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Almanya, Türk -Sovyet dostluğunu bozama 
Sovyetler şiddetli Fin mukavemeti 
karşısında büyük zayiat veriyorlar 
60 ltalyan pilotu kendi tayyarelerile 
Sovyet ordularına karşı harbediyor 
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Efkarıumumiyenin 
birleştiği nokta 
=========~....,,,..=--

Soııyııtlerin Finlandiyaya tecavüzü, bütün dün

ya larafmdan miittefikan fena karfılannııftrr, 

6u oaz;iyet lrarfı•ınJa Sovyel Ra•yanın, Finlan· 

diya ile •ulh yapma•ı çok yerinde olur. 
"'==============--- -=-=""'"'"'-! 

Yazan: Abidin Daver 
Der ha.rlıin hi.r de alıliıki cep

hesi vardır. Onun içindll: ki, har· 
be giren her devlet, ister müt~ 
caviz ister müdafi ok;un, kendi
ni haklı göı;tenniye çaılışır; ov· 
veliı, kendi milletinin, sonra ~e
deni dünyanın efk&rı unıumıy&
sin.i kazanınağa gayı:et eder. 
Hoyrat kuvvetin, işi biçimioo ge
tirdi mi, sağa, liOla ehemmiyet 
vemneden, bak, adalet insaf gi
bi ıneflıwnlaııla beraber zaifi de 
çignıediği 'bu son yıllarda bil'.'> 
mütecavizler, medeniyet llenıı
nin in!ialinden ziyade tasvibini 
km:anmağa ve dünya efkiırı umu
miyesini aleyhe döndürmeııncğe 
çalışıyorlar. Büyük Ha~bin ıne<ı
uliyeti Jı:iınc ait olduğu einıfııı
daki münnkaşaların, yeni harp 
b~layıncıya kadar 25 sene de
vam etmesi bundan iltti ıel • 
miştir. Bu defa da hatta top pat
lamadan evvel, iki tarafın, harp 1 
mes'uliyetinl biribirine yükle • 
ıniyc c;alışıuasınm seb.,bi de, pa
sif ve eflatuni dahi olsa, medeni 
vicdaıun hükiinılcrine ve tem -
hürlerine kıymet verilmesinden 
başka bir şey değildil'. 

Her harbe giren millet, en ka
ba ve - 1J,>.birim mazur görülsün -
en yutulmaz yRlaıılıırdan tutu
nuz da en zeki ve iııce propagan
dalarla harbin mcs'uliyetlııden 
kendisini kurtarnı::ığa ve bunu 
ka rşısuıdaddııe yüldeiuıiye çalış
ruakıtadrr. Bu gayr~tin, medeni .. 
yetin y iiksek mahkemesi demek 
olan dünya efkarı tın1UD'liye~ini 
k~znnmaktan başka, kendi mil
letini d'1 haklı bir dnvu uğurun
da ~evkle, ıneınnuniyetle, heye
cruıla barbeitirmck gibi bir ga
ye;;; vardır. Harp gibi çetin ve 
kıınh bir imtihan, ancak büyük 
ruhj ve mane\>i kuvvetlerle ka
wruldığı icin, bir milletin isle
nıiye istemiye, oy.J: ~ürüyer_ek 
harbe gitmesi, n>ağlub:~ct ve ıh
tilfille de neticelcnebılır. Tnar· 
ruzi veya tedafüi bir hariıe atı
lan bir millet, d:ıvaı;ııun ~klı 
olduğuna ve bu haklı dava •.~in 
fod,.,karlık cWö-inc, kanını dok
tüğüne iman chndidir ki, canla 
başla döğiişsün. 

1939 yılının harplerinde, rnü
tcarrız taraflar, lıüı diinya. cf -
karı umwniytıSlni değil; kıılnk
ları hkalı, gö,Jcri kapalı olruı 
kendi efkarı umumiyclcrini bile 
biitiin gayretlerine, Jarattıldarı 
ı'"(..~mi ve sun'i he;recruı havası
na rağnıcn, cidden harekete ge· 
tircıncn1jsler ve nıilletlerine, 
ltnrbi haklı bir dava olarak 
rnenımınh,etle kabul etıiı·.eme -
mislcrdir: 1914 teki ~e,•k ve he
y~~n ncred~ <:i111diki düşünce· 
li,, heyecansız harbe gidiş nere • 
de? 

Sun seneleı-de. lıicbir harp, 
Sı•vyet Rusya - Finlandiya mii
cadelesi k•dar, diiııyn efkarı ıı
ınunıiyesi tarafından ittifakla 

tenkit edihneıni~tir. Jap<•u - Çin 
harbinde, Japonyayı haklı bulan
lar çıktı, İtalya • lkbeş harbin -
de, İtalyayı iHizam cilfıılcr ol
du. Sovyetlerlc Japonlo·r arasın
da Uzak ŞarktaJ<i bir harbi an
dıran çarpışmalarda cfkir.-ı umu
miye iki taufa ayrılılı, ispanya 
dahili harbinde, her iki ta rafa, 
hatta yardım edenler görüldü, 
Almanyanıu Lchistıına saldır -
nıasını, kendi dış siyasetleri ba
kmıından hoş görenler ve müda
faa edenler çıktı. Fakat, Sovyet 
Rusya - Finlandiyıı harbinde., bü
tün dünya efkfirı umumiyesi, müt
tefikan Sovyctlere karşı ve Fin
landiyaya taraftardır. O kadar ki, 
Sovyetlerin dostu - kimbilir, bel
ki de müttefiki olan - Abnanya 
dam, Alm.ım e.fkflrı umum.iyesi
nin tazyiki ile bu davada Sov -
yctleriıı tarafını iltizam edemi
yerek susuyor. Diinya efkarı u
rnumiyesinin bir ınesele.dc, bu 
kadal', ittifak ve knt'iyyeıtle cep
lıe aldığı ve bir tıarafı ilti:ıınn et
tiği görülmemişti. 22 Ame.rika 
milleti, başlarındn Birleşik A
merika Hiikfunetleri Cumhuri -
yeti olduğu halıle, So\';vetleri pro
testo ediyorlar. Sovyct Rırsya -
nm kapısma kadar dayanmış bu
lunduğu Moearistaıı, Millet l\1ec
lisindo açıkça Finlandiyayı ilti
zam etti. Bütün Skmıdinav mil
letlerinin kalbleri l''inlaııdiya i
çin ı:ınrpıyor. Hiçbir millet ve 
devlet, Sovyetlerin bu tecavü -
ziiııü hoş ve haklı görmüyor: te
raviixü takbih um1 .. n1i ve cihan
şüınuldüı·. Bunun muhtelif •e· 
bepleri vardır: 

1 - Almanya ile ademi te
cavüz paktını İlnza)ayıneıya ve 
Lelıisl"ıına taronız edinclye ka -
dar daima sulhperver ve tecavü
ze aleyhtar olan Sovyetler, bir
denbire siyasetlerini tam.amile 
•k<i istikamete .çevirmişlerdir. 

2 - Finlnndiyaya kmşı hic;bir 
(Arkası 3 ilnciı sayfada) 

ABİDİN DA VER 

Norveçde Milli 
birlik kabinesi 

kurulacak 
Stokholın, 8 (AA.) - İsveç 

kabinesinde yapılacak tadilat 
hakkmda salahiyeıtar mahafil
den bildirildigine göre, bir milli 
biriik kabinesi teşkili için cere
yan eden. müzakerelerde anlaş
ma hasıl olamamıştır. 

Burada mevcut kanaale göre 
Hariciye Nazın Sandlcr şunal 
memleketleri Harıcıye Nazırla • 
ı·ı konferansından döndükten 
sonra bu hususta kat'! bir karar 
verNeeektir. 

Sovyetlerin sık sık bombardıman ettikleri Turlru'dan bir görünü 

Sovyetler, Finleri 
ablukaya başladılar 
Bir Sovyet denizaltısı Al-

man vapurunu torpilledi 
Relsinki, 8 (A.A.) - Kareli ber

:.alıı müda:fa hattJ, Ruk>ların iddiaları 

hllciiına. katiyen yarılmı~ de::Udir. 
Ruslar tarafından bo~·ucu gaz kulla
nılması, Finlandiyalıların şiddetli bir 1 
muk\'en}et gö.stel'n1~ini inl:ıç etmek-

• 

tedir. Cereyan .eden muh.-1.rct>eler es
na.-u1da Sov,-et hükı"ımeti tarefu1dan 
fed:A edHen insan arledin<len dolayı 

biı;ıal 1''inlandiyalılar d<.'rin blr nei
ret duymakt..~dır!ar. Son rnaharebeler, 

(Ark.ası 3. iincii sayfada) 

lngilizler bir Alman 
denizaltısı batırdılar 

• 
Almanlar da bir lngiliz tor-
pito muhribini lorpillediler 

Londia, 8 (AA) - Bir İııgi- ı 
!iz ıayyaresi bu J;abah bir Al -
man tahte:fuahlrini <batırmıştır. 

İngiliz bandıralı, J 055 tonluk 
Marel vapuru, şark sahili açığın
da bir mayn.a çarparak dört da
kika uırfında batmıştır. Tayfa-

dan yalnız ikisi kuı·tarılabilmiş
tir. Bunların ikisi dr ; aralıdır. 

Pamuk yüklü ·buluııan Chaıı
cıollor adındaki ve 4.2(}7 ton hac
mindeki İnJPliz vapunı batmı.'j
tır. 

(Arkası 3. üncil sayfa.da) 

Fransızlar yeni bir 
Majino inşa ettiler 
Yeni Fransız hattı Almanla
rın Sigf rid hattına benziyor 
P_nı-J~ı 8 (~~.A.) ---:: Sc.lahıyettar a.::;:- } 

kerı Frdnsu nıa.hatılı, :\.ıuginot hat
tının takviye!;i için nıulı.ı~cın;ıtın baş
langıcındanbcri Fransız F.rk;'.ıru Har
biye:;f t:ı.rafından tekli( edHınL; ve bu 
teklif üzeritı~ y~pJlnuş olan tertiba-

tl ın". cı.nüşlet:dlı·. Fransız ordu.::.u
nuu i:-tihk m kıtaatı2 üç ay devanı e
den çetin bix çalısnıad:.ın ı:;onra, ye
ni istihk<in1at in~ etıniştir. Bu iı-;tih- ) 
k3.nıJaı:, Cenevredcn D11nkcrke't• ka-

(A.rkası 3 üncü sa;) fada) 

-- -· --· ,,.,,~ s ~----~- :o a-~ 

Alman hezeyanı 
devam ediyor! 

Alman menfaatini • • • 
temın ıcın 

' 
Sovyetler tahrike çalışılıyor 
Aın~terda.m, 8 ( A.A.) - •Havas• Şimdiki har

bin Tiirlciye. ve yakın şark istika.tnelinde ge -
nişleıınesi ihtimalleri Al manya'da her gün biraz 
daha açıkça nıe\'Zuu bahsedilmektedir. 

tekrar canlandırdığını ya'1yor ve bı.ı yüzden Rus
.lapou ihfiHlfmın. sür'atle halledileceğini ümit,,. .. 
liyor. 

Alman gazetelerinin neşriyatı Rusya.yı Finlan
diyadan yakın şarl<a çeviıımeyi iBtihdaf ediyor. Almanlar Rusların Basra körfeai istikametin -

de bir taarruzunu memnuniyetle karşılayaenk -
lardır. Almaıı gazeteJeri Rıısya'ya Norveç Iiınan
lan istikametinde geni~lemel<len ise, buı.•uz bir 
deni2e çıkmağı tıııvsiye ediyorlar. 

Berlin'in mütalean şu dur ki, eğer Rusya garp 
devletlerile harbe girel"Se, madenlerinin ve de -
miryollarının tensiki için şimdiye kadar kabul 
etmediği Alnıaııı fencileri ni kolaylıkla kabul ede
cektir. 

Hamburger Frcmdenblatt gazetesi, Tiirk-İogili::ı
Fransı<ı muahedesinin es ki İngiliz - Rus ib!iliifmı 

Karadenizde bir Rumen vapuru battı 
-.. ... ....,. ...... ...-._---..-..... ... ..,,..-...,.....,,,...,, ... -
Milli Şefin 
se ahat\eri 
Rei•icumhurumuz;un aeya

hatl•rine atfedilen hab•r
ler asılaızctır 

Rus -Rumen yardım 
misakı ve Türkiye .. 
Gafenko Rumen siyaseti 
hakkında beyanatta bulundu 

Aııkar.a, 8 ( A.A.) - Rei~icunı- ALlna. 8 (A.A.) - «Reuter> B. Ga- ı 
hur İs.met İuö:nii.nün yakında ıue.m fenko bugün ınatbuata verdJği yeni 
leket dahilinde seyıılıata ~ıkacak ı bir mülakatla Bulgar isteklerine ıe- ı 

c- Bulgaristanla muslihane te~ri

kl mesai UmidlınW hararetle teyitten 
hiçbir uman hAJJ kalmadlk. Bu bu

( Ad:uı ı. İillcü sayfada) lan haberi doğrudur. Ancak, lıu mas ederek deıni~tir ki: 

seyahatin muayyen bir nıak.~at ı----
için l·apılacağı lıııldnndaki rad- • 

yo ve ajans haberlerinin ru;ılsız 1 1ta1 ya ve Balkanlar :ı~;!"~~z=;hı Ajansı bild: 1 ,., ..,._.,..,..,,.. ~~.:::, ............ ...,..,~:,.. ... · ,.. ..................... .,.., ...................... ....,_,....._ .................................. ,,..,,. 

Milletler meclisi Musolını, Italyanın 
bugün toplanıyor 

Oslo toplantısından 

sonra resmi tebliğ 
neşredildi 

Ccııc-v.e, 3 (A.A.) - .Roytcr. 
Yarııı Milleıler Cemiyetinin ya
pacagı luplan\ıda, bLtgünkü fev
kalade 0artlar yliziinden, evvel
ce muk.ıırrer meseleler ruzname
ye al:ıımıyacaktır. 

Finıla.ıdi'.j•an;n mürat.:aa~ın<ian 

başka ruznamede yeni ü~ aznnm 
intih<ı.bı bulunacaktır. 

OSLO KONFERANSI RESMİ 
TEBLİGİ 

Kopenlıag, 8 (AA) - İsveç, 
Norveç ve Danimaı·ka Harici -
ye Nazır1arınm ıçtimaı hakkın
da Danimarka Hariciye Nezare
ti aşağıd:ıki tebliği neşretmiştir: 

kararını tekrarladı 
Roma. 8 ( A.A.) - Yüksek Fatist 

konseyi dün gece saat 10 da toplen
m11llı'. 

İçtimaı mtitealdp nep'edilen remu 
tebliğde eı.cümle söyle deniln~ektt

dlr: 
cAVl'UJ>'l anlaşmazlığında hiç bir 

yenllik olmadığından, İtalya tnuha
semabn ba§ladı~ından beri tuttulu 
hattı harekette, yani gayı·i tnliharlp
lip vaziyetinde devam edecektir. Tu
na havı..:ı.sında ve Balkanlarda İtal
yayı aHlkdar eden her ieye karş:ı, 

fıışist hükümeti lAl<ayt kalamaz.> 
Roma, 8 (A.A.) - Stefani ajaruı 

bildiriyor: BOyi\l< Faşist mecliıtnin 

evvelki içtfmsında Hariciye na.2.Jrı. 

