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BULGARLAR, DOBRiCEDEN VAZGEÇ OR 
ltalya- Yunanistan Anlaşması Bu iki Hükumetin Ve 
Türkiyenin Nüfuzlarını istikrara Y arıyacağı Söyleniyor 
İi~lya bitaraf kalmak istiyor1 

iki Mühim Bitaraf birBalkanblo
Nokta.. ku kurulabilecek mi? 

Göring, Mühim Görüşmeler 
Yapmak Üzere İtalyaya Gidiyor 

Milll ŞJiR if luıUı

ifin -~ dirıelıtiflerin 
ilıi•i bu mcmüılr« U.tt
yacınua ... lxı,,,.daı P 

Lendra, 3 (-) - 'h7Jlllla --. ~ . . • iı.b-a ... --
llUebeUer ve ..emle lld dedeıt ananda 1ıeatt e4Dla '·,.a·n m..ua 
-dl-ki: 

Bu ""'- ita'- Y-m ve TD:ı'&tteat& Balk-- ..., Alt

ıhıolsdelt! ııilfadanm -. .-,.. - - lf'lftldlr. 
Anaa...,lldmı fwali .-. Y11nan-m 4ilşttltll endlfeler ftaqan larv

voGeı- Ymoan b11dtollanrıoba .-..ı al..-m llurtne......., ..ıı ~. 

K- dlhr B1ı1kan d...ıaı..ı ıte i:ıabaa dı'ı 11 4a bill"llHc.I "' - et
llı'lcl. tıedel!ne ._ ..... h ııt:r4ıı. 

~;:~:ç0~:::~ 1 • i . A ~A~ i BAŞLIYOR ~U 1 
liyor: Maarif, adaııı 

Hitıer~l.manya~~0 .• R0~ lngiltere Almanyanın Hava 
. ma Sefırı İle Goruştu ' 

yetiıtiTmelı •• 

_!azan: ŞUkrU Abnıed 

&Jami.tarı TalcpNri-0-
Val<Pfmiyor 4.:~·S(A..A.)-H-ajoıwıı- Hücumlarına Mukabele Edecek 

Girlns'ln 7alımda Romaır• sdme-

Mm! ~ J']lilk - plms 
barlci sb•.ttmhrt ye ..... ,,,,,_ 

~·n••tmak bek!P!!P'lan deiii. mem-
leke.da iı meeelelffi w: 1ıta•1mmı .. 
nol<ıa-ıdaA ela pek "'7ade mühlm
cllr. Milli Şel'llı ıuıtkundaıı nalhaıı 

anladıi11111S bir etıeımnQ<cıü! nokl& 

tudıır ki, Tür.ı:re dlınyanuo -
bulWMIQ&'U bab<ona ,_ 19 ır.a.t

kıDm"IJ'• _.. thm&I edecek cJetU

dir. İnkılamn başlMlaCı ı.er ı.. bata
rı :rolwıda ııelimoUe mı..ı.al ,...._ 
$ak1Jı -kHr. Bu qlerimiıı armıı
da, inönü ,bllh3ga iki IMMtta. li2erinde 

de dlreldlflerinl böl.ün ine.ııııd ve Vll-

1Wıu ile teıılbti ve ifade ba:pann11ı•v

dır. B._ blrtnolai Maadf, lkineisi 
de iDMa :reliı/tlmıeldir. 

11..- 1 (AA..) - _._.._ ilaı.v. ' 
bu ld .,.Sıl< _,ı ı - 1ı11a7..ue( 
olduiu dereeede btıaral -ı. ı. -
lemektedtr. ı-lıalde ıı... - ha
Drlıklwı J'fllli bir merlıııle dalıa b

Wıtmşl _.,. İlk-& -r bü7-
le devm edip ~. Şvaa lD11-

Iıakl<&lı: ki, İlal:ra her ~ enel 
bl- lıen4i menfaatleri ile _.ı 

obn&lı:ladır. Ve bu - ki 
OftO fU - ba - ~ fliU
reC>eklir, 

tı.ı,..., c1cıinıclan cleinı7a bir te -
tebtlbte HlnnmMnüla. beftlber Jlal.. 

kır.nlaNal<I menllnl - elmelc .. 
meltnd.edtr. Her ne uman mö:şldl:ll.· 

lıın lzaleııl mevsuu ı.aı.• - l& • 
vasaııt te1dlflnde bulun-ıuaa hall 
l<almıy<ır. P&lı:al Bulprlar Roııumn
dan lsledlklerlnden -_.,ıı m,.eU.. 
nf c~tr. Bu, bir mahs11r
dur. 

at .....-.,.ı <ılduiun• dair burada bit' 
-... pJ1&1&< dı!veran elmekledlr. 
Bu münasebetle birka(: balta evvel 

Abn1m7a... •elmlıt olan haberlerde 
Abna9 h•va naormın f~ı ltderle-ri 
ne mttıdm aia ~er yapa.cai111m 
blldlrllmlt olduiu batır-ladır. 

Resmi mebafU, bu b 118 halllanda 1 
~ meıaı.. .... wırıe.. 

Hillcr R.oma SJirile 
G6riiıtiı 

l'M'l9, 1 (A.A.j - Parb rady-

·- bildlrd.ii1ne ıeö~ D.Wer. Ptf'9etD· 
be rimd Almaanmo Koma Biri Von 
Madıir ır-'l kabul ederek kendisUe 

uzan u:ıad17a. •ö~tiir. Bltıer, 

bu.odıuı ....,.. Jıava ı.......,llerirı.ID ..,t
lorUe aüriifm~liir. 

Göring'in Gayni 
# (il-) - Giirlııs'ln i

<ArtıaK ı lincii aa:rfada) 

,. .. -" 
Almanyanın 
Gizli Teklifi 
ifşa dildi 

H it 1 er Sovyetlere 
Karşı Cephe Almak 
İstiyormuş, Fakat. 

A8H'lanD lbmaU y•iP'n.d•11 Aer Hıd 

mevu tlzerlnde de memıeı...un nii
a.p ve müş.küli.t ~ saklam•F& 

lbti:rae :r<>kl<ıl'. Memlel<eUekl Kül
tür kalk•nmuını son on bet yıla 

borçlu oldaiumu> clbi her -
:insan :retlştlrmek iiıtly~ı da ,.ine 

bu yıllar ilı!Dde du:rduiumm ,..ılir
dır. Fakal, lhlf.7ae1 du:rdllfumuı ..ıs

belte l"lderemediiinıll de :rlne bir 
balılkaltlr. ~. bu sebeplerdir ili, 
yıilısek Şef Maariften bahsederler
ken: 

Pari., 3 (A.A) - Polonya Ha
rıciye Nazırı Za.eski, Peti1. Pari
sıen guetesın ın bir mulı arri rıne 
bevanatta bulunarak Von Rih • 
bentrop'un 21 mart 1939 tarihin-
de Berlind<>ki Polonya sefirine 
A~ıınva ile Polonyanın Sovyet 
Ru.;ya aleyhinde mesai birli2i yap 
rnasıru natık bır plan tek:lıf et
miş olduğunu ifşa etmiştir. 
Diğer t arat tan 2ı6 ilkteşrin 1936 

da Van Rib:bentrop, Polonya se
(Ark.'\Sl 3 Uncu ıuıyfada: 

Hatay Mebusları 1 c E P H E L ER o E v Azı v Er 1 

OnikiNamzettenBeşiTOpÇU Ve Keşif! 
intihap Edilecek Ticaret Vekaleti 

•- Maarif tıııerimizl, yeni ıtedl
ftin tarl.hl:nılzde mUmtaz bir harikMı 
olarak bfmıneill tılıleriobe aJmannı 

beklerim.> 

Diyorlar. Bıı eüııole, Şef'ln -
9ıll:raeuıı ne bii:riik bir hudui ~de 
mütalea ve ona nasıl husu.9i bir önem 
atfettlkl•rinhı en mütebarlz delilidir. 
'!.pf. bu ebem:m.b'etl tebarıis ettirir ve 
Alaa.rlf lşlerlnbı yeni Meeli'i ve iarl· 
himiı: için blr harika teşkil edecek 

bel.ar mümt&T:i)'etle meuuUyet mev ... 

(Arkası 3 üncü say!ada) 

!jİ'KRÜ AJ1MF.D 

Partinin Beyannamesi 

Ankara, a ( A.A.) - Be7annanw. 
Hatay vlliyet.i meb'us tntlbabı tef

tiş be:rel!nee vllil.yel!n umnm nüfll81l-
11a nu.aran ve intihabı meb'man ka
nununa tevfikan bu viliye*te.D beş 
mrb'us ~ilmeıııi:ne k.arar veri.J.m:i,,u.r. 

Cumhuriyet Halk Parttsl Genel 
Ba.şk:mhk divanı a(ık bulunan bd 

beı meb'usluk l(bt iliimleri alfa.be 81· 
rasUe- apiıya dercedllmlt olan on lkl 

(Ark.&51 3 iincü .. yfada) 
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ÇO VAKINDAi 
51 

•• • !!§ 

OPME BENi =-
i~ Yazan: SELAM i i Z Z ET ; 
ı=..:=:ı - ;;;;;;; ! BÜYÜK EDEBi ROMAN § 
H1 Kaçanı lıovalıyan a,Iun romanı.. Bfr genç kıl<, = 
c=:- es 
~ güz.el, hoppa, hırçın,. ıımarık, fettan, el• avuca 1§ 
ô •ıtmıyan bir ıey.. ö P M E BE N 1.. U:r.rm yıl- ;;;; 
!! lardır ha•refini f«kfİfİnİ:r. içli, hcuı•a•, lıalpleri ~ 
== coıduran, gözleri yaıartan, geceleri uıbahlara =ı 
~ kadar inaanı düıündiıren büyülı aık romanı •. 
~ Ö P M E BEN 1... Genç lıı:r.ların, uııcn delilıan- i = l:a lıların romanı •• 

nııııuııııoıııınııııuıııııııınnnunıın ınınıııııııo•ınınnıınnınıııııo OlnrJ!ınrl 

Kolları Faaliyette Tebliğ Ediliyor 

Dün Yine 
Tayyare 

Heyecanlı Bir 
Muharebesi Oldu 

Pariı;, 3 (A.A.) - BU,ük llmllllli J 

Kanırıı-ahllıı teblli edllm tir: 
2 İklnciteşrlnde lld motörlü bir Al

man istikşaf tzyyarcsl. bir İnaillı av
cı tayyar~i tararmdan bhbn iopra .. 
ğmu•a d~ürulm1i4tlir. 

ALMAN TEBLİGİ 

Berlin, 3 (A.A.) - Al ...... Bli:7iik 
Umumi Karar&ahı teblli edlyor: 

Garı>le pek mabdui olaa loPOll -
l<.,.W kollan faaliyeil ~-

Bİll HAVA HUBAKEBBSİ 

Bem, 3 (A.A.) - Hava.: Busüıı 
ııaat 15 e ılofru Bale balkı mertnln 
damlarından bü7ük bir Alınan bom -
bardmı&D tananolle beş Franau aY
eı tanaresl arMmda cerenn eden bir 

mihıademeyl 007rel.mlştır Fraiv;u: ta.F
yarelerl Alman lanareolııl llrdei -
mlşl•rdlr. 

Vlnnl dalı:Dr.& kadar diren möııade

me Framız topraklannda Asaee ova· 
sı iızt-rinde eereyan eımiştir. 

İNGİLTERE KllALI MADALYALAR 
VERDİ 

Londra, 1 (A.A.) - Kral, Klel 
luwa 1ıukmı • ~ t&nuelerl

ne llartt :r•ınlan ımıJıa.-lerde ie

ma:riis edea bet .-- ta:r:rareel:re ıdo

fU!lann& vennlttlr. Aoırlardaaberi 
ilk defa olar&lı: bir tn.tııs bül<dmdan 

faal blr blmıeUe bolmıaa blrbç u
kcre nlpnlarmı -.ermek i.e.d1I'. 

Sovyetler Finlandiyadan 
Heler istiyorlar 1. 

Molotov' un Mühim Beyanahnı 

3 öncü Sayfarmzda Neşrediyoruz 

Polonyaya Sattılıları Mal· 
ların Para•ını Almıyanlar 

Vekalete Müracaat Edecek 

Ankara, 3 (A.A.) - Ticaret Ve -
kalctlnden lcbllf ed!!mlştlr: 

PolOD)"&ya mal Sf"Vk.ttmiş olup ta 
son \.'"Ulyetll'r dolayı: lif> alacakları 

.h.enüz Polonya klirinc mUesseseshıce 
Tü.rkıye t:wnhuriyet. Mtrkez Banka· 
sına havale edilmemiş olan ibra.catçı
lannuzın, mallarm Polonyaya sevk, 
ithal ve alil.adar ithalil.çı tara.tından 
ı.ıseuum edildiilnl miibenln ı.ıır-t 
beyannamesi. sa.taş faturası •en mu
o:addak ıurell, mötevaaıl baııiı:a dl! -
lwlllııı •eaalre Pbl müabo( veoalkler
le blrtikte cleı'1lal Tkı&ret Ve'i'•*lne 
mbrac&aUarı lizımdrr 

Ticaret Vekaleti 
tetbirler Aldı 

ihracat Ve ithalat 
işlerinde Kolaylık 
Ankara, a (İkdam Mııbablrln -

clell) - Dünya b\liıramıun ve barlıln 
orta10. cılu.rdıtı aorluk yiiriııden 

memlekettadz mühimce Wıalit M'l!I' -

lnkl&rma maruz l<almqtor. 
Buhran del.ayısile bankalar akre -

41111 mu&molilmı l<eaııı41erdir. Bu 
mllJktilab bertaral elmek üaere Tl
oaret V e!Wollnce iki 1iirlii tedbir a
lı.ıımqjhr.: 

(Arkası S lindi sayfada) 

---.. - .. ""'""'""'"'""''llllUUUDllll 

KORSAN GEM.LER 
lngiliz Devriy Filolari Do çl nd Ve 

Amiral Şeer'in izlerini Buldular 

f 800TAYYARE HAZIRI 
Be~d, 3 (Hususi) - A't8D1 Kamarasında Bertıert Morrioon'un 

beyanatı ve Görır>gin plfını üzerinde da.ha fa:zla duran Hi11!enn ha· 
va harbine ehemmi)'t)t -re~clt istemesi 'mıha harbi> nin yakın· 
laştığına delil sayım.ak.tadır. l giltere ve Fransanın, bitaraflık ka
nununun U..asıııdan sonra miihım '.riıilttarda ta:-.-y~ setıibi offıcak
lannı daha şimdiden ortaya kıoymuşt11r. 

/n6iltere ıidJetle mulıobele ı-;::::::::::::::::::::::::::::::::::~i 
e.ı.~1ı SON DAKiKA 

lıındra, 3 (Husud) Avam Ka
marasında beyanatta bu:lunan 
Herbert Morrison mıktakbeıl. har 
va harbi hakkında demiştir ki: 

- • Hitlcrin şunu bilmesi lii
zıındır ki, Alman bombardıman 
t;ı,yy arefori geniş miky ®la İn -
giltere üzerine akınlar y aptıhla -
n takdiı:rle Alman)' a üzerine ;ry
ni suretle İngiliz tayyaro';,eri de 
akınlar yapaca.klanlır. 

