bu hususta Yapılan çalışmalar 
gözden Q:eririlmi•tir 

Şiddetli 
zelzeleler 

GümiLo;.h:s.nedc binala
rın duvarları çatladı 
Gümıishane, 24 (A. A.) - Dün 

ırece burada biri çok şiddetli ve 
diil"er ikisi hafif o:ınak üzere üç 
defa zelzele olmu•tur. Evvelki 
zelzelelerde bazı binalarda husu
ile ıı:e'.en caıtı.aklıklar artırnştır. 
28 birincikanundanberi şehrimiz· 
de her ırün ver sarsıntıları Vu· 
ku bulmaktadır. 

S. Karahisar, 24 (A. A.) - Son 
24 saat zarfında 4 hafif zelzele 
olmuştur. Hasar voktur. 

Garp cephesinde 

Piyadeler arasın-. 
1 

--'a çarpışma oldu ı 

• 

Londra, 24 (A.A.) - Amiral • 
lik makamı tarafından zayi ol
duğu bildirilen 1475 tonluk Ex
mouth .ismindeki torpido muhri
bi 175 zabit ve balıriyeliden mü-

. . 
rekkep olan bütün miiretrebatiy· 
le beraber batmlljtır. 

Harbin başlangıcındanberi ba· 
tan diğer İ~liz muhripkri şun· 
lardır: (Arkan 3 üncü sayfada) 

---------
Bir idam kararı 

· ! Polis katili hırsız Nazım 
ölümle cezalandırılacak 
Nazımın, Polis Hasan Basri'yi hırsızlık suçunu 

Ör~mek için öldürdüğü anlaşıldı 
fstanbul Birinci afu ceza malı· çin virdib i'Vde nolis memuru H .. 

kemesi dün bir katilin idıı.mına san Basriyi ötdüren ve kaC3J> . ı karar vermisti:r. ken kendisini v;Jcalamıva calı· 
~· ~1J. • ~ r •, ~ Bu adam. iki sene kadar evvel şan t><ilis memuru Neonad He bdt· 
~ · ~· ~ . • ,. !Dlzdariyede hır•ızlık yapmak 1- (Arkan 3 üncü savfodtt' 

'4-~.:;.ı _l:.!· ~ ·~ .. · 1------------------
--~-'-~; · ~~ lngilterede askeri 

Ke$if yapan bir J<'ransız" 

Paris, 24 (A.A.) - 24 Kiinunu
ıani tel:ıliki: 

Lanter üzerindeki bir posta
mız temasa gelen düşmruı unsur· 
larını tardetmiştir 

Paris, 23 (Hususi) - Ctphede 
sadece keşif. kol"n -md• <~ 

1 
pışmalar kaydedilmektedir. Top
çu faaliyeti hC>me- hemen dur -
muş ı;"lidir. Mosdlc ve Rhin'in 

fotoğraflar ç lındı 
Otomobil içindeki bir sandık 
esrarengiz bir surette yokoldu 
Londra. 24 (AA.) 1 sc l\IidrUc x civanraa v.ıkubul-

d1 mı li ıuüd f ~ r u~tı:• Tayyare aks mı ile bu 
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BOYOK TARİHT ROMAN: 81 

ENÇ OSMAN LEii ~ ·ıriJrrlRf. İilll~~:~ı-;jınJ ı·'--""" .. 
Bir kömür 1· "it ·- 1 Fırıncılar dün 1 

M. Sami Kara yel Yazan: 
ngı ere ve 

buhranı yara- yeniden zam 
Fransaya 

Koca Muradın şanına güvenen 
Mısır askeri tekrar isyan etmişti 

lılnıak istendi ' istediler 
ihracat arttı 

- Padişahım, Mısıra has ben- ı 
de ııtuuruzaaıı Mehmet ağayı yo.1-
la yuı:.z! .. 

- Padis~l:, Kuyucunun bu ta
lebine şasırnth. Çünk'i; Meh· 
met l:Ra, qiiı ündüıtü gib; bir a
dam değildi. 

Sormustu: 
- La.lam, Mehmet bu işi ya

pablli: mi?_ 

reden a.lınan zahireler burada bu
lunurdu. Ve askere -tevzi olu -

Münakale vekaleti İşin 
sür'atle tahkikini bildirdi 

nu: du. Zon.ı?Uldak ve Ereğliden lima-
Mal memurları zahire ihtikarı nımıza kömür nek..ıvatı yapan 

Gümıün:Ierde birik
miş İngi i7. malları ,, 

ithal edi.i) or 
yanıvorlardı. Ucuz i.ken zahire yeru vapur sahipıerı son ııiınıer-
alıvorlar, pahalandığı vaki.! dev- de nav.un fna.,aJını yuksell- }'ransa ve İngföerevemühlm 
ılet na,,.. ·• hesabına kaydederek miŞ:.er ve bu yüzden şehrimizde mlkı.arc.a i~acata başlanmı.;• 
pahalı fiyatla satıyorlardı. kömür sıkıntısı ve pahalılığı baş tır. lJı>.<er mem.eketıer ara-

Bazan bu men.urlar zahireleri gostermiş<ir. sında yaınız llalya müt.tetık-
• •~- ""raitle halka ve' irlerdi. Kar Avni zamanda vapurl<ırda li- tere raltio vazivette bu.unmak-

- Herkesten daha iyj padi • 
.ııahım!_ 

iote· vezirlikle Melnn"t alta, 
<'U'3k çıkarılmıştı. Fak;.t, padi
sah, Mehmet pasanın ?itmesine 
1<mradJn memnun o..ınamıstı. 

ta.mahkiıriıklarını arttırmıştı. manda yakacW< kömu. buıama- tadır. 
• Sahte kile;er, ölcekler ihdas et.- ma.ı:a başıamu;lrdır. lwve.ce h.u- Dün bir ııün icinde bu üç 

mi•lerdi. Askere de bu• noksan ruçe~e depo.arından tonu ıı,;ıo memleke;.e 4UO hın ıiı-alı.k ıh-

<'ünkü; Padi•aha fazJaca ~di
yeler ve onun isr-<-'ına del!er pa
rııı!w "ollı~·amıy.,rdu. Koca Mu
ratla Sun'ullal. efendi dev1et ve 
millet namın,. bir adam kazan -
ınıslarC:ı. 
Marnafüı. Mehmet paşa vezi

r!Azam ı..uo lstanbula geldiği za
man v-rıne Pidenler, tekrar kül
fe, taıebe, angaryayı ipka eyle
nıis~erdL 

Cı.inkü; sarava para lazımdı. İ
sın e:arıoi Mehmet oaşa; Mısır 
vaıisi iken Koca MuraJı bir gün 
n:ı.dişah caruıp şu emri vermiş
ti ; 

- l\ft'..ısırdan p;:ra ııelmez ol
cuı. Mısı: askeri •ikiıyet içinde
rtirler .. Mehmet, tıılebe, külle, ~ 
ke<Üfİ"e namlarivlc alınan kay
divcieri kaldırmış. Mısır Umerası 
512lanır dururlar .. 

Koca Murat paşa; Mehmet pa
şaya emir vcrmisti: 

ö!•ekler ile vermeğe başlamış • liraya alınan kömllr.e:r 14 liraya racat yapılınıs.ır. Btr ı:ıunde 
lardı. çıkmıştır. Bu vaı.iyete fırtınanın 400 bin ıiralık inracat şimdıye 

Mehmet ua•a; Bunu da menı'tli. da tesiri olmuştur. kadar ııörülmemiş bır ıeKor ı.e-
Müle<'asLleri idam eyledi. As- ılııkkı edııroektedir. 
kere mahsus kalelerde kışlalar Bu vü-d.en vapurlar kömür n!'-1<-
in•a ettirdi. liyatı yapamam.s...r ve şcnırde İhrac edııen mal.ar arasında 
Paşanın maksadı askeri şehir- s.o.c mal ala...mış.ı:. Hava.ar 1 İn.e:a.ere~e mun.m mı.ıı...arcı.a 

!erden uzaklastırmaktı. Kalalere açınca da vapur s-hipleri fazıa keLen ve l<'ransava tUtun l(on-
kaoamaktı. Nitekim Yeniçeriler, iş o.ac.ı11.ını he.;ap ederek nav- J derı..miştir. h<.ıva da u.orı, ua-
paşanın kaleler dahilinde kış- lunları 2 liradc.n dört ı.iraya ka- lık ve hı.hassa fasl!lye a.ınuşlır. 
lalar vücude getirmesine karşı dar cı.karmışıardı.-. Bun.ın üze- Dığer taraftan "! ı.ırk - lnı!i-
isvankiır vaziyet almışla:dı. r.nc kı.mur tiyaı.an 2 !ıra kadar !iz iti.alı da ııümrük.ıe.e bıidi-

Fakat; Pasa. derhal hır ikisini artmıştır. rilmiştir. Hilalın esası takas-
idam eyledi ve Yeniceriler mec- Bunun üzerine Münakale Veka- tı:. Yalnız teşrınisani nihaye-
buren şehirlerd~n çekilerek kaJe Ie.ı vazıyetue aıax.cıar olmuş, Jine kad:r bev;;nnam_e.eri ve- ' 
dahilierinde y a p ı 1 a n kışla- j 'e sehrımızdeki aliı.kad:.rlara ışın rilınls o-n m:-ı.ar tarife .. nu- f 
!arda oturma"a basladılar. tahkıkıni bL.dırmistır nıarala.rına b~kıimadan once (, 

Şehirde oturan Yeniçeri .er hal- j Dün lstanbul Mınt~ka Liman '· veri..ıni.; bulunan kontenianl<ır- ' 
k t ·· d d Ü dan s1rfediimemis bulunan.a.-a ecavuz e iyor u. ste de 1 Reislıği tarafından bütün vapur 
h ık l k ra mahsup edi!ecektir. Bu su-a i e avnaşarak bazı dedi- sahı--~ri top'8lllıya ca,,,.ılmış - ı 

ı - ~· retle mem.ckete kontenı' anı nis-kodı.Uara sahip o!'-lyordu. tır. Bu toplantıda vapur sahip-
Paşa; şehirde tek bır asker 

1 

J.e-.ir>e İstani:ıula muntazam kO- betinden az ithal ediımiş olan 
b akın d H · · - malla. ın ııeri kalan kontenı· an 
ır a ı. epsını yenı yaptır- mür naklıyatı yapma.arı ve nak-

dıP-ı kı•lalııra çekti. 1 liye fiyatlarını da ındirmeleri bii- . mü:aade~eri kontenjanı bittii:i 
Hicaz yollarında kuvular do~ ı dirilmiştir. Vapur sah;pleri de icin memlekete ithal edilıni- , 

muş, kervan saravlar yı.kılmıs- bilhassa boğazda vapw·.arın nö- ven lüzumlu mallar için ku:Ja-

- Pı>:;a; külfe. talebe ve kesü
fivevi ihya etmeni tavsiye eyle
rım .. 

Mehmet pasa; veziriazama ce
vap vermi•ti: 

tı. Emnivet kalmamıştı. ı bet tutmaları şeklınin dcRiş~iril- nılabilecektir. Bövle:ikle ııüm-

1 

Y S it s ı· rüklerde birikmiş olan İngiliz avuz u an e ım zamanın- ıne;ini istemi•.erdir. VapUr sa-
d b ıla 11 ··~ mallan memlekete ithal etli· an erı .vao n menziı:;er orta • hiplerınin bu husustaki dıl-~·-'e. ı· 
d k im t M h ~..ı bbilecektir. 

an .vo o us u. e met paşa, bir rapor halinde Münakale Ve-
. KervansarayJarı tamiretli, kuyula. ki.etine bildiri.mistir. Fakat Bundan başka kiinu•uevvel 
rı açarak menzillerı yerıne ııetirdı. navlun fiyatlarının in:lıriimesi basından şubat avı sonuna k.a-

- Seriat ve emri halifeye mü
nafi olan bu sekli kabul edemiye
ceı7imi arzederim. 

Koca Muradın nam ve şanına 
ırüvenen Mmr askeri. tekrar is
yan etmisti. 

Liıkın, Mehmet pasa, bu yeni 
isyanı daha karı:ı suretle teskin 
evlcmiştı . İleri gelenler idam 
edilmiş, bir kısmı Yemene ııön
ded!rnis. bazıları a!fedilmistl 

Mehmet paşa; efendisi Koca 
Murat p~-·-a bile karsı !:oymuş
tu. Koca Murat. padişaha bovun 
ej!d1J?1 halde, Kolkıran Mchincı j 
'Dilse o, hi• bir vakit doıtruluk-

1 
tan avrı:mamı<"tL 

Mehmet paşavı ~n ziyade tu
tan Mtsır h_alkı i~. Çünkü; Pa- 1 
ııa. hı:.Hcı muteııallibenın elinden 
kurtarmak için mücadele edivor· 
du. - . 

Mlsırın verli müteııallibesi, pa
disahın dev·irme mütePallibesi
le beraber olarak halkı soyuyor- , 
du. Mehmet pasa ise, bunlara 
karsı kovmuş bir adamdı. Bu se
b<>"le ha!.k na•avı tutuyordu. 

Bütün halkın vali paşaya ta
raftar ıı.;,..ası mucizevari muvaf
fakıvet'.eri temin edivcrdu. 
Mısırda köklesmis olan sui is

timdlerin hiri de kalp para idi. 
Paraların ayii:ı bozuktu. Me

mvr1"T l"•ndan istifade edi"<'r -
!ardı. Mehmet '>aşa buna da kat'i 
~are buldu. 

Devlet, altın ve ııümüs paraya 
bakır kanotırarak ayarını boz
mıı• ve fakat vine eskisi gibi fi
"atını muhafaza ederek veriyor
du. 

