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MOKELLEFiYETI devam edıyor Sovyetler 1 bu akşam i ısra ediyorlar 
Haoz.aJa alınan tedbir- muvaffakı•yet kazanamadı · beyanatta \1 

/ 

lcr netic••İnd•, 1940 da b 1 k \ 'Vels dün akşam Zürih, e vardı 
bir lrömilr bahranın111 . ı u unaca 1ı· .. Zuricl1, 28 (A.A.) - Summer • 
6nüne l'eçme.lı müıru•Üll ( Ve!:; bu ak~.ım füımadan bııra.ya 
olaca it ı ır, J.tih•alôtı • V 1ıc!m1ıtir. Bin kişilik bir halk 
mülıim ihracatyapaca.lı ekiJier heyeti; kütlesi R~veltm münı.etıSilini al-

kışlamı">tır . 
.lıadar arttırmalı da ita- ! d •• d } d · R~smi hk1bır kon~ ma deI'J)fş 
bil o/ar•a mcm/eltde bir .~ Un C top an J .· edHnıem•~ olduituıırlan hükiıme-

/c • 1 tin bir rnütnl"'8ili Velıın r uvasa-
hayli döuiz. l[İrece tır. 1 Ankara, 28 (İKDAM Muha- Jatınc e ha:zır \ıu 'unmam.~~-

--= ___ = ' birinden) - Başvekil Dr. Re- ' Londro, 28 (A.A.) - Alman si-
l fik Savdam yarın akşam saai ): ya.si maha!.li, Vels'in vazifcı;ini 

Yazan: ABiDiN DA VER 20. de ~ıaricl ve dahili siyaseti- ) mııvaiiakıycllc ba~Jrne~ınd~ 

~ ün Ankaradan gelen 
l!:::::el haberler, Karadeniz 

. kömür havzaııuıda is-
tihsali artırmak için, esaslı ted· 
bizler alındıtını bildirdi bunların . 
eıı başında, ücretli iş mükellefi· 
yeti geliyor. 

Hükümetin kôıuür istihsalimi· 
&i artırmak busu undaki yeni 
gayretlerini büyük memnuniyet· 
le karşılamamak kabil dciil<L.r. 
Çünkü, kômür, memleketin en 
.,übim kuwet kaynağı olduğu 
kadar, bir ervet menbaıdır da. 
O, adı üstünde •Kara elma •tır. 
Fakat itiraf etmeliyiz ki, biz bu 
kara elmastan, §imdiye a al', 
pek az istifade edebildi • !'dem· 
leketin diker taraflarında yeni 
yeni bulunan veya eskidenberi 
bilindii:i halde işletUemil·en •· 
ilim kömür ve linyit servetleri 
.<iyle dunt"1, yıllardanbe? İ§"' 
lcttiğioıiz KaraM.niz kömür hav
aa.mda dahi mümkün olduğu ka-
41ar verimli c;alışanıadık. Cum • 
•uriyet rejiminin bu •abada da 
•üyük himmetler . arfcttiğini in· 
lir edecek değiliz; ükrııa ve if. 
tlharla kaydederiı. ki, çok işler 
~rülmiiştiir fakat bunlar, ya•. 
Jabilecej(imizin azamisi olmadığı 
•ubakkaktır. 

Tq kömürü lstihJaki bir me· 
•eniyet ölçüsü itibar edilir. Bı: 
•akımdan 1923 yılında, Türkiye· 
ile fert başına lıönıür i•tihlakiB.i 
100 olarak kabul edersek Cüm· 

1 

Finlandiya kıtaatı 
o y t a-arruz a-
• 

rına arşı koyuyor 
Helsinıkı, 28 (A.A.) - • Havas -

V'üpuri için yapılmakta !Jlan 
mevdan muhıwe besi artan b r şld· 
tlE!tle inkişaf etmektedir. Viipuri 
knyundaki adalııxla Vuok.'!l gö
i~inün orta kısmına kadar uza • 
nan 50 kilamctı ekk cep~ üze-

rinde mtVd3n ınuha:rebeıdne işti
rak ed • '".ıh' !;~Juılarııırn adedi 
ıı hhm;, ~-Plır>ektlv:li-. Bu fır· 
kalıı.rıııı t'Jind.- ~n.ı t<ıpçu. ;i~•ler
ce ıtank vardır ve C<>k tayyar~ de 
müzaheret etmektedir. 

(Arkıın 3 ılnctl aaııfada) 

far 230,! Ü bulmu~htr. 1 
hriyetin 10 ncı yılında lın mik- i • • • 
lıömüristib'8lide1923de597,000 ngılız tayyarelerı Zouıtfildak - Ereğli havzasının 

lon iken 1938 senesinde takriben 
ı milyon fazlasile z;;ss,ooo ton 
9lmuştur. Bu, on beş senede 4,34 
lhisli bir artına demektir. 1923 de 
talebi memleketlere 85,540 toıı 
kümür . attığımız halde, bu mik
tar 1935 de 750,000 tonu bulmuş 
fıı!<at 1938 de 355,000 tona dilimÜş· 
tür, 1939 Yılına ı:elince, elimiıdeki 
resmi istatistiklerde bu senenin 
Jalnız ilk 10 aylık istihsali hak
kında malumat vardır. Bu on ay· 
lık i•Ghsal 1938 senesini en ay· 
lık i ·tihsalinden 88,000 toı> fazla· 
ıile 2,279,llOO tondur. On aylık 
harice satış da 195,000 tondur. ve 
1935 st•nesinin on aylık ihraca
tından 117,000 ton "eksiktir. Bu, 
l'tiıde 34,7 ni.'ibetlnde bir azal. 
illa demektir. 

llu rıilı.amlan büliı a e.ı.,...ek 
lörlirü:.ı: ki, istihsal artmış, fakat 
dahili jstihlak de artmış oldıılun
llan ihracat azalmışl.ıl'. Kömür 
·~· iı getiren bir mal oldnfa j • 
~ıu, gönül isterdi ki, jlırarat da 
41urınadan art<ın, yani lstihsali
ıtıi.., heın iç, hem eh~ ph·asalara 
fazla könııir vcrebilttek kadar 
'tor.:alsın. Bu, mümkün o]amamış
lır. 

CA-kosı 3 ifocü sayfada) 
AHİUIN DAVER 

·.YARIN 
-_ aradenizde l{i ! 
·Sovyet filosu 
Ya~an: ABiDİN DAVER 

BERLi VE KiEL 
üzerinde uçtular 

ıngiltereye çıkıınlaıı K" ııadalı askerin~ 

Lorıdrn, 28 A .A ) - Haıva nE- 'ı 
zareti bildinyor: 

İni!iliz hava kt?VVetleri dü. ac-1 
ce mal Almanyası ü,ıerinde u
ı.un ıstı'·:ş~ita bulunmuşlardır. 
Ta.Y!)·aıt:"~r ~lısı \~e iitu.N\o.lc ...... ~ 

Kıel ve CuWıav n iis1eri ilzerin
d ucm11$1ardır. 
Paris, 28 (A.A.) - alavalıar tE>k

rar iyılestiğintlen hava faaliyeti 
~· t:ı ' ı-•• :;o., 43 saat zarfında 

(.ılık~~\ 3 üne~ sayjadaJ 

Romanya Hariclııe Nıızı.n 
GAFENKO 

Romanya tay
yare benzini 

satnııyor 

Almanlar Bulgaristandan 
istifadeye çalışıyorlar 
Sofya, 28 (A.A.) - Havas AJ. 

ırıa.rııvanlJ1 Rıısvadan alacağı pet
rollerin Iusmcn Bulııar:Standan 
nak'edilmesi için Almanlar bü· 
yük ıbir faallıyet oar!ett;kleri gö
rühnektedir. 

Biikreş, 28 (A.A. - Romanya 
bükümeti ta)'Yare benzinl. ıhra
cını yasak etmi<;tir. 

Herriot'nun T Ürk iye 
hakkındaki konferansı I 

Paris, ~'9 (AA) 1 kbıısan 

Meclisi re ı Her •. ot, hUK.m Tur· 
kiye hakkıncüıki >r!cransl.n • 
n;n !iııc;sink venn · ·t:r. 

Bu konferansın 'a i k smten -
J;.rdan, B,zans 'roıMra...,rluğuna 

karşı yaıoılan nu~ ddedcn, lstan-

mız hakkında mühim bir nu • P<'k şüphelidir. • 
tuk irat edC<"ektir. " azı hukUınetiııın. Vcls'e Al 
Başvekilin bu nutku Türki- rnaıı.yanın llarp nokta! ıı-:rarlan 

ye radyo postaları tarafından h•ı:.'lt<•rda (,'Ok afaki bcy,.•,a.ta bu· 
hütün dünyava yayılacaktır. Junacali;ı ve Almanyanın, buyilk 

VEKİLLER HEY't."'Iİ Brl anyadan, AvrupadJ nüfuz ic-
• TOPLANDI rasına ve Avrupa -..,~., ııc mürla· 

Ankarıı. 28 (A.A.) - İcra haleye niıavet verm rıi, Al • 
Vekilleri Hey'eti, bugllıı 'aat rnanyanın, orta ve sara Avrupa 
11 de Başvekalet dairesinde 

1 
da eıtbest ka.'ma h wıın ta • 

tonlanm,.tır. 1 nınmasını ve eski mı + '!lleke-le-
BA VEKiLİN TEŞEKKÜRÜ rinin kendisine iades i ist..'<liği 

Ankara, 28 (A.A.) - Başve- nı sd~ lıy<'Ccği za r · · c :<Lr • 
kil Dr. Refik Saydam, 1 alkev- Teleırraf ııa:zetes:n.n B rlın mu • 
lerinin sekizinci yıldöniimii haınri Vrls ı'e ) ~oılacak ınüza-
ile veniden açılan llalkevlerl keratı, Rıbbcntroı>'un ıdare cde-
vc Halkodal;ın dolayısile bu le- Ci'ıl;ini, Vels'i:ı Lil.Thare H•tler ta· 
~ckküller mümes~illcrlııdcıı al- ra(ından kabul olunacağını söy-
dık an 1el~ara t i kkUrle- lcmektc i . 
rınin lblağına Anadolu Ajan • 1 Ve s'ın Alma ;vadahl ikameti 
sını memur etmjşlt.•rdir_ Üi;' )'.!Ün sürecektir. 

l 

l-<mdru, 2ll (A.A.) - Toptan. 
ması melhuz sulh ko1\!cransı me-

• sele-;i bugün Avam Kamarasm _ 1 S da mm'Zuu bııhsedılrri~tir, 
1 \·ı mt'h'~ ı Hcndcrson rnelhuz 

1• y o r k •. . sufü konfera ,mın ta'eı>krde bu
lurmak isti\·cn her Avrupa <lev-

(A kıı.'ı 3 ii=ü illyfa.da) 
Vels'le yaparoğı gÖ1"Ü4meler 
meTal<la beklenilen Hitler 

"Hakikatta, bugünkü 
harpte çarpışanlar 

g e n ç 1 e r d i i ., · Zelzel ve heyelan 
Londru. 28 AA) - Oksford 

ür 'vers. tesi fahri rct<ikrü oı.~n F 1 A k t d 1 1 Lord Halifa.kS, dün taldbeye ira- ' 
dettiği br nutııltta demitir ·ı· 1 e a e ze e ere yapı an 

l!akik:ı.ttc, bugü~kii hanıte çar 

pı. anlaı· ııen~lerdir. Miı.;taklıd d 4 • ı f" 
m1;~elclc.riın:zin ruhu buradad.r. yar ım mı yonu geç 1 
Salım bır mu:lıa'keme edınmek 
imkim'anndan ka•dcn m~hrum 
bırakı!Jn Alman gençlicri Nazi 
hareketini a.yakJ:ı..ndırmıl;br. Ve K •d 16 d h k ld 
buhatekc'iidameetmc-.!ctedr.AI- ayserl e ev 0 a Yl l l, 
man ı<l> "li.ğinin bizım fena ve ı 

ya ıı telakki ett•iiimiz kendi G · nda hey l "' l 
ideal" vaı·dır. Fakat, hu idea' uğ- JlTeSU e an 0 UgOr 
rund:ı. Yiizbin lerec Alm~n ı:ren
ci tere ütsüz h:ıva'larını fedaya 
haz rd rlar. Onların m hakcmcsi 
yal'.'lı:-tır Sızinki dogrudur. Sizi 
onlardJn avıra'l b.ıdur. A~ılmaz 
gJ:;i ;ıöıiinE"n bu maninın ht'r ne 
şek"'dc olun;:ı olsun vı'kılması ıa
zı~ı dır. 

- -------

K:ı-ys ri. 28 (A.A.) - Kayseri· 1 
ye bağlı D<~li kazasında dün 
vece 23,30 da <1ddel'.ı bir sarsıntı ı 
ıX.mus Sarı Mdınıeot köyünde 16 
<v yıkılmıstır. Nüfusca zay:at 

1 
voktur. Pınamisarın Vrran nahi· 
y~sirı<k- de 22.25 ele ve s:tbah 2,35 

de ild zıelzele <>!muştur. Has'11' 
yoktur. 

Giresun, 28 (A.A.) - Alucanın 

Ozan ve Mumuk köylerinde vu
ku bulan ~yelan ıır.•t:cesi Ozan 
]\öyünün ll!l'kasında!ki yüz m<'t.re 

(ArkMı 3 ilı:cil sayfada) 

ııııuı. • uıınıru~ :m!m ı i:ı u:ıııı:mımm:ıııi ~ıı11ımı:ımıılllili maııııw ıııuıımııoıııııııw 11111ıııııunııuıınııııınınnııınıımıııınH1Dıınınummm!llLtıınnmm • 

Türkiye ve Boğazlar 
.......... +• , •%•••• 44444444 

NIOTTEFIKLER GEM 1LER1N1 N BOGAZLARDAN 
" 

GE M Si \Ç rJ fı ORACAATTA BULUNDULAR MI? 
fo,vam Kamarasında bir meb'us Başvekilden Türk -

vyet hududundaki askeri ve siyasi vaziyeti sordu s 
bulun f•'t. ırıJc'.) ve " .,. ·et o,. L,ndra, 28 (A.A.) - Royter. bCrl;ı doğru olu-p o!madıltı ken· 
manlı devletin.in en yük.,ek ildı:t: 1 ).fütt~fiklerin Türkiy!'V"' müra· dis. den oorulan sa'iihiyettar bir 

daki v82iyete Jl(irc bu şayialara 
dof(ru nazarile bakı1mamak lca
beo:le«>P;ini bildırmlştir. devrin en bahset~ r. caat eden·k harp gemilerinin ç.- mu.nıessil, bövle hir talebin Mon-

.. · k n.ıkk~'c t azından ıre.:meslne mu· tro mııkavele;nı • J olac~-
Heı ot, uçuncu nf<ransını.n •• 1 •~t·-'''-l r.i '-akkındaki ha· T:ını ve hu~"" n •• ,, 

3 k . s ... ( c "' c·u..- e .. 
ı martta \"C'"cce vepıodem Tur- I ..., 1 1 , • 
kiy eden ban, ~ !iye~e k ıır. aııı;;, : ·.!Jli:~~ınıriiıiı~ı;!ıııtiı:ıraıııllllUlllflllıillllliDlllllllIDlllmlllmllll.IU.ııııiııı1ı;· 

l ndra, 2ll (AA.) - Royter: 
t '1 "" 3 ilncii aa~fada) 

. WllUllUllllilllliil!lllHillllllll 
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DAS..rA - a 

SOYUK TARİHi ROMAN : 11s ._.1111 

s 
Yazıı: M. Sami Karayel 

Şeyh efendinin Dilrübaya olan ilti
fatı günden güne çoğolmıya boşladı 

Huoodar usta, Sultan hanı- - Acaba, bende de cinler ve· 
ıru.rı parasını, el.ınaslarını, zikı)"- periler var mı?. 
ınet oeşyaJ.arını saklıyan ve sara- - Yoksa, Sultan ha.ıunun cin-
l'Jll en ilerl gelen bir şahsiyeti 1.cri, -perileri b.ze mi üşüştü?. 
idi. - Hazinedar ustada varını.ş .. 

