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Çem erlayn'ın eyanatı 

''Balkan antantının temdidi bu devlet
lerin sulhü muhafaza • 

azmını 
• 

lngilterenin Finıere yapacağı 
Yardım işi halledilmek 
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Balkanlarda Türk 
tezi galip gelm~ştir 

-"==--,,,·-:::====== -====== "'-"===-"'-
Türlıiye, Ballıanlıların kuooetli, müteaanid oe bir 

olmaları İfin falı,ıyord; dürü at, temi;ıı; aamimf 
ıııe mantdıi aiyaulimi;ıı;, Belvad toplantışında bu 
neticeyi elde etmi,tir; bununla iftihar edebiliriz. 

Yazan : Abidin Daver 
ti"~elgrad toplantısının elde et· 
e "~ netice, şimdiye kadar izah 
tlıkinıiz sebeplerden ayrı ola -

:t~k başka bir bakımdan dnha bi-
21 ınenınun etmektedir ki, o da, 
~ ınilzakcrelerde Tiirk tezinin, 

k siyasetinin ı:alebe çalmış 
01.ınuıdır, Balknnlann vaziyeti 
ell'afında, tqı>ll!ftıdaa evvel üç 
ceıeyan, üç tez, tlç siy3set çar· 
Pışıyordu: 

1 - Alman tezi: 

birlik temill etmek, Türkiyenin 
Baikan siyasetinin ruhunu teş -
kil ediyordu. Hiikiimetimiz, ide· 
al şekil olan l\lncarisinn ''e Bul· 
ı:aristanla bcı:nbcr, tcdntül bir 

. bloku kurm:ık filuini ileriye bı
rakarak &imdilik, Bulgaristanı 
müncn Balkan antantı içine al
ınnk gil1i realist bir politika ta· 
kip edhordu. Türk tezini hiilasa 
edersek Balkanlılan bir aile ha· 
line getJrip Balkan haricinden ge. 
Jecek tehlikelere karşı lmvvelli 
ve cesur bir bale sokmaktı, diye· 
biliriz. 

•, 

Çcmberlayn 

Londra, 8 (A.A.) - Avam h.a
marosının bugünkü \oplanlı"ın
mı .beyanatta buluna.."'\ Başvcltil 
Cc.vrıbel'iayn, yüksek harp mec
Hsirun pazaırtesi günü Pariste 
yapüğı toplantı neti.relerinin bun 
da.n evve}ki roplant.Jardan da mü 
hr.m olduğunu söylem iştir. 

•• • gosterır ,, 

I SARACOGLU 
AN KARADA 

Hariciye Vekili
miz merasimle 
lr.orşdondı 

Ankara, 8 (A.A.) - Balkan 
Antantı daimi Konseyiılln Bel· 
grad toplantısından dönmekte 
olan HariciJe Vekili Şükrii Sa
racoğlu bu sabah Anadolu clıs
prcsile 9,40 da Ankaraya dön
müş ve garda Biiyük Millet 
Meclisi Reisi Abdülhalik Ren· 
da ile Reisicumhur ııamına baş 
yaverleri, Bawekil namına hu· 
susi kalem müdürleri, parti 
müstakil grupu reisi, mebus • 
1ar, Fransız, İng~1iz1 Balkan 
Antantı devletleri, Iran, Af -
gan büyük elçileri, Irak elçi.si 
ve elr,ilikler erkiinı, Hariciye 
Vekaleti umumi katibi ile An· 

1 
kara valisi, Hariciye, l\Llli Mii· 
dataa ,.e di;:er VckaleUer er ... 
kiin ve n1ödironı tarafından sc-
1.Unlanınıştır. İstaft,yonda bu -
lumnaHa olaıı kalabalık bir 
halk kütlesi Hariciye Vekili· 
ıll sürekli alkışlarla karşıla • 
ınıştır. 

Balkanlardan bol bol petrol, 
hanı madde erzak tedarik ede
bilmek gay~ini gtidüyor ve bu
•nn irin de Balkanlarda kah ik
na, kih tehdit siliıhını kullanı
Yordu, Tehdidin ıniiessir olabil· 

1 IDesi için, Balknnhların, bilhas,ı;a 
Roınanya ve Yugoslav:vanın Bal
kan Antarı.una gii\'enmemeleri 
!ll~ımdı. Bu bakımdan, Balkan 
itlıfııkının zniflaması Tilrkiye • 
ııin kuv"O"et ve c~"'aT('"t, verici tesi
~1_:ıltında kalmama>< gerekti. 

Tiirk tezi, harbin Balkanlara 
gelmesini ve Balkan devletleri -
nin, Almanya karşısında yalnız 
başlanııa kalıp Almanyaıun ce· 
bir \'C tazyikine boyun ejpnl'>ne· 
sini istiyen İngiliz . Fransız te
zine de uygundu, 

Finlandiyaya yartlım mesele
(Arkası 3 üncü sayfada) 

1Daladier 15 şubat
ta izahat verecek 

Kızılordu dün 5000 ölüye 
nıukabil Finlerin ıiıüdaf aa 
hattında bir gedik açabildi 
Finler mukabil taarruz yapıyor 

Fin ünif arması giyen Sovyet 
• 

esır edildiler paraşiitcüleri 

Fln kumandanları telejonla emirler veriyorlar 
llelsinki, 8 (A.A.) - Roytcr: Sovyet kıtaatı 

Sununa mmtakasından l\lannerheim hattını ya
rarak kendilerine b.lr g~it açmak için kütle ha
)illde son derece bir gayret saıiediyorlar. 

Bu yeni taarruzda Sovyetler aziın miktarda 
haf')J levazımı kullnnını~lardır. Şimdi 24 kilomet. 
re imHdadında bir cephe üzerinde hücum edi -
yorJaT, 

Ruslar on gündenberi devam eden son dere -
ce şiddetli muharebelerden ve beş binden fazla 
ölii verdikten sonra Viipuri'den 32 kilometre ita· 
dar uzakta bir noktada küçük bir geWk açnnya 
mnvafiak olmuşlardır. Kiiçük summa köyü de • 
vamh bomba:Nımanlar neticesinde taınamile 
hnrap olmuştur. 

(Arkası 3 üncü sayfada) 

• ....,nan tezini biiliisa edersek 
Balkan devletlerini birbirinden 
:l'.":~k, sinir harbi ile bozguna 
ilşıırnıek idi, diyebiliriz. 
2 - İtalyan tezi: 

Belgrad toplantısında, bu üç ce
reyan ve siyasetten Tiirk teri:nin 
muvaffak oldııj:unıı gördük. Çün. 
kü, gecen aylarda, Balkan mi -
sakı devletleri arasında gevşe • 
mek istidadını gösteren bağlar, 
dürüst, açık ve Balkanlıların le· 
ker teker de, toptan da menfaat
lerine uygun olan Türlt politika
sının gayretile tekrar kuvvetlen
di. BaUrnnlılar, •Birlikten kuv • 
vet doğar• söziiniin, her zaman 
olduğu gibi bu defa da, doğru ol· 
duğunu ar>ladılar. Bu kuvvetli 
birlii(in, düriist bir bitaı-aflık tA
kibine mani olmadığı, bilakis bu 
dürüst bitaraflığı takip imklln
larını ancak böyle bir tesanüdlin 
temin edeceği maddi ve manevi 
kuvvetle bulai)>ileceklerini gör
düler. Balkanlara, bir taarruz ya
pıl<lığı takdirde, Balkan devlet
leri tarafıııdan ayrı ayrı yapıla
cak müdaf:ınoın müessi:r olmıya-1 
cağı meydanda bir hakikattir. 
Ayrılık, tecavüz emelleri besli· 
yenlerin cür'et ve cesaretlerini 

1939 harbinin başındanberi Matbuat. ~eyetinin Aşk yüzünden bir 
bitaraf !ar 319 gemi kaybettiler Panstekı zıya retleri f ltaly:'• Balkanlarda kendi nıen-

3atlerınin ihlalini iı>temiyordu 
'ile bilhassa So\'vet Ru~yaoın, 
komünizmin Balkanlara inınesi
~ :;:t'ivyen muarızdı. Onun için, 
ıs:· anlarda barısın de\'amını 
il 'Yor; bu maksatla Roman~·a 

1 e J\lacarist~nı anlaştırmıya ça
JŞı~or; fakat Bulgaristan ve l\la· 
b?•ıs~anın da 4,tirakile tedafüi 
ır alkan bloku tesekkiilüne 

muarız b ı d ' Ç" k'' hö ·J . u unu~·or u. un u, 
Ya~ e bır blokun, icabında İtal· 
şü \'~ da kafa tutabilecei(ini dü· 
ku~~~ord_u. Konı Ciano son nut
k ' hır Balkan ve Tuna blo· 
-~ınlıun, sulhe hizııı•t e<febilece
ırı •naar d 
(a söv] ~n .e oln1o:\<:f1f,ını açık-
) · enııstı. İlah· Balkanlı • 

OT arası d . ~ '' 
ınasını ; 8

• Tlll'k nüfuzunun art-
barla İtaı° ıstenıiiordu. Bu iti· 
car it Ya, sa<lere Rumen • Mıı
löfİ uınen • Bulgar arazi ilıti· 
b . arının azmaına!'-ına ve har ... 
ın sonun k d 

(nlışıy rd 8 t 9 ar uyut11lmasına 
sa ecİ 0 u. fahaıı tezini hiila· 
ıü "k~rsek, Balkanların harbe 

b . ruB elknmenıesi, fakat kuvvetli 
ır a an . T b 

şekk"J t t~na loku da le· 
ka 1 u e meın~sı, )ani hem Bal· 

n ann karışmaınası, hl"ın de 

b
fazla kun·etl~nm.,nı.,,,1• ı'd' d' 

Biriz. · ı: ı:yc. 

3 .~ Türk tezi: 
'ruı-1< t · · B da1. ezı ıse, ulgnri5'fan da 

d •ili olmak iizere BnlkanlıJar 
a, barışı k • L' < 

t k' onn ucu ~•r ku"v•t 
t eş ıl etmelerini, ve Balkon Pak-

tı devletlerinin i tiklali hak ve 
Oprakl ' 

b. b' . nnnın muhafazası Hn 
ır ınn .. h' ' ' 
1 c nlu7a ır ·vr ~:ardınıcı 

~ ınalarını istiyordu. Balkan An
anhnın z.Qflarını ftalc ederek 

ona daha ku\ vrtli, dnlıa en1ni
Yetli bir cephe vermek, Balkan 
Paktı devletlerini kendi ba•lıın
~ın çaresini yalnızca aram<İktan 
urtıı.rınak, aı:alarında saflam bir 

(Arkası 3 üncü sayfada) 

ABİDİN DA VER 

Sovget Rusya 
Amerikaga 

altın gönderdi 
Bu suretle ~ovyet kre
disi yükseltilecekmiş 

Va$<ıı:;I , 8 (A.A.) - Kim 
adındaki Sov:vet )(emisi 5.6-00.000 
a;l\ın dolar kl:vmetınde hamule 
ile San F.ransisko.va gelmiştir. Bu 
hamule, Ncvvork bankafarından 
birine göne rflmektedfr, 

NeV}xırkuı1 b<lnka mahafili, bu 
altının harp malzeınesı;, .ınüba • 
yaası yü:oünden yükselmi}·e tah
sis edileceji;.j. mütaleasıı0Jla bu • 
lunmaktatlır 

Daladye cepheyi ziyareti esnııstnda 

Paris, 8 (A.A.) - Başvekil B. 1 lunacağını bildirmiştir. Encü • 

Dahıdier,. meb'usan meclisi ordu ı men, bu maksatla ~.4 ş~batta top
erıcü.ıneninde bazı JebJ.igaıtta bu· (Arkaşı 3 1'ncu sayfada) 

iki lrlandalının ida
mı dublinde bü
yük bir e ir yaptı 
Bütün lrlanda matem tutuy~r 

(Yazısı 3 üncü.saııfada) 

Heyetimiz şerefine 
Hariciye nezaretinde 

ziyafet verildi 
Paris, 8 (A.A.) - Türk mat

buat heyeti erkanı, · meb'usan 
meclisi binasında reis B. Heniot 
ile riyaset divanı aza~ı tarafın· 
dan kabul edilmişlerdir. 

Heyet erkam, kendHeı·ine şa
rao i.krmn edilmek suretiyle izaz 
edilmişlerdir. 

Türk matbuat heyeti erkam, 
müteakiben Lüksenburg sarayı· 
na gitrnisler ve orada ayan reisi 
B. Jeanneny tarafmdan kabul e
dilmişlerdir. 

Dünkü gün, Türk matbuatı mü
messföerinin harp esnasında 
iFransız hükumet merkezini zi

( AT kası 3 üncü sayfada) 

Yugoslavya 
Macarisfana 
anlaşnıa tek
lif edecek 
Belvad. 8 (A.A.) - Havas A

jansı bildiriyor: 
Budapeşteden verilen haberle· 

re göre, Yugoslavya hükumeti, 
Balkan Antantına dahil diğer 
hüklımetlerl~ mutabık olarak, 
11\/Iacar htiküınetine, adoml teca
vüz ve eka'tli.vetlerin himayesi 
hakkında münferit bir anla§ma 
·yapmak teklifinde bulunacaktır. 

cinayet 
Bir adam eski 
sini öldürdü 

metre
rakibini 

ağır surette yaraladı 

Evvelki gece yarısından sonrıı 
Beyazıtta Tavşantaşmda feci blr 
cinavet işlenmiş, Çerıgelköylü 
)(Üze.) Feriha rumıile maruf genç 
ve )(üze! bir kadın yatağında u
yurken bıçakl:ı muhtelif yeı1e
rin<len yaralanarak öldürülmüş, 
yanrnda yatan dostu A]J de ya
rat'anarak hastahaneye kaldırıl
mıştır. 

(Arkası 3 üncü saııfada) 

1 

Kam Hı.zir. 

......_ • . ~:. •• ,;-"'4 

Tavianta,ıında tjııQıf~ti~7~ıendiği 
. - ı'\.,ı 

t'" ,. ... 
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BUYUK T ARiHT ROMAN : 96 ~111111 

G N OSMAN 
Yazu: M. Sami Karayel 

Venedik ve Floransa ltalyada 
ayn ayrı hükumetlerdi 

Baıth başına bir Gesıç OısoMon 
tRciası hiç hir tarihi, roman mey- 1 
ıruu addedilemez, bu facıayı 
baslı .başına yazmak tarihi bir 
mru>A ifade etmez. 

