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Almanya ile Sovyet Rusya Arasındaki Gizli 
Anlaşmanın Hedefi Besarabya ve Ukranya mı? 

..... • ••• • ••••• • .. ... -- •> . ' 

'Almanya, Romanyada iktısadi bir hakimiyet 
tesis etmiye çalışıyor, Ş. Galiçyada yerleşen 
Alman kıtaatı gittikçe fazlalaşmıya başlıyor 
İngiltere Almanyanınl Lord Lloyd YENİ Z f L Z f L f L ER 
Rumen Petrollerini Dün akşam Türkçe s· k -

lıftüıtenım BQJVekil Doktor Refik Saydam Meclis kürsüsünde • - bir nutuk söyledi ırçc;> yerlerde zar ars'z 
Refik Saydam ka- almasına ~anı olacak sarsıntılar vuku buluyor 
binesinin ilk yılı Bİ~ A~MAN ~IRAAT HE~ET~ 

GiZLiCE BUKREŞE GiTTi 
Baıuekilimiz, iı baıında bulurıduJlu bir •'"nf! 

İfİnde, harici lıahranlara ııe harbe raJtmen, mem
leketi aulh ııe •Ülıüıı içinde, terakki ııe refaha 
Joıra eötürmek imkanını talmuıtur. 

Yazan : Abidin Daver 
Millet :Meclisinin itimadına ta • 
mamilc layik olduğunu mesaisile 
isbat ctınişt:r. 

Harici siyasetimizde, kuvvetli 
bir sulh politikası takip eden Dr. 
Refik Saydam kabinesi, bu bir 
sene içinde, evveli\ İngiltere ile, 
sonra d~ Fransa ile anlaşmalar 

Londra, 25 (Hususi) - Bük
reşten gelen son haberlere göre 
ecnebiler tarafından işletilmek· 
te olan petrol şirketlerine Ru • 
men hükfuneti tarafından Al • 
manyaya verilecek petrolün ar
txılmasına yardım etmeleri lü
zumu ihtar edilmiştir. Halbuli.i bu 
şirketler şimdiye kadar böyle 
bi• mecburiyet tahtında bulun
muyorlar ve istihsalatlarını mili· 
tefiklere gönderiyorlardı. 

Daily Telegraf gazetesinin Ko
penhag muhabiri Sovyetler Bir
liğinin .5<ıvyet Galiçyasındaki pet 

ı 
rol sahalarında Almanyaya mü
him tavizlerde bulunduğunu te
yit ediyor. Son haberlere göre 
şarki galiçya<!a yerleşen Alman 
kıtaatı artmıştır. 
Almanların buna yapacağı mu

kabelenin Finlandiya harbine te
allük edeceği tahmin e<lilınekte
dir. 

Daily Sketch ııazetesi yaz:yor: 
Bir Alman ziraat heyeti, Alınan
yaya gidecek yiyecek maddeleri 
mübayaasını arttırma:k maksadi· 
le gizlice Bükreşe gitmiştir. Al· 

(Arkası 3 üncü sayfada) 

akdine muvaffak olmuş, Hatay B a 1 k a n k o n s e y .• meselesini devletin menfaatine 
ve milletin arzusuna göre hal ve 
intaç etmiş; nihayet İngiltere ve 

r~::~~:~~s~~::~ı~'~:~ti~s.~~~~ M Gaf enko 1 şubatta 
balın karanlık gunlen ıçın Turki- e 
yenin dış siyasetine kuvvetli bir j 

;.:~~n~~,~~ı::::rd~:.m~!~~ ~~a:~~: Belgrat'ta bul una cak 
ve Akdenızde b.r sulh amıli olan 
Tiirkiyenin mevkiini çok kuvvet· 
lendirdiği gibi, dünyanın bu mın· 
takalarında barışı da tarsin et
miştir. 

· Bükreş, 25 (A. A.) - Hiılen 

Balkan Antantı konseyinin azası 
bulunan Romanya hariciye nazı
n B. Gafenko 1 şubatta Bükreş
ten Belgrada hareket edecektir. 
Bu seyahatinde B. Gafenkoya 

Hariciye Nezareti genel sekreteri 
orta elçi Cretziano, hususi kalem 
direktörü, Rador Ajansı direktörü 
ve büyük Rumen gazetelerini 
temsil eden bir ııazeteci!er ııru· 
nu refakat edecektir. 

.LOra LlO'Jlcl 

Ankara, 25 (A.A.) - Britiş 
KonEil Reisi Lord Lloyd bu ak· 
şam saat 19.5 de Türk milletine 
hitaben Londra radyosunda türk 
çe bir nutuk Irat ey lem iştir. 

Yardım/ aaligeti devam ediyor 
Ankara, 25 (A.A.) - Zelzele fe. 

laketzedelerine yardım için pa
ra. eşya ve yiyecek olarak yapJ
makta olan teberrüata ait aldı
ğımız haberler, şimdiye kadar ili-

nopta 100 bin kilodan fazla muh· 
telif cins gıda maddesi toplan • 
mış olduğunu bildirmektedir. 

Dün Sipop limanına gelen Ka
( Ark<Uı 3 üncü sayfada) 

İngiltere ve Fransa 
Amerikadan sekiz hin 

tayyare alacaklar 
Lord Lloyd hitabesine büyük 

felaketten dolayı Kral Georges, A k J • J k • •• ff • ~ •k / • ı 
Cumhurreisi 1niinüye taziyeleri· en l Z e l mu e J ı ı 0 
le birlikte İlll{iliz milletinin sa • 
mimi hislerini de bildirmiş oldu- ı amiralleri Mal tada huluştıılar 
ğunu kaydederek başlamış, Türk 
milletinin büyük acı ve kederle- ı 
rini İn.ıı;i!izlerin bütün kalbile pay 1 ' 
laştıii;:nı söyliyerek harbde oldu· 
ğu gibi su lhde de büyfrk lider o· 
lan Atatürkün adını tazimle an· 
mış ve demiştir ki: 

cBir taraftan zelzele ve diJier 
taraftan su istilası yüzünden bir· 
çok şehir ve köylerin mahvoldu
ğunu binlerce Türkün öldüf(ü -
nü ve kurta.,lmış olanların da 
ıstır~ i~inde bulunduklarını ö.~
rendik (Arkası 3 üncü ıayfada) 

........ ,,.. •. . 
Doktor Relik Saydam bükft • 

meli, Balkan ve Sadabad Paktla· ı 
rile bağlı olduğumuz devletler
le mevcut dostane münasebet • 
!erimizi takviye ettiği gibi, kom
şumuz olsun cJınasın, diğer bü
tün devletlere karşı da ayni sulh 

(Arkası .1 ;;nrü. satıfada) 
AilIDiN DAVER Ladoga da mü-thiş bir 

muharebe devam ediyor 
GcıTJ> cephemıde lngiliz askerleri kahvaltı ycıpıyorlar ~ 

Nevyork, 25 (A.A.) - Wall için mühim bir mübayaa proı • 
Street Jounıal yazıyor: ramı tetkik edilmektedir. 

İnmltere ve Fransa ı·ıe 6 ı·ı• 8 J llA 1 700 .ooo '" .. .000.000.000 . .()()() 
bin bombardıman tayyaresi ve dolara baliğ olacak olan bu proı-
bir~k avcı tayyaresi satılmuı (Arhuı 3 üncü acı'llfada) 

Bir Alman yük va
puru daha intihar etti 

ı 
~, Bir Alman denizaltısı da F ran-

sızların taarruzuna uğradı 
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BOYOK TARİHT ROMAN : s2 ıı--. 

GE ç os AN 
Yazan: M. Sami Karayel 

Derviş, bir erkônıharp zal i~i gibi, 
gidilecek yolları remil ile tayin etti 

tcotıaran Melnnet paşa, saray
umuru mü.1.kıyede maharet ve 
metanet ııöstermis idi. 

Llkin. harpte ve darbde hiz
meti ye tecrübesi yokLu.. Ser -
darlı/it da.hl mesalihi devlete 
merkıezin verdiğı ehemmiyet.in de
recesini ııösterir. 
dan IM~ır valliğine .l(i tmiş, 

tecrübesiz bir zatın serdar 
tavın olunmasında kalmadı. Ye
ni cı.knıa erkanıharo kutupları 
i-e karıştıJar. SeilzniV'! camiinin 
muvak.kıthanecisi Derviş Talip 
efendi yıldızların ahvalinden ah
kam ·ıkarmakta mahir imi.ş. Her
lı.es müracaatla falına baktırır 
imi · seferin esref saatini bul
ma:k üzere sarayca müraca.at o
lunmuş. 

Falcı da, bundan ııayrete ııel
mis. Nereden 17idi:eceği, nerede 
ltal" ııün duru o ne yapılacağı bi
le ~österilmek istenilmişti. 
Malı Peyker, Nasuh paşasının 

katli ile Mehmet paşanın yerine 
,ıı:etirilınesini hic cekemiyordu. 
Bu sebeple, pasavı İran seferi 11-
rıerine serdar tavin etmek için 
"~d' -.ah nezdinde ullrasmıştı. 

Mah Peykerin maksadı paşayı 
!stanbuldan uzaklaştırmak.. As- 1 
lı:erl.ikte acemi olduihı için İran 1 
seferinde yorınınlu"a uğ"ratmak ve 
bu suretle Kolkıranı gazabı hü
mavuna hedef edip ortadan yak 
eylemekti. 

Mehmet oasa: Mah Pevkerin 
ve Mah Fir uz Sultanların ve bil
hassa Can Bahsanın çevirdikleri 
W-ıldaklara vakıftı. 

Dürbin o1an pasa: bütün bu 
fırıdaklara kar~ ı kovuvor. ica -
bında sert hareketeriv le bir "Ok 
fenalıkların önüne ııecivordu . 

Faka:t İran seferi arılınca Mah 
~·ker harekele ~ecli. Hatta bu 
bte Mah Firuz Sultan ela be-ra
berdl. 

Cünkü; Mehmet paııadan hiç 
kimse memnun del!ıldi. Paşanın 
veziri.Azam alması dolayısiyle ser
darlıi!ı da üzerine alıp sefere çık
ması icabatı zamaneden idi. 
Kadınlarla daimi surette düşe, 

kalka suuru muhtel olmuş olan 
Genç Padisah; bir eün veziri.iız.a
mını huzuruna ca{(ırarak: 

- Lala. İran ahdini bozdu. Se
ter icabedlyor .. Ted.a.: ikatı liızı
mada bulunarak )...ıla çıkmak ge
rek... Dedi. 
Paşa; Padi•ahtan özür diliye

rek: 
- Padisahım· Kulunuzun as

kerlikle alakam vok., Harp ve 
dar"' ehli de~lim .. Serdar olarak 
bir bask.a kuiıunuzu çırağ buyu
runuz.. 

- Hayır. olamaz ... Bizzat se
nin sefere ıtitmen ııerektir .. 

- Bilmedı~ım bir işe el sü
ıeıne111. devlet ve millete zararım 
dokunur. 

- Usul ve adet böyle oi.:ıgel
m~tır. Veziriazamlar serdar ol
mak ~rektir .. 

- Kulunuzu, vez•riazamlıktan 
af buyurunuz.. 

- Olamaz.. Se::ı ~deccksin?~ 
Diye mukabe!e1~ bulundu. 

Mehmet p•şa, işin ir yüzünü bı
Üyordu. Kadın sultanlar ve 
kızlar a~ası ile İmam Mustafa 
elendi kendisini harcamak isti
yorlardı... 
Padişah, vezlriazamına kat'i e

mirler verdikten sonra; Kadın ı 
Sultanların teşvikile, Selimiye 
Carniinin muvakkıthanecisi Der- \ 
Tiş Talibi huzuruna davetle: 

- Talip, sen yıldızlara bakar, 
havır ve şerri tayin eY'.erm.i.şsiiı 
öyle mi? 

- Evelallah nadisahun! 
- Irana seferi hüına .vunu:muz 

var. Bak bakalım netıce nıce ota 
caktır, dedi. 

Derviş, bir alay remil döktük
ten sonra: 

- Padisahun zafer bzimidir ~ 
Ded. 

Genr oaidisah soruyordu: 
- Orduyu hümayunun ne va

kit hareket ctmesı muvafıktır. 
Derviş yine remii döktü ve: 
- Padisahun, zilhaccenin o

nuncu günü ... 
- Hangi yoldan gitmek mü

nasiotir. 
Derviş ,bir erkanıharp zabrti 

gibi. eıdilecek yol.lan da renul 
ile tayin ey k!d.i. 

Padışah, dervişten harp vazi- ı 
yetini tesbit ettıkten sonra; Meh
met nasa .. ı huzuruna davetle: 

- Lala, ordugahı filan l(iin, 
falan ··erde kur, gidece -
gm yol:ar da şunlardır. Verviş 
Talip böyle söyledi. 

Deyince; Kolkıran Mehmet 
paşanın kan beynine sıçramıştı. 
Hiç bu şekilde muharebeye ııı

rilir mivdı? .. Padişah, deli ol -
muştu. meczup olan bır adam 
bue böyle haıeket etmezdi. 

Mehmet paşa; kemali sükıinel
le ffiW<abele ev ledi: 

- Padiahun; hiç bir derviş 
yol ve muharebe gibi mühim iş
lerin neticelerini ve suretlerini 
tayin ve takdir edebilir mi? 

- Bu adam evliyaullalıtaıı i
miş. 

- Olabilir nadişahun! .. Bu uh
revi bır iştir. Dunya ile a.iıkası 
yoktur. 

- Sus kafir oluyorsun Lala? 
- Padişahım bunda küiur yok-

tur .. Böyıe oıduklan sonra büıün 
ecdadı ızamınız dervışierı ku
mandan evliyerek harbe gider
lerdi. 

Diye mantıki bir mukabelede 
bulundu. Kolkıran l\<ıeıunet pa
şa, işın rezaietıni anlamı.ştı. 
Yapılacak yegJ.Ile iş. sefere çık
mamak ıdi. 

N iLekun, paşa ne yapıp yapıp 
seferden vu ,ıı:eçmek.ten iyısiıu 
buram adı. 

Hu sırada İran murahhası 
Kasım han geldı. MemurıyeLle 
ı;.an nezdıM gonderiınuş o.an !n
em çavw; daııı beraberinde ıdi. 
Sulhu tcmdıde gelmişti. 

