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Almanıa·r, lngiltereyi havadan Gizlicelsedehara
taarruzla mağll1p edebilirler mi? retli müzakereler 

Havadan geniı milcyaata ve d•vamlı bir ta

arru:ı;, /ngiliz topralclarında m iı h im tahripleri 

ııe biıyiılt :ı:ararlan mucip olabilir; falıat 

/ngilter•ye aman dedirtemez. 
=====:=-

Yazan : Abidin Daver 
Dün, bu &ütunda, Alınanyanın 

bir deniz taarruzile İngiltereyi 
maf:lllp edip edenıiyeceğini tet
kik etmiş ve buı;iinkü ahval ve 
Şerait itinde, bunun imkiinsıL gö
ründül':ü neticesine varm:~tık. 
Bugün de büviik bir hava taar
runı ile İngiltcreye, diz çöktür
mek mümkün olup olamıyaca • 
lıııı araştıracağız. 
Almanyanın, yarın ne yapabi

leeeı:tini anlamak için, 5 ay 10 
gündür ne yaptıi(ını tetkik ede
lim. Alman hava kun·etleri, har
bin bidayetinde, Lehi»tanda çok 
muvaffakıyetli ~alıştılar. Evve • 
lıi, harp ilanı gibi merasime ri
ayet etmeden, bir sabah şafakla 
beraber, Leh göklerine •aldırdı
lar ve Leh devlet adamlarının 
bilhassa ba~kumandanlığile Ge
nelknımaymın tasavvur dahi e· 
dilmlyecek kadar büyük ve affe
dilmez gaflctiııden istiiaıle ede
rek Leh bava kııv\·etlerini suliı 
zamanı üslerinde ve kararglıh
larında bastırıp, en az, dörtte 
Üçünü inıha ettiler. Ondan son
ra, askeri ve gayri askeri biitiin 
hedefleri bombaladıklan gibi, Al
nıan motörlü ve zırhlı birliltleri· 
le iş .birliği yaptılar ve çok al -
çaktan uçarak Leh ordularına 
şiddetle taarruz ettiler. 

Leh harekatı bitip de Alınan 
hava ordusu garbe nakledildik -
ten sonra, Alman hava birlikleri 
de, kara ordusu kadar değilse de, 
Yine az çok hareketsiz kaldılar; 
Lehistandaki gibi biiyük mikl·as
ta hava hücumları yerine kü~iik 
kuvvetlerle keşif uçuşları ve hii
cumlar yapmakla iktifa ettiler. 
Garpteki Alınan hava faaliyeti, 
Ün zi~ade şimal denizinde tecel-
I ı;ttı. İngiliz donanmasının üs
~rıne, İngiliz harp gemilerine, 
lıcar_et, balıkçı, karakol ve fener 
ı:enulerine, daima mahdut nıik
tarda tayyare ile kah muvaCfakı· 
Yetli, küh muvaffakıyetsiz bas
~n~a~ ve akınlar yaptılar. Bunun 

1 
arıcınde, İngiliz limanları açık
arına mayn de döktiiler. Bu ha- ı 
rekatın bariz va~fı, devamlı ve 
umum· d ··1 . ı l . 1 egı ; ara sıra ve ıniln -
b~~ıt.olnıasıdır. Almanlar neden 
ll~~e ~a!'tılar? Neden Lehistan-

b
. ı>:ıbı, hava ordusunu kesif 
ır ek'ld ' & 1 e kullannıadılar? Bu-

nun nıuhletif sebepleri vardır: 

tan mcnedememişti. Çiinkii, Leh· 
lilerin mukabele edecek vazi -
yettc olmadıklarını biliyorlardı. 
Halbuki İngiliz ve Fransu hava 
kuvvetlerinin, askeri hcr.eflere 
de, gayri askeri hedeflere de ya
pılacak hava hücuınlannı mnka· 
belesfa bırakınıyacaklarını bili
yor ve bombalanmaktan korku· 
lOrlardı. Onun için Lelıistnnda 
o kadar gayri itmınl Te zalima
ne harp eden Alman hava kuv
vetleri, garbe döniincc, lıirde~ 
bire, bu kadar insani ve merha· 
nıetli oldular. 

3 - Alman hava ordusu, ingi
Iiz ve Fransız hava kuvvetlerine 
karşı, tam ve kat'i bir bakimi • 
l'eti lıaiz değildi. Üstelik Polon
l a harbi de, ne de ol. a, zayiatı, 
yorgtmluğu ve sarfiyatı mucip 
olmu,tu. Almanlar, Lebistanda 
89 avcı, 216 bomba, 107 ağır bonı
ba, 9 tarassut olmak üzere 421 
tayyare kay betmislcrdi. Bunları 
tclii.fi etmek lazımdı. 

4-:- Alman tayyarelerinin, g~
rek Ispanya dahili harbindeki 
tecrübelerde, gerek Lehistan ha
rekatı esnasında, bazı teknik ku
surları meydana çılonıstı. Kuv
vetli İngiliz - Fransız havacılı -
ğına -karşı modern ve daha mü
tekamil tayyareler Jıazırlamak 
gerekti. 

5 - Kara ordusile müştereken 
umumi bir taarruza geçmeden 
yalnız ha\'a ordusile biiyük mik· 
yasta hiicıımlar yapmak, büyük 
menfaatler temin etmeden azim 
ınenfaatler temin etmeden azim 
du. Alınanyada ise, benzin ve 
petrol kan kadar kıymetli idi. 
Mevcut stokları, umumi taarruz· 
!ara saklamak icap edlyo.-du. 

G - Almanlar, esaslı keşifler, 
tetkikler ve tecrübeler yapma
dan ,-e hazırlanmadan biiyük ha
reketlere girişmezler; esasen ze
kaları da böyle işler yapnuya 
miisait değildir. Ne yapacaklar· 
sa iizcriııde iyice ı:alı~mak "Ve ez ... 
berlenıek mccbuı·iyetindedirler. 
Bu bakımdan da hemen harekete 
gc(emcılerdi. 

İ~tc bu sebeplerle Alınanlar, 
be~ avdanberi İııgiltereye kar
~ı, nılluferit ha"Va akıulan ve bas
kınlarilc iktifa ettiler. Şimdi, ya-

( ArkMı 3 üncü sa11fo.da) 
ABİDİN DAVER 

Fransız B~vekili Dalııdier ve Dahiliye Nazırı olacağı 
söy1enen muavini Şortan 

Faris, 10 (Hususi) - Harbini- lekr•.r ~izli bil' cebe akdelmlş-
daresi hakkında verilen istlia tir. 
takrirlerini müzakereye devam 1.ieb'usan mcc' ·i koridorların -
için meb'usan meclisi bu sabah (Arka.ı 3 '11ıcü .!ayfada) 

Fin askerleri ormanlarda harp ediyor ... 

10 Haftalık Sovyet 
zayiatı: 327 tayyare 
Finler 595 tank, 206 top 552 

otomobil ele geçirdiler 
He'sinki, 10 (AA.) - Kaı·cli 1 

Berzahında Sovyetlerln .beton ka-.1 - __ A~man hava kuvvetleri • 
~ın, buJu~ k_ıs~nı, Lehistanda, 
aha harbın ıkınci haftası so -

hlunda serbe t ka!~ıı;tı. Diyelim 
• 20 e~Jfılden ılıbareo, İngil

fore ve 1:;ansayu, büyük ha,-a 
l?v~etlerııe taarruz cdebilirler
dı :. ~.akat bunu ~·apmayı&larının ru. '.m bir sebebi, hnrn kuvvet
be_rını kara ordusunun uınumi 

Kahve kaça satılacak 

leler zapteLtiklı:rlne dair verilen 
haberler, resmen tekzip edilmek
tedir. Btı mıntrıkada ~iddetli mu
harebeler cereyan ettiği ve Fin
lerin müdafaa hatlarında ça•·pıı;
mıya devam etUkk•ri ilave olun
m'1ktadır. 

ON HAFTALIK SOVYET 
ZAYİATI 

ır taan-11211 olınn . ız1n yalnız 
ba~ına kullanmaktan esaslı b. 
fayda teınini l\abil olmanJasıdı~ 

2 - Dii:cr milhiın bir sebep d; 
ınukabelc korkusudur. uhiı.tan: 
dıı. hi~bir insani \'e ınedcoi his, 
AI.manian, en misun1, en zarar. 
812 hedefleri dahi bombalamak • 

Ticaret Vekaleti perakende 
satışlar için tedbir aldı 

Ankar•, lO (A.A.) - Ticaret 
VeJ.-.iı.lcti brr taraftan kahvt'nin 
toptan fiyat~annı teshi~ ederken 
dil!er taraftan perııkende fiyat -
lar için de ti!dbir almış ve bu 

maksatla bütün vilayetlere kl
ı;ırafla şu tamimi yapmıştır: 

. Ziraat Bankası vasıtasile ı;ıc
thi!en 15.000 çuval kahvenin İs

( Arkası 3 üncü sayfada) 

llelsi.nki. 10 (A.A.) - Finlan
d{)·a harbin:n ilk on ha~tası zar
fıııda Sovyetlcr 327 tayyare kay
betmi;;lerdir. Bu zayiat kontrol 
edilmi:f.!r. FiolandiyalıJar 595 
tank kullanılır halde 206 top, 552 
otomobil 1571 at 20 traıktör, 63 
seyvar mu:tbak 28 zıl'hlı otom.o -
bil iğ'tinam etmişlerdir. Finlan-

( ArkM1 3 üncü sayfada) 

MERiKANIN SULH iSKANDili 

1 
Bitaraflar 
Bu teşebbüsün netice

sinden çok ümitsiz görü

nüyor. Berlin ise susuyor 
Londra, 10 (Hususi) - Amerika Hariciye Ne

zareti bitaraf de"\•Te1Uerlc yaptığı müzakereler hak 
kında ı;ı.ı tebli~; neşrctmi~tir. 

•Harlciy{' Nezaret', dünyanın birkat; yerinde 
muhasemata ·bashmmış olması, bu muha amalın 
dünyadaki bitaraf mi.'lct'cr üzerindeık.i ,,:sırleri! 
ve dünya sulhunun bütün millctler için sağlam 
ve devamlı b:r t'Sasa dayanarak yeniden t'-es.
süsü için 'bitaraf milletler tarafır.dan izlhar edi -
len arzu dolayısi'e •bitaraf hükümctlerle yarı J"t'S

mi mahiyette di.p.lomatik müzakerelere başla:n!lı
/tını ve !bu müzakcrelerüı a.i{lebi ihtimal tütün 
!bitaraf memleketlerin iştira'kile devam <ideeef!;ini 
bildirir. Bu müza·kerclerin <hiçbir plan daire.;1n -
de cereyan etmediğini, sağlam .beynelmilel bir ik-

,r. (.1rkası 3 üncü sayfada) Amerika Cumhtırreisı Roosvelt 

Ankarada halledilen 
Belediyeye ait işler 

, ..... -- __ .. _______ -------...... 
Hey'eti Vekile 

) Milli Şefin ri* 
yasetinde iki 
toplantı yaptı 

Dün gelen Va
linin beyanatı 
Su malzemesi ile siit 

fabrikası İngiliz kre

disinden istifade su

retile temin olunacak 

Vali ve Bele<L~·e Reisimiz Lilt
fi Kırdar dün sabah An.karadan 
sehrimize dönmüştül'. Haydar
paşa istasyonunda Vali ve Bele
diye reis muavinleri, Emniyet 
müdürü !Muzaffer Akalın ve Şe
hir ıMeclislııin bazı azaları ile 
dostları tarafından karşılanan 
Lı'.\tfi Kırdar Haydarpaşadan İs-· 
tanbula geçince Taksim meyda
nı. stadyom civan ve Eminönü 
meydanındaki faaliyeti teftiş e
dip .-Belediyeye ıı:elımiştir. 

- Vali ve Belediye Reisimiz 
LÜTFi KIRDAR 

Belediyede bir muharririmizin 
.Ankaradnki temasları ha!kkında 
ki suallerine cevaben şu beyanat
ta bulunmuştur: 

ı - Ankarada vilayet ve Be
( B~ tarafı l inci sayfada) 

• 

Hariciye Vekllı so;ı 

seyahati hakkında 

izahat verdi 
j Ankara, 10 (A.A.)-1cra Ve 
'· killeri Heyeti btıgün cl0/2/940 

ö§leden eı•vel saat 11 elen 13 .30 
a .ve öğleden sonra 15,JU da>ı 

17,30 a kadar Reisieumhurun 
reisliyinde B~vekıllik dai e
sinde toplanarak beynelmilel 
vaziııeti ve Hariciye Vekilinin 
Belgrad ve Sofya seyahatlerini 
miltalea etmiştir. 