(Arkası ş üncü sarlada) Kont C!ııno 

Propagandacılar 

hakkında tahkikat 
devam ediyor 

Ü\ Hariciye Naz:rı topl.ınlıları 
esnasında, Finlandiyanın Millet
ler Cemiyetine yap'ığı müraca
at111 doğurduğu me::e1~1eri n1ü -
zakerc etmişler ve Sovyetlcr Bir 
iliği ile lfınlan<liya arası>'<la ve
ni müzakereler açılması için el
lerinden geleni yapmak bn•hsinde 
mutabık kalm:şlardır. 

Na:.mlar ayni zamanda Sov - Almanların gönderdikleri yazı1a-
yet - Fiıılaııdyia a.nlaşmazlığınııı 

un»m)i vazi) et üzcrindeU tesir- rın I'stanbulda basıldıg"' 1 anla~ıldı 1e1-ini de müzakere etm; Jerdir. ~ 

Fra~nesİ 1 Ahan P ·opi<gaııda bürosunun ~eh- te büer nü,ho,au yollanmaları ıcaı. 
Paris, 8 (A.A.} - Nazırlar bu

gün öğleden sonra Lebrun'un 
başkanlığında toplanmı<lardır. 

timizde ın;-ıtbaalara dağıttu·dıgı bro- eden bu miltbu01Jarrn bilhası:;a hangi 
~ürler hakl;.ındn dün de t:.ı.hkikato. maibaacla türkçc olarak labolundu-
eheı~ın1iyetlc devaın olunnn.ı;Lu:-. K::ı- ğu ciheti evveı~ araştıTılmaktadır. 
nuncn n1üddci ltınuntlliğe ':e \·iJö~c- ( . .'\rkafı 3 üncü ~9.yfuda} 



BOYOK TARİHT ROMAN: 37 

o MA 
Yazan: M. Sami Karayel 

Kızlar ağası, efendisinin bitap bir 
halde yattığının farkında idi 

Kızlı.ır agası; yeniçeri ve sipahi 
•iral:mle öpu;tükten ıooma, bolıklıa
n•Y'' ınıp derhal bir sandal ile ıa

aneye ııeı;\.i. 

Sultan Ahmet, daha kalkmııllll1 • 
tı. Canbııhpnm gece veni.ili il.ik 
b~t.cı yorgunluğun zebunu ola
rak bilap 7a1ı7wdu. 

Can~ah,-a; fettan kız, genç padl
§t.hı ç '.eden çiliarınış türlü ışvebaz.

hkl .. rla mest ,,. harap "7lemiilL 
Genç padlph, daha oc sekiz yir

mt yaşında iken kadınlara düşkür.ılü
gündcn ellen titrer ha.le gelmişti. Her 
gun, her gem bir 7erde cilnbüS ya
pıyordu. Hasekiler, g~elu :rar11& 
çıkm :'.ardı. 

Ku at· ağası, efendisinin bttap bir 
halde yattıgının farkında idi. .K.unw
lir, kalkması için, daha ne kadar 
bek ıyecektl. 

A , durmadı. Saraya dilndfl. Mah
fıruz Sult.anuı dairesine eıderek yap
tıkl&nnı anlattı. Sultan sevirun~tL 

Demek suizandan kurtuluyordu. 
Kızlar ağasına ikide binle ııwııan 

ısi..ıyluyordu. 

A a; çok ıtOzeJ bir tertip deitll 
mi?. 

- Evet sultanım!. 
- Neye biz dü:;;ünemed.ik dersin? 
- Budenbire ıaşırdik ta ondan 

sultanım! .• 
- Ne ise, işler ;yolunda. 

--·· .. 
- ~'akat; bu lwmr berill öldilr

nıelly ız.. 

- Biraz geçmeli delil mi sulta
ı:ıun .• 

- Sabnm kalmadı.. Beltliremem.. 

- ···-·· 
- Turnacı başcya söyle mantar 

bulsun. 
- Baı;l!stüne sultanunl. 
- Vay, kafir meczul> berW de • 

m k yemeği yememiş .• 
- Ö)'Je olacak! .. 
- Çok talilL Korkuyorum bu, 

herıl Genç Osmanın yerine tahta çı

kacak .. 
- Öyle de olsa çareslıı.l buluruz 

su.ltanırn!.. 

- Ne ııöyUlyorsun Lala?. Olamaz, 
ç:arer-ini bulıoalıt_ 

- İnşallah sultanım!.. 
- Efendimiz, daha h!IA uylrula-

nndan kalkmamtflar haf .. - ..... 
- Bak fU fe\tall kıza.. Klmbilir ne 

ka.dar yorgunluk veriyor elentUmiz.e. 

- ··-
- Tekrar, Klıi;ıthane7e eideeelc· 

ııin deiil ml?. 
- Biru sonra, aidec: •im sulta-

nım! .• 
- Turnacıyı gôrdOn mil?. 
- Hayır sultanım! .. 
- Fakat; daireden ııes sadası ke-

sildL Eski bağırtılar yok. 

- Biran evvel leşkeri lta!k !. 

--
- İnşall•h, meczubun 

kalkmış gör~m. 

- İn~allah, sultanım!. 

.Kızlar a;ıo•~ daired~n 

leşini de 

tttaklat-1 
mı$b. Mafiruzun kederi 7.all olmu~
tu. Ynlnız U7üntüsü Şehzadenin öJ
ınemis olma.~ında idi. 

Kızlar ağaıo; dairesine da..da. Der
h•l Ttımacı:rı çağırttı. Tum8<'1 bitik 
bir halde gelmioti. Rengi 10lmcf, 
.sünı?üsü dUşüktO. Hal ,.e etvannda 
korku ve havf eoei vardı. 

Kızlar ağın~ Turnacıyı. bu halde 
cörünce, gQ.lerelc: 

- Ağa, ne bu bal?. 
Tumac~ şaıkın bir balde: 
- Hayır, •i:a baztttleıL 

1 Diyebilm4U. KWar aı:ası. lı:ahka-
ha;rı bulı: 

- Ne olt.t70rwıı aja? •• Korknılqa 
bomiyorowı? 

- Korkma, hiç bır '"7 .rol<.. 

- ········· 
- Yenlııeri ve •ipahi ataıarmı, 

veziri yols getirdik .. dedL 
~rurnacınm aklı bu s&.lcr fu:erine 

bir az yerme ıeldi. Ve! 

- Ah~ kör olası seytac.ı., ne oldq .. 
sa zavallı kalfalara oldu. 

Diyebildi. so.ıeriııe ıunları da ll.l
ve etti: 

- Efendimiz malllmat aldilar mı 
Aja hazrcUeri? 

- Hayır, daha haber almad.ılar" 
- Arzetmediniz mi? 
- KAgıthane l<aanııd&lar. Daha 

kalkmanuııJar .. 

- ·-· -. 
- Vezir ve ajl.-tW- bu işin şehzade 

tarafından yapı.Jd.ıiını zannettiler •• 
- Kendisi ölmedlğlne nazaran 

böyle oım .. ı 1.1.zım gelmez mi Aga 
b.aıreUeri?. 

Evet, Efondlmiz şehzade Musta
fayı ka11ısma alıp tahk.Jc"' yapacak 
değil ya .• 

-Evet.. 

- Ben, .llendımize y~cı·i ve li· 
pahi ~.:ı.larınm dUsuncelcrıyle be.a .. 
ber vezmn !ıkırlerini anedip ~ tat
lıya bağhyacagım. 

- Allah s 'deu raı:ı olsun aga haz
reUeri .• Doğrusu çok. kederlenmiftirn. 

- Kederlt.ınectk bir şey kıaJ.ınadı. 

Meoele hallolunmUi dcruektır, d!!di. 

Turnacı, bl.ıyülr. bır n""" içinde da
iresine gitti. Kızlar Dl;ası da tek.rar 
kayığa b.inere.lı: .K.l.~ııhane :yolwıu 

tuttu. 

Sı.ltaıı Ahmet kalkm~tı. Kıt.lör a
lasının geJdıgl haber vcrlldi. Padi
ptun 7orgunluktan ii>abı bozuktu. 
Sınir içinde id.l HuzurJ. çıkan aP.
.)'8: 

- Ne var lıila gene? 
Diye hiddetle söylendı. Ağa, ke

mali sukWı ve thiın ile mukabele 
etti: 

- Cenabı IA;ezd ömrü Mi:yetl ııA

hanelerıni mUzdat ve tirdvan bu .. 
yursun pauif'.ahun!. Bu ıece şehzade 
Musta!a sultan iıaueilert daire~ınde 
kalfalardan uçU vefat. ctn1iş, c~naze
lerinin kaldırı.1.n:utsıııa ıradelerin.W. 

dilcrim...d~ 

Sultan Ahmet, ıc!ızade Mustatonın 
ölmüş oldugunu anlamı~tı. Olduııu 

yerden tf"vtnı;le lırhyar~: 

- Ne st..yh.iyonu.n lal.anı?. 

- Evet e!endmtiz, UC kalfanın ce--
naze!erini kaldıruuı.lr iradesini dile
rinı. dedi. 

Suttan Ahmet, o derece 7orgun, o 
derece uı:ktn ve aku ıunru yerınde 
delıldi ki, blr arda üç kı !'lin bırden 
ölup Olerrıiy&.' 6ınl m nalcem .. deo A.
ci.ztli Kaşlarını tll. Ytı.ı.i tcrlemiye 
lıaşlıyan bıyık ve sal<allanııı kilçıik 

elleriy karıştırdı. Nı.-.ayet., i,lU ce-
vabı verdi: 

- f .ı.ustata BAi". m1t 
- E..,t pad,.aJum. 

- Onun Olüm haberuu ıetu·dln 
ıannetmittinı.. - ........ . 

- Kald.ırm ~ıerinı. 

- Ferman pedişabımınl 
Diyerek, ayak öpüp dı,arı çılcaca-

1> zaman, ıu iradede bulı;ndu: 

- Lala, ben, bir kaç ııan burada 
lralacalun. Ka;rmalcanıa llÖ7le, ani>« 
101luuı ı.ıı-.. K.ileıı:l anbersizlil<• 

- tlkiY9' ediyor. 
(Arkası var] 
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Karaköy ve 
Tophanenin 
Yeni şekli 
Minıar Prost'un tetkik

leri yakında bitecek 
;:;~· n1iltehassısı P.ı."O:stun Kara

köy cihetine ait tetkikleri de bitmek 
üzeredir. Mil~ bu semtin Ka· 
rskö.rden Tophaneye, Tophaneden 
Firuz oııaya gidecek bfi:yük ana cad· 

delenn istü.;mıeUerini de tespit et
mek~ dir. Prostun bu husustaki tet ... 
kiklcrıne göre Ka.rakOydm ba~lıya

cak olan ilç bfiyiilı: cadde Tophane
ye dogru uzanat·aktır. Bu caddeler
den blrlSI rıhtım üzerinden, binsi 
&imdik.! tramvay cıı.dde:ı;ioden ilerle

yecektir. Üçilncıi eaıide Y!lksek kal
dınm yokUfWIUO tam alt başından 

başlı:Jacak, Seobt.:nuva erkek lisesi
nin önünden ilerliyerek salı pazarın.ı 
varacaktır. Yeni cadde buradan iki 
istikamete ayrılacaktır. Kollardan 
birıal Topbaneye, il<Jncisl de aynl
dı&ı noktadım itibaren buyük bir vi· 
yaduklc t'iruzaı,'aya gidecektir. 

.. ftit.ehasaıs Emlnöniinden Başazı

da eideeek olan tw tik caddenin de 
istikametini çizmiftlr. Ortası y"'llilı: 
olacak olo:.n bu cadde de ünversite
bina~ının arka tarafıiuta ikiye ayrı
lacaktır Ayn!a~k: olan koll.ard&n bl- , 
rlsi Süleyınaniye camııinin önüne. 
dı~er; de B kırcılar eaddeolnl takl
ben Bayazıda va.rneaktır. 

EminönQ n-ı.eydanına ait plln ve \ 
etütler de ikmal edildiğinden ln$Uı
na başlanması icın dün müteahhide 1 
v~rilmi:Jtir. 

----<ııo----

BEL Dl Y I! 

Lamba konulacak yerler 
Bı; edıve 2 bin lambalık ten

virat pl~nından kaim~ olan 350 
famt>ada-ı 9 unun Büyükdere
ye, 4 üniın Topkapıya, 8 ininde 
Ercnköye tahsis ediJnıesine ka
rar verıniştir. 

İsiimlak edilecek yerler 
ıBelediyece J3ak.ırköyde yapı

lacak oaln su haznesinin inşası 
için 'bu ·aza dahilindeki İncirli 
ve Hazınedar çiftlfrierin<len bir 
k.sım <.ra.zinin Kaısunpaşada 
Yahya Kahya ile Karanlık so
kaklarınm çıkar bir hale geti
ri'ebılmes: için üç dört evin, 
Paşab·hçe - Beykoz yolunun lü
zumu kadar 1 evsii için iskele 
caddcs'.ııde iki b:nanın istim:J.a -
ki hakkında menafi umumiye 
karan <lün be1e<tiyeye tebtiR e- ) 
di1mı -tir. 

Ekmek işi hakkında bir \~ 
rapcr hazırlanıyor 

Türk -
Ticari münase
batı genişliyor 
Dün Fransadan lü
zumlu malzeme geldi 

Fran.-~ ile licarl münasebeUerlmi& 
ııenişlemJye b31lamıştır. Dir müddet.
tenberi piyasamıulan muhtelif ID8d
deler mubayaa eden Fraıwzlar, lhti
yacırnız olan ve harp dolayısiyle 

başka rr.emıeketlerden tedarik ede
mediğimiz maddeleri de biz.e gön· 
derıniye baı-lamı::Iardır. Dün ilk de
fa olarak, Teolil Go!J>e vapuru:yla 
mühim mlkdarda Fransız eı:rası cel· 
ı:nlştır. Pi)"llSaya büyük tesfrleri do
kwıacağı tahmin edilen bu e.şyalar 

arasında maden! kaynak, ipek, sine-
-, cılomobll, ıııoı& ve aksamı. ıno
bilye. maden suyu. hurma, çam.aşır, 
cam, deri ve tuvalet 51yeı, ese.na, 
te17J tebe~iri,. 7ÜJı meru.-ucat, k.i.m7o-
v1 ve tıbbi ecza, pamuk iP!iil ve bo-
1a vardır. 

Bu maddelerin piyasaya çıkınaııi]'
le bilhassa yilıde y1lz pabahlapn 
terzi teb~irl, esans, tuvalet eşya.a 
ve deıi ..,.,. fi.Yaı.lannıD Uıecelf tah
mlrı edilmektedir. 