Iran muranha.sı ile uzun müza
kereler oıdu. } akat, bır ne.ıce 
hasıl olamadı. 
Lakın 'ıc.nmet paşa, bu müza

kere . .,rcien L>•ılade ederek bir 
yandan harp tedarı..o.ı.nı ikmal 
eyledı. 

Paşa, mahsusan müzakereleri 
uzatıyordu. haıouki gw.ıaen 

gW.iye tedar11<atta bulunuyor
du. 

Mehmet paııa; işin başa düş
tüğunü görmu•lÜ. Askerı.ık il
mine vakıf o.madiğı haıde bır 
serdar ,ıı:ıbi hareket ediyordu. 

Nite>kim, İran murahhasını kuş. 
kullandırmadan orduyu Halepte, 
Maraşta. Malatyacla, Sivasta top
lattırdı. Bütün kış hummalı bir 
sut ette çalışlı. Paşa, baharı bek
!ıyordu. 

(Arkası var) 
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11 vapur için 
müzakerelere 
başlanıyor 

tr---~----iiiiiöiiiiiiiiiöiii __ __ 
Altın fiatı Kahve buhranı 

1941 sonuna vapurlar 
gelmiş o!acak 

Denizyolları için İngiltereye 
sipari; edilecek 11 vapur hakkın- , 
da İngiliz tezgahları tarafından 
gönderilen teklif mektuplarının 1 
Münakale Vekaletince tetkik -
!eri tamı:mlanm;ştır. 

Bugünlerde İ~iltereden Fab
ril<aların mümessilleri ııelecek ve 
esas müzakerelere başlanacak -
ı..J.. ıı \lcı.pur l:f-ti senesı sonuna 
kadar tamamen memleketimize 
gelmiş olacaktır. 

Vapurlar için 10 milyon lira 
sarfedilecek bu para !nsıiliz kre
disinden istifade ile ödenecektir. 
Vapurhrın hepsi çift uskurlu o
larak insa olunacaktır. 

BELl:.u•r& 

Gıda maddeleri satışı 
için talimainame 

Gıda maddelerinin satışlarında 
tabı olaca .. - kavnler hakkında 
Sıııhat ve ı~,unai Muavenet Ve
kiUeti t-:ırafından v-eni bir tall • 
malname hazw anmaktadır. Ve
kiı..el bu mımasebetle Belediye 
reıslığınden de bazı mahı.mal is
teme; ve mütalea•ını oormuşlur. 

Bu venı ıa,,;malnan1e sayesın
de bozuk ve gayri sıhhi mal sa
tanıar şıddel.!e ve Lı hassa s\ır'at
le ceza.ıandırı..acaklardir. 

~Ehir oiobüs eri 
Şehrimiz dahilinde-ki hatlarda 

işletıımd< üzere Bu l'Cilyece satın 
alınacak olan 35 büyük o\oblls 
içi."l açılan münakasaya i~tırak
ler artmak , . ır. Dün de Londra
da maruf bır fab_ i.ka tarafından 
Beledivroen şartname ve müna
kasa evrakı ile bazı izahat alın
mı:;:tır. 

l>azi köprüsü esaslı bir 
tedkikten geçiriiecek 
Çazi köprüsünün müteahhidi, 

köorunün teoumıni istemişıır. 
Habu.ki Belediye parke.eri bo
zulan. boyaları çıkan ıköprüyiı 
bu vaziyette tıeseLüıne taraftar 
de~ildır. İşin \. ekiı!oete aksede -
cegi ve mütch~s.;ıslardan mü -
rü.kep bir heyet t<U~fmdan cGa
zi köprüsü• nün esas ı ı bir tet
kikten geçirildikten sonra bu hu- ı 
$U.Stıı bir karar veri. ı:teği anla
şıl.maktadır. 

Hava gazından bir 
ıeadın zehirlendi 

Süleymaniyede Fetvahane cad
desinde 41 numarada oturan Ne
f.se evin<İe alt kata inmiş, bır 

feryat kopararak yere yuvarlan
mı.ştır. Y ukarıdım ir.eıı kızıarı 
anneleı-:nı l:ayııın bir halde bul
mw;lardır. Yapı.lan tahkikat ne
tic26inde Neii.>enin ka,,..ıın ö
nünden geçen havaııazı borusu - ı 
nun patlarııası nelıcesinde ç.kan 
gazlardan zehir1endıgı anlaşılmış 
ve derhal Haseki hastahanesine 
kaldırıimıştır. Nefisenin iki kı
zı da gazdan müteessir oldu.kla
nndan ayakta tedavı edilmekte
dirler. 

birdenbire 1 
lira daha arttı 

Bazı kimselerin altın 
topladığı ~öyleniyor 
Altın fiatlan yenidne yük -

selmiye başl•mıştır. Bir müd
dettenberi borsa haricinde 
16,70 - 16,80 l:ra üzerinde do
laşan altın fiah evvelki gün 
birdenbire 17,40 ve dün de 11 
lira 80 kuruş olmuştur. 
Şimdiye kadar görülmemi1 

dereceyi bulan bu yüksekli -
ğin Balkanların tehlikeye ma-

l 
ruz bulunduj,J h•kkındaki ba- ı 
berlerden ileri geldiği tahmin 
olunmaktadır. BBLı kimselerin 
fiatları yükseltmek için altın 

(1 toplamağa teşebbüs etmeleri-
~ nin de bu yükselişte amil oldu· 
( ğu söylenmektedir. Fakat bu 

~ 
yükselişte ciddi bir sebep mev
cut olmadıgı için bir müddet 
sonra fiatl•rın düşeceği ve bu 

\ ~·olda icap eden tedbirlerin a- fi 
\ lınacağı muhakkak görülmek 

tedir. " .....,, 
1:.KONOMI 

ihtikar komitesi her 
gün toplanacak 

İhtikar komitesi dür. sabah 
Mıntaka Tıcaret ~üdur.ügünde 
topıanmış, bazı ticarethanele.;. in 
luzumsuz yere yaptık. an fiyat 
yukseklıklerin.i tetkik elmiı;tir. 
Komite busıü.nlerde her gün top
lanacaktır. 

Ampul h rsız! 17 aya 
meıh~üm oldu 

Ak:sarayda iki ti artımandan 
ampul çaımak suçııe üçuncü sulh 
ceza m~enie::;ıne venıen sabı
kalı Pı:karet aaında b.ri suçu 
saı:ıit olduğundan sabıkası da 
nazara aıınarak 17 ay hapı;e mah
kfun edilmi~tir. 

Küçük haberler 

* Belediyenin yeni yıl büt.;e 
~.vle evvu..ı naseıo ııas.ahanet.ı

nin doğum Ju.,.ını genı~.etuıec"·k
tir. 
* Karedenizde Padima sahı le
rınde may ne oenzer bır cisun gö · 
rühniU;, buradan bır tahrip muf
re.lL:.S.l gonue ... .ıLZnış~ll". .r a.K.a.L ou· 

nun gcoelen batıp günduzıeri 
kendı J<endıne sonen zıyaıı bır 

sa:m.andıra O.Ldugu a.n...aşı.unıı.;t.U". 

Buloar sahidcrinden koptuğu 

sar.ı mak lacıır. ı * Yumurta ı.ivatları kış mevsımi 
ve ihracatın faz..aıa5ması du.a- ı 
vısi, · ı.e son ~i..ın.ı.erae c -uıi yiık.sel

miştır. Bır a;• evvel sandıgı 13 
lL a o..ıan buza.ane mal.arı Z4 li
raya rıkmıştu. * Beyoğlundaki birinci sınıf 
caddeıerde bu~unan clşkembeci 
diıkkiınları. nın ara sokaklara a
lınmasın-a baslanmıştır. Bu ka-
rar Sirkeci, Galata ve İstanbul 
semuerıne de teşmil olunacaktır. * Üniv<!rsite Hukuk FakU..tesin
de bu1unan cldare Hukuku• a
sistan!ıl7ına Vedat Günal; Tıb Fa
kültesi cTedavı klınıi(ı• asıst.an-

Bu halin o seml'e sık sık te
kerrür etliği gorüldü.ıl;ünden za
b.ta, adliye v·e beledıye ayn ay
rı tahkikata baıılamıştır. 1

. lı,4ına da Ecved Sezer tayın o
lwımuş.ardır. 

tamamen 
ortadan kalktı 

15 bin çuval geldi, bu 
kadar da yolda var 
Piyasadaki kahve buhranının 

önüne ııeçilmesi için ziraat ban
kası tarafından Brezilyadan a1ı
nan 15 bin o;uval kahve evvelki 
akşam var>u~. a limanımıza gel
miştir. Bu kahveler yeni kuru
lan çay ve kahve ithalat !imi -
tet sirk(!ti tarafından tüccarla -
ra tevzi ~lunacakt.r. Fiatları ma
lum olduğundan bundan sonra 
kahve fiaUarında hiQbir yüksek
lik olnııyacaktır. Ziraat Banka
sının yine Brezilyadan memle -
ketimize gelmek üzere yola çı
karılmı> 15 bin çuval daha kah
vesi vardır. 

--o---

ADLıtc: -·---
Bir Çinlinin başına 

gelenler 
L ing - Lu adınc!a bir Çinli. dün 

Çarşı.<apıda bir kahvede o turur
ken, saımak iızere hazırladıgı 

fanilalardan bir'ini, sey)'•r s::ı
tıcuaıuan Sülcym"n gız .ıce ye
re düşürmüş ve sonra ;.yagiie is
kemienın altına dogru sürükli -
yerek çalm~lır. Yakalanan Sü -
leyman dün Sul:ananmet üçün
cü sulh ceza mahkemesine ve -
rilmiş . ir. Fakat davacı mevki -
inde buiunan Linı:-Lu Çinceden 
başka lisan bilmemekle<lir. Bu· 
nun için Çince ve Almanca bi
len bir arkauaş; mahkemeye ge
tirilmiş ve davacının çınce an -
;Latlıkları bu arkadaşı tarafın
dan A1manca olaraı< aımaıı..:a ve 
türkçe lılen ikinci bir terciima· 
na naklediimek sureLıle te$~ıt e
dilmişt.r. Netıcede 3üleymanın 
suçu sabit oımıı.ş ve bır ay hap
se mahkum edilerek derhal tev
luf olunmw;. ur. 

Omer yola geldi üç 
ay hapis yatacak 

Önıer Yolasıeldi, Hasan ve K<>
mal adlarınaa l.iç arkadaş mey-
va halinde bekçi Yunusun uyu
masın<ıan istilade ederek içi.ı:de 
yün iplıj\i bulunan bir sandık 
çalmışlardır. 

Suçlulardan Ömer yakalana -
ra:k dün iıçüncü suıh ceza mah
kemesine verılmiş ve suçu sabit 
oldugundan 3 .ay 15 gün hapse 
mahkum edilmiştir. D:jier suç
lulardan Kemal de ııeç vakıt ya
kaı~n~rak mahkemeye veıilm4 
ve te\"kıf oıunmuştur. Hasan.n 
a.c anm . ..,,ına devam edilmektedir. 

o~li olduğunu id ... ia 
eden Latif 

Mercanda bir alacak yuzun -
den kavga ederek ar.<ada~. L.ey
neli kunduracı bıçağılc öldüren 
Omer M~taı<ın munakemes..ne 
dün ikinci ağır cezada devam e
d.ım.iştir. 

Maznun dünkü celsede şuuru
nun yennde olmadığını icuııa el
miş 'e bunun üzerine mahkeme 
kendısinin adlıye doktoruna mu
ayene et.ır.Lnı~:>ıne ve dokt.or la
rafından lüzum gösterılcııiıi tırk
<1.rde tıbbı aa1ide müşahede al· 
t.na alınmasına karar verm4tır. 

Lime lime, to:a.u üniformaları- da etmeleri gibi biribir.erine .l(ir- kafası kırılmamış olanların şere-
nın içınde sıkııan. hıdaet.enen dıler. fı ıncı de harp eLn.ı-<.kn fıne bır ka<1en ıçebı.ıyoruz. 
Pıko i.e Kutar ekmek kesiyorlar, maglfıp olmuştu. O da generali 11orıs anladı. Vısscrnberg'de 
koca koca peynir parçalarını a- i.e ı:ıerabı:r kaçıvoruu. .ı:ıu . un ser..,mce tuzi!,l!a d.ış .• ukten son-
tıstırıvorlar, ııünesli çardak al· me, u.ı;e.i harekete ııeçmemtsı ra, Fröşviller tepeden inme bir 
tında katıuslu hatıra.arını ·anıatı- yüzund~n oldugunu il"rı süre.ek bozgun oı.mustu. Uazu-lıı<.lanmız 
yorıardı. bıcare ı:ıeneraı ~·ajı'ye yu.klenı- tam deeı.dı. Topçularımız va-
Şundı ar~ık o korkunç bozgu- yo., ardı. ü~neral bu itham kar- sat tan a;a~ı idı, ceptıanemız bo-

nu nalcedıyorlarciı .. r ırı..aıar ua- şısında delıy;, donmusıü. 
,ğıunış, rnanevı kuvvıeLıerı kırıl- le zuıittu. L\.!u ... rc.tı'lerımız becerık-

Ayın 10 uncu ve il ınci gün ri sızdı, Encııınıı;ı:t verıımıyen 
mıs, kıt.ıktan çutmış 0ıtıı tana- d. . ı d ttı K•-c~ "' orl na1a ıı· ar evam e · ~·~ du.,man kuvveı...i ve kuıiredı ı:<>-

T e k r a r işgal edebil - lV!ahon belki buda:.ıdır ama. her }ardan, yoııa.dan kacışıyor.ar. ın- ar~ına bı.e d~nup bakmıyordu. 
Lold San, hayvan, araUd, top SUrUSU, rundÜ, kaJabaJıktl dJoipJınlı idi-

mek için disimizi tırnagımıza "''" e cesur oluu~una ;;üphe yok. b b k k Ayın 11 inde bardak..ardan !er ve harn taktıklcrı muı<cmmel-
takınış fakat ısııal edememislık. GuJ.e,erın ortasında. at 11.stüııdt ırı ırıne alı.aruı< panı ın ·ır- b b t d b 

• 
Orada Ö)'1e bır bol!azlaştık ki onu ııormelıvdınız .. İns ... n kuvve- b4CI ahında ko<u}orıa.raı. oşanan ır yı..,..muı aı ın a ır dı. Metz'den Strazburı:(a uz..-