Beyanname atan tayyarelerin 
bomba da atabileceğini herkes 
takdir eder. Fakat böyle bir har
be başlamak delilikten ~ka bir 
'lf!!V değildir. Bu hıjrıbin neticesi 
Almanyaya pahalı •a malolur. 

Hitler Göring ve arkada.şiarı
nın aşırı bir hava harbinı başla
dıkları ve büyük şehirlerle hal
ikın imhası siyasetini takip ettik
leri takdirde bizim de ayni suret 
le hareket ederek İngiliz mil!e
üni zafere gotı.irüncıye kadar mü 
cadeleye devam edeceği."'."lizin bll
melerını isterim.> 

(Arkaııt 3 UnCÜ sayfada) 

Leningrad Ve 

Civarının 

Müdafaası 
-· 3 (A.A.) - Reu

tu: Pııwda ......- :rtıadık• bfr 

m&lı:alede cllJoor ki: 

Lenlnpad ve eivannm hem 
karadan ve bem de denizden enı
nb'etlnl ~in eylemek S..vy•t
ler Birllilııltı :ralnu hak.in defli 
ayni ı.amanda vazifesidir. Husu
•itt: k.1 bu civar halkıoua nüfusu 
bütün Flnlandiyanın nüfusuna 
muadildir. F1nb.ndlya. S<rr7cUe
rlıt bu bakkmı ve va lf ini ta
nımamuhl< edemC2. Flnlandf.7a· 
nın ahlıtı tedbirler. aneak harp 
yapmak is '41!1 lalullrde kabUI 
lzalıtır. 

Kusurları Örtüp Dertlerimizi 
saklamıyalım 

- Gizlenen derdln devası bul'an· ı 
m.u demlfler, ne ka.dac cJotnıdur? 

On M:ıkis milyon kifideıı bUDU lııti
'll:yoru.a:. Berke• bıma kanidir. Fak.d 
l'eD8 de derilcrimid IÔJlemekian oe
ıwıı.rı.. NokııanlarUilDl lltral 'elmedl
fbnl• .-ıbl, eluıllWırlmbi sö:rU:renle
re 4e hiddıel ederlıı, 7alan soylli:rorlu 

4erlıı. 

Koca Oomanlı lmpan.lorioğlBlan 

lnlora• sebeplerini lncell7eeek olar -
sak, bu sebepler arasında aerUerin 
sizli tutulduiuJıu, nol<lanlann oak -
I.andığmı da bolunu. Abdiilluımil 

devri, rece sok•klvda adamlar bo--

- nıuıu vrııa ır J 

fulanırken.: cSayei ta1tanede aaayq 
berkem&ldlr!» nak.arUt arasında go• 
çiıp .-ıw. 

Gizlenen derilerin, ıoal<Iaıwı nok • 

u.nJaruı ferUue olıd.Uİ'U kadar cemJ.... 
:rete de lürlll fenalıkl.ar :rapbiım 

ım.lamak, ta.kdlr elıınelt iç.in tok uuJr.. 
lan an.mata da Iimım yoktur. İs -
tanlıulnn UIOS1l buna on eanb delU
cllr. İstanbol sıhhiye müdürlüğü: 

«<iaKte D"lri:r&l.ı :ralaııdır, btanbul
da tifo yoklun dedltı müddei<• tifo 
&t- 1 ·hulu kasıp kavurd.11 ve nllıayet 

(Arkası 3 Uncü ııarlada) 
SELAMİ İZZET SEDES 



BOYOK T ARIHT ROMAN : 4 ~piş<. Politika 
G ç 

Yazan: M. Sami 

SMA 
Karayel 1 

.,... ....... . ,. 

Şüphe Ve Ümitlerden 
Sonra Anlaşılanlar 

Başta Şeyhülislam Olmak Üzere Sü

kunetle Biat Resmi ifa Olunmuştu 

Dün Yine 
Lodos Fırtı
nası Oldu 

Şehir Meclisi 1 7 Gizli Fuhuş 
Dün de Bir Evi Meydana 

Toplantı Yaptı Çıkarıldı 

Mahtellf hüktlmellertn relslertnta 
aon nutuklarile milletler ara&ı ıiyasi 
vaziyet, devam eden harbin icaplan ... 

na .-öre ve ıtrecett yeni aafhalara 
doiru tabii 1ollanna sevkNitlmeie 
başlaıımı.;tır. 

Tilrk.17min siya.seti, Cumhıırrebl ... 
m.i:ıin ve Illli Şefiml:ıln Büyük Mil
let MeellaJ.ndekl nut.uklarlle teayyün 

Muharebe Lir dL nya 
harbine çevrilr.ıek isti
dadınıla mıdır ve harp 
hnngi şartlarla dfwya
ya sirayd edelıilir ? .. 

Tam, bu sırada KNun Paşanın Da- 1 
rOssüade ağ.,ına yolladıtı kend.i ağası 
celdi. Hıısan oğa da ıc.~u bulunu -
,-ordu. Fakat; o da ortada ne gördUy
w cıolan biliyordu. Yalntt, Darü.ssu

llde aıasının ııJ detıı bir emrini ııe
~1.i. Ata. bu em.rinde ııöyle di -
7~rdu: 

nda nifak olma>tn diye evve!A hlra
derlerın.i katlederlerdi. 

Hatta, daha ileri giderek ev!Atlan
nı keserlerdi. 

S<!bebi de; onlar hayatta oldukça 
hakkı saltanata tasal!Qt ederler kor
kusu idl. 

Yıldırım Beyaz.ıttanberi ilk otarak 
kardeşini kesmiyen pad l§ah Birinci 
Sultan Ahmet oldu. Bu da, validesi 
Handan Sultanın merhametli ve m~
fıl< bir kadın olmasından ileri eeıı -
yordu. 

Geçen Fırtınada Batan 
Motörler 60 dan Eazla 

Dün den.izde tekrar lodos fır
t:nası olmuı; AdalaTdan ve Ana
dolu sahili i6kele:erinden ilk va
pur sıeferleri teahhurla yapı -
labilmi~tir. Yalnız fırtına şiddet
li olmadığınrlan küçük matör ve 
yelkenlilerden başka diğer vesa
ite tesir edememiştir. Kaza yok
tur. 

Reisicumhurun Telgra-
fı Alkışlarla Okundu 
İstanbul Şehir Meclisi dün top

lanmıştır. ReisicwnhuT, Meclis 
.Reisi ve Başvekilrleıı. meclısin a
çıIDıası münasebetile gelen ceva
bi tel;graf.ar alkıı;larla okunmuş
.tur. 

' 
Randevu Yerleri K.apa
tildı, Suçlular Yakalandı 

Zab:tai ahliıkive memurları kı
sa bir 1nüddet içinde şehrimizde 
7 giz:.; fuhwı yuvasını meydana çı
karmışlardır:. 

etmiştir. Bu J>lyaset, bugün olduğu gibi 
7ann da memlekefüolıl harp mmla-
kası haricinde bı.rak.mak, &eab..bütleri-
mızı bomıamak tarWe, sulh yolunda 

-,.Urtimek, tecavüı olursa alliha sa-
rı.lmak, dostlarımıza, dosUuklanmıza 

Yazan: ETE..'lf İZZET BENICll: 

Sovye& Hariciye ~oızınnın not.kun
dan !Onra, Alma.uya yalnı~lı!ını bir 
kere daha anlamış bulunuyor. Polon-
7aya saldırmakla b"ladıiı ve İnı-il· 
tere - Fnnsa.nın .bArp ll~lannt davel 
etmekle koyu1dutu muharebe1l tek 
başına nt"tfct'len.:llrmek mttburiyeUn
dedir. T4."k askeri müttefiki bulunan 
İtalya, bitaraflıktan cok hoşlanmış bir 
haldtıdlr ve harp İt.alyanın ikhsadi va ... 
ziyelini de birinci derccr-de tamire ve 
kuvvetlf'ndirmeye b.lunet etmiştir. 

- Kasım Pa.$0 kulumuzu tereddü
de sevkedcn nedlr? .. Yoksa, Swtan 
Ahmet eiendJmıze biat elmckten te
vakki mı eylerler? 

Galip BWı.tlyann yerim> seçi
len Hikmet Balkanın azalığı hak 
.kında divanı rivaset mazbatası 
okunmuş, k::.bul olurunuı;tur. 

1 - Sab>kalı randevuc· laroan 
Suzan .Tepebaşında Yeniçeri a
ğası sokağındaki İbrahimpıı.şa a
partımanın.da genç kez ve erkek
leri buluı;~ ururken suç üstü ya- ı 
kalanmıştır. 

karşı dürü.."'t ve hayırhah barekftt.e 
sebat sözlerile hula.sa edilebilir. 

Türkiyenln bu sa.mimi al1uetinin~ 

('-0l"rafi mevkıi itibarile tuttutu yo .. Bu, emir Ka un Paşanın aklını ba
IUldan almıı.;tı. Derhal oturdufu yer
ded fırladı. Ve, ŞeyhU!islam efendiye 
lıltaben: 

- Efendi hazretler~ durulacak za
man detll, tereddüde mahal yok, bu 
leler de başka türlü töhmet allında 
kıılmı:ı oluyoruz, ulemayı toplayınız 

hemen saraya varalım. 
Kendisi de kapı.kuluna ve vüzera

ya haberler yolladı. Çok geçmeden 
l"ÜZera ve kapı.kulu giyinmiş, kuşan
mı:ı oldukları halde aUara birunı, bir 
lll.l'ette sarayı huma,ywıa erişm~ler
di. 

Sultan Ahmet, alhn tahtta otur -
tulmlJI, başında büyük bir kavuk, üs
tü sorguçlu. pırlantalarla, incilerle iş
lemeli idi, Validesi, liaodan Sultan 
aağında duruyardu. 

Baııta Şeyhtilis!Am olmak iızere sU
klineUe biat resmi i!a olunmuştu. 

Fakat! daha halıi Kasım Paşa ve 
vüzera işin içyüzWıe vakıf detlller
dl. 

Nihayet; Darüssllade ağası gelen
lere 1Unh1n bildirdi: 

- tlçimcü Sultan Mehm•t Hazrd
lerl_ bu gece eceli mevudlerlle cıen
aetmekı\n oldular. Cenazeleri mutat 
mera.simle kaldınlacaktır, dcdJ. 

Bu sureue. Üçüncü Sultan Mehme
din veratı an1a~ıldı. Ukin, h~rkes yi
ne şüphe içinde idL 

Vilzera ve Ulema biribirlerinin yü

züne bakıyorlardı. Acaba zehirlen -
mJş mf.Ydi?. diye ıilphelere dü:Uyor
lardı. 

Fakat; ne o, ve ne de başka türlil 
idi. MehmedJ Salis: fazla suiisttmall 
ve kadınlara düşkünlüğü dolayısile 
renç yqmda ıı1m0şıa. 

••• 
Sultan Ahmet, tahta çıkar çıkmaz, 

ilk ağızda her ıeye Handan Sultan 
hAkim idi. Bu hükümler içinde kız -
lar ağasının da eli vardı. 

Fakat; Handan Sultan çok terbiyeli 
ve altlAklı bir kadındı. Hiçbir vakit 
Safiye Sultan ayarında değildi. 

Handan Sultan, Sultan Ahmediıı 
biraderi ve kendi üvey oğlu on bir 
yaıındald ııehzade Mustafayı hlına
ye etti. 

Üçüncü Mehmet, tahta çıkhğı za -
man on dokuz kardeşini birden kat
lettirip saray icini !eryadü .t:igana. ka

na boyadığı halde, Sultan Ahmet bi
ricik kardeşi olan §Ohzadc Must:ıfaya 
ilişmedi. 

Handan Sultan övey validesi ol -
nrakla beraber. ,.chzade Mustafayı 

himaye et!L 
Sa!ıye Sultan gibi gaddarca hare

ket etmedi. llerlt03 Adetten olduğu 
veçhile ıtelızade Mu•tafarun katlini 
ve babuHc beraber cenazesini bek -
!erken aııraydan yalnız Üçünct.i Meh
medi.n cenazeıı;i çıklı. 

Halk, evve!A ıehzadenin öldürül -
med.iğine inanmamıştL 

Çünkü; Aliosmaoda Yıldırun Be -
yaz.ıttanberi \.-Ukua gelmiş evlAt ve ı 
birader katli Adet hükmüne girmiş-

ti. Padlphlır, tahta çıktlğı zaman a- \ 

Şehzade Ahmedlrt katlolunmama
sına tarihler başk.a türlu sebepler bul
maktadır; 

Bazı tarihler, Sultan Ahmetten 
sonra, :iliosmanda zürriyet kalmadı
ğını eğer, ı>ehıade Mustafayı, Sultan 
Ahmet kesmiş oiaayd~ ortada bir hal 
vukuuoda tahta geçecek bir şatııs 

kalmıyacağıru ve bu su.reUe iilios -
manın saltanatına hatime çekileceğini 
yazarlar. 

Ve, bazılan da, esasen ııehzade 
Mustafa meczup ve budala bir adam
dı. Böyle bir tahsın tahtı 1Uiosmana 
çıkması §er'ao da muva!ık değildi. 

Bu sebeple ıehzade J..tustalayı tahta 
çıkarmak gayretinde bulunacak olan
lara bır !ayda vermezdı_ diyorlar., 

Herhangi noktai nazar dogru olur
sa olsun ortada olao yegAne hakikat 
jehzade Musta!a.w.n kanma &'irilme
diğidir-

Fakat, rehzade Mustafa cidden şu
uru muhlel bir adamdı. Daha ço

cukluğunda balıklara para atardı. 
On bir yaşında bulunan ıehzade 

Mustafanın belki ytizlerce gözde.-;ı ve 
cariyesi \tardı. Her gün birisile yalar 
ve kalkardı. Dimağı, Asabı daha kti
çüJc ya~tan muhtel olmuştu. Jiele, on 
dört senelik mahpus hayatı bayatı 
onu bil&biltün dıvane etmişti.. 

••• 
Sultan Ahmet, tahta çıkar çıkmaz 

Jlk iradesi ıu oldu. 

- Saf.ıye Sultan ve maiyetinin aa
raydan uzaklaştırılmaSl .. 

Kiinun11saninin soğuk bir gününde, 
sarayın cesim kapılarından kadınlar 
ve cariyelerle dolu müteaddit araba
lar çıkıyordu. Merhum Mehmedi Sa
lisin ve Safiye Sultanın gözdeleri 
ve muhipleri eski saraya doğru uzak
laşıyorlardı. 

Sa!i;ve Sultan, me!Ql ve müteessir, 
otuz seneye yakın devam eden sal -
tanatına hatime çekınif, hayatının 
son günlerini eski sarayda geçirmeğe 
gidiyordu. Torunu olan Sultan Ah
medin an! ve gayri memul darbesi 
kalbini eziyor, &özlerini 7B!Jartı:Yor -
du. 

Ahmed! Evvel on dört yaşında, 
gene; ve sevimli bir simaya malikti. 

CulUsunun ilk gün~rinden itiba -
ren sarayda kadın nüfuzunun hAk.i
miyetine mani olınıya başlamşıtı. 