Mehmet nasa, bozuk ayarlı pa
raları ortadan kaldırdı. A van 
d ,,._., ve sıhih para bastırdı. Bu 
suretle Daranın itibannı iade etti. 

Mısırda hükümete ait zahire an
barl<ırı vardı. Asardan ve sai-

Bural.ara askerı ık•~e cd k dar beyannameleri tescil edı"-_.. e.e em- vaourcular tarafından kabul edi!-
ruyet ve asayış Lımun ey ıcJ.ı. I memistir Son kararı Vekalet ve- lecek olan klirin~li malların 
. Haremmde makarnalı aııveden 

1 

recektir. · hevann~me1erinoe de merkez-
ıcabeden.en tanıır ve tezyın e•llr- den tahsisat verilece'.dir. 
<il. Mahieı..ı l.ı.ı..ri eslu.ıiı vecıu .. e I A .. _ ; 
gıdip .ı;elme~e basladı. V L YET -- · ·· - ~-- · 
lşbu ~vlehmet paşa; tarih .e Si- ='=== 

Wııar Menrnet paşa, Mcnmet :;.e- Tuğla harmanfc::-ındaki Küçük haberler 
rıf paşa, JJ...:uat Meoıııet µaşa. 
Oiiuz Mehmet paşa, l<.-Jlk•• an 
.Mehmet paşa nanı:.ar1le m~ruI ıur. 

!'aşanın mı.t~!iırLarı tcz~ı.uru t..ık~ 
dir etmekle iJt:.aber b•;tı.n ıhvı
yetinı. teşhisi maraz d~v . .?ı: em
rir...lcki ~.O ... li..u4 J,,...,,., ... .ı ...... 
mişlerdir. 

Koı.kıran lakabı kend isme mi.i
vahaze yolunda Yeoı~eı- .ı<:r tara
ıiından verilmiştir. 

rıcksanlar 
İstanbul vilayeti dlhilindeki 

tuela ve kiremit faLrilcal.:ırında 
oUmumi Hıfzıss.",1ha• ve cİş Ka
nun1a:ı· na ı;tÖre vaoı.JJ;1aiar1 i
caoca-en Ye!ll tesısa tla ourauar-
daki noksa'11arın bu av içinde 
tamamlanması dün vilayet tara
fından tekmil kaymakamlıklara 
tebJğ o!tınmuştur. Çünkü, bir isyanlarır.da Mdı

met paşanın ne demek o!d,.~.ı-
nu anlamışlardı. B EL ili. U • f & 

+ 
Nasuh paşa ile beraber gelen 

Acem murahhası Kadı han u
zunca müzakerele:den sonra sulh 
aktetmeğe güya muvaffak ol
muştu. 

Güvanın manası vardı. Çün
kü Murat oasanın karsısında harp 
etmeiie cür'et edememis olan Şah 
Abbas Anın vefatından sonra ta
lin olduj(undan pişman olmuş -
tu. 

Bu sebeple, akto1unan sulh 
haı'.is deiiildi. Senesi g~çmeden 
bunu isbat etti. 

Maiyeti. muahede mucibince 
vereccğı inek taksitini tehir etti. 
Fazla olarak dahili karısıklıl!ı 
bahana etti, Gürcistana müda
hale etti. 
hanın bu hareketleri bizim ta

raftan ilanı harp edilmesini dai 
o!du. Sadrazam Mehmet paşa 
dahi serdar olarak şarka memur 
oldu. 

(Arkası \'ar) 

Jemiz'.ik 
ücretle ri 

amelesinin 
arttırılacak 

Sehriınizdeki cTemizlik işleri• 
kadro.sunu sür'atle ııenisletmeyi 

karadaştıran Be.etliye reis:it.i 
tanzifat amele ve memurlarının 
ücretlerini de 5 • 10 lira ara
sında arttırmak için tetkıkler 
yapmaktadır. 

Yeşil köy hava meydam 
fan !İm edil.yor 

Yeşilköv hava meydanının tan
zimine ait proje dün Belediyeye 
gönderilmiştir. 

Burada "en.·. bir pist vücude 
J><>tirl ecei!i ıribi avrıca müU!ad
dit hanııar inşa olunacaktır. Be
lediye de istasyondan buraya gi
'-'"'-'1 •o....rı kamılen asfa.Itlatacak 
ve iki yanlarına ai!:açlar düecek
tir. 

=-·=· =---~-~~=--==--
* Yüksek mektepler ta:ebeleri 
tarafından hasılatı tamamen Er
zincan zelzele felaketzedelerine 
terkolunmak üzere bir •voleybol 
···--........ .. + ,,.. ,..1 ....... -H-
Pazar ııünü Be.vo2lu Hıükevinde 
yapi:acaktır. 

* Üsküdar iskele meydanının 
.tevsii için cA. aba vapuru• iske
lesindeki eski dükkanlarla evler 
önümüzdeki haftadan itibaren 
vıktırılacaklardır. 

*Münakale Vekaleti Karadeniz 
ve Eııe denizi sahiJerimizdeki 
mıntaka liman reislikleri icin ile 
motör insa ettirmive karar ver
miştir. Bu mo:ör !erin inşası bu
gün İstanbul Mıntaka Liman Re
isliiinde müna,.asava konacakltr, 

* İktısat komisv-0nu bu salı saat 
11 de tr-.lanarak muhtelii şikavct
kr üzerinde tetkikler yapacak
t:r. 
* Emniyet İsltti Umum Müdü~ii 
B. Ali Rıza Çevik dün akşamkı 
ekspresle şehrimizden Ankara.va 
dönmüstür. 
* Gebzenin Danca nahiye'lnde 
muhtelif yerlerinden kesı.lıniş 
o!dul!u halde sokağa atılan ço
cuğun kasden öiiürüldüğü anla
şılmış ve tahkikat neticesinde 
katil vakalanmı0tır. 

* Dahiliye Veka)eti vall'PTin 
mülhakata kitr.p ııaze'.e ve mec
mua tavsiye eı.meıerıni bwı.u: -
mıştir. 

IKDAM'IN Edebi Tefrikası Başlarından geçeni anlattılar. 
Boz~ur.a, paniğe u:?ramışlar, bir 
hendekte yorgunluktan yuı ölü 
bir halde kalmışlardı. İkisi de 
hafif yaralıydı. Ondan sonra or
dunun peşi s ra ayak sürüm~Ier. 
has.alanıp şeh.rıerde kalmışlar, 
nihayet buraya kadar geleoil -
mişierdL 

!astılar .. Saat yedide tence,e:eri
mizin içine kur:,uıı yajimıva baır 
ladı.. Vakit geçi;medcn, tü!enk
lerimizi kap t.,, saat on bire ka
dar ateş ellik. Herifleri patak -
ladığımm sanıyorduk ... Yalnız şu
nu söyliye.,ım kı. biz beş bin ki
şi bile dei!i..dık, Halbuki onlar 
boyuna co.ı1alıyorlardı. 

BOZGUN 
~;~!~~~~~~ Çe~~~LA;l lzzr::i;! 

No. 22 J:J 

Bur.dan sonra bizi msol düş
manın sağına hllcu:p et .ı. N eh
re doı..ru s-urdü -Ye o çıkmazda 
ka.;...arr...ı baş.adı. bu öylc~ıne bir 
k~tlıamdı kı, w ~e saat on olmuş, 
haıa msan ö.düruluyurdu. 1 

Vayramı anlat y-0rou. Avus
turyalılar Tunadar ~olu~cuzu kes 1 
mek ı.s v 'lar, aç k .ır.ıbada k.ı
man .... c.....tı yaraiı Massera'yı 
maglü:> e.mck için boyu. a sol 
ccnan!:.nn takvir c liyorlardı. 
.KL. n_ ' "&poıeon hiç .ııd rmıyor
du. Nıh V~t boş kalan me kezle
nne ş ı... 1. bir topc,;u "t "şı aç
tı. Or...::rt b:.r fersah <itcye attı, 
sol cc a r.lmı kal!r.c ı kork'u, 
ı:a..ıp I!' rn Mos;;.-3 r, ·ı-ı.nde 
fırara J dı ve 1! sscna or -

muannit bir cesaretle kemiyetin 
birbiri.ne karışması idi ... Bay • 
raklar ı:ıene: Yaş:ısın Napoleon? 
Diye feryat ediyordu. 

Moris pirzolas•nı b'tirirken, ka
deh eki oınl pır;! şaraptan zi -
Jade, zıhninde canlandırdığı eski i 
kiı.lıramanlık menkıbeleri il& ba- 1 

şı dönmüştiı; Bu s.rada gözü ust· 
!eri baslcrı pEjml:mle, camurlu, 
yol kesen haydutları benzer iki 
a:.k.:-re ıliştı . Kan•. boyunca y r
leşcn alaylar n vazıYEtı hakkı~
da lıizll'ctçi k.zdan m:ıliım.ıt so
ruyorlardı. 

Scsle,,di: 
Hey arkatl2şlar buraya 

gc in. S.z 7 

Mor;s kalbi burkularak, bir 
parça peynir daha yi) ecekti, i.ü 
erin aç _:-:izlerını tabağa dik,ik
lerini gc. • ..ıü. 

- l\Iatınazel dedi, biraz daha 
peynir, ekmek, ı;:"-ı.-ap gc~ırinız .. 
Siz d~ k:ı.rnır.ızı uoyurunuz. Ben 
kram ooiyorum. S:~r. t. zr! 

Memnun oturdular. 11oris, i'ik· 
Jerine kadar üş'1yerck. bu sU:.h- 1 
.ız duskun bitıp ı.<ı ere bJkıvor
ciJ. Kırm:ıı Pcu.~alon! rı. kaput .. 
lo::..ı. ı Jımcı .._ ... :ne ıdi, tü:H.i rer: { y~
ına ı a yunarunıstı. 

Uzt • boy! • , aı?zı J u dc.';.ı: 
-- Oraaa çok ~kt.il:! Dl.ve u.; .:-

rar ct.i. 
Sonr 2rkadzsına döndü. 
- An1ıı.ı.ı..; n" Kutar' 
K,,3 bJvlusu, elini ko:unu sal-

Ben kuçük blr tepecigin arka
sında. bir a((açlı~a yatmı;tım. ü
nümden, saedan. soldan boyuna 
Alman ııeldi~ini ııörüyordum. 
Ortalık ka. ınca yuvasına dönmüs
tu Her tar.ıfa ka"n karınca sürü
su uzanıyn-c.~ .. Bitip tükenir gi
bi del!il crdı. H3ni dedi kodu 
ol,..., -ın amma. ~ef!crin hepsı e
naı divord•Jk. bizı arkadaşlardan 
ı ~aK, e$ek arısı kovan:na düşur
d !er. Bızc vardım etmeden 
teri nir gc~rip ~icccektik Bu
r 3 q 'l!'<'n dwanıvorduk. Arr:a 
Alc"l'lt.k. kurtu,, . .:ı.:~ lazımdı.. ts .. 
t ,, nu mU...,, .. f"' ı edıvord..,:k A
ma .. op ve tti!enk ailrU~tusün
ı! n kul k ar!'Tıız sağı •• .asıvorc u. 
Hem ne bı eyım. sehir her haıde 
l"" ... a i edıhnıs olacaktı. K('ndjrnizi 
Gc sber aeaikl~r. bır cıa~cta uul-

Belediye, bu teklif ile 
bır iddiayıda reddetti 
Şehrimizde ekmek fiyatları ba "

ramın birınci gUnü 10 para arLtı
rumış olırıasına rağmen tırıncı
Jıar bu zammı az görmııŞ:ercıır. 

Dün tekrar Beledı.ve İktısat 
müdurlUğüne müracaat eden fı
rıncıiar yenıden zam talebinde 
bul'unmuşlarsa da bu müracaat 
reddolunmustur. 

lııiier ıa,aftan şehrin yevmiye 
30 ton ekmeklik una ihtiyacı ol
dueu da Be:edi"ece tesbit o.ıun
muslur. Fırıncılar; şehrimizdeki 
değirmenlerin her ııün bu mik· 
tarı sür'atle temin edemedikle
rini iddia etmislerse de bu iddia 
da verinde ve doğru bulunama
mıstır. 

LKChCJMI 

Bir Macar t.caret 
hey'eti ge'di 

Dün sabahki Semp.on ekspre
si i..e şehrımi~e bes kışilık bır 
Macar tı~arct h~yetı geiıniştir. 
Ge-l~nlere, llı&.ar I>Ierkel Banka
sı müdürü bu.unan ve eski Baş
veki.un akra~a>ınci~n Kont Beth
leu riyaset e~n1c~ ed...:. 

Heyet bir kac giın sonra An
k<.raya eıde· ek huKum •Lin.iz i!e 
Türk - 1Iacar Lİcar' r.ıünasebct
leri üzerırıde gorüş.ııeler yapa -
caktır. 

Dün yapılan ithalat 
İtıiyan vapurları ile İtalyadan 

muhtelif itha:.at esvası gelıneğe 
devam etmektedir. Dün Citadi 
Bari vapırri!e mühim miktarda 
o~omobil iç ve dıs liısti~i. elek
trik malzemesi. tıbbi ve kimyevi 
e~w. yün eşya ve vün mensu
cat '.'elmiştir. Romanya bandı
ralı Tı ansi.'vanya vapuru Parafin, 
cuval. izvar.ilva isiın:i Rus va
purile suH'.at ve amonyak getir-
mişlerdir. ı 

.lt.~Nl.C 

Tırhan va;>uru Fethiye
den kömür aldı 

taraıarı Kaoatıldıktan sonra A· 
lanyadan hareket eden Deni~ Yol
larının kazazede Tırhan vapuru 
Fethi yeye varmıstır. Oradan kö
mür ve su a;mak•adır. Buııün 
limanımıza doğru vala tek. ar çı
kacaktır. 