----<ı_C>----

Seyahat acentelerinin 
vergi borçları 

Harp dolayısile son za.manlaı'
da ne Avrupadan şehrimize ne 
de şehrim.izden Avrup:;ıya sey -
yah gelip gitmediği içın İstanbul 
dalti seyahat acentelerinin faa
liyetleri hemen hemen durmuş 
gibdi.ir, Bu yüulen bazı seyahat 
acenteleri terki faaliyet etmiş
lerdir. Bunlardan bir !asını ec -
nebi oldukları için belediye ali
kadar şubelere yazd;ğı bir ta -
mimle bunların, belediye vergi 
ve resimlerinden dolayı hesap -
lan tesviye edilmeden gitınele -
!ine müsaade edilmemesini bil
dirmiştir. __ ......,._ __ 
Sıhhat işleri rnüdürü 

Ankaraya gitti 
Belediye sıhhat işleri müdü -

rü Osman Sait, şehrin. sıhhi va
ziyeti hakkında Sıhhat Vekale
tile görüşmek üzere dün ~ 
Ankaraya gitm.iftir. 

Soruyoruz! 

Yine mütahassıs işi 
hlanbal müddei 

ınütl!hass.b ıııfatf71e bir muhar
ririn fikrini aldıkbıı sonra Afl'9-

dll aıllı tercilme <>&eri loplaltı. 

Gerek oi7ıısi, gerek lf\lıaai ba-

kımdan her ı.ama.n zararlı eser .. 
ı ler Detir. ıararb reslınler tc1hlt 
' edilebilir ve müddei omumiUk.lcr 

i 

4• d•\ma b• ribl eseı·lcrı toplat
malı: nrunllnl d11.1abfllrler, 

Adliye VeUI ti bu nnırell P. 
önli:rıde tutı.r&k, muhtelif mevm .. 

lardakl o=rlerl liiwm a;ürıildiilli 

)1 tıkdirde tetkik e41p fikir beyan 

):'ı "'"c"k mtiiebanıslann kimler o
labi1t'ceiini llaarlf VekileUnde.ıı 

so a ve a1acaiı isimleri müd4el-

l 
nımnnillkl~re btldlne de, mü:dde-

. fv.,,onti.Hklf'r k11skulaudtklıırL "'"' 

lf'rlcrl toplatm.adan önce bu ntii· 
tehL"l.l~ara damsa b'l .ımu mtT ı 

Benzin ve 
mazot buhranı 
artıyor 

-----
Gaz stokları da gittikçe 

azalıyor 
Piyaaada mawt bubranından son

ra eaz buhranı da ™'ılamıştır. Bu 1k:l 
madden.in stoklan pek aza!ııuitır. 

Benz.ln stoklarııım da ualmaltta ol
dutu haber verilmektedir. Hariçten 
mal gelmemektedir. Bunun sebebi, 
memleketimizdeki kwnpanraların 

byatlann yükselm~ için hüktlmete 
yaplık.ları müracaatın kabul edilme
mesidir. Bwıun ilUrine kumpan;ya
lar dünya pıyasasmın yüzde on art
tğıtığını Heri sürerek hariçten mal 
getirmem.iye ve yalnız eskiden getir
mif olduklan mallan satnuya baş

lam11ilardır. 

Hükümetln vıızlyell tetkik etmelrla 
e1dugu ve ıazıın gelen tedbirlerin 
derhal alınacağı haber verilmekte
dir. 

----t>O---
EKONOMi ------

Vejetalin yağı buhranı 
Piyasada vejetalin yağı •bulun

mamalia başlamıı;tır. Fia .lar yük
ı;elmiş'.ir. Bunun be'b<!bi hariç -
ten ham madde geln,erncsidir. 
Birçok yaj( imalathaneleri tatili 
faaliyet etmişlerdir. 

Afyon ihracatımız arttı 
Afyon ihracatımız son vaziyet

ler üzerine çok artmıştır. İki ay ı 
içinde 1800 sandık ihr.acat ya -
pclınıştır. Bilhassa Amerika, İ
talya, Fransa, Ma.:aristan ve lı
viçre çok afyon çekmektedir 

Fiatlar yükselmektedir. 

ADLI YE 

4 ay hapse mahkum 

l 
oldu 

Sultanahmette Sacit isminde 
bir bisiltlet.ç.iden bir bisiklet ça
fan Fatin Recai dün 8 inci asliye 
ceza mahkemesinde 4 ay hapse 
mahk1ım olunmuştur. 

İcra katibi hakkında tah
kikat başladı 

Bir borçludan tahsil ettigi 12,5 
lira parayı zimmetine geçir<liği 
iddiasile tevkif oluna.n İstanbul 
2 inci icra katiplerinden Hasan, 
dün 4 üncü so!f(U lıiı.kimliğine 
verilmiştir. 

Neticede mevkufiyetinin de -
varn:na karar verilmiş ve hak -
kında ilk tahkikat açılmıştır. 

! Çocuğunu sokağa bıra· 
kan anne mahkum o1du 

Suna mir,dekı ıenüz 6 aylık 
yavrusun" Galatuaa bır apartı

manın kapısı önünP bırakrp ii -
rar eden Sab&hat isminde bir 
genç kad:n dün asliye 8 inci ce
za rnahkcmeo;inde 2 ay 20 gün 
müdde1ıle hapse mahkıim olun
muı;tµr, __ _,.,_ __ 

GÜMRÜK 

llel ;dyıe ıKtısat müdürlüğü, ek 
mPk lıat'.an <1kk.ııdw tetkik -
ler ,., kmal edere;,. ~ehrin ek -
mek vah e:ı lrnkkında h:ızırla -
d!gı raı.ı< ru dun D 'liJiy. Veka-
1 ... ıne gün enni tJr. Bu raµorda 
İsta' bı le. l:ilh~s,a !:.kır ame
le ıuctu tlerirıtle, ha' - ı en mü -
hım gıdaoını teşkil c--dcıı ekme
girı !ıatını düşuı-nıck i•in başvu
ıu'.a•:aiı: mahalli bir ecfölı kal -
mad• •ını, bu ili rl" ancak, gün
de ~O binden fa.ı:la ekmek çık:a
racn!< ekmek fobri'<" lan tesisi
le bunun mümkün o!ab; kcef:i -
nl, \.ıunun da şimdi'.ik mümkün o
lamıyacağmı, binaenaleyh İstan
bul ha~kı.na ucuz cknl<'k yedir -
mek, ancak toprak ofisin buğday 
fiatlarını indirmesine vab•stP bu 
Jurı.duğunu bildirmiştir. 

\ diJ'• l l ___ ~ S~ruyoruz! ~ı 

Kimyagerlik imtihanı 
Gümrüjie alınacak kimyager

ler ıcin açılan miisabaka imtiha
nına girmiş ola11 üç kimyager -
den üçü de muvaffak olm~ur. 
Bunlardan ikisi derhal ve diğeri 
de ileride aı;ılacak bir münbale 
tayin edileceklerdir. 

Millet 
t-aD BakkJ BaJIMılofltmaa -

J'•loJI» il IWL!wııla bir leJıklt J'U&ll 
mulııerem Nadir Nadi, Baltaeıoiltı

Dua alile! larilJ üalüılü dıırar&ll 

db'w lı.I: cMlUellD larif!DI oaıll.ı bU
lwılara misal olarak a;öslerebillrl&. 
&e.u.a•ıa m.q.11111' koaf'ennUPdan be
ri millet mefhum• cblr eand.ır. ruhi 
ltlr pre.nalpUr• l"ibl teşbllılerle ancak 
mflphem bir şeklide ifade edlleblll· 
7onla. Ballnıkl mu.a11f!n blr SO:;J'e

le Uplnl cliierlerlndcıı ..,.,... -'* 
için aüpbem deill, mııanea bir ıa.. 

rUe lllU,119 vardı.» İtte BaltacıolJ• 
da buu 7aptıiım sö7Jıli7or .,. mU. 
U fÖJ'le tarif eıllJ'or: 

cMllid, &Jlll ılW koııu.pn, a)'lll 
ahlikı J'atınn, QDI zevki '3p.7aıı. 

faaliJ'et. ha.kımı•d.aıı mötehusıs US• 

Tbetlere aJTl)m&t, l&lk, aüsa \·atça. 
ilmi ve endü.strlet bir ı;osyetedir.• 

Naclir Nad.ııln orlJ!nal buldutn ve 
._oloJI ile uir"-\!a.n biitün ilim •
ıbmlarunn bıı larlC ilotlllldo dunw
lan liauııdu dedlil bQ larlf ü.sliindı 

bir ilim adamı sı!all7lo değil, blr 
&osl·oloji talebesi gihl durduk. 

E. Reoan cmillel nedir?• mevzula 
nt6bar konferaasmı 11 mart ıau 

de Sorbeım 'da verd.L Elli 7edl seno· 
de.oberi, bütün M>s,volojl iillmlerl bu 

mcvıuu işlediler; albo.yet mlll~tia 

larlll aıulıterem arbdaşı.auuıı dedl
it «il•l: cbir oandır, ralı1 bir prea
aipUn, gibi mUphew teşp;hJerden 

kurtuldu. muayyen taTdini boldu: «D1J 

birHıi, &ü.Plir. yaaJ daı7•u ve d..Utwı .. 
celer blrliğl, üJWI b'rlıtJ, Ba 111U1nr
Jarla blrlb·rlrıe bağlı yurddaşlard:uı 

m"."yda.na &"eJoo siyasi ve aosyal ce
ıui)·et...» 

Bu muayyen tarltten sou.ra Balaa
eı ojlunun orljinalite:ıl df.•rt noktada 
ıw..-ur: l . FaaliJ'el bakımmd&D mU
leU.n müteba..~ıs.ı• uzvlyrUere aynJ ... 
mas.a». Ancak ırn iptidai ctmlyeUerde 
n bua;ilıı ipi daı J' •17an kabilelerde 
aynlnıış müt~ı.ı• ~ıs UZ'\' iyetıtr bula

maz m171z! İJ\ i!JS3.n tu.ul\lluklarmı an
latırken, f13.l17et bakımından mi:ite
has.m uz\'lyetlt"re urılmıtl.ardıı aı .. 
yemez m.iylz? 

Umumi tahriri 
nüfus tecrübesi 

Dün Vilayette bir 
toplaniı yapıldı 

tıugunlecde Bakırki>y kazasın\!& 
y.apılatAk ohm IW.fu.> sayımı tecrübe
si halclunda konll,Julmak \lzere diJıı 

Viliı7e\te, Yalı muavini HaHlkun ri-
7ase\inde lıır toplantı :r•pilmıştır, 
lleled4oe, muaınel;lt müdı.i<ü Zuhtü, 
liari.w. ıubesi ınildürü Galip, vi.layet 
:niıfua n.tüdi.lrü, vili,yet mektupçusu 
O,,n;uı, bütün kua kaymakamlarınuı 
ql.ira!t et~'i bu i;timada, Baku-koy 
kaıuında yapılacak olau bu rccri.lbe 
l\İJ!US sayımının, O.W senesi içinde 
bütün nıerr:ll:·lr.et dahilinde yapılacak 
olan nülus gayımına bir etiaS tejkil 

e<Ieceııı cöx önilrul• tutu!ıırak ona eö
re ~1a.urlıklara başlanmasına kaıar 

veri!ıniŞılr. Ba aroda ııehlr dahilin
deki numerotaı işi de iltrnal ~ 
ce.<.tir. Gerek bu nwnerotaJ işleri, 
gerek iğer 11lerle -1 olmalt ü
zere Voli n1ua\1nl HaHlk., .ınektupçu 

(hm.an, muamellit nrildürü Zühtilden 
mürekkep daimi bır büı-o da ku.rul· 

m~. 

Arkadaşının eşyalarını 
çalmış 

Raht isminde bir balı~; ar -
laıdaşı balıkçı Halimin eşyaları
nı çalınış ve dün adliyeye veri
lerek 'tevkif olunmuştur. 

lan bir heykel meh~beti ıle gög- kidenberi Semiyi nasıi seviyor- sı doot.;a idi Başka biri cevap verdi: 
sünü geriyordu. sa şimdi de öyle seviyordu. Ço- Kendisinden methederek bah- - Kat'iyyen! ... Herhalde ih-
Sehnanın gözleri •rada sıra- cııkke1' oı'u bdırmak iç.in nasıl sedenler: Uyarlıyaoaktır, :fakat ihtiyarla -

da Pertevin ;:öğsiinü si.iı;liyen is- öpmek istiyorsa, şimdi de ı;aka- - Fe~ade misafirperver! ~ı lıissetmiyecektir. 
tiklıi.I madaılyesiı,<kn aılr>.Dl'..dRki l~ıyordu. Artık 'büvüdük:leri 1- Derler ve deriı.al ilave eder - Nimet ömründe ümitsiııl!iğe ~ 
izt hala duan yarnv« gidiyor- çin de kovalamacaya nihayet !erdi. pıJ:ınamış, acı duymamış idi; bir 
du. vcrrrı~lcrdi. Arkadaşlıkları sa - _Ne ,güzel giyiniyor! ... Şık ve türlü ihtiyarlamadığı, genç kal-

Pertev Tuna layıla11ııda at de ve sakindi. 1 zarif ... Miikemmel kadın ... Be - dığı kaide, asıl gençlere karşı 
oynntmı.ş oı.an Türk cengaver - Me:ikc bu dootluğu kıskan.tın- ni çok sever!... kin duymuyordu. Güzelliğe, za· 

Btitün sözlere Selma hafif ka bir aleme, bir hayal alemine leıi kadar canlı ve güzeldi O - yacaktl. Kimseye fenalık yapmamış ol- rafete başkalarında da mayran-
gfüümsüyor, gençler elini bir ~z uçuyordu. zı.unla bcrnber dan:. ederken ken $i11~Hlik Melike malda!ıia «en ması da mevzuu bahis olurdu. dı. Muhitinin en ıseınpatilt ka -
faz ı. s.• .. ·-a, sı'-·,.·"'"ı h-"' bır p rt dikrine bakanlan görd.ük{;e if - dındeu bahsettiriyordu. En büyük meziyeti de leke - dına idi. Genç kızlar onu çok se-

~ .ıuıu; IU.Kll"u• iilJJ. Yer yüziine ancak, e evın d p ı d ıe-•: 
tedirgimikle ijısas ediyor, dans tuhaf bir sözüne gülümsemek tıha.r e<liyor u; lacrtevrde ans Nimet hala gazetelerin Viya- ıiz bir kadın olmasıydı, toz kon- ver ,......, 

nedir? 
.1 • I,alkJlk Pek! aam.a J.aik1.1k ab.

lilllan P7rl bir teJ' midlrf 'Ve her 
mJUeUn bu ahlikı yaş.aması ıarurt 
ıaldır? Lıılk olınıya.. millet J'ek mu
• .,, Vana enlar mJllıro.i vufmı ka-
J'•P mı elm~lcrdlrf 

1 • llllıınnıcıJıll. Da - de-r· 
lelln miiJnenır -rı elmamq 1111-

dırT MilleU tarıt ederken müsavaı
cı aıfa1mı ara7a koymak tehirlere 
ınllhtaç bir müphemiyet 117andlr llll• 

7•m•f 
İlmi •e end.iiBtriel -ye&eye l't'lia

ee: İlmi olmQ'an l>lr 900'CteJ'e -
sen millet denilemez. Bu orlJin.alit.e
<lea al7atle -u .... ilia <lejil mldlrt 
EndiQt.rl ise timin bucün empoze eı
llil bir ururettiT. Eter mllletln ite 
smreUe U.rifi liDıa geline c~alldevel' 
•en barpçll; R<lale~ lıfi.rrlyetoL 

Ve aalre ve &alrf' l:tlr sosyettdin de 
dfJ'ebUJrJz. Bunnn için bb: c-ene .dil 
blrJitl, kWtür, 7a11J duy~u \-·e d\iııtia• 

ee blrllil. lilJı.ii l>ir!.;I, ıı. llll!nUl&rla 

blriblrine loailı yıırl~lsrdall raeJ'
dana z:elcn slya...6i.i ve sosyal l'emiJCi. 
Mlllet!ıı tarl!I bundan !barettin dl-
7eceifz: met~r ki lstadımız ba tale· 

- tarifini nail •• tef•ir elsla. 
SET AMi lzzırr 'EDES 

Bir tavzih 
Uliııldl «Tan> a.rk.Mlati.mlı mal:ıte

rem mebwı llôasıılıl BaJ<aana miD
t.ebcen &anDt ile toplatllrılıuı •Alro .. 
dit• tercümesi hakkında bir anket 

J'&pm"" Bir ooll ark.ıd."\Şlar ba ı•••orla 
müst.ehcen ohnadJğ"uu. JDüellif Pıerre 
Louys'i.D. 7i.lksı·k. edip olduttunu .ÖJ'• 

lemi.:;ler. A.ukel mtth:u-rlri bize de 
flk.rimh:I MrmUf\11. Kend!Sbıe teJe• 
fonda Fransrı edebiyat tarihlt"rind• 
Plerre LoitTS adına tMadif ttmed.l .. 
flmbt. cAlnHll\a lı·ttümeslnl d• o
kom.adıf'ı,mn:ı, bln;\.t"na1P-yb. llktr be
J'&n edemi)"e•:.i'imbl blldirmlftllı. 

