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niz n lla ııe ..-.ı-

t ini kılıoi;yqe /ıi.-C 

eden bir te,cbl iıt6r. 
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dbe lalıeü .. - - ırtri -
möııJe de ba llaftketın mômsnnı .... 
lıafh lıirlü lefsln mııbal J'Mhr, 

İtal7anın •eten Mart all8DID Arna
vulluia IK&I eWil zaman ba lıidl&e
Dln Akdmll: ..uau ve •rtınıar i
seriade J&plliı leeir Ye llJ' .......... 

ademi -mnb• ........... Ba -
klkalen o riain ıılJ'..a ......... ıeı--
.. ~ lolllisa, Dıi -
devleliDID llallııuılaftla Mb'tık mlk -
f'Ula lıuekele 11~ iııledlkleri 

tliPbelerlnl ............... Jlllleklm, ' 
Anlava- illallDI -- .... ,._ 
1arm ı 1ıan117e rlle - -
..... - ftJ ............ -
.. 1'ıimalan da ile tiıblııelıırta aiey.. · 
Jl*sl _...,._ l'abC, Pelaotra • 
A.lıaaQ'a llaıtll ..,,..,....._ we AYl'llo

pedakl ....... _ latrQrire wi-

ndıklan -.. ki. i1a1nmn -
ta bUarıılbk ,.ı,. w -- ..ııu • 
.._ •onllil ...... ha ~· .... 
kllıe J'- Mil .., Nr' ı Y-io-

tan Ue -- üdeWll - -
tealtlp iki lardm lıad-..., ioıkl ae-
•erleriD ırerl7e ~ ... lalıkl
•ı ......_..__ eımcU, hiJ'le -
cıı bir .. hı Ue iki .. _ J'ekdli•-

- .ıı-. ademi ı..vıızıı de kafi ie-
(Arloaa 3 iinell l&J'fada) 

etlımti ABKl!D 

Londra, 2 (BıısıH!i) - Çem1-
)&yn bıııgün Awam Kımıaıraauıda 
h1ı.ftahk nut.kumı ııöyienriştir. 

ÇEmjıer!ıwyn harp v&Uyetini 
huli:ta ettikten llDlll"a Molo1ıofun 
nutkıintı mt'YZUU ba~ de'
miştir ki: 

Berlinde biivülı: bir s&bll'Baı!J5. 
la be!rJtmen. ve falaıt zannımca 
o kadar memnunıyet uyaııdınnır 
yan Mtdotofun nuVku lıükiarıeti
miz tandından dikkatle tetkik 
olunmııış'tur. Hükfnne!Uniz bu nut 
Jrun mıl'hteviyat:nı bi:llrassa Sov
yetl.erin mÜlltakbel ım>eleri hak> 
ktndaki kımmlaıını aUıka ile kay· 
cıe,&aniııtir. Burada "llDU işaret 
etıneii fqdai& buhmmı iti, Mo -
lotof bundan ev-velJ<i 31 Mayıs 
nıı*ıınd& bükftıııetini.n enterne
wnıaı bir hube aürüldemnek 111-
te~ni ve her türlü tıec&vil&_ 
tımıılıelerinin tırvıeaüiiM kaqı 
Jmyacalı: gayreUere iştirak ede
oejtini söylerni~i.. Bu, ~ hü
küınetinin de hattı 1'ıreketldir. 
Fakat müt tefikle!'in harp gıqe -

(Arkaea 8 - -'ada) 

Von Papen 
Geliyor 

Roma, 2 (A.A.) - Berlmden 
alınan baberl.ere ııöre. Almanya
nın Ankara büyük elçisi Von Pa
pen, önümüzdeki hafta 'Vazife
si başına dömnek üzere harelı:et 
edecektir. .. ·-·· ........ -.. ···~ 

l ÇOK YAKINDA 1 
1 

1! CPME BENi ı 
ı Yazan : SELAMI iZZ ET !tı 
+ ~ f dÜ Y ÜK EDEBi ROMAN ~I 
+ • + Kat;anı lıooalıyan aılıın ro_,.L, Bir ırent; lıız, ı+ 
+ güzel, hoppa, /ıırt;ın, ıımarılı, fettan, ele aıırıc• j+ 

ı
+ sıfmıyan bir ,ey.. ÖPME BE N 1.. Uzan yıl. ~· 

/ardır lı•sretini ?lıtifiniz ifli, lıassas, lıalpleri 
coıdaran, 1r62leri ;ya,artan, ıreceleri sabalılara 

~ 
lıadar inHnı "6,aıularen bıQr6lı 111lı ro-... 
Ö P M E B E N 1... Gent; lıw•rua, suı m delilıan. 
lılann romanı •• 

-;:++++•*------ -

Milli Şef'in Nutkunun Ak isleri 
a.ma, ı (A.A.) - Stefeai ...... lı1Nlr17or: 
Faşlsl rejlmlabı ,;lkııek ııaJııılyeU..- nöbel delttliıwıelert lıükıada d•

mokrasllerbı pzelelrrl larafmdu -Wllmlt elan millalealara Glloraale 

F111rifil111iiWft-t1tct.1Drbu· itıdv-f·,ri-.-...;-'-"'... il• "" -lı.elal11dr ı.ar~ edUmekledlr. 

bir, Almanyadan gele
bilecek herha .. gi bir te
eaatÜ2.e k•rJı en esaslı 
müd•faa vasıhlsını teşkil 
eden meşhur su setleri 
h.ttının her tarafına P· 

_ a._www_•a:u ____ J mil bulunmaktadır. 

·-,-------~---~- - . -

CEPHEDE SÜKONET VAR 

Almanlar Taarruza 
Karar Veremiyorlar 
Alman Şefleri Arasında Fikir 
Ayrılığı Başgöstermeye Başladı 

Londra, 2 (A.A.) - Havas Ajansı biJdiriyor: 
Yoı1lailiire Post gazela;inin askeri mUhaırrWi Almanyada tek 

kumanda makamı bulunmadığım söy'lediktcıı. sonra diyor ki: 
Görilııg bir hava taarruzu yapılmasını istiyor. Amiral Reııder, 

barelı:&tı denize teşmil etmelk ar.zıısundadır. General Keitel, 
'3arre de umumi bir taarruz taraftandır. Ve Rittıeatrop, bü
\fük mılııeri taarnuıdan evvel yenıi bir din\rırrıoıııtik taıı.rnız yapılımuı 
müıaleasındadır. 

CEPHEDE VAZİYET 
iParis, 2 (A.A.) - HB'Vas Ajan

sının bildirdiğine ııöre. a&keri ~ 
ziyet: 

.AıJmenlar, ufak t.aenwıı.r jçiD, 

hücum taburlarını ~ daha 
fazla kullanınalı:tadır.lar. 
Ceııhede arası.nt Alman hücum 

Wi>urlarmın mahalll taarruzlarla 
<Aıbm a ıı.c1 _....> 

Ba paele diJ'N ld: 
n .., .. ılll hayatına ... eeerlerlne .. ._ f,.W ilalJa, -· 1 1 ruf 

-..ı. 1ç1n _..... bir -ıeııeutr. Demekraal memlek.Uerl ıruelelerlala 
iı&IJ'an olyaeetlnln ba ııafhamu beJ'D•lınllel lıldloat De •eJ'ahıd mubanel ..U
li itaı1an hidlıwlerl ile alikadar ıröolenıek nnttndekl lddlalamıı """"' 
llirlu lulı .-s. bakin J'Nlar. 

« öbel detlıtllrmeıo, fllfh rejlal itin -' bir lıidlsedlr. Zln sı-.emdpr
lann sand&IJ'elerı.e J'-P .. &lmımı lan ft lıtie Ye mes'nllJ'e- lılr •· 

vlr ve lnllkal vuku •- ııerarlcllr. Slaraee, 1 ııenedenı.ert ,,.._,,, .... 
releri idi. Ve ulr.erlerln lıemen bemen kilfeel bet .. nedenbert --1 it· 
.... e-ie Miler. 

Salı riall ... ı.ıuıımı. elu lıilkü-ı. ra.ıeı ,..._mln en aınm im
hllHaelldlr. 

Bıuıdan""""" bllk- ,.enı ertıiauua lleııolaln eelı.I r..- mllhafıela
naDD olmaları, ,......._ blkllibuwl idfl•' M'erlne iter ·e••M•n zbade •
dm eldeıtaıta r-.-tedlr. 

Pattzm. kemtiDIU aleJ'Jdan ehukta lıerdcmm+•. Fakat unt =e=·=b 
..._krallann aleJ'hladedlr. Hllldlmetl •e memleketi idare ehn lek bir -
TUdır. o da M-lnldlr. Ba defa raPılan ııllhel defı.llrmen ratmen •
tlallllde, ırenk lıarlııle ilabın ıılJ'-~ detlldlr. hl'"' hab-a. mn-

' idin! ve lülp etmekle oldata lstlkamellerl muhafaza elmekledlr. 
1 

Awa- .......,.il Ue dilnJ'& hidleeleri. il&IJ'&J'ı, leliloldlerlnde •• itle bıdE 
~ hıırwts leellhal fabrllıalarınclakl 

hu ııamandaD slyade utmlr.ir balaeaklır. 
h....aıı faaliJ'e&len bir lnllba 

~~m:':::~~ ;__ ,-,,-1· -.-it-- Fransanın 
(Arkası 3 üncü uyfada) ngı ere, 

ltalyan-Yunan I Silihlarını Bırakması 
Dostluğu ı· • u·· ş t L" ' çın ç ar azım . ,, 

Anlaşmanın Metni 
Bugün Neşredilecek 

Ati-: 2 ( A.A .) • Roy
ter -"aWri 6ihliriyor : 

llaPn lıal;ya ile Yır-
11• niatan /ıalıdnaeti ara· 
nıula, ili m-ldel baf
l•nnın lai oi;yeal hedJi. 
ni pılen 6-:ır:ı notal•r 
teali eılilmiıtir. Ba no
t•ların metinleri ;yan n 
nqrolanacalııır. 

Rom•: 2 ( A. A.) Si· 
;ya•l malıafilde beyan o· 
landafuna 116re ltal;ya 
ile Yananistan arasında 
iri yeni dostlalı oe ademi 
tecaoiz palıtının metni 
,-r m nqrolıınoccılıtrr. 
~er taraftan, lt•İya 

ile &ıltıari.ıan •nı•ın
dolıi tica ret macıAedai 
de pe/t ;yalııntla inu•la· 
nacalıtır. 

Londra. 2 (A.A.J - Nen Cllraıaic "n'""•• .. dber ve bunlan J'&&ıyar: 

le paeleolnde Bir V&ller La;yten, mül- ı. - Serbesl PoloDJ'a ve Çelr.os lova 
ldlldertn lıarp PJ'elerlııl ve Allı illin kJ'a 'nın renlden meydana ırellrllmesL 

- !sah Ye letrllı - 1ı1r ...,,__ ı. - Cekııolonll7a Ye hloaJ'• 
• IDJ ..ur ........., ..... ilan meselesi De w •e d -men: ta • 

Slr ._... •K•• "' 1muDa kQ 7ularm ta..lrl 'ıı', .......,_ 

- lllD ., ...ıı ~ ııuııı.ııı (Arkama llnc:il "'Yfada : 

Bir Konuşma 
BllJ'tık - -- -· ile 1 

- IJ'U'&hillrb. lllrlnd - ...... . 
bla ·-· laklp ..... dnredlr. 
.. -- ......, - .. olpnlerıle 
klmR •atm· ..U amaa. salh da ol

- tleilYL o~ mailb eıkan 1 
~,.a ..._ ile ııekltlJ'-U, Bu 

....... ı;ır.- harp llahr -eııl
- halline lıadar ılenm elU. 

ıı.- - ....... eJ'I ıaı.ı., ·
.. devredir. :bk ~ ı••••.--
Jlıllr; ....... , • ......,, lleft'ell .... 

m ftrebUlrl .. Almaıın dört -e _. -P maf liip oldutu Fra_,,a dUı 
dik bakıyordu. 

t.lçuncu kısm ~ cl UZ++ 
devresidir. 1928 elan ıne a lıadar 

Lokarne maaltedı• ......... Al -
m&DJ'• Ceml7ell Mw•ı slrbaee ı.ıı
tin Atıwz t .._. 1llr ....,a.;,.e. 
............ ~ inllıhal ırlll .... ,... -
.... anetnefe bqladı. Fakat iMi 

(Arkası 3 üncü 1117faellı) 
gı a'Miizır;nııma 



SAYFA-2 

BOYOK TARIHT ROMAN: 3 

G ç OSMAN 
___ v_a_za_n_: __ M __ ._s __ a_m_i __ K_a __ ra __ y_e_ı__,lı ..... ~ Belediyeye 

Alınacak 
60Memur 

Torununu Ze .. 
hirle Öldüren 

Valide Sultanın Güneşi Sönmüştü 
Düşmanları Onu Ezecekti 

Oğlu, Mehmedi Salis ile de dokuz 
sene iki ay Türk milletinin kanını, 
canını emdikten sonra, nihayet, 
Mehmed.i Sali~ao birdenbire Yefat et
mesile, bu, can1 kadından hem dev
let ve hem de hallt kurtulmuştu, 

ÜçUncü Mebrnectin öldüğü ıece; en 
büyuk kederi duyan Saliye SUltan
dı. 