Genç padişah, bu siyaset! kendi zekA
sile takip edebilecek bir ıinde değil
di. 

Sarayda kadınlar si.Yaseotinin mu -
%tır neticelerinden dilhun olanlar 
gözdelerin tahakk:Umüne haset e ~ 
denler, padişaha mUtemndiyen telki
natta bulunuyorlardı. 

(Arkası ,·ar) 

()tomobil Çarptı 
Fatihte oturan Rüstem kızı 11 

yaş:ında Meryem; dün Şehzade
bası caddESinden gcçerk~m şoför 
Salahaddinin idaresindeki 1852 
numaralı otomobil kendisine çar
parak yaralamıştır. 

Lodos fırtınasın.dan muhtelif li
manlarda batan ;ı,i.r<-ok yelkenli 
ve' ıotörlerin deniuien çıJcarıl -
ması için müracaaüar olmakta
d.r. Bunların sahipleri liman re
i<;lığinden. müsaade aldıktan son
ra bun:arı derhal çıkar:acaklaI'
dır. Gelen haberlere göre, batan 
vesait miktan 60 kadardır. 

BELEDiYE 

Ferid ltrah·m Sehir Mec-
• 

lisi Azası O:du 
İstanbul Şehir Meclisinden ay

rılan doktor Ebhem Akı!in yeri· 
ne avukat Ferit tbrahim seçil -
miştir. 

lsıimlAk Komisyonları 
Faaliyette 

İstimlak koanisyonlan faali -
yetier)ne devam etmektedir. E
minönüııdeki 53 parça emlakten 
5fr sinin sahibine, Bebek - is.in
ye yolundaki 91 parça emlıikten 
51 inin sa:hilbinc, Beoyı>Zıtla Kos
ka arasındaki yokl<ı.ki 150 parça 
emlakten 45 inin saılübine noter 
va:oıtasile tebLgat yapılm.ştır. 

Beyazıtla Ko.ska arasındaki yol 
civarında bulunan bir hamamın 
tarihi kıymeti haiz olduğu iddia 
o..uıırluğundan ha.marn mü:eh.a.s
sıslarca tetkik olunacaktır. 

MAARiF 

Çift Tedrisat Yapan 
~.ektep'.er 

Bundan sonra ruznamenin mü
zakeresine geçilmiş, tekliLc-r ait 
oldukları encümenlerine havale 
edilmiştir. Asker ailelerine yapı-
lacak vardım hakkındaki talimat-11 

namenin tetkik ve tasvibi hak -
kındaki teklif kavanin encüme
nine havale edilirken azalardan 
bir kısmı mazbatarun lehinde söz 
söy !emişlerdir. 

Seılıir meclisi salı günü toplan
mak üzere dağılmıştır. 

---'<)()---

DENiZ 

Denizyolları Ve Limanları 
Kadroları Meclise ~er;lh or 

2 -Ayni sokakta bulunan •Bü
yük Britanya ote.i. de bu k"'lıil 

işler yaptığından dolayı kapa\ ıl
mı.ştır. 

3- İstikL'ıl caddeıı;lrıde Nur z,. 
va ookağında Habip Bey apart.
manının 1 inci katında randevu
cu1uk eden Matrina da me.şhuden 
yakalanmıştır. 

4 - Burna sokağında lşıldar 
apartımanında gizli fuhuş yapan 
sabıkalı ran.devuculardan Ayşe 
Nimet; evinde muhte,if erkek ve 
kad .. n::arla yakalanmış ev mühür
lenmiştir. 

5 - Taksimde bir aparlıman, 
da randevuculuk eden N evartın 
evi kapatılmıştır. 

6 - Yine o ciyarda gizlı fuJıuş
la hayatını kazanan Ardaşın da 
fuhuş yuvası seddolunmuş , ur. 

7 ~ Taksi.mde Reşitpaşa hanı
nın 2 numaralı dairesinde çalı -
şan ıı:z:i randevuculardan Anje
lin evi miihür..enmiştir. 

----<><>----

Denizyollan ve liman~ar u
mum mudürlüklerinin yeni teş
kilat kadroları ve bil çe,eri bu
günlerde meclise sevkcdiJecek -
tir. Yeni te~ki...a tlarda hiçbir me
murun açık.a kalınası mevzuu 
!bahis <i~ğıldir. Den;zvuilan u
mum ma,ürü torahiİn Komal 
BavQ<ıra ile limanlar umwn mü
dürü Raufi Manyas bugünlerde 
Ankarava g:deceltlerdir. 

ADLI YE 

Pl.acellenas Vapuru 
ispanyaya G.diyor 

İki &€ne evvC'l Çanakkalede 
Kapopino ismindeki İtalyan va
purunu batıraralk HaliQte haciz 
altına alınan İ9panya bandıralı 
Maıı(alleııas vapuru bugünlerde 
İspanyaya gönderilecektir. 
İspanya hükü.metindeıı gelen 

murahlıaslaı:t.a batan İtalyan va
puru aoenta.sı arasında sulh yer 
luyia bir anl.,ma olmuştur. 
Yalnız vapurun burnu o zamaiı 

dadberi yaralı olduğundan tamir 
edilecektir. 

-<>----

Ben Katil Değilim Diyor 
Tophane dikimevi işçilerinden 

Rizeli Aliyi bıçaklıyarak öldü
ren Şükrü dün adliyeye !ESiim er 
lunmuştur. Sultanahmet sıı:.h bi
rinci ceza mahkemfoine verLen 
katil dünkü sorguımnda demiş
tir ki: 

- c25 yaşıııdayını. Alıyi bura
da tanıdım. Ken.disırti ise koy -
dum. Bir gün ~e gelmedi. Baba
sına telefon edip sordum. O da 
biJnediğioi söylec!L Er'.ESi gün de 
öldürü.ldüf{ünü duydum. Benim 
cinayetten haberim ycıktur.• 

Katil ooliste veroiği ifadesini 
de inkar etmiştir. 

Mahkeme; bu inkara ra,flmen 
kendisini tevkil etmiştir. 

İstanbul maarif müdürlüğü çili 
ve tek tedr:Sat yapan mekte<pleri 
teSbi t etmiş, maar ;t vekilliğine 
göndermiştir. Yek.filet, çı.ft tedri
sa,ı ka.lıdınmak için her tarafta 
yeniden mektep.er açma!k niye
tin.dedir. Maarif müdüriüğü ye
niden acı.Lnıası iktiza eden ilik ve 
orta mektep mikıtar.nı Velkalete 
göndemıiş buiunımaktadır. 

EKONOMi 
POLiS 

ilk T edr;sat ft.uallimle
rinin M~aşları 

İlk tedrisat mua:.Umleri yeni 
barem kanunu muıcibir.ce aylık
larını almadıklarını a <i..~adar ma
J<ama bildir.ını.şlerdir. 

Muaıı;m ft'ıikdarı Az 
Muallim bulunam(ldığı için ka

za ve villıye'lerde ihtiyaç nisbe
tin.de orta mektep açılamamak
tadır. Maarif V"ka..eti, bu sene 
açacağı ortame'ktep mıı:allimlıği 
irr,tihanında orta tedrisat mektep 
!erine fazla mlk.tarda muaı11ı.ın a
lacaktır. 

fögsUnden Yaralandı 
Fatihte oturan Nazmiye; ayni 

semtte mııkim Muazzez isminde 
bir kız tarafoıdan at~ taşla gö
zünden yaralaıı.ını.ştır. 

Erezilya Kc:hva Şirketi 
Evvelki günden itibaren tarihe 

karı~an Brezi.ıya kahve .şirketi 

şimdiye kadar Brezı1yaıdan getir
dıi(i kahvelere mukabil bun.dan 
oonra ihracat yapacaktır. Şirketin 
3,200,-000 iira>.ı.k Brezilyaya mal 
ihraç e:miye hakkı vandır. 

Avni zamanda kıılhve it;ini bıra
kan şirket diğer ticari işli!rle 
uğraşacaktır. 

lsv:ç~e ile Ticaret 
rf.üzakcr al eri 

Ankara, 3 (İKDAM Muhalbi
rinden) - Avrupa harbinden ev
vel İsviçre ile Bernde bir murah
basımız arasında baş'.amış olan 
t;caret mukavelesi müzakerele
rine esas teı;kil etmiş olan nıokta
ların yakında Ticaret Vekalet.in
de tetkike başlanacakt;r. 

------
Mangal Çarptı 

Abanoz sokağında oturan Eruı- f 
ne ve Şefka isminde 2 kaıdır er 
dalarına ald kları manga daıkı yan 
mamıs kömürlerden çıkan gazla 
dün zehirler,mişlerdir. 

Arlist Şdvkiye Dalikcnl.yı 
Tanıyamadı 

Artist Bayan Şevkiyenin kay
bolan 10()0 lirasını bu:duğu veya 
çaldığın.dan. şüphe olunan komis
voncu kat>bi Necati dün polisçe 
sorguya çekilmiştir. Maznun 1000 
lirayı yolda bulduğunu ve bu -
nun 700 lirasını yediğini iddia et
mektedir. 
Diğer taraftan Bayan Şevkiye 

de dün akşam emniyet müdül'.ü
ğÜne davet olunarak Necati ken
disine göster~ de genç ar
tist; bu c!elikanlıyı tarumam;ı;tır. 

luu menfi hareketleri ihtiva eyleme-
diğinln teıa.hür edecei'nı lıek.uyeoıh

rlz. 

Rsitumhurumuzun nu~kunll ıırtı,.ir 

eden ı\Jm;Uıya gazetelerinin ve bı.1-

ha.5.3.1 \'(.llklzber Beoba.b.ter'in İ.n&'ll -

tere ve 1'"'rausa ile imzalanan p.ıkt 

7üzü:ııden düştük.feri şuııbelerln ye -

rinde olmadJğının, TUrk.iyenın, ba!f
&alarınm ideolojik veya maddi me-

nafiiııJ k.nlln uğruna harbe atıln117a· 
cagının, harp nıa.hrekine dahil edil-
mc~i lbi.imallerinln önü.ne geçmek 

hll:ılusu.nda kJi derecede uyanık ve 

baslreıkir bulımdulunım anlqılaca-

tına dahi ka.nf bulwunaktayuı. 

Sovyetlerin Almanlara a!'.ker vermek 
~uretilf' Yazdım etmelerlne lmkiln yok.
tur • .c"\J.m:anlar, hart>e cirdikk.n sonra 
muttt'fiJıt veya yardımcı bulmak hu
su...;lanndaki iel;ebbıc;lerlnde muv11.rrat. 
olamamt..o;lar ve billkts daha kuvvetll 
bir tecride dü.şmuşlrrdlr. Ba.nunla bir
likte- henü-z carp C'epheslnde de faal 
bir !'iDrette muharebeye bqlam:ımı.wlar
dır. Bu va:ıiyr-tt.e, herke.si meraka dü
türen ~ru fUdur: 

- Harp ve harbto istikbali ue ola
caktır?. 

Bir lhtlmalr cöre Almanya harbin 
istikbal l"e mukadderatını ca.rp cep -
besinde fayln etmek tecrübesine l"itl
tecıektlr. Bunun için de hazırlanmalıı;.-

İtalya kabinesindeki değb,iklıkler tadır. Belki kı ı. hatta ilkbaharı hazır ... 
aebebile, muhtıe.ht memlekeı.terde )'a- ı Janmakla ı-eçireeek; harp mal.ı.emesinl. 

pılan Wlsirlerl, lehte, aleyhte ümJt .. 
leri, düşünceleri Giornale d"İta.Jia'nln 

cSa.çma Uflar> ba hıı alt.Jnda Def • 
reylediği 1a21 t&\tz.ıh eyJemi.ftir. 

l'aşlmıln prtmılplerlnden ıüd.Jiı il-

ba.m ve dırt-ktJUe ılyueh.ni t.anzım e-

den Jı.a.ıya Juikün1etlnin esuen, aki
de IUbarıle dclnokra~iye oldu.lu ka
dar, komünizme da.hı aleybtarhiı bir 
bak.lkatlll'. Bu itibarla, İta.lyanm ,.a ... 

nn.kl slyaseUnin ve harekdleriııln, 
yalnızca JLalyanın bayati menafi • 
ine uycun tar~da tecelli etmesi bek.le-
nebilir. 

Ambar,;-03•u kaldıran, İngiltere ve 
Fransaya bedelini peşln alarak sll3.b 
ve harp levazımını Amerikada 1.eshm 

eyll,yeceji tea7yun eden Amerika hü

kUmetiniıı, ISoVJttlere veya A.bnan· 
,.aya lD.f.iallerine, fi'birarlarma rai -
men, bUh..,. .Japenya vaal7eU, en
dişesi bueblle, ı:arıı devletleri lehi
ne bari>e ı-lnneslnl bekliyemeylz. 

O hald Japonya ne yapaca.kf Bu. 
clbeü de, JaPon millellnln ve hü
kümettnln, llzak ve ona AJ:7acla, 

Ok7anusla.rdakl hayati menafUne, 
pyelerlne &Öl"C tezahür ve tnkltaf' 
etmeslDi beklemek lbun l"tlclltl tar
zıııda hull.u ve lavsit edebUtrl&. 

iociltere Başvekiliııln, 1\tolotut'un 
nut.lum.a verdığ"I milliyim ve muıe -
dil, fakat eski noktai naurda ve ka-

rarda ısrarı bildiren nutktt dahi isbat 
eyler ki, Jıcspların haricinde fe\·kata-

ytyec;k ve tçecellnl. harfc!.en toplıya,.. 
bi~C'efl iptidai maddeleri memleket tçl-
ne yıiacak, cerilerinJ ve cenubunr 
iyice emniyet aıtma alacak; 7au:. dofr• 
bülün &"ticü Ue g-arpta hava ve kara

dan .f>ir yıldırım harbi yapacaktır. B11 
~nada belkl Beltika. Dolanda. İsvlc:re 
S'fbl devlf'Uerf de rJtnem"k ~bbü -
11önde buluna('ak; en kısa zaman zar
fında htitlln \'esaitınt kullanarak in
sllterey j havadan, Fransayı karadan 
yenmire çahşacakhr. Bu teblikf'nln 
uıllmesl yüıı.i.ndendlr kl, Bf'1çik"7 
Holanda, f!i\•fçre ,tmdldf'n ihtiyati ve 
az.ımi tedbirler almakta devam et .. 
mektedirler. 

ikin<'i bir ihtimale ıOre de lıarbla 
istikbali ba d<fildlr ve .. harp menli 
kalmayıp u.mcmllete<"rktlr, Hatta,. 
Sovyet Başvekil ve Hariciye Nazırı 
!\lolotot'un 9ah.'l noktaf nuan dahi 
bu. merkezdedir. Bay Molotof, harbin 
bir diln1a har" lne fevrileceflnJ IOn 
raporunda da açıkca be1a.n etm1'f,lr. 

Harbin umumlle!Jtiı1estnı lstly,..n k.lm
ıoe ıa .. .......,. edUem... Halil tlmdild 
kadannın dahi "'"ıert7el için bir mo
ılbet oldufunda muharip ve rayrl ... 
muharip bütt~ milletler mötteflkUr-
ler. O halde, harp nasıl ıımnmfleteblllrt 
Bidm ••hıt kanaatimin l'Öre, harbi 
bütö.ıı dünyaya yayacak dört yol var
dır. Bu ;roJlar Balkanlar, Akdenfı:. Şi
mal memlekellerl, Büyük OkyanosJar 
ve Uzak Şark yoUandır. 