Haz nedann ismi dt- kendi gi- - Bak, Şeyh dendi, işi a:n-
bi gW..id. ı0,r00a usta!_ lamış. .. 

Dilruba, her nasılsa pad~ha Haz.inedar usta, t&'ıişııı düşıııüş-
b!kan-Ur şeref.ine na:! olamamıştı. tü. Güzel Di:rüba, 11'! yapacaitı
KEnarda oocalrta kalmıştı. Ya- nı şaşırnuşt.ı. Şeyh efondldeıı 
f2, yrimiye ge;diği haide örüın- ruyaz talep etmekten başlo ca-
ce.k.enrıuş bir köşe g.Oı si.Lprü1- ;re y_oktu.. 
medaı duruyordu. Dilri>banın ~e uykıUarı kaç. 

Can Bahsanın fevkaladel'ği, mıvıa başlamıştı. Ne yapacağı-
ıSultan Ailmedi onu kendine bag- nı bilm.yordu. Gözünün önün
lad..ıtı cihd'e, bu dilbar, hec na- ae cinler. periler ~uyocdu. KAJ-
&ılııa pad•şahın gozünden kaç - bi, sıkıntı içinde ;«. 
~ Bir gün Şeyh efendi, gene Ila-

İşte Abdulkadir e.fen<l.inin gö- remi hümayundan geçerkorn Dil-
ıı:ü bu hesna ve müstesna cariye rüba ile mutad veçh.ile kıarşılaş-
de ıdi. Her gün geçerken onu m ıştı. 
91>Lamlar, ona nefes üfürürdü.. Derhal önünde durdu. Her va-

Cariye ve Dilrüba, Ş.:vh efen- .ltitki gıbi, okudu ılllcdi. Güzcl 
dinın Ev,iyaullah mertebesinde kızın saçlarını, asabi ve 3dali el-
bl( ~yet olduğuna kani bulu- llıeriyle ~adı. Derin, derin 
ouvorlardı. nefesled.ı. 

Se)'hın saraydaki vaziye-ti her Dilrüba bır İsliv güzen idi 
namus ve şere.f;c fe\IK,nde bir Aslen RU9tu. San kaııarye ren-
llh.l.i..lr. timsali. idi. Ondan zerre ginde uzun ve kıVttcik saçlı. .. 
bıdaı- iÜPlıe eden yokt.u. O ade- Mavi ve İri 2i)zlıü ... Sak yana~ 
ta vadbü. vücut h~erinin ha- ı:amııdi, nı:un bo}'lu ...., narın b.ir 
.. bir cü'.z'ü kf~ Ona teslim ol- ti ı· p ı.. 

111.&k, onun harimıne g!I1llek, Can Balı.şa; Bir çok Qrere'el" 
anı.: hoşnut etmek kurbü ıiahiye hazır.edarını k&~tı. Onu, 
mazlıac olmaktı. hıç bir valili padişı.hın C:arşısına 

• Şeyh fendi, Di.lriiba ile kü- çıkarmazdı. 
çiik. kuçuk mcşl$Ul olınıya baş.a- Padişah, ı:ıeld~i zana.n DUii-
rn.ışt.ı Kimsecikkre bu tercihi bav.ı ş b l ınowiı.. o adeta 
belli etmemek de gc:·ekti. Çün- da.resinde mahpus kalmiı. 
kii yu.zlerce cariye ıçinde Hazi- Çünkü, Dilrüba yek =da 
zıed&X usta ile meşgııl owak bel- alıcı ve çclUci bir kuvvetü. 

bir fitneye vesi.c olabilirdi. ' olur, ne o.maz Genç padişahın 
Kurnaz Şeyh, daima çekinge!l ı:ıuruüre ~- Nihayet, Pa-

bareket ediyordu. Zaten; Can disahın lrir isaretıyle her şey 
ıı.hşının günleri dolmıya baş- olur biterdi. 
lamııttı. Sarayın, daha derin adetleri-

$2yh efendinin Dilırübaya olan ne vakıf o:ımryan Şeyh efendi 
lltİ.f&'ll ~ güne çol!aJmıya ökseye Oası}'<lrdu. Başına ~ 
bıs1ac1 1 • 0€1k vanlı. 

<'an Balıışa, sekiz aylık olmuş- Dilnilhanın önünde dunın ve 
tu Harıs kız, hemen her gün onu nefesliiyen Şeyh <ıf.endi.. bçraz 
Şe<h efood.iyi dairesine Qabn • daha, okuyup üL!edıkteıı SOlll"a: 
vordı.ı. Şehevi varlı.j!ına lıale.1 ver- - Kızım, sana nefes lizım!_ 
11'.DilİYıe çalışıyordu. Ha.:~·eı Ui:um! .. Ded:. 

Oan B•hsanın l}jlrübadan ha- Dilrifoa; Seoısız dunıy<ırdn. 
beri yokt\ı. Sevh efendinin ooa 1 Şı:yh efendi, sözlerine şunu iLift 
f!IP iliifılt ~ bıhaber etti: 
idi. ı -Hiç bir daküta, hiç bir an 

Bir ,;in, Şe"11!fendi Racemi beni k.aıb.ind'en çıkamıa... Beni 
hümayundan -~ dairesin& "" ~""\='""" t.Mhinde <hıitii eyre!.. 
jtideri<en mutadı v -'Çhiie D,Jriıba l 
~ya çıbnıştı. 

A.bdulltadir efendi, duraloadı. 
GüZ"I kızın önünde her vakitki 
~ te.<iıih ~'* bor takım 
IM'l esler W! frf ürük.Ier yarattı. 
Ve netice itibaciyQe şunları sCıy
ledi: 

- Kızım, sen de cin ve p.c:xirıe
re karıınu-sm?. 

Humedar, şa...ro.ı. İltica eder 
bir ıavır -• Seybi.n ellerine sarı -
Wıak: 

- Aman Şeyhim beni de kur-: 
tanruz!.. 

- S!mdlye kadar gelip geçer
ken sizi nefeslememin sebebi bu-
dur. Dedi. ' 

Kurnaz Abdı.ılkadir, bir biçiıni
rıe ı:el..1Erek :ı:ııe olur ne olmaz, 
d'.rve hazinedarı ve kerwijsini tec
rüb; etmiye çalıqtı. 

Seyb. bıA lıif söylemedi. Yü
rüdü, gitti. Orada bulunan cari
ye:ıe.- Şeyiıi.rı bu söz.k;ri üz.erine 
dona kaJdtlar_ Şaşırdilar _ Her
kes keM.nden şüphe etmiye haş
ladı. Ve sarayııl.a biiyüı:S bir de
dikodu o'.rlu. Herl<es bi:ribir.i<ıe 
fısıldıyordu: 

- .............. . 
- Ben, kalbinde daim ol.dulı:.

ça, cinler ve periler senden uzak 
olur •. 

- Fakat; Ben kalbinde br aş
kı ilahi gib, yaşamalıyım!. - ........... . 

- Sana i.şte ı:-'l>at bıı.. .Dedi. 
Ve ~ilip gittl Döriına.. Ni

hayet, Şeyh efendiden ders.inj al
mıstı. Bıı sebeple sevincine pa
yan yoktu. 

C:uiı elhr, Şeyhin bu sözlerine 
lrutak kabartmı~dı. Biribirle -
rine soru vorlardı: 

- Dt!mek, Şeyh ~nci.yi riya
sız \'e !-' T dü üncenin fevk nde 
kal.binde taşımak, insanı cinler-
ellen, perilerden halas eyler. 

- Güzellin, biz de yapalım bu 
. ·ı 
ısı ... • 

- Yapmak ~rektir .. 
- Sır.rı.nı öğrendik demei:ıtlr. 
Saray hal.la, l*'t> birden Şeyh 

efendi vi kalpminde tıaşımıya 
w ondan başka hiç blr düşün~ 
ye nrmaıruya ~lamıştı 

(Arkası var} 

.-- IKDJlM'IN Edebi Tefrikası 

BOZGUN 
. .. 

~ Y.i.:ı:••: EMiLE ZOLA Ç.-ir-!': SELAMI iZZET ~ 
:r ·' 

-.ı·---!!"!!!--~ , No. 6:t 
. Kaputun un derin bir cebir.de.!' j 

bı r şiııe rakı çıkardı. As*erier gulr 
miye başlü-yıp matralarmı uzat
tılar. Rooa: 

- Çocuklar diyordu, e~er var
sa s~.ıeriniırln şerdine, Fran
•anın galibiyetiııe iciniz... Ben 
bunu bilirim. Yaşaısın U'Vlt! ... 

- Ha-k:kınız var, sılıiha1inize, 
cümleruıı s.hhatine! 

Hepsi i<:iiler, ısındılar. Morla 
kenıdaı.i tutamadı, sordu; 

- Ne bek:liyonız? Yürümiye
cek miy.z? 

Rı:ışa h !çbır emtr Mınadığını 
ima eden ıb;r işaret ya;ıtı ve bi
raz sustuktan aonn: 

- Bintaıızyı ll'Ören var mı? 
Kmseden cevap çıkmadı Jm 

bir anlık başım Çf!'Vİlldi, ç>t bo-

yunca bir gölgenin ilerlooığ:n.i 
göroü: 

:_ İ.ş:te! Dedi. 
B-Od.ıı.a.n geliyurdu. Üstünün ba

sının çok t~miz aiınasına ~iı • 
lar. 

Lıi>e: 
- Binbaşı ~alanru bulmuş! 

Dedi. 
Kimse gülüınseınedi, Boduanm 

sakası olrnadWru biliyorlardı. 
B"ntıaşıyı yaran saattir kaybet • 
tim endi:şesile adamları.nı arıyor
du, onları buJunca saıdece: 

- Ne sis! DedL 
Nihayet yeni bir emir geldi, 

flarel<et etti6er. Top sesleri her 
an biraz dıılıa yaldlll;IY<:lrdu. 
~ Mxırille Jana; 
- Ben buaiin öleaetim! Dedi. 

gj-= 
Vapurlarımız 

ecnebi sulara 
gidemiyecek 
Kömür nav'un ücretleri 

de tesbit edıldi 
!Münakale V ekiıleti Tı.irk va

'PUT a:rırun ecnebi memlek.e't.lere 
sder ellrıeiini men e~ ancak 
bövle seferle.in mecburi s . bep
Ler al!Lında ve hususi sınette ve 
rıkıcek müsaade erle yapılması
nı kararlaatırrnıştır. 
Dıger taraftan scııı günlerde va

pu.- nau.m1arının yeniden yük -
selıti.JdiRını geren Mün.aıkiıle Ve
kaleti sene'l:rdenberi ııeli.>ı gü
zel Wdir·.hp çıkarı.lan navlun i.ıe
tetlerini k-at'i surevı.e tayıne ka
rar vermıs ve bu hususta Anl<a
rada biı komisyon kıx'1.mUŞ'lur. 

Komisyon mesaisıni bftırd ği.n
den bu ı~ için Anlcaı-aya ~ 
olan İstarııbul Mınıtaka Llm an Re- 1 
isı ReL:k :ı\yantu:r dün sabab 
şelırlJil.Ule dön.ınuştili. KOıDllS)9<1 
Zonguld.aktan bütün ııatrilleri -
mi7.e yapılacak nakhyatın navlun 
iicrsllerı,nj bir tarıfe ha11nde tea
b.t etmiştir. Bu iicreıt.ler ıPy:~ 
dir: 
~ İal.ınbuhı torı ba-

şına 2'25 kuruş, Zonguklaktan 1 
Derinoeye 235, İzınire 265, Mer
sine 325, Samsuna 275 kuM.14t.uc. 
Bundan soma hıç bir vapur yu
kand<ılti tarife haricinde pa.ra 
alam<~. 

Bt:.Lt.11• i6 

Çt:buk:l,.-4aki Hidiv'in 
köşku satılaca~ 

iKDAM 

lrKöll1ür satışı~~ r . .. her yerde Eij-
~ bank yapacakı 

Körr,ür içın yeni 
fiat tesbit ediliyor 
Ankaraya gitmiş olan bele

diye reis muB\ inlerinden Rı -
Lıt Yenal ile iktısaı müdürü 
Saffet Sezer dün sabah şehri
mize dönmü'1erdir. 

Bu seyahatte belediyeye ait 
muhtelif işler üzerinde veka· 
Jetlerle temas eden belediye 
reis muaviııl ve iktısat müdü
ründen şehrimizin ·kömür ih- / 
tiyacı ve kömür ~i etnfmda 
bazı izahat alınmıştır. 
•Kömür i~i· nin yeni ve esas-
lı bir şekilile organize olunma· 
sı kararı üzerine icap eden ha
nrlıltlara başlanılmıştır. Bu 
busustal; kararnameye göre 
kömür istihsaliitı gibi satışlar 
da bir elden idare olunacaktır. 

Bunun için •Elibank• şehrı- 1, 

mizde ve Ankanı ile hm.inle 
birer büyük ckömür merke&.İ• 
tesis edectktir. \ ı i 

Kömürler, bu l".lerkezlerden 
EtihaııkıD tali depoları.na aev
kolunup satılacaktır. 

Bu hnsıısta evvelki günkü 
resmi ceride ile ilin olunan ka
ranıame muciıhince •tek fi.at• 
esası da kalın) olunmuştur. \ie 
sömilı:ok, Karabük koklan ve 
guha.ne koklan k&r1$hrılarak 
maliyetlerine göre vasati bir ') 
!iatla satılacaktır. \ 

Her şehirde bu fiatlan ma· 
halli belediyeler ile Etibank 
tayin ve tespit ~ec:eklerdir. I 1 

" _,'!'!!'!. !!!!l!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!'!!'!!!!!"""""'" 

MAARiF 

Maarif Müdürünün 
fetkik•eri 

Bakkallar 
tahlil hane 
istiyorlar 
Toptancılardan yana ya

kıla şikayet ettıler 
Şehrimiz ayakkallııeı!.ar, ba.k

ıkallar ve 1.erziler cem:yetlerirun 
heyeti 'lµnwnıye :içtmıa.an dün 
"ya<>ılmıştır. 