Çünkü. artık Valide Sultanın güne

şi sönmüştü, Düşmanları onu. eze -
eektL 

Üçüncü Murat ve Üçüncü Mehmet 
zamanlarında Safiye Sultana karşı 

koyabilecek tek bir kadın çıkmadı. 

Bu, fettan İtalyan karısı hepsini mağ
Mp ve periaan eylemlşti. Bu, kadının 
boğdurduğu, ve, . denize gömdüğü 

gözdelerin adedi binleri bulur. 
Her nasJlsa, Sultan Ahmedin vali• 

desi olan Randan Sultan bu kadının 
şerrinden yakasını kurtarabilmişti. 

Mehmedi Salisin gözdelerinden olan 
IDından Sultan Safiye Sultana galebe 
çalamamış ti. 

Valide Sultan, Yen.içeriyi ele almış, 
sipahileri kandı.rrruş, vezirleri blribl
rine tutuşturmuş., padişahın a.ğzınL ve 
dilini bağlamış bir kadındı. 

Mebmedi Salisin, Sultan Sellin, 
Sultan Mehmet, Sultan Ahmet, nam
larında üç §ehzadesl dünyaya ıeı -
ınlşti. 

Selim (1055 H.) tarihinde vefat et
miştir. Mahmut (1011 H.) tarihinde 
bir şeyh.in tahtı saltanatına çıkacak
sın djye yaptığı bir üfürük He ara -
larında teati edilen mektuplardan 
dolayıDarüssuadeağası müzevir Ab
dilrrezakın ihanetlle katlolunmuştu. 

Dikkat olunacak olursa, evUlt ve 
kardeş katli, vezir kalli gibi gQya si
yaset zamanın icabatından mahdut 
olan icraatın Üçüncü Mehmedin ah
dinde toplanmış olduğu görülür. 

Bütün bu katiller ve rezaletler hep 
Valide Sultanın teşviki ve bu İtal

yan kadınının kurduğu kadınlar sal
tanahnın ırk! ve cins! karakterinin 
ınayası idi. 

Üçüncü Mehmet, hlç <$ut bir pa
dişah değildi. E#rl Fatihi denilen bu 
adam Haç ovasında yeniçeriler bo
zulduğu zaman y(lzgeri etmek iste • 
miştl. 

Fakat; padlııahın yanında bulunan 
hoca Sadettin gibi (1) zevatın cür'et 
ve te§vi.k:Ue meydan muharebeslni 
kazanmağıı muktedir olmuştu. 

Üçüncü Mehmedln şiire lntlaabı 
vardı. (Adll) Ulkabile yazardı, 

Me::;hur tarih sahibi olan vak'a 
Ull\ is (Naima) bu devirde ~ 
tir. 

Mchmedl Salisin hastalığı hariçte 
duyulmam13 idi. Bir gece içinde ve
fat. etmesi sadrazam vekili (kayma
kam) olan Kasım PR$ayı bu sebeple 
tel!i$a düııürmiiı;tü. 

Asıl sadrazam olan Yavuz Ali Pa
şa Mısırda olduğu cihetle hatti bil -
mayun, kapıcılar kethüdası Babils
süade ağasının verdiği bir emirle Ka
SJm Paşaya tebliğ olunmuştur. 

Zavallı kayn1akam sadaret Kasım 
P:l>a: Tereddütler içinde boğulmuş
tu. 

Hatta, hattı hümayunda babam ta
birini görünce: 

Bu yazı, padişahımızın yazısı de
ğildir, Elfaz ve ibaratı okwımuyor. 

İtinde olan babam tabiri padişahıml
zın ise hayatta babaları yoktur. 

Diye mınldanmışh. Hatta, saraya 
avdet eden ağanın gecikmesi üzerine 
telaşa düşüp yanında bulunan Hasan 
Beyzade na.mile maruf birini. cagır-

(1) Taeillleftrllı müellifi. 

tip §öyle bir tezkere yazarak Darlls
süade ağasına yolladı: 

- Bizi imtihan nu ediyorsllDUZ, 
yoksa başka bir maksat mı var? .. 

İşte; Sultan Ahmet bu şekilde tah
ta çıkmıştı. Bu, hal Safiye Sultanın 
qlta..natına nihayet veriyordu. 

••• 
Saraydan Kasım Paşaya 9eğınlen 

ağa, her şeyi arılamış gibi değildi. 

Müteredditti. 

Herhalde, bu işte bir azamet var
dı. Sa!iye Sultanı katletmişlerdi. ü
çüncü Mehmedi tahttan indirerek 
Sultan Ahmedi çıkarmışlardır. 

Bu iş olsa olsa DarüssUade ağasırun 
işi olabilirdi. Herhalde bu tavaşi Han
dan Sultanla bir olarak yapmışlardı. 
Birdenbire, kiınseciklere haber ver -

meden sarayda vüz.e:raya, illcmaya 
biat resmini yaptırıp andan sonra 
halka ve yeniçerilere ilftn eyleyecek
ler<ll. Bu bir tertipti. 

Sadaret kaymakamı Kasım Paşa
nm ve Şeyhülisam olan zatın da bu 
işten haberdar olınadıklan görülü • 
yordu. 

Ağa, binbir dliiünceye sahip ola -
rak divana girdi. Fak.at, ağanın geç
tiğini gören Kasını Paşa ile Şeyhülis

lAm ne olur ne olmaz d.ıye Darüssüa ... 
de ağasına bir tezkere yazmışlardı. Bu 
tezkerede kendilerini kurtarmağa ça

l.ışıyorlardı. Safiye Sultan entrika
aile Mehmedi Salisin bir hilesine düş
memeğe ça~ıyorlard.ı. 

Ağanın, pürte!Aş alıal, morumor i
çeri girdiğini gören Kasım Paşa büs
bütün şaşırdı. Ve, ağaya söz bırak • 
madan sordu: 

- Ağam, ne var, ne yok? .. 

Ağa, biraz nefeslendik.ten sonra: 
- DevieUı1m; Darüssüade ağası 

hazretleri buyururlar ki; vüzera ve 
ulemayı kapık.ulunu alarak biate şi

tap etsinler. 

Ağanın, bu sözleri ŞeyhıilisUln'u 

da, Kasım Paşayı da alllt bullk et
mişti. Ne demek istiyordu? 

Şeyhülislam ve Kasını" Paşa, atanın 
bu sözlerine karşL sustular ve cevap 
vermediler. Ne söyllyeceklerinl bile
miyorlardı. 

Fakat, Darllssüade ağasının Handan 
Sultan taraftan ve Safiye Sultana 
mun.z olduklarını biliyorlardı. 

cahil olmakla beraber çok tecrü
be gôrmüı; olan Kasını Paşa, ağaya 

§Wl]arı söyledi: 

- Sarayı hümaywıda bır baiı.rlık 
mı var oğlum? 

- Evet, devletlO..m .. 
- Ne gibi? .. 

- Sultan Ahmet efendimiz taht o
da.sında calisi seriri saltanat olmuş 
beklerler .. 

- Gözlerinle gördün mü? .. 
- Evet, devletıo.m .. 
- Evvelden malumun değil mi idi? 
- Hayı.r, d.evletlilm .• Huzurunuz -

dan avdetimden sonra, gördüm, 
- Üçüncü Sultan Mehmet efendi

miz neredeler?. 
Deyince, ağa, duraladı. Çünkü, o 

da bilmiyordu. Kasun Paşa, ağanın 

bu duralamasından daha ziyade şüp
heye düşmüştü. Ve: 

- Ağm; Safiye Sultan hazretlerini 
gördün mü? 

- Hayır devletlıim, Sultan Ahmet 
efendimizin yanında Handan Sultan 
hazreUerl vardı. 

- Bir şeyden haberdar dei!il mı -
sin? .. 

- Hayır, devlet!Qm .. dedi. 

(Arkası var) 

E O E B 1 R O rA A FJ : 64 

arlı Bir Kıs ı'aabahı 
Selami izzet - Mefharet Ersin 

- V aı!lahi efendim dedi, bu ha
vada, hu zifiri karanlıkta bu işi 
llasıl yapacağız bilmem. Zaten ... 
Endişe ve ümitsizlıklc içi içine 

sığmıyan genç adam lakırdı din
liıTcek, meram arJıyacak veya 
anlatacak halde değLdi. Sabırsız
lıkla bai(ırdı: 

- 3izi icbar eden yok. İstiyf'n 
ıı<elır, ı>;liyen geri döner. Fazla 
lakırdı istemem! 

Bu sefer arabacı söze karıştı: 
- Biz kendimiz için söylemi

yoruz. Sizi düşüuüyorırz. 
- Beni hiç dü.:,-ünmeyin, kendi 

işinize bakın. Geliyur musunuz, 
yoksa geri mi dönüyorsunuz? Ge
tiyonsanız siz ikiniz şu safıclaki 
·olu. takip edin, o tarafları araş-

farlalann içine sapın. Ben dos
doğru gidip lroruiul!wı içıni arı
yacağım. 

Ayrıldılar. Fırtınanın ı;iddetin
den hepsi iki büklüm, her biri 
kendi yoluna saptı. Galip bu araş
tırmalardan müspet nctiee ümit 
etmiyordu. 

Pe«man evden saat üç buçuk 
raıdcitk>rınde çLktıgma göre şim
diye ·k:ı.d.ar ya epeyce yol almış, 
ya-butta karlar içinde çoktan donr 
mwı kalmıştı. Fakat ne olursa 
olsun hiç olmazsa bir iz bıılımı>k 
içln son bir gayret sarf He bir ke
re etra11 a.ra.madan büsbüıtün ümi-• 
di kesmeğe, elini kolunu bağ.a
yıp otunmağa ka.lk;.şsa mk.zal
la:h deli olu.rdu. 

200 Talip Çıktı, Memur
lar Nasıl Tercih edilecek? 

Belediyeye yeniden alınacak 
60 memurun tabi olacağı şart -
!ar tmbit edil.mi.şiir. Alıtımı.ş müıı
hale iki yüııden fazla talip çık -
ffi'Şlır. Memur alma şaırtları bu
gün al.akarları.ara bildirilecektir. 

Yeni sene belediye bütçesi yüz
de doksan tahsilatı esaGına göre 
haz;rlaıınıı-ştır. Belediye, tahsilat 
r.ılktarın.ı yüzde dok<;ana çıkar -
mak it;in mü:saıbaka ile atacağı 

altmı.ş memuru münhasıran hi
mave te:lkiliı-tında çalı«tıracak. -
tır. 

Yeni senebaşındanıberi be!OOi
ve mu.hasebe teşkil.atı tahsil.atı 
haftası olaraık yedi yüz bin lıra 

toplamıştır. Sene sonuna karlar 
bu ııUktar :.n bir milyon lira.yı bu
lacağı. tahmin olunanak'tadır. 
Belediye reisliği tahsilat haftası 
olarak c1de ettiği paraları !stan
bulun güzelleşmesine hareıya -
ca.ktl'r, 
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Reisicumhurun Şehir 
friF.c.is:na T algrafları 

Büyük Anne 

D Ün Ağırcezada 

Muhakeme Edildi 
Bcyog:unda Tarlabaşın.daki ev 

lerirule 7 aylık gayrimeşru toru
nunu sü.rurla zehirleyip öldür -
mekten suçlu Omurfiya isminde
ki kadının muhakemesine dün 
ağ1r cezada bakı.l.mıştır. 

Dünkü ceLsed.e çocuğun babası 
Şahap di.nlenmiı; ve stranya is
miı]ı:IJ.lti k.ı2;a tanııııp sevişere&: 
'bu QOCuık meydana geltliğini fa
kat kendisi.nıden ıwrı yaşadığmı. 
söyliverok: 

- ·Bir ~ vakıti Estranya he
yecan ve te:lfu; içinde evime· gel
di. ÇlocuiJumuızı.ın ölmek üzere ol
duğunu b:l<lirdi. Hemen eve git
tik. Ya akta kırmızı kırmızı sü
rur izleri buldl.lk.. Estranya, ana
sının bu çocuğu istemediğini ba
na sövleınisti.. .• 

Bilihare dinlenen Estranya da: 
- •Sokaktan gelince yavruıınu 

a.ğzı köpükJ.er ve ka.ıWı.T içiıııde 
can çakişiI'ken buldum. Dwıma -
dan kan kusuyordu. Yerde de siir 
rur izleri gördüm. Anneme ·Bun
lar ne? ... • diye sordımı. Telaşlı 
tel.aşlı: cBir şey değil ... • diyip 
sürurları yok etmek istedi. Zaten 
o çocuğumu istemezdi!..·• 

Demiştir. 

Neticede muıhakeme şatılt cel-
Şehir Meclisi. evvelki günden bi için başka. bir gün.e bıraıkıl -

·ı·'-- . 
1 

mı<:tır 
ı ı""T"en yem sene toplantılarma ·----<>o----
b~am.ı.ştır. Bu münasebctle gön-
deril~n te]:grafa Cumhurreisi - A D L 1 Y E 
mi.zd.erı. şu cevap alın.rmştcr:. 