Ankril 1apau arll.a.Wi..t bir zu.hul e~&
rl ol•eak. bizim d• dlter arllt.dapar
Ja hemllklr ol<1ufınnunt ,.auyor .. 
Tenrl.ime7t okudukta.-::ı 90nra ftkriml· 
zl sütunumuzda yaraeatunn~ icin ba 
busu<• lanlhe löııwn gördulı. - s.ls. 

Fransız Sefiri 
Massigli geldi 

Elçi dün akşar. 

Ankaraya gitti 
Bir mtidde\ evvel Parise gtdell 

Fnmsanw Ankara bli;rilk elçbl Mas
ıılııll dün >l!bah ııehrimize dönm~ 

tür. Elçi demışliı" ki: 

- Hllküruetunle temas eltim. Pa
rı.ıe bulunan Tür!Uy<; Hariciye umu
mi kAtibi Nwnlill Rilat Menemenci

o&Iu ile de görilıimelt f.ınabru elde 
ettim. Türk - Fraıuız 1.icarl münase
betleri :yakında çok genj,,liyeeelttır.> 

Elçi elim alq!l"1 An.1<araya gituuş
tlr. 

DENiZ 

Bir muhacirin şikayeti 
Romanyad<ılt şehriınır.e geleb 

bir r.,tıhacır a.akadarlara müra
caat cd rek, Kôstenceden Tür -
kiyeye muhacir nakledeı Sam
sun vapuru "ilvansi aley!Und.e bir 
şikayet bulunmuştur. 

MÜTEFERRiK 

Murahhassımız Cenev
reye gitti 

F'ınlandiya hükılmetınin mü -
racutı üzerine yapılmaaı karar
lqan Milletier Cemiyeti toJ)iaD
tılarına iştir..J. etmek için Sivaa 
mebusu Necmettin Sadak diln Aa 
karadan $ehrimize g~ ve ak
şam ekspresle Cenevreye hare -
ket etmiştir. 

Bükreı sefirimiz geldi 
BüJını.ı büyük elçimiz Hamdul

lah Suphi Tanrıöver dÜıı ö~ledea 
sonra saat 14 te Romanya ban<U
ralı D~ya vapurile şehrimize 

gelmiştir. An.karaya gidecek ve 
hükUmeUe temaslar yaptık aa 
eonra birbç gün aoııra Bükr~ 
dönecektir. 

bı·ı r bı"tmez hemen '--'--ınm · d ..... b 1 e<f 1ı için gunır ruyo u. na radyosundaki konserden u- mamıştı. Onun iffeti, namusu söz ~imetin, biran egoizmasmdan ,........,. için inıyor u; ve güluy-0ıuu, o 
~.,n na !?elin oturuyordu. Pertev Selınanın memnun ol- zun uzadıya bahseden yazıları- götürmezdi. Hatta kendisine kur fechkarlık edecek kadar sevdi- p OL IS 
, · · bol, can<lan, yürekten gülüyor- k · kJ t kimse ·· ·• · t• • "·' ı..:.· d """ H"-' il Arada sırada yanı ba ında Per- du. Gülmenı.n: büyük hıızz.ni ta- duğunu farkediyor, o.na tatlı tat- nı esııı sa anıış ı. yapan · · .gorwrnem~ ı. gi uu ....,ı var ı, o,.... ••un e 
tev beliri«ord.u. d ,.;;ı" d .A 1 . . lı bakıyor, 3e'.nıa da Perl•ve bir Nimet hala Maçkadaki kış ha- Süslemnesi, kendisini beğen- Selma ... Selmayı süslemek, iyi Yangın çıktı 

, da ta a ";;..uyof' u; cı,.er erını .. ' t'I t k.k.. d" d da . ·ıd· B d.irmek ıs· temesı· san'ıtt •~kından aiydinnek, beraberinde nezdir-
p~rte" onu so"z SÖ)· 1-.:meden 1 . 1 t ·· l · - goz ..,,are ı e eşe ur e ıyor u. yatın n memnun deg: ı. ir ...., ,... ,.. 

• • geniş ete genu; e e, goz erını ya- ı B. d t b" k d.k. d"k · ·· · do"a'rıı ·bir istekti. m-" yanında .bulundurma.it en 
Yahlıvcr, koluyla belinden ku- 1.. d ır ans an sonra yanına ır ere ı ış ı emıyor. oremıyor, "' ~ Eyüpte Bahariye caddE:ainde 

- şarta yaşarta ıtu uyor u. genç yaklaştı: okı.:yamıyordu, m"süırle!'den va- Henüz genç kalnus bir anne büyük zevki olmuştu. Balıaeddini.ıı. evınden yaI\l{:n c;ııı 
sak alıyo;', ba:;·m başma .aay1 ı· Selma ancak PerteVJ.n yanın • _ Biraz evvel dansetliğlniz kit yoktu. Sonra.da ·.stedi •i ka- sıfatımı> hakkile muhafaza edi - Küçük vahşi yavaş yav~ in- ~ itfaiye ateşi söndürmüşt~ 
~'orr, ürüıucniyor, da aşı- da olduğı. z:rman boyle giıl~i- 6 ul: v karde .mz ır.i? Diye sor • dar mleafir davet l" • ivordu, yordu. sana alışıyordu. 
' lirdi. du. apartıma.n dar geliyordu. _Koca o~hım varı Himaye edildi,i!ini. vikaye edil 2 Eroinci yakalandı 

Bunu da P .. 'l'!~den \r. ka kim- p te nl 1 ol tli b.. s· ı ~· er v, P1 pın n e U• HG una ııid rek cevap verdi· Nimet hala için l\façkadakı ~ - Ben ar'ık ihtiyarladım! eliğini, teşvik edildığini hisset - u eymaniyede sah.tkalı eroin 
se yapanuad Er r yaıı ak 0-~a yük üniformasının. iç:nde daha - Evet kardeşimdir... giıtı!cri, topluluk, çay, briç de - 1 Ded'l\i zamanlar, kırktan !.az. tikçe, her gün biraz daha mab- satıcılarından Raif ve Buriıan:n 
,:,o:ıma isyan ederdi. büyük, dı>lıa heybe!ıli görünu - Pertevin başka bir kact na ··ar- ~kti. Tabii bu arada dedıko- la görünmezdi. cubivetini gideriyordu. talebelere ve gençlere eroin 

O zaman salonun ı: klon ar • ycrdu. Vilcudünün trı:uı~rı'bune ~ı be~cdiğı aşktan ona "e;·di! du da eksik olmuyordu. Koc:ısı - Bir p,ün dostlarından biri: Herkes onu gene mahcup bu- aa:aralı: anlan zehirledikleri aıı-
tıyor, etı-df daha aydınlunyor - asker elbisesi datıa cunlı bir za- Pertev M likcnin koc. fakat nın mevkii ve serveti saye•in - - Bu kııdm ihtiyarladı~ his luyordu amma güzelliğini taa - hşılarak <lün bir ciirmümeshut 
du; kalabalıktan ağır.aşan hava raiet veriyordu. İnce, yüksek onun büyük kardeşiydi; JllÜşfik de, ist,.dij?i gibi va•ıyordu. Lük- sedince aı;ka luısre~ çekmiye bat- dik ed.l,yord11. tertip oJnnm111 ve yak.ala.ııınıi • 

._~---~-J.uııfif' li".ı.:aalı~eS~lmage_ne~"baş--~~-b:e:lcindcoe:n:..;so.:cnra:='~CeCıı.işl:· ':::ıy;e:n_;o;m;U%::_·::_:1'y;i_v:ü:ı-...:::k:li:ak:::a:be.::y:~:ı:vdJ.::··:·_1:·a:..:es-:__:__:&u:··:z:n:n:f:. _teıın:~:·:,,:.:~:l:ü:ıı:lü:··~~~o:i:1m~a--~~lı:v:a:c:•:k.d:edi~·~~~~~~~~~~~~~~~~~-f,Ar~:k:•:•_~:.r~l~~tıı:~~~~~~~~~~~~•'~ 
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hazırlıklar s ov yet ı er' 1 n er ı . . ec ısı erkekmiş buaunkli (Bal tarafı 1 inci sayfada) 7Ilmasn>a mani olmU: için sartettlll 

ablukaya başladılar toplandı :::.::;:~~·: ... ,:: s:~;::~;~::;::p·:!: :;"ti.eri tamamen takdir elmekle-
Son lıaftımm siyut cerqaıılan ,,. 

hlldiseleri, dikkat ve elıemınıyeU. 

qn ayrı üzerlerinde durulmak ıııur .. 

tiyle telk.ik.i, tab.lill lcııp edea. -
lar arzeylemekı.edlr. 

Bir Sovget denizaltısı Al
man vapurunu torpilledi 

(Bal tarafı 1. inci ""Jfada) 
Ruslara 20 binden fazla in.sana mal 
olıuuştur. Dokuz asker tarafından i
dare edilen bir tek mitralyöz yuvası 
üç Sovyet bölüğünü imha etmiştir. 

Rus kıtaları, kurulan tuzaklara kolay
ca dı.işmek.tedirler. Bu suretle. örtü

lü hendeklere bir çok Rus tanl<ları 

yuvarlanmıı kalmıştır. 

Kar, Finlandiya mukavemetini ko
laylaştırmaktadır. Fınlandiyanın bü
tiln kiliselerinde, çocuklar, kar yağ
d.irması için Allaha dua ediyorlar. 
Finlandiya kumıuıdanJıgwa gelen 
haberlere göre, Sovyet tabur kwnan
danlan, vazileleriniıı elıll oL:aaktan 
çok uzaktırlar. 
Finlandıya keşşafian, bazı Sovyet 

kıtalarında, hakiki bir keşmekeş hi.ı
kürn sürdüğünü kaydetmektedirler. 
İsveçte, ianeler birıbirini takip et ... 
mektedir. İşçiler, FinlandiyaWara ia
ne vermek üzere mühim teberrularda 
bulunmuşlardır. 

Berne, 8 CA.A.) - Basler Nach
r!chten gazetesinin Stokholm muha· 
biri, Lagoda gölünün cenubunda ve 
ıima1inde yapılan taarruzların, Rus 
piyadesine çok büyük zayiata mal ol
duğunu haber vermektedir. Flnlan
diyanın gösterdiı'!:i n1ukavemet dola
.yısiyle Sovyet mahafilinde mevcut 
as~biyetin en kati alameti, hayalt 
muva!fak.iyeı leri ulu orta icat eden 
Sovyet resmi tebliğlerinde görül
mektedir. 

Helsınki, 8 (A.A.) - Finlandiya 
Ba~kumandanlığı dü~ınanın Kaipaü
jokl'yi geçmiye muvaffalt olarak Tol
najaervi köyüne vardığuu bildir· 
mektedir. 

Oliva ismindeki Alman vapurunun 
bir Sovyet denizaltısı tarafından tor
pillendlği tcyid edilmektedir. 

Riga, 8 (A.A.) - Finlandiyaü as
keri mütehassıslar, yarı resml Rit% 
gazetesi muhabirine Sovyet Rusya· 
nın Finlandiyaya kar~ı 500.000 asker, 
1.000 tank ve 500 tayyare tahsil e~ 
~ oldugunu beyan etıni,lerdir. 

sine Bothnie körlezi ile Finlanda klıl
fezindw Flnlanda sabilierinilı bu-
&ün öıtleden itibare.tı <abluka 1-.ali> ,.. 
konulacağuu bildirnıiJfu. 

İTALYANLARIN MUVAFFAKİYETİ 
Londra, 8 (A.A.) - İyi bir meıı· 

badan öğrenildiğ.inc .ııöre italya tara
fından Fınlaııdiyaya gönderilmia <>

~ l;;ın 60 tayyare, İtalya'n.m vereceği 

levazurun ilk kısmını teşkil etmekte
dir. 

Bu tayyarelerden bıızıları, daha 
şimdiden 7 Sovyet tııTaresiııi düşÜJ'-
m~lerdir. 

1 

Iyi malümat ı>lmı:ktıı olan maha- 1 
fU. Italyan pilotlarının İspanya dahil! 
harbi esnasında tecrübe görmU, lc:i.ıD
seler oldu,rwıu ve daha şimdiden 

Sovyet pilotlarının tabiyeleriyle ÜD

siyet peyda etmi.ı olduklarını beya.a 
etmektedirler. 

İtalyan tayyareleri, Fiıılaııdiyaya 
gitmek için Almanya il<.eriııdeo. uç
muşlardır. 

30 İNGİLİZ TAYYARESİ 
Lc"dra, 8 (A.A.) - İngiltere b.ö

kiıınetinin Finlandjyaya 30 avcı tay
yaresi ihracına alt ru.hsatna.n:ıeleri 

vermeden evvel diğer devleUerle ruç 
bir müzakerede bulunmam~ olda.iu 
resmen bl!dirilınekted.ir. 

iSVEÇİN YARDIMI 
Stokholın, 6 (A.A.) - İsveç'in h<!r 

taraf111dan Finlandi;ra için toplanıl

makta olan iane miktarı gittikçe an,.. 
maktadır. 