Bakk&llar oeıniyetinin Wj>lan
·tıSında bo.:ouk ve hile.it ıtıda mad
delerinden ya.na yalilla şika:yet 
oµınm1rş.tur. , 

Balı.kadar; toptancılardan mal 
alırlarken; şüohelend.klerı mal-
1.ırrı lıem.:.ı tahlil et:l:lrebilmek i
çin cemivetm bır ck.tınyahane• 
ve c1.ahli. aaborat.uvaxh açmasını 
istemış!erd.ir. D ğer taraftan 
•Verem• hastalığına müptela bak· 
kal.J.a.rla aile !erinin ve umumiyet.. 
le dıg<r cemıyetler aza!arından 
bu za'.im derde yakalanandarın 
sür'a-tle ya-tırılıp tedavi ofunahil
melerıni tem n etmek maksadıy
ı. de PreWI>t.otyom ve sa.nator -
y<lllllardan bırinde daınıi o.arak 
5 cHasıa esnaf yatagh hazır bu
:lundurulmasmı '\.alep etmişler -
dır. 

Kemal Ecer. Salim Tür.kfT ve 
Yanıden mü.ekkep olarak dün 
int:h<ıp olunıan yeni heylet.i idare 
dünkü umumi karar ımuo tıınce 
bu h.ususl3l'ı temın eylemiye bil
hassa ça..!S""aktır. 

ADLl'll! 

iki hırsız kadın 
Kara:İnursel fabrikasının Sul

tanhsmaıırcındaı;,. .ialış nıa{!aı:u
sından müı;ten .ı:ıi<>ı girerek ku -
ma:ş çalan Hal:çe ve .A!/r.;e Hik
met adınr:la ikı kadının dun bı

r .ıı ~ s ceza mahkemesinde 
tevJUf'erıne karar verilmıştır. 

Memnet adında tiri hırsızlık
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Afrodit yüzün 
açılan dava 

en 
r 

"Cumhuriyet,, 'Qe Peyami Safa 
aleyhindeki dava.qa dün a,rı ~- ... 

ceza mahkemesinde baklldı 
cOu:ınburiyet. gaızeobe5iİı.in 7 

şubat tari)ıli nüshasında cHiıdi
seler araslllda. sütununda cİım
ti:han. başhg, ve Peyamı Safa 
iınzamyl.le .c;Mran fıkramn, Afro
drt mutıalcerrc;i münasebetıyle 

mahkemenin kararı ve muamde
lerı halclunda tenkıd ve müıalea 
beyanı mahiyetinde o.du.i\u ı.:i

diasıy.lıe ı:ıazeten..n ne~riyat müdü
ru Hııkıne.t Münif ile muiıarrır 

Peyami Safa aleyhine rr.üddt"iu
mumilikçe açılan davanın muha
kemesinde dün Ahıncı Aslıye 
o:.za mahkemesinde başlaoıruştıc. 

Okunan iddıanamede maznun
lann ma tb\l<l't kanunwıun 27 ve 
3!i inci maddeler; mucibince ce
za_andrrılmaları isteniyordu. 
Fbyamı Safa, Airodıtin Talim 

ve lerb.ye heyetine tftl<.ik eııti
l'ilmesı kararı üzerine maihuat.
ta ve halk arasında münaka.şalar 
çıktıgıru, bu kHabın te•kiki hu
susunda Ünıversıtenin sa.Jiıhiı1.ıti, 
bu g>bı es<rlel'.n çocuklara oku
ıtulıun ok11ııulmaıması, bu kabil 
eserlerın Baroda mı yoksa Ünı
versiıede mi ı.et:kik evıırilmesı 
şek ~nd. münakaışalar yapıldığı -
Dil.. Akşam gazetesinde de bu yol
da çıkan br vazıdan dolayı acı· J 

.:an davanın terae\.ıe netıcelend.i- ı 
gi.nı söyhyer~k .Oy!e dt>.rnişotir: 1 
•- B<n muiıakeme karar ve mu- ı 

amele eri hakkın<la miıtalea be -
van e!:medbn. Y:ızdıi?ını şey mah
keme x:ev~si lıariıcınde, Afro-
d t davasın<'an mü.•tak münaka
şalar ve fikirler etrafında. afa· 
kı olarak kcndı fıkırleruni tx.
vardan ibarettir. Esasen yazı
da c:mat'buaıı kanunu muhakeme 
netio.tenmEden mütalea beyanı -
ru men ettıgi ><;in ben de müta-

lıea beyan etıniyorwn• diye tas
cih ettim.• 
Neşriyat müdürü Hikmet Mü· 

nif de Peyam; Safanın bu iza
hına iştirak ettiğini bildirmişdr. 

Mi>dde umumi, mev=bahio ya 
Zlılllll mahkeme ka.ı·arı.ru trnkıd 
ve bu husu!l!.a mütaJ.,,a beyanı 
mahiyeLir,de o dufııınu ve su~ a
nasırı tekevvün ettiğin<len mat -
buat kanımıınun 35 inci maddesi
ne göre tu:ziye otalebinde bulun
mustur. 

Peyami Safa yazısınd3 ne eh
iti vukufun isimler.ni. ne de mah
keme kararını z:ı:kretmedigini, 
harıçıteki münakaşalar ve A vru
pa"dıclti rnuh temel akisler üzerın
de müt.3.leasıru yazL".~ını tEkrar 
edereık iddianın var "1 olmadığı 
ru söylemiştir. 
Maznunların velcilerinden ir

fan Emin müdafaada bulunmuş, 
mı>tbuat kanununun 35 ıncı mad
desinin H fı.krasının adli «-fsir 
yıoli'!lie manmını tavin va?J vetın
d. bulııındu,ğunu bi:hassJ tebani.z 
'(ıt.t:Jrrnistir. MuhakeınP karar i
çin cuma.ııtesi. gününe oırakıl -
rruştır. 

Bır dava daha 
l\füddeiumumilik Snn Tclwaf 

gazetesi alt"yhinde •Afıudit .. n1U .. 
na~el..etile bir dava dnha ikaınc 
etnıist,r. Bu dava:\'a ~eb<•p 1'.<'cip 
Fazıl Kısaküreğ"in •Rapor• ba!t
lıkh fıkraSJLl.r. 

Bu vazivette heme-n hemen f!3• 

zete sahip ve fıkra muharr:r)er· 
nin hepsinin birer ikiser kere ınab 
keıneden gcrmenıeJcrin;n imk.3.!1-
Sll oiduitıı anlaşılı)or. Bu 'on da· 
va ile Afrodit rnes'eicsinden Ö· 
tiirü ika1ne edilen da\·alurın sa. 
yısı ncsredilen rakaınlara göre 
yirmiyi bulurnr demektir. 

cQubulOu• daJ. eskı Mısır Hl
cLvinm köşkü dun Beledıye mü
hen<lıs ve fen m<murl:ı.rını!an 
mürekkep bi- hevet tara(·ndan 
Beledi.Y"' • i.sl.iğince tet..;ık etti
rılmı.şt.:c. B.*'ıiıye biı koşkten 
ne aıırellOe isı.ifade edebileccğı -
ni dıinkü tet'kik.ler neUcesini bil
diren ranordan 90ll1"a kat 'iyetle 
tesb..t edecelııtir. 

M4Vil miirliirü Tevfi.lr. Kut dün 
Kartal ve lııııvtiisinde tel&.Uuer 
y aıpmı:ştır. 

Hukumete ha. kareı. etmiş 

1 tan SuJ.tanahmeı uçuncu sultı ce- -=================================-==================-==-=:: 

Burasınır ya toptan veya par
ça parça satıh:n.ası da düşünül -
mektedir. 

Şemsi Paşanın ımarı ve 
Zeynebkamil hasiahanesi 

Val ve Belediye reisi Lütfi 
Kırdar dün Şmnsi Paşa w Zey
nıeo Kamil hastahanesini ve Üs
küdar çarşısındaki inhisar bina
suı.ı, tahsJ şubelerini ~ et
mistir. 

Bi!Ahare de cÇaın 1.ıca. ya l{İ
deTek tetldk'..er yapmıştır. vaU 
Üsküdardan avdette; Ş.:msi Pa
san:ın da imar pliınırun tesriini 
Şehircilik mütehassısı Prootta.ıı 
.ı&temiştir. 

Diğer taraftan Zeynep Kfunil 
ha.statu:ınesinin ihtiyadarııun 
sür'atle temtn O."lunması ve bı.İİ"a
sınm geniş: .. tilmı::sı d-e kararlaş

tırılmıştır. Avnca Üsküdar -
Ça:ınhca yolları için de bir ~
ram hazırlarunasmıa baş1animış
tır. 

Seyrüsefer talimatna
mesi bitti 

Yeni seyrilıııef er tal:mııtname
sinin h=lamnası bitirilmiı;tir. 
Nevyork. Par:s ve Loıı.:lz-a Be'e
di velerinin ..eyrüs.:fer taJ.ima.t... 
namelerinın de tetkiki suretiyle 
vü~ getir.f;mış olan yeni ve 
csa&ı ahkamı iıbliva ed..'tl !ali
rnatnıame tetkik olurunak ü1ere 
18 kişiliılı: muhtelit encümene ve
rilm.iştir. 

Uyandı uyanaiı ağzını açın tek 
~e söyi.ememi.şti. Jan; 

- Bu da söcz mü! Diye muka
bele etti. Kimse ne zaman öle -
ceRU>i bi'eıne:z. 

Sapen başını salladı: 
- Ben biliyorum, bugün öle

cekimJ 
Herkes ona baktı. Bunu rüya

sını:la. m1 ı;irmii,;tü? Hayır, rüya 
gorrnem.iştı fakat ölecegini lıısse
di) omu. 

- Canını sıkılı'ı'Ql", çünkü kö
yüme dönünce evlenecektim. 

Bütün vücudı.i ürperdi, fikri 
&abıtten- kurtulmak istıyormuş 
gibi irkildi, 90llra tekrar et>ti: 

- Evet, can sıkıcı amma, ça• 
re yok, J:ı~ ôloıceğim. 

Artı.k kirn6e konuşmuyordu. 
Gene varı yo1da durmuşlar bek
liyorlardı. Düşman arkalarında 
mıydı yo.lı:sa önlerinde niiı Bunu 
da bilen yQh."tu. Bır aralık l.\loris 
ıızak1arda bir gölı:e gördü. Prns
peri hat:rl.adı: 

- Sakın o olmasın. 
Jan sordu: 

Kim ? - . 
- Remillfü genç, hani ~'da 

bnleışini gôrmüştüJt. 

Pendik orta mektebinin bir şu
llMSi halimle açılacak olan Kartal 
ortaokulu binası da tıu meyanda 
~'mis ve ihtiyaçları tespıt o
luı.ırnı .,·ur. 

iKTİSAT 

Dünkü ithalat ve ihrac-at 
Dün 300 bin lira.lık ihracat ya

pılmıştU'. Fransa . ve İngiltereye 
tütıiiıı. fındık, Almaı:ıyııya tütün, 
üzüm. 1taı.yaıya ltitre. Mısıra ve 
Filiıitine kuru meyva ~nderil -
Jlliıitir. Yine diin Danlınarka ban
dıralı Yutıanna vapııri:e 650 ııon 
kııılwe~. 

• . • 

Küçük haberler 
. ,,, ,o, • * Kadıköy Rasimpaşa maha'le

sı Uzun habz sokaı?ında sa numa
ralı 3 btlı binadan saba tıorulıı.rı , 
tutuşarak y~ın çJanış. dUNar
lan.ıı ı.:r kısmı y a.ııdıJctan sonra 

ı söndürulmüştür. * SoVoVet biı.yiil< elçısi Trentiyef 
dün saıbalı. Aııkaradan şehrimi;ıe 
ı;ıelrn i.ş L r. * Evvelki gün şe'hr:.ınize ge:c,, 1 
yeru B~ar sefiri .5ava KınıC dun 
ak.şarn Ankaray a gitmistir. Re.sı 
Cwnlıurumuza • ıtimatnameslni 
taiaimı edecektir. * 23 nisan bayramı ha:ı:ırl.ık.' arı 
beden tedıiyesi öğretmenleri cu
martesi günü Maarif Müdür~ün 
ele ooplanacaklardır. 

Bu sırada süvırriler J(eı;ti, Jan 
bu arada ,ııenerallenni. Burgen
Deföyü ll'Ördü. Öfkeliydi, sesı 
giirlUvordu: 

- Allab kahretsin. ha Möz, ha 
Mazel!... İ.şıe şu sudan b,.__ 
di)orınn! 

Yavaş vavaş sis daitılıyor, gü. 
ne:; etrafa nur s.ç~yordu. Bu sı
rada llı.r top p.:ıt.adı. Mnrı.s J ana 
aşal!ı 'an işaret etli ve Prusyalı 
sözünü cğz.na almadan: 

- iste geliyorlar. Yolıımuz ke
sil<lı. Fena! 

Saat sekize geliyordu. :M:Oris 1 
gece Mcz:, ere çekılınedik!erine l 
kdıdıat ettiklerini anlryorchı. lki 
top sesi daha duyu du. 1\1cı:ıs: 

- .Sıra biL:m! Dedi. 
Uzun bir zaman daha lt-'<;ll 

Nihayet ta aşaiıılarda bir yaylım 
a\eo; ba !adı. Büyük b'r lahana 
tarlasında :diler. Bioıbaşı ku -
mandavı verdi: 

- Yere yat! 
Llıhanaların listüne yattılar. 

Ateş ıkumandası verildi. Dört yüz 
me:reve ate, edeceklerdi. Moris 
ilerde, kendilerinden daha öte
de bir batarya gıönnijştü. Doğru-

za maıhkemEB.nae m~küm ol -
muş ve d1&4n ç.karılınca Jror.dıor-
da baı!ırarak Cumlıunyeı hüJ<iı
~tıni taılıkır etmı.ştir. Bu suçun
dan dıol:ıyı ıbırinci al(ır ceza mah
kemt.sine verilen Mehmetli" mu
hakemesi dÜJI b:.tmış ve her iki 
suçlan dolavı cem'an bir sene 23 
~ alıı.r lıaı:ıse ve 4 ay emniyetı 
ımnıınıye nezaretı altında btb'un
durulmıy a mahk iıın edilmıştir. 

Türk:üğü tahkır 
Tiiddüi!lı tahkir sucile muha

keme edilen Vırj:n ve Gül'::ıar ad
ların<la ıkı kad.n dun birinci ağır 
ceza maıhkeme;ınde birer sene 
haııse mahkiıın edilmiş' eniir, 

-----
Simitçi a kadaş-nı 

agır yaralaaı 
Yen'.şt!!ı.rde Pa.t.'llsköprü soka

ğında 11 numaralı s;mıtçı dükkiı
nınıcıa yatıp kall<an seyyar simit
çi Afımet, bır me-,1banede bera
berce rakı iı;tiğı . arkadaşı Os -
mania kav11.~ya tutusmı...> ve Os
maru bıçaıkıa arkasından ag.r ya
ralamıstır. Osman Bevo~lu has· 
twunDesıne kaldın~. Aılımet ya 
ka a.ıını,..tır. 