Dokbor LU!fi Kırdar 
Vali ve Belediye Reisi 

İstanbul 
Şehir Meclisinin samimi duy

gularırı. teşokıkür ed&r, başaru.ar 
dilerim. 

İSMET İNÖNÜ 

Ayazpaşa Yolu 
Taksim kışlası yanındaki dük

karlıM":.n hed.mi tama.mlamnıştır. 
Buranın tesviymi ve Ayaspaşa
ya giden yolun açı.hnası iş.i mli
teahh>de iıhale olunmuştur. 

Tramvay işletmesi 
llcktorlugu 

Tramvao/ işletmesine doktor 
Ethem Akü, tayin ediidiği için 
şehir meclisindeki vazifesinden 
istifa edecektir. 

Belediye Kanunu 
Be.lediyeler kaınunUI1da tadi

lat yapılacağını yazmıştık. Her 
belediye şubesi ihtiyaçlar?ıı.ı tcs
b\t etrniyc başlarru~tır. Şubeler 

tesb;,. edecekleri ihtiyaçlarını be
led''" reisliğine vereceklerdir. 

Belediye riyaseti bu suretle ka
nunrla yapıJ.ması lazmn gelen ta
diılatı tesbit et.m.i.ş olaıcaktır. 

Mahalli idareler Umtım f .. u. 
C:ürU Tetkiklerine Başladı 
Şe~rimizde bu1unan Dahiliye 

Vekili.eti mahalli irlarea,r ııunum 
müdürü Rükn.:btin tetkiJtlere ba.ş 
lamıstır. Rüknettin, 'bel€ıdiye teş
kilatına verilecek yeni veçhe et
rai>ııda. meşgul olmaktadır. 

Atatürk Köprüsü 
Atatürk köprüsünün tt>erü.be • 

!eri vapı.laca.ğındaın bu sal>an iki 
köprü birden açılm:yacaJc ve Har 
lice vapur girip çıkamıyacaıktır. 

ti. Genç a:dam her aıdım başın
da durup etrafını yoklıya ydk -
lıya bin müşkülatla koruluğa 
yOO!:laşmıştı. Fakat yavaş yavaş 
bütün takaviııin kesildiğini, vücu
diinün tıarip b;r uyuşuıklukla 
külçe gibi ağrrlişmağa başlaıdı -
ğ-11ı his:sedivordu. Bereket V'E>l'

sin ki, koruluğun sLk al!a.çl.arı in
sanı donıdurucu sol!uktan değillse 
bile, dögen, kamç hyan, sensem 
eden rüzı;ıirın şiıddetmden mu
ha.f.aza edıyordu. Böylece kuru
luğun içinde bir hayıli yol aldı. 
Nihaıyet, biraz dinlenip nt<fes al
ma.dan bir aıdım dalha atmasının 
imkansız nltlui'unu anladığından, 
sopasile üstündeki karları ilki ta
rafa sa vuraraık oraıcıkta yere dev
rilm>:;; kaltıı bir kü.tüi:ün lizeri -
ne oturdu. He.men cehi.rulıen Jron
yak 0 ;•esini cıkarar&k ürMiste 
birkaç yıııduıın içti. Viiıeıııdüne ye
niden biraz bayatıyet geılrniş, el
lerinin, ayaklarının uyuşukluğu 
azalmı.ştı. Fakat fazla otunnağa 
gelmezdi. Konya)!m tesiri zail ol
madım yeniden harekete ibaşla -
mak lazımdı. Şişe&ini cebine yer 
lıestirıdi, el:divıeıı.l.eriııi ııiydi, so-

il Vatandaşın o·umu 
Ha.d;sesi 

Atatürkün aziz nıl.şlarının ziya
reti esnasında Dol:ına"bahc,-ede iıocli
haıından 11 kişinin ezılımesi mü
nasei>etile İzmit al!ır cezada baş
lanan muhakeme şahitleri bugiin
lerde <ehrimiz agır cezasında din
leneceklerdir. 

!zm.tt al!ır cezasrrıdan bugün İs
tanbul birinci ağır cezaısına bu 
hususta talimat gelrnesi beklen
mektedir. 

Otel Hırsızı Suç Ostuııde 
Yakalandı 

Sirlreciıde bir otal.e m~teri sı
fatile gelen MUh.sin Suphi ismin
de yaşlı bir aıd.am; oda komşula
ruun bavullarını kar.ı.ştırıp eşya 
c;alarkıen suç iistü:nde yakalan -
lll:.li tır. 
Dolandı.rıcWktan bir de sabı -

kası "!:ıulunduğu an.IaşıJan suçlu; 
dün Sı.ı.<tanalmıet birinci sul:h 
ceza mahkemesine ""rilerek tev
kil olunmuşlur. 

~-o-

Artist Şcvkiıen:n F araları mı 
Necati iımı.inde bir geıııein Be

yol!lu barlarında fazla para sar
fetti"ine nazarı dikkati ceAbeı:len 
polis; diin şüphe üzerine kenrusiı
ni sorguyıa çekmiştir. 

Necati; Beyoğlu.ııda bir sokOO.:
ta 1000 lira bulduğunu iddia et
mişse de bu iddiasını isbat ede
mem.iştir. 

Kendisinin.; bundan bir miid~ 
det eV'Vel bir 11ece vakti • ıooo. 
liraıSını çalıdıran Şehir Tiyatro
su a.ııtistlerjıııleıı Bayım Şevk.iye
nin parasuu alan adam olduğu 
kuvvetle ta.hmln olunmaktadır. 
Necatiniıı. üzerinde ancak •300. 
lira çıkmıştır. T<Jılıkikat deva.met
mektedir. 

paısmı kaptı., tekrar yola düzül
dü. 

Böyle daha nekaıdar yürüdü, 
faI'kınrla değildi. Beyni adeta iş
lemez bir hale gelırrıiş, dll'I1llluş 

~biydi. Kafasının .içi biribirini 
tutmaz birçok düşüncelerle ade
ta ul!ulduy<>r, fakat o bu düşün
ce~crden hiçbirine sanhat ver
mcık im.kanını bulamıyordu. Yal
n12 için.de tarif edilmez bir sızı, 
aoldurulması imkanı olmıyan bir 
boslı.ıık h:isBcdiyordu, ~te o kadar. 

Nasıl olduğunu kendi de bilıne
de-n biI'den.bire ayağı yumuşak 
bir şeye takıldı. Geru; adaan faz-
la iimi.de kapilinannak ve sevinıçle 
havkırıınamak için dislerini sım 
sı:kı kiirtliyereik eğilirken, eolek
ıtrik fenerinin ışığını ıbastığı ye
re çevirdi. O anda kentli kendine 
hayal mi görüyorum, yoksa çtlr 
dcrıyor muyum diıye düşündü, son 
ra elinden sopasını 'bir tarafa fır
latarak kenıdini iki dizinin üze
rine yere attı. Orada, diz boyu 
karlar arasında yarı yarıya gö
mülmüş, kısa kumral saçları yü
züne dökülmüş, Peyman yatıyor
dı:. Bir an için genç adam şuur-

IÜç Deniz 
Kazası 
Oldu 

Bir Mavna Bir Ot. 
Yelkenli Batlı 

Şile l..ima.nına ait 16 wnluık Re
rep reisin idaresindeki Hüdacver
di yelkenlisi içinde kömür yükfile 
Yenikapı açıkla.nnıda batıru.Ştır. 
Tavfalar denize atlıyara!k kurtW!
muşlarci.r. Kömürlerıden bir kıs
mını da ku'l'taıımak kabil olmuş
tur. 

BİR MAVNA BATI'I 

Halice girmekte olan Cemal 
kapıtanın idaresindeki Tf>Cdit rno
iörüniin önüne ani olarak Ahme
din idaresindeki 558 numaralı li
man mavnası çıkmış ve kaptan 
müsa,demenin önüne geçememi~
ti.r. Mavna çarp~aıda parçalana
rak kısa l>ir zırmanda ba mış, için 
de-kiler kurtarılmışlardır. 

BİR MOTÖR TEHLİKE 
GEÇİRDİ 

İstanıbuk!an İzmite gi<ien De
niz Arslanı isimli motör yolda 
fımınaya tutulmuş ve saatleree 
deni~le mücadeleden sonra ha -
rap bir ha:de saıhili tutaıbil'ııniı; -
tir. Motöroeki tüccar esvaları fır
tına sırasında derıize atılmı.Ştır. 
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ONIVERSITe. 

Yabancı D.ller Kursu 
Derslere Başladı 

Edebiyat falldil>t.esiııe bağlı ya~ 
hancı diller ktll'Su yeni sene ders
lerine başlamıştır. Bu sene Av
rupa haııbi dolayısi:e kursun bi
rinci sınıfını terfi eden t.al.el>E!ler 
ikinci senelerini okumak için Av
rupaya g(i.nderilmemişleroir. 

İki.Pci s:.nıf tale·be;i bu sene kur 
sa ilave edilen ikinci sınıfta oku
yaıeak:lardır. 

---o----
EKONOMI 

Tiftik Tacirleri T op:andılar 
Tiftik "'i' keçi kılı. tacirleri dün 

aralarındai bir toplantı yaparak 
bu iki madde üztvi:rud<'ik.i fiat dü
şüklüğüniin önüı:ı.e geçi~mesi için 
hükümetten bazı temennilerde 
buhınma.ğa kttar vermiŞ]erd.ir. 
Bilhassa keçi kılının ihracma mü
saıuie edı1.ınesi .i!ı',enecektir. 

lngiltereye 300 Bin Kilo 
Yapak Sat ldı 

Dün İngiltereye 300 hin kiıl'Cl 
yapak satılmışt>r. Son günlerde 
piyasa QO]f hararetlenmiştir. İn
giltereye satılan ya-paık.lar 49ku
ruşlandır. Eskiden 3ocvyetılere sa
tı.lm.ış olan 10 bin balyenin ihra
cına müsaade gelmiştir. Maı:J.ar 
dün sevked.ilmeğe başlanmıştır. 

Tsvkif Edildi 
Diyarbakır - Maııclin anbarı• 

sahibi Apdülıgaru dün emniyeti 
sulistimal sm;ile birinci sulh ce
za mahkemesine verilerek tev
kii olunıınuştur. 

İdıdiaya göre suçlu, Mardinde
ki kard.e~i tara.fınıdan şehrimiz -
deki bazı deri tüccarlarına be
delleri Ziraat Ban.kasına öden -
mek şarlile yap:lan sipa.ri~eri; 
ka.rdeşi paraları ·bankaya yatır -
madan MaTdine göndermiı;tir, 

suz bir sevinç içinde ne yaıpaca -
ğını şaşırdı. Peymanın ölmüş 01-
ırnası :ihtimaıli aklından bile geç
memişti. Onu buhnuş olmaık ka
fiydi. 

Jo'akaıt sonra alkh başına gek!i. 
Korku ve heyecandan yüreği 
güımbür gürnl>ür atarak ka!bini, 
nabl2harını dinJedi bir şey anlı
yaınıadı. Nefes aJ..ıp almarlığ:.rı.ı an
lamak için fenerin ışıl!ını yüzü -
ne yaklaştırdı, baktı. Genç kadın
da hayattan eser y<>k gibiydi. 1 
Titrek e]Jel'le cebinden konyak 
şişesini çıkardı. Peymanın du -
daıklarını ara.lıyaraık al!zına bir
ıkaç daımla konyak akıttı. Birden
biıre Peymanın dıııdakları titre -
aniye başladı. Oh hele şükür, öl
ımeıni~ti. Şimdi en mühim me
sele onu bi-ran eVV"ei bir dam al
tına sokabılrıı.-ekti Fırtınaya gö
ğüs vererek, rüzgar ağızlarını 
burunJarını tıkeyaraık geri dönüp 
çiftli~ gitmek imkansızdı. Ko
rulul!un içinden geçip öbür ha~ 
şından çık.arak istasyon başına 
inmek daha makul bi.r hareket o
lacaktı. Bir -kere istasyona kadar 
indikıte.n sonra o civardaki doı;t-
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Son Hadiseler ve 
Yarınki ihtimaller 
İngiltere, W'ransa ve Aiına.n1a a

rasında harp bugünkü haki.ki seyrUıl 
takJp ederken, 7ann için doğacak ha .. 
re.ketler, neUceler merak, alik.a ve e
hemmiyetle h("r memlekette tetkJk 
olunmakta.dı..r. Ma.ddi vasıtala.r..n. 

telaıiiiu. bütün ieatl.arma, öldürücü. 
tahrip edici .harp iJeUeriıte dayana
rak ya pli.an muharebeler, yinııhıci 

asrın maıiıurelerini, insaniyeti ·:.eıra -
mül devrelerine geUrmlş medeuiyeıı
ni y&kmak, yükseltil.mi~ kültürünü 
iptidai hale l'ellrmek isıidadmı haiz 
bulu.am.akbdır. Molotof'un nuikuyle 
anlaşıldığı veçblle, yalnız SovyeUer 
lttihadınıla defli, İngillere, Fransacı., 
bit.arar memleketlerde dahi bu teh -
ilkeler takdir olnnmakta, hesap edil
mektedir. Fakat, dünya serveUerlnl 
muhafaza, tak.sim, diğer bir tabirle 
J:!lUharlpJerln «İmperiallsmeJt gaye -
Jerlnin şahlanması sebeplerinden çı

kan bu harbe, sıra.yet ve tahribat 
hudutlarını, sahalarını genişletmeden 

uasıl ve ne tattda hitam vermeli? 
Göriiş:ler, istekler arasındaki ayrılık

lar, doldurulması çok zor uçurumlar 
halindedir. Bu gibi hususlar. şimdiki 
harbin yarın lQln do!'u:racağı müsbet 
veya m~fl sürprizleri tayin husu -
sund.a hiç kimseye tahminler, farazi
yeler haricinde lmkinlar vt-rmemek
ledlr. 