Yalnız Sı.ok.'ıolmda ;ıiıııdiye kadar 
1.000.000 kron ve 10 ton sikletmdo 
elbise toplanmJş ve hepsi de F.iula.o
diyaya gönderilmiştir. 

350 DANİMARKA GÖNtii.ı.tisü 
Kopenhag, 8 (A.A.) - 350 Dan.1-

markalı Finlandiya ordusuna yazıl

mak Jçin müracaatta bulunmUiLur. 
I.;.ACARİSTANDA 

Budepe~te. 8 (A.A.) - Üniversite 
gençliğ4 Finlruıdiya elçiliği bi.rutııı ö
nünde, çok hararetli sempati teza
hürleri yapauşur. Finlandiya elçi3i 
B. Onn.i Telü, Macar gençlijiinin bu 
sempat.i tezab.ürii için teşekkür et
ruişt.ir. 

t.Tniversite ıençllği, bunu mütea
kip, İtaiyan elçi.lığı. binası önüne ııi
derek orada da tezahürde bu.lunmUI 
ve italya - Macaristan dooUuğwıu, 
kutlamıştır. 

Ankara, 8 (A.A) - B. M. Mee- ocak söndürme ~•--'-do. bütün ka- -. - Romanya mena1linin Sovyet me-
llisi .bugün Refet Carutezin .baş- .,.... ~ imli olmakla benıber bu tekliflenn nafii ile tearuz •lmedijline kat.iyen e-
kanUığında toplanarak sanayide babı>ll ~•kefe 1iikll1ecek olu bu ya.- semett verdiğine inllllQ'Onız. minim. 
kullanılan. ipti.dai maddelerle ma "'J'B, o 1ası daha pr.elede pılonada.ıa Nazır bundan sonra Bulgar:istıın'•n BİR RUMEN VAPURU BA'ITI 
kine alat ve edevatı ve bunların işte benim eenbmı: bitaraf kalmasından dolayı derin Blilo'e~ 8 (A.A.) - Steranı ajaıt-
yedek parçalar;nuı gümrük re- llaJ'tr baun meolelubf, lı&1ır! memnuniJ'etin.i blldirmif ve Roman- !:uıdan: Öğrenildiğine göre Sandu a-

simleri hakkındaki Vekiller He- Ö:rlo senJJı bUdJi!n, yahut karımla- ya.um takip ettıtı bitaraflık sl;rasetl- ılındaki ve 1500 ton bacmlndeld Rn-
yeti kararlarının tasdikine ait Din baklarından herhangi birinden 
l<anunuıı. birinci müzakeresi ya- l&nnla tasavvur elüibı ,ıbl, Y11V&J'I m~• vapuru hentlz. malilnı olmı-

vaz geç<?ceği manasına gelemiyece- d·-•·A-
pı.'l.ınıştır. yıkan ne erkektir, ne dlşl.. Yani b• yea esbaptan dola7ı Kan ~ 

Meclis pa··-<--.; .gun·· u" •-'a • Cin •·iılir l!lni bllbassa kaydeyledikteo soıını batmıştır. ~ ""D• ~,.. uğurmıs. kadeımis il. ne .. • demiııtir lti: 
nacaktır. ne Japon lfl ve ae de baııo yapau Buna binaen müteykkiz ve RUMEN - SOVYET MİSAKI 

--<>-- bir kl:jl. Senin aalu'uaiuı bll113 IW'· menfaatlerimiz tehdit edildiği tak- Londra, 8 (A.A.) - Si;yasl malıa-
Ankarada Çocuk ıer·. fil, Turki1e ile Ruqa aııuııııda mün-dirde müdafaaya Amade bulunmak-

• A -' lı b b 11ıdık tıgı· ınız '"-undır. alcit 1935 tarihli misak mucibince 
tıyatrosu na gıaı a a = 

Ankarll, 8 (İKDAM Muhabi -
rinden) - İkincikfuıun ayının 
bitinden ithbaren, Ankarada, bir 
çocuk tiyatrosu faaliyete geçe
cektir. Bu tiyatronun kurulması 
için icap eden tertibat aiınmu; 
ve lüzumlu maılzerne tedarik e
dL.mi'! olduğu gibi diğer eleman-

larda hazırlanımııştll". ŞimdÜ 

bazı resmi muamele ile uğr"§ıl· 
maktadır. 

Yugoslav takımı 
Ankara da 

Ankaı-a, 8 (İKDAM Muluıbi
rinden) - .Şehrim.izde maç ya
pacak olan Yug-0slav takımı bu
gü•n 'buraya g0lmi.ştir. Y ann 
ınaçla:ra başlanacaktır. 

Maliye Vekaleti hu
kuk müşavirliği 

Ankara, 8 (İKDAM Mulıabi
rindeıı.) - Münıhsl bulunan 100 
lira asli maa.şlı Maliye Vekiıleti 
hukuk müşavirliğine, Nafıa Ve
kaleti hukuk şefi V ehap Bucakın 
90 lira maaşla tayini terutip olwr 
muştur. 

--0-

Menemencioğlu 

şerefine ziyafet 
Londra, 8 (A.A.) - İngiltere 

hükumeti dün Carlton otelinde 
Numan Menemencioglu şere -
fine bir öğle ziyafetı vermiştir. 

Ziyafete Maliye Nazın John 
Sim-0n riyaset ediyordu. Davet
lil1!r arasında donaııma kuman
danı Lord Olıastefield, Türkiye 
Büyük Elçisi ve diğer mühim 
şahıslar bulunuyordu. 

ı< Jı d k B. Gaienko, ""'""""--'en bal•sedo- Rusyanm Romanya ile karşılıkb yar-f OCU6 U uyuya o u ·~....,,~ 

II!k:lyeyl, belki ~cukkeu lıamlıı-
nenden diıılemişlndlr: 

Henüz memedek.I, ml.nl mini Pl-

cnklanna çok döşkiiu olan bir ana 
ne baba. ara sıra yavruyu a.ralanua. 

abp onu c-üldürmek, bu suretle de 

kendllerbıl bir kat daha neşelendir· 
mek için. bo7una onu aıdıklar, du

' rnrlamuş.. Gene bir ~ aym ll"J'i 

J'&padarkcn işi biraz g-eniljçe Tiı~ 

:nnışlar ve 1kl tara.tın mutıasıa cı

daklan arasında. -,aYI"Ucak. kahlata.k 

hkanmış, kendlncleD seçmbJ, s~hıiv. 

8631 kesllive.rm.lf .. Neden sonra J&V

MlfO, eolukıııu, .....ı. 1orde yalar 
bir ha.ide ıören bU )UJJDfll kadm, V'5.-

slyeU k&Vlll.mlf Ye teüfl& """" bab&
J'& sormuş: 

- .\yol, n• uldıı bu çocuğa böyleT 
Yaptıkları l4iıı fenalık ve dehşe

tinden babersb o!an ana ve baba da 

f11 cevabı vermişler. 

- Ne olacakT Ana pılık, baha 11· 
dik, çocuto DYUJ"a koduk! 

İşte bnıüıı «J"n•a 71kma> me:;ele
sinde va:ıiycl bemeıı hemeu ayındır, 

katakull17e n7a.rak, kan. koca bir o· 

101or. 
Ana cıdık, baha pdlk, çocuill u-

7uya koduk! 

Yap.ıyor. Bak, Bsyan mcslekdaş, 

ben erkekken kab&baU u.li. si:ıe yük

lemiyorum.; •en bı8 bal ıribl Wafkir

lik yapıyorsun! 

OSMAN CEMAL KAYGILI 

T ekirdağlıya ev 
yaptırılıyor 

Tekirdağ, 8 (A.A.) - Altı yıl
dan.beri Türkiye başpehliıvanlı
ğcnı muhı.:faza eden Tekirdağlı 
Hüseyin için valimizin teşebbü
sü ile bir ev yaptırtlmağa .ba:ı -
lanmıştır. 

rek şöyle demiştir: dım misala imza etmeden evvel Tür-

•- Rumen hilldimetl 'Nr!d3enin, kiyeyi keyfiyetten haberdar ederek 
Ron1.anyaya ol:ın dostluğunu ve Türkiye ile istiprede bulunması ik.-
komsulariyle ban,s halinde kalmak tiza etmekte oldugwıu beyan etınek-
ve harbin Balkan yarunadasına ya- tedirler. 

Efkôrıumumiye
• 

nın b i r leşti ğ i 
nokta 

(Baş tarafı 1. !Doi aa7!ada) 

haklı tecavüz delili göstereme -
mişlenlir. 

3 - Finlındiya, dünyanın en 
medeni ve miltek?mil milletle
rinden biridir. 

4 - ısa mil:yomm 3 buo;uk mil
yona sebepsiz taarruzu, insanla
ı-,_n ch·anmertlik lıisle:rine do -
1."Unnnıştur. 

5 - Knvvetler ll1'36ınd.aki son
suz nlshetsizliğe rağmen. zailin 
kuvvetıiye kıarşı mücadeleden 
lı.Ol'lı.:mamasındaki büyük kah • 
ram.anlrk, uımmıi hayranlığı cel
betmiştir. 

6 _ SJ,l<>r salıalnrmda kazan -
dığı zaferlerle :F"iniandiya, bu 
spor nsr.,r:d.a, kendini bü:r.in dUn

yay2 seı·dirmiş, t:ıkdl.r cıtinniş 

bir milleltir. 
7 - Milletkr a:raııınıla hak ve 

ad:...!ei mcihlllnln:rı, hoyrat kuv
vetin son yıllardaki ceberutu ve 

tah•kkümü yüzünılen husule 
ge.len aksülfımelle yeniden can

lamn\şhr. 

İr.gilizler bir de
nizaltı batırdılar 

!Be; tarafı ı inL"i syfadlı) 

İ:ıııgifu sularında Britla adın
daki Norveç gemisi bo tnıı~-tır. 
8 MEBL"'.3 BAHRİYELİ OLDU 

Par!fımenionun ibahriye sek
reteri meclisten sekiz mebusun 
Kraliyet Fil0;,"U1la yazıldığuıı A
vam Kamarasına bildirmi:;tir. 

Londra, 8 (A.A.) - 1350 ton-
1uk Ceney isimli :t.ı.giJiz torpito
su hır Alman tah telbahiri tara-

fından torpillenmiştir. İlti subay 
ve sekiz nefer ölmüş ve 12 bah
riveli varalanmıı;tır. Torpido li
mana av.dele muvaffak olmuş-

tur. 
Londra, 8 (AA) - 13 Teşrini

sani pazartesi günü bir mayna 
çarpan İngiliz torpidosn Blanclıe 
dır. 

--o-

Fransız mebusan mec
lisinde yeni bir grup 

Paris, 8 (A.A. \ - Mebııs'lar 
meclisinde. Frar.sız halk bir li.ği 

ismi altında yeni bir siyasi grup 
teşekkül etmiştir. Bu grup beş 
azadan mürekkep olup bunların 
hepsi komünist partisinden isti
fa etmiş ve o wu·bun yerini alan 
işçi ve köylü grupuna iltihak et-

memiş mebuslardır. Bu yeni gru 
pa yakında daha başka azanın 
da iltihakı ihtimali vardır. 

SovyeUeriıı FinlaDdlyııya hücını>

~ FiD milli ordUAWUlD mukaveme
ti ı...ızm ile, demokı'asinm, komıı.. 

n.izm kaqwncla toplu 1anıuııın.. 

mücadele amılarmR bir Amil tc;ldl 
etmiştir. 

İtalya ııueteıerl, .:yası ft'ahfilied, 
ı:arp ve hıristlyaıı ıııedeniyeüni, kiil
türüııll temsil eden İtaJya ile, iki bla 
senedenberi yaşatı1ezı, tekAmül ett>
rilen bu eserleri inkir eden, yıkmalı; 
ist.iyen komünizm, Moskova hültQ

m.eb. arasındaki milcadeleııin şiddet
len.dirilmesi lü.z.u.mu.nu ileri sürmek • 
tedbirler. İsı>aD1R ıazeteıert, İspanya
da o!duiu gibi, Finlandiyada dahi 
koroünizınin mağlılp edilmesi arzu
sunu tekrarh7orlıi.r. 

Cenubi AmorikaDD> liltin h~ 
ınetleriyle Birleşik Amerikanın 21 
hOJcOmeti, komünizm ve Sov,eUer 
aleyhine Avrupada canlıınan müca
deleyi sempati ve müz.aharet hisle
riyle ~. Amerik~dan, 
İtaıyadan, İngiltere ve Fransadaıı 
Finlandiyaya tayyreler, MrJ> malz.&
meleri, para, di&er yardımların eön
derilmesinin baltitJ sebepleri daha i .. 
yl aıWışıcyor. Nazi A!manyanııı, 

müttefik. gibl dost olmasına rağm~ 
komünist Rueyayı, kendisiyle akide 
düşmanı Sovyet bükUmet.in.i Balkan
lara ve yakın 13rb istila harbi.ne 

sevk 1-.ususunda tahrik.it, teşvikler. 
de bulunmasının sebeplerini de bu. 
badiseler, dahıı l:r'I tespit, ta!l'iıı ede
bilmem.ize yarar. Fa.JJısl k.0'41'esi ev

velki gün toplanmıştı. Gazete neşri
yatına rağmen, resmi faşist İtatra 

erklnl ve mahfilleri, beklendiği fibl, 

toplanan kollo"t'ede İtalyanın yeni si
yase\inilı tıısrihini IUzumsuz bulu 
yorlar, bu siyasetin harbin gen~le
mesine mani olduğUnu söylüyorlar. 

Siyasi hadiselerin, çapraşık, yeni 
ve dolambaçlı safbalen karşı!ında 

bulunulduğunu söylemek, rınlamalr: 

faydalıdır, diy•bilim. 
HAMİT NURİ IRMAK 

Bir ceset bulundu 
Dün sabah saat 8 de Kuru<:er 

rnede M. Vanderze kömür depo
su önünde 70 yaşında tahmin o
lunan bir kadın cesedi bulun -
muştur. 

Yapı.laıı:ı tahkikattan bunuıı 
çarşambada İmanı Ömer sok.aitı.n.. 
da 4 numıın:da oturan Mehmet 
Km Fethiye olduğu anlaş~ 
hr. 

Bu mütehassıslar, Finlandıyalıla .. 
ı·ın şimdiye kadar göstermiş olduk· 
ları mu.kavemct.e rağmen vaziyetjo 
nail..ik oldugunu ve RU& taarruzu kar ... 

~ısında müşkı.l.'.tm gitgide artmakta 
bulunduğunu kabul eımck ıazım ge
leceğini, çünkti Sovyetlerin yüksek 
kumWlda heyetinin toaıTuzun insan
ca fazla telefata. asla ehemmiyet ver· 
memekte olduğwıu il8.ve etmişlerdir. 

Filvaki şiındiye kadar Ruslar, mak
tul, mecruh ve esir olıuak 20.000 kişi 
kaybetmişlerdir. 