Bunun için Genç Osman teci
eaına sebep olıan kökıleri ele ai
dını... Okuvucu.ları.ma buDbır ~ 
aeriııde malümat vermek zaru
ıetini duydum. 

Sul\an A.bınedi Evvelin, dahi
l ve harici rnünuebatlarına ve 
aıtıharebelerlne temas e ylıediım. 
Ayni zamanda saray entrikalarını 
e..'i ve tavsif ettim. l 

Nah Peyker ile Malı Firuz s..ı
tan anısında vMti saltanat kav 
ıııaJ.an tarihin en büyük actla
andan ve enrikalarından biridir. 

Beride bu entrikaMrın Tür& 
tıı:nhindr ne biiyiôk facailen aeb
ne olduğu ııöriilecelttir. 

Simm. Sultan Alımedi EvveHn 
baricl manasebetlı.-inden bah
ie' .... ictiyon.ım. Bu fııeıA da 
oldıııl<Çtı enteresandır. 

* SWtm Ahmed! E"'9l m.winde 
ı.ırıd münaeebat Nray eotril<a.
ları it.adar karışıktır. Bu dev
rin en büyük dertlerinden bui 
de nocansa ile o6aı:ı ll'l"hwame. 

t.rımmlı. ' EYwlce Flonma hölclmeti 
bizim ile hoş geçinmeyi bi
rinci emeı ittihaz etmifü. Der
ırilıı ili de buııu takdir ederdi. 
Settrierine de di &er devk!tlerden 
clyade iltimas vW alurdu. 

ç;m!di, bu İtal]IBJl biiV eti, 
()ıımanlı ~ ha.fi 
ye!ijtjııi yapardı. Avrupada hı· 
drıUyanlar beytımde Törideı' aley 
bine ne ver, ne yolı: ~ı aliye 
mıaılırem olarak biidkird.i. 
Hatıl Papanın barekeüerini, 

Ehli Salip 1.eı tiplwini Floransa 
Omıiıuriyeti Oıımanlı İmparato -
runa .clı& bir !ıim&yekir ada
&iyle bildirerek !Wmet eylerdi. 

Bu hal ııöeteriyor ki, tt çüııcü 
Murat devrine ve Ahmedi Evvel'e 
bdar Devleti Aliyye daha lwv
wt w kuıketinden bir f1?Y kay
betmemişti. 

Fakat; Woı:Nl 1 haıretc!t1 
yavı14. yavaş çörJi!miye başladı. 

Bu hareketi viicude _ııet.iren F!o
ransayı Dev1eti A.liyye aleyhine 
tevcih eden Safiye Sultan idi. 

ÇiiDkii; Sa!iye Sultan (Bata) 
VeıwlwH Bafa idi. Bu İtalyan 
.brıaı Venedikli olduğı& için sa
ravı hümayunda, padişah ne'dia 
de Roramahlann aleybiııe haıe- 1 
Ut ediycxdu. 

Bu tarihin icör dü~ nolcta
llllll okuyucularıma şu su.reClıe 
cıözmüş bulunacağım. 

O sıralarda Venedik ve Flo
nmsa balyada ayn, ayrı hükfı
metlıml. 

P'atih Sutian IMehnıat denia
de, devlıeü en ziyade üzen ve 
onunla on altı sene muha.rebel@re 
f(iren yeg§.ııe hükiimet Venedik 
idi. 

Fatih, Verıedik İtalyan devieti 
le tam on altı sene denlııleı:de, 
adalarda, Mora (Y uııenistan) &ı 
Bosna ve~.~ 
kakla Ç811114tL Bu kuvvetli ve 
O 7MDtlJM1'. İngiltereli 111 B & besin
de deni211ere, üslere, müatemle
lr.elere malik ol.an bu adlı, san
lı. ~. maMCıp ederek ciz>. 
Jıevoe baJlamıştL 

Fatih Venediklilerin ay~ 
E.aredenbden, iRumeli kıyılann-

dan. Anadolu sahillerinden kes
mişti. 

Hele, Kantıru Sultan Süleyman 
devr.nde BarbarosJ.ar, Tur~Uar 
Venedii(m boynunu kı:rmı.#ırdı. 

Flora!l6a bu haşmel ve lmdre
tbnız lı:arsısınde bize dıılkavu«
lıuk eden candan zurnacılık ya
pan bir hirn a vekar müstemlek.e
mi..ı haliOOe idi. 

Ne vakit lo; Üçüncü Mw'adın 
Safiye Sultaru z:uh<ır. eyledi. Bu 
Venedikli dÖnme, dij!er müslü
man olan d-Onımelere va.sıtacı

hk yapmıya ""' onların ruhunu 
hartlatmıya b-•siadı, We o ,,.. 
ıkit Floransa aleyhine cereyan 
başlaınJ4 oldu. · 
Düşman olan hıri:t:li.taıı Av

rupasmın yapamıyacaiını, birim 
döımıeles-imlz, miisfüman sıfat y
le kend içimizden. bızi v.ırmıya 

sanki bizimle içntıi21den muha
rebeye başlamışbırı:iı. 

Saliye Sultan mahf'el1\l esru
olan ne var, ne yok Gala tada b:.ı. 
lııınan V enedık sefirınc satıyo'I' -
du. 

Venedik ve Floransa hiiık.üınet
J.eri 1talyada te!evvük iddiasında 
idi:Jes'. Nihayet, Vened14ın, FJo
ransaya kan;ı olan husumeü, Ha
aek: Safiye (yani Venedik.li &
~ vasıtasivle sarayı pııdişatıiye 
.ı.ntikal ey lem.işti. 

itte; Bu sebeple Floraııa ile .. 
rarnxı: açı~tı. Floranaa, · mı> 
·kemmel donannuva malik Qldu
ılu için biıoe zararlar vapmıya baş
ladı. Bu zararlar mühim idi. 

Çünkü, ıırhk Barbaroslar devrJ 
ık.aoanm.1'lı. Devlet ·kahpe karı
la!'ın, dönme vüzeranın, mühte
di ricalin eline d;;_ ·· t" ~wıu. 

İ.9ı>anya Hanedanı Avustwya 
İmparatorları.na .k.ara.befUeıri ci
hetiyle, A vusturva ile beraber 
bize husumet edıvorlardı. Ara
mn .ise Avusturya ile açık ve 
halihaıpte idik .. 

Malta Şövalyeler.; ile Papa da.
hl din n.amıyle aleyhimizde icra 
olunan harekata istirak ediyor 
du. 

Floransa da bunlıara iştirak e
dince e1ıeımni vetli b r kuvvet 
ceınobnu.stu. Adalara, sahilleri -
mize sarkıntılık etrııı ) e başla • 
nuşlardı. 

Bilhassa; Mısır ve Hicaz vol
!lııttımızın müvarid a ını ı.;. -
mive çallliıywlardı. .Bunun için 
hac zamanlarında, Mısır hazine
.s nin vürudu, vali ve askerlerin 
hezimeti sıralarında donanma Ak.. 
denize çıkını ya ve çarpışmalara 
mecbur oluyordu. 

J?u muharebeler, hem Devleti 
A;i ne içine girmiş dönme ve 
mühtedilerin içten ve hem de ha
r Qte.n bir nevi Ehli Salip muha
rebeleri bald~i idi. 

O sıralarda Cizvitier her ta
rafta devlet daireler imize so
~ardı. Ve Safiye Sultanın 
hükmiyle bir nevi nüfuza mal k 
olmuşlardL 

Bunlar, zal>en ekseriyetle müh
tedi olan ricali devletle f.erii 
mesai ederek Fransa gibi kadiuı 
dostumuzu bile gizl~ düşman
larımıza yardıma sevıketmiye bl14-
1amı.ıar<1ı. Bu hal Deli H858n 
paşanın Bosnada icra ettiğı bir 
ınanet sırasına bir ihanet daha 
ıkaıtarak filen tebeyyün ettı. 

(Arkası var) 

iKDAM iN Mebt Tefrik•SI Mıiiil....._ 

BOZGUN 

Biraz sonra general Duey düş-! cikllecelt olursa beWd vakit kaJ,. 
marun yürüyüşünü kat'i şekilde JMZdı. 
tesvit ediııciye kadar orada loala· j Ne?. Gene mi yola ~cak
oaklan anlaşıldı. Dilndenberi Mar !ardı? Tencereler kaynaınıya 
R()rit fı.rkıasmm Şene doğru yü- bşlıadıittan sonra rahtıt relıat lta
rüdü.Rünü ,ııörelıiıdeııberi endi4eııl rmlanru doyuramıyacaklar mıy-
art.ınıştı, keııdisİn1! yıınlıma ııe- dl? . 
liıım'.veceğini anlamıştı, Argon . Moris. bir~ç saat güzel güzel 
yol!;ınru muhafaza eden kimse- diııılend.L Ta.naya Yan uzaruDJ4• 
ler yoktu, her an hücuma maruz Y~~ uyuşmuş, .ııozle • 
ta 'abilirdi. 4 üncü süvari fırka- rınm onune yıayılan yemy~sil En 
lllll Gran-J> ,._ Krua Bua yay~ bakıyordu... Bu· saat 

. re JU: "°"' her şeyı unuttu. 
gcçıtlenne, her ne pahasına o- Çorbayı QOkten . işi di· bek-
lursa olsun .?-aber !leürsiaı.ler di- liyorıa.rd~ iki bu;;: d!'~ ol"-
ye, keşfe gonderdı. duyennde bir kımıldama başla- ' 

Gece, Vuzier be1ediye reisinin dı ve her tanıla sirayet elti ü.st-
faalıy.eli sayesinde ekmek, et üste kumandalar verllıdi. Çayırı 
dajptı~tı, saat ana doi«u çorba boŞ&lttılar. Bütün kıtaat ya • 
pışllımek iznl verildi. Daha ge- maçlara, bi:rbiıriııden kırk k.iJo. 

Almanlarla 
yapılan yeni 
anlaşma 

Gümrüklere henüz teb
liğ edilmiş değildir 

Dün İtlavan bandınılı Brionı 
vapunle mı.ı.him ithalat eşyası 

~t:ir. Bunlıır arasında b .1-

has..a elektrik ampulü, bakır lev
ha. elelctri.k levaznnı, makine ve 
aksanu, kim.vevi ecza, sun'i boy
nuz. ema.ve a•-na, alıemiııyum eş
ya, boya, t.bbi aletler, radyo ve 
aksamı. resun ve bez ~. tuğ
ı.. mantar. lraııdir e.,ya, kroıze 

düii:ıne, zmıoua QBThı vardır. 

5 milyon liralık mübadelıe esa
sına dayanarak AJmanlarla yaptl
mısolan yeru 1:\cacet anMışması 

henüz alfıka.darl:ara tebliğ edıl

ınemaşt.ir. Dün bazı ııazet.eler an
~ !!Üm.rıiklere tebhğ edil
dikini yezmı•lardı. Fakat gümrük 
miidiirü bu haberi tekzip etıniş
tır. Mamafih anlaşmanın bugün
:lienie tebl'it; bek.lenmekıtedır. 

l)jjıer taraftan bu yeni mu.ak
.kat anlasma üzerine bırço.k tüc
carlar Alınanyaya mal gömier
mek i 'Uı hüküme«eıı müsaade 
~dır. Fakat ııöndernec.k 
malların roğu gıda maddeleri oı,. 

mam \11Jel'İne hüıkıiınet tarafından 
buna miıseoııd'i' edUmem ştir. Al
ma .,'lldan blhassa balık k0ll5el'
veoıi i.slemnektcd.ir. 

Fakat konserve ilwacı mem
mr oldu~aıı bu talepler yerine 
getirilememektedir. 

DtlNKtl iHRACAT 

Dün üç vapurla 450 bin • -
ralık ihracat yaoılırnıstır. Bil'.lwı.s
sa İtalya.va kovun derisı, gıda 
maddek>ri. Fllistiııe ve Mısıra 
mevva, Bulgaristana. İtalyaya ve 
Romıuıyava taze ve tuzlu bBlııı:
ııönderilmıstir. 

Tırhan kazası 

ve bir "tedbir,, 
iskandil aleti niçin 
kullanılamamış? 

Tı~han vapurunun karaya o
turması h akkında yapılan tahk
kötla ye ni Lir nokta meydana cık
mıı;tır. Bu, .kıua Sll'alarında ge
m i<le-ki e lelttrikle çalışan ot.o.rııa
tik iskandil a.letinm kullanılıınak
ta onı.şudur. 

Almanya.da inşa edi'loen bütün 
gemılermı. 7.de son icat olan bu 
aletler vqrdır. 