Balltanlarda ve A9rı-•'•ııJzde h:arbtıa 
yolu kesUmJttır. Bu mmtaka7a harbi 
ılrayet etUrmek için tlmdlkl emniyet 
mıntaka111:nm bilfiil taarrua ve teca

de hiid~elerle k.ı~ıla. ıluıadıtı tak - 1 vıize uira.maın Wımdı.r. Alı::dl'nize 
cllrdl", timdlki har in, yakm zaman- harbin ılrayeU k:ln de ya italya~ıa 
tarda lt.lncl ve diler sa.fhalarınlD lıı~ müUdlklerJn leh ve aleyhinde harbw 
kitafını beklemek. l:izun geldilnl IÖY· &'innesl, yahut da Almanyanın Akde-
lcmekte tereddüt edr:meylz. nlıe inmesi Jiumdır. Şimal mernleke .. 

HAMİT NURİ mr4AK lertoto muharebeye tutuşması için do 
. -·- __ _ ~h.kda ve iskandinavya memleket-

-- ----- lrrinde muharebe çıkması ıerektil' . .lolu-

fhl;kQr Yapan iki Tacir harebenın BİtJ'ilk Okyaoo. ıara>·e czak 

İ!lıtiikiır yapt>klanııdan dolayı 
dün şehrimizde 2 ticarethane da
ha kap.1h1rmştır: 
Bunıardan biri Tahmiste kalay 

tücıcan Abdurrahmanın dükka -
nıd.r. 

Diğeri de Gala tarla Aslan hıııııın 
da fı>'·ans tüccarı Llzarinin ma
{tazasıdır. Her iki ticarehlıane de 
bir hafta müddetle seddolunımuş
lardır. 

EDEBi ROMAN: 65 
tan sonra, kapıyı kanamış, kfıh 
bir aşa.ğ; bir yukarı dolaşara1t, 
kah kendini rahat ko:ıtuklardan 
birine atarak, derin düışüncelere 
daim ıstı. 

bile sırf kendi vicdanının istira
hıııti için bunu tamir etımek hu
susunda elinden geleni yapma - 1 
ita karar veıunişti. 

- V alla.hi harumereııdi, k>Orka.
mn ki, ümit yok. Eğer hava bu 
ık.adar berbat, bütün yollar böyle 
karla kapanmış olllitasaydı o za
man ıbel:kı daha başka türfü bir 
şey yapmak imkiını olurdu. 

ıbuldu. Velhasıl •bir şeye muvaf
fak olamadık. On un için maale
sef ell:eriımizi uğuşturup bekle -
mekten lbaı;ika bi.r şey yapamıya

prka sirayeti için de ~merlka, Japon-
7a veya Sovret Ru.,,yanın mub.trebeye 
ı:tnnel<rt icap eder ki, şimdiki halde 
böyle bir vaziyet mevzuu bahb detll
dir. Sovyet R1L.1JYa dünya hldls~Ierl 

karşısında. bltarafhfını muhalaza:-a 
son denceye kadar 1"&7ret sariı k:ıra .. 
rındadır. .Jap0nya !!le UHk Şarktı.kl 

itler! Ue ve fırsal nlsbettode m.,._uı
dtlr. Amerikanın harbe girmesi ~ ya 
bir lffH1İH atramaoı. yahut da t~ı:ll
tere ve Fr&manın behemehal ,.ardım 
istemeleri Uo mllmkilu ol1U" ki, hurin 
için de börle bir icap ve lüzum yok
tur, Flnland.11'a Ue SovYet Rusya ara
amılıı.kl müzakerelerin Baltıkda Şimal 
memlelr.etlertnln heyetJ anuıın.lyeslnt 

alikalandıran bir harbe eebeblyet ve
recetı tahmin dilemez. Bütün bu va
zl1eUer karşısında yine harbin mevzii 
kalması "e,-a dün:ra,.a nri bir bal 
alması meselm d6nılp do1&41p Almau-
7anm tutac•tı haltı hareke..e baflt 
kalcror. 

Selami izzet - Mefharet Ersin 
Neden sonra. baı;ucunda, rü -

.va mı, hakikat mi okluğunu kes
tiremediği bir takım sesler işi
terek g&zJ.crini açtı. Etrafını el
lerinde fenerlerle birçok adam:' 
!ar almışlardı. Bunlar Sevi.ml.e
rin Pevmaru bulmak içın istas -
yon başında·ki ~kre ha'ber verip 
yola çıkard>kları ahbaplan idi. 
llik:erine kadar uyuşmuş kahnı.ş 
olaıı.genç adam, bu vcia&ar dosı... 
tarın y:ırdım~ aya;j!a kalk.mağa 
caıba.lar.ken Peymanı işaret ede -
rek: 

- Ç&buk, dedi, karrını Sevirn
lerin evine gö.ürün. Ve hemen 
bir d.ok.:or bulun. 

-21-. 

Birkac saat evvel Peyırouu ka-

bul ettiği küçük salonda, geniş 
mermer şöminede tatlı bir her 
murtu ile yanan ateşin karşısın
da, Pakize, bütün .dikkat ve dü
şün<ıe5i ·bir nokta üzerinde te
merküz etmi:ş, nöbet beklıyen bir 
asker gibi, dimdik duruyordu. 
Geıı.ç kaıcLn Galipten Peymanın 
kaybolduğu haberini aldıktan sen 
ra müLeaddit defalar çiftliğe 
telefon etııniş, nihayet yarıım saat 
evvel Peyrnanın .karlar içinde yan 
ölü bir hM!e bulunarak .is-tasyon 
civarındaki evlerden biri~ götü
rüldüğünü haıber alınış, yüreğine 
biraz su serpilmi.şti. Fakat böyle 
bir gecede l(iizüne uyku girme
sine imkan var mıydı? Koca ev
de el ayak çeki..lıliği halde o, oca.
h blr kucak odun da.ha aitırcWt-

Gen(; kadm her şeyden evvel 
olgun bir kafaya ve o~ blr ru
ha sahipli, sonra mağrundu, hem 
de çak, pek çok ma.ğrurdu, dalıa 
sonra ı.eki, makul ve iradesine 
hak:.m bir insar..dı. Daha o gün, ı 
Gwli,bin, kend.sine telefıonda Pey
manın masumiyetini müjdeliyen 
sesinıden genç adaırn.ın ıkarısına 

karşı bes:ediği sevgi ve şcıfka' in 
ona olan bağlılığının derecesini 
anlamıştı. Arlık kendillıİ alrlaf... 
mağa çalışmanın manası yoktu. 
Sevdi~i adamın eski rabıtasmı 
kökünden yıkmak ve böylelikle 
onu büsbütün kayıtsız ve şartııız 
olara1t kenıdi.ne bağ;amak için baş 
vurduğu çare işe yaramamış, bila. 
kis kans.nı onun nazarında daha 
mazur, daha mazlum ve sevgiye 
şefkate, ve himayeye daha faz
la muhtaç ve müstahak bir mev
kie çıkarmıştı, Maaıınafilı Pakize 
keı>C i de yaptığı ha.ksızlıktan 
mü..ec<iSlrtl.i ve h i<;lbir ;ıey olmasa 

Saat on ikiyi Rec;iyordu. Pakize 
çiftlığe son te.efon edişinde Pey- ı 
manın sılı.hi vaziyeti haklu:xla 
yeni .bir haber alırla<rsa •lrendiısi
ne malfur.at vermelerini rica 
etmi.$ti. Genç kadın kendı k.endi
ne ne yapacağını, bundan sonra 
nasrl bir hattı hareket tayın e
deceğini düşünürken telıofon ça.1-
dı. Pakize telefona koştu. 

Taruınarlığı yaşlı bir erkek se
si: 

- Ben doıctor Jlu,~n divordu, 
biraz evvel çiftlikten telP!on et
tiler. Merak içtııde oldu~ı.:nıızu, 
Bayan G..Ubin sıhhi ·nzıyetınc 
dair haber beklooiğ.inızi F ,vledi
ler. Bay Galip te sizınle bizzat 
göril.şÜ'p vaziyeti anlabmamı rica 
ettiler. 

Pakize adamın lakırdısını tıitiI'
mesine meydan veıııneıden atıJ.. 
dı. 

- TeşEikkür ederim doktor. 
Peyman nasıl? Rica d.lerim bana 
doğruyu söyleyin. 

- Yani ne demek istiyonıu -
nu'Z? 

- Deımek istivorum ki, Bayan 
Galibi kurtarabilmek İçin bu iş
de mütal:ıassıs bir doktora, anti 
pnömoruk r,eruma ve hep;inden 
mühimi ciğerl'ere hava venıne ci
heo:ına ihhyacrmız var. Eğer yol
lar açık olsaydı bütün lbunlan 
deı<hal tedari.k et.mal< işten bile 
ol.ını:yaca:ktı. Fakat maalesef şmn
di vaziyet öyle değil. Biraz evvel 
hastaneye tel.efone ettim. İste -
dooerimizi yollamanın imkanı ol
madığını söylediler. Bütün y<illar 
karla örtülmüş, otomobil, araba 
hiQbir şey işlemiyumıı.ış. Has -
talıaneıdıen eii'er siz vasıta teonin 
ederseniz liizım olan şeyleri göıı.
deririz dediler. Hemen bir iki ga
raja telefon et'im. Şoförlerden 
hiçbiri yola çıkmağa razı olma
d;, ki.misi araılıamın zinciri yok 
dedi, ltiınisi. <bilinem ne bahane 

cağız. 

Pakizenin kafası böyle zamanı
Jarda bir eııkanıharp kafası gibi 
işlerdi. Genç kadın doktorun yana 
tyaıkıl.a anattrklannı dinlevken ka-j 
Tat ını veıunişti bile. Onun liı:kır
dısı biter bitmez: 

- Beni dinleyin d<:lktor, dedi. 
Bu yollar ilAııihaye kapalı kal
mıyaca!k ya! 3abahleyin şafak
la vol ameleleri belli başlı so -

O hald"' buı:llıı loln harbin ısllkball, 
Almanyanın elinde •e tatamnnda bu. 
lıuıllJ'or, demektir. 

ETEM İZZET BENİCE 
(Son Te](l(ra!'tan) 

kakları temizlemiye başlarlar. Be- f !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!'!!I!~ 
nim motörü çok tkuvvetli bir a,. 

rıfuam var. Böyle havalarda yol:a 
çıkmak ıçin lazım olan zincior miıı.
cir bütün tertibat hazır. Şofö

:riim de böyle işlerde güwnile -
cek bir adamdır. Hatta icap eder
se arabayı bizzat J<eııdiım \kulla
nır, 'll. :;;imdi siz bana hasta ha -
neden iste:ıeceğiniz şey !erin bir 
liııtesini yaı:ıın. Temizlik amele
si yollan &Ç'Illağa başlar bı:şla. -
maz biz de yola çıkarız. Ben ara
/baya üıtiyaten fazla aıdıam da a
lırım. (Arkaıa .-arı 

2 KUçUk Hırsız Yakalandı 
l'oll!I diin 1 l<ilollk lunıu te.ldl 

clmlştir: 

Bıınlanlaıı 15 7114mda bolaan -
bıkau Şaban Vefada ıeyyar -.ı 

lcctdln evine ılrel'f'k eQ'a oalarken 
:rakal&DIDlftır. 

Ma.hkem.e)'e verilen suelu eootlk a 
8.7 hapse mahkAm. olmuştur. 

Servet isminde bulunan dlter llır
ouı da Taksimde Bekar ookaiında o
luran maballeblcl Jllakııudun H·!Dde 
lunlalıl< yaparl<ea luialm,.lar. 
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İmha Harbi 
1 Molotov'un Mühim Beyanatı J 

ı~ ........................ ı 
! ANKARA HABERLERİ J 
.......................... 
Atatürk İhtifali 

Başlıyor mu ? 

Italya ile Yunanistan Arasında ı 
Teati Edilen Mektuplar · 

(Baştaratı ı inci sayfada) 

800 Tayyare harekete 
hazır 

Londra, 3 (Hususi) - Nevyork 
nlıtunııııdaki Ingili:z nakliye han
garlarında daıha şimdi.den yüZ:er
ce tayyare smılanmış!ır. Bu tay
yare.er son sistem ağır bombar
dıman tayyareleridir. Bunlar am-

Sovyetler Finlandiyadan 
eler istiyorlar?. Mekteplerde Nasıl 

Yapılacak ? 

Bay Elpl, 

Ekııelinsuwı larafınd&n 1Z Eyllll, 
Duçe'nin blimab. üzerine iarafuna 
yaıulan ve mülhem olduğu ruh ve 
flltir Iralil'el hukiUnell \&rafından 

yük&ek suretle takclır edilen &ebligaı .. 
1&ıı Kraliyet biikümetinin aJızı ma
lümat etmiş olduiunu ek:sel&nsmıza 

bildirmekle kesbi şeref eylerim. 

italya'nın Yunanistao'a karşı ol:ın 
dostane temayüllerini bildiren bu teb
li&"a.tta münderiç yeni teminat, en lıa.
rnretJi bir memnuniyetle karşılanmış
tır. Yunanls1an'm İtalya'ya karşı o
l&n hlsııcyabna lam&mile telabuk e
den bu dostane temayüllere iki mem .. 
lekel ara.smd&, Kraliyet hilkiimetlnbı 
hassa.ten memnunıyeıini mucip olan 
bir samimiyet havası yara..tnuşl.ır. i -
talyan hükiimet reisinin Yunania -
f.a.n - Arna.vnthl!k hududundan İtaı ... 
yan kıt'alarını uzaklaştırmak husu .. 
sundakendiliğinden yo.,Ptı.ğı jest, Du
oe'nin sulhun idamesi bahsindeki ••Y
rctlerini ook samimi semvaU ile ta
kip etmiş olan Elen milletini deı·in 

surette mütehassis etmişıir. Bu jesti 

ilham eden hissiyattan bassa.~n mü
tehassis olan Krahyet hükUmeti, mü
masil askeri tedbirleri emretmete 
müsarca.t eylemişt..ir. 

Kraliyet hUk:Umeti, derin surette 
batlı kaldıiı su!Jı siyasetini takip oı
m.ek, niyeüni ve ayni :ıa.ma.nda i
&alya ile Ywıanist.a.n arasında yeni 
bir dosttuk devresinin ve karşdık.lı 
en büyi.i.k itimada. dayanan yeni bir 
aııt.a.nıın başlamasını görmek bah -
sindeki samimi arı;usunu yewden te .. 
ytı için bu fırsattan istifade eyle

mekle mübahidir. Bu siyasett.ea mül
hem oJan ve bu siya.sete İtalyan hü
küm.eUnin tamamen iştirak el.tiiiu "' 
den em.in bulu.na.n Elen hiik.U:meti 
enternasyonal vaziyetin inkişatmın., 

iki hükUınete, fakuı bir istikbalde, 
bütün sahalarda itimatlı ve semereli 
bir işbirliği için, aralarındaki mü.na
&ebelleri daha iyl şekle koymak fır
satını vereoeğinden kat'i ümit bes· 
!emektedir. Buna intizaren, E1en bil-' 
kilmetl, İlaly a ile Yunıuılstan ara -
sında 23 Eyliil 1928 larlbbıdc Roma
d& imz&lan dostluk, llzlllJlDll& ve &dli 
müzaheret paktında. ifa.de edilen dost
luk ve işbirliği prensiplerinden mül
hem olmağa a:ımebniş bulunmak -
tadır. 