Molo&of'an raPoru veya nv:Uru lle, 
İtalya kabinesi erkinı arasmdaltl de
jişmeler, milletler arası s-azt"telerJ, 
umumi efkirını, ~rp cephesindeki 
mulıarebeden daha fazla mevut et -
mefe ba:slamışhr. Birleşik Amerika

nın siliihlara koymuş olduğu ambar
KO kaldırılacak mı? Ayan mecllsi s-1-

bi, meb'uslar meeJisi de önümüıdekJ. 
.-ünlerde amb:ırgonwı kaldı.nlmaın 
kanununu kabul edecek mi? Japon -

7a ne ya.pa.ca.k? Blrka«: gün· evvelki 
radyıo haberlerinde, Japon,.a harlcl
yesi namına beyanatta bulunan bir 
ıphsiyeıiıı, hükü.metln1n. in&"llter-e ve 

Frausa ile müzakereye baiJ]amadığını# 
ba.,ıamak niyetleri dahi bulunntadı

imı söylediğ-1 bil<llrUlyordu. 

İngiltere Kazetelerinln daba fa:ıla. 
ihtiyath mütaleaJa.ra dayanan neşri -
yahna raimen. Fransa ve Birleşik A
merika matbuatıoın kısmen Alman .. 

ya aleyhine tefsir eyledikleri anlaşı
lan 1\-lolotof'un nutku ve İtaly.a kabl
neslnılelll deflşikllk, Almanyadaltl 

neşir va.sıtalannda mem.ııunfJ"et, sa -
m1mi görü.ıh sevinçle karşlla.n.mıştır. 

Bu keyfiyet, harbin yann için dofu
racafı neUeeler, husule g-etlrecetf lh
tllitıar ha.kkmda muh.trip ve bltan.r 
büyük devletler umumi c.fkirında 

dahi satlam vıe kat'i esaslara. istinat 
eden kararlar, hükümler bulwmıadı
fuu ishal eyler. 

Ancak, m.Ulet.ler anıs.ı siya.el utuk
lamım siJ'ab ve korkulu bulullada 
kapan.m:J.f bulunmadığını, harp fu1:a
ual&nrun l'entılemlyecıeğlnl, 11tldel -
lenmlyeeellni lahmlıı busuaund& 
miisbel hükümler verllemlyeceft dil
şüııcesindeyla:. 

ILUIİT NURİ 111.MAK 

MÜ ı ... re n ıi I ı<. 

İht.kar Komıs1 onı.ı Toplandı 
Thtikiır knınisyonu dün toplan

mış, kalay, deri ve soba camı gi.
ıbi maddeler üzerindeki fiaıt faz
lalıl!ını tetkik etmiş eve bun.an 
Avrupadan g<>liren ve sa.tan tüc
carları dinJemiı;tir. 

Katil Şükrü Bugun 
Ariliyeye Veriliyor 

Gaılatada bir <'e<:e vakti yalllllr 
da çalı:ştın:lığı işçilerden Aliyi 
bıçaılnla öldüren Tophane diıkime
vi ustalarından ŞUkrünün polis
çe isdcvab.na dün de devam olun
muştur. Katil bugün adliyeye tes
lim olunacaktır. 

lardan, ahbap1ardan birinin E!'Vin
de gecelemek işten bile değikii. 

Genç adam bu kararı verdikten 
sonra Beymanı küçük bir çocl.lk. 
lrucaıklarm.ı.ş gibi kucakladı, aya
ğa kalktı. Ağ;r yü:kü k<>lliırırun 
aras;nda biraz evvelki zorluğu 
gölgede bırakacak bir mü$kü • 
la·tla diz bovu karlar arasında 
yol l>warak ilerleın.iye baı;.laıdı. 
Fakat bu zannettiğiıııden çok da
ha güç bir işti. Genç a.dam on a
dımda, yirmi adımda bir durup 
nefes a:l.madan, Peymanı karlar 
üzerine bırakıp uyu.şan, karın -
calanan !kollarını, ağrıyan oonuz
larını din'!e.nd.imnedıen yol almak 
imlkanını bul~mıyordU. Nihayet 
böy lıe otura kalıka, ve kendinin 
bile hayret ettiği fevkal:beser bir 
gayret sarfile koruluğun so;:;ıına 
lrişti, istasyona inen geniş cad -
denin başına çıktı, fakat yorgun
luktan, soğuktan, güçlükle nefes 
almaktan o -da ha·rap olmuştu. 
Bir teJk adım daha atmak i(;in me
cali kalmıyan gen.; adam, kuca
l!ında!ki yiıkile beraber, oraıva 
yolun üı:ıerine yı!kılıdı kaklı. 

1Ark"81 var) 

:Milli Şef'in 
Nutku .. 

Nutkun bütün hususi
yetleri arasım .. a hilhas ıa 
iki şey huşta geliyor : 
Snmimiyet, fedakarlık 
ve feragate davet .. 

Yazan: ETEM İZZET Bl':NIC~ 

Son Telrraf okuyucula .,, Milli Şetin 
bütün dünya efkiirı umumlyeslnde 
dikkat ve aliika ile beklenen büyük 
nnt.lr:anu dün cece l'aıetenin UtlncJ ta
bmda okudular. 

?iutuk, her bak.undan yüksek bir 
h11Sus11'et ifadesi içindedir. ~'ilti Şef, 
ınemlekettekl her faalJyet :.,::1basın1L 

söylevlerinde yer vemıişler ve dlrek
tiflertnJ tesblt rtmlşlerdir. Metni oku
yanlar ve dlnliycnler tçin, 011tkun 
parça pa.rça yeniden tahlil, tefsir ve 
izahtan müstağni hususiyeti aşikirdır. 
Bu IUbarla bit, sadece notka ha.kim ik.İ 
ruhi esas üzerinde duracağız. Bu ba ... 
lumdan Milli Şefin nutkundaki btdncl 
huswı:lyeti mlllet ve dünya etkin u
mımıfyesl karşısuıd.akl derin sa.m.Juı•

yetl ve viikıalan oldofu gibi rösterb;J; 
ikinci hWJml:reti de bilhas~a milli mü
dafaa hazırlığı üzerinde Türk mllletlnJ 
fedaki.rlıh ve feracaU davet edişi 

leıtkll efmckledlr. 
Milli Şef, bütün p.yretlere raimen 

Avrupada sulhun bomlmasmdan mü
teessirdir. Şet, bu lcessiirünö lsab et
tikten sonra ncu ve bucağının nereye 
rfdecefl malUm olmıyan bu harp fe .. 
laketinin karşısında Tü.rklyenin tuttu-. 
fu yolu fuh eJ'lemekte ve .• şöyle de
nıektedlrler: 

c- 19 ttşrinievvelde imza edilen ve 
bu hafta içinde yüksek tascUkir .. ar
zcdilecek olan muahede de hiçbir Jev
letin aleyhinde olmıyarak, hiç olmazsa 
tesirimizin yetiştiği sahada beynelnıilel 
sulh ve. emniyete hizmet etmek suretile 
kendi emniyetimizi masun tutmak ga
yesine matuftur. Sulhu korumak ül
küsü, her memlekete, kendi hususi 
bünyesi, coğrafi vaziyeti ve imkftnla
rına göre ayrı ayrl tedbirler ilham ede
bilir. Türkiye için hareket hattını ev
velden sarahat ve sa.rnirniyetle belli 
etmek, sulh yolundaki vazi.te tedbir
lerinin en müessir olanıdır, denilebilir. 
Biz, bu muahede ile harp fecayii için

de LZtırap teken Avrupada bir emniyet 
mıntakası tesisi suretile bu facianın 

müstakbel ittisil. ve inkişa!larına mani 
o1mak: gayesini görUyoruz. Muahede-
nin harekete geçmesi, bu meşru gaye
leri çii:nemek istiyenlerin bulurunasl 
ile kaimdir.> 

Mili! Şef, naklelılllmlz şu bir kaç 
cömle içinde ve bütün S&mlmlyetl ile 
Cumhuriyel Türklyeslnln dünya hiid.i
aelerl ve Awupa harbi karşumdakl 
r...s'nhareketlnt llade ederl- ... Zıen &J'lll 
umanda TürJdye7e atfoJ1m.an &izli ve 
açık bütün emellere de yine ar...d sam.J
nd7et ve viUuhla mukabele etmiş, 

Türklyenln dış po!lt.ika yoluna hiklm 
&J'dınhiı l'eluek nesillere de lzab el
miş bulunuyorlar. Ve..muhakkak ki, 
Tllrklye bu battı hareketi ile yaln.a 
kendi varlığı etrafında sulhu muhafa
zayı temine çalış1111yor, te.lrlnln :retış
tııı bütün sahalarda da bir emniyet 
mıntakası tesisi surettıe bu mm&aka 
meskilnla.rııım aeJimet ve ı~ozunma 
tahakkuk ettiriyor. Bldiselerl bu su .. 
retle ve oldofu .cibl en büyük bir 
samlınlyel ve dürüstlük ile ifade ede• 
ve vlktaları tıpa.tıp hat.:lkatın mt'.ha.• 
bulunduğu çerçeve iclnde eksikslı: ve 
fazlasız gösteren Milli Şef nutkuna 
bil.im ikinci hususiyeti de bllbası!ill 

mtlli müdafaa bazır1ıiunız 

tebarüs ettirmektedirler. 
Uzerlnde 

Son yıllar içinde milll müdafaa va

sıtalannm tedarik ve lhzan en zenci ... 
nlnden en fakirine kadar mohaltkak ki, 
bütün milletler için 11kım addedlleeek 
kadar ağır masratlan icap ettirmel<lc
dlr, Türk mllleıl ve Türk hazinesi de 
ha masrafın tesir ve ifası içindedir. 
Dotufund&n ve dünya kurulı.!ıılanberl 

dalma lıikinı, dalma biir ve dalma 
adi.statü ve asiler ,.-aşamayı bilmlş ve 
bilecek olan büyük Tilrk mliletı için 
bu yoldaki masrafların aiul.ılı hl9 
şüphe yok ki; hiçbir uman iç:U l'&ni 
tabii bir yük ı .. kll ebnemlşllr, Btlikls, 
bu büyük mille~ zaman zaman hatta 
ekmei\nden ve ylyeeeğ\nden keserek 
ordusunu beslemiş. onun. harp vasıta
larını ha:urlamışlır, 

Milli mUcadele devri bunun en son 
ve en bariz .m.lsallerlnden biridir. Bu~ 
gÜnün harp va.sıtala.rı karşısında o 
ıünön harp vasıtalanna nazaran her 
bakımdan yüz kere, bin kere hazır~ 
ve üstün bulunmamıza ratmen daha 
da yüz kere, bin kere hazırlık &örmJye 
mecburuz. Bunun içindir ki, bu yolda 
azami fedakirltk ve fera&"ati gerek 
maddi ve gerek. manevi bakımlardan 
esırgememl7e mecburuz. l.•izim, bütün 
çw.laltlliı ve sıkleti ile *ıebarüz etür
dlğımiz bu noktayı, Milli Şef kendUe
rine has üslUbun zarifJlği ve inceliği 

ile şu şekilde bilha•sa tasvir ve işarel 
bll]"urmaktadırlar: 

c_ Cumhuriyet hükü.ınetl, müdafaa 
tedbirlerini tekemınül ettirmek .:.çin 
hiçbir himmeti esirgeınemek azmin -
dedir. Mali ve fenni noktai nazardan 
çok külfetli ve masraflı bir hal almış 
olan müdafaa vasıtalarında ihmal et
memek gayreti hiık!.ımet ve milletçe 
aziz bir kaygı olursa, erlere meydan. 

(Arkası 3 iinoü sayfada) 



Türk - İngiliz - Fransızlfinlandiya He-
Muahedesi lrakta yeti Moskova'da 

Memnuniyetle Karşılandı Hangö Limanına 
.ı\lmanyada Memnuniyetsizlik Devam Ediyor Moynler Kondu 

Baı;ıdat, 2 (AA.) - Kral naibi, 
paırJameD'.ıayu aQ1I11Ş ve nutkun
da, e:zıcıiınle lraık'ın Türk - İngi
liz - Fransız mülıekabil yard:m 
paktının imzasını memnuniyet
le karş•ladığını söylemiştir. Na
ip, cBu pakt, Türkiyenin istikl>a
le daha emin baıkınasını mü.ın -
kün kılımırktad.r• demiştir. 