ÜÇ YANGIN 
Sulıtanaıhmetıe İncdcçavuş so

kaı:(.nda 27 n wnaralı evden yan
gın ç.ıkmış, t>.r kısım bag'-'au!le
ri yandıktan 90:ıra ilia>ye ıa.ra
fından söndürülmüştür. * Taksim Taıımlı;ır,cxJe Aleksi
yadısin saruoı olO.uı(u Genç a
partımanııun bacası tutuşmuş, sön 
dü.ril'..müı;tiır . 

lllD takt:. Oııoreyi anyordu. Ro
şa havkırdı: 

-Yat! 
Tam bu sırada 'başının hizasın

dan bır öıbiıs geçti. Artık dW"lI!a
dan ateş ediyarla:rdL KenıH ta
raflanr.a diışen güllelerin bın;o
ı;u patlamıyor, liıhanala. ın ara-

• sıra saplıın.p kalıyordu. Ll.ııl:ıana
ya acıkan bu gül.ielerle haylı a
lay etı.;'er. !.:.!ıe: 

- Donanma fişekleri metelik 
etmez! Diyordu. 
Şuto homurdanıyordu; 
- l.sl.atıruş olacaklar! 
Roşa b:le süze karıştı: 
- Ben s..ze bu mi.s.kın düşma

n.ın too kullanmasıru bi.'mediğıni 
soylrmez miydün? 

Bu sırada bir gülle patladı bü
tiın maıı;;ıa toz toprak jçinde ·kal
d .. LL1be fıı-ça:ları alrna'annı tav
" Ye ederken korkudan sararaıı 
Şuoo ses çıkaramadı. 

. Mangada Jandan başka hiçbi
n harp nedir göıvnemi<;ler<li. Mo
ris henüz korkmu,,-ordu, çünkü 
kendinı te!-ılikede hissetmiyor • 
d u. Muzaiier olduklarına emin
dı. 

(ATkası var) 

Susam ve tiftik 
ihracının men'i/ 
Kararın bugün resmeni 

t~bliği lekleııiyor 
Son karar üze: ıne bazı t.üccar

lar fıyadarın daha ~y.a.de düş
mesınden korkarak ellerind..:kı 

maıları derha. sa1.nuya bakmak
ta. diğer bazıları da bi.Ja!tis mal 
<tcıılıama.k.tadırlar. Buniar hiil<ıl
~tın ~oyacaaı veni fiyatların 
yüksek olacaginı hesaplamakta -
dırıur. Mamafih bu iki ma. ü
zerındeki 'i.hracı men kaıarı he· 
nJ.Z yalnız bırliğe V.·biiJ! ile Ti
c«ret Müdürlüküne karar res
men biidırihnis değild r. Kara
rın b.ıgün tı:-bt.f:i beklenıne.kte
dır. 

ASil\I US

HASAN KUMÇAYI 

Asım Us •İmzanın o yet"de 
nimı yok mu?.• dıye başma
kaıe yazıyor ve malbuat ka -
nunu münasebetile söz söyle -
nıııı olanlara çatıyor. Sonra, 

fine Asım Us •Hasan Kumça
yuıe Asım Us •Hasan Kumça
malbual kııııununun ticL.le 
muhtaç bazı maddelerinin vii· 
aıdünü bizzat itiraf ediyor. 

Mesela şu satırlar Hasaıı 
Kuıncayınındır: 

•BMPünkü matbuat kanunu
na q3re bir gazet€nin yalnız· 
~-ıktıgı yerde depil, her tevzi 
o!unducju yerde aleyhine daoo 
açılır. 

...... lstanbulda.- çıkan bir 
gazete sahibinin de meseld 
KaTS mahkem<"sine giderek 
kendisini müdafaa etmesi ı,;.. 

zımdır ......... Avni zamanda 
on yerde dava açılmış olduğu
nu farzediniz .... 

...... Bir gazeteciyi adalet 
Tlamıruı her ha.<de böyle on 
parça olmaktan kurtaralım .... • 

Nanemolla ile bu bahsi l<Q
nuştuk da bana aynen ~unlan 
söyledi: 

- Eğer Asını Us da tahteş
şuurunJaki Hasan Kumçayı 
kadar hadiseleri ve ne~riyatı 
kavnyabil•eydi mes'ele kal -
mazılı. Zaten, matbuat kanunu 
hakkındaki neşriyat matbuat 
hürriyeti ile değil, bu ve buna 

Arkadaşını öl
düren Ali 

6 Sene yatacak ve 
IOJO lira öde}ecek 
Çarşıkaoıda bir ka11vede is

kamhil oyunundan aralar.ında çt; 
kan kavııa neticesinde Hasan 
Hüseyin Uç.ar adında.kı arkada -

•şııı.ı bıçakla yaralıyarak Gidüren 
Ai. Smnanın muhak.€mesi dun 
Af/.ır ceza mahkemesınde bitnuş

tirı> Ali Sımıa ~ucu iŞ)ed:ği za

man 18 yasını ikmal etm:miş o!

dui;ından 6 sene ağır haPSe ve 

1000 lira ölüm tazminatı ödemj.. 

ye mahkfun edilm st.ir. 

benzer maddelerin tadili ile 
alikalıdır. Fakat, bunun bö~ le 
olduj:unu Asını Us'a nasıl an
latmalı ve bu fikir hendegınl 
müşarünileyhe nasıl auatnıa
lı!., 

MEŞHUR 

OLDU, Ç 1KT1 

Konyalı Abiılin, Konyalı 
Cemal, Konyalı Şecaettin ... gi. 
bi bir söylenişte tanınan isim .. 
Jer Vfrdır, 
Konyalı ilırahim Hakkı da 

meşhur isinılelden biri oldu. 
Tali bir adama güldü mü, za
ten böyledir. Hatta, yuru
yürü.. Yürü, Konyalım yürü_ 

Di) e yürütür! 

MAVİ 

BONCU.K 

Bir gw:elenin ihtiyarı zan • 
met edi~ hazırladığı istaltst.ğe 
gore son gunlerde gazeteler a
leyhiııe açılan davaların sayısı 
yirmiyi bulmuş, bunların yal
nız on tanesi cAfrodit• mü.na • 
sebelHe jmiş. 

Nanemolla: 
- Duvara vur, duvara vur_ 

Tüh tüh maşallah_ 
Dedikten sonra, ilave etti: 
- Baktım, lıam\iolsun İk

dam, için açılın~ Jıjçbir dava· 
yok .. Patrona söyle, kapıya 

mavi boncuk assın! 
A.' ŞEKİP 

' 
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bir şangırtı, bir 

Hem d:::r:d~rb~~v~r mnsu- lçgiiveysi va~iyetinde 
:~~kT~~ı~~~.~~a~~{ea:, .::~ 1 k a ı an spor şubem ı• z Irak üku e ide ı 

skeri tedbirler 
almıy başladı 
Mısır hükumetinin bir kararı 
Kaıhire. 28 (AA) - Bağdat

d•n Mısır matlbuatına bildirildi
~ine ~re halihazırda Irak bükü
met.i, memleke1ıin mü:dafaası için 
te&.irler aJmal<tadır. Askeri prog 
raırun tatbiki için Jiıırunııelen tah-1 
ırisatın aıynlalbi'mesini temi.nen 
m lJh telif nezareUerin bütçeleriil
den oek lüzumlu olmıyan mas - ı 
raf.lac çılkarUnaldedır. 

Dij!>er cihetten hükümet mağa
zalarJlda ve ev !erinde tel örgü ve 
saç bulunaıı kimseleri ıntWCUt 
stıoklan ııösteren b:r cetveL'e mil
li mildaiaa lıomitesine müracaat 
etmiye <IMret etmistir. 

Kahire, 28 (A.A.) - İskenderi
yedeki petrol harzası bir marttan 
fübaren tahliye ed.Jecek ve as
keri idare altına kı:ınulacaktlı'. 

Finler Sovyet taarru-. 
zuna karşı koyuyorlar 

(Bil$ tcırofı l inci sayfada) 
Vltpuri taarruzu 26 şubat öğ· 

le üzeri ba~famışlır ve o zaman
clanberi meydan muharebesi fa
dlasız olıırak biitün ı;iddetile de· 
vam etmektedir. Rus tazv.k bil· 
ha.sGa Viipuri adalarına - ki 
bunların .ba~lıcası Uura.;dır -
karşı ve Viipuriye giden Jem·r 
yolu üzeı':nde kain Snınme kö
vii:ıe karşı yapılmaktadır. 

Viipu.ri ve civarındaki hilU:.in 
laöy'er afov}~r j,;;indıedir. 

Ayni zamanda Ruslar Ladoga 
.:cHinün kenannca L'lltidat eden 
Taipa]e nehri üzerinde de ıtd • 
del.Ji bir taarruza gi.rı'ş.'lıislerdir. 
Pebıamo bölgesinde!ki SovY"'t 
kuvvetleri takviye kıta.atı alarak 
na.ruza geçınıslerdir. Bu böl
ıııedeki F.n me\'cudu zayıf <Uiu
~ııdan Fınlandi}'al':Uar yaln12 
muntazam bir suretle I'ic'ali te
min için şiddeti.: bir muka'V'Cmet 
.ıöstenrıe.1<le ik'-ti'a ediyorlar, Re'· 
at N autsi şehriı>:n eenubundal<i 
haUa.ra doğru ya.,ılınaktadır. 
Burada Fin itU"VVet~i İneri ~ 
iline dayamnaıota ve artık soı 
cenahla.uıdan ~ilm-k tehli
kesinden kork.mamaittadırlar. 

İlk İsv,.,. gönüllü 1ntaları şimal 
ceohesine sevkedi)mi,\'lir. Küçük 
bir Norveç m üfrettsi tsveç kl ta
t.arına il!tlhak ıetm~. 

Helsirııki, 28 (A.A.) - Resmi 
Finlandiya tebliği: 

Finlandiyalılar Kareli Berza
hında dil.,"'IDana ağır zayia:l verdi
rerek müdafaa muhMebe'eri yap
'IDlllhıniır. 

Ladoııa ~lünün simalinde düş
man taarruzları tar.dedilıni.ş ve 
müteaddit Rus müfrezeleri cl.a
btılmı.'5tır. 

Kuhmo cephesinde Finla.n~a
b'ar muhasara altında bulunan 
dü.şmarım :Stinat noktalarına kar
tı h.areke1.lerine devam ediyorlar. 

Sulh temini 
kabil değil 

' 

1 
rBas tarofı I inci sayfada: 

!etini din'kmiye muvafakat edıp 
etıniyeoeg>m sorrnuııtur. 

Haciciye Ne.ıareti müsteşarı B. 
.Builer verdiği cevapta ÇenWer -
layn'ın cumartesi ~ü Bicming
hamda söylediği nutku hatır'..at
ın.ı.ş ve demiştir ki: 

Bu. n u.t..k=ıda Baş\'ekil demiş
ti ki: cBfrvük Britanya ve mü.t
tefiki Fransa yeni A'Vl1JP3Vl kur
ma.!< işini tek ıbaşlanna bal;arnıaiı: 
istemez ve başa.ramazlar. 

iBu m""eleyi kendi i:ıaşnnıza hal 
!etmek istelnemek.'ığuııiz B. Hen
derson u ta.tanin etse ~erelrti.r. 

Müteakiben ~ meıbuı; David
ll>D, hükumetin kat'i hanıgi. şart
larla sulı müzakerelerfoe giriş
miye hazır okiugwıu israrla wr
ın u.ştur. 

Bu.t'er şu cevlibı veımiştir: 
Çenj>eı:fayn son nutkunda hü

kfunelin vaziyetini acı:i<ça tayin 
etmiştir.• 

Buller, Başvcltilııı sözlerin~ her 
hangi bir şey ilave etınelden im
tina evlemist.ir. 

V ati.kan, 28 (A.A.) - Amerika 
Cumhw: Reisi Roosvdt'in Myron 
Ta..-ior vasaasiyle Papa XII nci· 
Pieye <'önderdııb mesaj dün n~
redil mişlir. Mesajın metn'i şu· 
dur: 

Eski ve iyi dostum olan zatı 
akdc~nize sambni selimlanmı 
Uı ağ etmesin' B. Myrorıı Tayior
d.an rica ettim: 
Müşterek din w insanlık ide

a.'iniZ:n a)l'IX yolda, ~ foeT
di eromyet ve bütün milletlerin 

Müteatldit düşman mevzii zap • 
tedilmiştir. 

Fmlandiva il ava ku<VVeUeri dili; 
man kollarını, demir yo'l.arını ve 
cephaneL.k.lenni ~anlıman 
e ı.ııuş tir. 

SL<ıkholm. 28 (A.A.) - Söylen
d-1:ıne ııQre, şı.ınal sa.iıiLn<ieki Fın 
landiyah kayakcı mtifceY.eler 
sahrı.nç4 gemJerde dabıl olmak 
üzere bazı Alınan ı:em.lerinin 
Pet."'1l110 şin,alındek. donm=ış 

)>ir limanda bsk'edik.lerıni si>yle
mişler..ıir. Dıı;er taraftan Sovyet
lerin ~u m ntaX.ada bü>vük h.r 
faal;yct sariett.ık.lerı:ıe ve t~i
d;ı,t yaptwa:nna dw rivayetler 
ciolaŞmaktad:r. Sovyetl?r.n ııike 
ve bakır madenlerinin bulımduğu 
Salmiiaerv. civannda datıı bü
yük bır fo:ılıyet göslerd:ıkleri ha
ber vıırilLyor. 

Londra. 28 (A.A.) - Daily Te
le-graf gazetesi, F.inland.ya içın 
ş.mdı'Ye kadar lıındra bürosuna 
3000 den faz;a gönüllü kaydedıl- 1 
di;;.;ni ve bun. ardan birkaç yü:ıii
nün hizmete kaıydecldmiş bu.lun
dui(urıu yazmaıktadıc. Bunlar a
lelade ynlcu şeklinde yola ~ık
ın.ış o'uı>, henüz ~e bu· 
lunan arkadaşlarının eşyasını da 
birlikte g:Dtüren gönüllü kafilele
rine, imkan ·bulur bu.imıız iltihak 
edeceklerdir. 

Kieke116, 28 (A.A.) - Kiekens 
• U.1o yoL!e • 28 (A.A.) Norveç 
Ajansı bildiriyor: 

Dün bütün gün Petsamo cep
he5i üzerinde cereyan eden şirl
det'i muh~lerden sonra Fin· 
!er Nautsi'nin 13 kilometre ce
nubunda tesis ettilıleri ileri 3<ara
kol'!arı çekilm~lerıLr. Tııh'iye e
dilen hu i:ıöli:ıcde bütün evler yan 
maktadır. Gece basınca mu'harebe 
ş:ddetini kay,betmişti.r. Fin.ler, 
Nautsi'dek:i meoYZi'er'..ni müdafaa 
·elınektedirler. 

Bu harekat esnasında büıyük 
bir hava faaliyeti cereyan etmiş 
tir. 