Reisicumlıuı-uınuz 17,30 da 
Cumhuriyet Halk Partisini teş-

( rif ederek geç vakte kadar o-
( rada çalışmışlardır. 
'-'!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!'!!!!!"'!!'•-1! 2A5!C!!I!!!!!!!!!',, 

Almanlar /ngiliz gemilerine· 
hava hücumunu arttırdılar 

lngiliz tayyareleri .Ark Royo.l• gemisinden haı-alaıımıya ha;ırlaıııyor 

Londra, 1-0 (A.A.) - Dün öij- J 
le üzeri şa<ı1k sahHI açı_i\'ında bir 
QOk vapurlar Alınan tayyareleri 
tarafından mitralyöz ateşi alltı-

1 
na alınmış ve bonılbardıman edil
miştir. Alman tayyarecilerillin 

J'oreınoo;h t.e.ra'k gemiaini bir 1 deposunda bir infilak husule ge-
petrol~~ zannederekhticum tinniştir. Geminin nı~elbah 
ettlkl"ri tRlımin edilmeOt'tedlr. bind~eri filikanın devrilmesi ü-
Bu hücum neticesinde iki kl-1 !il- zerine ~lınuşlur. 
mii,<ıtür. •Fore.mııah a lnbet e - . :O~ cihe1ılen İn,ııilıerenin ce-
den ibir lbtımOıa a:mlnin benzin (Arkası 3 üncü sayfada) 
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BOYOK T ARiHl ROMAN : 98 

ç 
Yazu: M. Sami Karayel 

Venedik devleti, kadın sultanların 
nüfuzundan istifade ediyordu 

Bazan da Cezayir, Tunus ve 
'l'arahlus Bevleri ·ta1ırruz ederek 
ecnebi donanmasına rahat ver -
mez]erdi. 

Cezayir. Toous ve Tarablus 
Beylerinin hücumları korsanlık 
surct:tie olurdu. Muttarit ve mun
tazam değildi. 

Bwılar. bazan dost ile d~.'IIU 
tefr'ık et.ınezlerdi. Fransa, In
gilt.ere, Felemenk, Venedik ile 
ahden haklı idik. 

Bıı. devleUeri tanımazlar, te
cavüzlerine mez.kUr dew.etlerin 
bandırasını hamil olan tüccar 
gemilerine hücum eder !.erdi. 

Hatta bil' defasında Fransa 
gemilerine hücum etmişlerdi. Bir 
(IOk esir ve mal almışlardı. Dev
let tazmin etıniye mecbur olmuş
tu. 

Bir defa Hal'il pasa, donanma 
ile İtalya sularına gitti, birçok 
tıalıill<ll" ile Maita iskelelerini 
yağma ederek yaktı. 

Halil paşanın bu 6eferi.. Flo
nnsa donanmasının Silifkeye 
hücum ne vahşet icra etmelerinin 
eevabı idi. rH. 1023). ı 

Yani, karada umunı. devletin 
lif:fesinde müşahede olunmıya 
baslıyan idaresizlik ve intizam
sızlık deniz.e dahi sirayet etmiş-

ti. İstila devrimiz tevak.kufa 
uğraı:n.ıştı. 

Sultan Ahmedi Evvel, yani 
Genç Osnanın baba.sının dev
rinl iyi anlamak için yaptığı 
muahedeleri de gözden geçirmelt 
faydadan ari değildir. 

* (H. 1013) tarihinde Fransa, 
lnıılJere, V enedik muhadeleri
ııi temdit etmişlerdi. Birincilerin
ki eskisinin hemen ayni idi. 

Fakat; Venedik muahedesi 
yekdil!ederinin bandıralı sefi,. 
nelerw tecavüz olunmıyacak. 
Şayet korsanlar te<:avüz ile ha
sar yaparlarsa zararlar tazmin 
edilecek. mal ve üsera iade olu
nacak. Bilcümle sahiller liman
larına bu bapta emirler verile
cek .. 

Galata, Tekird~ı . Gelibolu li
manlarına girip çıkan Venedik 
gemilerinden bir giına resim alın- 1 
nuyacak ... 

Venedikliler aıa;;mda tahad
düs eden davalar münhasıran 
Ver.edik sefiri tara1ından rüyet 
edilecek. 
Osmanlı sefineleri bizim sula

nmızda gezen V en«lik gemileri
ni şeker, zahire, hediye venni
ye mecbur etmiye<:ek .. 

Venedik bandıralı • sefinenin 
yolcu:ıırı kim olursa, taarruzdan 
masun bulunacak. Girid kayık
mı ve l!emileri w:rl(iden müstes
na olacak .. 

Tahsildarlar Venediklilerin mu
amelatı tüccariyoeJerine, kassam
lar dahi kendilerine müdahale 
etmi•·ereklcr. 

Bosna hududunda eşkiya tara
fından vaki olan tecavüzlerden 
dolayı Venedik ıınes'ul olmıya
cak. 

!udüse ziyarete giden hırWi
yanlar set>best olacak. Kon90los

lar ile memurini mahalliyenin ara
larında zuhur edecek ihtilifat 
Babıllice halledilecek .. 

Görülüyor ki, Koca Osmanlı İm-
1>aratorhığu Venedik gibi bir dev
lete boyun eğmiş bir takım ka- \ 
pitül'8yonlar vermiş oluyordu. 1 

EJ!er, on altı sene muharebe 
neticesinde Venedi,iıin belini kı
ran Fatih Sultan Mehmet, me
zardan kalkmış olsa idi. Hiç şüp
he yok ki, bu devrin rica:fuıi ve 
hatta padişahını bile baştan aşa
.ıtı katlederdi. 

Venedik devleti, kadın!.ır sal
tanatının Jmrduitu varlıkla Os
manlı İmpara.tor!uğunu siyaseten 
içinden vuruyordu. 

Venedik devletinin \'Ücude 
getirmiye muvaffak old11.ıtu bU 
muahededen hız alan Avruııalı -
lar teker, teker Babıhümayuna 
düştü'ıer. 

(H. 1021) de Felemenk devleti 
dahi sefaret ile müracaat etti. 
Fransa ve İngiltere muahedeleri 
esası üzerine muahede akdetmi
ye muvaffak oldu. 

Felemenk hükumeti de lıır ta
kım kapitülasyonlara sahip oJ,. 
m~ Osmanlı İmparatorluğu 
artık kuru bir heyüla halinde ıdi. 

Ecnebi ve devşirmeler müslü -
ıınan sıfatile Alı.met, Mehmet ola
rak devi.eti e1e almışlar, ecnebi 
ruhlarının verdij(i hırsla, evvelce 
hariçten vuramadıkları koca Os
manlı İmparatorluğunu şimdi 
kadınlarile beraber içten vurup 
parcalıyorlardı. 

Venedlk muahedesinin ardı 
ı;ıel.miyordu. Bu sefer de Rusya 
tarafından gönderilen sefir bir 
takım metalip listesi ile geli
yordu. 

Rusya sefiri de büyük ikram
larla kabul olundu. Sefiri istik
bal için boğaza kadar memurlar 
ç>kanl.dı. 

Sefir birçok hediyeler ,ııetir
mişti. Bu hediyeler o devrin en 
büyük kurnazlıklarından biri. 

Rusya sefiri de devletten bir 
takım imtiyazlar aldı. Ticarete 
ve Kırım tatarlarının tecavüzle
rine dair müsaadeler aldı. 

Ruslar, Kırım tatarlarının akın
larından korkuyorlardı. Esasen, 
Kırım tatarları halis türklerdeıı. 
mürekkepti 

Ve bu Türkler Fati:h .revrinder 
ve Gedik Ahmet paşanın Kırımı 
tethindenberi Devleti Aliyyeye 
merbut idiler. 
Kırımıılar, iki yiiz bin akıncı 

çıkarırlardı. Ruslar, bu akıncı..ar
dan yıınıışlardı. Rusların mak
satları, Kırını tatarlarile aramızı 
açmak ve yavaş, yavaş Kırımlı
ları Devleti Alivyei Ü•'IIlaniye a
leyhine çevirerek kendilerine 
bendetmek ve bu suretle Kırımı 
elde etmekti. 

İşte, Rus sefirinin Kırım me
seksınde t uttur;u sıyaset bu ol
duğu cihetle, Kırım tatarlarının 1 
teca\l'Üz etmemeleri kaydini isiih
sal eylemişti. 

Lehistan ile aranıu iyi değil
di. Sebep de Kazakıar idi. ç_ün
kü. Kazaklar resmen Lehistana 
tabi bilini yordu. 

Fakat; Ruslar, Kazakları elde 
etmek için birçok dolaplar çe
viriyorlardı. 

Halbuki, Lehistan hükiımeti 
dahi Kazakiara karşı idi. Diğer 
taraftan Lehistan hükfuneti Er
dül ve Buğdan islerine kendini 
alakadar ad ile oizli müdahaleler
de bulunuyorlardı. 
Kazakları Erdül Bu.l!dan üzeri

ne teşvik edip sevkeden Lehistan 
idi. Hasılı rahat durmazdı. 

(Arkası var) 

IKDAM'IN Edebt Tefrik••• ...... ._. 

BOZGUN 
1 Y.u.n: EMiLE zo~ ç..u.,.: •ELA;I iZZET 1 

'-~· -.& "°' 47 

Üçüncü zlav avdet etmişti. De- t 
ri1ı bir nefes aldılar. Fakat ted- 1 
birleri aıttırdılar, gelen haberier 
clüşmanın yaklaşmakta olduğuru.ı 
teyid ediy9rdu. Ya.lı.aledıkları bir 
kaç esir hiç bir şey söylemiyoc
.lardı. Gün ağardı, yaı"tmur çise
l!iyordu. İntizar, her.kesi sinir -
lendiren, asabı bozan intizar de
vam ediyordu .. 

On dört saati.enberi kimse u
yumıya cesaret edemiyordu. Sa
at 'rediye dokru Roşa Mak..Maho
nun bütün ordu ile beraber g"l
mekte olduğunu hal;er verdi. H"1-
kikat şuvdu. General Duay, Vu
zierde harbin gayri kabili içti
nap olduğunu tcLe b;Jdirmiş ve 
cevap ol.arak da m~reşaldan ken-

disine vardımcı kuvvet gönderi
linceye kadar dayanması emir 
veribn~: Harekat durmustu. 
1 ine~ k<Üırdu Ferrona, 5 i.nci 
Büzansive yürüyordu, 12 nci Şen
de, ikinci hırtta kalmıştı. Bunun 
üzerine intizarın •iddeti arttı. 
Küçük bir muharebe değil, bü
yük bir harbe SDROOelaoin'MFH 
ne corba pişirmedi1er, kah 111:? içip 
peksimet yediler .. Ö)\'leye doğru 
kundak sokulacaktı; Sebebini bil
medikleıi halde bepai bu kanaat.
ta idi. 
Mareşala takviye kuvvetleri 

göndermesini tesri etmesi için 
bir yaver gönderildi; İki düşman 
ol'dusunun y~ta oldul!\ı 
artık tahakkuk edi)'OCdu. Bir 

ita/ya ile 
ticaret anlaş
ması imzalandı 

. 
800 milyon liretlik 

mübadele yapı!acak 
Roınada yapı!makta olan Türk -

İtruvan ticaret müzakereleri ne
ticelenmiş ve yeni ticaret muahe
desi evvelki g.ece imzalanmıştır. 

Dün, şehrimize gelen maliımata 
göre, yeni anlaşma 800 milyon 
liretlik mübadele esasına dayan
maktadır. İtalya bi2den ve biz 
de İ·ta:zyadan bu miktara ı:öre 
mal alabileceğiz. 
İtalyadan bilhassa demir, ma

nifatura, tıbbi ecza, boya, elek
trik malzemesi, pamuk ve yün 
ipliği, makara gibi madde;er alı
nacaktır. 

Buna mukabil İtalyaya pamuk, 
hurda demir, tiftil<, zahire ve 
bazı ham ve iptidai maddeleri 
.ııönderilecektir. 

Yeni an:aşma ile Türk - İtal -
yan ticari münasebetleri şimdiye 
kadar görfümemiş derecede ge
nişlemiş olacaktır. 

Roı:rıada bulunan ticaret heye
timiz önümüzdeki Iuıtta şehrimi
ze dönecek ve deriı.al Ankaraya 
gidecektir. 

ViLAYET 

İki müessese kapatılacak 
İhtikar komitesi ihtikar yapan 

ve mal sakJrtıyan iki müessese 
hakkında muvakkat sed kararı 
vermiş ve bu kararını vilayete 
bil.dirmiştir. 

Vali bu kararları yarın tasdik 
edecek ve miiessescler kapatııla
caktır. 

---o--
BELl.ll&Y& 

Kazalarda imar programı 

,--·W!!!e!!'!!!!'!!!!" ...... ~-~~-. 
Her evde bir ! 
-------- ı 

sığınak ve her 

bahçede siper 
Sığınak projeleri j 

tasdik edildi • 
Tetkik edilmek üzere Anka- • 

raya gönderilen sığınak proje
leri dün tasdik olunarak vilii- 1 

yete gönderilmiştir. 
( Bu münasebetle şehrimizde 
· yeni ve umumi sığınak.Jann in
şaatına ayın 15 inci önümüzde
ki ııerşembe günü başlaDması ] 
kararlaştırılmıştır. ~ 

1 
Her mahallede bir nümune ı( 

! siperi de kazılacaktır. Balı - ,' 
1 çesi olan her ev sahibi bu nü- )l 

mune siperlerinden bahçesin- )~ 
de bir tane yaptırnııya mec - ıJ 
bunlur. Bahçesiz ev ve apar - )) 
tımanlarda da kapalı sığınak 

1
1 

yerleri vücude getirilecektir. /i 
Nümune siperlerinden baş- ) 

ka ve ayrıca her semtte e u
mumi sığınaklar inşa oluna • 

, caktır. ~ -.-....... -~ ...... -----r6 
Ziraat Bankası yün 
ve yapağı alacak 

Ziraat Bankasının piyasadan 
yapağı ve yün satın alacağı hak
kında haberler gelmiştir. Şimdi

ye kadar yalnız ııamuk satın a
larak köylünün toptancı elinde 
kalmamasına yardı.ın eden Ban
kan:n yün ve yırpağı işlerinde 

de köylü lehine harekette bulu
naca.itı anlaşımaktadır. Banka 
ayni zamanda piyasanın düşmesi
ne vey.a yü.ks~lınesine mani ola
caktır. 