ElektriUe iŞ,liyen bu otomatik 
aleUer ~emi seyir halinde iken 
her an bulunduı:ıu mevkiln de
r.~ıni bir ka<lran üzerinde ra
kamla 2')stermekt.edir. BöyU!lik
le p;emı sı~lıı'ta doğru giderse bu
nu derhal mütemadiyen düşen 
rakamlar ile anlama.k kabil oJ,. 

maktadır. Bilıhassa sisli ve ti
pi! havalarda cok faydalı olan 
bu iılellerdeıı Tırhanda da var
dır. Fakat, çabuk bo:mlacakla.
rı endişesiyle bu aletlerin he!" za
man kullanılmaması münasip gö
riilmüstür. Fakat işte bu garip 
tedbır belki bir iletin çabuk bo
zulm34ının örrüne ııe<:miş fakat 
di[!er taraftan koca ııernin'n ha
sara uğramasına sebep olmuştur. 

metre fasılııdıaki Şestir ve Faiez 
<köy'erı araııuıa. yerle.ştı. Sıper • 
ler kaui:maj(a. ıhtiyat topçuıiların 
üst.en ortülmıve ~andı. Ge
neral Bordanın Gran-Pre'.sie foaik 
Prusya kuvvelterıne rast.layınca 
Büzansiye çekılnıek zarunda kal
mıştı; Rıc'M hattının kesilmiş oı
ması ihtımal.ı vardı, giıln rıva -
yeller dolaştı. Ani bir hücwna 
maruz kalacağını tahının eden 
7 ncı k<>Aırdu kumandanı, Hlı: mü
sademelerı karş.ı.larnak üzere har
be hazırl8ll1Il1'lı. ondan sonra or
dunun gen kalan kısmı kendisı
nı takvıye edecektı . Em.ırber'le
ıUıden biriru de, Mareşaldan ııa.k
vıye kuvvetlen istemiye göndeı-
mışt.L 

Moris Roşaya nihayet soniu: 
- Bu sefer sahı mil 
Fu. a uzun kollarını sallıvarak: 
- Bıraz sonra görürsuniız! De-

di, biraz sonra kızı->aca~! 
Bütün erler memnundu. Ses • 1 

tirden Faleze kada.r harp hatb te- ' 
şekkill ettikçe orduyerinin faa
liyeti artmıştı, erler sabırsızl!ık 
hümmasL' e yanıyorlardı. Gazete
lerin yti:riımekıen bitap dÜŞ'tük
lerinl, hastalıktan kı.nldtldanna, 

rz " 
Havagazı fiat- , 

' 

SOObin liraya 
çıkan yeni 
yolcu sal onıı larında yüzde i 

25 tenzilat ' 1 • 
: inşaat bitti, şimdi salonun 

Ay başından sonra 
bin metreden fazla , 
sarfiyatdan da ya
rım ücret alınacak 
Şehrimizde .Hazagazo. lcuJ.. 

lananlann gittikçe artmakta. 
olduğu görülerek .Hıwagazı• 
istihlak ücretlerimn iwdirilme
si karaTlastınlm\ŞtıT. 

Ay bll$\ndan iti1- ta.tbiki
ne ~!anılacak olan yeni ta.
rif eye göTe 401 metre mik'ıi
bından 1()()() metre mik'ıibına 
kadar olaA aylık 3Mjiyat üc
retleri veku-ndan yüzde 25 
tenzilat yapılacaktır. 1000 met
re mik'abından fazla sarfiyat
tan da yan ücret alınacaktır. 

Fazla miktarda cH avagazı. 
stırf ve iotihlak ede1ı!eT ve bu. 
meyanda fıWTika, imaMthane, 
atölye ve matbaa gibi sınai mü,
esseseler bu. suretle tenzildttan 
azami iıtifade edebilecekief'dir. 

" . .6 
BEL~O&Y& 

T erkos tesisatı genişliyor 
Sular İde.resi .tarafından İstan

bul sularının robltılması için ye
ni tesisat yapılması hakkında ha
zırkınan bir proje kabul. ve ta&
dik olunmuştur. 

Bu münasebetle av başından i
tibaren veni faaliyete başlarula
cak:lır. 

Bu mevaooa muhtelif semt -
ltqle ve mahallelerdeki çeşme

ler de · n.şa okınac. !<lır. 

Eminönünde yıkma 
işi başlıyor 

Yeıı.ı Eminönü - Unkapanı cad
desinın arı lması icin yıkılacak bı
nalera nereden başlanaeal?ı dün 
te9bit olunmuş ve arazi üzerin
de mesaha i.ıılerı yapılmıştır. 

Yıkılma i$iııe, hi\1 civanndan 
Alama taşından baslanaca.ktır. 

ADLIYııi 

« Afrodit » yüzünden 
dört dava açıldı 

:Müddeiumumilikçe müstehcen 
ma.lıi .. ette görülerek mahkemeye 
venlen •Afr<xt t. adlı tercii.me 
eserin muhakemesı münasebetıy
le vazılan f>kralardan dolayı müd
deiumumilikçe Cumhuriyet, Tan, 
Akşam ve Son Telı:ıraf gazeteleri 
alevhine birer dava açıldıj!ı ha-
·ber alınını.ştır. · 

Yeni lstanbul kumandanı 
vazifesine başladı 

Vefat eden general Halis Bı
yılrtaydan boş kaıl'8n İ9tanbul ku
mandan~ 1aviıı edilmiş ve 
evvel.l;ı . ııün şe-hrimize ııelmiş o
lan Tümgeneral 1shalı: Avni Ak· 
dak dünden it.ibaren yeııi _.. 
:faeine besJım .. U', 

Yeni k.umandaıt dün Vali mu
a vinuıi 74.varet etmiş ve bu zi
varet lııend.fline iade o1ı.,.. ... 
tur. 
Kumaııdarnmı• IDllwffa.U,.C 

temenni ederiz. 

pejmürde kıyef;etli ProaywlAtn 
nihayet göreoeklenSi. İl1t anda on
lar. ~ ıinıiclile ce
&ar'Otlen aırtzyordu. 

Jan: 
- Nihayet ~ diyor

du. Huduttıalti h8rpten sonra or
tadan kay<bolduldarı.ndımberi sak 
lamiıaç oynuyoruz ... Aoıiıa Ma.k
Mahonu ma,i!lıip edenler mi bun
lar? 
Morıs m~ cevap ve

remedı, 

Remsde okuduklarına göre, Pnıs
va veLahdırun kumandasrndaıki 
üçıincü ardWWJI Vuzierde olma
sı ona güç göriiDö.yordu, daha dün 
ancak Vitri-lö-Franse taraflmm.
ea karargah kurmwı olabıılrdi. 
Mözde harekete ,11eçecek. Saka 
prensinin kumandasına verilmiş 
bir diırdüncü ordudan bahsetmiş.. 
lerdı : Gran-Prey:ı bu kadar ça
buk ~gal etmesine şaşmakla Jı&. 
raber bu ordu omca.kıtı . Fakat 
general Burıı<en"Deföyün bir f,.,. 
lez olmadığını sormasına öylıe 
ıaştı, öyle afalladı ki, zihni ta
ma:ıniy'le altüst aldu. General 
ıkara cehaleti ile, Gran-Pre'den 

etrafı tanzim edilecek 
1ki seneden~: Galata rıhtımı 

üzerinde in.şa edilmekte ol'an ye
ni Yolcu Salcmu binası nihayet 

1 tamamlanmıştır. Şimdi mefru
' şatının ••er~ne başlan

mı~tır. Salona sarfedrlen para 
yarım milyon lrayı geçmiştir. s,.,. 
1onuıı bütün hazırlıklar taınaıınl.a.
naraık nisan ayında açılması ka
rarla'11lllştır. O zamana kadar 
salonun kanasına düşen. gümrük 

anlıarları da yrkıkıcak ve civar.. 
daki birkaç bina da istimlak e
dillrek burada bü:vük bir mey
dan yaııılacaktır. 

Limanlar İ<.lebmesi umum mü
dürlüOii burada istim!a:ke başlan
ması Lçin Belıedive ile temaslıara 
başlamıstır. Bu mevdan,QOk bü
yük olacak, ortasında havuz ve 
kenarlarında ye.il sahalar yapı,. 
lacaktır. 
IM.evdanın keruırlarında oto

mobillerin duracah yeı'ler bulu
nacaktır. Salmldan şehire çı«a
cak ecnebiler iyi bir m...-n ile 
İk.ar'1}aşmıs ol:aeaktır. 

DRNIZ 

Bir ltalyan balıkcı ge· 
misi karaya oturdu 

Limanı.m.mian balık yükliyerek 
İtalvaya hareket eden bir İtal
van bahk·ı ~emisi Şarköyde ka
raya oturmuştur. Gemin.in ka-

l raya düstül?ü ve.- taşlı.k olduğun
dan tak:nede .varalar açılıınış ve 
Cana.kkalede bulunan tahlisiyeler 
veti..erek ııeıniYo. kuNarmıya mu
vaffak olmu<tlardır. Gemi Şar
köv limanına <'i)türülmüştür. O
rada tamir edilecektir. 

Maarif vekili
nin tedkikleri 

Vekil bugün gazete
cilerle konuşacak 
(Maarif Volt.ilimiz Hasan Ali 

Yücel dün a 'aloi'>lunda:kt Univer
,site kimya ensti'lıüsünü ziyaret et
miştir: Derslıere ve tecrübeler 1"' 
tatbikatlara da !'İren Vekil; Pro
fesör Ani.t tarafından verilen 
<Laboratuvar> dersini U2lU1l müd
det talebe araııanda oıuı:arak din
:lemi$tir. 
Humı Aı; Yücel bugün gazete

cileri Juııbu.J edecek vfl şehı·imiz.. 

dekı tetkilcl.erınden aldığı neti
oeler üzerinde konuşacaktır. 

V eıaa pazar l(iiDü An.karaya ha
reket edecel;;tır. 

Şirketi Hayriye hesap· 
larını bildirdi 

~eti H~ ve Haliç ida
releriııiıı Wet ücnt.lerini yoeni -
den 1ıeebk edece& mm komisyo
nu bazıriıldannı biürmiştir. Şir
lııeti Hayri~ dün akı aylık he
aıdarın& MınQb Uman Reisj. 
~ göndeınnilotir. KoınisJcın ilk 
•o,.,.ntw•nı ÖJliimjifdeki puıu

ıeııi ııihN v-Jıtır. 

gelıııceS :vüs bın jlı - • il lriicwmır 
na u~bu yüz binin 
arir•nwian da $mt-Möoöhukiıuı 
altırus bin koilİ ııelr refıinı IÖYliir 
y<OPdu. 

Jan lıfon.e ~ 
- Ayağın nııaUt 

Moris ıriildfi: 

- Aıtıtı: actSllll dDymu:ymwn. 
Eğet' harbe girellllE& geçer. 

Y ırbn ııöy ruyontu. a.ıal>i bir 
~ç içinde 98Dki ayak'hı:rı 
'l'8l'den kesilmis gibı durwyor

du. Siz işe bakın. ı;ıiiıılerden:b 
.. .. "~'- de tek ~·.vurum.._, -ııun a.tm.a-

111J4).arıiı!. Hududa ıPtmil. MuJ.. 
buzda o kasvetli goeceyı geçiım1' 
fakat ~ Prusyah görememiş, 
tek fifelı: yakanııumşlı. Nihayet 
Belfora kadar, Rerııse kadar geri
l.emi.şti. Simdi de beş gündür 
dıiişnwıa kaqı y\irüJ'-Or da hii
\i tüfeği ~emitü, liizwnsm 
bır şeydi. 

Asaıbtnı. yat!şlımıak . . olsun 
mr el silab aılmak ~ yavaş 
yavaş büyür-ek içinde kuduru
YQI'dıı. 

(Arlcan var) 

• e 

lngiltereye verilen konser 
Dün saat 14 de Ankarıı radyo

su Türk mıi.>ikisi ncljl"iya.tı yap
tı ve bu neşriyat Londra B. B. C. 
radyo merkezi tarafından rö
transmisyon suretile bütün İn
.rillereye yayıldL 

Dün iyi bır tesadüf eseri ola
rak Lu güzel neşriyatı rahatça 
dinliyebildik, az parazit vardı; 
fakat şunu da ilave edelim ki, e
ğer parazit fazla bile olsaydı, 
katlanacak, bilhassa eski beste
lerle, halk türkülerimizi dinle
memcalik edemiyeeektik. 

İııgiltcreye yapılan ilk neşri
Jattaıı sonra bazı arkadqlar, ki&. 
sik Türi< musilcisile halk türkü
lerimizin yabaııcıJar için hiçbir 
ııey ifade etmiyeceğini, hele mo
dern besteleri çalmanın çok ma
nasız olduğunu ileri sürdüler. 

Biz şehrimize gelen Huber -
man gibi, Korto gibi beynelmilel 
musiki üstatlarının bilhassa halk 
türkülerimizle nasıl candan ala
kalandıldarına ııahit okluk. iti -
raf edelim, kendilerine dinletti
ğimiz klisik musikimizi hatır için 
dinlediler, fakat halk türküleri
miz çalııımıya başlayınca yerle
rinden fırladılar, bütün kulak 
kesiWiler ve sonunda: .Sizlerde 
böyle havalar var da ne duru -
yol'Sunuz? .. Hani bunlardan fay
dalanan bestkirlarınız?• diye 
sordular. Bunun için dün dinle
dijiimiz muvaffak konserin, İn
gilterenin musiki sever muhit • 
!erinde alaka uyandırdığına ve 
belreoildiğine kanii:z. 

Mes'ut Cemilin idaresindeki 
küme ses ve saz hey'etinden Itri 
Mustafa Efpndinin Segiih yörü.k 
semaisini dinledik. Itri, İslim 
nıhtisizmasının, ruhlım, Süley
maniye kubbesinin altı kadar va
kur ve muhteşem heybeti ile vec· 
de aetiren nağmelerini yuatmuı 
olan bestekir.mındır. Yabaacı
lnr için ltri'yi dinlemek - radyo 
muzda dinledikleri gibi • kısaca 
dinlemek zevktir, çünkü Itri de 
garbin en ufak tesiri yoktur. Itri
den sonra, Itrinin tilmizlerinde 
bile garbin tesirini buluruz. He· 
le Dede Efendinin valsi çok mı
dıran besteleri ....nıır. 

Küme ses ve saz hey'eü de 17 
nci asnn bu en büyük beste1ran
nnı bestesiıU iohtişam1ndan hic
bir şey eksiltmeden verdi. Şa -
kir akıının Ferahnak yörllk ae -
maisi de ayai gü:ıellikte çalınıp 
ııöyleoli. Ahengin mehabedt man
sumesi gökleri teMıir etti. 

Mes'ut Cemilin muvafialı:ıyet
le idare ettiği program da mu • 
vaUakıyetle tanzim edilmişti. 
Eski bestelerden sonra gene 17 
nci asrın bir Tuna türküsünü 

dinledik; Erzincan ve Adana tüı 
killeri ile ruhlar bezendi. Bu p 
çalarm en büyük değeri mey ha
ne ağzı ile çalınıp söylenmemiş 
olmalarındaydı. •Erzincanda b · 
kuş V8"' türküsünü bc.;te<emış O' 

lan Türk başını mezarından kal
dırabilseydi muhakkak ki, kon
seri dinledikten sonra: •Asi 
mutahlktır!• Diye tasdik eder 
eli. 

Halık türkülerinden sonra mo
dern bestelere geçildi. 