Türkiye ve 
Boğazlar 
(Baı; tamfı 1 inci saııfada) 

Avafiı Kamarasında ;,;ı;-ı mebus
lardan B. Strauss, Başveldden 
Türk - Sovyet Ka1ikası hududun
daki siyasi ve askeri isti.kşal bak· 
kında beyan.atta bulwımasıru is
temiştir. 

B. B utler şu cewbı V'ernliştir: 
B. Halifa'ks, rnafhuırt tarafın _ 

dan i:rildiri.1en hudut hadiselerini 
tey;t eden resmi iı içbi.r rnalürnat 
alınamıştır. 
Bıuıwı üzerine B. St:n.uss şu su
ali sormuştur: 
Diinı anın bu kısmında hi<;bir 

faaliyet kaydedilmiyor mu? 
B. Butler şu cevabı venniştir· 
Faal.'.yct her tarafta ıka'.}"rlediı; 

yo"r. Fakat ma1buatın !lıa'lıse4tiği 
'lıadise'0ri teyit eden maliııınat 
yoktur. 

---<>--
Panama kanalı 

Vasin.,ton. 28 (A.A.) - Ha:rici
Yll- Na=ı Cordal Hul, Pallatt'.a 
kanalı müdafaa islerinin müca· 
vir. toı>raklıırda teşmili lüzı.um.ma 
daır Re· umhur RoosveK'in 
b<?v~natı hakkında gazetecil.,.-in 
sualine vcrdij!i cevıı.ı:ıta. bu hu
susıta ha;-rot izh&r etmiş ve Am~
ri~a hüküme1ı; tarafından mez
kur ~.ınt kaya yaıbancı. toprak • 
lar mubayaası için hiç bir teklif 
vanılm?d1ihnı sövlemiştir. 

Alliıhın himavesi ahında tama· 
mİVeti esasma dayanan. devaıınlı 
ve feyot:ıljl t:ıir sulhe doğru götüren 
yolda tezahür ed~e sami.mi
yeC.!e ka.ni bulunuyorum. 

RomanlJanın 
Bayranıı 

Kanunu Esasinin yıldönü· 

mü merasımle tes'it edildı 
Bük.eş, 28 (A.A.) - Bütün ye

n.; ıkanuıi~ esa&Ulln ikinci yıl dö
nümünü bes'it etmektedir. 

Matbuat bu sayede bü tWı sa· 
h<ılarda tahakkuk ettiı i.en :nü· 
him başarıları müttef.kan kay
oc y ..etOC1'..edir. 

Yarı resmi Romanya gazetesi 
Kralın aşai(idaki el yazısiyle hu· 
SUBİ b..r n.üslıa Msretmi.ştir: 

eMilli icaplar ne._cesi olan ye
ni kanunu esasiyi ben ve nazırla· 
r.ım haz.ır l:adJk ve biitün .mEmlc
ket şevk ve heyecanla karşıla
dı. Ml.ınleketin selaıneti \çin bu 
kanıır111 esa.sinin i.Jiı: bekçisi ola· 
caeım.~ 

Timt>ul ve Universul gaze(e]e
ı'! milletin yüksek ve daimi men
faatlerine u:v,ının olan şu ana 
prensip~:!rini tebarüz ettiriyor-
J:ar: ' 

1 - Faal ve Jruvvtıtli bir kral· 
lık. 

2 - Vatandaşlarm hak ve ve
C:bel"1'i. 

3 - Bir muvazene fikrinin ya
ra'! ılmast. 

Bütün sehir donanrnL~ ve 

kapıcbn ıçenye dognı, oldukça 
mufassal bir şangırtı, bir şungw-1 
tu_dur koııtu. Acaba ne oluyor? 
Dıye herkesle birlikte, bir de ba· 
ŞIIDJ arkaya çevirince ne göl"9em 
beğenirsiniz, orta yaşlıya yakın 
uzunca boylu ve hnyli şatafat i
cinde bir hatmıtaiızın, kapıdan 
girerl.en, ayanğı eşiğe takılıp o
rada biraz sendelememiş mi? Fa· 
kat hu ~tı, şwıgurtu neden· 
di acaba? 

Neden ola<:ak, iki kolnnu, bi· 
!eklerinden dirseklerine k:ıdar 
dolduran kazan kwpu büyüklü • 
i:fuıde ve eski b"'lik.simitler ka· 
lınlı<\ındaki bil~klerin, bu sen· 
delc:yiş SJ.l'asında şiddetle birbir
lerine çarpmalarından! Hatun • 
caihzın kollarıııda o ne kadar bi· 
!ezikti Yarabbi! 

Herhalde sekizer, dokuzardan 
aşllltı değildi iti bunların her biri 
yüz .rui heş..r gram gelse hep-

' si i:..ı ıdoyu geçerdi. Doğrusu, iki 
kilo ahriıj!:uıdaki bileziği kolla· 
rında tıışıyan bu bayana eşkal • 
sun! 

Dün bunu bir arkadaşa anlat
tıın, gülerek dedi ki: 

- Klldmlarda biiezik merakı 
ş•mdi o kadar artlı ki, çar'!ldaki 
kuyumcular çarşısı ile i~ bedes· 
tcnacki biitün dükkiıolar, şimdi 
bilezikten gcçilmi)'or ve b11 gidiş
le, cltcr bir gün kadınların kolia-

Alafranga güreşin zorakiliği şu 
baikan güreşlerinde de belli oldu 

1 Yazan: Eşref Şe{ik \ 
Balkan l{iireşleriıtin duvar a -

4 eri asıldı. Ben evvela o a!ışle
ri eördüirüm zaman mayo ilfını 
sanmıştım. Kendi kendime, k.ar 
ve yatmur yağdığı bu ml!'Yl!im· 

Balkanlı ~iyonlara karşı c;v 
kacak l:ıiır yağlı güreş takımının 
seçmesi yapılsaydı da, seçme mü,. 
saba:lı:ııtla.nn.ıo ya.pıld.ğı yerlıı ö
nünü bir seyretı;eydık. .. 

de de maYQ ilanı o'ur mu? de • Bu SEi.erki Balkan giire.ş'erinln 
mistim. B'ri dıkluıtimi celtıetti. seçmeler.nde kapılar J:ıerl<ese 
Ba.:ıkru) ~!erinin ilanı oldu • lbeclava adanış. Gıdenler salo-
guna öi'(renmiş oldum. nun dikkati çekecek k.adar tenha 

Bizde afişleııı a'afra~ işleri o duğunu söylüC}'OI'lar. Ayni du-
kavramı.ş, duymııı; in6an'ann Y3'>- var afışlerile ikı:cci sınıf yağlı 
tıJ:(ı maiUnıdur. Ne gar:pt.ir ki, a- güreşçi' erin bir s~ yapılsay-
lafranı::an.n her türlüsüne a.kıl dı. ve kapJar beda~"a açılsaydı, o 
erır.~. duy~ıısunu uydurmuş salonun hAl.i nice olurdu? ... 
olanlar d:ıhi bu al:ı.frar.,.za güreşi Güreşçileriıntt arasında dün-
hi>.>edem.vorlar. Mayo iallı g~i ya lıırinci.ı,i:.ni karı:anan gençler 
güreş rekmnı ya.pm1.ş'ar. Mat- de oldıL Talisi:z Yaı;ann ism:ni 
b::ıu:ı da ıyi t.asamo.mı.ş. Belli ki, işitmiyenler, kazandığı şampiyon-
o iş için kendinde iştaha bul • luğu 'b.J.miyenler çoktur. lierlin 
mamı:ı... olimpıJyadı akabinde yazılan ma-

Bunun kallıahati ne afu;i yapan kalelerden ismini öitren.miş o'an-
da, ne b:ı.sanda, ne de ;smarlıyan la,rdan bir kıı;mı da dünya şampi-
dadır. Sı;.clu asıl iZin kencı.s.idir yon unun kmini unutmak ü.zere-
Y ~ni ai:ı!r&nga ,giire;,lir. · d:rler. Ne derlerse de6inler şu a-

Bir Ba kan l(Üre<leri !ıazT'ığı lafra~a ııüre tiz hakkile du • 
var. Şa,T.a:ı,yonlui(u si.gortaladı"ı- yamıyoruz. Vakla ıçiini2de ya-

" ~.yoı-, fakat :ı:ıoraki y:.şıvor. Ca-
mız da muhakkak. Buna rai(mcn nını kanını mutemaui keseden 

merrurlann huzu.ivle §,•inler 
v~ılmıştır. Bü.kl':ste hiikfnneıl 
azası ve milli rönesans cephesi 
"1'kanı ay nde hazır bulunmuş • 
Jardrr. ı kalmıvacak olursa, galiba kollar- sr;.orcu muı!ıı..tler<le, s;ıor ver:eri- ödiyerek ona nefes a 'dırıyoruz. 

dan artanlan da ayak bilklerine ne h<!-.-e-o;]ı kimseler araııında şu Ben alafTanııa güresin hu bah-

rında artık bilrzik takılarak yer 

t N g-'nni)·e baslıv. acaklar. Balkan i?"Üreı;len oandan konuşu- · .._, . .. . " . sveç ve orv~ç -.- laımyor Dört mi'let ara.sın.da nı e5JU :ç gıwev erıne uenzetıyo-
OSMAN CE.'UAL KAYGILI yor"1!l. Evuı i:ıeyı şikaye~dlr, 

Vahim Vaziyette ŞBil\P'iYOn 'Uii;U kazanmak gurl.l- ka,·ınva:de sızlanır, ~ıbaşı kıış 
S ı } K ' runım ,·erdiitı b:r tıise daiıi bu iş- çatar. dad surat eder, ha.ttii ge-
toklıolm. 28 [A.A.) - Haber Kra arol f(onıa ya le icaı:ı et~ kadar m~' ola. !in hanım d:ılıi nı•z.mızlarur. Fa-

alındığı.na gör~ parl5ınent.o rei· \ • • m. voruz. Gazete erde de tam bir kal o bir kere ntka.hl.anm•< olma-
sı ıle Norveç rıcalinden baZJ !kim- gıtml" Of siil<üı var. -

1 h 
'lu J nın inıt:yazıle yahoa ya.-;ar gi<ler. 

se er, a. n umumi hıssiyatına 1 Bir Balkan fu.tiıol turnuvası ha- Sp0r e-vi=de :ı:ıoraki y·aşa -
tıercü.man olarak memleketin İs- iBi.iıkrcş. 28 (A.A) - Havas lıkl 

Kr 
· K l 1 zır arı yapılmış olsavdı da aa. makta o'an ~üveyı,.ı nikiih.ını 

ve~in harici siyasclini vaıkından a aro un talvavı :0:.yaret e- • ,_ " - . d zeoe..:rin ve mera.klı!.arın ha'ını· '----'· t' · ·· 
takip < tti~ııf., cünkü iki memle- ec~e dair D. N. B. AjaI16ı.nın ,g;)n;eydik.. ne zaman uuLm<= cesare ıru gos-
ketin• de a\•ni vahim vaziyet. irın- verdiğı h;ı,l:,er resmi· maıhafüce ===============te=r=ec=e11:,;,·12=ac=cı=ba=?·=·=· ====== 
de bulundu/;'Unu bey&n e>tııf~er- tekzip olunma'.ktadu;. • 

m. Zağrepteyenitevkiflcr lng·ı'fere h k . . 
B~:~~:~::::Iıu l r!;~~:r:: ~ Ü2er~e~~- • arp e OnOmlSI 

mıkı.o~~aı!~tu:~-~::. ı' ~~~!:~:':~=:nazırının mühim beyanatı 
vaPW1Unun bir İngiliz harp gemi· mişlerdır, Poi• bir çok tevkılat Londra. 28 (A.A.) - H•-m ·k~ l .._ 

afrnd al İ 
1 

- .. ~ v .... ntl'Qlüne tabidirler. Amerika i-
si tar an ya.k anarak nj(i- yaP114tır. naıni nazırı B. Cross Av"- Ka- · ...,..,le.._. 
1
. • --'--nd b' · iil -" çuı ~• ..,;r şey mevcut değildir. 
d~m~;;_· ve:ım~ıoot~tür·· • hortınin 20 inci yı lı marasında muhtelıf SUflllere ce- [ Nazır şu.oları i1We eLmiştir: 

1 
vap. vererek ewumle dcmış-.ır. ki: Bazen bitiraf nemleket'er ken-

F r ansa kabinesi Bı.daoeşte. 28 (A.A.) - Parlii· .Bitaraf mamleke1.les'.e uca.-.., di dahili lhtıyaçları .ıcın mal<ul 

1 d 
rnentıo, Nı1L4> Horty'ni!ı niyabete müzakere ri yapriı.ıken İngıll.e- bir miktarda stıoklar teo:kilıni is-

top an 1 inUhaoının 20 inci yoldönimıü renm ilk t.edefi emtiadan hiç bir tiyıorlıir. Bu husuı;ta kendileri.'e 
Pa.ris, 28 (A.A.) _ Nıırııriar rnünasebetHe Ba.svıitil Kont Te- halde Alman,anın istifade et- mutabık kalmak.l1j1;1mız :zıor ol _ 

meclisi Lebrüniın rrva.;etinde top leiu tarafından mılşariinileyfıin miveoeğl. h~kında teminat al- muyor. Bu memlekeUerin mah-
laıuruştır. Nazırlar sınai ve zirai ır.ezıyetlen hakkmda tevdı ed.- maktır. surerıne gelUlce. wnuıniyetle t.i-
verimi r;okaltmak ve hayat palııı- len karac surebmin okunmasını IM~oaknıen nazır diğer bir tara.f meml~etler bu mahsulleri 
1.ı.1,,::ma kU'(lı kovmai< gayesile ıılklı;Jarla dınlemiştir. .ınevzua geçerek demiştır Jci: barış zamanmdaki nisöet dahilin-
tarızim edilen ~1 iktısadi ka·rar- Bu karar suretı b"'1iin parla- Amerikadan Sovyet"er Birl.i,il:ı· de muharfaler :ı.ramnda farl< gö-
nameleri teı.kik etrmslerdir. Bu meı:ı4ı>nun tas..iikine arzedilecek- ne ı:iden kQlay ve k~I,, ırıkta· zetıned~n s&tmaıkta serbest ok!uk-
t.etklkata yann da devam edile - tir. rmın son aylar zarfınd.ı artc•;.,m !arını an13"malara kavdettiıımek-
cektic. Holanda d.-hı·l .. ı bihyorum. Buna muk?bıl Am"· tedırler. Bu ihracat i:ı:Zim kon • 

G f S 
• k .. "·ad So 1ı trolümüz altında olnııvan yollar-. ra peenın an azı r.... an vyetler Bir ı\'ın•! ı:ıi- ' d ı"stı"krazı d an yauldığı için müdahale.ıni-~n petrol miktarının ~z3id:ı{ı Ze imkan voktur. Keza bu ihra-

Mnntevodeo. 2S A.A.) - Dll'iz 
ma:hati'inde beyan olundıı.,"una 
~e Ahnan makamatı Graf Von 
Spee knıvu.örünün ankazı.n.ı Ar
jantin demir sanayicilerine sat
mışlardır. 