Berne, 2 (A.A.) -Alman mat
bu.atının, Türkiye Reisicumhu -
runun nutku hakkındaki tefsir -
leroe el'an Tüı1k - İngiliz - Fran
~ız paktının imzasından. mü'.evel
li~ ~emnun.iyetı;izlij!in :rki.slcri ı 
gorülıınektedir. 

Beı;in, 2 (A.A.) - D. N. B. 
• Volkischer Beobachter. gaze -
lesi Türk1ye ~isieümhuru İs -
met İnönünün nutkunu mevzuu 
bahsederek Türkiyenin harp dı
şmda kalacağı \'e aneak hayaıti 

menfaatleriı>e tecavüz ettiği tak
dırde silitha sarıla.cağını ifade e
den kısımlan tebarüz ettirdikten 
sonra diyor ki: 

Her ne de olısa bu, Türkiyenin 
İngiltere ve Fransa ile paktı im
za.amakla dü~tüğü şüpheli bir 
vaziyeti değiştrreımeı:. 

J\fosko,·a, 2 (AA.) - Finland:
ya heveti, bu sabah saat 10 da 
Moskovava dönmüştür. Finlan -
diya heyetı teşrifat şefi ve Fin
land:yanın eski Moskova elçisi 
Rafael Hakkarainen ile birkaç 
tercümandan '-'irekkeptir. 

Bu he~t. Jl.ıosl<ova'ya giden 
Fin:an.diya heyetlerinin üçüncü
südür. 

1 i :ô«ğ'1Vıed ' 
Gıdıkla da Güleyim! 

Bir hayli zamandır cuetelerln ml
uh sa:rfalanna cöz cezdirdliim. 70.k 
c-ibiydl Şu son ciiıılerde, nasılsa ak
llm3. esti, .c;71e blra'I cönlü.m &"özüm 
a('ılsın diye cazetelerdekl nılzahi par ... 

çalara cöz ata7ım dedim. 
Fakat bunu 7aptıtıma da, 7apaca~ 

tıma da plşınAD oldum. 1\leier bizim 
g-iiııdelik g-azet.eterde mizah, ('-Ok.tan. 

Kuruceşmeyl boylamış! 

Asıl mizah pzetelerlni belki ydlal' 
var, hle &'ÖTdüiiim 7ok.. onun tclD. 
şimdi bDDlar Of llemdedlrT Onu bil
miyorum. Fakat dedlflm &'ibl, sünde· 
Uk .. azett-lerdekl mlzablann çoiu: 

- Gıdıkla, yaba! culıkla da ~iile

ylm! 
Kabilinden şeyler ... 
Şi.i.k.iir ki. ben, bn ba7U'S1ı; iı,i çok

tan bırakmı$1m .. Zaten nkUle lt;ine 
isUyere.k di.ımamıt ta teAdüfea aü
rüklenmlş oldulwn bu tşl, tam za -
manında. bırakmamı!f olsaydım, hiç 
şüphei.İ:ı, ben de bucün bauları 

dbl bili, mluh 7aıuy-0rum, mlub 
yapacaj'Jm dly" bir hayli boeahya -
cak, yalpahya.cak vr herkesi rtlldür
mt-k delil. boyuna ııkacaktım.. 

ATATÜRK'ÜN 

Yazan : Rahmi Yağız 

Dışarıda Bulunan Hekimlerin 
Bundan Haberleri Yoktu 

Uzun gece arada bir yükselen 

1 

yaşlarla matemlerini ilana başla- . 

bir hıçkırığın kırık, dökük akisle- rnışlardı. 1 
rile ürpererek geçirildi. Operatör M. Kemal bu araz:ın 

Saat 7 de günün ortalığı kaplı- haleti nez'e delalet ettiğini kestir

yan ışığı 10 Teşrin~sani. 938 Per- miş, arkadaşı M. K~mll Berk ile l 
şembe sabahını derın bır matem- · b .. ··k h t b d ,tı: sessız uvu as anın vanı asın a, 
le iwn ederken geceyi uykusuz, . · .. ' 
koltuklar üzerinde geçirenler sa· mevkı alarak beklemıye koyul· 

bah vizitasına hazırlanan hekim- muştu.····· 
!erin etrafmda kıpırdanmağa ko· Dı~arıda bulunan hekimlerin 
yuldular .. B;rer saatlik nöbet b0 k· bundan haberleri yoktu... Büyük 

li"e" hekimlerden 7 - 8 nöbeti Dr. hastanın hali ihtizarda bulunuşu 
Nihad Re<ad Betker'e isabet eh ı yalnız hasta dairesinde bulunan ve 

1 
rniot!.. Doktor uykusuzluktan kı-
zamıış l(Özlerile nöbrtinin ha ına şu mda Ebedi Şefin yatağı etrafın-

ı 
da halkalananlar tarafından bilini· 

gecti.. Ereeli Sef'in dairesinde bek-
lemeoe ba~ladı.. yordu · \ 

ı•aıya Ve 
Akdeniz 

<Bat tarafı l inci ... ,:ı fada) 
ahhüt .ı.ltına alacak olurlarsa hiç lfUP .. 

hesiz Balkanların emnlytU \"t' Akde
niz f3.ulbu bir kat dah:ı ta.k,·b·e but .. 
muş olaeakttt. 

Bu arada f(i7le bir u&I dt z:lhinlf'
re gelebilir: 

- İtalyanın Yunanlılarla adf'mi lr-
cavUz mlsa.kı akdetmeıerlnt . alk 1\r .. 
navaUolun cenup huduUannı "mni-
7et altına almaktır. Acaba. İtal)"a 
Arnavut.lakta rahat kalmk b•trmckle 
bir başka mınt&kada harekete mi '"ç· 
mek e.mtıtnl br-slemektf'dlr? 

Ve ... bu suali zlhlnlerde bc"<lemek 
iOiD Alman sazetelerlnin İU.tya hak· 
lwıdaki ciıutak& sadaub iddiaları 
ela mtilıihaza olonablllr. 

Çemherlayn Molo
tov' a Cevap Verdi 

Kopenhag, 2 (AA.) - Dani- ' 
marka Münakalat Nezaretinin 
bir ıebliğıne göre, FinJ.anrliya kör
fezinin ağzında kiıin olup Sov
yetler Bi:rhğınin Finlandiyadan 
kendi:s:n.e verilmesini isledıği 
Hangö limanına mayin!.!r kon
muştur. 

Ams'.erdaıın, 2 (A.A.) - He!sin-
1.tiden Telegraf gazetesine b;ı:ni -
rildiğine göre Sovyet - Fin!Wıdi-

1

. 
ya müzalrereleıi in.kıtaa uğramış
t.:r. 

Bu sabah Moskovaya gelen Fin
lanıdiya heyeti Hariciye kcmiser- ı 
liği iic temasa gelmiye beyhude 
yere uğraşmıştır. Molotof ile Sta
J.inin yük.sek Sovyet Mech;i ile 
m~ul cU!ukları ve binaenaJeyh 
b1'giin görüşmeye imkan olana -
dıgı Fiıı.lanıdiya heyetine bHdiril
miıştir. 

Vaktil(', hem de lstemiyerek bir 
lıa.yli kalem aallamı, oldufum bu va
di, yazı vıe re5lm çeşlUrrt l('lnde ea 
sor ve inanı en 7or&n vadllenlea 
blrldlr. Onun için mizahın biraz yor
ıunu, dur&'Unu. wrakbl ve ıkuu. ~ı
kma yapılanı deThal sayfalarda t1rı
tıverir. 1\tarifet, mlz:ahçı, kendinin 
yornldufunu, duruldutunu ve artlk 
kısıTJaşmıya b331ladıtını tam ı:a.ma -
lllDda anlayıp ba ha:rı.ras .adJdeo 
sıyrılmlıdır ki btr .. saman kendlglne 
ba1da.n okuyucalar ariıll: ona: 

1 

Atatürk ak•amdnnbcri bulundu- Doktor Nihat Re~at bit'•ik salon-

j!u vaziyPti ve hastalık <eklini mu- da arkadaşlarile beraber akşam-
hafaza ediver, kıoırdanmadan k<>-1 dan beri aç olduklarını hatırlıyarak 
manın ""'rine t'1bi bulunuyordn .. , kahvaltı etmiye hazırlanmışlardı. 
Ebedi Sef'in cok sık nefes alı•la- 1 Büyük Atatürk'ün haleti nez'i U• 

rı odadaki matem havasını tempo· .. d' 8 55 d b ı b 

1 d 
zun surme ı. . e aş ıyan u 

uvor u .. 

S
. t 

8 
d b.. .. h k. 

1 
to 

1 
hal 9 dakika devam etti. .. Etrafta 

Bu müliha:r.a içinde de ilk akla Ct:
len, fıa1,anın Yunanlstanın bitaTa!lı
tu:n ve ademi tecavtb:ünV. temin su
retilo Adrl7atlk ve Arruıvutlaklakl 

emniyt'tini tesis tylrmf' ı ,.e Alman
larla askrri lttitakla.rını fiti saha ,0 ., 

keyara.k Fransa:ra hilC'am etmeleridir. 
~ek, İla\J'anın Polonya ve blnntll<e 
Inrlltere - Fransa - Almanya harbi 
başladıktan sonraki hattı hareketi ve 
Avnıpa pollllkasıoılakl son vaklal&r 
sösöııü.ne geUrlllr ve a)'rıca İtalyanı• 
bitaraf kalmak suretlle Jktıcı:aden te .. 
min ettiii büyük menfaaUer heup 
edlle<'ek olursa yukarıda saydtiımıa 

bu nevi lllttmallerb:ıı nrlt olmadıfl 

ve olmı7acata &ebf'plert Ut anl~ılır. 

Bllha_ ıı;a Yunan - İtalyan ademi te
eavü:r. misakını Londranın humtltehlr 

etmesl ele itaı,.aoın demokrat dey .. 

Jetler aleyhine bir hareket kaydet

netllitııtn en b\iyülı: delili sayılmak 

l.lı:lba eder. Bllilı:ls, ba hareket İtal
yanın Balkanlar ,.ulhWlu Akdenbde 
miısalemetl mlllıalaza ve kendJ blb.

rallıluu le7il ve temin yolunda bir 
hare.kel sayılmak icap eder. Diler 
la.raftan. Cumhurf.7e& b&7ramım kut
loladı..=-ciı'I ründe itat7an radyosu • 
nun Kösterdiil cemile de yine itaı -
7aı:nn Balkanlarda ve Akdenlzde tat

tuiu yola takviyeye hadim blr M- _ 

. ebbüs mahiyetinde kl.ikkl ve tefsir 

edilebilir. 

(Bastarafı 1 inci sayfada) 

leri h.tkikında Molotofun lıituf -
kar kıelime oyunlaTına ehernmiı
yet vermek kü.ifıetini ihtiyar et
miyeceğim. 

Harp gayeleriınizi gayet açık 
ifaıdelerlıe evvelce izah ettik ve 
kat'iıyven kapüm ki, bütün düır 
ya milletlerinin büyük ~kscriıye
tı bunu tamam.ile takdir e:ımiş -
tir. 

1mparatorlukta harp e'tmek ka·· 
rarın:n ne kadar umumi olduğu
nu son günleroe gözlere çarpan 
bir delilini bulduk. Kanadadan, 
Avusturalvadan, Yeni Zelanda" 
dan, Hindrstandan Londraya ka
dar nazırlar ve murahhaslar gel
di. BU'Illar İnp,fliz Nazı6arını ve 
yaptıj!ımız gayreti gözlerile _gör
mek için ııeldiler. Onlaria kor.uş- ı 
maya başladık ve Imparatıorluk 
aksa.mından her birinin rnüşte -
rek vazifeye iş\iraılclerini ne su
retle taırl'İm edebileceğimizi tet
kik ediyoruz. 

:trnpaut<ırluğun İngiltere ile 
teşriJı:l mmai husı.ısunda nası.1 bir 
mürüvvetlıe hareket ettiğini A
vam Kamarası bilir. 
Şimdi 1mparatorluk hükiıroet

lerirulıen her birin.in planların: 
Londraya gelen murahhaıslar sa
yesinde daıha iyi an.lıyac~ız. Bu 
bizi;m ;~· n frlkallide kıyıme1ılidrr. 

Muhtelif ırklarıdan mül.'Elkkep 
muhtelif rnillıetlerin bu harek"" 
ti de göıs'erir ki, İnl(iltereyi teh
dit eden theliıke, İnl(ilterenin ida
resi altında müstefit oldukları 
hürriyet ve refahı da tehdit ey
lediitini tamaırnile müdrik bulu
nuyorlar. 