Mademki inlı.ı<am dahi;in:le ŞdVıaya göre ış)!al edılınış olan nan I ı<o.orausu P"•dec.ıııı, üç Al 
hiç sormavın~ Çok ka.cııLar de- \ıne güvenc-meyınce. doııuşrnekten Nans.ye ~l lJl>CJllck ıçın Hayuııa 
$İldi... Ha,·sala alamaz!.. Daha kacır.ır ve bunu ayıp savmaz.. ııerı çckı..ıp, on uın kış.ııın yuz d 

12 
H de 13 .. man ordusu deJıp gectı. Yalnız da 

Onun '. 'erı nde başka biri olaydı bın kışıyı durdurabılcceg· ı \'oı ın uer, •1tıue arue ' un- kcı mışuk. artık ne Avustury" bı· sonra baııka bir köy civarında • \ ~' .. tod u 

daha ba· 'an n ı~ta kaçardi. O ıse. neçıdını tut ... mam1s1aıdı, Hıç de- de ışereyoe, H u: dc noşa a ze va.aım edoct!4<tı ne de İtal-
vuruşluk. Elashozcn denen bır "" ~ ' " · ü · 
koy. Sabahleyin terkeltigımiz bır madem ki harp baş.adı dedi. so- ğılse time! agız ıarını kapalıµ, ıaı:er. r&da bu ırısan yıgırıını va ... lıııoaratorun plan.arı, gene-
tcııeden bır ala" top ı?ilLesi ba- nuna kadar ııöi<ıis ııcrmeğı tercih kC>prüle. i yıkmalıydılar. l''akat tren.ere kurekle do.durdular ve nulerın bcc..,nk:iızagı, harekatın 
sınııza yai!ıyordu. İşte o zaman elti. ı:enern.lcr, şasi<ın uir korku ıçın- Ş~lona la ıdı.ar. İ ık ıı·cnın ha- yava,; ııitmesı yüzur.den suya 
,ıı:özkrimıe süvarilerin hüeumu- Muvaffak da oldu ha' .. Fröş- ae durl na.a kaçıyor, bu .t.rar sı- reKeunden) ıı aıı aort Sa.d.t .:;orua auşınu:,Lu. A !evhuıııze cııve ya-
nu ııördilm. Bıçare!er öyle öldü- villerde vuruşan insan.ar değil, rasında gaııp lc m~.up da bırı- PruS\ alılar gcıdı. pan kader kuLu tı:sudi.ıf•er, Al-
~er ki. •. !lendeklı, sis.i bir yama- birıbirlerını yı yen hayvan:ıa.r var- birıne karmvwdu.- Bu· arJ ik Pıku : manlann ııı6.ı planlarının tatbi-
ca lıaV\ ar.larla insani.arı sevket- dı : İki saate yakın sel gibı kan iki ordu bı,ıuırıne gird•. Mak - - Ne kötü kaderimiz varmış! kın. kolayla~lırını~lı . P.iın ordu-
mek ı:unahtı .. Hıç bfr işe de ya- aktı. Ondan sonra ... Ondan son- Mahon , Lunev J c; ,:r J k l çar - Dedi... il." tabaıı LeulıK! .. Bızı de muzu ikıve bC>unek, bır kısmını 
ramazcL Koy k ibrit ıı ıbi vanı- ra da k.,ın .. k zurunda kaidık. ken Pru } ~.ı vc:ıaht onu Voj ha• t.ıhaneye bıra.''<l-ar... 1.eız tarafına atıp Fransad•ıı u-
yordu. Bauen..ilc. Vartcnbcrgıı- Solda Ba\" era . ı l .:rı maıtlup el- td.fafl"1"ındJ arıyordu. Kı.tar şışede kalan şarabı ar- za k.~tırıp. gerı kalanını ezıp Pa-
ler, Prusva!ı.ar. vüz yirmı bin kı- tıeımizi soylu\ orlardı .. Hay Allah Ayın 7 sınde J inci Kolo:·du kad"-'ıle kcnıi.ı baı-\1f<ına bo- ıı"" vuı umekil. 
şı bızı ku~atmıştı .. İs bu kadilrla ' kahretsin! .. E~er bız de yüz yir- l taşkın b,• nchır sııbı Savenden şa.tlı. !llurıs bııdenbire, dalııın bakış-
ıda kalmadı . Froşvıller .!e kon- mi bin kışi o:savdık! Elı.mizde 1 geçti. Ann 8 ırıde 5 incı koıordu - Pılımızı pırtımızı topladık, !arı oradaki feryada ilış;i: 
•erine basladı; Hem de daha şid- kafi top bu!unsavd., şef.enm,z Sarreburg'da 1 ınci ile taş•n iki taban .arı kaldırdık, halii ;olla r- - Yaşa.sın Napolyon! .. 

LE • 
1 

Sinek küçüktür mide bulandırır! .. 
Belediye iki ay evvel taksile

rin dolmuşa b:r adam taşımala
rına izin vereceğini söylcdı . l-la
zırlıkıar yapıldı, taksilerin müş
teri alacakları yerler teshil edil
di ve bu iş başladı. Akşam'arı ve 
sabahları, Eminü:ıli ile Şişlı a
rasında her istiyen, otobüse bi
ner gibi, taksilere bindi, 

Bu iş yollu yolunca gidiyor 
sanıyorduk. l\feğer mesele bi • 
zim sandığımız r;;bi değilmiş. 
Taksi şoförlerile müşteriler ara
sında kavgalar oluyormuş.. 
Sebep?~ 
Meğer belediye henüz dolmu

şa bir adam taşıyan taks.lerin 
liat tarifesini teshil etmemış! .. 

Şimdi, yani bu iş ba~ladıktan 
iki ay sonra teminat veriyor: Ta· 
riielerin binn evvel tesbiti için 
faaliyete geçilecektir!" 

* 
Bilmem gene var mı. İstanbul

da daimi bayram yerleri vardı. 
Bu yerlerde saiıncaklar, atlı ka
rıncalar. makı ralı teller bulu
nur, çocuklar sallanırlar, biner-

Yardım komite
leri lağvedildi 

• 
Yalnız Kızılay'a 

leberrü yapılacak 
Zelzele feliıketzed0 erine yar -

dim isleri ile uğraşan vılayelleki 
.Büyük va.. dıın komit.e>i• dün de r 
top .anmıştır. 

Bu ıçtun~da bulunan emlak sa
hinlerı i.e eörüşülmüs ve teberrü 
faaliyell gözden gecirılmiştır. 

Düııkiı teberrüat ıle şelu-ımızde 
toplanan paraıarın yekiınu; ·~65• j 
brn 367 lira 40 kuruşa baliğ ol
muşıur. 

~ ransadan .ııönderilen tıbbi 
ecza ile muhtelif in_soınt malzeme
si de dün şehrimize gelmiş ve 
Kızııay tarafından wnum mer
keze sevkcı.urı.muştur. 

Dün sabah yrniden şehrimize 
zı>.zele mıntakasından 3 aile ııel
miştir. Bunlar ve eıdi., ııelecek 
olanlar yalnız •Kadıköy. ve 
.. Haydarpaşa• semt.ıcrinde kira
lanacak olan ev.ere ıskan o.urıa
cakı..ardır. 

Diğer taraftan dün Dahiliye v.,_ 
kaletinden verilen bir emir üze
rine kazalardaki tali ya:dım ko
miteleri de liıi!volunınustur. Vila
yetteki komiteye de kimse ça~ -
rılmıyacaktır. Teberrüde bulun
mak istiven emiak sahipleri ile 1 

tüccarlar ve erbabı hamiyyel bu 
teberrülerini Kaza>:a7daki Kızı.:ay 
1. ı ,., .... ... ''""!"('biJeccklerdir. 

DAVALAR 

VE HABERLER 
----------

navalar!a haberlerin bu q 
uldu&u kadar biribirine uygun 
dili;tüğü hiç bir devir ve lıiç 
b:r mevsim yoktur. Bu tuhaf 
tesadufü bizim Nanemolla ilo 
J.onuşuyorduk da şöyle dedi: 

- Bugünlerde yine havadis
ler karıştı, Balkanl.rda bir Al· 
m1U1 hareketinden bahsedili -

bir siyasi fırtına işare-
1- ...ıııan rcishği de gcntİ• 

tcı.lıgat yapmış, denizler
de tırtınanıo patuunıık üzere 
olduğunu haber vermiş, hava• 
lar kabardıkça havadisler ka
bımyor. havadisler yatıştıkça 
havalar yat~ıyor. Ne gnriı> do
ğil ıni?. 

Düşündüm, düşündüm: 
- Teoadüf tuhaf amma, bu 

tesadüf ve iştirak daha ziya
de galiba havadislerin de pek 
havadan ol.ı~undan gL::;,or. 

Dedim. 

y E R t N D E Y E R E T• 

1\1 E K Z O R L U {; U 

]{ahına sığamıyan edamlar 
olaugu ,~bi )'crıni yadırgı~ an• 
!ara da çok raı.ılanır. Yer bu
lu'> l·crkşeıniyenler; l erleş • 
tll..lerı l crıcrtlc tutunanıı.) an
lar da a) rı nyrı tıp1crd.r. l\lu
Jıarr,rlcr orasında da böylcle
rıoc rastlaınak ıniin\kündi.ır. 

Mc;cliı. sizın de tanıdığınız 
birı:,i vardır ti, çalıştığı gaze
tede de >ÜWn •Ütuu dolaşır. En 
son ikinci sa)·l•da yerleşmiş 
g.bi gOrünüyordu. Sirndi bir 
b·-1rn imza yerine yerlcştiriıi
,.ermiş. Biziın N ancmollaya: 

- Neden bu böyle acap? .. 
Diye sordum da: 

ler, kayarlardı. 
Bu yerlerdeki oyun avadanlılııo 

!arının sıkı bir muayeneye ıiıbi 
tutulması gerektir. Fak•t daimi 
işliyen bu gibi şeyler biran bo
zulabilir; her an, her saniyede 
salıncakları, atlı karıncaları, m8' 
karalı telleri kontrol ve muaye
neye imkan yoktur diyeli11L 

Ancak senede iki ile kere ku
rulan bayram yerlerinde kaza 
olursa? .. l\leselii Galatadaki bay
ram yerinde makaralı telden ı... 

yan iki çocuk, makaranın kop
nıası yüzünden düşüp yaralan ... 
mışlar ve tedavi altına alı.nm.q
lar-

* Sinek küçlilı:tllr amma mide ba-
laııdırır ! ı 

SELAl\ıt İZZET SEDES 

DÜZELTME: Dünkü yazı.m:z
da ceski elifbeyi ögrenen ve kı· 
raati söken bir gencin .... cümle
si yanlışlıkla: •eski elifbeyi öğ
renen ve kur'anı söken .... d.zil-
miştir. Düzeltiriz. S. 1. 3. 

• 

ihracat çok 
canlandı 

Dünde 450 bin liralık 

mal gö:ıderdik 
İnsıiltere. Fransa ve İtlayaya 

dün sehrımizden 450 bın liralık 
ihracat va"ıll'P..:..şlır. 

lta.yava ba..ık. deri, fasulye, 
Fransaya tücüıı . tıftık , İnsıi ılere -
ye tıflik ve keten gönderilmit
tir. Ih; acatımız eıı canlı gunı.,_ 
ri yaşamaktadır. Bı.ha,,sa ihraç 
mallarının fiyatları harp dolayı
sıvle yuksek o.<luğundan a..&k.a • 
d'11"lar çok memnundur. 

DENiZ 

Denize top atışları 
Busıün sabahtan akşaır.d kadar 

Zeytınburnu sa.hı.lerınde <1cnıze 
doeru top atışıarı ~pı!aca.ınır. 
Lıeııiz vasıt.al.arının bu sahılde 
acıkı:am ııeçme.eri aJ:aY..adarlaıa 
bı..a.ırıımıstır. 

Kaptanla amele Mehmet 
arasında yaralama 

Beşiktaşta oturan kaptan Sü -
reyya ile amele Mehmet Köyıçin
de \'asilin meyhanesinde rakı i
çerlerken kavııaya tu~uşmuşlar
dır. Mehmeı, Süreyya kaptanı 
bacağından bıçakla yaralamış, Sil 
reyya da Mehmedi rakı şi.şesile 
ba1>1ndan cerhetmiştir. İkisi de 
yakalanarak tahkikata baş.lan • 
mışt:r. 

- Yerinde yer etmek zor 
feydir_ 

Dedikten sonra ilave etti: 
- Hiç belli olmaz, bazısı yer 

eder, bazısı ayak direr, bazlSt 
dar eder, bazısına da nefes dar
lığı gelir plT eder. Seninki de 
herbaide pır edenler ve hava• 
lanmıya çıkanlardan olacak. 

Nanemolla haklı olmakla be
raber bir şeyi unutuyor: Yt1• 
vası terkettirilen kuşları! 

OKUMADIN DA 

NE BİLiYORSUNf 

Ağzı süt kokan bir çocuk: 
- Eskidir, i~tcnıezük?. 

Derken; bir de utanıp sıkıl· 
madan: 

- Vailahi ben okumadım
Diyor .. A .. Delikanlı okuma

dın da ne biliyorsun?.. Önce 
okut sonra öğren, en sonda da 
söyle. Bakalun o zaman da di-
1.ın söylcmiye varacak mı?, 

ÖLÜl\f llAKIKA
----; 

TEN BİRDİR 

Finlandiya elçisi: 
- Öluıu lıcı yerde ve her 

zaman bırılir. insan mezell.ııe 
Ömür sürnıektense bir dcia 
ölıueyi tercih etmelidir .. 
Demiş. Biziın Nanemolla: 
- Ne güzel 1.ıi.kırd ı .. 
Dedikten sonra ilave etti: 
- llak.ikaten öıi.ım her ye,... 

• de ''C hc-r 1.tnıan bir, Şu blzinı 
aj:<ı süt kokan çoeuklar bıle 
nasu birden do~';dular, parladı
lar \·e öldüler. 

Ben, hu fıl\r~ iı:ıtiriik t"tıno

diın: 
- Bizim <lrliknnlılar ölme

d.i.lt:r inhha.r cltılcr .• 
Dedi. 