Amsterdam, 28 (A.A.) - Hü
kiımetin akdine teşebbüs e':tıgi 
300 ır.ilyon flor!nlik istlkraz 39 
ıınilyon 73.100 florin _.fazlasiyle 
kapanmıştır. 

'.... "' - • '~ : • J • r', '"· , . . 
-··· ~~ -- :;,,-. .. - ~ - ~ ' . '~ . ' :ı . . 

Amerika Hariciye müsteşan 
M. S. V elles'in muharipleri uz • 
!aştırma teşebbüsü akim kalır
sa, yeni, yeni harp, taalTtlZ h:ıre
ketlerile karşılasılması tehlike • 
leri önünde bulunulacai;'l görül· 
mektedir. Siyasi, askeri hazırlık· 
lar, yarının sevkuıttyş hareket
lulıL.a, bugünden ve ınenfi ilıti
mallere lurrşı geniş mikyasla tan
zimi hususlarile uğraşıldığını gös· 
teriyorlar. İngiltere, Fraı1'a ile, 
Berlin, Moskova, Roma kaynalc
laruıdan yayılan, tevali eden ha
tı..rler, bu iddialar• lıirer delil 
teşl<il etmektedir. 

Royter Ajansının ve muharri
rin.in, 25 ve 26 subat tarihli gaze. İ 
telenle çıkan neşriyatı, mütalea· 
ları b~ sözlerden ibaret değildir, 
Harbin ~ iki vaziyete göre, İn • 
giltere ve Fransanın taarruz SU· 

retile müdahnlcsile yayılabilece
ği bildiriliyordu: 

1 - Alınan • Rus. ittifakı, müt· 
tef;klerin mcnafiini ciddi surette 
bozacak tarzda işlerse. 

2 - Finlandiya ihtilafı betere 
doğru giderse. 

Buna mukabil, •Popolo dital
ya• gazetesinde İstaohuldan ve
rilmiş bir haberde. Suriye, Irak- 1 
ta müttefiklerin hazırlıklarının 
hedeflerinin, Rusya ile Roman • ı 
yadan Almanlara petrol teslimine 

inılin bırakmamak, yakın ııark
taki memleketleri harp macera
sına sürüklemek olduğu bildiril
mektedir. 

Almanya r~dyoları, gazeteleri
le, Sovyetlcrın •lzvestia• vasıta
sile nesriyatı mukabil tıırafuı te
lfıkkile!ine birer misaldir. Bun • 
lar, harbin '8W, ceıaubn şarki 
Avnıpaya yayılmasının kendi 
menafiine mugayir olduğımu, bu 
mıntakalarda, memleketlerde ip
tidai madde kayaaldar1rı Al _ 
m.any~ya . kapat?'ak maksadile 
mezkiı~ mılletlrrın hotür.-•··~ ..-,. 
yeler ı.guruna harbe, kan dükmiy 
sc\'kec!.ılılikleriıı.i beyan cdıyorıa:. 
B~Cı:da ha".a barailan tesis, 

asken tahşıdat, Iiaradeoizde 
bahri wancna, Yalnn şarkta müt 
tcfıklerin hazırlıkları gibi şayi
alar, hanları yalanLuıan h.8ber-

. !er ı::özöniine getirilince bir teJı. 
like bulunmadııl:ı tar;uı;da.ki mü
talea!arınc kat'i hükümlere daya
namıJneı>"1fi1 kabul eylemek ma· 
kul bir dü,ünce olur. 

Biitün bu hareketler, hazırlık
lar, nesriynt, teFsicler, yalnız Sİ· 
nir harbi. it'~a~ile değ-il, hakiki 
harp tehlıkesı cıhetinden de cid
di tarzda te•kiki. tPl;l·kis· ... .,. 
ri birer hadise:vi. birer ,·akıayı 
teşkil etmekkdirler, diyebiliriz. 

HA.MiT NURi J..&Jl.IAK 

anlaşılmaktadır. Bu h~ maJ<i"° ~erin ne dereceye kadar Alman- catın bitaraf'ann ekonomik ha-
yava tekrar S<!vkediL.i rv m&.cum vatı icin ~avali bir ehemmiyeti 

h!'-"' oldugunu da teslim etmek 
deitildir. lfızımdır. Bırçıo!t ahvalde bu bı:-
Nazıra '1ll sual s..·.nılmur.\:ır taraf memleketler ilır~a:tından 
Ham maddelerin Ahnanyaya b:z de Almanlar .k.ad8f', be'<ti ôa-

satılmıyaeağı ha.kkmdalti teminat ha fazla istifade etmd<leyiz. Bu 
tan nicin Amerika iGt:sna edil - nunla berai>er her miiıza.1<erecle 
mektedir? bitaraflann AJına.nyaya olan ih· 

Cevao: Sdıeb! baısittir. Müzake- racatını azaltmak i>ı-l<inlanna a-
re ettiğimiz memleket.'er kaçak ramak.tan ba.li Jı:a.!nuyoruz. 

Zelzele ve keyelan 
(Baştarafı l incide) 

yüksek~'iii.n<Je.ki iki kay.adan bir 
tanesi ilaye ay~~ 
köv halkı -tahliyıe edilerereJt Gi
reşı.ıııd.an derhal gönderilen çadır
lara }"l!r lcşti.rllııiştir. 

;Mmnuk köyünün yQSlandığı 

~da heye:.in yaı:ımış ve ha>ik 
tehlikede oldutuı>dan Valinin 
verdi/ti d:rektifll:r clalıilinde ve 
nairiyt- müıdürl.ılkün iHı neuıreti 
a)tıııda «öy halkı çadınlara yer.lıeş
tixilmiştir. 

29/12/MO tarlMıden 23/2/940 
cuma günü saat 17.30 a ~adar Kı
zılay wnu:ıni merkezine yatırı -
1ırp avrı 45 listede neşredilen ve 
;ı'ekiınu 4.123.145 lira 30 kuruşa 
baliğ o'an leberrüatın vil!a:yoet vıe 
kaza üzerine tevziini gösteo-i.r 
milli yardmı komitesinden alı
nan listeyi n~ediyoruz. 

45 günlük l'.steler yelolnu: 
4.123.145 lira 30 kuruş. 

Umumt meabez: Dıııh:Q!: 700.656 
lira 73 kuruş, H~rici: 699.314 li· 
rn 54 kuruş. YekUrı: 1,399,071 li
ra 27 kuruş. 

Afyon Karahisar: 24.684 lira 
55 kuruş. 
Ağrı: 5.038 lira. 
AınasYa: 9.748 lira 09 wruı. 

• 

Ankara: 1411.357 l'ra 90 kıµu1-
Antaly.a: 23.0C2 lira 70 ku.ru§. 
Aydın: 41.126 lira 70 kuruş. 
HAfesir: 78.926 lira 63 ~ 
Bi' eci:k: 12.076 lira 36 1runJcı, 
Bingöl: 3.400 lira. 
Bıtlis: 4.663 lira 09 kuruş. 
Bolu: 18.763 lira 84 ktruş. 
Burdu.r: 7.057 lira 39 kuruş. 

Bursa: 64.360 lira 30 kuru.$. 
Caııkırı: ll.932 lira 34 kuruş 
Çanakkale: 27.222 lira 17 ~ 

ruş. • 

C<mıh: 8.795 lira 80 kuruş. 
Çorum: 23.119 lira 50 kuruş. 
Denı:tli: 21,602 lira 56 kuruş. 
!Diyarbakır: 19 880 lira 99 kiu!'uş 
Edirne: 31.273 lira 18 kuruş. 
ıEiaziğ: 11.966 lira Ol kuruş. 
Erzw:um: 23.829 lira 76 kuruş. 
Eokşelı.'7: 22.060 liTa 13 iı:U'ruş. 
İçel; 56.203 1ira 54 kuruş. 
İspaııta: 13347 lira 75 kurut 
İstanbul: 1.026.876 lira 15 ~ 

ruş,. 

!zıınir: 179.458 lil'a 14 kuruş. 
Gazi.amep: 39.412 .tira 26 lrurtı:f. 
Giresun: 13.947 lira 46 kuruş. 
Oiimü.rane: 2.558 Jıı.ra 35 !cu-

nı.s. 

'.Hakki&ri: 2.37-4 lira 82 ~ 
Aıııt.:ıılcyıa: 26.:1411 lıira 28 kurua. 

ı;;AYFA -.S 

Kömür havzasın· 
do iş mükellefiyeti 

(Başmakaleden muoa:J 
Halbuki 19:19 da, Karabiık de

mir ve çellk f.abrikalarıı t!a11a 
tam lmdretile çalışını, a b ~,a • 
manııstı. Bu fabrikalar, tam ve
rimle çalışmıya ba~la) ınca, se • 
nede 400,000 ton kömür ı.arfed~ 
ceklerdi.r. Ayrıca, dewi.ryolları • 
mızın çoğalınası ve VQ:purlannu· 
zın biraz artmL'iı da kö111ür sar· 
fiyatımızı tezyit etnuştir. Yeni 
yapılmakta olan bazı fabTikalnr,. 
istihliıki ile faalivetleri artan as
ken fabrikalann sarfiyatı da i!a· 
ve ediliace l!Mt da, harice kü • 
mür satmak şöyle dursun, isLh· 
salimizin, dahiJİ ih tiy açl:ınmıza 
da yetiı;memeai gibi fena bir va
ziyet hisıl olınak üzeredir. 

1938 yazında, o zamanki tktı • 
sat Vekili Şakir Ke5ebirle bera
ber Zonguldak kömür havzas•n· 
da y•ptığuııız bir tetkik seyah•· 
tinde, l!MO taki kömür istihsali
mhln iu:ımi 2,450,000 tan olabi
leceği hesaplanmı lı ve ancak 
ltu den itibaren, senede 300,0UO 
ton artmak suretile 1941!-4~ sene
l~inde 5 milyona çıkarılacağı Ü• 
mıt olnnuyordu. 
• Halbuki 1!140 senesinde, 2 bu· 
çul< milyon toıi kumı.i.r ist~al 
edilse dahi, dahili ihtıyaçıım.ınt· 
za kifayet etmiycccği anl:ışılı • 
yor. Biz ise bol kömür istıhsal e
derek hariee satmayı dtiş,ınüyor
ıluk. istihsal 1938 yazında he>ap
lanan şekilde kaldığı taku~r<ıc, 
bu sene bir kömür buhr:ını ba
sıl olacağını gören hü.kiımct, is
tihsali çoğaltmak için pek ha'-lı 
ve çok yerınde bir tcılbıc olarak 
kömür havzasında, ücretlı mu • 
kelleC.yet usulunü koyınuştll1' ve 
kömU1' işine ait wğer ba;u nıu • 
karrerat iUiha~ elm.şı.r. 

8:4 petrol mcubu '"halla, bir 
zaman. allın nıadcni ara~ ı~ hui• 
mak için, epe)· para >arfeıı.ı. , c 
eJıyoruz. Halbukı, hır ıııüıldct 
i~.n, bütün g'll)Tl.:tlmız.i hO.uure 
bas.retıuck d.i.4ha c:!ohru oluı-u.u. 
Llluılzde mc\ <ut bJJo uk b c ~L'"l'• 
veti ihn1al c&&jp de nıuhtc.il;..l l.;i.r 
servetin peş1ndc koş:n !"lt.nsa ev ... 
ve!a ınt.\"cut sc·r\"ctı fııanıi tlerc· 
cede i ·lctmek 'e o .. dan sunra pet
rol \'e altın ara~tırıu::Harına c· 
hcınıniyet vermek C:aha do;.rıı ol· 
maz ntı idi? Çünkü, nıhayct. 
kömür satıp onun para.'\ilc pet
rol almak da kabıbı. lnı.aalıah 
yakında, kuİuların b.rıııılen bol 
petrol fı.skuır da, arastır111al~ra 
verdiğimiz paraların \"C •aTfe, ti 
ğimiz emeklerin mükafatını g<ir• 
müş oluruz. 

Kömür işinde, Dr. Refik Sa:ı· 
dam hükumetinin aldığı son te:l· 
birler. tam bir muvaffakıyet te· 
min eder de islıhsa.l.ımız dah.ıi 
istihlıike yetiştikten başka, hiç 
olmazsa 1937 d4'ki gibi 750,060 
ton kadar ihracat :yapacak b:r 
miktara ela ı..Iiğ olursa, memle
ket bundan mühim istifadeler ıe 
ınin edecektir. F.il\'aki. Avrupa 
harbi yüzünden billıassa Akde -
Diz piyasası kömüre muhtaçtır. 
İnıf.Jiı kömürleri, İngiltere "o 
Fransanın artan ihtiyaçıarı ve 
denizaltı harbi tehlikesi yüzlin • 
den, Ak.denize, sulh zamanında
ki kadar, bol gelemez. Biz 1938-39 
senelerinde Almanya, Brezilya, 
Bulgaristan, Cezayir, Dlnimar .. 
ka, Fransa, Holanda, İngiıtere, 
İsnç, İtalya, Mısır, Norveç, Rı>
man"a, Suriye, Yugoslavya ve 
Yunanistana az çok kömür ihraç 
ettik. Fakat en büyiik kömür müş
teriler.imiz Brezilya, Franc:;a, i .. 
talya, Suriye ve Yunanistandır. 
Şimal denizindeki memlc.-eıleri 
bir tarafa bırakalım; fakat Ak· 
denizde, her memlekete kömür 
satabiliriz. Elverir ki, satacak kö
mürümüz olsun. 

İşte bütün bu düşiincelerledir 
ki, hülnlmetin, kömür havusın· 
da, iicretli mükellefiyet mulünü 
tııtbike karar vermiş olmasını 
büyük bir memnuııiyetle karı;ıh
yoruı. Kömür istihsali, ihracı ve 
kömür limanının inşası pı,i iktı-

sadi hayatımız bakımında~ çok 
mühim olan. işlerin halli, muht& 
"'m Dr. Refik Saydam hükiime· 
tinin, memlekete en büyük hiz.. 
metlerinden bizi olacaktır. 

• ABİDİN DAVER 

lngiliz tayyorelerı 
(Bas tarafı 1 inci sayfada) 

uzak istiksaflar yapılm:ş, kala • 
balık meclte7.!ere Obol bevııruıam& 
!er atılmlştır. 

Fraırısıız askeri mahfilleri Al • 
man ta'Vyareleri taraıfıııdan g-0. 
terilen faaliyetin A.\manY"'Y" tıı:i 
tayyar.,..,e mal olduğu kaydedil
mektedir. 

Dün gece Alman tay.ı;areleri 
Fra.ıısanm şimalinde ve şaritırui• 
uçznuşla.rdır. Bun}erdan bir kl&
mı Almanıv3'Va Belçika üzerin -
den dönmili;tür. 