Tazima.Unu k:a.bul boJ"urmamzı ri
~a ederim, Ba.y Elol. 

JEAN ::llETAKSAS 

Alman yanın 
Gizli Teklifi 

(Bas tarafı 1 inci sayfad:t) 

fiıine müstemlekelere ait muta
kıbat sahasında Almanya De Po
lonyarnn teşriki rr, ~ai etmesine 
dair bir plan teklif eylem.iştir. 
Polonya ajan•ının ifşaatı 

Paris, 3 (A.A.) - •Leh Ajan
sı bidiriyor. 

Molotofwi nutkuma Poloeya
ya ait olan k.ısımiar pek gi.zkn -
miyen ve fakat anlaııılınası ta .. 
mamen mümkün olan •bir srkm
tıyı gösternıel<teclir. 

Sovyetler Birliği 1932 de Po1on
ya ile bir ademi tec:wüz paıktı 
i:ınzalamı.ştır. Po1onya bu pakta 
daima riayet etmiş ve Rusyaya 
karııı bir Alman - Leh teşriıki me
saisi için Almanya tarafından 

yapılan bir ÇQk telkin1eri daıima 
redde'l'leıniştir. 

Daha 21 mart 1939 da Von Rıb
benlrop PoloJJıYanın Berlin büyük 
elçisile yaptığı tarihi bir gö~ 
ırıe csna..mda büyüık mikyasla bir 
Alman - Leh anlaşma pliımnı 
~ri evlemiştir. Bu plan Rusya
ya karşı m~terek. bir hareketi 
ihtiva eıvlemekte idi ve Polon.ya 
bu projeyi de reddeyledi. Buna 
muka.!ıil. Rusya Polünyayı arka
dan vurmaık üzere Hi~ler Alman
yası ıle an!iışıııak için ilk fırsatı 
ganimet •bildi. İşte Molotofun nut 
kunıda .!barış ve Alıınanyanın., ba
rışa matuf emelleri.n.e müzaheret. 
siyaseti imni.ııi verdiği siyaset bu
dur. 

vam niyetlnl ve ayni zam.anda Yuna
nistan ile İtalya arasmda yeni bir 
dostluk ve karşılıklı en büyük iti -
nıada. dayanan bir antanhn başlama-
Sml görmek bahsindeki samimi arzu
sunu yeniden teyit için iki memleket 
arasında mevcuL olan ve Elen hükO
mell lara!ından çolt hususi hlr mem
nuniyetle karşılanan samimiyet ha -
va.sında.n istifade eylemekle müba.hl 
olduğunu bildirmek liıtfunda bulun
muştur. Ek.selinsUU2 ayni zamanda 
bana şu cihell bUdirmek iütfunda bn
lwımuştur kl, bu siyasetten mülhem 
olan ve İtalyan hükümetlnin bu si
yasete' tam.amile iştirak ettifindeu e
min bulunan Elen hükiimeti, enter- { 
nasyonal vaziyetin inkişafınJn, lk1 
hükUmete, yakın bir istikbalde, bü
tün st.ııaJa.rda itlma.tlı ve semereli bir 
lşblrlifi için, aralarındaki müna -
sebctleri daha müsbct bir şekle koy
mak fırsatını vereceğinden kat'i ümid 
beslemektedir ve buna intb:aren, Elen 
hilkiimetı, İtalya ile Yunanisuna ara
sında 23 Eylül 1928 tarihinde Roma.
da. inualanan dostluk, uzlaşma ve 
a.dJi müzaheret hakkında ifade edJJen 
dostluk ve işbirliği pren~iplerlnden 
mülhem olmafa azmetmiş bulun -
maktadır. 

DükUınetlmden aldığını lallmal ü
ı.erine, ekseı.a.ns.ınıza şu.nu bildirmek
le kesbi şeref eylerim ki, Yunanis -
tana karşı ayni hissiyattan mülhem 
olan İtalya, derin surette bağlı bu
lunduğu m1h siyasetini takip etmek 
niyetinde ve Yunanistan ile İtalya a
rasında yeni bir dostluk. devresinin 
ve karşılıklı en büyük iUmada da -

yanan bir antantın başl&masını a-ör
Plek bahsindeki samimi arııusıında 

ı hem.fi.kir bulunmakta.dır. 

İtalya KraUyeı hükfımetı de, ken
di tarafından, şu kat'i ümidini ifade 
eder ki, enternasyonal vaziyetin inki
şa.fJ. iki hü.kümete, yakın bir istik • 
balde, bütün sahalarda itimatlı ve 
semerli bir Jşbirliğ'I için, aralarında

ki münasebellerl daha miilibet bir 
şekle koymak fırsatını verecektir. 
Buna lntizaren, İ!a.lyan Kraliyet bü
kiimetl, Yunanistan ile İtaJya arasın
da 23 Eylill 1928 tardılnde Rom&da 
imzalanan dostluk, uzlaşma ve adli 
JnÜ.Zaharet paktında llade edllen 
dostluk ve işbirliği prensJpJerinden 
mülhem olınağa azmetr_ıiş bulunmak
ıadır. 

Yüksek tazlmatımı ka·bııJ bunır -
ma.nızJ rica ederim, Bay BaşvekU. 

EllmANİELE GRAZZİ 

1 

Ticaret Vekaleti! 
T et birler Aldı 

(Baş tarafı 1 inci sayfada) 
1 - İthalit. için alikada.r mem. 

lekeUer tüccarlarına takas limited 
tirketincc akredit.if açdmıştır. 

2 - İhracat.çdannuzm takas J'O

IUe yaptıktan llı.lıcatıa mal bedeile

rlnJ ve takas primlerln.1 vaktinde a

lamadı.klan göz-önünde tutularak bu 

kabil ihracatta mal bedellerile prlm

lerln ıakas limited şirketi kanalUe 

tedcyesl temin olunmııştur. 

Bu miitebbU ve iki taraflı :rantım 

sayesinde bir taraflan lthalilımızı ko

layla.şbrmak, diğer taraftan ihraca -

tnruzı arttırmak. imkıi.nlan elde edil

miş bnlunmakladır. 

Taltıı,s limited şirketi bu mnaııııı

Jelerlne mukabil ihracatçı ve itha -

lilçı tüceanlan ufak bir koınJ.yon 
alacaktır. 

İHRACAT TAKAYrtlDATINDA 
TEBEDDÜLLER 

Londra, 3 (A.A.) - Lordlar Ka -
maraswd.a ya.puan müzak ... reler es -
nasında Lord llalifak.s, sulha yak -
laşmak için yapılacak her t.eşebbüsün 
esası, ltima.d olınası lizım geldiğini 

söylemiş ve dem~tir ki: 
~ Şimdi Alman hiı.kümctinln orta.

dan kaldırdığı itimadın yeniden te -
essüs etmesi lfızundır. Bu itim.ad, Al· 
man milleti tarafından yeniden tees
süs edilebılir. Bunun nasıl tahakkuk 
edebileceğini düşünmek, bize değil, 

Almanlara düşer. Rarv ırayelerinin 
ıarüi İn.(iltereyl olduğu kadı\r DomiD
yonları ve müttef..k.leri:mlzi de ali -
ka.dar eder. 

Sili.blara sarılmamızı icap ettlren 
gayelerin tahakkukuna medar olacak 
şeraitin t.afsili.twı tesbiı etmek za -
manı belki gelecektir. Umumi hede -
limiz açlk, tuttuğumuz yol doğru ve 
hal.kımız, inandığı prensiplerin mü -
dafaasında müttehjd olduğu takdir
de müsavat esa.~una da.yanarak bütün 
milleUeri birleştirerek yenJ ve daha 

iyl bir dünya vücude gelmesini iste
yenlerin bu kanaatlerine tevafuk e
decek bir netice istihsal edebileceği -
mlıden emin olabUiriz.» 

iki Mühim Nokta 
(Bas w.ra!ı 1 inci sayfada) 

zuu addedilmesini kaydederken bir 
.noktayı daha şu sözleri ile işaret bu
yuruyorlar: 

«- Mali ve umumi" şartlarımız sı
kıntıya marllZ olsalar bile, Maarif Lt
ler.ı.tniziıı ana isUkametıerde ilerle
mekte l'eQ kalmıyacaimı ve herhalde 
esaslı tedbirlerin zamanwda alına -
cağınJ ümit ederim .. ;, 

Şef, bu izahı ile. 1\fa.ari.f içln alına
cak tedbirlerde para mevzuunun asla 
bir tasa teşkil etmiyecel'ınJ; ma.tıip 

olanın verim olduf'unu işaret bu.yur
muş oluyor. O bakle, hası.alık. maıüm 
ve tedavisi için her türlü maddi ted
bire de devJcı mtitevassil <Jemektlr. 
Sıra, bu &edbirlerın en iy~ en kestir
me, en nalJ şekilde alına.bilmesine 

gelmiş ve kalmıı, demektir. Bu ted
birleri ana istikametlerde alacak ve 
feyizlend.irecck olanlar da luç şüphe
si:t bu mes'uliyeti deruhı..e el.ııı.iş bu
lunan tek.nisiyenler4ir. Yine 1'-filli 
Şet in ba.h ve beyanlarından anla
şılıyor ki; hüJciimet iık tahsilin timi 
ve ana tedbirler.ine el koymuş, bunun 
Jçiıı yeni kanunlar bazırl.ıyarak hlec
li.se ~evketnıiştir. Teknik tahsilin ko
laylaşlırılması ve çC)ğalıılma.sı iedbll' 
ve imkanları da bu ari4dadır. 

1\Llli Şef, bu ara.da memleketin 
mlltehası,ıs ve insana olan ıhı.ıyacI.OJ 

da. tebarüz etü.rmekte ve bunu şu 

ctlmleleri ile işaret. buyuımakı.adır -
lar: 

.-- Bütün l\laartf tedbirleri, insan 
7eüştlrme.k glbi en çok zamana ibU
yaç gösteren tedbirlerdir. Onun için 

vaktUe başlamak, Maarif ışleriDde 
büküınetin bilhassa dik.kat edece;ı 

bir unsur olmahdır .> 

bargonun kaldın.ldığ;.na dair ka
nunun merioyete giıımesini beıkle
mektedirler. Diğer taraftan fa!b
rikalar derhal gönderı:.eibilecek. 
binlerce tayyareyi eJerinde bu
lunıd umıaık taıdır lar. Müttefiklerin 
sipariş ettiği tayyarelerden 800 
taneoi hazırdır. 
Doy'iland ve Amiral Şeu 

takip ediliyor 
Loıtdra, 3 (l;Ius!!Si) - Aç.it de

nizleıırie kıorsan.lı.k yapan A.ınıan 
Cep kruvazörleriıııden Doyçland 
ve Amiral Şeer'in yakaiar.analan 
için Amiralıik yeni emirler ver- ı 
miştir. Halen devoını:Jı bir SUI'ette 
takip ed;..ınekte olan kruvazörün 1 
daha fazla faaliyette buluna.ıru -
yacağı tahmin edilmektedir. Sa
liı.luyettar :mahfiılerde beyan o
lunıduğuna göre Doyç!and ve a
miral Şeer kruvazörlerinin bir iki 
gü.n içinde yakıi~alan kuv - ı 
vet!e mu:lıtemeldir. İngiliz filola
rı iki geıni:ı:ı.in iz.i üzerindedirler. ı 

, ........................ .. i KISA HA9ERLER f ....................... _ 
* Bütün Yunanistan icin bir 
cins ekmek ihdas ed.ilmis.ir. Bu 
sayede yılda 1,000,000 İngiliz li
rası tasarruf edilecektir. * Norveç saJıilleıinde Norveç 
devriye torıpitoları bin İngiliz ge
mi.sini ,kontrol etm~lndir. * Vapur.annıdan kaçan üç Al
ınan denizcisi İnııfılizler tarafın -
dan esir edilmiı;lerdir. * Muhasamatın başındanberi 
Alınar>yaya ait olduğundan şüp
he ed11en ·bir milyon ton harp 
kaçağı eşyası müttefikler tara
f.ndan mfu;aıdere <ı;unımuştur. * Vilnıoda normal hayat tekrar 
ba.~lamı.ştır. Polonva lisanile çı
kan. gazeteler bugün intişara baş 1 
l!y acaı<.arci..ır. * Yeni İtalyan Nazırları Kra
Ln, müsteşar.ar da Mussolininin 
huzurunda tahlif ed.ilmişl<'rdir. * Bedin radyaıu Katoviçteki 
bü~ün y aJıu.dilerin bu şe!hirden 
çıkarıldıklarını bildinınektedir. * Finlandiya Milli Müdafaa is
tikrazı 500 milyon. mark'a yüksel 
miştir. * Macaristan.dan Almany aya 
yapılan erzak sevkiyatı artmış
tır. * A1ma.ı:ryanın Moskova sefiri 
Berline hareıketiııden evvel Mo
lo:ofla mülakat'a bulunmUJitur. * Arjantin hükfuneti mahsul -
lerir>in ihracatını temin için tica
ret filosu ihdas edecektir. * Ruzveltin annosi •Çin'e yar
dım• komitesi fahri reisliğine se
çilmiştir. * Çin Ajansı 250 muhar€1be ne
ticesinde Japonların 11,000 kişi 
k:zybettiklerini bi1dirma·ktedir., * Evvelki gün Iııınir, Diklıi ve 
Ödemi§te şicldetli zıi.zele olmuş
tur. * bırnirde ihtikar yaııan ibir ec
za deposu kapatılmıştır. * City Of Flint aıdlı Amerikan 
vapuru halen Norveç karasula
rında bulunmaktadır. * Frans•z kaJbinesi dün Reisi
cumhurun riyasetinde toplanmış 
Daladve vaziyet hakk.:nda iza
hat veıırniştir. * Merkez Ban.kası kliring he
saıpları baJuyesi dün ne~redil -
miştir. 

Leningrad'ın Müdafaası Bakımından 
Sovyet İstekleri Yerine Getirilmezse 

Anlaşma Kabil Olamıyacak 

Savyet Halk Komiserleri Rei
sı ve Hariciye Halık Kıamiseri M0-
lotıov, Finlandiya ile Sovyetler 
arasındaki münasebetler ve Sov
yet ta..epleri hakk.nda yüksek 
3ovyet med.i.sinde beyanatta bu
lur-muştur. 