Ulvi C. Etııinin •Beş damla 
_., Necil K. Aksesuı •nıiny 
tür- !erini, Cemal Reşidin «Kö
roğlu• sunu, Ferit Alnann .şll 
yamacta...• smı, Adnan Sa,y~ 
•Çocuklar lçİll İki pare&• Si 

dinledik. 
Memleketimize ne.kadar ya -

hancı musiki üatadı geldi ise: 
•Müstakbel Türk musikisi Türk 
folklorımdan değacaktır• dedi
ler. Modern besteler bu &Özlere 
ehemmiyet verdiğimizin örnek
leridir. Bugün belki: •Aman ne 
güzel!• diye hayran kalnııya im• 
kiın yoktur fakat: •Modern Türk 
musikisi başl.amıftırıo diyebiliriz. 
Ancak bestekirlarımızın Anado
luyu çok llOlzİP toz.malar~ Ana -
dolu ile lıaşına~ir olmaları ııe
rektir. Modern Türt. musikisinin 
sözün tam manasile mübeşşiri 
olacak bestekiır herhalde Anado
lıı<lan çıkacaktır. Adnan Saygı
nın (Oeuklar icin zevkle dinledi· 
ltimiz iki pıırçası fııdıı ıarp, Ce
mal Reşidlıı •Köroğlu• su fazla 
ııark; daha doğrusu fazla tanzi· 
mat, iman o besteleri dinleıi<en 
gözünün önüne eli manikürlü, 
ayağı çok çok spor iskarpinli bir 
köroğlu geliyor. Ferit Ahıaruı 
cŞu yamal"ta• sı ise ikisinin or • 
tası... Ancak kıymetli bcstekiirı
mız, büyük bir şehirden gökbi • 
timlerini seyrederken muhay -
yel bir yamaç beııtelemiş. .. Hiçbi
rinin Temalarında Anadolunun 
tam ruhu yok-

Bn konser bize bir de güzel ses 
verdi: Vahdet Nuri. Bu ses ne 
yaptıj(ını, Jle söylediğini hilen 
bir ses. Avrupa lı:onservatuarle • 
nnda terbiye edikliğine şüphe et. 
mediiimiz bu ses bizi bir bre 
dalla müstakbel Türk opemllllWl 
doğacajın.a inaDdırd.L 

Son ııö<&: 
Neden radyo neşriyatmuz 1-

ıün dünkü gibi deiilıdir? An • 
kara ndy011anu Avrupa her pn 
dinlemiyor mu? Bu kadar güzel 
bir ~am yapıp, yaptığını lat
sunıw: tatbik eden bir milesse -
-ın en ufak bir suçuna arhk 
ııöa )'91Dn1mamabdır· 

sELJ.Mi İZZET SEDES 

... N~ OTLAR . , . ' \ ' 

.;:..;. •• t. 

İŞİN BİR 

CEPHESİ DAHA 

Hü.kômet Erzincana ve feli
ket ıruntakalarına iki hey' et 
günderiyor. Bu hey'etler jeo
lojik tetkiklerle beraber yeni 
in'8 usulünü de tesbit ede • 
celde.r. Fakat. Wn bir cephesi 
daha var ki, o da buradaki tar
laları ekmek ve •altın ova• a· 
dını taşıyan Enincan ovasını 
işletmektir. Bunu ~mdiki hal
de feliketzedelerden belde -
mek mümkün olmadığma ııöre 
hilkUmetin apayrı bir tedbir 
almıw iktlsa ediyor ki, pek lil
ınımlu ve fakat pek çetia bir 
• 1 q. 

Z'OMBCD 

ANKA .. 

Tırhal vııpuna bra,.. otar
tht. Batmak telWk•ine diq • 
dl. Göe hal ile iılıriarılılı ve ı.. 
tanbula ıetirildi. 

Galilta, b.....ıan _.al olaa 
his ıo- yokmut. BWm Na· 
nemolla ile görişilyordulı: da: 

- S- Zilmrüd Ankayı bi-
lir misin?. 

Diye sonlu. 
- Bilirim.. 
Cevabını verdim Ye.. ban 

ettim: 
- Bir klqtm. 
Güldü, 
- Saııa IÖl'e kuttur _., 

bazılarına ııöre de _... • 
yettir. 

Dedi! 
Hakikaten ,_•un,.et, .ıı.a. 

1'i. Ziimdd Anka! 

YA GAZETEYE 

NASIL VUBACACl&l 

Htik8- yeni bir ıı.nın
me haurh7omıllf. Ba kuar • 
na1D87e gllre Türk mala olu. 
her '8yİD lbıerine (T. 111-) d
ıası vmu.laeakmıf. Nanemol
la da havadisi ok-""" olaeak 
ki: 

- Ya guetelere ba dalnp 

nuıl vunılacak?. 
Diyerek devam etti: 
-Kiiıdı. mürekkebi, kala

yı, matrisi, mantarı. m1lflUllt' 
bası. kliııesi, maki-i, her tür
lü. maddi v11S1tası ecnebi olan 
ve ihtiva ettiii lıavııdialerle 
fikirlerin de ekserisi Avrupa 
otan gazetelere (T. M.ı) dam· 
gası vurmak maınfil olmak ba
kımından hıı.kikaten ıiiç. 

Galiba, meYSU tııbafmw ~ 
ti de ben de: 

- Hatta Peyami Safa, Vi
N1i, M. Zekeriya gibi muhar • 
rirlerin yuı, hlklye ve ro -
manlarına bile iman (T. M.) 
tlam...- .....ı vurabilir!. 

Dedim. Çoiu adapta:r-1 
ULUS BİLE 

YALANLANIKltEN 

Bidm Nanemollaya: 
- Bazan dikkat etmiy......, 

Deri ııeri lakırdı ediyor, tah • 
minler yilriitilyo-.. 

Dedim. İstauıbal psetelerin
deki bir Ajana tebliiini göste
rerek: 

- Adam sende •Ulm- bile 
tekzip edildikten --~ 

Dedi ve .. Cümlesini tam-
lamadan ilive etti: 

- Şimıll ortııda bir UJus 
mevsuu ve ouun temlki, ya -
)anlanması, dWan- ıslahı 
VU ki, HG ani ODllD ııe:rr!H 
cllkkat et.. Bidm MhnDlıın • 
mız solda sıfır bl1e detlldir. 
İNŞAALLAB ÖllrlB'O· 

M_Cz VEFA EDER 

Takaiın ..,n-u kiraya v;; 
ril~eknıiş. Bir şi.dıet karula
eakmq, ,i:rket huulıkbıruıı bi
tirecek, balaçeyi " pzino)'11 
işletecek:ınif, 

Ben kMıdi payıma altı aydır, 
l>u havadisi okuyor veya din
llyonına. Nanemollaya da IÖJ'" 
ledim: 

- t_ .... öoıııııümiia vefa 
eder de guinoa- işletildlii-
11.1 göriiriis. 

Dedi. A. SEKİP 
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Sanayi birliği 
top andı 

1 İ lrlandal ·d /General Vey-. ının 1 !!•1gand Mısırdaki 
Fatura sahtekarlığıda 
bumeyanda görüşüldü 

m 1 d u b l ı n de bu- kıtaatı teftiş etti 
Sanay. Birligi umumi heyet 

toplaııtıoı dlın saat 15,30 da Ti
ca, et Oda.;;ında yapılmıştır. Top
lanlı reisliAıne Manisa meb'usu 
lii.ısııu Yaman secilmış, bütçe 
Uısıiı.k edildikten sonra müzake
relere geçilmiştir. yük bir tesir yaptı 

Bütün lrlanda matem tutuyor 
Londra, 8 (A.A.) - Barnes ve 

Rı•<:hardı;'ın dün sabah Birming
ham'd.a idam edilmeleri üzerıne 
eetıbeıst İr'anda dün matem tut
muştur. Maçlar tehir edi'lmış, si
neına ve tiyatırola.r k.apalı kal
mıştır. Cork liman dairesinin bay
rll,lb. yarıya indıir~tir. 
Idıım haberi Dublınde büyük 

bir yeisle ka..şıla.nmıştrr. Bütün 
ıehlııie hava cok gergindir. 

Nevyork, 8 (A.A.) - İri.an -
da tethişçi~erinin idamianm pro
tl!8to etmek üzere klanda Cum
hwiıYetQi teşekkülü aza6ı Nev 
York eergfaindekl İrlanda pavyo
nunun bayra,ı:ııru matem alame
ti <>imi.it üzere yarı çelmı.i.şler -
diz-. 

Telhişçiler teşki18twa .mensup 
bir ha.tip, ser~ye girırıa; olan yüz 
lerce kişi müvacehesinde, iki 
mahkumun idam edilmeleri aley
hinde bulunmuş ve Cumhuıri -
yetQi İrlandanın bundan böyle 
yapacağı harekfıtın yeni bir saf
haya gireceğini söy1eıniştir. 

Londra, 8 (A.A.) - İllinde yan
gın zu:hur etmiş olan bir tezgah 
ta son derecede şiddetli bir in
filak vulkua ge'ıniştir. İki Japon
yalı yaralanınışhr. 

Polis hafiyeleri, diln Lon.dra
da bir İrlandalıvı tevkM et.rmş -
lerdir. Tahkikat icrasına memur 
polisler bu tevkife büyük bir e
hemnİiyet atfetmektedirler. 

Müttefiklerin Yakın Şark· 
taki kuvveti ne kadar? 

Kahire, 8 (A.A.) - YaJ;ın şark
taki Fransız kıtaatı kumandanı 
General Veygaınd, beraberinde 
orta sark İn<>iliz kıtaa,tı kuman
danı General Vave'l ve Mısır 
Başvekfü Mahir Paşa ile sair 1n
gil.ız ve M.sır ricalı old uğ'u halde 
Kal»re y akinindeki motörlü İn
ı;!iliz ve 1iısır kıtaatını teftiş et
miştir. 

Mısır gazeteleri, bu ziya:rcte 
mütea"lik olan coşkun miitalea
Iarmda Mısırın müttefrkleırtn da
vasına olan samimi müzaheretin 
den bahıı;ediyorlar. 

Paır.is, 8 (A.A.) - General Vey
gandın dün resmen Ka!Ureye mu.. 
vasalatı münasebetile iyi .malu
mat almakta ol.&n mahafil, sade
ce Vevı:ıa.ıı.d ile İngiliz Generali 
arasında lıır temas temininin mev 
zuu bahso'.duğ'unu tasrih etmek
tedirler. 

Bu arada birçok fabrika!örler 
söz alarak ha~içten getirılmcsi 
müşkül olaıı bazı maddeler hak
kında tedbırler ı8nmasım ileri 
süı müşlerdır. Bilhassa k.auçuk, 
makara ve iplik ithalatçıları a
rasında da birer İthalat Lımıı.et 
Şirketi kurulması temenni edil
miştir. 

Bundan sonra birçok kimselerin 
sattıkları malları fatuıalardaıı ek
sik fiyatla gösterdikleri mevzu
bahsolrnuş ve bunun da önü ne 
gedlmesi için tedbirler alınması 
J<ararlaşmıştır. Bu arada umumi 
bir Sanayi Laboratuvarı kurul
ması hakkında görüsmeler olmuş 
ve bütün bu meselelerin halli 
yeni idare heyetine bırakılarak 
intihap yapılmıştır. 

Yeni idare h<!yetine doktor Ha
lil Sezer. Sami Besler, Hilmi Na
m, Fahri Göreli, Hüseyin Ajli 
ve Abdullah seçilmişlerdir. 

Gene bu mahafi!, şarldtaki Fran 

Dalad·ıer 15 şubat- f:;r~~.'tıo~:vec't::::ı!°mvyı~ö 
bin o'.arak yapml.ji <ılduk1 arı tah-ta İzahat Verecek ~::ıct:i~Te~~aolduıtıınu ilave 

Matbuat erkanı 

(Baş tarafı 1 inci sayfada) 
lanaıcaktır. 15 şubatta B. DaJ.a... 
dier, Hariciye encümeni muva
eelıeaındıe diı:i?omatlk vaziyet 
hakkında izahat vererektir. 

Paris, 8 (A.A.) - Abluka na
zın B. PerıX>t, parlamento bah
riye encümeninde harbin ilk beş 
ayı zarfında bitaraflann 319 ge
mi kaybetmiş olduklıırını ve bu 
lenıllerin haoıni mecmuunun 
1.145.000 tona, yani dünyadaki 
leın!ler tonajının yüzde, 1,6 sına 
baJ.ijt bulunmakta Olduğunu tas
rUı etmiştir. 

Londra, 8 (A.A.) - Harbin ilA
IUndanberi müttefiklerin ve. bL
~a.tlarm cem'an 1.493.431 toni
lltoıu.k 409 vapuru kanunusani 
•onuna kadar kaybetmiş olduk
~ına dair Alman başkumandan
~ının tebliğine saJaıhiyettar 
fnıtuız makamatı bugün cevap 
vermektedir. 

Rovter Ajansının salfilıiyettar 
rnahfilden ö~endiğine göre İn
ıılliz ticareti bahriyesi harbin 
başından 4 şubat gece yarısına 

kadar cem'an 505.998 tonilAtoluk 
143 vapur ve Fransız ticareti balı.
rivesi de cem'an 76.689 tonillto
luk 14 vapur kaybetıniştb-. 

Bitaraf memleketlerin ticare
ti bahriyesi 342.357 tonilatoluk 
117 vapur kaybetmiştir. Bınae

naleyh batan vapurların adedi 
274 ve tonilatoları da 925.044 tür. 

Londra, 8 (A.A.) - Harb1ye 
Nezaretinden bildıridi~e göre, 
Kanadalı yeni bir askeri kıt'a 
bugün İngiltercye gehniştir. 

Londra. 8 (A.A.) - İngiltere
nin şark sahilleri>ıdeki şehirler, 
bu gece denizde vuku bır:!an bir 
ook infiliiklerden sarsılmıştır. 

Tahlisiye vaı:ıurları her ihtima
le karsı harekete hazırlanmış -
larsa da henüz hiç .bir talep va
ki olmamıştır. 