İstanbul kazalarının sür'atle ,, __ ,,. • ...,....,. .................. _____ ._ .... ~--.-..... 

ikalkınması için evvelce her ka- Küçük haberler 
za için 5 yıilık bir faaliyet ve 
mesai programı hazırlanmıştı. 

Dahiliye Vekaleti - Ana imar 
projesini ihlal etmemek üzere -
bu yıl da; Diğer yıl.ardaki gibi 
tı<:r kazada proııramın tatbiki
ne devam olunmasını bildLmiş
tir, 

Bu progra.mlarlı yeni yollar in
şaatı, eski yo!'arın tamirle~i, ı
şık, su, temizlik, ziraat, baytar, 
sıhhat ve Nafia faaliveti de ne
tirelendirilecektir. 

Mlı.AKIF 

Maarif Vekili gi!ti 
Maarif Vekili Hasan Ali Yücel 

dün a~am şehrimizden Ankara
ya avdet etmiştir. 

Vekil; Hayd;ırpaşa istasyonun
da Vali muavini ve Maarif mü
dürü Tevfik Kut ile Maarif mü
dür muavinleri ve müfettişler ta
rafından teşyi oAınmuştur. 

EKON0-11 

Balmumu 70 den 
170 e çıktı 

Son gün1eroe hariçt.en olan faz
la talep!er üzerine balmumu fi
yatları çok vükselmistir. Harp
ten evvel kilosu 70 kuruş olan 1 
bu madde bugün 170 kuruşa çık
mıstır. Bilhassa İtalya fiyat yük
sekliı:!ine rağmen külliyetli mal 
almaktadır. 

Belediye reisinden Gran-Prede 
yüz bin, Büzansiye doğru ileri.i
yen de yüz bin Prusyalı gördü
ğü habori alının<:a endişvler art
tı ve Şende bulunan ordu karar
gfiluna y~niden emirler alınmak 
üzere bir subay gönderiıldi. 

Ô~".e oldu, meydanda gene tek 
Prusyalı yoktu. Saat bir. saat iki 
oldu, kimseler vok. Hem yı°lı:ın
lık hem de şüphe Rl!'liyordu. Ge
neraller ile alay edi:lmiye başlan,. 
dı. Kimbi.lr, belki de dıvarlar
da kendi gölı:elerini J!Örmüşler
di ! Onlara bol bal gözlük hedi
ye ediyqrlardı. Madem ki ne ge
len vardı ne giden, ne dive elale
min rahatını kaçırmış;.ardı! ~iri: 

- Mülhuzdaki gibi! Di,ye hay- ' 
!ardı. 

O kasvetli hatıra ile Morisin 
kalbi sızladı. O sersemce ric'ati 
ha1ırlıyordu. On fersah ötede 
tek Alman ııörünmedigi halde 
7 nci kokırdu pani.ğe ~amlŞ'tı. 
İşte gene ayni macera başlamış
tı. artıık buna emniyet de, tama
mile kalktı. 

Gra!l-'Pre müsadmnesinc!en yu-. 
mı. ıdiört saat ııonra diŞnanın 

... . .... • ... ...... 
• * Defterdar Sevket Vekaletli! 

temas etmek ve bazı direktifler 
alınak üııere Ankaraya gitmiş
tir. * Kadıköy itfaiye merkezinde 
bir cZehirıi pazdan korunma 
ve yangınları söndürme. kursu 
açılmıştır. Üsküdar, Kadıköy ve 
Kartal kazalarının itfaiye ekip
leri burada tatbikat görmekte -
dirler. * Gümrük memurhrı yardım 
cemiyeti umumi heyet toplantısı 
dün öğleden sonra İstanbul Güm
riik başmüdürlüğü binasında 

yapılnustır. 

Cemiyetin yardımlarını daha 
ziyade arttırması için idare he
vetine saiıhivet yerilmiş ve eski 
ıdare heyeti ipka edilmiştir. * Y12na.ıtı ve till:Jk iıhraeatıı;ıları 
·birliği dün zahire borsasında top
lanm11; son bir hafta içinde ha
ricten yanılan taleolere karşı fi
yaUarı tesbit etmistir. 
* Beşiktaş Halkevinde Orta o
kul son sınıf kız talebesi için a
cılan İngilizce, matematik, fizik 
ve kimya kursl.arına devam eden 
kayıt işleri 14 subatta bitecek
tir. 
* Seyircilere siııara içirten, faz
la müşteri alan ve temizlij!e ri
ayet etmiyen İstanbul cihetinde 
1 ve Beyoğlunda 3 sinema hakr 
.kında Belediyece takibata geçil -
miştir. 

hücum etmediğine göre 4 üncü 
süvari fırkası Prusya süvariler>
!e çarpışmış olacaktı. l'r:usyalı
ların lhenüz uzakıta, iki ı,tünlük 
yolda o"ımaları lazımdı. Kaybet
tikleri zamanı düşünerek liıik -
tü. ilki gü.nde Kontıröv'den Vu
ziere .karlar iki fersah yw:ıl !kate -
demem".şlerdi. Ayın 25 inde er
zak ve cephane tOO:ı.rik etımek 
bahanesi le öteki ko 'ordular şi
male çıkrnı.şlardı. Şiırndi de, ayın 
27 sinde, ortada döj(üşecdk kim
se o1mad:_ıtı ha'de, döfıiiı;meık i
çin deniie ıniyorlardL 

Biran kendim ~!ardı da Jana: 
- Hapı yutıı.uk! Dedi. 
Jan b1r şey anhyamatlı, gözle

rini açıp bakınca sesini alçal~a
rak Şenler ·bahsetti: 

- Fenadan ziyade aptal insan
lar, bu muhakıkak, şansları da 
Y'Qk. Hiç bir şey bilmiNıOrlar, 
hiçbir şeyi doğru tahmin edemi
yorlar, ne planlan var, ne fikii-
leri ne de hüsnü tesııdüf:eri ... 
Her ey aley>!ı>mize çııkJıyor, ha
pı yuttuk! 
Okumuş y ıızınış, aklı b '1.Şında 

bir insan ,gibi düşünerek hi.sset
til!i .bu ıkesel yava.ş yavaş artı -

Otel bitli, 
Lokanta pis, 
Hamam pisi 
Belediye bu sonsuz pis

llklerle mücadele ediyor 
Şeiı-rilr.i2ıde tifüs mücadelesine 

faaLyetle devam olıunmakıt.adır. 
Beledıv-e müievtiş!eri ı1ıeınıizliğe 
riayet etmiyen !bütün müeısese-
' ere cezalar ke.illlCktedirler. Bu 
meyanda Keres teci.erd6lı:i hfil o
telinin yataklarında ·bit bulun
dui(undan .sahibi cezalanrlırılııuş
tır. 

Fındıklı lhamamınıda da tooıiz 
havlu ve peştamal kuı'ılaruima
dığından ceza verilmiştir. 

Ell.ıke.siz mal satan 14 dükkan
cıya da muhtelif para cezası ve
rild~ ı<ibi 1075 kilo da noksan 
ve bozuk okme!k müsadere olunr 
muştur. 

Dığer tarafları dün ve evvelki 
gün Kadıköy , Üsküda.r ve Kar -
ta1da da ıbe'ediye müfettişleri ta
raf.ndan umuıml ve ani •bir kon
trol vapılmıştır. 

Üsküdarda 1 fınna noksan ek
mek cıkaııttı,i(ından do.layı ceza 
veriiıniştir. 

Yine Üskürlarda 1 lıarnam ve 
erte! de para cezasına çarıptırıl
mıslardır. 
Pis"ilklerinıden do1ayı Eminönü 

mıntaka.5ında 3 lokanta ve a:şçı 
düıldkanı ıınuvakkaterı kaı>Mıl 
m11;lar<Lr. 

Bu yıl portakal mah
sulü iki misli 

Bu seneki portakal mahsulü 
dii!er senelere nisbetl'e iki misli 
fazla olmuştur. Simdiye kadar 
Adana havalisinde 24,765,000 por
takal, 1,973,000 limon, 851,700 
mandalina ve 5,486,800 turunç top
lanmıstır. Almanva, 1nı:iltere ve 
Fransadan talepler fazladır. 

OE.NIZ 

Marmara ve Egede 
fırtına çıkacak 

Ankaradaki Devlet Meteoro
bii istasyonu dün limanlara bil
dirdiği bir tebli~de Marmara ve 
Ege denizinde cenuptan fırtına 
çıkacağını hab!'r vermiştir. iMın
taka liman reislii(i alakadarlara 
ıbu haberi bi.ri.;rmi.:;tir. 

Aı~LIV'& 

Dolandırıcl Avram onüç 
buçuk aya mahkum oldu 

Memleket dışında akrabası o
lan bazı ailelere müracaat ederek 
cAkrabanız Rl!'ldi, vapurda vize 
parası be)<:hvor. Beni gônderdi. 
diy~ dolandırıcıhk yapan Avra
mın muhakemesi dün Asliye ce
zada bitırilmiş ve karar veril -
mistir. 
Avramın buna benzer muhtelif 

şekillerde İshak, Evdoksiya, Lüt
fi ve Marya adlarında dört kişiyi 
dolandırdığı sabit olmuş, 13 ay 
15 ıran hapis, 74 lira para cezasile 
14 lira mahkeme masrafını öde
mive mahkiım edilmiştir. 
KENAN 11 AY YATACAK 
Beyoğlunda bir .kavga netice ,.. 

sinde öldürmek ıkasdiyle Yusufu 
yaralama1ı:tan suçlu Kenamn İ
kinci Ağır ceza mahkemesinde
ki muhakemesi dün bitmiş ve . 
öldürmek kasdi sabit olamadıl!ın
$ian 10 ay 2fi gün hapse mah
kiım edihn~tir. 

yurdu, dntizar içinde •kLvranan 
öteki 'kıt'a\ara da çöküıyordu. Bu 
kalın .kaf.alarda, mühim bir ~P
lıe uyanıyor, hakiki vaziyeti sez
mive başlı.yıoria.rdı. En dar dü -
şüncellieri bile artık fena idare 
edildiklerine, lboş yere vakit kay
bettihlerine - hiasettilııleri kasve
tin sebebini izOOı edemeden - Ka
naat getirmişlerdi. Maıdemlki Prus 
yaWar meydanda yokıtu, buuda 
ne diye 'bekliyıorlardı? Ya hemen 
d<iğüş9ünler, yahut ta bir yere 
l(idip rahat rahat ııyıusunlardı. 

Artık usarı.ımşlardı. Emir getir
mek üzere giden son yaverden 
sonra, buhran her dakika artı

yıor, teş0kkül eden gruplar lmlı 
sesle konu:;ı.ryor, münakaşa edi
yordu. Bu teJaşa ıkapılan suıbay
lar, kendilerine sual sormak c&
saretini lbıulan!ara verecek ce -
vap ıbulamıY'Ol"lardi. Saat beşte 
yaverin döndii.ğü ve geri çekile
crutleri duyu'unca herkes büyük 
bir s.:vinçle derin b1r nefes al
dJ. ' 

(Arkası var) 

Me t~p maçl rı 
Taksim stadında günün Mit 

maçını Haydarpaşa ve Taksim li
seleri yapmışlardır. Hakem Ta
rık idi. Oyun başladıktan sonra 
Haydarpa,şalılar kendilerine mağ· 
r<>r bir tarzda oynuyorııardı. Bu
na mukabil Tiliim lise;;i bu kuv
vetli rakibi.ne mukavemet için 
enerji sarfediyordu. 

Nihayet 14 üncü dakikada Hay- 1 
rinin ayağiyle bir ı:ol kazanan 1 
Ha.vdarp~anın attığı gole de Tak
sim lisesi Bürhanın ayağiyle 
berabe!clik golünü yaptı ve bi
rinci devre 1-1 berabere bitti. 

İkinci devrede her iki taraf da 
çok çalıştı. Bu devre Haydar
paşanın hakimiyetine rıuZffien gol
süz biterek oyun 1-1 beraberilk
:le nihayetlendi. 

IŞIK 2 - HAYRİYE 1 
Günün en mühim karşılaşma

sını gegen senenin birincisi Işık 
ile bu sene şampiyonaya namzet 
ı!Ös1{'rilen Hayr ive v~paeaktı. Ha
kem Şazinin idaresindeki bu o
yun da çok güzel oldu. 

Uyun o;~.ar baı;lamaz iki ta
kım da canlı oyun gösteri-yordu. 
Havriyenin hücumlarına çok te
miz ve enerjik bir mukavemet 
gösteren Işık müdafaası cidden 
muvaffak oluyordu. Hayriyenin 
ille anlarda yaptıi7ı bir hücumda 
Kadirin ayağiyje ilk golü kaza -
n.an Hayrivelil.er işi gevşek tuttı.t
lar ve bu tarzları Işıgın devre
nin so.rıunda yaptıi!ı ·bir gole mal 
oldu ve devre 1-1 berabere bitti. 