Anadolu Ajansının da ancak 
dün vereblki.ği bu mühim be
yanatı ehemmiyetine aUen neş 
rediyoruz: 

.l'vwO<Kova, 3 (A-A.) - Moln -
t<ıv'un nutkunun ınabooi: 

Fi!kandiya ile ınünasebatımız 
hususi bir vaziyettedir. Bunun 
bıc;l!ca sebebi üçiincü devletler 
tarafından Finlandiya ü:.<erin<le 
yapJan muhteif tesirlerin gi. tik
çe faz!a.Ja<masıdır. Bitaraf mü -
şahitler Sovyet Rusyaya taaLıik 
eden emniyet meselelerinin ve 
'bilhassa Estonya ile yapılan mü
nasebata mevzu teşkil eden Le
!hngrad meselesinin ~'io.la.n:diya i
le yaptığ1mız müzakerelerin de 
mevzuunu teşkil ettiğini tasdik 
'el.ınek me~our.yedndroirler. Hat
ta bazı cihetlerden Sovyetlerin 
emniıyeti mese:esinin bu müza
kerelerde daha büyük bir ehem
miyet karzandığı söylenebilir. Çün 
.kü Sovyet dev.et.inin Mookova- 1 
dan oonra ba~:ıoa şt!hri olan Le
ningrad, Finlandiya hu<ludund. an 

1 
yaın.z 32 lmometre uzaJ<,ır. Bu 
i.ilbarla bugünkü uzun menzilli 
toplarla dövü:.Obilecek bir me- 1 
sarroen hu<lu.a.a daha yakın.dır. 
Di§ter taraftan Leningradın de
niz tarafında olan vaziye,i Fin
lan<liyanın 3ovyet ittihad r:a kar
şı takibedeoeği dostane ve has -
mane hattı harekete bağlıdır. 

Çünkü Finlandiya körfezinin bü· 
tün şimal saıhil kIBmı ve avni 
zamanda bu körfezin me~kezin -
deki bütün ooalar Finlarııdiyaya 
a1t bulunrr.::.ktadlf. Bundan do
layı ve Avrupanın vaziye~ini na.
zan dikkate ,.;arak Finlandiya -
run, günün icail>atını takdir ede
ceği tahıınin olunabiir. 

Sovyet - Finlandiya müzake -
releri ahiren bizim te,'€ihbüsü -
müzle .baışlaımıştır. Bu müzake
relerin mevzuu nedir? Buıgünkü 
beynemilel vaziyette ve Avru -
panm ortasında en büyük dev
letler arasında bütün Avrupa 
memleketleri İ"İ:n tehlike ve sür
prizlerle d&u muhJ!re1be devam 
ederken, 3ovyet hükıimetinin 
kendi emniye:'.ini takıviye için yal 
nız ciddi tecFbir·er almaık hakkı 
deği, vazife:si okluğu !rolaylı.kla 
anl~ıl:r. Bu vaziyette talbiidir 
ki, Sovyet hükıi:ıneti bilhassa Fin 
landiya Jrorfeziı:ıden endişe et -
mı>ktedir. Çünkü bu yol Lenin -
grada deni:oden isa ettiği gilbi ka
ra hududumuz da 30 kiiom..tre 
olm"k itibarile Leningrad içi:ıı. 
aynca bir tehdit teşl>il eıntek1e
dir. Şura!<ını da hatırlatırım ki, 
Leningrad•n nüfusu üç buçuk 
milyıon kiş'.dir. Ve bu da, Finlan-' 
dfyanın üc milyon altı yüz bin 
kişi<l011 ibaret bulunan nüfusu -
na vakmdır. 

FinlanıdLya ile yaptığımız mü
zakerelerdeki tE!kl.ifleriııniz fev -
kalıl.de mütevazi olup asgari had
di teşkil etmektedir. Bu şarl'ar 
olmadan Sovyetlerin emniyetini 
temine veF inlandiya ile dostluk 

münasdbeU,,rini tanzi:me im.kfuı. 
yoktur. 

Biz.im niyetimiz diğer bazı Bal
tık devle.leri!e yaptığunız kar
şılıklı yardım paktına mümasil 
bir pakttı. Finlandiya ile de ak
detrnekti. Finlandiya hükıi:meti 
bo} le bir pa.k< a.kdınin kendisi
nin mut.lak bitaraf vaziyetile te
lif edilmiyeceğini ifade <>ttiğin
den biz, tekliflerimiz üzerinde 
ısrar eııınadik. Bundan sonra, 
Sovye !erin emniyeti baık:.mın -
dan ve bühassa gerek deniz ve 
gerek kara cihetinden Leningra
dın emniyetini nazarı dikkate a
larak bu husus:aki mi!Selelerfo 
müzakeres:ı:e geçmeyi teklif et
tik. Netic~ itibarile, Leııingradın 
şimal.ine d<ığru Sovyet - Firlıan
diya hududunun 2{}.30 lcilomet
re geriye atma.k hususunda an
!aşınay ı...teklif ettik. Ve buna mu 
kau.ı O>vvyeılere ait kareli arazi
sinden Finlandiyanın biı.e bıra
kacağı arazinin iki mislini Fin
lar.dcy ava terkelıınek istiyorduk. 
Bundan başka bir deniz üssü te
sisi için Fin.:andiya ara:zısının 
küçük bir kısmmı muayyen bir 
m· det için icar mukaıbilin.de iş
gal elımevi de teklif et.ik. 
Diğer tt>Jojfierimiz ve bildıas -

sa, Fınlandiya köıiezindeki ba:zı 
• )~ :ı .. :;"\r"\'et karalı arazisin

den iki misli mesa:hada 'bir saha-
........ ..1.rıe ai.. olan ta.\ci.i-

fimiz, görunuşe gore F'inlandi>ya 
bükıimeli taraf.ndan itiraza uğ
ramamıştı. Tekliflerim.izin birço
ğu üzerindeki ihfriıflar daha bal 
lodüır.emiştir. Finlandiya hüku
metinin mesela kareli arazisin
de bir kısun toprak terki ~in gös 
!erdiği müsaaıdekarl:ık bizi tat -
min etmemektedir. Bun.dan baş
ka Finlandiya ile anlaşmak için 
bir stsile yeni tekliflerde bulun
duk: Başlıca tekliflerimiz, kalbul 
edi:diği tak.dirde Aaland adala
rınılı tahkimine karşı yapmak -
tan bulunduğumuz itirazlardan 
vazgeçıniye hazır o'.ıduğuımuzu 
bildirdik. Malfrmdur ki, Finlan
diya hükıimeti uzwı zrunandan
beri bu adaların tahkiımi mesele
sinde ısrar etmektedir. Bundan 
ba."1<.a mütekabil ve ınü'emımim 
garantilerle Sovyet - Finlandi -
ya ademi tecavüz paktını tak -
tik. 

Hatay Mebusları 
(B~ tarafı 1 inci sayfada 

zatın Parti namzedJ olara.k ilin edil
mesine karar verdL 

Vil&yei ikinci müntehipleri reyle
rini bu on iki namzetten diledlk.lerl 
beş zata vereceklerdir. Bunlardan en 
çok rey alan beş zatın kanunen meb
us seçilmış olmalan tabiidir. Muhte
rem lklnci mü.nt.ehiplere tebliğ ve 1-

lii.n eylerim. 
C. H. P. Genel Başkan Vekili 

Dr Refik SAYDAM 
1 - Abdülgani Turkmen, 2 - Ah

dııll&b Mürsal, 3 - Bekir Stlkı Kunt, 
4 - Hamdi Selçuk, 5 - l'rlehmet Te
cirli, 6 - Nuri Aydın Konl.ll'alh, '1 .. 
Bn. Saffet Bereket, 8 - Samllı Azmi, 
9 - Selim Çelenlt, 10 - Sııphl Bedlr 
Uluç, 11 - Şelhnm Devrim. 1t - Dr. 
Vedi Biitln. 

!•--------------·-------•. MELEK Sinemasının gösterdiği va bil· 
Bitaraflık Kanunu 
Vaşln&'ton, 3 (A.A.) - Mebusan 

MecllsJ ve iyan meclisinin muhtelli 
encüment bl~larallık kanunu bakkm
da bükô.met tarafından tevdi Gluna.ıı 
melnl kabııl elml.$11r. 

italya Bitarat 
(B~~ tarafı ı inci sayf~da) 

Rusların bugünkü vazlyeite Bal -

tUn lstanbul Halkının zevkle 
seyrettiği 

Senenin en guzel ve en nefis Şaheserlerinden 

ÇIKMAZ SOKAK 
Filmini henüz ~örmemi,seniz, acele edin 

kaniard& bir teY yapması iıa1ya.c1a Baş Rollerde : 
beklenmlyor. Olsa. olsa Ruslar Bulga-
rislandakl nüfuzlannı takviyeye ça- COıtRİNE LUCIIAJRE - ANNlE DUCAUX 
lıııacaklardır. Filme ilave olarak: ANKARA'DA CUMHURİYET BAYRAMI 

Balkanlarda •lup bltenler İtlyayı Bugiin ııaal 1 ve 2.30 da matineler teıWlalltdır. 

Ankara, 3 (İKDAM Mu:Jıabi . 
rinden) - 10 ikineiteşrin 939 gü
nü büıün mekteplerde saat 9.05 
te talebe mektebin münasip b.ir sa 
lonurıda toplanacak ve ayni şe -
kilde 5 dakika ayakta s<f'»gı sus
ması yapacak; müteaki/ben bir 
muallim tarafından Atatüııkün ha 
yatı, memleket ve millet için yaıp
t:ğı büyük hiı:me~ haklı:ında 
kısa bir hita'lıecle bulunulacak ve 
Milli Şef İnönü'nün bağlı beyan
na:mlsi okunarak merasime nih a
yet verilecek.tir. 

Avrupadan Dö-
nen Talebelerimiz 

Ankara, 3 (A.A.) - Frall3&, Belçi
ka, İne-Ut.ere, İsviçre ve İta.lyada bü
küm.et hesabına. tahsilde iken mem
lekete alman okuma yerlerinden ha.n
&"1 tarihte aynldıklannı ve hangl ta
rihte memlekete C'eldiklerinJ M;ık ad
reslerlle ve en çok bir ha.fta. zarfın
da birer mektupla Yük!'ek ötretmcn 
Genel Direktörlüğüne bildirmeleri is
tenilmektedir. 

Hopa - Borçka Y o
lunda 5 Köprü Yap

tırılıyor 
Ankara, 3 (İKDAM Muhabi

rinden) - Hopa - Borçka yolu 
nun mu.lıteli.f yerlerir.de 5 tane 
beton köprü yaptırılacaktır. 

Bulancık'da Elektrik 
Tesisatı Yapılıyor 
Ankara, 3 (İKDANl Muhabi

rinden) - Bulancık kazasında e
lektrik tesisa'ı yapılması karar
laştırılmıştır. İnt;aat 45 günde 
bitiric lcektir. 

Maarif Cemiyeti 
Piyangosu 

Ankara, 3 (İKDAJlıl Mu.lıa.'1:>!
rinden) - Türk maarif cemiyeti 
eşya piyankosu önümüzdeki salı 
günü saat 14 de kıolej saı'..onu.nda 
çekilecektir . 

İki Hangar Yapılıyor 
Ankara, 3 (İKDAM Muhab! -

rinden) - Biri Ankara diğeri 19-
tanbulda olmak üzere iki tayya
re ba.nııan yapılacaktır. Hangar
lar 40X70 boyunda cUıcaktır. 

1 GuNLN '..ENKITLERI 1 
Kusurları Ortiip Dert
lerimizi Saklamıyalım 

tBastaraCı ı inci sayfada) 
mevsimlerlmize beşinci bir mevslm 
daha Uive olundu: Tifo mevsimi! 

istanbıılda llfo salgını olduğunıı i
tiraf edip, clerdJ orbya koyup devasıı 
için tertibat alınınccya. kadar tlfo saı .. 
g'UltWD önüne geçemedik; geçemez.dil.. 
te· gizlenen derdin devası bulunur 

' mu? 
l\fubtellf v03:yeilerlmizl dolaşarak 

incelemeler yapan Ma.a.rif VekUJ Ha

sa.n aıı Yücelin gördüğü noksan1an 

ortaya koyması, bu nobanların ta
mamlanma.sı. ve bu dertJere deva lbu

ıunması için açl.k. emirler venUilni 
nıemnuniyetle okuduk. 

Mekteplerde lalehe sıla bir şe

kilde temizlik yoklamasına labl lu
tuımanıaktadır. 

Cenup ve Şa.rk vlliye'1erinde mu
hitin tesiri lle çocoklara arız olaı 

hastalıklarla yapılan mücadele pek 

noksandır. 

Birçok. kua ve nah(J'elerimlzde 
doktor yoktur. 

Vllıiyet, kasaba ve köylerimlzd& 
mektobe devam etmlyen binlerce ço

cuk vardır. 

Bütün bu 'Ve bunlar l'ibi noksanlar, 
deriler düne !<adar saklaııdıtı, ortaya 

çıkarıhnadıiı i~lndlr ki devasız kal
mışlar, ve idare ada.mlanmız da ba
zı sahalarda çok kere muvaUakiJ'ei
slzllie uğrmışlardır. 

Kusurl&n ört.bu etmeyip dertlert 
ıblemfyen idare ada.mlannın mu
vaffak olmama.lanna lmki.n yoktur. 

SELAMİ İZZET SEDES Avnrpada harp va:d) .:Unin hidis 
olması üzerine ba .. baın ve g-tda mad
delerlmizin ihracı menedllmiş fdt Bu 
maddeler anasında. memleketim.izde 

bll m.lkdarda mevcut olan baulannm 
yakında thraeına miisaade edlleceii 
ha.ber alınmıı;lır. 

Anlaşılıyor ki, aUmcJ Büyük Mlllet 
Mecllsııwı birinci derecede mewuu.. ' 
yet mevzuu olarak ele alacağı ışler a.
rasında Maarif işimiz de vardır ve ... 
bu iş bu Meclliiin tarihteki mümtaz 
ve larlk bir mlimtaziyeti ohı.ca.ktır. 

Şef~ bu yoldakı direktif ve anusu 
açık, Meclis ve hükCımetin yerine ge
ttrecefi icaplar sarihtir. Bunwı böyle 
olması da. pek tabiidir. Nihayet, me
deniyetin bugünkü yiik~llş ve teknik. 
ke.mii.I şartları her vatandaştan her 
gün için daha mümtaz bir üstünlük 
beklemektedir. Fertlerin her sa.hada 
'Ve her peşlt medeni 'Ve teknik vasıta 
karşısında bilgili olması. ve günün 
bllbas.sa makineleştirdiil her ıürlü 

.Dıtbao karşısında manen ve madde -
ten elver.işli ve yaUun buluııma::n bu.-

doğrudan doğruya a.l:ikadar eder. Fa- 1111.mm••••••••••uımmm••••••••••• 
kal bugün !cin aliden emin gözü.it - ·--------------
mektedlr. 

günün tahmil eltlği yaşama mecbu- • 

riyellerl arasındadır. Bu ise aneak Go·· ring ltalyaya 
her sınıf vatandaş:w birinci derecede 

ilk iahslllnl ve hatta bira. da leluılk G" d" 
maıWn&ı tlo mücehhez oıaraı. yapmıı; 1 ıyor 

llO Milyonluk Harp oıma.suıa bailıdır. <Ba$ warı ı ıncı _.fada> 

Levazımı ştlKRü AHMET talya':ra gidecell haberinin Molo -
tov•un nutkundan sonra çıkması AJ-

Londra, 3 (A.A.) - Darp levan- İTİZAR _ Yazımızın çokluğundan nıan1anm yeni planlar peşinde ol -
mı Nann bogiin &'&ıetelere yapbiJ (ATATÜRK) tefrlkamtD dercedeme- dnğunu ı::östermektedlr. Söyledlibıe 
beyan&tta harbin başmd&nberl 110 dik. Ö2ür dileriz. J ı::öre Görlnc Berfin - Roma mlbverl-
milyon inı'n. lirasına baliğ olan yeni nln ihyasına ve İlalyaıla.ıı farduıı. lcı-
lllparlfler 1aıııldıiını sö7leml;ıfu. lf __ 'lllı _ _, ...... ._ .. '-111111-~--- Jllinlne ,,ıı~ac'1<.br. 