Londra, 8 (AA,) - Öj!renildi
ğine göre cErmenistan. adında,. 
ki İnııiliz ticaret vapuru, geçen 
cumartesi günü saat 14,30 da Liz
bona 30 mil mesafede ı<>rpillen -
miştir. 

~~~~~~~~-

Kızılordu dün 1 Çemberlayn'ın 
5000 ölü verdi beyanatı 

(Hat tarafı 1 incide) 
Helsinki'de tahmin edildiğine 

ıore, Summa cephesinde Finlan
diyalılann zayiatı düşman zayi
atının ancak yüzde onu nisbetin
dedir. 

Par.is, 8 (A.A.) - Paris - Midi 
ıazete6inın A.msterdaındaki mu
habiri, Kopenhag ve Stokholm 
Raz.eteleri tarafından neşredilen 
ve henüz teevvüd etmemiş olan 
haberlere göre, Rusların Kareli 
~ Ladoga gölü şimali cephele -
tindeki tazyiklerine devam ede
rek işitilmemiş gayretler sarfın
dan ve emsa~iz za via t verdikten 
eonu Finlandiyalıların hatları -
na girmiş olduklarının rivayet e
:Oekte oldu,e;unu bildirmekte-

Rusların bu noktada Vilborg'a 
ao kilometre kadar yaklaşmış ol
duk lan söylenmektedir. 

M IMamafi~ bu haberler, Rusların 
okn~erheun hattını yarabilmiş 
det li:ıarını ihtimal haricinde ad-

meklcdir. 

,Di~er bir menbadan bildirildi· 
ime ııöre, Finlandiya kıtaatı, 
rnukab"l t 1 aarruzda bulunmuşlar
dır. 

.Stoklıohn, 8 (A.A.) - Finlan
diya devriye kolları bu sabahtan 
beri Botnia körfezı.., Rovaniemi 
lll7.lsmdaki mmtaka.da dolaşmak
tadır. Bu kollar tayYarelerden 
:araşütıerle atlıyan Sovyet as • 
ın-lerini araştırıyorlar. Bu 

nııntakava 60 kadar Sovyet as
keri indiih tahmın ediliyor. Bun
lardan mühim bir ıkısmının nere
"1-<le buiunduitu tcsbit edilmiştir, 

Sovyet 'laraşütçilleri kimilen 
Finlandiyıı askerlerinin elbisele
rini ıtiymi$ bulunu\•orlar ve el
lerınde as ·eri telefon ha~.annı 
lkesmek içın hU.>usi iletler var
dır. 

(Bas tarafı 1 inci saufada) 
sine temts eden Başvekil bu mem
lekete munzam yardımlarda bu
lun.rnak işinin hal'cdi'nıek üze
re olduj!"u.nu beyan et.ı:ııiştir. 

Çemberlayn, Ba.lkan Antantı 
Paktının yeni bir .müddetle tem
didir>m, cenup şarki Avrupasın
da Pmniyeti muhafaza için cllıe
rinden geleni yaopmak hususun
da Antant devlelleri.nin azmini 
gösterd!ğinıi .k.aydey !emiştir. 

Başvekil, Dudgoonun şarkın.da 
bir fener gemisinOıı A'marııl.a.r ta
rafından batınlmış ohnası ha -
diı;eo;i münaısclıetile de şunları 
söy !emiştir: 

Bu kaOO.en yapılmış vahşiyane 
bir harekettıi.ı". Bu, bir harp de
~r. Bir cinayet, bir haydut -
!ırk.tur. Bu :;::ibi harel!mtlerin ııa
muslu inDanlarda uysmdırdııtı 
nefret ve !istikrah, medeniyeti 
böyle ahlaksızca hareket1eıı:len 
kurtarmak .ıçin mücade'eye de -
vam hµsusurıdaki aznüıııizi ar
tınnaktadır. 

Nihayet Başvekil harp şaııtları 
hakkında da demiştir ki: 
Muhasamatın şfilıdiki safha -

suıdan ıı:ıemnu.n o!&biliıtrı. İstik
bali sü .. ı'.ınetle, azimle ve sarsıl
maz 'bir ilimaıtla derpiş ediyoruz. 

• 
Küçük haberler 

• w ..... 
. • * İlkmel<teplerdeki fakir "VE 

kimsesiz çocuklara yardım bir
liği azası dün Parti müfettiş: Fik
ret Sıliıvın reislijtinden toplan
mıştır. 

* Şehir Meclisi bugün saat 14 
de toplanLcaktır. Bir ihtisas enr 
cümenine hava'le olunan yeni Za
bıtai &!lediye Talimatnamesinin 
tel.kik olıına,n maddelerinin mü
zakeresine başlanılacaktır. * Üniversi'e rektörü Cemil Bil
sel dün aıtŞam da bütün Fakül
·t.!lerin en çalı:;l<an talebelerine 
bil' ç_ay verm~ ve talebe ile rek
tör arasında ııörüşme.ler yapıl -
uııştır. 

ZELZELE 
Yeniden sar
sıntılar oldu 

(Baştarafı 1 incide) 

yaretlerinin başlangıcı olmuıı. -
tur. 

Kendilerine Parisin Faris ola
rak kaldıih ve hamlesinin fevka
lade oldui?u sciylenilmişti. Fakat, 
bu~ardan birinin bize söylediği 
~ibi bu hamlenin bu kadar mü
J<emmel olduğu tasavvur edilmi
yordu. 

Türk matbuat mümessilleri 
/ngiliıt. Generali z:elzel• Lyon istasyonuna muvasalatların-

mıntııkııaını geziyor da Parise mahsus hava ile karşı-
Amasya, 8 (A. A.) - Dün şeh- .!aşmışlardır ve Chanps Elysees'de

rimızde saat a;'tıyı üç geçe ~'9k \ ki ot.ellarine gitmek üzere scr-
şıddetli bir zelzele olmuştur. kaklardan geçerken Alman pro-
Ha•arat yoktur. pagandacılannm iddiaları hila-

İumir, 8 (A.A.) - Evvelki ge-
ce saat 2,15 de hafif, 3,45 de bi
raz şiddetli olmak üzere şehri
mizde iki zelzele kaydedilmiştir. 
Bu sabah da saat 5 de bir yer sar
sıntısı daha olmuştur. 

Dün Dikilide de bir zelzele his
sedilmiştir. 

Erbaa, 8 (A.A.) - .Dost İngi
liz _generali yanında ~aymis mu
habıri, tercümanı olduğu halde 
Tokat valisi ile birlikte dün To
kattan şehrimize gelm~Ier ve 
ımerasimle kars;.lanmışlardır.' 

General öj!l e"emeğini partide ye
Geııeral öğle yemeğini partide ye
vatla zelzele sahalannı bura
larda yapılmış olan barakaları 
geı.mis, aksama doğru Ladii'ie 
gitmek üzere sehrianizden hare
ket etmiştir. 

--
1'ürk - İngiliz 
ticaret ittifakı 

Avam kamarasında 
tasvıp edildi 

Londra, 8 (AA.) - Avam Ka
marası dün, 1939 tesrinievvekle 
imza edilen .karşı~ yardım pa.k
tı dairesinde a.ktedilen Türk -
İngiliz kliring mukaveJ.esine da
ir takriri müzake_re etmeden 
tasvip eylemiştir. Bu takrire gi>
re İngiltere Türkiyeve 2 milyon 
Sterlinlik bir kredi ac:maktadır. 

.Deniz aşırı ticaret nazırı B. 
Hudson,~Türkiye ile İngiltere a.
rasındaki ticaret münasebetleri 
hıtkJmıda izahat vererek yillar -
danberi İngilterenin Türltiyeye 
olan ihr.acatının Türkiyeden İn
giltereye yapılan ihracattan faz
la oldu{(uııu bildirmiş ve buna 
binaen Türkiyeye iki milyon kre
di açılarak bunun büyük bir kıs
mının İnl(iliz ihracatçlları lehine 
olan kliring bakiyesinin tasfiye
sine tahsis edilmesinin J<ararlaş
tırıldıj!ını ilave eylemiştir . 

-

gelçikada felaket 
• • 

serısı 

Brüksel, 8 (A.A.) - Charlerot 
yakirunde bir maden lruymunda 
'bir elektrik motörünün fazla isin
ması netice.;inde bir yangın çık
mıştır. 25 kişi, boğularak ölmüş
tür. ~ 

Bu yeni feliiket, Belçika ha·lkı 
aıras,nda deren bir heyecan tev -
l<it etmiştir. 

Holanda üç zırhlı 
yapıyor 

La Haye, 8 (AA.) - Holanda 
hül<funetinin 33 mil sür'atte üç 
zırhlı inşasına karar verd,iği bil
dirihnektcdir. 

fına olarak Parisin kum yıi'iın

ları a~tında bulunmadığını gör
müşlerdir. 

Kasten yapılan yangın 
davasında yeni kararlar 
Kuzııuncukta bugünkü sigorta 

parasına tamaan yakmak suçun
dan dolayı Birinci .Af{ır ceza mah
keme.ı nde an uhakemc ecti.len 
İsmail Cebbara, Osman, Ham
parsum ve Koço evvelce yalnız 
Osmandört, diğerleri beşer sene 
hapse mahkUın edilmişleı·di. Bu 
karar Temyiz mahkemesi tara -
iından nakı.edilınis olduj!undan 
dün~ekrar Billnci ail:Jr ceza mah
kemesinde duruoına yapıhnış ve 
neticede mahkeme eski ıkararında 
israr etmiştir. 

Balkanlarda 
Türk tezi galip 

gelmiştir 
(Başnınkaleden mabat) 

de artırır, birlik iıe onları düşün· 
düriir ve cesaretlerini kuar, Türk 
siya.setinm dürüst, makul, ve re· 
alist oluşu, Saracoğlunun tala • 
kati ve kuvvetli mantı.kı, Bal -
kanlı müttefiklerimizin aklı se
limi ve nihayet Bıılıaristanııı da 
barışsever ve diıreııdiş politika
sı, Türk tezinin diğer tezlere ga
lebesini temin etmiştir. 
Şunu ela inkir etmemek la • 

zımdır ki, İtalya da, k.,...ıi tezi
nin Ballıanlarda solhün idame
si kısmına uygun olduğunu gör
düğü için Türk tezine karşı, cep
he almamıştır. Bu itibarla Bel
gmdda maklup olan Alınan te
zidir. Almanlar toplantıdan ev
vel mütemadiyen şu propagan
dayı yapmışlardı: Türkiye, mu
harip İngiltere ve Fransa ile müt
tefikl"i>r; binaenaleyh onun ôzası 
buluııduğu Balkan Antantı Jam 
bil' bitırraflık si) asetı takip ode-

mez. 
Almanların elinden gelseydi, 

Türkiye~·i Belgrad toplantısına 
iştirak eftinniyecekler ve Bal • 
kan Ant•ıılıııı mefluç veva mev
hum bir hale getireceklerdi. Fa
kat. Türk tez.inin dürüst, temiz, 
samimi ve mantıki rilzırfırı, Bel
grad toplantısına hakim oldu. 
Buırün Balkanlar, dünkünden da
ha kun·etli, daha enerjik, daha 
sakin ve rahaltırlar. Türkiye, bu 
müşterek mm·affakıyetten en 
fazla iftihar duyabilir. 

<\DİDİN DAVER 

Paristeki Sovyet 
ticaret mümessil
liğinde araştırma 
Sov yet sefiri bir nota verdi 

iMoskova. 8 (A.A.) - Tass A
jansı bildiriyor: 

5 şubat tarihinde saat 9,30 da 
sivil elbbeli 30 kadar kimse Sov
yetler Birliğinin Paristeki tica -
ret mümessilliiii binasına girmiş 
ve POiis müdüriyetinin şifahi 
bildırmislerdir. Bu polis me
emrile taharriyat yapacaklarını 
murları, telefon, irtibatını kes.
tikten sonra miimeS>:ihn mesai 
odasına ve apartmanına girerek 
mümessilin pro!Pstosuna ra~en 
arastınna yaomı.ş ve bazı vesi
kaları müsadere etmiŞ5erdir. Mü
messilin memurları gelince ıxılis 
muhafazasında ikametgahlarına 
sevkedilıni•ler ve evlerinde de 

araı:tırmalar -vaııılmıştır. 
Avni zamanda cİnturist. bina

larında ve Parisleki eski Sovyet 
mektebinde de araştırm:ı?ar ya
pılmıştır. 

!Müteakiben memurlar serbest 
bırakılmıştır. 

Sovyetler Birli~inin Paris Bü
yük elçisi Suritz ticaret mümes
silliJ(ine derhal iki sefaret memu
ru ııöndererek binanın derhal 
tahliyesini ve müsadere edilen 
vesikaların iadesini istemiştir, Fa
kat ıxılis bu talebi is'af etmediğin
den ayni ııün saat 17 de bir pro- · 
*ast-O notası vererek talebini Fran
sız hükıimeti nezdinde tekrar 
eylemiştir. 

GENE AŞK YÜZÜNDEN 

Tüyler ürpertici 
b·r cinayet işlendi 

fB~ tarafı 1 inci sayfada) 
Hadisenın tafsiiiitı şudur: 
Beyazııtta Tavşantaşı mahalle

sinin Dibekli cami sokağında 
bahçe içiıııde 20 numaralı evde 
Feriha adında 24 y~lıırında bil" 
kadın hirkaç senelik dostu kah
veci lli=la beraber oturmak· 
tadır. hızırın ar...,.ıra evine da
vet ettiği Ali adınoa iplı.k falbri
kasında boyacılık yapan bir ar