İkinci devrede Işı\< QOk enerji 
ile oynuyordu. Hayriyenin çok 
az süren tazyikin den kendisini 
kurtaran Iştk lisesi sa.ıt içleri va.
sıtasile bir ,::ol daha kazanınca o
yun büsbütün hızlandı . Fakat 
Hayriyeli:er Işık müdafaasını ya
rarak gol yapmıya muvaffak ola
madan maç da Işık lisesinin 2-1 
galibiyetiyle bitti. 
BOOAZİÇİ 2 - YÜCE ÜLKÜ 1 
Şeref stadında oynanan maç -

!ardan birincisi Boğaziçi ile Yü
ceülkü yapmL,lar ve bu oyun Bo
ğazicinin 2--J. galebesiyle bi:trp~ 
tir. 

Mahallelerde 
Mümessiller 

Kaymakamlarca ve 
ücretle tayin edilecek 

Şehrımizde •mahalle mümes -
silleri. nin liyakatli kimselerden 
secilerek bunların aylık muayyen 
birer ücret mukabilmde istihdam 
ve kaymakamlar tarafından ta
yin olunmaları için Vekfilete bir 
rapor verilmistir. 

Bu r~porla beraber gönderilen 
mahalle talimatı planı, yeniden 
tetkik edilip yolhınması için ia
de olurunuştur. Bu münasebet
le her semtte mahalle ve nahiye 
lerin hudutlarının tcsbit olunma
sına başlanmıştır. 

Küçük mahalleler tevhid olu
nup bir mümessile verilecektir. 

ASIL ZARAR 

KİMLERİN? 

Harbin başlamasından bu 
yana bitaraf gemiler daha çok 
batmış. Yani 117 vapur. 

Bizim NaneDM>lla7a: 
- Harbi kim 7ap1J'-Ol' öyle 

iae?. 
Diye sordum da: 
- Vallahi yapanlan bilmi • 

yorum amma, batanlar bltazd. 
lar oluyor ... 

Diye cevap verdi! 

AK MI - KARA MI? 

Alman ve Sovyet guıetele • 
rine merak olmuş: 

- Suriyede 250 bin mi, 450 
bin mi Fransız askeri var?. 

Fransızlar da: 
- Eh .. İkisinin ortas... 
Diyorlar. 
Nanemollaya sordum: 

- Esrarı askeriyedir, bıınlar 
belli olmaz!. 

Dedi, cümlesini şöyle biti> 
di: 

- Mesele berbes- hili:resi -
· dir. Ak mı, kara mı ya ıı:eçtt 

başında, ya öne düşilnee belli 
olur. 

liugünkü maçlar 

Taksim Stadı: 

Saat 
Karagiiınrük - Davu tpaşa 11,:JO 
Hc~\em: Tank. 
Beyoğluspor - G. Gençle{ 13,30 
:{iakeın: Bahaeddin. 
Beykoz - Tupkapı ' 15,30 
Hakem: Halid Galip. 

Şeref Stadı: 

Feneryılmaz - Galataspor 10 
Hakem: Necdet. 
Anadolu - A. Hisar 11,45 
Haıkem: Necdet. 
Süleymaniye - Hilfil 13,30 
Hakem: Şazi. 
Beşiktaş - Vefa 15,30 
Hakem: Ahmet Adem. 

Fenerbahçe Stadı: 

Galatasaray - K. Paşa 13,30 -
Hakem: Sa.mi. 
FenerbahÇe - İst. Spor 15,30 
Hakem: Refik. 

İkinci maçı vapan Kabataş -
Darüşşaiaka takımları da uzun 
bir çekişmeden sonra golsüz be
rabere ıkalmış4rdır. 
GALATASARAY DENİZCİLE-

RİNİN MÜSAMERESİ 
Galatasaray kkıbü yüzilciileri 

arasında tertip edilen Aletli ve a
letsiz jimnastik müsa;bakaları 
dün klubün Beyoğl:undaki mer -
ılrez binasında büyük ·bir kalaba
lık önünde yapılmıştır. 

Finale kafan 10 sporcu arasın -
da geçen müsabaka çok zevkli ol
muş ve neticede Nejad Tekeboş 
birinci, Ziya Çalı ikinci, Sadi 
Demirkaya üçüncü olmuşlardır. 

Bu müsabakadan sonra Galata,. 
saray klubü ile Robertkolej mu
allimleri arasında çok iddialı ge
çen bir basketbol maçı yapılmış 
ve bu müsabakayı Robertkolej 
muallimleri 32 - 34 kazanmışlar
dır. 

Bir Alman tütun 
heyeti geldi 

Bir buçuk milyon Iİ· 

ralık tütün alacaklar 
Dün sabahki Semp)on eksıu;esi 

ile şehrimize, Alınanyanın Re
misno tütün fabrikaları direktö
rü Ven!(lel'in reisliği altında dört 
ıw.nik biı" ticaret heyeti ııelmiş -
tir. . 

Almanya ile yapılan ticaret 
anlaşması üzerine tütün almalı: 
ÜZeTe gelen bu heyet Parl<otele 
l!ilmiş ve dünden itibaren tütün 
piva.sa.rnızda tıetkiklere başlamı.t
lardır. 

Yeni antaşma Almanvaya bir 
buçuk milyon liralık tütün ihra,. 
cı imkanını vermel:tcdir. 

Heyet birkaç gün i:hracat mü
esseselerimizle temaslardan son
ra Ankaraya gideoektir. 

ZATEN DOGRUSU. 

_NU BİLEN YOK Kİ 

Bir pzelıeye bakarsan Tilrtı;
Alınan tiearet aıılaıımasmııı 
metni gıümrilldere tebliğ edil
miş. Diğerine b~an, edS.. 
memiş. 

Nanemollaya: 
- Hangisine inaıısalı:?. 
Diye sordum. 
- Vallahi kardeşim, ani• • 

manm lakırdısından başka bir 
ıey görmedik ki, Jıangisiniıı 
doğru olabil~ğlni söyliye
yiın. •. 

Dedi. 

BİR MERAK 

DÜGÖMtl' 

•Halil Lutfi Dördüncü• im-1111 gördükçe: 
- Acaba birinci, ikinci, ü-

çüncü .. Veya ~ci var mı? 
Diye merak eder dururdum. 

ve yine kendi kendime: 
- Acaba Halil Lutfi kendi 

adındakilerin dördüncüsü ınil? 
Sualini sorardım. Bu mera

Jwıun bir düğüm.il çö-ıüldii: 
- Nih11t Ali Öçüncil. 
Var ve .. Maliyede memur. 

Anlaşılıyor ki, birinci, ikinci ve 
be~ci de var, fakat, hiçbirisi 
Hali:l Lutfi değil!. 

A. ŞEKİP 

• 

• 



U - l'JUBAT lNt 

" Ya mütemadiyen tazib edilmek veya bu 
tazyik sis~e~~nden. kurtulmak şıklarından 

hırını tercıh etmelidirler,, 
Lon<lra, 10 (A.A) - İngiliz ha- J larunamız ve iktısadi silahlara 

d
va n~m Kınsley Wood Biristol• ba• vurmamız neticesinde bita.-

a bır utuk .. ı1 ile .. ~ . soy. -,.erek .. Fransa raf devletler için bazı mahsur-
! .B.u~ Br1tanyan.ın hurrıyet- lar ve batta ara sıra :m.a.hxumi-
erını müdafaa i<;in b...,_..,_,_. etı '-··-·'- -'- · ·mt iti . . ~-~.- Y er ~ ~uesıne samı 

ve şı.mdi tek ve kuvvetli bir _ __,.,_ "t 'f' B 'b' h-' lniUet old ''""'""" mu eessı ız. u gı ı . ,... 
•;,__~ uklanru bu samimi it- 1· . _ _. h dd . -"--'- .. 
~ Sovyeı lQıaya ~ ~ e:ı .as"""'' a . e ın== ıı;m 
Y!- arasındaki tnünasebetl hA- elımı7.den gelem yapıyoruz. 
lı:inı olan huzursu.zlu.kla o:'.: bir !Müteml\!liyen tazip edilmek ve-
~.ad. teşkil ey~ söy~ ya bu tazyik sisteminden kur-
-.. tulma:lt şık lıtnndan birini teTc.ih 

V-00<1 ezcüınlıe demiştir ki: için bit:ırafları teemmüle sev • 
•- Deniz kuvvetlerimizi kul- ketmek isteriz.• 

Ankarada halledilen 
Belediyeye ait işler 

ledı.yeye ait nwMelif işlerle meş
ııul oldum. Tramvay ve su ile 
dekıtik tesisatını ge."'4letmelc 
için malzeme tedarikinde döviz 
m elesinden güçlük çekiliyordu. 
Beledıyemuin işleteceği otoJJüs
~le itfaiye alat ve edevatının 
temini için de gene dövize ihti· 
Yaç vardı. 

.An.k.a.rada bu işleri de taJtjp 
ettlm. Teşeb.büsJerimiz iyi kar
ltlandı. Elektriılt ve tramvay 
~alzeınesi için liizum görülen 
bır milyon 700 bin liralık dövizin 
Cem.in edileceği lbi:ze bildirildi. 

Su işi için ~reden getirti
leceiıı malzeme lbedelterinin, Tilı.'1<
İn~iz kredi anlıı..,<m111Sından isti
~ edilmek suretile temini yo
lundaki müracaatımız da müsait 
tel.ak.ki edilerek tetkik edileceği 
lleVa.hl verildi. 

Süt fabrikaları kurmak mak
•adlle İngiltereden alınacak ma
kinelerin 600,000 lira kadar tutan 
bedelinin, bu .kredi anlıışınasile 
Ziraat Vekaletine ayrılan tahsi -
Battan, VekAletin mübayaal&ın
clıın aonra kalacak kısımla ikarşı
lanmaaı muvafık göriildü. Zaten 
bu fabrikalar Ziraat Veklıetile 

Fransız kabinesinde! 
değişiklik yapılıyor 

(Baftarafı 1 incide) 
d~ dolaşan şayialara göre, DaJ:a.. 
diel:, Harbiye Nezaretini terkede
oek ve Harbiye Nezaretini Gene
ral Gamelin'e yahut general No
gues'e tevdi evliyecektir. Dahili
ye Nazırı Sa:rrwt'ıın ye!"ine hillen 
~a~eki.J. muavini Chauteınps ge
tirileeektir. 

Dii;!T taraftan bir istihbarat 
Nezaceti de kurulacaktır. Fakat 
bu Nezaret şimdiye kadar sanır, 
dılh ı;bi Froasard'a değU, ha
len 4 Nazırı bulunan Pomaret'e 
tevdi olunacaktır. İş Nazırlıfıı
na da Radikal Sosyalist partisi 
Parl!ınento grupu reisi Ohichry 
getirilecektir. 

Hava Nazırı Guy Lachambre 
de kabineden çekilecektir. Fa -
kat bu dc~~ldik pek ırıuhtemel 
.olara.ıı: biraz daha sonra vukua 
Relecektir. 

!.farbiye Nezaı-eti parlamento 
~ı B. l>uclos'un da isti
ıuıı ihtunalleri bahis mevzuu e
dihııektedir. 

PS:iıı siyasi mahfillerinin ka... 
n~u kabinedeki hu değişiılı:lik
~ ııek Vakıllda ~ gelece
gı merkezindedir. 

Ekselsiyor ~ diğer bazı ga
ıı:etıeler celsenin ııiz?i yapılması
~ı~oğru olmadığını yazmakta -
ır · Daladicnin evvela gizli 

celseye aleyhtar iken sonradan 

müştereken tesis edilecektir. 
Ekmek fabrikası meselesi tek

lifi yıaıpan İngiliz mü osse;esi, pro
jesini ancak bir av kadar sonra 
vereceğinden simdilik halledilm~ 
de~ildir. Projeyi alınca ·bunla
rın bedellerinin temini için hükıl
met nezdinde teşebbüsl:erde bu
lunacai(ız. 

Anık:arada, Maliye ih! Belediye 
arasındaki eski borçlar işiyle de 
mesgul oldum. 

IMa::iye Vekaletinin Belediye -
den istediki para üç milyon J.ira 
kadardır. Beledivenin de Ma
liyeden alacaITT vaTdır. Bunların 
kar .. lııştınlmast surettre borcun 
ortadan kaldırılması hususunda
ki teklifimiz esas itibarile muva
ft.k görülerek tetkik edileceği bil
dirildi. 

Ancak işin bu sekilde halli bir 
kanun meselesi olduğundan ka
nıın çıktıktan sonra bu mesele 
ikat'i surette neticeleııdirilebile- 1 
cektir. 

Ankarada bulunduğum esnada 
takip ettiğim işler arasında ohın 
Taksim ve F.rninönü imar plan
lan da tasdik edildi. 

Kahve kaça 
satıl"1cak 
(Baş tarafı l inci saııfada) 

tmıl:ıulda, İzın.irde ve Mersinde 
hlrinci el · toptancılar tarafından 
en az b:ir çuvala .kadar sı<tış fi
yaıtl>a:rı aşaj!ıdaki şekilde tesbit 
edildi: . 