Üniversite gençliği nilıayet bura
dan Sovyet elçiligi binası önüne gi

derek burada Sovyet aleyhtarı tezıı
hürler yapmıştır. 

e _ __ =ııa_ '?'*'&* *A '* o f\lt 

Sovyet zimamdarları. dünya 

efkan ımıuııılyesinin bu nıütt -

tehid trzabiir'.i k~ısıooıı, si

yasetlerini değiştirir YC Fin.Laıı
d;ya ile sulh yapa.rsP. çok i. i bir 
hMekette lmhırunuş olur. Sov
yet dostlar.nı.ıza, Jıalis.-.ne bu yo
lu tawive ederiz. 

' ADİDİN DAVER 
( BtİTÜN İSTA.NBUL halk.mm ağzında dolaşan 2 i8lm 

MELEK s· .......... .,. 

Buzların çözülmesi. Carelie berza
hında ve Lagoda gölü şimalinde as
keri harekatı işklll etmektedir. 

Rüyet kabiliyeti sıfıra inmiş oldu· 
ğundan her tür1ü deniz. ve hava ha
reketi yapılması lmkfı.nı kalmamıştır. 

FİN SAHİLLERİ ABLUKA EDİLİYOR 
Oslo, 8 (A.A.) - Sovyet Hariciye 

komiserliği, Norveç amirallık dair&-

Brüksel, 8 (A.A.) - YUzlerce Üni
versite talebesi, diln Brüksel cadd~ 
lerinde Sovyeller aleyhinde bir ta .. 
kım nümayişler tertip etmişlerdir. Bu 
nümayişler esnasında Rus taarruzu ... 
nu takbih ve Finlandiyalıların şecaal 
ve mukavemetini takdir için nutuk
lar Irad edilmf:;tir. 

Nümayişçiler, Finlandiya sef&J'5.. 

haneı;i öni.iııde birçok polis kuvvetle
ri ile karşılaşmış1ardır. 

ltalya va Balkanlar 'Fransızların ye. 
(Baş tan.fı 1 inci sayfad•) 

son ayların beynelm.ileJ vaziyeti keır
;ısında İfial7a'run siyaseti hakkında 

izahat verm.iatir. Bu izaha~ iki saa\ 

15 dakika devam etmif ve büyük 
nı.eclisin alk~lariy1e- karşdanml§tır. 

Müteakiben duçe, bir buçuk. saat 
süren bir nutuk söylerniştir. 

Roma, 8 (A.A.) - İtalyan diplo
masi ınahaflli, b(Jyük fa~ist konse
yinin Tuna ve Balkan Avrupasm ... 

dakl İtalyan menafiinden ?atıset:ın.,_ 
sini manidar buJmaktadir. ltalya için 
hayati ehemrn.iyeti haiz olan bu sa:

hada krallık menafiine mugayir hiç 

bir ı:adlse oıamıyacaıını söylemek 

suretiyle Rusyoya• bir ihtarda bulu

nulmaktadır. 
İtalyanın, Avrupa harbi karşısın-

da resınen aldığı ahvale tntizaren va ... 
ziyeti dolııyısiyle, İtalyan - Alınan 
ittifakının tekrar teyit edilmesinde 
hayrete değer bir &er yoktur. 

ni Majinosu 
(Baş uıı·dıı l inci sayfada) 

dar Fransız hududunu gerek kara .. 
dan ve gerek havadan yapılacak her 

türlü tiddeUi tamWara karı;ı muvaf
fakiyetıe mukavemet edebilecok bir 
hale getirmiştir. 

Askeri mabafil, harbin illınınclan 
evvel Fransa'ıun enuıi.Tctin.in yer al
tında iınudat eden ve b.ududu tam.. 
mlyle kapatan fasılasu: bir lstilık:lm
lıu battı ile zman altına alııım11 ol
duğunu be7an etmektedir. 

Yeni istıhkAmlar, lllacinot hattı

nın önünde ve yan taratlarında ıra
Pılınıştır. 

Bu kuvvetıı müdafaa hattına, tank
.lara karşı Yapıl.ın.ıf olan eedler v.ı 
mayın tarlaları iU:ve edilmiştir. 

Bu ikinci müdafaa hattı, istihkAm
lannm çokluğu ltibuVıe Sieıı;fried 
hattına benzetilebilir. 

Baş, Diş, Nezle. Grip, Komatizma 
t\evra!ji, kırıklık ve tutun ağrılarınızı derhal keser 

icabında gUnde 3 ka1a alııı:ıbJllr. 

LOKANTALARIN 

TASNU'İ 

DelrdJye lokantalal'ı 

karar vennlt. Dör& Up 
olaea.kmıı. Artık bu 

Wntfe 
lokaillı> 

lemi:lik 

bakımından mı, müşteri bakı .. 
mmdan mı, kazanç ve:ra. fiyat 
bakımından mı bir t~nit bilmi

yorum! Ancak, belediye şu tas-

11Ui )·aparken bir de yolJann 
ıa.snlfln1 yapsa. liangis!nden ara
ba, haug-:~iııdeu 'kamyon, haııgt .. 
sinden otornohil geçer ve ne zıı

Jn,;\nlar arcçer? Çünkü, a~nil b
taııbul sc kaklarmda sık sık du
laşmıya başladı. Döyle bir tııan.1-
fe i&cil ihtiyaç yu. 

AKJLLI 

MU!fAlUlİll 

Cüııılıuriy•ll• bir hlkA:r• ııaıı

.biı •ördüm: 

- Akıllı muh;urlr! .. 

Ne r.ızık ki, bu ~eşil boşlıklar 
yaıı11 ok:uUnaya mani oluyorlar. 
Cüııkll kimden bahsetııtı bellL 
Siz de benimle beraber hemeııc~ 
clk ismi buldunnıı deill mi: 

- Peyami Safa. 
Blllrsinls ki, mii§arünlleylı 

bem ukali. hem allimeWr. 
COCUKLAltIN NE 

GUNABJ VART 

Tan, mekle-p saaUet1 mevzu11 
berinde lahkikal ve anket yap
mııı. Muharrir akıllı, fakat ı;o

cuk.la.r zavalh. Biri mesleki kur .. 
nazh,tmın Jcaplaruu «östermiş. 

ötekiler de bülbul gibi söylemiş
ler. Nihayet adlan üzerbıde. Fa

kat, gocukları adlan lle. sa.nlan
lle, nuınat•a1arı ile gazeteye ge ... 

çtrmenln ne manası var? Çocuk
ların ne kaba.batı var? .. Ya, mek

tep idareleri veya Vekilel bun
lan cezalandınrsa.'1 

Naci SadtJllah. filluıklka: 

- Adam sende T&n•a staJTe.r 
abru: .. 

Di,.or amma, baka.hm. Halil 
L6tfi de öyle der mi? 

LAKillDINJN DA 

BÜK!IIÜ MÜ OLURY 

Yeni 8>1•ı\h'la T311 dawlı lm1'· 
ter. Doilıııili'den l'eçerkcn iki o
kayucunon !ÖJledikJcrine kuJa.k 

m.iı;afirliğ! ethııı. Biri öbürüne: 
- Adam sende o ona denılş1 

o da ona denı.1$? Nihayet, bunJar 

&azc:tecllcrln blrlbirlerine dedik .. 
lcrl liikırılılar. İnsan blllllar için 

mahkemelik olur mu? 

OkayucuJar anlatda.u 3"&zete .. 

c:ilerin bfribirlcrl ale:rltlnde ıa .. 
kırdı elmelerlne bizden dalıa çok 

alışmışlar ki, mahlı.emellk olma
larınt kma~orlN! 

AMAN 

DİKKAT 

l\lısırdan Borıa kıt:!lta.nes1 ısd

ıorlarmış.. Hav&dhl okuyu Se· 
ıa.ııı İz>oi: 

- Aman dlkkal' 
Dedi. 

-Ne var' 
Dtıe ııordam. 

- Fasla alete ııltrtln"" patlar, 
Mısır dosl ıııemlekclllr! 

Ceva.buu verdi 
i:KiNci 

İSPANYA 

İ&alyanJar Jl'ln1andfya.7a elli 
tayyare cönde~ler. İnl'iltere, 
Aınerlka, l'ra.n.sa da cephane1 

tayyare, tank ve top verecekler

miş. Para ile mi veriyorlar, be
da\'a mı? Ora~Sl ba.kkmda ajans .. 
la.rda sara.hat yok. Ancak vikıa 

var: Elll İtalyan layya.resl Fin· 

landlyaya va.rnılJ bile. 
Bir arkadqb. bu ba.hsi konu .. 

~uyorduk ta: 
- Flnlandl;ra, Jallba ikinci 

isııanya. olıı7or_ 
Dedi ve ••• 11!1.ve etti: 
- llaydJ cayre&! •• 

A. ŞEXiP 

- 1 
. 1 

Propagandacılar 
hakkında tahki
kat devam ediyor 

(Da.sta.r;.ı.tı 1 inci ~a,.v!ad!IJ 

Bunların Eeyoğlundaki Almanca 
Türkişepost ga;(.ctcsi l'l'talbaasında 

ba:;ıldıklC\tl zannedilmektedir. Bu ci
het göz önüne alınarak n1ezkür gaz~ 

te t)ahibi ile bazı kimselerin de ma
lCUnat vc- ifadelerine müracaat olun-

muştur. 

Şimdiki halde katıyetıe takip olu
nan keyfiyet; mezkfir matbuaların 

~ehrinıizde tabedllmi:ı olroalarıdir. 
Tabkikatı bizzat Emniyet mlldür 

muavini B. Dan.il idare ebnek.tedir ~ 
M!lddeiumuml B. Hikmet Onat 

dün de kendlsiyle göıiişmilştür. 1'ah
kikat neticelen.lnce mesuller hemen 
mahkemeye verileceklerdir. 
Diğer taraftan Alman propaganda 

bürosu \ara!ından şehrbnlzdek:i mü

teaddit doktorlara ve bazı münevver 

kimselere; söıde havadi! vermek ba
ba.nesiyle matbualar; gazeteler gön
derilmekte olması üzerinde de ehem
ıniyetle durulmaktadır. 

HONOLULU 
Bu film MELEK sinemasının zaferlerle dC>lu tarihine taç glydirm!Jt!r. 

Baş rollerde: DÜNYA DANS YILDIZI 

ELEANOR POWELL 
Buı:On saat 1 de teıızMUı balk matinesi 

,.---ıır.maı----ınııa-------------~ Yarın kadın olacaklar için •. Aşkı bekliJ'cn kalpler için.. Taliblerinden 
saadet .• ~ İlıli.nıa.. ve zenginlik bekti7S ruJıJar iı;İD- vil•'1.lda ııetirilen 

J'ilm: 

Yarının Kadınları 
Şaheseri bütün &Wenlerlıı kalplerini ti~ 

fevkaade bir mm 

Bugün S U .M. E R Sinemasında 
Mutlaka görünüz.. Baş rollerde: 

JOSSELİNİ GA.EL - PİERRE LAGQUE'I' 
Ve diler bir çok pel l!'raDSZ utlsUeri. İlheten: 

EKLER JURNAL, IOD dünya ve lııııı> havadisleri 
Buglbı -t 1 ve Z.30 da teml14tlı matineler. -

.. 

BU G 0 N Biri KAHKAHA, NEŞE, ZEVK ve EGLENl.E TUFANI 
j p EK ikincisi IIEYECAN -ESRAR -MERAK veDEIJŞET filnıi 

2 BÜYÜK ŞAHESER BiRDE Sinemas:nda 

1. -Lorel Hardi Hovardalılcta 

2.-
Esrar ve macerayla dolu b!lyilk :filim (8 kısım) 

DİKKAT: Bug(ln. her iki filmi görmek şartı ile seanslar. Saat ı - 3.45 _ 8.15 - V• gece 9 da 
İZD:İHAMIN öNONE GEÇMEK ve YF:R BULMAK İÇİN SEANS BAŞLARINA DİKKAT EDİLMESİ nca olunur 
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Fotooraf tahlilleri +1AC Cf\ C' 1~LJ11 
Bize fotoğrafınızı gönderiniz 9 Birincikanun Cumartesi Sinir \ıa!)tahiına &ululmuş oJan .. 

tar lçlıt en 171 teda•I dtrlıal 1.Uraba-.. Tefrika: 96 kim olduğunuıu söyliyelim 

Harunürreşit,ecdadının ayyaşlığına 
pek tabii olarak kendini vermişti 

ALİ KALE <D

••:.e) - F.nrrjlk. 

bir tip. AdmUr

dır. Çok ciddi ııa

laşır . Zekidir. Ar

b.daşlan aruın

d& sobalı Ut ıa

nınmışıtır. E11hıe 

çok hatlıdır. 

ı:lefaiıa t, zevk ile beraber müs- ı 
kirat ta pek fazla intifar etmişti. 

Harunürrefit, ecdadının ayy~ 
lığına pek tııbU olarak lcendini 
vemılfti O -en bu saltana
ta bir l.fret lleınirıde ve oari-
1eier elinde boğıllarak öldürü -
kon b.rd~l (Hadi) nln yerine 
ayni ~et meclisinde ~tı. 
Ve Halifeye ilk b!Ati de sa.ıtıoş 
cariyeler yap~lardı. 

Hıı.runürrqit devrinde islim 
medeııfyetlnin pek çok yüksek 
eserleri ile müvazi olarak ay -
ya.,lık d:a lhllksızlık la bir arada 
aldı yürüdü. Harunun oıtlu cMe
heınedülemlııı. de babasından 
~ kalmıyordu. O da sarlı..
hık, H'!ahat yüzünden muzma
hil olan hüktlındarlardan biri 
idi. Bütlln va:ktlni oyun ve ifret
le geçirirdi. Vllı:ıa Pndi Haru -
n~t devrindeyiz, faıkat ma
dem kl. işret ve ayyaşhktan bah
settik, bu (Mehemedülemln) in 
IHallife olduktan aonra tarihe 
mal edilml' çirkin bir vak'asını 
şuracıkta işaret edemeden geçe
medik. 
•Mehemedü!mıin>, ballieli -

ği zamıınıM ı bir gün veziri Fa· 
zil bin Reblf ile tavla. oynuyor
du. 

Şart Jroşınuşla.rdı. Kim kaza
rursa bytıedenin parmajındaki 
yüzükQ alacaktı. 

Bu yüzilldler. alelade ve süs 
ııçiıı kullanılan yüzükler değH
lerdi. Zamanın adeti üzere Ha
lifenin parmağındaki yüzük bi· 
!Met mü.hürü Fazılın parmağın
daki yilzük te vüzerat mühürü 
idi. 

Neticede oyuım Halife kazan
dı. Ve vezirinden yüzüğü aldı. 
Ertesi günü bu yüzüğü -bir hak
kaJcA gönderip üzerindeki cFa
zıI. yazısının aJ.tına fena bir 
kelime ıkazdırttı. Ve veziri -
ne yiizüjtü bu şekilde iade etti. 
Zavallı Fazılın tabii bu çirkin 
oyurıdm haberi yoktu. 

O bermutat dev'letin bütün 
resmi emirlerine parmağındaki 
bu yüzük mühürü basıp duru -
yordu. 

Vak'adan bir hayli zaman geç
ti. 

Bir gün Fazıl Halifenin huzu
runa çtlanıştı. O gün Meheme • 
dülem.ln n~'esi üzerinde idi. 