A. ŞEKlP 

~~~~-de~tl.ı_!~Ki_._m~n_e_d_~_· _se~d_es_uı_· ~.M_a.k~-·~-b-u~d_e_rec~e~b_u_d_a!d~-o-lm~as-a.ı_·di_..! .. -..~-n•e•h•.r•ı•n...,b•.r•ib•i•rl•e•.•lv.ıe....,ı.ıt.~.ak....,.p.e•-..:..-d=a~·)~ı~z~!.~ .. ~N:..:..::e~vs~e~._b=u=~:....:..~.:....:s~ü~k~u=• ~· ..:_~~~~~~~<Arkwı var(~~ 



-::: r~ın·1- m l j 9'ağcvıed 1 Ladoga da müthiş bir mu-
llillmldl uu ~ Ya bunlara ne harebe devam ediyor 

Holanda Hariciye nazırı H ı t 1 e r buy;~~:~r~a.an 
· t Ç.. ·ı· t k"t tt· nutuk mıs er orçı ı en ı e ı söyledi 

~o:and~ Hariciye n~~ı~ı dediki: jf'ührerin sözleri rıdyo 
Bııc kım taarruza cur et ederse ile yay1Im~c1 

mukavemetle mukabele görecek 
Lahaye, 25 (A. A.) - Ho'landa 

1>ar..bnentosunda Inıriliz Bahriye 
bazın Cl:ıurchilıin son nulku mev
CUbahııoJmuş ve tenkit edilıniııtir. 
tn l!u münasebetle cereyan eden 

uza.kereler sonunda hariciye 
~ Kletrens d€miştir ki: 

Bütün HoJ.anda mil.eti hü:k\I -
«ııetuı bitaıaLık siyasetini tas
\'ı.p evlıemekt.edir. Bu hususta 
~ ş\iohe yoktur. Bitaraf . ..;i(ı
ted lhıa.une nıo.llı ounaJ< için 

birler almaktayız. Holanda -

~&Setine kendi menlaatleri 

le::e ahlaksız niyetler atfetmiye 
hakkı yoktur. 

Holanda, bitaraflığını muhafa
za ve Avrupaya ka.sı vazifesini 
yapmış o.uyor. Çünkü eğer Ho
landa ve Belcika harbe ııirecek 
olurlarsa işlerı daha ziyade ka
rıstırmı.ş olacak.ardır. Bize her 
kim taarruz etmek cür'etinde 
olursa siıiıhla karşılanacaktır.• 

Hariciye nazırı, Churchi.in 
Mi.Jetler CemiyetivLe a:akadar 
olan sö;:.erine temas ederek de
miştir ki: 

Bertin, 25 (A.A.) - Hitler, dün 
spor sarayİnda yakında zabitliğe 
terfi edilerek cepheye sevkedile
cek olan talebeye hi.aben bir nu
tuk irat etmiştir. 

Mumaileyh, bu nulkunda Al
man milletinin girişmiş olduğu 
hayat mücadelesinin ehemmi -
yet ve şiimulüne işaret etmiştir. 

Hitler, bundan sorıra Nazi za
biJcrinin vaz:felerinden ve gö
recekleri i:;leroen bahse ' mistir. 

Nihayet bugünün büyük Frede· 
rik'ın öiümünün yıldönümü ol -
duğunu hatırlatarak asker kralın 
en vüksek askeri meziyetlerin 
moJeli teliikki edilmesi liızırn -
gelecei!ini söylemi:;tir. 

Führerin nutku, coşkun teza
hürat.la selamlanmıştır. 

Evkaftan mı. defterhaneden 
mi, nereden mütekait olduğunu 
ıyıce hatırhyamadığım bizim 
bir bab:ı dostu, dün, İstanbulun 
mülekaillerc mahsus bir kıra -
athanesinde beni yakaladı: 

- Kuzum, nedir bu gazeteler
deki eskilik, :ıenihk davası Al
lah aşkına? 

Kaç ıı:-ündür, be::nen bütün ga
:ı:eteleri işgal eden bu meseleyi, 
tabii uzun uzun kendi!ine anla
tamazdım, anlatmaya kalksam da 
bu meseie onun kulağına pek gi
remezdi. Onun için: 

- H:ç camm eledim, bir kı • 
sun yeni ve eski şairler, hikaye
ciler, romancılar arasında çıkan 
bir mü na kaşa ..• 
Adamcağız, biraz bön bön yü

züme baktı ve ta:n dört elif mik
taTı bir • Yaaaa! • çekerek hemen 
şu beyti okuyuverdi: 
-.5air.rn, her gördüğüm dildarı 

etmem intihap• 

.Sevdiğim gönlüm gibi olsun de
rim alicenap!. 

Sonra dn sordu: 

Sovyet ordusunda kadın zabitler 
Helsinki, 25 (AA.) - Finler j 

Ladoga gölünün şimalinde çeti:ı 
b.r suret.e ı:nuharebc etmekte.- , 
dirler. R~slar burada muhtelif 
on noktada hücumlar yapmış -
la: dır. Ruslar Fin kıtalarını 
yanc.;ın saromaj!a ve Manııerheim 
hat tına ger'.rien hücuma çalış
maktadırlar. 

Taar, :zlar Kolanjoki ve Aitto
joki ~.ııntakalarında hassaten çe
tin olınuş:ur. Bununla beraber 
Sovyet hücumları şimdiye kadar 
hıçb'.r net:ce vermemiştir. Ru:;
lar büyük zayia :a uğramışlardır. 
Fin k:talan mevzilerini muha
faza edebilmi:;lerdir . .3talin'in bu 
taarruza en ivi ordu'.arını sal
aıığı söı·lenmekted:r. 

Bir F~n zabiti bir g~zeteye yap
tığı bevanat:a Sovyetlerin Fin 
ileri mevzilerine kadar yürüdük
lerini söylemiştir ki, şimdiye ka
dar buna hiçbır zaman muvaf
fak olamamışkrd;. 

Diger cephe;erde Rus piyade
si tankların himayesinde ilerle
m<..j(tedır. Sovye.ler bu bölgede 
seyyar hizmetler için kadınları 

davi ettiğini bildirmiştir. 
Helsinki. 25 (A.A.) - Havas 

Ajansının cephedeki muhabirin
den: 

Ruslar, Lad<>ııa ;ölü şimalin -
de nevrnidane mwıarPbe etmek
tedirler. Cephenin 10 noktasın -
da taarruza geçmişlerdir. Bu ta
arruzlar. Kollaanvok ve Attojoki 
m:ntakalannda şimdiye kadar 
yapilmıı; olan taarruzların en 
şidde:liler'dir. Ruslar, Karelıe 
berzahında Mannerheim hatt•nı 
zorlamıva bir kere daha teşebbüs 
etmişler. fakat yüzlerce maktul 
bırakarak ric'a!e mecbur <>lınuş
lard:r. 

Ladol(a gölür.ün şimalindeki 
muharebe, evvelki gün ve dün 
son şiddet derecesini bulmuş -
tur. Ruslo.r, F:nlandiyalıların mu
kavemetlerini kırmak için elle -
rinde bulunan bütün vesaiti kul
lanr..:ıktad rlar. 

Helsinkl. 25 (A.A.) - 1s,·eç 
menab:inden bildirildiğine gö -
re 1832 tonilatoluk •Notung Fin
knda· gemisi Botni körfezinde 
batmı:;t:r. 

Doyçland 
Korsan Kruvazörün 

ismi değiştiriliyor 
Berlin. 25 (A.A.) - D. N. B. 

Ajansı tildiriyor: 
. Führer, D~utschland isminin 

' Jaha blıyük bir vapura v~ri,me
s.ne ktrar vererek şimdiki 
Deutşchland vapuruna Li.itzow 
adın:,rı takılm~sını emretmiştir. 
Büyi.ık Lützow kruvazörüne ~ 
ba~ka bir isim verilecektir. 

Bertin, 25 (A.A.) - Büyük Al
man umumi karargaru tebliğ e<fi.. 
yor: 

Harbin başlang:cındanberi At
las Qkyanusunda ticaret gemi -
!erine karşı harp etmi:; olaıı 
Deutschland, üssübahrisine av
det etmiştir. 

----<>-

Hırvat ülkesinde müt
hiş tuğyanlar 

Belgrat, 25 (A.A.) - D. N. B. 
Hırvat ülkesinde kar dr.vam e
divor. Adiryatikle Dahil arasındıı 
tren münakalatı kestlmiştır. Bo>
nahersekte ve cenup Sırbiı>tanın
da büyJk tuğyanlar olınuştur. 
Bir/.< evler çatılannda biriken 
karın ağır! ğı ile yıkılmı~tır. 

hucum edtn-erin tesırı
: hüküınet kapılıruyacaktır. 
b~ ve Belçıka, Avrupada 
du:r IUzaın ve sükünet unsuru--.. 
it lUıriciye na=ı. bitarafiara 
ıbi ~-~uz edi.:mesi ıhtiınalinin 
.~~ mevzubahs edi.mesi-

nı IA-.\..~ 
llıişt~ eV\dımiş ve şöyle de-

İngilterenin müdahalesi üzeri
ne, Mi.letler Cemiyetinde bulu
nan bitaraflar kin harbe ıı;ti. ak 
hususundaki mecburiyet geçen 
!erde ilga edilmiştir. Her halde 
busıün hukuki veya man<;?vi bir 
:mecburiyet mevzuu bahis o . .r 
maz. 

Eğ'er Milletll?r Cc=iyeti, bir 
taraflı mahivelini muhafazaya 
devam edecek olursa, hiç bir mil-
1,et uzun zaman cemiye~te aza 
o:'arak kalamaz. 

1 

Hoparlörler ~lememiş ve Al
man milleti il.k defa olarak Füh
rerin sözlerini öğrenememiştir. 

1Halifai<s, Japon 
büyük elçisirıe 
teminat verdi 

. . . . . . . ., 
- Nasıl, Legenı..ın mı şıırı. 

- Tabıi. beğenmez olur mn-
yunı?! 

- Siir diye işte böylesinı: cieT
ler. llani, gö:stcrscnc bana, şim· 
di bu ayarda ş.ır söyJi)eCek bir 
şa:r? 

ı kullanıvorlar. Cepheden dönen 
bir Fin cerrahı F.oyter Ajansının 
Helsinkideki muhabirine yaptı,::ı 
beyanatta mülazım üniformas.nı 
tasıyan bazı Rus kızlarının esir
ler arasında bulunduğunu ve bun
ları hat ~crisinde kend:Sinin te-

Helsinki, 25 (A.A.) - Sov -
yeUcnn Finlandiyaya taarruzu
na t ·,··addüm eden müzakerele -
ri ihı.va eden bir Fın Ma\·i - !3e
vaz kitabı, !ransızca, İngilizce, 
almanca ve isveççc olarak yakın
da intişar edecektir. 

Belgraı üniversitesi kömü: bul\ 
ranından do!ayı 1 şubat tarihine 
kadar dersleri tatil etmiştır. 

Refilc Saydam 
kabinesi 

Z! ~vt duvııulann ih'.ali va-
1?~ ınkişatında kat'i bir tesir 

· Hiç lUmsenin muharip-

Bir Yugoslav ı 
torpito muhribi 
Sibenikte battı 

Yugoslavya 
Tokyo 25 (A. A.) - İn!(lıtere 

H.arıciye nazırı Lord Haıifa"5, 
Londradaki ia"On büvük elçisıni 
kabw ederek İngiliz makamatı -
nın japonlaı·ın kat'iyen his,çrini 
rencide etmok istemedikleri hu-

Aklıma Nurullah Atrçın dört 
başı rnanıur •Orhan Veli» si gel
di, amnıa bir türlii cesaret cd.p 
sö.} :.yemedirn. Bizinı baba dos
tu, tekrar söze baı,ladı: 

- Al sana ondan daha ~zel 
bir şi:r: 
c Yine diş yaresi var sibi zinah

danın<ia• 

Almanya ile S. Rusya 
arasındaki gizli anlaşma 

(Başmakaleden mnba.t) 
siyasetinj takip etmiştir. Bu ara
da. l\lı>ır •e Hulgarı;lanla da da
ha sıkı dostrnk n1unıu.ebctleri ıo
sisine muvafiak olmuştur. Tür
luye Ba~vekili, en •ulhperver 
devlet adaııılarındaıı biri oldg.. 
ğunu, bu bir ...,nelık çalışuıalarile 
ishal etmiştir. 

~Baş ta.rafı 1 inci sayfada) \ 

manyanın, ziraatin süratle ınki-

Gemi 1938 yılında 

· Bulgaristan 
dostluğu 1 

Japon Bahriye nezaretinin söz-
susunda teminat vermiştır. 1 

cüsü Amiral Kazanava bu husus~a 
llıi Dcolet Hariciye /Va:z;ırı daniştir ki: ! 

c Yine şeltalu yeı:n.i:;ler gibı biisi
tanında!• 

Tekrar sordu: 
- Bu nası,? 

• şafını temin ıçın müLeha.s.sıs.ı..ar, 
makinalar ve tohurı .. uk ııöndere
ccgı bııa.rilır.ek ea.r. 

- Bu ondan daha enfes!! 

• 
ınşa edilmişti 

,. l.oııdz:ı.. 25 (A.A.) - Y~Q.'llav-

araaında tecıti edıl~n tel11ruf .tn.,iliz makamatı japon duy- ı 
"ularını tamaıni,.le an ıyorlar. 

Sofya, 25 (A. A. )- Yugosiav Asama Maru vaouru hadisesi ııi-
ya harıcıye naan, B. Marıwvıch, bi hadiselerle jaıxmva ile İngi:r 

- Öyle ise al bir daha: 
•Gecti bayram oe; u Lconki mi 

red eylemekim• 
cŞcrefi id, seni görduğiım giın -

dür cina!• 
~ L1<>bliana ıorpito muhribi 

ni.k . fırtına esnasında Şibe
b t.ın liınanına girmek isterken 

1 a ıştır. İçinde 130 zal: it ve ne-
:ıı:r ~dı.. Kaptan kurtulmuştur. 
~\'O telefat vukua gelmiş o:du 
u ı:atınediliyor. 

tu ~::ı -Gemi 12210 tonluk
tı_' •. 1938 de ta.ma.ınlanmış
b~6 lorpi! kovanı ile mücehhez 

~uyorou. 

lnoiltere ve Fransa
nın alacağı ·ıay~ _,r a 
tun <Btıf tarafı 1 inci sayfada) 
lelin '1Il'ldıye kadar kaydedilen-

heııııınden geniştir. 
bu1:'1ldra. .25 (A.A.) - Maltadan 
l'r lli.ldı~ıne göre Akdenizdeki 
Ilı ansız deniz kuvvetlerinin başku 
~~~nı amiral, Akdenizdeki İn
lnelı, llVVetlerine kwnanda et
her te .hul\lllan İngiliz amirali ile 
olan iki. tarafı alakadar etmekte 
tnelı, !:"l!SeLeler hakkında görüş-