3 No. kahve 104 kuruş 
4 • • 101,5 • 
5 • • 103 kuruştur. 
Vilfıyetiniz dahilinde kahvenin 

ınüstehlike satış fiyatları yuka
ndaki esas fiyatl:ara nakliye mas
rafı ve perakendeci ile bu üç 
limanda kı toot:ıncılar arasında 
tavassut edenler va.rsa bunların 
ve perakendecinin normal ık8.rı 
inzimam etmek suretile teırev

vün ed<!cektir. Umurları ooy
J.ece malum olan kahvenin müs
tehlilı:e sahş fiyathrını müraka
be al<tmda bullllldurmak vilayet 
ve Beledi~lerden ve Mıntaka 
Ticaret Müdürlüklerinden bek -
Jenmekte ve bilu.muru vilayet-
1 ...... .... , .. , .,. ı hnıstır.> 

fikrini de~;:;t-:nis olduğu zikre
dihm!ktedir. 

Htl'KOMETE İTTiFAKLA. 
iTiMT 

Paris, 10 (A.A.) - iMeb'usan 
meclisi, aleni oeJı;e açıılr açılmaz, 
bütün grup reisleri tarafından im
zalanan hökfunete itimat .beyan
namesini, 534 ınab'usun itfüakile 
kabul etmiştir. 

Bugünkü tırtilinizden ;&tifade ederek 

SARAY • 
sınemasının 

En ze~n ve en cazip programını cörünüz. 
2 lıuyük ve ınükem mel filim biroen: 

CEBELÜTTARIK G ON 
CASUSU BATARKEN 

O\iiinal Fran&ızca nüshası Baş rol1'!rd.e: ~lsiz bir his ve aşlı: filmi 
VMANE Baş rollerde: 

. ROMANCE ve VİCTO 
ERIC Von ST1tOHEIM R FRANCEN ve 

Saat 11 - 2.30 - 6.20 - 9.40 da MADSaELEINB OZERAY 
at 1 - 4.25 ve 8 de 

İlı.vet.en: FOKS JURNAL en - .__ •=v ve düntı>a hal:>er.leri 
Halta.ı:nn en zettıııin ve güzel fiJmi . 

Deeds 
Pazartesi günü rad· 

yoda konuşacak 
Ankara, 10 1 A.A.) - Zelzele 

felfil<etzedeleırine yardım iç;n in
gilt<' rede Jrurulmus olan İngiliz 
- 1'iiııi< yard>ın cemiyetinin mü -
messili olup ahiren zelze.:'e mın
takasında yaptığı bir seyahatten 
avdet etmiş olan Sir Wyndham 
Deeds, ayın 12 nci pazar tesi gü
nü saat 20 de Ankara radvoswı
da zelzele mıntakasında gfu'dük
leri ve ocadaki ihtısasları hak
kınıia Türkçe ol:arak bir konu.ş
ma yapacaktır. 

-<>--

10 haftalık 
Sovyet zayiatı 

fBaş tarafı 1 inci sayfada: 
diyalılar tarafından 3 gemi bir 
deniza1.tı gemisi 'batı.r3ınış daha 
başka gem il er de hasara uğra -
m,,..tır. Sıhhati tes.hit edilen hava 
zayiatından başka oıi an:a S<w
yet tayyaresinin dÜŞÜ!"ii.lımiiş ol
mBSJ. kuvvetie rnuh teorııeldir. 

SOVYET TEBLt(.;i 
Mıoııkova, 1-0 (A.A.) - Lenin

grad askeri mıntakaın geneltlwr
mayının 9 şubat teblij?i: 

Cephede hiçl;ir mühim h8dise 
olınııııruş tı.r. 

Düşmanın Kareli Berzahında 
kayıbettiin mevzileri geri a,·ma·k 
için biı1biri aıııiına yaptığı te -
şeıbüsleri, büyük zayiatla geri ,..;;~ 
kiirtıtük. ... -

Sovvet hava kuvvetleri aSkeri 
hedefleri ımuvaHakryetle ham -
bardııman etııniştir. 

SOVYET BOll-IBARDil\1A.l\ll 
Sbdkihoh, 1-0 (A.A.) - Bir İs· 

veç gönüllüleri müfrezesi hava 
dafi batarya& hvcç - Finlandiya 
hududundan bir Sovyet avcı tay
yaresini düşümnye muvaffak ol
muştur. Su tayyare cür'otkar u
çuşlarla ·halk arsına hak.iki tıir 
deh.şet salma.krtarlır. 

Diğer taraftan bir İsveçli gö
nüllü tayyaresinin 9 Sovyet 'bom
lbard:ııınan ta,yyaresile çarpışaraık 
lbunlan kaçu·tmtya muva<ffak ol
duiru haber verilmektedir. Da -
gon Niıheter gazetesine göre '3ov
yet1er .Hınnagde üzerine 1300 e ya- t 
km yangın •bomlbası almışlardır. · 
Bunlar Sovyetlerin Finlandiya
dan ikopanp almak istediği bu 
~ü:k sehre şiddetli sakhrışlar 

yaµınaktadıxlar. 

Kral Faruğun yıl dönümü 
iMısır kralı haşmetlu Faruk 

hazretlerinin bugün veladet yı.J,. 
dönümüdür. Bu münasebetle Mı
sır konsolosu Hafız Amer, tarar 
fından konsoloshanede bir süva
re verilecektir. Kral hazretleri
ne uzun ve mes'ut ömürler te
menni ederiz. 

İKDAM 

ı~ğ«'ı«A) 
Mes'ut Ce r. lle: 

Kah can dinlesin, 
kah eanan f 

~undan rki gün önce, radyo ile 
lngiltereye dinletilen aiatur.ka 

konserin güzelliğini söyliye söy
li) ~ bitiremiyorlar. Hatla, ş;m
dıyc kadar alaturka musikiyi hiç 
ıoevmed;ğini söyliyen Selami İz
zet bile tuttu, İkdamda bu kon
seri gayet metheden ve t m ma
nasile içlen ı:ehne bir yaz• yaz
dı. Eskiden okuyurularnuın bir
çokları, heni do Selfuni gibi, ala
turkadan hiç hoşlanınıyan, ya
hut anlamıyan kopkoyu bir alaf
raııga-:ı sanıriardL Halbuki ben, 
ti çocuklu"umdanheridir ki, her 
şeyde oıduğu gibi, musikide de 
salt alafrangayı, yahut sade ala
turkayı seven değil, güzelliği se· 
venlerdenim. Ne yazık ki, bizim 
Selami gibi, musikide kır.kından 
sonrakileri 1:.ile ihtida ettirecek 
kadar ı:üzel ve kuvvetli olan bu 
İngiltere konserini, işim dolayı
sile o gi.in ben ı!inliy~mediın. 
Şimdiye kadar alaturka musiki
yi sevnıediP.ini her vakit, he; sa
nsı di~tükçe söyliyen S?lami, 
İkdamdaki o ynzısı yetismi)·or • 
mWj gibi, o konser için, hana o 
gün daha ne diller döktü, ne dök
tü. Fakat, Selami gibi kırk yıl
lık Yaniyi, Kani yapacak kadar 
mükemmel ve enfes ol•n bu kon
ser, yalnız ve ayda, yılda bir İn
giltere, Fransa, yahut Amerika 
için verilecekse vay halimize! 
Meşhur atalar sözünü Bay Mes'ut 
Cemil bizden daha iyi bilir: 

Evvela c&n, sonra cinin! 
B;ı en(cs konser• bu defa, ilk 

olaron cıinan ainledi, ziyanı yok, 
bundan sonra da sıra ile k&h elin 
dinler, k3h cinin ... 

O'iMAN CEMAL KAYGILI 

A~m1nların ha
va hücumları 

(Baş tarafı l inci saııfada) 
nuburulan İslrocyaya gitmekte 
olan lbir vaıpur, iki Alman tayya
resinin lhüıcwnuna uğramu;t r. Va
pura isaıbet eden bir .ba ciddi 
hasar husule getiıımemiştir. 

Alanan tay>yerekri bundan oor~ 
' ra vapurun güvertesine mitral -

yözle a tc:ş etmişlerse de ambara 
i.'.tica eden mürettebal.a bir şey 
olınaırm~tır. Kra.'iyet tıav~ ku"l
vetlerine mensup avcı tı.yy arele
rinin müdahalesi üzerine müte
arrız tayyareler kaçmıştır. Va -
pur. kendi vesaiti ile limana dön
müştür. 

800 tıonluk l:ıir mayn gemisi 
•bomıbard1illlan edilmiştir .. Müret
tebattan !ki kişinin öldüğii zan
nediliyor. 

A'man1ar H::Ida lbahkçı ııemi
sine mitralyözla taarruz etmiş -
!erdir. İki Ahnan tayyaresi ay -
nca İgjoocya sahili açı..<larında 
d'~er bir ı;ıeaniye de taanw: et
ınistir. 
BİR TAYYARE Dtl'$0Rtlınt) 
NorUı Bervidl<>ı - İskoçya 10 

(A.A.) ..._.Bir Alıınan bombardı
man tayyaresi Fi:rtılı of Fortiı man 
saıbında dün düşürülnıiişt,iir. 

Almanlar, lngiltereyi havadan/ 
taarruzla mağlup edebilirler mi? 

(Başmakaleden mabat) 
nn ne yapabiıccelderini tetkik 
ede!.iliriz. 

Bııy,ün, Al nıan hava ordusu, 
İngiitcre ~c .ırransanın ınüşte .. 
rek hava kuvyetlcrine karşı ne 
vuiyettcdir? İki tam.! da, harbin 
başındanbcri mütemadiyen çalı
şıyorlar. Hava birliklerinin mik
tarını, tayyare lerinin sayısını ar .. 
tırdıkları gibı uçuş malzemesinin 
kah; · ~ ·et ve kudı·etini de tezyit 
eltılc.·. Almanlann. harbin bi -
dayetındeki bava üstünlügii ha-
18 mevcut mudur? İngiltere ve 

· Fransa, Amerikanın da yardım.i
le Alman hava or<lusuııdan sa
yıca üstün kuvvetler temin ede
bilmişler midir? Bu suallere ce
vap vermek mümkün değildir. 
Yalnız, gıeçenlerde, İngiliz • Fran
sız hava saoayiinin, Amerikanın 
yardımı hesaba katılmadan tem
muzda, Alman tayyare endüstri
sini geçeceği hakkında bir haber 
intişar etti. Almanlann 5000-6000 
birinci sınıf tayvaresi olduğuna 
dair yazılar da çıktL Fakat, bi -
zim için, iki tarafın hakiki va-. 
ziyetini kat'iyyetle tayin etıne
nlıı iınkiını yoktur. Biz, daha em
niyetle mütalea beyan ooebil -
mek için Almanyanın havada, 
bala sayıca bir miktar iistün ol
dui,'llnu kabul ediyoruz. Büyük 
Harpteki meşhur Fransız ku -
mandanlarından biri olan emek
li General Debeney de bir yazı
sında şöyle diyor: 

cİngili:ıler, fevka 1 :ide mü.sel -
lalı yeni Alman iayyareleri mü
şahede etm.i.ş · erdir. Bu tayyare
lerde silahlar, ve mühim ıkısımlar 
zmhlar'a muhafaza altına alm -
ın_ş.tır. Bu tertibatta, İspanya har
tinde de tezahür eden Alıınan 
düşüncesinin ~Jametlerini göre
hi iriz. Amıanların hedefi harp 
tayyarelerile kara ordularına, pi
yade ve hatta topçuya karşı hare
•kete geçmektir. 

Hava ordusunun bu ıruretle 'ka
ra harp'erine doğrudan doğruya 
iştiraki modern talbiyenin yeni
liklerin.den biri olmıya namzet
tir. Bu .suretle esaseq ıa.ihiın va
zifesi olan ıbu siltıhın mü, kat'i 
nedcede, at'ltnlıruş olu}'Ot'. 

Müsta'ktbel lbüyuk taarruzların 
ne o' acağ ı pekii.la tasavvur edi
lebilir: P:yade fırkalar= ist:s.
mar edeceği müşterek 1ıopçu, 
tank ve tayyare hücurrian. .. Bu 
şekildeki taarruzlar .biç şüphe -
siz müthiş olacakıtı.r. Faıkat mu
kavemet edihnez de değildir.• 

General Debeney'in bu müla
leasından, bugünkü ınev.zuunıu
za taalluku olan kısıın, yalnız 
ilk iki cümledir. Çünkü Alman 
hava kuv\'etlerinin, deniz asırı 
İngiltereye yapacaklan hücum
larda, hava ordusuııun kara or
dusilc ınü~terek tabiyesi bahis 
mevzuu değildir. 

manlarma, doklaTa, antrepolara, 
l.ersanelere, fabrikalara, iııtas _ 
yonlara \'esair hedeflere tevcih 
edilec<;ği söyleniyor. Bunun ma
nası, lngilterenin h<ımbanlıma
nı demektir. lngilterenin hava 
müdafaası, belki de dünyanın en 
iyi hava müdafaasıdır. Kesif gö
zetletme, muhabere, hava defi 
bataryaları, balon barajları, av
cı tayyare bölükleri mük~ınmel
dir. ,Geçen ağustosta bu işe 90,000 
kişi tahsis edilmiı;ti. 7 Teritoryal 
fırkası İngiltcrenin hava ınüda
faasına memurdu, ayrıca 2 fırka 
da teşkil edilmek üzere idi. O 
vakittenbcri neler yapıldı;\ını 
bilmiyoruz. Esasen, İngiltere, İn· 
giliz topraklannı hava taarruz -
)arına karşı müdafaa edeceğin -
den emin olmasaydı, harbe gir
mezdi. 