Son 48 saat :zaıiın.da billıassa 
şiddetli surette rereyan ed&ı h> 
va hacelcatı esıı.asında Fr.ınsıa
da iki Alman tayyaresi d; ... ,..: ... 
müştür. ...,...._ 

Ainıillıerdam, 28 (A.A.) - Dün 
c:e H91andan.ın muhtelif kll!ım
lıe.rı ve bilhassa Amsterdam böl
gesi üzernden yabıwıcı tıı.yyax&
ler uçm~ardır. 

.. 
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lnkıbazı defeder, iştahsızlık, hazımsızlık, şişkinlik, bulantı, gaze 

karşı faydası vardır. Her yemekten sonra bir tatlı kaşığı yarım bardak . su içinde köoürterek aıınabili;. 
HA v AN ismine ve markasına dikkat 

HAS N EP·O YENİ ADRESi: BAHÇE API Beyoglu Tramvay 
durağı karşısında 

r 
Yazan: Ziya ~akir Tefrika : 158 

Rişardın menfur cürümlerini, kendi 

sarayının içinde 
(!Hıristzyan kahramam Birinci 

Rişard, az.amet ve iıh tişamını, za
lim- vesaUlc te~asmda.ıı top
ladığı müthiş mebli;ğlara med
JUDdur. Onun has'.sliğini tatmin, 
kabil dıt&l;i. Kayıt ve şarttan mu
ami şelıvetpere.stli:/ıi yüzünden, 
(Navv lt.rak, Sanııo) mın Ja:zı o
lan zevcesi (Beıringarya) yı l'h
mal ettikten OOşka. söylıem<'kten 
~tinap edeceğimiz günahlar da 
işlemişti. Nihayet, ıtı:ı: zavallı 
rahıp, ~dın menıfur cürüm
lerini, )kfendi sarayının •I nde 
yüııünc vur.muş .. Ona, (LUt kav. 
mi) nm ak.ibetini düşijnııocsi.n.i 
ihtar eylemişti. (1] 

Cri>-e o tarihte, Şaıt:! ve garbi 
Rama İmparator Jdarı baba
ı.ında ve <>ilhası;a (B = saray

. cereyan t<.en şehvetpe • 
restar.c rezaıetler, ay:ıı.uka çıkı
yordu. 

(Putı:ıerest.lik), tAa<kiüdü Zev
calı pek taıbli bulmakla beraber 
(kit bı mu.knd<lcs) de, ayni me
ıselcyı (günah) ıetak.kı etmiyof"' 
du. 

rTa:ıddooü Zevcat, Eski Yu
nanlılarca da makbuldü. (Plu
tar.kJ bunu yadediyor. (Orp.i
dis) ile (Er:aıun), Teaddüdü 
Zevrnlı mıidafaa etmişlerdi. 

İmpaıra tor (V al anten) neşretti
j:!ı 1>ır cmırname ile, bütün te
beasırun, arzu ettl!kleri ta.l«iirde 
nıüteaddıt ze~eler alabiieoEkle
rını ilin e1ıniştL O zama
nın kiiı:;e tatihini tetkik ettil(?
mız takdirde (Piskopos) lmn, 
Taaddüdü Zevcata karşı bır it.i
raz <kırmey<ın ettiklerini görmü -
y.onrz. 

Büyük (Kostanlin) in oj?T.u 
(VaJeıı::nt.anos Kost.anioos) un, ı 
ı:nüteadd.it zevceleri w.rdı. Fran
ııa K.rah (Klot) un ve oğulları 
(Heriıbarioıs) ı'le (H>beriilws) da, 
Taaddüdü Zevcalt.an istifade et
~lcrdi ... 

Bunlara (Pepın) ile (Şarlman)ı, 
(Lötr) ile oğluoo_ Aimanya İm
ıparato.ru 7 nd (Ernolios) ile, 
(Frederik Barbaır<ı6) u.. Ve Fr.ın
sa Krıi~ (Fi':Tı> Teüdatos) u il.i
w edebil'riz.. 

İlk Frank Krallannın ara.sın -
da bulunan (G<mtran - Karıbert -
Siebert - Jilberik) in mllteaddit 
zevceleri buluD<luıtuııu görüyo -

1 
nız. 

hansa Kralı (Da~o'ber) !n üç 
zevcesi vardı. Kral (Teodobrut) 1 
ise, 2'('Vcesi bul un ıiuğu halde evı.i. 
bır kadınla lzdivac >e'tmiş .. Hatta, 
bu izdivaç hayatına, odımn es
ki k<ıc smı da kabul edec!'k de· 
reood~ garabet ı!&term ~:i.. Bu 
zatın amcası (Kloter) de, W; 

• • • • yuzune vurmuş .. 
Zlf'VCCSi oldu~ haldıe, >bir dul ka
dın da.'>a alarak, zevcelerini dör
de föi{ığ eylemı'ili. 

(Kctabı Mu.kaddeb) in mut>lelif 
(esfa.r) ıncia, Taaddüdü ~at
tan babı.edilmiş_ BUL.un (Ya.hu
da) taııabndan hem tasvip ve 
hem de ta.kdı6 olundujiu zikrediJ,
mistir. [2] 

Katolik (aziz) :k!rinden (Sent 
Ogootin) fbu meseııedcn bahse-
derken: 

1 

rBir insanın bır zevceden faz
.La i>ir kadınla izdiv<ıe etmesi g.i>i 
muahezeye şayan ol mryan ve h~T 
Y"'l'de şüvü bulan bor adet b.ulu
nuyorciu. Bu adet, bır (fariza) 
sıfatıyle ocra edhrdi. NcsiUe -
rın ~'O{(alma$1 çın. Taaddo.idü 
Zevcattan istifadeyi men tden 
bi.r k:ınun mevcut de~.] 

i!X=işti. 
[Hıristiyıan muharrırleri aTa

sın<la, Taaddüdü Zevcatı müda
faa edoe-n bir hay.i muharrirler 
ge1rmştir. Eıcünıle (Jon Mil'-011), 
[Hıristiyan akidesi hakkında ri
sale] unvanlı k~tabında, Taad
dUdü Zevcata dair (K.tabı Mu
kaddes) delti müteaddit a~etler 
zikrettikten sonra: 

rRab, mecazi b:r tun.silde, ken
dini iki zevce ~.. (Elııule) 
ve (EhuHe) ile (.>.ferımş gos
.termcktedir. Tabii, hu iıdet men-

1 f.ııır veya şü:plır.iı~er ol.s , (Ya
huda) - yanı, (Rab) - velev 
temsili bi:r surette- bile, bunu 
ırnvzubahsetmezd •. 

o halde gerek . f'fevrat) ııe- ı 
rek (İncil) do ıhıc bir k'~se 
için meınnü olmıyan 'bir Ş< y, n~- ı 
cin ~abfıver, yahut narousşı

bn addolunuyor?.. Mesdevi, 1 

başka bir nokt~. nazardan da 
muhaJ<eme ed<'b liriz: T.ıad<lüdü 
Zcvca.t, ya (niıkiıh dır. Yahut, 
(zina) dır. Halbuk~ hürmet c•t
tij(i.miz bunca peyj!arnbcrler, mii
'leaddit zevceler alınış ohlukla
rından, onlara (zin.aı l..madına 
lınkiın yoktur. O lı,lde, Taad
düdü Zevcat (nı iUı dır. Nikah 
ise, ,mesrü ve şet" ilidir.] 

Diye fikrini ~ok açıık ·öyle
mişl.ir. [3) 

(ATkMı var) 

rı] (Hazreti 1\Iıdıaııı11"ed ı•e 
Kur'anıkerim) mı1ellifi, J&rı. de 
Vinort • Mutncımi Öme1' Rıza 
ikiuci tabı - sa11fa JUO. 

r2J Kitabı Mukrıdde~ten: (Tek
vin kıtabı: 30 u11cu ~aµ • Huruç 
kita !nndan: 21 inci bap - T' s· 
ni:ııe kitabmdan: 17 1:cl bap.) 

r3] (Hcızretı Muhan•med ve 
K"r'anıkerinı) - ikiftci tabı • •ay
fa: 150. 

lfl:4~ 7AR.ll.f{tfD~ T'f/FAf.t VG 

+.IACCACf l~LJH 
s-ıan. Sarabuna."lm şarap -

ııın kendisinin de Oçuıe:;lııl\ tek
lif ettiği zaman kal(:t gibı beın
l>eyaıı .kesilmiı;b'_ 

Y oks:ı t.u yııba.ncı kız tasa ze-
h. r koydujtunu keşıf mi eı.mişli? 
:F'ukat Halife:>ln son Miczleö onu 
nı üste r ilı kı ki ı. 

Zchır .. Zümrüt ;i tasta idı, Mu
tıallVm'dı.ilemin de o tasa el sfır
snc... Denuşü. 

Genç H . life hunu söy !erken 
bır an iç· ~ ka'lbinde yer tutan 
bu ıtıJ2el kı.zıı eveccU!ıiınıi iZhar 
etmek lirZUSW1da bulu~u. 

ıSaadon'ın eli evvel! Halifey<' 
ıs ol.an wlııntalı tasa değ

d ·. Bu tası aldı, kaldırdı ve Mu
l>an: :rıedu!cmine ııznttı: 

Tefrika: 156 

I 
üzeriMe dolnştınlı. 

ear.aıbuna, mtrak \.e heyecan
dan açılarak lbüSbütün irile;;miş 
göz'en ıle cariyerı.ı.n hareketle
rini takip ediyordu. 
Kulaklarında haliı, nereden 

ge~diğirli bilrııedi{:"i fakat QOk ya
kından duydugu !>::'!>:ısının söz -
l<'rinın .. Sesinlıı akislen vardı: 

Akikli tasta zehir var. 
~ Scnelerde!''beri 'ie>V'kt:'!lı ba

banızın şarayınd:ı ıhi:zmet etmiş 
olan bu cariyenizc bugün verdi
ğiniz •bu biiyü.k şeref onun hı;y~
tı~c.a unutulmaz hir hatıra kala
celd . Ya li:mirüJmüminin, ~i
ze kc. dı elimle bu ş.1r ~ •• _w:ıu
yonım 

l\luharrur ~ ... pırlantalı 

'i.A.Q. lUT-. 11115 ıı:... it ıtw. 
r.A.P. U,7t-. HiS ıı:... il ıtw. 

HU& lllıtea. l!t& ... 
._ __________ _ 

29 Şubat Perşembe 
12.30 Progr.aın ıı e memleket sa

at .ayan, 12.35 Ajans ve meteo
roloji haberlerı , 12.30 Tilı1k mü
ziği: Yeni şarkı ı ve türkii1eır., 
Ça..ıa.n'ar: Hakkı Derman, Şerif 
İçH, Hasan Gün, Ba.ıri Üfler, 
Okuyanlar: Safiye Tokay, Mah
muıt KannQaıı, 13.30/14,- Mü:z.İ'ıt: 
Karışık mürik; (pi.), 18,- Prog
ram ve memlelo!t saaot ayan 18.0ll 
!Müzik: Radyo oı•kestrası, 18.40 
Konu.şma, 18.55 Sed:ıeet saat, 
19.10 Memleket .saat ayarı Ajaruı 
~ meteoro1oji haberleri, 19.30 
Türk nı;üziW Qalanlar; Kem.al N. 
Sıc yhım İzzettin Ökıte, Cevdet 
Çaii;'.a, Fahri Kopuz, 

1 - Okuyan; Radife Ertım. 
l - Binıen şen - Bestenigar 

şarkı: (Derdi:mi ummana dök.
tüm), 2 - Mustafa İzzet ef. - : 

G 

BAŞ, DİŞ, 
Nezle, Grip 

..,,,,!J. 

ROMATiZMA, 
NEVRALJi, 
KlRIKLIK 

ve bütün ağrılan derhal kesar, icabında günde 3 kaşe alınabilir 1 

-

İKDA 
Alona Şartları 

DAHlLl HAl'IC! -- -- . 
St'nelilı 120C K.r. 2JOU J.'.z 
S ayl.ik 6QfJ Kr. J•:iıı Kr. 

a ayl1' 31.0 1\r. 800 .b r 

1 " :l.vO Kr. 

I LAN 
T.l!:K ::ıUTl":. 
SAN TİM İ 

Birinci Sahife 
ikinci !.iahife 
tlçüncü Sahife 
Dördüncü Sahife 
5 - 6 ıncı .ahifeler 

4uo kun;ı 
Z;iii 1ıi.uruı 

2!ı0 ktmış 

ıov kqrvı 

50 kımış 
i .. 8 lncı Sıi!~lifclt.r ~ı .ıruı 

Besterı;gar ş:ırkı: (Gayndan bul- · 
maz 'l.eselli), 3 - Haşim Bı:y -
Besten!j(Ur şarkı: (Kaçma mtt
burundan), 4 - Dede - Besteni
gar şankı: (Ben eni revdiım se
veli), 

Beyoğlu Vakıflar MüdurlüQündıın )13" ~ .§ A 
Gazetemizde M~rıtlrlle

cek hilciinıle ı1cari IJ:inl,ır yal .. 
nız Ankara cadde.iade Kah -
ramanz~de hanında İlancılık 

Kollektlf şlrk~tlnd~n alınır. 
J- Nt\A... 1 
28 • 1:J4ıl ---------· 

2 -· Okuy.am: Mustafa Çağlar: 
Divan \"<? kıoşmalar. Kl mençe, 
Kemal N. Seyhun, Lavta, Ha
san Gür refakati\~. 20.15 Ko
nusma (hübliyografya}, 20.~0 
Türk miizi,i!i: Fasıl heyet!, 21.15 
Müzik: K~ orkestra (Şef : 
Nec·p Aşkın). 1 - Heinrich 
Streckcr: Kalbim'n s.,hlbisin 
(vals} 2 - Hchız R. ı:te:d: Eve 

Camiin Adı: ______ Semti: Açık cihe"tln,_: --------

1-Hoca Haıvri cami Yıldız 

2-Vi"llle zade cam:J B~iktaş 

İımam!U< . h<>tiplık, müczzinl:k ve 
ka} V'Um'uk. 
:Müezzinltk ve kayyumluk 

3-ıSi.rı·an paşa camii .. .. .. > 

hHacı Hüsrev • Kaqll'.T'n••a. • > • 

1 - &yo~u m.ntıı:kası dahi1 nde yukarıda scmH ve adı yazılı 
bazı camil~rin manwk ve hatip.!ik, miiezzinlik Ye kıayvumlıık ci
lı.etleü açıktır. 

2 - Muayven vazife! olan bu cılıetk:r icin ôniimüzde'ki mar
tın w"::ıncı <·aı·şıııml:ıa glbü saat 14 de Tophane-de M~tühlk dai
r~iude müsabaka imtilıanı yapı12calctır. 