Vapurun karaya oturması hak
kında Münakale Vekaletıne iza
hat vermek üzere Ankarava ııit
ınis olan Deniz Yolları umum 
müdür muavini Yusuf Ziva Ka
la!Jtryı'.rlu sehrin,ize dönmüstür. 

.Deniz Yo.ları Umum Müdürü 
İbrah m Kemal Bavbora da Ve
k1!etle temasla~ yapmak üzere 
An.;c8'aya gitmistir. 

Arnavutköyü voli ma
ha!li temiz'endi 

Arnavutkövünde Ame:ikan ko
leiinin önün;oki voli mahalli 
İstanbul Mıntaka Liman Reis!i
i[i tarafından temiı::oetilmiştir. 

Bu sal.ilde senelerdenberi biri
ken demir ve gemi z,,ncirleri ba
lık dlannı oarçalan:.ıkta ve ba
lıkçıların şikavetini mucip ol
makta idi. Geyve alııarnası ta· 
rafından buradan l O ton ııemi 
zenciri ve hw·da demir çıkarıL
mıştır. 

ki gene bovuna ııelivorlardı. Bır 
kışi on kısı ıle doğüşüyordu .. 
Uv1ede çok top.arı vardı I.i.. Böy
le işlerde cesaret ancak ölmcğc 
var ar!. .. O. ta!ık övıe bir karışış 
karıştı ki, hır sıvıslık ... Subayla
rımız da o.dukca enailik ettiler 
ha ... Öyle değil mi Pıko? .. 
• Sustular. Uzun boylusu, Piko 
bir kadeh şarao yuvarıadı; Elı
nın .Le.:sı ıJe uuda~Jarını sudi. 

- Lvet ... k rus•ı.a.Tde de ayni 
sev oıo.u .. _ b ~ı..:ra.ıı. ı~ınd.e ha.rl>i 
kı:ou1 eı.ıne,ı.;, ıcın ıu.'.)an .ı .. d.\ van ol
rn.Jııaır .• t:.ı"'·nı.nı ku11ıar1aaııım çak 
kurna>odı, m .. ııu soy ıı~·cn odu •... 
U keı·aLalann bu.un hır urcıw;u 
eust kun..urnJ.ze oındi.. Bıı_..;ıe un
cak oıirt bııı kisı iaı~. O ııun de 
duJ!İl:>t:CC.Cıınız akıımızcian bıle 
J!Ccmıvuruu .. Hare d. şelter far
kında bıle o mad.ıı. ıstemeaik.e
rı ·•""' ... '-• \-u. a:) YtlVd.Ş başıamış .• 

Ne ise uz~tmıvalım. ben her 
sevı J!ÖremeJını ta.,;i .. Yalnız bil
d.i!ım bir ,ev varsa, oyun bütün 
g~n devam etti; Her an cbitti• 
cııvorlardı. fakat ne ııeze: ... Kuv
vctı d~vdm edivordu! Evvela 
Vör•de başladı. Şıı-ın bir köydü. 

Arap harflerini öğretmeli miyizi 
Memur arayan mües eselere 

artık Arap harflerini bilmiyen 
gençler başvurmağa başladıiar; 

ancsk bazı hususi müesseseler, 
Arap harflerini bilmiyen me • 
murları pek istemiyorlar. Bu 
lıal karsısında bazı ana baba a· 
sabilesiyOT; çocuklarına Ar•p 
lıarflcrini öğ•' nek istedikler:ni 
söylüyorlar. Bazı kimseler de, es· 
ki eserleri okuyabilmek ıçın. 
gençlerin Arap b::.rflerini bilme
leri lazım geldiği fikriı1i öne 
sürüyorlar. 

Bugiin iş arayanlar arasında 
Arspharfini bilen gençler nasıl 
çok azaldı ise, birkaç <ene sonra ı 
Arap harflerini bilmiyen memu- j 
ra iş vermiyen müesseseler de 
lıiç kalmıyacaktrr. Onların bu • 
giınkü end:~esi, eski dosyaları 

tetkik ettirmekten ziyade, ken
dilerinin Türk harflerine alışa

mamış olmalarından ileri geli
yor. Bu gibilcrde nasıl olsa ta· 
rihe karışacakinr. 

Eski eserleri okumak mesele
sine gel(nce, bu ayrı bir dava • 
dır. E ki eserleri okuyabilmek 
için Arap harflerini öğrenmek 1 

kafi değildir. Arapça ve farsça 
bilmiyen kimse, mesela Naima• 
yı anlıyamaz. Eski elifbcyi öğ -
rencn ve kur'anı söken bir gen• 
cin önüne Nef'i'yi koyacak oiıtr· 
sak, bu gencin yapacağı şey an• 
cak kekelemektir. Bu bokımdan 
Arap harflerini öğrenmek bcnca 
tamamile {aydıtSızdır. 

Eski eserlcrimize gelince. Ede
bi eserleri birer ikişer kitapçıl::r 
Türk lıarflerile basmağa başla -
dılar. ~laarif Vekaleti iyi bir tas· 
nif yapıp, lüzumlu gördüklerini 
•ırasile basmalı veya bastırmalı
dır. 

Ancak bu meselenin kökün • 
den halli lazımsa, çocukianmız· 
dan lstiyenlere Arap harflerini 
değil, Arapça ve Farsça öğretme
liyiz. Eski elifbeyi hortlatmakla 
mana yoktur, fakat mektepleri· 
mizdeki yabancı dil kursiarı ara
sına Arapça ve Farsça konabi • 
lir. Eski eserlerimizden ve Şark 
kütüphanelerinden istifade et • 
mek lstiyenlcrin Arap harfleri
ni bilmeleri değil, ATapça ve 
Farsçayı bilmeleri iizımdır. 

SELAMİ İZZET SEDES 

Bir çocui< oto- 1 Vazife kurbarıı 
büs altında öldü diin gömü.dü 

Ölenin dikkatsizli~i 

kaza) a sel:ep o!c.u 
Dün öğ:eve doğru Be.voıı.unda 

Tozr..uµ. ... ... .... n ct..uıJ.1...-.ı.ı....J...: ıtcı 1.>ır 
kai.a OJ.lllU~, l.J V"'~ ... .uında hır 
gene o ,oı;us al tında parçaıanarak 
ölmüştür. 

:;.oıur Alinin idaresindeki 3165 
numaralı l\'ia-,ka - Ba)t:z..t olobü
su ~trapa~S a.ıt\.asınuca.Al rl' ot.ı.ı\..0"" 
paran a>ra..t yoıuncıan !;>ı.;haneye 
d0i1.ru ge...u:l:en bucknbıre önune 
çıkan Yanı adında bır ç<>cuğa 
çarumı>tır. Yanı olobüsiın aı
tına yu varlanmı• ve başı ile kolu 
p_c.rçalanarak ölmüştür. Zabıla 

1 
ve 1'.ı1uddeiumumi muavinıerın
d<n Euıp h;id;-'C ta. • _,atına va-
z ıvct ~"'fÖr nezare.. ~hına a
lınmıs!ır. Yor.inin cesedi Ad.i· 
ye doktoru Sa.ih Ha sim ta: afın· 
dan muayene edilerek defnine 
i?iJ) 11Prilmie..t;_!" 1 

n..azanın VUKUU sıraıarınaa oı..v- , 
büsün sür'atıe değil, biiakis çok \ 
vavas gittiği, flkat Yaninin o
to.bli.sün önüne znsızın ve hızla 
atı!mış olması yüzünden kurta
rı.iamadıii.ı anlaşı.maktadır. 

T. Vekili Ankaray4' gitli 
Ticaret Vel:ili Na.:mi T~pçu- 1 

oğlu dün sabah takas limitet şır
ketinde, öı:?leden sonra da mın- I 
taka Ticaret müdürlül!ünde mes
ııul olmuştur. 1 

Vekil aksam üzeri petrol kum· 
panyaıarı direktörlerini kabule
derek ııörüşmü,:ür. 

Nazmi Topcuoğlu dün akşam
ki ekspresle Ankara.va dönmüş -
tür. 

---000---

Metresini vurmuş 
Cenberlitastaki evinde metresi 

Alime· ' döi;en Osman dün Bi
rinci sulh ceza mahkemesinde 6 
gün hapse ve 12 lira para ceza
sına mahkum edilmiştir. 

Belediye, aileE:ine 
yardtm edecek 

Bayramın birinci günü Bostan
cıda vukua gele:ı bır yangından 
dönerken bir kaza nelices.ınde 
devrilen itfaiye otomobilinde ya, 
raıanıp bilahare Hayda: paşa Nü· 
munc hasLan:.ncsmde vefat edeo 
222 sicil num1;1.r.ı ı itfiai)'·eci Ha
sanın cenazesi tl .. n sabah mera
simle ka!dırı.mıstır. 

Havdarnasa Numune hast.aha -
nesınden Sirkeciye geçirilen bu 
vazife kurbanının tabutunu baıt 
ta Vali ve Beiediye reisi Lutfi 
Kırdar. Emnıvet MüdUrü Mus· 
tafa Akalın ile Beledive. vila
yet reis muavınleri Be;edive .,,.. 
kanı, itfaiye müdürü ve mensup 
1a;ı o~ak üzere kalabalık bir k'.it 
le ve bir askeri kıt'a Beyazıt ca
miine kadar takip etmiştir Bura
<h:Jı~m~."1 Jn .ırı.;ı n.s~ı:. nr;W-a._n 
vötürülmüs ve •İtfaiveciler mıa
tatiil• ne ııömülmüştür. 

Beledi,·e reisliiH; bu vazife kul' 
hanının ailesine münasip bir yar
dımda bulunacaktır. 

ADLıtC: -- ---
V.laıet konağının bo-

ru1arını ça 1an 
Vilayet kona~ının va~ur bo

rularını calarken va.kaılanan Mus
tafa dün Birinci su·.h ceza mah
kemesinde üc bucuk ay hapşe 
mahküm edilmiştir. 

---<JOıo---

POLıt1 

Bir eroinci yaka'andı 
Kadıköy civarında eroin satiıl!ı 

haber alınan sabıkalı kap İsma.
il dün memurlar tarafından bir 
balon içinde 14 oaket eroinle ya
k&Canmıstır. İsmail Ad:iyeve ve
rilecektir. 

, ....... ,.-.' . . . ~ 
r-~·::O T . L · .A. 
t··~ ·-
t.:=...... . .. . . -·-- .. .. . . :..:i 

TASFİYECİLERİN --------- -
ANLAYIŞSIZLICI 

Babıiılide kazan kaldıran, 
ağzı süt kokan çocuklardan bi
ri, tasfiyeye uğrattığı mulıar
rirler arasında bilhassa edip 
Etem İzzet Beniceyi, şair Yalı· 
ya Kemali işaret ediyordu. 
Çocukcağızın isabetsizl.ğine, 

anıayışsızlığına, zevksizlığine 
bakınız ki, bula bul., eskilerin 
en kuvvctlilerini bulmuş! 

Et em İzzet Beniceye bal ve 
keyfiyeti soracak olduk, Lafı 
ağzımızda bıraktı: 

- Üstat Yalıya Kemalle be
rabc-r ayni safta tasfiyeye uğ· 
romak benim ıçın en güzel 
pa) cdir. dedi, bu mrrtebe ke· 
maie eriştikten sonra, daha no 
istcrirn?. 

BİR HARP 

L A Z I !il !il I? * 

Dünkü Cumhuriyette, Ali 
Kiııııi !Lkyuz b.radcrinıı2: 
•lJarp l!...ı.un nu, deg..J wı?• di-

kalenin sehven gazeteye gll'
diği zehabına kapıldık. Yoksa, 
Ali Kimi Akyiiz, eyluldenbe
ri, dünyanın harp içinde oi<!ıı
ğunu bilmiyor mu?. 

Bizim Nanemolla, bu esna -
da söze karışlı: 

- Anlıyanıadın, dedi, Ali 
Kiınıi tecahülü arifane yapı· 
yor. Bu suretle Majino hattı
nı gezmiye davet edilen 7 ki· 
şilik Türk gazetecileri hey'e
tine dahil olmak için açık is
tic!a veriyor. 

MECER DAHA -
TALEBE İl\1İŞ 
--------

Dünkü Akşamda, dikkatleı 
sütunu rnuluırr;ri, genç ~diple
r:n elebaşısı olan ve şuna lıuna 
çatan delikanlıı:ın lıir lisede 
henüz onuncu sınıf talebesi ol-
duğunu yazıyordu. Bizim Na
ncmolıa bir k•hknlıa savurdu: 

- Yahu, dedı, bu çocuklar 
istikballerini de düşünmüv01'
lar. (' i kii. tasfiy~sini istedik .. 

)eri skı edı le d b.risi mut· 
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...... ![!J[Il~ il]:: 
acaristan ameleleri eski 
dutların iadesini istiyor 1 

Tuna havzasında daimi sulhun 
idamesi Bu suretle kabilmiş 

!Udapeşte, 24 (A.A.) - Macar 

1 
J~ı bildiriyor: Macar amele
~~ sendi~s: bir beyanname neş
d . ~rek millı duşwıcelerrieki vah 
e,ın ~ıırıdıki vahim anlarda iklı

&abetı.a· b .... k bar.. ~1 . uyu ehemmiyeti te-
uz ettırmiştir. 