Büyük mikyasta bir Alman ha
va taarruzuna karşı belki daha 
büyük bir mikyasta bir İngiliz 
hava müdafaası harekete gele -
ccktir. Bunlar arasındaki mü -
cadele devam ederken Fransa -
daki İngiliz - Fransız hava ordu
ları da, İngilterenin bombardı -
manına mukabele etmek üzere, 
Almanyayı bombahyacaklardır. 

Bütün Alman sanayilnin yüz
de 50 si, Alman a~r sanayiinin 
yüzde 57 si, Alman ihracat sa -
nayünin yine yüroe 57 si garp 
cephesinden, ;)'.ani Frans12 - Al
man hududundan tayy&r'C ile bir 
saatten daha az silTen bir mesa
fededir. Alman sanayiliıin beşte 
biri, ]\en ınıntakasında ve Fran
sız hududundan 50 ila 150 kara 
mili dahilindedir. Sarbrük gibi, 
Hududun hemen yanında olan 
sa.nayi ınıntakaları da vardır. Bu
na mukabil, Almanlar, şimal de
nizini geçerek İngiliz tovrakları 
ii2erinde de 100 mil kadar uç -
tuktan sonra, İngiliz sanayiine 
müessir darbeler indirebilirler. 
Çünkü İngiliz sahillerine en ya
kın Alman üsleri 240 mil uzak -
tadırlar. Almanlar büyük kısmı 
şinıal denizi üzerinden geçmek 
şartile 250-400 mil uçtuktan son
ra, inı:iliz sanayiinin yarısından 
biraz fazlasını boınbalıyabilir -
ler. Halbuki İngilizlerle. Fransız
lar, en mühim Alman sanayiinin 

- yiizde 57 sini bombalamak için, 
yalnız 50 ila 150 mil uçmakla ik- 1 
tifa edcceklerdir. Görülüyor ki, 
bu mücadelede, mesafe ve zaman 
şartları Almanların aleyhine ve 
müttefiklerin. lehinedir. Bu iki 
şartın da hava muharebelerin -
de büyük eheınıniyeti vardır. Ha· 1 
valandıktan biraz sonra düşma- 1 

nın tepesinde bitivermek başka, 
iki üç saat uçtuktan ve me.ı.fe u
zadıkça, hasmın kademeli müda
faa vasıtalarile uğraştıktan son
ra hedefe varmak başkadır. Bu 
mütekabil bonıbalaşmado, Al • 
manyaııın İngiltere ve Fraıısıı
dan daha fazla ziyan göreceğini 
kabul etnıekde hata yiktur. Şim
diye kadar Almanları, garpte in
sani bir hava harbi yapmıya scv
keden en mühim amil de budur; 
yoksa Fransız ve İngiliz şehirle
rinin halkına aşık oldukları de
ğil 

SAYFA - ll 

Amerikanın 
sulh iskandi~i 

( BCZ§tarafı 1 incide) 
tısad1sistemin tesisin i aynız ıman,. 
da lbütün dünyada siltthla -
n n tahd idi imkanlarını ar~ -
tıraıı il k •bir anket m ahi -
yetinde olıdukunu kaydet.ınek la. 
zımdır. Şimd.31<.i muhasf'.'"natla a-
liikadar m <>Se'eler lbu ilk müza
kereler ffinos:m!a görüşülım iye -
cekti'l". Bu müzakereler , ik .ısadl 
mesele:ler ve m üstakhe! su11'de 
silahsızlanmak me;eıclerLe aıa
k.adar o.ldu'kları nisbotte mllıha -
rıp memleketler tarafından dın
lenebilecekıLir .• 

Amerika Harici!Ye N eızareti 
müsteşarının yakında Londraya 
geleceği haberi burada memnuni
yetle karşılanm:ştır. 

Bitaraflarla Y11»ılan sulh mü
zakereleri de alaka ile karşılaıı.
rnıştır. Ancak salfilıiyettar ma
hafil, İngiltere ve Fransa hüku
metlerinin "1Uhasamata hangi 
şartlar ahında nihayet verebile
cıeklerini çok açıkça ve müteaddit 
defalar bildirrn.iş olduklarını ha
tırlabnakt.adırlar. İngiltere ve 
Fransruun uğrunda döğüştükleri 
prensibin ayni zam:ında Amerika 
milleti için de muazzez olduğu t&
barüz ettirilmektedir. 

BİTARAFLAR ÜMİTSİZ 
Amsterda.m, 10 (A.A.) - Roos

veltin teşebbüsleri Berlinde res
mi tefsirlere mevzu teşkil etme
mekle beraber, bitaraf müşahid.
let", Amerika Cumhur Reisinin 
takdire şayan gayret1eri başarıl
maz engelleri<> kuşılanacakı ka
naatinde bulunuyıırl:ır. 

Tele.l(T:ıph gazetesi diyor ki: 
•Berlinin ve Londranın noktai 

nazarları mutlak surette biri.bi
rine muhaliftir. ~rlin, lngi.li;. 
kudretinin Londuı nasyon&l - sos
yalist rejimin imhasını istiynr!ıar. 
Ve muaraza halindaki ilci taraf,. 
tan birinin >mha edilmesinden 
gayri hiçbir hal sureti mutasav
ver değildir.• 

Mevludü nebevi 
~ vefat etm.iş o.lan 

Gülhane hastahanesi profesör -
!erinden dıak1ıar Y arl:ı&'.Y Şemset
tin Ateşin ruhuna ithaf edilmek 
üzere, 11 Şubat Pazar günü Be -
yoğlunda, AğacamiSiııde, öiid1e 
namazından sonra, Mevliıd~ t Ne
bevi okutturulacalktır. Arzu e
derı1erin ttışri!'leri rica olunur. 

Vefat 
Gaııeteci arl<ada.tlardan Far~ 
Kü~ an'l'l'eSi ve müteahhit 
Hilmi Küçükoiilunun refik.ası. 
Rebia Küçükoğlu dün saat 17 de 
Ankarada tedavi edi..Lmekte ol
duf:u Nümune hastahanesinde 
Hakkın Rahmetine kavuşmuştur. 
Ccnazıesi bugün kaldırılacaktır. 

Merhuma rahmet. ailesine sa
bırla!f dileriz. 

bir fark daha var: li'inler, bil -
mukabele SoyYet şehirlerini bom
balı) arak vaziyette olmad.ı.ldan 
halde, İngilizlerle Fransızlar, Al
nıanlara cevap \'ermekten asla a~ 
ciz değildirler. ' 

Abluka ve iktısadi harp 

Almanların, hafif zırhlı tayya
relerile lngiltereye büyük mik
yasta taarruz ettiklerini kabul 
edelim, Bunlar, evvela denizi a
şacaklar, İngiltere sahillerindeki 
deniz ve kara müdafaasile karşı
laşacaklar, İngıiliz avcı tayyare -
)eri tarabndan istikbal edilttek
lerdir. Bu muharebeler netice -
sinde zayiat verecekler, hasım
larına d~ zaviat verdircceklerdir. 

1 
Bunların yapacakları hava hü . 
cwnlarile İngiliz donanm3'ını im
ha edecekleri kabul edikmcz. Ni
tekim, l!imdiye kadar İngiliz 
harp ~emilerine yapılan Alınan 
hava hücumları hiç de parlak ol
mamıştır. Bazı ı:-enıilere isal>t>t
ler temin edecekleri ve halta 
bazılarını batıracaklan kabul e
dilebilir. Hava taarrıızumm tn
gilteredeki harp ve ticaret' li -

Hülasa edelim: Havadan ge -
niş mikyasta ve devamlı bir ta
anuz, İno'iliz topraklarında. mü
him tahriııleri ve büyük zarar
lıırı mucip olabilir; fakat İngil
tereye am:ın dedirtemez. Misal 
isterseniz: İşte, İspanya dahili 
harbi ,.e bilhassa, Fin . Sovyet 
harbi. Sovyet tayyareleri iki bu- ı 
çuk aya ,-akın zamandanberi, 
bütün Fin $ehirlerini bombalı -
yorlar; fakat kikük ve kahraman 
Fin milletini silahlarını bı.ıak · ı 
mıya icbar ed<omiyorlar. Ar.ıda 

Almanlar. hATbi kazanmak is
tiyorlarsa garp ~besinde Fran• 
sız ve İngiliz ordularına kar ı, 
büriik mey.dan muharebelerinde 
kat'i neticeU zaferler kazanına
nıa çaresini arayıp bulmalıdırlar. 

Şimdiki harbin belkemiğini teş. 
kil eden iktısadi mücadeleye şid
detle devam ediliyor. Beş aydan
heri tahlellıWlr, mayn, tayya
re bomb:tlarılo batırılan vapıır
ların l,114,G57 ton hacminde 316 
miklurma ç~ anla'1lıyor. Bun 
lar arasında yalım muharip İn
ıt•.tere, 1''ransa.ııın değil, bitaraf 
memleketlerin vapurları da var
dır. Yiae bu miktarın, dünya ti
caret filosunun yüzde 16 nisbe
tine vardığı hesap olunmakta -
dır. 

Son haftanın kafile veya kir
van halındeki gemilerine tay -
yarelerle yapılan bi:r hücumda 
Alnınnlarm 100 bin kndar, İngi
lizlerin 42,615 ton olarak bildir
clikleri miktar ehemmiyetsiz sa
yılam112. Buıılardan başka, Kana
dadan İngiltereye eşya geti -
ren, yine karvanla gelirken tor
pilleneıı 9570 ton hacminde di
ğer mr vamrrla, İsveç, Norveç 
gibi bitaraf memleketlerin tica
ret sefineleri de yine son hafta 
içinde zayi ohnu:ıtur. Kanada -
dan başka A vusturalyadruı buğ
day getirirkeıı batırılan gemiler 
içindeki buğdayların beş aylık 
zayiat yekiınuııun on binlerce 
tonu bnlduğu anlaşılıyor. Bü -
tün hu eemileri batıran Alnıan
ya, hnva deniz vasıtalan ve a
letleri, tahtelbahir zayiatının 
4.0 ı geçtiğini, düzinelerle tayya
re.•inin düşürüldüğünü şüphe e
dilemez ki, hesaplamaktaclır. 

Almanya ticaret gemil&inin, 
' 

harp sefinelerinin muhtelif tnrz
da zayiatile, ithalit ve ihracatına 
kapanan deıılıyollarındaki ziyan.. 
lar ayı-ı birer kısmı ihtiva eyle -
mek-tedir. Filhakika AlmanYa ti
caretine abluka ile konan tahdi
dat, zarar 191' Umwni Harbin-
deki gibi de&'ildir. Çünkü Sovyet-
lerk, Cenubu Şarki, şin.ıal, şi _ 
mali garbi Avnıpa, Japonya, JUan 
çuri, İran gibi Asyanın bitaraf 
memleketleri, İtalya ile ticare . 
ti devajlldadır. Ne de olsa, ab
luka, iktısadl harp tesirlerinin 
Almanyada ehemmiyetle hisse
dildijpne şüphe olu.namaz. Mu • 
hariplerin kar.;ılıklı nııilcadele • 
!erinin, iktısadl tazyiklerle hasmı
nı yeı-e senuek plıin.ını muv.ıf
fakıyeıle bitirmesini temin et • 
mesi çok zai.f ihtimallerle düşü
nülebilir. 
Diğer taraftan, Amerika Hari

ciye N aaırınııı beyanatı, vapur
larda kontrol, ar.aştırma yüzüıı
d<>n çtkan ihtiliıfm halledilme • 
miş oJ.duğunu göstereyor. Yil'e 
bu sebeplerden İngiltere - Jopon-

ABİDİN DAVER 

BUGÜN 

T AKS~ MI SİNEM ASI 
'Milyonlara mal olm~ muazzam dekorlar arasında fevkalade bir figüran kütlesinin iştirakile 

korsanların hayal ve aşkkarına dair çevrilmiş 

KO SAN 
Deniz muharebeleri. .. Nik ve kahramanlık maceraları ile dolu emsalsiz film b~or. Baş rollede : 

EROL L F L Y N N'in Avrupalı rakibi C i R O VERA T Ti 
İl~\'e\en: Harp ve dünya havadisleri. Bujıün saat 11 ve l de tenzilatlı matineler 

ya ilıliHHı da devamdadır. Görü-

lüyor ki, kar-ılıklı iktısadi harp, -··-
milletlcrarası deniz hukukunu, 

BUGÜN 
.M.elek 

BUtUn dünyanın •lkı.ladlğı bir OPERA 

PUCCINi'NIN OLMEZ ESERi scrbestisini, her memleketin ti-
caretini, iktısadiyatını, bu harp
ten sonra da teıoirleri görülecek 
zararlara sokmaktndır. Te.nıeıı-
ni edelim iti, bu yüzden devlet
ler arasında husule gelen bbtilaf-ı· 
lar, yeni harplere sebep olma
sın. 