kadaşı va<'dx. 1''eriha Ali ile se
vişmiye ıbaş' amış ve ikfsi anlaşa
rak Hızın bertaraf etmek çare -
lerini düşiinn)üşlerdir. Feriha ilk 
çare olarak Hızırla geçimsizliğe 
başla~ kavııa_ar, münazaalar 
a.lımş yiirümüı;. ni.İi4yet kadın 
Hız.n evden kovmuştuc. Fakat 
Hızır kadına tekrar yalvarmış, 
yak.armış, bir türlü onu bırak -
mak istemcıniıştir. , 
Kavgaları esnasında, Hızı.r, Fe- \"." ııara.ı Alı , 

riha taraLndan yemeğine zehir ı bastahanesme kaldırılmıştır. Ali 
karıştıınlarak ö'dürülmek isten- .Ye ameliyat yapılmışsa da ha 
diğini polise müracaatla iddia et- yatı tehlikededir. Altı yerin 
miş, muayenesinde hakikaten ze- den derin bıcak varası alınıstıt. 
birlendiği anlaşılarak hastahane- Hızınn, belki de bilahare hü-
ye yatırıhnış, fakat bun-un Fen- cuma uğradıilını iddia elmek icin 
ha taı-afmdan yapıldığı >dtliası kendi 'kendini ~araladığı anla -
sabit olamamıştır. şılmaktadır. Kısa bir müddette-

Hızır hastahaneye ya.lınlınca davi edildikten sonra tevkiflıa-
Ali Ferihamn evine yerleşıniı; ve ne hastahanesine nakledi!ecektir. 
beraber yaşamıya ba<lııımışlar - Ferihanın vücudunda 9 bıcak 
dı.r. yarası görülmüştür. Katil bıca-

On gün kadar sonra Hızır te- ltı sapladıktan sonra ileri geri 
davi edi'erek haıstalıaneden çık- çekerek yaraları derinleştirmiş 
IDJ.ji ve Ferihanın, arkadaşı Ali ve genişlctmi•tir. Kadının bu 
ile beraber yaşamıya başladığı- ıkısım iç uzuvları geniş yaralar-
nı öğrenince Ciir.tikam almak is - dan dısarı dökülrnüstür. 
terni.ştir. Ferihayı muayene eden Adli-

Hızır evvelki gece biı"kaç mey- ye doktoru Enver Karan cese-
hane dolaşarak iyice kafayı tüt- din gömülmesine izin vermi~tir. 
sülediıkten wnra sabaha karşı Mi<ddeiumumi muavinlerinden 
saat üçte Tavşaı:ı.ta.şındaJd eve Fethi hfıd.i>e tahkikatına vazedıl-
ge:miş, alçak olan bahçe duva- mi:;tir. 
ruıdan içeri girmiş, evtn bahçe-

1 ye açdan ka'Pısilllll bir çiviye bağ- v t 
lı olan ipini çözerek açmıştır. Hı- ermU Ve 
zrr gürültü çık.anmamak için·- Lı"ko··r bol yakkaplannı bahçede çııkarml.ji ve 
kapının yanındaki ağacın di'li.ne 
koymııştur . .3onra aya.k.lannın u
cuna basarak bir kattan ibaret o
ları bu eve gi.rıniş ve Feriha ile 
Alinin ve birde Ferihanm ölen 
ilk kıocasın.dan olan 6 yaş,mJaki 
qocuğu TU.11l(Udun yattıkları o
da kaul5ı.nı yavaşça ıi.tip a~ş
tır. Bu srrada tahtaların g:cırda
masından uyanan Ali karanlık
ta odaya bir yabancının girdil';i
ni farkelımiş ve yataktan kalka
rak ileri atı!.mAk istemiştir. Tam 
bu sırada Hızır onun kendini toP
lama•ına meydan vermeden =
talı çakısını çelınııiş ve Alinın 
göfısüne ve muhtelif yerlerine 
saplayıp çtkarnııştı;r. Ali yere yu· 
varlanırrıış ve bunun. üıeıı>ne Hı
zır yarı çıplak bir halde yatak
ta Alınin feryadile uyanan Fen
hanın üzerine 'hücum etmış ve 
onu yatağa bastırarak bıçağını 
rastgele ycrleroine sokup çıkar
mıya ba.~laınıştır. 

Ali. sürüne sürüne sofaya geç
miş ve bahoe kapısının önıiine 
çıkarak biı'kaç kere haykırmış 
ve sonra çamurlar içine baygın 
bir halde yıkılıp kalmıştır. Kom
şu evden koşanlar Aliyi bahçe
de. Ferihayı da yata-kta kanlar 
içinde bulmuşlar, Hızırı da e
OJnde bıçağiyle odanın ortasında 
gömıüşlerdir. Bu sırada Feri
ha ölmüştür. 

(Hadise ıpolise ha ~>r verilmiş 
ve Polis ııeldiği zaman Hızınn da 
iki yerindP.n hafifçe yaralı oldu
ğunu görmüstür. Katil kanlı 
ibı<:sJiyle beraber karakola ve o
radan da hastahaneye götürül - 1 
müş, yaralı Ali de Cerrahpaşa 

Piyasada buhran 
olduğu doğru değil 
Piyasada bira, vermut ve likör 

mevcut o.lınadığının cCumhu -
riyet. refikimizin verdiği bir ha
ber üzerine İnhisarlar Umınn 
Müdürlüi'ü nezdinde yaptığımız 
tahkikat neticesinde &u malilmatı 
aldık: 

Piyasada vermut ve likör ımeb
zulen mevcuttur. Her istiyen 
bayi, idareden bu mamulatı dile
diği miktarda satın alabilir. 

.Mevzuubahis yazıda likör ve 
vermut etiket ve şişelerinde kft
fi miktarda mevcut olmayışının 
bu vaziveti ihdas ettiği yolunda
ki iddianın da doi(ru olpıadığı 
anlaşılmaktadır. Çünkü, vermut 
ve likör etiket ve s~lerine ait 
ihtivaca fazlasiyle kafi bir stok 
mevcut bulunduğu temin edil -
mektedir. 

İnhisarlar İdaresi. fiyat ucuz
Juj!undan sonra, birkaç misli ar
tan bira istihlıikini karşılamak 
için de idari ~-.. teknik tedbirleri 
almaktadır. Son dokuz sene zar
fında, :Elgmonti ve Ankara Iabri
kalarının avni zamanda çalıştıi(ı 
sene!dde bile 3 rnilvon füreyi 
bulmıyan bira istihlaki, bu iş 
idareye jnti.ka 1 ettikten sonra ve 
yahıız altı ay kinde 2,5 milyon 
'litreyi bulmustur. Bu istihltıki 
ikarçılamak icin Ankara bira fab
~ikası genişletilmektedir. Hazi
randa bira ihtiyacı tamamen kar
sılanac3 k ve bollanacaktır. 

SAYFA - 3 

S~Q)ır 
Hakem komitesi baş 
kanı kim olacak? 
Eski reis ve ajan Abdullahı 

istifasly!e arılan futbol ajanlı/! 
na dürüst sporcularunızdan vı 
Fenerbahçenin ikinci reisi Has 
Kamil tayin edilmis \'e dünden 
tibaren vazifesine başlamıştı 
Acık bulunan bölge hakem ko, 
mitesi başkanliğma da Fener · 
Zeki Rızanın tavin edilmesi ihti 
ıma!li rok kuvvetlenmektedir. 

Hakemlerin dünkü 
toplantısı 

Hakemler <lün akşa:rn böl~ 
merkezinde ashaskan Feridunu 
reisliğinde toplanarak teknık il. .. 
rüsmeler yıqımıslardır. Hakem
lerin bu tg_olantıları badema he" 
hafta pazartesi akşamları tekrar
lanacaktır. 

---~>----

0NI VERSITE 

Fransız Profesörü kon· 
ferans verdi 

Dün saat 16 da Üniversitede 
Hukuk Fakültesinin birinci sı
nıf ders salonunda College de 
France profesörlerinden Massig
non cSelçuk Türkleı< nin Bağda
da girişleri> mevz.;.du bir konfe
rans vermiştir. 

Konferansta rektör, dekan ve 
profesörlerden başka kalabalık 

bir .tae!be J.."iitlesi bulunmuş ve 
profesör a1kışalnıınıştır. 

Sömestr tatill başlıyor 
Yarın öğleden sonra Üniversi

te kış söm"9tr tatiline başlıya -
caktır. Bu münasebetle rektör
lük bütün Fakültelere verdiği 
lir tamimde bu hususun talebe
belere ilanını istemiştir 

Tatil 29 şubata kadar devam e
decektir. 

Sömestr tatilinden istifade e
derek bazı talebeler memleket
lerine gidecek bazıları da seya
hatlere çıkacaklardır. 

\11 AAR1F 

\ Yapılamıyan ilk mektepler 
Son Harp va:riveti üzer ne ta

lipleri cıJmııyan i1kmektepler in
şaatı hakkında hazırlanan bir 
raoor dün akşanı Ankaraya gön
derilmiştir. 

ÜTEFERR 

Felaketzedelere doktor
ların yardımı 

Zelzele felaketzedelerire şrh

rimiz doktorlarının yaptık1"'n nn k
di yardımlar gayri kafi götııl
müstür. 
cEhbbaOdası. marifotivle ge

çen PÜn verilen 2000 liradan baş
ka; Yeniden doktorlar aıasıcda 
oara tonlamak iQ n bir komite 
ıeı.kil olunmuştur. 

Diğer taraftan •ehrirnizden Si
ns ve mülliakatına dün de 8 ton 
civi ve mühlnı miktarda kereste 
sevkolummıstur. 

Felaketzede memurlarla mü
tekait ve evtama avans tevziatı 
için dün \! W.vetimize de tebli
ııat yapılııı•0tır. 

PCIL ıs 

Bir otomobil tramvayla 
çarpış 1 ı 

Evve!lki gece Sehzade başında 
sarhoşluk yüzünden bir otomo
bil kazası olmuş bir kişi ağır, iki 
kişi hafif yaralanmıştır. 

Kazayı yapan minareci İzzet 
gece iki arkadaşiy le beraber 
muhtelif ~erlerde içtikten sonra 
2194 numaralı hususi otomobiliy
le Bey,..r.Iundaıı İstanb:.ıla geç -
miş, Güihane parkına girmek 
tstemiş, kapalı olduğunu görün
ce vaz geçerek Beyazıttan Şeh
zade b~ına gelmiştir. Zikzaklar 
çizerek ilerliven otomobil bura
da Fatihten gelen 90 numaralı 

Fatih - Harbiye tramva,.ına şid
detle çarpmış. otomobilin ön kıs
mı parcalanmıstır_ Ger:yc sıç· 

rıvan otomob'l y&)'a Jraidırımına 
çı'k:mıştır. fzzet a~. iki arkada
şı da hafif yaralanmışlardır. 
Hi:..;•,e hakkınd• tahkikal yapıl
maktadır 

Mevlôdü nebevi 
Geçenlerde vefat etmiş olan 

Gülhane haştahanesi profesör
l~nden doktor Yarbay .Semwt
tın A \eşin ruhuna ithaf edilmek 
üzere, 11 şubat pazar günü n.. 
y<ığlunda, Ağacamis nde, öf(le 
namazından sonra. Meviıldu Ne
bevi okutturulacaktır. Arzu e
denlerin tesrifleri rıca olunur. 
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Halit tekrar Sarabunayı düşü
nünce kan başına çıktı 

Şimdi bu saatte içoğlanlMı ile şiliıünce kan başına çılı;tı ve Ha-
dolu ve hıınl harıl hazırlanmak- rona bir daha sordu : 
ta ol:an Abbaseııin köşküne na- - Nereye gidiyoru:o? Biııi ne-
sıl ~ileceklertli. Ve hem böy- reye götürüyOll"SUiluz .. Daha hil-
le palaspa.ı.drras oraya gitmek - la sciy leffli\vecek misim Çıf>t! ... 
te faydadan ziyade tehlike vardL Abbasiler devrin in en parlak 

Fakat Haron Halidin hayret asr.na, Harıt~ürn"id'ıin cii nbilii 
ve en<liseleri ile aliık.adar bile ol- alemlerine sayısıı zevk y; l dız -
madı. lan vemı;s olım bu zevk simsa-

- Haydi, dedi. Çabuk. Bir da- rı -ihtilalci Halıi<lin ııözleı·Dxle çaı
Jdka bile .kaybetmiyeliın. Bir sa.- kan hiddet şı.J•1eııiııi anladı . 
ate kadar köşkün bailJ?"Jarurı.ası Onun <tecrübelıi nazarları bu 
emri verilmiş.. gözlerde çakan ateşin s.iyas! bir 
MuJıa.kka.k yütleree kişi bu yıl- ihölal veya he'riı~ bir kin ve 

lıanlanberi ka'PO'h kalmış köşk:li. intikam ateşinden çok başka ve 
bu biir sap içinde temıi2l.eyi:p ha- çok yakıcı oldu,iiı.ıınu sezmişti. 
zırlarlar. Halife onııva gitmeden Sarl<ık duıdaıkiıır.ında ıınilnası 
evvel bizim orada bulıı.ınmamaz kavnınmıyan ince bir krvnm h&-
lhım.. Bu da anca.k. bir saıat sö- sıl oldu. 
rer.. Hemen Sail'ayı terl<etmeli- Çataı1 sak.aHı çeneııini göğsü -
yiz.. ne Yıtı:>L,trrJl'Clll9it)a başını öne 

Ve Haron, böyle söyledikten eğerken kadife siys!ı ta'kkeo>nin 