MemJekeüm.bde Jıichir filmin kızanmadıfı muvaftaldyett kazanan, hio Wr llbrıJn röremedltt muvaffaldyetı 

ırören bii;vtik Türk FUml 

ALLAH iN CENNETi 
Yalnız İPEK Sinemasında Devam Ediyor 

İliıve olarak: ANKARA 'DA CUllDIU1tİYET BAYRAMI 

j '-••••Btıgiiıl••. -----saa.i-•12···2•-•4•.ı•s•-ll6•,3•0•v•e•9•da•(D•lkl<a••l)•lZ•ve•2•oeaıısl••a•n•tenslli•••lhdır••.)•••• 



Tefrika: 73 

Mansur, Bütün Hilôfet Ve Saltanat 
Müddetince Evi ne Eğlence Sokmadı 

Çünkü ağır bir 11kmhya düşer
sen onlar Araplardan daha zıya
de ve ğaha evvel ıtana yardıma 
koşarlar. Hudutlan askerle dol
dur. Memleketin her tarafını sı· 
kı bir inzibat altma al. Yollıırm 
asayişine dikkat et. Pım.yı biç 
boş yere sadetme ... Zamana gü
ven olmaz ... Bugün yüz:line 111-
ler, yann bir tekme atar. J!:Hı>. 

den geldiği kader atlanın, adaa

lannı, ~ ~- Bu. 
günkü işini lllbı ,.._._. Jmırk. 
ma... Sonra he- iki if btPbirine 
kanp: Ye ik1lııl de y!Mi..tü ır.. 

lır. Gece ne olca#Jnı. l!ğJeıımek 
için g6ndiizdıı!n w gilndm ne o
lace#mı öğt &mıdı: için de gece. 
den memurlar bemia.. .. Her işi 
btzzat kendin rfiyet et. Uaamna, 
üşenme, daima u,_ık ol Bil
hassa val:ilerina lı:!tiplerinden 
her vakit süphe eL. (İboiilesir: 
cilt 7, sahife 6) . 
Mımıanııı J:ıiııeeti tatı'lrıdaıı hah.. 

eelttlk. 
O, keOOisimlıen para ~ 

zaman lüzumtJB& kdl olmadan 
kimseye bir dirhem bile W!ia:ueır 
di. Bunun a1ırııitııe oMrııiı: baza:ıı 
i:stenihneden bin dtrham bile V<l!'

di.i!'i vı1kiı:I i. 
Bunu ınEal ile gti!ltıere1.tın 
IManstl!' Halrle oldulcta.n sonnı 

eski tamdıkfut maian biri hllZ'tlMl
na geldi. 

- Y iı Maııııur, dedi, bflı)"Ol'81lll 
ki çok takiriDı. Srlı:mtı tç.i1de ö
mür geçir:iyonmı. Bu kadar zıı.
manl:ık <bıtluğwnuz var. Bana 
hazinenden biı: sad*ıı ibsatı et 
ıe geçinip gideyim .•• 

Mansur, bu EBld. ıırbıd.
SOlldu: 

- B..,...ı. ,,.,kadar \ ..... ..ı .. 
ğm var v.e a...ıı.de ne &ada- Jdııj 
y~yi;yor? 

- lJ4ı ;ıııetir'iş • 11 er clıı bir &
lem var ... 

- O halde -, Anıp1ann en 
zeıııgin bir adamı sa.yrltrınn.' 

- ZRngin mi?. .Aman y! Mıııı.
sw:.. Ben falt:iriikteı müşlıeki • 
)'im.. Nem:ie ~·!. 

- Eviı1Qe kıııu:da.o ~ flÇ 
yOOşmiş kmıın Jlllı4< mır? 

-Vra ... 
- O halk:te lılme!:ıde tam dört ~ 

ne ~ işliyor demektir. Çallş, ça.
lıştır... Kazan .., sefaletten lru.r
tul.. . Sana bu. dirlı.em bile ve • 
remun... 

Adama. bQyle para J'l!rlnıe n:ısil
hat veren Maıısua artık kizıruıe 
911.daka iSteınek için müsacaırt e
dameıı olmuştu. 

Başka hic gün. Hall.19nm muha
fız 'ıı"kerlerinm misi .ıs.. n.uı 
öld ... haberi ahıııdı. 

M~, bu bMım. getire'1 ..
dama aonl~ 

- İsa para bıraktı mı? 
- Ne paras> olacak y! Man • 

sur.. Ailesi iıçin ancak bin di,.. 
Dal' bir feY blraıkıın.ış ••• 

- İsanın kaç çocıığu ver? 
- Tam altı kızı._ 
Mansur bir mı.idrlat düşündü. 

Bu a.lu kızın 1ıeılı: bıışl.arma na
sıl ya:şıyatıilecek.ler:iıni gözleri ö
nfu>de caclandırdı.. Ve sonra her 
birine otuzar bin dirhem veroik
ıen başka evle!mı<3l.eri için de ~ 
lıştı. 

Barıan çok ciımn bazarı de çok 
cömert oılan Marısurun bir gün 
.içinde kendi ev halkına tamam 
on milyon dirhem dağ;ttı.f(t (İb-

l-IAZRET/ u 
Yazan: Ziya Şakir 
- Fa.tmava, (Ali) den müna -

sip zevç o.lıımaz. Ve Alı de Fat
mayı talep etse öyle zannederim 
lti. redclolwunaz. 

Bu cevap, Ömer ıre Saatle mü
ıavmi gekli. Ondan sonra kı:ınu.ş
rnalan su şekilde devanı etti: 

Saad - Çok doljru .. Bunu, & 
linın ek bılm<'Si liızım. Şu ha1'
dc. Resulü Ekreme müracaat e-
deo-e'k Fatma'}" niç;n Jstenıiıyoc?. 

Ömer - Hiç şüphesiz ki hunu 
Ali de düşiinmüı;tür. F3kat ic
raya müktedir değilrlir. 

- Niçin? .. 
- Şunun için kı, Ali. son de-

recede fak"rı:lir. Yaşaması için JA.. 
.zım olan nafakayı hllc, giiçlli'kle 
toclari.k e-1.mektroir. 

- Böyle olmııkla beraiıtt Re
swü Ekrem onu damathğ.a ka.-

nilesir) tarı hin in 6 mcı cilt lJl 
!lncü ll«J'f<ll'lmda yauhdır. 

ManstK, büti:in hi:taffıt ve oa:l
taruu ııııflddetınce evine eeımc-. 
ovun, saz, ıçkı glbı ne:melıeri ~ 
.mad1. 

Ba giha, ıııııravında oıt:ımu1<en 

~ ·bi:r - geldi. Yanında 
btilnnan "" Türl< obm Had (11• 
mıı'r) •= 

- Gla b*, Gıd'i, bu - ıaıtr 
1l'e nereclı!!n ~? 

MetM •-.rım n..m. _. 
laruııda<ı bin. ~ra c;allJ'Ol'JDU!I 
""' etratuı,a toplanan cariyeler de 
gtilüşü:ıovstaııınış ... 

Hama:t gdiip Mııııwww beıbe!-
1111!'l'dt: 
-Yl~ .. Had.

melenien biri bı.ıılıuB çalıyoor, 
earfyeJer de ~ .. 
Meıısm, tıııburerırm ne oldu -

ğunu bil~ için 80t'dn w Ha. 
mat ta onu tarif etıtl. 
Bımun ti2ıerine Haıl>feyi bir 

hiddet ... asabiyet aım. Hacibt
ne: 

- Sen tanbura:J' , .... aıen IJMt.. 
:ııonrun. 

D;,..e ~ V~ Cıebi> 
loede ııörıen Hamat derlıat işi .. 
...U etti-: 

- mr gün I:IonBm rı!ra>d••l!l
da çalarlarlten görmüştüm de on- . 
dan biliyonım... 1 

Demek ~ ~ bo>
şından sa'Vdı. 

Fakat tıd>ura çal.an uşak ok· 
kam.n aııtma ~ 

Mansur, çald~ 4aııbKll!f' -
vallmm kafasında pan;a!lmtk>Bn 

sonra o~ kapı dı.şan etti.. 
Maıısur, HarımtırreŞü de : ::fıdııı 

9l!l"VEltine yafiln olan b<lm>WEM«D 

111!1"VE1ti nmnl ekle etti T 
Bln;dklan bu m ıetı:n mmtıır 

ını yanlış ~ ve izah e:lıeı:.le-. 

:Manlur'llll balkı ~ .-ımıı. -
ıneit, z~ ö.ldifft!ilğü, zHı.. 

dııınlaa tlttuı:iıf(ı !ıinıoc'erinmal

.!anna fımıll olarak .lroıımılk, ııe:r

~ müsadenı edmek -
tile hatiı:ı.esini dolı:hıntıığumı ir:I,. 
dia r;ıJe-rlet. 

(Arlı:ası 1"8.rl 

TAKViM ve HA VA 

4 İKİNCİTEŞRiN 1939 
CUMARTESİ 

11.1eıt: 2ua •-· 1111 
11 lnd ay Gün: 308 B. ~: U 
Ram-: 22 Hıur: 183 
Gtin°': 6.13 Alqano: 11 .03 
Ötl&: 11.58 Yat..: 18.3G 
İltlnıH: M.+l İmsak: 5.64 

HA VA VAZİYETİ -

Y .,.ıtk6y me'-olojl istaaJ-onun • 

dan al.ma.D mal6mala pre bıw& J'&r· 

dıuı ceD11P doiua. A&cleaz laJ'darı, 

... Ep bil&"eslle oria Aııadohmun 

sa.rp -larnıda balullu, dlier böl· 

p1en1e -.mlrelle ııolı: balallu Ye 

mevzii J'ai"1t ceı:mlştir. 
Rıizcf,rlar ,ımaı lsllkanıelhıdeıı 

carbl bölırelel'de oria lnıvve!M: ~ 

yerlerde batlf olaralı: eomiııtlr. 

Dıın İst&ubulda bav& kapalı &'"!) • 

JDiıı, rücir şlınall tarl<ldetı sani1ede 

4 • t metre lıızla esmlştj,. 

Saal l4 le hava lazyikl 1021.2 mili

bar kit. SUhunei en yüksek 14,4 ve en 
dU.ük 10.0 .... ııcrat olarak kaır<ledil
mlştlr. 

Tefrika: 73 
bul edeoe-kıiir... Ka.!Jaıı gidelim. 
Aliyı bu hususa teşvik erlelım. 
Tek, bu uygun i:zıdıvaç vuku'bu!
swı Ceıı.ablha:k, kerimdir. 

Afaki bir şekilde başlıy an tn:ı 
muıhavere. bö~· le ın.iitıim i<İ1" Jca,.. 
ra r la neticelendi. 

.T ç zat. bu karar iizeri<ıe çar.,;ı
ya cıktıl.ar (AH) yi ararnıya ~ 
ladılıar. Şundan bundan soroular. 
Nihırvet Aliyı. şehrin kenarınrla 
bir hurmalikta. davasine su V& 

rir~n bu1dula:r. 
E"""'1a Ehfıbek:i r söze girişti: 

- Ya Ali! ... Seni arıyQrou.k. 
Dedi ... Ali, taaccüp ederek: 
- lfıı,vro>a ... B"'1den bekledf... 

ğİlllz bir ltiızmet mi var. 
Diye mu.kabe~ etti. 
Bu defa da Ömer söze karıştı: 
- y~ Ali! ..• Sen, bütün hayırlı 

Emek ve Zaman Kazandıran 
Kolaylıklarla Karşı Karşıya 

........ __,.,..., kol&-yblı: ve 11ö:rat rekoruna muvazi htr mesai ~ en 7e'fti eserim1d ortaya koyduk. Bu Met; 01~mlffıııe0-
miziıı SMt"ai ilemind~ eş'Jb: bfr Dlll'TI.ttakİye'&, bil:Tö: noluJau ve thüyacun.ıza. ilk Vf' kat'f bir ce~-*"r. 

otıotnatik veı'ıta

lar+a nı-i,-,.en 

in:;an eli ırtl:rül-

meden - ..... 
lbaredilen: 

Mercimek 

Bazelye 

Buıı)day 

Nohuf 

ve--
kolHl 1 eleri -

n.in ben.mer ft 

tMJölwi ohna-

masma roıimm 

pıemlı*etiml>:I 

h e r tarafına 

samll o1m111ı: 11-

zere -~
~ 

50 ~··-ıl*lıııon 
100 • ll le<i'l!ı.1!11 

ıı:ur...- alabi

l.iı:sinh. 

2,5; 100 gra.mllik 

bir komprime 

6 J>ODİJ'<>D lçln-

db:, 

ve sıhhi 
şartları toplayan 

Lezzet, nefaset 
ve kudret 
kaynağıdır. 

100 
Gramlık 

bir paket 
Kompri-. 
menın 

kimyevi 

raporu: 

:Rtttobetmlktarı 

3 7 

Ya@:lı maddeler 
3 19.80 

Yağın hamiziyeti 
% Ol 

Tuzu % 8,50 

Külün lı<unıt;ı 

klormadR eri
miyen kısnu 

1/100 

Hamıziyeti 

100 g,ram un i

rin sarfedHen 

nonnel kakvi

santimelre ınil<

Abı olarak 3 

CC norma1 İd

rat dö karbon 

mecmuu 49,65 

A>Ot total lıesa

bile y a p ı 1 an 

mevaddı proto
nlye % 18.50 

lllliaıUid T071' tapln &ile ·--do: ,rlıirde; köyde; dafda: bayırda velhaaıi her yenle ve her llaman (hari91e.n 
kiobb' ma4de W.e Mmeif tiii.tW:ımeksb.iıı) en acele ve .en da7 s.amannnızda neflı ?e Jezb;: 

•• • • Çorbalık komprime ve puresını 
~ on ~a zarfında tumrh:yabile«.:ekslnJz. Lezzet ve nefaset ltibarilt" . .\.vnıpadakt ernsallerile ber berdir. 100 

rramhk blr paket koaprbne evsaf ft yi;ik.8"k kalliestle bir ıün.Jük kalori saıfiyatuııı.a tekabül eder. 25 senedir fa.
sılisız mealslDde Türk ııes1iDJ.n ,.Urbtiz ve sıhhaOi yettşmestne hizmeti en ulvi bir maksat bilt"n ÇAPA MARKA 

RD.elerce devam eden asa.un fedaki.rbk ve ciddi tetJdltler aeticest bu yepyeni eseri ktndi branş.ana U&ve ederek 
memlekele takdim elmel<le; bıı sal>ada da buyi!lt tılr boşlaku doldıınhıiıuıa ve vadfesini yaptığına kani bulun

makladır .. 