Lo uıere Maltaya gelmiştir. 
ce g lldra, 25 ( A.A.) - Dün ge
farlti eç V~kit lngil :erenin cenubu 
l"ınd &ahi!ıerınde bir şehir civa
Çere: Proıektörler harekete ge
llliidat •etnayı taramış ve hava 
atınış aa lopları birkaç mermi 
rnişı:.ır. Alarm işareti. veriiı:ne -
dilezıu Bunun sebebını. teşbıs e
çıklarıYeo bır tayyarenin sahil a
dair b llda uçmakta oldui(una 
~Ur.ır şayia çıkması teşkil et-

Yeni zelzeleler 
(Baı tarafı 1 inci sayfada) 

l"lldeniı va · 
dun k . nuru ile Giresun yar-
ın.ısır ~:ıte.si emrine 25 bin kilo 
Vurma S~msuna da 500 lulo ka
llCarabaıtgondenJmiş ir. Uşakın 
Yard 1 nahiyesi halkı da ilk 

.ın olarak .. nd 
elukJarı 500 !' go ermiş bulun- ı 
fa d Kı ıradan mada bu de-

a ıılay s· 200 Yen , . ıv~s merkeı;ine ı 
vurın 1 ;Yorgan ile 370 kilo ka-
el a ııondernı•·• d a evve . ~er U'. Burdur-
Lra ·1 •Ce ıton<lerılır.ış olan 5152 

ı e ıkı vag . 
Yecek on giyecek ve yi- 1 
el eşyasu:a ilave ten yeni 
en40to -

tnır ıle 3 na y.kın buğday ve bul- ı 
llıışt 00 keoım hayvanı to;ılan- ·ı 
ı.. ır. Bunlar da yakında Kızı
~- tnerk,zme gönderilecekler -

Zı!e. 25 (A A )-$ lıri:m " d Riın b. . · · e 12 e her 
, arı ~Kaç defa ha!ıf yersarsın-

1 ıss ilrr.ekt d.r. Bugun de 1 aaı 12 45 d - . 4 ' c uç Sdnı.ye s:....ren or-
ilI -d<'eıte bir zc..zele olrnUştur. 

asar Yoktur. 

'J.
4
G uşh2!1e, 25 (A.A.) _ Son 

te tat zarf nda muhtelif şiddet
har.-ketiarz kaydedil . t. 

Bu.gar J:laşve-kuı ve Harıcıye na tere ar.asındaki dostluk münase-
zın B. Kase 1 van<>f a aşagıa..Ai betlerini bozmak bir çılgınlık o-

-Ya bu? ı....graıı gondernuş<ır: 

s~hun ve memieketlerim.izin lur. 
ve Balkanların teraıtluyatı men- • do f 1 

Artık dayanamadım: 

- Aman Bay baba dedim, ge
rek bugünkü gençler, gerek on
lardan öncekiler, senin, bunları 
şiir diye okuduğu.ııu duym.sın
lar! 

faatıne samırni teş.ikı mesaunı- r-facarıstP.n a tasarru 
zın temelıerını atmış olan eoedi ı Budapeste. 25 (A. A.) - Mah
dostluk muahcdemuin yı.döni.ımü rukatta tasarruf yanmak için d?
münasebeıiyle sua,n en lıara
reı..ı temennilerimi ve dostluk 
hissiyatunı hıtfen lo:ıbul etme
nizi rica ederim. 

B. Köse lvanof, şu cevabı ver -
miştir: 

Kardeş milletlerimiz tarihinde 
yeni sayfalar açmıı; olan ve müş
terek menfaat.er muhafazası için 
iki memleket arasında vifıı:k ve 
samimi mes~ı bi:r liJ?ini tesis et
mek su: eıile Balkan.ar su.bunu 
tarsin clmiş buhınan ebedi dost
luk ve ihliıl edilemez su· h mua
hedenamesinin imzasının yıldö

nümü münasebetiyle en samimi 
temennilerimi ve hararetli dost
luk his1"'rimin teminatıru kabul 
etmenizi rica ederim. 

Lor Lloyd 
(B~ tarafı 1 incide) 

Bu büyük felaket karşısında 
nasıl fedakarlıklarda bulunmak
ta oldui{unuzu duyuyoruz. 

Karla örtülü sahalarda aç>kta 
kalmış olan kardeşlerinizin yar
dımına koşman.n onlann acılan
nı dindirmenin ne kadar zor ol
dugunu tahmin ediyoruz. Büıün 
bu güçlüklcrı hıssedıyor ve acı
larınız-;. yürekten iştirak ediyo
ruz. Bu müşkül anlarınızda bir 
yardım olarak göndermekte ol-· 
du2umuz eşyaların kabulünü İn-

gilizler sizden rica ediyorlar. Bu 
yardımlar imparatorlu~ her 
tarafından İskoçyadan İr!an<la-
dan her yandan geliy<>r .• 

Lord Lloyd yard.m için yapılan 
da\·e te her sır:ıf halkın ııös erdi
ğı yakın al.ökayı bilhassa teba-

rüz etıırerek bu husus:a komite-
ye p~ra ve e:;yayı ihtiva eden bin
lerce rr.ek:up ve paketin ııelrniş 
bulur.dı...ı~unu ve bunların müm

kün olan sl<ratle felıiketzedelere 
ulaşt.rıiacağını bildirmiş ve söz
lerine nihayet veri~ken Türk mil
lct .. •m büyi.ık feıake.Jer kar:;ıs.n 

da daıma göstcrd:gi sabır ve me
ıane,t, bu,ı:ı.in de gus.ermekte de
vam edccel:ındcn emin bulun -
dui:unu soylıycrek demi;;t.r ki: 

•Siz kuvvetlı bir millelsıniz. 
Harap olan bu yerleri yeniden 
mamu. eye çev,rcrek bu fclüket
ten ~·eni bir kuvveı alarak çıka
caksınız. Bu kederlı ~ünlerinızde 
s.zlere selamlarımızı \"e muhab
beılcrimizı gönderiyoruz. Allaha 

mir \'ol'.arı münakalatı bütün kış 
ıııevsiminde yüzde otuz azaltı:S
caktır. 

Kahiredeki İtalyan 
elçisi 

Kahire. 25 (A .• ) - İtalyanın 1 
Kahire elcisi Mazzolini bugün tay
vare ile Romaya hareket etmiş
tir. 

- Neden? 
- Nedeni var mı, Pllmailah 

seni yolda limon kabuj;'llJla tu -
tarlar. 
Bazı gençler, balkın, ş:ir me

rakını takvimlerin ar:ı.a .. ndaki 
beyitlerle tatmin ettikierini söy
lüyorlar. Yainız o krdar olsa yi
ne ne ise, ya bu benim gö•terdi
ğim manzaraya ne buyrulur? 

OSMAN CEMAL KAYGILI 
Elçinin Rcınava vanr vannaz 

Mu<solini ile görüşeceği söylen
mektedir. 

j·ı eyit edilmiyen haber 
1 Tahran, 25 (A.A.) - lran'ın, 

Türkiye, İran ve Efganis:an a
rasındaki ademi tecavüz misa
kını askeri bir ittifaka tahvil et
mek imkiın:nı tetkik etmek mak
sadile bir heyet gönderecel(ine 
dair olarak ecııeui memleketler
de münteşir haberler hak.kında 
salahiyettar bir menbada bu baır 
ta malumat olmadığı byean edil
mektedir. 

Bağdatta 12 kişi 
tt vkif edildi 

Bal\'dat, 25 (A. A.) - :Maliye 
nazırı Rüstem Haydara yapı.an 

suikasUa a:akadar olmak üzere 
12 kişi tıevkif edilmiştir. Bun-
!arın arasında eski 
dan Sabir ve ibrahim 
vardır. 

nazır.a...

Kemal de 

Aske·i ve siyasi lıadiselert! bakış 
Ga1'p ccpbcslndeki sükı'.ıncte 

mukab•I, şimal denizinde, mık -
natıslı mayn, yeni icat ediıdiği, 
yahut kullanılmasına başlandığı 
söylenen elektrikli maymerlc, 
denizaltı :::cınileri ve ttty~·areler 
vas,tasile vrpur batırılması, ik
tısadi harp faaliyeti de\ amdadır. 

İng:itere Bahriye Nazm 111. 
Çörçiliu radyo ile söyled :ği nut
kundan. İngiltere, transa ile bir
likte Almanya ve ~o\'yetlere 
harp yapmaiarı hususundaki da
vel,nden s<ınra bitaraf de\'lctlu
r:n \·azİJClleri zorla~n1ı~, lehli • 
keli safhalara girın&~ti. Bılaraf 
ve alakadar memıeketlcrdc mu
kiır teki.fiil reddi. bilanflığı, fi
li tcca\'ÜZ hnllcr~ndcn gayri z.a. 
mnnl~rda idaıne kararı n.sbi sü
h:lncLin avdetine l ard.ını etnıiş
ti. 

llununla bcraher. noınanyaya 
lıücun1u kn!iidcdcn Aln1an ve So\"
yet lıazırlıkl:mnın Londra ile 
Paris J.:aynakl:-ırından yeni tarz
larda tekrarlann1ası. orta, Cl"nu
bu s~rki.,·e cenubi A\"rupa mem
leketlerinde husule gdcn lelô.şı, 
he~·'ecanı tamamen izale edeme
mişti. Riikrcs. B<"lgrat, Roına rad-

yolarının \'C gazetelerinin, Bcr
lin ile J\tosko•adaıı tckrar•anan 
tekziplere ilaveten yaptıkları 
neşriyat, vazı)·elte sa'aha, sükü
nete do~ru ilerleyen ahvaıin kay
dı imkanlarını ,·erdi. 

&omanya hükümetinin demir, 
çelik, petrol i'lihoalaı, irnala•ını 
mürakab~i altına aım~ı. Ro -
manya Ziraut ~aLır1111n Alman· 
, a lehine kararları, iki silıib lab
~ikasına Almanların 1ı:s.•edırr ol
ına1arı .. ibi hU.disel.cr iktıs:ıdi dü
elloda Berı:n hükümetinin ka -
zannıak \•oluna girdiğ"ini göster
meHedi;, inı::ltere hükümeti mu
kabil miibarrzevc devamdadır. 
Rnınan)anın Kurcntı.1 ve Yugo§· 
fa\'\"anın Vrt-ınc gaıctelctıuin 
nesri~·ntı, cenulıu snrki A,·rupa
da s:-lah ,·c siiklınc-ı yollaTınıo 
aç,ldıj:-ıııa bir delil teşkil eder. 

Relgratta 2 sııhatta toplanae>k 
kon~c~·c murahha~ gönderme • 
ıııeklc brrab~r. kalben iştirak e
der("~İ anlno.;ılan fasist İtalya 
hükıfmrtinin dahi, hu mıntaka ... 
rta bitarofh~n muhafazasına da
ypnan si~'a i ahenein de\·amını 
iltizam ettiı!i anln!<i1h,·or. 

HAMİT Nl'IÜ IRMAK liasar vok ur. ınış ır. 
' ısmarla tk.. 

Paris, 25 (A.A.) - (Havas) 
Faris ma.buatı dıkkatini Balkan 
meselesı ve Almanyaııın bıtaraf
lar üzerine ol&n tazyikı üzerınde 
teksifte dEvam etmektedir. 

Pctit Par..,ıen'ce, Luc.en Bonr 
gues, Baıkanıar uzerındeki Rus 
tehd.dının Roma ile Beriin ara
sında 'soiıukıuı;a sebep oldugu 
kanaati:ıc.e .. ır. Gazete diyor ki: 

An.ikomintet., paktına sadık o
lan l.alya, Cermen - Sovyet i:; 
beraber.igin.n Kremlini Macar .s-ı 
tana karş. harekete geçerek Kar
patıar Ukranyas.ını .bu memleket 
ten ayırmai(a veyahut Romanya 
ya karşı harekette buluı:.:,rak Be
sarabyayı alır.ai(a teşvik ve leş
çi e•mesi ihtimalim fena karşıla
mak.a idL İşte buna binaendir 
ki, gizli tululan bir anlaşma mu
cibınce doğu Gaiiçyasında yem
den A..man kıtaatı ııozukmüş -
tur. Aıman kıtaatı daha ilen gi
d1?rek Luwow'a ve Romanya hu
duduna kadar l((çmişlera.r. 
Bükreşten Pctıt Pansien ga

zele;ine gelerı bir te;ı;rafıa Dr. 
Clouius'ür. BLlkreşte pe rol ihra
cın. arl~ırrrlak ına......-ıauile bir pet
rol bürosu tcs:S ettığ.ni bildir • 
mektedir. Blironun ioıaresı Schi
emer"e tevc;ı e ilmiıtir. 

Teıgraf, Almanyarun ken~ine 
ayda 130 ton pe.rol ayırttıgını, 
halen ise ancak 30 b;n ıon almak
ta olduğunu bildırmektedir. 

Londra, 25 (A.A) - Roman
yanın A!manvaya evvelce akdet
mi:; olduğu itil.:Jnamelerde der
pi$ edilınis olan miktardan faz
la ;;e:rol vermek içrn hazırlan.
makla oldui(u suretindekı şayı
alardan bahseden Tımes ııazete
sinin diPl<>masi muhabiri, bu sa
bah şunları yazmaktadır: 

Dün bazı mahaiılde Londra ve 
Bükreş hükümcılerı arasında ba
zı noktai nazar ihtiliıflan mev
cut olduğundan pek iazla bah-
sedilmiş.ir., keza protestolar ve
saıre de mevzuu bahsolmuş:ur. 
Bu şayıalar, her iki tarafça der: 
hal tekzip edılmış ve her ıkı 
rr.emleket payi:aht:nda müle -
kat:il teminat verılmışıir. 