Bey_anamede, müşahede edili- j 
~:~ki, Mac.ar amele.si, Macaris
&ıima İstıklai ve humyetine sar
car z hır _surette bağlıdır. Ma
tikb:"'elesı_ pekala bilir ki, bu is
ı:nemf ~e hurrıyetı korumak için 
teçhiz"';~:ın . mükemmel surette 
da Vıtt }Imış olması ve ordwıu:ı 

.. ~nı her türlü taarTt.1za kar· 
~r~~~un Dıillet kuvvetlerinin iş
bu! 1 c ı:nudafaa kabiliyetinde 

unı:nıtsı şarttır. 

d:ele Macaristan:n daha iyi ve 
tıs a nıes'ut bir istikbale sarsın- ,. 
~e felaketsiz kavuşması ve 

eı:nellerinin tahakkuk ey-

!emesi için her şeyi yapmağa ha
zırdır. Macar amelesi bu iyi is· 
tikbali Avrupada adilane l:ir suıı-. 
den ve müşlerek bir anlaşmada • 
istinıtt eden yeni nizamdan bek
lemektedir. 

Bu, Macaristıtna iade edi!erek 
olan eski hudutları icinde hür ve 
müstakil vaşamak imkfı.ıur.ı te
min evlivecektir. 

>Macar milletinin Tuna havza
sındaki mühim vazifeyi yapabıl
mesi irin biıtü kuvveti ve kıy
met:erine muhtaç bulunduğu bu
giınkiı Avrupa lıuhr:ınınd.a Ma
car amelesi m~lekete hizmet 
etmive amade bulunduk:tarını ve 
mi'Jete sarsılmaz ba.:l.ılık .arını 
beyan ederler. Ancak. Macar 
amelesinin istediği 11ibi işçilerin 
haklarını ııercek.esti:mek volun- İ 
daki gavretlere karsı daha iyi 1 
bir anlavıs gösterilmesidir. 

Londradaki 
Sovyet Sefiri 

lngl:lz sefiri vazifesi· 
na dönUncaya kadar 
•• oskovada kalacak 
Londra, 24 (A. A.) - Londra- ı 

nın Rus mahfe!lerinde zanne- 1 
dildiiline oöre, yakında Mosko- J 
va va • .areket edecek olan Sovyet 
sefüi Mlaiski İn<:.ltere sefiri Mos
kova"a avdet etmedikçe Lond
raya dönrnivecektir. 

Denizaltı harbi 

İki Alman tahtelba-
birine hücum edildi ı 

Paris, 24 (A. A.) - Denizaltı 'ı 
harbi siddellerunektedir . .Aum~n 
,• . nizaltılarına karsı dün yenide" 
ıl<ı taarruz kaydedilmiştir . 

iKDAM 

f9'aFıed ' 
Bereket mektep 

u çocuguna 
Bayramdan iki, üç gUn önce, 

bir akşam tramvayla eve g:der
ken bir taş ve kum buhranı ola
rak iç;me bir fenalık gelmiş ve 
tam ~cbzade sebiline )'&kın bir 
yerde feryadı vcrnıiştiın: 

- Amanın yolcu arkadaşlar, 
ben lena oluyo-runı, !ıuradan be
nı aşağıya ind.r .. n! 
Kıınuı umurunda? Herkes ol

duğu yerde rahalını bozarak ba
na yot verir ve sanki başka işi 
yokmuş! gibi yahut beni kucak
lar da vc.-rc indlr.r ıni? 

Y ıılnız, yanımda duran güçlii 
ku\·vctli hır zat arabanın stop 
zılıni çekn1i.ş ve orası zaten tam 
durakyeri olduğu için ben de 
giiç belıi kendini d~ıya atabil
m:şlinı. 

'"'"1>ılmiştim amma o kadar ... 
Yaya kaıaırmıına ayak baslık -
tan sonra, uaha .ıerıye hır tek a
uun atnıanıa nıc<.:oı..ı. kalmamıştı. 
'l'abii. elomuekı p•ketlerle ora -
daAı ~Cblitn sct.•crıne (ök.ınriş, 
fLrs.i.z Lak~larıuu.a etraftan iuı .. 
dat Lcklı) oruum. 

}'akat kını k.me, dum duma? 
Geicıı, geçen: 

- Saııkı bu herife de ne el -
muş boyle? 

ver g.bi yüzüme bakıp geçi
yor, bazısı da önümden ~eçer • 
kcn, ne ojur ne olh•az kab'l'n -
<ien dilmeni, benden b;rI.."ç adım 
açıi,a kırıyordu. Ha!tİl, ben oldu
ı;uuı yerde s:;:psarı inlerken be· 
nı bu halde gormüş olan ıki genç
len . ki bunl.r tam aSTİ kopuk
lardı - h.ri, yaı:ındaltine bew İş· 
marlı,yarak: 

-
Armanyanın küçük dev
[etle ·i e di po Hikası 
Almanyanın maksadı 
arzularını gizlemekmiş 

Londra, 24 (A.A.) - Reuterin' 
diplomatik . ~uhabiri bildiriyor: ı 

Alman dıpıomasisinin kiıçiık 
~omşu c!evletlere karşı •kullandı- J 
gı korku;.ma tabiyesinde vuku - ı 
bulan "ehiri dej(işiklikle Londra
nın salahiyettar mahfillerinde 
büyük bir ehemmiyet atiedil -
roektedir. 

Müttefiklerle Almanya arasın
daki balirAZ'f harbine kadaP Al
manyan n tetkiki, tazyikini bir 
tek kurbıın üzerinde teksıf et -
mek ve b•ı kurbana yardım ede
bilmek va,iyette olan di;;erlerini 
ekserh·a t .. tmin ed:ci teblit:atlar 1 
yapmak v.- vahut ad=i taarruz 
paktları aknini teklif e.mek su
retile urars•7. hale getirmeye ca
hs:maktan iharetli. 

So:ı hadisejPt', Alrr.anvan 1 n c:m 
di lı ' rkac dev••te karşı ·ayni za
manda tehditk~r bir tavır takın-

makta olduf(un•ı gösteriyor. 
Resmi müşah,tler bu yeni usu· 

lü umurnh·etle ~ıı suretle izah 
etmektedirler: Almanyanın mak· 
sadını gi>.lerrek nrzıısu. 

1ngij.z mahfilleri bu izah hak· 
kında $Üphcii ve mütereddit gö
rünmekte ve her nıemleketi te
tik:-:. bdunduran "öyle bir siya
se in b;r taarruz znmini haz rla· 
ır.ak için ivi h~ao odilml> olmı
yacağını bildirmckte..lirİler. 

Ayni mahfillerden l:ildirildi -
itine ııöre bu veni usulu. Alman
ya b' · iı c• usuliı ya-ni kurbıınlan
nı tecri, etmek usulünü t~•bika 
koyır~1< imkanın, bulamac!:ğı 

iç:n kullar.ılmış hiç çaredir. Al
mDnyava komşu olan memlekt'I· 
!er aras:nd:ı her ııiın artmakta o
lan tesa. • ı bu son tefsirle izah 
e:lilrrek'.edir. 

Fin - Sovyet harbi 
Sovgef lagyareleri Fin şehir

lerini bombardıman etli 
IMoskova, 24 (A. A.) - <Resmi ı Helsinki, 24 fA. A.) - Mer-

tebliğ. Ukta ve Reoola mınta:ka- kezi ~'ınlandivada Nurmes'e kar· 

Bu haberi veren sa.ahı vettar 
Fransız deniz mah..fılinde beyan 
olunduğuna ıröre, bu taarruzlar
dan birini Fransız ve diğt•rini de 
İn~iliz harp ,ı;:eırulerı va1>ml$.al'
dir. 

k rarıl Jir idam 
(Bw; tarafı 1 inci sayfada) 

cı Hasan ve Şükrüyü yaralıyan 
Nazıındır. 

- Ifor,f kıkırdı::or galiba! 
1 Dcınc~.in mi? C .... rckel, yine mck 1 

ILp çocuı:una, ıııcktcpl._Ie ... bu 
iKı nsı·ı kopuktan soıır:ı ya • 
nıma sokulan orlamektcp kaı. -
kelli bir çocuk ıııcrakıa sordu: 

imanlar ~ talyanları 
ikna etmiye ça ışıyor 

(Baş taTafı 1 inci sayfada) • 
imka~ \ierip verrr.ec.ıjt.ı~i anı ... -
r::ak üzere lnı;illne huı<tin,Et, ba 
zı tedo rle!'c tevc»ül em:ışti r. 

bakımından tetkik edıvor ve diyor 
·k.: .Ga.ıı;ı ad~ ıJ., u~ ha!ladanberı 
va1i· et dı.: 1 ısm..ı.stir Almanya 
orava !:azı rr.üse lliı.h unsurlara 
d ·~an mütehassıslar ııönder -
mek'ıe ika ma,,·ı• mühim mik
tarda muharip kıtaat da sevkey
kmisti~. 

larında J<;eşif kolu faaliyeti olmuş- j sı Rus tavvarelerinin dün yaptı-
tur, Petro k tak d baz in taarruzda bir bombanın bır 

. zavots mın asın a ı 1 sıfrınakı.a infi fıkı üzerine 19 kiş. 
ı:>ıvade m .. fre .... · f ali tte b lun u ze.,rı a ye u- ölmüş ve bir çok kişi de yaralan-

ı:nuşJardır. Karelide topçu ve mı•tır. 

keşif kolu fa:fiyeti o:ımuştur. Helsinki, 24 (A. A.) - İyi bir 
Sovvel hava kuvvetleri keşif ve menbadan Öğrenildiğine göre, t 
bombardıman uçu.ş.ları yapmış- Amerikan ta"varecıs.i Fın.Landi-
larc!ır. -·aya gitmistir. 

Emlak sa ipler~ 
( Bll§tarafı 1 incide) 

•ldıkları kiralardan teberrüde 
Seıırıınizde yeniden ' 'dWı akŞa
~a k;.dar .23. bin •257. lira c75• 
uru• tebe:-rü olunmustur. 

.ı": s.uretle dün aksama kadar 
rımızde yapılan teberrülerin 

lllmu.ın vekilnu ,935. bin c59• li
raya. balie olmuştur. 

Dun l!ehrimize yeniden Erzin
;a~ ve havalisinden 28 kişilik bir 
.P, ak,,tzede l(rU'>U ııenıiştir. 
ı...... IU1lar ?a sür'atle münasip yer
""l'C ıskan O:.Unrnuslardır. 

t VALİNİN BEYANAT! 
IDr staı:ıb~ Vali ve Belediye reisi 
nı· · Lutfı Kırdar bir muharriri- , 
~ze vardım çalışma.ları hakkın-

suıı.:n sö",Jemistir: 
\'il"•- Zelzele felaketi dolayısile 
te avet'. kaza ve nahiyelerimizde ı 

ııl>kıkui eden milii yardım ko-
Zlırtelerinin buınine kadar temin ı 
ettikJeri leb .. k. b' ·ı von l' erru ye unu ır mı -

b 
ıraya Yakl.aşmakı.adır. Te

err" 
Ohnak ~ususunda bir kolaylık 
tiıJ1 uzere avrıca teşkil edilen 
den ~tnb ılelerin vazifeleri bugün-

dak. aren merkez ve kazalar-
ı ı:nJ:U . . 

int·k vardım komıtelerıne 
ı al el . ı· bu ko . mıs ır. Vatandaşların 

:rüJerı:ıtelere müracaat.la teber- , 
Rady~f.80m~arını rica ederim. 

Uket · .ın rnuessesesi zelzele fe-
Zedele . 

verı:niş rıne nakden 250 lira 1 
Prioin l:~ SQ°. lira kıvmette 10000 
sese Yenidcrru etmisti. Bu mües
:nıiq bö en 1500 lira teberrü et
dı~ v~.c;ce nak~n ve avnen yar
karı:nı !ar udınunu 2250 ılirava çı-

,,_ r, 
•-....dvolin .. 

l'iecıp ·ve muesseses; •ahipleri 
'IE-rdik;eri ~':;'1 1 brraderler gös -
<tebrik ederiz. aını•"·et!en druayı 

Bir felaketzeden:n 
~eşekkür mektubu 

.e~'~0~~vucumuzun Marastan 
:nı.,J;.tu~ ill'r;ımue l!Önderdı;ıı 
nen ne :ı azı kısımlarını av-

S -Y •uz: 
Da i,~' Iıtanbul mebusu Abidin 

Ben Er · 
Va;..ım zı_ c -ı fcliıketinı bizzat 
cu ış, • efikarn ve kucuk ca
ka~ hır. ktc ank.ız altında 
\>at ~ ıan sona kurtuJnuş bır 
hüka; ınızım; Simdi Maraşta 
ıinı'umet hekimı bulunan karde
Vun~n vana da tedavi edilmekte-

FelakPtın 
ti!l a ı ac 

mu 

vaoılrnakta olan ceza evindeki ve 
eski ceza e.,;i,ıde satı kalan mah-
~r~?iru~~Blla''ı'S~lsift"6li'lıüffy~: 
ralı ve bikes;ere ko.şrnus kanat
sız bir kus l'ibi yıkılan yuvadan 
vuvav3 ucmus ankaz a;tında vüz- I 
!erce inss.·n kurtarmış ~ .nııınl.ar 
söndürmüştür. 

İvi nazarla bakmadı~ımız mah 
kılın " 0 mevkufların kacmadan 
halka ·-ardım ettiklerini, kendi 
h'l:'a:kalarında. •·ataklarını ter
kederek yivecekle:ini ve içecek
lerini a~ susuz kalmıs vatandaş
larına vererek birer hasta bakı
cı ııibi hizmet ettiklerini bihas
sa· kaydetmek isterim. Bunda 
Türkün büvük insanlık vasfı ami' 
oldui!u nibi Müddeiumumi İzzet 
Akralın tatbik ettiiii idare usulü 
•abahlevin bavrak merasimi il~ 
ba•l_ı~an ~esalni., oece ders!erile 1 
bıttıoı ve ıslenmemis giiz<>l Tiırk 1 
r~lmnun '."sa bir zamanda bövle 
vüksek bır semere verdii!i mu· r 
hakkat1T. Felaketi takibeden 1 

RÜ·nlerde de mahkuma~Tın bay
rak merasimile vardım vazifele
rine ba•ladıklarını bilhassa kav-
dederıın. · 

Bu mektubumla Akça! ailesi
ni huzurunuzda takdis. mahkum
ları da takdir elmevi bir vicdan 
borcu bildim. Sonsuz saygılarımı 
sunarım. Savın Bavım. 