Hükı'.ımet müstemleke adamla
rını kuila.nınak niyetindedir. Bu 
husust:ııki plB.nlar ta,bik edil.pü
ye başianmı~tır. Müstem:ekel€r
de alaylar teŞkil edilmektea;r. 
M.eselA ~arbi Afr1kadaki kuvvet
ler bir misli ve şarki Afrik:adaki 
silah endaZ:ar meYcudu ıs üç 
mislı artırıbn:.!;tır. 

Vaşiua:lon, 2 (A.A.) - Jluzvell'ln 
~kreteri, I\lololufuıı nutkwıu A.me -
rlk• Rellicum.huruna, tam bitaraflık 
)lan.ununun A.merlka mechslnde mıi -
zakere edilecetJ blr sırada bu kadar 
ııararet.le hucum elmesinln pek te 
lesa<lilfi bir .. ,, olmadıfını söylemiş-
tir. 

loskova, Z (A.A.) - Reuter ruu
b&birl bllıliriyor: 

Moskovadakl Amerikan mahfille
ri, ~olot.of'UD &uavetl'e yapttiı hil • 
cuml&Nlan ve ezcümle Flllpin ve Kü
ba haklwıdald lelmıhlerlndeo locln
mlş bulunmaldadır. 

Molotof'un nutkunda Romanya ve 
Besarab7a hakkında blr tek kellme 
bile bulun.m~ da naı:a.rı dikkati 

eell>etmeklecllr. 
'yrıca, Moskovada, halen Rus 

JUna.nlarmda. bulunan Alman ıremile
rtntn Sovyeller &&rafından satın alı
nacatı haklwıdakl şayiaları teyit eden 
herh:ın&i bir malU.mat, bu ane kadar 
mevcut de.ilidir, 

KALİ: .N'İN CEVABİ Nt:ŞREDİLDİ 
Yaşlıı&loo, ı (A.A. )- Beyaz Sa

ray. dün akşam, Amerika BirleAik 
d .vletlerl reisi B. Ruzvelt'ln, 15 l\la· 
7ıs tarlbli sulh mesajına. cevaben 
S1J\') etler Blrlfğl yiıksek Sovye& dl -
•~ını reisi Kallnin'den aldalt cevabt 
netlr için matbuata verinlştlr, 

Altı ay evvel g-elen bu tel&'raf&a. 
B. Kaltnln •• Finlandiya da dahil ol
mak 'zere. Avrupadakl müstakll dev .. 
letlerl işgal etmemesini Bitlerden ta
lep eden ıtuvclt'ln bu asil hareketi 
karşı unda du7dutu derin sempatl7l• 

bildirmekte idi. 
Bu tel&'rarın neşri hakkında aynca 

herhangi bir kaha& verilmemektedir. 
Fakat ~lololof'un dünkü nutkunda 
Ruszvelt'e yapb(ı hücumları müie -
aklp neşredilmiş olması sarlb bir ma
na ifade etmekte ve bizzat kallnln'in 
bu tel.-rafı ki.fl ve vuih bir cevap 
tetkU eylemektedir. 

- Aman l'ldtklama ve7a l'ldıkla da 

rile:rlm aıhlml demJye baııııJaraasın

aa e utun e ım er p a-

nar ak sabah vizitasını yaptılar ... 
bulunanların matem vaziyetleri a-

lar. S t 23 
. . . .. d.. rasında bulunduğu duruşu muha-

aa . vazıvetının avnını gor u· 
OSMAN CEMAL KAYGILI 1 K h'l' d . ed' d 1 faza eden Atatürk, tam dokuz u-

~=======§:~~~~~ ı er.. oma a a eva m ıvor u.. . 

I\ u ebedtyct arasındaki •on geçıdın e-
ALMAN SEFİRİ BERLİNt: 

CAGIBILDI 
Kopenhal', 2 (A.A.) - NationaJe 

Fideude, Berllnden istihbar ediyor: 

'Vekiller Heye·i 
Toplandı 

ClU .. a•iiN TENKiTLERl- ı Sonra hep birlikte salona ~öndü- zun dakika haleti n_ez'in: düny.a ile 

ler .. 

Bı·r Konuşma " g "b t· .. . h k. ı j şiğinde durdu. n - no P ı musavır e ı:m er-
!R•. ıarafı 

1 
ıncı ••yt•,•-ı d D Ah M 1 , Operatör M. Kemalin gözleri •a-

Dün 
- Go. Ull eT' r. ravava armara ı nın ' 

hülya da ook sürmedi. Dollfusun .d. F k t k .1 . at il€ Ebedi Şefin yastik üzerinde-
kaUt. tan;llya faciası A"·ru.,a:rı «e- t ı.. a a • omanın şu en ı erı I M~ovadakl Alman sefiri, .llolo

&of'un nutku hak.lundaki raponmu 
vermek uzere acilen Bertlne davet e
dUmı.tır. 

Almanyanın yalnu başına kendi -
sial müdafaa edecek derecede kuv _ 
veUI olduta ve ne Busya ne de İ
talyadaıı blçblr .. man askeri bir 
mua.vf'nel talep etınedltl söylt-nmek
tedlr. 

Kahve İthalatı Tama
men Serbest Bırakıldı 

ı 193 kl
. d b ık· .. ti b' .. da ki başı arasında mckık dokuyordu. 

ne sars ı. 5 e kadar ıulh korkunç "e :n e C' 1 sura e ır mu -, 
bir uçurumun kenarında, ha duııtum, h 1 . b d d- .. .1 9 U beş dakika ge~e Ebedi Şefin a .e ıca e ('r uşunces, c OPC"ra· 
ha du uyorum, diy.rek yürekleri oy- t·· M K I 

0 
.. k k d yastıktaki başı evvela sağ tarafa 

natb. or . ~ma c ar a aşının ye-\ 
1935 le ralıallaclık. Dun) a loprak- rin~ nöbeti aldı. Bekleme~e basla- doğru çevrildi .. bir kaç saniye böy-ı 

laruıı bulayan insan kanlarını henii• dı .. Diğer hekimler de her an oda- le kaldı, sonra birdenbire kuvvet
kurutama11U41ı. Bii71ik meydanlarda . . lenmiş gibi bu baş yine yastık ilze-

Buli.sa, bUtwı bu vaziyetler ve 
hidlstler içinde İtalyanın kendi arza 
Ye düoüneelert dablllndo dabl olsa 
Balkanlar ve Akdenll ulhuna karşı 

mlil&lemelüt bir lanı hareket ıııtı

TM' ettiiini ve evvelce bu abalarda 

aranan tüPbelerl l&aloye ~llflıfıDJ 1-
laıde e7lemek 7er.sfı: blr i~ret adde-
4llmez. İtalya.nan, Balkanlar ve Ak

deniz sullıu lcio keoıll miiliilıua.'l 

ioindekl menfaat ve ulb hesaplan 

ne olursa olsun berha1de bu mmtaka
lanfa biLaranıtını ve sükinu muha
faza7a tema:rttl etutı !IOn haftalarm 
bir vakwıı ..,,,tlabUlr. 

K b. d -· 'k 1 
o ıne egıştı -

den sonra Ro-
ma'nın izahı 

(.Bastaratı ı in'"i fayfada) 
&esinin Rora muha'blri, ı-azetestne 1•
zıyor: 

!larp hallue ratmen İtalya sulh sa
hasındaki faaliyetlerine devamdan 
ball kalmamaktadır. 

Bu cazrte, it2lyan kabinesinde ya
pılmış olan tedil~Llın siyasi bir buh
ran nı.anesl olmadığını flivf' rlmek
ledlr. 

. Ankara, 2 (A.A.) - Bul(ünkü 
lcra Vekilleri Heyeti. 1/12/1939 
tarihin.de müddeti biten Brezil
ya kahve şirketi mukavekı>inln 
tecdit edilmemesine ve gerek 
kliriı:ı.g an!aşma:an iie ahdi ta -
kas hükUm.leri Ye geN\k 2/7005 
numar~lı kararnamenl!) 4 ü. cü 
matl<,)rsi hükümleri da·hil:nde o
larak takas yolu ile kahve itha
linin tamamen serbest bırakıl -
masına karar vermi~tir. Halen 
memlekette mevcut kahve s:<ı -
ku dört ay l:.k ihtiyacı karşılıy a
cak derecededir. 

Ankara, 2 (A.A.) - İcra Vekil
leri Heyeti buıriin saat 16 da Baş
vekil Doktor Refik Saydamın 
riyasetinde mutat toı:llantısını 
yapını~ ve ruznamesınde bulunan 
maddeleri teuııokür e .miı;tir. 

---O-

Emsalsiz Bir 
Dolandırıcılık 

henü• useUcr :ralıJ'ordıı. A;Jak ba _ ya gmvorlnr, cıkıvorlar.. He .. kes . d d • ld .. 1 . ld ş • - rın e ogru u ~ P,oz erı açı ı... u 
sılan b.r Tenle insan ltemlltlttı ftiır- k.omanın ara vcrm_es .. ini.. kendile-ı anda. bundan ta ml6 yıl evvel, 30 
ılıJ'onlu. Hayır harp olmıyacaldı. b h d ] h uıs ten, lhlllil ve ~ lmpara - rıne u ususu muı e ıvecek e- . ağustos sabahı Afyon sırtlarında 
lo<lııfmum :rtnııı -• ıı11r ... llarple- kimin sesini heyecan kinde bekli- milli orduya 
rlndeD _... ......ı Ana.,.:ra J'nıl bır vordu .. Bu gözleri ya•lı ve fevka- - Ordular, hedefiniz Akdeniz! 
nizam. bir IDtiam -.erildi be rene Hide hevecanlı ze,·atın basında İleri! .. 
verllecekll. Basvekil bulunuyor. Sık sık he-

Garple İnglllue - Fransa iltilalu kimlerden komaya dair izahat alı-
uflamdı. Cenupta Fran8& - İtalJ'& d 

1 
vor u .. 

an aşntJflardı. Şarkta Sovyet Rusya . . . 
kü<ük antanhn müttefiki kil. lllaal- ' Saat ılerlıvordu .. Ba<vl'kıl o ara-
lakla k&laa bir Almanya varılı. Fa- ı da doktor Havrullah Diker ile ~ö
ka& Alman7a oe yaJ>:-blllrdj'! Onun rüstlı. Tanınmıs asabiye mütehas
için yrcilnt' yapJlacak şey beyne.imi- .. • ~ . . 
tel safı bomıad:ın yiJrUmektı; HUen sıslarından olan ve Adlı Tıb ışlerı 
Poloua ile on sene için eıeıe de ver- müdürlüıtünü yapan Hayrullah 
mlşll. Diker Basvekilin: 

Faka.& rahat. bir oh! demeie vakit 

kalmadı. Jfadlsat çorap söküğü cibi 
birlblrinl takip etU; toı,lar cene atız
la.nnı açhlar; siperlerde ukerler 
var. Avrupanın bir kı. mı 1814 bir 
kısmı da 1911 1 ,, .. ıyor, 

- Vaziyet nasıl doktor• 
Sorı>usuna kısaca: 
- Eski seklini ve vahametini 

mtıhafaıa ediyor! 

Kumandasını verdiği zamanki 
kudretli ışıldayı$ile etrafına baktı, 
ve l:u baş. 

(Arkası nr) 

Cephede Sü. 
kiinet Var 

SÜKRÜ AffillET 

Lisans~ Tabi iv.allar Hak 
kında Müsaade Ediliyor 

Roma, 2 (A.A.) - İtalyan ınatbu
ab, enternasyonal vaziyet karşısında 
muhafa1a eUiil kal'i ihtlrazdan ay -
nlmamakla beraber bu vaziyetin tnki
••fını derin bir alaka ile takip el -
mektedlr. 

Türkiye Rclsicümhuru İsmet İnö
nünün nutkuna da cenlş bir yer ayı
ran İtalyan cazeteteri. blllıass:ı. Tür
klytnin harbe karı~mama.k hususun -
dnki &7.mlnl lfadt- eden 1nsnn1arı e -
bemmlyeUe 1ta7de:rlemektedJr. 

Para Vermeden Radyo 
Alan Bir Açıkgöz 

İnsaniyetin bundan elem duyma -
ması kabil midir! in~nın bu elim 
haU önlrmeie (all.Jlma.."ı en büytik va
zifesi değil midir'! İşte biz bu elemi 
duyuyor ve Cti<'ümii:rün ye&i~tlj1 sa
halarda harbi önlemeie cah~ıyoruz. 

Cevabını vermig, sonra Ba.,vrlci· 

li teselli etmek için ilave etmişti: 
- Hiç birs~y denemez efend;m .. 

Fakat kanaat nasıl ve ne merkez
de l:ulunursa bulunsun muhakkak 
olan •eY n~ticenin müsbet veya 
menfi olusuna tesir edemez! 

CBas tarafı 1 ınci sayfada) 

ihl.il ellikleri bir sükünet hükfun 
sürmektedir. s~n defa tutulıın 
Alman esir:ertnin büyük bir e&
seriye~i, Hi :.!erci genç.tik teşakkül
lerir..ıi•n. gelen pek ııcnç çocuk
lardır. 

Cenhe faa:.iyeti şimdi y alruz 
l(iir.düze :nbisar etmek temayülü 
göstermektedir. Dün gece, diğıer 
gece:<:r gibi ~ukin ııtç.m.iş:ir. 