Muharrir. iliıve Pdıyor: 
A.manların bahsettıkleri gibi 

Alrr.anva Romany;.d;.u hadoen 
aşırı petrol alacak olursa ln~ıl
tere htikiıme.ının endj,\e hıs.>et
roesi lab,idir. 

Almanya arzu ettiği miktar
da petrol alacak olur,a, İng.l:e -
re ıie Romanya arasındakı tıca
ret itilafın.n mu\·azcnesi bozula
cak ve bu muvazenenin derhal 
ıaae.sı icap eaet:ekıır. 

Bükrı:ş, 25 (A. A.) - Petrol 
endi.ıstrısinin tensikı hakkındaki 
kararname münasebNivle dun 
beyanatta bulunan salalııyettar 
bır memur ôcmı~tir ki: 

Romanya bu trouirle Almanya 
ve vahut dii!er her hanı:ı bir dev- • 
Jet~ akkında daha mu it davran- 1 

mak nıvetinde de{(i <lir. Petı<>l ı 
sanavıinin ras.vonalızc cdılm<si
ne. istihsalin azalması ve bu kış 
Roman\'anın bazı mıntakalarına 
petrol ve müştekatı \'<'rılmesin
de zorluk ~ki mesi yüzünden l.iı -
zum hasıl olmustur. 

Bu tedbir tam:rmen dahili ma
hi vettedir ve ancak hslkın inti
yac,arını karşılamak içındır. 
Yıne aynı sebt!pledir ki, hüku

met dığer of;slerin ihdasına da 
tevessül etmışiir. Bu tı;dbır.er 
hukü.met.e halkın hububat ve 
ke.este ihtiyacını munıazatn bir 
surette teminine ımkin verecek
tir. 

Hi>kfunetin bi:r iaşe nezareti 
ihdas elmesi de mümkün bul.un
maktadır. 

Ber.ın, 25 (A. "A.) - Yan res
mi bir teblıgde denılıyor kı: 

Almanya i·e Roman va ara
sın<laiu ı.ır.•ısadı muna>ebatın mu
sa.t inkısaıını Jngıilerenın &.. 
manyaya karşı telıaıLı"r i.e kar
şılanıış_ olması llcf'Ur.in siyasi 
n-:..aııafiHnın göziındcn bı:.?..a.Uı k•c.-
mamıştır. 

Bu tehdit - ki ancak tek blr 
manası olabilir - lııvaki yapıl
Illl;ılır. Çi.ınJ<i.ı Londra, an.at -
n.ak ısay<>r kı, Alınan - !tumEn 
ticaretının inkışaiı lWman:v•nın 
mu,._.ı.k.erle olan mi.ıno.sebt!,ıe
riy.e UliI gi:>Lürmcz v~ lnı:ıltere 
Romanya hakkındcl.;i siyaı.etıni 
deeıştirmek mecburiyetınde ka
lacaktır. 

Bu meselede kendisinden şüp
he eciı,<:nu; ıx:ek ohm Havas A
iJ.n::.uıa ~urc, h.um~u:; a y al.ru.ı. ln
,gıl~re ve !1'. ansJ. t'4raıınuan Jt:ı.
ran lı edwr.i; bır memıe1<et oı
nıayıo lngııız - ~'ransu lmpara
tor.uklarından ve mus:em.eke
lerındeu ıpııdai m:.dueıcr teda
rık eımek hususunda kolaylık -
lardaıı ıstifade t:ueıı oir devlettir. 

Bu hususuLa Beı·.ının siyasi m~ 
ha{ılı kaydediyor kı, Aıman -
Rı..men ekonomi müb~dele.eri iki 
devletin tabii ihlıvaclaruıa cev~,. 
vermekteaıı· ve ikı memleket a
rasınaa uzun müddctlı ve karşı
lik..; ekonomi nıünasebe!crı te
sısinde örnc:. olabiı..ir. 

lngiltere, mukabilinde Roman
ya,ya hiç bir ~c..- temin edeme -
mekle beraber bu müsait inkişa
fı bozmak için demek oluy<>r ki 
iki usul tııkio ediyor; Biri. A'.man.. 
ya. Roman ya aleyhinde askeri 
emeiler atfeden yalan haberler 
çıkaraı·ak ürkütmek. dıi!eri de a
~ık tehdittir. Bu tarzı hareket 
İnı:ilterenin bitaraflara karşı al: 
mıs o.dui!u \'aziw:in düşündü
ret't'k mahiyette olduğunu bir ke
re daha ııö~terir. 

Çinbaşkumanda
nı nutuk söyledi 

İngiltere ve Fransa ile son gün
lerde intaç edılen mal, ıklıııaııı ve 
ticari a~ıışmaıardan sonra, Al
manya ılc de imzalanmak üzere 
bulunan itılaf, memleketın iktı
sadi vaziyetinde, harbe rağmen. 
büyük bir inkişaf temin edece~ 
tir. 

Dr. Refik Saydam kabinesi, k .. 
ra, hava ve deniz orJulannıı• 
takvıye:;i için de en ciddı tedbı.r
ler a.arak Turk ordusunu bir so
ne içınde, estilı surette kuvvel
lendımıek inıkiuıwı bulmuş; ı.
gılıereye 10 ıane :ıeni harp &emi
•i ısmıırlanm1'jlır. l\leııılekelı• 
nafıa. inıu ve sanayileşme harn
lelerı de, Avrupa harbının butü• 
ııüçlüklerınc rajtmen durmamı.
tır. J::.nuruma varao dcınil')olu, 
hiç durm.u.dan Erzurunıdao Sara
kam.1ş..11. doğru uı.annıağa devam 
etmiştir. Di) arbakırdan han ve 
lrak hudutlarına doğru ı•dl'• 
deıniryollarının da inşasına bü
yük gayreıle çal~lmaktadır. 
Nafıa Vekaleti, yeni demiryol

ları, asfalt yollırr, • »eıer, kopria
ler, lınıanlar. sul..wa ve kurut.. 
ma işıerı için geol~ bı.r mcsaı pros
ramı hazırl~tır. lJ<ğer veka
letler de kendi ilerleme hami .. 
!erine devanı etmişlerdir. 

ller türıü istihsalatıruııı ve ih
racatımızı artırmak •çİn eoaslı 
tedbırler alındığı ııribi, iktı"'1dJ 

koruma kanunu da çıkırrılara.lı: 
ihtıkar belasına baı kaldırtma • 
nıak azmi gösterilmiştir. 

Zebele felaketi karşısında, a. 
fetzede kardeşlerimiı.e yardım ha. 
•usunda Dr. Refik Saydam ka • 
binesi, izami gay~eti gö~termi.f 
,.e tabiatin yıktığı bu harabeleri 
pek yakında mamureler halin• 
atetirmeğe azmetmiştir. 

Uülıisa. Dr. Refik Saydam, bir 
yıl içinde, bu yıl 1939 martındaa
bui siyasi buhranlar ve b~ ay• 
danberi de harp içinde geçtitl 
halde, milli hayatı hiçbir sarsın.
tıya uğratmadan devlet işlerini 
idareye muvaffak olmuşttır. 
Muhterem 811'jvekllimizi, duren
diş ve başarıcı idaresinden dola
yı tebrik etmeyi bir v•zife bl· 
lir ve kendisine daha büyük mıt
vaffakıvetler temenni ederiz. 

Başvekilin ikinci mes"i yılın
da da, Türkiyeyi yine sulh ve sll
kun içinde, refah ve terakkiye 
doğru ııötüreceğine ve 1\lilli Şe
fin, Büyük Millet l\l•clisinin ve 
milletin itimadına liıyık meıoai
•ine devam edeceğine üpheınis 
yoı.ttır. 

ABİDl:-1 DA VER 
~ 

MEVLÜT 
Çung-King. 25 (A.A) - Baş- Bahrive emekli bir.b:ış:lanndan 

kumandan Çan-Kay-Şek, yılbJ- ''e e!cklrik fabnkası ile Guzeilı>
şı mün~sebetile radyc.c!a irat el- ı bul sar çimento fobrik_as.ı vl' sıa_n 
~i~v; b~~;:;.:,~~~u:a~.~;l~~~:~d~;':· San'at m<'klebi mudurlu~unu va-
mesine intizar cdcbtlece;:·ni kay- pan ve hiıJe_n An~ara Beied;y~ler 

Bankası dan-e muduru ıken ırti
dcyledikten sonra Japonyanın hal eden babam .5üle\"Inan Hekı111 
Çin mılletinin maneviyatını sars- oi(lunıın ruhuna ithaf edılmek ü
mak için yapt ğı mükerrer te -
şebbüslerden bahsroerek bütun zere 27 /1/940 cı..nıartesl gur.ü sa
bu te:;ebbüslcrin Çınin sonuna at 14 de Bcvol!lunda Çalmali • 
kadar mücadele hususundaki kuv m~cıt cam 'lde !"'Cvludu nebevt 
vctli az.mi saveslnde simdive ka- okuttU'!iJ'. caıt•ndan merhumu ~'" 
dar. aki~ kaldıJ?nı bildi=!• ve \'"en ve t nıyanların teşrillerıni 
mil etl ıstlhsalı arttıma~a ve'\' nca edcnm. 
milli imar eserile ıasa':'TU! ve ik- Edirne top alay levazım 
tisat eserine devama davet eyle- müdı:rü bınba Bahaettul 
miştir. eş. Rebuı 

-
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7'1tii1ı 
Zengin olmanın yolu 

Nakleden : Faik Bercmerı . 
Oturduğum "e yakın bir han- 1 

da yatıp kaliuyordu. Uzun boy
lu, sı:enil omuzlu, iri yüzlü ve 
psrlak liiYııh aöılii illi: CDıı. » 
men her sabah, penceresinin ke
narında. kalın sarma sigarasını 
içerken görürdüm. ~ıru bir a
'YUCunun üstüne koyar boyuna 
düşünürdü. Bazan hareketsiz 
durur, bazan b~ını göğe kaldı· 
rarak eli.erik bir takım ıııareller 
yapar; ve bazan de dudaklarını 
oynatarak .kendi kendine Jr.onu· ı 
ıurdu. Ond~ b~ka onun hak • 
kında bildiğim bir şey yoktu. 

Bir a.Jr.şam, güneş batmadan bi
l'aı: evvel onu, odasına dönerken 
.ıördüm. İllr. defadır böyle er
~ dönüyordu. Dikkat ettim. 
Gö2.leri bulu.lu idi. Yaklaştım 

'anına ve: 
- Merhaba Osman Efendi, de-1 

dim. Nasılsın? 
- Pek iyi değilim dostum. 
- Nen var? 
-Yer yüzünde, insanın para-

ııızlı.ktan başka şikayeti olur mu? 
- Çalışmıyor r .. usun? Bir iş 

filan tutmuyor musun? 
Bıraz tereddüt etti, ı;onra: 
- var, dedı. Çar.;ıda dükka

nım var amma işler ıyi gıtmi • 
;ror, 

- Bu zamanda hep böyle .• 
Fazla konuşmadık. Onu yal

nız bıraktım. Ll.kin yine pek dü
tünceli idi. 

Bır sabah: 
- Arkad~lar geldıler, baka -

lım ne yapacağız? D.cli. 
- lnşailah mu11affa.k olursu -

nuz! 
Aradan bir hafta geçti. Haki· 

ltaten akşamlan odasına b.rkaç 
kişi gelıyor ve ot urup şarap içi
yorlar, şarkı söylüyorlar ve bu 
suretle uykumu kaçınyorlardı. 

Bir akşam üstü şehitler ır.ey
darundan geçerken Osman Efen-ı 
diyi ızördüm. Önünde bır işpor
ta vardı ve tevazula bağırıyor
du: 

rer maske vurup hınıızlık yapı
yorlar. 

- Senin teşebbüsün bu çeşit. 
leli mi yoksa Osman Efendi? Sa
kın böyle işlere karuıma Osman 
Efendi. Herhalde ıw.ka yapıyor

"sun! 
- Hayır dostum, şaka filin yap ; 

m:yorum. Bütün zenginler ser- 1 
vetlerini çalarak elde etmişler- 1 
dir. Yoksa insan bu halile çalı
şarak zengin olmaz. İskenderiye
de birisini tanınm ki. 

Osman Efendi bana uzun bir 
hikaye &nlatmıya başladı. Ve 
çok zengin birisinin. servetini 
hırsızlık<an elde el.miş olduğu -
nu izah etti. 

Nihayet: 
- Bunlara pek jnanaca~ 

gelmivor Osman Efendi, dedim. 
- Gözümle gördüm 
- Zannetmem. 
Güldü ve sonra: 
- Sen ne iş yapıyorsun? De -

di. Ma~ın kaç? Yüz lira mı, yüz 
elli lira mı? Bu parayla ne yapı
labilir ki, Eğer güzel bir hayat 
sürmek istersen bu para hiçtir. 
Bir tek kadın bile elde edemez
sin! 

- Ne söylüyorsun Osman E
fend., beni de mi •. 

- Hayır onu demek istemiyo
rum: vallahı d<ıstum hayatımda 
birÇ<ı '. kadınlar tanıdım .. Bir ka- j 

~;., h:ıei~Y:ve:ı ~~;e~e;~~~k~:~ 1 

vel para .• Yoksa ne gençlık ve ne 
de glizeliik ... 

Bu_ ~efer de a~k maceralarını 
anlatmağa koyuldu. !>onlQJda: 

- Şımdi hangi kadını sevi -
yorsun Osman E..endi? Dıye sor· ı 
dum: 

- Bfr:ün kad:nlan .. Fakat be
ni seven bır tek kadın bıJe yok. 
Ne fayda? 

Güldum. Ayrılırken dedim ki; 
- Osman Efendı, sakın öyle 

işlere gırışme! • 
Sözlerımi mühimsemedi. 
Aradan bir kaç gün geçti. 
Osman efendi artık erkenden o-

dasına dönüyor, ve kapısını ki· 
litliyerek ·Hususi bir işle• meş
gul oluyordu. 