1 Sterlin 
10 Dolar 
100 ıFrc. 

100 L:ret 
100 l6VJ<;re Frt.. 
100 F~orm 

lUO Rav ışmar.Jr 
100 Belga 
100 Drahmi 

Leva 

Jlauanıt 

5.24 
130.19 

2.9675 
6.74 

29.::725 
69.2521 

22.04 
0.97 
1.5925 

g 'yavnım (ailır v ls), 3 - Em- ı 
mcriclı Kalman: Hol.ıııdali kltlw 1

1 <:>reretinden potpurı 4 kl.rcr : 
Karnaval ~ocukkırı (vals), 5 - 1 
Rı:b~in· Kostümlü ba.lo sui-

3 - Bu imtihan~ girııwk atiov 'ID "in o ı.;ün bir ruat evvel Bc
vo,i!l!ı Vakıflar Mıidfro'iığünc müraea2 ederc,k adını yazdır.nalan 
hlzrrnd.r. (1340) 

100 
100 
100 
100 

Cek kronu 
r~eta 
Z oti 

100 Pengö 
100 Ley 
100 Dinar 

13.435 

23.5ö 
0.6175 
3.0825 

31.225 
31.005 

tinden: Tur «lor ve And iJuz, 
6 - Mo..art: Re majör diverti
mentoda.ıı Ml.nu<'t dansı, 7 -

Mannred ; Bir knrnaV'al hülyası 
(Entermer.ro), 8 - Afr:ıter; Ço
banın sa.hah .<ar kısı, 22. 15 Mcm
}e ket saat ayarı Ajans ha.\ıcr»ri; 
jma'.., e;ha:ııı - tahvHıit. lrnımbiyu -
nukut .borsası, (fıyat), 22.:ıo !Mü
zik: Caztıam (pl.), 23.25/23 30 
Yıu •ıki prugra.:n ve ikzpauı~. 

Şehir 
Tiyatrosu 

TEPEBAŞI llltA~ 

KJSMI NDA 

2'J/2/940 Pcı-;emb<' guru ııl<...amı 
.:>da'. 20.10 <L 

O KADIN 

* 
İSTİKLAi. CADDESi 
K O '1 E D i K 1 S ,f 1 N n A 

29/2/fY,') Pcıwn: c gü ü akşamı 
3aaıt 20,:ıo da 

HF.ftKES Kfu~Dİ YERiNDE 

1 

Emniyet Umum M.}dürli ğ inden : 
ı - Elde m<'vcut numunesin~ ve :;arı namesinde yazılı va8ıfla

n dairesJıde zabıta mo.murlan i<;in azı J 000, çoğu 1500 adı>t pele
rin muş.ımba kap:ı!ı zarfla 1/3/91-0 tar'hine müsadif cuma gtinü 
saat 15 de müook~saya konu1muştur. 

2 - Beherin~ 2010 kur-Jş fiya.t b!çil<'n rnuş.ımbnlara aid şa.rtna
n1e-vi alm·ak. ve tıWll.ırıe. ıni görmek i~&iyenlcrin emniyet umum 
müdürlügü satın alını koın:~y.:ınur..ı müracaatları. 

J - Eksiltmeye gimıe!· ;,tıycıııer;n 2486 'ira 25 kurusluk temı· 
nat makbuz veya banka ı'tektubunıı rr: -'ıtevi teklif mekJluoıarını 
249r ~" ·;Jı kanııP' n 3 e[ı ve 4 cü ıraddele,inde yazılı .J:wlgelerle bir
likte eksiMn" günü saa.t H de bdar kt11nisyon.a venneler:i. 

(1185) (69~) 

., 
1 \) A ~BUL ltLEOiYESiNDEN 
Eminü;ıil Beleclıııe şubesinden: 

Bnıinönü i.e l.ı n.lrnpanı a.ı:asındaki sahanın ima:r taL,iJatı planı 1 

tasdik ed.tnıiş ve Eminöııü dair~'Si daJ-Jlıne asılmış olduğu yapı, yolr 

I lar :kanununu~ üçiinc_ü ~ıackl i . mucibince ilan ol~r_. __ <~590\ 
- -- --- -

!stanbu! İkinci /flcls 1\1emıır1u- CDl(JJKianı alacaklılann dairede 
Çunrian: hazır bUlhmnalan i .fın olunu.r 
· Müflis Yahya Kc-nl uı al c k- -,.-- 934/ 
lıkı~ına tc' life-.~« oıtlugu Kon- l Im ıvaı: ' •. iıibi ve Neşr;yat Di
kurdaio. ın i.iZakc si 2/3/94-0 "u- rektvrii: E. !Z:l1'.1. Basıldığı yer: 
martes. ~ıl ıii S"'.I' onda )'apıla- 1 SON Tl:l.GR!iF Basımevı 

100 
100 
100 

Yen 
İSVE'I; Kr. 
Rutle 

• Eslham ve ·Tallııriliıt 
Ergaıni 
Sivas - Enıırum V 

19.94 
19.30 

MAHDUT °MES'ULiYETLl. 

Umum Saraç sanat'karan 
Ortakl 1 gı Kcoparat:f;ndan: 

Kooperat'.fimizin senelik sure
ti adiye toplan~ını 30/3/940 cu
ımoartesi günü saat 11.30 da Fatih 
Refahiye sokal< 61 sayı ı mahaiac 
yapılacwklır. Hissedar!.ıırın işti
xa.kini rica ederiz. 

RUZNAME: 

1 - İda.re Meclisi ve murakip 
ra.poru. 

2 - SenP.lik blançonun tas
dikJ. 

3 - N ıza.mnamenin 23 üncü 
madduıin tadili. 

4 - Yeni o<ls.r< hcy'elinln ve 
murak p!crin seçimi. 

Saadan eJ.ini ziımriU!ü ve ken- - Bu f!ere Saadaıı'ın üzerm -
di ehle zehir koyduj'iu kupaya de tu.hai 'bir hal var. Kız galiba 

iblis ı;a.1'ıııunun j!elip gc.,:mllj - varhyacaklı. Fakat Sarabuna, 
!ere ~a.hil olmu.ş 1"utdx'Si altın- tercümanın del.iletine lüzum gör-

uzııttL Onu a'dı ve intıkam hırsı sev.nçten şaşırdı .. 
ı.çinde ç;_\'pındığı l(LIZel • .;ar.ııbuna- · Sı<Lendcler ikinci de.fa olarak 
ya uzatarak ı;u ..OCderl .ıöy!cdi. 

- EV l!lmirülmü.mininm .kal
:ı:;ı oo u fi~ hakim olan Rfrt.el 
w yabancı krz. ;:,eni.n şeref.ne 
yapılan ibu ak.~amlti eğlencede 
iç<tif:in 'bu ••rap hayatının tadı 
lkadar tatlı ve ömürlü olsun ... 

Sarabuna ~k iYl anJad ı,?ıı fa
kat dil bilmez rolü icaıbı anla -
mamazlı.kta.n ge!di~i, ancak kar
şısında ,ı:öroııt:ü giiler yüzlü ha
rekete ve u.zaıtılan ·arap tasına 
nezaketen mukalbele lüzumu ile 
elini w.attı, tası aldı , fakat ... O 
da Halife gib taı; elinde ıbek!ec 
di. 
Sa~an son kalan ıı.kılk ıaı;"ı 

a • m tası. titrt.imemiye çal :ştığı 
parm&Jtlan arasında tutarak tep· 
ı;ıdcn.. dtakl •rlı ~ tepsiıyi bir ta
rafa bır <~ık n sonra aya.~a 
kalktı. 

Onu.. ıb~ un na U<.c•lu1n 1;oz 
den kaçır. V . Suçtan 

~ıcrcin raksı sa>.ırul başlam.•-

1 
lar ra!;lüıselcr ikinci defa ince, 

'şeffaf till'erini .aıçarııık teyu. 
menner trnvuzun eU'a!ıwıla ı·ak
sa ba.~larnıı;laroı. o kadar fazla 
merasIDıe saıbn olmıyan gpnç Ha-
liie, karş~mda ve ayakta duran 
Saadan'a hitaben: 

- Haydi, dedı>. Sen.i bek!iyu
ruz .• Evıvela sen şarabı iç de bi
ze u~ı< getir ve ari<andan b.z 
kelim. Mademki, Fil:Stinde usul 
bö.y'e imıı; ve mademki bu gere 
cünlbüs alemine emreden böyle 
emretti, onun emrine bll'an ev
vel uyalım .. 

Saadan, elinde akik taı;lı al.tın 
ş.ırap tas ve uısın Jçinde akik gi
bi ~arap, üze~·nde bulunduğu se
dir<l<·n cünılıü.~ salonunun ortasın-, 
dakı miliitatil mermer ha'lluzun 
etrafında en işvebazane harel:0 ;_ 

Jer'e M<inci defa güvercin ra' 1 

da .ı;arkın t;n bliyü.k saltana·tı - medcn elinin bir hareketi ile 1:.u-
na sdıhı ı:ıco~ hüküındanmızı na mani oldu. 
eglen<lirnıek !çin bil.tün an•at ve ' Yaptı?;ı bir it<aretle imp;mılıora 

· go.~ıetlı'r ı .sarfeden ark,ıılao;lıır- Qlindeki ıasta b~lunan şarabı i<;-
Bu A?ec tıa11a wr tıu l iilaıelı: menıcsmi aıı.!att.ı. 
şe!rcl), Jo:J:ııu•iıl.aıiiaoouıin, buzu- H:dbıı.ki bu şara,", temiz şa111'1>' 
runda şarap i\"l'll<!k şerefiııi yine tı ve zehirli değildi. Fakat Sa-
Emirülmümininin yüksek müııa- rabuna bir kere sü;:iıelcnıılilti için 
adeleri ile Jıep lıirlik:te duymak aonuna karlar tedbirli hareet lı:et-
ve tatnıa.k ı.sti.yorum... mek i&temişti. 
Ge~ Halife Saadaıı'ın bu bu. Kendi etrafına kurulrouş olan 

luşunu tal·dir'c tkanşıladı ve: esrarlı ve ·henüz hedefini anlama-
- Evet... Evet ... Diye haykır- dığı suikastin genişligini bQml-

1 
dı... Hepinizde benim şerefime rd 

be 
yıo u. 

ve nim güzel l('Ö;alemin ~ere- Baıha:;ı belki yalnız akik taşlı 
fine içiniz.. tasta zehir bulunduğunu gör -

Biran içinde kap:lann yanında müştii. Ne malümdu dij(erleri de 
ve duvar dİ'plcriıxl<> sıralanmı.ş zehirli değildi. 
bekli:yen sakiyeler rakkase ve sa- Hele Emiru'müminitıtn tasında 
zendelcre gfrmüş .kupalarla şarap zehir varı;a bu işin ucu kendisi-
sundu.'ar,. ne dokunabilirdi. 

Saadan eliooe tuttul(u akik taş- İşte bu dci4"ilrıceler ile ve ter-
lı altın tası havaya kaldır<lı: ciimanın \ esaietine lüzum his-

- Hayatın .. , Zevkin şerefine. rct-ıeden doğrudan doğruya me-
Dıye na.yluroı. Em:trtilmıiır ı , ı mm g<>nı; Halifeye i.'13:retle an-

ooşnıalc radıdaııne gelmdi.. O la •. ı. 
du elinde t•ıtlı>pu "": talı iı-1- Emirülroünımtn Mooanın1edü-

ZAYİ - İIK'bo\ı /\ k • .-Hk şu-
lbesi.:nden aı"!d1~ın1 terl t: 71 r .. 
mi zayi ettim. Yeni•i ab<·a -
<Tundan eskisinin hükmü ı·ok
tur. 

328 tcvellut\I r ı rrct c.;:!lu 
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29 Şubat 
PERŞE~lBE 

I "ı 

Hicri: 1358 K> • :: 1355 
2 ncl ay Gün: 59 Şııhat: 16 
Muhauem: 20 J{;;;;ıın: IH 
Güne~: 6.36 Aksam: 17.59 
Öğle: 12.27 Yattı: 19.28 
İkindi: 15.3i İmsiik: 4,57 

UAVA VAZhı.ı t 

Y"silköy Met• .oro~vii istasyo
nundan alınan malüma.ta göre, 
hava yw·dun Ka.ra'1eniz kıyılmı 
Trakya, Ege, Doğu Anadoluda çok 
bulutlu, kkdeniz kıyr'arh le Ko
eaelidc bulutlu d'İf(er bö~elerde 
acılk geçmiş rü7.garlar Ka,-adeniz 
kryılannm garp ı.arafl;ı.r ye Ko
caeli ve cenuıı istikametinde, 
Eged..!: şatkıtan, diğer bö ,ge!crde 
şimal istikame:ıin<l<'n cenubu şar
ki Anadoluda k.uvv<:tl'ce, dlil;eT 
'bölgderde orıt.a kuvvette eEm._,. 
~ir. Dün, L.1.anbulda hava b,ılut
lu eeçmş, rüzgarlar simali şarkt. 
dm saniyede 4-7 mot:e hızla es -
mi$l.ir. Saat 14 de hava tazyiki 
1024,0 milibar idi. s.ıhunet en 
yüksek 9,6 ve en du .it: sühunet 
0,1 sanıtigrat cJ<>rak J<,ayd.-diln~ 

tir. 

tevfik hareketle ve fakat ,;esi
ni çıkarmadan sar:ııp taoını elin.
de tutmakta devam etti, fakat 
dudaklarına yakl:ıştırmad-. 

Saroıbuıı;;;ya cl~n .şüplhe cl>!m 
aklına. hile .gelrıH.:m~tL. lfa'iff• 

Jbu1'u da ~l .k.ı.z:n kendine mal> 
$US bir ar::w&ıı bil' kapr:ıti zanne\. 
mişti. 

Fakat Sltti Zübeyde, sarny en
trikala.n içinde yeti.ı;m>ş ve bU 
-entrikaları 116ta!anndan iijtrcn -
miş olan Harunürreış'..din hariıı 
karısı, cariye .5aadan'ın tavrında 
birtlenlbire h~nl olan deitU;ik!ij'ei 
derhal fanketnuşll. Ancok bu ta
lıa>vVülün ha'kiki >'t>be.bi n<> ola
bileceiı;;ni henüz anlzyanı3'1lııştı. 

Saadan, sazende ve rakkase!,,_ 
re karşı olan son hita.'bında:n s<>n. 
ra yüzünü genç Halile i!e onun 
genç giiız>dcsine çl"Virdi. 

Yılan ıı;lıguıa ben.zer biı· k..;,_ 
ıkoha sesi ile: 

- Cena·bıhak ikinizide bar\'
yar etsin .. Emirülmüminin H .,_ 
retlerini.n bana baıhşettikleri ' 
büvük şerc.ftı 'bu tası .. ker.di ~ :-

.:landan, tek c!izJnl yer~ koy - a;l.:n tası al.(C.. 1'., ... Jı. t\:nlcden • kendi keml "' ,-0,. k mu ,lclan . 

nı va"Pan kızlara \·e ııu i" 

ocsturan sazend~lcre hitıııben u,• 

si.>ı yükseltbı: • ·.ı .kadt ıi haıv.l~n ka.'Uırdı ~-e lemjnl bir;;ın iç.indf' vuıu1duj;(u 
Saadan yakut ta lı tası bir y• -

dumda OC.ŞRlth • 
muş v ne elini ıfimfııı tepsi bckl('di. ın~tı: - Ey bu sarayır. bu cün - ı f ' .,.. " m ,, \'l (\tını \ l hu ~t>PJ: \~ ~ize} kıım ~areti.nc { kleruıı ı-ır) 