Hükümet ihracı lısansa tabi o
lan maddeler hakkında _ııeni'Ş mü· 
saatle verrnlye başlam.şt•r. Bu var 
ziyet ihracatçıları memnun et • 
mistir Dün Italya, Bulıgaristan 
Yunanis'ana tuzlu ba'.ık, tsvıe.'. 
re, Danimarka ve Çekvava iç fın
dık, Mısıra kabuklu fındık, 3 'er 
vakvava tuzlu bağırsak. i alya 
ve Romanyaya susam sevkedÜ -
miştir.Jhracatım'Z gittikçe nol" 
- .. • .. '"·ate v )\r-l·1<ı:"" ı,.. ~d r 

~ 

• 

lngiltere, Fransa 
, ~ tRr:ıfı ı ınc: ~vfaj~) 

tarafından halledilmek icap eder. A
likadarlar, blı&rafiarm verecekleri 
hukmii. her ae olursa olsun, kabul e
d.eceklerlol evvelden teahhüt etme .. 
lldlrler. 

3. - Son senelerde ,-ukua l'elmlş 
olan hldl<ıeler kablllnden vakayiln 

· t.ckerrür etmemesi çln caranWere lh
tlyag vardır.Tabir dlierle ber türlü la

arrıu lmki.nını oriadıın kaldırmak ve 
mllleUerln sulh içlndo 7aşamaWına 
ve emnı,.et ı,inde ç&lışmala.rın.A. me -
dar ola.cak blr vaziyet lhdas eJ"lemek. 
tizamdır. 

Lord LaJ1,on, uave ediyor: 
~IültefiklcrJn demokrasi ve bürrl

yetin lıerbanrl bir ırka veya herhan-
1'1 bir ltıl'•J'& mimh .. lr olmu'an, bel
iti büluo dün7a7a ali bulunan hııkok 
oldufunu ilin etmeleri icap ederdi. 
Mtistemlekelcre cellnce, bunların. bir 
dünya terörü tarafından idaresi e .. 
dilmesi lıizımdır, 

--<>--
Fransa Harbiye Neza-
retinneki T oplanhlar 

Pars, 2 (A.A.) - Bu akşam 
Harbiye Nezaretinde bir to!)laıı
tı yap.lmış ve vannki kabine iç
timaına arredilecek muhtelif m~ 
seleler tetkik olunmuştur. Bu top
lantıva nazırlar ile askeri rüesa 
istirak etmişlerdir. 

Dün Beyoğlunda enteresan bir 
•roovo dol.aııdırıcıiığı• vak'ası ol-
mu~tur: / 
Bcyoğlunda İstiklal cadd.,.,.inde 

bir radyo mağaz::sına gelen çok 
şık ve kibar kıyaf<'tlı bir ada.nı 
160 liraya bir radcyo makinesi 
beğenmiş fakat bedelini vermi -
yerek: 

- .Kefil gö.;terecel'(im! • 
Divip m~aza sahibile birlikte 

çıknlli;tır. 
Dükkfuı sahibini civarda bil' 

yerde satan sahte mü0 teri hemen 
dükkiına dönüp kefalet muame -
lesinin tamam o!.duğu beyanile 
çıııa.ktan radyo makinesini alıncş
tır. 
Dükıkan sah>binin şikayeti üze

rine suçlunun Beşiktaışta Kumcu 
Veli iınniıı.dıe birine derhm! ma
kinevi 75 liraya sattığı an.laıııl -
mıştır. 

Ahmet Nüılıet Con ismınde bu
lunan suçlunun; Yeniköy nahiye 
müdürü Al:iaddini rüşvet iddia
si~ ihbar eden zat <ıldu/;u anla
şuarak tevkif olunmuştÜr. 

Kırk Sovyet 
Tankı Vilnoda 

Kaunas, 2 (A.A.) - Dün gece 
birden.bire kırk kadar iiıovy.et tan 
kı V,i!noya gebniştir. Niçin oldu
l!u bHinmiyor. İki saat evvel Lit
vanya kıtaatı şehirde Yahudiler 
aleyhine niim~vişler olduğu için 
devriye gezi:yordu. Yahudilere 
evlerinde bile tecırvüz edilımiştir. \ 

V>lno ve Kaunasdaki yaılıııdi 
cemaatleri Litvanya hükiJınetine 
müracaat etmişlerdir. 

Bütün bunları söylrmrkten mak -
sadımıı:, kalbi, büyük Türk mllleünin 
emanet ve l'azlfelerint, onun lıakllci 
menfaatine uycun olarak ifa ctmf"k 
,..ı..ııe dolup taı;ııo lllilll Şefimi& dev
let relslmtzln ~özlerini tekrar etmek 
içindir. 

Tilrki7e kendisi l'lbi dMtllliuna &ii
venllen, ıtözüne sa.clı.k iki mıiUetlkle, 
Fransa ve iqtıtere il• bailaıuılqlır; 
mulde oldllfa rlbl alide de Tiirlı: -
SoVJ'et müoasebe.Uerlnlo dostane sey
rini umlml olarak takip otmdı.te,,U, 
Ve kahraman ordulanmtı. emir aldık
ları nman Vllztlelerlot bakktle ifa e
dectk klymtttedlr; l\.fallyemlz mem
leket midafaası kaT$1 mda ntan i
marını ve slvtı hl%111eUe-rl dmdarmı
J'&Ca.k kadreU söstermekt.edlr. 

1918 den brrl Avrupaıua çe ·itli pe .. 
lltlka f·~-.1ıih·1rTlnr Jhr .. u~ bakurkeıı 

i.,.met :fnönünün B6z1erl tnanl~rımtta 
kuvvet veriyor. yüreklerlml:z.e "8 su
p(J'or ve Cumhnr(J'd reJlmlola Tirit 
nt:ınrnı ba karmakaM$ık dün7a ı.a

di»elerl orta. ıncla nanı sa.ilam, dlm -

dik, vekur ve mubt~em tuttufunu 
bir kere daha anlıyoruz. 

Kazalara Meydan 'verme. 
mek için Tedbir Alındı 
Liman reisliği kazalara mey -

dan vermemek için Şarköy iske
lesinin batı cihetinde 300 metre 
mesafede bulunan gemi enkazı
nın üıs~üne W işaretli veşil renk
li bir şamandıra k<>vmuş ve yine 
ayni iskelenin karşısında 150 met 
re mesafede bulunan gemi enka
zını da dinamitle parçalı.yarak 
çıkarmıı;tır. 

- Ne gibi? 
- Büvük hastamız halen derin 

koma icinde bulunuyorlar. 

- Evet! 
- Bu komanın artık son saati"" 

ridir.. Ya açılır, yeniden avdet 
ederler. yahut koma içinde ebedi

yete pöcerler .. 
- Sizin kanaatiniz? 
.- Biraz evvel arzettTın.. görü· 

nüş: Menfi neticeve doğ'ru çabuk 
ilerlemenin \e7ahürlerini belirti

yor, fakat ne denir? .• 
. Hekim sustu... Kar.asında tees
sürün en açık lfadesile hıçkıran 
baııvekilin yanından ayrıldı ... 

Operatör M. Kemal nöbetinin 
son kısmını savarken M. Kamil 
Berk te odaya girm!ş, nöbeti almı- 1 
ya gelmisti. .. 

Saat 8,55 di... Operatör M. Ke
mal kapıdan giren arkadaşı yanına 
doğru gelirken büyük hastanın sık 
nefes alı•ının bofazdaki zorlukla 
hırıltı haline geldiğini gördü ... NL 
Kamil de yatajı;ın yanına kosmttş
tu .. Sık sık nefes aJıqın birdenbire 
boP,azdaki ~ekil değiştirişi odada 
bulunan hasta bakıcılarla berber 
Mehmetli ve Rıdvanı ileri derece-

de tessüre sürüklemiş, yatağın di
ğer tarafına yaklaşan bu adamlar 
gözlerini Ebedi Şerin yüzüne dik-

DÜ!,man topçusu Jru;a ve şid- · 
detli ateşe devam etmektedir. 

FRANSIZ TEBL101 
Paris,. 2 (A.A.) - Biiyük wnu 

mi k&rargah tebliit ediyor: 
Cevhenin her tarafında gece 

sükıinet içinde "e<;mistir. 
ALMAN TEBLlCt 

Berlin, 2 (AA.) - D. N. B. A
jansı bildi~r: 

Ordu başkumandanlığı tarafın
dan tebliğ edilııniştir. 

Garp cephesinde birkaç nok
tada hafif bir topçu faaliyeti Vlll'

dır. 
BİR ALMAN VAPURU BA'ITI 

Londra, 2 (A.A.) - Bahri ma
hafil, Nevyonk TimEfl..~azetıesi ta.. 
rafın.dan bu sabaill verilen Emmy 
Friedrick adırırlaki Alman petrol 
gemsirun Amil denizinde bir İı:u
ııiliz kru"'azörünün vermiş oldu
l!u cdur• işareti üzerine kendi 1 
mürettebatı tarafından batırtl -
mış <>ki uğuna dair olan haberi te
yit etmektedir. 

l ıilli Şef 'in 
Nutku 
(Baş tarafı Z lnd H;rfada) 

göründüğü zaman da vatan~lann 

yapılan fedakArlıklarm biçbiriaine acı .. 
mıyacalt mea'ut neticeler elde edecek
leri muhakkaktır. ········ ................... . .............. . 

Yaptığımız ve yapacağımız !edak.Ar
!ıklara Cumhuriyet orduları llyılt ol
duklarını iöbat etm.iye her an hazırdır

lar.• 
Mlllot.., ve hükilmel~ yapılmakta 

ve yapılacak olan feda.ltiTlıtın kahra· 
man Türk ordularınca lrabmd& bun• 
llyt.k&tiııl lsbatı. mukt.-dlr olabllece
tlnl bittin inanç ve samlmlrotl ile te
yit eden lllllli Şefin bu ı,arell de hlO 
ştipbe ,-ok kl, 7loe bu 701 üı:~rlnde en 
büyük pvenclmlı: ve milli curorumus 

olmaktadır. 

ETEM İZZET BENİCE 
(S<>n Tclgraf'tan) 

ile SABAH, OGLE ve AKŞAM 
Her yemekten ıonra günde 3 defa muntazaman dişlerinizi fırçalayın,. 

mişler, yanaldanndan yuvarlaııanJ 

- -••uuıu ve nayn l 

• 



SAYFA - 4 

Şiddetli BAŞ ve DIŞ ağrılarını keser, ROMA Tl·ZMA, SiNiR, ADALE, BEL ağrılarına 
karşı bilhassa müessirdir. KIRIKLIGI, NEZLEYl, SOGUK ALGINLIKLARINDAN 
mütevellit bütün ağrı, sızı ve sancdannı geçirir. icabında günde 3 kaşe ahnabilir. 

f efrika : 72 

Mansur Sade Kendi için Yeni Bir 
Payıtoht Ya·ptu n1aklo Kalmadı 

Plan... :amv~ oedc&
leıı:ıııŞL .. 

Halife, ,._.,..,,.. içlıı ~ 

ğı yeni binanın la= ansına Ç\l· 

val çu.val tuz lcoydurtmtı§, sonra 
da havm:dalı:i su.,vu mn temelliı· 
rine salıvermişti.... 

Su, temel. dtıva<' larmdalti tuz. 
ları eritmiş, koskoca binayı Ab
dullah ile kardeşlerinin başına 

yıkmıştı. 

Bir adamın hep fenalığından 
bahsetmek, iyi taraflarını sakla· 
mak bitaraf olan bir kalem içffi 
elbet ki iyi bir hareket olmaz ... 

Halife Mansur, vakıa uzun SÜ· 

ren saltanatı esnasında pek çok 
· zulümler yaptı, pek çok iğrenç 

cinayO!!tler, tüyler ürpertici vah· 
~etlerde bulundu. Bımları, ne 
kadar geniş düşünürsek düşü
nelim, yine o mahut (zaman ica· 
bı) maskesi altına sığdıramayız. 

Böyle olmakla beraber Mımsu· 
run Arap tarihine yaptığı büytl'k 
iyilikleri unutmamalıyız. 

Hiç yoktan yepyeni ve mıımıır 
bir şehir meydana getirme'<, 
Bağdad1 inşa ettirmek az bir 
himmet eseri değildir. 
Vakıa Mansur Bağdadı kE'lldi 

saltanat endişesi için yaphrnı. 

Fakat ne garip bir haldir !d, 
Mansur da dahil olduğu hal:le 
ondan sonra gelen hiç bir halife 
h !'!Met merilreri olaiıı !Bağdat'ta 
ölmedi ... 

Araplara itimadı olmıyıın 

Mansur sade kendi için yeni bir 
payitaht yaptırmakla kalmadı. 

Din kavgaları ve bilhassa Haz· 
reti Ali mensuplarının tesirin
den halkı kurtarmak için Bıığ· 
datta ikinci bir .Kabe> yapt>r· 
mak tesebbüsünde bile bulundu. 
Bıı suretle kendisine tabi Arap
lan Mekkeye gitmekten mene
dPc&kti. Fakat Mansur bu tasav· 
vurunda muvaffak olamadı. 