HALK SÜTUNU 

Bir okuyucunun 
ika yeti 

Aksany Mustafa Kemal 
Paşa caddesinde oturan o
kuvucula:rımızdan B. Seyfi 
gönderdiği. mektupta diyor 
ki: 

._ Ben, Kataköypalas 
hanının eski mutasarrıf.ia
rındanım. Bundan beş al.tı 
sene mukaddem, biz han 
sahipleri, Banka Komıner
çiya.ıe ile bir ıpolek mese· 
:lesinin bati için mutabık 1 
kaJ.dık ve o zaman kiracı
ınız bulunan kıbrit şirketi
nin dört senelık icaresini 
nam ve l>esabımıza topla
mayı ve deoozit olarak sa.k
la.ınayı mezkür banka ida: 
resine tevdi ettik. Aradan 
lbir kaç sene ııeçti. Biz, 
7200 iradan ibaret olan bu 
oar.a yı banka idaresinden 
ııeri istedik. O zaman ban
kanın hukuk müsaviri olan 
Bay Y~uva bize alacağı· 
mızın 7200 !ıra olmayıp, 
5000 lira olduğunu. arada-
ki farkın da banka tarafın
dan icabeden sekilde sarfe
di.kliğirı.i bLdirdi. Hisseda· 
ran !<.rafından pek tabıi o- • 
larak kabul ediıemiyen bu 
.;eklin tasfiyesi mahkeme-
ye intikal etti. Hiılen Üçün-
cü Ticaret ·mahkemesinde 
devam eden davamızda 
hakkımızı aramaktayız. ~'a· 
kat ben. meşrü hakkım olan 
bir i.ı;le uzun uzadıya uğ

ra=ak istemedığımden ve 
bu intizara da maı..i taham
mülüm olmadığından da
vamdan vaz geçtığiıni ban
kanın evvelce hissedarana 
tek.i.f ettii>i 5000 lira üze
rinden hakkımın ödenme
sıni, banka hukuk müşavi· 
rinden mükerreren rica et
tim. Bu defa, bankanın ve
kili olan zat, davayı ken· 
disinin takip etmeyip Mar-

Ziraat Vekôleti 
Manisada üzüm 
istasyonu açıyor 

Manisa, 25 (A. A.) - Ziraat 
V eka.teti TürJdyenin en nefis ve 
en çok mik.tarda çekirdeksiz ü
:ı:üm istihsal sa.hası o..arı vilayeti
miz içınde bır istasyon tesis ey
lemeğe karar vermıstir. Bagcı
larımızın muhtaç oıdu.kları kok· 
lü asma çul>ukı.arını yetiştirip da· 
ğıtmak, yeni üzüm ciılıi1e4i üze
rınde çalışmak, en ucuz ve en 
kolay suıette üzüm kurutma u
s..Jerini çifLciye amea oıarak 
g0sterıınek üzere tesis edilecek 
o.an bu istasvon için de bir çift· 
lik satın alınacaktır. 

Zıraat vekaleli bu işe yaraya· 
cak çiftlik bulunarak tahsisatı· 
nın ~öndcrilmesi için istimlak 
muame.esinin bir an evvel iia
sını v>.ayete tebliğ eylemiştir. 

~eller ıkı kişıy ı bogdu 

1 
İzmir, 25 (A. A.) - Gozetele- j 

rin Torbalıdan aldıkları malfı- . 

1 

m~ta göre, Torbr..ının .ı\slan1ar 
köyü sakin.leıinden Abduılah 
evvelki ııun yanında karı,;ı ve 
bir yaşındaki kızı i.ıe başka bır 
köye giderken Fetzek çayırun 
gPçidınde seller tarafından sü
rüklenmişlerdir. Abdullah kur • 
tu..muş ise de karısı ve kızı bo· 
ğulmuştur. Karısının cc~ca• ~u
lurunuş fa.ka.t çocuğunun cesed; 
bulunamamıştır. Yavrunun se· 
lın getirdiği molozlar aı·asında 
kaldığı zannediliyor. 

1. 1~1 t t uc.rı bu yıl -..cı 

açılacak 
1znur, 25 (A. A.) - Şehır 

lisi bır şubatta top.aı ... ııarına b~ş
lıvacaktır. Bu sene Bel~dıyc büt
çcsınde 150 bin liralık b•r tas~r
nıf yapılması muhtemel görıi.1-
mektedir. Bu tasarı uf ınşa~ı ve 
imar isler>nden dei(i. dıj\er fd· 
sıL.ardan yapılacaktır. Beh~diye
nin imar ve inşaat faaliyeti de\·am 
edecektir. 

1940 fuarının açılmıyacağı veya 
tehir edıııecegi hakkındaki hatı•r· 
ler tamamen ası...sızdır. 

Fuar, mutad vechile 20 ağustos
ta aoılacak ve bir ay devam ede· 
cektir. 

Bclçikada 6 kişi tcv- 1 

kif edildi 

Ankara Radyosu 
DALGA UZUNLUGU -

.A.Q. 11,47 -.11115 ıı:a. ıo ıı:w. 

.A.P. u.n-. ttcs ıı:... ıo ıtw. 
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26 2. kanun Cuma 

12.30 Program, ve memleket sa
at ayarı, 12.35 Ajans ve meteo
roloji haberleri, 12.50 Türk mü· 
ziği (pl), 13.30/14.- Müzik: Ka
rısık hafif müzik (pL), 18.- Prog
ram, ve memleket saat ayrı.a, 18.05 
Türk müziği: Halk türküıeri ve 
ba~.ıuna tanburla oyun haval.aı-ı, 
Sadi Yaver Ataman, Refik Fer
san. 18.25 Türk müziği: Çalanlar: 
r'ahire Fersan, Cevdet Çağla, Re
fik Fersan. 

BAŞ 

DIŞ 

SOGUK 
Algınlığı 

GRIPiN 

NEZLE 

GRİP 

Romatizma 

GRIPiN 
Lüzumunda günde 3 kaşe alınabilir. 

- •• 1 .• , , .• ' ' 

l - Okuyan: Necmi Riza A· 
hıskan. lsfanbul Süt Müstahsilleri ve Süicüler Cemiyefinden 

l - Ferahnak şarkı: (Avare gö.-
nül), 2 - Kanuni :fleşat - Ferah· ı Cemiyetimizin 1939 yılına ait idare hev'eti muamelat ve hesa
nak şarkı: (Ağyar ile dalmış bat müddetlerini ikmal eden nısıf 8za& verine yeniden intihap icra-
zevki sefaya). 3 - ....... Ferah· sı için kavıtlı iızamızın hüviyet cüz:ianlıeriyle birlikte 31 ikincikil-
nak şarkı: (Hoş yaratmııı), 4 - nun 194-0 çarşamba günü saat 11 de Belediye civarında Ha
······ - Hüseyni şırrkı: ((Çektim 1ııiıli caddesinde 10 numaralı bi.ru:dalti Cemiyet İdare Merkezinde 
elimi "ayri bu dünya hevesindıcn) hazır bulunmaları rica olunur. 
5 - Hüseyin Fahri - Hüseyni 
şarkı: (Vaslınla cana). 8 h S b M E f C d 2 - Okuyan: Müzeyyen Se- a çıvan, e zeci ve .mav sna ı emiyetin en: 

nar. 31/1/940 salı günü Küçük Pazarda Bahçeli kahve üstünde Ce-
.1 ::-- ~adettin Kaynak - Hüsey- miyet Merkezinde senelik umumi he•"et toplantısı yapılacağından 

nı turku: (Ayrı4k Y?l dönümü), kayıtlı esnafunızın o gün saat 14 de Cemiyete gelmeleri ilan <Mı· 
2 - Halk türküsü: (Benim yarim ' nur. 
P.en~~en ~akıvor), 3. - Hal.k 1 RUZNAME: ı - 939 rapor ve hesap tetkiki - 2 - 940 büıçe.. 
turkusu: (İkı karpuz .bır koltuga . sinin tasdiki. - 3 - Nısıf idare hey'eti aza seçimi. 
sığar mı), 4 - Halk türküsü: (Me-[ 
şeıi meseli). 19.- Serbest saat, 
19.10 Mcm.••ket saat ayarı, Ajans 
ve me ,c~roloii halı<>rlcri, 19.25 
Türk müziği: Safiye konseri (2), 
Program: Kendi repertuarı. 2015 
T~«ililL: ~'aust Geoıhe, Tercl1· 
me eden: Senıha Bedri Göknil. 
Cemal Reşit pı'f8Doda Gonod'un 
operasından parralar çalara.k e
sere refakat edeocktir., 21.10 
Konu.=a (Milli kahramanlık men 
kibeieri\. 21.25 Müzik: Radyo()['· 
kestrası (Şef: H. F. Alnar). l -
F. Mendelssolın Bartholdy: Bir 
vaz gecesi rüyası, lntermezzo -
Nottamo, Scherzo • Zifaf marşı, 
2 - D. Fr. E. Auber: Le Do
mino Noir uvertürü, 3 - Fr. Liszt: 

Mağaza, apartman kapıcı ve odabaşıları 
Pansiyon Cemiyetinden: 

939 senesi hesap~arımızın tetkiki ve hey'eti idarenin ibrasivı. 
müddetini dolduran idare lıey'eti azasından nısfının yeniden intiha· 
bı için 29/1/940 oazartesi günü saat 14 den 16 ya kadar Türbede 
Esnaf Cemiyet:eri Merkezinde umumi hev'etimizın toplanacağıru 
bildirir mukayyet iı.zanın .te:;.üleri rica olunur. 

----~-----------------
Gümrük Muhafaza Genel Komutanlığı İstanbul 
Levazım Amirltği Satın:1lma Komisyonundan: 

1 - 937 modeli 8 silindirli Ford marka kamv.ıınetler için 32 .ka
lıem yedek parra açık eksiltme ile alıınacaktır. 

2 - Muhammen bedeli 645 lira 85 kuruş ve muvakkat temi
natı da 48 lira 45 kuruştur. 

3 - Eksiltme 10 şubat 940 cumartesi günü saat 11 de yap .. 
lacaktır. 

4 - İstekliler gün -ve saatinde teminat makbuzlarını hamilen 

Les Pre.udes. 22.15 Memleket sa
at ayarı, Ajans haberleri; Zira
at, esham - tahvilat, Kambiyo -
nukut borsası (fiyat), 22.35 Mü
zik: Solist'ler (ol.). 23.- Müzik: 
Cazbant (pi.), 23.25/23.30 Yarın
ki orogram, ve kapanış. 

) 

Galata İbrahim Rifat Han ikinci kattaki komisyona gelmeleri. Bu 
malzemeye ait liste ve aksam numara ve evsa.L.arıru her gün ko
misyonda görebilirler. .606• 

- İyi çoraplar, havlular var!. 
Çabucak başımı çevirdim ve 

onu görnM'miş gibi yaparak ora
dan uzaklaştım. Anlaşılan Os • 
man Efendi seyyar satıcı oldu
jiunu söylemeğe utanmıııtı. Za
-vallı Osman Efendi; ben de, o· 
nun izzeti nefsini kırmamak i
çin bundan, kat'ıyyen bahııet • 
medim. 

Arlda sırada elinde birç<ılt a
nahtarlar görüyordum. B.r ak
şam yine elir.de bir sürü anah
tarlar vardı. Sordum: 

ko Mercan isminde bir avu· 
kata havale ettiğini bildir· 
di. Bu avukau.a da temasa 
geldim. Mumaileyh, bu se
fer de, hissedaranın ban
kadan yalnız 1259 .Jb:a ala· 
cağı kaldığını bildirdı . .l:lu 
eekli de, çok mübrem ihti
yacıma binaen kabule mec
bur kaldıi(ım için, Marko 
Mercan i e banka müdüri
yetine müracaat ettik. Ban-

Brüksel, 25 (A. A.) - Aske-1 
ri makama!, Charlıera'da 6 kişiyi ------------- Türk Umumi Tiyatro' r..ILLI PiYANGO 

* Bir gün yine sormuştum: 
- Teşebbüsün ne oldu Osman 

!:fendi? 
- Bilmem, ki, dostum. Sana 

ıöy le meli mıyim? Bu şehrin in
ıanlan konlr.ak adamlar vesse -
Jiım. Bü.ün dünyayı dolö.ştım 

amma buradakiler gibi insan gör
medım. Ne pısırık herifler! 

- Arkad~Jann t~bbüse iş
üralt etmiyorlar m.? 

- Cesaretleri yok. Ne vakit 
1.ek,1.i etsem: •Hilkümet.. Hü· 
lı.fınıet!• Diye sızlanıyorlar; her 
yerde hükümet var; sade bura
da mı? 

- Hükiımet sizin işinize ka
nşmaz ki.. 

- İskenderiyede üç sene kal
dım. Şehırlerin en kıbarlarile dü
fÜp kalktım. Konaklarda oturur
lar; herkes onlara hürmet eder; 
lakin gece onların ne iş yap.ığı
nı kimse bilmez. 

Güldüm ve: 
- Ne yapacaklar, dedim, u

yurlar elbet .. 
Başını salladı: 
- Uyumuş olsalardı, o kadar 

büyük serveti nereden bulacak -
lard,? Gece olunca yüzlerıne bi-

- Bunlar ne Osman Efendi? 
- Bu gece teşebbüsümü tat-

bik edeceğim, dedı. Nıhayet bir 
ark&flaş buldum. 

Ertesi gün onun odasında ma
hallenin seyyar boRa<;a sat;cısı
nı gördüm. O akşam beraber kal· 
dılar. 

Neticede, bildiğim bir şey var
sa o da Osman Efendinin ikinci 
geceyi hapishanede geçir·";ii.idir. 
Ve zannedıyorum, ki, hail o
radadır. 

tgede {ırtına başladı 
Evvelki gece Ege denizinde ol

dukça şiddetli bir fırtına baş:a
mıştır. Büyük vapurlar sefer • 
lerine devam etmekte, yalnız 
kücük merakio ·:imanlara sığınmış ı 
bıJlıırunaktadır. 

clir kız jiletle bir 

genci yaraladı 
Kalyoncukulluğunda Fıçıcı so

kağında oturan Hüsnü aynı ev
de oturan Serkis kızı Aranik ta
rafından göğsünden jiletle yara
lanmıştır. Aranik yakalanmıştır. 

ka müdürü, bütün bu fera
gatime ve hüsnüniyetime 
rali>men hisseme isabet eden 
parayı ancak diiter hisseda
rana da bu şekildeki hesa-
bı kabul ettirdiğim takdir· 
de alabilece~imi bildirdi. 
Soruvonım: Pek tabii hal<

k11nı Banka Kommerçlyale'
den nasıl ve ne sureUe a,.. 
labi:irim? .. 