TAHS!N OKUR 
Erzincan Mahkeme azası 

Deniz harbi 
(Baştarafı 1 incide) 

.. Duchess, 130 ölü, Gypsy, 31 Ö· 
l~, Blanche, 2 ölü, Gren\>ille 8 ö
lu, 75 yaralı. 
İKDAM - İnııi!izle:ilJ battığı 

h~ber Y<;Tilen Exmouth muhribi 
19.34 de ınşa edilmişti; 1475 ton
lu~<tu, sür'ati saa!le 36 mildi. 3 
tane 120 lik top, 8 tane hava defi 
makir.eli tüfeği, 8 tane 533 Jük 
torpito kovanı ta~ıyordu. :VIürer
tebat, 175 k~i id .. 

Bu ııemi ile beraber İn!tilizler 
harbin başcnda~,,. ı.-ı 5 ;;;uhM;:ı 
ka\ be•rr iş oluyorlar kı, geçen 
harbın bes avlık zayiatma mza
r~ı çok azdır. 

Paris. 24 (A.A.) _ D:in Al _ l 
ma, tahtclbahırlcrine karşı iki 

1 
def taarruza geçi!miş!ir . .3a 'J- 1 
hıycttar deniz mahfcllcrindh .. l . ,. sov-
en.__ ğıne göre, bu taar .. L<.Zlard.:ın 
b.rı Frar,ız vapurları c · ) 1 ı • ......... ı d.e 

1 
ız ,,apurı.ar1. taraf .. d.a"" ''a· 

P:"'t p··. J 

1' ... Lunın a"ır ceza mahkemesin
Je vapı.l .. n ıık muhaliemesi ne
, icesinde. polıs Hasan Basrıyi, 

enü' tamam.anmamış O•an hır
s..ı.ui< &Ucunu urlmek maksadıle 
,k!ürduı:u kanaaline varı'..mış, 
,,:e la.ı.nun ıcin lur.;ıthk ve ka ı.ı~ 

>utlarından cem'an 19 sene al\• 
haosine ve bu ceza müddc t1.ıce 

..ıe kanuni mahcu.ıvet altında bu
.. undu .. ·w:masına karar verıuı.~~ı. 

'J. cru_y ız 1\ııaııKemesi bu k.ıt.naai.e 
işıirak etmemiş. Naı.ımın dı;;~
rıua "1'kad~ı ::.alim..e hırsı,,ıık 

va~mayı karar.aştırdı.klan sonra 
... _..__ ..... ~ ...... ~ .. _t 

._.l!rıceı,~ınuı.!u ~ırm.ı.s ve karyoıa 
IUerindeıu ">3;.a cani.asını <:ı..mış 

ve an<:ôik bundan sonra ı;ıurüllu~ ı.ı 
du"arak vukarı çıkan ev sahıoı 
Has<dl Basri vi öldıirmüş olması 
doiayısiyie hırsızıık suçunun ıe
kemınül eıınis oldu,i!una. cınave
tın kaçıp kurtumak ve bu suçu 
i>rlıınek Jı:asdue i•1endi,i!ine karar 
vererek bu noktadan hiıkmü 
nakzelmis ve dava evrakını ailır 
ceza mahkemeliine ıade ey1emış
tir. 

Aj!ır ceza mahkemesi nakza 
uvarak hadıseyi tekrar tetkik ve 
muha,keme e'mis ve d~nkü cel
sede veni kararını hlıtirnıiş
tir. 

Ai!ır ceza mahkemesi yeni
den vaptıiiı muhakeme ve tet
kikler sonunda temyiz mahke -
me·'-'- ~ • kanaat ve kararının 
isabetli olduğu nC?ticesine var
mıs ve ceza kanununun 450 in
ci maddesinin dokuzuncu fıkra
sına tevfikan Nazımın ölüm ce
zasına çarptırılmasına ittifakla 
karar vermistir. 

- Ne oluyorsunuz lla~- aınca? 
İnliycrek cevap vcrı.ım: 
- 'l'ramrnyda fenala · tı:n, bu

raya .incbııd,nı, heni bir dokto· 
~a kadur götürseler! 

Çocuk derhal karşıya fırladı, 
hemen lıir •ürahi su gct.rdi, onu 
.} U:t.ünıe ~crpti, bonra cıleriıni. 
Lilekıcrimi nkat: ı ve daha •on
ra r.crcden bulduysa buldu, b:raz 
kolonya. bi~ '' Lıııon ulaştırdı, 
oradan geçen biriui de leşvik e
derek göğsümü, bağrımı eçtılar, 
vücudümü havalandırdılar, l;öy
lclikie de beni o ıstıraptan kur
tararak koluma g:rip tekrar 
tramvaya bindirdiler. Çocuğa 
ismi1ıi, ııdresini sordum, söyleme .. 
di ve yalnız şu cevabı verdi: 

- to,,lf4U. ...... ıı;. T ...... _.. ... ~ ...... "_, .... ._. ... ._ 

ortamektep talebesi .. . 
Kim ne derse desin mektep 

ve mektcpWık ba,.ka şey v...,, • .,. 
lam! 

OSMAN CEMAL KAYGILI 
TASHİH: 
(Sinemalar ve mektepliler) i

simli dünkü yazımın sonunda 
sa . ırlar bir.bırine girmiş ve ma
na kanşmışlı. Do~rusu şöyle idi; 

.MekteP.:,iler;n, rast ~elen si
nemaya dalı,> abur ~c;our, saç
ma sapan ve kafa bozucu film
leri seyrctmenıeleri için ma~rifin 
vermis olduJlu karar n ııe kadar 
isabetli olduğunu, bilmem artık, 
uzun ~ıdıya anlatrıya haC€'1 
var mı?• O. C. K. 

Mareşal Bono Libyada 
B'.ngazi, 24 (A.A.) - Mareşal 

del Bono ret. k:ıtinde mareşal 
Dalbo olduğu r•lde şarki L:bya
daki kıt'alan teftişe ba•lam ştır. 
Maresal Bing:ızi ve cinnndaki 
mın:akal:ın tı:ftiş etmiştir. 

Aske.-i ve siyasi had:s ~lere ba kış 

! Garp cephesinde devam eden 
sükunet de.resinin gelecek ay
larda h•ngi tarafta veya hangi 
yeni cephede. yahut cepheierde 
bozulacaj(ını muharip cıevlelier 
orduları erkanıharp hey'etleri 
de iht.nıal ki, kat'i tarzda karar
laştırmamış haldedirler. Büyük 
11.--rp hareketlerinin mevsimi oJ
mamakıa beraber, bir hafladan ı 
faı.la zan1andanberi Avruparun 
muhlelıf telgraf ajanslarının, 
pzetcler:nin verdikleri heye • 
canlı \'C yeni, :yeni tanrruz::.rı 
knstcylıyen haberlerinin sonu 
gelmemektedir. İngiıtere, Fran
rn ile Almanya arasındaki harp 
ş:ındiye kadn olıluf:u g.bi kar· 
şılıklı müslrhkcııı lıatlürda mev
zii kcş:f kclları ateş.le dnam et
ıııiyccektir. l\Iulıarip tı:raflordan 
l,irisi, bil iik taarruz J.aı ekcbc.
r;ne müst t olabil •cek " lccck il\"· 

lorda bu cephede, lalı ut d - er ta
raflarda Ye i'tikametlerd. kar
~1'ındaki hasma kun·ctii darbe
lt'r indirn1ek ray('o:i)ı.!' uınulnıa -
dı b'r ıamanda beklenen hü -
cunıiPra ha Jıynt'oktır 

Ilclçikoyıı, Holanda\•a, 

ve Sovyet ordusunun Roın•nya 
ve cenubu şarki Anupaya la • 
nrruz hazırlıklan, planları gü -
nün m ühim meselesi sırasına 
girdi. Aomanya, Sovyet radyo -
Jarı, gazeleleri bu heyeca .. lı ha
berleri de tekrn, tekrar yalan -
lamaktadırlar. Hangisi doğru • 
dur? Londra, Paris, yahut Bcr-
1 n, l\loskovanın lıaberlcri mi? 
Bu ciheti en kat'i isbat edecek 
,-akıa. ~~t:lecek günlerin, lıafta
iarın, ayl~rın h3rfi. eJcrldiı. Bü
tün l,ıı hnberleı de, mc•clclerde, 
lınh;s menuıı bilhassa bitarnf 
bü(tik de,·letlcrin rn iYclleri -
d r Almanya ile So,·yeflerin bu 
bilaraf mcnılekelıtr<.', Beri n ve 
l\loskorn kaynal<iarıııdon lı,}di _ 
d.rid'.ği gibi taarruz pliı~ları, 
nrzuh rı. ~·okcn, te viklcre ruğ
men tıtarafhklarına i htinınm 
C) 1 yen kiiçii!t lıiikiınıetıcr.in ka4 

r r'arındaki isab<·t ta!,dir olu _ 
nl.ir 

Bel"l'alta toplanarak Il;:l'·an 
Antanh Koı1sf>yınln dnht. ceuııp 
,.e cenubu şarki Avrupa sulhii
r.ü kU\'\"C'tlcndirmPk J?:"V~ini n1ü 
znkcrelcr;nc cı;as · ı d~-
hi imdid n ı , , haki- 1 

Bu hususta BüArc~ nezuınc.e 
her.uz hiçb.r teo;ecoüs~e buıu~. \.1:- ı 
rr.am:ş ı:e . de cu rr.aksatıa ica
b:c~ıı vesaık Lcı:araca toplanıl
maktad.r. 

Et.ile; , 21 (A.A.) - Havas: Vi
y~na be.eaıye reısı ve Aı.mtr.ya 
ıle cer.ubu ş-~rA.i Avrupas. ara
s:n<la~i iri.tısacii mU •. as-e-betleri 1 
ınk.~ af etı.irme.f.·"" memur komi
ler.in eı.ki reisı Neuebauer'ın 
Bl.ı.~reş.e bl.i:~r.dul:u rr.aıl • dur. 

Bazı mah&filde k~r.cii>..nc Bük
reş.e daimi bır korr.i.:;~r.ık tcs.s 
etrrek fikri a,feıiılmek edır. Bu 
komiseriik hususi mı:h'.yetini mu 
hafaza etmekıe beraber Aım:.;.n 
e~ç:liAi •. e irtıoat haliı~ci.e çaıı.;a
cak ve Aiır.anyan:n Raıru:nya -
·~ - _ ... . ı ........ .QC! -

guı olacaktır. 
Belgrad, l:4 (A.A.) - Bulgar 

Yugo~ı.ıv dairr.i dt>:itlu!, pa·k~• 
irr.zas:nın üçür:cü :'-:ıloönürnü mJ. 
nasebe.i.e Bulgaris:an Ba;v~:<.ıı 
ve Har.clye Nazırı Kö.-;eivanof 
Yugoslavyaya bir mesaj gönde
rerek iki dost mille.in :;.inıdi ı:ı
tJrnale enmiytt1e ve irr.~nıa ba· 
kcl:ıııeceğini kaydetmi;tır. 

Yugo,;fav Hariciye !<azırı Mar
kJv.çae beyar.aıt. bulur.ar .k iııl· 
hassa bu paktın lldkanıarda sul
hun id.arne:s..ııe genış mın.yasta yar 
dım elt..,ir.i sö.vlem'şlir. 

Paris, 24 (A. A.) - Balkanlar 
ve ı :.~ın ~ar..K Uz2rınd~A.J teııtl· 
ke hayayı endıoeıe düşürmü<;
tür. Ber.ı.in, Ru.svanın bu mırı· 
takalara taarruz ıhtımaiı husu
sunaau İtalyan enaı:;eıerini 'es -
kine calısmakladir. Bu s•oahKi / 
biıtüıı Fransız ~aııete,erinden çı- I 
kan m:;na işle budur. 

Pelit Pa: isien ,ııazetesi, Berlin- ı 
den aldığı bazı ma:ümata isti -
n.aJen diyor kı: 

16 kanunusanide, Yon Ribbent
rop ve Hııss Mussoliniye gonue
rwnek üzere bır muh.ıra proıe
sıni Hüler'e tevdi etmış<erdır. 

İtalya, Almanvadan hıç bir 1 
tıvzih istememL' olmakla, A..man '. 
Jıukwne.ı harıı hcdeueri ve har
ı.;n ·-tava çıkardıi!ı muhlelif 
ente-rnas,·o?ıal meseleler hakkın
dakı vaziveıını uah lü'umunu 
hissetmektedır. ~rlin, A.rnan
vanın sadık bir mu•tefik ka.dı
··na 1taı"wı ikna e:.rnıye çaıış.. 
maktadır. 

Bu muhtırada. eilcr harp ica
batı olarak emniyet ve urnwni 
taha!fuz bakımından Balkanıar
d.t bazı hareketler yapı_53 bile 
AJrı,:ııı - Suvvct siyasetınin İtal
yan r ı.e: fatt:n:ni göz önünde 
t>ıt:ıca'Yını ııöstenr.evi istihdaf 
~ 1 .n mütalealar ileri sarü.!mcit
tcdır. 

Bu muhtıra kat'iven temin e
di,·or ki, Rusva Alman mukave
l"C't ne maruz kalır.2ksızın asla 
İt.a'nn MaPar mena,fiini ihlıile 
te>scobüs edemez. 