- Gel bakaılım ya Fazıl... De
di, şu senln vüzerat mühürünün 
üzerinde ne yazılı, oku da gö
relim ... 

Fazıl cevap verdi: 
- Kendi ismim ile babamın 

lo;mı yanlı ... 
- Ver bakayım, bir de ben 

göreyim. .. 
Vezir, parmağından yüzüğü 

çıkarıp Haılifeye verdi. Halife, 
yüzüğe baktıktan sonra kahka
iıayı bastı. 

- Beri ııeI dedi, isminın altı-
na şu yazılıru4 şey nedir? • 

Fazıl ıbin Rabi! yüzüğü alı'P 
tıaktı. 

Mosmor kesildi 
Kendi isminin altındaki o çir

kin sıfatı okumuştu. 
Bunun üzerine artık fazia ta

hammül edemedi. 
Uzun bir JAlıavle çektikten. son 

r.ı: 

- Yarabbi ... Dedi. Bu ne deh- ı 
şE'tlı izmihlal! ... Mahv ve inkiraz 
buna de1'1eP. Ben senin vezirıa
zamın olayım, bu kadar gündür 
dE'Vlet namına etrafa gönderilen 
resmi emirnameleri bu ekle so
kulan mühürle tahtim edeyim 
ve bunu ... Siz yapasınız... Bu 

hareketiniz dev!let ve saltanatı
nızın sonu'l!.8 işarettir. Artık ne, 
siz ve ne de biz m .. vki sahibi o
lamayız. 

Filhakika bu hadi;cden kısa 
bir zaman sonra Mehmedüle
min Hil!fetten hal'edıldi ve son
ra da öldürüldü. (1) 

* Müskirata inhimak :v..ınız Ha-
lifelerde, erkanda, h~vas sını -
fında da değildi. Tıpkı fuhş ha
yatuıda olduğu f(ibi işret haya
tında da avam sınıfı havas gi -
bi, daha fama ileri gitmişlerdi. 

Bağdadın içi umuınhanelerle 
Olduğu kadar meyhaneleııle de 
dolmu.ştu. Halkın bazıları dost· 
larının evlerinde içerler bazıları 
da meyhanelere gider!lerdi. 

'.Bu mıcyhanelerin sal1ipleri 
hep Yahudi idi. 

İs!Am!ar W"'bı bann manas
tırl.arda da içerlerdi. Ve o devir
de en muteber olan şarap •ma
nastır şara.'bı. idi (2) 

• 
Abbasilerin ilk tbükümdar!arı 

cSaffah• ve ~Mansur> zaman. -
lıarında pek o derece israf ve ih
tiııama tesadüf edilmez. 

Çünkü bunlar binler ve yüz 
bi11lerce iman kanı pahasına ye
ni kul'duldan sa'ltanatlarının, 

devletierinln tesis ,.e Wıkimı işi 
ile daha fazla uwaştıkları için 
süse, ihtişama ve zevke pek o 
kadar rağbet göstermediler. Fa
kat bundan. sonra geleııılıer teka
mül kanununa tabi olmaktan 
nefislerini menedemediler ve, 
mücevherat, tezyinat. mefruşat 
modası bütün vüs'ati ile hükmü
nü sürmiye baı;ladı. 
Harunürreşit asrı ise her şey

de olduğu giıbi bcı husu~la da 
yekta bir mahiyet aneder. 

Bu asırda görülen kı}1 ır.etlı eş· 
y:>1ardan bir kaÇ'nı misal ola -
rak zikredelim: 
Kıymetli taı;larh ı, lenmiş, sa

fi aJtın veya ffldişi ile süslü aba
nozdan •Taht• !ar, fiİ dişinden, 
altın dl/', abanozdan kürsüler, 
sandalye'ler, koltuklar, altından 
mamul murassa şamdanlar, al
tın sırma!lı, inci ve yakuttan ö
rulmü~ h~'rlar, k&imler, sd/i 
aooerden yapılmış mumlar ... 

( 1) Elfethari 41 
(2) AgaU Cilt: 2, Sayfa: 61 

r Arkası varl 

CEMAL PİN
DAR (KadıkiiJ) 

Aı:lmklr 'biF llp. 
Keııdlııe çok sü
~enir. Kararların

dan kol&J' kolaJ' 

dönmez. Arka
claılılt oo• •vv
Yellldlr. SUolml
dlF. 

i mi olluna.ına.

mıştır - Zeki ve 

kav-rayışh bir tlp, 

Dikkat ve totl

um hassası kuT

v•llidlr. fyl kalp

lidir. Arkadaşla· 

n ara~ında ta.l.dlri 

Hassastır. 

TAKViM ve HAVA 

9 BlrlnclkAnun 
CUlllABTE Si 

12 luci t.7 Glhı: 143 2. T.,.rlD il 
Hicri 1358 Rumi: UH 
Şevnl 17 Ka•ım: iZ 
Günet 7.lZ Aqam: 1'.41 
Öğle ıı.oe Yalııı: 18.19 
İkindi IU8 İmsak: U7 

- HAVA VAZİYETİ 

ı.ı.tasyonun-

d 11 cıl nan rnaJümata göre hava yur
dun Ortd. Anadolu ve Karadenız.: k.ı .. 
:; ılilrının şo.rlc tarafı ve do u bölgeler
de bulutlu, dıger bö)it>lPrde kapalı 

.,. e yer yer yağışlı geçmt:1 rUıgirlar 

doğu bölgelerde saJ<;n kalmış, dlier 
boıgelerdc cenubi istikametten orta 
k vvette, F.,ge deni:.d.nde kU\'Vetllce 
esmi,tir. 

Dün İstanbulda hava kapalı ve ya
,ğışlı geçmiş, rüzııAr cenuptan 2-4 
metre hula esmiştir. Sanı 14 de hava 
tazyikj 1011.1 millbardl. 

Sı1hunet en yüksek 17 .O ve en dü
ıuk 13.3 sanuıırat kaydedilml,ıtir. 

ıununl Mümessili ve NelrlJral Dl
rek:örü: A. Nac~ Basıldığı Yer: 

Son ~'eJııraf Basımevl. 

inhisarlar Umum Müdürlüğünden 

Clıı&.i Miktarı 

% 1.5 
Muh. bedeli teminalı 
Lira Kr. JX·a Kr. 

Ellsjltme 
ıekli ıuıaU 

Telefon makinesı 105 adet 2572 50 192 74 Açık Ek. 16 
Fı9ı lapası bezi 105,000 adet 1837 50 137 81 Açık Ek. 16,30 

ı. - Şartnan;c ve ınevcut bçı tapası ntioıunet, mucibince yukarıda cins 
ve miktarı yazılı 2 kalem malzeme atık tksiltme usuliyle satın alınacaktır. 

11 - 11.IuhamnH:n berleUeri, muvakkat tem;natlan, eks.iltnıl'" saatleri bi
xalannda yazıhdır. 

IIl -- Eksiltınc 15/Xll/939 cuma gu:ı.ü Kcıbataşta levazım ve mubayaat 
fUbesındck.ı aho1 koın ~yonıında yapılacaktır. 

IV - Ş~rt!laınclcr her gün sözü g:_-ı;en 5nb<>dcn pi:lrı-.su 11hn;.b:let"f'ği ei
bi fıcı tapa~1 bezi ntinauıesi de görü1ebi1ir. 

V - Telefon m.,ıkinesı ınünakasa na gıı('('<"h.1er fiyat.E:ı. .. nnıfa o.l tek
li!1cl'ini veya cih<tz. ntilııunelerini ihalede•1 en oz b;r hatta e\vr.J Jnhisarla!"" 
Umum mııd~rlüğü tu!ün !al.Jrikalar şubc!ı müdür ığune venr.f'lerı ve tPklil
lerinln kabulünü mutazamının v ika alm<tJııı, Jil.zım<lır. 

Vl - İsteklilerin rk !itme itin tayin vdilen gun ve scıa.t\e JO. le 7.5 gn. 
venme para1ariy1e lıirlJi:le mezkt1r komlsy<ına gP.lmelf'ri il~ ohır:lm". (9904 

gc-ç\ı. Küçük bir or<lu ile, büyük 
ıbiı· maccr,, a atı]nıak ı.stenıedJ. 

Kaçamıyan birka~ dü5manı l'.<tr 
aluak, b ş gün ıarf!:ıda Med.i.nl2-
Ye avdet ettı. 

~ 

Yazan: Ziya Şakir Tefrika: 99 
( Uhud) h~rlı• ı<lcn ve bu mu

him hii.di'°cdC!l sonra, bir müd
det süktınct içinde gc ·ti. Bu es
nada, lslii.m dininin rsası, iki mü
hiın umde le kuvv• tlerıdi. 

- l\Jı.imkıin değil... Biz, İ · -
l"m ordusunu perişan ettik. Me
dincye ric'ate mecbur eyledik. 
Şimdi de gidip, Medineyi altüst 
ı uecı•,,ız. (:\luhammed) in hayatı 
ı ı bd·Jlıcr, dınine de hitmn ~ e
h' eğız. 

lı~, mukabc:c etli... Fakat 
r, v,u müşriklere cie.\ışet urmLk 
Sl r ' .. c Rc.ı;u.ü E' ren'e bir hiz
n.l ~c buluı:nıak i::stedi: 

Ya EM 3üf.;an! ... Çok al-
c :ı Oriiu-:1. (~Iuhammed) in or-
cı u ıu 'ben göz:rı imle )(Ördüm. 
Oy bir ordu ki, takribi olarak 
bılc a) ~ını size söyliyenıem ... 
1' ·o;u' arın iiıerinc kasem edc
rırr ki, (Ruha) merhalesinden ha
reket etmeden evvel, Müslüıruın 

Bu kat'i sözler kar~ısıııda E
ılıiı Süfyan durup düşıinmiye mec
bur oklu. Ve bu hayadis, bütün 
Kuren ordusu arasında çarç.a -
buk ~uyu 'buldu ... Birdenbire or
cıuda b:r paııik ba"adı. Birkaç 
saa za:-fında, ordı..o hta kimse 
kalm:ıdı. KuçanlaLn lrasında, biz 
zat Ebü Süfyan da hiih. 

Dlişınz.n orduwnu. da·1dıp kaç.. 
ll1dS! üzerine, (:\luki) ucrlıa; R<:
SUıÜ Ek.reme bir atıı .~ör<ler<li. 
Vaziyeti .bildirdi . Resuliı Ek -
rcın, derh;ı;l ordusuna hareket 
tmri \'erdi. Sür'atle (Ruha) ya 
geldi. Bu bliyük hizmetinden dol& 
) ı, (Muid) e teşekkürler etti. 

Eshıı.ptan bazılar'. sur'at1e dfü; .. 
manı takip ederek (l\Iekkej ye 

1 - kki ıı:nıek. 
2 - Kunıar. 

Ehli islii.m, bıııı:lardan menc<lil
dı. 

H1crr•1 st:n:vcyc taclui~, Mc -
din4~ ic bulunan ımuslümanlar 
i ki i yo 1 kumar <• uyor -
lardı. Hc.uıu krcın Efonuinı•z 
hıcrct bu) u~pta bt ri}etın 
a.'ıli kını fos· d~ ııı.,r IJ ı fonalık
lan oircr bı er ortJd, kal<lır -
ma}n çalı ırkeıı c p'an bazı -
ları, çki w k· nar n c.;;elcleri 
üz :ııde du dular. Bunıar hak
ıkır.da yapllaco.k ınua.--ne!ey-~ sor
dular. 

Bunun üzenne: 
' clüncke anil-hamre \'el -

S<.r.al 13.30 Program, ve memleket 
S8lit c•YUtı, 13.35 Ajans ve n1eteoro
loji hnberJerı. 13.50 Türk müzigi: 
Hall<. Lürklıleri ve yeni şarkılar. Ça
lanlar: Cevdet Çağla, Eşre! Kadri, 
Hasan Gtir, Hamdi 'l'okay, Okuyan
lar: Mahmut Karında~. Satiye To

te çekilmek v• l>Ubaua bir llöyd• sa-
de bir hayat 7qa.maktır. 

Borada temh: )taya, bol sıda, blJ ... 

lı&ssa. toprakla atraşmalı: slniı'lerl 

ko.vveUcndlrir. Bu. arad• solak ıu 

banyolım da olnlrltr için ııo• iyidir. 

kay. l 4..30 ıı~ik (Riyaseticwnhur j I!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!> 1 
bandosu - Şci: İhban Künı;er). 1 -
Schubert~ ~eri nıar~, No. ı. 2 -
Oscar Strall.li!): İlkbahar a;:kı (Vals), 
3 - C. M. Veber: Euryaııthe uvertü
rü. 4 - Tsehaiku\'vsky: Patetik sen
ionın·n ikıncı paı·ca...ı. 5 - F. LiQt; 
11-f:-ı.cur di:lp. odlSi, No. 2. 15.15/ 15.30 
Müzik (Cazbaıod _ Pi.). 18.00 Prog
rsnı. 18.05 .lılernJcket saat ayJrı, A
jan \ e Jncteoroloji habcı leı J. 18.25 
~1'üzjk (Radyo l:iı:.Z orke ırası). 19.00 

Tiırk muıi{ Ses ve saz g~it kon::>e
rı. 6 Okııyıa: ı ve 7 saz ~·:rh ı:e. 20.00 
Koını:;nhı. 20.15 •rürk lr:üz:ğ:ı: Kilrı-

ı.k progr n-.. 20.45 Tur...._ ınü7Jgi~ Halk 
5<.ı:ı Ierinden örnC'kler. (Sı1di \'a\·er 
At< ınan) . 21.00 .1üzik (Küçük or
k.etitra - Şet· Necıp Aşkın). ı _ Fer
rarjs; Çigan ~evgiı.;ı, 2 - Glovanni 
Carly~: DHlsınc'ye serenad. 3 - Nie
mann; F.ski Çin suıti. 4 _ Job. Stra
us~: Çigan Baron operetinden vals. 
5 - Frar:z Le.har: Eva ()peretınden 

potpuri. 22.00 Memleket saat ayarı, 

Ajanc: haber1eri, Ziraat haberleri. 
22. 15 Konuşma. (Ecnebi dilJerde -
Yalnız 'kısa dalga postnsiyle). 22.15 
Müz.ik (Melodiler - Pl.) 22.30 MO
:ı:lk (Cazband - Pl.) 23.25/23.30 Ya-
rınki program ve kapanış. 