HA111iT NURİ ffiMAK 

Sincmaaında - 1 

MA.DAME BATERFLAY 
ea, rollerde : Milano Skalası vı Berfin Operası Baş Muganniyesi 

MARİA CEBOT ARJ ve Roma operasının 120 kl,1111< rHthUl' orkestr•<t, Film• 11._ Ol•· 
l'ak r nkll •tkl ••u• Ye lletro 'urnal en son tlllny• havadlaterl 

Bu~in •aat 11 11e 1 da tuzilatlı matine •••-----



- · 

Şeker hastalıklarına ve d·iyabetlere ve zayıflamak istiyenlere 
360 altın medalye ve nipnf.,fa dünyada eJme tesadüf edlfmiyen büyük m&Yl<ifer kazanan, birine 1 ği diplomalarla tasdik olunan 

A S A N GLÜTEN MAMULATI 
Tazeliği ve nefaseti va sanat sahasındaki meıkiini bilhassa Gltl!en miktarının fazlalıjl sebebile bCHUn piyasada ne kadar aenebi GIUttn mamulatı varsa silip sUpUrmUştur. Meşhur 

Fratısız ve Yunan mtrka GIOtea mamulatı TUrkiyeye gelemez olmuşlar, HA SA N Glüten Markası, Şehriyes~ BiskOvit, Un vesair botun muşteriler seve seve 
kullanmakta ve her şeye rağmen mutlaka H A S A N markasını tercih etmelidirler. 

HASA N DE P OSU: Veni adresi, Bahçekapı Beyoğlu tramvay du rağı karşı s ında 

/Jl'YA."1 7ARflllT1D& T'f!FAlt VG 

+1ACC~CJ l~L;H 
Tefrika : 145 

Harunürreşit, Caferle Abbaseyi 
niçin nikôhlomıştı 

H;ı,me:ı, fazlıa saftclaınıy<ı lüzum 
görmeden izı>h etti: 

- Burasının ~ılıınaaını Wti
yen ve açtıran Haruııfureşirlin 
gözde veziri Cafer Berme1n"dir. 
Bütün Bağıd.at ha.lkı gibi siz de 
hl~irsioiz ki, Haruoürreşidin Ca
fere karşı bü!Y'ilk bir zatı ve sev
ır.si van:b. Ontı a.sla ya.ı:ıınrlan a
yınınazdı. Emirü:lmümirıin, genç 
ve güzel Caferi sevdiği kıa<lıar luz 
kardeşi Abbaseyi de seviyonlu. 
Hemen hemen bütün gecelerini 
seJamlı.lcta Caierle ve Albbase içiin 
yaptmiıığı kiiŞk;te kız karoeşile 

• J<&;iriyordu. Halıife bir aralık bu 
iki sevgSini bir aııaya getirmek 
sevdasına kapıldı. Va.kın Abba
se selfunhkıtıa yapılan e,i:\lenee ve 
ahenklere Harunü:rreşidin yanın
da iştirak ecliıyordu. Fak;aıt Emi
rühnfuıriııin kıız kard<!şi:nm tat
lı mü.sruıabelerim:len, güzel sesin
den, ahenkli şiirlerinden onun 
l(iiııel. yüzünü görerek mütele-z
zİZ o1mak istiyordu. Zira Aılılbase 
Caferin ıbulunduıiu meclislerde 
da.ima yfuünü kalın bir peçe ile 
kapaıma'kta itli. 

nurunın çakı .mühim bir sı.r ve bir 
dileğini· ibi.ldirdi. Abbase, Cafer 
ile hususi buluşma imkiiruru te
min için bamm tavassutımııu istir 
yordu. Bu tehlikeli bir i.;1.i. 

- Bir düşüneyim ... 
Dedim. Akide gitıtikten pek az 

sanra iki mürelliıh mıi1başir ge
lerek iberri. Caferin çağırdığını 
söylediler. 

O zaıruın Vezir Caferin sa-ra -
yına girmek, on un huzuruna çık
malı:, Harımürreıııdin yanına git
mekten daha wr ve daha mü -
himtli. Fakat iben Halile sarayı
na olduğu gibi Caferin ve karde
şi Ha'lidin saraylarına da birçok 
caııi'17e ve seçme gil:maınlar, ver
diğim için Cafer ile hususi müna
sebetim va.,tlı. Hatta müteaddit 
defalıar tebdili kıyafet etmi.2 o
lan Caferi Bağdadın şu meşhur 
hamamlarına götürınüş, ona ora
larda yapılan eğlence filemlermi 
göstermiştim. .Abbas nin yolla
dığı cariyenin a;k:ıfuinde Caferin 
beni çağıı1tma.sındaki sabehi.n 
Harımürreşidin k1fl kaırdeşinin 
derdi ile aliıokalı bulundııJ(ıınu sez. 
dim. Cafer beni odasında ve hu
susi alarak kabul etti. htiiat ııös
terdi. 

( A rkıısı var) 

Haruniinreşit, buna bir çare 
bulıdu. Caferle Abbaıseyi rukah -
lıı.clı.. Fa.kat Cafer, Arabistana 
köle ohmk gelmiş olan bir ai
lenin Qocuğırydu. Köle kanını., 

vıilıanc> kanını kefüli sü&l.e!.i ka-ı TAKViM ve HAVA 
nına kanşbıımaık ·iGtemiyen Ha- ı------------ı 
runürreşit bu müşkülü de su su- 11 Şubat retlı! hıilletıt.i. Abbase ile Cafer · 
niikıiılılıım.acaklar fakat ıkarı ko- 1 P A Z A R 
ca hayatı yaşamıyaca1tlar. Birbir- Hicri: 1358 Rumi: 1355 
!eri >le buluışmıyacaklar, tenlerı 2 nci ay Gün: 42 2. Kanun 29 
1ıenler.iıne, elleri eUcrine değmi- Muharrem: 2 Kasım: 96 
yeoekti... Cafer de AIQbase de Güneş: 7 ,Ol Aksam: 11,37 
bumı Emıia-iilmii.minine temin et· Öl(le: 12,28 Yatsı: 19,08 
mişlerdi. Artık Cafer ve Abba- İkindi: 15,18 İmsak: 5.21 
se, Halifenin huzurunda serbest .....__ HA VA V AZiYETİ _ 
olarak bulunuyorlardı. 

Bu buJ~ar ve sık sık kar- YeşilköyMeteoroloji istasyo-
ştlaşrnalarm netke;i şu oklu. Gü- nundan alınan malfunata nazaran 
zel Cafer giiaıel Abbru;eye gön- hava yurdun Otta Anadolunun 
llinü kaptırdı.. Abbase de Oafe- ve Akdenizin garp taraflarında 
re ii.ş:ı.k oldu .. F:ıkat ikisi de iç- çok bulutlu diğer .Yerlıerde ka-
l<"l'İnden yanl()"Ol'l:ır, anca'.k Emi- nalı ve yer yer yai(ı~~t geçmiş ri.\z-
riilmümhllnOın huzurunda buluıır garlar doğu ·bölgelerle Akdeniz 
dwdan için eliletinden. bir şey sahillerinde şimal diğer yerlerde 
gehniıyordu. 

cenup istikametinden orla kuv-
Bir gün, Abbaseniıı huısusi ca-

Fiyel-erimden Aloide ıburaya gel- vette, Eııe denizinde kuvvetli es-
di. Bu l=ı saraya ben vermi.<; - mişl;ir. 
tim. İyi bir loodı. Falkat çok kin- Dün İstanbulda hava kapalı 
dar ve itı8ka.n<;tı. Haru.T!üneşide ve kısmen yağışlı gec.ıt).İş rüzgar 
gönül vemrişti. Halifenin başka cenu·bU şarkiden sanivede 1-2 met-
cariyeleııe gösterdiği iltifatlar o~u re hız]a esmiştir. Saat 14 ~ 
kızdınyıor ve eritiyordu. Bunu 

hava tazylJ<i 1W9,1 milibar idi. 
Haruır.ürreşit hissetti ve Akideyi 
kız kardeşine verdi. Abbase ile Sübı'inet en yüksek 11,2 ve en 
Akide çok iyi anlaşmışlardı ki, düşük 1,5 santigrat kaydedilmiş-
bu cariye ba<na geldiği zaman ha· · tir. 

J.IAZflET/ 

M H 
Z. C' k' Yazan: ıya 'ia ır 

- Ey Niıs!.. Bilin ve agah o
laı.n ki. _Aı,tı.k, aranızdan ayn1a
caii;ıırn zaman, pek yaklasmıştır. 
Buna binaen üzerimde, hiç kim
senin hakkr kalmamalıdır .. Eğer 
icini'ldt!n birine vw·mus isem, o 
da ka1ksın bana vursun .. EjWr 
!birinizin malını almıs ise<m; o 
da gcls ıı benim malımdan al

. sın .. HQ..'<kıru istiyenlere, zerre 
ikarla:r darılıp güccnmiyeceğim. 
Zaten bilirsiniz ki, başkalat ına 
tul{uz ve adavet göstermek, yara
dılı.şımda mevcut del,>i!dir:. Kal
kın .. Söyley:in .. Beni, Allahın .hu
wruna borçlu göndermey:n. 

Dedi. 
;,csulü Ekremin bu sözlerine, 

artık hiç kimse dayanamadı. Mes
cidi, bir anda hazin bir feryadı 
~:ı kapladı. Eshaptan bazı-ları 

Tefrika: 144 
eüşüp bayndı. Kalanlar da hıç
kırıklardan boğuluyorlardı. 

Ümmetinin bu sam.imi tezahü
ratı karşısmda. büyük bir vicdan 
istirahati hisseden .Resıılü Ekrem, 
daha tatlı ye dalın müsterih bir 
tebesoümle gülümsedi. Nemli 
gözlerinin mübarek nazarlarını 
tekraı· eshabı üzerinde gezdire
rek elinin hafü bir işareti ile on
lart süküna davet etti: 

- H<:ıkikatteu, ürkmeyiniz. 
SükCınetinizi muhafaza ediniz. 
Sözlerimi, tekrar ediyorum. Darı
lıp gücenmiyeccğim. Bende bir 
hakkınız varsa, hiç tereddüt et
meden isteyiniz .. 

:Dedi. 
O zaman, güçlükle boğulan hıç

kırıklar arasından, titri}<? titriye 
şöyle bir ses yükseldi: 

A nkara Radyosu 

DALGA UZUNLU~U -ı 
'i'.A.Q. 11,47 llİ. 11115 ıı:... .. ""· 
:r.A.P. 31,79 -. tc65 ıı:es. H ıı:w. ı 

H U... ıu ıı:oo. U Ulw. -
11 Şubat Pazar 

12,30- Program, ve memleket 
saat avarı, 12.35 Ajans ve roe1.eo
roloji haberleri, 12.50 Türk mü
ziği: Karışık program. Köy tür
küleri ve oyun havaları, Kadın 
okuyucular, San Recep, ve Sadi 
Yaver Ataman, 13,30/14.30 Mii· 
zik: Kii.çii.k oDk~a (ŞeC: Necip 
Aşkın), 1 - Winkler: Don.na ç;,. 
lı:ita (İspany9! uvertürli), 2 -
Thomann: Viyana hülyaları, 
(vals) 3 - Malvezzi: Endülüs çi- J 

çekleri (İspanyol dansı), 4 - Hii- ı 
nemeyer: Hiç hayır demem; 5 -
f'l.liclıeli: Şen .rıerenad. 6 - Joh. 
Strauss: Yarasa operetinden pat
pııri, 7 - Vollgra'f: Kalbim aslı:la 
do:aıdur. 18.- Program ve mem
leket saat ayarı, 18,05 Müzik: Rad
yo caz orkestrası, 18,30 Çocu.l< 
saati. 18.55 Serbest saat, 19.10 
Memleket saat ayan, Ajans ve 
meteoroloji ha~leri. 19.30 Türık 
müziği: Calanlar: Ruşen Kam, 
Cevdet Kozaıı, İzzettin Ökte. Re
şad Erer. 

1 - Okuyan: Radife Erten. 
1 - Sel. Pınar • Baya.ti şarikı: 

(Artık yetisir cektlğün), 2 -
...... - Bayati şarkı: (Ka1bi:ın yi
~ üzgün), 3 - Sel. Puıar - Ba
yati şa:I'lu: (Delisin deli gönllüm), 

2 - Okuyan: Mustafa Çağlar. 
1 - İzzettin Ökte - Yaylı tan

bur taksimi, 2 - Fahri Kopuz -
Hicaz şarkı: (Bahar olsa çemen· 
zar olsa), 3 - Rahmi Bey - Hi
caz sarkı: (Akşam erdi yine su
lar ikarardı), 4 - ...... - Türkü: 
(San lrurdela), · 

3 - Okuyan: Azize Tözem. 
l - Neyzen Rıza - Ferahnak 

şarkı: (Geçen simdi bu yerden), 
2 - Şüıkrü Şenozan • Suzina:k şar-

1 kı: ~MıüpteUivi derd olan), 3 -
Neyzen Rıza - Suzinak şarkı : 1 
(Çaldırıp çalgıy1 rakka.seleri oy
natalım), 20.15 Konuşma (Tarih
ten sayfalar), 20.30 Türk müziği: 
Vedia Rıza konseri ,Çalan'ar: Ve
cihe, Rusen Kam, Reşad Erer, 
Cevdet Kozan, 21.15 Müzik: Wa1-
ter Gerhardi ve Cemal Reşid ta
rafından sonat ve mulıtelil ke -
;man ve piyano parçaları, 22.
iMüzik: Melodiler (ol.), 22.15 
Memleket saat ayarı, Ajans ha
berleri, Ziraat, esham - tahvilat, 
kambiyo - nukut borsası (fiyat l 
22.30 Ajans spor servisi, 22.40 
\Müzik: Cazbant (pl .. ). 23.25/78.30 
Yarınki program ve kapanış, 

İmtiyaz sahibi ve Neşriyat Di· 
r ektörü: E. İZZET. Basıldığı yer: 

SON TELGRAF Basımevi 

- Ya Resıtfillah!.. Benim, sen
de üç diı-heın alacağım var. 