Tarih Mansuru çok hasis, 

J.IAZRETI 

MUM 
Yazan: Ziya Şakir 
- Ya Resulfillah! ... Bu, senin 

zevcendir. Cenabı hak mübarek 
etsin. 

Dedi. 
Zifaf merasimi, böylece ba· 

sit geçti. Hatta bir deve veya
hut koyun kesilmetli. Hiç kimse· 
ye ziyafet verilmedi. Resulü Ek· 
rem Efendimi•, şahıslarına taal· 
lı'.ik etlen bu meselede, bilhassa 
sadeliği iltizam etmişlerdi. 

1 
hfitl erlreeruia yamalı hırka i· 
le eı-cek kadar hasis olarak 
tasvir eder. ~t.. Maıısur ha~ 

ıı!sti. Fa.kat oııdaki bir hıseet, 
israf etmemek ve ayni :ııımanda 
bir çok dahili ve harici düşman
larına karşı ko)'11bilmek için pa· 
raca kuvvetli ve hazırhklı olmak 
endi§esinden gelmişti. 

Mansurun bu gaye için topla· 
dığı servet pek büyüktü. Bunu 
anlatmak için evvela onun hila· 
fet postuna oturduğu zaman 
beytülmalin ne vaziyette bulttn· 
du!!unu i~ah etmemiz J.bım. 

Abbasilerin ilk halifesinin ne 
gibi şartlar altında saltanat sa

hibi olduğu malftm ... İlk halife 

öldüğü zaman ise hazinede do

kuz cübbe, dört giiı:nlek, peş don, 

doct baş ve boyan şalı ve ipek 

ile tiftikten mamul diğer dört 
değirmi şaldan başka bir şey bu

lunmamıştı. (Tabarl tarihi: cilt 

3, sahife 88) Mansur öldüğü za· 
man ise hazinede 810.000.000 dir· 
hem zuhur etti. (Mes'udi tarihi 
cilt 2, sahife 177) 

Bu kadar müthiş bir serveti 
ise Mansur sırf fitne ve ihtilalle· 
re karşı koyabilmek için topla

mıştı. 

Oğln Mehdiye bıraktığı şu va

siyetname Mansur'un bütün sal

tanat hayatı içinde tak.ip ettiği 
siyasetin bir aynasıdır: 

- .Oğlum, 

.Sana öyle btr servet bıraın· 
yorum ki, memleketin varidatı 

on sene kırık cibayet olunsa yi
ne bıraktığım para bütün mas· 
raflarına, asker maaşlarını ver· 
miye kifayet eder. Kadınlan sa· 
kın umuru hükı'.imete karıştır· 

ma ... Arap olmıyan islfunlara te
veccüh ile bak. Onlara iyilik 
yap. Onları kendine yaklaştır. 

(Arkası var) 
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Tefrika:72 
ce) nin büyük sevgisini onun 
hassas kalbinden çıkarmak müm· 
kün değildi. 

Resulü Ekrem, (Hatice) nin 
manen ve maddeten büyüklüğü· 
nii bir türlü unutamıyor.. her 

vesile ile onu yad ederek kelbin· 
deki hüzün ve elemi tazeliyor· ı 

du. 
Bir gün (Ayşe) tahammül e· 

demedi: 
- Ya ResuiaUah! ... niçm mah

zun oluyorsun?.. Hatice, yaşlı 
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vanış. 

wınuni Mümessili ve Neşriyat nı ... 
rektörü: A. Naci, Basıldığı Yer: 

Son '.l'el&raf Basımevı. 

memnun olmıyarak: 
- Ll.. vaJlah. .. Kasem ederim 
Dedi. 
Resulü Ekrem bu sözlerden 

ki, Cenabı bak bana, Haticetlen 
efdalini verme<li... Her kes beni 
tebib ederken, o bana iman et.. 
mişti. .. Herkes benden uzakla· 
şırken, o bana yaklaşmış .. bütün 
malını bağışlamıştı. 

Diye, cevap verdi. 

(FATMA) NIN İZDİVACI 
Resulü Ekremin bütün sevgi· 

si, küçük kızı (Fatma) nın üze· 
rinde toplanıyordu. Bu da, se· 
bepsiz değildi. Çünkü Fatma, 
annesi (Hatice) ye benzediği gi· 
bi, o büyük ve faziletkar kadının 
bir çok huylarına da tevarüs et· 
mişti. 

Ayni zamanda, baba annesi 
(Hazreti Amine) nin de bazı 

evsafına malikti... O kadar gü. 
zel ve sevimli idi ki, (Fatımatüz· 

(Ayşe), pek gençliğine rağ

men zekası, dirayeti, sürati intl· 

kali ve bilhassa düzgün söz söy· 

lemesile Resulü Ekremin ruhu· 
nu çarçabuk cezbedivermişti. 

Böyle olmakla beraber, (Ha ti-

bir kadındı .•. O, vefat edip git· 
ti. Fakat Cenabı hak onun yeri· 
ne benim gibi genç bir zevce ih· 
san etti. t zebra) unvanını bu yüzden ik.ti· 
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XEMAL ÖZ (EJ' iip) 

- İzmir ile İstanbul M'Mlll4a hao

rt :rollar Yanlır. En &,..... baalliııiollr? 

P-r JıanPJ Ue ~idi-

- İ-U ile İstanbul aNıelDdakl 

yeüa.r f11Dlal'dtr : 

1 - İslanlNIJdaD .ı.indaıı ........ 
7& İ.nahe • illen .W.t _PMtu1thr. B u 

en kıta yold ur. 

ı-~bul---· 
.ıen trenle İlmin kadar. 

3 - :i.ııla.b.ı - EsltişelUr • Kmab· 

ya .. Balıkesir - İzmir bu Wn.z dalla 

unndor. 

4. - İsta:nbul - AtJ'en - İzmir var

dır ki bu 1800 kilom e4re kadardır. 

en U7.Ufl yol budar. 

S - Bir de i,a.yy2re po'tası vardır. 

B u rünlü.kiür. Posta.l.H ekHriyeUe 

birhıci ve ikinci yoldan gidiyor. 
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Pııngaltı matıallesini:n Cedidiye ııok.ağında 185 sayılı ahşap hanenin an- #'•1111••• • 
kazı ınahall.lnde kalme.n satılaca;ımdan taliplUerinin 6/ll/9ı9 günü saat 13 de 1 Lastikçi Hüseyin Güzel Ve Şeriki • 
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Sinir Bozukluğu Sıkınbsı •I 
Ekseriya az şeker yiyenlerde bulunur. 

Ara.clığır.~ z ~eşeyi 

HA CI BEKiR 
Firmalı bir kutu ••k•rln içinde bulacaksınız. 

----•TECRÜBE EDiNiZ. 

• Müvezzi Aranıyor • 

1 
lıtaııbulun her semtinde gazete satacak müvezzilere ihtiyaç var, 11nI· 1 

dl temin.at ve büsaü ahlak vesikaS1 şarttır. İsteyenlerin letıu:ıbul Ankara 
Caddeıi 99{1 Adalet t!an Frrdi Selek lıAn ve Tevzi Bürosuna acele müracaat 

sab eylemi<;ti. Gitgide gösterdiği 
fazilet ve irfan tekemmülleri do
layısile de bu ünvana (Nurün
nisvan) lakabı ilave edilmişti. 

Aradan on dört asra yakın bir 
zaman geçtiği halde, bugün bile 
milycınlarca insanın tazim ve 
tekrim ile yad ettikleri bu bahti
yar kadın, kısaya yakın orta 
boylu, narin vücutlu, bilhassa 
gözlerinin güzelliği füsunkar 
manalarla dolu, harikulade ca· 
zibeli çehresi daima mütebessim 

olduğu halde gayet sakin ve a
ğır tavırlı, müstesna bir güzeldi. , 

Son derece tatlı ve adeta te· 
rennüm eder gibi hususi bir ~

henkle söz söylerdi. Ve söyledi· 

ği her sözde, yüksek zekasımn 

derecesini gösteren bir mana 

ifade ederdi. Daha pek küçük 
yaşta iken şiir söylıeanekıle tearüf 
e-tınıişti. F'alkat bu şiüller tamam1-
le saf, masuma.ne, ha<yat tahlil
lerinden mürekkeb birer hikmet , 

ve fetanet eseri idi. 
Kendisi herkese son derecede 

ihtiram gösterdiği gibi, herkes
ten de ayni derecede hürmet 
celbederdi. Böyle ohnakla bera
ber, son derecede kanaatkar ve 
biılhaıısıa mütevazi<li. 

Resulü Ekrem efendimiZ (Fat.. 
ma) ya o kadar diişküıı idi ki, 
hanei saadetlerinden bir kaç 
Saaıt uı.ak obulunsala.r, a<Vdetlerin
de mutlaka onun hü~resine uğ
rarlar .. Tıihassiirlerini bey'm eder 
)<enli. 

(Fatma), mübarek pederinin 
ayak sesini duyar duymarz der • 
ha'! ayağa kaJka:rak kendilerini 
derin bir tazim ve ihtiram ire 
be'kllerdİ. Kendisi de. hücrei sa
adete girdiği zaman, Resulü Ek
rem ayni hür.meti gösierir ve ek
seriya bu seıl'gili kızını ayıilkta 
istikbal ederdi. 

Arabistan kızlarının hemen hep 
si, pek kü<'iiık yaşta lken izldivaç 
arzu ve ihtiyacı gösterdikleri 
halde (Fatma) run ağzmdım kat
ryyen böyle bir söz işiıtihneıniır 

En gllzel clt1•lerden 

Kışlık Lôstik, Potin ve Şapka 
Çeşitleri huırl adılı.l arını •ayın ailşterileri..ııe bildirmelı.le müftebirdir· 
lcr Adrcoe ddckat ediniz. Yenipoıtabane karşııındı Türbe Sokal!t No. 7 

Halk ev le rinde 
BİÇKİ-DİKİŞ ve LİSAN DERSLKllİ 

Şişli Balkeviııden: 

Biçki . Dikiş, çiçek, şapka, Türk· 

oe, İngilizce_, Fransızca ve Almanca 

derslerine başlandı. KayıUı olanla.rıll 
ve yenJden , yaı:ılmıık istiyen1erin a-
cele mü:racaa.Ua.rı. 

ZAYİ - 3571 No. lu polis tanıtma 

karnemi zayi ettim. Yenisini çık.ara
cağın1dan eskisin.in hükmü yoktur. 

433 No. İsmail Geridönmez 

ti. Ha.tta yaşı <ın sekiz,i buMuğu 
hilie keıı.disinin evrenıdirilııne -
<liğinden şilciıyet etmemeıi, fıide.. 
ta heııkese merak veıunişti. 

Yüksek vasıflan hed<ıeSi hay -
;ran eden (Fatma.) nın birçoık ta
liplıeri z.uhoc etmiş .. Kureyş kao
bilesinin en mümtaz şaJısiyet'.Je.. 
ri, oıumla l>ıd3wacı arrru e~ -
lerdi. Fakat (Fatma), her teklif 
vukuunda, ıı.1izikane cevaplatıla 
mukabele ederek bu tekliileri 
reddeylemişti. 

Aradan, l>ir zaman da böyle 
geçtikıten oonra, günün biırinde, 
(Ebfibekir), (Ömer) ve sahabe
den (Saad bin Maa:z) oturup lro
nuşurlarl<en söz birdeolbire (F'at
ma) nın iııdivacına intilltal etti. 
Saad: 

- Ne gariptir? ... Fa1ıma, ken· 
disine vukulbulan bütün izdi • 
vaç tekliflerini redldetti. Resufü 
Ekremin bu faıciretlciır 'km, aca
ıba hangi balbti!yara kısmeot ola
cak. 

Dedi. 
Ömer, siikU:t Eltü. Ebubekir şn 

·cevabı verdi; 

Şehir 
Tiyatrosu 

TEPEBAŞI DRAM 
KISMINDA 

3/11/939 Cuma günü aıkşamı 
Saa.t 20,30 da 

AZRAİL TATİL YAPIYOR 
• •• 

İSTİKLAL CADDESİNDE 
KOMEDİ KISl\iINDA 

3/11/9.'39 C'uma günü akşamı 
Saat 20,30 da 

BİNDİSTANCEVİZI 
---o---

HALK OPERETİ 
Bu a.kşam 9 da 

(KADINLARThl BffiENDİW!J 
Son lıemsfli 

CuıınartESi akşamı 
(SEVDA OTEL~) 

Yazan: Yusuf Sür'11"i 
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HAVA VAZİYETİ -

Dün İstanbulda bava kaıtah ve la.· 
iışlı g-eemiş, rüzrirlar cenubu gar ... 
biden saniyede 2 - .( mei;.r.3 ~ızia. m
mlşlir. l'aat U de ha..a l•zYlkl 
11}16,7 miHbardı. ~öhuu:et. en ·.rük.sdt 
IS,8 ve en dii.,tik 1 ,2 •uı:ıı., ..... ı ka:rde• 

dllmltfu. 
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