A!man,·a, ın simall ızarbi Av
rııo~sında B~ltık. Holanda ve 
DJn;.,.,arka istikametındc melhuz 
bır lı. ·~·cketine eel,. ce, AJrnan 
tnu:.tı: lsı İngiltcreyı felce u~
r:lrrı..k lılzumunda ısrar etmekte 
ve bu o:iının İtalvan muhalefe • 1 

tı ~ r Jruz kalmıvacağı iımidınf ı 
izhll' ev} mektedır. 

Bu muhtıra 17 kanunusanide 
ı .. lC ~ .. dı~lnmatik vollarla İta!- 1 

1 

t;cıkı de A!manlar Sovvet.lerin 
Balka. !ara karsı her hangi hır 
hareke:ı hususunda İtalvavı te
mın etmek istivor ve vine oo ki 
de Ruslar ilkbahar 11e'ir ı:elmez • 
Romtnvad•n Besarabvavı almıya 1 
•. -·r vel'lJ'iş olduklarından Al
mtıılar Romanvava ka:şı böV:e 
bir ha;eketin yalnız Rus~r ta
rafından • apılmasını istemiyor
lar. 

Londra, 21 (A.A.) - Roman
y~,- AJan~ı Romanyad::kı pc,rol 
ku\ u1ar.nır. ten:,ıKı h .. n.kı bug-un 
Lo,.o.r .. -....a a.ağıuaAı t ... oL~ ııc.-.rct 
m4.tir· 

re.rol ve tnu,;U?k".crı Roman
ya ıur.ucat.•nın _yuz~e ti2 s.n~ ıe~

kıı ct.ıg: c.heıle. Romany~da ı;.u
; U~arıu .4--ctı.n1es.:.. pe .rotun da
h.ıınde istihsal \e cııg,r memıe
ke~~ere ihr~cı i.şir.i te..ı.:f ve tan
z:.ı ııe meşgul oırr.ak üzc're n:er-
1..,.i bir l<ş•uat ihaasır.a lüzum 
hiısıl o.muş.ur. Bu ır.aksaııa 15 
'kfuıunusar.i 1~4J l~nhiı.de kabul 
t..:Jııcn hus~ı b.r ·<...ni.4.ı.J f.a...i.t. .... u .•• u 
ce b.r ofü le~kıi eJilmiş.ir. j 

Kanun, mezkıir ofise, evvelce 
şirk-ellere veri en imi.iyaz esası 
d.ııre,in:le kuyuıarın irı.kişafını 
kontroı salfıhiye•ını vermekLedü-. 

Pelrol mc•elesi ve veni bir pet 
r~l olısinın ind~sı, Romanya hiı
kwne4ının mi..uı istihsaıa~ı arttL 
rılmasını ve te.ı.ıf ve tanzimı te
mın maksadile hazıriaciıgı umu
mi pifuıa dahil bulunmaktadır. 

Ha.en manen endü.;trileri için 
de buna benzer bir ofu. ihdas c
dunek üzeredir. 

Bütün bu tedbirler münhası
ran Romanvanın dahili ıhtiyaç
ları sebebi...e alınmıştır ve dışa
rıda başka türlü tefsir edilmesi 
için hiç bir sebep yoktur. ! 

Moskova, 24 (A. A.) _Verilen 
malumuta !!Öre, Almanyanın ta
Jebi üzerine •Sovyetler Birliği 
doğu Polonvasının diğer hatlar:n'.. 
da yaptı~ı gibi, Romanvadan 
Lwova gıdeıı ucmir yolunu da 
!enişktt:irmek kararından vaz 
,.,eçmıs ır. Almanya hu h t -
zerınden bilha.sa Romany~d~~ 
ootrol celbi kin istifade etmek 
tasavvurundadır. 

ihracat t"cirleri 
(3aştarafı 1 incide) 

se heıkkl alacaktır. 
Bıı<" .. ci sınıı, kooperatifler 

bi~Kıer, ve Zıraat Banka.sı gibl 
t:~o.k ve piyasa nazı.ntiı,C:ı yapan 
miıesseselerd~n mürekkep o;a
caktır. Ikincı sına. bırınci sını- 1 

fın yaptığı işlerı a~·nen ila etme;;i 1 
taahlıut eden rouesseSCJer teşkıl 
edCC<!k tir. 

Uçüncil sınıfta üc senedcnbcri 
devarn.ı surette ihracat işlcrıle 
me~ul o~an muesscsc ve tacir· 
Jer bulunacaktır. 
Durdiıncü sınıfa da üç seneden 

daha az bir zamandan beri i hra
cat.la meşgul olanla: avrılmıştır 
ihracata yeni başiıyan tacir ~ 
mucs•ı> eler de 5 inci sınıfa avr~-
mıc;;:1a'"dır. · 

H •;çler: vap· ıacaıt •r 
'tu be~ sınıfa tue<-ar V<' _ 

lt'l' ar...,,ında bı•lik' r t :rafınd n 

=-........ , .... ... ............ 

• 

SA'!t't'A 
••• .. ., --

• ....... ~ 
* Sah İran - Jaııon dost:.ık mu
ahedesiru ıınza etmiştır. * Fransa Hc.sıc ..J11hı.ıru A;:ıert 
Lcbrun, Fin~"!! divanı Pt..rıs c~
çisi Ho.ma'vı kabul etm...,,.T * Sovvetfor Birliitile ecnel:ıl 
memJ.eketlcr arasında vap:ıan 
hususi telefon muhaverelcrinın 
mc:ı edliJi ~ i bi.u: ıfonektcdir. 
+ Ceınberlavn Buckingham sa
ravında hükümdarlar tarafından 
kabul edilmiştir. 
* Duc de Windsor'a Fransada tn
ıııliz vüksek kumandanlığı nez
d_~r.de veni bir vazife verildiiil 
sovlenmektedir. 

Tuna ve Balkon
ların vaziyeti 

(Başmakaleden mabat) 

Tıuın \'e Balkanlarda, yı>pıla· 
cak bir Alnınn - So\'y·t hareketi 
için, mutlaka İtalyanın mu\·afa
kati alınmak liızım ~etektir, 

İt•lya, yalnız Bolşevik ve Slav 
Sovyet Rusyanın değil, Cermen· 
liğin de Balkanlara inerek kendi 
nülın mıntakası telakki ettiii 
bu sahayı ele geçirmesine razı 
değildir amma, bunu, şimdilik 
açılt~a söylemiyor. İtaly•, Bal -
kanların karışmasına belki bir 
şar:Ja razı olabılir; o da kendisi
ne de büyük menfaatler temin 
edilmesidir, O vak.t, Balkanların. 
Almanya, Sovyet Rll!iya ve İtal
Y.a arasında taksimi 15.zımgclir. 
,. akat, böyle bir tak.•imden, ita!-
) anın, bugün istifade etse dahi 
yarın zartt göreceği muhakka!.; ... 
tır. Onun İçin durendi~ ve rea
list bir poli:ika takip eden Sin· 
yor lllu>olininin buna razı ola -
Ct.ğı ~üphcLdiT, 

Uülisa. Tuna boyunda ve B•l
kanlardıı, İtalyanın ,.e onun pey. 
ki nziyetinde bulunan Jllacaris
tanın, leh \'e aleyhte müdahale
leri olıııad•n, bir hareket )·apıl
n:a~ıııa imkan ) oktur. Balkan-
1.lar kadar, İlalya ,.e 111ac&rista:ı 
da, cenpbu ~arki Anupada vu -
kubul"cak hadiselere seyirci ve 
lakayt kalamazlar. 

Son vaziyet dolayısile 2 şubat• 
ta Bclgralta toplanacak olan 
Balkan Antrntı IConseyinin içti
maı, fevkalade bir ehemmiyet 
kazauııııştır. Dört Balkan de,·lo
ti arasındaki birliğin derecesi, 
hAJ.Lscleri n ink..i.şafı üzerinde mU. 
lı.m tesirler icra edecektir. 

ABİDİN DAVER 

Ctomat:k tertibatlı bir 
esrar tekkesi ba sıldı 
Emniyet Müdürlüğü kaçakçı

lık bürosu memurları. sabıkalı 
Karakaş Ahmedın ToohaneO::e 
Boğazkesende C>IIDi sok.ağında 
~3 ııwnaralı evinde esrar icirtli
f'!ı 0°reni.erek ani bir araştırma 
yaomışlardır. Zabıta memur.arı 
bir odada esrar çeken iki üç kı
sinin birdenbire ortadan kavboJ.
duklannı görmüsler ve nc'llcede 
bunl.aı ın otomatik bir kapak va
sıtasile bodruma indiklerini anla. 
mı$lardır. Bodruma inen İhsan 
Ad.il ve Temel adlannda üç e;_ 
rarkeş bodrumun sokağa açılan 
küciık kapısından çıkarlarken 
yakalanmışlardır. 

Bu üç kisi ile KaraJı:as Ahmet 
ve ele geçirilen esrar kabakları 
Adliyeye verLmişlerdir. 

Yunan Başvekili 
bir nutuk söyledi 

Atina, 24 (A.A.) - Atina A
jansı b!ldiriyor: 
Atinanın asırlardanberi bekle

diği ve milli hükumetin harbin 
tevlit ett:ğ birçok zorluklara rak
men ikmal ettiği büyük mecra te
sisatın.n açılması rr. r ebetile 
Başvekil Metaksas irat ett i:i 
nutwkta ezcümle d~mı.:;tır ki: 

•Harp patladii'!ı zaman müste
rih idım. Z.ra, biz girelim, gir -
miyelim. harbin seciyemize ve 
azrn.mize daha bilyük bir hararet 
vereceğini ve manevi kuvvetlen
mizl ızcrcccl! ni bıLy~rdurn. Z:ra, 
harp bir cn.ııcl ve tehlikedir En
ı:ı Jlcr ve tchl'keler ise ileri gi
den ııda~lar için bunlan daha 
çabuk ve daha yukseklere i!t'l'
let~ek paylardar b~ka bir şey. 
de~iklır. 

Yugoslavyadaki AI. 
manyadaki talepleri 

E-3.,. ar!,. 24 (AA.) - Havas 
Yugo l·vyat ~ · Aım e a liy<" 
tı kıimclkn muktelif ist klcr-
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Harunürreşidin hazinesi, bütün is
raflara rağmen gene dolu idi .• 

Bagdıı.• içuıde Harunürreıjidin 
avdeti ~ayiası üzerine halk saray 
et.rUuu doldurmuş ve Haliie -
nin esasen haıstalı~ ma!üm ol -
duğuııdan, onus burada esiri !i
:raş bulunduğu hakkmda riva • 
yetler dolaşmaiia ba:;lamı:;lı. 

Erlesi perşembe günü Emin 
ve Zübeyde başba.şa vcrerek 
ıllHişavere ettiler. 

Emin, ken<lıni cuma bütbesile 
Halife ilin edecek, halktan biat 
ala<!ak ve Bağdat ahalisine iki 
yıllık vergilerini biat atiyesi o
larak dagıtacaktı. 
Harunürreşidin hazinesi, bü· 

tün israflara n.i(men yine tıklım 
tıklım dolu idi.. 

Halifenin Bağdada gcl<üğı, Sit
ti Ziibeydenin ue ~ehirde bulun
duğu, veliaht Emınin saraya gi
d<?rek. çıkmadığı. hakkındaki ha· 
berler şehirde merakı tahrik e
diyordu. 

Eminin kardeşi •Salih• Me'mu
na taraftar olanların muhitinde 
dolaşmak suretlle vaziyeti kol • 
luyor, bir taraf.an da Baf(dadın 
büyük camiine ertesi cuma günü 
jçin bütün ulemayı, füzelayı, kü
berayi davet ediyordu. Bu içti
ınaa sebep olarak da basta bu· 
lunan Emirülmüminin için dua 
edileceğini söylüyordu. 

dan Emin için hesapsı7 sarfiyat 
yap:yordu. 

Me'mun, Hanmurreşlt ile be
raber Horasan seferine çıkarken 
kendi.sine sadık ve emin adamla
rını da beraber götürmüş, yalnız 
Bagdatta propagaooa teşkilatı
na mensup beş altı kişi kalmı:r 
tı ki, bunların da başında Halit 
bin Raı.i bulunmakta idi. 

Halit bin Razi de Me'munun 
veziri ve emini ol<ın Fadl bin Sü
hel gibi ve onunla beraber İs
lam ordusuna esir dü.şınüş, son
radan müslüman olmuş zeki bir 
adamdı. 
s:rası gelmişken söyllyelım ki, 
bu iki "rk;ıdaş ihtiiMında rol al
mış iki Fadl vardır. Bırisi Ha -
runun veziri olan Fadl bin Rebi 
iti, Emine tabi olmak suretile a
çıktan açığa Me'mı:na muhale • 
fete geçmiştir. 