A-,rupadaki Japon dip 
lomatları toplanıyor 

Bel"Tad 25 (A. A.) - PO:itika 
<>azıetesinin Berlin muhabiri bil· 
diriyor: 

Avruoadaki bütün japon dip
lomatlarının iştirakiyle pek ya
kında Züriclı'de bir konfeııans 
aktedilecektir. 

Konferans bilhassa bitaraf 
memleketlerin hattı hareketini 
ve Papa i'.e Ruzvelt 
barış icin ·~ıplian 
tetkik ed'cektir. 

tarafından 
gayretleri 

reket etmis .. OM!arı (Cifer) ve 
(Abdu) ile, ihtida eylemişti. l-IAZRETJ 

MUMA r Sabik (Gussan) p.en.slennden 
olun (Belka) da valilik eden 
(Ceble), Resıhü Ekrem Efenili· 
mizin mektubunu alır almaz, der
hal yilzüne ıı:özüne sürmüş: 

Y E.Za.n: Ziya ~ akir 
Her tarafta. emnivet ve asayiş J 

hüküm sürüyordu. Eskiden ker· 
vanları haraca kesen çöl kabilele· 
rinin zorba4k ve şekavetle~den ı• 
eser ~örülmü .. ·-du. Çunku, en 
kücük bir hiıdise üzerine, Resu· 
!ü Ekrem Efendimiz derhal hadi- 1 

se mahallıne bir ka c yüz a t.J bır· 1 
den Pönderivor .. Emniyet ve asa
yi!ri haleldar edenler, şiddetie 
ıleczive ve tedio ediliyordu. 

İslamiyetin nur saldı.iıı yerler
de hüküm süren bu emniyet ve 
sükunet, Arabistana mücavir o
ilan be:de ve ülkelerde büyük 
tesirler husule rl•tiriyor .• Artık 
her taraftan. isliımlarla müna· 
11ebete ııirismek icin sam.imi ar· 
zular ııösterili··ordu. 

Gün j?eçtikçe, isliım hakimiye
ti de hudutlannı ııenişletiyordu. 
Suriye ve Basra hudutlıırındaki 
Yahudilerle MPcusiler de kücük 
bir te<ebbüsle isliım hii.ltiıniveti 
altma l?irmisler" Her sene mu
ayyen b.İl' (Cizve) vermek mu-

Tt.frika: 133 - Yalnız islamiveti kabul et
mekle kalmıyorum. Şu andan i-

kabil'inde. kıendi mevcudiyetle- tibaren (AI.~h) ın (Resul) üne 
rirı.in sıyanetlerıni, Resulü Ek· mutlak bir İtaatla merbut oldu-
rem Efendimizin ga.ip ve mu· ğumu da bild.qiv<ırum. 
zaffer kılıcına tevdi evlemişlerdi Diye, cevao vermişti. 

Avni zamanda Resulü Ekrem Bizans İmparatorluğunun (Mu-
Efendimiz, UlaklıLdaki hüküm- an) valisi. Suriyenin yerli ve mü-
daıılarla da siyasi münasebetlere nevverlerinden (Firve) de bu 
ıı;irisnıişlerdi. (Ali bin Hazra- mevanda islamiveti kabul etmiş-
mi) yi elci sıfati:e (Bahreyn) ti. Fakat onun bu ha:eketi, Ku-
hıikimi (Münzir bin Savi) nin · düsteki müteassıp hıristivan ra
nezdine ııöndermişlerdi .. Savi. Re- _hi..,leri üzerinde büvük bir heye-
sulü Ekrem Efendimizin (namei can husule ııet.irdi. Bedbaht a-
risaletııenahi' !eri ile sefir (Ali) dam, İstanbula gönderildi. Ru· 
ve son derecede Jıüımet gö.ster- hani bir hevet huzurunda muha-
miş; kemeden ıı:eçirildi.kten sonra. i-

- İslamivetin. ne yüksek e- dam edildi. 
saslara müstenit bir din olduğu
nu işitip duruyordum, ve bu di
ni kabul etmek icin bir vesile 
zuhuruna intizar ediyordum. 

Diverek. kendi vicdan arzusi
le islamiyeti kabul etmişti, 

(Ömer bin Asi) de. yine avni 
vazife ile (Umman) hükümdan 
(Cebendi) ve "Önderilmisti. ;Bo 
zat da, tıpkı (Münzjr) ıtibi ha,. 

(RESULÜ EKREM) in SON 
GAZVESİ 

Bu hareket, Resulü Ekrem E
fendimizin son derecede teessürle 
rini mucip oldu ... Ayni zamanda 
isliimiyıetin günden !?Üne şevket 
ve kudretinin artmasını endişe 
4le takio eden Bizanslıların, Su
riye hududuna büyük bir ordu 

tevkiıf etmişlerdir. Tahkikat de
vam etmektedir. Tahkikata na
zaran daha başka tevkifat yapı1a
caP'ı tahmin olunmaktadır. 

Y llnanistan ·Arnavut
luk ticaret an:aşması 

Roma, 25 (A. A.) - Hariciye 
nazırı kont Ciano i'.e Yunanis -
tanın Roma elçisi 1906 tarıhli 
ticaret ve sevrisefain mukavelesi 
ni İtalyan - Arnavutluk birlii!i
ne te=il eden bi.r anlaşma imza 
etmişlerdir. 

YENi NEŞRİYAT: 

Gençlik yetişirken 
Erenköy k.:z lisesi felsefe ve sos 

yo.ı.oJı n1uaı.ıım.i bayan J..-e.ı.iha ::,e
dat Aksal •Genç kız yetişirken• 
adlı güzel ve faydalı bir eser neş
retd. 

Kızların terbiyesinde r:ıuhit, 
kızların manevi terbiyesi, kızla
rm fizik· terbiyesi, genç kızın pra
tik terbiyesi, estetik ve yahut 
zevk terbıyesi bahislerile mua
şeret usullerile dair bazı tavsi
yeleri ihtiva ed~n bu eser terbi
ye kütüphanemizin bir boşluğu
nu doldurocakt;r. 

Bu kıymetli eseri bütün mual
limlere ve bütün ana babalara 
tavsiye ederiz. 

gönderecek)erine dair de haber
ler geliyordu. 

Resulü Ekrem Efendimiz, Bi
zanslılara bir tedip darbesi in
dinnenin zamanı ge1diğine hük
mettiler. Ve derhal sei.erberlik 
emri verdi~er. 

Bu defa teşekkül eden ordu, 
artık islam hükiımetinin kesbet
ıniş olduğu kudret ve azıınıeti 
gö;'.criyordu. O zamana kadar 
Arabistanda 11örülmemiş olan bu 
ordu, (30 bin piyade) ile (10 bin 
süvari) den teşekkül Ediyordu. 

Hatta hükümetin hazinesindeki na
ra, bu orduyu techizc kafi gelme
mişti. Resulü Ekrem Efendimiz, 
esbabı kiramın zıenginlerini, pa
ra vardımına davet etmişlerdi. 

Ashap, islam camiasının sat
vetini ııösterecek olan bu davet
ten büyük bir memnuniyet duy
muslar .. Bütün servetlerini bu 
uğurda sarfedecek derecede fe
dakarlıkta bulunmuşlardı. 

Ordunun ictima mahalli, (Me
dine) civarında (Senyetülvediı) 

denilen yerdir. Burada içtima 
hitam bulduktan sonra, Resulü 
Ekrem Efendimiz teşrif ederek, 
aslrerini bütün bir dikkatle tef· 
tis etti. Ordunun sancaktarlık 

B () IR .§ A Anc;nim Şirketi l UGUR GiŞESİ 
A N t\A R 1 Şirketimizin Aksiyonerlerin 1 Karalr.öy Caddeıi Postahane 

25 • 1 • 940 4 mart 1940 p~si günü saat korşı11nda Telefon : 40021 
14,30 da Beyoglunda Y EŞii Cam , 

l 
100 
100 
100 
100 
ıoo 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 

Sterlin 
Dolar 
Frank 
Liret 
İsviçre 
Flo~n 

Frc. 

Rayi.şmark 

Belga 
Drahmi 
Leva 
Çek Kronu 
Peçe ta 
Zl<ıti 

Pengö 
Ley 
Dinar 
Yen 
İsveç Kr. 
Ruble 

llapın1t 

5.24 
130.19 

2.9282 
6.675 

29.2725 
69.185 

22.04 
0.97 
1.5875 

13.435 

23.425 
0.97 
3.0825 

30.94 
31.006 

Esham ve Tahvilat 
............. ············ ................ . 

İmtiyaz sahibi ve Neşriyat Di
rektörü: E. İZZET. Basıl.ılığı yer: 

SON TELGRAF Basımevi 

vazifesini (Ebu Bekir) e verdi. 
(Ali) de bu gazveye istirak etmek 
dimiz onu Medinede kendi yeri
istedi ise de, Resulü Ekrem Efen· 
ne (kaymakam) bıraktı. Bu mu· 
azzam is.am ordusu. büyük bir 
intizam i.le hareket ederelı:, Suri
ye hududuna doğru ilerlemiye 
basladı. 

Ordu hududa yaklaştığı zaman, 
Bizanslılar, casusları vasıtasıyle 
vaziyeti haber aldılar. Hiç ümit 
etmedikleri bu hadise karşısın

da. büvük bir hayret ve dehşete 
kaoıldılar. Haroten çekinerek, 
huduttaki askerlerini derhal ııe
ri çekip muhtelif noktalara da
ğıttılar. 

Resulü Ekrem Efendimizin baş 
kumandanlığı altındaki heybetli 
islam ordusu, (bütün Tebuk) 
mevküne kadar ilerledi. Burada 
tevakkuf etti. Bizanslıların vazi
yetlerini ö~enmek için etrafa ke
şif kolları gönderildi 

Bütün mevkü, Surive hududu· 
na dört konak mesafede idi. Suri· 
ye hudutlarını geçen keşif kol
ları, her tarafı arastırdıkları hal
de, Bizans askerlerine ·tesadüf 
edemernişlero.i.. Yalnız, hududa 
mücavir olan köy ve kasabalarda, 
halkın büyük bir korku w he-

:::=!~ ~~;~~aı~;~~t:- ÖMER R. UGUR 
mumiye toplantısında bulunma-
!arı rica o.A1J1ur. 

Ticaret kanununun 371 inci 
maddesine ve esas mukavelena
memize göre elınde en az yirmi 1 
beş aksi von olanlar ve toplantıda 
bulunmak istiyenier toplantı gu- , 
nünden evvelki hafta içinde ak
siyonlarını şirket merkezine bı
ralmıaları lazımdır. 

Sehrimiz veya yabancı memle
ketler bankala: ına bırakılacak 
aksivoniarın sertifikaLıarı da aks·i 
yonları verine ııeçer. 

GÖRÜSÜLECEK MADDELER I 
l - İdare meclisi raporu. 
2 - Murakıp raporu. 
3 - 1939 senesi hesaplariyle 

blançosunun kabu.ü ve idare mec
lisi azalarının ibrası. 

4 - İdare mecfoınin seçimi. 
5 - İdare meclısinin 1940 se

nesi jetonlarırun kararlaştırıl
ması. 

6 - Murakıpların seçilmesi ve 
ücretlerinın karar~tırılması. 

yecan içinde bıilunduğunu öğ
renmişlerdi. 

Resulü Ekrem Efendimiz, mu· 
!adları veçhıle bir ham mec4si 
topladılar. Hududa tecavüz e· 
dip etmemek için, esbabı kira
mın fikirlerini sordular. Başta 
!Ömer) ile diğer güzide zevat 
olmak üzere, esbabın ekserisi: 

- Madem ki ortada düşman 

askeri yoktur. Su halde, hangi 
kuvvetle harp edeceğiz .. Bu de
fa, düşmanlara bu kadar kor.ku 
vermekle iktifa edelim. Ve ıı:eri 
dönelim. Şayet, düşman tarafın· 
dan tekrar husumet eser:en gös
terilirse, ge:ecek sene gelelim, 
Suriyeyi istila edelim. 

Dediler. Ancak pek az bir kısmı 
da: 

- Bu kadar masraf ihtiyar et
tik. Böyle büyük bir <ırdu ile, bu
raya ııeldik. Her halde, hududu 
gecmeli ... Ve düsman memleket
lıerini yağma etmeliyiz. 

Diye, harp fikrini ileri sürdü
ler. 

Resulü Ekrem Efendimiz, ek
serivetin reyini tasvip ve kabul 
ettiler. 

- Madem ki Bizanslılar, as
kerlerini geri çekmişler" Ve haJ,. 

Şehir 
Tiyatrosu 

TEl'EBAŞI DRAM 
KISML'iDA 

26/1/940 Cuma gönü ak~amı 
Saat 20,30 da 
O KADIN 

* İSTİKLAL CADDESi 
KOMEDİ KISMINDA 

26/l/94J Cuma günü a~amı 
Saat 20,30 da 

SÖZÜN KISASI 

* HALK OPERETi 
Bu akşam saat 9 da 
ZOZO DALi\lA 5LA 

(KEuı~E l'EYNİR) 
Operet 3 perde 

kı kendi mukadderatına terket
mişlerdir. Müdafaadan mahrum 
olan bu hail<, korku ve dehşet 
içinde ti.tresi.rken onların üzerin• 
varmak, bizim şiaruwz değildir. 
Geri dönelim. 
.Şeklinde ınerdaııe ve .ili.,.,... 

bane bir mütaleada bulunduk • 
tan sonra, :ırduya avdet emri vez
diler. 

Resulü Ekrem Efendimizin bO 
son gazası böylece neticeı.endi.. 
Viıkıa. büvük bir masrafla teç
hiz edilerek Bizans hudutları.na 
dayanan islam ordusu, bu gaza.
da hic bir maddi menfaat temiıı 
edememişti. Fakat, henüz do~ 
senelik bir hayata malik olaıl 
islam camiasının, koskoca bir Şal" 
ki Roma İmparatorluğuna mey
dan okuyacak derecede kuvvet 
ve satvet göstermesi. manen bü
yük faydalar husule getirdi. 

Bu cümleden ohnak üzere. 
(Türi Sina) yarım adasının (M>

sır) sahilleri üzerinde bir hi)o 
kfunetin ~nda bulunan (Yw 
hanna) ismindeki rahio hükfun
dar, senede üç vüz altın verııi 
vermek sartiyl.e, islam hükfımeti• 
nin himayeııine girdi. 

(Arkası var> 