Bir memleket iti •J'dıinnız :reni -ımı. - muhluenı vM&DdaııJlanmızııı lenkltl ve ~dlannı ltem&U 
hürmetle lıel<ledlltmlzl anederb. 

Beşiktaş: Çapomarka Kuruluş tarihi: 1915 Tel: 40337 

iNHiSARLAR UMUM MÜDÜRLÜGÜNDEN 
Muhammen B 

Cinsi l\lll<dan Lira Kuruş ----
Reçina 4000 kgr. 2200 00 

% 1,5 Temlnalı 
Lira Knrut 

165 00 

l'ÜDÜ 

EksUtme 
şekli saati 

20/Xl/39 Paıı. 15 
Kalın çivili kayış rapit 1500 mel. l si! 
İnce > > > 1500 met. > 4075 50 305 66 27 /Xl/39 Paz. 16 

1 - Şartname ve emveut nümunel eri mucibince y\lftanda yazılı iki kalem malzeme hizalar1nda yazılı gün ve 
r>aallerde pazarlıkla satın alınacaktır. 

II - Muhmmen bedelleri, muvakkat temlnatlan yukarıda yazılıdır. 
III - Şnrtname ve nılmuneler hergün söZü geçen şubeden parasız alınabilir. 

IV - i teklilcrin pazarlık için tay in edilen gün "" saatlerde % 7,5 güV"11me paı·ale."ile bırlikte mezlrec koml.qyo-
na gelmeleri ilim olunur. (9151) 

işlerin ba:şmda gol ın; n Bu defo 
da. kı:-ndi!'.c aıt havırlı ibir iş gö
roceksm. 

Dedi... Ali. büsbütün hayrette 
kai.arak, maiksat.larının izahını 
rica etti. 

ömer, o açil< ve püıüzısüz U.. 
san~ şu kısa cevaıbı verdi: 

- Resulü Ekreınin neııfuııde, 
senin öyle bir mevlkiin vardır ki, 
ona hlç kimse erişemez. BUDB 
binaen senin, hiç bir arzun rro
dedilcmez ... Malfuıı ya, (Fatma) 
!zıdiı'8Ç sİnnİne geldi. Hatta, mem.
leket iideti mucibince bum.ı bır 
hayli de geçti. Bunca taliplerdffi 
hi~birine ral!bet ~rmedi. Fa
kat biz eminiz ki, Sc-ııin tarafın
dan vıikı olacak bir tal~p. re<lde
dilmiverektio-. Onun içm declıal 
REstılu Ekrc.me giderek, Fart.mayı 
istemelisin. 

Bu SÖ?ler, birdenıbin! (Ali)nin 
üzerinde o derece büyük bir he
yecan husule getirdi k:. evvela 
hiQbir oevaop vernıiyerak, derin 
bir (aıh ... ) çekti. Ve scmra, kir
piklerinin uçlanma kadar ge-1.eıı 
yaşları göstermemek iç.in b~ını 
önüne eiıdi, sükut etti... Bu üç 

zat, bilıniyerek. (Ali) nın kırlftıın
dekı en hassas ııoktaya temas elr 
mişlerdi. 

Alinin bu vırı:iyeti, büyük bir 
hakıka.tln ortaya Ç?k.ınasına se-
bebiyet v~ti (İnsankırın en 
faziletkan) olaralk tamnınış olan 
(Ali). şu anda hislermi, başka 
türlü üade edeımeOOi. 

l!li>Uıbekir, sormıva mecbur o~ 
du: 

- Ya Ali! ... Şimdiyıe kadar, o
nu niçin talep etmedin? .. 

D€di 
Ali, kalbindeki yırranm ıztıra- 1 

bını bütün acılığı ik duyarak: 
- Ya, Eb3 Bekir' ... İçianı ya

kan ateşi, 'büsbütün CQŞ'turdun ... 
Şimd1ye kadar (Fatma) yı benım 
karlar anlamış ... Ona benim ka
dar candan ve gönülden muılıab
oot bağlamış, hiç kimse yoktur ... 
Ben, senelerdenberi bağrımı ya
k:p kavuran atesin üzerine bir 
taş bastırdım. Elim son derecede 
dar oldu~u ~. Fa1nnaY1 da 
kendi fakril zaruremne ortak e-~ 
ııUye bir türl-0 kıyaınadım. Onu, 
ıı.endi tali ve mu.kadde-ratına ter
ketmiye mecbur kaldı.m ... Ve b~ 

ka türlii de ya:pa.ma7lC!ıın. 
Diye, cevap verdi. 
Alinin bu merdane ye ilicena.

bane ~özle-ri, o üç uotm üzermde 
büyük bır 1ıesir husule getirdi. 
Ebubekır, son derecede heyeca
na geldi: 

- Ya. Alt!. .. Böyle ~e.- Sen, 
herkeısten daha iyi bilirsin ki, 
Resulii Ekrem, serve~ :ııe-n-.e &:a
dar ehemmiyet vermez. llic şii+>
hesiz kı, (Fımna) da ayni filor
dedir. Buna binaen, senin düşün
celerin, kat'iyyen vant de~ 
dir. Bizim verı:liği:miz karan boru
ma. Derıh.al gl'l Resulü kreme mü
racaat et. Fa~mayı iste. 

Droi. 
O zamana kadar hislerin! kaı\

hinin e-n d.erm köşelerinde saık.l>
yan (Ali) ye. birdeDblre bir ce
sarot geldi 

- Maıdem ki ısrar edİJ"Qmı. • 
nuz. Pekala. .. Giderim. 

Diye, mu:kabela etti. 
(Ali), e-vvela e-vine gidemt de-

ve&ini yerine yerleştirdi. O üç zat. 
tan, büyük cesaret almaıkla be
raber, daha hAl6 tereddüt !cin-

Diş Doktoru Diyor ki : 
~ 

Kın. bir müddet «RADYO-

LİN» kullandıktan f;Onra diş-

lerini:z inci gibi parladıktan 

başka mikropların k<i..milen 

mahvolduğunu; zararlı salya 

vp ifrazatın kesildiğini diş et

lerindetıri tttihapların durdu

tunu ve nihayet ağzınızda ~

lı:f bir rayiha başladığıııı du

.racak!l-tnıa. 

Gayet temiz 

Gayet sıhhi 

Gayet ucuz 
Her giin sabah öğle ve altpm 

yemeklerinden sonra gün

de üç defa dişlerinizi 

R A OY O L 1 N ile fırçalayınız. 
Har Şey Taklid Editebilir Amma 

Bir buçuk ... rdanberl tek 
"aklbl çıkmıyan me,hur 

1 
Mcımulatı müstesna 

İataabal İkinci İcra Hemorlutan
dan: 

Bir borçtan dolayı ha<iı. altında o
lup paraya çe-V1'ilmes:ine karar veri
len (200) kasa boş ıııuoz şiııesi 16/11/ 
ıg39 Pertembe günü saat 15 den 11 
ye kadar Galatada Arapoğlu sokağm
da 6 No. 1ı Uludağ Garoz fabrik.aölll

da açık arttırma ile aat.Jlacaktır. Kıy

metini bulmadıgı takdirde ikinci art

tırması 23/11/1939 Perşembe gllnü 

ayni mahalde ve tayin edilen .aatte 

icra edilecektir. İşine gelenlerin 

mahallinde hazır buhınacak memu
runa müracaaUarı ililn olunur. 

(21609) 

ZAYİ - Çift arabanun 3573 nuına
ralı plAkası kaybolmustur. Yeniai. alı

nacağından ka,yıp plAl<:anın hükmü 

yoktur. 

Ankara Radyosu 
DALGA UZUNLUC.U -

E
~ U,7'-. llltl a.-. it &w. 
.11.J. 11,H -. Nil a.-. it &w. 

ı•-. uaa.-.J.Jt&w. 

4 2 inci Teşrin Cumartesi 
Saat li.30 Proeram, ve memleket 

-.at ayan. 8aat 13..35 ,\.j&w; ve meLe
oroloJl haberleri. Saat 13.50 'l'ürk mü· 

siki. Çalaıılar: Vecllıo. R-n Kam. 
Rel,.t ı:-, Ce9dcl KeoMJ: Ol<uya.ıı: 

SMll 11_,. 1 Raı;t Peşrev~ % • De
de - Rasi prkı: (llabrundan 'ık -
mas ..ıa). 3 - Kemani Rıza - Ru~ 
ı:ı.rlu: (Bir gün hiç bakmadın). 4 • 

Refik Fersan - Mahur şarkı: (Bir ne-

Arabacı~ 

1 

te yarat. basta l'ÖDü.I). 5 - ~emset.tln 

Zl7a • Mahur şarkı: (!;u g11,elfl bir 
bakın). 6 - J\la.hur su semabl. 
Sa&I H.30 M""lk (RıyaseUcumJıur 

Bandoou • ~er: İlısaıı Kunçer). 1 - t.. 

C. ııa.-1•>: Muş. 2 • G. Pare• Yıld12-
lar alluıda (Sercnad). 3 • IJ. Villelle 

Les Bu.rırra&vat Uvertürtı. 4 - Vt>rdi: 

1939 senest zarfında yalnız 

ZENITH Radyo 
butün dünyada diğer 3 muhtelif 

fabrikanın !'atmış olduğu rad
yolardan fazla radyo satm1$hr. 

6 ve 8 LAMBALI 
En son Model ZENITH Rad

yolanıu tecrübe ediniz. 
BAKER MAGAZALARINDA her 
yerden mÜılait fiat ve şartlarla 

sa tılrnaktadM". 

:ı.anunt Miınıe9lli ve Nesri yat Di

rektörü: A. Naci, Bastldı&ı Yer: 

Son 1'eljp'af Baaunevl. 

Dr. Hafız Cemal 
( Lokman Hekim) 

DAHıLıYE MÜT AHASSISI 
Div•nyolu 104 

Muayenehane saatleri: Paur 
hariç her gün 2."i · 6, Salı, 

Cı.martesi 12 · '~:5 fıkaraya 

de ıdı. NilıaJet, '17erdiği sÖZ'Ü tut. 
mü lüzumunu hissettı. Kalbi de-
rirı hevecanlarla Çlll'J>8rak, (Ha.
nei sa~et) e geldi. KapLyı ara
lık ederek içeri seaiendi 

(Ali) yi. (ümmü Seleme) laı.r
şıladı. İçeri aklı. Resulü Elmmıi 
haberd3i' etti. Resulü Ekre:n, AJ>
nin hücre; saadete gi:mıesi içıo 
ııeslendi Ve Ali od.ıwa girdiği za.
mım. otumııası !ı;in yanında yer 
giilıtexdi. 

(Ali) 1 o kadar lbüyii.k bir htcap 
içinde idi ki, başını kaldıl"J4) R&
sulü Ekremin yüzün,e ba!kamı -
yordu. O çelik !kadar metin a
dam, şu anda hisısettij?l heyecan
dan tiril tiril titriyordu. 

Resulü Ekrem, '""1dlye kadar 
(Ali) de böyJc bir vazi~t gö.nme
mişti. Birde.qbh:e me.-ai<a ~ 
relt: 

- Ya .Aıli---. Sellde garip bir 
hal var ... Öyle zannediyorum ki, 
bir ~v söylemek ~rsun. ~ 
kat söylen~. Bu hicaba, 
se-bep neı.. .. 

Dedi. 

Ayda oper~ ında.n fante-ıl. 5 - Bach
manjııoff: Prclud. ı;aaı 15.15 • 15.ao 
Müslk (Danı; muxill ·Pi.). ba.t 18.06 

PrOl'HJD. Saat 18.05 Mf'mleket saat. 
ayarı, ajans ve meteoroloji habc.rlcrL 
Saat 18.2'5 MÜ.'Zik (Radyo eaa orkes
trası). s .... ı 19.ot 'l'ürll minil;I: Halk 
lüıt<iılerl • Mıı.lımal Karındaş ve Sa· 
di Ya.ver A&.aman. Saat 19.15 Turk 
millltl. Çalanlar: Vttllıe, Kepi EM'r, 
Ruten Kam, Cevdet Kor.an. l - 0-
l<ayan: Radife Neydik. ı • Şevki Bey. 
U-1< şarlu: (Dallar da7anmaz eni
nin•). 2 • Şevki Bey - UŞ'!ak tarlu: 
(Dutarı bicrt 1ar olah). 3 - . . . 
Hicaz koşma: (Ebrularının za.bm1. 

4 - Arif Bey • u.,..k şarkı: (Saki ye. 
1 tiştr uyan aman rel). 2 - Okuyan: 

MUAlfer İlkar. 1 -Nihavent peşrevi. 
! - Alt Rlb.& - Nihavent Besle: (Ah 
zülfün cörenlerln bahtı siyah olur -
muş). 3 • Arif Bey - Nihaveni ıta.rkı: 
(Yanılma a.t.eşı aşka), 4 - \Tdi (emil 
Nihave1>t ııariu: (Ezvalo cihan). 5 -
Vecihe: Kanun taksimi. 6 - Sadettin 

ı K.ayıuk • lllihaveoı taı'kı: ( Sevıl Jı:a
nunun a.Jdım o il3.hi aesınt. 7 - l'tlô
nir Nurettin - Niha.vent tarkı ( ~ .. n. 
* <'1 .,.ıı coıderlm avare). 8 - T"'1-
buri Alt •:r. - Nihaveınt Yürıikscmat: 

(Sensiz ey 'uh l'UZlerim avatt -
(Bilme:&dim 07.iim). 9 • Nihavent Su 

temalıd. 8aal: %0.00 Knm•ıma. ısaa~ 

30.15 Türk mözll;l (Faoıl hf\·eli). S• 
at ıt.M llllıdl< (Köollk orkestra -
Şef: Neelı> A4kJn). Sut 21.00 Müzik 
(Köçült orl<eslra • Şd: Neelp N)kın). 
1 • Ponchttıln: La Gı.-nda oııerasın
dan .saa.uertn dan ut. % - Fra11& l.e
har: Çoeuk Premı operetinden valıı. 

1 - Pepi Müller: Aa Paloma rkısı 

berine fantezi 4 - Valter Schnde.r: 

Akşam ü••ri (Hıntr. P•t'9&). 5 • İla
lo Nnttl: İlk'balıanıı Cl«kleri (İn • 
~ez"° )bq). 6 - Zlehrer: Viya -
nalı llüciilr lru (Vals). Saat 22.00 
Memlek:ıM. saat ayarı, ajan., habf-rleri. 
ziraat hı...t•ri. ~ı ı2.ıs uşm& 

(Ecnebi dllleTdel. Saat 22.%4 Mlizll< 
(Qıobant • Pi. l Saat 23.%5 - 23.30 Yll
nnkl procram ve K1'1JUI-.. 

Her l'iin yııJıııs boa dalg-a 31, 7 m. 
- le</• poslamn:la n~ 
olan yaball<'ı dJilf'rdP ha.berltt saUle.

rl "'l•tıda r&lerUmlııtlr: l 
İran<a: !!&al 13.00 ve 11.45 de 
Araı>Q&: saaı ıs.u ve lt,45 de 

Fransmıa: S•t lS,45 ve ıo 15 de 