sonra HaHdi Jrolu:ıııdan tuttµ. Ka- altından başını ıkaşıyarak: 
dı.n kıyaietioo gizmiş diğer üç - Deı'ikanlı, dedi, çok tehli--
arka<laş.ına da. arka.lanndan gel- keh bir yoldan yürüyorsun .. Va-
melerini işaıret ederek haremin kıa senin takip etlii!in maksat 
EeJamhk]Q hudut teşkil eden bu yohında lbu gibi şeylerin çok fay-
.salonunun selamlığa açılan .kapı- dası olur .. Oluı- amma.. Ancak 
sından QLktı. düşmana karşı ve alay nev'lrulen 

Halit, Haronun gösterdiği bu oluma .. , Elele veren iınsaıılaır ~ 
~ve akabinde de rasmda böyle şeyler :i=run gô-

- Hemen oraya gitmeliyiz.. zünü ·kör eder ve düşırumın gö-
D>ve haı'ekete ~"""""""';"" hay- .. .. ,.,,..,. 

·J .. -~-- zunu ..,._ .. 
ret etmişti. Aıbbasenin köşkü sa- Hal>t, Haronun ne dernek 1$-
;ııa.y bahçesinin içinde idi. Oraya tedi/lini kaıvrıyamarlı. ve sard'tı: 
gitmek için sail'aydan çıkmıya _ Sep '!leden balıse.:liYorSwı? 
ne lüzum varoı? Daha oon:ra he- Haron Jnsa<:a şu cev,.'bı verdi: 
men bu gece ve kalabahk arasın- _ ~ktan!. .. 
da orayıı. gitmek tehlikeli olmaz Ve sonra, delikanlının itirazı-
ıııuydı? na mevd:a.n vermeden i!Ave etti: 

Halli, bır taraftan oraya git- - Bumarı sonra ve daha uzun 
mek. ve biranda kalbine 2iren gü- konuşuruz ve kimbilir belki bir 
zel musevi kızının yanında bu - ı<ol.avını da lbu~uruz. Şimdi acele 
hınm&k anu.su içinde çırpınır - edelim ... 
.ken diğer taraftan da orada bu- - Peki amma .. Nereye gli:di -
hınmaııııı kend•leri ve maksat- YQI'UZ .. 
.ları i<:in nekad:ar vahim netice- - Bizim eve ... 
ler verebi.Leceğini düşünüyor ve (Ark<IBı var) 
bütün bwıların fevkinde de Ha- -----------
ronun onları ne dfye saraydan 
dı.şal'.ı sürüklediği merakı hakim 
bu!ll'.lluyordu. 
Birıkaç defa: 
- Nereye gidiy<>ruz? 
Diye oordu ise de Haron: 
- Birazdan görürsün .. 
Cevabından başka bir şey söy-

lemem.isti. 
Seliimhk daiıresinin yaıınba -

şrıvlakj daır merdivenden ine -
rek ba.Jı.."Cye çıktılar. Burada zP.. 
yafet yerlerini sokakta bekliyen-
1erle değiştimıek için kap:ıya sev 
kOOilen halk .kalabalıieı İÇİlle .ka
ııı.ş~. 

Sokak, &arayın önü adeta. mah
eerden bir örnekti 

Onlar bu.raya berabe!'lerin -
deki getirdikleri cariyelffle bir
likte ve ancaık husu& hir te.ı;ri
fat ıile .Jı:o"ıayea girebilmlşlerrli. 
Şimdi anık blı- daha ve yine 

bu yoldan saraya gim:ıenin im -
kiını yok sayılırdı. 

Ha'.it eğer Harona karşı itimat 
beslememiş olsaydı onun böyle 
bi:r plan.la kendilerini saraydan 
çıkıı:rdığına hiiJmıedecekti. 

Fakat .. İçe11.iıde Haronun kendi 
kızı vardı. 

Hem ne k.ı.z? ... 
Hafü tekrar Sarabu.ıı.a.yı dü-

TAKViM ve HAVA 

9 Şubat 
CUMA 

Hicri: 1358 Rumi: 1355 
2 nci ay Gün: 411 2. Kanun :!7 
iZlbi<:ce. 30 Kasını: 94 
Giiıwş: 7,05 Akşam: 17,33 
Öğle: 12,28 ~atSJ: 19,04 
İkindi: 15,15 Imsik: 5,24 

- HAVA VA7.i1ı"L'Tİ -
Y eşilköy metearol<>ji işleri mü

dürlüğünden veri!oo. mı>lfunata 
göre hava yurd'Ull Akdoo.i;ı; kı
yıları ve cenubu ı;a>'ki Anadolu-
dabulutl.u, Trakya Kocaeli ve 

Ka.raden.i.z byılaınnda k.ap.ah ve 
pek mevzii ya,il;ışh d~er bölge
lerde kapalı ve yer y& yağışlı 
.sisli gaçınlil1;, riizl1J5.ılıar Tlrak.v a 
Karadeniz ve Ak.den>z kıyılann
da şimali iııtikameVten haıfüf, di
ğer bölgelerde yer yer durgun 
kamuı,t.ır. Dün İstanbu'da hava 
kapa' ı ve k;mnen yağışlı geçmiş 
rüzgar şimali şarJtiden saniyede 
2-4 metre hı.z.1a esmıiış1ıir. Sa.at 14 
de h.ava tazyiki 1022,2 mfül:>ar idi. 
Suhwıet en yüksek 6,6 ve en dü
şük 5 5an1.igra.t kaydedilmi.~tir. 

J.IAZ RET/ 

MUMAM Ef 
Yazan: Ziya ~akir 

Demesi, QOk muhtemeldi .. Fa- , 
kat hiç şÜohesiz iti .Alinin bu 
müracaatı ile Re6Uhl Ekreınin 
'bu muh<temel cevabı, derhal 
muhterisleri hM'ekete getirecek.. 
Bir Q<lk dedi kod.ulan ve belki 
de korkunç ihtilaflara sebebiyet 
verecekti. 

Resulü Ek:remin iftiraJı: acı.sı 
şimdiden yüreğine çökerek tama
mile perisan bir hale gelen (Ali) 
esasen bö-y le sey leu·i d~ünecek 
ve uzun uzadıya münakaşaya 
girişecek halde dei?ildi. Buna 
!binaen Abbasın israrına ıkarşı 
sözü kısa kesmek istedi. Onu 
kolayca iskat edebilmek için son 
sözfuıü umumi bir şekilde söy
lemeyi !E<'cih etti: 

- Ya aınmi!.. Bu meseleyi 
lııu:rcalaanak doğru de/liL Şayet 

Tefrika: 143 
Re<rulü Ekrem, b~ka kabilelerin 
birinden bir kimseyi litvsiye i!der
se, Jny.ımıet.e kadaor (Ai'ap) !ar, 
bize biat etmezler. (1) 

Dedi. 
Ali, (bize) dcıp~, doğru -

dan domya (Ali Haşim "" 

(1) Taberi tarihi • ciıt 2 - say
fa 461 de (Ali) nin sözleri aynen 
böyle mukayyettir. (Ali) gibi, 
o d..vrin en uii.ksek ilim sahibi 
bir adamın, amcası ile konıışıır
ken (Arap) Zarı kendi kavim ve 
kabilesinden hariç tutması, çok 
şayanı dikkattir ki bu da, (Ali 
HCl§im) in ve (Kureyş) kabile
sinin aslen ve neslen (Hitit) 
Tii.rklerinden olan (Hazreti ib
rahim) den ne.~'et etti"ine en 
büyük bir delil addedilebilir. 

HASAN Lavantaoarn 
r·n:ı:ı:·~ 
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Sütlüce Mahmutağa Hamam 0-Şme hazn.,,,; 

Yukanda yazılı oda ve haznenin 31/5/940 ııünü sonuna kadar 
kf.ra.'Y'O verilmesi açtk a.rttı:rımı.YI" 'konulmustur. Isteklilerin 19/2/940 
g!i.nü saat 14 de müracaatları. {965) · 12.30 Program , \"C meon\N<et Nevra! ii .. h:ırıklık ve bütün ağrıla-

saat ayan, 12.35 Ajans ve me- d h 
1 

· 
tecrroıoj1haberleıi,12.50 Türk mü- rınızı er a Gümrük Muhafaza Genel Komutanlığı lstanbul 
ziği: (pl.) , l3.3oı14~Müı.ik: Ka- Levazım A~ mirlı'gvi Satın_ alma Komisyonundan: rışık :müzik (pl.), 18.- Program k 
ve me.olek"1. saıat ayarı, 18.05 eser 1 - 937 modeii 8 silindirli Ford marka kamy911eiler için 32 ka-
Tfü1k rnü~iği: ÇalanlaS': Keınat İcab•. nd·a gu" nde 3 lem yedek parra açık eksiltme ile -&hmıcaktır. . 
Niyazi Seyhun, Refik Fersan, :i. _ Muhammen bedeli 645 fua 8S kurıış ve muvakbt terni-
Falı.ri Koouz. kaşe alınabilir. n.atı cia 48 lira 45 !ruruştur. 

1 - Okuyan: Musta.!a Çağ- 3 - Eksilt'""' 10 şubat 940 cumartesi Rfinü saat 11 de y .. pı-
1 a ..... yerde ııullo kutu.lan l ..._. ar. aca ... ır. 

1 _:_ Şehnaz peşrevi, 2 - Nar- ıgarla istey'iııiz 4 - İstekliler gün ve saatinde teminat makbuzlarını hamilen 
zım _Şehnaz ağır semai: (D.dem - Galata İbı:ahim Riiat l;Ian ikinci kattaki komisyona gehnelerı . Bu 

yüzüne nazır), 3 - iDellıalzade _ ı,.-;;;;;;;a1;mmmm;jia;;mii1İm;;mii1İii1İm;m;;;;;;;.lı malzemeye ait liste ve aksam numara ve evııaflarını her gün ko-
Şehnaz şarkı: (Etmedin bir lfilıza 1 ! misyonda görebi)irler. c606• 

:.:~ :ın,ı, ~!~!!:ı inhisarlar Umum MüdürlU"ilndtn --P-. r-. -r._u_mu_m_M_ü-dü-rl-üğ-ün-d-en __ _ 
'bek.liyo.nım), 5 - Fahri KoJl'.12: \j 
Ut tadrıı:inıi, 6 - 3 üncü Se.J'im _ 1 - İdare ihtiyacı için s.aıtrn alınııcad< «kJı:ij baWv<ast acık ek-

$ehnaz ş:trJn: (Bir nevo:V<ına. dil MtıJıammen EkBiltme siittn;:eyte ~~ırbedel 4rıoo muvııılıl<at ıt.ıeminat 337,5 Jir;ı. olup 
ıınüııteli\dır), 7 - Şemse.ttirJ, Zi- Ci118i Miktım Bedeli Şekli gfinii. Saati .00.iltmeıi 22 şubat 940 Pf'l'Şembe ıtWıii saat lli Ankarada P. T. T. 
ya - ŞOOnaz şarkı: (H<!m aldan- ----------'L=-ira K'I'. Um.um ınüdiirlük bina&ııda:ki satıııal<ına kmnisvonunda yapılac~k.tır. 
dım hem aldaıtt=) • 8 - Şehnaz Mobifya 9 kalem 13ıi:ı - Açık oeksllime 19/II/940 15,30 3 - İstekliler muvakkat teminırt .ınaJııbıxı veya. banka me.ktu-
Sa.z semaisi., Bira tankJ 56 a<let - - Pazarblr. 22/U/940 16 bile •kımuni vesikıılmını ham>lioo mezkfu gün "" -tie o lrornis-

2 - Okuyan: Azize Töıoern. I - Sıı:rtnaııne ve mobil'.l"' roiifredat listeı;.j mucibince ;mi,k,tarı yona miirncaat edecek:lerdir. 
1 -Muhlis Sa:babattm- Nfüa- yu.lturıda yazıl~ 2 i<ıı.lwn eşya hlzaılezmda gösterilen uoollerle sa- 4 ·- Ş'llrtoomeler Aı:Wwıd3. P. T. T. lev"rwn İstanbulda P. T. 

venot şa.rıkı: (Pek özledim seJ1İni), T. ]ev.azını ayruyat subesi müdü.rlfiklermden- bedelmz olarak veri.-tın alınacaktır . 
2 - Arif Bey - Rast şarkı: (Vuır J<ıeektir. (35) (81) 

II - Ek&Ul:ıne Kaba.taşta ilıevıızını ve mübayııll't şubetıi:ndeki 
la.tından gayri el çekdı.m), 3 - alım lroınisyonunda yap&calıtı;r. 
IRefiJm Hanını - Karcığar şarltı: III - Şartnameler her gün sözü a-n ~J..eden parasr• olm-a.k 
(~p neş'e:li sevda dokı), 4 - ,.. .~ 
Taiıi:r ağa - Hicmiir şar.ln: (Gön- ıM!>noabilir · 
lümü bir .wııı dilba,z), 19.- Ser- IV - lma tan.kı J>ll7.M'lığına ginecejı)Jer fi.)"ll'l$2 funni ie.kJ:if• 
<best saat, 19.10 Meınleke,ı sawt lıerini ihalıe l(ÜıIÜnden evvel İ'!lPisarlaı' Umum Miidllrlü~ii müski-
ayan, Aia:ıs ve meioorç>Jo:p ha~ rat fabrikaom ş"""'9i mütlüı'!li.iğüne venneleri ve t-eıkl>tlerinin ka
lberleri, 19.25 Türk müziği: Halk bulünü mutazammm vesika alıınalıaı'ı rozmı~··-, 
fürlı:ü.leri, Adanalı Aziz. Sadi Yar uu 

V - İsteklilerin tayin olıunan gfuı ve saatlerde yüzde 7 ,5 .~üver Maman, 19.40 Türk mfu;'ği: 
Çalanlar: v~. Fahire Fersan, veııme p8<'alarH.e birlikte mezkU.. .komisyona gelmeleri. (84ij) 

Refik Fersan, Ok!Uyan: MIÜ'zeyyen * 
Senar, 1 -Tatyos - Karcığar şar
ikı; (Hat>ram rah&tsıa; etmezse se-

Cinsi 

Etlb- ve !crud<et 
Fatin 

Paltıo 

Mıth. Bedeli % 7,5 teminatı 
Miktan Lira Kr. Li:ra K,., 

41 tabın 

41 çift 

Ehsiltnıe 
Şekli •aati 

Açık Ek. 16 

ni), 2 - Tatyoo - Karcığar şarin: 
(Ne yapsan1 ne etsem), 3 - Ne
şet Hayri - KarcıAm" şarkı: (.Aş

kınla yandmı), 4 - ŞüJırü Tu
nar - Karcığ&r şaııkı: (Rasta bir 
ümitle hep bekle.riın)' 5 - ...... -
Karcıita:r fürJtil: (Benliyi alldı.ın 
kacaktan), 20.- Komışma (Mil
li 'kahramanlık menkibelerl), 
20.15 TEMSİL: La Tosca, Ya-ı:an: 
'Viclı:ı.r.'en Saırdoo. Tercüme e