Diğeri ise Me'munun vezJri 
Fadl bin Süheldir. İki kardeşten 
her birinin zafer bulması için bu 
iki Fadl arasında da hususi bir 
ihtiras ve rekabet mevcuttu. İşte 
Me'munun propagandacılan ba
şında Me'munun (Fadl) ının esa· 
ret ve ihtida arkadaşı Halit vardı, 
Harunürreşidin Baf(dada dön

dül!ü şayialarını herkes gibi o 
da duymuş, şehir kapılarının gi
rene ve çıkana kapandığını her-

Fiki r ler 

Cesaret terbiyesi 
Yazan: Seyfeddin Orhan ÇAGDAŞ 

Baynımdan evvel, gazete sü -
tunlarında bazı kalemler 1ara -
fından büyük bir mevzu yer al
makta idL Mesele her zaman e
debiyat saha.s:nda yapılan dedi
kodularda oldui(u üzere mahiye
tinin zayıflıi(ı nisbetinde ak.sine 
geni;;lıyoı,, e!kan umumiyeye ol
du~ıundan daha .al:ikalı görünü -
)ordu. Temas etmek istedii(im 
nokta, <air Halit F'ahri 01~nso
yun oğlu arkadaşım Gavsi Ozan-' 
soyun yeni intişar etmekte olan 
bir gazetede idd:a e.tlği davaya 
dair kısa konuşmada·. Delikanlı, 
kendi fikrinde birçok gem; ka • 
lemleri etrafına tophyarak se
nelerin halle<lenıediği ve ancak 
asırların halline müsait olduğu 
büyük bir davaya el atarak ede
bi!at aleminde bir ta.sliye isti -
yordu, Eskilerin birer yalancı 
şöhretten ibaret olduklarını; sa
hanın g~nçlere te~kedilınesi la
zım,ııeldiğini ileri sürüyordu. Ha· 
kikaten mesele delikanlının gös
terdiği cesaret kadar basit ve ta
bii miydı? Eğer bu iddia görün
düğü gibi ciddi idiyse, uzun boylu 
konuş:rn.aden hemen söylemeli • 
yiın ki, bugünkü edebiyat alemi
miz buna müsaitlir. Fakat, bu
günkü vaziyet, gençlerimize 
böyle zemini..hazırlamış olma
larından mütevellil meşhurları
mız için de son bir kanaat ver· 
mek; 

- İ~e bu olanlar da sizin son 
eserinizdir! · 

yerleştirebilece~ bir temel ıa -
z.m olduf(unu söyliyeyim. Ben 
de, edebiyat alemine dot:ru dal· 
galanan bu isyan bayro~ını gör
düğüm zaman bir hayli sevindim; 

- İşte, oh!, Nihayet bizimki-
1er sükiılu bıraklılar. Az :ıaman
da ed .. biyat :'Jemi yeni kalemle
rin siwitdigı; yeni eserlerin mey
dana geldiği bir mehru;im meş
heri olacak, dedim, i:ıu san'at 
kabr.'lmanlarını clinlemiye ko -
yuldum. Önce koll.lıklarında vük. 
hi sayfaları görenk bunların 
meıruc:1'( , r: ka7.an<l1ğ1 birer san
at eseri olaağıru zanne<liyordum. 
Fakat ;lk <kfa hayal sükutlma 
uğradığım• tekrar <.'deyim. Bu 
bir liste inıı~. hem de kara bir 
liste." Bır aı;;Jık gözümü luiğıda 
gezdiıxilin ve t,trroim. İtiraf ede
yim ki, ancak o va..ltit, ııençliğin 
dilir,de bir sakız giiıi dolaştır -
dıii'., hcyL:ana iır;an c!tim! Liste
de onc~ ustat Yahya 1Rcmalin is
mi gözüme !.akıldı, Daha sonra
sını anlatma.Ra lüzum yok. Bir 
yığın inlli .. Bir yığın hücum. 
1şte bunlar davanın esasının ne
ler ifade ettiğini anlatıyordu. 
Bence, bu hareketlerden evvel 
gençler için düı;ünülmesi icap 
eden iki mühim mesele vardı: 

G 

BAŞ 

DIŞ 
NEZLE 

Romatizma 
Nevralji 

Kınkhk 

(·l'.:tll·~ 
Ankara kadyosu 

.:-::_v:::.·: ... ı 

.A.P.31,7t& HUllu. ltllw. 
ıuı-. ıus:u. uıa. .. -25 2. kanun Per~embe 

Eminin Dicle üzerindeki kona· 
ğında ihliyaten kendi kendini 

· g:zlemiş, haıısetmiş olan Ali bin 
lsa ise büyük bir endişe ile göz· 

• lerini hllAfet sarayına dikmiş 
bekliyordu. 

kes gibi o da işitmişti. ı 
.~t~i Zübeydenin de saraya gel· 

digını goren !er vardı. Halit dü
şündü. Harunürreşit eğer gel -
miş ise veziri Fadl bin Rebi ne
den gelmem işli? Mı:'mundan ne
den hab17 yoktu? Emirülmüıni
ninin ağır hasla haberi herkesçe 
malum iken Bağdadın meşhur 
C:oktorlan neden saraya davet e
dilmiyorlardı? 

Demek fırsatını vermiştir. Fa
kat buraları beni alikadar et -
medijp cihe.Je, 1im<lilik ilti ta -
rafı muhayyel cemıeUeriııdeme-

clenln bütün vüs'atine ra/(men 
post kapmaları için kendi ken -
dilerine bırakalım, bizi alfudaı
eden tarafına ~elim. 

Şöhret ve tedbir. Onlar için böy
le üstün şföretleri baltalamak 
herhalde kolay bir iş değildi. 
Buna muvaffak olmak için hiç 
o~azsa birkaç yeni eserle elde 
edilmiş bir şöhrete ilıtiyaç yok 
muydu? Eğer şöhret mevcut de
ğilse dava kendil.f(inden sükut 
etmiş demek plurdu. 

Tedbire ihtiyaç vardı. Çiinkü 
!Yalnız: 

-. Sahayı ~ize bırakınız! 
Demekle b~ işin daha evvel bir 

µıemleket m selesi olduğunu u
nutmuş olınaian büyük bir ha
ta idi. Daha ilk anlarda (karii ta
nımamak) tedbirsizliğinde bu -
lundular ki, böyleltkıe yine da
va suya düş.müş demekti. 

12.30 Proıı-ram, ve memleket sa· 
at <l'"arı 2L35 Ajans ve meteoro
loii haberleri, 12.50 Tür.k mü
zii'i: Yeni şarkL.ır ve türküıer. 
Ça1-Jar: ~idi, H~ı Deı·
matı, H'1Sadl. Gür llamdi Tokay. 
Okuyani.ar: Mahmut Karındaş, 
Safiye Tokay. 13.30 Koııuşma / 
(Kadın saati), 13,45/14.- Muzık: 

. Emin neden dömnemişti? 
Sarayda neler oluyordu? 
Bafı:dat kapıları neden tutul

mu~ı u? 
Niçin şehirden içeriye ve d:şa

,nya o gün kımse b"akılmamış
tı? Yoksa Harunürreşit son ne
fesini vermeden evvel düşman
ları için ikinci bir Bcrmeki faci
ası mı hazırııyordu? 

Bu endişe yalnız Ali bin İsada 
değil, Me'muna taraftar olanlar
da da vardı. 

Saltanatın bu iki namzedinin, 
bu iki veliahdın arasındaki ihti -
raslı münaferet onların taraftar· j 
lan arasına da girmişti. HET iki 
taraf da halk arasında diğer ta- \ 
.rafı zem ediyordu. Me'munun a
damları Emin in nekadar sefih, 
:ne kadar ahltksız bir genç oldu· 
j(unu etrafa yayıymlar vP: 

-Böyle bir insan Harun gibi 
bir Halifenin yerine nasıl Emi
rülmüminin olabilir .. Yarın Ha· 
lifeye bir emri hak vaki olursa 
yerine Emini değil, Me'munu ge
çirmek lazımdır. Zira Me'mun 
daha küçük yaşında bile zeka 
ve ahlakı ile kendisini göstermiş 
tir. Sefahatten daima kendini u
zak tutmuştur. Celadellidir. Kah
ramandır. Harp meydanlarında 
askerce kudretini de isbat etmiş
tir, Harunun yerini dolduracak 
ancak onun gibi bir adam olabi
lir. 

Diyorlard1. Buna mukabil E
minin propagandacıları da Me
rnunun bir carıye ol(lu olduğunu, 
(Emin) in halis Hiışimi kanından 
geLdiğini, 1:.ırunun ihtişam için
de geçen devrini ancak onun 
devam ettirebileceğini ve esa -
ıen veliahtlik hakk:ııın da onun 
olduğunu. bu hususta halkın bi
f<ti mevcut olduji;unu ileri sürü
yorlar, fazla olarak da ker.dile
rine taraftar olanlara ve olacak
lara atiyeler dağıtıyorlardı. 

Sağ!ı~ııoda bile Baronun hazi· 
nes!ni elind tutan Sltti Zübey
de bu ha:inenin muhteviyatın • 

J.IAZ RETJ 

Hilafet sarayının saltanat ka· 
pıları esrarlı bir sükut içinde ne
den kapalıydı? 

Saraya davet edilen •Emin> 
niçin bir daha gözükmemişti? Bü
tiin bu sualleri kafasında tahlil 
eden ve cevap araş!ıran Halit, 
Me'mun aleyhinde bir dolap çev
rildiğini anlamakta gecikmedı, 

(Arkası \'ar) 

··-----,,,.., 

UMA 

Gavsi Ozansoy ile kendi fik- ı 
rinde birçok arkadaşların inli -
şar eden yazılarını okudum. Hep
sı haklı veya haksız bahsettikle
ri heyecana uygun gelen bir tem
poya adım uydurmuşlar, Uzun 
ve 9!dukça şiddetli mütalealar 
yüıiltüyorlar. Bunlara mü•alea 
dcrnekle haksızlık etmiş olurum. 
Bu düpedüz b:r konuşmadır. Fa
kat nasıl bir konuşma? Bunu i
zah etmeden önce, bu kabil bü
yük kalkmınalarda her nerede 
olursa mut;akkak yüklü bir ser
maye, ;.-ahir bir kuvvet ve niha
yet davalarını üzerine huzurla 

FOKER Trcı~ l:r19~1dcın 
Dünyanın ~n iyi lr•f 

lııçıklarıdır, 

traş lıçakları geldi . Her yerııe 
bulunur, markasına dilı.ltat edinıa. 

Bu arkadaşlardan Reşat Enis 
evveli koca bir kari kütksini i~
karla işe glri~iyor, Yazısıııın bir 
tarafında! 

__: Kari onları bugün anlama
mışsa yarın anlıyacaktır. 

Diyor. Hemen söyliyeyim ki, 
san'atı ve san'atk5.r.ı J'ctiştiren 
cemiyettir. Kari dalına en çok 
anlayan en az müsamaha eacn
dir. Bu arkadaş zaıın~diyor mu 
ki, bu kütle esk!ieri, derecesine 
göre takd~r e.memış, yen~lerin 
\r;r."01,._ -1..1 •• )r. ...... . _, ,, •.• ~ 
Sonra, bunu hangi cesaretle ;;öy
lüyor? Eğer, Gavsi Ozansoy gi
bi yaptığı hareketi diide mevcut 
kelimelere uydurmak ziıfında bu
lunarak bu kunu-:;masını da •me
deni b:r cesaret• diye tefsir et
mişse gülmek lazımdır. Yazısı
n,n bir tarafında da Nurullah A· 
taçın eskileri bei(enmcdiğini ile
ri sürüyor. Fakat mı>hakkak ki, 
eskileri beğenmemek yenileri 
beğenmek olmadığını takdir bu
yururlar. Düşünülmelidir ki, za
ten Nurullah Ataçın beğendiği 
bir san'atkar henüz doğmamış -
tır. Esasen o da bir kariden baş
ka bir şey değildir, Yine bu ar
kadaşlardan birinin imzasını ta
şıyan yazılardan birinde; 

- Yah"a Kemal, •Bin atlı• ka
tbından Kurtu:amadı. Faruk Na
fiz uyku veriyor. 

Denmektedir. İnkar san'ati i
çin her ne kadar diyeceğim yok
sa da, ko!iluşma san'ati için hür
metsizlik demek olan bu tarzı 
hareke',i kari, daha ilk dakika
da takdir etmiş ve her iki tarafı 
da ona göre tartmıştır. Kısaca, 

terazinin bir kefesine Yahya Ke
malin bir mısramı, diğer tarafa 
da şair ııeçinen gençlerden bazı
larını eserlerile birlikte koya • 

Karışik hafif müzik (pi,), lR- ~ 
Program ve mE ;nleket saat aya-

1 rı, 18,05 Müzik: Radyo caz or
kestrası, 18.40 Konuşma (Sıh

hat saati), 18.55 Serbest saat, lY,10 ı 
Memleket saat ayarı, Ajans ve 
meteoroloji haberıleri, 19,30 Türk 1 
Müzii(i: Fasıl heyeti, 20,15 Ko
nusma (Bibliyowafya saati), 20.30 
Türk müziği: Safiye kon~rf (l) 1 
Piol(ram: Kendi repertuarı, 21.15 
Müzik: Kücük orkestra (Şef: Ne
cip Aşkın' 1 - Oscar Felras : ı 
Rus Müziğinden akisler, 2 -
Wa;ter Noaok: Köy hikayeleri, 
3 - Dohnanyi: Rapsodi do ma
iör, 4 - Brcuer: 1talyan şarkısı, 
5 - Franz Docllo: Parisin Mad
len sokağında, 6 - Ziehrer: A-
• J (,..,. - - • ) 1 T &4-6'o • U ... ......... 

kel: Kara Orman Polkası, 8 -
Becce: Serenad. 22J5 Memleket 
saat avacı, Ajans haberleri; Zi
raat, esham - tahvilat, kambiyo -
nukut borsası (fiyat), 22.30 Mü
zik: 0-.eretler (ot), 23,- Müzik: 
Cazbant (pi.), 23,25/23,30 Yarın
ki :"Tile'rarn. ve kapanış. 

cak oısak, yine bizimkiler (genç
lerı, kaybedeceklerdir. Hattiı, ö
te taraftaki kefede bu mısra mev
cut olmad,ğı zamanlarda bile 
ayni tecrübe vakı olacaktır, 
Reşat Nuri için; 
- Masal yazıyor! 
Deniyor. Eğer hakikaten masal 

yazıyorsa niçin onu inkar ediyor
lar? Bugün masalların birer san
at eseri olmadıi(ını kim iddia e
debilir? Garbin büyük eserleri 
bizzat müellifleri tarafından! 