Adafar Sulh Hukuk Mahkemesi 
Sah!? Mcınurluğundan: 

Büyükada Güzeller ookağında 22 
No. da sakin iken ikamete:ihları 

meçhul Hrtstına ve Ano tac:ya•ya: 
istefo kızı Katina. 1 HR2inc, Fotlıll, 

Aspasya ve Paraşküva varisleri Ka
tına ve Anastasiya He ;ayian ve 
mü~tereken mutasaıTıt bulunduju

nuz B~ıyükada Cami mahallesi Çar
kıfelek E"okağında kıiin 22-1-22-2 No. 
lu gayrı n1C'nkulUn izalej §UYU aure

üyle s;:ıtılmasına karar verjlmiş ol
dugundn açık arttırmaya konulmuş
tur. Bb·inci arttırma 10/1/940 tarjhi

ne n1u:sadif ı;~l)-01mb~ &Unü saat 14. 
den 16 ya kadar mahkem~ korJdo

runda icra olu.nacaktır. Birinci art
tırn)ada k:ymeti muhamnıC'nenin yüz

de 75 ini bulur~a müşteriye ihale e
dilir. KıynH.>ti muhanunenenin yüz

de 75 ini bulmazsa tn çok artbranın 
taahbüdıi b•ki kalmak Uzcre 2 inci 
arttırma 25/1/940 tarihine musadii 

"peJ"ierubc günü aynı saatte icra ve 
en çok arttırana ihalei kat'iyyesi ya
pılacağı teb1iğ makamınu }tajm ol
mak iUcre ilan olunur (22525) 

Tekirdağ Asliye Hukuk Mahkerrıesinden: 
Tekirdağında :ır.ukbı Emin kızı Fethı ·ç ile kocası Mu,tafa oglu 

Vahi; arasımlakı bo anma davasından dolav, 1.f. aleyh Vahit hak
kında ittihaz olunan -ı:ıyap kararının il<II' n tebliği kararı-rir olmuş 
ve duruşma da 30/12N39 günü saat 12 ye talik kılınm~ oldu,itun
dan keyfiyet tcbliit makaın•r.a kaim olmak üzere ilan olmıJc. 

(10154) 

İstanbul Defterdarlığından: 
Anıavırtköyünde .b,riııci caddede 15 numara!::. ve 300 lu a mu

hammen senelik ic&l Voli mahalli kirova veri 1mek iı>'Pre açık 
arttırmaya konulmuştur. 

Arttırma; 21/12/~39 Pen; ·mbc günü s;;at on di:ırtte M.111 em;iık 
müdüdiğünde müteş~kkil koın:s:vorıda yapılacaktır. Istcklilerin 
22,5 lira muvakkat t~minatla muayyen _gün ve saatta komisyona 
müracaatları. (10073) 

Gayri Meııkul Satış İlanı 
İstanbul Emniyet ... andığı Direktörliığünden 

Zehranın 16063 hesap No. siyle Sandıgımızdan aldı{.tı (140) lh.ıya kar
&il birinci derecede Jpotck edip \"~desinde borcunu '\.erırıcdıjindcn hakkında 

yapılan takip Uzcrine 3202 No. hı kanunu.."'1 46 ın<.~ı n1 .ıdcles iı1in rratu!u 40 
ıncı maddesine gôre sanın ası icap edeo l\1ahmutpaş~ n1ahallcsinde kayden 
ınahkerae (halen Kılıççılar) &okaJ;mda esl i 18 yf'ııi 8 No. lu ı..cnlinden 4,60 
&aııtiın ;yukarliıında yıkılııuş yarını .hanın kaduni lnşcıat hakkı btılunan kar
gir bir dükkoinın tamaır.1 bir buçuk ay müddeUe a\:ık arttırmJy:ı kon-

, mustuY. Satış tapu sicil kaydına göre yapıln1alttadı.r. Arttırmaya gırını..: ıs
tiyen (50) lirn pey akçesi verecektir. ?fiJJi bankalarımııdan bir.irıın teıninat 
mektubu da kabul olur.ur. Birikn1iş bütün vergilerle beh.-Oıye resiınleri Vt' 

vakıf icaresi ve taviz bedeli ve tellaliye rUsun1u borı.;luya aıttiJ' Arttırma sartna
mcsi 15/12/939 tarihinden itibaren tetkik etmek is.tiyenlcre Sandık Hukuk 
İ~leri servlslnde açık bulundurulacaktır. Tapn sicil kaydı "\.'C snir lü~um1u 
izahat ta ~rtnamede ve 1akip do~-yasında 'ardır Arttırn·Jya gırnıış olan
lar, bunları tetkik eder("'k satılığa çıkarılan gayri menkul hakkında her 
ıeyi Ogrenn1i~ ad ve itıbar olunur. Birinri aruırma 27/1/94.0 t.8rıhine mU
sadif Cumartesi günü Cagaloğ)unda kain ~nc11ğunızdu 6-aat 10 dan 12 ye 
kadar yapılacaktır . .l\1uvakkat ihııle yapılabihne~i ic;ın teklif cdıh.·cck be
delin terclhan ıtlınınası icabeden gayri menkul müke11efiycıiyle Sandık alac.;-;.ğını 
tamamen e:eçmiş olma ı "arttır. Aksi takdjrde son arltll'anın taahhüdü ba
ki kalmak şartiyle 12/2/940 tarihine mOsadl! pJı.nrtesj gunü aynı mahal
de ve aynı saatte son arttırına~ı yapılacnktu· B;.1 arttu·ınadd gayri menkul 
en (ok arttırıının ü.stilnde bırakılacaktır. Halıhrrı tapu ısicineriylE' t~bit 0J
n1ıyan alakadarlMr ve irtifak hakkı sah.ipleTinln bu haklarını \"e husu iyJe 
fajı. ve masarife dair iddialanru ilfın tarihinden itibaren yinnı gün içinde 
evrakı müsbitelcriyle beraber dairemize blldlrn1cleri l!ız.ımdır. Bu suretle 
haklconnı bıldirrnemiş olanların haklan tapn siciJleriyle sabi.t o)m1yanlar 
sa.tış ~tlelinln payla~ına~ından hariç kolırkı.r. Daha faz.la mı:ılfın1ut almak 
1stiycrılerin 938/1522 do.:ya nun1arasiy1e Snnrtığın1ıı. hukuk işlpri tervisin~ 

ınih«ıC'ant etme-1eri 1-Uzumu H:\n olunur. 

* DİKKAT 
En ıııyc~ ı-.nnJığlj sandıktan alınan gayri menkulü ipot~k gostern>e.k isti

yenlC're ınuhamminleriınlzuı koymuş olduğu kıynıetin yüzde 40 ıru tecavilz 
etme .ı~k uzrı't' iha~e bedelinın yarısıııa krıd r borç em1ek suret!yJe ko
laylık g. stnn(·ktrd1ı. ( 10202) 

iıyctı ~a:ı:;J c/du. 
Bu üyeli ktrınJ ni!1 me;w.i: 
(Yiı (Mtuhnmmcd) :.. eshabın 

sarıa. ş.ırap içip kumar oynama
yı . oruyorlar. Sen onlara de ki .. 
~arap içmek te, kumar oynamak 
ta büyük gü.nahtır. Vakıa bun
lar <ta nas için bazı menfaatler 
vardır. Fakat, bunl:ın i<lenıekle 
kaz:ıııı'a,,ak ı<ünah, hiısıl oakak 
menfaatten daha büyüktür.) 

D!'mckti. 
Ayc'i kerimede, balısı ı:e~en 

\nlt'1lfacit) m~s€lcsi, calibi dik
katli. Çiinkii (Cahiliı t" dcvri)n
de l..ım.ı;·dan kalaııılan parayı 

fa} rl re ı;e ) oksuı:lar~ ~ermek 
addti. Mekke ve Me.Jincd aciı 
ma•l? "(!an nıiırekkep öyle bir 
ırısa ı iinırf'Si vardı ki, burılar, 
rrıunlı ıran kumar p~rasile ge
çinirlerı.: ... ı.tc, ayeti kf'rime
de b:ılısohnıan (ı:r.eııfaat) ten 
mJ < t'. bu aciı ve fakir insan
lar .., gc ırro m•sdesi idi. 

Eshaptan baı l:ıırı, ayeti keri
men~ kat'iyven memnuiyeti i
fade eden ·bir işaret olmadığı 
için, şarap için kurı;ıar oynamak-

Bir gün mühim bir hadise ol
du. Sarhoş olank namaz kıldır
mıya kalkışan bır a.daım, akşam 
namaz.ı,da bazı ayetleri ya~ 
okudu. 

O zaman, 
(Ya eyyühellezine fımenu IA 

takribusselate ve entüm ıriike -
ril ...... ) 

Ayeti kerimesi nüzul etti. Bu 
ayetin mana ve meali; 

(Ey ima.ıı eden kiınfleler! ... Ne 
sö:,.ılediğimizi tıilemiyecek dere
cede saı'hoş <ılldıı:ğunuz zanıan, 
namaza durmayınız.) 

Demekti. 
Müslüman}w'Clan bo.zıları, bu 

ayet1 c de içkinin kat'iyyen ımem
nuiyet llle dalı' bir saralıat gör -
mcdiler. Şarap içmek:e devam 
ettiler. 

Nihayet şu ayet nfıziıl oldu: 
(Y,\ cyyüheliezine ilmenı'.i, ln-

nemel-iıamr-e vel-meyslr ...... ) 
Ayeti kerlıne; (Ey iman eden 

kiansc !er!... Şarap, kumar, en
sap (l) ezlam (2), şeytaru ve iğ
renç i~lerdir. Bunlardan içtinap 
ediniz ki, foliilı 'bulasınız.) 

Güzellik ve sıhhat • • 
ıçın il< şart 

Sabah, öğle ve akşam her yemekten sonra 
günde 3 defa 

Kullanmaktır 

RADYOLiN 
:ı DİŞLERİ, dişler çehreyı 

güzelleştirir 

RADYOLiN 
>İŞLERi, dişler mideyi 

saglamlaştırır. 

-~· DYOLİN dişleri temizlıer ve parlatır, mikropları yüme 
yüı öldürür. Diş etlerini besliyerek hastalanmalarına mani o
lur. Ağ12 kokusunu keser. Sabah, öğle ve akşam her 

yemıekten so.nra RADYOLİN 

Galatasaray Lisesi Alım Satım Komisyonu Başklinlığından 
~hktarı 

1\fetre 
Muhanıınen Fi. 

Kuruş 

İlk teminatı 
Lira 

225 450 78 Ucivert kuınoş 
Galatasaray lisesine lüzumu olan miktar ve muhammen fiatıyle ilk te

minatı yukarıda yauü !Acivert kumaşın 12/Xll/939 salı ııünii saat 15 d• 
Beyoglu l•UklAl caddesi No. 349 liı;eJer muhascbfoci.lillnde toplanacalc: o
kul koıni~yonunda açık ek.. iltmesi yapılacaktır. 

İstekliler nUı une ve şartnameyi &6rmek iı_.'lll okul idaJ-esjne ve tıcant 
oda.sının '31 eni yı1 veıaika ve teminat ma.kbuziylc belli giln ve saatte komit:•yo
na g hn~leri. •964~> 

1. GENÇLİK 1 
2. GÜZELLİK 

3. SIHHAT 
i~te 1likı.ek bir kremde 
ar:ınau bu meziyetlerin 

beJ)!SlnJ -.ıze 

KREM PERTEV 
temin ed<>bilir. 

l- KREM PERTEV. llır 

tıl\ alet mu. tdhz.."lrı
dır. İnce bır ltınn <'" 
yapılışındaki husu•ı

yeh itHnırile yfu.JC"Al 

çiıJ;i ve bunışukJukl"!l• 
fın t~ekkblune m.'ın 

olur. Deriyj genç v~ 

gergın tutar. 
l-- KREM PEHTEVo Uır 

Güıellık va.sıtr.ısıdtt. 

Ge~Jenı s mesamatı 

ııloştırarak cilttei'.'.l 
purtilk ve kabarcı:'" 

la.rı giderir. Çil ve l. 
kclcrı ı.ıale eder. Ter 
nwt ve şeituC bır h le 
getirir. 

a- KREM PERTF.\': B • 
cilt deva!'ldır. Dtrı 

llJddelcrinin ifrazatı 

nı düzeltir. Sh.ilce ve 
siyah uoktala.·ın t.eza. 
bürUne ınf.ni olur. 
Cilt adalesini bc<.:liyc
rek. Jn.ıvvctlt.'11tilrir. 

ı 1 Kuru cildler için yağlı ve yal!;lı ciltler i~in ~ağsız l.b hususi tüp ve vazoları \ardır. 

Dün bir motör battı 
Dön sabah balık yöltü Ue Karad•

uttden ıelmet.ie otan Nimet Havva 

lsmlnde büyük bir motör akıntıya ka

pılarak Dolmacab~e önünde büyük 

bir ta.nıandraya çarpnııt ve b.ıtmljtlr. 

Bu ayeti kerime, a.rtılt şarap 
ve kumarı kat'iyyeUe menedi -
yordu. 

Bu menınufyet, derhal büyük 
bir tesir husı.ile getirdi. Müslü
manların umumi ahla.kına, bir
denbire bir ~aılah geldi. 

;st.R.B.İRİNİ TAKİP EDEN 
HADİSELER 

Muhtsl.if münasebetlerle ar -
zettik ki, o tarihte, bütün Ara • 
bistanda pek clddi ibir ahM.k tas
fiyesine ihtiya<; vardı. Çünkü, 
beşeriyetin -bütün faziletleri, 
taşkın ahlaksl7llık cerey anli'arı al
tında ezilip kahnıştl. 

İslamiyet, yalnız kendi salik
lerinin ahlak, adet ve itika1ılaxı
nı taısfiyeden ibaret kal:ınıyor; 

muhit üzerinde de f.azilet hisle
rine uygun tesirler uyand.rıyor
du. 

(1) Yere lıonup lhad•t edilen put
lar. 

(2) Fal balmıak !cin kullanılan 

ok!~ 
(Arkası var) 

İstanbul Asliye Dördüncı.i "l'i<-·ar~l 
Alahk:eıüesınden ~ 

Sultanh.r,ımam ·~{l"jll<lırl'k Sıvtıt·ı~ 

yan han Yaser Mayorka vekili .\\f. 

Refik H~bip taratıı.dan ~11ltanba
man1 Yeşıtdirek Sı,·aciyarı hanuıt!a 

Bem.ır Rohnan aleyhine açJlan ~ ~ 
ketin feshi davasından dolavı müd
dei aleyhe gönderilen dava~ aı-zuh~ .'4 
sureti mumııileo7hln bir Eenc e"' \'el 
hudut hcı.ı-lcine cıkarıldığı ve elyevm 
ikametgahının meçhul bullındugu 
tebliA' varaka.sına müba ir tnrafuı
dan verilen meiTIJhattan anlaşıldı
i:ı.ndan krndırine d~va arz.udal suretı 
ilAnen tebliğ edilmlş!i. Bu defa da mu
hakemenin 27/12/939 saat 14 de ya
pılmaJiına \•e müddeaaleyhc iltnen 
teblipt. ifasına karar verihniı ol
mal<la keytiyet 1.eblii makamına ıuı
im olmak üzere ilAn olunur. (22524) 

Şehir 
Tiyatrosu 

TEPEBAŞI DRAM 
KISIWNDA 

9/12/939 Cumartesi gunu a.k.ş ... 'Tt 

Saat 20,30 da 
ŞEYTAN 

İSTİKLAL ÇA!DF.Sİ KmıEDi 
KISMI 

9/12/939 Cumar!esi gündüz saat 
14 de KELOôLAN Çocuk oyunu 
9/12/939 Cumartesi günü n]<,şam 

Saat 20,30 da 
KANKARDEŞLERİ 