den: Ekrem Reşit Puccini'nin 
Toscadan parçaları piyanoda, Ce
mal Reşit t!U'afmdan çalınacak -
ıtır. 21.15 Koınışma (Sıhha.t sa
ati), 21.25 Müzik: Rady<> ori<est
rası (~; Dr. E. Praetorius), 1 -
Franeesc-0 Gemini ani: Concerto 
Grooso, No. 12 ILa Folia), 2 -
Moza:r.t: Saraydan kız J<aı;ırma 

uvertürü, 3 - F. Sch~J"t: Be
ş 'nci Senfoni, Si ,bemol majör, 
22.15 !Memleket saat ayarı, Ajans 
haberleri; Zlraat, esham - tahvi
lat, karobiyo - nukut borsası (fi
y>ai), 22.35 Müzik: Opere1ferden 
searne parc:alar (pi.), 23.- Mü
zik: Cazbant (pl). 23.25/23.30 Ya
nnJı:i prograırn, ve ıka panış. 

_ Mu:ıambe 
28 adet 1300 - 1(}2 

2 • 

İmtiyaz sahibi ve Neşriyat Di. 
rektörü: E. İZZET. Basıldığı yer: 

SON TELGRAF Basımevi 

Abdü.lmuttalip oğulları) nı .kas
detmişti. Ve bunu söyleme~de 
de. hilafetin •(Ali Haşİ!D) e 
intikafuıe taraftar ola,n amcası 
(Abbas) ı bu fikird,;n vaz ge.çir
ınelı:.. Onu, halıkm ı'E!yi ile "a
'Prlacak bir intihaba temayül et
tinnek ist'eınişti.. Nitekim Haz
reti (Abbas) da (Ali) nin bu 
maJrul ~!eri ikaı·şısı.nda, ir.kii
di. Bir an durup düşündüıkten 
soma, ona hak verdi. Fazla bir ı 
şey söyJ.emiyerek. çıkıp gitti. 

(RESULÜ EKREM) İN SON 
GÜNLERİ (2) 

O gün (Y'ani, Rebiülevvel a
yının 10 unc:u cuıınarteısi günü) 
ögle vaktine doğru Resulü Ek-

(3 ) Elimizde buluııruı nıulıte -
lif ve muteber nuıhezlerde bile, 
bu kısını çak kar!!jıklır. V c bil
hassa, bir takun mübalagalı t as
virler ve hurafelerle karışmış -
tır ... Biz, - bütün bu yazımızda 
olduğu gibi . bu bahiste de, hura
feleri bir tarafa bırakıyoruz; muh
telif ruabezlerlmizden, ancak şu 

· hakikatleri çıkanyoruz. 
z. Ş. 

Cizme 1 çift 

I - Şa:M:ııame ve elbise modellleri nrucibmoe yu'lıı&a'Jda milt'tarı 
yam'h melbusat açık eksiltme ıısuliyi);,, yaptm}~celiır. 

II - Muhammen bedeli, muv..ıkılmt teminıı'1ı, ekm11ane saaü 
hiZ<ll<llJldıa yıaııılı<iu-. 

III - Eksilıtıtne 19/2/940 pazartesi günü Kaba'i.atita leva:ıını ve 
,nübaya:>t .şubesindeki alını lromİBj"Onunda yapılacaılrtır. 

IV - ŞarLnııııne her gü.n sözü geçen şubeden Jllli'ru!ız icl.ınabilece
ği gibi modeller de görülebilir. 

V -Münakasaya girece.kler eksilıtme günü baruti retıkte şayak 

:lruma~ nümuneleri ve yüzde 7,5 güvenane para:lariyı]ıe bklilrle yu-
karıda ada l(eçen komisyona gelmeleri ilin olunur. (893) 

İstanbul Defterdarlığ ndan 
T<>pkap>da Beyazıta~a maha.ılesmin Aksaray ea.ddesinde sal! 

taı·afı Nikrurnin dükkanı sol tarafı Kirik=u.n hanesi arkası Kir!ro
run hahl,'efil ve rephesi umumi yol ile mahdut ve tamamı mübadil 
Boğaz.köylü bakkal Yaııko Veledi Anestiden metrlıken hazineye 
müntaok:il e$klden =oda düıkkfuı ve elvev:m 97/67 me~ muraJı.. 
baınd·a eski 2 yen: 201 lllUIJaralı ırrsa 300 lira üzerinde'!l satılmak ü
zei'e açık ırrttırmıya kon.ulrnuı;tur. Satı.~ bedeli pesin oJ.up nakden 
veya ikinci ıtertip rnübad>l tasfiye vesikıısi.vle ödenecektir. İhale; 22 
/2/940 perşembe günü saat 14 de Milli Emlak Miidüri,yetiJıde müte
şekki:l komisyonda yapılacaktır. IMuv.akka<t temin:a 23 Jir&<lır. 

-rem Efeııdiimiz kendisinde b>r.az 
iyili:k hıisset~i. Günlerdenberi mü
barek vücudünü yakıµ kavuran 
ateşleri biraz daha yenebilnıe)ı: 
için soğuk kuyulardan su getirt
ti. On lacı dökündükten snnra, 
büs'bülün hafifledi. 

- Biliı.l'e söyleyin.iz. Halkı, 
mescide to]:>lasm. S(j<yliyecekle
n:m var. 

Diye, emrettikten. sonra, sağ ko 
!unda (Ali) w sol kolunda da 
(Abbasın oğlu Fıa.dl) olduğu hal
de, mescidi sa.adete geçti. 

Bilalin, çarşı ve paz,.rı clol:a -
şarak o yanık sesi ile Resulü Ek
remin emrini tebliğ etmesi üze
rine, halk derhaıl mescide blirik
ti... Kalabahk <> kada r fazla idi 
ki , yalnız mescit binasın.dan de
ğ!i , avlu kapılarından bile dışa
"" ta~ıştı. Resulü Ekreıııin yü
zünü ııörıınek , onun söyHyeceği 
sözl eri dinlemek için , herkeSin 
kalbinde dayanılmaz bir iştiyak 
ve ihtiyaç vaırdı. 

Resulü Ek:remin, daima zin
de ve daima mütebessim ve ta
ravettar çehresini gövmıiye al.ış -
mış olanlar, şimdıi onun solgun 

(649) 

ve zaifl.a:mış Bimasmı ,Riiriir ı;ıör
m ez •büyük bir tee..sii.re k&p:ılkl.ı· 

· lar .. llıçkınk.lannı .l\'Ü.C zaptede
rek, sessizee RÖZ:Y~'< dökımiye 
ba.:;1ad1;J:a;r. 

Re&ılü Ek.rem. ftaki.katen çok 
zaif ve 80n derıeooı:le meeeılsiz.. 
di. F.akat. •birer nur baıneııi ,Ri.l>i 
JlB"ıldıv.an gözıertiı!.e, emsalsiz de
recede ı;evimJ; oiaıı OOdaklaırın
dalti taU. ve caz.iı> 'leibessimıii. ~ 
betmemi.şti. Nitelci:rn. (Ali) nin 
Yardım1 ile çıkıp minıbere otur
duktan eonııa, evveli halka göz 
geıxlirdi Herkesin kaJbjne nüfuz 
eden o tebemüm ile l('illümsedu 
EHle işaret edip: 

- Ar.kanı.zd.a:ltilere yer verin, 
Diyerek ha1k.ın biraz daha sık

kşrnas.ını emretti. Son.ııa , harıin 
l:ıir sesle Cena!bı.lı.a:klı:& şükü:r ve 
hamdederek ağır ağır tekbir ge
tirdi. 

Bu tekbiri, halk da tekl'erladı. 
Ve onu müteaJı:lp, ortahğı deı:<i.n 
bir süküt k~pladı, O zaman Re -
sı.ıtlü .Eikrem Efendimiz, derman

. sızlıklarJJu gösteren ve herı.es.m. 
kalıbhıe hüzün w rikkat Sell>W'l 

lstanbul Berberler Cemiyetinden: 
:M/1}940 çarı;amiba günü topla:ııooağı ııa:ıetelerle ilan edilen u

mumi he°y'etimizde ek..<eriyet temin edilmemi;; olduğund<ın ilı;ID(li 
defa 01-.ıMk 11/2/94-0 pazıu günü saıııt 13 den rn ya kadar yıne Bl'.it>
di.ye civ.arındaki Cemiyet merkezin.de unı:ı.ımi heyetimizfrı tekral' 
toplanaca.i/J'lll .bi:lıdti:r.ir ve ka,vııth azanın cfurla.nlarile birlikte bulun
rn alannı dileriz. 

RUZNAME 
ı. - 939 yılı hesaplv.nnın .tetk:bki ve hl!'.Y"'ti idue.:ııin ibram . 
2. - Berberler kursu .idare heyel..'uin \amamı ve ceıniy.,t ıdaı:e 

heyetinin rusfınm yerine yenilerin hııtihabı, 

A.t!UlEf«LlK lŞLERI 

Askere davet 
B~lct~ Askerlik Ş1ibe.ıinden: 
Bu sene askerlik çağına giren 

336 doğuıınlıu de1'ikanlıların 8 şu
iba.t 940 tarihin.de ilk yoklama 1a
nn"· oo~J.anocaktır. Bu yokla
maya tl>bi .c;l:an dıelika.nlılırrın 
yukarıda yaz.ilan günden :H:iba
ren pazaı.,tesi; çarı;aımba, c:ırma 
Jl'Ünleri sabah 5itat 9 dan on ye
dive k.ııdar nüius hüviyet cüzdan
la~ile yoklama mem'll'l'larına biz
zaot vey.a ikanunun .tarifatı v~hi
le ebevey.n.i veya .mahalle mfunes
sillt"l'i vasıtasile müracaat ede
rek yoJ<'l.anuılwmı vaptırma1arı 
\ 'e bu :yoklamalarını yaptırrnıyan· 
ların askerlik kanununun 83 ün
cü rnaddeı,-ı hükmüne göre ceza
lıuıdınlocahl<ı rı ılan olunur. 

TEŞEKKOR 
Yüksek ihtısasiariJe kıznn 

Neclayı triodan, aruıerni zatihTi
eden. ofılum Kema1'i bir n€Vi ço
ru.k hastahğından vıı:, beni muh
telif hastalıklardan kurtaran bi
rinci sınıf dahııJiye mütehassısı 
Dok.to.r Ü<tüciyan'a al<enen teşek
kilı edeı'. hasta 1 annın şifasını 
bekliyelllere tavsiye ederim. 

Zahid<!, Emel Rıı{lıp 

İstanbul Dördümii İcra Me
mur!uğuRdan: 

39/3441 sayılı dosyada bir borç
tan dolayı 1erhin ed iJen ve sa
W:mıınına karm' verilen 110 lira 
kıymetinde bi!' adet ,36 dirhmnli 
maa kordon alim saat İstanbul 
Belediyesi meza~ dairesinde (sanr 
dal bedesteninde) acık arttırma 

suretiyle 16/2/940 cuma günü 
saı>t 14 de sa.tışa ç>karıJ acağı .ve 
o gün teklif olunan bedel mu
boamrnen kıymetin vıüzde 75 ini 
bulmadığı taJ<.<\iı'de ikinci arttır
ma sureti:k 20/2/940 salı günü ay
ni s&~te ve avni yerde satılacağı 
ve alıcı ol:mak istiyenlerin yazılı 
yerde hazu ibulumnaları ilim o-
l:wı.m. (24226) 

Şehir 
Tiyatrosu 

TEPEBAŞI DRAM 
KISMINDA 

9/2/94Q Cuma gfuıü ak~amı 
saat 2-0,30 da. 

O KADIN 

* İSTİKLAL CADDESi 
KO MEDİ KISMINDA 

9/:J./940 Cuma gönü ~ı 
Sa:.t 20,30 da 

OCLUMUZ 

kesik kesik ibir iiade ile, şöylece ıkaybetmemişlerdi.. HJı&lalığın 
• sö2e başlıııtiı: lrork.ı:ıııç 9'\e;l'eri, onun hiç bfr 

- Ey n.aı.ı ... İşittim ki .. Si2, wıs:fa sı,l'iınıvaıı dimağının cev. -
benim ir'tilı:ı.1.iımen enı:l~şe e.d'i - 'lııeı·in zede1iyemeın.i$ti. İnsan kalp 
yor\'YlUŞSl.llDU'.:... Hangıi kavmin Jerinllın en <lerm nokıtaıle:rnıa ka-

-·Pey~Aruheri, iinı:meti:nin a.-asında dm· nüfuz OOmı lM:ıfıti sesi bile, 
· baki kaldı lııi, beıı de ebeWıyaı, ı;i- -<> tatlı ve ~ ahengini daha 
zln a.rıııruzda baki ı...layım?.. ihfillı ım>hafıı"" eylemekıte idi. 
Smın de ·ben.iını de merei ' !Mescit. bir 1JJe2ar giiıi ses&i2-

ve -maııirimi2, (Aliah) d>r. Siz.. -di. O me{e:ıni sessizlik için®, 
Ben .. Ve he şev zeval bulacak.. ,binJl;rce kisinin melfil n.azarlmı, 
Ancaık, (0) baki kalıacaık;tır .• O- Reeuhl EkrErn'in solgun ve za.Yıf 
!11.<ln iQiıı slıı:e vasi:ıııeı ediyc.rum. oehresine ç.evrhlanişti.. Heı·kes, 

İyilik ediniz. Da!ına, biribirin.ize derin bir hürmet ve huşlı içinde 
eyfilk ed:ıniz .. Zira Cenahı Hak ,tiril tiril ti:l:rly<>r ... Herk.es, de-
(V e1'asri innel msane lefi hüsr) rin bir ımerak ve sabırsızlık için-
buyuruyar .. Her şey.. Her iş.. de, onun son sözler.ini bekliyor -
ıee.,.ab~ ~n e2elıi vıe ebıedi du. · 
iradesi d&iresınde cereyan ede'l'. Resulıü Ekrem Efeı1dimiz, bir 
Onun ~. A.l!l.a.hın J<aza ve l<ade- · ikaç sani_ye siikı'.lt etti. Mübarek 

gözlerinin nurlarını büı-üyen barine ı;ıa:Jebe edebileceğiııi2i san-
llJlaiYJlll2. A:Ildamrsınız. Nikbet ve fif bir nem tabaıkası ile, nazar-
ıın~lubhıete uğrarsınız. il:arını te.kra.r balkın fu:erindt,? gez-
Günl&dıenberi humma nöbet.. dirdi. Ve mii:barek dudaklaxm-

. !!eri ici.nde ywup ıtıu.tuşan Resulü dOO:i tebessüm daha hazin bir şe-
Ekre:m Efendimiz, Q0kt:ikl~i İZ'- lkil alarak sözlerine şöylece de-
tı:r-ııba rağmen, o emsalsiz :foesa.. vam eyJedi: 
bat ve ~.a.tleriıı.i zer.re ~adar (Ar kası var} 