- Masal! 
Diye tavsif edilmiştir. Bu:;ı.un 

bilinmesi lazımdır. Fakat her 
şeyden evvel bilinmesi liızı.m ge
len çok şeyler vardır. Şöhreti 
eseri ile temin edemiyen bir kim
se onu san'at ve liyakatine has ı 
edebi lle temin edebilir, San'at 
terbiyesinı:len evvel düşüneceği- [ 
miz ve hatta bile(:eğimiz şey bu 
olmal:dır. O da, cesaret terb:yesi. 

Seyfeddin Orhan Çağdaş 

ke) ye bir vali tayin ederek Me- 3 - Fazla mal tahsil edebil- ziyaret etti. Tahsil etliği malları 
din<;Ve avdet buvu:duktan son- mek icin, zınhar hic kimseyi ce- tesJ.ım ettikten sonra da, bazı şey-
xa, Kısa bir istirahat devresi bir ve tazyik etmeviniı. Ancak, !er ort2va çıkararak: 
11ecir<liler, Ondan ~onra, tekrar borcunu vermemek icin hilekı'ır- - Ya Resülalliıh .. Bunlar da, 
,hiik\ımnl işlerine ı;:irişlile•. lıii:a sapanla:-a, hadlerini bildiri· bedıyeıer .. :>unıarı, size gönderdi· 

Birer suretle ver~ive baitlaran niz. rer. Bunlan da bana verdiler. 
ka.bilelerden tatıı.i;at zamanı gelr 4 - İsliınııveti henüz kabut et- DedL Resulü Ekrem Efendimiz 

Y 
o; • ( k• mi•ti. Resulü Ekrem J!;knuı- mio O:anlara daima tatlı dil ve birdenblıe kaşlarını eatarak dur· 

&zan: L l)'a ">. E. lf ıniz, eshabı kiramdan bazılarını l!'iller yüzk muamele ediniz. Ün· du .. Hoşnutsuzlurunu ifade eden Tefrika : 132 
Ve ne de (risale!) sıfatının mü-n-1 •lazımdır ki. Haıretı !M ham- secernk. o kabilelerin rıezdine !ara, (Kur'an) ın ahkamına ri- bir sesle, sordu: 

H t
, (M h d) med) ın' baslıca naye ve maksa- "Önderdi. Ve bunlarla veda e- ayet etmek Jazun .ııeldiğini mü- - Bu hediyeleri, ne münase-

taziyeli, azre ı ı u amme I .. b ti d·ı ? 
in mütevazı hayatını zerre ka- dı, (Allah) ın emri mucibince derken, kndilerine u1un UZlldı- iıivimctle ö"retiniz. e ever ı er ... 
dar dc~iştirmemişli. Onun et- (insanlan hidayet ve fazilet yo- ~a ta:limat verdi. 5 - Gavr! müslimler. bizim - Hic,.. İhtimal ki, hatırlan· 
rafında yüzlerce, binlerce ve yüz !una sevketm<•k) (cahiliye! devrı- Bu ıa:;mat; hükümet idaresi himayemiz altındadır. Onların mızı hoş ebnek icin ... 

bın, !erce iııt;an toplanarak ken· n n menfw· adetlerinden ve ba- ncJ<t:ısından. çok dikkate şayan - Et:er öyle O:Saydı, evleri -cezvelerini tnlıı;il ederken de mizde otururlarken bize "Önde-
d Si.ne (bu" tün insanların fevkin- tıl itikadlarından esır"emek) tir. hı'kmetlcrı' ı'htı'va edı'yordu Ve d · "' "' · kendi~."rine ht'iven be muarne,e rirlerdi. Halbuki, bunları sana 
de) tazim ve ihtiramda bulun • Tahlil, burada bitiyo:du .. Bu bu da, isliıntivetin esası olan (hür- etme"{iniz, Vakıa onlar, bizim ru'- vazife esnasında verdilıeır. İh-
dukları halde, o yine tavazuu- tahlili yürütenler, derhal haki- , t " t d ı t) ı 
nu muhafaza etmis .. Kendisinin kat karşmnda başlarını eğiyorlar. rıv'e ' musava ve a "'e i e, iyemizdir. Fakat bunu ileri sü- timalki, bunların mukahili ola-

bilhassa (Resulü Ekrem) Efen- >"erek. onların insan.ık şeref ve rak bir menfaat "Öz<>tJediler. 0-
de herkes ııibi (Allahın kulu) Asırlardan beri babalarının, deae- dimizin hilkümct işlerinde haiz " 
oldufunu sövlernek{en cekinme- !erinin vicdanlarına hükmebniş havsivetlerini aala rencide evle- nun irin bu hedıveler kabul e-
ım ş ... Hiç bir zaman. hir bir yer- olan mabudlan derhal zihinlerin- oldukl:m deha ve liyakatı ııös- meyiniz, dilemez .. Dcrhal geri ııönder. 
d h ı teriyordu. "· iç bir kim.seve karşı en kü- den siliyorlar .. slam dinin 'n bil- Bu talimatı, dii!er bir takım di- Dedi... Ve o gün mescidi şeri-

,. k b' ,. ı d ~· (Allah) ah Tahsil memurlarına veril"'n bu • · k' ı d cu ır Rurur ve azamet eseri ııos- Gir "' ın azamet ve v - nı , ahla ı ve insani tavsiye er e fe g1ttiği zaman minbere çıka-
termemis_ Galip l!CldiiU (gazve) daniye!ini. Hazreti Muhammedin talimat, madde, madde, şöyaece takip edivordu füilasa Resulü rak: 
ve· C,siryc) !erde alınan hadsiz j (risalet) sıfatına inanıp iman hülfısa edi.:ebilirdi: Ekrem Efendimiz, hükumet ida- - Ev NasL. Şcr'i umurun tes-
hesapsız it'" met esvası önüne se-

1 
netir.,rek, islam" cam· ı'ası arasına 1 Halktan alaca"'-nız şey · ~ , · ' " · d .. , " - "' • resi namına hiç bır fordin zarar vıy<sı ıcın ıı:ono.er ıgım memur-

r ildi"i halde, bunları (mücahid) ıı:riyorlardı. l d ke d''-1 ' ht b ~ er e, n ,,.,, nı mu ar ıra- ıı;örmeoini istemiyordu. !ardan bazıları, hedivelcr alıp 
krinc taksim ederek kendisi hiç * kınız, Sakın onların en iyi mal- ı· d'l v 'f h'b -'- ı ' tı'.. Hatta bu münasebetle, <öyle ııe ır ı cr, azı e sa ı ı urdn a-_

--...ıı.ı.ı:...ıuı..ıı:ı.e.uı..sııııı:..ı:~:.ır.ıııı:.w.;.i!l:..J------.._.._ ____ ,,.ı...,. __ ,.,. ____ ..Jı..JlllJ.W.Ja~lmw.ı;ı~aıı:..!k~a~ik~ı~•~m~a~·~ın~~~- ----L......::::::__::_:,:::::,:::::.:_:.:._:•:,;,: _ _;.n...,c...ı, a-

R i p 1 N 

Ve bütün 
aonıarnuzı 

derhal 
keser 

lüzumunda 
günde 3 ka. 
şe alınabilir 

inhisarlar Umum MüdürlUQUnden 
Cinsi _Mik. Eksiltme ıe'ili_ saati --

Toz paket kolası 52.000 kı;ı. Pazarlık H 
Beyaz çul 150.000 metre > 15 
Kilibre çeliııi 434. 15 ki(. > ) 
Karbon • 2335. - • • ) 16 
Krmne Spesiyal • 1024 - • > ) 

1 - Şartname, nümune ve çelik eb'at listesi mucibince yuka:n
da cins ve miktarı yazılı (5) kalem malzeme pazarlıkla satın alına
c8'ktır. 

II - Pazarlık l/II/94-0 perşe:nbe ııünü Kabataşta levazım .,. 
mübayaat şübesindeki alım komisvonunda yapılacaktır. 

IIl - Şartname ve kola nü.ınunesi her J(iiıı sözü geçen .şubeden 
parasız alınabilir. 

ry - İstekille:in pazarlık için tayin edilen ~ ve saatlerde % 
'T.5 l{Uvenme ı>aralariyle birlikle mezkıir kAııııtisyona ı;ıelmeleri 

1284) 

% 7,5 
Muh,Bedeli teminatı Eksiltme 

Chın ______ Miktarı _Lira Kr. Lira Kr. _ Şekli_ günü saa~ 

Yanı<ın söndürme 9 kalem 639 62 48 - Açık E. 31/1/940 16,30 
levazımı 
Dikistrin kola 
Kazain kola 

5000 kg, 
5000 • 

- - PazaO'lık 5/II/ 940 14 
• • 15 

1 - Şartname ve yangın söndünne lev<ızımı mufredat listesi 
mucibince yukarıda yazılı 3 kalcrn eşya hizalarında gösterilen usul· 
lerl<' eksiltmeve konmuştur. 

il - Yangın söndü:me levazımı muhammen bedeli, muvak· 
kat temina1ı, eksiltme gün ve saatleri hizalarında ııösterilmistir, 

III - Eksiitme ve pazarlik hi,alannda yazılı günlerde Kaba
taşta levazım ve mübayaat şubesindeki alım komisvor.unda yapı· 
lacaktır . 

IV - Şartnameler her l(Ün sözü ııec;en şubed-en parasız alına

___ V - İsteklilenn pazar!:k için 1ıavin edilen gün ve saatlerce % 
7,5 güvenme paralariyle birlıkte mezkfır komisyona ıı;elmekri. 

(393) 

Elazığ Nafıa Müdürlüğünden: 
28337 lira 72 kuruş bedeli kesifli Eliizığda 80 yataklı memle

ket hastanesi elektrik tesisatı kapalı zarf usulile iki defa eksilt
tnive rıkarr:mış ise de birincisinde fiat.ıarın dun bulunmasından 
ve ikinci iliında da talip zuhur etmemesinden dolayı eksil ',-ne ve artr 
t~-ma kanunun 40 ıncı maddesine tevfikan bu işin evvelki şerait da
iresinde 13/1/940 tarihinden itibaren bir ay içinde pazarlıkla yapı-
lıacaltı ilan olunur. •539• 

lstanbul Kasaplar Cemiııetin

den: 
Cemiyetimizin 939 yılı hesa

batının tetkiki idare heyetinin 
ibrası ve müddeti nizamisini ik
mal eden idare heyeti azası ye
rine yenilerinin intihabı için he
yeti urnurnive konııresi aktedile
cej!inden oemiyetimi?.e kayıtlı 
azanın hü;viyet cüzdanları ile 
8/2/940 tarihine müsadif per
şembe ıWnii saat 10 dan 11 e ka
dar Eminönü Hal.kevine ııe:.ıne
leri rica olunur. 

İmtiyaz sahibi "' Neşriyat Di· 
rektörü: E. İZZET. Basıldığı yer: 

SON TELGRAF Basımevi 

Resulü Ekrem Efendimiz bir 
taraftan idare işlerini böylece 

Şehir 
Tiyatrosu 

'l'El'EBAŞI DRAM 
KISMTh·DA 

25/1/9-iO Perşembe günü akşamı 
Saat 20,30 da 
O KADIN 

* iSTİKLAL CAiJDESt 
KOl'tlEDİ KISMINDA 
25/1/940 Perşembe günü aıkşamı 

Saat 20,30 da 
AMCALAR EGLENİYOR 

* HALK OPERETi 
Bu ~m saat 9 da 
ZOZO DALMA'>LA 

(KEDİYE PEYNİR) 
Operet 3 perde 

metin esaslara istinat ettirirken, ı---------------
dii!er taraftan da ticaret umu
runa ehemmiyet veriyor .. Medi
ne ve Mekke hlccarlannı teşvik 
ederek, Suriye, Mısır. frak şe
hirlerine sik sı.k kervanlar ~öıı
deriyordu. Arabistan ticareti, 
artık tamamile inkişaf etmişti. 

Daha bir kac sene evveline ka.
dar, Mekke ve Medine kervan.
ları ancak mahdut mallar ve 
matalar taşmıakla meşJ(Ul olduk· ! 
la.rı halıde, simdi ticaret hudut- 1 
bır:ı son derecede ıı;enişlemişti. 

Mekke ve Medine çarşılarında, bü. 
tün ihtivaclar tedarik ecU.Iıebili

vordu. Ayni zamanda, Slk sık 
erzak celbedildil(i için de - eski 
ilevirlerde o:ıdu1!u ııibi - kıtlık 

endişesi Qekilmiyordu, 
Resulü Ekrcrn Efendimiz, tica

reti bizzat tesvik ediyorlar. 
Doi!ruluk'.u kar k;ızanıp zengin 
olanların (Allahın sevırilisi) ol
duöunu sövlüvorlardı. 

Esbabı kiramdan bi~ çokları. 

TAKViM ve HA./~ 

25 lklnclkln11n 
PE R ŞEMBE 

Hicri: 1358 Rumi: 1355 
ı inci ay Gün: 25 Z. Kanun 12 
Zilhicce: 15 Kasım: 80 
Gün.,ş: 7 .18 Akşam: 17 .16 
Öğle: 12.2& Yatsı: 18.50 
İkindi: 15,01 İmsak: 5.35 

HAVA V AZiYı.'Tt -
Yesilköy Meteoroloji istasyo. 

nundan alınan maılümata göre, 
hava yurdun Trakya Kocaelide 
kapalı doğu bölgelerde ve Kara· 
deniz kıy:L:arında bulutlu Orta 
Anadolu, Akdeniz kıyılan w 
Egede az bulutlu rüzgarlar Kara. 
deniz• kıyılarında cenub Trakya, 
Kocaeii ve Eıı;ed~ "ark diğer böl
ııelerde şiır.al istikametınden or• 
ta •.• vv~tte e,smiştir. Dün i ... 
tanbukla hava cok bulutlu ıı;;,-c
,....; ... iJ7cı;1T ~imali · -rkiden s 

1 
! l ı . ._.. 

1 lf". ~· 

1 .. ·_ .. 