Resulü Ekrem, ayağa kalkıp 
•kendisine hitap eden adama balt
tı. Onunla şöylece konuşmıya 
ba.~ladı: 

- Yalan söv lemediğine enıi -
nim. Onun ' -in sana, yemin tek
lif etmiyccci(im. Yalnız, şunu 
söy'~e. Senin şu üç diıhemin, be· 
nim zimmeotine ne suretJc geç
ti? .. 

- Ya Resulhllah!.. Bir .gün, 
senin huzurunda bulunuyordum. 
Bir fal<ir geldı. Senden, sad-aka 
-=.s;,,cd1. ÜzcrinC.e, paı·an yoktu. 
Benden, ·üç dirhem aldın. O faki· 
re verdin .. 
ResıJü Ekrc·m, gülumsiyerek 

bu vak'ayı başı ile tasdik etti. 
Sonra, sol tarafında duran (~'ad1) 
a dönerek: 

- Amcaııııın oğlu.! .. Git, benim 
paı·.amdan üç dirhem getir. Bu 
adama ver. 

Dedi. 
Taım o sırada, eshaptan (Uk

kiise) ismin.de bir zat ayağa kalk
tı .. 

- Ya ResulaUah! .. T~f gaz· 

=:~ 
. "' ~ ~EDEN 

_·";:/j Bütün mütehassıs diş 
~" t tabibleri 

~ } RADYOLi 
~,.,,., .. :. Diş macu nunu 

RADYOLINİ 
daima kullanınız 

ta vsiye ediyorlar? çlinkü: 

adyoin 
Dişleri beyazlatır. Diş etle
rini kuvvetlendirir. Dişlerin 

çürümesine mani olur . 
Ağız kokularını defeder. 

Sabah, Öğle, ve akşam her 
yemekten sonra günde üç defa 

diş~e,•inizi fırçalayınız 

l\fulıtelif 

İ stan bul madeni sanat'kara n cemiyetinden : 
Cemiyet hey'eti umumiyesinin birinci toplantısm<la ekseriyet 

temin edilemedil!inden ikinci toplantı 14/2/940 çarşaıınba günü saat 
13 den 15 e ,kadar Türbede Esnaf Cemiyetleri binamndaki Cemiyet 
Merkezindt- yapılacaktır. Cemiyete mukayyet azanın teşrü1eri rica 
ohlnur. 

RUZNAME: 1 - 939 hesabatının tetkiki ile hey'eti idarenin 
ibrası, 2 - Müddetini bitiren üç aza yerine yenilerinin seçimi. 

BAŞ NEZLE 
DİŞ 

GRiP SOGUK 
Algınlığı Romatizma 

GRİ PİN CRIPIN 
-"' 

Lüzumunda günde 3 kaşe alınabilir. 

Gayri Menkul Satış İlanı 
lstanbt:ı l Emniyet Sandığı Direktörlüğünden 

Bav Hasafıın ı2785 hesap No.sile Sandığımızdan aldığı (470) Ji. 
rava koı-şı bidnci derecede ipotek edip vadesinde borcunu verme-

1 diğındcn hakkında yapılan takip üzerine 3202 No. lı kanunun 46 
ncı m>ddesinin matufu 40 ıncı maddesine göre satıl:ması ica:beden 
Anadolubisarında Göksu mevkiinde Kandilli caddesinde eski 7, 7 
Mü. Yeni 13il5 No.lı kargir ve o<lalı dükkan olan bir hamamın 
tamam> bir btıçuk ay müddetle açık arttırmıya konmuştur. Satış 
tapu sicil kaydma ,ı<öre yapılmaktaciır. Arttırmıya girmek istiyen 
(70) ı\ra pey akc;~si verecektir. Milli Bankalarımızdan 'birinin tenti
nat m,;ktubu da kabul olıunUl'. Birikıai' bütün vergilerle Belediye re
simleri ve vakıf icaresi ve taviz bedeli ve tellaliye rüsumu borç-
7ıuva aittir. Arttırma şartnamesi 15/2/940 larihlnden i\ibaı·en tet
kif. elrn€k i.;tiyenlere Sandık Hukuk i~leri servisinde açık bulun
durulaccl<tıı:. Tapu sicil kaydı ve sair lüzumlu izahat da şartname
de ve takip dooyasmda vardır. Arttıııınıya gi:rmi~ olanlar, bunları 
tetkik ederek satıh.ita çıkarılan gayrimenkul hakl<mda her şeyi öi:t
renmi;; ad ve itibar olunw·. Birinci arttırma J/4/940 tarihine mü
sadii pazaı1esi günü Cağaloğltmda kfön SandJğımızda saat 10 dan 
12 y<: l: adar y~oılacaktır. Muvakkat ihale yapılabilmesi için teklif 
edilecek bedelin tercihan alınması icabeden gayıimenkul mükelle
Yet ile. Sandık alacağını tamamen ge~miş olması şarttır. Aksi 
takdirde son aı·t'ıranın teahhüdü baki kalmak şarttle 16/4/940 tari
hine müsadif salı ?ünü ayni mahalde ve ayni saatte son arttırın<ısı 
yapılacııktır. aıt arttırmada gayrimenkul en ook artttranm üstünde 
bırakılacaktır. Hakları tapu sicillerile sabit o1ımyan alakadarlar ve 
irtifak hakkı sahiplerinin bu haklarını ve hususile faiz ve masaı·i
fc dair iddialarını ilan tarihinden itibaren yirmi gün içinde evrakı 

1 1 
müsbiteleıile beraher dairemize bildirmeleri lazımdır. Bu suretle 

nhl·sarlar Umum Mu"du"rlu"g·u"nden haklarını -bildirm6'11İş olanlar!a hillan tapu sicillerile sabit olmı-
yanlar sa.tı.ş bedel'.inin paylasmasından l.ariç kalırl::ır. Daha fazla 

==•11•a•mummmmm•mmammı:•••••••-=~ j malÜPıat alnı ak istiy_ı;nlerin 938/1447 do><ya No. sile Sondığumz Hu

Muhammen B. % 7,5 Uıminatı Eksilt~ne 

Cinsi: Miktarı Lira Kr. Lira Kı" Şekli Saati 

Muhtelif ecza 7 kalem 1086 10 81 45 Açık ek. 14 
Tuz küfesi 3000 adet 802 50 60 18 • • 15 
Lastik 20000 • 800 00 60 00 • • 16 
rondela 

1 - Nümune ve 7 kalem ecza müfredat lim'esi mucibince yuka
rıda cins ve miktarı yazılı üç kalem eşya açık eksiltme usunte sa
tın alınacaktır. 

II - Muhammen bedelleri, muvakkat teminatları, eksiltme 
saatleri hizalarında yazılıdır. 

III - Eksiltme 27 /II/940 salı günü K1>baba$ta levazım ve mü
bayaat şubesindeki alım komisyonunda yapılaca:kqr. 

iV - Küfe ve ;rondela nümunesi her ııün sözü geçen şubeden 
görülebileceği gibi ecza müfreda.t listesi de parasız alııınbi!ir. 

V - İsteklilerin eksiltme için tayin edilen gün ve saatlerde % 
7,5 güvenme paralarile birlikte roeW.frr komisyona _gelmeleri (1100) 

dlC'.._ . ....:: -...Gor...: ..p;-- =-- -" 
vesine giderken, senin kamçının 
umı, şiddetle benim gö~-süıne 
çarptı. Fena halde canımı acıt
tı. Kısas isterim, 

Diye ba~rdı. 
Mesci&ki bütün esbabın göz

leri, Ukkiişeye çveri!ı:li . Dehşetli 
bir galeyan husule geldi. Az kal
sın, onun üzerine atılarak par
ça parça edeceklerdi .. Fakat Re
sulü Ekrem Efendimiz, kat'i ·bir 
el işareti ile halkı sükuna davet 
etti. Ukkaşenin bu talebinden 
zerre kadar müteessir olmadığını 
gösteren bi" sükunetle (Bilal) e 
dönerek: 

- Ya Bllfil! .. Git, kamçımı ·ge
tir. Fakat, kızım (]\atma) evde
dir. Sakın o, duyuııasın. Zira, ba
na kamçı iJE. vurulmasına onun 
yü.rc~i tahammül edeınez. 

Dedi. 
Resulü Ekremin bu sözleri, za- 1 

1en teessür ateşlerile yanıp kav
rnlan eshabı büsbütün müteessir 
etli, Her taraftan: 

- Ya Ukkaşe!.. Utanmaz mı
sın? .. 

Sesleri yükseldi. 
(Ali), derhal yerifıden fırladı : 

- Ukkase! .. Görüyorsun. Re
~ıı~ullah, haatadl!I'. Değil brr ilı:am
çıya, parmak ucivle dokuıı.Wlinu
ya bile dayanamaz. Onun yeni
ne. bütün kuvvetinle bana yüz 
kamçı Vlll' .. 

Dive yalvarmıya baş1ıbdı. 
U.kkaşe, bu 1>eklili kabıil' etıne-

di. 
Ayni :ııamanda (Osman) da Uk

kaşenin yanına ııeldi: 
- Ukkase!.. Bu kısııstaJl vaz 

geç. Resulullaha hakkını heli'ıl 1 

et. Sana. yüz deve vereyim. 
Dedi. 
Yüz ·deve oldukça mühim bir 

servetti. Uk:kaşe, tıııLebiruie is
rar ederek bu serreti de reddetti. 

Bu sırada (Bi%1), hüngür hün
gür a~lıyarak kamçıyı getirdi. 
RestiAf Ekremc veı·di. 

Resulli Elkı-em Efendi:rnlı, kır
bacı aldı. Mübar<>k eliyle işaret 
ederek, Ukk3*yi yanına çağır
dı. Kırbacı ona uzattı. Mecalsiz 
bir sesle: 

- Haklonı al. 
Dedikten sonra, mü~vekk.ilane 

gözlerini kapadı. · 
( Arkaııı tıu l 

kuk isleri servisine müiracaat etmeleri lüzumu itan olunur. 

* DİKKAT 
Emniyet Sandığı; Sandıktan alınan gayrimıenkulü ipotek gös

t;ernıek i:rtiyenleı:e muhamrninlerimizin koym~ cld<ı$J, kıymetin ')'o 
4ll ını tecavüz etmemek üzer,e ihale bedelinin yarısına kadar borç 
vermek su:retiyle kolaylık göstermektedir. (1087) 

B() IR .§ A 
. . . ...._,. ·.· ~- .. ' 

ANKAR A 
9·1·940 

1 St.erlıin 
100 Dilar 
100 Frc. 
100 Li.-et 
100 İsviçre Frc. 
l<lO Florin 
100 Ra.yJşı:nark 
100 Belga 
100 Drahmi 
100 Leva 
100 Celk l<ıronu 
100 Pa;eta 
10-0 Pengö 
100 Ley 
100 Dinar 
100 Y@-. 
uıo İsveıc Kr. 
100 Ru!:lle 

J[a-

5.24 
130.19 

2.9675 
6.675 

29.356 
69.3433 

22.-0175 
0,97 
1.5875 

13.2325 
23.4ı!5 

-0.97 
3.0625 

6<U14 
31.()975 

ESh..m ve Teh'Vli.]at 
Thhaım ve tahviılat üzerine mua
mele o.'ıı:nanıl:Ştır. 

!stanlml Be~iııci icra Memur
luğundan: 

Bir borçtan dolayı satılmasına 
karar verilen ev eşyası 17/2/940 
cumartesi ı;;inii saat -OI!da Bcyoğ
lunda İstililiı1 caddesinde (54) 
No. lı apllirlmanın ( 4) üncü da
iresinde açık arttmna suretile sa
tılacaktn. Satı . .madığı takdirde 
ikinci aı:ttuması 2Q/2/940 sa1ı 
!!iinü ayni yerde ve ayni saatte 
yapılacak ve-satılacaktır. Almak 
istiyenlerin mezk(n· ~de göste
rilen mahalde memurumuza mü
racaatları Han olunur. (24303) 

ASKERLiK iŞLERi 

Askere davet 
Fatih A$kerlik Şubesinden: 
ı - Henüz hic askerlik yap

mamış cezalı cezasız 316 - (335) 
dahil d-Oğwnlu (Deniz) sınıfına 
mensup erat askere sevkedilecek
lerdir. 

2 - Şubede onlanma günü 19 
şubat 940 pazar,esi ~nüdür. 

3 - Bu celpte bedel kabul edH
mez. 

4 - !Mükelleflerin tayin kılı
n-an günde şu.bede hazır buJ:ım· 
maları ilan olunur. 

--DOKTOR 

Feyzi Ahmet Onaran 
Clldlır• •• ııünırire 111ilelWılm 

p...,.r harlı> her ftin sab.ııtan 
aksama kadar 

Adres: Babıali cataıoflu 

Yolaı.tR lrifalnde No. 13. Tel. 238 

ZAYİ - <lstmbul ithalat Güm
rüğünden alınış cldul!'am 43855 
iNo.lı ve 9/4/937 tarihli bey.anna
meyi zayi ettik. Yenisini çıkara
cağımızdan eskisinin hitkmü yok• 
tuı-. 

İsak Varan mahdumlan 

Çocuk Hekimi -
Dr. Ahmet Akkoyunlu 

Taksim-Talimhane Palas No. 4 
Pazardan maada lıer gün saat 
15 den sorua. Tel: 40127 


